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Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev yan va rın 20-də Al ma-
ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı na iş gü zar sə fər edib. Ber lin-
də o, Al ma ni ya Fe de ra tiv Res pub li ka sı nın Kans le ri An-
ge la Mer kel lə gö rü şüb. An ge la Mer kel bu sə fə ri iki tə rəfl  i 

mü na si bət lə rin pers pek tiv lə ri nin mü za ki rə si üçün önəm li sə fər ki-
mi də yər lən di rib. Al ma ni ya nın Azər bay can ilə əmək daş lı ğın ge niş-
lən di ril mə sin də ma raq lı ol du ğu nu de yən xa nım Mer kel öl kə mi zin 
Av ro pa nın ener ji tə mi na tı nın şa xə lən di ril mə sin də, TAP, TA NAP 
ki mi nə həng ener ji la yi hə lə ri nin hə ya ta ke çi ril mə sin də, elə cə də 
“Şərq tə rəf daş lı ğı” Proq ra mın da mü hüm rol oy na dı ğı nı bil di rib. 

İki tə rəfl  i mü na si bət lə rin uğur la 
in ki şaf et di yi ni de yən Pre zi dent 
İl ham Əli yev bu sə fə rin əla qə lə ri-
mi zin gə lə cək in ki şa fı ilə bağ lı fi  kir 
mü ba di lə si apar maq üçün yax şı 
im kan ya rat dı ğı nı bil di rib. Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si nə to xu nan döv lət 
baş çı sı Er mə nis ta nın Azər bay ca na 
qar şı da vam edən tə ca vü zü, rəs mi 
Ye re va nın qey ri-konst ruk tiv möv-
qe yi, da nı şıq la rın ha zır kı pro se si 
ba rə də ət rafl  ı mə lu mat ve rib. İl-
ham Əli yev Azər bay can-Av ro pa 

İtt  i fa qı əla qə lə ri nə to xu na raq, bu 
mü na si bət lə rin uğur la in ki şaf et di-
yi ni bil di rib. Gö rüş dən son ra bir gə 
mət buat konf ran sı olub. Kans ler 
An ge la Mer kel və Pre zi dent İl-
ham Əli yev əv vəl cə bə ya nat lar la 
çı xış edib lər. An ge la Mer kel de yib 
ki, iq ti sa diy ya tı di na mik in ki şaf 
edən Azər bay can Al ma ni ya üçün 
əhə miy yə ti ar tan tə rəf daş dır. “Cə-
nub” qaz dəh li zi la yi hə si ni dəs-
tək lə dik lə ri ni qeyd edən An ge la 
Mer kel İl ham Əli yev lə Dağ lıq Qa-
ra bağ mü na qi şə si ba rə də də fi  kir 

mü ba di lə si apar dıq la rı nı de yib. 
“Al ma ni ya da mü na qi şə nin həl lin-
də va si tə çi ol maq is tə yir. Dü şü nü-
rük ki, Av ro pa Şu ra sı, Av ro pa İtt  i-
fa qı bu is ti qa mət də bir tə şəb büs lə 
çı xış edə rək, mü na qi şə nin həl li nə 
müəy yən töh fə si ni ve rə bi lər. Bu-
nun la bağ lı Azər bay can Av ro pa 
Ko mis si ya sı ilə da nı şıq lar apa ra-
caq”. 

Pre zi dent İl ham Əli yev isə bə ya-
na tın da bil di rib ki, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si nin həl li Azər bay can 
üçün priori tet mə sə lə dir. Mü na qi-
şə haq qın da ge niş mə lu mat ve rən 
İl ham Əli yev bil di rib ki, mü na qi-
şə yə bü tün baş qa mü na qi şə lər ki-
mi va hid ya naş ma ol ma lı dır.

Sə fər çər çi və sin də Azər bay can 
Pre zi den ti  Al ma ni ya-Azər bay-
can Fo ru mu nun üzv lə ri, Al ma-
ni ya Bun des ta qı nın de pu tat la rı, 
ko mi tə rəh bər lə ri, bu öl kə nin xa-
ri ci iş lər üz rə fe de ral na zi ri Frank-

Val ter Ştayn ma yer, Mün xen 
Bey nəl xalq Təh lü kə siz lik Konf-
ran sı nın səd ri Volf qanq Fred rik 
İşin ger lə gö rüş lər ke çi rib.

Yan va rın 21-də isə Pre zi dent 
İl ham Əli yev Da vos da ke çi ri-
lən Dün ya İq ti sa di Fo ru mun da 
iş ti rak et mək üçün İs veç rə yə iş-
gü zar sə fə rə gə lib. Azər bay can 
Pre zi den ti Da vos da İran İs lam 

Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Ad-
mi nist ra si ya sı nın rəh bə ri Mə-
həm məd Nə ha vən dian, Av ro pa 
Ko mis si ya sı nın ener ji bir li yi üz-
rə vit se-pre zi den ti Ma roş Şev ço-
viç, Ru si ya Fe de ra si ya sı “Sber-
bank”ının səd ri Ger man Qref,  
“Swiss Re Glo bal Part ners hip” 
şir kə ti nin səd ri Mar tin Par ker lə 
gö rü şüb.

Mi niatür Ki tab Mu ze yi 
Gin ne sin Re kord lar 
Ki ta bın da 

  “İçə ri şə hər” Ta rix-Me mar-
lıq Qo ru ğu nun əra zi sin də 
yer lə şən, dün ya da ilk özəl 
Mi niatür Ki tab Mu ze yi mi-
niatür ki tab la rın dün ya da 
ən bö yük kol lek si ya sı ki mi 
Gin ne sin Re kord lar Ki ta bı-
na da xil edi lib.

Mu ze yin tə sis çi si və ya ra dı cı sı, 
res pub li ka “Ki tab” cə miy yə ti nin 
ida rə he yə ti nin səd ri, Əmək dar 
in cə sə nət xa di mi Zə ri fə Sa la ho va 
bil di rib ki, 30 il dən ar tıq müd dət-
də for ma laş mış kol lek si ya bu gün 
də ye ni nüs xə lər lə zən gin lə şir.

Mu zey də ki 38 şü şə vit rin də 
dün ya nın 66 öl kə sin də nəşr edil-
miş 5600-dən çox mi niatür ki tab 
sər gi lə nir. Bu ra da ən na dir eks-
po nat lar Ya po ni ya nın To kio şə hə-
rin də ki “Top pan” nəş riy ya tın da 
bu ra xıl mış dörd mik ro ki tab (on-
lar dan bi ri 0,75x0,75mm for ma tın-
da, üçü 2x2 mm for ma tın da dır), 
ha be lə Al ma ni ya da ha zır lan mış 
dörd mik ro ki tab (bu nəşr lər dən 
bi ri 2,0x2,9 mm for ma tın da, qa lan 
üçü 3,5x3,5mm for ma tın da dır). 

Mu zey də Azər bay can xal qı nın 
ümum mil li li de ri Hey dər Əli ye vin 
fəaliy yə ti ni əks et di rən mi niatür 
ki tab lar da var. Bu ra da Azər bay-
ca nın ədə biy yat, elm və in cə sə nət 
klas sik lə ri də ge niş təm sil olu nub. 
Bun dan əla və, di ni möv zu da ki tab-
lar, ha be lə rus, so vet və xa ri ci öl kə-
lə rin klas si ka sı nü ma yiş et di ri lir.

Zə ri fə xa nı mın söz lə ri nə gö rə, 
mu ze yin Gin ne sin Re kord lar Ki-
ta bı na da xil edil mə si nə nail ol-
maq üçün ya rım il dən ar tıq gər-
gin iş lə mək la zım gə lib. 

Azərbaycan Prezidenti 
Almaniyaya səfər edib

UNES CO yu bi le yi 
mü na si bə ti lə xa ti rə 
sik kə lə ri bu ra xıb

  UNES CO ya ran ma sı nın 70 
il li yi nin bay ram edil mə-
si mü na si bə ti lə ye ni xa ti rə 
sik kə lə ri kol lek si ya sı nın 
bu ra xıl dı ğı nı elan edib.

Azər TAc xə bər ve rir ki, kol-
lek si ya dün ya nın ən ta nı nan 
üç zərb xa na sı - Avst ra li ya Kral 
Zərb xa na sı, Ka na da Kral Zərb-
xa na sı və Pa ris Zərb xa na sı tə rə-
fi n dən ha zır la nıb.

Bu sik kə lə ri 2015-ci ilin fev ra-
lın dan eti ba rən üç zərb xa na nın 
hər bi rin dən tək-tək, ya xud dəst 
şək lin də al maq olar.

Sik kə lər də Avst ra li ya nın Bö-
yük Sədd Ri fi , Ka na da nın Qa-
ya lı dağ la rı, Ya po ni ya nın Fud zi 
da ğı, Fran sa nın Əlil lər evi və 
Bö yük Sa ra yı həkk olu nub.

Qı zıl və gü müş dən ha zır la-
nan sik kə lər kol lek si ya sı UNES-
CO-nun Dün ya Mə də ni İrs 
Si ya hı sı na da xil edil miş bu ob-
yekt lə rin tə bii gö zəl li yi ilə bə ra-
bər, on la rın hər bi ri nin uni ver-
sal də yə ri ni əks et di rir.

Elçinin “Qatil” pyesi film oldu
Gür cüs tan da Xalq ya-

zı çı sı El çi nin “Qa til” 
pye si əsa sın da ey-
niad lı fi lm çə ki lib.

Bu nun la bağ lı Fin lan di ya da 
ya şa yan azər bay can lı re jis sor 
Kam ran Şah mər dan Azər TAc-a 
mə lu mat ve rib. O de yib ki, bu, 
Gür cüs tan la Azər bay can ara-
sın da müş tə rək la yi hə dir. Ya zın 
son la rın da fi l min prem ye ra sı-
nın ke çi ril mə si plan laş dı rı lır. 
Gür cü akt yor la rın oy na dı ğı fi lm 
Azər bay can di li nə dubl yaj olu-
na caq.

Mü se yib Əmi ro vun Müasir İn cə sə nət 
Mu ze yin də ye ni fər di sər gi si açı lıb

Açı lış mə ra si min də 
Müasir İn cə sə nət Mu-
ze yi nin ic ra çı di rek to-
ru Xəy yam Ab di nov, 

əmək dar rəs sa mın ya ra dı cı lı ğın-
dan da nı şıb.

Bil di ri lib ki, Mü se yib Əmi-
ro vun “Hə ya tın gö zü nün içi nə 
bax!” vi zual ça ğı rı şı onun ya ra-
dı cı lı ğı nın ta ma mi lə ye ni mər hə-
lə sin də ya ran mış və dün ya da baş 
ve rən dest ruk tiv pro ses lə rə mü-
na si bət də hökm sü rən la qeyd li yə 
qar şı yö nə lən tən qi di ba xış nö vü-
dür. Rəs sam tab lo la rın da müasir 
döv rün dü şün cə tər zi ni qro tesk 
for ma sın da, rəsm əsər lə ri ni dol-
du ran, sti li zə edil miş ob raz lar 
şək lin də sə nəd ləş di rir.

Mü se yib Əmi rov 1963-cü il-
də Ba kı da, ta nın mış rəs sam Arif 
Əmi ro vun ailə sin də dün ya ya 
göz açıb. O, Rəs sam lıq Tex ni ku-
mun da və Azər bay can Döv lət 
Mə də niy yət və İn cə sə nət Uni ver-
si te tin də təh sil alıb, bir müd dət 
Azər bay can Döv lət Rəs sam lıq 
Aka de mi ya sın da eks pe ri men tal 
rəsm üz rə dərs de yib. Müs tə qil 
rəs sam ki mi fəaliy yət gös tə rən 
Mü se yib Əmi ro vun əsər lə ri ABŞ, 

Fran sa, Al ma ni ya, Lit va da nü-
ma yiş et di ri lir, dün ya nın bir sı ra 
mu zey və fər di kol lek si ya la rın da 
sax la nı lır. Rəs sa mın iş ti rak et di-
yi ən iri bey nəl xalq la yi hə lər sı-
ra sın da “Ba kı-Pa ris. 20 rəs sam”, 
“Oran ge ri de Se nat” (Pa ris, 2004), 
“Azər bay ca nın müasir rəs sam la-
rı nın sər gi si” (IMF Gal lery, Va-
şinq ton, 2004), Lük sem burq və 
Pa ris də bey nəl xalq in cə sə nət sər-
gi lə ri ni (2003) mi sal gös tər mək 
olar.

Adı çə ki lən sər gi də rəs sa mın 
13 rəng kar lıq və 20-dək qra fi k 
əsə ri nü ma yiş olu nur. Mü se yib 
Əmi ro vun Müasir İn cə sə nət Mu-
ze yin də fər di sər gi si fev ra lın 10-
dək da vam edə cək.

Xocalı qurbanlarının 
xatirəsi anılacaq

Av ro pa Azər bay can 
Cə miy yə ti (TEAS) 
tə rə fi n dən fev ra lın 
23-də Pa ris də Xo ca lı 

qur ban la rı nın xa ti rə si anı la caq.
Azər TAc Cə miy yə tin say tı na 

is ti nad la xə bər ve rir ki, bu mü-
na si bət lə təş kil olu na caq təd bir-
də “Fe Mu sa” an samb lı və onun 
rəh bə ri, azər bay can lı sk rip ka çı 
Nəz rin Rə şi do va çı xış edə cək.

Səs lən di ri lə cək əsər lər 1992-ci 
il fev ra lın 26-da Xo ca lı da er mə-
ni lər tə rə fi n dən tö rə dil miş qır-
ğın za ma nı qət lə ye ti ril miş 613 
nə fər azər bay can lı dinc sa ki nin 
xa ti rə si nə it haf olu na caq.



Yan va rın 21-də İs veç sə fi r li yi nin iş lər üz rə mü vək ki-
li cə nab To mas Da nes tad Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zin də 
olub.

Qo na ğı Mər kə zin di rek to ru 
Afaq Mə sud sa lam la ya raq, qu ru-
mun fəaliy yə ti ba rə də qı sa mə-
lu mat ve rib, Mər kə zin bu vax ta 
qə dər İs veç ədə biy ya tın dan tər-
cü mə et di yi nü mu nə lər dən söz 
açıb: “İs veç ədə biy ya tın dan biz 
Pyer La gerk vis tin, No bel mü-
ka fa tı laureat la rı Sel ma La ger-
lö fün və To mas Transt rör me rin, 
həm çi nin, Mar qa ret Ekst rö mün 
əsər lə ri ni tər cü mə və nəşr et-
mi şik. Bu il məş hur iç veç na si ri 
Av qust St rind ber qin və is te dad-
lı re jis sor İnq mar Berq ma nın 
əsər lə ri ni, həm çi nin, Berq ma nın 
re jis sor pe şə si nin in cə lik lə rin-
dən bəhs edən və Azər bay can 
Döv lət Mə də niy yət və İn cə sə nət 
Uni ver si te ti nin re jis sor luq fa-
kül tə si üçün əhə miy yət li ola caq 
“Berq man Berq man haq qın da” 
ki ta bı nı tər cü mə və nəşr et mə yi 
plan laş dı rı rıq”. Son ra A.Mə sud 
ötən ilin sent yabr ayın da İs ve-
çin Hö te borq şə hə rin də ke çi ri-
lən Bey nəl xalq Ki tab sər gi sin də 
iş ti ra kı və təəs sü rat la rın dan da-
nı şıb: “Bu sə fər də qar şı laş dı ğım 
bir çox yad da qa lan ha di sə lər lə 

ya na şı, mə ni bir ya zı çı ki mi tə sir-
lən di rən, is veç li lə rin di li nə, ədə-
biy yat la rı na mü na si bə ti ol du. 
İs veç li lər üçün mil li ədə biy yat-
la rı, san ki, bir si ta yiş mə bə di dir. 
Ədə biy ya ta olan bu sak ral mü-
na si bət öl kə nin hər kün cün də 
– “quy ruq”la rın da İs veç ya zı çı 
və şair lə ri nin şə kil lə ri ilə dün-
ya öl kə lə ri nə uçan təy ya rə lə rin-
dən baş la mış, aero port, kü çə və 
xi ya ban la rın di var la rı na qə dər 
ədə biy yat mu ze yi ni an dı ran bu 
məm lə kə tin hər tə rə fi n də du yu-
lur. Bu, ilk növ bə də İs veç xal qı-
nın mə nə vi zən gin li yin dən, yük-
sək maarif çi li yin dən xə bər ve rən 
hey rə ta miz ədə biy yat sev gi si dir 
ki, bu na dün ya nın hər ökə sin də 
rast gə lin mir”. 

Mər kə zin di rek to ru da ha son-
ra is veç di li nin Azər bay can uni-
ver si tet lə rin də təd ri si mə sə lə-
si nə to xu nub: “Biz is veç di li nin 
öl kə miz də təd ris edil mə sin də 
ma raq lı yıq. Bu, döv lət və xalq-
la rı mız ara sın da mü na si bət lə rin 
möh kəm lən mə si ilə ya na şı, ədə-
bi-mə də ni mü ba di lə lə rin qu rul-
ma sı üçün çox bö yük əhə miy yət 

da şı yır. Çox is tər dik ki, İs ve çin 
ədə bi mü hi ti Azər bay ca nı və 
onun qiy mət li söz xə zi nə si ni ya-
xın dan ta nı sın. Dü şü nü rəm bu 
işin, yə ni is veç di li nin təd ri si nin 
təş ki li ilə bağ lı ha mı mız – İs veç 
sə fi r li yi, Azər bay can Dil lər Uni-
ver si te ti və ADA uni ver si tet lə ri 
bir gə ça lış ma lı yıq. Bu la yi hə nin 
ma liy yə mən bə lə ri ni tap ma-
lı, ümu mi kon sep si ya və təd ris 
proq ram la rı ha zır la ma lı yıq”.   

Cə nab To mas Da nes tad öz 
növ bə sin də də və tə gö rə min-
nət dar lı ğı nı bil di rə rək, öl kə də 
tər cü mə işi nin və ziy yə ti və öl kə 
tər cü mə çi lə ri nin han sı nor ma tiv 

hü quq lar əsa sın da fəaliy yət gös-
tər mə si ilə ma raq la nıb: “İs veç-
də tər cü mə sa hə si cid di döv lət 
nə za rə tin də dir. Bu iş lə Tər cü mə 
Pa la ta sı ad la nan xü su si döv-
lət qu ru mu məş ğul olur. İs veç-
də tər cü mə işiy lə məş ğul ol maq 
üçün Tər cü mə Pa la ta sı tə rə fi n-
dən xü su si li sen zi ya ve ri lir.

Qu rum İs veç də fəaliy yət gös-
tə rən tər cü mə çi lə rin han sı dil 
və sa hə lər üz rə tər cü mə xid mə ti 
gös tər mə si nə dair xü su si ra zı lıq 
– yə ni müd də ti bir il dən çox ol-
ma yan li sen zi ya ve rir. Bu li sen-
zi ya lar tər cü mə çi lə rə yal nız bir 
dil dən o bi ri di lə tər cü mə yə gö rə 

ve ri lir. Mə sə lən, is veç di lin dən 
in gi li sə, ya xud, al man di lin dən 
is veç di li nə. Biz də heç za man 
bir tər cü mə çi yə dil qar şı lıq lı lı ğı 
üz rə, yə ni ey ni za man da həm is-
veç dən in gi li sə, həm in gi lis dən 
is ve çə tər cü mə yə gö rə li sen zi ya 
ve ril mir. 2005-ci il də İs veç par-
la men ti tə rə fi n dən İs veç di li nin 
özü nə məx sus lu ğu nun qo ru nub 
sax la nıl ma sı və in ki şaf et di ril-
mə si ilə bağ lı xü su si proq ram 
qə bul olu nub. İn gi lis di li nin öl-
kə də tə si ri nin gün bə gün art ma sı 
fo nun da bu proq ra mın qə bu lu 
mü hüm əhə miy yət kəsb edir. İs-
ve çə çox say lı xalq la rın axı nı bu 
dil lə rin da şı yı cı la rı nın İs ve çin 
dil mü hi ti nə tə si ri ni ar tı rır. Bu 
sə bəb dən dil lə bağ lı məq səd yön-
lü si ya sə tin apa rıl ma sı mü hüm 
əhə miy yət kəsb edir. Bu ra da 
əsas mə sə lə İs veç di li nin öl kə nin 
apa rı cı döv lət di li ki mi qo ru nub 
sax la nıl ma sı nın tə min edil mə si-
dir”.

Da ha son ra İs veç rəs mi si İs veç 
sə fi r li yi nin dil, tər cü mə və təd ris 
mə sə lə lə ri üz rə Mər kəz lə əmək-
daş lı ğın dan, bu sa hə də bir gə 
hə ya ta ke çi rilə bi lə cək lə ri pers-
pek tiv la yi hə lər dən söz aça raq 
de yib: “İs ve çin Tər cü mə Pa la ta sı, 
Dil Şu ra sı, elə cə də dil və tər cü-
mə mə sə lə lə ri üz rə di gər əla qə-
dar qu rum lar öl kə niz də tər cü mə 
işi nin qu rul ma sın da, həm çi nin, 
ana di li ni zin kul ti va si ya sı is ti-
qa mə tin də si zə bö yük kö mək-
lik gös tə rə bi lər lər. Dü şü nü rəm, 
Mər kəz lə bir gə əmək daş lı ğı mız 
hər iki öl kə nin mə də ni hə ya tı na 
öz töh fə lə ri ni ve rə cək”.
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Yan va rın 21-də İs veç sə fi r li yi nin iş lər üz rə mü vək ki-

İs veç sə fir li yi nin mü vək ki li To mas Da nes tad:
“İs veç də tər cü mə sa hə si cid di döv lət nə za rə tin də dir”

“Dəf(i)nə yar pa ğı” mü sa bi qə si nin 
növ bə ti mər hə lə si nə ke çən tər cü mə 
əsər lə ri nin siyahısı açıq lan dı
Azər bay can Res pub li ka sı nın Na zir lər 

Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər kə-
zi nin tə sis et di yi “Dəf(i)nə yar pa ğı” 
Bə dii Tər cü mə mü sa bi qə si nə qə bul 

edi lən tər cü mə əsər lə ri nin eks pert lər tə rə fi n-
dən qiy mət lən di ril mə si ba şa ça tıb. Qiy mət lən-
dir mə nin nə ti cə si ola raq eks pert lər tə rə fi n dən 
yük sək bal alan 20 nəsr və 5 poezi ya nü mu nə si 
di gər mər hə lə yə ke çib. Poezi ya 20-li yi nin açıq-
la na ca ğı bil di ril sə də, eks pert lər və dil mü tə xəs-
sis lə ri tə rə fi n dən mü sa bi qə yə təq dim olu nan 
ək sər poetik nü mu nə lər çox aşa ğı bal al araq 
növ bə ti mər hə lə yə ad la ya bil mə yib. 

Növ bə ti mər hə lə yə ke çən iyir-
mi nəsr və beş poetik nü mu nə nin 
siyahısını təq dim edi rik.

Nəsr üz rə tər cü mə lər
1) Ca vid Zey nal lı – Ce mil Ka-
vuk çu “Tut” 
2) Zi yad Qu lu za də – Oğuz 
Atay “Də mir yo lu he ka yə çi-
lə ri” 
3) Şə fi  qə Şə fa – Kons tan tin 
Paus tovs ki “Ala ba lıq la rın üz-
dük lə ri ki çik çay lar” 
4) İla hə Uca ruh – Kris ti na 
Louhi “Bi zim Tomp pa” 
5) Zə ka fət Axun do va– Yu kio 
Mi şi ma “Və tən pər vər lik”
6) Gül nar Hü seyn – Mar qa ret 
Mit çel “Kü lək lə sov ru lan lar”
7) İl qar Qa ra yev – So mer set 
Moem “Cə nab Çox bil miş” 

8) El na rə Zey na lo va – Yu suf  
İd ris “Zi ya rət çi lər” 
9) Aq şin Əli yev – Mo Yan “Bi-
bi min qiy mət li bı ça ğı”
10) Fər had Yal qu zaq – Vla di-
mir Sa nin “Lə nət lən miş bə-
yaz”
11) Akif Əli – Mayk Gelp rin 
“Şam ya nır dı” 
12) Şə rif Ağa yar – Sə ba həd-
din Əli “As falt yol” 
13) Tə vək gül Zey nal lı – Şev-
rud An der son “Al la hın qüd-
rə ti”
14) Ki fa yət Haq ve ri ye va – 
Leonid And re yev “Qap lan” 
15) Ay gün Əziz – So mer set 
Moem “Für sət” 
16) Fa zil Gü ney – Ğa dət Səm-
mən “Xo ruz” 

17) Ma hir Hə mi dov – Cüb ran 
Xə lil Cüb ran “Qə bir lə rin fər-
ya dı” 
18) Məm məd Məm məd li – 
Xuan Rul fo “Alov lu ge cə” 
19) Xa nım Ay dın – Her man 
Hes se “Tols toy və Ru si ya”
20) Vü sa lə Mux ta ro va – De niel 
Kiz “El cer non üçün gül lər”

Poezi ya üz rə tər cü mə lər
1. Akif Əh məd gil – “İqor Pol-
ku” das ta nın dan seç mə lər 
2. Qo ca Xa lid – Alek sandr Ser-
ge ye viç Puş kin “Çi çək” 
3. Əli za də Nu ri – Alek sandr 
Blok – şeir lə ri 
4. İb ra him İl yas lı – Tat ya na 
Uva ro va – şeir lə ri
5. Gül ba la Da daş – Dur sun Ali 
“Ya şıl səs”

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə 
70 ad dan çox ki tab işıq üzü gö rüb

 Ötən il Mə də niy yət və Tu rizm Na-
zir li yin dəs tə yi ilə mil li mə də niy-
yə tin təb li ği, dün ya ədə biy ya tın dan 
nü mu nə lə rin oxu cu la ra çat dı rıl ma-
sı, uşaq, mu si qi və in cə sə nət mək-
təb lə ri nin tə lə ba tı nın ödə nil mə si 
məq sə di lə ümu mi lik də 70 ad dan 
çox zə ru ri ki tab işıq üzü gö rüb.

Bu nəşr lər öl kə ki tab xa na la rı na pay la nı lıb, bey nəl xalq ki tab sər-
gi lə rin də nü ma yiş et di ri lib.

Na zir li yin mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, döv lət 
ki tab xa na fon du nu zən gin ləş dir mək, nəş riy yat la rın və müəl lifl  ə-
rin fəaliy yə ti ni sti mul laş dır maq məq sə di lə, da xil ol muş mü ra ciət-
lə rə və mü va fi q ko mis si ya nın se çi mi nə əsa sən 309 ad da 6735 nüs xə 
nəşr məh su lu nun alı şı hə ya ta ke çi ri lib.

Bü tün bun lar la ya na şı, “Azər bay can ədə biy ya tı nın vir tual ki tab-
xa na sı”nın ya ra dıl ma sı işi də uğur la da vam et di ri lir.

“Mozalan” kinojurnalının ən yaxşı bədii süjet 
ssenariləri müsabiqəsi başa çatıb

  C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sın dan APA-ya ve ri lən 
mə lu ma ta gö rə, mü sa bi qə ki no jur-
nal üçün ye ni müəl lif qüv və lə ri ni 
aş ka ra çı xar maq və on lar la əmək-
daş lıq et mək məq sə di da şı yır.

Mü sa bi qə yə da xil olan sse na ri lə rin 
sa yı nın çox ol ma sı sə bə bin dən nə ti cə lər 

yan var ayı nın so nun da elan edi lə cək. Qa lib lə rin ad la rı www.azer-
baijan fi lm.az say tın da və “Mə də niy yət” qə ze tin də açıq la na caq.

No yab rın 15-də elan olu nan mü sa bi qə nin şərt lə ri nə gö rə bu ra da 
pe şə kar dra ma turq lar la ya na şı, öz qa bi liy yə ti nə gü və nən, ba ca rı ğı-
na əmin olan, hə yat da gör dü yü gül mə li əh va lat la rı sse na ri şək li nə 
sal ma ğı ba ca ran hər kəs iş ti rak edə bi lər.

Qay da la ra gö rə, ən yax şı sse na ri lər ek ran laş dı rı la caq, qa lib lər 
800-1000 ma nat məb lə ğin də qo no rar ala caq lar.
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Azər bay can Res pub li ka sı nın döv-
lət di li Azər bay can di li dir. Müs tə qil 
döv lə ti mi zin rəs mi di li sta tu su nu 
al mış Azər bay can di li nin ge niş tət-
biq edil mə si və sər bəst in ki şa fı üçün 
mün bit zə min ya ran mış dır. Ta ri xin 
müx tə lif mər hə lə lə rin də di li mi zə 
qar şı edil miş haq sız lıq la rın, təz yiq 
və təh rifl  ə rin nə ti cə lə ri nin ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün ha zır da öl kə miz-
də çox əl ve riş li şə rait möv cud dur. 
Dil öz da xi li qa nun la rı əsa sın da in-
ki şaf edir sə də, onun təd qiq və tət-
biq edil mə si üçün ya ra dıl mış ge niş 
im kan lar bu in ki şa fın da ha sü rət li 
və dol ğun ol ma sı na tə kan ve rir.

Bü tün xalq lar da ol du ğu ki mi, Azər-
bay can xal qı nın da di li onun mil li 
var lı ğı nı müəy yən edən baş lı ca amil-
lər dən dir. Di li miz xal qın keç di yi bü-
tün ta ri xi mər hə lə lər də onun la bir gə 
ol muş, onun ta le yi ni ya şa mış, üz ləş-
di yi prob lem lər lə qar şı laş mış dır. O, 
xal qın ən ağır gün lə rin də be lə onun 
mil li mən li yi ni, xoş bəxt gə lə cə yə olan 
ina mı nı qo ru yub möh kəm lən dir miş-
dir. İn ki şaf et miş zən gin dil mə də-
niy yə ti nə sa hib olan xalq əyil məz dir, 
öl məz dir, bö yük gə lə cə yə ma lik dir. 
Ona gö rə də xal qı mı za ulu ba ba lar-
dan mi ras qa lan bu ən qiy mət li mil li 
sər və ti hər bir Azər bay can öv la dı göz 
bə bə yi ki mi qo ru ma lı, daim qay ğı ilə 
əha tə et mə li dir. Bu, onun mü qəd dəs 
və tən daş lıq bor cu dur.

Azər bay can di li bu gün də rin 
fi  kir lə ri ən in cə ça lar la rı na dək ol-
duq ca ay dın bir şə kil də ifa də et-
mək qüd rə ti nə ma lik dil lər dən dir.

Dü şün cə lər də ki də rin li yi, hiss lər-
də ki in cə lik lə ri bü tün lük lə ifa də et-
mək ka mil li yi nə ye ti şə bil mə si üçün 
hər han sı xal qa bir ne çə mi nil lik ta rix 
ya şa ma sı la zım gə lir. Azər bay can di-
li nin bu gün kü in ki şaf sə viy yə si gös-
tə rir ki, Azər bay can xal qı dün ya nın 
ən qə dim xalq la rın dan dır.

Azər bay can di li nin dün ya dil lə ri 
ara sın da ən ka mil dil lər dən bi ri ol-
du ğu hə qi qə ti ni bir çox xalq la rın gör-
kəm li nü ma yən də lə ri də dö nə-dö nə 
eti raf et miş lər. On lar öz əsər lə rin də 
bu di li XIX əsr də Av ro pa da ge niş ya-
yıl mış fran sız di li ilə mü qa yi sə edə-
rək, onu Av ra si ya nın hər tə rə fi n də 
iş lə ni lən bir dil ki mi yük sək qiy mət-
lən dir miş lər. Mil yon lar la azər bay-
can lı nın hal-ha zır da mə də ni in ki şaf 
va si tə si olan bu dil ta ri xən nəin ki Qaf-
qaz da ya yıl mış dır, hətt  a müəy yən 
dövr lər də da ha ge niş mə kan da müx-
tə lif dil li xalq la rın da is ti fa də elə dik lə ri 
ümu mi bir dil ol muş dur.

Ne çə-ne çə bö yük mə də niy yə tin 
ya ra dı cı sı olan xal qı mı zın ta ri xi qə-
dər onun di li nin tə şək kü lü ta ri xi də 
ol duq ca qə dim dir. Azər bay can di li 
türk mən şə li ümum xalq can lı da nı şıq 
di li zə mi nin də əmə lə gə lib şi fa hi ədə-
bi di lə çev ri lə nə dək və son ra dan bu 
əsas da Azər bay can ədə bi di li nin ya zı-
lı qo lu tə şək kül ta pa na qə dər yüz il lər 
bo yun ca mü rək kəb bir yol keç miş dir.

Qə dim və zən gin ta ri xə ma lik türk 
dil ailə si nin oğuz qru pu na da xil olan 
Azər bay can di li nin ta ri xi mi lad dan 
əv vəl ki dövr lə rə ge dib çı xır. Ay rı-ay-
rı türk boy bir ləş mə lə ri nin ümu mi 
an laş ma va si tə si olan bu dil IV-V əsr-
lər dən eti ba rən ümum xalq da nı şıq 
di li ki mi fəaliy yət gös tər mə yə baş la-
mış dır. Di li mi zin özə yi ni ta qə dim-
lər dən Azər bay can tor paq la rın da kı 
türk əsil li boy la rın və soy la rın di li 
təş kil et miş dir.

Azər bay can di linin dialekt və şi-
və lə ri nin ge niş Av ra si ya mə ka nı na 
ya yı lan türk xalq la rı nın az qa la bü-
tün dil xü su siy yət lə ri ni əks et di rə-
cək qə dər rən ga rəng ol ma sı nın da 
baş lı ca sə bə bi ta qə dim lər dən bu tor-
paq lar da et nik ba xım dan ey nikök lü 
türk et nos la rı nın möv cud ol ma sı dır. 
Şi fa hi şə kil də ya yı lan il kin ədə biy yat 
nü mu nə lə ri-das tan lar, na ğıl lar, ba ya-
tı lar, lay la lar və sair Azər bay can şi fa-
hi ədə bi di li nin er kən for ma laş ma sı 
və tə ka mü lü zə ru rə ti ni ya rat mış dır.

Azər bay can ədə bi di li nin ya zı-
lı qo lu da əl ve riş li ta ri xi şə rait də 
ümum xalq di li əsa sın da tə şək kül 
tap mış dır. Xalq şi fa hi şə kil də ya rat-
dıq la rı nı əbə di ləş dir mək üçün son-
ra dan on la rı ya zı ya kö çür müş dür. 
Bu pro se sin də ya zı di li nin tə şək kü lü 
və sa bit ləş mə sin də bö yük əhə miy-
yə ti ol muş dur. Bu ba xım dan “Ki-
ta bi-Də də Qor qud” epo su ol duq ca 
sə ciy yə vi dir. Abi də nin bə dii di li nin 
özü nə məx sus sə lis li yi bir da ha gös-
tə rir ki, “Ki ta bi-Də də Qor qud”un 
mey da na çı xa bil mə si üçün Azər-
bay can di li bö yük ta ri xi-ədə bi ha zır-
lıq mər hə lə si keç mə li idi.

Qay na ğı nı uzaq keç miş dən alan 
Azər bay can di li nin ilk və ən qə dim 
ya zı lı nü mu nə lə ri gü nü mü zə dək gə-
lib çat ma sa be lə, öl kə mi zin əra zi sin də 
qə dim əlifb  a la rın var lı ğı, həm çi nin 
ya zı di li mi zin bə dii mə na ka mil li yi və 
di gər amil lər bu di lin də rin ta ri xi kök-
lə rə ma lik ol du ğu nu sü bu ta ye ti rir. 
Hə sə noğ lu, Qa zi Bür ha nəd din, Nə si-
mi ki mi söz sə nət kar la rı Azər bay can 
ədə bi di li nin be lə bir bü növ rə si üzə-
rin də yük səl miş lər.

XVI əsr Azər bay can di li nin möv-
qe lə ri nin möh kəm lən mə si ilə əla-
mət dar dır. Sə fə vi lər döv lə ti nin ya-
ran ma sı ilə Azər bay can di li döv lət 
di li sə viy yə si nə qal xa raq rəs mi və 
döv lət lə ra ra sı ya zış ma lar da iş lə-
dil mə yə baş lan dı. Sə fə vi lər döv-
rün də Azər bay can di li sa ray da və 
or du da tam ha kim möv qe tu ta raq 
döv lət di li ki mi rəs mi ləş di. Ana-
dil li ədə biy ya tın bö yük us tad la rı 
Şah İs ma yıl Xə tai və Mə həm məd 

Fü zu li, xalq ədə biy ya tı mı zın adı 
bi zə bəl li ilk qüd rət li nü ma yən də si 
Aşıq Qur ba ni bu dövr də ye tiş miş-
dir. Əgər şi fa hi şeir di li Qur ba ni nin 
əsər lə rin də əks olun muş du sa, xalq 
şe ri di li nin ya zı lı qo lu Şah İs ma yıl 
Xə tai və Mə həm məd Əma ni nin 
ya ra dı cı lı ğı ilə təm sil olun muş du. 
Fü zu li nin dol ğun di li isə el mi və 
fəl sə fi  ol du ğu qə dər də xəl qi idi.

XVII əs rin xalq şei rin də cə rə yan 
edən pro ses lər XVIII əsr də şi fa hi 
xalq ədə biy ya tı nın bə dii di lə tə si ri 
şək lin də özü nü gös tə rir. Ədə bi dil-
də sa də li yə, can lı da nı şıq ele ment-
lə ri nə mey lin güc lən di yi bu dövr-
də Azər bay can di li nin ye ni in ki şaf 
mər hə lə si məhz Mol la Pə nah Va qi-
fi n ya ra dı cı lı ğı ilə baş la nır.

XVIIII əsr də Azər bay can ədə bi 
di lin də üs lub ba xı mın dan da zən-
gin ləş mə pro se si ge dir. El mi üs lu-
bun tə şək kü lü üçün şə rait ya ra nır, 
ay rı-ay rı elm sa hə lə ri nə dair bir 
çox əsər lər ya zı lır.

XIX əsr ədə bi di li mi zin in ki şa fı 
xal qı mı zın hə ya tın da baş ve rən kök-
lü bir ha di sə ilə ya xın dan bağ lı dır. 
Bu, Azər bay ca nın iki yə par ça lan ma-
sı və nə ti cə də iki ay rı döv lə tin ta be-
çi li yin də bir-bi rin dən fərq li mə də ni 
mü hit də ya şa ma ğa məh kum ol ma sı 
ha di sə si dir. Müs təm lə kə çi lik si ya sə-
ti ilə ya na şı, Ru si ya nın Şi ma li Azər-
bay can da oy na dı ğı mə də ni ləş di ri ci 
rol baş qa elm sa hə lə ri ki mi dil çi li yin 
də in ki şa fı na zə min ya rat mış dır. XIX 
əs rin or ta la rın dan eti ba rən Azər bay-
can di li nə aid bir sı ra dərs lik lər və 
dərs və sait lə ri ya zı lıb nəşr olun muş-
dur. Mil li maarif çi zi ya lı lar öz lə ri 
ana di li ni öy rən mə yin, onu qo ru yub 
sax la ma ğın ən əsas yo lu nun mək-
təb lər də təd ri sin ana di lin də apa rıl-
ma sın da gör dük lə rin dən Azər bay-
can di li nə aid dərs lik lər və lü ğət lər 
yaz ma ğa baş la mış dı lar. Azər bay can 
di li nə dair ilk dərs lik lə rin ya zıl ma-
sın da o döv rün gör kəm li maarif-
çi lə ri Mir zə Ka zım bəy, Mir zə Şə fi  

Va zeh, Se yid Əzim Şir va ni, Alek sey 
Çern ya yevs ki, Mir zə Əbül hə sən bəy 
Və zi rov, Se yid Ün si za də, Rə şid bəy 
Əfən di yev, Sul tan Mə cid Qə ni za də, 
Məm məd ta ğı Sid qi, Nə ri man Nə ri-
ma nov, Üze yir Ha cı bə yov, Ab dul-
la Şaiq və baş qa la rı nın xid mət lə ri ni 
qeyd et mək la zım dır.

Za man keç dik cə döv rün tə lə bi nə 
uy ğun ola raq Azər bay can di li nin is-
ti fa də dairə si də ge niş lən miş, onun 
tət bi qi nin və in ki şa fı nın el mi əsas lar 
üzə rin də apa rıl ma sı eh ti ya cı mey da-
na çıx mış dır. Rus ca-azər bay can ca və 
azər bay can ca-rus ca lü ğət lər, təc rü-
bi-təd ris ki tab la rı nəşr olun muş dur. 
Məhz bu dövr dən baş la ya raq Azər-
bay can ədə bi di li nin nor ma la rı nın 

müəy yən ləş mə sin də nə zə ri-dil çi lik 
ide ya la rı tə za hür edir. Bu ba xım dan 
Mir zə Fə tə li Axun do vun ədə bi dil 
haq qın da mil li ədə biy ya tın realist 
məz mu nu na uy ğun gə lən te zis lə ri 
xü su si lə diq qə ti cəlb edir.

Dram, sa ti ra, realist nəsr di li nin 
ya ran dı ğı XIX əsr də el mi üs lu bun 
əsa sı ki mi müasir el mi-fəl sə fi  di lin 
ilk nü mu nə lə ri nə də rast gə li rik. 
Mət buat di li də bu əs rin məh su-
lu dur. “Əkin çi”dən baş la ya raq ya-
ran mış mil li mət buat bu di lin in-
ki şa fın da mü hüm rol oy na mış dır.

XX yü zil lik isə Azər bay can ədə-
bi di li nin ən sü rət li tə rəq qi si və 
çi çək lən mə si döv rü dür. Ədə bi dil 
mə sə lə si hə lə əs rin əv və lin dən ic ti-
mai-si ya si mü ba ri zə nin tər kib his-
sə si ol muş dur. Hə min dövr də ana 
di li ki tab la rı ha zır lan mış, dərs lik lər 
bu ra xıl mış, mün tə xə bat lar tər tib 
olun muş dur. Azər bay can di li nin 
səs qu ru lu şu na və qram ma tik sis-
te mi nə dair ki tab lar ya zıl mış dır.

Mət buat ana di li, ədə bi dil uğ-
run da mü ba ri zə nin önün də ge dir-
di. Ədə bi dil nor ma sı nın müəy-
yən ləş mə sin də bü tün gör kəm li 
zi ya lı lar iş ti rak edir di lər. Xalq di li 
xə zi nə si nin qa pı la rı “Mol la Nəs-
rəd din” va si tə si lə ədə bi di lin üzü-
nə açı lır dı. Bu dövr də ya ra nan 
səh nə sə nə ti də ye ni mil li-mə də ni 
şə rait də ədə bi di lə bə dii nitq va si-
tə si lə öz töh fə si ni ver miş dir.

Ana di li nin ta le yi nə heç bir zi-
ya lı nın la qeyd qal ma dı ğı bu dövr-
də Cə lil Məm məd qu lu za də, Mir zə 
Ələk bər Sa bir, Üze yir Ha cı bə yov, 
Ömər Faiq Ne man za də ki mi gör-
kəm li söz us ta la rı Azər bay can 
di li nin safl  ı ğı və onun yad ün sür-
lər dən qo run ma sı uğ run da fə da-
kar cas ına mü ba ri zə apa rır dı lar.

Azər bay can ədə bi di li nin ta ri xin-
də bun dan son ra kı ye ni mər hə lə 
so vet döv rü ilə baş la yır. Ərəb əlif-
ba sı nı da ha uy ğun bir əlifb  a ilə əvəz 
et mək məq sə di lə 1921-ci il də Əlifb  a 

Ko mi tə si ya ra dıl dı və hə min ko mi-
tə yə Azər bay can di li üçün la tın qra-
fi  ka lı əlifb  a tər tib et mək tap şı rıl dı. 
Bir qə dər son ra isə ye ni əlifb  a ya ke-
çil di. 1926-cı il də Ba kı da Bi rin ci Bey-
nəl xalq Tür ko lo ji Qu rul tay ça ğı rıl dı. 
Bu, türk dün ya sı üçün bö yük ta ri xi 
əhə miy yə ti olan bir ha di sə idi. Qu-
rul ta yın Ba kı da ke çi ril mə si ni 20-30-
cu il lər Azər bay ca nı nın dil çi lik sa-
hə sin də ki el mi po ten sialı na ve ri lən 
qiy mət ki mi sə ciy yə lən dir mək olar.

Təəs süfl  ə qeyd et mək la zım dır 
ki, son ra lar qu rul ta yın qə rar la rı nın 
ye ri nə ye ti ril mə si yo lun da sü ni ma-
neələr ya ra dıl dı, türk dil li xalq la rın 
mə də ni in teq ra si ya sı na yö nəl dil miş 
bu nə cib iş si ya si məq səd lə rə qur ban 

ve ril di, Azər bay ca nın dil çi alim lə-
ri nin bö yük ək sə riy yə ti isə to ta li tar 
re ji min rep res si ya la rı na mə ruz qal dı. 
1939-cu il də la tın qra fi  ka lı əlifb  a dan 
ki ril qra fi  ka sı əsa sın da ya ra dıl mış 
ye ni Azər bay can ya zı sı na qə ti və 
məc bu ri keç mək haq qın da qə rar ve-
ril di. Be lə lik lə, 1924-cü il dən 1939-cu 
ilə qə dər ke çən on beş il ər zin də xal-
qın ya zı mə də niy yə ti nə bir-bi ri nin 
ar dın ca iki ağır zər bə dəy di. Bu na 
bax ma ya raq, Azər bay can di li çə tin-
lik lə də ol sa, bü tün bu il lər ər zin də 
ye nə öz safl  ı ğı nı qo ru ya bil miş, el mi 
və bə dii ədə biy yat da, pub li sis ti ka da 
bö yük im kan la ra ma lik ol du ğu nu 
nü ma yiş et dir miş dir.

1945-ci il də Azər bay can Elm lər 
Aka de mi ya sı nın tər ki bin də müs tə qil 
Dil çi lik İns ti tu tu nun ya ran ma sı dil-
çi li yi mi zin bir elm ki mi in ki şa fı na da 
tə kan ver di. Dil çi lik el mi miz XX əsr-
də sü rət li in ki şaf döv rü ya şa mış dır. 
Hə min dövr də ədə bi di li mi zi təd qiq 
edən Bə kir Ço ban za də, Məm mə da-
ğa Şi rə li yev, Əb dü lə zəl Də mir çi za-
də, Mux tar Hü seyn za də, Əli hey dər 
Oru cov, Sə lim Cə fə rov, Əlöv sət Ab-
dul la yev, Fər had Zey na lov və baş-
qa dil çi alim lə ri mi zin bö yük or du su 
ya ran mış dır. Də rin qü rur və fə rəh 
his si ilə de mək olar ki, Azər bay can 
dil çi lə ri nin gər gin əmə yi sa yə sin də 
dil çi li yin bü tün sa hə lə rin də sə mə rə li 
iş lər gö rül müş, dil ta ri xi, dialek to lo-
gi ya, müasir dil, lü ğət çi lik sa hə lə rin-
də də yər li təd qi qat lar apa rıl mış dır. 
Keç miş so vet mə ka nın da, elə cə də 
bey nəl xalq miq yas da Azər bay can 
tür ko lo ji araş dır ma la rın önəm li 
mər kəz lə rin dən bi ri ol muş dur. Be-
lə lik lə, XX əsr bü töv lük də Azər bay-
can di li nin ya zı mə də niy yə ti nin əsl 
in ki şaf yo lu na qə dəm qoy du ğu bir 
dövr dür. Məhz bu dövr də di li mi zin 
funk sional im kan la rı ge niş lən miş, 
üs lub la rı zən gin ləş miş, di lin da xi li 
in ki şaf meyl lə ri əsa sın da ya zı qay da-
la rı ci la lan mış dır.

Ar dı 5-ci sə hi fə də

Qə dim və zən gin ta ri xə ma lik türk 

Döv lət di li nin tət bi qi işi nin
Azər bay can

Prezidentinin

Azər bay can Res pub li ka sı nın döv-

Döv lət di li nin tət bi qi işi ninDöv lət di li nin tət bi qi işi ninDöv lət di li nin tət bi qi işi nin

Azər bay ca nın döv lət çi lik ta ri xin də di li miz, ədə biy ya tı mız, mil li-mə nə vi də yər-
lə ri miz lə bağ lı çox lu say da fər man və sə rən cam lar im za la nıb, döv lət proq-
ram la rı və qə rar lar qə bul olu nub. Bu fər man la rın, qə rar və sə rən cam la rın hər 
bi ri di li mi zin ink şa fı, tə rəq qi si və zən gin ləş mə si is ti qa mə tin də öz töh fə si ni 

ve rib. La kin bu gün ulu ön dər, bö yük Hey dər Əli ye vin döv lət di li nin tət bi qi ilə bağ lı 18 
iyun 2001-ci il ta ri xin də im za la dı ğı «Döv lət di li nin tət bi qi işi ni nin tək mil ləş di ril mə si 
haq qın da» Fər ma na nə zər sal dıq ca, bu sə nə din əs lin də, di li mi zin qo run ma sı, in  ki  şa  fı, 
bey nəl xalq müs tə vi də ak tual laş dı rıl ma sı is ti qa mə tin də ge niş pers pek tiv lə rin tə mə li ni 
qo yan rəs mi döv lət sə nə di ol maq la ya na şı, Azər bay can di li nin ta ri xi ni, ənə nə lə ri ni, tət-
biq və tək mil ləş di ril mə yol la rı nın mü hüm mə qam la rı nı özün də əks et di rən fun da men-
tal təd qi qat əsə ri, üs lub və ya naş ma tər zi ilə Azər bay ca nın fər man lar ta ri xin də ana lo qu 
ol ma yan el mi mə qa lə ol du ğu üzə çı xır. Azər bay can di li nə, mil li-mə nə vi də yər lə ri mi zə 
son suz sev gi ilə ya zıl mış bu uni kal mət ni nə zə ri ni zə çat dı rır, bu qiy mət li döv lət sə nə di-
nin hər bir azər bay can lı nın öz di li nə mü na si bə ti ni də yi şə cə yi nə, di lin tət bi qi, düz gün 
iş lə dil mə si mə su liy yə ti xal qa aşı la ya ca ğı na, öl kə də ümum mil li Dil Sev gi si ya  ra  da  ca  ğı -
na ümid edi rik.

Afaq MƏSUD



Əv və li 4-cü sə hi fə də

Müs tə qil Azər bay can Res pu bli-
ka sı nın 1995-ci il no yab rın 12-də 
re fe ren dum yo lu ilə qə bul olun-
muş Kons ti tu si ya sın da Azər bay-
can di li döv lət di li ki mi təs bit edil-
miş dir. Hər han sı bir di lin döv lət 
di li sta tu su al ma sı, şüb hə siz ki, 
hər bir döv lə tin bir döv lət ki mi 
for ma laş ma sı ilə bi la va si tə bağ lı-
dır. Azər bay can xal qı nın ta ri xin də 
Azər bay can di li XVI əsr də Sə fə vi-
lər ha ki miy yə ti döv rün də döv lət 
di li sə viy yə si nə qalx sa da, hə min 
ənə nə mil li döv lət çi li yin iti ril mə si 
nə ti cə sin də uzun müd dət qı rıl mış-
dır. Yal nız 1918-ci il də Azər bay can 
Xalq Cüm hu riy yə ti nin ya ran ma sı 
ilə Azər bay can di li nin ge niş tət biq 
olun ma sı yo lun da bö yük im kan-
lar açıl dı. Bu sa hə də bə zi ad dım lar 
atıl sa da, gənc res pub li ka nın öm rü-
nün qı sa ol ma sı Azər bay can di li nin 
cə miy yət də döv lət di li ki mi möv-
qe lə ri nin tam bər qə rar edil mə si nə 
im kan ver mə di.

Azər bay can da so vet ha ki miy yə ti 
ya ra dıl dıq dan son ra qə bul edil miş 
ilk kons ti tu si ya da, ümu miy yət lə 
döv lət di li haq qın da heç bir mad də 
ol ma mış dır. SS Rİ-nin tər ki bi nə da-
xil ol duq dan son ra kı dövr də, da ha 
doğ ru su Azər bay ca nın 1937-ci il də 
qə bul edil miş kons ti tu si ya sın da da 
be lə bir mad də yox idi. Yal nız 1956-
cı il də Azər bay can SSR Ali So ve ti-
nin qə ra rı ilə 1937-ci il kons ti tu si ya-
sı na Azər bay can di li nin döv lət di li 
ol ma sı ba rə də mad də əla və edil di. 
La kin res pub li ka nın o dövr də ki 
rəh bər li yi nin möv cud si ya si və ziy-
yə ti la zı mın ca qiy mət lən di rə bil-
mə yə rək ha di sə lə ri sü rət lən dir mək 
cəhd lə ri bu nə cib işi uğur suz lu ğa 
dü çar et di.

Nə ha yət, Mər kə zin bü tün ma-
neələ ri nə bax ma ya raq, res pub-
li ka nın 1978-ci il də qə bul edi lən 
kons ti tu si ya sı na Azər bay can di li-

nin döv lət di li ol ma sı ba rə də mad-
də nin da xil edil mə si mü yəs sər 
ol du. Bu, hə min dövr üçün çox cə-
sa rət li və qə tiy yət li bir ad dım idi.

Azər bay can Res pub li ka sı öz 
döv lət müs tə qil li yi ni bər pa et dik-
dən son ra Azər bay can di li nin da-
ha da in ki şaf et di ril mə si yo lun da 
ge niş üfüq lər açıl dı. Təəs süfl  ər ol-
sun ki, res pub li ka nın o za man kı 
rəh bər li yi nin sə riş tə siz li yi nə ti cə-
sin də xal qın ira də si nə zidd ola raq 
döv lət di li nin adı qey ri-qa nu ni 
şə kil də də yiş di ril di və mə sə lə yə 
do la şıq lıq, an la şıl maz lıq gə ti ril di. 
Döv lət di li haq qın da mə sə lə 1992-
ci ilin de kab rın da Azər bay ca nın 
Mil li Məc li sin də mü za ki rə edil di 
və döv lət di li nin adı nın də yiş di ril-
mə si ni nə zər də tu tan an ti kons ti tu-
sion qa nun qə bul edil di. Təəs süf 
ki, be lə ta le yük lü mə sə lə nin həl li 
üçün o za man Mil li Məc li sə cə mi 
26 nə fə rin le hi nə səs ver mə si ki-
fa yət edir di. Hal bu ki döv lət di li 
haq qın da müd dəa kons ti tu si ya da 
nə zər də tu tul du ğu na gö rə ona hər 
han sı də yi şik lik edil mə si ümum-
xalq mü za ki rə si, ali qa nun ve ri ci-
lik or qa nı üzv lə ri nin ən azı üç də 
iki səs çox lu ğu ilə edi lə bi lər di. 
La kin o za man adi qa nun ve ri ci lik 
qay da la rı na mə həl qo yul ma mış, 
xal qın ira də si nə zə rə alın ma dan 
vol yun ta rist və mə su liy yət siz bir 
qə rar qə bul edil miş dir.

Müs tə qil Azər bay can Res pub-
li ka sı nın ilk kons ti tu si ya sı nın la-
yi hə si nə ba xı lar kən döv lət di li, 
da ha doğ ru su döv lə tin di li nin adı 
haq qın da müd dəa ge niş mü za ki rə 
ob yek ti ol du. Hə min mə sə lə ye ni 
kons ti tu si ya la yi hə si ni ha zır la yan 
ko mis si ya da, küt lə vi in for ma si ya 
va si tə lə rin də, müx tə lif el mi fo rum-
lar da, yı ğın caq lar da, ida rə, təş ki lat 
və müəs si sə lər də sər bəst, de mok-
ra tik şə rait də hər tə rəfl  i mü za ki rə 
olun du. Nə ha yət, xalq 1995-ci il no-
yab rın 12-ində re fe ren dum yo lu ilə 

öz möv qe yi ni nü ma yiş et di rə rək 
Azər bay can Res pub li ka sı nın döv-
lət di li nin Azər bay can di li ol ma sı 
müd dəası na tə rəf dar ol du ğu nu 
bil dir di. Ana di li mi zə qar şı edil miş 
haq sız lıq ara dan qal dı rıl dı, onun 
hü quq la rı qo run du, cə miy yət də ki 
möv qe lə ri tam bər pa edil di.

İn di Azər bay can di li nin özü nə-
məx sus in ki şaf qa nun la rı ilə ci la-
lan mış ka mil qram ma tik qu ru lu-
şu, zən gin söz fon du, ge niş ifa də 
im kan la rı, mü kəm məl əlifb  a sı, 
yük sək sə viy yə li ya zı nor ma la rı 
var dır. Ha zır da öl kə miz də cə miy-
yət hə ya tı nın elə bir sa hə si yox dur 
ki, Azər bay can di li ora da ra hat iş-
lə di lə bil mə sin.

Bu nun la ya na şı Azər bay can Res-
pub li ka sı nın onil lik in ki şaf yo lu-
nun təc rü bə si gös tə rir ki, di gər sa-
hə lər də ol du ğu ki mi ana di li mi zin 
öy rə nil mə si və tət bi qi sa hə sin də 
də hə lə gö rü lə si iş lər çox dur. Öl-
kə mi zin or ta və ali mək təb lə rin də 
Azər bay can di li nin müasir dün ya 
stan dart la rı na, mil li-mə də ni in ki-
şaf ta ri xi mi zin tə ləb lə ri nə ca vab 
ve rən təd ri si işi nin tək mil ləş di-
ril mə si nə eh ti yac var dır. Bir çox 
küt lə vi in for ma si ya va si tə lə rin də, 
rəs mi ya zış ma lar da, kar gü zar lıq 
və sair sa hə lər də Azər bay can ədə-
bi di li nin nor ma la rı na la zı mın ca 
əməl olun mur. Azər bay can di li nin 
rek lam işin də is ti fa də edil mə sin də 
cid di qü sur lar mü şa hi də olu nur. 
Kəs kin tən qid lə rə bax ma ya raq, 
rek lam va si tə lə ri nin ha zır lan ma-
sın da bir çox hal lar da xa ri ci dil lə rə 
əsas sız ola raq üs tün lük ve ri lir. Şə-
hər və qə sə bə lə ri mi zin gör kə mi nə 
xə ləl gə ti rən əc nə bi dil li löv hə lər 
gənc nəs lin azər bay can çı lıq ru-
hun da tər bi yə si nə mən fi  psi xo lo ji 
tə sir gös tə rir. Öl kə əra zi sin də ya-
yım la nan te le vi zi ya ka nal la rı nın 
ək sə riy yə ti xa ri ci dil lər də fəaliy-
yət gös tə rir. Ki no və te le vi zi ya 
ek ran la rın da Azər bay can di li nə 
dubl yaj edil miş xa ri ci fi lm lə rə 
na dir hal lar da rast gəl mək olar, 
dubl yaj edil miş ek ran əsər lə ri-
nin tər cü mə sə viy yə si isə ol duq ca 
aşa ğı dır. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın xa ri ci si ya sət sa hə lə rin də, 
xü su si lə öl kə miz də fəaliy yət gös-
tə rən sə fi r lik, xa ri ci nü ma yən də lik 
və şir kət lər də Azər bay can di li nin 
iş lən mə si ya rıt maz və ziy yət də dir. 
Xa ric də ya şa yan soy daş la rı mı zın 
Azər bay can di li dərs lik lə ri, təd ris 
və saiti, ana di lin də el mi və bə dii 
ədə biy yat, mət buat və sairə ilə tə-
min olun ma sı qə naət bəxş de yil dir.

Çox qə ri bə gö rün sə də, Azər-
bay can dil çi li yi nin so vet döv-
rün də əl də edil miş sü rət li in ki şaf 
tem pi son il lər də aşa ğı düş müş-
dür və bu sa hə də bir dur ğun luq 
mü şa hi də olu nur. Azər bay can da 
nitq mə də niy yə ti mə sə lə lə ri nin 
təd qi qi nə və ni zam lan ma sı na kəs-
kin eh ti yac du yu lur. Azər bay can 
di li nin tət biq dairə si bə zən sü ni 
ola raq məh dud laş dı rı lır. Rəs mi və 

el mi üs lu bun və ziy yə ti heç də ürə-
ka çan de yil dir. Azər bay can di li nin 
or foq ra fi k, izah lı, ter mi no lo ji və 
sair lü ğət lə ri nin ye ni dən la tın qra-
fi  ka sı ilə ha zır la nıb çap olun ma sı, 
iki dil li tər cü mə lü ğət lə ri nin tər-
ti bi və nəş ri mə sə lə lə ri yu ba dı lır. 
La tın qra fi  ka sı nın bər pa edil mə si 
ba rə də qa nun qə bul edil mə sin dən 
on ilə ya xın bir müd dət keç mə si nə 
bax ma ya raq, onun hə ya ta ke çi ril-
mə si ol duq ca ləng ge dir. Bü tün bu 
və di gər mə sə lə lə rin əla qə lən di ril-
mə si və tən zim lən mə si nin, on la-
rın həl li pro se si nə nə za rə tin va hid 
mər kəz ləş di ril miş bir qu rum tə rə-
fi n dən hə ya ta ke çi ril mə si nə eh ti-
yac var dır.

Azər bay ca nın döv lət müs-
tə qil li yi nin baş lı ca rəmz lə-
rin dən sa yı lan Azər bay can 

di li nin tət biq və in ki şaf 
et di ril mə si nə döv lət qay ğı sı-
nın ar tı rıl ma sı, ana di li mi zin 
öy rə nil mə si, el mi təd qi qi nin 

fəal laş dı rıl ma sı, di li mi zin 
cə miy yət də tət biq dairə si-
nin ge niş lən di ril mə si və bu 

işə nə za rə tin güc lən di ril mə si 
məq sə di lə qə ra ra alı ram:

  Azər bay can Res pub li ka sı Pre-
zi den ti nin ya nın da Döv lət Dil 
Ko mis si ya sı ya ra dıl sın. Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den-
ti nin İc ra Apa ra tı na tap şı rıl sın 
ki, Ko mis si ya haq qın da Əsas-
na mə ni bir ay ər zin də ha zır la-
yıb Azər bay can Res pub li ka sı-
nın Pre zi den ti nə təq dim et sin.

  Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin İc ra Apa ra tı-
na tap şı rıl sın ki, “Azər bay can 
Res pub li ka sın da döv lət di li 
haq qın da” qa nun la yi hə si ni 
bir ay ər zin də ha zır la yıb Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə təq dim et sin.

  Azər bay can Res pub li ka sı nın 
na zir lik, ida rə, təş ki lat və müəs-
si sə rəh bər lə ri öz ta be lik lə rin də 
olan qu rum lar da döv lət di li nin 
və la tın qra fi  ka sı nın tət bi qi işi-
nin yax şı laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
uzun müd dət li komp leks plan-
lar ha zır la yıb hə ya ta ke çir sin lər 
və 2001-ci il av qus tun 1-nə qə dər 
il kin nə ti cə lər haq qın da Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə mə lu mat ver sin lər.

  Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Təh sil Na zir li yi or ta və ali mək-
təb lər də Azər bay can di li nin 
təd ri si və Azər bay can di lin də 
təh si lin key fi y yə ti ilə bağ lı əsas-
lı dö nüş ya rat maq is ti qa mə tin-
də qə ti təd bir lər hə ya ta ke çir sin 
və mü va fi q tək lifl  ər proq ra mı nı 
bir ay ər zin də ha zır la yıb Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə təq dim et sin.

  Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı və Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Təh sil Na zir li yi Ya zı çı lar 
Bir li yi ilə bir lik də la tın qra fi  ka sı 
ilə ye ni dən çap olun ma sı tək lif 
olu nan el mi və bə dii əsər lə rin, 
lü ğət və dərs lik lə rin çap proq-
ra mı nı bir ay ər zin də ha zır la yıb 
Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti nə təq dim et sin.

  Azər bay can Mil li Elm lər Aka-
de mi ya sı bir ay ər zin də Azər-
bay can dil çi li yi nin müx tə lif 
sa hə lə ri üz rə el mi araş dır ma-
la rın ca ri və pers pek tiv plan-
la rı na ye ni dən ba xıb təs diq 
et sin və on la rın ye ri nə ye ti ril-
mə si nin ge di şi ba rə də hər al tı 
ay dan bir Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti nə mə lu-
mat ver sin.

  Res pub li ka nın şə hər və ra yon 
ic ra ha ki miy yə ti baş çı la rı na 
tap şı rıl sın ki:
- yer lər də is ti fa də olu nan 
löv hə, rek lam tab lo la rı, şüar-
lar, pla kat lar və di gər əya ni 
va si tə lə rin Azər bay can ədə-
bi di li nin qay da la rı na uy-
ğun laş dı rıl ma sı ba xı mın dan 
təd bir lər gör sün lər və bu 
tap şı rı ğın ye ri nə ye ti ril mə si 
haq qın da 2001-ci il av qus tun 
1-nə qə dər Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti nə 
ara yış ver sin lər;
- yer lər də Azər bay can di li nin 
və la tın qra fi  ka sı nın tət bi qi 
işi nə nə za rə ti güc lən dir sin lər 
və bu işin ge di şi ba rə də 2001-
ci il av qus tun 1-nə qə dər Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti nə mə lu mat ver sin lər.

  Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Mə də niy yət Na zir li yi nə, Döv-
lət Te le vi zi ya və Ra dio Ve ri-
liş lə ri Şir kə ti nə tap şı rıl sın ki, 
əc nə bi öl kə lər də is teh sal edil-
miş və Azər bay can da nü ma-
yiş et di ril mək üçün alın mış 
ki no və te le vi zi ya mə mu la tı-
nın Azər bay can di li nə dubl-
ya jı işi nin la zı mi sə viy yə də 
qu rul ma sı və öl kə əra zi sin də 
xa ri ci ki no və te le fi lm lə rin 
Azər bay can di lin də nü ma yiş 
et di ril mə si mə sə lə lə ri ba rə də 
tək lifl  ə ri ni bir ay ər zin də ha-
zır la yıb Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti nə təq dim 
et sin.

  Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Na zir lər Ka bi ne ti nə tap şı rıl-
sın ki:
öl kə də Azər bay can di lin də 
çap olu nan qə zet, jur nal, bül-
le ten, ki tab və di gər çap məh-
sul la rı nın is teh sa lı nın 2001-ci 
il av qus tun 1-nə qə dər bü töv-
lük də la tın qra fi  ka sı na keç mə-
si ni tə min et sin;
Azər bay can Res pub li ka sın-
da döv lət di li nə qar şı giz li, 
ya xud açıq təb li ğat apar maq, 
Azər bay can di li nin iş lən mə-
si nə və in ki şa fı na mü qa vi mət 
gös tər mək, onun hü quq la rı-
nın məh dud laş dı rıl ma sı na 
cəhd et mək ki mi hal la ra, la tın 
qra fi  ka sı nın tət biq olun ma-
sı na ma neələr tö rə dil mə si-
nə gö rə mə su liy yət növ lə ri ni 
müəy yən edən qa nun ve ri ci lik 
ak tı nın la yi hə si ni bir ay ər-
zin də ha zır la yıb Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti nə 
təq dim et sin;
mər kə zi və yer li ic ra ha ki miy-
yə ti or qan la rın da kar gü zar lı-
ğın la tın qra fi  ka sı ilə apa rıl-
ma sı nı 2001-ci il av qus tun 1-nə 
qə dər tə min et sin;
bu Fər man dan irə li gə lən di-
gər mə sə lə lə ri həll et sin.

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
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Müasir tər cü mə-
çi lik fəaliy yə ti, 
üs lu bu na gö rə 
müx tə lif olan 

ori ji nal mətn lər lə əla qə dar-
dır. Tər cü mə za ma nı müəl li-
fi n hiss lə ri ni, ru hi və ziy yə ti-
ni, sar sın tı la rı nı ol du ğu ki mi 
çat dır maq heç də asan de yil. 
Bu nun üçün az rol oy na ma-
sa da, bö yük lü ğət eh ti ya tı na 
ma lik ol maq ki fa yət et mir. 
Bə zən tər cü mə çi ya rat dı ğı 
mət nə da ha ar tıq ifa də li lik, 
his siy yat lı lıq ver mək üçün 
qəs dən müx tə lif üs lub la r dan 
is ti fa də edir.

Bən zət mə lə rin, mü ba li ğə lə rin, 
mü qa yi sə lə rin tər cü mə si ək sər 
tər cü mə çi lə ri öz iş lə ri nə həd dən 
ar tıq diq qət lə ya naş ma ğa məc-
bur edir. Qeyd edək ki, eksp-
res si ya nın tər cü mə si prob le mi 
tək сə təс rü bə siz yox, pe şə kar 
tər cü mə çi lə ri də çə tin və ziy yət-
də qo yur.

Tər cü mə nə zə riy yə si nin ən 
ma raq lı cə hət lə rin dən bi ri di lin 
üs lub üsul la rı nı çat dır maq prob-
le mi dir. Hə lə ki, hə min cə hət 
ki fa yət qə dər iş lə nib ha zır lan-
ma yıb və nə zə riy yə çi-təd qi qat-
çı la rın, dil çi alim lə rin diq qə ti ni 
cəlb edir. Bə dii əsə rin ob raz lı 
in for ma si ya sı nı ox şar tərz də çat-
dır maq zə ru rə ti – ifa də va si tə-
lə ri nin tər cü mə si ni, ori ji na lın 
tər cü mə də üs lub eff  ek ti nin ya-
ra dıl ma sı nı öy rən mək üçün əsas 
cə hət dir. Am ma əv vəl cə “tər-
cü mə” sö zü nün ma hiy yə ti ni 
müəy yən ləş dir mək la zım dır.

Mə lum ol du ğu ki mi, tər cü-
mə - ay rı-ay rı cə hət lə ri müx tə-
lif elm lə rin təd qi qat hə də fi  ola 
bi lə cək mü rək kəb, çox cə hət-
li ha di sə dir. Tər cü mə - in san 
fəaliy yə ti nin psi xo lo ji, ədə bi, 
et noq ra fi k və di gər tə rəfl  ə ri-
ni təş kil edir və ey ni za man da 
özün də bu və ya di gər öl kə nin, 
ya xud öl kə lə rin tər cü mə işi ta-
ri xi ni əks et di rir. Be lə ki, ək sər 
dil çi mü tə xəs sis lər təd qi qat hə-
də fi n dən ası lı ola raq, aşa ğı da kı 
cə hət lə ri fərq lən di rir lər:

  psi xo lo ji tər cü mə şü nas lıq 
(tər cü mə nin psi xo lo gi ya sı);

  ədə bi tər cü mə şü nas lıq (bə-
dii və ədə bi tər cü mə nə zə-
riy yə si);

  et noq ra fi k tər cü mə şü nas lıq;
  ta ri xi tər cü mə şü nas lıq və s.
Nə zə riy yə çi N.F.Da novs ki 

tər cü mə sə nə ti ni hərb sə nə-
ti ilə mü qa yi sə edir. O, əsə rin 
üs lub tə ləb lə ri ni st ra te ji prob-
lem lər ki mi tə səv vür edir. Nü-
mu nə ki mi müəy yən bir sö zü 
gö tür mək olar. Hə min sö zün 
dil də bir çox mə na sı, ça ları, si-
no ni mi ola bi lər. Tər cü mə çi hər 
han sı kon tekst də o sö zün han sı 
sinoni min dən is ti fa də et mə li ol-
du ğu nu dərk et mək üçün bü tün 
əsə rin ori ji na lı nın üs lu bi qu ru-
lu şu na, üs lub xü su siy yət lə ri nə 
mü ra ciət et mə li dir. Bu nun la 
mü tə xəs sis də üs lub və ri to ri-
ka fi  qur la rı nın, yön lə ri nin se çi-
mi üçün gö zəl im kan ya ra nır. 
Məhz üs lub uy ğun lu ğu da tər-
cü mə çiyə ona la zı mi lek si ka nı, 
qram ma tik for ma la rı və cüm lə 
qu ru luş la rı nı seç mək üçün ye-
ga nə mə hək da şı ola caq. 

Pe şə kar tər cü mə çi mət ni da ha 
mü kəm məl və ifa də li et mək üçün 
ori ji nal da is ti fa də edil miş müəy-
yən üs lub üsul la rı nın çat dı rıl ma sı 
va si tə lə rin dən is ti fa də edir. Bü tün 
dövr lər də tər cü mə çi lər qar şı sın da 
iki yol – ya ori ji na lın üsu lu nu tət-
biq et mə yə ça lış maq, ya da, əgər 
bu müm kün de yil sə, tər cü mə də 
ox şar emo sional bə dii tə si rə ma lik 
olan şəx si üs lub va si tə si ni ya rat-
maq – du rub. Bu prin si pi çox vaxt 
üs lub əvəz lə mə si prin si pi ad lan-
dı rır lar. Ya zı çı K.Çu kovs ki bu ba-
rə də de yir di ki, bən zət mə ni bən-
zət mə, mü qa yi sə ni mü qa yi sə ilə 
yox, tə bəs sü mü tə bəs süm lə, göz 
ya şı nı göz ya şı ilə və s. çat dır maq 
la zım dır. Am ma təc rü bə siz “söz 
us ta la rı” yad da sax la ma lı dır lar ki, 
mətn də for ma dan çox üs lub üsu lu 

funk si ya sı va cib dir. Bu fəaliy yə tin 
müəy yən azad lı ğı de mək dir: ifa-
də li li yin qram ma tik va si tə lə ri ni 
lek sik va si tə lər lə (və ək si nə) çat-
dır maq olar. Tər cü mə çi öz di lin-
də çat dı rıl ma sı müm kün ol ma yan 
üs lub ha di sə si ni ötü rə, onu mət nin 
baş qa bir ye rin də - da ha mü na sib 
olan par ça da – üs lub yö nü mü ilə 
ox şar olan baş qa bir ob raz ya rat-
maq la “bor cu nu qay ta ra” bi lər. 

Əgər fəaliyyətə ye ni baş la yan 
tər cü mə çi nin müx tə lif tər cü-
mə lə ri, ya xud tər cü mə ni ori ji-
nal la mü qa yi sə et mək təc rü bə si 
yox dur sa, on da onun müəy yən 
mətn lə rə mü na si bə ti bir mə na lı 
ola caq – onu çox say lı fei li bağ-
la ma şə kil lə ri, cür bə cür mor-
fem lər və ey ham lar qor xu da caq. 
Nə ti cə də tər cü mə çi və tər cü mə 
uğur suz lu ğa dü çar ola caq. Di-
gər tə rəf dən, in san tər cü mə çi işi-
nin çə tin li yi ni və va cib li yi ni dərk 
edən də, bu ba rə də mü la hi zə yü-
rüt mə yə və mü qa yi sə et mə yə alı-
şan da mə sə lə nin ta ma mi lə baş qa 
bir tə rə fi  nə - müəl li fi n it mə si nə 
də to xu na bi lər. Bu hal da mətn 
tər cü mə çi nin ya ra dı cı lıq məh su-
lu na çev ri lir, onun şəx si fi  kir lə ri, 
hiss lə ri, sar sın tı la rı ilə yük lə nir. 

Bu ra da heç bir pis niy yət yox-
dur. Heç bi rin ci va riant da da pis 
niy yət ax tar ma ğa dəy məz. Sa də-
cə müəl lif ha ra da sa, ar xa plan da 
əri yib yo xa çı xır. Hər iki hal da 
bir mə sə lə ni yad da sax la maq la-
zım dır: əgər tər cü mə də hər şey 
ye rin də de yil sə, məhz tər cü mə çi 
gü nah kar dır, mət nin üs lub cə-
hət lə ri nə məhz o ca vab deh dir. 

Ək sər tər cü mə çi lə rin mət ni 
“yax şı və asan oxu nan” et mək is-
tə yi, təəs süf ki, öl gün-ütü lü “tər-
cü mə di li”nin ya ran ma sı na gə ti-
rib çı xa rır. Am ma bə yəm, baş qa 
cür müm kün de yil? Tər cü mə də 
ori ji na lın üs lub xü su siy yət lə ri ni 
sax la maq olar mı? Əgər tər cü mə 
xo şa gəl məz, ko bud, qə ri bə ol sa, 
oxu cu lar onu pis, tər cü mə çi ni isə 
ba ca rıq sız he sab edə cək lər. Tər cü-

mə nin ta le yi və tər cü mə çi nin nü-
fu zu məhz ək sər oxu cu la rın mü-
na si bə tin dən və rə yin dən ası lı dır. 
Oxu nan əsə rin do ğur du ğu müx-
tə lif his lər müs bət və mən fi  ola bi-
lər. Be lə çı xır ki, müəl lif mət ni nin 
bü tün xü su siy yət lə ri ni çat dır ma ğa 
ça lış maq la (özü nün an la yı şı öl çü-
sün də və müm kün olan hü dud-
lar da) tər cü mə et mək qey ri-müm-
kün dür. Tər cü mə möv cud de yil, 
onu oxu yan oxu cu küt lə sin  dən 
kə nar da onu qiy mət lən dir mə yin, 
on dan is ti fa də et mə yin mə na sı 
yox dur. Am ma hə min oxu cu küt-
lə si nin is tə yi, tər cü mə nin üs lu bu-
na, fra zeolo gi ya sı na və lek si ka sı na 
tə ləb lə ri müt ləq tər cü mə çi ni müəl-
lif fi k ri ni dö nə-dö nə poz ma ğa 
məc bur edir.

Əsə rin ob raz yü kü nü da şı yan 
üs lub üsul la rı nın tər cü mə si müx-
tə lif dil lə rin üs lu bi sis tem lə ri nin 
mil li xü su siy yət lə ri üzün dən 
tez-tez tər cü mə çi lər üçün çə tin lik 
ya ra dır. Bü tün linq vist lər tər cü-
mə də ori ji na lın ob ra zın sax lan-
ma sı nın zə ru ri li yi ni qeyd edir, 
haq lı ola raq be lə he sab edir lər ki, 
tər cü mə çi hər şey dən əv vəl üsu-
lun özü nü yox, funk si ya sı nı ye ni-
dən ya rat ma ğa ça lış ma lı dır. 

Nit qin üs lub fi  qur la rı nı – mü-
qa yi sə lə ri, mü ba li ğə lə ri, bən-
zət mə lə ri, ata lar söz lə ri ni və s. 
– çat dı ran za man tər cü mə çi hər 
də fə bir mə sə lə ni həll et mə li dir: 
on la rın əsa sı nı təş kil edən ob ra zı 
sax la maq, ya xud tər cü mə də on-
la rı baş qa la rı ilə əvəz et mək la-
zım dır. Əvə zet mə nin sə bə bi tər-
cü mə edi lən dil də ki söz və söz 
bir ləş mə lə ri ola bi lər.

Tər cü mə nin üs lubu tər cü mə çi 
üçün va cib dir, bun suz gö zəl və 
mü kəm məl çe vir mə müm kün 
de yil. Məhz di lin üs lubu tək cə 
ori ji na lın di lin dən tər cü mə nin 
di li nə çe vir mə yə de yil, tər cü-
mə çi nin us ta lı ğı na və xü su siy-
yət lə ri nə gö rə də vacibdir. Axı 
ori ji na lın tər cü mə si də tər cü-
mə çi nin üs lub va hid lə ri nin mə-

na sı nı han sı ba ca rıq la çat dır ma-
sın dan ası lı dır. Tər cü mə za ma nı 
tə sir qüv və si il kin mət nə bö yük 
ifa də li lik ve rir. Qa nu nauy ğun 
hal dır ki, ədə biy yat şü nas lar, 
kul tu ro loq lar və fi  lo sofl  ar üçün 
baş lı ca və da ha ma raq lı prob-
lem lər bə dii tər cü mə, bə dii nit-
qin tər cü mə si ilə əla qə dar dır. 
Tə sir ifa də si va si tə lə ri nə bən zət-
mə lər, me to nim lər, mü qa yi sə lər, 
al lü zi ya lar, si tat lar, hik mət li söz-
lər, ata lar söz lə ri və zər bi-mə səl-
lər da xil dir. Tər cü mə za ma nı 
tər cü mə çi üçün ən çox çə tin lik 
ya ra dan üs lu bun mü ba li ğə, bən-
zət mə, mü qa yi sə, ata lar söz lə ri, 
zər bi-mə səl lər ki mi nitq fi  qur la-
rı dır. Əl bətt  ə, tər cü mə çi on la ra 
fi  kir ver mə dən mətn lə ri çe vi rə 
bi lər, am ma nə ti cə də “qu ru” tər-
cü mə or ta ya çı xa caq. 

Üs lub va hid lə ri nin çat dı rıl ma-
sı tər cü mə nin ən va cib və zi fə lə-
rin dən dir. Bu mə sə lə yə xü su si 
diq qət ye tir mək la zım dır. Tər-
cü mə nin ca vab ver mə li ol du ğu 
tə ləb lər, yə ni tər cü mə di lin də 
bu cür mətn lə ri xa rak te ri zə edən 
nor ma tiv qay da lar möv cud dur. 
Hə min tə ləb lə rə aşa ğı da kı la rı 
aid et mək olar:

  Mə na uy ğun lu ğu. Tər cü mə-
nin üs lu bun dan və yö nün dən 
ası lı ola raq tər cü mə çi hə mi şə 
çev ri lən mət nin - ori ji na lın hə-
qi qi mə na sı nı əks et dir mə si nə 
ça lış ma lı dır. Mə na uy ğun lu ğu 
özün də üs lub də qiq li yi ni, ox şar-
lı ğı və tam lı ğı bir ləş di rir. 

  Sa vad lı lıq. Bu tə ləb özün də 
mət nin Azər bay can və xa ri ci di-
lin ümu mi nor ma la rı na uy ğun 
ol ma sı nı eh ti va edir. Bir qay da 
ola raq, üs lu bi, qram ma tik və 
or foq ra fi k səhv lə rin is tis na sı nə-
zər də tu tu lur.

  Lek sik və üs lub uy ğun lu ğu. 
Ori ji nal da kı ter min lə rin ek vi-
va lent lə ri nin düz gün se çi mi, 
qı sal dıl mış söz lə rin və baş hə rf-
lə ri ya zı lan söz bir ləş mə lə rinin 
ox şar la rı nın ax ta rı şı nə zər də 

tu tu lur. Tər cü mə edi lən mət-
nin ümu mi üs lu bu və ori ji na lın 
üs lu bu qav ra yış da bir-bi rin dən 
fərq lən mə mə li dir. Tex ni ki tər cü-
mə lər üçün ifa də lə rin də qiq li yi, 
emo sional, dəb də bə li söz lə rin 
ol ma ma sı, sa də cüm lə qu ru lu şu 
və his siy yat sız lıq xa rak te rik dir.

Nit qin əsas üs lub tə ləb lə ri nə 
ca vab ver mə si, ifa də li, də qiq, üs-
lub cə hət dən inan dı rı cı, nitq də ki 
va si tə lə rin hə min məz mu nu ifa-
də et mək üçün da ha məq sə dəuy-
ğun və müəy yən mə na da yer li-
ye rin də ol ma sı üçün na tiq di lin 
üs lub eh ti yat la rı nı mə nim sə mə li, 
üs lub nor ma la rı nı bil mə li dir.

Həm şi fa hi, həm də ya zı lı tər-
cü mə - ki fa yət qə dər çə tin və 
çox cə hət li dir. Tər cü mə - tək cə 
mətn də bir di lin baş qa dil lə əvəz 
edil mə si de yil. Tər cü mə də müx-
tə lif mə də niy yət lər, şəx siy yət lər, 
in ki şaf sə viy yə lə ri, ənə nə lər və 
qu ru luş lar toq qu şur. Tər cü mə çi-
nin əsas və zi fə si hə mi şə tər cü mə-
çi nin bü tün çə tin lik lə ri ni yad da 
sax la maq, müəl lif fi k ri ni müm-
kün qə dər də qiq ifa də et mək, 
müəl li fi n müx tə lif bə dii üsul la-
rı nı çat dır ma ğı unut ma maq dır. 
Qeyd olun du ğu ki mi, bu çə tin lik-
lə rin dərk edil mə si tər cü mə çi nin 
pe şə kar fəaliy yə tin də uğu ra doğ-
ru at dı ğı ad dım dır. Tər cü mə çi-
nin öz qüv və si nə ina mı ə min li yə, 
ma lik ol du ğu bi lik isə yox la ma-
ya, ya xud tək mil ləş mə yə eh ti yac 
du yul ma yan do nuq eh ka ma çev-
ril mə mə li dir. Yad da sax la maq 
la zım dır ki, tər cü mə hər şey dən 
əv vəl, çə tin, yo ru cu, mə su liy yət-
li iş dir, tək cə hər tə rəfl  i bi lik və 
ya ra dı cı mü na si bət yox, həm də 
müəl lif fi k ri ni da ha ay dın çat dır-
maq üçün bö yük is tək tə ləb edir. 
Qeyd edək ki, mət nin tam şə kil-
də çat dı rıl ma sı, de mək olar ki, 
müm kün de yil. Bu na gö rə də bə-
dii tər cü mə ori ji na lın üsul la rı nın 
cə mi ni, bir növ ori ji nalın va riasi-
yası nı baş qa di lin ifa də va si tə lə ri 
ilə can lan dır maq cəh di ki mi ba şa 
dü şül mə li dir.

NƏ RİMAN ha zır la yıb
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(Əv və li ötən sa yı mız da)
Müəy yəd Əl Mü luk və İs ma yıl xan 

Mi rat ki mi bə zi mü ha fi  zə kar şəxs lər 
Rza ya təl qin et miş di lər ki, o, və liəhd-
lik üçün müt ləq şah ailə sin dən olan 
bir qız la ev lən mə li dir. Yal nız bu hal-
da onun taxt-ta ca şan sı ola bi lər. İs-
mail Mi rat 1299-cu il (1920) hut çev ri-
li şin dən son ra Rza ya fars xətt  at lı ğı nı 
və əl yaz ma oxu ma ğı tə lim edir, onun 
üçün ta rix ki ta bı oxu yur du. Mi ra tın 
təl qin lə ri nə ti cə sin də Rza Mə həm-
mədr za nı ev lən dir mək üçün bir şah-
za də ax ta rır dı. Əv vəl bi zim ha mı mı-
zın nə zə ri İra qın kra lı Mə lik Fey sə lin 
ailə si nə yö nəl miş di. İs tə yir dik ki, bu 
ailə nin bir qı zı nı Mə həm mədr za ya 
hə yat yol da şı se çək. Rza de yir di ki, 
əgər Mə həm mədr za nı İraq şa hı nın 
ailə sin dən olan bir qız la ev lən dir sək, 
bu, İran və İraq ara sın da mü na si-
bət lə rin güc lən mə si nə və yax şı laş-
ma sı na sə bəb ola caq. Bu mə sə lə ilə 
bağ lı bir xey li araş dır ma apa ran dan 
son ra öy rən dik ki, Mə lik Fey sə lin (o 
za man kı İraq pa di şa hı) bö yük qı zı-
nın cə mi iki ya şı var . Mə həm mədr za 
onun la iz di va ca gir mək üçün ən azı 
on beş, on al tı il göz lə mə li dir. 

Rza son ra dan Mə həm mədr za 
üçün Av ro pa kral ailə lə rin dən bi ri nin 
qı zı nı al maq fi k ri nə düş dü. Am ma 
mü şa vir lə ri bil dir di lər ki, gə lə cək də 
bir is lam məm lə kə ti nin pad şa hı ola-
caq  Mə həm mədr za üçün bir xris tian 
qız al maq yax şı ol maz, mol la la rın 
qə zə bi nə sə bəb olar. Elə bu za man, 
yə ni Rza Mə həm mədr za ya şah za də 
tap maq üçün hər qa pı nı döy dü yü bir 
vaxt da Sü ley man xan Beh bu d Mi sir 
pad şa hı nın ailə si ni tək lif et di. (Möv-
cud sə nəd lər Sü ley man Beh bu dun 
İran sa ra yın da in gi lis nü ma yən də si 
ol du ğu nu gös tə rir. Bu na gö rə də Sü-
ley man Beh bu dun tək li fi  ni Lon do-
nun tək li fi  ki mi də yər lən dir mək olar). 

Föv zi yə nin ata sı Mə lik Fuad Mi sir 
hə lə Bö yük Bri ta ni ya nın müs təm lə kə-
si olan vaxt ha ki miy yə ti ələ al mış və 
Mi sir pad şa hı ol muş du. O, Mə həm-
mədr za ilə Föv zi yə nin iz di va cın dan 
4-5 il qa baq və fat et miş di. Oğ lu Fa ruq 
Mi si rin pad şa hı idi. Mə lik Fa ru qun 4 
ba cı sı var idi. İkin ci Mə lik Fuad ad lı 
ye ga nə oğ lu isə qı sa müd də tə Mi sir-
də şah lıq et di. Bu ailə irq ba xı mın dan 
av ro pa lı idi, yer li mi sir li lə rə qə tiy yən 
bən zə mir di: göz lə ri qar ğa göz lə ri nə 
ox şa yır, saç la rı sa rı, də ri lə ri ağ idi. Mə-
lik Fa ru qun bü tün ailə si be lə za hi ri gö-
rü nü şə ma lik idi. Föv zi yə de yir di ki, 
on la rın əc da dı yu nan dır. Bu iz di vac 
ba rə də qə rar qə bul olu nan dan son ra 
Rza el çi lik və il kin iş lə rin gö rül mə si 
məq sə di ilə Qa hi rə yə bir he yət gön-
dər di. Bu he yə tə rəh bər lik o za man 
şa hən şah sa ra yı nın rəisi ol muş Mah-
mud Cə mə (mü dir-ol-mülk) tap şı rıl dı. 

Bu ni kah da tə rəfl  ər ara sın da eşq 
və mə həb bət dən söh bət ge də bil-
məz di, çün ki gə lin və bəy heç vaxt 
bir-bi ri ni gör mə miş di. Elə ki, Mə-
həm mədr za nın Föv zi yə ilə ev lən-
mək mə sə lə si söh bət dən əmə li iş 
mər hə lə si nə keç di, mü dir-ol-mülk 
Föv zi yə nin bir ne çə şək li ni, Föv zi yə 
və Mi sir şa hı nın ailə si nin fo to la rı çap 
olun muş bir ne çə ərəb və in gi lisdil li 
qə ze ti gö tü rüb bi zim üçün gə tir di ki, 
gə lə cək gə li ni mi zi ta nı yaq. 

Ni kah mə ra si mi Qa hi rə də hə ya-
ta ke çi ril di. Mə həm mədr za mə ra-
si m də iş ti rak et mək üçün ge niş bir 
he yət lə Mi si rə yo la düş dü. Mən 
də bu sə fər də Mə həm mədr za ilə 
bir yer də idim. Toy mə ra si mi Teh-
ran da ke çi ril di və Mi si rin şah ailə-
si də Föv zi yə ilə bir gə İran pay tax-
tı na gəl di. 

Qeyd et mə li yəm ki, Föv zi yə ilə 
bir gə ana sı və üç ba cı sı da İran pay-
tax tı na gəl di, am ma döv lət çi lik işi nə 
ba şı qa rı şan Mə lik Fa ruq mə ra sim-
də iş ti rak edə bil mə di. Gə lin lə bir gə 
gə lən he yət də niz va si tə si lə Şah pur 
li ma nı na (ha zır da Xo mey ni li ma nı 
ad la nır), ora dan də mir yo lu ilə Teh-
ra na ye tiş di lər. Bu dövr də Rza də-
mir yo lu nu Fars kör fə zin dən çə kib, 
öl kə nin cə nu bun da yer lə şən Bən də-
re- Şah pu ru (Şah pur li ma nı) şi mal da, 
Xə zər də ni zi nin sa hi lin də yer lə şən 
Bən də re - Şah la (Şah li ma nı) bir ləş di-
rə bil miş di. Rza gös tə riş ver di ki, də-
mir yo lu bo yun ca bü tün kənd ev lə ri 
ağ rən gə bo ya dıl sın, gə li nin və onun 
ailə si nin gəl di yi yol ye ni dən qu rul-
sun, tər tə miz tə miz lən sin. Qa tar ke-
çən şə hər lər də də tən tə nə li zə fər ta ğı 
qu rul muş, üzə rin də “xoş gəl mi si niz” 
və “təb rik” söz lə ri ya zıl mış par ça lar 
asıl mış dı. O za man bü tün İra nı əha-
tə edən də mir yo lu nun açı lı şın dan bir 
ilə ya xın vaxt keç miş di və Rza İra nın 
mö tə bər Av ro pa öl kə lə ri ki mi də mir 
yo lu na sa hib ol ma sın dan çox xoş hal 
idi. Gə lin və Mi si rin ha kim ailə si Teh-

ra nın də mir yol  vağ za lı na ça tan da 
Rza şəx sən özü on la rı qar şı la ma ğa 

get di. Şəms, Əş rəf, Əlir za da get miş-
di lər, am ma mən get mə dim. 

Toy mə ra si mi, səhv et mi rəm-
sə, 1318-ci ilin fər vər din ayın-
da (1939 mart, aprel) Gü lüs tan 
sa ra yın da ger çək ləş di. Föv zi yə 

fran sız di li ni bil di yin dən, Mə-
həm mədr za ilə yal nız 

fran sız ca da nı şır dı. 
Am ma mən və di gər 
ailə üzv lə ri miz bu di-
li bil mə di yi mi zə gö rə, 
onun la heç bir əla qə-
yə gi rə bil mir dik. Rza 

özü də Föv zi yə ni çox is tə mə si nə 
bax ma ya raq, Mə həm mədr za, ya xud 
fran sız ca nı və ya ərəb cə ni bil mə yən 
bir tər cü mə çi ol ma dan gə li ni ilə söh-
bət edə bil mir di. Əl bətt  ə, son ra lar 
Föv zi yə fars ca nı müəy yən qə dər öy-
rən di, am ma Mə həm mədr za ərəb cə 
bir kəl mə də öy rə nə bil mə di. 

To yun qo naq la rı min nə fər dən 
ar tıq olar dı. Biz o za ma na qə dər 
be lə yük sək və nü fuz lu qo naq lar 
qar şı la ma ğa adət et mə miş dik. Bu-
na gö rə də qo naq la ra xid mət et-
mək üçün Teh ra na Al ma ni ya dan 
bir ne çə mü tə xəs sis də vət et dik. 
On lar qo naq lıq üçün la zı mı “syur-
sa tı” ha zır la dı lar (qeyd - “syur sat” 
fars di li nə rus di lin dən keç miş 
“sur sat” sö zü dür. Mə na sı ha zır lıq, 
tə da rük de mək dir).

Mən heç vaxt o toy məc li si ni unut-
ma mış və  unut mu ram. Ye mək lər 
ümu mən Av ro pa üsu lu ilə ha zır lan-
mış ye mək lər idi. Rza bu to ya gö rə 
Al ma ni ya dan boş qab, bı çaq, çən gəl, 
qa şıq, bir söz lə, hər cür qab-qa caq 
al dı rıb gə tirt miş di. Ey ni za man da 
bü tün qab lar üzə rin də şa hın ta cı nın 
şək li nin çə kil mə si nə gös tə riş ver miş-
di. Qo naq la rın əsas qə bul mə ra si mi 
Gü lüs tan sa ra yı nın mu zey sa lo nun-
da təş kil olun du və xey li şə kil çə kil-
di. Toy ye mək lə ri nin ha zır lan ma sı 
üçün ən yax şı aş paz lar cəlb edil miş-
di. On la rın bə zi lə ri Al ma ni ya dan və 
Fran sa dan gəl miş di. 

Rza oğ lu nun to yu üçün hə qi-
qə tən də bü tün gü cü nü qoy muş-
du, o, hə lə bir ne çə ay əv vəl dən 
bu bay ra mın təş ki li üçün bü tün 
məm lə kə ti və döv lət or qan la rı-
nı hə rə kə tə gə tir miş di. O za ma na 
qə dər bu öl kə də be lə bir mil li bay-
ram ke çi ril mə miş di. Rza nın gös tə-
ri şi ilə məm lə kə tin bü tün bö yük 
və ki çik şə hər lə rin də çox say lı bay-
ram lar ke çi ril di və toy dan son ra 
özü gə lin və bəy lə bir lik də ol du, 
on la rı Ram se rə apar dı. 

Föv zi yə nin ailə si toy dan son ra da 
bir ne çə ay İran da qal dı ki, Föv zi yə 
buranın mü hi ti nə alış sın. Nə ha yət, 
on lar Mi si rə yo la düş dü lər və Föv-
zi yə ona uşaq vaxt dan da yə lik et-
miş, hə qi qət də isə onun lə lə si ol muş 
bir mi sir li nə di mə ilə İran da qal dı.

Rza gə lin lik hə diy yə si ki mi al maz, 
bril yant və müx tə lif zinət əş ya la rın-
dan iba rət bir miq dar gö zəl ləl-cə va-
hi ra tı Föv zi yə yə ba ğış la dı. Bu cə va-
hi rat Əh məd şah taxt dan sa lı nan dan 
son ra Gü lüs tan sa ra yın da ta pıl mış dı. 
Föv zi yə nin ana sı və ba cı la rı da Rza-
nın sə xa və tin dən xey li fay da lan dı lar, 
on lar da nə fi s hə diy yə lər qa zan dı lar. 

Bü tün bun lar dan əla və, Rza Adolf 
Hit ler dən hə diy yə al dı ğı bir av to mo-
bi li də Föv zi yə yə töh fə et di. Üs tə lik, 
bir ne çə ya şa yış məs kə ni də bu xa nı-
ma ba ğış lan dı. Biz də Föv zi yə yə hər 
cür hə diy yə lər ver dik. Bu ra da ca qeyd 
et mə li yəm ki, Föv zi yə bu qiy mət li və 
ba ha lı hə diy yə lə rə bir o qə dər diq qət 
ye tir mir, ümu miy yət lə, ada ma elə gə-
lir di ki, o, Mə həm mədr za ilə iz di vac 
mə sə lə si nə bir za ra fat ki mi ya na şır, 
bu nu İra na bir tu rist gə zin ti si, sə fə ri 
ki mi tə səv vür edir.

Föv zi yə son də rə cə gö zəl və in-
cə idi, am ma gu şə ni şin li yi se vir di. 
Xü su si lə də, ana sı və ba cı la rı ge-
dən dən son ra da ha ada ma yo vuş-
maz ol muş du. O, çox utan caq idi, 
onun la söh bət edən vaxt si fə ti xə-
ca lət dən qı za rır dı. Mən bir müd-
dət dən son ra be lə nə ti cə yə gəl dim 
ki, bu qız İran da özü nü məh bus 
ki mi hiss edir və get dik cə xü su si 
şə raitin (tə zə gə lin li yin) ver di yi 
se vin ci, tə ra və ti iti rir. 

Hətt  a Şah na zın dün ya ya gə li şi 
də onun rəf ta rın da də yi şik lik ya-
rat ma dı və ya vaş-ya vaş onu bez-
di ri ci elə di. Föv zi yə nin Mə həm-
mədr za ilə iz di va cı xa ti ri nə Məc lis 
xü su si qa nun qə bul et miş və ona 
iran lı mil liy yə ti ver miş di. Bu iz di-
vac üçün xey li zəh mət çə kil di yi nə 
və Föv zi yə və liəh din hə yat yol da şı 
ki mi İra nın gə lə cək kra li ça sı möv-
qe yi ni qa zan dı ğı na gö rə onun ta la-
ğı ve ri lə bil məz di. Xalq da onu se-
vir di. Ha mı sın dan be tə ri və liəh din 
hə yat yol da şı nın ta lağ mə sə lə si nin 
ge ri qal mış bir öl kə də gün də mə 
gəl mə si idi. Bu, ha kim ailə ba rə də 
mən fi  təb li ğa ta sə bəb olur du. 

Biz Föv zi yə ni ina dın dan dön-
dər mək üçün çox ça lış dıq. Hətt  a 
Şəms və Əş rəf həf tə də 3-4 də fə 
onun da lın ca ge dib, bu Mi sir gö-
zə li ni Mə həm mədr za ilə müş tə rək 
hə ya tı da vam et dir mə yə və İran da 
qal ma ğa ra zı sal maq üçün son də-

rə cə bö yük səy və tə laş gös tə rir-
di lər. Am ma Föv zi yə iki aya ğı nı 
bir baş ma ğa di rə yib, bo şan maq 
is tə yir di. Nə ha yət, bi zim lə xu da-
ha fi z ləş mə dən Qa hi rə yə qa yıt dı 
və ta lağ mə sə lə si ni Mi si rin xa ri ci 
iş lər na zi ri nə tap şır dı.

1332-ci il tir ayı nın 30-unda 
(1953 iyulun 21-i) baş ve rən bu 
ma cə ra dan son ra qə zet lər öz lə rin-
də şah ailə sin dən yaz maq cə sa rə ti 
tap dı lar. Mə həm məd Mə sud ki-
mi bir-iki ya zı çı Föv zi yə nin bo-
şan ma sı ilə bağ lı heç bir hə qi qə ti 
əks et dir mə yən mü ba li ğə li əsər lər 
yaz dı lar. On lar qeyd edir di lər ki, 

Şəms və Əş rəf Föv zi yə nin şəx si 
hə ya tı na mü da xi lə edib və on la-
rın bu mü da xi lə lə ri Föv zi yə nin 
ailə si nin da ğıl ma sı na sə bəb olub. 
Ya xud da ya zır dı lar ki, Föv zi yə nin 
əri nin ana sı əza zil ol ub. Gu ya mən 
mü da xi lə lə rim lə Mə həm mədr za 
ilə Föv zi yə nin bo şan ma sı na sə bəb 
ol mu şam. 

O za man İran da ək sər gə lin lər 
ərin ata sı və ana sı ilə bir gə ya şa-
yır dı. 

Rza nın ha ki miy yə ti il lə rin də xal-
qın məişə ti, hə ya tı, ri fa hı xey li yax-
şı laş sa da və Qa car döv rü ilə mü qa-
yi səolun maz sə viy yə də yük səl sə də, 
hə lə də qə naət bəxş de yil di. Bir ne çə 
nə fər dən iba rət olan ailə lə rin ək sə-
riy yə ti bir otaq da ya şa yır, cə miy yət 
hə yat ba xı mın dan ge ri qa lır, mə-
də niy yə tə diq qət ye ti ril mir di. Bə zi 
ya zı çı lar və qə zet lər iki qə zet ar tıq 
sa tıl sın və cib lə ri nə pul gəl sin de yə 
şah ailə si nin hey siy yə ti ilə oy na yır, 
çox lu uy dur ma lar ya yır dı lar. Bun-
la rı ya zan lar ge cə lər qu mar baz lıq 
edən, spirt li iç ki lər düş kü nü olan və 
ne cə de yər lər, əy yaş hə yat ke çir dik-
lə ri nə gö rə xərc lə ri də ar tıq olan Kə-
rim pur Şi ra zi, Mə həm məd Mə sud 
ki mi iki-üç nə fər idi. Hə min böh ran-
lı il lər də Mə həm mədr za gənc idi, 
onun  öz ko man da sı yox idi. Onun 
qar şı sın da kı lar isə köh nə si ya sət çi lər 
idi, on lar xa ri ci qüv və lər ə iş lə yirdi-
lər və öz ət rafl  a rı, dəs tə lə ri  var idi. 
Bu qə zet çi lə rin bə zi si Məc lis səd rin-
dən tap şı rıq alır, bə zi lə ri nə gös tə ri şi 
xa ri ci sə fi r lik lər ve rir lər, bə zi lə ri isə 
par ti ya mən sub la rı idi. Xü la sə, on-
lar cid di-cəhd lə ça lı şır dı lar ki, şah 
ailə si nin nü fu zu nu sar sı dıb, Pəh lə vi 
səl tə nə ti nin da yaq la rı nı zəifl  ət sin lər. 
Bun lar fi  kir lə şir di lər ki, mən və qız-
la rım al tı metr lik otaq da Föv zi yə ilə 
bir gə ya şa yı rıq, hər gün ye mək ha-
zır la yar kən, pal tar yu yar kən bir-bi-
ri miz lə cən gi-ci da ya çı xı rıq. 
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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.

Müəy yəd Əl Mü luk və İs ma yıl xan 
Mi rat ki mi bə zi mü ha fi  zə kar şəxs lər 
Rza ya təl qin et miş di lər ki, o, və liəhd-
lik üçün müt ləq şah ailə sin dən olan 
bir qız la ev lən mə li dir. Yal nız bu hal-
da onun taxt-ta ca şan sı ola bi lər. İs-

ra nın də mir yol  vağ za lı na ça tan da 
Rza şəx sən özü on la rı qar şı la ma ğa 

get di. Şəms, Əş rəf, Əlir za da get miş-
di lər, am ma mən get mə dim. 

Toy mə ra si mi, səhv et mi rəm-
sə, 1318-ci ilin fər vər din ayın-
da (1939 mart, aprel) Gü lüs tan 
sa ra yın da ger çək ləş di. Föv zi yə 

fran sız di li ni bil di yin dən, Mə-
həm mədr za ilə yal nız 

fran sız ca da nı şır dı. 
Am ma mən və di gər 
ailə üzv lə ri miz bu di-
li bil mə di yi mi zə gö rə, 
onun la heç bir əla qə-
yə gi rə bil mir dik. Rza 

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 7-ci sə hi fə də
Amma biz həf tədə iki-üç də fə 

Föv zi yə ni gö rür dük. Bu da Föv-
zi yə nin ax şam ye mə yi nə mə nim 
sa ra yı ma gəl di yi vax ta dü şür dü. 
Əş rəf və Şəms də həf tə də iki, ya-
xud üç də fə onun sa ra yı na ge dib, 
Mə həm mədr za və Föv zi yə ilə bir-
gə mək tub və sə nəd lə rə ba xır dı-
lar. 

Biz Föv zi yə ni se vir dik, o, Teh-
ran da qə rib ol du ğu üçün ona 
xü su si mə həb bət lə ya na şır dıq ki, 
ürə yi sı xıl ma sın. Hətt  a Mi si rin 
sə fi  ri ni, onun xa nı mı nı və İran da 
olan di gər mi sir li lə ri də sa ra ya 
də vət edir dik. On lar Föv zi yə nin 
ət ra fın da döv rə lə nir və oğrun ba-
xış la r la onu sü zür dü lər.  

Əl bət tə, mən bu yet kin ça ğım-
da, ne cə de yər lər, uzun il lə rin 
bö yük təc rü bə sin dən son ra de-
mə li yəm ki, xü su si tər bi yə və 
özü nə məx sus mə də ni mü hit də 
bö yü müş iki in sa nın ün siy yət 
bağ la ma sı çox çə tin dir. İki ay-
rı-ay rı mil lə tə, ay rı-ay rı mə də-
niy yə tə məx sus olan iki in sa nın 
ge yim, ye mək, əy lən cə, ün siy-
yət və s. adət lə ri də bir-bi rin dən 
tam fərq lə nir. Bə zən onun bir 
ye mək dən xo şu gə lir, bu bi ri isə 
onu bə yən mir. Onun öz mu si qi-
sin dən xo şu gə lir, bu isə hə min 
mu si qi yə nif rət edir. Mə sə lən, 
Föv zi yə Mi sir və ərəb oxu cu la rı-
nın sə hi fə si nə dö nə-dö nə qu laq 
as dı ğı na gö rə, Mə həm mədr za 
əsə bi lə şir di. Yax şı ol ma sa da in-
di de mə li yəm, Föv zi yə bir qə dər 
sadəlövh idi. 

Qo naq lıq lar da Mə həm məd rza-
nın qo naq la rı ilə rəqs et mə yə ha-
zır ol mur du. Bi lir si niz ki, qo naq-
lıq lar da və bay ram şən lik lə rin də 
bir-bi ri nin hə yat yol da şı ilə rəqs 
et mək qərb li lə rin adə ti dir. 

Xü la sə, bu məc bu ri bir iz di vac 
idi. Rza Mə həm mədr za nı Mi sir 
şah za də si ilə ni ka ha gir mə yə, Mi-
sir pad şa hı Mə lik Fa ruq da ba cı-
sı nı İran və liəh di ilə ailə qur ma ğa 
məc bur elə miş di. Am ma bu şəxs-
lə rin heç bi ri nin ra zı lı ğı ol ma mış-
dı, hər iki si bu ni kah dan na ra zı 
idi.

Nə isə... 1327-ci il də (1948) Föv zi-
yə İra nı tərk et di, Qa hi rə yə (Mi si rə) 
yol lan dı və bir da ha İra na qa yıt-
ma dı. Mə nim Rza nın cə na zə si nin 
Teh ra na gə ti ril mə si ilə bağ lı Mə-
lik Fa ruq haq qın da pis bir xa ti rəm 
var. Mər hum ərim sür gün də və fat 
edən za man in gi lis lər onun ta bu tu-
nu Teh ra na gə tir mə yə ica zə ver mə-
di lər. Bu na gö rə də onun cə na zə si-
ni Mi si rə apar dı lar. Mi sir də me yit 
mu mi ya lan dı və Fa ru ğun gös tə ri şi 
ilə bu öl kə nin sul tan la rı na məx sus 
adət-ənə nə üz rə dəfn olun du.

İkin ci Dün ya mü ha ri bə sin dən 
son ra Mə həm mədr za ata sı nın cə-
na zə si nin Teh ra na gə ti ril mə si işi-
nə baş la dı. Mə lik Fa ruq ye nə də 
Rza nın cə na zə si nin ya nın da olan 
əş ya la rı İra na gön dər mək dən im-
ti na et di və on la rı mə nim sə di. O 
ye rə qə dər ki, ya dım da dır, Teh-
ran dan Rza nın dəfn mə ra si mi za-
ma nı ta bu tun üzə ri nə qo yul maq 
üçün tə miz qı zıl dan olan və ca va-
hi rat la bə zə dil miş bir qı lınc gön-
dər miş dik. Di gər qiy mət li əş ya lar 
da var idi, am ma təəs süfl  ə bil di ri-
rəm ki, Fa ruq on la rı qay tar ma dı. 
Hə min vaxt de di ki, Föv zi yə nin 
ta la ğı haq qın da kı şə ha dət na mə 
Qa hi rə yə gön də ri lən dən son ra 
on la rı qay ta ra caq. La kin ta lağ na-
mə gön də ri lən də də Mə lik Fa ruq 
na cins lik et di, nə ca va hir lə bə zə-
dil miş qı lın cı, nə də di gər qiy mət-
li əş ya la rı qay tar dı.

Son ra dan Fa ruq ha ki miy yət-
dən uzaq laş dı rıl dı və Pa ri sə get di. 
O, bu ra da ha ki miy yə ti döv rün də 
top la dı ğı pul lar la əy yaş lı ğa qur-
şan dı, son da sifl  is xəs tə li yi nə tu tu-
la raq öl dü. 

Föv zi yə də Mə həm mədr za-
dan son ra bir ne çə də fə ərə 
get di, onun ikin ci əri mi sir li 
bir mü ğən ni idi, həm də çox 
məş hur idi. On dan da ay rıl dı 
və bir fran sa lı ya ərə ge dib, 
Pa ris də ya şa dı. Gü man edi-
rəm ki, hə lə də hə min fran-
sa lı ilə ya şa yır. 

Mə nim əziz Şah na zım 
bə zən ana sı nın gö rü şü nə 
ge dir, am ma Mə həm məd-
r za son ra lar heç vaxt onu 
so raq la ma dı, bi zə də onun 
ya nın da Föv zi yə nin adı nı 
çəkməyə ica zə ver mə di. 
Föv zi yə mey da nı nın adı nı 
da də yi şib Şah naz mey da-
nı elə di. Mən şəx sən be lə 
fi  kir lə şi rəm ki, Mə həm-
mədr za nın ərəb lər dən xo-
şu nun gəl mə mə si nin sə-
bəb lə rin dən bi ri də onun 
Föv zi yə ilə bu mə şum 
iz di va cı olub.

Föv zi yə ilə bağ lı baş qa 
mə qam la rı da xa tır la maq 
üçün yad da şı mı çox qur da la yı ram, 
am ma ya şın çox lu ğu və ara dan 
uzun il lə rin keç mə si işi xey li mü-
rək kəb ləş di rir. Yə qin ki, bu mə sə lə 
ilə bağ lı Əş rəf və Şəm sin ya dın da 
da ha çox şey qal mış olar.  Ona gö-
rə də mən Mə həm mədr za nın di gər 
iz di va cı na - Sü rəy ya İs fən di ya ri ilə 
ni ka hı na to xun maq is tə yi rəm. 

Sü rəy ya İs fən di ya ri ilə ni kah 
1329-cu ilin bəh mən ayı nın 23-24 
-də (1951-ci il fevralın 12-13-ü) baş 
tut muş du. Hə min ta ri xi də qiq ləş-
dir mək is tə yir si niz sə, onu Əş rəf-
dən so ru şun, çün ki bi zim ailə mi zin 
bü tün ha di sə lə ri ni o qey də alıb. 

Hər hal da bu 
ni kah 1329-

cu ilin bəh mən ayı nın axır la rın da 
(1951-ci il fevralın ortası), yə ni Föv-
zi yə nin İran dan get mə si nin ikin ci 
ili nin ta ma mın da baş tut muş du. 

Sü rəy ya nın ata sı Xə lil İs fən-
di ya ri Rza nın xid mət çi lə rin dən 
və döv lə tin mə mur la rın dan idi. 
Uzun il lər idi ki, Al ma ni ya da kı 
İran sə fi r li yin də ça lı şır dı. Ana sı 
da Ye va ad lı bir al man xa nı mı idi. 
Sü rəy ya ca zi bə dar lıq və gö zəl-
lik ba xı mın dan ana sı na çək miş-
di. Qeyd et mə li yəm ki, Sü rəy ya 
föv qə la də gö zəl, ağıl lı, fi  rəng tər-
bi yə si gör müş və ne cə de yər lər, 
hər cə hət dən ka mil bir qız ol sa 
da, Mə həm mədr za bun la ra gö rə 
onun la ev lən mə miş di. Bu iz di-

vac Mə həm mədr za nın son də rə-
cə hör mət bəs lə di yi, onun qey ri-
rəs mi mü şa vir lə rin dən olan Xan 

Ək bə rin va si tə çi li yi ilə 
baş tut muş du. 

Rza ka zak dəs tə-
sin də xid mət et di yi 

dövr də Xan Ək bər 
onun ya xın dost la-
rın dan ol muş du. 
Rza nın ölü mün-
dən son ra da  o, 
bi zim mü na si-
bət lə ri qo ru du, 
xü su si lə də Mə-
həm mədr za ilə 
ya xın la şıb, ona 

məs lə hət və nə si-
hət lə ri ilə kö mək 
et di.

İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə sin dən 
son ra kı il lər də 
mər kə zi ha ki-
miy yət bir qə-
dər zəifl  ə mişdi, 
Rza nın vax ti lə 
əzib məhv et di-
yi in san lar ye ni-
dən məm lə kə tin 
künc-bu ca ğın da 
güc tət biq edir, 
öz lə ri ni gös tə rir-
di. Hər yer də bir 
dəs tə tor paq sa-
hi bi və iri feodal 

döv lə tə mey dan 
oxu yur, hətt  a mər kə zi ha ki miy-
yət lə cən gə gi rib, İran or du su na 
qar şı rəs mi mü ha ri bə elan edirdi. 
Bəx ti ya ri lə rin mən tə qə sin də fəal-
lıq art mış, mo bil tü fəng çi lər döv-
lə tə ya ğı kə sil miş di. Azər bay can-
da və öl kə nin di gər əra zi lə rin də 
və ziy yət gər gin idi. Xan Ək bər 
Mə həm mədr za ya Sü rəy ya İs fən-
di ya ri ilə ev lən mə yi töv si yə et-
miş di ki, bu yol la o, bəx ti ya ri lər 
tay fa sı nı öz tə rə fi  nə çə kib, di gər 
düş mən tay fa la rın, o cüm lə dən 
azər bay can lı la rın məhv edil mə si 
və zi fə si ni on la ra tap şır sın. Bir söz-
lə, bu iz di vac bir si ya si ni kah idi.

ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə
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Föv zi yə də Mə həm mədr za-
dan son ra bir ne çə də fə ərə 
get di, onun ikin ci əri mi sir li 
bir mü ğən ni idi, həm də çox 
məş hur idi. On dan da ay rıl dı 
və bir fran sa lı ya ərə ge dib, 
Pa ris də ya şa dı. Gü man edi-
rəm ki, hə lə də hə min fran-

Mə nim əziz Şah na zım 
bə zən ana sı nın gö rü şü nə 
ge dir, am ma Mə həm məd-
r za son ra lar heç vaxt onu 
so raq la ma dı, bi zə də onun 
ya nın da Föv zi yə nin adı nı 
çəkməyə ica zə ver mə di. 
Föv zi yə mey da nı nın adı nı 
da də yi şib Şah naz mey da-
nı elə di. Mən şəx sən be lə 
fi  kir lə şi rəm ki, Mə həm-
mədr za nın ərəb lər dən xo-
şu nun gəl mə mə si nin sə-
bəb lə rin dən bi ri də onun 

Hər hal da bu 
ni kah 1329-

cu ilin bəh mən ayı nın axır la rın da 

vac Mə həm mədr za nın son də rə-
cə hör mət bəs lə di yi, onun qey ri-
rəs mi mü şa vir lə rin dən olan Xan 

Ək bə rin va si tə çi li yi ilə 
baş tut muş du. 

Rza ka zak dəs tə-
sin də xid mət et di yi 

dövr də Xan Ək bər 
onun ya xın dost la-
rın dan ol muş du. 
Rza nın ölü mün-
dən son ra da  o, 
bi zim mü na si-
bət lə ri qo ru du, 

məs lə hət və nə si-
hət lə ri ilə kö mək 
et di.

mü ha ri bə sin dən 
son ra kı il lər də 
mər kə zi ha ki-
miy yət bir qə-
dər zəifl  ə mişdi, 
Rza nın vax ti lə 
əzib məhv et di-
yi in san lar ye ni-
dən məm lə kə tin 
künc-bu ca ğın da 
güc tət biq edir, 
öz lə ri ni gös tə rir-
di. Hər yer də bir 
dəs tə tor paq sa-
hi bi və iri feodal 

döv lə tə mey dan 
oxu yur, hətt  a mər kə zi ha ki miy-
yət lə cən gə gi rib, İran or du su na 
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Fran sız ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma yən də si Sten dal psi xo lo ji 
realizm jan rı nın ba ni lə rin dən sa yı lır. O, ro man və no vel la la rı 
ilə məş hur dur. Sten da lın əsər lə ri özün də iro ni ya nı, psi xo lo ji 
və ta ri xi təs vir lə ri bir ləş di rir.

Əsl adı Ma ri An ri Beyl olan 
Sten dal 1783-cü il yan va rın 23-də 
Qre nobl da və kil ailə sin də dün-
ya ya gə lib. Ana sı nı hə lə yed di 
ya şın day kən iti rə rək ata sı nın və 
xa la sı nın hi ma yə sin də ya şa yıb. 
An caq heç vaxt on lar la ün siy yə-
ti alın ma yıb. Ba la ca oğ la na an caq 
ba ba sı nın diq qə ti və is ti mü na si-
bə ti xoş tə sir gös tə rib. O, son ra lar 
bu ba rə də öz av to bioq ra fi k əsə-
rin də də söz açıb. 

Sten dal ata sı nın mü ha fi  zə kar 
təh si li ni rədd edə rək Ja ko ben hə-
rə ka tı na üzv olur. Fran sa İn ti bah 
Döv rü nün azad və ateist ideal-
la rı nı mə nim sə yir. 1799-cu il də 
po li tex nik mək tə bin də ki təhs ili ni 
ya rım çıq qo yub or du ya yazılır. 
1800-cü il lər də Na pa leonun İta-
li ya, Avst ri ya, Al ma ni ya və Ru-
si ya ya qar şı təş kil et di yi hər bi 
yürüşlərdə iştirak edir. 

Hər şey dən əv vəl Fran sa Bur jua 
İn qi la bı nın da va mı ola raq gör dü-
yü və dinamik bir dövr ki mi xa-
rak te ri zə et di yi bu döv rün ona o 

qə dər bö yük tə si ri olur ki, uzun 
müd dət bu tə sir dən çı xa bil mir. 
Bu ba rə də o, “Na pa leonun hə-
ya tı” ad lı əsə rin də ət rafl  ı şə kil də 
bəhs edib. 

Na pa leonun məğ lu biy yə tin dən 
son ra sa hib ol du ğu hər şe yi iti rən 
Sten dal Bərpa döv rü nün əv vəl lə-
rin də Fran sa nı tərk edə rək, əsər lə-
rin də mə də niy yə ti ni uca tut du ğu 
İta li ya ya kö çür. 1830-41-ci il lər də 
Va ti ka nın fran sız sə fi  ri və zi fə si ni 
ic ra edir.  O, ilk ki tab la rı nı da bu-
ra da ya zır. 

Bəd bəxt son lu ğu olan bir sev gi 
he ka yə sin dən yo la çı xa raq yaz dı ğı 
“Sev gi ba rə də” ad lı əsə ri psi xo lo-
ji də rin lik və in sa na kök lü şə kil də 
tə sir edən bir ob yek tiv li yə çat maq 
cəh di da şı yır və bu xü su siy yət 
bun dan son ra ya za ca ğı bü tün ki-
tab la rın əsa sı nı təş kil edir. Sten da-
lın ye ni dövr sə nə ti ni ya rat dı ğı nı 
id dia et di yi və ro man tik sə nət nü-
mu nə si ki mi təq dim et di yi “Ra sin 
və Şeks pir” ad lı əsə rində də bu 
ovqat müşahidə olunur. 

Ya zı çı nın “Ar mans” və “Qır mı-
zı və qa ra” ad lı əsər lə ri isə in qi lab 
son ra sı ka pi ta list cə miy yə ti nin ənə-
nə və təz yi qiy lə in san la rın şəx si 
ideal la rı nı və ar zu la rı nı real laş dı ra 
bil mə mə lə rin dən və öz lə ri ni al çat-
maq ba ha sı na ol sa da, yük səl mək 
eh ti ras la rın dan bəhs edən hə ya ti bir 
ro man dır. Real ro man la rı ara sın da 
yer alan “Par ma mo nastı rı” Sten da-
lın sağ lı ğın da nəşr edi lib. “An ri Bru-
lar dın hə ya tı” ad lı av to bioq ra fi k ro-
ma nı və ya rım çıq “Amiel” əsə ri isə  
onun ölü mün dən son ra çap edi lib. 

“Qır mı zı və qa ra” Sten da lın ya-
ra dı cı lı ğı nın zir və si he sab edi lir. Ro-
man da kı ha di sə lər 1830-cu il Fran sa 
in qi la bın dan son ra kı dövr də cə rə yan 
edir. Ya zı çı əsə rin də kəs kin ic ti mai 
möv qe sər gi lə yib. O, bu möv qe yi ni 
onu heç cür qə bul et mə yən cə miy yə-
tə üs yan edən Ju lien So rel ad lı qəh rə-
ma nın şəx sin də nü ma yiş et di rib. 

Jül yen So rel kil sə xa di mi ol maq is-
tə yən sa vad lı, şöh rət pə rəst bir gənc-
dir. Cə miy yət də üs tün möv qe lə rə 
nail ol ma ğın yo lu ya lan və ri ya kar lıq-
dan keç di yi nə gö rə gənc din xa di mi 
ye ni oyun qay da la rı nı məm nu niy-
yət lə qə bul edir, bu yol da qan lı ci na-
yət tö rət mək dən be lə çə kin mə yə rək 
hə ya tı nı fa ciəli son luq la ba şa vu rur.

Ey ni möv zu nu “Par ma mo nastı-
rı”na da da şı yan Sten dal cə miy-
yə tin qa da ğa  la rı na sor ğu-sual sız 
əməl edən ital yan əsil li  Fab ri ke de 
Dan qo nun son da şəx siy yə ti ni itir-
di yi ni təs vir edir. 

Əsər lə ri ni bə zək-dü zək siz bir dil lə 
qə ləmə alan ya zı çı nın təs vir lə ri an-
caq bə dii real lı ğa xid mət edir. Qar-
şı dur ma lar isə qəh rə ma nın psi xo lo ji 
prob lem lə ri ki mi or ta ya çıx maq la 
fərd lə top lum ara sın da kı əla qə ni 
real lı ğa bağ lı şə kil də təs vir edir. 

Ro man tizm döv rün də ya şa mış 
Sten da lın realist əsər lə ri ki fa yət 
qə dər qiy mət lən dir ilmə yib. Ümu-
miy yət lə, fran sız ədə biy ya tın ın ən 
önəm li nü ma yən də lə rin dən olan 
Sten dal sağ ikən la yiq ol du ğu diq-
qə ti gör mə yib, öl dük dən son ra 
əsl qiymətini alan ya zı çı lar dan dır. 
Sten dal ki çik bir kə sim üçün əsər lər 
yaz dı ğı nı id dia et sə də, ölü mün dən 
son ra sə si uzaq nə sil lə rə qə dər ge dib 
çı xıb. Müasir lə ri onun son də rə cə 
ro man tik və real hə ya ta yad əsər lə-
rə im za at dı ğı nı dü şün sə də, Bal zak 
və Hö te onun gə lə cək də önəm li bir 
ya zı çı ola bi lə cə yi ni se zə bil miş di lər. 

Kəs kin və sa də dil lə qə lə mə al-
dı ğı ro man la rın da ağ lı nın gü cü-
nü hiss lə ri nin öh də si nə bu rax dı ğı 
hiss olu nur. Ya zı çı ya gö rə, hə ya tın 
məq sə di xoş bəxt li yi ta pa bil mək-
dir. Bu da sev gi və ar zu la rı ger-
çək ləş dir mək lə mümkündür.

XIX əs rin son la rın da ka pi ta list cə-
miy yət ara sın da ya ra nan prob lem-
lər əməl li-baş lı özü nü gös tə rən də 
Sten da lın ka pi ta lizm də yər lə ri nə 
qar şı çı xan qəh rə man la rı da ge niş 
küt lə lə rin ma ra ğı na sə bəb ol ma ğa 
baş la yıb. Ya zı çı nın əsər lə ri bir çox 
di llərə çev ri lib, əsa sın da say sız-he-
sab sız fi lm lər çə ki lib. 

Sten dal 1842-ci il də Pa ris də 
dün ya sı nı də yi şib. 

Se vinc FƏ DAİ

Qiymətini ölü mün dən son ra alan ya zı çı



Şə hə ri miz də məş hur ad vo kat 
Mah mud bəy əh li-kef və əh li-da-
maq bir vü cud idi. Əha li dən hər 
ürə yi da rı xan is tə yən də ki, bir 
qə dər ke fi  açıl sın, ge dər di Mah-
mud bə yin söh bə ti nə və hə qi qət 
onun ya nın da əy lə şən lər iki-üç 
saat dün ya da qey di ni ya dın dan 
çı xa rar dı. Mah mud bə yin mən zi-
lin də lə ti fə lər da nı şıb gül mək dən 
si vay bir iş ol maz dı.

Şə hə rin cə mi zə rifl  ə ri nin yı-
ğın ca ğı Mah mud bə yin mən zi li 
idi. Bu nu da qeyd et mə li yəm ki, 
iş vax tın da hər bir kə nar söh bə ti 
atıb cid di işlə məş ğul olar dı. Şə-
hə rin ən qa bil ad vo kat la rın dan 
sa yı lar dı.

Mah mud bəy ki ta ba və qə ze tə 
aşiq bir adam idi. Çox gö zəl bir 
ki tab xa na sı var idi və Ru si ya da 
çı xan qə zet lə rin züb də lə ri nə hə-
mi şə lik abu nə çi idi. 

Hər vaxt gəl sə idin, ma sa sı nın 
üs tü nü qə zet lər lə do lu gö rər-
din. Dost-aş na lar çox vaxt onun 
ya nı na xü su sən qə zet oxu ma ğa 
ge dər di lər. Mah mud bə yin əziz 
dost la rın dan Mir zə Əh məd, bir 
gün əy lə şib, gö zün də Mah mud 
bə yin çeş mə yi, bir-iki saat qə zet 
oxu yan dan son ra du rub xu da ha-
fi z edib ge dir. Əh məd bəy ge dən-
dən son ra Mah mud bəy çeş mə yi 
ma sa nın üs tün də gör mə yib, gü-
man edir ki, Əh məd bəy çeş mə-
yi səh vən özü ilə apar mış ola. O 
saat nö kə ri, Əh məd bə yin da lın-
ca çeş mə yi gə tir mək üçün qa çır-
dır. La kin nö kər ge dən dən son ra 
Mah mud bəy qə zet lə ri ara la yıb 
çeş mə yi qə zet lə rin al tın dan ta pır. 
Nö kər gə lib Əh məd bə yin qa pı sı-
nı dö yür, Əh məd bəy çı xır: 

- Qa pı dö yən, kim sən? 
- Mə nəm, Ab bas qu lu. Mah-

mud bə yin nö kə ri. 
- Nə var, Ab bas qu lu! Xe yir dir-

mi? 
- Xe yir ol ma mış nə var. Bə-

yin çeş mə yi ni gö tür müş sü nüz. 
Ağam de yir di ver sin. 

- Get ağa na de yi lən: qa baq ca 
bir ma sa sı nın üs tü nü ax tar sın, 
son ra sə ni gön dər sin. Çıx get. 
Mən də çeş mək-fi  lan yox dur.

Nö kər qa yı dıb əh va la tı ağa sı-
na ye ti rir. Mah mud bəy hər çənd 
çeş mə yi tap mış dı, bu nun la be lə, 
təf rih üçün dos tu Əh məd bə yi 
bir növ dil xor et mək fi k ri nə dü-
şür. Pən cə rə nin qa ba ğın da du-
rub kü çə yə ba xar kən, gör dü Əh-
məd bə yin oğ lu Meh di ge dir. O 
saat da yan dı rır: 

- Meh di, sən al lah, evə ça tan ki-
mi ata na de gi nən mə nim çeş mə-
yi mi gön dər sin.

Meh di nin da lın ca Əh məd bə-
yin qon şu su tar zən Qu lu nu gö-
rür. 

- Qu lu, mən ölüm, Əh məd bə-
yin qa pı sın dan ke çən də onun 
dar va za sı nı taq qıl dat. De gi nən 
mə nim çeş mə yi mi səh vən apa-
rıb. Onu gön dər sin. 

Xü la sə, o gün üç-dörd adam-
dan və sa ba hı gü nü ye nə də bir 
dörd-beş adam dan si fa riş edib 
Əh məd bəy dən çeş mək is tə yir. 
Üçün cü gün Əh məd bəy özü gə-
lir Mah mud bə yin evi nə. Əv vəl 
bir az çır tıq ça lıb oy na yır, son ra 
de yir: 

- Sa bah ge di rəm vağ za la, ora-
dan da o ya na ge di rəm. Hər nə 
bi lir sən bun dan son ra elə!

Bir-iki stə kan çay içən dən son-
ra Əh məd bəy du rub ge dir. Mah-
mud bəy əy lə şib, Əh məd bəy 
ge də si yol da olan cə mi dost-aş-
na la rı na mək tub lar ya zıb, ha man 
ax şam yo la dü şən fay ton lar la 
gön də rir. O bi ri gün Əh məd bəy 
bir fay ton tu tub şə hər dən çı xır. 
Bi rin ci mən zi lə ça tan tək baq qal 
Ko sa Bax şa lı gə lir: 

- Əh məd bəy, sa la mə ley küm. 

- Əley kəs sa lam, ke fi n 
ne cə dir? 

- Ni yə, si zin döv-
lə ti niz dən... Şə-

hər dən çı xan da 
Mah mud bə yi 
gör mə di niz ki? 

- Bir gün 
irə li gö rüş-
dük. Ne cə? 

- Heç, elə 
bu dur, mə nə 
bir ka ğız ya-
zıb dır ki, gu ya 
siz onun çeş mə-
yi ni apa rıb sı nız. 
Ya zır ki, sə nin 
dü ka nı nın qa ba-
ğın dan ötə cək; əl-
bətt  ə, mə nim çeş-

mə yi mi on dan 
alıb gön də-

rə sən! 

Əh məd bəy ov qa tı təlx ol muş 
ca vab ve rir ki, qar daş, Mah mud 
bəy mə nim lə za ra fat edir. Yaz gi-
nən ki, çeş mə yi ma sa nın üs tün də 
qo yub gəl mi şəm. 

Ko sa Bax şa lı ina nar-inan maz 
ge dir. Fay ton çu at la ra bir az ar-
pa dan, su dan ve rib qo şub yo la 
dü şür. İki-üç saat yol get miş, gö-
rür ki, bir at lı dal dan sü rət lə “da-
yan, da yan!” – qış qı ra-qış qı ra gə-
lir. Fay ton çu da ya nır, at lı ye ti şir. 

- Fay ton da Əh məd bəy de yil-
mi? 

- Bə li! 
- Sa la mə ley küm. Ba ğış la yın, 

Əh məd bəy! Si zi yol dan elə dim. 
Siz də Mah mud bə yin çeş mə yi 
var. Ya zıb dır ki, kor ki mi qal mı-
şam. Nə ki tab oxu ya bi li rəm, nə 
də ya zı ya za bi li rəm. Əh məd bəy 
yə qin si zin evin ya nın dan ötə cək. 
Mə nim çeş mə yi mi on dan alıb bir 
adam ilə gön də rə sən. Əh məd 
bəy and içib bu nu da inan dı rır 
ki, bu, za ra fat dır. On da çeş mək 
yox dur.

İkin ci mən zil də Əh məd bəy 
fay ton dan dü şüb bir nə fər aş na-
sı nı gör mək üçün ba za ra ge dir. 
Nal bənd Pa şa at aya ğı na mıx çal-
dıq da bu nu gö rüb əli ni sax la yır: 

- Ba ğış la yın, siz Əh məd bəy 
de yil mi si niz? 

- Mə nəm, ne cə? 
- Mah mud bəy ka ğız ya zıb, onun 

sən də çeş mə yi var, zəh mət ol ma sa, 
ver, ge dən adam var, gön də rim. 

Əh məd bəy qeyz dən da ha özü-
nü sax la ma yıb de yir: 

- Mah mud bəy də qə lət elə yir, 
sən də. Rəh mət lik uşa ğı, qoy-
maz sı nız yo lu muz la ge dək cə-
hən nə mə? 

- Bəy, ha ra ya ge də cək sən, get, 
sö züm yox dur; da ha mə nim təq-
si rim nə dir, üs tü mə qeyz lə nir sən? 
Ver mir si niz, ya za ram ki, ver mə di. 

- Yaz gi lən ver mə di! 
- Baş üs tə! 
Əh məd bəy nal bənd Pa şa dan ötüb 

aş na sı nın dü ka nı na gə lir. Aş na sı əv-
vəl bu nun la gö rüş dük də Mah mud 
bə yin çeş mə yi ni is tə yir. Əh məd bəy 
ça tır vağ za la. Kar van sa ra nın qa ba-
ğın da da ya nan tək, kar van sa ra çı 
Qur ba nov gə lib sa lam ve rib “xoş gəl-
din” de yən dən son ra Mah mud bə-
yin çeş mə yi ni is tə yir. Əh məd bəy bu-
nu da ba şa sa lır ki, bu, Mah mud bəy 
tə rə fi n dən yol daş lıq da bir za ra fat dır. 
Bir ne çə gün Əh məd bə yi din di rən 
ol mur. Bir ge cə yat dı ğı za man, gö rür 
qa pı nı bərk çır pır lar. Qa pı nı açıb gö-
rür lər açıq kənd li Sə məd yüz ba şı dır. 

- Sə məd yüz ba şı, bu ge cə ya rı sı 
xe yir dir mi? 

- Əh məd bəy bu ra ya dü şüb? 
- Bə li! 
- Ona de yin ki, on da Mah mud bə-

yin çeş mə yi var, ver sin. Sa bah gə rək 
bu ra dan poç ta sa lıb gön də rim. 

Əh məd bəy də li ki mi ye rin dən 
qal xır. 

- A gə də, hə pənd uşa ğı, mən 
çeş mək oğ ru su idim? 

Sə məd yüz ba şı da hər adam-
dan söz sax la yan de yil. Ca va bın-
da de yir: 

- Hə pənd oğ lu sən özün sən. 
Mah mud bəy ki mi dağ dan ağır 
ki şi mə gər ya lan ya zır; yain ki 
mən uşa ğam ki, bu ge cə ya rı sı 
iyir mi verst at sür dü rəm? Çox 
da nış maq la zım de yil. Din məz-
söy lə məz çeş mə yi bu saat ver. 

Yox sa al ma mış ya xan dan əl gö-
tür mə rəm. Bir qə dər də köft gu dan 
son ra, Sə məd yüz ba şı ça ğı rır lar 
evin içi nə. Yor ğan-dö şək ve rir lər, 
ya tır. Sübh Əh məd bəy de yir: 

- Sə məd yüz ba şı, mən də çeş mək-
fi  lan yox dur. Bəl kə səh vən gö tü rüb 
ev də qoy muş olam. Oğ lu ma ya za-
ram ta pıb apa rıb ver sin. Be lə lik lə 
bir növ onu sa kit edib yo la sa lır lar. 
Xü la sə, Əh məd bəy Tifl  i sə ge dir, 
çeş mək is tə yir lər, Gən cə yə ge dir, 
həm çi nin, Ba kı ya, həm çi nin. Axır 
la büdd qa lıb baş gö tü rüb Tür küs-
ta na qa çır. Bu ra da iki il qa lır. Da ha 
Tür küs tan da onu din di rən ol mur. 
İki il dən son ra ye nə qa yı dır Qaf qa-
za, şə hə rə get mə yib, Ac lar kən di nə 
ge dib Ab bas bə yin evi nə dü şür. 

Qış ge cə lə ri nin bi rin də Əh məd 
bəy və Ab bas bəy bu xa rı kə na rın-
da əy lə şib tu rac kə ba bı ye dik lə ri 
hal da, gö rür lər qa pı açıl dı. Bir nə-
fər ba şı, gö zü sa rıq lı gir di içə ri. Bu 
adam baş lı ğı nı ba şın dan açın ca 
ta nın mır. Si fə ti açı lan da gö rür lər 
ki, bu, söv də gər Mə şə di Da da şın 
qar da şı Ələk bər dir. Ələk bər hər-
çi is tə yir sa lam ver sin, so yuq dan 
di li tu tul du ğun dan ba car mır. Ev 
sa hi bi qal xıb tez onun qo lun dan 
tu tub, gə ti rib bu xa rı nın qı ra ğın da 
əy ləş di rir. Bir az dan son ra Ələk-
bə rin di li açı lır. Ev sa hi bi so ru şur: 

- Ay Ələk bər, bu qi ya mət də nə 
dü şüb dür sə nə bir be lə yol at sü-
rüb gəl mi sən? Xe yir dir mi? 

Ələk bər di li güc lə söz tu ta raq, 
an caq bu ca va bı ve rə bi lir: 

- Çe... çe... çe... çeş mək! 
Bu key fi y yət Əh məd bə yi bil-

mər rə ha lə tin dən çı xar dır. Qal-
xır, baş la yır otaq da o baş-bu ba şa 
get mə yə: 

- Rəh mət lik oğ lu! Za ra fat bir gün 
olar, bir ay olar, bir il olar. Tifl  i sə 
qaç dım, ol ma dı, Tür küs ta na qaç-
dım, ol ma dı... Mən ba şı mı gö tü rüb 
dün ya dan da ki, qa ça bil mə rəm. 

- Ələk bər, qa dan alım, Mah mud 
bə yi ta nı yır san. Bu dur iki il dən ar-
tıq dır, mə nim lə bir çeş mək za ra fa-
tı nı baş la yıb, sa bah bu so yu ğa bax-
ma ya raq bir ba şa ge də rəm şə hə rə, 
özü ilə gö rü şüb bu mə sə lə ni qur-
ta ra ram. Ələk bər heç və də inan-
maz dı ki, Mah mud bəy ki mi bir 
möh tə rəm adam, bu qı şın qi ya mət 
gü nün də ona on-on beş verst yol 
at çap dır sın; nə dir, mə nim Əh məd 
bəy lə za ra fa tım var. Yə qin et di ki, 
hə qi qət Əh məd bəy onun çeş mə yi-
ni gö tü rüb dür və in di də ki, şə hə rə 
ge dir. Yə qin he sab la şar. 

Sə hər Əh məd bəy çay içib şə-
hə rə rə van ol du. Mah mud bəy 
gü nor ta na har et di yi za man bir 
də gör dü ki, Əh məd bəy qa pı dan 
gir di. Onun qa ba ğı na ge dib hə-
mi şə ki ki mi baş la dı çır tıq vu rub, 
atı lıb oy na ma ğa, am ma gör dü ki, 
Əh məd bəy don muş adam tək 
du rub, bu nun hə rə kə ti nə ca vab 
ver mir. Bir dən Əh məd bə yin gö-
zün dən yaş ca ri ol du və de di: 

- Ay ca nım, be lə də za ra fat 
olar mı? Bir-iki də fə za ra fat et din, 
ki fa yət dir. 

Bü tün dün ya nı mə nim ba şı ma 
dəng et mi sən. Mən bəd bəxt dən 
nə is tə yir sən? Sə ni and ve ri rəm 
ba la la rı nın ca nı na, ata nın go ru-
na, bir yer də ye di yi miz duz-çö-
rə yə. Da ha mən dən əl çək. Qoy 
ra hat go ra baş apa rım. Mah mud 
bəy söz ver di ki, bun dan son ra 
onun la işi ol ma sın. An caq de di: 

- Sən bu ra dan ge dən də de din: nə 
bi lir sən elə! Mən də bil di yi mi elə-
dim. Əli min su yu nu sə nə gös tər-
dim. Bun dan son ra and ol sun oğ lu-
mun ca nı na, çeş mək sö zü nü di li mə 
də gə tir mə rəm. Gəl öpü şək, ba rı şaq. 
Mah mud bəy və Əh məd bəy qu caq-
la şıb öpüş dü lər və əy lə şib bir yer də 
na har et di lər. Əh məd bəy get di. 

Mah mud bəy, doğ ru dur, bu 
gün dən on dan əl çək di, da ha çeş-
mək si fa ri şi ni ona et mir di. Am ma 
bu əh va lat cə mi şə hə rə ya yıl mış dı. 
Dü kan lar da, ba zar da, yı ğın caq-
lar da an caq Mah mud bəy ilə Əh-
məd bə yin çeş mək əh va la tın dan 
baş qa bir söh bət yox idi. Əh məd 
bəy bun dan da dil təng olub hə mi-
şə lik xa nə ni şin olub al tı-yed di sə-
nə evin dən çıx ma dı. Şə hər də be lə 
da nı şır dı lar ki, Əh məd bəy xəb ti-
di mağ1 olub. Doğ ru dur, bu nu öz 
ailə sin dən si vay gö rən yox idi, am-
ma ha mı bu nu doğ ru bi lir di. 

Axır gün lər, Əh məd bəy evi nin 
üs tün də çə ki lən sə lat, onun və-
fat xə bə ri ni şə hər əh li nə ye tir di. 
Ca maat hər yer dən dəs tə-dəs tə 
onun təş yii-cə na zə si üçün cəm 
ol du lar. Əh məd bə yin nə şi nin 
üs tün də ha mı dan çox ağ la yan və 
“qar daş vay” – de yib ba şı na dö-
yən Mah mud bəy idi. Dos tu nun 
dəf ni üçün hətt  a Mah mud bəy 
yüz ma nat da pa ra ver di.

1 xəb ti-di mağ - başına hava gəlib
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Şə hə ri miz də məş hur ad vo kat 

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

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

- Əley kəs sa lam, ke fi n 

- Ni yə, si zin döv-
lə ti niz dən... Şə-

hər dən çı xan da 
Mah mud bə yi 
gör mə di niz ki? 

- Bir gün 
irə li gö rüş-

- Heç, elə 
bu dur, mə nə 
bir ka ğız ya-
zıb dır ki, gu ya 
siz onun çeş mə-
yi ni apa rıb sı nız. 
Ya zır ki, sə nin 
dü ka nı nın qa ba-
ğın dan ötə cək; əl-
bətt  ə, mə nim çeş-

mə yi mi on dan 
alıb gön də-

rə sən! 

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

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

- Əley kəs sa lam, ke fi n 
ne cə dir? 

- Ni yə, si zin döv-
lə ti niz dən... Şə-

hər dən çı xan da 
Mah mud bə yi 
gör mə di niz ki? 

- Bir gün 
irə li gö rüş-
dük. Ne cə? 

- Heç, elə 
bu dur, mə nə 
bir ka ğız ya-
zıb dır ki, gu ya 
siz onun çeş mə-
yi ni apa rıb sı nız. 
Ya zır ki, sə nin 
dü ka nı nın qa ba-
ğın dan ötə cək; əl-
bətt  ə, mə nim çeş-

mə yi mi on dan 
alıb gön də-

rə sən! 

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

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

Çeş mək
(hekayə)



Kə nan HA CI 

Azər bay can Ali 
Məh kə mə si nin 
ci na yət iş lə ri 
üz rə Məh kə mə 

Kol le gi ya sı Axun dov Mol la 
Ka mi yab Fə tul la oğ lu nun 
itt  i ham edil mə si ba rə də işə 
5 no yabr 1959-cu il də ye-
ni dən bax mış dır. Axund 
Mol la Ka mi yab Fə tul la oğ-
lu haq qın da Azər bay can 
XDİK üç lü yü nün 1937-ci il 
31 de kabr ta rix li qə ra rı ləğv 
edil miş və onun ba rə sin-
də ki işin ic ra sı itt  i ham na-
mə sü but olun ma dı ğı üçün 
xətm olun muş dur.

Axund Mol la Ka mi yab 
Fə tul la oğ lu hə min işə əsa-
sən, ölü mün dən son ra bə-
raət al mış dır.

Azər bay can Ali Məh kə-
mə si səd ri nin müavi ni: S. 
M. İma nov, 2 de kabr, 1959-
cu il.

Bir də oxu yu ram bu bə raət 
ka ğı zı nı... bir də... bir də... 
Mə şum 37-ci il ink vi zi si ya sı 
bir da ha yad da şın nif rət qa-
tı nı oya dır. Bir dəs tə ca na var 
sü rü sü nün qan lı diş lə riy lə 
üyü dü lən bü töv bir zi ya lı 
nəs li nin nə həng boş lu ğun-
da min cür hoq qa lar çı xa ran, 
qon dar ma ideolo gi ya lar ya-
pan ütü lən miş “ideoloq lar” 
hə min nəs lə mən sub olan 
ad la rın di lə gə ti ril mə si ni 
be lə ya saq et di, on la rın yad-
daş lar dan, dü şün cə lər dən 
si lin mə si ni hökm et di.

Axund Mol la Ka mi yab Fə-
tul la oğ lu da o məhv edil miş 
nəs lə mən sub din xa dim lə-
rin dən dir. Əs lən içə ri şə hər li 
olan Ka mi yab 1870-ci il də 
ana dan olub. Hə lə er kən 
yaş la rın da ata sı onun təh si-
li nin qay ğı sı na qal mış, 1890-
cı il də ru ha ni təh si li al maq 
üçün onu İra na gön dər miş-
di. Ka mi yab əv vəl cə Qum, 
son ra isə Məş həd şə hər lə-
rin də mü kəm məl di ni təh sil 
al mış, is la mın fəl sə fə si nə də-
rin dən bə ləd ol muş du.

Ka mi yab İra na təh sil al-
ma ğa get miş di. Am ma bil-
mir di ki, ora da onu gö zəl bir 
qis mət göz lə yir. Nə idi bu 
qis mət?..

Xoş bir tə sa düf Ka mi ya bı 
Təb riz də Şi ma li Azər bay ca-
nın məş hur xalq xa nən də si, 
qa ra bağ lı Ke çə çi oğ lu Mə-
həm məd lə rast laş dı rır. Ka-
mi ya bın ya şı nın az ol ma ğı na 
bax ma ya raq eloğ lu lar bir-
bir lə ri nə tez is ni şir lər. Ka-
mi yab hətt  a və tən dən uzaq-
da özü nə məh rəm bir in san 
tap dı ğı na ürə yin də se vi nir-
di. Bir gün Ke çə çi oğ lu Mə-
həm məd təb riz li dos tu nun 
zi ya fə ti nə ge dər kən Ka mi-
ya bı da özü ilə apa rır. Və bu 
məc lis də... Ka mi ya bın gö zü 

ev sa hi bi nin qı zı Zəh ra ya 
dü şür. Lə ziz Təb riz ye mək-
lə ri nə gö zü nün ucuy la da 
bax mır. O, Zəh ra ya bir kö-
nül dən min kö nü lə vu ru lur. 
Dər di ni Ke çə çi oğ lu na de yir, 
o da dost ki mi toy edib qı zı 
Ka mi ya ba alır.

Ka mi yab İran dan və tə-
nə ar tıq püx tə ləş miş sak ral 
dü şün cə siy lə bir gə öz kö nül 
həm də mi ni də gə ti rir.

De yi lən lə rə gö rə, Ka mi-
yab in cə qəl bə ma lik həs sas 
adam imiş. Bəl kə də elə mu-
ğam dün ya sı na məh rəm li yi 
o in cə qəl bin mə nə vi eh ti-
yac la rı nı ödə mək dən öt rü 
imiş. Hə lə İran da olar kən 
Ke çə çi oğ lun dan, son ra isə 
İra nın məş hur xalq xa nən-
də si Əbül hə sən xan İq bal 
Azər dən mu ğa mın sir lə ri-
ni öy rə nir. Son ra lar Ba kı da 
ya şa dı ğı il lər də həm sə nət-
kar lar, həm ru ha ni lər ara-
sın da, el için də onu Mir zə 
Ka mi yab de yə ça ğı rır, hör-
mə ti ni uca tu tur muş lar.

Mir zə Ka mi ya bın İçə ri-
şə hə rin Sa ray dön gə sin də-
ki 20 nöm rə li iki mər tə bə li 
mül kün də döv rün məş hur 
xa nən də lə ri Cab bar Qar-
yağ dıoğ lu nu, Se yid Şu şins-
ki ni və baş qa la rı nı tez-tez 
gör mək olar dı. Mu ğa mın 
atiş lə məz ge diş lə ri nə bə ləd 
olan Mir zə Ka mi yab öz məs-
lə hət lə ri ni, bil gi lə ri ni bu ca-
van xa nən də lər dən heç və də 
əsir gə məz miş.

Söy lə yir lər ki, Ka mi yab azan 
ve rər kən, mər si yə oxu yar kən 
onun qüv vət li, sağ lam sə si Ba-
kı nın bir ne çə qı raq kən di nə 
ya yı lar mış. Onun ya nıq lı sə-
si qəm, kə dər se la bı na dö nüb 
din lə yən lə rin ürə yi nə axar mış. 
“Zə min xa rə”, “Hu ma yun” 
üs tün də oxu du ğu qə si də lər 
dün ya nın fa ni li yin dən, gər di şi-
döv ra nın və fa sız lı ğın dan bəhs 
edir, din lə yi ci ni sar sı dır mış.

O, həm də pe şə kar din xa-
di mi idi. Məş hur din xa di mi 
Şeyx Qə ni ilə məh rə ma nə 
mü na si bət lə ri olub. Onu da 
qeyd et mə yi va cib sa yı rıq 
ki, Axund Mir zə Ka mi yab 
is la mı el mi-nə zə ri cə hət dən 
mə nim sə miş, bu di nin el mi 
əsas la rı nı təd qiq et miş, sa-
vad sız, fı rıl daq çı mol la lar-
dan hə mi şə şi ka yət lən miş di.

Əl siz-ayaq sız la ra, ka sıb-
fü qə ra ya əl tu tar, ianə lər 
edər miş. Xa siy yət cə mü la-
yim, uca boy, en li kü rək adam 
imiş, əy ni nə ar xa lıq çu xa ge-
yər, ba şı na arax çın qo yar mış. 
Onun hə yat yo lu nu araş dı-
rar kən bir ma raq lı fakt la da 
qar şı laş dıq: sən de mə, Axund 
Mir zə Ka mi yab el için də ma-
hir xalq tə bi bi ki mi də ta nı-
nır mış. Yüz lər lə xəs tə onun 
əlin dən şə fa ta pıb. O, in san 
bə də ni nə yo lux muş müx tə lif 
mə rəz lə ri çöl çi çək lə ri ilə, tə-
bii bit ki lər lə zə rər siz ləş di rər, 
xəs tə ni sa ğal dar mış. Bu da 
onun zən gin bi li yin dən irə li 
gə lir di.

Mir zə Ka mi yab gü nün bi-
rin ci ya rı sın da İçə ri şə hə rin 
Mə həm məd yar məs ci din də, 
ikin ci ya rı sın da “Gi ley lər” 
məs ci din də röv zə edər miş. 
Tez-tez Tə zə Pir məs ci di nə, 
Göy məs ci də (Ha cı Əj dər 
məs ci di) də vət olu nar mış. 
Hə lə bəx ti yar gün lər idi, qa-
ra yel lər əs mə miş di, azad 
dü şün cə sa hib lə ri nə sə də mə 
to xun ma mış dı...

Qa ra yel 1929-cu il də əs di. 
Bu yel məs cid lə ri, məd rə-
sə lə ri bu rul ğan ki mi için də 
ba tır dı. Say sız-he sab sız din 
xa dim lə ri bu bu rul ğan da 
bo ğul du. Əl li yaş lı Axund 
Ka mi yab din xa di mi ki mi 
həbs edi lib Si bi rə sür gün 
olun du.

1934-cü il də Si bir dən Ba-
kı ya qa yı dan Axun du şə hə-
rə bu rax mır lar. Onu həbs 
edən za man İçə ri şə hər də ki 
mül kü nü və Bu zov na da kı 
ba ğı nı əlin dən al mış dı lar. 
(Onun 1937-ci il də mü sa di-
rə edi lən mül kü in di Uşaq 
bağ ça sı ki mi fəaliy yət gös-
tə rir.) Şə hər də qal ma ğa ye-
ri də yox idi. Onu Qu ba ya 
sür gün edir lər. Ka mi yab 
Qu ba nın Nü və di kən din də 
kol xoz ba ğın da bağ ban iş-
lə mə yə baş la yır. Öm rü nün 
iki ili ni də doğ ma mü hit dən 
kə nar da ke çi rir.

Ka miya bı bu də fə hə-
mi şə lik məhv et mək üçün 
1936-cı il də onun Ba kı ya 
gə li şi nə im kan ya ra dır lar. 
Za val lı Axund şə hə rin keç-
miş Dağ lıq kü çə sin də ka sıb 
mən zil ki ra yə lə yir və... Heç 
o mən zil də kö nül ra hat lı-
ğıy la ya şa ma ğa be lə ma cal 
tap mır.

Müd hiş 37-ci il özü nü ye-
ti rir. Dü şü nən be yin lə rin 
sür-sü mü yü ilə qız dı rıl mış 
so ba nın dud ke şin dən uca-
lan fər yad tüs tü sü öl kə də 
ha rın kü lək lər ki mi qır man-
cı nı  sa ğa-so la çır pan hökm 
sa hib lə ri nin iş ta ha sı nı gün-
bə gün ar tı rır... “Troy ka”nın 
ti yə sin dən qan da man dəh-
rə si şaq-şaq şaq qıl da yır.

“Troy ka”nın gü nah-
sız qur ban la rın dan bi ri də 
Axund Mir zə Ka mi yab idi. 
Onu bir ge cə də həbs et di-
lər. Cə mi on də qi qə lik məh-
kə mə öz qə ti və də yi şil məz 
hök mü nü ve rir: Gül lə lən-
sin!

Er tə si gün o, qət lə ye ti ri-
lir. Axund Mir zə Ka mi yab 
Azər bay can səh nə si nin fə-
dailə rin dən olan Xalq ar tis ti 
Sid qi Ru hul la nın bö yük qar-
da şı idi...
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(Mu sa Ya qu bun bir şeiri 
haq qın da qeyd lər)

Gör kəm li Azər bay can şairi, is tək li dos tu muz 
Mu sa Ya qu bun “Ay dın Yol” qə ze ti nin 9 yan-
var 2015-ci il ta rix li nöm rə sin də dərc edil miş 
sil si lə şeir lə ri ni ne cə de yər lər, bir nə fə sə oxu-

dum və açı ğı nı de yim ki, hey ran ol dum. Zə rif və köv rək 
duy ğu la rın ob raz lı ifa də lər lə tə rən nü mü ba har lı göy lə-
rin şi rin ha va sı ki mi alıb uzaq la ra apar dı mə ni:

Ov cu mun için də quş ürə yi tək
Ne cə də dö yü nür gö yər çin əl lər...
Şeir lə rin ha mı sı poetik nü mu nə lər dir, fi k rin və ifa də 

gö zəl li yi nin vəh dət sim fo ni ya sı dır, dağ, çə mən ətir li 
mis ra lar dır, qa fi  yə lər dir.

Bu nun la be lə, bu şeir lə rin sı ra sın da yal nız bir şeir haq-
qın da fi k ri mi bir az əha tə li bil dir mək qə ra rı na gəl dim.

“Bir ilin bə növ şə anı” şeiri nin poetik fəl sə fə si, qa yə-
si, müq tə dir bir sə nət ada mı nın sə mi mi eti ra fı, na ra hat 
ov qa tın əks-sə da sı... ki mi mə ni dü şün dür dü...

İlk ya zın ba ki rə gö zə li, həs rət çək mək dən “boy nu əyil-
miş” bə növ şə yə üz tu ta raq, kö nül aça raq, onun la az qa la 
pı çıl tı ilə dərd lə şə rək ya za bi lib bu şeiri Mu sa qar da şım:

Kön lüm dən bir to pa bə növ şə düş dü
Tit rə di, üşü dü, göy nə di ye ri,
Heç za man öm rü mə qa yıt ma ya caq
Bir da ha bu ya zın bə növ şə lə ri...
Mu sa Ya qub bə növ şə nin xiff  ə ti ni çə kir, 80 ya şı nın mü-

ba rək qə dəm lə ri nin dağ lar ar xa sın dan eşi dil mək də olan 
qü rur lu sə sin dən duy ğu la nan, köv rə lən şair cə mi bir il, 
bir yaz ça ğı bə növ şə ilə gö rü şə bil mə di yi nin qüs sə si ni çə-
kir, da rı xır. Bəs on da biz lər ney nə yək, ay Mu sa müəl lim?

Axı rın cı də fə han sı il də, han sı ya mac da, də rə də bə növ şə 
gör dü yüm, əyi lib sa lam ver di yim, lə çək lə ri nə sı ğal çə kib 
qo xu sun dan bi huş ol du ğum yad da şım dan uçub ge dib...

Or da, Qa ra bağ da gör dü yüm bə növ şə lə ri ta yu xum-
da da gö rə bil mi rəm...

Sən isə, əziz dost, kə dər lə nir sən... Sə nin bə növ şə gö -
rü  şü  nə get di yin tər tə miz, apay dın yo la köl gə sa lan lar 
olub, qar şı nı kə sən lər olub, ya lan lar de yi lib sə nə:

Gə rək o məc lis də da yan ma yay dım...
Bi ri si ya xam dan ya pış dı qə fi l...
Gə rək o dəh liz də da yan ma yay dım-
O boş söh bət lə rə, bəd qey bət lə rə
Gə rək ki, gə ləy dim qu laq as ma dan...
O yo lu az mı şın yo lun dan çı xıb
Sə nə üz tu tay dım yo lu az ma dan...
Nə tə miz, nə tu tar lı eti raf!
Olur, qar da şım, olur, biz lər ha mı mız səhv edə bi lə rik. 

Və be lə səhv lər dən bə zən öy rə ni rik də, son ra lar gö tür-qoy 
edib haq lı və ya haq sız ol du ğu mu zun fər qi nə va rı rıq da...

Bir də ki, şairi, xü su si lə ağac la, çə mən lə, qa yay la, 
çay laq daş la rı ilə, o uçan quş lar la, də rə di bin də ki bu-
laq lar la söh bət lə şən, otu rub-du ran, dərd lə şən, “Qo vaq 
yar pa ğın da kü lək lə şən” şairi al dat ma ğa nə var ki...

Sən Mil li Məc li si mi zə de pu tat se çi lən də çox se vin dim, 
şad ol dum, de səm, yə qin ki, mə nə ina nar san, elə bil dim ki, 
mən də sə nin lə ya na şı o ali mə kan da yam. Sə ni - məş hur 
Azər bay can şairi ni “boş söh bət lər lə”, “bəd qey bət lər lə” 
al da dıb okeanın o ta yı na də vət edən “o yo lu az mış” fi  lan-
kəs lə (adı nı çə kib bu ya zı nı kor la maq is tə mə dim - R.M.) nə 
işin, onun la fi  kir, əqi də, amal bir li yin ne cə ola bi lər di ki?...

Si ya si oyun baz lıq ha ra, bü tün hə ya tı nı mil li poezi ya mı-
zın in ti şar ta pıb yük səl mə si nə həsr et miş, sö zün əsl mə-
na sın da şair Mu sa Ya qub ha ra?...

Eyib et məz, qar da şım, sən öm rün də cə mi bir “bə növ şə 
öm rü itir mi sən”.

Mən nə lər itir di yi mi de səm, ba şı na ha va gə lər, Al la ha 
and ol sun!     

Qar şı dan yaz gə lir, ye nə çöl lər, çə mən lər gül lə nə cək, ye nə 
bə növ şə lər tor paq dan baş qal dı rıb sən gə lən tə rəfl  ə rə boy la-
na caq, tər tə miz, apay dın yol lar ke çib üzü mü zə gə lən ba ha-
rın naz lı-qəm zə li bə növ şə lə ri nə qo vu şa bi lə cək sən, İn şal lah!

Ramiz
MƏMMƏDZADƏ

Yenə 
bənövşə 
fəsli gəlir

Sid qi Ru hul la nın 
gül lə lə nən qar da şı



El mi-ədə bi aləm də tər cü-
mə ter mi ni, əsa sən, hansısa 
bir dil də da nı şılan və ya o 
dil də ya zıl mış əsər lə rin baş-
qa di lə çev ril mə si ni izah et-
mək üçün iş lə di lir. Azər bay-
can ca bu nu bir tər cü mə (və 
ya, bə zən, onun la ey ni he sab 
olu nan çe vir mə) sö zü ilə ifa-
də edir lər, sa də cə iki növ tər-
cü mə ni fərq lən dir mək üçün 
ya zı lı tər cü mə və şi fa hi tər-
cü mə ifa də lə ri ni də iş lə dir lər. 
Ge niş ya yıl ma sa da, şi fa hi 
tər cü mə edə nə dil manc, şi fa-
hi tər cü mə işi nə isə dil manc-
lıq da de yir lər. Rus ca da “pe-
re vod” sö zü ox şar mə na da 
və for ma lar da tət biq edi lir, 
ya zı lı və şi fa hi tər cü mə uy-
ğun ola raq “ust nıy pe re vod” 
və “pis men nıy pe re vod” ifa-
də lə ri ilə ve ri lir.  Tər cü mə lər 
ver bal ol ma ya da bi lər, tər-
cü mə nin, yə ni ke çi din ən azı 
bir ucun da dil de yil, baş qa 
ün sür ola bi lər. Mə sə lən, ki-
tab oxu maq hərfl  ər dən təş kil 
olun muş ya zı lı mət nin göz 
va si tə si ilə oxu nub an la şıl-
ma sı de mək dir; bu ra da göz 
tər cü mə çi ro lu nu oy na yır, 
ya zı lı mət ni təh lil üçün dü-
şün cə sis te mi mi zə, bey ni mi-
zə ötü rür, tər cü mə edir. Əgər 
oxu du ğu muz mət ni səs lən-
di ri rik sə, növ bə göz dən di lə 
ke çir, yə ni mətn dil va si tə-
si lə sə sə çev ri lir.  İn ki şaf et-
miş ədə biy ya ta ma lik olan 
xalq la rın ən çox öyün dü yü 
və fəxr et di yi mil li sər vət lər-
dən bi ri onun di li dir. 

Xal qın kim li yi ni, dü şün-
cə bi çi mi ni, hə yat tər zi ni 
nü ma yiş et di rən abi də lə-
rin ba şın da onun öz di li və 
bu dil də ya rat dı ğı ya zı lı və 
şi fa hi ədə bi əsər lə ri du rur. 
Ərəb, ib ra ni və sansk rit dil-
lə ri nin mü qəd dəs ki tab la rın 
ya zıl dı ğı və ya Al lah tə rə-
fi n dən gön də ril di yi dil ola-
raq üs tün möv qe də ol du ğu-
nu id dia edən lər az ol ma yıb  
Hü nayun ibn İs haq (la tın 
adı Jo han ni tius) ki mi yük-
sək pe şə kar tər cü mə çi lər el-
min müx tə lif sa hə lə ri nə aid 
ən san bal lı əsər lə ri ərəb cə yə 
çe vi rər kən trans li te ra si ya 
edir dilər. Or ta əsr lər mü səl-
man şər qin də tər cü mə işi-
nin və ziy yə ti Av ro pa da kın-
dan, xris tian dün ya sın dan 
xey li fərq li idi. “Rəhm li və 
mər hə mət li olan Al lah tə-
rə fi n dən na zil edil miş” Qu-
ra nın, yə ni ərəb cə de yil miş 
Al lah sö zü nün baş qa mü-
səl man dil lə ri nə tər cü mə si 
doğru he sab olun mur du, 
“Biz onu ərəb cə bir Qu ran 
ola raq na zil et dik ki, bəl kə 

(mə na sı nı) an la ya sı nız” 
(Yu suf su rə si 12:2).  Ərəb 
di li İs lam da ila hiy yə tin di li 
idi. Ərəb di li nin uzun müd-
dət həm də el mi dil ol ma sı 
onun bö yük nü fu zu nu bir 
da ha hifz edir, baş qa di lin 
rə qa bə tə gir mə si nə - xü-
su si lə ila hiy yət də - im kan 
ver mir di. 

Or ta əsr lər də Qu ra nı 
an caq şərh və ya təf sir et-
mək məs lə hət gö rü lür dü; 
o za man lar bə zi türk ləh-
cə lə rin də tər cü mə-təf sir lər 
əmə lə gəl sə də, on lar ge niş 
ya yıl ma mış dı. Mü səl man 
öl kə lə rin də Qu ra nın izah lı 
tər cü mə lə ri nin bö yük ək-
sə riy yə ti müasir döv rə tə-
sa düf edir. 

Azər-
b a y  c a n  d a 
bu iş 20-ci əs rin əv vəl lə-
rin də baş lan dı, So vet lə rin 
da ğıl ma sı ərə fə sin də isə 
bu gün kü tə ləb lə rə ca vab 
ve rən tər cü mə lər, o cüm-
lə dən, Z.Bün ya dov və 
V.Məm mə də li ye vin tər-
cü mə si mey da na çıx dı. 
Ma raq lı dır ki, Qu ra nın la-
tın ca ya ilk tər cü mə si 1142-
43-cü il lər də ba şa çat dı rıl-
mış və son ra lar 1543-cü 
ildə bir sı ra teoloq la rın, o 
cüm lə dən Mar tin Lut her-
’in (lu ser) şərh lə ri ilə Ba-
zel də çap edil miş di. 1986-
cı ilə olan mə lu ma ta gö rə 
Qu ran təq ri bən 70 di lə tər-
cü mə edi lib, ümu mi lik də 

2668 də fə çap olunub. Mü-
tə xəs sis lə rin rə yi nə gö rə, 
Qu ra nın is lam ön cə si ərəb 
poezi ya sı na məx sus gö-
zəl li yi və təs vi rə gəl məz 
in cə ça lar la rı onun baş qa 
dil lə rə çev ril mə si mə sə lə-
si nə tək di ni-fəl sə fi  mət-
nin tər cü mə si ki mi de yil, 
bəl kə də, bi rin ci növ bə də 
poetik tər cü mə prob le-
mi ki mi bax ma ğa məc bur 
edir. Mü səl man lar ara sın-
da di ni və adət-ənə nə lər lə 
bağ lı mə ra sim lər də Qu-
ra nın an caq ərəb cə oxun-

ma sı ba rə də ümu mi bir 
ra zı lı ğın ol ma sı da uzun 
müd dət Qu ra nın tər cü mə 
mə sə lə si ni lü zum suz ha la 
gə tir miş di. Bu ra zı lıq cə-
miy yət də ge niş mü za ki rə 
nə ti cə sin də əl də olun muş 
ra zı lıq de yil di (be lə ge niş 
mü za ki rə lə rin apa rıl ma sı 
tə bii və ağ la ba tan de yil-

di). Bu, yal nız ila hiy yət-
çi lər və din xa dim lə ri 
ara sın da qə bul olun-
muş və cə miy yə tin də 

eti raz et mə di yi və ya 
bi ga nə qal dı ğı bir ra zı lıq 

ol muş du. 
Bu gün də bi zim 

cid di tər cü mə çi 
ko man da sı na eh ti-

ya cı mız ol du ğu nu 
eti raf et mə li yik və sa də cə 

ola raq tər cü mə çi de yil, 
ey ni za man da ədə biy-
ya tı bi lən, söz lə oy na-
ma ğı ba ca ran sa vad lı, 
mü ta liəli mü tə xəs sis-

lə rə eh ti ya cı mız var . 

Ni yə on lar biz 
ol ma yaq? - de yi-

rəm və son ola raq fik ri-
mi ümu mi ləş di rə rək be lə 
söy lə mək is tə yi rəm: tər-
cü mə is te dad, zəh mət tə-
ləb edən bir iş ol ma sı na 
bax ma ya raq, xalq lar, mil-
lət lər ara sın da kör pü və-
zi fə si ni da şı yır. Am ma bu 
kör pü nün sü tun la rı nı qo-
ru maq, ye ri gə lən də tə mir 
et mək, onu ye ni lə mək işi 
isə tər cü mə çi və ədə biy-
yat çı lar la ya na şı, biz tə lə-
bə lə rin - el mi ya ra dı cı lıq 
ki mi bö yük, çox mər tə bə li 
bi na nın hə lə ilk mər tə bə-
si nə qə dəm qo yan gənc lə-
rin də üzə ri nə bö yük mə-
su liy yət qo yur. 

Gül şən BA BA YE VA 
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ra nın an caq ərəb cə oxun-

ma sı ba rə də ümu mi bir 
ra zı lı ğın ol ma sı da uzun 
müd dət Qu ra nın tər cü mə 
mə sə lə si ni lü zum suz ha la 
gə tir miş di. Bu ra zı lıq cə-
miy yət də ge niş mü za ki rə 

ra nın an caq ərəb cə oxun-

Tər cü mə və 
ədə biy ya tın 
vəh də ti

Film ad la rı nın 
tər cü mə prob le mi
Hal-ha zır da Azər bay can te le ka nal la rı əc nə bi 

fi lm lə ri yal nız öz doğ ma di li miz də ya yım la yır. 
Bu da Azər bay can da “fi lm tər cü mə si” an la yı-
şı nın ya ran ma sı na sə bəb olub. Ək sər Hol li-

vud fi lm lə ri in gi lis di lin də ol ma la rı na bax ma ya raq, rus 
di lin dən Azər bay can di li nə tər cü mə olu nur. Bu isə ori ji-
na lın təh rif olun ma sı na gə ti rib çı xa rır. Fil min adı hə min 
fi lm haq qın da tə səv vür ya ra dır. On da olan mə lu mat la rın 
ba şa dü şül mə sin də bö yük rol oy na yır. Bu na gö rə də fi lm-
lə rin adı nı tər cü mə edər kən tər cü mə çi çox diq qət cil ol ma-
lı dır. Onu ori ji nal da kı ki mi məz mun lu və qu la ğa ya tım lı 
tər cü mə et mə li dir. 

Film – han sı sa mə də niy yə ti əks et di rən eks po nat dır. 
Film lə rin müx tə lif janr la rı olur. Mə sə lən, ko me di ya, qor-
xu lu fi lm lər, me lod ra ma, ma cə ra, fan tas tika və s. Ki no-
fi lm tər cü mə si həm ya zı lı tər cü mə nin, həm də şi fa hi tər-
cü mə nin əla mət lə rini özün də da şı yır. Film pi rat ol duq da, 
per so naj la rın səs lə rini tər cü mə et mə li olur san. Adi hal da 
fi l min sse na ri sini -  sub titr lə ri tər cü mə edir sən. Bu nun la 
ya na şı fi lm də ki bü tün dialoq lar məişət üs lu bun da olma lı-
dır . Bə dii əsə rin adı tər cü mə də do mi nant rol oy na yır. 

Bə zən hər han sı bir bə dii əsə rin adı tər cü mədə də yiş-
di ri lir. Mə sə lən, M.Şo lo xo vun “Тихий Дон” əsə ri in gi lis 
di li nə “The Don Flows Ho me to the Sea” (söz bə söz tər cü-
mə də “Don də ni zə tö kü lür”) ki mi tər cü mə olu nub. Ame-
ri ka fi l mlə ri nin tər cü mə si za ma nı qar şı ya çı xan baş lı ca 
prob lem ni da la rın, sö yüş lə rin, slenq lə rin tər cü mə si dir. 
Mə sə lən, in gi lis di lin də ki təəc cüb ifa də edən “wow!”  ni-
da sı  rus di li nə «ух ты!» ki mi tər cü mə edi lir. Azər bay can 
di lin də isə bu na ek vi va lent ola raq, “bu na bax!” , “bu na 
bir bax!” ifa də lə rin dən is ti fa də edir lər. Azər bay can tər-
cü mə çi si Hol li vud fi l mə ri ni tər cü mə edər kən, iki se-
çim ara sın da qa lır: ya ori ji nal da kı, in gi lis di lin də ki ki mi 
söz bə söz tər cü mə edə rək, mə na nın təh rif olun ma sı na, 
ya da rus di lin də ki ki mi tər cü mə edə rək,  ori ji na lın for-
ma sı nın təh rif olun ma sı na yol ver mə li olur. Aşa ğı da kı 
fi lm lə rin tər cü mə sin də bu fər qi açı q-ay dın gör mək olar: 
Usual Sus pects – Подозрительные лица, Şüb hə li şəxs-
lər; Обыкновенные подозреваемые, Adi şüb hə li lər. 
Pi ra tes of the Ca rib bean: The Cur se of the Black Pearl – 
Пираты Карибского моря, Карибские пираты, Ka rib 
də ni zi nin qul dur la rı: Ka rib pi rat la rı; Проклятие черной 
жемчужины, Пираты Карибов, Ka rib də ni zi nin pi rat la-
rı: Qa ra mir va ri nin lə nət lə ri. 

My Big Fat Greek Wed ding – Моя большая греческая 
свадьба, Mə nim bö yük Yu nan to yum; Толстая греческая 
свадьба, Bö yük Yu nan to yu. Bə zən fi l mə rin in gi lis di lin-
də ki adı rus di lin də kin dən ta ma mi lə fərq lə nir. Mə sə lən, 
Shal low Hal (söz bə söz tər cü mə də: Da yaz Hol) rus di li nə 
“Любовь зла” ki mi, In the Cut fi l mi (sətri: kə sik də) rus 
di li nə “Темная сторона страсти” ki mi, Oran ge Country 
fi l mi (sətri: Na rın cı öl kə və ya Por ta ğal qrafl  ı ğı) “Страна 
дураков” ki mi tər cü mə edil ib. “Big mom ma’s house”  fi l-
mi rus di li nə “Дом большой мамы”  ki mi tər cü mə edil-
miş di. Azər bay can di lin də “Bö yük ana” an la yı şı ol ma dı-
ğı na gö rə onu “Nə nə nin evi” ki mi tər cü mə edib lər. La kin 
bu za man “nə nə” sö zü adi nə nə as so siasi ya sı ya ra dır. 
“Big mom ma” isə adi nə nə dən fərq lə nir. 

Be lə bir nə ti cə yə gəl mək olar ki, ki no fi l mlə ri tər cü mə 
edər kən on la rın ad la rı na diq qət lə ya naş maq la zım dır. 
Çün ki bə zi ta ma şa çı lar fi l min adı ona ma raq lı gəl mir sə, 
heç ona bax maq  belə is tə mir. Bu na gö rə də, tər cü mə çi 
həm ori ji na lın məz mun və for ma sını, həm də ta ma şa çı nı 
nə zə rə al ma lı dır.

Gü nay İS MA YI LO VA

ya zı lı və şi fa hi tər cü mə uy-
ğun ola raq “ust nıy pe re vod” 
və “pis men nıy pe re vod” ifa-
də lə ri ilə ve ri lir.  Tər cü mə lər 
ver bal ol ma ya da bi lər, tər-
cü mə nin, yə ni ke çi din ən azı 
bir ucun da dil de yil, baş qa 
ün sür ola bi lər. Mə sə lən, ki-
tab oxu maq hərfl  ər dən təş kil 
olun muş ya zı lı mət nin göz 
va si tə si ilə oxu nub an la şıl-
ma sı de mək dir; bu ra da göz 
tər cü mə çi ro lu nu oy na yır, 
ya zı lı mət ni təh lil üçün dü-
şün cə sis te mi mi zə, bey ni mi-
zə ötü rür, tər cü mə edir. Əgər 
oxu du ğu muz mət ni səs lən-
di ri rik sə, növ bə göz dən di lə 

bu dil də ya rat dı ğı ya zı lı və 
şi fa hi ədə bi əsər lə ri du rur. 
Ərəb, ib ra ni və sansk rit dil-
lə ri nin mü qəd dəs ki tab la rın 
ya zıl dı ğı və ya Al lah tə rə-
fi n dən gön də ril di yi dil ola-
raq üs tün möv qe də ol du ğu-
nu id dia edən lər az ol ma yıb  

(mə na sı nı) an la ya sı nız” 
(Yu suf su rə si 12:2).  Ərəb 

Azər-
b a y  c a n  d a 

ra zı lıq de yil di (be lə ge niş 
mü za ki rə lə rin apa rıl ma sı 
tə bii və ağ la ba tan de yil-

di). Bu, yal nız ila hiy yət-
çi lər və din xa dim lə ri 
ara sın da qə bul olun-
muş və cə miy yə tin də 

eti raz et mə di yi və ya 
bi ga nə qal dı ğı bir ra zı lıq 

ol muş du. 
Bu gün də bi zim 

cid di tər cü mə çi 
ko man da sı na eh ti-

ya cı mız ol du ğu nu 
eti raf et mə li yik və sa də cə 

ola raq tər cü mə çi de yil, 
ey ni za man da ədə biy-
ya tı bi lən, söz lə oy na-
ma ğı ba ca ran sa vad lı, 
mü ta liəli mü tə xəs sis-

lə rə eh ti ya cı mız var . 

Ni yə on lar biz 
ol ma yaq? - de yi-

rəm və son ola raq fik ri-

miy yət də ge niş mü za ki rə 
nə ti cə sin də əl də olun muş 
ra zı lıq de yil di (be lə ge niş 

vəh də tivəh də ti

2668 də fə çap olunub. Mü-
tə xəs sis lə rin rə yi nə gö rə, 
Qu ra nın is lam ön cə si ərəb 
poezi ya sı na məx sus gö-
zəl li yi və təs vi rə gəl məz 
in cə ça lar la rı onun baş qa 
dil lə rə çev ril mə si mə sə lə-
si nə tək di ni-fəl sə fi  mət-
nin tər cü mə si ki mi de yil, 
bəl kə də, bi rin ci növ bə də 
poetik tər cü mə prob le-
mi ki mi bax ma ğa məc bur 
edir. Mü səl man lar ara sın-
da di ni və adət-ənə nə lər lə 
bağ lı mə ra sim lər də Qu-
ra nın an caq ərəb cə oxun-ra nın an caq ərəb cə oxun-

Tər cü mə və 
ra nın an caq ərəb cə oxun-

Tər cü mə və 
ra nın an caq ərəb cə oxun-

Tər cü mə və Tər cü mə və 

Hu ma nizm ru hu nu an la maq və hiss et mək də ilk mər hə lə, in san var lı ğı nın 
ən mad di iza hı olan sə nət əsər lə ri nin mə nim sə nil mə si dir. Sə nət böl mə-
lə ri için də ədə biy yat, bu iza hın dü şün cə ele men ti nin ən zən gin ola nı dır. 
Bu na gö rə də bir xal qın, di gər xalq la rın ədə biy yat la rı nı öz di lin də, da ha 

doğ ru su, öz dü şün cə sin də ye ni lə mə si, zə ka və dər ra kə gü cü nü o əsər lər nis bə tin də 
ar tır ma sı, can lan dır ma sı və ye ni dən ya rat ma sı de mək dir. Elə biz tər cü mə fəaliy-
yə ti ni bu ba xım dan önəm li və mə də niy yə ti miz üçün tə sir li sa yı rıq.  Zə ka sı nın hər 
üzü nü bu cür əsər lə rə çe vi rə bil miş xalq lar da dü şün cə nin ən si lin məz va si tə si olan 
ya zı və onun ar xi tek tu ra sı olan ədə biy ya tın, bü tün küt lə nin ru hu na qə dər iş lə yən 
və ho pan bir tə si ri var. Bu tə si rin fərd və cə miy yət üzə rin də ey ni ol ma sı, za man da 
və mə kan da bü tün sər həd lə ri aşıb ke çə cək bir yay ğın lı ğı gös tə rir. Han sı xal qın ki-
tab la rı bu yön də zən gin dir sə, o xalq, mə də niy yət dün ya sın da da ha yük sək dü şün cə 
sə viy yə sin də dir. Bu ba xım dan tər cü mə fəaliy yə ti ni sis tem li və diq qət li bir şə kil də 
ida rə et mək, onun ge niş lən mə si nə, irə li lə mə si nə xid mət et mək dir. 



Yan var ayı nın 21-i Xalq 
şairi Zə lim xan Ya qu-
bun 65 ya şı ta mam 
olur. Bu mü na si bət lə 

64 ya şı nı yo la sa lan şair lə gö-
rü şüb söh bət ləş mək qərarına 
gəldik.

– Zə lim xan müəl lim, adam ya-
şa dol duq ca bu sualı çox eşi-
dir. Bəl kə də ar tıq bu sualı 
eşit mək dən bez mi si niz. An caq 
oxu cu lar in ti zar da dır. Bil mək 
is tə yir lər ki, Zə lim xan Ya qu-
bun səh hə ti ha zır da ne cə dir?
– Mə ni qo ca ki mi hal lan dır-

maq is tə yir sən sə, səhv edir sən. 
Mə nim ru hum həd dən ar tıq 
gənc dir. Hə mi şə də gənc lər lə 
dost luq edi rəm. An caq, mə-
nim səh hə tim də prob lem lər 
var. Müali cə mi həm Al ma ni-
ya da, həm də Azər bay can da 
alı ram. Həm al man hə kim lə-
rin dən, həm də öz hə kim lə-
ri miz dən çox ra zı yam. Mə nə 
çox yax şı ba xır lar. Al ma ni ya-
da bir pro fes sor var, mə nə o 
nə za rət edir. Ora da bir həf tə 
müali cə al dıq dan son ra qa-
yı dı ram bu ra. Üç ay dan bir 
müali cə mi tə zə lə mək üçün 
Al ma ni ya ya qa yı dı ram. 
Ümu mi lik də, yax şı yam. 
Ha zır da şi ka yət üçün heç 
bir ə sas yox dur. 

– Bil di yi mə gö rə, Al ma-
ni ya da si zi əmə liy yat et-
mək dən im ti na edib lər.
– Al man hə kim lə ri böy-

rə yi min də yiş di ril mə si nə 
ica zə ver mir lər. Bü tün bə-
də ni mi yox la yıb lar. Səh-
hə tim də prob lem lər var. 
Hə min prob lem lər im kan 
ver mir ki, mə nə ye ni böy rək 
köçürsünlər. Öm rü mün so nu na 
qə dər dializ lə ya şa ma lı yam. 

– Ağ rı lar, tez-tez Al ma ni ya ya 
ge dib-gəl mə yi niz, yo lun yor-
ğun lu ğu ya ra dı cı lı ğı nı za ne cə 
tə sir gös tə rir? 
– Bu gün lər də Al ma ni ya da 

yaz dı ğım şeir lər dən iba rət bir 
ki ta bım çı xa caq. Mən Al ma ni ya-
nı özüm üçün ya ra dı cı lıq la bo-
ra to ri ya sı ki mi “dü zəlt mi şəm”. 
Ora da xeyli şeir lər yaz mı şam. 
Ki tab çap dan çı xan da gö rə cək si-
niz ki, nə qə dər gö zəl şeir lər var. 
Yol uzaq dır, ada mı yo rur. Ge dib 
çıx maq üçün iki də fə təy ya rə də-
yi şir sən. Am ma bu na bax ma ya-
raq, Al ma ni ya çox gö zəl yer dir. 
Eko lo gi ya sı, ha va sı, su yu tə miz-
dir. Hə kim lər de yir ki, im ka nın 
ol duq ca çox lu gəz. Ona gö rə də, 
tez-tez gə zi rəm. Çox xo şu ma 
gə lir. 

– Bəs Al ma ni ya da yaz dı ğı nız 
şeir lər ne cə, üs lu bu na, möv zu-
su na gö rə di gər lə rin dən fərq-
lə nir mi? 
– Bə li, fərq lə nir. Əv vəl lər yaz-

dı ğım şeir lə rin ək sə riy yə ti sev-
gi dən, mə həb bət dən, gö zəl dən, 
gö zəl lik dən, tə biət dən idi. Am-
ma Al ma ni ya da ya zı lan şeir lə-
rin ço xu qür bət möv zu sun da dır. 
Qür bət ada mı dəh şə tə gə ti rir. 
Al ma ni ya nə qə dər gö zəl ol sa da, 
qür bə tin üzü nü gor gör sün. Və-
tən dən uzaq qal maq çox pis şey-
dir. Al lah heç kə sə gös tər mə sin.                                

Ey qə rib məm lə kət, ey qür bət öl kə
De mə yol la rı mı azıb gəl mi şəm.
Al nı ma nə ya zıb Al la hım bi lər,
Mən öz das ta nı mı ya zıb gəl mi şəm.

Ara nım,yay la ğım, da ğım or da dı
Mən bur da xəs tə yəm, sa ğım or da dı.
Ən od lu, ən is ti ca nım or da dı
Dam la yam, qa ya dan sı zıb gəl mi şəm.

Ağ la da-ağ la da gül dür mə mə ni,
Özün bil, öz gə yə bil dir mə mə ni,
Qür bət el lər də öl dür mə mə ni
Və tən də qəb ri mi qa zıb
          gəl mi şəm.

– Bu ya xın lar da İsa Mu ğan na-
ya həsr et di yi niz “Ün” poema sı 
işıq üzü gö rüb. İsa Mu ğan na-
dan yaz maq han sı eh ti yac dan 
ya ran dı?
– Mən İsa Mu ğan na ilə çox ya xın 

ol mu şam. Bir-bi ri mi zi ata-oğul ki mi 
is tə mi şik. Də fə lər lə on la rın evin də 
ol mu şam, süf rə lə rin də çö rək kəs-
mi şəm, söh bət lə ri ni din lə mi şəm. 
İsa Mu ğan na çox qey ri-adi, heç 
kə sə bən zə mə yən, həm mü ta liəsi, 
həm də mü şa hi də si çox güc lü olan 
bir adam idi. Onun bü tün əsər lə-
ri ni sağ lı ğın da oxu muş dum. İsa 
Mu ğan na nın ya ra dı cı lı ğı na ya xın-
dan bə lə dəm. Bu na bax ma ya raq, 
Al ma ni ya ya ge dən də de dim ki, is-
tə yi rəm İsa Mu ğan na nın gö rün mə-
yən qat la rı na baş çə kim. Bu na gö rə 
də, “İdeal” da da xil ol maq la, onun 
bü tün əsər lə ri ni özüm lə gö tür düm. 
Ora da vaxt çox olur. Yə ni bir otaq, 
bir də sən olur san. Mən gör düm ki, 
İsa Mu ğan na bugün kü oxu cu lar 
üçün hə lə tam açıl ma yıb. On da hə-
lə açı la caq çox sir lər, çox mö cü zə lər 
var. Elə ünün özü – göy dən gə lən 
səs çox ma raq lı dır. Ba xın, ki tab xa-
na mın bö yük his sə si ni No bel mü-
ka fa tı na la yiq gö rü lən ya zar la rın 
əsər lə ri təş kil edir. Ha mı sı nı oxu-
mu şam. Si zi inan dı rı ram ki, mən 
dün ya da İsa Mu ğan na ki mi ya za-
ra rast gəl mə mi şəm. Al ma ni ya da 

onun əsər lə ri ni oxu yan dan son ra 
dü şün düm ki, İsa Mu ğan na hə lə 
açıl ma yıb, çox sir lə ri özü ilə apa rıb. 
Məhz bu na gö rə də, üç-dörd gün 
ça lış dım və “Ün” poema sı nı yaz-
dım. Bu poema nı ona gö rə yaz dım 
ki, İsa Hü sey no va daha da də rin-
dən bə ləd olum. Gör düm ki, o, na-
dir bir şəx siy yət dir. Mən on dan çox 
şey öy rən dim. Onun ya ra dı cı lı ğı va-
si tə si lə ünü, göy dən gə lən sə si, inil-
ti lə ri, pı çıl tı la rı dərk et dim. 2014-cü 
il də “Ün” poema sını “Azər bay can” 
jur na lı çap et di. Da ha son ra bu po-
ema haq qın da çox lu mə qa lə lər ya-
zıl dı. Bu elə-be lə ki tab de yil. Bu ra da 
çox bö yük mə sə lə lər var. Bir ya zı çı-
nı tam dərk edə bil mə sən, onun dü-
şün dük lə ri ni du ya bil mə sən bu cür 
ya za bil məz sən. Tə sa dü fi  de yil ki, 
Fəx ri xi ya ban da mə za rı nın üs tü nə 
də məhz mə nim şeiri mi ya zıb lar. İsa 
Mu ğan na, sö zün hə qi qi mə na sın da, 
pey ğəm bər sə viy yə li bir ya zı çı dır. 

Mən ba car dı ğım qə dər  İsa Mu-
ğan na nı izah et mə yə ça lış dım. 
Düz dür, hə lə açıl ma mış mət ləb-
lər də qal dı. Onu tam dərk et mək 
qey ri-müm kün dür. Bu nun üçün 
gə rək “Zə bur”u , “Bib li ya”nı , 
“Qu ran”ı əz bər bi lə sən. Beş gün 
için də tam ola raq İsa Mu ğan na-
nın dal ğa sı na gi rə bil miş dim. O, 
mə nim lə söh bət edir di. Poema nın 
axı rın da bir yer var, de yir ki: 

Əmim sən mi, da yım san mı,
İla hi dən enib gə lən

Ən mü qəd dəs pa yım san mı,
Mu ğan na!

Heç kəs so ruş ma sın ki, 
Ha ra lı yam, 
Har da nam.
Mən də Odər lər də nəm,
Mən də Saf Ağ lar da nam.
İki miz bir ada mıq,
Gə lə cə yə, sa ba ha.
İn san la ra niy yət də.
Vu ru şub əl lə şi rik
Mən ölüm aya ğın da,
Sən sə əbə diy yət də!

– Şeirin qəl bə düş dü yü ilk mə-
qam olur. Bu mə qam hər şair-
də ay rı cür özü nü bü ru zə ve rir. 
Bəs, siz də yaz maq pro se si ne cə 
baş ve rir?
– Mən al tın cı si nif də olan da 

ilk şeiri mi yaz mı şam. Yed din ci 
si nif də oxu yan da Bor ça lı da ilk 
də fə mət buat da çap olun mu-
şam. Bun dan son ra ya ra dı cı lıq 
axıb gə lib. Bə zən qoş ma ki mi, 
ba ya tı ki mi, gə ray lı ki mi, təc nis 
ki mi gə lib. Son ra ya vaş-ya vaş 
bu dün ya nı gö rüb, ic ti mailə şib, 
son ra gül dən, çi çək dən, dağ dan, 
çay dan ya zan Zə lim xan gəl di 
Azər bay ca nın dər din dən – Qa-
ra bağ dan yaz dı. Bu dərd mə ni 
yan dır dı-yax dı. Bir az dan Şu şa da 
buz lar əri yə cək, bu laq lar axıb-
tö kü lə cək. Biz bu ra da ya na-ya na 
qa lı rıq, ora da düş mən kef çə kə-
cək. Bun la rın ha mı sı dərd dir. 

Mə nim ya zı üs lu bum be lə dir 
ki, heç vaxt ya zı ma dü zə liş ver-
mi rəm. Heç vaxt re dak tə et mi-
rəm. Nə cür gə lir sə, o cür də kö-
çü rü rəm. Son ra da ol du ğu ki mi 
mət buata ve ri rəm. Yə ni mən re-
dak tə ni içim də edi rəm, içə ri dən 
ha zır gə lir. Son ra dan və rə qin üs-
tün də cız ma-qa ra et mi rəm.

– Bu ra da ya zı ma sa sı gö rü rəm. 
Şeir lə ri ni zi hə mi şə bu ra da ya-
zır sı nız, yox sa?..

– Mən hər yer də ya zı ram. Dağ-
da-daş da, aran da, qar da-bo ran-
da da ya zı ram. Hətt  a səs-küy də 
də. Öz alə mi mə qa pıl dım, qur-
tar dı-get di. Ürə yim dən nə ke çir, 
onu da ya za cam.

– Ya ra dı cı lı ğı nı zın bö yük his sə-
si do ğu lub bo ya-ba şa çat dı ğı nız 
Kə pə nək çi kən di ilə bağ lı dır. Bəs, 
in di ne cə,səh hə ti niz im kan ve rir-
mi ki, doğ ma di ya ra ge də si niz?
– Kə pə nək çi kən din dən uzaq qa-

la bil mi rəm. İm kan düş dük cə ge di-
rəm. Beş-al tı gün bun dan qa baq or-
day dım. Al ma ni ya dan qa yı dan dan 
son ra ye nə ge də cə yəm. Kə pə nək çi 
mə nim il ham mən bə yim dir, var lı-
ğım dır, ata yur dum dur, be şi yim dir, 
bə lə yim dir. Ora da mə nim ilk şeiri-
mi yaz dı ğım ağac var. Bu də qi qə 
də du rur. Hər də fə ge dən də ora nı 
zi ya rət edi rəm. Mən ki tab la rı ne cə 
oxu mu şam sa, tə biəti də elə cə oxu-
mu şam. Yo lu, izi, cı ğı rı, ye ri, gö yü, 
ul du zu, ayı, ça yı, bu la ğı, ma mı rı, 
qa ya nı oxu mu şam. Mə nə nə ve rib-
sə, məhz o tor paq lar ve rib. Hə lə də 
o eh ti yat la ge di rik. 

– Be lə bir fi kir var ki, adam 
gə rək klas sik ədə biy ya tı hə-
ya tı nın müəy yən mər hə lə-
sin də ye ni dən oxu sun. Hər 
yaş döv rü nə gö rə bu əsər lə ri 
ba şa düş mək mər hə lə si də 
baş qa cür olur. Bəs, siz in di 
tə biəti oxu yan da gənc yaş-
la rı nız dan fərq li nə lə ri hiss 
edir si niz?
– On da mən heç nə hiss et-

mir dim. Ağac dı, mən də dur-
mu şam ağa cın al tın da. Son ra 
gör düm ki, öz-özü mə pı çıl da-
yı ram. Gəl dim evə və baş la dım 
yaz ma ğa. Həm də bi zim kən d, 
ümu miy yət lə, Bor ça lı ədə biy-
ya tla nəfəs alır. Şair lə rə bö yük 
eh ti ram var. Mən bu saat ge dib 
han sı qa pı nı aç sam ora mə nim 
evim dir. Yə ni ha mı doğ ma dır, 
meh ri ban dır, şi rin dir, qo naq-
pər vər dir. Mən o tə biəti oxu-
ya-oxu ya bu gü nə gəl dim, Zə-
lim xan ol dum. Tə biət mə nə çox 
şey ver di, bu laqlar çox şey öy-
rət di mə nə. 
Ay bu laq, mən sə nə bu laq de mə rəm,
Sən də dam la nın da də rin li yi var
Dad sız da de mə rəm, nur lu gö zün də 
Ül vi bir mə həb bət şi rin li yi var!

Əyi lim, hör mət lə öpüm gö zün dən,
Mə nə safl  ıq da ver, də rin lik də ver.
Be lə ki qay nar san, qay nat kön lü mü,
Be lə ki sə rin sən sə rin lik də ver. 
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Mü qəd dəs ar zum du sev mək, se vil mək,
De mi rəm ya də niz, ya da dağ olum.
Ne mət di du ru luq, safl  ıq, tə miz lik,
Bə sim di, sə nin tək bir bu laq olum!

Əv vəl cə o dağ lar da bu laq ol-
dum, son ra çay ol dum, gəl dim 
Xə zə rə qo vuş dum. Dün yam 
ge niş lən dik cə, içim ge niş lən-
di, dün ya gö rü şüm ge niş lən di. 
Dün ya sə ya hə ti nə çıx dım, öl-
kə lər gəz dim. Çox lu mü ta liə 
et dim. Bu gü nə qə dər mütaliə-
siz bir gü nüm ol ma yıb. Tə lə-
bə lik il lə rin də Hü qo nu, Dos-
to yevs ki ni, Tols to yu, Ta qo ru, 
Qo qo lu oxu dum. İn di yax şı dır, 
tər cü mə lə ri ori ji nal dan edir lər. 
Bi zim vax tı mız da isə tər cü mə-
lər əsasən rus di lin dən olur-
du. Bu da is tər-is tə məz əsə rin 
key fi y yə ti nə tə sir edir di. So vet 
döv rün də tər cü mə ilə ən çox 
məş ğul olan şair lə ri miz To fi q 
Bay ram idi, Xə lil Rza Ulu türk 
idi, Əh məd Cə mil “Faust”u 
tər cü mə et miş di, Sə məd Vur-
ğun Puş ki nin “Yev ge ni One-
gin”ini çe vir miş di. Müəl lifl  ə 
tər cü mə edən ara sın da bir is te-

dad ya xın lı ğı, qo hum luq ol ma-
lı dır. Rəh mət lik To fi q Bay ram 
hə mi şə de yər di ki, tər cü mə 
qankö çür mə dir. Əgər düz kö-
çür mə sən hök mən sə ni alt-üst 
edə cək. 

– Am ma siz özü nüz tər cü mə-
çi lik dən uzaq oldunuz. Bu nun 
sə bə bi nə idi?
– Tə lə bə lik il lə rim də bir söz 

eşit dim. To fi q Bay ram dan da-
nı şır dıq. Mən onun tək cə ya ra-
dı cı lı ğı nı yox, tər cü mə lə ri ni də 
əz bər bi li rəm. Bi ri de di ki, To-
fi q Bay ram yax şı şair dir, an caq 
he yif ki, is te da dı nı tər cü mə yə 
xərc lə yir. Sırf şeir ya ra dı cı lı ğı 
ilə məş ğul ol sa da ha yax şı olar-
dı. O söz qal dı qu la ğım da. Elə 
on dan son ra tər cü mə yə ya xın 
get mə dim. Ca van lı ğım da bir-iki 
tər cü məm olub an caq üzə çı xar-
ma mı şam. To fi q Bay ra mın Rə sul 
Həm zə tov dan et di yi tər cü mə 
var. 
Şam ya nır...
Kü lək də mə ni qor xu dur ,
Qor xu ram sön dü rər bu son şö lə ni.
Sə ni dü şün mək də mə ni qor xu dur ,
Sə ni unut maq da qor xu dur mə ni.

Si nəm də həs rət lə çır pı nır ürək,
Gah da ürək bo ğur özü de yə ni.
Qor xu ram heç za man biz gö rüş mə yək
Fə qət gö rüş mək də qor xu dur mə ni.

Bə zən ya xın gə lib əl uza dır san,
Qor xu ram əli ni ov cu ma alım.
Qor xu ram yo ru lub dərd dən-əzab dan
Əl lə rim bo şal sın, mən əl siz qa lım.

Elə bil tut mu şam sı nıq kör pü dən
Üs tü mə sel gə lir hey qu caq-qu caq.
Qor xu ram gö zü nü ağ lar gö rüm mən
Gü lən gö zün dən də qor xu ram an caq.
Qor xu ram tək lə yib bo ğar qəm sə ni
Ara bir özü nü çək sən xəl və tə.
Qor xu ram öz gəy lə gö rə rəm sə ni ,
Dö nər şüb hə lə rim bir hə qi qə tə.

Qor xu ram gör məz sən qəl bim də ki ni ,
Qor xu ram gör mə yə bir şey qal ma sın.
Qor xu ram əlim dən ala lar sə ni.
Qor xu ram ömür lük heç kəs al ma sın.

Qor xu ram alə mə səs dü şə bir dən ,
Qor xu ram alo va dön də rim kö zü.
Sə nin ta le yin çin çox qor xu ram mən ,
Elə özüm çün də qor xu ram dü zü.

To fi q Bay ram bu şeiri elə 
tər cü mə edib ki, elə bil Rə sul 
Həm zə tov Azər bay can di lin də 
ya zıb.  O, Tvar dovs ki ilə Rə sul 
Həm zə to vu yax şı bi lir di və hə-
mi şə on lar dan tər cü mə edir di. 
İn di də tər cü mə lə rə bö yük eh-

ti yac var. Mən hər dən de yi rəm 
ki, kaş al man di li ni bi lib Hö te ni 
oxu yar dım, kaş in gi lis di li ni bi-
lib Şeks pi ri oxu yar dım. Mar ke si 
is pan di lin də oxu yar dım. Təəsüf 
ki, ömür ge dir, göz zəifl  ə yir, bu 
yaş dan son ra əla və dil öy rən mə-
yim müm kün de yil. 

– Bəs əcnəbi lər dən ürə yi ni-
zə da ha ya xın hiss et di yi niz 
müəl lifl  ər kim lər dir? Olub mu 
ki de mi si niz, kaş bu müəl li-
fi  Azər bay can di li nə tər cü mə 
edəy dim?
– Mən rus di li ni yax şı bil səy-

dim məm nu niy yət lə Puş ki ni tər-
cü mə edər dim. Bü tün öm rü mü 
ona həsr edər dim. Çün ki Puş kin 
ol duq ca mil li dir. O, rus xal qı nın 
da nı şan di li dir. Kam yu, Mar kes, 
Kafk  a çox ma raq lı dır. Bu im za-
la rı oxu duq ca, bir də oxu maq is-
tə yir sən.

- Ye ni ilə qə dəm qoy mu şuq. 
Həm də, bu ya xın  günlərdə si-
zin 65 ya şı nız ta mam ola caq. 
65 ya şı nız dan və 2015-ci il dən 
göz lə ntiləri niz?

– Ən bö yük ar zum, dər dim 
odur ki, Qa ra ba ğı gö rüm, son-
ra ölüm. Son ra da səh hə tim də-
ki prob lem lər dü zəl sə, xoş bəxt 
ola ram. Azər bay ca nın bö yük 
dərd lə ri var. Ne çə ye rə pa ra-
la nıb, ne çə ye rə bö lü nüb. Onu 
bir ləş dir mək za ma na qa lıb. An-
caq gə rək Qa ra ba ğı qay tar maq 
za ma na qal ma sın. Heç in saf dır-
mı ki, mən bur da xəs tə lik dən 
əziy yət çə kəm, Şu şa da er mə ni-
lər kef çək sin? Qa ra bağ bi zim 
sa ğal ma yan ya ra mız dır. Onu 
sa ğalt maq üçün gə rək hər kəs 
əlin dən gə lə ni et sin. Mən 2015-
ci il dən çox şey göz lə yi rəm. Bu 
il  mə nim 65 ya şım ta mam olur, 
tə zə ki tab la rım çap olu nur. Bu 
mə nim üçün ye ni lik dir, uğur-
dur. 

– Bu ya xın lar da “Kim di sə-
ni bu qa pı dan bu ra xan” ad lı 
bir şeiri niz çap olun muş du. 
Bu şeir di gər lə rin dən fərq-
lə nir. Bu ra da şi ka yət, tən-
qid var.
– Yaz ma ğa möv zu nu hə yat 

ve rir ada ma. Onu da mə nə hə-
yat ver di. Gör düm bir qo ca ki şi 
otu rub na zir li yin qa pı sı nın ağ-
zın da. So ruş dum, içə ri keç mək 
is tə di yi ni de di. De dim, göz lə-
mə, on suz da sə ni bu rax ma ya-
caq lar içə ri. 

– Yə qin ki, hə min ada ma kö-
mək et di niz.
– Hə, kö mək et dim.
– Siz hə mi şə in san la ra əl tut-
mu su nuz, dar gün lə rin də 
yan la rın da ol mu su nuz. Bəs 
in di, özü nü zü na ra hat hiss 
et di yi niz vaxt da ne cə, hə-
min adam lar si zin ya nı nız da 
olur lar mı, gə lib si zə baş çə-
kir lər mi?
– Gə lən lər də var, gəl mə yən-

lər də. An caq heç kim dən in-
ci mi rəm. Çün ki bu, qo ca dün-
ya dır. Bu qo ca dün ya çox la rı nı 
yo la sa lıb, mə ni də yo la sa la-
caq. Gə rək in san dan in ci mə-
yə sən. Hə rə nin min dər di-sə ri 
var. İn sa nı qiy mət lən dir mək 
la zım dır. Mə nim di lim də, ya-
ra dı cı lı ğım da heç vaxt şi ka yət 
ol ma yıb. Hə mi şə sev gi, mə həb-
bət olub. 

– Aşıq lar Bir li yi nin səd ri si-
niz. Azər bay can aşıq la rı nın 
ha zır kı, və ziy yə ti si zi qa ne 
edir mi? İn di də Hü seyn Bo-
zal qan lı lar,  Aşıq İm ran lar 
ye ti şir mi?
– İn di yax şı saz ça lan lar var. 

Am ma klas sik ədə biy ya tı mı zı 
bi lən, folk lo ru mu zu bi lən adam-
lar həd din dən ar tıq az dır. Yax şı 
saz us ta la rı mız var. Hər yer də 
üzü mü zü ağar dır, ba şı mı zı ucal-
dır lar. An caq də ri nə ge dən də 
gö rür sən ki, xə zi nə yox dur, ka-
sad dır. 

Mən aşıq sə nə ti nə can qoy mu-
şam, ömür ver mi şəm. İs tə yə rəm 
ki, gö zəl sə nət kar la rı mız ye tiş sin. 
Am ma sa zı boy nu na al ma ğın, sa-
zı şouya çək mə yin əley hi nə yəm 
və ölə nə qə dər də əley hi nə ola ca-
ğam. Saz mü qəd dəs dir. O, Də də 
Qor qud dan Ələs gə rə, Şəm şi rə qə-
dər bö yük şəx siy yət lər ye tiş di rib. 

– Saz, həm də, Al lah la söh bət 
va si tə si dir.
– Əl bətt  ə ki.
– Mü sa hi bə lə ri ni zin bi rin də de-
miş di niz ki, saz dan küs mü şəm, 
ar tıq saz çal mı ram. Saz dan küs-
mə yi niz o de mək de yil mi ki, 
Al lah la ara nız da olan qa pı lar-
dan bi ri ni bağ la mı sı nız?
– Saz dan uzaq düş mə mi şəm. 

Evim də dörd saz var. Bu ra hər gün 
Azər bay ca nın hər ye rin dən aşıq lar 
gə lir. Sa za hə mi şə qu laq ası ram. 
An caq son vaxt səh hə tim lə bağ lı 
özüm is tə di yim ki mi saz ça la bil-
mi rəm. Bu na gö rə də, bə zən saz-
dan “kü sü rəm”. Şəh ri yar de yir di 
ki, yax şı dost la rım var idi, ya man 
gün gə lən ki mi, tar dan öz gə və-
fa da rım qal ma dı... Mə nim ya rım, 
sev gi lim tel li saz dır. Bü tün ya ra dı-
cı lı ğım, hətt  a iri həcm li poema la rı-
mın özü də saz dan gə lib. 

– Hə ya tı nı zın hər mər hə lə sin-
də çə tin lik lər olub. Bu çə tin-
lik lər ya ra dı cı lı ğı nı za ne cə tə-
sir gös tə rib?

– O çə tin lik lə rə mən çox min-
nət da ram. Çə tin lik ol ma say dı, 
şeir lə rim ya ran maz dı. Bü tün hə-
ya tı mı on la ra borc lu yam. Çün ki 
o çə tin lik lər dən ke çə-ke çə ar zu 
et di yim hə ya ta gəlib yetişdim. 
Ona gö rə, hə ya tım da olan aşı-
rım la ra çox borc lu yam. On lar 
mə ni Zə lim xan et di. İn di xəs-
tə yəm, an caq mə nim daş kimi 
yad da şım var. Yad da şı mın möh-
kəm li yi də saz dan gə lib. 

– Si zin 13 cild li yi niz çap olu-
nur. Ümu mi lik də si zi məh-
sul dar şair ki mi qiy mət lən-
di rir lər. Bəs ya ra dı cı lı ğı nız da 
tək rar çı lı ğa yol ver mək dən 
qorx ma mı sı nız?
– Mən gün də lik iş lə mi şəm. 

Öm rü mü-hə ya tı mı ədə biy ya ta 
ver mi şəm. Heç vaxt qorx ma mı-
şam ki, tək rar çı lı ğa yol ve rə rəm. 
Poema la rı ma ba xan da da bu nu 
gör mək olur. 

– Son da oxu cu la ra nə de mək 
is tər di niz?
– Tər cü mə Mər kə zi nin açıl ma sı 

bö yük se vinc dir. Bun dan bö yük 
se vinc ola bil məz. Mən ar zu edər-
dim ki, gənc lə ri miz çox lu ki tab 
oxu sun, in ter net-min ter net boş 
şey di, za man on la rı ne cə gə lib-
sə, elə də si lib apa ra caq. Oxu cu-
lar ki ta ba ya xın ol sun lar. Gənc lər 
ki ta ba, mü ta liəyə nə qə dər ya xın 
ol sa, bir o qə dər yax şı dır. Oxu cu 
heç vaxt ki tab dan so yu ma sın.

Rövşən DANYERİ

“Ay dın yol”un sual la rı nı xalq şairi Zə lim xan Ya qu b ca vab lan dı rır

an var ayı nın 21-i Xalq 
şairi Zə lim xan Ya qu-
bun 65 ya şı ta mam 
olur. Bu mü na si bət lə 

64 ya şı nı yo la sa lan şair lə gö-
rü şüb söh bət ləş mək qərarına 

– Zə lim xan müəl lim, adam ya-
şa dol duq ca bu sualı çox eşi-
dir. Bəl kə də ar tıq bu sualı 
eşit mək dən bez mi si niz. An caq 
oxu cu lar in ti zar da dır. Bil mək 
is tə yir lər ki, Zə lim xan Ya qu-
bun səh hə ti ha zır da ne cə dir?
– Mə ni qo ca ki mi hal lan dır-

maq is tə yir sən sə, səhv edir sən. 
Mə nim ru hum həd dən ar tıq 
gənc dir. Hə mi şə də gənc lər lə 
dost luq edi rəm. An caq, mə-
nim səh hə tim də prob lem lər 
var. Müali cə mi həm Al ma ni-
ya da, həm də Azər bay can da 
alı ram. Həm al man hə kim lə-
rin dən, həm də öz hə kim lə-
ri miz dən çox ra zı yam. Mə nə 
çox yax şı ba xır lar. Al ma ni ya-
da bir pro fes sor var, mə nə o 
nə za rət edir. Ora da bir həf tə 
müali cə al dıq dan son ra qa-
yı dı ram bu ra. Üç ay dan bir 
müali cə mi tə zə lə mək üçün 

hə tim də prob lem lər var. 
Hə min prob lem lər im kan 
ver mir ki, mə nə ye ni böy rək 
köçürsünlər. Öm rü mün so nu na 

– Ağ rı lar, tez-tez Al ma ni ya ya 

Ey qə rib məm lə kət, ey qür bət öl kə
De mə yol la rı mı azıb gəl mi şəm.
Al nı ma nə ya zıb Al la hım bi lər,
Mən öz das ta nı mı ya zıb gəl mi şəm.

Ara nım,yay la ğım, da ğım or da dı
Mən bur da xəs tə yəm, sa ğım or da dı.
Ən od lu, ən is ti ca nım or da dı
Dam la yam, qa ya dan sı zıb gəl mi şəm.

Ağ la da-ağ la da gül dür mə mə ni,
Özün bil, öz gə yə bil dir mə mə ni,
Qür bət el lər də öl dür mə mə ni
Və tən də qəb ri mi qa zıb
          gəl mi şəm.

Əmim sən mi, da yım san mı,
İla hi dən enib gə lən

Ən mü qəd dəs pa yım san mı,
Mu ğan na!

Heç kəs so ruş ma sın ki, 
Ha ra lı yam, 
Har da nam.
Mən də Odər lər də nəm,
Mən də Saf Ağ lar da nam.
İki miz bir ada mıq,
Gə lə cə yə, sa ba ha.
İn san la ra niy yət də.
Vu ru şub əl lə şi rik
Mən ölüm aya ğın da,
Sən sə əbə diy yət də!

da-daş da, aran da, qar da-bo ran-
da da ya zı ram. Hətt  a səs-küy də 
də. Öz alə mi mə qa pıl dım, qur-
tar dı-get di. Ürə yim dən nə ke çir, 
onu da ya za cam.

la bil mi rəm. İm kan düş dük cə ge di-
rəm. Beş-al tı gün bun dan qa baq or-
day dım. Al ma ni ya dan qa yı dan dan 
son ra ye nə ge də cə yəm. Kə pə nək çi 
mə nim il ham mən bə yim dir, var lı-
ğım dır, ata yur dum dur, be şi yim dir, 
bə lə yim dir. Ora da mə nim ilk şeiri-
mi yaz dı ğım ağac var. Bu də qi qə 
də du rur. Hər də fə ge dən də ora nı 
zi ya rət edi rəm. Mən ki tab la rı ne cə 
oxu mu şam sa, tə biəti də elə cə oxu-
mu şam. Yo lu, izi, cı ğı rı, ye ri, gö yü, 
ul du zu, ayı, ça yı, bu la ğı, ma mı rı, 
qa ya nı oxu mu şam. Mə nə nə ve rib-
sə, məhz o tor paq lar ve rib. Hə lə də 
o eh ti yat la ge di rik. 

“Ay dın yol”un sual la rı nı xalq şairi Zə lim xan Ya qu b ca vab lan dı rır

– Yaz ma ğa möv zu nu hə yat 
ve rir ada ma. Onu da mə nə hə-
yat ver di. Gör düm bir qo ca ki şi 
otu rub na zir li yin qa pı sı nın ağ-
zın da. So ruş dum, içə ri keç mək 
is tə di yi ni de di. De dim, göz lə-
mə, on suz da sə ni bu rax ma ya-
caq lar içə ri. 

– Yə qin ki, hə min ada ma kö-
mək et di niz.

fa da rım qal ma dı... Mə nim ya rım, 
sev gi lim tel li saz dır. Bü tün ya ra dı-
cı lı ğım, hətt  a iri həcm li poema la rı-
mın özü də saz dan gə lib. 

– Hə ya tı nı zın hər mər hə lə sin-
də çə tin lik lər olub. Bu çə tin-
lik lər ya ra dı cı lı ğı nı za ne cə tə-
sir gös tə rib?

– O çə tin lik lə rə mən çox min-“Ay dın yol”un sual la rı nı xalq şairi Zə lim xan Ya qu b ca vab lan dı rır“Ay dın yol”un sual la rı nı xalq şairi Zə lim xan Ya qu b ca vab lan dı rır

“Rus dilini yaxşı bilsəydim
məmnuniyyətlə Puşkini tərcümə edərdim”

“ Saz dan uzaq düş mə mi-
şəm. Evim də dörd saz 
var. Bu ra hər gün Azər-
bay ca nın hər ye rin dən 

aşıq lar gə lir. Sa za hə mi şə qu-
laq ası ram. An caq son vaxt 
səh hə tim lə bağ lı özüm is tə di-
yim ki mi saz ça la bil mi rəm. 
Bu na gö rə də, bə zən saz dan 
“kü sü rəm”. Şəh ri yar de yir di ki, 
yax şı dost la rım var idi, ya man 
gün gə lən ki mi, tar dan 
öz gə və fa da rım qal ma-
dı... Mə nim ya rım, sev-
gi lim tel li saz dır. ”
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2015-ci il də Azər bay ca nın gör kəm li ic ti mai-
si ya si xa di mi, ya zı çı, pub li sist, hə kim 
Nə ri man Nə ri ma no vun ana dan ol ma-
sı nın 145 il lik yu bi le yi qeyd olu na caq. 

Nə ri man Nə ri ma nov şəx siy yə ti nə qiy mət ve ri lər kən, onun haq-
qın da səs lən di ri lən fi  kir lər bir mə na lı ol ma sa da, za man-za man 
müx tə lif itt  i ham lar la üz ləş sə də, onun adı həmişə Azər bay ca nın 
da hi şəx siy yət lə ri sı ra sın da olub.

Nə ri man Nə ri ma no vun yu bi le-
yi ərə fə sin də onun öm rü nün beş 
ili ni ke çir di yi, ha zır da xa ti rə mu-
ze yi ki mi fəaliy yət gös tə rən evi nə 
üz tut duq. İs tiq la liy yət kü çə sin də 
yer lə şən bi na da bi zi mu ze yin bö-
yük-el mi iş çi si Rə na Qəh rə ma no-
va qar şı la dı. Onun bə ləd çi li yin də 
mu zey lə ya xın dan ta nış ol duq. Ev 
dörd otaq dan – qo naq, ya taq, tibb 
ka bi ne ti və Nə ri ma no vun ic ti mai-
si ya si fəaliy yə ti ni əks et di rən sə-
nəd və fo to la rın sər gi lən di yi otaq-
dan iba rət dir.

 Rə na Qəh rə ma no va mu ze yin 
yer ləş di yi bi na və kü çə nin ta ri-
xi ba rə sin də ge niş mə lu mat ver-
di. “Nə ri ma no vun xa ti rə mu ze-
yi 1977-ci il də ulu ön dər Hey dər 
Əli ye vin tə şəb bü sü ilə ya ra dılıb. 
Vax ti lə ta cir Ba ba ye və məx sus 
olan hə min bi na me mar M.M. 
İs ma yı lo vun la yi hə si əsa sın da 
1900-cü il də ti ki lib. Bi na əv vəl-
lər iki mər tə bə dən iba rət ol sa da, 
son ra dan üçün cü mər tə bə də ar-
tı rı lıb. N.Nə ri ma nov 1913-18-ci 
il lər də bu bi na da kı mən zi lin də 
ailə si ilə bir lik də ya şa yıb. Mu-
ze yin yer ləş di yi kü çə ta ri xi mi zi 
özün də əks et di rir. Be lə ki, bu kü-
çə nin adı düz dörd də fə də yiş di-
ri lib. Çar döv rün də Ni ko la yevs ki, 
Cüm hu riy yət elan olun duq dan 
son ra Par la man, SS Rİ döv rün də 
Kom mu nist və müs tə qil lik dən 
son ra İs tiq la liy yət kü çə si olub. Bu 
bi na da xeyli ailə ya şa yıb, mu zey 
ya ra dıl ma sı nə zər də tu tu lan da, 
hə min ailə lər kö çü rü lüb”. 

Söh bət za ma nı, vax ta şı rı Nə-
ri ma nov haq qın da səs lə nən zid-
diy yət lərə də mü na si bət bil di rən 
Rə na xa nım, bu hü cum la rı doğ ru 
he sab et mə di yi ni bil dir di: “Nə ri-
ma nov ki mi şəx siy yət lə rə ta rix də 
heç vaxt bir mə na lı ya na şıl mır. 
Onu gah göy lə rə qal dı rır, gah da 

əley hi nə fi  kir lər səs lən di rir lər. 
Am ma ob yek tiv ya na şıl sa, şüb-
hə siz ki, o, mil lə tin bö yük oğul-
la rın dan bi ri dir. Mil lə tin ri fa hı 
uğ run da bü tün hə ya tı nı qur ban 
ver miş bir in san dır. Ta rix onu 
də fə lər lə sı na ğa çək sə də o, bu sı-
naq lar dan üzüağ çı xa bi lib. Onun 
fəaliy yə ti ni nə qə dər tən qid et sə-
lər də, son da mə lum olub ki, Nə-
ri ma nov xal qı na zərər vu ra caq 
heç bir iş gör mə yib. Onu bol şe-
vik lə rə qo şul maq da, Cüm hu riy-
yə tin yı xıl ma sın da gü nah lan dı-
rır lar. Bü tün bun lar ta ri xi şə raiti 
nə zə rə al ma dan, qey ri-ob yek tiv 
ya naş ma lar dır. Rus qo şu nu im-
pe ri ya nın sər həd lə ri ni ge niş lən-
dir mək üçün qon şu döv lət lə rə 
hü cum edir di. Əgər Nə ri ma nov 
ol ma say dı, bi zim üçün da ha pis 
va riant lar ola bi lər di. An caq o, 
bö yük qır ğın la rın qar şı sı nı ala 
bil di. Ru si ya da baş ve rən ha-
di sə lər hə min öl çü də biz də baş 
ver mə di. İn di o dövr də ki şə raiti 
nə zə rə al ma dan hə min döv rü it-
ti ham et mək çox asan dır”.

Ta nış ol du ğu muz bi rin ci otaq-
da Nə ri ma no vun ana dan ol ma sı, 
Qo ri müəl lim lər se mi na ri ya sı nı 
bi tir mə si haq qın da şə ha dət na mə-
lər, Qı zıl ha cı lı kənd mək tə bin də 
müəl lim lik fəaliy yə tin dən bəhs 
edən ma te rial lar yer ləş di ri lib. Bu-
nun la ya na şı, otaq da, ona və ailə 
üzv lə ri nə aid şə kil lər də yer alıb. 
Rə na xa nım Nə ri ma no vun ha zır la-
dı ğı dərs lik ba rə sin də də mə lu mat 
ver di: “Nə ri man Nə ri ma nov me-
to dist ki mi fəaliy yət gös tə rib. O, 
Azər bay can di li nin qram ma ti ka sı 
dərs li yi ni ha zır la yıb. Bu dərs lik 
uzun müd dət mə ktəb lər də təd ris 
olu nub. Onun ha zır la dı ğı “rus di-
li ni müs tə qil öy rən mək is tə yən lər 
üçün ki tab ça” da mu ze yi miz də 
nü ma yiş olu nur”. 

Nə ri man Nə ri ma no vun Tifl  is şə-
hə rin də ana dan ol du ğu və bö yü-
yüb bo ya-ba şa çat dı ğı evin ma ke ti 
də mu zey də sər gi lə nir. Bu ev uzun 
müd dət qo ru nub-sax lan sa da, son ra-
dan tə mir adı ilə uçu ru lub. Evin gə-
lə cək ta le yi isə müəm ma lı dır. Rə na 
Qəh rə ma no va mə sə lə nin ic ti mailəş-
mə si nə eh ti yac ol du ğu nu de di: “Bu, 
Nə ri ma no vun ana dan ol du ğu evin 
ma ke ti dir. O, azər bay can lı la rın ya şa-
dı ğı “Şey tanba zar” məh lə sin də dün-

ya ya göz açıb. İki il bun dan əv vəl 
ge niş lən dir mə adı al tın da hə min evi 
sök dü lər. Gu ya ət ra fın da kı bi na la rın 
sö kün tü sü apa rıl dı ğı vaxt da, bi na 
qə za lı və ziy yə tə dü şüb və bir dən çö-
küb. Son ra dan de di lər ki, bir az aşa-
ğı da ey ni for ma da ev ti ki lə cək. Hətt  a 
ora da Nə ri ma no vun ev mu ze yi də 
ya ra dı la caq. Biz də mu zey ola raq ba-
car dı ğı mız kö mək li yi gös tər dik. An-
caq son ra heç bir xə bər çıx ma dı”.

Ba kı nın ilk qi raət xa na sı nı da məhz 
Nə ri ma nov açıb. Bu nu da eks kur-
si ya mız za ma nı öy rə ni rik. Rə na xa-
nım bu qi raət xa na nın so ra ğı nın hətt  a 
Pa ri sə də ge dib-çıx dı ğı nı qeyd et di: 
“Nə ri ma nov Ba kı da ilk mil li pul suz 
qi raət xa na ya ra dıb. İs tə yib ki, ki tab-
xa na ya rat sın, an caq bu na ica zə ver-
mə yib lər. Qi raət xa na da dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin dən gə ti ril miş 40 
ad da qə zet və jur nal tap maq müm-
kün idi. Dörd il fəaliy yət gös tə rən 
oxu za lı bu il lər ər zin də o qə dər oxu-
cu top la yıb ki, çar dairə lə ri şüb hə yə 
dü şüb lər. Qas pi ra lı nın “Tər cü man” 
ad lı qə ze ti çı xır dı. Bu qə ze tin, de mək 
olar ki, hər sa yın da Nə ri ma no vun qi-
raət xa na sın dan bəhs olu nur du. Bu 
fəaliy yə ti nə gö rə onu üçün cü də rə-
cə li Mü qəd dəs Sta nis lav or de ni və 
gü müş me dal la təl tif edib lər. Bu ra-
da kı rəsm əsə rin də də siz onun dö-
şün də bu me dal la rı gö rə bi lər si niz. 
Bu əsər Oq tay Sa dıq za də nin son əl 
iş lə rin dən bi ri dir. Oq tay Sa dıq za-
də Məhəm məd Əmin Rə sul za də nin 
əmi si nə və si dir. Çox za man Nə ri-
ma nov la Rə sul za də ni qar şı-qar şı ya 
qo yur lar. Hal bu ki, on lar eyni yo lun 

yolçusu olublar. “Hüm mət” təş ki-
la tı nı bir lik də ya ra dıb lar, hər iki si 
əv vəl cə mark sist olub. Hər iki si nin 
məq sə di Azər bay ca na xid mət olub. 
Sa də cə bu məq səd üçün seç dik lə ri 
yol lar son ra dan fərq li olub. On lar heç 
vaxt düş mən ol ma yıb lar. So na qə dər 
bir-bi r lə ri nin şəx siy yə ti nə hör mət lə 
ya na şıb lar. Oq tay Sa dıq za də də Rə-
sul za də nin qo hu mu ol maq la yanaşı 
hə mi şə Nə ri ma nov haq qın da əsər lər 
ya ra dıb”.

Rə na xa nım Nə ri ma no vun 
Azər bay can De mok ra tik Res pub-
li ka sı ilə mü na si bət lə rin dən də 
bəhs et di: “1920-ci il ap re lin 28-
də Ba kı da So vet ha ki miy yə ti qu-
ru lur. An caq Nə ri ma nov ma yın 
18-də bu ra gə lir. Çün ki o, Le nin lə 
gö rü şüb, şərt lər irə li sü rür dü ki, 
qır ğın tö rə dil mə sin. Nə ri ma nov 
Ba kı ya gə lən dən son ra gös tə riş 
ve rir ki, onun ica zə si ol ma dan heç 
ki m gül lə lən   mə sin. Ona qə dər bir 
sı ra zi ya lı la rı mız gül lə lən miş di. 
O, növ bə ti qır ğın la rın qar şı sı nı 
alır. Hətt  a Fi ru din bəy Kö çər li ni 
gül lə lə yən lə ri cə za lan dı rır. Üze-
yir Ha cı bə yo vu gül lə lən mə dən 
xi las edir, Əli Şə ri fi  tür mə dən 
çı xart dı rır, bir çox zi ya lı lı mı zı 
qo ru yur, Meh man da ro vu və Şıx-
lins ki ni öz hi ma yə si nə gö tü rür. 
Cüm hu riy yət xa ri cə 100 tə lə bə 
gön dər miş di. Bəh ram Axun dov 
on la rın mü vək ki li idi. ADR dev-
ri lən dən son ra Nə ri ma nov gör dü 
ki, Bəh ram Axun do vu gül lə lə-
mək üçün für sət ax ta rır lar. On da 
Bəh ram Axun do vu ça ğı rır və onu 
ye ni dən mü vək kil elan edir. Ona 
Cüm hu riy yə tin mi ras qoy du-
ğu ya di gar la ra – tə lə bə lə rə sa hib 
çıx ma ğı tap şı rır. Be lə lik lə, bu ha-
di sə dən son ra xa ric dəki tə lə bə lər 
mad di cə hət dən tə min olu nur lar. 
An caq Nə ri ma no vun və fa tın dan 
son ra çox təəs süf ki, on la rın qey-
di nə qa lan ol mur. Hə min tə lə bə-
lər dən bir ço xu in ti har edir, bə zi-
lə ri ge ri qa yı da bil mir və  xa ric də 
sə fa lət içə ri sin də ya şa yır”. 

Bu ra dan ke çi rik qo naq ota ğı na. 
Öy rən di yi mi zə gö rə bu ra da o döv-
rün zi ya lı la rı nın iş ti ra kı ilə də fə lər lə 
ədə bi məc lis lər təş kil olu nub. Bu-
nun la ya na şı, Nə ri ma no vun to yu 
da məhz bu otaq da olub. Di var da kı 
şə kil lər də onun məs cid lər də xalq la 
gö rüş lə ri əks olu nub.  Rə na xa nım 
bil di rir ki, şu şalılar mu ze yə baş çə-
kən də Nə ri ma no vun Şu şa məs ci di-
nin qar şı sın da çək dir di yi bu fo to ya 
xü su si diq qət ye ti rir lər. Otaq da kı əş-
ya lar Nə ri ma no vun ailə si nə məx sus-
dur. Onun şəx si əş ya sı isə çox az dır. 
Bu nu söh bət za ma nı Rə na xa nım de-
yir: “Nə ri ma no vun hə ya tı sə fər lər də 
ke çib. Ona gö rə, onun şəx si əş ya la rı 
çox az dır. An caq biz araş dı rıb, onun 
əş ya la rı nı top la ma ğa ça lı şı rıq. Biz də 

ona aid olan pa paq var. Şə kil lə ri nin 
ço xun da məhz bu pa paq da dır. Bu 
stol isə Hər bi İn qi lab Ko mi tə sin də 
Nə ri ma no vun ka bi ne tin də olub”. 

Ya taq ota ğın da Nə ri ma no vun oğ-
lu Nə cəfl  ə bağ lı fo to şə kil lər var. Nə-
cə fi n ölü mü də ata sı nın ölü mü ki mi, 
müəm ma lı olub. O, Sta linq ra dın mü-
da fi əsi uğ run da ge dən dö yüş lər də 
gös tər di yi şü caətə gö rə xü su si me-
dal la təl tif olu nub. Nə cəf Nə ri ma nov 
dörd dil bi lir miş. Rə na Qəh rə ma no-
va onun Uk ra y na da kı dö yüş lər za-
ma nı ar xa dan vu rul du ğu nu bil dir di. 
Ya taq ota ğın da Nə ri ma no va məx sus 
tar da nü ma yiş olu nur. Öy rə ni rik ki, 
o, tar da ifa et mə yi çox se vər miş. 

Növ bə ti otaq isə Nə ri man Nə ri-
ma no vun tibb ota ğı dır. Rə na xa nım 
otaq da olan əş ya la rın, tibbi lə va zi-
mat la rın ha mı sı nın Nə ri ma no va 
aid ol du ğu nu de di: “Bu ra Nə ri-
ma no vun tibb ota ğı dır. O, xəs tə lə ri 
həm Qa ra şə hər də müali cə xa na da, 
həm də bu ra da qə bul edir di. Nə ri-
ma no vun tib bə dair əsər lə ri var. Bu 
əsər lər də tibb el min də və İs lam di-
nin də bir-bi ri ni ta mam la yan möv-
zu lar dan bəhs olu nur”. 

Mu zey ilə ta nış lı ğı bi tir dik dən 
son ra Rə na Qəh rə ma no va dan Nə ri-
man Nə ri ma no vun 145 il lik yu bi le-
yi ilə bağ lı mu ze yin plan la rı  ba rə də 
so ru şu ruq: “İl hə lə ki tə zə baş la yıb. 
Yu bi ley ilə bağ lı hə lə ki, xü su si bir 
gös tə riş yox dur. An caq biz hər il 
onun do ğum gü nü nü qeyd edi rik. 
Bu il də ça lı şa ca ğıq ki, yu bi le yi da-
ha təm tə raq lı şə kil də qeyd edək”.

Rövşən DANYERİ

ya lar Nə ri ma no vun ailə si nə məx sus-
dur. Onun şəx si əş ya sı isə çox az dır. 
Bu nu söh bət za ma nı Rə na xa nım de-
yir: “Nə ri ma no vun hə ya tı sə fər lər də 
ke çib. Ona gö rə, onun şəx si əş ya la rı 
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Cüm hu riy yə tin
ya di ga rları na sa hib çı xan 
NƏ Rİ MAN NƏ Rİ MA NOV
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Rabind ra nat TA QOR
«Ah, ey şair, ax şam ya xın la şır; 

saç la rın ağa rır. Tən ha dü şün cə lə-
rə da lar kən gə lə cək hə yat el çi si-
nin ya xın laş dı ğı nı du yur san mı?» 
«E lə dir, ar tıq ax şam dır, – de di 
şair, – am ma mə nim qu la ğım 
səs də dir, çün ki gec də ol sa, mə ni 
kən də ça ğı ran olar. Göz lə yi rəm, 
bir dən iki gənc sər gər dan kö nül 
rast la şar, bəl kə, eh ti ras la do lu iki 
cüt göz mən dən mu si qi is tər ki, 
on la rın sü ku tu nu po zub, on la rın 
əvə zi nə da nış sın. Mən hə yat sa hi-
lin də otu rub ölü mü və onu tə qib 
edən şey lə ri seyr et mə yə dal sam, 
bəs on lar üçün eh ti ras lı nəğ mə lə ri 
kim qo şar? İlk ax şam ul du zu yox 
olur. Dil siz ça yın o ta yın da dəfn 
ton qa lı ya vaş-ya vaş sö nür. Ölən 
ayın işı ğın da tən ha qal mış evin 
hə yə tin də çaq qal lar ula şır. Mən 
qa pı mı bağ la yıb, özü mü ölüm kə-
mən din dən xi las et mə yə ça lış sam, 
– ge cə bir qə rib bu ra gə lib ba şı nı 
aşa ğı sa la raq, ge cə ni oyaq qal maq 
və zül mə tin pı çıl tı sı nı din lə mək is-
tə sə, – bəs hə yat sir lə ri ni ona kim 
pı çıl dar? Qoy saç la rım ağar sın, 
nə olar... Mən daim bu kən din ən 
gənc lə ri qə dər gənc, ən qo ca la rı 
qə dər qo ca yam. Ki mi nin do daq-
la rın da sa də və meh ri ban bir tə-
bəs süm, ki mi nin göz lə rin də hiy lə 
pa rıl tı la rı. Ki mi nin göz lə rin dən 
gün düz işı ğın da yaş lar rə van, ki-
mi nin göz yaş la rı zül mət də na han 
olur. Mən on la rın ha mı sı na gə rə-
yəm, – gə lə cək hə yat ba rə sin də 
dü şün mə yə mə nim ma ca lım yox-
dur. Mən ha mı ilə ya şı dam, – saç-
la rım ağa ran da nə olar?»  

***
Sə hər to ru mu də ni zə at dım. 

Də ni zin qa ran lıq di bin dən əcaib 
şə kil lər də, əcaib gö zəl lik də şey-
lər çı xart dım, – bə zi lə ri tə bəs süm 
ki mi işıq sa çır, bə zi lə ri göz yaş-
la rı ki mi par la yır, bə zi lə ri gə lin 
ya naq la rı ki mi cil və lə nir di. Mən 
evə qa yıt dıq da, sev gi lim bağ ça-
da otu rub bi kar çı lıq dan çi çə yin 
lə çək lə ri ni yo lub tö kür dü. Bir 
an du rux dum, son ra də niz dən 
çı xar dı ğım bü tün şey lə ri onun 
ayaq la rı al tı na səp dim. O, mə nə 
ba xıb de di: – “Nə qə ri bə şey lər-
dir!” Bil mi rəm bun lar nə yə gə-
rək dir. Mən uta nıb boy nu mu 
bük düm və dü şün düm: «Bun lar 
üçün mən vu ruş ma mı şam, bun-
la rı ba zar dan al ma mı şam, de mə-
li, bu hə diy yə ona gə rək de yil». 

Bü tün ge cə mən bun la rı kü çə-
yə tul la dım. Sə hər yol çu lar gəl-
di lər; on la rı yı ğıb uzaq-uzaq yer-
lə rə apar dı lar.  

*** 
Əf sus, mə nim evi mi ni yə ba-

za ra ge dən yo lun üs tün də ti kib-
lər? On lar öz yük lü qa yıq la rı nı 
ağac la rı mın kö tük lə ri nə bağ-
la yır lar. On lar gə lib-ge dir lər, 
– öz lə ri ni kefl  ə ri is tə di yi ki mi 
apa rır lar. Mən otu rub on la ra ba-
xı ram; gün lər bir-bir ötüb ke çir. 
On la rı qov ma ğa gü cüm çat mır. 
Gün lə rim be lə ötüb ge dir. Ge-
cə li-gün düz lü qa pım ağ zın dan 
on la rın ayaq səs lə ri gə lir. Na haq 
fər yad edi rəm ki: «Mən si zi ta-
nı mı ram!» Bə zi lə ri əl duy ğu ma 
ta nış dır, bə zi lə ri qu laq duy ğu-
ma; qa nım, san ki on la rı ta nı yır: 
bə zi lə ri də rö ya la rı ma ta nış dır. 
Mən on la rı qo va bil mi rəm. Ça-
ğı rıb de yi rəm: «Gə lin mə nim 

evi mə, kim is tə yir gəl sin. Bə li, 
gə lin!» Sə hər iba dət ga hın zəng-
lə ri ça lı nır. On lar, əl lə rin də sə-
bət gə lir lər. Ayaq la rı pəm bə-
qır mı zı; üz lə rin də şə fə qin ilk 
işıq la rı. On la rı qo va bil mi rəm 
mən. Ça ğı rıb de yi rəm: «Gə lin 
bağ çam dan gül də rin. Gə lin mə-
nim ya nı ma». Gü nor ta sa ra yın 
dar va za sın da sinc gu rul da yır. 
Bil mi rəm on lar ni yə öz iş lə ri ni 
atıb, bağ ça mın çə pə ri önün də 
du rub lar. Saç la rın da kı çi çək lər 
sa ra lıb-so lub; ney lə ri nin sə si hə-
zin... On la rı qo va bil mi rəm mən. 
Ça ğı rıb de yi rəm: «A ğac la rı mın 
köl gə li yi sə rin dir: Gə lin, a dost-
lar!» Ge cə me şə də cır cı ra ma lar 
cı rıl da yır. Mə nim qa pı ma be lə 
ağır-ağır ya xın la şan və onu ya-
vaş ca dö yən kim dir? Üzü nü tut-
qun gö rü rəm, am ma heç bir səs 
eşit mi rəm, sə ma nın sü ku tu hər 
ye ri bü rü müş dür. Mən bu din-
məz qo na ğı mı qo va bil mi rəm. 
To ran lı ğın için dən onun üzü nə 
ba xı ram, yu xu saat la rı ke çib ge-
dir.  

*** 
Mən ra hat lıq bil mi rəm. Uzaq-

lar da olan şey lə rin həs rə tin də-
yəm. Kön lüm tut qun uzaq la rın 
kə na rı na to xun maq ar zu su ilə 
çır pı nır. Ah, ey o aləm, sə nin ne-
yi nin o fü sun kar ça ğı rı şı! Mən 
unu du ram, hə mi şə unu du ram 
ki, qa nad la rım yox dur, bu ra əbə-
di lik bağ lan mı şam. Mən ya nı-
ram, göz lə ri mi yu ma bil mi rəm, 
mən yad bir öl kə də qə ri bəm. 
Mən sə nin nə fə si ni du yu ram, 
o, mə nə puç ümid lər dən pı çıl-
da yır. Sə nin di lin öz di lim ki mi 
mə nə ya xın dır. Ah, ey iri şil məz 
uzaq, ah, sə nin ne yi nin o fü sun-
kar ça ğı rı şı! Mən unu du ram, 
daim unu du ram ki, yo la bə ləd 
de yi ləm, yel qa nad lı atım da yox-

dur. Mən hər şe yə la qeyd, sə nin 
xə ya lın la di yar-di yar gə zi rəm. 
Yo ru cu saat la rın gü nəş li du man-
lıq la rın da la ci vərd sə ma da sən 
nə əzə mət li bir xə yal ki mi za hir 
olur san! Ah, ey Son hədd, ah, 
sə nin ne yi nin o fü sun kar ça ğı rı-
şı!.. Mən unu du ram, daim unu-
du ram ki, tən ha ya şa dı ğım evin 
bü tün qa pı la rı bağ lı dır.  

***
Otaq da bəs lən miş quş qə fəs-

də idi; azad quş me şə də uçur du. 
Vax tı ça tan da on lar bir-bi ri nə 
rast gəl di lər, – ta le yin hök mü be-
lə idi. Azad quş çı ğır dı: «Ah, ey 
sev gi lim, gəl mə nim lə uçub me-
şə yə ge dək!» Otaq da bəs lən miş 
quş ci vil də di: «Uç, gəl mə nim 
ya nı ma, iki miz də qə fəs də ya şa-
yaq!» Azad quş de di: «Ha ra da, 
qə fəs də mi? Axı ora da heç qa-
nad çal maq da ol maz!» Otaq da 
bəs lən miş quş çı ğır dı: «Əf sus! 
Axı sə ma da mə nim üçün qon-
ma ğa bir çöp də yox dur». Azad 
quş çı ğır dı: «Ey mə nim fə rə him, 
bir me şə nəğ mə si oxu!» Otaq-
da bəs lən miş quş de di: «Mə nim 
ya nı ma qon, sə nə gö zəl nəğ mə 
oxu ma ğı öy rə dim». Me şə qu şu 
çı ğır dı: «Yox, bu ola bil məz! Nəğ-
mə oxu ma ğı öy rən mək ol maz». 
Otaq da bəs lən miş quş de di: «Əf-
sus, mən me şə lə rin nəğ mə si ni 
bil mi rəm». On la rın mə həb bət lə-
ri co şub da şır dı, am ma on lar heç 
bir vaxt bir lik də, qa nad-qa na da 
uça bil mə yə cək di lər. Quş lar qə-
fə sin mil lə ri ar dın dan bir-bi ri nə 
ba xır lar, am ma bir-bi ri ni ta nı yıb 
ba şa düş mək cəhd lə ri əbəs dir. 
On lar ta qət siz bir hal da qa nad-
la rı nı tər pə dib nəğ mə oxu yur lar: 
«Gəl ya nı ma, ey sev gi lim!» Azad 
quş çı ğı rır: «Bu müm kün de yil, 
qə fə sin bağ lı qa pı la rı mə ni qor-
xu dur». 

Otaq da bəs lən miş quş ci vil də-
yir: «Əf sus, mə nim qa nad la rım 
aciz dir, can sız dır».  

***
Ah, ey ana, gənc şah za də bi zim 

qa pı nın önün dən ke çib ge də cək-
dir, – bu sə hər mən iş ba rə sin də 
ne cə dü şü nə bi lə rəm? Gös tər gö-
rüm saç la rı mı ne cə hö rüm; söy lə 
gö rüm, han sı pal ta rı mı ge yim? 
Mə nə ni yə be lə hey ran-hey ran 
ba xır san, anacan? Bi li rəm ki, o, 
bir də fə də mə nim pən cə rə mə 
bax ma ya raq; bi li rəm ki, bir göz 
qır pı mın da uzaq la şa caq; yal nız 
ne yin ba tan sə si hıç qı ra-hıç qı ra 
uzaq lar dan gə lə cək dir. Am ma 
gənc şah za də bi zim qa pı dan ke-
çə cək dir, heç ol ma sa bir an lı ğa 
ən yax şı pal ta rı mı ge yim. Ah, ey 
ana, gənc şah za də bi zim qa pı-
dan ötüb ge dir, onun gər du nə si 
sə hər gü nə şi ki mi işıq sa çıb keç-
di. Mən ör tü yü üzüm dən aç dım. 
Dö şüm dən ya qut hə maili mi qo-
pa rıb yo la, onun ayaq la rı al tı na 
at dım. Mə nə ni yə be lə hey rət lə 
ba xır san, anacan? Bi li rəm ki, o, 
mə nim hə maili mi yer dən gö tür-
mə di; bi li rəm ki, to zun için də 
yal nız qır mı zı bir lə kə qal dı və 
heç kəs bil mir ki, mə nim hə diy-
yəm nə idi, ki mə qis mət ol ma lı 
idi. Am ma gənc şah za də bi zim 
qa pı dan ötüb keç di və mən kök-
süm dən göv hə ri mi qo pa rıb yo la, 
onun ayaq la rı al tı na at dım.  

***
Ya ta ğı mın ya nın da kı çı raq 

sön dük də, mən ilk quş la bir 
vaxt da yu xu dan ayıl dım. Pə ri-
şan saç la rı ma tə ra vət li bir çə ləng 
ta xıb, açıq pən cə rə nin qa ba ğın-
da otur dum. Süb hün pən bə to-
ran lı ğın da gənc bir yol çu yol ilə 
ge dir di. Si nə si ni mir va ri bo yun-
ba ğı bə zə yir, gü nə şin şüala rı çə-
lən gi nə qon muş du. Qa pı mın ağ-

zın da du rub eh ti ras la səs lən di: 
«O qız ha nı?» Utan dı ğım dan de-
yə bil mə dim ki: «O qız mə nəm, 
ey gənc yol çu, o qız mə nəm!» 
Ax şam to ran lı ğı idi, çı ra ğım hə-
lə yan ma mış dı. Dal ğın-dal ğın 
saç la rı mı hö rür düm. Gənc yol çu 
ba tan gü nə şin işıq la rın da pa rıl-
da yan gər du nə sin də gəl di. At la-
rı nın ağ zı kö pük lən miş, üst-ba şı-
na toz qon muş du. 

Qa pı mın ağ zın da gər du nə sin-
dən düş dü, yor ğun bir səs lə so-
ruş du: «O qız ha nı?» Utan dı ğım-
dan de yə bil mə dim ki: «O qız 
mə nəm, ey yor ğun yol çu, o qız 
mə nəm!» Ap rel ge cə si. Ota ğım-
da çı raq ya nır. Cə nub nə si mi nin 
in cə nə fə si du yu lur. Çı ğı ran tu-
tu qu şu qə fə sin də uyu muş dur. 
Əy nim də to vuz bo ğa zı rən gin-
də kor saj, pla şım tə ra vət li ot ki-
mi yam ya şıl... Pən cə rə nin qa-
ba ğın da otu rub bom boş kü çə yə 
ba xı ram. Ge cə nin qa ran lı ğın da 
dur ma dan pı çıl da yı ram: «O qız 
mə nəm, ey ümid siz yol çu, o qız 
mə nəm!»  

***
Mən tək-tən ha gö rü şə ge dən-

də, quş lar ötüş mür, meh əs mir, 
kü çə bo yun ca bü tün ev lər səs-
siz... Hər ad dım at dıq da, ayaq-
la rım da kı xal xal lar cin gi ldə yir, 
mən uta nı ram. Ey va nım da otu-
rub diq qət ye ti ri rəm: gö rə sən, o 
gə lir, ağac lar da kı yar paq lar xı-
şıl da mır ki, çay yu xu ya get miş 
ke şik çi nin diz lə ri üs tün də ki qı-
lınc ki mi hə rə kət siz. Kök süm də 
ürə yim çır pı nır, – bil mi rəm onu 
ne cə sa kit ləş di rim. Sev gi lim gə-
lib ya nım da otu ran da, bü tün 
bə də nim əsir, göz qa paq la rım 
yu mu lan da ge cə qa ran lıq la şır, 
kü lək çı ra ğı sön dü rür, bu lud lar 
ul duz la rın üs tü nü ör tür. Si nəm-
də ki göv hər par la yır, işıq sa çır. 
Bil mi rəm onu ne cə giz lə dim...  

***
İş lə ri ni bu rax, ey gə lin. Din-

lə, qo na ğın gə lib. Eşi dir sən mi, 
o, eh ti yat la qa pı nın zən ci ri ni tər-
pə dir. Göz lə ki, onu qar şı la ma ğa 
ge dən də, ayaq la rın da kı xal xal lar 
uca dan cin gil də mə sin. Ad dım-
la rı nı çox tə lə sik at ma. Bu rax iş-
lə ri ni, ey gə lin, ax şam ça ğı qo na-
ğın gəl miş dir. Yox, bu, uğur suz 
kü lək de yil, ey gə lin, – qorx ma. 
Ap rel ge cə sin də dol ğun ay göy 
üzün dən ba xır; hə yət də köl gə lər 
zəif, göy üzü tər tə miz dir. La zım 
bil sən, ör tü yü nü üzü nə sal, qor-
xur san sa, çı ra ğı qa pı ya apar. Yox, 
bu, uğur suz kü lək de yil, ey gə lin, 
– qorx ma. Utan caq san sa, onun-
la bir cə kəl mə də da nış ma; onu 
qar şı la yan da, qa pı nın ağ zın da bir 
kə nar da dur. O, sə nə sual ver sə, 
göz lə ri ni ye rə di kib su sa bi lər sən. 

Əlin də çı raq, onu evə ötü rən də, 
aya ğın da kı xal xal lar cin gil də mə-
sin. Utan caq san sa, onun la bir cə 
kəl mə də da nış ma. Hə lə iş lə ri ni 
qur tar ma yıb san mı, ey gə lin? Din-
lə, qo na ğın gəl miş dir. Mə gər pə-
yə də çı ra ğı hə lə yan dır ma yıb san-
mı? Mə gər ax şam qur ba nı üçün 
sə bə tin ha zır de yil mi? Mə gər 
saç la rı na qır mı zı xoş bəxt lik ni şa-
nı tax ma yıb san mı? Ge cə bə zə yi ni 
vur ma yıb san mı? Ey gə lin, eşi dir-
sən mi, qo na ğın gəl miş dir. Bu rax 
iş lə ri ni, ey gə lin!  

 Tər cü mə edən:
Mi ka yıl RZA QU LU ZA DƏ

evi mə, kim is tə yir gəl sin. Bə li, dur. Mən hər şe yə la qeyd, sə nin Otaq da bəs lən miş quş ci vil də-
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ş gü zar adam lar dan mü sa hi-
bə al ma ğın asan lı ğı həm də 
on da dır ki, sual üçün, ne cə 
de yər lər, “əli ni ci bi nə sal ma-

lı ol mur san”. İş lə ri nin çox lu ğu 
im kan ve rir ki, adam təc rü bə sin-
dən dol ğun söh bət elə sin. Sə nə 
isə, an caq ara da bir onun sö zü nə 
qüv vət ver mək qa lır. Azər bay-
can Dil lər Uni ver si te ti nin do-
sen ti, “Sön məz mə şəl” Mə də ni 
Əla qə lər İc ti mai Bir li yi nin səd-
ri, tər cü mə çi Şəh la Na ğı ye va ilə 
söh bə ti miz də də be lə ol du. 

- Tər cü mə ilə nə vaxt dan məş-
ğul olur su nuz?
- Mən tə lə bə lik il lə rin dən poezi ya 

nü mu nə lə ri nin tər cü mə si ilə məş-
ğul ol mu şam. İn gi lis cə dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə lər edir dim. 
Mər hum müəl li mim, bir mü tər cim 
ki mi öz sö zü nü de miş İs mi xan Rə-
hi mo vun rəh bər li yi al tın da “Azər-
bay can poezi ya sı nın in gi lis di li nə 
tər cü mə sin də mil li ko lo ri tin sax-
lan ma sı” möv zu sun da na mi zəd lik 
dis ser ta si ya sı mü da fi ə et dim. Ha-
zır da da hə min möv zu nun da va mı 
ola raq, dok tor luq işi mi ha zır la yı-
ram. Poezi ya tər cü mə si nə ma raq 
mə ni hətt  a Ame ri ka Bir ləş miş Ştat-
la rı na da apa rıb. 2003-cü il də 6 ay 
Şi ma li Ka ro li na şta tın da qal mı şam. 
“Şər qi Ka ro li na Uni ver si te ti”ndə 
şair lər lə Azər bay can di lin dən in-
gi lis di li nə edi lən tər cü mə lər üzə-
rin də saat lar la təh lil lər apar mı şıq. 
Tər cü mə edər kən nə lə ri əsas gö-
tür mək la zım ol du ğu nu mü za ki rə 
et mi şik. Qa yı dan dan son ra da bu 
sa hə də dərs lik çap et dim. Xa ri-
ci Dil lər Uni ver si te ti nin tə lə bə lə-
ri on dan bu gün də ya rar la nır lar. 
2010-cü il də dörd ay lıq da ha bir 
eza miy yə tə get dim və Corc Mey-
son Uni ver si te tin də iş lə yən şair lər-
lə bir gə Bəx ti yar Va hab za də nin  bir 
ne çə şeiri ni tər cü mə elə dim. İn gi lis 
di li nə tər cü mə elə di yim “Qı zı ma”, 
“Mə nim anam”, “Bir gə mi nin yol-
çu su yuq”, “Bir sa la ma dəy mə di” 
şeir lə ri Ame ri ka da məc muədə çap 
olun du. 

- “Sön məz mə şəl” İc ti mai Bir-
li yi də, yə qin ki, tər cü mə ilə 
bağ lı ide ya la rın real laş ma sı na 
kö mək məq sə di lə ya ra dı lıb...
- Bi rin ci sə fə rim mən də be lə 

bir təəs sü rat ya rat dı ki, dün ya da 
Azər bay can poezi ya sı haq qın da 
çox az bi lir lər. Ona gö rə də 2004-
cü il də “Sön məz mə şəl” ic ti mai 
mə də ni əla qə lər bir li yi ni ya rat dıq. 
Bir li yin məq sə di mə də niy yət lər 
ara sın da kör pü qur maq, Azər bay-
can ədə biy ya tı nü mu nə lə ri ni in gi-
lis di li nə tər cü mə və çap et mək və 
in cə sə nə ti miz haq qın da da ha ge-
niş mə lu mat ver mək dir. 2008-ci il-
də biz YU NES KO-dan qrant al dıq 
və “Treasury of Azer baijan lan-
guage”, yə ni “Azər bay can di li nin 
xə zi nə si” ad lı veb say tı nı ya ra da-
raq, “trans lit.az”-da yer ləş dir dik. 
Bu ra da 6 dil dən-rus, al man, fran-
sız, in gi lis, ərəb və fars di lin dən 
Azər bay can di li nə, Azər bay can 
di lin dən 6 di lə olu nan tər cü mə 
əsər lə ri nin bib lioq ra fi k mə lu mat 
ba za sı  yer alıb. Ora da ki çik bir 
on layn ki tab xa na da ya rat mı şıq. 
O ki tab xa na ya əli mi zə ke çən tər-
cü mə əsər lə ri ni, həm də tər cü mə 
sa hə si ilə bağ lı el mi mə qa lə lə ri 
yer ləş di ri rik. Çap et dir di yim ki-
tab la rın da, işıq üzü gö rən ki mi, 
elekt ron ver si ya sı nı ora qo yu ram 
ki, ha mı ya əl ça tan ol sun. 

- Tər cü mə sa hə sin də ki və ziy-
yə ti ne cə qiy mət lən di rir si-
niz?
- Hö ku mə tin gös tər di yi qay ğı 

nə ti cə sin də tər cü mə işi nin, xü-
su si lə bə dii tər cü mə işi nin önə 
çıx ma sı bi zi çox se vin di rir. Mən 
özüm Azər bay can Xa ri ci Dil lər 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru yam, 
ora da bə dii tər cü mə dərs lə ri ke-
çi rəm və ma gistr tə lə bə lə rim 
ara sın da bə dii tər cü mə et mək 
qa bi liy yə ti olan la rı gə lə cə yin 
po ten sial kadr la rı ki mi se çi rəm. 
Bi zə “vo lont yor” ki mi kö mək 
edir lər, həm də bu sa hə də püx tə-
lə şir lər. 

- Çox dur mu be lə tə lə bə lər? 
- Dərs de di yim fa kül tə “Fi lo-

lo gi ya və jur na lis ti ka fa kül tə-
si”dir və söz süz ki, bu ra da bə dii 
ədə biy yat sa hə sin də də rin bi li yi 
olan, bə dii tə xəy yü lü da ha çox 
in ki şaf et miş tə lə bə lər var. Hər 
20-30 nə fər lik audi to ri ya dan bir-
iki be lə tə lə bə çı xır.    

- Ame ri ka da ol du ğu nuz müd-
dət də han sı qə naətə gəl di niz-
ame ri ka lı tər cü mə çi lə rin iş 
pro se sin də əsas gö tür dük lə ri 
prin sip lər han sı lar dır?
- Əl bətt  ə, ame ri ka lı mü tə xəs-

sis lə rin ya naş ma sı fərq li dir. Hət-
ta Ame ri ka nın gör kəm li si ma-
la rın dan olan Ro bert Fi los de yir 
ki, poezi ya tər cü mə də itir. Yə ni, 
poezi ya tər cü mə si nin əley hi nə-
dir. Mən in gi lis cə dən Azər bay can 
di li nə tər cü mə ni ra hat edir dim, 
elə bir prob lem lə üz ləş mir dim. 
Am ma Azər bay can şeiri ni in gi-
lis di li nə tər cü mə et mək ris qi ni 
özüm də ta pa bil mir dim. İlk tər-
cü məm Bəx ti yar Va hab za də nin 
“Bir sa la ma dəy mə di” şeiri olub. 
O şeiri əv vəl cə qa fi  yə ilə tər cü mə 
et dim və özüm də ra zı qal dım. 
İn gi lis di li ni yük sək sə viy yə də 
bi lən bir azər bay can lı eşi dən də, 
onu əla tər cü mə he sab edər di. 
Mən on da Xə zər Uni ver si te tin də 
iş lə yir dim. Uni ver si te tin rek to ru, 
şair-tər cü mə çi Ham let İsa xan lı 
tər cü mə ni çox bə yən miş di. Uni-
ver si te tin jur na lın da da çap elə-
miş di lər. Am ma mən onu Ame-
ri ka da şair lər lə mü za ki rə edən də 
o qa fi  yə lə rin ha mı sı sın dı. Bə li, 
on lar sər bəst vəzn də ya zır lar, ru-
hu, rit mi sax la maq şər ti lə, bu cür 
də tər cü mə yə üs tün lük ve rir lər. 
Mən də gör düm ki, qa fi  yə ni hə-
mi şə sax la maq ol mur. Sax la maq 
müm kün olan da sax la, am ma 
şeirin ru hu nu öl dür mək lə, şeir-
də ki mə na nı itir mək lə qa fi  yə ni 
sax la maq şeirə zi yan dan baş qa, 
heç nə gə tir mir. 

- De mə li, biz müəy yən mə na-
da, qa fi  yə ba zıq? Və ya şeirə, 
şairə çox tə ləb kar ya na şı rıq...

- Azər bay can şeiri qa fi  yə si ilə, 
da xi li rit mi ilə,  hər şe yi ilə gö zəl-
dir bi zim çün. Di li mi zin bə dii im-
kan la rı o qə dər güc lü dür ki, hətt  a 
in gi lis di lin də sər bəst vəzn də ya zı-
lan şeir lə ri də qa fi  yə ilə çe vir mə yə 
im kan ve rir. Mə sə lən, Ham le tin 
mo no lo qu 6 də fə tər cü mə olu nub. 
Cə fər Cab bar lı, Tə lət Əy yu bov, 
Meh di Məm mə dov, Sa bir Mus-
ta fa, ən axı rın cı mən çe vir mi şəm. 
Mə na nı itir mə dən, qa fi  yə ilə tər cü-
mə et mək, mən cə, müm kün ol du.
Öl mək... öl mə yin də öz qor xu su var,
O kəşf edil mə yən əbə di di yar.
Kim sə dən biz lə rə gön dər mir xə bər
Bil mi rik ora da nə lər var, nə lər... 

Şeir heç bir şey itir mə yib, am-
ma qa fi  yə ilə ver mi şik- nə yi pis-
dir? Am ma in gi lis di li nə çe-
vi rən də ya naş ma fəqr li olur. 
Sə məd Vur ğu nun “Şair, nə 
tez qo cal dın sən” şeiri ni mən 
ye nə çox asan, di lə ya tan, qa-
fi  yə li şə kil də tər cü mə et miş-
dim. Am ma Ame ri ka da de-
di lər ki, bu, söz yı ğı nı dır. 
Sə məd Vur ğu nun hə min 
şeiri heç mu si qi yə eh ti ya cı 
ol ma yan, me lo dik bir şeir-
dir. 
Ne mət sə də gö zəl şeir 
Şair olan qəm də ye yir.
Ömür ke çir bu adət lə
Uğur lu bir səadət lə.
Gö rən mə ni nə dir de yir
Saç la rı na dü şən bu dən?
Şair, nə tez qo cal dın sən?

Gö zəl dir... am ma tər-
cü mə də biz bə zi bə dii 
va si tə lə ri ol du ğu ki mi 
ve rə bil mə rik. Ma nevr 
edə-edə tər cü mə edi-
rik və sa də bir söz yı-
ğı nı olur, təx mi nən 
be lə: mə ni dü nən bir 
adam gör dü və de di 
sən ni yə be lə qo cal-
mı san? Bu, hə min 
hiss lə ri ya rat mır. 
Mə nim  sə fər lə-
rim be lə bir qə-
naətə gəl mə yə 
im kan ver di 
ki, Azər bay can poezi ya sı in gi lis 
di li nə tər cü mə edi lər kən, hə dəf 
di lin şairi, mü tə xəs si si ilə bir gə 
iş lən mə li dir. Tər cü mə çi şeirin 
məğ zi ni tam ötür mə li dir, o isə 
onu öz di lin də şeir ki mi yaz ma-
lı dır. Bu nu biz elə mi şik və təş-
ki la tı mı zın  xət ti lə 3 ki tab çı xıb. 
“Bu ta”- qa dın ədə biy ya tı an-
to lo gi ya sı adı al tın da - müasir 
qa dın şair lə rin, Ba kı və re gion-
lar da ya şa yan qa dın şair lə rin, 
so nun cu isə klas sik qa dın şair-
lə ri mi zin şeir lə ri  in gi lis di li nə 
tər cü mə edi lib.

- Kim lər tər cü mə edib o şeir lə-
ri? 

- Tər cü mə çi lər ko man da sı, 
mən də ol mu şam on la rın için-
də. Yer li re dak tə ni elə mi şəm, 
ötür mü şəm ame ri ka lı tər cü mə-
çi, Ka li for ni ya Uni ver si te ti nin 
müəl li mi, Əli son Mən də vi lə. 
Onun işi nin key fiy yə ti nə ina-
nı ram. O şeir lə rin ko lo ri ti ni 
itir mə yib, çox gö zəl ifa də edib. 
Mü qa yi sə li təh lil et sə niz, gö rər-
si niz. 

- Əli son Mən də vil Azər bay can 
di li ni mü kəm məl bi lir mi? 
- Ame ri ka da bir gə iş lə di yim 

adam la rın heç bi ri nin Azər bay-
can di li nə bə ləd çi li yi yox idi. 
On lar şeiri mə nə Azər bay can ca 

oxu dur du lar, onu dik to fo na ya-
zır dı lar, son ra qu laq asır dı lar, 
mən mə na nı on la ra ve rir dim və 
on lar o şeirin üs tün də iş lə yir di-
lər. Tər cü mə də şeiri din lə mək 
çox va cib dir. Əli son Mən də vi lin 
uşaq lı ğı Tür ki yə də ke çib. Azər-
bay can ca çə tin də ol sa ün siy yət 
qu ra bi lir, bir il bu ra da, mə nim 
iş lə di yim ka fed ra da təd qi qat 
apa rıb və Azər bay can di li nə xey-
li ya xın dır. 

- Azər bay can lı tər cü mə çi lər lü-
ğət ka sad lı ğın dan şi ka yət lə nir-
lər. Bu qıt lı ğı siz də hiss edir-
si niz mi? 

- Mən hə mi şə de yi rəm ki, Azər-
bay can di li nin ədə bi-bə dii va si tə lə ri 
çox dur. Ona gö rə də, in gi lis di lin-
dən tər cü mə edən də, bu nu hətt  a qa-
fi  yə ilə də et mək olur. Azər bay can-
ca dan in gi lis di li nə tərcümə edən də 
isə, mən in gi lis di li ni çox yax şı bi lə 
bi lə rəm,  am ma o bə dii ifa də lə-
ri in gi lis şairi ki mi ve rə bil mə rəm. 
O, boş luq la rı dol du rur. Audi to ri ya 
müt ləq nə zə rə alın ma lı dır. Bi zim 
mü ra ciət et di yi miz mü tə xəs sis, şei-
ri audi to ri ya üçün ha zır la yır. Lü ğət 
qıt lı ğı bə dii di lə o qə dər də aid de-
yil. Bə dii va si tə lə ri miz zən gin dir. 
İn gi lis cə “heart” de yən də ürək, kö-
nül, qəlb-ha mı sı ya da dü şür. 

- Qar şı lı ğı ta pıl ma yan söz lər də 
var axı...
- Bə li, Azər bay can di lin də qar-

şı lı ğı ta pıl ma yan söz lər çox dur. 
Təəs süf ki, hə qi qət be lə dir. 

- Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun di-
rek tor müavi ni Pa şa Əlioğ lu 
di li miz də vax ti lə ol muş, son ra-
dan unu dul muş söz lə rin lü ğə-
ti ni ha zır la ma ğı tək lif edir... 
- Gö zəl tə şəb büs dür. 
- De yir lər ki, rus di li ni Puş kin 
ya ra dıb. Sə məd Vur ğu nun da 
di li mi zə ər mə ğan et di yi söz lər 
olub. Am ma in di bu cür tə şəb-
büs lər təp ki ilə qar şı la nır...

- Si zin lə tam ra zı yam. İn di 
kim sə ümu mi qə bul  olun muş 
söz lər dən kə nar ifa də iş lə dən də 

na şı lıq da suç la yır lar. Di li mi zin 
ka sad laş ma sı nın qar şı sı nı al maq 

həm də dil çi lə ri mi zin işi dir. On lar 
ara dan çı xan söz lə ri di lə gə tir mə li, 
el mi su rət də əsas lan dır ma lı, qə bul 
et dir mə li dir lər. Bi zə də irad tu tan-

da de yək ki, mə sə lən, fi  lan dil çi 
alim be lə de yib. 

- Uzun müd dət he sab 
et mi şik ki, dün ya 

ədə biy ya tı nın özə-
yi so vet döv rün-

də bi zə təq dim 
olu nan şair və 
ya zı  ç ı  lar  dan 
iba rət dir. İn di 
ye ni ta nı dıq-
la rı mı za bir 
qə dər şüh bə 
ilə ya na şı rıq. 
Mən cə, tər cü-
mə çi lə ri mi zin 

üzə ri nə həm 
də bu sa hə də 

ni zam ya rat maq 
dü şür... 

- So vet döv rün də biz dün ya ya zı-
çı la rı nı rus di li va si tə si lə ta nı mı şıq. 
1960-cı il də dün ya ədə biy ya tı an-
to lo gi ya sı çı xıb, onun doxsan faizi 
təh rif dir. Çün ki bi zə baş qa dil va-
si tə si lə gə lib ça tıb. Təq dim olu na sı 
adam lar çox dur. Dü şü nü rəm ki, 
bu iş lər yo lu na dü şə cək, kəm-kə sir 
ara dan qal xa caq. Azər bay can Pre zi-
den ti İl ham Əli yev bu sa hə ilə bağ lı 
bir ne çə sə rən cam im za la yıb və əsas 
odur ki, tər cü mə işi önə çə ki lib. Ye ni 
ya ra dı lan Tər cü mə Mər kə zi də bi zə 
qar şı mız da gö rü lə si cid di iş lər ol du-
ğu nu, üs tü mü zə bö yük və zi fə düş-
dü yü nü hər an xa tır la dır.
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- Çox dur mu be lə tə lə bə lər? 

- Qar şı lı ğı ta pıl ma yan söz lər də 
var axı...
- Bə li, Azər bay can di lin də qar-

şı lı ğı ta pıl ma yan söz lər çox dur. 
Təəs süf ki, hə qi qət be lə dir. 

- Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun di-
rek tor müavi ni Pa şa Əlioğ lu 
di li miz də vax ti lə ol muş, son ra-

“Dünya ədəbiyyatı antologiyasının 
doxsan faizi təhrifdir”

Şeir heç bir şey itir mə yib, am-
ma qa fi  yə ilə ver mi şik- nə yi pis-
dir? Am ma in gi lis di li nə çe-
vi rən də ya naş ma fəqr li olur. 
Sə məd Vur ğu nun “Şair, nə 
tez qo cal dın sən” şeiri ni mən 
ye nə çox asan, di lə ya tan, qa-
fi  yə li şə kil də tər cü mə et miş-
dim. Am ma Ame ri ka da de-
di lər ki, bu, söz yı ğı nı dır. 
Sə məd Vur ğu nun hə min 
şeiri heç mu si qi yə eh ti ya cı 
ol ma yan, me lo dik bir şeir-

Ne mət sə də gö zəl şeir 
Şair olan qəm də ye yir.
Ömür ke çir bu adət lə
Uğur lu bir səadət lə.
Gö rən mə ni nə dir de yir
Saç la rı na dü şən bu dən?
Şair, nə tez qo cal dın sən?

Gö zəl dir... am ma tər-
cü mə də biz bə zi bə dii 
va si tə lə ri ol du ğu ki mi 
ve rə bil mə rik. Ma nevr 
edə-edə tər cü mə edi-
rik və sa də bir söz yı-
ğı nı olur, təx mi nən 
be lə: mə ni dü nən bir 
adam gör dü və de di 
sən ni yə be lə qo cal-
mı san? Bu, hə min 
hiss lə ri ya rat mır. 
Mə nim  sə fər lə-
rim be lə bir qə-

di li miz də vax ti lə ol muş, son ra-
dan unu dul muş söz lə rin lü ğə-
ti ni ha zır la ma ğı tək lif edir... 
- Gö zəl tə şəb büs dür. 
- De yir lər ki, rus di li ni Puş kin 
ya ra dıb. Sə məd Vur ğu nun da 
di li mi zə ər mə ğan et di yi söz lər 
olub. Am ma in di bu cür tə şəb-
büs lər təp ki ilə qar şı la nır...

- Si zin lə tam ra zı yam. İn di 
kim sə ümu mi qə bul  olun muş 
söz lər dən kə nar ifa də iş lə dən də 

na şı lıq da suç la yır lar. Di li mi zin 
ka sad laş ma sı nın qar şı sı nı al maq 

həm də dil çi lə ri mi zin işi dir. On lar 
ara dan çı xan söz lə ri di lə gə tir mə li, 
el mi su rət də əsas lan dır ma lı, qə bul 
et dir mə li dir lər. Bi zə də irad tu tan-

da de yək ki, mə sə lən, fi  lan dil çi 
alim be lə de yib. 

- Uzun müd dət he sab 
et mi şik ki, dün ya 

ədə biy ya tı nın özə-
yi so vet döv rün-

də bi zə təq dim 

ya zı  ç ı  lar  dan 
iba rət dir. İn di 

üzə ri nə həm 
də bu sa hə də 

ni zam ya rat maq 

rek tor müavi ni Pa şa Əlioğ lu 
di li miz də vax ti lə ol muş, son ra-
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Hər bi ri özü nün spe si fi k xü su-
siy yət lə ri və əla mət lə ri ilə - tor-
pa ğı nın mün bit  li yi, neft lə, qı zıl la 
zən gin ol ma sı, əha li si nin yox sul-
lu ğu, din dar lı ğı və s. ilə - ta nı nan 
ək sər vi la yət lə ri miz ki mi, şə hə-
ri miz də “kü lək li şə hər” ki mi ad 
çı xar mış dı.

De mək olar, hər gün sə hə rin 
gö zü açı lar-açıl maz, şə hə rin üzə-
rin də şi mal dan gə lən dəh şət li qa-
sır ğa hər lə nir di. Gü nor ta ya ya xın 
is ti qa mə ti ni də yi şən kü lək qa ba-
ğı na qat dı ğı toz-tor pa ğı,  ka ğız-
ku ğu zu və hər cür zir-zi bi li sir-si-
fə ti mi zə çır pır dı.

İl bo yu lə nə tə gəl miş qa sır ğa şə-
hə ri miz də öz ba şı na lıq edir di və 
çox gü man ki, bur da axı rın cı ko-
lu, ağa cı can lı şə kil də gö rən lə rin 
öz lə ri ar tıq çox dan can la rı nı tap-
şı rıb lar. Ra zı la şar sı nız ki, be lə xa-
ra ba da ya şa maq elə cə hən nəm də 
ol maq ki mi bir şey di.

Bir ax şam, ev də otu rub ye nə 
qa sır ğa nın yat ma sı nı göz lə yir-
dim. Be kar çı lıq dan, Teh ran da 
ya şa yan köh nə, əziz bir dos tu ma 
mək tub yaz maq qə ra rı na gəl dim 
(dost lar və qo hum-qar daş la mək-
tub laş maq bi zim ca maatın se-
vim li məş ğu liy yə ti dir). 

Mək tub da yaz dım ki, toz-tor-
paq dan göz-gö zü gör mə yən, nə-
fəs al ma ğa ha va ta pıl ma yan şə-
hər də ya şa ma ğı heç düş mə ni mə 
də rə va bil mə rəm. Lə nə tə gəl miş 
qa sır ğa üzün dən bir kim sə nə ət-
ra fı na bax maq üçün gö zü nü, nə 
də bir kəl mə söz de mək məq sə di-
lə ağ zı nı aça bi lir... Yaz dım və elə 
er tə si gün də apa rıb tin də ki poçt 
qu tu su na sal dım.

Üs tün dən təx mi nən bir həf tə 
keç di. Ye nə də qa sır ğa nın əli nə 
ya xa ver mə mək çün, ev dən ba yı-
ra çıx ma mış dım. Bir də gör düm 
ki,  dost la rım dan bi ri bi zə gəl di. 
Dər hal hiss elə dim ki, nə dən sə 
na ra hat dı, heç ke fi  yox du.

Heç “xoş gəl din” elə mə yə də 
ma cal ver mə di, elə kan dar da ca 
gö zü nü yu mub ağ zı nı aç dı:

- Özüm ölüm, bu ya şa çat mı-
şam, hə lə sə nin ki mi quş be yin, 
bi vec ada ma rast gəl mə mi şəm 
də. Bu dey, ye nə qa xı lıb otur mu-
san ev də, dün ya dan xə bə rin yox-
du!

- Nə di, yox sa is tə yir din ki, bu 
qa sır ğa da ge dib mey da nın  or ta-
sın da du ray dım?

- Mən dən de mək, an caq sə ni 
tu tub da ma ba san da bi lə cək sən 
ki, mey dan da dur maq yax şı dı, 
yox sa qo duğ lu ğa atıl maq! – Hirs-
lə ca vab ver di.

- Yax şı, za ra fat bir ya na, de gö-
rüm çay içə cək sən? - Onun söz lə-
ri ni qu la qar dı na vu rub so ruş dum.

- Əş şi, cə hən nəm olun - sən də, 
sə nin ça yın da! – Dos tum part la-
dı. – Sə nə min də fə de mi şəm ki, 
di li ni sox qarnına da! Ağ zı na nə 
gəl di da nış ma! Boş bo ğaz lıq elə-
mə! Yox, ki mə de yir sən. İn di get, 
gör, sə nin uc ba tın dan şə hər də 
aləm ne cə də yib bir-bi ri nə!

- Mə nim uc ba tım dan?
- Yox, bəs mə nim! Əl bətt  ə ki, 

sə nin! 
Onun bu əsə bi li yi mə nə də si ra-

yət elə di. Gö rü nür, doğ ru dan da, 
nə sə bir ha di sə baş ve rib. Yox sa o, 
heç nə dən özün dən be lə çıx maz dı. 
An caq di gər tə rəf dən də, axı mən 
nə pis iş tu tu ram ki? Qa sır ğa nın 
əlin dən, qa pı-pən cə rə mi də bağ la-
yıb sa kit cə otur mu şam evim də.  

- Yax şı, de gö rüm noolub axı?- 
so ruş dum.

- Noolub?! O olub ki, os tan da-
rın mü vək kil lə ri ba zar da ta cir lə-
rin im za sı nı top la yıb sə nə qar şı 
ci na yət işi qu raş dı rır lar!

- Mə nə qar şı... iş? Xe yir ola, 
mən ney lə mi şəm ki?

- Nə bi lim, özün fi  kir ləş də! 
Bey ni ni qur da la! Axı, ay ax maq, 
şə hə rin ha va sı nın to za naq lı, ya 
gü nəş li olub-ol ma ma sın dan sə nə 
nə, hə?

Elə bil, qu la ğı ma nə sə ta nış söz-
lər dəy di. Bun la rı har da eşit mi şəm? 
Bü tün bun lar nə de mək di axı?

- Yax şı, mə ni nə də təq sir lən di-
rir lər ki?    

- Mə lu mun ol sun ki, zı rıl tı bir 
pe ti si ya ha zır la nıb, sə nin bü tün 
həm şə ri lə rin də ona uc dan tut ma 
im za atır lar. Or da de yi lir ki, bi zim 
şə hər də heç yer li-dib li kü lək əs mir, 
son ra, ca nım sə nə de sin, os tan dar 
cə nab la rı nın,  bə lə diy yə səd ri nin 
və möh tə rəm şö bə mü dir lə ri nin 
daimi qay ğı sı sa yə sin də tə miz lik, 
ni zam-in ti zam ba xı mın dan şə-
hə ri mi zin dün ya da ta yı-bə ra bə ri 
yox du. Hər kim ki, bu nun ək si ni 
de yir, o, sat qın və düş mən dir. Və 
sə nə di im za la yan la rın da ha mı sı 
onun dər hal məh kə mə mə su liy yə-
ti nə cəlb olun ma sı nı tə ləb elə yir lər. 

- Yə ni, de mək is tə yir sən ki, şə-
hə rin bü tün sa kin lə ri mə nim cə-
za lan dı rıl ma ğı mı is tə yir, hə?

- Ney lə yə bi lər di lər ki? Elə mən 
özüm də qol çək mə li ol dum. Baş-
qa əla cım yox idi.

Mən ikiəl li ba şı mı tu tub  ya ran-
mış və ziy yət dən ne cə çı xa ca ğım 
ba rə də ürək ağ rı sıy la dü şün mə-
yə baş la dım.

- Bir ya dı na sal, bəl kə, har da sa, 
nə ba rə də sə ağ zın dan bir söz-zad 
qa çır mı san?- Dos tum so ruş du.

- Yox! Mə gər bu şə hər də nə sə da-
nış maq müm kün dü ki? Ki şi, bur-
da qa sır ğa nın qor xu sun dan heç 
kəs ağ zı nı aç ma ğa cü rət elə mir!

- Bəl kə, ki mə sə mək tub yaz mı-
san, ya xud açıq ça yol la mı san?

- Mək tub yaz maq qa da ğan dı, 
bə yəm? Hə mi şə ya zı ram da, - ca-
vab ver dim. – An caq ba şa düş-
mü rəm ki, mə nim ya zış ma la rı-
mın bu ha di sə lə rə nə dəx li var ?

- Mək tub la rın da yaz ma mı san 
ki, şə hər də qa sır ğa göz aç ma ğa 
im kan ver mir, ca maat toz-tor-
paq dan bo ğu lur?

- Hə, bir mək tub da dos tu ma 
yaz mış dım.

- Da ha sə nə sö züm yox du. 
Bəs bu nu ba yaq dan de də! İn di, 
zəh mət çək, get, nə zi bil qay-
nat mı san sa, al tı nı da özün çək. 
Sə nin o mək tu bun mü va fiq or-
qan la rın əli nə ke çib, son ra onu 
os tan dar cə nab la rı na gön də rib-
lər, özü də tə ləb elə yib lər ki, 
tə ci li təd bir gör sün. İn di ba şa 
düş dün ki, ni yə sə nə qar şı iş 
açır lar?

- Yax şı, mə nə nə məs lə hət gö-
rür sən? - Tit rək səs lə so ruş dum.

- Nə bi lim? Özün fi  kir ləş də.
- Ney lə yək, - de dim, - be lə çı-

xır ki, in nən be lə kü lək əsən də də 
de mək la zım dır ki, əs mir. Düz 
ba şa düş düm sə ni?

Er tə si gün mül ki ge yim də iki 
nə fər gə lib mə ni os tan da rın ya nı-
na apar dı.

Os tan dar cə nab la rı ma sa nın 
yu xa rı ba şın da otur muş du, hər 
iki tə rə fi n də “əyan la rı” - po lis, 
jan darm ida rə lə ri nin, əd liy yə, 
ma liy yə, maarif, poçt və te leq raf 
şö bə lə ri nin rəis lə ri öz yer lə ri ni 
tut muş du lar. Di gər ida rə lə rin 
rəh bər lə ri də bu ra da, on lar dan 
bir qə dər ara lı əy ləş miş di lər... 
Həm çi nin, şə hə rin ən mö tə bər 
sa kin lə ri nin də iş ti ra kı tə min 
edil miş di. Otaq da mil çək uç say-
dı, vı zıl tı sı eşi di lər di.

Os tan dar cə nab la rı əli nin işa rə-
si lə mə ni ya nı na ça ğır dı, əda ilə 
qov luq dan bir və rəq ka ğız çı xar-
dı, mə nə uza dıb:           

- Al bu mək tu bu, uca dan oxu! 
- Əmr elə di.

Dər hal öz xətt  i mi ta nı dım. Bu, 
bir ne çə gün əv vəl dos tu ma gön-
dər di yim mək tub idi. Onun mü-
va fi q or qan la rın əli nə ne cə və 
har dan keç di yi bu  gü nə ki mi də 
mə nim çün sir ri-xu da ola raq qa-
lır. Mən tit rək səs lə oxu ma ğa baş-
la dım və nə ha yət, mək tu bun bu 
ye ri nə çat dım: “Bu şə hər də ya-
şa ma ğı heç düş mə ni mə də rə va 
bil mə rəm. Lə nə tə gəl miş qa sır ğa 
üzün dən bir kim sə nə ət ra fı na 
bax maq üçün gö zü nü, nə də bir 
kəl mə söz de mək üçün ağ zı nı aça 
bi lir”. 

Elə bu za man os tan dar cə nab-
la rı ye rin dən sıç ra yıb də li ki mi 
ba ğır ma ğa baş la dı:

- Bu ra bax, fi  lan-fi  lan şü də, ca-
vab ver gö rək, in di cə bu mək tu bu 
bərk dən oxu yan kim idi, hə?

- Bən de yi-hə qi ri niz di, - ca vab 
ver dim.

- Ay ya ra maz, bəs on da, nə cü-
rət lə id dia elə mi sən ki, gu ya, bu 
şə hər də heç kim ağ zı nı aça bil mir?

- Ba ğış la yın, ağa.
- Ne cə yə ni, “ba ğış la yın”?! Hə-

lə bir de gö rüm ki, qar şın da öz 
həm şə ri lə ri ni gö rür sən, ya kor-
san, gör mür sən?

- Gö rü rəm, ağa.
- Be lə di sə, ax maq gə də, on da 

han sı ağıl la gö tü rüb yaz mı san ki, 
bu şə hər də heç kə sin cü rə ti çat-
mır göz lə ri ni aç sın?

- Ba ğış la yın, ağa, bir qə lət di 
elə mi şəm.

- Yax şı, in di də, zəh mət ol ma-
sa, de, de bi lək də, bu ra kü lək li 
yer di?

- Xeyr, ağa...an caq...
- Nə “an caq?”
Pən cə rə dən eşi yə bax dım. Kü-

çə dən kü lə yin dəh şət li vı yıl tı sə-
si gə lir, toz-du man dan göz-gö zü 
gör mür dü. Am ma bu vaxt gö-
züm hir sin dən uzun bığ la rı nın 
ucu nu gə mi rən po lis rəisi nə sa-
taş dı.

- Həə... din sə nə, nə ”an caq?”
- Heç nə, ağa.
- Nə de yir sən, kü lək li dir, ya 

de yil?
- De yil, ağa.
- Bəs, on da ni yə yaz mı san ki, 

biz də hə mi şə kü lək lər tüğ yan 
elə yir?

- Ba ğış la yın, bir də heç vaxt heç 
ki mə mək tub yaz ma ram, cə nab... 
Bu də fə lik ke çin gü na hım dan, 
ba ğış la yın mə ni.

- Nə?! Ha mı mı za böh tan at dı-
ğın, xid mət lə ri mi zi ye rə vur du-
ğun, rəisin gö zün də hör mə ti mi zi 
qa ra qə pik lik elə di yin, de mə li, 
heç nə di ki, hə lə bir ba ğış lan ma-
ğı nı da is tə yir sən?

Otaq da kı lar da, baş la rı nı ma-
rionet kuk la lar ki mi yel lət mək lə, 
os tan dar cə nab la rı nın söz lə ri ni 
təs diq et di lər.

- Bu xə ri tə ni gö rür sən? - Os-
tan dar qı sa, piy li boy nu nu di-
var dan asıl mış xə ri tə yə tə rəf 
dön dər di.

- Gö rü rəm, ağa.
- Ne cə bi lir sən, bu nə xə ri tə di 

be lə?
- Mən cə, bu, şə hə ri mi zin xə ri-

tə si di.
- Ona diq qət lə bax, de ki, or da, 

kə nar lar da nə gö rür sən?
- Kə nar lar da şam ağac la rı, kük-

nar ağac la rı və baş qa bit ki lə rin 
şə k li var.  

- Bəs bü tün bun la rın nə de mək 
ol du ğu nu ne cə, bil mir sən?

- Xeyr... Axı bu nu har dan bi-
lim, ağa?

- Bu, sa la ca ğı mız me şə zo laq-
la rı nın xə ri tə si di. Bun lar qa sır ğa-
nın qar şı sı nı al maq üçün dü. Ba şa 
düş dün, sar saq?

- Bə li, ağa, ba şa düş düm.
- Ma dam ki, hər şe yi be lə gö zəl 

ba şa dü şür sən, on da o mək tu bu 
ni yə ya zır dın?

- Ax maq lı ğım dan, ağa. Mən 
onu me şə zo la ğı pla nı iş lən mə-
miş dən qa baq yaz mış dım.

Os tan dar cə nab la rı qa ba ğı ma 
bir ağ və rəq və qə ləm qoy du.

- Gö tür yaz! - Əmr elə di. – “Şə-
hə ri miz os tan dar cə nab la rı nın və 
di gər mə sul şəxs lə rin daimi qay-
ğı sı sa yə sin də, - os tan dar cə nab-
la rı dik tə elə mə yə baş la dı, - Yer 
kü rə si nin ən tə miz, ən gö zəl şə-
hə ri nə çev ri lib. Adı çə ki lən cə nab-
la rın səy lə ri nə ti cə sin də şə hə rin 
ət ra fın da me şə zo laq la rı sa lı nıb 
və xü su si yel tu tan tu nel lər çə-
ki lib. Ona gö rə də, bu tə rəfl  ər də 
hə zin ba har nə si min dən baş qa, 
nəin ki qa sır ğa, heç adi cə kü lək 
də əs mir.”   

- Yaz dın?
- Bə li, ağa.
- Qol çək!
- Baş üs tə, ağa!
- İn di isə, bü tün bu cə nab la rın 

və həm şə ri lə ri nin qar şı sın da mə-
nim lə bir lik də uca dan tək rar elə: 
“Rədd ol sun sat qın lar və mən fur 
muzd lu lar!”

- Rədd ol sun sat qın lar və mən-
fur muzd lu lar!

- Ya şa sın şə hə ri mi zin əsl ha mi-
lə ri və  baş bi lən lə ri!

- ...əsl ha mi lə ri və baş bi lən lə ri! 
Da ha son ra os tan dar cə nab la-

rı üzü nü ic la sın ka ti bi nə tu tub, 
yı ğın ca ğın qə ra rı nı dik tə elə di: 
“Mütt  ə hi min  mə lum mək tu bu 
qəs dən yaz maq da məq sə di nin 
şə hə ri mi zin hə qi qi ha mi lə ri ni sə-
la hiy yət li or qan la rın gö zün dən 
sal maq ol du ğu nu hal şa hid lə ri 
qar şı sın da eti raf et di yi ni nə zə-
rə ala raq, qə rəz li böh ta na gö rə 
mə su liy yət haq qın da qa nu nun 
247966-cı mad də si nin on ikin ci 
pa raq ra fı nın “b” bən di nə mü va-
fi q ola raq... la kin, bu nun la be lə, 
mütt  ə hi min sə mi mi eti rafl  a rı nı 
nə zə rə alan və ona qar şı son də-
rə cə mər hə mət gös tə rən cə nab 
ha kim lər qə ra ra alır: mütt  ə him 
al tı ay ər zin də, gün də üç də fə - 
hər də fə si bir saat ol maq la – şə hə-
rin mər kə zi mey da nın da –“Rədd 
ol sun sat qın lar!” şüarı nı uca dan 
səs lən dir mə li dir”.

Bü tün ümid lə rim puç ol du. 
Qə hər mə ni boğ du, nə ağ zım dan 
bir kəl mə söz çıx dı, nə də gö züm-
dən bir dam la yaş. Məh kə mə he-
yə ti, ar dın ca da mən, məh kə mə 
ic ra çı sı nın mü şa yiəti ilə sa lo nu 
tərk elə dik.

Kü çə yə çı xan ki mi elə bir toz-
tor paq bu rul ğa nı na düş dük ki, 
bir-bi ri mi zi göz dən itir dik. Kü-
lək vı yıl da yır, hətt  a, de yər dim, 
uğul da yır, göz aç ma ğa im kan 
ver mir di. An caq, bu na mə həl 
qoy ma yıb var gü cüm lə ba ğır-
maq is tə yir dim ki: ”Ağa yi os tan-
dar, möh tə rəm ha kim lər! Əgər 
bu, qa sır ğa de yil sə, on da bəs nə-
di?”

Tər cü mə edən:
Bəh lul SEY FƏD Dİ NOĞ LU
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(hekayə)

Xos rov ŞA HA Nİ

İ
ra nı n ta nın mış sa ti rik ya zı çı sı 
Xos rov Şa ha ni 1930-cu il də Məş-
həd şə hə rin də ana dan olub. No-
vel la lar və he ka yə lər us ta sı ki mi 

ta nı nan Şa ha ni ha zır da Teh ran şə-
hə rin də ya şa yır. Həcm cə ki çik, mil li 
ça lar lar la zən gin əsər lə ri nə gö rə onu 
“İra nın Çe xo vu” da ad lan dı rır lar.

- Mək tub la rın da yaz ma mı san (hekayə)

Qasırğa



Bi zim dün ya ad lı
bir evi miz var

I
Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Aya ğı buz kim, ba şı buz ki mi.
Tor pa ğı buz ki mi, da şı buz ki mi.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Üşü yən qəl bi ni qu caq la yıb dır.
Göz lə ri di ki lib gə lə cək lə rə,
Ba xı şı za ma nı qa baq la yıb dır.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Bu lu du  qap qa ra, bu lu du  bə yaz.
Gün dü zü şax ta lı, ge cə si ayaz.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Dön sə də ba şı na Gü nə şi,  Ayı.
İsin mir, isin mir  bə yaz sa ra yı.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Qoy nun da mə za rı, qəb ri uyu yur.
Qəb rin də Tan rı nın səb ri uyu yur.

Lay-lay,  ağır-ağır buz la rı alt da,
Kən di mür gü lə yir, şə hə ri ya tır.
Bit mə yən ge cə lər içə ri sin də,
Hə lə açıl ma yan sə hə ri ya tır.

 Oyan sa,  dün ya nın Si bi ri boy da
Çö lü nün  nəğ mə si ne cə ola caq?
Do nu açıl dıq ca bu laq la rı nın,
 Gö lü nün  nəğ mə si ne cə ola caq?

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Bir gün  oya na caq qış yu xu sun dan?
Hər şe yin vax tı var, gü nah dır, axı,
Qu şu da oyat maq quş yu xu sun dan.
                                                                 

II
Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Şa hən şah  ki mi dir ta cı - ba şın da.
Hə mi şə ən qo ca adam dan qo ca,
Hə mi şə ən ca van adam ya şın da.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var
Sev da lı gö zü nün yu xu su əla.
Hər də fə qı şı nın rən gi bəm bə yaz,
Hər də fə ya zı nın qo xu su əla.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Qov rul dum sev da lı ba xış la rın da.
Tan rı qə lə mi nin gü cü nü gör düm
Rən gin də, ru hun da, na xış la rın da.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Bar ma ğı ağ zın da bi zə “Sus!” de yir.
“Be lə cə gö rüş sün ba xış la rı mız,
Sev gi miz ol ma sın uğur suz”, - de yir.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
Gü nə şi bey nin dən do ğur, ya yı lır.
İşıq lar için də ya tır,  uyu yur,
İşıq lar için də du rur,  ayı lır.

Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var,
On da kı is mə tə, qey rə tə qur ban!
Üzün də say rı şan işı ğa, nu ra,
Gö zün dən boy la nan hey rə tə qur ban!

Oy na
Da mar da dur ma yan qan ki mi qa y na,
Sel lən ax üs tü mə düz, qa dan alım.
Qoy tut sun göz lə rim gö zü nə ay na,
Sın dı ra-sın dı ra süz, qa dan alım.

Gah fır lan, gah da yan, gah qat lan, açıl...
Oy na, dır na ğı nın ucun da oy na.
Gö zü mə, kön lü mə işıq tək sa çıl,
Bir də li sev da nın gü cün də oy na,
Dün ya nın mə həb bət bür cün də oy na.

Bənd-bənd, bu ğum-bu ğum tit rə, əs be lə!
De sin lər oy na yar se vən kəs be lə.

Açı lıb qa nad tək əlin oy na sın 
Ha va da şı ğı yan ley dir de sin lər.
Tö kü lüb çiy nin dən te lin oy na sın,
Te lin oy na dıq ca be lin oy na sın,
Oy na maq nə gö zəl şey dir de sin lər.

Ye rin dən-gö yün dən qo pa raq oy na,
Ha va nın ca nı na ho pa raq oy na!

Düş düm   
Cən nət idi ana qoy nu,
Və də çat dı, ye rə düş düm.
Bu da – ömür-ömür oyu nu,
Düş düm... bir dən-bi rə düş düm.

Dü zəlt di lər be şik mə nə,
Ya saq ol du eşik mə nə.
Ye tən çək di ke şik mə nə,
Mən nə ya man  to ra düş düm.

Mə ni mən də ərit di lər,
Ha ray sal dım, ki rit di lər.
İmək lə dim, ye rit di lər,
Ye ri dik cə zo ra düş düm.

Ovut du lar no ğul ilə,
Əf sa nəy lə, na ğıl ilə.
Gün də bir cür ağıl ilə
Od dan çıx dım, qo ra düş düm.

Ha sar-ha sar, di var-di var
Hö rü lüb dür hər nə ki, var.
Be şi yim dən yer üzü dar,
Heç bil mə dim ha ra düş düm.

Yet di və dəm, çat dı vax tım,
Çi çək lə di qu ru bax tım.
Ru hum ilə gö yə qalx dım,
Cis mim ilə go ra düş düm.
Cən nət idi ana qoy nu,
Mən nə de yib bu ra düş düm?                                

Um sun mu şam 
Nə sü zür sən gö zü nü?
Gö zün dən um sun mu şam.
Gör mü şəm gül üzü nü,
Üzün dən um sun mu şam.

Bağ rı ma bas dıq ca köz,
De yir sən: – Bir az da döz.
Nə ol du ogün kü söz?
Sö zün dən um sun mu şam.

Va qif As lan ye yir qəm,
Bu and, bu Qu ran-qə səm.
Bir az ca açıq de səm,
Özüm dən um sun mu şam.  

Bir gə lik
(De yi lən lə rə gö rə

in san  bir za man lar iki li
prin sip lə ya ra dıl mış dır.

On da qa dın-ki şi
bir gə li yi var imiş.)

Var dı, bir za man var dı,
Bir bə dən, iki baş dıq.
Biz bu sə bəb üzün dən
Bu qə dər doğ ma laş dıq.

İki miz bir köy nək də
Do la nır dıq, gə zir dik.
Bir qı zıb, bir isi nib,
Bir üşü yüb əsir dik.

Vaxt var dı bu dün ya nı 
Dörd göz lə seyr edir dik.
Dörd əl lə gö rü şür dük,
Dörd ayaq la ge dir dik.

Yas tı ğı mız ikiy di,
Dö şə yi miz bir bi zim.
Can bir qəlb də idik biz,
Ev bi zim di, sirr  bi zim.

Gün gəl di, və də yet di,
Al lah bi zi ayır dı.
Mən dən Adəm dü zəlt di,
Sən dən Həv va qa yır dı.

Əl lə ri, ayaq la rı,
Göz lə ri böl dü Al lah.
Bir cü tü sə nə düş dü, 
Bir cü tü mə nə, val lah.

Özü müz-özü mü zə
O gün dən sirr ol mu şuq.
Özü müz-özü müz dən
Doğ mu şuq, do ğul mu şuq.

Qır mı zı
Ax, bu ne cə sə hər dir, ax!
Üfüq süd dür, gün qır mı zı.
Si nən qu zey qa rın dan ağ,
Əy nin də ki don qır mı zı.

Be lə ya zıb Ya zan mə nə,
Bir li yi nə şü kür ye nə.
Elə bil dim gül üs tü nə
Tö kü lüb dür qan qır mı zı.

Sən çə pə ki ba xa-ba xa
Sal ma mə ni da şa-da ğa.
Gəl mə səy din can al ma ğa,
Ge yin məz din sən qır mı zı.

Cəl lad do nu ge yən mə lək,
Al ca nı mı qə şəng-qə şəng.
Çün ki mə nim sev di yim rəng
Qır mı zı dır, ən qır mı zı.

Qur ban de yib Va qif As lan,
Ca nı sə nə ke çən yaz dan.
Haq qın var dır, həzz al, naz lan
Bo yan dıq ca mən qır mı zı.

Mən sə nin xət ri nə
ya şa yam gə rək

Mə nə Ta le ya zan be lə ya zıb dır,
Alıb qə lə mi ni ələ ya zıb dır.
Bol-bol se vinc ya zıb, bol-bol ün ya zıb,
Bir özü bi lir ki, nə üçün ya zıb.
Elə sə nə gö rə mə nə gün ya zıb,
Bu da bir na xış dır dop doğ ru, ger çək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.

Özüm dən, öz gə dən küs müş düm da ha,
Əli mi dün ya dan üz müş düm da ha.
Öm rü mə, gü nü mə zülm de yir dim,
Ha mı dan xə bər siz ölüm de yir dim.
Son ra bu dün ya ya gü lüm de yir dim,
Qoy ma dın, əlim dən tu tub çə kə rək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.

Se vi rəm sö zün dən elə qor xu ram,
Onu gə tir mə yə di lə qor xu ram.
Qor xu ram qəs di mə du rar lar mə nim,
Sev gi mi üzü mə vu rar lar mə nim.
Bu şü şə kön lü mü qı rar lar mə nim,         
Sı nar, ov xa la nar bu qəlb, bu ürək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.

Da ha ke çən ke çib, olan olub dur,
Gö zü mə, kön lü mə qə hər do lub dur.
Di gəl, mis ra-mis ra, söz-söz ağ la yım,
Ya nım ocaq ki mi, köz-köz ağ la yım.
Qay na yım bu laq tək, göz-göz ağ la yım,
Yu yun göz ya şım da, ey qəl bi köv rək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.

Ər kö yün gö zəl sən, ərk ey lə mə nə,
Ər kin dən həzz alım, vu ru lum sə nə.
Dar gə lir ru hu ma on suz da göy lər,
Ya rın dan ya rı yan qa na dı ney lər?
Şair se vi lən də də cəl lik ey lər,
Qan ki mi qay na yar vəc də gə lə rək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.

Çək ne cə is tə sən sı na ğa mə ni,
Am ma hə dəf et mə qı na ğa mə ni.
Mə ni kü lək lə rə, yel lə rə qıs qan,
Qıs qan, şi rin-şə kər dil lə rə qıs qan.
Lap elə sev di yim gül lə rə qıs qan.
Ömür dən borc alıb, ey qıs qanc mə lək,
Mən sə nin xət ri nə ya şa yam gə rək.
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Bi zim dün ya ad lı bir evi miz var, Va qif As lan ye yir qəm,

Tanrı qələminin gücünü gördüm,
Rəngində, ruhunda, naxışlarında

Va qif As lan

Va qif As la nın şeir-
lə ri nin mər kə zin-
də hə mi şə in san, 
onun hiss və hə yə-

can la rı du rur. Həm də Va-
qi fin bəhs et di yi, haq qın da 
dü şün dü yü in san qu ru, sxe-
ma tik əmək alə ti de yil. Xalq 

şairi Sə məd Vur ğu nun 
de di yi ki mi, “...bu can lı 
in san bə zən se vir, se vi-

lir, bə zən iz ti rab çə kir, xə-
yal la ra da lır, bə zən müx tə lif tə biət gö zəl lik lə rin dən 
da ha saf, da ha də rin tə sir lər alır”. İn san da yax-
şı lı ğı, xe yir xah lıq ax ta ran şair bə zi lə ri-
nin mən səb pərəst li yi nə irad tu tur...

Ay dın MƏM MƏ DOV

Va qif As lan

V
can la rı du rur. Həm də Va-
qi fin bəhs et di yi, haq qın da 
dü şün dü yü in san qu ru, sxe-
ma tik əmək alə ti de yil. Xalq 

şairi Sə məd Vur ğu nun 

lir, bə zən iz ti rab çə kir, xə-



Gü nel NA TİQ

  “Ləl da şı nı çay da şı na, qat ma 
qar daş, kə rəm ey lə,” - de yi-
lir Xə tainin bir gə ray lı sın da. 
Də yər li daş lar min il lər dir 
in san lı ğın yol yol da şı dır, “ləl 
da şı nı çay da şı na qat maq” 
heç in saf dan dır mı? Hə lə beş 
yüz il qa baq ya rı nı vəsf edən 
Qur ba ni onun bə zək lə ri nin 
də fər qin dəy di:

Qa pı na gəl mi şəm, sa yı lam, sa yıl,
Haqq ve rən pay la ra ol mu şam qa yıl,
Pə ri min boy nun da hey kəl-hə ma yıl,
Ləl ba zu bənd dü züb qol kə na rın da. 

(Qur ba ni)
Bəs “ləl daş la rı” - də yər li daş lar 

in sa nın hə ya tı na ne cə da xil olub? 
Göz mun cu ğu, yox sa bə zək əş ya sı 
ki mi? Hər iki ver si ya ya dair fi  kir-
lər var, am ma heç bi ri tam ola raq 
özü nü doğ rult mur. 

Söz süz ki, daş la rın se vi lib-se çil-
mə yin də müəy yən amil lər rol oy-
na yıb. Rəng müx tə lifl  i yi, inanc lar la 
səs ləş mə yi, mi fo lo ji qay naq lar dan 
gə lən an lam lar, se hr li güc lə ri... 
Cə va hir mə ta hı, dür xi ri da rı,
Tu tub du dəs tin də, lə li nən oy nar. 

(Ab bas Tu far qan lı)
 “Bud da nın mü qəd dəs da şı” da 

vax tın lal sü ku tu nu özü nə sığ dı rıb. 
Am ma kim bi lir, bu sü kut da tə biətin 
və in san lı ğın han sı sir lə ri ya tır? 

Üzə rin də Bud da nın fi  qu ru olan bu 
bən zər siz züm rüd da şı na dir əsər he-
sab olu nur. Daş 2620 ka rat dan iba rət-
dir. Ver si ya la rın bi ri nə gö rə, kris tal 
Zam bi ya nın züm rüd mə dən lə rin dən 
ta pı lıb. Am ma bu eh ti mal mü ba hi sə-
li dir. İkin ci ver si ya ya gö rə, züm rüd 
da şın Və tə ni Ma da qas kar dır. Onun 
çox ma raq lı ta rix çə si var. Ha ra da ta-
pıl ma sın dan ası lı ol ma ya raq, 1994-cü 
il də hə min bən zər siz züm rüd da şı 
Tailand da qiy mə ti daş la rın və zər-
gər lik mə mu lat la rı nın sər gi sin də sa-
tı şa çı xa rıl dı. Zər qəd rini zər gər bi lər. 
Bu in cə işin əsl us ta la rı dər hal da şın 
key fi y yə ti ni öz lü yün də də yər lən dir-
di lər. Da şı al maq is tə yən lə rin fi k ri 
bir mə qam da çul ğa şır dı. On lar bu 
da şı his sə lə rə par ça la maq və bir ne çə 
key fi y yət li  daş əl də et mək is tə yir di-
lər. An caq kə nar dan züm rüd kris tal 
ət ra fın da olan rəy lə ri din lə yən na mə-
lum zər gər baş qa fi  kir də idi. Da şın 
yük sək key fi y yə ti onun da diq qə ti ni 
çək miş di, am ma o, bu əvəz siz ma te-
rialı his sə lə rə böl mək fi k rin dən uzaq 
idi. Sər gi nin so nun da züm rüd da şı 
öz alı cı sı nı tap dı. Bu, hə min o na mə-
lum zər gər idi.

O, da şı əl də et mə yi nə et miş di, 
am ma on dan ne cə is ti fa də edə cə yi ni 
bil mir di. Uzun dü şün cə lər dən son-
ra zər gər öz qə ra rı nı ver di. Da şın 
üzə rin də Bud da nın fi  qu ru ola caq dı. 

Bud da nın fi  qu ru nun han sı təs-
vir də ola ca ğı da xey li mü ba hi sə do-
ğur du. Əsas mə sə lə - yax şı oy ma-
çı tap maq idi. Bud da nın təs vi ri ni 
ya ra da bi lən oy ma çı lar az de yil di, 
am ma on lar əsa sən ağac üzə rin də 
iş lə yir di lər. Züm rüd da şı son də rə-
cə in cə ya naş ma tə ləb edir di.

Qiy mət li daş lar la iş lə yən oy ma-
çı ax ta rış la rı na baş lan dı. Oy ma çı-
la rın için dən ən yax şı la rı se çil di və 
sı naq üçün on la ra züm rüd da şı na 
ya xın olan ak va ma rin və ja deit dən 
Bud da nın fi  qu ru nu dü zəlt mək 
tap şı rıl dı. Ən yax şı Aun Naina nın 
işi he sab edil di. Təc rü bə öz sö zü-
nü de miş di, o, ak va ma rin və ja-
deit dən düz 20 il idi ki, müx tə lif  
fi  qur lar dü zəl dir di. Am ma hətt  a 
onun üçün də bu iş asan və sa də 
ol ma dı, oy ma çı kris tal lı in cə li yi nə 
qə dər öy rən di, es ki zi ni ya rat dı və 
yal nız bun dan son ra işə baş la dı.

Xü su si lə züm rü dü ci la la maq çə tin 
ol du, əv vəl cə bu nu in cə ci la la yı cı ka-
ğız la rın kö mə yi lə et di, son ra al maz 
toz cuq la rın, nə ha yət ki, Bud da nın 
yu xa rı sət hi nin par laq alın ma sı na 
nail ol du. Aun Naini öz işi ni 2006-cı 
il də ta mam la dı. Mü tə xəs sis lə rin yek-
dil rə yi nə gö rə, bu, əsl şe devr idi. 

Sə hə rin süb hün də sə ba ye lin də,
Ni qa bı üzün də, ya qut te lin də

(Aşıq Alı) 
Ümu miy yət lə, hər döv rün öz se-

vim li da şı olub. Mə sə lən, re nes sans 
döv rün də ye ni ev lə nən lər bir-bir-
lə ri nə ya qut qaş lı üzük ba ğış la yır-
dı lar. Bu daş də yiş mə yən hiss lə ri 
sim vo li zə edir di. Mü na si bət lə ri 
möh kəm lən di rir, on la ra ye ni ça lar 
bəxş edir di. Hamilə qa dın la ra da 
ya qut qaş lı üzük tax maq məs lə hət 
gö rü lür dü.

Züm rüd bə rə kət, ar tım, məh sul-
dar lıq sim vo ludur. İn sa nın fan ta-
zi ya sı nı ge niş lən di rir, yad da şı nı 
möh kəm lən di rir. Göz ağ rı la rı nı, 
il ti ha bı nı ara dan qal dı rır.

Ya qut Hin dis tan da daş la rın şa hı 
sa yı lır. Ona son suz rəğ bət bəs lə yir-
lər. Bu da şın be lə bir özəl li yi də var, 
in sa nı da va-da laş dan çə kin di rir, 
vaxt sız ölüm lər dən, ru hi xəs tə lik lər-
dən qo ru yur. İs ti lik və ener ji ve rir.

“Bir ağac kəh ra ba,
 bir ağac mər can”…

(Qa bil)
Kəh ra ba ən uni kal qiy mət li daş-

lar dan dır. Bi rin ci si, bu daş üz vi 
mən şə li dir, be lə daş lar isə çox de-
yil (in ci, qa qat, mər can və kəh rə-
ba). İkin ci si, kəh rə ba daş laş mış 
ağac qət ra nı dır, bu ağac la rın ya şı 
isə 100 mil yo nu ötür! 

Kəh ra ba çox rəng li, çox ça lar lı dır. 
Qə dim lər də kəh rə ba ya “Gü nə şin bəx-
şi şi” de yir di lər. Müasir gü nü müz də 
mü tə xəs sis lər bu daş da 350 rəng ça la rı 
mü şa hi də edib lər. “Kəh rə ba” sö zü-
nün ərəb cə dən tər cü mə si isə - “sa man 
oğ ru su” de mək dir. Elekt ron laş ma xü-
su siy yə ti nə gö rə, o, bu adı alıb. 

Kəh rə ba haq qın da çox lu mif və 
əf sa nə lər var. Yu nan mi fo lo gi ya sın-
da kəh rə ba Al lah la rın Gü nəş Ge-
liosun oğ lu Faeton üçün axıt dıq la rı 
göz yaş la rın dan əmə lə gə lib. 

Qə dim al man lar kəh rə ba ya 
- “bernş teyn”(od lu gü nəş) adı-
nı ver miş di lər. On lar da fər qi nə 
var mış dı lar ki, kəh rəba baş qa 
daş lar dan fərq li ola raq alı şıb ya-
na bi lir. 

Müasir gü nü müz də in san lar sü-
ni yol lar la kəh rə ba ha zır la ma ğın 
tex no lo gi ya sı nı iş lə yib ha zır la yıb-
lar. Ona “amb roid” (kəh rə ba nın 
ox şa rı) adı nı ve rib lər. Əl bətt  ə ki, 
sü ni yol lar la ər sə yə gə lən kəh rə-
ba nın key fi y yə ti əsl kəh rə bay la 
mü qa yi sə də çox aşa ğı dır. Sü ni daş 
xey li sö nük dür və əsl kəh rə ba ki mi 
möh kəm de yil.

Kəh rə ba nı baş qa özəl lik lə ri nə 
gö rə də də yər lən di rir lər. Mə sə lən, 
onun qı zı lı rən gi fi  kir lə ri ay dın la-
dır, ne qa tiv ov qa ta kök lə yir, ya ra-
dı cı po ten sialı ar tı rır. Axı kəh rə ba 
Gü nə şin və ağa cın tə bii ener ji si ni 
özün də hifz edir və bu ener ji ni sə-
xa vət lə bö lü şür. 

Bə zi qə dim xalq la rın inan cı na gö-
rə, kəh rə ba da ruh lar məs kən sa lıb. 
Bir baş qa la rı kəh rə ba nı me şə lə rin 
sehr li qət ra nı və xəs tə lik lə rin qo ru-
yu cu su ad lan dı rır lar. Na dir müali-
cə vi özəl lik lə ri olan kəh rə ba so yuq-
dəy mə və bak te ri ya əley hi nə tə sir 
gös tə rir, qan döv ra nı nı nor mal laş-
dı rır, gör mə ni yax şı laş dı rır, ürə yin 
fəaliy yə ti nə müs bət tə sir gös tə rir. 
Keç miş də süd ve rən ana lar və da-
yə lər kör pə nin sağ lam ol ma sı üçün 
kəh rə ba bo yun ba ğı ta xar dı lar.
Qəm ba ha rın da açan bir la lə yəm 
          sən ja lə sən,
Göz ya şım san da mə nim də,
 lə lü-mər can san mə nə.

(Fü zu li)
Klas sik şair lər gö zə lin do daq la-

rı nı qır mı zı mər ca na bən zə dib lər. 
Əs lin də, bu daş yal nız qır mı zı rəng-
dən iba rət de yil, am ma mər ca nın bu 

rən gi xü su si lə se vi lir. Ey ni za man da 
mər can eş qin sim vo lu dur. Se vən lər 
onun gü cün dən fay da la nıb lar.

Mər can in san la ra hə lə çox-çox 
qə dim lər dən ta nış dır. Qə dim şu-
mer lər, yu nan lar və mi sir li lər mər-
can dan bə zək əş ya la rı ta xır dı lar. O 
həm də ox şa rı ol ma yan bir daş dır. 
O, də niz po lip lə ri nin hə yat fəaliy-
yə tin dən do ğur. Po lip lər də niz də-
ki müx tə lif mi ne ral la rı can la rı na 
çə kir lər.Bu mi ne ral lar on la rın bə-
dən ör tük lə rin də yer lə şir. Son ra 
bu can lı la rın qa lıq la rı üst-üs tə yı-
ğı la raq daş la şır. Be lə cə mər can da-
şı əmə lə gə lir.

Mər can da ma gik özəl lik lər dən 
xa li de yil. Bu daş in san la rın mən ti-
qi nə və in tuisi ya sı na tə sir gös tə rir. 
Unikal müali cə vi xü su siy yət lə rə 
malik dir. Hətt  a bu eh ti mal lar elm-
də də öz təs di qi ni ta pıb. Mə sə lən,  
qor qon mər ca nı nə fəs yol la rı na, 
qan döv ra nı na, həzm sis te mi nə 
yax şı tə sir gös tə rir. Be lə ki, mər-
ca nın bu nö vün də xü su si hor mon 
var. Ya po ni ya və Ame ri ka cər rah-
la rı isə xü su si araş dır ma apa raraq 
ay dın laş dı rıb lar ki, ağ mər can lar 
cər ra hiy yə sa hə sin də də tət biq edi-
lə bi lər, on lar in san sü mük lə ri ilə 
ideal şə kil də qay na yıb-qa rı şır. 

Mər can elə cə də sa hi bi nin xəs-
təl iyi ni müəy yən edə bi lir. Əgər 
bu da şı gəz di rən adam sağ lam dır-
sa, daş hə mi şə par laq olur və göz 
ox şa yır.
“Uğur suz dur de yə fi  ru zə üzü yü nü 
də ni zə at dın...”

(Bir türk mah nı sın dan)
Qəh rə ma nın üzü yü nü uğur suz 

he sab edib də ni zə at ma sı tə sa dü fi  
de yil, mə sə lə bu ra sın da dır ki, fi  ru-
zə da şı ilə bağ lı bir-bi rin dən fərq li 
inanc lar var. İn san lar fi  ru zə ni ya 
se vir, ya ona han sı sa ümid bəs lə-
yir, ya da uğur suz luq da suç la yır. 
Xalq la rın bu qə dim daş la bağ lı 
inanc la rı bir-bi rin dən çox bö yük 
tə zad lar la fərq lə nir. 

Am ma bu və ya di gər hal da da 
fi  ru zə həd siz qiy mət li daş sa yı lır-
dı, on dan müx tə lif bə zək əş ya la-
rı ha zır la yır, ey ni za man da at lar 
üçün göz mun cu ğu dü zəl dir di lər. 
İna nır dı lar ki, fi  ru zə da şı atın gü-
cü nü və dö züm lü lü yü nü ar tı rır. 
Ona gö rə türk lər atın al nı na fi  ru zə 
qa şı bər ki dir di lər.

Ta rix çi Vol man da fi  ru zə nin bu 
qo ru yu cu özəl li yi nə ina nır, ya-
zır dı: “Kim üs tün də fi  ru zə da şı 
gəz di rir sə, har dan ge dir sə get sin, 
har dan ke çir sə keç sin, əs la büd rə-
mə yə cək, yı xıl ma ya caq”.

Fars lar fi  ru zə yə “xoş bəxt lik da-
şı” de yir və ina nır dı lar ki, bu daş 
sev gi uğ run da ölən aşiq lə rin sü-
mük lə rin dən  əmə lə gə lib. As tek-
lər də fi  ru zə ni “sev gi da şı” ad lan-
dı rır və he sab edir di lər ki, fi  ru zə 
sa hi bi nə yal nız sev gi de yil, həm də 
sağ lam lıq və var-döv lət bəxş edir.  

Mek si ka hin di lə ri üçün isə ək si nə, 
fi  ru zə mü ha ri bə rəm zi idi. Hin di-
as tek lər ina nır dı lar ki, bu daş göy 
ila hə si nin göz yaş la rın dan əmə lə 
gə lib. Bə zi xalq lar elə bu inanc sə-
bə bin dan müasir döv rü müz də də 
fi  ru zə ni “as tek da şı”  ad lan dı rır. 
Fran sız lar isə in di yə qə dər fi  ru zə-
yə “türk da şı” de yir lər.

Ma raq lı dır ki, 17-ci əsr də Av ro-
pa da fi  ru zə qaş lı üzü yü yal nız ki-
şi lər ta xar dı lar. 1609-cu il də ta rix çi 
Bo tun yaz dı ğı na gö rə, özü nə hör-
mət edən hər bir ki şi nin bar ma ğın-
da fi  ru zə qaş lı üzük ol ma lıy mış. 
Qərb li xa nım lar na dir hal lar da fi -
ru zə ta xır dı, am ma in gi lis lə rin Şər-
qə sə ya hət lə rin dən son ra bu daş 
Av ro pa xa nım la rı ara sın da da po-
pul yar ol du. 

Ma raq lı dır ki, bə zi inanc la ra 
gö rə, daş lar da in san ki mi la qeyd 
mü na si bət dən in ci yir, kü sür. İn-
san ki mi onu da xa tır la maq, ya da 
sal maq la zım dır... Məş hur fran sız 
ya zı çı sı nın xa nı mı xa ti rə lə rin də 
ya zır: “Mən uzun müd dət daş-
qaş la rı mı xa tır la ma yan da on lar 
bu nu hiss et di rir. Mə sə lən, ru bin 
sö nük lə şir, fi  ru zə nin rən gi ağa rır, 
ak va ma ri nin isə san ki göz lə ri yaş-
la do lur”…

Şərq də müəy yən bir dövr də daş-
qaş lar dan bə zək əş ya sı ki mi de yil, 
müəy yən bir ayi ni ic ra et mək üçün 
is ti fa də edi lir di. Mə sə lən, bir qo la 
iki bi lər zik ona gö rə ta xı lır dı ki, 
iki or qan bir-bi ri ni qıs qan ma sın. 
Ya xud əgər han sı sa bir adam qey-
bə tin, de di-qo du nun şa hi di ol muş-
du sa, gü nah kar onun qu la ğı sa yı-
lır dı, elə qu la ğı da cə za lan dır maq 
üçün on da de şik açı lır dı, am ma 
qu la ğın da əzab la rı nı yün gül ləş-
dir mək la zım idi, bu nun üçün də 
“kö mə yə” sır ğa gə lir di. Daş-qaş lı 
par laq me tal zən cir lər isə diq qə ti 
özü nə cəlb edir  və ey ni za man da 
sa hi bi ni nə zər dən qo ru yur du. 

Həm gö zəl li yi, həm qey ri-adi 
özəl lik lə ri ilə in san la rı hey ran qo-
yan bu sehr li daş lar mi nil lik lər-
dir tam ola raq öz sir ri ni açmır ki, 
açmır...

göz yaş la rın dan əmə lə gə lib. 

Mek si ka hin di lə ri üçün isə ək si nə, 

Ləl da şı nı çay da şı na...
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(Qiy mət li daş la rın sir lə ri)
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Yan va rın 23-də gör-
kəm li ədə biy yat şü-
nas, folk lor şü nas, 
tər cü mə çi, şair, fi  lo-

lo gi ya elm lə ri dok to ru, pro-
fes sor, Gür cüs tan Ədə biy-
yat şü nas lıq Aka de mi ya sı nın 
aka de mi ki Va leh Ha cı la rın 
anım gü nü dür.  Azər bay can-
Gür cüs tan ədə bi əla qə lə ri nin 
in ki şa fın da əhə miy yət li rol oy-
na mış alim və zi ya lı nın xa ti rə-
si hər il və tə nin də və Tür ki yə-
də qeyd edi lir.

Va leh Ha cı lar it ki si hə lə də 
onu ta nı yan la rın qəl bin də qay-
saq lan ma mış ya ra ki mi qa lıb. 
Alt mı şı na yet mə miş öm rün mə-
nə bəl li olan ciz gi lə ri o qə dər 
dol ğun du ki, hey rət lən mə yə bil-
mir sən. Ömrü aman ver səy di, 
yə qin ki, da ha san bal lı ya ra dı cı-
lıq uğur la rı na im za atar dı.

Va leh Ha cı la rı ötən əs rin 80-ci 
il lə ri nin or ta la rın da əmək daş lıq 
elə di yim, onun da tez-tez gə-
lib-get di yi “So vet Gür cüs ta nı” 
qə ze tin də ta nı dım. Yad da şım 
al dat mır sa, 1985-ci il idi, qə zet-
də “Ca van lar kənd dən ge dir lər” 
ad lı pub li sis tik ya zım çap olun-
muş du, qə zet əmək daş la rın dan 
kim sə bi zi ta nış elə yən də: “Mə-
qa lə ni he ka yə ki mi ya zıb san, – 
de di, – səhv elə mi rəm sə, sə nin 
bə dii ya zı la rın da ol ma lı dı”. O 
vaxt nəsr yaz dı ğı mı boy nu ma 
al ma dım, am ma son ra kı il lər 
qə zet də, “Dan Ul du zu” top lu-
sun da he ka yə lə rim çap olu nan-
da Va leh müəl lim za ra fat la və 
sə mi miy yət lə de yir di: “Bi lir dim 
ki, nəsr ya za caq san, elə ilk cüm-
lə dən mə nə ay dın ol du”.

On da Va leh Ha cı lar Ba kı da 
Azər bay can Elm lər Aka de mi-
ya sın da na mi zəd lik dis ser ta si-
ya sı nı tə zə cə mü da fi ə elə miş di. 
Haq qın da tə lə bə si ol muş Ey vaz 
Ələ zoğ lu çox da nış mış dı. Eru-
di si ya sın dan, in san lı ğın dan, sə-
mi miy yə tin dən, təd qi qat çı lıq 
qa bi liy yə tin dən söh bət aç mış dı. 
İç dün yam da Va leh Ha cı la rın 
tu tum lu port re ti ya ran mış dı, bir 
tə sa düf də o port re ti ta mam la dı, 
in di yad da şım da onun mü kəm-
məl obrazı var.

Va leh müəl li min tə lə bə lə ri ilə 
dost lu ğu mən dən öt rü ye ni bir 
aləm idi. İlk də fə şa hid olur dum 
ki, müəl lim tə lə bə lə ri ilə otu-
rub-du rur, etik qay da la rı göz lə-
mək lə za ra fat la şır, ya taq xa na ya 
gə lir, ci bi nin pu lu nu bö lü şür. 
İl yas Məm məd li nin, Ra fi q Hüm-
mə tin, Mur tuz Fər ha doğ lu nun... 
ya taq xa na ota ğın da Va leh müəl-
li mlə poezi ya dan, nəsr dən, folk-
lor dan, aşıq ya ra dı cı lı ğın dan dö-
nə-dö nə söh bət elə mi şik, İl ya sın, 
Ra fi  qin çal dı ğı ha va la ra qu laq 
as mı şıq.

O, tə biətin dən sü zü lən işıq la, 
Al la hın bəxş elə di yi sə mi miy-
yət lə, sö zə son suz sev giy lə qəl-
bim də öz ye ri ni tut du və elə in di 
də mə nə əziz olan in san la rın cər-
gə sin də qa lır...

***
O il lər Gür cüs tan da gö zəl zi-

ya lı və ədə biy yat mü hi ti var dı. 
Arif Mus ta fa za də, Ey vaz Əl lə-
zoğ lu, Lə tif Mus ta faoğ lu, Tey-
mur Kəl bi yev, Şah və ləd Ey va-

zov, Tap dıq Yol çu, Al lah ver di 
Təh lə li, Ra fi q Hüm mə tin... sə nə-
tə gəl di yi dövr idi. Şüb hə siz, Va-
leh Ha cı la rın da ya ra dı cı lı ğı nın 
ən qay nar çağ la rı o il lə rə dü şür-
dü. Ha mı mız “So vet Gür cüs ta-
nı” qə ze ti nə Arif Mus ta fa za də-
nin rəh bər lik elə di yi mə də niy yət 
şö bə si nin ət ra fı na yı ğış mış dıq. 
Türk çü lük lə bağ lı söh bət lər də 
hə min il lər də ge niş miq yas al-
mış dı.

Va leh Ha cı lar tə lə bə lə ri ni folk-
lor eks pe di si ya la rı na apa rır, qı zıl 
kül çə si ki mi xal qın yad da şın da 
ya tıb qa lan söz qa ta rı nı üzə çı-
xa rır, təd qi qat la rı nı apa rır, or taq 
türk yad da şı ba rə də söz aç maq-
dan yo rul mur du. Das tan la rı mı-
zın, na ğıl la rı mı zın, əf sa nə lə ri-
mi zin, aşıq şeir mi zin ya yıl ma və 
ya şa ma arealı on dan öt rü hey-
rə ta miz mə kan idi. O, folk lo run 
özün dən çox kö kü, mi fo lo gi ya sı, 
ya şam əra zi siy lə ma raq la nır dı. 
Dar vaz da ka ğı za kö çür dü yü nü-
mu nə nin ey ni si nə, ya xud ox şa rı-
na Qa ra ya zı da, Qa ra çöp də, Baş-
ke çid də rast gə lən də, Göy çə də, 
Dər bənd də, Qars da, Kər kük də 
də iz lə ri ni ax ta rır dı.

Mən qə ze tin “Tel li saz” folk lor 
sə hi fə si ni baş la yan da (ilk bu ra-
xı lış Qa ra çöp folk lo ru na həsr 
olun du) Va leh Ha cı la rın se vin ci-
nin həd di-hü du du yox idi. Həm 

də tək cə təb rik elə mək lə qal ma-
dı, bir sa yın da Dar vaz ağız ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri ni oxu cu la ra 
çat dır dı. Üs tə lik, mə nə dö nə-dö-
nə dis ser tant ol ma ğı, folk lor dan 
möv zu gö tür mə yi məs lə hət gör-
dü, kö mə yi ni əsir gə mə yə cə yi nə 
söz ver di. Va leh müəl li min sə-
mi miy yə ti nə zər rə qə dər də şüb-
həm yox idi.

Am ma hə min vaxt lar mə ni 
pub li sis ti ka və nəsr çə kir di. Bu-
nun la be lə, folk lor la ün siy yə ti mi 
kəs mə yə cə yi mi də bi lir dim.

Son ra lar həm fi  kir lə rim lə “Qa-
ra çöp” ədə bi-et noq ra fi k top lu-
su nu üzə çı xar dım, el şair lə ri nin 
on lar la ki ta bı nı ça pa ha zır la dım, 
Va leh Ha cı lar de miş, ne çə-ne-
çə dis ser ta si ya möv zu su nu ye lə 
ver dim.

Bu qə naəti mi tez-tez di li mə 
gə ti ri rəm: bəl kə də, şair lik ye ga-
nə ya ra dı cı lıq sa hə si dir ki, onu 
pe şə yə çe vir mək ol maz; yə ni 
Tan rı nın sə nə Söz pı çıl da ma dı ğı 
vaxt da da özü nü yaz ma ğa məc-
bur et mək ən azı güc süz lük dü, o 
güc süz lü yün so nu cu da gü lünc 
şeir lər ola caq.

***
Va leh Ha cı lar ne mət dən şair 

idi, am ma bir də fə də ol sun 
“mən şairəm” de di yi ni eşit mə-
dim. Söz lə ri ni qış qır ma dı, pı-
çıl da dı. O pı çıl tı lar söz qəd ri 

bi lən lə rin kön lü nə çat dı, yad da-
şı na ya zıl dı. Şüb hə elə mi rəm ki, 
Bor ça lı nın Şair Nə bi, Qa ra çöp lü 
Aşıq Mu sa, Ey vaz Bor ça lı, Ab-
bas Ab dul la, İsa İs ma yıl za də, 
Arif Mus ta fa za də, Zə lim xan Ya-
qub, Sə məd Qa ra çöp, Al lah ver-
di Təh lə li, Tap dıq Yol çu, Ra fi q 
Hüm mət, Nu ra fi z... ki mi bən-
zər siz şair lə ri ara sın da Va leh 
Ha cı la rın öz ye ri var.

Va leh Ha cı la rın şeir lə rin də o 
qə dər tə biilik, sə mi miy yət, müd-
rik lik var ki, on la rı yal nız xal qın 
mə nə viy ya tı na və sö zü nə vur-
ğun adam qə lə mə ala bi lər: 
...Hə lə eşi dil mir sö zü müz, ba ba,
Hə lə yu xu da yıq özü müz,  ba ba.
Elə yu mu lub ki, gö zü müz, ba ba,
Nə il lah edi rik, aça bil mi rik. 

Bu, xalq, mil lət, Və tən sev gi si-
nin bən zər siz iz ha rı dı. O, kür sü-
lər də pa fos lu çı xış lar elə mir, ya-
şan tı la rı mı zı və tən daş ağ rı sıy la 
qə lə mə alır dı...

Va leh Ha cı lar klas sik türk ay-
dın la rı ki mi mil lə tin çək dik lə ri ni 
öz cis min dən ke çi rir di. Bəl kə də, 
bu dün ya dan vaxt sız köç elə mə-
si mə nə vi sar sın tı la rı nın so nu-
cuy du...

Va leh Ha cı lar öz zəh mə ti, nə-
həng tə fək kü rüy lə elm də yük sək 
mə qa ma çat dı, fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru, pro fes sor, Gür cüs tan 
Ədə biy yat şü nas lıq Aka de mi ya-
sı nın aka de mi ki, Tbi li si Döv lət 
Pe da qo ji Uni ver si te ti Azər bay-
can di li və ədə biy ya tı ka fed ra-

sı nın mü di ri ol du. Onun el mi 
təd qi qa tı nın miq ya sı isə çox ge-
niş idi. Tək cə xalq ədə biy ya tı-
nı yox, Gür cüs tan-Azər bay can 
ədə bi əla qə lə ri ni, ta ri xi-fi  lo lo ji, 
lek si koq ra fi k ax ta rış la rı əha tə 
elə yir di.

Pro fes sor Va leh Ha cı la rın folk-
lor və mi fo lo gi ya yö nü mün də ki 
təd qi qat la rı bü töv lük də tür ko-
lo gi ya nın nailiy yə ti di. Təəs süf 
ki, bu əsər hə lə la zı mi də yə ri ni 
al ma yıb.

Va leh Ha cı lar Bor ça lı folk lo-
ru nun tək cə top lan ma sın da, iş-
lən mə sin də yox, həm də sis tem-
ləş di ril mə sin də, doğ ru dan da, 
bü töv bir ins ti tu tun işi ni tək ba-
şı na gö rüb. Onun bu xid mə ti ni 
təd qi qat çı la rı mız unut ma ya caq-
lar.

Va leh Ha cı la rın Bor ça lı Meh-
ra lı bəy haq qın da kı təd qi qa tı 
hör mə tə la yiq təəs süb keş li yin 
tə za hü rü dü. O, ağır zəh mət ba-
ha sı na ta ri xi şəx siy yə ti mi zi özü-
mü zə qay tar dı, xal qın yad da şın-
da bü töv ləş dir di.

Va leh Ha cı lar hətt  a tər cü məy-
lə də məş ğul ol ma ğa vaxt tap dı, 
gür cü ədə biy ya tı nın la yiq li nü-
mu nə lə ri ni di li mi zə çe vir di.

Onun haq qın da tür ki yə li araş-
dır ma çı S.Al yıl maz dis ser ta si ya 
mü da fi ə edib, mo noq ra fi  ya nəşr 
et di rib.

Va leh Ha cı lar Azər bay can-
gür cü ədə bi əla qə lə ri nin in ki şa-
fın da kı xid mət lə ri nə və sə mə rə-
li fəaliy yə ti nə gö rə 1998-ci il də 
Gür cüs ta nın “Şə rəf” or de ni nə 
la yiq gö rü lüb.

Bü tün bun lar par laq və zən gin 
öm rün ya zı da və yad daş lar da 
qa lan fakt la rı dı...

***
Son gö rüş lə ri miz dən bi rin də 

de dim ki, Va leh Ha cı lar iki mil-
lə tin (türk və gür cü), üç xal qın 
(Azər bay can, türk və gür cü) oğ-
lu du. Fik rim xo şu na gəl sə də, tə-
va zö kar lı ğın dan qal ma dı, “Hə lə 
is tə dik lə ri min ço xu nu ger çək ləş-
di rə bil mə mi şəm”, - de di.

Mü ba li ğə de yil di, doğ ru dan 
da, Va leh Ha cı lar Azər bay can 
və gür cü xalq la rı ara sın da eti-
bar lı mə nə vi kör pü ya ra dan az-
say lı ay dın la rı mız dan bi riy di. 
Gür cü aşıq la rı nın ya ra dı cı lı ğı-
nın təd qi qi, gür cü-Azər bay can 
lü ğə ti nin tər ti bin də zəh mət sərf 
elə mə si bir ya na qal sın, o, gür cü 
zi ya lı eli ta sı nın ta nı dı ğı və hör-
mət bəs lə di yi şəx siy yət lər dən 
idi. 90-cı il lə rin baş lan ğı cın da 
Ba kı ya, lap elə Tür ki yə yə kö-
çə, və zi fə tu ta, ra hat ya şa ya bi-
lər di. Am ma bu nu heç ağ lı nın 
ucun dan da ke çir mə di, ək si nə, 
bel bağ la dı ğı zi ya lı la rı ət ra fı na 
top la yıb iki xalq ara sın da ta ri xi 
dost lu ğun qo run ma sı na ça lış dı. 
Son ra lar doğ ma Dar vaz da ev 
tik dir mə si də onun yurd sev gi-
si nin ni şa nə siy di.

Va leh Ha cı lar Tür ki yə nin ədə-
bi-el mi mü hi tin də yax şı ta nı nır-
dı, se vi lir di. Bu məm lə kə ti öz 
və tə ni sa yır dı, am ma qəl bin də ki 
Bor ça lı sev gi si ni heç bir şöh rə-
tə də yiş məz di. Hətt  a Tifl  is də ki  
evin də də yurd ye ri nin həs rə ti-
ni çə kir di. Son ra lar 2006-cı il də 
“Dar vaz mə zar lı ğı na” şeiri ni də 
Al lah bi lir, han sı duy ğuy la yaz-
mış dı:
Ya şa rıq, öm rü müz axar su ki mi,
Kö çə rik, so nu yox bu köç ha kö çün.
Dün ya nın yor ğun bir yol çu su ki mi,
Gə lə rik qoy nu na din cəl mək üçün. 

Va leh Ha cı lar 2010-cu ilin so-
yuq yan var gün lə rin dən bi rin-
də – öm rün alt mı şı nı ta mam-
la ma mış dün ya dan köç dü. O, 
ya rım çıq öm rü nün azı 35 ili ni 
Azər bay can mə də niy yə ti, mə-
nə viy ya tı, ədə biy ya tı xə zi nə si nə 
öz töh fə si ni ver mə yə sərf elə di. 
Gör dü yü iş lə rin san ba lı nı, miq-
ya sı nı təd qi qat çı lar hə lə bun dan 
son ra araş dı ra caq lar.

İn di Gür cüs tan da onun xa ti rə-
si nə həsr olun muş el mi ses si ya 
ke çi ri lir, əsər lə ri Azər bay can da 
və Tür ki yə də nəşr olu nur. Tür ki-
yə də onun adı nı da şı yan “Va leh 
Ha cı lar Vəq fi ” fəaliy yət gös tə rir, 
gör kəm li zi ya lı nın ger çək ləş mə-
miş ar zu la rı nı hə ya ta ke çi rir.

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Valeh Hacılar:
Axar su ömrü
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Şair Bülənt Ecevit

Tür ki yə nin gör kəm li si ya si və döv lət 
xa di mi Bü lənt Ece vit qə tiy yət li ol du-
ğu qə dər də in cə duy ğu lar la ya şa mış 
in san ki mi ta nı nır. Onun poetik ir si 

ar tıq mil yon la rın kön lün də özü nə yu va qu rub. 
Ece vi tin iki şeiri ni oxu cu la rı mı za təq dim edi-
rik.

Əl-ələ böyütdük sevgini
Birlikdə  öyrəndik səninlə
ovcumuzda ürəyi döyünən
quşa sevgini,
əl-ələ duyduq qumsalda dənizin
milyon ildə sirayət etdiyi
daşa sevgini.
tırtılları tanıdıq səninlə baharda
tırtılkən hələ sevməyi öyrəndik
sevgidən törəyən kəpənəyi,
torpağı evimiz kimi sevdik səninlə
birlikdə sevdik quru torpaqda
ev qazan köstəbəyi.
Köstəbəyindən torpağına-daşına,
tırtılından kəpənəyinə, quşuna
əl-ələ sevdik bu dünyanı.
əzabıyla, sevinciylə sevdik,
yayıyla, qışıyla sevdik
kənd-kənd ölkə-ölkə.
Göylər kimi bürüdü dünyanı
yağış kimi sızdı dünyaya
dünya qədər oldu sevgimiz.
əl-ələ böyüdüb əl-ələ dərdik,
əl-ələ dərib insana verdik,
verdikcə çoxalan sevgimizi.

Sabah
nəsə olacaq sabah
duruşundan bəlli,
çöldəki atların
buludların qaçışından bəlli,
qazmasından köstəbəklərin torpağı
qarışqaların təlaşından bəlli.
nəsə olacaq sabah
bəlkə bir tumurcuq,
bəlkə bir ağacın düşən yarpağı
bəlkə də bir çocuq.
yaxşı görə bilməsək də uzağı
quşların uçuşundan bəlli,
nəsə olacaq sabah - 
o biri gündən önəmsiz, 
sabahkından önəmli.

Mao Tse Dunun şeiri
Çi nin məş hur döv lət xa di mi, Çin Xalq 

Res pub li ka sı nın qu ru cu su Mao Tse-
Dun kom mu nist ide ya la rı nın qız ğın 
təb li ğat çı sı və möh kəm ira də li si ya si 

rəh bər ol maq la ya na şı poetik ru ha da ma lik 
olub. Onun qə lə mə al dı ğı şeir lər öz öl kə sin-
də çap olu nub və bir çox xa ri ci dil lə rə çev ri lib. 
Maonun poetik ir sin dən iki şeiri oxu cu la ra 
təq dim edi rik. 

***
Qərb küləyi soyuq əsir, uzaqdan,
Donmuş havada, 
    Səhərin Ay ışığında fi t çalır külək,
    Səhərin Ay işığında,  
Atların ayaq səsləri taqqıldayır
Və şeypur səsləri susur.

Çətin keçiddə dəmir  mühafi zəçi var demə,
Bu gün bircə addımda çıxacağıq zirvəyə,
     Zirvəni keçəcəyik!
Orada dağlar dəniz qədər mavi 
Və batan Günəş qan kimidir.

***
Uzaqlarda doqquz irmaq axır,
Başdan-başacan ölkədə,
Qıvrım-qıvrım dəmiryolları
Güneydən-quzeyə.
Yağış dumanlı, çiskinli, bulantıq,
Tısbağa, İlan təpəsi
Yol vermir uca irmağa.
Sarı durna uçub gedib
Hansı tərəfə, kim bilir?
Səyyahlara təkcə ev qalar.
Coşğun suların şərəfi nə qalxır qədəhim,
Ucalan dağlarla coşanda qəlbim.

Çapa hazırladı: NƏRİMAN

Bu duanı məş hur 
fran sız ya zı çı sı 
Antuan de Sent-
Ekzüperi hə ya-

tı nın ən ağır gün lə ri nin bi rin də 
ya zıb. Ya zı çı nın qə lə mə al dı ğı sə-
tir lər mü hüm mə sə lə lər dən bəhs 
edir, in sa nın qəl bi nə və ağ lı na 
də rin tə sir gös tə rir.

“İla hi, sən dən mö cü zə və il ğım 
yox, ya şa dı ğım hər gün üçün güc 
is tə yi rəm. Mə nə ki çik ad dım lar la 
ye ri mək ba ca rı ğı nı öy rət.

Adi gün lə rin qar ma qa rı şıq lı ğın-
da mə nə kəşfl  ər və təc rü bə lər üzə-
rin də vax tın da da yan maq üçün 
mü şa hi də apar maq, fə ra sət li ol-
maq qa bi liy yə ti ver.

Mə nə ömür möh lə tim dən düz-
gün is ti fa də et mə yi öy rət. Mə nə 
əsas və ikin ci də rə cə li şey lə ri ayırd 
et mək üçün in cə du yum bəxş elə.

Hə yat da uç ma maq və sü rün mə-
mək, gü nün axa rı nı ağıl la nə za rət-
də sax la maq, zir və lə ri və ən gin-
lik lə ri gör mək, ara da bir sə nət dən 
zövq al ma ğa vaxt tap maq üçün mə-
nə təm kin, ən da zə gü cü bəxş elə.

Mə nə ar zu la rın yar dım la çin ol-
ma dı ğı nı dərk elə mək də kö mək 
gös tər. Nə keç miş haq qın da, nə də 
gə lə cək lə bağ lı ar zu lar is tə yi rəm. Bu 
an bur da ol maq da, hə min mə qa mı 
ən va cib an ki mi qə bul elə mək də 
yar dı mı nı məndən əsir gə mə.

Mə ni hə yat da hər şe yin asan ol-
du ğu ba rə də sa də lövh inam dan 
qo ru. Çə tin lik lə rin, məğ lu biy yət lə-
rin, sü qut la rın və uğur suz luq la rın 
yal nız hə ya tın tər kib his sə si ol du-

ğu nu, on la rın sa yə sin də in ki şaf et-
di yi mi zi və ka mil ləş di yi mi zi dərk 
et mək üçün mənə ay dın zə ka ver.

Mə nə tez-tez qəl bin ağıl la mü ba-
hi sə et di yi ni xa tır lat.

Ya nı ma va cib mə qam da mə nə 
hə qi qə ti de mə yə cə sa rə ti ça tan, 
am ma bu nu sev giy lə elə yən bir 
adam gön dər.

Bi li rəm ki, hər han sı təd bir gör mə-
yən də bir çox mə sə lə lər öz həl li ni ta-
pır. Ona gö rə də mə nə dö züm öy rət.

Dost lu ğa nə qə dər eh ti ya cı mız 
ol du ğu nu bi lir sən. Mə nə ta le yin 
bu ən gö zəl və ən də yər li bəx şi şi nə 
la yiq ol maq im ka nı ver.

La zı mi mə qam da, la zı mi vaxt-
da, la zı mi yer də, söz lə və söz süz 
ki mə sə eh ti yacı olduğu hə ra rə ti 
ver mək üçün mənə zən gin fan ta-
zi ya ver.

Mə ni hə ya tın lap di bin də olan 
kəs lə rə kö mək et mə yi ba ca ran in-
sa na çe vir. Mə ni hə yat da nə yi sə 
itir mək qor xu sun dan qo ru.

Mə nə özü mə ar zu la dı ğı mı yox, 
hə qi qə tən la zım ola nı ver.

Mə nə ki çik ad dım lar la irə li lə-
mək ba ca rı ğı nı öy rət”.

İki cümləlik hekayələr
Si zi hə yə can lan dı ran hər han sı əh va la tı baş qa la rı na çat dır maq 

üçün heç də hə mi şə çox lu söz ax ta rıb tap ma ğa eh ti yac yox dur. 
İn sa nın tə xəy yü lü müəl li fi n de mə dik lə ri ni da ha yax çı çat dır-
ma ğa qa dir dir. İki cüm lə dən iba rət he ka yə lə rin tim sa lın da bu-

nu ay dın gör mək olar.

Reyc Ma löst röm
İrə li lə yiş

Mə nim və psi xiat rı mın hə ya tın-
da bö yük irə li lə yiş baş ver di. İn di 
səs lə ri o da eşi dir.

Mitç Bre şiani
Tən ha hə yat

Sən tək ya şa yan da işı ğın qə fi l 
sön mə sin dən qor xur san. Am ma 
iş ğın qə fi l yan ma sı sə nin üçün 
göz lə nil məz de yil.

Ka tie
Yax şı qon şu lar

Lo ra və Con, de mək olar, al tı ay 
bir gə ya şa mış dı lar. Bu gün Lo ra öz 
çar da ğı na apa ran qan lı iz lə ri gö rən-
də dərk elə di ki, ar tıq tək ya şa mır.

Laura Do nel li
Sa də cə nə fəs al

O, ağır-ağır və ta qət siz hal da 
xəs tə xa na kres lo su na çök dü və 
ana sı nın ne cə dün ya sı nı də yiş mə-
si nə bax dı. Özü nü ta nı yan dan bə ri 
ilk də fə hiss elə di ki, nə ha yət, nə-
fəs ala bi lər.

Alek san der Er nes to

Özüm lə söh bət lər
Ye ni dən tək qa lan da tez-tez sa-

də cə eşit di yim səs lər dən zövq al-
maq üçün  özüm lə da nış dı ğım dan 
xə bər tut dum. Am ma at ma ca la rı-
ma ve ri lən ca vab la rı eşi dən də tez-
lik lə bun dan əl çək dim. 

Qrey Har lou
Ma sa və otaq

Va li deyn lə rim ba cı mı da ha bi-
zim lə ye mək is tə mə di yi nə, öz 
ota ğı na çə ki lib qa pı nı bağ la dı ğı-
na gö rə, qa pı dan aç dı ğı də lik dən 
ye di rir lər.

On lar dan bu nun sə bə bi ni so-
ru şan da de dilər ki, ikin ci ba cı nın 
ba şı na gə lən lər onun na ra zı lı ğı na 
sə bəb olub.

Va lek
Ye ni dən ev də

“Əzi zim, qa yıt mı san?” – Ar-
xam da qo naq ota ğı nın qa pı sı açı-
lan da so ruş dum. Ca va bın da qu la-
ğı mın di bin də ra zı lıq do lu “yox” 
sö zü eşit dim.

Antuan de Sent-Ekzüperinin 
naməlum duası
Da hi lə rin qə ri bə 
hə rə kət lə ri

Be lə bir fi  kir var ki, is te-
dad lı adam la ra çox şey lər, 
da hi lə rə isə, de mək olar, 
hər şe yi ba ğış la yır lar. Bir 

çox qə ləm adam la rı həd dən ar tıq 
qə ri bə hə rə kət lə ri il ə yad daş lar da 
qa lıb lar. Hətt  a bə zi lə ri nin ağ la gəl-
məz xa siy yət lə ri on la rın ki tab la rın-
dan da məş hur dur. Ni ko lay Qo qo-
lun əsəb tut ma sın dan son ra “Ölü 
can lar” əsə ri nin ikin ci cil di nin əl-
yaz ma sı nı yan dır dı ğı nı kim xa tır-
la mır? Han ter Tomp so nun özü nü 
nar ko ti kə olan hə və si və xo şa gəl-
məz hə rə kət lə ri ilə təs vir elə mə si 
isə çox la rı na mə lum dur. Bu cür xa-
rak ter ciz gi lə ri nə ma lik olan ya zı çı-
la rın bir ne çə si ilə si zi ta nış edi rik.

  Ni ko lay Qo qol Mosk va da kı 
evi nin bu xa rı sın da “Ölü can-
lar”ın da va mı nı əsə bi və ziy-
yət də yan dı rıb. Əsə ri n ikin ci 
cil di xid mət çi si Sem yo nun 
“Əl yaz ma nı məhv elə mə yin” 
yal va rı şı al tın da ya nıb kü lə 
dö nüb.

  Alek sandr Dü ma bir də fə 
duel də iş ti rak edib. Hə min 
duel də iş ti rak çı lar püşk atır-
dı lar, udu zan özü nü öl dür mə-
li idi. Dü ma udu zub və qay-
da ya əməl et mək üçün qon şu 
ota ğa ke çib. Ora da atəş sə si 
eşi di lib, son ra isə Dü ma duel 
iş ti rak çı la rı nın ya nı na qa yı-
dıb və de yib: “Atəş aç dım, am-
ma hə dəf dən ya yın dım”.

  Uil yam Ber rouz ax şam məc-
lis lə ri nin bi rin də qo naq la rı 
hey rət lən dir mək qə ra rı na gə-
lib. Ya zı çı öz oğ lu nun ba şı na 
qo yul muş al ma nı vu ran ox-
çu Vil helm Tel lin hə rə kə ti ni 
tək rar la maq is tə yib. Ber rouz 
ar va dı Coan Voll me rin ba şı na 
stə kan qo yub və pis to let dən 
atəş açıb. Gül lə ar va dı nın ba-
şı na də yib və nə ti cə də qa dın 
dün ya sı nı də yi şib.

  Ma ri na Sve ta ye va nı İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə si baş la nan-
dan son ra Ta ta rıs ta nın Ye la-
bu qa şə hə ri nə gön də rib lər. 
Ona əş ya la rı nı yı ğış dır maq da 
Bo ris Pas ter nak kö mək edib. 
Pas ter nak ça ma da nı bağ la maq 
üçün ip gə ti rib və onun möh-
kəm li yi ni yox la ya-yox la ya za-
ra fat la de yib: “İs tə yir sən, özü-
nü as, tab gə ti rər”. Son ra lar 
Pas ter na ka xə bər ve rib lər ki, 
Sve ta ye va Ye la bu qa da özü nü 
məhz hə min ip lə asıb. 

  1835-ci il də Qal ley ko me ti Yer 
kü rə si nin ya xın lı ğın da uçur-
muş. Ko me tin Ye rə lap ya xın-
laş dı ğı gün dən iki həf tə son-
ra ya zı çı Mark Tven dün ya ya 
gə lib. 1909-cu il də o, ya zır dı: 
“Mən bu dün ya ya ko met lə 
gəl mi şəm, növ bə ti il ko met 
gə lən də də çı xıb ge də cə yəm”. 
Elə be lə də ol du: Mark Tven 
1910-cu il ap re lin 21-də ko me-
tin Ye rə ya xın laş ma sı nın sə hə-
ri gü nü dün ya dan köç dü.



Ali- həz rət lə ri ni zə er mə ni lə-
rin Azər bay can dan kö çü rül mə-
si üçün tət biq edi lən üsul lar  və 
on la rın in di bi zim vi la yət lər də 
yer ləş di ril mə si ba rə də mə nim 
va si təm lə da ha mö tə bər mə lu-
mat ve ril mə li dir.

Hə min mə sə lə üz rə mə nə mə-
lum olan hə qi qət bu dur: pol kov-
nik La za rev özü nü bu mü ha-
cir li yin əsas təş vi qe di ci si sa yıb, 
bu ba rə də, bi zə mə lum ol du ğu 
ki mi, öz fi k ri ni ki fa yət qə dər aş-
kar, la kin əsas sız izah edib, ona 
gö rə ki, bu nun la bağ lı er mə ni lə-
rin heç bir an la yı şı yox idi, on lar 
tək cə Ru si ya ya eti bar et mək lə və 
onun qa nun la rı al tın da ol maq 
ar zu su ilə hə rə kət edir di lər.

Trak tat on la ra bu nun üçün tam 
hü quq ve rir di. Kö çü rül mə za ma-
nı kn yaz Ar qu tins ki, Qa ma zov 
fəal ol muş lar, ta be lik lə rin də ki 
di gər za bit lər isə ar tıq on la rın tə-
si ri al tın da hə rə kət edir di lər. Pol-
kov nik La za rev yal nız ol duq ca 
yer siz bə yan na mə lər uy dur maq, 
ni za mi er mə ni kö nül lü qo şun la-
rı for ma laş dır maq ba rə də dü şü-
nür, bu nun la be lə, xoş niy yət lə 
də ol sa, hətt  a öz rəh bər li yində 
olan Qa ra ba ğı və di gər vi la yət-
lə ri öz dairə si nə da xil et mək ba-
rə də fi  kir lə şir di, am ma ora lar da 
çox dan ya ra dıl mış tə si sat la ra 
xü su si sə la hiy yət ve ri lə bil məz-
di. Kn yaz Ar qu tins ki bir ne çə 
də fə ya ra maz rəf ta rı, ne cə lov ğa, 
yün gül və fay da sız ol ma sı ba rə-
də ona irad bil di rib. Pol kov nik 
La za re vin bü tün baş qa iş lə ri də 
bu cür ol ub və on lar ba rə də ge niş 
da nış ma ğa dəy məz. Yal nız bu nu 
əla və et mək la zım dır ki, o, mə na-
sız adam dır, la kin poz ğun de yil, 
döv lət pul la rı nı xəl və ti mə nim-
sə mək və qəs dən zə rər vur maq 
niy yə ti yox dur.

Ur mi ya dan gə lən lə rə pul 
müavi nə ti pay la nan da bir çox 
qa rı şıq lıq lar baş ver miş di, la-
kin sui-is ti fa də ol ma mış dı: 
yox sul la ra az, var lı la ra çox ve-
ril miş di. Bu, ona gö rə baş ver-
miş di ki, qo şun la rı mız hə min 
əya lə ti tə lə sik tərk et miş di lər. 
On lar tə ləs miş,  araş dır ma dan 
hə rə kət et miş di lər və odur ki, 
düz gün pay lan ma mış pul gəl-
mə lə rə az kö mək et di. Bu, ye ri 
gəl miş kən, mə nə mə lum olan 
ye ga nə ha di sə dir.

Kö çü rül mə za ma nı be lə olub, 
la kin on la rın biz də, ye ni yer lər-
də yer ləş di ril mə si za ma nı hər 
şey mə na sız, fər siz və qüsurlu 
şə kil də ye ri nə ye ti ri lib.

1. Er mə ni lə rin çox his sə si mü-
səl man mül kə dar la rı nın tor-
paq la rın da məs kun laş dı rı lıb. 
Bu na yay da yol ver mək olar dı. 
Tor paq sa hib lə ri nin, mü səl-
man la rın çox his sə si köç dü-
şər gə lə rin də və baş qa din li yad 
gəl mə lər lə az əla qə sax la yıb.

2. Odun tə da rük edil mə-
yib və kö çü rü lən lə rin eti bar-
lı yer ləş di ril mə si üçün di gər 
yer lər ay rıl ma yıb. Bü tün 
bun lar vax tın da əl dən ve-
ri lib. Bu il səh vi dü zəlt mək 
gec dir. Kö çü rü lən lər öz lə ri 
da rıs qal lıq da dır lar və mü-
səl man la rı sı xış dı rır lar, on-
lar isə haq lı ola raq na ra zı lıq 
edir lər. Ali -həz rət lə ri ni zə 
mə lum dur ki, ümu miy yət lə, 
bu ra da kı sa kin lə rin ha mı-
sı köç kün he sab edil mə li dir, 
çün ki on la rın ha mı sı sər dar 
tə rə fin dən mü ha ri bə vax tı 
kö çü rü lüb və yoxsul və ziy-
yət də dir lər.

3. Döv lə tin pul yar dım la-
rı ta ma mi lə ağıl sız şə kil də 
pay la nıb: eh ti ya cı olan la rın 
sa yı və ki mə nə qə dər la zım 
ol ma sı ba rə də düz gün mə lu-
mat ol ma dan, di lən çi lər ki mi, 
hərəyə bir-iki rubl pay la mış-
lar. Bir də fə lik ve ri lən 25 rubl 
müx tə lif vaxt lar da his sə-his-

sə ve ri lən məb ləğ dən on də fə 
əhə miy yət li dir. Heç bir ümu-
mi təd bir, mə sə lən, cə miy yə-
tin sax lan ma sı, ha be lə, gə lən 
ilin əki ni üçün ta xıl alın ma sı 
və di gər bu ki mi təd bir lər gö-
rül mə yib.

Ali- həz rət lə ri ni zə kö çür mə 
ko mi tə si nin əhə miy yət siz hə-
rə kət lə ri ni gös tər mək lə, əda-
lət na mi nə qeyd et mə li yəm 
ki, əgər ora da qa bi liy yət li 
adam lar da otur say dı lar, bö-
yük çə tin lik çə kər di lər. Vi la-
yət ida rə sin də hətt  a hə lə Ara-
zın o ta yın da kı tor paq la rın və 
kənd lə rin təx mi ni si ya hı sı da 
yox dur. Ara zın bu tə rə fi n də ki 
ma hal lar da da hə lə sa kin lə rin 
sa yı mə lum de yil. Ma li ka nə-
lər dən söz aç ma ğa dəy məz: 
nəyin ki mə məx sus ol du ğu nu 
heç kəs bil mir. Be lə lik lə, ko-
mi tə is ti fa də et mə li ol du ğu la-
zı mi mə lu mat la rı heç yer dən 
ala bil mə yib. Bu ra da kı vi la yət 
rəisi de yir ki, o, ye ni gəl miş 
er mə ni lə rin ço xu nu Ara zın o 
tə rə fi  nə kö çür mək is tə yir di, la-
kin er mə ni lər ali həz rət lə ri niz-
dən on la ra əv vəl cə yer ləş di ril-
dik lə ri yer lər də qal ma ğa ica zə 
ver mə yi xa hiş et miş lər,  bu na 
da si zin ra zı lı ğı nı zı al mış lar. 
Bu nun la be lə, pod pol kov nik 
kn yaz Ar qu tins ki hə min təd-
bi rin gö rül mə si nin müm kün 
ola ca ğı na ümi di ni itir mir. Hə-
min mə mur özü nün ida rəet mə 
ba ca rı ğı na və sə da qə ti nə gö rə 
rəh bər li yin tam eti ma dı na la-
yiq dir.

Ye ni kö çü rü lən lə rə yar dım 
üçün 30 min rubl gü müş  və 
2 min qı zıl əş rə fi tə yin edi-
lib və ar tıq bun dan xey li cid-
di şəkildə is ti fa də edi lə cək. 
Əgər ali- həz rət lə ri niz ən ya-
xın vaxt da hə min mə sə lə ilə 
əla qə dar iki qat ar tıq və sait 
ayır maq ba rə də qə rar ver sə , 
hə min gəl mə lə rin ri fa hı nı ta-
ma mi lə sa bit ləş di rər di niz. 
Yal nız yar dım tə ləb edən lə rin 
sa yı nı öz-öz lü yü nüz də tə səv-
vür edin, son ra lar on la rın ha-
mı sı  xə zi nə yə ver gi ödə yə cək. 
Ru si ya da bu say da adam la rın 
or ta ver gi qiy mə ti lə mü qa yi sə 
edin və ali -həz rət lə ri ni zin bu 
mə sə lə yə ayır dı ğı bü tün məb-
ləğ onun gə tir mə li ol du ğu 
fay da ilə mü qa yi sə də nəin ki 
mö tə dil, hət ta cü zi gö rü nə-
cək. Bil mi rəm, ali-həz rə ti ni zə 
hə min mə sə lə məhz bu nöq-
te yi-nə zər dən təq dim edil miş-
dir mi və siz onu bə yə nə cək si-
niz mi?

Yar dı mın xə zi nə dən heç bir 
xərc tə ləb et mə yən da ha bir mü-
hüm mən bə yi sər dar mal-qa ra sı 
ola bi lər, ha zır da on la rın sa yı 30 
min ba şa ya xın dır. Vax ti lə sər-
dar tə rə fi n dən sa kin lə rə ver gi 
öh də li yi ki mi, sax la maq üçün 
pay lan mış dı. Sər dar sa hib kar 
ki mi on lar dan öz növ bə sin də 
yağ, yun, ba la ar tı mı və baş qa 
şey lər alır dı. Hə min mal-qa ra nın 
möv cud lu ğu ba rə də çox la rın-
dan eşit mi şəm və vi la yət ida rə 
he yə ti nin üzv lə ri Pet ri kov dan 
və Men doks dan eşit dik lə rim lə 
qə na ə ti mi qə ti yə qin ləş dir mi-
şəm. Hə min sər dar tə sər rü fa tı nı 
da vam et dir mək xə zi nə üçün sə-
mə rə li de yil və bi zim in zi bat çı lı-
ğı mız da sa də cə müm kün he sab 
olun mur. Bu nu la be lə, hə min 
mal-qa ra nın köç kün lə rə pay lan-
ma sı on la rın tə sər rü fa tı nı his so-
lu na caq də rə cə də ge niş lən di rər 
və yax şı laş dı rar.

Vi la yət rəisi nin tər cü mə çi si 
Mir zə Ta tus ta nın mış fı rıl daq çı-
dır, la kin ona bu iş ba rə də heç 
bir tap şı rıq ve ril mə yib; ey ni lə 
onun qar da şı, Sür mə li ma ha-
lı nın rəisi də  ha mı nın ta nı dı ğı 
ya ra maz dır, in di mən onun ba-
rə sin də söz gə li şi xa tır la dı ram, 
la kin kö çü rül mə za ma nı o da 
heç nə yə qa rış ma yıb.

Köç kün lə rin yer ləş di ril mə-
si nə in di rəh bər lik edən lə rin, 
xü su si lə kn yaz Ar qu tins ki nin 
səy lə rin dən çox şey göz lə mək 
la zım dır; ar tıq o, yə qin ki, öz sə-
lə fi  ma yor Vla di mi ro vun səhv-
lə rini tək rar la ma ya caq.

Ey ni za man da biz onun la 
mü səl man la rı ne cə inan dı ra-
ca ğı mız ba rə də çox dü şü nür-
dük. On la rı in di ki çə tin lik lər lə 
ba rış dı rıb ne cə inan dı raq ki, 
bu, uzun müd dət da vam et mə-
yə cək və er mə ni lə rin ilk də fə 
bu ra xıl dıq la rı tor paq la rı hə-
mi şə lik zəbt edə cək lə ri ba rə də 
mü səl man la rın qor xu su nu ne cə 
ara dan qal dı raq. Bu ba rə də po-
lis meys te rə, ida rə he yə ti üzv lə-
ri nə və bu ra da mə nim ya nım da 
ol muş xan la ra da de mi şəm.

Əgər ali -həz rət lə ri niz bu ra bir 
ne çə mə mur gön dər mə si ni Tifl  is 
döv lət eks pe di si ya sı na tap şır sa-
nız hə qi qi xe yir xah lıq edər si niz. 
Bu ra da iş gör mə li olan bir  kəs, 
hətt  a mir zə, tər cü mə çi  be lə yox-
dur. Be lə dü şü nü rəm ki, bu nun 
üçün Tifl  is də ki er mə ni mək tə bin-
dən bir ne çə şa gird seç mək olar.

Ye nə də kö çü rü lən lər mə sə-
lə si nə qa yı daraq, he sab edi rəm 
ki, on lar bi zim Gür cüs tan er-
mə ni lə rin dən, xə zi nə yə heç bir 
fay da ver mə yən al ver çi lər dən 
xey li fay da lı dır lar, İran dan kö-
çən lə rin çox his sə si sə nət kar lar 
və əkin çi lər dir.

1828-ci il
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Bu il yan va rın 4-də pol yak əsil li ta nın mış 
rus dra ma tur qu, ya zı çı sı və dip-
lo ma tı Alek sandr Ser ge ye viç 
Qri bo ye do vun (1795-1829) 

ana dan ol ma sın dan 220 il öt dü. O, 1818-ci 
il də rus mis si ya sı nın ka ti bi ki mi İra na 
gön də ri lib və bu ra da iki il iş lə yib. 1821-
ci il də İran dan qa yıt dıq dan son ra Qaf-
qaz qo şun la rı nın ko man da nı ge ne ral 
A.Yer mo lo vun rəh bər lik et di yi or du-
nun dip lo ma tik ka ti bi və zi fə si nə tə-
yin edi lib.
1826-cı il də çar ha ki miy yə ti tə rə fi n-
dən de kab rist lə rin işi üz rə həbs edi-
lən Qri bo ye dov gü na hı sü bu ta ye ti-
ril mə di yin dən azad lı ğa bu ra xı lıb və 
ye ni dən Qaf qa za qa yı da raq dip lo mat 
və zi fə sin də ça lı şıb. O, 1827-ci il də 
Tür ki yə ilə İran ara sın da da nı şıq lar-
da va si tə çi ki mi çı xış edib, 1828-ci il də 
İran la im za la nan Türk mən çay mü-
qa vi lə si nin ha zır lan ma sın da iş ti rak 
edib. Bun dan son ra isə İran da rəs-
mi sə fi r tə yin edi lən Qri bo ye dov 
elə hə min il də Teh ran da sə fi r lik 
bi na sın da qət lə ye ti ri lib və 
me yi ti Tifl  i sə apa rı lıb.
A.Qri bo ye do vun er mə ni lə-
rin Azər bay can tor paq la rı na 
kö çü rül mə pro se si ni izah edən bu 
mək tu bu nu oxu cu la rı mız üçün ma raq lı 
ola ca ğı nı nə zə rə ala raq təq dim edi rik. 

Nə ri man
ƏB DÜL RƏH MAN LI

sə ve ri lən məb ləğ dən on də fə 
əhə miy yət li dir. Heç bir ümu-
mi təd bir, mə sə lən, cə miy yə-
tin sax lan ma sı, ha be lə, gə lən 
ilin əki ni üçün ta xıl alın ma sı 
və di gər bu ki mi təd bir lər gö-
rül mə yib.

ko mi tə si nin əhə miy yət siz hə-
rə kət lə ri ni gös tər mək lə, əda-
lət na mi nə qeyd et mə li yəm 
ki, əgər ora da qa bi liy yət li 
adam lar da otur say dı lar, bö-
yük çə tin lik çə kər di lər. Vi la-
yət ida rə sin də hətt  a hə lə Ara-
zın o ta yın da kı tor paq la rın və 
kənd lə rin təx mi ni si ya hı sı da 
yox dur. Ara zın bu tə rə fi n də ki 
ma hal lar da da hə lə sa kin lə rin 
sa yı mə lum de yil. Ma li ka nə-
lər dən söz aç ma ğa dəy məz: 
nəyin ki mə məx sus ol du ğu nu 
heç kəs bil mir. Be lə lik lə, ko-
mi tə is ti fa də et mə li ol du ğu la-
zı mi mə lu mat la rı heç yer dən 
ala bil mə yib. Bu ra da kı vi la yət 
rəisi de yir ki, o, ye ni gəl miş 
er mə ni lə rin ço xu nu Ara zın o 
tə rə fi  nə kö çür mək is tə yir di, la-
kin er mə ni lər ali həz rət lə ri niz-
dən on la ra əv vəl cə yer ləş di ril-
dik lə ri yer lər də qal ma ğa ica zə 
ver mə yi xa hiş et miş lər,  bu na 
da si zin ra zı lı ğı nı zı al mış lar. 

il yan va rın 4-də pol yak əsil li ta nın mış 
rus dra ma tur qu, ya zı çı sı və dip-
lo ma tı Alek sandr Ser ge ye viç 
Qri bo ye do vun (1795-1829) 

ana dan ol ma sın dan 220 il öt dü. O, 1818-ci 
il də rus mis si ya sı nın ka ti bi ki mi İra na 
gön də ri lib və bu ra da iki il iş lə yib. 1821-
ci il də İran dan qa yıt dıq dan son ra Qaf-
qaz qo şun la rı nın ko man da nı ge ne ral 
A.Yer mo lo vun rəh bər lik et di yi or du-
nun dip lo ma tik ka ti bi və zi fə si nə tə-

1826-cı il də çar ha ki miy yə ti tə rə fi n-
dən de kab rist lə rin işi üz rə həbs edi-
lən Qri bo ye dov gü na hı sü bu ta ye ti-
ril mə di yin dən azad lı ğa bu ra xı lıb və 
ye ni dən Qaf qa za qa yı da raq dip lo mat 
və zi fə sin də ça lı şıb. O, 1827-ci il də 
Tür ki yə ilə İran ara sın da da nı şıq lar-
da va si tə çi ki mi çı xış edib, 1828-ci il də 
İran la im za la nan Türk mən çay mü-
qa vi lə si nin ha zır lan ma sın da iş ti rak 
edib. Bun dan son ra isə İran da rəs-
mi sə fi r tə yin edi lən Qri bo ye dov 
elə hə min il də Teh ran da sə fi r lik 
bi na sın da qət lə ye ti ri lib və 

kö çü rül mə pro se si ni izah edən bu 
mək tu bu nu oxu cu la rı mız üçün ma raq lı 
ola ca ğı nı nə zə rə ala raq təq dim edi rik. 
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da si zin ra zı lı ğı nı zı al mış lar. 
Bu nun la be lə, pod pol kov nik 
kn yaz Ar qu tins ki hə min təd-
bi rin gö rül mə si nin müm kün 
ola ca ğı na ümi di ni itir mir. Hə-
min mə mur özü nün ida rəet mə 
ba ca rı ğı na və sə da qə ti nə gö rə 
rəh bər li yin tam eti ma dı na la-
yiq dir.

la kin kö çü rül mə za ma nı o da 
heç nə yə qa rış ma yıb.

Köç kün lə rin yer ləş di ril mə-
si nə in di rəh bər lik edən lə rin, 
xü su si lə kn yaz Ar qu tins ki nin 
səy lə rin dən çox şey göz lə mək 
la zım dır; ar tıq o, yə qin ki, öz sə-
lə fi  ma yor Vla di mi ro vun səhv-
lə rini tək rar la ma ya caq.

Ey ni za man da biz onun la 

da si zin ra zı lı ğı nı zı al mış lar. 
Bu nun la be lə, pod pol kov nik 
kn yaz Ar qu tins ki hə min təd-Qriboyedov 

ermənilər haqqında
Er mə ni lə rin Per si ya dan (İran dan) bi zim
vi la yət lə rə kö çü rül mə si haq qın da mək tub



Tə bii sa rı şın
Ni kol Ma ri Kid man 1967-ci il iyu-

nun 20-də Ha vay ada la rı nın mər kə-
zin də, Ho no lu lu şə hə rin də ana dan 
olub. Va li deyn lə ri əs lən Avst ra li ya-
dan dır lar. Ni ko lun ata sı mü tə xəs sis 
ki mi, Ame ri ka ya xər çəng hü cey rə-
lə ri ni araş dır maq üçün gə lib. Gə lə-
cək akt ri sa nın 4 ya şı olan da ailə si ilə 
bir lik də və tə nə qa yı dıb. Avst ra li ya-
da ata Kid man Sid ney Tex ni ki Uni-
ver si te ti nə işə də vət olu nub. Ni kol 
isə çox dan kı ar zu su nu real laş dı rıb 
və ba let kurs la rı na ya zı lıb. Ba le tə və 
in cə sə nə tə olan ma ra ğı onu Avst ra li-
ya Gənc lər, da ha son ra isə Fi lip St rit 
Teat rı na gə ti rib. Bu ra da vo kal sə nə-
ti ni və teatr ta ri xi ni öy rə nən akt ri sa 
ana sı nın xəs tə li yi üzün dən təh si li ni 
ya rım çıq qo yub-- süd və zi xər çən-
gin dən əziy yət çə kən ana sı na qul luq 
et mək üçün mək təb dən ay rı lıb.

Son ra lar sa çı nı kü rən rən gə bo-
ya yan akt ri sa ana dan gəl mə sa rı-
şın dır. İlk vaxt lar Kid man, saç-
la rı nın və də ri si nin rən gi nə gö rə 
utan dı ğı nı və fərq lən mək is tə di-
yi ni giz lət mə yib.

Bir də fə Ame ri ka da
İlk də fə akt ri sa ek ran la ra 1982-ci 

il də çı xıb. 15 yaş lı Ni kol Pet Uil so-
nun “Bop Girl” kli pin də çə ki lib. 
80-ci il lər də “Ve lo si ped li qul dur-
lar”, “Rəqs edən köl gə lər ge cə si” 
və “Yə hər lən miş kü lək” fi lm lə rin-
də ya rat dı ğı ob raz lar  və tə nin də 
ona bö yük po pul yar lıq qa zan dı rıb. 

1988-ci il də “Züm rüd şə hər” 
fi l min də ki ro lu na gö rə Kid man 
Avs ta ril ya Ki no İns ti tu tu nun “Ən 
yax şı ikin ci plan akt ri sa sı” mü-
ka fa tı nı qa za nıb. Tez lik lə  “Banq-
kok-Hil ton” se rialı na də vət alan 
akt ri sa Tailand da ya lan çı itt  i ham-
lar la həbs olu nan və ölüm cə za-
sı na məh kum edi lən avst ra li ya lı 
tu ris tin ob ra zı nı can lan dı rıb. Kid-
ma nın ifa sı nəin ki ta ma şa çı la rı, 
tənq di çi lə ri də va leh edib və se rial 
bir çox öl kə lər də nü ma yiş olu nub. 

“Ölü sa kit lik” tril le rin də can lan-
dır dı ğı Rey İnq ram ob ra zı  akt ri sa ya 
dün ya şöh rə ti gə ti rib. 1989-cu il də 
işıq üzü gö rən “Va riety” jur na lı Kid-
man haq qın da ya zır dı: “Bü tün fi lm 
ər zin də ta ma şa çı gö zü nü Kid man-
dan çəkə bil mir. Onun ifa sı ob ra za 
ener ji və ruh ve rir”. Film dün ya pro-
ka tın da da is tə di yi nə ti cə ni əl də edir. 
Ya ra dı cı və tex ni ki he yət Avst ra li ya-
dan ol sa da, “Ölü sa kit lik” Ni ko lun 
ilk Hol li vud la yi hə si olur. İlk fi l min 
uğu run dan son ra Kid man Ame ri ka 
ki no su na inam lı ad dım lar la da xil 
olub. 

Hol li vu da də vət alan akt ri sa 
“İl dı rım gün lə ri” fi l min də gə lə-
cək hə yat yol da şı Tom Kruz la tə-
rəf-mü qa bil olub.

1991-ci il də çə kil di yi “Bil li Bat-
qeyt” fi l min də ki ro lu na gö rə Kid-
man “ən yax şı ikin ci plan akt ri sa-
sı” ki mi “Qı zıl qlo bus”a na mi zəd 
gös tə ri lib. 

10 il lik ev li lik
Tom Kruz və Ni kol Kid man 

“İl dı rım gün lə ri” fi l mi nin çə ki liş 
mey dan ça sın da ta nış olub lar. 28 
yaş lı və ki fa yət qə dər po pul yar 
Kruz, 23 yaş lı və Hol li vud da ye-
ni cə “ad dım atan” Kid ma na elə 
ilk ba xış da aşiq olub. Kid man la 
ta nış olan da ar tıq ev li olan Kruz 
hə yat yol da şı Mi mi Ro cers dən 
bo şa nıb. Ni kol  və Tom 1990-cı 
il, Mi lad bay ra mı ərə fə sin də ev-
lə nib lər.

Cüt lü yün mü na si bət lə ri mət buat 
üçün əsl xə bər qay na ğı na çev ri lib. 
Kruz “Bil li Bat qeyt”in çə ki liş lə ri 
üçün Nyu-Yor ka ge dən Kid ma na 
mər mər dö şə mə li ma şın-ev hə diy-
yə edib. Bir il son ra al dı ğı şəx si təy-
ya rə si nə isə “Şi rin Nik” adı nı ve rib.

Kruz və Kid man xoş bəxt ailə nin 
aça rı sa yı lan öv lad sa rı dan əziy-
yət çə kib lər. Hə kim lə rin səy lə ri nə 
bax ma ya raq, Ni kol ha mi lə qa la bil-
mə yib. 1992-ci il də cüt lük İza be la 
Ceyn, 1995-ci il də isə Kon nor En to-
ni ni öv lad lı ğa gö tü rüb.

Kub ri kin fi l mi və ay rı lıq
1998-ci il də Lon do na kö çən cüt-

lük Sten li Kub ri kin “Ge niş bağ lan-
mış göz lər lə” fi l mi nə də vət alıb. Bir 
da ha ey ni fi lm də bir lik də çə kil mə-
yə cək lə ri nə söz ve rən akt yor-
lar Kub ri kin xa hi şi ni ye rə 
sa la bil mə yib lər.

Fil min çə ki liş lə ri 
bö yük çə tin lik lər lə 
ba şa gə lib. “Ge-
niş bağ lan mış 
göz lər lə” fi l mi 
Kruz- Kid man 
mü na si bət lə-
ri nin bit mə si ilə 
nə ti cə lə nib. 2001-ci 
il də akt yor lar bo şan-
maq qə ra rı na gəl dik-
lə ri ni açıq la yıb lar.

Ni kol dan son ra di-
gər bir akt ri sa – Ke ti 
Holms la ailə qu ran 
Tom Kruz 2012-ci il də 
on dan da ay rı lıb. Kid-
man isə 2006-cı il dən 
mu si qi çi Kit Ur ban la 
ev li dir. Cüt lü yün bu ni-
kah dan iki qı zı var. 

Ötən il qa dın jur nal-
la rın dan bi ri nə mü sa-
hi bə sin də Ni kol “Tom 
Kruz hə mi şə mə nim 
üçün də yər li olub və be-
lə də qa la caq. Ona sev-
gim, yə qin ki, ölə nə 
qə dər mə nim lə 
ola caq,” - de-
yib.

İlk “Os kar”
2001-ci il dən son ra Kid ma nın kar-

ye ra sı yük sə lən xət lə in ki şaf edib. 
Hə min il avst ra li ya lı re jis sor Bez 
Lur ma nın “Mu len Ruj” fi l mi ek ran-
la ra çı xıb. Kid ma nın qa bır ğa sın dan 
al dı ğı zə də uc ba tın dan fi l min çə ki-
liş lə ri bir müd dət tə xi rə sa lı nıb. 

Sa tin ad lı kur ti zan qa dı nı can lan-
dı ran Ni ko lun və tə rəf- mü qa bi li 
Yuen Makq re qo run ifa sı El ton Con, 
Ma don na, “Beat les” və “Queen” 
qru pu nun mah nı la rı fo nun da ol-
duq ca mü kəm məl alı nıb. Kid ma-

nın çox şaxəli ifa tərzi tən qid çi lə rin 
hey rə ti nə sə bəb olub. Bu ro lu na gö-
rə akt ri sa “Os kar”a na mi zəd olub.

Akt ri sa nın növ bə ti uğur lu işi-- 
Ale xand ro Ame na ba ra nın “Öz gə-
lər” mis tik tril le rin də ya rat dı ğı Qreys 
Stüart ob ra zı onun dün ya ki no sun-
da kı möv qe yi ni möh kəm lən di rib. 

2001-ci il də Ni kol in gi lis ya zı çı sı 
Vir ci ni ya Vul fun hə ya tın dan bəhs 
edən “Saat lar” fi l min də əsl şe devr 
ya ra dıb. Film Vul fun “Mis sis Del-
lou” ro ma nı nın tə si ri al tı na dü şən üç 
fərq li qa dı nın hə ya tın dan bəhs edir. 

Bu fi lm də Kid man Cu-
liana Mur, Me ril St rip 

və Ed Har ris ki mi 
pe şə kar lar la tə rəf 
-mü qa bi li olub. 
So la xay ol ma sı-
na bax ma ya raq, 
Kid man Vulf 
ro lu na gö rə 
sağ əl lə yaz-
ma ğı öy rə nib. 
Film 2002-ci 
ilin əsas ki-
no ha di sə lə-
rin dən bi ri nə 
çev ri lib, Ni kol 

K i d  m a n 
Ber-

lin ki no fes ti va lı nın əsas mü ka fa tı nı, 
“Qı zıl qlo bus”u və nə ha yət, “Os-
kar”ı qa za nıb. Be lə lik lə, Ni kol “ən 
yax şı akt ri sa” no mi na si ya sın da “Os-
kar”a yi yə lə nən ilk avst ra li ya lı olub.

Trier lə ilk və son iş
2003-cü il də Kid ma nın ki no kar-

ye ra sı üçün uğur lu olub. Akt ri sa 
Av ro pa nın ən qal ma qal lı re jis so ru 
Lars fon Trierin “Doq vill” fi l mi nə 
çə ki lib. Film bö yük ic ti mai re zo nans 
do ğu rub. Av ro pa da “Doq vill” son 
il lə rin əsas nailiy yət lə rin dən bi ri he-
sab olun sa da, Ame ri ka tən qid çi lə ri 
fi l mi so yuq qar şı la yıb. Rəs mi mə lu-
mat la ra gö rə, Kid man Hol li vud da kı 
iş lə ri nin çox lu ğun dan, qey ri-rəs-
mi mə lu mat la ra gö rə isə, re jis sor la 
ya ra nan zid diy yət lər uc ba tın dan 
Trier lə iş lə mək dən bo yun qa çı rıb. 

Məhz Trier Hol li vud ul du zu Kid-
ma nı art-haus fi l min qəh rə ma nı na 
çe vi rə bi lib. “Doq vill”in çə ki liş lə ri 
za ma nı akt ri sa və re jis sor, de mək 

olar ki, hər ye ni səh nə nin çə ki li şi za-
ma nı mü ba hi sə edib, əl bə ya xa olur-
muş lar. Am ma çə ki lən əziy yət öz 
bəh rə si ni ve rib və Kann da kı təq di-
mat dan son ra fi lm müasir klas si ka-
ya çev ri lə bi lib. Kid man və Trier dost 
ol duq la rı nı de sə lər də, akt ri sa da ni-
mar ka lı re jis sor la iş lə mək is tə mir.

Ötən il mət buat da Kid ma nın 
“Nim fo man” fi l min də rol ala ca-
ğı ba rə də mə lu mat get sə də, şa-
yiələr özü nü doğ rult ma yıb.

Kə pə nək qor xu su
Akt ri sa fəal şə kil də ic ti mai iş lər lə 

dəməş ğul olur. Süd və zi xər çən giy lə 
mü ba ri zə təş ki la tı na və ev siz uşaq la-
ra yar dım dər nə yi nə mü tə ma di ianə 
kö çü rür. 2004-cü il də BMT tə rə fi n-
dən “Dün ya və tən da şı” adı na la yiq 

gö rü lüb, YU Nİ SEF-in “xoş mə-
ram lı sə fi  ri” ti tu lu na na mi zəd 

olub.
Or ta mək tə bi bi tir mə sə də, 

Ni ko lun in tel lekt gös tə ri ci lə-
ri 132-dən çox dur ki, bu da 
elm lər na mi zə di nin im ta han 
nə ti cə lə ri nə bə ra bər dir.

Ni kol əsl fut bol fa na tı-
dır, akt ri sa Avst ra li ya nın 
“Sid ney Svans” klu bu na 
azar keş lik edir. Onun qə ri-
bə fo bi ya la rı haq qın da çox 
ya zı lıb, Kid man le pi dop te-
ro fo bi ya dan əziy yət çə kir, 
yə ni, kə pə nək lər dən qor xur.

De mok rat Par ti ya sı nın üz vü 
ol ma sa da, 2004-cü il pre zi dent 
seç ki lə rin də Con Ker ri nin na-
mi zəd li yi ni dəs tək lə yib.

Ni kol ən yük sək rek lam qo-
no ra rı alan akt ri sa ki mi, Gin-
ne sin Re kord lar ki ta bı na 
dü şüb. “Cha nel No.5” ətir lə-
ri nin dörd də qi qə lik rek lam 
çar xı üçün akt ri sa 3,71 mil-
yon dol lar qo no rar alıb.

Boş vaxt la rın da Kid man 
qı sa he ka yə lər yaz ma ğı se vir 
və on la rı nə vaxt sa dərc edə-
cə yi nə ina nır. Ni kol piano-
da gö zəl ifa et mə yi ba ca rır. 
Ta ma şa çı lar “So yuq dağ” 
fi l min də akt ri sa nın bu is te-
da dı nın şa hidi olub lar.

Leyla ƏLİYEVA
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mi mə lu mat la ra gö rə isə, re jis sor la 
ya ra nan zid diy yət lər uc ba tın dan 
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Kə pə nək dən 
qor xan KİDMAN

Tə bii sa rı şın

“İl dı rım gün lə ri” fi l mi nin çə ki liş 
mey dan ça sın da ta nış olub lar. 28 
yaş lı və ki fa yət qə dər po pul yar 
Kruz, 23 yaş lı və Hol li vud da ye-
ni cə “ad dım atan” Kid ma na elə 
ilk ba xış da aşiq olub. Kid man la 
ta nış olan da ar tıq ev li olan Kruz 
hə yat yol da şı Mi mi Ro cers dən 
bo şa nıb. Ni kol  və Tom 1990-cı 
il, Mi lad bay ra mı ərə fə sin də ev-
lə nib lər.

Hol li vu dun ən po pul-
yar ki no ul duz la rın-
dan bi ri, “Ən yax şı 
akt ri sa” no mi na si ya-

sın da “Os kar” qa zan mış ilk və 
hə lə ki, ye ga nə avst ra li ya lı qa-
dın, “Cha nel” ətir lə ri nin si ma sı, 
Tom Kru zun keç miş hə yat yol-
da şı və nə ha yət, is te dad lı və ağ-
bə niz Ni kol Kid man.
““Os kar”ı alan da çox qə ri bə 
hiss lər ke çir dim. Hə mi şə is tə-
miş dim ki, anam mə nim lə fəxr 
et sin. Ta le yə bax, in di qı zım da 
mə nim lə qü rur du ya bi lər”.

Cüt lü yün mü na si bət lə ri mət buat 
üçün əsl xə bər qay na ğı na çev ri lib. 
Kruz “Bil li Bat qeyt”in çə ki liş lə ri 
üçün Nyu-Yor ka ge dən Kid ma na 
mər mər dö şə mə li ma şın-ev hə diy-
yə edib. Bir il son ra al dı ğı şəx si təy-
ya rə si nə isə “Şi rin Nik” adı nı ve rib.

Kruz və Kid man xoş bəxt ailə nin 
aça rı sa yı lan öv lad sa rı dan əziy-
yət çə kib lər. Hə kim lə rin səy lə ri nə 
bax ma ya raq, Ni kol ha mi lə qa la bil-
mə yib. 1992-ci il də cüt lük İza be la 
Ceyn, 1995-ci il də isə Kon nor En to-
ni ni öv lad lı ğa gö tü rüb.

Kub ri kin fi l mi və ay rı lıq
1998-ci il də Lon do na kö çən cüt-

lük Sten li Kub ri kin “Ge niş bağ lan-
mış göz lər lə” fi l mi nə də vət alıb. Bir 
da ha ey ni fi lm də bir lik də çə kil mə-
yə cək lə ri nə söz ve rən akt yor-
lar Kub ri kin xa hi şi ni ye rə 

Fil min çə ki liş lə ri 
bö yük çə tin lik lər lə 
ba şa gə lib. “Ge-

nə ti cə lə nib. 2001-ci 
il də akt yor lar bo şan-
maq qə ra rı na gəl dik-
lə ri ni açıq la yıb lar.

Ni kol dan son ra di-
gər bir akt ri sa – Ke ti 
Holms la ailə qu ran 
Tom Kruz 2012-ci il də 
on dan da ay rı lıb. Kid-
man isə 2006-cı il dən 
mu si qi çi Kit Ur ban la 
ev li dir. Cüt lü yün bu ni-
kah dan iki qı zı var. 

Ötən il qa dın jur nal-
la rın dan bi ri nə mü sa-
hi bə sin də Ni kol “Tom 
Kruz hə mi şə mə nim 
üçün də yər li olub və be-
lə də qa la caq. Ona sev-
gim, yə qin ki, ölə nə 
qə dər mə nim lə 

Bu fi lm də Kid man Cu-
liana Mur, Me ril St rip 

və Ed Har ris ki mi 
pe şə kar lar la tə rəf 
-mü qa bi li olub. 
So la xay ol ma sı-
na bax ma ya raq, 
Kid man Vulf 
ro lu na gö rə 
sağ əl lə yaz-
ma ğı öy rə nib. 
Film 2002-ci 
ilin əsas ki-
no ha di sə lə-
rin dən bi ri nə 
çev ri lib, Ni kol 

K i d  m a n 
Ber-

olar ki, hər ye ni səh nə nin çə ki li şi za-
ma nı mü ba hi sə edib, əl bə ya xa olur-
muş lar. Am ma çə ki lən əziy yət öz 
bəh rə si ni ve rib və Kann da kı təq di-
mat dan son ra fi lm müasir klas si ka-
ya çev ri lə bi lib. Kid man və Trier dost 
ol duq la rı nı de sə lər də, akt ri sa da ni-
mar ka lı re jis sor la iş lə mək is tə mir.

Ötən il mət buat da Kid ma nın 
“Nim fo man” fi l min də rol ala ca-
ğı ba rə də mə lu mat get sə də, şa-
yiələr özü nü doğ rult ma yıb.

Kə pə nək qor xu su
Akt ri sa fəal şə kil də ic ti mai iş lər lə 

dəməş ğul olur. Süd və zi xər çən giy lə 
mü ba ri zə təş ki la tı na və ev siz uşaq la-
ra yar dım dər nə yi nə mü tə ma di ianə 
kö çü rür. 2004-cü il də BMT tə rə fi n-
dən “Dün ya və tən da şı” adı na la yiq 

gö rü lüb, YU Nİ SEF-in “xoş mə-
ram lı sə fi  ri” ti tu lu na na mi zəd 

olub.

bə fo bi ya la rı haq qın da çox 
ya zı lıb, Kid man le pi dop te-
ro fo bi ya dan əziy yət çə kir, 
yə ni, kə pə nək lər dən qor xur.

ol ma sa da, 2004-cü il pre zi dent 
seç ki lə rin də Con Ker ri nin na-
mi zəd li yi ni dəs tək lə yib.

Bu fi lm də Kid man Cu-

qor xan qor xan 
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Səudiy yə Ərə bis ta nı-
nın “Qu ran ça pı təş-
ki la tı”nın baş ka ti bi 
Mə həm məd Sa lim bin 

Şə did Ufi  in di yə dək Qu ra nın 
dün ya nın 63 di li nə tər cü mə 
edil di yi ni bil di rib. Onun söz-
lə ri nə gö rə, bu nun 32-si Asi ya 
dil lə ri, 15-i Av ro pa dil lə ri və 
16-sı Af ri ka dil lə ri qru pu na da-
xil dir. Qu ra ni-Kə ri min ya pon 
və ib ri di li nə də tər cü mə si ba şa 
ça tıb. Ha zır da tər cü mə yə ye ni-
dən ba xı lır və onun key fi y yə ti 
yox la nı lır.

Səudiy yə nin “Ər-ri yaz” qə-
ze ti nə is ti na dən ve ri lən xə-
bə rə gö rə, na şir onu da 
qeyd edib ki, “Mə lik 
Fə həd adı na Qu ran 
ça pı təş ki la tı” Mə-
di nə şə hə rin də 
300 mil yon ki tab 
çap edib ki, bun lar-
dan ək sə riy yə ti Qu ran, Qu ran 
tər cü mə si, Qu ran təf si ri və Qu-
ran elm lə ri nə aid ki tab lar olub: 
“Çap sis te mi mizdə dün ya nın ən 
ye ni tex no lo gi ya la rın dan is ti fa-
də olunur. Çap ma şın la rı “səhv 
tap ma” sis te mi ilə təc hiz olu nub 
və Qu ran da çap səh vi ol duq da 
sis tem ça pı da yan dı rır və səh və 
yol ve ri lən ye ri gös tə rir”.

“Harri Potter”in yeni nəşri qotik 
illüstrasiyalarla zəngin olacaq
2015-ci il okt-

yab rın 6-da 
“Har ri Pot-
ter və fəl sə fi  

daş” se ri ya sın dan ilk ki tab sa tı şa çı xa-
rı la caq. 

“Blooms bury” nəş riy ya tı “Har ri Pott  er 
və fəl sə fi  daş” ki ta bın dan ye ni təs vir lə-
ri ar tıq çap edib. Ye ni lən miş sa qa in di 
Pott  e riana nın baş qəh rə ma nı nın rəng li 
il lüst ra si ya la rı ilə nəşr olu na caq. Bu ba-
rə də nəş riy ya tın Tvitt  er-də rəs mi sə hi fə-
sin də mə lu mat ve ri lib. İl lüst ra si ya la rın 
müəl li fi  ta nın mış bri ta ni ya lı rəs sam Jim 

Key dir. Bu na qə dər o, Star Trek kult se-
rialı nın ko miks lə ri üzə rin də iş lə yib.  İn-
di rəs sam ta nın mış per so naj la rı ye ni dən 
can lan dır ma lı dır. Jim Key bu işə 2013-cü 
il dən baş la yıb. Hal-ha zır da rəs sam da ha 
dörd il lüst ra si ya təq dim edib. Bun lar Pot-
te rin mək təb də ki düş mə ni Dra ko Mal fi , 
mək tə bin gö zət çi si Xoq varts və açar la rı 
sax la yan Ru beus Xaq rid, həm çi nin, Har-
ri nin ən ya xın dost la rı Ger miona Qreynd-
jer və Ron Uiz li nin rəsm lə ri dir. 

Qeyd et mək la zım dır ki, rəs sam şa gird-
lə rin təs vi ri nə eh ti yat la ya na şıb. Key baş 
qəh rə man la rı Joan Roulin qin təs vir et di yi 

ki mi ya rat ma ğa ça lı şıb. Rəs sa mın söz lə-
ri nə gö rə o, dün ya şöh rət li per so naj la rı 
təs vir et mək dən çox məm nun dur. “Yə-
qin ki, bu ki tab dün ya da fan tas tik janr da 
ən məş hur uşaq ədə biy ya tı nü mu nə si dir. 
Mən ça lış mı şam ki, Roulin qin he ka yə ti ni 
bü tün də rin li yi lə gös tə rim” – de yə, Jim 
Key so sial şə bə kə lər də ki rəs mi sə hi fə sin-
də qeyd edib. 

Ye ni il lüst ra si ya lı ilk ki ta bın bu ilin pa-
yı zın da sa tı şa çı xa rı la caq sa qa nın so nun-
cu his sə si təx mi nən 2021-ci ilin son la rın-
da işıq üzü gö rə cək.

Hazırladı: NARINGÜL

2014-cü il də 
Kicks tar ter-də 
nəş riy yat lar
22 mil yon
dol lar qa za nıb

Ya ra dı cı lıq, el mi və sə-
na ye la yi hə lə ri nə kö-
nül lü lər he sa bı na 
ma liy yə top la maq la 

məş ğul olan kicks tar ter.com 
say tın da nəş riy yat lar bu il 22 
mil yo na ya xın və sait əl də edib-
lər. Say tın me ne ce ri Mar qo 
Augell de yib ki, 2014-cü il də 
kraud fan dinq re surs lar la nəş-
riy yat lar 22 mil yon ABŞ dol la-
rı na ya xın və sait top la yıb lar. 
İn ter net is ti fa də çi lə ri nin 2064 
şir kə ti ma liy yə ləş dir mə si üçün 
nəş riy yat lar Kicks tar ter say tın-
da 7050 la yi hə təş kil edib lər. 

Augel lin söz lə ri nə gö rə, onun 
özü də 2014-cü il də la yi hə si ni 
hə ya ta ke çi rib. Bu, “Gut punch 
Press” ad lı ye ni nəş riy yat biz-
ne si dir. 2015-ci il də nəş riy yat 
üç ki tab çap et mə yi plan laş dı-
rır. Dün ya id man ta ri xin də baş 
ve rən ha di sə lə rin top la nıb nəşr 
edil mə si üçün “Gut punch Press” 
ar tıq 9183 ABŞ dol la rı top la yıb.

Çin li de ri nin
ki ta bı üç mil yon 
ti raj la sa tı lıb

Çin li de ri Si Tsizn pi nin 
ki ta bı çap edi lən dən – 
2014-cü ilin sent yabr 
ayın dan eti ba rən üç mil-

yon dan ar tıq ti raj la sa tı lıb. Bu 
ba rə də Sin xua agent li yi nəş riy-
ya ta is ti na dən xə bər ve rib. 

Si Ts zin pi nin “Çi nin ida rə edil-
mə si” ki ta bı Çin li de ri nin 2012-ci 
ilin no yabr ayın dan 2014-cü ilin 
iyun ayı na qə dər olan çı xış və 
mə qa lə lə rin dən gö tü rül müş si-
tat lar dan iba rət dir. Bil di ri lir ki, 
ki ta bın Çin di lin də olan ver si ya-
sın dan 2,95 mil yon nüs xə, baş qa 
dil lə rə çev ril miş ver si ya sın dan 
isə 225 min nüs xə sa tı lıb. 

Yan va rın 1-dən isə ki ta bın 
ama zon.com  say tın da elekt ron 
ver si ya sı təq dim edi lib.  

2014-cü ilin de kabr ayın da Çi-
nin Döv lət Dəf tər xa na sı nın in ter-
net-in for ma si ya üz rə rəh bə ri Lu 
Vey ABŞ-a sə fə ri za ma nı Fa ce book 
so sial şə bə kə si nin rəh bə ri Mark 
Zü ker berq lə gö rü şüb. Fo to şə kil-
lə rin bi rin də Çin li de ri nin ki ta bı 
ame ri ka lı mil yar de rin ma sa sı üzə-
rin də gö rü nür. Son ra lar Zü ker-
berq ta be li yin də olan la ra da bu 
ki ta bı oxu ma ğı məs lə hət gö rüb.

Ya zı çı Afət Il qaz 
və fat edib

Yan va rın 18-də məş hur 
türk ya zı çı sı Afət Il-
qaz 78 ya şın da və fat 
edib. Ağır xəs tə lik-

dən əziy yət çə kən ya zı çı uzun 
müd dət “Bağ çı lar Hos pi ta l” 
Xəs tə xa na sın da reani ma si ya-
da olub.  

1937-ci il də Tür ki yə nin Ça-
naq qa la şə hə ri nin Əzi nə böl-
gə sin də dün ya ya gəl miş Afət 
Il qaz “Ça pa Eği tim Ens ti tü sü” 
ədə biy yat böl mə si ni və İs tan bul 
Uni ver si te ti nin ədə biy yat fa kül-
tə si nin Fəl sə fə və Klas sik Dil lər 
böl mə si ni bi ti rib. Bir müd dət 
İz mit şə hə rin də Türk di li müəl-
li mi iş lə dik dən son ra İs tan bu la 
kö çüb. Bur da o, rəh bər lik et di yi 
mək təb də həm müəl li mə ki mi 
ça lı şıb, həm də öz so ya dıy la ki-
tab xa na açıb. İlk ya zı la rı 1954-
cü il də “Dün ya” qə ze tin də çap 
olu nub. İyir mi doq quz ki ta bın 
müəl li fi  olan  ya zı çı bir çox mü-
ka fat la ra la yiq gö rü lüb. 

Məş hur
fut bol çu dan 
“Ya şar Ka mal”
pay la şı mı

Hal-ha zır da “At le ti-
ko Mad rid” klu-
bun da oy na yan 
ta nın mış türk fut-

bol çu su Ar da Tu ran ağır və-
ziy yət də reani ma si ya ya yer-
ləş di ri lən No bel mü ka fa tı na 
na mi zəd gös tə ril miş məş hur 
türk ya zıç sı Ya şar Ka mal ilə 
bağ lı Tvitt  er so sial şə bə kə sin-
də ki he sa bın dan “Da yan Çu-
ku ro va nın ulu çi na rı. Sə nin 
cüm lə lə ri nə hə lə doy ma mı şıq 
biz” me sa jı nı pay la şıb. 

əudiy yə Ərə bis ta nı-
nın “Qu ran ça pı təş-
ki la tı”nın baş ka ti bi 
Mə həm məd Sa lim bin 

Şə did Ufi  in di yə dək Qu ra nın 
dün ya nın 63 di li nə tər cü mə 
edil di yi ni bil di rib. Onun söz-
lə ri nə gö rə, bu nun 32-si Asi ya 
dil lə ri, 15-i Av ro pa dil lə ri və 
16-sı Af ri ka dil lə ri qru pu na da-
xil dir. Qu ra ni-Kə ri min ya pon 
və ib ri di li nə də tər cü mə si ba şa 
ça tıb. Ha zır da tər cü mə yə ye ni-
dən ba xı lır və onun key fi y yə ti 

Səudiy yə nin “Ər-ri yaz” qə-
ze ti nə is ti na dən ve ri lən xə-
bə rə gö rə, na şir onu da 
qeyd edib ki, “Mə lik 
Fə həd adı na Qu ran 

çap edib ki, bun lar-
dan ək sə riy yə ti Qu ran, Qu ran 
tər cü mə si, Qu ran təf si ri və Qu-
ran elm lə ri nə aid ki tab lar olub: 
“Çap sis te mi mizdə dün ya nın ən 
ye ni tex no lo gi ya la rın dan is ti fa-
də olunur. Çap ma şın la rı “səhv 
tap ma” sis te mi ilə təc hiz olu nub 
və Qu ran da çap səh vi ol duq da 
sis tem ça pı da yan dı rır və səh və 
yol ve ri lən ye ri gös tə rir”.

Quran 63 dilə 
tərcümə edilib
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