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Yan va rın 14-də Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev An ka ra-
da Azər bay can və Tür ki yə pre zi dent lə ri nin iş ti ra kı ilə Azər-
bay can-Tür ki yə Yük sək Sə viy yə li St ra te ji Əmək daş lıq Şu-
ra sı nın 4-cü ic la sı na qa tıl maq üçün Tür ki yə yə sə fər edib.

APA-nın mə lu ma tı na gö rə, döv-
lət baş çı mı zı Tür ki yə nin yük sək 
və zi fə li döv lət və hö ku mət nü ma-
yən də lə ri qar şı la yıb lar. Sə fər çər-
çi və sin də ke çi ri lən gö rüş lər də Şu-
ra nın top lan tı sı çər çi və sin də bir gə 
fəaliy yət lər, iki öl kə ara sın da əla-
qə lər və əmək daş lı ğın in ki şa fı mü-
za ki rə olu nub. Gö rüş də iki öl kə ni 
ma raq lan dı ran re gional və bey-
nəl xalq və ziy yət lə bağ lı da fi  kir 
mü ba di lə si apa rı lıb. Azər bay can 
pre zi den ti Tür ki yə nin baş na zi ri 
Əh məd Da vu doğ lu ilə gö rü şüb. 
Pre zi dent lə baş na zir iki öl kə ara-
sın da iq ti sa di, ener ji, nəq liy yat və 
di gər sa hə lər də uğur lu əmək daş-
lıq ol du ğu nu vur ğu la yıb, hə ya ta 
ke çi ri lən la yi hə lə rin əhə miy yət dən 
da nı şıb lar. Gö rüş də Ba kı-Tbi li si-
Qars də mir yo lu la yi hə si ilə bağ-
lı mü za ki rə apa rı lıb və la yi hə nin 
önə mi vur ğu la nıb. Ey ni za man da 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı da nı-
şı lıb, mü na qi şə nin Azər bay ca nın 
əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də həll 
olun ma sı nın zə ru ri li yi bil di ri lib.

Həm çi nin Azər bay can-Tür ki-
yə əla qə lə ri nin re gional əmək-
daş lı ğın güc lən di ril mə si nə töh fə 
ver di yi də qeyd edi lib, iki öl kə 
ara sın da kı dost luq əla qə lə ri nin 
bun dan son ra da ge niş lə nə cə yi-
nə əmin lik ifa də olu nub.

Dü nən isə Azər bay can və 
Tür ki yə pre zi dent lə ri ara sın da 
tək bə tək gö rüş ke çi ri lib. Gö rüş-
dən son ra pre zi dent lə rin bir-
gə mət buat konf ran sı ke şi ri lib. 
Azər bay can Pre zi den ti 2015-ci 
il də il də ilk xa ri ci sə fə ri ni qar-
daş Tür ki yə yə et di yi ni, bu nun 
ar tıq gö zəl bir ənə nə yə çev ril di-
yi ni de yib. “Bu sə fər im kan ver di 
ki, bu il gö rü lə cək iş lə ri bir da ha 
mü za ki rə edək, bir gə fəaliy yət 
pla nı nı təs diq edək. Bir gə bə ya-
nat da əv vəl ki dövr də gö rü lən və 
gə lə cək də gö rü lə cək iş lər ək si ni 
ta pıb. Tür ki yə-Azər bay can Yük-
sək Sə viy yə li St ra te ji Əmək daş lıq 
Şu ra sı nın top lan tı sın da mü za-
ki rə edi lən mə sə lə lər qar daş lıq 
əla qə lə ri ni da ha yük sək lə rə çı xa-
ra caq”. 

Mü da fi ə sa hə sin də əmək daş lı-
ğa to xu nan döv lət baş çı sı Azər-
bay ca nın Tür ki yə dən xey li si lah 
al dı ğı nı söy lə yib: “Azər bay can-
da bir gə hər bi məh sul is teh sa lı 
ba rə də fi  kir mü ba di lə si apar dıq. 
Mü da fi ə sa hə sin də əmək daş lı ğın 
də rin ləş mə si üçün bö yük plan lar 
var. Ke çən il Azər bay can da bir gə 
hər bi tə lim lər ke çi ril di və bir ne-
çə gün da vam et di. Bir gə tə lim lər 
bun dan son ra da mü tə ma di ke-
çi ri lə cək. Biz Tür ki yə nin bö yük 

uğur la rı na çox se vi ni rik, Tür ki yə 
ar tıq güc mər kə zi dir. Tür ki yə nə 
qə dər güc lü ol sa, Azər bay can da 
o qə dər güc lü ola caq”. 

Tür ki yə Pre zi den ti Rə cəb Tay-
yip Ər do ğan isə de yib ki, gö rüş za-
ma nı Dağ lıq Qa ra bağ prob le mi nin 
həl li ilə bağ lı fi  kir mü ba di lə si apa-
rı lıb: “ Tür ki yə bu mə sə lə də Azər-
bay ca na dəs tə yi nin da vam edə cək. 
Minsk Qru pu nun sə mi mi ol ma dı-
ğı nı gö rü rük. On la rın de dik lə ri ni 
qə bul et mə miz müm kün de yil”.

Hey dər Əli yev
Mər kə zi bi rin ci ol du

Hey dər Əli yev Mər-
kə zi nin fo to la rı 
“Me mar lıq Fo toq-
ra fi  ya Mü ka fat la rı 

2014” mü sa bi qə sin də bi rin ci li-
yə la yiq gö rü lüb.

Bri ta ni ya nın “Arc haid Ima-
ge” təş ki la tı və “STO” şir kət lər 
qru pu tə rə fi n dən ke çi ri lən mü-
sa bi qə nin qa li bi Sin qa pur da 
Ümum dün ya Me mar lıq Fes ti-
va lı çər çi və sin də bri ta ni ya lı fo-
toq rafl  ar Huf ton və Crow cüt lü-
yü elan edi lib.

Məş hur fo toq rafl  ar “in ter-
yer” no mi na si ya sın da Hey dər 
Əli yev Mər kə zi nin möh tə şəm 
iç di zay nı nı çək mək lə bi rin ci li-
yə la yiq gö rü lüb lər. Fo toq rafl  ar 
Hey dər Əli yev Mər kə zi nin gö-
zox şa yan xa ri ci gö rün tü sü nü 
çək mək lə də fes ti va lın “eks-
ter yer” no mi na si ya sın da qa lib 
elan edi lib lər.

Qa lib fo to lar ar sın da Bir ləş-
miş Ərəb Əmir lik lə ri, İs pa ni ya, 
Por tu qa li ya və baş qa öl kə lər də 
çə kil miş şə kil lər də var.

Fes ti val da qa lib olan fo to lar 
16 yan var-28 fev ral ta rix lə rin də 
Lon don da sər gi lə nə cək.

“Könül elçisi” ro ma nı 
Tür ki yə də nəşr olun du

Ya zı çı Nə ri man Əb dül-
rəh man lı nın “Kö nül 
el çi si, ya xud Oruc bəy 
Ba yat – Xuan de Per-

sianın he ka yə ti” ro ma nı Tür-
ki yə də, İs tan bu lun nü fuz lu 
“İz Ya yın çı lıq” nəş riy ya tın da 
çap olu nub.

Müəl li fi n gör kəm li ya zı çı Ka-
mal Ab dul la ya it haf et di yi bu 
ta ri xi best sel le ri Ana do lu türk-
cə si nə Fət hi Gə dik li çe vi rib.

Ki ta bın na şi ri Meh met Kah ra-
man, re dak to ru Ham di Ak yol-
dur.

Ro man Sə fə vi hökm da rı I 
Şah Ab ba sın 1599-1601-ci il lər-
də Mosk va çar lı ğı na və Av ro pa 
öl kə lə ri nə gön dər di yi sə fa rə tin, 
sə fa rə tin bi rin ci ka ti bi, zə ma nə-
si nin gö zəl təh sil al mış adam-
la rın dan olan dö yüş çü, şair, 
rəs sam, Qərb də Don Xuan de 
Per sia ki mi ta nı nan Oruç bəy 
Ba ya tın tə la tüm lər lə do lu ta le-
yin dən bəhs edir.

Hə qi qə tən bir nə fə sə oxu nan 
əsər də si ya si qa şı dur ma lar, xə-
ya nət lər, qətl lər, fı rıl daq lar la ya-
na şı gö zəl eşq ma cə ra la rı da var.

Azərbaycan Prezidenti Türkiyəyə səfər edib

Şəh ri yar adı na bey nəl xalq 
qu rul tay ke çi ri lə cək

Təb riz şə hə rin də 
M ə  h ə m  m ə d  h ü -
seyn Şəh ri yar adı-
na bey nəl xalq qu-

rul tay ke çi ri lə cək.
Bü töv Azər bay can Ocaq-

la rı nın ver di yi xə bə rə gö rə,  
Şər qi Azər bay can Vi la yə ti nin 
İn cə sə nət bö lü mü nün rəi-
si Hə sən Mi la ni qu rul ta yın 
2015-ci il də us tad Şəh ri ya rın 
do ğum gü nü ilə ey ni vaxt da 
qeyd olu na ca ğı nı de yib.

O, əla və edib ki, bu gü nə 
qə dər bö yük us ta dın ba rə sin-
də ke çi ri lən qu rul tay lar şeir 
alə mi ilə bağ lı olub, am ma 
bu qu rul tay fərq li ola caq. Bu 
də fə us tad Şəh ri ya rın şeirin-
də el mi, dü şün cə, əqi də və s. 
ki mi möv zu lar araş dı rı la caq.

Bəx ti yar Va hab za də nin 
yu bi le yi qeyd olu na caq

Azər bay can pre-
zi den ti İl ham 
Əli yev xalq şairi 
Bəx ti yar Va hab-

za də nin 90 il lik yu bi le yi-
nin ke çi ril mə si haq qın da 
sə rən cam im za la yıb.

Sə rən cam da Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nə Azər-
bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı və Təh sil Na zir li yi 
ilə bir lik də, Azər bay can Ya-
zı çı lar Bir li yi nin tək lifl  ə ri ni 
nə zə rə al maq la, B. Va hab-
za də nin 90 il lik yu bi le yi nə 
həsr olun muş təd bir lər pla-
nı nı ha zır la yıb hə ya ta ke çir-
mək tap şı rı lıb. Na zir lər Ka-
bi ne ti isə bu sə rən cam dan 
irə li gə lən mə sə lə lə ri həll 
et mə li dir.

“Ki ta bi-Də də Qor qud”un al man ca ya tər cü mə si nin 
200-cü il dö nü mü qeyd olu na caq

  “Ki ta bi-Də də Qor qud”un al man şərq şü na sı, tür ko loq Frid rix fon 
Dits tə rə fi n dən al man di li nə tər cü mə olu na raq dün ya da ta nı dıl-
ma sı və ilk də fə təd qi qa ta cəlb edil mə si nin 200-cü il dö nü mü mü-
na si bə ti ilə ge niş təd bir lər pla nı ha zır la nır.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Bi lik Fon-
dun dan Azər TAc-a bil di rib lər 
ki, 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, aka de mik Ka mal Ab-
dul la ye vin rəh bər li yi ilə ke çi ri lən 
mü şa vi rə də bu is ti qa mət də mü-
za ki rə lər apa rı lıb, tap şı rıq lar ve ri-
lib. Bi lik Fon du, Ba kı Bey nəl xalq 
Mul ti kul tu ra lizm Mər kə zi, Ba kı 
Slav yan Uni ver si te ti, “Kul tu ra+” 
in ter net te le vi zi ya sı nın mə sul 
şəxs lə ri nin iş ti rak et dik lə ri mü-
şa vi rə də aka de mik K.Ab dul la yev 
yan va rın so nun da təd bir lər pla-

nı nın mü za ki rə si ilə bağ lı bey nəl-
xalq sə viy yə li ilk top lan tı nın ke çi-
ril mə si nin va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Döv lət mü şa vi ri Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin “Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das ta nı na bö yük önəm ver di yi ni 
diq qə tə çat dı rıb: “Ki ta bi-Də də Qor-
qud” abi də si nin açı lış mə ra si min də 
öl kə baş çı sı bu das ta nı Azər bay can 
xal qı nın mil li sər və ti ad lan dı ra raq 
qeyd edib ki, hər bir azər bay can lı 
üçün əziz olan bu əsər də xal qı mı-
zın keç miş hə yat tər zi, məişə ti, psi-
xo lo gi ya sı ək si ni ta pıb. Bu qay ğı və 
diq qət ulu ön dər Hey dər Əli ye vin 
das ta na gös tər di yi mü na si bə tin da-
va mı və za ma na uy ğun in ki şa fı dır. 

Pre zi dent İl ham Əli yev Azər bay ca-
nın bü tün mə nə vi də yər lə ri ilə ya-
na şı, “Ki ta bi-Də də Qor qud” das ta-
nı nın da təb li ği nin, öy rə nil mə si nin, 
dün ya mə də niy yə ti xə zi nə si nə da-
xil edil mə si nin tə rəf da rı və tə şəb-
büs ka rı dır”.

Azər bay can şair lə ri nin 
şeir lə ri Öz bə kis tan 
mət buatın da

Daş kənd də öz bək di-
lin də çap olu nan 
“Gü lüs tan” jur na-
lın da və “Sa bo” ədə-

bi qə ze tin də Azər bay can şair-
lə ri nin əsər lə ri öz bək di lin də 
çap olu nub.

“Gü lüs tan” jur na lı nın son 
nöm rə sin də Sa day Şə kər li, Fi ruz 
Mus ta fa, Maarif Sul tan, Ayaz 
Ara ba çı və Şah məm məd Dağ la-
roğ lu nun şeir lə ri işıq üzü gö rüb.

Şeir lə ri ori ji nal dan öz bək di-
li nə Azər bay can ədə biy ya tı nın 
vur ğu nu Şəh la Qa sı mo va çe vi-
rib.

“Sa bo” qə ze tin də isə Şə ra fət 
Şə fa nın şeir lə ri çap olu nub. Qə-
zet də Ş.Şə fa nın ya ra dı cı lı ğı haq-
qın da da oxu cu la ra mə lu mat 
ve ri lib. Bu şeir lə ri isə ori ji nal-
dan öz bək di li nə ta nın mış şair 
və tər cü mə çi Us man Kuç kar çe-
vi rib.



Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya-
sı rəh bə ri nin sə rən ca mı ilə təs diq olun muş “20 Yan var 
fa ciəsi nin iyir mi be şin ci il dö nü mü nün ke çi ril mə si ilə 
bağ lı təd bir lər pla nı”na əsa sən, yan va rın 16-da Azər-

bay can İs tiq lal Mu ze yi nin eks po zi si ya sın da 20 Yan var fa ciəsi nin 
il dö nü mü nə həsr olun muş “Hə ya tın və ölü mün dərs lə ri” ad lı təd-
bir-sər gi ke çi ri lə cək.

Mu zey dən Azər TAc-a bil di-
rib lər ki, sər gi də mu ze yin fon-
du na da xil olun muş ye ni eks-

po nat lar - 20 Yan var fa ciəsi nin 
şə hid lə ri nin şəx si əş ya la rı nü-
ma yiş olu na caq.

Təd bir də Azər bay can Mə də niy-
yət və İn cə sə nət Uni ver si te ti nin 
tə lə bə lə ri bu ali mək tə bin do sen ti, 
əmək dar ar tist Ma hi rə Ya qu bo va-
nın re jis sor lu ğu ilə ha zır la dıq la rı 
20 Yan var fa ciəsi nə həsr olu nan 
kom po zi si ya nı təq dim edə cək lər. 
Həm çi nin əmək dar ar tist lər Ağa lar 
Bay ra mov və Tey yub As la nın ifa la-
rın da şeir və mu ğam lar səs lə nə cək.

3N 02(11) 16.01.2015

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ad mi nist ra si ya- Təd bir də Azər bay can Mə də niy-

Hə ya tın və ölü mün dərs lə ri

Yan va rın 21– də “Dir-
çə liş” Gənc lə rin So-
sial-Psi xo lo ji Reabi-
li ta si ya Mər kə zi nin 

və Azər bay ca nın Bel çi ka da kı 
sə fi r li yi nin bir gə tə şəb bü sü ilə 
Va ter loo şə hə rin də “Azər bay-
can gənc rəs sam la rı Bel çi ka da-
Gü nəş li Azər bay can dan sev gi 
ilə” ad lı sər gi açı la caq. Sər gi 
fev ra lın 20-nə ki mi da vam edə-
cək.

Mər kəz dən Azər TAc-a  bil di-
rib lər ki, Bel çi ka da Azər bay ca-
nın gənc rəs sam la rı nın üçün cü 
də fə sər gi si nin təş kil edil mə si 
Av ro pa ic ti maiy yə ti tə rə fi n dən 
öl kə mi zin rəs sam la rı nın ya ra dı-
cı lı ğı na ve ri lən yük sək qiy mə tin 
gös tə ri ci si dir.

Fran sa nın Azər bay can da kı 
sə fi r li yi və “Azər bay can Ha va 
Yol la rı – AZAL” Qa pa lı Səhm-
dar Cə miy yə ti nin təş ki la ti dəs-
tə yi ilə real la şan sər gi də iş ti rak 
et mək üçün Azər bay can dan 40 
nə fər dən iba rət nü ma yən də he-
yə ti yan va rın 20-dən 27-dək Bel-
çi ka da sə fər də ola caq.

Sər gi lə rin təş ki lin də məq səd 
Azər bay ca nın gənc rəs sam la-
rı nın is te da dı nı nü ma yiş et dir-
mək, on la rın ya ra dı cı lıq im kan-
la rı nın ge niş lən mə si nə şə rait 
ya rat maq və mə də niy yət lə ra ra sı 
dialo qun in teq ra si ya üçün va-
cib li yi ni ge niş ic ti maiy yə tə çat-
dır maq dan iba rət dir.

Sər gi də 23 rəs sam və bir hey-
kəl tə ra şın 105 işi nü ma yiş olu-
na caq.

Rəs sam lar dan ana dan gəl mə 
da nış ma və eşit mə qü sur lu Tu-
ral Bay ra mov və bi rin ci qrup fi -
zi ki məh du diy yət li Kö nül İs ma-
yı lo va da sər gi yə qa tı la caq lar.

Di gər rəs sam lar dan Nər min 
Rə cəb li, Ay nur Ha cı ye va, Fə ri də 
Sü ley ma no va, Mər yəm Qə di mo-
va, Ley la Qur ban lı, Cə mi lə Əli-
ye va, Və fa Sul ta no va, Zaur Mir-
zə yev, Qə rən fi l Ba xış lı, Ül viy yə 
Məm mə do va və hey kəl tə raş İm-
ran Meh di yev ilk də fə be lə sər gi-
də iş ti rak edə cək lər.

Bu rəs sam la rın Av ro pa nın ən 
bö yük şə hər lə rin də əv vəl lər sər-
gi lə ri olub və ic ti maiy yət tə rə fi n-
dən yük sək qiy mət lən di ri lib.

Sər gi zi ya rət çi lə rə Azər bay can 
mə də niy yə ti, ta ri xi və ir si haq-
qın da ge niş mə lu mat al maq im-
ka nı ya ra da caq.

Azər bay ca nın Bel çi ka da kı sə-
fi  ri Fuad İs gən də ro vun fəaliy-
yə ti nin nə ti cə si ola raq, sər gi nin 
açı lı şın da Va ter loo şə hər bur qo-
mist ri Ser ge Kub la şə hər par-
kın da şərq dün ya sı nın ədib və 

şairə si, ey ni za man da, rəs sam 
ol muş Xur şid ba nu Na tə va nın 
2,4 metr hün dür lü yün də bü-
rünc dən hey kə li nin qo yu la ca ğı-
nı rəs mən elan edə cək.

Xur şid ba nu Na tə va nın hey-
kə li nin Va ter loo şə hər par kın da 
qo yul ma sı həm Azər bay can qa-
dı nı nın tə rəq qipərvər ba xış la rı, 
ümum bə şəri də yər lər, həm də 
Qa ra bağ xan lı ğı nın ta ri xi ni əks 
et dir mək nöq te yi-nə zə rin dən 
qiy mət li töv hə ola caq .

Hey kə lin müəl li fi  23 yaş lı hey-
kəl tə raş İm ran Meh di yev dir.

Sər gi çər çi və sin də gənc rəs-
sam lar Bel çi ka nın gör mə li yer-
lə ri ilə ta nış ola caq, Brug ge və 
Ant ver pen şə hər lə ri nə ge də cək, 
Ru ben sin ev mu ze yi ni zi ya rət 
edə cək lər.

Son da iş ti rak çı rəs sam la ra ser-
ti fi  kat lar təq dim olu na caq.

Müəl lif Hü quq la rı Agent li yi ötən il
qey diy yat haq qın da 29 Şə ha dət na mə ve rib

  “Müəl lif Hü quq la rı Agent-
li yi nin “Elekt ron xid mət” 
böl mə si nə ötən il ər zin də 72 
mü ra ciət da xil olub, 19 müəl-
li fi n 29 əsə ri elekt ron qay da-
da qey diy yat dan ke çi ri lib və 
29 qey diy yat haq qın da Şə ha-
dət na mə gön də ri lib”.

Bu nu APA-ya açıq la ma sın da 
Müəl lif Hü quq la rı Agent li yi nin 
səd ri Kam ran İma nov de yib.

Onun söz lə ri nə gö rə, əsər-
lə rin rəs mi qey diy ya tı nın tət-
biq edil di yi dövr dən in di yə dək 
agent lik də 10 mi nə ya xın əsər 
və əla qə li hü quq la rın ob yekt lə-
ri qey diy yat dan ke çi ri lib: “Bun-
lar dan mu si qi əsər lə ri 3010 
(31,22%), ədə bi əsər lər, o cüm lə-

dən kom pü ter proq ram la rı 2455 
(25,46%), el mi və təd ris ədə biy-
ya tı 1845 (19,13 %), di zayn və 
de ko ra tiv 788 (8,17%), audiovi-
zual əsər lər 495 (5,13%), top lu lar 
345 (3,57%) və s. olub”.

K.İma nov əla və edib ki, 2014-
cü il də müəl lifl  ə rin əm lak hü-
quq la rı nın ida rə çi li yi ni tə min 
et mək nə ti cə sin də agent lik tə rə-
fi n dən 95 377 ma nat müəl lif qo-
no ra rı yı ğı lıb, kö çür mə yo lu ilə 
müəl lifl  ə rə 67335 ma nat müəl lif 
qo no ra rı ödə ni lib: “Mil li sə viy yə-
də fəaliy yə ti agent lik tə rə fi n dən 
koor di na si ya edi lən “Azər bay-
can müəl lifl  ə ri” və “Ki no re jis sor-
lar Gil di ya sı” İc ti mai Bir lik lə ri 
2014-cü il də müəl lifl  ə rin əm lak 

hü quq la rı nın kol lek tiv əsas da 
ida rə çi li yi nə ti cə sin də mü va fi q 
ola raq 40 834 ma nat və 62 458 
ma nat müəl lif qo no ra rı yı ğıb”.

Tür ki yə də
Xo ca lı haq qın da 
ki tab çap olu nub

Tür ki yə nin “Ci nius” 
nəş riy ya tın da “Ho-
ca lı nın Kur de le li 
Anah ta rı” (“Xo ca lı-

nın Lent li Aça rı”) ro ma nı çap 
olu nub.

APA-nın mə lu ma tı na gö rə, 
ki ta bın müəl lifl  ə ri gənc ya zar-
lar Zi yad Qu lu za də və Dil bər 
Qu li ye va dır.

Ro man Azər bay ca nın İs tan-
bul da kı baş kon su lu Hə sən Zey-
na lo vun dəs tə yi ilə çap olu nub.

 Z. Qu lu za də bil di rib ki, 
“Ho ca lı nın Kur de le li Anah ta-
rı” ro ma nı er mə ni qəsb kar la rı 
tə rə fi n dən  Xo ca lı da tö rə dil miş 
soy qı rı mı psi xo lo ji-post mo-
dern ədə biy yat priz ma sın dan 
“Kol laj” və “de konst ruk si ya” 
edi lə rək, ta ri xi ha di sə lər də 
Kafk  a və klas sik ədə bi qəh rə-
man la rın iş ti rak et di yi bir tab-
lo ya ra dıb: “Ki tab Tür ki yə də 
bir çox ki tab dü kan la rın da və 
apa rı cı in ter net sa tış ma ğa za-
la rın da oxu cu la rın ix ti ya rı na 
ve ri lib”.

Ya şar Ka mal 
xəs tə xa na ya 
yer ləş di ri lib

Tür ki yə nin ta nı nan ya zı çı sı 
Ya şar Ka ma lın səh hə ti pis lə şib.

APA-nın xə bə ri nə gö rə, ya zı-
çı İs tan bul Uni ver si te ti nin tibb 
fa kül tə si nəz din də ki xəs tə xa-
na nın reani ma si ya şö bə si nə 
yer ləş di ri lib.

Y. Ka mal ürək ça tış maz lı ğın-
dan əziy yət çə kir. Çə tin lik lə nə-
fəs al dı ğı üçün ha zır da ona sü ni 
nə fəs apa ra tı ilə yar dım edi lir.

Qeyd edək ki, Ya şar Ka ma lın 
92 ya şı var.

Ba kı da “Tran zi tə 
məh dud” ad lı sər gi 

Yan va rın 9-da Ki çik 
Qa la-Art Qa le re ya-
sın da “Tran zi tə məh-
dud” ad lı müasir in-

cə sə nət sər gi si si olub.
Azər TAc xə bər ve rir ki, sər-

gi də Aqil Ab dul la yev, Emin 
Əziz bəy li, Si ta rə İb ra hi mo va 
və Za mir Su ley ma no vun əsər-
lə ri nü ma yiş olu nur.

Sər gi fev ra lın 10-dək da vam 
edə cək.

Mə də niy yət və
Tu rizm Na zir li yin də 
ye ni şö bə ya ra dı lıb

Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li-
yin də ic ti maiy-
yət lə əla qə lər, 

mət buat la işin da ha da sə mə-
rə li təş ki li məq sə di lə na zir li-
yin Kol le gi ya sı nın qə ra rı ilə 
ye ni İn for ma si ya və İc ti maiy-
yət lə Əla qə lər Şö bə si ya ra dı-
lıb.

Na zir lik dən APA-ya ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, şö bə nin tər ki-
bi nə İn for ma si ya, elekt ron me-
dia və re surs lar la iş, İc ti maiy-
yət lə əla qə lər və mət buat la iş, 
Qey ri-hö ku mət təş ki lat la rı ilə 
iş sek tor la rı da xil dir.

Mə də niy yət və Tu rizm na zi-
ri nin əm ri nə əsa sən, na zir li yin 
Tu rizm şö bə si nin Təb li ğat sek-
to ru nun mü di ri Vü qar Şi xəm-
mə dov ye ni ya ra dıl mış şö bə yə 
mü dir tə yin edi lib.

Na zir lik dən bil di rib lər ki, 
ye ni şö bə nin ya ra dıl ma sı na-
zir lik də bu sa hə də ki iş lə rin 
mər kəz ləş mə si nə, hal-ha zır-
da ak tual olan qey ri-hö ku mət 
təş ki lat la rı ilə əla qə lə rin da ha 
da yax şı laş dı rıl ma sı na, mət-
buat xid mə ti nin im kan la rı nın 
ge niş lən mə si nə, in for ma si ya 
re surs la rı nın ar tı rıl ma sı na və 
sə mə rə li ça lış ma sı na, na zir li-
yin res pub li ka nın mə də ni və 
ic ti mai hə ya tı na da ha da ya xın-
dan cəlb olun ma sı na im kan ya-
ra da caq.

Bel çi ka da Azər bay can
rəs sam la rı nın sər gi si ola caq



Kə nan HA CI

Şə rin hökm ran lı ğı tək cə 
ye nil məz  Ru hun üzə-
rin də tam bər qə rar ola 
bil mə yib. İlk cüm lə ni 

ya zıb da ya nı ram və dü şü nü-
rəm – doğ ru dan mı bu, be lə-
dir, yox sa sa də lövh gü man lar 
ye nə baş apa rır?  İs tə dim bu 
möv zu nu əv vəl cə özüm üçün 
bir ba la ca  çö zə lə yim. 

Şə rin hökm-fər man ol du ğu 
mə kan qəd dar lı ğın qa nu ni ləş-
di yi yer dir, biolo ji is tək lə rin 
mün bit tor pa ğı dır. İn san ru hu-
nun öz- özüy lə apar dı ğı əbə di 
mü ba ri zə də çox vaxt Şər qa-
lib gə lir. Çün ki in sa nın için də 
nəfs de yi lən bir qüv və var ki, 
bu qüv və onun fi t ri na qis li yi 
ki mi hə mi şə ba şı na bə la ola-
caq. Dün ya bi na olan gün dən 
in san lı ğa qar şı tö rə di lən yer 
üzü nün bü tün qor xunc gü nah-
la rı nəf sin fə sad la rı de yil mi? 

Yer üzün də tə bii və ya qey ri- 
tə bii fə la kət lə rin sa yı dur ma-
dan ar tır. Qi ya mə tin əla mət lə ri 
bə şər ta ri xin də za man- za man 
özü nü bü ru zə ve rib. İn san la-
rın stan dart reak si ya sı  hə mi şə 
be lə olub: qi ya mət ya xın la şır. 
İn san şüuru bu fə la kət lə rin 
hən də si sil si lə lər üz rə ar tı mı na 
baş qa bir yo zum, təf sir ver mək 
iq ti da rın da de yil. 

Yüz il lə rin ba sı rı ğın da bir-
cə gün də var ki, o gün dün ya 
dur duq ca unu dul ma ya caq. O 
gün İsa Mə si hin çar mı xa çə-
kil di yi gün dür. O gün  Rum 
sər da rı Pon ti Pi lat ilə Na za ret li 
İsa ara sın da be lə bir dialoq baş 
ver miş di:

- “Yax şı, be lə gü man elə yək 
ki, sə nin tə li min dü rüst dü, on-
da de gö rüm: ikin ci zü hur gü-
nün nə vaxt gə lə cək?

- Şüb hə lə ri ni an la maq çə tin 
de yil, ey Rum sər da rı, us ta-
dın yu nan lar ki mi ye rə ya xın, 
ko bud dü şü nür sən. Mə nim 
ira dım dan qə ti in ci mə yə sən. 
Nə qə dər ki, mən sə nin hü-
zu run da fa ni bir in san ki mi 
mün tə zi rəm, hö cət elə mə yə 
haq qın var. Hə lə üs tə lik, biz 
sə niy nən yad - bi ga nə adam-
la rıq – od nan su ki mi. İn di isə 
sə ni na ra hat elə yən mə sə lə ba-
rə də, hökm dar...  Bir də zü hur 
qıl ma ğım çox çə kə cək, bax, 
bu ra sı doğ ru dur. Haq lı san. O 
gü nün ha vaxt gə lə cə yi ni əv-
vəl cə dən heç kəs de yə bil məz, 
o yal nız bu dün ya yı- alə mi 
xəlq elə yən ki, var, bax o kə sin 
ya zı sın da dı”.

Qır ğız ədə biy ya tı nın bö yük 
si ma la rın dan olan  Ç. Ayt ma-
to vun  “Qi ya mət”in də bu dia-
loq da vam et di ri lir və ro ma nın 
st ruk tu run da onur ğa sü tu nu 
funk si ya sı nı öz üzə ri nə gö tü-
rür. Yer üzün də tək bir nə fər 
Söz sa hi bi ol ma yın ca Ta rix so-
na çat ma ya caq. O bir nə fər bi-
zim ta le lə ri mi zin də yi yə si ola-
caq, ruh la rın ix ti ya rı da Ona 
ve ri lə cək. Biz Onu sev mə sək 
də, Ona təs lim ola ca ğıq. Çün ki 
get mə yə baş qa yo lu muz qal-
ma ya caq.

Bir ya xın dos tum qi ya mət 
möv zu sun da yaz dı ğı mı bi lin cə 
öz qə ri bə  ver si ya sı nı irə li sür dü: 
qi ya mət bi lir sən nə vaxt baş ve rə-
cək?  Ki şi qa dı na, qa dın sa ki şi yə 
çev ri lən də. Son ra da əla və elə di 
ki, çox ağır bir möv zu ya gi riş mi-
sən. Onun çev ril mə ver si ya sı  ya-
dı ma Kafk  a nın  “Çev ril mə”si ni 
sal dı. Çev ril mə o za man baş ve rir 
ki, ila hi ni zam po zu lur,  Tan rı ilə 
in san lar ara sın da kı tə mas xətt  i nə 
şey tan gi rir və vi rus ki mi,  bü tün 
mə nə vi də yər lə ri  da ğı dır.

Da ha bir söz nə hən gi M. 
Bul qa ko vun fi k rin cə isə yer 
üzün də əda lə tin bər qə rar ol-
ma sı üçün Şər lə məhz şər 
qüv və lər va si tə si lə mü ba ri zə 
apar maq la zım dır. Şə ri yal nız 
öz si la hı ilə məhv et mək olar. 
İsa və Pon ti Pi lat haq qın da ro-
man ya zan Mas ter də sö zün 
ila hi mə na sın da din dən uzaq 
bir adam dır. Bəl kə elə bu na 
gö rə o, ro man da qə lə bə ça la 
bil mir?  

Bə zi lə ri dü şü nür ki, in san 
ila hi bir qüv və tə rə fi n dən ida-
rə olu nur və bu na gö rə Xey rin 
də, Şə rin də sə bə bi in sa nın föv-
qün də dir. Bu ina mın ya rat dı ğı 
mo no teist av to ri tar di ni tə səv-
vür lər in sa nın al da dı cı  “xi la-
sı” ol maq la həm də av to ri ta riz-
min ideolo ji da ya ğı na çev ril di.  
“Mas ter və Mar qa ri ta”da şər 
ruh və köl gə lər hökm da rı  Vo-
land məhz bu da yaq la rı sar sıt-
maq is tə yir di. O, is bat et mə yə 
ça lı şır dı ki, Xey rin də, Şə rin 
də sə bə bi məhz in sa nın için də, 
xis lə tin də dir.

Ta ma mi lə ay rı-ay rı ta-
le ya şa mış iki bö yük ya za rı 
– Bul qa ko vu və Ayt ma to vu 
mü qa yi sə et mək is tə səm də, 
tez cə nə bu cəh din əbəs ol du-
ğu fi k ri nə gə li rəm. Əv və la, 
hər bir mü qa yi sə qü sur lu dur, 
ikin ci si, əgər on la rın hər iki-
si ey ni mis si ya nın da şı yı cı-
la rı dır lar sa, mü qa yi sə yə nə 
ha cət?!  Bul qa kov in qi la bın 
əley hi nə ol sa da, hə mi şə Sta-

lin tə rə fi n dən hi ma yə olu nub. 
Mü vəq qə ti ola raq əsər lə ri nə 
qa da ğa qo yul ma sı da onun xi-
la sı na mi nə atı lan ad dım idi. 
Bir müd dət iş siz qa lan ya zı çı 
məc bu riy yət qar şı sın da qa-
lıb hö kü mə tə mü ra ciət edə si 
olur. Bun dan xə bər tu tan Sta-
lin dər hal Bul qa ko vun evi nə 
zəng vu rub onun prob le miy lə 
ma raq la nır və nə ti cə də ya zı-
çı Mosk va Aka de mik Bə da ye 
Teat rın da  re jis sor ki mi fəaliy-
yə tə baş la yır.

O ki, qal dı Ayt ma to va, 
inam la de mək olar ki, o, so vet 
sis te mi nin ye tiş dir di yi tək- tük 
nə həng ya zı çı lar dan dır ki, rus 
di lin də yaz ma sı na bax ma ya-
raq bü tün ya ra dı cı lı ğı bo yu 
mil li ru hun da şı yı cı sı ola raq 
qal dı, ey ni za man da öm rü nün 
so nu na can ha ki miy yə tin fa vo-
ri ti ol du. Bu ta raz lı ğı qo ru yub 
sax la maq hər so vet ya zı çı sı na  
mü yəs sər olan  “xoş bəxt lik”  
de yil di. Ayt ma to vun  “Qi ya-
mət”i  əs lin də re ji min çö kə cə-
yi nə bir işa rə, ey ham idi.  “...
ya şa sın ru hun in qi la bı!”  de-
yən də ya zı çı mil lət lər ko lo ni-
ya sı nın nə fəs lik lə ri ni sa də in-
san la ra ni şan ve rir di. 

Vo lan dın Le vi Mat ve yə de-
dik lə ri ni xa tır la yır sı nız mı?

“Sən zəh mət çə kib bu sual ba-
rə də dü şü nə bi lər sən mi ki, əgər 
şər ol ma sa xe yi rin nə mə na sı 
var dı, əgər köl gə lər it sə yer üzü 
ne cə gö rü nər di? Axı köl gə lər 
əş ya lar dan və adam lar dan ya ra-
nır”.

Bul qa kov da mil yon il lər-
dir ki, də yiş məz qa lan bir fi k ri  
Vo lan dın - ib li sin di liy lə bi zə 
çat dı rır: Xe yir lə Şə rin mü ba ri-
zə si əbə di dir. Mil yon il lər dir 
ki, bə şər həm də bu ak sioma nın 
oxu ət ra fın da fır la nır. Ye ni nə-
sil lə rin əv vəl ki siy lə, on dan da 
qa baq kı lar la can-qan qo vu şu ğu 
be lə cə baş ve rir. Xe yir lə Şər nə-
sil dən - nə si lə yad da şın son suz-
lu ğun da, bə şə rin za man və mə-
kan son suz lu ğun da ötü rü lür... 

Ayt ma to vun ro ma nın da biz 
bu mü ba ri zə nin fraq ment lə riy lə 
rast la şı rıq. Ya zı çı bir az da irə li ge-
dib gə lə cək lə bag lı proq noz lar ve-
rir: “ İla hi, ni yə axı Sən öz çiy ni nə 
bu dü zəl məz dün ya nı dü zəlt mək 
ki mi ağır bir yük gö tür mü sən? 
Ey Xi las kar, ey Da da ye tən, bir 
da yan, gör nə de yi rəm, yo lun da 
çar mı xa çə ki lə cə yin, müd hiş bir 
ölü mə dü çar ola ca ğın o kəs lər 
son ra dan Sə ni ələ sa lıb gü lə cək-
lər. Bə li, bə li, bə zi lə ri hətt  a qəh-
qə hə çə kə cək, bir pa ra sı Sə nin 

bi hu də li yi nə, üs tün dən min il lər 
ke çən dən son ra lağ elə yə cək; on-
da o ma te rialist elm Al la ha inan-
cın da şı nı daş üs tə qoy ma ya caq, 
Sə nin ba şı na gə lən lə rin ha mı sı nı 
uy dur ma sa ya caq: “Sar saq! İp-
lə mə! Sən dən kim xa hiş elə yib? 
Hə min o çar mıx oyu nu ki mə və 
nə yə la zım mış? Ki mi hey rə tə gə-
tir din? İn san olan bən də də bu 
heç ol ma sa bir mis qal, bir tük qə-
dər nə yi sə də yiş di mi?” Son ra da 
kaina ta sa hib ol maq üs tün də, da-
ha dog ru su, kəh kə şan da ağa lıq, 
ta mah üs tün də dəh şət li bir çə kiş-
mə baş la ya caq, fə za son suz ol sa 
be lə, kainat on la ra az lıq elə yə cək, 
yer üzün də bir ba la ca pərt lik lə-
ri nin he yifi ni al maq üçün bü tün 
qi tə ni yan dı rıb kü lə dön dər mə yə 
ha zır ola caq lar”.

Am ma İsa Mə si hin çar mı xa 
çə kil məz dən ön cə de di yi söz lər 
Ayt ma to vun Av dı sı na və onun 
tim sa lın da bü tün bə şə riy yə tə ve-
ri lən ən dü rüst ca vab dır: “...hər 
bir ha ki miy yət in san lar üzə rin də 
zo ra kı lıq alə ti dir, vaxt gə lə cək, nə 
qey sər lə rin, nə də baş qa la rı nın 
ha ki miy yə ti ola caq. İn san hə qi qət 
və əda lət səl tə nə ti nə da xil ola caq, 
ora da, ümu miy yət lə, heç bir ha ki-
miy yə tə eh ti yac qal ma ya caq”.

Yer də, göy də o in sa nın əda lə ti-
nə möh tac dır. Bö yük yol da qa ra-
nə fəs olan la rın bu dün ya dan bir-
yol luq əl gö tür mə si si zi üz mə sin. 
İs tə sək də, is tə mə sək də dün ya nın 
yü kü biz in san la rın çiy nin də dir.

Gə lin, dün ya nın yü kü nü bir 
qə dər azal daq.
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Bilinməyir yaşın sənin,
Nələr çəkmiş başın sənin...

Bö yük şair Sə məd Vur ğun əsr lə rin ya şı dı 
Azər bay ca nın keç mi şi ni va raq la dıq dan son-
ra bu mis ra lar ya ra nıb. Xal qı mı zın ta le yi nə 
təəs süf ki, ağ rı lı-əzab lı, ölüm lü-itim li gün lər 

da ha çox ya zı lıb. Be lə fa ciəli gün lər dən bi ri də 1990-cı 
ilin 20 yan va rı dır. O mə şum ge cə tə pə dən dır na ğa dək 
si lah lan mış im pe ri ya or du su heç bir əsas ol ma dan 
Ba kı ya ye ri dil di. Bü tün in sa ni key fi y yət lər dən məh-
rum olan bu “mü zəff  ər” or du ağı la sığ maz ci na yət lər 
tö rət di. Si lah sız, azad lıq eş qiy lə ya nan ürək lə ri ilə or-
du qar şı sı na çı xan oğul və qız la rı mı zı heç bir ci na yət 
mə cəl lə si nə sığ ma yan qəd dar lıq la qət lə ye tir di. Nə 
idi bu xal qın gü na hı?

1990-cı ilin 20 yan va rın da Ba kı şə hə ri nə qo şun ye ri-
dil mə si Azər bay can da dir çə lən, gü nü-gün dən in ki şaf 
edən mil li-azad lıq hə rə ka tı nın qar şı sı nı al maq, xal qın 
mü ba ri zə əz mi ni, azad lıq eş qi ni qır maq ki mi məq sə di 
gü dür dü. La kin bu, qey ri-müm kün idi. Çün ki xal qı-
mı zın mi nil lik qəh rə man lıq ta ri xi bu nu tə ləb edir di.

Tank tır tıl la rı al tın da əzi lən lər, si nə dən, ar xa dan 
vu ru lan lar, it kin dü şən lər, hə mi şə lik şi kəst qa lan lar, 
son ra kı gün lər də ağır ya ra lar dan ke çi nən lər... Ya şa yış 
ev lə ri nin, xəs tə xa na la rın, tə ci li yar dım ma şın la rı nın 
gül lə ba ran edil mə si, ölən lə rin, ya ra la nan la rın bə dən-
lə rin dən çı xa rıl mış gül lə lər... Or du nun öz öl kə si nin 
və tən daş la rı na qar şı be lə aman sız mü na si bə ti... Xalq 
is ti-is ti an la ma dı bu dəh şət lə rin, fa ciələ rin sə bə bi ni.

La kin si lah sız, ya lın əl lə tank la rın qa ba ğı na çı xan 
xalq bir da ha an la dı ki, azad lıq on lar üçün zə ru rət dir 
və bu yol da hər cür əzab la ra, hətt  a ölü mə be lə ha zır 
ol ma lı dır lar. Çün ki Və tən öv la dı Və tən uğ run da ölər-
sə, Və tən ba sıl maz!

Qan lı yan var gün lə ri za man eti ba ri lə biz dən uzaq laş-
dıq ca o gün lə rin ma hiy yə ti ni da ha də rin dən an la yı rıq. 
O vaxt bu bir lik, vəh dət bü tün xalq lar üçün ör nək idi.

Mil li Azad lıq hə rə ka tı nın vü sət al dı ğı, xal qın öz 
azad  lı ğı, müs tə qil li yi uğ run da aya ğa qalx dı ğı bir za-
man da xalqın dün ya da baş ve rən ic ti mai pro ses lə ri 
təh lil edib düz gün nə ti cə çı xa ra bi lən li de rə, döv lət 
xa di mi nə eh ti ya cı olur. Nə yax şı ki, Və tə nin be lə ağır 
gün lə rin də öl kə yə bö yük şəx siy yət, əvəz siz döv lət 
xa di mi, ümum mil li li de r Hey dər Əli yev rəh bər lik et-
mə yə baş la dı. Elə ilk gün dən də ne çə-ne çə qar şı dur-
ma nın, və tən daş mü ha ri bə si nin qar  şı sı alın dı. 20 Yan-
var ha di sə lə ri də məhz Hey dər Əli ye vin ira də si ilə əsl 
si ya si qiy mə ti ni al dı.

20 Yan var xal qın ta le yi nə fa ciəli gün ki mi da xil ol-
du. La kin mil lə tin qa zan cı it ki sin dən çox ol du. Elə bil 
xal qı mız bir ge cə nin için də ne çə il lik yol gəl di və sü-
but et di ki, biz bir mil lət ola raq ən çə tin an lar da bir ləş-
mə yi, həm dərd ol ma ğı ba ca rı rıq. Tək cə bu bir lik yüz-
lər lə mi tinq, nü ma yiş dən da ha güc lü tə si rə ma lik olur 
və xal qı bü tün çə tin lik lə rə si nə gər mə yə sövq edir.

20 Yan var dan Ba kı nın ən uca zir və sin də Şə hid lər 
Xi ya ba nı ya ran dı, biz lə rə unut du ru lan və unut du ğu-
muz şə hid sö zü ye ni dən di li mi zə qa yıt dı. 

25 il bun dan əv vəl ki Şə hid lər Xi ya ba nı ya dım da-
dır. Qə rən fi l də ni zin də gö rün məz ol muş du. Gül-çi-
çək də ni zin də itib bat mış dı. Mə zar la rın zi ya rə ti üçün 
saat lar la göz lə mə li olur duq. Bu ümum xalq kə də rin 
miq ya sı na res pub li ka mı za gə lən xa ri ci lər hey rət lən-
dir di. Bir əc nə bi jur na list de miş di: “Öz şə hi di nə be lə 
hör mət edən xalq öl məz dir”.

Şə hid lər Xi ya ba nı Azər bay ca nın mü qəd dəs zi ya rət 
ye ri dir. Bu uca lıq dan keç mi şi miz, gə lə cə yi miz gö rü-
nür. Ta ri xi mi zin, keç mi şi mi zin, qey rə ti mi zin, it ki lə ri-
mi zin, mil li şə rə fi  mi zin rəm zi dir bu Xi ya ban. 

Bu gün Və tə nə xid mə tə yo la dü şən oğul lar, ye ni 
ailə qu ran gənc lər Şə hid lər Xi ya ba nın da and içir lər. 
Və tən na mi nə ca nı nı fə da edən lə rin qar şı sın da əbə di 
borc lu yuq. 

O qan lı şən bə ge cə si Və tə nin si nə si nə ça lın-çar paz 
dağ çək di lər. Am ma bu fa ciə bi zi sın dır ma dı, ək si nə, 
dağ boy da qü rur ver di. On lar öz ölüm lə riy lə bi zi ya şat-
dı lar, bir mil lət ki mi nə yə qa dir ol du ğu mu zu can la rı nı 
qur ban ver mək lə bü tün dün ya ya nü ma yiş et dir di lər.

Təranə
MƏMMƏDOVA

Şəhid 
Bakı,
şahid 
Bakı

YÜKÜ

Dün ya nın



(Əv və li ötən sa yı mız da)
... Əlir za 1301-ci il də fər vər din 

ayı nın 12-də dün ya ya gəl di. O, za-
hi ri gö rü nüş cə, xa siy yət və əx laq 
ba xı mın dan ey nən Rza nın özü idi. 
Bə dən cə zəif olan Mə həm mədr za-
nın ək si nə ola raq, o, yax şı bə dən 
qu ru lu şu na ma lik idi. Mən hə mi şə 
fi  kir lə şir dim ki, Mə həm mədr za və 
Əş rəf əkiz ol duq la rı üçün be lə zəif-
dir lər. On lar bə dən və sağ lam lıq 
ba xı mın dan da öz ya şıd la rın dan 
xey li ge ri qa lır dı lar. Ya dım da dır 
özü uca boy və bə dən cə möh kəm 
olan Rza Mə həm mədr za nı və Əş-
rə fi  diz lə ri üs tün də otur dan da mə-
nə ba xa-ba xa (çün ki mən də di gər 
qa dın la ra nis bət də cüs sə li idim) 
za ra fat la de yər di: “Fil si çan do-
ğub”.

La kin Əlir za iri bə dən li uşaq idi 
və do ğu lan da çə ki ba xı mın dan əv-
vəl ki iki uşa ğın ağır lı ğın da ol muş-
du. Hər han sı mə də niy yə tə, di nə, 
tə ri qə tə mən sub ol ma sın dan ası lı 
ol ma ya raq, dün ya nın bü tün ana-
la rı öv lad la rı nı ey ni göz lə gö rür və 
ana qəl bin də heç  vaxt bir öv lad la 
di gər öv lad ara sın da fərq ol mur.   

Mən Mə həm mədr za nı, Əş rə-
fi , Şəm si, Əlir za nı ey ni də rə cə də 
se vir dim və ne cə de yər lər, öv lad-
la rı ma aşiq idim. Mə həm mədr za 
sa kit və utan caq uşaq idi. Əş rəf 
meh ri ban və emo sianal ol sa da, 
bir qə dər tünd xa siy yət idi, oğ-
lan la ra məx sus oyun lar dan və 
hə rə kət lər dən xo şu gə lir di. Şəms 
aram, sə bir li, föv qə la də meh ri-
ban və həs sas idi. Əlir za özü nə 
həd siz inam lı və çox cə sa rət li idi, 
o, qə tiy yən qor xu bil mir di.   

Bi rin ci öv la dım 1296-cı şəm si 
ili nin 4 şa ban ayın da Hə sə na bad 
Xi ya ba nın da ya şa dı ğı mız mən-
zil də dün ya ya gəl di. 1298-ci ilin 
6 şa ban ayın da ikin ci öv la dım da 
hə min mən zil də do ğul du. Şəms 
dün ya ya gə lən dən son ra bir müd-
dət müali cə olun dum və 1301-ci 
il də dör dün cü də fə (Əlir za) ana ol-
dum. Təəs süf ki, Əlir za nı do ğan da 
sağ lam lı ğı ma cid di zi yan dəy di, 
üs tü mə bir fran sa lı qa dın hə kim 
gə tir sə lər də, və ziy yə tim yün gül-
ləş mə di və bun dan son ra xey li 
müd dət qa dın lıq xəs tə li yin dən 
əzab çək dim. Rza hərb çi ol du ğun-
dan, dün ya da hərb dən baş qa heç 
bir işi cid di saymır və di gər sə nət  
sa hib lə ri ni qə bul elə mir di. O, Mə-
həm mədr za nı hər bi mü rəb bi lə rin 
rəh bər li yi al tın da təh sil al sın de-
yə 6 yaş da özü nün Teh ran da tə sis 
et di yi ib ti dai hər bi mək tə bə gön-
dər di. Az son ra Əlir za nı da ib ti dai 
hər bi mək tə bə yaz dır dı. 

Mə həm mədr za 6 il müd də tin də 
Teh ran İb ti dai Hər bi Mək tə bin də 
oxu duq dan son ra təh si li ni da vam 
et dir mək üçün İs ve çə gön də ril-
di. Əlir za da Teh ran İb ti dai Hər bi 
Mək tə bin də 4-cü sin fə qə dər təh sil 
alan dan son ra qar da şı nın ar dın ca 
Lu za na (İs ve çə) gön də ril di və 6 il 
müd də tin də ora da qal dı. Son ra dan 
Teh ra na qa yı dıb, or ta hər bi mək tə-
bə qə bul olun du və za bit şə ha dət-
na mə si al dı. Onu da vur ğu la ma-
lı yam ki, Mə həm mədr za ata sı nın 
cəbr və təz yi qi ilə hər bi mək tə bə 
dö zür dü, la kin Əlir za da xi lən hər bi 
işə me yil li idi. O, İra na qa yı dan dan 
son ra öz aya ğı ilə hər bi mək tə bə ge-
də rək or du za bi ti ol muş du. Əv vəl-
də qeyd et di yim ki mi, Əlir za uca 
boy lu, cid di qi ya fə li bir gənc idi. 
Rza onun üçün tək cə ata de yil, bir 
nü mu nə, bir büt idi. O, ata sı nı pə-
rəs tiş edi lə cək bir sə viy yə də se vir-
di. Mə nim bu əziz oğ lum 1333-cü 
şəm si ilin də bir Da ko ta təy ya rə si ilə 
uçar kən qə za ya düş müş və təy ya rə 
Teh ran ət ra fın da kı dağ la ra çır pı lar-
kən şi rin ca nın dan ol muş du. Bu-
nun la da ömür lük mən bəd bəx tin 
si nə si nə dağ çək di. O, ölən də 31 
ya şın için də idi. Təəs süf ki, ci yər-
pa ra mın bu ürək par ça la yan fa ciəli 
ölü mün dən son ra qey ri - in sa ni şa-
yi ə lər yay ma ğa baş la dı lar, de di lər 
ki, Əlir za gu ya bir ailə sui-qəs di nin 
qur ba nı olub. Onu Mə həm mədr za 
ara dan gö tü rüb. 

Mən 1331-ci şəm si ilin dən bu-
gü nə dək sus mu şam, am ma in di 
bə yan edi rəm ki, Əlir za nın təy-
ya rə si nin sü qut ta ri xi 1330 və on-
dan son ra kı il lə rin si ya si ha di sə 
və çax naş ma la rı ilə ey ni vax ta 
düş dü yün dən, Pəh lə vi ailə si nin 
düş mən lə ri və si ya sət baz lar bö-
yük oğ lu mu qar daş qət lin də itt  i-
ham et mək lə şah ailə sin də çat ya-
ra dıb, Mə həm mədr za nı bəd nam 
et mək is tə yir di lər.

Onu da de mə li yəm ki, Əlir za 
bö yük qar da şı na həd siz eh ti ram la 

ya na şır və ona itaət edir di. Aviasi-
ya nın föv qə la də in ki şaf et di yi və 

təy ya rə lə rin xey li mö dern ləş di-
yi in di ki dövr də də ha va gə mi-
lə ri nin qə za ya uğ ra ma sı ba rə-
də hər gün xə bər lər eşi di rik. O 

za man təy ya rə nin sü qu ta uğ ra-
ma sı bir qə za ol muş du. 

Mə həm məd za ya məx-
sus təy ya rə də bir ne çə 
də fə məhv ol ma təh lü-
kə si ilə üz ləş miş, yal-
nız son an da ta le onun 
üzü nə gül müş dü. 

Mən şə ha dət ve ri rəm ki, Mə həm-
mədr za ilə Əlir za ara sın da heç bir 
ix ti laf ol ma yıb, əs lin də hə min il lər-
də Mə həm mədr za səl tə nə ti bu ra xıb, 
hə yat yol da şı nın əlin dən tu ta raq, 
məm lə kə ti tərk et mək üçün für sət 
gə zir di. Xü su si lə də 1330-cu il dən 
son ra Mə həm mədr za Sü rəy ya ilə 
Ame ri ka ya ge də rək ora da fer mer-
lik lə məş ğul ol maq və si ya sət dün-
ya sın dan bir də fə lik uzaq laş maq ar-
zu sun da idi. Be lə bir vaxt da yal nız 
Əlir za  onu qal ma ğa və mü qa vi mət 
gös tər mə yə təş viq edir di.

Biz ha ki miy yə tin bir ne çə də fə 
təh lü kə ilə üz ləş di yi 1330-cu il dən 
son ra Mə həm mədr za nın mü xa lif 
si ya sət çi lə rin gün dən-gü nə ar tan 
təz yiq lə ri nin qar şı sın da yor ğun-
luq və aciz lik gös tər di yi ni gö rüb 
Əlr za ya tək lif et dik ki, Mə həm-
mədr za nın ca ni şi ni ol sun. Am ma 
Əlir za qə tiy yət lə im ti na et di.  

Hətt  a iş o ye rə çat dı ki, İn gil tə rə-
nin sə fi  ri Əlir za ya qar da şı nın ye ri-
nə ha ki miy yə tə ha zır ol ma ğı tək lif 
edən də, o, çox acıq lı şə kil də ona ca-
vab ver di və iki aya ğı nı bir baş ma-
ğa di rə yə rək qar da şı nın ha ki miy-
yət ba şın da qal ma sın da is rar et di.

Əlir za nın Gür gan da bir əkin çi lik 
tə sər rü fa tı var idi ki, ir sən ata sın dan 
ona keç miş di. 1333-cü ilin şa ban ayı-
nın 6-da ge cə öz tə sər rü fa tı na baş 
çə kib qa yı dan da qə za ya düş müş dü.  
Mən hətt  a öl səm də, Əlir za nın xa ti-
rə si ürə yim dən si lin mə yə cək. Əlir za 
Pa ris də Kris ti na ad lı bir pol yak qa-
dın la iz di va ca gir miş di ki, bu iz di-
vac dan Əli ad lı əziz nə vəm dün ya ya 
gə lib və hə min uşaq əziz Əlir za mın 
ye ga nə ya di ga rı dır. Əlir za do ğu lan-
dan son ra mə nim lə Rza ara sın da 
ər-ar vad lıq əla qə si so yu du. Əl bətt  ə, 
Rza mə nə son də rə cə eh ti ram gös tə-
rir, heç bir cə hət dən diq qə ti ni azalt-
mır dı. Hətt  a Tu ran Əmir sü ley ma ni 
(Qu lamr za nın ana sı) ilə ev lən mək 
is tə yən də mən dən ica zə al dı və and 

iç di ki, əgər mən ica zə ver mə səm o, 
ye ni dən iz di va ca gir mə yə cək. Mən 
kə ma li-ədəb və ra zı lıq la ona de dim 
ki, ar vad ala bi lər. Əv və la, mən bi lir-
dim ki, Rza uşaq la rı se vir və mən da-
ha onun üçün uşaq do ğa bil mə rəm. 

İkin ci si bu idi ki, Rza şah in di son-
suz qüd rət sa hi bi idi, is tə di yi işi gö rə 
bi lər di. Bu na gö rə də onun tə va zö kar-
lı ğı nı qiy mət lən dir mə li idim. O, mə-
nə eh ti ram gös tə rib, ica zə is tə yir di sə, 
mən bu ica zə ni ver mə li idim. Rza 
1306-cı şəm si ilin də Qa car lar ailə sin-
dən olan Tu ran Əmir sü ley ma nı ad lı 
bir qız la kə bin kəs dir di.  Bu qız özün-
dən çox ra zı və yel be yin idi. Rza ilə iz-

di va ca kö nül xoş lu ğu ilə ra zı lıq ver sə 
də, ni kah dan və Qu lamr za dün ya ya 
gə lən dən son ra na ra zı lıq ya rat ma ğa 
baş la dı. Onun məq sə di Rza nı öz tə-
si ri al tı na sa la raq mə ni uzaq laş dı ma-
ğa məc bur et mək və İra nın kra li ça sı 
ol maq idi. Tu ran adam için də tək cə 
bi zə qar şı say ğı sız lıq et mir di, Rza nın 
özü nü də onun ailə si nə məx sus olan 
ta cü-təx tü qəsb edən bi ri si he sab edir-
di. O, ha ra da otu rur du sa, bir yo zum 
ve rib, hü cu ma ke çir di. 

Rza bu xud pə sənd qa dı na dö-
zə bil mə di, Qu lamr za do ğu lan dan 
son ra onun ta la ğı nı ve rib, öz işi nin 
ar dın ca gön dər di. Bun dan bir ne-
çə il son ra isə  o, Fə tə li şa hın nə və si 
Mü cəl lə döv lə nin qı zı İs mət Döv lət-
şah la ni kah kəs dir di: yə ni ye nə də 
Qa car ailə sin dən qız al dı (Şərh - Rza 
şah Ba nu İs mə ti çox se vir di, onun 
qar şı sın da təs lim ol muş du. Bu na 
gö rə də ya xın la rı de yir di lər ki, Rza 
şah Qa ca riy yə yə (Qa car lar sü la lə si-
nə) qa lib gəl sə də, Qa car ailə sin dən 
bir qa dın ona üs tün gəl di).   

... Rza nın bu qa dın dan dörd oğ lu 
və bir qı zı ol du: Əh mədr za, Əb dürr-
za, Hə midr za, Mah mudr za və Fa ti-
mə.  İs mət ya vaş-ya vaş İs mət mü lük 
ki mi məş hur laş ma ğa baş la dı. O, 
əri ni əsir et mək yo lu nu yax şı bi lir di; 
onu şəx sən özü ha ma ma apa rır, ma-
hir bir ha mam çı ki mi onu ki sə lə yir 
və ma saj edir di. Çox sa də bir hə qi qə-
ti de yim ki, heç bir qa dı nın gü nü sü-
nü gör mə yə gö zü ol mur. Bu na gö rə 
də mə ni hə səd dən bu cür söz lər da-
nış maq da itt  i ham et mə yin. Mə nim 
də bü tün qa dın lar ki mi gü nüm dən 
xo şum gəl mir di, am ma baş qa yo lum 
yox idi, əri min ra zı lı ğı xa ti ri nə kə sə 
gəl mə yə və şə raitə döz mə yə məc bur 
idim. La kin and içi rəm ki, Rza nı sev-
di yim üçün onun bü tün uşaq la rı nı 
öz ba la la rım ki mi se vir dim. Rza nın 
uşaq la rı da mə ni öz doğ ma ana la rı 
ki mi se vir və bi zim ara mız da çox sə-
mi mi əla qə lər ya ran mış dı. 

İs mət uşaq la rın tər bi yə si nə çox 
da diq qət ye tir mir di. On lar kü çə və 
ba zar adam la rı nın di li ni öy rə nə rək, 
şa hən şah sa ra yı na vul qar ifa də lər 
gə tir miş di lər. Mə sə lən, on la rın di lin-
dən be lə ifa də lər ca ri olur du: Ze ki! 
Ze ki se və s.! On lar ol duq ca vul qar 
səs lə nən çar va dar lıq kəl mə lə ri ni də 
di lə gə tir di lər. Qeyd et mək la zım dır 
ki, Rza hə vəs baz və qa dın lar la iş rə tə 
me yil edən ki şi lər dən de yil di. Mə nə 
də fə lər lə de miş di ki, əgər da ha çox 
öv lad is tə mə səy dim, sən dən son ra 
heç vaxt ev lən məz dim. Tu ran la və 
da ha son ra İs mət lə ni kah dan son-
ra bi zim mü na si bət lə ri miz sa də cə 

dost luq mü na si bə ti nə çev ril miş di. 
O, Tu ran la ev li olan da mə ni “Mə-
həm mədr za nın ana sı” de yə ça ğı rır, 
əv vəl ki ki mi da ha “Ta ci” və ya “Tac-
mah” de mir di. Hər gün bir də fə, 
bə zən isə iki də fə (bir də fə sə hər, 9 
ra də lə rin də, bir də fə də ax şam saat 
6-ya ya xın) mə nim ar dım ca gə lir, bir 
qə dər sa lon da var-gəl edir, hal-əh val 
tutur, mə nim və ziy yə tim dən ar xa-
yın olan dan son ra ora nı tərk edir di. 
Elə xə yal et mə yin ki, bun dan son ra 
İs mə tin ya nı na ge dir di! Xeyr! Rza 
hətt  a tə zə cə iz di va ca da xil ol du ğu-
muz vaxt lar da ye ri ni özü sa lıb tək 
yat ma ğa adət elə miş di. 

İs mət və fa sız qa dın ol du. Rza 
Mo ris ada sı na sür gün edi lən də İs-
mə ti də özü ilə apar dı. Am ma İs-
mət və fa sız lıq et di, bir - iki ay dan 
son ra onu atıb İra na qa yıt dı.

Si ya si ni kah 
Əl bətt  ə, hər bir ki şi hə yat yol da şı 

seç mə li, hər bir qız da ərə get mə li dir. 
Bu tə bii və məc bu ri qay da dan çox az 
adam yan ke çə bi lər. Bə zi mə sə lə lər də 
ha kim ailə dən olan bir şəxs lə cə miy yə-
tin aşa ğı tə bə qə sin dən olan in san ara-
sın da fərq ol mur. Bu, iz di vac və ölüm 
mə sə lə si dir. İn san la rın za də gan lıq və 
sul tan lıq möv qe yi də on la rın ailə xöş-
bəxt li yi nə zə ma nət ver mir və ya on la-
rın ölü mü nü ge cik di rə bil mir.

Mən şəx sən bə zi mə sə lə lər də ta-
le yə ina nı ram. Siz özü nüz fi  kir lə şin, 
ne cə olur ki, Rza ad lı sa də bir əs gər 
ata mın ko man dan lı ğı al tı na dü şür, 
ru zi ga rın oyu nu nə ti cə sin də  mə-
nim yo lu ma çı xır və biz ni kah bağ-
la yı rıq. Rza da mə nim ki mi ta le yin 
əcaib oyu nun dan və qə za vü-qə dər-
dən keç miş di. Sü də mər vax tı ana sı 
onun so yuq dəy mə dən öl dü yü nü 
gü man edib tor pa ğa tap şır maq üçün 
Ha şim İmam za də si nin xid mət çi si nə 
ver miş di. Əgər ana ge ri qa yıt maq və 
kör pə ni gö tür mək fi k ri nə düş mə-
səy di, nə baş ve rə cək 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.

... Əlir za 1301-ci il də fər vər din 
ayı nın 12-də dün ya ya gəl di. O, za-
hi ri gö rü nüş cə, xa siy yət və əx laq 
ba xı mın dan ey nən Rza nın özü idi. 
Bə dən cə zəif olan Mə həm mədr za-
nın ək si nə ola raq, o, yax şı bə dən 

Onu da de mə li yəm ki, Əlir za 
bö yük qar da şı na həd siz eh ti ram la 

ya na şır və ona itaət edir di. Aviasi-
ya nın föv qə la də in ki şaf et di yi və 

təy ya rə lə rin xey li mö dern ləş di-
yi in di ki dövr də də ha va gə mi-
lə ri nin qə za ya uğ ra ma sı ba rə-
də hər gün xə bər lər eşi di rik. O 

za man təy ya rə nin sü qu ta uğ ra-
ma sı bir qə za ol muş du. 

Mə həm məd za ya məx-
sus təy ya rə də bir ne çə 
də fə məhv ol ma təh lü-
kə si ilə üz ləş miş, yal-
nız son an da ta le onun 
üzü nə gül müş dü. 

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
Bir za man or du nun baş ko man-

da nı olan vaxt sər həd qüv və lə ri ni 
yox la maq üçün Azər bay ca na və 
Tür ki yə sər həd lə ri nə ge dir, mü ha-
fi  zə siz qa lan da İs ma yıl xan Sə mit-
qu və onun tü fəng çi lə ri ilə qar şı-
la şır. İs ma yıl xan bir an da Rza nın 
ba şı nı üzə və ca nı nı ala bi lər di, 
am ma o, bu işi gör mə di, son ra dan 
Rza onun ca nı nı al dı. Özü də fə lər-
lə mə nə de miş di ki, hər in sa nın bir 
ta le yi olur, onu də yiş mək müm-
kün de yil. Hətt  a taxt-ta ca yi yə lə-
nən də də bu nun ta le yin oyu nu 
ol du ğu nu de miş di (Şərh - Əl bətt  ə, 
əgər Mir pənc Rza xa nı iş ba şı na gə-
ti rən in gi lis is tis ma rı nın xə ya nət 
və sui-qəsd lə ri ni təq dir he sab et-
sək!) Mən irə li də öz ni ka hım dan 
da nış dım, in di isə Mə həm mədr za-
nın iz di va cı ba rə də qı sa ca söh bət 
aç maq is tə yi rəm.

Mə həm mədr za nın bi rin ci hə yat 
yol da şı şah za də xa nım Föv zi yə ol-
muş du. O, 1318-ci il də is fənd ayı-
nın 24-də Mə lik Fuadın qı zı (Mə-
lik Fa ru qun ba cı sı) şah za də xa nım 
Föv zi yə ilə ev lən di (Şərh - Mə həm-
mədr za nın Mə lik Fa ru qun ba cı sı 
Föv zi yə ilə ni ga hı 1317-ci il də plan-
laş dı rıl mış dı. Bu ni kah iki re ji mi 
İran və Mi si ri ya xın laş dır maq üçün 
in gi lis lər tə rə fi n dən ha zır lan mış dı. 
Föv zi yə nin ata sı Mə lik Fuad in gi-
lis lə rın baş nö kə ri idi. O vaxt ki, Mi-
sir Bri ta ni ya nın müs təm lə kə si idi o, 
Mi sir ha ki miy yə ti ni ələ ke çir di və 
in gi lis lə rin hi ma yə si ilə özü nə mə-
lik ti tu lu ver di). 

O za man Mə həm mədr za və-
liəhd, Mə lik Fa ruq isə pa di şah idi. 
Yə ni İran və liəh di Mi sir pad şa hı-
nın ba cı sı ilə ni ka ha gir di. Ni şan 
mə ra si mi 24 is fənd də, toy mə ra-
si mi isə hə min ayın 28-də ol du. 
Bu iz di va cın bəh rə si mə nim əziz 
nə vəm və gö zü mün nu ru Şah naz 
ol du. Föv zi yə 10 il Mə həm mədr-
za ilə ömür sür dü. An caq hə mi şə 
öz və tə ni üçün da rıx dı ğı nı bil di rir, 
açıq-aş kar Qa hi rə yə qa yıt ma ğla və 
hətt  a mi sir li bir tak si sü rü cü sü nün 
be lə hə yat yol da şı ol ma ğı İran da 
qal maq dan üs tün tut du ğu nu di lə 
gə ti rir di.  

(Ni şan ba rə də qə rar qə ti lə şən dən 
son ra sa ra yın o za man kı rəh bə ri 
(yə qin ki, sa ray apa ra tı nın rəh bə ri) 
Mah mud Cə min (mü dir-ül mülk) 
baş çı lı ğı al tın da he yət Qa hi rə yə yo-
la düş dü. 10-15 gün dən son ra ge ri 
qa yı dan el çi lər Mə lik Fa ru qun ra-
zı laş dı ğı nı bil dir dilər. Çox eh ti mal 
ki, Fa ruq da əv vəl cə dən in gi lis lər 
tə rə fi n dən bu mə sə lə ba rə də qə rar 
qə bul et mə yə ha zır lan mış dı. Əks 
hal da, o, ba cı sı nı mü qəd di mə siz 
(yə ni heç kəs lə məs lə hət ləş mə dən) 
ni yə İran və liəh di nə ver mə li idi? 
Hər hal da, he yət və zi fə si ni ye ri nə 
ye tir miş, mə sə lə qa baq ca dan həll 
olun muş du. Son ra qə ra ra alın dı ki, 
Föv zi yə nin ailə si İra na gəl sin. Fa ruq 
özü gəl mə di. Am ma ana sı dörd qı zı 
ilə bə ra bər (Föv zi yə ailə nin bö yük 
qı zı idi) gə mi ilə İran li man la rın dan 
bi ri nə gə lib, ora dan qa tarla Teh ra-
na va rid ol du. 1318-ci ilin fər vər din 
ayın da Rza xan şəx sən özü qo naq la rı 
qar şı la maq üçün də mir yol vağ za lı-
na get di. Toy Gü lüs tan sa ra yın da ol-
du. (Kə bin Mi sir də kə sil miş di). 

Föv zi yə heç cür İran hə ya tı na uy-
ğun la şa bil mir di. Bu ra da ona məh-
rəm olan in san lar yal nız özü ilə İra na 
gə tir di yi bir mi sir li ailə idi. O, tək cə 
bu adam lar la söh bət edir və ara bir də 
Mi si rin İran da kı sə fi  ri və onun xa nı mı 
ilə tə ma sa gi rir di. Bu iz di vac sa də cə 
ola raq ça rə siz lik dən baş tut muş du. 
Heç kəs onun na ra hat lı ğı nı və göz lə-
nil mə dən ailə sin dən ay rı düş mə si nin 
qə mi ni açıq la ya bil məz di. Şa hın ailə si, 
xü su sil də ba cı la rı ilə sərt rəf tar edir di. 
İs kən dər Dil dəm, “Rza şa hın ma cə ra 
do lu hə ya tı”, səh. 384)

Mən və qız la rım onu tək qoy-
ma maq, qə rib li yi ni hiss et mə sin 
de yə im kan da xi lin də onu əy-
lən dir mək üçün çox ça lı şır dıq. 
Hətt  a Rza nın şah lı ğı döv rün də 
Föv zi yə nin bü tün ailə üzv lə ri 
bir lik də bir ne çə də fə İra na gə-
lib, onun ya nın da qal dı lar. 

Onu da vur ğu la ma lı yam 
ki, mən əv vəl dən Mə həm-
mədr za ilə Föv zi yə nin ni ga-
hı na ra zı lıq ver mə miş dim 
və Rza ya təz yiq elə miş dim 
ki, ona bir İran lı qız al sın. 
Çün ki iki ay rı-ay rı mil lə-
tin, iki fərq li mə də niy yə tin 
nü ma yən də si nin bir- bi ri ni 
dərk elə mə si çox çə tin dir.  

Nə ha yət, bu iki ay rı-ay-
rı dün ya gö rü şə ma lik olan 
şəxs bir-bi ri nə dö zə bil mə-
di. Deyəsən, 1327-ci il də 
Mə həm mədr za Föv zi yə-
nin ta la ğı nı ver di.

1330-cu il dən 1332-ci 
ilə qə dər məm lə kət də çə tin lik lər 
ya ran dı, ay rı-ay rı qə zet lər öz lə rin-
də cə sa rət ta pıb Pəh lə vi səl tə nə ti 
üzə ri nə hü cu ma keç di lər. On lar 
şayiə yay ma ğa baş la dı lar ki, gu ya 
mən və qız la rım (Şəms və Əş rəf) 
Mə həmm dər za və Föv zi yə nin şəx-
si hə ya tı na mü da xi lə edə rək on la-
rın ayı rıl ma sı na sə bəb ol mu şuq. 

Bə ri baş dan de mə li yəm ki, bu 
fi  kir lər hə qi qə tə uy ğun de yil, ək si-
nə, bi zim əla qə lə ri miz çox sə mi mi 
idi, hətt  a Föv zi yə Mə həm mədr-
za dan ay rı lan dan son ra da bi zim 
rəs mi də və ti miz lə Şah na zı gör mək 
üçün İra na gəl miş di. Biz onu də fə-

lər lə Av-
ro pa və Mi sir 

sə fər lə rin də qar şı la yıb - yo la sal-
mış dıq. Hə lə də - bi zim Föv zi yə ilə 
ilk gö rü şü müz dən 40 il ke çən dən 
son ra da - o, mə nə müx tə lif mü na-
si bət lər lə təb rik gön dər mək də da-
vam edir, bə zən isə te le fon əla qə si-
ni gi ri rik. Avam lar məş hur ailə lər 
haq qın da das tan qu raş dır ma ğı və 
şaiyə yay ma ğı se vir. 

Föv zi yə çox gö zəl və çox meh ri-
ban qız idi. Am ma şi rin di li yox idi, 
yə ni ürə yin də ki lə ri giz lə də bil mir di. 
Mi sal üçün vaxt-bi vaxt de yir di ki, o, 
bu iz di va ca ra zı ol ma yıb, qar da şı-
nın (Mə lik Fa ru qun) təz yi qi al tın da 
Mə həm mədr za nın hə yat yol da şı ol-
ma ğa ra zı lıq ve rib. Əl bətt  ə, bu yax şı 

söz de yil di və onun la əri nin ara sın da 
mü na si bət lə rin so yu ma sı ilə nə ti cə-
lən di. Biz özü mü zü ona ya xın laş dır-
maq üçün xey li ça lış dıq, am ma 

ərəb lər na nə cib adam lar-
dır, bi zim göz lən ti lə ri-

mi zin ək si nə ola raq, 
bir yol ta pıl ma dı. 

Föv zi yə şah za-
də ol du ğun dan, 
o dövr də ki Mi sir 
pad şa hı nın ba cı-
sı ol du ğun dan 
bur nu nu bir 
qə dər dik tu-
tur du, baş qa-
la rı na hə qa rət 

gö zü ilə ba xır dı, 
da ha doğ ru su, 
tə kəb bür lü idi. 

Ana sı (Ül ya-
həz rət Naz lı) və 
ba cı la rı da İra na 
gəl di yi vaxt lar da 
öz lə ri ni be lə apa-
rır dı lar. Rza və 
biz on la ra xü su si 
mə həb bət lə ya-
naş dı ğı mız hal da, 
on lar göz süz və 
üz süz pi şik sa ya ğı 
hə rə kət edir di lər. 
Mə sə lən, on lar 
be lə dav ra nır dı-
lar ki, gu ya qız la-
rı nı bizə ver mək lə 

bi zə bö yük il ti fat 
gös tə rib lər. Bir də fə ül ya həz rət Naz lı 
mə nə de di ki, dün ya da İra nı ta nı yan 
yox dur, Mi sir isə bir mə də ni öl kə dir, 
dün ya nın mü hüm döv lət lə rin dən dir. 
Föv zi yə də di li nin zə hə ri ba xı mın dan 
on lar dan ge ri qal mır dı, ailə si və əc-
da dı haq qın da da nı şan da de yir di ki, 
o, Mi si rin ha kim nə si lin dən dir və s. 
və i.a. Bu nun ar dın ca isə özü nə məx-
sus ki na yə ilə be lə bir iza hat ve rir di: 
Pəh lə vi ailə si nin əs li yox dur, Rza ha-
ki miy yə ti qəsb yo lu ilə Qa car la rın 
əlin dən alıb. Bu fi  kir lə ri onun bey ni-
nə ana sı ye ri dir di və o da bir sa də qız 
ola raq on la rı di lə gə ti rir, mü na si bət lə-
rin kor lan ma sı na sə bəb olur du. 

ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə

et di: İb ra him QU Lİ YEV

6N 02(11) 16.01.2015

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

Mən və qız la rım onu tək qoy-
ma maq, qə rib li yi ni hiss et mə sin 
de yə im kan da xi lin də onu əy-
lən dir mək üçün çox ça lı şır dıq. 
Hətt  a Rza nın şah lı ğı döv rün də 
Föv zi yə nin bü tün ailə üzv lə ri 
bir lik də bir ne çə də fə İra na gə-

Onu da vur ğu la ma lı yam 
ki, mən əv vəl dən Mə həm-
mədr za ilə Föv zi yə nin ni ga-
hı na ra zı lıq ver mə miş dim 
və Rza ya təz yiq elə miş dim 
ki, ona bir İran lı qız al sın. 
Çün ki iki ay rı-ay rı mil lə-
tin, iki fərq li mə də niy yə tin 
nü ma yən də si nin bir- bi ri ni 
dərk elə mə si çox çə tin dir.  

Nə ha yət, bu iki ay rı-ay-
rı dün ya gö rü şə ma lik olan 
şəxs bir-bi ri nə dö zə bil mə-
di. Deyəsən, 1327-ci il də lər lə Av-

ro pa və Mi sir 
sə fər lə rin də qar şı la yıb - yo la sal-

söz de yil di və onun la əri nin ara sın da 
mü na si bət lə rin so yu ma sı ilə nə ti cə-
lən di. Biz özü mü zü ona ya xın laş dır-
maq üçün xey li ça lış dıq, am ma 

ərəb lər na nə cib adam lar-
dır, bi zim göz lən ti lə ri-

mi zin ək si nə ola raq, 
bir yol ta pıl ma dı. 

Föv zi yə şah za-
də ol du ğun dan, 
o dövr də ki Mi sir 
pad şa hı nın ba cı-
sı ol du ğun dan 
bur nu nu bir 

gö zü ilə ba xır dı, 
da ha doğ ru su, 
tə kəb bür lü idi. 

həz rət Naz lı) və 
ba cı la rı da İra na 
gəl di yi vaxt lar da 
öz lə ri ni be lə apa-
rır dı lar. Rza və 
biz on la ra xü su si 
mə həb bət lə ya-
naş dı ğı mız hal da, 
on lar göz süz və 
üz süz pi şik sa ya ğı 
hə rə kət edir di lər. 
Mə sə lən, on lar 
be lə dav ra nır dı-
lar ki, gu ya qız la-
rı nı bizə ver mək lə 

bi zə bö yük il ti fat 
gös tə rib lər. Bir də fə ül ya həz rət Naz lı 
mə nə de di ki, dün ya da İra nı ta nı yan 

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 
(Azərbaycan dilində ilk dəfə)

Yan va rın 8-də Azər bay can teat rı-
nın gör kəm li nü ma yən də lə rin-
dən bi ri, mil li ki no sə nə ti mi zin 
bən zər siz si ma sı, əf sa nə vi akt ri sa 

Ley la Bə dir bəy li nin ana dan ol ma sı nın 95 
il li yi ta mam ol du.

SS Rİ Xalq ar tis ti, Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ley la Bə dir bəy li 1920-ci il də Ba kı şə hə rin də 
dün ya ya göz açıb. Ana sı Bi kə xa nım Şəm-
kir li Mu sa xa nın qı zı, ata sı Ağa lar bəy isə 
hə min böl gə nin bəy lə rin dən olub.

Ba la ca Ley la nın uşaq lıq il lə ri Ba kı da – İçə ri-
şə hər də ke çib. Onun sə nə tə gəl mə sin də ana sı 
Bi kə xa nı mın bö yük ro lu olub. Be lə ki, hə min 
il lər də Əli Bay ra mov klu bun da kı qa dın lar 
dər nə yi nə ge dən Bi kə xa nım bö yük qı zı Ley-
la nı da özü ilə apa rır mış. Rəq sə bö yük ma ra ğı 
olan gə lə cə yin məş hur akt ri sa sı nın is te da dı nı 
üzə çı xar an ilk sa hə də məhz rəqs olur. Be lə 
ki, fərq li xa ri ci gö rü nü şə və rəqs ba ca rı ğı na 
sa hib olan Ley la Bə dir bəy li Azər bay can Döv-
lət Fi lar mo ni ya sı na də vət edi lir.

Fi lar mo ni ya da ça lış dı ğı il lər də “Ay na” və 
“Ba kı nın işıq la rı” fi lm lə rin də rol alan akt ri sa 
1941-ci il də teat rın baş re jis so ru Ədil İs gən də-
ro vun də və ti ilə Aka de mik Mil li Dram Teat ra 
gə lir. O, 33 il bu sə nət mə bə di nin səh nə sin də 
bir-bi rin dən fərq li qa dın ob raz la rı ya ra dır.

Azər bay can teat rı nın in ki şa fın da Ley la Bə-
dir bəy li nin xid mət lə ri hə mi şə xü su si xa tır la-
nır. O, mil li teat rı mı zın səh nə sin də ya rat dı ğı 
Sa ra (“Sol ğun çi çək lər”), Sol maz (“Od gə li-
ni”), Şə la lə (“Ya lan”), Dez de mo na (“Otel-
lo”), Li za (“Can lı me yit”), Nər mi nə (“Göz 
hə ki mi”) və di gər bu ki mi ob raz la rı ilə mə-
də niy yət ta ri xi mi zə öz adı nı ya za bi lib. 

Ley la Bə dir bəy li nin par la ma ğın da da hi bəs tə-
kar Üze yir Ha cı bə yo vun bö yük ro lu olub. Məhz 
Üze yir bə yin töv si yə si ilə re jis sor Rza Təh ma sib 
onu “Ar şın mal alan” fi l mi nə də vət edib. 

Ley la Bə dir bəy li 1938-ci il də Mosk va da 
Azər bay can mə də niy yə ti gün lə rin də iş ti-
rak edir. Azər bay can nü ma yən də he yə ti nin 
Mosk va da kı çı xış la rı çox bö yük uğur la qar-
şı la nır. Kon sert lə rin bi rin də Sta lin də iş ti rak 
edir. O, Ley la Bə dir bəy li yə hey ran olub: 
“Ona kra sa vit sa Azer bayd ja na”, deyir.

Söz süz ki, Ley la Bə dir bəy li nin Azər bay-
can ki no su nun in ki şa fın da kı xid mə ti tək cə 
“Ar şın mal alan”da kı Gül çöh rə ilə bağ lı de-
yil. İs te dad lı akt ri sa 50-yə ya xın ek ran əsə-
rin də, o cüm lə dən, “Sə bu hi”, “Fə tə li xan”, 
“Də li Kür”, “Se vil”, “Onun bö yük ürə yi”, 
“Dər viş Pa ri si part la dır” fi lm lə rin də unu-
dul maz ob raz lar ya ra dıb.

O, 1946-cı il də “Ar şın mal alan” fi l min də ki 
Gül çöh rə ro lu na gö rə Sta lin (son ra lar Döv-
lət mü ka fa tı ad lan dı rıl dı) mü ka fa tı, 1972-ci 
il də isə “Mah nı dağ lar da qal dı” ta ma şa sın-
da oy na dı ğı Fəx rən də xa nım ob ra zı na gö rə 
Azər bay can Res pub li ka sı nın Döv lət Mü ka-
fa tı ilə təl tif olu nub.1949-cu il də Res pub li-
ka nın Əmək dar ar tis ti,  1959-cu il də isə Xalq 
ar tis ti fəx ri ad la rı na la yiq gö rü lüb. 

Ley la Bə dir bəy li dra ma tik akt ri sa idi. 
Müx tə lif janr lı ta ma şa lar da çı xış et sə də, 
hə mi şə oy na dı ğı ob ra zın bə dii tu tu mu nu 
dra ma tik zə min də kök lə yir di. İfa sın da sa də 
və realist bo ya la ra üs tün lük ve rir di. Səh nə-

də cid di, bir qə dər ro man tik, me lod ra ma tik 
ob raz la rı can lan dır maq da da ha sə riş tə li idi. 

Akt ri sa nın ba cı sı xa ti rə lə rin də ya zır ki, 
Ley la Bə dir bəy li səh nə yə gə lən gün dən 
hə mi şə baş rol lar ya ra dıb: “İşi nə çox cid di 
yanaşırdı. Cə fər Cab bar lı nın “Sol ğun çi-
çək lər” əsə rin də Sa ra nı çox tə sir li oy na mış-
dı. Ta ma şa bi tən dən son ra bü tün akt yor lar 
səh nə yə çı xar, ta ma şa çı lar qar şı sın da baş 
əyər di lər. Ley la Bə dir bəy li heç vaxt bu ro lu 
ya ra dan da ta ma şa dan son ra səh nə yə çıx-
maz dı. De yər di ki, mən ta ma şa çı nın qəl-
bin də ki hissləri dağıda bil mə rəm. Axı Sa ra 
ölür. Mən ne cə tə zə dən səh nə yə çı xa bi lə-
rəm...”

Ley la Bə dir bəy li nin öm rü nün son il lə ri 
çox çə tin və iz ti rab lı ke çib. Şəx si hə ya tın-
da ya şa dı ğı fa ciələr dən son ra “Azər bay can 
gö zə li” ad lan dı rı lan akt ri sa gün bə gün sağ-
lam lı ğı nı itir mə yə baş la yır, əsəb xəs tə li yi nə 
tu tu lur. Qı sa müd dət ər zin də elə ta nın maz 
ha la dü şür ki, heç ki min onu bu hal da gör-
mə si ni is tə mir və heç kim lə gö rüş mək is tə-
mir. 

Yal nız 1999-cu il yan var ayı nın 1-də “İs-
tiq lal” or de ni ilə təl tif olu nan da ic ti maiy yət 
ara sı na çı xan akt ri sa elə hə min il no yabr 
ayı nın 23-də 79 ya şın da dün ya sı nı də yi şir... 

Se vinc FƏ DAİ

Stalinin rəğbət bəslədiyi “Azərbaycan gözəli”



  ...Açı ğı nı de yim ki, 1990-
cı ilin 20 yan va rı na dək bir 
çox la rı ki mi mən də inan-
mır dım ki, bu döv lət bi zə 
qar şı be lə bir ad dım ata bi-
lər. Uza ğı, tə səv vür edir dik 
ki, 1987-ci il də ki ki mi, ko-
men dant saatı tət biq edə-
cək lər. İn san la rı tan kın al tı-
na sal sın lar, gül lə lə sin lər?.. 
Bu, ağ lı mı za be lə gəl mir di. 

...Hə min ge cə ax şam saat 11-
dək Pre zi dent Apa ra tı nın qar-
şı sın da ol muş dum. Son ra yo-
rul muş dum de yə, get dim evə. 
Ye mək ye yib, yat dım. Bir də 
sə hə rə ya xın eşit dim ki, be lə bir 
ha di sə olub, rus tank la rı şə hər-
də adam la rı qı rıb lar. Dur dum, 
qaç dım Pre zi dent Apa ra tı nın 
qar şı sı na. Ar tıq ha va işıq la nır-
dı. Or da in san lar təş viş içə ri-

sin də idi lər. İn for ma si ya sı mız 
ol ma dı ğın dan (te le vi zi ya nı 
part lat mış dı lar), is tər-is tə məz 
şa yiələr, şi şir dil miş mə lu mat lar 
ya yı lır dı. 

...Bir ne çə nə fər gə lib de di ki, 
me yit xa na lar da şə kil lər çək mək 
la zım dır. Mən on lar la get dim. 
Se maş ko xəs tə xa na sı nın me yit-
xa na sı na  gi rən də, bir də gör-
düm, mə nim lə gə lən ca van oğ-
lan lar dan iki si yı xıl dı. Ora nın 
özü nün spe si fi k qo xu su və ağır 
ha va sı olur. Son ra kı 3-4 gün, elə 
bil, bo ğa zım da nə sə qalmışdı, 
bo ğur du mə ni. Həmin an da çə-
ki lən fo to la rın ço xu pe şə kar lıq 
ba xı mın dan çox da mü kəm məl 
iş lər de yil. O vax ta ki mi in san lar 
be lə bir fa ciə ilə qar şı laş ma mış-
dı lar. Fo toq rafl  ar da ha çox adi 
şə kil lər çək miş di lər. Bur da neyt-

ral qal maq müm kün de yil di. 
Şək li çə kir din və da xi lin də qay-
na yan qa nı hiss edir din. Se maş-
ko xəs tə xa na sın dan çı xan dan 
son ra çı xıb gör düm ki, fo toapa-
rat is ti-so yu ğa dü şüb, tər lə yib, 
çək di yim şə kil lə rin key fi y yə ti 
aşa ğı ola caq. O vaxt kı apa rat lar 
da in di ki ki mi key fi y yət li de yil-
di. Apa ra tı sil dim, tə miz lə dim, 
ge dib bir də çək dim. Ora da mə-
nim lə ey ni ins ti tut da oxu yan 
şəhid Azə ri çək mi şəm, ta nı ma-
mı şam ki, bu, Azər dir. Son ra-
dan şə kil lə ri çap edən də əv vəl cə 
da ma lı köy nə yin dən, açıq rəng li 
gö dək çə sin dən ta nı dım. Son ra 
üzü nə bax dım ki, odur. Elə bil 
bey nim də bir key ləş mə var dı...

... 20 yan var nə yi də yiş di? 
Ona qə dər mi tinq lə ri çə kən də 
in san lar biz dən qor xur du lar, 
dü şü nür dü lər ki, DTK üçün çə-
ki rik. 20 yan var da isə ha mı bi-
zi ax ta rır dı mət buat işçilərini, 
fo to jur na list lə ri. Ye ga nə ümid 
yer lə ri biz idik san ki. İn san la rın 
in for ma si ya ya mü na si bə ti də-
yiş di. 

Ona qə dər dü şün cə miz fərq li 
idi. Tə səv vü rü mə gəl məz di ki, 
ge cə  ya tıb-du ra ca ğam və səhər 
bu cür səh nə lə ri çək mə li ola cam. 
Bu, ağ la sı ğan iş de yil di ki. Bəs 
bö yük bir döv lət öz xal qı na qar şı 
bu cür qəd dar lıq et sin. Bu na heç 
cür ina na bil mir dim. İnan mır-
dım ki, so vet döv lə ti da ğı la bi lər. 
Mə nim gözümdə so vet döv lə ti  
elə 20 yan var da dağıldı... 

Qızılgül ABDİN
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“Mənim gözümdə sovet dövləti
20 yanvarda dağıldı”
“İns ti tut yol da şı mın me yi ti ni 
çək mi şəm, ta nı ma mı şam...”
Azər bay can Fo toq rafl  ar Bir li yi nin səd ri Mir naib Hə sə noğ lu nun 

20 yan var ha di sə lə ri ilə bağ lı təəs sü rat la rı

Foto: Fərid Məmmədov

Foto: Mirnaib Həsənoğlu

Foto: Fərid Məmmədov

Foto: Mirnaib HəsənoğluFoto: Olet Litvin

Foto: Tahir Cəfərov

Foto: Tahir Cəfərov

Foto: Mirnaib Həsənoğlu
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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 yan va rın 

9-da El mi-Bə dii Şu ra  nın ilk ic-
la sı nı ke çi rib. İc las da Tər cü mə 
Mər kə zi nin üç ay ər zin də gör-
dü yü iş lər, tər cü mə sa hə si nin 
möv cud prob lem lə ri mü za ki rə 
olu nub.

İc la sı gi riş sö zü ilə Tər cü mə 
Mər kə zi nin di rek to ru, Şu ra nın 
səd ri Afaq Mə sud açıb:

– Hər bi ri ni zi sa lam la yır, də-
və ti mi zi qə bul edib Şu ra nın 
ic la sı na qa tıl dı ğı nız üçün min-
nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. İlk növ-
bə də deyim ki, El mi-Bə dii Şu ra-
nın ümu mi ic la sı nın rüb də bir 
də fə, dil və tər cü mə nin ay rı-ay-
rı sa hə lə ri üz rə iş çi qrup la rı nın 
top lan tı la rı nın isə da ha tez-tez 
ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur. Şu-
ra nın tər ki bi 13 nə fər dən iba rət-
dir. İca zə niz lə si zi tər kib lə ta-
nış edim. Azər bay can Tər cü mə 
Mər kə zi nin El mi-bə dii Şu ra sı 
aşa ğı da kı tər kib də təs diq edi lib: 

Mil li Məc li sin Mə də niy yət ko-
mi tə si nin səd ri Ni za mi Cə fə rov, 
Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti-
nin rek to ru Sə məd Se yi dov, Ba kı 
Slav yan Uni ver si te ti nin rek to ru 
Asif Ha cı yev, Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te ti nin rek to ru Fə rəh Əli ye va, 
Azər bay can Dil çi lik İns ti tu tu nun 
di rek to ru To fi q Ha cı yev, Ni za-
mi adı na Ədə biy yat Mu ze yi nin 
di rek to ru Ra fael Hü sey nov, Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu nun di rek tor 
müavi ni Pa şa Əlioğ lu, Tu rizm və 
Me nec ment Uni ver si te ti nin rek-
to ru Cə fər Cə fə rov, Azər bay can 
Dil lər Uni ver si te ti nin Tər cü mə 
fa kül tə si nin de ka nı Vi la yət Ha-
cı yev,  re jis sor Ra miz Mir zə yev, 
şair Ra miz Röv şən, Mər kə zin 
apa rat rəh bə ri Ya şar Əli yev, Şu-
ra nın ka ti bi Fə rid Hü seyn. 

Əv və la, is tə yi rəm gö rü lən iş-
lər ba rə də qı sa mə lu mat ve rim. 

Tər cü mə Mər kə zi ötən ilin av-
qust ayı nın 16-dan fəaliy yə tə 
baş la yıb və bu müd dət ər zin də 
bir sı ra iş lə r hə ya ta ke çi rib. Bi-
lir si niz ki, Mər kəz uzun il lər dən 
bə ri “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
jur na lı nı, bir vaxt lar bö yük oxu-
cu audi to ri ya sı top la mış “Yol” 
qə ze ti ni, həm çi nin, yüz lər lə dün-
ya ədə biy ya tı nü mu nə lə rin dən 
tər cü mə et di yi əsər lə ri mad di 
im kan sız lıq uc ba tın dan nəşr edə 
bil mir di. Döv lət baş çı sı cə nab 
İl ham Əli ye vin Azər ba yan Res-
pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin ya-
ra dıl ma sı ilə bağ lı 21 may 2012-ci 
il ta ri xin də im za la dı ğı sə rən cam 
və ziy yə ti də yiş di. Uzun il lər dən 
bə ri fəaliy yə ti don du rul muş bu 
nəşr lər ar tıq işıq üzü gör mə yə 
baş la yıb. Bu sə rən cam, həm çi nin, 
dil və tər cü mə sa hə sin də bir çox 
mü hüm is la hat la rın apa rıl ma sı-
na yol aç dı. Ye ni sta tus la fəaliy-
yə tə baş la mış Mər kəz in di tək cə 
bə dii ədə biy ya tın yox, dün ya nın 
apa rı cı el mi-fəl sə fi , ic ti mai-si-
ya si ədə biy yat la rı nın tər cü mə si 
ilə, həm çi nin, dil və tər cü mə nin 
təh sil mər hə lə sin dən baş la ya raq 
təş ki li, ali və or ta təh sil də is ti fa-
də olu nan ana di li və ədə biy yat 
dərs lik lə ri nin dil və məz mun ba-
xı mın dan tək mil ləş di ril mə si mə-
sə lə lə ri ilə məş ğul ola caq.

Bu il biz “Xə zə rin ener ji re-
surs la rı Qərb mət buatın da”, 
Lüt fi  Za də nin el mi ir si, And rey 
Par şi nin “Tər cü mə nin nə zə riy-
yə si və prak ti ka sı”, Za xa ri ya Sit-
çi nin Şu mer ta ri xi nin təd qi qi nə 
dair el mi araş dır ma sı, Ve ne dikt 
Vi noq ra dın “Tər cü mə şü nas lı-
ğa gi riş”, “Dün ya xalq la rı nın 
mifl  ə ri” se ri ya sın dan ki tab la rı, 
uşaq lar üçün müx tə lif for mat lı 
en sik lo pe di ya lar, si nif dən xa ric 
oxu və sait lə ri ni, həm çi nin, uzun 
il lər dən bə ri Əl yaz ma lar İns ti-
tu tu nun ar xi vin də əs ki əlifb  a da 
sax la nı lan qə dim əl yaz ma la rı, 
fars, ərəb dil lə rin də ya zıb-ya rat-
mış Azər bay can şair lə ri nin, fi -
lo sof və si ya sət çi lə rin əsər lə ri ni, 
elə cə də, elm, təh sil, dil sa hə si 
üz rə mü hüm əsər lə rin tər cü mə-
si ni və nəş ri ni hə ya ta ke çi rə cə-
yik. Həm çi nin, müx tə lif spe si fi k 
sa hə lər üz rə söz lük lə rin, ter mi-
no lo ji, izah lı lü ğət lə rin tər tib və 
çap mə sə lə lə ri ilə də məş ğul ola-
ca ğıq. 

Bir ne çə ay dır ki, Mər kə zin 
aztc.gov.az ün van lı rəs mi say tı 
fəaliy yə tə baş la yıb. Sayt 8 dil də 
– Azər bay can, rus, in gi lis, al man, 
is pan, ərəb, fars və türk dil lə rin-
də ya yım la nır ki, bu da öl kə nin 
ic ti mai və mə də ni hə ya tın da baş 
ve rən mü hüm ha di sə lə rin, döv-
lət çi li yə dair mü hüm sə nəd lə rin, 
sə rən cam və fər man la rın dün ya-
ya mü kəm məl tər cü mə də təq dim 
edil mə si nə im kan ya ra dır. Həm-
çi nin, “Xə zər” dün ya ədə biy ya-
tı nın ar xi vi və döv ri nəşr lə ri yer 
alan “Xə zər” (xe zer jur na li.az) 
say tı, öl kə də ge dən dil, tər cü mə 
və ədə biy yat pro ses lə ri ni mü tə-
ma di şə kil də işıq lan dı ran “Ay dın 
yol” qə ze ti nin say tı (ay din yol.az) 
fəaliy yə tə baş la yıb. Ha zır da Mər-
kə zin tər cü mə et di yi ki tab la rın, 
həm çi nin, xa ri ci dil də ədə biy-
yat la rın, tər cü mə yə dair ki tab və 
dərs lik lə rin, lü ğət lə rin və di gər 
ədə biy yat la rın on layn ya yım la-
na ca ğı “Açıq Ki tab” elekt ron ki-
tab xa na sı nın ya ra dıl ma sı üzə rin-
də iş ge dir. 

Mər kə zin fəaliy yə ti nin bu baş-
lan ğıc döv rün də dil və tər cü mə 
sa hə si nin tək mil ləş mə si is ti qa mə-
tin də tə mə li ni qoy du ğu muz di gər 
iş – or ta və ali təh sil də Azər bay can 
di li və ədə biy yat dərs lik lə ri nin 
məz mun və tər tib key fi y yə ti nin 
araş dı rıl ma sı üz rə iş çi qru pu nun 

ya ra dıl ma sı dır. Bu nun la əla qə dar 
biz Təh sil Na zir li yi nə, Ba kı Şə hə-
ri üz rə Təh sil İda rə si nə, uni ver si-
tet lə rə və ins ti tut la ra mək tub lar 
ün van la mı şıq. Bu mək tub da ali 
təh sil ocaq la rı nın Azər bay can böl-
mə sin də dərs və saiti ça tış maz lı ğı 
uc ba tın dan rus, ya xud di gər əc-
nə bi dil lər də təd ris olu nan dərs-
lik lə rin si ya hı sı nın Mər kə zə gön-
də ril mə si ni xa hiş et mi şik. Bir çox 
uni ver si tet lər dən bu si ya hı la rı 
al mı şıq. La kin bə zi uni ver si tet-
lər dən, hə lə də ca vab gəl mə yib. 
Bi zim niy yə ti miz təh si lə kö mək 
et mək, fa kül tə lər və ix ti sas lar üz-
rə ça tış ma yan dərs lik lə ri tər cü-
mə, ya xud tər tib et mək, or ta və 
ali təh sil də is ti fa də olu nan ya rar-
sız Azər bay can di li və ədə biy ya tı 
dərs lik lə ri nin məz mun və tər tib 
key fi y yə ti nin tək mil ləş di ril mə si 
is ti qa mə tin də nə zər də tu tu lan iş-
lə ri hə ya ta ke çir mək dir. Mə lu mat 
üçün bil di rim ki, ali təh sil də rus, 
ya xud di gər əc nə bi dil də təd ris 
olu nan dərs lik lə rin si ya hı la rı ix-
ti sas lar üz rə Mər kə zin Koor di-
na si ya Şu ra sın da mü za ki rə edi-
lə cək. Bu mü za ki rə lə rə Təh sil 
Na zir li yi nin, Tə lə bə Qə bu lu üz rə 
Döv lət Ko mis si ya sı nın aidiy yat lı 
əmək daş la rı, ix ti sas lar üz rə pro-
fes sor-müəl lim he yə ti də də vət 
olu na caq. Mü za ki rə lər dən keç-
miş or taq dərs lik lə rin tər cü mə si 
hə min fənn lər üz rə ix ti sas laş mış 
pro fes sor-müəl lim he yə ti ilə bi-
zim dil mü tə xəs sis lə ri tə rə fi n dən 
hə ya ta ke çi ri lə cək və nəşr edi lə-
cək. Bu, yüz lər lə dərs və saiti nin 
Azər bay can di li nə tər cü mə si, tər-
ti bi və nəş ri ki mi, öl kəəhə miy yət li 
mü hüm bir ha di sə dir. 

Dil və tər cü mə sa hə sin də ya şa-
nan di gər prob lem – Azər bay can 
di li nin or ta və ali təh sil də is ti fa-
də si mə sə lə si dir ki, bu nun la əla-
qə dar biz Təh sil Na zir li yi nə və 
Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nə 
də fə lər lə mü ra ciət et mi şik. La kin 
hə lə də nə bir si ya hı, nə də mək-
tu bu muz da qeyd edil di yi ki mi, 
or ta mək təb lər də təd ris olu nan 
dil və ədə biy yat dərs lik lə ri nin 
nü mu nə lə ri ni əl də edə bil mi şik. 

Azər bay can di li ilə bağ lı hə ya ta 
ke çir mək is tə di yi miz iş lər dən bi ri 
də, ana di li mi zin bey nəl xalq müs-
tə vi də ak tual laş dı rıl ma sı, xa ri ci 
öl kə lə rin uni ver si tet lə rin də təd ri-
si nin təş ki li dir. Bu məq səd lə biz 
öl kə də fəaliy yət gös tə rən sə fi r lər-
lə gö rüş lər ke çi rir, bu is ti qa mət-
də, elə cə də mil li ədə biy ya tı mı zın 
dün ya ya mü kəm məl sə viy yə də 
təq di mi və təb li ği ilə bağ lı la yi hə 
və tək lifl  ə ri mü za ki rə edi rik. Gö-
rüş lər nə ti cə siz qal mır. Hər be lə 
gö rüş dən son ra o öl kə nin aidiy-
yat lı qu rum la rı və nü ma yən də lə ri 
ilə əla qə lər qu ru lur, müx tə lif səp-
ki li iş bir lik lə ri nin tə mə li qo yu lur. 

Mər kə zin bu qı sa müd dət ər-
zin də hə ya ta ke çir di yi di gər la-
yi hə – tər cü mə çi lik pe şə si nin tək-
mil ləş di ril mə si işi dir ki, bu nun la 
bağ lı biz tər cü mə nin spe si fi k sa-
hə lə ri üz rə ix ti sa sar tır ma kurs la-
rı nı təş kil et mi şik. Kurs lar Mər-
kə zin bi na sın da təş kil edi lə cək, 
dərs lər həm Mər kəz də çaışan, 
həm də də vət li dil mü tə xəs sis lə-
ri tə rə fi n dən apa rı la caq. Ha zır da 
öl kə də fəaliy yət gös tə rən əc nə-
bi dil mü tə xəs sis lə ri nin də, bu 
kurs la ra cəlb olun ma sı üzə rin də 
iş ge dir, bu ba rə də sə fi r lik lər və 

əla qə dar qu rum lar la da nı şıq lar 
apa rı lır. Düz dür bu, bö yük və sait 
tə ləb edən bir iş dir, la kin, biz bu 
iş lə ri hə ya ta ke çir mə yə ça lı şı rıq. 
Mər kəz, həm çi nin, Azər bay can-
da fəaliy yət gös tə rən sə fi r lik lə-
rin, kon sul luq la rın və şir kət lə rin 
nü ma yən də lə ri üçün Azər bay can 
di li kurs la rı da təş kil edib. Ar tıq 
kurs la rı mı za 6 sə fi r ya zı lıb. 

Mər kə zin bey nəl xalq aləm lə 
əla qə lə ri də gün-gün dən ge niş lən-
mək də dir. Biz dün ya nın ən bö yük 
bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin də təm-
sil olun ma ğa baş la mı şıq. Ötən ilin 
sent yab rın da İs ve çin Nö te borq 
şə hə rin də, okt yabr və no yabr ay-
la rın da Ərəb Əmir lik lə rin də və 

İs tan bul da ke çi ri lən sər gi lər də 
uğur la iş ti rak et mi şik. Yan va rın 
son la rın da Mi sir də baş tu ta caq 46-
cı Bey nəl xalq Qa hi rə Ki tab Sər gi-
sin də, fev ral da Minsk də, ap rel də 
Lon don da, may da Pra qa da ke çi ri-
lə cək bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin də 
iş ti rak et mə yə ha zır la şı rıq. 

Ha zır da Mər kəz də Azər bay-
ca nın şair və ya zı çı la rı nın əsər lə-
rin dən iba rət çex di lin də yığ cam 
an to lo gi ya ha zır la nır. Tər cü mə nin 
mü kəm məl ver si ya sı çex şair və 
ya zı çı la rın mətn üzə rin də apa ra-
ca ğı re dak tə işi ilə ta mam la na caq. 
An to lo gi ya Çe xi ya Mə də niy yət 
Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Pra qa da 
nəşr olu na caq. Ki ta bın, həm çi nin, 
bey nəl xalq ki tab sər gi sin də təq di-
mat mə ra si mi nin ke çi ril mə si nə-
zər də tu tu lur. Çe xi ya Mə də niy yət 
na zi ri nin rəs mi də və ti ilə bir ne çə 
şair və ya zı çı nın təm sil olu na ca ğı 
he yət may ayın da Pra qa da ke çi-
ri lə cək sər gi yə qa tı la caq. Ha zır da 
bu an to lo gi ya da ha ge niş for mat da 
rus, al man, in gi lis, gür cü, türk və 
ərəb di li nə tər cü mə edi lir. İki cild-
də: nəsr və poezi ya üz rə nə zər də 
tu tu lan bu an to lo gi ya nın rus di lin-
də Mosk va nın, gür cü di lin də Tifl  i-
sin, türk di lin də İs tan bu lun apa rı cı 
nəş riy yat la rın da nəşr edi lə cə yi nə-
zər də tu tu lub.

Bu gün Mər kə zin hə ya ta ke çir-
di yi ən önəm li iş lər dən bi ri isə, bu 
gü nə cən han sı sa sə bəb dən tər tib 
olun ma mış, öl kə nin elm, təh sil 
və mə də ni hə ya tı üçün va cib olan 
mü hüm bir nəş rin – Azər bay can-
da qə dim dən bu gü nü mü zə qə dər 
ya zıb-ya rat mış gör kəm li şair lə rin, 
ya zı çı və dra ma turq la rın se çil miş 
əsər lə ri nin yer ala ca ğı dörd cild lik 
“Azər bay can ədə biy ya tı an to lo gi-
ya sı”nın tər ti bi dir ki, ha zır da bu 
is ti qa mət də iş ge dir. Ar tıq is teh sal 
pro se sin də olan di gər an to lo gi ya 
üç cild lik dün ya dra ma tur gi ya sı 
an to lo gi ya sı dır ki, bu nəş rin tər-
tib ba xı mın dan, ana lo qu yox dur. 
Be lə ki, an to lo gi ya ya da xil edi lən 
əsər lər il lər üz rə yox, üç möv zu 
üz rə – mə həb bət, mü ha ri bə və de-
tek tiv möv zu su üz rə se çi lib. Di gər 
for mat lı an to lo gi ya lar da ha zır la-
nır: Uşaq ədə biy ya tı an to lo gi ya sı, 
Dün ya he ka yə si an to lo gi ya sı, ay-
rı-ay rı öl kə lə rin ədə biy yat la rı na, 
mif və na ğıl la rı na dair an to lo gi ya-
lar və sair və ila xır.

Ar dı 9-cu sə hi fə də

Tərcümə Mərkəzinin Elmi-Bədii



Əv və li 8-ci sə hi fə də
Mər kə zin öl kə nin dil və tər-

cü mə sa hə si nin tək mil ləş mə si 
is ti qa mə tin də hə ya ta ke çir di yi 
mü hüm la yi hə lər dən bi ri də, Əl-
yaz ma lar İns ti tu tu ilə qur du ğu 
mü tə ma di iş bir li yi dir. Bi lir si niz 
ki, Azər bay ca nın qə dim ta ri xi, 
el mi-fəl sə fi  fi k ri, mi sil siz dil və 
ədə biy yat nü mu nə lə ri hə lə so-
vet lər dö nə min dən Azər bay can 
oxu cu su nun nə zər-diq qə ti nə 
çat dı rıl ma dan, bu ins ti tu tun ar-
xi vin də sax la nıl maq da dır. Bu 
qiy mət li sər və tin ək sər his sə-
si əs ki əlifb  a da, qa la nı qə dim 
fars, cı ğa tay, ərəb di lin də ol du-

ğun dan on la rın üzə çı xa rıl ma-
sı, müasir oxu cu ya çat dı rıl ma sı 
müm kün ol mur du. Bu gün bu 
qiy mə ti əsər lə rin tər cü mə si nə 
his sə-his sə “Ay dın yol” qə ze tin-
də və “Xə zər” jur na lın da yer ayı-
rı rıq. Son mər hə lə də bu mətn lə ri 
ki tab şək lin də nəşr et dir mə yi, 
son ra dan dün ya dil lə ri nə tər cü-
mə edib xa ri ci öl kə lə rin ki tab xa-
na la rı na gön dər mə yi plan laş dı-
rı rıq. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, bu 
əl yaz ma lar ara sın da qə dim ədə-
biy yat lar dan sa va yı, Azər bay-
ca nın qə dim ta ri xi nə, tor paq la-
rı na dair qiy mət li mə lu mat la rın 
və  fakt la rın yer al dı ğı sə nəd lər 
və mətn lər də var. Bu ma te rial-
lar Azər bay ca nı, onun ru hu nu, 
han sı söz sər və ti nə və ta ri xə ma-
lik ol du ğu nu əya ni şə kil də dün-
ya ya çat dı ra bi lər. 

Azər bay can di li nin düz gün 
mə nim sə nil mə si sa hə sin də gör-
mək is tə di yi miz iş lər dən bi ri də, 
ib ti dai si nifl  ər üçün nü mu nə vi 
“Əlifb  a” ki ta bı nın tər tib edil mə-
si dir. Biz bu ki ta bın müt ləq şə-
kil də təh sil döv riy yə si nə mü da-
xi lə si nə id dialı de yi lik. Sa də cə, 
tən qid və irad lar dan sa, or ta ya 
nü mu nə qoy ma ğı da ha məq sə-
dəuy ğun he sab edi rik.

Şu ra üzv lə ri Tər cü mə Mər kə-
zi nin qı sa müd dət ər zin də gör-
dü yü iş lə ri təq di rə la yiq hal ki mi 
qiy mət lən di rib lər. Mü za ki rə nin 
ge di şa tın da Ni za mi Cə fə rov çı-
xış edə rək ye ni tək lifl  ər irə li sü-
rüb:

–Yax şı olar dı ki, in di yə qə dər 
Şərq dil lə rin dən və rus ədə biy-
ya tın dan han sı əsər lər tər cü-
mə olu nub, tər cü mə təc rü bə-

miz nə dir – bun la rın ka ta lo qu 
ha zır lan sın. Di li mi zə tər cü mə 
edil mə si va cib olan əsər lə rin də 
si ya hı sı ha zır lan ma lı dır. İs tər 
təd ris, is tər bə dii və el mi ədə-
biy yat sa hə sin də fun da men tal 
ki tab lar var. Mə sə lən, Pol-Ro yal 
qram ma ti ka sı var, o da tər cü mə 
olun ma lı dır. Dün ya xalq la rı nın 
di ni ki tab la rı nın da di li mi zə 
tər cü mə si va cib dir. Bu, di li mi-
zin bö yük dü şün cə ni nə də rə-
cə də əks et dir mə si ba xım dan da 
ma raq lı dır. Bir də ye ni, ən yax şı 
əsər lər – No bel mü ka fa tı alan 
əsər lər dər hal di li mi zə tər cü mə 
edil mə li dir.  

Azər bay can di li və ədə biy-
yat dərs lik lə ri nin ha zır lan ma sı-
na gə lin cə, mən inan mı ram ki, 
Tər cü mə Mər kə zi bu işə xü su si 
sə la hiy yət lə ya na şa bi lə. Çün ki 
bu, ta ma mi lə ay rı, Təh sil Na-
zir li yi nin sə la hiy yə tin də olan 
bir sa hə dir. Dərs lik lə rin mü qa-
yi sə si ni apar maq isə Mər kə zin 
işi dir. Mə sə lən, Ame ri ka dərs-
li yi ne cə dir, baş qa sı ne cə? Mər-
kəz dərs lik lər ba rə də rəy ve rə, 
ha zır lan ma sın da, proq ra mın 
tu tul ma sın da iş ti rak edə bi lər. 
Dü şü nü rəm, bu gün ən ak tual 
və ma liy yə dəs tə yi gös tə ri lə cək 
iş de di yi niz ali mək təb lər üçün 
dərs lik lə rin ha zır lan ma sı dır. 

Söh bət əs na sın da Ra miz 
Röv şən uşaq lar üçün dərs lik-
lə rin oyun ele ment lə ri, uşa ğın 
fan ta zi ya sı nı, mən ti qi ni in ki-
şaf et di rə cək in te rak tiv lər üz rə 
qu rul ma sı nın məq sə dəuy ğun 
ol du ğu nu söy lə yib. 

Ya şar Əli yev ali mək təb lər də 
dərs lik ça tış maz lı ğı prob le mi nə 
to xu na raq İn cə sə nət Uni ver si te-
tin də  ki no ilə bağ lı Azər bay can 
di lin də, de mək olar ki, dərs və-
saiti ol ma dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb:

– Mən dərs lik lə rin mo ni to-
rin qin də eks pert qis min də iş ti-
rak et mi şəm. Bi zə bir ne çə ki tab 
nü mu nə si gös tə ril di, mə sə lən, 
Nyu-York da çı xan “Əlifb  a” ki ta-
bı. O qə dər ma raq lıy dı ki... Hərf-
lər uşa ğa ta nış qəh rə man la rın 
şə kil lə ri əsa sın da öy rə di lir. Elə 
bil se rial dır, göz lə yir sən, sa bah 
ar dı ne cə ola caq? 

Da ha son ra Asif Ha cı yev çı xış 
edə rək rus dil li təh sil sis te min də 
dər lik prob le min dən da nı şıb. 

– Biz də 400 rus mək tə bi fəaliy-
yət gös tə rir. On la rın dərs lik lə ri-
nin di li cid di şə kil də araş dı rıl-
ma lı dır. İs tər dim ki, Tər cü mə 
Mər kə zi bu mə sə lə ilə xü su si 
ola raq ma raq lan sın. 

Afaq Mə sud sö zü ge dən mə-
sə lə ilə bağ lı Təh sil Na zir li yi nə, 
Ba kı Şə hə ri üz rə Təh sil İda rə si nə 
mü ra ciət et dik lə ri ni qeyd edib:

– On lar dan or ta və ali mək-
təb lər də təd ris olu nan ana di li 
və ədə biy yat ki tab la rı nın si ya-
hı la rı nın bi zə gön də ril mə si ni 
xa hiş et mi şik. La kin bu gü nə 
qə dər hə lə də heç bir si ya hı ala 
bil mə mi şik. 

Asif Ha cı yev öl kə miz də tər-
cü mə çi nin sta tu su nu qal dı rıl ma-
sı na eh ti yac ol du ğu nu söy lə yib. 
Onun söz lə ri nə gö rə, tər cü mə çi-
lə rin əmə yi ni qiy mət lən dir mək 
üçün mü ka fat lar müəy yən et-
mək olar.

Fə rid Hü seyn ic las iş ti rak-
çı la rı na Mər kə  zi n təş kil et di yi 
“Dəf(i)nə yar pa ğı” mü sa bi qəsi 
haq qın da mə lu mat ve rib.

– Tər cü mə Mər kə  zi nin “Dəf(i)
nə yar pa ğı” bə dii tər cü mə mü sa-
bi qə si nə 115 tər cü mə əsə ri qə bul 
edi lib. Əsər lər ha zır da eks pert-
lər də dir. Eks pert lə rin seç di yi 
əsər lər son ra mün sifl  ər he yə ti-
nə təq dim olu na caq. Poezi ya və 
nəsr üz rə tər cü mə yə gö rə bi rin ci 
ye rin qa li bi nə 3 min ma nat, ikin-
ci ye rin qa li bi nə 2 min ma nat, 
üçün cü ye rin qa li bi nə min ma-
nat  mü ka fat ve ril mə si müəy-
yən ləş di ri lib. Hər no mi na si ya da 
iki hə vəs lən di ri ci mü ka fat da 
ola caq. 

Mər kəz, həm çi nin, Ku lis.
az say tı ilə bir lik də “Tər cü mə 
prob le mi nin ak tual laş dı rıl ma-
sı” la yi hə si ni hə ya ta ke çi rir. La-
yi hə 6 pa nel dən iba rət dir. Hər 
pa nel üz rə 4 mə ru zə var. Pa-
nel lər də - “Türk di lin dən tər cü-
mə la zım dır mı?”, “İkin ci dil dən 
tər cü mə prob le mi”, “Poezi ya 
tər cü mə si nin çə tin lik lə ri”, “Mü-
qa yi sə li tər cü mə”, “Tər cü mə nin 
prob lem lə ri”, “Fəl sə fi  mətn lə rin 
tər cü mə prob lem lə ri” möv zu-
la rın da mü za ki rə lər apa rı la caq. 
Bu mə ru zə lər da ha son ra uni-
ver si tet tə lə bə lə ri nin və sait ki mi 
is ti fa də edə bi lə cə yi ay rı ca ki tab 
şək lin də çap edi lə cək. 

Şu ra nın ic la sın da Fə rəh Əli ye-
va da bir sı ra prob lem lər dən söz 
açıb: 

– Hu ma ni tar sa hə üz rə – ki-
no, re jis sor luq, akt yor luq üz rə 
dərs lik lər dün ya da çox tez-tez 
ye ni lə nir. Biz də isə dərs və sait-
lə ri nəin ki ye ni lən mir, on lar, 
ümu miy yət lə, yox dur. Dü şü nü-
rəm ki, bu dərs lik lə ri teatr, ki no 
sa hə si üz rə pe şə kar mü tə xəs sis-
lə ri ha zır la ya, ya xud apa rı cı öl-
kə lə rin təh sil sis te min də is ti fa də 
olu nan dərs lik lə rin tər cü mə si və 
re dak tə si işi ni Mər kəz hə ya ta 
ke çi rə bi lər. Müasir Azər bay can 
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı, ümu-

miy yət lə, yox dur. Mər kəz tə rə-
fi n dən bu ki ta bın nəş ri ədə biy-
yat və mə də niy yət sa hə si üçün 
çox önəm li dir. 

Tər cü mə Mər kə zi nin fəaliy-
yət gös tər di yi 3 ay ər zin də 
tər cü mə sa hə si nə mü na si bə tin 
ta ma mi lə də yiş di yi ni de yən 
Vi la yət Ha cı yev öz tək lifl  ə ri ilə 
çı xış edib: 

– Çox is tər dim ki, in di yə qə-
dər edi lən tər cü mə lə rin ka ta-
lo qu ha zır lan sın. Bu nun la tər-
cü mə tə sər rü fa tı mı zın han sı 
sə viy yə də ol ma sı ba rə də tə səv-
vü rü müz ola caq. Bil mə li yik ki, 
nə tər cü mə edi lib və nə yi et mə-
li yik?

Azər bay can ədə biy ya tı an to-
lo gi ya sı hər yer də çap olu na bi-
lər. Mə nə elə gə lir ki, siz gərək 
əsas qüv və ni Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı nın xa ri ci 
dil lə rə tər cü mə edil mə si nə sərf 
edə si niz. Təc rü bə mə əsas la na-
raq de yim ki, bu mə sə lə də biz 
bir qə dər eh ti yat lı ol ma lı yıq. 
Çün ki bur da tək cə dil fak to ru 
yox, ekst ra-lin qi vis tik fak tor lar 
da var. 

Afaq Mə sud Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı nın ar tıq rus 
di li nə tər cü mə si nə baş la nıl dı ğı-
nı qeyd edib:

– Bu nəş ri Mosk va Ya zı çı lar 
Bir li yi ilə Mosk va da nəşr et mə-
yi plan laş dır mı şıq. Xa ri ci di lə 
olu nan bə dii tər cü mə yə gə lin-
cə, tər cü mə il kin mər hə lə də 
sət ri edi lir. Onun bə dii mər hə-
lə si, çev ril di yi di lin da şı yı cı la rı 
– o dil də ya zan ya zı çı-şair lər lə 
bir gə mü kəm məl həd də çat dı-
rı lır.

Mü za ki rə da ha son ra dubl-
yaj prob le mi nə yö nə lib. Ra miz 
Mir zə yev dubl ya jın sə viy yə-
si nin aşa ğı ol du ğu nu və bu 
prob le min həl lin də Mər kə zə 
ba car dı ğı kö mə yi gös tə rə cə yi ni 
söy lə yib. 

Ni za mi Cə fə rov isə ame ri kan, 
fran sız fi lm lə ri nin uy ğun tər-
cü mə va rian tı nı azər bay can ca 
tap ma ğın müm kün ol ma dı ğı nı 
de yib:

–  Çün ki o dil də ki ifa də lə rin 
adek vat va rian tı biz də yox dur. 
O fi lm lər də olan rep li ka la rın, 
səh nə lə rin tər cü mə si bi zim dil də 
ma raq sız alı nır. Bu da tək cə tər-
cü mə çi lə rin gü na hı de yil, di lin 
reak si ya sı dır. Ame ri kan in gi lis-
cə si nə bi zim di li mi zin reak si ya sı 
çox küt dür.

Afaq Mə sud qeyd edib ki, 
Mər kəz tər cü mə olu nan dubl yaj 
mətn lə ri nin re dak tə si ni, ya xud 
si fa riş lər əsa sın da bu işi öz mü-
tə xəs sis lə ri nin, bə dii  tər cü mə 
us ta la rı nın dəs tə yi ilə hə ya ta ke-
çi rə bi lər. 

Pa şa Əlioğ lu isə öz çı xı şın da 
qə dim əl yaz ma la rın tər cü mə siy-
lə bağ lı prob lem lə rə to xu nub: 

- Tər cü mə olun ma mış nə həng 
bir xə zi nə miz ar xiv də ya tır. Bu 
sa hə də mü tə xəs sis lər də sü rət lə 
azal maq da dır.

– Türk xalq la rı ədə biy ya tı nın 
tər cü mə si əl yaz ma ya bax ma dan 
edil di yi nə gö rə hə min ədib lər 
biz dən çox uzaq dü şüb. Bi zə gə-
lib çı xan lar, türk va rian tın dan 
gö tü rül müş mətn lə rin də yi şil-
miş for ma la rı dır. Nə vainin bö-
yük bir ir si, 4 “Di van”ı, 7 poema-
sı var, an caq  nə or ta, nə də ali 
təh sil mək təb lə rin də təd ris edil-
mir. Bu xə zi nə tər cü mə olun ma-
sa, biz ədə biy yat ta ri xi mi zi ol du-
ğu şə kil də öy rə nə bil mə yə cə yik. 
Hətt  a türk ol ma yan fars şair lə ri 
var ki, on lar ol ma dan biz ədə-
biy yat ta ri xi mi zi öy rə nə bil mə-
rik. Bu gün ədə biy yat ta ri xi mi-
zin bö yük bir his sə si təd ris dən 
kə nar da qa lır. 

Cə fər Cə fə rov or ta ya key fi y-
yət li iş qoy maq üçün Mər kə zin 
in ki şa fa yö nə lik dün ya ədə biy-
ya tı nı tər cü mə edə rək cə miy yə tə 
çat dı r ma sı nın fay da lı ol du ğu nu 
de yib:

– Töv si yə edi lən ədə biy yat 
si ya hı la rı saf-çü rük edi lib eks-
pert lə rə təq dim edi lə bi lər. Əsas 
məsələ tər cü mənin key fi y yə ti-
dir. Tər cü mə sa hə si nin xa ri cin də 
olan prob lem lə rə isə za man la da 
bax maq olar. 

İc la sın so nun da Afaq Mə sud 
Şu ra üzv lə ri nə tə şək kü rü nü bil-
di rərkən, bu işbir liyi nin uğur lu 
nə ti cə lər ve rə cə yi nə inan dı ğı nı 
deyib:

 – Gö rün dü yü ki mi, dil və tər-
cü mə sa hə sin də ya şa nan prob-
lem lər  o qə dər şa xə li və fərq li dir 
ki, bu mə sə lə lə rin ayırd edil mə si 
və həl li yol la rı nın araş dı rıl ma sı 
bir ic la sın işi de yil. An caq ic la-
sı mı zın ge di şa tı bu nu bir da ha 
sü but et di ki, Şu ra nın üzv lə ri 
düz gün se çi lib. Bur da əy lə şən 
hər bir kə sin öl kə nin mə nə vi-
maarif çi du ru mu nun tə rəq qi si, 
dil və tər cü mə sa hə si nin tək mil-
ləş mə si üçün de di yi fi  kir lər, irə li 
sür dü yü tək lifl  ər bi zim üçün də-
yər li dir.

Se vinc FƏ DAİ
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Bir romanın tarixçəsi haqqında 

Şurasının ilk iclası keçirilib



1853-cü il də Mir zə Fə tə li nin kоmе di ya la-
rı rus ca ya tər cü mə еdi lib ba sıl mış dır. 
Оn dan əv vəl bu kоmе di ya lar о za-
man Tifl  is də çı xan “Qaf qaz” qəzе tin də 

fеlyеtоn şək lin də dərc оlun muş dur. 1853-cü il də “Russ ki in va lid” 
qəzе tin də Mir zə nin əsər lə ri haq qın da ya zı lan bir mə qa lə də Mir zə 
Fə tə li “Azər bay can Mоlyе ri” ad lan dı rı lır. Hə min il də Pеtеr bur qun 
xü su si tеatr la rın dan bi rin də Mir zə nin özü tə rə fi n dən rus ca ya tər cü-
mə еdil miş “Müs yö Jоr dan” və yе nə rus di lin də Tifl  is də “Xırs qul-
dur ba san” оy nan mış dır. Еr mə ni ədi bi Yе ris yan tə rə fi n dən “Müs yö 
Jоr dan” və “Sər kü zəş ti-və zi ri-xa ni Sə rab”ın еr mə ni cə yə tər cü mə si 
də bu za man la ra tə sa düf еdir. 

La kin Mir zə Fə tə li nin baş lı ca şöh-
rə ti əsər lə ri nin fars di li nə tər cü mə 
оlun ma sı ilə baş la yır. Za tən bu tər-
cü mə va si tə si ilə Avrо pa Azər bay ca-
nın bö yük ədi bi ilə ma raq lan mış dır. 
Bu tər cü mə dən sоn ra müs təş riq lər 
оnu öy rə nib təb və tər cü mə si nə ça-
lı şır lar. Mir zə nin əsər lə ri nin fars ca-
ya tər cü mə оlun ma sı nı bе lə rə va yət 
еdir lər. Şah za də Cə la ləd din Mir zə 
İran ta ri xi nə dair yaz dı ğı “Namе yi-
Xоsrо van” ad lı əsə rin dən bir nüs-
xə Mir zə Fə tə li yə gön də rir. Mir zə 
Fə tə li də əvə zin də kоmе di ya la rı-
nı gön də rib, Cə la ləd din Mir zə dən 
fars ca ya tər cü mə оlun ma sı nı ar zu 
еdir. Mir zə nin əsər lə ri bir müd dət 
şah za də nin dо la bın da ya tıb qa lır. 
Bir gün Cə la ləd din Mir zə nin xü su si 
ka ti bi Mir zə Cə fər Qa ra ca da ği dо la-
bı еşər kən Mir zə Fə tə li nin ki ta bı na 
rast gə lir, gö tü rüb bö yük bir ma raq-
la оxu yur və “Mоl la İb ra him xə lil 
kim ya gər”i fars ca ya tər cü mə еdib, 
şah za də yə təq dim еdir. Şah za də 
tər cü mə dən məm nun оlub, Mir zə-
nin bü tün kоmе di ya la rı nın fars ca-
ya tər cü mə оlun ma sı nı ar zu еdir. 

Mir zə Cə fər Cə la ləd di nin ar zu su-
nu yе ri nə yе ti rir və Mir zə Fə tə li nin 
əsər lə ri 1872-ci il dən baş la ya raq 
litоq raf üsu lu ilə ba sıl ma ğa baş la-
yır. 1874-cü il də ay rı-ay rı çap оlub, 
bi tən kоmе di ya lar tоp la nıb bir ki tab 
şək lin də dün ya ya çı xır.

“Sər gü zəş ti-və zi ri-xa ni-Sə rab”ı 
nə dən sə Mir zə Cə fər “Sər gü zəş-
ti-və zi ri -xa ni-Lən kə ran” dе yə tər-
cü mə еdib. Mir zə Cə fə ri tə li dən 
avrо pa lı lar da “Sə rab” əvə zi nə 
“Lən kə ran” iş lə dir lər (müəl lif).

 1882-ci il də W.Hag gard və W.St-
ran ge “Sər kü zəş ti-və zi ri-xa ni Sə-
rab”ı fars ca dan in gi lis cə yə tər cü mə 
еdib, Mir zə Cə fə rin mət ni ilə bə ra-
bər “Thе va zir оf Lancо ran” ün va-
nı al tın da Lоndоn da təb еdib dir lər. 
Fran sız müs təş ri qi Bar biеr dе Mеy-
nard bu tər cü mə haq qın da “La rе vu 
crit quе” məc muəsi nin 19 mart 1883-
cü il ta rix li nöm rə sin də bir mə qa lə 
nəşr еdib, hə min il də Alе xandrе 
Chоdzkо “Və zi ri-xa ni-Sə rab” a 
dair “Avеn turе du va zir du khan dе 
Llеnkе ran” ün van lı təd qi qi ni Pa ris-
də nəşr еdir. 

1886-cı il də Bar biеr dе Mеy nard, 
Sta nis lav Gu yapd “Mü ra fi ə və kil-
lə ri nin hе ka yə ti”, “Xırs qul dur ba-
san” və “Mоl la İb ra him xə lil kim-
ya gər”i fran sız ca ya tər cü mə еdib, 
fars ca sı ilə bə ra bər “Tr оis cоmе diеs 
Françеs” sər löv hə si ilə Pa ris də  çap 
еt di rir lər. Məc muəyə gö zəl bir lü-
ğət də əla və оlu nub dur. Bar biеr dе 
Mеy nard Mir zə Fə tə li nin fars ca tər-
cü mə si ilə ki fa yət lən mə yib, hə min 
il də “Mоl la İb ra him xə lil kim ya gər” 
in tər cü mə si ni türk cə mət ni ilə bə-
ra bər “Jоur nal asiati quе”un yan var 
nöm rə sin də çap еt di rir. Pa ris də bu 
əsər mеy da na çı xar-çıx maz G.St-
rangе məz kur kоmе di ya nı in gi lis-
cə yə çе vi rib “Asi ya cə miy yə ti Kra-
liy yə məc muəsi”nin 18-ci yan var 
cil din də “Thе Alchе mist” ün va nı 
ilə bas dı rır.

 Bir az sоn ra Bar biеr dе Mеy nard 
“Sər gü zəş ti-mər di-xə sis” və “Al-
dan mış kə va kib”i də fran sız ca ya 
tər cü mə si və türk cə mət ni ilə “Asi-
ya” jur na lın da bas dı rır. Bu əsər lə rə 
bir də Azər bay can ləh cə si haq qın da 
bir mü qəd di mə ya zıl mış dır.

1888-ci il də Fran sa xa ri ciy-
yə nə za rə ti at te şe si Al fons Cil-
liere “Deux Ce mo dies tur ques 
de Mir za Feth Ali Ak hond za de” 
sər löv hə li  Mir zə nin “Sər gü zəş-
ti-və zi ri-xa nı-Sə rab”  və “Mü ra fiə 
və kil lə ri nin he ka yə ti”nin fran sız-
ca tər cü mə si ni uzun bir mü qəd di-
mə ilə Pa ris də tab et di rir. Mü əl lif 
mü qəd di mə sin də Şərq teat rın dan 
bəhs açır və Av ro pa da an la şı lan 
mə na da Mol yer bir-iki Av ro pa 
müəl lif lə rin dən tər cü mə olu nan 
əsər lər is tis na olur sa, “Qa ra göz” 
oyu nun dan baş qa bir şey ol ma dı-

ğı nı qeyd edir. Mi sir və Ərə bis tan-
da ha kə za. İra na gəl dik də müəl lif 
şə bih gər dan lı ğı təh lil edib, bu nun 
bir teatr mən şə yi ola ca ğı na ina nır. 
Müəl lif şə bih gər dan lı ğın heç  bir 
xa ri ci tə si rə uğ ra ma yıb, sırf İra nın 
mil li ma lı ol du ğu nu qeyd edə rək, 
bu nu İran üçün bir mə ziy yət bi-
lir. Bu mü la hi zə lər dən so nra Sisl-
yer Mir zə Fə tə li nin ko me di ya la rı 
haq qın da fi kir yü rü dür.  Bu ko-
me di ya la rın şə kil eti ba ri lə Av ro-
pa nın və məz mun eti ba ri lə mil li 
ol du ğu nu  qeyd edir və bun la rın 
İs tan bu lun Av ro pa dan alıb tər-
cü mə və təb dil et di yi əsər lər dən 
yük sək tu tur.

1889-cu il də Stok holm müs təş-
riq lər konq re si məc muəsi nin bi rin-
ci nöm rə sin də “Xırs qul dur ba san” 
nəşr olu nur. 

Mir zə Fə tə li nin əsər lə ri nə al ma-
ni ya da la qeyd qal ma mış dı. Warh-
mund tə rə fi n dən bir ne çə ko me di-
ya sı al man ca ya tər cü mə edil miş dir. 
De mə li, Mir zə Fə tə li nin bü tün 
əsər lə ri fran sız ca ya, bir ne çə si in gi-
lis cə yə və al man ca ya tər cü mə olu-
nub dur. 

Fran sız tər cü man la rı nın ara sın da 
“Asi ya cə miy yə ti” ka ti bi L.Bauvatı 
qeyd et mə li yik. Bu, “Müs yö Jor-
dan”ı 1906- ci il də tər cü mə  edib, 
ay rı ca ki tab şək lin də nəşr edib dir. 
Müs yo Bu va 20 il dən bə ri Azər bay-
can ədə biy ya tı və mət buatı haq qın-
da Şərq məc muələ rin də mə qa lə lər 
yaz maq da dır. 

Yu sif Və zir ÇƏ MƏN ZƏ MİN Lİ 
1928
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Məm məd ARİF 
  ...Rə sul Rza Ma ya kovs ki ni yax şı bi lir, onun 
ya ra dı cı lıq prin sip lə ri və sə nət kar lıq xü su siy-
yət lə ri ilə ta nış dır. İl lər dən bə ri Ma ya kovs ki 
ilə məş ğul olan Rə sul Rza bö yük şairin sə nət 
la bo ra to ri ya sı na yol tap mış dır və bu na gö rə 
də Ma ya kovs ki dən et di yi tər cü mə lər yax şı tə-
sir ba ğış la yır... Elə bu na gö rə də Rə sul Rza nın 
tər cü mə lə rin də tə sa düf olu nan ki çik bir nöq san 
be lə bi zi heyf si lən di rir. Oxu cu is tə yir ki, onun 
tər cü mə lə ri da ha ka mil ol sun.

Ma ya kovs ki poezi ya sı ilə ta nış 
olan lar bi lir lər ki, onun ifa də lə ri, 
təş beh lə ri, vəzn və qa fi  yə lə ri ye-
ni dir. Bu ye ni li yi, şeiriy yə ti sax-
la maq üçün tər cü mə çi dən bö yük 
eh ti yat və diq qət tə ləb olu nur.

Ma ya kovs ki so vet pas por tu nun 
üs tün lü yü nü və qüv və ti ni və tən-
pər vər lik if ti xa rı ilə təs vir edə rək 
de yir: “Молоткастый, серпастый 
советский паспорт”. Bu ra da iş lə-
di lən si fət lər ye ni söz lər dir. Bun la rı 
Ma ya kovs ki özü ya rat mış dır, mə-
na sı “çə kic li, oraq lı so vet pas por-
tu” de mək dir. La kin bu ye ni si fət-
lər də bir qüv vət, mü ba li ğə var dır. 
“Молоткастый, серпастый” (yə ni 
çox bö yük çə kic li, çox bö yük oraq lı) 
söz lə ri ilə so vet pas por tu da ha əzə-
mət li və qüd rət li səs lə nir. Rə sul Rza 
bu söz lə ri “Çə kic ci yəz li, oraq cı ğaz lı 
so vet pas por tu” şək lin də tər cü mə 
et mək lə Ma ya kovs ki nin təş beh lə ri-
ni qüv vət lən dir mək əvə zi nə da ha 
da zəifl  ət miş dir.

***
...Os man Sa rı vəl li nin Puş kin dən 

tər cü mə et di yi “Su pə ri si” dra mın-
da da be lə təh rifl  ər var dır. Puş kin 
ya zır: “Шопот и смятение между 
девушками”. Sa rı vəl li tər cü mə edir: 
“Qız lar öz ara la rın da xı sın la şır, əzi-
lib-bü zü lür lər. Hə yə can mə na sın da 
olan “смятение” sö zü nü şair əzi lib-
bü zül mək ki mi tər cü mə et miş dir. 
Də yir man çı öz qı zı na mü ra ciət lə de-
yir: “Опомнись!”, tər cü mə çi ya zır: 
“Ya dın da sax la!” Puş kin keç miş toy 
adə ti ni təs vir edə rək bəy lə gə li nin 
ba şı na xmel otu səp mək dən da nı-
şır, “Молодых осыпают хмелем” 
- de yir. Sa rı vəl li isə tər cü mə də ya zır: 
“Ca van la ra do yun ca şə rab ve rib kef-
lən dir di lər”.

Çox təəc cüb lü dür ki, al tı cild lik-
dən əv vəl bu tər cü mə lər “İn qi lab 
və mə də niy yət” jur na lın da (“Azər-
bay can” jur na lı əv vəl be lə ad la nır dı 
- Oxu za lı) çap olun muş dur və ey ni-
lə də Puş ki nin əsər lə ri nin cild lə ri nə 
kö çü rül müş dür.

***
Hü seyn Şə ri fov tər cü mə sa hə sin-

də çox dan ça lı şır, tər cü mə və re dak tə 
ilə məş ğul olur, bu sa hə də təc rü bə si 
var dır. Son za man lar o, Ra diş şe vin 
“Pe ter burq dan Mosk va ya sə ya hət” 
əsə ri ni tər cü mə et miş dir. Bu əsə rin 
tər cü mə edil mə si fak tı özü tər cü-
mə mə də niy yə ti miz sa hə sin də bir 
mü vəff  ə qiy yət dir. Bu əsər də 18-ci 
əs rin yal nız dil xü su siy yət lə ri de yil, 
ic ti mai-si ya si hə ya tı da öz ək si ni tap-
mış dır. Tər cü mə çi əsə rin di lin də ki 
çə tin li yi nə zə rə al mış, tər cü mə üzə-
rin də çox iş lə miş dir. La kin bu na bax-
ma ya raq, diq qət siz lik üzün dən ora da 
bə zi təh rifl  ə rə yol ve ril miş dir. Müasir 
mə na da “умащивать” sö zü bə də-
ni ətir li yağ la yağ la maq de mək dir. 
Am ma 18-ci əsr də bu söz ümu miy-
yət lə yağ la maq mə na sın da iş lə nir di. 
“Окружие” sö zü nün bir mə na sı da 
tə kər dir. Bun la rı nə zə rə al ma yan tər-
cü mə çi: “Кто умащивает окружие 
твоей колесницы” cüm lə si ni be lə 

tər cü mə et miş dir: “Sə nin ara ba nın 
ət ra fı na ətir li yağ sür tən lər”. Ay dın-
dır ki, ara ba nın ət ra fı na ətir li yağ 
sürt məz lər, ara ba nın tə kə ri nə yağ 
sür tər lər ki, bu nun da mə ca zi mə na sı 
yal taq lıq, la key lik et mək de mək dir...

Diq qət siz lik, səh lən kar lıq üzün-
dən əmə lə gə lən be lə səhv lər, təəs-
süf ki, tər cü mə lə ri miz də çox dur.

***
Onu da qeyd et mə li yik ki, hər fi  

tər cü mə si ra yə te di ci bir xəs tə lik-
dir: onun yo lu... asan yol ol du ğu 
üçün tər cü mə çi lər bu xəs tə li yə tez-
lik lə tu tu lur lar...

Hər fi  tər cü mə tə si rin dən ya xa sı nı 
qur ta ra bil mə yən tər cü mə çi lər dən 
Xu da dad Əziz bə yo vu gös tə rə bi lə-
rik. X.Əziz bə yov köh nə mü tər cim dir, 
rus di li ni və elə cə də Azər bay can di li-
ni yax şı bi lir; an caq onun ya ra dı cı lıq 
cə sa rə ti az dır, ori ji na lı nöq tə bə nöq tə 
iz lə yir. Mə sə lən, əgər ori ji nal da “тебя 
поймать нельзя” ya zıl mış sa, o da 
müt ləq “sə ni tut maq ol mur” tər cü-
mə edə cək dir; əgər rus ca ori ji nal da 
“сердечные склонности” ya zıl mış-
sa, o da müt ləq “ürək tə ma yül lə ri” 
tər cü mə edə cək dir. Elə bu na gö rə də 
onun tər cü mə lə ri ağır oxu nur...

Hər fi  tər cü mə nin ya ra dı cı tər cü-
mə dən fər qi ni tər cü mə lə rin mü qa-
yi sə sin də da ha ay dın gör mək olur. 
Qo qo lun “İvan İva no viç lə İvan Ni ki-
fo ro vi çin kü süş mə si” he ka yə si nin üç 
tər cü mə si var dır. Hə min he ka yə də ki 
bir cüm lə ni üç mü tər cim baş qa-baş qa 
şə kil lər də tər cü mə et miş dir. Cüm lə 
be lə dir: “Вы, Иван Никифорович, 
разносились так с своим ружьем, 
как дурень с писанною торбою”.

Bu cüm lə ni bi rin ci mü tər cim 
(İs haq İb ra hi mov) be lə tər cü mə 
et miş dir: “Si zi, İvan Ni ki fo ro viç, 
tü fən gi niz elə məş ğul elə yib ki, 
elə bil ax maq adam bə zək li tor ba 
ilə oy na yır” (“İn qi lab və mə də niy-
yət”, 1952, № 3).

İkin ci mü tər cim (C.Məc nun bə-
yov) be lə tər cü mə et miş dir: “İvan 
Ni ki fo ro viç, çöl lü öz na xış lı xur-
cu nu nu tə rifl  ə yən ki mi, siz də öz 
tü fən gi ni zi öyür sü nüz” (N.V.Qo-
qol. Se çil miş əsər lə ri, 1952)

Üçün cü mü tər cim (Ək bər Ağa-
yev) isə be lə tər cü mə et miş dir: 
“İvan Ni ki fo ro viç, kor tut du ğu nu 
bu rax ma yan ki mi, siz də öz tü fən-
gi ni zi bu rax mır sı nız”.

Bu üç tər cü mə dən bi rin ci si ta ma-
mi lə hər fi  dir, me xa ni ki dir. İkin ci tər-
cü mə çi bir qə dər “ya ra dı cı lıq” gös-
tər mək is tə miş dir, la kin mü vəff  əq 
ol ma mış dır. Üçün cü tər cü mə çi Ək-
bər Ağa yev isə mə sə lə yə da ha düz-
gün ya naş mış və spe si fi k rus mə sə li-
nə uy ğun Azər bay can mə sə li tap mış, 
onu iş lət mək dən qorx ma mış dır. Söz 
yox ki tər cü mə çi bir qə dər də fi  kir ləş-
səy di, da ha yax şı tər cü mə edə bi lər di, 
ori ji na la da ha çox mü va fi q söz lər ta-
pa bi lər di. Əsas mə sə lə onun tut du ğu 
ya ra dı cı tər cü mə yo lun da dır...”

“Bə dii tər cü mə” mə qa lə sin dən
Məm məd Arif. Se çil miş əsər lə ri, 

1-ci cild, Ba kı, 1967

Bə dii tər cü mə

1853-cü il də Mir zə Fə tə li nin kоmе di ya la-

mü qəd di mə sin də Şərq teat rın dan 
bəhs açır və Av ro pa da an la şı lan 
mə na da Mol yer bir-iki Av ro pa 
müəl lif lə rin dən tər cü mə olu nan 
əsər lər is tis na olur sa, “Qa ra göz” 
oyu nun dan baş qa bir şey ol ma dı-

ğı nı qeyd edir. Mi sir və Ərə bis tan-

Mir zə Fə tə li nin
əsər lə ri baş qa dil lər də



Afaq MƏ SUD

Yan va rın 16-da unu dul maz zi ya lı, ic ti-
mai xa dim, dil çi, ədə biy yat şü nas, tür-
ko loq Ay dın Məm mə do vun do ğum 
gü nü dür. Bu mü na si bət lə gör kəm li ya-

zı çı Afaq Mə su dun bir ne çə il əv vəl onun haq-
qın da qə lə mə al dı ğı “Bu dün ya nın ha di sə si” 
es se si ni oxu cu la rı mı za təq dim edi rik. Onu da 
qeyd edək ki, bu ya xın lar da Azər bay can Tər cü-
mə Mər kə zi nin nəş ri ki mi işıq üzü gö rə cək “Ay-
dın Məm mə dov: Hə mi şə eşi di lən söz” top lu su 

bö yük in san və ali min xa ti rə si nə da ha bir san bal lı töh fə ola caq.
Ne çə vaxt dan bə ri həs rət lə göz-

lə səm də, heç cür yağ maq is tə mə-
yən qar, Ay dı nın do ğum gü nü nün 
sübh ça ğı yağ dı. Na rın zər rə cik-
lər lə çi lə nib, ət ra fın boz lu ğu nu 
- tor pa ğın, yol la rın, dam la rın üs-
tü nü ağap paq, na rın qar ör tü yü nə 
bü rü dü...

Ay dı nın hə ya tı hə mi şə nə dən sə, 
mə nə, nə vaxt sa oxu yub tə sir lən di-
yim və bu gü nə cən də xa tır la dıq ca 
köv rəl di yim bə dii əsə ri, bir çox mə-
qam la rıy la XIX əs rin in qi lab çı ruh-
lu maarif çi lə ri nin - Dob rol yu bo vun, 
Çer ni şevs ki nin, Be lins ki nin mü ba ri-
zə lər, qə lə bə lər və məğ lu biy yət lər do-
lu, əf sa nə vi hə yat he ka yə ti ni an dı rır.

Do ğul du ğu sıl dı rım lı Kiş kən-
di, ana bət ni tək, ilıq Şə ki məh-
rəm li yin dən son ra üz ləş di yi cod 
qa nun lu, aman sız şə hər hə ya tı, 
eniş li - yo xuş lu ədə biy yat və elm 
mü ca di lə lə ri, mad di sı xın tı lar və 
eh ti yac lar do lu, yu xu suz ge cə lər lə 
ya zıb-ya rat dı ğı də yər li əsər lə ri, öl-
kə nin ağır müs tə qil lik dö nə min də 
qal xa na çe vir di yi par laq alim zə-
ka sı, ba rış maz və tən daş möv qe yi, 
pak, in san se vər qəl bi, iz ti rab lar və 
qə za lar do lu, keş mə keş li hə ya tı, 
fa ciəvi ölü mü, bas dı rıl dı ğı qə dim, 
kim sə siz Kiş qə bi ris tan lı ğı...

Ay dı nın kə dər li hə yat he ka yə ti-
ni so na çat dı ran müəm ma lar do-
lu, sir li ölü mü də, san ki, bə dii əsər 
son lu ğu du. Lev Tols to yun məş hur 
“Se vos to pol he ka yə lə ri” in dən bi ri-
nin axı rı nı - dö yüş za ma nı ya xın lıq-
da part la yan qum ba ra dan hə ya tı nı 
itir miş əs gər yol da şı nın, hə rə si bir 
tə rə fə uçan qo puq əza la rı na bax dıq-
ca, öz ölü mün dən xə bər siz bey ni nin 
son, ani ça xın tı sıy la: “nə yax şı, mən 
öl mə dim” dü şü nən Ko zelt so vun 
hə yat fi  na lı nı xa tır la dır. Fərq bir cə 
bun da dı ki, bur da ya xın lıq da part la-
yan qum ba ra dan ölən də, bu ölü mü 
öz göz lə riy lə mü şa hi də edib, öz ölü-
mün dən xə bər siz, hə yat eş qi ilə ölən 
də, Ay dın özü dü...

***
Adə tən, dün ya sı nı də yiş miş bö-

yük şəx siy yət lər öl kə si nin, xal qı-
nın, mil lə ti nin gə lə cə yi üçün mi ras 
qo yub get di yi əsər lə ri və əməl lə ri 
ilə xa tır la nır. Azər bay ca nın ic ti mai-
si ya si, elm və ədə biy yat ta ri xi nə 
öz məx su si im za sı nı at mış Ay dın 
Məm mə dov da, be lə cə xa tır la nır. 
“Gör kəm li tür ko loq-alim”, “ic ti mai 
xa dim”, “müs tə qil Azər bay ca nın 
xalq de pu ta tı” və sair və ila xır. La-
kin bir qə dər aram lı olub, bü tün bu 
ti tul la rın ar xa sın da giz lə nən əsil Ay-
dı nın - ba la ca uşaq qəlb li Ay dı nın 
keç di yi hə yat yo lu na nə zər sal saq, 
onun bu dün ya ya həm də, da ha ali 
və çə tin bir iş dən öt rü - san ki, qırx 
yed di il lik öm rü nü Ölüm lə hə yat 
ara sın da əl bə ya xa çar pış ma lar da ya-
şa maq, bu qə za lar və iz ti rab lar do lu, 
ölüm-di rim sa vaş la rın da möv cud-
lu ğun ən giz li sir ri ni - sir li Ölüm Hə-
qi qə ti ni dərk edib an la maq dan öt rü 
gəl di yi ni, bü tün öm rü nü əsər lə ri-
nin, çı xış la rı nın alt qa tın da kö zə rən 
ağ rı lar və iz ti rab lar do lu qor xunc, 
yad hə qi qət ta pın tı la rı nın va hi mə-
sin də ya şa dı ğı nı an la ya rıq...

***
Hə qi qi ölü mü nə cən Ay dın hə-

ya tı nı bir də fə də, heç bir qə za ya 
uğ ra ma dan itir miş di. Bu, onun 
si nə do lu su hə yat eş qi, qay nar 
alim şöv qü ilə ya zıb-ya rat dı ğı il-
lər də - 42 yaş lı Ay dı nın saf, in cə 
qəl bi ni aman sız ko bud luq la zə də-
lə miş müd hiş hə yat qə za la rın da 
baş ver miş di...  Ay dın, 
özün dən, qə lə min-
dən, mü qəd dəs 
tu ti ya ki mi, ina-
nıb ta pın dı ğı elm 
yo lun dan sa pıb, 
bir müd dət heç 
bir qay da la-
rın iş lə mə di yi, 
ədə biy yat, elm 
h a  va  s ı n  d a n 
uzaq məc-
hul luq lar da 
- onu, han sı-
sa, ay rı növ 
ölüm lər dən 
xi las edən 
ay rı əra zi-
lər də yo xa 
çıx mış dı sa da, bir 
müd dət dən son ra ora lar-
dan, də rin dər ya la rın di bin dən 
tə kan al mış ki mi, sıç ra yıb aya ğa 
qalx mış dı. Bu də fə ge ri yə çal la şıb 
ağar mış saç lar la, içi peş man lıq və 
iz ti rab do lu göz lər lə qa yıt mış dı... 
Nə fə si ni də rib, qüv və si ni top la yıb 
ye ni dən ya şa ma ğa, el mə, ədə biy-
ya ta su sa mış ac hə vəs lə ya zıb-ya-
rat ma ğa baş la mış dı. 1988-ci il dən, 
1991-ci ilin ap rel qə za sı na can uza-
nan bu na ta mam üç  ilin ər zin də 
o, ne çə-ne çə də yər li əsər lər ya-
zıb tər cü mə lər et mə yə, müs tə qil 
Azər bay ca nın ilk xalq de pu ta tı 
se çi lib, öl kə nin apa rı cı li der li yi-
ni qa zan ma ğa, ilk öl kə əhə miy-
yət li tər cü mə qu ru mu nun – mi li 
ədə biy ya tı mı zı dün ya ya çı xa ra-
caq Res pub li ka Bə dii Tər cü mə və 
Ədə bi Əla qə lər Mər kə zi nin tə mə-
li ni qoy ma ğa mü vəff  əq ol muş-
du sa da, bu xoşmə ram lı gün lə rin 
öm rü uzun çək mə miş di. Ay dı nı, 
ta le yi nə ya zıl mış növ bə ti qə za lar 
tə qib et mə yə baş la mış dı…

***
1991-ci ilin mart ayın da (Şu şa dan 

Ba kı ya uç du ğu za man) uğ ra dı ğı ver-
tol yot qə za sın dan son ra Ay dı nın, hə-
ya tı bir ay rı cür sev mə yə baş la dı ğı, bu 
vax ta qə dər ya şa yıb, ya zıb-ya rat dıq la-
rı nın, ya şa ya və ya za bi lə cək lə ri nin ən 
cü zi və ma raq sız his sə si ol du ğu nu an-
la dı ğı onun, hə min o mə şum qə za dan 
son ra Mər kə zə qə ri bə ruh yük sək li yi 
ilə, ye ni ide ya lar və plan lar la gəl mə-
sin dən, ba şı na gə lən lər dən, ke çir di yi 
hiss-hə yə can dan, ay rı bir adam la baş 

ver miş ma cə ra lar dan da nı şan tək, 
hə vəs lə da nış ma sın dan bi li nir di. Da-
nış dıq ca, qə ri bə, ye ni yet mə şöv qüy lə 
al la nan ya naq la rı, göz lə ri nin də rin-
li yin də fəv va rə lər vu ran giz li hə yat 
atəş fə şan lı ğı onun, Ölü mü hiss et di-
yin dən, Ölüm lə çar pış ma da Ona qa lib 
gəl di yi nə əmin li yin dən, bu əmin li yin, 
onun hə yat eş qi ni güc lən dir di yin dən 
xə bər ve rir di sə də, ax şa ma ya xın hər 
şey də yi şir di. Gü nəş Qü ru ba en dik cə, 
ha lı çö nür, göz lə ri nin də rin li yin də-
ki atəş fə şan lıq lar yo xa çı xır, ye rin də 
əv vəl ki, ta nış çı xıl maz lıq lar va hi mə si 
işar ma ğa baş la yır dı... Gü nə şin bat ma-
ğı, ha va nın qa ral ma ğı, san ki, ota ğın 
ha tə rə fi n dən sə, ya xın laş maq da, baş 
ver mək də olan, qar şı sıalın maz nə-
yin sə - ta le yi nə ya zıl mış üçün cü, ən 
ke çil məz qə za nın la büd lü yü nü sız dır-
ma ğa baş la yır, Ay dın, kü rə yi nə san-
cı lan zə hər li ox dan ya ra lan mış ki mi, 
su sub da ya nır, göz lə ri nin qə mi üzü nə 
ya yı la-ya yı la:

- Bu də fə öl mə dim. Am ma bi li-
rəm, öl mə yi mə az qa lıb... - de yib, 
aya ğa qal xır, kor-peş man ad dım-
lar la ota ğı nı tərk edir di...

Ölü mün, 1991-ci ilin fev ra lın-
dan baş la ya raq, Mər kə zin hən-
də və rin də, Ay dı nın ət ra fın da 
do lan ma ğa baş la dı ğı nı, onu ad-
dım baad dım iz lə yə-iz lə yə, ar-
dın ca qa ra ma təm kə la ğa yı sı tək, 
sü rün dü yü nü, ara da bir çir mə lə-
nib, üs tü nə şı ğı yıb, zər bə al mış 
ki mi, ge ri yə çə kil sə də, on dan əl 

gö tür mə di yi ni, o dövr lər, elə bil, 
biz də, ne cə sə, hiss edir dik. Ay-
dın la bağ lı hər söz dən, hər xə bər-
dən dik si nir, iş də ol du ğu saat lar 
onu nə dən sə qo ru yur muş ki mi, 
ota ğı na yı ğı şır, nə baş ver di yi ni, 
ya xın laş maq da və baş ver mək də 

ola nın nə ol du ğu nu ayırd 
elə mə yə ça lı şır dıq sa 

da, o, heç nə de-
mir di. Bir cə bur-

da, Mər kəz də 
dinc ra hat lıq 
tap dı ğı nı de-
yib, de yi lə si, 
di lə gə ti ri lə si 
müm kün ol-
ma yan qa lan 
nə lə rin sə üs-
tü nü ört-bas-
dır edən tək, 
uzun-uza dı 
p a u z a  l a r -
la su sur du. 
Son ra peş-
man-peş man 
gü lüm sə yə-
gü lüm sə yə: 

- Hə yat, şi rin-
miş... - de yir, ca nın da kı 

na ra hat lı ğı giz lə mə yə ça lış dı ğı 
bi li nir di.

O dövr lər Ölüm lə əl bə ya xa çar-
pış ma da olan Ay dı nı nə lər dən sə, 
han sı təh lü kə lər dən sə, xi las et di-
yi mi zi dü şün sək də, sa də lövh qəl-
bi miz lə, ay rı-ay rı lıq da və bir lik də 
nə lə rə sə qa dir ol du ğu mu zu, özü-
mü zü keçilməz qa la di var la rı bi-
lib, Ay dı nı içi miz də giz lə di yi mi zi 
zənn et sək də, göz lə ni lən hə min o 
la büd qə za baş ver di...

Ay dın hə lak ol du... Biz isə, 
öz qüd rət siz li yi mi zi, adi in san 
mis kin li yi mi zi, Ölüm qar şı sın-
da aciz li yi mi zi an la yıb, sus duq. 
Ölü mün, ax şa müs tü lər Ay dı nın 
hə yat eş qi nə xə ləl ye ti rən Qü rub 
ça ğı qə dər əl çat maz və aşıl maz ol-
du ğu nu, biz lə rə ev, məişət, ya zı-
po zu qay ğı la rın dan iba rət, doğ-
ma di yar gö rü nən bu dün ya nın sa, 
sıl dı rım lı uçu rum lar və təh lü kə-
lər do lu, qor xunc sir lər alə mi ol-
du ğu nu dərk elə mə yə baş la dıq...

***
Ay dın ki mi in san lar,  həm ka rım 

Aqil Ab ba sın Ay dın ba rə də de di yi 
ki mi, «pey ğəm bər ol maq is tə yən, 
la kin ola bil mə yən» in san lar Yer 
üzü nə öz mö cü zə lə ri, ər mə ğan la rı 
və əla mət lə ri ilə gə lir lər. İn san lı ğı 
nə lər dən sə agah et mək dən, ye ni 
İN SAN nü mu nə si nü ma yiş et dir-
mək dən öt rü gə lir lər.

Ay dın da, Azər bay ca na bun dan 
öt rü gəl miş di. Mö cü zə vi fi  kir lə ri, 
adi in san tə fək kü rü nə sı ğış ma yan, 

han sı sa, ay rı növ hə qi qət lə ri ilə 
gəl miş di. Di gər “qa lan pey ğəm-
bər lər” və pey ğəm bər ol maq is-
tə yən lər ki mi gə lib, on lar ki mi də 
get di. Qə dim dövr lə rin, hə min 
küt lə cə ha lə ti nin, ruh maarif siz li-
yi nin, yox sa, öh də si nə dü şən giz li, 
ila hi mis si ya nın qur ba nı ol du...     

Bu gün Ay dı nın, Be lins ki nin pro-
fi  li ni an dı ran uzun saç lı, dal ğın üz-
lü ba rel ye fi , onun, bir vaxt lar bö yük 
hə vəs lə, özəl ya ra dı cı sti xi ya sıy la 
qu rub ya rat dı ğı Tər cü mə Mər kə zi-
nin gi riş his sə sin də ki bü rünc xa ti-
rə löv hə si nə həkk olu nub. Bi na nın 
qar şı sın dan ötən lər, za man-za man 
önü nə qə rən fi l lər dü zü lən, pa yız, 
yaz ay la rı ya ğış-çis ki nin nə min dən 
is la nıb qa ra lan bu ba rel ye fi n ki mə 
məx sus ol du ğun dan bəl kə də xə bər-
siz di lər. Şə hə rin bu göz dən-nə zər-
dən uzaq mə həl lə si nə, xır da dü kan-
la rın, ya maq lı ev lə rin ara sı na, uzaq, 
qə dim qə ri nə lə rin də niz dö yüş lə-
rin dən düş müş qə za lı gə mi du ru-
şuy la da ya nıb du ran bu ədə biy yat 
oca ğı nın, Ay dı nın İşı ğı nı ya şat ma ğa 
da vam edən Mü qəd dəs Oca ğa çev-
ril di yin dən xə bər siz di lər...

Bu ra gə lən lər isə, tər cü mə, nəşr 
ma te rial la rıy la gə lib içə ri da xil olan-
lar, bu oca ğın dəh liz lə ri ni, otaq la rı nı, 
ilin bü tün fə sil lə ri bü rü yən sir li ha va-
nı - di var la rın uçuq la rı nı, ta van la rın 
ya ğış lə kə lə ri ni an la şıl maz doğ ma-
lı ğa, rəhm və mər hə mət do lu, müb-
həm məh rəm li yə qərq edən İla hi 
axın tı nı hər za man hiss edir lər.

Bu, Ay dı nın işı ğı dı... Özü ilə 
uzaq Kiş sıl dı rım la rı nın saf uca lıq-
la rın dan gə ti rib gəl di yi mü qəd dəs 
Ay dın İşı ğı. Mər kə zi qan lı-qa da lı 
il lə rin ölüm-di rim yo xuş la rın dan 
sa la mat ke çi rib çı xa ran, uzun il lə-
rin bol ya ğış la rı, qar-tu fa nı al tın da 
çök mə yə qoy ma yan, ye nil məz, də-
fe dil məz, zə rif işıq...

Ay dı nın, ya rım çıq qal mış hə yat 
eş qi nin işı ğı…

Za man gə lə cək, Mər kəz var gü cü-
nü top la yıb Ay dı nın, bir vaxt lar bey-
nəl xalq fi  kir müs tə vi si nə çı xar maq 
ar zu sun da ol du ğu əsər lə ri dün ya-
nın bü tün dil lə ri nə çe vi rə cək, Yer 
üzü nə ya ya caq...  Ay dı nın İşı ğın da 
yo ğu ru lan bu əsər lər onun ya rım çıq 
qal mış hə yat eş qi ni də, zər rə-zər rə 
dün ya ya da şı ya caq, in san lı ğa pay-
la ya caq... Bu işıq xalq la rı, mil lət lə ri 
bir-bi ri nə sev di rə cək, ye ni növ xalq-
la ra ra sı, mil lət lə ra ra sı doğ ma lıq lar 
ya ra da caq...  Yer üzü nü qar şı da gə-
lən təh lü kə lər dən xi las edə cək ye ni 
növ Mər hə mə tin tə mə li ni qo ya caq... 
Və müt ləq Ay dın dan, onun ya rım-
çıq qal mış, qəm li hə yat he ka yə tin-
dən da nı şa caq. 
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Hə qi qi ölü mü nə cən Ay dın hə-

ya tı nı bir də fə də, heç bir qə za ya 
uğ ra ma dan itir miş di. Bu, onun 
si nə do lu su hə yat eş qi, qay nar 
alim şöv qü ilə ya zıb-ya rat dı ğı il-
lər də - 42 yaş lı Ay dı nın saf, in cə 
qəl bi ni aman sız ko bud luq la zə də-
lə miş müd hiş hə yat qə za la rın da 
baş ver miş di...  Ay dın, 
özün dən, qə lə min-
dən, mü qəd dəs 
tu ti ya ki mi, ina-
nıb ta pın dı ğı elm 
yo lun dan sa pıb, 
bir müd dət heç 
bir qay da la-
rın iş lə mə di yi, 
ədə biy yat, elm 
h a  va  s ı n  d a n 
uzaq məc-
hul luq lar da 
- onu, han sı-

ay rı əra zi-
lər də yo xa 
çıx mış dı sa da, bir 
müd dət dən son ra ora lar-
dan, də rin dər ya la rın di bin dən 
tə kan al mış ki mi, sıç ra yıb aya ğa 
qalx mış dı. Bu də fə ge ri yə çal la şıb 

ver miş ma cə ra lar dan da nı şan tək, 
hə vəs lə da nış ma sın dan bi li nir di. Da-

gö tür mə di yi ni, o dövr lər, elə bil, 
biz də, ne cə sə, hiss edir dik. Ay-
dın la bağ lı hər söz dən, hər xə bər-
dən dik si nir, iş də ol du ğu saat lar 
onu nə dən sə qo ru yur muş ki mi, 
ota ğı na yı ğı şır, nə baş ver di yi ni, 
ya xın laş maq da və baş ver mək də 

ola nın nə ol du ğu nu ayırd 
elə mə yə ça lı şır dıq sa 

da, o, heç nə de-
mir di. Bir cə bur-

- Hə yat, şi rin-
miş... - de yir, ca nın da kı 

na ra hat lı ğı giz lə mə yə ça lış dı ğı 
bi li nir di.

O dövr lər Ölüm lə əl bə ya xa çar-

ha di sə siha di sə si



Ö
z bə kis tan da nəşr edi lən 
“Ki tab dün ya sı” qə ze-
tin də Azər bay can şairi 
Ra miz Röv şən lə ge niş 

mü sa hi bə dərc olu nub.
Mü sa hi bə ni tər cü mə edə rək “Ay-
dın yol” qə ze ti nin oxu cu la rı na 
təq dim edi rik. 

- Ədə biy ya tın mil lə ti ol mur. 
Elə bu na gö rə də, inam la söy-
lə mək olar ki, Azər bay ca nın 
gör kəm li şairi Ra miz Röv şə ni 
də öz bək oxu cu su öz şairi he-
sab edir. Bu mə na da sə nət ka-
rın söz va si tə si ilə hə yat da qa-
zan dı ğı nailiy yət lər ba rə sin də 
fi  kir mü ba di lə si apa raq.
- Öz bək oxu cu su nun mə ni öz 

şairi say dı ğı nı eşit mək çox xoş dur. 
Tə bii ki, poezi ya da din ki mi ay rı-
ay rı xalq la ra, top lum la ra de yil, in-
san la ra ün van la nır. Şair və oxu cu 
mü na si bə ti ki fa yət qə dər qa pa lı, 
məh rəm mü na si bət dir. Ni yə oxu-
cu lar baş qa şair lə ri yox, məhz bu 
şairi se vir lər?  Bu sualın ca va bı nı 
tap maq bə zən hə min o se vi lən şai-
rin özü üçün də çə tin olur. Və bu 
ca va bı bilməyə bəl kə heç eh ti yac 
da yox dur. Çün ki bu sualın ca va-
bı nı ta pan şair yə qin on dan son-
ra hər də fə şeir ya zan da bi lə-bi lə 
hə min oxu cu sev gi si nə ya rın ma-
ğa ça lı şa caq. Və be lə cə öz ye rin də 
sa ya-sa ya hə min sev gi ni də ya vaş-
ya vaş iti rə cək.

Mən şeir ya zar kən heç vaxt oxu-
cu haq qın da dü şün mə mi şəm, am-
ma oxu cu sa rı dan da heç vaxt kor-
luq çək mə mi şəm. Bu nun la be lə, 
mən o fi  kir də de yi ləm ki, şeir lə ri mi 
oxu yub se vən lə rin, hətt  a əz bər bi-
lən lə rin ha mı sı o şeir lər də mə nim 
de mək is tə dik lə ri mi ol du ğu ki mi 
an la yıb lar. Şair yaz dı ğı nı ya zır, 
oxu cu oxu du ğu nu oxu yur. An na 
Ax ma to va de yir di ki, ən yax şı şeir 
o şeir di ki, oxu cu onu öz sö zü ki mi 
qə bul edir, “elə bil di li min ucun-
day dı” de yir. Tə bii ki, bu oxu cu 
tə səv vü rü al da dı cı dır, am ma bu 
söz də bir hə qi qət pa yı da var. Çün-
ki, şair tək cə öz duy duq la rı nı yox, 
baş qa la rı nın da duy du ğu, am ma 
söz lə ifa də edə bil mə di yi hiss lə ri, 
sı xın tı la rı, ağ rı və iz ti rab la rı sö zə 
çe vi rə bi lir və han sı mə na da sa o 
adam la rı bu sı xın tı dan xi las edir. 
Bu ba xım dan, “ədə biy yat in sa nı 
tən ha lıq dan qur ta rır” de yən Lev 
Tols toy haq lı idi.

- Si zi han sı ki tab lar da ha çox 
hey rət lən di rir?
-  Doğ ru su, mə ni hey rət lən di-

rən ki tab la rı da ha çox uşaq lıq da, 
gənc lik də oxu mu şam. Çox dan dır 
ki, Na zim Hik mət de miş kən, söz 
mə ni sər xoş edə bil mir. Nə özü-
mün kü, nə də öz gə nin ki... Gö rü-
nür, bu nun bir sə bə bi də mə nim 
tək cə oxu cu yox, həm də ya zı çı 
ol ma ğım da dır. Mən oxu duq la rı-
mı is tər-is tə məz pe şə kar gö züy lə 
oxu yu ram, o ədə bi mətn lə rin (şeir, 
he ka yə, ro man və s.) tək cə özü nü 
yox, as tar üzü nü də gö rü rəm; ya-
zı çı bic lik lə ri ni, nə yin ha ra dan gəl-
di yi ni və ha ra ge də cə yi ni...

Ye ri gəl miş kən de yim ki, mən 
həm də pe şə kar ki nos se na ris təm, 
yaz dı ğım sse na ri lər əsa sın da bir çox 
bə dii fi lm lər çə ki lib. Am ma bu nun-
la be lə, mən han sı sa ki no ya bir pe-
şə kar ki mi yox, adi ta ma şa çı ki mi 
bax ma ğa özü mü kök lə yə bi li rəm. 
Və bü tün kəm-kə sir lə ri nə bax ma ya-
raq, bə zən han sı sa or ta bab bir fi lm-

dən hətt  a tə sir lən mə yim də olur. 
Am ma bir oxu cu ki mi mən da ha 
qəd da ram və gö rü nür, bu da bə dii 
sö zə da ha qıs qanc ya naş ma ğım dan-
dır. Bu nun la be lə, mə ni ya zı çı fan ta-
zi ya sı nın qə ri bə li yi və göz lə nil məz-
li yi ilə ən çox tə sir lən di rən so nun cu 
əsər təx mi nən 25 il bun dan əv vəl 
oxu du ğum al man ya zı çı sı Züs-
kin din “Par fü mer” (“Ətt  ar”) 
ro ma nı olub. Təəs süf ki, o ro-
ma nın əsa sın da çə ki lən ey-
niad lı fi lm mə ni o qə dər də 
tut ma dı.

- Dün ya nın məş hur 
ya zı çı la rın dan bi ri Er-
nest He min quey öz 
şa gir di nə hə ya tı bo yu 
oxu ma sı zə ru ri olan 
15 əsə rin si ya hı sı nı 
ve rib. Siz də bir us tad 
ki mi bu gün kü gənc 
nə si lə han sı əsər lə ri 
oxu ma ğı töv si-
yə edir siz? 

- Mən cə, ki mə sə han sı sa ki tab-
la rı oxu ma ğı məs lə hət gör mək, ki-
mə sə han sı sa dər man la rı iç mə yi 
məs lə hət gör mək ki mi bir şey dir. 
Ey ni dər man ki mi, ey ni ki tab da 
müx tə lif adam la ra müx tə lif cür tə-
sir gös tə rə bi lər. Am ma hər hal da 
mən ca van ya zı çı la rı mı za əv vəl cə 
özü mü zü ta nı ma ğı, şər qin və türk 
dün ya sı nın bö yük sə nət kar la rı nı 
oxu ma ğı məs lə hət bi lər dim; Möv-
la nə nin “Məs nə vi”si ni, Ni za mi nin 
və Nə vainin “Xəm sə”lə ri ni, Yu nis 
İm rə nin şeir lə ri ni, Fü zu li nin qə zəl-
lə ri ni... Əsər lə ri həm sə ti rüs tü, həm 
də sə ti ral tı mə na lar la, çox mər tə bə-
li təş beh və bən zət mə lər lə zən gin 
olan bu sə nət kar lar dan bu gün də 
çox şey öy rən mək müm kün dür. 
Ey ni za man da, bu şeir lə rin tam ək-
si olan, heç bir bər-bə zək siz, iba rə-
siz, mü ba li ğə siz, sa də və ya lın  bir 
dil lə ya zıl mış, bir ne çə mis ra ilə his-
sin mən zə rə si ni, bü töv bir poetik 
löv hə ni ya ra da bi lən Çin poezi ya sı-
nın in ti bah döv rü şair lə ri nin (Li Bo, 
Van Vey, Du Fu) şeir lə ri ni, ya pon 
xok ku la rı nı oxu ma ğı da məs lə hət 
gö rər dim; az söz lə çox şey de mək 
us ta lı ğı nı öy rən mək üçün. Ümu-
miy yət lə, dün ya poezi ya sın da sev-
di yim, bə zi lə ri ni də ana di li mi zə 
tər cü mə elə di yim şair lə ri say sam 
çox bö yük si ya hı alı nar. Odur ki, 
o şair lər dən mən də 15-nin adı nı 
çəkməklə ki fa yət lə ni rəm; Şarl Bod-
ler, Ar tur Rem bo, Pol Ver len, Pol 
Eluar, Gi yom Ap po li ner, Ray ner 
Ma ria Ril ke, Emil Ver xarn, Ro bert 
Frost, Fe de ri ko Qar sia Lor ka, Pab-
lo Ne ru da, Vya çes lav Nez val, Bo ris 
Pas ter nak, Osip Man delş tam, An na 
Ax ma to va, Ma ri na Sve ta ye va.

- Bi li rik ki, biz bu gün müx tə-
lif xə bər lər və in for ma si ya lar 
axı nı nın vü sət lə ge niş lən di yi, 
in sa nın bey ni, şüuru və qəl bi-
nə mən fi  tə sir edən, cür bə cür 
mən fi  ha di sə lə rin sü rət lə tö rə-
mək də ol du ğu bir dövr də ya şa-
yı rıq. Be lə bir şə rait də ki ta bın  
qüd rə ti və im kan la rı in sa nın 
mə nə vi alə mi ni qo ru ma ğa, xi-
las et mə yə ça tar mı? 
- Bil di yi niz ki mi, ha va, efi r əs lin-

də mad di, to xu nu la sı, ələ gə lə si bir 
şey de yil. Min il lər bo yu be lə dü-
şü nür dü lər ki, efi r-ru hun əra zi si-
dir. XX əsr də ra dionun, te le vi zi ya-
nın və nə ha yət in ter ne tin kəş fi  ilə 
efi r zəbt edil di. Yə ni, ru hun əra zi si 
iş ğal olun du.

Biz əv vəl lər So vet İtt  i fa qın da ya-
şa yar kən bu iş ğa lın tə si ri ni o qə dər 
də hiss et mir dik. Çün ki, So vet İtt  i-
fa qı qa pa lı öl kə idi. İn di sə, biz dün-
ya ya açı ğıq. Hər tə rəf dən üs tü mü zə 
cür bə cür in for ma si ya axı nı gə lir və 
bu çirk li ha va da çü rü mək təh lü kə-
si də var.  Bu ba xım dan, qa zan dıq-
la rı mız hə lə şüb hə al tın da ol sa da, 
itir dik lə ri miz göz qa ba ğın da dır. 
Mən bu nu de yər kən tək cə mə nə-
vi, əx la qi ba xım dan it ki lə ri mi zi nə-
zər də tut mu ram. Qə ri bə dir, so vet 
vax tı itir mək dən qorx du ğu muz, 
üs tün də əsə-əsə qo ru du ğu muz ana 
di li miz də get-ge də çirk lən mək də-
dir. Ən qə ri bə si də, şair lik, ya zı çı-
lıq id diasın da olan la rın di lə mü-
na si bə ti dir. Adı nı unut du ğum bir 
ca van şairin ha çan sa bir jur nal da 
dil lə bağ lı de dik lə ri ni hə lə də unut-
ma mı şam. Bu ca van şair di li mi zi 
ste ril ləş dir mək, do ğub-tö rə mək 
qa bi liy yə tin dən məh rum et mək id-

diasın da idi. Bu təx mi nən qa yıq la 
də niz də üz mək is tə yən ada mın də-
ni zi qu rut maq id diası ki mi gül mə li 
bir şey idi. Gül mə li ol ma yan isə o 
ca va nın öz ana di li nə qar şı o cü rə 
düş mən çi li yi, nif rə ti idi. Və bu gün 
ana di li miz də olan gö zəl ki tab la rı 
oxu maq bi zə bu di lin ge niş im kan-
la rı nı, bö yük lü yü nü və gö zəl li yi ni 
bir da ha duy maq üçün la zım dır. 
Mən di dak tik ədə biy ya tı, oxu cu su-
na dərs ve rən şair və ya zı çı la rı heç 
vaxt sev mə mi şəm. Am ma min il lər 
bo yu ya ran mış dün ya ədə biy ya tı-
nın ən gö zəl nü mu nə lə ri bi zə bir 
dərs ve rir; sev gi dər si. Bö yük ila hi 
sev gi dən adi in sa ni sev gi yə cən.

Bir çox il lər bun dan əv vəl Ya po-
ni ya ilə bağ lı qə ri bə bir xə bər oxu-
muş dum. Eko lo ji cə hət dən ha va sı 
çox çirk lən di yi nə gö rə To kio şə hə-
rin də te le fon bud ka la rı na bən zər 
“ha va bud ka la rı” qu raş dı rıl mış dı. 
Hər bir adam o bud ka ya gi rib pul 
at maq la heç ol ma sa bir ne çə də qi-
qə li yə tə miz ha vay la nə fəs ala bi-
lər di. Bu gün tək cə tə bii yox, mə-
nə vi eko lo gi ya sı da həd dən ar tıq 
çirk lən miş dün ya mız da gö zəl ki-
tab la rı oxu maq, hə min o tə miz, saf 
ha vay la nə fəs al maq ki mi dir. 

- Ya ra dı cı ada mın bir qa na dı, 
şüb hə siz ki, is te dad dır. Siz-
cə, onun ikin ci qa na dı nə dir? 
Eti qad dır mı, bi lik dir mi, tə miz 
qəlb dir mi?
-  Say dıq la rı nı zın ha mı sı sə nət-

kar üçün va cib dir. Hətt  a saf qəlb li, 
yax şı adam ol maq da.  Bö yük rus 
şairi Bo ris Pas ter na ka han sı sa şairi 
tə rifl  ə yən də təəc cüb lə so ruş muş-
du: “Axı o ne cə yax şı şair ola bi lər? 
O ki, pis adam dır”.

Am ma şair üçün is te dad dan 
son ra ən va cib key fi y yət mən cə 
sə mi miy yət dir. Özü də, oxu cu-
ya qar şı sə mi miy yət dən da ha çox 
şairin özü nə qar şı sə mi miy yə ti. 
Şair öz da xi li və ziy yə ti ni şeir lə-
rin də sə mi mi şə kil də ifa də elə yər-
kən, həm də onu bu və ziy yə tə sal-
mış mü hi tin mən zə rə si ni ver miş 

olur. Bu ba xıım dan, bə zən ən 
şəx si, in tim möv zu lar da ya-
zı lan şeir lər də is tər-is tə məz 
ic ti mai məz mun qa za nır. 
Şo pen hauer de yir di ki, əsl 
poezi ya öz döv rü haq qın da 
ta rix ki tab la rın dan da ha dü-
rüst tə səv vür ya ra dır. 

Və de mə li, özü nə qar şı sə mi mi 
ol ma yan, ya lan ya zan şair lər tək cə 
ədə bi yox, həm də ta ri xi sax ta kar-
lıq la məş ğul dur.

- Bə zi sə nət kar lar ya ra dı cı lı-
ğı əlac sız lıq dan ta pıl mış ça rə 
ki mi də yər lən di rir lər. Siz cə, 
ya zı çı ya ra dı cı lıq la məş ğul ol-
maq üçün müt ləq müş kül və-
ziy yə tə düş mə li dir mi? 
- Öz döv rün də qəd ri-qiy mə ti bi-

lin mə yən, eh ti yac və sə fa lət için də 
ya şa yan da hi lər az ol ma yıb. Və 
doğ ru dan da, bir çox sə nət ka rın 
öz döv rüy lə, mü hi tiy lə konfl  ik ti, 
toq quş ma sı dün ya ədə biy ya tın da 
bir çox bö yük əsər lə rin ya ran ma sı-
na sə bəb olub. Bu, təx mi nən diş li 
çarx la rın iç-içə, dar tı şa-dar tı şa bir-
bi ri ni hə rə kə tə gə tir mə si nə bən zə-
yir. Am ma is te dad öz ya ra dı cı lıq 
gü cü nü yal nız əzab-əziy yət dən, 
eh ti yac və yox sul luq dan al say dı, 
on da gə rək Lev Tols toy ad lı ya-
zı çı ol ma yay dı. Əs li nə qal sa, bü-
tün əla və qay ğı lar, o cüm lə dən 
də məişət qay ğı la rı ya ra dı cı ada-
ma yal nız ma ne olur. Bu mə na da, 
Mar ke sin bir fi k ri ylə tam ra zı yam 
ki, şair lər, ya zı çı lar haq qın da o cür 
dü şü nən lə rin, “yax şı yaz maq üçün 
pis ya şa maq la zım dır” de yən lə rin 
öz lə ri ni pis ya şa ma ğa məc bur et-
mək la zım dır ki, gör sün lər bu ne-
cə olur.

- Qərb ədi bi Ceyms Coy sun 
“Hər bir ya zı çı nın qə lə min də 
bir ro ma na ça ta caq qə dər mü-
rək kəb olur”, – ya ra dı cı lıq pro-
se si ilə bağ lı çox mə na lı söz lə ri 
var. Şairin şeir əh va li-ru hiy-
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yə si, şeir ilə, ka ğız ilə üz bəüz 
ol du ğu ha lət, şüb hə siz ki, hey-
rə ta miz dir. Bir şeiri ya zan şair 
baş qa li rik və ziy yə tə ke çər kən 
ta ma mi lə baş qa bir ru hi və-
ziy yə ti ya şa yır. Bu ra da bü tün 
ya ra dı cı lı ğı ər zin də tək cə bir 
əsər yaz maq, yə ni üs lub – ya-
ra dı cı nın özü dür, fi k ri nə ne cə 
ba xır sı nız?   
- Üs lub, əs lin də, hər bir şairin, 

ya zı çı nın özü nüifa də for ma sı dır. 
Dün ya nın bö yük sə nət kar la rı nı 
oxu yar kən, biz özü nüifa də et mə-
yin müx tə lif yol la rı nı və for ma la-
rı nı gö rü rük. Am ma sən özün ma-
raq sız san sa, heç bir gö zəl üs lub, 

for ma sə ni ma raq lı edə bil məz. 
Mən for ma ax ta rış la rıy la da ha 
çox ca van lıq da, xü su sən 60-cı il lə-
rin axır la rın da məş ğul ol mu şam. 
O il lər mə nim üçün özü nü təs diq 
döv rü idi. Sə nət də də, hə yat da 
da fərq li gö rün mə yə, bən zər siz 
ol ma ğa ça lış maq; fərq li yaz maq, 
fərq li ge yin mək. Am ma söh bət əsl 
poezi ya dan ge dir sə, hər bir şeir öz 
ifa də for ma sı nı, ahən gi ni, in to na-
si ya sı nı özü ilə gə ti rir. Və şairin 
fərq li li yi, bən zər siz li yi onun dün-
ya ya ne cə gö rün mə yin də yox, 
dün ya nı ne cə gör mə yin də dir.

- Gənc li yin öz şeir lə ri var. Ey-
ni za man da, müəy yən dövr 
ke çən dən son ra hə ya ta son 
də rə cə cid di ya na şıb, də rin 
dü şün cə ilə ya zıl mış şeir lər 
də möv cud dur. Mü qəd dəs ki-
tab lar da, ruh öl məz dir, de yi lir. 
Şair ru hu, şeir ru hu bi zim ötə-
ri öm rü müz lə ne cə və nə də rə-
cə də he sab la şır? 
-  Şeir də, mu si qi də, ümu miy yət-

lə mə də niy yət də bir ila hi baş lan-
ğı cın ol ma sı şüb hə siz dir. Qə dim 
La tın ca mə də niy yət sö zü iki mə-
na lı dır: “kul tu ra ag ri” (yə ni, tor-
pa ğı be cər mək) və “kul tu ra Dei” 
(yə ni, Al la hı dərk et mək). İs te dad 
Al lah ver gi si dir. Onu heç nəy lə al-
maq, qa zan maq müm kün de yil. 
Aris to tel şair lə ri “Tan rı di va nə si” 
ad lan dı rır dı. Tan rı ölüm süz ol du-
ğu ki mi, ma ya sın da ila hi eşq olan 
poezi ya da ölüm süz dür. Biz SS Rİ 
ad lı ali mək təb lə rin də Al lah sız lıq 
(“el mi ateizm”) dər si ke çi ri lən bir 
öl kə də bö yü yüb təh sil al saq da, 

Al lah sız ol ma dıq. Əgər 60-cı il lər 
bi zim poezi ya mız da for ma ax ta-
rış la rı, dün ya ya açı lış döv rü idi-
sə, 70-ci il lər özü nə qa yı dış döv rü 
ol du. İn qi lab dan son ra kı poezi-
ya mız dan bəd xas sə li şiş ki mi kə-
si lib gö tü rül müş olan me ta fi  zik 
dü şün cə, Al lah və in san mü na si-
bət lə ri məhz bu il lər də ye ni dən 
poezi ya mı za qa yıt dı. Və qər bin 
ek zis ten sial fəl sə fə si ilə şər qin su-
fi  dü şün cə si nin qə ri bə, bən zər siz 
bir sin te zi ya ran dı. Təəs süf ki, bu 
poezi ya vax tın da la yi qin cə tər cü-
mə olu nub dün ya ya çat dı rı la bil-
mə di. İna nı ram ki, gec-tez bu da 
ola caq. 

Hə lə İsa pey ğəm bər “mən siz 
heç nə ya ra da bil məz siz” de yir di. 
Təəs süf ki, biz bu gün “ya ra dı cı-
lar dün ya sın da” yox,  is ti fa də çi lər 
dün ya sın da ya şa yı rıq. Və bu nun 
bir nü mu nə si də bu gün ki fa yət 
qə dər ge niş ya yıl mış post mo dern 
ədə biy yat və mə də niy yət dir. Müx-
tə lif janr lar da özü nə qə dər ya ra dıl-
mış la rı, ma ya sı na bir qə dər iro ni ya 
qa tıb müx tə lif for ma lar da, ma raq-
lı və ya ma raq sız şə kil də “tək rar 
is teh sal edən” bu mə də niy yə tin 
nəsr dən və ki no dan fərq li ola raq 
poezi ya da heç bir cid di uğur qa-
za na bil mə mə si nin bir əsas sə bə-
bi var; poezi ya sü ni ma ya lan ma 
yo lu ilə ya ran mır və şeir tək cə dil 
ha di sə si, söz lə rin müx tə lif kom bi-
na si ya la rı de yil. Ən əsa sı o can sız 
söz lə rə nə fəs ve rən poetik ruh dur. 
Am ma bu pro ses ne cə baş ve rir? 
Bu suala ca vab ver mək çox çə tin-
dir. Çün ki bu ar tıq ədə biy yat yox, 
kim ya gər lik dir. Bö yük dra ma tur-
qu muz Mir zə Fə tə li Axun do vun 
bir pye sin də məs xə rə yə qoy du ğu 
ki mi, mis dən qı zıl dü zəlt mək cəh-
di dir. Və qə ri bə bu ra sı dır ki, poezi-
ya da bu müm kün dür.

- Şeir də ən mü hüm nə dir? Əl-
bətt  ə, aşa ğı da kı amil lə rin hər 
bi ri ni, is te dad və mə həb bə-
ti əsas gö tü rə rək, gös tər mək 
olar: ob raz lı lıq, də rin fi  kir və 
fəl sə fi  xü la sə lər, ru hi mən zə-
rə lə rin ani, həm də əbə di təs-
vir lə ri və ya hə ya ti lik. Siz cə, 
bun la rın han sı bi ri ni ön pla na 
çı xar maq müm kün dür? 

- Şeirə re sept ver mək çox çə tin dir. 
Han sı sa şeir də say dı ğı nız bü tün 
mə ziy yət lər ar tıq la ma sıy la ola bi-
lər, am ma o şeir si zin bir tü kü nü zü 
də tər pət məz. Və bü tün bu mə ziy-
yət lə rin heç bi ri  nin ol ma dı ğı, 2*2=4 
qə dər sa də bir şeir si zi sar sı da bi lər. 
Ümu miy yət lə, is te dad sa də şey lə ri 
qə liz de mək yox, ən qə liz, mü rək-
kəb şey lə ri sa də de mək ba ca rı ğı dır. 
Bö yük şair lə rin ya ra dı cı lı ğı na bax-
sa nız, on la rın get-ge də ne cə sa də-
ləş di yi ni gö rə cək si niz. Hətt  a Pas ter-
nak ki mi çox mü rək kəb bir şairin də 
son şeir lə ri ağı la gəl məz də rə cə də 
sa də li yi ilə se çi lir. Əs lin də, təc rü bə 
bi zə yaz maq dan da ha çox poz ma-

ğı öy rə dir. “Poezi ya mu si qi ol ma-
ğa can atır”. Bu məş hur de yim də 
bö yük hə qi qət var. Doğ ru dan da, 
şeir özü nün ən yük sək nöq tə sin də 
mu si qi yə çev ril mə yə, bü tün ar tıq 
şey lər dən, hətt  a söz dən də azad ol-
ma ğa can atır. Am ma təəs süf ki, bu 
müm kün de yil.

- Əli şir Nə vainin “Xəm sə”si 
cə mi 300 nüs xə də kö çü rü lüb. 
Bu na bax ma ya raq, o, Tu ran 
və Xo ra san da öz vax tın da çox 
məş hur olub. Bu gün No bel 
laureatı olan ya zı çı la rı da ta-
nı mı rıq və ya adı nı hə min 
mü ka fa tı al dı ğı vaxt da eşit-
mə yə baş la yı rıq. İn di unut-
maq da o qə dər çə tin de yil. 
Bu mə na da məş hur lu ğun şair 
qis mə tin də ki ye ri ni ne cə gö-
rür sü nüz? 
- Məş hur luq, po pul yar lıq is te da-

dın əsas gös tə ri ci si de yil, po pul yar 
ol ma yan is te dad lı şair lər də var. 
Am ma po pul yar ol maq üçün də, 
hər hal da is te dad la zım dır. Çün-
ki po pul yar lıq bi zim şeir lə ri mi zin 
oxu cu qəl bin dən gə lən əks-sə da sı-
dır. Və so yuq, məz mun suz şeir lər-
lə ki min sə ürə yi ni tər pət mək çə tin 
mə sə lə dir. Bir söz lə, po pul yar lıq 
şair üçün hər şey de mək de yil, am-
ma po pul yar lı ğı gu ya heç nə sa yan 
şair lə rin də sə mi miy yə ti nə mən 
inan mı ram. Çün ki, be lə lə ri nin xır-
da ca bir oxu cu diq qə tin dən ne cə 
se vin dik lə ri ni çox gör mü şəm.

– Yaz ma dı ğı nız gün lə ri ni zin 
he yi fi  ni ne cə çı xır sı nız? Və ya 
sə nət kar hə mi şə, mün tə zəm 
yaz ma lı dır mı? 

- Mən şair iş lə mi rəm. Və tə bii 
ki, şeir yaz ma dı ğım gün lər şeir 
yaz dı ğım gün lər dən  qat-qat çox-
dur. Ca van lıq da şeirə, sö zə çev-
ril mək is tə yən heç bir fi k ri, his si, 
duy ğu nu əlim dən bu rax maz dım. 
İn di sö zə da ha xə si səm. Əs lin də, 
nə yə sə poetik tə rif ver mək, han-
sı söz lər dən sə poetik kom bi na-
si ya lar qur maq o qə dər də çə tin 
iş de yil. Bu dün ya nın to zun dan 
ul du zu na can hər şey dil aç maq, 
da nış maq, sö zə çev ril mək is tə yir. 
Və mə nə elə gə lir ki, bi zim yaz-
dı ğı mız şeir lər biz siz də möv cud 
idi. Və bun dan son ra ya za ca ğı-
mız şeir lər biz siz də möv cud dur. 

Sa də cə, biz o şeir lə ri gö rə də bi-
lə rik, gör mə yib ya nın dan ötə də 
bi lə rik. O şeir lə ri gör mək üçün 
hə mi şə şeir ha va sın da ya şa ma lı-
san. Məişət qay ğı la rı şairi əzən də 
bur nu nun ucun da kı şeiri də gör-
mə yə bi lər. Be lə tə səv vür var ki, 
in san qo cal dıq ca qay ğı la rı aza lır, 
onun qay ğı sı nı çək mə yə baş la-
yır lar. Am ma mə nim gör dü yüm 
mən zə rə ək si nə dir; qo cal dıq ca 
san ki qay ğı la rı mız da ar tır. Tə-
bii ki, bu de dik lə rim az yaz ma ğın 
bə raəti de yil. Bir də ki, az və ya 
çox yaz maq an la yı şı da şər ti dir. 
Mə sə lə nə qə dər yaz maq da yox, 
nə yaz maq da dır. Ca van lıq dan 
fərq li ola raq, mən bu gün bey-
nim dən ke çən, ya zıl maq is tə yən 
bü tün şeir lə ri yox, yal nız yaz maq 
is tə di yim şeir lə ri ya zı ram. Bu-
nu da eti raf edim ki, in di yə cən 
yaz dı ğım yüz lər lə şeirin heç bi-
ri sö zün tam mə na sın da mə nim 
yaz maq is tə di yim şeir de yil. Hər 
də fə yaz maq is tə di yim lə yaz dı-
ğı mın ara sın da nə sə bir it ki nin, 
ça tış maz lı ğın ol du ğu nu hiss edi-
rəm. Və hər dən mə nə elə gə lir ki, 
o itir di yim bəl kə də yaz maq is tə-
di yi min ən gö zəl his sə si dir.

- Si zin “Süd di şi nin ağ rı sı” 
poema nız və çox lu şeir lə ri-
niz öz bək oxu cu su na yax şı ta-
nış dır və on la rın ha mı sın dan 
Ra miz Röv şən ad lı bö yük bir 
ağ rı nı, iz ti ra bı, hic ra nı, mə-
həb bə ti, ümu mən, di ri və həs-
sas Ürə yin ya şan tı la rı nı din lə-
yi rik. Bu gün bu şairi ən çox 
na ra hat edən nə lər dir? 

- Bi zim bü tün yaz dıq la rı mız da, 
hətt  a ən ab surd, mü cər rəd əsər lər-
də be lə öz tər cü me yi-ha lı mız dan 
irə li gə lən bir çox mə qam lar ol sa da, 
şeir lə rin də ifa də et di yi bü tün ağ rı-
la rı, acı la rı müt ləq şairin özü nün 
ya şa dı ğı nı dü şün mək səhv olar dı. 
Hə lə 500 il bun dan əv vəl bö yük Fü-
zu li de yir di: “Dərd çox, həm dərd 
yox”. Şair lik tək cə dərd çək mək 
de yil, həm də dərd çə kən lə rə həm-
dərd ol maq dır. “Ədə biy yat hə ya-
tın güz gü sü dür” de yir lər. Am ma 
ədə biy yat tək cə hə yat da gör dük-
lə ri mi zi, duy duq la rı mı zı yaz maq, 
təs vir et mək de yil, həm də hə yat da 
itir dik lə ri mi zi bə dii tə xəy yü lün gü-
cü nə tə zə dən va raq üzə rin də di rilt-
mək, ya şat maq cəh di dir. 

“Ha çan sa ya şa dı ğı mız yer lə rə tə-
zə dən qa yıt maq müm kün ol sa da, 
ya şa dı ğı mız il lə rə tə zə dən qa yıt-
maq müm kün de yil”. 90-cı il lə rə, 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nə qə dər bu 
fi  kir mə nə ak sioma ki mi gö rü nür-
dü. Am ma bu gün, ha çan sa ya şa-
dı ğım, gəz di yim, sev di yim yer lə rə 
qa yıt maq, ha çan sa ya şa dı ğım il lə rə 
qa yıt maq qə dər im kan sız dır. Və 
bu im kan sız lıq mə nim dərd lə ri min 
sı ra sın da ye ni bir dərd dir. 

- Əgər ye nə Ra miz Röv şən ki-
mi bir şair do ğu lub du, de sə lər, 
Siz ona han sı məs lə hə ti ve rər-
di niz? 
-  Əgər ha çan sa Ra miz Röv şən 

ki mi bir şair do ğu lar dı sa, mən ona 
ikin ci Ra miz Röv şən ol maq dan sa, 
bi rin ci Özü ol ma ğı məs lə hət bi lər-
dim.

- Ədə bi ic ti maiy yə tin gör kəm-
li nü ma yən də si ki mi iki qar-
daş xal qın gə lə cə yi, dost lu ğu, 
röv nə qi yo lun da hə ya ta ke çi-
ri lən ədə bi əla qə lər ba rə sin də 
nə dü şün dük lə ri ni zi bö lüş mə-
yi ni zi is tər dik. 
- Mən cə, so vet döv rün də əla-

qə lə ri miz da ha sıx və möh kəm 
idi. Bu, təx min nən bir ev də, bir 
ailə də ya şa yan qar daş la rın mü-
na si bə ti nə bən zə yir di. Müs tə qil-
lik qa za nan dan son ra hər qar da-
şın öz evi, öz ailə si ol du və tə biii 
ki, əla qə lə ri miz də bir az sey rəl-
di. Bu gün hə min əla qə lə ri möh-
kəm lət mə yə eh ti yac var və bu nu 
so vet döv rü nün gö zəl bir ənə nə-
si ni  da vam et dir mək dən, Ba kı-
da Öz bə kis ta nın, Daş kənd də isə 
Azər bay ca nın ədə biy yat və mə-
də niy yət gün lə ri ni ke çirt mək dən 
baş la maq la zım dır. Son ra sı öz-
özü nə gə lə cək. 

- Öz bək xal qı na is tək lə ri-
niz...
- Öz xal qı mın gə lə cə yi ilə 

bağ lı bü tün gö zəl ar zu la rı mı 
qar daş öz bək xal qı na da ün van-
la yı ram.

dən hətt  a tə sir lən mə yim də olur. 
Am ma bir oxu cu ki mi mən da ha 
qəd da ram və gö rü nür, bu da bə dii 
sö zə da ha qıs qanc ya naş ma ğım dan-
dır. Bu nun la be lə, mə ni ya zı çı fan ta-
zi ya sı nın qə ri bə li yi və göz lə nil məz-
li yi ilə ən çox tə sir lən di rən so nun cu 
əsər təx mi nən 25 il bun dan əv vəl 
oxu du ğum al man ya zı çı sı Züs-
kin din “Par fü mer” (“Ətt  ar”) 
ro ma nı olub. Təəs süf ki, o ro-
ma nın əsa sın da çə ki lən ey-
niad lı fi lm mə ni o qə dər də 
tut ma dı.

- Dün ya nın məş hur 
ya zı çı la rın dan bi ri Er-
nest He min quey öz 
şa gir di nə hə ya tı bo yu 
oxu ma sı zə ru ri olan 
15 əsə rin si ya hı sı nı 
ve rib. Siz də bir us tad 
ki mi bu gün kü gənc 
nə si lə han sı əsər lə ri 
oxu ma ğı töv si-
yə edir siz? 

Am ma şair üçün is te dad dan 
son ra ən va cib key fi y yət mən cə 
sə mi miy yət dir. Özü də, oxu cu-
ya qar şı sə mi miy yət dən da ha çox 
şairin özü nə qar şı sə mi miy yə ti. 
Şair öz da xi li və ziy yə ti ni şeir lə-
rin də sə mi mi şə kil də ifa də elə yər-
kən, həm də onu bu və ziy yə tə sal-
mış mü hi tin mən zə rə si ni ver miş 

olur. Bu ba xıım dan, bə zən ən 
şəx si, in tim möv zu lar da ya-

Və de mə li, özü nə qar şı sə mi mi for ma sə ni ma raq lı edə bil məz. ğı öy rə dir. “Poezi ya mu si qi ol ma- Sa də cə, biz o şeir lə ri gö rə də bi-

cü nə tə zə dən va raq üzə rin də di rilt-
mək, ya şat maq cəh di dir. 

“Ha çan sa ya şa dı ğı mız yer lə rə tə-
zə dən qa yıt maq müm kün ol sa da, 
ya şa dı ğı mız il lə rə tə zə dən qa yıt-
maq müm kün de yil”. 90-cı il lə rə, 
Qa ra bağ mü ha ri bə si nə qə dər bu 
fi  kir mə nə ak sioma ki mi gö rü nür-
dü. Am ma bu gün, ha çan sa ya şa-
dı ğım, gəz di yim, sev di yim yer lə rə 
qa yıt maq, ha çan sa ya şa dı ğım il lə rə 
qa yıt maq qə dər im kan sız dır. Və 
bu im kan sız lıq mə nim dərd lə ri min 
sı ra sın da ye ni bir dərd dir. 

- Əgər ye nə Ra miz Röv şən ki-

“Ədə biy yat in sa nı
tən ha lıq dan xi las edir”



AND
Mən, Bün yad za də Ül vi Yu-

sif oğ lu, hə ya tım da ilk və son 
də fə öz vic da nım qar şı sın da 
and içi rəm; bir elin, bir mil lə-
tin adı nı təm sil et di yi mi heç 
za man unut ma ya ca ğam; Azər-
bay can tor pa ğı nın qü rur dan, 
qey rət dən yoğ rul muş adı nı 
müqəd dəs tu ta caq, bu ada lə kə 
vur maq is tə yən bü tün ün sür-
lə rə qar şı du ra ca ğam; öz azər-
bay can lı var lı ğı ma, vic da nı ma, 
məs lə ki mə, əsil-nə ca bə ti mə, 
da mar la rım dan axan azər bay-
can lı qa nı ma la yiq oğul ola caq, 
qor xaq lı ğı, al çaq lı ğı, yal taq lı ğı 
özü mə ya xın bu rax ma ya caq, 
nə yin ba ha sı na olur sa-ol sun, 
öz azər bay can lı “mən”imi təs-
diq edə cə yəm. 

Əgər və di mə xi laf çıx sam, 
qoy ana mın sü dü, eli min çö-
rə yi mə nə ha ram ol sun, Və tən 
üzü gör mə yim. 

10.09.89

“Əf qan lar”ın fa ciəsi və 
ya on la rın na mə lum ta-
le yi bə dii ədə biy yat da
 (Ül vi  BÜN YAD ZA DƏ. Əf-

qa nıs tan ağ rı la rı (poema və po-
vest)  //  Azər bay can, türk, öz-
bək, qır ğız, krım-ta tar, in gi lis, 
rus, gür cü  dil lə rin də)

Ül vi Bün yad za də nin ədə bi 
ir si içə ri sin də həm ide ya- məz-
mun, dil-üs lub, həm də baş 
ver miş ta ri xi ha di sə ni dər ket-
mə və ona ob yek tiv ya naş-
ma  ba xı mın dan “Ömür yo lu” 
poema sı və “Qan sız lar” po ves-
ti çox də yər li dir. 

Hər iki əsə rin möv zu su 
bu gün də ca nın da, ru hun-
da “əf qan qur şu nu” gəz di rən 
“əf qan la rın” ta le yi nə - Əf qa-
nıs tan da hə lak ol muş Azər-
bay can oğul la rı nın (ey ni za-

man da, türk kö kən li SS Rİ 
və tən daş la rı nın!) xa ti rə si nə 
həsr edi lib. So vet Or du sun da 
xid mət et mək adı ilə uzaq Əf-
qa nıs ta na gön də ri lən, ora ya 
nə üçün get dik lə rin dən, nə yə, 
ki mə “xid mət” edə cək lə rin-
dən xə bər siz  oğul la rı mı zın 
acı ta le yi fa ciə möv zu su ki mi 
qə lə mə alı nıb.

Bu qeyd lə ri ya zar kən uzaq 
il lə rin ar xa sın da qal mış bir 
epi zo du xa tır la dım. Kən di-
miz dən iki nə fə rin - Na zim 
Ab ba so vun və Fi ru dun Hü-
sey no vun (mən dən bir si nif 
aşa ğı da oxu yub lar) Əf qa nıs-
tan da xid mət et dik lə ri xə bə ri 
ya yıl dı. Ya man qor xu lu, hətt  a 
bir ucu hər an ölü mə bağ lı bir 
yer də xid mət et dik lə ri ha mı-
nın nə zər-diq qə tin də ol du, 
ha mı qay ğı lan dı, na ra hat lıq 
ke çir di. Onu da de yir di lər ki, 
Ame ri ka ya zıq əf qan la ra di-
van tu tur və hu ma nist SS Rİ 
də bu na gö rə əs gər lə ri ni xal qa 
kö mə yə gön də rir. Bir yan dan 
öyü nür dük ki, bi zim qəl bi miz 
(“SS Rİ olan qəl bi miz”) gö tür-
mür ki, dinc əha li yə di van 
tu tul sun, di gər tə rəf dən də, 

or ta da hə yat mə sə lə si da ya-
nır dı. Əf qa nıs tan mü ha ri bə si-
ni gör mə yən hu ma nist qəlb li 
sa də kənd adam la rı nı qor xu-
ya sa lan nə ol muş du? Əl bətt  ə, 
bu qor xu sə bəb siz də de yil di. 
Ya xın yer lər dən xə bər lər gə-
lir di: Əf qa nıs tan da fi  lan kə sin 
oğ lu 3- 4 ay əv vəl hə lak olub, 
bir ko man dir 6-7 əs gər lə onun 
ta bu tu nu gə ti rib dəfn edib lər, 
dəfn dən son ra yay lım atə şi 
açı lıb (xa ti rə si nə eh ti ram ola-
raq!). Am ma va li deyn lə ri nə 
ta bu tun qa pa ğı nı açıb son də-
fə öv lad la rı nın üzü nü gör mə-
yə, vi da laş ma ğa izn ve ril mə-
yib. Baş qa bir yer də ba la sı nın 
üzü nü son də fə gör mək is tə-
yən ana ya cid di eti raz edi lib, 
am ma is tə yin dən vaz keç mə-
yən ana ge cə nin bi rin də qə-
bi ris tan lı ğa ge dib qəb ri açıb – 
ba la sı nı son də fə qu caq la maq, 
gör mək, vi da laş maq üçün. 
Ana də mir ta bu tun için də 
oğul əvə zi nə qa ra daş gö rüb, 
va hi mə lə nib, də li olub. Mə sə-
lə yu xa rı la ra   ça tan da kən din 
“baş bi lən lə ri” cid di cə za alıb, 
iş dən xa ric edi lib və s. Son ra-
lar da bu iş lər dən bəd gü man 

“ta but sa hib lə ri” ge cə 
ge dib qəb ri açar mış-

lar, ey ni səh nə ni 
gö rən də üs yan et-

mək is tə sə lər də, 
ağız la rı na daş 
ba sı lar mış. Bu 
ha di sə lər də fə-
lər lə tək rar olur, 
ən nə ha yət, hər 
kə sə ay dın 
olur ki, Əf qa-
nıs tan dan gə-
lən ta but lar da 

oğul əvə zi nə 
daş var. Bu mə sə-

lə-ha di sə el də-oba-
da qo ruq-qa da ğa la ra 

bax ma ya raq, ya yıl-
mış dı, hər yer də 

pı çıl tı ilə də ol sa, 
söy lə nir di. 

On da Ül vi ba la ca idi. Am ma 
bu söh bət lə rin şa hi di ol muş du. 
Son ra bö yü dü, özü əs gər ol du, 
hər bi xid mə tə yol lan dı. Ül vi 
hər iki əsər də uşaq vax tı eşit-
dik lə ri ni, əs gə ri xid mət də olar-
kən gör dük lə ri ni  mü şa hi də lə ri 
əsa sın da qə lə mə al mış dı.

Bu əsər lər də - is tər “Ömür 
yo lu” poema sın da, is tər sə də 
“Qan sız lar” po ves tin də Ül vi 
bir nüan sa da diq qə ti cəm lə yir. 
So vet Or du su nun baş ko man-
da nı Əf qa nıs ta na da ha çox 
türk əsil li xalq la rı -  Azər bay-
can, öz bək, türk mən, qa zax, 
qır ğız, ta tar, baş qırd, çu vaş, 
ku mık, qa qauz ...  gənc lə ri ni 
gön də rir miş. Bu ra da bir ne çə 
sə bəb gö rü nür: əv və la, əf qan-
lar on la rı - nis bə tən əs mər bə-
niz li gənc lə ri - öz lə rin kin dən 
se çə bil mə sin, ikin ci si, mü səl-
ma nın mü səl ma na olan nəf-
si-hör mə ti nə bə ləd lik lə rin dən, 
qır ğı na çox yer ve ril mə sin və 
üçün cü sü, ən baş lı ca sı isə, əf-
qan elə qoy öz din da şı nın, dil-
da şı nın əli ilə məhv edil sin. 
Hər ne cə ol sa da, ölən də, qa-
lan da mü səl man dır. 

Bəs, Ül vi nin bu əsə ri yaz maq-
da məq sə di nə olub?

Əs gər lik də – so vet or du su nun 
əs gə ri olar kən (1987, iyul – 1988, 
sent yabr, Kras no yarsk, Kansk ş.), 
or du rəh bər li yi nin mü səl man əs-
gər lə rə “diq qə ti”, on la rı si la ha ya-
xın qoy ma ya raq an caq qab-qa caq 
yu ma ğa, daş-ağac da şı ma ğa və s. 
tə sər rü fat iş lə ri nə təh kim et mə si, 
am ma hər bi ha zır lıq gör mə miş ca-
van la rı dar ayaq da gül lə qa ba ğı na 
gön dər mə si nə şair ürə yi ağ rı mış-
dı, qəl bi ya ra lan mış dı. Düz dür, 
Ül vi rus di li ni gö zəl bil di yin dən, 
həm də bir il tə lə bə adı nı da şı dı-
ğı na gö rə, “qul iş lə ri nə” cəlb edil-
mə miş di. Özü de miş kən, “köh nə 
uzaq vu ran  hər bi ra ket lə ri Sa kit 
okeana tuş la ya raq məhv et mək lə, 
ye ni lə ri ni isə öy rən mək lə məş ğul 
ol muş du”. 

Əs gər lik də be lə mə sə lə lə ri – 
ay rı-seç ki lik və bir əs gə rin, iki 
qar da şı nın “əf qan” ola raq hə lak 
ol du ğu nu ürək ağ rı sı ilə yol daş-
la rı na da nış ma sı Ül vi nin içi ni 
göy nət miş di, xid mə ti nin son ay-
la rın da SS Rİ-nin için dən çö kü şü 
ilə bağ lı bir çox ha di sə lə rin şa hi-
di ol ma sı bu əsər lə ri qə lə mə al-
ma sı na sti mul ver miş di.

SS Rİ döv lə ti nin “Əf qa nıs tan 
əmə liy ya tı”nın mə lum ta ri xi xro-
nu ka sı na nə zər ye ti rək: 1979-cu il 
de kab rın 25-in dən 1989-cu il fev-

ra lın 15-nə qə dər, So vet İtt  i fa qı nın 
40-cı or du su Əf qa nıs tan əra zi sin-
də ol du ğu müd dət də bey nəl mi-
ləl çi lik mis si ya sı nı ye ri nə ye ti rə rək 
416 iri miq yas lı hər bi əmə liy yat da 
iş ti rak edib. Ən bö yük əmə liy yat-
lar dan bi ri olan “Ma gist ral” əmə-
liy ya tı 1987-1988-ci il lər də kənd 
tə sər rü fa tı mal la rı nı ma neəsiz da-
şı ma ğa ma ne olan si lah lı la rı zə rər-
siz ləş dir mək üçün  ke çi ri lib. 

10-il müd də tin də SS Rİ tər ki bin-
də olan keç miş res pub li ka la rın 68 
mil lə ti nin nü ma yən də sin dən iba-
rət 620 min nə fər hərb çi si hər bi 
əmə liy yat lar da iş ti rak edib. Bun-
dan əla və, 525 min əmək daş SS Rİ 
Döv lət Təh lü kə siz lik Ko mi tə sin-
dən, 5 min nə fə rə ya xı nı isə SS Rİ 
DİN-dən bu öl kə də xid mət edib. 
Bun lar dan 547 min nə fər dö yüş 
əmə liy yat la rın da iş ti rak edib, 21 
min nə fər iş çi və qul luq çu əmək  
fəaliy yə ti ilə məş ğul olub. Əf qa-
nıs tan da ümu mi dö yüş lər də və 
ke çi ril miş hər bi əmə liy yat lar da So-
vet or du su ndan 14453 nə fə ri hə lak 
olub, 292 nə fə ri it kin dü şüb, 5753 
nə fə r isə müx tə lif də rə cə lər də bə-
dən xə sa rə ti alıb. İt ki lər bu nun la da 
bit mə yib, Əf qa nıs tan dan qa yıt dıq-
dan son ra da 3203 hərb çi al dıq la rı 
ya ra lar nə ti cə sin də son ra lar dün-
ya sı nı də yi şib. Əf qa nıs tan da ümu-
mi dö yüş lər də və ke çi ril miş hər bi 
əmə liy yat lar da So vet Or du su nun 
86 hərb çi si So vet İtt  i fa qı Qəh rə ma-
nı adı na la yiq gö rü lüb (bun lar dan 
25 nə fə ri ölü mün dən son ra), 200 
mi nə ya xı nı isə müx tə lif dö yüş or-
den və me dal la rıy la təl tif olu nub.
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AND

Ül vi Yu sif oğ lu Bün yad za də 23 sent yabr 1969-cu il də Göy çə ma-
ha lı nın Ba sar ke çər ra yo nu nun Kə sə mən kən din də zi ya lı 
ailə sin də dün ya ya göz açıb. Beş ya şın dan ya zıb-oxu-
ma ğı ba ca ran Ül vi al tı ya şın da ilk şeiri ni ya zıb. İb-

ti dai təh si li ni Kə sə mən kən din də, or ta təh si li ni (1986) isə Daş kə sən şə hə-
rin də alıb. 
12-13 yaş la rın dan, ümu miy yət lə, bü tün şa gird lik hə ya tı bo yun ca vax-
ta şı rı ola raq şeir lə ri, müx tə lif səp ki li bə dii və pub li sis tik ya zı la rı ilə 
“Daş kə sən” qə ze tin də çı xış edən Ül vi, ey ni za man da, ra yon da fəaliy yət 
gös tə rən “Qoş qar” ədə bi bir li yi nin üz vü olub. Or ta mək təb də oxu du-
ğu il lər də o, həm də yed diil lik mu si qi təh si li al mış dı, qar mon, tar, saz, 
piano, ka man ça ki mi mu si qi alət lə rin də çal ma ğı ba ca rır dı.
1987-ci il də APX Dİ-nin ( in di ki Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti) in gi lis 
di li fa kül tə si nə da xil olub. Təh si lə baş la dı ğı ilk gün lər dən qrup nü ma-
yən də si se çi lib, dərs əla çı sı və fəal ic ti maiy yət çi ki mi tez lik lə bü tün ins-
ti tut da ta nı nıb. İns ti tut qə ze tin də ya zı la rı mü tə ma di çap olu nan Ül vi, ərəb, 
fars, la tın, öz bək dil lə rin də (sər bəst öy rən mək lə) ya zıb-oxu ma ğı, in gi lis, rus 
dil lə ri ni isə mü kəmməl bi lir di.
1987-1989-cu il lər Ül vi Bün yad za də nin qı sa öm rü nün ən məh sul dar döv rü olub.
Və tə ni, doğ ma xal qı qar şı sın da öv lad lıq bor cu nu şə rəfl  ə, lə ya qət lə ye ri nə ye ti rə cə yi-
ni vic dan bor cu bi lə rək, 10 sent yabr 1989-cu il də mü qəd dəs “And”ını ya zıb.
19 yan var 1990-cı il də ge cə Ba kı ya gi rən iş ğal çı so vet or du su nun qar şı sı nı kə sən 
dinc pi ke tin gül lə ba ran edil mə si nə döz mə yə rək, si nə si ni xal qı na tuş lan mış 
gül lə yə si pər edib və saat 00.20-də hə lak olub. Ül vi Bün yad za də Ba kı-
nın Şə hid lər Xi ya ba nın da dəfn olu nub. 
Ül vi nin qələmindən 200-dən çox şeir, Əf qa nıs tan da dö yü-
şən həm və tən lə ri mi zə həsr olu nan “Ömür yo lu” poema sı və 
“Qan sız lar” po ves ti, 40-a ya xın he ka yə, 5 pye s, dün ya ədə biy-
ya tın dan 20-yə ya xın ori ji nal tər cü mə (in gi lis və rus dil lə rin-
dən),  ədə bi və ic ti mai məz mun da 7 mə qa lə, bi bi si Al ma za, 
dost la rı na yaz dı ğı xey li mək tub və s. ya zı la r çıxıb.
Ül vi Bün yad za də nin in di yə cən 7 ki ta bı çap olu nub, haq-
qın da el mi mo noq ra fi  ya və mə qa lə lər ya zı lıb.

“ta but sa hib lə ri” ge cə 
ge dib qəb ri açar mış-

lar, ey ni səh nə ni 
gö rən də üs yan et-

mək is tə sə lər də, 
ağız la rı na daş 
ba sı lar mış. Bu 
ha di sə lər də fə-
lər lə tək rar olur, 
ən nə ha yət, hər 
kə sə ay dın 
olur ki, Əf qa-
nıs tan dan gə-
lən ta but lar da 

oğul əvə zi nə 
daş var. Bu mə sə-

lə-ha di sə el də-oba-
da qo ruq-qa da ğa la ra 

bax ma ya raq, ya yıl-
mış dı, hər yer də 

pı çıl tı ilə də ol sa, 
söy lə nir di. 

Yu sif oğ lu Bün yad za də 23 sent yabr 1969-cu il də Göy çə ma-
ha lı nın Ba sar ke çər ra yo nu nun Kə sə mən kən din də zi ya lı 
ailə sin də dün ya ya göz açıb. Beş ya şın dan ya zıb-oxu-
ma ğı ba ca ran Ül vi al tı ya şın da ilk şeiri ni ya zıb. İb-

ti dai təh si li ni Kə sə mən kən din də, or ta təh si li ni (1986) isə Daş kə sən şə hə-

12-13 yaş la rın dan, ümu miy yət lə, bü tün şa gird lik hə ya tı bo yun ca vax-
ta şı rı ola raq şeir lə ri, müx tə lif səp ki li bə dii və pub li sis tik ya zı la rı ilə 
“Daş kə sən” qə ze tin də çı xış edən Ül vi, ey ni za man da, ra yon da fəaliy yət 
gös tə rən “Qoş qar” ədə bi bir li yi nin üz vü olub. Or ta mək təb də oxu du-
ğu il lər də o, həm də yed diil lik mu si qi təh si li al mış dı, qar mon, tar, saz, 
piano, ka man ça ki mi mu si qi alət lə rin də çal ma ğı ba ca rır dı.
1987-ci il də APX Dİ-nin ( in di ki Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti) in gi lis 
di li fa kül tə si nə da xil olub. Təh si lə baş la dı ğı ilk gün lər dən qrup nü ma-
yən də si se çi lib, dərs əla çı sı və fəal ic ti maiy yət çi ki mi tez lik lə bü tün ins-
ti tut da ta nı nıb. İns ti tut qə ze tin də ya zı la rı mü tə ma di çap olu nan Ül vi, ərəb, 
fars, la tın, öz bək dil lə rin də (sər bəst öy rən mək lə) ya zıb-oxu ma ğı, in gi lis, rus 

1987-1989-cu il lər Ül vi Bün yad za də nin qı sa öm rü nün ən məh sul dar döv rü olub.
Və tə ni, doğ ma xal qı qar şı sın da öv lad lıq bor cu nu şə rəfl  ə, lə ya qət lə ye ri nə ye ti rə cə yi-
ni vic dan bor cu bi lə rək, 10 sent yabr 1989-cu il də mü qəd dəs “And”ını ya zıb.
19 yan var 1990-cı il də ge cə Ba kı ya gi rən iş ğal çı so vet or du su nun qar şı sı nı kə sən 
dinc pi ke tin gül lə ba ran edil mə si nə döz mə yə rək, si nə si ni xal qı na tuş lan mış 
gül lə yə si pər edib və saat 00.20-də hə lak olub. Ül vi Bün yad za də Ba kı-

Ül vi nin qələmindən 200-dən çox şeir, Əf qa nıs tan da dö yü-
şən həm və tən lə ri mi zə həsr olu nan “Ömür yo lu” poema sı və 
“Qan sız lar” po ves ti, 40-a ya xın he ka yə, 5 pye s, dün ya ədə biy-
ya tın dan 20-yə ya xın ori ji nal tər cü mə (in gi lis və rus dil lə rin-
dən),  ədə bi və ic ti mai məz mun da 7 mə qa lə, bi bi si Al ma za, 

Ül vi Bün yad za də nin in di yə cən 7 ki ta bı çap olu nub, haq-

man da, türk kö kən li SS Rİ or ta da hə yat mə sə lə si da ya-

ra lın 15-nə qə dər, So vet İtt  i fa qı nın 
40-cı or du su Əf qa nıs tan əra zi sin-
də ol du ğu müd dət də bey nəl mi-
ləl çi lik mis si ya sı nı ye ri nə ye ti rə rək 
416 iri miq yas lı hər bi əmə liy yat da 
iş ti rak edib. Ən bö yük əmə liy yat-
lar dan bi ri olan “Ma gist ral” əmə-
liy ya tı 1987-1988-ci il lər də kənd 
tə sər rü fa tı mal la rı nı ma neəsiz da-
şı ma ğa ma ne olan si lah lı la rı zə rər-
siz ləş dir mək üçün  ke çi ri lib. 

Na ğıl ömür dən 
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Əvvəli 14-cü səhifədə
So vet İtt  i fa qı Əf qa nıs tan De-

mok ra tik Res pub li ka sı na dəs tək 
ola raq, 10 il müd də tin də təx mi-
nən 800 yüz mil yon ABŞ dol la rı 
həc min də yar dım gös tə rib. 40-cı 
or du nun sax lan ma sı və hər bi 
əmə liy yat xərc lə ri isə 3 mi l yard 
ABŞ dol la rın dan çox olub. So vet 
or du su nun Əf qa nıs tan mü ha-
ri bə sin də 147 tank, 1314 zi reh li 
trans port yor, 433 ar til le ri ya sis te-
mi, 118 təy ya rə və 333 ver tol yot 
it ki si olub. Mə lum Ce nev rə ra zı-
laş ma sı na əsa sən, 40-cı Or du nun 
Əf qa nıs tan dan çı xa rıl ma sı na 
1988-ci il 15 may da baş la nıb və 
bu pro ses 15 fev ral 1989-cu il də 
ba şa ça tıb. İn di məhz hə min gü-
nü MDB-yə üzv olan döv lət lər də 
keç miş Əf qa nıs tan dö yüş çü lə ri 
tən tə nə li su rət də yad edir lər.

Azər bay can dan 7500 nə fər dö-
yüş çü Əf qa nıs tan mü ha ri bə sin də 
iş ti rak edib. On lar dan 208 nə fə ri 
hər bi əmə liy yat lar da hə lak olub, 
450 nə fə ri əlil olub, 7 nə fə ri  it-
kin dü şüb. 1400 nə fər isə mül ki 
iş lər də xid mət edib. Bö yük dö-
yüş təç rü bə si nə ma lik “əf qan” 
ve te ran la rın Azər bay ca nın Mil li 
Or du su nun ya ranma sın da xü-
su si ro lu olub və on la rın ək sə-
riy yə ti Dağ lıq Qa ra bağ uğ run da 
dö yüş lər də ye ni dən əli nə si lah 
ala raq, fə da kar ca sı na dö yü şüb. 
Bir çox la rı Qa ra bağ da, tor paq-
la rı mı zın er mə ni iş ğal çı la rın dan 
azad olun ma sı üçün Azər bay ca-
nın Mil li Or du sun da ilk xü su si 
tə yi nat lı ba tal yo n təş kil edə rək 
dö yü şə atı lıb. On lar dan 76 nə fə ri 
şə hid, 45 nə fə ri əlil olub, 6 nə fə ri 
isə it kin dü şüb. Əf qa nıs tan dö-
yüş çü lə rin dən 7 nə fər Azər bay-
ca nın Mil li Qəh rə ma nı adı na la-
yiq gö rü lüb, 37 nə fər Azər bay can 
Bay ra ğı Or de ni, bir çox la rı isə 
dö yüş me dal la rı ilə təl tif olu nub-
lar. Hal-ha zır da da keç miş Əf qa-
nıs tan dö yüş çü lə ri Azər bay can 
Döv lə ti nin Si lah lı Qüv və lə rin də 
müx tə lif yük sək rüt bə li və zi fə-
lər də xid mət edir lər. 

Bun lar bi zim “əf qan lar”ın acı  
ta le yin dən ya ran mış qı sa ta ri xi 
xro ni ka dır.

Əsər lə rin məz mu nu haq qın da 
da nış ma ya ca ğam. Bun la rı oxu-
maq,  həm müəl li fi n ya şan tı la rı 
ilə ta nış ol maq, həm də ədə bi nü-
mu nə ola raq yük sək sə nət kar lı-
ğı na şa hid ol maq gə rək dir. Ey ni 
za man da, be lə bir ta ri xi ola yın 
ədə bi məz mu nu ilə də ta nış ol-
maq ma raq lı dır. Doğ ru dur, bu 
əsər lə r bir ne çə də fə nəşr olunub. 
Am ma ak tual lı ğı on la rın gün də-
mə tək rar gə ti ril mə si zə ru rə ti ni  
or ta ya qo yur. 

Əf qa nıs ta na xid mə tə yol la nan 
li rik “mən” ora da qə rib ruh lar la 
– Azər bay can lı oğul la rı mı zın ru-
hu ilə “gö rü şür”. 
Qey rət siz lər
        yad tor pa ğı qo ru maq yox,
        da ğıt maq üçün
                 gön dər di lər
                         bu ra mə ni.
Əf qa nıs tan – Azər bay can
gə tir di lər ha ra mə ni?

Nə ha yət, “Ömür yo lu” poema-
sı nı öz bək, qa zax, qır ğız, ta tar 
dost la rı ma gön dər dim ki, Ül vi 
bu əsə rin də si zin də oğul la rı nı-
zın adı nı qeyd edir, on la rın na-
kam ta le lə ri nə acı yır –

Əsir düş düm.
So ruş du lar:
           - Sən kim sən?
Bu tor pa ğın ya ra sı nı
Yox sa sa ğalt ma ğa
       gə lən hə kim sən?
Biz ki, sə nin tor pa ğı nı
        ta nı mı rıq uzaq dan da.
İn ci mi şik
Öz bək dən də,
       ta tar dan da,
           qır ğız dan da,
                    qa zax dan da,
                               turk mən dən də.
Bey nəl mi ləl de yə-de yə
har dan ha ra gə lib si niz?

Əsə rin dost la rı mın da diq qə-
ti ni cəlb et di yi nə inan dım, tər-
cü mə edə rək bir nüs xə də mə nə 
gön dər mə lə ri söz süz ca vab la rı 
ol du. 

Öz bək ba cım, “Şöh rət” or den-
li şairə, rə fi  qəm Xa si yət Rüs təm 
əsə ri oxu yan dan son ra yaz dı ki: 
– “Bu nə ağ rı, bu nə sə nət kar lıq, 
bu nə mö cü zə dir, ba cım. Kim bu 
Ül vi? Ne cə ya zıb, han sı ürək lə 
ya zıb, qəl bi nə heç ya zı ğı gəl mə-
di mi, ana la rın ürə yi ni ne cə  ox şa-
ya bi lib. Söz tap mı ram de mə yə, 
di li mi zə çe vir dim, bir nüs xə də 
sə nə gön də ri rəm”.

Qır ğız dos tum Al tun bay İs-
mailov yaz dı - “Əsə ri qır ğız ca ya 
çe vir dim, çox gö zəl bir əsər-fa-
ciədir, oxun ma sı be lə çox ağ rı-
lı”. Al tun ba yın tər cü mə si mə nə 
gə lən gün – 11 fev ral 2014-cü il 
– Ül vi nin ata sı – əziz qar da şım 
Yu si fi n dəfn gü nü idi. Əsə rin 
tər cü mə si ni poç tum da gö rən də 
Al tun ba ya “sağ ol” – de mək əvə-
zi nə yaz dım ki, “Al tun bay, Ül-
vi nin ata sı nın ürə yi da yan dı, bu 
gün dəfn et dik, kaş əsə ri dü nən 
gön də rəy din”. Ca vab yaz dı ki, 
“kaş ki..”

Krım-ta tar qar da şım gənc şair-
təd qi qat çı dos tum Re fat Ab du ce-
mi lov yaz dı ki, “Poema qel di. Men 
oku dım. Çok gü zel. Ke der li sa tır-
lar....Acı nık lı va kialar. Ta mam bi zim 
Kı rım-ta tar şair le rin poema la rı na 
ben zey. Ay ni ta le yi ya şa yan in san-
la rıq, se beb bu dur. Bu poema nı Kı-
rım da bas tır mak ke rek. Kı rım oku-
yı ca la rı ta nış ol sun. İn şal lah eger 
mum kün olur sa, ra zı ol sa nız biz onı 
bu ra da derc ete rik ben ce ma rak lı 
möv zu, ebet. Mev zu pek ma rak lı. 
Şu za man lar nı, o de vir ni yaş lar genç 
ne sil ler bil se çok yah şı olur”. 31 iyul-
da növ bə ti mək tu bu al dım: “Al maz 
ha num! Ra ma zan Bay ra mı ha yır-
lı ve mü ba rek ol sun! çoq sağ olun! 
Poema nı okur ke nim, eser ho şu ma 
gel di! Çoq de ren ma na lı! Mut laq 
neşr ede rik! Poema nın ter cü me si ni 
gön der dim e-maili niz ge”.

Poema nın gür cü va rian tı ilə 
ta nış olan və onu “Word” proq-
ra mın da üzü nü kö çü rüb mə nə 
gön də rən gənc təd qi qat çı Mzi sa 
Bus ki vad ze yaz dı: “Al maz ha-
nim, poema cok duy gu sal ozel-
lil le  og lu kay be den an ne nin im-
ge si :(növ bə ti mək tu bun da yaz dı 
ki, “aaa, de mek, Ul vi gur cu ce de 
harfl  e ri og ren mis, ha ri ka, cok se-
vin dim”

Tür ki yə dən əziz dos tum-
qar da şım İm dat Av şar yaz-
dı: “Azər bay can lı dost şair və 
“Dün ya ədə biy ya tı” jur na lı nın 
baş re dak to ru Sə lim Ba bul laoğ-
lu 2009-cu il də mə nə bir mək tub 
gön dər miş di; “20 Yan var”da şə-
hid olan gənc şairi miz Ul vi Bün-
yad za də nin” “Ömür yo lu” ad lı 
poema sı nı Azər bay can türk cə si, 
Tür ki yə türk cə si, gür cü, rus və 
in gi lis dil lə rin də ey ni ki tab da 
ya yım la maq is tə yi rik. İn di si-
zə bir əmək daş lıq tək lif edi rəm, 
bu poema nı Tür ki yə türk cə si nə 

si zin uy ğun laş dır ma ğı nı zı xa-
hiş edi rəm. Bu möv zu da bi zə 
kö mək çi ol ma nı zı xa hiş edi rəm. 
Not: Ki tab “20 Yan var”ın 18-ci il-
dö nü mün də nü ma yiş olu na caq, 
ona gö rə vax tı mız az, siz dən 
tə lə sik ca vab göz lə yi rəm. İm-
za: Sə lim Ba bul laoğ lu “...Sə lim 
bə yin mək tu bu nu oxu yan ki mi, 
mək tu ba əla və olu nan şeiri aç-
mış və bü tün iş lə ri mi bir kə na-
ra qo yub şeiri Türk cə yə uy ğun-
laş dır ma ğa baş la mış dım. Sə lim 
bə yin mək tu bu na ca vab əvə zi 
ola raq şeirin Tür ki yə türk cə si nə 
çev ril miş ha lı nı gön dər mək is tə-
yir dim. Bu gənc şairin, 1979-cu 
il də baş la yan Ru si ya nın Əf qa-
nıs tan iş ğa lı na, Qır mı zı Or du da 
iş ti rak edən və bir heç uğ run da 
He rat da, Qən da har da tor pa ğa 
dü şən azər bay can lı oğul la rın 

əziz xa ti rə lə ri nə it ha fən yaz dı ğı 
o möh tə şəm das ta nı, o ge cə Tür-
ki yə türk cə si nə uy ğun laş dır ıb 
Sə lim bə yə gön dər miş dim”.

İs te dad lı tər cü mə çi, əziz dos-
tum Se vil Gül tən de yir ki,- 
“əsə ri ürək ağ rı sı ilə tər cü mə 
et dik dən son ra bir in gi lis dil li 
pa kis tan lı ya oxu dum ki, gö rüm 
poetik tər cü məm ne cə alı nıb, 
əsə ri baş dan – aya ğa can göz ya şı 
ilə din lə yən  həm ka rı ma – “sağ 
ol” - de dim. De mə li, tər cü mə 
uğur lu alı nıb ki, göz yaş la rı için-
də bo ğul du”.

Gür cü şairi, dos tum Qi ya Paç-
xa taş vi li əsə ri rus di li nə “çe-
vi rər kən çox ağ rı dı ğı nı - əs gər 
ru hun acı ta le yi nə yan dı ğı nı”  - 
bil dir di.

Am ma  Qi ya Paç xa taş vi li dən  
əv vəl bu əsə ri rus di li nə Si ya vuş 
Məm məd za də tər cü mə et miş di.

Bu ki tab da Ül vi Bün yad za də 
öm rün dən “Əf qan dost la rı na”  
xa ti rə  hə diy yə si dir. 

Onu da qeyd et mə yi özü mə borc 
bi li rəm ki, Əf qan la rın ta le yi ni bə-
dii ədə biy yat da ilk də fə iş lə yən, 
on la rın acı hə ya tı nı şeirə, nəs rə kö-
çü rən, bəl kə də, ilk qə ləm sa hi bi 
Ül vi dir. O, uzaq Si bir də xid mət də 
olar kən əsə ri ya zan da hə lə SS Rİ 
da ğıl ma mış dı, hə lə ya zar in san-
lar da bir “SS Rİ xo fu” var dı. Nə bil-
mək olar, bəl kə Ül vi SS Rİ-nin çö kə-
cə yi ni ora lar da olan da duy muş du, 
ya Azər bay can da kı in qi lab dal ğa sı 
onu be lə coş dur muş du? 

Hər hal da, o, bu fa ciəni dərk 
et miş di, gö zəl qəl bi ilə sə nət kar-
ca sı na iş lə yə rək or ta ya iki mü-
kəm məl əsər qoy muş du. Poetik 
söz oy nat ma la rı, li rik duy ğu lar, 
xalq nəğ mə lə ri mo ti vi, züm zü-
mə lər ... us tad ca sı na və qəlb atə-
şin dən qor ala raq ya zı lan mis ra-
lar ya ran mış dı:  

Öm rüm sən dən ay rı düş sə,
Bəx tim qa ra bağ lar, ağ lar.
Öz oğ lu nu yad ey lə yib,
Qoş qar  ki mi dağ lar ağ lar.
Göz lə rin dən qəm ya şı nı sil, ya şa,
Ya şa Və tən, mil yon-mil yon il ya şa.
Ya şa ma ğın mə na sı nı bil, ya şa.
Qəl bim du yur bu ha ra yı,
Bur da əmi, or da da yı.
Ge cə-gün düz Araz ça yı,
Ağ lar çağ lar, çağ lar ağ lar.
Göz lə rin dən qəm ya şı nı sil, ya şa,
Ya şa Və tən, mil yon-mil yon il ya şa.
Ya şa ma ğın mə na sı nı bil, ya şa.
Sə nə na mərd çıx sam əgər,
Ba bək lə rim qan – yaş tö kər.
Ko roğ lu lar ka man çə kər
Ox lar mə ni, sax lar, ağ lar.
Göz lə rin dən qəm ya şı nı sil, ya şa,
Ya şa Və tən, mil yon-mil yon il ya şa.
Ya şa ma ğın mə na sı nı bil, ya şa.

Uzaq Si bir də Və tən üçün çır-
pı nan oğul özü nü  Azər bay ca na 
– Ba kı ya pər va nə atə şə aşiq olan 
ki mi at dı. Ora dan gön dər di yi və 
poema da iş lət di yi sə tir lə rə diq-
qət edək: 
Aman qar daş,
        doğ ru dur mu de yir lər,
Ge cə-gün düz
        qan tö kü lür yur dum da.
Qa ra ba ğın ta ri xi ni da nır lar,
Məs cid uçur,
         dam sö kü lür yur dum da.
Qa ra bağ dı mə nim di nim–i ma nım,
O tor pa ğın
         ni şa nə si,
         izi yəm.
Mə ni be lə
        aciz gör mə qə bir də,
Qə bir də də
Qa ra ba ğın özü yəm.

Bu yu run oxu yun, də yər ve rin, 
əziz Ül vi se vər oxu cu lar.

Al maz ÜL Vİ (Bin nə to va)
fi  lo lo gi ya elm lə ri dok to ru
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Öm rüm sən dən ay rı düş sə,
Bəx tim qa ra bağ lar, ağ lar.
Öz oğ lu nu yad ey lə yib,
Qoş qar  ki mi dağ lar ağ lar.
Göz lə rin dən qəm ya şı nı sil, ya şa,
Ya şa Və tən, mil yon-mil yon il ya şa.
Ya şa ma ğın mə na sı nı bil, ya şa.
Qəl bim du yur bu ha ra yı,
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Tər cü mə çi lə rin dil du yu-
mu ilə əla qə dar sağ lam 
fi  kir lər lə ya na şı, həm də 
ta ma mi lə sa yıq la ma ya 

ox şa yan, ağ la gəl məz ide ya lar irə-
li sü rür lər. Psi xo loq la rın “dil du-
yu mu” ad lan dır dıq la rı ka te qo ri-
ya çox vaxt özü nün sxe ma tik li yi 
ilə (gu ya dil du yu mu si zə ye ni cə 
dil öy rən mə yə baş la dı ğı nız vaxt-
dan mə lumdur) fərq lə nir. Meş-
şan adam la rın ha mı sı isə hər şe yi 
əziy yət-fi  lan çək mə dən əl də et-
mək üçün “ana dan gəl mə sa vad lı-
lıq” ar zu la yır lar.

Bəs, dil du yu mu tər cü mə çi nin 
nə yi nə la zım dır və o özü nü nə də 
gös tə rir?

Tər cü mə ter min lə ri lü ğə tin də 
gös tə ril di yi ki mi, DİL DU YU MU 
– bir qay da ola raq, di lin sa vad lı 
da şı yı cı la rı na xas olan xü su siy yət-
dir. Bə zi lə rin də bu du yum özü nü  
qa ba rıq, di gər lə rin də isə zəif gös-
tə rir: in san la rın tə bii qey ri-bə ra-
bər li yi on la rın dil lə əla qə dar sə riş-
tə sin də də özünü bü ru zə ve rir. 

Ola bil sin ki, dil dən, tər cü mə-
dən, ya xud ədə bi jur na lis ti ka-
dan uzaq fəaliy yət lə məş ğul olan 
adam lar, hətt  a ger çək hə yat da 
öz lə ri nin dil du yum la rı nın olub-
ol ma dı ğı ba rə də dü şün mür lər. 
Şi fa hi, ya xud ya zı lı nit qin bu və 
ya di gər dil də tən qid dən uzaq, 
qey ri-fəal qav ra nı şı üçün sə dil 
du yu mu tə ləb olun mur. Bu nun-
la be lə, “dil du yu mu” hər han sı 
di li pe şə kar şə kil də mə nim sə mək 
üçün tə ləb olu nan əsas mə qam-
lar dan bi ri dir. 

Tər cü mə çi üçün dil du yu mu 
pe şə kar mu si qi çi lər üçün zə ru ri 
olan mu si qi du yu mu na ox şa yır. 
Müt ləq dil du yu mu na ma lik olan 
adam lar, hətt  a di lin da şı yı cı la rı 
ara sın da da çox az dır. Tər cü mə-
çi lər və di li mü kəm məl mə nim sə-
mə yə can atan lar üçün isə, bu, az 
qa la əl çat maz ideal dır.

Dil da şı yı cı sın da dil du yu mu 
müəy yən av to ma tizm şək lin də 
aş ka ra çı xır. Bu nun han sı yaş da 
in ki şaf et di yi təd qi qat üçün ma-
raq lı möv zu dur. Be lə bir mü la-
hi zə möv cud dur ki, uşaq lar on 
ya şı na qə dər mü kəm məl “dil du-
yu mu”na ma lik ol mur lar, 16-20 
yaş la rın da isə ar tıq hər bir nor-
mal ağıl lı adam da dil du yu mu 
möv cud olur. Ar tıq yet kin yaş da 
pe şə məq səd lə ri ilə xa ri ci dil öy-
rə nən adam hə min dil du yu mu-
nu şüur lu su rət də in ki şaf et dir-
mə li olur. 

“Dil du yu mu” sə viy yə li tər cü-
mə çi ni dil da şı yı cı sı ilə bir ləş di-
rən əsas ele ment lər dən bi ri dir. 
Tex ni ki mətn lə ri lü ğət də ta pıl mış 
va riant la rı ye ri nə qoy maq la çe-
vir mək üçün xü su si dil du yu mu 
tə ləb olun mur. Dil du yu mu bir-
ba şa, ya xud hər fi  tər cü mə müm-
kün ol ma yan da, ya da si fa riş çi 
əv vəl cə dən tər cü mə za ma nı kə lə-
kö tür ori ji nal la mü qa yi sə də mət-
ni üs lub cə hət dən tək mil ləş dir-
mə yi xa hiş edən də ar tıq tə lə ba ta 
çev ri lir. 

Dil da şı yı cı sı olan üs lub re-
dak to ru da məhz bə dii mətn lə ri, 
ya xud yük sək üs lub tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mə li olan hər han sı mət-
ni ta ma mi lə ci la la maq üçün la-
zım dır. Bu nun sə bə bi odur ki, dil 
da şı yı cı sı olan tər cü mə çi müəy-
yən xır da tə fər rüat la rı heç də hər 
za man hiss et mir. Da ha doğ ru su, 
hər bir sə viy yə li tər cü mə çi nin dil 
du yu mu müəy yən mü rək kəb mə-
sə lə lər də ye tər li ol ma ya bi lər.

Ümu miy yət lə, yük sək sə viy yə-
li pe şə kar tər cü mə çi lər də tər cü mə 
mət ni nin for ma laş ma pro se si nin 
– xü su si lə yad di lə tər cü mə yə şa-
mil edi lən də - özü ma raq lı dır. Çox 
vaxt elə olur ki, tər cü mə za ma nı bu 
və ya di gər sö zün xa ri ci dil də düz-
gün qar şı lı ğı nı bil mir sən. Özü nün 
fər di söz lü yün də “ax ta rış əm ri” 
ve rir sən, bey nin də san ki özü məq-
bul va rian tı aş ka ra çı xa rır. Hə min 
sö zü lü ğət lə yox la yır san, mə lum 
olur ki, bu, elə ax tar dı ğın düz gün 

ca vab imiş. Əv vəl cə onu bil mir din, 
am ma dil du yu mun, yad di lin lü-
ğət tər ki bin dən baş çı xar maq qa bi-
liy yə tin sə nə düz gün yol gös tə rib.

Bə zən be lə bir və ziy yət də ya-
ra nır - tər cü mə çi dən lü ğət dən is-
ti fa də edib-et mə di yi ni so ru şur lar, 
o isə ya rı za ra fat-ya rı cid di ca vab 
ve rir: “Vax tım olan da is ti fa də edi-
rəm, ol ma yan da isə lü ğət siz ke-
çin mə yə ça lı şı ram”. Bu da tə biidir. 
Mə sə lən, sinx ron tər cü mə za ma nı 
lü ğət dən is ti fa də et mək qə tiy yən 
müm kün de yil. Am ma de yi lən 
mətn lə rin tər cü mə si zə ru ri dir. 

Şi fa hi tər cü mə də tez-tez, de mək 
olar, ey ni sə viy yə li iki tər cü mə çi-
nin bir-bi rin dən ası lı ol ma dan bu 
və ya di gər sö zün, ya xud söz bir-
ləş mə si nin ta ma mi lə ey ni va rian-
tı nı dil lə ri nə gə tir dik lə ri nin şa hi di 
olu ruq. Bu, bir da ha onu təs diq 
edir ki, ən azı, ümu mi an la yış lar 
ba rə də söh bət ge dən za man iki dil 
ara sın da qa nu nauy ğun lek sik ox-
şar lıq lar var. Bu na gö rə də, hər bir 
tər cü mə çi nin özün dən ye ni nə sə 
icad et mə si nə eh ti yac yox dur.

Bu qa nu nauy ğun ox şar lıq la-
rın (ya xud tər cü mə qə lib lə ri nin) 
özü nü isə pe şə kar tər cü mə çi 
məhz in ki şaf et miş dil du yu mu 
sa yə sin də qav ra yır. Əl bətt  ə, sırf 
me xa ni ki əz bər lə mə üsu lu ilə iki 
dil ara sın da kı bu cür ox şar lıq-

la rın müəy yən si ya hı sı nı (yə ni 
söz lü yü) öy rən mək olar. Am ma 
mə sə lə məhz bun da dır ki, pe şə-
kar tər cü mə çi la zı mi mə qam da 
be lə ox şar lıq la rı özü nün fər di 
söz lü yün dən tap maq qa bi liy yə-
ti nə ma lik dir. 

Bu nun la be lə, bə zən bu cür sa-
bit tər cü mə ox şar lı ğı yer li-dib li 
möv cud ol mur. Bu hal da təc rü-
bə li tər cü mə çi hə min vax ta qə dər 
top la dı ğı təc rü bə yə və özü nün dil 
du yu mu na əsas la nıb tər cü mə nin 

müəy yən bir va rian tı nı ya ra dır, 
hə min va riant da bir sı ra za hi ri 
də yi şik lik lə rə mə ruz qa lıb dil də 
möh kəm lə nir.

Dil du yu mu re dak tə işin də çox bö-
yük əhə miy yə tə ma lik dir. Çün ki hər 
bir tər cü mə çi, hər hal da, bə zən baş-
qa la rı nın mət ni ni re dak tə et mə li olur.

Nə ha yət, dil du yu mu, de mək olar, 
tər cü mə çi yə, öz tər cü mə lə ri ba rə də 
söy lə nən əda lət siz fi  kir lə rə qar şı mü-
qa vi mət gös tər mək də kö mək edir.

Bəs, hə min dil du yu mu nu ne cə in-
ki şaf et dir mək olar? Us ta tər cü mə çi-
nin mət ni ni ori ji nal la tu tuş dur maq, 
in cə lik lə rə var ma sın dan riq qə tə gəl-
mək müm kün dür. Doğ ma dil du-
yu mu nu in ki şaf et dir mək üçün isə 
ay rı-ay rı üs lub lar da, ay rı-ay rı möv-
zu lar da ya zıl mış müm kün qə dər 
çox lu və müx tə lif mətn lə ri oxu yub-
din lə mək la zım dır. Ey ni za man da, 
tər cü mə çi hər han sı sa hə də (mə sə-
lən, si ya sət, ya xud geolo ji-kəş fi y yat 
işi sa hə sin də) ix ti sas la şır sa, on da bu-
na uy ğun ola raq, hə min sa hə yə meyl 
gös tər mə li, həm də ix ti sas laş dı ğı sa-
hə nin adam la rı ilə müm kün qə dər 
çox ün siy yət də ol ma lı dır. Bu za man 
müt ləq tər cü mə çi ol ma sı va cib de yil, 
sa də cə, on la rın ne cə da nış dıq la rı na, 
han sı söz lər dən is ti fa də et dik lə ri nə 
qu laq as ma lı, on la rın hə ya tı ilə ta nış 
ol ma lı dır. Baş qa cür de sək, tər cü mə-
çi on lar la yol daş lıq et mə li dir.

Dil du yu mu ol ma yan tər cü mə çi 
yal nız sət ri çe vir mə ilə məş ğul ol-
ma ğa məh kum dur. Çox gü man ki, 
o, yar lıq la rın, tə li mat la rın qu ru tər-
cü mə si nin öh də sin dən gə lə bi lər. 
Be lə cə, ob raz lı tərz də de sək, hər şe-
yi bir az ba ca ran ada ma çev ri lə cək. 

Bə zən be lə bir möv qe ilə qar şı la şır-
san: “Axı zid diy yət də möv cud dur: 
xa ri ci dil lə ri o qə dər də yax şı bil mə yən 
adam lar mətn lə ri hə min dil lə ri da ha 
mü kəm məl bi lən, an caq tər cü mə çi lik 
təc rü bə si ol ma yan adam lar dan sə viy-

yə li çe vi rir lər. Bu nun sə bə bi nə dir? 
Bi rin ci lər mət ni dərk et mək üçün müt-
ləq onu tər cü mə et mə li dir lər, ikin ci lə-
rin isə bu na eh ti ya cı ol mur.”

Bu cür fi  kir lə ri mü cər rəd və 
mü ba hi sə li he sab et mək olar. 
Çün ki mətn nə qə dər mü rək kəb-
dir sə, di li yax şı bil mə yən ada mın 
hə min mət ni uğur lu çe vir mək eh-
ti ma lı o qə dər az dır. Bu mə sə lə də 
heç bir mö cü zə baş ve rə bil məz. 
Tər cü mə və hər han sı bir ada mın 
pe şə si ilə bağ lı ol du ğun dan, söz-
lə rin təx mi ni mə lum olan mə na-
sı nı bil mək - ta ma mi lə ay rı-ay rı 
şey lər dir.

Hər hal da, söh bət bu ra da 
açıq-aş kar şə kil də qey ri-pe şə kar 
tər cü mə, ya xud aşa ğı sə viy yə li 
tər cü mə çi lər ba rə də ge dir. Bəs 
“yax şı tər cü mə” nə de mək dir? 
Bu nun han sı də yər öl çü lə ri var? 
Də qiq lik? Üs lu bun sax lan ma sı? 
Ümu mi mə na nın çat dı rıl ma sı?

Asan və özü nü çə tin li yə sal ma-
dan tər cü mə et mək, hər bir sö-
zün üzə rin də dü şün mə mək üçün 
uzun il lər qan-tər için də əziy yət 
çək mək la zım dır. Ey ni za man da 
da, şüb hə siz, elə mə qam lar ya ra-
nır ki, hər han sı mət nin tər cü mə-
sin də xü su si də qiq lik tə ləb olun-
mur və  tər cü mə çi nin əməl li-baş lı 
ci la lan mış di li və ziy yət dən çıx ma-
ğa şə rait ya ra dır.

Be lə bir fi  kir də möv cud dur: 
yax şı tər cü mə çi nin müt ləq yax şı 
re dak tor ol ma sı va cib de yil və ya 
ək si nə, sə viy yə li re dak tor dan sə-
viy yə li tər cü mə göz lə mək gü lünc 
iş dir. Əl bətt  ə, bu ba rə də mü ba hi-
sə et mək müm kün dür, am ma bu 
möv qe yin xey li də rə cə də hə qi qət 
ol du ğu nu da da na bil mə rik. Ey ni 
za man da, söy lə nən fi k rin dil du-
yu mu na do la yı da ol sa, aidiy yə ti 
var. Əv vəl cə onu qeyd edək ki, re-
dak tor lar cür bə cür olur lar.

  üs lub re dak tor la rı (be lə lə ri ni 
“üs lub çu lar” ad lan dı rır lar): 
on lar dan hə qi qə tən di lin bü-
tün in cə lik lə ri ni bil mək tə ləb 
olu nur;

  nə za rət re dak tor la rı: on la rın 
və zi fə si nə tər cü mə nin ori ji na-
la for mal ola raq uy ğun lu ğu nu 
(xü su si lə mətn də söz, cüm lə, 
par ça bu ra xı lış la rı nın, mə na 
təh rifl  ə ri nin olub-ol ma dı ğı nı) 
yox la maq da xil dir;

  tex ni ki re dak tor lar: sə hi fə lə rin 
ni za ma sa lın ma sı (il lüst ra si ya la-
rın yer ləş mə si, sər löv hə lə rin for-
ma tı və i.a.) ilə məş ğul olur lar. 

Təc rü bə də nə za rət çi re dak to run 
işi əsa sən mətn oxu yan kor rek tor 
funk si ya sı na ox şa yır. Am ma onun 
və zi fə si tər cü mə də ki ça tış maz lıq-
la rı və ko bud səhv lə ri tut maq dan 
(“dörd göz prin si pi”) iba rət dir.

Əs lin də, yax şı re dak tor tər cü-
mə si ni re dak tə et di yi tər cü mə dən 
da ha sə viy yə li ol ma lı dır, yox sa 
onun əlin dən çı xan işi tək mil ləş-
di rə bil məz. Hər hal da, re dak tor 
üzə rin də iş lə di yi mət nə tər cü mə çi 
qə dər bə ləd ol ma lı dır. 

Tər cü mə çilik və re dak torluq 
hə qi qə tən cür bə cür qa bi liy yət və 
vər diş lə rə ma lik olan iki müx tə lif 
fəaliy yət nö vü dür. 

“Dil du yu mu” – idioma tik, lek sik, 
üs lu bi və s. konst ruk si ya la rın hə lə 
öy rə nil mə si za ma nı məq səd yön lü 
dər kin də və is ti fa də sin də di lə in-
tuitiv sa hib ol ma fe no me ni dir. Dil 
in tuisi ya sı (ey ni za man da dil du-
yu mu) – di li, onun aş ka ra çıx ma sı-
nı hiss et mək, qar şı lıq lı əla qə də olan 
ierar xi ya qu ru lu şu nu ba şa düş mək, 
ye ni, bu vax ta qə dər fər də mə lum 
ol ma yan dil ha di sə lə ri ni, neolo-
gizm lə ri və i. a. in tuisi ya ilə hiss edib 
hey rət lən mək ba ca rı ğı dır. İn sa nın 
dil in tuisi ya sı, ilk növ bə də, “dil in ki-
şa fı”, xü su si lə, “uşa ğın dil in ki şa fı”, 
“dil qa bi liy yə ti”, “dil du yu mu”... 
ki mi an la yış lar la əla qə dar dır. Dil 
in tuisi ya sı nın in ki şa fı əv vəl cə doğ-
ma di li, son ra xa ri ci di li, ya xud uşaq 
bağ ça sın da, mək təb də və di gər təd-
ris müəs si sə lə rin də dil öy rə nil mə si 
pro se si ilə bir ba şa əla qə dar dır.

Dil in tuisi ya sı ilk növ bə də dil təc-
rü bə si nin nə ti cə si dir. Am ma hə min 
təc rü bə ilə məş ğul ol maq qa bi liy yə-
ti müx tə lif adam lar da cür bə cür dür 
və bir sı ra amil lər dən, o cüm lə dən 
də vur ğu nun dil qa bi liy yə ti nin han-
sı tər kib his sə si nə (in tel lek tual, ya-
xud xü su si) edil mə sin dən ası lı dır. 
Ümu miy yət lə isə, dil duyumu bü-
tün ya ra dı cı lıq pro se si nin ay rıl maz 
tər kib his sə lə rin dən bi ri dir.

Mət buat ma te rial la rı əsa sın da 
NƏ RI MAN ça pa ha zır la yıb

 üs lub re dak tor la rı (be lə lə ri ni 
“üs lub çu lar” ad lan dı rır lar): 
on lar dan hə qi qə tən di lin bü-
tün in cə lik lə ri ni bil mək tə ləb 
olu nur;

 nə za rət re dak tor la rı: on la rın 
və zi fə si nə tər cü mə nin ori ji na-
la for mal ola raq uy ğun lu ğu nu 
(xü su si lə mətn də söz, cüm lə, 
par ça bu ra xı lış la rı nın, mə na 
təh rifl  ə ri nin olub-ol ma dı ğı nı) 
yox la maq da xil dir;

Tər cü mə çi nin 
dil du yu mudil du yu mudil du yu mu



Xu lio KOR TA SAR

Evi miz xo şu mu za gə lir di, 
çün ki ge niş və qə dim ol-
maq dan zi ya də, (bu gün-
lər də qə dim ev lə ri pul 

xa ti ri nə sö küb sər fə li qiy mə tə 
sa tır lar) bu ra da ulu ba ba-nə nə-
lə ri mi zin, ata tə rəf dən ba ba mı-
zın, va li deyn lə ri mi zin və bü tün 
uşaq lı ğı mı zın xa ti rə lə ri ya şa yır-
dı.

İre ne ilə mən bu ev də tək qal ma-
ğa öy rəş miş dik. Əl bətt  ə, ağıl sız lıq 
idi, bu ra da ra hat ca sək kiz nə fər ya-
şa ya bi lər di. Sə hər lər saat yed di də 
ye ri miz dən du rur və tə miz lik iş lə-
ri nə baş la yır dıq. Saat on bi rə ya xın 
mən son iki-üç ota ğı da İre ne yə təh-
vil ve rib mət bə xə ke çir dim. Saat on 
iki ta mam da ye mək ye yir dik, son ra 
da, çirk li qab la rı yu ma ğı say ma saq, 
gör mə yə elə bir işi miz qal mır dı. 
Stol ət ra fın da otu rub bu ge niş və 
sa kit ev haq qın da, bir də, iki mi zin 
kö mək siz-fi  lan sız bu evin tə miz-
li yi nin öh də sin dən gəl mə yi miz 
haq qın da söh bət et mək xo şu mu za 
gə lir di. Bə zən hətt  a, o fi k rə də gə lir-
dik ki, bi zi ev lən mə yə qoy ma yan da 
elə bu ev ol muş du. İre ne iki ev li lik 
tək li fi  ni əsas lı sə bəb ol ma dan rədd 
et miş di. Mən də də bu mə sə lə də və-
ziy yət ürə ka çan de yil di. Sev gi lim 
Ma ria Es ter ni şa nı mı za az qal mış 
dün ya sı nı də yiş miş di. Qırx ya şı mı-
za ya xın la şır dıq və öz-öz lü yü müz-
də dü şü nür dük ki, biz ba cı-qar da-
şın sa də və səs siz bir gə li yi bu ev də 
məs kun laş mış nəs lin mən ti qi so nu 
ol ma lı dır. Fi kir lə şir dik ki, bir gün 
bu ra da ölə cə yik, ya ra maz və eti-
na sız qo hum la rı mız da evi əl lə ri nə 
ke çi rə cək, kər pi cin dən və tor pa ğın-
dan pul qa zan maq üçün onu uçu ra-
caq lar, ya da elə biz özü müz çox gec 
ol ma dan, bu evi da ğı da ca ğıq.

İre ne tə biət cə sa kit in san idi. Sə-
hər yır-yı ğı şın dan son ra ota ğı na 
çə ki lər, di va nın üs tün də otu rub 
nə sə to xu yar dı. Heç bil mi rəm ni yə 
bu qə dər to xu yur du, adə tən mə nə 
elə gə lir ki, qa dın lar baş qa heç bir iş 
gör mə mək üçün to xu maq dan yax şı 
bə ha nə ki mi is ti fa də edir lər. İre ne 
be lə de yil di, o, hə mi şə la zı mi şey lər 
to xu yar dı, qış svi ter lə ri, mə nim çün 
co rab, özü üçün gö dək cə və ji let. 
Bə zən bir ji le ti to xu yub qur ta rar, 
son ra da nə sə xo şu na gəl mə di yi nə 
gö rə, bir də qi qə nin için də sö kər di; 
bir ne çə saat da müəy yən for ma al-
mış bir yu maq ipin ye ni dən sə bət-
də qa laq lan ma sı na bax maq mə nə 
mə zə li gə lir di. Şən bə gün lə ri mər-
kə zə yun ip al ma ğa özüm ge dər-
dim; İre ne zöv qü mə eti bar edir di, 
seç di yim rəng lə ri bə yə nir di. İn di yə 
ki mi al dı ğım yu maq lar dan bi ri ni 
də qay tar ma lı ol ma mış dım. Mən 
də bu sə fər lər dən is ti fa də edib ki-
tab dü kan la rı na baş çə kər, fran sız 
ədə biy ya tın dan tə zə nə sə olub-ol-
ma dı ğı nı so ru şar dım. La kin hər 
də fə də mə lum olur du ki, əbəs ye-
rə. 1939-cu il dən bə ri Ar gen ti na ya 
sam bal lı bir ki tab gəl mir di.

Am ma mən ev haq qın da da nış-
maq is tə yi rəm, ev, bir də, əl bətt  ə, 
İre ne haq qın da, çün ki özü mə aid 
ma raq lı heç nə yox dur. Heç bil mi-

rəm to xu maq ol ma say dı, İre ne nə 
edər di. Adam bir ki ta bı tək rar oxu ya 
bi lər, am ma, de yək ki, to xu nub qur-
tar mış bir pu lo ve ri sö küb tə zə dən 
to xu maq ar tıq zəh lə tö kən iş dir. Bir 
gün ka mo dun aşa ğı gö zün də ağ, ya-
şıl və ya sə mən rəng li, naf ta lin lən miş 
və par ça dü kan la rın da kı ki mi, qa laq 
şək lin də yı ğıl mış bir to pa yay lıq gör-
düm; bu qə dər yay lı ğı ney lə yə cə yi ni 
heç on dan so ruş ma dım da. Pu la eh-
ti ya cı mız yox idi, hər ay kənd də ki 
sa hə lər dən pul gə lir di, im ka nı mız da 
ar tır dı. Am ma İre ne tək cə to xu maq la 
ba şı nı qa ta bi lir di, bu işi də ol duq ca 
mə ha rət lə gö rür dü, mən də saat lar la 
da ya nıb onun gü mü şü rəng li kir pi yə 
bən zə yən əl lə ri nin hə rə kə ti nə, mil lə-
rin say rış ma sı na və ya nın da kı ye şik-
lər də yu maq la rın tər pə ni şi nə ta ma şa 
edir dim. Gö zəl mən zə rə idi. 

Ev də ki otaq la rın dü zü lü şü heç 
vaxt ya dım dan çıx maz. Ye mək ota ğı, 
di var la rın da xal ça lar olan zal, ki tab-
xa na və üç bö yük ya taq ota ğı evin o 
bi ri ba şın da, da ha uzaq his sə sin də 
idi, ora nın pən cə rə lə ri Rod ri gez Pen-
ya kü çə si nə ba xır dı. Uzun dəh liz, bir 
də pa lıd ağa cın dan ha zır lan mış nə-
həng, möh kəm qa pı hə min his sə ni 
evin bə ri tə rə fi n də yer lə şən ha mam, 
mət bəx, bi zim ya taq otaq la rı mız və 
əsas qo naq ota ğın dan ayı rır dı. Evə 
ka şı ilə bə zə dil miş ar tır ma dan da xil 
ol ub, da ha son ra də mir bar maq lıq-
lı qa pı nı aça raq qo naq ota ğı na ke çə 
bilərdin. Bu ra dan ya taq otaq la rı mı za 
ay rı ca qa pı lar var idi, irə li də isə evin 
o bi ri his sə si nə tərəf uza nan dəh li-
zə açı lan pa lıd qa pı gö rü nür dü, ona 
çat ma mış so la dö nə rək, da ha dar 
dəh liz lə mət bəx və ha ma ma get mək 
müm kün idi. Bu qa pı açıq qa lan da 
evin bö yük ol du ğu gö zə çar pır dı, 
am ma bağ la yan da, in di ki dar ev lə-
ri xa tır la dır dı. İre ne ilə mən hə mi şə 
evin bə ri tə rə fi n də olur duq və de mək 
olar ki, pa lıd qa pı dan o tə rə fə keç-
mir dik. Me bel lə ri dəh şət toz ba sır dı 
və biz yal nız tə miz lik iş lə ri üçün o 
bi ri tə rə fə ad la yar dıq. Buenos-Ay res, 
əs lin də, tə miz şə hər dir, am ma bu na 
gö rə yal nız öz sa kin lə ri nə borc lu dur. 
Şə hər də həd dən ar tıq toz-tor paq ol-
du ğun dan, az ca güc lü kü lək əsən 
ki mi, toz di var la rın mər mər çı xın tı-
la rı na və süf rə lə rin na xış la rı ara sı na 
do lur; to zu fır ça ilə al maq mə na sız 
iş dir, o, uça raq ha va da bir müd dət 
ası lı qa lır, son ra ye nə me bel lə rin və 
piano la rın üzə ri nə qo nur.   

Bir ha di sə ni hə mi şə tə fər rüatıy-
la xa tır la ya ca ğam, çün ki ki fa yət 
qə dər sa də şə kil də baş ver miş di. 
Ax şam saat sək kiz idi, İre ne öz ota-
ğın da to xu yur du. Qə fi l, ürə yimdən 
ma te1 iç mək keç di. Dəh liz lə az ca 
açıq olan pa lıd qa pı ya qə dər get-
dim, elə mət bə xə tə rəf dö nür düm 
ki, bil mə dim ye mək ota ğın dan, 
ya ki tab xa na dan mı, nə sə səs eşit-
dim. Küt və an la şıl maz bir səs i di, 
san ki stul xal ça nın üs tü nə aş dı, 
ya xud kim sə pı çıl tıy la nə sə de di. 
Elə hə min an, ya da bir cə sa ni yə 
son ra, ey ni sə si evin o bi ri tə rə fi n-
dən qa pı ya qə dər uza nan dəh li zin 
ba şın da da hiss elə dim. Dər hal qa-
pı nı qa ba ğa itə lə dim və bə də nim lə 
tə kan ve rə rək bağ la dım; yax şı ki, 
açar biz tə rəf də idi və hər eh ti ma la 
qar şı ye kə sür gü nü də çək dim.  

Mət bə xə ge dib çay da nı qız dır dım 
və əlim dəki məc mə yidə olan ma te 
ilə ge ri qa yı dıb İre ne yə de dim:

- Dəh li zin qa pı sı nı bağ la ma lı ol-
dum. O bi ri tə rə fi  tut du lar ar tıq.

Ba cım hör gü nü əlin dən ye rə 
qoy du və cid di, yor ğun göz lə ri lə 
mə nə bax dı.

- Ə min sən?
Ba şı mı tər pə də rək təs diq lə dim.
- On da, bə ri tə rəf də ya şa ma lı ola-

ca ğıq, – mil lə ri yı ğış dı ra raq de di.
Mən hə vəs lə ma te mi qur tum-

la ma ğa baş la dım, am ma ba cım 
fi  kir li ol du ğun dan işi nə da vam et-
mək də bir az lən gi di. Ya dı ma gə-
lir, mə nə boz ji let to xu yur du; çox 
xo şum gə lir di o ji let dən.

İlk gün lər əziy yət çə kir dik, çün ki 
evin tu tul muş his sə sin də hər iki mi zin 
se vim li əş ya la rı qal mış dı. Mə sə lən, 
mə nim fran sız ca ki tab la rı mın ha mı sı 
ki tab xa na da idi. İre ne də ço xil lik Hes-
pe ri di na2 şü şə si ni xa tır la yır dı. Tez-tez 
ko mo dun göz lə rin də (la kin, sa də cə, 
ilk gün lər də) ax tar dı ğı mız növ bə ti 
əş ya nın evin o bi ri tə rə fi n də qal dı ğı nı 
ba şa dü şüb si yir mə ni bağ la yır və bi-
kef hal da bir-bi ri mi zə ba xır dıq:

- Bur da de yil miş.
Am ma bu və ziy yə tin özü nə gö-

rə üs tün lük lə ri də var idi. Tə miz lik 
işi o qə dər asan laş mış dı ki, hətt  a çox 
gec, de yək ki, onun ya rı sı oya nan da 
da saat on bir ol ma mış əl-qo lu mu zu 
qat la yıb otu rur duq. İre ne mə nim lə 
mət bə xə get mə yə və qəl ya nal tı ha-
zır la maq da mə nə kö mək elə mə yə 
öy rə şir di. Gö tür-qoy elə dik və qə rar-
laş dır dıq ki, mən qəl ya nal tı dü zəlt-

mək lə məş ğul olan da İre ne də ax şam 
ye mə yi nə so yuq şey lər ha zır la sın. 
Ax şam lar otaq dan çı xıb mət bə xə get-
mə yə və ye mək bi şir mə yə hə və si miz 
ol mur du. İn di isə biz İre ne nin ota ğın-
da kı ma sa ya düz dü yü müz yün gül-
va ri ye mək lər lə ki fa yət lə nir dik.  

İre ne məm nun idi, çün ki to xu ma-
ğa da ha çox vax tı qa lır dı. Mən sə ki-
tab la rın yox lu ğun dan bir az pə ri şan 
gə zir dim, am ma bu nu ba cı ma hiss 
elət di rib ke fi  ni poz ma maq üçün 
ata mın mar ka kol lek si ya sı nı qay da-
ya sal ma ğa baş la dım, bu da mə nə 
vaxt öl dür mə yə kö mək edir di. Be lə-
cə, hə rə miz bir şey lə ba şı mı zı qa tır 
və əy lə nir dik. Ra hat lı ğı na gö rə, de-
mək olar, hə mi şə İre ne nin ota ğın da 
olur duq. Hər dən İre ne de yir di:

- Gör ne cə il mə alın dı, lap yon ca 
yar pa ğı na ox şa dı.

Mən də ona Eupen-Mal me di dən 
gə ti ril miş mar ka lar gös tə rir dim, o 
da ma raq la ba xır dı. Yax şı vaxt ke-
çi rir dik və ya vaş-ya vaş fi  kirlərdən 
uzaqlaşır dıq. “Fi kir siz də ya şa maq 
olar mış”, – de yə, dü şü nür dük.

İre ne yu xu da da nı şan da mə nim dər-
hal yu xum qa çır dı. Tu tu qu şu ha va sı na 
bən zə yən və nor mal bo ğaz dan de yil, 
yu xu lar dan, də rin dən gə lən bu sə sə 
heç vaxt öy rə şə bil mə miş dim. O de yir-
di ki, elə sən də yu xu da bə zən bərk dən 
sil kə lə nir sən və üs tün də ki yor ğan ye rə 
dü şür. Ya taq otaq la rı mı zın ara sın da 
qo naq ota ğı ol sa da, ge cə lər ev də hər 
şey eşi di lir di. Biz bir-bi ri mi zin nə fəs al-
ma ğı nı, ös kür mə yi ni, do lab ça nın si yir-
mə si ni aç ma ğı nı eşi dir, ge cə lər tez-tez 
yu xu suz qal dı ğı mı zı hiss edir dik.

Bun la rı çıx maq şər ti lə, ev də, de mək 
olar, sa kit lik idi. Gün düz ev dən məişət 
əş ya la rı nın səs lə ri, ba cı mın iş lət di yi 
mil lə rin bir-bi ri nə sür tün mə si, mar ka 
al bo mu nun sə hi fə lə ri ni çe vi rən də ya-
ra nan xı şıl tı eşi di lir di. Pa lıd qa pı, de di-
yim ki mi, nə həng və ağır idi. Tu tul muş 
tə rə fə ya xın olan mət bəx və ha mam da 
da ha yük sək səs lə da nı şır dıq, ya da İre-
ne laylalar oxu yur du. Bir qay da ola raq, 
mət bəx də ki həd dən ar tıq sax sı və şü şə 
qab la rın cin gil ti sin dən di gər səs lər yax-
şı eşi dil mir di. Çox az hal lar da ora da 
sa kit da ya nar dıq, an caq ya taq otaq la-
rı mı za və qo naq ota ğı na qa yıt dıq dan 
son ra ev səs siz və ala qa ran lıq olur du, 
hətt  a bir-bi ri mi zi na ra hat et mə mək 
üçün ya vaş ca ad dım la yır dıq. Mən cə, 
elə bu na gö rə də ge cə lər İre ne yu xu da 
da nı şan da mə nim hə min də qi qə yu-
xum ər şə çə ki lir di.

Son lu ğu say ma saq, de mək olar, 
ey ni təs vir lə ri tək rar la ya rıq. Bir ge cə 
su sa mış dım və ye ri mə uzan ma mış-
dan qa baq İre ne yə de dim ki, mət bə-
xə su iç mə yə ge di rəm. Ba cı mın ya-
taq ota ğı nın qa pı sın dan çı xan ki mi 
(o, otaq da to xu yur du) səs eşit dim. 
Dəh liz yan tə rə fə bu rul du ğun dan 
sə sin mət bəx dən, yox sa ha mam-
dan gəl di yi ni se çə bil mə dim. Ba cım 
mə nim qə fi l da yan dı ğı mı hiss edib 
sa kit cə ya nı ma gəl di. İki miz də səs-
lə rə qu laq ver dik və açıq-ay dın ba şa 
düş dük ki, səs lər ar tıq pa lıd qa pı nın 
bə ri tə rə fi n dən - mət bəx və ha mam-
dan, ya da elə dar dəh li zin özün dən, 
düz ya nı mız dan gə lir.

Heç bir-bi ri mi zə bax ma dıq da. 
İre ne nin qo lun dan ya pış dım və iki-
miz də ar xa mı za boy lan ma dan, çöl 
tə rəf də ki də mir bar maq lıq lı qa pı ya 

tə rəf qaç dıq. Küt səs lər ar xa mız dan 
da ha da ay dın eşi di lir di. Özü mü zü 
ar tır ma ya at dıq və mən qa pı nı çırp-
dım. Ar tıq heç nə eşi dil mir di.

- Bu tə rə fi  də tut du lar, - de yə, 
İre ne dil lən di.

Hör gü sü əlin dən sal la nır dı, ip-
lər də qa pı ya qə dər uza nır və alt da 
göz dən itir di. Ba cım yu maq la rın 
qa pı nın o ta yın da qal dı ğı nı ba şa 
dü şüb əlin də ki hör gü yə bax ma-
dan onu ye rə at dı.  

- Özün lə nə sə gö tü rə bil din? – 
əbəs ye rə so ruş dum.

- Yox, heç nə.
Elə əy ni miz də ki lər lə ba yı ra çıx-

mış dıq. Ya taq ota ğım da do lab da kı 
on beş min pe so ya dı ma düş dü. 
Am ma da ha gec idi. 

Saatım qo lum day dı. Bax dım ki, 
saat on bir dir. Qo lum la İre ne nin be li-
ni qu caq la dım (de yə sən, ağ la yır dı) və 
be lə cə, kü çə yə çıx dıq. Kə dər lən dim, 
uzaq laş maz dan qa baq gi riş qa pı sı nı 
möh kəm bağ la dım və aça rı no vun 
içi nə tul la dım. Bir dən, han sı sa bəd-
bəx tin ağ lın dan ge cə nin bu vax tı tu-
tul muş evə oğur lu ğa gir mək ke çər...

1 Pa ra na, Pa raq vay və Uruq vay 
çay la rı höv zə lə rin də ye ti şən 
ma te bit ki sin dən ha zır la nan 
və Ar gen ti na, Uruq vay, Bo li vi-
ya və Pa raq vay da içi lən ça ya-
bən zər iç ki

2 Por ta ğal qa bı ğın dan ha zır la nan 
spirt li, özü nə məx sus yum şaq 
dad lı Ar gen ti na mil li iç ki si
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20 Yanvar faciəsi 
xalqımızın yadd-
aşında dərin iz 
buraxdığı kimi 

ədəbiy yatımızda da böyük yer tu-
tub. Bu qəhrəmanlıq salnaməsinə 
müxtəlif şeirlər, poemalar həsr 
edilib. “Aydın yol” qəzeti bu tarixi 
hadisəni Azərbaycan xalqının şair-
lərinin vətənpərvərlik şeirləriylə 
xatırlayır.  

Xəlil Rza Ulutürk –
Azadlıq dastanı

Məzarlar xonça-xonça, məzarlar gül sərgisi,
Şəhidlər xiyabanı bəlkə çiçək dənizi.
Üçcə günün gəlini Çoban qızı Fərizə,
Əjdər oğlu İlhamı fələk çox gördü bizə.
Min il, bəlkə daha çox yatarsınız göz-gözə.
Yan-yanaşı, üz-üzə.
Cərgədən ayrı düşmüş Əziz qızı Salatın,
Bir bülbül ömrü imiş sənin yığcam həyatın.
Məzarlar gül beşiyi... Zülallı İsfəndiyar,
Övladısan, bağrına basmış səni bu diyar.
Nəsib oğlu Sahibim, 31 yaşlı balam,
Dinc uyu, vüqarımsan, ey mənim polad qalam!
Vaqif oğlu Mahirim, iyirmi üç yaşlı gəncim,
Boz torpağa bükülmüş parlaq dürdanəm, incim.
Ruhun başın üstündə sərvlərlə boyaboy,
Rahat uyu, əzizim, Zahid Bayram Əlisoy.
1918... uzaq mart qurbanları
Nasıl tapmış doxsanda qüruba varanları?
Haçan, harda gəzirəm... bu yeri dürüst tanı -
Dağüstü park - aləmin Azadlıq dastanı.

Məmməd Araz –
Ayağa dur, Azərbaycan!

Nə yatmısan, qoca vulkan, səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan, səninləyəm!
Səndən qeyri biz hər şeyi bölə billik!
Səndən qeyri biz hamımız ölə billik!
Bu, Şəhriyar harayıdı,
Bu, Bəxtiyar harayıdı!
Hanı sənin tufan yıxan,
Gurşad boğan yurda oğul
oğulların!
Qara Çoban, Dəli Domrul oğulların.
Çək sinənə-qayaları yamaq elə,
Haqq yolunu ayağına dolaq elə,
Bayrağını Xəzər boyda bayraq elə,
Enməzliyə qalxmış olan bayrağını!
Azərbaycan, Azərbaycan,
Azərbaycan bayrağını!
Ayağa dur, Azərbaycan!
Bunu bizə zaman deyir,
Məzarından baş qaldıran baban deyir!
Nər oğlu nər, səninləyəm!
Səninləyəm, silah tutan,
Külüng tutan, yaba tutan,
Kösöy tutan, nişanlı ər, səninləyəm!
Səninləyəm, qız atası,
Hanı nərən, hanı səsin!
Hanı andın!
Yoxsa sən də yatmışlara, batmışlara,
Qeyrətini satmışlara xırdalandın!!!
Gözünü sil, Vətən oğlu, ayağa qalx!
Üfüqünə bir yaxşı bax.
Sərhəddinə bir yaxşı bax.
Sərhəddinin kəməndinə bir yaxşı bax!
Dur, içindən qorxunu boğ,
Ölümünlə, qalımını ayırd elə.
Dur, içindən qorxağı qov,
Dur, özünü Bozqurd elə!
Bir səsindən min səs dinər,
Neçə-neçə daşa dönmüş dinməz dinər!
Oddan bitər, qandan bitər əyilməzlər!
Mərd oğullar-mərdliyilə öyünməzlər!
Torpaq altda ölümlüyə gömülməzlər.
Varım, yoxum, səninləyəm,
Azım, çoxum, səninləyəm,
Şirin yuxum, səninləyəm.
Yıxın məni söz atından,
Atın məni tank altına.
Əzin məni xıncım-xıncım,
Kəsmir əgər söz qılıncım,

Didin məni didim-didim,
Atın məni tank altına.
Qundaqdakı bir körpəni xilas edim.
Neçə “səni”, neçə “məni” xilas edim.
Səninləyəm,
Sözü qəmli, özü dəmli rəhbər adam!
1918-də vuruşurdu,
Danışmırdı rəncbər atan, rəncbər atam!
Səninləyəm, haqq-ədalət, səninləyəm,
Milli qürur, milli qeyrət, səninləyəm!
Səpil quma, göyər yerdə, bit qayada,
Gizli nifrət, açıq nifrət, səninləyəm,
Oyat bizi, ey yaradan, səninləyəm!
Ya bilmərrə yatırt bizi,
Ya bilmərrə oyat bizi,
Ya yenidən yarat bizi,
Ey yaradan, səninləyəm,
Səninləyəm, yatmış vulkan,
Səninləyəm!
Ayağa dur, Azərbaycan,
Səninləyəm!

Şahmar Əkbərzadə –
Ölü torpaqlara məzar qazılmır

Allah, bu torpağın kəsilib başı,
Quran oxumağa mollası yoxdur!
Kəfən axtarmağa qohum-qardaşı,
Şivən qoparmağa anası yoxdur!

Ana torpaq dedik axı ona biz,
Yığışın, ay ellər, anamız ölüb!
Bizə öz qoynunda yer verənimiz,
Ruzular yetirən dünyamız ölüb!

Yerlərə, göylərə sığmaz bu günah,
Qatil özümüzük, müsibətə bax!
Öləni torpağa gömərlər, Allah,
Bəs ölmüş torpağı harda basdıraq?!

Əlibala Hacızadə –
Şəhid yuxuma girdi

O necə vəhşət idi,
O necə dəhşət idi,
O nə müsibət idi
Başıma gətirdilər.

Elədilər min günah:
Yeri-göyü tutdu ah.
Zəhər qatdılar, Allah,
Aşıma, gətirdilər.

Qərənfi lim, danış, din,
Səni dinləmək çətin.
Toyuma gəlməliydin,
Yasıma gətirdilər.

Valeh Rəhimli –
Belə

Körpə gülüm, ləçəklərin
Niyə vaxtsız soldu belə?
Sinəndəki qızartılar
Lalə, yoxsa qandı belə?

Yağ qalmadı ürəklərdə,
Qəm yurd saldı diləklərdə,
Belə zülmə fələklər də
Qan ağladı, yandı belə.

Öz evində-eşiyində
Dayanıblar “keşiyində”,
Körpələrin beşiyində
İlk kəlməsi dondu belə.

Vətən üçün yanır ürək,
Bir can nədir əsirgəyək?
Gedənlərə rəhmət deyək
Qalanların andı belə.

Məmməd İlqar –
Başın sağ olsun!

Vətən, başa çox iş gələr,
Baş əymə, başın sağ olsun!
Biz ölməyə doğuluruq,
Torpağın-daşın sağ olsun!

Necə cəfakeşin qalır, 
Hər evdən bir qoşun qalır,
Birin ölür, beşin qalır,
O qalan beşin sağ olsun!

Çat verir, çatlayır dözüm,
Sən çatdama, canım-gözüm!
Bizi ağlamağa gözün, 
Bir də göz yaşın sağ olsun!

Qabil –
Mərsiyə

Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Tutulub vahimədən nitq bu gün, dil bu səhər,
Bəzəyib Abşeronu qanlı qərənfi l bu səhər,
Bakı fəryad eləyir, gözdən axır sel bu səhər,
Gəmilər nalə çəkir, ərşə çıxır zil bu səhər.
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Öz Qızıl Ordumuzun yurdumuza qəsdinə bax,
Üstümə tank yeridən fi tnəkarın şəstinə bax,
Gözü qanımla xumar düşmənimin məstinə bax,
Qara bayraqlarımın cərgəsinə, dəstinə bax,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.

Öldü gənc, öldü uşaq, öldü gəlin-qızlarımız,
Ölmədi! Şanlı şəhid oldu necə yüzlərimiz
Bu saat Kərbü bəla düzləridir düzlərimiz,
Necə qan ağlamasın üzlərimiz-gözlərimiz,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Kim görüb böylə mərasim ola milyonlar ilə,
Bakı insan axınıyla dola milyonlar ilə,
Salına şanlı şəhidlər yola milyonlar ilə,
Analarla bacılar saç yola milyonlar ilə,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Qəbrin üstündə də heç kukla olar çanta ilə,
Ağ gəlinlik fatası... qırmızı al lenta ilə.
Bəs Kremlin görəsən fərqi nədir Xunta ilə?!
Açınız tarixi, həm indi elə, onda elə...
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Düşdü dildən-dilə bu qətl, bu matəmgahımız,
Çatdı hər ölkəyə bu şəhri-bəyani ahımız,
Gördü aləm ki, aman... cəlladımızmış şahımız,
Yoxsa da bir şeyimiz, vardı fəqət Allahımız,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Hər qızıl güllü məzar - sinəmizin dağı, məzar!
Əyilir üstünə göy qübbəsinin tağı, məzar.
Hər məzar qanlı beşik - laylayı ağı, məzar!
Dayanıb tam alacaq bizdən hələ yağı, məzar!
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
Ey Vətən oğlu, Vətən övladı, sil göz yaşını!
Qan haçan yerdə qalıb, təzələ öz yaddaşını!
Çox görüb, Qabil, Azərbaycanım işğal qoşunu,
Görməyib ancaq hələ böylə cinayət işini...
Yazmışıq təqvimə qan ilə bu yanvar qışını,
Gecəni atəş ilə qırmızı dan eylədilər,
Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.
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Didin məni didim-didim, Əlibala Hacızadə –

Xalqımı-millətimi gülləbaran eylədilər.

Vətən, başa çox iş gələr,
Baş əymə, başın sağ olsun!



Eli seo DİEQO
(Ku ba)

Hər də fə Poezi ya ad lan dır-
dı ğı mız və bi zi söz, rəng, 
mu si qi ilə ifa də et mə yə 
şövq lən di rən bu müəm-

ma lı in san təc rü bə si nə güc lü bağ lı lıq 
hiss edən də, hə min tap ma ca nı tap-
maq eh ti ra sı qar şı sın da du ruş gə ti-
rə bil mi rik, bu da bi zi hə mi şə da ha 
bö yük çaş qın lı ğa və şüb hə yə sa lır.  
Ada ma elə gə lir ki, işin hə qi qət işı ğı 
in di cə pa rıl da yıb, an caq Poezi ya öz 
ye ni si ma sıy la bi zim qə rar la rı mı za 
qar şı elə çı xır ki, iti eru di si ya mız da 
onun qar şı sın da ta ma mi lə aciz qa lır. 
“Poezi ya – bu imiş!” –   de yi rik,  hə-
min də qi qə də ay dın olur ki, bu ra da, 
kim bi lir, da ha nə lər var və bi zim “bu 
imiş”imiz, sa də cə, cə sa rət siz fər ziy yə 
olub. Ola bil sin, axır da  ən yax şı tə rif 
də aşa ğı da kı məş hur ro man tik sə tir-
lər dir: “Poezi ya – sən sən”. Əgər “sən” 
de yən də tək cə məş hur is pan şairi 
Qus ta vo Adol fo Bek ke rin öm rü nün 
son gün lə ri nin, ax şam la rı nın, ge cə lə-
ri nin bi rin də həm söh bə ti ol muş gö-
zəl qız yox, həm də bü töv lük də bi zi 
əha tə edən aləm nə zər də tu tu lur sa, 
əl bətt  ə, əgər ona qa dı na bax dı ğı mız 
sev giy lə ba xı rıq sa, on da, ona bü tün 
eh ti ra sı mız la “sən” de yə bi lə rik. 

Bu çox qə ri bə şey dir: bir hal da 
ki, lap əv vəl dən bö yük ma neələ ri 
aşı rıq, hətt  a bir dil dən əri dib baş-
qa dil də baş qa an la ma çe vir di yi-
miz sö zü baş qa la rı nın ne cə, nəy lə 
həzm et dik lə ri ni bil mi rik. Ma hiy-
yə ti ni bil mə di yi miz şe yi  ne cə tər-
cü mə et mək olar axı? 

Doğ ru dur, Sa muel Kol ri cə məx-
sus olan, bri ta ni ya lı nın kön lü nü 
açan, il ham pə ri si qə dər mü qəd-
dəs sa yı lan, ro man tizm işı ğın da  
san ki: –  “yax şı söz lər on la rın yax şı 
dü zü mün də dir”,  – ifa də siy lə bi zi 
ovun du ran nə sə var;   əgər bü tün 
mə sə lə lər bu nun la bit səy di, on la-
rın baş qa dil də ki “yol daş”la rı na 
uy ğun gə lən ən yax şı söz lə ri  tap-
maq və  müm kün olan ən yax şı 
sı ra la may la yer ləş dir mək ki fa yət 
edər di. An caq,  hə qi qə tən, ger çək 
hə yat əla mət lə ri ilə in san təc rü bə-

si ara sın da idioma tik uy ğun luq 
möv cud dur mu? Hətt  a əgər sı ra nı 
müəy yən ləş di rən bir şey möv cud 
ol say dı be lə, hə min söz lər ne cə 
yer ləş mə li dir? Mə gər, ay dın de yil 
ki,  məhz söz sı ra lan ma sın da hər 
di lin tək ra ro lun maz lı ğı aş ka ra çı-
xır? Qu ru lu şu nu də yiş məklə bu fi -
kir  ar dı cıl lı ğı nı  və is min, feilin tə-

si ri ni ara dan qal dır maq ol mur ki?
Be lə lik lə, ada ma elə gə lir ki, bun-

lar dəf edil mə si müm kün ol ma yan 
çə tin lik lər dir. Nə edək? Bir cə o qa-
lır ki, bu oyu na gir mə yə sən: ney-
lə yək, tər cü mə müm kün ol ma yan 
şey dir... Son mə qam da  Poezi ya nın 
özü də “qey ri-müm kün” olur. Mə-
gər,   hər han sı qey ri-müm kün lük 
özün də  ca zi bə - müm kün ol ma-
ya nın öh də sin dən gəl mək ca zi bə si 
giz lət mir? Mə gər, qey ri-müm kün-
lə mü ba ri zə in sa na ya ra şan ye ga nə 
düz gün əməl sa yıl mır?!

Elə bu ra da ca ya dı ma ən sev-
di yin şeir dü şür. Qoy hə min 
şeir bil di yin ən gözəl şeir lər dən 
ol ma sın, an caq bü tün öm rün 
məhz o şeirin giz li mü şa yiətiy lə 
ke çib. Çün ki sən onu uşaq lıq da 
oxu mu san, hətt  a bir də fə hə min 
şeir dən baş qa heç nə sə ni ovun-
dur ma yıb. Fərz edək ki, o şeir 

To mas Qre yin “Kənd qə bi ris-
tan lı ğın da ya zıl mış ele gi ya”sı-
dır. Aha, xa tır la dın... Əl bətt  ə, 
onun otuz iki rü baisi nin, yüz 
iyir mi sək kiz şeiri nin ha mı sı nı 
xa tır la ya bil məz sən. An caq ye-
nə də onu elə ad lan dır maq la-
zım dır ki,  ürə yin “Ele gi ya”nın 
bən zər siz me hi nin so vu rub gə-
tir di yi duy ğu lar la dol sun. Bu, 
da hi Xor xe Man ri ke nin ata sı nın 
ölü mü nə həsr et di yi qırx bey tin 
ya rat dı ğı ov qa ta qə tiy yən bən-
zə mir. 

Əgər son mə qam da hər han sı 
şeirin ma hiy yə ti onun be yi nə həkk 
olun muş  ət rin də dir sə, heç ol ma-
sa, bir tə hər ay dın laş dır maq üçün 
sual do ğur ki, bəs hə min ət ri ve rən 
han sı əd viy yatdır? İn di biz sə hi fə də 
ni zam la dü zül müş bu və ya baş qa 
mə na lar haq qın da yox, için də duy-
ğu la rın, təc rü bə nin, ide ya la rın, xa-

ti rə lə rin, ar zu la rın qay na dı ğı qa zan 
ba rə də de yil, dis til lə ci ha zı haq qın da 
da nı şı rıq. Şeir də elə hə min  qay na-
yan şey lər dən do ğu lur. De mə li, söh-
bət tək cə tər cü mə dən get mir, həm 
də onun ye ni dən, baş qa dil də, hə-
min di lə xas “əd viy yat”lar la, müəy-
yən ov qat da ya ra dıl ma sın dan ge dir. 

De mə li, söh bət ey ni ol ma yan, 
am ma çox ya xın olan pro ses lər-
dən, ori ji nal ya ra dı cı lıq dan ge dir. 
Bu ra da da, ilk növ bə də, bir dil dən 
baş qa di lə çe vir di yi miz mət nə ru-
hi bağım lı lıq va cib dir. Məhz be lə 
bağım lı lıq, rəğ bət mət ni sə nin təc-
rü bə nin tər kib his sə si nə çe vi rir ki, 
bu da is tə ni lən ya ra dı cı fəaliy yət 
üçün hə rə kət ve ri ci qüv və dir. Hə-
min təc rü bə ni baş qa la rı na ötür mək 
üçün zə ru rət və is tək də ol ma lı dır. 
Bu ana qə dər və ziy yət, giz lin də 
qal mış is tə ni lən fi k ri aş ka ra çı xar-
maq la mü şa yiət edi lən və ziy yə tə 
ox şa yır dı. La kin əgər in di yə qə-
dər sə nin ar zu la rın şüur suz idi sə 
və  ko ra fəhm li li yin lə ağ ka ğız da 
yal nız sə ni na ra hat edən lə ri ax ta-
rır dın sa, in di  ye ni dən ya rat maq 
işi sən dən  mət nə bö yük diq qət 
tə ləb edir. Bü tün gü cün hər şey-
lə –  sə ni na ra hat edən hər ça lar la 
qay na yıb-qa rış ma ğa yö nəl mə li dir. 
Mə gər, bi zim ori ji nal ya ra dı cı lıq-
da ru hi ya şan tı nın də rin lik lə ri nə 
dal ma ğı mız ey ni lə be lə gö rün mür-
mü? Onu ey nən hə min fərq lə, təh-
təl şüur da əziy yət siz edi rik və hə lə 
ki, hiss lə ri mi zin kök lə ri ilə di bi gö-
rün mə yən də rin lik lə ri yox la yı rıq. 
Bu isə uzun il lər, söz üzə çı xa na can 
da vam edə cək. 

On da, tə biəti nə bi ga nə qa la bil-
mə di yi miz bu söz lər, bu əş ya eti-
ket lə ri, on la rın mə na la rı ne cə ol-
sun? İlk ba xış dan tər kib his sə lə rə 
ay rıl ma yan rəmz lər lə nə edək?! Bir 
tə rəf dən, on lar öz mən ti qi mə na la-
rı na möh kəm pər çim lə nib lər, di gər 
tə rəf dən də  hə mi şə ayaq alt da do-
la şan “yal taq as so siasi ya”la ra  ta be 
olur lar. Baş qa se çim yo lu yox dur: 
bi rin ci si, də qiq mən ti qi fi k rə yox, 
de yər dim ki, fi k rin  mu si qi si nə qu-
laq as maq la zım dır. İkin ci si isə, sə si 
və ob ra zı bir ləş di rən hə min sim vo-
lun (işa rə nin) mu si qi si nə qu laq as-
maq, onu dərk elə mək, ona dal maq 
və sə nin di lin də ox şar sim vol lar la 
(işa rə lər lə) ifa də olu na na qə dər  
göz lə mək la zım dır.

Tər cü mə et di: N.ƏLİ YE VA
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Doğ ru dur, Sa muel Kol ri cə məx-

kir  ar dı cıl lı ğı nı  və is min, feilin tə-

si ri ni ara dan qal dır maq ol mur ki?

dur ma yıb. Fərz edək ki, o şeir 

To mas Qre yin “Kənd qə bi ris-

ğu la rın, təc rü bə nin, ide ya la rın, xa-

ti rə lə rin, ar zu la rın qay na dı ğı qa zan 

Öz ira də siy lə, 
bö yük ümid lə

Tər cü mə haq qın da ma raq lı fakt lar
  Bri ta ni ya da “To day’s Trans la-
tions” şir kə ti nin ver di yi mə lu-
ma ta gö rə, Af ri ka dil lə rin dən 
bi ri olan lu ba di lin də dün ya da 
ən çə tin tər cü mə edi lən “ilun-
ga” sö zü var. Bu sö zün tər cü-
mə si be lə dir: “in san is tə ni lən 
pis li yi bi rin ci də fə ba ğış la yır, 
ikin ci də fə buna dö zür, an caq 
üçün cü də fə ba ğış la mır”.  

  Ya pon tə lə bə lə ri im ta ha na ge-
dən də ta lis man ki mi öz lə ri ilə 
Kit-Kat şo ko la dı gö tü rür lər. 
Bu şo ko la dın adı ya pon di lin-
də olan “kit su kat su” (“hök-
mən qa lib gəl mək”) ifa də si nin 
hə ma həng li yi ilə bağ lı dır.

  “Ham let”i rus di li nə ilk tər cü-
mə edən ya zı çı Alek sandr Su-
ma ro kov olub. O, əsə ri “Da ni-
mar ka kra lı Om let” ad lan dı rıb.

  Mi ke lan ce lo ya rat dı ğı hey-
kəl tə raş lıq əsə rin də Mu sa nı 
buy nuz lu təs vir edib. Bir çox 
ta rix çi lər bu nu Bib li ya nı düz-
gün an la ma maq la izah edir lər. 
Mü qəd dəs ki tab da de yi lir ki, 
Mu sa löv hə lər lə Si na da ğın dan 
enən də onun üzü işıq sa çır dı. 
Bu yer də Bib li ya da “ko ran” sö-
zü iş lə di lir ki, bu nun da kö kü 
“krn” sö zün dən dir. “Buy nuz” 
mə na sı nı ve rən “ke ren” kəl mə-
si də bur dan ya ra nıb.  

  Müasir fran sız di lin də «водка» 
sö zü nün iki cür ya zı lı şı na rast 
gə li nir – pol yak di lin də ki 
“wod ka”, rus di lin də ki “vod-
ka”.

  Qa ra və ağ kər gə dan, de mək 
olar ki, tünd boz, açıq boz və 
qəh və yi rəng lər də olur. Son-
ra Bri ta ni ya ko lo nist lə ri yan lış 
ola raq “wijd” sö zü nü (“ağ”) 
“whi te” ki mi qə bul et di lər. 

Hal bu ki, bu söz “wi de”,  yə ni 
“en li” ol ma lıy dı. Çün ki kər gə-
da nın hə min  nö vü nün en li, 
ye kə ağ zı olur. Ağ kər gə dan lar 
mey da na gəl dik dən son ra ağ zı 
dar olan la rı qa ra kər gə dan ad-
lan dır ma ğa baş la dı lar.

  Cəb hə yə yol la nan Bri ta ni ya 
əks-kəş fi y ya tı nın ilk tank çı la rı 
be lə şayiə ya yır lar ki, rus hö-
ku mə ti İn gil tə rə dən iç mə li su 
üçün sis tern si fa riş edib. Tank-
lar da də mir yo lu ilə sis tern fpr-
ma sın da gön də ri lib. İlk tank-
la rın bö yük lü yü və for ma sı 
bu ver si ya ya ta ma mi lə uy ğun 
gə lir di. Məhz bu na gö rə tank 
be lə ad la nır. (İn gi lis di lin dən 
çe vi rən də tank sö zü – “bak”, 
“sis tern” ki mi tər cü mə edi lir). 
Ma raq lı dır ki, əv vəl cə bu sö zü 
tər cü mə edib son ra ye ni dö yüş 
ma şı nı nı “lə yən” ad lan dı rıb lar.

  Ən tu tum lu və çə tin tər cü mə 
edi lən söz ya qan di lin də ki 
“ma mih la pi na ta pai” sö zü dür. 
Bu söz təx mi nən “bir-bi ri nə 
ümid lə bax maq, iki sin dən bi ri 
qar şı tə rə fi n əli nin çat ma dı ğı, 
an caq et mək is tə di yi ni et mə si” 
ki mi tər cü mə edi lir. Ma raq lı-
dır ki, ya qan di li nin iş lən di yi 
bu gün kü Çi li də hə min dil də 
yal nız bir adam da nı şır. 

  “La da Ka li na” av to mo bi li-
nin Fin lan di ya üçün ix rac adı 
– “La da 119”-dur. Be lə ki, fi n 
di lin dən tər cü mə də Ka li na – 
“şaq qıl tı”, “gu rul tu”, “cin gil-
ti” və “taq qıl tı” de mək dir. 

  Bots va na nın pul va hi di – pu la 
tər cü mə də “ya ğış” de mək dir. 
Pu la sö zü, həm çi nin,  qu raq lıq 
öl kə lər dən bi ri nin di lin də “sa-
lam la maq” de mək dir.

Tər cü mə, tər cü mə çi və xa ri ci 
dil lər haq qın da afo rizm lər
  Ki tab tər cü mə et mə yin çox 
üsu lu var. On lar dan ən yax-
şı sı bu işi tər cü mə çi yə hə va lə 
et mək dir. 

Dmit riy Paş kov
  Ka nar ada la rı nın adı la tın 
di lin dən tər cü mə də be lə səs-
lə nir – İt ada sı. Mən hə mi şə 
bur da nə sə kə lək ol du ğu nu 
hiss edir dim... 

Vla di mir Bo ri sov
  Ori ji nal tər cü mə dən səhv dir. 

Xor xe Luis Bor xes
  Tər cü mə edil miş şeir ori ji na-
lı ol du ğu ki mi ifa də et mə li-
dir. 

Yu lian Tu vim 
  Tər cü mə - tər cü mə çi nin nü-
fu zu dur. 

Kor ney Çu kovs ki
  Tər cü mə qra vü r dən baş qa bir 
şey de yil; müs təs na ko lo ri ti 
var. 

Pyer Buast

  Şeir tər cü mə də məhv olur. 
Ro bert Frost.

  İn gi lis di lin dən tər cü mə edən 
rus tər cü mə çi lə ri – maarif 
uzun qu laq la rı dır

Vla di mir Na bo kov
  Al man di li ni öy rən mək üçün 
hə yat çox qı sa dır. 

Ri çard Por son
  Əgər ro ma lı lar əv vəl cə la-
tın di li ni öy rən səy di lər, bu 
qə dər tor pa ğı is ti la et mə yə 
vaxt la rı qal maz dı. 

Hen rix Hey ne
  İn gi lis di li sa də dil dir, am ma 
çə tin dir. Bu dil düz gün tə ləf-
füz edil mə yən xa ri ci dil lə rin 
bi rin dən iba rət dir. 

Kurt Tu xols ki
  Bə ləd çi ni in gi lis di lin də ba şa 
düş mək ki fa yət dir ki, bü tün 
iza hat la rı çə tin ba şa dü şü lən 
həd də gə ti rə sən. 

Mark Tven
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Cey hun HA CI BƏY Lİ

Hə lə gənc yaş la rı mız dan üç yaş bö-
yük qar da şım Üze yir lə mə ni mu si-
qi cəlb edir di. Qa ra ba ğın özü nün 
tə biəti, xü su sən onun mə də niy yət 

mər kə zi Şu şa ro man tizm və ya ra dı cı ruh la do-
lu idi. Qa ra bağ da do ğul muş Ha cı Hü sü, Qar-
yağ dıoğ lu ki mi xa nən də lər və Sa dıq can ki mi 
tar zən lər da hi lər lə mü qa yi sə olu na bi lər di. Pe-
şə kar ol ma yan bir çox xa nən də və tar zən də var 
idi ki, öz ifa la rı ilə heç də pe şə kar lar dan ge ri 

qal mır dı. Ana tə rəf dən qo hum la rı mız ara sın da 4 xa nən də, 3 tar zən 
var idi. On lar kef məc lis lə ri ni xoş la yan, mu si qi hə vəs ka rı olan im-
kan lı adam la rın xa hiş lə ri ilə on la rın zi ya fət lə rin də çalıb-oxu yar dı-
lar. 

Qar da şım Üze yi rin də, mə nim 
də yax şı sə si miz var idi (Al lah 
ver gi si) və tez lik lə məşq lər sa yə-
sin də klas sik mu si qi mi zin in cə-
lik lə ri nə yi yə lən mə yə nail ol duq 
(Mu ğam və dəst gah lar, təs nifl  ər, 
mah nı lar da xil ol maq la). Vo-
kal təm rin lə ri sə sin in ki şaf et di-
ril mə si üçün va cib dir. Bu, bi zə 
asan ba şa gəl mir di. Be lə ki, mən 
ata mın və cid di, ailə hə ya tı gə-
tir mə di yin dən şən li yi sev mə yən 
da yıımın ya nın da oxu ma ğa uta-
nır dım. 

Teatr la ilk ta nış lı ğı mız təh sil 
al dı ğı mız Şu şa “Rus-ta tar mək tə-
bi”nin mü di ri Ha şım bəy Və zi ro-
vun tə şəb bü sü ilə səh nə ləş di ri lən 
Əb dür rə him bəy Haq ver di ye vin 
“Da ğı lan ti faq” əsə rin də iş ti rak 
et mək lə baş la mış dı. Ro lu muz isə 
çox da mü rək kəb de yil di: biz me-
şə də gəz mə li və be lə bir mah nı 
oxu ma lı idik:
“Əs mə ba di sə ba, əs mə
Dəy mə yel lər o tel lə rə
Şa nə vur ma o tel lə rə
Dad əlin dən...”

Biz pər də ar xa sın da oxu ma lı 
idik, son ra səh nə yə çı xan da əsə-
rin qəh rə ma nı Nə cəf bə yin meyi-
ti ni gö rüb, qa çıb qış qır ma lı idik: 
Vay, bur da bir ölü var”.

Biz öz ro lu mu zu mü vəff  ə qiy-
yət lə ifa edir dik (çox lu tə rifl  ə nir-
dik). Am ma bu ki çik epi zod bi zi 
teat ra ya xın laş dı rır dı. “Da ğı lan 
ti faq”dan baş qa Ha şım bəy Və zi-
ro vun tü kən məz tə şəb büs kar lı ğı 
sa yə sin də mək tə bin bi na sın da və 
er mə ni Xan də mi ro vun teatr za-
lın da müəl lim lə rin də iş ti ra kı ilə 
Axun do vun, Tols to yun və baş qa-
la rı nın əsər lə ri səh nə ləş di ril miş di. 
Bu mu si qi li ge cə lər dən bi rin də iki 
tə lə bə nin ifa sın da, idil lik, mu si qi li 
dialoq la Məc nun və Ley li ilə ta nış 
ol muş duq. Fü zu li nin bu ro man tik 
poema sı nın sü je ti mək təb dən əv-
vəl də bi zə ta nış idi. Ona gö rə də 
bu qı sa çı xış biz də də rin üz bu rax-
mış dı. Bi zim cə miy yət üçün ne cə 
də fay da lı möv zu idi!

“Ley li və Məc nun” ope ra sı nı 
ya rat maq ide ya sı isə Ba kı da rus 
və ital yan trup pa la rı nın açıq çı-
xı şı na ba xan dan son ra qə ti ləş di. 
Möv zu su “Ley li və Məc nun”a 
ya xın olan “Ro meo və Cül yett  a”, 
“Tris tan və İzol da”, “Tra viata”, 
“Tos ka” bi zə də rin tə sir et di. 

Sen ti men tal lıq, ro man ti ka ya 
meyl li lik qa ra bağ lı la rın ca nın-
da dır. Ba kı ya gə lə nə dək qar da-
şım Üze yir Qo ri Müəl lim lər Se-
mi na ri ya sın da təh sil al mış dı və 
sk rip ka nı, not sis te mi ni ora da 
öy rən miş di. Tə til lər də Şu şa ya gə-
lən də, çal ğı sı nı ci la la yar dı, mən 
isə Av ro pa mu si qi si nin ele ment-
lə rin dən, ope ra və ro mans lar dan 
xə bər tut ma ğa im kan ta par dım. 
Öz növ bəm də, Üze yi ri də doğ ma 
mu si qi miz də ki ye ni lik lər dən ha li 
edər, bu və di gər mu ğa mı onun 
ya dı na sa lar dım.

***
Ba kı da teatr la ta nış olan dan 

son ra hə lə Şu şa da doğ muş ide-
ya cid di ləş di. Tə şəb büs Şu şa da 
ol du ğu ki mi, Ba kı da da qar da-
şı ma məx sus idi. O mə nim də 
fi k ri mi so ru şur du. 1907-ci ilin 
ya zın da biz işə baş la dıq. “İs la-
miy yə” meh man xa na sın da qa-
lır dıq. Ata-ana mız isə bö yük qar-
da şım Zül fü qar la əya lət də idi. 
Biz mət nin üzə rin də iş lə yir dik, 
da ha çox Fü zu li dən ol maq la və 
elə özü mü zün dü züb-qoş du ğu-
mu zu da mət nə ar tır maq la, li rik 
nöm rə lə ri mə nim sə yir dik. Vo kal 
nöm rə lər üçün mu ğa mı se çir dik. 
Xalq mu si qi sin dən və ya ori ji nal 
mo tiv li təs nifl  ər dən də is ti fa də 
edir dik. Üze yir bun la rı no ta kö-
çü rür və təd ri cən xor ifa sı üçün 
po li fo ni ya ya ra dır dı. Qar da şım 
po li fo nik ənə nə lə ri təd ri cən xor 
çı xış la rı na gə ti rir di. Mə lum dur 
ki, bi zim mu si qi, ümu miy yət lə, 
bü tün şərq mu si qi si po li foni ya ya 
ma lik de yil, uni son və ok ta va ilə 
ki fa yət lə nir. Po li fo ni ya nın bi zim 
mu si qi də is ti fa də si ni Üze yir tət-
biq et di. Be lə lik lə, o, bu mü hüm 
is la hat la rın pione ri ol du. 

Dost lar dan az adam bu tə şəb-
büs dən xə bər dar idi. Ta nın mış 
dra ma tur qu muz Əb dür rə him-
bəy Haq ver di ye vin bu iş də iş ti-
ra kı çox qiy mət li idi. O, Av ro pa 
mu si qi si nə və not sis te mi nə bə ləd 
ol du ğu üçün bi zə də yər li məs lə-
hət lər ve rir di. Gə lə cək də, ta ma-
şa lar dan bi rin də o hətt  a Üze yi rin 
əvə zi nə di ri jor luq da et di. 

İş hiss olun ma dan irə li lə di və 
bir ne çə ay ər zin də par ti tu ra ar-
tıq ha zır ol du. Ar tıq ta ma şa ba-
rə də dü şün mək, mü na sib or kestr 
və ar tist lər tap maq vax tı çat mış-
dı. Üze yir keç miş se mi na ri ya 
yol daş la rın dan iba rət sim li or-
kestr ya rat dı. Şərq or kest ri bir tar 
(Uzun Zey nal ça lır dı), bir ka man-
ça dan (er mə ni Oha nes) iba rət idi. 
Son ra lar Üze yir çox səs li or kestr 
ya rat dı. Ar tist lə ri tap maq isə çə-
tin idi. Ope ra üçün güc lü səs tə-
ləb olu nur du. Dram ar tist lə ri nin 
sə si yox idi, xa nən də lər isə səh-
nə də oxu mur du lar. 

Məc nun ro lu nu oy na maq üçün 
isə həm güc lü akt yor luq həm də 
səs la zım idi. Ley li ni tap maq da 
müş kül mə sə lə idi. Mü səl man qa-
dın la rı səh nə yə çıx maz dı lar. Uzun 
ax ta rış dan son ra biz şə hər uyez-
din də xid mət edən Mə həm məd-
hü seyn Sa rab lı nı Məc nun ro lu 
üçün tap dıq. Sə si var idi, hə vəs kar 
ki mi bir çox dram əsər lə rin də çı xış 
et miş di. Bir söz lə, səh nə də da yan-
ma ğı ba ca rır dı. Ley li ro lu nu biz 
əmi miz oğ lu Əh məd Ha cı bəy li yə 
tap şır dıq. O, in cə be li, bəs tə bo yu, 
na zik sə si ilə qa dın il lü zi ya sı ya ra-
dır dı (əl bətt  ə ki, qa dın ge yi min də).

Üze yi rin tə kid li xa hiş lə ri ilə mən 
İbn Sa lam ro lu nu oy na ma lı ol dum. 
Məc nu nun ata sı ro lu na biz ko lo rit-
li adam olan Mir zə Mux ta rı tap dıq. 
Əs lən Qa ra bağ dan olan qo ca müəl-
lim, mu ğam bi li ci si idi. Ca van lıq-
da gur olan sə sin dən də əla mət lər 
qal mış dı. Mu ğa mı bil mə si ona 
özü nəinam lı lıq, va cib lik kop lek si 
ve rir di. Bu xü su siy yət lə, han sı ki, 
za val lı qo ca öz zəifl  i yi ni giz lət mək 
is tə yir di, onun la iş lə mək cə tin lə şir-
di. Məşq za ma nı yer siz imp ro vi zə-
lər et mə si, çox lu zən gu lə lər vur ma-
sı on dan da tərs olan tar ça lan Uzun 
Zey na lı özün dən çı xa rır dı: “Ay 
Mir zə, di qu tar də...”

O da tez ca vab ve rir di: – Rəh-
mət li yin oğ lu, qoy maz san mu si-
qi mi ta mam eli yim?...

Mir zə Mux tar, ümu miy yət lə, 
mə zə li adam idi... Bü tün bun la ra 
bax ma ya raq, o öz ro lu nun öh də-
sin dən yax şı gə lir di.

Ley li nin ata sı nın ro lu gənc hə-
vəs kar İm ran Qa sı mo va tap şı rıl-
dı. Xo reoq ra fi  ya işi isə mə nim 
mək təb yol da şım Bəh ram Və zi-
ro va. Bəh ram gil 5 qar daş idi lər. 
On lar haq qın da de yir di lər ki, 
ayaq la rın da kı qüv vət baş la rın da 
ol say dı, Qa ra ba ğın yi yə si olar dı-
lar.

Bəh ra mın imp ro vi zə si çox 
uğur lu alın dı. Ərəb rəqs lə ri ni 
heç vaxt gör mə miş küt lə hey-
ran ol muş du. Hal bu ki heç ba let-
meys ter özü də heç vaxt bu rəqs-
lə ri gör mə miş di. 

Məşq üçün ge niş yer tap maq 
la zım idi, Ley li nin ata sı – İm ran 
Qa sı mov bö yük za lı olan evi ni 
tək lif et di. Məşq lə rin ço xu ora da 
ke çi ril di. La kin İm ran Qa sı mo-
vun bö yük qar da şı Ha cı Qa sı-
mov bu işə çox spek tik ya na şır dı. 
Ona elə gə lir di ki – həm də tək cə 
ona yox – biz əl çat maz, fan tas tik, 
mü səl man alə mi nin ger çək lik lə ri 
ilə bir ara ya sığ ma yan, pis bir iş 
gör mə yə ça lı şı rıq. 

Məşq lə ri ha ra da im kan tap saq, 
ora da ke çi rir dik. İlk vaxt lar da 
ifa çı lar ara sın da bö yük qa rı şıq lıq 
var idi. Ha mı fərq lən mək üçün 
səh nə qa nun la rı nın və ro lun tə-
ləb et di yi də qiq lik dən kə na ra çı-
xır dı. Xü su sən, Mir zə Mux tar əsl 
“en fant ter rib le” (is la ho lun maz 
uşaq – red.) idi. O, par ti tu ra nın 
tə ləb lə ri ni ye ri nə ye tir mək dən 
da ha çox öz bi li ci lik pres ti ji nin 
qay ğı sı na qa lır dı. 

Xor da oxu yan la ra da çı xış lar 
za ma nı sı ra nı göz lə mə yi, dö yüş-
çü lə rə dö yüş za ma nı hə yə can-
lan ma ma ğı və zər bə lə ri ni mu si-
qi nin tem pi nə uy ğun laş dır ma ğı 
öy rət mək çə tin idi. 

İşin əsas his sə si qar da şım 
Üze yi rin üzə ri nə dü şür dü. Bə-
zən ge cə saat 2-yə, 3-ə qə dər 
mə lək səb ri ilə, am ma inad la 
iş lə yir, mu si qi li-vo kal səh nə 
ifa çı lı ğı nın ahəng dar an samb lı-
nı ya rat ma ğa ça lı şır dı. Mən də 
öz gü cüm da xi lin də ona kö mək 
edir dim. 

Bi zim Azər bay can da ilk ope-
ra nı ya rat maq tə şəb bü sü müz 
bə zi qa baq cıl adam la rın – Ni cat 
Cə miy yə ti nin üzv lə ri nin ma raq 
və sim pa ti ya sı nı cəlb et miş di. 
On lar dan bə zi lə ri işi mi zin cid-
di ləş di yi ni gö rüb ilk ope ra nın 
ya ra dı ma sın da da ha ya xın dan 
iş ti rak et mə yə baş la dı lar. Zən-
gin və məş hur Aşur bə yov lar 
nəs li nin nü ma yən də si olan İsa 
bəy Aşur bə yov da həm çi nin. İsa 
bəy «İr şad» qə ze ti ni ma liy yə ləş-
di rən xey riy yə çi idi. Bu qə ze tin 
re dak to ru ta nın mış Azər bay can-
türk pub li sis ti və si ya si xa di mi 
Əh məd Bəy Ağaoğ lu son ra dan 
Tür ki yə Mil li Məc li si nə de pu-
tat se çil miş di. Mən də, Üze yir 
də «İr şad» qə ze ti ilə əmək daş lıq 
et miş dik. İsa bəy Üze yir lə dost 
ol du ğu üçün bi zə əlin dən gə lən 
kö mə yi et mə yə ça lı şır dı.

Nə ha yət, göz lə di yi miz gün 
gəl di. Ha mı hə yə can lı idi, xü-
su sən də müəl lifl  ər. Ta ma şa nın 
bü tün ağır lı ğı son ana dək yo rul-
ma dan gər gin məşq lər ke çi rən 
Üze yi rin üs tü nə düş müş dü. 

Ayın ta ri xi də ya dım dan çı xıb, 
hətt  a möv süm də-am ma 1908-ci 
il ol du ğu xa ti rim də dir. Üze yir 
di ri jor çu bu ğu nu qal dır dı və ma-
raq dan gə ri lə rək Ta ğı yev teat rı nı 
ağ zı na can dol du ran seyr çi lə rin 
in ti zar la göz lə di yi ta ma şa baş-
lan dı... 

Ar xiv ma te rial la rı əsa sın da 
ça pa ha zır la dı: Qı zıl gül AB DİN

P.S. Cey hun bəy xa ti rə lə ri ni rus 
di lin də ya zıb. Araş dır ma çı la rın qə-
naəti nə gö rə, bu xa ti rə lər də bə zi 
ad lar yan lış gös tə ri lib. Bu na bax-
ma ya raq, bu əl yaz ma ta ri xi ba xım-
dan qiy mət li dir. Cey hun Ha cı bəy li 
ya zı nın gi riş his sə sin də özü nü ope-
ra nın həm müəl li fi  ki mi təq dim edib. 
Ope ra nın ilk afi  şa sın da da müəl lif 
ki mi Üze yir və Cey hun Ha cı bə yov-
la rın adı gös tə ri lib. Bu nun la be lə, 
Cey hun bə yin mu si qi təh si li nin ol-
ma ma sı və xa ti rə lə rin də də işə yal-
nız tex ni ki tə rəf dən kö mək et di yi ni 
yaz ma sı “Ley li və Məc nun” ope ra-
sı nın müəl lifl  i yi nin yal nız Üze yir 
Ha cı bə yo va məx sus ol du ğu nu söy-
lə mə yə əsas ve rir. Cey hun Ha cı bəy li 
öz ya zı sın da ope ra nın ilk ta ma şa sı-
nın han sı ta rix də baş tut ma sı nı də-
qiq xa tır la ma dı ğı nı ya zıb. Tə bii ki, 
uzun il lə rin ağır mü ha ci rət hə ya tı, 
ba şı na gə lən lər Cey hun bə yin de tal-
la rı unut ma sı na sə bəb ola bi lər di. 
Müs tə qil Azər bay can da isə bu ta-
ri xi hər kəs əz bər bi lir: 12 yan var, 
1908-ci il...

***

na zik sə si ilə qa dın il lü zi ya sı ya ra-
dır dı (əl bətt  ə ki, qa dın ge yi min də).

lə ri gör mə miş di. edir dim. 

Bi zim Azər bay can da ilk ope-
ra nı ya rat maq tə şəb bü sü müz 
bə zi qa baq cıl adam la rın – Ni cat 
Cə miy yə ti nin üzv lə ri nin ma raq 
və sim pa ti ya sı nı cəlb et miş di. 
On lar dan bə zi lə ri işi mi zin cid-
di ləş di yi ni gö rüb ilk ope ra nın 
ya ra dı ma sın da da ha ya xın dan 
iş ti rak et mə yə baş la dı lar. Zən-
gin və məş hur Aşur bə yov lar 

İlk Azər bay can ope ra sı 
ne cə ya ran dı?
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Sultan Mehmetin şeiri 
Osmanlı sultanı, İstanbulu fəth edən Sul-

tan Mehmet Fateh, dövrünün ən böyük 
islam alimlərindən biri hesab olunurdu. 
Onun irfani elmə bələdliyi dövrünün 

ən böyük islam və xristian dini liderlərinin sa-
vadından geri qalmırdı. Fateh çoxlu məktəblər 
açdırmış, getdiyi yerlərdə məscidlər inşa etmiş və 
dövlətin idarə olunması üçün «Qanunnamə» hazır-
latmışdı. Sultan Mehmet, eyni zamanda, şeirlər də qələmə alırdı. Onun 
Məhəmməd peyğəmbərə yazdığı bir şeir günümüzəcən gəlib çatıb.

***
Sənin təninə dəyməyən,
Yağışı istəmərəm,
Mehi istəmərəm.
Sənə yanmayan ulduzu istəmərəm.

Bülbüllər cəh-cəh vuracaqsa, 
sənin haqqında desin,
Səndən oxumayan bülbülü
Nə söyləsə, dinləmərəm.

Həsrətim sən olacaqsan,
Yansın ürəyim,
Vüsalı sən olmayan vətəni,
Qürbəti istəmərəm, vətəni istəmərəm.

Səndən qeyri bir eşqlə kül olsa qəlbim,
Bu qəlbi istəmərəm,
Sonu sənə çıxmayan yolu,
Yönü istəmərəm, yolu istəmərəm.

Qəlbini fəth eləyəcəksə, 
Keçərəm min Sinanı birdən,
Yoxsa nəyimə gərəkdi bu fəth,
İstəmərəm Misiri, istəmərəm cahanı.

Mən Sultan Mehmetəm!
Önündəyəm İstanbulun,
Yandıraram bu şəhəri,
Üzündə bir təbəssümün üçün.

Mən sənin ümmətinəm,
Sənsən mənim əfəndim,
Səndən qeyri, səndən başqa,
Əfəndi istəmərəm, sevgi istəmərəm.

Şair Nitsşe
Böyük alman fi losofu Fridrix Nitsşe 

bəşəriy yətə əsasən sanballı fəlsəfi  əsərləri-
ylə bənzərsiz töhfə verib, özündən sonrakı 
fi losof, yazar, siyasətçi, musiqiçi və digər 

peşələrə məxsus adamlara böyük təsir göstərib. 
Onun qələmindən bir sıra poetik əsərlər də çıxıb.  
«İnsani, həddən artıq insani – azad şüurlar üçün 
kitab» əsərindən bir parçanı oxucuların diqqətinə çatdırırıq. 

Dostlar arasında son söz
1.
Xoşdur bərabər susmaq,
Daha da xoşdur bərabər gülmək
Göy üzünün ipəksayaq pərdəsi altında
Söykənmək kitablara və yosuna,
Dostlarla bərabər alçaq və uca qəhqəhələrlə
Hər birimiz parlaq ağ dişlərimizi göstərə-göstərə.
Əgər yaxşı elədimsə, susaq,
Əgər pis elədimsə, gülək
Və yenidən bir az pis davranmaq üçün,
Daha pis eləyək, daha pis gülək,
Ta ki qəbrə girənədək.
Dostlar! Yaxşı! Nə deyirsiniz?
Amin! Bir daha görüşənədək!
2.
Üzr istəmə! Bağışlama!
Siz xoşbəxt, könlü rahat adamlar,
Mənim bu qeyri-adi kitabıma,
Qulaq, ürək və sığınacaq verin!
Doğrudan da, dostlarım,
Mənim qeyri-adiliyim lənət kimi yaranmadı!
Axtaranda nə tapdısa,
Həmin kitabda vardımı?
Səfehlər legionundan bir adamı şərəfl əndirin!
Bu səfehin kitabından öyrənin
Necə ağıl başa gəlir – “ağlın başına”!
Onda, dostlar, nə deyirsiniz?
Amin! Bir daha görüşənədək!

Hazırladı: NƏRİMAN

Zə ma nə mi zin ən uğur lu 
ya zı çı la rın dan bi ri ki-
mi ta nı nan Sti ven Kinq 
çox say lı best sel ler lə riy-

lə fəxr elə yə bi lər. Onun “Ki ta-
bı ne cə yaz ma lı?” əsə ri qis mən 
proq ram, qis mən me muar, qis-
mən isə hə yat haq qın da dü şün-
cə lə ri dir. S.Kinq hə min ki ta bı 
av to mo bil qə za sı na dü şən dən 
son ra qə lə mə alıb. Hə min sar sın-
tı dan son ra o, hə ya ta və sə-
nə ti nə mü na si bə ti ni 
də yi şib. Ya zı çı nın ki-
ta bın dan bə zi fi  kir-
lə ri təq dim edi rik:

  Təs vir ya zı çı tə xəy yü-
lün dən baş la yır, oxu cu tə-
xəy yü lün də ba şa ça tır.

  Siz dən xa hiş elə di yim ye ga-
nə şey bu dur: yax şı yaz ma ğa 
ça lı şın, yad da sax la yın ki, da-
nı şı ğı yaz maq in sa nın zəifl  i yi, 
“o, de di” yaz maq tan rı la rın 
ka mil li yi dir.

  Hər şey bun dan baş la yır: hər 
də fə yaz ma ğa baş la yan da 
ma sa nı kün cə qo yun, özü-
nü zə ma sa nın ni yə ota ğın 
or ta sın da ol ma dı ğı nı xa tır la-
dın. Hə yat – sə nət üçün sis tem li 
ya şa maq de yil. Hər şey ta ma mi lə 
ək si nə dir. 

  Açıq de yi rəm: əgər si zin oxu maq 
üçün vax tı nız yox dur sa, yaz maq 
üçün də vax tı nız yox dur. Vəs sa-
lam.

***
Rey Bred be ri “Ya zı çı lıq sə nə ti-

nin ze ni” ki ta bın da tək cə ya zı çı lıq 
təc rü bə si ni bö lüş mür, həm də öz 
pe şə sin dən zövq al ma sı ilə yad da 
qa lır. Ki tab da ya zı çı nın öz bioq ra-
fi  ya sı ilə üs lu bu nun for ma laş ma sı 
və nəş riy yat lar la işi vəh dət təş kil 
edir. Müd rik lik və en tu ziazm la 
do lu olan ki tab Bred be ri nin ya zı çı-
lıq ma ni fes ti he sab olu nur:

  Si zin rəng, for ma və dün ya qav-
ra yı şı nı zı kəs kin ləş di rən ki tab la rı 
oxu yun.

  Hə qi qət dən öl mə mək üçün bi zə sə-
nət la zım dır.

  Mə də niy yə ti miz bə zən xə zi nə, bə-
zən zi bil ki mi sə pə lə nir.

***
Lar ri Fil lips “Er nest He min quey 

ya zı çı lıq haq qın da” ki ta bın da ya zır 
ki, o, is rar la ya zı çı lı ğın əbəs vaxt it-
ki si ol du ğu nu id dia edir di. Bu nun la 
be lə, He min quey öz he ka yə lə rin də, 
mək tub la rın da, mü sa hi bə lə rin də və 
hətt  a xü su si mə qa lə lə rin də bu pe-
şəy lə bağ lı dü şün cə lə ri ni bö lü şür-
dü. Fil lips onun ya zı çı şəx siy yə ti və 
pe şə si nin ən va cib cə hət lə ri ni əks et-
di rən fi  kir lə ri ni top la yıb:

  Bü tün yax şı ki tab la rın bir cə hə-
ti var ki, on lar ger çək li yə ox şa yır. 
Hə min ki tab la rı oxu yan da hiss elə-

yir sən ki, elə bil, bü tün ha di sə-
lər sə nin ba şı na gə lib. Son ra 

sə nə elə gə lir ki, hər şey – 
xe yir-şər, riq qət, töv bə, 
kə dər, in san lar, yer lər, 

hətt  a ha va da sə nə məx-
sus dur. Bun la rı adam la ra ve rə 
bi lir sən sə, de mə li, ya zı çı san.

  Sim vo lizm-fi  lan yox dur. 
Də niz də niz dir. Qo ca qo ca dır. 
Oğ lan oğ lan dır, ba lıq da ba lıq dır. 
Köpək balığının ha mı sı ey ni dir, 
yax şı, ya pisi yox dur. Adam la rın 
haq qın da mü la hi zə yü rüt dük lə-
ri sim vo lizm zir-zi bil dən baş qa 
bir şey de yil. O bi ri tə rəf də baş 
ve rən lər sə nin müəy yən bi li yə 
ma lik olan da gör dük lə rin dir.
  Öm rüm bo yu sö zə elə bax-

mı şam, san ki on la rı ilk də fə dir gö-
rü rəm.
  Bi rin ci si is te dad, həm də bö yük 
is te dad la zım dır. Kip lin qin is te-
da dı ki mi. Son ra şəx si in ti zam. 
Flo be rin şəx si in ti za mı ki mi. Son-
ra hə min nəs rin ne cə ola ca ğı ba rə-
də ay dın tə səv vür və sax ta lıq dan 
qo run maq üçün ey ni lə Pa ris də ki 
metr-eta lon ki mi müt ləq vic dan 
la zım dır. Ar dın ca ya zı çı dan in tel-
lekt və tə mən na sız lıq, ən baş lı ca sı 
isə sa la mat qal maq ba ca rı ğı tə ləb 
olu nur. Bü tün bu xü su siy yət lə ri 
bir şəxs də tap ma ğa cəhd gös tə rin. 
Bu nun la ya na şı, hə min şəxs onu 
tapdalayıb əzən bü tün tə sir lə rin 
öh də sin dən gəl mə yi ba car ma lı dır. 
On dan öt rü ən va cib şey sa la mat 
qal maq – axı vax tı az dır – və işi ni 
axı ra çat dır maq dır.

  Yax şı ya zı çı nın ən bö yük is te da dı 
yax şı qu rul muş, st res sə  da vam lı 
xal tu ra de tek to ru dur. Bu, ya zı çı 
ra da rı dır, bü tün yax şı müəl lifl  ər-
də var.

***
Gör kəm li rus ya zı çı sı Kons tan tin 

Paus tovs ki tə biət haq qın da mək təb  
he ka yə lə ri nin müəl li fi  ki mi qə bul 
olun sa da, ya ra dı cı lıq pro se si nin saf-
çü rük edil mə si nə xey li vaxt ayı rır dı. 
O, ya zı çı sə nət kar lı ğı ba rə də bü tün 
fi  kir lə ri ni ədə biy yat çı lar üçün ən li rik 
və sait olan “Qı zıl qı zıl gül” ki ta bın da 
top la yıb. Onun fi k rin cə, ya zı çı rəng lə ri 
rəs sam qə dər ta nı ma lı dır. Onun ki ta-
bın da fay da lı məs lə hət lər dən çox dil 
qar şı sın da hey ran lıq nə zə rə çar pır.

  Fi kir dü şün cə lər, duy ğu lar və yad-
daş qeyd lə ri ilə do lu olan in san 
bey nin də il dı rım ki mi ça xır. Bü-
tün bun lar se zil mə dən, as ta-as ta, 
qa çıl maz part la yış ya ra nan sə viy-
yə yə dək yı ğı lır. Hə min mə qam da 
bü tün o sı xıl mış və hə lə müəy yən 
qə dər qar ma qa rı şıq dün ya il dı rım 
do ğu rur.

  Heç vaxt fi  kir ləş mək ol maz ki, bu 
mo ruq ko lu, o or kestr də ki ağ saç lı 
çal ğı çı nə vaxt sa ya za ca ğım he ka-
yə üçün mə nə la zım ola caq, ona 
xü su si diq qət lə, hətt  a xü su si sə-
nət kar lıq la bax ma lı, mü şa hi də elə-
mə li yəm. Mü şa hi də elə mək, ne cə 
de yər lər, “xid mə ti borc”, iş gü zar 
niy yət dir. Hətt  a ən uğur lu mü şa-
hi də lə ri be lə zor la nəs rə da xil et mək 
ol maz. Vax tı ça tan da on lar öz lə ri 
gə lib, yer lə ri ni tu ta caq lar.

6 söz dən iba rət he ka yə lər
Bir də fə bö yük Ame ri ka ya zı cı sı Er nest He min quey cə mi 6 

söz dən iba rət olan, ha mı nı tə sir lən di rə cək ən ki çik he ka yə 
yaz maq üçün mər cə gi rir. Ya zı çı mər ci “Uşaq bo tin lə ri sa tı-
lır. Ge yil mə yib.” he ka yə si ilə udur. Hə min vaxt dan onun 

təc rü bə si çox la rı na ma raq lı gə lir. Bir sı ra ya zı çı lar 6 söz dən iba rət, 
oxu cu nu tə sir lən dir mə yə, təəc cüb lən dir mə yə və hey rət lən dir mə yə 
qa bil olan ta rix çə lər qə lə mə al ma ğa can atır lar.

Hə min tip də ya zıl mış he ka yə-
lər dən bə zi lə ri ni təq dim edi rik.

  Yad lar. Dost lar. Ya xın dost lar. 
Sev gi li lər. Yad lar.

  “Nöm rə ni səhv sal mı sı nız”, - 
ta nış səs eşi dil di.

  Sər ni şin lər, si zin lə in di da nı-
şan ka pi tan de yil.

 Mən doğ ma ru hu tap dım. O isə 
tap ma dı.

 Pa ra şüt sa tı ram: in di yə dək 
açıl ma yıb, aza cıq lə kə lə nib.

 Qı zıl to yu muz dur. Bir nə fər lik 
ma sa si fa riş et mi şəm.

 Bu gün ye ni dən ana mın tə səv-
vü rün də can lan dım.

  Səy yah də fə lər lə işa rə ver di, 
Yer sə su sur du.

 Mən evə qı zıl gül gə tir dim. Açar 
düş mə di.

 Axır anam mə nə üzü mü qırx-
ma ğı öy rət di.

  Sın mış qa baq şü şə də ya zıl mış-
dı: “Gənc  ər-ar vad”.

  Ya taq ota ğı mız. İki səs. Qa pı nı 
dö yü rəm.

 Mən tul lan dım. Son ra isə fi k ri-
mi də yiş dim.

 Ək sim elə in di cə mə nə göz vur-
du.

 Ba ğış la əs gər, biz bo tin lə ri cüt 
sa tı rıq.

 O şü şə dən öz ar va dı nın qa ti li ni 
ye diz di rir.

 Özü nü yaş lı sa yır dı. Bö yü dü. 
Tə xəy yü lü nü itir di.

bı ne cə yaz ma lı?” əsə ri qis mən 
proq ram, qis mən me muar, qis-
mən isə hə yat haq qın da dü şün-
cə lə ri dir. S.Kinq hə min ki ta bı 
av to mo bil qə za sı na dü şən dən 
son ra qə lə mə alıb. Hə min sar sın-
tı dan son ra o, hə ya ta və sə-
nə ti nə mü na si bə ti ni 
də yi şib. Ya zı çı nın ki-
ta bın dan bə zi fi  kir-

Təs vir ya zı çı tə xəy yü-
lün dən baş la yır, oxu cu tə-
xəy yü lün də ba şa ça tır.
Siz dən xa hiş elə di yim ye ga-
nə şey bu dur: yax şı yaz ma ğa 
ça lı şın, yad da sax la yın ki, da-
nı şı ğı yaz maq in sa nın zəifl  i yi, 
“o, de di” yaz maq tan rı la rın 

Hər şey bun dan baş la yır: hər 
də fə yaz ma ğa baş la yan da 
ma sa nı kün cə qo yun, özü-
nü zə ma sa nın ni yə ota ğın 
or ta sın da ol ma dı ğı nı xa tır la-  Si zin rəng, for ma və dün ya qav-

ra yı şı nı zı kəs kin ləş di rən ki tab la rı 

 Bü tün yax şı ki tab la rın bir cə hə-
ti var ki, on lar ger çək li yə ox şa yır. 
Hə min ki tab la rı oxu yan da hiss elə-

yir sən ki, elə bil, bü tün ha di sə-
lər sə nin ba şı na gə lib. Son ra 

sə nə elə gə lir ki, hər şey – 
xe yir-şər, riq qət, töv bə, 
kə dər, in san lar, yer lər, 

hətt  a ha va da sə nə məx-
sus dur. Bun la rı adam la ra ve rə 
bi lir sən sə, de mə li, ya zı çı san.
 Sim vo lizm-fi  lan yox dur. 

Də niz də niz dir. Qo ca qo ca dır. 
Oğ lan oğ lan dır, ba lıq da ba lıq dır. 
Köpək balığının ha mı sı ey ni dir, 
yax şı, ya pisi yox dur. Adam la rın 
haq qın da mü la hi zə yü rüt dük lə-
ri sim vo lizm zir-zi bil dən baş qa 
bir şey de yil. O bi ri tə rəf də baş 
ve rən lər sə nin müəy yən bi li yə 
ma lik olan da gör dük lə rin dir.
 Öm rüm bo yu sö zə elə bax-

mı şam, san ki on la rı ilk də fə dir gö-

Məş hur lar ya zı 
pro se si haq qın da



Ədə biy yat ta ri xin də, 
de mək olar ki, bü tün 
məş hur əsər lə rin özü-
nə məx sus sirr pər də si 

var. Bir çox ki ta bın ta rix çə si or-
ta ya müx tə lif sir lər çı xa rır. Be lə 
əsər lə rin bir ne çə si ni qə ze ti mi zin 
oxu cu la rı na təq dim edi rik.

  Məş hur in gi lis ya zı çı sı Aqa ta 
Kris ti nin “Ağ at mülkü” po-
ves tin də təs vir et di yi tal li ad lı 
zə hər bir ne çə nə fə rin hə ya tı nı 
xi las edib. 1977-ci il də Lon don 
xəs tə xa na la rın dan bi ri nə na-
mə lum xəs tə li yə tu tul muş bir 
qız gə ti ri lir. Po ves ti oxu muş 
tibb ba cı la rın dan bi ri qı zın 
tal li ilə zə hər lən di yi ni ba şa 
dü şür. Be lə lik lə, xəs tə ni xi las 
et mək müm kün olur.

  Rey Bred be ri nin “Fran geyt üz-
rə 451 də rə cə” ro ma nı nın adı 
tə sa dü fi  se çil mə yib. Bred be ri 
bu tem pe ra tur da ka ğı zın öz-
özü nə alı şıb yan dı ğı nı zənn 
edir miş. Bu səhv in for ma si-
ya nı ona yan ğın xid mə tin də 
iş lə yən dost la rı ve rib. Əs lin-
də, ka ğı zın alov lan ma sı üçün 
tem pe ra tur Sel si üz rə 450 də rə-
cə dən bir qə dər ar tıq ol ma lı dır. 

  Corc Oruel lin “1984” ro man-
an tiuto pi ya sın da də fə lər lə 
vur ğu la dı ğı məş hur “İki də fə 
iki be şə bə ra bər dir” düs tu ru 
müəl li fi n ağ lı na so vet “Be şil-
li yi dörd il də ye ri nə ye ti rək!” 
şüarı nı eşi dən də gə lib. 

  1965-ci il də C.R.Tol ki nin 
“Hob bi ta” ro ma nı nı ABŞ-da 
yum şaq üz qa bı ğı ilə çap edib-
lər. Ki ta ba il lüst ra si ya çə kən 
Bar ba ra Re minq to nun mətn-
dən qə tiy yən xə bə ri yox imiş. 
Bu na gö rə də nəş rin üz qa bı-
ğın da şir, iki də və qu şu və na-
mə lum ağac pey da olub.

  Lev Tols toy “Hərb və sülh” 
ro ma nı na gü vən siz mü na si-
bət bəs lə yib. O, 1871-ci ilin 
yan va rın da Afa na si Fe tə be-
lə bir mək tub gön də rib: “Çox 
xoş bəx təm. Bir da ha “Hərb və 
sülh” ki mi uzun si cil lə mə yaz-
ma ya cam”.

  XIX əsr də Ni ko lay Qo qo-
lun “Ağıl dan bə la” əsə rin də 
oy na maq dan bo yun qa çı ran 
akt ri sa lar hə rə kət lə ri ni be lə 
əsas lan dı rır dı lar: “Mən abır lı 
qa dı nam. Por noq ra fi k səh nə-
lər də oy na mı ram!”.

  Coan Roulinq “Har ri Pott  er 
və fəl sə fi  daş” ro ma nı nı 1995-
ci il də bi ti rib. Onu yayımını 

təşkil elə mə yə ra zı la şan ədə bi 
agent əl yaz ma nı 12 nəş riy ya ta 
gön də rib, am ma hər yer də ki-
ta bın ça pın dan im ti na edib lər. 
Yal nız bir il dən son ra Lon do-
nun ki çik “Blooms bury” nəş-
riy ya tı tək lifl  ə ra zı la şıb. Am-
ma nəş riy ya tın baş re dak to ru 
əmin idi ki, Roulinq uşaq ki-
tab la rı ilə uğur qa za na bil məz, 
hətt  a ona daimi iş lə məş ğul ol-
ma ğı da məs lə hət gö rüb.

  Sti ven so nun məş hur “Də fi  nə-
lər ada sı” ro ma nın da be lə bir 
mah nı var: “On beş adam ölü-
nün san dı ğı üs tün də. Yo-xo-xo 
və bir şü şə rom!” Mən ti qə gö-
rə, “Yo-xo-xo”nu qul dur la rın 
gü lü şü ki mi qə bul et mək olar. 
Am ma bu ifa də ni hər han sı işi 
birlikdə gö rərkən in gi lis də niz-
çi lər iş lə dir di lər.

  Yan Fle minq Ya may ka da quş la rı 
mü şa hi də edən vaxt Ceyms Bond 
ad lı or ni to lo qun ki ta bı ilə ta nış 
olub. Bu ad qı sa lı ğı, qey ri-ro man-
tik li yi və çox adi li yi ilə onun gə lə-
cək “Ro yal” ka zi no su ad lı ro ma-
nı nın qəh rə ma nı üçün mü na sib 
ada çev ri lir. Bu fakt “Öl, an caq 
in di yox” fi l min də öz ək si ni ta pıb. 
Film də ədə bi qəh rə man Ceyms 
Bond or ni to loq Ceyms Bond adı 
al tın da Ku ba ya ge dir. 

 Mark Tven id dia edir di ki, 
onun “Tom Soy ye rin ma cə-
ra la rı” ki ta bı əl yaz ma sı ya zı 
ma ki na sın da çap olu nan ilk 
ədə bi əsər dir. Am ma təd qi-
qat çı lar id dia edir lər ki, ilk 
be lə bir ki tab elə Tve nin özü-
nün “Mis si si pi də hə yat” əsə-
ri dir. 
   Alek sandr Puş ki nin ”Yev-
ge ni One gin” mən zum ro-
ma nın da be lə sə tir var:  
“Pən cə rə yə ba xır, mil çək öl-
dü rür dü”. Bu ra da “mil çək” 
sö zü bir ba şa mə na sın da 
yox, “spirt li iç ki” mə na sın-
da iş lə nir.

  Min  bir ge cə na ğıl la rın da 
Ələd din əv vəl cə çin li olub.

  Ed qar Al lan Po nun 1938-ci il-
də qə lə mə al dı ğı “Ar tur Qor-
don Pi min ma cə ra la rı haq-
qın da po vest” he ka yə sin də 
gə mi nin qa sır ğa ya düş dü yü 
və dörd də niz çi nin sal üzə rin-
də xi las ol duq la rı epi zod var. 
Ər zaq la rı ol ma dı ğın dan on lar 
püşk at maq la bir nə fə ri ye mək 
qə ra rı na gə lir lər. Hə min qur-
ban isə Ri çard Par ker olur. 
1884-cü il də ger çək yax ta ba tır, 
dörd nə fər qa yıq da xi las olur-
lar. On la rın Po nun he ka yə si ni 
oxu yub-oxu ma dıq la rı mə lum 
de yil, am ma nə ti cə də onlar... 
adı Ri çard Par ker olan mat-
rosu ye yib lər.

  Ceyn Os ten “Vü qar və qə rəz” 
ro ma nı üzə rin də iş lə mə yə 
baş la yan da heç hələ 21 ya şı 
ta mam ol ma mış dı. Na şir lər 
əl yaz ma nı ge ri qay tar dı lar. 
Yal nız 15 il dən, 1811-ci il də  
“Ağıl və hiss” ro ma nı uğur 
qa za nan dan son ra ya zı çı, nə-
ha yət, ilk əsə ri ni nəşr et di rə 
bil di.
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Hər tər cü mə
bir təcrübədir
Mil li mə də niy yət lər dən 

hər han sı bi ri tək cə öz 
çeş mə lə rin dən de yil, 
həm də baş qa xalq la-

rın mə nə vi sər və tin dən fay da la nır 
və öz növ bə sin də, on la ra müs bət 
tə sir gös tə rir, on la rı zən gin ləş di-
rir. Xalq la rın mə nə vi sər vət lə ri nin 
vəh də ti ni ya rat maq da bə dii tər cü-
mə sə nə ti ol duq ca bö yük rol oy na-
yır. Tə sa dü fi  de yil ki, tər cü mə çi lə ri 
xalq lar ara sın da kör pü sa lan lar ad-
lan dı rı rıq.

Tər cü mə çi və tər cü mə nə zə riy yə-
çi si Y. Rya şent sev «Ən yax şı tər cü mə 
necə olur?» sualı na be lə ca vab ve rib: 
«Əgər ikin ci dil də ya ra dı lan əsər ori-
ji na lın oyat dı ğı təəs sü ra ta mak si-
mum də rə cə də ya xın tə sir oya da bi-
lir sə, onu ideal tər cü mə he sab et mək 
olar»

Bə dii tər cü mə sa hə sin də realist 
tər cü mə mək tə bi nin on il lər dən bə ri 
da vam edib gəl miş çox qiy mət li təc-
rü bə yə və mü tə rəq qi klas sik ənə nə-
lə rə əsas la nan qə naəti 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 ma lı, 
mü qa bil di lin lek sik, sin tak tik, üs lu bi 
im kan la rı nı təs vir və ifa də va si tə lə ri-
nin əsa sın da oxu cu la ra çat dır ma lı dır.

Onu da qeyd et mə yə də yər ki, 
biz uzun müd dət dün ya ədə biy ya tı-
nı, xü su sən Av ro pa klas sik lə ri ni rus 
di lin dən tər cü mə edir dik. İn di isə 
ümu mi mə də ni yük sə li şi mi zi gös tə-
rən amil lər dən bi ri də bu dur ki, Av-
ro pa və bir sı ra baş qa xalq la rın ən 
yax şı el mi və ədə bi əsər lə ri ni ori ji nal-
dan tər cü mə edən mü tə xəs sis lə ri miz 
ye ti şib. Çər kəz Qur ban lı, Vi la yət Ha-
cı yev, Sa bir Mus ta fa, Əli hə sən Şir-
van lı, Yu sif Sa va lan, Hə mid Ar zu lu 
və di gər zi ya lı la rı mı zın mü vəff  ə qiy-
yət lə ri tər cü mə lə ri ni sırf Azər bay-
can ədə bi di lin də, ana di li nin bə dii 
va si tə lə ri nə, gö zəl li yi nə əsas la na raq, 
ori ji na lın bə dii gö zəl li yi ni du yub bə-
dii ob raz la rı ba ca rıq la tər cü mə et mə-
sin də dir. Məhz be lə tər cü mə lər mil li 
ədə biy ya tı zən gin ləş di rə bi lər.

Tər cü mə et di yi di lin in cə lik lə ri-
nə bə ləd ol maq dan baş qa, mü tər cim 
həm də ori ji na lın məx sus ol du ğu xal-
qın məişə ti ni, əx la qı nı, adət-ənə nə-
lə ri ni, hə yat tər zi ni yax şı bil mə li dir. 
Yal nız be lə ol duq da o, xalq hə ya tı nın 
löv hə lə ri ni de yil, xal qın fi  kir, dü şün cə 
tər zi ni də tər cü mə də əks et di rə bi lər.

Əl bətt  ə, bə dii əsər tər cü mə edən 
şəxs önün də ki sə nət ka rın duy ğu və 
hə yə can la rı nı həs sas lıq la qav ra ma lı, 
on la rı ya şa ma ğı ba car ma lı, ob raz lı 
ifa də lə rin ma hiy yə tin də ki zə rifl  i yi 
al maq, mü qa bil dil də ya rat maq is te-
da dı na ma lik ol ma lı dır.

Tər cü mə me xa ni ki iş de yil, ya ra dı-
cı lıq dır. Tər cü mə çi gə rək bə dii gö zəl-
li yi də rin dən du yan ol sun, ürə yi nin 
qa nı nı, hə ra rə ti ni, eh ti ras la rı nın gü-
cü nü, fi k ri nin işı ğı nı tər cü mə nin yax-
şı çıx ma sı na sərf et sin. Bu ba xım dan 
Hayn rix Hay ne nin qiy mət li bir fi k ri 
ya da dü şür: «O ri ji na lın hər fi  ni, hətt  a 
də qiq fi k ri ni qram ma ti ka nı öy rə nib 
söz eh ti ya tı na ma lik olan hər kəs tər-
cü mə də ve rə bi lər. La kin əsə rin ru-
hu nu tər cü mə et mək hər ada mın işi 
de yil». Bö yük sə nət ka rın yüz il əv vəl 
söy lə di yi fi  kir bu gün də öz əhə miy-
yə ti ni itir mə yib.

Prof. Ə.B.QUBATOV
Azərbaycan Dillər Universiteti

(Oğ ru Mes rop haq qın da rə va yət)

Er mə ni təb li ğa tı nın ən se vim li “ar qu ment lə rin dən” bi ri “er-
mə ni lə rin əlifb  a sı olan da azər bay can lı lar mil lət ki mi möv-
cud de yil di lər” ifa də si dir. Mil lət və et no ge nez mə sə lə si ni 
alim-et noq rafl  a rın öh də si nə bu ra xıb tə rifl  ə nən “er mə ni əlif-

ba sı”na diq qət ye ti rək.
Gö rü rük er mə ni sal na mə çi si 

Moisey Xo ren li nin yaz dı ğı ki mi, 
“er mə ni di li üçün qə dim hərfl  ər 
(ya zı işa rə lə ri, ya zı lar)” ya rat-
ma ğı dü şü nən və özü nü bu işə 
həsr edən, ağır zəh mət lə müx tə lif 
üsul la ra əl atan “er mə ni əlifb  a sı-
nın ya ra dı cı sı Mes rop Maş to s”un 
əmə li ni araş dı ran da mə lum olur 
ki, o, adi bir hay qa raoğ ru su dur! 
Sa də cə,  efi opi ya lı la rın əlifb  a sı-

nı oğur la yıb, oğur lan mış hərfl  ə-
rin fo ne tik mə na la rı nı yu xa rı da 
qeyd edil di yi ki mi qa rış dı rıb və 
nə ti cə də “bö yük” hay “ix ti ra”sı 
mey da na gə lib.  

Bu nun üçün çox mu ağıl lı ol-
maq la zım dır? Hər han sı əlifb  a nı 
bu cür oğur la maq olar. Mə sə lən, 
la tın və ya ki ril əlifb  a sı nı gö tü-
rüb hərfl  ə rə baş qa fo ne tik mə na 
ver mək, bü tün dün ya da onu “ye-

ni” ya ra dıl mış əlifb  a ki mi  qə lə-
mə ver mək olar. Bə li, “da hi ya nə” 
kəşf hə qi qə tən “ağır əmək” və 
“müx tə lif üsul la ra əl at maq” tə-
ləb edir miş. 

Bu hə min yu xu dur ki, son ra 
Moisey Xo ren li  “ye ni” əlifb  a nın 
ne cə ol du ğu nu dərk edib? 

Gə lin, gül mək üçün ta rix çi nin 
yaz dı ğı na nə zər ye ti rək: 

“O nə yu xu da dır, nə ayıq dır, 
an caq daş üzə rin də ya zan əli  ru-
hu nun nə zər lə ri nə açıl mış hal-
dadır. Daş da, qar ki mi, ciz gi lə rin 
izi ni sax la yıb. Mes ro pun gö zü nə 
tək cə bu gö rün mə yib, bey ni nin 

na mə lum da ma rın da bü tün tə-
fər rüat la r yı ğı lıb qa lıb. Və Mes-
rop dualar dan cu şə gə lə rək, bi-
zim ya zı mı zı ya ra dıb...”

Er mə ni lə rin fəxr et dik lə ri “əlif-
ba”la rı adi bir pla giatın nə ti cə siy miş!

Tən di ri, la va şı, dol ma nı, bala-
banı, xa şı, xal ça la rı, yüz lər lə xalq 
mah nı la rı nı, da ha doğ ru su, Fri-
ki ya, Şər qi An tal ya (öz yer lə ri-
nə ye ni et no nim ver mək üçün 
mə nim sə dik lə ri Er mə nis tan) və 
Per si ya dan keç mək lə Fra ki ya dan 
Qaf qa za şə rəf siz cə si nə köç edib 
baş qa xalq lar da ilk də fə gör dük lə-
ri nə var sa, hər şe yi  öz ad ı na çı xan 
er mə ni dən bun dan ar tıq nə göz lə-
mək olar?! Gö rü nür, bü tün bu ye-
mək re sept lə ri ni, mu si qi not la rı nı, 
to xu ma tex no lo gi ya la rı nı və xal ça 
na xış la rı nı da er mə ni lər nü fuz lu 
oğ ru la rı Mes rop ki mi “yu xu da 
gö rüb”lər. Əgər gün lə rin bi rin-
də  efi opi ya lı la rı on la rın kəş fi  ni 
“oğur la maq”da gü nah lan dır sa lar, 
heç də təəc cüb lən mə yin!

Ta mil la ƏLİ YE VA

(Oğ ru Mes rop haq qın da rə va yət) na mə lum da ma rın da bü tün tə-

Er mə ni yox, Efiopi ya əlif ba sı

ge ni One gin” mən zum ro-
ma nın da be lə sə tir var:  
“Pən cə rə yə ba xır, mil çək öl-
dü rür dü”. Bu ra da “mil çək” 
sö zü bir ba şa mə na sın da 
yox, “spirt li iç ki” mə na sın-
da iş lə nir.

Məş hur
ki tab la rın sir lə ri



Ham let Xa nı za də haq qın da 
dü şü nən də ilk ola raq To pal Tey-
mur ya da dü şür. Hər də fə bu 
te le vi zi ya ta ma şa sı na ba xan da 
onun ya rat dı ğı To pal Tey mu-
run sərt gör kə mi uzun za man 
göz lə ri mi zin qar şı sın dan çə kil-
mir. Akt yor bu ob ra zın açıl ma sı 
üçün elə ori ji nal üs lub se çib ki, 
ta ma şa çı is tər-is tə məz ob ra zın 
əzə mə ti, zəh mi qar şı sın da do-
nub qa lır.

Te le vi zi ya ya gə lə nə qə dər 
Ham let Xa nı za də nin teatr da, 
“Də li yı ğın ca ğı”, “İb lis”, “Ölü-
lər” və di gər ta ma şa lar da bü tün 
qəl bi və ru hu ilə ya rat dı ğı nə qə-
dər qəh rə man lar olub. Hər də fə 
səh nə yə çı xan da ta ma şa çı al qış la-
rı nın ar dı-ara sı kə sil mə yib. Mir zə 
Cə li lin “Də li yı ğın ca ğı”nda Mol-
la Ab ba sı, Nə ri man Hə sən za də-
nin “Ata bəy lə ri”ndə Ni za mi ni, 
Na zım Hik mə tin “Şöh rət və unu-
du lan adam”ın da dok to ru sə nət-
kar mə ha rə ti ilə ya ra dıb. 

Ki no ya gə li şi isə 70-ci il lə rə tə-
sa düf edib. İlk də fə onu “O qı zı 
ta pın” fi l min də ki no re jis sor Hə-
sən Se yid bəy li çə kib. Özü nü təs-
diq edən dən son ra Ka mil Rüs-
təm bə yo vun “Axı rın cı aşı rım” 
fi l min də rol alıb. To fi q Ta ğı za də-
nin “Yed di oğul is tə rəm” fi l min-
də ki Gi zir ob ra zı nı yə qin ki, çox-
la rı xa tır la yır. “Ar xa dan vu ru lan 
zər bə”də ya rat dı ğı İmaş ta mam 
baş qa amp luada iş lən miş bir ob-
raz dır.

“Qətl gü nü” fi l min də ki Sə-
di Əfən di nin, za ma nın min bir 
əzab la rın dan keç miş bu in sa-
nın bü tün ağ rı la rı nı mə ha rət lə 
ya şa yıb, ta ma şa çı ya da ya şa da 
bil miş di. Va qif Mus ta fa ye vin 
“Ya ra maz”ın da oy na dı ğı za vod 
di rek to ru nun ob ra zı isə akt yo-
run müasir rol la rın da öh də sin-
dən us ta lıq la gəl di yi ni bir da ha 
təs diq edir.

İl dı rım lı yol lar da
Ham let Xa nı za də 1941-ci il 

iyu nun 5-də Ba kı nın Şa ğan qə sə-
bə sin də dün ya ya göz açıb. Or ta 
təh si li ni də bu ra da alıb. Uşaq-
lıq dan akt yor lu ğa ma ra ğı olub. 
Bu hə vəs on da har dan ya ra nıb, 
ya xın la rı da bil mir. Ata sı Bə bir 
ki şi onu akt yor gör mək is tə mir-
di. Bə bir ki şi oğ lu nun ad lı-san-
lı hə kim ol ma sı nı ar zu la yır dı. 
Am ma ba la ca Ham le tin qəl bin-
də baş qal dı ran akt yor luq hə və si 
hər şe yə qa lib gə lir. Sə nəd lə ri ni 
xəl və ti apa rıb Teatr İns ti tu tu na 
ve rir. 

Mü ha ri bə nin dəh şət li ağ rı la-
rı nı hə lə kör pə li yin də çə kən bu 
uşa ğın ta le yin də ağ rı lı mə qam-
lar ki fa yət qə dər idi. Onun uşaq-
lı ğı İkin ci dün ya mü ha ri bə si nin 
dəh şət li qov ğa la rı na tə sa düf et-
miş di. Xü su si lə də, ağ lı kə sən-
dən ma raq la bax dı ğı fi lm lər gənc 
Ham le tin ar zu la rı nı məhz bir 
is ti qa mə tə yö nəlt miş di. Ham-
let Xa nı za də 1961-ci il də Azər-
bay can Döv lət Aka de mik Mil li 
Dram Teat rın da işə baş la yır. Bu 
möh tə şəm səh nə də ilk də fə han-

sı ro lu oy na yıb, kim lər lə tə rəf-
mü qa bi li olub, bil mi rik. Am ma 
onun rol la rı nın sı ra sı na boy la-
nan da hey rət lən mə yə bil mir sən. 
Son də rə cə fərq li və zid diy yət li 
su rət lə ri akt yor öz ru hun dan, 
var lı ğın dan ke çi rə rək ne cə də 
us ta lıq la ya ra da bil miş di: Hə sən 
Səb bah (“Xəy yam”), İb lis (“İb-
lis”), Qa car (“Va qif”), Mol la Ab-
bas (“Də li yı ğın ca ğı”), Ni za mi 
(“Ata bəy lər”), Dok tor (“Şöh rət 
və ya unu du lan adam”), An to ni-
no (“Fır tı na”) və baş qa la rı. Əgər 
bir az da diq qət ye tir sək, Ham let 
Xa nı za də nin məhz han sı müəl-
lifl  ə rin əsər lə rin də özü nü bir 
akt yor ki mi ta pa raq təs diq et di-
yi haq qın da mü fəs səl dü şün cə-
yə sa hib ola bi lə rik. Tə bii ki, ilk 
növ bə də, onun məf tun ol du ğu, 
sev di yi dra ma turq lar var dı: Hü-
seyn Ca vid, Mir zə Cə lil, Şeks pir, 
Na zım Hik mət, Sə məd Vur ğun, 
İl yas Əfən di yev, Nə ri man Hə-
sən za də, Anar, Yu sif Sə mə doğ lu 
və baş qa la rı. Ham let Xa nı za də 
Meh di Məm mə dov, Hö ku mə 
Qur ba no va, Əliağa Ağa yev, 
Ağa sa dıq Gə ray bəy li, İs ma yıl 
Os man lı, İs ma yıl Da ğıs tan lı ki-
mi müq tə dir sə nət ko ri fey lə ri ilə 
bir yer də ça lı şıb. Tan rı nın ba ğış-
la dı ğı is te dad öz ye rin də, Mil li 
Dram Teat rı Ham let Xa nı za də 
üçün bir mək təb idi. O, us tad lar-
dan öy rə nə rək həm də öz mək tə-
bi ni ya ra dır dı.

Ki no nun seh ri
Unu dul maz akt yo run ya ra-

dı cı lı ğın da ikin ci bir mər hə lə ni 
ki no da kı xid mət lə ri təş kil edir. 
“Yed di oğul is tə rəm”, “Axı rın cı 
aşı rım”, “Ar xa dan vu ru lan zər-
bə”, “Şə hə rin yay gün lə ri”, “Qı-
zıl uçu rum”, “Ba bək”, “Bir Cə-
nub şə hə rin də”, “İn san məs kən 
sa lır”, “İs tin taq da vam edir”, 
“Qa tır Məm məd”, “Qəm pən cə-
rə si”, “Qə rib cin lər di ya rın da”, 
“Mö cü zə lər ada sı”, “Ni za mi”, 
“To pal Tey mur”, “Ya ra maz”, 

“Can sı xı cı əh va la t”... və nə ha-
yət, “Qətl gü nü” fi l min də ya-
rat dı ğı müx tə lif xa rak ter li ob-
raz lar da Ham let Xa nı za də nin 
özü nə məx sus ori ji nal yo zu mu 
ye nə də hiss olun maq da dır. O, 
bu ob raz la rı elə ya ra dıb ki, han-
sı sa ikin ci bir ifa çı haq qın da dü-
şün mək be lə ağ ıla gəl mir. 

“Qətl gü nü” fi l mi, Sə di Əfən-
di ob ra zı akt yo run so nun cu işi 
olur. Film ek ran la ra çı xan da o, 
ar tıq hə yat da yox idi. Fil min səs-
lən di ril mə si ni Fuad Po la dov öz 
üzə ri nə gö tü rür. Hə yat yol da şı 

Nailə xa nım xa tır la yır ki: “Çə-
ki liş lər za ma nı, bəl kə də gün də 
ne çə yol ölüb-di ri lir di. Film də-
ki dövr lə bağ lı ədə biy ya tı oxu-
duq ca öz-özü nə de yir di: “Gör 
biz ne cə bö yük bir mil lə tin 
öv lad la rı yıq”. Təəs süf ki, 
bi zim mil li ta le yi mi zin 
əks-sə da sı olan bu fi l mə 
Ham let siz bax dıq”.

Hə ya tın bu aman sız-
lı ğı im kan ver mə di ki, 
Ham let Xa nı za də ya-
rat dı ğı ob ra zın ta ma-
şa çı lar tə rə fi n dən ne cə 
ma raq la qar şı lan dı ğı-
nın şa hi di ol sun.

Han sı rol da çə kil-
mə sin dən ası lı ol ma-
ya raq, akt yor oy na dı ğı 
ro lun mə su liy yə ti ni gö zəl 
dərk edir di. O, re jis sor lar la 
çox asan dil ta pır dı. Ol duq-
ca sə mi mi, iş gü zar bir in san 
idi. Onu ta nı yan lar de yir di lər 
ki, ek ran da ya rat dı ğı qəd dar, 
zəhm li ob raz lar dan fərq li ola raq, 
Ham let heç vaxt in san la rın qəl bi-
nə to xun maz dı.

Ham let Xa nı za də id dialar la 
ya şa ma yan çox bö yük akt yor 
idi. Də fə lər lə eti raf edər di ki, 
ən bö yük xoş bəxt li yi ta ma şa çı 
sev gi sin də ta par mış.

Ma raq lı dır ki, onun is tər teatr da, 
is tər sə də ki no da ya rat dı ğı ob raz-
lar həm ka mil li yi nə, həm ya şı na, 
həm də zid diy yət li mə qam la rı na 
gö rə çox mü rək kəb dir lər. Hey rət 
et mə yə bil mir sən ki, bu tə zad-
lı ob raz la rı Ham let Xa nı za də 
ca van ya şın da ne cə us ta lıq la 
ya ra da bi lib?! Akt yor var 
ki, ya şı 80-i haq la yıb, 
am ma yad da qa lan ka-
mil bir ro lu yox dur. 
Cə mi 49 il ömür 
sür müş Ham let Xa-
nı za də 80-ə ya xın 
fi lm də unu dul ma-
yan, bir-bi ri nə bən zə-
mə yən, ma raq lı ob-
raz lar ya ra dıb. 

Fa ciənin fa ciəsi
Ta ma şa lar la pa ra lel həm ra dioya, 

həm ki no çə ki liş lə ri nə ge dən, daim 
iş ba şın da olan akt yor heç vaxt səh-
hə tin dən şi ka yət et mə yib. Mü tə-
ma di ola raq, id man la məş ğul olub, 
sağ lam hə yat tər zi sü rüb. Am ma 
qı zı Ay gün Xa nı za də nin de di yi nə 
gö rə, 20 Yan var və son ra kı ha di sə-
lər ona pis tə sir et miş di: “1990-cı il 
yan va rın 19-dan 20-nə ke çən ge cə 
akt yor dos tu Bür cə li Əs gə rov la şə-
hə rə get di. Sə hə rə qə dər evə gəl-
mə di lər. Sən de mə, ge cə sə hə rə cən 

şə hər də şə hid lə rin cə na zə lə ri nin 
da şın ma sın da adam la ra yar dım 
edib, xəs tə xa na ya ge dib. Əlin dən 
nə gə lir sə, et mə yə ça lı şıb. 20 Yan-
var da gü nor ta dan son ra evə gəl-
di lər. Elə və ziy yət dəy di ki, söz lə 
de mək müm kün de yil. Özü nə yer 
ta pa bil mir di. Bür cə li Əs gə rov ana-
mı kə na ra çə kib de di ki, “Ay Nailə, 
bu nu ev dən ba yı ra çıx ma ğa qoy-
ma. Yox sa, ürə yi part la ya caq”. 

Dos tu nun de di yi ki mi də olur. 
1990-cı il fev ra lın 2-də Şə hid lər 
Xi ya ba nı na ge dən Ham let Xa nı-
za də nin bey ni nə qan sı zdı.

Də fə lər lə səh nə də Ham let Xa nı-
za də nin tə rəf-mü qa bi li ol muş xalq 
ar tis ti Şə fi  qə Məm mə do va nın bir 

fi k ri xa tır lan dıq ca xiff  ət do ğu-
rur: “Biz onu qo ru ya bil mə-

dik. Elə in cə ürə yi dəh şət-
lər için də qo ru maq mı 

olar dı?” 20 Yan var fa-
ciəsin də mil lə ti mi zin 
ağır dər di ni çə kə bil-
mə di Ham let. Ana la-
rın, ba cı la rın fər ya dı-
na, in san la rın fa ciəli 
ölü mü nə döz mə di. 

Haq sız lıq onu 
için dən da ra 
çək di. Şə hid lər 
Xi ya ba nın da - 
mü qəd dəs ün-

van da ürə yi 
da yan dı.

LEYLA
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Teatr və ki no mu zun 
qüd rət li akt yor la-
rın dan olan əmək-
dar ar tist, res pub li-

ka Döv lət mü ka fa tı laureatı 
Ham let Xa nı za də cə mi 49 il 
ömür sü rüb. Bu unu dul maz 
akt yor ya ra dı cı lı ğı bo yu can-
lan dır dı ğı ob raz la rı ilə mə də-
niy yə ti mi zin elə zir və lə ri ni 
fəth edib ki, ya rat dıq la rı hə-
mi şə ya şar olub. Güc lü ya ra-
dı cı po ten sialı olan Ham let 
Xa nı za də zən gin da xi li alə mə 
və is te da da ma lik idi. Bu sə-
bəb dən də, müx tə lif xa rak-
ter li rol la rı ya rat maq da çə-
tin lik çək mir di. Han sı ro lu 
oy na ma sın dan ası lı ol ma ya-
raq, onun ifa sı hə mi şə ob raz 
can lı və yad da qa lan olur du.

Nailə xa nım xa tır la yır ki: “Çə-
ki liş lər za ma nı, bəl kə də gün də 
ne çə yol ölüb-di ri lir di. Film də-
ki dövr lə bağ lı ədə biy ya tı oxu-
duq ca öz-özü nə de yir di: “Gör 
biz ne cə bö yük bir mil lə tin 
öv lad la rı yıq”. Təəs süf ki, 
bi zim mil li ta le yi mi zin 
əks-sə da sı olan bu fi l mə 
Ham let siz bax dıq”.

Hə ya tın bu aman sız-
lı ğı im kan ver mə di ki, 
Ham let Xa nı za də ya-
rat dı ğı ob ra zın ta ma-
şa çı lar tə rə fi n dən ne cə 
ma raq la qar şı lan dı ğı-

Han sı rol da çə kil-
mə sin dən ası lı ol ma-
ya raq, akt yor oy na dı ğı 
ro lun mə su liy yə ti ni gö zəl 
dərk edir di. O, re jis sor lar la 
çox asan dil ta pır dı. Ol duq-
ca sə mi mi, iş gü zar bir in san 
idi. Onu ta nı yan lar de yir di lər 
ki, ek ran da ya rat dı ğı qəd dar, 
zəhm li ob raz lar dan fərq li ola raq, 
Ham let heç vaxt in san la rın qəl bi-

Ham let Xa nı za də id dialar la 
ya şa ma yan çox bö yük akt yor 
idi. Də fə lər lə eti raf edər di ki, 
ən bö yük xoş bəxt li yi ta ma şa çı 
sev gi sin də ta par mış.

Ma raq lı dır ki, onun is tər teatr da, 
is tər sə də ki no da ya rat dı ğı ob raz-
lar həm ka mil li yi nə, həm ya şı na, 
həm də zid diy yət li mə qam la rı na 
gö rə çox mü rək kəb dir lər. Hey rət 
et mə yə bil mir sən ki, bu tə zad-
lı ob raz la rı Ham let Xa nı za də 
ca van ya şın da ne cə us ta lıq la 
ya ra da bi lib?! Akt yor var 
ki, ya şı 80-i haq la yıb, 
am ma yad da qa lan ka-
mil bir ro lu yox dur. 
Cə mi 49 il ömür 
sür müş Ham let Xa-
nı za də 80-ə ya xın 
fi lm də unu dul ma-
yan, bir-bi ri nə bən zə-
mə yən, ma raq lı ob-

Də fə lər lə səh nə də Ham let Xa nı-
za də nin tə rəf-mü qa bi li ol muş xalq 
ar tis ti Şə fi  qə Məm mə do va nın bir 

fi k ri xa tır lan dıq ca xiff  ət do ğu-
rur: “Biz onu qo ru ya bil mə-

dik. Elə in cə ürə yi dəh şət-
lər için də qo ru maq mı 

olar dı?” 20 Yan var fa-
ciəsin də mil lə ti mi zin 
ağır dər di ni çə kə bil-
mə di Ham let. Ana la-
rın, ba cı la rın fər ya dı-
na, in san la rın fa ciəli 
ölü mü nə döz mə di. 

Haq sız lıq onu 
için dən da ra 
çək di. Şə hid lər 
Xi ya ba nın da - 
mü qəd dəs ün-

van da ürə yi 
da yan dı.

LEYLA

sı ro lu oy na yıb, kim lər lə tə rəf-

üzə ri nə gö tü rür. Hə yat yol da şı 

Nailə xa nım xa tır la yır ki: “Çə-

mə di lər. Sən de mə, ge cə sə hə rə cən za də nin bey ni nə qan sı zdı.

Nailə xa nım xa tır la yır ki: “Çə- Də fə lər lə səh nə də Ham let Xa nı-

Ürə yi Şə hid lər
Xi ya ba nın da
da ya nan akt yor
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Mark Tve nin  xa ti rə löv hə si itib
ABŞ-ın Nyu-York şta tın da El may ra qə bi ris tan-

lı ğın da məş hur ya zı çı Mark Tve nin qə bi-
rüs tü tunc rəng li xa ti rə löv hə si yo xa çı xıb. 
Eni və uzu nu təx mi nən otuz san ti metr 

olan xa ti rə löv hə si nin ke çən ilin de kabr ayı nın 25-i və 30-u ara sı 
oğur lan dı ğı eh ti mal edi lir. Ya zı çı nın qı zı nın si fa ri şiy lə ha zır lan-
mış löv hə də Mark Tven əks olu nub. 

Ha zır da Nyu-York po li si oğur luq la bağ lı araş dır ma apa rır.
1835-ci il də Mis su ri şta tın da do ğul muş, əsl adı Sa muel Lenq horn 

Kle mens olan Mark Tven 1910-cu il də və fat edib.

Ya zı çı Roulinq dən me dia 
maq na tı na sərt ca vab
İ

n gi lis ya zı çı sı J.K.Roulinq 
Pa ris də baş ve rən ter ror ha-
di sə si nə gö rə mü səl man la rın 
mə su liy yət da şı dı ğı nı de yən 

Avst ra li ya me dia maq na tı Ru pert 
Mer do ka çox sərt ca vab ve rib.

Tvitt  er so sial şə bə kə sin də fi k-
ri ni bil di rən Roulinq “Mən xris-
tian do ğul mu şam. Əgər Ru pert 
Mer do kun hə rə kət lə ri nə görə bir 
xristian kimi mən də ca vab de hlik 
daşıyıramsa, kil sə dən im ti na edi-
rəm”. Da ha son ra Roulinq qeyd 
edib ki, Mer do kun mən ti qin dən  
be lə çı xır ki, bü tün xris tian lar or ta 
əsr lər is pan ink vi za si ya sı na gö rə və 
baş qa xris tian ter ror akt la rı na gö-
rə mə su liy yət da şı yır. “Əl-Qaidə” 
ter ror təş ki la tı nın hü cu mu za ma nı 

ölən mü səl man la rın sa yı nın qey-
ri-mü səl man la rın sa yın dan 8 də fə 
çox ol du ğu nu de yən ya zı çı, həm çi-
nin, yan va rın 9-da Pa ris də mar ke tə 
hü cum za ma nı alı cı la rı ölüm dən 
xi las et miş mü səl man Las san Ba ti-
li nin mərd li yin dən də da nı şıb.

Xa tır la daq ki, avst ra li ya lı me dia 
maq na tı ke çən həf tə Tvitt  er so sial 
şə bə kə sin də et di yi açıq la ma sın-
da “bəl kə də mü səl man la rın ço xu 
sülh se vər dir, an caq on la rın için də 
bö yü yən ci had xər çən gi  aş kar edilib 
məhv olunana qə dər  onlar mə su-
liy yət da şı ma lı dır lar”, – de miş di. 
Mer do kun bu tvit-i dörd min adam 
tə rə fi n dən pay la şı lıb və iki min ki şi 
tə rə fi n dən bə yə nil sə də, son ra dan 
kəs kin tən qid hə də fi  nə çev ri lib.

“Qı zıl qlo bus” mü ka fa tı 
təq dim olun du

  “Os kar” dan son ra kino sahəsi üzrə ikin ci nü fuz lu mü-
ka fat sa yı lan “Qı zıl qlo bus”un təq di met mə mə ra si mi 
ke çi ri lib. Lent.az-ın “As so ciated Press” agent li yi nə is ti na-
dən ver di yi mə lu ma ta gö rə, Ka li for ni ya da kı Be ver li-
Hillz şə hə ri nin ey niad lı meh man xa na sın da ke çi ri lən 
təd bir canlı ola raq 160 öl kə də nü ma yiş et di ri lib.

Bu mü ka fa tı Ka li for ni ya da 
ya şa yıb-iş lə yən, Ame ri ka ki no-
su ba rə də xa ri ci mət buat üçün 
ya zan 90 jur na lis tin bir ləş di-
yi Hol li vu dun xa ri ci mət buat 
As so siasi ya sı təq dim edir. Qa-
lib lə ri elan et mək üçün Das tin 
Hoff  man, Con ni Depp, Ka me-
ron Diaz, De mi Mur, Mar tin 
Skor se ze ki mi ul duz lar də vət 
edi lib.

Bu il “Ən yax şı dra-
ma tik fi lm” no mi na si ya-
sın da “Ge cə qon du dan 
olan mil yon çu” qa lib 
olub. Onun la bu ka te-
qo ri ya da “Oxu cu”, “Də-
yi şik lik yol la rı”, “Forst 
Nik so na qar şı” və 
“Ben ca min Batt  o-
nun sir li işi” mü ba-
ri zə apa rıb lar.

“Ge cə qon du dan olan mil yon-
çu” “Ən yax şı sse na ri” no mi na-
si ya sın da da se çi lib. 

Di gər qa lib lər aşa ğı da kı lar dır:
  “Ən yax şı ki şi ro lu” - 

Mik ki Rurk (“Dö yüş çü”)
  “Ən yax şı qa dın ro lu” 

- Keyt Uins let (“Də yi şik lik 
yol la rı”)

  “Ən yax şı ko me di ya fi l-
mi” – “Vik ki Kris ti na Bar se-
lo na” (re jis sor Vu di Al len)

  “Xa ri ci dil də ən yax şı 
fi lm” – “Bə şir lə vals” (İs rail 
ciz gi fi l mi)

  “İkin ci plan da ən yax şı 
ki şi ro lu” - Hit Le cer (“Qa ra 
cən ga vər”)

  “İkin ci plan da ən yax şı 
qa dın ro lu” - Keyt Uins let 
(“Oxu cu”)

  “Ən yax şı ciz gi fi l mi” – 
“Vall-İ”

  “Ən yax şı mu si qi” – 
“Dö yüş çü” (bəs tə kar Brüs 
Sp rinqston)

Ani ta Ek berq 
və fat edib

İ
ta li ya lı re jis sor və sse na rist 
Fe de ri ko Fel li ni nin məş hur 
“Şi rin Hə yat” (Dol ce Vi ta) 
fi l mi nin ul duz akt ri sa sı və 

döv rü nün seks sim vol la rın dan 
sa yı lan is veç li Ani ta Ek berq hə-
ya ta göz lə ri ni yu mub.

Aza din form xə bər ve rir ki, 
83 yaş lı akt ri sa bir müd dət dir 
müali cə al dı ğı Ro ma ya xın lı ğın-
da kı San Raff  aele de Roc ca de 
Pa pa kli ni ka sın da və fat edib.

Əsl adı Kers tin Ani ta Ma rian ne 
Ek berg olan və 1931-ci il də dün ya-
ya gə lən məş hur akt ri sa nın ki no 
kar ye ra sı 19 ya şın da olar kən 1950-
ci il də İs veç gö zə li (Miss Swe den) 
se çil dik dən son ra baş la yıb.

Qeyd edək ki, əf sa nə vi re jis sor 
Fe de ri ko Fel li ni nin “il ham pə-
ri si” ki mi ta nı nan Ek ber qin ilk 
uğur lu ro lu da elə 1960-cı ilin is-
teh sa lı olan “Şi rin Hə yat” fi l min-
də ki Sil vi ya ob ra zı dır.

“Quş lar” fil mi nin 
baş qəh rə ma nı 
dünyadan köçdü

 Məş hur avst ra li ya lı akt yor,  
Alf red Hiç ko kun 1963-cü il-
də çək di yi “Quş lar” fi l mi nin 
baş qəh rə ma nı Rod Tey lor 
və fat edib. Akt yor yan va rın 
7-də Los-An ce les də ki evin də 
85 ya şın da ürək tut ma sın dan 
dün ya sı nı də yi şib. 

Qeyd edək ki, 80-dən çox fi lm 
və se riala çə kil miş Tey lor 1930-cu 
il də Avst ra li ya nın Sid ney şə hə-
rin də do ğu lub. Sid ney İn cə sə nət 
Kol le ci ni bi ti rən Tey lor  ra dioda 
ça lı şıb, da ha son ra Avst ra li ya da 
ki çik rol lar oy na yıb. Və tə nin də 
məş hur laş dıq dan son ra ABŞ-a 
ge dən Tey lor “Div lə rin mə həb-
bə ti”  (1956), “Reynt ri dairə si” 
(1957), “Ay rı-ay rı ma sa lar da” 
(1958) və Alf red Hiç ko kun çək-
di yi “Quş lar” (1963) fi l min də 
yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb.

Al man qə ze ti nə 
də hü cum ol du  
Al ma ni ya da nəşr olu nan “Ham bur ger Mor gen post” qə-

ze ti nə hü cum olub. Sia.az say tı xa ri ci mət buata is ti na-
dən xə bər ve rir ki, hü cu ma sə bə b qə zet də Mə həm məd 
peyğəm bə rin ka ri ka tu ra sı nın dərc olun ma sı dı. Bu ba-

rə də xə bər sayt la rı na al man po li si mə lu mat ve rib. Be lə ki, sə hər 
saat la rın da na mə lum şəxs lər re dak si ya nın alt mər tə bə si nə daş və 
yan dı rı cı kok teyl lər atıb lar. Nə ti cə də yan ğın baş ve rib. Yan ğı na 
dər hal mü da xi lə olu nub və qar şı sı za ma nın da alı nıb. Xə sa rət alan-
lar ba rə də mə lu mat ve ril mir.

Bu ara da Al ma ni ya nın “Bild” nəş ri ya zıb ki, Ame ri ka kəş fi y ya tı 
Pa ris ter ror ak tı nın Av ro pa da ter ror dal ğa sı nın baş lan ğı cı ola ca ğı-
nı is tis na et mir. Be lə ki, ABŞ-ın mil li təh lü kə siz lik agent li yi ci had çı 
qrup la rın da nı şıq la rı nın lent ya zı la rını əl də edə bi lib. 

Xa tır la daq ki, “Əl Qaidə” də bu ba rə də bə ya nat ya yıb. Ter ror təş-
ki la tı nın Yə mən üz rə rəh bə ri Şeyx Ha ris ən Nəz ri de yib ki, kim sə 
Al la ha və onun pey ğəm bə ri nə qar şı çı xar sa, onun hə ya tı təhlükədə 
ol a caq.

Mark Zü ker ber qin 
seç di yi ki tab
best sel ler ol du

  2014-cü ilin so nun da Fa ce-
book so sial şə bə kə si nin ya-
ra dı cı sı Mark  Zü ker berq 
de yib ki, 2015-ci il dən eti-
ba rən iki həf tə də bir ki tab 
oxu ya caq. So sial şə bə kə lər-
də “ilin ki ta bı” qru pu na ar-
tıq 130 000-dən çox is ti fa də çi 
qo şu lub. Zü ker ber qin sa yə-
sin də ABŞ-da ki tab oxu yan-
la rın sa yı  ar tır ki, bu da bir 
ne çə sta tis tik mər kəz tə rə-
fi n dən dər hal qey də alı nır.

Mark Zü ker ber qin oxu maq 
is tə di yi bi rin ci ki tab Moy zes 
Naima nın “The End of Po wer” 
(“Ha ki miy yə tin so nu”) ki ta bı-
dır. Əv vəl lər Ama zon say tın da 
bu ki ta bın rey tin qi 44 369-cu 
yer də idi. Zü ker ber qin bu ba-
rə də açıq la ma sın dan son ra isə 
ki tab si ya hı da 10-cu ye rə yük-
sə lib.

“Qı zıl qlo bus” mü ka fa tı 
“Os kar” dan son ra kino sahəsi üzrə ikin ci nü fuz lu mü-
ka fat sa yı lan “Qı zıl qlo bus”un təq di met mə mə ra si mi 
ke çi ri lib. Lent.az-ın “As so ciated Press” agent li yi nə is ti na-
dən ver di yi mə lu ma ta gö rə, Ka li for ni ya da kı Be ver li-
Hillz şə hə ri nin ey niad lı meh man xa na sın da ke çi ri lən 

Bu il “Ən yax şı dra-
ma tik fi lm” no mi na si ya-
sın da “Ge cə qon du dan 
olan mil yon çu” qa lib 
olub. Onun la bu ka te-
qo ri ya da “Oxu cu”, “Də-
yi şik lik yol la rı”, “Forst 
Nik so na qar şı” və 
“Ben ca min Batt  o-
nun sir li işi” mü ba-

Di gər qa lib lər aşa ğı da kı lar dır:
 “Ən yax şı ki şi ro lu” - 
Mik ki Rurk (“Dö yüş çü”)
 “Ən yax şı qa dın ro lu” 
- Keyt Uins let (“Də yi şik lik 
yol la rı”)
 “Ən yax şı ko me di ya fi l-
mi” – “Vik ki Kris ti na Bar se-
lo na” (re jis sor Vu di Al len)
 “Xa ri ci dil də ən yax şı 

fi lm” – “Bə şir lə vals” (İs rail 
ciz gi fi l mi)
 “İkin ci plan da ən yax şı 
ki şi ro lu” - Hit Le cer (“Qa ra 
cən ga vər”)
 “İkin ci plan da ən yax şı 
qa dın ro lu” - Keyt Uins let 
(“Oxu cu”)
 “Ən yax şı ciz gi fi l mi” – 
“Vall-İ”
 “Ən yax şı mu si qi” – 
“Dö yüş çü” (bəs tə kar Brüs 
Sp rinqston)
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