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Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev “ASAN 
ödə niş” sis te mi haq-
qın da Əsas na mə”nin 

təs diq edil mə si ba rə də Fər man im-
za la yıb. Fər man da qeyd olu nub ki, 
“ASAN ödə niş” sis te mi haq qın da 
Əsas na mə” təs diq edil sin.

Na zir lər Ka bi ne ti Azər bay can 
Res pub li ka sı Pre zi den ti nin akt-
la rı nın bu Fər ma na uy ğun laş dı-
rıl ma sı ilə bağ lı tək lifl  ə ri ni üç ay 
müd də tin də ha zır la yıb Azər bay-
can Pre zi den ti nə təq dim et mə li-
dir. Na zir lər Ka bi ne ti nin nor ma-
tiv hü qu qi akt la rı nın bu Fər ma na 
uy ğun laş dı rıl ma sı nı üç ay müd-
də tin də tə min edib Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə mə-
lu mat ver mə li dir. “ASAN ödə niş” 
sis te mi nə qo şul maq üçün tex ni ki 
tə ləb lə ri və “ASAN ödə niş” sis-
te min dən is ti fa də qay da la rı nı iki 
ay müd də tin də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti ilə ra zı-
laş dır maq la müəy yən et mə li dir. 
Mər kə zi ic ra ha ki miy yə ti or qan la-
rı nın nor ma tiv hü qu qi akt la rı nın 
bu Fər ma na uy ğun laş dı rıl ma sı nı 
nə za rət də sax la ma lı dır və bu nun 
ic ra sı ba rə də beş ay müd də tin də 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti nə mə lu mat ver mə li dir.

Əd liy yə Na zir li yi mər kə zi ic ra 
ha ki miy yə ti or qan la rı nın nor ma-
tiv hü qu qi akt la rı nın və nor ma tiv 
xa rak ter li akt la rın bu Fər ma na 
uy ğun laş dı rıl ma sı nı tə min edib 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na-
zir lər Ka bi ne ti nə mə lu mat ver-
mə li dir.

Ma liy yə Na zir li yi Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya-
nın da Və tən daş la ra Xid mət və 
So sial İn no va si ya lar üz rə Döv-
lət Agent li yi ilə bir lik də, “ASAN 
ödə niş” sis te mi nin fəaliy yə ti nin 
təş ki li, ida rə olun ma sı və sax la-
nıl ma sı xərc lə ri nin ma liy yə ləş-
di ril mə si nə dair tək lifl  ə ri ni bir 
ay müd də tin də Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti nə təq-
dim et mə li dir.

İn zi ba ti xə ta lar haq qın da iş-
lə rə bax ma ğa sə la hiy yə ti olan 
or qan lar (və zi fə li şəxs lər) in for-

ma si ya sis tem lə ri və eh ti yat la-
rı nın “ASAN ödə niş” sis te mi nə 
qo şul ma sı üçün zə ru ri təd bir lər 
gör mə li dir lər. İn zi ba ti cə ri mə 
nö vün də in zi ba ti tən beh tət-
biq et mə haq qın da qə rar la rın, 
yol hə rə kə ti qay da la rı əley hi nə 
olan in zi ba ti xə ta haq qın da pro-
to kol la rın, xü su si tex ni ki va si tə-
lə rin kö mə yi ilə aş kar olun muş 
in zi ba ti xə ta la rın tö rə dil mə si-
nin fo to və ya vi deo gö rün tü lə-
ri nin real vaxt re ji min də “ASAN 
ödə niş” sis te mi nə ötür mək 
məq sə di lə proq ram tə mi na tı nın 

da ya nıq lı, fa si lə siz və təh lü kə-
siz fəaliy yə ti ni tə min et mə li dir-
lər.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Və tən daş la-
ra Xid mət və So sial İn no va si ya-
lar üz rə Döv lət Agent li yi “ASAN 
ödə niş” sis te mi nin fəaliy yə ti nin 
təş ki li və on dan sə mə rə li is ti fa-
də nin tə min edil mə si üçün zə ru ri 
təd bir lər gör mə li dir.

“ASAN ödə niş” sis te mi va si tə-
si lə bu Fər ma nın 5-ci his sə sin də 
nə zər də tu tul muş döv lət or qan la rı 
ara sın da mə lu mat mü ba di lə si ni və 
əmə liy yat la rı təh lü kə siz və ope ra-
tiv şə kil də hə ya ta ke çir mək məq-

sə di ilə va hid in teq ra si ya və mo bil 
xid mət lər şlü zün dən (m-Gov) is ti-
fa də olun ma sı nı tə min et mə li dir.

Azər bay can Res pub li ka sı Xü-
su si Döv lət Mü ha fi  zə Xid mə ti-
nin Xü su si Ra bi tə və İn for ma si ya 
Təh lü kə siz li yi Döv lət Agent li yi 
döv lət or qan la rı nın “ASAN ödə-
niş” sis te mi nə qo şul ma sı üçün 
on la rı zə ru ri te le kom mu ni ka si-
ya ka nal la rı ilə tə min et mə li dir. 
“ASAN ödə niş” sis te mi nin təh lü-
kə siz li yi nin tə min edil mə si üçün 
mü va fi q təd bir lər gör mə li dir.

Meh ri ban Əli ye va 
Xalq ar tis ti
Əli ba ba
Məm mə dov la 
gö rü şüb

Azər bay ca nın bi rin ci 
xa nı mı, Hey dər Əli-
yev Fon du nun pre zi-
den ti Meh ri ban Əli-

ye va fev ra lın 10-da Xalq ar tis ti 
Əli ba ba Məm mə do vun 85 il lik 
yu bi le yi mü na si bə ti lə xa nən-
də ilə gö rü şüb.

Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb-
bü sü ilə mil li mu si qi mə də niy-
yə ti mi zin gör kəm li nü ma yən-
də si, Xalq ar tis ti, mu ğam, təs nif 
və xalq mah nı la rı nın ma hir ifa-
çı sı Əli ba ba Məm mə do vun 85 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə xa-
nən də nin hə yat və ya ra dı cı lı-
ğı na həsr olu nan ye ni mu si qi 
al bo mu nəşr edi lib. Top lu da 
us tad xa nən də nin uşaq lıq və 
gənc lik il lə rindən, zən gin və 
unu dul maz ha di sə lər lə yad da 
qa lan ya ra dı cı lıq yo lun dan söh-
bət açı lır.

Meh ri ban Əli ye va bil di rib ki, 
al bo ma xalq mu si qi si nin in cə-
lik lə ri ni, klas sik Azər bay can 
poezi ya sı nın nü mu nə lə ri ni gö-
zəl bi lən və öz ori ji nal ifa üs lu-
bu ilə Azər bay can mil li mu si qi 
xə zi nə si ni zən gin ləş di rən Əli-
ba ba Məm mə do vun hə yat və 
fəaliy yə tin dən bəhs edən ki tab, 
onun müəl li fi  ol du ğu mah nı və 
təs nifl  ə rin not ya zı la rı nın yer al-
dı ğı iki nəşr və xa nən də nin ifa-
sın da xalq mah nı la rı, təs nifl  ər 
və mu ğam lar dan iba rət 4 CD 
da xil dir.

Meh ri ban Əli ye va Əli ba ba 
Məm mə do vun mil li xa nən də lik 
mək tə bi nin ənə nə lə ri nin qo ru-
nub sax la n ma sı və in ki şaf et di-
ril mə sin də əvəz siz xid mət lə ri-
nin ol du ğu nu vur ğu la yıb.

Əli ba ba Məm mə dov ona gös-
tə ri lən diq qət və qay ğı ya gö rə 
bi rin ci xa nı ma min nət dar lı ğı nı 
bil di rib, Meh ri ban Əli ye va nın 
bir ba şa hi ma yə si ilə son il lər 
Azər bay can da mu ğam sə nə ti-
nin qo run ma sı, in ki şa fı və təb-
li ği sa hə sin də bö yük iş lə rin gö-
rül dü yü nü söy lə yib.

Ye ni ya ra dı lan “Kul tu rap lus”
in ter net te le vi zi ya sı nın təq di ma tı olub

Ra bi tə və Yük sək Tex no lo gi ya lar Na zir li yi, Azər bay can Ya ra-
dı cı lıq Fon du və Ba kı Slav yan Uni ver si te ti nin tə sis et dik lə ri 
“Mə də niy yət Pl yus” İc ti mai Bir li yi nin nəz din də ya ra dı lan 
“Kul tu rap lus” in ter net te le vi zi ya sı nın təq di ma tı olub. Bu-

nun la bağ lı ke çi ri lən təd bir də Azər bay can Res pub li ka sı nın mil lət-
lə ra ra sı, mul ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə Döv lət mü şa vi ri 
Ka mal Ab dul la yev çı xış edə rək Pre zi dent İl ham Əli ye vin öl kə miz də 
mul ti kul tu ra liz min in ki şaf et di ril mə si is ti qa mə tin də gör dü yü iş lə rin 
bu ide ya nın mey da na gəl mə sin də əsas rol oy na dı ğı nı de yib. O, bil di-
rib ki, Azər bay can bu gün çox mil lət li, çox kon fes si ya lı bir öl kə ki mi 
bü tün dün ya nın diq qət mər kə zin də dir. Azər bay can da bü tün din lə-
rin, mil lət lə rin nü ma yən də lə ri nə diq qət ey ni sə viy yə də dir. Elə mul-
ti kul tu ra liz min əsas şərt lə rin dən bi ri də bu dur.

Döv lət mü şa vi ri de yib ki, ye ni 
ya ra nan in ter net te le vi zi ya va-
si tə si lə Azər bay can hə qi qət lə ri, 
öl kə miz də ki in ki şaf pro ses lə ri 
müx tə lif dil lər də dün ya ic ti maiy-
yə ti nə çat dı rı la caq. Bu te le vi zi ya 
Azər bay ca nın maarif çi lik ənə nə-
lə ri nə uy ğun ola raq, keç mi şi mi-
zi, mil li mə nə vi də yər lə ri mi zi, 

mə də ni ir si mi zi öy rən mə yi, mul-
ti kul tu ra liz min və to le rant lı ğın 
hə yat tər zi nə çev ril di yi Azər bay-
can ger çək li yi nin təb li ği ni qar şı-
sı na məq səd qo yub.

Ra bi tə və yük sək tex no lo gi ya-
lar na zi ri Əli Ab ba sov de yib ki, 
bu gün Azər bay can bey nəl xalq 
aləm də hə ya ta ke çir di yi bö yük 

la yi hə lə ri ilə ta nı nır. Son 10 il də 
Azər bay can, həm də re gionun 
mə nə vi mər kə zi nə çev ri lib. Öl-
kə miz də hər il mul ti kul tu ra-
lizm, mə də niy yət lə ra ra sı dialoq 
və di gər möv zu lar da bey nəl xalq 
təd bir lə rin ke çi ril mə si heç də tə-
sa dü fi  de yil. Dün ya nın bir çox 
yer lə rin də mü na qi şə lər baş ve rir, 
an caq Azər bay can da fərq li din lə-
rin və mil lət lə rin nü ma yən də lə ri 
sülh və dost luq şə raitin də ya şa-
yır lar.

Təd bir də mə lu mat ve ri lib ki, 
“Kul tu rap lus” in ter net te le vi zi-
ya sı nın əsas məq sə di dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də Azər bay ca-
na olan mü na si bə tin hə min öl kə-
lə rin cə miy yət lə ri tə rə fi n dən tən-
zim edil mə si nə kö mək et mək dir. 
Bu ra da, ey ni za man da, dün ya 
ic ti maiy yə ti üçün önəm li şəx siy-

yət lə rin – si ya sət çi lə rin, in cə sə nət 
nü ma yən də lə ri nin və ic ti mai xa-
dim lə rin Azər bay can haq qın da 
fi  kir lə ri səs lə nə cək. On lar Azər-
bay ca na olan mü na si bət lə ri ilə, 
dün ya da Azər bay can hə qi qət lə-
ri nin da ha eff  ek tiv şə kil də ya yıl-
ma sı nı tə min edə cək lər.

İn ter net te le vi zi ya da ma te-
rial lar Azər bay can, in gi lis, rus 
və di gər dil lə rin də təq dim edi-
lə cək.. Ra bi tə və Yük sək Tex-
no lo gi ya lar Na zir li yi nin mad-
di-tex ni ki dəs tə yi ilə ya ra dı lan 
te le vi zi ya dün ya nın is tə ni lən 
nöq tə sin dən mü ra ciət edə bi lən 
və bu za man dil bar ye ri ilə qar-
şı laş ma yan audi to ri ya üçün açıq 
bir te le mə kan dır. Ta ma şa çı lar 
“Kul tu rap lus” te le vi zi ya sın da 
həm Azər bay can, həm də bü töv-
lük də dün ya ba rə də ma raq lı ve-
ri liş lər iz lə yə cək lər.

İn ter net te le vi zi ya nın fəaliy-
yə ti nə te le vi zi ya və mət buat sa-
hə sin də ki fa yət qə dər təc rü bə si 
olan və ic ti maiy yət tə rə fi n dən ta-
nı nan si ma lar cəlb edi lib.
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“Qı zıl Kəl mə” Ədə bi Mü ka fa tı elan edi lib

Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi “Qı zıl Kəl-
mə” Ədə bi Mü ka fa-
tı nı elan edib.

Na zir lik dən APA-ya ve ri lən mə-
lu ma ta gö rə, mü ka fat 2014-2015-ci 
il lər üz rə yük sək bə dii və sə nət-
kar lıq key fi y yət lə ri nə ma lik ədə bi 
əsər lə ri də yər lən dir mək, təb liğ et-
mək, is te dad lı ədib lə rin sə mə rə li 
ya ra dı cı lıq ax ta rış la rı na zə min ya-
rat maq məq sə di ilə elan olu nub.

Mü ka fat nəsr əsər lə ri (ro man, 
po vest, he ka yə və he ka yə lər sil-
si lə si), poezi ya əsər lə ri (poema, 
şeir lər və mah nı mətn lə ri), tən qid, 
ədə biy yat şü nas lıq və pub li sis ti ka 
əsər lə ri, ori ji nal dan bə dii tər cü mə 

əsər lə ri, uşaq lar üçün ya zıl mış bə-
dii əsər lər üz rə elan olu nub.

Gös tə ri lən ədə bi janr lar da ya ra-
dı lıb, son 2 il də ki tab və ya jur nal-
da çap edil miş əsər lər təq dim olu na 
bi lər. Mü ka fa ta təq dim edi lən na-
mi zəd lər üçün yaş məh du diy yə ti 

yox dur, mü ka fat iki il dən bir may 
ayı nın ilk on gün lü yün də ve ri lir.

Mü ka fat rəm zi sim vol (döş ni-
şa nı), dip lom və pul mü ka fa tın-
dan iba rət dir.

Na mi zəd lə rin irə li sü rül mə si nə 
dair elan mət buat da dərc edil dik-
dən son ra ya ra dı cı lıq təş ki lat la rı, 
nəş riy yat, re dak si ya lar və əv vəl-
lər mü ka fa ta la yiq gö rül müş şəxs-
lər na mi zəd irə li sü rə bi lər lər.

Bir təş ki lat, şəxs mü ka fa ta hər 
no mi na si ya üz rə yal nız bir na mi-
zəd təq dim edə bi lər.

İş lər fev ral ayı nın 16-dan ap-
re lin 20-si son təq di mat gü nü 
ol maq la, Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi nə təq dim olun ma lı dır.

İlham Əliyev “ASAN ödəniş” sistemi 
haqqında Əsasnamə”ni təsdiq edib



Fev ra lın 11-də «Kem pins ki Ho tel-Ba dam dar» meh man xa na-
sın da Tə lə bə Qə bu lu üz rə Döv lət Ko mis si ya sı nın “Abi tu ri-
yent” jur na lı nın 12-ci sa yı nın təq di ma tı ke çi ri lib. Təd bir də 
çı xış edən TQDK səd ri Mə ley kə Ab bas za də de yib ki, jur-

nal da bü tün növ im ta han la rın, pro ses lə rin təh li li, o cüm lə dən, im-
ta han la rın məz mu nu nun el mi-me to di ki təh li li, həm çi nin im ta han 
nə ti cə lə ri nin el mi-sta tis tik təh li li ve ri lib. Təh lil lər həm bü töv lük də 
öl kə üz rə, həm də böl gə lər və ay rı-ay rı təh sil müəs si sə lə ri üz rə apa-
rı lıb. Nə ti cə lər əv vəl ki il lər lə mü qa yi sə edi lə rək, di na mi ka müəy-
yən olu nub. İm ta han nə ti cə lə ri müx tə lif as pekt lər dən təh lil olu nub.  

Son ra M.Ab bas za də apar lı lan 
təh lil lər əsa sın da əl də olu nan 
ümu mi qə naət lə ri açıq la yıb.   

Or ta mək təb lər də ke çi ril miş 
im ta han la rın nə ti cə sin dən da nı-
şan TQDK səd ri bil di rib: “Azər-
bay can da 9-cu və 11-ci si nifl  ə rin 
şa gird lə ri ara sın da nəin ki mi ni-
mal təd ris proq ra mı nı mə nim-
sə mə yən lər, hətt  a oxu ma ğı və 
yaz ma ğı ba car ma yan lar da aş kar 
olu nub.

Be lə şa gird lə rin han sı bi lik və 
ba ca rıq lar sa yə sin də 9-cu və hət-
ta 11-ci sin fə qə dər gə lib çat ma-
sı TQDK üçün müəm ma ola raq 
qa lır. 11-ci si nifl  ər üz rə oxu ma ğı 
və yaz ma ğı ba car ma yan şa gird-

lə rin ra yon lar (şə hər lər) üz rə sa-
yı Ağ ca bə di və Ma sal lı ra yon la-
rı nın hə rə sin də 1 nə fər dir. 9-cu 
si nifl  ər üz rə isə be lə şa gird lə rin 
sa yı aşa ğı da kı ki mi dir: Cə li la-
bad və Yev lax ra yon la rı nın hə-
rə sin də 6 nə fər, Ağ ca bə di və 
Ma sal lı ra yon la rı nın hə rə sin də 
5 nə fər, Göy göl, La çın, Sa bi ra-
bad və To vuz ra yon la rı nın hə rə-
sin də 4 nə fər, Bi lə su var, Fü zu li, 
Gə də bəy, Go ran boy, Göy çay, 
İmiş li, Qu ba, Şəm kir və Xaç maz 
ra yon la rı nın hə rə sin də 2 nə fər, 
Ba kı şə hə ri, Ab şe ron, Ağs ta fa, 
Bər də, Lən kə ran, Qa zax, Tər tər 
və Za qa ta la ra yon la rı nın hə rə-
sin də 1 nə fər”.

TQDK səd ri de yib ki, 9-cu si-
nifl  ər üz rə bu ra xı lış im ta ha nın-
da böl gə lər ara sın da ən yük sək 
nə ti cə ni Şah buz ra yo nu, Sum qa-
yıt, Nax çı van, Ba kı və Min gə çe-
vir şə hər lə ri, Or du bad, Qu bad-
lı, Ab şe ron və Qax ra yon la rı nın 
şa gird lə ri gös tə rib lər. Ən aşa ğı 
gös tə ri ci lər isə Ağ ca bə di və Sa-
bi ra bad ra yon la rı nın şa gird lə ri 
ara sın da qey də alı nıb: “9-cu və 
11-ci si nif şa gird lə ri nin hər bir 
fənn üz rə nə ti cə lə ri nə nə zər sal-
saq, gö rə rik ki, ən yax şı nə ti cə lə-
ri türk li sey lə ri, Təh sil Na zir li yi 
ta be li və özəl li sey lə rin şa gird lə ri 
əl də edib lər”. 

Mə ley kə Ab bas za də da ha son-
ra de yib ki, bu il Azər bay can böl-
mə sin də I qrup da abi tu ri yent lər 
ən çox Ba kı Döv lət Uni ver si te-
ti nin “Ri ya ziy yat müəl lim li yi”, 
II qrup da Azər bay can Döv lət 
İq ti sad Uni ver si te ti nin “Ma liy-
yə”, III qrup da Azər bay can Dil-
lər Uni ver si te ti nin “Xa ri ci dil 
müəl lim li yi (in gi lis di li üz rə)”, 
IV qrup da isə Azər bay can Tibb 
Uni ver si te ti nin “Müali cə işi” ix-
ti sas la rı na üs tün lük ve rib lər. I 
ix ti sas qru pun dan baş qa, di gər 
ix ti sas qrup la rın da rus böl mə si 
abi tu ri yent lə ri nin se çi mi Azər-
bay can böl mə si ilə ey ni olub. I 
ix ti sas qru pun da rus böl mə si-
nin abi tu ri yent lə ri Ba kı Ali Neft 
Mək tə bi nin “Neft-qaz mü hən-
dis li yi” ix ti sa sı na üs tün lük ve-
rib lər”.

TQDK səd ri bil dirb ki, ötən il 
Azər bay can da im ta han ve rən 
abi tu ri yent lə rin 46.9 faizi (43 462 
nə fər) im ta han ver dik lə ri fən lə-
rin ən azı bi rin dən 0 bal top la yıb. 
0 bal lı la rın faizi IV qru pun kim-
ya fən ni üz rə da ha yük sək dir.

Onun söz lə ri nə gö rə, qə bul im-
ta han la rın da iş ti rak edən abi tu ri-
yent lə rin 46.9 faizi im ta han ver dik-
lə ri fən lə rin bi ri və ya bir ne çə si üz rə 
test sual la rı na ya ca vab ver mə yib, 
ya xud ca vab la rı təh lil apar ma dan, 
tə sa dü fi  qay da da se çib: “Be lə abi tu-
ri yent lə rin yan lış ca vab la rı nın sa yı 
düz gün lə rin sa yın dan qat-qat çox 
olub, nə ti cə də düz gün ca vab la rın 
yan lış ca vab lar nə zə rə alın maq la 
təs hih edil miş qiy mə ti 0-dan ki çik 
alı nıb və qə bul qay da la rı na əsa sən, 
0-a bə ra bər qə bul olu nub. TQDK 
şa gird və abi tu ri yent lə rin nəin ki im-
ta han fən lə ri nə, həm çi nin, ümum-
təh sil mək təb lə rin də təd ris olu nan 
bü tün fən lə rə la zı mi diq qət gös tər-
mə si nin tə rəf da rı dır. Sirr de yil ki, 
ha zır da mək təb lər də yu xa rı si nif şa-
gird lə ri nin, əsa sən, seç dik lə ri ix ti sas 
qru pu na aid fən lə rə üs tün lük ver-
mə si, di gər fən lə ri isə, heç ol ma sa, 
proq ra mın mi ni mum tə ləb lə ri sə-
viy yə sin də öy rən mə mə si, mək təb 
rəh bər lə ri nin də bu və ziy yə tə göz 
yum ma sı hal la rı möv cud dur. Mək-
təb rəh bər lə ri, elə cə də müəl lim lər, 
şa gird lə rin bü tün fən lər üz rə ən azı 
mi ni mum proq ram həc min də bi lik 
al ma sı na nail ol ma lı, im ta ha na dü-
şən fən lə ri yax şı bil dik lə ri nə gö rə 
di gər fən lə ri la zı mın ca öy rən mə mə-
lə ri nə gü zəşt et mə mə li dir lər”.

Onun söz lə ri nə gö rə, bu və ziy-
yət ən çox fi  zi ka, kim ya, biolo gi ya, 
ri ya ziy yat, in gi lis di li fən lə ri nə aid-
dir. “İs tə ni lən hal da bu nun real sə-
bəb lə ri ay dın laş dı rıl ma lı və hə min 
fən lə rə mü na si bə tin də yiş di ril mə si 
üçün təd bir lər gö rül mə li dir”. 

TQDK səd ri bil di rib ki, qu ru mun 
apar dı ğı araş dır ma lar dan bi ri də 
gen der mə sə lə lə ri ilə bağ lı dır: “Biz 
1996-cı il dən baş la ya raq, bu mə sə lə-
lə ri iz lə yi rik. Qız la rın və oğ lan la rın 
bi lik sə viy yə si, ma raq la rı ne cə fərq-
lə nir? Qız la rın təh sil al ma im kan la rı 
ne cə dir? Öl kə üz rə ümu mi nə ti cə lər 
pis de yil. Qız la rı mız ali mək tə bə 
qə bul da da, bi lik sə viy yə lə rin də də 
oğ lan lar la ey ni sə viy yə də dir. Am-
ma cə nub böl gə sin də, qız la rın təh-
sil al maq im ka nı məh dud dur. Biz 
bu nu tək cə ali mək təb lə rə qə bul za-
ma nı yox, bu ra xı lış im ta han la rın da 
da mü şa hi də et mi şik. Axı rın cı 3 il də 
bu ra xı lış im ta han la rı nın nə ti cə lə ri 
gös tə rir ki, 9-cu si nif də ki qız la rın sa-
yı 11-ci si ni fə ça tan da aza lır.

Azər bay can Döv lət Aq rar Uni-
ver si te tinə abi tu ri yent qə bu lu za-
ma nı 30 faiz dən çox boş yer qa lıb. 
Tək cə ödə niş li yer lər yox, döv lət 
si fa riş li yer lər də boş qa lıb. Bu il 
Pre zi dent tə rə fi n dən kənd tə sər-
rü fa tı ili elan olu nub. Beş il dən 
son ra bu sa hə də mü tə xəs sis lə rə 
cid di eh ti yac ya ra na caq”.

Da ha son ra çı xış edən Təh sil 
na zi ri nin müavi ni Cey hun Bay ra-
mov, Ba kı Döv lət Uni ver si te ti nin 
rek to ru Abel Mə hər rə mov, Ba kı 
Ali Neft Mək tə bi nin rek to ru El-
mar Qa sı mov apa rıl mış təh lil lə-
rin təh si lin müx tə lif pil lə lə rin də 
möv cud və ziy yət haq qın da ət raf-
lı mə lu mat əl də et mək və ça tış-
maz lıq la rın ara dan qal dı rıl ma sı 
yol la rı nı araş dır maq üçün əvəz-
siz mən bə ol du ğu nu bil di rib lər.

Qızılgül ABDİN
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“Abituriyent” jurnalının
12-ci sayı təqdim olundu

Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi fev ra lın 11-də Be la ru sun pay tax tı Minsk şə-
hə rin də ke çi ri lən XXII ki tab sər gi si nə qa tı lıb. Sər gi nin Fəx-
ri qo na ğı Çin Xalq Res pub li ka sı dır.

40-a ya xın öl kə nin iş ti rak et di yi sər gi də Azər bay can Res pub li ka-
sı Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğı ilə ha zır la nan 
stend də 200 ad da ki tab nü ma yiş et di ri lir. 

İş ti rak çı la ra Azər bay can res pub li ka sı nın ta ri xi ni, mə də niy yə ti ni 
özün də əks et di rən ki tab lar la ya na şı, 2015-ci il Av ro pa oyun la rı nın 
ke çi ril mə si ilə bağ lı ki tab ça lar və fl eyr lər pay la nıb.

Qeyd edək ki, sər gi də Azər bay can Tər cü mə Mər kə zi ni Ya şar Əli yev və 
Ma hir Qa ra yev təm sil edir. Sər gi 15 fev ral ta ri xi nə qə dər da vam edə cək.

Fev ra lın 11-də AMEA-nın Folk lor İns ti tu tun da adı çə ki lən 
qu rum ilə Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin Mə də niy-
yət şü nas lıq üz rə El mi Me to dik Mər kə zi ara sın da əmək-
daş lıq me mo ran du mu im za la nıb.

İns ti tut dan APA-ya ve ri lən mə-
lu ma ta gö rə, təd bi ri gi riş sö zü ilə 
açan AMEA Fol kor İns ti tu tu nun 
di rek to ru, AMEA-nın müx bir üz-
vü Mux tar Ka zı moğ lu (İma nov) 
baş çı lıq et di yi ins ti tu tun Mə də-
niy yət şü nas lıq üz rə El mi-Me to dik 
Mər kəz lə çox dan əmək daş lıq et di-
yi ni bil di rib. O, Folk lor İns ti tu tu nu 
Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi 
ilə bir çox sa hə lər də or taq cə hət-
lər bir ləş dir di yi ni, bu iki qu ru mun 
vax ta şı rı bir gə təd bir lər ke çir di yi ni 
vur ğu la yıb: “Biz qə ra ra gəl dik ki, 
əmək daş lı ğı in ki şaf et dir mək üçün 
ye ni hü qu qi ba za ya ra daq.”

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yi nin Mə də niy yət şü nas lıq üz rə El-
mi Me to dik Mər kə zi nin di rek to ru, 
fəl sə fə üz rə elm lər dok to ru, pro fes-
sor Vi la yət İs ma yı lov bil di rib ki, 

rəh bər lik et di yi mər kəz AMEA-nın 
Folk lor İns ti tu tu ilə bir gə müx tə-
lif təd bir lər ke çi rib. O, qeyd edib 
ki, əmək daş lıq nə ti cə sin də son za-
man lar folk lor tu riz mi nin öl kə miz 
üçün gə rək li  ol du ğu or ta ya çı xıb.

Son ra hər iki qu ru mun rəh bər-
lə ri əmək daş lıq me mo ran du mu nu 
im za la yıb lar. Sə nəd də qeyd olu nur 
ki, hər iki qu rum möv cud qa nun ve-
ri ci li yə, öz ni zam na mə lə ri nə uy ğun 
ola raq, qey ri-mad di mə də ni ir sin 
qo run ma sı, dəs tək lən mə si və in ki-
şaf et di ril mə si məq sə di lə xal qı mı-
zın mil li-mə nə vi sər vət lə ri nin, mə-
də ni ir si nin, folk lor nü mu nə lə ri nin 
öy rə nil mə si, elə cə də öl kə də folk lor 
tu riz mi nin in ki şa fı, qey ri-mad di 
mə də ni irs nü mu nə lə ri nin qo run-
ma sı və təb li ği üz rə bir gə təd bir lə-
rin ke çi ril mə si ni üzə ri nə gö tü rür.

AMEA-nın Folk lor İns ti tu tun da
əmək daş lıq me mo ran du mu im za la nıb

“Serb cə-azər bay can ca 
lü ğət” çap edil di

Azər bay can Res pub li ka-
sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin ye ni nəşr lə ri 

se ri ya sın dan “Serb cə-azər bay can-
ca lü ğət” ki ta bı işıq üzü gö rüb.

7000 söz dən iba rət ki tab da lü-
ğət dən is ti fa də qay da la rı, əlifb  a 
haq qın da bil gi lər, ey ni mə na lı or-
taq iş lək söz lə rin qı sa sı ya hı sı və 
hər iki öl kə nin əla mət dar gün lə ri 
ba rə də mə lu mat lar yer alıb.

Ki tab serb və Azər bay can dil-
lə ri ni öy rən mək is tə yən lər üçün 
nə zər də tu tu lub. Lü ğə tin tər tib-
çi si Ay nur M.Qa ra ye va dır. Nəş-
rin re dak tor la rı ya zı çı-tən qid çi 
Yas mi na Mi xay lo viç və aka de-
mik Ka mal Ab dul la dır.

Azər bay can ki ta bı Be la ru s da
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Ay dın ƏH MƏ DOV

Əsl sə nət, əsl sə nət əsə ri 
in san la rı hey rət lən-
dir mək sə viy yə si nə 
yük sə lir sə, hə qi qi 

mə na da mö cü zə yə çev ri lir. Dün ya şöh-
rət li xa nən də, qəlb lə ri fəth et miş mu ğam 
us ta dı Alim Qa sı mov özü nün bən zər siz 
və ecaz kar ifa sı ilə uzun il lər dir ki, in san-
la ra möh tə şəm sə nət mö cü zə lə ri bəxş edir, 
ürək lə ri riq qə tə gə ti rir. 

Bö yük şairi miz Rə sul Rza nın in san 
duy ğu la rı nın fəl sə fi  ini ka sı olan “Rəng-
lər” sil si lə si nə aid şeir lə rin dən bi rin də 
gö zəl bir de yim var dır: “Gör dük lə ri miz-
dən ar tıq gör mək is tə mə sək, hər rəng 
adi bo ya dır”. Bu mə na da Alim Qa sı mov 
sə nə ti nin də rin li yi nə var dıq ca sö zün və 
mu si qi nin vəh də tin dən do ğul muş bu əs-
ra rən giz səs dün ya sı qəlb lər də iza ho lun-
maz hiss lər ya ra dır, adi hə yat hə qi qət lə ri 
ye ni mə na ça lar la rı kəsb edə rək onu din-
lə yən lə ri dü şün mə yə, ger çək lik də qey ri-
adi lik ax tar ma ğa sövq edir, in san la rı öz 
dün ya sın dan ayı rıb na ğıl lı, əf sa nə vi alə-
mə qo vuş du rur.

Qə lə mə al dı ğım aşa ğı da kı sə tir lər bö-
yük sə nət çi nin qəlb dün yam da ya rat dı ğı 
işıq lı, məh rəm duy ğu la rın əsk-sə da sı dır. 

Sehr li-sir li aləm,
Ali mə qam. 
İla hi ni da, 
Şə fəq sa çan zi ya.
Nis gil li urək lə rin fər ya dı, 
Dün ya nın ağ rı-acı sı dol muş qəl bin sə da sı.
Göy lə rə uca lan im dad duası.
Və tən ha ra yı, 
Mü qəd dəs ruh la rın ça ğı rı şı,
Haq qı tap dan mış la rın ahı. 
Tə miz li yin mə hək da şı,
Gü nah lı dün ya nı gü nah sız lı ğa
  çı xa ran nur ya ğı şı.
Səs üm ma nı nın şə rik siz sa hi bi,
Dər man sız dərd lə rin məl hə mi,
Qa lib lə rin tən tə nə si.
Qəm lə yoğ rul muş iz ti rab la rın so nu, 
“Qız mar səh ra da bir içim su” (R.Rza).
Qə rib öl kə də bir ovuc Və tən tor pa ğı nın ət ri,
Ürə yə dol muş bö yük kə də rin
  dam la-dam la əri mə si,
Zül mət düz də qəl bə ümid gə ti rən işıq şö lə si.
Haq qa, əda lə tə açı lan pən cə rə,
Hə qi qə tə dön müş mö cü zə, 
Dil lər də söy lə nə cək əf sa nə.
Ül viy yə tə, safl  ı ğa qa yı dış,
Əl çat maz, ün yet məz alə mə ça ğı rış. 
Tək rar sız lıq..., tək rar sız lıq...,
 tək rar sız lıq...

Əlçatmaz, ünyetməz

Dün ya nın ağ rı-acı sı dol muş qəl bin sə da sı.

  çı xa ran nur ya ğı şı.

Qəm lə yoğ rul muş iz ti rab la rın so nu, 
“Qız mar səh ra da bir içim su” (R.Rza).
Qə rib öl kə də bir ovuc Və tən tor pa ğı nın ət ri,

  dam la-dam la əri mə si,
Zül mət düz də qəl bə ümid gə ti rən işıq şö lə si.

Əl çat maz, ün yet məz alə mə ça ğı rış. 

Əlçatmaz, ünyetməzƏlçatmaz, ünyetməz

  “Ta ri yel Və li yev la zım ol du ğun dan ar tıq tə va zö kar in san idi. 
Bəl kə də bu zi ya də tə va zö kar lı ğı ol ma say dı, hə kim lər ki min 
hə ya tı ilə oy na dıq la rı nın fər qin də olar dı lar?” 2012-ci ilin ap re-
lin də ta nın mış re jis sor Ta ri yel Və li yev Mər kə zi Kli ni ka da dün-
ya sı nı də yi şən də yaz mış dım bu cüm lə lə ri.

Onun la ilk mü sa hi bəm 2009-
cu il də “Lent.az” say tın da çıx-
mış dı. On da 40-a ya xın ta ma şa-
nın re jis so ru tə şək kü rü nü be lə 
ifa də et miş di: “Mə nə bö yük yax-
şı lıq et mi si niz”. 

...Ötən il onun 70 il lik yu bi le yi 
ol du. “Sə ni ax ta rı ram”, “Ba ğış-
la”, “Sən dən xə bər siz”, “Ev lə-
ri kön də lən yar”, “Sən hə mi şə 
mə nim lə sən”, “Ötən ilin son ge-
cə si” ki mi se vim li te le vi zi ya ta-
ma şa la rı mı zın re jis so ru nun yu-
bi le yi sa kit, səs siz keç di.  Heç 
ki mi qı na ma lı de yil. Dün ya qa-
rı şıb, vaxt da da ra lıb elə bil. Am-
ma hər dən, bu qa rı şıq dün ya da 
düz adam lar dan öt rü qə rib sə-
yən də, Ta ri yel müəl li min oğ lu 
Vü qar Və li yev lə söh bət lə şi rəm. 
Oğu lun ata haq qın da xa ti rə da-
nış ma sı – bu, bəl kə də ən bö yük 
re jis sor la rın be lə ta ma şa çı ya çat-
dı ra bil mə yə cə yi kə dər li səh nə-
lər dir...

...Yay gə lən də mə nim çün is-
ti ra hət gün lə ri bay ram olur du. 
Bi lir dim ki, atam ev də ola caq. 
Sə hər açı lan ki mi qa çır dım pən-
cə rə nin qa ba ğı na. Elə ki, gö rür-
düm kü lək yox dur, se vi nir dim. 
De mə li, atam bi zi də ni zə apa ra-

caq. Atam isə bə ha nə edir di ki, 
kü lək var, də niz dal ğa lı dır. Am-
ma son da təs lim olur du...  

...Re jis sor ki mi çox şey lə ri 
özüm gö tür mü şəm on dan. Əv-
vəl lər bu möv zu da çox da nış-
maz dıq. Ça lı şır dı mə ni öz müəl-
lim lə ri min öh də si nə ver sin. Son 
vaxt lar gör dü yüm iş lə ri də mü-
za ki rə edir dik, məs lə hət lə ri ni 
ve rir di, tən qi di fi  kir lə ri ni de yir-
di. 

...Əl bətt  ə, bu sə nə tə gəl mə-
yim də onun bö yük ro lu olub. 
Am ma mən ins ti tu ta qə bul 
olan da de di ki, bax, əgər son ra 
gör sən ki, bu sa hə də müəy yən 
bir nə ti cə əl də edə bil mir sən, bu 
işi qoy, çıx get. De mi rəm ki, bö-
yük nailiy yət lər qa zan dım. Hər 
hal da, yə qin, az da ol sa, onun 
ümid lə ri ni doğ rult dum. Yox sa, 
yə qin de yər di ki,  ki min sə ye ri-
ni tut ma. 

...Tə biəti, xa siy yə ti elə idi ki, 
heç ki mə ge dib de məz di, mən 
bu işi gö rü rəm, spon sor luq et. 
Ona gö rə da xi lin də biz az sı xın-
tı ke çi rir di. Hiss olu nur du ki, 
əv vəl ki ki mi bö yük  ta ma şa lar 
çək mək is tə yir, am ma im kan 
yox dur. 

...Onun iş lə rin dən “Pən cə rə də 
işıq” ta ma şa sı mə nə da ha doğ-
ma gə lir di. Nu rəd din Meh di-
xan lı nın ya rat dı ğı ob ra za ox şar-
lıq lar var idi atam da - qıs qanc 
idi o da. Ta ma şa da kı ana ob ra zı 
da ey ni lə nə nə mə bən zə yir di.  

...Onun ta ma şa la rın da qə ri bə 
bir ab-ha va var. Çox la rı bu nu 
hə min döv rün ab-ha va sı he sab 
edir. Am ma döv rün ab-ha va sı nı 
fi l mə, ta ma şa ya hop dur ma ğın 

tex ni ka sı var mı? Ümu mi tex-
ni ki qay da be lə dir ki, akt yor lar 
hə min döv rün də bi nə uy ğun 
ge yi nir lər, ev lər də asıl mış şə kil-
lər, ki tab lar, tex ni ki ava dan lıq 
hə min döv rə uy ğun olur, vəs sa-
lam. Am ma onun ta ma şa la rın-
da kı bu de yil. Bu, əs lin də, hə min 
döv rün ab-ha va sı yox, re jis so-
run da xi li dün ya sı dır, ru hu dur. 
Bu ab-ha va onun da xi lin də ki 
müs bət aura idi...

...İns ti tut da oxu yan da si qa ret 
çək mə yə, hə vəs kar ki mi baş la-
mı şam. Son ra bu, pis vər di şə 
çev ril di. Bir gün ins ti tu tun hə yə-
tin də tə lə bə yol daş la rım la söh-
bət edir dik. Qəfl  ə tən atam keç di 
ya nı mız dan. Da yan dı, bax dı, nə 
isə so ruş du. Əlim də giz lət di yim 
si qa re ti  gör müş dü. Or da mə-
nə heç nə de mə di. Am ma bir ay 
mə nim lə da nış ma dı. Ana ma de-
miş di ki, ona de ki, be lə iş lər lə 
məş ğul ol ma sın. “Mən de səm, 
pis de yə cəm.”.. 

...Son vaxt lar təz yi qi tez-tez 
qal xır dı, am ma, dün ya sı nı də-
yiş mə si nə sə bəb ola caq cid di 
bir xəs tə li yi yox idi. Ça lı şır dıq 
bu nu ara dan qal dı raq. Ona gö-
rə də, bu is ti qa mət də müayi-
nə edib, müali cə yaz dır mış dıq. 
Am ma sən say dı ğı nı say... Ap-
re lin 9-dan 10-a ke çən ge cə “ba-
ğır saq keç məz li yi” diaq no zu ilə 
əmə liy yat olun du... Gec de miş-
di. Bəl kə də tez de səy di, hər şey 
baş qa cür olar dı... Hə kim səh-
lən kar lı ğı da ki, bi zim ümu mi 
dər di miz dir. Elə bil ki, bir bu rul-
ğan idi, gəl di, onu apar dı.

...Mə nim yu xu ma az-az gə lir. 
Şux ge yim də, yax şı bir mə kan-
da gö rü rəm hə mi şə onu. Am ma 
mə nə heç nə de mir. O tə zə rəh-
mə tə ge dən də, özü mü çox qı na-
yır dım, sa kit lə şə bil mir dim. Elə 
bi lir dim ki, onu hə yat da sax la-
maq üçün nə isə et mək müm-
kün idi. Qo hum lar dan bi ri nin 
yu xu su na gi rib, de yib, Vü qa ra 
de yin, özü nü çox üz mə sin. Bir 
də bu ya xın lar da ana mın yu xu-
su na gi rib. De yib, o ko pa yoğ lu-
na de yin, (mə nə za ra fat la be lə 
mü ra ciət edir di), si qa re ti  tər-
git sin...

QI ZIL GÜL   

Sehr li-sir li aləm,

aləmə çağırış

“De yin, si qa re ti tər git sin...”
yaxud Tariyel Vəliyevin yada düşməyən yubileyi



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Rza bu ma cə ra nı eşi dən də o 

qə dər gül dü ki, hətt  a rən gi qa-
ral dı. 

Uzun müd dət bi zim gü lü şü-
mü zə sə bəb olan və müx tə lif 
mü na si bət lər də tez-tez xa tır la dı-
ğı mız  di gər ma raq lı ma cə ra Rza-
nın ya xın qo hu mu Çı ra ğə li xan 
Əmir Ək rə min ün van ver mə si 
mə sə lə si ol muş du.  Çı ra ğə li huş-
suz və kəm sa vad bir adam idi. 

Rza Səəda bad sa ra yı nı ye ni-
dən qu ran dan son ra biz ora da 
yer ləş dik. Cə lal lı şa hən şah sa-
ra yı nın iş lər ida rə si də Səəda ba-
dın əla və ti ki li sin də yer lə şir di. 
Çı ra ğə li xan Əmir Ək rəm də 
hə min ida rə nin bi rin ci də rə cə li 
mə sul la rın dan idi. O da bu ra ya 
köç dü və öz işi ilə məş ğul ol ma-
ğa baş la dı. Bir gün Çı ra ğə li xan 
Po li-sə fi  də ki ailə si nə bir mək tub 
gön də rir və öz ün va nı nı aşa-
ğı da kı ki mi ya zır: Şa hən şah lıq 
sa ra yı nın cə lal lı ida rə si. Səəda-
bad.  Dər bənd li Meş Hü sey nin 
ayaq qa bı ma ğa za sı ilə üz bəüz 
(Meş Hü seyn Dər bən di köh-
nə ayaq qa bı ti kən idi, onun lap 
ca van lıq dan hə min mə həl lə də 
pi nə çi lik dü ka nı var idi). Çı ra-
ğə li xa nın ya xın la rı mək tu bun 
ca va bı nı gön də rən də tə sa dü fən 
kon vert lər dən bi ri Rza nın əli nə 
ke çir və Rza gö rür ki, Çı ra ğə li 
xan poç tal yon lar çaş ma sın de-
yə Səəda bad sa ra yı nı və şa hən-
şah qəs ri ni də qiq ni şan ver mək 
üçün qəs rin  məhz Dər bənd Moş 
Hü sey nin pi nə çi dü ka nı ilə üz-
bəüz ol ma sı nı xü su si vur ğu-
la yıb. Rza hə mi şə bu mə sə lə ni 
xa tır la yıb de yir di ki, yax şı ol du, 
biz bu Səəda ba dı tik dik, yox sa 
Çı ra ğə li nin ailə si mək tu bu ha ra 
gön dər mək la zım ol du ğu nu heç 
vaxt bil mə yə cək di. 

Əl bətt  ə, mə nim bü tün xa ti rə lə-
rim bu nun ki mi şi rin de yil, çox lu 
acı xa ti rə lər də var ki, on lar dan 
da bir ne çə si ni si zə da nış maq is-
tə yi rəm. Bir xa ti rə Rza ya gül lə 
atıl ma sı (ter ror) ilə bağ lı dır. Xalq 
bil mir ki, Rza nı öl dür mək üçün 
ne çə də fə ona ta pan ça dan atəş 
açı lıb, am ma is tək lə ri nə mü vəf-
fəq ol ma yıb lar. Ya dım da dır, bir 
də fə so sialist əqi də li Yu sif ad lı 
bir er mə ni Rza nı öl dür mək üçün 
xa ric dən gön də ril miş di. O, şə hər 
sa ra yı nın ət ra fın da kı şüm şad la-
rın ara sın da giz lə nib, sui-qəsd 
üçün für sət göz lə yir miş, am ma 
is tə yi nə mü vəff  əq ol mur. 

İkin ci sui-qəsd Rza bol şe vik 
təş ki la tı nın üzv lə ri ni həbs et-
mə yə gös tə riş ve rən də baş ve rir. 
Çö rək iti rən pol kov nik Po la di 
Rza nın ca nı na qəsd edir, la kin 
o da is tə yi nə mü vəff  əq ol mur; 
gül lə yan ke çir və həbs olu nur. 

Əh məd xan Po la di ad la nan bu 
şəxs Ma zən da ra nın Ko lar dəşt 
sa ki ni idi,  bol şe vik lə rin to ru na 
dü şə rək, əqi də si ni də yiş miş di. 

O za man bol şe vik lər Ru si ya da 
iş ba şı na gəl miş di; on lar var lı la rın 
sər ma yə və əm lak la rı nı ka sıb əha-
li və rə iy yət ara sın da bö lür və de-
yir di lər ki, tor paq Al la hın dır. Xü-
la sə, ka sıb-ku su bun xo şu na gə lən 
söh bət lər edir di lər. İran da da bir 
qrup bu xə tər li ide ya ya uya raq 
rə iy yə  ti mül kə dar la rın və feodal-
la rın əley hi nə qal dı rır, həm çi nin  
tor pa ğın ər ba bın və mül kə dar la-
rın de yil, onu əkib- be cə rə lə rin ol-
ma sı ba rə də fi  kir lər səs lən di rir di. 

(Qeyd: Mər hum qaim-mə qam Rə-
fi  də öz xa ti rə lə rin də bu mə sə lə yə işa rə 
edə rək ya zır: “Bir gün Rza şa hı ma şı na 
min dir mək və Səədəaba da yo la sal maq 
üçün Mər mər Qəsr dən pi ya da ma şı na 
tə rəf ge dir dim. Rza hə min gün Səəda-
ba da bir ne çə qo naq də vət elə miş di və 
on lar la bir gə na ha ra tə lə sir di. Bu za-
man şüm şad kol la rı ara sın dan bir vəh-
şi qə zəb li səs eşi dil di. Bir ne çə xid mət çi 
kol la ra tə rəf qaç dı və bir nə fər gö rü nüb 
yox ol du.Son ra lar Qəz vin də er mə ni 
Yu sif ad lı bir nə fər ələ keç di. Sən de mə, 
bu adam so sialist əqi də li imiş və in gi-
lis lə rin əley hi nə fəaliy yət gös tə rir miş. 
Er mə ni Yu sif is tin taq za ma nı bir də fə 
Mər mər qəsr də Rza şa hı öl dür mək qəs-
di ol du ğu nu eti raf edir. O, de yir ki, Rza 
şah qaim -mə qam Rə fi  ilə söh bət elə yə-
elə yə ma şı na tə rəf ge dən də əlim ağa cın 
bu da ğı na dəy di, xı şıl tı sə si qəs rin mə-
mur la rı nın qu la ğı na çat dı və mən qaç-
ma lı ol dum,  Rza şa hı vu ra bil mə dim.)

On lar bə zən bun dan da təh-
lü kə li söz lər de yir, in san la rı 

qar şı lıq və çax naş ma la ra də-
vət edir di lər. Mə sə lən, giz li 
elan lar (bu na şəb na mə lər 
de yir di lər) dərc edir, hə-
min elan lar da Rza nı in gi-
lis lə rin ada mı ki mi qə lə-

mə ve rir,  onu təh qir 
edir di lər və s. və i.a. 

De yir di lər ki, Rza 
is tis mar çı dır, xal-
qın tor pa ğı nı qəsb 
elə yib!

Əl bətt  ə, ha mı bi lir di ki, Rza 
tor pa ğı pul la alır, heç ki min 
tor pa ğı nı zor la qəsb et mir. Mə-
sə lən, şə hər sa ra yı nın əra zi si ni 
mər hum fə man fər ma dan al mış-
dı. 

Nə isə... bu dəs tə pol kov-
nik Əh məd xan Po la di ni özü nə 
qoş ma ğa mü vəff  əq ol muş du. 
Xöş bəxt lik dən təh lü kə siz lik 
ida rə si yax şı iş lə yir di və cəlb 
et di yi adam lar va si tə si lə plan-
laş dı rı lan iş lər dən xə bər tu tur-
du. Elə bu yol la da Po la di nin 
sui-qəsd pla nı nın üs tü açıl mış,  
bu ba rə də Rza ya mə lu mat ve-
ril miş di.  Rza nın gös tə ri şi ilə 
təh lü kə siz lik Po la di ni nə za rət 
al tı na al dı, nə zər də tu tul muş 
gün də Po la dı mə lu mat ver-
mək bə ha nə si ilə sa ra yın qar-
şı sı na gə lən də onu tut du lar və 
ka ğız la rı ara sın da giz lət di yi 
re vol ve ri aş kar la dı lar. Po la di 
ora dan bir ba şa Qa car qəs ri nə 
apa rıl dı, əv vəl dən sax la nıl mış 
bir qrup bol şe vik lə bir gə məh-
bə sə atıl dı. 

Bir də fə də Rza or du qüv və-
lə ri ni yox la maq üçün Cə la liy yə 
mey da nı na ge dən də bir əs gər 
ta pan ça sı nı ona tuş la yıb, bü tün 
gül lə lə ri bo şalt sa da,  gül lə lər 
ona dəy mə di və əs gə ri tut du-
lar. Mən Rza nın İran da ol du-
ğu bü tün bu il lər ər zin də onun 
qət lə ye ti ri lə cə yin dən qorx mu-
şam. Rza nın düş mə ni çox idi.  
Mə lum ol du ğu ki mi, Qa car lar 
sü la lə si çox bö yük idi, on lar 
məm lə kə tin bü tün künc -bu ca-
ğı na  sə pə lən miş di. Rza on la rın 
qol-qa na dı nı qır sa da, sui-qəs di 
da vam et di rir di lər. Rza Qa car 
tay fa sı na həd siz nif rət edir di 
və onl la rın ha mı sı nı və tən xaini 
ad lan dı rı dı. 

Di gər tə rəf dən, qa car lar da Rza-
nı sü la lə ha ki miy yə ti ni qəsb et-
mək də itt  i ham edir, ona yax şı mü-
na si bət bəs lə mir di lər. Rza da daim 
hər gün hü cum və həm lə yə mə ruz 
qal ma ğın qor xu su nu ya şa yır dı, biz 
də ni ga ran çı lıq ke çi rir dik. 

Bu nu bəl kə də ta le yin is teh za sı 
he sab et mək olar... Rza qa car la ra 
nif rət et mə si nə bax ma ya raq, 1304-
cü (1926) il də Qa car xa nə da nı na 
mən sub olan Tu ran xa nım la ev-
lən di. Bur nu nu çox dik tu tan bu 
qa dın dan Qu lamr za Pəh lə vi dün-
ya ya gəl di. 

Əl bətt  ə, Tu ran Rza ilə yo la get-
mə di, Qu lamr za nın tə vəl lü dün-
dən bir il son ra bo şan dı. Əs mət 
də (Rza nın dör dün cü ar va dı) 
Qa car xa nə da nın dan, Fə tə li şah 
Qa ca rın nə və lə rin dən idi. Rza-
nın Əs mət dən beş öv la dı ol muş-
du: Əb dürr za, Əh mədr za, Mah-
mudr za, Fa ti mə, Hə midr za. 

Rza qa car la rı di dər gin sal sa da, 
on la rın şah əley hi nə sui-qəsd lə-
ri bi tib-tü kən mir di. Bu adam lar 
xan la rı, iri feodal la rı onun əley hi-
nə qal dı rır, məm lə kə tin künc-bu-
ca ğın da hər gün bir ha di sə tö rə-
dir di lər. Am ma Rza nın ət ra fın da 
da ki fa yət qə dər sa vad lı, təc rü bə li 
və dün ya gör müş adam lar var idi. 
On lar dan bi ri Mə həm məd Əli 
xan Fu ru ği idi. O, Rza ya məs lə-
hət lər ver mək dən əla və, saat lar la 
otu rub, onun üçün İra nın keç miş 
ta ri xin dən da nı şar dı. Hətt  a Rza-
ya yaz maq və sa vad da öy rə dir-
di. Biz də çox vaxt ora da otu rub, 
Mə həm mə də li xa nın söh bət lə ri nə 
qu laq asır dıq. O, hə qi qə tən ta ri xi 
gö zəl bi lir di. Da nı şan da elə bə la-
ğət li söz lər iş lə dir di ki, biz Na dir 
şa hın qı lın cı nın sə si ni eşi dir dik. 

(Qeyd: Mə həm məd li Fu ru ği (1320-
cu il şəh ri vər... (1941, sent yabr) baş 
na zir)  İran da in gi li sin bir ba şa 
agen ti, ma son təş ki la tı nın üz vü. 
Köl gə si heç vaxt Rza nın üs tün dən 
əs kik ol mur du. Rza İran dan sür-
gün olu na na qə dər onun nə za rə ti 
al tın da ol muş du. Rza şa hın sü qu-
tun dan son ra Fu ru ği nin əsas və-
zi fə si Pəh lə vi səl tə nə ti ni qo ru yub 
sax la maq və Mə həm mədr za nın 
ata sı nın ye ri nə ha ki miy yə tə gə-
li şi ni hə ya ta ke çir mək ol muş du. 
(Da ha ət ra fı ta nış lıq məq sə di ilə İs-
gən dər Dil də min “Rza şa hın ma cə ra 
do lu hə ya tı” ki ta bı na mü ra ciət edin. 
Teh ran, Gül fam nəş riy ya tı.))  

Fü ru ği iran lı la rın bü tün bəd bəxt-
lik lə ri nin sə bə bi ni İra nın ət ra fın da kı 
ərəb lər də gö rür dü. O, özü nü mü səl-
man he sab et mə si nə bax ma ya raq, 
de yir di ki, is la ma inan mır, ək si nə, 
bü tün ila hi və tə kal lah lı din lə rin əsa-
sın da zər düş ti lik ayi ni nin da yan dı-
ğı nı bil di rir di. Qeyd edir di ki, di gər 
bü tün din lər növ bə ilə iran lı la rın qə-
dim ayi ni ni təq lid edib lər. 

Rza nın bu söz lər dən xo şu gə lir di. 
Fü ru ği dö nə-dö nə İra nın keç miş cə-
lal və əzə mə tin dən da nı şır dı. İş o ye rə 
çat mış dı ki, Rza de yir di, ge cə lər yu xu-
da əhə mə ni Ku ru şu və Da ra nı gö rür. 

Qaim-mə qam ağa yi Rə fi  də tə sir li 
ta ri xi das tan lar da nı şar dı. Ümu miy-
yət lə, Rza İran da ol du ğu müd dət də 
ta ri xi das tan lar proq ra mı hər ge cə 
tək rar olu nar dı. Si zə ərz edim ki, 
bir müd dət İra nın mə də niy yət və 
maarif na zi ri olan, öl kə mi zin mə də-
niy yə ti nə xey li xid mət lər gös tə rən 
mər hum Mə həm mə də li xan Fü ru ği  
ta ri xə çox nü fuz et miş, onun bü tün 
bu ta ri xi rə va yət lə ri bü töv lük də Rza-
nı də yiş miş di. 

Əl bətt  ə, Rza na maz, oruc və di-
gər bu ki mi iş lə rin ada mı de yil di, 
ne cə de yər lər, məz hə bə lağ la ğı ki mi 
ya na şır dı. Am ma ənə nə vi eti qa da 
ina nır dı, ha mı ki mi ölüm dən, ge də-
cə yi miz o bi ri dəh şət li dün ya dan, bir 
söz lə, ölüm dən və ölüm dən son ra kı 
mə sə lə lər dən na ra hat idi.

Mən cə, ölüm dən çox qor xur du. 
Bu na gö rə iz di va cı mı zın əv vəl lə rin də 
cən nət və cə hən nə mə aid söh bət lə ri 
qə bul edir di və əza dar lıq gün lə rin də 
sev di yi spirt li iç ki yə do da ğı nı vur maz-
dı. Hətt  a şah lıq ta cı na çat maz dan ön cə 
si nə zən dəs tə si nin ar dın ca ge dər di. 
Ca van lıq bir-iki də fə ba şı na qə mə də 
vur muş du. Am ma ya vaş-ya vaş Fü ru-
ği nin söz lə ri ona tə sir et di və nə ha yət 
iş o ye rə çat dı ki, be hişt və cə hən nə mi 
də in kar et di. O, de yir di: “O dün ya da 
atəş yox dur, ək si nə, bu atə şi biz özü-
müz lə bu dün ya dan apa rı rıq. Cən nət 
və cə hən nə mi in san bu dün ya da özü 
ya ra dır” və s. bu ki mi söh bət lər...

Rza nın xü su si hə ki mi, ba cı mın əri 
Hü seyn qu lu xan İs fən di ya ri də be lə 
söz lə rə eti qad elə mir di, hətt  a imam 
Hü sey nin əza dar lı ğı nın da əley hi nə 
idi. O, de yir di: “Dün ya nın heç ye-
rin də xalq öz düş mə ni üçün ma təm 
sax la mır(!) Bu ərəb lər İran mil lə ti nin 
düş mə ni olub, bi zə hü cum elə yib, 
iran lı la rın ca nı na, ma lı na, na mu su na 
tə ca vüz elə yib lər... Nə isə... be lə söh-
bət lər edir di...

Ardı 6-cı səhifədə
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

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

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

Rza bu ma cə ra nı eşi dən də o 
qə dər gül dü ki, hətt  a rən gi qa-

Uzun müd dət bi zim gü lü şü-
mü zə sə bəb olan və müx tə lif 
mü na si bət lər də tez-tez xa tır la dı-

On lar bə zən bun dan da təh-
lü kə li söz lər de yir, in san la rı 

qar şı lıq və çax naş ma la ra də-
vət edir di lər. Mə sə lən, giz li 
elan lar (bu na şəb na mə lər 
de yir di lər) dərc edir, hə-
min elan lar da Rza nı in gi-
lis lə rin ada mı ki mi qə lə-

mə ve rir,  onu təh qir 
edir di lər və s. və i.a. 

De yir di lər ki, Rza 
is tis mar çı dır, xal-
qın tor pa ğı nı qəsb 
elə yib!

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

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

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

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də

Rza bu söz lə ri bə yə nir və de-
yir di: “Mən ba şa düş mü rəm, 
bu xalq nə üçün ərəb lə rə ma təm 
sax la yır?!” Hə min şəxs lər Rza-
nın is lam ba rə də dü şün cə lə ri ni 
də yiş di, on lar onu təəs süb keş lə-
rin əli ni kəs mə yə va dar et di. Bu-
na gö rə Rza iz di vac və ta lağ la rın 
rəs mi ida rə lər də qey də alın ma-
sı ba rə də gös tə riş ver di. Hə min 
dövr də ni gah və bo şan ma mü-
qa vi lə si qey də alın mır dı, yal nız 
əqd si ğə si, ta lağ xüt bə si ev lər də 
axund lar tə rə fi n dən oxu nur du. 
Nə isə... vəs sə lam! 

Son ra Rza Tür ki yə yə get di, 
ora da kı və ziy yə ti gö rə rək İran da 
da hi ca bın açıl ma sı na və qa dın-
la rın qa ra çad ra nı çı xar ma sı na 
gös tə riş ver di.

Əl bətt  ə, axund lar Rza ya qar şı 
mü xa li fə tə keç di lər, Rza da on-
la rın sö yü lüb-təh qir edil mə si nə 
gös tə riş ver di ki, ağıl la rı baş la-
rı na gəl sin, hö ku mə tin iş lə ri nə 
mü da xi lə et mə sin lər. 

Rza da İra nın ta ri xi nə və keç-
mi şi nə bö yük ma raq ya ran mış-
dı və tez-tez de yir di: “Bəs bu 
öl kə nin və mil lə tin işi ni yə bu 
ən da zə yə gə lib çı xıb? Özü də bu 
sualın ca va bı nı ve rir di: “Fər siz 
si ya sət çi lə rin uc ba tın dan!”

Rüz ga rın ma raq lı oyun la-
rın dan bi ri də bu ol du ki, bir 
axund, əs lin də keç miş axund, 
Rza nın dəf tər xa na iş lə ri nin rəisi 
ol muş du və o da Rza nı ət rafl  a-
rın da olan öz əv vəl ki həm si ni-
fi n dən yüz mər tə bə pis ifa də-
lər lə tən qid edir di. On la ra pis 
nü mu nə gös tə rir di. Bu adam 
Ça lus sa ki ni idi və əcaib-qə raib 
adı var dı. Bir gün Rza fran sız-
la rın Ça lus da in şa et di yi ipək-
çi lik fab ri ki nin ti kin ti si nə baş 
çək mə yə get miş di. Ora da gö zü 
bir ca van mol la ya sa ta şır və onu 
ya nı na ça ğı rır. Söh bət edir lər və 
mə lum olur ki, ca van mol la nın 
çox yax şı xətt  i var. 

Rza onu Teh ra na gə tir di və 
dəf tər xa na da ona iş ver di. Ca-
van mol la da axund luq li ba sı nı 
çı xa rıb, pen cək və şal var ge-
yin di. Rza da onun adı nı də yi-
şə rək Hey rad qoy du. Son ra lar 
bu ağa yi Hey rad tə rəq qi elə di, 
şa hən şah lı ğın xü su si dəf tər-
xa na sı nın rəisi ol du. Bə zən də 
Rza nın ya nı na gə lib ona sa vad 
öy rə dir di. 

(Qeyd: Rza şa hın sa vad sız lı ğı na, 
ya xud da bi sa vad lı ğı na dair çox-
lu əh va lat lar var . De yir lər, bir gün 
Rza xi ya ban dan ke çən də diq qə ti ni 
bir rek lam löv hə si cəlb elə yir. Onun 
üzə rin də ya zıl mış dı: Köy nək və diz-
lik  sa tı lır. “və diz lik” sö zü fars di-
lin də “...və zi re-şəl var” ki mi ya zı lır. 
Rza şah da bu sö zü “və zir” (Azər-
bay can di lin də “na zir”) ki mi oxu-
yur və üzü nü Kə rim ağa Bu zərc-
meh rə çe vi rə rək de yir:

- Biz hər cür və zir eşit miş dik, şal-
va ral tı və zir dən baş qa!)

... Aha, ya dı ma düş dü, əsl 
adı Rə hi mə li Fə qih Yə su bi idi, 
Rza onu də yi şib, Rə him Hey-
rad qoy muş du. Hey rad Rza nın 
boş da ma rı nı yax şı tut muş du, 
o, də fə lər lə öz mə mur yol daş la-
rı ba rə də şey tan çı lıq elə miş di. 
Hey rə ta miz əh va lat lar da nı şan 
bu şəxs Rza nı din siz li yə öy rə-
dir di. 

Xü la sə, bu adam lar Rza nın 
bey ni ni də yiş di lər; Rza qə ra ra 
al dı ki, İra nın keç miş ta ri xi ni 
di rilt sin! Mə sə lən, Mil li Ba ğın 
içə ri sin də ki Baş Po lis İda rə si-
ni Pa sar qad sa ra yı nın la yi hə si 
əsa sın da tik dir di. On dan son ra 
gös tə riş ver di ki, döv lət ob yekt-
lə ri Təx te-Cəm şid komp lek si-
nin la yi hə si nə zə rə alın maq la 
ti kil sin. Fir dov si xi ya ba nın da-
kı Mil li Bank komp lek si hə min 
qə bil dən dir. Bə zi vaxt lar Hey-
rad Rza nın is tək lə ri nə uy ğun 
söh bət lər edir di, am ma mən öz 
ağ lım la on la rı qə bul elə mir dim. 
Mə sə lən, o de yir di ki, al man lar 
əs lən iran lı dır və on lar Kir man 
əha li si ilə ey ni irq dən dir lər. Bu-
na gö rə də on la ra “ger man” de-
yir lər ki, bu da bi zim ərəb ləş miş 
Kir ma nı mız dır. Mən və Rza əs-
lən azər bay can lı idim. Əl bətt  ə, 
mən Ba kı da, Rza İran da dün ya-
ya gəl miş di. Rza uşaq kən ata sız 
qal ma sı na və ana sı dağ ada mı 
ol ma sı na bax ma ya raq azə ri cə 
yax şı da nı şır dı. 

Fü ru ği Rza nın Azər bay ca na 
ma ra ğı nı nə zə rə ala raq daim 
onun qu laq la rı na pı çıl da yır dı 
ki, azər bay can lı lar əsl iran lı tay-
fa sı dır, Zər düşt də azə ri olub və 
Zər düşt Azər bay can dan çı xıb. 
Bu bir ne çə adam o qə dər bu cür 
söh bət lər et miş di lər ki, biz ha mı-
mız iki-üç ilə dö nüb ta rix çi ol-
muş duq. 

Bu ta rix çi lik bir tə rəf dən yax şı 
idi sə, yüz tə rəf dən pis idi. Çün-
ki bi zim ara mız da ar tıq bü tün 
söh bət lər yal nız ərəb lə rin İra na 
hü cu mu na, on la rın İran mil lə ti 
əley hi nə tö rət di yi ci na yət lə rə aid 
olur du. Bu söh bət lər isə mə nim 
uşaq la rı mın di nə, məz hə bə və 
ərəb lə rə nif rə ti nə sə bəb olur du. 
Mən bu bəd bin lik lə rin nə ti cə si-
ni on lar da açıq-ay dın gö rür düm. 
An caq ye nə də ru zi gar bir oyun 
oy na dı: Rza ərəb lə rə nif rət et sə 
də, on la rı İra nın ta ri xi düş mə ni 
he sab elə sə də, Mə həm mədr za-
ya ərəb qı zı al ma lı ol du. Föv zi yə 
üçün Mi sir sa ra yı na el çi lik et mə-
li ol du. 

Əl bətt  ə, Mi si rə yol la nan el çi 
he yə ti nin üz vü olan ağa yi Cem 
və hə min Mə həm məd Əli xan 
Fü ru ği ta rix dən dəs tək ala raq, 
Rza ya sü but et di lər ki, mi sir li lər 
ərəb de yil, hib ti dir lər, on lar da 
ərəb lə rin hü cum la rı nın qur ba nı 
olub lar. Fü ru ği, Cem, ağa yi- Qə-
ni ta ri xi şa hid və fakt lar gə ti rə-
rək sü but et di lər ki, Mi si rin də 
ta le yi İra nın ta le yi ki mi olub və 
on lar da ərəb lə rin hü cum la rın-
dan əziy yət çə kib lər.  

Bir də fə Səəda bad da otur-
muş duq, Mə həm mədr za 
ilə ye ni cə ni ka ha və iz-
di va ca gi rən Föv zi-
yə nin, onun ana sı-
nın və ba cı la rı nın 
hü zu run da Rza 
İran və Mi si rin 
müş tə rək ta le-
yin dən, bu iki 
öl kə yə ərəb lə-
rin hü cu mun-
dan söh bət 
açan da Föv-
zi yə nin ana sı 
əsə bi ləş di və 
Rza ya de di 
ki, bir da ha 
be lə söh bət-
lər et mə sin, 
A l  l a h  d a n 
qorx sun. O 
vax ta qə dər 
heç kəs Rza-
nın nöq te yi 
– nə zə ri nin 
ə l e y  h i  n ə 
g e t  m ə  y ə 
cü rət elə-
m ə  m i ş  d i . 
Mə nim Mə-
həm mədr-
z a  n ı n 
q a  y ı  n a -
na  s ı  n ın 
cə sa rə tin-
dən  xo-
şum gəl di. 

Föv zi yə nin ana sı de di ki, Rza 
Al lah pə rəst li yi öy rən mə li dir, 
ərəb lər Al la hın və rə su lul la hın 
or du su ola raq is la mın ba şın da 
da yan dıq la rı na və Al lah di ni nin 
mü bəş şi ri ol duq la rı na gö rə Rza 
ge ri çə kil mə li dir. Bu söz lə ri göz-
lə mə yən Rza əsəb lə şə rək sto lun 
ar xa sın dan qal xıb, ba yı ra çıx dı. 

 Bu da mə nim üçün unu dul-
ma yan bir xa ti rə ol du. Çün ki hə-
ya tım bo yu ki min sə Rza ya qar şı 
get di yi ni gör mə miş dim. 

(Qeyd: Mi si rin gör kəm li ya zı çı sı 
Mə həm məd hü seyn Hey kəl özü nün 
“İran in qi la bı. Da nı şıl ma mış he ka-
yət” ad lı məş hur ki ta bın da ya zır: 
Rza şah la Mə həm mədr za şah ara-
sın da fərq bun da idi ki, Rza şa hın 
qar şı sın da heç kəs ya lan da nış ma-
ğa, Mə həm mədr za nın qar şı sın da isə 
düz da nış ma ğa cü rət elə məz di). 

Ya dım dan çıx ma yan adam lar-
dan bi ri də mər hum dok tor Mə-
həm məd Mü səd diq dir. İlk də fə 
Mü səd di qi ca van lıq da Qə va müs-
səl tə nə ilə bir gə Səəabad sa ra yı na 
na ha ra gə lən də gör müş düm. Rza 
hə min gün Av ro pa dan ye ni cə gə-
lən Mü səd di qüs səl tə nə yə çox eh-
ti ram gös tər di və on dan so ruş du: 

- A ya İs veç və 
Fran sada da xalq çe-

lu ka bab ye yir?
Söh bə tin son ra sı ya dım da de yil. 
İn di bir qə dər də xa ri ci lər dən 

da nış maq is tə yi rəm. Mə nim on-
lar la bağ lı çox lu xa ti rə lə rim var. 
Hit ler və Sta lin lə ya xın dan söh-
bət lə rim və xü su si dialo qum 
olub. Əl bətt  ə, mən hə ya tım bo-
yu pa di şah lar, əmir lər və çox lu 
məş hur xa ri ci şəx siy yət lər gör-
müş, on lar la ün siy yət də ol mu-
şam. Am ma in di on lar dan ən 
məş hur la rı ba rə də da nı şa ca ğam. 

O za man ki, Əş rəf və Şəms lə bə-
ra bər Al ma ni ya ya get dim, Ti mur-
taş bi zi Ber lin də qar şı la yıb Hit le-
rin gö rü şü nə apar dı. On da Hit ler 
Af ri ka da və Asi ya da İn gil tə rə və 
Fran sa nın səl tə nə ti al tın da olan ək-
sər nöq tə lə ri  fəth edə rək İn gi ltərə, 
Fran sa, Bel çi ka və di gər is tis mar çı-
la rın əli ni baş qa öl kə lər dən kəs miş-
di. Hit ler Al ma ni ya nın qüd rə ti ni 
ar tır mış, bu öl kə dün ya nın bi rin ci 
də rə cə li döv lə ti nə çev ril miş di. 

Hit ler dün ya da bö yük mə həb-
bət qa zan mış dı, İran da da xalq ona 
xey li diq qət və eh ti ram gös tə rir di. 
Hit ler iran lı la rı ari irq he sab edir di, 
al man lar da hə min irq dən ol duq-
la rı na gö rə İra na ma raq la rı bö yük 
idi. O, öz hö ku mə ti döv rün də İra-
na ba car dı ğı qə dər kö mək et di.

Rza da in gi lis lə rin İra nın da xi-
li iş lə ri nə mü da xi lə lə rin dən tən-

gə gəl di yi üçün al man-
la ra diq qət və ma raq 

gös tə rir di. Bir ne çə 
il ər zin də İran la Al-

ma ni ya ara sın da 
sə mi mi mü na si-
bət lər ya ran mış-
dı. 

(Qeyd: Rza 
xan Lon do-
nun hiy lə və 
ca du su, in-
gi lis lə rin hi-
ma yə si və 
h i  d a  y ə  t i 
ilə Əh məd 

şah hö ku-
mə ti ni de vi-
rib, İran döv-
lə ti nin bü tün 
iş lə ri ni əli nə 
al dı. Özü də 
in gi lis lə rin ta-
be li yi al tın da 
idi. Bu mə sə-
lə də heç bir 
şüb hə ye ri 
yox dur, mü-
hüm ta ri xi sə-
nəd və şa hid-
lər 1299-cu 
il (1920) hut 
çev ri li şi nin 
in gi lis lər tə-
rə fi n dən hə-
ya ta ke çi ril-
di yi ni sü but 
edir. Ki fa yət 
qə dər sa va dı, 
si ya si dü şün-

cə si, uzaq gö-
rən li yi ol ma yan 

Rza şah mü təffi   q lə rin bir-iki uğur-
suz lu ğun dan son ra in gi lis lə rin 
si ya si mey dan dan get di yi ni dü-
şü nə rək özü nü o za man mü ha ri-
bə nin qa li bi olan al man la ra tə rəf 
ver di və öz əv vəl ki hi ma yə çi lə ri nə 
ar xa çe vir di, duz-çö rə yi tap da dı. 
La kin və ziy yə tin də yiş mə si, Ame-
ri ka nın mü ha ri bə yə da xil ol ma sı 
ilə al man qüv və lə ri məğ lu biy yə tə 
dü çar ol du. Oyun in gi lis lə ri xey-
ri nə ba şa ça tan dan son ra Rza şah 
hə min nə mək na şi nas lı ğın və bi-
və va lı ğın bə də li ni ödə di; öl kə dən 
de por ta si ya olu na raq, Mo ris ada-
sı na sür gün edil di.

Al man lar İran yol la rı nın, ma-
gist ral la rı nın, ti kin ti sin də ça-
lı şır dı lar. Də mir yo lu nun, li-
man la rın, fab rik və za vod la rın 
in şa sın da İra na kö mək edir di. 
Al man lar İran da çox bö yük iş lər 
gö rür dü lər ki, on lar dan bi ri də 
bü tün öl kə ni bir ləş di rən də mir 
yo lu nun çə ki li şi ol du. Üs tün dən 
ya rım əsr keç sə də bu xətt  in di 
də iran lı la rın xid mə tin də dir.

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi 
kra li ça sı” me muarının redaktoru 
Dok tor Əmir Xa təm Fər fər maiaya 
məxsusdur.
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Rza da in gi lis lə rin İra nın da xi-
li iş lə ri nə mü da xi lə lə rin dən tən-

gə gəl di yi üçün al man-
la ra diq qət və ma raq 

gös tə rir di. Bir ne çə 
il ər zin də İran la Al-

ma ni ya ara sın da 
sə mi mi mü na si-
bət lər ya ran mış-

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

Bir də fə Səəda bad da otur-
muş duq, Mə həm mədr za 
ilə ye ni cə ni ka ha və iz-
di va ca gi rən Föv zi-
yə nin, onun ana sı-
nın və ba cı la rı nın 
hü zu run da Rza 
İran və Mi si rin 
müş tə rək ta le-
yin dən, bu iki 
öl kə yə ərəb lə-
rin hü cu mun-
dan söh bət 
açan da Föv-
zi yə nin ana sı 
əsə bi ləş di və 
Rza ya de di 
ki, bir da ha 
be lə söh bət-
lər et mə sin, 
A l  l a h  d a n 
qorx sun. O 
vax ta qə dər 
heç kəs Rza-
nın nöq te yi 
– nə zə ri nin 
ə l e y  h i  n ə 
g e t  m ə  y ə 
cü rət elə-
m ə  m i ş  d i . 
Mə nim Mə-
həm mədr-
z a  n ı n 
q a  y ı  n a -
na  s ı  n ın 

şum gəl di. 

- A ya İs veç və 
Fran sada da xalq çe-

lu ka bab ye yir?
Söh bə tin son ra sı ya dım da de yil. 

dı. 
(Qeyd: Rza 

xan Lon do-
nun hiy lə və 
ca du su, in-
gi lis lə rin hi-
ma yə si və 

şah hö ku-
mə ti ni de vi-
rib, İran döv-
lə ti nin bü tün 
iş lə ri ni əli nə 
al dı. Özü də 
in gi lis lə rin ta-
be li yi al tın da 
idi. Bu mə sə-
lə də heç bir 
şüb hə ye ri 
yox dur, mü-
hüm ta ri xi sə-
nəd və şa hid-
lər 1299-cu 
il (1920) hut 
çev ri li şi nin 
in gi lis lər tə-
rə fi n dən hə-
ya ta ke çi ril-
di yi ni sü but 
edir. Ki fa yət 
qə dər sa va dı, 
si ya si dü şün-

cə si, uzaq gö-
rən li yi ol ma yan 

Rza şah mü təffi   q lə rin bir-iki uğur-
suz lu ğun dan son ra in gi lis lə rin 
si ya si mey dan dan get di yi ni dü-

Rza da in gi lis lə rin İra nın da xi-
li iş lə ri nə mü da xi lə lə rin dən tən-

gə gəl di yi üçün al man-
la ra diq qət və ma raq 

gös tə rir di. Bir ne çə 
il ər zin də İran la Al-

ma ni ya ara sın da 
sə mi mi mü na si-
bət lər ya ran mış-

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 
xatirələrixatirələri



Tər cü mə nin ta ri xi nə nə zər 
ye tir dik də mə də niy yət lə rin for-
ma laş ma sın da və in ki şa fın da 
onun ro lu ay dın gö rü nür, çün ki 
tər cü mə nü mu nə lə ri nin əsas və-
zi fə si mə də niy yət lə ra ra sı mü-
na si bət lə rin qar şı lıq lı tə si ri ni 
hə ya ta ke çir mək dən iba rət dir. 
Ya xın Şərq də çox qə dim dövr-
lər də “müd rik lik ev lə ri”ndə 
tər cü mə mək təb lə ri fəaliy yət 
gös tə rir di. Bu mək təb lər də di-
gər mə də niy yət lər dən əl ve riş li 
he sab olu nan mətn lər fars di li-
nə tər cü mə olu nur du. Be lə mər-
kəz lər Bu xa ra da və Bağ dad da 
möv cud idi. Bu şə hər lər də çox 
zən gin ki tab xa na lar qo ru nub 
sax la nı lıb. Bü tün an tik mətn-
lər əv vəl cə fars di li nə, son ra 
isə ərəb di li nə tər cü mə edi lib. 
İs gən də riy yə ki tab xa na sı yan-
dıq dan son ra an tik müəl lif lə rin 
əsər lə ri Av ro pa dil lə ri nə ərəb 
di li va si tə si lə tər cü mə  edi lib.

Ya xın Şərq mə də niy yə ti müm-
kün olan mətn lə ri ərəb di li nə çe-
vir sə də, öz də yər lə ri ni tər cü mə 
va si tə si lə transl ya si ya et mə yə 
can at ma yıb. Av ro pa mə də niy-
yə ti bu na ma raq gös tər mir di, 
çün ki Qər bin linq vo mə də niy yə-
ti yad nor ma və mə də niy yət lə ri 
mə nim sə mə yə eh ti yac hiss et-
mir di. О da ha çох öz də yər lə ri-
ni yay ma ğa cəhd edir di. Şər qin 
mər kə zi mət ni Qu ran dır. Qu-
ran məq səd yön lü sə kil də mü-
səl man la rın möv qe yi nə əsa sən 
uzun bir dövr də xa ri ci dil lə rə 
tər cü mə edil mə  yib. Ərəb di li nə 
tər cü mə lər çox ol muş dur, ərəb 
di lin dən isə, de mək olar ki, heç 
nə tər cü mə edil mə  yib. He sab 
olu nur du ki, din dar in san sak-
ral mət ni ori ji na lın di lin də öy-
rən mə li, qav ra ma lı dır. Вu linq-
vo mə də niy yət də mər kə zi mətn 
funk si ya sı nı ori ji nal ic ra edir, 
tər cü mə lər isə onun sol ğun su rə-
ti ki mi qə bul edi lir di. İs la mın əl-
də et di yi nailiy yət lər tər cü mə nin 
in ki şa fı na tə sir gös tə rə bil mə-
miş dir. Mü səl man lı ğa mü ra ciət 
edən şəxs mət ni ori ji na lın di-
lin də oxu ma lı dır. La kin son ra kı 
dövr lər də Qu ra nın tər cü mə si sa-
yə sin də is lam mə də niy yə ti qı sa 
bir za man çər çi və sin də müx tə lif 
mə də niy yət lə ri əha tə edə bi lib. 
Bir mə sə lə ni qeyd et mək la zım-

dır ki, Qu ra nın tər cü mə olun-
ma sın da is lam alim lə ri ara sın da 
hər za man, elə  in di də mü ba hi-
sə li fi  kir lər möv cud  olub. On lar 
be lə fi  kir lə şir lər ki, Qu ran Al-
lah kə la mın dan iba rət ol du ğu-
na gö rə bən də lə ri onu tər cü mə 
et mək qa bi liy yə ti nə ma lik de yil. 
Ey ni za man da Qu ran da iş lən-
miş ifa də lə rin, söz lə rin, vəz nin, 
üs lu bun baş qa dil lər də qar şı lı ğı 
yox dur. Ona gö rə də Qu ra nın 
baş qa dil lər də qar şı lı ğı yox dur. 
Qu ra n baş qa dil lə rə tər cü mə 
edi lər sə ori ji nal da ol du ğu ki mi 
səs lə nə bil məz. Bu da mü qəd dəs 
ki ta ba hör mət siz lik dir. Di gər 
alim lər isə Qu ra nın tər cü mə si ni 
zə ru ri he sab edir lər. On lar he-
sab edir lər ki, Qu ra nın eh kam 
və qa nun la rı bü tün bə şə riy yət 
üçün gəl miş dir. Bu gün Qu ra nın 
tər cü mə si nə bö yük əhə miy yət 
ve ri lir. Onun mət ni nin bir çox 
dil lə rə tər cü mə edil mə si nə tə-
şəb büs lər gös tə ri lir. 

Qu ra nın dün ya dil lə ri nə tər-
cü mə si haq qın da əl də edi lən 
sta tis tik mə lu ma ta gö rə o ar tıq 
50-dən çox dil lə rə tər cü mə edil-
miş dir. Onun da ha çox tər cü-
mə olun du ğu dil lə ri qeyd edək. 
Azər bay can di li (12 də fə), al man 
di li (13 də fə), ur du di li (98 də fə), 
is pan di li (17 də fə), in do ne zi ya 
di li (13 də fə), in gi lis di li (74 də-
fə), ital yan di li (10 də fə), ben qal 
di li (25 də fə), Os man lı türk cə si 
(58 də fə) və s. 

Yad mə də niy yət hər bir mə də-
niy yə tin özü nün mə də ni də yər-
lə ri möv qe yin dən qiy mət lən di-
ri lir. Qərb mə də niy yə ti əzəl dən 
tər cü mə va si tə si lə öz də yər lə-
ri ni, inan cı nı, dün ya ya ba xı şı-
nı və s. yay ma ğa is ti qa mət li dir. 
Bu mə na da Şərq mə də niy yə ti 
bu gün az ba şa dü şü lür, çün ki 
ya yıl mır. Bü tün bun la ra bax-
ma ya raq, transl ya sion möv qe-
lər də möv cud olan müx tə lifl  ik 
qlo bal linq vo mə də niy yə tin və 
si ya sə tin qu rul ma sın da müt ləq 
nə zə rə alın ma lı dır. Mə də ni əla-
qə lə rin ge niş lən mə si ilə əla qə-
dar ola raq cə miy yət də müx tə lif 
pro fi l lər üz rə xa ri ci dil lə ri bi lən 
mü tə xəs sis lə rə eh ti yac ar tır. Ab-
bas Səh hət “Məğ rib gü nəş lə ri” 
ki ta bı na mü qəd di mə də bu ba-
rə də də yər li fi  kir lər söy lə yib: 
“Qər bin ta ri xi ədə biy ya tı bi zə 
gös tə rir ki, on la rın ədə biy yat-
da bu də rə ce yi-kə ma lə ye tiş-
mə si nin sə bə bi qə dim Ro ma və 
yu nan ədə biy ya tı nı öz dil lə ri-
nə tər cü mə et mə lə ri ol muş dur. 
Hal-ha zır da rus la rın bu qə dər 
par laq və ge niş ədə biy ya tı na 
aşi na olan lar bi lir ki, Puş kin və 
Ler mon to vun əsər lə rin ə bay ro-
nizm de yə İn gil tə rə şair lə rin dən 
Lord Bay ron mək tə bi nin nə qə-
dər nü fuz və tə si ri ol muş dur. Və 
la kin biz lər isə, hər şey də ol du-
ğu ki mi, ədə biy ya tı mız da da ha-
man qü ru ni-vü sə ta yə ya vuq bir 
hal da qal mı şıq”. La kin mə də ni 

əla qə lə rin uğur la hə ya ta  ke çi ril-
mə sin də baş qa dil lə rin kod la rı-
na yi yə lən mək lə bə ra bər, qeyd 

edil di yi ki mi, onun ta ri xi ənə-
nə lər lə, adət lər lə, hə yat tər zi 

ilə de ter mi nə olun muş di-
gər mə də ni fo nu nun kon-
sep si ya la rı na da bə ləd 
ol maq tə ləb olu nur. 

Tər cü mə ni mə də niy-
yət lə ra ra sı kom mu ni-
ka si ya ak tı ki mi nə zər-
dən ke çir dik də onun 

kul tu ro lo ji as pekt lə-
ri ma raq do ğu rur. 

Ənə nə vi ola raq 
t ə r  c ü  m ə  ş ü -

nas lıq da bu 

prob le mə bö yük diq qət ye ti ri lib, 
la kin ye ni mə də ni kon sep si ya ilə 
əla qə dar ola raq bu mə sə lə lər da-
ha bö yük ma hiy yət kəsb et mə yə 
baş la mış dır. Müasir dövr də tər-
cü mə iq ti sa diy yat, si ya sət, elm və 
tex ni ka sa hə lə rin də də mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Xalq lar ara-
sın da iq ti sa di, si ya si, so sial hə ya-
tın bü tün sa hə lə rin də ge niş lə nən 
əmək daş lıq tər cü mə fəaliy yə ti nə 
ye ni ça lar lar ve rir. Bu sa hə lər də 
tər cü mə nın ma hiy yə ti bə dii ifa də 
ilə bit mir, bu ra da tər cü mə olu-
nan mət nin mə na yü kü nün ət raf-
lı ifa də olun ma sı da ha çox önəm 
da şı yır. 

XXI əsr bə şə riy yə tin in for ma si-
ya mə ka nın da ye ni prob lem lə rin 
həl li ni irə li sü rür. İn for ma si ya nın 
küt lə vi li yi nin art ma sı ilə əla qə-
dar ola raq tər cü mə nin bə şə riy-
yə tin hə ya tın da ro lu dur ma dan 
ar tır. Tər cü mə əla qə lə ri bu gün 
in san fəaliy yə ti nin bü tün sa hə lə-
ri ni əha tə edir. İn for ma si ya axı nı 
nə sər həd, nə za man, nə də mə-
kan ta nı yır. Hər bir mə də niy yə tin 
bir çox xü su si yət lə ri onun tər cü-
mə yə olan mü na si bə ti lə, tər cü mə 
üçün seç di yi mətn lə, han sı tər-
cü mə st ra te gi ya sı nı (adap ta sion 
və ya ori ji na lın xü su si yət lə ri ni 
ifa də edən) üs tün tut ma sı ilə və 
onun nü fuz lu he sab et di yi mə də-
niy yət lə müəy yən edi lir. Bü tün 
mə də niy yət lər tər cü mə yə ey ni 
mü na si bət gös tər mir lər. Be lə ki, 
on lar dan bə zi lə ri bir mə də niy-

yət lə tər cü mə əla qə lə ri sax la dıq-
la rı hal da, di gər mə də niy yət lər lə 
heç bir əla qə yə ma lik de yil lər. 
Bu hal hər za man dil və ya əra-
zi ya xın lı ğı ilə izah olu nur. Or ta 
əsr lər də Av ro pa üçün nü fuz lu 
he sab olunan və tər cü mə lə rin 
bö yük his sə si ni təş kil edən Ro ma 
mə də niy yə ti idi. Müasir dövrdə 
isə Ame ri ka mə də niy yə ti nü fuz-
lu he sab edi lir və in gi lis di lin dən 
tər cü mə lə rin to tal şə kil al ma sı da 
bu nun la izah olu nur. Söz süz ki, 
mə də ni tə si rin mü hüm mən bə yi 
ki mi tər cü mə mət ni nin se çil mə si 
mə sə lə lə ri nin ay rı ca və cid di bir 
prob lem ki mi öy rə nil mə si nə eh-
ti yac var. 

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra bey nəl xalq əla qə lə rin ge niş-
lən mə si tər cü mə yə və tər cü mə çi-
yə tə lə ba tın art ma sı na sə bəb ol du. 
Bu şə rait öz növ bə sin də tər cü mə 
fəaliy yə ti nin nə zə ri təd qi qat la rı-
na xü su si önəm ve ril mə si nə bir 

tə kan oldu. Müasir tər cü mə şü-
nas lıq el mi ni müs tə qil təd qi qat 
sa hə si ki mi xa rak te ri zə et mək 
olar. Bu nu hə ya ta ke çir mək üçün 
bir sı ra elm lə rin təd qi qat me tod-
la rın dan is ti fa də yə eh ti yac ya ra-
nır. Müasir dövr də tər cü mə nin 
ədə biy yat şü nas lıq, psi xo lo gi ya, 
et noq ra fi  ya, ta rix, se mioti ka, her-
me nev ti ka və s. elm lə rə is ti na dən 
öy rə nil mə si bu sa hə nin əha tə li 
təh li lin də əhə miy yət li rol oy na ya 
bi lər. La kin, qeyd et mək la zım dır 
ki, məhz linq vis tik təd qi qat lar tər-
cü mə nin el mi təd qi qi nə əsas lı zə-
min ya ra da bi lib.

 Müasir dün ya da tər cü mə nin 
ro lu get dik cə da ha bö yük əhə-
miy yət kəsb et mə yə baş la yır. 
Çün ki ar tıq bey nəl xalq əla qə lər 
art mış, çox lu say da bey nəl xalq 
təş ki lat lar, ümum dün ya hə rə-
kat la rı, döv lət lə rin re gional itt  i-
faq la rı ya ran mış dır. El mi-tex ni ki 
tə rəq qi müx tə lif xalq lar ara sın da 
el mi- in for ma si ya mü ba di lə si nə 
ge niş şə rait ya ra dıb. Bey nəl xalq 
ti ca rə tin, dip lo ma tik fəaliy yə tin, 
bey nəl xalq ya zış ma la rın həc mi 
qat-qat ar tıb. Xalq lar ara sın da 
mə də ni əla qə lər ge niş lə nib, bey-
nəl xalq tu rizm küt lə vi xa rak ter 
alıb. Tə bii ki, xalq la rın bir-bi ri-
nə get dik cə da ha çox ya xın laş-
ma sı, müx tə lif dil lər də da nı şan 
in san lar ara sın da ün siy yət zə ru-
rə ti tər cü mə və tər cü mə çi lər siz 
müm kün ola bil məz.
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Bü tün xalq la rın hə ya tın da, et nos la rın, mil lət lə-
rin in ki şa fın da mə də niy yət lə rin qar şı lıq lı 
əla qə lə ri, dialoq, mə də ni də yər lə rin, 
təc rü bə nin qar şı lıq lı mü ba di lə-

si bö yük əhə miy yət kəsb edir. La kin hər 
dövr də dil mə sə lə si mə də niy yət lə rin ak-
tiv, qar şı lıq lı tə si ri nə güc lü ma neə olub. 
Ona gö rə də mətn lə rin şi fa hi və ya zı lı 
tər cü mə si, xa ri ci dil lər üz rə tər cü mə-
çi lə rin ha zır lan ma sı, müx tə lif dil lər-
də da nı şan xalq la rın ün siy yə ti nin sə-
mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı hər dövr də 
ak tual ma hiy yət da şı yır. Mir zə İb ra-
hi mov tər cü mə yə be lə mü na si bət 
bil dir miş di: “Tər cü mə nin xalq lar 
ara sın da bö yük, yı xıl maz mə də ni 
kör pü ol du ğu nu qeyd edib de yi rəm 
ki, o, in sa nın ru hi alə mi ni, his siy-
yat və an la yış la rı nı zən gin ləş di rən 
güc lü amil lər dən dir. Tər cü mə hər 
xal qın ey ni za man da di li ni zən-
gin ləş di rə bi lər. Bir şərt lə ki, 
gö zəl ol sa, sə lis ol sa, oy-
naq ol sa”. 

əla qə lə rin uğur la hə ya ta  ke çi ril-
mə sin də baş qa dil lə rin kod la rı-
na yi yə lən mək lə bə ra bər, qeyd 

edil di yi ki mi, onun ta ri xi ənə-
nə lər lə, adət lər lə, hə yat tər zi 

ilə de ter mi nə olun muş di-
gər mə də ni fo nu nun kon-
sep si ya la rı na da bə ləd 
ol maq tə ləb olu nur. 

Tər cü mə ni mə də niy-
yət lə ra ra sı kom mu ni-
ka si ya ak tı ki mi nə zər-
dən ke çir dik də onun 

kul tu ro lo ji as pekt lə-
ri ma raq do ğu rur. 

Ənə nə vi ola raq 
t ə r  c ü  m ə  ş ü -

nas lıq da bu 

ü tün xalq la rın hə ya tın da, et nos la rın, mil lət lə-
rin in ki şa fın da mə də niy yət lə rin qar şı lıq lı 
əla qə lə ri, dialoq, mə də ni də yər lə rin, 
təc rü bə nin qar şı lıq lı mü ba di lə-

si bö yük əhə miy yət kəsb edir. La kin hər 
dövr də dil mə sə lə si mə də niy yət lə rin ak-
tiv, qar şı lıq lı tə si ri nə güc lü ma neə olub. 
Ona gö rə də mətn lə rin şi fa hi və ya zı lı 
tər cü mə si, xa ri ci dil lər üz rə tər cü mə-
çi lə rin ha zır lan ma sı, müx tə lif dil lər-
də da nı şan xalq la rın ün siy yə ti nin sə-
mə rə li li yi nin ar tı rıl ma sı hər dövr də 
ak tual ma hiy yət da şı yır. Mir zə İb ra-
hi mov tər cü mə yə be lə mü na si bət 
bil dir miş di: “Tər cü mə nin xalq lar 
ara sın da bö yük, yı xıl maz mə də ni 
kör pü ol du ğu nu qeyd edib de yi rəm 
ki, o, in sa nın ru hi alə mi ni, his siy-
yat və an la yış la rı nı zən gin ləş di rən 
güc lü amil lər dən dir. Tər cü mə hər 
xal qın ey ni za man da di li ni zən-
gin ləş di rə bi lər. Bir şərt lə ki, 
gö zəl ol sa, sə lis ol sa, oy-
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Kə nan HA CI
  Lev N. Tols to yun “Hərb və 
sülh”ünü oxu yan da vur-tut 
on doq quz ya şım var dı. On-
da hə lə rus nəs ri nin di gər nə-
hən gi Dos to yevs ki ni oxu ma-
mış dım və yax şı ya dım da dır, 
qeyd dəf tər çə mə sa də lövh cə-
si nə, təx mi nən be lə bir cüm-
lə yaz mış dım: “Tols toy in san 
qəl bi nin tər cü ma nı dır”.

Bu ya zı nı yaz ma ğa baş la yar-
kən hə min qeyd dəf tər çə si ni çox 
ax tar dım, ras tı ma çıx ma dı. Əl bət-
tə, bu gün o qeyd lər mə nə qey-
ri-pe şə kar bir oxu cu nun yan lış 
qə naət lə ri ki mi gö rü nə bi lər, am-
ma dü şü nü rəm ki, cid di və ar dı-
cıl mü ta liənin baş lan ğı cı ki mi o 
di le tant, ala çiy fi  kir lər heç də ta-
ma mi lə hə qi qət işar tı la rın dan xa-
li de yil di. Dost yevs ki ni Tols toy-
dan son ra oxu mu şam və məhz 
“Ci na yət və cə za”nı oxu yan dan 
son ra an la dım ki, mən hə lə yo lun 
baş lan ğı cın da yam. Bir mə qa mı 
da qeyd et mə yə bil mə rəm, ye ni-
yet mə li yim dən mən də iri həcm-
li əsər lə rə hə mi şə bö yük ma raq 
olub. Mə sə lən, fran sız ədə biy ya-
tıy la ta nış lı ğım xır da he ka yə lər lə 
de yil, Vik tor Hü qo nun “Sə fi l lər” 
ro ma nıy la baş la yıb.

Or ta mək təb də oxu yan da ri ya-
ziy yat müəl li məm Xa li də xa nım 
ədə biy ya ta ma ra ğı mı gö rüb bir 
gün mə nə de di ki, oxu du ğun əsər-
lər dən al dı ğın təəs sü ra tı özün-
çün ay rı ca bir dəf tə rə yaz. Elə də 
et dim və son ra lar bu, mən də bir 
vər diş ha lı nı al dı. Am ma təəs süf 
ki, hə min vaxt lar mü ta liəy lə bağ lı 
ki min sə mə nə məs lə hət ver di yi-
ni xa tır la mı ram. Bu cür sis tem siz, 
qa rı şıq mü ta liə bəl kə də şəx si hə-
ya tım da kı xaotik lik dən, dü zən-
siz lik dən irə li gə lir di. Am ma xoş-
bəxt lik dən mi de yim, ya han sı sa 
in tuitiv his sin dik tə siy lə mi de yim, 
mən hə mi şə cid di ədə bi nü mu-
nə lə ri ta pıb oxu mu şam. Mə sə lən, 
Kafk  a nın “Qəsr” ro ma nı nı və he-
ka yə lə ri ni Tər cü mə Mər kə zi 1997-
ci il də ki tab şək lin də nəşr et miş di. 
O za man ar tıq iyir mi iki ya şım 
var dı və bu ki ta bın nəşr olun ma-
sı mə nim hə ya tı mın ən bö yük 
se vin ci nə çev ril miş di. Hal bu ki, 
Kafk  a ya ra dı cı lı ğı ilə qə tiy yən ta-
nış de yil dim. Kənd dən şə hə rə gə-
lib hə min ki ta bı al dım və hə yə can 
his siy lə o he ka yə lə ri, son ra “Qəsr” 
ro ma nı nı oxu dum. “Çev ril mə” 
he ka yə si mə nim ədə bi dü şün cəm-
də əməl li-baş lı bir çev ri liş et di. Bu, 
məhz hə min he ka yə idi ki, ma gik 
realiz min gör kəm li nü ma yən də si 
Mar ke sin nəs rə gə li şin də həl le di ci 
rol oy na mış dı. Mar kes bu he ka yə-
ni oxu yan dan son ra dü şün müş dü 
ki, ədə biy yat bu dur sa, on da yaz-
ma ğa də yər. Son ra Afaq Mə su dun 
tər cü mə sin də Mar ke sin “Pat riar-
xın pa yı zı” ro ma nı nəşr olun du. 
Bu əsə rin bi zim di lə tər cü mə olun-
ma sı 90-cı il lə rin ədə bi qu raq lı ğın-
da can lan ma ya sə bəb ol du. 

Mən bu əsər lə ri oxu yub şa gird 
dəf tər lə rin də qeyd lər edir, öz təəs-
sü rat la rı mı ya zır dım. Ara dan iyir-
mi-iyir mi beş il keç mə si nə bax-
ma ya raq hə min dəf tər lə ri in di də 
qo ru yub sax la yı ram. O dəf tər lər 
mə nə mət buat da dərc olu nan ya-
zı la rım, ki tab la rım qə dər əziz dir.

Xa tır la yı ram, hə lə uşaq vaxt-
la rım da özüm dən əh va lat lar uy-
du rub si nif dəf tər lə ri nin ar xa sı na 
ya zır dım. Tex ni ki fən lə ri heç xoş-
la mır dım və kim ya, fi  zi ka dərs lə-
rin də müəl lim dən giz lin “ya ra dı-
cı lıq la” məş ğul olur dum. Bir də fə 

müəl lim mə ni “iş ba şın da” tut du 
və möh kəm dan la dı. Am ma bu 
tən beh də mə ni öz “zə rər li” vər-
di şim dən çə kin dir mə di. Bu ya ra-
dı cı lıq sti xi ya sı mə ni uşaq lıq dan 
mad di dün ya nın əlin dən al dı. Elə 
bir vaxt da ki, on da gə lə cək haq da 
çox du man lı, bə sit bir tə səv vü rüm 
var dı. Bü tün uşaq lar ki mi gə lə cə yi 
xoş bəxt lik ada sı ki mi gö rür düm 
və bu ada ge cə lər yu xu la rı ma da 
gə lir di. İl lər keç dik cə il ğım ki-
mi çə ki lib ge dən o xə ya li ada dan 
mə nə qa lan elə bu xoş xa ti rə lər 
ol du. Çox qə ri bə dir, in di mən o 
xoş bəxt lik ada sı nı gör mək dən öt-
rü gə lə cə yə yox, keç mi şə boy la-
nı ram... On da va li deyn lə rim sağ 
idi lər, qay ğı sız, asu də, bəx tə vər 
uşaq lı ğın dün ya nın ölüm-iti min-
dən xə bər siz li yi sən de mə, ən bö-
yük xoş bəxt lik imiş. Hər sə hər yu-
xu dan oya nıb ana mı ev də, ata mı 
hə yət-ba ca da gör mə yim mə nim 
xoş bəxt li yim imiş və o ba la ca ev 
elə xoş bəxt lik ada sı imiş.

Mən “Hərb və sülh”ü, “Sə fi l-
lər”i, “Qəsr”i, “Pat riar xın pa-
yı zı”nı hə min o xoş bəxt lik 
ada sın da oxu muş dum. Bu 
əsər lər mə nim hə ya tım da 
bir işıq zo la ğı aç dı, sö zün 
ca zi bə si mə ni qar şı da 
göz lə yən na müəy-
yən li yin qor xunc 
va hi mə si ni büs-
bü tün zə rər siz-
ləş dir di. “Pat riar xın 
pa yı zı”nda bir cüm lə 
var: “Uzaq üfüq də yer 
üzün dən si lin miş 
nə həg şə hə rin yan-
ğı nı na bən zər qü rub 
kö zə rir di”. Bu cüm lə bü-
tün var lı ğı mı eh ti za za gə tir-
miş di, Sö zün ila hi qüd rə ti 
qar şı sın da hey rət his si ke-
çir miş dim. Bir-bi ri nin ya nın da 
da ya nan söz lə rin ya rat dı ğı mə-
na lar göz lə rim önün də əs ra rən-
giz bir dün ya aç dı və bu al ter na-
tiv dün ya mə ni mad di dün ya nın 
sı xın tı la rın dan xi las et di.

Söz lə ri təş kil edən hərfl  ə rin, 
cüm lə lə ri təş kil edən söz lə rin 
rəng lə ri mə nim fan ta zi ya la rı mı 
gün bə gün alov lan dı rır dı. Mən bu 
söz oyun la rın da bir in sa nın, fər-
din müx tə lif “mən”lər dən iba rət 
ol du ğu nu özüm üçün kəşf et dim. 
O za man tə xəy yül ad lı hü dud suz 
xə ya li mə kan haq da heç bir an la-
yı şım yox idi. Bir də fə is pan şairi 
Fe de ri ko Qar sia Lor ka nın es se lə-
ri ni oxu yar kən be lə bir cüm lə yə 
rast gəl dim: “Mə nim üçün tə xəy-
yül, kəşf et mə yi ba car ma ğın si no-
ni mi dir”. Tə xəy yül hə ya tın bü tün 

qa ran lıq bu caq la rı nı işıq lan dı ra 
bi lir və bir hə qi qə ti dərk et dim ki, 
ya zı çı bü tün öm rü bo yu onu əha-
tə edən mü hit dən, üs tün də do laş-
dı ğı tor paq dan da ha çox tə xəy-
yü lün mə ka nın da gə zib-do la şır. 
Am ma bu tə xəy yül ger çək li yə, 
in san mən ti qi nə əsas la nır, in sa ni 
hiss lər dən qi da la nır və ger çək lik-
lə tə xəy yü lün ma ya lan ma sın dan 
me to mor fo za ya ra nır. Ovi di nin 
“Me to mor fo za lar”ı məhz ger çək-
lik lə tə xəy yü lün ya rat dı ğı ən bö-
yük söz abi də lə rin dən bi ri dir.

Bir gün ağ lı ma qə ri bə bir fi  kir 
gəl di: İçi miz də gəz dir di yi miz 
bu adam la rın hər bi ri nin ay rı ca 
hə yat dra mı var və bun la rı yaz-
maq üçün bir in san öm rü bəs et-
məz. Am ma bu na bax ma ya raq o 
“mən”lər dən bir ne çə si ni xi las 
et mək müm kün dür. Be lə cə, 
yaz ma ğa da vam et dim.

“Ədə biy ya ta dəx li ol ma yan 
nə var sa, mə ni be zik di rir, usan-
dı rır, mən də ik rah do ğu rur”. 
Kafk  a nın “Gün də lik lər”in də 
yer alan bu məş hur fi k ri ni çox 
se vi rəm və yə qin ki, sö zün seh-
ri nə düş müş in san la rın bö yük 
ək sə riy yə ti öz lə ri ni Kafk  a ki mi 
ədə biy yat dan kə nar da yad, qə-
rib bir adam ki mi hiss edir lər. 
Nə dən sə, ya zı çı lar hə mi şə bəd-
bəxt lik lə rin ar xa sın ca dü şüb ge-
dir lər, bəd bəxt lik lər san ki ya zı-
çı nın tə xəy yü lü nü qi da lan dı rır, 
ya zı çı bu bəd bəxt lik dən is tə ni-

lən fi  qur dü zəl də bi lir. İn san la-
rın xoş bəxt li yi ya zı çı ya heç bir 
ma te rial ver mir. Na zım Hik mə-
tin həbs də olar kən yaz dı ğı mis-
ra la rı xa tır la yı ram: “So nu mut-
lu luq la bi tən ki tab lar yol la yın 
ba na”. Dün ya ədə biy ya tın da so-
nu xoş bəxt lik lə bi tən əsər lər gö-
rə sən, ni yə bar maq la sa yı la caq 
qə dər az dır. Bir an lıq əl sax la yıb 
yad da şı mı kö mə yə ça ğı rı ram, 
nə vaxt sa be lə bir əsər oxu mu-
şam mı? Xa tır la mı ram. Am ma 
son ra dü şü nü rəm ki, xoş bəxt-
lik nə dir axı? Bəl kə də onun heç 
şər hə eh ti ya cı yox dur, bu bir cə 
kəl mə söz özü- özü nü izah edir. 
Xoş bəxt lik haq qın da yal nız sus-
maq olar, çün ki o ya zı ya gəl mə-
yən bir məfh  um dur.

Ya zı çı ya in sa nın əzab la rı la zım-
dır, o, bu əzab lar dan bü töv bir dün-
ya ya ra dır. Kn yaz Mış kin (“İdiot”), 
Ras kol ni kov (“Ci na yət və cə za”), 
Ob lo mov (“Ob lo mov”), ma dam 
Bo va ri (“Ma dam Bo va ri”), Ovod 
(“Ovod”), Jan Val jan (“Sə fi l lər”), 
Jül yen So rel (“Qır mı zı və qa ra”) və 
yad da şı mı za həkk olun muş yüz-
lər lə ob raz lar bu əzab lar dün ya sı-
nın sa kin lə ri dir. Hər in sa nın hə ya tı 
ya zıl ma mış bir ro man dır və bu ro-
man da say sız-he sab sız bəd bəxt lik-
lər möv cud dur, xoş bəxt lik in sa nın 
hə ya tın da epi zo dik ro lu nu oy na yır 
və səh nə dən çə ki lib ge dir. İn sa nı hə-
ya ta bağ la yan elə onu ad dım baad-
dım iz lə yən bəd bəxt lik lər dir, o, öm-
rü nün so nu na dək bu ba taq lıq dan 
çıx maq üçün ça ba la yır, mü ba ri zə 
apa rır, ömür sə çay ki mi axır...

Uşaq lıq xoş bəxt li yin və tə ni dir, 
çün ki uşaq lıq da bi zi gə lə cək də 
göz lə yən bəd bəxt lik lər dən xə bər-
siz olu ruq və bu nun özü elə xoş-

bəxt lik dir. Hə yat çox təh lü kə li dir, 
in san hər za man məc hul lu ğa doğ-
ru hə rə kət edir və zər bə nin har dan 
enə cə yi ni bil mir. Onu ins tinkt lə ri 
ida rə edir. Am ma in sa nı mü va zi-
nə ti ni itir mə yə qoy ma yan bir qüv-
və də var. İl lər keç dik cə xoş bəxt lik 
ya şa maq üçün bir sti mu la çev ri lir, 
in sa nın öm rü xoş bəxt lik ax ta rış la-
rın da ke çir. Am ma heç vaxt ağ lı-
na gəl mir ki, “bəl kə də xoş bəxt dir, 
xə bə ri yox dur”. Mən o xoş bəxt li yi 
sö zün ha lə si nə bü rün müş mə na-
lar alə min də tap dım. Oxu du ğum 
ki tab dan al dı ğım zövq, han sı sa bir 
ya zı nı ya zıb ta mam la yan dan son-
ra ke çir di yim hiss lər mə nə xoş bəxt 
ol maq üçün ki fa yət edir. Mə nim 
üçün xoş bəxt li yin düs tu ru bu dur. 
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müəl lim mə ni “iş ba şın da” tut du qa ran lıq bu caq la rı nı işıq lan dı ra lən fi  qur dü zəl də bi lir. İn san la-

və səh nə dən çə ki lib ge dir. İn sa nı hə-
ya ta bağ la yan elə onu ad dım baad-
dım iz lə yən bəd bəxt lik lər dir, o, öm-
rü nün so nu na dək bu ba taq lıq dan 
çıx maq üçün ça ba la yır, mü ba ri zə 
apa rır, ömür sə çay ki mi axır...

Uşaq lıq xoş bəxt li yin və tə ni dir, 
çün ki uşaq lıq da bi zi gə lə cək də 
göz lə yən bəd bəxt lik lər dən xə bər-
siz olu ruq və bu nun özü elə xoş-

bəxt lik dir. Hə yat çox təh lü kə li dir, 

Xoş bəxt lik
haq qın da sükut

uşaq lı ğın dün ya nın ölüm-iti min-
dən xə bər siz li yi sən de mə, ən bö-
yük xoş bəxt lik imiş. Hər sə hər yu-
xu dan oya nıb ana mı ev də, ata mı 
hə yət-ba ca da gör mə yim mə nim 
xoş bəxt li yim imiş və o ba la ca ev 
elə xoş bəxt lik ada sı imiş.

Mən “Hərb və sülh”ü, “Sə fi l-
lər”i, “Qəsr”i, “Pat riar xın pa-
yı zı”nı hə min o xoş bəxt lik 
ada sın da oxu muş dum. Bu 
əsər lər mə nim hə ya tım da 
bir işıq zo la ğı aç dı, sö zün 
ca zi bə si mə ni qar şı da 
göz lə yən na müəy-
yən li yin qor xunc 

ləş dir di. “Pat riar xın 
pa yı zı”nda bir cüm lə 
var: “Uzaq üfüq də yer 
üzün dən si lin miş 
nə həg şə hə rin yan-
ğı nı na bən zər qü rub 
kö zə rir di”. Bu cüm lə bü-
tün var lı ğı mı eh ti za za gə tir-
miş di, Sö zün ila hi qüd rə ti 
qar şı sın da hey rət his si ke-
çir miş dim. Bir-bi ri nin ya nın da 
da ya nan söz lə rin ya rat dı ğı mə-
na lar göz lə rim önün də əs ra rən-
giz bir dün ya aç dı və bu al ter na-
tiv dün ya mə ni mad di dün ya nın 
sı xın tı la rın dan xi las et di.

məz. Am ma bu na bax ma ya raq o 
“mən”lər dən bir ne çə si ni xi las 
et mək müm kün dür. Be lə cə, 
yaz ma ğa da vam et dim.

yən bir məfh  um dur.



– Eti mad müəl lim, ne çə il dir 
bə dii tər cü mə ilə məş ğul su nuz, 
ilk də fə han sı əsə ri tər cü mə et-
mi si niz?
– Bə dii tər cü məy lə təx mi nən 

on beş il dir ki, məş ğu lam. İlk 
də fə O Hen ri nin “Bağ dad qu şu” 
he ka yə si ni çe vir mi şəm. He ka yə-
ni çe vir dim, son ra ba şım qa rış dı, 
ça pa ver mə yi də unut dum. Har-
da sa, ay ya rım dan son ra ba xıb 
gör düm heç üzə çı xa rı la sı de yil. 
O tər cü mə ni hə lə də ev də sax la-
yı ram ki, mə nə görk ol sun – be lə 
tər cü mə elə mək ol maz.

– Biz Av ro pa dil lə rin də ya zı-
lan əsər lə ri, əsa sən, rus di lin-
dən çe vi ri rik. Be lə də, əsər öz 
ma hiy yə tin dən uzaq laş mır ki?
– Ori ji nal dan tər cü mə nin 

prob lem lə ri ilə bü töv bir elm 
məş ğul olur. İl də nə qə dər mə-
qa lə lər çap olu nur, ix ti sas laş mış 
el mi nəşr lər ha zır la nır. For ma-
laş mış tər cü mə mək təb lə ri olan 
öl kə lər də, əsa sən, məhz ori ji nal-
dan tər cü mə nin nə zə riy yə si və 
prak ti ka sı ön plan da dır. Çün ki 
on lar na dir hal lar da va si tə çi dil-
dən is ti fa də edir. Azər bay can 
ki mi öl kə lər də isə ikin ci dil dən 
tər cü mə nin prob lem lə ri ilə ay-
rı ca məş ğul ol maq la zım gə lir. 
Çün ki ori ji na lın di li ni bi lən mü-
tə xəs sis lə ri bar maq la say maq 
olar. Özü də di li bil mək lə iş bit-
mir – di li bi lən adam, üs tə lik, 
tər cü mə et mə yi də ba car ma lı-
dır. Ay dın mə sə lə dir ki, ikin ci 
dil dən tər cü məy lə ori ji nal dan 
tər cü mə yə ey ni göz lə bax maq 
müm kün de yil. Bu, bəl li hə qi-
qət dir. Dil lər ara sın da ti po lo ji 
fərq li lik lər, ya zı sis tem lə ri nin 
müx tə lifl  i yi və baş qa amil lər tər-
cü mə ni xey li zəh mət li işə çe vi rir. 
Fra zeolo ji lü ğət lə rin ol ma ma sı, 
olan la rın da ək sər hal lar da işə 
ya ra ma ma sı ay rı ca bir prob lem-
dir. İn di ki hal da ori ji na lın bə dii 
tər cü mə si ni tər cü mə et mək dən-
sə, sət ri tər cü mə edib, son ra dan 
üzə rin də iş lə mək da ha məq bul 
va riant dır. Be lə də, ori ji na lın üs-
lu bu nu və ifa də tərz lə ri ni sax la-
maq müm kün olur.   

– Yə qin siz də poetik tər cü mə-
nin da ha çə tin ol ma sı fi k ri ilə 
ra zı la şar sı nız. Şeirin tər cü mə-
si ne cə ol ma lı dır? Sət ri tər cü-
mə ilə ki fa yət lə nək, yox sa...
– Av ro pa öl kə lə rin də bir çox 

tər cü mə mək təb lə ri çox dan dır 
ki, şeiri şeir lə tər cü mə et mir lər. 
Fran sız lar, al man lar, in gi lis lər, 
əsa sən, şeirin sət ri tər cü mə si nə 
üs tün lük ve rir lər. Ona gö rə ki, 
ha ra çək sən də, poetik tər cü-
mə də zövq lə ya zıl mış şeir dən 
əsər-əla mət qal mır. Bu, da ha çox 
tər cü mə çi nin əmə yi nin məh su lu 
olur. Şeir sırf dil ha di sə si dir. Yal-
nız ori ji na lın di li nə məx sus sa bit 
bir ləş mə lər, me ta fo rik de yim lər 
və idiom la rın bol-bol iş lən mə-
si şeiri di lin xü su siy yət lə rin dən 
ası lı və ziy yə tə sa lır. Şəx sən mə-
nə gö rə, şeirin şeir lə tər cü mə si 
müm kün de yil. Söz süz, söh bət 
bu ra da yax şı şeir dən ge dir. Yox-
sa, tu taq ki, rus lar Rə sul Həm-
zə to vun bə sit şeir lə ri ni yax şı 
tər cü mə elə yib, on dan bö yük 
şair dü zəlt miş di lər. Bu işin, bax, 

be lə özəl li yi var – pis şeiri yax-
şı şeir ki mi tər cü mə elə mək olar, 
am ma yük sək bə dii me yar la ra 
ca vab ve rən şeiri adek vat tər cü-
mə et mək müm kün de yil, onu 
yal nız kor la maq olar. Ona gö rə 
də, şeirin tər cü mə mət ni ni «bəh-
bəh» lə tə rifl  ə yir lər sə, de mə li, bu 
da ha çox tər cü mə çi yə ün van-
lan mış tə rifl  ər dir.

– Siz cə, dün ya klas si ka sın da 
han sı əsər lər var ki, on la rın 
bi zim dil də ol ma ma sı bö yük 
ça tı maz lıq dır. Han sı ya zı-
çı lar dan və han sı əsər lər dən 
baş la ma lı yıq?

– Möv la na nın kül li ya tı nın di-
li miz də ol ma ma sı bö yük ça tış-
maz lıq dır. Özü də, poetik yox, 
fi  lo lo ji tər cü mə şək lin də. Sa də cə, 
“Dün ya nın ən yax şı 100 əsə ri” 
şər ti si ya hı la rı na ba xıb, hə min 
əsər lə ri tər cü mə et mək, la zım-
dır. Bu ra da ve lo si ped icad et mə-
yə eh ti yac yox dur. 

– Pe şə kar bir tər cü mə çi nin 
ye tiş mə si üçün nə qə dər vaxt 
la zım dır və hə min tər cü mə çi 
han sı mər hə lə lə ri keç mə li dir?
– İlk ba xış dan asan sual dır, 

am ma yal nız ilk ba xış dan. Mə-
sə lə bu ra sın da dır ki, yük sək sə-
viy yə li tər cü mə çi ye tiş dir mək 
üçün for mal-mən ti qi nöq te yi-
nə zər dən mü kəm məl iş lən miş 
təh sil və təd ris proq ram la rı ki fa-
yət elə mir. Şey tan tə fər rüat lar da 
giz lə nir - əv və la, ana dan gəl mə 
qa bi liy yət dən sa va yı, tər cü mə-
çi nin güc lü fan ta zi ya sı və hə yat 
təc rü bə si ol ma lı dır. Ona gö rə 
ki, tər cü mə çi ori ji na lı hər fən və 
ya söz bə söz çe vir mir, əsə ri ne cə 
ba şa dü şüb sə, o şə kil də çe vi rir. 
Gö zəl əsər lə ri adek vat şə kil də 
qiy mət lən dir mək, ba şa düş mək, 
ümu miy yət lə, zöv qün for ma-
laş ma sı üçün il lə rin zəh mə ti və 
təc rü bə si la zım dır. Bu, mə sə lə-
nin yal nız bir tə rə fi  dir. Pe şə kar 
tər cü mə çi lər öz ənə nə si, yo lu, 

öz us tad la rı və tə lə bə lə ri olan 
mək təb lər də ye ti şir. Ba xın, “Ru-
si ya tər cü mə mək tə bi”, “Tür ki yə 
tər cü mə mək tə bi” və ya, tu ta lım, 
“Gür cüs tan tər cü mə mək tə bi” 
de yən də, bu nu ha mı adi qar şı la-
yır, am ma “Azər bay can tər cü mə 
mək tə bi” ifa də si qu la ğı mı zı cır-
maq la yır. Ona gö rə ki, biz hə lə 
bu mək tə bin for ma laş ma sı mər-
hə lə sin də yik. Odur ki, sə viy yə li 
tər cü mə çi lə rin ye tiş mə si bir ba şa 
uy ğun mü hi tin for ma laş ma sı na 
bağ lı dır. Bur da çox şərt lər var. 
Mə sə lən, dün ya da qə bul olun-
muş stan dart la ra uy ğun ola-
raq, tər cü mə çi lə rin qo no ra rı nın 
həc mi on la rın kva li fi  ka si ya sı, 
tər cü mə mət ni nin mü rək kəb lik 
də rə cə si və di gər tə ləb lə rə gö rə 
də yiş mə li dir, öl kə üz rə qo no rar-
la rın mi ni mum həd di müəy yən-
ləş mə li dir. Uğur lu tər cü mə lə rə 
gö rə tər cü mə çi yə xü su si mü ka-
fat lar ve ril mə li dir və s. Əks hal-
da, Azər bay can da kı bə zi nəş riy-
yat la rın prak ti ka sı nı əl də rəh bər 
tut saq, yə ni ha mı ya uc dan tut ma 
ey ni ta rifl  ə əmək haq qı ödə sək, 
heç bir tək mil ləş mə ol ma ya caq. 
Çün ki bu na sti mul ol ma ya caq. 
Uni ver si tet lə rin tər cü mə fa kül-
tə lə rin də tə lə bə lə rin bey ni ni 
yal nız nə zə riy yə ilə dol dur maq-
la yax şı tər cü mə çi ha zır la maq 

ol maz. Bu iş ta ma mi lə ye ni dən 
qu rul ma lı dır və prak ti ka ya üs-

tün lük ve ril mə li dir. Yox sa, 
əlin də dip lo mu ola n min-

lər lə mə zun var ki, özü nə 
nə iş ta pa bi lir, nə də si-
fa riş. Nə alim ki mi alim-
di lər, nə tər cü mə çi ki-
mi tər cü mə çi. İn di mən 

du rub de səm ki, pe şə kar 
tər cü mə çi nin ha zır lan ma-
sı üçün fi  lan qə dər vaxt 
la zım dır, düz gün ol maz. 
Əv vəl cə şərt lər for ma-

laş dı rıl ma lı dır. İs tə ni lən 
hal da, müasir dün ya da ye ni 

təh sil də yər lə ri mey da na çı xıb. 

Mə sə lən, özü nü tək mil ləş dir mə, 
fər di in ki şaf, öz “mən”inin la yi-
hə ləş di ril mə si ki mi. Tər cü mə çi 
ol maq is tə yən, uni ver si te tə-fi  la-
na ümid ol ma ma lı, bu tex no lo-
gi ya lar dan is ti fa də edib, özü nü 
tək mil ləş dir mə li dir. 

– Mü qəd dəs ki tab la rın Azər-
bay can di li nə tər cü mə lə ri ni, 
yə qin ki, oxu mu su nuz. On la-
rın sə viy yə si si zi qa ne edir mi, 
ça tış ma yan cə hət lər han sı lar-
dır?
– Açı ğı, “Bib li ya”nı da, “Qu-

ran”ı da rus ca oxu mu şam. Mü-
qəd dəs ki tab la rın di li mi zə tər cü-
mə lə ri lə ta nış de yi ləm. Ona gö rə 
də, konk ret nə sə de yə bil mə rəm. 
An caq bil mək la zım dır ki, bun-
lar poetik mətn lər dir. Qə dim 
se mit xalq la rı nın poezi ya sı isə 
bi zim öy rəş di yi miz qa fi  yə və 
vəzn sis te min də ol ma yıb, baş-
qa prin sip lər lə ya zı lıb. Mə sə lən, 
çox lu al li te ra si ya lar dan, ox şar 
səs lə rin tək rar lan ma sın dan gen-
bol is ti fa də olu nub. Bu, on la rın 
yad da qal ma sı na xid mət edir di. 
Bu nu ne cə adek vat tər cü mə et-
mək olar? Bu mətn lər müx tə lif 
tər cü mə çi lər tə rə fi n dən də fə lər lə 
tər cü mə olun ma lı dır ki, on la rın 
için dən ən mü na si bi ni və ori ji na-
la da ha ya xın ola nı nı se çib fərq-
lən di rə bi lə sən. 

– Elə bir ki tab, elə bir ya zı çı 
var mı ki, onu çe vir mə yə hə lə 
özü nü zü ha zır bil mir si niz?
– Poetik mətn lə ri, fəl sə fə yə, 

dil çi li yə aid əsər lə ri tər cü mə 
et mi rəm, bu ix ti sas laş mış tər-
cü mə çi lə rin işi dir. Üs lub çu ya-
zar la rın əsər lə ri ni də tər cü mə 
et mə yi xoş la mı ram. Mə nə gö rə, 
ya zı çı yad da qa lan ob raz ya ra da 
və oxu cu la rın ürə yi nə yol ta pa 
bil mə yən də özü nə “is te dad lı üs-
lub çu” imi ci qa zan ma ğa ça lı şır. 
Yer də qa lan nəsr əsər lə ri nin bə-
dii tər cü mə si ilə bağ lı prob lem 
yox dur.  

– Han sı ya zı çı la rı tər cü mə et-
mək si zə da ha xoş dur?
– Vik tor Hü qo, Ser van tes, Cek 

Lon don, Dik kens tip li ya zı çı la-
rın əsər lə ri ni. 

– Eti mad Baş ke çid han sı tər-
cü mə çi lə ri mi zi bə yə nir, kim lə-
rin pe şə kar lı ğı onu qa ne edir?

- Bu gün Tər cü mə Mər kə zin-
də ça lı şan tər cü mə çi lə rin hər 
bi ri bir də yər sə viy yə sin də olan 
tər cü mə çi lər dir. On la rı ha mı ta-
nı yır. Tam mə su liy yət lə de yi rəm 
ki, bu ra da bir nə fər də ol sun, tə-
sa dü fi  adam yox dur. 

– Azər bay can tər cü mə sə nə-
ti nin gə lə cə yi ni ne cə gö rür sü-
nüz, göz lən ti lə ri ni zi bil mək 
is tər dik... 
– Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 

Tər cü mə Mər kə zi nin ya ra dıl ma-
sı və öm rü nün bö yük bir his sə-
si ni bu işə sərf et miş ya zı çı  Afaq 
Mə su dun bu tə si sa ta rəh bər tə yin 
edil mə si onu gös tə rir ki, nə ha yət, 
tər cü mə tə sər rü fa tı nın prob lem-
lə ri za man keç dik cə çö zü lə cək, 
Azər bay can da la yiq li tər cü mə 
mək tə bi for ma la şa caq, cə miy yə-
tə ye ni tər cü mə stan dart la rı və 
mo del lə ri təq dim olu na caq. Ar tıq 
Tər cü mə Mər kə zi bir brend dir, 
bu ra da nəşr olu nan ki tab lar bü-
tün fi ltr lər dən ke çir, yal nız bun-
dan son ra oxu cu la rın ix ti ya rı na 
ve ri lir. Tə bii ki, Tər cü mə Mər kə-
zi öz lo ko mo tiv ro lu nu qo ru yub 
sax la ya caq, bü tün öl kə də tər cü-
mə nin key fi y yə ti dün ya stan dart-
la rı sə viy yə si nə yük sə lə cək. Mən 
bu na ina nı ram.
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be lə özəl li yi var – pis şeiri yax-
şı şeir ki mi tər cü mə elə mək olar, 
am ma yük sək bə dii me yar la ra 
ca vab ve rən şeiri adek vat tər cü-
mə et mək müm kün de yil, onu 
yal nız kor la maq olar. Ona gö rə 
də, şeirin tər cü mə mət ni ni «bəh-
bəh» lə tə rifl  ə yir lər sə, de mə li, bu 
da ha çox tər cü mə çi yə ün van-
lan mış tə rifl  ər dir.

– Siz cə, dün ya klas si ka sın da 
han sı əsər lər var ki, on la rın 
bi zim dil də ol ma ma sı bö yük 
ça tı maz lıq dır. Han sı ya zı-
çı lar dan və han sı əsər lər dən 
baş la ma lı yıq?

ol maz. Bu iş ta ma mi lə ye ni dən 
qu rul ma lı dır və prak ti ka ya üs-

tün lük ve ril mə li dir. Yox sa, 
əlin də dip lo mu ola n min-

lər lə mə zun var ki, özü nə 
nə iş ta pa bi lir, nə də si-
fa riş. Nə alim ki mi alim-
di lər, nə tər cü mə çi ki-
mi tər cü mə çi. İn di mən 

du rub de səm ki, pe şə kar 
tər cü mə çi nin ha zır lan ma-
sı üçün fi  lan qə dər vaxt 
la zım dır, düz gün ol maz. 
Əv vəl cə şərt lər for ma-

laş dı rıl ma lı dır. İs tə ni lən 
hal da, müasir dün ya da ye ni 

təh sil də yər lə ri mey da na çı xıb. 

“Tərcümə Mərkəzində
bir nəfər də olsun
təsadüfi adam yoxdur”
Qəzetimizin suallarına tanınmış nasir və 
tərcüməçi Etimad Başkeçid cavab verir



Araş dı rı cı la rın əlin də 
ki fa yət qə dər fakt ol-
ma dı ğın dan tər cü mə-
nin ya ran dı ğı ta ri xi 

və mə ka nı də qiq müəy yən ləş-
dir mək çox çə tin dir. Ən qə dim 
za man lar da dün ya nın hər han sı 
bir gu şə sin də tər cü mə fəaliy yə-
ti ni sü but edən müəy yən sə nəd-
lə rin ta pıl ma sı, hə min fəaliy yə-
tin dün ya nın di gər gu şə sin də, 
həm də da ha əv vəl lər möv cud 
ol ma ma sı ba rə də id dialar irə-
li sür mə yə əsas ver mir. Bir fakt 
mü ba hi sə siz dir ki, tər cü mə lap 
qə dim za man lar da, xalq lar, ay-
rı-ay rı dil lər də da nı şan qə bi lə-
lər, ya xud et nik qrup lar ara sın da 
ün siy yə tə eh ti yac ya ra nan dan 
mey da na gə lib. Be lə lik lə, tər cü-
mə nin ya ran ma sı mə sə lə si bi la-
va si tə dün ya xalq la rı dil lə ri nin 
mey da na gəl mə si ilə bağ lı dır. 

Tər cü mə təc rü bə lə ri 
və mifl  ər

Ba bil qə dim za man lar dan çox-
dil li li yin məs kə ni ki mi qə bul 
olu nub, bu na gö rə də tər cü mə-
çi lə rin son ra kı fəaliy yə ti nə tə sir 
gös tər mə yə bil məz di. Müasir 
tər cü mə çi lər üçün Ba bil on la rın 
pe şə lə ri nin sim vo lu dur. Bey nəl-
xalq Tər cü mə çi lər fe de ra si ya-
sı nın jur na lı “BA BEL” ad la nır 
ki, bu da qə dim yə hu di di lin də 
Ba bil de mək dir. Bir çox tər cü mə 
ki tab la rı nın üz qa bı ğın da Ba bil 
qül lə si nin su rə ti var.

Ba bil haq qın da əf sa nə həm də 
linq vis tik nöq te yi-nə zər dən ma-
raq lı dır. Ona gö rə ki, Bib li ya da 
mi fi k şə kil də hal la nan “Ba bil” 
sö zü nün, çox gü man ki, dil lə rin 
qa rı şı ğı ilə heç bir əla qə si yox dur. 

...Tər cü mə nə zə riy yə si nöq te yi-
nə zə rin dən dil səh vi, yə ni baş qa 
dil də olan sö zün mə na ça lar la rın-
da kı səhv ona gö rə ma raq lı dır ki, 
tər cü mə də çox tez-tez rast gə li-
nən ha di sə ni – il kin di lin və (İD) 
tər cü mə olu nan di lin (TD) ox şar 
səs lə nən for ma la rı nın yer də yiş-
mə si ni -  izah edir və “tər cü mə çi-
nin sax ta dost la rı” ad la nır.

Tər cü mə ilə əla qə dar ilk ta ri-
xi şə ha dət lə rə gə lən də isə, hə-
min şə ha dət lər era mız dan əv vəl 
III mi nil li yə aid dir. Təd qi qat çı 
qeyd edir ki, tər cü mə dən söh bət 
ge dən və gü nü mü zə cən gə lib 
ça tan qə dim abi də lər dən olan 
Asuan ki ta bə lə rin də gös tə ri lir 
ki, mi sir li lə rin Nil ça yı ada sın-
da kı Ele fan ti na kn yaz la rı nın 
si ma sın da tər cü mə çi lə ri var dı. 
Nu bi ya lı lar və mi sir li lə rin ya na-
şı ya şa dıq la rı hə min sər həd ya nı 
ra yon da tər cü mə çi lik fəaliy yə ti-
nin əsa sı nı təş kil edən iki dil li lik 
in ki şaf edir di. Mi sir li lə rin və se-
mit lə rin ya şa dıq la rı Si na yın mis 
mə dən lə ri ra yo nu əha li si nin 
tər cü mə çi lə ri var dı. Tər cü mə çi-
lər hər bi yü rüş lər də iş ti rak edir, 
ti ca rət kar van la rı ilə bir gə sə fər-
lə rə çı xır dı lar. 

İd diala ra gö rə, era mız dan əv-
vəl baş ver miş və qə dim pa pi-
rus üzə rin də ya zıl mış əf sa nə də 
Qə dim Mi sir də ki ya zı lı tər cü mə 
fəaliy yə ti haq qın da mə lu mat ve-
ri lib. Ka tib lər dən bi ri nə tə ba bət 
al la hı sa yı lan İm xo te pin ya rat dı-
ğı mö cü zə lər dən bəhs edən Mi-
sir ki ta bı nı yu nan di li nə tər cü mə 
et mək gös tə ri şi ve ri lib. Tər cü-

mə çi tən bəl ol du ğun dan iş də 
çox ləng ge dir miş. İm xo tep ka-
ti bi xəs tə lən di rir və əlin də ki tab 
onun yu xu su na gi rir. Tər cü mə çi 
bu əla mə ti düz gün ba şa dü şür. 
O, işi ni qı sa müd dət də bi ti rir və 
sa ğa lır. Düz dür, bu ib rə ta miz 
əh va lat ta ri xi fakt la rı bir qə dər 
təh rif edir. Be lə bir təəs sü rat ya-
ra nır ki, biz ta ri xi ma te ri ya nın 

də rin lik lə ri nə get dik cə və ziy yət 
da ha da mü rək kəb lə şir. Ötən 
mü rək kəb ta rix də yü zil lik, hətt  a 
mi nil lik döv rü müz də ki il lər və 
ay lar ki mi qə bul olu nur. Doğ-
ru dan da bə zi mən bə lə rə gö rə, 
İm xo tep real ta ri xi şəx siy yət, fi -
ron Ci se rin (e.ə. 2780-2760) me-
ma rı və baş na zi ri dir. Hə qi qə tən 
də ona müd rik li yin, tə ba bə tin və 
sehr baz lı ğın ya rı mal la hı ki mi si-
ta yiş edir di lər. Qə dim yu nan di-
li nə gə lən də isə, hə min di lin for-
ma laş ma sı yal nız e.ə. XIV əs rə 
aid edi lir. Bu di lin ya zı lı for ma sı 
isə da ha da gec, yal nız e.ə. IX-
VIII əsr lər də mey da na çı xıb. Ola 
bil sin ki, bu ra da söh bət yu nan 
di lin dən yox, e.ə. II mi nil li yin or-
ta la rın da möv cud ol muş fi  ni ki ya 
di lin dən ge dir.

Ar tıq e.ə. III əsr də tər cü mə-
çi lik fəaliy yə ti apa rıl dı ğı nı As-
su ri ya nın pay tax tı Ni ne vi ya da 
ta pıl mış gil löv hə lər də aş ka ra 
çı xa rır. As su ri ya ça rı Aş şur ba ni-
pal (e.ə. 669-663-cü il lər) ya zı lı 
nitq də çox yük sək nailiy yət lər 
əl də et miş ilk hökm dar lar dan 
idi. O, bü tün Ba bil və şu mer 
mətn lə ri ni sa ray la rı nın bi rin də 
top la ma ğı əmr et miş di. Dün ya-
nın bu ilk ki tab xa na sın da kı kol-
lek si ya nın bö yük bir his sə si ba-
bil li lə rin və şu mer lə rin tər cü mə 
üçün is ti fa də et dik lə ri çox dil li 
söz lük lər dən iba rət idi. Hə min 
söz lük lə rin ən qə di mi Ak kad-
lı Sar qo nun hökm dar lıq et di yi 
(e.ə. 2872-2817-ci il lər, bi zim xro-
no lo gi ya ya gö rə XXIV əsr) döv rə 
məx sus idi. O, öz qəh rə man lıq la-
rı nın müx tə lif dil lər də vəsf olun-
ma sı nı çox se vir di.

Tər cü mə  Al lahı
Bö yük yu nan si vi li za si ya sı cə-

miy yə tin tər cü mə çi lə rə mü na si-
bə ti haq qın da əsas lı bir şə ha dət 
qoy ma yıb. Tər cü mə çi lik fəaliy-
yə ti nin in cə lik lə ri nin yu nan la rı 
na ra hat et mə si ba rə də mə lu mat 
ve rən mətn lər və hətt  a ay rı-ay-
rı fi  kir lər gü nü mü zə cən gə lib 

çat ma yıb. Qə dim yu nan xal qı-
nın di li nin mü kəm məl li yi ni, dil 
mə də niy yə ti ni və ədə biy ya tı nı 
nə zə rə al çaq bu zid diy yə tə inan-
maq çə tin dir. Am ma ta rix çi lə rin 
gü man et dik lə ri ki mi, məhz dil 
və ədə biy yat la rı nın in ki şa fı qə-
dim yu nan lar da mil li tə şəx xüs 
his si nin, yu nan mə də niy yə ti nin 
müs təs na ol ma sı tə səv vü rü nün 
ya ran ma sı na sə bəb olub, on lar 
di gər xalq la rın di li nə, ədə biy-
ya tı na və mə də niy yə ti nə eti na-
sız mü na si bət bəs lə yib lər. On lar 
baş qa dil lə ri bar bar dil lə ri ad lan-
dı rır dı lar. Var va ros yu nan sö zü 
isə məhz yad dil lə rə nif rə ta miz 
mü na si bə ti ifa də edir.

Yu nan lar mil li tə şəx xüs və öz 
dil mə də niy yət lə ri nin müs təs na lı-
ğı ilə bağ lı tə səv vür üzün dən bar-
bar xalq la rın ədə biy ya tı nı tər cü-
mə et mə yə can at mır dı lar. Ək si nə, 
yu nan di li və yu nan mə də niy yə ti 
yam sı la maq üçün nü mu nə, di gər 
xalq la rın tər cü mə et mə lə ri üçün 
mən bə ro lu oy na ma lı idi.

Bu na gö rə də, ola bil sin ki, qə-
dim el lin lər də tər cü mə la yiq li 
məş ğu liy yət he sab olun mur du. 
Bu gün yu nan la rın tər cü mə işi-
nə mü na si bə ti haq qın da də qiq 
bir fi  kir söy lə mək çə tin dir, çün-
ki bu nun la bağ lı heç bir şə ha dət 
yox dur. Am ma bi zə gə lib ça tan 
na tiq lik sə nə ti, fəl sə fə, ri ya ziy yat 
və baş qa elm lə rə dair əsər lər yu-
nan la rın el mi ma raq la rı ba rə də 
fi  kir yü rüt mə yə im kan ve rir. Gü-
man et mək olar ki, bu gün Yu-
na nıs tan da tər cü mə çi lə rə ikin ci 
də rə cə li adam lar ki mi mü na si bət 
gös tə ril mə si məhz Qə dim Yu na-
nıs tan dan mi ras qa lıb.

Bu nun la be lə, yu nan la rın Her-
mes ad lı al la hı var dı. Qə dim 
Yu na nıs ta nın Or fey haq qın da 
mifl  ə ri nin bi rin də al lah Her mes 
“bü tün dil lə rin tər cü mə çi si”, tər-
cü mə çi lə rin əc da dı he sab olu nur.

Mə lum ol du ğu ki mi, Her me-
sin at ri but la rı qa nad lı şl ya pa və 
qa nad lı sən dəl lər olub. Bu da 
mü va fi q ola raq, fi  kir çe vik li yi ni 

və tap şı rıq la rın cəld ye ri nə ye ti-
ril mə si ni sim vo li zə edir di. Bə zən 
hey kəl ta raş lar Her me si de dik lə-
ri ni izah edən sa yaq, əli ni yu xa rı 
qal dır mış hal da can lan dı rıb lar. 
Her mes Olimp lə in san ara sın da-
kı va si tə çi idi, o, adam lar la daim 
tə mas da olur, on la ra öz fi  kir lə ri-
ni sö zə çe vir mək öy rə dir di.

Her mes haq qın da mif də diq qə-
ti hər şey dən əv vəl al la hın va si tə çi 
funk si ya sı və onun fi  kir lə ri “tər-
cü mə et mə si”, sö zə çe vir mə si cəlb 
edir. Am ma Her mes çox zid diy yət-
li fi  qur dur. Ona səy yah lar da, na tiq-
lər də, oğ ru lar da si ta yiş edir di lər. 
Her mes Olimp dən təl xək, ara qa-
rış dı ran və oğ ru ki mi qo vul muş du. 
O, həm də ha mı nın se vim li si idi. 
Olimp Her mes siz boş və can sı xı-
cı gö rü nür dü. Zevs onu özü nün 
va si tə çi si nə, xə bər çi si nə, ça pa rı na 
çe vir di. “Çe vik al lah bü tün əmr lə-
ri bir göz qır pı mın da ye ri nə ye ti rir, 
ən çə tin və ziy yət də be lə özü nü itir-
mir, la zım gə lən də gö zə gö rün məz 
də olur du”. Qə dim hey kəl cik lər də 
Her mes çiy ni nə eti na sız lıq la ör-
tük at mış ya ra şıq lı gənc ki mi təs vir 
olu nur. Şərh et mə yi, öz söz lə rin lə 
söy lə mə yi, izah ver mə yi, çox vaxt 
da müasir tər cü mə nə zə riy yə sin-
də dər ket mə mər hə lə si ni, il kin nitq 
mə lu ma tı nın mə na sı nın açıl ma sı nı 
ifa də edən her me nev ti ka ter mi ni 
Her me sin adın dan ya ra nıb.

Her mes öl məz və əbə di gənc-
dir, yox sa öz qüv və si ni tü kə dər, 
əl dən dü şüb ölər di. Axı o, gün-
düz cür bə cür al lah la ra xid mət 
gös tər mə li, ge cə lər yo lu nu azan-
la ra səmt gös tər mə li, ölən lə rin 
ru hu nu ye rin al tı na, Ai da səl tə-
nə ti nə gön dər mə li dir.

Doğ ru dan da Her me sin si ma-
sın da müasir tər cü mə çi nin key-
fi y yət lə ri özü nü bü ru zə ve rir. Elə 
bu gün də tər cü mə çi ya şın dan 
ası lı ol ma ya raq çox la rı nın tə səv-
vü rün də gənc oğ lan və ya qız ki-
mi can la nır: o, əsas funk si ya sın-
dan – de yi lən lə rin tər cü mə sin dən  
baş qa hər an di gər tap şı rıq la rı ye-
ri nə ye tir mə yə ha zır ol ma lı dır. 

Əv vəl cə tər cü mə çi yə be lə bir 
mü na si bət adam da çaş qın lıq ya ra-
dır və şüurun da ob raz lı mü qa yi sə 
do ğu rur: tər cü mə çi – iki ağa nın 
nö kə ri dir. Am ma onu da nə zə rə 
alaq ki, baş qa bir di lin ha kim ol-
du ğu mə kan da bu iş lə ri tər cü mə-
çi dən baş qa bir kəs gö rə bil məz.

Am ma Her mes dən fərq li ola-
raq tər cü mə çi lər ölə ri dir lər və 
əbə di gənc qa la bil məz lər. Bu na 
gö rə də be lə he sab olu nur ki, şi-
fa hi tər cü mə çi nin fəaliy yət müd-
də ti o qə dər də uzun de yil, bu 
iş lə gənc lər məş ğul ol ma lı dır lar. 
Bu ra da mə sə lə in sa nın qo cal dıq-
ca in tel lek tual qa bi liy yət lə ri nin 
azal ma sın da yox, öh də sin dən 
yal nız gənc lə rin gə lə bi lə cək lə ri 
çə tin bir və zi fə də dir.

Her mes – bə la ğət al la hı dır. 
O, tək cə çe vik və hiy lə gər de-
yil, həm də ağıl lı və ba ca rıq lı dır. 
Öl çü lə ri, rə qəm lə ri və əlifb  a nı 
məhz Her mes kəşf edib. Am ma 
baş lı ca sı bu dur ki, o, bu nu in-
san la ra öy rə dib. Bu ra da IX əs-
rin slav yan maarif çi lə ri Ki ril və 
Me fo di ya da dü şür: on lar əlifb  a-
nı ya ra dan dan dər hal son ra yu-
nan di lin də ki bir ne çə di ni ki ta bı 
slav yan di li nə tər cü mə et di lər. 
Ya zı xalq la ra məhz tər cü mə va-
si tə si ilə ke çir.

Ye ni era ya qə dər Qə dim Yu na-
nıs tan ta ri xin də bar bar di lin dən – 
qə dim yə hu di di li nə zər də tu tu lur – 
yu nan di li nə yal nız bir əsl tər cü mə 
mə lum dur: Əh di-Əti qin Av ro pa 
di li nə ilk tər cü mə si olan Sep tuagin-
ta in di yə cən tər cü mə haq qın da 
ma raq lı əf sa nə ilə ya na şı çox gö zəl 
mətn ki mi diq qə ti cəlb edir.
Ha zır la dı: N.Əb dül rəh man lı
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Şəh la NA ĞI YE VA
Fi lo lo gi ya üz rə
fəl sə fə dok to ru

(Əv və li ötən sa yı mız da)
  “Ki ta bi-Də də Qor qud” das-
ta nı nın in gi lis di li nə tər cü-
mə si nə isə ötən əs rin 60-cı 
il lə rin də baş la nıb. Or ta əsr lə-
rin ən qiy mət li bə dii və ta ri xi 
əsər lə rin dən bi ri olan bu abi-
də nin in gi lis di li nə gec tər cü-
mə edil mə si ni eti na sız lıq və 
səh lən kar lıq he sab et mə yən, 
bu nu das ta nın özü nün ta le yi 
ilə əla qə lən di rən tər cü mə çi-
lər - Fa ruk Sü mer, Ah met Uy-
sal və Uor ren Uol ker das ta nı 
1972-ci il də ABŞ-da in gi lis di-
lin də nəşr et di rib lər.

Tər cü mə çi lər das tan haq qın da 
ge niş ön söz ya zıb lar və ki ta bın so-
nun da das tan la bağ lı ta ri xi ha di sə lər, 
yer lər və şəx siy yət lər haq qın da izah-
lar ve rib lər. Ön söz də on lar oğuz la rın 
mən şə yi, ya şa dıq la rı yer lər və mü na-
si bət də ol duq la rı xalq lar haq qın da 
mə lu mat ver mək lə “Ki tab-Də də-
Qor qud”un ya ran ma ye ri, ta ri xi, di li 
və sair xü su siy yət lə ri haq qın da fi  kir 
söy lə mə yə ça lı şıb lar. Qeyd olu nub 
ki, Ba yat tay fa sın dan olan Də də Qor-
qu dun ta ri xi şəx siy yət ol ma sı ba rə də 
ki fa yət qə dər sü but lar var. Bu fi  kir 
di gər mü tə xəs sis lə rin el mi araş dır-
ma la rı ilə səs lə şir. XVII əsr də Azər-
bay ca na sə fər edən al man ali mi və 
dip lo ma tı Adam Oleari yə Dər bənd 
ya xın lı ğın da gör dü yü “Də də Qor-
qud qəb ri” de yə ni şan ve ri lən mə zar 
hey rət lən di rib. O ya zır: “İmam Qor-
qu dun qəb ri qa ya lı dağ da ça pıl mış iri 
bir ma ğa ra dan iba rət dir”.

A.Oleari Ur mi ya da “Bo yu uca 
Bur la Xa tun”un qəb ri ki mi ni şan 
ve ri lən mə za rın da çox iri - “qırx 
pil lə kan” öl çü sün də ol du ğu nu nəql 
edir. Gi riş də Oğuz tay fa la rı ba rə də 
mə lu mat ve ri lib, oğuz türk lə ri nin 
iki bö yük qo la bö lün müş 24 tay fa-
dan iba rət ol du ğu qeyd edi lib.

Əsə rin in gi lis di li nə uğur lu tər cü-
mə si nə nail ol muş türk ədə biy yat-
şü nas la rı onu in gi lis dil li oxu cu la ra 
“türk das ta nı” ki mi təq dim edib-
lər. Ob yek tiv li yə da ha çox sa diq 
qal maq üçün yax şı olar dı ki, əsər 
“türk dil li xalq la rın das ta nı”, ya xud 
“oğuz das ta nı” ki mi təq dim olu-
nay dı. Çün ki ki ta bın gi ri şin də də 
qeyd olu nur ki, “oğuz la rın qəh rə-
man lıq ta ri xi in gi lis di lin də ve ri lir”.

Ki ta bın gi riş sö zün də mü tər cim-
lər bu qiy mət li əsə rin in gi lis di lin-
də işıq üzü gör mə sin də pro fes sor 
Əh məd Te mi rə, Ca hid Öz tel li yə, 
İs tan bul Uni ver si te ti nin pro fes so ru 
Ve li di To qa na, Ka li for ni ya Uni ver-
si te ti nin pro fes so ru Tə lət Te ki nə tə-
şək kür lə ri ni bil di rir, on la rı məş hur 
qor qud şü nas lar ki mi təq dim edir lər. 
Bu ra da ya zı çı və folk lor çu alim Bar-
ba ra K.Uol ke rə də tə şək kür edi lib.

Gö rün dü yü ki mi, ki tab san bal lı bir 
kol lek ti vin müş tə rək ya ra dı cı lıq işi-
dir və bəl kə də, bu na gö rə dir ki, ve-
ril miş el mi izah lar ən adi boş luq la rı 
be lə dol du rub. Ön söz dən, 16 sə hi fə-
lik gi riş dən, pro loq dan, 12 boy dan, 
qeyd lər və bib lioq ra fi  ya dan iba rət 
olan bu tər cü mə üzə rin də iş 8 il da-

vam edib. Ki tab Te xas Uni ver si te tin-
də ha zır la nıb və qeyd olun du ğu ki mi 
1972-ci il də çap olu nub. Axır da ve ril-
miş bib lioq ra fi  ya dan ay dın gö rü nür 
ki, ki ta bın ça pı na mə sul olan şəxs lər 
dün ya Qor qud şü nas lı ğı nı diq qət lə 
iz lə yə rək zən gin ma te rial lar dan is ti-
fa də edib lər. Ön söz də de yi lir ki, tər-
cü mə də iki əsr ər zin də or ta ya çıx mış 
bü tün təd qi qat la ra is ti nad olu nub, 
das ta nın Drez den və Va ti kan nüs xə-
lə ri nə ba xı lıb, əv vəl ki təd qi qat çı la rın 
əmə yin dən bəh rə lə nib.

“Ki ta bi-Də də Qor qud”u müx tə lif 
il lər də təd qiq et miş F.Köp rü lü nün, 
H.Aras lı nın, Ə.Də mir çi za də nin, 
E.Ros si nin, M.Er ki nin ad la rı çə ki lib, 
das ta nın 1958-ci il də Sü rix də al man 
di lin də nəş ri, V.Bar tol dun epos üzə-
rin də işi ba rə də söh bət açı lıb. Bü tün 
bun lar tər cü mə üzə rin də gər gin iş 
apa rıl dı ğın dan xə bər ve rir. Tər cü-
mə çi lər bu ki ta bı das ta nın in gi lis cə-
yə ilk tam nəş ri ki mi təq dim edib lər.

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, 1971-ci 
il də Mosk va nın “Proq res” nəş riy ya tı-
nın in gi lis di lin də bu rax dı ğı “Azər-
bay can poezi ya sı an to lo gi ya sı”nda 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nın dan 
da nü mu nə lər ve ri lib.

Das ta nın “Mü qəd di mə”si ni və 
“Qan lı Qo ca oğ lu Qan tu ra lı bo yu”nu 
L.Ze li kov bü töv lük də in gi lis di li nə 
çe vi rib. Bu tər cü mə də təd qi qat ba xı-
mın dan ma raq lı dır.

Das ta nın in gi lis di li nə ikin ci bü töv 
tər cü mə si Cef ri Lyuisə məx sus dur. 
Mü tə xəs sis lə rin rə yi nə gö rə, 1974-cü 
il də Lon don da “Pen guin Books” kom-
pa ni ya sı tə rə fi n dən nəşr olun muş tər-
cü mə nin ori ji nal la mü qa yi sə si gös tə rir 
ki, C.Lyuis epo sun di li ni və üs lu bu nu 
diq qət lə təd qiq edib, əsər də cə rə yan 
edən or ta əsr lər ta ri xi ni öy rə nib, das-
tan haq qın da el mi-təd qi qat iş lə ri nin 
bir ço xu nu göz dən ke çi rib və tər cü mə 
işi nə bö yük mə həb bət lə gi ri şib. Di gər 
həm kar la rı ki mi C.Lyuis də tər cü mə-
si nə ön söz və izah lar ya zıb.

Azər bay can-in gi lis ədə bi əla qə lə-
ri ni araş dı ran ta nın mış alim Şa hin 
Xə lil li qeyd edib ki, C.Lyuisin ön 
sö zün də qə dim oğuz la rın mən şə yi 
ilə bağ lı fi  kir lə ri, VIII və IX əsr lər də bu 
bö yük ela tın ic ti mai-si ya si hə ya tın da ta-
ri xi ha di sə lə rə sər gi lə di yi alim möv qe yi 
fakt zən gin li yi ilə diq qə ti cəlb edir.

Təd qi qat çı Sey ran Əli yev “Ki ta bi-
Də də Qor qud” das ta nı nın in gi lis di lin-
də ki hər iki mət ni ni aka de mik H.Aras-
lı nın tər tib et di yi 1977-ci il Ba kı və 
Mə hər rəm Er ki nin tər tib et di yi 1971-ci 
il İs tan bul nəşr lə ri ilə mü qa yi sə edə rək 
bu qə naətə gə lib ki, Lyuisin tər cü mə si 
is tər də qiq lik, is tər sə də das ta nın di li ni 
və ru hu nu sax la maq ba xı mın dan da ha 
uğur lu və ori ji na la da ha ya xın dır.

Müəl li fi n yaz dı ğı na gö rə, pro-
fes sor Va qif As la nov da das ta nın 
in gi lis di li nə bu tər cü mə si ni öz bə-
dii key fi y yə ti nə, fi  kir və ha di sə lə rin 
ve ril mə si nin də qiq li yi nə gö rə in di-
yə qə dər olan bü tün tər cü mə lər dən 
üs tün he sab edib. Das ta nın hər iki 
əl yaz ma sın dan mə ha rət lə is ti fa də 
edən və özü nün de di yi ki mi da ha 
“mü kəm məl he sab et di yi his sə ni” 
həs sas lıq la seç mə yə ça lı şan Lyuis 
tər cü mə za ma nı nə if rat sər bəst li yə 
va rıb, nə də lü ğə tin kö mə yi nə ar xa-
la na raq qu ru bir tər cü mə or ta ya çı-
xa rıb. İn gi lis di li nin zən gin lik lə ri nə 
ar xa la nan tər cü mə çi xal qı mı zın bu 
bö yük mə nə vi sər və ti ni bey nəl xalq 
dil də bö yük oxu cu audi to ri ya sı na 
təq dim et mək lə əvəz siz zəh mət çə-
kib.

C.Lyuisin tər cü mə si nin uğur-
lu alın ma sı tə sa dü fi  de yil. Onun 
bioq ra fi  ya sı Şərq lə bağ lı olub. Təd-
qi qat çı 1920-ci il də Lon don da ana-
dan ol muş, Oks ford Uni ver si te tin-

də təh sil al mış dı. O, təh si li ni ba şa 
vur duq dan son ra bir sı ra şərq öl-
kə lə rin də olub, şərq xalq la rı nın 
mə də niy yə ti ni, dil lə ri ni öy rən-
mə yə hə vəs gös tə rib. O, Oks-
for da qa yı dan dan son ra ərəb 
və fars dil lə ri ni da ha mü-
kəm məl öy rən mə yi qar şı sı na 
məq səd qo yub.  “Tür ki yə” 
(1955), “Hə qi qə tin mü va zi-
nə ti” (1957), “Türk qram ma-
ti ka sı” (1967) ki mi 
əsər lər yaz mış 
dok tor C.Lyuis 
türk di li nə 
və ədə-

biy ya tı na ya xın dan bə ləd olan eru-
di si ya lı və sə riş tə li türk şü nas ki mi 
ta nı nıb, bir müd dət Oks ford Uni-
ver si te tin də türk di li və ədə biy ya tı 
üz rə mü ha zi rə oxu yub. Şa hin Xə lil-
li nin qə naəti nə gö rə, C.Lyuisin po-
etik tər cü mə si F.Sü mer, A.E.Uy sal 
və U.S.Uol ke rin tər cü mə si ilə mü-
qa yi sə də həm fi  kir, ide ya, həm də 
ori ji nal mət nə ya xın lıq ba xı mın dan 
xü su si lə də yər li dir. O, das tan da kı 
poetik par ça la rın C.Lyuisin tər cü-
mə sin də da ha uğur lu ve ril di yi ni 
xü su si vur ğu la yıb.

Ş.Xə lil li ta ri xi hə qi qət lə rə söy kə nən 
C.Lyuisin Oğuz ta ri xi və on la rın möv-
qe yi haq qın da kı fi  kir lə ri ni yük sək qiy-
mət lən di rə rək mü tər ci min in gi lis oxu-
cu sun da ay dın tə səv vür ya rat dı ğı nı 
qeyd edib. Onun qə naəti nə gö rə, das-
ta nın in gi lis cə yə tər cü mə si bü töv lük də 
oğuz türk lə ri nin – azər bay can lı la rın 
mil li-mə nə vi də yər lə ri nin, qə dim ta ri-
xi kök lə ri nin möh tə şəm abi də si sa yı-
lan “Ki ta bi-Də də Qor qud”un ən işıq lı 
tər cü mə nüs xə lə rin dən bi ri sa yı la bi lər. 

“Də də Qor qud” das ta nı nın ilk də-
fə kim tə rə fi n dən tər tib olun du ğu nun 
na mə lum ol du ğu nu de yən C.Lyuisi 
ən çox hey rə tə gə ti rən das ta nın gö zəl, 
qey ri-adi poetik di li, Də də Qor qud 
müd rik li yi ni ecaz kar lı ğı olub. Də də 
Qor qu dun ta ri xi bir şəx siy yət ol du ğu-
na və onun Oğuz elin də çox məş hur, 
əf sa nə vi bir ozan, el müd ri ki ol du ğu-
na ina nan C.Lyuis das ta nın in gi lis cə yə 
tər cü mə si ni məhz Də də Qor qud müd-
rik li yi nin, bö yük lü yü nün işı ğın da in-
gi lis oxu cu su na ər mə ğan edib.

Be lə lik lə, ötən əs rin ikin ci ya rı sın-
dan baş la ya raq “Də də Qor qud” das ta-
nı na dün ya da ma raq da ha da ar tıb və 
bu abi də üzə rin də ay rı-ay rı in gi lis dil li 
şərq şü nas lar təd qi qat lar apa rıb, fi  kir 
və mü la hi zə lər söy lə yib lər. Təd qi qat-
çı Aida Hə sə no va nın yaz dı ğı na gö rə, 
1977-ci il də Ame ri ka da Ya xın və Or ta 
Şərq ədə biy ya tı nı öy rə nən “Ədə biy yat” 
ju ma lın da “Də də Qor qud” das ta nı nın 
ge niş təh li li ve ri lib. “Də dəm Qor qu-
dun ki ta bı”nda epik ele ment lər” baş lı ğı 
al tın da ve ri lən bu mə qa lə nin müəl li fi  
türk di li mü tə xəs si si Ro bert Fin dir.

R.Fin bü tün diq qə ti das ta nın di li nə 
və üs lu bu na yö nəl dir. Şərq şü nas elə cə 
də türk təd qi qat çı la rı na is ti na dən das-
tan dan oğuz la rın hə yat tər zi, on la rın 
ça dır lar da, ala çıq lar da və əsa sən at be-
lin də hə yat ke çir mə lə ri, ad qoy ma mə-
ra sim lə ri, qa dın la rın lə ya qə ti, şü caəti 
və s. haq qın da ge niş mə lu mat ve rir.

Haq qın da söh bət açı lan “Ədə biy-
yat” jur na lı nın 1988-ci il 1-ci və 2-ci 
nöm rə lə rin də Vil yam Hik man tə rə-
fi n dən “Ba sat və Tə pə göz” bo yu nun 
təh li li ve ri lib. Də də Qor qud dün ya sı 
ilə onu ilk də fə ta nış edən pro fes-
sor Omel yan Prit sa ka it haf et di yi bu 
mə qa lə də V.Hik man das ta nın bü tün 
boy la rı nın məz mu nu nu qı sa ca təs vir 
edir və əsa sən “Ba sat və Tə pə göz” bo-
yu üzə rin də da ya nır.

Bü tün bun lar la ya na şı, ke çən əs-
rin 90-cı il lə rin də “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un in gi lis di lin də da ha bir nəş ri 
də işıq üzü gö rüb. P.Mi ra bi le nin ha-
zır la dı ğı hə min ki ta bın əv və lin də 64 
sə hi fə lik şərh ve ri lib. Bu ra da Də də 

Qor qu dun şəx siy yə ti, das ta nın ta ri xi, 
türk-oğuz əf sa nə lə ri haq qın da ge niş 
təh lil lər apa rı lıb. Qeyd edək ki, nə-
dən sə ki tab da das ta nın mü qəd di mə si 
ve ri lib. Müəl lif gi riş də qeyd edir ki, 
biz das ta nı tər cü mə et mə mi şik, bu iş 
fi  lo lo ji bir cəhd dir. Gi riş də həm çi nin 
C.Lyuisin tər cü mə sin dən söh bət açı lır 
və be lə an la şı lır ki, ki tab əsa sən onun 
tər cü mə si əsa sın da ha zır la nıb. La kin 
müəl li fi n “hib rid mətn ya rat maq 
is tə mi şik” fi k ri ona də la lət edir ki, 
Lyuisin tər cü mə si üzə rin də əla və 
iş apa rı lıb. O da qeyd olu nur ki, 
bu nəş rin ha zır lan ma sın da das-

ta nın üç türk mət nin dən - Mə-
hər rəm Er ki nin 1958-ci il və 

1988-ci il nəşr lə rin-
dən, Or xan 
Şaiq Gök ya-
yın 1976-cı 

il nəş rin dən, ha be lə, C.Lyuisin tər cü-
mə sin dən is ti fa də olu nub. Ki ta bın so-
nun da nə ti cə, ət rafl  ı qeyd və izah lar, 
həm çi nin bib lioq ra fi  ya ve ri lib. “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” Şərq dil lə rin dən 
isə ilk də fə fars ca ya tər cü mə olu na raq 
1978-ci il də Təb riz də “İbn Si na” nəş-
riy ya tın da çap edi lib. Das ta nı Təb riz 
alim lə rin dən Fə ri ba Əzəb dəf tə ri və 
Mə həm məd Hə ri ri Ək bə ri tər cü mə 
edib lər. On lar das ta nın tər cü mə si 
üçün 1974-cü il də Lon don da in gi lis 
di lin də çap olun muş tər cü mə ni əsas 
gö tü rüb lər.
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dan ol muş, Oks ford Uni ver si te tin- gi lis oxu cu su na ər mə ğan edib. sə hi fə lik şərh ve ri lib. Bu ra da Də də 

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

Qeyd et mək ye ri nə dü şər ki, 1971-ci 
il də Mosk va nın “Proq res” nəş riy ya tı-
nın in gi lis di lin də bu rax dı ğı “Azər-
bay can poezi ya sı an to lo gi ya sı”nda 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta nın dan 

Das ta nın “Mü qəd di mə”si ni və 
“Qan lı Qo ca oğ lu Qan tu ra lı bo yu”nu 
L.Ze li kov bü töv lük də in gi lis di li nə 
çe vi rib. Bu tər cü mə də təd qi qat ba xı-

Das ta nın in gi lis di li nə ikin ci bü töv 
tər cü mə si Cef ri Lyuisə məx sus dur. 
Mü tə xəs sis lə rin rə yi nə gö rə, 1974-cü 
il də Lon don da “Pen guin Books” kom-
pa ni ya sı tə rə fi n dən nəşr olun muş tər-
cü mə nin ori ji nal la mü qa yi sə si gös tə rir 
ki, C.Lyuis epo sun di li ni və üs lu bu nu 
diq qət lə təd qiq edib, əsər də cə rə yan 
edən or ta əsr lər ta ri xi ni öy rə nib, das-
tan haq qın da el mi-təd qi qat iş lə ri nin 
bir ço xu nu göz dən ke çi rib və tər cü mə 
işi nə bö yük mə həb bət lə gi ri şib. Di gər 
həm kar la rı ki mi C.Lyuis də tər cü mə-

də təh sil al mış dı. O, təh si li ni ba şa 
vur duq dan son ra bir sı ra şərq öl-
kə lə rin də olub, şərq xalq la rı nın 
mə də niy yə ti ni, dil lə ri ni öy rən-
mə yə hə vəs gös tə rib. O, Oks-
for da qa yı dan dan son ra ərəb 
və fars dil lə ri ni da ha mü-
kəm məl öy rən mə yi qar şı sı na 
məq səd qo yub.  “Tür ki yə” 
(1955), “Hə qi qə tin mü va zi-
nə ti” (1957), “Türk qram ma-
ti ka sı” (1967) ki mi 
əsər lər yaz mış 
dok tor C.Lyuis 
türk di li nə 
və ədə-

fi  lo lo ji bir cəhd dir. Gi riş də həm çi nin 
C.Lyuisin tər cü mə sin dən söh bət açı lır 
və be lə an la şı lır ki, ki tab əsa sən onun 
tər cü mə si əsa sın da ha zır la nıb. La kin 
müəl li fi n “hib rid mətn ya rat maq 
is tə mi şik” fi k ri ona də la lət edir ki, 
Lyuisin tər cü mə si üzə rin də əla və 
iş apa rı lıb. O da qeyd olu nur ki, 
bu nəş rin ha zır lan ma sın da das-

ta nın üç türk mət nin dən - Mə-
hər rəm Er ki nin 1958-ci il və 

1988-ci il nəşr lə rin-
dən, Or xan 
Şaiq Gök ya-
yın 1976-cı 

də təh sil al mış dı. O, təh si li ni ba şa 

Qor qu dun şəx siy yə ti, das ta nın ta ri xi, 
türk-oğuz əf sa nə lə ri haq qın da ge niş 
təh lil lər apa rı lıb. Qeyd edək ki, nə-
dən sə ki tab da das ta nın mü qəd di mə si 
ve ri lib. Müəl lif gi riş də qeyd edir ki, 
biz das ta nı tər cü mə et mə mi şik, bu iş 
fi  lo lo ji bir cəhd dir. Gi riş də həm çi nin 

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



– Ba kı da do ğu lub bö yü mü sü-
nüz, am ma mü sa hi bə lə ri niz də, 
uşaq lıq xa ti rə lə ri niz də İs ma-
yıl lı da ke çən yay tə ti li, kənd 
hə ya tı nın xü su si ye ri var. Bəl-
kə, bu na gö rə ob raz la rı nız da 
tək cə şə hər ada mı na məx sus 
kü bar lıq yox, həm də əya lət, 
tə biət ada mı na xas olan bir 
çıl ğın lıq, tə biilik var. Biz ha-
mı mız uşaq lıq ad la nan məm-
lə kət dən gə li rik. Ma raq lı dır, 
si zin “məm lə kə t”i niz ne cə bir 
yer idi?
– Məm lə kət de yən də ki, ana 

nə nəm İs ma yıl lı da ya şa yır dı. O 
vaxt lar üç ay lıq yay tə ti lin də onun 
ya nı na ge dir dik, tə ti li ora da ke çi-
rir dik. Kənd hə ya tı nın öz gö zəl-
lik lə ri var. İn san üçün həm uşaq-
lıq mək tə bi dir, həm də tə biət lə 
ta nış lıq döv rü dür. Mə sə lən, mən 
üz mə yi də niz də yox, çay da öy-
rən mi şəm. İlk də fə kənd də at 
çap mı şam, ağa ca çıx mı şam. İlk 
də fə teatr la bağ lı “eks pe ri ment-
lə ri mi” – səh nə cik lə ri mi də ora da 
gös tər mi şəm. Ra yon da ol du ğum 
dövr lər yad da şım da çox işıq lı 
bir xa ti rə ki mi qa lıb. Düz dür, 
bu dövr uzun sür mə yib. 
İb ti dai sin fi  bi tir dik dən 
son ra uşaq lı ğı mın Ba-
kı mər hə lə si baş la yıb. 
Dram dər nə yi nə get-
mi şəm, te le vi zi ya da-
kı uşaq ve ri liş lə rin də 
apa rı cı lıq et mi şəm, 
bö yük akt yor lar la tə-
rəf mü qa bi li ol mu-
şam. Bun lar ha mı sı 
uşaq lı ğı mın xoş, 
si lin məz və yad da-
qa lan xa ti rə lə ri dir.

– Tar kovs ki de-
yir ki, məş hur “Güz gü” fi l mi ni 
bö yü dü yü mü hi tin, in san la rın 
ona tə si ri, qor xu la rı və se vinc-
lə ri ba rə də çə kib. Bir akt yor 
ki mi, uşaq lıq da ya şa dı ğı nız 
müs bət və ya mən fi  mə qam lar 
ya rat dı ğı nız ob raz lar da öz ək-
si ni ta pıb mı? O hiss lər nə də sə 
kö mə yi ni zə gə lib mi?
– Hiss lər kö mə yi mə gə lib de-

məz dim. Şə hər və kənd mü hi-
ti bir-bi rin dən kəs kin fərq lə nir. 
Mə nim oy na dı ğım rol lar da, əsa-
sən, şə hər ti paj la rı, şə hər uşaq la-
rı olub. Am ma “Kü çə lə rə su səp-
mi şəm” fi l min də ki Xə lil, bir də 
Dram teat rın da “Da rıx ma, ana” 
ta ma şa sın da oy na dı ğım Af tan dil 
ra yon da oxu yub bö yü yən ob raz-
lar idi. Be lə ob raz la rı ya ra dan da, 
əl bətt  ə, uşaq lıq da ət ra fım da olan 
tay-tuş la rım dan nə isə əxz et mi-
şəm, yad da qa lan nə lə ri sə ob raz-
la rı ma qat mı şam.

– Özü nü zü ta nı yan dan və xa-
tır la yan dan akt yor ol maq is tə-
mi si niz. Özü nüz lə ta nış lıq nə 
vaxt baş ve rib?
– Onu bil səy dim nə var dı ki... 

Özüm ya dı ma gə lən dən, da ha 
doğ ru su, hə lə mək tə bə get mə di-
yim il lər də har dan sa akt yor la rın 
şə kil lə ri ni ta pır, qə zet köşk lə rin-
dən əc nə bi akt yor la rın şə kil lə ri ni 
alıb al bo ma ya pış dı rır dım. Ya dı-
ma ilk gə lən o al bom dur. Son ra, 
gör dü yü nüz ki mi bu uşaq hə və si 
cü cər di, bö yü dü, qol-qa nad aç dı.

– Döv rün ən is te dad lı akt yor-
la rı ilə tə rəf mü qa bi li ol mu-
su nuz, ən pe şə kar re jis sor lar la 
iş lə mi si niz. Si zə elə gəl mir ki, 
bu gün kü gənc lər lə mü qa yi sə-
də xey li şans lı sı nız? Mə sə lən, 
in di on la rın müasi ri və ku mi-
ri si niz, am ma İn cə nət Uni ver-
si te tin də dərs de mir si niz, si zi 
teatr da mü tə ma di gör mür lər.
– Əl bətt  ə, da ha şans lı idim. Am-

ma ica zə ve rin bu “mü tə ma di gö-
rün mək” fi k ri niz lə ra zı laş ma yım. 
Çün ki mən sə nə tə baş la dı ğım ilk 
gün dən ne cə iş ba şın da ol mu-
şam sa, bu gün də elə yəm. 45 il dən 
ar tıq dır ki, səh nə də yəm və 
bir gün ol sun boş 
d a  y a n  m a -
m ı  ş a m , 

da rıx ma mı şam. Əl bətt  ə, ca van 
olan da elə olur du ki, il də 3-4 rol 
oy na yır dım, am ma ya şa dol duq-
ca se çim edir sən. Se çim edir sən ki, 
han sı rol la rı oy na maq is tə yir sən, 
bu rol la ta ma şa çı ya nə çat dır maq 
is tə yir sən. Və get dik cə rol la rın sa-
yı aza lır. İn di də şi ka yət çi de yi ləm. 
İki teatr da iş lə yi rəm de yə, ya şı mı 
nə zə rə alıb, hər teatr da il də bir rol 
oy na yır, bir fi l mə çə ki li rəm. Gənc-
lər lə ün siy yə tə gə lin cə isə, elə bu 
də qi qə dərs dən gə li rəm. Ar tıq on 
il dən çox dur ki, Mil li Kon ser va-
to ri ya da akt yor sə nə ti nin əsas la rı 
fən nin dən dərs de yi rəm. On dan 
əv vəl də 10 il İn cə sə nət Uni ver si-
te tin də iş lə mi şəm. İl lər son ra Sə-
ya vuş Kə ri mi nin tə ki di ilə ye ni dən 
dərs de mə yə baş la dım.

– Aka de mik Dram Teat rın dan 
Rus Dram Teat rı na keç di niz, 
da ha son ra Teatr Xa dim lə ri İt-
ti fa qı nın nəz din də ki Zə fər stu-
di ya sın da ça lış dı nız. Bu də yi-
şik lik lər da rıx ma ğı nız la bağ lı 
idi? Və bir də, ma raq lı dır ki, 
al ter na tiv lər ol say dı, bu yo la 
da vam edər di niz?
– Da rıx maq la yox, ax ta rış la bağ lı 

idi. Otu rub nə isə göz lə mək mə nə 
xas de yil. Hiss edən də ki, bu ra da 
baş ve rən lər sə ni qa ne et mir, ba-
şa dü şür sən ki, nə isə ye ni bir şey 
ax tar maq la zım dır. Mən də hə mi-
şə ax ta rış la ra üs tün lük ver mi şəm 
və tap mı şam. İyir mi il Aka de mik 
Mil li Dram teat rın da iş lə yən dən 

son ra Rus dram teat rın da ye ni 
nə lər sə tap dım. Son ra Zə fər stu-
di ya sın da da ça lış dım. Bu həm 
ta ma şa çı, həm də re per tuar rən ga-
rəng li yi dir. Mə sə lən, əgər an caq 
Az dra ma da qal say dım, heç vaxt 
Çe xo vu və ya bir çox dün ya dra-
ma tur gi ya sın dan olan müəl lifl  ə ri 
oy na ya bil məz dim. 

Be lə bir ifa də var: “Də niz kə-
na rın da otu rub ha va göz lə mək”. 
Göz lə mək ki gün çı xa caq, - bu 
hiss mə nə yad dır. Da yan maq sə-
nət ada mı üçün dur ğun luq dur. 
Bir də qi qə də da yan maq ol maz. 
Da yan dın sa, nə yi sə göz lə din sə...

– Vı sots ki Ham le ti 33, Be ne-
dikt Kam ber betç 38, siz isə 54 
ya şı nız da ifa et mi si niz. Ümu-
miy yət lə, Ham le tin ya şı var-
mı? Ham le tə gə lən yo lu nuz 
ba rə də da nış ma ğı nı zı is tər dik. 
– Ham le tin ya şı yox dur. Ham-

let elə bir zir və dir ki, onu hər 
akt yor, hətt  a akt ri sa da fəth et-
mək is tə yir. Fran sız akt ri sa sı 
Sa ra Ber nar be lə, bu ob ra zı can-
lan dı rıb. Bir də ki, 50 ya şı nı ke-
çən adam Məc nu nu, Ko roğ lu nu 
oy na ya bi lər, Ham le ti oy na ya 
bil məz?

Ham let çox mü rək kəb ob raz-
dır və bu ra da əsas mə sə lə sə nin 
bu ob raz la nə de mək və ne cə 
de mək is tə di yin dir. Mə sə lən, 
“Olum, ya ölüm?” mo no lo qu nu 
sən bu gün kü ta ma şa çı ya nə de-
yə rək çat dı rır san? On da han sı 
hiss lə ri oya dır san?

Bi lir si niz, bu sə nə tə cid di ya na-
şan hər bir akt yo run Ham le ti 

oy na maq ar zu su olur. Mə-
nim hə lə il lər ön cə Ham-
le ti oy na maq im ka nım 
olub. Heç 40 ya şım yox 
idi, Ope ra və ba let teat-
rı nın re jis so ru Əfl  a tun 
Ne mətz  a də Mil li teatr-
da ha zır lıq iş lə ri nə baş-
la dı. Əmr də ve ril miş di, 
am ma son ra rəh bər lik lə 
zid diy yət lər ya ran dı və 

iş alın ma dı. Mən Ham let 
sə hi fə si ni ar tıq çe vir miş-

dim, am ma Azər pa şa Ne-
mə tov mə ni inan dır dı və 

ra zı lıq ver dim. Və 
yax şı ki, ra zı-
lıq ver dim...

– Akt yor la ra tez-tez “oy na dı ğı-
nız ob raz lar dan han sı si zə da-
ha ya xın dı?” sualı ilə mü ra ciət 
edir lər. Səhv et mi rəm sə, siz də 
“Kü çə lə rə su səp mi şəm” fi l-
min də ki Xə lil ob ra zı nın adı nı 
çək miş di niz. Siz cə, biz ta ma-
şa çı lar ni yə ox şar lıq ax ta rı rıq, 
ni yə akt yor dan oy na dı ğı ro la 
adek vat hə yat, dav ra nış göz lə-
yi rik? 
– Bu nun o sualı ve rən lər dən 

so ruş maq la zım dır. Am ma, 
mən cə, bu sualın məğ zi odur 
ki, si zin xa rak te ri niz lə ya rat-
dı ğı nız ob raz ara sın da han sı 
bən zər lik lər, ox şar lıq lar var. 
Mən də de mi şəm ki, qəh rə man-
la rım la mə nim aram da be lə bir 
bən zər lik, ya xın lıq yox dur. Bir-
cə Xə lil ob ra zı nı vur ğu la mı şam. 
Çün ki onun düş dü yü və ziy-
yət lə rə mən düş müş ol say dım, 
adek vat ad dım atar dım. Akt yor 
han sı sa qəh rə man da han sı sa 
cə hə ti se vib onu can lan dı rır. O 
qəh rə ma na va leh olur və de yir 
ki, gö rə sən, bu nu səh nə də ne cə 
can lan dır maq, ne cə ya rat maq 
olar. Ob raz nə qə dər mü rək kəb 
ol sa, akt yor üçün bir o qə dər 
ma raq lı olur. Hər bir ta ma şa çı-
nın da öz qəh rə ma nı var. Bu na 
gö rə, ta ri xi şəx siy yət lə ri, ta nın-
mış qəh rə man la rı oy na maq çox 
çə tin dir. Ki no ya, teat ra bir ba-
la ca ma ra ğı olan ta ma şa çı nın 
bey nin də, için də öz Ham le ti 

olur. İn di sən Ham le ti elə ya rat-
ma lı san ki, həm onun ku ol sun, 
həm də onun ku ol ma sın, sə nin-
ki ol sun. 

Akt yor mə nən, da xi lən o qə dər 
zən gin ol ma lı dır ki, onun içi ob-
ra za da hop sun. Ta ma şa çı üçün 
onun oxu du ğun dan və gör dü-
yün dən fərq li bir qəh rə man ya-
ra da bil sin. Bu na gö rə də, akt yor 
daim öz üzə rin də iş lə mə li dir. 
Mə nim alə mim də sü kut məh və 
bə ra bər dir.

– Ay dın Ta lıb za də si zin haq qı-
nız da “Fuad Po la dov pauza nı 
oy na yır” de yir.  Ba yaq de di niz 
ki, akt yor mə nən, da xi lən zən-
gin ol ma lı dır. Siz cə, bu zən-
gin lik söz süz oy na ma ğı nı za 
xid mət edir?

– Hə lə ca van vaxt la rım da rus re-
jis sor la rın dan bi ri nin bir fi k ri ni oxu-
muş dum. Bu söz hə mi şə bey nim də 
fır la nır dı: “Nə qə dər bö yük akt yor, 
o qə dər bö yük pauza”. Fi kir lə şir-
dim ki, bu nun sir ri nə dir, sü ku tu 
ne cə oy na maq olar. Son ra fi lm də 
bu nun əya ni sü but la rı nı gör düm. 
Bir də fə te le vi zi ya da məş hur bir 
mü ğən ni oxu yur du. Ar xa da da ya-
nıb, sk rip ka da onu mü şa yiət edən 
or ta yaş lı bir qa dın var idi. Öz par-
ti ya sı nın baş la ma sı nı göz lə yir di. 
O sk rip ka çı nın sü ku tu mə ni da ha 
çox cəlb edir di, nəin ki mü ğən ni nin 
ifa sı. Bu qə naətə gəl dim ki, o mu-
si qi nin için də da ha də rin dir, da ha 
çox dur. Əgər akt yor hə qi qə tən ya-
rat dı ğı qəh rə ma nı səh nə də ya şa ya 
bi lir sə, o su san da da ma raq lı olur. 
Səh nə nin han sı kün cün də da ya nır-
sa da yan sın, ma raq lı olur. Əgər sən 
hə qi qə tən ya şa yır san sa, o ob raz da 
və və ziy yət də sən sə, ta ma şa çı üçün 
ma raq lı ola caq san. Mən sü ku tun 
sir ri ni bun da gö rü rəm.

Pauza o de mək de yil ki, sən səh-
nə də da ya nıb, su sa san və sa də cə, 
nə fəs ala san. Ya şa ma lı san, o da nı-
şan da sən nə dü şün dü yü nü çat-
dır ma lı san. Bə zən fi lm də iki nə fər 
söh bət edir, bi ri da nı şır, o bi ri ona 
qu laq asır. Bə zən gö rür sən ki, o qu-
laq asan sə nin üçün da ha ma raq lı-
dır. Çün ki on da ikin ci plan, üçün-
cü plan iş lə yir, o, dü şü nür ki, “bu 
mə nim lə ni yə be lə da nı şır”, “bu 
sualı ni yə ver di”, “mən dən nə ca-
vab göz lə yir”.
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– Qa ca rı səh nə də iz lə yə nə qə-
dər, mə sə lən, mə nim üçün o, 
ki tab lar dan oxu du ğum Qa car 
idi. Am ma ta ma şa dan son ra 
Qa car de yən də ar tıq mə nim 
gö zü mün qar şı sın da Fuad Po-
la dov can la nır. Siz ona can ve-
rir si niz, idealis tik de sək, ruh 
üfü rür sü nüz. Fuad Po la dov 
Qa ca rı ya ra dır. Ma raq lı dır, bu 
gü nə qə dər ya rat dı ğı nız ob-
raz lar dan han sı si zə da ha çox 
ho pub?
– Ba yaq de di yim ki mi, hər 

ta ma şa çı nın öz Qa ca rı, Ham le-
ti var de yə, bu qəh rə man la rın 
ya şa dı ğı döv rü, ic ti mai-si ya si 
və ziy yə ti oxu ma lı, öy rən mə li 
olur san. Am ma bu o de mək de-
yil ki, oxu maq la iş bi tir və ob raz 

ha zır dır. Bir di le tant sual var – 
“ob raz üzə rin də ne cə iş lə yir si-
niz?” Bu sualın ca va bı yox dur. 
De yim ki, oxu dum, öy rən dim, 
mən dən əv vəl oy na yan akt yor-
la rın ifa sı na bax dım, ye ri şi ni fi -
kir ləş dim, söz lə ri ni əz bər lə dim 
və çıx dım oy na dım. On da hər 
adam de yər ki, bu nu mən də 
elə yə bi lə rəm. Am ma bu ra da 
elə in cə nüans var ki, onu söz lə 
ifa də et mək ol mur. Elə bil şairə 
de yir si niz ki, şeiri ne cə ya zır-
san. Be lə bir de yim var, “hiss 
olu nur, am ma izah olun mur”. 
Ne cə ya rat dı ğı mı hiss edi rəm, 
an caq sö zə çe vi rə bil mi rəm.

Am ma ha zır lıq pro se sin də, 
məşq lər də onun ne cə can lan-
dı ğı nı, ürə yi nin, ba şı nın, gö-
zü nün nə vaxt ya ran dı ğı nı hiss 
edi rəm, du yu ram və bi li rəm ki, 
ha zır dır.

De yir lər, akt yor luq pe şə dir, 
am ma za hi rən be lə gö rü nür. 
Ol duq ca ağır iş dir akt yor luq. 
Ya rım Al lah lıq ki mi bir şey dir. 
Sən və rəq lə rə ya zı lan söz lə rə 
can, ruh ve rir sən. Söz də möv-
cud olan ada mı səh nə də can lan-
dı rır san. İn di bu pe şə ucuz la şıb. 
Ki mə daş atır san, akt yo ra, dra-
ma tur qa, sse na ris tə, re jis so ra 

də yir. Əs lin də, çox çə tin, həm 
də ma raq lı sə nət dir. Gə rək, xəs-
tə lə nə bi lə sən, bu xəs tə li yə yo-
lu xa san. Yo lux dun sa, nə sə alı-
na caq, yo lux ma dın sa, elə be lə 
gə lib ge də cək, ucuz la şa caq san. 
Bü tün bu ucuz laş ma lar da ha-
mı sı təz yiq lə dir. Elə bil ek ran-
dan da, ta ma şa çı sa lo nun dan da 
ba xır san ki, akt yor sə nə təz yiq 
edir. Təz yiq edir,  “mə nə bax”, 
“mən yax şı yam” de yir. Am ma 
ta ma şa çı ya təz yiq yox, tə sir et-
mək la zım dır. Biz tə sir lə təz yi qi 
səhv sal mı şıq.

– Bir çox ta ri xi şəx siy yə ti can-
lan dır mı sı nız. Ma raq lı dır, ki-
min lə, han sı ta ri xi şəx siy yət lə 
ey ni dövr də ya şa maq is tər  di-
niz?

– Se zar, Əmir Tey mur, Na po-
leon, Qa car, Ti mon, ... On lar la ta-
ri xi qəh rə ma nı oy na mı şam. Am-
ma Na po leon mə nə həd din dən 
ar tıq ma raq lı gə lir. Onun hə ya ta 
ba xı şı, döv rü, si ya sə ti, baş qa la-
rın dan fərq li dav ra nış la rı ol duq-
ca ma raq lı dır. Ma kiavel li ha ki-
miy yə ti, si ya sə ti ən yax şı bi lən 
ya zar lar dan bi ri idi. Na po leon 
isə de yir di ki, Ma kiavel li si ya sə-
ti bil mir. Na po leonun döv rü və 
hə ya tı mə nə da ha cəz be di ci gə lir. 

– Real hə yat da qəh rə man la rı-
nız kim dir?
– Real hə yat da mən özüm 

üçün qəh rə man ax tar mı ram. 
Qəh rə man la rım səh nə də dir.

– Si zə elə gəl mir ki, teat rı ma-
raq lı və ba xı lan et mək get dik-
cə çə tin lə şir? Teatr, ta ma şa çı sı 
ilə dil tap maq da çə tin lik çə-
kir?
– Əs lin də, sə nət hə mi şə bir 

ad dım ön də, bir pil lə yu xa rı-
da ol ma lı dır. Səh nə, po dium nə 
üçün dür, ora ni yə çı xır san? Ta-
ma şa çı sə nə ona gö rə aşa ğı dan 
yu xa rı ba xır ki, ona nə isə çat dı-
ra san. Bu gün isə teatr öz ta ma-
şa çı sın dan ge ri qa lıb. Teat rın za-
man la ayaq laş maq prob le mi var. 

Əgər müasir dra ma tur gi ya 
qıt lı ğı dır sa, klas si ka ya mü ra ciət 
et mək la zım dır. Am ma klas si-
ka ya da mün tə xa bat, söz yı ğı nı 
ki mi ya naş maq ol maz. Ta ma şa-
çı ya nə de mək, nə yi çat dır maq 
is tə di yi ni yax şı bil mə li sən. Yox-
sa, elə re per tuarı, səh nə ni ta ri xi 
şəx siy yət lər lə dol dur maq nə yə 
la zım dır?

– Be lə bir fi  kir səs lə nir ki, 
teatr ki no da və te le vi zi ya da 
yox, an caq öz için də ye ni for-
ma ax tar ma lı dır. Teatr da mi-
ni ma liz mə, post mo der niz mə 
yer yox dur. Mil li Dram teat rı 
da eks pe ri ment mə ka nı de-
yil. Gənc lə rin bu teat ra cəlb 
olun ma sı da bir mə na lı qar şı-
lan mır.

– Öz təc rü bə mə əsa sən de yi-
rəm ki, Mil li Dram teat rı nın in di-
ki rəh bər li yi qə dər gənc re jis sor 
və akt yor lar üçün mün bit şə rait 
ya ra dan rəh bər lik ol ma yıb. İs ra-
fi l İs ra fi  lov “bə yən mi rəm” de yən 
re jis sor la rı teat ra ça ğır dı, de di ki, 
gə lin, ta ma şa qo yun, da ha yax şı-
sı nı ha zır la yın. Akt yor lar dan da 
so ruş du ki, nə oy na maq is tə yir-
si niz? Bu yu run, gə lin, oy na yın. 
Ne cə de yər lər, bu mey dan, bu da 
şey tan. Akt yor lar var idi, yaş la-
rı 60-ı haq la mış dı. De yir di lər ki, 
öm rü müz get di, bi zə şə rait ya ra-
dıl ma dı. On la ra da de yil di ki, gə-
lin, oy na yın. Am ma təz yiq lə yox, 
tə sir lə oy na yın. Mey dan ya ra-
nan dan son ra da gör dük ki, “kral 
çıl paq” imiş.

To fi q Ka zı mov dan son ra 25 
il dən çox idi ki, teatr sü ni nə fəs 
apa ra tı ilə ya şa yan or qa niz mə 
bən zə yir di. İn di ki mü di riy yət 
onu apa rat dan ayır dı və can-
lı hə yat ver di. De di ki, teat rın 
və ziy yə ti bu dur, ya qo lu nu zu 
çır ma yıb bu na bir ən cam çək-
mə li si niz, ya da apa rıb bas-
dır ma lı sı nız. Bü tün dövr lər də 
teatr da tə zə qan la zım dır. Am-
ma gə rək o qa nın “qru pu” ey ni 
ol sun, bir-bi ri nə uy ğun gəl sin.

– Bəl kə ad çək mək is tə mə yə-
cək si niz, am ma ma raq lı dır, 
mey dan dan üzüağ çı xan lar 
kim lər dir? Gənc nə sil akt yor-
la rın dan bə yən dik lə ri niz var-
mı?
– Ne çə il dir İl qar Ca han gi rin, 

El şən Rüs tə mo vun ya ra dı cı lı ğı-
nı iz lə yi rəm. Hik mət Rə hi mov, 
Anar Hey bə tov da is te dad lı və 
ümid ve ri ci gənc lər dir. On la rın 
iş lə ri nə ma raq la ba xı ram, uğur la-
rı na öz uğu rum qə dər se vi ni rəm. 
Gö rü rəm ki, seç dik lə ri yol düz 
yol dur. Am ma bə zən gö rür sən ki, 
az dır ma ğa ça lı şır lar, la zım ol du-
ol ma dı yük lə yir lər. To fi q Ka zı-
mov teat ra də vət et di yi gənc lə rin 
2-3 il lik re per tuarı mı əv vəl cə dən 
müəy yən edir di. Ona gö rə də teat-
ra hök mən ya ra dı cı rəh bər, yə ni 
baş re jis sor la zım dır. Onun mis-
si ya sı həd din dən ar tıq bö yük dür. 
Hər rəh bər baş re jis sor ola bil məz, 
hər re jis sor da rəh bər. Bu mə na da 
Ədil İs gən də rov və To fi q Ka zı mo-
vun ad la rı Azər bay can re jis su ra 
ta ri xin də qa lıb və qa la caq. Çün ki 
on lar bu yü kü qorx ma dan çi yin-
lə rin də da şı yıb, gör dük lə ri işin 
al tı na im za la rı nı atıb lar. Meh di 
Məm mə dov da baş re jis sor olub, 

am ma uzun müd dət yox. O, bu 
işin ağırlığını və çətinliyini dərk 
edərək uzaqlaşıb. Sa də cə, iki il-
dən bir ta ma şa qo yub, ge dib. Ədil 
İs gən də rov və To fi q Ka zı mov isə 
teat rın yü kü nü, ağ rı sı nı çə kib lər. 

Sta nis lavs ki de yir ki, bi r var 
özü nü sə nət də sev mək, bi r də 
var sə nə ti özün də sev mək. Özü-
nü sə nət də sev mək odur ki, gəl-
din, ta ma şa nı ha zır la dın, al qış la-
rı al dın və get din. Sə nə ti özün də 
se vən də isə, onun ağ rı sı da, se-
vin ci də sə nin üçün doğ ma olur.

– De yir lər ki, ki no ilə mü qa yi-
sə də teatr akt yo run is te dad sız-
lı ğı nı da ha tez və qa ba rıq üzə 
çı xa rır. Həm ki no, həm səh nə 
təc rü bə si ki fa yət qə dər bö yük 
olan Fuad Po la dov bu fi  kir lə 
ra zı dır mı?
– Əl bətt  ə, ra zı yam. Bu gün 

bax dı ğı nız se rial lar da çox na dir 
hal lar da pe şə kar akt yor lar gör-
mək müm kün dür. Akt yor lu ğu 
o qə dər ucuz laş dı rıb lar ki... Se-
rial da, ki no da bu müm kün dür, 
am ma teatr da al dat maq müm-
kün de yil. Səh nə güz gü dür və 
hər şe yi ol duq ca şəff  af gös tə rir. 
Səh nə də al dat maq və giz lən mək 
ol duq ca çə tin dir.

Teatr mə nim üçün də ki no 
ilə mü qa yi sə də da ha doğ ma-
dır. Əgər se çim qar şı sın da 
qal sam ki, teatr da da, ki no da 
da ürə yim is tə yən rol dur, - 
mən teat rı se çər dim. Mən səh-
nə ni, səh nə də ge dən pro se si 
çox se vi rəm. Ki no bir qə dər 
tex ni ki, me xa ni ki iş dir. Düz-
dür, bö yük akt yor or da da 
bö yük akt yor dur, bur da da. 
Teatr da ən in cə de tal ta ma şa-
çı nın gö zü qar şı sın da baş ve-
rir. Ona gö rə də, çə tin dir, həm 
də ma raq lı dır.

– Ta ma şa çı lar on lar la şeiri 
si zin ifa nız da din lə yib və 
se vib. Ma raq lı dır ki, si zi ən 
yax şı ifa də edən mis ra lar 
han sı dır?
– Özü mü bə dii qi raət us ta-

sı he sab et mi rəm. Düz dür, pis 
oxu mu ram, sa də cə, özü nə məx-
sus ifa də et mə yə ça lı şı ram. O ki 
qal dı mə ni ifa də edən mis ra ya, 
yə qin ki, Bəx ti yar Va hab za də nin 
“bir cə on dan ra zı yam ki, özüm-
dən na ra zı yam” mis ra sın dan 
ra zı yam. İs tə yi rəm ki, son nə fə-
si mə qə dər bu na ra zı lıq da vam 
et sin.

– De yir si niz, şeir oxu yan da da 
ça lış mı sı nız ki, baş qa la rın dan 
fərq lə nə si niz. Si zə elə gəl mir-
mi ki, uğu ru nu zun sir ri baş qa-
la rın dan fərq lən mək cəhd lə ri-
niz də dir?
–Akt yor ol sa da, ol ma sa da, 

gə rək in san fər diy yə ti ni ya rat-
ma ğı ba car sın. Hə mi şə bir fərd 
ki mi özü mü for ma laş dır ma ğa 
ça lış mı şam. Hər bir sə nət kar 
bu na can at ma lı dır. Vax ti lə 
Ədil İs gən də ro vun, To fiq Ka-
zı mo vun otur du ğu ka bi net-
də otu rub on lar ki mi ol maq 
ol maz. Gə rək özü nü ta pa san. 
Ba xı ram ki, teatr da bə zi akt-
yor la ra ko ri fey sə nət kar la rın 
ge yin di yi otaq da yer ve rib lər, 
on lar da elə bi lir ki, bu ye ri 
hə min ko ri fey sə nət kar la rın 
sə viy yə sin də ol duq la rı üçün 
qa za nıb lar.

Mən fi  lan kə sin da vam çı sı, tək-
rar çı sı yox, özü məm. Bir gün 
xalq rəs sa mı Al tay Ha cı yev de-
di ki, port re ti mi çək mək is tə-
yir.  Əsər ha zır ol du, yu xa rı da 
Ələs gər Ələk bə ro vun, aşa ğı da 
mə nim şək lim, or ta da isə Dra m  
teat rı nın bi na sı əks olun muş du. 
Port re tin də adı nı “Nə sil lə rin 
dialo qu” qoy muş du. Bəl kə də 
tab lo nun adı “Nə sil lə rin da va-
mı” ol say dı, mə ni qa ne et məz di. 
Çün ki dialoq da vam edir. Mən 
isə hə mi şə bu ün siy yə tin tə rəf-
da rı ol mu şam.

Leyla ƏLİYEVA

“Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı
Xalq ar tis ti Fuad Po la dov ca vab lan dı rır

– Ba kı da do ğu lub bö yü mü sü-
nüz, am ma mü sa hi bə lə ri niz də, 
uşaq lıq xa ti rə lə ri niz də İs ma-
yıl lı da ke çən yay tə ti li, kənd 
hə ya tı nın xü su si ye ri var. Bəl-
kə, bu na gö rə ob raz la rı nız da 
tək cə şə hər ada mı na məx sus 
kü bar lıq yox, həm də əya lət, 
tə biət ada mı na xas olan bir 
çıl ğın lıq, tə biilik var. Biz ha-
mı mız uşaq lıq ad la nan məm-
lə kət dən gə li rik. Ma raq lı dır, 
si zin “məm lə kə t”i niz ne cə bir 

– Məm lə kət de yən də ki, ana 
nə nəm İs ma yıl lı da ya şa yır dı. O 
vaxt lar üç ay lıq yay tə ti lin də onun 
ya nı na ge dir dik, tə ti li ora da ke çi-
rir dik. Kənd hə ya tı nın öz gö zəl-
lik lə ri var. İn san üçün həm uşaq-
lıq mək tə bi dir, həm də tə biət lə 
ta nış lıq döv rü dür. Mə sə lən, mən 
üz mə yi də niz də yox, çay da öy-
rən mi şəm. İlk də fə kənd də at 
çap mı şam, ağa ca çıx mı şam. İlk 
də fə teatr la bağ lı “eks pe ri ment-
lə ri mi” – səh nə cik lə ri mi də ora da 
gös tər mi şəm. Ra yon da ol du ğum 
dövr lər yad da şım da çox işıq lı 
bir xa ti rə ki mi qa lıb. Düz dür, 
bu dövr uzun sür mə yib. 
İb ti dai sin fi  bi tir dik dən 
son ra uşaq lı ğı mın Ba-
kı mər hə lə si baş la yıb. 
Dram dər nə yi nə get-
mi şəm, te le vi zi ya da-
kı uşaq ve ri liş lə rin də 
apa rı cı lıq et mi şəm, 
bö yük akt yor lar la tə-
rəf mü qa bi li ol mu-
şam. Bun lar ha mı sı 

– Döv rün ən is te dad lı akt yor-
la rı ilə tə rəf mü qa bi li ol mu-
su nuz, ən pe şə kar re jis sor lar la 
iş lə mi si niz. Si zə elə gəl mir ki, 
bu gün kü gənc lər lə mü qa yi sə-
də xey li şans lı sı nız? Mə sə lən, 
in di on la rın müasi ri və ku mi-
ri si niz, am ma İn cə nət Uni ver-
si te tin də dərs de mir si niz, si zi 
teatr da mü tə ma di gör mür lər.
– Əl bətt  ə, da ha şans lı idim. Am-

ma ica zə ve rin bu “mü tə ma di gö-
rün mək” fi k ri niz lə ra zı laş ma yım. 
Çün ki mən sə nə tə baş la dı ğım ilk 
gün dən ne cə iş ba şın da ol mu-
şam sa, bu gün də elə yəm. 45 il dən 
ar tıq dır ki, səh nə də yəm və 
bir gün ol sun boş 
d a  y a n  m a -
m ı  ş a m , 

Bi lir si niz, bu sə nə tə cid di ya na-
şan hər bir akt yo run Ham le ti 

oy na maq ar zu su olur. Mə-
nim hə lə il lər ön cə Ham-
le ti oy na maq im ka nım 
olub. Heç 40 ya şım yox 
idi, Ope ra və ba let teat-
rı nın re jis so ru Əfl  a tun 
Ne mətz  a də Mil li teatr-
da ha zır lıq iş lə ri nə baş-
la dı. Əmr də ve ril miş di, 
am ma son ra rəh bər lik lə 
zid diy yət lər ya ran dı və 

iş alın ma dı. Mən Ham let 
sə hi fə si ni ar tıq çe vir miş-

dim, am ma Azər pa şa Ne-
mə tov mə ni inan dır dı və 

ra zı lıq ver dim. Və 
yax şı ki, ra zı-
lıq ver dim...

olur. İn di sən Ham le ti elə ya rat-
ma lı san ki, həm onun ku ol sun, 
həm də onun ku ol ma sın, sə nin-
ki ol sun. 

Akt yor mə nən, da xi lən o qə dər 
zən gin ol ma lı dır ki, onun içi ob-
ra za da hop sun. Ta ma şa çı üçün 
onun oxu du ğun dan və gör dü-
yün dən fərq li bir qəh rə man ya-
ra da bil sin. Bu na gö rə də, akt yor 
daim öz üzə rin də iş lə mə li dir. 
Mə nim alə mim də sü kut məh və 
bə ra bər dir.

– Ay dın Ta lıb za də si zin haq qı-
nız da “Fuad Po la dov pauza nı 
oy na yır” de yir.  Ba yaq de di niz 
ki, akt yor mə nən, da xi lən zən-
gin ol ma lı dır. Siz cə, bu zən-
gin lik söz süz oy na ma ğı nı za 
xid mət edir? yil ki, oxu maq la iş bi tir və ob raz müəy yən edir di. Ona gö rə də teat-

ra hök mən ya ra dı cı rəh bər, yə ni 
baş re jis sor la zım dır. Onun mis-
si ya sı həd din dən ar tıq bö yük dür. 
Hər rəh bər baş re jis sor ola bil məz, 
hər re jis sor da rəh bər. Bu mə na da 
Ədil İs gən də rov və To fi q Ka zı mo-
vun ad la rı Azər bay can re jis su ra 
ta ri xin də qa lıb və qa la caq. Çün ki 
on lar bu yü kü qorx ma dan çi yin-
lə rin də da şı yıb, gör dük lə ri işin 
al tı na im za la rı nı atıb lar. Meh di 
Məm mə dov da baş re jis sor olub, 

– Özü mü bə dii qi raət us ta-
sı he sab et mi rəm. Düz dür, pis 
oxu mu ram, sa də cə, özü nə məx-
sus ifa də et mə yə ça lı şı ram. O ki 
qal dı mə ni ifa də edən mis ra ya, 
yə qin ki, Bəx ti yar Va hab za də nin 
“bir cə on dan ra zı yam ki, özüm-
dən na ra zı yam” mis ra sın dan 
ra zı yam. İs tə yi rəm ki, son nə fə-
si mə qə dər bu na ra zı lıq da vam 
et sin.“Mənim aləmimdə

sükut məhvə bərabərdir”



Biz ne çə nə fər idik? Al tı. Ara mız da 
iki qa dın var dı – Amil ka re nin ar va dı 
Ade le, bir də on la rın Tern dən olan 
qo hum la rı, Ro ma ya qo naq gəl miş 
Cem ma. Dörd ki şi də biz idik – Amil-
ka re, Re mo, Si rio və mən. Bi rin ci 
səh vi miz on da ol du ki, biz məc li sə 
Si rionu da də vət et miş dik, – on da 
mə də xo ra sı var dı və çox si nir liy di; 
hər xır da şe yin üs tün də əsib-coş ma-
ğa ha zır idi.  İkin ci səh vi miz on da idi 
ki, res to ran seç mə yi Amil ka re nin öh-
də si nə bu rax mış dıq. Üç nə fə rin he sa-
bı nı ödə mə li ol du ğun dan qa baq ca-
dan bil mə liy dik ki, Amil ka re xü su si 
xər cə düş mək is tə məz. Biz ha mı mız 
İn di pen dens mey da nın da top la şar-
kən o, iki aya ğı nı bir baş ma ğa di rə yib 
is rar elə di ki, bəs onun yax şı ta nı dı ğı 
res to ra na ge dək. Gu ya res to ran lap 
ya xın lıq day dı, əl uzat san ça tar dıq; 
üs tə lik, res to ran sa hi bi də dos tu dur – 
həm yax şı ye mək ve rir di lər, həm də 
or da bi zim çün gü zəşt edi lə cək di…

Gə rək qa baq ca dan ağ lı mı za vu ray-
dıq ki, vağ za lın hən də və rin də ki bu 
ka sıb mə həl lə lər də bi zi yax şı nə göz-
lə yə bi lər axı? Bu ra yon da yal nız Ro-
ma dan yo lüs tü ke çib ge dən lər, bir də 
Ma kao ka zar ma sı nın əs gər lə ri olur-
du, vəs sa lam. Və biz düz kü çə lər lə 
ad dım la ya-ad dım la ya tut qun, qa ran-
lıq bi na la rın ya nın dan ötüb keç dik; 
hə min ax şam isə sərt şax ta var dı, ada-
mın ili yi nə iş lə yən əsl yan var şax ta sı. 
Yax şı ye mə yin ölü sü olan Amil ka re 
dil-bo ğa za qoy ma dan tək rar la yır dı:

- Hə, dost lar, mən özüm çün 
bi rin ci də rə cə li əsl ye mək lər dü-
zəl də cəm… Ci yər lə ri mi, böy rək-
lə ri mi, mə də mi və di gər da xi li or-
qan la rı mı ve ci mə al ma dan yax şı ca 
ye yib-içə cəm. Ade le, sə ni qa baq ca-
dan xə bər dar edi rəm ki, öz adə ti ni 
yad dan çı xa rıb bu ax şam de yin-
mə yi heç ağ lı na da gə tir mə yə sən.

- Mə nim ya nım da ne cə is tə yir sən 
elə, am ma sa bah nə ti cə si nə ba xa rıq, - 
öz şiş man və kef cil əri nin tam ək si olan 
cı lız və mə sum Ade le ona ca vab ver di.  

Re mo hə min vaxt qə şəng, qa ra saç 
Cem ma ilə za ra fat la şır dı, biz sə Si rio 
ilə axı rın cı fut bol mat çı nı mü za ki rə 
edir dik. Be lə cə, biz ha çan sa İta li ya da 
baş ver miş müx tə lif dö yüş lə rin adı nı 
da şı yan bir ne çə adam sız kü çə dən 
keç mə li ol duq: Kas tel fi  dar do, Pa lest-
ro, Ka la ta fi  mi, Mar sal. Nə ha yət, bir 
cüt elekt rik fə nə ri nin ara sın da «T rat-
to ri ya Af ri ka» löv hə si asıl mış res to ra-
nın qa pı sı na ça tıb içə ri gir dik.

Res to ran – biz bu nu dər hal gör dük 
– çox da fər li de yil di. Bi rin ci otaq da 
bir ne çə ba la ca mər mər stol var dı, on-
la rın üs tün də tə zə lik cə ça xır içil di yi 
gö rü nür dü. İkin ci otaq isə ara kəs mə 
ilə iki ye rə bö lün müş dü: bir tə rə fi n də 
mət bəx yer lə şir di, o bi rin də isə – üzə-
ri nə süf rə sa lın mış beş, ya al tı ma sa-
dan iba rət bü tün res to ran. Qa lan yer-
lər də vağ za lət ra fı müəs si sə lər üçün 
adi hal sa yı lan ey bə cər lik hökm sü-
rür dü: dö şə mə yon qar la ör tül müş dü, 
di var la rın ma la sı qo pub-tö kül müş dü, 
stol-stul lar lax la yır dı, ma sa üzə ri nə 
sa lın mış çirk li süf rə lər də cı rıq-cı rıq dı. 
Am ma bi zi təb dən çı xa ran əsas mə sə-
lə so yuq idi; ey nən ma ğa ra da kı ki mi 
ili yi mi zə iş lə yən nəm so yuq. Si rio içə-
ri gi rən də hətt  a bərk dən çı ğır dı da:

- Oho! De mə li, Af ri ka be lə olur-
muş!.. Bur da adam lap sə təl cəm 
olar ki! 

Doğ ru dan da so yuq dəh şət idi: 
müş tə ri lər ma sa ar xa sın da şl ya pa da, 
ya xa lıq la rı nı qal dır dıq la rı pal to lar da 
otur muş du lar; nə fəs alan da ağız dan 
buğ çı xır dı, lap elə bil kü çə dəy din.

Biz ma sa lar dan bi ri nin ar xa sı na 
keç dik, o saat da dörd künc si fə tin-
dən na ra zı lıq, bu la nıq göz lə rin dən 
zəh ri mar ya ğan res to ran sa hi bi ba-
şı mı zın üs tü nü kəs dir di. Amil ka re 
onu gö rən də ya man ca se vin di və 
tez-tə lə sik so ruş du:

- Sor1 Co van ni, siz mə ni xa tır la-
yır sı nız? 

Üzün də tə bəs süm de yi lən şey-
dən əsər-əla mət ol ma yan res to ran 
sa hi bi qaş qa baq la ca vab ver di:

- Mə nim adım Co van ni yox, Se-
ra fi  mo dur… və dü zü nü de səm, si zi 
xa tır la mı ram, ya dı ma gəl mir si  niz.

Amil ka re pərt lik dən ça şan ki mi 
ol du, am ma dər hal da sual la rı nı 
yağ dır ma ğa baş la dı. Res to ran sa hi-
bi al nı nı qı rış dı rıb ya da sal ma ğa ça-
lış dı, axır da nə sə fi  kir lə şib qış qır dı:

- Hə ey! İn di ya dı ma düş dü. Xa-
tır la dım si zi! Ye ni il qa ba ğı siz bur-
da ol muş du nuz, kol ba sa ilə mər ci 
ye miş di niz.

Amil ka re ca vab ver di ki, bəs Ye-
ni ili ev də qar şı la yıb.

Bir söz lə, on lar bir-bi ri ni ta nı ya 
bil mə di lər. Son ra res to ran sa hi bi 
qol la rı çirk li ağ gö dək çə si nin ci-
bin dən ye mək kar toç ka sı nı çı xa rıb 
so ruş du:

- Sin yor lar nə bu yur maq is tə yir?
Xa ti rə lər lə bağ lı mə sə lə ba şa çat-

dı. Biz kar toç ka ya ba xan da dər hal 
gör dük ki, bur da ürə ka çan az şey 
var: olan yal nız pen dir li ma ka-
ron dur, ab bak kiodur2, to yuq dur, 
pen dir dir, bir də mey və. Öz nü-
fu zu nun xi la sı na ça lı şan Amil ka re 
res to ran sa hi bi ni tə zə dən is rar la 
di lə tut ma ğa baş la dı: 

- Axı si zin məx su si ye mə yi niz 
olur… hə vəs kar spa gett  i.

Res to ran sa hibi on lar da hə qi qə tən 
də hə vəs kar spa gett  i nin ol du ğu nu 
təs diq lə di. Biz ha mı mız qəl ya nal tı və 
spa gett  i, kim sə özü nə ab bak kio, qa-
lan lar isə qı zart ma to yuq si fa riş ver di. 
O ki qal dı de ser tə – be lə qə ra ra gəl dik 
ki, bir az fi  kir lə şək. Bu vaxt Si rio de di 
ki, ürə yi şor ba is tə yir, res to ran sa hi bi 
də to yuq bul yo nu gə ti rə bi lə cə yi ni 
söy lə di. Son ra han sı şə rab dan içə cə yi-
mi zi so ruş du: ağ, ya qır mı zı; şi rin, ya 
kəm şi rin? Biz Fras ka ti ça xı rı nı seç dik, 
res to ran sa hi bi də bu tul ka la rı, qə dəh-
lə ri, çö rə yi, sal fe tə bü kül müş süf rə lə-
va zi mat la rı nı gə ti rib ma sa ya düz dü, 
son ra mət bə xə keç di.

Bir qə dər güm rah laş mış Amil-
ka re nin di li açıl dı:

- Hə bu ra ne cə dir, xo şu nu za gə-
lir? Düz dür mü bu ra yax şı yer dir? 

Biz ki ri miş cə ba xış dıq, son ra Si-
rio ümu mi rə yi bil dir di:

- Yax şı olub-ol ma dı ğı nı gö rə-
cə yik… Hə lə lik sə özü mü elə hiss 
edi rəm ki, elə bil ic ti mai ayaq yo-
lun da yam.

Bu ca vab Amil ka re nin kön lü nə 
yat ma dı və hə min də qi qə Si rio 
ilə ara la rın da mü ba hi sə ya ran dı. 

- Sən hə mi şə ha mı nın ke fi  nə so-
ğan doğ ra yır san…

- Sən sə tə ki pu la qə naət edə-
sən…

- Sə nin bu mə də xo ra sıy la res to-
ran da nə itin azıb…

- Sən sə ye mə yə pər gar san, in-
tə ha sı ca nın dan pul çıx mır…

Və sairə, və ila xır. 
Bu ara da vaxt da ötüb-ge-

dir di, süf rə yə isə hə lə ki, heç 
nə ve ril mə miş di və biz, adə-
tən, pis res to ran lar da ol du ğu 

ki mi, nə dən gəl di da nı şa-da-
nı şa ça xı ra və ya van çö rə yə 
gi riş miş dik. 

Dəh şət li so yuq var dı: 
ha mı mı zın ayaq la rı mız 
don muş, be li miz qu ru-
yub qa xa ca dön müş dü. 
Ça xır dan isə nə qə dər 
çox içir dik sə, qı zış maq 
əvə zi nə bir o qə dər 

bərk üşü yür dük, çün ki Si rionun 
təs diq lə di yi ki mi, de yə sən ona bol-
lu ca su qa tıl mış dı. Axır da Amil-
ka re nin səb ri tü kən di, özü du rub 
mət bə xə yol lan dı və tez lik lə ra zı 
gör kəm lə qa yı dıb bil dir di ki, in di-
cə ye mək lər ve ri lə cək. Doğ ru dan 
da, Amil ka re nin ar dın ca res to ran 
sa hi bi bi zim çün qəl ya nal tı gə ti rib 
gəl di. Biz nim çə lə rə boy lan dıq: əsl 
biabır çı lıq! Bir cüt ən gi nar, na zik 
vet çi na di li mi, bir də nə də sar di na. 
Si rio Amil ka re yə üz tut du:

- De yə sən, sə nin bu gün kü qo-
naq lı ğın dan fər li bir şey çıx ma ya-
caq.

Gu ya ye mə yə əl uzat dıq, am ma 
ha mı əl bəəl üz-gö zü nü tur şut du 
ki, bəs vet çi na qır duz du və di lə 
vu ru la sı de yil.

- Yə qin Af ri ka vet çi na sı dır, - Si-
rio de di; de yə sən o, bü tün ax şa mı 
Amil ka re ni qı cıq lan dır ma ğı qar şı-
sı na məq səd qoy muş du.

Bir söz lə, bü tün qəl ya nal tı lar elə 
nim çə də cə qal dı. Yax şı ki, bu vaxt 
qar nı bər kit mək üçün ma sa ya spa-
gett  i ve ril di. Xö rək dən buğ çı xır dı, 
çün ki içə ri nin ha va sı dəh şət so yuq 
idi; am ma ağı za vu ran ki mi mə-
lum ol du ki, spa gett  i nin is ti li yi-fi -
la nı yox dur, vur-tut bir ti kə ilıq dır, 
vəs sa lam. Si rio isə öz bul yo nu nu 
qa şıq la cid di-cəhd lə qa rış dı ra-qa-
rış dı ra san ki için də in ci ta pa ca ğı-
na ümid edir di. Son ra o, res to ran 
sa hi bi ni ça ğı rıb ta ma mi lə cid di şə-
kil də xə bər al dı:

- Siz ov çu su nuz?
O, sualı ba şa düş mə di yi ni de di. 

On da Si rio so ruş du:
- Doğ ru dur mu, siz bu bul yo nu 

tü fəng lə vur mu su nuz?
- Siz bu nun la nə de mək is tə yir-

si niz? - res to ran sa hi bi qaş qa baq la 
ona bax dı. 

- Onu de mək is tə yi rəm ki, si zin 
bul yo nun ca nı na tüs tü ho pub.

Sa hib eti raz et di, özü də xey li 
ko bud tərz də:

- Nə tüs tü?.. Mə nim bul yo num-
da tüs tü nə gə zir?.. Tüs tü si zin ba-
şı nız da dır! 

Rən gi ağa ran Si rio sə si ni bir az 
da qal dır dı:

- De yi rəm ki, bul yon dan tüs tü 
iyi gə lir, de mə li siz mə nə inan ma-
lı sı nız.

Res to ran sa hibi don qul da na-
don qul da na mət bə xə get di və 
qa zan ça nı gö tü rüb gəl di ki, bi zə 
bul yo nun han sı ət dən bi şi ril di yi ni 
gös tər sin. Qa zan ça nı növ bə ilə hər 
bi ri mi zin bur nu nun al tı na tut du ğu 
vaxt qə fi l çı ğır tı eşi dil di:

- Ta ra kan! Ta ra kan! Ta ra ka na ba-
xın!

Ha mı mız ge ri qan rıl dıq. Çı ğı ran 
Amil ka re nin qo hu mu Cem ma idi; 
o öz spa gett  i nim çə sin də ki han sı sa 
qa ra şe yi gös tə rir di.

Res to ran sa hi bi ye nə hö cət li yi nə 
sal dı:

- Nə ta ra kan!.. Bur da ta ra kan nə 
gə zir!.. Yə qin so ğan dır, bir az ya-
nıb... qa ra lıb…

Cem ma da de di yin dən dön mə di:
- Mən sə si zə de yi rəm ki, bu, ta-

ra kan dır… Bir ba xın, ayaq la rı da 
gö rü nür… 

Res to ran sa hi bi Cem ma ya ya xın-
la şıb diq qət lə nim çə nin içi nə bax dı; 
bu, hə qi qə tən ta ra kan idi. Son ra o, 
ta ra ka nı çən gəl lə tu tub çox sa kit 
tərz də, so yuq qan lı şə kil də de di:

-  Hə, ay dın mə sə lə dir… yə qin 
so ru cu bo ru dan dü şüb… Be lə şey-
lər olur…

Və baş qa heç nə əla və elə mə dən 
öz qa zan ça sı və ta ra ka nı ilə bir gə 
mət bə xə keç di. Biz sar sın tı için də 
bir-bi ri mi zə bax dıq. 

- Mən acam və ye yə cəm! - nə ha-
yət, Amil ka re çən gə li əli nə gö tü-
rüb dil lən di. 

Biz də hid də ti mi zi bo ğub onun 
ki mi elə dik. Tək cə Cem ma ye mə yə 
to xun ma dı, de di ki, iy rə nir. 

So yuq da ha da güc lən miş di; spa-
gett  i ni ye yən ki mi ge dib pal to la rı-
mı zı gö tür dük və in di ma sa ar xa sın-
da ha mı mız pal to da otur muş duq. 
Res to ran sa hi bi tə zə dən pey da ol du; 
bu də fə to yuq və ab bak kionu gə-
ti rib tə lə sik süf rə yə düz dü. To yuq 
elə arıq, elə qu ruy du ki, diş ba ta sı 
de yil di; be lə si ni dör dün cü də rə cə li 
ye mək xa na lar da ve rir lər. Ab bak-
kio da tək cə qa bır ğa dan, də ri dən və 
piy dən iba rət idi, üs tə lik sə hər dən 
qal dı ğı, in di isə sa də cə ola raq qız dı-
rıl dı ğı ay dın gö rü nür dü. Amil ka re 
çən gə li onun bir par ça sı na san cıb 
yu xa rı qal dır dı və də li ki mi çı ğır dı:

- Axı bu ye yi lə si şey de yil! Sa-
hib!.. Sa hib!..

Və res to ran sa hi bi ye nə öz qaş-
qa baq lı si fə tiy lə pey da ol du. 

- De yin gö rüm, siz res to ran iş lət-
mə yi ni zin ni yə si ni mə nə izah edə 
bi lər si niz mi?

- Bəs siz cə mən ney lə mə li yəm?
- Nə ol sa! Ge din kü çə sü pü rün, 

va qon sü rün, qə bir qa zan olun, tək-
cə res to ran iş lət mə yin.
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Biz ne çə nə fər idik? Al tı. Ara mız da 

Yə hu di əsil li gör kəm li İta li ya ya zı çı sı Al ber to Mo ra via 
(1907-1990) ilk ədə bi uğu ru na 1929-cu il də çap dan 
çı xan «Bi vec lər» ad lı ro ma nıy la im za atıb. La kin 
tez lik lə İta li ya da ha ki miy yə tə yi yə lə nən fa şist lə-

rin ge niş şöh rət qa zan mış ro ma na mü na si bə ti ne qa tiv 
ol du. Ha ki miy yət or qan la rı nın tə qi bi ni hiss edən Mo ra via 
öl kə ni tərk et mə yə məc bur qa lıb sə ya hə tə yol la nır. Ya-
zı çı nın məc bu ri sə ya hə ti uzun çə kir – 1933-cü il dən 
1943-cü ilə qə dər. Mo ra via özü son ra lar bu ba rə də 
ya zır dı: «Bu il lər mə nim hə ya tı mın ən pis il lə ri dir 
və mən o il lə ri heç za man hə yə can sız xa tır la ya bil-
mi rəm». Gah Yu na nıs tan da, gah Çin də, gah ABŞ-
da, gah Mek si ka da məs kun la şan ya zı çı 1943-cü ilin 
sent yab rın da müt tə fiq qo şun la rı nın çı xa rıl ma sın-
dan son ra ar va dıy la bir gə bir müd dət Fon di şə hə rin-
də, Ço ça ra da giz lən mə li olur. Or da gör dük lə ri ni və 
mə ruz qal dı ğı ağır hə ya tı Mo ra via 1957-ci il də 
çap dan çı xan ey niad lı «Ço ça ra» ro ma nın da 
yük sək bə dii ça lar lar la təs vir edib. 
Al ber to Mo ra via si vil dün ya 
xalq la rı nın di li nə çev ri lən bir 
çox məş hur ro man la rın, o cüm-
lə dən «Hə yat oyun dur», «İn ter-
vü», «Diq qət», «Ro ma he ka yə-
lə ri», «Öz gə hə yat» əsər lə ri nin 
müəl li fi ki mi məş hur dur. Ha-
zır da Azər bay can Tər cü mə 
Mər kə zin də dün ya şöh rət li na-
si rin se çil miş əsər lə rin dən iba-
rət top lu ça pa ha zır la nır. 

- Hə bu ra ne cə dir, xo şu nu za gə-
lir? Düz dür mü bu ra yax şı yer dir? 

Biz ki ri miş cə ba xış dıq, son ra Si-
rio ümu mi rə yi bil dir di:

- Yax şı olub-ol ma dı ğı nı gö rə-
cə yik… Hə lə lik sə özü mü elə hiss 
edi rəm ki, elə bil ic ti mai ayaq yo-
lun da yam.

Bu ca vab Amil ka re nin kön lü nə 
yat ma dı və hə min də qi qə Si rio 
ilə ara la rın da mü ba hi sə ya ran dı. 

- Sən hə mi şə ha mı nın ke fi  nə so-
ğan doğ ra yır san…

- Sən sə tə ki pu la qə naət edə-

- Sə nin bu mə də xo ra sıy la res to-
ran da nə itin azıb…

- Sən sə ye mə yə pər gar san, in-
tə ha sı ca nın dan pul çıx mır…

Və sairə, və ila xır. 
Bu ara da vaxt da ötüb-ge-

dir di, süf rə yə isə hə lə ki, heç 
nə ve ril mə miş di və biz, adə-
tən, pis res to ran lar da ol du ğu 

ki mi, nə dən gəl di da nı şa-da-
nı şa ça xı ra və ya van çö rə yə 
gi riş miş dik. 

Dəh şət li so yuq var dı: 
ha mı mı zın ayaq la rı mız 
don muş, be li miz qu ru-
yub qa xa ca dön müş dü. 
Ça xır dan isə nə qə dər 
çox içir dik sə, qı zış maq 
əvə zi nə bir o qə dər 

ə hu di əsil li gör kəm li İta li ya ya zı çı sı Al ber to Mo ra via ə hu di əsil li gör kəm li İta li ya ya zı çı sı Al ber to Mo ra via 
(1907-1990) ilk ədə bi uğu ru na 1929-cu il də çap dan 
çı xan «Bi vec lər» ad lı ro ma nıy la im za atıb. La kin 
tez lik lə İta li ya da ha ki miy yə tə yi yə lə nən fa şist lə-

rin ge niş şöh rət qa zan mış ro ma na mü na si bə ti ne qa tiv 
ol du. Ha ki miy yət or qan la rı nın tə qi bi ni hiss edən Mo ra via 
öl kə ni tərk et mə yə məc bur qa lıb sə ya hə tə yol la nır. Ya-
zı çı nın məc bu ri sə ya hə ti uzun çə kir – 1933-cü il dən 
1943-cü ilə qə dər. Mo ra via özü son ra lar bu ba rə də 
ya zır dı: «Bu il lər mə nim hə ya tı mın ən pis il lə ri dir 
və mən o il lə ri heç za man hə yə can sız xa tır la ya bil-
mi rəm». Gah Yu na nıs tan da, gah Çin də, gah ABŞ-
da, gah Mek si ka da məs kun la şan ya zı çı 1943-cü ilin 
sent yab rın da müt tə fiq qo şun la rı nın çı xa rıl ma sın-
dan son ra ar va dıy la bir gə bir müd dət Fon di şə hə rin-
də, Ço ça ra da giz lən mə li olur. Or da gör dük lə ri ni və 
mə ruz qal dı ğı ağır hə ya tı Mo ra via 1957-ci il də 
çap dan çı xan ey niad lı «Ço ça ra» ro ma nın da 
yük sək bə dii ça lar lar la təs vir edib. 

- Hə bu ra ne cə dir, xo şu nu za gə-
lir? Düz dür mü bu ra yax şı yer dir? 

Biz ki ri miş cə ba xış dıq, son ra Si-
rio ümu mi rə yi bil dir di:

- Yax şı olub-ol ma dı ğı nı gö rə-
cə yik… Hə lə lik sə özü mü elə hiss 
edi rəm ki, elə bil ic ti mai ayaq yo-
lun da yam.

Bu ca vab Amil ka re nin kön lü nə 
yat ma dı və hə min də qi qə Si rio 
ilə ara la rın da mü ba hi sə ya ran dı. 

- Sən hə mi şə ha mı nın ke fi  nə so-
ğan doğ ra yır san…

- Sən sə tə ki pu la qə naət edə-
sən…

- Sə nin bu mə də xo ra sıy la res to-
ran da nə itin azıb…

- Sən sə ye mə yə pər gar san, in-
tə ha sı ca nın dan pul çıx mır…

Və sairə, və ila xır. 
Bu ara da vaxt da ötüb-ge-

dir di, süf rə yə isə hə lə ki, heç 
nə ve ril mə miş di və biz, adə-
tən, pis res to ran lar da ol du ğu 

ki mi, nə dən gəl di da nı şa-da-
nı şa ça xı ra və ya van çö rə yə 
gi riş miş dik. 

Dəh şət li so yuq var dı: 

ə hu di əsil li gör kəm li İta li ya ya zı çı sı Al ber to Mo ra via 
(1907-1990) ilk ədə bi uğu ru na 1929-cu il də çap dan 
çı xan «Bi vec lər» ad lı ro ma nıy la im za atıb. La kin 
tez lik lə İta li ya da ha ki miy yə tə yi yə lə nən fa şist lə-

rin ge niş şöh rət qa zan mış ro ma na mü na si bə ti ne qa tiv 
ol du. Ha ki miy yət or qan la rı nın tə qi bi ni hiss edən Mo ra via 
öl kə ni tərk et mə yə məc bur qa lıb sə ya hə tə yol la nır. Ya-
zı çı nın məc bu ri sə ya hə ti uzun çə kir – 1933-cü il dən 
1943-cü ilə qə dər. Mo ra via özü son ra lar bu ba rə də 
ya zır dı: «Bu il lər mə nim hə ya tı mın ən pis il lə ri dir 
və mən o il lə ri heç za man hə yə can sız xa tır la ya bil-
mi rəm». Gah Yu na nıs tan da, gah Çin də, gah ABŞ-
da, gah Mek si ka da məs kun la şan ya zı çı 1943-cü ilin 
sent yab rın da müt tə fiq qo şun la rı nın çı xa rıl ma sın-
dan son ra ar va dıy la bir gə bir müd dət Fon di şə hə rin-
də, Ço ça ra da giz lən mə li olur. Or da gör dük lə ri ni və 
mə ruz qal dı ğı ağır hə ya tı Mo ra via 1957-ci il də 
çap dan çı xan ey niad lı «Ço ça ra» ro ma nın da 
yük sək bə dii ça lar lar la təs vir edib. 

Amil ka re pərt lik dən ça şan ki mi bərk üşü yür dük, çün ki Si rionun Res to ran sa hi bi Cem ma ya ya xın-

Xoş keçən məclis
(hekayə)
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ha mı mı zın ayaq la rı mız 



15N 06(15) 13.02.2015

Əv və li 14-cü sə hi fə də
Bir söz lə, öcəş mə tə zə dən baş-

lan dı, am ma bu də fə xey li sö nük 
şə kil də ötüş dü, çün ki sa hib öz 
tut qun dü şün cə lə ri nə elə bərk qa-
pıl mış dı ki, hətt  a çox in ci mir di də. 
Aş paz pa paq lı ba şı nı mət bəx dən 
ba yı ra çı xa rıb onu ça ğı ra na qə dər 
be lə cə da vam elə di. Sa hib ara la nıb 
ge dən də Amil ka re aş pa zı səs lə di: 

- Ey, aş paz… Siz bi zi zə hər lə mi-
si niz!

Aş paz yo xa çıx dı, heç ona ca vab 
da ver mə di, biz isə tə zə dən qo yun 
qa bır ğa la rı və to yuq sü mük lə riy lə 
mü ba ri zə yə gi riş dik. 

Ha mı mı zın qa nı it qa nı na dön-
müş dü; biz kü çə də kin dən be tər 
do nur duq; mə də miz pis bi şi ril-
miş, üs tə lik pis həzm olu nan han-
sı sa zir-zi bil lə dol muş du. Ne cə bir 
səh və yol ver di yi ni nə ha yət ki, 
ba şa düş müş Amil ka re və ziy yə ti 
heç ol ma sa bir ba la ca dü zəlt mək 
is tə yir di, odur ki, iki şü şə qır mı zı 
ça xır la bisk vit si fa riş ver di. Bü-
tün ax şam ər zin də ye ga nə la yiq li 
şey elə yal nız bun lar ol du: ça xır la 
bisk vit. An caq bu iş də sa hi bin heç 
bir xid mə ti yox idi; şü şə lər ağ zı-
bağ lıy dı, bisk vit isə Mi lan dan gə-
ti ril miş di. Biz bar be ra ça xı rın dan 
içib, üs tün dən bisk vit ye dik və bir 
az qı zış dıq. 

Bu ara da res to ran bo şal mış dı; 
biz dən baş qa içə ri də yal nız qon şu 
ma sa da kı ca van la rın dəs tə si qal-
mış dı. Ha mı sı kart oy na yır dı; tez-
lik lə sa hib lə aş paz da gə lib on la ra 
qo şul du. Bü tün ax şa mı Cem ma ilə 

za ra fat laş maq dan yo rul ma yan Re-
mo in di də ça xır dan güm rah la şıb 
oxu maq is tə yir di. De sert süf rə si 
ar xa sın da oxu maq Re mo nun adə-
tiy di. Mən heç də onu de mək is tə-
mi rəm ki, pis oxu yur, in tə ha sı oxu-
du ğu hə mi şə ey ni mah nı lar olur du 
və biz on la rın ha mı sı nı əz bər bi lir-
dik. Bu ax şam Re mo tə bii ki, dəs-
tə mi zə ilk də fə qo şul muş Cem ma 
üçün oxu maq is tə yir di və biz onun 
bu niy yə ti ni bil di yi miz dən qu laq 
as ma ğa ra zı laş dıq. La kin Re mo-
nun nə oxu ma ğı nı bil mə yi niz üçün 
mən bu nu təs vir et mə li yəm.  Re mo 
özü bəs tə boy, si fə ti qa ra ya nız dır; 
bu ruq tel lə ri en siz al nı nı ör tüb, qan 
çək miş göz lə ri qı yıq dır. Bu nun la 
be lə, yə ni za hi ri gör kə mi nin bu cür 
kön töy lü yü nə bax ma ya raq, oxu-
yan da heç də ba ya ğı gör sən mir, ək-
si nə, san ki şi rin lə şir. O, mah nı nın 
ün van la dı ğı qı zın əlin dən ya pı şıb 
qar şı sın da tə zim edir, göz lə ri ni qı-
yıb do daq la rı nı bant ki mi yı ğa raq 
öz hə zin, eh ti ras lı sə siy lə pəs dən 
oxu yur. Üs tə lik də, oxu du ğu bü tün 
mah nı la rın qa fi  yə si ey ni cür dür: ya 
«ət» lə bi tir – həs rət, qis mət, mə həb-
bət; ya da «ək» lə – is tək, di lək, çi-
çək. Be lə lik lə, bu ax şam Re mo öz 
adə ti üz rə Cem ma nın əlin dən ya-
pı şıb, üzü nü ona ya xın laş dı ra raq 
oxu ma ğa baş la dı, biz də çaş qın lıq 
için də su sub ona ba xır dıq. Cem-
ma gü lüm sü nür və bu tə bəs süm 
Re mo nu da ha da ruh lan dı rır dı – 
mah nı nın bi ri ni bi ti rən ki mi ikin-
ci si nə keç di. Bu ara da qon şu ma sa-
da kı lar da səs lə ri ni qı sıb sus du lar 

və göz lə ri ni bi zə zil lə di lər; am ma 
az son ra or dan gü lüş mə lər eşi dil di. 
Ca van lar dan bi ri Re mo nu yam sı-
la ya raq onun ağ zıy la oxu ma ğa, o 
bi ri isə ba şı nı ma sa nın al tı na so xub 
pi şik ki mi mi yol da ma ğa baş la dı. 
Re mo de yə sən bu nu gör mür dü, 
ya da özü nü be lə gös tə rir di. O, ar-
tıq üçün cü mah nı ya keç miş di, am-
ma qon şu ma sa da gü lüş mə səs lə ri 
və mi yol da ma da vam et di yin dən 
mah nı nı ya rım çıq kəs mə li ol du, 
özü də ədəb lə bil dir di:  

- Da ha bəs dir, yax şı sı bu dur, elə 
bur da ca qur ta rım. 

Am ma bu yer də Si rio, ona dəx-
li ol ma sa da, qə fi l dən işə qa rı şıb 
mü da xi lə et di:

- Oxu… Ca hil, na dan, tər bi yə siz 
adam la ra fi  kir ver mə… Oxu.

Bu nun ar dın ca, san ki siq nal ve-
ril miş ki mi, qır mı zı svi te ri qu laq-
la rı nı ört müş bəs tə boy, bu ruq saç, 
sa rı şın ca van ma sa ar xa sın dan 
qal xıb əl bəəl Si rioya ya xın laş dı və 
təm kin lə so ruş du: 

- O ca hil, tər bi yə siz de di yi niz 
adam kim dir gö rə sən?  

Si rio çox öfk  ə li adam dır və heç 
kəs dən qor xan de yil. 

- Elə siz ha mı nız! - o, sa rı şın ca-
va nın bir ba şa üzü nə söy lə di.

- Be lə de! Ni yə ki? Axı biz res-
to ran da yıq… Bu ra ic ti mai yer dir, 
ke fi  miz nə is tə yir sə, edə bi lə rik.

- Elə biz də ke fi  miz is tə yə ni edi-
rik… Bu na gö rə də bə yan edi rik 
ki, o ma sa nın ar xa sın da otu ran si-
zin ha mı nız na dan sı nız, ha mı nız 
da çox pis tər bi yə gör mü sü nüz.  

Bu ara da res to ran sa hi biy lə aş-
paz və sa rı şın ca va nın iki dos tu 
da qal xıb bi zə ya xın laş mış dı. Biz-
sə öz ma sa mı zın ar xa sın da elə cə 
otur muş duq. 

Sa rı şın ba ğır dı:
- Sən kim sən? Sə nə nə la zım dır? 

Bil mək olar mı sən nə is tə yir sən?
Bu söz lə ri de yə-de yə o, əli ni 

irə li uza dıb san ki Si rionun qals tu-
kun dan ya pış maq is tə di.

- Çək əli ni, çək de yi rəm sə nə! - 
Si rio hid dət lə qış qır dı və ye rin dən 
sıç ra yıb aya ğa qalx dı, rə qi biy lə bu-
run-bu ru na da yan dı. Son ra bərk 
zər bə ilə sa rı şı nın əli ni kə na ra itə-
lə di. On da sa rı şın oğ lan Si rionun 
pen cə yi nin ya xa lı ğın dan ya pı şıb 
ge ri dart dı. Bi zim hər iki xa nı mı mız 
bərk dən ci vil də di. Re mo qış qır dı:

- Da ya nın! Baş qoş ma yın!..
Bir ne çə sa ni yə keç di. Heç kə sin 

göz lə mə di yi hal da, bir dən-bi rə Amil-
ka re otur du ğu yer dən sıç ra yıb aya ğa 
qalx dı və sa rı şı nın ya xa sın dan ya pı şıb 
ona də li ki mi zər bə lər iliş di rə-iliş di rə 
ota ğın də rin li yi nə qıs na dı. So yu du-
cu ya qı sı lıb qa lan sa rı şın mü qa vi mət 
gös tə rir, Amil ka re isə bü tün bə də-
niy lə onun üs tü nə yı xı lıb san ki oğ la-
nı ba sıb əz mək is tə yir di. Bir dən biz 
Amil ka re nin en li kü rə yi nin nə zərb lə 
ge ri yə atıl dı ğı nı gör dük; o, üzüs tə gu-
rul tuy la ye rə gəl di və düş dü yü yer də 
kö tük ki mi hə rə kət siz qal dı. Boks çu 
ol du ğu ay dın bi li nən sa rı şın onun 
çə nə si nin al tın dan qı sa zər bə en dir-
miş di, no kauta dü şən Amil ka re də 
dö şə mə yə sə pil miş yon qa rın üs tün də 
sə rə lə nib qal mış dı. 

Hər şey ne cə qur tar ma lıy dı sa, 
o cür də qur tar dı: po lis bi zim ad-
so ya dı mı zı qeyd elə di, qa dın lar 
ağ laş ma ğa baş la dı, Aml ka re isə 
əliy lə çə nə sin dən ya pı şıb elə hey 
tək rar la yır dı ki, bir sol di də ve rən 
de yil. Axır da Si rio, Re mo və mən 
he sa bı ödə dik; mət bəx dən res to-
ran sa hi bi nin sə si eşi dil di:

- Siz axı ni yə res to ra na ge dir si-
niz? Yax şı olar dı ki, ev də otu ra sı nız!

Res to ran dan tə zə cə çıx mış dıq 
ki, har da sa yu xa rı da pən cə rə açıl-
dı və kim sə ka ğı za bü kü lü ye mək 
ar tı ğı nı kü çə yə vı zıl dat dı; tərs lik-
dən bağ la ma düz Amil ka re nin tə-
pə si nə düş dü.

- Siz al lah ba ğış la yın, - na zik bir 
səs yu xa rı dan qış qır dı. - Bu, pi şik-
lə rin pa yı dır. 

Hə qi qə tən də bu ra lıq da ka lan 
pi şik var dı; ha mı sı da bi zim ke-
çib get mə yi mi zi səbr siz lik lə göz-
lə yir di lər ki, bü kü lü yə gi riş sin lər. 
Am ma ağ lı nı büs bü tün itir miş 
Amil ka re, Al lah bi liir nə yə gö-
rə sə bu nun sa hi bin işi ol du ğu nu 
dü şü nür və elə hey can atır dı ki, 
tə zə dən ge ri qa yıt sın. Biz onu or-
dan qol gü cü nə dar tıb apar dıq, o 
isə sö yü şü nü kəs mir və şl ya pa sı na 
ya pış mış ba lıq pul cuq la rı nı tə miz-
lə yir di. Bir söz lə, ne cə de yər lər, 
əcəb vaxt ke çir dik.
Tərcümə: Mahir N.QARAYEV

1 Sor – «sin yor» mü ra ciəti nin 
qı sal dıl mış for ma sı (tərc.).
2 Ab bak kio – qu zu əti nin qı-
zart ma sı (tərc.).

  1989-cu ilin yay ayı idi. Hör mət li 
na zir lə ri miz dən bi ri hö ku mət te-
le fo nuy la zəng vu rub xə bər ver di 
ki, bəs, bi zim gör kəm li mu si qi-
çi lə ri miz dən bi ri rəh mə tə ge dib, 
Mər kə zi Ko mi tə nin ka ti bi nə mə-
lu mat ve rin. O vaxt mən MK ka ti-
bi nin kö mək çi si və zi fə sin də iş lə-
yir dim. MK ka ti bi mə nə nek ro loq 
yaz ma ğı tap şır dı (o za man lar qay-
da be ləy di), mən də ilk də fəy di ki, 
kö nül süz və ürək ağ rı sıy la və zi fə-
mi ic ra elə dim. Xoş bəxt lik dən çox 
keç mə di ki, nek ro lo qa eh ti yac ol-
ma dı. Xə bər gəl di ki, hə min mu si-
qi çi öl mə yib. (O, in di də ya şa yır, 
Al lah ona can-sağ lı ğı ver sin!).

İkin ci də fə  isə nek ro loq yaz ma ğı 
mər hum dos tum Arif Əm ra hoğ lu 
tap şır dı: Zey dul la Ab dul la oğ lu Ağa-
yev dün ya sı nı də yiş miş di. Kaş o nek-
ro lo qa da eh ti yac ol ma yay dı! Təəs süf, 
çox təəs süf, bu xə bər doğ ruy du...

O, mə nim müəl li mim və dos-
tum idi. 

...So yuq qış gün lə ri nin bi rin də 
ona baş çək mə yə get dim. Ya ta ğa 
dü şən dən bə ri ev lə ri nə get mə miş-
dim. Hər dən te le fon da da nı şır dıq. 
Hal-əh val tu tur dum, özün dən çox 
mə nim lə ma raq la nır dı. Tez-tez “Al-
lah kü rə yin də dur sun!” de yir di. 
Özü üçün heç kim dən heç nə xa hiş 
et məz di. Tə biəti be ləy di: ki mə sə 
kö mək edər, ki min sə işi nə ya ra yar, 
han sı sa ədə biy yat ada mı nın xa hi şi-
ni özün dən “aşa ğı-yu xa rı” mə mu ra 
elə yər di. Xe yi rə-şə rə ya ra ma ğa da 
hə vəs liy di. Am ma hə min gün onu 
gö rən də içim də nə sə bir şey qə fi l-
dən qo pub düş dü - onun fi  zi ki var-
lı ğın da mə nim yad da şı ma hop muş 
o güc, qüd rət, hə vəs, o eh ti ras və 
hə yat eş qi qal ma mış dı. Ha lı özün də 
de yil di, tək cə göz lə ri da nı şır dı. 

Zey dul la müəl lim sa də cə fi  zi ki 
sağ lam lı ğı nı itir miş di, onun için-
də ki zi ya lı lıq nu ru göz lə ri nə qon-
muş du. Göz lə ri da nı şır dı, əv vəl ki 
şövq lə, əv vəl ki eh ti ras və hə yat 
eş qiy lə da nı şır dı göz lə ri.

...Da nı şır dı ki, hə yat la ölüm ara-
sın da kı mə sa fə elə də uzun de yil 
- bəl kə elə doğ ru dan da göz lə qaş 
ara sın da dı. İn san gə rək hər za man 
bu nu dərk elə sin. Da nı şır dı ki, o, 
bu nu çox dan ba şa dü şür - qı sa, çox 
qı sa ömür yo lu nu  sağ lam dü şün-
cə ilə ge dib, ru hən mərd, ça lış qan, 
ali cə nab, dö züm lü olub... Da nı şır-
dı ki, heç vaxt heç ki mə öz üs tün-
lü yü nü nü ma yiş et dir mə yib. Onun 
üçün əsl şə rəf da şı dı ğı və ic ra et di-
yi və zi fə nin ma hiy yə ti olub. Hər 
kə sə xid mə ti nə və tut du ğu və zi fə 
bor cu nu ne cə ye ri nə ye tir mə si nə 
gö rə qiy mət ve ril mə li dir. 

Da nı şır dı ki, müəl lim lik, tər cü-
mə çi lik, ya zı çı lıq la do la nıb, ailə si-
ni, uşaq la rı nı do lan dı rıb, tə lə bə lə-
ri ni, dost la rı nı, qo hum-əq ra ba sı nı 
qü rur lan dı rıb, se vin di rib; axı o, 
el mi-ədə bi və mə də ni hə ya tın zəh-
mət keş ada mı ol muş du!

Da nı şır dı ki, o, tə fək kür ada mı-
dır; hu ma nizm, xe yir xah lıq onun 
ama lı, is te dad və zəh mət yol yol da-
şı olub. Də rin bi lik və təc rü bə si ni, 
bü tün im kan və əla qə lə ri ni hər za-
man mə də niy yə tə, el mə, ədə biy ya-
ta həsr edib, “Mə həb bət nəğ mə si”, 
“Beş gü nün in ti za rı”, “Ye nil məz-
lik”, “Dün ya nın düz vax tı” ki mi 
nəsr əsər lə ri ya ra dıb, C. Lon don, 
A. Ko nan Doyl, T. Dray zer, E. He-
min qu ey, S. Mo yem, A. Əzi mov, A. 
Hey li ki mi bö yük ya zı çı la rın əsər-
lə ri ni di li mi zə ce vi rib, çap et di rib. 

Da nı şır dı ki, Azər-
bay can-ABŞ əla qə lə ri nin 
yo rul maz, ar dı cıl təd qi-
qat çı sı olub, hə qi qi elm lər 
dok to ru, pro fes sor dur. Ay-
zek Əzi mov, Ar tur Hey li, 
Sti ven Kinq ki mi məş hur 
ya zı çı lar la mək tub la şıb və 
gö rü şüb.

Da nı şır dı ki, Ay zek Əzi mo-
vun Nyu-York şə hə rin də qo-
na ğı olub, ona Azər bay can dan, 
na mərd qon şu la rı mı zın ba şı mı za 
gə tir di yi oyun lar dan, Qa ra ba ğı-
mız dan söh bət açıb. Onu 
inan dı ra bi lib ki, 
er mə ni id diala-
rı xül ya, if ti-
ra dan baş qa 
bir şey de yil. 
Va şinq ton və 
K a  l i  f o r  n i  ya 
Uni ver si  tet-
lə rin də el mi 
araş dır ma lar 
apa rıb, Los-An ce les Uni ver si te-
tin də ya zı çı Ay ra Le vi nin “Ölüm-
qa ba ğı öpüş” ro ma nı nı tər cü mə 
edib, Luiziana şta tı nın Fəx ri və-
tən da şı adı na la yiq gö rü lüb...

Da nı şır dı ki, hə lə Ame ri ka da 
olan da Şa non Emer so nun re dak-
tor lu ğu ilə Müasir Azər bay can 
nəs ri nin nü mu nə lə ri ni - El çi nin 
“Höv san so ğa nı”, Ana rın “Ötən 
ilin son ge cə si”, Ka mal Ab dul la-
nın “Üç, dörd-qa pı nı ört”, Afaq 

Mə su dun “O”, Sa bir Əh məd li nin 
“Qa ra bay raq lar”, İsi Mə lik za də-
nin “Qon şu lar” he ka yə lə ri ni in gi-
lis cə yə tər cü mə edib, ki tab ha lın-
da çap et di rib...

Da nı şır dı ki, məhz onun rəh-
bər li yi ilə “Er mə ni ge no si di” ki ta-
bı in gi lis di lin dən tər cü mə olu nub 
və “Azər nəşr”də çap olu nub SS Rİ-
yə rus diln də ya yı lıb...

Da nı şır dı ki, məhz o, mil li ədə-
biy ya tı mız ta ri xin də Ar tur Hey li-
nin “Aero port” ro ma nı nı ilk də fə 

ola raq bir ba şa in gi lis di lin dən tər-
cü mə edib və 1990-cı il də “Ya zı çı” 
nəş riy ya tın da çap et di rib...

...Onun göz lə ri be lə cə da nı şır dı.
O da nı şan göz lər dən ay rı lan-

da ba yaq içim dən qə fi l qo pan şey 
ya vaş-ya vaş ye ri nə qa yıt dı; se vi-
nir dim ki, o göz lər hə lə çox şey lər-
dən da nı şa caq - ümid lər, ar zu lar, 
plan lar, gö rü lə cək iş lər, öm rün 
da ha gö zəl, da ha məh sul dar il lə-
rin dən...

Se vin cim uzun sür mə di. Bir ne-
çə həf tə dən son ra, yə ni fev ra lın 
17-də o göz lər qa pan dı. O göz lər 
bir da ha da nış ma ya caq mə nim lə. 
Sar sıl dım. Bil mə dim ki mə zəng 
vu rum, kim lə rə xə bər ve rim. Arif 
ya dı ma düş dü (Ah! hə lə bun dan 
son ra onun ağ rı lı it ki si ni də ya-
şa ya caq dım!). Da ha son ra Ya şa ra 
zəng vur dum. O da mən dən nek-
ro loq is tə di...

...O vaxt dan bir il öt dü. Bir il-
dir ki, “Göz lə ri da nı şan Adam” 
ara mız da yox dur. Bir il di ki, mən 
on la ra zəng vu ra bil mi rəm. Axı 
zəng vu rub nə de yim? Hə mi şə ki 
ki mi de yim ki, Zey dul la müəl lim 
ne cə dir? Zem fi  ra xa nım da ca vab 
ver sin ki, o, da nı şa bil mir?..

Bu ya xın da on la ra zəng vur-
dum. Zem fi  ra xa nım la, qı zı Lə-
man la da nış dım. Onun əl yaz ma-
la rı nı, tər cü mə et di yi əsər lə ri nin 
dis ki ni is tə dim,  Ya şar la da nış mış-
dıq ki, mər hum ya zı çı-tər cü mə çi-
lə ri də yad edək, on la rın ar xiv lə-
rin də ki tər cü mə lə ri çap edək, qoy 
ailə lə ri bir qə dər qo no rar al sın...

Elə biz də Zem fi  ra xa nım la bu 
ba rə də da nış dıq və sa ğol la şan da 
qey ri-ix ti ya ri hə mi şə ki ki mi göz lə-
ri da nı şan adam ba rə də dü şü nür-
düm, de dim:

- Zey dul la müəl li mə sa lam söy-
lə yin!

Ara ya də rin, ağ rı lı sü kut çök dü. 
Mən əziz müəl li mi min öl dü yü nü 
unut muş dum.

Kam ran NƏ ZİR Lİ 

Gözləri danışan Adam
(Unu dul maz müəl li mim, 
ya zı çı-tər cü mə çi Zey dul la 
Ağa ye vin əziz xa ti rə si nə)

Da nı şır dı ki, Azər-
bay can-ABŞ əla qə lə ri nin 
yo rul maz, ar dı cıl təd qi-
qat çı sı olub, hə qi qi elm lər 
dok to ru, pro fes sor dur. Ay-
zek Əzi mov, Ar tur Hey li, 
Sti ven Kinq ki mi məş hur 
ya zı çı lar la mək tub la şıb və 

Da nı şır dı ki, Ay zek Əzi mo-
vun Nyu-York şə hə rin də qo-
na ğı olub, ona Azər bay can dan, 
na mərd qon şu la rı mı zın ba şı mı za 
gə tir di yi oyun lar dan, Qa ra ba ğı-
mız dan söh bət açıb. Onu 
inan dı ra bi lib ki, 

Gözləri danışan AdamGözləri danışan Adam
(Unu dul maz müəl li mim, (Unu dul maz müəl li mim, 
ya zı çı-tər cü mə çi Zey dul la 
Ağa ye vin əziz xa ti rə si nə)
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Fəridəddin ƏTTAR

XIX əsr də İran-
da ya şa mış 
a z ə r  b a y -
can lı mü-

tər cim Əh mə di Təb ri zi nin bö yük 
su fi  mü tə fək kir Fə ri dəd din Ətt  a rın 
“Mü si bət na mə” əsə rin dən se çib 
fars di lin dən Azər bay can di li nə 
sər bəst tər cü mə et di yi 14 he ka yə-
tin qı sa məz mu nu nu ve ri rik. Bu 
he ka yət lər Ətt  ar ya ra dı cı lı ğı ilə 
ta nış ol maq və Əh mə di nin məhz 
han sı he ka yət lə ri seç di yi ni də qiq-
ləş dir mək ba xı mın dan əhə miyyət-
li dir.
1. He ka yə ti-di va ne yi-əhli-

həqq və əh lil lah
Dün ya dan əl üz müş bir mis gər 

məs ci də ge də rək Al la ha yal va rıb on-
dan pul və plov is tə di, la kin əli nə bir 
şey gəl mə dik də acı ğı tu tub de di: “İn-
di ki, sən be lə cü zi bir xa hi şi ye ri nə ye-
ti rə bil mir sən, on da bu məs ci di uçurt 
ki, bir də bu ra ya xa hi şə gəl mə sin lər”.

Bu za man məs ci din da mın dan 
toz-tor paq tö kül mə yə baş la dı. Mis-
gər bu ha lı gö rüb de di: “Bu nu nə 
tez eşi dib əməl et din? Sən qur maq-
dan çox uçurt ma ğı ba ca rır san”.

Mis gər bir tə hər çö lə qa çıb bir 
xa cə yə rast gəl di. Xa cə nin qu la mı 
əlin də plov si ni si gə ti rir di. Xa cə bu 
plo vun ona aid ol du ğu nu söy lə dik-
də mis gər de di: “Mən bir şey ye mə-
miş Al lah məs ci di ba şı ma uçurt ma-
ğa baş la dı, gör onun gön dər di yi 
pa yı ye səm, ba şı ma nə oyun açar”.
2. He ka yə ti-Bü ri xi-Əsvəd

ba Mu sa
Mu sa pey ğəm bə rin za ma nın da 

Bü ri xi-Əs vəd ad lı bir di va nə var idi. 
O, za hir də di va nə gö rün sə də, ba ti-
nən arifl  ər dən idi. Mu sa qöv mü nə 
bir qə hət lik üz ver di. Qu raq lıq ol du. 
Mu sa nə qə dər Al la ha yal var dı sa, 
ha cə ti rə va ol ma dı. Nə ha yət, Al lah 
dər ga hın dan ni da gəl di ki, ey Mu-
sa, Bü ri xi-Əs vəd ad lı qu lum var, bu 
iş də an caq o sə nə kö mək edə bi lər.

Mu sa onu xa ra ba lıq da ta pıb sa-
lam ver di. Bü ri xi-Əs vəd Mu sa ya 
de di ki, mən qoy ma dım Al lah sə-
nə ya ğış ver sin. İn di bax, gör mən 
Al lah dan ne cə ya ğış alı ram.

O kö tü yü nü ye rə vu rub Al la ha 
əmr et di ki: “Tez ol, su ver, yox-
sa, dün ya nı da ğı da ram”. Tez ya ğış 
ya ğıb dün ya nı sel bü rü dü. Mu sa 
bu nun sir ri ni so ruş duq da Al lah 
de di: “Hər din əh li öz yo lu ilə mə-
ni ta nı yır, sən na ra hat ol ma”.
3. He ka yə ti-Nu şi rə va ni-adil

Bir gün Nu şi rə van vi ra nə yə ge-
dib ora da Bü ru xi-Əs vəd ad lı bir 
di va nə yə rast gəl di. Gör dü ki, o qu-
ru yer də ya tıb, an caq su ilə do la nır. 
Di va nə so ruş du: “Sən kim sən?”

Nu şi rə van de di: “Mən adil pad-
şa ham”.

Di va nə de di: “Sə nə adil de yən-
lər səhv edir lər. Mən 30 il dir ki, bu 
vi ra nə də yəm, sən an caq in di mən-
dən xə bər tu tur san. Özün isə eyş-
iş rət də sən, əgər adil sən, gəl bir ge-
cə mə nim lə qal!”.

Nu şi rə van bun dan hey ran qa lıb 
ona kö mək et mək is tə di sə də, di-
va nə ra zı ol ma dı ki, mən bu və ziy-
yə tə öy rəş mi şəm.
4. He ka yə ti-şey xi-ali mötə bər 
və xab di də ni-u dər ha li-va qiə

Bir ali miq dar şeyx var idi. O, 
yu xu da işıq lı bir yol la get di yi ni 
gö rür. Bu za man bir mə lək gə lib 
on dan so ruş du: “Ha ra ge dir sən?”

Şeyx de di: “Al la hın ya nı na ge di-
rəm”.

Mə lək de di: “Bu qə dər ge-
yim və si lah la Al lah dər ga hı-
na get mək ol maz”.

Son ra şeyx bir ge cə par-
ça sın dan xir qə ört dü. Ye-
nə mə lək de di:

-“Be lə də ol-
maz. Unut-
ma ki, İsa-
nı bir iy nə 
haq qa çat ma ğa qoy-
ma dı”.

Şeyx bü tün pal ta-
rı nı at dı.

Mə lək de di: 
“İn di sən dün ya 
ma lın dan ta-
ma mi lə əl çək-
di yin üçün 
haq qa ça ta 
bi lər sən”.

5. He ka yə ti-Şeyx Şib li
Bir gün Şib li ahu zar edən bir 

də li yə rast gəl di. Də li Şib li yə de-
di: “Sən dən xa hiş edi rəm, Al la ha 
mü na cat edər kən söy lə ki, mə ni nə 
üçün be lə bi qə rar et din! Əv vəl mə-
nim ata mı, ana mı, son ra ar va dı mı 
öl dü rüb mə ni qür bət el lə rə at dın. 
Əlim də mal və döv lət qoy ma dın?”

Şib li ona de di: “Ey ca van, küfr 
da nış ma, o özü bi lir, sən həm özü-
nü, həm də mə ni od la ra ya xar san”. 

Şib li onu atıb get dik dən son ra 
yu xu da gör dü ki, Al lah ona de yir: 
“Nə üçün o di va nə nin xa hi şi ni mə-
nə ye tir mə din?”

Şib li de di: “Ya Xu da, axı o di va-
nə sə nin ün va nı na küfr da nı şır dı”.

Al lah de di: “Sə nin bor cun mə nə 
de mək idi”.
6. He ka yə ti-hin du yi-sahib-

ka mal
Eşq mə qa mı na çat mış bir hind li 

var idi. Xalq Həc cə ge dən də o so-
ruş du: “Ca maat ha ra be lə ge dir?”

De di lər: “Kə bə yə”.
Hind li de di: “Kə bə nə dir?”
De di lər: “Tan rı evi dir”.
So ruş du: “Nə üçün ge dir si niz?”
De di lər: “Ora ya ge dən lər əzab-

dan xi las olur lar”.
Hind li də hə və sə dü şüb Kə bə yə 

tə rəf yol lan dı. Kə bə yə ça tıb Al lah-
dan kö mək is tə di.

De di lər: 
-“Onu gör mək ol-
maz”.

Hind li bu nu 
eşi dən ki mi 

qəm lə nib de-
di:

- “Mə nə 
boş ev 

la zım de yil, evin yi yə si la zım dır. 
Mən bil səy dim ev yi yə si ni gör mək 
müm kün de yil, bu qə dər yo lu zəh-
mət çə kib gəl məz dim”.
7. He ka yə ti-Sul tan Mah mud

Bir gün Qəz nə vi pad şa hı Sul tan 
Mah mud ləş kər lə bir lik də ova çıx-
mış dı. Yol da be li iki qat ol muş bir 
qo ca ya rast gəl di. Qo ca da lı na yov-
şan alıb apa rır dı.

Qo ca Sul tan Mah mu da de di: 
“Be lə səh ra ya dü şüb ha ra ge dir-
sən?”

Sul tan Mah mud so ruş du: “Sən 
kim sən?”

Qo ca ca vab ver di: “Sə nin adın 
Sul tan Mah mud dur, mə nim adım 
da Mah mud dur, biz bə ra bə rik”.

Sul tan de di: “Mə nim bu qə dər 
ca hü-cə la lım var, sə nin nə yin var?”

Qo ca de di: “ On lar dan sə nə nə 
fay da, bu ona bən zər ki, sən ar-
xa na  su ilə do lu tu luğ alıb gəz di-
rir sən, hər ye tən on dan içib si rab 
olur, am ma sən su suz qa lır san”.

8. He ka yə ti-Da vud
Da vud pey ğəm bər 60 il Zə bu ru 

oxu du. Oxu yar kən yel eşi dib əs-
məz, su eşi dib ax maz dı. La kin onu 
eşi dən lər dən heç kəs ağ la maz dı. 
Na lə isə Mi sir qı lın cın dan kə sər li 
olar. Son ra Da vu dun dər di ba şın-
dan aş dıq da o na lə et di, na lə si isə 
da ğı-da şı yan dır dı.

9. He ka yə ti-abid və di va nə və 
pey ğa mi-işan bor də ni-Mu sa

 Mu sa Tur da ğı na ge dən də nu ra 
qərq olan bir za hid gör dü. Za hid de-
di: “Ey Mu sa, mən dən Al la ha pey-
ğam apar və de ki, mən onun yo lun-
dan çıx ma mı şam”. Bir az son ra Mu sa 
bir aşi qə rast gəl di. O da be lə xa hiş 
et di ki, Al lah onu dost tut sun. Bir az 
son ra Mu sa pa paq sız bir də li yə rast 
gəl di. O da de di: “Ya Mu sa, Al lah dan 

so ruş ki, mə ni nə üçün be lə sər gər-
dan et miş dir, mə ni nə üçün bu qə-
dər in ci dir?”.

Mu sa Tu ra gə lib za hid və 
aşi qin si fa ri şi ni ver di, di va-
nə dən isə söz aç ma dı.

Al lah de di: “Bəs di va nə nin 
sö zü nü nə üçün de mə din?”

Mu sa de di: “O, bir az 
küfr da nış mış dı”.

Al lah de di: “Get, ona 
de ki, Al lah, sə ni unut-
ma yıb”.
10. He ka yə ti-Pi ri-

Süf yan
Qo ca Süf yan gör-

dü ki, bir uşa q bül bü-
lü tu tub qə fə sə sa lıb. 
Bül bül ağ la yır dı. 
Qə fəs isə möh kəm 
idi. Süf yan bu nu 
gör cək çox pə ri şan 
ol du. Uşa ğa çox lu 

pul ve rib qu şu xi las et di. Quş uçub 
azad ol du və Süf ya na dua elə di. 
Bül bül gü lüs ta na uçub gül lə rin üs-
tə baş qoy du.

Gül de di: “Mə ni ne çə müd dət-
dir, atıb qaç mı san, ey bi və fa!”

Bül bül ağ la dı və de di: “Mən ha man 
bül bü ləm, am ma qə fəs də əsir idim. 
Mə ni bir əziz bu bə la dan xi las et di”.

Gül de di: “Sən o əzi zi əl dən bu-
rax ma, ayaq tor pa ğı nı göz lə ri nə 
tu ti ya elə!”

Bül bül hə vəs lə Süf ya nın önü nə 
gəl di. Süf yan so ruş du: “Nə üçün 
gəl din?”

Bül bül de di: “Sə nə xid mə tə gəl-
dim”.

Bu bül bül gün düz lər gü lüs ta na 
ge dər, ge cə lər Süf ya nın ya nı na gə-
lər di. Bül bül ilə Süf yan ya xın dost 
ol du lar. Na gə han, Süf yan və fat et-
di. Bül bül isə onun cə na zə si üs tün-
də uçub dövr edir di. Süf ya nı dəfn 
et di lər. Bül bül isə onun qəb ri üs-
tün dən çə kil mə di. Nə ha yət, qəb-
rin ba şı üs tün də yı xı lıb can ver di.
11. He ka yə ti-Bə ləm ba ur 

fa zi li-ka mil
İn sa nın mər tə bə si ağıl ilə ol say-

dı, Şah Bə lə min ağ lı ona ma ne çi lik 
tö rət məz di. O, dörd yüz il iba dət 
edib, dörd yüz ki tab yaz dı sa da, 
ye nə hə yat sir rin dən xə bər siz qal-
dı. O bir gün bərk su suz idi. Su isə 
qə tiy yən ta pıl mır dı.

De di: “Mə nə bir qət rə su ve rə nə 
döv lə ti min ya rı sı nı ve rə rəm”. Lüt bir 
də li ha va da əl oy na dan ki mi göy dən 
bir pi ya lə su gəl di. Bə ləm şah su yu içib 
çox şad ol du. Ye nə is tə di. Də li ye nə hə-
mən qay da ilə ona bir pi ya lə su ver di.

Də li de di: “İs tə yir sən, bu bi ya ban-
da sə nə bir çeş mə fəv va rə ve rim”. 
Bə ləm de di: “Be lə edə bil sən, mən 
bü tün mülk-ma lım dan əl çə kə rəm”.

Də li otu rub bir nə rə çək di. Onun 
qəl bi üs tün dən bir fəv va rə vur du. Bü-
tün ləş kər su suz luq dan qur tul du. Də-
li aya ğa du ran ki mi çeş mə yox ol du”.

12. He ka yə ti-Pir Sə di di-
Ənbə ri

İn cə lik lə ri ba şa dü şən bir qo ca var 
idi. Sul tan Mah mud onun gö rü şü-
nə get di. Onun la bə ra bər Ayaz və 
Hə sən də var idi. Hər üçü qo ca nın 
hü zu ru na ça tan ki mi qar şı sın da diz 
çök dü lər. O qo ca nın adı Sə di di-Ən-
bə ri idi. Şah on dan bir nə si hət is tə di.

Sə di di-Ən bə ri de di: “Mən özü-
mü hər şey dən məh rum edib əbə di 
hə yat tap mı şam. Mən za hi ri atıb, 
ba ti ni qa zan mı şam”.

Son ra o, na maz qıl ma ğa baş la dı, la-
kin şah nə qə dər ora da dur muş du, na-
maz qur tar ma dı. O düz al tı ay ara ver-
mə dən na maz qıl dı. Şah təəc cüb et di.
13. He ka yə ti-Ab dul la Ta hir

Xo cənd şa hı Ab dul la Ta hir şi ka-
ra get miş di. Yol da kör pü üs tün də 
bir qa rı ya rast gəl di.

Qa rı de di: “Bir ha cə tim var. Mə-
nim bir oğ lum var ki, onu həb sə 
sal mı san, onu azad et”.

Şah acıq la nıb onu rədd et di. Qa-
rı əl lə ri ni gö yə tu tub de di:

-“Ya Al lah, mə nim in ti qa mı mı 
bun dan al!”.

Bu sö zü Xo cənd şa hı eşi dən ki mi 
elə bil bo ğa zı na kə mənd sal dı lar. 
O, at dan dü şüb qa rı dan üzr is tə di. 
Atı mi nib ça pa raq zin da na get di 
və oğ la nı gə ti rib ana sı na tap şır dı. 
Son ra öz qı zı nı da ona ərə ver di.

Ana hüm mə ti bu na de yər lər.
14. He ka yə ti-Nəsr Əh məd

Nəsr Əh məd bir gün ba har ça ğı la-
lə za ra çıx mış dı. Ya nın da müt rüb, sa qi 
və sa ray adam la rı da var idi. Sa qi lər qı-
zıl sü ra hi lər də şə rab ve rir di lər. Bu ra da 
İl yas ad lı bir şəxs var idi. O irə li ge dib 
bü tün qə dəh lə ri qır dı, müt rüb lə ri qov-
du. Bu xə bər şa ha çat dıq da əsə bi lə şib 
onun ya nı na gəl di. İl yas şa hı gör dük də 
heç ona nə zər be lə sal ma dı.

Nəsr İl ya sa de di: “Ey şu ri də, bu 
nə hə rə kət dir? Sə nə kim ix ti yar ver-
di ki, bu işi gör dün?”

İl yas de di: “Sən in san la rı qı ran-
da ki mə he sa bat ve rir sən? Mən isə 
haqq yo lun da düz iş gör mü şəm”.

Bu söz Nəs rə xoş gəl di, de di: 
“Mən dən bir şey xa hiş et!”

İl yas bir qu la işa rə edib de di: 
“On dan ar zu is tə rəm”.

Şah de di: “Bu ra da şah ola-ola, 
qul dan ha cət is tə məz lər”. 

İl yas de di: “Mə nə iki tay buğ da ver”.
Şah de di: “Ve ril sin!”
İl yas de di: “Bu buğ da nı şah özü 

da lı na alıb Sə mər qən də apar sın”.
Şah de di: “Sən bi lir sən ki, mən be-

lə işi gö rə bil mə rəm. Ni şa bur dan Sə-
mər qən də pi ya da ne cə get mək olar?”

İl yas de di: “Bu ba la ca yük dən 
qorx dun, bəs bu öl kə nin yü kü nü 
ne cə çə kir sən?”

Ça pa ha zır la dı: NƏ Rİ MAN

Mə lək de di: “Bu qə dər ge-
yim və si lah la Al lah dər ga hı-
na get mək ol maz”.

Son ra şeyx bir ge cə par-
ça sın dan xir qə ört dü. Ye-
nə mə lək de di:

-“Be lə də ol-
maz. Unut-
ma ki, İsa-
nı bir iy nə 
haq qa çat ma ğa qoy-
ma dı”.

Şeyx bü tün pal ta-
rı nı at dı.

Mə lək de di: 
“İn di sən dün ya 
ma lın dan ta-
ma mi lə əl çək-
di yin üçün 
haq qa ça ta 
bi lər sən”.

De di lər: 
-“Onu gör mək ol-
maz”.

Hind li bu nu 
eşi dən ki mi 

qəm lə nib de-
di:

- “Mə nə 
boş ev 

9. He ka yə ti-abid və di va nə və 
pey ğa mi-işan bor də ni-Mu sa

 Mu sa Tur da ğı na ge dən də nu ra 
qərq olan bir za hid gör dü. Za hid de-
di: “Ey Mu sa, mən dən Al la ha pey-
ğam apar və de ki, mən onun yo lun-
dan çıx ma mı şam”. Bir az son ra Mu sa 
bir aşi qə rast gəl di. O da be lə xa hiş 
et di ki, Al lah onu dost tut sun. Bir az 
son ra Mu sa pa paq sız bir də li yə rast 
gəl di. O da de di: “Ya Mu sa, Al lah dan 

so ruş ki, mə ni nə üçün be lə sər gər-
dan et miş dir, mə ni nə üçün bu qə-
dər in ci dir?”.

Mu sa Tu ra gə lib za hid və 
aşi qin si fa ri şi ni ver di, di va-
nə dən isə söz aç ma dı.

Al lah de di: “Bəs di va nə nin 
sö zü nü nə üçün de mə din?”

Mu sa de di: “O, bir az 
küfr da nış mış dı”.

Al lah de di: “Get, ona 
de ki, Al lah, sə ni unut-
ma yıb”.
10. He ka yə ti-Pi ri-

Qo ca Süf yan gör-
dü ki, bir uşa q bül bü-
lü tu tub qə fə sə sa lıb. 
Bül bül ağ la yır dı. 
Qə fəs isə möh kəm 

5. He ka yə ti-Şeyx Şib li la zım de yil, evin yi yə si la zım dır. 

ol du. Uşa ğa çox lu 

pul ve rib qu şu xi las et di. Quş uçub 

bir qa rı ya rast gəl di.

Qa rı de di: “Bir ha cə tim var. Mə-
nim bir oğ lum var ki, onu həb sə 
sal mı san, onu azad et”.

Şah acıq la nıb onu rədd et di. Qa-
rı əl lə ri ni gö yə tu tub de di:

-“Ya Al lah, mə nim in ti qa mı mı 
bun dan al!”.

Bu sö zü Xo cənd şa hı eşi dən ki mi 
elə bil bo ğa zı na kə mənd sal dı lar. 
O, at dan dü şüb qa rı dan üzr is tə di. 
Atı mi nib ça pa raq zin da na get di 
və oğ la nı gə ti rib ana sı na tap şır dı. 
Son ra öz qı zı nı da ona ərə ver di.

Fəridəddin Əttarın 
hekayətləri



17 il dir ki, dubl yaj la məş ğul 
olan akt yor səs lən dir di yi rol la rı 
səh nə də ki rol la rın dan ayır ma dı-
ğı nı de yir: “Dubl yaj da akt yor lu-
ğun bir qo lu dur, akt yor sə nə ti dir. 
Dubl yor luq çox çə tin pe şə dir, an-
caq akt yo run bu nu da ba car ma-
sı xoş hal dır. Akt yor var ki, teatr 
səh nə sin də, ki no da oy na ya bil mir, 
an caq dubl yaj akt yo ru dur. Bu, 
dün ya prak ti ka sın da var. Azər-
bay can da da bir-iki be lə akt yor 
var ki, onu teatr da, ki no da gö rə 
bil mə rik, an caq dubl ya ja sə si düş-
dü yün dən, dubl yaj la məş ğul olur. 

Dubl yaj xü su si qa bi liy yət tə-
ləb edən sə nət dir. İfa tər zi gö zəl 
olan bö yük akt yor lar var, an caq 
fi lm də öz sə si de yil, ro lu nu özü 
səs lən di rə bil mə yib”. 

Şöv qi Hü sey no vun söz lə ri nə gö-
rə, dubl yaj pro se sin də rol la ra gö rə 
akt yor se çi mi ni re jis sor edir: “Film 
və onun mət ni re jis so ra təq dim 
edi lir, re jis sor fi l mə ba xır, mətn 
üzə rin də iş lə yir, öz qeyd lə ri ni edir. 
Ob raz la ra gö rə dubl yaj akt yor la rı-
nı müəy yən ləş di rir. Yə ni teatr da kı 
ki mi, bur da da re jis sor rol böl gü sü 
edir. Akt yo run ve rə bi lə cə yi sual la-
rın ca va bı re jis sor da olur. 

Səs lən dir mə də in to na si ya, 
vur ğu, hiss lə rin ifa də si isə akt-
yor la rın öz qa bi liy yə ti nə qa lır. 
Həm çi nin, pult ar xa sın da əy lə-
şən re jis sor da bə zi mə qam la rı 
akt yor la rın ya dı na sa lır. Han sı sa 
xa rak te ri çat dı ra bil mə yən də re-
jis sor kö mə yə ça tır”. 

Mü sa hi bi mi zi dubl yaj sa hə sin də 
na ra hat edən mə sə lə fi lm mət ni nin 
tər cü mə sin də or ta ya çı xan prob-
lem lər dir: “Bə zən tər cü mə mətn-
lə ri bər bad və ziy yət də olur. Bu da 
on dan irə li gə lir ki, yax şı tər cü mə-
çi lər ol sa da, fi l min mət ni an caq 
mətn ki mi tər cü mə edi lir. Yə ni tər-
cü mə çi mət ni fi l mə bax ma dan tər-
cü mə edir. Bu da çox bö yük səhv-
lər, gül mə li və ziy yət ya ra dır. 

Mə sə lən, rus di lin də “idi” həm 
“get”, həm də “gəl” de mək dir. 
Tər cü mə çi onu “gəl” ki mi tər cü-
mə edir, an caq ba xır san ki, fi lm də 
“get” de yir. Yə ni bu işin tər cü mə-
si yük sək həs sas lıq tə ləb edir.  

Bə zən elə gö zəl tər cü mə lər gə-
lir, am ma ba xan da mə lum olur 
ki, fi l mi tər cü mə edən ste noq ra-
fi st dir. Yə ni fi l mi kö çü rən şəxs 
özü tər cü mə edib. Nə si bə El da-
ro va dubl yaj üçün çox gö zəl tər-
cü mə lər edir. Çün ki o fi l mi əz bər 
bi lir, or da baş ve rən ha di sə lər dən 
xə bər dar olur. Bu mə na da tər cü-
mə çi dubl yaj za ma nı akt yor la rın 
ya nın da olan da on la ra bö yük kö-
mə yi də yir. Axı bi zə fi l min mət ni 
elə dubl yaj za ma nı ve ri lir. Bi zim 
əv vəl cə dən fi l mə bax maq im ka-
nı mız ol mur. Bu, çə tin lik ya ra dır, 
an caq pe şə kar lıq öz sö zü nü de-
yir. Sü je tə bir də fə ba xıb məşq dən 
son ra sə si yaz maq bəs edir.

Dubl yaj akt yor la rı nın mət-
nə mü da xi lə et mək im ka nı da 
olur. Mətn də ça tış maz lıq lar gö-
rən də onu can lı da nı şıq di li nə 
çe vi ri rik. Bu, ro lu da ha ma raq lı 
edir”.

Prob lem tək cə tər cü mə ilə də 
bit mir: “Müasir dubl ya jın sə viy-
yə si bir ne çə il əv vəl ki nos tu di-
ya da edi lən dubl yaj dan fərq lə-
nir. Fərq özü nü pe şə kar lıq da 
gös tə rir. Bu da dubl yaj olu na caq 
fi l mə ve ri lən vaxt la əla qə dar dır. 
Bu işə çox az vaxt ve ri lir. 

Ki nos tu di ya nın bir fi l mi bə zən 
20 gü nə ya zı lır dı. İn di o fi lm lə rə 
ba xır san, elə bil, Azər bay can di-
lin də ya zı lıb. O vaxt lar dubl yaj 
üçün xü su si “cı ğır”lar gə lər di. 
Fil min səs “cı ğır”ı ay rı olar dı, 
mu si qi “cı ğır”ı ay rı. İn di bə zən 
han sı sa sə si ver mək dən öt rü mu-
si qi nin sə si ni alır lar. Fil min ori ji-
nal sə si itir. Mə sə lən, fi lm də qa pı 
açı lır, an caq ta ma şa çı o səsi eşit-
mir. Elə fi lm lər olur ki, sə si üs-
tün də gəl mir. An caq fi l min sə si, 
“in ter şum”la rı da gə lən də onun 
dubl ya jı da ra hat olur”.

Akt yor dubl yaj pro se sin dən də 
teatr səh nə sin də ki zöv qü ala bil-
di yi ni de yir: “An caq ba xır han sı 
fi l mi dubl yaj edir sən. Elə fi lm 
var ki, adam ona ürə yi ni, ca nı-
nı qo yur. Fil min gö zəl li yi, akt-
yor la rın oyu nu sə ni bu na va dar 
edir. Bu pro ses də akt yor la rın 
oyu nun dan çox şey öy rən mək 
olur. Mən saat lar la otu rub fi l mə 
ba xan ki no man  de yi ləm. Ki no-
ya bax ma ğı xoş la mı ram, ta ma-
şa la ra ba xı ram. An caq dubl yaj da 
həm də fi l mə bax maq üçün gö zəl 
für sət ya ra nır. Yax şı fi lm olan da 
bu, xü su si lə zövq ve rir. An caq 
bu za man biz fi l mə ta ma şa çı gö-
züy lə bax mı rıq. Pe şə kar göz lə 
bax dı ğı mız dan, çox mə qam lar 
or ta ya çı xır. Həm də, ta ma şa çı 
bir də fə ba xır sa, biz 10 də fə ba-

xı rıq. Bir də fə məşq edir sən, bir 
də fə ro lu tu tur san, son ra sə sin 
ya zı lır. Akt yor oyu nu na, ya naş-
ma tər zi nə diq qət lə ba xı rıq. Bu, 
bi zim səh nə də ifa tər zi mi zə də 
çox tə sir edir, bi zi in ki şaf et di rir. 
Əgər dubl yaj za ma nı işi nə vic-
dan la ya naş san, bu, sə nin üçün 
həm də bir mək təb ro lu nu oy na-
yır. An caq “tez vaxt keç sin, dubl-
ya jı edim ge dim” de yir sən sə, heç 
bir nə ti cə əl də et mək müm kün 
ol mur. 

Dubl yaj üçün bü tün fi lm səs lən-
dir mə si ni məşq et mi rik. Müəy yən 
səh nə lər, epi zod lar məşq edi lir. 
Bu, bi zim üçün bir uy ğun laş ma, 
ar ti kul ya si ya pro se si olur. Bu na 
dubl yaj da “ni zam la ma” de yir lər. 
5-10 də qi qə ər zin də “ni zam la ma” 
pro se si ge dir, ba xır san ki, har da 
ara ver mə li sən, har da cüm lə uzun 
get di, har da əla və cüm lə la zım dır 
və sairə. İkin ci də fə ar tıq səs yaz ma 
pro se si ge dir”. 

Bə zən akt yor la rın mə va cib az-
lı ğın dan do la yı pa ra lel ola raq 
dubl yaj la məş ğul ol duq la rı nı eşi-
di rik. Ümu miy yət lə, bu gün mil-
li dubl ya jın key fi y yə ti nin aşa ğı 
ol ma sın dan da nı şan da ma liy yə 

və saiti nin az lı ğı sə bəb ki mi gös-
tə ri lir: An caq Şöv qi Hü sey nov 
bu fi  kir lə ra zı laş mır: “Akt yor 
mə va ci bi nin az ol ma ğı ye ni amil 
de yil. Hər kə sə bəl li olan şey dir. 
An caq bu nu əl də bay raq et mə yi 
sev mi rəm. Mən nə dən sə, na ra-
zı yam sa, or da qal mı ram. Əgər 
qal mı şam sa, de mə li, işi mi gör-
mə li yəm. Se və-se və və vic dan-
la... Dubl ya ja get mək, əl bətt  ə 
ki, mad di kö mək dir. Am ma bu, 
priori tet ola bil məz. 

Dubl ya ja tək cə pu la gö rə get mi-
rəm. Tə bii ki, pul suz heç kim bu işi 
gör məz. Ola bil sin, sırf im kan sız lıq 
uc ba tın dan dubl ya ja ge dən lər də 
var, an caq bu, düz gün de yil.

Qo no rar az lı ğı dubl ya jın key fi y-
yət siz alın ma sın da əsas de yil. Əgər 
qo no rar on la rı qa ne et mir sə, on da 
fi l mi səs lən dir mə sin lər. Mə ni qa ne 
et mə yən də fi l min səs yaz ma sın da 
iş ti rak et mi rəm. Əgər ra zı olu ram sa, 
işi mi vic dan la gö rü rəm. Ra zı la şı ram 
ki, bu işin qiy mə ti bu dur. De yir lər 
ki, akt yor lar Ru si ya da, di gər öl kə lər-
də rek la ma çə kil mək lə 10 min ma nat 
pul alır lar, biz də ni yə az dır? Biz də 
rek lam 9 mil yon əha li yə he sab la nıb, 
bir də var 100-150 mil yon əha li yə he-

sab la na. 150 mil yon əha li 9 mil yon-
dan nə qə dər çox dur sa, qo no ra rın 
da də yə ri bir o qə dər çox olur. Mən 
real lı ğı qə bul edi rəm. Əgər bu işi 
gör mə yə gəl mi şəm sə, pis-yax şı vax-
tım ge dir, heç ol ma sa, o işi se və-se və 
gö rə rəm, həzz ala ram. Ci bim də dol-
ma sa, ürə yim do lar. Biz ma liy yə işi 
ilə de yil, ürək işi ilə məş ğu luq”. 

Həm söh bə ti miz döv lət  te le vi zi ya sı 
ilə özəl te le ka nal la rın dubl yaj stu di ya-
la rı ara sın da heç bir fərq gör mə di yi ni 
de yir: “Tex ni ki cə hət dən heç bir fərq 
yox dur, hər iki sin də pro ses ey ni ava-
dan lıq lar va si tə si lə  hə ya ta ke çi ri lir”. 

Dubl yaj iş ti rak çı la rı nın sa yı  isə 
fi l mə gö rə də yi şir: “Elə fi lm var ki, 
10 nə fər lə ya zı lır, elə fi lm var ki, 3 
nə fər lə. Bu da fi l mə ay rı lan ma liy-
yə və saiti ilə əla qə dar olur. Bə zən 
özəl te le vi zi ya lar da, pro dakşn lar-
da 10 nə fər fi lm üzə rin də iş lə yir”.

Şöv qi Hü sey nov bil di rir ki, tex-
no lo gi ya la rın in ki şa fı dubl yaj pro-
se si ni də asan laş dı rıb: “Əv vəl lər 
dubl yaj “Be te kam” sis te mi ilə 
edi lir di, on dan əv vəl isə “kal ço” 
sis te mi. Çə tin idi. Tu taq ki, iki nə-
fər mət ni səs lən di rir, bi ri nin uzun 
mo no lo qu var, bi ri nin də bir kəl mə 
sö zü. Tə rəfl  ər dən bi ri mo no lo qu 
ra hat, çaş ma dan de yir, di gə ri o bir 
sö zü de yən də ça şır dı sa, mo no loq 
bir də əv vəl dən ya zı lır. Am ma in-
di hər yer də kom pü ter sis te mi dir. 
İs tə ni lən sə si is tə ni lən yer dən gö tü-
rüb, baş qa ye rə qo ya bi lir lər. Hətt  a 
cüm lə ni qı sal da, uza da bi lir lər. Ya-
xud fi l mi tək, tə rəf mü qa bil siz yaz-
maq olur. Son ra onu bir ləş di rir lər, 
fi lm ki mi or ta ya qo yur lar. Bu nun la 
vax ta qə naət edi lir, an caq key fi y yət 
aşa ğı dü şür”. 

Onun söz lə ri nə əsa sən, fi lm 
dubl yaj la rın da hiss edi lən sü ni-
lik səs se çi min də ki yan lış lıq la 
bağ lı dır: “Can lı-baş lı bir ada mı 
cı lız bir in san in cə səs lə səs lən-
di rən də zid diy yət ya ra nır. Elə 
bir stu di ya yox dur ki, ştat lı akt-
yor la rı ol sun, hər ro la uy ğun da 
səs lən dir mə ol sun. Akt yor lar, sa-
də cə, də vət olu nur lar. Bə zən elə 
olur ki, ki min sə vax tı ol mur, baş-
qa akt yor səs lən di rir. Bu za man 
sö zü ge dən prob lem ya ra nır. 

An caq 10-15 il əv vəl ki dubl yaj-
la in di ki dubl yaj ara sın da yax-
şı mə na da fərq var. Çün ki ar tıq 
akt yor la rın ço xu bu sa hə də püx-
tə lə şib”.  

Akt yor de yir ki, səh nə də ol-
du ğu ki mi, dubl yaj da da tə rəf 
mü qa bi lin dən çox şey ası lı dır: 
“Teatr la dubl yaj söz ola raq ey-
ni dir. Səh nə də hə rə kət edir sən, 
an caq bur da yox. Tə rəf mü qa-
bi lin dən, ötür mə lər dən, onun 
əh val-ru hiy yə sin dən çox şey 
ası lı dır. El də niz Rə su lov, Əda-
lət Məm mə dov, Şə fəq Əli ye va, 
Zem fi  ra Sa dı qo va, İl ham Əs gə-
rov ki mi pe şə kar dubl yaj akt-
yor la rı mız var. On lar la bir lik də  
dubl yaj da iş ti rak edən də adam 
is tər-is tə məz ro lu nu da ha yax-
şı səs lən dir mə yə ça lı şır. On la rın 
sə si, ya naş ma sı qar şı sın da kı nı 
da kök lə yir və ona kö mək olur”. 

Se vinc FƏ DAİ

2002-ci il də qə bul olu nan “Azər bay can 
Res pub li ka sın da döv lət di li haq qın-
da” Qa nun dan son ra fi lm lə rin tər cü-
mə si da ha da ak tual laş dı və bü tün 

te le vi zi ya ka nal la rın da dubl yaj re dak si ya la rı fəaliy yə tə baş la dı, 
xa ri ci fi lm lə rin Azər bay can di lin də səs lən mə si üçün ge niş tər-
cü mə çi və akt yor  he yə ti top lan dı. Ara dan uzun il lər keç mə si nə 
bax ma ya raq, hə lə də bu sa hə də və ziy yət ürə ka çan de yil və fi lm-
lə rin səs lən di ril mə key fi y yə ti ta ma şa çı lar tə rə fi n dən na ra zı lıq la 
qar şı la nır. 
Əmək dar ar tist Şöv qi Hü sey nov la dubl yaj pro se si, bu sa hə də ki 
prob lem və çə tin lik lər dən da nış dıq.
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yox dur, hər iki sin də pro ses ey ni ava-
dan lıq lar va si tə si lə  hə ya ta ke çi ri lir”. 

Dubl yaj iş ti rak çı la rı nın sa yı  isə 
fi l mə gö rə də yi şir: “Elə fi lm var ki, 
10 nə fər lə ya zı lır, elə fi lm var ki, 3 
nə fər lə. Bu da fi l mə ay rı lan ma liy-
yə və saiti ilə əla qə dar olur. Bə zən 
özəl te le vi zi ya lar da, pro dakşn lar-
da 10 nə fər fi lm üzə rin də iş lə yir”.

Şöv qi Hü sey nov bil di rir ki, tex-
no lo gi ya la rın in ki şa fı dubl yaj pro-
se si ni də asan laş dı rıb: “Əv vəl lər 
dubl yaj “Be te kam” sis te mi ilə 
edi lir di, on dan əv vəl isə “kal ço” 
sis te mi. Çə tin idi. Tu taq ki, iki nə-
fər mət ni səs lən di rir, bi ri nin uzun fər mət ni səs lən di rir, bi ri nin uzun 
mo no lo qu var, bi ri nin də bir kəl mə mo no lo qu var, bi ri nin də bir kəl mə 

“Dublyaj işi
yüksək həssaslıq 
tələb edir”



Zahid SARITORPAQ

***
qeybdən
sapsarı bir heyva uzadarlar ona
qorxudan açmaz əlini “yuxudu...” deyər
bir gül uzadarlar – almaz 
“sevdadayam...” deyər
duasını oxuyub gedər yolunu
ay doğmuş bir gecəyə girər
yarı gül yarı heyva qoxuyar gecə
“yuxudu...” deyər   “sevdadayam” deyər 
yumar gözünü
sirr dolu bir yuxuya girər
mənasını bilmədiyi dua kimi şirin
  bir qaranlıq aparar onu
sonda
bir gül, bir heyva, bir cəllad kötüyü 
durduğunu görər 
“seç...” deyər bir səs
yumar gözünü təzədən: “sevdadayam...” deyər
“seç... seç...” deyər bir səs
heç  nə olmayıbmış kimi endirər başını 
cəllad kötüyünə:
“sevdadayam”  deyər
eləcə gözləyər, gözləyər
aradan nə qədər vaxt ötdüyünü bilməz
“aç daha gözünü...” deyərlər
“sevdadayam...” deyər
“aç... aç... - deyərlər – gözünü...”
açmaz gözünü qorxudan
“sevdadayam...” deyər
aradan nə qədər vaxt ötdüyünü bilməz
kəpənək kimi bir öpüş qonar üzünə
açar gözünü
bəlalı başını cəllad kötüyünün yox
butasının dizləri üstündə görər
sapsarı bir heyva uzadarlar ona –
   “odur...” deyər
sirr dolu bir gül uzadarlar ona – 
  “ah... odur...” deyər
“götür...” deyərlər –  götürər
“yum gözlərini...” deyərlər – yumar
“sevdadasan...” deyərlər
“sevdadayam...” deyər

***
suyun üzündə böyrü üstə üzən
   ölü balıqlar kimi
axarın umuduna olmağın da öz gözəlliyi var
amma bu gözəlliyi duymaqdan ötrü gərək
ölü olduğunu unudasan axı
olurmu görən

gora pəncərə düzəltmək keçir ağlından
vergili aşiqin illər uzunu
qolunun zəncirini açan yoxdu dilinin qıfılını
qapı da düzəldərdi yoxsa baca da qoyardı
olurmu ölmədən

yolçuluq uzun çəkəndə
qoynunda bəslədiyin bir qızıl alma kimi
solub bürüşəndə istəklər
divardakı yaşmaqlı şəklə
doyunca baxmağa gücün çatmayanda
   dua öncəsi
səsini içinin boşluqlarında
  havalandırmağın gəlir:
toxun mənə gözlərimin gördüyü kimi
toxun mənə Tanrının “o sənin deyil...” deyə 
   verdiyi kimi
toxun mənə cənazəmin örtüyü kimi
olurmu bilmədən 

***
yarpaqlar qar düşənə qalmadı yenə
«sən nə düşünürsən?..» deyə 
qosqoca dünyaya toxunur payız
 
bilgimiz nə qədərsə bir o qədər çaşqınıq
olümün şəcərəsini budaq-budaq oxumağa
üryanlara çırpılır könül birəm qar gəldiyində
amma həmişə elə bilirik yaza yarpaqlara
tumurcuqları çiçəyə boylu budaqlara
   köklüdür o
əslində bildiyimiz heç nədi görünür
hərədə bir cürdü ürəyin ölçü vahidi: 
birində sevgi birində ayrılıq 
birində sevinc 
birində üzüntüylə ölçülür yaşam 

hərdən  elə fi kirləşirsən
yaşı  min illərlə ölçülən bir küp qəbrin 
miniatür əksidir daşıdığın ürək – 
nə qədər mataha minib 
matahdan düşsə də Can Türbəsində
içində ölənlərin 
öldürülənlərin məsum kəmikləri sızlasa da
artıq öz işini görmüş və susmuş zamansızlıqda

qiyamda duaların səcdədəkindən
  daha uzun sürməsi
aşiqə Rəbbin lütfüdü sözsüz 
birəm qar gəldiyində ruhun qiyamı
yarpaq tökümündən sonrakı ağaclara 
ayaqda durmağın önəmini bildirir

bizdən ayrılan hər anın payız siluetinin
üzü necə var köçürülürsə dəftərimizə  
səhifəmizin birini ötürüb o birini 
varaqlamaz
O alayarımçıq oxumaz  bizi  bizdən fərqli

«sən nə düşünürsən?..» deyə
toxunur bizə qosqoca dünya 
yarpaqlar qar düşənə qalmadı yenə

***
bir uçuşun  sonunda bir qu
  yorğunluğuyla süzərək
keçərək sınırlarını vaxtın sevginin yalqız
enərək qoynuna pünhan göycə suların
kimsəni çağırmadan göyçək bir ölümlə ölərək
səssiz sözsüz oxunan son türkünün bəstəsinə
Can Evinin soyuq divarlarında
ilk misranın rəsmini  beləcə cızmaq olar:
– yorğun qanadına qurban 
suları tərpədərsənmi...
   
ana qarğışı tutmaz  körpəsini 
çünki arada süd var deyirlər
sevgidən ayrılıqdan həsrətdən doğulanlar 
da  
qarğışa gəlməz deyirlər heç vaxt – 
arada ölüm durur çünki
ölümün ana südü mislində halallığı durur 
bir də Can Evinin soyuq divarlarında
səssiz sözsüz oxunan
son türküyə cızılmış sonuncu misranın 
rəsmi durur:
– çoxmu gözəldi oralar 
bir də gəlsən gedərsənmi...

***
lampa söndü göz yumuldu səs kəsildi
sonuncu söz qaranlıqda laxtalandı
bitirdim dualarımı artıq 
canım yüngül - qu tükü kimi 
yəni ölümün ola bilərmi bu girəvə
sağımdan küləklər əsməliydi axı baqidən
bəs nə oldu 

bu girəvə ölümün ola bilərmi yəni
həmdin üstündən gül ləçəkləri sovrulmalıydı
   ölümün üzünə 
utandırmalıydı onu nəfəsimi
  çəkən nəfsinə görə
nə oldu bəs

yəni bu girəvə ölümün ola bilərmi
bəlkə də 
ölümlərin ən şanlısı 
və ən şanslısı olmalıydı mənim ölümüm 
gözünü yumaraq gəlməliydi üstümə
   suçlu-suçlu
ən azı  «neyləyək, belədir…» demək istədiyi
bilinməliydi gəlişindən
və sağımdan küləklər əsməliydi baqidən  

yəni bu girəvəni gözləyən
           doğrudanmı odur
odursa nə oldu bəs
lampa söndü axı

***
can tutulub cuna kimi
yoxluğun qırıq aynasına
aynadan o yana
tərpənən titrəyən şeir yox adi səsdi
   amma söz deyil
sultanlığına kor olmuş könül
qul kimi əl-ayağındadı qırıq-qırıq
   gələn o səsin
dua deyil yox 
holavar deyil yox
“hu...” deyil
 
əvvəl çıraq fırlanır –
  amma kor çıraq işıqsız
sonra çırağa uzanan əl qanadlanır –
   amma havasız
sonra havasız çalınan davullar dinir –
   amma dilsiz
ən axırda dil vur-tut bircə kəlmə su deyir
kor çırağa işıq gəlir
qanadlanan ələ hava gəlir 
dinən davullara – səs

amma yoxluğun qırıq aynasındakı cuna
dilin su deməsini gözləmir
dil su deyənəcən özü titrəyir Ona sarı

sabahacan yağış yağır...

***
börü1 tanımadı nəşimi
bu köhnə cübbədən, bu quşburun çarıqdan
alaca buludlu bu gözlərdən tanımalıydı
tanımadı ancaq

bu qızılı yaradan, bu qurumuş
   qara qandan
əlimdən düşmüş bir əlcə əppəkdən
əppəkdəki acizanə diş yerindən
tanımalıydı tanımalıydı börü

izinə baxdım iz onun deyil
imsinmək onunku deyil gördüm
börü cildində iblis olurmu görən
üzümü yalayan nəfəs onun deyil axı
onun deyil gördüm

iştahından bildim o börü deyil
dişləri altında sümüklərimin
  xırçıltısından bildim
nəfsindən anladım aldanmağımı
ağzının suyundan
dodaqlarının marçıltısından bildim
ulamaq yerinə mırıltısından duydum

üstümə tökülən
göyün qurd düşmüş qaranlığından
yanıq qoxulu üzgün rənglərin
bir-birinə dolaşmağından
  bildim yanıldığımı

hər nəsənsə dedim halal etmirəm sənə
haram xoşun olsun bu gəliş-gediş
cəsədimi hallara buraxıb getdin, börü, hallara
məni hallar sürüyür indi nəşəli-nəşəli
sənsə öz adını qoru görək nə olacaq
adını sürü Çöllərə... börü...
qaç, bəlkə qurtuldun, ayrı zamandı,
qaç, amandı, qaç... yürü...
qəbrimiz üstə ulamağa bir səs olsun barı
börü... börü...

yoxsa ki içiylə sürünhasürün
qurtarmaq bilmir bu qaranlıq boru
amma unutma
bir  “huu-u-u!” eşidincə yenə dön bəri... 
bəri...
börü...

Aşdıq dağın o üzünə
aşdıq dağın o üzünə
gedirik üstən aşağı
elə bil ki bu yol bizi
aparır qəsdən aşağı

boş-boşuna sürünür yol
haqqa sarı ərinir yol
gözümüzə dirənir yol
yol yoxmu gözdən aşağı

dil nə deyirsə asidi 
susmaq ölüm həvəsidi                     
səbir sevgidə qazidi
şikəstdi dizdən aşağı

ömür sevgiylə yarıdı
sevgi haqqın buxarıdı
hamı bizdən yuxarıdı
kimsə yox bizdən aşağı

Söz öndədi biz geriyik
biz tək Onun əsgəriyik
hər cürə Səsdən diriyik
ölüyük Sözdən aşağı

1 börü - canavar
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qiyamda duaların səcdədəkindən hər nəsənsə dedim halal etmirəm sənə

Hər cürə Səsdən diriyik
ölüyük Sözdən aşağı



Ma şın tər cü mə sis te mi - 
bir dil də olan mət nin 
di gər dil də key fi y yət li 
qa ra la ma tər cü mə si-

ni al maq üçün ya ra dı lan kom pü ter 
proq ra mı sis te mi dir. Bi zim bil mə-
di yi miz dil də olan mə lu ma tı ba şa 
dü şə bi lə cə yi miz dil də əl də et mək 
üçün bu proq ram ideal va si tə dir. 
Bu proq ram dan ar tıq uzun il lər dir 
ki, bü tün dün ya da is ti fa də olu nur. 
Dün ya alim lə ri ma şın tər cü mə sis-
te min dən, el mi-təd qi qat sa hə si 
ki mi, ötən əs rin 50-ci il lə rin dən is-
ti fa də et mə yə baş la yıb lar. Uzun 
müd dət keç mə si nə bax ma ya raq, bu 
gün də ma şın tər cü mə si sa hə sin də 
araş dır ma lar apa rı lır. Bu müd dət ər-
zin də on dan im ti na edil di yi vaxt lar 
ol sa da, son ra lar məc bu rən bu sis te-
mə ye ni dən qa yı dı lıb.

 Azər bay can da bu tər cü mə sis tem-
lə ri nin ya ra dıl ma sı son 3-4 ilə tə sa düf 
edir. Be lə ki, Azər bay can di lin dən di-
gər dil lə rə və ək si nə tər cü mə pro se-
si nin av to mat laş dı rıl ma sı im ka nı nın 
öy rə nil mə si mə sə lə si ilk də fə 2003-cü 
ilin əv vəl lə rin də aka de mik Əli Ab-
ba sov tə rə fi n dən qal dı rı lıb və təd qi-
qat la ra baş la nıb. Qı sa müd dət də ilk 
ola raq, Azər bay can di lin dən in gi lis 
di li nə ma şın tər cü mə sis te mi nin il-
kin va rian tı ya ran dı. Son ra isə in gi lis 
di lin dən Azər bay can di li nə ma şın 
tər cü mə sis te mi ya ra dıl dı. Ma şın tər-
cü mə sis te mi Azər bay can Res pub li-
ka sı Ra bi tə və İn for ma si ya Tex no lo-
gi ya la rı Na zir li yi ilə BMT-nin İn ki şaf 
Proq ra mı nın Azər bay can da kı nü-
ma yən də li yi nin bir gə hə ya ta ke çir-
di yi la yi hə nin nə ti cə si idi. La yi hə nin 
di rek to ru, tex ni ka elm lə ri na mi zə di 
Əbül fət Fə tul la ye vin söz lə ri nə gö-
rə, İn ter net də ma te rial la rın bö yük 
ək sə riy yə ti in gi lis və di gər Av ro pa 
dil lə rin də ol du ğun dan, bu dil lə ri 
bil mə yən lə rə ma şın tər cü mə sis te mi 
im kan ve rir ki, in for ma si ya la rı ba şa 
dü şə bi lə cək lə ri di lə çe vi rə bil sin lər.

Kom pü ter in sa nı əvəz edə bil-
mə di yi ki mi, ma şın la tər cü mə də 
in sa nın et di yi tər cü mə ni əvəz edə 
bil məz. Bu sis tem, di gər kom pü ter 
va si tə lə ri ki mi, in san əmə yi ni yün-
gül ləş dir mək üçün ya ra dı lıb

Çox la rı he sab edir ki, ma şın tər-
cü mə sis te mi xa ri ci dil lə rin öy rə nil-
mə si nə olan eh ti ya cı ara dan qal dı ra 
bi lər. An caq bu, heç də be lə de yil. 
Kom pü ter in sa nı əvəz edə bil mə di-
yi ki mi, ma şın la tər cü mə də in sa nın 
et di yi tər cü mə ni əvəz edə bil məz. Bu 
sis tem, di gər kom pü ter va si tə lə ri ki-
mi, in san əmə yi ni yün gül ləş dir mək 
üçün nə zər də tu tu lub. Hal-ha zır da 
bu tər cü mə proq ram la rı www.dil-
manc.az say tın da yer ləş di ri lə rək is ti-
fa də çi lə rin ix ti ya rı na ve ri lib. Əbül fət 
Fə tul la yev söy lə yir ki, po pul yar lı ğı na 
gö rə Azər bay can da «dil manc» ma şın 
tər cü mə sis te mi ilə mü qa yi sə olu na 
bi lə cək ikin ci mil li proq ram sis te mi 
yox dur: «E ti raf edək ki, bu təc rü bə 
ye ni ol du ğun dan, proq ram da müəy-
yən ça tış maz lıq lar da var. Bu na bax-
ma ya raq, bü tün cə miy yət də bu proq-
ram yük sək qiy mət lən di ri lir. Za man 
keç dik cə proq ram da ha da yax şı la-
şa caq. Çün ki hər gün ma şın tər cü mə 
sis te mi nin da ha da key fi y yət li ol ma sı 
üçün konk ret iş lər gö rü lür, ye ni al qo-
ritm lər ya ra dı lır, lü ğət lər də də yi şik-
lik lər edi lir, söz lər haq qın da da ha çox 
se man tik in for ma si ya əl də olun ma sı-
na ça lı şı lır». Bü tün bun lar do la yı sıy la 
ma şın tər cü mə sis te mi nin key fi y yə ti-
nin yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət edir. 
Di gər tə rəf dən, «dil manc »ın 80 min-
dən çox is ti fa də çi si nin ol ma sı ma şın 
tər cü mə sis te mi nə cə miy yət də nə qə-
dər bö yük tə lə bat ol ma sı nın gös tə ri-
ci lə rin dən bi ri dir. 

Hal-ha zır da Azər bay can-in gi lis, 
in gi lis-Azər bay can, türk-Azər bay-
can dil lə ri nə ma şın tər cü mə sis te mi 
fəaliy yət gös tə rir. Əbül fət Fə tul la ye-
vin söz lə ri nə gö rə, bə zi mü tə xəs sis lər 
türk-Azər bay can dil lə ri nin bir-bi ri nə 
ya xın ol du ğun dan bu dil lə rin ma şın 
tər cü mə si nə eh ti ya cı ol ma dı ğı nı id-
dia edir di lər: «Bu tər cü mə sis te mi ni 
ya rat maq da məq sə di miz di gər türk 
dil lə rin dən xa ri ci dil lə rə ma şın tər-
cü mə sis te mi nin ya ra dıl ma sı mə sə-
lə si nin həll olun ma sı nın müm kün-
lü yü nü gös tər mək olub. Əs lin də, 
bu proq ra mı hə ya ta ke çir mək lə biz, 
Azər bay can di li va si tə si lə bü tün türk 
dil lə ri qru pu na da xil olan dil lər dən 
di gər dil lə rə ma şın tər cü mə si ni hə-

ya ta ke çi rə bi lə rik. Bu mə na da gör-
dü yü müz iş lər Türk dün ya sı üçün də 
əhə miy yət li he sab olu na bi lər». 

Qeyd edək ki, bu is ti qa mət də 
Azər bay can da ya ra dı lan tex no lo gi-
ya la rın türk xalq la rı ara sın da ana-
lo qu yox dur. Sö zü ge dən proq ram 
ilk də fə Azər bay can da ya ra dı lıb. 

Yu xa rı da qeyd olun du ğu ki mi, 
ma şın tər cü mə si öl kə miz də ye ni ya-
ran dı ğın dan, bu proq ra mın bir sı ra 
ça tış maz lıq la rı var. Be lə ki, ma şın 
tər cü mə sin dən is ti fa də ilə yük sək də-
qiq lik tə ləb olu nan rəs mi sə nəd lə rin 
tər cü mə sin də müəy yən prob lem lər 
ya ra nır. Çün ki ma şın tər cü mə si də qiq 
yox, an la şıq lı qa ra la ma tər cü mə edir. 
Çox mə na lı söz lə rin is ti fa də olun du ğu 

mətn lər də də aşa ğı key fi y yət mü şa-
hi də olu nur. Bu na bax ma ya raq, «dil-
manc» ma şın tər cü mə sis te mi xa ric də 
ən ge niş is ti fa də olu nan tər cü mə sis-
tem lə rin dən də bə zən da ha yax şı nə-
ti cə gös tə rir. «Dil manc» da olan nöq-
san lar hə min sis tem lər də də var və 
bu, nor mal dır. Çün ki tər cü mə pro se si 
in sa nın bey nin də ge dən in tel lek tual 
pro ses dir və bu pro se sin ne cə get di-
yi el mə tam mə lum de yil. Ona gö rə 
də, ma şın tər cü mə sis te min də hə mi şə 
nöq san lar ola caq. 

«Dil manc» da kı nöq san la rın əsas sə-
bəb lə rin dən bi ri də bu proq ra mın qı sa 
vaxt ər zin də ya ran ma sı dır. La yi hə nin 
di rek to ru Ə.Fə tul la yev be lə söy lə yir: 
«Əs lin də, bun la ra nöq san de mək heç 

də doğ ru ol maz dı. Sa də cə, müəy yən 
vaxt la zım dır ki, bə zi əmə liy yat la rı ya-
ra da bi lək. Mə sə lən, Ru si ya nın Promt 
ma şın tər cü mə sis te mi elekt ron sə hi fə-
lə ri av to ma tik re jim də tər cü mə et mə yə 
im kan ve rir. Yə ni bu proq ra mın kö-
mək li yi ilə bir ba şa veb sə hi fə nin tər cü-
mə si ni əl də et mək müm kün dür. Be lə 
bir xid mə ti ya rat maq im ka nı biz də də 
var. Sa də cə, əmək daş la rı mız tər cü mə-
nin key fi y yə ti nin ar tı rıl ma sı ilə məş ğul 
ol du ğun dan, di gər pro ses lə ri ha zır-
la ma ğa im kan yox dur. Məhz gər gin 
əmə yin nə ti cə si dir ki, ar tıq «dil manc »ın 
əv vəl ki ver si ya sı ilə son ver si ya sı ara-
sın da müs bə tə doğ ru bö yük fərq lər var. 
Son ver si ya da for ma tın sax la nıl ma sı nı, 
səhv söz lə rin al tın dan xətt  çə kil mə si ni, 

tər cü mə pro se sin də is ti fa də çi yə kö mək 
edən di gər pro ses lə rin is ti fa də yə ve ril-
mə si ni gör mək müm kün dür». 

Qeyd edək ki, bu gü nə qə dər gö rü-
lən iş lər la yi hə iş ti rak çı la rı nın qar şı la rı-
na qoy duq la rı məq sə din bir his sə si dir. 
Əsas məq səd sinx ron for mal tər cü mə 
sis te mi ya rat maq dır. Sa də dil lə de sək, 
la yi hə iş ti rak çı la rı ça lı şır lar ki, mik ro-
fo na Azər bay can di lin də da nı şı lan da 
in gi lis di lin də eşi dil sin. Ar tıq bu is ti qa-
mət də Azər bay can nit qi nin ta nın ma-
sı üzə rin də konk ret iş lər gö rü lür. Bu 
sis tem im kan ve rə cək ki, kla viatu ra-
nın kö mək li yi ol ma dan da nı şı lan nitq 
kom pü te rin yad da şı na ya zıl sın.
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tər cü mə pro se sin də is ti fa də çi yə kö mək 

Maşın tərcümə sistemi nədir?

Xalq lar məhz tər cü mə 
ədə biy yat la rı va si tə si lə 
bir-bi ri lə ri nin ta ri xi, adət-
ənə nə si, mə də niy yə ti ilə 

ta nış ola bi lir, söz us ta la rı nın öl-
məz əsər lə ri ni öz doğ ma dil lə rin-
də oxu maq im ka nı əl də edir lər. 
Müəy yən dövr lər də müx tə lif alim 
və fi  lo sofl  ar tər cü mə çi pe şə si nə 
yük sək qiy mət ver miş, mə də ni, iq-
ti sa di və s. əla qə lə rin in ki şa fın da 
onun əvəz siz ro lu nu qeyd et miş-
lər. Dil lə ra ra sı və mə də niy yət lə-
ra ra sı ün siy yə tin spe si fi k for ma sı 
olan tər cü mə yet kin qo şa dil li li yin 
ən yük sək pil lə si dir sə, tər cü mə nin 
ço xəsr lik ta ri xə ma lik zir və si bə dii 
tər cü mə və onun ən çə tin nö vü sa-
yı lan poetik tər cü mə dir. Məhz bu 
ali sə nə tin sa yə sin də xalq la rın bə-
dii tə fək kü rü for ma la şıb-zən gin-
lə şir, mil lət lə rin mə nə vi sər vət lə ri 
bir-bi ri ilə qay na yıb qa rı şa raq bə-
şə riy yə tin mə də ni-ta ri xi tə ka mü-
lü nü tə min edir. 

Poetik tər cü mə nin mə ziy yət lə-
ri, bi rin ci növ bə də, on dan ası lı olur 
ki, kim ki min han sı əsə ri ni han sı 
şə rait də tər cü mə edir və şüb hə siz, 
tər cü mə çi də vur ğun luq la ya na şı, 
də rin bi li yə əsas la nan cə sa rət li tə-
xəy yül ol ma lı dır. Kor ney Çu kovs ki 
bə dii tər cü mə nin yük sək sə nət kar-
lıq proq ra mı nı be lə tə səv vür edir di: 
“Tər cü mə çi nin ya ra dı cı lıq il ha mı 
yal nız o vaxt sə mə rə li ola bi lər ki, o, 
ori ji nal dan ay rıl ma sın, am ma hər-
fən, yə ni söz bə söz, kəl mə-kəl mə tər-
cü mə üsu lun dan ya xa sı nı qur tar sın, 
tə bəs sü mü tə bəs süm lə, mu si qi ni 
mu si qi ilə, sə mi mi li yi sə mi mi lik lə 
tə cəs süm et dir sin, fi k rin kəs kin li yi ni, 
his sin də rin li yi ni, ob ra zın par laq lı-
ğı nı, rəng lə rin və səs lə rin fü sun kar-
lı ğı nı, in to na si ya nın ahəng dar lı ğı nı 
oxu cu ya çat dır sın”. Diq qət ye ti rək: 
Ba har dır gö zə lin bir cüt gö zü də, 
Ağıl baş dan çı xıb kə mən də dü şür. 
Do lub bül bü lü də, qı zıl gü lü də, 
Ha mı bu til si mə, bu bən də dü şür.  

Hey rət için də dir lal me şə lər də, 
Hər yar paq elə bil bir ya şıl bu daq
Sü kut için də dir yu xu lu tə pə, 
Köl gə si uza nıb özün dən qa baq. 

Klas sik al man şair lə ri Y.V.Hö te 
və H.Hay ne nin li rik şeir lə rin dən bir 
qis mi ni al man di lin dən Azər bay can 
türk cə si nə tər cü mə edən mü tər cim 
Ə.Qu ba to vun “Li ri ka” ad lı ki ta bın da 
be lə poetik par ça lar təq dim olu nub. 
Tər cü mə olun muş hər bir əsər tər cü-
mə çi nin sə nət kar lı ğı, us ta lı ğı dır. O, 
hər iki di lin bü tün sə viy yə lə ri ni nə zə-
rə al maq la, ya ra dı cı lıq işi gö rür, di lin 
bü tün im kan la rı nı ye ni in ci lər lə zən-
gin ləş di rir. Bə zən tər cü mə o də rə cə də 
mü kəm məl, tə bii olur ki, oxu cu onu 
ori ji nal əsər ki mi qə bul edir. H.Hay-
ne nin bir şeiri nin tər cü mə sin dən aşa-
ğı da kı mis ra la ra diq qət ye ti rək: 
İla hi, bu gö zəl yay gün lə rin də, 
Ya ra lı ca nım la qəm ye yi rəm mən. 
Çə ki lib me şə nin xəl vət ye rin də, 
Adam lar dan uzaq in lə yi rəm mən. 

Ba ha ra həsr olun muş bu şeirin 
tər cü mə sin dən aşa ğı da kı mis ra-
lar ürə yə ya tan dır:
Alı şıb ba ha rın ma vi göz lə ri,
Ot lar ara sın dan dün ya nı sü zür 
Bu zə rif, bu şeh li bə növ şə lə ri, 
Xə ya lım bir qı zın te li nə dü zür.

Ya ran mış qə naət bun dan iba rət-
dir ki, tər cü mə ori ji na lın məz mu nu 
ilə for ma sı, ru hu ilə hər fi  ara sın da kı 
dialek tik vəh də ti qo ru yub sax la yıb, 
mü qa bil di lin lek sik, sin tak tik, üs lub 
im kan la rı nı, təs vir və ifa də va si tə lə-
ri ni oxu cu ya çat dı rıb. Y.V.Hö te nin 
ən gör kəm li əsə ri “Faust”dan son ra 
ikin ci sı ra da, heç şüb hə siz, ha mı nın 
yek dil lik lə qə bul et di yi ki mi, “Qərb-
Şərq Di va nı“dır. Bu əsər də şair mü-
səl man dün ya sı nın ən məş hur və 
ta ri xi şəx siy yət lə ri nə, o cüm lə dən 
Mə həm məd Pey ğəm bə ri mi zə, da hi 

Azər bay can şairi Ni za mi Gən cə vi-
yə, bü tün dün ya nı lər zə yə sa lan türk 
sər kər də si Əmir Tey mu ra, Ha fi z 
Şi ra zi yə və di gər lə ri nə şeir lər həsr 
edib. Onun “Qərb – Şərq Di va nı“nın 
pro fes sor Ə.Qu ba to vun tər cü mə sin-
də təd qiq və təh lil ob yek ti ki mi se çil-
mə si nin sə bə bi bu dur ki, da hi al man 
şairi nin şah əsə ri nin hər han sı in ki şaf 
et miş ədə bi di lə, o cüm lə dən müasir 
Azər bay can ədə bi di li nə poetik tər-
cü mə si tər cü mə çi lik sə nə ti nin, bir 
növ, en sik lo pe di ya sı na çev ril di yi nə 
gö rə onun də rin dən və hər tə rəfl  i 
öy rə nil mə si bə dii tər cü mə ta ri xi, nə-
zə riy yə si və təc rü bə si ni xey li zən gin-
ləş di rə bi lər. Fik ri miz cə, Hö te ni zən-
gin Şərq mü səl man mə nə viy ya tı na 
qo vuş du ran mən bə İs la mın va le he-
di ci mə nə vi-ru ha ni də yər lə ri olub. 
Cən nə ti vəsf edən əsl mü səl man, 
Elə bil ora nı gö rüb gə lib dir. 
Əlin də İs la mın tə mə li Qu ran, 
Hər sö zü kön lü nə hö rüb gə lib dir- 

de yən Hö te, mü qəd dəs Pey ğəm-
bər Həz rət Mə həm məd Mus ta fa-
nın şəx siy yə ti nə və əməl lə ri nə olan 
hey rət və vur ğun lu ğu nu giz lə də 
bil mə yib. “Ey şi rin co cu ğum” ad lı 
li rik ri cə tin də Hö te dün ya nın pey-
ğəm bər lə ri sı ra sın da Mə həm məd 
Pey ğəm bə ri mi zə ver di yi qiy mə ti, 
ürə yin də gəz dir di yi sev gi ni qa nad lı 
mis ra la rı nın şeiriy yə ti nə çe vi rib: 
Ger çək dən ger çə yə ol du pə na hım 
Ulu Mə həm mə di sən yax şı ta nı 
Bil, yox du Al lah dan baş qa Al la hım, 
De yə rək fəth et di bü tün dün ya nı. 

İr qin dən, di nin dən ası lı ol ma ya raq 
bü tün in san lı ğın, bə şər öv la dı nın mə-
nə vi-ru ha ni dün ya sı na min bir na xış, 
özəl lik və gö zəl lik bəxş edən İs la mi 
zən gin lik lə ri gö rüb də yər lən dir mək, 
əs lin də, ən bö yük in san lıq duy ğu su-
nun, müd rik li yin tən tə nə si dir. Hö te 

həm də özü elm ada mı ol du ğu üçün 
ali mə yük sək qiy mət ve rir: 
Nə qə dər ol sa da şeir lə rim də, 
Qu ra ni-Kə ri mə zidd kə li mə lər. 
Düz yol mü səl ma na fərz ye rin də 
İla hi ni zam la alim dən gə lər. 

O, şərq dün ya sı nın gö zəl lik İla-
hə si Zü ley xa ya it ha fən ya zır:
Uzun bar maq la rın zə rif əli nə, 
Ya ra şır bir qön çə yu xu su ki mi. 
Dün ya nın özü də möh tac dı sə nə, 
Əbə di gö zəl lik qo xu su ki mi. 

Hö te nin öz əsər lə rin də ən çox 
və is rar la di lə gə tir di yi də yər lər 
sev gi və ba rış, hür riy yət, qar daş-
lıq, sa kit lik, gö zəl lik, yax şı lıq dır. 
Da hi sə nət kar in san la rın bir-bi ri-
nə kö mək əli ni uzat ma la rı nı, xoş-
rəf tar ol ma la rı nı töv si yə edir: 
Dar da qa lan la ra kö mək lik et sən, 
Qoy on lar ümid siz qal ma sın heç vaxt. 
Gü lər üz lə bir cə kəl mə söy lə sən, 
Ça rə siz kəs lə rə şə fa ola caq. 

Fik rin, də rin dü şün cə lə rin qa nad-
la rın da, Şərq olay la rın da ənə nə vi, 
di ni-ru ha ni də yər lə ri mi zin gö zün-
dən su içən Hö te nin Qər bin də, Şər-
qin də in san la rı na olan mə həb bət 
duy ğu su onun poezi ya sı nın ana 
xətt  i ni təş kil edir. İn san yer üzün də 
nə yə ba xar sa-bax sın, ora da ən bö-
yük sa nı nı, yə ni Al la hı gö rür: 
Dün ya nın Şər qi də Al la hın dır, bil, 
Dün ya nın Qər bi də bil, Al la hın dır! 
Qü zey də, Gü ney də ay rı yer de yil 
Sülh için də hər xalq, el Al la hın dır! 

Ələk bər müəl li min tər cü mə lə rin də 
kön lü mü zü özü nə ram edən bir duy-
ğu, bir sev gi gör düm. Bu duy ğu, bu 
sev gi nin ən uca qay na ğı nı isə mü səl-
man Şər qin dən, Mə həm məd dün ya-
sın dan al man şairi Hö te nin ürə yi nə, 
zeh ni nə kö çən, işıq lı mis ra la ra çev ri-
lən İla hi eş qin ca zi bə sin də ax tar dım.

Fuad MƏNƏFOV

Hötenin islam sevgisi



Gü nel NA TİQ

  “Qey ri-adi hə yat ya şa ya-
caq san, qey ri-adi bir qa dı nı 
se və cək sən və... uçuş vax tı 
ölə cək sən”. Bu söz lə ri ona 
il lər ön cə bir qa ra çı qa dın 
de miş di.

Bi ri var dı, bi ri yox du, Vi tebsk 
ad lı ba la ca bir şə hər, bu şə hər də 
isə Moy şa Se qal ad lı ba la ca bir oğ-
lan var dı. Çox-çox il lər son ra bu 
ba la ca şə hə rə hə min bu ba la ca oğ-
lan şöh rət gə ti rə cək di.

Moy şa göz aç dı ğı şə hə rə də li cə-
si nə vur ğun idi, onu yük sək lik dən 
seyr et mə yi se vər di, ev lə rin da mı-
na çı xar, or dan ağac la ra, tar la la ra 
və göy üzü nə ba xar dı. 

Vi tebsk ca maatı bu gö zəl li yin fər-
qin də de yil di, on lar ge cə-gün düz iş-
lə yir, ça lı şır, çö rək pu lu qa za nır dı lar. 
Moy şa nın da ailə si yox sul idi. Ata sı 
evə ya ğa bu laş mış fəh lə pal ta rın da 
gə lər di. Cib lə ri tor ba ki mi sal la nar, 
or dan qır mı zı dəs ma lı nın ucu gö rü-
nər di. Uzun, arıq bir adam dı. Moy-
şa lap yax şı xa tır la yır: ata içə ri gi rən 
ki mi ci bin dən kö kə, ar mud çı xa rıb 
da mar la rı çıx mış əliy lə uşaq la ra 
pay la yar dı. Onun ci bin dən çı xan-
lar ma sa nın üs tün də ki ne mət lə rə 
bən zə məz di, on la rın da dı baş qay dı. 
Am ma nə vaxt ki, ata nın cib lə ri tor-
ba ki mi sal lan mır dı və boş olur du, 
hə min gün sö nük, rəng siz ke çər di. 

 “Do ğul du ğum yer də dir, mə nim 
ru hum. Mə nim ru hu mu, tab lo la rı mı 
or da ax ta rın. Mən də or da yam, mə-
nim ru hum da, əsər lə rim də or da dır”. 

Onun əsər lə ri xalq ənə nə siy lə no-
va tor lu ğun qey ri-adi sin te zi idi. Onun 
il ham qay na ğı doğ ma tor paq, onun 
in san la rı, mil li də yər lər idi. Bu əsər lə-
rə ba xan ta ma şa çı nı in cə hiss lər sa rır 
və doğ ma olan, özü nün kü olan nəs-
nə lə rə can atır dı. Bu əsər də hər şey in-
sa nın özü nün kü idi. Hətt  a bu lud la rın 
üs tüy lə uçan in san lar da əf sa nə yə ox-
şa mır dı. Bu əsər lər də hər şey o qə dər 
qə dim, o qə dər tə zə idi ki…

Bu, Moy şa Se qa lın-Mark Şa qa lın 
dün ya sı idi.

“Öz di lin də” da nı şan 
ilk əsər lər

20-ci əsr Qərb avan qar dı nın gör-
kəm li nü ma yən də si, da hi rəs sam 
Mark Şa qal (Moy şa Se qal) 1887-ci il də, 
Ru si ya İm pe ri ya sı nın Vi tebsk qu ber-
ni ya sın da, yə hu di ailə sin də dün ya ya 
gə lib. Vi tebsk rəs sam lıq mək tə bin də 
rəng lə rin sir ri ni öy rə nib. Am ma Şa-
qa lın qa nad lı dün ya sı hər za man ye ni 
yer lə ri fəth et mə yə can atıb.

Gün lə rin bi rin də Şa qal ci bin də 
vur-tut 27 rubl, Vi tebsk dən Pe ter-
bur qa gə lir. De mək olar ki, di lən çi 
kö kün də ya şa yır dı, am ma o, bu nun 
fər qin də be lə de yil di. Gənc rəs sam 
Pe ter burq da çap edi lən avan qard çı 
jur nal la rı hə yə can la oxu yur, tez-tez 
no va tor sər gi lə ri nə ge dir di. Fran sız 
fo viz mi, al man eksp res sioniz mi, 
ital yan fu tu riz mi, elə cə də, baş qa 
cə rə yan lar ye ni və cəl be di ci idi. 

Şa qal ye ni lik lə ri əxz edir di, an-
caq bü tün cə rə yan lar dan kə nar da 
öz üs lu bu nu ya ra dır dı. İlk iş lə rin-
dən ar tıq o, öz “di lin də” da nış ma-
ğa baş la mış dı. 

1909-cu ilin ya yın da o, Vi tebsk-
də zər gər qı zı Bel la Ro zen feld lə ta-
nış olur. Bu ta nış lı ğı ilk ba xış dan 
mə həb bət də ad lan dır maq olar dı: 
“O su sur-mən də su su ram. Elə 
bil, biz çox dan ta nı şıq və mə nim 
haq qım da o, hər şe yi bi lir”, – de-
yə rəs sam “Mə nim hə ya tım” av to-
bioq ra fi k ki ta bın da ya zır dı, - “Elə 
bil o, ömür bo yu mə nim ya nım da, 
lap ya xın lı ğım da olub, hə mi şə mə-
ni iz lə yib, hal bu ki mən onu ilk də-
fə dir gö rür düm!”

Bi rin ci Pa ris döv rü
Şa qal bir ne çə il Pe ter burq da ya-

şa yır və təh sil alır. Am ma Av ro pa-
nın nə fə si ni duy maq üçün Pa ri sə 
get mə yi ar zu la yır. 1910-cu ilin av-
qus tun da Döv lət Du ma sı nın de-
pu ta tı Mak sim Vi na ver Moy şa ya 
Pa ris də təh sil al maq üçün tə qaüd 
tək lif edir. Gənc rəs sam məm nu-
niy yət lə tək li fi  qə bul edir.

Pa ris də Moy şa Se qal özü nə av-
ro pa sa ya ğı ad və so yad gö tü rür: 
“Mark Şa qal”. Bi rin ci il o, stu di ya 
ki ra yə edir, aka de mi ya lar da sər-
bəst dərs lər də iş ti rak edir, ge cə lər 
iş lə yir, gün düz lər sa lon lar da, qa-
le re ya lar da da hi rəs sam la rın iş lə-
ri nə ta ma şa edir.

1914-cü ilin ya zın da Şa qal bir ne-
çə tab lo suy la Ber li nə, bey nəl xalq 
sər gi yə yo la dü şür. Sər gi uğur la 
ke çir və rəs sam Ber lin dən bö yük 
ümid lər lə qa yı dır. Bu ərə fə də Şa-
qal qo hum la rı nı və Bel la nı gör mək 
üçün bir ne çə gün lük Vi tebs kə yol-
la nır. An caq bu də fə ki sə fə ri uzun 
çə kir. Çün ki Bi rin ci dün ya mü ha-
ri bə si baş la yır və rəs sa mın Av ro-
pa ya dö nü şü qey ri-müəy yən vax-
ta qa lır.

Sev gi dən də güc lü
Şa qal və Bel la 1915-ci il də ev-

lə nir lər. “Qey ri-adi bir qa dı nı 
se və cək sən”… On la rın ni ka hı, 
doğ ru dan da, müm kün ol ma ya nı 
müm kün edir: Şa qa la qey ri-adi, 
ila hi mə həb bət bəxş edir.

 Bu hiss lə rin za ma na və mə ka na 
dəx li yox idi. Şa qa lın tab lo su nu- 
“Sev gi li lə rin şə hər üzə rin də uçu-
şu”nu xa tır la yın. O, ar tıq bi lir di ki, 
sev gi ne cə də rin ola bi lər, in sa nı 
ne cə qa nad lan dı ra bi lər… 

Hətt  a çox-çox il lər son ra, Bel la nın ölü-
mün dən son ra da, Şa qal ona olan hiss lə-
ri nin rəs mi ni çə kir. Onun bü tün qa dın 
ob raz la rın da Bel la nın ciz gi lə ri var.

Hə lə lik isə, Şa qal və onun qəh rə-
man la rı bu lud la rın üs tün də dir... Doğ-
ma yer lər köh nə xa ti rə lə ri oya dır, Şa-
qal nos tal ji hiss lə rə qa pı lır; bir vaxt lar 
onu “mək tə bə yo la sa lan və qar şı la yan 
ul duz lar”, bu qə dər xiff  ə ti ni çək di yi 
göy üzü ye nə onun la dır. Şa qal bö yük 
səy lə iş lə yir, doğ ma yur du na, Bel la ya 
mə həb bə ti ni tə rən nüm edir. Və tə ni nə, 
xa nı mı na son suz mə həb bət rəs sa mı 
qa nad lan dı rır… Elə cə də, bu il lər də 
Şa qal “Mə nim hə ya tım” av to bioq ra fi k 
əsə ri ni yaz ma ğa baş la yır.

1916-cı il də Şa qal Bel la və qı zı İdoy la 
Mosk va ya gə lir. Tez li kə teatr da işə dü-
zə lir, ta ma şa la rın de ko ra si ya la rı üçün 
es kiz lər ha zır la yır. Am ma bur da Şa qal 
özü nü Av ro pa da qal mış tab lo la rı ki mi, 
ya rım çıq hiss edir.

“Teat rın di rek to ru nun qə bu lun da-
yam. Nə ha yət ki, o mə ni qə bul et di… 
Teatr üçün pan no al maq la zım dır. Rəis 
isə gü lüm sə yir: “İn di müm kün de yil, 
sa bah gə lin”. Və iki il dir ki, be lə cə da-
vam edir. Ye tər ar tıq. Mən bur da yad 
və öge yəm. Ber lin də və Pa ris də mə ni 
ya rım çıq qal mış tab lo la rım göz lə yir”...

“Sən ar tıq məş hur san”
Şa qal ailə si isə Ber li nə yo la dü-

şür. Mə lum olur ki, 1914-cü il Ber-
lin sər gi sin də onun bü tün tab lo la rı 
sa tı lıb. Qo no ra ra gə lin cə, infl  ya si-
ya öz işi ni gö rüb. Hə min tab lo lar-
dan ona ça ta caq pul la ra isə yal nız 
bir qu tu si qa ret al maq olar...

1923- cü il də Ber lin nəş riy ya tı 
Şa qa la “Mə nim hə ya tım” ki ta bı nı 
öz il lüst ra si ya la rıy la nəşr et dir mə-
yi tə kif edir. O, tək li fi  qə bul edir və 
qra vü ra sə nə ti ni öy rən mə yə baş la-
yır. 1923-cü ilin ya zın da köh nə pa-
ris li dos tun dan mək tub gə lir: “Pa-
ri sə qa yıt. Sən ar tıq məş hur san”. 

Şa qal Pa ri sə qa yı dır. 8 il qa baq əsər-
lə ri ni bu şə hər də qo yub get miş di. 

Am ma ona şöh rət gə ti rən hə-
min tab lo la rı ta pa bil mir. 

Şa qal yad da şı na 
ar xa la nır, bü tün 
gü cü nü top la yır, 
şə kil lə rin və rep-
ro duk si ya la rın 

kö mə yi lə “bi rin ci 
Pa ris döv rü”nün 

tab lo la rı nı çə kir: 
“Ad gü nü”, “Mən və 

kən dim”, “Vi tebsk 
üzə rin də” və s.

1923-cü il də na şir və kol lek-
sioner Amb ruaz Vol lar Mark Şa-
qa la han sı sa bir məş hur əsə rə il-
lüst ra si ya lar çək mə yi tək lif edir. 
Şa qal se çim də sər bəst idi, o, Qo-
qo lun “Ölü can lar” əsə ri ni se çir və 
işin öh də sin dən mə ha rət lə gə lir. 

Mark Şa qal Av ro pa nı və bü tün dün-
ya nı gə zib-do la şır. Bir cə Ru si ya əv vəl-
ki ki mi yad və ögey dir. 1927-ci il də 
uşaq lıq dos tu na gön dər di yi mək tub-
la rın bi rin də Şa qal ya zır: “Mən, de mək 
olar ki, Ru si ya dan ta ma mi lə qop mu-
şam. Mə nə heç kim mək tub yaz mır 
və mə nim də ya za ca ğım bir kim səm 
yox dur. San ki mən or da do ğul ma mı-
şam. Hal bu ki, mən Vi tebs ki tez-tez xa-
tır la yı ram. Onun tar la la rı nı, ağac la rı nı 
və xü su si lə də göy üzü nü…”

Ma raq lı dır ki, 1973-cü il də SS Rİ-yə 
gə lən (bu, onun so nun cu sə fə ri olur) 
Şa qal Vi tebs kə baş çək mir. Son ra lar 
rəs sam doğ ma şə hə rə get mə mə si nin 
sə bə bi ni be lə izah edir: “Mən Vi tebs ki 
hər şey dən çox se vi rəm, ona gö rə yox 
ki, or da do ğul mu şam, ona gö rə ki, bü-
tün hə ya tım bo yu mə nə bəs edə cək 
rəng lə ri or dan al mı şam... Bü tün öm-
rüm bo yu mən ora nın xiff  ə ti ni çək mi-
şəm... Mən hə mi şə ora nı xa tır la yı ram... 

Elə ona gö rə də, im ti na et dim. Axı or da 
in di mə nim gör dü yüm dən, xa tır la dı-
ğım dan çox-çox baş qa, fərq li hə yat var. 
Bu, mə nim üçün bö yük zər bə olar dı. 
Bu, mə nim üçün keç mi şi itir mə yə bə-
ra bər olar dı. İn sa nın öz keç mi şin dən 
ay rıl ma sı çox çə tin dir”. 

Mü ha cir hə ya tı
30-cu il lər ya xın la şır. Ar tıq Al ma-

ni ya da na sist çək mə lə ri nin sə si gə-
lir. Ye ni an ti se mit qa nun lar qə bul 
olu nur. Ber lin də “De ge ne ra tiv in-
cə sə nət” ad lı sər gi nü ma yiş olu nur. 
Sər gi də bir yə hu di ki mi, Şa qa lın da 
əsər lə ri var. O, ar tıq Ber lin də qa la bil-
mə yə cə yi ni an la yır, Ame ri ka sə fi r li-
yi nin kö mə yi lə ailə siy lə bir gə gə miy-
lə Bir ləş miş Ştat la ra yo la dü şür.

Av ro pa dan xey li mü ha cir qə bul 
et miş Ame ri ka da in cə sə nə tə ma-
raq ar tır. Mü ha cir lə rin li man şə hə-
ri nə çev ril miş Nyu-York da sər gi lər 
açı lır, “Qür bət də do ğu lan in cə sə-
nət” ad lı təd bir lər ke çi ri lir.

An ri Ma tis sin oğ lu Pyer Ma tiss Şa-
qa la öz qa le re ya sın da iş lə mə yi və sər-
gi lər ke çir mə yi tək lif edir. Şa qal işə 
baş la yır. Av ro pa dan gə tird yi ya rım-
çıq tab lo lar öz rəs sa mı nı göz lə yir di. 

 “Öm rüm mö cü zə göz lə mək lə ke-
çib”, –de yir di Şa qal. Na ğıl va ri mo tiv-
lər, qey ri-adi ob raz lar bu nu təs diq lə-
yir. San ki bu lud la rın üs tün də keç miş di 
bü tün hə ya tı. Real lı ğı na ğıl lar la sin tez 
et miş di. Pa ri sə dö nə cə yi gü nü də, be-
lə cə, mö cü zə ki mi göz lə yir di. 

Və nə ha yət, 1944-cü il. Mü ha ri-
bə ba şa ça tıb, ar tıq Pa ri sə dön mək 
olar. Şa qal se vin cin dən ye rə-gö yə 
sığ mır dı, ye nə ha ra da sa uzaq lar-
da, bu lud la rın üs tün dəy di...

Am ma göz lə mə di yi real lıq lar da 
var dı. Elə real lıq lar ki, bun la rı xoş-
bəxt son luq lu na ğıl lar la sin tez et-
mək heç cür müm kün de yil di. 

 Pa ri sə dö nə cə yi gü nün hə yə ca-
nı nı ya şa dı ğı an lar da qə fi l fa ciə üz 
ver miş di. Şa qa lın se vim li hə yat yol-
da şı Bel la dün ya sı nı də yiş miş di.

“Hər şey zül mə tə qərq ol du”, - 
de yə rəs sam son ra lar ya zır dı. Onu 
ya şa dan iki na ğıl dan bi ri qə fi l bit-
miş di. Bu na ğı lın bi ri Bel la idi, o 
Bel la ki, onu qə fi l tərk et miş di.

O bi ri si isə sə nə ti idi, o sə nə-
ti ki, Bel la nın get mə si onu da 
sus dur muş du.

Rəs sam ay lar la heç nə çək mir. 
Özü nə qa pı lır, di nib-da nış mır, səs-
siz cə otu rub evin qa ba ğın dan axan 
ça yı seyr edir.

Yal nız 9 ay dan son ra Şa qal əli nə 
fır ça alıb iki rəsm çə kir. Bu əsər lə rin 
iki si də hə yat yol da şı, sev gi li si, il-
ham pə ri si Bel la ya həsr olun muş du: 
“Toy işıq la rı” və “Onun ya nın da”.

Bir vaxt lar: - “Bi zim hə ya tı mız da 
yal nız bir rəng var, o da sev gi nin rən-
gi dir” - de yən rəs sam ye ni dən hə ya-
tı na bu rəng lə mə na ve rir. Bel la bu 
əsər lər də ye nə can lı, gö zəl idi və Şa-
qa la bü tün hə ya tı nı ye ni dən həsr et-
mə yə ha zır idi. Şa qal be lə gö rür, be lə 
hiss edir di... O, hə ya tı nın son gü nü-
nə qə dər Bel la haq qın da san ki qa dın 
hə lə də hə yat day mış ki mi, da nı şır dı: 
“Bel la hə lə də özü nün se vim li ağ - 
qa ra ge yi min də mə nim əsər lə rim də 
sü zür, sə nət yo lu ma işıq sa lır… Və 
mən heç bir tab lo nu onun xe yir- 
duası nı al ma mış bi tir mi rəm”…

So nun cu “uçuş”
28 may 1985-ci il də 98 yaş lı rəs sam 

ema lat xa na sı na lift lə qal xar kən qə-
fi l ürə yi da ya nır. Qa ra çı qa dı nın il lər 
ön cə de di yi söz lər çin olur. Bö yük rəs-
sam Mark Şa qal elə “uçuş” vax tı dün-
ya sı nı də yi şir. O Mark Şa qal ki, onun 
tab lo la rın da adi in san lar qa nad lı hiss-
lə rin xoş bəxt li yi ni ya şa yır dı...
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yır. 1923-cü ilin ya zın da köh nə pa-
ris li dos tun dan mək tub gə lir: “Pa-
ri sə qa yıt. Sən ar tıq məş hur san”. 

Şa qal Pa ri sə qa yı dır. 8 il qa baq əsər-
lə ri ni bu şə hər də qo yub get miş di. 

Am ma ona şöh rət gə ti rən hə-
min tab lo la rı ta pa bil mir. 

Şa qal yad da şı na 
ar xa la nır, bü tün 
gü cü nü top la yır, 
şə kil lə rin və rep-
ro duk si ya la rın 

kö mə yi lə “bi rin ci 
Pa ris döv rü”nün 

tab lo la rı nı çə kir: 
“Ad gü nü”, “Mən və 

kən dim”, “Vi tebsk 
üzə rin də” və s.

qanadlı hisslərin rəssamı



Söz süz ki tab
Avst ra li ya ya zı çı sı və rəs-

sa mı Şon Ta nı “vi zual 
he ka yə çi li yin ən ma hir 
us ta sı” ad lan dı rır lar. 

“Pi xar” nəş riy ya tın da ça lı şan Ş.Tan 
“Qır mı zı ağac” ki ta bı na gö rə bir 
sı ra bey nəl xalq mü ka fat la ra, “Heç 
kə sə məx sus ol ma yan nəs nə” ki-
ta bı əsa sın da çə kil miş mul tip li ka-
si ya fi l mi nə gö rə 2011-ci il də “Os-
kar” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb, elə 
hə min il də ona uşaq ədə biy ya tı sa-
hə sin də ən nü fuz lu Ast rid Lindq-
ren mü ka fa tı təq dim edi lib. 

Şon Tan  20-dən ar tıq ki ta ba il-
lüst ra si ya çə kib. Onun 2006-cı il də 
nəşr olun muş “The Ar ri val” (Son 
mən zil) qra fi k ki ta bı isə müəl li fi  nə 
bü tün dün ya da şöh rət qa zan dı rıb. 
Mə sə lə bu ra sın da dır ki, ki tab da 
bir cə hərf işa rə si be lə yox dur.

Əv vəl cə ki tab da söz olub. Am-
ma Şon ki tab üzə rin də iş lə di yi 
müd dət də (bu iş dörd il çə kib) 
söz lə rin sa yı get-ge də aza lıb, son-
ra isə mə lum olub ki, on lar heç la-
zım de yil, hər şe yi il lüst ra si ya la rın 
kö mə yi ilə çat dır maq olar. 

Bir çox adam la rın hər şe yi at ma-
ları nın və ailə lə ri ni – ar vad-uşaq la-
rı nı, dost la rı nı atıb ta nı ma dıq la rı, 
gə lə cə yin dən xə bər dar ol ma dıq la rı 
na mə lum öl kə yə sə ya hət et mə lə ri-
nin sə bə bi nə dir? Hə min qra fi k ro-
man hər bir qaç qı nın, doğ ma ocaq-
la rı nı tərk edib bu cür yol qət edən 
bir ada mın ta rix çə si dir.

Söz süz ki tab – köç kü nün ye ni 
aləm də sus qun lu ğu nu və tən ha-
lı ğı nı açıq-aş kar çat dır maq üçün 
ye ga nə üsul dur.

Ro ma nın qəh rə ma nı, sa də cə, baş-
qa öl kə yə, ta ma mi lə yad olan alə mə 
yol lan mır. Onun la hə min yer də za-
hi rən öz iti nə ox şa ma yan bir it ara-
sın da əsl dost luq ya ra nır. 

Tə sa dü fi  de yil ki, Şon Ta nın ya-
ra dı cı lı ğı ilə ta nış olan lar ki ta bı əsl 
sə nət əsə ri ki mi qə bul edir lər. Ki tab 
Bo lon ya Ra qas si mü ka fa tı na la yiq 
gö rü lüb, ən yax şı şə kil li ki tab sa yı lıb.

Hazırladı: NƏRİMAN
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  “No tos” təş ki la tı son yüz il də türk ədə biy ya tı nın ya rat dı ğı də yər-
lə rə qiy mət ver mək üçün sor ğu ke çi rib. Sor ğu da 181 ya zı çı iş ti rak 
edib və on lar ədə bi aləm də baş ve rən 40 ən əla mət dar ha di sə ni 
qeyd edib lər. Ya zı çı la rın fi k rin cə, hə min ha di sə lər bun lar dır:

1. Ədə biy yat üz rə No bel Mü ka-
fa tı nın Or xan Pa mu ka ve ril mə si

2. Na zim Hik mə tin ya ra dı cı lı ğı
3. Türk poezi ya sın da kı ikin ci 

ye ni lik çi lik
4. Sait Faik və onun “Aləm dağ-

da bir ilan var”  əsə ri.
5. Oğuz Atay və “Tu tu na bil mə-

yən lər” ro ma nı
6. Ya şar Na bi Na yı rın “Var lıq” 

dər gi si
7. Ha san Ali Yü cel və onun tər-

cü mə sə fər bər li yi
8. Ya şar Ka ma lın ya ra dı cı lı ğı
9. Ah met Ham di Tan pı na rın ya-

ra dı cı lı ğı
10. 1950-ci il lər nəs li nin he ka yə 

us ta la rı
11. “Qə rib” cə rə ya nı (Or xan Və li, 

Ok tay Rı fat, Me lih Cöv dət An day)
12. Ər dal Özün 1981-ci il də qur-

du ğu “Can ya yın la rı” nəş riy ya tı

13. Or xan Pa mu kun ya ra dı cı lı ğı
14. Enis Ba tu run 1982-ci il də ya rat-

dı ğı “Ya pı Kre di ya yın la rı” nəş riy ya tı
15. Bil gə Ka ra su nun ya ra dı cı lı ğı
16. “Ye ni Dər gi” və “De ya yı ne-

vi” nəş riy ya tı nın ya ra dıl ma sı
17. Türk Ədə biy ya tı nı Xa ric də 

Ta nıt ma (TE DA) la yi hə si
18. Yu suf Atıl ğa nın “Ana yurt 

ote li” ro ma nı
19. Müx tə lif ədə biy yat jur nal la-

rı nın ya ran ma sı
20. Enis Ba tu run ya ra dı cı lı ğı
21. 1980-ci il lə rin əv vəl lə rin də 

“İle ti şim ya yın la rı” nəş riy ya tı nın 
ya ran ma sı

22. Ki tab əla və lə ri nin çap edil-
mə si və “Ra di kal ki tab” nəş riy ya-
tı nın ya ra dıl ma sı

23. Ya şar Na bi Na yır tə rə fi n dən 
“Var lıq ya yı ne vi” nəş riy ya tı nın 
ya ran ma sı

24. İh san Ok tay Ana rın ya ra dı cı lı ğı 
25. Ha san Ali Top ta şın ya ra dı cı lı ğı
26. “Me tis ya yın la rı” nəş riy ya tı-

nın ya ran ma sı
27. Me met Fuatın mo der nist ya-

ra dı cı lı ğı
28. “Ada m Öy kü” ədə biy yat jur-

na lı nın nəşr olun ma sı
29. İn ter net mə ka nı ədə biy ya tı-

nın ya ran ma sı
30. Ya şar Ka ma lın “İn cə Məm-

məd” ro ma nı
31. Ki tab sər gi lə ri və TÜ YAP-ın 

(Tür ki yə Na şir lər Bir li yi) ya ran ma sı
32. Or xan Və li Ka nı kın ya ra dı cı lı ğı
33. Edip Can se və rin ya ra dı cı lı ğı
34. Fa zıl Hüs nü Dağ lar ca nın ya-

ra dı cı lı ğı
35. Tür ki yə nin Frank furt Ki tab 

Sər gi sin də Fəx ri Qo naq ol ma sı
36. Na zim Hik mə tin “Məm lə kə-

tim dən in san mən zə rə lə ri” əsə ri
37. Mu tat han Mun qa nın ya ra dı-

cı lı ğı
38. Nu rul lah Ata çın tən qi di əsər lə ri
39. Or xan Ka ma lın ya ra dı cı lı ğı
40. Ro man “part lay şı”.

Ya ra dı cı lıq pro se si ni ri-
ya zi cə hət dən də qiq 
for mul lar la təs vir et-
mək çə tin dir, bu iş 

həd dən ar tıq fər di dir və daim 
ya zı çı la rın qa bi liy yə tin dən, du-
yu mun dan və təc rü bə sin dən 
ası lı dır. Məş hur qə ləm sa hib lə-
ri nin bir ço xu ya zı pro se si ba-
rə də öz fi  kir lə ri ni qə lə mə alıb. 
On lar dan bə zi lə ri ni oxu cu la ra 
təq dim edi rik. 

Hen ri Mil ler
Hen ri Mil ler  “Xər çəng tro pi-

ki” ro ma nın da 11 şəx si nə si hə ti ni 
qə lə mə alıb ki, məhz hə min nə si-
hət lər ya zı çı ya əsə ri ni bi tir mə yə 
im kan ve rib. O, ey ni za man da, 
özü üçün iş re ji mi tər tib edib, 
ro man üzə rin də iş lə yər kən özü 
qoy du ğu qay da la rı cid di şə kil də 
ye ri nə ye ti rib.
1. Bir işi ba şa çat dır ma mış di gər 

işə baş la ma.
2. Ye ni ki tab yaz ma ğa baş la ma, 

“Tut qun ba har”a ye ni fə sil əla-
və et mə.

3. Əsə bi ləş mə. Əli nin al tın da olan-
lar la sa kit, nə şəy lə, gö tür-qoy 
elə mə dən iş lə.

4. Ov qa tı na gö rə yox, proq ra ma 
əsa sən iş lə. Müəy yən olun muş 
vaxt da da yan.

5. Ya rat maq müm kün ol ma yan da 
da iş lə mək olar.

6. Tor pa ğı ye ni güb rə lər lə yum-
şalt maq əvə zi nə, nə ti cə ni hər 
gün möh kəm lən dir.

7. İn san ki mi qal! Adam lar la gö-
rüş, ün siy yət də ol, əgər ürə yin 
is tə yir sə, iç.

8. Qoş qu atı na çev ril mə! Yal nız 
zövq ala-ala iş lə.

9. Ke fi n is tə yən də iş lə yib ha zır la-
dı ğın proq ra mı da ğıt, am ma sə-
hə ri gün hə min proq ra ma qa yıt. 
Özü nü yı ğış dır. Ət ra fın la əla qə-
ni mi ni mu ma en dir. Ar tıq şey-
lər dən qur tul.

10.Yaz maq is tə di yin ki tab la rı unut. 
Yal nız yaz dı ğın ba rə də fi  kir ləş.

11.Baş lı ca sı – daim yaz maq dır. 
Dost la ra, sər gi yə, mu si qi yə, ki-
no ya son ra vaxt ta par san. 

Con Steyn bek
Pu lit ser və No bel mü ka fat la rı lau-

reatı Con Steyn bek mətn lə rin ya zıl-
ma sı na so sializm realiz mi ru hun da 
ya naş ma sı ilə fərq lə nib – yal nız hə-
qi qə tən va cib say dı ğı nı qə lə mə alıb. 
O, 1975-ci il də “The Pa ris Re view” 
jur na lı na ver di yi mü sa hi bə sin də 
şəx si ya ra dı cı lıq sir lə ri ni bö lü şüb.

1. İşi ni zi nə vaxt sa ba şa çat dı ra-
ca ğı nız ba rə də qə tiy yən dü-
şün mə yin. Fi kir ləş mə yin ki, 
400 sə hi fə yaz maq la zım dır, 
gün də bir cə sə hi fə ya zın, bu 
kö mək edə cək. Gün lə rin bi rin-
də əsə ri ni zi bi tir di yi ni zə təəc-
cüb lə nə cək si niz.

2.  Sər bəst və müm kün qə dər sü rət lə 
ya zın, fi  kir ləş dik lə ri ni zin ha mı sı-
nı ka ğı za kö çü rün. Əsə ri ni zi axı ra 
çat dı ra na qə dər üzə rin də dü zə liş 
apar ma yın və üzü nü kö çür mə-
yin. Adə tən, ya zı pro se sin də üzü-
nü kö çür mək – irə li get mə yə can 
at ma maq dan baş qa, bir şey de yil. 
Bu, həm də yal nız ma te rial üzə-
rin də özü nü unu dub iş lə yən za-
man ya ra nan sər bəst fi  kir axı nı na 
və rit mə ma ne olur.

3. Oxu cu audi to ri ya nı zı unu dun. 
Bi rin ci si, si ma sız küt lə si zi ölüm-
cül şə kil də qor xu da caq, ikin ci si, 
hə min küt lə ədə biy yat da yox, 
yal nız teatr da möv cud dur. Ədə-
biy yat da si zin audi to ri ya nız bir 
oxu cu dan ibarətdir. Mən be lə 
bir nə ti cə yə gəl mi şəm ki, bə zən 
ta nış la rı nız dan bi ri ni seç mək, ya-
xud tə xəy yü lü nüz də bir oxu cu 
ob ra zı uy dur maq və onun üçün 
yaz maq da ha yax şı olar.

4. Əgər səh nə, ya xud fə sil alın mır-
sa, da ha yax şı ya za bi lə cə yi ni zi 
fi  kir lə şir si niz sə, hə min epi zo dun 
üzə rin dən ke çin və əsə rin da va-
mı nı ya zın. İşi ni zi ba şa çat dı ran-
da hə min ye rə bir da ha qa yı da 
bi lər si niz. On da gö rə cək si niz ki, 
na ra zı qal ma ğı nı zın sə bə bi, sa də-
cə, mət nin hə min his sə si nin ye-
rin də ol ma ma sın dan iba rət imiş.

5. Si zin üçün mət ni ni zin di gər his-
sə lə rin dən da ha də yər li olan epi-
zo da eh ti yat la ya na şın. Adə tən, 
be lə epi zod lar bü tün əsə rin sü jet 
xətt  i ilə o qə dər də uz laş mır.

6. Əgər dialoq ya zır sı nız sa, qə lə mə 
al dı ğı nı zı uca dan söy lə yin. Yal-
nız bu za man hə min dialoq əsl 
nitq ki mi səs lə nə cək.

Çağdaş türk ədəbiyyatında
40 əlamətdar hadisə

Con Steyn bek

sa, da ha yax şı ya za bi lə cə yi ni zi 
fi  kir lə şir si niz sə, hə min epi zo dun 
üzə rin dən ke çin və əsə rin da va-
mı nı ya zın. İşi ni zi ba şa çat dı ran-
da hə min ye rə bir da ha qa yı da 
bi lər si niz. On da gö rə cək si niz ki, 
na ra zı qal ma ğı nı zın sə bə bi, sa də-
cə, mət nin hə min his sə si nin ye-
rin də ol ma ma sın dan iba rət imiş.

5. Si zin üçün mət ni ni zin di gər his-

Yazıçılar
necə yazıblar?



  “Yay” qa le re ya sı 2015-ci ilin 
ilk sər gi si nə start ve rib. Al-
ma ni ya lı kon sep tual rəs sam 
Marq ret Ay her “Təs vir lə rin 
qu ru lu şu” ad lı sər gi si ilə sə-
nət se vər lə rin gö rü şü nə gə lib. 
Zi ya rət çi lər mart ayı nın 19-
na ki mi da vam edə cək sər-
gi də ba rok ko üs lu bun da iş-
lən miş qo be len lər lə ta nış ola 
bi lə cək lər.

Marq ret Ay her 1955-ci il də 
Ber lin də ana dan olub. 1973-
1979-cu il lər də Düs sel dorf Mil li 
İn cə sə nət Aka de mi ya sın da ali və 
ma gistr təh si li alıb.

M.Ay her, öz şöh rə ti ni klas sik 
və ba rok ko ob raz la rı nı bir ləş dir-
di yi iri qo be len lə rin müəl li fi  ki-
mi şöh rət qa za nıb. 

Onun qo be len lə rin də, əsa-
sən, çap və elekt ron for mat da 
möv cud olan fo to və rek lam 
ob raz la rı əks et di ri lir. Rəs sam 
əsər lə rin də yal nız ona xas olan 
tərz də müasir lik lə klas sik ir sin 
sim biozu nu, sin te zi ni, vəh də ti ni 
təq dim edir. Bu cə hət onun qo-
be len lə ri ni gü nü müz lə səs ləş di-
rir. Ay her rəsm lə rin də heç vaxt 
ya ra dan möv qe yin dən çı xış et-
mir. O, ha di sə lə ri hə mi şə əsə rin 
ob yek ti olan şəx sin ba xış bu ca-
ğın dan gör mə yə ça lı şır, klas sik 
ob raz la ra mü ra ciət edir. Da ha 
son ra müasir döv rə uy ğun laş-
dı ra raq ma raq lı iş ər sə yə gə ti-
rir. Kol laj və mon taj eff  ekt lə ri 
ilə əsər lə ri ni ta mam la yır. Marq-
ret Ay her bi lə rək dən “oğur”lu-
ğa yol ve rir. Rəs sam bu sə nə tin 
əsas la rı na sa diq ol du ğu nu öz qo-
be len lə ri ilə sü but edir.

Bu me dia-qo be len lə ri ucuz ba-
şa gəl sə də, yük sək tex no lo gi ya-
la ra söy kə nən sə na ye məh su lu 
ol duq la rı üçün sə nət se vər lə rin 
xü su si ma ra ğı na sə bəb olur. 

Qeyd edək ki, qo be len sə nə ti-
nə aid mə lu mat la ra ilk də fə Ho-
me rin “Odis se ya”sın da rast gə li-
nir. Məş hur Ro ma şairi Ovi di nin 
“Me ta mor foz lar” əsə rin də isə 
qo be len ha zır la maq üçün to xu-
cu dəz gah lar dan və on la rın üzə-
rin də əks olun muş na xış lar dan 
bəhs olu nur. Sə lib yü rüş lə ri za-
ma nı av ro pa lı lar xa lı is teh sa lı ilə 

ya xın dan ta nış olub və ge ri qa yı-
dar kən öz lə ri ilə şərq us ta la rı nın 
qo be len və ya şpa ler ad la nan to-
xu cu luq əsər lə ri ni qə ni mət ki mi 
gö tü rüb lər. Qo be len lər şərq də 
gün də lik is ti fa də üçün nə zər də 
tu tul muş du sa, qərb də on lar za-
də gan nə sil-nə ca bə ti nin, zən gin 
hə yat tər zi nin, dün ya gö rü şü nün 
rəm zi ki mi qə bul olu nur du. Za-
man öt dük cə qo be len lər sa ray bə-
zək-dü zə yi nin əsas ele ment lə ri nə 

çev ril di lər. O vaxt dan eti ba rən bu 
sə nət nü mu nə lə ri me mar lı ğın ay-
rıl maz tər kib his sə lə ri nə çev ri lib.

Sər gi də nü ma yiş olu nan iri-
for mat lı ba rok ko qo be len lə ri nin 
əsas möv zu su ma raq lı me dia 
şə kil lə rin dən, mət buat fo to la rın-
dan və in for ma si ya cə miy yə ti mi-
zin iko na la rın dan gö tü rü lüb. Bu 
iko na lar isə klas sik dövr dən bu 
gü nə qə dər gə lib çı xan ob raz la-
rın is ti fa də sin dən ya ra nıb.

Sər gi də Marq ret Ay he rin sək-
kiz əsə ri nü ma yiş olu nur. “Şərq-
sa ya ğı idil liy ya”, “Hey va nat alə-
mi və oyun baz lar” , “Diana öz 
alə min də” , “Oyun baz in san 1” 
və “Oyun baz in san 2” , “Həv-
va nın gö zü nə ra ket cil din də gö-
rü nən Zevs” , “Qəh rə man lar 2”, 
“Ti sian ba rə də” əsər lə ri mə də ni 
və ar tis tik akt ola raq XX əsr də 
kol laj və mon ta jın mey da na gəl-
mə sin dən son ra ya ra nıb.  

Müəl lif əsər lə rin də qo be len 
ema lı nın əsas qay da la rı na riayət 
edir. Çər çi və ni qo be len ənə nə si nə 
uy ğun ola raq hey va nat alə min dən 
gö tü rür. Əsə rin əsas mo tiv lə ri ni 
isə müasir möv zu lar dan se çir. 

Sər gi nin qı sa müd dət fəaliy yət 
gös tər mə si nə bax ma ya raq ta ma-
şa çı ma ra ğı nı yük sək qiy mət-
lən dir mək olar. Al man rəs sa mın 
əsər lə ri yer li sə nət se vər lər tə rə fi n-
dən rəğ bət lə qar şı la nıb.
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Qərbin Şərqdən əxz etdiyi
sənət nümunəsi - QOBELENLƏR

Ha zır da Be la ru sun Bob-
ruysk şə hə rin də ya şa-
yan soy da şı mız, gənc 
rəs sam Ra sim Hə sə-

nov is te da dı ilə gö rən lə ri hey rət-
lən di rə bi lib.  Gür cüs ta nın Qar da-
ba ni ra yo nun da do ğu lan bu gənc 
xü su si rəs sam lıq təh si li ol ma sa da 
pe şə kar rəs sam lar dan heç nə ilə 
fərq lən mir.

Ra sim Hə sə nov “Ay dın Yol” 
qə ze ti nə açıq la ma sın da ən bö-
yük ar zu su nun ali təh sil al maq, 
pe şə kar rəs sam ol maq is tə di yi ni 
de yib: “Uşaq yaş la rım dan rəsm 
çək mə yə baş la mı şam. An caq bu 
sa hə də heç bir təh si lim yox dur, 
heç bir dər nə yə də get mə dən, 
müəl li mim ol ma dan bu iş lə ri ər-
sə yə gə ti rə bil mi şəm”.

Sür realist üs lu bun da çək di yi 
rəsm lə ri nə gö rə ona “Azər bay can lı 
Pi kas so” de yir lər. Ra sim Hə sə nov 
ha di sə lə ri öz ba xış bu ca ğın dan və 
ta ma mi lə fərq li ba xır. Əsər lə ri ilə 
in sa nın şüural tı na en mə yi ba ca ran 
rəs sam in san la rı öz ger çək lə ri ilə 
üz-üzə qo yur. Gənc müəl li fi n iş-
lə ri nə bax dıq da, onun, həm çi nin, 
rəng lə ri gö zəl duy du ğu nun şa hi-
di olu ruq. Rəsm lə rin də rəng lə rin 
har mo ni ya sı ilk ba xış dan ada mı 
özü nə çə kir. Bu əsər lə rin ca zi-
bəsin dən uzun müd dət ay rıl maq 

ol mur. Rəsm lər is tər möv zu, is tər-
sə də tex ni ka ba xı mın dan müasir 
za man la səs lə şir. Ra sim Hə sə no-
vun xü su si təh sil al ma dan rəsm 

sə nə ti nin ən çə tin cə rə yan la rın dan 
sa yı lan sür realizm də bu cür gö zəl 
əsər lər ya ra da bil mə si in sa nı təəc-
cüb lən di rir. Hiss olu nur ki, o, bu 

jan rın in cə lik lə ri nə qə dər bə ləd dir. 
Bu da öz növ bə sin də bö yük is te-
da dın var lı ğın dan xə bər ve rir.
Hazırladı: Rövşən DANYERİ

Be la rus da ya şa yan azər bay can lı “Pi kas so”



Sən, ey uşaq lıq...
Çıl ğın tem pe ra men ti və çox-

say lı sev gi ma cə ra la rı na gö rə 
Mar çel lo Mast ro yan ni ni “ital yan 
adax lı” və “la tın mə şu qu” ad lan-
dı rır dı lar. Əs lin də isə, akt yo run 
da mar la rın da yə hu di qa nı axır-
dı. Bü tün öm rü bo yu, xü su si lə də 
Mus so li ni döv rün də mil liy yə ti ni 
giz lə dən Mast ro yan ni nin ana sı 
ölüm aya ğın da yə hu di ol du ğu nu 
eti raf edib. Qız lıq so ya dı İdel son 
olan İda Mast ro yan ni 1898-ci il də 
Minsk də ana dan olub. 1906-cı ilə 
qə dər bu ra da ya şa yıb. Son ra on lar 
Al ma ni ya ya kö çüb lər. İda İdel son 
İta li ya da Ott  o ri no Mast ro yan ni ilə 
ta nış olub və ailə qu rub. Ata Mast-
ro yan ni 1924-cü il sent yab rın 28-
də dün ya ya gə lən üçün cü öv la dı-
na əsl ital yan adı qo yub. 

Gə lə cək akt yo run ana sı ev dar 
qa dın, ata sı isə xar rat olub. Əv vəl-
cə Tu rin də, da ha son ra Ro ma da 
ya şa yan ailə ol duq ca ka sıb do la-
nıb. Mast ro yan ni o gün lə ri be lə 
xa tır la yır: “Uzun müd dət mən 
anam la ey ni ya taq da yat mı şam. 
Otaq da nəin ki yat ma ğa, heç otur-
ma ğa da yer yox idi. Qar daş la rım 
bi zim ya ta ğın ya nın da, dö şə mə nin 
üs tün də, atam isə dəh liz də ya tır dı. 
Bu ra da təəc cüb lü heç nə yox idi. 
Çün ki bü tün dost la rım, qo hum la-
rım ey ni şə rait də ya şa yır dı”.

Mək tə bi min bir çə tin lik lə ba şa 
vu ran Mar çel lo 1943-cü il də Tex-
ni ki pe şə mək tə bi nə qə bul olub. 
Son ra lar Ro ma Uni ver si te tin də 
me mar lı ğın sir lə ri ni öy rə nib.

Tə sa dü fi  ta nış lıq
1940-cı il lər də, pe şə mək tə bi ni 

bi ti rən dən son ra Mar çel lo mü hən-
dis, çert yoj çə kən, mü ha sib iş lə-
yib. Ro ma Uni ver si te tin də, in şaat 
fa kül tə sin də təh sil al dı ğı dövr də 
Cul yett  a Ma zi na ilə ta nış olub. Bu 
ta nış lıq onu tə lə bə teat rı na gə ti rib. 
Mast ro yan ni və Ma zi na Ro ma nın 
ən məş hur hə vəs kar teatr la rın dan 
bi rin də çı xış et mə yə baş la yıb lar. 
Da hi Lu ki no Vis kon ti də Mar çel lo-
nu məhz bu teatr da kəşf edib. Vis-
kon ti nin də və ti ilə Mar çel lo “Eli za” 
teat rın da iş lə mə yə baş la yıb.

“Mən hə lə də an la mı ram, axı o 
mən də nə tap mış dı” de yən Mar-
çel lo ən adi rep li ka la rı de mək-
də çə tin lik çə kir, söz lə ri min-bir 
əziy yət lə əz bər lə yir di.

1948-ci il də re jis sor “Ro za lin-
da” ta ma şa sın da kı əsas rol lar dan 
bi ri ni Mast ro yan ni yə hə va lə edib. 
De büt uğur lu alı nıb və ailə si nin 
eti ra zı na mə həl qoy ma yan Mar-
çi son kurs da uni ver si te ti atıb. 
Mast ro yan ni akt yor kar ye ra sı na 
“Eli za” teat rın da baş la yıb, 1956-cı 
ilə qə dər bu ra da on lar la ta ma şa-
da çı xış edib.

Gənc ailə
1950-ci il də teatr fəaliy yə ti nə ye-

ni cə baş la yan Mast ro yan ni həm ka rı 
Flo ra Ka ra bel la ilə ailə hə ya tı qu rub. 
Flo ra məş hur ital yan bəs tə ka rı, bir 
ne çə ba le tin müəl li fi  Et sio Ka ra bel-
la nın qı zı idi. Bir il son ra cüt lü yün 
qı zı Bar ba ra dün ya ya gə lib.

Flo ra Mar çel lo Mast ro yan ni nin 
ye ga nə qa nu ni ar va dı olub. Çox-
say lı sev gi ma cə ra la rı na və xə ya nət 
xə bər lə ri nə rəğ mən, Flo ra və Mar-
çel lo uzun müd dət ev li qa lıb. Ha-
ra da, ki min lə ol ma sın dan ası lı ol-
ma ya raq, Mar çi hər gün Ro ma da kı 
ev lə ri nə zəng vur ma ğı, toy la rı nın 
il dö nü mü gün lə rin də isə bir dəs tə 
qı zıl gül gön dər mə yi unut ma yıb.

“Əv vəl cə onun sev gi ma cə ra-
la rı ba rə də eşi dən də qış qı rır, ev-
də ki əş ya la rı bir-bi ri nə qa tır dım. 
Son ra lar Vis kon ti mə nə çox ağıl lı 
bir məs lə hət ver di. De di ki, əgər 
Mar çel lo azad ol sa, o, hə mi şə sə-
nin ya nı na qa yı da caq. Mast ro-
yan ni san ki pər va nə dir, heç bir 
sə bəb ol ma dan özü nü oda at ma-
ğı, yan ma ğı se vir”, - Flo ra jur na-
list lə rə mü sa hi bə sin də de yib.

Fel li ni əf sa nə si
İlk də fə çə ki liş mey dan ça sı na 

Mar çel lo hə lə 11 ya şı olan da gə-
lib. Teatr da ça lış dı ğı müd dət də 
on lar la ki no ya çə ki lib. Bu il lər 
ər zin də akt yor meh ri ban tak si 
sü rü cü sü, adi kənd li, və fa lı ər ob-
raz la rı ya rat maq dan yo ru lub. Ta-
ma şa çı lar ara sın da ki fa yət qə dər 
ta nın sa da, Mar çel lo da ha cid di 
ob raz lar da gö rün mək və özü nü 
sü but et mək is tə yib.

Mast ro yan ni nin hə ya tı Fe de ri-
ko Fel li ni ilə ta nış lıq dan son ra də-
yi şib. Re jis sor Mar çel lo nu “Şi rin 
hə yat” fi l mi nə çə kil mə yə də vət 
edib. Re jis sor onu yal nız akt yor 
ki mi yox, həm də dost ki mi qiy-
mət lən di rib.

Fel li ni xa ti rə lə rin də ya zır dı: 
“Mar çel lo hə mi şə çox ye yir di. Ye-
mək ye yən də onu diq qət lə iz lə yir-
dim, çün ki iş tah la ye yən adam la-
ra qə ri bə bir sim pa ti yam var. O, 
əv vəl cə mə nim diq qə ti mi akt yor 
yox, qur man ki mi cəlb edib”.

Fel li ni “Şi rin hə yat” fi l mi nə Pol 
Nyu ma nı də vət et mək is tə yib. 
Akt yo run tə rəd düd et di yi ni gö rən 
re jis sor bu ro la ta ma mi lə ye ni və o 
qə dər də ya ra şıq lı ol ma yan Mast-
ro yan ni ni çək mək qə ra rı na gə lib.

1960-cı il də fi lm Kann ki no fes-
ti va lı nın əsas mü ka fa tı nı qa za nıb. 
İta li ya da Mar çel lo ilin akt yo ru 
se çi lib. Fel li ni və Mast ro yan ni nin 
son ra kı əmək daş lı ğı ta ma şa çı la-
ra “Sək kiz ya rım”, “Mü sa hi bə”, 
“Cin cer və Fred”, “Qa dın lar şə-
hə ri” ki mi şe devr lə ri bəxş edib.

Qa dın la rın se vim li si
Bir qə dər son ra Mast ro yan ni Vit-

to rio de Si ka ilə ça lış ma ğa baş la yıb. 
“Dü nən, bu gün, sa bah” və “İtal-
yan sa ya ğı ni kah” ital yan ki no su-
nun in ci lə ri nə çev ri lib. Bü tün ki no 
kar ye ra sı bo yun ca akt yor 150-yə 
ya xın fi lm də rol alıb, bir-bi rin dən 
fərq li ob raz la ra hə yat ve rib. 

Öz akt yor fəl sə fə si haq qın da 
da nı şan da Mar çel lo de yir: “Mən 
çox tən bəl və pas siv ada mam. 
Yal nız mü şa hi də edi rəm, hə rə kət 
yox. Mən pən cə rə qar şı sın da da-
ya nıb, tə lə sən adam la ra bax ma ğı 
se vi rəm. Əsl ital ya nam: hər şe yi 
sa ba ha sax la. Ax şam lar mə nə bir 
boş qab spa gett  i, bir şü şə şə rab və 

dost lar ki fa yət edir. Bü tün yax şı 
fi lm lə rim də mən heç bir iş gör mə-
yən, sa də cə, reak si ya ve rən qəh rə-
man la rı ya rat mı şam. Be lə in san la-
rı can lan dır maq da ha ra hat dır”.

Mast ro yan ni nin tə rəf mü qa bil lə-
ri, çə ki liş mey dan ça sın da sev gi ya-
şa dı ğı gö zəl lər ara sın da Ani ta Ek-
berq, Anuk Eme, Ur su la An derss, 
Bri cit Bar do, Mo ni ka Vitt  i, So fi  Lo-
ren, Kat rin De növ, Ces si ka Ten di, 
Lu çi ya Bo ze və baş qa la rı da var.

Bu akt ri sa lar dan ək sə riy yə ti 
– Ur su la And ress, Jak lin Bis set, 
Ani ta Ek berq, Mar ta Kel ler, Mo-
ni ka Vitt  i – hə yat da da onun la tə-
rəf mü qa bi li – sev gi li olub lar.

“İtal yan adax lı” və “la tın mə-
şuq” lə qəb lə ri ni də Mar çel lo çox-
say lı sev gi ma cə ra la rı na gö rə qa-
za nıb. Qa dın la rın se vim li si ol maq 
ba rə də sual la rı gü lüş lə qar şı la yan 
akt yor: “Mən dən Don Juan olar? 
Mən çox sa kit və tən bəl ada mam. 
Ək sər ital yan lar ki mi də çox çir-
kin bur num var”, - de yib.

Sa də cə, dost
Jur na list lər onu ad dım ba şı iz lə-

yib, şəx si hə ya tı ba rə də ən xır da 
xə bə ri də sen sa si ya ya çe vi rib lər. 
Akt yo run həm ka rı So fi  Lo ren lə 
eşq ya şa ma sı xə bə ri də bu sen sa-
si ya lar dan bi ri olub.

Mar çel lo da, So fi  də bu xə bə-
ri qə tiy yət lə tək zib edib. “O mə-
nim çün qon şu luq da ya şa yan yax-
şı dost olub. Biz çox fi lm də tə rəf 
mü qa bi li ol mu şuq. Mən in di də 
hər kad rı, hər sö zü yax şı xa tır la-
yı ram. Dün ya ki ne ma toq ra fın da 
çox az be lə cüt lük lər var ki, bu qə-
dər tə bii və har mo nik oy na ya bil-
sin lər. Am ma sev gi mü na si bət lə-
rin dən söh bət be lə ge də bil məz”, 
- Lo ren əməl li-baş lı qə zəb lə nib.

Lo ren və Mast ro yan ni 12 fi lm-
də tə rəf mü qa bi li olub. Bu fi lm lə-
rin de mək olar ki, ha mı sı dün ya 
şöh rə ti qa za nıb. Cüt lü yün son 
müş tə rək işi 1994-cü il də ek ran la-
ra çı xan “Pret-a-por te” fi l mi olub.

Pa ris gö zə li
“Bu an caq baş qa la rı nın ba şı na 

gə lir” fi l mi nin çə ki liş lə ri za ma-
nı 46 yaş lı Mast ro yan ni 27 yaş lı 
Kat rin De növ lə ta nış olub. Ay rı-
lıq acı sı ya şa yan cüt lük ilk də fə 
Ro man Po lans ki nin Lon don da 
təş kil et di yi zi ya fət də qar şı la şıb. 
Elə ilk gö rüş də De nö vün gö zəl-
li yi Mar çel lo nu ov sun la ya bi lib.

Pa ris gö zə li ilə eşq ma cə ra-
sı bir ne çə il da vam edib. Bü tün 
bu il lər ər zin də Mast ro yan ni nin 
hə ya tı Ro ma-Pa ris yol la rın da ke-
çib. De növ də fə lər lə akt yo run 
ev lən mək tək li fi  ni rədd edib, 
onun Flo ra dan ay rıl ma sı na ra zı 
ol ma yıb. Cüt lü yün keş mə keş li 

mü na si bət lə ri 1972-ci il-
də qız la rı Kiara nın dün-
ya ya gəl mə sin dən son ra 
da də yiş mə yib. Mast-
ro yan ni bo şan sa da, 
De növ onun la 
ev lən mək dən 
im ti na edib. 
Ağır dep-
res si ya ya 
d ü  ş ə n 
a k t  y o r 
Ro ma ya 
– Flo ra-
nın ya nı-
na qa yı-
dıb.

Mast -
ro yan ni 
t e z - t e z 
g i z  l i n  c ə 
Pa ri sə gə-
lib, uzaq-
dan sev-
di yi qa dı nı 
və qı zı nı iz-
lə yib. Kiara 
onun se vim-
li si idi. Akt-
yor za ra fat-
la: “mən bu 
uşa ğın ana-
sı nı də li cə si-
nə se vi rəm”,- 
de yir di.

Kiara-Şar-
lott  a Mast ro-
yan ni də ailə 
ənə nə si ni da vam 
et di rib və akt ri-
sa olub. O, ana sı ilə 
bir lik də Klod Le lu-
şun “Yal nız bir lik də” 
fi l mi nə çə ki lib.
Ağ saq qal lı cə nab

Son 20 il də akt yor 
fran sız re jis sor An na 
Ma ri ya Ta to ilə ya şa-
yıb. Akt yor Ta to ilə 
bir lik də son ad gü nü nü 
– 72 ya şı nı qeyd edib.

Ağır xəs tə ol du ğu vaxt lar, 
mə dəal tı və zin xər çən gin dən 
əziy yət çək di yi il lər də də Mast-
ro yan ni fi lm lə rə çə ki lib. “Bəl kə 
də in di mən zəh lə tö kən qo ca-
yam, am ma ye nə də hə yat eş-
qi mi itir mə mi şəm. Göy də ki ağ  
saq qal lı cə na ba isə de mək is tə-
yi rəm ki, mə nə fi  kir ver mə sin, 
qoy, bir az da ya şa yım”.

1996-cı il de kab rın 19-da 
Mar çel lo Mast ro yan ni Pa ris də 
və fat edib. Son də qi qə lə rin də 
Kat rin De növ və qız la rı Kiara 
onu tək qoy ma yıb. Və siy yə ti-
nə əsa sən, akt yor Ro ma da dəfn 
olu nub.

Leyla ƏLİYEVA
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“Əv vəl cə onun sev gi ma cə ra- dost lar ki fa yət edir. Bü tün yax şı mü na si bət lə ri 1972-ci il-

Mar çel lo Mast ro yan ni: 
“Mən əsl ital ya nam”

Sən, ey uşaq lıq...

Bö yük ital yan 
akt yo ru Mar çel-
lo Mast ro yan ni. 
O, XX əsr ital-

yan ki no su nun da hi lə ri – 
Fel li ni, Vis kon ti, Vit to rio 
de Si ka, An to nioni ki mi 
re jis sor lar la iş lə yib. Yüz-
dən çox film də rol alan 
akt yo run tə rəf mü qa bil-
lə ri ara sın da So fi Lo ren, 
Bri cit Bar do və Kat rin 
De növ ki mi ki no ila hə lə-
ri var. 

də qız la rı Kiara nın dün-
ya ya gəl mə sin dən son ra 
da də yiş mə yib. Mast-
ro yan ni bo şan sa da, 
De növ onun la 
ev lən mək dən 
im ti na edib. 
Ağır dep-
res si ya ya 
d ü  ş ə n 

g i z  l i n  c ə 
Pa ri sə gə-
lib, uzaq-
dan sev-
di yi qa dı nı 
və qı zı nı iz-
lə yib. Kiara 
onun se vim-
li si idi. Akt-
yor za ra fat-
la: “mən bu 
uşa ğın ana-
sı nı də li cə si-
nə se vi rəm”,- 

Kiara-Şar-
lott  a Mast ro-
yan ni də ailə 
ənə nə si ni da vam 
et di rib və akt ri-
sa olub. O, ana sı ilə 
bir lik də Klod Le lu-
şun “Yal nız bir lik də” 
fi l mi nə çə ki lib.
Ağ saq qal lı cə nab

Son 20 il də akt yor 
fran sız re jis sor An na 
Ma ri ya Ta to ilə ya şa-
yıb. Akt yor Ta to ilə 
bir lik də son ad gü nü nü 
– 72 ya şı nı qeyd edib.

mü na si bət lə ri 1972-ci il-

“Mən əsl ital ya nam”“Mən əsl ital ya nam”
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Uk ray na lı təd qi qat çı və 
tər cü mə çi, dok tor Mi xail 
Ya ku bo viç Qu ra ni-Kə-
ri mi Uk ray na di li nə tər-

cü mə edib. Mart ayın da Ki yev də 
Qu ra ni-Kə ri min Uk ray na di lin də 
təq di ma tı ola caq. Ya ku bo vi çin söz-
lə ri nə gö rə, in di yə qə dər Qu ra nın 
Uk ray na da  tam şə kil də ərəb di lin-
dən tər cü mə si yox idi, bə zi his sə lə ri 
çev ril miş di, o da çox uğur suz alın-
mış dı.

“İs lam di ni nin kə lam xə zi nə si nin 
tər cü mə si  üzə rin də uzun müd dət 
iş lə mi şəm, Qu ra nı uk ray- n a  l ı 
oxu cu üçün ba şa dü-
şü lən tərz də çe vir-
mə yə, ey ni za man da, 
ori ji nal da kı fi k ri lə ri sax-
la ma ğa ça lış mı şam,” – de-
yə Ya ku bo viç bil di rib. Müəl lif 
da ha son ra de yib: “Qu ran tək cə 
is la mın əsas ki ta bı de yil. O, həm də, 
hər bir in sa nın ki tab xa na sı nı bə zə-
yə bi lə cək dün yə vi mi ras və sə nət 
əsə ri dir”. “Os nov” nəş riy ya tı nın 
di rek to ru Da na Pav lıç ko bil di-
rib ki: “Uk ray na – çox mil lət li 
döv lət dir. Qu ran bir-bi ri mi zi 
da ha yax şı ta nı ma ğı mı za  və 
ba şa düş mə yi mi zə kö mək 
edə cək”.

Ya ku bo viç  Qu ra nın tər cü mə-
si nə 5 il vaxt sərf et di yi ni bil di-
rib. 

Qeyd et mək la zım dır 
ki, hə lə 17-ci yü zil-

lik də po liq lot 

Alek sandr Ab ran çak-Li se nets ki 
Qu ra ni-Kə ri mi  qə dim Uk ray-

na di li nə tər cü mə et mə yə 
ça lış sa da, onun tər cü-

mə si çap edil mə yib. 
Mi xail Ya ku bo viç 

Mə di nə də, Kral 
Fəhd Ya yım 

m ə r  k ə  z i 
ko mis-
s i  y a -

s ı n  d a 
m ü  q ə d  d ə s 

ki ta bın tər cü mə-
si nin rəs mi şə kil də 

təs diq lən mə si üçün çox 
bö yük çə tin lik lər lə qar şı-

laş dıq la rı nı bil di rib. 
Xa tır la daq ki, rəs mi 

mə lu mat la ra əsa sən, 
Uk ray na da 500 min dən ar tıq 
mü səl man ya şa yır.

“Qremmi” 
musiqi 

mükafatının 
laureatı 

məlum olub
Los-An ce les də dün ya-

nın nü fuz lu “Gremmi” 
mu si qi mü ka fa tı nın 
laureatı mə lum olub.

APA-nın mə lu ma tı na gö rə, 
“İlin mah nı sı” və “İlin mu si qi 
ya zı sı” no mi na si ya la rı na bri ta-
ni ya lı Sem Smit la yiq gö rü lüb. 
Ona bu mü ka fa tı “Mə nim lə qal” 
(“Stay with me”) mah nı sı qa zan-
dı rıb. Sem Smit, həm çi nin, “Ən 
yax şı ye ni ifa çı” no mi na si ya sı 
üz rə də qa lib olub. Bu nun la da 
o, “bö yük dörd lük” no mi na si ya-
la rın dan üçü nü qa za na bi lib. So-
nun cu - “İlin ən yax şı al bo mu” 
mü ka fa tı na isə ame ri ka lı mu si-
qi çi və bəs tə kar Bek Hen so nun 
“Sə hər döv rü” (“Mor ning Pha-
se”) al bo mu la yiq gö rü lüb.

Təq di mat mə ra si min dən ön-
cə ABŞ pre zi den ti təd bir iş ti rak-
çı la rı na vi de o mü ra ciət ün van-
la yıb və mu si qi mü sa bi qə si nin 
əhə miy yə tin dən da nı şıb.

Xa tır la daq ki, “Qrem mi” mü-
ka fa tı nın ilk təq di ma tı 4 may, 
1959-cu il də baş tu tub.

Hazırladı: NARINGÜL

Türk ya zı çı sı na Fran sa nın Se lig mann 
Ədə biy yat mü ka fa tı ve ril di 

Türk ya zı çı sı Sə ma Kı lıç ka ya Fran sa da Se lig mann Ədə-
biy yat mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Sor bon na Uni ver si-
te tin də təş kil edil miş təd bir də Se lig mann Fon du nun 
ha zır kı və keç miş rəh bər lə ri mü ka fa tı təq dim edib lər. 

Təq di ma t mə ra si min də mün sifl  ər he yə ti üzv lə ri ara sın da Pa ris 
Bə lə diy yə si nin keç miş rəh bə ri Bert rand De la noe və Pa ris Uni ver-
si te ti nin nü ma yən də lə ri də olub lar.

Təd bir də çı xış edən Kı lıç ka ya hu ma nizm də yər lə ri ni mü da fi ə edən 
bir fond tə rə fi n dən be lə bir mü ka fa ta la yiq gö rül dü yü üçün min nət-
dar lı ğı nı bil di rib. Da ha son ra ya zı çı yan va rın 7-də Pa ris də tö rə di lən ter-
ro ru pis lə yib. O, bil di rib ki, han sı din dən olur-ol sun, ter ror tö rə dən lə ri 
ba ğış la maq ol maz və bu ha di sə lər Fran sa cə miy yə ti nin il lər dir hə ya ta 
ke çir mə yə ça lış dı ğı “bir lik də ya şa maq” ide ya sı na olan şüb hə lə ri ar tı rır.

Qeyd edək ki, Kı lıç ka ya 2003-cü il də “Şə cə rə siz Kral lıq” (“Le Ro-
yaume Sans Ra ci nes”) ki ta bı na gö rə  Pa ris Uni ver si te ti nin mü ka fa-
tı na la yiq gö rül müş dü.

1968-ci il də An tak ya da do ğul muş Sə ma Kı lıç ka ya 4 ya şın dan ailə-
siy lə bir lik də Fran sa ya kö çüb. Ya zı çı əsər lə ri ni fran sız di lin də ya-
zır. İn gi lis di li müəl li mə si ki mi ça lı şan Kı lıç ka ya nın 2004-cü il də 
“Ana do lu”, 2009-cu il də isə “Qum ru la rın mah nı sı” (“Le chant des 
tour te rel les”) ad lı ki tab la rı işıq üzü gö rüb. Ya zı çı bir müd dət əv vəl  
Fran sa nın Bre ta ni ya Ya zar lar Bir li yi tə rə fi n dən “Ən yax şı ya zı çı” 
mü ka fa tı na da la yiq gö rül müş dü.

Or xan Pa muk oxu cu la rı ilə gö rü şüb

Bur sa Ni lu fer İl çe Bə lə diy yə si No bel Mü ka fa tı Laureatı 
türk ya zı çı sı Or xan Pa mu kun oxu cu lar la gö rü şü nü təş kil 
edib. Se mih Gü mü şün təş ki lat çı lı ğı ilə Na zim Hik mət 
Mə də niy yət Evin də baş tu tan təd bir də Or xan Pa muk son 

ro ma nı ilə bağ lı oxu cu lar la söh bət edib.
Son əsə ri – “Ka fam da bir tu hafl  ıq” ki ta bın da bir bo za (qə dim türk 

iç ki si) sa tı cı sın dan bəhs et di yi ni de yən ya zı çı, ro man da bo za çı Möv-
lu du fərd ola raq cə miy yə tə gös tər mək is tə di yi ni bildirib. “Ki tab da 
din, qa da ğa lar, özü nü al dat ma lar, adət lər ki mi möv zu la rı in cə lə-
mək üçün bo za yax şı ma te rial dır” – de yib. Əsə rin baş qəh rə ma nı nın 
bo za çı ol ma sı bo za sa tı şı nın art ma sı na sə bəb olub. “Ye ni il ax şa mı 
qa pı ma ça ğır dı ğım bo za çı bu nu bil mə dən za ra fat la təs diq lə di”, - 
de yə Or xan Pa muk əla və edib.

“İs lam di ni nin kə lam xə zi nə si nin 
tər cü mə si  üzə rin də uzun müd dət 
iş lə mi şəm, Qu ra nı uk ray- n a  l ı 

mə yə, ey ni za man da, 
ori ji nal da kı fi k ri lə ri sax-
la ma ğa ça lış mı şam,” – de-
yə Ya ku bo viç bil di rib. Müəl lif 
da ha son ra de yib: “Qu ran tək cə 
is la mın əsas ki ta bı de yil. O, həm də, 
hər bir in sa nın ki tab xa na sı nı bə zə-
yə bi lə cək dün yə vi mi ras və sə nət 
əsə ri dir”. “Os nov” nəş riy ya tı nın 
di rek to ru Da na Pav lıç ko bil di-
rib ki: “Uk ray na – çox mil lət li 
döv lət dir. Qu ran bir-bi ri mi zi 
da ha yax şı ta nı ma ğı mı za  və 
ba şa düş mə yi mi zə kö mək 

si nə 5 il vaxt sərf et di yi ni bil di-
rib. 

Qeyd et mək la zım dır 
ki, hə lə 17-ci yü zil-

lik də po liq lot 

na di li nə tər cü mə et mə yə 
ça lış sa da, onun tər cü-

mə si çap edil mə yib. 
Mi xail Ya ku bo viç 

Mə di nə də, Kral 
Fəhd Ya yım 

m ə r  k ə  z i 

s ı n  d a 
m ü  q ə d  d ə s 

ki ta bın tər cü mə-
si nin rəs mi şə kil də 

təs diq lən mə si üçün çox 
bö yük çə tin lik lər lə qar şı-

laş dıq la rı nı bil di rib. 
Xa tır la daq ki, rəs mi 

mə lu mat la ra əsa sən, 
Uk ray na da 500 min dən ar tıq 
mü səl man ya şa yır.

Ya ku bo viç  Qu ra nın tər cü mə- Alek sandr Ab ran çak-Li se nets ki 

Qu ran Uk ray na
di lin də nəşr edi lə cək

Məş hur ya zı çı və fat et di

Məş hur ya zı çı, əl cə zair li Asi ya Cab-
bar 78 ya şın da və fat edib. Bu ba rə də 
mə lu mat ve rən Əl cə zair ra diosu nun 
xə bə ri nə gö rə, ya zı çı  Pa ris də müali-

cə olun du ğu xəs tə xa na da dün ya sı nı də yi şib. 
Əsl adı Fa ti mə Zöh rə İma la ya nə olan və 2009-

cu il də No bel mü ka fa tı na na mi zəd li yi ve ril miş 
ya zı çı, 2005-ci il də Fran sız Ədə biy yat Aka de mi-
ya sı na (Acadé mie Fran çaise) se çi lən ilk ərəb qa-
dın ya zı çı olub. Qa dın hü quq la rı uğ run da apar-
dı ğı mü ba ri zə yə gö rə Asi ya Cab ba ra “qa dın la rın və ki li” də de yir di lər. 

1957-ci il də nəşr edi lən ilk ro ma nı “Su suz luq” (“La Soif”) ilə ədə-
biy yat alə mi nə qə dəm ba san A.Cab bar “L’al ge rien ne” (“Əl cə zair li” ) 
ad lı ədə bi jur na lın ilk mü ka fa tı nı alıb. Əl cə zair Uni ver si te ti nin Fran sız 
Böl mə si nin mü di ri olan Cab bar elə hə min uni ver si tet də dərs de yir di. 

Ya zı çı nın əsər lə ri, o cüm lə dən, “Ata evin də mə nə yer yox dur” ro-
ma nı bir bir çox dil lə rə tər cü mə edi lib.

Cə nu bi Af ri ka lı nasir
təyya rədə dünyadan köçdü

Məş hur Cə nu bi Af ri ka ya zı çı sı 
And re Brink Bel çi ka dan Keyp-
tauna uçan təy ya rə nin gö yər tə-
sin də 79 ya şın da dün ya sı nı də yi-

şib. Ya zı çı Bel çi ka ya fran sız dil li Ka to lik Lu ven 
Uni ver si te tin dən ona ve ril miş dok tor luq də rə-
cə si nin təq di mat mə ra si mi nə ge dir miş. 

Məş hur ədib bel let ris ti ka jan rın da olan əsər-
lə ri ni in gi lis və Af ri kaans dil lə rin də ya zır dı. 
Ya zıçı, həm çi nin, apar teid re ji mi nə qar şı mü ba-
ri zə apar mış fəal lar dan bi ri olub. Bu fəaliy yə ti nə gö rə 1973-cü il də  
onun “Ge cə lə ri dərk et mə” ro ma nı CAR re ji mi tə rə fi n dən qa da ğan 
edi lib. Ya zı çı nın 100-dən ar tıq əsə ri var.

“Ada moy na da nı öl dür” 
ye ni dən best sel ler ol du

Ame ri ka lı ya zı çı Har per Li nin ikin-
ci ki ta bı nın işıq üzü gör mə si xə bə ri 
ya yı lan ki mi, “Ada moy na da nı öl dür” 
ki ta bı nın sa tı şı göz lə nil mə dən ar tıb.  

Fev ra lın əv vəl lə rin də  Har per Li nin ikin ci ro-
ma nı nın işıq üzü gö rə cə yi mə lum olub. İn ter-
net də bu mə lu mat ən çox oxu nan xə bər lər sı-
ra sın da olub. Bu nun la ya na şı, “Ada moy na da nı 
öl dür” əsə ri nin sa tı şı da ar tıb.  Yal nız 1 gün ər-
zin də məş hur Ama zon in ter net-ma ğa za sı “Ada-
moy na da nı öl dür”  ki ta bı nı  hə mi şə ol du ğun dan üç min faiz çox sa tıb. 

Xa tır la daq ki, ame ri ka lı ya zı çı Har per Li  yal nız bir ro man müəl li fi  ki-
mi məş hur dur. “Ada moy na da nı öl dür” ki ta bı 1960-ci il də çap dan çı xıb 
və nəşr olun du ğu vaxt dan best sel ler olub. Bir qə dər son ra ro man “Pu-
lit ser” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. Bu uğu run dan son ra ya zı çı, de mək 
olar ki, nə ya ra dı cı lıq la məş ğul olub və nə də mət buat la əla qə ya ra dıb.
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