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Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti İl ham Əli yev və 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va Hey dər Əli yev Bey nəl xalq 
Aero por tun da “Azər bay can Ha va Yol la rı” (AZAL) Qa pa-
lı Səhm dar Cə miy yə ti nə məx sus ye ni gə ti ril miş “Boe-

ing-787-8” Dream li ner sər ni şin təy ya rə si nə ba xıb lar.
“AZAL” Qa pa lı Səhm dar Cə-

miy yə ti nin pre zi den ti Ca han gir 
Əs gə rov döv lə ti mi zin baş çı sı na 
ye ni təy ya rə ba rə də mə lu mat ve-
rib. 

“Boeing-787-8” Dream li ner 
ən müasir tip li ha va gə mi lə rin-
dən dir. Son tex ni ki nailiy yət lə ri 
özün də bir ləş di rən lay ner da ha 
uzaq mə sa fə lə rə uçuş lar hə ya ta 
ke çir mə yə im kan ya ra dır. Ən ye-
ni tex no lo gi ya la rın tət biq edil mə-
si nə ti cə sin də isə təy ya rə də yük-
sək mən fəət li is tis mar, ya na ca ğa 
qə naət və sər ni şin lər üçün ra hat 

şə rait var. Bu təy ya rə həm tex ni-
ki, həm də xid mət cə hət dən di-
gər ha va gə mi lə rin dən fərq lə nir. 
Onun çə ki si ana lo ji təy ya rə lər lə 
mü qa yi sə də da ha yün gül dür. 
Bu na bax ma ya raq, uçuş mə sa-
fə si və yük qal dır ma im ka nı di-
gər lə rin dən çox dur və 20 faiz az 
ya na caq sərf edir. Ge niş göv də li 
bu təy ya rə 210 sər ni şin tu tu mu na 
ma lik dir. Fa si lə siz 15 saat uçuş 
ye ri nə ye ti rən bu lay ner bir ba şa 
15 min 700 ki lo metr mə sa fə qət 
edə bi lir. Dream li ner bu gös tə ri-
ci lə rə gö rə, ha zır kı sər ni şin təy-

ya rə lə ri ara sın da li der dir. Lay-
ne rin sər ni şin sa lo nun da üç növ 
otu ra caq və on la ra uy ğun fərq li 
xid mət si nifl  ə ri möv cud dur. Təy-

ya rə nin bü tün aero na vi qa si ya və 
sər ni şin sa lo nu nun audio-vi deo 
sis tem lə ri ən son tex no lo ji ye ni-
lik lər əsa sın da tər tib olu nub. Bu 

təy ya rə ilə ilk mər hə lə də Ba kı dan 
Pe ki nə, Lon do na və Av ro pa nın 
di gər şə hər lə ri nə uçuş lar ye ri-
nə ye ti ri lə cək. Bu ilin yay möv-
sü mün dən isə ha va gə mi lə ri nin 
Nyu-York və ye ni açı la caq ha va 
xət lə rin də is tis ma rı göz lə ni lir. 

Be lə ha va lay ne ri MDB mə-
ka nın da və bir sı ra Şərq öl kə-
lə ri ara sın da ilk də fə Azər bay-
ca na gə ti ri lib. Son il lər də di gər 
sa hə lər də ol du ğu ki mi, mül ki 
aviasi ya sa hə sin də də uğur lu in-
ki şaf mər hə lə si ya şa nır. Bu in ki-
şaf özü nü həm ye ni aero vağ zal 
komp leks lə ri nin in şa sın da, həm 
də ye ni müasir ha va gə mi lə ri nin 
alın ma sın da da ha ay dın gös tə-
rir. Bu ba xım dan “Azər bay can 
Ha va Yol la rı” Qa pa lı Səhm dar 
Cə miy yə ti nin aviapar kı nın ən 
müasir “Boeing-787-8” Dream-
li ner sər ni şin təy ya rə lə ri ilə 
güc lən di ril mə si də mü hüm əhə-
miy yət kəsb edir. “Azər bay can 
Ha va Yol la rı”nın və ümu mi lik-
də, Azər bay can mül ki aviasi-
ya sı nın nailiy yət lə ri Pre zi dent 
İl ham Əli ye vin bu sa hə yə bir ba-
şa gös tər di yi diq qət və qay ğı nın 
nə ti cə si dir. 

Elm lər Aka de mi ya sı 
mu ğam la bağ lı
konf ran sa ha zır la şır

Dü nən Azər bay can Mil li 
Elm lər Aka de mi ya sı nın 
(AMEA) Rə ya sət He yə-
tin də mu ğam şü nas lıq 

üz rə bey nəl xalq konf ran sa ha zır lıq 
mə sə lə lə ri mü za ki rə olu nub.

AMEA-dan APA-ya ve ri lən xə bə-
rə gö rə, əv vəl cə Mə həm məd Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun el mi 
iş çi si, rəs sam Fəx rəd din Əli nin Azər-
bay can mu ğam la rı na aid çək di yi 
rəsm lə rə ba xış ke çi ri lib.

AMEA-nın pre zi den ti, aka de mik 
Akif Əli za də rəsm əsər lə ri ba rə də 
fi  kir lə ri ni bil di rə rək Azər bay can 
mu ğam la rı na aid çə ki lən 80 rəsm 
əsə ri ni yük sək də yər lən di rib. O, bu 
əsər lə rin yük sək po liq ra fi k üsul la 
ki tab ha lın da çap edil mə si nin məq-
sə dəuy ğun ol du ğu nu bil di rib.

 AMEA-nın vit se-pre zi den ti, 
aka de mik İsa Hə bib bəy li isə aka-
de mi ya da ke çi ri lə cək bey nəl xalq 
mu ğam fes ti va lı na ha zır lıq mə sə-
lə lə ri ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib. 
O qeyd edib ki, Azər bay can da bü-
tün sa hə lər də ol du ğu ki mi, mə də-
ni təd bir lə rə də ge niş yer ve ri lir, 
o cüm lə dən, mu ğam sə nə ti nin in-
ki şa fı na və bey nəl xalq sə viy yə də 
təb li ği nə bö yük səy gös tə ri lir. Aka-
de mik nəş ri nə zər də tu tu lan “Azər-
bay can mu ğam şü nas lı ğı” ad lı mə-
qa lə lər top lu su və rəsm əsər lə ri ni 
əha tə edə cək ki tab-al bo mun bu ilin 
mart ayın da Azər bay can da ke çi ri-
lə cək bey nəl xalq mu ğam fes ti va lı-
nın və el mi konf ran sın işi nə töh fə 
ola ca ğı nı qeyd edib.

 Bun dan baş qa, bey nəl xalq sim po-
zium la əla qə dar zə ru ri ha zır lıq iş lə-
ri nin apa rıl dı ğı nı bil di rib.

 AMEA Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun “Mu ğam şü nas lıq” şö-
bə si nin mü di ri, sə nət şü nas lıq üz rə 
elm lər dok to ru Se vil Fər ha do va isə 
top lu nun ya xın gün lər də ha zır la na-
raq rəh bər li yə təq dim olu na ca ğı nı 
diq qə tə çat dı rıb. Təd bi rin so nun da 
İ. Hə bib bəy li mu ğam şü nas lıq konf-
ran sı ilə əla qə dar iş çi qru pu nun qar-
şı sın da du ran və zi fə lər ba rə də mə lu-
mat ve rib.

Pre zi dent İl ham Əli yev “Boeing-787-8” 
sər ni şin təy ya rə si nə ba xıb

Afaq Mə su dun şəx si say tı fəaliy yə tə baş la yıb
Tanınmış yazıçı Afaq Məsudun şəx-

si saytı (afaqmesud.az) fəaliyyətə 
başlayıb.

Üç dil də – Azər bay can, in gi lis və rus dil-
lə rin də ya yım la nan sayt “Ro man lar”, “He-
ka yə lər”, “Es se və mə qa lə lər”, “Ki tab lar”, 
“Mü sa hi bə lər”, “Er kən he ka yə lər”, “Tər cü-
mə lər”, “Vi deo qa le ra ya”, “Film lər”, “Fo to 
qa le re ya”, “Xə bər lər”, “Haq qın da” və “Əla-
qə” böl mə lə rin dən iba rət dir.

Sayt da ya zı çı nın hə ya tı nın müx tə lif 
dövr lə ri ni əha tə edən fo to şə kil lə ri, əsər-
lə ri əsa sın da çə kil miş fi lm lər, te le vi zi ya 
ve ri liş lə ri, səh nə ləş di ril miş dram əsər lə ri 
də yer alıb.

  2007-ci ilin ap re lin də ya ra dı lan “Azər bay can-İs-
rail” Bey nəl xalq As so siasi ya sı (“Azİz”) İs rail də 
Azər bay can Mə də niy yət Mər kə zi ya ra dıb.

As so siasi ya dan Azər TAc-a bil di rib lər ki, Azər-
bay can Mə də niy yət Mər kə zi ni Afu la da yer ləş dir-
mək qə ra ra alı nıb. Əv vəl cə ic ti mai əsas lar la ya-
ra dı lan bu mər kəz 8 il müd də tin də, de mək olar, 
di rek tor Ye ga nə Sal ma nın əzm kar lı ğı sa yə sin də 
fəaliy yət gös tə rib.

Afu la nın bi rin ci vit se-me ri Mi xail Bar ka nın tə şəb bü-
sü ilə mər kə zə ye ni bi na ay rı lıb. Hey dər Əli yev Fon-
du nun kö mə yi və dəs tə yi sa yə sin də ye ni mər kəz də 
Azər bay ca nın çox şa xə li mə də niy yə tin dən, ço xəsr lik to-
le rant lıq ənə nə lə rin dən söz açan eks po zi si ya ya ra dı lıb.

Ay rı-ay rı eks po zi si ya lar Azər bay can xal qı nın 
bö yük oğ lu, ümum mil li li der Hey dər Əli yev dən, 
ha be lə Azər bay ca nın iş ğal edil miş Dağ lıq Qa ra bağ 
böl gə sin dən söz açır.

Yan va rın 6-da mər kə zin ye ni bi na sın da təd bir 
ke çi ri lib. Təş ki lat çı lar eh ti yat edib lər ki, hə min 
gün İs rail də tüğ yan edən güc lü ya ğış lar və şid dət li 
kü lək sə bə bin dən təd bi rə qa tı lan la rın sa yı az ola-
caq. La kin təd bi rə o qə dər in san top la şıb ki, çox la rı 
ayaq üs tün də dur ma lı olub.

Qo naq lar eks po zi si ya la ra bö yük ma raq la ta ma-
şa edib lər.

Təd bir çər çi və sin də əf sa nə vi ba kı lı, po li to loq 
Aleks Veks ler ilə gö rüş olub. Ötən əs rin 90-cı il lə-
ri nin əv və lin də İs railin SS Rİ-də ki kon sul lu ğun da 
iş lə yən Aleks Veks ler o döv rün re pat riant la rı nın 
ço xu na ta nış dır.

Təd bir iş ti rak çı la rı nı fəx ri qo naq lar sa lam la yıb-
lar. Afu la nın vit se-me ri Mi xail Bar kan çı xı şın da 
İs railin Azər bay can da kı kon su lu və zi fə sin də iş lə-
di yi il lə ri ya da sa lıb və hə min il lə ri öm rü nün ən 
gö zəl il lə ri ad lan dı rıb.

Mər kə zin di rek to ru Ye ga nə Sal man çox say lı la-
yi hə və plan lar dan da nı şa raq bil di rib ki, bu ra da 
alim lər, jur na list lər, şair lər, ya zı çı lar, si ya si və ic ti-
mai xa dim lər lə mün tə zəm ya ra dı cı lıq ge cə lə ri ke-
çi ri lə cək, fi lm lər nü ma yiş et di ri lə cək.

Ar tıq mər kəz də dər nək lər, bal və xalq rəqs lə ri 
stu di ya la rı və sek si ya la rı, iv rit və Azər bay can dil-
lə ri si nifl  ə ri açı lıb.

“Qa ra bağ” 
fil mi ha zır dır

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nin si fa ri-
şi ilə Cə fər Cab bar lı 
adı na “Azər bay can-

fi lm” ki nos tu di ya sın da len tə alı-
nan “Qa ra bağ” bə dii fi l mi nin çə-
ki liş lə ri ye kun la şıb.

Ki nos tu di ya dan Azər TAc-a 
bil di ri lib ki, dram jan rın da olan 
qı sa met raj lı fi l min çə ki liş lə ri Ba-
kı şə hə rin də və Ha cı qa bul ra-
yo nu nun Qı zıl Bu run qə sə bə si 
ya xın lı ğın da kı qaç qın şə hər ci-
yin də apa rı lıb.

Film “Azər bay can fi lm” ki-
nos tu di ya sı nın elan et di yi “ye-
ni fi lm.az” gənc lər üçün sse na-
ri mü sa bi qə si nin qa li bi Amil 
Mə mi ye vin ey niad lı sse na ri si 
əsa sın da çə ki lib. Ek ran əsə ri-
nin qu ru luş çu re jis so ru Amil 
Mə mi yev, qu ru luş çu ope ra to ru 
Rauf Qur ba nə li yev, qu ru luş çu 
rəs sa mı Əziz Məm mə dov, bə-
dii rəh bə ri Cə mil Qu li yev, ic ra-
çı pro dü se ri Arif Sə fə rov, pro-
dü se ri Müş fi q Hə tə mov dur.

Film də rol la rı Vi da di Əli yev, 
El xan Ab ba sov, Ra sim Cə fə rov, 
Ay şad Məm mə dov, Mə za hir 
Hə şi mov, Svet la na Əli ye va, Sə-
bi nə Məm məd za də və Sol tan 
Əh məd can lan dı rıb lar.

İs rail də Azər bay can
Mə də niy yət Mər kə zi açı lıb



Yan va rın 7-sin də Bö yük Bri ta ni ya nın Azər bay can da kı föv-
qə la də və sə la hiy yət li sə fi  ri İr fan Sid diq 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 olub.

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud qo na ğı sa lam la ya raq, qu-
ru mun ta ri xi, fəaliy yət is ti qa-
mət lə ri, pers pek tiv lə ri ba rə də 
da nı şıb: “Tər cü mə Mər kə zi 25 il-
dir ki, fəaliy yət gös tə rir. Bu il lər 
ər zin də biz yal nız bə dii tər cü mə 
sa hə sin də dün ya ədə biy ya tın-
dan yüz lər lə əsə rin tər cü mə si-
ni və nəş ri ni hə ya ta ke çir mi şik. 
Mər kə zin ye ni sta tu su fəaliy yət 
dairə mi zi ge niş lən di rib. İn di biz 
tək cə bə dii əsər lə rin tər cü mə si 
ilə yox, tər cü mə nin di gər sfe ra la-
rın da ge dən pro ses lə rə nə za rə ti, 
bu sa hə nin təh sil mər hə lə sin dən 

baş la ya raq tək mil ləş di ril mə si və 
tən zim lən mə si işi ni hə ya ta ke çir-
mə yə ça lı şa ca ğıq”. 

Gö rüş za ma nı İ.Sid diq öl kə lə-
ra ra sı mü na si bət lər dən da nı şıb: 
“Öl kə lə ri miz ara sın da dost luq 
mü na si bət lə ri gün-gün dən in-
ki şaf edir. Mər kə zin İn gil tə rə 
ədə biy ya tın dan tər cü mə və nəşr 
et di yi ki tab la rın ka ta lo qu ilə ta-
nış ol dum. Bu qə dər də yər li 
əsə rin Azər bay can di li nə çev ril-
mə si ni təq di rə la yiq ha di sə he-
sab edi rəm. Xü su sən, diq qə ti mi 
tər cü mə olu nan ədə biy yat la rın 
və müəl lifl  ə rin se çi mi cəlb et di. 

O mə na da ki, ol duq ca gör kəm-
li müəl lifl  ə rin əsər lə ri ni di li ni zə 
çe vir mi si niz”. 

Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud Bö yük Bri ta ni ya ədə biy ya-
tın dan tər cü mə si və nəş ri 2015-ci 
il də nə zər də tu tul muş əsər lər dən, 
həm çi nin, Azər bay can ədə biy ya tı-
nın və di li nin bey nəl xalq aləm də 
ak tual laş ma sı is ti qa mə tin də gö-
rü lən iş lər dən da nış dı: “Biz dün ya 
ədə bi fi k ri ni Azər bay can oxu cu su-
na çat dır maq la ya na şı, Azər bay-
can ədə biy ya tı nın, onun ta ri xi-
nin, el mi-fəl sə fi  fi k ri nin dün ya da 
təb li ği nə ça lı şı rıq. Bu is ti qa mət də 
nə zər də tu tu lan əhə miy yət li iş-
lər dən bi ri də Azər bay can di li nin 
xa ri ci öl kə lə rin təh sil ocaq la rın da 
təd ri si nin təş ki li dir”.

Da ha son ra sə fi r Bö yük Bri ta-
ni ya sə fi r li yi nin Mər kəz lə qar-
şı lıq lı əmək daş lı ğı mə sə lə si nə 
to xu na raq qeyd edib: “Ha zır da 
Kemb ric və Oks ford Uni ver si tet-
lə rin də Azər bay can di li nin təd ri si 
ilə bağ lı müəy yən ha zır lıq iş lə ri 
ge dir və biz Tər cü mə Mər kə zi nin 
də bu sa hə də öz töh fə si ni ve rə cə-
yi nə ümid edi rik. Bri tish Coun cil 
Azər bay can da Bri ta ni ya nəş riy-
yat la rı və ya zı çı la rı ilə əla qə qur-

maq da, həm çi nin, təh sil lə bağ lı 
la yi hə lə ri niz də Mər kə zə ya xın-
dan kö mək edə cək. Ümu miy yət-
lə, bu cür ma raq lı və mü hüm bir 
sa həy lə – dil və tər cü mə mə sə lə-
lə ri ilə bu sə viy yə də məş ğul ol-
ma ğı nız öl kə niz üçün əla mət dar 
ha di sə dir. Ümid edi rəm, öl kə lə-
ri miz ara sın da bu mə də ni, ədə bi 
mü ba di lə lə ri miz, təh sil sa hə sin-
də ki əmək daş lı ğı mız qar şı lıq lı və 
daimi ola caq”.
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Bö yük Bri ta ni yanın sə fi ri 
Tər cü mə Mər kə zin də olub

Türk mən şairi nin “Di van”ı 
Azər bay can di lin də
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı nın (AMEA) 

Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu bö-
yük türk mən şairi, ümum türk ədə biy ya tı nın gör-
kəm li nü ma yən də si Məx dum qu lu Fə ra qi nin “Di-

van”ını nəşr edə cək.
İns ti tu tun mət buat xid mə-

tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, 
trans li te ra si ya və di li mi zə tər-
cü mə edi lə rək nəş rə ha zır lan-
mış “Di van” və təx mi nən 600 
sə hi fə dən iba rət ola caq ki tab-
da Məx dum qu lu nun in di yə 
qə dər çap olun ma yan şeir lə ri 
də yer ala caq.

Ki ta ba İns ti tu tun di rek tor 
müavi ni Pa şa Kə ri mov, İs mi-

xan Os man lı və AMEA-nın 
vit se-pre zi den ti, aka de mik İsa 
Hə bib bəy li “Ön söz” ya zıb lar.

1733-cü il də ana dan ol muş 
Məx dum qu lu “Fə ra qi” tə xəl-
lü sü ilə şeir lər ya zıb.. Məx-
dum qu lu nun poezi ya sı Azər-
bay can şair lə ri Mol la Pə nah 
Va qif və Mol la Və li Vi da di nin 
ya ra dı cı lı ğı na da cid di tə sir 
gös tə rib.

“Euro vi sion – 2015”də
iş ti rak çı sa yı çox ola caq
Avst ri ya nın Vya-

na şə hə rin də ke-
çi ri lə cək “Euro-
v i  s i o n - 2 0 1 5 ” 

mah nı mü sa bi qə sin də 39 
öl kə təm sil olu na caq.

Azər TAc mü sa bi qə nin 
rəs mi say tı na is ti nad la xə-
bər ve rir ki, əv vəl ki ya rış-
ma dan fərq li ola raq, iş ti-
rak çı la rın sa yı ar tıb. Kipr, 
Çe xi ya və Ser bi ya ye ni dən 
mü sa bi qə yə qa yı dıb. Uk-
ray na mil li te le vi zi ya sı isə 
mü sa bi qə də iş ti rak et mə-
yə cə yi ni bil di rib.

Be lə lik lə, 60-cı “Euro-
vi sion” mah nı mü sa bi qə-
sin də Al ba ni ya, Avst ri ya, 
Azər bay can, Be la rus, Bel-
çi ka, Kipr, Çex Res pub li-
ka sı, Da ni mar ka, Es to ni ya, 
Fin lan di ya, Fran sa, Ma ke-
do ni ya, Gür cüs tan, Al ma-
ni ya, Yu na nıs tan, Ma ca rıs-
tan, İs lan di ya, İr lan di ya, 
İs rail, İta li ya, Lat vi ya, Lit-

va, Mal ta, Mol do va, Çer no-
qo ri ya, Ni der land, Nor veç, 
Pol şa, Por tu qa li ya, Ru mı-
ni ya, Ru si ya, San-Ma ri no, 
Ser bi ya, Slo ve ni ya, İs pa-
ni ya, İs veç rə, İs veç, Bö yük 
Bri ta ni ya və Er mə nis tan 
təm sil olu na caq.

Bi rin ci ya rım fi  nal da 16, 
ikin ci də 17 öl kə nin iş ti rak-
çı sı səh nə yə çı xa caq. Fi nal 
mər hə lə sin də isə 10 öl kə 
və bö yük beş li yə da xil olan 

Fran sa, Al ma ni ya, İta li ya, 
İs pa ni ya və Bö yük Bri ta-
ni ya, elə cə də ev sa hi bi 
Avst ri ya təm sil çi si iş ti rak 
edə cək.

“Euro vi sion-2015” mah-
nı mü sa bi qə si nin püş kat-
ma mə ra si mi 2015-ci il yan-
va rın 26-da ke çi ri lə cək.

Ya rış ma nın I və II ya rım-
fi  na lı mü va fi q ola raq ma-
yın 19 və 21-də, fi  nal mər-
hə lə si isə 23-də ola caq.

Ope ra və Ba let
teat rı nın ye ni 
il re per tuarı
Azər bay can Döv lət 

Aka de mik Ope ra 
və Ba let Teat rı nın 
yan var ayı üçün re-

per tuarı açıq la nıb.
Azər TAc xə bər ve rir ki, yan-

va rın 7-də As tor Pyat sol la nın 
“Mə həb bət tan qo su”, 11-də isə 
Va sif Adı gö zə lo vun “Na tə van” 
ope ra la rı oy na nı la caq.

Yan va rın 14-də teatr mu ğam 
hə vəs kar la rı nı ma raq lı kon sert 
proq ra mı ilə se vin di rə cək. 

Ta ma şa çı lar yan va rın 17-də 
Fi rən giz Əli za də nin “İn ti zar”, 
18-də Üze yir Ha cı bəy li nin “Əs-
li və Kə rəm”, 24-də Cü zep pe 
Ver di nin “Tru ba dur” ope ra la-
rı na ba xa bi lər lər.

Yan va rın 31-də bəs tə kar Po-
lad Bül bü loğ lu nun 70 il lik yu-
bi le yi mü na si bə ti lə “Eşq və 
ölüm” ba le ti nin prem ye ra sı 
ola caq.

Uşaq la rı da yad dan çı xar ma-
yan teat rın kol lek ti vi yan va rın 
10-da Pyotr Çay kovs ki nin “Şel-
kun çik” ba le ti ni nü ma yiş et di-
rə cək.

Caz mu si qi si nin 
əf sa nə si Ba kı da
Mə  d ə  n i y -

yət və Tu-
rizm Na-
zir li yi nin 

dəs tə yi ilə fev ra lın 28-
də Hey dər Əli yev Sa-
ra yın da caz mu si qi si-
nin əf sa nə si, ame ri ka lı 
caz mü ğən ni si və di ri-
jo ru, on də fə “Qrem-
mi” mü ka fa tı laureatı 
Bob bi Mak– Fer ri nin 
və qru pu nun kon ser ti 
ola caq.

Hey dər Əli yev Sa ra yı nın mət buat xid mə tin-
dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, kon ser tin bi let lə ri 
ar tıq sa tı şa çı xa rı lıb və şə hə rin kas sa la rın dan əl-
də et mək müm kün dür.

Mu si qi çi nin bi rin ci al bo mu 1982-ci il də çı xıb. 
1984-cü il də isə heç bir mu si qi alə ti ol ma dan ya-
zı lan “The Voice” ad lı ilk caz al bo mu işıq üzü 
gö rüb. Bobby Mc Fer rin 1988-ci il də ifa et di yi və 
iki no mi na si ya üz rə “Qrem mi” mü ka fa tı na la yiq 
gö rül müş “Don’t Worry, Be Happy” mah nı sı ilə 
dün ya şöh rə ti qa za nıb.

Xalq das tan la rımız 
3 al bom da 

Azər bay can Mil li Elm lər Aka-
de mi ya sı nın (AMEA) Folk-
lor İns ti tu tun da Azər bay can 
xalq das tan la rın dan iba rət 

üç al bom bu ra xı lıb.
AMEA-dan APA-ya da xil olan mə-

lu ma ta gö rə, al bom la rın tər tib edil-
mə sin də AMEA-nın müx bir üz vü 
Mux tar Ka zı moğ lu (İma nov), El xan 
Məm məd li, Mi ras lan Bə kir li, El çin 
Ab ba sov və El şad Məm mə dov iş ti-
rak edib lər.

İlk al bom da Aşıq Hü seyn Sa rac lı nın 
ifa sın da “Əs li-Kə rəm”, Aşıq Ək bə rin 
ifa sın da “Nov ruz-Qən dab”, Aşıq İm-
ran Hə sə no vun ifa sın da “Qur ba ni” 
das ta nın dan əsas his sə lər yer alıb.



Son za man lar mət buat da ara-
sı kə sil mə dən tə sa düf edi lən bir 
mə sə lə də tər cü mə çi lər mə sə lə-
si dir. Ye ni bir ki tab çı xan ki mi 
onun tər cü mə si tən qid edi li yor.

Ki ta bın an la şıl maz bir dil də 
tər cü mə edil mə sin dən, fi  kir lə-
rin yan lış ke çi ril mə sin dən şi ka-
yət edi li yor. Bu nun la da mə sə lə 
bi tib ge di yor.

Ye nə ya rın ikin ci ki tab üzə-
rin də bu əmə liy yat ya pı lı yor. 
Mə sə lə ni, nə dən sə, kim sə əsas 
bir şə kil də ara ya sür mə yir. Hal-
bu ki bu, o qə dər də sət hi ke çi ri-
lə cək bir mə sə lə de yil dir. 

Bu gün Azər bay can da bir 
çox ədə bi, ic ti mai, si ya si, el mi, 
fən ni və sair ki tab lar tər cü mə 
edi li yor. Bu ki tab lar dan yal nız 
Azər bay can da de yil, bəl kə bü-
tün türk öl kə lə rin də is ti fa də 
edi li yor. Min lər lə pa ra lar sərf 
edi li yor, nə ti cə də də tər cü mə-
nin ya ra maz lı ğı üzə rə, ye nə ki-
tab atıl maq dan baş qa bir şe yə 
ya ra mı yor. Tə bii, bu hər kə si 
dü şün dür mə yə la yiq bir mə sə-
lə dir. Volf so nun ki ta bı tər cü mə 
edil di, bu gün kim sə is ti fa də 
edə mi yor. Da ha bir çox ki tab lar 
gös tə ri lə bi lər ki, alan lar yer siz 
pa ra itir mək dən baş qa bir şe yi 
qa zan ma mış lar dır. Tək rar tər-
cü mə edi li yor, o da əv vəl kin-
dən irə li gə lə mi yor.

Bu ra da əsas təq sir kim də dir? 
Biz cə, təq sir müş tə rək dir. Onun 
bir qis mi tər cü mə çi lər də, bir 
qis mi Maarif çi lər itt  i fa qın da və 
ən bö yük bir qis mi də nəş riy yat 
ida rə lə rin də dir.

Əv və la, tər cü mə çi lə ri miz-
dən kim sə öz qüv və ti lə, bi li yi-
lə, ba ca rı ğı ilə, ix ti sa sı ilə he-
sab laş maq is tə mi yor. Aza cıq 
rus ca, ya baş qa bir dil bil di sə, 
ilk tək lif edi lən ki ta bı alıb tər-
cü mə yə gi ri şi yor lar. Hal bu ki 
mə sə lə rus ca dan bir ki ta bı tər-

cü mə edə bil mək üçün yal nız 
rus ca bil mək ka fi  de yil dir. Bir 
də ki ta bın bəhs et di yi mə sə lə-
yi ət rafl  ı ca bil mək və bu mə sə lə 
ilə mü kəm məl ta nış ol maq, da-
ha doğ ru su, o dairə də bir mü tə-
xəs sis ol maq la zım dır. Biz də isə 
böy lə de yil dir.

Çox vaxt bir söz baş qa-baş qa 
elm lər də bir is ti lah ol maq üz-
rə, baş qa-baş qa mə na lar ifa də 
edi yor. Bu na gö rə də tər cü mə-
çi ta nış ol ma dı ğı bir mə sə lə dən 
tər cü mə et dik də çox vaxt is ti-
lah la rı qa tış dı rı yor.

Bun dan baş qa, bə zi tər cü mə-
çi lər də var dır ki, öz lə ri qüv və li 
ol sa lar da, an caq tez pa ra al maq 
üçün ça lı şı yor, tər cü mə lə ri baş-
dan sov ma ey lə yib üzər lə rin də 
olan mə su liy yə ti dü şün mək is-
tə mi yor lar. 

Nəş riy yat ida rə lə ri nə gə lin-
cə, bun lar da bir də fə tər cü mə 
üçün ça ğır dıq la rı adam la rın 
qüv və si ni, bi li yi ni, ix ti sa sı nı, 
ba ca rı ğı nı bil mə dən tər cü mə-
nin ucuz lu ğu ar dın ca qa çıb, hər 
bir ki ta bı on la ra ve ri yor və nə-
ti cə də də ki tab la rın ya ra maz lı ğı 
ki mi ağır bir və ziy yət qar şı sın-
da qal mış olu yor lar. Hətt  a çox 
vaxt mət buat da tər cü mə si nin 
ya ra maz lı ğı qeyd edi lən adam-

la ra tək rar tər cü mə ve ri li yor və 
ye nə də əv vəl ki və ziy yət mey-
da na çı xı yor. Maarif çi lər itt  i fa qı 
haq qın da ora sı qeyd olun ma lı-
dır ki, bu vax ta qə dər İtt  i faq öz 
üz vü olan tər cü mə çi lə rin mad-
di və mə nə vi və ziy yət lə ri ni qə-
ti bir su rət də müəy yən edib, 
düz gün bir çər çi və içə ri si nə al-
ma mış dır. On la rın ix ti sa sı nı və 
ix ti sas la rı na gö rə ala bi lə cək lə ri 
əmək haq qı mə sə lə si ni düz gün 
bir yo la sal ma mış dır. Biz cə, ar-
tıq bu ha la bir son qo yul ma lı-
dır.

Gə lə cək də çə ki lən əmək lə-
rin, sərf edi lən pa ra la rın yer-
siz it mə mə si üçün, hər şey dən 
əv vəl, Maarif iş çi lə ri itt  i fa qı 
tər cü mə çi lik adı al maq is tə yən 
adam la rın gə rək ix ti sa sı nı, gə-
rək sə bi li yi ni və tər cü mə çi lik-
də ba ca rı ğı nı ay dın laş dır ma lı 
və tər cü mə çi li yə qə bul edi lə cək 
adam lar üçün müəy yən də rə-
cə lər tə yin et mə li dir.

Bu nun üçün tər cü mə çi lər si-
ya hı ya alı nıb im ta han edil mə-
li dir lər. Və nə ki mi tər cü mə lə ri 
ba car ma la rı haq qın da əl lə ri nə 
və si qə ve ril mə li dir.

Bu xü sus da Maarif çi lər itt  i-
fa qı tə rə fi n dən ara dabir tə şəb-
büs edil miş, hətt  a müəy yən bir 

ko mis yon dü zəl miş sə də, mü-
təəs si fa nə, bu vax ta qə dər bu 
ko mis yo nun fəaliy yə ti gö rül-
mə miş və iş lə rin dən bir nə ti-

cə çıx ma mış dır. Bil di yi mi zə 
gö rə, bu xü sus da tər cü mə-

çi lə rə pay la nan an ket lər 
bu vax ta qə dər İtt  i faq da 
ya tıb qal maq da dır. Hal-

bu ki bu mə sə lə ma hud lar 
al tın da ya tı rı la caq bir mə-

sə lə de yil dir.
Bu mə sə lə yi maarif iş çi lə ri 

qu rul ta yı da mü za ki rə ilə öz  
qət na mə sin də qeyd et miş-
dir. Nə olur sa-ol sun, bu mə-

sə lə yə cid diy yət lə gi ri şil mə li 
və tez lik lə hə ya ta ke çi ril mə li-
dir.

Nəş riy yat ida rə lə ri əl lə rin-
də böy lə və si qə lə ri ol ma yan 

adam la ra tər cü mə ver-
mə mə li dir.

Bun dan baş qa, 
tər  cü  mə ç i  l ə  r in 

“xa l  tu  ra”s ın -
dan ya xa 

qur  ta r  maq 
üçün hər 

bir əsər 
ç ı  x a n 

ki mi qə ze tə ida rə lə ri nə və mü-
tə xəs sis lə rə gön də ril mə li və 
ki tab haq qın da ya zı lan bib-
lioq ra fi  ya la ra diq qət edil mə li-
dir. Xal tu ra yap ma sı gö rü lən 
tər cü mə çi lə rə, çox qüv vət li 
ol sa lar be lə, bir da ha tər cü mə 
ve ril mə mə li və ya tər cü mə lə-
rin sağ lam lı ğı nı tə min edə cək 
şərt lər qo yul ma lı dır.

Bun dan baş qa, yax şı tər cü mə-
çi lə rin əmək haq qı da müəy yən 
bir ni za ma sa lın ma lı, müq tə-
dir tər cü mə çi lə rin mü tə xəs sis-
lər ki mi əmək haq qı ala bil mə si 
üçün ça lı şıl ma lı dır. Bun la rın 
ha mı sı ilə bə ra bər, ba ca rıq lı tər-
cü mə çi lər ha zır la ma ğı da unut-
ma ma lı dır.

“Kom mu nist” qə ze ti, 
29 yan var, 1926-cı il.  

Vil yam Şeks pir

“HAM LET”                    

Ham le tin mo no lo qu
Olum, ya ölüm... Bu dur mə-

sə lə!
Nə dir ən şə rəfl  i si?
Gö tür mək mi düş mən qə za-

nın ağır vur ğu sun?
Və ya qar şı qoy maq mı sey la-

bı na 

Də niz lər cə daş qın fə na lıq la-
rın?

Kö kün dən de vir mək, əzib 
tap da maq?

Öl mək-uyu maq, bu qə dər...
Qəl bin bu kə dər, bu iz ti ra bı-

nın 
Mey da nı olan ağır əza bı
Bir uy ku da məhv edib bi tir-

mək!..
İs tən məz olur mu böy lə bir 

son?..
Öl mək, uyu maq...
Uyu maq?
Bəl kə də rö ya gör mək?—Güc-

lük bu dur iş tə!
Hər dər də ölüm uy ku su bir 

son ve rə cək dir,
Hey hat... Bu son uy ku nə lər 

gös tə rə cək dir?
 İş tə du ra caq, dur du ra caq 

bu!..
Yal nız bu dur, ey lər bi zi il lər-

cə sü rük lən mə yə məc bur!
Kim yox sa dö zər di
Dün ya da kı bu zül mə, fə sa da?
Həp müs tə bi din kib ri nə,
Həp güc lü lə rin cəb ri nə, təh-

qi ri nə,
Min dər di nə bir qay ta rı lıb-

çey nə nən eş qin?

Ha kim lə rin az ğın lıq, utan-
maz lı ğı na, 

Qa nun da kı güc süz lü yə,
Ya doğ ru lu ğun bir ya ra maz-

lıq ki mi təq di ri nə
Kim, kim da ya nar dı?
Ma dam ki, bir xən cər, bir vur ğu
Bi zə daimi can qur ta ra caq-

mış,
Kim nif rət ilə, göz ya şı tök-

mək lə, hə ya tın
Min dür lü ağır lıq la rı na qat la-

şa caq dır?
An caq bir qor xu:
Or da nə ola caq dır?!
Or da, o bi lin məz qo ca dün ya-

da ki
Min lər cə ge dən var,
- ta in di yə dək bir qa yı dan yox!
Sar sıb da ge dir biz də ira-

də...
Hər kəs bu bi lin məz, bu qa-

ran lıq yo la koş maq dan sa,
Dün ya da qa lıb, qat la şır hər 

gör dü yü cəb rə.
İn sa nı, tə fək kür bu sa yaq et-

mə də qor xaq...
Ən qə ti qə ra rın iti rən gi
Sar dıq ca xə ya lat, dal dıq ca, 

dü şün dük cə
So lub get mə də, hey hat!..
Hə yə can la do ğan qə ti cə sa rət 

sö nür...
Fi kir işə keç mir...
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Azər bay can da bə dii tər cü mə sə nə ti nin in ki şa-
fın da ye ni yük sə liş döv rü XX yü zil li yin əv-
vəl lə ri nə tə sa düf edir. Hə min dövr də 
bu sə nə tin ya ran ma sı və in ki şa fın da 

əsaslı rol oy na yan bö yük şəx siy yət lər dən 
bi ri də Cə fər Cab bar lı olub. Onun bu sa-
hə də ki xid mət lə ri, ədə biy ya tı mı za bəxş 
et di yi gö zəl tər cü mə nü mu nə lə ri in di də 
öz bə dii də yə ri ilə se çi lir. C.Cab bar lı nın 
Qərb və rus klas sik lə rin dən et di yi tər cü-
mə lə rin si ya hı sı bö yük, janr la rı müx tə lif, 
üs lu bu zən gin dir. O, Şeks pi rin “Ham-
let”, “Otel lo”, Şil le rin “Qa çaq lar”, Bo-
mar şe nin “Fi qa ro nun to yu”, Uel sin “Ye-
ral tı dün ya”, Afi no ge no vun “Qor xu”, 
Sla vi nin “Mü da xi lə”, Tols to yun “Ha cı Mu-
rad”  və baş qa əsər lə ri bö yük pe şə kar lıq-
la Azər bay can di li nə çe vi rib.
Tər cü mə işi nə yük sək sə nət ki mi 
ba xan C.Cab bar lı nın bu nun-
la bağ lı yaz dı ğı “Tər cü mə 
mə sə lə si nə əhə miy yət ve-
ril mə li dir” ad lı mə qa lə si nin 
bu gün də ak tual ol du ğu nu 
nə zə rə ala raq, oxu cu la rı mı-
za təq dim edi rik.

Bəhlul SEYFƏDDİNOĞLU

ko mis yon dü zəl miş sə də, mü-
təəs si fa nə, bu vax ta qə dər bu 
ko mis yo nun fəaliy yə ti gö rül-
mə miş və iş lə rin dən bir nə ti-

cə çıx ma mış dır. Bil di yi mi zə 
gö rə, bu xü sus da tər cü mə-

çi lə rə pay la nan an ket lər 
bu vax ta qə dər İtt  i faq da 
ya tıb qal maq da dır. Hal-

bu ki bu mə sə lə ma hud lar 
al tın da ya tı rı la caq bir mə-

sə lə de yil dir.
Bu mə sə lə yi maarif iş çi lə ri 

qu rul ta yı da mü za ki rə ilə öz  
qət na mə sin də qeyd et miş-
dir. Nə olur sa-ol sun, bu mə-

sə lə yə cid diy yət lə gi ri şil mə li 
və tez lik lə hə ya ta ke çi ril mə li-
dir.

Nəş riy yat ida rə lə ri əl lə rin-
də böy lə və si qə lə ri ol ma yan 

adam la ra tər cü mə ver-
mə mə li dir.

Bun dan baş qa, 
tər  cü  mə ç i  l ə  r in 

“xa l  tu  ra”s ın -
dan ya xa 

qur  ta r  maq 
üçün hər 

zər bay can da bə dii tər cü mə sə nə ti nin in ki şa-
fın da ye ni yük sə liş döv rü XX yü zil li yin əv-
vəl lə ri nə tə sa düf edir. Hə min dövr də 
bu sə nə tin ya ran ma sı və in ki şa fın da 

əsaslı rol oy na yan bö yük şəx siy yət lər dən 
bi ri də Cə fər Cab bar lı olub. Onun bu sa-
hə də ki xid mət lə ri, ədə biy ya tı mı za bəxş 
et di yi gö zəl tər cü mə nü mu nə lə ri in di də 
öz bə dii də yə ri ilə se çi lir. C.Cab bar lı nın 
Qərb və rus klas sik lə rin dən et di yi tər cü-
mə lə rin si ya hı sı bö yük, janr la rı müx tə lif, 
üs lu bu zən gin dir. O, Şeks pi rin “Ham-
let”, “Otel lo”, Şil le rin “Qa çaq lar”, Bo-
mar şe nin “Fi qa ro nun to yu”, Uel sin “Ye-
ral tı dün ya”, Afi no ge no vun “Qor xu”, 
Sla vi nin “Mü da xi lə”, Tols to yun “Ha cı Mu-
rad”  və baş qa əsər lə ri bö yük pe şə kar lıq-

Tər cü mə işi nə yük sək sə nət ki mi 

Ha kim lə rin az ğın lıq, utan-

Tər cü mə mə sə lə si nə 
əhə miy yət ve ril mə li dir



“Mə nim mər hum atam ka zak di-
vi zionu nun yük sək rüt bə li za bi ti idi. 
Bu di vi zion rus ge ne ral la rı nın ko-
man dan lı ğı al tın da olan ni za mi bir 
or du his sə si idi. Qa car sü la lə si nin 
(xü su si lə də Mə həm mə də li şa hın) 
ha ki miy yə ti döv rün də İra nın asa yiş 
və əm niy yət iş lə ri ni qay da ya sal maq  
üçün ya ra dıl mış dı. O za man İran-
da ni za mi or du yox idi, çar Ru si ya sı 
Qa car şa hın xa hi şi ilə ka zak lar dan 
iba rət bir or du dü zəl dib İra na gön-
dər miş di. Bu or du da xid mət edən-
lər əsa sən Qaf qa zi yə təəbə lə rin dən 
iba rət idi lər, la kin on la ra rus za bit-
lə ri ko man dan lıq edir di lər. Mə nim 
Tey mur xan Ay rım lı adı ilə ta nı nan 
atam hə min or du da xid mət edir di 
və “mir pənc rüt bə si ilə” (o za man kı 
“mir pənc” in di ki pol kov nik rüt bə si-
nə bə ra bər idi) yük sək za bit lər sı ra sı-
na da xil ol muş du.

Mən uşaq ol du ğum üçün ya dı-
ma gəl mir, am ma anam de yir di ki, 
atam İra na yo la düş məz dən əv vəl 
xey li müd dət Ba kı da or du ko man-
da nı nın müavi ni, bir müd dət isə 
Araz və Lən kə ran böl gə sin də zas-
ta va rəisi ol muş du.

O da ya dım da dır ki, mə nim bü-
tün əmi lə rim, hətt  a da yı la rım da 
çar qüv və lə rin də xid mət edir di lər.  
Sa bir xan ad lı bir əmim bol şe vik-
lər lə dö yüş də öl dü rül müş dü. Mən 
Ba ku bə də (Ba kı da) do ğul mu şam. 
Tə vəl lüd ta ri xim kə la mül la he- mə-
ci din (Qu ran nə zər də tu tu lur) bir 
cil di nin bi rin ci sə hi fə si nin ar xa sın-
da ya zıl mış dı: 6 or di be hişt 1276-cı 
il. Atam onu öz xətt  i ilə yaz dı ğı 
üçün mən hə mi şə ona ba xıb ata-
lı gün lə ri mi xa tır la yı ram. Bu ya zı  
zəhm li, ağır ya na adam olan atam-
dan qal mış ən əziz ya di gar dır.

Mən dən baş qa mə nim üç ba cım 
və bir qar da şım var idi. Nə ri man 
ad lı qar da şım Qaf qaz da bol şe vik 
iğ ti şaş la rın da it kin düş dü və biz 

onun ta le yin dən heç bir xə bər tu ta 
bil mə dik. Atam bol şe vik lə rin qə lə-
bə sin dən və ça rın sü qu tun dan bir 
ne çə il əv vəl ka zak di vi zionun da 
xid mə tə gön də ril di və bi zi özüy-
lə bir gə İra na gə tir di. İn di ta rix lər 
də qiq, dü rüst ya dım da de yil, ona 
gö rə də aya ğı mı zın han sı gün də, 
han sı ay da, hətt  a han sı il də İran 
tor pa ğı na dəy mə si ni xa tır la ya bil-
mi rəm. Mən ba cı la rım dan ki çik 
idim, on la rın hər bi ri mən dən ikii-
üç yaş bö yük idi lər. İra na gəl di yi-
miz za man anam ye ga nə oğ lu nun 
ay rı lı ğı na döz mə yib, ge cə-gün düz 
ağ la yır dı. Son ra lar onun Qaf qaz 
iğ ti şaş la rın da it kin düş mə si xə bə-
ri gəl di və anam bu ağır xə bər dən 
ya ta ğa dü şüb, bir da ha aya ğa qalx-
ma dı. O za man Ru si ya da və ziy yət 
qa rı şıq idi, kənd li lər bol şe vik lə rin 
hi ma yə si al tın da mül kə dar la ra 
qar şı qi yam edir di lər. Əks tə rəf-
də isə ağq var di ya çı lar fəaliy yət 
gös tə rir di. Mə nim gə lə cək ərim 
-Rza ağq var di ya çı la rın tə rə fi  ni 
tu ta raq qır mı zı la ra qar şı şü caət lə 

dö yü şür dü. Am ma çox keç mə dən 
qır mı zı lar Ru si ya nın ək sər böl gə-
lə ri ni iş ğal et di lər. Və ziy yə ti be lə 
gö rən  çar ge ne ral la rı nın ək sə riy-
yə ti və  ümu miy yət lə, im pe ra to ra 
sa diq olan bə zi qüv və lər İran, Tür-
ki yə və di gər qon şu öl kə lə rə qaç-
ma ğa baş la dı lar.

Atam bu ha di sə dən bir ne çə il 
əv vəl İra na gəl di yin dən, çar Ru si-
ya sı nın da xi lin də ki ha di sə lər dən 
mə lu mat sız idi. Am ma o, bu za-
man İran da ka zak di vi zionun da 
“mir pənc” ol du ğun dan, qaç qın 
ge ne ral la rın ək sə riy yə ti bi zim evə 
gə lir və təh ri ke di ci mə lu mat lar ve-
rir di lər. Bu mə lu mat la rın əsa sın da 
Qaf qa ziy yə mən tə qə si nin bü töv-
lük də İosif Sta lin ad lı bir gür cü-
nün nə za rə ti al tın da ol du ğu nu 
öy rən dik. O, əv vəl lər Tifl  is də di ni 
mək tə bin tə lə bə si ol muş du...

O za man lar lam pa üçün neft və 
ben zin İra na Ba kı dan gə lir di. Xu zis-
tan yo lu ke çil məz ol du ğun dan öl-
kə nin cə nu bu ilə əla qə sax la maq çox 
çə tin idi. Rza şah olan dan son ra ilk 

gör dü yü iş lər dən bi ri Lu ris ta na, Lu-
ris tan dan isə Xu zis ta na yol çək mək 
ol du. Be lə lik lə, öl kə nin cə nub his sə-
lə ri nə ge diş-gə liş asan laş dı. Bol şe vik-
lə rin qə lə bə sin dən son ra İra na neft 
və ben zin da şın ma sı da yan dı rıl dı.  
“Da şın ma” de yən də siz onu nef tin 
tan ker lə rə dol du ru lub gön də ril mə si 
ki mi ba şa düş mə yin. Bu,  lam pa nef ti-
nin 10-20 li tir lik tu luq la ra dol du ru lub 
qa tır lar la müx tə lif şə hər lə rə gön də-
ril mə si idi. Hə min nef ti isə ev lə rin də 
neft çı raq la rı olan əyan və əş rəf tə bə-
qə ala bi lir di. Çün ki neft xey li ba ha 
idi, onu oca ğa tö küb yan dır maq heç 
kə sin ağ lı na gəl mir di.

Bu dövr də Ba kı nın neft qu yu la rı 
bir ne çə bö yük ka pi ta lis tin əlin də 
idi. La kin qır mı zı lar ha ki miy yə tə 
gə lən ki mi on la rı öl kə dən uzaq laş-
dı rıb, qu yu la rı bağ la dılar. Ya dım-
da dır ki, be lə neft qu yu la rın dan 
bi ri nin sa hi bi olan bir er mə ni hə-
min dövr də qa çıb İra na gəl miş di. 
O, bu ra da ka zak qo şu nu na xey li 
pul sərf et miş di ki, hə min qo şun 
Ba kı ya hü cum edib, onu tut sun.

... Atam ax şam lar evə gə lən ki-
mi sto lun ba şı na ke çib gün bo yu 
eşit dik lə ri ni bi zə da nı şır dı. Bir 
gün atam evə gə lən də de di ki, 
ça ra sa diq ka zak lar İran da xey li 
qüv vət lə nib, in gi lis lər də on la-
ra si lah və can lı qüv və ver mək-
lə dö yüş ha zır lı ğı nı yük səl dib. 
Məq səd Qaf qa za hü cum edib, hə-

min yer lə ri ye ni dən 
ələ ke çir mək dir. 
Axır da özü nün 
də ağq var di ya-
çı lar la bə ra bər 
Ba kı ya get mə li 
ol du ğu nu vur-
ğu la dı.

Az keç mə miş 
atam hə qi qə tən 
ka zak və in gi lis-
lər lə bə ra bər, Ba-
kı ya yo la düş dü. 
O, bir ne çə ay fərq li 
cəb hə lər də dö yü-
şüb, xəs tə, əzil miş 
hal da evi mi zə qa-
yıt dı.  Atam de di 
ki, Qaf qaz dö yüş-
lə rin də bir əs gər 
onu la büd ölüm dən 
xi las edib. Hə min 
əs gər mə nim gə lə-
cək hə yat yol da şım 
Rza idi. Rus in qi-
lab çı la rı ilə dö yüş 
cəb hə sin də (Ba kı 
ət ra fın da) ol du-

ğu müd dət də 
ata mın hə min 
əs gər dən xo-
şu gəl miş, 
onu şəx si xid-
mə ti nə gö tür-
müş dü.

... Rza İran da do ğu lub, ora da bö yü-
müş dü sə də, əs lən bir ba kı lı mü ha cir 
ailə sin dən idi. Türk di li ni yax şı bi lir di. 
Ata mın qəl bin də özü nə yer elə miş di. 
O, cəb hə də ata mın ya nın da ol muş, 
atam bir ne çə in qi lab çı tə rə fi n dən 
mü ha si rə yə alı nan da Rza öz “al tı mı-
şa çı lan”ıy la on la rı gül lə ba ran edə rək, 
ata mı müt ləq ölüm dən xi las et miş di. 
Əs lin də, Rza ka zak di vi zionun da bir 
“al tı mı şa çı lan” pu lem yo ta mə sul idi, 
bu na gö rə o, əs gər yol daş la rı ara sın-
da “al tı mış gül lə Rza” ki mi məş hur 
idi. O, bir “mir pən cin” diq qə ti ni cəlb 
et di yi üçün xöş bəxt idi və bu nun la 
fəxr edir di. Rza bir ne çə də fə müx tə lif 
bə ha nə lər lə bi zim evə gəl di. Biz onun 
cəb hə də ki rə şa də tin dən, ata mı xi las 
et mə sin dən xə bər dar ol du ğu muz 
üçün onu ayaq üs tə qar şı la yır dıq. Bu 
get-gəl lər onun la ya xın laş ma ğı mı za 
və bu nun ar dın ca ni şan lan ma ğı mı za 
sə bəb ol du. O za man bi zim evi miz 
in di ki Hə sə na bad mey da nın da idi... 
Çox keç mə dən ata mın kö mək li yi ilə  
Rza irə li çə ki lib ka zak dəs tə si nin ko-
man di ri ol du...

Bir ne çə ay dan son ra bö yük ba-
cı ma el çi gəl di, oğ lan ata mın həm-
kar la rın dan ol du ğu üçün atam 
ba cı mın əli ni onun əli nə ver di. Be-
lə lik lə, ba cım Aləm tac pol kov nik 
Min ba şı yan la iz di va ca gir di.  Bu ra-
da onu da qeyd et mə li yəm ki, atam 
Ba kı da rus la rın tər bi yə si al tın da 
bö yü dü yün dən, gənc li yin də hər bi 
tə lim al maq üçün Sankt-Pe ter burq-
da hər bi mək təb də oxu du ğun dan, 
Av ro pa mü hi ti nə bə ləd idi.

Ardı 6-cı səhifədə
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Bü tün za man lar da azər bay can lı lar İran taxt-ta cın da həl le di ci möv qe yə ma lik olub lar. Bu nu həm uzaq, həm də ya xın 
ta rix əya ni şə kil də gös tə rir. XVI əsr də azər bay can lı hökm dar lar tə rə fi n dən baş la dı lan və XX əs rin ilk onil lik lə-
ri nə dək uğur la da vam et di ri lən sink re tik döv lət çi lik ənə nə si İra nı dün ya nın qüd rət li öl kə lə ri sı ra sı na çı xar-
mış dı. Azər bay can lı hökm dar lar bu əra zi də ya şa yan xalq la rın nü ma yən də lə ri nə bə ra bər şə kil də fəaliy yət 

gös tər mək im ka nı ya ra dır, bü tün va si tə lər lə mü tə rəq qi döv lət çi lik ənə nə lə ri ni qo ru ma ğa ça lı şır dı lar. Hətt  a fars 
şo vo niz mi nə mey dan ve rən Rza Pəh lə vi nin və onun oğ lu - so nun cu İran şa hı Mə həm məd Rza Pəh lə vi nin də 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 mış 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 yıb. An caq azər bay can lı 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 oxu cu la rı mı za 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.  Ki-
ta bın üz qa bı ğın da kra li ça nın kim li yi ni bə yan edən iza he di ci bir ya rım baş lıq da var: “Rza şa hın hə yat 
yol da şı, Mə həm məd Rza şa hın ana sı Ta cül mü lü kün xa ti rə lə ri”.  Ti tul və rə qin də isə o, “Ta cül mü lük Ay-
rım lı” ki mi təq dim edi lir. Ta cül mü lü kün da ha çox iş lə nən so ya dı isə  “Bad ku be yi”- yə ni “Ba kı lı” olub. 
Bu nu tər tib çi lə rin aşa ğı da kı təq di ma tın dan da gör mək olar: “Bu xa ti rə lə rin əsas də yə ri on da dır ki, on la-
rı da nı şan mər hum Ba nu Ta cül mü lük Bad ku be yi (Pəh lə vi) Rza şa hın bi rin ci hə yat yol da şı, Mə həm məd 
Rza şah Pəh lə vi nin, Əlir za Pəh lə vi nin, Əş rəf və Şəms Pəh lə vi nin ana sı dır”.
Na şir tə rə fi n dən ya zı lan mü qəd di mə də isə sa ray da kı iki azər bay can lı qa dı nın - Ta cül mü lük  və Fə-
rəh Pəh lə vi nin mü na si bət lə ri nə to xu nu lub: “Bu ki ta bın mü ta liəsin dən ay dın olur ki, Ta cül mü lük 
Pəh lə vi ilə Mə həm məd Rza şa hın üçün cü ar va dı Fə rəh ara sın da cid di na ra zı lıq lar olub. Ta cül mü-
lük şa hın sü qu tu nun sə bə bi ni Fə rə hin öl kə nin si ya si iş lə ri nə mü da xi lə sin də gö rür dü və bu na 
gö rə də öz gə li ni nə qar şı əsə bi və qə zəb li idi. Fə rə hin Av ro pa nəşr lə ri nə ver di yi mü sa hi bə lər bu 
konfl  ikt lə ri da ha da qı zış dır mış, Ta cül mü lü kü əks fəaliy yə tə ke çə rək ona və Fə rə hin ana sı 
Fə ri də Di ba ya qar şı sərt ifa də lər iş lət mə yə məc bur et miş di”.
Qeyd edək ki, Əş rəf və Şəms Pəh lə vi lər də öz xa ti rə lə rin də Fə ri də Di ba nı səl tə nə tə 
zər bə vur maq da və Pəh lə vi ha ki miy yə ti ni sar sıt maq da itt  i ham et miş lər. Am ma bu 
itt  i ham lar öz-özü nə ya ran ma yıb. Be lə ki, Fə ri də Di ba nın “Qı zım Fə rəh” ki ta bı nın 
nəş ri və hə min ki tab da Mə həm məd Rza nın və ailə üzv lə ri nin cid di şə kil də tən qid 
edil mə lə ri on la rı hə rə kə tə keç mə yə va dar edib. Onu da qeyd edək ki, me muar lar da-
kı emo sional lıq bu xa ti rə lə rin cid di qə bul olun ma sı na ma ne olur. Xü su si lə də, Fə rə-
hin xa la sı oğ lu Əh məd Əli Mə su dun iki cild lik xa ti rə lər ki ta bın da Pəh lə vi ailə si nə 
sub yek tiv ya na şıl ma, ailə üzv lə ri nin şə riətə uy ğun ol ma yan mə sə lə lər də itt  i ham 
edil mə lə ri mü na si bət lə ri son də rə cə kəs kin ləş dir miş di. Nə ha yət, Mə həm məd Rza 
Pəh lə vi nin oğ lu Rza Pəh lə vi nin me muar lar ki ta bı mey da na çıx dı. O, bu ki tab da 
həm Əh məd Əli Mə sud Ən sa ri yə, həm də “Qı zım Fə rəh” ki ta bı nın müəl li fi  Fə ri də 
Di ba ya ca vab ver miş di. La kin ad la rı ke çən bu me mu ra lar o qə dər qə zəb və nif rət lə 
ya zıl mış dı ki, on la rın əsa sın da han sı sa ob yek tiv qə naətə gəl mək müm kün de yil. 
Bun la rın içə ri sin də ən mü kəm mə li ye nə də “Ta cül mü lük Bad ku be yi nin me mur la-
rı” he sab olu nur. Bu xa ti rə lər 1978- 1979-cu il lər də qə lə mə alı nıb. Hə min dövr lər də 
Ta cül mü lük Ame ri ka da məs kun la şa raq ha di sə lə ri kə nar dan seyr et miş di.

... Atam ax şam lar evə gə lən ki-
mi sto lun ba şı na ke çib gün bo yu 
eşit dik lə ri ni bi zə da nı şır dı. Bir 
gün atam evə gə lən də de di ki, 
ça ra sa diq ka zak lar İran da xey li 
qüv vət lə nib, in gi lis lər də on la-
ra si lah və can lı qüv və ver mək-
lə dö yüş ha zır lı ğı nı yük səl dib. 
Məq səd Qaf qa za hü cum edib, hə-

min yer lə ri ye ni dən 
ələ ke çir mək dir. 
Axır da özü nün 
də ağq var di ya-
çı lar la bə ra bər 
Ba kı ya get mə li 
ol du ğu nu vur-
ğu la dı.

atam hə qi qə tən 
ka zak və in gi lis-
lər lə bə ra bər, Ba-
kı ya yo la düş dü. 
O, bir ne çə ay fərq li 
cəb hə lər də dö yü-
şüb, xəs tə, əzil miş 
hal da evi mi zə qa-
yıt dı.  Atam de di 
ki, Qaf qaz dö yüş-
lə rin də bir əs gər 
onu la büd ölüm dən 
xi las edib. Hə min 
əs gər mə nim gə lə-
cək hə yat yol da şım 
Rza idi. Rus in qi-
lab çı la rı ilə dö yüş 
cəb hə sin də (Ba kı 
ət ra fın da) ol du-

ü tün za man lar da azər bay can lı lar İran taxt-ta cın da həl le di ci möv qe yə ma lik olub lar. Bu nu həm uzaq, həm də ya xın 
ta rix əya ni şə kil də gös tə rir. XVI əsr də azər bay can lı hökm dar lar tə rə fi n dən baş la dı lan və XX əs rin ilk onil lik lə-
ri nə dək uğur la da vam et di ri lən sink re tik döv lət çi lik ənə nə si İra nı dün ya nın qüd rət li öl kə lə ri sı ra sı na çı xar-
mış dı. Azər bay can lı hökm dar lar bu əra zi də ya şa yan xalq la rın nü ma yən də lə ri nə bə ra bər şə kil də fəaliy yət 

gös tər mək im ka nı ya ra dır, bü tün va si tə lər lə mü tə rəq qi döv lət çi lik ənə nə lə ri ni qo ru ma ğa ça lı şır dı lar. Hətt  a fars 
şo vo niz mi nə mey dan ve rən Rza Pəh lə vi nin və onun oğ lu - so nun cu İran şa hı Mə həm məd Rza Pəh lə vi nin də 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 mış 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 yıb. An caq azər bay can lı 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 oxu cu la rı mı za 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.  Ki-
ta bın üz qa bı ğın da kra li ça nın kim li yi ni bə yan edən iza he di ci bir ya rım baş lıq da var: “Rza şa hın hə yat 
yol da şı, Mə həm məd Rza şa hın ana sı Ta cül mü lü kün xa ti rə lə ri”.  Ti tul və rə qin də isə o, “Ta cül mü lük Ay-
rım lı” ki mi təq dim edi lir. Ta cül mü lü kün da ha çox iş lə nən so ya dı isə  “Bad ku be yi”- yə ni “Ba kı lı” olub. 
Bu nu tər tib çi lə rin aşa ğı da kı təq di ma tın dan da gör mək olar: “Bu xa ti rə lə rin əsas də yə ri on da dır ki, on la-
rı da nı şan mər hum Ba nu Ta cül mü lük Bad ku be yi (Pəh lə vi) Rza şa hın bi rin ci hə yat yol da şı, Mə həm məd 

Na şir tə rə fi n dən ya zı lan mü qəd di mə də isə sa ray da kı iki azər bay can lı qa dı nın - Ta cül mü lük  və Fə-
rəh Pəh lə vi nin mü na si bət lə ri nə to xu nu lub: “Bu ki ta bın mü ta liəsin dən ay dın olur ki, Ta cül mü lük 
Pəh lə vi ilə Mə həm məd Rza şa hın üçün cü ar va dı Fə rəh ara sın da cid di na ra zı lıq lar olub. Ta cül mü-
lük şa hın sü qu tu nun sə bə bi ni Fə rə hin öl kə nin si ya si iş lə ri nə mü da xi lə sin də gö rür dü və bu na 
gö rə də öz gə li ni nə qar şı əsə bi və qə zəb li idi. Fə rə hin Av ro pa nəşr lə ri nə ver di yi mü sa hi bə lər bu 
konfl  ikt lə ri da ha da qı zış dır mış, Ta cül mü lü kü əks fəaliy yə tə ke çə rək ona və Fə rə hin ana sı 

Qeyd edək ki, Əş rəf və Şəms Pəh lə vi lər də öz xa ti rə lə rin də Fə ri də Di ba nı səl tə nə tə 
zər bə vur maq da və Pəh lə vi ha ki miy yə ti ni sar sıt maq da itt  i ham et miş lər. Am ma bu 
itt  i ham lar öz-özü nə ya ran ma yıb. Be lə ki, Fə ri də Di ba nın “Qı zım Fə rəh” ki ta bı nın 
nəş ri və hə min ki tab da Mə həm məd Rza nın və ailə üzv lə ri nin cid di şə kil də tən qid 
edil mə lə ri on la rı hə rə kə tə keç mə yə va dar edib. Onu da qeyd edək ki, me muar lar da-
kı emo sional lıq bu xa ti rə lə rin cid di qə bul olun ma sı na ma ne olur. Xü su si lə də, Fə rə-
hin xa la sı oğ lu Əh məd Əli Mə su dun iki cild lik xa ti rə lər ki ta bın da Pəh lə vi ailə si nə 
sub yek tiv ya na şıl ma, ailə üzv lə ri nin şə riətə uy ğun ol ma yan mə sə lə lər də itt  i ham 
edil mə lə ri mü na si bət lə ri son də rə cə kəs kin ləş dir miş di. Nə ha yət, Mə həm məd Rza 
Pəh lə vi nin oğ lu Rza Pəh lə vi nin me muar lar ki ta bı mey da na çıx dı. O, bu ki tab da 
həm Əh məd Əli Mə sud Ən sa ri yə, həm də “Qı zım Fə rəh” ki ta bı nın müəl li fi  Fə ri də 
Di ba ya ca vab ver miş di. La kin ad la rı ke çən bu me mu ra lar o qə dər qə zəb və nif rət lə 
ya zıl mış dı ki, on la rın əsa sın da han sı sa ob yek tiv qə naətə gəl mək müm kün de yil. 
Bun la rın içə ri sin də ən mü kəm mə li ye nə də “Ta cül mü lük Bad ku be yi nin me mur la-
rı” he sab olu nur. Bu xa ti rə lər 1978- 1979-cu il lər də qə lə mə alı nıb. Hə min dövr lər də 

müş dü.

... Rza İran da do ğu lub, ora da bö yü-
müş dü sə də, əs lən bir ba kı lı mü ha cir 
ailə sin dən idi. Türk di li ni yax şı bi lir di. 
Ata mın qəl bin də özü nə yer elə miş di. 
O, cəb hə də ata mın ya nın da ol muş, 
atam bir ne çə in qi lab çı tə rə fi n dən 
mü ha si rə yə alı nan da Rza öz “al tı mı-
şa çı lan”ıy la on la rı gül lə ba ran edə rək, 
ata mı müt ləq ölüm dən xi las et miş di. 

Sonuncu İran şahının sarayında 
saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası 
Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əvvəli 5-ci səhifədə
... O, ye ga nə oğ lu nu Qaf qa-

ziy yə in qi la bın da itir di yin dən, 
Rza ya “sən mə nim üçün oğul 
əvə zi sən,  mən sə nə həd siz bağ-
lan mı şam”, -de di və “Ta ci (atam 
mə ni be lə ça ğı rır dı) ilə kə bin kəs-
di rə cə yin hal da im kan da xi lin də 
sə nə kö mək edə cə yəm”, de yə 
əla və elə di. Be lə lik lə, bi zim iz di-
va cın bü növ rə si qo yul du. Atam 
Hə sə na bad da bi zim evin ya xın-
lı ğın da Rza üçün ki çik bir ev tut-
du ki, ərim mə ni ora ya apar sın. 
Rza ilə mə nim aram da iyir mi il 
yaş fər qi var idi: Rza 1257-ci il də 
(1878), mən isə 1276-ci il də (1897) 
dün ya ya gəl miş dim. Am ma bu 
yaş fər qi müş tə rək hə ya tı mı zın 
xöş bəxt li yi nə və şi rin li yi nə heç 
bir ma neə ya rat ma dı, biz gö zəl 
bir hə yat baş la dıq.

... Yax şı bi lir si niz ki, o za man 
qız la rı er kən ərə ve rir di lər və 
on la rın ək sə riy yə ti yaş lı ki şi lə-
rə qis mət olur du. Adə tən 10-11 
ya şı na ça tan qız la rı “tur şu muş” 
ad lan dı rar dı lar. İn di evi mi zin 
ava dan lıq la rı nın nə dən iba rət 
ol du ğu nu de yim: ota ğın or ta sı-
nı bü tün lük lə tu tan bir hə sir, bir 
teşt, bir ku zə, iki tax ta san dıq, 
bir ne çə dəst yor ğan, bir dö şək, 
bir kres lo üst lü yü və s. Mən 
hə min ev də, Mə həm məd Rza-
nı və Əş rə fi  dün ya ya gə tir dim. 
Mə həm məd Rza Əş rəf dən bir 
ne çə də qi qə qa baq  do ğul muş-
du.  Bə zi ta ri xi ki tab lar da ya zı lıb 
ki, gu ya Rza nın ana sı Nu şa fə rin 
xa nım da bi zim lə bir gə ya şa-
yıb... Al lah ona rəh mət elə sin! 
O, hə yat da çox əzab-əziy yət 
gör müş dü... Rza bi zə de yir di 
ki, o, dün ya ya gə lən dən iki ay 
son ra ata sı Ab ba sə li xan və fat 
et miş di. Bu na gö rə ana sı Rza nı 
aya ğı ağır he sab edir di. Ab ba-
sə li xa nın 5 ar va dı ol muş du və 
bu ar vad lar dan ümu mi lik də 32 
öv la dı dün ya ya gəl miş di. Mən 
on lar dan yal nız 11-ni (7 oğ la nı, 
4 qız) gör müş düm. Hətt  a Rza 
xan özü də qa lan ba cı və qar-
daş la rı nın ölüb-qal dı ğı nı, ha ra-
da ya şa dıq la rı nı bil mir di.

...Nu şa fə rin xa nım əri nin ölü-
mün dən son ra Rza nı gö tü rüb 
Teh ra na yol la nır. Bu əh va la tı 
ha mı bi lir. Mə nə isə bu nu Nu-
şa fə rin xa nım özü da nış mış dı. 
Mən də onu ol du ğu ki mi na ğıl 
edi rəm: Rza nın ata sı 1257-ci ilin 
aban ayın da və fat edir, Nu şa fə-
rin xa nım bir-iki ay Alaşt da qa lır, 
la kin əri nin ailə sin dən meh ri-
ban çı lıq gör mə di yi üçün Teh ra-
na get mə yi qə ra ra alır. Bu ailə əv-
vəl dən hərb çi ailə si ol muş du, 
onun ba ba sı da İran-Ru si ya mü-
ha ri bə lə rin də iş ti rak et miş, hətt  a 
He rat da  İran qo şu nu nun his sə-
lə ri nin tər ki bin də dö yüş müş dü. 
Nu şa fə rin xa nım mər hum əri nin 
zülm kar lı ğın dan şi ka yət lə nər və 
de yər di ki, Ab ba sə li xan la qı sa 
hə ya tın da heç bir xoş gün gör-
mə di. Nu şa fə rin xa nım Teh ran 
yo lun da qa ra, çov ğu na dü şə rək 
so yuq la yır, Ha şim imam za də-
si nin hən də və rin də olan da oğ lu 
Rza nın so yuq dan don du ğu nu, 
nə fəs be lə al ma dı ğı nı gö rür. O, 
çox bö yük hüzn və kə dər lə, qəl-
bi qı rıl mış hal da can sız öv la dı nı 
imam za də də ki qul luq çu ya ve rir 
və xa hiş edir ki, qar bir az səh li-
yən dən, ha va açı lan dan son ra 
onu dəfn et sin. Özü isə yo lu na 
da vam edir. Am ma bir ne çə fər-
səx ge dən dən son ra ana lıq his si 
ona güc gə lir və  o, ye ni dən Ha-

şim imam za də si nə qa yı dır. Am-
ma bu də fə mö cü zə ilə qar şı la şır, 
imam za də də ki xid mət çi yə sə hə-
ri gün dəfn et mək üçün tap şır-
dı ğı can sız cə səd ca na gəl miş di. 
O, dər hal uşa ğı ye dir mə yə baş-
la yır və be lə lik lə, Rza ölü lər alə-
min dən ye ni dən hə ya ta qa yı dır. 
Nu şa fə rin xa nı mın Teh ran da 
qar da şı var dı, o, onun ya nın da 
ya şa yarq Rza nı bö yü dür. Od və 
ölüm dən ke çən Rza özü üçün 
bir do la nı şıq ye ri tap dıq dan son-
ra Nu şa fə rin xa nım ikin ci də fə 
ərə ge də rək qar da şı nın evi ni tərk 
edir. Nu şa fə rin xa nı mın ikin ci 
iz di vac dan öv la dı ol mur, am ma 
ikin ci əri nin əv vəl ki hə yat yol da-
şın dan Hə dik can ad lı bir oğ lu 
var idi. Bu oğ lan Rza şa hın ögey 
qar da şı olur. Hə dik can Ata bay 
son ra lar hər bi hə kim ol du. Rza 

İra nın ye ni or du su nu ya ra dan da 
isə bu qar da şı nı or du nun dər-
man təc hi za tı ida rə si nin rəisi tə-
yin et di və onun adı nı də yi şə rək 
Ha di qoy du.

... Ümu miy yət lə Rza əcaib-
qə raib ad la ra qar şı çox həs sas 
idi və in san la rı məc bur edir di 
ki, ad la rı nı də yi şə rək mü na sib 
ad seç sin lər. Mə sə lən, onun 
ha ki miy yə ti döv rün də bir 
dəf tər xa na mü di ri var idi ki, 
çox na mü na sib ada sa hib idi. 
(Səhv et mi rəm sə, Rə hi mə li 
Fə qih Yə su bi idi). Rza onun 
adı nı də yi şib Rə him Hey rad 
qoy du. Be lə lik lə, Hə dik ca nın 
da adı nı Ha di ilə əvəz et di. 
Baş qa bir ögey qar da şı nın adı 
Na ba tə li idi, onu da də yi şib 
sa də cə Əli qoy du.

... Nə isə, de yə sən, möv zu-
dan çox uzaq la şı ram. Rza 
ana sı nı çox se vir di. Bax ma-
ya raq ki, onun ikin ci də fə 
ərə get mə sin dən na ra zı idi. 
O, de yir di ki, heç vaxt ata lı ğı nın 
üzü nə bax ma yıb, am ma ana sı-
nın da üzü nə heç nə yi vur mur-
du, mə nə de yir di ki, onun ərə 
get mə yə haq qı var. Rza gənc li-
yin də çox zəh mət lər çək miş di, 
özü nün de di yi ki mi bir müd dət 
mis gər şa gir di ol muş, işi atəş xa-
na ya ha va üfür mək ol muş du. 
Son ra lar bir çox baş qa iş lər də ça-
lış mış, nə ha yət in gi lis sə fi r li yin-
də işə gir miş di. Bu ra da və zi fə si 
at la rı da ra maq ol muş du. Bun-
dan son ra ka zak di vi zionu na da-

xil ol muş du. Və mə lum ol du ğu 
ki mi, bu ra da olar kən bi zim ailə 
hə ya tı mız ya ran mış dı. Am ma 
onu da de yim ki, Rza mən dən 
əv vəl də ev li ol muş du. O, sa də cə 
ola raq uzun il lər bu nu mən dən 
giz lət miş di. An caq bir gün o, bir 
qı zı özü ilə şə hər sa ra yı na gə tir di 
və de di ki, bu mə nim qı zım dır. 
Bun dan son ra ha di sə ni təf si la tı 
ilə mə nə da nış dı. De di ki, Hə mə-
dan dəs tə sin də xid mət edər kən 
Sə fi  yə ad lı bir hə mə dan lı qa dın-
la iz di va ca gi rib və bu qız hə min 
iz di vac dan do ğu lub. Mən o  qa-
dı nı heç vaxt gör mə dim. Rza 
ha ki miy yə tə gə lə nə qə dər o qı zı 
da gör mə miş dim. Am ma Rza 
səl tə nə tə gə lib, güc top la yan dan 
son ra bu nu mə nə da nış dı və qı-
zı nı da sa ra ya gə tir di. Onun adı 

s a  d ə  c ə 
Həm dəm idi, 
la kin Rza onu 

də yi şib Həm də müss səl tə-
nə qoy du.

Rza ha ki miy yə tə gə lən dən 
son ra bu Hə dik cən Ata bay ata-
bay ailə si nin bü tün üzv lə ri nin 
aya ğı nı sa ra ya aç dı. Həm dəm 
Hə dik can la ailə qu ran dan son-
ra on la rın üç öv la dı ol du: Amir-
za, Si rus, Si min. Si min Ata bay 
bir ame ri ka lı ilə ailə qur du və 
Ame ri ka ya get di. Rza bü ru zə 
ver mə sə də, his siy yat sız de yil-
di, ailə si nə çox bağ lı idi. Mə-
həm mədr za ya sö zün hə qi qi 
mə na sın da eşq bəs lə yir di, onu 
göz lə ri nin gi lə sin dən də çox is-

tə yir di. La kin hə qi qət bu dur ki, 
Mə həm mədr za və Əş rəf do ğu-
lan dan, ali baş ko man dan və öl-
kə pa di şa hı ki mi mə su liy yət lə ri 
ar tan dan son ra bir hə yat yol da-
şı ki mi mə nə əv vəl ki hə ra rət və 
mə həb bət lə ya naş mır dı. Son ra-
kı iz di vac lar da han sı sa qa dı na 
mə həb bət dən de yil, öv lad la rı-
nın sa yı nı ar tır maq məq sə di ilə 
ya ran mış dı. Rza mən dən son-
ra da ha iki də fə ev lən di və bu 
dörd ni gah dan 11 öv la dı ol du.

Rza or du bö yü yü olan dan 
son ra hə ya tı mız nis bə tən yax şı-
laş dı.O, xid mət iş lə ri ni gör mək 
üçün evə bir nə fər qul luq çu gə-
tir di. Bu, Sü ley man Beh bu di 
ad lı şəxs idi. Sü ley ma nın və zi-
fə si evə ər zaq al maq və ye mək 
ha zır la maq idi. Az son ra Rza 
or du dan bir aş paz da gə tir di. Bu 

adam biş-düş lə məş ğul olur du. 
Bu za man mə nim vax tım an caq 
Mə həm mədr za və Əş rə fə bax-
ma ğa ça tır dı. On la rın tər bi yə-
sin də cid diy yət gös tər mə yə ça lı-
şır dım. Rza ar tıq qo şun bö yü yü 
də ol sa, əv vəl ki ki mi bəd xərc li yə 
yol ver mir di. Beh bud əgər bir ay 
üçün nə zər də tu tu lan dan ar-
tıq pul xərc lə yir di sə, onu bi zim 
gö zü mü zün qa ba ğın da kö tək lə-
yir di. Bi zə de yir di ki, bu adam-
la rın üzü nə gül mə yin, xoş üz 
gös tər sə niz dər hal sui-is ti fa də 
edə cək lər.

Fars ca dan tər cü mə 
etdi: İb ra him QU Lİ YEV

6N 01(10) 9.01.2015

son ra lar hər bi hə kim ol du. Rza or du dan bir aş paz da gə tir di. Bu 

Sonuncu İran şahının 
sarayında saraydaxili 
intriqalar

Qaranlığın bəhrəsi
Son vaxt lar pey da ol du ğum qa ran lıq lar da 

sağ gö zü mün üst na hi yə sin də,  al nı mın için də, 
ne cə sə, öz-özü nə ya nan neon lam pa sı na bən zər 
süd rəng li işı ğın, uzun il lər ge cə lər lə özü mü o 
bi ri dün ya nın as ta na sı na - qə bir evi min zül-
mət qa ran lı ğı na ha zır la ma ğı mın – da xil ol du-
ğum zül mət qa ran lıq lar da işı ğı yan dır ma dan, 
qa ran lığın da ha də rin zül mə tləri nə va ra-va ra, 
əmin-aman sa kit li yin və ra hat lı ğın için də yu-
xu ya get mə yi min bəh rə si ol du ğu nu an la ma ğa 
baş la yı ram…

Sev gi say rış ma la rı
Bə zi ya zı la rı mın nəş rin dən son ra, ha va qa ran-

lıq laş dıq ca bir-bir, on-on, yüz-yüz kö zər mə yə 
baş la yan şə hər işıq la rı tək, say rış ma ğa baş la yan 
in san sev gi lə ri ni hiss edi rəm… 

Bə dii təam lar
Bə zən ye di yim təam la rın da bə dii dad ver di yi-

ni, məx su si məz mu na, möv zu ya ma lik olub ha-
lı mı, dü şün cə mi də yiş di yi ni hiss edi rəm. 

Ya İsa
Son vaxt lar mə ni dü şün dü rən mə qam lar dan 

bi ri də bu du ki, gö rən ni yə dün ya nın heç bir 
xris tian öl kə sin də ən çə tin, çı xıl maz mə qam lar-
da: «Ya Mə həm məd!», «Al la hu Ək bər!» de yib 
bu ça ğı rış lar al tın da bir lə şən mü səl man lar ki mi: 
«Ya İsa!», «Boq ve lik!» de yib ça ğı ran lar, bu ça-
ğı rış lar al tın da bir lə şən lər yox du?     

Ömür oda sı
Qu ran, tənhalıq və ac lıq la din cə lib, du ru lub, 

şa hə qal xıb ya zı uçuş la rıy la sə yir di yim əl çat maz 
ila hi yük sək lik lər də ye nil məz son suz lu ğum dan, 
səd siz li yim dən il ham la nıb ora lar dan da yu xa-
rı la ra sıç ra ma ğa ha zır ol du ğum ən kul mi na tiv 
mə qam lar qə fi l dən, nə yə sə di rə nib da yan dı ğı mı 
hiss edir, hə min də qi qə bu nun, hə lə ya şan ma mış 
öm rüm, onu ya şa ma ğa kök lən miş vü cu dum ol-
du ğu nu an la yır, ge ri qa yıt ma lı olu ram.

Hə sən bəy Zər da bi
Əsər lə ri mi müx tə lif dil lə rə tər cü mə et di rib, 

dün ya nın ali ödül lə ri ni qa zan ma ğın ən qı sa yol-
la rı nı mə nə izah edən dost-ta nış la rı ma de mək 
is tə yi rəm ki, bü tün əsər lər dən və ödül lər dən üs-
tü nü və ali si – bö yük Hə sən bəy Zər da bi nin yo-
lu na da vam edib, xal qa ən adi hə qi qət lə ri izah 
et mək, ca hil lik zül mə ti əsa rə tin də sı xı lıb, əzi lib 
şi kəst ləş mək üz rə olan qəlb lə rə şə fa və hü riy yət 
bəxş et mək di.

Afaq
MƏSUD

Duyğular 
imperiyası

İra nın ye ni or du su nu ya ra dan da 
isə bu qar da şı nı or du nun dər-
man təc hi za tı ida rə si nin rəisi tə-
yin et di və onun adı nı də yi şə rək 

... Ümu miy yət lə Rza əcaib-
qə raib ad la ra qar şı çox həs sas 
idi və in san la rı məc bur edir di 
ki, ad la rı nı də yi şə rək mü na sib 
ad seç sin lər. Mə sə lən, onun 
ha ki miy yə ti döv rün də bir 
dəf tər xa na mü di ri var idi ki, 
çox na mü na sib ada sa hib idi. 
(Səhv et mi rəm sə, Rə hi mə li 
Fə qih Yə su bi idi). Rza onun 
adı nı də yi şib Rə him Hey rad 
qoy du. Be lə lik lə, Hə dik ca nın 
da adı nı Ha di ilə əvəz et di. 
Baş qa bir ögey qar da şı nın adı 
Na ba tə li idi, onu da də yi şib 

... Nə isə, de yə sən, möv zu- s a  d ə  c ə 
Həm dəm idi, 
la kin Rza onu 

də yi şib Həm də müss səl tə-
adam biş-düş lə məş ğul olur du. 
Bu za man mə nim vax tım an caq 

sarayında saraydaxili sarayında saraydaxili 
intriqalarintriqalar
Məhəmməd 
Rza Pəhləvinin 
anası Bakılı 
Tacülmülükün 
xatirələri



 Qorx  maz ŞI  XA  LIOĞ  LU
  1988-ci il də Tər cü mə Mər kə-

zi nin or qa nı - “Xə zər” jur na lı 
ça pa baş la yan da çox se vin-
dim. Yox, mən tər cü mə çi de-
yi ləm. Sa də cə, tər cü mə sə nə ti 
mə nə sehr li gö rü nüb hə mi şə. 
“Xə zər” çı xa na qə dər “Li te ra-
tur na ya qa ze ta”da, “Vop ro sı 
li te ra tu rı” jur na lın da tər cü mə 
ilə bağ lı ya zı la rı bö yük hə vəs-
lə oxu yur dum. O vaxtlar bu 
möv zu da rus ca iki-üç ki ta b 
da almışdım. 

Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru, 
bö yük alim Ay dın Məmm mə do vu 
70-ci, “Xə zər”in baş re dak to ru Va qif 
Cəb ra yıl za də ni isə 80-ci il lə rin əv-
vəl lə rin dən ta nı yır dım. Bir də fə Va-
qi fi n iş ye ri nə get dim. Ürə yim dən 
ke çir di ki, on dan ba la ca bir ya zı gö-
tü rüb tər cü mə elə yim. Tə bii ki, rus-
ca dan. O vax ta qə dər ara-sı ra giz li cə 
özü mü yox la mış dım. Çox sev di-
yim Ye se nin dən bir-iki bənd şeiri 
di li mi zə çe vir miş dim. An caq on da 
bu “qəh rə man lı ğım dan” özüm dən 
baş qa heç ki min xə bə ri ol ma dı. Yə-
qin, mü şa hi də et mi siz: ba la ca uşaq 
plas ti lin dən nə sə dü zəl dir. Son ra 
xo şu na gəl mə di yin dən, onu ov cun-
da yum ru la yır və tə zə dən işə baş la-
yır. Mə nim o bir-iki bənd şeiri tər-
cü mə elə mə yim bu uşaq və plas ti lin 
mə sə lə si nə ox şa yır dı. Ba car mır dım, 
an caq tərs uşaq lar ki mi tut du ğu mu 
da bu rax mır dım. Hər dən bir “tər cü-
mə” elə di yim o bir-i ki bən di giz li cə 
ürə yim də söy lə yir və özü mü inan-
dır ma ğa ça lı şır dım ki, zəh mə tim 
hə dər get mə yib.

Elə o ara lar da har dan sa əli mə 
bir ki tab düş müş dü. Or da Ye se-
ni nin tər cü mə lə rin dən, da ha doğ-
ru su, onun “İran mo tiv lə ri” adı 
al tın da yaz dı ğı sil si lə şeir lə rin-
dən söh bət ge dir di. S.Rüs təm və 
Ə.Kür çay lı nın is te dad lı rus şairin-
dən et di yi tər cü mə lər sə nət kar lıq 
ba xı mın dan təh lil olu nur du. O ki-
ta bı oxu yan dan son ra tər cü mə yə 
hə və sim bir az da art dı...

Bə li, Va qif dən rus di lin də ma raq-
lı bir ya zı al maq fi k rin dəy dim, an-
caq çə ki nir dim. Bəs bir dən mə nə 
de məz mi ki, sən heç in di yə qə dər 
ya rım ca və rəq mətn tər cü mə elə mi-
sən mi? İçim də va ra vurd baş la mış-
dı, da ğı ara na, ara nı da ğa çə kir dim: 
Va qif abır lı, xət ri ni çox is tə di yim bir 
adam dı, de yə rəm, ra zı laş maz, son-
ra o da pis olar, mən də. Al la ha qur-
ban olum, elə bil mə nə rəh mi gəl di. 
Bir dən Va qif sto lun üs tün dən qa lın 
bir qə zet gö tü rüb mə nə uzat dı:

- Sol je nit sı nın mü sa hi bə si di. Üç 
ma şin ka və rə qi olar. Tər cü mə elə, 
gə lən nöm rə də ve rə cə yəm. 

Elə bil üs tüm dən bir dağ gö tür-
dü lər. O, sö zü nün üs tün də dur-
du. Son ra lar mə nə ye nə baş qa iki 
ba la ca ya zı da ver di. O ya zı lar 
“Xə zər”də çap olu nan da çox se-
vin dim. On da qə zet-jur nal hə lə 
ur vat dan düş mə miş di. Qoy iki 
kəl mə də o tər cü mə lə rim lə bağ lı 
de yim ki, ürə yi niz də xal qal ma sın.

Sta li nin ta tar xal qı nın ba şı na gə-
tir di yi fa ciələr dən bəhs edən “Biz 
əha li yik, yox sa xalq?” ad lı bi rin ci 
ya zı nın müəl li fi  fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, ka zan lı Ra fael Ha ki mov 
idi. İkin ci si isə, 16-cı əsr fran sız ya-
zı çı sı və fi  lo so fu Mi şel Mon te nin 
məş hur “Təc rü bə lər”i əsa sın da, 
ölü mün fəl sə fə sin dən bəhs edən, 
han sı sa rus müəl li fi n qə lə mə al-
dı ğı “Axı rı ol ma yan yol var mı?” 
ad la nır dı.

Bax be lə. “Bəx ti yar” fi l min də 
de yil di yi ki mi, mə nim tər cü mə-
çi lik sa hə sin də ki “öz fəaliy yə tim” 
elə bun dan iba rət olub. Am ma bu 
sə nə tə hə və sim bu gün də bir zər-
rə azal ma yıb. Sa də cə, o vaxt lar te-
le vi zi ya ya işə get dim...Və bu nun la 
da qə zet-jur nal dan, da ha doğ ru su, 
ora da ça lı şan lar dan ara lı düş düm. 

 Gə li rəm bu gü nə, mət ləb üs-
tü nə. Uzun il lər dən son ra ça pı nı 
bər pa edən “Ay dın yol” qə ze ti nin 
şeir tər cü mə si ilə bağ lı baş la dı ğı la-
yi hə çox ürə yim cə ol du. Səhv elə-
mi rəm sə, 20 il əv vəl elə bu qə zet də 
şair və tər cü mə çi Ma hir Qa ra yev 
eks pe ri ment ki mi bu işə baş la mış-
dı. Ya dım da dı, o, Ler mon to vun 
çox sev di yim “Ağ yel kən” şeiri nin 
dörd va riant da (M.Ra him, H.Arif, 
E.Bor ça lı və M.Qa ra yev) tər cü mə-
si ni ver miş di. İn di lər də isə “Ay-
dın yol” iki şairin - A.Ax ma to va, 
O.Man delş ta mın - hə rə sin dən bir 
nü mu nə ol maq la, şeir lə ri ni tər-
cü mə ya rış ma sı na çı xa rıb. Bu tər-
cü mə lər haq qın da R.Röv şə nin, 
Ç.Əlioğ lu nun rəy lə ri ni və qə zet-
də ki be lə səp ki li baş qa ya zı la rı da 
oxu mu şam. Mən cə, tər cü mə çi - hə-
lə ki, söh bət şeir dən ge dir - özü nün 
bü tün ya ra dı cı pa ra metr lə ri ilə, heç 
ol ma sa, müəy yən bir nis bət də şeir 
müəl li fi  nə uy ğun gəl mə li dir. Yə ni 
tə rə zi nin bir gö zü yer də, bir gö zü 
göy də ol ma ma lı dır. Şeirin Ler mon-
tov, Blok, Sve ta ye va, Pas ter nak 
uca lı ğı na qalx maq üçün gə rək sən-
də on la rın poetik nə fə si ol sun. Val-
lah, be lə dir. Mə nin bu de dik lə ri mi 
oxu cu fi k ri ki mi qə bul edin. Çün ki 
ix ti sas ca fi  lo loq da yox, ta rix çi yəm. 
Elə dü zü nə qa lan da, tər cü mə çi nin 
işi nə son da qiy mət ve rən də oxu-
cu dur. De yək ki, rus ədə biy ya tı nın 
nə həng lə ri ni ori ji nal da ra hat mü ta-
liə edən lər tər cü mə yə mü na si bət də 
“plan ka”nı çox hün dü rə qal dı rır-
lar. On lar tər cü mə olun muş ədə-
bi nü mu nə dən az-az hal lar da ra zı 
qa lır lar. Da ha Puş kin, Blok, N.Hik-
mət de yil ki, onu ori ji nal da oxu-
yan da bi zə tər cü mə dən yüz də fə 
şi rin gəl sin.

An caq bü tün bun lar dan son-
ra... Tar kovs ki nin han sı sa fi l-
min də qəh rə man la rın bi ri de yir: 
“Poezi ya tər cü mə olun mur”. 
Fik ri ra hat izah et mə yin yo lu 
mə səl dən, mi sal dan ke çir. İki 
il əv vəl, Nov ruz qa ba ğı “Tə biət 
abi də lə ri” sil si lə sin dən te le vi zi-
ya fi l mi ilə bağ lı çə ki liş lər apar-
maq üçün Za qa ta la ya get miş dik. 
Bi zi Şa mil da ğı na apar dı lar. Be lə 
ad da dağ ol du ğu nu yal nız on-
da bil dim və çox duy ğu lan dım. 
De mə, bir vaxt lar Şeyx Şa mil bu 
dağ da kı qa ya lıq lar da mü vəq qə-
ti sı ğı na caq ta pıb mış. Elə o ge cə 
bir şeir yaz dım. De yək ki, bir rus 
tər cü mə çi o şeiri öz di li nə çe vir-
mək is tə yir. Axı o, mə nim Şa mil 
da ğın da ke çir di yim həmin hiss-
lə ri, si tuasi ya nı ya şa ma yıb. O ru-

hi, sehr li mə qam ani əmə lə gə lir 
və itir. O mə qa mı ne cə tər cü mə 
elə mək olar? Ma raq la oxu du ğum 
Voz ne sens ki nin ki ta bın dan kö-
çür mü şəm bu ba la ca şeiri:

Стихи не пишутся - 
случаются,
как чувства или же закат.
Душа – слепая соучастница.
Не написал – случилось так.
Mə ni bu ya zı nı qə lə mə al ma-

ğa məc bur edən M.Qa ra ye vin 
“Poetik tər cü mə: də qiq lik, yox sa 
gö zəl lik?” mə qa lə si ol du. Xo şu-
ma gəl di. Onun bu ya zı da bü tün 
de dik lə ri ni qə bul edi rəm və de-
yi rəm ki, tər cü mə çi şeir də ki fi k-
ri ve rə bi lər, an caq şeirin özü nü, 
da ha doğ ru su, onun “poeti ka” 
ad lı seh ri ni yox. Ma hir elə hə min 
mə qa lə də gös tə rir ki, ne çə il lər-
dir, Ye se ni nin “Шагане ты моя, 
Шагане” şeiri ni rus ca da olan şi-
rin lik də tər cü mə elə yə bil mir. 
De yim ni yə? Gö zəl dost, gə rək 
sən 1895-ci il də Rya zan da do ğu-
lay dın, Ça gin ad lı yük sək və zi fə li 
dos tun olay dı, Ba kı ya, onun ya-
nı na gə ləy din, bur da er mə ni qı zı 
Şa ha nə ilə rast la şay dın... və on da 
o şeiri hə min şi rin lik də tər cü mə 
elə yər din. Bax be lə. Da ha Şeks pi-
ri de mi rəm. Bir türk ar ka daş be lə 
yer də de yər di: “Leonar do da Vin-
çi nin “Ca kon da” ese ri nin kop ya sı 
ası lın dan iyi olur mu?” An caq bü-
tün bun lar o de mək de yil ki, biz 
tər cü mə ilə məş ğul ol ma ma lı yıq. 
Əl bətt  ə, yox, bir də yox. Tər cü-
mə nin bö yük əhə miy yə tin dən 
da nış maq, mən cə, ar tıq dır. Tə bii 
ki, bur da ha mı mı zın da va sı key-
fi y yət li tər cü mə üs tün də dir. Gə li-
rəm sülh yo lu na. 

Azər bay can da elə şair yox dur 
ki, rus ca dan nə sə tər cü mə et mə-
sin. Tər cü mə ada mı ya ra dı cı lı ğa 
hə vəs lən di rir, bey nin his-pa sı nı 
tə miz lə yir. Həm də şair tər cü mə-
də özü nü təs diq et mək is tə yir.

Heç vaxt “Poetik tər cü mə ne-
cə ol ma lı dır” sualı nın 1+1=2 ki mi 
ca va bı ol ma ya caq. Ay dın dır ki, 
tər cü mə çi hər iki di li – bu nu ha-
mı de yir - mü kəm məl bil mə li dir. 
Tər cü mə elə di yi şairin tər cü me-
yi-ha lın dan tut muş, bü tün hə ya tı 
və ya ra dı cı lı ğı ilə ya xın dan ta nış 
ol ma lı dır. Onun ya zıb-ya rat dı ğı 
döv rün ab-ha va sı nı bir ta rix çi ki-
mi öy rən mə li dir və be lə də tər cü-
mə elə di yi şeirin ru hu nu har da sa 
tu ta bi lər... An caq bü tün hal lar da 
“Poetik tər cü mə ne cə ol ma lı dır?” 
sualı nın ba şı gə lib İS TE DAD da 

bağ la nır. Üs tə gəl də pe şə kar lıq. 
Bu iki amil ol ma yan da, tər cü mə 
adam da, üzr is tə yi rəm, ağız dan 
qa lan so yuq və dad sız borş as so-
siasi ya sı ya ra dır.

Tər cü mə dən söz dü şən də ən 
əv vəl Ab bas Səh hə tin di li mi zə çe-
vir di yi məş hur “Ayı və şir” təm si-
li ya dı ma dü şür. Bir çox oxu cu lar 
elə bi lir ki, bu təm si li İ.Krı lov yox, 
A.Səh hət ya zıb. Onun ilk iki cə 
mis ra sı nı mi sal gə ti ri rəm:

Əl bir olub bir ayı bir şir ilə, 
Ov la dı lar dov şa nı təd bir ilə.
Bu tər cü mə öz şi rin li yi nə gö-

rə unu dul maz şairi mi zin doğ ma 
ana di lin də yaz dı ğı şeir lər qə dər 
gö zəl dir, axı cı dır, yad da qa lan dır. 
Onu oxu yan da dil heç yer də iliş-
mir. Bu gün də mə ni lap ge cə ya-
rı oya dıb, bu şeiri so ruş sa lar, onu 
bir nə fə sə de yə rəm. Bax, “Tər cü mə 
ne cə ol ma lı dır” sualı nın ca va bı bu 
“bir nə fə sə de yə rəm”də dir (Bur-
da tər cü mə sə nə ti nə dəx li ol ma sa 
da, ba ğış la yın, bu təm sil lə bağ lı 
bir nüan sı di lə gə tir mək is tə yi rəm. 
Bu təm si li aşa ğı si nifl  ər də ke çir lər. 
Uşaq lar bir ya na, elə bö yük ki mi 
mən də ba şa düş mü rəm: bu dov-
şan nə dir ki, onu bir ayı ilə bir şir, 
özü də əl bir olub ov la yır lar, həm 
də kə lək lə, yə ni “təd bir” ilə. İş-
di-şa yət, bu ye tim dov şa nı tül kü 
gö tü rüb qaç ma say dı, onu iki lik də 
sülh yo lu ilə böl səy di lər, ayı ya nə 
ça ta sıy dı, şi rə nə? Ye nə bir qa ban 
ov la say dı lar... Nə isə). 

Mö tə ri zə də yaz dıq la rım heç, an-
caq uğur lu tər cü mə dən söz dü şən-
də bir an da fi  kir ləş mə dən bu təm-
si lin adı nı çə kin. Və son ra da de yin 
ki, in di də biz də A.Səh hə tin bu tər-
cü mə si nə tay tər cü mə yox dur. 

Ba yaq de dim, şeir tər cü mə-
si çox-çox çə tin dir. He ka yə, po-
vest, ro man tər cü mə elə mək də 
əzab- əziy yət li iş dir, bi li rəm. La-
kin nəsr də, ne cə de yər lər, hə rə kət 
et mə yə ge niş sa hə lər var. Şeirin 
tər cü mə sin də isə tər pən mə yə yer 
yox dur. Bur da bir cə cı ğır var, he-
sab elə ki, o da qa ya nın ya xa sın-
dan, sıl dı rı mın qa şın dan ke çib 
ge dir. Ona gö rə də bu çə tin işə 
qol qo yan qar daş la rı ma - M.Qa-
ra ye və, Z.Sa rı tor pa ğa, Ə.Oğu za, 
Qis mə tə, E.Baş ke çi də “Sağ olun!” 
de yi rəm...

Uğur lu tər cü mə nin ar xa sın-
da, hə qi qə tən də, bö yük zəh mət 
du rur. Bi li rəm, qə zet-jur nal lar da 
oxu du ğu muz tər cü mə şeir lə ri nin 
hər bi ri si nin, bəl kə də, beş-on qa-
ra la ma sı olur. Az qa la, hər şeir də 

də fə lər lə söz lər, mis ra lar, bənd lər 
də yi şir. Öz ka sıb təcrü bəm dən bi-
li rəm: ye ri nə dü şən bir sö zü ta-
pan da adam nə qə dər se vi nir. Elə 
bil ki, nə yi sə kəşf et mi sən. O söz 
tək mis ra nı, bən di yox, ada mın 
ürə yi ni də işıq lan dı rır. Məhz tər-
cü mə pro se si nin çə tin li yin dən söz 
dü şən də is tər-is tə məz çox sev di-
yim Əli Kə ri min bu şeiri ni xa tır la-
yı ram:

Söz ax tar dım, tap ma dım
Mis ram qo pub-tö kül dü
Özül süz di var ki mi.
Gir dim söz dün ya sı na
Çox gəz dim, çox ara dım
Kəş fi y yat çı lar ki mi.
Nə ha yət, onu tap dım.
Ye ri nə düş dü yün dən
Bu söz nə qə dər gö zəl,
Əzə mət li və nə həng.
Yo rul muş dum... uzan dım
Bu sö zün ya ma cı na
Ba şı mı söy kə yə rək.
Ar zu edi rəm ki, tər cü mə çi qar-

daş la rım şair Əli Kə rim ki mi ye ri-
nə dü şən sö zü hə mi şə ta pa bil sin-
lər. 

P.S. Çox bö yük hə vəs lə qə lə mə al dı-
ğım bu ya zı nı ba şa çat dı ran dan son-
ra xey li qay ğı lan dım. Bir dən “Ay dın 
yol”da poetik tər cü mə ya rı şı na çı xan 
ya zar dost lar gəl di gö zü mün qa ba ğı na. 
Son ra da uşaq lıq il lə rin dən ya dım da 
qa lan bir mən zə rə can lan dı xə ya lım da: 
kənd to yun da bir də gö rür sən ki, ba la-
ca, utan caq bir oğ lan hə yə tin dal da bir 
ye rin də, zur na sə sin dən qay na yan ma-
ğar da şı dır ğı ge dən ca van la rın ha va sı-
na tək ba şı na oy na yır.

İn di poetik tər cü mə ilə bağ lı bu ya-
zım da o ba la ca oğ la nın oy na ma ğı na 
bən zə yir.
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“Bu söz nə 
qədər gözəl”



Gü nel NA TİQ

Qə dim Çin fəl sə fə si nin əsas la-
rın dan dan olan Yin və Yanq 
(İn və Yan) bir-bi ri nə zidd iki 
qüt bü əks et di rir. Bu fəl sə fə-

yə gö rə, hər bir şey iki qütb lü dür: Ağ və 
qa ra, ge cə və gün düz, işıq və qa ran lıq. 
Yin- ağ rəng ak tiv baş lan ğı ca-ki şi yə,  
Yanq- qa ra rəng isə pas siv baş lan ğı-
ca- qa dı na işa rə dir. Yin və Yanq həm 
də ölüm və hə ya tın, işıq və zül mə tin 
daim bir-bi ri nə çev ril mə si ni ifa də edir. 
Qütb lər bir-bi ri ilə əla qə li dir və bir-bi-
rin dən ay rı müs tə qil möv cud ola bil-
məz lər. Gün düz ol ma sa, ge cə də ol maz 
və ya ək si nə - işıq və qa ran lıq, so yuq 
və is ti, ağ və qa ra ki mi… Hə yat Yin və 
Yan qın har mo ni ya sın dan iba rət dir. Bu 
nə zə riy yə yə gö rə, heç nə tam qa ra və 
tam ağ de yil dir. Iki rəng ara sın da fərq 
sak ral ma hiy yət da şı yır. 

Ağ-qa ra fi lm lər, ağ-qa ra fo to şə kil-
lər, ağ-qa ra şah mat tax ta sı… İn sa nı 
hə ya tı bo yu mü şa yiət edən ağ və qa-
ra zo laq lar… 

Ağ və qa ra nı ay rı-ay rı lıq da ta nı-
ma ğa ça lış saq da, əks qütb lər bi zi 
kə si şən nöq tə lə rə gə ti rib çı xa ra caq. 

Qa ra- əbə diy yət, ya 
fa ni lik?

Hə lə lap qə dim lər dən in san lar rəng-
lə rin kö mə yi lə dün ya nı an la ma ğa və 
dərk et mə yə ça lı şır dı lar. Qa ra ya mü na-
si bət bir mə na lı de yil di, am ma qə dim 
in san la rın nə zə rin də bu rəng, əsa sən, 
şər qüv və lər lə bağ lı idi. Axı qa ran lıq in-
san da tə laş və qor xu ya ra dır, ener ji si ni 
özü nə çə kir və de mək olar ki, onu aciz 
və güc süz edir di.

Əgər ağ rəng işı ğı sim vo li zə edir sə, 
qa ra- zül mə ti təm sil edir. Ağ  ay dın-
lıq dır sa, qa ra xaos dur və s. 

Qa ra dün ya nın iki ucu dur. Şərq mi fo-
lo gi ya sın da qa ra rəng tor pa ğı ifa də edir, 
o, həm tö rə yir, həm də məhv edir. Qa ra 
əbə diy yət və fa ni lik dir.

Ona gö rə, qə dim lər də qa ra rəng 
qa dın baş lan ğı cı ilə əla qə lən di ri lir-
di. Qa ra həm tor paq ana nı sim vo li-
zə edir, həm də qa dın la rın qey ri-adi 
ma gik gü cün dən so raq ve rir di.

Ağ dü yə ni gör dün mü?
Ağ rəng tə mən na sız dır, id diasız-

dır. Ağ rəng ay dan arı, su dan 
du ru dur. 

Su fi  dün ya sı na ge dən yol ağ rəng-
də dir. Ağ işıq sev da sı - Tan rı eş qi dir. 
Su fi  öz içi nə sığ maz- kön lü nü ağ işıq la 
bəs lər, ila hi eş qə - Tan rı ya can atar. Bu 
sə bəb dən su fi  lər pa paq la rı nı ağ qu zu 
də ri sin dən tik di rər və ina nar dı lar ki, ağ 
rəng şər ruh la rı qo vub uzaq laş dı rır.

Türk mi fo lo gi ya sın da “Ül gen”- 
Xe yir Tan rı sı dır. Ona “ak ayas 
kaan”, yə ni “ağ par laq xa qan” de yə, 
xi tab edir lər. 

Ural ta tar la rı sə mi mi, ürə yiaçıq ada-
ma “ağ üz lü”, “ağ kö nül lü” de yir lər. 
“Ağ yol” de yi mi isə sağ lam lıq və yax şı-
lıq mə na sın da dır. Toy dan əv vəl qız tə-
rə fi  nin bəy evi nə ver di yi hə diy yə “ağ” 
və ya “ağ ver mə” ad la nır. 

Türk mən lər bi ri ni sə fə rə yo la sa lar-
kən “Yo lun ak bol sun” de yir lər. Yə ni 
“Yo lun açıq ol sun”. Han sı sa bir uşa ğın 
naz-ne mət için də, mehr-mə həb bət lə  
bö yü dü yü nə işa rə et mək üçün “ağ süd 
əmib” de yir lər. Türk mən di lin də “Ağ 
ev”- bə rə kət li ev dir. “Ağ dü yə ni gör-
dün mü?”  sualı nın mə na sı isə bu dur: 
“Olan lar dan xə bə rin var mı”?

Qa ra rən gin hök mü
Qa ra bü töv lük dür, tam lıq dır. Ye ga nə 

rəng dir ki, bü tün rəng lə ri giz lə yə bi lir. 
Hər şe yi qa ra ya bo ya maq müm kün dür. 
Qa ra bü tün rəng lər üzə rin də ha kim 
rəng dir. Ona gö rə, “qa ra” sö zü əs ki di li-
miz də “uca”, “bö yük” mə na la rı nı ve rib. 
Də də Qor qud boy la rın da “Qa ra gü nə 
oğ lu Qa ra bu daq” ob ra zı nı ya da sa laq. 
O, ər oğ lu ər ol du ğu üçün bu adı da şı-
yır. “Qa ra ba şım qur ban ol sun, xa nım, 
sa na” de yi mi nin də də “qa ra” kəl mə si 
“uca lıq” mə na sın da dır.

Adın da qa ra rən gin uca lı ğı nı da şı yan 
Qa ra gü nə oğ lu Qa ra bu daq “qar şı da ya-
tan qa ra dağ lar” de yir. Yə ni uca dağ lar, 
bö yük dağ lar. Tə biət lə bağ lı de yim lər-
də ye nə qa ra rən gin hökm ran lı ğı nı gö-
rü rük.  “Qa ra dağ lar”, “qa ra me şə lər”, 
“qa ra su lar”, “qa ra bu lud lar”... Tə biətin 
hök mü qar şı sın da in san aciz dir. Tə biət 

ün sür lə ri ni “qa ra” kəl mə siy lə ifa də edə-
rək in san tə biətin uca lı ğı nı, bö yük lü yü-
nü vur ğu la yıb. “Qa ra su lar” de yi mi də 
mi fo lo gi ya dan qay naq la nır. Yer al tın-
dan axan su lar “qa ra su lar” ad la nır.

Ta ri xi mən bə lər də de yi lir ki, 
keç miş də türk hökm dar la rı 
tax ta çı xar kən otu ra caq la-
rı səc ca də və ya xal ça qa ra 
rəng də ol ma lıy dı. 

Ya pon mə də niy yə tin də 
qa ra rəng ulu lu ğun və təc rü-
bə nin, ağ rəng isə gənc li yin 
sim vo lu dur. Mə sə lən, dö yüş 
sə nə tin də “qa ra kə mər” ən 
yük sək də rə cə ni bil di rir.

Ağ yol da ağ işıq
Ta ri xi das tan olan “Ki ta bi-Də də- 

Qor qud”da da ağ rən gin izi nə dü şü rük. 
Də də Qor qud de yir ki:
“Ağ qo yun lar gə lib çev rə sin də ya-

tan su”!
Su hə yat dır, su işıq dır. Ağ qo yun-

la rın gə lib su yun çev rə sin də yat ma sı 
xe yi rin gü cü nü, önə mi ni ifa də edir. 

“Ağ or ma na gir miş sən,
Ağ qo va ğın bu da ğın dan yır ğa yı ban 

keç miş sən”,- de yir Də də Qor qud. 
Də də Qor qud boy la rın da “ağ 

aləm li” ifa də si də var. “Ağ ban evüm” 
de yi mi də bu das tan dan di li mi zə işıq 
sa lır. Ağ yo la ağ işıq sa lır.

Qə dim in san la rın ma gik ri tual la rın-
da da ağ rəng dən is ti fa də olu nur du. 
İnan ca gö rə, ağ rəng xe yir qüv və lə ri 
özü nə cəlb edir, şər qüv və lə ri isə qor-
xu dub uzaq sa lır dı. Yas mə ra sim lə-
rin də də ağ rəng dən fay da la nır dı lar. 
Be lə bir sual do ğur: Əgər ağ rəng işı ğı, 
hə ya tı sim vo li zə edir di sə, nə üçün yas 
mə ra sim lə rin də bu rəng dən is ti fa də 
olu nur du? Mə sə lə bu ra sın da idi ki, 
qə dim in san lar üçün ölüm bir yol luq 
yox ol maq de mək de yil di. İnan ca gö rə, 
ölən adam ye ni do ğul muş ça ğa şək lin-
də qə bi lə yə qa yı dır dı, ya da ru ha, ila hi 
qüv və yə çev ri lir di. Ona gö rə, dəfn mə-
ra si min də ağ rən gin ol ma sı ne qa tiv xa-
rak ter da şı mır dı, ək si nə, ölən ada mın 
ye ni dən do ğu lu şu nu ifa də edir di.

Ağ rəng in san la rı göz dəy mə dən 
də qo ru yur du, bir qay da ola raq, 
amu let lər ağ rəng də olur du.

Qa ra rəng də bir növ amu let ro lu-
nu oy na yır dı, am ma bu nun an la mı 
baş qa idi, yə ni  de mək is tə yir di lər 
ki, qa ra rən gin sa hi bi nin göz dəy mə-
yə, qıs qanc lı ğa sə bəb ola caq heç bir 
özəl li yi yox dur. Elə bu niy yət lə də 
ye ni do ğul muş ça ğa nın üzü nə qa ra 
rəng li nöq tə lər qo yu lur du.

Qa ra qız bə zə nin cə,
toy əl dən ge dər

“Qa ra” sö züy lə bağ lı di li miz də 
xey li say da şən, şux de yim lər var. 
Mə sə lən, “Qa ra qız bə zə nin cə, toy 
əl dən ge dər”. Və ya “Qa ra kiş mi şi ci-
bə tö kər lər, ağ ay ra nı itə”və s.

Çin di lin də qa ra rəng əmək se vər li-
yi  ifa də edir. Mə sə lən, “Qa ra it do nu-
za çev ri lib”. Yə ni pis ma te rial dan yax şı 
ma te rial alı nıb.  Ey ni za man da, bu rəng 
mən tiq siz li yi sim vo li zə edir. İşi nin hər 
han sı bir nə ti cə si  gö rün mə yən adam 

haq qın da be lə de yir lər: “Elə bil, qa ra it 
yu yub”. Və ya nə yə sə ki na yə edən də, ya 
qı na yan da de yər lər: “Qa ra it qar ğa ya qa-
ra ol du ğu üçün nif rət edir”. Və ya “Mə-
gər qa zan qa ra ol du ğu üçün sı yıq da qa-
ra ol ma lı dır”? Qa ra rəng ey ni za man da 
sü but edir ki, za hi ri gö rü nüş al da dı cı dır: 
“Qa ra qar ğa da ağ hə yat ya şa ya bi lər”. 
“Xa ri ci gö rü nüş işıq lı dır, ürək qa ra”.

“Ruh lar qa ran lıq da gör mür”
Qə bi lə ha lın da ya şa yan xalq lar da be lə 

bir adət var. On lar öz əc dad la rı nın ruh-
la rıy la əla qə qu rar kən üz lə ri ni ağ rən gə 
bo ya yır lar. Be lə he sab edir lər ki, o dün-
ya ilə ün siy yət yal nız ağ rəng va si tə siy lə 
müm kün dür. Yas mə ra si min də isə qa ra 
rəng dən  is ti fa də et mək yol ve ril məz dir, 
çün ki inan ca gö rə, öl müş ada mın ru hu 
qa ran lıq da heç nə gör mə yə cək. 

Yə hu di lər də ağ rəng – ağ saç la rı və 
de mə li, uzu nö mür lü lü yü, qo ca lı ğı ifa-
də edir. O həm də yük sək və saf in san 
ma hiy yə tin dən so raq ve rir. Yə hu di qız-
la rı məh sul yı ğı mı vax tı ağ pal tar da rəqs 
edir, gənc lər isə on la rın ara sın dan öz lə ri-
nə hə yat yol daş la rı nı se çir di lər. Pal ta rın 
rən gi əsas lı rol oy na yır dı, be lə ki, ağ rəng 
so sial tə bə qə fərq lə ri ni ara dan qal dı rır və 
qız lar yal nız öz qədd-qa mət lə ri, zövq lə-
ri, ağıl la rı ilə diq qə ti cəlb edir di lər.

Bud dizm də ağ rəng mü qəd dəs li-
yi,  tə miz li yi, mə sum lu ğu bil di rir di. 
Ey ni za man da, bu rəng in sa nın özü-
nü dər kiy lə əla qə li idi. 

“Qa ra xo ruz xoş bəxt lik 
gə ti rər”

Çu vaş lar he sab edir di lər ki, qa ra 
rəng li hey van lar qey ri-adi gü cə sa hib-
dir. On la rın inan cı na gö rə, qar ğa lar pis 
niy yət li olan la rı ta nı yır və on la rın ba şı 
üzə rin dən uça raq in san la rı təh lü kə dən 
agah edir lər. Əgər bir çu vaş qa dı nı nın 
az yaş lı uşaq la rı bir-bi ri nin ar dın ca dün-
ya sı nı də yi şir sə, ye ni do ğul muş kör pə-
yə  qa ra rəng li bir hey va nın adı ve ri lir. 
Çu vaş lar be lə dü şü nür lər ki, qa ra rəng li 
xo ruz sa hi bi nə xoş bəxt lik gə ti rir. Or ta 
əsr lər də he sab edir di lər ki, qa ra pi şik ca-
du gər lə rin at ri bu tu dur. Azər bay can di-
lin də “Ara mız dan pi şik keç di” de yi mi 
var. Yə ni, mü na si bət lər so yu du, ara da 
umu-kü sü ol du.

Qa ra rəng lə bağ lı mi fo lo ji ob raz lar-
dan bi ri “Qa ra ba san”dır. Mifl  ər də 

qa ra ba san dul və yal qız qa dın lar 
yu xu da olar kən evə gə lir, on-

la rı qor xu dur. Yal qız la rı ailə 
qur ma ğa məc bur edir. 

Ağ ya lan, ya ağ 
hə qi qət?

Kon fut si nin fəl sə fi -
etik sis te min də ağ rən-
gin baş qa özəl lik lə ri 
də var: Bor cun ye ri nə 
ye ti ril mə si, hə qi qə-
tin bər pa olun ma sı və 
fə da kar lıq.

“Ağ rəng lə kə gö tür-
mür”, -de yir lər. Ağ rəng-

də nöq san, qü sur tez nə zə rə 
çar pır. Di li miz də “ağ ya lan” 

de yi mi var. Am ma fi  lo sofl  ar dan 
bi ri bu qə naət də dir ki, ağ rən gi heç 
də hər kəs gö rə bil məz. Çün ki ağ- hə-
qi qət dir. Hə qi qə ti isə heç də hər kəs 
gö rə bil mir. “Ağ-aş kar hə qi qət” dey-
mi ni xa tır la yaq.

Ağ rəng də həm də Ağat lı oğ-
la nın ta le yi var. Bil mi rəm, ağ ya-
lan dır, yox sa ək si nə, ağ-aş kar hə-
qi qət, am ma de yir lər, in di yə ki mi 
Ağ at lı oğ la nı “gör düm” de yən 
ol ma yıb...

Ağ rəng, elə cə də, pra vos lav inan-
cı nın sim vo lu dur. İn san öm rü nün hər 
mər hə lə si- do ğuş, xaç su yu na sal ma, 
ni kah, ölüm ağ rəng lə mü şa yiət olu-
nur. Di ni xid mət çi lər bu za man ağ 
cüb bə də olur lar.

Ka to lik lər də ağ rəng Mi lad bay ra mı, 
Pas xa, Mü qəd dəs Mər yəm və baş qa 
bay ram lar la sim vo li zə olu nur.

İs lam alə min də be lə he sab edi lir 
ki, ağ rəng Al la ha xoş gə lir, ona gö rə 
mü səl man lar ağ li bas ge yi nir, baş la-
rı na ağ çal ma qo yur lar.

Mü səl man lar da bu rəng ənə nə lə rə 
sa diq li yi və inan cın pak lı ğı nı ifa də 
edir. Be lə he sab olu nur ki, əgər bir 
in san na mu su nu iti rib sə onun rən-
gi qa ral ma ğa baş la yır, əgər şə rə fi  ni 
özü nə qay ta rar sa, rən gi də ye ni dən 
özü nə qa yı dar.

Si ya sət də ağ rəng neyt ral lı ğı, ənə-
nə ni və el mi ya naş ma nı ifa də edir.

Ağ bay raq- ba rı şıq və sülh rəm zi dir.

“Qa ra bəx tim oyan maz mı”?
Qa ra rəng- qa ra bəxt dir. “Oya dar xəl-

qi-əf qa nım, qa ra bax tım oyan maz mı?”- 
de yir Fü zu li. Də də Qor qud boy la rın da 
Ba yan dır xan bəy lə rə zi ya fət ve rər kən 
oğ lu ola nı ağ ota ğa, qı zı ola nı qı zı lı ota-
ğa, oğ lu-qı zı ol ma ya nı isə qa ra ota ğa 
ötü rür. Öv la dı ol ma ya nın qar şı sı na qa ra 
qo yu nun qo vur ma sı qo yu lur, ayaq la rı-
nın al tı na qa ra qo yu nun ke çə si sa lı nır.

Qa ra həm dün ya nın fa ni li yi ni, həm də 
son suz lu ğu nu bil di rir. “Bu dün ya nın qa-
ra da şı gö yər məz”- de yir Mu sa Ya qub. 
Aşıq Vey səl “mə nim sa diq ya rım qa ra 
tor paq dır” de yir. “Qa ra” son mən zil dir. 
“Qa ra” dün ya nın ta le yi dir. “Qa ra” alın 
ya zı sı dır- ya zı ya po zu yox dur. Yu nus 
Əm rə də qa ra tor paq dan bəhs edir:
Ha nı o dün ya bəy lə ri
Gey miş lər dür lü rəng lə ri
Ört müş lər qa ra tor pa ğı
Göz lə ri dol muş ola nı.

Yə ni dür lü-dür lü rəng lər lə hə ya tı 
rən ga rəng et mək olar, am ma bu rəng-
lər lə qa ra tor pa ğı giz lə mək müm kün 
de yil. Son yol çu luq qa ra rəng lə ifa-
də olu nur. “Va ra var dım o qa ra da-
şa”- de yən Qa ra caoğ lan ay rı lıq dan, 
yox sul luq dan və ölüm dən gi ley lə nir. 
Baş qa bir şeirin də “ya rın acı sö zü qa-
ra bağ rı mı də lər ge dər”- de yir.

“Qa ra” de yən də Qa ra caoğ lan şeiri 
gə lib qo nur ru hu mu za. Qa ra göz-
lü, kö mür göz lü gö zəl lə ri vəsf edən 
Qa ra caoğ lan...
Mə nə qa ra de yən gö zəl
Göz lə rin qa ra de yil mi?
Üzü nü sev di rən dil bər
Qaş la rın qa ra de yil mi?

Ağ rən gin ta le yi nə ya zı lan söz lər
Ağ de yən də Ağ Aşıq xa tır la nır. Aşıq 

ədə biy ya tı na bəm bə yaz yol sa lan Ağ 
aşıq. 
Ağ aşıq həs rət di bi ça rə ya rə,
Gö rə sən olar mı dər di mə ça rə,
Müd dət dir, düş mü şəm qür bət di ya rə,
Fə lək sal dı qür bət el lə rə mə ni

Xalq şeirin də ağ rən gin ta le yi nə bə-
yaz, in ci diş li, ağ üz lü gö zəl lə rin tə ri fi  
ya zı lıb. 
Ko roğ lu nun ya rı göy çək,
Ağ üzü nə tö küb bir çək.
Mə dəd ey lə, bir ən cam çək,
Çə kin cən göz lə rəm sə ni.

Ağ la qa ra nın ta le yi çul ga la şır bir 
mə qam da: “Ağ üz lü, qa ra göz lü”, 
“si yah tel lər, ağ bu xaq” və s.
Gə lir bir bö lük göy çək lər,
Ağ üz də qa ra bir çək lər,
Bağ ça da əl van çi çək lər,
Dər mə yə naz lar gə le yir.

Hər şe yin nü və sin də ona 
əks qütb da ya nır

İn di isə Yin və Yan qı ər sə yə gə ti rən 
dairə yə nə zər sa laq. Bu, iki ba lıq mo-
ti vi dir. Ağ ba lı ğın gö zü qa ra, qa ra ba-
lı ğın gö zü ağ dır. Dairə bo yu hə rə kət 
et dik cə ağ rəng də qa ra nın, qa ra rəng-
də isə ağın həc mi bö yü yür.  Bu isə o 
de mək dir ki, bir-bi ri nə zidd qütb lər də 
daim çev ril mə ge dir. Bu nə zə riy yə yə 
gö rə, AĞI QA RA NIN, QA RA NI İSƏ 
AĞIN DA Xİ LİN DƏ AX TAR MAQ 
LA ZIM DIR.

hök mü qar şı sın da in san aciz dir. Tə biət han sı bir nə ti cə si  gö rün mə yən adam var. Yə ni, mü na si bət lər so yu du, ara da 
umu-kü sü ol du.

Ört müş lər qa ra tor pa ğı
Göz lə ri dol muş ola nı.

Ağ, yox sa qa ra?
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ün sür lə ri ni “qa ra” kəl mə siy lə ifa də edə-
rək in san tə biətin uca lı ğı nı, bö yük lü yü-
nü vur ğu la yıb. “Qa ra su lar” de yi mi də 
mi fo lo gi ya dan qay naq la nır. Yer al tın-
dan axan su lar “qa ra su lar” ad la nır.

Ta ri xi mən bə lər də de yi lir ki, 
keç miş də türk hökm dar la rı 
tax ta çı xar kən otu ra caq la-
rı səc ca də və ya xal ça qa ra 

Ya pon mə də niy yə tin də 
qa ra rəng ulu lu ğun və təc rü-
bə nin, ağ rəng isə gənc li yin 
sim vo lu dur. Mə sə lən, dö yüş 
sə nə tin də “qa ra kə mər” ən 

Ta ri xi das tan olan “Ki ta bi-Də də- 
Qor qud”da da ağ rən gin izi nə dü şü rük. 

“Ağ qo yun lar gə lib çev rə sin də ya-

Qa ra rəng lə bağ lı mi fo lo ji ob raz lar-
dan bi ri “Qa ra ba san”dır. Mifl  ər də 

qa ra ba san dul və yal qız qa dın lar 
yu xu da olar kən evə gə lir, on-

la rı qor xu dur. Yal qız la rı ailə 
qur ma ğa məc bur edir. 

etik sis te min də ağ rən-
gin baş qa özəl lik lə ri 
də var: Bor cun ye ri nə 
ye ti ril mə si, hə qi qə-
tin bər pa olun ma sı və 
fə da kar lıq.

“Ağ rəng lə kə gö tür-
mür”, -de yir lər. Ağ rəng-

də nöq san, qü sur tez nə zə rə 
çar pır. Di li miz də “ağ ya lan” 

de yi mi var. Am ma fi  lo sofl  ar dan 
bi ri bu qə naət də dir ki, ağ rən gi heç 
də hər kəs gö rə bil məz. Çün ki ağ- hə-

Dün ya nın iki əks qüt bü - yin və yanq (ağ və qa ra)



Rüs təm DAS TA NOĞ LU

  “Ata!.. Ata!”... çı ğır tı sı na yu-
xu dan ayıl dı, han dan-ha na 
özü nə gəl di, ar xa sı üs tə çev-
ril di. Əməl li-baş lı tər lə miş-
di. Köy nə yi nin ya xa sı nı aç dı, 
əli ni can köy nə yi nin al tı na 
sa lıb, si nə sin də, qa bır ğa la rı-
nın üs tün də gəz dir di. Qan-tə-
rin için də idi. Ya nın da oğ lu nu 
gör dü. Ya zıq uşaq, qor xu dan 
rən gi ağap paq ağar mış dı, 
sir-si fə ti göz ya şın dan is lan-
mış dı. Uşaq ayıl dı ğı nı gö rüb 
bir də “ata” - de di, bərk-bərk 
onu qu caq la dı, üs tü nə sə ril di, 
is lan mış üzü nü ata sı nın üzü-
nə ya pış dır dı, elə cə də qal dı. 
Ata sı bü tün var lı ğıy la onun 
tez-tez çır pı nan ürə yi nin tap-
pıl tı sı nı, hıc qır dıq ca bü tün 
bə də ni nin ne cə qal xıb en di-
yi ni hiss elə yir di, duz lu, turş-
mə zə göz ya şı nın da dı do daq-
la rı na hop muş du.

Oğ lu ya vaş-ya vaş sa kit lə şir di, 
yu xu ya ge dir di, o isə nə lə rin baş 
ver di yi ni xa tır la ma ğa ça lı şır dı...

...Bir dən aya ğı nın al tın dan xoş 
bir gi zil ti keç di və bu gi zil ti ya-
vaş-ya vaş yu xa rı qal xıb, bü tün 
bə də ni nə ya yıl dı. Və bu gi zil ti nin 
nə ilə bağ lı ol du ğu han sı mö cü zə 
ilə sə ona o saat əyan ol du; ayaq-
la rı nın al tı kənd də ev lə rin dən bir 
xey li ara lı, çay bo yun ca uza nan, 
hə lə şum lan ma mış, yaz gü nə şi nin 
al tın da yax şı ca qız mış, yum-yum-
şaq tü tün ye rin də ki tor pa ğın var lı-
ğı nı xa tır la mış dı - 20-30 il bun dan 
əv vəl, uşaq vax tı, hey be lə dən-elə, 
elə dən-be lə ayaq ya lın, ya rı çıl paq 
qaç dı ğı tor pa ğın var lı ğı nı. Tü tün 
ye ri nin için də, lək lər bo yun ca tü-
tün kök lə ri, şax la rı olur du, tü tün 
yı ğı lıb qur ta ran dan son ra mal-qo-
yun şax la rı ye yir di, ye mə di yi ni də 
ayaq la rı nın al tın da əzib xın cım-
xın cım elə yir di, son ra on lar bü tün 
qış bo yu qa rın al tın da qa lıb çü rü-
yür dü, yum-yum şaq olur du və o 
tü tün ye ri bo yun ca qa çan da ça lı-
şır dı ki, hə min yum-yum şaq tü tün 
kök lə ri, şax la rı aya ğı nın al tın da 
tez-tez qal sın.

Və o, tü tün ye ri nin için də mal-
qo yu nun da lın ca, uşaq lar la fut bol 
oy na yan da re zin to pu qo van da, 
özün dən bö yük qar daş la rı nın şə-
hər dən, da yı la rı nın Ru si ya dan gə-
lən də ana sı na muş tu luq xə bə ri ni 
çat dır maq üçün o qə dər qaç mış dı 
ki...

...Göz lə ri ni ta va na di rə yib, 
“ayaq yad da şı na” bir dən-bi rə o 
gün lə rin ni yə, har dan düş mə si sə-
bə bi ni ba şa düş mə yə ça lı şır dı...

...O yer lər in di iş ğal al tın day dı, 
on lar üçün ən əl çat maz, ün yet məz 
mə ka na çev ril miş di. Dün ya nın 
on min lər lə ki lo metr uzaq lıq da 
olan hər ye ri nə get mək müm kün 
idi, tək cə o do ğul du ğu, bö yü dü-
yü, uşaq lı ğı nı ke çir di yi, o doğ ma-
dan doğ ma yer lə rə ge dib çat maq 
müm kün süz ol muş du...

...Yu xu su ya vaş-ya vaş can la nıb 
göz lə ri nin qa ba ğın dan ke çir di:

– Də yir man çı Qə rib Ab bas su-
yun üs tün də, ana sı nı vu rub püş-
tə yə1 - su ya sal mış dı, ana sı su yun 
için də əl-qol atır dı, ça ba la yır dı, 
oğ lu nu kö mə yə ça ğı rır dı, su dan 
çıx ma ğa ça lı şır dı. Qə rib Ab bas 
isə əlin də bel püş tə nin kə na-
rı bo yun ca o tə rəf-bu tə rə fə ge-
də-ge də, ana sı nı su dan çıx ma ğa 
qoy mur du. Ana sı su da axa-axa 
də yir ma nın no vu na tə rəf ya xın-
la şır dı. O isə püş tə nin di bi nə 
di rə nən, gi zil ti si bü tün bə də ni 
bo yun ca ya yı lan hə min tü tün ye-
ri nin yum-yum şaq is ti tor pa ğı-
nın üs tü ilə ayaq ya lın qa ça-qa ça 
qış qı rır dı ki, “ay nə nə, ay nə nə, 
Qə rib Ab bas ana mı vu rub püş tü-
yə sal dı, anam bo ğu lur, ay nə nə, 
qoy ma, anam in di cə də yir ma nın 
bo ğa zı na dü şə cək, bo ğu la caq, ay 
nə nə, qoy ma!”...

...Yu xu da gör dü yü bu ha di sə ni 
bir vaxt lar ona ana sı da nış mış dı:

  Ana sı tə zə gə lin imiş, tü tü nü 
su var maq vax tı imiş, ge dib Qə rib 
Ab ba sın iş lət di yi su də yir ma nı-
na püş tə ilə ge dən su dan tü tü-
nün içi nə bir-iki bel lik su açır. Su 
aza lan da Qə rib Ab bas gö rür ki, 
də yir man baş la dı yar ma la ma ğa, 
də yir ma nı oğ lu na tap şı rıb əlin də 
bel, hir sin dən bığ la rı nı çey nə yə-
çey nə yə püş tə nin qı ra ğı ilə su yun 
baş lan ğı cı na doğ ru ge dir və gə lib 
su yun ba şın da ana sıy la rast la şır. 

Qə rib Ab bas mə həl lə nin, ümu-
miy yət lə, kən din hör mət li ağ-
saq qal la rın dan bi ri idi. Kənd ca-
maatı nın buğ da sı nı üyü dür dü, 
gə lin lə rin heç bi ri hör mət əla mə ti 
ola raq onun la da nış mır dı. Sək sən-
dən yu xa rı ya şı var idi, onun nə-
nə si ilə xa la oğ lu, xa la qı zı idi. Gur 
səs li, güc lü, iş gü zar, bir az da hirs-
li adam imiş.

Ana sı Qə rib Ab ba sı gö rən ki mi, 
ba şın da kı şa lın qa ba ğı nı gö zü nün 
üs tü nə çə kir, ağ zı na yaş maq alır, 
is tə yir ki, uzaq laş sın. Qə rib Ab bas 
im kan ver mir, “gəl bu ra gö rüm, 
Xey ran sa nın gə li ni” - de yib, onu 
hirs li-hirs li itə lə yib püş tə yə, su yun 
içi nə sa lır, özü də, yu xu da kı ki mi, 
püş tə nin qı ra ğı ilə ad dım la yır, ana-
sı nı su dan çıx ma ğa qoy mur, ana sı 
da sə si ni çı xar ma dan (yu xu da isə, 
ana sı nə dən sə, çı ğı rır dı, onu kö-
mə yə ça ğı rır dı) ça ba la ya-ça ba la ya, 
də yir ma nın no vu na doğ ru axır mış, 
no va az qal mış qon şu la rı Bal lı nə nə 
özü nü ye ti rib ana sı nı su dan çı xa rır. 
Ana sı səs siz-sə mir siz su yu sü zü lə-
sü zü lə ge dir evə.

Nə nə si bu ha di sə ni eşi dib bərk 
hirs lə nir, ana sı na de yir ki, uta nıb 
ye rə gir mir sən, gə lin ola-ola, dağ-
dan ağır ki şi nin su yu nu kə sir sən, ca-
maatın buğ da sı nı üyüt mə yə im kan 
ver mir sən, mə nə be lə gə lin la zım de-
yil, çıx get har dan gəl mi sən ora.

...Nə nə si sa kit ləş mir miş, axı rı 
Qə rib Ab bas gə lib nə nə si ni sa kit-
ləş di rir, əlin də ki çə li yi ye rə vu ra-
vu ra de yir ki, ba cı, bəs di, höv sə lə ni 
bas. Gə lin su yun də yir ma na get-
di yi ni bil mə yib, ya zıq heç nə dən 
mə nim ax maq, qə zəb li vax tı ma dü-
şüb, onun qur ba nı olub. Ağ bir çək 
ar vad san, qur tar bu söz-söh bə ti.

...O isə, nə dən sə, yu xu da nə nə si-
ni kö mə yə ça ğı rır dı. 

...Son ra lar o, su də yir ma nı nı gö-
rən də ar tıq də yir man iş lə mir di. 
Da mı, iki yan di var la rı uç muş du, 
xa ra ba lı ğa çev ril miş di. Püş tə ilə 
da ha su ax mır dı, ana sı de yər di ki, 
su ax ma dı ğın dan püş tə nin tor pa ğı 
qay na yıb yu xa rı qal xıb, qa baq lar 
elə də ri niy di ki, içi nə dü şən də zor-
la boy ve rir di.... Tək cə su ax maq-
dan buz ki mi sü rüş kən olan, qa lın 
pa lıd tax ta dan yı ğıl mış də yir ma nın 

no vu da ğıl ma mış qal mış dı, məh lə-
nin uşaq la rı bö yük hə vəs lə o nov la 
ağ zı aşa ğı hey sü rü şər di lər.

...Hə mi şə söz Qə rib Ab bas dan 
dü şən də ana sı de yər di ki, xe yir-
bə rə kət elə o su də yir man la rı ilə, 
Qə rib Ab bas ki mi köh nə ki şi lər lə 
get di, Al lah Ab bas ki şi yə qə ni-qə-
ni rəh mət elə sin, qəb ri nur la dol-
sun, be hişt lik ol sun. 

...Pal ta rı nı ge yi nib şə hə rə çıx maq 
is tə yir di, uşaq ağ la yıb əl çək mə di ki, 
“ata, mə ni də özün lə apar”. Ev də ki-
lər nə qə dər ça lış sa lar da, onu fi k rin-
dən dön də rə bil mə di lər. Naəlac qa-
lıb, pen cə yi ni, ayaq qa bı sı nı çı xart dı, 
uşa ğı apa rıb yu xu ya ve rib, son ra 
get mək is tə di. Dib də ki ya taq ota ğı-
na keç di, oğ lu nu çar pa yı ya uza dıb 
özü də böy rün də uzan dı və nə vaxt 
uşa ğa qo şu lub yu xu ya get di yin dən 
xə bə ri ol ma dı... Bir də gör dü yü yu-
xu nun tə si rin dən “ay nə nə, qoy ma, 
anam bo ğu lur, ay nə nə, qoy ma, 
anam bo ğu lur!” qış qır tı sı na oğ lu-
nun oya nıb ağ la ya-ağ la ya “ata...
ata”... sə si nə oyan mış dı...

...Ye ni dən yu xu ya ge dib, si nə sin-
də yat mış oğ lu nun ey ni ahəng lə, 
tez-tez vu ran ürə yi nin dö yün tü sü-
nü, aram la, də rin dən alıb bu rax dı ğı, 
üzü nə ya yı lan is ti nə fə si ni, nə fəs dən 
si fə ti nin tər lə di yi ni öz bə də ni ni hiss 
edir miş ki mi hiss elə yir di.

...Ona elə gəl di ki, ca nın da kı o 
tor pa ğın xoş gi zil ti si onu qu caq-
la yıb yat mış oğ lu na da keç di...
Və əmin lik lə inan dı ki, gün lə rin 
bi rin də be lə dən-elə yə, elə dən-be-
lə yə qaç dı ğı o tor pa ğın üs tün də 
oğ lu da qa ça caq və onun var lı ğı na 
da bu xoş gi zil ti ha kim kə si lə cək, 
ba şı nı nə qə dər sın dır sa da, ca nın-
da kı bu his sin ona har dan ta nış ol-
du ğu nu heç cür ta pa bil mə yə cək.

...Bu nun be lə ola ca ğı na özü nü 
inan dır dı, için də bir xoş bəxt lik ha-
va sı do laş dı və ye ni dən oğ lu na qo-
şu lub də rin yu xu ya get di...

1 püş tə - də yir ma na su ge dən də-
rin arx
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Səh nə miz də 
boş qa lan yer
Yan va rın 2-də Azər-

bay can teatr və ki no 
sə nə ti nin us tad sə nət-
ka rı, mər hum akt yor 

Sə mən dər Rza ye vin 70-ci do-
ğum gü nü idi. 41 ya şın da hə ya tı 
və səh nə ni tərk edən Sə mən dər 
Rza yev bu qı sa öm rə zən gin tər-
cü me yi-ha l sı ğış dı ra bi lib. Sə-
mən dər Rza yev öm rü bu ki çik 
rə qə min içi nə sığ sa da, sə nə ti, 
sə nət kar lı ğı bü tün çər çi və lə ri 
aşıb və qı sa za man kə si yin də 
min lər lə in sa nın se vim li akt yo-
ru olub. O, əvəz siz sənətiylə hər 
kə sin qəl bin də sə nə ti boy da bir 
qa la qu rub. Rən ga rəng ob raz la-
rı, şaq raq gü lü şü, zəhm li ba xı şı 
ilə Azər bay can ta ma şa çı sı nın 
yad da şın da də rin iz bu ra xıb. Sə-
mən dər Rza yev klas sik akt yor 
sə nə ti mi zin ru hu nu ya şa da raq 
elə özü də klas sik sə nət ka ra çev-
ri lib. Akt yo run ya ra dı cı lıq yo lu 
çox şa xə li olub; bu yol da teatr da 
olub, ki no da, ra dio da, te le vi zi-
ya da.

Sə mən dər Mən sim oğ lu Rza-
yev 1945-ci il də Ağ su da ana dan 
olub. Akt yor luq la ra yon da kı 
dram dər nə yin də məş ğul ol ma-
ğa baş la yıb. Azər bay can Döv lət 
Teatr İns ti tu tu nun akt yor luq fa-
kül tə sin də oxu yub. Rza Təh ma-
sib, Meh di Məm mə dov, Ədil 
İs gən də rov dan sə nət dərs lə ri 
alıb. Hə lə tə lə bə ikən te le vi zi-
ya da kı çı xış la rı ilə qi raət us ta sı 
ki mi se vi lib. Öm rü nün so nu na-
dək ra dionun “Bu laq” folk lor 
top lu su nun Bu laq Də də si olub. 
Onun ra dioda hə zin, köv rək və 
şi rin dil lə səs lən dir di yi ba ya tı, 
qoş ma və rə va yət lə ri xalq se və-
se və din lə yər di.

Sə mən dər Rza ye vin is te da dı 
Mil li Dram Teat rın da Şeks pi-
rin “Ham let” fa ciəsi ni ta ma şa ya 
qoy ma ğa ha zır la şan görkəmli 
re jis sor To fi q Ka zı mo vun diq-
qə tin dən ya yın ma yıb. Re jis sor 
onu Ho rat sio ro lu na də vət edib. 
Sə mən dər elə ilk ro lun dan kol-
lek ti vin, teatr ic ti maiy yə ti nin 
nə zə ri ni cəlb edib. O, ins ti tu tu 
bi tir mə miş teatr ya ra dı cı he yə ti-
nin üz vü olub. Tez bir za man da 
re per tuar da kı ən mü rək kəb janr lı 
ta ma şa lar da əsas ifa çı ya çev ri lən 
Sə mən dər Rza ye vin is te da dı hər 
tip li per so na jı asan lıq la ya ra dı cı-
lıq üs lu bu na uy ğun laş dı ra bi lib.

Ümu mi lik də teatr səh nə-
sin də oy na dı ğı yad da qa lan 
rol lar la ya na şı, 20-dən çox ki-
no fi lm də çə ki lib, 30-dan ar tıq 
te le vi zi ya ta ma şa sın da müx-
tə lif ob raz lar ya ra dıb. Onun 
bən zər siz səs temb ri, ifa di-
na mi ka sı ya rat dı ğı ob raz la ra 
məx su si röv nəq lik ve rib. Sə-
mən dər Rza ye vin ecaz kar sə-
si onun dubl yaj et di yi on lar la 
fi lm də ki rol la ra öz mö hü rü nü 
vu rub və mil li dubl ya jın ko ri-
fey lə rin dən bi ri nə çe vi rib.

Akt yo r sə nət adam la rı nın yad-
da şın da səh nə də baş ve rə bi lə cək 
hər han sı göz lə nil məz ha di sə 
anın da yük sək pe şə kar lıq la imp-
ro vi zə et mək lə qa lıb. O, xır da bir 
de tal dan, adi bir de yim tər zin-
dən yük sək, ko lo rit li xa rak ter 
ya ra da bi lir miş. Bu na onun son 
də rə cə yük sək və əl van çe şid li 
səh nə tex ni ka sı im kan ve rir di. 

Sə mən dər Rza yev da xi lən azad 
sə nət kar olub. O, ürə yinə yat ma-
yan rol la rı oy na maz mış. On la rın 
ço xu ağa ya na, öz sö zü nü de yən, 
həm də mü la yim, sə mi mi, qay ğı-
keş in san la rın ob raz la rı dır. Yə qin 
elə ona gö rə də onun qəh rə man-
la rı ta ma şa çı ya çox doğ ma, ya xın 
adam tə si ri ba ğış la yır. Bəl kə də 
bu, onun öz xa rak te rin dən do ğan 
cə hət idi və ya rat dı ğı rol la ra öz ru-
hu nun, qəl bi nin şi rin ça lar la rı nı 
hop du rur du. Akt yor, həm çi nin, 
hə mi şə oy na dı ğı rol lar da mil li ciz-
gi lə ri qa bart ma ğı xoş la yır mış. 

Ümu miy yət lə, Sə mən dər Rza-
ye vin ya ra dı cı lı ğı nı əks et di rən 
per so naj la rın hər bi ri dü şün dü-
rü cü de tal lar la ha fi  zə lə rə ho-
pur. Epi zo dik rol la ra çə kil mək 
tək lifl  ə ri ni məm nu niy yət lə qə-
bul edən akt yor ki ne ma toq ra fi k 
gö rü nü şü, zəhm li si ma sı da xi-
lin də mil li xa rak ter lər us ta sı idi. 
O, “Ki çik açar la da bö yük qa pı-
lar aç maq olur” de yir miş. Bə zən 
onun ki çik rol la rı be lə baş qəh rə-
man la rı köl gə də qo yur muş.  

O, ek ran da ya rat dı ğı mən fi  ob-
raz la rı da şəx siy yət ki mi təq dim 
edir di. Oy na dı ğı ek ran əsər lə ri-
nin sü jet xətt  i bə zən zəif ol sa be lə, 
onun ifa çı lı ğı nı əks et di rən kadr-
lar da kı sə nət cid di li yi nin fər qi nə 
var ma maq qey ri-müm kün dür. 
Bu xü su siy yət lə rə əsa sən onu hər 
də fə ek ran da gö rüb, ya ra dı cı lı ğı nı 
se vən ta ma şa çı fi l mi fi  na la dək iz-
lə mə yi üs tün tu tur. Onu fi lm lə rə 
uğur qa zan dı ran akt yor da ad lan-
dı rır lar. 

Sə mən dər Rza ye vin son oyu-
nu “Hə ya tın di bin də” ta ma şa-
sın da olub. Xəs tə xa na da ya tan 
akt yor pə rəs tiş kar la rı nı ni ga-
ran qoy maq is tə mə yə rək ta ma-
şa da kı ro lu nu oy na yıb. 

O,  1986-cı il mar tın 27-də 
dün ya dan kö çüb. Səh nə miz də 
isə onun ye ri hə lə də boş dur...

Se vinc FƏ DAİ

Hal
(hekayə)



Musa YAQUB

Özümə oxşatma
(əlimi əlinə öyrətmə belə)

Sevgi kitabımın üz qabığında
Ağ mərmər kimidir göz qabağında – 
Yəqin ki, bir eşqin düşüb mehrinə
İki əl qovuşub bir-birinə –
Yuyunub, daranıb, süslənib, durub
Bu pambıq barmaqlar, bu əlçim əllər.
Ovcumun içində quş ürəyi tək
Necə də döyünür göyərçin əllər.

Görəsən bu əlin sahibi kimdir?..
Əlimdə titrəyən bir sarı simdir –
İncə barmaqlarda çalınıb gedir 
Sonra da əlimdən alınıb gedir –
Əlimi əlinə öyrədən əllər
Bir sarı sim üstə söylədən əllər..
Görəsən bu əlin sahibi kimdir?..

Lap uzaq bir ulduz bürcündə qalan,
Ürəyin gizli bir küncündə qalan
Bəlkə taleyimin qismət əlidir,
Gizli bir görüşün fürsət əlidir
Məni öz mehrinə öyrədib gedib
Hicranı könlümü göynədib gedib.

Cökə budağıdır, heyva yarpağı,
Damarı naxışdır, hamarı incə,
Üzümdə, gözümdə tumarı incə, 
Telimi sığala öyrədib gedib
Məni gül camala öyrədib gedib,
Görəsən bu əlin sahibi kimdir?..

Ürəyim əlimdə olan vaxtları,
Demə ki, bədənim, dilim yaşayıb
Özüm olmamışam tutacaqlarda
Göyərçin bir əlin qonşuluğunda
Çırpına-çırpına əlim yaşayıb –
Sonra düşüb gedib ümid dalınca
Bir sevda havası alıb yaşayıb
əli əllərimdən üzülən əllər
balı barmağından süzülən əllər.

Əzizim, sən allah sıxma əlimi,
daha tabım yoxdur sıxıntılara.
Daha tabım yoxdur ayrılıqlara.
Qəfi l hicranlardan gəlmişəm zara.
Neylərsən bu soyuq şaxta əlləri,
Neynirsən mehirsiz taxta əlləri? 
Payız yarpağı tək çil-çil əllərim

Başını qanadı altına salıb
Durub mürgü döyən tək durna kimi,
Qalıbdır qoynumda xəcil əllərim.
Bəlkə də hardasa yaşadır məni
İndi söz əllərim, şəkil əllərim.
İndi ömrümdə bir nağıl kimidir –
Əlini əlimə öyrətmə belə,
Telini telimə öyrətmə belə.

Yay 2014-cü il
Buynuz.

Bir ilin bənövşə anı
Bir zərif meh idin, qəfl əti əsdin,
Mənmi gecikmişəm, sənmi tələsdin –
Görüşə bilmədik, bu il, bənövşəm
Ölüm ayağında bala ananın
Sonuncu gözünə çatmayan kimi,
Quzey dan üzünə çatmayan kimi,
Mən də gəlib sənə çata bilmədim.
Qövsi-quzeh oldun, bir əlçim bulud
Əl atdım uzaqdan tuta bilmədim...

Balaların yoxdu, uçurum baxım,
Dəstələrin yoxdu, qaçırım baxım
Köhnə xəzəl üstə ləçəyin həşəm.
Görüşə bilmədik bu il, bənövşəm.

Elə bir-iki illik təvazöm gedib.
Çəkilib şeirimdən bənövşə ətri,
Dilimdən ən zəif xoş sözüm gedib.
Könlümdən bir topa bənövşə düşdü.
Titrədi. Üşüdü, göynədi yeri.
Heç zaman ömrümə qayıtmayacaq
Bir daha bu yazın bənövşələri. 

Gərək o məclisdə dayanmayaydım...
Birisi də yaxamdan yapışdı qəfi l, 
Gərək o dəhlizdə dayanmayaydım – 
O boş söhbətlərə,
Bəd qeybətlərə
Gərək ki, gələydim qulaq asmadan;
O yolu azmışın yolundan çıxıb
Sənə üz tutaydım yolu azmadan.
Hələ sonuncu qar əriyir təzə,
Pöhrələr təzəcə tumurcuqlayır.
Çiçəklər təzəcə çıxıblar üzə,
Səninsə xəzəldə ləçəyin həşəm.
Görüşə bilmədik bu il, bənövşəm.

Təkcə od, təkcə su. Torpaqda deyil.
Deməli vaxtdadır dünyada hər şey
Zəmidəki lalə, qədəhdəki mey.
Demək vaxtla əsir adicə bir meh.
Deməli vaxtladır ləçəkdəki şeh.
Gərək mən o vaxta ötürməyəydim
Bir bənövşə ömrü itirməyəydim.
Vaxta etibarım yoxdu bu yolda.
Oturub qalmışam bu daş stolda,
Bəlkə sən tələsib, mən gecikmişəm,
Görüşə bilmədik bu il, bənövşəm...

Korinfar
Ey qan duruldanım, ürək çəkənim
Çarxa dönsün deyə, fırlansın deyə,
Dünyada ən ağır yedək çəkənim!
Korinfar! Korinfar! –
                   Fırlat bu çarxı,
                   Qaynat bu çarxı –
Hər cürə dərmanla keçməz bu azar,
Sən dərman deyilsən, səndə nəsə var.

Zamanın feilindən, qovhaqovundan,
Əjdaha ağzından, dil tilovundan, 
Zülmdən, zindandan, çarmıxdan çıxıb,
Min dəfə oxlanıb, o oxdan çıxıb,
İnamı alınıb, var yoxdan çıxıb
Gəlib son nəfəsə çatan könlümü,
Bütün sevgiləri daş qalaq olub
O daşda ölümcül yatan könlümü
Nə yaxşı oyada bilirsən belə
Odumu soyuda bilirsən belə – 
Hər cürə dərmanla keçməz bu azar
Korinfar... Korinfar...
                          səndə nəsə var.

Korinfar! Korinfar – 
                 Sarı mələyim
Ey yaşıl çəməndə qaymaq çiçəyim
Aşıq Ələsgərdə “sarı köynəyim”
Sənin əlacında, təbibliyində
Nə yaxşı uyudu mənim ürəyim.
Ey ağır saatda axır yoldaşım
Sarı yanağımda bir qətrə yaşım – 
Ovcumun içində sarı kəhrəba – 
Sən dərd cövhərindən yaranmısan ki,
Son qoya bilirsən dərdə, əzaba

Korinfar... Korinfar
Səndə nəsə var –
Könlümün qaranlıq dibində qalan,
Yuyulmuş köynəyin cibində qalan,
Sevgi məktubumun yumru tikəsi,
Sən ey bülbülümün girdə gözləri
Ayılt ürəyimdə, ayılt o səsi – 
Gəl yapış qolumdan sarı ümidim
Bir də yavaş-yavaş qalxım ayağa
Durub o sevgimin dalınca gedim.

Vay yenə ürəyim!..
                  Yetiş dadıma!

Baxıram qürubda bathabatıma.
Ömürdən sonrakı susqun ürəyim
Gəlib birdən-birə düşüb yadıma –
ələnmiş ələyin boş sağanağı,
köhnə radioların boş tağalağı
gəlib birdən-birə düşür yadıma,
içində ovulub qırılıb qalan
bir dirsəkli valın bükük biləyi,
bir yol qırağında vurulub qalan,
pərləri üzülmüş, suyu süzülmüş
bir dəyirman arxı düşür yadıma.
Korinfar! Korinfar! Yetiş dadıma.
Sən qaynat arxımı,
Fırlat çarxımı

Korinfar! Korinfar! – 
Köçür durnalar,
Deyəsən dumanlar çökür aşağı,
O qara buludun çiynində yük var
Belində qürubun qızıl qurşağı
Korinfar, Korinfar
                    Sarı mələyim
Aşıq Ələsgərdə “sarı köynəyim”

Sən ey bülbülümün girdə gözləri
Göyərt ürəyimdə şirin sözləri
Gəl yapış qolumdan
                   Sarı ümidim,
Bir də yavaş-yavaş qalxım ayağa
Durub o sevginin dalınca gedim!

Ruh söhbəti
Bu dəfə səninçün gül gətirmədim,
Amma ürəyimdə qalmadı əhdim –
Qəbiristan gül açıb bu bahar çağı,
Arada bir topa lalə ocağı
Elə bil əlimdən düşüb odlanır,
Qaymaq çiçəkləri həndəvərində
Göy otlar içində zərnişan yanır.

Tək bənövşə bitib tək yaxınında
Mənə deyəcəyin gizli sözündü – 
Xırda ləçəklərdə titrəyir səsin,
Atam da, anam da yatır yanında
Necə danışaq ki, eşidilməsin.
Gəl sükut içində mələk dilində
Bənövşə dilində, lalə dilində
Gül-çiçək dilində danışaq bu gün,
Cəhənnəm yəqin ki, çiçək bitirməz
Bu incə çiçəklər cənnətə gəlib
                                   İncədən incə.

Kim gedib görüb ki, bizdə eləcə...
Gəl cənnət dilində danışaq bu gün,
Cənnət ağacımız tubu dilində
Təbiət dilində danışaq bu gün.
Şeh otlar saxlamır heç göz yaşını
Muncuqları töküləcək bir nəfəsdən.
Zəncirotu zəncirləyib baş daşını,
Guya hara çıxacaqsan bu məhbəsdən?

Bir də qulaq verək o qərib səsə,
Qoyub başımızı gedər-gəlməzə,
Daş məhbəs dilində danışaq bu gün.
Sonuncu sözünü tuta bilmədim,
Son nəfəs dilində danışaq bu gün.

Yatır daş altında ömürlər, illər,
Daşlarda çatlar var, torpaqda qatlar,
Xəzəli başında qaldırıb otlar,
Sarmaşıq üstündə hörüb çələnglər,
Yəqin ki, ruhundur bu kəpənəklər –
Kəpənək dilində, ruhun dilində,
Bir mələk dilində danışaq bu gün.

Qəbrin min rəng alıb bahar çağında,
Bənövşə dillisən lalə ocaqsan.

Asmışam könlümü gül yarpağında,
Baxsan ürəyimi tanıyacaqsan.

Yay 2014-cü il
Buynuz.

Beş-altı günlük
Özüm də bilmirəm çatışmır nəyim
Deyəsən təkliyə qaçır ürəyim
 beş-altı günlük.
əvvəlki tövr ilə qaynasın şəhər.
Parkında öz dəcəl uşaqlarıyla
 oynasın şəhər
mənimsə könlümdə başqa bir aləm,
bir özüm olaram, bir də düşüncəm
 beş-altı günlük.
Uzaq düşəcəyəm dərdi-sərimdən.
İncə bir yalanla çıxıb aradan.
Qaçmaq istəyirəm əzizlərimdən
 beş-altı günlük.
Biri var könlümü yaman sındırıb.
Özü yanan deyil, məni yandırıb.
Onu da vecimə almayacağam
 beş-altı günlük.
O qədər səbirli olacağam ki,
Soyuq baxışlara, nadan sözünə
O qədər biganə qalacağam ki.
 beş-altı günlük
Duman olacağam dağlar başında
Torpaq olacağam yaz yağışında
 beş-altı günlük
Yaşaram
Axşamdan gündoğanacan
Sarala-sarala günəş gözləyən
Bir günəbaxanın arzularında
Ya da bir qızılağac budağı olub.
əcəb çiməcəyəm arx sularında
 beş-altı günlük.
Sonra
 Yazacağam duyğularımı...
Ürəyim deyəni
Yazmasa qələm,
Özüm çevrilərəm,
şeirləşərəm
 beş-altı günlük
Yəni ipəkləşər, çiçəkləşərəm,
Qovaq yarpağında küləkləşərəm
  beş-altı günlük.

Gərək o məclisdə dayanmayaydım... Baxıram qürubda bathabatıma. Asmışam könlümü gül yarpağında,

Heç zaman ömrümə qayıtmayacaq
Bir daha bu yazın bənövşələri
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Bu, bir az da 
vər diş ki-
mi dir-hər 
ilin əv-

və lin də ya zı çı lar dan və ya 
sə nət adam la rın dan so ru-
şu ruq ki, ötən il si zin üçün 
ne cə keç di, nə yaz dı nız, 
nə iş gör dü nüz?... Am ma 
bi zim sor ğu mu zun məq-
sə din də bir az da bic lik 
var: bil mək is tə yi rik, gö-
rək, han sı əsər lər tər cü mə 
olu nub, han sı lar olu nur, 
han sı lar olu na caq? Yə ni 
əli miz də ümu mi bir si ya hı 
ol ma sı nı is tə yi rik. Sor ğu-
mu zu ta nın mış tər cü mə çi-
lər ara sın da ke çir mi şik. 

İl qar Əl fi  de yib ki, 2014-
cü il onun üçün sırf tər cü-
mə çi ki mi məh sul dar olub. 
“Üç müəl li fi n əsər lə ri ni 
di li mi zə çe vir dim: al man 
dra ma tur qu Ber told Brex tin 
pyes lər top lu su nu, To mas 
Man nın po vest və he ka yə-
lə ri ni və ədə biy yat üz rə No-
bel mü ka fa tı na la yiq gö rül-
müş fran sız ya zı çı sı Pat rik 
Mo diano nun üç ro ma nı nı. 
Na zir lər Ka bi ne ti Ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi bu ki tab-
la rı ya xın ay lar da ədə bi ic-
ti maiy yə tə təq dim edə cək”.

İl qar Əl fi  nin 2015-ci il üçün 
də plan la rı ge niş dir. “Fars di-
lin dən tər cü mə lər üzə rin də 
iş lə yi rəm. Sa deq He da yə tin 
ro man və he ka yə lə rin dən 
iba rət top lu, İran ya zı çı la rı nın 
seç mə he ka yə lə ri də, yə qin, 
gə lən il işıq üzü gö rə cək”.

Ma hir Qa ra yev də yo la 
sal dı ğı mız il də məh sul dar 
iş lə yib: “2014-cü il də Avst ri-
ya dra ma tur qu Frans Teodor 
Ço ko run “Axın la bir gə” ad lı 
pye si ki tab ça şək lin də çap-
dan çıx dı. Bu əsə ri təx mi nən 
on il qa baq tər cü mə et miş-
dim. Ötən il da ha bir dram 
əsə ri ni çe vir dim – ital yan 
dra ma tur qu, No bel mü ka fa-
tı laureatı Da rio Fo nun “Sər-
bəst cüt lük” pye si ni. Am ma 
bu tər cü mə hə lə çap olun-
ma yıb.  Ötən il çox sev di yim 
Er nest He min queyin “Qa-
dın sız ki şi lər” ad lı he ka yə lər 
ki ta bı üzə rin də işi ba şa çat-
dır dım; ki tab ya xın vaxt lar-
da nəşr olu na caq. Top lu ya 
da xil olan he ka yə lər dən bi ri 
– “Məğ lu be dil məz” Na zir lər 
Ka bi ne ti Ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin “Xə zər” dər gi-
sin də çap olun du”.  

Ma hir Qa ra yev də ədə-
biy yat üz rə so nun cu No-
bel mü ka fat çı sı Pat rik Mo-
diano nun ya ra dı cı lı ğı na 
bi ga nə qal ma yıb: “Onun 
“Do ra Brü der” və “Unu dul-
ma nın ən də rin qa tın dan” 
ro man la rı nı tər cü mə et dim.  
Ötən il da ha bir ne çə tər cü-
mə ki ta bım işıq üzü gö rüb, 
am ma hə min ki tab la ra da xil 
olan əsər lə rin tər cü mə si əv-
vəl ki il lə rə aid dir”.

İlin ən uğur lu ha di sə si-
nə gə lin cə, Ma hir Qa ra yev 
he sab edir ki, bu, Avst ri ya 
sə fi r li yi nin Frans Kafk  a-
nın “Məh kə mə” ro ma nı nın 
tər cü mə si nə gö rə ta nın mış 
tər cü mə çi Vi la yət Ha cı ye-
vi mü ka fat lan dır ma sı dır. 
“Vi la yət müəl li min ötən il 
nəşr olun muş hə min tər-
cü mə si is tə ni lən mü ka fa ta 
la yiq dir”. 

Mü sa hi bi miz ilin ən yax-
şı tər cü mə işi ki mi Xuan 
Rul fo nun “Ped ro Pa ra mo” 
ro ma nı nın Azər bay can di-
lin də nəş ri ni gös tə rib. “Ya-
şar dün ya ədə biy ya tı nın ən 
yax şı ro man la rın dan olan 
bu əsə ri di li mi zə çox dan çe-
vir sə də, onun Azər bay can-
da ki tab ha lın da nəş ri yal nız 
ötən il real laş dı”.

Sa day Bu daq lı ba şa ça tan 
il də bir ne çə ro man tər cü-
mə edib: “Mi gel De libe sin 
“Di va nə” və “Xə zi nə” ro-
man la rı nı tər cü mə et mi şəm. 
“Di va nə” gə lən il “Xə zər” 
jur na lın da nəşr olu na caq. 
İs pan ya zı çı sı Ka mi la Xo-
se Se la nın bir ro ma nı nı da 
ha zır da tər cü mə edi rəm. 
“İki ölü üçün ma zur ka”nı 
2015-ci il də ba şa çat dır ma ğa 
ça lı şa ca ğam”.  Yo la sal dı ğı-
mız il də ki çik he ka yə lər və 
mi niatür lər də tər cü mə et di-
yi ni de yən S.Budaqlı, on la-
rın ad la rı nı də qiq xa tır la ya 
bil mə di.       

Za hid Sa rı tor paq 2014-cü 
il də di li mi zə çe vir di yi əsər-
lə ri be lə sı ra la dı. “Azad lıq 
Ra diosu nun” si fa ri şi ilə 
Ceyms Coy sun “Uliss” ro-
ma nın dan et di yim tər cü-
mə nin bir fəs li “Oxu za lı” 
por ta lın da yer ləş di ri lib. 
Mar sel Prust dan tər cü mə 
et di yim “Sva na doğ ru” ro-
ma nı nın bi rin ci bö lü mü nü 
“Xə zər” jur na lı oxu cu la ra 
təq dim edib. “Qa nun” nəş-
riy ya tı üçün tər cü mə et di-
yim A. Sol je nit sı nın “Qu laq 
ar xi pe la qı” üç cild li yi nin 
so nun cu cil di ni bi tir mək 
üz rə yəm. Yu ri Tri fo no vun 
“Qo ca” ro ma nı nın tər cü-
mə si ni gə lən ilin bi rin ci ya-
rı sın da bi tir mə yi plan laş dı-
rı ram. Rus ya zı çı və şair lə ri 

M. Priş vin, S. Mi xal kov və 
A. Bar to nun seç mə əsər lə-
rin dən iba rət uşaq və ye-
ni yet mə lər üçün bir ki tab 
tər cü mə et mi şəm. “Sö zün 
gül qo xu su” ad lı bu ki tab 
gə lən ilin ilk ay la rın da oxu-
cu la ra təq dim olu na caq. Bu 
ya xın lar da tər cü mə et di yim 
rus rəs sa mı K.A.Ka ro vi nin 
A.P.Çe xov la bağ lı xa ti rə lə-

ri “Xə zər” jur na lın da çap 
olu nub”. Za hid Sa rı tor paq: 
- “Tez lik lə Con Mil to nun 
“Se çil miş əsər lə ri”nə da-
ha bir əsə ri ni – “Ko mos” 
mən zum dra mı nı da əla və 
et mə yi fi  kir lə şi rəm”-de yib. 

Eti mad Baş ke çid nə edib? 
“Vik tor Jir muns ki nin məş-
hur “Xalq qəh rə man lıq epo-
su” ki ta bı nın tər cü mə si ni və 
re dak tə si ni ba şa çat dır dım, 
ki tab ya xın vaxt lar da Slav-
yan Uni ver si te tin də nəşr 
olu na caq. So nun cu No bel 
mü ka fa tı laureatı Pat rik 
Mo diano nun “İti ril miş dün-
ya” ro ma nı nın tər cü mə si ni 
bu gün lər də bi tir dim, bu ro-
man da ya xın lar da çap edi-
lə cək. Bun dan baş qa, Sti ven 
Kin qin bir ne çə he ka yə si ni 
tər cü mə et mi şəm. Ha zır da 
Fyo dor Dos to yevs ki nin hə lə 
di li mi zə çev ril mə miş po vest 
və he ka yə lə ri nin tər cü mə si 
ilə məş ğu lam. Bun dan baş-
qa, üzü mü zə gə lən ay lar da 
Al ber to Mo ra vianın əsər lə-
ri ni çe vir mə yi dü şü nü rəm”. 

Azad Ya şar yo la sal dı ğı-
mız il də əl li yə qə dər (həf-
tə yə 1 yazar) xa ri ci müəl li-
fi n əsər lə ri ni ana di li mi zə 
çe vi rib. “Hə min mətn lə rin 
ya rı sı ədə bi sayt lar da və ya 
on la rın ədə bi bö lüm lə rin də 
(ku lis.az, qay nar.in fo, kult.
az, azad lıq.orq və sair) dərc 
olu nub. 

“Ma raq la qar şı la nan bir 
işim Möv la nə Cə la ləd din 
Ru mi nin 30 rü baisi ni ilk də-
fə di li mi zə çe vir mə yim olub. 
Bun lar la ya na şı, Ya po ni ya, 
Av ro pa, ABŞ və Ka na da ya-
zar la rın dan xey li mət nin 
azər bay can ca səs lə ni şi nə 
cəhd lər et mi şəm. XX əsr ya-
pon şair lə ri nin sil si lə şeirləri 
çox dan ça pa ha zır dır. 

Tər cü mə ya ra dı cı lı ğım da 
nə zə ri və bioq ra fi k xa rak ter-
li ya zı la ra da ma raq gös tə ri-
rəm. Bi tir mək üz rə ol du ğum 
əhə miy yət li iş lər dən bi ri də 
gör kəm li şairi miz Mir zə Şə fi  
Va ze hin Frid rix Bo denş ted 
tə rə fi n dən al man ca çap olu-
nan bü tün şeir lə ri nin di li mi-
zə tək rar tər cü mə si dir. Bu 
mə su liy yət li işi də rin  ürək 
ağ rı sı və mə su liy yət lə gör-
mə yə ça lış mı şam. Həm də 
qa fi  yə li, he ca lı... Özüm, əsa-
sən, sər bəst vəzn də şeir lər 
yaz sam da, us tad Va ze hin 
üs lu bu nu ba car dıq ca qo ru-
ma ğa ça lı şı ram”.  

O ki qal dı gə lə cək plan la-
rı na... “İz ni niz lə, bu nu di lə 
gə tir mə yim. Ya na şir lər bu 
ide ya la rı “oğur la ya caq lar”, 
ya da hə min is tə yi min til-
si mi sı na caq və o, heç vaxt 
real laş ma ya caq”. 

Tər cü mə çi Nər giz Cab-
bar lı ötən il gör dü yü iş-
lər lə bağ lı bun la rı de yib: 
“Mə lum ol du ğu ki mi, 150 
cild lik “Dün ya ədə biy ya tı” 
top lu su nəşr olu nub. O la-
yi hə də mən də 3 ki tab tər-
cü mə et dim. Sink le rlüisin 
“Erous mit” ro ma nı və iki 
he ka yə si, Fran suaza Sa qa-
nın se çil miş əsər lə ri - po-
vest lə ri, bir də dün ya ya zı-
çı la rı nın na ğıl la rı ki ta bı nı 
tər cü mə və tər tib et mi şəm. 
Na ğıl la rın ara sın da Can ni 
Ro da ri nin, Ri çard Ba xın, 
An ni Şmid tin, Do nald Bis-
se tin, Ast rid Lindq re nin, 
Eli za bet Bouenin, Pa me la 
Tre ver sin, Her man Hes se-
nin əsərləri var . M.Sve ta-
ye va nın bir ne çə şeiri ni tər-
cü mə et mi şəm. Hə lə nəşr 
olun ma yıb”.  

Tər cü mə çi lər 2014-cü ilin 
ən əla mət dar ha di sə si ki mi 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin 
sə rən ca mı ilə Na zir lər Ka bi-
ne ti Ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin ya ra dıl ma sı nı qeyd 
edib lər. Bil di rib lər ki, bu 
ha di sə tər cü mə sa hə sin də 
bö yük sıç ra yış ya ra da caq, 
öl kə mi zin dün ya ədə biy ya tı 
və mə də niy yə ti ilə mü ba di-
lə si ni güc lən di rə cək. 

QI ZIL GÜL, RÖV ŞƏN

11N 01(10) 9.01.2015

ötən il real laş dı”. A.P.Çe xov la bağ lı xa ti rə lə- çox dan ça pa ha zır dır. 

Tər cü mə ya ra dı cı lı ğım da 

Tər cü mə çi lər
2014-cü il 
haq qın da...

Ni yə be lə de yir lər?
Rus di lin də olan mətn lə ri di li mi zə çe vi rən də elə 

ifa də lə rə rast gə li rik ki, ilk ba xış da hə min söz 
bir ləş mə lə ri nin əsl mə na sı nı ba şa düş mək ol-
mur. Bu na gö rə də, gü man edi rik ki, təq dim et-

di yi miz şərh lər həm pe şə kar tər cü mə çi lər, həm də oxu cu-
lar üçün ma raq lı ola caq. 

“Всыпать по первое число» (“Ayın bi ri nə dək ya tıb 
din cəl mək”)

Qə dim vaxt lar da mək təb şa gird lə ri ni tez-tez, bə zən də 
elə-be lə, pro fi  lak tik təd bir ki mi, dö yür dü lər. Əgər müəl-
lim xü su si can fə şan lıq gös tə rir, şa gird də bərk dö yü lür-
dü sə, çox vaxt onun gü nah la rı nı növ bə ti ayın bi ri nə qə dər 
ba ğış la yır dı lar. 

“Игра не стоит свеч” (“Oyun şa ma dəy mir”)
Elekt rik işı ğı ol ma yan vaxt lar da qu mar baz lar tez-tez ax-

şam lar şam işı ğın da qu mar oy na maq üçün ma sa ar xa sın da 
əy lə şir di lər. Ək sər vaxt lar or ta ya qo yu lan pul, bu na da uy-
ğun ola raq qa lib gə lə nin udu şu o qə dər az olur du ki, hətt  a 
şa mın də yə ri ni belə, ödə mir di. “Oyun şa ma dəy mir” ifa də-
si də bu ra dan ya ra nıb.

“Козёл отпущения” (“Gü nah ke çi si”)
Qə dim yə hu di adə ti nə gö rə, baş ke şiş gü nah la rın ba ğış-

lan dı ğı gün əli ni ke çi nin ba şı na qo yur, bu nun la da bü tün 
xal qın gü na hı nı hey va nın üs tü nə yı xır dı. “Gü nah ke çi si” 
ifa də si bu cür ya ra nıb.

“Дойти до ручки” (“Əl tu ta na ge dib çat maq 
– yox sul laş maq”)

Rus döv lə tin də köm bə lə ri əl tu tan la (dəs tək lə) bi şi rir, dəs-
tə yin dən tu tub apa rır dı lar. Son ra gi gi ye na məq sə di lə dəs-
tə yi ni qo pa rıb atır dı lar. Hə min his sə lər it lər və di lən çi lə rə 
qis mət olur du. Bu na gö rə də, “Əl tu ta na ge dib çat maq” – 
hə ya tın di bi nə en mək, yox sul laş maq, di lən çi kö kü nə düş-
mək – ifa də si mey da na gə lib.

“Голубая кровь” (“Ma vi qan”)
İs pa ni ya nın kral ailə si və za də gan la rı nə sil lə ri nin baş lan-

ğı cı nı qər bi qot lar dan gö tür dük lə ri ni, İs pa ni ya ya Af ri ka dan 
so xul muş mavr lar la qan qa rı şıqlarının ol ma dı ğı nı fəxr lə söy-
lə yir di lər. Qa ra şın də ri li sa də adam lar dan fərq li ola raq, on la-
rın ağ də ri lə rin də göy rəng li qan da mar la rı ay dın gö rü nür-
dü. Bu na gö rə də fəxr lə öz lə ri ni “ma vi qan” ad lan dı rır dı lar. 
Kü bar lı ğı bil di rən bu ifa də son ra lar bir çox dil lə rə ke çib. 

“Подонки” (“Ya ra maz lar”)
Bu söz lə çö kün tü ilə bir lik də qa bın di bin də qa lan ma ye 

ifa də olu nur du. Mey xa na lar da və ucuz ye mək xa na lar da 
cə miy yə tin hər cür tör-tö kün tü lə ri ava ra la nır, baş qa la rı nın 
iç dik lə ri şü şə lə rin di bin də qal mış ya ra rsız, çö kün tü lü ma-
ye ni içir di lər. Tez lik lə bu ifa də hə min adam la rı təsvir edən 
sö zə çev ril di. 

“Авгиевы конюшни” (“Av gi töv lə lə ri”)
Əf sa nə yə gö rə, çar Av gi qız ğın at hə vəs ka rı idi, onun töv-

lə lə rin də 3000-dən ar tıq at var dı. Am ma müəy yən sə bəb lər 
üzün dən 30 il ər zin də hə min töv lə lə ri heç kəs tə miz lə mir-
di. He rakl qəh rə man lıq gös tər mək fi k ri nə dü şən də töv lə lə-
ri tə miz lə mək ona tap şı rıl dı. He rakl Al fey ça yı nın yö nü nü 
töv lə lə rə sa rı dön də rib su axı nı ilə pe yi ni tə miz lə di. Hə min 
vaxt dan hə min ifa də həd dən ar tıq baş lı-ba şı na bu ra xıl mış 
və çirk lən miş hər şe yə şa mil edi lir.

“Играть на нервах” (“Əsəb lər lə oy na maq”)
Qə dim dün ya nın hə kim lə ri tə rə fi n dən in san or qa niz min-

də əsəb lər kəşf edi lən dən son ra onu, “ner vus” ad lı mu si qi 
alə ti nin sim lə ri nə ox şa dı ğı na gö rə, hə min söz lə ad lan dır-
mış lar. Qı cıq lan dı rı cı hə rə kət lə ri ifa də edən “əsəb lər lə oy-
na maq” ifa də si be lə ya ra nıb.

“Дышит на ладан” (“Bu xu ra nə fəs ver ir”)
Xris tian adə ti nə gö rə, ke şiş ölüm aya ğın da olan ada mın 

gü nah la rı nı din lə yir, bu xur la tə miz lə yir di. Nə ti cə də xəs tə 
ada mı və pis iş lə yən qur ğu nu ifa də et mək üçün “bu xu ra 
nə fəs ve rir” (güc lə nə fəs alır) ifa də si iş lə di lir.

“Перемывать косточки” (“Sü mük lə ri yu maq”)
Bə zi xalq la rın inan cı na gö rə, gü na hı nı boy nu na al ma mış 

hər han sı ada mın üzə rin də lə nət var sa, ölən dən son ra xort-
dan, ya xud qan so ran gör kə min də qə bir dən çı xıb adam la rı 
öl dü rür. Lə nə ti gö tür mək üçün mər hu mun qa lıq la rı nı qə-
bir dən çı xar maq, sü mük lə ri ni tə miz su ilə yu maq la zım dır. 
Bu gün “sü mük lə ri yu maq” in sa nın xa siy yə ti ni saf-çü rük 
et mək mə na sı nı ve rir.

“Деньги не пахнут” (“Pul dan qo xu gəl mir”)
Ro ma im pe ra to ru Ves pa sianın oğ lu hökm da rı ic ti mai 

ayaq yo lu la ra ver gi qoy maq da gü nah lan dı ran za man im pe-
ra tor ona hə min ver gi dən gə lən pu lu gös tə rib qo xu gə lib-
gəl mə di yi ni so ru şur. Oğ lu mən fi  ca vab ve rir. “Pul dan qo xu 
gəl mir” ifa də si be lə ya ra nıb.

“Закадычный друг” («Сan-ci yər dost”)
Qə dim “bo ğaz dan tök mək” ifa də si “iç mək”, “spirt li iç ki 

iç mək” mə na sı ve rir di. ”Can-ci yər” (sir daş) ifa də si bu ra-
dan ya ra nıb və bu gün ən ya xın dos tluğu təsvir et mək üçün 
iş lə di lir.

Ça pa ha zır la dı: NƏ Rİ MAN



– To fi q müəl lim, öm rü nü dil-
çi li yə həsr et miş bir alim ki mi 
Azər bay can di li nin ha zır kı və-
ziy yə ti ni ne cə qiy mət lən di rir si-
niz? Ra zı və na ra zı ol du ğu nuz 
mə qam lar han sı lar dır?
– 1300 il əv vəl “Ki ta bi-Də də Qor-

qud”da de yi lir: “Qız ana dan gör-
mə yin cə öyüd al maz, oğul ata dan 
gör mə yin cə süf rə yay maz”. Bu de yi-
min bu gün kü dil dən fər qi var? Yox-
dur. Dün ya nın heç bir di lin də bu cür 
ahəng, ifa də li lik yox dur. Elə bir dil 
yox dur ki, bu gü nü 1300 il əv və li nə 
bu qə dər ox şa sın. Bu dil də Sə məd 
Vur ğun, Rə sul Rza ya zıb, bu gün El-
çin, Anar, Ra miz Röv şən ya zır. Bu, 
hə min dil dir. Am ma əyin ti lər çox dur. 
Bir za man lar sen zu ra var idi, bir qə-
ze tin cü rə ti çat maz dı ki, han sı sa cüm-
lə ni po zub, baş qa cür yaz sın, ya xud 
la zım sız lek sik va hid iş lət sin. Sen zu-
ra nın çox müs bət tə rəfl  ə ri var dı, ən 
əsa sı, di li qo ru yur du. Bu gün sen zu ra 
yox dur, kim ne cə gəl di da nı şır, ya zır. 
De mok ra ti ya dan sui-is ti fa də edi lir. 
Te le vi zi ya apa rı cı la rı nın nitq lə ri be lə 
qü sur lu dur. Be lə olan da biz kim dən 
nə tə ləb edək? Be lə çə tin vaxt da di li-
mi zin özü nü qo ru yub-sax la ya bil mə-
si bö yük uğur dur. 

Mən bu gün əsas dil dən is ti fa də-
dən, nitq dən na ra zı yam. İn san lar 
nitq lə rin də di lin məz mu nun dan 
la yi qin cə is ti fa də et mir lər. Di li miz 
mü kəm məl st ruk tu ra ma lik dir, am-
ma hər kəs di li öz bil di yi ki mi sə ciy-
yə lən di rir. Məş hur dil çi lər dən bi ri 
de yir ki, dil sim fo ni ya dır, nitq isə 
o sim fo ni ya nı ifa edən mu si qi çi lər. 
Əgər mü kəm məl sim fo ni ya nın ifa-
sın da kim sə xə ta ya yol ve rir sə, bu, 
sim fo ni ya nın gü na hı de yil. Yə ni bu 
gün di li miz də hər han sı po zun tu nun 
ol ma sı di lin qü su ru de yil, dil dən is-
ti fa də edən lə rin və nə za rət çi lə rin 
mə su liy yət siz li yi dir. Tə səv vür edin 
ki, “Döv lət di li haq qın da” Qa nun da 
dil xə ta sı edən lə rin cə za lan dır ma-
sı ba rə də mad də var. An caq hə min 
mad də tət biq olun mur. Nə ki mə sə 
cə za ve ri lir, nə han sı sa qə zet xə ta ya 
gö rə bağ la nır, nə də cə ri mə ödə yir. 
Mə nim gi le yim bun dan dır. Ra dio və 
te le vi zi ya di lin də çox lu qü sur lar var, 
yax şı olar ki, da nı şıq jur na lis ti ka sı na 
nə za rət edil sin. 

– Bəs siz cə, gün dən-gü nə bö yü-
yən me dia sek to run da qü sur la-
rın qar şı sı nı al maq üçün nə et-
mə li yik?
– De di yim ki mi, prob lem jur na list-

lə rin və on la rı işə cəlb edən lə rin mə su-
liy yət siz li yin dən ya ra nır. Dil lə bir ailə-
məişət dav ra nı şı var, bir də ic ti mai 
dav ra nış. Cə miy yət qar şı sın da da nış-
ma ğın mə su liy yə ti ol ma lı dır. Düz gün 
nitq lə da nı şa bil mə yən lər efi  rə çıx-
ma ma lı dır. Ümu miy yət lə, gə rək nitq 
mə də niy yə ti nə yi yə lə nə sən. Bə zən 
bir sü rü cü da nı şır, elə bi lir sən, Meh-
di Məm mə dov da nı şır. An caq bi zim 
bir aka de mik da nı şır, ya bir xa nən də 
Fü zu li dən qə zəl oxu yur, ba xır san ki, 
cüm lə nin nə əv və li var, nə də axı rı. 
Özü müz də bir ic ti mai sə viy yə siz lik, 
yet kin ləş mə mək var. Mət buatın, te le-
vi zi ya nın di lin də o qə dər nor ma dan 
kə na ra çıx ma var ki, re dak tor da bu-
nu ida rə bil məz. Di gər tə rəf dən də, 
biz də bir tən bəl lik var, baş qa dil də nə 
söz var, ol du ğu ki mi gö tü rüb di li mi zə 
gə ti ri rik. Mə sə lən, “kreativ” sö zün-
dən is ti fa də edi lir. Mə gər “ya ra dı cı” 
sö zü da ha yax şı de yil mi? “Ba nal” sö-
zü iş lə di lir. Axı bu söz azər bay can ca 
“ba ya ğı” ki mi ifa də olu nur. Bax be lə 
mə qam la ra nə za rət yox dur. 

– Bu mə na da, bir qu rum ola raq 
döv lət dən əla və im ti yaz is tər di-
niz mi? Mə sə lən, in zi ba ti cə ri mə 
tət biq et mək hü qu qu.
– Bu, dil haq qın da qa nun da var. 

Qə zet bir ne çə nöm rə çıx ma ya bi lər, 
ümu miy yət lə, ça pı da yan dı rı la bi-
lər, pul cə ri mə si var. An caq heç kəs 
bu na əməl et mir. Cə za lar an caq sə-
nəd üs tün də dir, tət biq edil mir.

Bu ya xın lar da te le vi zi ya ka nal la-
rı ilə bağ lı mo ni to rinq apar dıq, və-
ziy yət heç də ürə ka çan de yil. An caq 
te le vi zi ya ka nal la rı nə ti cə ilə ra zı-
laş maq is tə mir. De yir lər, Dil çi lik 
İns ti tu tu or foq ra fi  ya lü ğə tin də ki 
qü sur lar la məş ğul ol mur, gə lib bi-
zə nə za rət edir. Bə li, or foq ra fi  ya lü-
ğə tin də səhv lər var, or da təx mi nən 
20 faiz söz yan lış ya zı lıb. Biz hə min 
səhv lə ri dü zəlt mə yə ça lı şı rıq. Bu-
nun la bağ lı iş çi qru pu ya ra dı lıb, 
mə sə lə ilə məş ğul olur. An caq bu, 
o de mək de yil ki, biz te le vi zi ya da kı 
qü sur la rı aş kar la ya bil mə rik.

– To fi q müəl lim, Dilçilik İns ti tu-
tu na di rek tor tə yin olun du ğu nuz 
bir il dən bə ri bu qu ru mun fəaliy-
yə tin də in ki şaf var. Ma raq lı dır, 
bu müd dət də iş pro se si ni əsa sən 
han sı prin sip lər üzə rin də qur mu-
su nuz, əsas məq səd nə olub?
– Ba yaq dan qü sur la rın ya ran ma-

sın da nə za rət siz lik prob le mi ni qa-
bar dı ram. Bur da da əv vəl lər hə min 
prob lem olub. Döv lət tə rə fi n dən 
ay rı lan büd cə dən düz gün is ti fa də 
edil mə yib. Bir qə dər də tə şəb büs-
süz lük olub. Qu rum da yax şı dil çi-
lə ri miz var. 

Ba xın, Qa ra bağ ca maatı di dər gin 
dü şüb. Mə sə lən, mə nim ra yo nu-
mun – Cəb ra yı lın əha li si 42 ra yon da 
yer ləş di ri lib. Bəs on la rın folk lo ru ne-
cə ola caq, kim, nə vaxt top la ya caq? 
On la rın dialekt fər qi ni kim araş dı ra-
caq, har da öy rə nə cək? İn di ki uşaq lar 
yaş lı nəs li təq lid elə yə bil mə yə cək. 
Hətt  a cəb ra yıl lı uşaq Şa ma xı dialek-
ti ilə da nı şa caq, çün ki or da dün ya ya 
göz açıb, bo ya-ba şa ça tıb.  Be lə lik-
lə, ra yon la rın dialek ti itib-ba ta caq. 
Ona gö rə də, biz tə şəb büs qal dır dıq 
ki, dialek to lo ji at las ha zır la yaq. Ar-
tıq Nax çı va nın dialek to lo ji at la sı nı 
ha zır la mı şıq. 2015-2016-cı il üçün 
Qa ra bağ, on dan son ra isə Dər bənd, 
Gür cüs tan da kı azər bay can lı la rın 
dialek to lo ji at la sı nı ha zır la ma ğı nə-
zər də tut mu şuq. Heç de mə, bi zim 
içi miz də qüv və var imiş, sa də cə, is-
ti fa də edil mir miş. 

Di la lek tin öy rə nil mə si bi zim ta-
ri xi coğ ra fi  ya mı za xid mət edə cək. 
Bu at las gös tə rə cək ki, Azər bay can 
han sı əra zi lə ri əha tə edib. 

Onu da qeyd edim ki, şö bə hər 
han sı iş ba şa çat dı ran dan son ra bu, 
mü za ki rə yə çı xa rıl ma lı dır. Bü tün 
şö bə lər bir-bir onu yox la ma lı dır. 
Be lə ol say dı, heç or foq ra fi  ya lü ğə-
tin də də nöq san lar or ta ya çıx maz dı. 

Bu-gün-sa bah 80 ya şım ola caq. 
Mə ni bu qu ru ma rəh bər gə ti rib lər-
sə, de mə li, iş gör mə li yəm. Di lin ta-
ri xi ni öy rən mək də mə nim ar zum 
olub. İn di yə qə dər biz an caq dərs lik 
ya zır dıq, am ma in di ay rı-ay rı prob-
lem lə rin kö kü nə get mə li yik. Da ha 
dərs lik yaz maq döv rü bi tib. Ha zır-
da ölü dil lə ri öy rə ni rik. İns ti tut da 

Qə dim dil lər və mə də niy yət lər şö-
bə si aç mı şıq. İs tə yi rik ki, as pi rant la-
rı mız er mə ni, yə hu di, pəh lə vi di li ni 
öy rən sin. Ar tıq bir ne çə gən ci miz 
bu dil lə ri öy rən mə yə baş la yıb və 
gə lə cək də də işi da vam et dir mə yi 
plan laş dı rı rıq. 

– To fi q müəl lim, dün ya nın bü-
tün xalq la rı nın konk ret, qə bul 
olun muş mü ra ciət for ma la rı var. 
Biz də isə və ziy yət bir az fərq li-
dir. Siz bir dil çi ola raq bu ba rə-
də nə dü şü nür sü nüz?
– Bu, çox mü rək kəb mə sə lə dir. 

Biz də bu möv zu da konk ret vər diş 
ol ma yıb. Keç miş dövr də bö yü yə 
“bəy”, “bə yim”, “ağam” de yə mü-
ra ciət edi lib. So vet döv rün də bu 
mü ra ciət for ma la rı sı ra dan çı xa rıl-
dı.  

Bu nu vər di şə çe vir mək la zım dır. 
Bu nu da gə rək ra dio və te le vi zi ya 
apa rı cı la rı et sin. Mə sə lən, türk lər 
“əfən dim” de yir. Biz də də ye ri nə 
gö rə fərq li dir: ağ saq qal, ca van oğ-
lan, oğ lum, bəy. Uc dan tut ma hər kə-
sə “müəl lim” de mək düz gün de yil. 
Ye ri gəl miş kən, bu söz ar tıq vul qar-
la şıb. Konk ret mü ra ciət for ma sı nı 
isə gə rək cə miy yət özü ha zır la yıb 
təq dim et sin. Mən cə, bu, bağ ça dan, 
mək təb dən uşaq la ra aşı lan ma lı dır. 
Uşaq lar bil mə li dir ki, tay-tu şu na ne-
cə, bö yük lə rə ne cə mü ra ciət et sin.  

– Dil İns ti tu tu nun ke çir di yi mo-
ni to rinq lər cə miy yə tin müx tə lif 
sa hə lə rin də – te le vi zi ya da, mət-
buat da, dər man pre pa rat la rı nın 
di lin də cid di qü sur lar aş kar la-
yır. 2014-cü ili ba şa vur duq dan 
son ra ke çi ri lən mo ni to rinq lə rin 
nə ti cə si ni ümu mi lik də ne cə qiy-
mət lən di rər di niz?
– Təəs süf ki, ke çir di yi miz mo ni-

to rinq lə rin nə ti cə si ni qə naət bəxş 
he sab edə bil mi rəm, müəy yən na ra-
zı lı ğı mız var. Ça lı şı rıq ki, bu is ti qa-
mət də qay nar xətt , stu di ya ya ra daq, 
ve ri liş ha zır la yaq. 

Ba kı nın iki ra yo nu üz rə kü çə ad la-
rı nın ya zı lı şı də qiq ləş di ri lib. Biz tək lif 
edi rik ki, kü çə ad la rı bü töv və də qiq 
ya zıl sın. Mə sə lən, Fü zu li kü çə si yox, 

Mə həm məd Fü zu li ki mi. An caq gə-
rək bu, Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fi n dən təs diq lən sin. Söz lə rin düz-
gün ya zı lı şı mə sə lə si asan həll olu-
nur, an caq kök lü də yi şik lik lər çə tin 
ba şa gə lir. Yer ad la rı nın ya zı lı şı ilə də 
bağ lı dü zə liş lə ri miz da vam edir. 

– So nun cu or foq ra fi  ya lü ğə tin də 
bir sı ra təq di rə la yiq mə qam lar 
var idi. Bəs növ bə ti nəşr də han-
sı sa də yi şik lik lər və ya əla və lər 
edil mə si nə zər də tu tu lub mu?
– Or foq ra fi  ya lü ğə ti nin ye ni nəş ri-

nin ha zır lan ma sı üçün beş nə fər dən 
iba rət qrup ya ra dıl ma sı nə zər də tu-
tu lub. Lü ğət də ge dən bə zi yan lış söz-
lər dü zəl dil mə li, yüz lər lə söz var ki, 
əla və edil mə li dir. Hə min söz lər və 
on la rın düz gün ya zı lış for ma sı ha zır-
lan ma lı dır. Lü ğət də or foq ra fi  ya qay-

da la rı tər tib edil mə yib. 1958-ci ilin 
or foq ra fi  ya lü ğə tin də 60-70 sə hi fə lik 
or foq ra fi  ya qay da sı var dı, in di isə 3-5 
sə hi fə lik. Bu, or foq ra fi  ya qay da sı de-
yil ki... Apost ro fu ləğv edi lən söz lə rin 
düz gün ya zı lı şı be lə yox dur. Lü ğə ti 
tam mü kəm məl ha zır la maq ol mur, 
bə zən han sı sa sö zün ya zı lı şı nın  mü-
ba hi sə li tə rəfl  ə ri olur, bə zən han sı sa 
söz diq qət dən kə nar da qa lır. 

An caq he sab edi rəm ki, ha zır la dı ğı-
mız növ bə ti lü ğə tin həc mi xey li ar ta-
caq. Ça lı şa ca ğıq ki, heç nə göz dən qaç-
ma sın. İki il dən bir or foq ra fi  ya lü ğə ti 
tək rar nəşr edil mə li və hök mən sa tış-
da ol ma lı dır. Hər nəşr də dü zə liş lər, 
əla və lər, tək mil ləş mə lər ol ma lı dır. 

– Bə zi dil çi lər, ic ti mai xa dim lər 
tək lif edir ki, fəal da nı şıq di lin-
də is ti fa də edil mə sə be lə əs ki 
Azər bay can di lin də ki söz lər də 
lü ğə tə sa lın sın. Siz ne cə dü şü-
nür sü nüz?
– Mən be lə dü şün mü rəm. Ta ri xi 

lü ğət baş qa şey dir. Bu gün kü lü ğə-
tə müasir dil də is ti fa də edi lən söz-
lə ri sa lı rıq. Yə ni sa vad lı, sa vad sız 
ada mın da, uşa ğın, bö yü yün də, 
ümu mi lik də xal qın di lin də is ti fa də 
olu nan söz lər. Qey ri-fəal ol sa be lə 
is ti fa də edi lir sə, hə min söz lər lü ğət-
də yer alır. Çün ki lü ğət də di li miz də 
iş lə nən söz lər əks olun ma lı dır. 
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Ta ri xi lü ğət də ha zır la nır. Sə məd 
Vur ğu nun, Cə fər Cab bar lı nın lü ğə-
ti çı xıb, Fü zu li lü ğə ti ha zır la nır. 

– To fi q müəl lim, tez-tez mət-
buat da Azər bay can di li dərs lik-
lə ri ilə bağ lı tən qi di fi  kir lər də 
səs lə nir. Siz uzun il lə rin dərs lik 
müəl li fi  ola raq, əsas prob le mi 
nə də gö rür sü nüz?
– Dərs li yin özün də də ənə nə ol-

ma lı dır və bu ənə nə ni göz lə mək la-
zım dır. Söz süz ki, dərs lik lə ri miz də 
qü sur lar var, çün ki ye ni dir. An caq 
il dən-ilə dərs lik lər tək mil lə şir. Əv-
vəl ki dərs lik lər də tək mil lə şib sa bit-
ləş miş di. Müəl lifl  ə ri pe şə kar lar idi. 
Son ra me to dist lər gəl di. On lar el mi 
kə na ra atıb, an caq ya zı qay da sı öy-
rət mək lə məş ğul ol du lar. Dərs lik lər 
tez-tez də yi şir. Qü sur ilk növ bə də 

bur dan ya ra nır. Di gər sə bəb isə təc-
rü bə siz müəl lifl  ə rin dərs lik ha zır-
la ma sı dır. Dərs lik tər tib edil mə si nə 
cid di ya naş maq la zım dır. 

Bu gün kü Azər bay can di li dərs lik-
lə ri nin için də Azər bay can di lin dən 
əsər-əla mət yox dur. Sə bəb gə ti rir lər 
ki, ye ni təd ris proq ra mı bu nu tə ləb 
edir. Bi zim pla nı mız da Tə lə bə Qə-
bu lu üz rə Döv lət Ko mis si ya sı ilə 
dərs lik lə ri mü za ki rə et mək var. Biz 
bu işi nə za rə tə gö tür mə li yik. 

– Yə qin fi  kir ver mi si niz, Azər-
bay can da hü qu qi sə nəd lə rin, 
hü qu qi nəşr lə rin, qa nun la rın 
di li də ye tə rin cə ağır dır. Bə zən 
sa də və tən daş lar bu di li an la ya 
bil mir. Siz cə, kar gü zar lıq sə-
nəd lə ri nin di lin də sa də ləş dir-
mə yə eh ti yac var mı? Prob le min 
həl li yo lu nu nə də gö rür sü nüz?
– Bu ba rə də dü şün mə miş dim. 

Am ma in di dü şü nü rəm ki, bu is-
ti qa mət də də is la hat lar apar maq 
la zım dır. Hətt  a sə nəd lə rin ne cə ya-
zıl ma sı ba rə də ki tab ha zır la maq da 
zə ru ri dir. XIX əsr də bi zim döv lə ti-
miz yox idi, rus di li döv lət di li sa yı-
lır dı. İn di isə di li miz döv lət di li dir, 
bu dil də sə nəd lər də ha zır la nır, sa-
də cə, gə rək da ha mü na sib ya zı lış 
for ma sı nı ta paq. Əs lin də, ha zır sə-
nəd for ma la rı var, an caq bir qə dər 

də qiq ləş di ril mə si nə eh ti yac var. Bu 
mə na da, Tür ki yə ilə mü qa yi sə də 
bi zim sə nəd di li miz udu zur. Çün ki 
Tür ki yə türk cə si 600 il im pe ri ya nın 
di li olub, hü qu qi ya zış ma lar sta bil-
lə şib, ar tıq qə lib var. Uşaq da, bö yük 
də bu qə li bi əz bər bi lir. Biz də də bu 
cür ol ma lı dır, or ta mək təb dən uşaq-
la ra stan dart sə nəd di li for ma sı öy-
rə dil mə li dir. Əs lin də, or ta mək təb 
dərs lik lə rin də be lə nü mu nə lər var, 
gö rü nür, yax şı təd ris edil mə yib. 

– Azər bay can ədə bi di li nin 
qo run ma sı ilə bağlı bəziləri 
alim lə rin, dil çi lə rin, ədə biy yat 
adam la rı nın, bəziləri isə me dia 
nü ma yən də lə rin üzə ri nə da ha 
bö yük mə su liy yət düş dü yü nü 
dü şü nür. Siz ne cə dü şü nür sü-
nüz?

– Dil ya zı çı nın, şairin dir. Aşa-
ğı si nif ki tab la rı şa gird lə rə ça lış-
ma ve rir, hə min ça lış ma lar da bir 
də nə də ol sun el mi ədə biy yat dan 
nü mu nə ol mur. Çün ki el mi ədə-
biy ya tın di li sü ni dil dir. Xal qın di li 
ya zı çı nın, şairin di li dir. Di lin qo-
run ma sı nın bi rin ci mə su liy yə ti on-
la rın boy nun da dır. Tə səv vür edin, 
1920-30-cu il lər də qə rar çıx mış dı 
ki, “in qi lab” sö zü əvə zi nə “re vol-
yu si ya”, “mə də niy yət” əvə zi nə 
“kul tu ra” ya zın. Bir ya zı çı, şair o 
söz lə ri di lin də iş lət mə di. Əgər hə-
min söz lər Sə məd Vur ğu nun, Rə-
sul Rza nın di lin də iş lən səy di, məc-
bu rən xal qın di li nə də ho pa caq dı. 
Dərs lik lə rə də sa lı na raq uşaq la ra 
öy rə di lə cək di. Mət buat “kul tu ra” 
yaz dı, am ma bə dii di lə keç mə di. 
Yə ni xal qın di li ni ya şa dan bə dii 

ədə biy yat dır. Mət buatın di li küt lə-
vi dil dir, el mi üs lub la bə dii üs lub 
ara sın da ke çid təş kil edir. Di li təb-
liğ edən bə dii ədə biy ya tın di li dir. 
Ya zı çı lar, şair lər di li mi zin yi yə si-
dir. El mi dil də sər bəst lik yox dur, 
qə lib var, sü ni lik var.

– Bəs siz cə, müasir ya zı çı və 
şair lə ri miz di li mi zin qo run ma-
sı yü kü nü çi yin lə rin də da şı ya 
bi lir lər mi? On la rın di lin dən ra-
zı sı nız mı?
– Tək-tək əda baz şair və ya zı çı-

la rı çıx maq şər tiy lə, ümu mi lik də 
ra zı yam. Bi zim san bal lı ya zı çı la rı-
mız var. Ey ni za man da, gənc nə sil 
ara sın da gö zəl ya zan lar nə zə rə çar-
pır. Bü tün im za la rı ta nı ma sam da, 
ara la rın da bə yən dik lə rim çox olur. 
Hə lə on lar baş lan ğıc da be lə gö zəl 

dil lə ya zır lar sa, gə lə cək lə ri da ha 
par laq dır. De yir lər ki, di li miz po-
zul ma ğa doğ ru ge dir. An caq qor-
xu su yox dur, çün ki kim lər ki, bu 
di li poz maq is tə yir, on la rın öz lə ri-
nin di li dil de yil. 

Elə gö tü rək si zin qə ze ti. Mən 
“Ay dın yol”u mün tə zəm iz lə yi rəm. 
Qə zet də dərc olu nan ma te rial lar 
xo şu ma gə lir. Bu mət bu or qan di-
li mi zə yük sək sə viy yə də xid mət 
edir. He sab edi rəm ki, “Ay dın 
yol”un nəş ri ana di li mi zin xey ri nə 
ola caq. 

– Yə qin ki, Tər cü mə Mər kə zi-
nin fəaliy yə ti ni də iz lə yir si-
niz...
– Bə li, iz lə yi rəm. Tər cü mə Mər-

kə zi ənə nə lə ri olan bir qu rum-
dur. Öl kə miz də Tər cü mə işiy lə 
be lə cid di bir təş ki la tın məş ğul 
ol ma sı nı təq di rə la yiq hal he sab  
edi rəm. 

Baş qa dil lər dən tər cü mə nin di li-
mi zə çox müs bət tə si ri ola bi lər. Tə-
səv vür edin ki, bi zim bu gün nor-
ma tiv ki mi qə bul olu nan di li mi zə 
Ab bas Səh hə tin tər cü mə lə ri nin bö-
yük tə si ri olub. Mə sə lən, Alek sandr 
Ser ge ye viç Puş kin öz di lin də ne cə  
ya zıb sa, Ab bas Səh hət də ana di li-
miz də elə ya zıb:

Qaf qaz al tım da dır, ən müd hiş 
olan zir və də mən,
Tut mu şam tək uçu rum dağ lı qar 
üs tün də qə rar,
Qa ra quş uç ma ğa qal xar sa, uzaq 
bir tə pə dən,
Nə qə dər yük sək uçar sa, ye nə 
döv rəm də uçar.
Bu ra dan mən gö rü rəm çeş mə lə ri 
qay na ma da,
Şüb hə li, qor xu lu uçu rum la rı ilk 
oy na ma da.
Tər cü mə nin di lin də an la şıl ma-

yan söz lər iş lət mək ol maz. Ərəb-
fars söz lə rin dən müm kün qə dər 
az is ti fa də et mək la zım dır. Elə yaz-
maq la zım dır ki, onu zi ya lı da, sa də 
kənd li də ba şa düş sün. Bu mə na da, 
Tər cü mə Mər kə zi nin fəaliy yə ti ürə-
ka çan dır. 

Tər cü mə edər kən imp ro vi zə lər 
et mək bi zim həm qram ma ti ka mı zın 
ge niş lən mə si nə kö mək edir, həm də 
fra zeolo gi ya xal qın di li nə ke çir. Tər-
cü mə va si tə si lə bir çox be lə ifa də lər 
di li miz də və tən daş lıq qa za na caq, 
di li miz da ha da zən gin lə şə cək. 

Əli bəy Hü seyn za də de yir di ki, 
di li miz də çox lu ərəb-fars söz lə ri 
ke çib, an caq on lar la bir lik də di li-
miz zən gin lə şə rək is tə ni lən Av ro pa 
di li ilə rə qa bə tə gi rə bi lir. Yə ni baş-
qa dil dən söz al maq da olar, qram-
ma tik mə nim sə mə lər də. 

– Siz cə, ümu miy yət lə, tər cü mə 
işi ne cə qu rul ma lı dır? Tər cü-
mə pro se sin də əsas olan mət nin 
ru hu nu qo ru yub-sax la maq dır, 
yox sa di li mi zin qay da-qa nun la-
rı na riayət et mək?
– Di li miz nə zə rə alın ma lı dır. Ab-

bas Səh hə ti mi sal çək dim. O, bə dii 
mət ni həm hərf-hərf tər cü mə edir-
di, həm də di li mi zin gö zəl li yi ni qo-
ru yub-sax la yır dı. 

Mə sə lən, ye nə də Puş kin dən tər-
cü mə et miş di: 
Şax ta gə lir, bo ran gə lir qar gə lir,
Bu dur ye nə qış ne cə ki var gə lir. 

Oxu yan da elə bi lir sən ki, öz di li-
miz də ya zı lıb, tər cü mə de yil. Tər-
cü mə ma te rialın da Azər bay can di li 
özü nü gös tər mə li dir. Hiss olun ma-
ma lı dır ki, bu mətn baş qa dil dən tər-
cü mə edi lib. Di lin in cə lik lə ri elə mə-
nim sə nil mə li dir ki, oxu cu bu nu hiss 
et mə sin. Fars lar vax ti lə Ni za mi Gən-
cə vi, Xa qa ni Şir va ni haq qın da de yir-
di lər ki, on la rın di lin dən türk ət ri gə-
lir. Biz də tər cü mə işi ni elə qur ma lı yıq 
ki, or da türk di li nin ət ri hiss olun sun, 
baş qa di lin he ge mon lu ğu yox. 

– To fi q müəl lim, 2013-cü il də öl-
kə Pre zi den ti İl ham Əli ye vin Sə-
rən ca mı ilə “Azər bay can di li nin 
qlo bal laş ma şə raitin də za ma nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa də si nə 
və öl kə də dil çi li yin in ki şa fı na 
dair Döv lət Proq ra mı”nın qə bu-
lun dan son ra Dil çi lik İns ti tu tu 
bu is ti qa mət də han sı iş lə ri gö-
rüb, han sı sa hə lər də müs bət nə-
ti cə lər özü nü gös tə rir?
– Döv lət Proq ra mı nın mad də lə-

ri nin ço xu bi zim ins ti tut la bağ lı dır. 
Di gər qu rum lar la da iş bir li yi miz 
olur, am ma nə ti cə də işin gö rül mə-
si nə ca vab deh bi zik. 

Gö rü lən iş lə rin tə si ri ni, ilk növ-
bə də, biz Dil çi lik İns ti tu tun da hiss 
edi rik. An caq bə zi çə tin lik lə ri miz 
olur. Bununla belə he sab edi rəm ki, 
Döv lət Proq ra mı nı təd ri cən hə ya ta 
ke çi rə bi lə cə yik. Bu gün ha zır la dı-
ğı mız dialek to lo ji at las lar hə min 
proq ra mın tər kib his sə si dir. 

Plan la rı mı zın əsa sı nı ədə bi di lin 
qo run ma sı, Azər bay can di li ni də-
rin dən öy rən mək təş kil edir. Di gər 
dil lə rin öy rə nil mə si Azər bay can 
di li ilə mü qa yi sə li şə kil də apa rıl-
ma lı dır. Bu gün əli miz də Döv lət 
Proq ra mı nı rəh bər tu ta raq iş lə ri mi-
zi da vam et di ri rik. 

İns ti tu tun nəz din də Mo ni to rinq 
şö bə si də hə min Proq ra mın əsa sın da 
ya ra dıl dı. 2001-ci il də  “Döv lət di li 
haq qın da” Qa nun qə bul edil di, an-
caq bir ne çə il son ra unu dul du. La kin 
bu Proq ra mın hə ya ta ke çi ril mə si üz-
rə xü su si şö bə ya ra dı lıb və fəaliy yə-
ti ni Proq ram da yer alan mad də lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si üzə rin də qu rub. 
Gö rü lən iş lər ba rə sin də Na zir lər Ka-
bi ne ti nə he sa bat ve ri lir. Yə ni Döv lət 
Proq ra mı uzu nö mür lü dür və bu is ti-
qa mət də gö rü lə cək iş lər çox dur.

Sevinc FƏDAİ

“Ay dın yol”un sual la rı nı Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun 
di rek to ru, aka de mik To fi q Ha cı yev ca vab lan dı rır

dil lə ya zır lar sa, gə lə cək lə ri da ha 
par laq dır. De yir lər ki, di li miz po-
zul ma ğa doğ ru ge dir. An caq qor-
xu su yox dur, çün ki kim lər ki, bu 
di li poz maq is tə yir, on la rın öz lə ri-
nin di li dil de yil. 

Elə gö tü rək si zin qə ze ti. Mən 
“Ay dın yol”u mün tə zəm iz lə yi rəm. 
Qə zet də dərc olu nan ma te rial lar 
xo şu ma gə lir. Bu mət bu or qan di-
li mi zə yük sək sə viy yə də xid mət 
edir. He sab edi rəm ki, “Ay dın 
yol”un nəş ri ana di li mi zin xey ri nə 
ola caq. 

– Yə qin ki, Tər cü mə Mər kə zi-
nin fəaliy yə ti ni də iz lə yir si-
niz...“Ay dın yol”un sual la rı nı Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti tu tu nun 

“Xal qın di li ni ya şa dan 
bə dii ədə biy yat dır”

“Tər cü mə nin di lin də an la şıl ma yan 
söz lər iş lət mək ol maz. Ərəb-fars 
söz lə rin dən müm kün qə dər az is-
ti fa də et mək la zım dır. Elə yaz maq 

la zım dır ki, onu zi ya lı da, sa də kənd li də 
ba şa düş sün. Bu mə na da, Tər cü mə Mər kə-
zi nin fəaliy yə ti ürə ka çan dır. 
Tər cü mə edər kən imp ro vi zə lər et mək bi-
zim həm qram ma ti ka mı zın ge niş lən mə si-
nə kö mək edir, həm də fra zeolo gi ya xal qın 
di li nə ke çir. Tər cü mə va si tə si lə bir çox be lə 
ifa də lər di li miz ə və tən daş lıq qa za na caq, di-
li miz da ha da zən gin lə şə cək. 
Əli bəy Hü seyn za də de yir di ki, di li miz də 
çox lu ərəb-fars söz lə ri ke çib, an caq on lar la 
bir lik də di li miz zən gin lə şə rək is tə ni-
lən Av ro pa di li ilə rə qa bə tə gi rə bi lir. 
Yə ni baş qa dil dən söz al maq da olar, 
qram ma tik mə nim sə mə lər də. ”
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z mil li kök lə ri üzə rin də 
in ki şaf edən Azər bay-
can ədə biy ya tı nın tə-
rəq qi sin də mil li-ədə bi 

ənə nə lər lə ya na şı, di gər xalq la rın 
ədə biy ya tı nın mü tə rəq qi ide ya-
la rın dan fay da lan ma nın da ro lu 
da nıl maz dır. Be lə ki, ic ti mai-si-
ya si bir gə ya şa yış tər zin dən do-
la yı, bir çox ədə bi-bə dii nü mu-
nə lə ri miz di gər dil lə rə tər cü mə 
edil di yi ki mi, sö zü ge dən xalq la-
rın ədə bi mən bə lə ri də mə də niy-
yə ti mi zin, o cüm lə dən ədə biy-
ya tı mı zın in ki şa fın da əsas amil 
qis min də çı xış edib. Qar şı lıq lı 
tə sir nə ti cə sin də ədə biy ya tı mı zı 
zən gin ləş di rən be lə ədə bi sər vət-
lər dən bi ri də fars ədə biy ya tı ör-
nək lə ri dir.

Qlo bal mə də niy yət ha di sə si nə 
çev ril miş mi nil lik ənə nə lə rə ma lik 
fars ədə biy ya tı, əsa sən, Şərq-İs lam 
tə fək kür sin te zi nin məh su lu ola raq 
ta ri xin müx tə lif mər hə lə lə rin də lo-
kal ədə bi fi k rin for ma laş ma sın da, 
ay rı-ay rı mil li söz sə nə ti xə zi nə lə ri-
nin ye ni in ci lər lə zən gin ləş mə sin də 
bu və ya di gər də rə cə də rol oy na-
yıb. Fars ədib lə ri nin ya ra dı cı lı ğı nın 
tə si ri, ta ri xi-so sial şər ti lik lər dən do-
la yı, müəy yən dö nəm lər də yad dil-
li əsər lə rin çə ki si yük sək olub və 
Azər bay can söz sə nə tin dən də yan 
öt mə yib. Bu sa hə də özü nə məx sus 
ye ri olan tər cü mə sə nə ti nin ta ri xi 
zə ru rət ki mi or ta ya çıx ma sı nı şərt-
lən di rən baş lı ca amil isə Azər bay-
can türk lə ri nin əsr lər bo yu ərəb lər lə 
ya na şı, fars lar la da sıx ədə bi-mə də-
ni əla qə də ol ma sı və müş tə rək İs-
lam mə də niy yə ti nin ya ran ma sın da 
bi la va si tə iş ti ra kı olub. Hə lə er kən 
or ta əsr lər dən eti ba rən ana di li mi zə 
olu nan fars dil li tər cü mə abi də lə ri 
ya zı lı ədə bi di li mi zin in ki şaf ta ri xin-
də də mü hüm yer tu tub, onun ye ni-
ye ni an la yış lar la zən gin ləş mə sin də 
müs təs na rol oy na yıb. Or ta yü zil lik-
lər də fars di lin dən çev ril miş əsər lə-
rin - bə dii ədə biy yat nü mu nə lə ri nin 
üs tün lük təş kil et mə si nin baş lı ca 
sə bə bi isə hə min dövr də fars di li-
nin Ya xın və Or ta Şərq öl kə lə ri nin 
bö yük ək sə riy yə tin də şeir di li ki mi 
ge niş vü sət tap ma sı ilə bağ lı idi. Bir 
sı ra di gər xalq lar ki mi, Azər bay can 
türk lə ri nin də XII əsr dən eti ba rən 
sə nət ör nək lə ri ni da ha çox fars di-
lin də qə lə mə al ma la rı məhz bun dan 
qay naq la nır dı.

Fars di lin dən edil miş bə dii tər-
cü mə lə rin üs tün lük təş kil et mə si ni 
şərt lən di rən amil lər dən bi ri də sö-
zü ge dən dil də qə lə mə alın mış sə nət 
nü mu nə lə ri nin Ya xın və Or ta Şərq 
öl kə lə rin də ge niş mə kan koor di na-
tı nı əha tə et mə si və bö yük şöh rət 
qa zan ma sı idi. Fars-ta cik klas sik 
şeiri nin fəx ri Fir dov si nin hik mət və 
gö zəl lik aşiq lə ri ni öz pə rəs tiş ka rı na 
çe vir miş “Şah na mə”si nin qəh rə-
man lıq das ta nı, Ni za mi nin “Xos-
rov və Şi rin”inin mə həb bət, Sə di nin 
“Gü lüs tan”ının isə hik mət xə zi nə si 
ki mi şöh rət tap ma sı bu na əya ni sü-
but dur. Məhz bu sə bəb dən or ta yü-
zil lik lər də bu əsər lə rin hər üçü nün 
türk dil lə ri nə müx tə lif tər cü mə lə ri 
or ta ya çı xıb. Hə min tər cü mə lər içə-
ri sin də Seyf Sə rainin “Gü lüs tan” 
(XIV əsr), Qüt bün “Xos rov və Şi rin” 
(XIV əsr) və Şə ri fi  nin “Şah na mə” 
(XV əsr) tər cü mə lə ri xü su si lə əhə-
miy yət li dir.

Azər bay can tər cü mə ədə biy ya tı 
ta ri xin də XIII əsr tər cü mə abi də-
si, “Sind bad na mə”nin, “Kə li lə və 
Dim nə”nin də özü nəməx sus ye ri 
var . Be lə ki, XIII əs rin məş hur ta-
rix çi si Həm dul la Qəz vi ni nin “Ta ri-
xe-qo zi de” (“Se çil miş ta rix”) əsə ri-
nə əsa sən, Mə lik Səid İf ti xa rəd din 
Qəz vi ni “Min bir ge cə” na ğıl la rı 

əsa sın da ya zıl mış “Sind bad na-
mə”ni fars ca dan türk cə yə tər cü mə 
edib. Bə zi təd qi qat çı lar Azər bay can 
tər cü mə ədə biy ya tı nın ya ran ma-
sı nı Nə si mi nin adı ilə bağ la yır lar. 
Nə si mi nin Ma ra ğa lı Əv hə di nin bir 
qə si də si ni fars ca dan Azər bay can 
di li nə  çe vir mə si be lə mü la hi zə lə-
rin səs lən di ril mə si nə sə bəb olub.

Tər cü mə əsər lə ri nin bö yük ək-
sə riy yə ti isə XV-XVI əsr lə ri əha tə 
edir. İl kin nüs xə lə ri hə lə XIV yü-
zil lik də mey da na çıx mış klas sik 
fars ədə biy ya tı nın ko ri fe yi Sə di nin 
“Gü lüs tan”ının Mus ta fa bin Qa zi 
Arac tə rə fi n dən edil miş tər cü mə si 
sö zü ge dən yü zil lik də bu ədə biy-
ya tın ən ba riz nü mu nə lə rin dən dir.

Şi ra zi tə xəl lüs lü şair-mü tər ci mə 
məx sus “Gül şə ni-raz” və Əh mə di-
nin “Əs rar na mə” əsər lə ri XV yü-
zil li yin tər cü mə abi də lə rin dən dir. 
Bun lar dan bi rin ci si Şeyx Mah mud 

Şə büs tə ri nin “Gül şə ni-raz” (“Sir-
lər bağ ça sı”), di gə ri isə məş hur 
su fi  şair və arifl  ər dən olan Şeyx 
Fə riəd din Ətt  ar Ni şa pu ri nin bir 
qism he ka yə lə ri nin tər cü mə si dir. 
Şi ra zi nin 1429-cu il də ta mam la-
dı ğı klas sik tər cü mə sin dən son ra 
XVII əsr də sö zü ge dən əsər türk 
şairi Mah mud Ha lə vi tə rə fi n dən 
“Şər hi-gül şə ni-raz” adı al tın da ye-
ni dən türk cə yə çev ri lib. “Əs rar na-
mə”nin tər cü mə si də Azər bay can 
bə dii tər cü mə ta ri xi nin hər tə rəfl  i 
araş dı rıl ma sı, klas sik tər cü mə sə-
nə ti nin özü nə məx sus xü su siy yət-
lə ri nin müəy yən edil mə si, ori ji nal-
la tər cü mə mətn lə ri nin mü qa yi sə li 
təh li li ba xı mın dan da əvəz siz və 
zən gin mən bə lər dən dir.

XVI əs rə aid di gər iki tər cü-
mə -“Şu hə da na mə” ilə “Şeyx Sə-
fi  təz ki rə si” is te dad lı tər cü mə çi 
Mə həm məd bin Hü seyn Ka tib 
Ni şa ti nin qə lə min dən çı xıb. Ni şa-
ti gör kəm li ila hiy yat çı alim Ka şi fi -
nin “Röv zə tüş-şü hə da” (“Şə hid lər 
bağ ça sı”) əsə ri ni, ori ji nal lı ğı sax la-
maq şər ti lə, də qiq lik lə tər cü mə et-
mə yə səy gös tə rib. Ni şa ti nin di gər 
tər cü mə si -“Şeyx Sə fi  təz ki rə si” 
ad lı tər cü mə əsə ri də Or ta yü zil-
lik lə rə aid tər cü mə nü mu nə lə ri 
içə ri sin də mü hüm yer tu tur. La kin 
bu əsər Azər bay can el mi ic ti maiy-
yə ti nə ötən yü zil li yin ikin ci ya rı-
sın da bəl li olub.

Əl yaz ma lar İns ti tu tun da qo ru-
nub sax la nan F.Ətt  a rın “Pənd na-
mə”, S.Şi ra zi nin “Bus tan”, Ə.Ca-
mi nin “Yu sif və Zü ley xa”, Ha fi  zin 
“Di van”ının tər cü mə əl yaz ma la rı 
isə XVII-XVIII yü zil lik lə rin ədə bi 
abi də lə rin dən dir.

Azər bay can klas sik ədə biy ya tı-
nın ko ri fe yi Fü zu li nin fars sə nət ka rı 
Ə.Ca mi nin “Çe hel hə dis” (“Qırx hə-
dis”) əsə ri nin “Hə di si-ər bəin” ad lı 
tər cü mə si isə Or ta əsr lər də nəzm lə 
edil miş tər cü mə nü mu nə lə rin dən-
dir. M.Fü zu li əsə rin ori ji nal xü su-
siy yət lə ri ni sax la ma ğa ça lış maq la 
ya na şı, sö zü ge dən sə nət nü mu nə si-
nə müəy yən də yi şik lik lər et mək dən 
də çə kin mə yib. Or ta əsr lər tər cü mə 
ədə biy ya tı nın xa rak te rik xü su siy-
yət lə ri ni özün də əks et di rən Seyf 
Sə rainin Sə di Şi ra zi dən et di yi “Gü-
lüs tan” tər cü mə si də ya ra dı cı tər cü-
mə ənə nə si nin məh sul la rın dan dır.

Azər bay can bə dii nəsr ta ri xin-
də önəm li ha di sə olan “Hə di qə tüs-
süəda”ya (“Xoş bəxt lər bağ ça sı”) gə-
lin cə isə, qeyd edək ki, onun ori ji nal, 
ya xud tər cü mə əsə ri ol ma sı haq qın-
da müx tə lif fi  kir lər səs lən di ri lir. Ka-
tib Çə lə bi, Şəm səd din Sa mi, Sü ley-
man Na zif, Fuad Köp rü lü, Gibb və 
di gər Şərq və Av ro pa şərq şü nas la rı 
Həz rə ti Hü sey nin Kər bə la da şə hid 
ol ma sı mü na si bə ti lə qə lə mə alın mış 
sö zü ge dən əsə ri Hü seyn Vaiz Ka şi-
fi  nin ya rat dı ğı “Röv zə tüş-şü hə da” 
(“Şə hid lər bağ ça sı”) ad lı qəm das ta-
nı nın tər cü mə si ki mi təq dim edib lər. 
M.Sul ta nov, H.Əfən di yev, Ə.Sə fər li 
və di gər gör kəm li ədə biy yat şü nas lar 
isə bir çox sü but lar əsa sın da “Hə di-
qə tüs-süəda”nın ori ji nal sə nət əsə ri 
ol ma sı nı nə zə rə çat dı rıb lar.

Or ta əsr tər cü mə çi lə ri nəin ki ənə-
nə yə gö rə, çe vir dik lə ri əsə rə son luq 
ya zıb lar, hətt  a onu öz qə ləm lə ri nin 
məh su lu he sab et mə lə ri sə bə bin dən 
do la yı ori ji nal ör nək lə rin adı nı də yiş-
dir mə yə də səy gös tə rib lər. Klas sik 
tər cü mə nü mu nə lə ri nin bö yük ək sə-
riy yə ti ni di ni məz mun lu və tə səv vü fə 
həsr edil miş əsər lər təş kil edir di.

Son ra kı yü zil lik lər də tər cü mə-
çi lik fəaliy yə ti nə tə kan ve ril miş, 
fars di lin dən ana di li mi zə çev ri lən 
sə nət nü mu nə lə ri is tər key fi y yət, 
is tər sə də kə miy yət ba xı mın dan 
da ha əv vəl edi lən tər cü mə lər dən 
müs bət an lam da fərq lə nir di.

Bə dii əsər lə rin vax ta şı rı tək rar tər-
cü mə si tər cü mə çi lik ədə biy ya tı nın 
ay rı ca bir prob le mi ki mi özü nü bü ru-
zə ve rir. Be lə ki, za man axa rın da mil li 
dil lə rin söz eh ti ya tı nın, ya zı və cüm lə 
qu ru lu şu qay da la rı nın ye ni ləş mə-
si mü şa hi də olu nur ki, bu da əc nə bi 
əsər lə rin ye ni dən ana di li mi zə çev ril-
mə si zə ru rə ti ni ya ra dır. Ke çən əs rin 
əv vəl lə rin də R.Əfən di yev Fir dov si 
“Şah na mə”sin dən bir his sə ni “Ata və 
oğul”, Mir Əb dül Va hab Sey yid Zər-
gər Bad ku bə Sə di Şi ra zi nin “Bus tan” 
əsə rin dən bir his sə ni “Bəh rül-hə qa-
yiq” adı ilə, Əli Nəz mi, İb ra him Ta hir, 
Azər Əba sət, M.Müş fi q, M.Se yid za-
də, Ab dul la Şaiq, Mir zə Möh sün İb-
ra hi mi nin Fir dov si “Şah na mə”si nin 
müx tə lif his sə lə rin dən et dik lə ri tər cü-
mə lər bu sa hə də gö rü lən də yər li iş lər-
dən dir. “Mol la Nəs rəd din” jur na lı nın 
əsas müəl lifl  ə rin dən olan M.Ə.Sa bi-
rin Fir dov si “Şah na mə”sin dən, Sə di 

Şi ra zi dən et di yi tər cü mə lər də İran 
ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nə Azər bay-
can da olan ma ra ğın ifa də si dir.

XX əs rin or ta la rı na doğ ru di-
li mi zə çev ri lən fars dil li ör nək lə-
rin si ya hı sı da ha da zən gin ləş di. 
Sə di nin “Bus tan”, Ca mi nin “Ba-
ha ris tan” əsər lə ri M.Se yid za də, 
M.Eş qi nin “Mün tə xə bat”, Ca mi-
nin “Yu sif və Zü ley xa”, İmam 
Xo mey ni nin “Eşq qib lə si”, Meh di 
Hə mi di nin “Dan sö kü lür”, Ə.Fir-
dov si nin “Şah na mə”si tam şə kil də 
M.Əli za də, Sə di nin “Gü lüs tan”ı 
R.Sul ta nov, M.Sul ta nov, İ.Şəms, 
“Qa bus na mə”, “Ər də şir Pa pə qan” 
ta ri xi əsər lə ri R.Sul ta nov, Ə.La-
hu ti nin “Se çil miş əsər lə ri” İ.Cə-
fər pur, XX əsr İran ya zı çı la rı nın 
əsər lə rin dən H.Əli bəy li tə rə fi n dən 
edil miş tər cü mə lər bu sa hə də atı-
lan ad dım lar dan dır.

Tər cü mə ədə biy ya tı Azər bay-
can mə də niy yə ti nin in ki şa fın da, 
sə nət kar lıq ba xı mın dan püx tə ləş-
mə sin də mü hüm rol oy na dı ğı ki-
mi, bə dii əsər lə ri mi zin fars di li nə 
çev ril mə si pro se si də sö zü ge dən 
xal qın ədə biy ya tı nı zən gin ləş di rir. 
Di gər tə rəf dən, mil li ədə bi nü mu-
nə lə ri mi zi əc nə bi dil lə rə çe vir mək-
lə, mə də niy yə ti mi zi dün ya are na sı-
na da ha dol ğun və əha tə li şə kil də 
təq dim et mə yə mü vəff  əq olu ruq. 
Be lə ki, bir çox sə nət kar la rı mız mil-
li əsər lə ri mi zi fars dil li oxu cu la ra 

çat dır maq məq sə di lə də tər cü mə-
çi lik fəaliy yə ti ilə məş ğul olub lar. 
Bu ba xım dan M.F.Axun do vun 
əsər lə ri nin Şərq xalq la rı ara sın da 
ya yıl ma sın da mü hüm xid mət lə ri 
olan Mir zə Məm məd Cə fə rin adı-
nı qeyd et mə li yik. O, 1871-1874-cü 
il lər ara sın da öl məz mü tə fək ki rin 
“Təm si lat”ını fars ca ya çe vi rib.

Hə bib Sa hir, Qu lam hü seyn Beq-
de li, Hə mid Nit qi, Əh məd Şə fa yi, 
Hə mid Məm məd za də, Mə həm-
mə də li Fər za nə və s. ki mi gör kəm-
li elm xa dim lə ri nin bir sı ra ədə bi 
nü mu nə lə ri mi zi fars di li nə çe vir-
mə lə ri mil li ədə biy ya tı mı za olan 
ma ra ğın tə cəs sü mü dür. 1979-cu il 
in qi la bın dan son ra Mə həm mə də-
li Fər za nə nin bir sı ra tər cü mə lə ri 
işıq üzü gö rüb. Onun ədə biy ya tı-
mı zın il kin qay naq la rın dan olan 
“Ki ta bi-Də də Qor qud”u, C.Məm-
məd qu lu za də nin “Mol la Nəs rəd-
din xa ti rə lə ri və no vel la la rı”nı, 
M.Şəh ri ya rın şeir lə ri və “Hey dər-
ba ba ya sa lam” poema sı nı, Sa bi rin 
“Hop hop na mə”si ni, Ə.Ba ba ye va-
nın “Ha ra da san, dost, ha ra da san” 
ro ma nı nı fars di li nə çe vir mə si 
sö zü ge dən xal qın mə də ni in ki şa-
fı na müs bət tə sir gös tə rən amil-
lər dən dir. “Gü lüs tan” və “Mər zə-
ban na mə”ni, o cüm lə dən bir çox 
fars ədə bi ör nək lə ri ni Azər bay can 
türk cə si nə tər cü mə edən Hə bib 
Sa hir ötən yü zil li yin son la rın da 
tər tib et di yi “Türk şeiri an to lo gi-
ya sı”na bir sı ra sə nət kar la rı mı zın 
poetik nü mu nə lə ri ni türk cə dən 
çe vi rə rək fars dil li oxu cu la ra təq-
dim et miş dir.

 Fars di li ni n in cə lik lə ri nə ya xın-
dan bə ləd olan Hə mid Məm məd-
za də də bu sər vət dən ba ca rıq la 
is ti fa də edə rək Azər bay can mə-
də niy yə ti nin tər cü mə ədə biy ya tı 
xə zi nə si nə gö zəl in ci lər bəxş edib. 
Müəl li fi n 1979-cu il də C.Məm mə-
qu lu za də nin he ka yə lə ri ni fars ca ya 
çe vir mə si bu na əya nı sü but dur. 
Ye ri gəl miş kən, qeyd edək ki, hə-
lə prof.H.Məm məd za də dən ön cə 
1973-cü il də Qu lam hü seyn Beq de-
li bu he ka yə lə ri azə ri türk cə sin dən 
çe vi rə rək  nəşr edib.

Bö yük sə nət kar, da hi dra ma-
turq C.Cab bar lı nın “Fü ru zə”, “As-
lan və Fər had”, “Dil bər” və s. he-
ka yə lə ri nin tər cü mə si isə Əh məd 
Şə fainin adı ilə bağ lı dır. Müəl lif 
ana di li miz dən çe vir di yi bu əsər-
lə ri 1980-ci il də nəşr et di rə rək fars 
oxu cu la rı nın mü ha ki mə si nə təq-
dim edib.

Tər cü mə çi lik sa hə sin də gənc 
təd qi qat çı Şəh la Ab dul la ye va nın 
da adı nı qeyd et mə li yik. Be lə ki, 
onun  tərəfi ndən Hü seyn ba la Mi-
rə lə mo vun Ulu Ön də ri miz Hey-
dər Əli ye vin hə yat və ya ra dı cı lı ğı-
na həsr olun muş əsə ri n tər cü mə si 
son döv rün ən uğur lu tər cü mə lə-
rin dən dir.

Be lə lik lə, in teq ra si ya pro se si-
nin ge niş lən mə si nin tə si ri al tın da 
ya yı lan və ədə biy ya tın mü hüm 
qo lu na çev ri lən tər cü mə çi lik müx-
tə lif xalq la rın mə də niy yə ti, el mi, 
adət-ənə nə lə ri, ta ri xi və men ta-
li te ti ilə ya xın dan ta nış ol ma ğa, 
hə min mü hi tə vir tual şə kil də də 
ol sa, da xil ol ma ğa əl ve riş li şə rait 
ya ra dır. Azər bay can ca dan fars di-
li nə və ya ək si nə edi lən tər cü mə lər 
mil li, bə dii ənə nə lə ri zə mi nin də 
in ki şaf edən Azər bay can və fars 
ədə biy ya tı nın məfk  u rə is ti qa mə ti, 
ya ra dı cı lıq pa fo su, es te tik idealı, 
in ki şa fı nın baş lı ca qa nu nauy ğun-
luq la rı ba xı mın dan bir-bi ri lə qar-
şı lıq lı əla qə və vəh dət də ol ma sı na 
yar dım edir.

Ay tən HA CI YE VA,
fi  lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di

N 01(10) 9.01.2015

Söz körpüsü

və ya Azərbaycandan İrana, İrandan 
Azərbaycana daşınan mənəvi sərvət



Kim dir Bleyk?
“Bu ada mın də li ol du ğu na zər rə cə 

şüb həm yox dur. La kin onun çıl ğın lı-
ğın da elə bir cəl be di ci lik var ki, mə ni 
Lord Bay ro nun və Val ter Skott  un ağı-
lın dan da ha çox cəlb edir”. Müasi ri 
Uil yam Vords vord bu fi  kir lə ri Uil yam 
Bleyk haq qın da de yib.   

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, Uil yam 
Bley ki ta nı yan la rın ço xu onu qey ri-adi, 
bə zi lə ri isə sər sə ri he sab edib. Am ma 
bu na rəğ mən, onun ya ra dı cı lı ğı na ma-
raq gös tə rib lər. 

Bleyk id dia edir di ki, 4 ya şın dan bə ri 
mi fi k var lıq la rı gö rür. Bu söh bət lər dən 
hey rət lə nən rəs sam və ast ro loq Con 
Var li on dan xa hiş edir ki, gör dük lə ri-
ni ka ğı za kö çür sün. Bleyk onun ya nın-
da ca bu işi ye ri nə ye ti rir və be lə lik lə, 
ka ran daş la çə kil miş yüz dən ar tıq port-
ret dən iba rət “Mi fi k var lıq la rın baş la-
rı” se ri ya sı ya ra nır. On la rın içə ri sin də 
Da vid, So lo mon, İb lis, Şey tan ki mi 
ob raz lar la ya na şı, “Pi ra mi da nı qu ran 
adam”, “Bley kə rəs sam lı ğı öy rə dən 
adam”,  “Ka bus Blo xun ba şı” rəsm lə ri 
də var... 

Ola bil sin, ki çik Uil yam di nə güc lü 
bağ lı olan  pro tes tant va li deyn lə ri nin 
tə si ri ilə bu cür fan ta zi ya la ra qa pı lıb. 
Bleyk hə ya tı bo yu bu id diasın dan əl 
çək mə yib. Hətt  a he sab edib ki, onun 
ya rat dıq la rı da mə lək lə rin diq tə si dir. 
Hər hal da, onun şeir lə ri san ki han sı sa 
mis tik be yin mər kə zin dən axıb gə lir. 
Bu şeir lər di ni ki tab la rın ehkam la rı nı 
xa tır lat maq la ya na şı, hə ya tın ali və adi 
qa nun la rı nın poezi ya di li ilə ifa də si nə 
bən zə yir. 
Ka sıb lar ol ma sa dün ya da əgər,
Təəs süf his si də heç ya ran maz dı.
Ha mı do ğul say dı xoş bəxt, bəx tə vər
İn di nə mər hə mət, nə rəhm var dı.
 
Qor xub bir-bi rin dən ve rir əl-ələ
Sev gi si, məs lə ki sax ta in san lar.
Son ra da qəd dar lıq to xu yur tə lə
Ovu na dü şən lər di li ni an lar.
 
Otu rur qəd dar lıq qor xu için də
Su va rır göz ya şı tor pa ğı gün də.
Eh ti yac kök atır içir bu yaş dan
Boy atır bö yü yür keç dik cə hər an.
 
Məkr bu an onun üs tü nü alır,
Tez lik lə seh ri nin to ru na sa lır. 
Ən adi var lıq lar – bö cək, kə pə nək
Bu sir li ağac dan mey və ye yə cək.
 
Bu bir ağac olur, hiy lə - mey və si
Şi rin li yi hey ran edir hər kə si.
Qar ğa yu va qu rur ən sıx ye rin də
Ye yir yax şı sı nı mey və lə rin də.
 
Tor paq, su Al la hı gəz di hər ya nı
Gəz di bu dün ya da: bu ağac ha nı?
Bil mə di, ax tar dı fə qət na haq dan
İn san bey nin də dir o Ağac bu an.

(Tər cü mə Şəh la Na ğı ye va nın dır)

“Mə nim şeir lə ri mi göy lər qə bul edir, 
nəin ki yer”, - bu nu da Bleyk de yib. O, 
1863-cü il də-Alek sandr Qilk rist “Bley-
kin hə ya tı” ad lı bioq ra fi k əsə ri işıq üzü 
gö rən dən son ra ta nı nıb.  Da ha son ra lar 
Bley kin əv vəl lər heç yer də nəşr olun ma-
mış li rik-ro man tik şeir lə ri nəşr olu nub. 
1893-cü il də isə Bley kin bü tün əsər lə ri-
nin top lan dı ğı üç cild li yi çap edi lir.  

Bu nun la be lə, Bleyk ya ra dı cı lı ğı na əsl 
ma raq XX yü zil li yin or ta la rın da baş la-
yıb. 1966-cı il də «Uil yam Bley kin bü-
tün yaz dıq la rı” ki tab ha lın da çı xıb. 
Bun dan son ra dün ya Bley ki tək cə 
mis tik şair ki mi de yil, həm də 
müd rik epiq ram və afo rizm-
lə rin müəl li fi , öz döv rü nü 
qa baq la yan ori ji nal mü-
tə fək kir və tən qid çi ki mi 
də ta nı yıb.

SS Rİ-də isə Bley kin 
adı 1957-ci il də - 
onun iki yüz il lik 
yu bi le yi bü tün 
dün ya da qeyd 
edi lən də po pul-
yar lıq qa za nıb. 
O vax ta dək tər cü-
mə çi lər ara-sı ra 
Bleyk ya ra dı cı lı-
ğı na üz tut sa lar 
da, bu tər cü mə lə-
ri oxu cu lar tə rə fi n-
dən la zı mi sə viy yə də 
qiy mət lən di ril mə yib. 

Qra vür çü rəs sam
Uil yam Bleyk

Bu gün ar tıq be lə bir fi  kir qə ti lə şib ki, 
Bleyk za ma nı (zə ma nə si ni yox, məhz za-
ma nı) qa baq la mış şair dir və onu an la maq 
üçün şeir lə ri ni rəsm əsər lə ri nin “mü şa yiəti 
ilə” oxu maq la zım dır. Bəl kə də məhz bu 
sə bəb dən o, hiss lə ri ni həm də fır çay la ifa-
də et mə yə ça lı şıb? Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
Bley kin kainat haq qın da, ya ra dı lış haq qın-
da dü şün cə lə ri ni, onun də rin və in cə da xi li 
alə mi ni məhz be lə üs lub ifa də edə bi lər di. 
Be lə ədə bi pri yo ma -fəl sə fə, rəs sam lıq və 
ədə biy ya tın bir ləş di ril mə si nə əv vəl lər heç 
vaxt rast gə lin mə yib. Bleyk o şair lər dən dir 
ki, şeir lə ri ni öz sir li şəx siy yə ti ilə uy ğun-
laş dır ma yan da onu də rin dən an la maq ol-
mur. Tə sa dü fi  de yil ki, rus tən qid çi lə ri onu 
“tər cü məyə gəlməyən şair” ki mi qiy mət-
lən di rir lər. Bax ma ya raq ki, Bley kin şeir lə-
ri ni rus di li nə Kons tan tin Bal mont, Sa muil 
Mar şak, Vla di mir To po rov, Ser gey Ste pa-
nov ki mi pe şə kar tər cü mə çi lər çe vi rib. 

...7 ya şı olan da va li deyn lə ri Bley kin 
rəs sam lıq is te da dı ol du ğu nu gö rüb, 
onu döv rün məş hur qra vür çü lə rin dən 
olan Ceyms Be zi rin ya nı na apa rır lar. 
1778-ci il də Bleyk Kral İn cə sə nət Aka-
de mi ya sı na da xil olur.  

1783-cü il də Bley kin “Poetik dü şün cə-
lər” ki ta bı çı xır. Onun ki tab da kı şeir lə rə 
uy ğun qra vür lə ri da bö yük ma ra ğa sə bəb 
olur.   

1826-cı il də Bleyk Dan te nin “İla hi ko-
me di ya”sı na həsr olun muş qra vür lər 
çək mə yə baş la yır və xey li əsər yaradır. 
1827-ci il də əcəl Bley kin işi ni ya rım çıq 
qo yur. Ta mam lan mış 7 işi isə bu gün 
sər gi lər də bö yük ma raq la iz lə nir. 

Bleyk bu gün...
Bö yük Bri ta ni ya da onun “Ye ru sə lim” 

poema sı qey ri-rəs mi himn ki mi qə bul 
olu nub, Ame ri ka da isə qra vür lə rin dən 
və rəsm lə rin dən iba rət sər gi 2001-ci il-
də bö yük uğur qa za nıb. Bu gün Bley-
kin ki tab la rı dün ya nın ək sər öl kə lə rin-

də bö yük ti raj la çap 
olu nur, ki tab yar-

mar ka la rın da 
uğur la sa tı lır. 
Bleyk ya ra-
dı cı lı ğı na üz 
tu tan tər cü-
mə çi lə rin də 
sa yı dur ma-

dan ar tır. 

Azər bay can da isə Bleyk hə lə ki, o 
qə dər də məş hur de yil. Şəh la Na ğı ye-
va, Ham let İsa xan lı ki mi tər cü mə çi lər 
onun bir ne çə şeiri ni di li mi zə çe vi-
rib lər. On lar qeyd edir lər ki, Bley kin 
şeir lə ri ni Azər bay can di li nə çe vir mək 
çə tin de yil. Ham let İsa xan lı “Ay dın 
yol” qə ze ti nə açıqlamasında de yib ki, 
Uil yam  Bley ki Azər bay can di li nə çe vi-
rər kən, onun ru hi və ziy yə ti ilə ya xın-
dan ta nış ol ma ğa ça lı şıb. “Tər cü mə, 
əl bətt  ə, çə tin iş dir. Bleyk də is tis na de-
yil. Am ma onu tər cü mə et mək, ək si nə, 
mə nə xoş dur. Çün ki bu şairin xü su si 
bir alə mi olub və bu gün kü oxu cu üçün 
hə min mis tik aləm da ha cəl be di ci dir”. 

Nü mu nə üçün  Uil yam Bley kin 
“Xəs tə qı zıl gül” şeiri ni Ham let İsa xan-
lı nın tər cü mə sin də təq dim edi rik:
Ah, qı zıl gül, sən xəs tə sən...
Gö zə gö rün məz bir bö cək
Uğul tu lu fır tı na da
Ge cə vax tı qa nad çal dı,
Sə nin se vinc do lu, al rəng
Ya ta ğı nı ni şan al dı,
Onun giz li qa ra eş qi
Gül öm rü nü dər də sal dı. 

“Bley ki tər cü mə et mək ma raq lı dır”-
tər cü mə çi lə ri miz be lə de yir. Həm də 
Azər bay can poezi yase vər lə ri mis ti ka-
ya bi ga nə de yil. Elə isə söz tər cü mə çi-
lə rin dir...  

Qı zıl gül AB Dİ NO VA
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Kim dir Bleyk? “Mə nim şeir lə ri mi göy lər qə bul edir, 
də bö yük ti raj la çap də bö yük ti raj la çap 

Tər cü mə olun ma mış “ruh”...

Fırçanın işığından 
doğulan sənət dünyası

Gənc və is te dad lı rəs sam Mər yəm Ələk bər li-
nin «Ri qa bir ja sı» İn cə sə nət Mu ze yin də təş kil 
olun muş fər di sər gi si nin açı lı şın da Lat vi ya nın 
keç miş mə də niy yət na zi ri, sə nət şü nas He le na 

De ma ko va nın çı xı şı.
Mər yəm Ələk bər li Av ro pa rəs sa mı dır. Be lə ki, onun rəsm lə rin-

də Av ro pa sə nə ti nin bö yük ənə nə vi janr la rı təm sil olu nur. Mən  
onun na tür mort, port ret, tə biət təs vi ri, fi  qu ral kom po zi si ya ki mi 
rəsm əsər lə ri ni nə zər də tu tu ram. Bun dan baş qa, Mər yəm nin çək-
di yi av to port ret lər də av ro pa sa ya ğı dır - Luis Ko rint, Pol Se zan, 
Ed vard Munk və bir çox baş qa sə nət kar la rın iş lə ri ni xa tır la yaq.

Ey ni za man da, onun əsər lə ri özün də cə nub işı ğı nı, gö zəl 
rəs sam lıq mək tə bi nin ənə nə lə ri ni də eh ti va edir. Bu, mö tə dil, 
təm kin li to nal lı ğı ilə se çi lən la tış rəsm lə ri yox, par laq bo ya la rı 
və oy naq na xış la rı olan baş qa bir mə də niy yə tin məh su lu dur. 

Mər yəm Pa ris pe da qo qun dan dərs alıb, onun rəsm lə rin-
də ki ekp res si ya və ko lo rit isə, öz növ bə sin də, və tə ni Azər-
bay can dan qay naq la nır. 

İlk ba xış da ada ma elə gə lir ki, Mər yə min rəsm lə ri özün də 
spon tan, ani təəs sü rat lar do ğur ma sı ilə sə ciy yə vi dir. An caq 
tab lo la ra, xü su si lə də, mə nim çox sev di yim na tür mort la ra 
diq qət lə bax dıq da ay dın gö rü nür ki, bu əsər lər güc lü mü şa-
hi də lə rin nə ti cə sin də ər sə yə gə lib. Be lə de mə yə əsas ve rən 
nə dir? Əl bətt  ə, bu, ob yek tiv sə bəb lər lə, tək cə Mər yə min ət-
raf aləm lə mü na si bət lə ri nin özü nə məx sus lu ğu (bu mü na si-
bət lər ək sə rən int ro vert xa rak ter li dir və bu, ha di sə lə rin ağır 
axa rı nı gör mə yə şə rait ya ra dar) ilə izah olu na bil məz. 

Mər yə min ya ra dı cı lı ğı nın müs təs na lı ğı ilə bağ lı baş qa ar-
qu ment lə rim var. Mən bu ra da la tış rəs sam Aya Za ri na nın 
iş lə ri ilə pa ra lel lər apar maq is tər dim. O, 80-ci il lə rin es te tik 
dün ya sın da ul duz ki mi par la yan za man bir çox la rı de yir-
di ki, bu rəsm lə ri uşaq da çə kə bi lər. An caq uşaq yal nız bir 
rəsm çə kər, onun di gər rəsm lə ri nin ha mı sı, ey ni lent dən kə-
si lib miş ki mi, bi rin ci şək lə bən zə yə cək. Sə nət kar lı ğı çe şid li-
lik, tab lo dan tab lo ya də yi şən ka lo rit zən gin li yi şərt lən di rir 
ki, bu da na tür mort lar da  özü nü da ha çox bü ru zə ve rir. 

San ki işıq la nə fəs alan, vib ra si ya edən fi  qur la rı və fo nu 
mi ni mal va si tə lər lə müəy yən ləş di rən güc lü ifa də li li yi, bə-
zən spon tan xa rak ter li jest lə ri də unut maq ol maz. Onun 
tab lo la rın da kı in san lar ya şa yır - pey zaj lar – də niz, çi çək lər, 
şə hər mən zə rə lə ri də can lı dır. 

Mər yə min ka ta lo qun da Pa ri sə həsr olun muş iki tab lo yer alır 
– Ey fel qül lə si və se vim li Jar din des Plan te si xa tır la dan bağ mən-
zə rə si. Bu tab lo la la rı öz evim də gör mək is tər dim - gənc rəs sam 
Mər yə min min də fə lər lə çə kil miş nəs nə lə ri ne cə ori ji nal, har mo-
nik, tə zə-tər şə kil də iş lə di yi ni tək rar-tək rar mü şa hi də et mək üçün. 

Bu nun la be lə, yu xa rı da de dik lə ri miz onun ya ra dı cı lı ğı nın 
bə dii key fi y yət lə ri ni üzə çı xar maq üçün ye tər li de yil. Mən 
Mər yə min əsər lə rin də güc lü uto pik mə qam la rın - dün ya nı 
har mo ni zə et mək, ni za ma sal maq hə və si nin ol du ğu nu gö rü-
rəm. Onun sə nə ti ni, mə sə lən, neoeksp res sioniz mə aid əsər-
lər dən fərq lən di rən də elə bu dur. 

Gör kəm li fran sız rəs sam Jan Dyu büff  e nin 1951-ci il də səs lən dir-
di yi fi  kir lər Mər yə min ya ra dı cı lı ğı nı çox gö zəl ifa də edir. Hə min 
söz lər bu gün də ak tul lı ğı nı itir mə yib: «Rəs sam işa rə lər lə (mə na-
lar la) iş lə yir və bu işa rə lər söz lər ki mi abst rakt, qı sır de yil. Rəs sam-
lıq da mə na lar ob yekt lə rin özü nə da ha ya xın dır. Bun dan baş qa, 
rəs sam can lı subs tan si ya lar olan ma te rial lar la iş lə yir. Ona gö rə də, 
təs vi ri sə nət in sa na söz lər dən da ha uza ğa get mə yə, nəs nə lə rin ma-
hiy yə ti nə ya xın la şa raq, on la rı üzə çı xar ma ğa im kan ya ra dır. Təs vi-
ri sə nət həm də ar zu olu nan nəs nə lə ri çin et mək gü cün də dir və bu, 
çox əhə miy yət li mə qam dır. Mən, ar zuolu nan mə qam la rın az və ya 
çox də rə cə də ger çək ləş di ril mə si ni nə zər də tu tu ram». 

Mən isə Mər yə min özü nə və onun sə nə ti nə ar zuolu nan əməl 
və ha di sə lə rin ger çək ləş di ril mə si işin də uğur lar di lə yi rəm. 
Çox vaxt mə nə elə gə lir ki, hə yat, bi zim hə yat ad lan dır dı ğı mız 
gün də lik vur nux ma lar da yox, özü nün  də rin, doğ ru-dü rüst və  
ma raq lı tə rəfl  ə ri ilə məhz sə nət də da ha real gö rü nür. 

Ri qa (Lat vi ya), 30 okt yabr, 2014.

nəin ki yer”, - bu nu da Bleyk de yib. O, 
1863-cü il də-Alek sandr Qilk rist “Bley-
kin hə ya tı” ad lı bioq ra fi k əsə ri işıq üzü 
gö rən dən son ra ta nı nıb.  Da ha son ra lar 
Bley kin əv vəl lər heç yer də nəşr olun ma-
mış li rik-ro man tik şeir lə ri nəşr olu nub. 
1893-cü il də isə Bley kin bü tün əsər lə ri-
nin top lan dı ğı üç cild li yi çap edi lir.  

Bu nun la be lə, Bleyk ya ra dı cı lı ğı na əsl 
ma raq XX yü zil li yin or ta la rın da baş la-
yıb. 1966-cı il də «Uil yam Bley kin bü-
tün yaz dıq la rı” ki tab ha lın da çı xıb. 
Bun dan son ra dün ya Bley ki tək cə 
mis tik şair ki mi de yil, həm də 
müd rik epiq ram və afo rizm-
lə rin müəl li fi , öz döv rü nü 
qa baq la yan ori ji nal mü-
tə fək kir və tən qid çi ki mi 

SS Rİ-də isə Bley kin 
adı 1957-ci il də - 
onun iki yüz il lik 
yu bi le yi bü tün 
dün ya da qeyd 
edi lən də po pul-
yar lıq qa za nıb. 
O vax ta dək tər cü-
mə çi lər ara-sı ra 
Bleyk ya ra dı cı lı-
ğı na üz tut sa lar 
da, bu tər cü mə lə-
ri oxu cu lar tə rə fi n-
dən la zı mi sə viy yə də 
qiy mət lən di ril mə yib. 

olu nur, ki tab yar-
mar ka la rın da 

uğur la sa tı lır. 
Bleyk ya ra-
dı cı lı ğı na üz 
tu tan tər cü-
mə çi lə rin də 
sa yı dur ma-

dan ar tır. 

“Mə nim şeir lə ri mi göy lər qə bul edir, 
də bö yük ti raj la çap 

olu nur, ki tab yar-

Tər cü mə olun ma mış “ruh”...
də bö yük ti raj la çap 

Tər cü mə olun ma mış “ruh”...
də bö yük ti raj la çap 

Tər cü mə olun ma mış “ruh”...Tər cü mə olun ma mış “ruh”...Tər cü mə olun ma mış “ruh”...Tər cü mə olun ma mış “ruh”...Tər cü mə olun ma mış “ruh”...

Tər cü mə çi lər bu qənaətdədirlər ki, tər cü mə nin çox say lı müəm ma la-
rın dan bi ri də han sı sa şairin və ya ya zı çı nın əsər lə ri nin bir di lə ra-
hat, baş qa bi ri si nə isə çə tin tər cü mə olun ma sı dır. Baş qa bir sirr isə 
ya zı çı nın ru hu nun tər cü mə olun ma sı dır ki, bu, doğ ru dan da, çox 

va cib və çə tin mə sə lə dir. Bu nun çün, gə rək, ilk növ bə də, əsə ri ni tər cü mə edə-
cə yin in sa nın “mən”inə, yə ni şəx siy yə ti nə və ru hu na ya xın dan bə ləd ola san.  
İn gi lis şairi Uil yam Bleyk də bu ba xım dan tər cü mə çi lər üçün ma raq lı şəx siy-
yət dir. Tək cə ona gö rə yox ki, Bleyk şeir lə rin də tez-tez in gi lis di li nin ədə bi 
qa nun la rın dan kə na ra çı xır və ya şeir lə ri me ta fo r lar la zən gin dir. Həm də ona 
gö rə ki, XVIII-XIX əsr lər də ya şa mış Bley kin şəx siy yə ti öz döv rün də be lə, tam 
açıl ma yıb. Be lə olan hal da , mis tik şairin “mən”inə da xil ol maq bu gün kü 
tər cü mə çi lər üçün da ha çə tin dir.



F.M.DOS TO YEVS Kİ

Qar tal cin sin dən “qa ra 
quş” də xi bir müd dət 
bi zim məh bə sin dairə-
sin də ya şa dı. Kim isə 

onu ya ra lı və əzil miş bir hal da 
dairə yə (hə yə tə) gə tir miş di. Za-
val lı uça bil mir di, sağ qa na dı 
yer dən sü rü nür, bir aya ğı da 
ar xa sın dan gə lir di. Ət raf da kı 
iz di ha mı ne cə dö nə rək qor xunc 
bir ba xış la seyr et di yi ni və öz 
hə ya tı nı ba ha bir qiy mə tə sat-
maq üçün dim di yi nin ne cə bir 
tövr təh did ola raq açı lıb-yu-
mul du ğu nu in di də xa tır la yı-
ram. 

İz di ham onu seyr və ta ma şa-
dan fə ra ğət edin cə qa ra quş bir 
aya ğı üzə rin də tul la nır, bir qa-
na dı ilə çır pı nır, ax sa ya-ax sa ya 
qo şur və dairə nin bir bu ca ğı na 
sı xı şıb qa lır dı. Bu sü rət lə qa ra 
quş üç ay ta mam dairə də qal dı 
və heç za man öz bu ca ğı nı tərk 
et mə di. Əv vəl lə ri tez-tez gə lir, 
ona ta ma şa edir və “Şa rik” kö-
pə yi də xi üs tü nə qıs qır dır dı lar-
dı. “Şa rik” də cə sa rət lə atı lır, 
fə qət pək ya xın get mə yə qor xur-
du. Bu isə məh bus la rın key fi  nə 
gə li rdi.

 - Vəh şi təs lim ol mur! – de yir-
di lər.

Son ra “Şa rik” də qar ta la ar-
tıq la ma sı ilə əziy yət ver mə yə 
baş la mış dı. Kö pə yin qor xu su 
da ar tıq gö tü rül müş, qıs qı rdıl-
dı ğı za man za val lı qu şun ya ra-
lı qa na dın dan ya pı şır dı. Qar tal 
dim di yi, cay na ğı və var qüv və ti-
lə çır pı nır, mü təəz zi ma nə (əziy-
yət li) bir hal da mü da fi ə olu nur, 
ya ra lı bir pad şah ki mi ona ta ma-
şa edən lə ri acı lı bir ba xış la sü-
zür dü. Axı rı hər kəs yo ru lur və 
qa ra qu şu unu dur du lar. 

Məəma fi h (bun dan son ra) hər 
gün qu şun ya nın da bir par ça tə-
zə ət lə bir qab su gör mək olar-
dı. Kim isə qar ta lı se vir və ona 
göz ye ti rir di. Əv vəl lə ri o, ye mək 
də is tə mir di. Hətt  a bir ne çə gün 
ye mə di də. Nə ha yət, ye mə yə 
baş la dı. Fə qət, hər hal da əl də və 
ya xun in san hü zu run da ve ri lən 
ye mək lə ri qə bul et məz di. Çox 
kə rə ol du ki, mən onu uzaq dan 
seyr və təd qiq et dim. Özü nü 
yal qız he sab elə di yi za man lar, 
bə zən bu ca ğı dan dı şa rı çı xır və 
iyir mi qə dəm bir mə sa fə tə bi lə 
tək rar ye ri nə dö nür. Ye nə möv-
qe yin dən çı xır, tə zə dən ov dət 
edir di ( ge ri yə dö nür dü).

Mə ni gö rür-gör məz qar tal ye-
ri nə qo şur, ba şı nı ar xa ya ata raq 
dim di yi ni açır və tük lə ri ni ür pə-
də rək hər bə ha zır la nır dı. Mən 
onu hər cür təl tif və nə va ziş lə 
özü mə ram edə bil mir dim, dim-
dik lə yir, çır pı nır, əlim də ki əti 
al mır və daima qor xunc göz lə ri-
ni göz lə ri mə di kib ba xır, bir an 
qəfl  ət et mir di. Əvət, o kim sə yə 
eti mad gös tər mir, kim sə ilə sülh 
et mir, ba rış maz bir düş mən qa-
la raq ölü mü nü göz lə yir di. 

Ar tıq iki ay ol du ki, kim sə qa-
ra qu şu xa tır la mır, onu dü şün-
mür dü. Fə qət son gün lər də hər 
kəs də ona qar şı bir mər hə mət 
his si oyan dı, qar ta lı dairə dən xi-
las et mə yə qə rar ver di lər. 

Məh bus lar dan bə zi si: “Öl sə 
də ba rı dairə də - məh bəs də öl-
mə sin de di lər. 

Baş qa la rı: “De mək azad və 
xə şin (sərt) bir quş dur, məh bəs 
dairə si lə tə lətt  ü fi  (rəf tar) – qəlb 
edə bil mir”, – de yə bə yan et di lər. 

- Bi zim ki mi de yil de mək, - de-
yə bir baş qa sı əla və elə di. 

- Bəs gör mür sən ki, o quş dur, 
biz ada mıq. 

- Qar tal bil mir si niz, ar ka daş-
lar, or man la rın pad şa hı dır... 
- de yə boş bo ğaz Sku ra tov baş-
la dı... Fə qət bu kə rə ona qu laq 
asan ol ma dı. 

Bir kə rə na har dan son ra idi ki, 
tə bil vu rul du. 

İşə gir mək za ma nı  gəl miş di. 
İşə ye nə qar ta lı al dı lar. Dim di yi-
ni sıx dı lar – çün ki o, müd hiş bir 
sü rət də hü cum edir di. Ha sa ra ir-
di lər, qu şu yo la sa lan 20 ki şi föv-
qə la də bir ma raq la qu şun ha-
ra ya ge də cə yi ni gör mək 
is tə yir di. Qə ri bə şey: 
hər kəs məm nun 
və müs tə rih (ra-
hat lan mış) ki mi 
nə zə rə gə lir di. 
Elə bil ki, bir 
də rə cə yə dək 
öz lə ri azad 
o lur  du  lar . 
Qu şu apar-
m a q  d a 
olan məh-
bus:

- Əca yib şey, nə ya man məx-
luq, nə yax şı lıq edir sən də dim-
dik lə yir! - de yə kə ma li-şəf qət lə 
qor xunc qu şa bax maq da idi. 

- Mit qa, hay dı, bu rax get sin!
- Sən o şəf qət li ba xış da nsa, 

ona hür riy yət ver, hür riy yət, o, 
mər hə mət düş gü nü de yil. 

Qar ta lı ha sa rın üzə ri nə çı xar dı-
lar və ora dan çö lə bu rax dı lar. Bu 
pa yız gün lə rin dən so yuq və tut-
qun bir gün də idi. Sa ral mış pa yız 
səh ra sın da kü lək acıq lı fış qı rıq lar 

ve ri yor du. Qar tal sağ olan qa na dı 
ilə çır pın ma ğa və olan ca qüv və ti-
lə qaç ma ğa baş la dı. Elə bil ki, biz-
dən uzaq laş ma ğa föv qə la də əcə lə 
edir di. Məh bus lar ma raq la ba xır 
və ha ra ya get di yi ni tə qib edir di lər. 

Bi ri si mü tə fək ki ra nə:
- Gö rü yor mu san, - de di.
- Heç dö nüb bax mır da – de yə 

o bi ri əla və et di.
- Heç bir də fə də ol sun, dön-

mə di, qa çır. 
- Sə nə dö nüb tə şək kür mü edə-

cək – zənn et din, – de yə üçün cu-
su sor du...

Mə lum! Hür riy yət! Azad ol-
muş!

- De mək, Sva bo da!
- Ar tıq gö rün mə yir, qar daş-

lar...
- Hay dı, nə du ru yor su nuz!!! 

– de yə müs təh fi z lər (mü ha fi  zə-
çi lər) ba ğır dı və ha mı sı sü kut 
edə rək işə baş la dı lar. 

Mü tər ci mi:
M.Ə.RƏ SUL ZA DƏ,

“İq bal” N 546,
3 yan var, 1914
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Bir romanın tarixçəsi haqqında 

ve ri yor du. Qar tal sağ olan qa na dı 

Qar tal
(hekayə)

Açıq mək tub 
Vi çu qa şə hə rin də ya şa yan qa dı na 

Kons ta ntin Sİ MO NOV 

Məc bu ram de yim ki, siz biləsi niz, 
Si zin mək tu bu nuz çat ma dı ona. 
Bil mi rəm, nə tə hər gəl di əli niz 
Mək tu bu sal dı nız poçt qu tu su na. 

Yax şı ki, əri niz onu al ma dı, 
Sö zü nüz qəl bi nə vur ma dı ya ra. 
Əsib-tit rə mə di, də li ol ma dı, 
Dün ya bü rün mə di qa ran lıq la ra. 

Xa ra ba vağ zal da əs gər lə ri nə 
O, hü cum əm ri ni ver di yi za man 
Si zin mək tu bu nuz yol day dı hə lə, 
Yox du əri ni zin xə bə ri on dan. 

O sən dir lə yir di, birtə hər tu tub, 
Qan lı dəs ma lıy la öz ya ra sı nı. 
Yax şı ki, vur ma dı si zin o mək tub, 
Gül lə ya ra sı na söz ya ra sı nı. 

O, da şın üs tü nə yı xı lan za man, 
Ölüm sön dü rən də son nə fə si ni, 
Hə lə xə bər yox du mək tu bu nuz dan, 
Heç kim eşit mir di nif rət sə si ni. 

Söy lə yim, son ra lar nə ol du ğu nu, 
Dos tu mu bir da ha gə ti rim ya da. 
Qan lı pal ta rı na bü rü yüb onu 
Ge cə dəfn elə dik şə hər ba ğın da. 

İn di ba şı üs tə də mir dən ul duz, 
Bir də tən ha lıq dan əyil miş cö kə. 
Ürə yim söy lə yir: sus, de yi rəm, sus, 
O qa dın çə tin ki, bu dər di çə kə. 

Bəl kə də xey li var çıx mış ya dın dan, 
Odur, da nış ma yıb yo ru cu, uzun – 
Si zə xa tır la dım alay adın dan 
Qı sa məz mu nu nu mək tu bu nu zun. 

Be lə ya zır dı nız: bir il olar ki, 
Ar tıq ta nış sı nız tə zə ki şiy lə. 
Köh nə qa yıt sa da, si zə nə var ki, 
Əşi, nə işi niz öz gə ki şiy lə. 

Ömür sü rür sü nüz dərd siz, kə dər siz, 
Ke çir se vinc ilə saat da, an da. 
Da ha siz əbə di bəx tə vər si niz, 
Yad bir adam sı nız bu ley te nan ta. 

Hətt  a üç cə söz lə əl boy da ka ğız, 
Gön də rib, ver mə sin əziy yət si zə. 
Odur ki, ən acı söz ax tar dı nız 
Və qeyd elə di niz xoş “na mə ni zə”. 

Bu qə dər! Bu qə dər! Mən cə, bəs edər! 
Bir tə hər çat dı ki, dost la rın səb ri. 
Oxu ya bil di lər axı ra qə dər 
Si zin o söz lə ri, acı söz lə ri. 

“Ə ziy yət ver mə gəl”, “Fa mil ya”, 
       “ad”, “ər”… 
Har da itir di niz ürə yi ni zi? 

O ər de di yi niz əs gər di, əs gər, 
Öm rü ba ha sı na qo ru du si zi. 

Doğ ru su, sev mi rəm ha kim ol ma ğı, 
Ay rı lıq dər di nə döz mür hər ürək. 
Ba car mır hər adam sa diq qal ma ğı, 
Və fa lı ol ma ğı son nə fə sə dək. 

Am ma məətt  ə ləm tək cə bir şe yə, 
Ola bi lər di niz ölü mə bais; 
Ne cə qorx ma dı nız bu ra – cəb hə yə 
Taun gön dər di niz, söz gön dər di niz. 

Poç tun mark ası nı alan da ələ 
Ba rı fi k rə be lə dal ma mış sı nız. 
Mək tu bu bir cəl lad sa kit li yi lə 
Ya zıb, bir lə kə də sal ma mış sı nız. 

Bəl kə la zı mın ca sev mə yib oğ lan, 
Heç si zə bir da ha de yil dir gə rək. 
Dör dəl li ya pı şın tap dığı nız dan, 
Ona ər mi de yək, aş na mı de yək? 

Söy lə yin, əs gər heç gü nah kar dı mı? 
Si zin uğ ru nuz da can ver di, axı.
Onun az ca be lə vax tı var dı mı, 
Ölü mün üs tü nə ge dir di, axı. 

Si zin mək tub isə… hə zər lər on dan, 
Bur da hər əs gə ri nə fi k rə sal dı. 
Bəl kə si zin ki mi baş qa qa dın dan, 
Baş qa bir əs gər də bir mək tub al dı. 

Bü tün qa dın la rın məh kə mə si nə 
Si zi gön də ri rik. Bir lə kə dir bu, 
Bu mək tub on la ra! Əs gər qəl bi nə 
Səp di niz ani bir şüb hə to xu mu. 

Qoy si zə de yim ki, quş ürə yi ni, 
Kök sü nüz al tın da giz lət miş si niz. 
Bü tün qa dın la rın saf di lə yi ni, 
Az qa la, az qa la xar et miş si niz. 

Köh nə əri niz sə əmr et mir da ha. 
Nə yax şı! Ya şa yın o tə zə ər lə. 
Köh nə si mək tub da yaz maz bir da ha, 
Si zə xoş gəl mə yən ifa də lər lə. 

O si zə bir da ha ca vab da ver məz, 
Ya şa yın, şad  çı xın kü çə yə, yo la. 
Qa yıt maz ge ri yə, si zi də gör məz 
Bir ye ni “se vim li” ər lə qol-qo la. 

Am ma ba ğış la yın bir şey də onu, 
Hə lə də yol lar da mək tub la rı var. 
Bəl kə də həs rət li mək tub la rı nı 
Si zə ne çə həf tə da şı ya caq lar. 

Ney lə mək, hə ya tın öz qa nu nu var: 
Mək tub lar gül lə tək sü rət li de yil. 
O, mər da nə öl dü, iki ay olar – 
Gə lər mək tublar sa bu ay, ya bu il. 

Əs gə rin bir söz də çıx maz ya dın dan: 
Mək tub lar de yil dir ürə yi niz dən. 
On la rın sö zü nü alay adın dan 
İn di dən ge ri yə gö tü rü rəm mən. 

Əl vi da za ma nı ye ti şib de yən, 
Alın, gön də ri rik nif rət od la rı. 
Si zə bir cə zər rə hör mə ti də yən 
Mər hu mun və fa lı alay dost la rı. 

Tərcümə etdi:
Əliağa KÜR ÇAY LI

şa edən lə ri acı lı bir ba xış la sü-
zür dü. Axı rı hər kəs yo ru lur və 
qa ra qu şu unu dur du lar. 

Məəma fi h (bun dan son ra) hər 
gün qu şun ya nın da bir par ça tə-
zə ət lə bir qab su gör mək olar-
dı. Kim isə qar ta lı se vir və ona 
göz ye ti rir di. Əv vəl lə ri o, ye mək 
də is tə mir di. Hətt  a bir ne çə gün 
ye mə di də. Nə ha yət, ye mə yə 
baş la dı. Fə qət, hər hal da əl də və 
ya xun in san hü zu run da ve ri lən 
ye mək lə ri qə bul et məz di. Çox 
kə rə ol du ki, mən onu uzaq dan 
seyr və təd qiq et dim. Özü nü 
yal qız he sab elə di yi za man lar, 
bə zən bu ca ğı dan dı şa rı çı xır və 
iyir mi qə dəm bir mə sa fə tə bi lə 
tək rar ye ri nə dö nür. Ye nə möv-
qe yin dən çı xır, tə zə dən ov dət 
edir di ( ge ri yə dö nür dü).

İşə gir mək za ma nı  gəl miş di. 
İşə ye nə qar ta lı al dı lar. Dim di yi-
ni sıx dı lar – çün ki o, müd hiş bir 
sü rət də hü cum edir di. Ha sa ra ir-
di lər, qu şu yo la sa lan 20 ki şi föv-
qə la də bir ma raq la qu şun ha-
ra ya ge də cə yi ni gör mək 
is tə yir di. Qə ri bə şey: 
hər kəs məm nun 
və müs tə rih (ra-
hat lan mış) ki mi 
nə zə rə gə lir di. 
Elə bil ki, bir 
də rə cə yə dək 
öz lə ri azad 
o lur  du  lar . 
Qu şu apar-
m a q  d a 
olan məh-
bus:



Çi mər lik də hə lə, de mək olar, 
kim sə yo xu du. Yal nız na har fa-
si lə si nə cən çim mə yə tə lə sən bir 
ne çə dü kan sa tı cı sı var dı. Saat 
üçə ya xın on lar da çı xıb get di lər. 

Son ra Ha ri bal di kör pü sü, Sikst 
kör pü sü tə rəf dən əsl müş tə ri lər 
gəl mə yə baş la dı lar. Cə mi-cüm lə-
ta nı ya rım saat dan son ra ha sar la 
üz gəc lər ara sın da kı bü tün qum lu 
çi mər lik də ca maat qay na şır dı. 

Nan do ar xa sı nı mə nə çe vi rib 
yel lən cək də otur muş du. O, gör-
kəm cə on yaş lı, arıq, yön dəm-
siz, sa rı kə ki li əzab do lu si fə ti nə 
sal lan mış, hə mi şə gü lüm sə yən 
iriağız lı oğ lan idi. 

Onun qu la ğı ağ rı yır dı – so-
yuq la mış dı, ya da hov lan mış dı 
– əməl li-baş lı irin lə miş di. Oğ-
lan yel lən cə yi yel lə mə yi xa hiş 
elə mə yə cə sa rət gös tər mə dən, 
oğ run-oğ run mə nə ba xır dı. Ona 
ya xın la şıb so ruş dum: 

- İs tə yir sən sə ni yır ğa la yım? 
O, şən-şən gü lüm sün dü, ağ zı 

da ha ge niş açıl dı. 
- Hə, möh kəm ol, çox hün dü rə 

qal xa caq san! – Gü lə-gü lə ona xə-
bər dar lıq elə dim. 

- Ey bi yox du, - oğ lan ca vab 
ver di. 

Yel lən cə yi qüv vət lə itə lə dim, 
Nan do da o bi ri uşaq la ra qış qır dı: 

- Ey, uşa qar, gö rün ne cə hün-
dü rə qal xı ram! 

Beş də qi qə dən son ra o, ye nə 
tər pən mə yən yel lən cək də otur-
muş du, bu də fə də ba xış la rıy la 
ki fa yət lən mə di. 

- Ey, qıv rım saç, - mə nə de di, - 
bir cə də fə də itə lə gö rək! 

Yel lən mə yi ba şa vu rub yel lən-
cək dən düş dü, mə nə ya xın laş dı. 
So ruş dum ki, adı nə di. 

- Nan do, - mə nə ba xıb cəld ca-
vab ver di. 

- Bəs lə qə bin? 
Bir də qi qə li yə qə tiy yət siz lik 

için də üzü mə bax dı, gü lüm sü-
nüb qı zar dı. Son ra, hər hal da, 
cə sa rət lə nib dil lən di: 

- Sı nıq-sal xaq. 
Onun çi yin lə ri yan mış dı, qıp-

qır mı zıy dı, elə bil, Gü nəş qar-
sa la ma mış dı, xəs tə lik dən qı zar-
mış dı lar. 

***
Mə nə de di ki, qı za ran yer lər 

qa şı nır. İn di Orat sionun ya nın da-
kı üz gəc də əmə li-baş lı sirk var dı: 
ki mi ağır lıq qal dı rır, ki mi hal-
qa lar da yel lə nir, ki mi so yu nur, 
kim sə qa ral maq üçün uza nır dı, 

ha mı da uca dan bir-bi ri ni səs lə-
yir di, bir-bi riy lə açıq qəlb lə za-
ra fat la şır, söz atır, ha zır ca vab lıq 
elə yir di lər. Bir ne çə adam tramp-
li nə tə rəf yö nəl di, ba şıaşa ğı, bu-
ru la-bu ru la, kəl lə ma yal laq su ya 
tu lan ma ğa baş la dı. Mən də Sikst 
kör pü sü nün çı xın tı la rı ya nın da 
üz düm. Ya rım saat dan son ra çi-
mə rə li yə qa yı dıb Nan do nu üz gə-
cin mə həc cə ri üzə rin də otur muş 
gör düm. O, mə ni səs lə di: 

- Ey, bu ra bax, avar çək mə yi 
ba ca rır san? 

- Bir az ca, - ca vab ver dim. 
O, gö zət çi yə mü ra ciət elə di: 
- Qa yıq gö tür mək ne çə yə di? 
Gö zət çi heç ona tə rəf də bax-

ma dı, elə bil, oğ lan la yox, qa yı ğı 
bağ la ya-bağ la ya üzə ri nə əyil di yi 
suy la da nı şır dı, sə sin də əsə bi lik 
var dı: 

- İki nə fər üçün bir saatı əl li lir. 
- Fyü-ü! – Nan do hə lə də gü-

lüm sə yə-gü lüm sə yə fi t çal dı. 
Son ra so yu na caq da yox ol du. 

Am ma tez lik lə ye nə gö rün dü, 
köh nə dost ki mi, böy rüm də qu-
mun üs tü nə uzan dı. 

- Mə nim yüz li rim var, - mə nə 
bil dir di. 

- Xoş bəxt adam san, – ca vab 
ver dim, - mən sə sa ya otur mu-
şam. 

- «Sa ya» nə di? – So ruş du. 
- Bu o de mək di ki, mə nim bir 

qə pi yim də yox du, - ona izah 
elə dim. 

- Ni yə? Bə yəm, iş lə mir sən? 

- Yox, iş lə mi rəm. 
- Mən sə fi  kir lə şir dim ki, iş lə-

yir sən! 
- Oxu yu ram, - uzun-uza dı 

izah la ra baş vur ma maq üçün 
dil lən dim. 

- Sə nə pul da ver mir lər? 
- Nə da nı şır san! Təh sil pu lu nu 

özüm ödə mə li yəm. 
- Üz mək ba ca rır san? 
- Hə, bəs sən? 
- Mən də alın mır, qor xu ram. Su-

ya yal nız, bax, bu ra ma can gi ri rəm. 
- Ge dək çi mək?
O, ba şı nı tər pə dib ba la ca it ki-

mi ar xam ca qaç dı. 
Tramp li nə ya xın la şıb tu ma nı-

nın re zi ni al tı na tax dı ğım re zin 
pa pa ğı mı çı xar dım. 

- Bu nun adı nə di? – Pa pa ğı 
gös tə rib so ruş du. 

- Çi mər lik pa pa ğı, - ca vab ver-
dim. 

- Bəs ne çə yə di? 
- Ke çə il dörd yüz li rə al dım. 
- Nə gö zəl di, - de yib pa pa ğı 

ba şı na qoy du. – Biz ka sı bıq, əgər 
var lı ol say dıq, anam mə nə də 
be lə si ni alar dı. 

- Siz ka sıb sı nız? 
- Hə, via Ka zi li na da kı ba rak-

lar da ya şa yı rıq. 
- Bəs, bu gün ci bin də ki o yüz 

lir har dan dı? 
- Onu qa zan mı şam – ça ma dan 

da şı mı şam. 
- Har da? 
Am ma ca vab ver məz dən əv vəl 

bir qə dər tə rəd düd elə di;  yə qin, 
ya lan de yir di, bəl kə də, sa də cə, 
di lə nir di – bu cür arıq, zəif əl lər lə 
heç yün gül yü kü də gö tür mək iq-
ti da rın da de yil di. Onun irin lə miş 
qu la ğı na ba xıb ya şa dı ğı rü tu bət li 
ba rak ba rə də dü şün düm. Çi mər-
lik pa pa ğı nı ba şın dan gö tü rüb 
sa çı nı qa rış dır dım, so ruş dum: 

- Mək tə bə ge dir sən? 
- Ge di rəm, ikin ci si nif də oxu-

yu ram… İn di on iki ya şım var, 
am ma beş il xəs tə ol dum… Ni yə 
su ya gir mir sən? 

- İn di tramp lin dən tul la na ca-
ğam. 

- Bu ru la-bu ru la tul lan! – Mən 
ar tıq tul lan ma ğa ha zır la şan da 
qış qır dı. 

Mən lap or ta bab sal to elə dim, 
iki cəhd lə sa hi lə çat dım. 

Sa hi lə ya xın yer də su kö pük-
lüy dü, için də çü rü müş su bit ki-
lə ri, hər cür tul lan tı üzür dü. 

- Ni yə fır la na-fır la na tul lan-
ma dın? – O, so ruş du. 

- Yax şı, in di sı naq dan ke çi rə-
rəm. 

Öm rüm də heç vaxt fır la na-
fır la na tul lan ma mış dım, am-
ma onun zövq al ma sı üçün sı-
naq dan ke çir mə yi qət elə dim. 
Onu sa hil də gör düm – çox ra-
zıy dı. 

- Əla. 
Tibr ça yı nın or ta sın da bir oğ-

lan ka noeyə ox şa yan qa yıq da 
axı na qar şı avar çə kir di. 

- Gu ya, bu cür avar çək mək çə-
tin işiy miş, - Nan do de di, - gö-
zət çi sə hə lə bu qa yı ğı mə nə ver-
mək is tə mir di! 

- Nə vaxt sa avar çək mi sən? 
- Yox, bur da ba car ma lı nə var? 
Ka noedə ki oğ lan qo şa avar la rı 

var gü cüy lə çə kib, ya nın da dur-
du ğu muz tramp li nin ya xın lı ğın-
dan ke çən də Nan do lap su yun 
qı ra ğı na qaç dı, mə həc cər dən 
əyi lib əl lə ri ni ağ zı na tut du, bü-
tün qüv və siy lə qış qır dı: 

- Ey, bu ra bax, mə ni də qa yı ğa 
gö tür! 

Qa yıq da kı ona heç ca vab da 
ver mə di. Bu za man Nan do hə lə 
də şən hal da gü lüm sə yə-gü lüm-
sə yə mə nə ya xın laş dı. Am ma 
hə min mə qam da öz dost la rı mı 
gö rüb on la ra qo şul dum. On lar 
üz gəc də ki ba la ca bar da kart oy-
na ma ğa otur du lar, mən də on-
la rın oyu nu na ta ma şa elə mə yə 
baş la dım. 

Qə fi l dən Nan do tə zə dən pey-
da ol du. Əlin də şə kil li jur nal 
var dı. 

- Al, oxu, -de di. – Mə nim di. 
Onun kön lü nü ox şa maq üçün 

jur na lı gö tü rüb bax ma ğa baş la-
dım. Am ma ba ra gi rən Orat sio biz 
söz də de mə dən jur na lı əlim dən 
qap dı, qı raq da otu rub oxu ma ğa 
gi riş di. Bu, onun adi za ra fat la rın-
dan bi riy di. Mən gü lüb tə zə dən 
oyu nu iz lə mə yə baş la dım. Nan do 
piş tax ta ya ya xın laş dı. 

- Mə nim yüz li rim var, - həm 
də bu fet çi iş lə yən gö zət çi yə de-
di, - ona nə al maq olar? 

- Li mo nad, pi və, mey və su-
yu, - o, qə tiy yən fan ta zi ya gös-
tər mə dən ca vab ver di. 

- Mey və su yu ne çə yə di? 
- Qırx li rə. 
- İki şü şə ver. 
Son ra ar xa dan ki min sə ar xa-

dan çiy ni mə vur du ğu nu hiss 
elə yib, mə nə bir şü şə su uza-
dan Nan do nu gör düm. Bo ğa-
zım qo vuş du – hətt  a, ona tə-
şək kür elə yə, bir söz de yə də 
bil mə dim. Mey və su yu nu içib 
Nan do dan so ruş dum: 

- Bu ra ba zar er tə si, yox sa çər-
şən bə ax şa mı gə lə cək sən? 

-Ba zar er tə si, - o, ca vab ver-
di. 

- On da qo naq elə mək növ-
bə si mə nim ola caq, - de dim, - 
son ra da qa yıq da gə zə rik. 

- De mə li, ba zar er tə si? – Oğ-
lan so ruş du. 

- O qə dər də əmin de yi ləm, 
bəl kə də, vax tım ol ma ya caq. 

-Am ma əgər ba zar er tə si gəl-
mə səm, on da çər şən bə ax şa mı 
müt ləq gə lə cə yəm. 

Nan do qa lan xır da pu lu nu 
say dı. 

- İyir mi iki li rim var. 
Son ra fi  kir li-fi  kir li da yan dı, 

şən hal da sə rin ləş di ri ci iç ki lər 
olan şü şə lə rin ya nın da kı qiy-
mət ka ğız la rı nı oxu ma ğa baş-
la dı. Onun kö mə yi nə yet mə yi 
qə ra ra al dım.

- İyir mi li rə özü mə nə ala bi-
lə rəm? – Bu nun la be lə, gö zət çi-
dən so ruş du. 

- Sən onu ci bin də sax la, - gö-
zət çi ca vab ver di. 

- Bu ra bax, - oğ la na de dim, - 
stə ka nı on li rə qaz lı su var. 

- İs ti di, - gö zət çi de di. 
- İyir mi li rə nə ala bi lə rəm? 

– Nan do inad la so ruş maq da 
da vam elə yir di. Son ra gö zət çi-
yə üz tut du. – Ey bi yox du, is ti 
ol sun, iki stə kan süz. 

Gö zət çi süz dü, Nan do mə nə 
de di: 

- İç. 
O, ye nə qo naq elə mək is tə-

yir di. 
- De mə li, əgər vax tın ol sa, 

ba zar er tə si gə lə cək sən, - oğ lan 
so ruş du.

- Əl bətt  ə, gö rər sən, – borc lu 
qal ma ya ca ğam, sə nin lə vax tı-
mı zı gö zəl ke çi rə cə yik! 

Son ra Nan do  yel lən cək də 
bir qə dər də yel lən mək is tə-
di. Onu elə qüv vət lə itə lə dim 
ki, gü lə-gü lə qış qır ma ğa baş-
la dı: 

- Bəs di, yox sa ba şım fır la na-
caq! 

Ar tıq ha va qa ra lır dı, biz də 
vi da laş dıq. 

İn di Nan do ya bir az zövq 
ver mək üçün çər şən də ax şa-
mı nın ye tiş mə si ni sə bir siz lik lə 
göz lə yi rəm. İş si zəm, bir qə-
pi yim də yox du, am ma Nan-
do nun o yüz li ri də axı rın cı 
pu luy du axı. Bu ba rə də fi  kir-
lə şən də, gö züm dən şo ra la nan 
ya şı güc lə sax la yı ram.

Tər cü mə etdi:
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Bir romanın tarixçəsi haqqında 

Pyer Paolo PA ZO Lİ Nİ

Şair, ro man çı, ədə biy yat çı, jur na-
list, ki nos se na ri çi və ki no re jis sor 
ki mi şöh rət qa za nan Pyer Paolo 
Pa zo li ni nin (1922-1975) uşaq lı ğı 

İta li ya nın müx tə lif şə hər lə rin də ke çib. 
O Bo lon ya Uni ver si te ti ni bi ti rib, 1949-
cü il dən sə Ro ma da ya şa yıb. 40-cı il lər-
də ilk qə ləm tə cü bə lə ri ni çap et di rən 
ya zı çı 50-ci il lər də «Nə ba rə də sə ar zu-

lar», «Çıl ğın oğ lan lar», «Qəd dar hə yat» ro man la rı nı, sil si-
lə şeir lə ri ni ya zıb. Onun «XX əsr dialek tal və İta li ya xalq 
poezi ya sı» an to lo gi ya sı öl kə nin mə də ni hə ya tın da bö yük 
ha di sə ki mi qar şı la nıb. 
Pa zo li ni nin «Di lən çi» və «A na Ro ma» fi lm lə ri onun ya-
ra dı cı lı ğın da xü su si rol oy na yıb. Kom mu nist və xris tian 
ideal la rı nı bir ləş dir mə yə ça lı şan sə nət çi ro man la rın da kı və 
fi lm lə rin də ki fa ciəvi lik İta li ya real lı ğı nı əks et di rir.

Sı nıq-sal xaq



Ame ri ka nın məş hur 
fan tast ya zı çı sı Ay-
zek Əzi mov 1964-cü 
il də 50 il son ra, yə-

ni ba şa vur maq da ol du ğu muz 
2014-cü il ba rə də çox ma raq lı 
proq noz lar ve rib. Əl bətt  ə, ola 
bil sin, hə min vaxt çox la rı onun 
ön cə gör mə lə ri nə o qə dər də 
cid di ya naş ma yıb. Am ma in di 
mə lum olur ki, ya zı çı bir çox 
tex ni ki ye ni lik lə ri əv vəl cə dən 
gö rə bi lib. Bu nun la ya na şı, 
o, de mək olar, bü tün fu tu ro-
loq lar ki mi dün ya nın so sial 
qu ru lu şu nu təs vir et mə yib. 
“Bu gü nün so sial proq noz la rı 
na ra hat lıq do ğu rur: 20 il dən 
son ra av to mat laş dır ma iş çi lə-
rin 45 faizi ni iş ye rin dən məh-
rum edə cək”.

Ay zek Əzi mo vun proq noz la rı-
nın ma hiy yə ti be lə dir:

  Ev lər (ey ni za man da şə hər mə-
ka nı nın bö yük his sə si) əsa sən 
ye rin al tın da ti ki lə cək. Bu on-
la rın qış da isi dil mə si nə, yay da 
sə rin lə dil mə si nə sərf edi lən 
qay ğı la rı azal da caq, şə hə rin 
ye rüs tü his sə sin də dir rik və 
park sal maq, mal-qa ra otar-
maq üçün is ti fa də edi lə cək.

  Yo ru cu məişət işi mi ni mu ma 
en di ri lə cək. Hər şey av to mat laş-
dı rı la caq – ye mək ha zır la maq 
be lə tex ni ka ya hə va lə olu na caq. 
Am ma mət bə xin ki çik bir his-
sə si qa la caq – ku li na ri ya çox la rı 
üçün hob bi yə çev ri lə cək.

  *İş lə mək in san la rı sı xış dır ma ya-
caq. İş “bey ni” olan çox lu kom-
pü ter lər mey da na çı xa caq, bu na 
bax ma ya raq hə min kom pü ter lə-
ri in san lar ida rə edə cək lər.

  *Ki no fi lm lər üçöl çü lü for mat-
da – 3D for ma tın da - ola caq.

  *Tex ni ka nın elekt rik na qi li ol-
ma ya caq, on lar üzun müd dət li 
ba ta re ya və ak kuml ya ror lar la 
iş lə yə cək lər.

  *Yer üzün də elekt ri kin ya rı sı 
atom elekt rik stan si ya la rı va-
si tə si lə əl də edi lə cək.

  *Səh ra lar da – Ari zo na da, İs rail-
də, Qa za xıs tan da bö yük Gü nəş 
elekt rik stan si ya la rı qu ru la caq. 
2014-cü ilə dək Gü nəş ener ji si-
nin kos mos da top lan ma sı və 
ye rə ötü rül mə si üçün tex no lo-
gi ya iş lə nib ha zır la na caq.

  *Gə lə cə yin nəq liy ya tı nın yol la 
tə ma sı az ola caq, da ha çox yer-
dən ya rım metr hün dür də hə rə-
kət edə cək. Çay və də niz nəq liy-
ya tı da su yun üzə ri lə ge də cək. 

  *Mal la rın və ma te rial la rın çat-
dı rıl ma sı pnev ma tik poç ta ox-
şar va si tə ilə hə ya ta ke çi ri lə cək.

  *Te le fon lar por ta tiv ola caq, 
on la rın ek ra nın dan sə nəd lə rə 
və şə kil lə rə bax maq, ki tab dan 
par ça la rı oxu maq üşün is ti-
fa də edi lə cək. Rə bi tə peyk lər 
va si tə si lə hə ya ta ke çi ri lə cək.

  *2014-cü ilə qə dər pi lot suz 
gə mi lər Mar sa ge dib ça ta caq. 
Hə min vaxt Mar sın mə nim sə-
nil mə si üçün prq ram iş lə nib 
ha zır la na caq.

  *Yer kiürə si nin əha li si 6,5 mil-
yard, ABŞ-ın əha li si isə 350 
mil yon nə fə rə ça ta caq. 

  *Bos ton la Va şinq ton ara sın da kı 
aq lo me ra si ya nın əha li si 40 mil-
yon nə fə rə ça ta caq. De moq ra fi k 
part la yış Ark ti ka nın və səh ra la rın 
mə nim sə nil mə si, sual tı şə hər lə rin 
sa lın ma sı üçün da ha fəal su rət də 
yol lar ax tar ma ğa məc bur edə cək.

  *Kənd tə sər rü fa tın da tə rəq qi-
nin əsa sı nı mik roor qa nizm lər 
təş kil edə cək.

  *İn ki şaf et miş öl kə lər də in san 
öm rü nün or ta həd di 85 ilə ça-
ta caq. Uşq do ğu mu nə za rət al-
tı na alı na caq.

  *Kom pü ter fənn lə ri mək təb-
lər də təd ris pro se si nin əsa sı na 
çev ri lə cək.

  *Bə şə riy yət tən ha lıq dan əziy yət 
çə kə cək. Bu na gö rə də psi xiat ri-
ya ən va cib tib bi ix ti sas ola caq.

  *Cə miy yə tin eli ta sı nın sa yı az 
ola caq və on lar əsa sən hə min 
eli ta da ya ra dı cı işə meyl edə cək.
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Ma hat ma Qan di nin duası

Ö
tən ilin okt yab rın da Hin-
dis tan mil li hə rə ka tı nın 
li de ri Mo han das Ka ram-
çand Qan di nin ana dan 

ol ma sın dan 145 il li yi qeyd edil di. 
Hin dis ta nın ki çik də niz kə na rı şə-

hə rin də dün ya ya gə lən Mo han das 
Qan di çox ma raq lı ömür yo lu ke çib. 
O, 13 ya şın da va li deyn lə ri nin məs lə-
hə ti lə Kas tur ba ad lı qız la ev lə nib,. 18 
ya şın da İn gil tə rə də Hü quq mək tə bi-
nə da xil olub. Təh sil al dı ğı müd dət-
də qərb mü hi ti nin tə si ri al tı na dü şüb, 
hətt  a sk rip ka çal ma ğı və rəqs et mə yi 
öy rə nib. 1891-ci il də Hin dis ta na qa-
yı dan Mo han das iki il Bom bey və 
Rac kot şə hər lə rin də və kil iş lə yib, 
son ra qo hum la rı nın tək li fi  lə Cə nu bi 
Af ri ka da Hin dis tan ic ma sı na hü quq 
dərs lə ri keç mə yə ge dib və 1893-1914-
cü il lər də ora da ça lı şıb.

O, 1919-1948-ci il lər də hind mil li-
azad lıq hə rə ka tı nın ən nü fuz lu li de ri idi.

Ma hat ma Qan di nin duası uzun il-
lər dir ki, onun mə nə vi gü cü nün gös-
tə ri ci si ki mi qə bul olu nur:

“İla hi!
Hə qi qə ti güc lü lə rin üzü nə de mək 

üçün mə nə yar dım elə.
Zəifl  ə rin al qı şı nı və sev gi si ni qa-

zan maq, ya lan söy lə mə mək üçün 
mə nə dəs tək ol.

Əgər mə nə var-döv lət ve rə cək sən-
sə, xoş bəxt li yi mi al ma.

Əgər mə nə güc ve rə cək sən sə, mu-
ha ki mə qa bi liy yə ti mi ək silt mə.

Əgər uğur ve rə cək sən sə tə va zö-
kar lı ğı azalt ma.

Əgər mə nə tə va zö kar lıq ve rə cək-
sən sə nü fu zu mu aşa ğı sal ma.

Gö rü nə nin o bi ri üzü nü ta nı ma ğı-
ma yar dım elə.

Dü şün cə lə rim lə ra zı laş ma dı ğı na 
gö rə mə nə qar şı olan la rı xain lik də  
suç la yıb on la rın qar şı sın da gü nah-
kar və ziy yə tə düş mə yi mə im kan 
ver mə.

Mə nə özü mü se vən ki mi di ğər lə-
ri ni sev mə yi, di ğər lə ri ni mü ha ki mə 
edən ki mi özü mü də mü ha ki mə et-
mə yi öy rət

Uğur la rı mın ba şı mı gi cəl lən dər-
mə yi mə im kan ver mə.

Uğur suz lu ğa dü çar ol sam da, 
ümid siz li yə qa pıl ma ğı ma im kan ver-
mə.

Uğur suz lu ğun uğur dan əv vəl ki sı-
naq ol du ğu nu xa tır la ma ğı mı tə min 
elə.

Mə nə xe yir xah lı ğın güc lə rin ən 
bü yü ğü ol du ğu nu, in ti qam ar zu su-
nun zəifl  i yin za hi ri gö rü nü şü ol du-
ğu nu öy rət.

Əgər mə nə var-döv lət ver mə sən, 
ümi di mi əlim dən al ma.

Əgər uğur qa zan ma ğı ma im kan 
ver mə sən, uğur suz lu ğa üs tün gəl-
mək üçün ira də mi əlim dən al ma.

Əgər mə ni sağ lam lıq dan məh rum 
et sən, inan cın lüt fü nü ver. 

Əgər in san la ra zi yan vur sam, mə-
nə üzr is tə mək gü cü nü ver.

Əgər in san lar mə nə zi yan vur sa, 
mə nə əfv et mək və mər hə mət gü cü 
ver.

İla hi! Əgər sə ni unut sam, sən mə ni 
unut ma!”

86 yaş lı pe şə kar ma car tər cü mə çi Ka to Lomb uzun 
sü rən öm rün də 16 dil öy rə nib. Hə min dil lə ri də 
müs tə qil şə kil də, an caq dərs lik lər dən is ti fa də et-
mək lə və bə dii ədə biy yat oxu maq la mə nim sə yib. 

O, özü nün dil mə nim sə mə üsu lu haq qın da “Mən dil lə ri ne cə 
öy rə ni rəm” ad lı ki tab qə lə mə alıb. Ka to Lom bun dil öy rən mə-
yə ya naş ma sı nın əsa sın da “ta ma mi lə di lə müb tə la lıq” prin si pi 
– qa ram ma ti ka nı ori ji nal mətn lər lə pa ra lel oxu maq və şi fa hi 
nitq də da ha çox is ti fa də edi lən sa bit söz bir ləş mə lə ri ni öy rən-
mək du rur. 

Ka to Lomb di lin mə-
nim sə nil mə sin də nə ti-
cə ni müəy yən ləş di rən 
sa də bir for mul tək lif 
edir: sərf olun muş vaxt 
+ ma raq = nə ti cə; ya xud 
bir qə dər də də qiq ləş-
dir sək: (sərf olun muş 
vaxt + ma raq) / utanc 
(səhv et mək qor xu su) 
= nə ti cə 

Ka to Lomb ki ta bın da 
dil öy rə nən lə rə aşa ğı-
da kı 10 məs lə hə ti ni də 
ve rib:

1. Dil lə hər gün 
məş ğul ol. Əgər heç 
vax tın yox dur sa, heç 
ol ma sa, on də qi qə ni öy-
rən di yin di lə ayır. Bu nun la sə-
hər lər məş ğul ol maq xü su si lə 
yax şı nə ti cə ve rir.

2. Əgər məş ğul ol maq hə və-
sin həd dən ar tıq tez zəifl  ə yir sə, 
özü nü öy rə nən ki mi gös tər mə 
və bun dan əl çək mə. Hər han-
sı baş qa bir for ma seç: ki ta bı 
bir ya na qoy, ra dioya qu laq as, 
dərs lik dən əl çə kib lü ğə ti və-
rəq lə.

3. Heç vaxt 
əz bər lə mə, heç nə yi ay-
rı-ay rı lıq da, kon tekst dən çı xar-
maq la öy rən mə.

4. Ye ri dü şən də is ti fa də et mək 
üçün bü tün “ha zır ifa də lə ri” ilk 
növ bə də kö çür və əz bər lə.

5. Müm kün olan hər şe yi – 
rek lam löv hə lə ri ni, afi  şa lar da kı 
ya zı la rı, tə sa dü fən eşit di yin söh-

bət lə ri - fi k rən tər cü mə et mə yə 
ça lış. Bu hə mi şə, hətt  a yo rul muş 
be yin üçün də is ti ra hət dir. 

6. Yal nız müəl li mi nin dü zə liş 
ver dik lə ri ni öy rən mək la zım-
dır. Özü nün dü zə liş olun ma mış 
mətn lə ri ni tək rar oxu ma; mət ni 
dö nə-dö nə oxu yan da is tər-is tə-
məz bü tün müm kün səhv lə ri ilə 
yad da qa lır. Əgər sər bəst məş-

ğul olur san sa, yal nız 
əv vəl cə dən düz gün-
lü yü nə əmin ol du ğun 
mət ni oxu.

7. Ha zır ifa də lə ri, 
idiom la rı kö çür və bi-
rin ci şəx sin di lin də ya-
dın da sax la.

8. Xa ri ci dil ey ni 
vaxt da hər tə rəf dən 

– qə zet oxu maq la, 
ra dio din lə mək lə, 
dubl yaj olun ma mış 
fi lm lə rə bax maq la, 
dərs lik lər üzə rin də 

iş lə mək lə, ya zış maq-
la, dost lar la gö rü şüb-

da nış maq la – hü cum 
olu na sı qa la dır.
9. Da nış maq dan çə kin-

mə, müm kün səhv lər dən 
qorx ma, ək si nə, xa hiş elə ki, 
səhv lə ri ni dü zəlt sin lər.

10. Möh kəm əmin ol ki, nə 
olur-ol sun, məq sə di nə ça ta caq-
san, çün ki, sə nin sar sıl maz ira-
dən və qey ri-adi də rə cə də dil 
öy rən mək qa bi liy yə tin var.
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Kato Lombun xarici dil 
öyrənənlərə 10 nəsihəti



M.E.RYA BO VA
Fəl sə fə elm lə ri dok to ru, 

pro fes sor

Tər cü mə in san möv cud-
lu ğu nun ant ro po lo ji 
əla mə ti və hu ma ni tar 
elm lər də dərk im kan-

la rı nın şər ti dir; ey ni za man da, 
o, sırf aka de mik ma te ri ya de yil, 
ək si nə, eh ti ras və toq quş ma lar 
sa hə si dir. Tər cü mə in di ki dövr-
də fəl sə fi  prob lem ola bi lər mi? 
N.S.Av to no mo va tər cü mə ni 
dərk, şərh və ün siy yət va si tə si 
ki mi ba şa düş mə yə im kan ve rən 
müx tə lif ça lar lı mə sə lə lə ri bir sı-
ra ya düz mək lə,  bu suala müs bət 
ca vab ve rir. “De yə sən, yu nan fəl-
sə fə sin dən baş qa bü tün Av ro pa 
fəl sə fə lə ri bir dil dən baş qa di lə 
və bu ya ra dı cı lıq la əla qə də olan 
bir mə də niy yət dən di gər mə-
də niy yə tə tər cü mə pro se sin də 
(la tın, ital yan, fran sız, al man və 
baş qa dil lər də fəl sə fi  an la yış lar 
və ka te qo ri ya lar be lə ya ra nıb) 
mey da na çıx ıb .

Bu na bax ma ya raq, fəl sə fə fi k-
rin for ma laş ma sı nın dil va si tə lə ri 
prob le mi ni bə zən ey ni nə al ma dı-
ğı ki mi, tər cü mə ni diq qə tə la yiq 
fəaliy yət qis min də, heç də hə mi şə 
nə zə rin də sax la ma yıb”. Fəl sə fə və 
tər cü mə nin bu də qiq ifa də si “ya-
ra dı cı lıq” ter mi nin dən is ti fa də və 
fəl sə fə nin in ki şa fın da tər cü mə nin 
ro lu nun eti raf edil mə si ilə diq qə ti 
çə kir...

Bey nəl xalq əla qə lə rin can lan dı ğı 
və baş qa mə də niy yət lə rə ma ra ğın 
art dı ğı dövr də tər cü mə mə sə lə lə ri 
da ha ak tual əhə miy yət kəsb edir. Axı 
tər cü mə mə də niy yət lə ra ra sı ün siy yə-
tin əsas va si tə lə rin dən bi ri dir. Bu nun-
la be lə, bi zi ma raq lan dı ran prob lem 
linq vis ti ka da da, fəl sə fə də də ki fa yət 
qə dər sət hi təd qiq edi lib. Tər cü mə yə 
həsr olun muş ək sər fəl sə fi  təd qi qat-
lar tər cü mə ni her me nev ti ka (id rak 
və in terp re ta si ya nə zə riy yə si), id rak 
nə zə riy yə si (da ha çox əks et dir mə 
nə zə riy yə si), ün siy yət fəl sə fə si və s. 
ba xı mın dan araş dı rır, hə min elm sa-
hə lə ri də psi xo lo gi ya, psi xo linq vis ti-
ka, se miolo gi ya, kul tu ro lo gi ya və s. 
ma te rial la rı nı təd qiq edir. Am ma fi k-
ri miz cə, fəl sə fə də tər cü mə nin hə min 
fəl sə fi  ya naş ma lar dan nis bi su rət də 

ası lı ol ma yan, hətt  a, ək si nə, on la ra 
ay dın lıq gə ti rən müs tə qil nə zə riy yə-
si də müm kün dür. Hə min nə zə riy yə, 
bu nun müm kün lü yü nü özü ay dın-
laş dır dı ğı na gö rə,  fəl sə fə üçün tər-
cü mə nin saf-çü rük edil mə si nin da ha 
mü kəm məl nə zə riy yə si ni nə zər də 
tu tur.

Tər cü mə - ilk növ bə də, dil pro se-
si dir. Bu, heç də ye ni ol ma yan ha di-
sə özü nün tək cə dar tex ni ki fəaliy-
yət for ma sı ki mi dərk olun ma sı nı 

yox, həm də in san la rın mə də niy yət, 
mən tiq sa hə sin də key fi y yət sıç ra-
yış la rı üçün zə min ha zır la yan ya ra-
dı cı lıq fəaliy yə ti ki mi tə za hü rü nü, 
on la rın in no va si ya axın la rı ya rat-
maq qa bi liy yə ti nin dər ki ni tə ləb 
edir, şəx siy yə tin, bir lik lə rin, bü tün 
cə miy yə tin da ha yax şı in ki şa fı üçün 
özül ya ra dır. 

Tər cü mə nə dir axı? Bu, “dəb də-
bə li xal ça nın gö zə gö rün mə yən as-
ta rı” (M. de Ser van tes), “uto pi ya” 
(Ote qa-i-Qas set), ya xud, ək si nə, 
“mü na sib söz lə rin tər cü məolun-
maz lıq hü du du na can ge dib ça tan 
inad kar ax ta rış la rı dır” (Hö te). Tər-
cü mə ni qı sa şə kil də (sö zün dar mə-
na sın da), bir dil dən baş qa di lə çe-
vir mə yin tex ni ki pro se si, müvafi q 
dil lə ri bi lən, bir di lin işa rə lə ri nin 

kom bi na si ya la rı nı di gər di lin işa rə-
lə ri nin kom bi na si ya la rı ilə də yiş di-
rə rək, çe vir mə yi ba ca ran müəy yən 
adam la rın sə nə ti ki mi nə zər dən ke-
çir mək olar. Tər cü mə, bir tə rəf dən,  
onun kö mə yi ilə uti li tar gün də lik 
mə sə lə lə ri həll et mək va si tə si dir. 
Mə sə lən, ba za ra ge dib nə sə al maq 
la zım dır, am ma ora da baş qa dil də 
da nı şır lar. Di gər tə rəf dən isə, tər cü-
mə - ən cid di ya ra dı cı lıq dır, mə də-
niy yət lə rin in terp re ta si ya sı nın, on-
la rın xü su siy yət lə ri nin, mən ti qi nin 
ən va cib for ma sı dır.

Tər cü mə an la yı şı (sö zün ge niş 
mə na sın da) onun tər cü mə-izah, bir 
tə rə fi  ilə izah ka te qo ri ya sı na da xil 
olan qat  ki mi saf-çü rük edil mə si ni 
tə ləb edir. Dil tər cü mə si də ümu-
mi ləş di ri ci ya ra dı cı lıq və pe şə tək-
ra rı na cəhd ki mi, şəx si hə ya tı nı öz 
qütb lə ri ara sın da aş ka ra çı xa rır.

Hər bir tə bii dil, Se pir-Uorf nə zə-
riy yə si nə uy ğun ola raq, baş ve rən 
müx tə lifl  i yi aş ka ra çı xa rır. Se pir-
Uorf fər ziy yə sin də de yi lir ki, di lin 
qu ru lu şu dü şün cə nin qu ru lu şu nu 
və xa ri ci alə mi dər ket mə üsu lu nu 
müəy yən ləş di rir. Bu na gö rə də, dil 
– in terp re ta si ya alə ti dir. Bu fər ziy yə 
V. Fon Hum bold tun fəl sə fi  linq vis-
tik nə zə riy yə sin dən mey da na gə lib. 
Hə min fər ziy yə dən be lə çı xır ki, bir 
tə bii dil dən di gər tə bii di lə tər cü mə-
nin tam uy ğun lu ğu möv cud de yil. 
H.G.Qa da mer qeyd edir: “Tər cü mə 
tə ləb edi lən yer də bir dil də de yi lən 
və baş qa dil də ifa də edi lən söz lə rin 
də qiq mə na la rı ara sın da kı uy ğun-
suz luq la – hə min uy ğun suz lu ğu 
ta ma mi lə ara dan qal dır maq heç 
za man müm kün ol mur – ba rış maq 
la zım gə lir”. K.Ajek də ey ni fi  kir-
də dir: “Əl bətt  ə, əgər di li işa rə lər 
sis te mi ki mi nə zər dən ke çir sək, on-
da eti raf et mək la zım dır ki, işa rə lər 
ara sın da kı st ruk tur əla qə lə ri ay rı-
ay rı dil lər ara sın da ta ma mi lə müx-
tə lif dir; bir di lin hər han sı işa rə si nin 
hə min dil sis te min də tut du ğu yer, 
o di lin tər cü mə si nə cəhd gös tə ri lən 
di gər di lin işa rə si nin o dil sis te min-
də tut du ğu ye rə qə tiy yən ox şa mır”.

Bu nun la əla qə dar ola raq, if rat, 
tam tər cü mə nin qey ri-müəy yən li yi 
prob le mi haq qın da da nı şan Ame ri-
ka fi  lo so fu U.Kuay nın bu ide ya sı nı 
xa tır lat maq is tər dim: “Bir dil dən di-
gər di lə tər cü mə üsul la rı - müx tə lif 
yol lar la müəy yən ləş di ri lə bi lər, on-
lar dan hər bi ri isə nitq meyil lə ri nin 
bü tün məc mu su ilə uy ğun dur, am-
ma bir-bi ri ilə uy ğun de yil”. Uay nın 
fi k ri bu ra da aşa ğı da kı ki mi nə zə rə 
çar pır: ifa də lə rin mə na sı nı hə rə kət 
xü su siy yət lə rin dən ayır maq müm-
kün ol ma dı ğın dan, hər də fə də qiq 
tər cü mə yə cəhd gös tə rən şəxs dən 
bir bə ra bər li yi iki məc hul la həll et-
mək zə ru rə ti ilə üz lə şir; tər cü mə 
edi lən ifa də nin qar şı lı ğı və hə min 
ifa də yə uy ğun gə lən hə rə kət üsu-
lu na mə lum qa lır. U.Kuayn hətt  a 

“doğ ma” di lə də if rat tər cü mə nin 
qey ri-müm kün lü yü müd dəası nı 
ya yıb. Onun fi k rin cə, hər bir adam 
di gər ada mın di li nə çox mə na lı tər-
cü mə və in terp re ta si ya edi lən şəx si 
di lə ma lik dir.

T.Kun və XX əs rin son la rı nın 
di gər nü fuz lu fi  lo sofl  a rı da, əsa-
sən, hə min fi k rə şə rik dir lər. T.Kun 
qeyd edir: “Müx tə lif nə zə riy yə lə-
rin tə rəf dar la rı, yə qin ki, müx tə lif 
mə də ni və dil bir lik lə ri nin üzv lə ri-
nə ox şa yır lar. Bu pa ra le liz mi dərk 
edib be lə bir fi k rə gə li rik ki, hər iki 
qrup müəy yən mə na da haq lı dır. Bu 
möv qe mə də niy yə tə və onun in ki-
şa fı na şa mil edil dik də nis bi xa rak-
ter da şı yır”.

Yu xa rı da qeyd edi lən dən be lə bir 
nə ti cə çı xar maq olar ki, müx tə lif 
mə də ni bir lik lə rin nü ma yən də lə ri 
ona gö rə bir-bi r lə ri ni dərk et mək 
iq ti da rın da de yil lər ki, bir tip dil-
dən baş qa tip di lə tər cü mə qə tiy yən 
müm kün de yil. Bu cür ba xış nöq tə si 
fi k ri miz cə, həd dən ar tıq if rat olar dı. 
Çün ki ey ni mə də ni-ta ri xi və dil bir-
lik lə ri nin nü ma yən də lə ri bir-bi ri lə-
ri ni yax şı ba şa dü şür lər.

Yad dil li mət nin tər cü mə si “müt-
ləq həm yad mə də niy yət lə ta nış lıq, 
həm də onun la zid diy yət lə mü şa yiət 
olu nur. Bu mü na qi şə pro se sin də in-
san öz mə də niy yə ti ni, dün ya gö rü-
şü nü, hə ya ta və in san la ra öz mü na-
si bə ti ni da ha də rin dən dərk et mə yə 
baş la yır”. Əgər so nun cu fi k ri şərh 
et sək, on da şəx siy yə tin in ki şa fı nın 
tə rifl  ə rin dən bi ri ilə qar şı la şa rıq. 
Mü na qi şə - zid diy yə tin for ma sı dır, 
zid diy yət, da ha doğ ru su, onun həll 
edil mə si isə in ki şa fın əsas mən bə yi-
dir. Bu hal da söh bət ay rı ca bir mə də-
niy yə tin nü ma yən də si ki mi, fər din 
ya rat dı ğı yad dil li mətn dən ge dir sə, 
on da fər din özü nün in ki şa fı müt ləq 
zid diy yə tin hə min for ma sı nın – mə-
də niy yət lər zid diy yə ti nin həl li ilə 
əla qə dar dır. Bu na gö rə də, yad dil-
li lik, sa də cə ün siy yət va hi di, ya xud 
mə lu ma tın ötü rül mə si va si tə si yox, 
həm də şəx siy yə tin for ma laş ma sı nın 
ən va cib me xa niz mi dir.

Öz zir və lə ri ilə fəl sə fə nin ka te qo-
rial qa tı na ge dib çı xan dil tər cü mə si-
nin həd dən ar tıq va cib li yi nə də dir? 
Tər cü mə ka te qo rial sə viy yə də - hər 
şey dən əv vəl, yad dil li li yin hökm 
sür dü yü, mə də ni bir lik lə rin toq quş-
ma sın dan ya ran mış qə za təh lü kə-
si nin, ay rıl ma nın möv cud ol du ğu, 
on lar dan hər bi ri nin öz mən ti qi ilə 
yal nız hə qi qə tən əv vəl lər va hid sa-
yı lan  mən ti qin, bəl kə də cə miy yət 
və özü üçün da ğı dı cı par ça sı na çev-
ril di yi for ma laş ma dır. Bu ra da söh-
bət də yi şən, di na mik dün ya da çox 
yük sək mü rək kəb li yə ma lik olan 
və ziy yət dən ge dir. Bu, çox va cib dir. 
Mə sə lə  dil lə rin sa yı nın çox ol ma-
sın da de yil, yad dil li lik və ziy yə ti nin 
ge niş lən mə sin də, də yiş mə sin də, 
mü rək kəb ləş mə sin də dir. 

Tər cü mə nin zə ru ri li yi in san la rın ye-
ni mə də ni əsas da bir ləş mə si üçün alt-
qu rum ya rat ma sın da dır. Tər cü mə nin 
pe şə ki mi izah dan, sö zün əsl mə na sın-
da daimi izah, in no va si ya la bo ra to ri-
ya sın dan fər qi məhz bun dan iba rət dir. 
Bu na gö rə də tər cü mə iki li ma hiy yə tə 
ma lik dir, həm də özü nün ən yük sək 
tə za hür lə rin də sırf işa rə sa hə si nə (cid di 
de sək, bu müm kün de yil, am ma bu na 
can at maq la tər cü mə ni sa də ləş dir mək 
olar) nü fuz edir. Tər cü mə - hə mi şə mə-
də niy yət lə rin hü dud la rın da baş ve rir, 
bu sə bəb dən də onun tə rəfl  ə ri nin və cə-
hət lə ri nin ar tan sa yın da mə də niy yət lə-
rin qar şı lıq lı nü fuz et mə si nə müəy yən 
şə rait ya ra dır ki, bu da son mə qam da 
mə də niy yət lə rin dil lə ri ara sın da kı mü-
na si bət lər sa hə sin də ya ra nan izah dan 
iba rət dir. Bu ra da dil lə rin, mə də niy-
yət lə rin və s. in no va si ya la rın for ma laş-
ma sı nın alt qu ru mu ya ra nır, di lin in ki-
şa fın dan ay rıl maz olan mə də niy yət 
ye ni lə şir. Bu ra da di lin iki li ma hiy yə ti-
nin özü dil çər çi və sin dən çı xır və so sial, 
et nik və i.a. mü na qi şə yə şə rait ya ra dır.

Dil sa hə sin də tər cü mə fəaliy yə ti şəx-
siy yə tin özü nü in ki şaf et dir mə si nin 
for ma sı dır. Ona gö rə ki, in san get-ge də 
mü rək kəb lə şən (dil lə rin sa yı ar tır) cə-
miy yət şə raitin də bir dil dən di gər di lə 
tər cü mə et mək lə in tel lek tual cə hət dən 
in ki şaf edir və sa vad la nır.

Tər cü mə - tək cə hər han sı mət ni bir 
dil dən baş qa di lə söz bə söz çe vir mək 
de yil, in tel lek ti in ki şaf et dir mək dir. Ona 
gö rə ki, ye ni di li mə nim sə yə-mə nim sə-
yə ye ni mə də niy yə ti dərk edir sən, di gər 
mə də niy yət lə rin dər ki isə on la rın müx-
tə lifl  i yin dən ası lı dır. Bu iki tə rəfl  i pro ses, 
bi rin ci si, fər di də yi şik li yə, ikin ci si isə, 
fərd va si tə si ilə küt lə vi də yi şik li yə gə ti-
rib çı xa rır. İn sa nın mə də ni po ten sialı nın 
yük səl mə si nə ti cə sin də isə şəx siy yə tin 
in ki şa fı və bü töv lük də cə miy yə tin in ki-
şa fı üçün şə rait ya ra nır. 

Son da qeyd edim ki, tər cü mə ilə 
fəl sə fə nin nis bə ti prob le mi ümum-
hu ma ni tar prob lem lə rə ya xın laş maq 
im ka nı ve rir. Fi lo sofl  ar və fi  lo loq lar 
hə min im kan dan is ti fa də edib “da-
nı şıq lar ma sa sı ar xa sın da əy lə şə”, bir 
sı ra or taq təd qi qat lar apa ra bi lər lər.

Tər cü mə etdi: NƏRİMAN
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fəl sə fi  ya naş ma lar dan nis bi su rət də lu na mə lum qa lır. U.Kuayn hətt  a 

Tər cü mə nin 
fəl sə fi əsas la rı

Tərcüməçilər haqqında aforizmlər
  Bir şeiri tər cü mə elə mək üçün gə rək şairi yax şı ta nı ya san. 

Ser gey Ave rint sev
  Tər cü mə lü ğə tin bit di yi yer dən baş la yır.
  Mən sö zü yox, fi k ri tər cü mə edi rəm. 

İero nim St ri dons ki
  Poetik tər cü mə va cib dir, an caq müm kün de yil. 

Yev ge ni Vit kovs ki
  Na bo kov “One gin”i rus di lin dən çe vir sə də, in gi lis di li nə çe vir-
mə yib. 

Bra yan Boyd
  Tər cü mə çi bir gö zə lin na mə lum üs tün lük lə ri ni tə rifl  ə yən və 
onun la ta nış ol ma ğa sövq edən va si tə çi ni xa tır la dır.

İohann Vol fanq Hö te
  Oxu cu nun gö zün dən qa çan şey tər cü mə çi nin gö zün dən qa ça 
bil məz. 

Ki çik Pli ni
  Tər cü mə çi nin müəl li fə mü na si bə ti mey mu nun in sa na mü na si-
bə ti ki mi dir. 

Hen rix Hey ne
  Tər cü mə çi tap yor (rəqs məc lis lə rin də piano ça lan adam) yox,  
ak kom pa niator (mü şa yiət çi) ol ma lı dır. 

Si giz mund Kr ji ja novs ki
  Poezi ya nı tər cü mə et mək müm kün de yil. Mə gər mu si qi ni tər cü-
mə elə mək olar?

Vol ter
  Kim mətni hərfb  ə hərf tər cü mə edir sə, de mə li, al da dır, kim də-
qiq tər cü mə et mir sə, de mə li, ələ sa lır. 

Ye qu da ben İlai
  Tər cü mə poetik ya ra dı cı lı ğın qü sur la rı na işıq, gö zəl li yi nə isə 
köl gə sa lır. La kin tər cü mə çi nin öz ana di li ni mü kəm məl ləş di rir. 

An tuan de Ri va rol
  Tər cü mə ya zı nı bir dil dən başqa di lə de yil, bir üs lub dan baş qa 
üs lu ba çe vir mək dir.

Ul rix Vi la mo viç-Mel len dorf
Hazırladı: N.ƏLİYEVA
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Bor jo mi də is ti ra hət edən lər yə-
qin, “Fi ru zə” adı nı eşi dib lər. Mir-
zə Rza xan bu is ti ra hət evi ni hə yat 
yol da şı nın şə rə fi  nə tik di rib, bu ra da 
həm də məs cid in şa et di rib, Bor jo-
mi ça yı nın hər iki tə rə fi n də qu yu 
qaz dı rıb. Qır mı zı kər piç dən ti kil-
miş, uçu lub-da ğı lan məs cid bi na sı 
in di də durur. Tifl is me mar lı ğın-
dan kəs kin şə kil də fərq lə nən, İran 
üs lubun da ti kil miş - fi  ru zə rəng li, 
gö zəl na xış lar la bə zə dil miş bi na-
nın fa sa dı bu ra gə lən lə rin diq qə ti ni 
hə mi şə cəlb edib. Ey va nın içə ri si, 
di var lar və ta van güz gü ki mi par-
laq na xış lar la bə zə di lib. Hər iki ev 
“İran kon su lu nun evi” ad la nır. Hər 
iki bi na nın di va rın da ası lan ki çik 
löv hə də “Mir zə Rza xan” söz lə ri 
ya zı lıb.

Son ra lar “Fi ru zə” ad lan an bi-
na da sa na to ri ya açı lıb, elə onun 
ya xın lı ğın da da ikin ci kor pus in şa 
olu nub. 1990-cı il lər dən isə sa na to-
ri ya öz funk si ya sı nı iti rib və ya lınz 
na dir abi də sta tu su nu qo ru yub 
sax la yıb. 

Gür cüs tan Mə də ni İr sin Mü ha-
fi  zə si Mil li Agent li yi Bor jo mi də 
ta ri xi “Fi ru zə” ti ki li si nin bər pa sı nı 
hə ya ta ke çi rir. Bor jo mi ça yı nın va-
di sin də Bor jo mi par kı nın gi rə cə-
yin də yer lə şən bi na Gür cüs tan-İran 
əla qə lə ri nin müx tə lif mər hə lə lə ri ni 
əks et di rir. Sa na to ri ya ləğv olu-
nan dan son ra il lər bo yu ba xım sız 
qal mış bi na ya xın lıq da kı qa ya dan 
daş la rın tö kül mə si, elə cə də ya ğın-
tı la rın təsiri, in san la rın la qeyd li yi 
və düz gün ol ma yan is tis ma rı nə-
ti cə sin də az qa la ta ma mi lə məhv 
ol muş du. Mə də ni İr sin Mü ha fi  zə si 
Mil li Agent li yi nin ayır dı ğı və sait lə 
2010-cu il də “Me mar lar-ci” la yi hə 
ema lat xa na sı “Fi ru zə” ni il kin gö-
rü nü şü nə qay tar maq üçün bi na nın 
bər pa la yi hə si ni ha zır la dı. “Res tav-
ra tor lar və şir kət” MMC tərəfi ndən 
işə başlanıldı. La yi hə yə gö rə, bi na-
nın tam konst ruk si ya sının, fa sad-
la rı və in ter ye ri nin bər pa sı hə ya ta 
ke çi ri lir. Ey va nın və otaq la rın bə-
zək-dü zə yi, na xış la rı, de ko ra tiv 
ink rus ta si ya la rı ye ni ləş di ri lə cək, 
ba yı rın da elekt rik sis tem lə ri və 
da xi lin də mü hən dis kom mu nika-
si ya la rı qu raş dı rı la caq. La yi hə nin 
ye kun mər hə lə sin də əra zi də tam 
abad lıq iş lə ri apa rı la caq. 

“Fi ru zə” meh man xa na bi na sı 
1892-ci il də İran sə fi r li yi nü ma-
yən də si nin si fa ri şi ilə in şa olu nub. 
Mav ri tan me mar lıq üs lu bun da in-
şa edil miş ti ki li nin bə dii me mar lıq 
də yə ri ni İran, Av ro pa və gür cü in-
cə sə nə ti nin sin te zi müəy yən edir 
və Gür cüs ta nın dün yə vi tə yi nat lı 
ti ki li lə ri ara sın da fərq li yer tu tur. 
Bi na İran mül ki me mar lı ğı na xas 
olan de ko ra tiv na xış lar la bə zə di lib. 

Bir qə dər də Mir zə Rza xan ba-
rə də. İran or du su nun ge ne ra lı, 
dip lo mat, ic ti mai-si ya si xa dim, 
əs lən türk olan Mir zə Rza xan İrə-
va ni (Da neş) 1853-cü il də Təb riz də 
ana dan olub. Onun İran ge ne ra lı, 
həm çi nin, sə fi r ol muş oğ lu Ər-
fəüd döv lə Hə sən xan 1895-ci il də 
Tifl  is də ana dan olub, İs veç rə də, 
Pa ris də, Mo na ko da xü su si mək-
təb lər də təh sil alıb, İran or du sun-
da hər bi xid mə tə baş la yıb. O, ge-
ne ral rüt bə si nə qə dər yük sə lib, at lı 
dəs tə nin ko man da nı olub, Azər-
bay can da və Lo res tan da qi yam la-
rı ya tı rıb. Pəh lə vi re ji mi döv rün də 
sə fi r ki mi fəaliyyət gös tə rib, 1984-
cü il də Teh ran da dün ya sı nı də yi-
şib. 

Mir zə Rza xan ilk təh si li-
ni ata sın dan alıb, son ra Tif li sə 
gə lib, bu ra da İran döv lə ti nin 
baş kon su lu, həm yer li si Mir zə 
Mah mud xa nın kö mək çi si ki-
mi qul luq edib. O, 1883-cü il-
də ar tıq baş kon su lun bi rin ci 
müavi ni və zi fə si ni ic ra et mə yə 
baş la yıb. Rza xan son ra lar Pe-
ter burq, İs tan bul və İs veç də 
kon sul müavi ni, baş kon sul və 
sə fir vəzifələrinə tə yin edi lib. 
Onun ic ti mai xa dim ki mi for-
ma laş ma sın da Mir zə Mah mud 
xa nın bö yük ro lu olub. O, Tif lis-
də iş lə yən də rus di li nə mü kəm-
məl yi yə lə nib, köməkçi lik dən 
kon su lun tər cü mə çi si, bir qə dər 
son ra bi rin ci müavi ni və zi fə si-
nə qə dər yük sə lib. Mir zə Rza 
xan özü nə lə qəb gö tü rərək “Da-
neş” ki mi məş hur olub. Hə yat 
yol da şı Lüd mi la Ser vis Bö yük 
Bri ta ni ya dip lo ma tı nın qı zı idi, 
soykö kü rus za də gan la rı olan 
De mi dov la ra ge dib çı xır dı. 

Mir zə Rza xan Da neş Tifl  is də 
ça lı şan da Mah mud xa nın tək li-
fi , və liəhd Mu zəff  ə rəd din Mir-
zə nin fər ma nı ilə yavər tə yin 
olu nub. 1886-cı il də Xo ra san da 
rus lar la əra zi mə sə lə si nin həl li 
za ma nı İran tə rəf dən Sü ley man 
xan Əf şar və ona tər cü mə çi  tə-
yin olun muş Mir zə Rza xan işti-
rak edib. 

Mir zə Rza xan Xo ra san dan 1886-
cı il də qa yı dıb və Nəs rəd din şa hın 
baş yavəri olub. Son ra lar Xa ri ci İş-
lər Na zir li yi Nəs rəd din Şa hın ica-
zə si lə Mir zə Rza xa nı Pe ter bur qa 
tər cü mə çi və ka tib və zi fə si ni ic ra 
et mə yə gön də rib. Ba ca rıq və sə riş-
tə si nə zə rə alı nan Mir zə Rza xan 
bir sı ra xa ri ci öl kə lər də mü hüm 
və zi fə lə r ye ri nə ye ti rib. Nəha yət, 
o 1889-cu il də Tifl  is ə baş kon sul 
tə yin edi lib, hə min və zi fə ni 1895-
ci ilə dək ic ra edib. 1895-ci il də 
isə Mir zə Mah mud xa nın əvə zi-
nə İra nın Ru si ya da sə la hiy yə t li 
nü ma yən də si və zi fə si nə tə yin 
olu nub. O, hə min il də “Ər fəüd-
döv lə” (döv lə tin yük sək ada-
mı) tituluna la yiq gö rü lüb. 

Mir zə Rza xan Ru si ya 
döv lə ti lə ya na şı, İra nın İs-
veç və Nor veç də də sə-
la hiy yət li nü ma yən də si 
olub. O, 1901-ci il də İs tan-
bul sə fi r li yi nə tə yin edi lib, 
iş gü zar və ba ca rıq lı dip lo-
mat ki mi fəaliy yə ti ni bu ra-
da da uğur la da vam et di rib. 
O, 1910-cu il də və zi fə dən azad 
olu nan dan son ra Mo na ko ya ge-
dib, ora da özü nə qəs rə bən zə yən 
ev tik di rib, hə min şə hər də ya şa-
ma ğa baş la yıb. Hə min evə “Da-
neş gah” (Da ne şin iqa mət ga hı) 
adı ve ri lib. 1913-cü il də isə 
Teh ra na qayıdaraq, bir ne-
çə ay Mir zə Mə həm mə də li 
xa nın təş kil et di yi Na zir lər 
Ka bi ne tin də əd liy yə na zi ri 
və zi fə si ndə işləyib. Ka bi ne tin sü-
qu tun dan son ra ona İran döv lə ti 
tə rə fi n dən 56 min tü mə nə ya xın 
təqaüd tə yin edi lib. 

Mir zə Rza xan Ər fəüd döv lə 
1937-ci il də 84 ya şın da Teh ran da 
dün ya sı nı də yi şib. Hərb çi və dip-
lo mat, məş hur alim ki mi şöh rət 
qa zan mış Mir zə Rza xan “Mün-
tə xə ba ti-Da neş”, “Di va ni-Göv hə-
ri-Xa və ri” və sair əsər lə rin müəl-
li fi  dir. Onun “Məs nə vi yi-sülh” 
poema sı bir sı ra xa ri ci dil lə rə 
tər cü mə olu nub. O, dip lo ma tik 
fəaliy yə ti döv rün də müx tə lif il-
lər də dün ya nın bir çox öl kə lə ri nin 
or den və me dal la rı ilə təl tif edi lib. 

Mir zə Rza xan vax ti lə Tifl  is də 
rus di lin də ki çik bir ki tab nəşr et-
di rib. Hə min ki tab da öz hə ya tı nın 
ay rı-ay rı an la rın dan söh bət açır. 
Nəşr dən mə lum olur ki, çox xe yir-
xah, hu ma nist, nə cib bir şəx siy yət 
olub, hə ya tın da qə ri bə, ta le yük lü 
ha di sə lər baş ve rib. 

...“Tifl  is də rus di li ni öy rən di yim 
vaxt lar pan sion da ya şa yır dım. Rus 
di li dərs lə ri nə Va no Əli xa nov ad-
lı ba la ca oğ lan gə lir di. O, hər də fə 
kon fet gə ti rər, dost la rı na pay la yar-
dı. On lar ara sın da mən də var dım. 
Bir də fə mə nə kon fet ve rən də xa-
nım Stas yu le viç dən dərs alan və 
nə dən sə mən dən xo şu gəl mə yən 
bir qız Va no ya de di: “Bə yəm ta ta ra 
kon fet ver mək olar?..”

Ba la ca Va no ona tə rəf çev ri lib tam 
cid diy yə ti lə ca vab ver di: “O na ni yə 
kon fet ver mə yim? Bir vaxt kon sul 
ola caq və Tifl  is də ya şa ya caq. Son ra 
öz evin də şa hın ana dan ol du ğu gü nü 
qeyd edə cək, atəş fə şa nlıq təş kil edə-
cək, mə ni zi ya fə tə də vət edə cək və şir-
niy ya ta qo naq edə cək!”

Təx mi nən 20 il dən son ra mən 
ye nə də Tifl  i sə, am ma bu də fə baş 
kon sul ki mi qa yıt dım. İlk də fə şa-
hın ana dan ol du ğu gü nü qeyd 
edən də ba la ca oğ la nın söz lə ri ya dı-
ma düş dü. Əla zi ya fət təş kil et dim, 
Va no Əli xa no vu ara yıb ax tar dım 
və evi mə də vət et dim. Evi min ey-
va nın dan atəş fə şa nlı ğa bir gə ba xır, 
şir niy yat ye yir dik. Məhz elə bu an 
ona kim ol du ğu mu de dim, irə li cə-
dən söy lə dik lə ri nin mö cü zə li şə kil-
də ger çək ləş di yi ni xa tır lat dım”. 

Mi zə Rza xan hə min ev də tez-
tez zi yafət lər ve rir di. O döv rün 
kübar mühiti bu ra yı ğı şır dı . 

Onun hə ya tın dan bu ev ilə əla qə-
dar olan da ha bir ma raq lı  epi zod: 

“Bir də fə ge cə ya rı sı ey ni za man-
da həm də evim olan kon sul lu ğa 
qa yıt dım. Bi na nın gi rə cə yin də dö-
şə mə yə sə ri lib yu xu ya get miş kur-
ye ri miz Məm mə də li ni gör düm. 
Xid mət çi dən bu nun sə bə bi ni so ru-
şan da, mə nə ca vab ver di ki, hə yat 
yol da şı ilə da la şıb və ev dən ge-
dib. Bu ra da sı ğı na caq xa hiş et mək 
üçün gə lib və mə ni göz lə yə-göz lə yə 
skam ya da yu xu ya ge dib. Son ra sü-
rü şüb, bu na gö rə dö şə mə də ya tıb. 

Çox əsə bi ləş dim, onu oyat-
maq is tə dim, la kin nə cib 
hiss lər əsə bi mi üs tə lə di. Fik-
rim dən vaz keç dim. Ba yır da 
bərk şax ta ol duğun dan onu 
qo va bil mə dim, ya zı ğım gəl-
di. Kur yer lə söh bə ti mi sə hə rə 
tə xi rə sa lıb yat maq üçün ota-
ğı ma qalx dım. Qa pı nı içə ri-
dən açar la bağ la dım. Yu xu da 
ha lım çox pis ləş di. Bərk baş 
ağ rı la rı hiss edib oya na bil mə-
dim. Mə nə elə gə lir, qış qı ra bil-
dim, so nra da hu şu mu itir dim. 

Sə hər özü mə gəl əndə evi min 
ba ğın da, yer də otu rmuş dum. 
Ba şı mın üs tün də Məm mə də li 

da yan mış dı, na ra hat lıq la mə-
nə ba xır dı. Mə lum ol du ki, 

xid mət çi bu xa rı nın bo ru su nu 
er kən bağ la yıb, tüs tü evi mə do-
lub. Xoş bəxt lik dən, qı ş qı rı ğı mı 
Məm mə də li eşi dib, qa pı nı sın dı-
rıb içə ri gi rib, mə ni xi las edib. 

Qə fi l dən dərk et dim ki, ge cə 
onu oya dıb ba yı ra qov say dım, 
in di öl müş düm!”

Onun xa ti rə lə rin dən gö-
rü nür ki, edi lən yax şı lıq 
it mir. 

Mir zə Rza xan tifl  is li lə-
rə də yar dım edib. 

Bir də fə qız mar gü nəş al tın-
da kü çə də iş lə yən fəh lə ni gö rür. 
Mir zə on dan gün də nə qə dər qa-

zan dı ğı nı so ru şur. Ay dın olur ki, 
hə min oğ lan bü tün gü nü beş qə pi yə 
iş lə yir, hə min pu lu da təh sil üçün yı-
ğır. Mir zə Rza xan ona təh si li ni ba-
şa vu ra na ki mi ay lıq mə va cib tə yin 
edir. Belə misalların sayı çoxdur.

Mir zə MƏM MƏ DOĞ LU
Tifl  i s

“Fi ru zə” və 
Mir zə Rza xan

Mir zə Rza xan Xo ra san dan 1886-
cı il də qa yı dıb və Nəs rəd din şa hın 
baş yavəri olub. Son ra lar Xa ri ci İş-
lər Na zir li yi Nəs rəd din Şa hın ica-
zə si lə Mir zə Rza xa nı Pe ter bur qa 
tər cü mə çi və ka tib və zi fə si ni ic ra 
et mə yə gön də rib. Ba ca rıq və sə riş-
tə si nə zə rə alı nan Mir zə Rza xan 
bir sı ra xa ri ci öl kə lər də mü hüm 
və zi fə lə r ye ri nə ye ti rib. Nəha yət, 
o 1889-cu il də Tifl  is ə baş kon sul 
tə yin edi lib, hə min və zi fə ni 1895-
ci ilə dək ic ra edib. 1895-ci il də 
isə Mir zə Mah mud xa nın əvə zi-
nə İra nın Ru si ya da sə la hiy yə t li 
nü ma yən də si və zi fə si nə tə yin 
olu nub. O, hə min il də “Ər fəüd-
döv lə” (döv lə tin yük sək ada-
mı) tituluna la yiq gö rü lüb. 

Mir zə Rza xan Ru si ya 
döv lə ti lə ya na şı, İra nın İs-
veç və Nor veç də də sə-
la hiy yət li nü ma yən də si 
olub. O, 1901-ci il də İs tan-
bul sə fi r li yi nə tə yin edi lib, 
iş gü zar və ba ca rıq lı dip lo-
mat ki mi fəaliy yə ti ni bu ra-
da da uğur la da vam et di rib. 
O, 1910-cu il də və zi fə dən azad 
olu nan dan son ra Mo na ko ya ge-
dib, ora da özü nə qəs rə bən zə yən 
ev tik di rib, hə min şə hər də ya şa-
ma ğa baş la yıb. Hə min evə “Da-
neş gah” (Da ne şin iqa mət ga hı) 
adı ve ri lib. 1913-cü il də isə 
Teh ra na qayıdaraq, bir ne-
çə ay Mir zə Mə həm mə də li 
xa nın təş kil et di yi Na zir lər 

şan da, mə nə ca vab ver di ki, hə yat 
yol da şı ilə da la şıb və ev dən ge-
dib. Bu ra da sı ğı na caq xa hiş et mək 
üçün gə lib və mə ni göz lə yə-göz lə yə 
skam ya da yu xu ya ge dib. Son ra sü-
rü şüb, bu na gö rə dö şə mə də ya tıb. 

Çox əsə bi ləş dim, onu oyat-
maq is tə dim, la kin nə cib 
hiss lər əsə bi mi üs tə lə di. Fik-
rim dən vaz keç dim. Ba yır da 
bərk şax ta ol duğun dan onu 
qo va bil mə dim, ya zı ğım gəl-
di. Kur yer lə söh bə ti mi sə hə rə 
tə xi rə sa lıb yat maq üçün ota-
ğı ma qalx dım. Qa pı nı içə ri-
dən açar la bağ la dım. Yu xu da 
ha lım çox pis ləş di. Bərk baş 
ağ rı la rı hiss edib oya na bil mə-
dim. Mə nə elə gə lir, qış qı ra bil-
dim, so nra da hu şu mu itir dim. 

Sə hər özü mə gəl əndə evi min 
ba ğın da, yer də otu rmuş dum. 
Ba şı mın üs tün də Məm mə də li 

da yan mış dı, na ra hat lıq la mə-
nə ba xır dı. Mə lum ol du ki, 

xid mət çi bu xa rı nın bo ru su nu 
er kən bağ la yıb, tüs tü evi mə do-
lub. Xoş bəxt lik dən, qı ş qı rı ğı mı 
Məm mə də li eşi dib, qa pı nı sın dı-
rıb içə ri gi rib, mə ni xi las edib. 

Qə fi l dən dərk et dim ki, ge cə 
onu oya dıb ba yı ra qov say dım, 
in di öl müş düm!”

Onun xa ti rə lə rin dən gö-
rü nür ki, edi lən yax şı lıq 
it mir. 

rə də yar dım edib. 
Bir də fə qız mar gü nəş al tın-

da kü çə də iş lə yən fəh lə ni gö rür. 
Mir zə on dan gün də nə qə dər qa-

Mir zə Rza xanMir zə Rza xan
Bor jo mi də is ti ra hət edən lər yə-

Tifl  i sin D.Çon-
kad ze kü çə sin də 
(keç miş İ.Qu do-
viç kü çə si) ki çik, 

ya ra şıq lı bir ev var. “İ ran 
kon su lu nun evi” ad la nan 
hə min tikili, ar tıq ya şa yış 
evi de yil, bu na bax ma ya-
raq, o, hələ də İran kon su lu 
Rza xa nın adı ilə bağ lı dır. 
Vaxtilə hə min bi na da kon-
sul Mir zə Rza xan ya şa yıb. 



Rəng sis tem lə ri 
Rəng kar lıq təc rü bə si 

gös tə rir ki, bir çox rəng 
və ça la rı qa rış dır maq la 
ye ni rəng lər al maq müm-
kün dür. Dün ya nın ma-
hiy yə ti ni tap ma ğa ça lı şan 
na tu ra list-fi  lo sofl  ar tə biət 
ha di sə lə ri ni təhlil edib hər 
şe yi his sə-his sə ayı ran da 
(yer bə yer edən də) qır mı-
zı, ya şıl və göy rəng lər dən 
iba rət “əsas rəng” təs ni fa-
tı nı ya ra dıb lar. 

1860-cı ilə Maks vell RGB 
(Red, Green, Blue) sis te-
mi ni ya ra da na qə dər İn-
gil tə rə də də uzun müd dət 
qır mı zı, sa rı və göy baş lı ca 
rəng lər sa yı lıb. Bu sis tem 
hal-ha zır da mo ni tor və te-
le vi zor la rın elekt ron-şüa 
bo ru cuq la rı nın rəng ək set-
dir mə sis tem lə ri nin əsa sı nı 
təş kil edir.  

İlk mü kəm məl rəng sis-
te mi ni Leonar do da Vin-
çi ya ra dıb. O, nəin ki rəng 
müx tə lifl  i yi ni al tı rəng lə - 
ağ, sa rı, ya şıl, göy, qır mı zı 
və qa ra - məh dud laş dır ma-
ğın müm kün lü yü nü irə li 
sü rüb, həm çi nin, rən gi iki 
əsas cə hə tə (bə dii və fi  zi ki) 
ayı rıb.

Bö yük al man şairi və fi -
lo so fu İohan Vol fanq Hö te 
1400 sə hi fə lik “Rən gin tə-
biəti haq qın da elm” əsə ri ni 
özü nün bü tün poetik əsər-
lə rin dən üs tün qiy mət lən-
di rib. Hö te rən gə komp leks 
ya na şıb, onun psi xo lo ji və 
fi  ziolo ji cə hət lə ri ni də rin dən 
öy rə nib.

Rəng çar xı
ko lor is ti ka nın 

əsa sı dır
Rəng çar xı – bir-bi ri ilə 

har mo ni ya təş kil edən 

rəng lə ri asan lıq la ta pıb uy-
ğun laş dır maq üçün bü tün 
rəng lə ri əha tə edən rəng 
spekt ri dir. Hə min çarx dan  
in cə sə nə tin bir çox sa hə-
lə rin də, ge yim və in ter yer 
di zay nın da, fl o ris ti ka, vi-
zaj, fo to sə nə ti, kom pü ter 
di zay nı, həm çi nin, par ça 
və ti kin ti sə na ye sin də is ti-
fa də edi lir. 

Ümu miy yət lə, rəng çar xı 
- rəng və rəng kom bi na si-
ya sı ilə məş ğul olan adam-
lar üçün va cib va si tə dir.

İlk rəng çar xı XVII-XX 
əsr lər də, il kin rəng nə zə-
riy yə lə ri ilə bir gə ya ra nıb. 
Ən ge niş ya yı la nı yed di 
rəng qur şa ğın dan və al-
qır mı zı rəng dən iba rət 
sək kiz böl mə li rəng çar-

xı dır.  Hə min çarx da qır-
mı zı, sa rı, ya şıl, göy əsas 
rəng lər sa yı lır və on la ra 
neyt ral rəng lər ki mi na-
rın cı, ma vi, bə növ şə yi 
və al-qır mı zı rəng lər əla-
və edi lir. Rəng çar xın da 
ey ni mə sa fə də bir-bi ri ni 
əvəz lə yən bi rin ci və ikin-
ci də rə cə li rəng lər var. İki 
bi rin ci də rə cə li rən gin qa-
rı şı ğın dan on la rın ara sın-
da kı ikin ci də rə cə li rəng 
alı nır.

Rəng çarx la rı adə tən 
is ti və so yuq zo na la ra 
bö lü nür.

İs ti rəng lər qır mı zı, na-
rın cı, sa rı və neyt ral rəng-
lər, so yuq rəng lər göy, 
ma vi, ya şıl və ke çid rəng-
lə ri – gö yüm tül-bə növ şə-
yi, gö yüm tül-ya şıldır.

İs veç rə rəs sa mı, ye ni sə-
nət  nə zə riy yə çi si  İohan-
nes İtt  e nin rəng çar xı 
di zay ner lə rin əsas alət lə-
rin dən dir. Bü tün öm rü nü 
rəng lə ri araş dır ma ğa həsr 
et miş İ.İtt  en “Rəng sə nə ti” 
ki ta bı nın müəl li fi  dir. İtt  e-
nin ki ta bı di zayn sa hə sin-
də in di də is ti fa də edi lir. 

İtt  e nin rəng çar xı
Rəng haq qın da ilk el mi 

nə zə riy yə Maarif çi lik döv-
rün də İs sak Nyu to nun işı-
ğın dis per si ya sı (ay rıl ma, 
sə pil mə, par ça lan ma) ha-
di sə si ni kəşf et mə sin dən 

son ra ya ra nıb. Rəng lə ri 
sis tem ləş di rən Nyu ton 
mu si qi mo de li nin ox şa rı 
ki mi, his sə li rəng çar xı nı 
ya ra dıb. 

Nyu to nun rəng çar xı
Di gər rəng çar xı nın müəl-

li fi  olan bö yük mü tə fək kir 
Hö te nin ya naş ma sı fərq-
li dir. Onun fi k rin cə, rəng 
tə biət də möv cud olan ob-

yek tiv var lıq dır. Hö te rəng-
lə ri əsas və qa rı şıq rəng lə rə 
ayı rıb.

Hö te nin rəng çar xı
Baş qa bir al man ali mi və 

fi  lo so fu Vil helm Os val dın 
daimi spekt ral rəng çar xın-
da 3 əsas rəng var.  Bun lar da 
RGB  rəng  mo de li nin əsa sı-
nı təş kil edən qır mı zı, göy 
və ya şıl rəng lər dir. Sırf ağ və 
qa ra rəng lər isə yox dur. 

Os val dın rəng çar xı

Rəng har mo ni ya sı
Ox şar rəng lə rin kom-

bi na si ya sı – rəng çar-
xın da 3 ya na şı rən gin 
kom bi na si ya sı dır. 

Komp li men tar (əks) rəng-
lə rin kom bi na si ya sı – rəng 
çar xı nın diamet ri nin kün-
cün də yer lə şən iki əks rən gin 
kom bi na si ya sı dır. 

Kom bi nə edil miş komp-
li men tar (əks kom bi na si ya 
– əks rəng lə rin kom bi na si-
ya sı nın nis bə tən zəif kont-
rast for ma sı dır. Bu ra da bir 
rəng iki bir-bi ri nə ya xın 
olan əks rəng lə uy ğun la şır.

Klas sik triada – bir-bi riy-
lə ey ni mə sa fə də yer lə şən 
3 rən gin kom bi na si ya sı dır. 

Düz bu caq lı kom bi na si-
ya da bir-bi ri nə əks tə rəf də 
yer lə şən 2 cüt rəng və on-
la ra ox şar rəng gö tü rü lür. 
Bu va riant da ha rən ga rəng 
ol sa da, rəng lə rin se çil mə-
sin də də qiq lik tə ləb edir. 

Psi xo loq lar təs diq lə yir ki, 
rəng se çi min də bü tün öm rü 
bo yu ey ni rəng qam ma sı-
na sa diq qal maq olar, an caq 
han sı sa dövr də ta ma mi lə 
əks rəng lə rə xü su si meyil 
ya ra na bi lər. Rəng çar xı ndan 
düz gün is ti fa də et mək lə di-
zayn iş lə rin də, şə kil, fo to və 
ya is tə ni lən kom po zi si ya da 
mü kəm məl rəng qam ma sı 
ya ra da bi lər si niz.
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sək kiz böl mə li rəng çar-

xı dır.  Hə min çarx da qır-

olan əks rəng lə uy ğun la şır.

KO LO RİS Tİ KA - 
rənglərin di li

Məş hur la rın 
dil haq qın da 

de dik lə ri
  Di li xalq ya ra dır, fi  lo loq lar kəşf edir və  sis tem ləş di rir, 
ya zı çı lar isə onun üzərində söz sənəti ya ra dır lar.  

V.Be lins ki

  Di lin pi si-yax şı sı ol mur... Çün ki dil yal nız güz gü dür. 
O güz gü yə gi ley lən mək yer siz dir. 

S.Dov la tov

  Çox dil bi lən ada mın san ki bir qı fı la bir ne çə aça rı var. 
Vol ter

  Dil – fi k rin li ba sı dır. 
S.Con son.

  Xa ri ci dil bil mə yən adam öz di li ni də yax şı bil məz. 
İ.Hö te.

  Dil elə bir qur ğu dur ki, gə rək ya yının cı rıl da mağına 
im kan ver mə yə sən. 

A.Ri va rol

  Dil lər ara sın da fərq o qə dər bö yük dür ki, bir dil də ko-
bud səs lə nən söz o bi ri dil də ta mam fərqli səs lə nir. 

D.Dray den

  Dil və söz ağa cın bu da ğı və yar pa ğı ki mi dir.
A.Pe res

  Dil xal qın tə fək kü rü nün güz gü sü dür; hər ir qin in tel-
lek ti ste reotip ki mi di li nə ke çir və me dal ki mi ora həkk 
olu nur. 

X.Se xa dor 

  Nə olur-ol sun, doğ ma dil doğ ma lı ğın da qa lır. Ürək dən 
da nış maq is tə sən, ağ lı na bir fran sız sö zü gəl məz. Əgər 
se çil mək is tə yir sən sə, bu baş qa mə sə lə. 

L.Tols toy

  Yal nız ölü dil lər əbə diy yə tə qo vu şur. 
A.Ri va rol 

  Hər di lin öz söz axı nı, har mo ni ya sı var. 
K.Bat yuş kov.  

  Bir xal qın xa rak te ri ni bil mək is tə yir sən sə, əv vəl cə 
onun di li ni öy rən. 

Pi fa qor 

  Di li qo ru maq la zım dır. Dil sa də və zə rif ol ma lı dır. 
A.Çe xov

  Əgər di lə öz şi rə sin dən, kö kün dən bəh rə lən mə yə və öz 
ma ya sın da qıc qır ma ğa im kan ver mə sə niz, dil zən gin-
ləş məz, müasir tə ləb lə rə ca vab ver məz. 

V.Dal 

  Yax şı ifa də edil miş fi  kir bü tün dil lər də müd rik səs lə nir. 
D.Dray den

  Dil – taq qıl da dıb mu si qi çal dı ğı mız çat la mış qa za-
na ox şa yır.  Bu səs, elə bil, ayı rəq si üçün nə zər də 
tu tu lub.

Q.Flo ber

  Ən mü kəm məl dil o dil dir ki, onun vasitəsilə az söz lə 
bö yük mə na ifa də edə bi lə sən.

P.Buast

  Gö zəl dil, hətt  a ən sar saq fi k rə də lə ya qət do nu 
gey indi rir. 

V.Şve bel

  Şeir di li ilə nəsr di li ara sın da fərq ax tar maq yer siz dir. 
Saf şeir di li ni oxu yub ba şa çat dır maq ol maz, saf nəsr 
di li ni isə öy rən mə yə dəy məz. 

U.Oden

  Di li ni bil mə di yin ada mın nə vaxt sus du ğu nu da 
bil məz sən.

S.Lei

Ça pa ha zır la dı: N.ƏLİ YE VA

kom bi na si ya sı dır. ya ra dıb. 

rəng lə ri asan lıq la ta pıb uy-
ğun laş dır maq üçün bü tün 
rəng lə ri əha tə edən rəng 
spekt ri dir. Hə min çarx dan  
in cə sə nə tin bir çox sa hə-
lə rin də, ge yim və in ter yer 
di zay nın da, fl o ris ti ka, vi-
zaj, fo to sə nə ti, kom pü ter 
di zay nı, həm çi nin, par ça 
və ti kin ti sə na ye sin də is ti-
fa də edi lir. 

- rəng və rəng kom bi na si-
ya sı ilə məş ğul olan adam-
lar üçün va cib va si tə dir.

əsr lər də, il kin rəng nə zə-
riy yə lə ri ilə bir gə ya ra nıb. 
Ən ge niş ya yı la nı yed di 
rəng qur şa ğın dan və al-
qır mı zı rəng dən iba rət 
sək kiz böl mə li rəng çar-sək kiz böl mə li rəng çar-

KO LO RİS Tİ KA - KO LO RİS Tİ KA - 

Bü tün dövr-
lər də rəng lər 
xalq la rın bə-
dii özü nüifa də 

va si tə si olub. Rəng in-
sa nın emo sional reak-
si ya sı na tə sir edir. Hə-
lə 1810-cu il də bö yük 
al man şairi və fi  lo so fu 
İ.V. Hö te de yib: “Rəng 
emo si ya lar oya dan işıq 
məh su lu dur”. 
Ko lo ris ti ka – rəng ha-
qqın da, rən gin tə biəti, 
əsas, qa rı şıq və əla və 
rəng lər, rən gin xa rak te-
ris ti ka sı, rəng ça lar la rı, 
rəng lə rin qa rış dı rıl ma-
sı, rəng har mo ni ya sı və 
rəng mə də niy yə ti, elə cə 
də rəng di li haq qın da 
elm dir.

3 rən gin kom bi na si ya sı dır. 
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Uşaq ədə biy ya tı, xü-
su si lə na ğıl la rı mız 
haq qın da araş dır ma-
nı da vam et dir mək 

üçün ələ al dı ğım da ha bir ne çə 
ki ta ba (konk ret ola raq 9 ki tab) 
bax dıq dan son ra va cib bir sual 
qar şı sın da qal dım: “Əgər ax ta-
rış lar ı mız za ma nı əsas lı, bə dii 
də yə ri olan, sö zün əsl an la mın-
da, uğur lu uşaq ədə biy ya tı nü-
mu nə si ad lan dı ra bi lə cə yi miz 
əsə rə iyir mi nin, otu zun bi rə 
nis bə tin də də rast gə lə bil mi-
rik sə, bu araş dır ma nı da vam et-
dir mə yin mə na sı var mı? “Yox-
dur” de yib, möv zu nu bağ la maq 
ən yax şı və doğ ru ad dım ol maz-
dı mı? 

Am ma “yox dur” de mək işin 
çox asan çö zü müdür. Çün ki də-
fə lər lə qeyd et di yi miz ki mi, son 
15-20 ildə  kə miy yət eti ba ri lə yük-
sə liş var, uşaq lar üçün xey li say da 
na ğıl dərc olu nub. Müəl lifl  ə ri ara-
sın da is mi ye tə rin cə bəl li olan lar 
da var, sa də cə ma raq gös tə rə rək, 
boş lu ğu dol dur maq xa ti ri nə bu 
yo la (məq sə din ali li yi ni qə tiy yən 
şüb hə al tı na al ma dan de yi rəm!) 
baş vu ran lar da... 

Am ma key fi y yət ba xı mın dan... 
poezi ya ilə, şeir lə mü qa yi sə də 
uşaq na ğıl la rı sa hə sin də elə bir 
acı na caq lı hal hökm sü rür ki, əlac-
sız qa lıb əv vəl lər qə lə mə alın mış 
mətn lə rə dö nə-dö nə və ye ni dən 
qa yı dı şa da, tək rar nəş rə də haqq 
qa zan dır ma lı olur san (Mə sə lən, 
heç bir na şi ri “Tıq-tıq xa nım”ı tək-
rar-tək rar nəşr et di yi nə gö rə qı na-
ya bil məz sən). 

Bu sual haq qın da dü şün dük-
də isə ümu mən na ğıl la rı mı zı göz 
önü nə gə ti rə rək or taq bir nə ti cə çı-
xar ma ğa, ey ni və ox şar, həm çi nin 
zəif nöq tə lər üzə rin də dur ma ğa 
ça lış dım. Nə dir o na ğıl lar da ax ta-
rıb da tap ma dı ğı mız, gör mək is tə-
yib də gö rə bil mə di yi miz? Har da-
dır boş luq lar? 

Və bu za man is tər-is tə məz 
dün ya ya zı çı la rı nın na ğıl la rı nı 
xa tır la ma lı ol dum. Ya dı ma ilk 
dü şən klas sik na ğıl çı la rın Zo luş-
ka sı, Pal tar sız hökm da rı, Çək mə-
li pi şi yi, No xud üs tün də ya tan 
şah za də si ol sa da, on la rın üzə-
rin də da yan ma yıb bir qə dər ya-
xın keç mi şə üz tut dum. Və... İlk 
ola raq ağ lı ma Uzun co rab Pep pi 
(Ast rid Lindq ren), Dam da ya şa-
yan Karl son (Ast rid Lindq ren), 
Me ri Pop pins (Pa me la Tre vers), 
Çi pol li no (Can ni Ro da ri),  Şrek 
(Uil yam Steyk) ki mi na ğıl qəh rə-
man la rı gəl di...

Bunu bir kə na ra qo yub ye ni-
dən bi zim na ğıl la ra qa yıt dım... 
və... tam bir boş lu ğa düş düm. 
Göz önü nə gə tir di yim na ğıl lar-
da... möv zu? Var. Uşaq la ra nə sə 
öy rət mə is tə yi ne cə? O da həm çi-
nin. Bəs uşaq la rın öy rə nə bi lə cə yi 
nə lər sə? Var lı ğı nı da na bil mi rəm. 
Am ma... Hər ad dım da “aya ğın 
boş lu ğa dü şür”.  

Əv və la, diq qə ti çə kən əsas cə-
hət: bi zim na ğıl lar da öy rət mək, 
dərs de mək cəh di na ğıl ya rat maq, 
xa rak ter və ob raz ya rat maq cəh di-
ni o qə dər üs tə lə yir ki, bu, nəin ki 
uşaq la rı, elə bö yük lə rin öz lə ri ni 
be lə qı cıq lan dı rar. Di gər tə rəf dən 
də, məhz bu mis si ya ya kon sent ra-
si yaolun ma na ğıl da si tuasi ya nın, 
per so na jın de mək is tə di yi ni de yil, 
müəl li fi n öy rət mək is tə di yi ni önə 
itə lə yir ki, bu da na ğı lı na ğıl lıq dan 

çı xa rır, bə dii mətn ola raq key fi y-
yət siz ləş di rir. Mən hə lə psi xo lo ji 
tə sir ba xı mın dan öy rə dil mə li, təl-
qin edil mə li olan cə hət lə rin uşaq-
la ra bir ba şa de yil, nü mu nə gös-
tə ri lə rək (ədə biy yat an la mın da 
ya ra dı la raq) de yil mə li ol du ğun-
dan da nı şı ram. Uşaq la ra “be lə et” 
de yər sən, din lə məz, am ma et mə li 
ol du ğu hə rə kə ti gös tə rər sən (mə-
sə lən, öz tim sa lın da), o, anın da ol-
ma sa da, müəy yən za man dan son-
ra sə nin ar dın ca gə lər...

İkin ci si, bi zim na ğıl lar da (bu, 
bü töv lük də nəs ri miz də də tə sa düf 
edi lən prob lem dir) nəql olu nan əh-
va la ta da ha çox önəm ve ri lir. Sü jet 
qu ru lur, əh va lat nəql edi lir, am ma 
o bi tən ki mi han sı sa bir ob ra zın, 
xa rak te rin, si tuasi ya nın yad da qal-
ma pro se si real laş mır. Qı sa sı, yu-
xa rı da sa da la dı ğı mız dün ya na ğıl 
per so naj la rı, na ğıl xa rak ter lə ri, ob-
raz la rı nın ya ra dıl ma sı ça ba sı yox 
də rə cə sin də dir. Or ta da olan isə ye-
nə yas tı pən cə ayı lar, cik-cik sər çə-
lər, şə lə quy ruq tül kü lər, zəh mət-
keş arı lar, məs tan pi şik lər, çil çil 
xo ruz lar dır. Gö rün dü yü ki mi, hət-
ta se çil miş qəh rə man la rın xa rak-
te ri be lə mə lum söz lər lə tək ra rən 
“ya ra dı lır”. Əl bətt  ə, biz, hey van la-
rın na ğıl qəh rə man la rı na çev ril mə-
si nə eti raz et mi rik. Am ma han sı sa 
bir hey va na be lə bir “şə rəf” ve ri lir-
sə, onu baş qa “həm cins lə rin dən” 
fərq lən di rən bir xü su siy yət, heç 
ol ma sa, gös tə ril sin, qa bar dıl sın. O, 
adi per so naj – bu mə qam da, mə sə-
lən, ayı – ol maq dan çıx sın, fərq lən-
sin, yad da qal sın. Xa rak te ri zə edi-
lər kən ənə nə vi “kod laş dır ma dan” 
uzaq laş dı rıl sın.

Bir qə dər konk ret ləş di rək. Mə sə-
lən, ayı haq qın da ay rı-ay rı əh va lat la-
rın nəql lə ri baş ve rir (Məm məd El li, 
“Arı və ayı”, “Na ğıl lar” ki ta bı, Ba kı, 
2012 və Ələk bər Sa lah za də, “Me şə-
dən kü sən ayı”, Ba kı, 2010). Və ya 
sər çə haq qın da (Əli Sə məd li, “Sə-
da qət”, “Qan lı bə növ şə” ki ta bı, Ba-
kı, 1996 və Məm məd El li, “Də niz və 
sər çə”, “Na ğıl lar” ki ta bı, Ba kı, 2012). 
Bi rin ci na ğıl da ayı və arı lar la bağ lı 
bir əh va lat da nı şı lır. Ayı nın tən bəl 

arı la rın “için də üz dük lə ri”  ba lı ye-
mə si təs vir olu nur. Arı lar iş lək yol-
daş la rı nı hiy lə ilə pə tək dən uzaq-
laş dı rır lar ki, bal gö lün də üz sün lər. 
Am ma bu “xoş bəxt lik lə ri” uzun 
sür mür. Çün ki bir ayı o ba la şə rik 
çı xır. Yə ni cə za lan dı rıl ma baş ve rir. 
Əl bətt  ə, be lə bir cə za lan dır ma nın ol-
ma sı uşaq la ra öz “me saj”ını çat dı rır: 
“Yol da şı na xə ya nət et mə”, “İş lə mə-
dən diş lə mək ol maz” və s. Am ma 
na ğıl da ha di sə baş ver mir. Sa də cə, 
da nı şı lır. Təs vir can lı lı ğı da ye tə rin-
cə de yil ki, bu da na ğı lı sı ra dan edir. 
İkin ci na ğıl da isə ayı nın me şə dən 
kü süb get mə si əh va la tı nəql edi lir.  
Bu ra da ən azın dan və bi rin ci na ğıl-
dan fərq li ola raq, sa də cə əh va lat da-
nı şıl mır, həm də heç ol maz sa ayı nın 
bir xü su siy yə ti ilə onun xa rak te ri nin 
yad da qal ma sı na cəhd edi lir: me şə-
dən kü sən ayı. Bu həm na ğıl qəh rə-
ma nı nın, həm na ğıl adı nın, həm də 
möv zu su nun diq qət çək mə si, yad da 
qal ma sı üçün yar dım çı ele ment dir 
(ümu miy yət lə, Ələk bər Sa lah za də-
nin na ğıl ya ra dı cı lı ğın da bu xü su siy-
yət çox diq qət çə kir. Onun na ğıl la-
rın da xa rak te rin müəy yən edil mə si 
üçün bir əsas key fi y yət ön pla na 
çı xa rı lır: “İtən ka ran daş la rın na ğı-
lı”, “Oxa tan kir pi nin na ğı lı”, “Tən-
ha ağa cın na ğı lı” və s. Bu nun la da, 
han sı sa ümu mi dən xü su si yə doğ ru 
yol alı nır). Sər çə lər lə bağ lı hər iki na-
ğıl da isə ox şar əh va lat la rın bir qə dər 
müx tə lif va riant lar da nəql edil mə si 
baş ve rir və bu da öz növ bə sin də, 
on la rın yad da qal ma sı na ma ne olur. 
Əh va lat ola raq de yil, na ğıl ola raq. 
Çün ki on suz da bu əh va la tın ədə-
biy ya tı mız da də fə lər lə “oya dıl ma sı” 
pro se si baş tu tub. 

Be lə lik lə, nə ti cə də oxu cu – uşaq 
mə lum bir əh va la tı – sər çə nin 
dim di yin də su da şı ma sı əh va la tı-
nı müx tə lif ver si ya lar da din lə miş 
olur. Bi rin də sər çə ya nan me şə ni 
sön dür mə yə ça lı şa raq dim di yin də 
su da şı yıb me şə yə öz sə da qə ti ni 
gös tə rir sə, di gə rin də yu mur ta la rı-
nı oğur la mış də niz dən ey ni yol la 
in ti qam al ma ğa ça lı şır. Bir da ha 
diq qət çə kim: hər iki na ğıl bəl li əh-
va la tın iki va rian tı dır...

Və ya... Ke çəl (Məm məd El li, “Ke-
çə lin mə həb bə ti”, Na ğıl lar, Ba kı, 
2012), Ko roğ lu (“Ko roğ lu ol ma ğın 
sir ri”, Ba har qa ta rı, Ba kı, 1999), Ax-
maq Pad şah (Əli Sə məd li, “Ax maq 
pad şa hın na ğı lı”, “Qan lı bə növ şə”, 
Ba kı, 1996) ki mi na ğıl qəh rə man la rı 
na ğıl lar da han sı məq səd lə və han-
sı məz mu nun or ta sın da olur lar sa 
ol sun lar, ye nə də yad da ola nın tək-
rar lan ma sın dan baş qa bir təəs sü rat 
ya ra da bil mir lər. Hətt  a bu na ğıl lar-
da bə zən ənə nə vi ola na ye ni mü-
na si bət sər gi lən sə, mətn lə rin ye ni 
va riant la rı ya ra dıl sa be lə, heç bir 
ye ni qəh rə man əv vəl ki Ko roğ lu-
dan, Ke çəl dən, Ax maq Pad şah dan 
önə ke çə bil mir... 

Nə ti cə də də bi zim na ğıl lar da 
mey da na çı xan (ya ra dı lan de mi-
rəm) ob raz lar xa rak te rə, qəh rə-
ma na çev ri lə, yad daş la ra kö çə bil-
mir lər. Və ya be lə də de mək olar: 
bü tün na ğıl la rın qəh rə ma nı ya 
ümu mi lik də han sı sa hey van (mə-
sə lən, ayı, sər çə, arı və s.) olur, ya 
han sı sa bir uşaq (ad qə tiy yən fərq 
et mir, çün ki ümu mi dən fər di yə 
ad la mır), ya xud da kö kü klas sik 
na ğıl la rı mı za ge dib çı xan Ko roğ lu, 
Də də Qor qud, Bey rək və s. 

Mən cə, bi zim na ğıl la rı mı zın zər-
bə vu ru la caq ən zəif yer lər indən 
bi ri məhz bu dur. 

Dün ya na ğıl la rın dan bə zi lə ri nin 
ad la rı nı xa tır lat mam isə tə sa dü fi  
de yil. Mə sə lən, yu xa rı da Me ri Pop-
pin sin adı nı çək dim. Sə bəb? Əlin də 
çə ti ri (de tal sə nət kar lı ğı mə sə lə si! 
Uşaq ya ra dı lan qəh rə ma nı bü tün-
lük lə, ən in cə de tal la rı na qə dər 
xə ya lın da can lan dı ra bil mə li dir!) 
olan, onun la is tə di yi an uça bi lən 

bu da yə qa dın həm gö rü nü şü, həm 
də xa rak te ri ilə ma raq lı dır, fərq li-
dir, qə ri bə dir. Na ğı lın elə ilk his sə-
lə rin dən ar tıq o (hətt  a ba ca rıq la rı-
nın və qə ri bə lik lə ri nin sər gi lən mə si 
pro se si baş la maz  dan əv vəl) öz qa ra 
ge yi mi, çə ti ri, çək mə lə ri, gö rü nü şü 
ilə oxu cu nu (bu mə qam da uşa ğı) 
ma raq lan dı rır. Bu ilk və ma raq lı 
de tal lar öz ar dın ca da ha ma raq lı 
ola caq ha di sə və əh va lat la rın gə lə-
cə yi ni vəd edir. O, hər şe yi ba ca-

rır, hər şe yi çat dı rır, hər işin öh də-
sin dən gə lir və ən əsa sı, fərq li dir, 
qey ri-adi dir, əy lən cə li dir, tə xəy yül 
sa hi bi dir. Be lə bir na ğıl qəh rə ma nı 
is tər-is tə məz yad da qa lır. Onun la 
uşaq la rın baş tu tan sə ya hət lə ri də, 
ya şa dıq la rı qə ri bə ma cə ra lar da, 
qey ri-adi ha di sə lər də məhz xa rak-
te rin for ma laş ma sı na mi nə və onun 
ət ra fın da baş ve rir. Məhz xa rak-
te rin yad da qal ma sı na yö nəl di lir. 
Ye ri gəl miş kən,  ad lan dı rıl ma nın, 
səs lən mə nin də va cib li yi ni unut-
ma yaq. Na ğıl qəh rə ma nı na ve ri lən 
adın əhə miy yə ti haq qın da əv vəl lər 
də qeyd et mi şik. Səs lən mənin, həm 
də ma raq lı səs lən mə nin şərt ol du-
ğu unu dul ma ma lı dır. 

Biz Me ri Pop pins haq qın da fi -
kir lə ri mi zi Karl son, ya xud Uzun-
co rab Pep pi, Şrek haq qın da da tək-
rar la ya bi lə rik...

İn di isə ənə nə vi sü jet lə rə ye ni dən 
qa yı dış mə sə lə si nə də to xun maq 
is tər dik. Mə sə lən, Əli Sə məd li nin 
“Tül kü tül kü nü bu yu rur, tül kü də 
quy ru ğu nu”, “Duz”, “Bir par ça tor-
paq”, “Ax maq pad şa hın na ğı lı” ki-
mi na ğıl la rı ma raq lı iş lən mə lə ri nə 
bax ma ya raq ta nış mo tiv lər üzə rin-
də iş lə nib. Mə sə lən, “Duz” na ğı lın-
da bir vi la yə tin xə zi nə si ni ta la ma ğa 
gə lən lə rin  hü cum la rı nın qar şı sı nı 
al maq üçün ora duz qo yul ma sın-
dan, gə lən lə rin du zu dad dıq dan 
son ra bir da ha hü cum et mə mə sin-
dən; “Tül kü tül kü nü bu yur ur, tül-
kü də quy ru ğu nu” na ğı lın da zərb 
mə sə lə da ya nan bir na ğıl ola raq bir 
tül kü nün tən bəl lik edib yem da lın-
ca get mə yə rək baş qa tül kü lə ri gön-
dər mə sin dən, on lar dan da əli üzül-
dük dən son ra öz quy ru ğu na bu işi 
tap şır ma sın dan bəhs olu nur. “Bir 
par ça tor paq” na ğı lın da isə bir ma-
ha lın müd rik baş çı sı nın düş mə nin 
gön dər di yi el çi lə rin tə lə bi ilə əv vəl 
qı zıl, son ra atı nı ba ğış la dı ğın dan, 
son ra oğ lu nu nö kər ver di yin dən, 
yal nız bir par ça tor pa ğa göz di kil-
di yi an dö yü şə atıl dı ğın dan söz açı-
lır. Bü tün bun lar tə bii ki, çox əhə-
miy yət li tər bi yə vi mə na yü kü nə 
ma lik əh va lat lar dır. On la rın bə dii 
cə hət dən zəif ol du ğu söy lə nə bil-
məz. Pro fes sional ya zı çı qə lə mi öz 
sö zü nü de yir. Am ma qeyd et di yi-
miz ki mi, bu na ğıl la rın ta nış və tez-
tez tək rar la nan mo tiv lər üzə rin də 
qu rul ma sı tam bir uğu run əl də 
olun ma sı na ma ne olur.

Bu sə bəb dən də, na ğıl ya ra dı cı lı-
ğı ilə məş ğul olan la rın sa da la dı ğı-
mız prob lem üzə rin də dü şün mə si 
va cib dir.

ya xud qəh rə man və 
xa rak ter prob le mi

rır, hər şe yi çat dı rır, hər işin öh də-
sin dən gə lir və ən əsa sı, fərq li dir, 
qey ri-adi dir, əy lən cə li dir, tə xəy yül 
sa hi bi dir. Be lə bir na ğıl qəh rə ma nı 
is tər-is tə məz yad da qa lır. Onun la 
uşaq la rın baş tu tan sə ya hət lə ri də, 
ya şa dıq la rı qə ri bə ma cə ra lar da, 
qey ri-adi ha di sə lər də məhz xa rak-
te rin for ma laş ma sı na mi nə və onun 
ət ra fın da baş ve rir. Məhz xa rak-
te rin yad da qal ma sı na yö nəl di lir. 
Ye ri gəl miş kən,  ad lan dı rıl ma nın, 
səs lən mə nin də va cib li yi ni unut-
ma yaq. Na ğıl qəh rə ma nı na ve ri lən ya xud qəh rə man və ya xud qəh rə man və 

Na ğıl la rı mız dakı 
boş luq lar...



Bi rin ci yar paq
...1915-ci ilin sa zaq lı de kabr ge-

cə lə rin dən bi rin də Pa ri sin qə dim, 
kir li da lan la rı nın han sın da sa bir 
qa dın dün ya ya uşaq gə ti rir di. 
Ana sı do ğu lan qız uşa ğı nı sə sə 
gəl miş po lis nə fə ri nin pla şı na bü-
rü yür və adı nı elə ora da ca qo yur: 
Edit. Sirk də ar tist lik edən Anett  
Ma ya rın öz öv la dı üçün elə dik lə ri, 
əs lin də, bu ra da ca bi tir və o, kör-
pə si ni öz va li deyn lə ri nə təh vil ve-
rib yo xa çı xır. Qız cı ğa zın ata sı Lui 
Qas yon da iki-üç gün son ra cəb hə-
yə yol la nır...

1917-ci il də mə zu niy yə tə gə lən 
sı ra vi Qas yon qı zı nı fa hi şə xa na da 
aş paz iş lə yən ana sı na təh vil ve rib 
ge dir.

...Edi tin mək təb döv rü çox tez 
bi tir...

Qız mü ha ri bə yə qə dər ak ro bat-
lıq et miş və cəb hə dən qa yı dan dan 
son ra ye nə də Pa ri sin kü çə lə rin də 
iş lə mə yə baş la yan ata sı na kö mək 
edir. Lui öz ma raq lı nöm rə lə ri ni 
gös tə rir, Edit isə mah nı oxu ya raq 
pul yı ğır dı. Be lə cə, baş-ba şa ve rib 
ya şa yır dı lar...  

İkin ci yar paq
...Edit, on dörd ya şı ta mam olan 

ki mi, ar tıq bö yü dü yü nü elan edə-
rək müs tə qil hə ya ta qə dəm qoy du 
və ata sın dan ay rı lıb süd dü ka nın-
da iş lə mə yə baş la dı. La kin ala qa-
ran lıq da ye rin dən qalx maq, süd 
şü şə lə ri ni be li nə şəl lə yib qaş qa ra-
la na ki mi şə hə ri do laş maq on suz 
da hə ya tı nın çox his sə si ni kü çə lər-
də ke çir miş qı zı o qə dər bez dir di 
ki, ye nə köh nə pe şə si nə dö nə si ol-
du. Qı sa müd dət iki dos tuy la, son-
ra da ba cı lı ğı Si mo na ilə iş lə mə yə 
baş la dı. Qız la rın gün də 300 fran ka 
ya xın qa zan cı olur du. 

Edi tin hə ya tı na ki şi lər çox er kən 
gir miş di – lap elə ata sın dan ay rı-
lan ki mi. Mün tə zəm ola raq aşiq 
olur, vu ru lur və elə ey ni mün tə-
zəm lik lə də sev gi li lə rin dən ay rı-
lır dı. Bü tün öm rü bo yu be lə ol du. 
Hə yat da bir de vi zi var dı: “Ki şi sə-
ni at maq haq qın da fi  kir lə şə nə dək 
gə rək özün onu ata san”.

Üçün cü yar paq
...Dün ya ya gə tir di yi ye ga nə uşa-

ğı nın ata sı da bu ba xım dan is tis na 
de yil di. Lui Dü pon la ta nış olan da 
Edi tin on yed di ya şı ta mam ol ma-
mış dı. Ta nış lıq la rı nın elə ilk gü nü 
oğ lan ba cı lıq la rın ya nı na köç dü. 
Otaq da ikin ci çar pa yı ol ma dı ğın-
dan, üçü bir yer də ya tır dı. Edit lə 
Lui-Mar se lin qı zı da düz bir il dən 
son ra, elə hə min şə rik li çar pa yı da 
dün ya ya gəl di.

Adı nı Se sil qoy duq la rı qız cı ğa zın 
do ğul ma sı Edi tin dü zə nin də heç 
nə yi də yiş mə di. Gənc ana pe şə si-
ni at maq fi k rin də de yil di. Lui ev də 
qa lıb kör pə yə ba xa bil mə yən də də 
onu özüy lə işə apa rır dı. Edi tə Pa-
ri sin ən aşa ğı əyar lı “Juan-lö-Pen” 
ka ba re sin də oxu maq tək li fi  gə lən də 
isə, Lui Dü po nun səb ri daş dı, “Ya 
mən, ya ka ba re!” de di və Edi tin se-
çi mi onun xey ri nə ol ma dı...

Qı zı ilə bir lik də Edi-
tin hə ya tın dan Lui də 
bir də fə lik si lin di. 
İn di ona öz məq-
sə di nə çat ma ğa 
kim sə ma ne çi lik 
tö rət mir di - qa ra-
buğ da yı, çə lim-
siz Edit Qas yon 
nə vaxt sa bü tün 
Fran sa nı səc də yə 
gə ti rən Edit Piafa 
çev ri lə cə yi nə bir 
an da şüb hə et mir-
di... 

Və çev ril di də. Bir 
ne çə il öt dü, gün lə rin 
bi rin də Edit Piaf 
ya  t a  ğ ı n  d a n 
qal xan da ar-
tıq məş hur 
idi. “ABC” 
mü zik-hol-
lun da kı de-
büt dən son-
ra onun adı 
bü tün qə zet-
lə ri bə zə yir di. 
Edi tin dün ya ya 
ikin ci – məhz 
da hi Edit Piaf 
ki mi gə li şi də hə-
min gü nə tə sa düf 
elə di...

Dör dün cü 
yar paq

...Ar tıq Edit Piaf bü-
tün Fran sa nın se vim-
li siy di, am ma özü nün 
sev dik lə ri də ba şı nın 
tü kü sa nı ol muş du. 
On la rın ha mı sı nı gec-
tez o özü yo la sa lır dı. 
Edi ti atıb get mək 
yal nız bir ki şi yə 
qis mət ol muş du. 
Onun adı Mar sel 
Ser dan idi.

1946-cı il də “Mə ra keş bom bar di-
ri” lə qə bi ni da şı yan bu boks çu nu 
ona təq dim et di lər. Mü ğən ni bu 
gö rü şü sı ra dan bi ri say dı ğın dan 
ona heç əhə miy yət ver mə miş di...

İş elə gə tir di ki, az son ra Edit 
Ame ri ka ya qast rol sə fə ri nə çıx dı; 
Mar sel heç ya dı na da düş mür-
dü, am ma bir müd dət dən son ra 
Nyu-York da kı te le fo nu na bir zəng 
gəl di. Hə min an Ame ri ka da həm-
və tə niy lə tə sa dü fi  gö rüş Edi tə xoş 
gəl miş di və pri ma don na Mar sel lə 
şam et mə yə ra zı lıq ver di... 

Hə min ax şam dan eti ba rən on lar 
bir ləş di lər, Mar se lin əş ya la rı isə ya-
vaş-ya vaş Edi tin evi nə köç elə di...

...O gün lər Edit xoş bəxt lik dən alı-
şıb ya nır dı, am ma Mar se lin ar va dı, 
üç oğ lu var dı. Ata bil məz di on la rı. 
Nə ailə si ni ata bi lir di, nə də tə zə sev-
gi li si ni giz lət mək iq ti da rın day dı.

…A me ri ka qast rol la rı ba şa ça tır 
və Mar sel ailə si (onun ar vad-uşa ğı 
Ka sab lan ka da ya şa yır dı), sev gi li si 
və məşq lə ri ara sın da qal ma lı olur. 
Məşq lə rə ara ve rə bil məz di, tez lik-
lə dün ya çem pionu ti tu lu uğ run da 

ya rı şa caq dı. Edit isə onu sev gi li sin-
dən lap qı sa müd də tə ayı ra bi lə cək 
hər şe yə də li ki mi nif rət edir di...

Be şin ci yar paq
…Mar sel üçün mə həb bət da ha 

qiy mət liy di. Edit Ame ri ka ya gəl di yi 
gü nün sə hə ri Ser dan sev gi li si nə ya-
xın lıq da boş bir ev ta pır və Edit Piaf 
hə ya tı nın növ bə ti on gü nü nü or da, 
bağ lı pər də lər ar xa sın da, is ti su, duş 
gör mə dən, an caq bu terb rod ye yə rək 

ke çi rir. La kin hə-
min on gün 
bö yük Edit Pi-
afın hə ya tın da 
ən xoş bəxt 
gün lər idi… 

1948-ci ilin 
21 sent yab rın-

da Mar sel Ser dan 
Ame ri ka boks çu su 

To ni Ze lə qa lib gə-
lə rək, dün ya çem-
pionu ol du...

. . .Mə həb bə  t i -
nin bö yük lü yü nə 
bax ma ya raq, Edit 
Mar se lə gö rə yal-
nız bir də fə (Lok-
Şeld reyk də) öz 
hə yat tər zin dən 
im ti na et di. O 
za man dan eti-
ba rən mü ğən ni 
özü nə heç kor-

luq ver mir, “Məş-
qi ni mə nim lə ol ma-

y a n  d a edər sən!” de yir di… 
Qar şı da Ser da nı çem pion adı nı qo ru-
maq uğ run da La Mott  a ki mi bir boks-
çuy la ya rış göz lə yir di...

Bu də fə o, məğ lub ol du. Piaf in di 
lap sar sıl mış dı. Am ma bu sar sın tı sı, 
ruh düş kün lü yü çox çək mə di. Har-
dan sa bey ni nə yer ləş dir di ki, bü tün 
uğur suz luq la rın sə bə bi onun evi dir. 

Və əgər be lə dir sə, bu evi sat maq-
dan baş qa ça rə yox dur! Sat maq, 

tə zə ev al maq la zım dır! Elə də 
et di...

Tə zə evi Edi ti əməl li-baş lı sa kit ləş-
dir di və o, Ame ri ka ya növ bə ti qast ro-
lu na çıx dı. Mar sel isə hə min gün lər də 
bü tün Fran sa nı gə zə rək xey riy yə ya-
rış la rı ke çi rir, keç miş boks çu la ra yar-
dım fon du na və sait top la yır dı...

Pa ri sə qa yı dan ki mi, Ser dan ilk 
növ bə də Nyu-Yor ka ge dən gə mi-
yə bi let si fa riş edir, am ma Edit ye nə 
göz lə mək fi k rin də de yil di. Və “Mə-
ra keş bom bar di ri” okean sə fə rin dən 
vaz ke çib təy ya rə li ma nı na yol la nır...

Er tə si gün isə bü tün qə zet lər qə-
za ya uğ ra mış təy ya rəy lə bağ lı ya-
zı la rı nı man şet lə rə çı xa rır lar...

Al tın cı yar paq
...Edit üçün hə ya tı nın ən ağır döv-

rü baş la nır. Də rin dep res si ya ya, ruh 
düş kün lü yü nə dü çar olan mü ğən ni 
iç ki yə qur şa nır, için də ki üzü cü xif-
fə tin öh də sin dən gəl mək üçün spi-
ri tiz mə gi ri şir, ca du gər lə rə mü ra ciət 
edir. Bir za man lar bir də fə lik tərk et-
di yi mü hit onu ye nə özü nə çə kir.

...Za man in sa na vur du ğu ən də-
rin ya ra la rı be lə sa ğalt maq iq ti da-
rın da dır. Edi tin ürə yin də ki ya ra da 
za man keç dik cə qay saq la dı. Am-
ma o ta le yin dən da ha bir sar sı dı cı 
ya ra ala ca ğın dan xə bər siz idi...

Ser da nın ölü mün dən bir ne çə il 
son ra Edit Piaf av to mo bil qə za sı na 
düş dü. Al dı ğı ya ra lar (sin miş əli, 
qa bır ğa la rı) hə yat üçün təh lü kə li 
de yil di, am ma möh kəm ağ rı ve rir-
di. Bu üzü cü ağ rı nı kəs mək üçün 
Edi tə nar ko tik vu rur du lar. Ya ra la-
rı tez sa ğal dı, sı nıq ağ rı la rı kə sən 
ki mi art ri ti baş lan dı. Və nar ko tik-
lər Piafın daimi yol da şı na çev ril di. 

“Ağ ölüm” ya vaş-ya vaş onun ağ lı-
nı da əlin dən alır dı. Axır da iş o ye rə 
çat dı ki, dün ya şöh rət li sə nət kar özü-
nü pən cə rə dən at maq is tə yər kən, 
yal nız rə fi  qə si Mar qe rit Mo no nun is-
rar lı sə yi bü tün Fran sa nı sar sı da caq 
bu fa ciənin qar şı sı nı ala bil di.

Da ha mor fi  siz ya şa maq iq ti da-
rın da ol ma dı ğı nı an la yan Edit Piaf, 
nə ha yət, bir gün müali cə olun maq 
qə ra rı na gə lir.

Nar ko tik lər lə qur tar dı, am ma al-
ko qo lizm və də rin ruh düş kün lü yü 
Edit dən əl çək mə di. Bir də xər çəng. 
Son nöq tə ni məhz xər çəng qoy du. 
Xər çəng lə çar pış ma ğın yo lu nu isə 
hə lə də kim sə ta pa bil mə yib... 
Yed din ci - so nun cu yar paq

...Am ma bü tün bəd bəxt lik lə ri nə 
rəğ mən, bu qa dın nə oxu ma ğa, nə də 
sev mə yə ara ver di. Edit art rit dən qıc 
ol muş bar maq la rı nı aça bil mə yən də 
be lə, səh nə yə çı xır, hu şu nu iti rə nə-
dək oxu yur du. Hə ya tı nın lap so nun-
da, ar tıq qırx yed di ya şın da isə iyir mi 
yed di yaş lı bir bər bə rə - yu nan əsil li 
Teofa nis Lam bu ka sa aşiq ol du, ərə 
get di, onu səh nə yə çı xar dı, am ma əsl 
ul du za çe vir mə yə ma cal tap ma dı – 
öm rü və fa et mə di...

Teo Sa ra po (Teofa ni sin səh nə tə-
xəl lü sü nü Edit ver miş di ) sidq-ürək-
dən sev di yi qa dın dan cə mi yed di il 
ar tıq ya şa dı və gün lə rin bi rin də av-
to mo bil qə za sın da hə lak ol du...

***
Pa ri sin qə dim Per-La şez mə-

zar lı ğın da bir qə ri bə qə bir var; nə 
vaxt get sən, üs tü nü çi çək lə do lu 
gö rər sən...

Həm Fran sa nın rəm zi bö yük 
Edit Piafın, həm də on dan yed di il 
son ra dün ya sı nı də yi şən, bur da öz 
və siy yə tiy lə bas dı rıl dıq dan son ra 
na kam mə həb bə tin rəm zi nə çev-
ril miş Teo Sa ra po nun son mən zi li 
bu bir par ça qa ra da şın al tın da dır. 
Am ma nə qə dər ki, Edit Piafın pə-
rəs tiş kar la rı ya şa yır, o da sağ dır... 

İl qar ƏL Fİ
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Hamının və hər 
kəsin sevimlisi

ya rı şa caq dı. Edit isə onu sev gi li sin-

EDİT PİAF
Qı zı ilə bir lik də Edi-

tin hə ya tın dan Lui də 
bir də fə lik si lin di. 
İn di ona öz məq-
sə di nə çat ma ğa 
kim sə ma ne çi lik 
tö rət mir di - qa ra-
buğ da yı, çə lim-
siz Edit Qas yon 
nə vaxt sa bü tün 
Fran sa nı səc də yə 
gə ti rən Edit Piafa 
çev ri lə cə yi nə bir 
an da şüb hə et mir-

Və çev ril di də. Bir 
ne çə il öt dü, gün lə rin 
bi rin də Edit Piaf 
ya  t a  ğ ı n  d a n 
qal xan da ar-

ra onun adı 
bü tün qə zet-
lə ri bə zə yir di. 
Edi tin dün ya ya 
ikin ci – məhz 
da hi Edit Piaf 
ki mi gə li şi də hə-
min gü nə tə sa düf 

Dör dün cü 
yar paq

...Ar tıq Edit Piaf bü-
tün Fran sa nın se vim-
li siy di, am ma özü nün 
sev dik lə ri də ba şı nın 
tü kü sa nı ol muş du. 
On la rın ha mı sı nı gec-
tez o özü yo la sa lır dı. 
Edi ti atıb get mək 
yal nız bir ki şi yə 
qis mət ol muş du. 
Onun adı Mar sel 

ya rı şa caq dı. Edit isə onu sev gi li sin-
dən lap qı sa müd də tə ayı ra bi lə cək 
hər şe yə də li ki mi nif rət edir di...

Be şin ci yar paq
…Mar sel üçün mə həb bət da ha 

qiy mət liy di. Edit Ame ri ka ya gəl di yi 
gü nün sə hə ri Ser dan sev gi li si nə ya-
xın lıq da boş bir ev ta pır və Edit Piaf 
hə ya tı nın növ bə ti on gü nü nü or da, 
bağ lı pər də lər ar xa sın da, is ti su, duş 
gör mə dən, an caq bu terb rod ye yə rək 

ke çi rir. La kin hə-
min on gün 
bö yük Edit Pi-

ən xoş bəxt 
gün lər idi… 

21 sent yab rın-
da Mar sel Ser dan 

Ame ri ka boks çu su 
To ni Ze lə qa lib gə-
lə rək, dün ya çem-
pionu ol du...

. . .Mə həb bə  t i -
nin bö yük lü yü nə 
bax ma ya raq, Edit 
Mar se lə gö rə yal-
nız bir də fə (Lok-
Şeld reyk də) öz 
hə yat tər zin dən 
im ti na et di. O 
za man dan eti-
ba rən mü ğən ni 
özü nə heç kor-

luq ver mir, “Məş-
qi ni mə nim lə ol ma-

y a n  d a edər sən!” de yir di… 
Qar şı da Ser da nı çem pion adı nı qo ru-
maq uğ run da La Mott  a ki mi bir boks-
çuy la ya rış göz lə yir di...

Bu də fə o, məğ lub ol du. Piaf in di 
lap sar sıl mış dı. Am ma bu sar sın tı sı, 
ruh düş kün lü yü çox çək mə di. Har-
dan sa bey ni nə yer ləş dir di ki, bü tün 
uğur suz luq la rın sə bə bi onun evi dir. 

Və əgər be lə dir sə, bu evi sat maq-
dan baş qa ça rə yox dur! Sat maq, 

tə zə ev al maq la zım dır! Elə də 
et di...

ya rı şa caq dı. Edit isə onu sev gi li sin-

EDİT PİAFEDİT PİAF

Bi rin ci yar paq

  …O nu son mən zi li nə yo la sa lan da Fran sa ayaq da ola caq, da lın ca 
göz ya şı nı isə dün ya axı da caq. Və qəb ri nin üs tün də iki cə kəl mə 
ya za caq lar: “EDİT PİAF”

  Edit Piaf in di müs tə qil mu si qi jan rı ki mi ta nı nan “fran sız şan so-
nu”nun ba ni lə rin dən və ən par laq nü ma yən də lə rin dən bi ri dir. 
De yir lər, İkin ci Ca han sa va şın da al man is ti la sı nı gö rə rək ru hən 
sın mış fran sı za öz mən li yi ni iki nə fər qay ta rıb: ge ne ral Şarl De-
Qoll və Edit Piaf...

  Mən dən xə bər al sa lar, be lə de yər dim: Edit Piaf De-Qoll döv rü-
nün yox, De-Qoll Edit Piaf döv rü nün da hi si dir. Heç şüb həm yox-
dur ki, bü tün Fran sa da be lə dü şü nür. Çün ki dün ya da əzə li və 
əbə di də yər yal nız sə nət dir.
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cildlik“Emma”romanınıekspertlərbaşlanğıckimi155
mindollardəyərindəqiymətləndiriblər.Köhnəolması
nabaxmayaraq,kitablarəlavəziyyətdədir.

York kitab auksionu təşkilat
çısının verdiyi məlumata görə,
“Emma”nın ilk nəşri 198 il əv
vəlbaştutub.1816cıildəyazıl
mışromanovaxtçoxkiçiktiraj
la çap edilib. Kitablar  əvvəlcə
Şotlandiyada qədim bir qəsrin
kitabxanasında olub, sonra on
larkolleksiyaçıJeymsHolqeytə
satılıb.
Holqeytin sözlərinə görə, o,

kitabıalandaüzqabığıolmayıb.
Bunadirnüsxəüçünkolleksiya
çıdəridənüzqabığısifarişverib
və kitabı xüsusi şəraitdə saxla
yıb.
Qeydetməklazımdırki,2011

ci ildəOstinin“Uotsonlar”adlı
yarımçıq romanı da hərraca çı
xarılıbvəadınıngizliqalmasını
istəyənalıcıbuəsəri1,6milyon
dollaraəldəedib.

Nobelmükafatçısıkorrupsiya
haqqındaromanyazacaq
Nobelmükafatlı laureatıÇinyazıçısıMoYankorrupsiya

haqqındaromanyazmağahazırlaşır.YazıçıbubarədəÇin
KommunistPartiyasınınİntizamaNəzarətüzrəMərkəzi
Komissiyasınınsaytınamüsahibəverərkəndeyib.

“Roman insan haqqında olacaq.
Hakimiyyət,pulvəbaşqaşirniklən
dirici şeylər, əslində, hər bir insan
üçünsınaqdır.Hərbirinsanınruhu,
mənəviyyatı üçün məhək daşıdır”.
Yazıçının sözlərinə görə, o, öz əsər
lərində Çinin problemlərinə biganə
qalabilməz:“Bukitabıntəsiriböyük
olabilər,çünkiinsanlarımənəviyyat
vəqanunmikroskopu altında təhlil
edəcək”.
59yaşlıMoYan“ŞərabRespubli

kası”və“Sarımsaqballadaları”əsər
lərində də korrupsiyaya qurşanmış
məmurlarısərttənqidedib.
MoYan2012ciildəNobelmüka

fatınalayiqgörülüb.Birçoxlarıİsveç
Akademiyasının bu seçimini tənqid
edərək,mükafatınKommunistParti
yasınınüzvüolanyazıçıyaverilməsi
ninyolverilməzolduğunubildirmiş
di.

Hazrıladı: NARINGÜL

BBC“Hərbvə
sülh”romanını
ekranlaşdırır
Buay Britaniya

nın BBC şir
kəti Lev Tols
toyun  “ Hərb

vəsülh”romanıəsasındaserial
çəkilişlərinə başlayacaq. Çəki
lişlər Rusiyada, Latviyada və
Litvadaaparılacaq.
Filminyaradıclarınınsözlərinə

görə, roman əsasında altı saat
lıqserialçəkiləcək.Artıq2015ci
ilin sonlarında serial efirə çıxa
caq. BBC birinci kanalının rəh
bəriŞarlotaMurdeyibki,2015
ci ildə  “Hərbvə sülh”filminin
nümayişi şirkət üçün əlamətdar
hadisə olacaq. Serialın ssenari
müəllifiBorisPasternakın“Dok
tor Jivaqo” romanını, eləcə də
ÇarlzDikkensin,UilyamTekke
reyin əsərlərini ssenariləşdirən
EndryuDevisdir.Filminrejisso
rugəncbritaniyalıTomHarper,
prodüsserlərBetan JonsvəFeyt
Petheyldir. Nataşa Rostova ro
lunuLiliJeyms,Bezuxovrolunu
PolDano,Bolkonskiobrazınıisə
JeymsNortonifaedəcək.

Amerikadailinfilmi
 � ABŞMilliKinoTənqidçiləri
Cəmiyyəti (National Society
of Film Critics) 2014cü ilin
ən yaxşı filmini seçib.  Bu
barədə Cəmiyyətin saytında
məlumatverilib.
Belə ki, 84 yaşlı rejissor Jan

Lyuk Qodarın 3D formatında
çəkdiyi “Əlvida, nitqim” filmi
2014cü ilin ən yaxşı filmi seçi
lib.Filmərliqadın,tənhakişivə
köpəkdən bəhs edir. Tənqidçilə
rinfikrincə,ilinənyaxşıaktyoru
“UilyamTerner”bioqrafikfilmin
dəbaşrolunifaçısıTimotiSpoll
dur.İlinənyaxşıaktrisasıisəbel
çikalırejissorlarJanPyervəLyuk
Dardeninçəkdiyi“İkigün,birge
cə”filmindəkirolunagörəfransız
aktrisasıMarionKotiyarseçilib.
İlin rejissoru “Yeniyetməlik” fil

miniçəkənRiçardLinkleyterolub.
Ənyaxşıssenarist“GrandBudapeşt
oteli”filmininssenaristiUesAnder
son seçilib. İlinənyaxşıkişi ifaçısı
“Tutulma” filmindəki roluna görə
KimblSimmons,ənyaxşıqadınifa
çısı isə “Yeniyetməlik” filmindəki
rolunagörəPatrisiyaArketolub.
Kino tənqidçiləri ən yaxşı sə

nədli film kimiMərkəzi Kəşfiy
yat İdarəsinin keçmiş əməkdaşı
Edvard Snoudendən müsahibə
götürmüşLoraPoytrasın“Dörd
vətəndaş”filminitəyinediblər.

“XXIəsrinkapitalı” 
bestsellerininmüəllifi 
ordendənimtinaetdi

 � Artıq bestsellerə
çevrilmiş,Avropavə
ABŞda iqtisadi bə
rabərsizlikdən bəhs
edən “XXI əsrin ka
pitalı” kitabının
müəllifi iqtisadçı və
yazıçı Tomas Piketi
Fransanın ən mötə
bərmükafatlarından
biri –  Fəxri Legion
Ordenindən imtina
edib.
Qeyd edək ki, yanvarın 1dən ölkə preziden

tiFransuaOlandınqərarınaəsasən,690nəfərbu
mükafatalayiqgörülüb.Onlarınarasında2014cü
ildə ədəbiyyatüzrəNobelmükafatı laureatı Pat
rikModianovəhəminildəiqtisadiyyatüzrəNobel
mükafatıalmışJanTiroldavar.
OrdendənimtinaetməsiniPiketibeləizahedib:

“Mənhesabedirəmki,kiminmükafatalayiqoldu
ğunu hökümət təyinedəbilməz”.O,hesabedir
ki,yüzlərləinsanaFəxriLegionOrdenivəyabaş
qamükafatlarverməkdənsə,yaxşıolardıki,Fran
sa hakimiyyəti ölkənin iqtisadi inkişafına dəstək
verməküçünişlərgörsün.
Onudaqeydedəkki,TomasPiketinin“XXIəs

rinkapitalı”kitabıdünyanınmüxtəlifölkələrində
1,5milyonnüsxəsatılıb.FransadaPiketimüasir
iqtisadiyyatın problemlərindən yazan nüfuzlu
müəllifərdənsayılır.

Polşaşairivətərcüməçisi,
dissidentStanislav
Barançakvəfatedib

68 yaşlı polyakşairvə
tərcüməçi,
fəalhüquq

müdafiəçisivəestetSta
nislavBarançakABŞın
Boston şəhərində vəfat
edib.Polşadadoğulmuş
Barançakfilologiyaelm
ləri doktoru elmi dərə
cəsialdıqdansonraPoz
nan universitetlərindən
birindədərsdeyirdi.

O,1975ci ildənkommunisthakimiyyətinəqar
şıvəPolşakonstitusiyasınındəyişdirilməsi istiqa
mətində fəalmübarizlərdənolub.BarançakPolşa
mədəniyyətinindigər tanınmışnümayəndələriylə
birlikdə“59larınMəktubu”nuimzalayıb.Ölkədə
hərbirejimtətbiqedildikdənsonraBarançakAme
rika Birləşmiş Ştatlarına mühacirət edib. ABŞda
‘’Zeszyty Literackie’’ jurnalının əsasını qoysa da,
jurnalsonradanParisdənəşredilib.Barançak1990
cıillərdənHarvarduniversitetindədərsdeyib.
“Üzünkorrekturası”şairədünyaşöhrətigəti

rib. S.Barançakın ingilis, rus və alman dillərin
dəntərcümələrivar.OnunUilyamŞekspir,Con
Kits, Tomas Hardi, Emili Dikinson və Tomas
Eliotdanpolyakdilinə etdiyi tərcümələr xüsusi
məşhurdur.
Xatırladaq ki, Barançak Parkinson xəstəliyin

dənəziyyətçəkirdi.


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12-13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24

