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“ Hər bir müəl li mə www.ders lik.
edu.az ün va nı na da xil olub bu 
por tal la ta nış ol ma ğı nı məs lə hət 
gö rü rəm. Por tal da qey diy yat dan 

ke çib öz fi  kir və mü na si bə ti ni bil di rən hər 
bir və tən da şa əv vəl cə dən öz min nət dar lı-

ğı mı bil di ri rəm. Dərs lik lə rin məz mu nu na 
dair fi  kir mü ba di lə si və mü za-

ki rə lər bi zim üçün çox va cib-
dir. Mən bu pro ses də iş ti-
rak edən hər bir şəx si əmin 
edi rəm ki, on la rın bü tün 

fi  kir və tək lifl  ə ri 
diq qət lə oxu-
nur və nə zə rə 
alı nır. ”
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Hey dər Əli yev Mər kə-
zin də “Azər bay can 
Res pub li ka sı re gion-
la rı nın 2014-2018-ci 

il lər də so sial-iq ti sa di in ki şa fı 
Döv lət Proq ra mı”nın ic ra sı nın 
bi rin ci ili nin ye kun la rı na həsr 
olu nan konf rans ke çi ri lib. Azər-
bay can Res pub li ka sı nın Pre zi-
den ti İl ham Əli yev konf rans da 
iş ti rak edib. Hey dər Əli yev Mər-
kə zin də Azər bay can Res pub li-
ka sı re gion la rı nın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı Döv lət proq ram la rı nın 
ic ra sı na həsr olu nan sər gi də 
2004-2014-cü il lər üz rə öl kə nin 
so sial-iq ti sa di in ki şa fı nın əsas 
gös tə ri ci lə ri, iq ti sa diy ya tın sə na-
ye, kənd tə sər rü fa tı, sa hib kar lı-
ğın in ki şa fı nın dəs tək lən mə si, 
inf rast ruk tur, təh sil, sə hiy yə, 
mə də niy yət, id man, in for ma si-
ya-kom mu ni ka si ya tex no lo gi-
ya la rı, so sial in ki şaf, tu rizm və 
eko lo gi ya sa hə lə rin də əl də edi-
lən uğur lar dan bəhs olu nub.

Sər gi də Hey dər Əli yev Fon du-
nun təh sil, sə hiy yə, mə də niy yət 
və di gər sa hə lər də hə ya ta ke çir-
di yi la yi hə lər ba rə də də ge niş 
mə lu mat ve ri lib. Nü ma yiş olu-
nan fo to, cəd vəl və diaq ram lar-
dan ay dın gö rü nür ki, mü va fi q 
dövr də re gion la rın so sial-iq ti sa di 
in ki şa fı nı nə zər də tu tan proq-

ram la rın ic ra sı nə ti cə sin də öl kə 
iq ti sa diy ya tı nın di na mik in ki şa fı, 
o cüm lə dən re gion lar da iri miq-
yas lı la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril-
mə si uğur la tə min edi lib.

2004-2014-cü il lər də Nax çı van 
Mux tar Res pub li ka sı da əsas-
lı in ki şaf yo lu ke çib. Son 10 il də 
mux tar res pub li ka da ümu mi da-
xi li məh su lun həc mi 10,3 də fə, 
sə na ye məh su lu nun ümu mi həc-
mi 34,9 də fə, kənd tə sər rü fa tı nın 
ümu mi məh su lu 4,6 də fə, əsas 
ka pi ta la in ves ti si ya lar 11,5 də fə, 
xa ri ci ti ca rət döv riy yə si 13,2 də fə 

ar tıb. Bu dövr də əha li nin gə lir lə-
ri 8,2 də fə, or ta ay lıq əmək haq qı 
isə 5,8 də fə ço xa lıb. Nax çı van da 
təh sil, sə hiy yə, mə də niy yət, inf-
rast ruk tur və di gər sa hə lər də də 
əsas lı də yi şik lik lər baş ve rib.

Döv lət baş çı sı konf rans da gi riş 
nit qi söy lə yib. De yib ki, bu is ti-
qa mət də üçün cü döv lət proq ra-
mı nın qə bul edil mə sin dən bir il 
keç di yi ni de yib. “Bir il ər zin də 
dün ya da müx tə lif ha di sə lər baş 
ve rib, müx tə lif pro ses lər ge dib. 
Dün ya da gər gin lik ar tır, həm Ya-
xın Şərq də, həm Av ro pa da qan lı 

toq quş ma lar baş ve rir, mü ha ri-
bə lər da vam edir. Bir söz lə, dün-
ya da si ya si böh ran da vam edir, 
ma liy yə və iq ti sa di böh ra nın ye-
ni mər hə lə si baş la yıb. Azər bay-
can da isə ke çən il ər zin də bü tün 
iş lər müs bət is ti qa mət də ge dib. 
Azər bay can inam la irə li yə ge-
dir, da ya nıq lı in ki şaf tə min edi-
lib. Azər bay can dün ya da sa bit lik 
ada sı dır, in ki şaf mə ka nı dır. Çün-
ki Azər bay can da xalq la iq ti dar 
ara sın da bir lik var, bi zim bü tün 
tə şəb büs lə ri miz xalq tə rə fi n dən 
dəs tək lə nir”.

Pre zi dent bu gün kü in ki şa fı bi-
rin ci döv lət proq ra mı nın qə bul 
edil di yi 2004-cü il lə mü qa yi sə 
edib. “2004-cü il dən bu gü nə qə-
dər ümu mi da xi li məh su lu muz 
3,4 də fə ar tıb. Bu, dün ya miq ya-
sın da re kord gös tə ri ci dir. Sə na ye 
is teh sa lı 2,7 də fə ar tıb. On bir il 
ər zin də öl kə iq ti sa diy ya tı na 180 
mil yard dol lar in ves ti si ya qo yu-
lub. 2004-cü il də bi zim val yu ta 
eh ti yat la rı mız 1,8 mil yard dol lar 
idi sə, bu gün 50 mil yard dol lar-
dan çox dur. Gö rün, biz nə qə dər 
eh ti yat yığ mı şıq. Bax ma ya raq ki, 
bi zim son il lər də ki in ves ti si ya 
proq ram la rı mız çox ge niş miq-
yas lı dır. An caq biz val yu ta eh ti-
yat la rı mı zı il dən-ilə ar tır mı şıq. 
Bu, bi zə bö yük inam ve rir, ey ni 
za man da, kre dit rey tinq lə ri mi zi 
ar tı rır və bu nun la bə ra bər bu, bir 
sı ğor ta dır, is tə ni lən xo şa gəl məz 
ha di sə yə qar şı cid di sı ğor ta dır. 
Bu gün bi zim val yu ta eh ti yat la rı-
mız bi zə xid mət edir. Bu, sa də cə 
ola raq mü cər rəd an la yış de yil. 
Hər bir in san bu nu öz gün də lik 
hə ya tın da hiss edir. Çün ki ma na-
tın mə zən nə si sa bit ola raq qa lır. 
Bax ma ya raq ki, nef tin qiy mə ti 
dü şüb, bö yük val yu ta eh ti yat la rı-
mız, dü şü nül müş mak roiq ti sa di 
si ya sət im kan ve rir ki, Azər bay-
can və tən daş la rı bu böh ra nı hiss 
et mə sin lər”.

İlham Əliyev
İra n na zi ri ni 
qə bul edib 

Yan va rın 28-də Azər bay-
can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev İran İs lam Res-
pub li ka sı nın iq ti sa di 

mə sə lə lər və ma liy yə na zi ri Əli 
Ta yeb nianın baş çı lıq et di yi nü-
ma yən də he yə ti ni qə bul edib.

Döv lət baş çı sı İran nü ma yən də 
he yə ti nin Azər bay ca na sə fə ri nin 
uğur lu və gə lə cək əmək daş lı ğın 
pers pek tiv lə ri nin müəy yən ləş-
di ril mə si ba xı mın dan önəm li 
ola ca ğı na əmin li yi ni ifa də edib. 
Pre zi dent İl ham Əli yev öl kə lə-
ri miz ara sın da iq ti sa di sa hə də 
əmək daş lıq üçün yax şı im kan-
la rın ol du ğu nu vur ğu la yıb. İran 
İs lam Res pub li ka sı nın Pre zi den ti 
Hə sən Ru ha ni nin Azər bay ca na 
sə fə ri ni məm nun luq la xa tır la yan 
döv lə ti mi zin baş çı sı sə fər çər çi-
və sin də hər iki öl kə nin iş adam-
la rı nın iş ti ra kı ilə ke çi ri lən biz nes 
fo ru mun əhə miy yə ti ni qeyd edib 
və fo rum da səs lə nən fi  kir lə ri iq-
ti sa di sa hə də əmək daş lıq üçün 
möv cud olan qar şı lıq lı ma ra ğın 
ifa də si ki mi də yər lən di rib. 

Na zir Əli Ta yeb nia İran İs lam 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti Hə-
sən Ru ha ni nin sa lam la rı nı Azər-
bay can Pre zi den ti nə çat dı rıb. O, 
Azər bay can və İran pre zi dent lə-
ri nin səy lə ri sa yə sin də iki tə rəfl  i 
mü na si bət lə ri mi zin in ki şa fı nın 
ye ni mər hə lə yə qə dəm qoy du ğu-
nu vur ğu la yıb. İran lı na zir azər-
bay can lı həm kar la rı ilə bir lik də 
iki tə rəfl  i əla qə lə ri mi zin müx tə lif 
sa hə lər də da ha da ge niş lən di ril-
mə si is ti qa mə tin də səy lə ri ni əsir-
gə mə yə cək lə ri ni de yib.

Döv lət Proq ra mı nın icrasının 
ilk ilinin yekunlarına həsr 
olu nmuş konf rans ke çi ri lib

Azər bay can la BMT 
ara sın da əməkdaşlığın 
pers pek tiv lə ri
mü za ki rə olu nub
ABŞ-da sə fər də 

olan mə də-
niy yət və 
tu rizm na-

zi ri Əbül fəs Qa ra yev Nyu-York da 
BMT-nin baş ka ti bi Pan Gi Mun 
ilə gö rü şüb və Pre zi dent İl ham 
Əli ye vin sa lam la rı nı ona çat dı rıb.

Na zir li yin mət buat xid mə tin dən Azər TAc-a bil di ri lib ki, gö rüş də 
Azər bay can-BMT mü na si bət lə ri, BMT sis te mi nə da xil olan təş ki lat-
lar - UNES CO, BMT-nin Si vi li za si ya lar Al yan sı, Bir ləş miş Mil lət lə-
rin Dün ya Tu rizm Təş ki la tı (UNW TO), BMT-nin İn ki şaf Proq ra mı 
(UNDP) ilə əmək daş lı ğın pers pek tiv lə ri mü za ki rə olu nub.

Na zir Pan Gi Mu na Azər bay ca nın qlo bal sülh və dialo qa töh fə ve-
rən tə şəb büs lə ri ba rə də mə lu mat ve rə rək onu bu il ma yın 18-19-da 
Ba kı da ke çi ri lə cək Üçün cü Ümum dün ya Mə də niy yət lə ra ra sı Dialoq 
Fo ru mu na də vət edib.

Gö rüş də Pre zi dent İl ham Əli ye vin uğur lu si ya sə ti nə ti cə sin də Azər-
bay ca nın re gion da hə ya ta ke çi ri lən bü tün va cib la yi hə lə rin apa rı cı öl-
kə si ol du ğu qeyd edi lib. Öl kə miz də müx tə lif mə də niy yət və din lə rin 
bir gə ya şa ma ənə nə lə ri nin ta ri xən bər qə rar ol du ğu və ha zır da bu ənə-
nə lə rin nü mu nə ki mi bey nəl xalq sə viy yə də təb liğ edil di yi vur ğu la nıb.

Baş ka tib Pan Gi Mun Azər bay ca nın 2012-2013-cü il lər də BMT Təh-
lü kə siz lik Şu ra sı nın qey ri-daimi üz vü ki mi dün ya da sül hə və əmək-
daş lı ğa töh fə ver di yi ni, xü su si lə Pre zi dent İl ham Əli ye vin Şu ra nın ic-
las la rı na pe şə kar lıq la sədr lik et mə si nin on da xoş təəs sü rat ya rat dı ğı nı 
qeyd edib.

Pan Gi Mun 2016-cı il də Ba kı da ke çi ri lə cək BMT-nin Si vi li za si ya lar 
Al yan sı nın Fo ru mun da iş ti rak edə cə yi ni bil di rib.

  C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı nın di rek to ru, 
pro dü ser Müş fi q Hə tə mov 13-cü Pu ne Bey nəl xalq fi lm fes ti va-
lın da “Na bat” bə dii fi l mi nə gö rə bey nəl xalq mün sifl  ər he yə ti nin 
“Xü su si vur ğu la ma” mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Ki nos tu di ya dan Azər TAc-a bil-
di rib lər ki, fi lm Hin dis tan da ke-
çi ri lən fes ti va lın əsas mü sa bi qə 
proq ra mın da yer al mış dı.

Qeyd edək ki, Mə də niy yət və 
Tu rizm Na zir li yi nin si fa ri şi ilə 
“Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya-
sın da 2014-ci il də is teh sal olu nan 
“Na bat” fi l mi nin sse na ri müəl lif-
lə ri El xan Nə bi yev və El çin Mu-
saoğ lu, qu ru luş çu re jis so ru El çin 

Mu saoğ lu, qu ru luş çu ope ra to ru 
Əb dül rə him Bə şə rat, qu ru luş çu 
rəs sa mı Şa hin Hə sən li, bəs tə ka-
rı Ha med Sa bet, ic ra çı pro dü se ri 
Arif Sə fə rov, pro dü se ri Müş fi q 
Hə tə mov dur.

Qa ra bağ mü ha ri bə sin dən bəhs 
edən ek ran əsə rin də baş rol la rı Fa-
ti mə Mo ta med Ar ya, Vi da di Əli-
yev, Sa bir Məm mə dov, Fər had İs-
ra fi  lov və di gər lə ri can lan dı rıb lar.

“Azər bay can film”in 
növbə ti bey nəl xalq uğu ru
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Təm sil çimiz “Euro vi sion 2015” mu si qi yarışma sı nın 
II ya rım fi na lın da mü sa bi qə yə qa tı la caq

Azər bay can təm sil çi si bu ilin ma yın da Avst ri ya nın pay tax tı 
Vya na da baş tutacaq “Euro vi sion 2015” mu si qi ya rış ma-
sı nın ma yın 21-də ke çi ri lə cək II ya rım fi  nal mər hə lə sin də 
mü sa bi qə yə qa tı la caq.

APA-nın mü sa bi qə nin rəs mi in-
ter net say tı na is ti na dən yay dı ğı 
xə bər gö rə, ev sa hi bi olan şə hər də 
mü sa bi qə nin iş ti rak çı öl kə lə ri nin 
han sı ya rım fi  nal da çı xış edə cə yi ni 
müəy yən ləş dir mək üçün püş kat-
ma mə ra si mi ke çi ri lib.

Ma yın 19-da ke çi ri lə cək “Euro-
vi sion 2015”in I ya rım fi  na lın da 

16 öl kə - Yu na nıs tan, Ma ke do-
ni ya, Es to ni ya, Ni der land, Mol-
do va, Fin lan di ya, Bel çi ka, Er-
mə nis tan, Ser bi ya, Da ni mar ka, 
Be la rus, Ru mı ni ya, Ru si ya, Al-
ba ni ya, Gür cüs tan, Ma ca rıs tan, 
ma yın 21-də ke çi ri lə cək II ya rım-
fi  nal da isə 17 öl kə - Azər bay can, 
Nor veç, İr lan di ya, Çe xi ya, Lit va, 

San-Ma ri no, Mal ta, Por tu qa li ya, 
Mon te neq ro, İs veç rə, Slo ve ni ya, 
Lat vi ya, Pol şa, İs lan di ya, İs rail, 
Kipr, İs veç təm sil çi lə ri fi  na la çıx-
maq uğ run da mü ba ri zə yə qo şu-
la caq lar.

Bu il mü sa bi qə də ümu mi lik də 
39 öl kə təm sil olu na caq. Di gər 6 
öl kə - İta li ya, İs pa ni ya, Bö yük Bri-
ta ni ya, Al ma ni ya, Fran sa və ötən 
ilin qa li bi olan Avst ri ya bir ba şa 
ma yın 23-də ke çi ri lə cək fi  nal mər-
hə lə sin də iş ti rak edə cək.



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 

(ATM) 46-cı Bey nəl xalq Qa hi-
rə ki tab sər gi sin də iş ti rak edən 
əmək daş la rı Fə rid Hü seyn və 
Şa hin Ələs gə rov Mi sir Mil li 
Tər cü mə Mər kə zi nin di rek to ru 
Ən vər Muğ nis lə gö rü şüb lər.

Mi sir Mil li Tər cü mə Mər kə-
zin də baş tu tan gö rüş za ma nı 
F.Hü seyn 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 ya-
ra dıl ma sı və fəaliy yə ti ilə bağ lı 
Ə.Muğ ni sə mə lu mat ve rib və 
onu mər kə zin bu gü nə qə dər 
ərəb ədə biy ya tın dan et di yi tər-
cü mə lə ri, elə cə də ka ta lo qu ilə 
ta nış edib.

Fə rid Hü seyn gö rüş də Azər-
bay can da ərəb ədə biy ya tı na və 
mə də niy yə ti nə olan ma raq dan 
da nı şıb: “Ha zır da mər kə zi miz-

də gör kəm li Mi sir ədə biy ya-
tı nın gör kəm li ya zı çı sı Nə cib 
Məh fu zun “Yol” və “Mi ra mar” 
ro man la rı və he ka yə lə ri tər cü-
mə edi lir. Bun dan baş qa, Mi sir 
ədə biy ya tı nın gör kəm li nü ma-
yən də lə rin dən sa yı lan To fi q 
əl-Hə kim, Mah mud Tey mur və 

di gər ya zı çı la rın da ya ra dı cı lı ğı 
diq qət dən kə nar qal ma ya caq”, 
- de yə Fə rid Hü seyn ət rafl  ı mə-
lu mat ve rib.

Da ha son ra Azər bay can ədə-
biy ya tı an to lo gi ya sı nın ərəb 
di li nə, elə cə də Mi sir ədə biy-
ya tı nın gör kəm li nü ma yən də-

lə ri nin əsər lə ri nin Azər bay can 
di li nə tər cü mə edil mə si ilə bağ lı 
Mi sir Mil li Tər cü mə Mər kə zi-
nin di rek to ru Ə.Mu ğis fi  kir lə ri-
ni bö lü şüb.

O de yib: “46-cı Qa hi rə ki tab 
sər gi si nə Azər bay can təm sil çi si 
ki mi məhz Tər cü mə Mər kə zi nin 
qa tıl ma sı qu ru mun ki ta ba, nəşr 
sə nə ti nə və tər cü mə sa hə sin də 
gör dü yü və plan laş dır dı ğı iş lə rə 
yük sək diq qət və qay ğı sı nın gös-
tə ri ci si dir. Azər bay can ədə biy-
ya tı an to lo gi ya sı nın ərəb di li nə 
tər cü mə si, nəş ri və ya yı mı mə-
sə lə sin də bi zim üçün əsas olan 
ya zar la rın müəl lifl  ik hü qu qu nun 
Mi sir Mil li Tər cü mə Mər kə zi nə 
ve ril mə si dir. Biz də, öz növ bə-
miz də, Mi sir ya zı çı la rı nın əsər lə-
ri nin Azər bay can di li nə tər cü mə-
si mə sə lə si nin həl lin də əli miz dən 
gə lən kö mə yi gös tə rə cə yik. Bun-
dan baş qa, Mi si rin və Azər bay ca-
nın nəşr edə cə yi ki tab la rın xü su si 
nəş riy yat ni şan la rı ilə ça pı da va-
cib mə sə lə dir, çün ki be lə ol duq-
da bir gə la yi hə miz ki mi biz hər 
iki öl kə də ey ni də rə cə də hü quq-
la ra sa hib ola və ki tab la rın ya yı-
mı ilə məş ğul ola bi lə rik. Se vin-
di ri ci hal dır ki, təm sil et di yi niz 
qu rum tək cə bə dii ədə biy ya tın 
yox, di gər sa hə lər üz rə də tər-
cü mə işi ilə məş ğul olur. Bu da, 
əl bətt  ə ki, bi zim əmək daş lı ğı mı-
zın əha tə dairə si ni ge niş lən di rir. 
Ümid edi rəm ki, əmək daş lı ğı mız 
bəh rə si ni ve rə cək”.
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Azər bay can Res pub-

Azər bay can Tər cü mə Mər kə zi nin 
əmək daş la rı Mi sir Mil li Tər cü mə
Mər kə zi nin di rek to ru ilə gö rü şüb lər

Ru si ya Fe de ra si ya-
sı nın Mət buat və 
Küt lə vi Kom mu ni-
ka si ya lar üz rə Fe-

de ral Agent li yi nin rəh bə ri, 
ki tab mə də niy yə ti üz rə təd-
qi qat çı və bib liofi l Mi xail 
Ses la vins ki, Mosk va Şə hər 
Jur na list lər İtt  i fa qı nın səd ri, 
“Mos kovs kiy kom so mo lets” 
qə ze ti nin baş re dak to ru Pa-
vel Qu sev və “Kom mer sant” 
nəş riy yat evi nin st ra te ji mə-
sə lə lər üz rə di rek to ru Vik tor 
Lo şak M.F.Axund za də adı na 
Azər bay can Mil li Ki tab xa na-
sın da olub lar.

Ki tab xa na dan Azər TAc-a 
bil di rib lər ki, gö rü şün əsas 
məq sə di Mil li Ki tab xa na nın 
na dir ki tab lar fon dun da mü-
ha fi  zə olu nan qiy mət li ki tab-
lar la və na dir kol lek si ya lar la 
ta nış lıq olub.

Mil li Ki tab xa na nın di rek to-
ru, pro fes sor Kə rim Ta hi rov 
qo naq la ra ki tab xa na nın ta-
ri xi, ora da mü ha fi  zə olu nan 
na dir kol lek si ya lar və on la rın 
mü ha fi  zə və ziy yə ti haq qın-
da ət rafl  ı mə lu mat ve rib. Ki-
tab xa na nın ay rı-ay rı şö bə lə ri 
ilə əya ni ta nış olan qo naq la rı 
Mil li Ki tab xa na da təş kil olu-
nan sər gi lər, na dir ki tab lar 
və ki tab xa na mu ze yi xü su si lə 
ma raq lan dı rıb. On beş il əv vəl 
bu fon dun zir zə mi də ki çik bir 
otaq da yer ləş di yi ni öz göz lə ri 

ilə gör dük lə ri ni de yən qo naq-
lar, ha zır da hə min qiy mət li 
kol lek si ya la rın 2 mər tə bə də 
çox gö zəl şə raiti olan işıq lı 
otaq lar da yük sək zövq lə ha-
zır lan mış rəfl  ər də mü ha fi  zə 
edil mə sin dən çox məm nun 
ol duq la rı nı söy lə yib lər. XIX 
əsr də və XX əs rin əv vəl lə rin-
də çap olun muş bir sı ra na dir 
ki tab lar da müəl lifl  ə rin av toq-
rafl  a rı nın ol ma sı qo naq la rı 
xü su si lə hey rət lən di rib. On lar 
bu ki tab la rın ti tul və rəq lə rin-
də ki av toq rafl  a rın Mosk va da 
nəşr olu nan “Pro kni qi” və 
“Bib liofi l” jur nal la rın da çap 
olu na ca ğı nı bil di rib lər.

Son ra qo naq la ra Azər bay-
can çap ki ta bı, ha be lə ki tab xa-
na da sax la nı lan XVI əs rə aid 
ən qə dim çap ki ta bı, mi niatür 

ki tab kol lek si ya sı da nü ma-
yiş olu nub. Ki tab mə də niy yə-
ti üz rə təd qi qat çı və bib liofi l 
Mi xail Ses la vins ki nin ye ni cə 
çap dan çıx mış ki ta bı nın ar tıq 
ki tab xa na nın “Ye ni ki tab lar” 
sər gi sin də nü ma yiş olun ma sı 
müəl li fi  xü su si lə hey rət lən di-
rib. Qo naq lar mu ze yin xa ti rə 
ki ta bı na öz ürək söz lə ri ni ya-
zıb lar.

Gö rü şün so nun da Mil li Ki-
tab xa na nın di rek to ru Kə rim 
Ta hi rov qo naq la ra “Azər bay-
can Mil li Ki tab xa na sı. Fo toal-
bom”,“Old Ba ku”, “Azər bay-
can keç miş əsr lər də və bu 
gün. Xə ri tə.”, “Tep pis he cul-
tu re er be” ki tab la rı nı, “Mil-
li mə nə viy yat xə zi nə miz.”, 
“Klas si ka”, “Cazz” disk lə ri ni 
hə diy yə edib.

“Də də Qor qud” jur na lı nın 
50-ci nöm rə si çap dan çı xıb

  Azər bay can Mil li Elm lər Aka de-
mi ya sı Folk lor İns ti tu tu nun el mi 
şu ra sı nın qə ra rı ilə nəşr olu nan 
top lu da ma raq lı el mi mə qa lə lər, 
Azər bay can folk lo run dan ye ni 
nü mu nə lər, türk xalq la rı folk lo-
run dan ör nək lər, rəy lər və di gər 
ma te rial lar yer alıb.

İns ti tut dan bil di ri lib ki, pro fes sor 
Os man Əfən di nin “Də də Qor qud 
Ki ta bı”nda “oğul mə həb bə ti” ide-
ya sı nın bə dii-es te tik tə cəs sü mü” 
mə qa lə si “mə həb bət” an la yı şı nın 
das tan da kı bə dii-fəl sə fi  ma hiy yə-
ti nin araş dı rıl ma sı na həsr olu nub.

Nəşr də folk lor şü nas alim lə rin 
“Türk lər də oyu nun fəl sə fi  ba xı mın-
dan ha la yı”, “Aşıq Qur ba ni nin şeir-
lə rin də mü ra ciət for ma la rı”, “Bu ta 
folk lo ru muz da və ya zı lı ədə biy ya tı-
mız da”, “Əzi zə Cə fər za də və Azər-
bay can qa dın aşıq la rı”, “Uy ğur la rın 
iyi çak çak (lə ti fə) sə nə ti və bu ra da 
bəhs olu nan mə də niy yət ün sür lə-
ri haq qın da”, “Hə nə fi  Zey nal lı nın 
ar xi vin də Azər bay can na ğıl la rı”, 
“Hü seyn Ari fi n ya ra dı cı lı ğın da 
“saz” ob ra zı”, “Qır mı zı rən gin mə-
ra si mi mə na sı na dair”, “Bir da ha 
qol ça qo puz çal ğı alə ti haq qın da” 
və di gər mə qa lə lər təq dim olu nub. 

Aida İman qu li ye va nın ki ta bı 
ma car di lin də nəşr olu nub

 Gör kəm li şərq şü nas-alim, pro-
fes sor Aida İman qu li ye va nın 
“Ye ni ərəb ədə biy ya tı nın ko ri-
fey lə ri” ad lı ki ta bı ma car di li nə 
tər cü mə olu nub.

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li-
yin in mə lu ma tına gö rə, ki tab Ma-
ca rıs ta nın nü fuz lu “Har matt  an” 
nəş riy ya tın da gör kəm li ali min ana-
dan ol ma sı nın 75 il li yi ilə əla qə dar 
ha zır la nıb. Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Ma ca rıs tan da kı Sə fi r li yi nin 
tə şəb bü sü ilə nəşr olu nan ki tab da 
şərq şü nas-ali min hə yat və ya ra dı cı-
lı ğın dan ge niş bəhs olu nur.

Aida İman qu li ye va 1939-cu il okt-
yab rın 10-da Ba kı şə hə rin də zi ya lı 
ailə sin də ana dan olub. 132 say lı or-
ta mək tə bi qı zıl me dal la bi tir dik dən 
son ra 1957-1962-ci il lər də Azər bay-
can Döv lət Uni ver si te ti nin Şərq şü-
nas lıq fa kül tə si nin ərəb şö bə sin də 
təh sil alıb. 1966-cı il də isə Mosk-
va da SS Rİ Elm lər Aka de mi ya sı nın 
Şərq şü nas lıq İns ti tu tun da ərəb fi  lo-
lo gi ya sı üz rə as pi ran tu ra nı bi ti rib. 
Müx tə lif il lər də Azər bay can Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Ya xın və Or ta Şərq 
Xalq la rı İns ti tu tun da ki çik el mi iş çi, 
baş el mi iş çi, ərəb fi  lo lo gi ya sı şö bə-
si nin mü di ri, el mi iş lər üz rə di rek-
tor müavi ni və hə min ins ti tut da di-
rek tor və zi fə sin də ça lı şıb.

1981-ci il dən Azər bay can Ya zı çı-
lar Bir li yi nin üz vü olan Aida İman-
qu li ye va 19 sent yabr 1992-ci il də 
və fat edib.

“Hə də fi miz “Məs nə vi”ni
50 di lə tər cü mə et mək dir”

  “Məs nə vi”nin bu gü nə qə dər 23 
di lə tər cü mə olun du ğu nu vur-
ğu la yan Kon ya Şə hər İc ra baş-
çı sı Ta hir Ak yü rek, “Hə də fi  miz 
“Məs nə vi”ni 50 di lə tər cü mə et-
mək dir”, – de yib.

Ana do lu Agent li yi nin ver di yi mə lu-
ma ta gö rə, Türk-İs lam su fi  lə ri nin əsas 
si ma sı – Hz. Möv la nə nin əsə ri olan 
“Məs nə vi “ ar tıq həm kürd, həm də 
os man lı türk cə sin də də oxu na bi lə cək.

2005-ci il dən bu gü nə ki mi Hz. Möv-
la nə nin dün ya ca ta nı nan bu əsə ri, fars 
di li də da xil ol maq la, 23 di lə tər cü mə 
edi lib. Qeyd edək ki, so nun cu də fə ki-
ta bın Azər bay can di lin də 6 cild lik tər-
cü mə si çı xıb. Kon ya Şə hər İc ra baş çı sı 
ya xın vaxt lar da ki ta bın İran kürd ali mi 
Mol la Əh məd Şə rəf tə rə fi n dən oxu cu-
la rın ix ti ya rı na ve ri lə cə yi ni de yib. 

Ta hir Ak yü rek həm də əla və edib ki: 
“Məq səd Möv la nə nin əsə ri ni dün ya-
nın 50 di li nə tər cü mə et mək dir. “Məs-
nə vi” fars, türk, ur du, fran sız, türk mən, 
is pan, in gi lis, ərəb, al man, ital yan, is-
veç, ya pon, bos ni ya, qa zax, öz bək, ta-
cik, çin, yu nan, rus və azər bay can dil lə-
ri nə tər cü mə edi lib. Ha zır da isə uy ğur, 
hind, uk ray na, lit va, por tu qal, qır ğız, 
bol qar dil lə ri nə tər cü mə lər üzə rin də 
iş lər ge dir”.

Mil li Ki tab xa na  da ru si ya lı 
qo naq lar la gö rüş olub
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Bil ki, bə zən iki ay rı-ay rı üzv 
müəy yən bir sə bəb üzün dən bir-
bi ri nə ya pı şıb bi tiş miş olur. Mə sə-
lən, bar maq lar, bud, ya xud bal dır 
sü mük lə ri və s. sü mük lər də özü nü 
bü ru zə ve rən ya pış ma, bi tiş mə hal-
la rı ki mi. Be lə hal lar ya bi la va si tə 
əlin tə si ri nə ti cə sin də de yil, də ri nin 
yan ma sı və s. ki mi amil lə rin uc ba-
tın dan ya ra nır və nə ti cə eti ba rı ilə 
iki sü mük ta ma mi lə bir-bi ri nə ya-
xın la şır və ya pı şır, ya da bə dən də-
ki axar lar dan bi ri il ti ha ba uğ ra yır 
və hə min il ti hab, ya xud bun dan 
do ğan amil lər uc ba tın dan axar da 
şiş kin lik, sı xıl ma, da ral ma və nə ha-
yət, üst-üs tə dü şə rək ya pış ma ha lı 
baş ve rir. Ək sər hal lar da ya pı şıb 
bi tiş mə ana dan gəl mə qü sur olur. 
Hər hal da, əgər üzv lə rin üzə ri ni ör-
tən də ri on la rın qey ri-nor mal şə kil-
də bir-bi ri nə ya xın la şıb bi tiş mə si ni 
do ğu ran sə bəb - amil olar sa, də ri-
nin hə min his sə si kə si lib gö tü rül-
mə li dir. İl ti hab və şiş mə hal la rın da, 
mə sə lən, iki bar maq heç za man bir-
bi ri nə ya pı şıb bi tiş mə yə cək. Yal nız 
hə min bar maq la rın iç tə rə fi n də ki 
də ri nin qo pub düş dü yü hal lar is-
tis na dır. Ey ni lə, bu mə sə lə bə də nin 
da xi li üzv lə ri nin bü rün dü yü da xi li 
də ri yə – qi şa ya, pər də yə də aid dir. 
Be lə ki, mə sə lən, uşaq lıq yo lu nun, 
ya xud uşaq lı ğın boy nu nun di va rı 
heç za man bir-bi ri nə ya pı şıb bi-
tiş məz. Yal nız o za man is tis na hal 
ola bi lər ki, uşaq lıq yo lu nu, ya xud 
uşaq lıq boy nu na hi yə sin də ki boş-
lu ğu ör tən qi şa fə sa da uğ ra ya raq 
xa rab, çü rü müş və ara dan get miş 
ol sun. Bu mə sə lə ay dın laş dı rıl dı ğı 
üçün bil mək gə rək dir ki, od ya nı ğı 
və s. amil lər, həm çi nin baş qa ya ra-
lar nə ti cə sin də mü va fi q  na hi yə ni 
ör tən də ri məhv olub ge dər sə, iki 
müx tə lif üzv bir-bi ri nə ya pı şıb bir-
lə şə bi lər, mə sə lən, in sa nın si fə ti 
kör pü cük sü mü yü nə, ya xud si nə-
yə ya pı şıb bi tiş di yi ki mi. Həm çi-
nin, xro ni ki il ti hab və şiş kin lik, ya 
da baş qa sə bəb lər dən ola bi lər ki, 
bə dən də ki axar lar dan bi ri müəy-
yən his sə də ya pı şıb bi tiş sin, ya xud 
ta ma mi lə qa pan mış, tı xan mış ol-
sun. Mə sə lən, si dik axa rın da, göz 
ya şı axa rın da və s. axar lar da be lə 
hal la ra rast gə li nib. Ana dan gəl mə 
ya pı şıb bi tiş mə hal la rı ya tam, bü-
töv və ziy yət də (mə sə lən, gö də nin 
(anus), qu laq de şi yi nin və s.-nin 
bir də fə lik qa pa nıb bağ lan ma sı ki-
mi), ya da na qis, qey ri-tam olur. 
İkin ci hal da axar bir də fə lik bağ la-
nıb qa pan mış ol mur. Bu hal da sı-
xıl ma nə ti cə sin də axa rın tə rəfl  ə ri, 

di var la rı üst-üs tə dü şüb ya pı şır və 
atın tı mad də lə rin, if ra za tın xa ric 
edil mə sin də çə tin lik ya ra dır. Bü-
tün hal lar da hər han sı bir axa rın 
di var la rı nın üst-üs tə dü şüb ya pış-
ma sı və tı xan ma sı ya bü töv lük də 
hə min axar bo yun ca, ya da axa rın 
an caq so nun da, qur ta ra caq his sə-
sin də baş ve rir.

Am ma bu xəs tə lik lə rin və qü-
sur la rın əla cı ək sər hal lar da əlin 
mü da xi lə si nə bağ lı dır. Be lə ki, 
əgər ya pış ma və bi tiş mə ya nıq sə-
bə bin dən baş ver miş olar sa, im kan 
da xi lin də mü va fi q na hi yə də ya nı-
ğın əsər-əla mə ti ni ara dan qal dır-
maq la zım dır. Ya xud yan mış his-
sə nin ət ra fın da və bir ne çə ye rin də 
çər tə rək ça pıq lar aç maq, son ra 
isə--sa ğal ma get di yi müd dət də 
diq qət et mək la zım dır ki, ya ra da 
ye ni dən ya pı şıb bi tiş mə baş ver-
mə sin. Həm çi nin ça lış maq la zım-
dır ki, ça pıq lar bir-bi ri nə ya xın ol-
ma sın. Be lə lik lə, hə min əmə liy yat 
da ha ge niş his sə ni əha tə et mə li dir. 
Əgər axar lar dan hər han sı bi rin də 
ya pı şıb tı xan ma baş ve rər sə, ki çik 
mil va si tə si lə tı xan ma nı açıb ara-
dan qal dır maq la zım dır. 

Ya pış ma və bi tiş mə ha lı ana dan-
gəl mə dir sə və uzun lu ğu ki çik dir-
sə, bu za man mü va fi q na hi yə ni bı-
çaq la ya rıb ayır maq la zım dır. Əgər 
mü va fi q na hi yə də ya pı şıb bi tiş mə 
ha lı çox say lı və uzun bir his sə ni 
əha tə et miş olar sa, bir ba şa yar maq 
ki fa yət et mə yə cək. Bu ba rə də bi tiş-
mə lər, ya pış ma la ra aid xü su si his-
sə də təf si la tı ilə bəhs olu na caq. 

İkin ci fə sil bar maq la rın bir-bi ri nə 
bi tiş mə si mə sə lə si haq qın da dır. Bu 
xəs tə lik və qü sur ya ana dan gəl mə 
olur, ya da ya ra lar və ya ra lan ma lar 
üzün dən baş ve rir.  Be lə ki, iki bar-
maq ara sın da yum şaq to xu ma dan 
iba rət pər də - qı ğırdaq şə kil li tö rə mə 
əmə lə gə lə rək, on la rı bir-bi ri nə ya-
pış dı ra bi lər. Ya xud mü va fi q na hi yə-
də də ri nin qo pub düş mə si, ara dan 
get mə si nə ti cə sin də iki bar ma ğın əti 

bir-bi ri nə ya pı şıb bi ti şər. So nun cu 
qi sim isə bu dur ki, bar maq la rın oy-
naq la rı nın və ya əl da ra ğı nın sü mük-
lə ri bir-bi ri nə ya pış mış ol sun. 

Bu növ qü sur la rın ara dan qal-
dı rıl ma sı və əla cı əlin mü da xi lə si 
ol ma dan müm kün de yil. Am ma 
əgər iki bar ma ğın sü mü yü bir-bi-
ri nə ya pı şıb bi tiş miş olar sa, onu 
ol du ğu ki mi sax la maq da ha mü-
na sib dir. La kin o bi ri iki qi sim də 
qay çı va si tə si lə yum şaq to xu ma-
dan iba rət tö rə mə pər də ni kə sib 
bar maq la rı ayır maq la zım dır. 
Əgər iki bar maq əv vəl dən axı ra-
dək – baş dan-ba şa bu cür tö rə mə 
pər də va si tə si lə ta ma mi lə bir-bi-
ri nə ya pı şıb bi tiş miş və ziy yət-
də dir sə, qay çı ilə kəs mək üsu lu 
fay da ver mə yə cək. Bu na gö rə də, 
be lə hal lar da əv vəl cə bar maq la-
rın uc tə rə fi n də - tö rə mə pər də-

də iy nə ilə de şik aç maq la zım dır. 
Son ra hə min de şik dən qur ğu şun 
məf til ke çi ri lib-çı xa rıl ma lı dır ki, 
de şik də ki boş luq da bir əsər – iz 
qal mış ol sun. Bun dan son ra hə-
min de şik dən bir qə dər yu xa-
rı da baş qa bir de şik aç maq və 
ey ni qay da ilə qur ğu şun məf til 
ke çi rib alt da kı de şi yə doğ ru çə kə-
rək, pər də ni iki his sə yə ayır maq 
la zım dır. Bu min val la, bar ma ğın 
baş lan ğı cı na dək çək mək lə, tö rə-
mə pər də ni iki ye rə par ça la yıb 
bi tiş miş bar maq la rı ayır maq olar. 

Üçün cü fə sil iki oy naq sü mü yü-
nün bir-bi ri nə bi tiş mə si hal la rı na 
həsr olu nub. Yu nan ca “an ki loz” 
ad lan dı rı lan bu xəs tə lik, əsa sən, 
oy na ğın və rə mi – il ti ha bı və şiş mə-
si nə ti cə sin də əmə lə gə lir. Be lə ki, 
oy naq da il ti hab və şiş mə  baş ver-
dik dən son ra oy naq sü mük lə ri ara-

sın da möv cud olan və on la rı bir-bi-
ri ilə əla qə lən di rən qı ğır daq əri yib 
ge dir, oy na ğın iki sü mü yü nün ba-
şın da ət (yum şaq to xu ma, əzə lə) bi-
tə rək on la rı bir-bi ri nə bi tiş di rir və 
sü mük ləş mə baş ve rir. Oy naq da 
sü mük lə rin bu qay da da bir-bi ri nə 
bi tiş mə si ya tam – kəs kin də rə cə də, 
ya da qey ri-tam, na qis şə kil də baş 
ve rir. Kəs kin də rə cə də, tam bi tiş mə 
oy na ğın iki sü mü yü nün baş his sə-
sin də əmə lə gə lən ət tam sü mük-
ləş dik də baş ve rir. Bu hal da oy na ğı 
hə rə kət et dir mək müm kün ol mur. 
Na qis, yə ni qey ri-mü kəm məl bi tiş-
mə isə, oy naq sü mük lə ri son ra dan 
əmə lə gə lən ət va si tə si lə bir-bi ri-
nə ya pı şıb bi tiş dik də, bər ki mə baş 
ver dik də ya ra nır. La kin bu za man, 
oy naq da hə rə kət qa bi liy yə ti müəy-
yən də rə cə də qa lır.

Əla cı na gəl dik də, bil mək la zım-
dır ki, bə zi vaxt lar oy naq il ti ha bı 
və şiş mə sin də özü nü bü ru zə ve-
rən ya pış ma və bi tiş mə müs bət, 
xoş bir hal olur. Be lə hal lar da il ti-
ha ba və şiş mə yə uğ ra mış oy na ğı 
ta ma mi lə sa kit və hə rə kət siz sax la-
maq la zım dır. Oy naq elə bir və ziy-
yət də sax lan ma lı dır ki, sü mük lər 
bir-bi ri nə ya pış dıq dan son ra dər-
hal hə rə kət dən düş mə sin. Be lə ki, 
mə sə lən, ayaq gə rək düz sax lan sın 
ki, yol get mək, ye ri mək müm kün 
ol sun. Əl lər isə əyil miş və ziy yət də 
ol ma lı dır ki, ye mək ye yi lən za man 
çə tin lik ya ran ma sın. La kin il ti ha-
ba – və rə mə uğ ra ma mış xəs tə və 
qü sur lu oy na ğın hə rə kə ti za ma nı 
şiş kin lik və ağ rı bü ru zə ve ril məz-
sə, cər rah mü da xi lə edə rək, bi tiş-
mə nin baş ver di yi his sə dən bir 
qə dər kə sib gö tü rə bi lər. Üçün cü 

hal da isə, bi tiş mə na qis, qey ri-tam 
şə kil də olur, yə ni oy na ğın iki sü-
mü yü bağ va si tə si lə bir-bi ri nə bi-
tiş miş və ziy yət də olur. Bu hal da 
əlac et mək üçün əv vəl cə oy naq 
na hi yə si nin üzə ri nə bə zi yağ lar-
dan sür tüb ovuş dur maq və tək rar-
tək rar is ti su ilə yu maq la zım dır 
ki, süst və yum şaq və ziy yə tə düş-
sün. Bun la rı ic ra et dik dən son ra 
müali cə edən hə kim iki mə sə lə yə 
riayət et mə li və diq qət mər kə zin-
də sax la ma lı dır. Bi ri odur ki, efi r 
cöv hər lə ri, ya xud xlo ro form (xlo-
ro form: xlor və for ma lin) va si tə si-
lə xəs tə ni key ləş di rib bi huş et mək 
la zım dır. Bu za man xəs tə oy na ğı 
qüv vət lə və kəs kin su rət də əy mək 
gə rək dir ki, baş ver miş bi tiş mə 
qo pub ara dan qalx sın. Bu əmə li 
ic ra edən za man, oy naq ba ğı nın 
və sü mük lə rin öz bağ la rı nın qop-
ma sı sə bə bin dən sın ma sə si eşi-
di lə cək dir. Am ma bil di rək ki, bu, 
çox təh lü kə li əmə liy yat dır. Çün ki 
bə zi hal lar da hə min əmə liyyatın 
nə ti cə sin də oy naq da şid dət li və 
kəs kin şiş mə ya ra nıb, zə də lən mə, 
ya ra lan ma baş ve rib, ya ra lar əmə-
lə gə lib. Həm çi nin, ola bi lər ki, ar-
te ri ya da mar la rın dan olan bö yük 
da mar və s. dar tıl ma nə ti cə sin də 
qo pub par ça lan sın. Bu sə bəb dən 
də cər rah la rın ək sə riy yə ti hə min 
üsul dan uzaq la şıb və üz dön də-
rib. Cər rah lar be lə bir üsul tət biq 
edir lər: oy na ğın bi tiş mə və bər ki-
mə baş ver miş his sə sin də bir di-
yir cək – çarx yer ləş di ri lir. Hə min 
çar xa uzun tax ta par ça sı bir ləş di-
ri lir. Tax ta nın içə ri sin də isə bir mil 
yer ləş di ri lir. Hər gün hə min mi-
li bu rur lar və bu nun nə ti cə sin də 
tax ta təd ri cən ge ri yə çə ki lir. Bu na 
mü va fi q su rət də oy naq hə rə kə tə 
gə lir, ayaq açı lıb bü kü lür və be lə-
lik lə də, baş ver miş bi tiş mə ara dan 
qal dı rı lır.

ardı gələn sayımızda

di var la rı üst-üs tə dü şüb ya pı şır və hal da isə, bi tiş mə na qis, qey ri-tam 

Mirzə Məhəmməd Hüseyn və 
onun “Faydalar xəzinəsi”

Bil ki, bə zən iki ay rı-ay rı üzv 

Mirzə Məhəmməd Hüseyn və Mirzə Məhəmməd Hüseyn və Mirzə Məhəmməd Hüseyn və 

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

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

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



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Sü rəy ya Mə həm mədr za nın 

hə yat yol da şı olan dan son ra bir 
xey li qo hu mu nu sa ra ya gə tir di. 
Əmoğ lu su Rüs təm xa nı öz dəf tər-
xa na sı na rəis qoy du. Hətt  a özü ilə 
tü fəng çi lər də gə tir miş di ki, onun 
xü su si sa ra yı nı mü ha fi  zə et sin lər.

Sü rəy ya ol duq ca məğ rur və 
xud pə sənd idi, adi in san la rı 
adam ye ri nə qoy mur du, hətt  a 
mə nim gö rü şü mə də ik rah və 
zor la gə lir di. 

Mə həm mədr za qı sa müd dət-
də Sü rəy ya nı son suz mə həb bət-
lə sev di və çox keç mə di ki, onun 
di ni də, dün ya sı da Sü rəy ya ol du. 
Qa dın ol du ğum üçün, Sü rəy ya-
nın Mə həm mədr za nı qə tiy yən 
sev mə di yi ni, bu iz di va cın sə bə bi-
nin ha ki miy yət eh ti ra sı ol du ğu nu 
tez lik lə fərq lən di rə bil dim. Bə zən 
bi zə xə bər lər ça tır dı ki, Sü rəy ya 
və onun ailə si or du da, mü hüm 
döv lət ida rə lə rin də öz nü fuz la rı nı 
ar tır maq la məş ğul dur lar. Sü rəy-
ya nın tay fa sı özü nü Rza nın is la-
hat la rı nın qur ban la rın dan sa yan 
bö yük feodal lar dan idi. Mər hum 
ərim on la rın tor paq la rı nı mü sa-
di rə et di yi üçün on lar da Pəh lə-
vi ailə si nə qar şı kin və qə zəb var 
idi. Onu da qeyd edim ki, hə min 
Tey mur Bəx ti yar da Sü rəy ya nın 
qo hum la rın dan idi. O, Sü rəy ya-
nın va si tə si lə yük səl di lə rək, öl-
kə nin təh lü kə siz lik təş ki la tı nın 
rəh bər li yi nə gə ti ril miş di. Onun 
Mə həm mədr za ya qar şı ter ror təş-
kil et mək, ha ki miy yə ti de vir mək 
niy yə ti var dı. 1333-cü il də (1954) 
Mə həm mədr za bir ne çə gün lük 
öl kə ni tərk edib, İta li ya ya get mək 
məc bu riy yə tin də qa lan da, Ro ma-
da bö yük ba zar lıq lar et di, Mə-
həm mədr za nın pul la rı nı is tə di yi 
ki mi sa ğa-so la xərc lə di. 

İn di də Sü rəy ya nın bo şan ma sı na 
ke çək. Əl bətt  ə, bu fakt dır ki, Sü rəy-
ya sonsuz idi, Mə həm mədr za nın 
isə Pəh lə vi sü la lə si ha ki miy yə ti nin 
da va mı üçün və liəh də eh ti ya cı var-
dı. Am ma Sü rəy ya nın ta la ğı nın ve-
ril mə si nin bi rin ci və əsas sə bə bi bu 
de yil di. 1332-ci il mor dad ayı nın 28-
də, (1953-cü ilin 19 av qus tu) qi yam-
çı lar əzi lən dən bir ne çə həf tə son ra 
İra na qa yı dan Mə həm mədr za bi zə 
de di ki, İran da səl tə nə tin təh lü kə li 
gün lər ya şa dı ğı və şa hın bir da ha 
İra na qa yı dıb-qa yıt ma ya ca ğı sual 
al tı na düş dü yü vaxt lar da Sü rəy ya 
Ro ma da ona açıq-ay dın bil di rib ki, 
bu ha di sə lər qə tiy yən onu na ra hat 
elə mir, çün ki o, bu ni ga ha yal nız 
İran kra li ça sı ol maq üçün ra zı lıq 
ve rib. 

Mə həm mədr za bir gün ona 
de yir: 

- Sən mə nim xə yal la rım da 
can lan dır dı ğım, ar zu la dı ğım hə-
mən hə yat yol da şım san!

Sü rəy ya ona be lə ca vab ve rir:
- Təəs süf ki, mən sə nin haq-

qın da bu söz lə ri de yə bil mə rəm. 
Xü la sə, söh bət da vam edir, Sü-

rəy ya Mə həm mədr za nın na mü-
na sib şə rait də ol ma sı nı nə zə rə 
al ma dan, Mə həm məd Xa tə mi-
nin (şa hın pi lo tu) ya nın da ona 
de yir ki, elə ilk für sət də cə on dan 
bo şan maq və sev di yi bir ki şiy-
lə ailə qur maq niy yə tin də dir. 
An caq rüz ga rın xoş rəf ta rı nə-
ti cə sin də bu ha di sə dən iki gün 
son ra Teh ran da mü qa vi mət çi lər 
da ğı dı lır və Mə həm mədr za pay-
tax ta qa yı dır.

Sü rəy ya o za man təx mi nən 
3 il idi ki, iki yük sək də rə cə li 
fran sız pro fes so ru tə rə fi n dən 
müali cə olu nur du, Mə həm-
mədr za onun öv lad dünyaya 
gə tir mə si üçün müali cə yə 
çox lu pul xərc lə miş di. An caq 
İta li ya dan qa yı dan dan son ra 
Mə həm mədr za nın ona mü na-
si bə tin də sə rin lik ya ran dı və 
o, Sü rəy ya ya de di ki, hər şey 
əla dır, is tə yi nə əməl edə və İta-
li ya da qə ra ra alın dı ğı ki mi, bo-
şa na bi lər. 

Əl bətt  ə, Sü rəy ya bu söz lə ri 
de yən də Mə həm mədr za Ro-
ma da (İta li ya da) adi bir otel də 
(Ak sel yor) qə rar laş mış dı. Onun 
şah sa ra yı in qi lab çı la rın əlin də 
idi, dün ya nın bü tün qə zet və ra-
diola rı Pəh lə vi səl tə nə ti nin da-
ğıl ma sı ba rə də in for ma si ya lar 
ya yır dı. Bu na gö rə, Sü rəy ya bir 
qə dər tə ləs miş, ha di sə lə rin ma-
hiy yə ti ni an la ma mış, Mə həm-
mədr za ilə bağ lı dü şün cə lə ri ni 
bü ru zə ver miş di. 

Əgər mən Mə həm mədr za nın 
şəx si hə ya tı na bir də fə mü da xiə 

et mi şəm sə, bu, hə min ha di sə lər-
lə bağ lı olub. Mən bu əh va la tı 

Mə həm mədr za nın di lin dən 
eşi dən də dər hal tə kid lə ona 
de dim ki, yu ban ma dan Sü-
rəy ya nın ta la ğı nı ver sin. 
Bu qa dın öz föv qə la də gö-

zəl li yi nə gö rə özün-
dən  ra zı və məğ rur 
idi, bur nu nu dik tu-
tur du. On da əya lət 
əh va li-ru hiy yə si ay-
dın hiss olu nur du. 

Heç nə yə əməl et mir di. Föv zi yə 
mə nim əli mi öpür dü, qız la rım 
da mə nim əl lə ri mi öpər di. Mə ni 
gör mə yə gə lən bü tün əyan-əş rəf 
xa nım la rı da mə nim əli mi öpür-
dü lər. An caq Sü rəy ya nəin ki əli mi 
öp mür, heç bir zər rə də əyil mir və 
mə nə eh ti ram gös tər mir di. Əl bət-
tə, ki min sə mə nim əli mi öp mə si-
nə eh ti ya cım yox idi. Am ma ba şa 
dü şür düm ki, Sü rəy ya qəs dən, 
öz nif rə ti ni bü ru zə ver mək, mə-
nə hör mət siz lik et mək üçün əli mi 
öp mür. Sa ra ya və iqa mət ga ha gə-
tir di yi qo hum və ta nış la rı da yal-
nız onun gös tə riş lə ri nə əməl edir, 
bi zi he sa ba al mır dı lar. Onun, özü-
nü Mə həm mədr za ya ya xın tu tan 
qo hum la rın dan Gu dər zi ad lı bi ri-
si mü na sib für sət dü şən ki mi Mə-
həm mədr za nın xü su si sey fi  ni ta-
la yıb Ame ri ka ya qaç dı. (Adı Xə bir 
Gu dər zi ol sa da, o, Xə bir xan ki mi 
məş hur ol muş du).

Mə həm mədr za hə min Gu-
dər zi dən (onun qı sal dıl mış adı 
ya dım da de yil) İn gil tə rə nin və 
Ame ri ka nın məh kə mə lə ri nə şi-
ka yət et di, am ma əli bir ye rə çat-
ma dı. Gu dər zi Mə həm mədr za ya, 
qar da şı na və ba cı la rı na məx sus 
bir ne çə mil yon luq qiy mət li ka ğız 
və bank sə nəd lə ri ni çır pış dır mış-
dı. Rüz ga rın is teh za lı oyun la rın-
dan bi ri bu ol du ki, Mə həm mədr-
za nın keç miş hə yat yol daş la rı nın 
hər iki si Pa ris də məs kun laş dı. Ən 
ma raq lı sı isə Föv zi yə və Sü rəy ya-
nın bir mə həl lə də, bir xi ya ban da, 
sa də cə, bir ne çə bi na mə sa fə sin də 
ev sa hib lə ri ol ma la rı idi. Ta le yin 
di gər məz hə kə si isə bu ol du ki, 
İran da ol du ğu muz son gü nə qə-
dər bir növ Sü rəy ya nın ailə si nə, 
oca ğı na məx sus ol duq. Mə sə lən, 
Mə həm mədr za nın baş na zir sə la-
hiy yə ti ver di yi Şa pur xan Sü rəy-
ya nın xa la sı oğ lu idi. 

Mə həm mədr za Sü rəy ya dan 
ay rı lan dan son ra mən onun ba-
cım qı zı Gi ti ilə ev lən mə sin də 
tə kid et dim sə də, qə bul et mə-
di. O, Fə rəh lə ev lən di. Mə həm-
mədr za nın bu qa dın dan 4 öv la dı 
ol du. Mən on la rı ca nım dan çox 
se vi rəm. Mən bir ne çə sə bəb dən 
Mə həm mədr za nın hə yat yol daş-
la rı haq qın da da nış ma ğı xoş-
la mı ram. Bi rin ci si, ona gö rə ki, 
əziz nə vəm Şah naz Föv zi yə dən-
dir və onun ana sı ilə sə mi mi və 
yax şı mü na si bət lə ri var. İs tə mir 
ki, ana sı haq qın da nə sə de yil sin. 

Şah naz ata-ana sı nın ay rıl ma-
sı na gö rə daim də rin na ra hat-
çı lıq ke çi rir. O, be lə fi  kir lə şir 
ki, Mə həm mədr za nəin ki Föv-
zi yə nin ta la ğı nı ver mə mə li, 
ək si nə, onun İran da qal ma sı na 
və müş tə rək hə ya tı da vam et-
dir mə si nə nail ol ma lı idi. Mən 
mü ba li ğə siz de mə li yəm ki, 
Şah naz hə mi şə ana sı nı ata sın-
dan çox is tə yib. 

Fə rəh Di ba nın uşaq la rı da 
mə nim üçün əziz dir lər, on lar 
da ana la rı haq qın da kı söh-
bət lər dən xoş lan mır lar. Hət ta 
Rza can tə kid lə mən dən is tə-
yib ki, xa ti rə lə rim də köh nə 
ya ra la rın qay saq la rı nı qo par-
ma yım, keç miş lə ri unu dum. 
Özü nüz ba xın, qüd rət və 
qiy mət sa hi bi olan Rza şa hın 
hə yat yol da şı in di nə qə dər 
bəd bəxt dir ki, nə və lə ri ona 
da nış ma ğı və söh bət et mə yi 
qa da ğan edir. 

Nə isə... Siz ha mı nız bi lir si-
niz ki, Fə rəh se çil miş ailə dən 
de yil di. O, Teh ra nın Vi la yət 
Xi ya ba nın da dər zi xa na sı olan 
(ya da bir qa dın dər zi na xa sın da 
ça lı şan) bir dər zi xa nı mın ye ga-
nə qı zı idi. Fə rə hin ata sı ca van 
ya şın da öl müş, ki çik yaş lı qı zı nı 
və gənc hə yat yol da şı nı kim sə-
siz qoy muş du. Fə rə hin de di-
yi nə gö rə, o, da yı sı nın evin də 
bö yü müş, ye ni yet mə li yin də 
Fran sa ya get miş, ora da iş lə yə-
iş lə yə təh si l al ma ğa gi riş miş di, 
la kin mü vəff  ə qiy yət qa za na bil-
mə miş di. Bu qı zı Şah na zın əri 
Ər də şir Za hi di Mə həm mədr-
za ya təq dim et miş di. Bil mi rəm, 
bu Fə rə hin ilan mə həb bə ti var-
dı, ya nə ca du və oyun baz lıq 
elə di ki, Mə həm mədr za nı özü-
nə aşiq elə di. 

Qeyd: İran kra li ça sı nın za hi ri 
təm tə raq və cə la lı na sa hib olan Fə-
rəh, sö zün əsl mə na sın da, bəd bəxt 
idi. O, Mə həm mədr za nın üçün cü 
hə yat yol da şı ki mi İran sa ra yı na 
qə dəm qoy du ğu gün dən şa hın onu 
öz lə ri nə ya raş dır ma yan ba cı la rı-
nın təh qi ra miz rəf ta rın dan əzab 
çək di. On lar onu oğ lan doğ maq da 
və İran və liəh di nin ana sı ki mi üs-
tün mə qam və möv qe dən fay da lan-
maq da itt  i ham edir di lər. Üs tə lik, 
bu dövr də həm şah ona bir qa dın 
ki mi bir o qə dər diq qət ye tir mir, 
həm də Mə həm mədr za nın əy lən-

cə lə ri, di gər qa dın lar la əla qə lə ri 
ba rə də ona xə bər lər ça tır dı. Bü-
tün bun lar onu tən ha lı ğa çə kil mə-
yə va dar edir di. Bu fi  kir Fə rəh də 
Mek si ka ya sür gün döv rün də da ha 
da güc lən di). Bu ki mi dü şün cə lə-
ri hər də fə ya xın ət ra fı va si tə si lə 
ara dan qal dı rıl sa da o, bu nə ti cə yə 
gəl miş di ki, şa hın onun la iz di va cı 
əv vəl dən eşq və mə həb bət üzə rin də 
qu rul ma yıb, bu na gö rə də, bun dan 
ar tı ğı na ümid et mə mə li dir. 

Fə rəh bir də fə ru hi böh ran və-
ziy yə tin də şah sa ra yı nın dörd əsas 
na zi rin dən bi ri olan Şə rif İma mi yə 
de miş di ki, bun lar mə nim ha mi lə ol-
du ğum üçün dür, mə nim üçün qiy-
mət müəy yən ləş di rib lər, mən bun-
lar üçün yax şı bir inə yəm. 

Səhv et mi rəm sə, 1338-ci il-
də (1959) Mə həmmdr za Fə rəh-
lə kə bin kəs dir di və iz di va cın 
elə ilk gü nün dən ağa yi- dok tor 
Cə han şah Sa le hin nə za rə ti al-
tı na keç di. Xöş bəxt lik dən, Mə-
həm mədr za bu qa dın  va si tə si lə 
və liəh də sa hib ol du. Mən əziz 
nə və lə ri min (Fə rə hin öv lad la rı-
nın) na ra hat lı ğı na sə bəb ola bi-
lə cək heç bir mə sə lə dən da nış-
maq is tə mi rəm. Bu na gö rə də, 
mən in di Fə rəh ba rə də söh bət 
et mi rəm, yal nız ta rix üçün bil-
di ri rəm ki, Fə rəh, Pəh lə vi səl tə-
nə ti nin sü qu tun da əsas ro lu oy-
na yıb, mən keç miş də heç vaxt 
on dan, xü su si lə də ana sın dan 
ra zı ol ma mı şam. 

O za man ki, fran sa lı hə kim-
lər tə rə fi n dən Mə həm mədr za da 
pros tat və zi xəs tə li yi aş kar lan dı, 
Fə rəh onu qa nun qə bul et mə yə 
və özü nün naibi - səl tə nət tə yin 
olun ma sı nı təs diq lə mə yə va dar 
et di. Biz Fə rə hin fran sa lı hə kim-
lə rin aya ğı nı sa ra ya aç ma sın dan 
na ra zı idik.

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

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

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

Sü rəy ya Mə həm mədr za nın 
hə yat yol da şı olan dan son ra bir 
xey li qo hu mu nu sa ra ya gə tir di. 
Əmoğ lu su Rüs təm xa nı öz dəf tər-
xa na sı na rəis qoy du. Hətt  a özü ilə 
tü fəng çi lər də gə tir miş di ki, onun 
xü su si sa ra yı nı mü ha fi  zə et sin lər.

Əgər mən Mə həm mədr za nın 
şəx si hə ya tı na bir də fə mü da xiə 

et mi şəm sə, bu, hə min ha di sə lər-
lə bağ lı olub. Mən bu əh va la tı 

Mə həm mədr za nın di lin dən 
eşi dən də dər hal tə kid lə ona 
de dim ki, yu ban ma dan Sü-
rəy ya nın ta la ğı nı ver sin. 
Bu qa dın öz föv qə la də gö-

zəl li yi nə gö rə özün-
dən  ra zı və məğ rur 
idi, bur nu nu dik tu-
tur du. On da əya lət 
əh va li-ru hiy yə si ay-
dın hiss olu nur du. 

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

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

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

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında
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Əv və li 5-ci sə hi fə də
Fə rəh Fran sa da bö yü dü yün dən, 

tam Fran sa tər bi yə si gör dü yün dən 
özü nü iran lı dan çox fran sız he sab 
edir di. O, sa ra ya gə lən ki mi Fran-
sa da təh sil alan la rın aya ğı nı iqa-
mət ga ha aç dı.

Öz dəf tər xa na iş lə ri ni və məm-
lə kə tin ək sər və zi fə lə ri ni həm-
kurs la rı na, Fran sa da bir lik də 
təh sil al dı ğı tə lə bə dost la rı na tap-
şı rır dı. Bu adam lar Mə həm mədr-
za nın xəs tə li yi za ma nın da onu 
mü ha si rə yə ala raq, ət ra fı na yı ğıl-
dı lar. Onun səhv si ya sə ti in qi la bı  
və hö ku mə tin sü qu tu nu sü rət lən-
dir di.

Mən bun dan ar tıq da nış maq is tə-
mi rəm və hö ku mə tin sü qu tun da iki 
nə fə ri gü nah kar he sab edi rəm: on-
lar dan bi ri Əmir Ab bas Hü vey da, 
di gə ri Fə rəh və onun dost la rı idi. 
Fə rəh mə nə xey li eh ti ram gös tə rir, 
mə həb bət və rəğ bət nü ma yiş et di-
rir di. An caq mən bi lir dim ki, bü tün 
bun lar ri ya kar lıq dan baş qa bir şey 
de yil. Ümu miy yət lə, mən hə mi şə 
bu müd rik kə la ma sə mi mi-qəlb dən 
inan mı şam ki, in san la rın dost luq 
və mə həb bə ti on la rın həs sas və zəif 
anın da ya ra nır. (Qeyd: Ta cül mü lü-
kün üzü gəl mə di yi üçün də qiq ifa də et-
mə di yi bu si ta tın əs li be lə dir: “Təh qir 
olun muş və ki çik in san la rın dost lu ğu 
və mə həb bə ti, sa də cə, ça rə siz lik dən do-
ğur”. 

Hə qi qət bu dur ki, Fə rəh zi rək qa dın 
olub, o, Ta cül mü lü kün zəif nöq tə si ni 
tap maq la, yə ni özü nün mə həb bət və 
xoş qı lı ğı ilə kra li ça nın qəl bi nə gir mə yə 
ça lı şıb. Mə həm mədr za nın əv vəl ki ar-
vad la rı ki mi Fə rə hin mə sə lə si nin ge dib 
ta la ğa çıx ma ma sı nın sə bə bi də onun 
Ta cül mü lü kün “xoş da ma rı nı” tu ta bil-
mə si ol ub. 

Nə isə... De yə sən, Fə rəh haq qın-
da çox da nış dım, ki fa yət dir. 

Pəh lə vi döv rü nün
ta nın mış şəx siy yət lə ri 
Keç miş si ya si və ta ri xi şəx siy-

yət lər dən, ta nın mış si ma lar dan 
ya dım da han sı xa ti rə lər qa lıb? 
Bu nun üçün bey ni mi qur da la-
ma lı yam. Mə nim bü tün keç miş 
hə ya tım rən ga rəng xa ti rə lər dən 
iba rət dir. Söh bə tə əri min (Rza 
şah) ha ki miy yə ti döv rün də ki si-
ya sət çi lər dən baş la yıb, oğ lu mun 
(Mə həm mədr za nın) döv rü nə keç-
mək is tə yi rəm. Xa ti rə lə rim da ha 
çox mər hum hə yat yol da şım la 
bağ lı dır, bu nun da sə bə bi ay dın-
dır. Çün ki qa dın lar o dövr də bir o 
qə dər də ic ti mai hə ya ta nü fuz edə 
bil mir di. Mən öl kə nin bi rin ci xa nı-
mı ol sam da, di gər qa dın lar ki mi, 
ev də otu rur dum. Oğ lu mun ha ki-
miy yə ti nə qə dər qa dın la rın rəs mi 
məc lis lər də iş ti rak et mə si ki mi bir 
adət yox idi.  Mən özüm cə mi beş, 
ya al tı də fə, ən ço xu isə on də fə rəs-
mi məc lis də iş ti rak et mi şəm. Bu, 
öv lad la rı mın (Mə həm mədr za, Əş-
rəf və Şəms) toy məc li si, bun dan 
əv vəl isə hi ca bın atıl ma sı ilə bağ lı 
ke çi ri lən yı ğın caq, bir də fə də İraq 
pad şa hı Mə lik Fey sə lin İra na gə li şi 
ilə əla qə dar dü zən lə nən təm tə raq-
lı zi ya fət  və nə ha yət, bir-iki də fə 
isə Rza nın gös tə ri şi ilə  xa ri ci öl kə 

sə fi r lə ri nin hə yat yol daş la rıın 
qə bu lu mə ra sim lə rin dən iba rət 
olub. Si zə bil dir mə li yəm ki, 
Rza qo naq lıq lar, zi ya fət məc-
lis lə ri təş kil et mə yə me yil li 
de yil di. 

Föv zi yə nin ana sı və ba-
cı sı bir qrup Mi sir əş rə fi  ilə 
İran da olar kən, Rza on la rın 
xa ti ri nə  “Gü lüs tan” sa ra-
yın da və Za bit lər klu bun-
da bir Av ro pa sa ya ğı zi ya fət 
təş kil olun ma sı na və hə min 
təd bi rə Teh ran da kı xa ri ci 
öl kə sə fi r lə ri nin və on la rın 
hə yat yol daş la rı nın də vət 
olun ma sı na gös tə riş ver-
miş di. Biz o za man hi ca bı 
at mış dıq, məc lis də iş ti rak 
edər kən man to və fi  rəng 
şl ya pa sı ge yi nər dik. Bu ra-
da bir mə qa mı vur ğu la-
ma lı yam ki, Rza nın hi ca bı 
ləğv et mək də məq sə di 
qa dın la rın lüt gəz mə si, 
Av ro pa da kı ki mi kü çə 
və ke çid lər də ya rı çıl-
paq da yan ma sı de yil, çad ra-
nı gö tür mək  idi. Vəs sa lam! (Qeyd: 
Rza nın ən pis işi bir is lam öl kə sin də 
hi ca bı aç dır maq və çad ra nı gö tür mək 
idi. Bu xa nım düz da nı şır, Rza şa hın 
məq sə di çad ra nı gö tür mək idi, vəs-
sa lam (!) Çün ki hi cab gö tü rü lən dən 

son ra o bi ri mə-
sə lə lər av to ma tik 

ola raq onun ar dın ca 
gə lir. Rza şah mü səl man qa dın la rın 
ba şın dan hi ca bı zor la, ne cə de yər lər, 
ni zə ilə gö tü rür dü. Onun ar xa sın ca 
öl kə yə Qərb mə də niy yə ti gəl mə yə baş-
la dı, Rza nın  oğ lu nun za ma nın da iş 
mi ni yub ka ya, şal va ra, di gər fə sad və 
əx laq sız lıq la ra ge dib çıx dı).

O za man əya lət lər də ya şa yan kənd 
qa dın la rı nın öz yer li ge yim lə ri var idi: 
mə sə lən, lor la r, gi lan lı la r, bəx ti ya rı lə r, 

o cüm lə dən di gər yer lər dən 
olan qa dın la r öz mil li li-

ba sı na ma lik idi. Teh-
ran da, Qum da, Məş-
həd də qa dın lar qa ra 
çad ra ör tür, üz lə ri nə 
rü bənd ke çi rir di lər.  
Rza şah Tür ki yə-
yə sə fər elə yən də 
ora da ki şi lər lə 
da ban-da ba na 
ge dən, məm lə-
kət iş lə ri nə mü-
da xi lə edən qa-

dın la rı gör müş, 
iran lı qa dın la rı 
da qa ra çad ra və 
rü bənd dən azad 
et mək qə ra rı na 
gəl miş di. 

Təəs süf ki, o 
za man Sul tan 
Hü seyn şah, on-
dan son ra Mü-
zəff  ə rəd din şah 
və Əh məd şah 
ki mi lə ya qət siz 
pad şah və sul-
tan la rın ha ki-
miy yə ti al tın da 
uzun müd dət  
ya şa ma lı ol muş 
İran xal qı Rza nı 
da on lar dan bi ri 

sa yır və ye ni şa hın 
on la rı Av ro pa sə viy yə si nə, məm lə-
kət lə ri ni  mü tə rəq qi öl kə lə rin sı ra-
sı na ça dır maq is tə mə si ni ağıl la rı na 
gə tir mir di. Məhz bu sə bəb dən, mü-
xa lif hə rə kat lar baş lan dı və Rza nın 
bə hai ol ma sı ba rə də şa yiələr ya yıl dı. 

ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə
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6N 04(13) 30.01.2015

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

sə fi r lə ri nin hə yat yol daş la rıın 
qə bu lu mə ra sim lə rin dən iba rət 
olub. Si zə bil dir mə li yəm ki, 
Rza qo naq lıq lar, zi ya fət məc-
lis lə ri təş kil et mə yə me yil li 

Föv zi yə nin ana sı və ba-
cı sı bir qrup Mi sir əş rə fi  ilə 
İran da olar kən, Rza on la rın 
xa ti ri nə  “Gü lüs tan” sa ra-
yın da və Za bit lər klu bun-
da bir Av ro pa sa ya ğı zi ya fət 
təş kil olun ma sı na və hə min 
təd bi rə Teh ran da kı xa ri ci 
öl kə sə fi r lə ri nin və on la rın 
hə yat yol daş la rı nın də vət 
olun ma sı na gös tə riş ver-
miş di. Biz o za man hi ca bı 
at mış dıq, məc lis də iş ti rak 
edər kən man to və fi  rəng 
şl ya pa sı ge yi nər dik. Bu ra-
da bir mə qa mı vur ğu la-
ma lı yam ki, Rza nın hi ca bı 
ləğv et mək də məq sə di 

son ra o bi ri mə-
sə lə lər av to ma tik 

ola raq onun ar dın ca 

O za man əya lət lər də ya şa yan kənd 
qa dın la rı nın öz yer li ge yim lə ri var idi: 
mə sə lən, lor la r, gi lan lı la r, bəx ti ya rı lə r, 

o cüm lə dən di gər yer lər dən 
olan qa dın la r öz mil li li-

ba sı na ma lik idi. Teh-
ran da, Qum da, Məş-
həd də qa dın lar qa ra 
çad ra ör tür, üz lə ri nə 
rü bənd ke çi rir di lər.  
Rza şah Tür ki yə-
yə sə fər elə yən də 
ora da ki şi lər lə 
da ban-da ba na 

dın la rı gör müş, 
iran lı qa dın la rı 
da qa ra çad ra və 
rü bənd dən azad 
et mək qə ra rı na 
gəl miş di. 

za man Sul tan 
Hü seyn şah, on-
dan son ra Mü-
zəff  ə rəd din şah 
və Əh məd şah 
ki mi lə ya qət siz 
pad şah və sul-
tan la rın ha ki-
miy yə ti al tın da 
uzun müd dət  
ya şa ma lı ol muş 
İran xal qı Rza nı 
da on lar dan bi ri 

sa yır və ye ni şa hın 
on la rı Av ro pa sə viy yə si nə, məm lə-
kət lə ri ni  mü tə rəq qi öl kə lə rin sı ra-
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Adı na bol-fi  ra van sa lam lar ün van-
lan mış Sey yid Əli Ki ya qay da-qa-
nun lar la əla qə lə ri ni za ma sal ma ğa 
və və ziy yə ti itt  i faq yo lu na gə tir mə yə 
yö nəl dil miş bü tün hu ma yun səy lə-
ri qü sur lu sa yır. Am ma bun dan be lə 
mə lu mu ol sun ki, həm an laş ma, həm 
də qar şı dur ma za ma nı ri sa lə lə rin gön-
də ril mə si uca və möh tə rəm Həz rə tin 
sün nə ti olub ki, bo yun əy dir mək lə və-
zi fə ni öh də yə qoy maq üçün, İla hi sün-
nə tə ta be et mək məq sə di lə ya zı lır mış. 
Bi zim Həz rə ti miz öm rü nün baş lan ğı-
cın dan ta be lik və itaət yo lu nu seç di yi-
nə gö rə, ona ina yət ilə şəf qət gös tə ri lib 
və o Həz rət, me rac yük sək li yi nə qalx-
ma ğa nail ola bi lib. Si zin isə bo yun əy-
mə və ram ol ma qə lə mi ni zin mü xa li fət 
əsər lə ri ni or ta ya çı xar ma ğı na bais ola 
bi lən heç bir sə bə bi mə lum de yil. So-
nun cu də fə hu ma yun bay raq lar İran 
əra zi si nə tə rəf hə rə kə tə ke çən də Al la-
hın kö mə yi ilə bu uğur lu yü rü şün nə-
ti cə sin də ora nın düş mən möv qe yi tut-
muş tərs ca maatı nın nə gü nə düş dü yü, 
mü xa li fət yo lu nu seç miş və is lam 
pad şa hı nın (Al lah onun var-döv lə ti ni 
əbə di et sin!) dün ya ya bo yun əy di rən 
fər ma nı na xi laf çıx ma ğı ürək lə rin dən 
ke çi rə rək itaət siz lik yö nü nə dön müş 
Mə lik İz zəd din Lu ra, pad şah Əh mə-
də və di gər Kür düs tan hökm dar la rı-

na, Şir van və Şə ki əmir lə ri nə və 
mə lik Boq rat Tifl  i sə nə cür 
ədəb-ər kan dər si ve ril di yi 
ba rə də əh va lat lar qu laq-
la ra ça tıb. Hu ma yun mü-
ba rək bay raq lar Ki çik Lur 
tə rə fə yü rü yə rək İz zəd-
di nin tor paq la rı nı baş-
dan-ba şa ta lan və vi ran 
edib, onun özü nü və oğul-
la rı nı tu tub əsir gö tü rən-
dən və üs yan qal dır mış 
Kür düs tan hökm-
dar la rın dan hər 
bi ri ni məhv edib 
al çal dan dan son-
ra, də fə lər lə öyüd-
nə si hət yo lu ilə qı nan-
dı ğı na  və qan dı rıl dı ğı na 
bax ma ya raq, xey ri-fay da sı 
ol ma dı ğı na gö rə Əh məd 
də axır da dar ma da ğın 
edil di və ba şı na say sız 

mü si bət lər gəl di. Bir lik də mü qa vi mət 
gös tər miş Şir va nın və Şə ki vi la yə ti nin 
əmir lə ri də, həm çi nin, pis və ziy yə tə 
düş dü lər. An caq alə min pə nah gə tir di-
yi sa ra ya sı ğı nan la ra vi la yət lər, əya lət-
lər təs lim olun du, çe şid li mər hə mət və 
ina yət lər gös tə ril di. Uzun müd dət Tif-
lis di ya rı, Ab xaz və Gür cüs tan məm-
lə kət lə rin də hökm ran lıq la ha kim lik 
et miş mə lik Boq rat Tifl  is ən xoş mü na-
si bə tə və var-döv lə tə nail ol du, onun 
bö yük lü yü, hör mə ti və nü fu zu da ha 
da art dı, is la ma və itaətə də vət olun du.

Qar şı lıq lı söz ləş mə lər baş tut du, 
zə fər ça lan qo şun lar onun mü-

da fi əsi üçün üzü Tifl  i sə yol lan-
dı və Al la hın kö mə yi ilə qı sa 
za man da vi la yə ti nin qa la la rı 

və is teh kam la rı xi las olun-
du, onu gö tü rüb alə min pə-
nah gə tir di yi sa ra ya apar dı-

lar. İs la mı qə bul et mə mə si ni 
və mü xa lif möv qe tut ma sı nı 

ona ba ğış la dı lar, 
ona aman ve ril di 
və bun dan son ra 

hə vəs və rəğ bət lə 
Mü həm mə din (s) di-

ni ni qə bul et di yi nə gö rə, 
onun itaəti qə bul olun du, 

iş lə ri qay da sı na düş dü, öz 
vi la yət lə ri və məm lə kət lə-
ri nin tax tı na əy ləş di ril di 
və hə min qə rar la di yar 
ona təs lim edil di.

Bu ra da məq səd odur ki, adı çə ki-
lən ca maatın vi la yət lə ri, əya lət lə ri və 
qa la la rı nın və ziy yə ti, sa kin lə ri, im-
kan la rı və şə raiti hər cə hət dən da ha 
möh kəm və ələ ke çi ril mə si da ha çə-
tin ol muş du, la kin  itaət şərt lə ri nə 
bo yun əy mə dik lə ri nə və is lam pad-
şa hı həz rət lə ri nin (Al lah-təala onun 
var-döv lə ti ni əbə di et sin!) fər ma nı nı 
ye ri nə ye tir mə dik lə ri nə gö rə, Al la hın 
(i. və ə.) kö mə yi ilə on la ra qar şı asan-
lıq la təd bir gö rül dü və hal-əh val la rı 
po zul du, çün ki qon şu la rın dan ib rət 

al maq is tə mə di lər. Ta be olan lar isə, 
Ma zan da ran və Ku his ta nın se yid-
lə ri ki mi, öz vi la yət lə ri nin taxt la rı na 
çıx dı lar və on la ra gös tə ri lən yar dım, 
dəs tək və şəf qət gü nü-gün dən art-
maq da dır. An caq mü xa lif olub üs-
yan qal dır mış Rüs təm da rın va li si və 
Ast ra ba dın ha ki mi işin so nun da nə 
ilə üz ləş di? Xa rəzm vi la yə ti nin, Xo-
ra sa nın və Təb ri zin və ziy yə ti də giz li 
de yil ki, nə cür ni faq la ix ti laf sal ma ğa 
ça lış dı lar, nə si hət lə ri qə bul et mə di lər 
və axır da  məhv ol du lar.

Bu nu bil dir mə yin və du ru mu be lə 
əsas lı su rət də araş dır ma ğın məq sə di 
odur ki, Həz rət Ri sa lət pə na hın “fi t nə 
tö rə dən Al la hın lə nə ti nə dü çar olar” 
kə la mın da de yil di yi ki mi, əql ilə nəql 
qay da la rı na mə həl qoy ma maq, həm-
çi nin, işi ni za ma sal ma ğın şər ti olan  
fər ma na ta be ol maq əvə zi nə ona 
qar şı qi yam qal dır maq, fi t nə-fə sad 

tö rət mək və işə xə ləl gə tir mək, bü-
töv lük də, məhv ol ma ğa gə ti rib çı xa ra 
bi lər, əda vət və düş mən çi lik yol la rı nı 
ax tar ma ğın da aqi bə ti çox təh lü kə li-
dir. Bun dan ön cə ad la rı çə ki lən lə rin 
ha mı sı nın ba şı na gə lən lər dən o da 
qur tu la bil məz. Sö zün açı ğı, bun lar 
təəc cüb do ğu ran şey lər dir. İn di isə, 
əgər qa nun, mə ri fət və ağıl ba xı mın-
dan is ti qa mə ti düz tut maq və iş lə ri ni 
sah ma na sal maq is tə yir sə, ümi di ni 
pad şa hın xoş mü na si bə ti nə və Xos-
ro vun lüt fü və yar dı mı na bağ la yıb, 
üzü nü alə min pə nah gə tir di yi sa ra ya 
tut ma lı dır və ya qar daş la rın dan, ya 
da oğul la rın dan bi ri ni yol la yıb is lam 
pad şa hı həz rət lə ri ni öz vi la yə tin də 

qə bul et mək fər ma nı nı ver mə li dir 
ki, onun se yid li yi də nə zə rə alın maq-
la, “o şəxs lər ki, qə zəb lə ri ni udar və 
in san la rın gü nah la rın dan ke çər lər”  
kə la mı na mü va fi q ola raq, onun cə ri-
mə lər dəf tə ri nə əfv qə lə mi ilə əməl-
lə ri və hə rə kət lə ri haq qın da bir ciz-
gi çə kil sin və vi la yət ilə əra zi lər ona 
təs lim edil sin. Əgər bu sö zə tərs gə lib 
nə si hə ti qə bul et mə sə və baş qa la rı nın 
əh va la tın dan ib rət gö tür mə sə, on da 
mü ha ri bə yə ha zır laş sın, çün ki bu nun 
ar dın ca onun vi la yə ti nə üz tu ta ca ğıq 
ki, təq dir sə hi fə si nə düş mə li olan lar 
əzə mət löv hə sin də öz ək si ni tap sın. 
Da ha son ra, moizə lər lə öyüd-nə si hət-
lər qə bul olun ma dı ğı na gö rə, baş ve-
rə cək hər han sı qar şı dur ma və da va, 
qan tö kül mə si və ta lan çı lıq, əsa rət və 
qa rət – bun la rın ha mı sı onun ba şı na 
gə lə cək və bu nun bais ka rı da o özü 
ola caq. Vəs sa lam.

Adı na bol-fi  ra van sa lam lar ün van-

mü si bət lər gəl di. Bir lik də mü qa vi mət 
gös tər miş Şir va nın və Şə ki vi la yə ti nin 
əmir lə ri də, həm çi nin, pis və ziy yə tə 
düş dü lər. An caq alə min pə nah gə tir di-
yi sa ra ya sı ğı nan la ra vi la yət lər, əya lət-
lər təs lim olun du, çe şid li mər hə mət və 
ina yət lər gös tə ril di. Uzun müd dət Tif-
lis di ya rı, Ab xaz və Gür cüs tan məm-
lə kət lə rin də hökm ran lıq la ha kim lik 
et miş mə lik Boq rat Tifl  is ən xoş mü na-
si bə tə və var-döv lə tə nail ol du, onun 
bö yük lü yü, hör mə ti və nü fu zu da ha 
da art dı, is la ma və itaətə də vət olun du.

Təq dim edi lən mək tub Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi-
ya sı nın Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu-
nun xə zi nə sin də sax la nı lan Mir zə Meh di xan Ast ra ba di-
nin “İn şa” ki ta bın dan gö tü rü lüb. Mək tub dan, Tey mu run, 

ona itaət et mə di yi nə gö rə Ma zan da ran ha ki mi Sey yid Əli Ki ya 
Gi la ni ni yo la gə tir mək is tə di yi mə lum olur. Bu və di gər sə nəd-
lər bir da ha gös tə rir ki, adə tən, mə na sız qan tö kən, qəd dar bir 
şəxs ki mi bi zə ta nıt dı rı lan Əmir Tey mur ar tıq it ki lər dən qaç maq 
üçün sö zün dən çı xan lar la dil tap maq yo lu nu tut ma ğı da ba ca ran 
hökm dar olub.

Ha cı Rauf ŞEYX ZA MAN LI
Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun əmək da şı

na, Şir van və Şə ki əmir lə ri nə və Qar şı lıq lı söz ləş mə lər baş tut du, al maq is tə mə di lər. Ta be olan lar isə, 

üzü nü alə min pə nah gə tir di yi sa ra ya 
tut ma lı dır və ya qar daş la rın dan, ya 
da oğul la rın dan bi ri ni yol la yıb is lam 
pad şa hı həz rət lə ri ni öz vi la yə tin də 

qə bul et mək fər ma nı nı ver mə li dir 

Əmir Tey mur Gür ga ni nin
Sey yid Əli Ki ya Gi la ni yə mək tu bu
na, Şir van və Şə ki əmir lə ri nə və 
mə lik Boq rat Tifl  i sə nə cür 
ədəb-ər kan dər si ve ril di yi 
ba rə də əh va lat lar qu laq-
la ra ça tıb. Hu ma yun mü-
ba rək bay raq lar Ki çik Lur 
tə rə fə yü rü yə rək İz zəd-
di nin tor paq la rı nı baş-
dan-ba şa ta lan və vi ran 
edib, onun özü nü və oğul-
la rı nı tu tub əsir gö tü rən-
dən və üs yan qal dır mış 
Kür düs tan hökm-
dar la rın dan hər 
bi ri ni məhv edib 
al çal dan dan son-
ra, də fə lər lə öyüd-
nə si hət yo lu ilə qı nan-
dı ğı na  və qan dı rıl dı ğı na 
bax ma ya raq, xey ri-fay da sı 
ol ma dı ğı na gö rə Əh məd 
də axır da dar ma da ğın 
edil di və ba şı na say sız 

Qar şı lıq lı söz ləş mə lər baş tut du, 
zə fər ça lan qo şun lar onun mü-

da fi əsi üçün üzü Tifl  i sə yol lan-
dı və Al la hın kö mə yi ilə qı sa 
za man da vi la yə ti nin qa la la rı 

və is teh kam la rı xi las olun-
du, onu gö tü rüb alə min pə-
nah gə tir di yi sa ra ya apar dı-

lar. İs la mı qə bul et mə mə si ni 
və mü xa lif möv qe tut ma sı nı 

ona ba ğış la dı lar, 
ona aman ve ril di 
və bun dan son ra 

hə vəs və rəğ bət lə 
Mü həm mə din (s) di-

ni ni qə bul et di yi nə gö rə, 
onun itaəti qə bul olun du, 

iş lə ri qay da sı na düş dü, öz 
vi la yət lə ri və məm lə kət lə-
ri nin tax tı na əy ləş di ril di 
və hə min qə rar la di yar 
ona təs lim edil di.

na, Şir van və Şə ki əmir lə ri nə və Qar şı lıq lı söz ləş mə lər baş tut du, 

Sey yid Əli Ki ya Gi la ni yə mək tu buSey yid Əli Ki ya Gi la ni yə mək tu bu



Tər cü mə nin ta ri xi ni 
müəy yən et mək müm-
kün de yil. La kin inam-
la onun çox qə dim dən 

ya ran dı ğı nı id dia et mək olar. 
Təd qi qat çı lar tər cü mə nin ta ri-
xi ni əsa sən dörd mər hə lə yə bö-
lür lər. On lar he sab edir lər ki, 
tər cü mə nin nə zə ri və təc rü bi 
mər hə lə lə ri ni və bu nun la əla-
qə dar bü töv lük də bə dii tər cü-
mə ni konk ret ta ri xi kon tekst də 
nə zər dən ke çir dik də bə şə riy yə-
tin mə nə vi in ki şa fı nın və onun 
ço xəsr lik mə də niy yə ti nin xro-
no lo ji ar dı cıl lı ğı ay dın şə kil də 
nə zər-diq qə ti cəlb edir. Bi rin ci 
mər hə lə ilk və ya qə dim dövr 
(qul dar lıq və feoda lizm); ikin-
ci – or ta dövr (il kin ka pi ta lın 
top lan ma sın dan el mi-tex ni ki 
in ki şa fa qə dər, XVIII əsr da xil 
ol maq la); üçün cü – ye ni mər hə-
lə (XVIII əs rin so nu – XIX əs rin 
so nu na dək); dör dün cü – ən ye-
ni mər hə lə (XIX əs rin so nu - XX 
əsr). 

Tər cü mə nin ya ran ma ta ri xi ni 
bi la va si tə dün ya dil lə ri nin ya-
ran ma sı ilə əla qə lən di rən fi  kir lər 
möv cud dur. Doğ ru dan da, say-
sız-he sab sız fakt lar tər cü mə nin 
çox bö yük ta ri xə ma lik ol du ğu-
nu id dia et mə yə əsas ve rir. Era-
mız dan 3 min il əv vəl ya zıl mış 
Şu mer mi xi ya zı la rın da iki dil li 
söz lük lər ta pıl mış dır. Söz süz 
ki, bu söz lük lər tər cü mə çi nin 
işi nin asan laş dı rıl ma sı na yö nəl-
miş di. Qeyd edil di yi ki mi, məhz 
tər cü mə çi lə rin kö mə yi ilə müx-
tə lif dil lər də da nı şan ic ma lar la 
ün siy yət hə ya ta ke çi ri lə bi lər di. 
Ümu miy yət lə, tərcü mə çi lər siz 
qə dim im pe ri ya la rın möv cud lu-
ğu müm kün ola bil məz di. 

Qə dim Mi sir də qon şu lar la əla-
qə lə rin ya ra dıl ma sı üçün xü su si 
tər cü mə çi lər mək tə bi ya ra dıl-
mış dı. Qə dim Şərq də ilk döv lət-
lə rin ya ran ma sı, on la rın ara sın-
da ilk əla qə lə rin for ma laş ma sı 
təd ri cən tər cü mə fəaliy yə ti nin 
ge niş lən mə si nə və onun ma hiy-
yə ti nin art ma sı na gə ti rib çı xar dı. 
Pro fes sional tər cü mə çi lər məhz 
o dövr lər də ya ran mışdı lar və 
tər cü mə on lar üçün əsas məş-
ğə lə idi. Mi sir li lər öz ço xə sr lik 
ta rixlə ri bo yu baş qa xalq lar la 
əla qə də ol muşdu lar və bu da, tə-
bii ola raq, tər cü mə nin möv cud-
lu ğu na şə rait ya rat mış dı. Mi sir-
də iki  ça ya ra sı öl kə lər və xalq lar 
ara sın da olan qar şı lıq lı mü na si-
bət lər tər cü mə işi nin in ki şa fın da 
əsas lı rol oy na yıb.

XII əsr də To le do da (İs pa ni ya) 
tər cü mə mək tə bi mey da na gəl di 
(To le do mək tə bi). Bu mək təb də 
o döv rə aid bü tün si vil dün ya-
nın iş çi dil lə ri təm sil edi lirdi və 
ən məş hur tər cü mə çi Kre mon lu 
Her hard he sab olu nur du. Mətn-
lər də in terp re ta si ya ya və şərh lə-
rə ge niş yer ve rən To le do mək-
tə bi an tik və ərəb müəl lifl  ə ri nin, 
elə cə də Qu ra nın bi zim döv rə 
qə dər gə lib çat ma sı nı tə min edə 
bi lib. 1370-ci il də Ni kol Orezm 
Aris to te li fran sız di li nə tər cü-
mə et miş di. Tər cü mə yə gi riş də 
o, tər cü mə prin sip lə ri nə aid öz 
mü la hi zə lə ri ni şərh et miş di. Bir 
çox alim lər bu nu Fran sa da tər-
cü mə nə zə riy yə si nin ya ran ma sı 
ki mi qə bul edir lər. 

VIII-XI əsr lər də tər cü mə Al ma-
ni ya da in ki şaf et mə yə baş la yır. 
Be lə bir fi  kir möv cud dur ki, ya zı lı 
al man di li tər cü mə çi lə rin fəaliy yə ti  
nə ti cə sin də for ma laş ıb. 794-cü il də 
Frank furt Si no du nun qə ra rı na əsa-
sən al man di li kil sə də la tın, yu nan, 
yə hu di dil lə ri ilə bə ra bər hü quq 
qa zan dı və mo nas tır lar tər cü mə 
mər kəz lə ri nə çev ril di lər. Tər cü mə 

fəaliy yə ti nin in ki şa fı na Ru si ya da 
ob yek tiv və sub yek tiv fak tor lar tə sir 
et miş di. Sub yek tiv fak tor I Pyot run 
Av ro pa mə də niy yə ti nin nailiy yət-
lə ri ilə ta nış ol ma sı və bu mə də-
niy yə tin Ru si ya da ya yıl ma sı na 
gös tər di yi əvəz siz tə şəb büs lə ri dir. 
Bun lar la ya na şı onun tər cü mə sa-
hə sin də də çox bö yük ro lu ol ub. 

Di gər fak tor isə iq ti sa di tə rəq qi 
he sab olu nur. Bu sa hə lə rin in ki şaf 
et mə si üçün də rus la rın Qər bi Av-
ro pa nın iq ti sa di və el mi nailiy yət-
lə ri ilə ta nış ol ma sı la zım idi. Bir 
mə sə lə xü su si lə qeyd olun ma lı dır 
ki, tər cü mə nin in ki şa fın da hər bi 
işin də mü hüm ro lu ol muş dur. Bu 
sa hə də bi lik lə ri yal nız tər cü mə yo lu 
ilə əl də et mək müm kün ola bi lər di. 
Ru si ya im pe ri ya sı nın sər həd lə ri nin 
ge niş lən di ril mə si bey nəl xalq əla qə-
lə rin art ma sı na, möh kəm lən mə si-
nə şə rait ya ra dır dı. Şüb hə siz ki, bu 
şə rait küt lə vi şə kil də tər cü mə çi lə-
rin ha zır lan ma sı nı tə ləb edir di, əks 
təq dir də xa ri ci si ya sə ti hə ya ta ke çir-
mək müm kün ol maz dı. 

Tər cü mə nə zə riy yə si XX əs rin 
50-ci il lə rin dən baş la ya raq da ha 
sü rət lə in ki şaf et mə yə baş la dı. 
Fran sız ya zı çı sı, tər cü mə çi si və 
tər cü mə nə zə riy yə çi si Pyer Fran-
sua Ka ye XX əs ri «tər cü mə əs ri» 
ad lan dır mış dı. O, 1953-cü il dən 
özü nün tə sis et di yi Tər cü mə çi-
lə rin Bey nəl xalq Fe de ra si ya sı na 
rəh bər lik et miş dir və tər cü mə-

çi lik sa hə sin də bir sı ra mü hüm 
iş lə rin müəl li fi  dir. Söz süz ki, 
qeyd olu nan cə hət lər tər cü mə 
işi nin in ki şa fı na çox bö yük tə sir 
gös tər miş dir və 1950–1960-cı il-
lər də tər cü mə şü nas lıq ar tıq xü-
su si təd qi qat pred me ti nə, struk-
tu ru na və təd qi qat me to du na 
ma lik müs tə qil elm sa hə si ki mi 
özü nü təs diq et mə yə baş la dı. 
Bu dövr də dil lə ra ra sı kom mu ni-
ka si ya prob lem lə ri nin həl lin də 
ümu mi el mi kon tekst də təh lil-
lə rə tez-tez mü ra ciət olu nur du. 
Gör kəm li in gi lis ali mi Con Fers 
1950-ci il lə rin or ta la rın da ya zır-
dı: «Tər cü mə nin möv cud lu ğu 
linq vis tik nə zə riy yə və fəl sə fə-
nin cid di ça ğı rı şı dır. Nə et di yi-
mi zi, heç ol ma sa, nə tər cü mə et-
di yi mi zi bi li rik mi? Əgər biz bu 
süal la ra cid di el mi ter min lər lə 
ca vab ve rə bil sə idik, ye ni, əha-
tə li dil nə zə riy yə si nin və fəl sə fi  
ümu mi ləş dir mə lə rin ya ra dıl ma-
sın da xey li irə li lə yiş lər əl də edə 
bi lər dik». 

Tər cü mə prob lem lə ri ilə 
Şər qi Al ma ni ya təd qi qat çı sı 
Alf red Ku rel la da ya xın dan 
məş ğul olub. O, 1954-cü il-
də tər cü mə çi lə rin konf ran-
sın da «Tər cü mə nə zə riy yə si 
və prak ti ka sı» möv zu sun da 
xü su si mə ru zə ilə çı xış edib. 
A.Ku rel la tər cü mə yə be lə qiy-
mət ve rir di: «Tər cü mə sa də cə 

su rət çı xar maq və ya fi lo lo gi-
ya nın bir his sə si de yil, o bə-
dii ya ra dı cı lıq dır. Tər cü mə çi 
ya zı çı dır, rəs sam dır və onu 
bun dan do ğan bü tün nə ti cə lər 
ki mi qə bul et mək la zım dır». 
Tər cü mə nə zə riy yə si nin in ki-
şa fın da Ame ri ka alim lə ri nin 
xü su si ro lu qeyd olun ma lı dır. 
ABŞ-da 1950–1960-cı il lər də 
bu sa hə də in ten siv irə li lə yiş-
lər nə zə rə çar pır. Bu nun nə-
ti cə sin də bu sa hə yə aid xey li 
say da xü su si mo noq ra fi ya lar, 
məc muələr və s. çap olun muş-
dur. Ro man Osi po viç Ya kob-
son (1896–1982) «Tər cü mə nin 
linq vis tik as pekt lə ri» ad lı mə-
qa lə sin də be lə bir fi kir irə li 
sü rür ki, «İ ki di lin hər han sı 
mü qa yi sə si on la rın qar şı lıq-
lı tər cü mə si ni nə zər də tu tur. 
Ge niş ya yıl mış dil lə ra ra sı 
kom mu ni ka si ya təc rü bə si, yə-
ni tər cü mə fəaliy yə ti linq vis ti-
ka el mi nin nə za rə tin də ol ma-
lı dır». 

Azər bay can da tər cü mə sə nə ti-
nin 6 əsr dən çox uzun bir ta ri xi 
var dır. Azər bay can di li nə ilk tər-
cü mə əsə ri XIV əsr də Ma ra ğa lı 
Əv hə di nin şair Nə si mi tə rə fi n-
dən Təb riz şə hə rin də fars di lin-
dən tər cü mə edil miş bir qə si də si 
he sab olu nur. Or ta əsr lər də ərəb 
və fars dil lə rin dən di li mi zə tər-
cü mə olun muş əsər lə rin ya zı lı 

abi də lər sı ra sın da mü hüm ye ri 
var. Ana abi də miz «Ki ta bi-Də-
də Qor qud» da Qu ra ni-kə ri min 
«İx las» su rə si nin bə dii tər cü mə-
si, elə cə də 1333-cü il ta rix li bir 
Qu ran əl yaz ma sın da bu mü qəd-
dəs ki ta bın türk cə yə tam sə ti ral tı 
tər cü mə si il kin tər cü mə ör nək-
lə ri miz dən sa yı la bi lər. Bu gü nə 
qə dər gə lib ça tan or ta əsr lə rə aid 
ya zı lı abi də lə ri mi zin bö yük bir 
his sə si ərəb di lin dən, da ha çox 
isə fars di lin dən tər cü mə olun-
muş dur. Bu nun sə bəb lə ri mə-
lum dur. Əsr lər bo yu Azər bay-
can xal qı nın ərəb lər lə, fars lar la 
sıx ədə bi-mə nə vi əla qə lə ri ol ub.

Bü tün bun lar la ya na şı Azər-
bay can da is la mın ge niş ya yıl-
ma sı müş tə rək İs lam mə də niy-
yə ti nin for ma laş ma sı na şə rait 
ya rat mış dır, bu nun nə ti cə sin də 
də hə lə er kən or ta əsr lər də bir 
sı ra əsər lə rin di li mi zə tər cü mə 
olun du ğu mü şa hi də olu nur. XV-
XVI əsr lər də mil li ədə bi di li miz 
vü sət lə in ki şaf edir di. Xü su si lə 
XVI əsr də Sə fə vi lər döv lə ti döv-
rün də Azər bay can di li çox bö-
yük sü rət li in ki şaf yo lu keç miş, 
Azər bay can da və qon şu öl kə lər-
də ün siy yət va si tə si ol muş dur. 
Bun la rın hə ya ta keç mə sin də I 
Şah İs ma yıl Xə tainin müs təs na 
ro lu olub. O, əsər lə ri ni yal nız 
doğ ma dil də yaz ıb. Şüb hə siz ki, 
bü tün bun lar bə dii tər cü mə nin 
də ge niş ya yıl ma sı na sə bəb ol ub. 

Azər bay can Ru si ya nın tər ki-
bi nə da xil edil dik dən son ra rus 
di lin dən Azər bay can di li nə, elə-
cə də Azər bay can di lin dən rus 
di li nə tər cü mə lər bö yük yer al-
ma ğa baş la dı. So vet döv rün də 
SS Rİ-də nəşr edi lən bü tün ki-
tab la rın təq ri bən 70 faizi, Azər-
bay can nəş riy yat la rın da bu ra-
xı lan bə dii ədə biy ya tın üç də bir 
his sə si tər cü mə ma te rialı ol ub. 
Mü tə xəs sis lər sinx ron tər cü-
mə nin in ki şa fı nın baş lan ğı cı nı 
əsa sən II Dün ya Mü ha ri bə si ilə 
əla qə lən di rir lər. Mü ha ri bə dən 
son ra bir çox dün ya döv lət lə ri ni 
bir ləş di rən bey nəl xalq təş ki lat-
la rın ya ran ma sı ilə BMT (1945), 
U NESC O (1946), AŞ (1948), AİB 
(1957), ATƏM (1975), NA TO 
(1949) sinx ron tər cü mə mil lət lə-
ra ra sı ün siy yə ti tə min edən əsas 
va si tə ki mi fəaliy yət gös tər mə-
yə baş la dı. Tə bii ki, bü tün bey-
nəl xalq mü ba di lə lər məq səd və 
əhə miy yə tin dən ası lı ol ma ya raq 
tər cü mə fəaliy yə ti nin sü rət li in-
ki şa fı na tə kan ver di.

Si ta rə HAQ VER Dİ YE VA
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Tər cü mə ta ri xi
və müasir lik



So vet təb li-
ğat ma şı-
nı nın sə yi 
nə ti cə sin də 

din lə əla qə si olan 
hər bir kəs “mol la” 
adı nın çə ti ri al tı na 
yı ğı lıb, qa ra gü ruh, 
möv hu mat çı dam-
ğa sı alıb. Hal bu ki 
elə din xa dim lə ri-
miz olub ki, el mi, 
təh si li təb liğ et dik-
lə ri nə gö rə, məhz qa-
ra gü ruh çu mol la lar 
tə rə fi n dən tə qib olu-
nub lar. On lar dan bi-
ri də Qu ra nın Azər-
bay can di li nə ilk 
tər cü mə çi si, maarif çi 
zi ya lı Mir Mə həm-
məd Kə rim Ağa Cə-
fər za də dir.      

Mol la la rın 
düş mə ni...

Mir Mə həm məd Kə-
rim ağa Cə fər za də Qu-
ra nı ərəb di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə 
edən dən son ra din xa-
dim lə ri onu tə qib et-
mə yə baş la mış dı lar. Bu 
ba rə də Ədə biy yat və İn-
cə sə nət Ar xi vi nin iş çi si, 
təd qi qat çı As lan Kə nan 
“XX əsr də rep res si ya ya 
mə ruz qa lan lar” ki ta-
bın da ya zır: “Qu ra ni-
Kə ri min ilk tər cü mə çi si 
axund Mir Mə həm məd 
Kə rim ağa xal qın 
maarif lən mə sin də, Ba-
kı da qız lar mək tə bi nin 
açıl ma sın da mi sil siz 
xid mət lə ri olan məş hur 
din xa di mi olub. Axund 
Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa İçə ri şə hər də ya şa-
yan ta nın mış se yid, Ba-
kı nın hör mət li şəxs lə rin-
dən sa yı lan Ağa Se yid 
Mə həm mə din nə və si dir.

O, mü səl man la rın mü-
qəd dəs ki ta bı olan Qu-
ra nı ərəb di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə 
edən dən son ra din xa-
dim lə ri tə rə fi n dən ona 
qar şı hü cum lar baş la mış-
dı. Mol la lar is tə mir di lər 
ki, ca maat Qu ra ni-Kə-
ri mi də rin dən mə nim-
sə sin. Qu ran dan xə bə ri 
ol ma yan la rı al dat maq, 
bu mü qəd dəs ki ta ba is tə-
dik lə ri ki mi şərh ver mək 
bə zi mol la la ra sər fə li idi. 
Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa, həm çi nin, mü qəd-
dəs ki ta bı mı zın üç cild-
lik təf si ri ni (iza hı nı) ha-
zır la yıb,  Qu ran la bir gə 
məş hur neft mil yon çu su, 
me se nat Ha cı Zey na lab-
din Ta ğı ye vin kö mək li yi 
ilə 1904-cü il də “Kas pi” 
qə ze ti nin Bə xa ri yə mət-
bəəsin də çap et dir miş di. 
Onun bu zəh mə ti mü qa-
bi lin də Ha cı Zey na lab-
din Ta ğı yev Mir Mə həm-
məd ağa ya ki tab la rın 
ağır lı ğın da qı zıl da ba-
ğış la mış dı”.

Qız la ra təh sil
ver mək tək li fi ...

Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa Cə fər za də ilk təh si li ni 
ya şıd la rı ki mi, do ğul du ğu 
Ba kı şə hə rin də ki məd rə-
sə də alıb. Fit ri is te da dı nı 
gö rən ata sı təh si li ni da-
vam et dir mək üçün onu 
İra qın Bağ dad şə hə ri nə 
gön də rir. Mir Mə həm-
məd Kə rim ağa bu ra da on 
il tam təh sil al dıq dan son-
ra və tə nə qa yı dır. İçə ri şə-
hər də ki “Şah məs ci di”nə 
axund, son ra isə yük sək 
bi lik və ba ca rı ğı na gö rə 
Ba kı qu ber ni ya sı nın qa zi-
si tə yin edi lir. As lan Kə-
nan ya zır: “Mir Mə həm-
məd Kə rim ağa nın qız la ra 
təh sil ver mək tək li fi  qa ra-
gü ruh çu ru ha ni lə rin qə-
zə bi nə sə bəb olub. On lar 
avam ca maatı aya ğa qal-
dı rıb və bə zən on la rı “ci-
had”a ça ğır maq dan be lə 
çə kin mə yib lər. La kin qız 
mək tə bi ni aç maq tək li fi  ni 
H.Z.Ta ğı yev bə yən miş di 
və bu na gö rə də, şə hə rin 
maarif pər vər axund la rın-
dan bir ne çə si ni öz və saiti 
he sa bı na Mək kə yə, Kər-
bə la ya, Xo ra sa na, Məş hə-
də və s. yer lə rə gön də rir 
və tap şı rır ki, ora da olan 
mö tə bər, rəs mi din xa-
dim lə rin dən mü səl man 
qız la rı nın şə riət mək təb-
lə rin də təh sil ala bil mə si 
və bu ra da heç bir qə ba hət 
ol ma dı ğı ba rə də sə nəd al-
sın lar. Bu nun la da, axund 
Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa və baş qa sağ lam fi  kir-
li ru ha ni lər qa ra gü ruh çu-
la rın tə qib lə rin dən xi las 
olur lar”.

“An ti so vet 
Qu ran”...

XX əs rin əv vəl lə rin də 
xal qın içə ri sin dən çı xan 
zi ya lı in san lar xey riy yə 
cə miy yət lə ri ya rat ma ğa 
baş la yır lar. On lar dan bi ri 
də Mir Mə həm məd Kə-
rim ağa nın rəh bər lik et di yi 
“Nəş ri-sa vad və maarif” 
cə miy yə ti idi. Adın dan da 
gö rün dü yü ki mi, cə miy-
yə tin məq sə di Ba kı da ya-
şa yan mü səl man lar ara sın-
da elm və maarif yay maq 
olub. Cə miy yə tin ka ti bi 
Əh məd bəy Ağa yev idi. 

Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa tər cü mə çi lik fəaliy-
yə ti lə də məş ğul olub. O, 
şərq dil lə rin dən - əsa sən, 
ərəb di lin dən bir sı ra əsər-
lə ri Azər bay can di li nə tər-
cü mə edib. O, bö yük ərəb 
ya zı çı sı, ali mi Cür ci Zey-
da nın İs lam ta ri xi nə aid on 
yed di ro ma nın dan be şi ni-
“Əz ra yi-Qü reyş”, “Kər-
bə la yan ğı sı”, “Os man lı 
in qi la bı”, “İs la mın mə də-
niy yət ta ri xi”, “On yed di 
Ra ma zan” ta ri xi ro man la-
rı nı Azər bay can di li nə çe-
vi rib. O, Şam və Fə ləs tin də 
mü səl man lar la xris tian lar 
ara sın da ge dən iki yü zil-
lik (490-690) mü ha ri bə ni 
təs vir edən “Sə lib mü ha-
ri bə si” ro ma nı nı ya zıb və 
1913-cü il də nəşr et di rib.

La kin bü tün bu maarif çi 
xid mət lə ri onu rep res si ya 
ma şı nı nın cən gin dən qur-
ta ra bil mə di. Qa la-Maş ta ğa 
ra yo nu an ti so vet ele ment-
lə rin (ASE) fəal la rı nın si ya-
hı sın dan çı xa rış da belə ya-
zıl mış dı: “Mir Mə həm məd 
Kə rim Mir Cə fər oğ lu - 70 

ya şın da, keç miş də Qa zi, 
səs dən məh rum edil miş, 
məş ğu liy yə ti müəy yən 
edil mə miş, Mər də kan kən-
din dən, mü ha ki mə olun-
ma mış. Keç miş Za qaf qa-
zi ya ”Qa zi”si, giz li şə kil də 
di nin təb li ği ilə məş ğul dur, 
çad ra nın atıl ma sı na qar şı 
təb li ğat apa rır və qa dın la-

rın ic ti mai iş lər də iş ti ra kı-
nın əley hi nə dir”. 

13 fev ral 1938-ci 
il də tər tib olun-

muş “Ax ta rış 
pro to ko lu”nda 
gös tə ri lir di ki, 
M.K.Cə fər za də-

nin evin də ax ta rış 
apa rı lan za man C/V 

183877 say lı pas port və 
müx tə lif an ti so vet Qu ran-

lar aş kar edi lib. 14 fev ral 
1938-ci il də Zi ya lo vun im-
za sı ilə Mir Mə həm məd 
Kə rim Mir Cə fər oğ lu Cə-
fər za də nin həb si üçün or-
der ya zı lır. Hə min gün də 
Axund Mir Mə həm məd 
Kə rim ağa XDİK-nin Maş-
ta ğa ra yon şö bə si tə rə fi n-
dən həbs edi lir. 

Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa 1853-cü il də do ğu-
lub. (As lan Kə nan bu ta-
ri xin 1855-ci il ola bi lə cə-
yi ni eh ti mal edir). Həbs 
olu nan da - 1938-ci il də 
onun 85 ya şı olub. Həbs 
olun ma an ke tin də isə 
onun tə vəl lü dü 1872-ci il 
gös tə ri lib. “Çün ki heç bir 
döv lət də 85 yaş lı in sa nı 
gü na hı ol ma dan nəin ki 
gül lə lə mir, heç həb sə də 
sal mır lar.

Ma raq lı dır ki, ona qar şı 
itt  i ham na mə də Mir Mə-
həm məd Kə rim ağa nın 
qa dın la rın ic ti mai-si ya si 
hə yat da iş ti ra kı na qar şı 
ol du ğu qeyd olu nub. 

1938-ci il mar tın 2-ində 
Mir Mə həm məd Kə rim 
ağa ya gül lə lən mə hök mü 
çı xa rı lır. Hökm mar tın 
15-dən 16-a ke çən ge cə 
ic ra olu nur.  

1956-cı il də onun oğ-
lu Mir Cə fər Cə fər za də-
yə DTK tə rə fi n dən şi fa hi 
mə lu mat ve ri lir ki, ata sı 
1940-cı ilin 14 okt yab rın da 
bey ni nə qan sız ma sı nə ti-
cə sin də dün ya sı nı də yi şib.      

Axund Mir Mə həm-
məd Kə rim ağa ölü mün-
dən 22 il son ra, 1960-cı 
il də bə raət alıb. 

QI ZIL GÜL
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Har da sa oxu muş dum ki, su daş dan güc lü dür. 
Bu cüm lə o vaxt dan bey ni mə həkk olu nub. 
Su da şı yu yub apa rır, da şın su ya gü cü çat mır. 
Daş san ki əta lə tin mad di ləş miş for ma sı dır. 

Za man ki mi dir su, tək daş dan yox, tor paq dan da, ağac-
dan da, alov dan da güc lü dür. O qar şı sı na çı xan hər şe yi 
gö tü rüb apa rır və ya öz için də iti rib ba tı rır... 

Ye ni ilin ilk gün lə rin də bir ne çə he ka yə si ni di li mi zə çe-
vir di yim ital yan ya zı çı sı Di no Bus sa ti nin “Ta tar çö lü” ro-
ma nı nı oxu dum və sar sıl dım. Bas tiani qa la sı onun ta le yi nə 
şə rik olan la rın qəb ri nə çev ri lir. Ta tar çö lü can lı me yit lər 
qəb ris tan lı ğı dır. Hər kəs bur dan get mək də sər bəst dir, am-
ma sir li bir qüv və qəb rin üs tü nü ör tən daş ki mi on la rı 
bur dan çıx ma ğa qoy mur. Ley te nant Co van ni Dro qo da 
mil yon lar la ça rə siz dən bi ri dir. O, öm rü nü Ta tar çö lü nə 
udu zub. Tək cə Ta tar çö lü nə yox, özü nə də məğ lub olub. 

Tə yi na tı nı Bas tiani qa la sı na al mış gənc ley te nant bu qa-
la nın əj da ha ki mi ağ zı nı açıb onu uda ca ğı nı heç ağ lı nın 
ucun dan be lə ke çir mir. Ya zı çı qa la ya ge dən yol da oxu cu-
nu san ki psi xo lo ji cə hət dən çı xıl maz lı ğa ha zır la yır. Gənc 
za bi tin isə heç nə dən xə bə ri yox dur, o, atı nın be lin də 
inam la irə li yə doğ ru ge dir.  Bas tiani qa la sın da il lə ri ni ye-
lə ve rən za bit, əs gər he yə ti san ki hiss lər dən, duy ğu lar dan 
məh rum dur. On lar öz və ziy yət lə rin dən şi ka yət çi  de yil lər, 
bö yük in ti zar la ta tar la rın hü cu mu nu göz lə yir lər. Ta tar lar 
isə üfüq də gö rün mür. Ta tar çö lü mə na sız lı ğın, puç lu ğun, 
çı xıl maz lı ğın sim vo lu dur. Hər kəs bu qa la da xid mət et mə-
yi özü nə şə rəf bi lir, am ma bu qey ri-müəy yən “şə rəf” qurd 
ki mi on la rın içi ni gə mi rir, on la rın hə yat eş qi ni, ar zu la rı nı 
öl dü rür. Bas tiani qa la sı da əta lə tin mad di ləş miş for ma sı-
dır, sü ku nət bü tün ağır lı ğı ilə sərt dağ sil si lə lə ri ilə əha tə 
olun muş boz çö lün üzə ri nə çö küb. 

Açıq qa lan sər həd xətt  i ni müəy yən edə cək dəs tə sərt yo-
xuş la zir və yə qalx ma lı olur. Am ma bu cəhd lər əbəs dir. Bu 
əra zi lər də sər həd xətt  i ni müəy yən et mə yə eh ti yac yox imiş. 
Heç bu qa la nın da qo run ma ğa eh ti ya cı yox dur. Qa la öz qur-
ban la rı nı di ri-di ri öl dü rür. Ley te nant An qus ti na yol da so-
yuq dan do nub ölür. Pa ro lu bil mə di yi üçün öz əs gər yol da şı 
tə rə fi n dən gül lə lə nən Las sa ri də bu aman sız mə na sız lı ğın 
qur ba nı olur. Co van ni Dro qo nu nu isə Bas tiani qa la sı otuz il 
çey nə dik dən son ra Ta tar çö lün dən kə na ra qu sur. 

Əs lin də hər kə sin hə ya tı nı udan bir qa la var, in san bə zən o 
qa la nın fər qin də ol ma dan dün ya dan kö çü nü sü rüb ge dir. Bu-
nu an la ma ğın, dərk et mə yin özü son də rə cə dəh şət li dir. Öz gə-
li şiy lə in sa nın hə ya tı na mə na qa ta caq şey lər heç za man üfüq də 
gö rün mür və təd ri cən onun hə ya ti qüv və si tü kə nir, son nə fə-
sin də də za lım ümid il ğım ki mi göz lə ri nin önün dən çə kil mir. 
Ta tar çö lü əs lin də ya şa dı ğı mız dün ya nın ki çik bir mo de li dir. 
Dün ya ya gəl mi şik sə, ya şa maq dan baş qa ça rə yox dur. 

Co van ni Dro qo qa la ya gəl di yi gün ona ay rıl mış otaq da 
ge cə lə yər kən aram sız dam cı la yan su sə si onu na ra hat edir. 
Gö zət çi lər dən bi ri ni ça ğı rıb su yun sə si ni kəs mə yi xa hiş edir. 
Gö zət çi ona izah edir ki, bu, su ilə do lu çə nin sə si dir, heç nə 
et mək müm kün de yil. Ha mı bu sə sə öy rə şib. Bu, hə min daş-
dan da, tor paq dan da güc lü olan su yun sə siy di. Dro qo xəs-
tə lə nib qa la nı tərk edə nə cən bu səs saatın aram sız tıq qıl tı sı 
ki mi onun qu laq yol da şı ol du. Su da za man ki mi dir, axır, 
axır, da yan maq bil mir. Dro qo özü də bil mə dən möv hu mi 
ina mın əsi ri nə çev ri lir, qa la nın vəh şi ca zi bə si onun ayaq la rı-
na qan dal vu rur, hər gün get mək is tə yir, am ma ge də bil mir. 
Ta qət dən düş müş, xəs tə ca nıy la da üfü qə boy la nıb han sı sa 
işar tı nın gö rün dü yü nə özü nü inan dır maq is tə yir, am ma 
ömür ki mi bü tün tə səl li eh ti ya tı da tü kə nib.  

Bus sa ti nin öl dü rü cü təs vir lə ri oxu cu nu dep res si ya ya sa-
lır. Mən bu əsə ri oxu duq dan son ra bir müd dət ha va lı ki mi 
gə zib-do laş dım. San ki ya zı çı oxu cu nu da Dro qoy la bir lik-
də ge dər-gəl mə zə yol la yır. Oxu cu qə fi l ayı lıb öz için də ki 
Dro qo nu kəşf edir. 

Ta tar çö lü ölüm ki mi qa çıl maz hə qi qət dir. Kafk  a nın 
“Qəsr”ini oxu yan da da bu hiss lə ri ke çir miş dim. Qəs rə yol 
tap ma ğa ça lı şan am ma bi tib-tü kən mə yən la bi rint lər də 
azıb-qa lan K.-nın və “Ta tar çö lü”ndə ki za val lı za bi tin məğ-
lu biy yə ti əkiz dir. Bu əkiz məğ lu biy yət san ki bir kök dən 
ma ya la nıb. O sir li qüv və yə qa lib gəl mək müm kün de yil...

Kənan
HACI

Ta tar 
çö lü nə 
udu zan lar

hər bir kəs “mol la” 
adı nın çə ti ri al tı na 
yı ğı lıb, qa ra gü ruh, 
möv hu mat çı dam-
ğa sı alıb. Hal bu ki 
elə din xa dim lə ri-
miz olub ki, el mi, 
təh si li təb liğ et dik-
lə ri nə gö rə, məhz qa-
ra gü ruh çu mol la lar 
tə rə fi n dən tə qib olu-
nub lar. On lar dan bi-
ri də Qu ra nın Azər-
bay can di li nə ilk 
tər cü mə çi si, maarif çi 
zi ya lı Mir Mə həm-
məd Kə rim Ağa Cə-

ya şın da, keç miş də Qa zi, 
səs dən məh rum edil miş, 
məş ğu liy yə ti müəy yən 
edil mə miş, Mər də kan kən-
din dən, mü ha ki mə olun-
ma mış. Keç miş Za qaf qa-
zi ya ”Qa zi”si, giz li şə kil də 
di nin təb li ği ilə məş ğul dur, 
çad ra nın atıl ma sı na qar şı 
təb li ğat apa rır və qa dın la-

rın ic ti mai iş lər də iş ti ra kı-
nın əley hi nə dir”. 

13 fev ral 1938-ci 
il də tər tib olun-

muş “Ax ta rış 
pro to ko lu”nda 

Qız la ra təh sil “An ti so vet 

pro to ko lu”nda 
gös tə ri lir di ki, 
M.K.Cə fər za də-

nin evin də ax ta rış 
apa rı lan za man C/V 

183877 say lı pas port və 
müx tə lif an ti so vet Qu ran-

pro to ko lu”nda 

M.K.Cə fər za də-
nin evin də ax ta rış 

apa rı lan za man C/V 
183877 say lı pas port və 
müx tə lif an ti so vet Qu ran-

Quranın 
Azərbaycan dilinə 
ilk tərcüməçisi...



O ağlayan kimdi elə,
Ağlaya-ağlaya gülür...
Sinəsini qan aparır,
Yarasının düyməsini 
Bağlaya-bağlaya gülür...

- Za kir müəl lim, ilk şeiri ni zi 
yaz dı ğı nız gü nü xa tır la yır sı-
nız mı?
- Şüb hə siz, xa tır la yı ram. İlk də fə 

əli mə qə ləm alıb qə zəl yaz mı şam. 
Mən şeirə sev gi dən yox, qıs qanc-
lıq dan gəl mi şəm. Or ta mək təb-
də çox mü kəm məl oxu mu şam, 
mək tə bi qı zıl me dal la bi tir mi şəm. 
Rəh mət lik Ya qub Məm mə dov 
toy lar da Fü zu li nin qə zəl lə rin dən 
oxu yur du, ha mı de yir di Fü zu li 
ya man ya zıb, tə rifl  ə yir di lər. Mən 
də uşaq ağ lım la dü şün düm ki, 
mə ni ni yə tə rifl  ə mə sin lər, mən də 
qə zəl ya za bi lə rəm. On da da ar tıq 
əru zu bi lir dim, baş la dım Fü zu li ni 
dərindən oxu ma ğa. Be lə cə, qə zəl 
yaz ma ğa baş la dım.

- On da ne çə ya şı nız var dı?
- Təx mi nən, 15-16 ya şım olar dı. 
- Siz az ya zan şair lər dən si niz. 
İl ham gə lən də ya zır sı nız, yox-
sa bu, ov qat la bağ lı dır? Yaz-
maq üçün müt ləq il ham pə ri si 
ol ma lı dır mı? Si zə şeiri yaz dı-
ran nə dir?
- Mən o pro se si izah et mək də 

çə tin lik çə ki rəm. Mə sə lən, fi k-
rim də ola nı yaz maq is tə yi rəm, 
am ma ta mam baş qa bir şey ya-
zı ram, iza ho lun maz bir hiss dir. 
Mə sə lən, elə hal olur ki, han sı sa 
bir ov qat da olu ram, o hiss şeirə, 
ya zı ya çev ril mə yə nə qə dər üç ay, 
dörd ay, bə zən al tı ay mən dən əl 
çək mir. Şüb hə siz, il ham sız heç nə 
yaz maq müm kün de yil. Dün ya da 
çox nöq tə lər var, dün ya nın ha va sı, 
su yu, kü lə yi, sev gi si, dər di, qüs-
sə si o nöq tə də olur və on dan da 
şeir ya ra nır. Bir şeir min lər lə, mil-
yon lar la in sa nın ov qa tı dır. Gü nəş 
ener ji si ki mi bu ener ji də şairin içi-
nə yı ğı lır və bun dan şeir ya ra nır. 
Bir möv zu ya, bir ha di sə yə min cür 
ya naş ma ola bi lər, hər şairin də öz 
ba xış bu ca ğı var. Bu ba xış bu caq-
la rı dün ya da kı şair lə rin sa yı qə-
dər dir.

- Mət buat da da çox az-az gö rü-
nür sü nüz. Bu, nəy lə bağ lı dır?
- Mə nim bor cum ya zı yaz maq-

dır. Şövq lə, hə vəs lə yaz dı ğım ya-
zı nı dost la rı ma oxu yu ram. Tə zə 
nə sə ya zan da dost la rı mı ba şı ma 
yı ğı ram və o tə zə ya zı nı dost la rın 
mü za ki rə si nə bu ra xı ram. Mə nim 
üçün ən bö yük mət buat dost la-
rım dır. Qə ri bə gö rün sə də bu, 
mən də bir adət ha lı nı alıb. Dost lar 
da çox vaxt tə kid edir lər ki, bəl kə 
bu nu dərc et di rə sən? On da bir-iki 
şeir se çib mət buata ve ri rəm.

- Siz əsər lə ri niz də şeir lə nəs ri 
bir ləş di rir si niz. Di li mi zin das-
tan qa tın da ya zır sı nız. “Qa-
ra Mə lik, Qa ra Qə zən fər və 
mən”, “Rek vi yem” , “Qa ran-
lıq dan ay dın lı ğa” əsər lə ri niz 
üs lub və ori ji nal lı ğı ilə se çi-
lir. Bu əsər lə ri han sı jan ra aid 
edir si niz?
- Mən heç bu nun jan rı nı bil mi-

rəm. Şeir qur ta ran ki mi nəsr baş-
la yır, nəsr qur ta ran yer də şeir 
baş la yır. Bu, çox ağır, mü rək kəb 
bir for ma dır. Bu da mən dən ası-
lı ol ma yan bir şey dir. Be lə de yək, 
bir tə pə ni çı xır san və dü zən lik gö-
rü nür, dü zən li yə enir sən, qar şı na 
çay lar çı xır, ça yı ke çir sən, ye nə tə-
pəy lə üz lə şir sən. Mə nim yaz dıq la-
rım da bu na bən zə yir.

- Za kir müəl lim, çox la rı be lə 
dü şü nür ki, in di ar tıq qə zəl də 
tə zə söz de mək müm kün de-
yil, qə zə lin bü tün im kan la rı 
tü kə nib. Si zin ya ra dı cı lı ğı nız-
da da qə zəl jan rı ay rı ca yer tu-
tur. Doğ ru dan mı, qə zəl bir janr 
ola raq öz döv rü nü ba şa vu rub?
- Mən cə, is tə ni lən for ma da fi k-

ri ifa də et mək müm kün dür. Hər 
jan rın öz gö zəl li yi var. Qə zəl çox 
mü rək kəb bir janr dır. Fü zu li nin, 
Ha fi z Şi ra zi nin, Əli şir Nə vainin, 
Nə ba ti nin, Sey yid Əzi min qə zəl-
lə ri ni oxu yur san, gö rür sən ki, bir 
qə zə lin için də bö yük ro ma nın 
əha tə et di yi mət ləb lər var. For ma 
şərt de yil, əsas fi k rin ne cə ifa də 
edil mə si dir. Bir mi sal çə kim:
Fəx ri, gü nah evi dir, dün ya,
 gü nah, yox sa ki, mən
yu yu nub göz ya şın da gün də
        qü sul al maz idim.

Bu, ta ma mi lə ye ni bir fi  kir dir 
və əruz da ya zı lıb. Baş qa for ma da 
bu nu de mək ol maz. Bu, mə nim 
müt ləq qə naətim dir. Dün ya nın bir 
kə dər nöq tə si var, son da in san o 
kə dər dən sıy rı lıb azan sə si nə gə lir.

- Su fi z mə bağ lı bir in san sı nız. 
Ya ra dı cı lı ğı nız da da su fi z mə 
söy kə nir si niz. Bu bağ lı lıq har-
dan gə lir?
- Gənc li yim də su fi zm lə, Həl lac 

Mən sur la ma raq la nır dım. Bö yük lə ri-
miz, rəh mət lik nə nəm bu şey lə ri çox 
yax şı bi lir di. Ha mı dün ya dan gi ley lə-
nir, am ma su fi zm də dün ya dan gi ley 
yox dur, dün ya dan qop maq var. On 
sək kiz ya şım olan da bir qoş ma yaz-
mış dım, üs tün dən uzun il lər ke çən-
dən son ra o qoş ma nı oxu yan da gör-
düm ki, bu elə su fi z mə söy kə nir.
Nə öm rə, nə gü nə bir xə tə ri yox,
Rən gin qa ra sa da, ağ sa da, dün ya.
Gi ley ey lə mə yə sən dən ye ri yox,
Si nən daş lıq sa da, bağ sa da, dün ya.

Yə ni dün ya nın ağ, ya qa ra ol ma-
ğı nın in san üçün heç bir əhə miy-
yə ti yox dur. Hə min şeirin bir bən-
din də yaz mı şam:
Ki çik qət rə lər lə dər ya do lam maz,
Ta le ki, buz ol du, od la qa lan maz.
İşıq lı qis mə tə köl gə sa lam maz,
Göy də qa ra gü nəş doğ sa da, dün ya!..

Çün ki qis mət İla hi dən dir, ona gö-
rə də onun ma ya sın da bir işıq var. 
Ye ri, Gö yü ya ra dan Al lah dır və hər 
şey bu ila hi ni za ma bağ lı dır. Hər şey 
İla hi dən gə lir və ona da dö nür. Su-
fi z mə bağ lan ma ğı mın bir sə bə bi də 
var, bir müd dət bun dan əv vəl Afaq 
Mə sud su fi  alim lə ri n əsər lə ri ni di-
li mi zə çe vir mə yə baş la dı. Bun dan 

son ra mən o ha va nın içi nə düş düm, 
o ha va ya düş dün sə, heç vaxt çı xa 
bil mə yə cək sən. Mən “Xə zər” jur na-
lı nın say la rı nı hə mi şə özüm lə ra yo-
na apa rı ram, qar da şım Fa zil oxu yur. 
Bir gün ev də otur muş duq, Fa zil de-
di ki, heç kəs mə ni ba şa dü şə bil mir, 
bax, mən özü mü bu su fi  mətn lə rin-
də tap mı şam. Mən de yən də ki, hər 
şe yin ma hiy yə ti bir dir, rəng, for ma 
də yi şir, inan mır dı nız.  O, Nə sə fi  ni 
oxu muş du. Or da be lə bir ifa də var, 
de yir “biz dən əv vəl olan lar biz idik, 
in di olan lar da bi zik, bun dan son ra 
ola caq lar da bi zik”. Gö rün, nə gö-
zəl söz dür! Afaq xa nım onu çox gö-
zəl tər cü mə edib. Qar da şım bu fi k ri 
oxu yub çox se vin miş di, bun dan 
son ra o, bu mü ba hi sə lər dən, tən qid-
lər dən qop du, azad ol du və sü but 
et di ki, bu cür dü şün cə də var. Afaq 
xa nım o ki ta ba çox gö zəl ad se çib, 
“Xi las yo lu nun yol çu la rı”. Yə ni xi las 
Al la ha ge dən yol da dır. 

- Ən çox sev di yi niz şair kim-
dir? Dün ya ədə biy ya tın da və 
Azər bay can ədə biy ya tın da.
- Bi lir sən, mə nim sev di yim 

şair lər çox dur. Ən çox sev di yim 
şair lə rin bi rin ci si Fü zu li dir, son-
ra Nə ba ti, Sey yid Əzim Şir va ni 
gə lir. Mən Sə məd Vur ğun dan çox 
qi da lan mı şam, elə cə də Əli Kə rim 
çox gö zəl şair dir. Mi ka yıl Müş fi q 
qa ran lıq da bir işıq dır. Dün ya ədə-
biy ya tın dan şeir lə ri ni di li mi zə çe-
vir di yim şair lə ri çox se vi rəm. On-
la rı sev mə səm, çe vi rə bil mə rəm. 
Müasir poezi ya mız da isə dörd 
şairin adı nı çə kə bi lə rəm. Ra miz 
Röv şən, Va qif Sə mə doğ lu, Va qif 
Ba yat lı və Musa Yaqub.

- Tər cü mə çi lik lə nə vaxt dan 
məş ğul olur su nuz?
- Bir gün işə gəl dim, rəh mət lik 

Na tiq Sə fə rov mə nə de di ki, bir 
in gi lis ya zı çı sı nın əsə ri ni çe vir mi-
şəm, or da iki bənd lik şeir var, onu 
çe vir mək la zım dır. De dim mən heç 
in gi lis cə bi li rəm ki? Mən lik de yil. 
Qı zı mı nə zər də tu tub de di ki, sə nin 
in gi lis di li mü tə xəs si sin ya nın da-
dır, özü də sət ri tər cü mə əsa sın da 
edə cək sən. De di sən ca nın, mətn 
ya rım çıq qa lıb, bu nu çe vir, mət nə 
da xil edim. Ed qar Po nun şeiri idi, 
bu iki bən di çe vi rib gə tir dim, oxu-
du, diq qət lə üzü mə bax dı, bil dim 
ki, bə yə nib. Son ra Çes lav Mi lo şun 
şeir lə ri ni ver di ki, bun la rı da çe vir. 
Son ra dan bil dim ki, bu, Afaq xa nı-
mın sse na ri si dir. Bu, “Xə zər” jur na-
lı nın öz nəş ri ni bər pa elə di yi dövr 
idi, iki mi nin ci il lə rin əv vəl lə riy di. 
O vaxt dan ar dı cıl ola raq dün ya 
poezi ya sın dan çe vir mə lər edi rəm.

- Əsa sən be lə de yir lər 
ki, poezi ya tər cü mə 
olun ma ma lı dır. 
Çün ki şeiri adek-
vat ola raq baş qa 
di lə ol du ğu ki mi 
çe vir mək müm-
kün de yil. Siz 
ne cə dü şü nür-
sü nüz?
- Mən bu fi  kir-

lə heç vaxt ra zı ola 
bil mə rəm. Şeir bir 
dil dən baş qa di lə 
tər cü mə olunan da 
mü hi ti ni, ha va sı nı 
də yi şir, am ma şeirin 
ca nı, ru hu qa lır. Şei-
rin ov qa tı, gö rü nü şü, 
cöv hə ri qa lır. Bir də 
şeiri müt ləq şair tər cü-
mə et mə li dir, o şairin də 
müəy yən sə viy yə si, ba za-
sı ol ma lı dır.

- Öz tər cü mə lə ri niz dən ra zı sı-
nız?
- Ra zı ol ma sam, on la rı ça pa ver-

mə rəm. Tər cü mə et di yim şeir lə rə 
ba xan da gö rü rəm ki, is tə di yim 
nə ti cə ni əl də edə bil mi şəm, on lar 
məhz mə nim gör mək is tə di yim 
ki mi dir.

- Tər cü mə pro se sin də han sı sa 
çə tin lik lər lə rast la şır sı nız mı?
- Əl bət tə. Mən Ame ri ka şairi 

Ceyms Ar linq ton Ray tın şeir-
lə ri nin tər cü mə si nə al tı ay vaxt 
sərf et dim. O şeir lər “Xə zər”in 
son sa yın da dərc olu nub. Eys 
Kri qe nin “Aya dualar”ı mə nim 
çox xo şu ma gəl miş di. Onu oxu-
yan da ya dı ma La çın da kı Bə yaz 
ar vad düş dü. Şeir də de yir gö-
rə sən, sa ba ha çı xa bi lə cə yəm mi, 
ye mək ye yə bi lə cə yəm mi, şü kür 
edə bi lə cə yəm mi? Bə yaz ar vad 
de yir di ki, Ay, yo lu nu mən dən 
sal. Çı xış yo lu nu işıq da ax ta rır-
dı lar, o işıq da mə nim zən nim-
cə, Tan rı dır. Şeir də şairin de mək 
is tə di yi ni, sə ti ral tı mə na la rı tap-
maq çox çə tin dir. Bu nun üçün 
bi lik lə ya na şı güc lü du yum, 
fəhm la zım dır.

- Ən çox ki min çün da rı xır sı-
nız?
- Mə nim “Qa ra Mə lik, Qa ra 

Qə zən fər və mən” ki ta bım da bir 
yer var, de yir ay Qə zən fər, bir 
höv sə lən ol sun, otur, da rıx ma. 
Qə zən fər de yir ge di rəm çö lə, ev 
üçün da rı xı ram, gə li rəm evə, on-
da da çöl üçün da rı xı ram. Ona 
de yir lər ki, sən gəl di yin yer üçün 
da rı xır san. İmam Hə sən Bəs ri-
nin əsə rin də bir yer var, bir dər-

viş gə lib ona de yir ki, ya şeyx, 
çox na ra ha tam. O da de yir ki, ey 
bən də, dün ya o qə dər na ra hat dır 
ki, fır la nır, sən bu na ra hat dün-
ya da han sı ra hat lıq dan da nı şa 
bi lər sən?

- Ədə bi pro se si iz lə yir si niz mi? 
Gənc ədə bi nə sil haq qın da nə 
de yə bi lər si niz?
- Çox is te dad lı gənc lər var, on-

lar dan bə zi lə ri öz lə ri ni ifa də et-
mək üçün do lan bac yol lar ax ta-
rır lar. Ru mi nin bö yük lü yü onun 
sa də li yin dəy di. Gənc lə rin ço xu 
elə bi lir ki, mü rək kəb for ma da 
yaz maq is te dad gös tə ri ci si dir. 
Əs la be lə de yil. Ya zı, mətn oxu-
cu nu tər pət mə li dir, mü cər rəd li yə 
qaç maq la zım de yil. Xü su sən şeir 
şairin öz di lin dən səs lə nən də sən 
o ov qa tın içi nə dü şür sən, şeir ya-
şan mış və yan mış bir kül ki mi dir, 
kü lə qar şı bir üs yan dır. Söz sə-
mi miy yət dir. İsa Mə si hə sual ve-
rir lər ki, göy lə rin bağ lı qa pı sı nın 
aça rı var mı? O de yir ki, sən sə-
mi mi ol, qız mar gü nə şin al tın da, 
şor su yun sa hi lin də Al lah dan bir 
köl gə lik is tə, or dan bir ağac boy 
atıb sə nə köl gə ya ra da caq. Sə mi-
miy yət göy lə rin bağ lı qa pı sı nın 
aça rı dır.

- Za kir müəl lim, şeir lə ri niz 
baş qa dil lə rə tər cü mə olu nub-
mu?
- Bə zi şeir lə rim tər cü mə olu-

nub. Am ma şeir lə ri min tər cü mə 
olun ma sın da heç vaxt ma raq lı ol-
ma mı şam. İn di isə dü şü nü rəm ki, 
bu, la zım dır. Ye ri gəl miş kən, onu 
da de yim ki, Tər cü mə Mər kə zi nin 
ya ra dıl ma sı bi zim ədə bi, mə də ni 
hə ya tı mız da ən par laq ha di sə lər-
dən bi ri dir. Bi zim ədə biy ya tı mız 
dün ya ya çı xa caq, dün ya bi zim də-
yər lər lə ta nış ola caq. 

Söh bət ləş di: Kə nan HA CI
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- Əsa sən be lə de yir lər 
ki, poezi ya tər cü mə 
olun ma ma lı dır. 
Çün ki şeiri adek-
vat ola raq baş qa 
di lə ol du ğu ki mi 
çe vir mək müm-
kün de yil. Siz 
ne cə dü şü nür-
sü nüz?
- Mən bu fi  kir-

lə heç vaxt ra zı ola 
bil mə rəm. Şeir bir 
dil dən baş qa di lə 
tər cü mə olunan da 
mü hi ti ni, ha va sı nı 
də yi şir, am ma şeirin 
ca nı, ru hu qa lır. Şei-
rin ov qa tı, gö rü nü şü, 
cöv hə ri qa lır. Bir də 
şeiri müt ləq şair tər cü-
mə et mə li dir, o şairin də 
müəy yən sə viy yə si, ba za-
sı ol ma lı dır.

“Məni ədəbiyyata
Füzulinin qəzəlləri gətirib”
“Aydın yol” qəzetinin suallarını 
şair Zakir Fəxri cavablandırır



Sey mur EL SE VƏR 

Ta le elə gə ti rib ki, ne çə-ne-
çə say seç mə sə nət kar lar-
la həm söh bət ol mu şam. 
Bir-bi rin dən ma raq lı mü-

sa hib lə ri min için də xalq rəs sa mı, 
“Şə rəf” və ”Şöh rət” or den li, Pre-
zi dent tə qaüd çü sü Oq tay Sa dıq za-
də nin öz ye ri var. Us tad rəs sa mın 
ədə biy ya ta sev gi sin dən məx su si 
da nış ma maq sa müm kün süz dü. Və 
onun söh bət lə ri rəh mət lik Mi ka yıl 
Ab dul la ye vi müt ləq ya da sa lır. 

Mi ka yıl müəl lim lə ün siy yət də 
ol muş in san lar bi lir lər ki, Azər bay-
can rəs sam la rı içə ri sin də di li miz də 
onun tə ki sə lis, ifa də li, rə van, yum-
şaq tembr də da nı şa nı çə tin ta pı-
lar dı. Bu sə bəb dən bə dii səp ki li üç 
ki tab qə lə mə al ma sı tə sa dü fi  de yil. 
Və nə dən sə ye ri be hişt lik Mi ka yıl 
Ab dul la yev lə Oq tay Sa dıq za də nin 
bir yer də oxu ma sın da da tə sa dü fi -
lik gör mü rəm. Mə nə elə gə lir, ya zı çı 
Se yid Hü sey nin və şairə Üm gül sü-
mün oca ğın da dün ya ya göz açan, 
kör pə yaş la rın dan sir li-sehr li sö zün 
ca zi bə si nə dü şüb Şeks pir, Flo ber, 
Bal zak, Hü qo, Tols toy, Dik kens, 
Rab le, Ca vid, Mir zə Cə lil, Sa bir və 
da ha ne çə-ne çə dü ha la rın əsər lə ri-
ni oxu maq dan doy ma yan Oq tay la 
ədə biy ya ta təş nə Mi ka yıl Ab dul la-
ye vin bir vaxt da, bir yer də bö yü mə-
si, sə nət alə mi nə qə dəm bas ma sı bir 
qa nu nauy ğun luq du. Tan rı nın əliy lə 
bu iki in san son ra dan da uzun il lər 
sə nət də bir gə ad dım la dı lar. Qo ca 
əfən di ça ğın da Oq tay müəl li mi El-
mi ra Şax tax tins ka ya ki mi ömür-gün 
yol da şı nın, Mi ka yıl Ab dul la yev ki mi 
dos tu nun it ki si yan dı rır dı. Uşaq lı-
ğın se vin ci ni do yun ca dad ma dan acı 
rüz gar la üz-üzə qa lan va li deyn lə ri ni, 
doğ ma la rı nı iti rən, be şil lik sür gün 
hə ya tı ke çi rən bir in sa nın bun ca ağ-
rı la ra döz mə si doğ ru dan da çə tin di. 
“Ən pi si odur ki, həm də mim yox du, 
tən ha yam” de yən rəs sam la ilk gö rü-
şü müz ema lat xa na da baş tu tub. Qə-
ri bə di ki, son ra lar da bi zim üz-üzə 
gəl di yi miz yer ya sər gi sa lon la rı, ya 
da ema lat xa na olub. Bu sə bəb dən 
Oq tay müəl lim lə ye ni dən rast la şar-
kən ün va nın də yiş mə yə cə yi ni zənn 
edir dim. Ni yə si ni özüm də kəs dir-
mə dən. Am ma yox, hə ya tı nı bir an 
fəaliy yət siz tə səv vü rü nə gə tir mə yən 
dün ya gör müş ki şi nin bəl li bi çim də, 
bəl li yer lər də ol ma sı da ba yaq söy lə-
nən lər tə ki, qa nu nauy ğun luq du.

 Onun la söh bət lə ri mi zin bi ri iş 
ba şın da alın mış dı. Bö yük Bri ta ni-
ya kra li ça sı II Ye li za ve ta nın port-
re ti önün də. Son ra sa rəs sa mı və fa-
sız qo yub ge dən lə rin sı ra sın day dı 
kra li ça. Am ma II Ye li za ve ta ta bu-
ra lar da gö zə dəy mə sə də, söh bə ti-
mi zə kör pü sal maq və zi fə si onun 
“boy nu na düş dü”. Və be lə cə Oq tay 
müəl lim lə elə di yi miz söh bət hə min 
za man nöq tə sin dən nəql olu nur:

- Kra li ça nın port re ti ni 2002-ci il də 
çək mi şəm. O za man bü tün dün ya-
nın ta nı dı ğı bu məş hur xa nı mın tax ta 
çıx ma sı nın 50 il li yi nə hə diy yə ola raq, 
rəh mət lik Hey dər Əli yev si fa riş ver-
miş di. An caq İn gil tə rə də baş ve rən 
ha di sə, son ra da bu ra da Hey dər Əli-
ye vin və fa tıy la əla qə dar port ret sa-

hi bi nə çat ma dı. Mən Ye li za ve ta nı 
gör mə miş dim. Onun la bağ lı siz de-
yən mə lu ma tım da yo xuy du. Çox lu 
fo to lar, ma te rial lar tap dım. Yal nız bir 
fo to da çöh rə si xo şu ma gəl di. Ya dı nız-
da dı sa, port ret də kra li ça ayaq üs tə di. 
Mən yal nız baş his sə ni fo to ya əsa sən 
ya rat mı şam. Qa la nı sa tə xəy yül dü. O 
za man əsər ta mam olan da bax maq 
üçün gə lib bu ra dan pre zi den tin ya-
nı na apar dı lar. Rəh mət lik port re tə 
xey li bax dıq dan son ra de di ki, üzü-
nün ya nın da sa rım tıl fon ver mi sən, 
na haq ye rə, o bir az köl gə sa lır, nə zə rə 
al. Doğ ru su, onun ira dı mə nə qə ri bə 
gəl di. Son ra  ema lat xa na ya qa yı dan da 
özüm də baş dan aya ğa diq qət lə bax-
dım və ira dın düz gün lü yü nə inan-
dım. Hətt  a, inan dım bir ya na, təəc cüb 
qal dım. Çün ki be lə nüans la rı pe şə kar 
rəs sam lar, sə nə tə də rin dən bə ləd in-
san lar bi lir. Sö zü mün ca nı var: Hey-
dər Əli yev sə nə ti du yan, se vən in-
sa nıy dı. Onu uzun il lər ta nı yan şəxs 
ki mi bu nu qə ti və sə mi mi de yi rəm.

- De yə sən, bu ta nış lı ğın nə ti cə siy-
di ki, Siz həm onun, həm də xa nı-
mı nın bir ne çə port re ti ni ya rat mı sız.

- Əl bətt  ə, ta nış lıq və mü na si bət 
fak to ru var. Hə lə 1970-ci il lər dən ona 
rəğ bət bəs lə mi şəm. İlk ta nış lı ğı mız sa 
Hey dər Əli ye vin bir dəs tə sə nət adam-
la rıy la Cə li la bad ra yo nu na sə fə rin də 
baş ver di. Bi lir siz, o çox mə lu mat lı, 
heç nə yi diq qət dən kə nar qoy ma-
yan ma raq lı şəx siy yə tiy di. Də fə lər lə 
onun la gö rü şüm olub. Təq ri bən on 
beş il əv vəl hə yat yol da şı mın səh hə-
tiy lə bağ lı prob lem lər or ta ya çı xan da 
qay ğı sı nı əsir gə mə di. Mən də borc lu 
qal maq is tə mə dim. Min nət dar lı ğı mı 
hə min port ret lə bil dir dim. Si zə bir şe-
yi də de yim. Hey dər müəl lim nəin ki 
yaş ca ba la ca la ra, özün dən bö yük lə rə 
də “sən” de mə yi xoş la yır dı. Mən nən 
də hə mi şə be lə olub. Nə dən sə axı rın cı 
iki gö rüş də mə nə “siz”lə mü ra ciət elə-
di. Qə ri bə di, sə bə bi ni in di yə cən ba şa 
düş mü rəm.

- Port ret lə bağ lı söh bə ti miz 
ya rım çıq qal dı. Bəs kra li ça ha ra 
qey bə çə ki lib?

- O özü nə da ha mü na sib yer ta-
pıb. Ona gö rə ta bu ra lar kra li ça ya 
la yiq de yil.

- Bəl kə dar lıq elə yir de yə siz. 
Yox sa, für sət dü şüb, nə ha yət ki, 
və tə ni nə ge dib?

- Əs la. II Ye li za ve ta mən dən cə-
mi bir ne çə ki lo metr uzaq la şa bi lib. 
Ya xın vaxt la rın söh bə ti di, in cə sə nət 
mu ze yi port re ti alıb. Ar tıq sə nəd-
ləş mə iş lə ri ba şa ça tıb.

- De mək, ya xın lar da kra li ça nın 
he sa bı na az-çox nə sə qa za na caq-
sız. Ne çə il göz lə mə yə də yər miş…

- Pul sə nin ci bi nə gir mə yin cə, 
on dan da nış maq tez di.

- Bun lar bir ya na, mu zey dən 
söz düş müş kən, Azər bay can Mil li 
Ədə biy ya tı Mu ze yi ni Si zin ne çə-

ne çə əsər lə ri niz bə zə yir. Te ma tik 
tab lo la rı nı zın hüs nü aləm di. Be lə 
gü man da yam ki, Oq tay müəl li mi 
ora mə nə vi tel lər, sə ləf və va ris lik 
ənə nə lə ri nə sə da qət his si bağ la yır. 

- Hə qi qə tən ədə biy yat mu ze yi mə-
nim üçün doğ ma yer di. Bu mu ze yə 
da hi Ni za mi nin ru hu nun do laş dı ğı 
yer ki mi ba xı ram. Mu ze yin tə mə li 
qo yu lan dan oray la ün siy yət də yəm. 
1939-cu il də, rəs sam lıq tex ni ku mu nu 
bi ti rən də müəy yən tər ti bat və təc rü-
bi iş lər üçün mə ni və bir ne çə həm-
ka rı mı ora gön dər miş di lər. On dan 
qa baq sa mu zey mü hi ti ni evi miz də 
gör müş düm. Hü seyn Ca vid, Ab dul-
la Şaiq, Yu sif Və zir Çə mən zə min li, 
Cə fər Cab bar lı, Mi ka yıl Müş fi q, Sal-
man Müm taz, Sü ley man Rüs təm ki-
mi şair və ya zı çı lar qo na ğı mız olar dı. 
Ni za mi nin, Xa qa ni nin, Qət ran Təb ri-
zi nin, Na tə va nın və baş qa la rı nın hə-
ya tı nı əks et di rən əsər lər lə ya na şı, ba-
yaq ad la rı nı çək di yim sə nət kar la rın 
da port ret lə ri ni ya rat mı şam. O gör-

dü yüm sə nət xa dim lə ri nin ob ra zı nı 
ya rat maq la, san ki oğul luq bor cu mu 
ve ri rəm. An caq de yim ki, ta ri xi-ədə-
bi mən zə rə ni can lan dır maq ol duq ca 
ağır dı. Konk ret fo to lar yox, on la rın 
nə za man, ha ra da, han sı şə rait də bir 
yer də ol ma la rı bəl li de yil və sair. Ta-
ri xi-ədə bi qay naq la rı öy rən mək lə, 
əsas da tə xəy yül he sa bı na çək mə li 
olur san. Elə əsər var ne çə ay vaxt sərf 
edir sən. Bə zən mən dən so ru şur lar ki, 
bəs bu iş lə rin qo no ra rı ne cə di? Açı ğı 
zəh mə tin, əziy yə tin mü qa bi lin də 
az dı. Am ma olan bu du. Bu na da bə-

rə kət. On suz da içim də yan ğı var, o 
in san la rın su rə ti ni kə ta na kö çür mək 
yan ğı sı. Bun dan son ra gör dü yün 
işə gö rə sə nə pul da ve rir lər sə, ta nə 
prob lem? (gü lüm sü nür ).

- Ne çə il di eşi di rəm ki, Oq tay 
müəl li min fər di sər gi si açı la caq. 
Ha nı bəs? Siz ca vab ver mə miş, 
bir şe yi özüm qeyd elə yim ki, bu 
sər gi nin özü nü zə doğ ma say dı ğı-
nız əbə biy yat mu ze yin də baş tut-
ma sı nı is tə miş diz. O vaxt mu zey 
tə mir dəy di, in di sə bəb nə di?

- Bir müd dət qa baq bu ba rə də 
söh bət lər ol du. Tə ləs mə yə əsas gör-
mü rəm. Ma dam yu ba nıb, de mək 
bir az da göz lə mək müm kün dü. 

- Yə qin sər gi ni in şal lah qar şı-
da kı yu bi le yi ni zə sax la yır sız…

- Hə lə qa baq da bir ne çə ay var. 
İnan mı ram o vax ta qa lam…(Bu 
söz lə ri la qeyd cə si nə söy lə yir). 

- Ni yə be lə de yir siz?
- Gü nü-gün dən qo ca lı ram, ge ri ge-

di rəm. Sa ba ha çı xa ca ğı mı kim bi lir?

- Ona qal sa, Si zin ya rı ya şı nı-
za çat ma yan mən də sa bah ba rə də 
xə bər si zəm… (Və ziy yə tin sual lar 
için də qa rış dı ğı nı gö rüb, baş qa şey 
so ru şu ram). Oğ lu nuz Al ta yın ya ra-
dı cı lı ğı na mü na si bə ti niz ne cə di?

- O ma raq lı dəs ti-xətt  ə ma lik rəs-
sam dı. 

- Bəs onun aç dı ğı özəl müasir in-
cə sə nət mu ze yi, ma raq do ğu rur mu?

- Şəx sən mən də, bə li. Düz dü ənə-
nə vi möv zu lar, janr lar bu ra üçün xa-
rak te rik de yil. Ora da Ra fael döv rü-
nün rəs sam lı ğıy la mü qa yi sə də ne cə 

de yim, diapa zon dar dı. Am ma bu na 
bax ma ya raq ma raq lı iş lər var. Hə min 
mu zey də, beş-on yaş aşa ğı-yu xa rı, 
bi zim nə sil nü ma yən də lə ri nin əsər lə-
rin dən də iba rət gu şə var ki, tə va zö-
kar lıq dan uzaq çıx ma sın, bu da klas-
si kay la ta nış lıq im ka nı ya ra dır. 

- Qa yı daq keç mi şə. Ata nı zın 
«xalq düş mə ni» hə də fi  se çil mə si-
nə sə bəb nə idi? Axı gə rək ki, o, 
qu ru lu şun əley hi nə ya zan, da nı-
şan adam de yil di.

- Hə lə rep res si ya 1937-ci il zir və si nə 
çat maz dan çox qa baq, 1920-ci il lər də 
atam bir də fə həbs olun muş du. Son-
ra də gül lə lən mə… Bi lir siz, o za man 
də rin dən fər qi nə va ran kim idi, su çun 
var, ya yox. Al lah uzaq elə sin, ki min 
adı har dan, ne cə si ya hı ya düş dü sə, 
məh vi de mə yi di. Atam la ya na şı ya-
xın qo hu mu muz Mə həm məd Əmin 
Rə sul za də nin bö yük oğ lu na və baş-
qa doğ ma la rı mı za «xalq düş mə ni» 
dam ğa sı ya pış dı rıl dı. Anam uzaq şi-
ma la sür gün olun du. Yed di il sür gün 

hə ya tın dan son ra cə mi dörd ay ya şa-
dı. On da mən sür gün dəy dim.

- Sür gün, ali rəs sam lıq təh si li 
al ma ğa ha zır laş dı ğı nız, Mosk va-
da Tret ya kov qa le re ya sın da açıl-
mış sər gi də ilk iş ti ra kı nı zın uğu-
run dan tə zə cə xoş hal ol du ğu nuz 
vaxt da yo lu nu zu kəs di.

- Düz beş il Al tay di ya rın da ya-
şa maq məc bu riy yə tin də qal dım. 
Kə nar şə hər lər dən təc rid olun muş 
və ziy yət də. Həbs xa na re ji mi de yil-
di, am ma cid di nə za rət al tın day dıq. 
Yax şı ki, rəs sam lı ğım var mış, ka rı-
ma gəl di. Müx tə lif cür şüar lar si fa riş 
ve ri lir di, on la rı iş lə yir dim. Az miq-
dar da maaş da ödə ni lir di. 1946-cı 
il də sür gün dən qa yıt dım. Va li deyn-
lə ri min aqi bə ti, özü mün ba şı ma gə-
lən lər ali təh sil al ma ğı mı yu bat dı. 
Üs tə lik mad di im kan sız lıq, ba la ca 
ba cı-qar da şı mın qay ğı sı…

- Son ra lar və ziy yə ti niz yax şı laş-
dı və ta nı nan vaxt la rı nız da için də 
ya şa dı ğı nız re ji mə doğ ru dan mı 
müs bət mü na si bə niz ya ran dı?

- Heç za man bu nu re ji min qü su ru 
say ma mı şam. Bü tün o keç mi şə gö-
rə, öm rü bo yu Sta li ni, Mir cə fər Ba-
ğı ro vu gü nah lan dır mı şam. Əl bətt  ə, 
in di ki mə qam da, dox san ya şın için-
də o il lə rə boy la nıb da ha əha tə li təh-
lil elə yi rəm. Tək cə ba şı mı za gə lən 
mü si bət lə ri yox, bü tün hə ya tı mı… 

Oq tay müəl lim mə ni yo la sa lan dan 
son ra ema lat xa na da əsər lər lə, bo ya lar-
la baş-ba şa qal dı. Gö rü nür, bir müd-
dət ön cə rəng işi ni bi tir di yi, qu ca ğın da 
kör pə tut muş ana təs vir li “Onun ta le-
yi ne cə ola caq?” əsə ri nin kəm-kə si ri ni 
dü zəlt mək is tə yir di. Hər çənd rəs sam 
bir “əm ma”yla üz-üzəy di. Son vaxt-
lar ona və fa sız lıq edən gö zü bu əsə ri 
ta mam la ma ğa im kan ve rə cək mi? Bu 
sualın ca va bın dan sa yal nız adı çə ki lən 
əsə rin yox, növ bə ti iş lə rin, rəs sam lıq 
aka de mi ya sın da kı fəaliy yə tin ta le yi 
ası lı dı. O aka de mi ya dan ki, təd ri sin 
tə ləb lə ri nə gö rə, hər ilin so nun da ora 
bir əsər iş lə yib təh vil ve rir. Ən əsa sı sa, 
bi lik lə rə yi yə lən mə yə gə lən lər rəs sam 
pro fes so run sə nə ti ni, əmə yi ni qiy mət-
lən di rir, on dan öy rən mə yə eh ti yac 
du yur lar… 

P.S. Ayın so nu Oq tay Sa dıq za də-
nin ölüm süz lü yü nün qır xın cı gü nü-
dü. Ru hun şad ol sun, Us tad!
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hə ya tın dan son ra cə mi dörd ay ya şa-
dı. On da mən sür gün dəy dim.

- Sür gün, ali rəs sam lıq təh si li 
al ma ğa ha zır laş dı ğı nız, Mosk va-
da Tret ya kov qa le re ya sın da açıl-
mış sər gi də ilk iş ti ra kı nı zın uğu-
run dan tə zə cə xoş hal ol du ğu nuz 
vaxt da yo lu nu zu kəs di.

- Düz beş il Al tay di ya rın da ya-
şa maq məc bu riy yə tin də qal dım. 

Rənglər dünyasının 
əbədi sakini



Qab riele Lİ BİQ
(Al ma ni ya)

  ...Ta ri xin elə dö nə mi nə gə lib 
çıx mı şıq ki, bu gün mil li mə-
də niy yət lər ümu mi dil ki mi 
po zuq in gi lis di lin dən is ti fa-
də edə-edə öz lə ri nə bö yük zi-
yan vu rur lar. Son onil lik də bu 
«lin gua fran ca» nəin ki məişət 
ün siy yə tin də, həm də iş gü zar 
da nı şıq lar da, dip lo ma tik mü-
na si bət lər də, təəs süf ki, üs tə-
lik də el mi təd qi qat lar da əsas 
di lə çev ri lir. Ün siy yə tin kom-
pü ter for ma la rı bu mə sə lə də 
mü hüm rol oy na yıb.

Ta rix də tər cü mə çi lə rin ro lu
Baş qa dil da şı yı cı la rı ilə məz-

mun lu dialoq apar maq üçün biz 
ya öz di li mi zi və həm söh bə ti mi zin 
di li ni mü kəm məl bil mə li yik, ya da 
baş qa dil də tək cə söz lə ri yox, ey ni 
za man da ide ya və mə na la rı ifa də 
et mə yi ba ca ran sə riş tə li tər cü mə çi-
nin xid mə tin dən is ti fa də et mə li yik. 

Ümu mi dil prob le mi ni həll et-
mək və po zuq in gi lis di li nin in di 
hökm ran lıq edən qa tı şı ğı nı nə ilə-
sə əvəz et mək üçün məhz sə riş tə li 
tər cü mə lə rin zə ru ri ol du ğu ha mı-
ya mə lum dur.  Bə zi lə ri be lə he sab 
edir lər ki, el mi əsər lə rin müəl lifl  ə ri 
mə qa lə lə ri ni da ha yax şı bil dik lə ri 
dil də yaz ma lı dır lar. Bun dan əla və 
müəl lif öz fi  kir lə ri ni in gi lis, fran sız 
və rus dil lə ri nə olun muş tər cü mə-
lər də ifa də et mə yə ça lış ma lı dır. 
Həm də hə min tər cü mə komp ü-
te rin işi yox, öz əsə ri ol ma lı dır. Be-
lə lik lə də, tər cü mə nin sə viy yə si ni 
yük səlt mə yə baş la maq olar dı.

Am ma tər cü mə çi lə rin ro lu mət-
nin məz mu nu nu baş qa dil də də-
qiq çat dır maq la ey ni ləş di ril mir. 
Tər cü mə çi lər – qar şı lıq lı an la ma-
nın can lı kör pü sü dür lər, on larsız 
mə də ni mü ba di lə də, mə də ni in-
ki şaf da müm kün de yil. Mil lə tin 
mə də ni cə hət dən tək mil ləş mə si-
nin adə tən “İn ti bah döv rü” ad-
lan dı rı lan bü tün əhə miy yət li mər-
hə lə lə ri fəl sə fə, elm və in cə sə nət 
sa hə sin də müəy yən fun da men tal 
əsər lə rin baş qa dil lə rə tər cü mə si 
ol ma dan baş ve rə bil məz di. İs lam 
İn ti ba hı – həm Bağ dad da, həm 
də Ən də lüs də - qə dim sansk rit 
mən bə lə rin əv vəl cə qə dim yu nan, 
son ra isə ərəb di li nə tər cü mə si 
əsa sın da tə şək kül ta pıb. Ək sər yu-
nan mətn lə ri son ra lar ərəb və la tın 
dil lə ri nə tər cü mə edi lib. XIV-XV 
əsr lə rin ital yan hu ma nist in ti ba-
hı il kin mətn lə rin qə dim yu nan 
di lin dən ital yan di li nə tər cü mə-
si nin bir ba şa nə ti cə si idi. İtal yan 
İn ti ba hı döv rü nün əsər lə ri də öz 
növ bə sin də hə min za ma nın in-
gi lis di li nə çev ri lib, Tü dor İn ti ba-
hı nın ya ran ma sı na sə bəb olub. 
Öz növ bə sin də Vil yam Şeksp rin 
Kris tof Mar tin Vi land tə rə fi n dən 
al man di li nə tər cü mə olun muş 
əsər lə ri klas sik dövr də Vey mar da, 
İoahann Volfh  anq Hö te və Frid rix 
Şil ler ət ra fın da baş ve rən ha di sə lə-
rə böyük tə sir gös tə rib.

Hətt  a bir növ İn ti ba hın nüs xə si ni 
də tər tib et mək müm kün dür: hər 
han sı bir mə də niy yə tin keç mi şin-
də və in di sin də ən mü kəm məl, ən 
əda lət li, ən qiy mət li əsər lə ri ax ta rıb 
ta pın, on la rı tər cü mə elə yin, öz fi -
kir lə ri niz lə tək mil ləş di rin, be lə lik-
lə, on la rı öz ma lı nı za çe vi rin. Bu 
in san la rın əq li cə hət dən ka sıb la dı-
ğı və sü qu ta uğ ra dı ğı duy ğu sun-

dan əziy yət çək dik lə ri dövr lər-
də xü su si lə bö yük əhə miy yə tə 
ma lik dir. Hə min dövr lər də 
il ham al maq üçün keç-
mi şin da hi lə rin dən və 
on la rın nailiy yət lə ri ilə 
tə mas da ol maq xü su si lə 
əhə miy yət li dir.

İde ya la rı ötür mə
va si tə si

Frid rix Şil le rin 
“Zə ma nət” poema sı 
era mız dan əv vəl 
IV əsr də (Ki çik 
Dioni si nin döv-
rü) möv cud 
ol muş Si ra kuz-
dan bəhs edir. 
Hə min dövr də P l a  t o n 
gənc dos tu Dionu həbs xa-
na dan azad et mə yə 
ça lı şır dı. Poema iki 
sa diq dost haq qın-
da dır. Müs tə bid Dioni si ölü mə 
məh kum edən də o, ailə və ziy yə-
ti nə gö rə tə ci li get mə li olur və di-
gə ri dos tu edam ye ri nə qa yı da na 
qə dər gi rov qal ma ğa ra zı lıq ve rir. 
Şil ler hə min poema nın ide ya sı nı 
Hö te dən gö tü rüb...  

Poetik ide ya lar ta ri xi nin öy rə-
nil mə si Hind-Av ro pa dil lə rin də-
ki pa ra lel lə rin öy rə nil mə si qə dər 
ma raq lı məş ğu liy yət dir. Mə sə-
lən, G.Les sin qin “Müd rik Na tan” 
poema sın da kı üzük haq qın da 
təm si li xa tır la yaq... Les sinq hə-
min sü je ti C.Bok kaç ço nun “De-
ka me ron” əsə rin dən gö tü rüb. 
“De ka me ron”da müd ri kin adı 
Mel xi se dek dir. La kin Les sin qin 
ver si ya sı klas sik yamb la (şeir böl-
gü sü dür – tərc.) qə lə mə alı nıb, 
xey li də rə cə də mü kəm məl dir, 
bu na gö rə də poema nın kon sep-
si ya sı na xü su si gö zəl lik ve rir...

Bu ra dan mə lum olur ki, o, 
ital yan İn ti bah döv rü mə də niy-
yə tin dən il ham alıb və hə min 
ir si ger man di lin də qə lə mə al-
maq la ger man mə də niy yə ti ni 
zən gin ləş di rib.

Ən gör kəm li al man tər cü mə çi si 
Frid rix Rük kert 40 dil öy rən miş-
di, fars, türk, rus, ərəb və Çin dil-
lə rin də ki sansk rit lə ri al man di li nə 
tər cü mə edir, bu nun la “Şərq tə-
fək kü rü”nün sir ri ni al man mə də-
niy yə ti üçün açır dı. Rük kert tək cə 
ide ya la rın qə li bi ni yox, həm də 
poetik for ma la rı nı, öl çü və qa fi  yə-
lə ri ni al man di li nə çe vir mə yə nail 
ol muş du. Hə min əsər lər sırf al man 
əsər lə ri ki mi səs lə nir di. O, müx tə-
lif mə də niy yət lə rə mən sub olan 
in san la rın qar şı lıq lı an laş ma la rı na 
töh fə ver mə yi özü nün mə nə vi bor-
cu sa yır dı...

Ey ni lə bu cür Mi xail Ler mon-
to vun tər cü mə et di yi Hö te şeir lə-
ri rus ədə biy ya tı nın bir his sə si nə 
çev ril di. Hətt  a o, “Dağ zir və lə ri” 
ad lı ki çik bir şeir də duy ğu la rı 
və səs lə ri rus qav ra yı şı ilə da ha 
ahəng dar səs lə nən söz lər lə ifa də 
edə bi lib.

Alek sandr Puş kin bu işin ən 
yük sək zir və si nə qalx dı. Puş ki nin 

ən məş hur bioq ra fı və poezi ya sı-
nın tər cü mə çi si olan al man pro fes-
sor Ralf-Dit rix Keyl şairin ana dan 
ol ma sı nın 200 il li yi mü na si bə ti lə 
nəşr edil miş se çil miş əsər lə ri nə 
yaz dı ğı son söz də (1999) qeyd edir-
di ki, o, tez-tez Av ro pa sü jet lə rin-
dən is ti fa də et mə si nə bax ma ya raq, 
öz əsər lə ri üçün sırf rus for ma və 
ob raz la rı tap ma ğı ba ca rır...

Pro fes sor Keyl ya zır ki, Puş ki-
nin “1001 ge cə” na ğıl la rın dan, 
Qrimm qar daş la rı nın əsər lə-
rin dən və Va şinq ton İr vin qin 
“Əl-Həm ra”sın dan gö tür dü yü 
sü jet lər rus di lin də o qə dər mü-
kəm məl ifa də edi lib ki, ba la ca 
uşaq lar da, on la rın nə nə lə ri də 
hə min əsər lə ri ədə biy yat bi li ci si 
ki mi qə bul edir lər. Ey ni za man-

da çox lu məz mun uy ğun luq la rı 
ilə ya na şı Av ro pa klas sik ədə-
biy ya tı sü jet lə ri Puş ki nin qə-
lə mi ilə məx su si rus ça lar la rı 
qa za nır lar...

Puş ki nin qə lə mi al man na-
ğıl la rı na fa ciənin, ki na yə nin və 
qəlb gö zəl li yi nin çox lu ye ni ciz-
gi lə ri ni da xil edir, rus mə də niy-
yə ti ni təd qiq edən lər üçün kəş fə 
çev ri lir, hə min adam lar da rus di-
li nə ma raq ya ra dır, tək cə hə min 
tər cü mə ni öz di lin də öy rən mə yə 
yox, həm də ifa də va si tə lə ri ilə 
bir gə rus di li ni da ha də rin dən 
öy rən mə yə təh rik edir.

Tər cü mə nin mə də niy yət lər 
ara sın da əsl kör pü ol du ğu sü bu-
ta eh ti ya cı ol ma yan hə qi qət dir. 
Hə min kör pü nü sa lan lar isə pe-
şə kar və fə da kar tər cü mə çi lər dir.

Tər cü mə edən: 
N.ƏB DÜL RƏH MAN LI
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dan əziy yət çək dik lə ri dövr lər- da çox lu məz mun uy ğun luq la rı 

Bö yük tər cü mə çi lər əs ri
dan əziy yət çək dik lə ri dövr lər-
də xü su si lə bö yük əhə miy yə tə 
ma lik dir. Hə min dövr lər də 
il ham al maq üçün keç-
mi şin da hi lə rin dən və 
on la rın nailiy yət lə ri ilə 
tə mas da ol maq xü su si lə 

İde ya la rı ötür mə

Frid rix Şil le rin 
“Zə ma nət” poema sı 
era mız dan əv vəl 

P l a  t o n 
gənc dos tu Dionu həbs xa-
na dan azad et mə yə 
ça lı şır dı. Poema iki 
sa diq dost haq qın-

dan əziy yət çək dik lə ri dövr lər-

Bö yük tər cü mə çi lər əs riBö yük tər cü mə çi lər əs ri

Ya po ni ya nın “NTT 
Do Co Mo” şir kə ti 
“CEATEC 2013” sər gi-
sin də mət ni real vaxt 

re ji min də ta nı yan və tər cü mə 
edən “ağıl lı” ey nək pro to ti pi ni 
təq dim edib. Qur ğu hə lə lik 4 
di li - in gi lis, ya pon, Çin və Ko-
re ya dil lə ri ni “bi lir”. 

Qur ğu ta nış ol ma yan dil lə rin 
men yu su və ya löv hə lə rin tər-
cü mə si üçün fay da lı ola caq. Ey-
nək pro to ti pi sim vol la rın ta nın-
ma sı və tər cü mə si pro se si nin 
öh də sin dən 5 sa ni yə yə gə lir.

Bun dan baş qa ey nək, de mək 
olar, is tə ni lən düz sət hi sen sor 
disp le yə çe vi rə bi lir. Mə sə lən, 
ey nək vir tual ek ran to xu nu şu-
nu adi ka ğı za ötür mə yi ba ca rır. 
Qur ğu ilə əla qə bar ma ğa ke çi ri-
lən xü su si üzük va si tə si lə hə ya-
ta ke çi ri lir.

Həm çi nin qur ğu əha tə dairə-
sin də olan in san la rın üz lə ri ni 
ta nı ya raq in for ma si ya nı uzaq 
mə sa fə lər də yer lə şən ser ver lər-
dən yük lə yir.

Bu nun la be lə, “NTT Do Co-
Mo” şir kə ti tə rə fi n dən nü ma yiş 
olu nan ey nək pro to ti pi yal nız 
sər gi nü mu nə si dir. Qur ğu nun 
küt lə vi is teh sa la da xil ol ma sı 
və qiy mə ti haq qın da mə lu mat 
ve ril mir.

Heyvanların dilini başa düşməyə 
imkan verən tərcümə sistemi
Ya xın 10 il də hey van la rın di li ni ba şa düş mək, on la rın in-

san la ra nə de mək is tə di yi ni an la maq müm kün ola caq. 
ABŞ-ın Şi ma li Ari zo na Uni ver si te ti nin əmək daş la rı uni-
kal qur ğu nun ya ra dıl ma sı üzə rin də iş lə yir lər ki, bu qur ğu 

hey van la rın fi  kir və “ar zu su nu” di li mi zə tər cü mə edə bi lə cək. 
Ha zır da “hey van di li tər cü mə çi si” Şi ma li Ame ri ka nın ge niş çöl-

lük lə rin də ki ço ban it lə ri üçün adap ta si ya olu nur. Alim lə rin söz lə-
ri nə gö rə, gə mi ri ci lər da ha çox müx tə lif səs lər çı xa rır lar və on la-
rın səs kom mu ni ka si ya sis te mi hey van lar alə min də di gər lə rin dən 
fərq li ola raq çox in ki şaf edib. 

Mü tə xəs sis lər ço ban it lə ri nin “ün siy yət” prin si pi ni an la ma ğa 
nail olan dan son ra mü va fi q lü ğə ti tər tib edə və in san di li nə tər-
cü mə al qo rit mi ni ya ra da bi lə cək lər. Gə lə cək də isə bu sis tem di gər 
hey van lar üzə rin də də tət biq edi lə cək. 

Bu işin gər gin əmək tə ləb et di yi ni qeyd edən alim lər “hey van 
di li tər cü mə çi si” mo de li nin 10 il dən tez ha zır ol ma ya ca ğı nı bil di-
rir lər. Tər cü mə çi sis te min əsa sən pi şik və it lə rin di li ni ba şa dü şən 
ver si ya sı na da ha çox eh ti yac ola caq. Sta tis ti ka ya gö rə, ailə lə rin 
70%-i məhz bu ev hey van la rı nı sax la ma ğa üs tün lük ve rir.

Yaponlar tərcüməçi
eynək hazırlayıb



- Müasir mər hə lə də təh sil sa hə-
sin də apa rı lan is la hat lar proq-
ra mın da dərs lik lə rin ha zır lan-
ma sı və on la rın el mi - me to di ki 
mo ni to rin qi nə ki mi yer tu tur?
– Dərs lik si ya sə ti nin uğur la hə-

ya ta ke çi ril mə si nin əsas şərt lə rin-
dən bi ri, on la rın ha zır lan ma sı nın 
bü tün mər hə lə lə rin də (si fa riş, 
mü sa bi qə, mü za ki rə, eks per ti za, 
qiy mət lən dir mə, ilk, tək rar və ya 
tək mil ləş di ril miş nəşr lər) şəff  af-
lıq və aş kar lı ğın tə min edil mə si , 
bu iş də alim lə rin, mü tə xəs sis lə-
rin, müəl lim lə rin, va li deyn lə rin 
konst ruk tiv rəy lə ri nin nə zə rə 
alın ma sı dır. Şəff  afl  ıq və aş kar lıq 
at mos fe ri ni isə ya rat maq la zım-
dır. Gə rək gös tə ri lən ka te qo ri ya-
lar dan olan şəxs lər dərs lik lər ba rə-
də öz rəy, irad və tək lifl  ə ri ni ifa də 
et mək im ka nı na ma lik ol sun lar. 
Bun dan öt rü isə açıq mü za ki rə lər 
təş kil edil mə li, də yər li rəy lər araş-
dı rıl ma lı, ümu mi ləş di ril mə li və 
bun lar dərs lik si ya sə ti nin növ bə ti 
mər hə lə lə rin də nə zə rə alın ma lı dır. 

Dərs lik lə rin məz mu nu, dil və üs-
lu bu, di zayn və tər ti bi, sual və tap-
şı rıq la rın möv zu la ra uy ğun lu ğu 
han sı me yar və tə ləb lə rə ca vab ver-
mə li dir? Tə bii ki, bu me yar lar yal-
nız ay rı-ay rı mü tə xəs sis lə rin rəy-
lə ri nin ifa də si ola bil məz (hər çənd 
ki, bir çox hal lar da fər di mü tə xəs sis 
rəy lə ri ümu mi rə yi dol ğun ifa də 
edə bi lir). Me yar lar mü va fi q döv lət 
stan dart la rı na və nor ma tiv-hü qu qi 
akt la ra əsas lan ma lı və bun lar həm 
dərs lik lə rin ha zır lan ma sı pro se-
sin də, həm də son ra kı mər hə lə də 
– qiy mət lən dir mə və mo ni to rinq 
mər hə lə sin də rəh bər tu tul ma lı dır. 

Nə zə rə al saq ki, dərs lik lər, çox 
hal lar da, 5 il müd də ti nə təs diq 
olu nur və on la rın qüv və də ol ma 
müd də ti təd ris pla nı və proq ram-
da kı də yi şik lik lər nə zə rə alın maq-
la müəy yən ləş di ri lir, o za man bu 
dərs lik lər də ki ma te rial la rın tər ti bi 
və se çi min də pers pek ti vi nə zə rə 
al ma ğın və bu za man el mi əsas lı 
proq noz la ra söy kən mə yin nə də-
rə cə də va cib ol du ğu üzə çıxır. 

Dərs lik lə rin ha zır lan ma sı, nəş ri, 
ya yı mı nə qə dər zəh mət li, mə su-
liy yət li iş ol sa da, dərs lik si ya sə ti 
işi bu nun la bit mir. İs ti fa də yə ve ril-
dik dən son ra dərs lik lər təd ris-tə lim 
pro se sin də ne cə iş lə yir? Çə ki lən 
zəh mət nə də rə cə də sə mə rə ve rir? 
Dərs lik lər də ki ma te rial lar qə bul 
edil miş me yar və tə ləb lə rə han-
sı sə viy yə də ca vab ve rir? Mə lum 
me yar və pa ra metr lər ba xı mın dan 

on lar da han sı ça tış maz lıq lar var? 
Bun lar ne cə, han sı yol lar la ara dan 
qal dı rı la bi lər? Dərs lik lə rin bu və 
bu ki mi tə ləb lə rə nə sə viy yə də ca-
vab ver di yi ni müəy yən ləş dir mək 
üçün on la rın el mi-me to di ki mo ni-
to rin qi apa rıl ma lı dır. Ob yek tiv mo-
ni to rinq isə müs tə qil, ası lı ol ma yan 
qu rum tə rə fi n dən apa rı la bi lər. 

- Dərs lik lə rin el mi-me to di-
ki  mo ni to rin qi nin apa rıl ma-
sı han sı zə ru rət dən irə li gə lib, 
onun önə mi, əhə miy yə ti nə dən 
iba rət dir?
– Bu mə sə lə nin va cib li yi ilk növ-

bə də, Azər bay can Res pub li ka sı 
Pre zi den ti nin 19 ap rel 2012-ci il 
ta rix də TQDK-nın Əsas na mə sin də 
də yi şik lik lər edil mə si ba rə də ver-
di yi Fər man dan irə li gə lir.

Mə sə lə bu ra sın da dır ki, TQDK-
nın hər iki sa hə də fəaliy yə ti hə-
mi şə ümum təh sil müəs si sə lə ri 
şə bə kə si ilə üz vi şə kil də bağ lı 
olub. İm ta han la rın məz mu nu-
nun for ma laş dı rıl ma sı hər za man 
ümum təh sil müəs si sə lə ri nin təd-
ris proq ram la rı na və bu ra da is ti fa-
də də olan dərs lik lə rə əsas la nıb. Bu 
proq ram lar və dərs lik lə rin keç di yi 
yol isə heç də ha mar və asan ol ma-
yıb. On lar bu və ya di gər də rə cə-
də öl kə mi zin  bu son 22 il də ke çib 
gəl di yi yol da ic ti mai-si ya si şə-
raitin xü su siy yət lə ri ni özün də əks 
et di rib. Ümu miy yət lə, müs tə qil lik 
il lə rin də dərs lik lə rin ha zır lan ma sı, 
nəş ri və qiy mət lən di ril mə si bir ne-
çə mər hə lə dən ke çib. İlk mər hə lə 
1992-94-cü il lə ri əha tə edir. Bil di-
yi miz ki mi, bu mər hə lə də öl kə miz 
müs tə qil lik yo lun da ilk ad dım la rı-
nı atır dı. Hə min il lə rin şa gird lə ri, 
mə zun la rı hə lə so vet döv rün də 
nəşr olun muş dərs lik lər dən dərs 
alır dı.  Cə miy yət də baş ve rən ic-
ti mai-si ya si də yi şik lik lər lə “Ta-
rix”, “Coğ ra fi  ya”, “Ədə biy yat” və 

di gər dərs lik lə rin məz mu nu ara-
sın da cid di uy ğun suz luq lar var 
idi. Qeyd edək ki, bu il lər də hə lə 
dərs lik lə rin mo ni to rin qi nin apa-
rıl ma sı nın pro se dur qay da la rı yox 
idi. İş yal nız ay rı-ay rı eks pert lə rin 
öh də si nə dü şür dü. On lar qə bul 
im ta han la rı nın sual və tap şı rıq la-
rı nı ha zır la yar kən ic ti mai-si ya si 
pro ses lər də ki əsas lı də yi şik lik lər lə  
köh nə dərs lik lər  ara sın da kı uy-
ğun suz luq la rı nə zə rə al ma lı olur, 
döv rün tə lə bi nə ca vab ver mə yən 
möv zu və mə sə lə lə ri im ta ha nın 
məz mu nu na da xil et mir di lər. Be-
lə bir və ziy yət də prob lem yal nız 
ay rı-ay rı eks pert lə rin tə şəb bü sü, 
fəal lı ğı, en tu ziaz mı he sa bı na həl-
li ni ta pa bil məz di. İş komp leks 
qay da da - el mi-me to di ki, təş ki la-
ti, ida rəet mə, ye ni tex no lo gi ya la rı 
tət bi qet mə əsas la rı üzə rin də qu-
rul ma lı idi. Bu məq səd lə 1995-ci 
il də TQDK-da im ta han fən lə ri üz-
rə daimi fəaliy yət gös tə rən el mi-
me to di ki se mi nar lar təş kil edil di. 
Bu se mi nar la rın işi nə or ta və ali 
mək təb lə rin qa baq cıl müəl lim lə ri, 
AMEA-nın təc rü bə li mü tə xəs sis-
lə ri cəlb edil di. Se mi nar lar da, mü-
za ki rə lər də irə li sü rü lən qeyd, irad 
və tək lifl  ə rin ümu mi ləş di ril mə si 
qə bul im ta han la rı proq ram la rı-
nın for ma laş dı rıl ma sı na, möv cud 
dərs lik lə rin sis tem li təh li li nin apa-
rıl ma sı na im kan ya rat dı. 

O vaxt dan bu günə qədər hər il 
yu xa rı si nif dərs lik lə ri nin qə bul 
im ta han la rı nın məz mu nu priz ma-
sın dan təh li li apa rı lır, on lar da kı 
zid diy yət li, mü ba hi sə li mə qam lar, 
sual və tap şı rıq lar la möv zu lar ara-
sın da kı uy ğun suz luq lar, sət hi və 
ya na ta mam ve ri lən, ya xud təd ris 
proq ra mın da olub, dərs lik lər də 
la zı mın ca şər hi ni tap ma yan mə sə-
lə lər aş kar edi lə rək pe da qo ji ic ti-
maiy yə tin diq qə ti nə çat dı rı lır.

Son il lər mək təb dərs lik lə ri nə, 
on la rın key fi y yət gös tə ri ci lə ri nə 
ma raq xeyli də rə cə də ar tıb, ge-
niş lə nib. Dərs lik lə rə, on la rın mü-
za ki rə si nə tək cə mü tə xəs sis lər, 
müəl lim lər, va li deyn lər yox, bü-
töv lük də ic ti maiy yə t ma raq gös-
tə rir. Bu, ol duq ca təq di rə la yiq, 
uni kal bir ha di sə dir. Bu uni kal lı ğı 
şərt lən di rən amil lə rə diq qət ye ti-
rək. İlk növ bə də onu qeyd edək 
ki, 2008-ci il dən tət bi qi nə baş lan-
mış ye ni təh sil proq ram la rı (ku-
ri ku lum lar) əsa sın da ha zır la nan 
dərs lik lə rə ke çid, bü tün mə ziy yət 
və ça tış maz lıq la rı ilə, san ki təh-
sil sfe ra sın da küt lə vi tə si rə ma lik 
ka ta li za tor ro lu nu oy na maq da dır: 

min lər lə, on min lər lə müəl lim 
şa gird lər dən əv vəl 

öz lə ri ku ri ku lum 
dərs lik lə rin dən 

“im ta han ve rir lər”. Hər bir mək-
təb müəl li mi bu “im ta han dan” öz 
pe şə ha zır lı ğı sə viy yə si nə uy ğun 
fərq li qiy mət lər alır. 

Be lə lik lə, Pre zi dent fər ma nın-
dan son ra ümum təh sil mək təb-
lə rin də is ti fa də də olan dərs lik və 
dərs və sait lə ri nin el mi-me to di ki 
mo ni to rin qin də ye ni bir mər hə lə 
baş lan dı. Fər ma nın ic ra sı ilə əla-
qə dar TQDK-nın apa ra tın da mü-
va fi q qu rum – 2 sek tor dan iba rət 
ay rı ca şö bə ya ra dıl dı və şö bə mü-
va fi q kadr lar la komp leks ləş di ril di. 
Mo ni to rin qin hə ya ta ke çi ril mə si 
üçün xü su si me to do lo gi ya iş lə nib 
ha zır lan dı və di gər təş ki la ti təd bir-
lər hə ya ta ke çi ril di. 

- El mi-me to di ki mo ni to rinq 
pro se si nin təş ki li və ida rə 
olun ma sı nın əsas mər hə lə və 
is ti qa mət lə ri han sı lar dır və bu 
pro ses də İKT-nin im kan la rın-
dan ne cə is ti fa də olu nur?
– Mo ni to rinq pro se si nin sə mə-

rə li qu rul ma sı üçün düz gün me-
to do lo ji prin sip lə rin se çil mə si nə 
qə dər va cib və əhə miy yət li ol sa 
da, pro se sin əha tə dairə si nin ge-
niş li yi ni, küt lə vi li yi ni tə min et mək 
ba xı mın dan ye tər li de yil di. Mo ni-
to rinq pro se si nin hər bir mər hə-
lə si müəy yən qra fi k üz rə ke çil di-
yi üçün bu pro se sə müəl lim lə rin, 
mü tə xəs sis lə rin ək sə riy yə ti nin 
cəlb edil mə sin də çə tin lik var idi. 
Bu və ümu miy yət lə, bu qə bil dən 
olan çə tin lik lə ri ara dan qal dır maq, 
pro se sə pe da qo ji ic ti maiy yə tin ge-
niş dairə lə ri nin qo şul ma sı nı tə min 

et mək üçün müasir in for ma si ya 
tex no lo gi ya la rı nın im kan la rın-
dan is ti fa də et mək la zım idi. Bu-
nu nə zə rə ala raq, biz qı sa bir vaxt 
ər zin də öz mü tə xəs sis lə ri mi zin 
qüv və si ilə bu işin proq ram tə mi-
na tı və tex ni ki-təş ki la ti tə rə fi  nin 
iş lə nib ha zır lan ma sı na nail ol duq 
və onun ic ra sı na baş la dıq. Bun dan 
son ra mo ni to rin qin bü tün mər hə-
lə lə rin də İKT-nin im kan la rın dan 
ge niş is ti fa də olun ma sı öl kə nin 
(elə cə də dün ya nın) han sı böl gə-
sin də (şə hər, kənd, ya xın, uzaq) 
ya şa ma sın dan, həm çi nin vax tın, 
za ma nın dü nə nin dən, bu gü nün-
dən ası lı ol ma ya raq, is tə ni lən şəxs 
üçün is tə ni lən mə sa fə dən və is tə-
ni lən saat da mo ni to rinq pro se si ni 
iz lə mək, qo şul maq, rəy və tək li fi  ni 
bil dir mək, sor ğu gön dər mək im-
ka nı ya ran dı. 

İlk gün dən mo ni to rin qin mər-
hə lə lər üz rə hə ya ta ke çi ril mə si 
qə ra ra alın dı. Bi rin ci mər hə lə də 
TQDK-nın say tı va si tə si lə pe da qo-
ji ic ti maiy yə tə mü ra ciət ün van lan-
dı. Mü ra ciət də I-XI si nif dərs lik lə ri 
ba rə də in for ma si ya la rın top la nıl-
ma sı məq sə di lə TQDK-nın say tın-
da ders lik@tqdk.qov.az elekt ron 
ün va nı nın ya ra dıl dı ğı bil di ril di 
və mü tə xəs sis lər dən öz rəy, qeyd 
və tək lifl  ə ri ni hə min ün va na gön-
dər mək xa hiş olun du. Çox keç mə-
dən TQDK-ya ümu mi təh sil və ali 
təh sil müəs si sə lə ri, el mi-me to di ki 
mər kəz lə rin mü tə xəs sis lə rin dən 
çox lu say da rəy lər da xil ol ma ğa 
baş la dı. 

Dərs lik komp lekt lə ri nin qiy mət-
lən di ril mə si və açıq mü za ki rə lə rin 
apa rıl ma sı üçün TQDK-nın nəz-
din də ay rı-ay rı fən lər üz rə daimi 
fəaliy yət gös tə rən el mi-me to di-
ki se mi nar lar təş kil edil di. Se mi-
nar la ra ümu mi təh sil və ali təh sil 
müəs si sə lə ri, elə cə də el mi-me to-
di ki mər kəz lər dən təc rü bə li mü-
tə xəs sis lər cəlb edil di. Dərs lik lə rin 
eks per ti za sı nı apar maq üçün bu 
sa hə də təc rü bə si olan və mo ni to-
rin qi apa rı la sı dərs lik lə rin müəl-
li fi  ol ma yan mü tə xəs sis lər sı ra-
sın dan eks pert lər se çil di. Dərs lik 
komp lekt lə ri nin təh sil üz rə döv-
lət stan dart la rı və proq ram la rı nın 
(ku ri ku lum la rın) tə ləb lə ri nə uy-
ğun lu ğu nun qiy mət lən di ril mə si 
üçün 4 pa ra metr üz rə me yar lar iş-
lə nib ha zır lan dı. Mo ni to rinq işi nə 
cəlb edil miş mü tə xəs sis lə rə (eks-
pert lə rə) əmək haq qı ödə nil mə si 
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üçün la zı mi təd bir lər gö rül dü. Bu 
təş ki la ti iş lər lə ya na şı, həm də qiy-
mət lən dir mə təd bir lə ri nin ger çək-
ləş di ril mə si nə baş lan dı. 

O vaxt dan bir qay da ola raq, əv-
vəl cə eks pert lər tə rə fi n dən dərs lik-
lə rin il kin eks per ti za sı ke çi ri lir, son-
ra ic ti maiy yət dən da xil olan rəy lər lə 
eks pert lə rin rəy lə ri nin mü qa yi sə si 
apa rı lır. Mü qa yi sə li təh li lin nə ti cə lə-
ri ümu mi açıq mü za ki rə yə çı xa rı lır. 
Da ha son ra ümu mi mü za ki rə lər za-
ma nı səs lə nən fi  kir lər, irad və tək lif-
lər nə zə rə alın maq la tər tib olun muş 
rəy lər dərs lik müəl lifl  ə ri nə təq dim 
olu nur. Dərs lik müəl lifl  ə ri nin bu 
rəy lə rə ca vab la rı alın dıq dan son ra 
on la rın müs tə qil eks pert lər tə rə fi n-
dən təh li li apa rı lır, nə ha yət, son da 
ye kun rəy lər tər tib olu nub “Dərs-
lik” por ta lın da yer ləş di ri lir və Təh-
sil Na zir li yi nə gön də ri lir. 

Xü su si qeyd et mək is tər dim 
ki, mo ni to rinq işi nin mü hüm bir 
mər hə lə si olan “Dərs lik”por ta lı 
Təh sil Na zir li yi ilə TQDK-nın bir-
gə elekt ron la yi hə si ki mi ya ra dı lıb 
və 2013-cü il də onun hər iki qu ru-
mun rəh bər li yi, nü ma yən də lə ri, 
pe da qo ji ic ti maiy yət və KİV təm-
sil çi lə ri nin iş ti ra kı ilə təq di mat 
mə ra si mi ke çi ri lib. 

“Dərs lik” por ta lı 3 böl mə dən 
iba rət dir: mo ni to rinq, xə bər lər, 
mü za ki rə. 

Hər bir müəl li mə www.ders lik.
edu.az ün va nı na da xil olub bu por-
tal la ta nış ol ma ğı nı məs lə hət gö rü-
rəm. Por tal da qey diy yat dan ke çib 
öz fi  kir və mü na si bə ti ni bil di rən hər 
bir və tən da şa əv vəl cə dən öz min-
nət dar lı ğı mı bil di ri rəm. Dərs lik lə-
rin məz mu nu na dair fi  kir mü ba di-
lə si və mü za ki rə lər bi zim üçün çox 
va cib dir. Mən bu pro ses də iş ti rak 
edən hər bir şəx si əmin edi rəm ki, 
on la rın bü tün fi  kir və tək lifl  ə ri diq-
qət lə oxu nur və nə zə rə alı nır.

Hər tə rəfl  i mü za ki rə və məs lə-
hət ləş mə lər va si tə si lə öl kə da xi-
lin də çox şa xə li vir tual əmək daş lıq 
ya rat maq müm kün dür. Müəl lim-
lər, müəl lifl  ər, alim lər, va li deyn lər 
və mə mur lar bu pro se sin iş ti rak çı-
sı olub ders lik.edu.az-a da xil olub 
öz töh fə si ni ve rə bi lər lər.

Di gər mə qam: ku ri ku lum proq-
ram la rı əsa sın da ha zır la nan və ilk 
də fə nəşr olu nan dərs lik və dərs 
və sait lə ri nin böl mə lə ri və fə sil lə-
ri üz rə ma te rial la ra dair qeyd və 
tək lifl  ər də por tal da yer ləş di ril-
mə si mə sə lə si dir. Lakin bu mətn 

və materiallar por tal da his sə-his-
sə, təd ris olun duq ca ve ri lir. Bu-
nun la da bir tə rəf dən yer ləş di ri lən 
rəy və tək lifl  ə rin sis tem li li yi tə min 
edi lir, di gər tə rəf dən isə rəy mü-
ba di lə sin dən onun həm fəal, həm 
də pas siv (mü şa hi də çi) iş ti rak çı la-
rı nın ya rar lan ma sı na im kan ya ra-
dı lır.

Dərs lik ma te rial la rı ilə bağ-
lı por ta la qeyd lər, tək lifl  ər da xil 
ol duq ca, on lar mü tə ma di ola raq 
mü za ki rə yə çı xa rı lır və bu ba rə də 
mə lu mat ve ri lir. Bir çox hal lar da 
por tal is ti fa də çi lə ri dərs lik lər və 
ya on la rın ay rı-ay rı his sə lə ri ilə 
bağ lı sor ğu lar gön də rir lər. Mo ni-
to rinq şö bə si xətt  i ilə cəlb olu nan 
mü tə xəs sis lər da xil olan sor ğu la rı 
ca vab lan dı rır, zə ru ri hal lar da isə 
me to di ki ma te rial lar ha zır la yıb 
por tal da yer ləş di rir lər.   

- Dərs lik komp lekt lə ri nin mo-
ni to rin qi və qiy mət lən di ril mə-
si han sı pa ra metr lər və me yar-
lar üz rə hə ya ta ke çi ri lir?
– Dərs lik komp letk lə ri nin el mi-

me to di ki mo ni to rin qi 4 istiqamət  
üz rə apa rı lır:

1. Məz mu nun iş lən mə si üz rə; 
2. Dil və  ya zı üs lu bu üz rə;
3. Di zayn və   bə dii  tər ti bat üz rə;
4. Tap şı rıq la rın el mi-me to di ki  
ba xım dan məz mu na uy ğun lu ğu 
üz rə. 
Hər bir is ti qa mət üz rə işin apa-

rıl ma sı na aid me to dik sə nəd lər 
por tal da yer ləş di ri lib. Dərs lik 
müəl lifl  ə ri nə məs lə hət gö rü rəm 
ki, sə nəd lər lə ta nış ol sun lar. Çün-
ki açıq mü za ki rə lər za ma nı müəy-
yən olu nur ki, müəl lifl  ər çox za-
man, təəs süfl  ər ol sun, dərs lik lə rin 
mo ni to rin qi nin nə məq sə di ni, nə 
də ma hiy yə ti ni an la mır lar.

Ye ni təh sil proq ram la rı nın (ku-
ri ku lum la rın) tət bi qi həm də ye ni 
pe da qo ji tex no lo gi ya lar və tə lim 
st ra te gi ya la rı nın iş lə nib ha zır lan-
ma sı və ger çək ləş di ril mə si ni eh ti-
va edir. Dərs lik komp lek ti nə da xil 
olan “Müəl lim üçün me to di ki və-
sait” də (MMV) ku ri ku lum proq-
ra mı nın məhz bu is ti qa mə ti nə aid 
olan mə sə lə lə rin sis tem li şər hi ve-
ril mə li dir.

- Oxu cu la ra mo ni to rinq pro se si-
nin təş ki li, ida rə olun ma sı, ge di şi 
və nə ti cə lə ri ni əks et di rən sta tis-
tik gös tə ri ci lər ba rə də də mə lu-
mat ver mə yi ni zi xa hiş edi rəm.

– Ha zır da mo ni to rinq şö bə si-
nin nəz din də 21 fənn blo ku üz rə 
el mi-me to di ki se mi nar lar fəaliy-
yət gös tə rir. Se mi nar la rın işin də 
ümu mi lik də bir ba şa və in ter net 
bağ lan tı sı va si tə si lə 5762 nə fər iş-
ti rak edir. On lar dan 3512 nə fə ri 
Ba kı şə hə rin də TQDK-nın mər kə-
zi apa ra tı nəz din də ki se mi nar la rı, 
1470 nə fə ri Ko mis si ya nın Gən cə, 
Nax çı van, Şə ki, Ağ ca bə di, Göy-
çay, Xaç maz, Şir van, Lən kə ran Re-
gional böl mə lə ri nəz din də təş kil 
olun muş se mi nar la rı təm sil edir, 
782 nə fə ri isə se mi nar la ra “Sky pe” 
proq ra mı va si tə si lə qo şu lur. Tək cə 
2014-cü ilin son 4 ayı ər zin də se-
mi nar la rın 91 məş ğə lə si ke çi ri lib.

Dərs lik komp lekt lə ri nin mo ni-
to rin qi ilə ümu mi lik də 1223 nə fər 
eks pert məş ğul olur. On la rın 782 
nə fə ri ümum təh sil mək təb lə ri ni, 

309 nə fə ri ali mək təb lə ri, 132 nə fə-
ri isə di gər elm və təh sil mər kəz lə-
ri ni təm sil edir. Eks pert heyətində 
44 pro fes sor, 195 do sent  təmsil 
olunur.

Ötən müd dət ər zin də Ι – ХΙ si-
nifl  ər də (Azər bay can və rus böl-
mə lə rin də) is ti fa də də olan 301 
dərs lik, 188 müəl lim üçün me to-
dik və sait və 58 iş dəf tə ri nin el-
mi - me to di ki mo ni to rin qi apa rı-
lıb. Bun lar dan 168-i Ι – VΙ si nifl  ər 
üçün ye ni təh sil proq ram la rı (ku-
ri ku lum lar) əsa sın da ha zır lan-
mış dərs lik, 184-ü müəl lim üçün 
me to dik və sait, 58-i isə iş dəf tə-
ri dir. Mo ni to rin qi apa rı lan qa lan 
və sait lər isə ənə nə vi təd ris proq-
ram la rı na əsas la nan və  VΙΙΙ – ХΙ 
si nifl  ər də is ti fa də olu nan və sait-
lər dir. Bun la rın 133-ü dərs lik, 4 
isə me to di ki və sait dir.

Bu vax ta dək eks pert qrup la rı-
nın ye kun rəy lə ri nə əsa sən Ι – VΙ 
si nifl  ər üz rə ümu mi lik də 21 dərs-
lik komp lek ti nin is ti fa də si məq sə-
dəuy ğun he sab  edil mə miş dir. Bu 
sı ra ya  Ι – V si nifl  ər üçün “Azər-
bay can di li” (Azər bay can di lin də), 
V – VΙ si nifl  ər üçün “Ədə biy yat” 
(Azər bay can di lin də), Ι – V si nifl  ər 
üçün “Ri ya ziy yat” (Azər bay can 
və rus dil lə rin də), ΙΙ – VΙ si nifl  ər 
üçün “Hə yat bil gi si” (Azər bay can 
və rus dil lə rin də, va riativ dərs lik 
– V si nif), VΙ si nif üçün “Tex no-
lo gi ya” (Azər bay can və rus dil lə-
rin də), ΙΙ – V si nifl  ər üçün “İn gi lis 
di li” (Azər bay can və rus böl mə lə-
ri üçün) dərs lik komp lekt lə ri da-
xil dir. Bu dərs lik komp lekt lə rin də 
mü va fi q məz mun is ti qa mət lə ri 
üz rə stan dart və alt- stan dart la rın 
tə ləb lə ri nə la zı mi də rə cə də əməl 

edil mə di yi, tə lim də qiy mət lən dir-
mə me yar la rı nın tət bi qi nə sət hi 
ya na şıl dı ğı, bir sı ra el mi-me to di-
ki səhv lə rə yol ve ril di yi, ma te rial 
se çi min də şa gird lə rin yaş xü su-
siy yət lə ri nin hə mi şə nə zə rə alın-
ma dı ğı, tap şı rıq və ça lış ma la rın 
müx tə lifl   i yi nə ki fa yət qə dər diq qət 
ye ti ril mə di yi, ma te rial la rın yer ləş-
di ril mə sin də sa də dən mü rək kə bə 
doğ ru prin si pi nin göz lə nil mə di yi, 
ha be lə bir çox digər tə ləb lə rə əməl 
edil mə di yi müəy yən  olun muş-
dur. El mi-me to di ki mo ni to rin qi 
apa rı lan dərs lik komp lekt lə ri haq-
qın da Ye kun rəy i Təh sil Na zir li yi-
nin mü va fi q st ruk tu ru və dərs lik 
müəl lifl  ə ri nə zə rə al ma ğa borc-
lu dur lar. La kin on lar dərs lik lə rin 
növ bə ti komp lek ti nin 5 il dən bir 
nəşr edil mə si qay da sı na is ti nad 
edə rək, çı xış yo lu nu Ye kun rəy də 

yer almış irad və tək lifl  ə rin növ bə-
ti nəş ri nə qə dər ki müd dət də dü-
zəl dil mə sin də gö rür, TQDK-dan, 
vax tı ilə, mo ni to rin qi ni apar dı ğı 
dərs lik komp lekt lə ri nin tək rar ça-
pı üçün bir da ha qiy mət lən di ril-
mə si ni xa hiş edir lər. Nü mu nə lə rə 
diq qət ye ti rək: Təh sil Na zir li yi-
nin mü ra ciəti nə əsa sən, 2014-cü 
ilin mart-ap rel ay la rın da əv vəl ki 
təd ris ilin də mo ni to rin qi ke çi ril-
miş ΙΙ və ΙΙΙ si nifl  ər üçün dərs lik 
komp lekt lə ri nin (ΙΙ si nif üz rə 19 
ad da dərs lik, 21 ad da müəl lim 
üçün me to dik və sait, ΙΙΙ si nif üz rə 
19 ad da dərs lik, 19 ad da müəl lim 
üçün me to dik və sait) tək rar ça pa 
get mə si ilə əla qə dar on la rın nəş rə-
qə dər ki ma ket lə ri nin mo ni to rin-
qi apa rıl mış dır. Bu za man dərs-
lik lə rin əv vəl ki nəşr lə ri ba rə də 
for ma laş dı rıl mış ye kun rəy lər lə 
tək rar ça pa ge dən ye ni nəşr lə r tu-
tuş du rul muş və bəl li ol muş dur ki, 
bü tün fən lər üz rə dərs lik komp-
lekt lə rin də 2013-cü il də ye kun 
rəy lər də gös tə ril miş irad və tək-
lifl  ə rin bir çoxu nə zə rə alın sa da, 
bir çox uy ğun suz luq la rın hələ də 
qal dı ğı, ha be lə dü zə liş lər apa rı lar-
kən bə zi səhv lə rə də yol ve ril di yi 
müəy yən edil miş dir. Dərs lik lə rin 
məz mu nu, dil və üs lu bu, bə dii 
tər ti ba tı və di zay nı, tap şı rıq la rın 
el mi-me to di ki ba xım dan məz mu-
na uy ğun lu ğu na aid ha zır lan mış 
ye ni rəy lər Təh sil Na zir li yi nə gön-
də ril miş və “Dərs lik” por ta lın da 
yer ləş di ril miş dir.

Təh sil Na zir li yi nin baş qa bir 
mü ra ciəti nə əsa sən 2014-cü ilin 
may-iyun ay la rın da VΙΙ si nifl  ər 
üçün ye ni təh sil proq ram la rı (ku-
ri ku lum lar) əsa sın da ha zır lan mış 
dərs lik komp lekt lə ri nin nəş rə-
qə dər ki ma ket lə ri nin qiy mət lən-
di ril mə si apa rıl mış və mü va fi q 
ma te rial lar Təh sil Na zir li yi nə 
gön də ril miş dir. 

Hal-hazırda mo ni to rinq şö bə si 
tə rə fi n dən TQDK-nın öz nəşr lə-
ri nin də eks per ti za sı və qiy mət-
lən di ril mə si apa rı lır. 2013-cü il də 
V si nifl  ər üçün, 2014-cü il də VΙ 
si nifl  ər üçün ku ri ku lum proq ram-
la rı və dərs lik lə ri əsa sın da ha zır-
lan mış 20 ad da qiy mət lən dir mə 
və saiti nin, həm çi nin V – ХΙ si nif-
lər üçün fən lər üz rə 40 ad da test 
ki ta bı nın, elə cə də fən lər üz rə 25 
ad da təd ris və saiti nin mo ni to rin qi 
apa rıl mış dır. Şö bə tə rə fi n dən ha-
zır da ca ri təd ris ilin də is ti fa də yə 
ve ril miş VΙΙ si nif üçün ku ri ku lum 
dərs lik lə ri nə uy ğun ha zır la nan 10 
ad da qiy mət lən dir mə və saiti nin 
eks per ti za sı apa rı lır.

Sö zü mün so nun da de mə li yəm 
ki, dərs li yə olan mü na si bə ti də-
yiş mə li yik. İn san, bi li yi nə sil dən-
nəs lə ke çir mək dən öt rü ki ta bı 
icad et di. Tək cə el mi yox, ya şa dı-
ğı dün ya nın, məm lə kə tin ru hu nu, 
mil li-mə nə vi də yər lə ri ni, qəh rə-
man lıq ta ri xi ni də bu ki tab la ra kö-
çür dü və qo ru yub sax la dı. Dərs-
lik bu ki tab la rın ən mü qəd də si, 
gə lə cə yin tə mə li dir. On lar əv vəl 
be yin lə rə, son ra dan hə ya tı mı za, 
bü töv lük də  cə miy yə ti mi zə tə sir 
edir lər. Bu ki tab lar həm çi nin, öl-
kə nin ta le yi nə, onun si ya sə ti nə, 
iq ti sa diy ya tı na, mə də niy yə ti nə si-
ra yət edən xü su si gü cə ma lik dir-
lər. Və bu nu da bil mək va cib dir 
ki, müəl lim lə rin və dərslik lə rin 
səhv lə ri unu dul mur.

Ra bil NOV RU ZOV

“ Hər bir müəl li mə www.ders-
lik.edu.az ün va nı na da xil 
olub bu por tal la ta nış ol ma-
ğı nı məs lə hət gö rü rəm. Por-

tal da qey diy yat dan ke çib öz fi  kir 
və mü na si bə ti ni bil di rən hər bir 
və tən da şa əv vəl cə dən öz min nət-
dar lı ğı mı bil di ri rəm. Dərs lik lə rin 
məz mu nu na dair fi  kir mü ba di lə-
si və mü za ki rə lər bi zim üçün çox 
va cib dir. Mən bu pro ses də iş ti rak 
edən hər bir şəx si əmin edi-
rəm ki, on la rın bü tün fi  kir 
və tək lifl  ə ri diq qət lə oxu nur 
və nə zə rə alı nır. ”

Bu gün hər sa hə də öz in ti ba hı nı ya şa yan, şə hər lə ri, kənd 
və qə sə bə lə ri, yol la rı abad la şıb göz ox şa yan öl kə-
mi zin Qa ra bağ dər di qə dər bir sa ğal maz dər-
di də, bi zim nə özü mü zə, nə dil və tə fək kü-

rü mü zə, nə zən gin mil li, maarif çi lik ta ri xi mi zə ya raş ma yan 
DƏRS LİK DƏR Dİ MİZ  - müs tə qil lik dö nə mi nə qə dəm 
qo yan dövr lər dən bə ri ba şı iti ril miş tor paq la rı na, po zul-
muş sər həd lə ri nə, qaç qın və köç kün lə ri nə, bir-bi rin dən 
çə tin və ke çil məz ic ti mai-si ya si prob lem lə ri nə, hər bi, iq-
ti sa di, so sial sa hə də ya şa nan həl li  va cib mə sə lə lə rə qa rı-
şan məm lə kə ti miz də, ne cə sə, nə zər-diq qət dən ya yı nıb, 
bir qrup dərs lik hə vəs ka rı nın, ək sər hal lar da öz pe şə si ni, 
Azər bay can ədə bi di li nin nor ma və qay da la rı nı belə, 
la zı mi sə viy yə də bil mə yən or ta mək təb müəl lim lə ri-
nin, təh si lə aidiy ya tı ol ma yan di gər pe şə adam la rı nın 
əli nə ke çən dərs lik lə ri mi zdir. Balalarımızın gələcəyini, 
dil və təfəkkür səviyyəsini təmin edəcək bu kitabların ağır 
du ru mu ilə bağ lı bu gü nə qə dər ya zı lıb de yi lən lə ri, apa rı-
lan yox la ma lar za ma nı üzə çı xan qü sur və səhv lə ri üst-üs tə 
yığ saq, sam bal lı bir ki ta bın ər sə yə gə lə cə yi nin şa hi-
di  ola ca ğıq.

Redaksiyadan
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sin də apa rı lan is la hat lar proq-
ra mın da dərs lik lə rin ha zır lan-
ma sı və on la rın el mi - me to di ki 
mo ni to rin qi nə ki mi yer tu tur?
– Dərs lik si ya sə ti nin uğur la hə-

ya ta ke çi ril mə si nin əsas şərt lə rin-
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mü sa bi qə, mü za ki rə, eks per ti za, 
qiy mət lən dir mə, ilk, tək rar və ya 
tək mil ləş di ril miş nəşr lər) şəff  af-
lıq və aş kar lı ğın tə min edil mə si , 

konst ruk tiv rəy lə ri nin nə zə rə 
alın ma sı dır. Şəff  afl  ıq və aş kar lıq 
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on la rın key fi y yət gös tə ri ci lə ri nə 
ma raq xeyli də rə cə də ar tıb, ge-
niş lə nib. Dərs lik lə rə, on la rın mü-
za ki rə si nə tək cə mü tə xəs sis lər, 
müəl lim lər, va li deyn lər yox, bü-
töv lük də ic ti maiy yə t ma raq gös-
tə rir. Bu, ol duq ca təq di rə la yiq, 
uni kal bir ha di sə dir. Bu uni kal lı ğı 
şərt lən di rən amil lə rə diq qət ye ti-
rək. İlk növ bə də onu qeyd edək 
ki, 2008-ci il dən tət bi qi nə baş lan-
mış ye ni təh sil proq ram la rı (ku-
ri ku lum lar) əsa sın da ha zır la nan 
dərs lik lə rə ke çid, bü tün mə ziy yət 
və ça tış maz lıq la rı ilə, san ki təh-
sil sfe ra sın da küt lə vi tə si rə ma lik 
ka ta li za tor ro lu nu oy na maq da dır: 

min lər lə, on min lər lə müəl lim 
şa gird lər dən əv vəl 

öz lə ri ku ri ku lum 
dərs lik lə rin dən 
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Alek sandr BLOK

Fə rəh li duy ğu lar gir di yu xu ma
Gör düm tək de yi ləm ta bun dan be lə.
Sə hə rin sə si nə qalx dım yu xu dan
Əri yən buz lar dı da şır dı elə…
Gör düm tə biətin yaz vü qa rı nı
Dü şün düm hə yat da mö cü zə lər var.
Or da iti lə yib bal ta la rı mı
Ton qal qa la yır dı güm rah adam lar.
Tə zə at qa yıq lar qət ran apar dı
Düz lər qal dı rır dı bay raq la rı nı.
Su lar da şı yır dı sı nan buz la rı
Bir də avar la rın qı rıq la rı nı.
Se vinc dən xu mar dım… se vinc ver mə di…
Şi rin ar zu lar la uyur dum da ha.
Mə nim lə ba har lı ar zu la rım dı
Sən tən ha de yil sən du yur dum da ha.

***
O düz on beş ya şın day dı mən ürək dən
İs tə yir di… mə nə gə lin ola bi lər di.
Se vinc ilə ürə yi mi aç dım ona mən
Gü lüb get di, var lı ğım da yurd sal dı dər di.
Bu çox da nın söh bə ti dir o vaxt dan ar tıq,
Mey dan ötən fə sil lə rin, il lə rin idi.
Biz çox az-az gö rü şər dik, az da nı şar dıq,
Ara mız da olan sü kut çox də rin idi.
Qış ge cə si rö ya la ra sa diq qa la raq
Tən ha çıx dım iz di ham lı, nur lu zal dan mən.
Mas ka tax mış adam la rın için də an caq,
Bu nə idi… gö züm ona sa taş dı bir dən.
O da gəl di ar xam ilə səs siz-sə mir siz
Bil mə di ki, nə ola caq bir an için də.
Tək şə hə rin qa ran lı ğı gör dü şüb hə siz,
Bəy lə gə lin it di zül mət, du man için də.
So yuq do lu, gü nəş do lu ay dın bir sə hər,
Biz kil sə də onun ilə ye nə gö rüş dük.
Biz an la dıq nur lu olub sü kut lu il lər,
Nə olub sa uca lıq dır biz ba şa düş dük…
Bu he ka yət do la na caq il lə ri hök mən,
Do lu, is ti ürə yim dən səs lər yük sə lir.
Bir bə zək li bi na hör düm bu nəğ mə lər dən,
Baş qa sı nı oxu ya ram bir za man gə lər.

***
Də li tək ya şa maq is tə yir ürə yim
Ki, əbə di ləş di rim nə var sa – hök mən.
İn sa ni ləş di rim si ma sız şe yi,
Hə qi qət elə yim xə yal la rı mən.
Qoy mə ni rö ya lar üz sün hər za man,
Bo ğu lum yu xu lar için də bərk-bərk.
Mən dən gə lə cək də bəl kə bir ca van
Sə sin də bir inam, qü rur de yə cək.

***
Ha mı dan gö zəl idin,
ha mı dan eti bar lı.
Da ha dil tök mə mə nə,
da ha yal var ma mə nə.
Qa ra çı nəğ mə si tək
uçur ömür qa ta rı
So vu şan gün lə rim tək
çə tin ge ri yə dö nə.
Keç di, get di, ötüş dü,
nə ki, qə l bə əziz di.
İrə li də na mə lum yol lar
du rar ba ğış la.
Xe yir-dua ve ri rəm,
unu dul maz əzi zim.
Ca van lıq nə hay ve rər,
nə qa yı dar, ba ğış la.

***
Fa nar, ap tek, ge cə, kü çə,
Bir mə na sız sol ğun işıq…
Ya şa… qə ri nə də ke çə
Ge də cək sən… mə na sı yox…
Dö nə cək sən tək rar-tək rar,
Ye nə tək rar sö nə cək sən.
Ge cə kü çə, ap tek, fa nar,
Buz bağ la mış ka nal və mən. 

***
Bir mə bə də sı ğır dım səh ra lar qu ca ğın da
Or da mü qəd dəs bir şəm ya nır dı nur lu-nur lu.
Mə lək lər ça lır dı lar Da vi din rü ba bın da
Göy lər də öz di lin də
  nəğ mə lər oxu yur du.
Mən yol lar yol çu suy dum,
  yor ğun, ar ğın, na ra hat,
Öm rü mün ən əzab lı, ən kə dər li ça ğıy dı.
Var lı ğı mı ye miş di za lım, məkr li hə yat,
Özü mə bu mə bəd də ra hat lıq ax ta rır dım.
Öz eş qi mi, sev gi mi qur ban ver dim qul tə ki,
Bəl kə mə lək lər mə ni
  göy dən gəl sin qib tə yə.
Bu bir an lıq se vinc dən mə nə elə gəl di ki,
Mən cən nə tə düş mü şəm,
  mən cən nət için də yəm.
Axı bir an lıq se vinc daim ki mi gül dü rüb,
Bir dən mə bəd yox ol du,
  səh ra ol du dörd ya nım.
O za man dan qəl bi mə qüs sə gi rib,
   dərd gi rib,
Çır pı nı ram için də qa ran lı ğın, du ma nın.

O mə bəd dən nə ni şan, nə iz qa lıb dı in di,
Zə ma nə vi ran qoy du onu bir an için də.
Da ğıt dı dün ya onu, uçurt du bir cə gün də,
O şəm də sön dü, get di zül mət,
   du man için də.
Eş qi mi ucalt ma dı bir də o ulu mə bəd,
Hətt  a ya nan şə mi də yan dır ma dı ye ni dən.
Sön dü get di o inam, o tə səl li, o hey rət,
Ta mam ye tim, yu va sız
  bir yol çu yam in di mən.

***
Sə mum əs di, sol du gü lüm, ol du xə zan,
O gül idi mə nə hə yat, ümid, inam.
O şeh ilə bö yü müş dü, bəs ni yə, bəs
Za man şe hi göz ya şıy la et di əvəz?
İl lər ötüb, bir sol muş gül gör səm nə vaxt,
Bir an lı ğa xoş gö rü nür mə nə hə yat.
Son ra isə ürə yi mi sı xır kə dər,
Adil var mı, za lım var mı hə yat qə dər?!

Ka ba xi ge cə si
Xoş la yı ram may ge cə si çı xıb bə zən
Ka ba xi nin ət ra fı nı do laş ma ğı.
Aram-aram bir ətir li kü lək əsə
Ba la-ba la du man tu ta dü zü, da ğı.
Səm ti itə o sa hi lin, bu sa hi lin,
Mən də elə yol lar bo yu ça şıb qa lam.
Gah gur axan, gah da sa kit axan Kü rün,
Nəğ mə si ni din lə mə yi xoş la yı ram!
O ge cə də be lə idi, tən ha, yal qız
Mən ye nə də do la şır dım o yer lə ri.
Bir dən al lah, nə lər gör düm, bir dəs tə qız,
Ka ba xi nin mə lək lə ri, gö zəl lə ri.

Seyr edir lər sa hil lə ri hə vəs ilə
Ca van-ca van oğ lan lar da de yə-gü lə
Sa hil bo yu gə zi şir lər, do la şır lar
Se vi şir lər, kü sü şür lər, ba rı şır lar. 
Sev dik lə ri oğ lan lar la, ca van lar la 
Ki mi məğ rur, ki mi naz lı, ki mi gü lür,
Sə ma ayı bu ay la rı yer də gö rüb
Giz lən miş di bu lud la rın ara sın da
Ay gör dü ki, bu mə həb bət dün ya sın da
On dan çox-çox nur lu du lar yer ay la rı
Mah nı oxu, bi ri bərk dən ha ray la dı.
O sö zü ki, Çav ça vad ze bu vaxt de yib:
«Bəxt əlin dən heç kim sə azad de yil».
Şər qi bir dən di lə gəl di, qa nad lan dı
Bir dən san ki göz lə rim də mə şəl yan dı.
Mən on la rın ara sın da qə ləm qaş lı,
Ağ pal tar lı bir qız gör düm ağ lım çaş dı.
San ki mə ni sehr lə di, məf tun et di,
Ya rəbb, söy lə, cə sa rə tim ha ra get di?
O üzü mə min naz ilə gü lə-gü lə,
Xə yal ol du, yo xa çıx dı bir dən-bi rə.
O za man dan ta gör mə dim onu bir də
İl lər ötüb o sa hil də, hə min yer də,
Mən bir da ha onun ilə qar şı laş dım,
Ye nə, al lah, ru hum uç du, ağ lım çaş dı…
Da yan mış dı ye nə qız lar sı ra sın da,
Se çi lir di mə lək lə rin ara sın dan.
Bax dı mə nə, zə rif-zə rif gü lüm sə di,
Mən qəl bim dən ke çən lə ri ona de dim:
- Sə nin ilə bu gö rüş dən – de dim şa dam.
De di: - Hə lə mən ya dın dan çıx ma mı şam.
Çox sağ olun, min nət da ram bu na gö rə,
İn di dəb dir unut mə ni bun dan be lə.
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Bə dii tər cü mə dün ya nın mə-
də ni sər vət lə ri ni dərk et-
mək, bə şə riy yə tin kol lek tiv 
yad da şı nı ge niş lən dir mək 

üçün mə də niy yət ami li ni eh ti va 
edən bir alət dir. Onun ba za sı ta ri-
xi-ədə bi mə sə lə lə ri həll et mək ki mi 
mis si ya sı olan ədə biy yat şü nas lıq 
nə zə riy yə si dir. Bə dii tər cü mə üçün 
bir nöm rə li qay da tər cü mə olu nan 
əsə rin ru hu nu ver mək dir. Əl bətt  ə, 
bu mə sə lə də dün ya nın apa rı cı təd-
qi qat çı la rı, alim lə ri və tər cü mə çi-
lə ri əsas iki əks möv qe də da ya nır: 
bi rin ci lər, yu xa rı da qeyd et di yim 
ki mi, doğ ma di lin ru hu na uy ğun 
tər cü mə yə üs tün lük ve rir, ikin ci lər 
isə oxu cu ya öz gə tə fək kü rü nü öy rət-
mə yi va cib he sab edir lər-qoy oxu cu 
öz gə bir ya zı çı nı, öz gə bir mə də niy-
yə ti qə bul et mə yi öy rən sin. Bu nun 
üçün la zım gə lər sə, doğ ma di lə zor 
iş lət mək də olar. Bu mə na da bi rin ci-
lər, sər bəst tər cü mə, ikin ci lər isə sət-
ri tər cü mə tə rəf da rı dır lar.  

Əl bətt  ə, bə dii tər cü mə də di gər 
qay da lar və fak tor lar la ya na şı, 
tər cü mə çi nin təc rü bə si, is te da dı, 
sa va dı və qa bi liy yə ti də mü hüm 
rol oy na yır ki, tər cü mə et di yi əsər-
də in terp re ta si ya ya yol ver mə sin, 
özün dən əla və lər uy dur ma sın. Be-
lə de yir lər ki, pis tər cü mə çi ori ji-
na lı özü nə tə rəf çə kir, yax şı tər cü-
mə çi isə müəl li fə doğ ru ge dir.

Müasir dövr də bə dii tər cü mə sa hə-
sin də ye tə rin cə prob lem lər var və mən 
bu prob lem lər dən yal nız bi ri ba rə də, 
da ha çox ad və to po nim lə rin təq dim 
edil mə sin də baş ve rən “xaotik” mən-
zə rə və tə sər rü fat sız lıq dan da nış maq 
is tə yi rəm. Təəs süf ki, bu prob lem 
nəin ki bə dii tər cü mə sa hə si ni, elə cə də 
bü tün növ tər cü mə mətn lə ri ni və sə-
nəd lə ri ni əha tə edir. Və ye nə təəs süf  
edi rəm ki, hətt  a klas sik tər cü mə lər də 
bu qü sur lar dan xa li de yil. Tək rar edi-
rəm: bu, xü su si prob lem dir və yə qin 
bi li rəm ki, be lə “xaotik” axı nın qar şı-
sı nı al maq üçün bir çox döv lət lər də 
xü su si ko mis siy ya lar fəaliy yət gös-
tə rir. Əl bətt  ə, bu prob le min ara dan 
qal dırl ma sın da tək cə ko mis si ya la rın, 
ya xud da ye ni cə ya ra dıl mış  Azər bay-
can Res pub li ka sı Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da  Tər cü mə Mər kə zi nin məq-
səd yön lü fəaliy yə ti ilə də ki fa yət lən-
mək ol maz. Dü şü nü rəm ki, bu ra da 
əha li nin xü su si ka te qo ri ya la rı nın -te-
le vi zi ya lar da, qə zet və jur nal lar da, 
sayt lar da, nəş riy yat lar da və s. ça lı şan 
jur na list lə rin, tər cü mə çi lə rin, re dak-
tor la rın, kor rek tor la rın, el mi-təd qi qat 
iş lə riy lə məş ğul olan mü tə xəs sis lə rin 
də maarifl  ən mə si va cib şərt dir.

Xü su si ad la rın (şəxs və yer ad la-
rı) həm xa ri ci dil lə rə, həm də xa ri ci 
dil lər dən Azər bay can di li nə düz-
gün trans li te ra si ya sı və transk rip-
si ya sı is tər ədə bi dil nor ma la rı na 
riayət et mək ba xı mın dan, is tər sə 
də ori ji na lın ru hu nu əks et dir mək 
ba xı mın dan çöx bö yük önəm da şı-
yır. Bu nu tək cə tər cü mə çi lər yox, 
həm də ba yaq qeyd et di yim xü su-
si ka te qo ri ya dan olan sə nət adam-
la rı da nə zə rə al ma lı dır lar. 

Xü su si ad la rın, to po nim lə rin trans-
li te ra si ya sı və transk rip si ya sı za ma nı 
yan lış lı ğa qə tiy yən yol ver mək ol maz. 
Bu ra da va hid prin sip göz lə nil mə li dir. 
Təəs süf ki, in di yə dək nə el mi-nə zə ri 
mən bə lər də, nə dil lə bağ lı ya ra dıl mış 
ko mis si ya lar da xü su si ad la rın, to po-
nim lə rin düz gün təq dim edil mə siy lə 
bağ lı təd bir lər gö rü lür, nə də nə za-
rət me xa niz mi var. Əl bətt  ə, nə zə rə 
al ma lı yıq ki, trans li te ra si ya söz lə rin 
uy ğun qay da la ra əsa sən baş qa di lə 
çev ril mə si dir. Linq vis ti ka da bu, mət-
nin, ya xud sö zün bir ya zı sis te min dən 
di gə ri nə söz bə söz, ya da hərfb  ə hərf 
çev ril mə si dir. Transk rip si ya da təx-
mi nən ey ni ma hiy yət da şı yır, la kin 
o, söz lə rin üzü nün kö çü rül mə sin dən 
sa va yı di lin qra fi k, or foq ra fi k nor ma-

la rın dan ası lı ol ma ya raq onun bü tün 
in cə lik lə ri nin müm kün qə dər də qiq 
ve ril mə sin dən öt rü tət biq edi lən ya zı 
və işa rə lər sis te mi de mək dir. Ümu-
miy yət lə, transk rip si ya qra fi  ka, or-
foepi ya və or foq ra fi  ya nın üçü nün də 
bir ləş di yi dil çi lik sa hə si dir.  Transk-
rip si ya nın növ lə rin dən ası lı ola raq 
(fo no lo ji və fo ne tik) sö zün han sı for-
ma da ve ril mə si ha di sə si baş ve rir, 
yə ni bu ra da səs lə rin qar şı lıq lı tə si ri 
ya nə zə rə alı nır, ya da nə zə rə alın mır.  
Fo ne tik transk rip si ya dan xa ri ci dil lə ri 
öy rə nər kən is ti fa də edi lir və bu, zə ru-
ri dir. La kin söh bət fo no lo ji transk rip-
si ya dan ge dən də  sö zün fo nem lər lə 
ve ril mə sin də səs lə rin qar şı lıq lı tə si ri 
nə zə rə alın mır.  Bu na bax ma ya raq 
tər cü mə mətn lə rin də linq vis tik ba-
xım dan həm trans li te ra si ya, həm də 
transk rip si ya qay da la rı ko bud şə kil-
də po zu lur və ədə bi dil nor ma la rı na 
xə ləl gə lir. Qeyd edim ki, bu xü su si 
prob lem nəin ki bə dii tər cü mə mətn lə-
ri ni, ha be lə ta ri xi, el mi, si ya si, iq ti sa di 
mətn lə ri də əha tə edir, nə ti cə də xü su-

si ad la rın da şı dı ğı in for ma tiv mə na 
yü kü oxu cu ya yan lış çat dı rı lır. Be lə-
də ədə bi dil təh rif olu nur,  ori ji nal da 
ifa də edil miş mil li ko lo rit po zu lur, 
ya da zəif nə zə rə çar pır.  Axı mə lum 
mə sə lə dir ki, xü su si ad lar bə dii əsə rin 
st ruk tu run da heç də hə mi şə yal nız se-
man tik işa rə ki mi çı xış et mir, ey ni za-
man da se man tik məz mu nu na gö rə, 
fo ne tik xü su siy yə ti nə gö rə də müəy-
yən bə dii və poetik in for ma si ya nın 
da şı yı cı sı ro lu nu oy na yır. Xü su si ad 
konk ret per so na jı, həm də bü töv lük-
də ədə bi əsə rin pa fo su nu müəy yən 
edir. Söh bət xü su si ad la rın trans li te ra-
si ya sı və transk rip si ya sın dan ge dir sə, 
de mə li, bu ad la rın baş qa di lin hərfl  ər 
sis te mi nə kö çü rül mə si prob le mi ni də 
nə zə rə al maq la zım gə lir.

Mə nim tər cü mə çi lik fəaliy yə tim 
in gi lis di li ilə sıx bağ lı ol du ğu üçün 
hə lə tə lə bə lik il lə rin dən bu sa hə də 
trans li te ra si ya və transk rip si ya nın 
ənə nə vi çə tin lik lə ri ilə qar şı laş mı-
şam. Bu çə tin lik lər sub yek tiv və ob-
yek tiv amil lər dən ası lı olub. La kin 
uzun il lə rin təc rü bə si və in gi lis dil li 
mü tə xəs sis ki mi prak tik tə cü mə çi lik 
fəaliy yə tim, ha be lə jur na list lik və ya-
zı çı lıq la məş ğul ol ma ğım bu sa hə də 
mü şa hi də lə ri min tək mil ar qu ment-
ləş di ril mə si nə im kan ya ra dıb. Mən 
son iyir mi il də həm xa ri ci mət buat-
da, həm də yer li nəşr lər də dərc olu-
nan ma te rial lar da, çap olu nan ki tab-
lar da xü su si ad la rın ya zı lı və şi fa hi 
təq di ma tın da qü sur la rın art dı ğı nı 
gö rü rəm. Özü də bu temp azal maq 
əvə zi nə gü nü-gün dən ço xa lır. Nə-
ti cə də təq dim olu nan ad lar, ya xud 
elə to po nim lər düz gün dərk edil mir, 
on lar la bağ lı in for ma si ya lar yan lış 
olur. Xü su si lə mü ha ri bə şə raitin də 
ya şa yan bir öl kə üçün bu mə sə lə ta ri-
xi lik ba xı mın dan çox əhə miy yət li dir. 

Mə sə lə bun da dır ki, xü su si ad-
la rın (şəxs və yer ad la rı nın) mətn-
lər də mü va fi q qayd la ra gö rə baş-
qa di lə ötü rül mə si yu xa rı da qeyd 
et di yim ki mi linq vis tik ba xım dan 
bir ya zı sis te min dən di gə ri nə söz-
bə söz, hərfb  ə hərf çev ril mə si ha-
di sə si dir. Mə sə lən, gö tü rək Azər-
bay can-in gi lis, in gi lis-Azər bay can 
xü su si ad la rı nın trans li te ra si ya və 
transk rip si ya sı nı və on lar ara sın-
da kı fərq lə ri.

İn gi lis di lin də ki “Ro bin Hood” 
Azər bay can di li nə Ro bin Qud ki-
mi yox, Ro bin Hud ki mi trans li-
te ra si ya olun ma lı dır. Bu ad uzun 
il lər bü tün tər cü mə mətn lə rin də 
“Qud” ki mi təq dim olu nub, hal-
bu ki məhz “hood” (hud) ki mi 

trans li te ra si ya olun ma lıy dı. Çün ki 
or ta əsr lər də əf sa nə vi in gi lis Ro-
bin Hud bü tün mən bə lər də qa-
rət çi-cən ga vər, var lı adam lar dan 
qa rət et dik lə ri ni ka sıb la ra pay la-
yan şəxs ki mi gös tə ri lir və əs lin də 
onun so ya dın da kı “Hood” sö zü-
nün çox say lı mə na la rı ol sa da, əf-
sa nə vi qəh rə ma na ya ra şan mə na sı 
“də bil qə dir”, yə ni cən ga vər lə rin 
ba şa qoy du ğu də mir də bil qə. Gö-
rün dü yü ki mi, onu “Qud” ki mi 
trans li te ra si ya et mək lə həm sö zün, 
həm də per so naj ki mi qəh rə ma nın 
pa fos lu se man tik xü su siy yə ti itib. 
Ya xud “He ming way” Azər bay can 
di li nə He minq vey ki mi trans li te ra-
si ya olun ma lı dır. İn di yə ki mi tər-
cü mə olu nan bü tün mətn lər də ya-
zı çı nın fa mil ya sı trans li te ra si ya da 
yox, transk rip si ya da ve ri lir, yə ni 
“He min quey” ki mi. İn gi lis di lin-
də “doub le-u” (w) hər fi  trans li te-
ra si ya da “v” ki mi, transk rip si ya da 
isə müx tə lif və ziy yət lər dən ası lı 
ola raq v, ua, ue, ui  ki mi tə ləff  üz 
olu nur. Transk rip si ya on la rın ha-
mı sı nı (ue, ui, ya xud ua) dif tonq-
la rı şək lin də ya zır. Trans li te ra si ya 
isə on la rı ayı rır. Di gər tə rəf dən 
son ra kı səs dən ası lı ola raq “W” 
hər fi  bə zən v ki mi, bə zən ue ki-
mi, bə zən də ua və ui ki mi tə ləff  üz 
olu nur. Bü tün bun lar transk rip-
si ya nın işi dir, la kin xü su si lə şəxs 
ad la rı nın və to po nim lə rin trans li-
te ra si ya sın da bu məc bu riy yət yox-
dur. Dü şü nü rəm ki, xü su si ad lar 
çev ril mə mə li dir. İn gi lis di lin də 
“Wil liam”, “Wil de” və s. ad la rı da 
bu qə bil dən dir, Azər bay can di li-
nə trans li te ra si ya da “Vil yam” və 
“Vayld” ki mi təq dim olun ma lı dır. 
Təəs süf ki, yu xa rı da qeyd et di yim 
tə sər rü fat sız lıq so vet dö nə min dən 
bə ri da vam et mək də dir. 

Konk ret fakt la ra nə zər sa laq: 
1977-ci il də Mosk va da “Proq ress” 
nəş riy ya tı in gi lis di lin də Mir zə İb-
ra hi mo vun re dak tor lu ğu ilə “Azər-
bay can nəs ri” an to lo gi ya sı nı çap-
dan bu ra xıb. Əv və la, təəc cüb lü dür 
ki, nəsr an to lo gi ya sı Mə həm məd 
Fü zu li nin qə zə li ilə baş la yır. Qə zə-
li Ro nald Vrun tər cü mə edib. Elə 
Fü zu li nin adı təq di mat da düz gün 
ya zıl ma yıb. Onu “Muk ham med” 
ki mi təq dim edir lər.  Ye ri gəl miş-
kən, bö yük Azər bay can şairi nin 
adı in di də bə zi mən bə lər də düz-
gün trans li te ra si ya edil mir. Onu 
gah Mu ham mad bin Su ley man, 
gah Ma ham mad bin Su leiman, gah 
da Mo ham mad Fü zu li ki mi təq dim 
edir lər. Mə həm məd Pey ğəm bə-

rin adı da baş qa bir an to lo gi ya da 
(“Azər bay can poezi ya sı an to lo gi-
ya sı”, 1971, Mosk va, Proq ress Nəş-
riy ya tı) düz gün təq dim olun mur. 
Bir yer də “Mo ham med” ki mi, baş-
qa nəşr lər də isə “Mu ham med” ki-
mi ve ri lir. Ad la rın müx tə lif va riant-
lar da ve ril mə si yol ve ril məz dir.  

Bun lar dan han sı düz gün dür, 
ya xud han sı da ha məq bul sa yı la 
bi lər? Ye nə də trans li te ra si ya nın 
linq vis tik qay da sı na əsas lan maq 
la zım dır. Dü şü nü rəm ki, ori ji nal 
dil də ki ad və to po nim lər ori ji nal 
dil də ki ki mi ya zıl ma lı və oxun ma-
lı dır. Be lə olan hal da heç kim cü rət 
edib  əc nə bi yə  Qa ra ba ğı “Ka ra-
bakh”, ya xud da “Na qor niy Ka ra-
bakh” for ma sın da təq dim et məz.   

Yu xa rı da qeyd et di yim mə lum 
an to lo gi ya da Cə lil Məm məd qu-
lu za də nin “Poçt qu tu su” he ka yə-
si də yer alıb. Ya zı çı nın  fa mil ya sı 
“Ma med ku li za de” ki mi təq dim 
edi lir (Tərc. Faina Gla go le va). An-
to lo gi ya da çox say da şəxs və coğ-
ra fi  ad lar düz gün təq dim olun mur 
(Mə sə lən, Su leiman Ra gi mov, Ali 
Ve liev, Ga ji ba ba Na zar li, Ma med, 
Ab du ra gim, Ve zir, Alek per za de, 
Mekh ti Gus sein, Ma medk han li 
En ver, bir yer də Mo ham med, di-
gər yer də Muk ham med və s.).

Yer ad la rı, reali lər, ek zo tik söz-
lər: Kaz vin (Gaz vin), Eri van (İra-
van), Mak hal la (ma hal la), Djul fa 
(Jul fa) və s. 

An to lo gi ya da  “Də də Qor qud” 
“De de Kor kut” ki mi təq dim edi-
lir, son ra isə iza hı in gi lis cə ve ri lir: 
Book of My Grand fat her Kor kut. 
Müasir dövr də çap olu nan tər cü-
mə mətn lər in də də çox vaxt “De-
de Kor kut” ki mi trans li te ra si ya 
edi lir.  Sə məd Vur ğun, Rə sul Rza, 
İl yas Əfən di yev, Bəx ti yar Va hab-
za də və s. ki mi gör kəm li şair və 
ya zı çı la rı mı zın ad və so yad la rı da 
in gi lis di li nə düz gün trans li te ra-
si ya edil mir. (Sa med, Efen di yev, 
Vak hab za deh və s.). Bə zi tər cü mə-
çi lər İs lam və ümu miy yət lə din lə 
bağ lı ter min və ad la rın trans li te-
ra si ya sı nı in gi lis di lin də müx tə lif 
va riant lar da təq dim edir lər. Mə-
sə lən, gö tü rək Cəb ra yıl mə lə yi nin 
adı nı. Tər cü mə çi lə rin bir qis mi on-
la rı mü va fi q ola raq “Gab riel” ki mi 
təq dim edir. Əz ra i li isə “Az rael” 
ki mi... Be lə trans li te ra si ya yan lış-
dır. Əv və la, be lə ad la rın düz gün 
trans li te ra si ya sı ilə ya na şı on la rın 
iza hı nı da ver mək tə ləb olu nur.

Ardı 16-cı səhifədə
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rin adı da baş qa bir an to lo gi ya da 
(“Azər bay can poezi ya sı an to lo gi-
ya sı”, 1971, Mosk va, Proq ress Nəş-
riy ya tı) düz gün təq dim olun mur. 
Bir yer də “Mo ham med” ki mi, baş-
qa nəşr lər də isə “Mu ham med” ki-
mi ve ri lir. Ad la rın müx tə lif va riant-
lar da ve ril mə si yol ve ril məz dir.  

Bun lar dan han sı düz gün dür, 
ya xud han sı da ha məq bul sa yı la 
bi lər? Ye nə də trans li te ra si ya nın 
linq vis tik qay da sı na əsas lan maq 

Tərcümə mətnlərində 
ad problemi
Yaxud niyə Məhəmmədi “Mukhammed”, 
Qarabağı “Karabakh”, Robin Hudu isə 
“Robin Qud” kimi yazmaq olmaz



Əv və li 15-ci sə hi fə də

Bə zi tər cü mə çi lər ad və so yad la-
rın Azər bay can di lin dən in gi lis di-
li nə trans li te ra si ya sı za ma nı şəx si 
ad la ra da xil ol ma yan lə qəb lə ri də 
tər cü mə edər kən yan lış lıq la ra yol 
ve rir lər. Mə sə lən, Qoç Ko roğ lu, 
Tül kü Qa sım, Ke çəl Həm zə, ya xud 
da Qa ra To fi q, Də li Dom rul ad la rın-
da kı lə qəb və aya ma la rın hər fi  tər-
cü mə si ni ve rir lər. Mə sə lən, “qoç” 
de yən də “igid, cə sur” an la mı nı 
ver mək əvə zi nə ya zır lar ki, “ram”, 
ya xud “də li” sö zü nü “crazy, mad” 
ki mi, “tül kü” sö zü nü isə “fox” ki-
mi tər cü mə edir lər. Əs lin də isə hər 
üç sö zün mə na ça la rı na, müs bət, 
ya xud mən fi  mə na da iş lən mə si nə 
diq qət ye ti ril mə li dir. “Qo çaq, igid, 
mərd, cə sur” mə na la rın da olan 
söz lə ri in gi lis di li nə tər cü mə edər-
kən, ya xud ək si nə təq dim edər kən 
eh ti yat lı ol maq la zım dır. “Qa ra To-
fi q” de yən də də onu sö zün hə qi qi 
mə na sın da “Black”, yə ni rəng mə-
na sın da yox, “bö yük”, “baş çı” mə-
na la rın da iza hı nı ver mək la zım dır.

Bir ne çə ay bun dan qa baq Jur na-
list lə rin Eks pert Mər kə zi nin tə şəb-
bü sü ilə in gi lis di lin də bi zim ya zı çı-
la rın al ma na xı çıx mış dı. Çox yax şı və 
təq di re di ci la yi həy di. Mən onu dəs-
tək lə dim, çox zəh mət çək miş di lər. 
La kin ki ta bı əli mə alan da doğ ru su 
bir qə dər də təəs süfl  ən dim. Axı bu 
qə dər zəh mət çək mi siz, iş gör mü süz, 
nə üçün ad və so yad la rın, yer ad la rı-
nın, aya ma la rın təq dim edil mə sin də 
bu qə dər qü sur ol sun? Tək cə şəxs və 
yer ad la rı nın trans li te ra si ya sın da 70-
dən çox qü sur var.  Mə sə lən, “İl yas 
kis hi” ve ri lir, am ma bu ra da “ki şi” 
sö zü nün iza hı yox dur. (s.16), Bəh-
ram “Beh ram” ki mi, Xa nə li “Kha ne-
li” ki mi, Əj dər “Aj der” ki mi, Fər man 
“Fer man” ki mi, No fəl “No fel” ki mi, 
Dü şən bə “Dus han be”, La ci vərd “La-
ji verd” ki mi, Rə sul “Re sul” ki mi, Və-

li  “Ve li” ki mi, Kə nan “Ke nan” ki mi 
Bər bər Sə fi  “Bar ber Se fi ” ki mi (heç 
bir iza hat ve ril mir!), Nə ri man gah 
“Ne ri man”, gah da “Na ri man” ki mi, 
Nailə “Naile” ki mi, Səadət “Saadet” 
ki mi, Ca vid pros pek ti “Ja vid Pros-
pect” ki mi, Mir zə Fə tə li Axun dov 
“Mir ze Fe te li (gah da Fa ta li) Ak hun-
dov” ki mi, Qa ra bağ “Ka ra bakh” 
ki mi, gah da “Ga ra bagh” ki mi,  lü-
lə ka bab “lu le ke bab” ki mi (iza hat 
yox!), ji qu li “zhi gu li” ki mi (iza hat 
yox!), pax la va “bak la va” ki mi (iza hat 
yox!), Cə fə ra bad “Je fe ra bad” ki mi, 
Zən gi lan “Zen gi lan” ki mi, Xu da fə rin 
“Khu da fe rin” ki mi, Can Ba la “Can 
Ba la” ki mi (heç bir iza hat yox!), Şə rif 
“She rif” ki mi, Vü sa lə “Vu sa le” ki mi, 
Pə riş, Tə riş ad la rı na heç bir iza hat 
yox, Pər va nə “Per va ne” ki mi, Bə yim 
“Be yim” ki mi, Qoq qan nə dir, iza hat 
yox, və sair və ila xır. Bu cür trans li te-
ra si ya qü sur lu dur, bun la ra qə tiy yən 
yol ver mək ol maz.

Bir ne çə kəl mə də coğ ra fi  ad la rın 
in gi lis di li nə trans li te ra si ya sı ba rə də. 
Yu xa rı da qeyd et dim ki, “Qa ra bağ” 
sö zü nü in gi lis di lin də “Ka ra bakh” 
ki mi trans li te ra si ya et mək ol maz. 
Bə zi mən bə lər onu “Na qor niy Ka-
ra bax”, di gər lə ri isə “Up per Ka ra-
bakh” ki mi təq dim edir. Be lə təq di-
mat da qü sur lu və yol ve ril məz dir.  
Axı coğ ra fi  ad lar ye rin, yur dun, 
məm lə kə tin, mil lə tin ta ri xiy lə bağ-
lı dır. Bu ad lar çox vaxt qə dim tay fa 
və nə sil lə rin məs kən ləş di yi əra zi-
lə ri ni şan ve rir, bu na gö rə də on lar 
düz gün trans li te ra si ya edil mə li dir 

ki, gə lə cək də bəd xah qon şu la rı mız 
bu fakt lar dan sui-is ti fa də hal la rı na 
yol ve rə bil mə sin lər. Be lə ad la ra nə 
əla və lər, nə də tər cü mə la zım de yil. 
Be lə ad lar sa də cə trans li te ra si ya ilə 
ve ril mə li, hətt  a ya zı lış da transk rip-
si ya sı da düz gün ve ril mə li dir. Bəl kə 
də biz Gən cə nin gah “Gen je”, gah 
“Gan ja”, gah da “Genc he” ki mi, 
Nax çı va nın isə gah “Nak hic he van”, 
gah da “Nakhc hi van” ki mi ver mə-
yi mi zin fər qin də de yi lik. La kin xa-
ri ci öl kə və tən daş la rı və oxu cu la rı 
be lə şey lə rin fər qi nə dər hal va rır, ad 
və so yad lar da, yer ad la rın da baş ve-
rən bu xaotik “trans li te ra si ya” ha di-
sə si ni ba şa düş mür lər, hətt  a bun lar 
müəy yən tə bə qə lər ara sın da gü lüş 
do ğu rur. (Qeyd edim ki, bu “xəs tə-
lik” ənə nə ha lı nı alıb və hətt  a bi zim 

sta tis tik mə lu mat la rı mı zın təq dim 
edil mə sin də də xaotik lik hökm sü-
rür, iş ğal al tın da olan tor paq la rı mız  
bir yer də 20, baş qa bir yer də 15 faiz 
gös tə ri lir, qaç qın sa yı bir mə lu mat-
da 1 mil yon, o bi ri mə lu mat da 1 mil-
yon dan çox təq dim olu nur... Bun la-
ra da nə za rət yox dur!).

Yer ad la rı (to po nim lər) ilə ya na-
şı bə zən xü su si ad lar ka te qo ri ya-
sı na da xil olan və eti mo lo ji ta ri xi 
mə na sı son ra dan izah olu nan coğ-
ra fi  ad lar da  trans li te ra si ya edi-
lər kən on la rın düz gün transk rip-
si ya sı nın ve ril mə mə si hal la rı na 
tez-tez rast gə li nir. Tər cü mə çi lər 
be lə söz lə rin eti mo lo ji ta ri xi ni, kö-
kü nü və həm də mə na sı nı trans-
li te ra si ya za ma nı müt ləq nə zə rə 
al ma lı dır lar. 

Bu gün xa ri ci dil lə rə, elə cə də 
xa ri ci dil lər dən Azər bay can di li-
nə tər cü mə lə rin sa yı il bəil ço xal sa 
da, pe şə kar mü tə xəs sis lər aza lır. 
Bu, yax şı hal de yil. Mən tər cü mə 
sa hə sin də ki prob lem lə rin yal nız 
bi ri ba rə də söz aç dım. Bu nu da 
qeyd edim ki, xü su si lə bə dii tər-
cü mə mətn lə rin də iş lə nən xü su si 
ad la rın (şəxs ad la rı nın və to po-
nim lə rin) da şı dı ğı mil li ko lo ri tin 
sax lan ma sı, onun düz gün trans-
li te ra si ya sı bü töv lük də ori ji na-
lın qav ra nıl ma sı ba xı mın dan çox 
bö yük təc rü bə və pe şə kar lıq tə ləb 
edir. Mən cə, xalq için də ge niş ya-
yıl mış söz lə rin də, coğ ra fi  mü hi-
tə, mə də niy yə tə, mad di məişə tə, 
ya xud mil lə tə, öl kə yə aid əş ya, 
an la yış və ha di sə lə rin ad la rı nı 
da tər cü mə, ya xud trans li te ra si-
ya edər kən yer li və ta ri xi ko lo ri ti 
nə zə rə al maq la zım dır, çün ki be-
lə lek sik va hid lə rin baş qa dil lər də 
qar şı lı ğı yox dur. Bu tip söz lə rə 
dil çi lik də reali lər, ya xud da ek-
zo tik söz lər de yi lir, on la rın mil li 
mən su biy yə ti olur. “Xan”, “bəy”,  
“kə ləm dol ma sı”, “lü ləka bab”, 
“kənd xu da”, “şə kər bu ra”, “xurd-
xə şil” və s. yüz lər lə söz və ifa də 
var ki, bun la rın tər cü mə si, ya xud 
trans li te ra si ya sı za ma nı çox vaxt 
çə tin lik lər ya ra nır. Dü şü nü rəm 
ki, tər cü mə çi hər iki dil də mü va-
fi q qay da la ra riayət et mək lə ya-
na şı, çə tin an la şı lan söz lə rin, coğ-
ra fi  ad la rın, aya ma və lə qəb lə rin, 
ek zo tik söz lə rin də tər cü mə və 
trans li te ra si ya sın da izah lar ver-
mə li, ya xud da kö mək çi ma te rial-
lar dan is ti fa də et mə li dir. 

16 N 04(13) 30.01.2015

Yan va rın 25-i gör kəm li akt yor Məm mədr za Şeyx za ma no vun 
ad gü nü dür. Onu da ha çox “Əh məd ha ra da dır” fi l min də oğ-
lu nun ax ta rı şı na çı xan Şi rin ki şi, “Tü tək sə si” fi l min də sa zı 
si nə si nə ba sıb “Ru ha ni”ni dil lən di rən köh nə çu xa lı İs fən di-

yar ki şi ro lu ilə xa tır la yı rıq.
Məm mədr za Şeyx za ma nov 

1915-ci il də Gən cə də ana dan 
olub. O, iki ya şın da ata sı nı iti rib. 
Ailə nin bü tün yü kü nü çiy nin də 
da şı yan ana sı Bö yük xa nım Gən-
cə də ki to xu cu luq fab ri kin də iş lə-
yərək uşaq la rı nı do lan dı rıb. 

Azər bay can Xalq Cüm hu riy yə ti 
sü qu ta uğ ra yan dan son ra müs tə-
qil lik tə rəf dar la rı na qarşı “tə miz-
lə mə  əmə liy yat lar”ı bu nə sil dən 
də yan keç mə yib – rep res si ya ya 
mə ruz qa lan lar ara sın da on la rın 
da ya xın qo hum la rı olub. Bu da, 
tə bii ki, ailə nin gə lə cək ta le yi nə 
tə sir edib. On lar tez-tez tə qib lə rə 
mə ruz qa lıb lar, ol ma zın çə tin lik-
lər və prob lem lər lə üz lə şib lər. 

Hə lə or ta mək təb il lə rin dən sa-
va dı, is te da dı ilə di gər şa gird lər-
dən fərq lə nən Məm mədr za nın 
elə ki çik yaş la rın dan akt yor luq sə-
nə ti nə ma ra ğı olub. O, mək təb də 
oxu ya-oxu ya teatr mək tə bi nə da xil 
olub. Məm mədr za Şeyx za ma nov 
1934-cü il də Cə fər Cab bar lı adı na 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın re-
jis so ru Hə bib İs ma yı lo vun tə şəb-
bü sü ilə bu ra də vət edi lib. İlk də fə 

Ə.Hə mi din “Hind qı zı” ta ma şa-
sın da Brah ma ad lı ki çik rol da çı xış 
edib. Bu, gə lə cək akt yo run sə nət 
zir və si nə doğ ru ge dən yol da at dı-
ğı ilk uğur lu ad dım olub.

O, teatr da iş lə yər kən pe şə-
kar ya ra dı cı lıq pro se si ilə ta nış 
olub, akt yor luq sə nə ti nin gö zəl 
ənə nə lə ri ni mə nim sə yib. Bu ra-
da ça lış dı ğı dövr də “Va qif” (El-
dar), “Fər had və Şi rin” (Fər had), 
“Ya şar” (İmam yar), “İki qar-
daş” (Yu ri) və di gər ta ma şa lar-
da yad da qa lan ob raz lar ya ra dıb. 
1954-cü il də Azər bay can Döv lət 
Aka de mik Dram Teat rın da işə 
baş la yıb. Bu, onun sə nət yo lun da 
ye ni uğur la ra yol açıb. Ya rat dı ğı 
müx tə lif səp ki li ob raz lar la da ha 
çox ta nı nıb və se vi lib. 

Məm mədr za Şeyx za ma nov müx-
tə lif xa rak ter li, müx tə lif səp ki li ob-
raz la rın öh də sin dən ba ca rıq la gə lib. 
Rol la rın da ol du ğu ki mi, hə yat da da 
əsl Azər bay can ki şi si nin ti pik nü-
mu nə si olub. Xa rak ter cə mə tin li yi, 
mərd li yi, düz lü yü, zən gin dün ya-
gö rü şə ma lik bir şəx siy yət ol ma sı 
hər za man sə nət dost la rı tə rə fi n dən 

xü su si vur ğu la nır.  On la rın söz lə ri-
nə gö rə, Məm mədr za Şeyx za ma-
nov ra hat və ya ra dı cı in san ol du-
ğun dan onun la ça lış maq asan olub. 
O, ha mıy la öz di lində da nı şar mış. 
Ya xın la rı, dost la rı ara sın da isə bir lə-
qə bi ilə se çi lib – “Yax şı ki şi”.

An caq hə yat yax şı ki şi nin üzü nə 
gül mə yə baş la yan da onu ye nə fa-
ciələr haq la yır. Məm mədr za Şeyx-
za ma nov ailə si ilə bir lik də rep-
res si ya ya mə ruz qa lır. Sə bəb isə 
ailə üzv lə ri, qo hum luq əla qə lə ri, 
pan tür kist dam ğa sı olur. Akt yor 
xa nı mı və az yaş lı qı zı ilə bir gə 
Qa za xıs ta nın uc qar 
vi la yət lə rin dən bi ri-
nə sür gün olu nur. 
7 il əzab lı sür gün 
hə ya tı ya şa yır.  7 
il dən son ra akt-
yo run am nis ti ya-
sı ilə bağ lı qə rar 
çıx sa da, bu sənədi 
on dan giz lə dir lər. An caq son da 
Məm mədr za döz mə yə rək qə ti qə-
ra rı nı ve rir və bir ge cə ailə si ni də 
gö tü rüb giz li cə Gən cə yə gə lir. Öz 
və tə nin də də sür gün hə ya tı ya şa-
ma ğı baş la yır. Xey li müd dət Gən-
cə də ki qo hum-əq rə ba sı nın evin də 
giz lən mək məc bu riy yə tin də qa lır. 
An caq ona Xalq şairi Sə məd Vur-
ğun kö mək edir. Akt yo ru hə lə 

Gən cə teat rın da “Va qif” ta ma şa-
sın da oy na dı ğı vaxt lar dan ta nı yan 
şair onun sə nəd lə ri ni dü zəlt di rir 
və nə ti cə də Məm mədr za Şeyx za-
ma nov ikin ci sür gün hə ya tın dan 
qur tu lur. 

O, 1955-ci il də  “Bəx ti yar” fi l min-
də Rə cə bov ro lu ilə bö yük ek ra na 
çı xır. Bu nun la da akt yo run ki no yo-
lun da ilk uğur lu cı ğı rı açı lır. Da ha 
son ra Cə fər Cab bar lı adı na “Azər-

bay can fi lm” Döv lət Ki nos tu di ya-
sı nın is teh sal et di yi bir çox fi lm də 
çə ki lir. Müx tə lif il lər də  “Qız mar 
gü nəş al tın da”da Alı ki şi, “Ley li 
və Məc nun”da Dər viş, “Bir qa la-
nın sir ri”ndə hə kim El dos tu, “Onu 
ba ğış la maq olar mı”da pol kov nik 
Qur ba nov, “Qa tır Məm məd”də 
Gən cə qu ber na to ru, “Nə si mi”də 
Şeyx Əzəm ki mi ob raz lar ya ra dır.

1976-cı il də Ra sim Oca qo-
vun  çək di yi “Tü tək 

sə si” fi l min də İs-
fən di yar ki şi 

ro lun da çı xış edən Məm mədr za 
Şeyx za ma nov bir da ha nə qə dər 
bö yük akt yor ol du ğu nu sü but 
edir.

Azər bay ca nın teatr və ki no sə-
nə ti nə ver di yi töh fə lə rə gö rə bir 
çox fəx ri ad lar alan, Xalq ar tis ti, 
Döv lət mü ka fa tı laureatı Məm-
mədr za Şeyx za ma nov 1984-cü 
il də dün ya dan kö çüb. 

Se vinc FƏ DAİ

Səməd Vurğunun sürgündən 
xilas etdiyi “Yaxşı kişi”

Bu gün xa ri ci dil lə rə, elə cə də 

Tərcümə mətnlərində ad problemi
Yaxud niyə Məhəmmədi “Mukhammed”, Qarabağı “Karabakh”, 
Robin Hudu isə “Robin Qud” kimi yazmaq olmaz

xü su si vur ğu la nır.  On la rın söz lə ri-
nə gö rə, Məm mədr za Şeyx za ma-
nov ra hat və ya ra dı cı in san ol du-
ğun dan onun la ça lış maq asan olub. 
O, ha mıy la öz di lində da nı şar mış. 
Ya xın la rı, dost la rı ara sın da isə bir lə-
qə bi ilə se çi lib – “Yax şı ki şi”.

An caq hə yat yax şı ki şi nin üzü nə 
gül mə yə baş la yan da onu ye nə fa-
ciələr haq la yır. Məm mədr za Şeyx-
za ma nov ailə si ilə bir lik də rep-
res si ya ya mə ruz qa lır. Sə bəb isə 
ailə üzv lə ri, qo hum luq əla qə lə ri, 
pan tür kist dam ğa sı olur. Akt yor 
xa nı mı və az yaş lı qı zı ilə bir gə 
Qa za xıs ta nın uc qar 
vi la yət lə rin dən bi ri-
nə sür gün olu nur. 
7 il əzab lı sür gün 
hə ya tı ya şa yır.  7 

bay can fi lm” Döv lət Ki nos tu di ya-
sı nın is teh sal et di yi bir çox fi lm də 
çə ki lir. Müx tə lif il lər də  “Qız mar 
gü nəş al tın da”da Alı ki şi, “Ley li 
və Məc nun”da Dər viş, “Bir qa la-
nın sir ri”ndə hə kim El dos tu, “Onu 
ba ğış la maq olar mı”da pol kov nik 
Qur ba nov, “Qa tır Məm məd”də 
Gən cə qu ber na to ru, “Nə si mi”də 
Şeyx Əzəm ki mi ob raz lar ya ra dır.

1976-cı il də Ra sim Oca qo-
vun  çək di yi “Tü tək 

sə si” fi l min də İs-
fən di yar ki şi 

Səməd Vurğunun sürgündən 
xilas etdiyi “Yaxşı kişi”



Hə mi şə Benq le man kü çə sin-
dən ke çən də, Aka de mi ya nın bu 
ya xın lar da “Öl məz lər” si ya hı sı-
na da xil et di yi Bo do Benq le ma nı 
xa tır la yı ram. Hətt  a Benq le man 
kü çə si nə yo lum düş mə yən də 
də tez-tez Bo do nu dü şü nü rəm. 
Hə min kü çə bi rin ci nöm rə dən 
baş la yıb yüz yet miş sək kiz də 
qur ta rır, mər kəz də ki ge cə bar la-
rı nın rek lam la rı önün dən ke çə-
rək şə hə rin kə na rın da kı çə mən li-
yə qə dər uza nır. Bu çə mən lik də 
ot la yan inək lər bö yü rə-bö yü rə 
ki min sə gə lib on la rı su la ma ğa 
apa ra ca ğı nı göz lə yir... “Be ke rin 
ucuz mal lar ma ğa za sı”, lom bard 
da Bo do nun adı nı da şı yan kü-
çə də yer lə şir və mən də Bo do nu 
xa tır la maq üçün tez-tez “Be ke rin 
ucuz mal lar ma ğa za sı”na, lom-
bar da ge di rəm. Saatı mı lom bard-
da kı piş tax ta nın ar xa sın da otur-
muş mə mu ra tə rəf itə lə yən də 
və o da gö zü nə zər rə bin ta xa raq 
onu yox la yan dan son ra ik rah la 
“dörd mark” - de yib ge ri sü rüş-
dü rən də, mən sə əyi lə rək qəb zə 
qol çə kib, onu tə zə dən ge ri itə-
lə yən də, axır da da ya vaş-ya vaş 
kas sa ya tə rəf ge dib or da ala ca-
ğım pu lu göz lə yən də, Bo do Ben-
qel man ba rə də dü şün mək üçün 
ki fa yət qə dər vax tım olur. Axı bir 
za man onun la bu kas sa nın qa ba-
ğın da da ya nıb çox göz lə miş dik...

Bo do nun “Re minq ton” mar-
ka lı ma ki na sı var dı, şe ir lə ri ni 
də hə mi şə dörd nüs xə də çap 
elə yir di. Düz beş də fə əbəs ye rə 
onu lom bar da qo yub, əvə zin də 
borc pul gö tür mək is tə dik. An-
caq ma ki na həd dən ar tıq köh nə 
idi, sö kü lüb-da ğı lır dı və ona gö-
rə də lom bar dın rəh bər lə ri yo la 
gəl mə di, de di lər ki, qa nu nu po za 
bil mə rik. On da heç kə sin gi rov 
gö tür mək is tə mə di yi - özü də 
ay da iki faiz sə ləm lə! - bu ma ki-

na nı düz üç nə sil – də mir mə mu-
la tı ilə al ver elə yən ba ba sı, ver gi 
mə sə lə lə ri üz rə mü şa vir iş lə yən 
ata sı və nə ha yət özü, şair Bo do 
tıq qıl dat mış dı. Mə lum mə sə lə dir 
ki, Benq le ma nın xa ti rə mu ze yi ni 
ya ra dıb lar. Or da kı şü şə nin al tın-
da qır mı zım tıl rəng li, ucu çey-
nək-çey nək ol muş bir qə ləm sax-
la nı lır. Ya nın da da be lə ya zı lıb: 
“Bo do Ben qel man öz şeir lə ri ni 
bu qə ləm lə yaz mış dır”. Əs lin də, 
Bo do özü nün beş yüz şeirin dən 
yal nız iki si ni ba cı sı nın çan ta sın-
dan oğur la dı ğı hə min qə ləm lə 
yaz mış dı. O, şeir lə ri nin ço xu nu 
bə növ şə yi rəng li ka ran daş la, bə-
zi lə ri ni də ma ki na ilə ya zır dı.. 

Son ra lar və ziy yə ti miz çox 
ağır la şan da, hə min ma ki na nı 
lap su qiy mə ti nə - al tı mark sək-
sən pfen nin qə Hay zinq ad lı bir 
ki şi yə sat dıq. O, heç bil mə di ki, 
hə min ma ki na nın dil lə rin dən nə 
qə dər öl məz şeir lər çı xıb. Hay-
zinq in di Hum bolt kü çə sin də 
ya şa yır və köh nə şey lər alıb-
sat maq la do la nır. Bo do özü nün 
“Bay quş ki mi tək qal mış çər çi-
nin hüc rə si” ad lı şeirin də ona 
əbə di bir hey kəl ucal dıb. 

Be lə lik lə, in di Bo do nun xa ti-
rə-mu ze yin də onun öz şeir lə-
ri ni yaz dı ğı ma ki na de yil, dəs-
tə yin də ba cı sı Lott  e Benq la mın 
diş lə ri nin ye ri qal mış bu qə ləm 
nü ma yiş et di ri lir! Hə min qə lə-
min vax ti lə ki mə məx sus ol du-

ğu nu Lott  e də çox dan unu dub 
və tez-tez gə lib onun qar şı sın da 
da ya nır, ağ la yır, ol ma yan bir 
iş üçün göz yaş la rı axı dır. Lap 
də qiq ya dım da dır ki, Bo do iki 
kot le ti, xey li sa la tı, bir də nə iri, 
va ni lin li pu din qi və iki di lim 
də pen di ri aşı ran dan son ra ba-

cı sı nın öz mə na sız-məz mun suz 
in şa la rı nı cız ma qa ra elə di yi hə-

min qə ləm lə “Pa yız du ma nı 
çök müş ürək”, “Ağ-

la, ağ la” ad lı 
şeir lə ri ni bir-

nə fə sə yaz-
dı. Bo do 

ən yax şı 
ş e i r -

lə ri ni, tox qar nı na ya ra dar dı və 
ümu miy yət lə, o da bü tün dərd li 
adam lar ki mi qa rın qu lu idi. Po-
etik ya ra dı cı lı ğı sək kiz il dən çox 
döv rü əha tə et sə də, ba cı sı nın 
qə lə min dən on sək kiz cə də qi qə 
is ti fa də elə miş di. 

Lott  e in di qar da şı nın poetik 
şöh rə ti ilə öyü nür. Düz dür, Ho-
se ad lı bir ki şi ilə ailə qu rub, 
an caq ye nə də özü nü hər yer də 
“Bo do Ben qel ma nın ba cı sı” ki mi 
təq dim edir. An caq ya man əc laf 
qız idi. Bo do şeir ya zan da, ge dib 
onu şey tan la yır dı. Çün ki Ben-
qel man lar ailə sin də şeir yaz maq 
“la zım sız iş”, “vaxt itir mək” he-
sab olu nur du. Bo do nun dər di 
çə ki lə si dərd de yil di. Poezi ya 
onun ən zəif ye ri idi və yaz ma-
ya bil mir di. Yaz ma ğa baş la yan-
da da Lott  e onu gö rür və gö rən 
ki mi də ha ray-qış qı rı ğı dəh li zi, 
mət bə xi ba şı na gö tü rür dü. Son-
ra da se vi nə-se vi nə özü nü cə nab 
Ben qel ma nın ka bi ne ti nə sa lır dı: 

- Bo do ye nə şeir ya zır! 
 Dəh şət li də rə cə də cid di adam 

olan cə nab Ben qel man çı ğı rır dı: 
- O do nuz ha ra da dır? Ben qel-

man lar ailə si nin lü ğət tər ki bin-
də bir az qa ba lıq var dı!

Son ra da “əziş dir mə” mə ra si-
mi baş la yır dı. Bü tün li rik şair lər 
ki mi köv rək olan Bo do nun əl-
aya ğı nı bağ la dıb pil lə kan la aşa-
ğı sü rü yür və cə nab Ben qel ma-
nın is ti fa də et di yi də mir xət keş lə 
dö yür dü lər. Axır da Bo do gə lib 
öz şeir lə ri ni biz də yaz ma ğa baş-

la dı. İn di onun yet mi şə ya xın 
çap olun ma mış şeiri mən də dir. 
Ha mı sı nı da on dan ya di gar sax-
la yı ram. Hə min şeir lər dən bi ri 
be lə baş la yır: “Ay sat qın, söz-
gəz di rən Lott  e.. “ Bo do şeir də 
al li te ra si ya for ma sı na ye ni lik gə-
ti rən şair he sab olu nur. 

Bo do bu əzab lar için də bo-
ğu la-bo ğu la, dö yü lə-dö yü lə on 
sək kiz ya şı na çat dı və or ta yet-
kin lik döv rü nün ən gö zəl çağ-
la rı na qə dəm qoy du. Onu di var 
ka ğı zı sa tan bir ta ci rə şə yird ver-
di lər. Bur da kı şə rait Bo do nun 
poetik məh sul dar lı ğı nın in ki şa fı 
üçün bö yük zə min ya rat dı. Sər-
xoş ta cir çox vaxt piş tax ta nın al-
tı na gi rib ya tır, Bo do da nü mu nə 
üçün qo yul muş di var ka ğız la rı-
nın ar xa sı na şeir ya zır dı.. 

Be lə lik lə, Bo do on doq quz ya-
şı na çat dı və de kabr ayı nın bi rin-
də bü tün şə yird lik döv rü üçün 
yı ğı lıb qal mış əl li mark mə va ci-
bi ni al dı. Şeir lə rin dən üç yü zü-
nü se çib, üç yüz müx tə lif re dak-
si ya ya gön dər di və heç bi ri nə 
də ca vab mək tu bu nun haq qı nı 
əla və elə mə di. Bu, ədə biy yat 
alə min də hə lə in di yə nə cən gö-
rün mə miş bir cə sa rət idi! Dörd 
ay ke çən dən son ra iyir mi ya şın 

için də olan Bo do bir dən-bi rə 
məş hur laş dı. Şeir lə rin dən yüz 
əl li iki si çap olun du və qan-tə-
rə ba tan poç tal yon da hər sə hər 
Ben qel man la rın evi nin qar şı-
sın da öz ve lo si pe din dən dü şə si 
ol du. Bo do nun son ra kı gə li ri ni 
he sab la maq üçün şeir lə ri nin sa-
yı nı qə zet lə rin sa yı na vur maq, 
alı nan rə qə mi də qırx də fə ar tır-
maq la zım dır. 

An caq heyif ki, öz şöh rə tin dən 
iki cə il ləz zət ala bil di. Axır da 
da gül mək dən qıc olub öl dü. Bir 
gün mə nə eti raf elə di ki, “şöh rə ti 
adi cə poçt xər ci ilə də qa zan maq 
olar”. Son ra da pı çıl tı ilə sö zü nə 
da vam et di: 

- Axı mən o şeir lə ri elə-be lə, 
ma raq üçün gön dər miş dim. 

Bu söz lə ri de yib şaq qa naq çək-
di, gül dü, gül dü.. və bir dən də 
ke çin di! Bu söz lər onun nəsr lə 
de di yi ye ga nə söz lər idi və mən 
də ha mı sı nı ol du ğu ki mi gə lə-
cək nəs lə çat dı rı ram. Bo do ya ən 
çox şöh rət qa zan dı ran “Teodo ra 
haq qın da nəğ mə lər” ki ta bı ol du. 
Ki ta ba hə lə də ta yı-bə ra bə ri ta-
pıl ma yan iki yüz od lu-alov lu mə-
həb bət şeiri sa lı nıb. Onun möv-
zu su ba rə də müx təlif tən qid çi lər 
müx tə lif ədə bi es se lər ya rat mış 
və Teodo ra nın kim ol du ğu nu 
müəy yən ləş dir mə yə ça lış mış lar. 
Hətt  a bi ri utan maz-utan maz onu 
hə lə də ya şa yan çağ daş bir şairə 
ilə ey ni ləş dir miş və elə inan dı rı-
cı də lil lər gə tir miş di ki, Bo do nun 
üzü nü be lə gör mə yən ya zıq şairə 

çox pərt ol muş, məc bu riy yət qar-
şı sın da qa la raq özü nün Teodo ra 
ol du ğu nu eti raf et miş di. La kin 
hə min qız o de yil. Də qiq bi li rəm 
ki, o de yil, çün ki Teodo ra nı yax şı 
ta nı yı ram. Onun adı Ke te Ba ru-
tis ki dir və özü də “Be ke rin ucuz 
mal lar ma ğa za sı”nda kı al tın cı 
piş tax ta nın ar xa sın da da ya nıb, 
ya zı lə va zi ma tı sa tır. Bo do nun bü-
tün şeir lə ri “Be ke rin ucuz mal lar 
ma ğa zas”ın dan alın mış ka ğız la-
ra ya zı lıb. Onun la bu piş tax ta nın 
önün də çox da yan mı şıq..Ye ri gəl-
miş kən, Ke te Ba ruts ki ca zi bə dar 
qız dır. Sa rı şın dır, aza cıq da fı sıl-
da yır. Bö yük ədə biy yat dan xə bə-
ri yox dur və ax şam lar tram vay da 
hə min ma ğa za da iş lə yən lər üçün 
gü zəşt li qiy mə tə sa tı lan “Be ke rin 
ucuz ki tab la rı”nı oxu yur. 

Bo do nun özü də qı zın han sı 
ki tab la rı oxu du ğu nu bi lir di. An-
caq bu onun mə həb bə ti nə zər rə 
qə dər də xə ləl gə tir mir di. Tez-
tez ma ğa za nın qar şı sın da du rub 
Ke te ni gü dür, gah yay ax şam-
la rın da, gah da pa yı zın çis kin li 
gün lə rin də onun ar xa sın ca sü-
rü nür, ya şa dı ğı qə sə bə yə qə dər 
ge dib çı xır dıq. Qız in di də or da 
qa lır. Heyf ki, Bo do çox utan caq 
ol du ğu üçün ürə yi ni qı za aça bil-

mə di. Qəl bi od tu tub yan sa da, 
mə həb bə ti ni di li nə gə ti rə bil mə-
di. Hətt  a məş hur la şan dan son ra 
pul sel ki mi axan da da ila hə lər 
ki mi gü lüm sə yən, ila hə lər ki mi 
fı sıl da yan o qə şəng qı zı - ba la ca 
Ke te Bu rits ki ni gör mək xa ti ri nə 
al ve ri ni ye nə də “Be ke rin ucuz 
mal lar ma ğa za sı”nda elə yir di. 
Elə bu na gö rə dir ki, “Teodo ra 
haq qın da nəğ mə lər ki ta bın da”, 
“sehr li cəh-cə hi,” “hə lim ifa də-
si” tez-tez iş lən miş dir.. 

Bo do ona tez-tez şeir lə ya zıl-
mış im za sız mək tub lar gön də-
rir di. An caq mən - epik janr da 
ya zan sa də adam ki mi çox sa də 
bir təş beh lə de yə bi lə rəm ki, hə-
min mə həb bət mək tub la rı nın 
son mən zi li Bu rits ki nin so ba sı 
olur du... Hətt  a in di nin özün də 
də “Be ke rin ucuz mal lar ma ğa-
za sı”na tez-tez ge di rəm. Axır 
vaxt lar Ke te ni ca van bir oğ lan la 
gö rü rəm. Ay dın mə sə lə dir ki, o, 
Bo do qə dər utan caq de yil. Özü 
də ge yi min dən çi lin gə rə ox şa-
yır... Əl bətt  ə, mən də bu ədə bi 
mü ba hi sə lə rə qo şu la raq Bo-
do nun ya rat dı ğı “Teodo ra”nın 
Ke te Ba ru tis ki ol du ğu nu sü but 
elə yə bi lə rəm. An caq elə mək is-
tə mi rəm, çün ki Ke te ilə çi lin gə-
rin səadə ti nə qıy mı ram. Yal nız 
hər dən hə min ma ğa za ya ge dib 
rəng bə rəng ka ğız la rın, “Be ke rin 
ucuz ki tab la rı”nın ara sın da eşə-
lə nir, po zan ax ta rır, Ke te yə ba xır 
və...ta ri xin nə fə si ni du yu ram.. 
Tər cü mə: Vi la yət HA CI YEV
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Hen rix BÖLL

Gör kəm li al man ya-
zı çı sı, “O il lə rin 
çö rə yi”, “Və heç 
nə de mə di”, “Sa-

hib siz ev”, “Ha ra day dın, 
Adəm?”, “Saat onun ya rı-
sın da bil yard oyu nu”, “Bir 
təl xə yin dü şün cə lə ri” və 
s. ki mi məş hur ro-
man la rın müəl-
li fi, ədə biy yat 
üz rə No bel mü-
ka fa tı laureatı 
H.Böll he ka yə 
jan rı nın da us ta-
sı dır. Böll bu jan-
rı öz mü sa hi bə lə-
ri nin bi rin də “ən 
çox sev di yi ca zi-
bə dar nəsr for ma-
sı” ad lan dı rıb və 
doğ ru dan da, 
ya ra dı cı lı ğı nın 
son gün lə ri nə-
dək he ka yə yə 
mü ra ciət edib.

la dı. İn di onun yet mi şə ya xın 
çap olun ma mış şeiri mən də dir. 
Ha mı sı nı da on dan ya di gar sax-
la yı ram. Hə min şeir lər dən bi ri 
be lə baş la yır: “Ay sat qın, söz-
gəz di rən Lott  e.. “ Bo do şeir də 
al li te ra si ya for ma sı na ye ni lik gə-
ti rən şair he sab olu nur. 

ğu la-bo ğu la, dö yü lə-dö yü lə on 
sək kiz ya şı na çat dı və or ta yet-
kin lik döv rü nün ən gö zəl çağ-
la rı na qə dəm qoy du. Onu di var 
ka ğı zı sa tan bir ta ci rə şə yird ver-
di lər. Bur da kı şə rait Bo do nun 
poetik məh sul dar lı ğı nın in ki şa fı 
üçün bö yük zə min ya rat dı. Sər-
xoş ta cir çox vaxt piş tax ta nın al-
tı na gi rib ya tır, Bo do da nü mu nə 
üçün qo yul muş di var ka ğız la rı-
nın ar xa sı na şeir ya zır dı.. 

şı na çat dı və de kabr ayı nın bi rin-
də bü tün şə yird lik döv rü üçün 
yı ğı lıb qal mış əl li mark mə va ci-
bi ni al dı. Şeir lə rin dən üç yü zü-
nü se çib, üç yüz müx tə lif re dak-
si ya ya gön dər di və heç bi ri nə 
də ca vab mək tu bu nun haq qı nı 
əla və elə mə di. Bu, ədə biy yat 
alə min də hə lə in di yə nə cən gö-
rün mə miş bir cə sa rət idi! Dörd 

ğu nu Lott  e də çox dan unu dub 

ör kəm li al man ya-
zı çı sı, “O il lə rin 
çö rə yi”, “Və heç 
nə de mə di”, “Sa-

hib siz ev”, “Ha ra day dın, 
Adəm?”, “Saat onun ya rı-
sın da bil yard oyu nu”, “Bir 
təl xə yin dü şün cə lə ri” və 
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li fi, ədə biy yat 
üz rə No bel mü-
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H.Böll he ka yə 
jan rı nın da us ta-
sı dır. Böll bu jan-
rı öz mü sa hi bə lə-
ri nin bi rin də “ən 
çox sev di yi ca zi-
bə dar nəsr for ma-
sı” ad lan dı rıb və 

ğu nu Lott  e də çox dan unu dub 
və tez-tez gə lib onun qar şı sın da 
da ya nır, ağ la yır, ol ma yan bir 
iş üçün göz yaş la rı axı dır. Lap 
də qiq ya dım da dır ki, Bo do iki 
kot le ti, xey li sa la tı, bir də nə iri, 
va ni lin li pu din qi və iki di lim 
də pen di ri aşı ran dan son ra ba-

cı sı nın öz mə na sız-məz mun suz 
in şa la rı nı cız ma qa ra elə di yi hə-

min qə ləm lə “Pa yız du ma nı 
çök müş ürək”, “Ağ-

la, ağ la” ad lı 
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nə fə sə yaz-
dı. Bo do 

ən yax şı 
ş e i r -
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(hekayə)

ay ke çən dən son ra iyir mi ya şın ol du ğu üçün ürə yi ni qı za aça bil-ay ke çən dən son ra iyir mi ya şın 

(hekayə)
Öl məz Teodo ra
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Mən ölən gün 
bir külək əsəcək küçələrdə.
Və yellədəcək 
ipdən asılı, quruyan 
sarı çiçəkli bir uşaq paltarını.
Matəm bayrağıtək dalğalanacaq 
uşaq paltarı 
mən ölən gün...

***
Son gecədir bu gün yenə,
Sabah yenə son səhər.
Son yel dolur son yelkənə,
Qayıq üzür birtəhər...

Axırıncı ağacdır bu,
Əsir sonuncu külək.
Bağlayıb sonuncu yolu 
Yenə sonuncu fələk...

İndi son küçə üstünə 
Yağacaq son addımlar. 
Yenə dönəcəklər tinə
Sapsarı son adamlar...

Doğulur sonuncu insan,
Sonuncu insan ölür.
Yenə son dəfə ağlayan,
Son dəfə gülən olur...

***
Dənizdən ayrılmış qupquru qaya
Qədim xatirətək əyib başını.
Ayrılıq illərin indi kim saya,
Kim bilir kədərin qoca yaşını?

Bəlkə yer altına qaçan Xəzərdən
Yer üzündə qalan daş izdir qaya?
Bəlkə də fırtına içindən qopmuş
Bir parça qurumuş dənizdir qaya?

Birdaş-birdaş illər düşür üstündən,
Kiçilir hey yaşa dolduqca qaya, 
Bostandan quşları qovacaq bir gün,
Xırdaca daş qalıb bu uca qaya...

***
Əlimi uzatdım 
sevincə sarı -
Gördüm yox,
arada kədər dayanıb.
Atamı səslədim 
dara düşəndə -
Gördüm yox,
arada qəbir dayanıb.

Üz tutub gedirdim 
Allaha tərəf -
Gördüm yox ,
arada ömür dayanıb...

***
Bir küçə var şəhərimdə,
sakit qısa bir küçə...
Yetmiş addım  o yana,
yetmiş addım bu yana.
Bir siqaret 
o yana,
bir siqaret bu yana...

***
Telefon nömrələri 
oxşamaz bir-birinə.
Amma hamısında
insan səsi.

İnsan səsləri 
oxşamaz bir-birinə:
birində sevinc,
birində kədər.

Kədərlər  oxşamaz,
oxşamaz bir-birinə:
biri ümidsiz,
biri ümidli.

Ümidlər 
oxşamaz bir-birinə:
biri Allahdan asılı,
biri insan əlindən.

İnsan əlləri 
oxşamaz bir-birinə: 
biri torpaq  şumlayar,
biri insan ömrünü.

İnsan ömürləri 
oxşamaz bir-birinə:
biri yaşayar,
biri dözər.

İnsan dözümü 
oxşamaz bir-birinə: 
biri dartılar,
biri sınar.

İnsan sınarı 
oxşamaz bir-birinə:
biri ortadan bölünər,
biri tikə-tikə.

Tikələr oxşamaz
bir-birinə:
biri əsr boyda,
biri gün boyda

Günlər oxşamaz 
bir-birinə:
biri yaxşı,
biri pis. 
  
Pis günlər 
oxşamaz bir-birinə:
birində özün susarsan,
birində telefon...

***
Əyrin-üyrün,
Dar küçələrin,
Gündüzlər 
otaqlarındakı bəyaz gecələrin,
damlarının yastısı,
içinin astası 
küçələrini 
dolanan  addımların 
həmişə tənha səsi,
Gecələrinin 
dünyada itən tarix tikəsi.
İçindən 
Kommunist küçəsinə çıxan
təəccübüm,
oğrularından  qorxan cibim,
ölüm ayağındadır indi.
Biçarə şəhər,
İçəri şəhər...

***
Bacarsaydım qurudardım,
Dünyanın dənizlərini,
Xəzər yudu bu gün, gülüm,
Sahildəki izlərini.
O balaca ləpirləri
Çoxmu gördü dünya mənə,
Gözmü dəydi izlərinə?
Yerə vurdun sözlərimi,
dindi yerin sarı simi...

Eşitmişəm yol üstəsən,
Yaz, göndərim gözlərimi,

Harda ağlamaq istəsən...

***
Gecə itir qaranlıqda,
Gündüz dumana bürünür.
Ömür beşgünlüksə əgər

Niyə belə ləng sürünür?

Göy üzü lap quramadır,
Buludları yamaq-yamaq.
Bu daş hasara söykənib,
Çətindir, vallah, yaşamaq!

Nə yaman ağırmış hər gün,
Bir ömrü yüz paya bölmək.

Dəniz sahilində durub,
Dəniz həsrətiylə ölmək...

***
Telefonun dəyişsə

təzə nömrəni 
bir kağıza yazıb,
gətir.
Gətir, 
basdır məzarıma,
eşidirsənmi?

***
Bakıya duman gəlib,
heç kəsə demə.
Deyəsən yaman gəlib,
heç kəsə demə.
Çıraq yanıb bu axşam,
yanıb, sönüb bu axşam,
heç kəsə demə.
Bu dumana qapımdan 
çıxan kimi azmışam,
yenə şeir yazmışam,
heç kəsə demə.
Daş evlər arasında
neyləyər duman mənə?
Gülüm, diriyəm yenə
heç kəsə demə...

***
Mənə sevib ayrılmağa 
bir qadın verin.
Ürəyimdə bir ayrılıq qəribsəyib,
və bu ayrılıqdan bir şeir...

Mənə baş götürüb getməyə
bir yol göstərin.
Ürəyimdən bir yol keçir,
və bu yoldan bir şeir...

Mənə yaşamağa 
bir qürbət verin.
Ürəyimdə bir vətən qəribsəyib,  
və bu vətəndən bir şeir...

***
Doğuldum 1939-da. 
1937-də tutuldum.
48-də nənəm öldü,
ömrümdə ilk dəfə
ölüyə ağladım.
Balıqlar saxladım 
akvariumda.
Açıq  qaldı pəncərəm 
bir qış gecəsi.

Dondu balıqlar...
İndi 1965-in 
yanvar gecəsidir.
Deyəsən yaşamaq istəyirəm.

***
Bir gözəl qadının 
yanından otdüm,
dayanmadım.
Bir gözəl nəğmə oxuyurdum,
dayanmadım.
Bir gözəl dünyanın 
içində yaşayırdım.
Dayanmadım.

***
Salam, ata, salam.
Bilirəm, 
arxamdasan.
Məzarından
cəmi əlli-altmış 
addım bu yanda dayanıb
trolleybus gözləyirəm.
Trolleybusa minib,
sənin yanına 
gələnə qədər
yaşamağa gedəcəyəm.
Ömür bu imiş, ata?
Gəldi...
Salam, trolleybus, 
əlvida, ata...

***
Məzarıma 
nə baş daşı qoyun, 
nə heykəl.
Bir cüt ayaqqabı qoyun,
ayağıyalın 
geyib getsin...

***
Eşidirsənmi?
Amma necə eşidəsən...
iki il,
yeddi ayın ayrılığıyla 
tutulub qulaqlarımız.
Bir yandan da bu yağış...
Bu yağışda canavarlar da 
adam olub yorğan-döşəyə
girmək istəyir.
Görürsənmi?
Amma necə görəsən...
Qurtarmayıb hələ də 
aramızdan keçən qatarın vaqonları.
Bir yandan da bu yağış...
Bu yağışda qorxudan
səs-səsə verib bar-bar bağırır
Qobustan qayalarının öküzləri də!
Eşidirsənmi?
Amma necə eşidəsən...
İki il 
yeddi ayın ayrılığıyla
tutulub qulaqlarımız.
Bir yandan da bu yağış...

***
Qulaqlarımda küləyin uğultusu,
gözlərimdə torpağın tozu.
Sağımda kor quyu,
solumda paslı darvazanın səsi.
Arxamda bağ evi,
qarşımda hasar.
Sağ əlim cibimdə,
sol əlim divarda.
Burdayam, ay Allah, burda!

Dünyanı böyük bir şair tərk elədi: Vaqif Səmədoğlu.
Bu itki hələlik yalnız Azərbaycana aiddir; dünyanın hələ bu itkidən 
xəbəri yoxdur.
Amma mütləq olacaq – çünki Vaqif Səmədoğlu bir ölkəyə sığası 

şair deyil, birbaşa dünyaya məxsusdur.  
İtki nə qədər ağır olsa da, təəssüf ki, həm də gözlənilən idi: böyük şai-
rin sağalmaz xəstəliyə düçar olduğu barədə son vaxtlar kifayət qədər 
yazılmışdı da, göstərilmişdi də; yəni bir növ, ictimaiyyət bu xəbərə hazır 
idi. Yeganə ümid möcüzəyə qalmışdı. Əfsuslar ki, möcüzə baş vermədi və 
yanvarın 28-i günü çoxdan gözlənilən acı xəbər gerçəkləşdi.
Beləcə, Vaqif Səmədoğlu dünyadan getdi.
O, həqiqətən dünyadan getdi, özü də dünyanın özündən qat-qat böyük 
olan bir dünyadan – şeir dünyasından, sənət dünyasından, söz dünyasın-
dan. Yerində isə böyük bir boşluq qaldı – indən belə həmişə göz deşəcək 
Vaqif Səmədoğlu boşluğu.
Bu boşluq çox nəhəngdir: nə az, nə çox – Vaqif Səmədoğlunun özü boyda. 
Və bu boşluq heç vaxt dolmayacaq; bu itkini heç bir şey unutdura bilməyəcək. 
Təkcə ona görə yox ki, itkinin yeri Vaqif Səmədoğlunun özü qədər böyükdür, 
yox – başlıcası, o səbəbdən ki, böyük şairin söz dünyasındakı, ədəbiyyat alə-
mindəki yeri yalnız onun özünə məxsus şəriksiz ərazi idi. Vaqif Səmədoğlu bu 
dünyaya, bu aləmə qədəm basdığı gündən öz şəriksiz yerinə sahiblənməyi 
bacarmıışdı, sona qədər də öz halal ərazisində ağalıq etməyi bacardı. 
«Azərbaycan ədəbiyyatında heç kəs ölümdən mənim qədər yaz-
mayıb» – deyən «ölüm şairi» müvəqqəti saydığı həyata əlvi-
da söyləyib, cani-dildən vəsf etdiyi öz «doğma» ölümünə 
qovuşdu. 
Həqiqətən də, çətin elə bir şair tapılar ki, ölümlə bu cür 
məhrəm, bu qədər səmimi münasibət qurmağı onun 
kimi bacara bilsin və bəlkə birbaşa elə bu səbəb-
dəndir ki, şairin az qala hər hansı misrasını bu gün 
asanlıqla onun başdaşına yazmaq mümkündür. Ən 
qəribəsi də budur ki, bu şeirlər ağı kimi yox, nəğmə 
kimi səslənir – çünki onlar «ölüm xofundan» yox, 
«ölüm sevgisindən» yaranıb. 
Heç bu da səbəbsiz deyil: Vaqif Səmədoğlu ölümə 
müvəqqəti həyatın üzünə bağlanan qapı kimi deyil, 
əbədi dünyanın üzünə açılan qapı kimi baxırdı.

Mahir N. QARAYEV

Tikələr oxşamaz *** ***

Gülüm, diriyəm yenə,
heç kəsə demə...



Ni ko lay QU MİL YOV

I

Şeir tər cü mə et mə yin üç 
üsu lu var: əv vəl cə  tər cü-
mə çi tə sa dü fən ağ lı na gə-
lən öl çü dən, qa fi  yə dən və 

özü nün, bə zən də baş qa la rı nın 
söz eh ti ya tın dan  is ti fa də edir. Öz 
mü la hi zə si nə əsa sən ori ji na lı ya 
uza dır, ya qı sal dır. Ay dın dır ki, 
be lə tər cü mə hə vəs kar tər cü mə çi-
nin işi dir.

İkin ci yo lu isə bu dur ki, tər cü-
mə çi nə zə riy yə yə əsas la nıb tər cü-
mə edir. O, oxu cu nu inan dı rır ki, 
əgər müəl lif rus ca yaz say dı, məhz 
bu cür ya zar dı. Tər cü mə nin bu 
üsu lu XVIII əsr də çox ge niş ya yıl-
mış dı. İn gil tə rə də Pop, Ru si ya da 
Kost rov Ho me ri bu üsul la tər cü-
mə edib bö yük uğur qa za nıb lar.  
XIX əsr də bu üsul qə bul edil mə sə 
də, iz lə ri gü nü mü zə qə dər gə lib 
çı xıb. İn di də bə zi  adam lar dü şü-
nür lər ki, bir öl çü nü baş qa öl çü ilə 
əvəz lə mək..., qa fi  yə dən bo yun qa-
çır maq, ye ni ob raz lar əla və et mək 
olar. On lar dü şü nür lər ki, şeirin 
ru hu nu sax la maq üçün hər şey et-
mək olar.

Am ma öz adı na la yiq olan şair 
for ma dan ru hu əks et dir mək üçün 
ye ga nə va si tə ki mi is ti fa də edir...   

II
Oxu cu nun diq qə ti ni hə mi şə ən 

va cib şey lər çə kir. Hal bu ki, çox 
vaxt qey ri-şüuri ola raq şeirin ya-
ran ma sı üçün fi  kir, da ha doğ ru su, 
ob raz va cib dir, çün ki şair ob raz lı 
dü şü nür. Ob raz la rın sa yı məh-
dud dur, hə yat dan gö tü rü lüb və 
şair na dir hal lar da onun ya ra dı cı-
sı na çev ri lir. La kin onun ob raz la-
ra mü na si bə tin də fər di li yi üzə çı-
xır. Mə sə lən, fars şair lə ri qı zıl gü lü 
can lı var lıq ki mi, or ta əsr şair lə ri 
mə həb bət və gö zəl lik sim vo lu ki-
mi dü şü nür lər, Puş ki nin qı zıl gü lü 
isə sa də cə öz sap la ğın da olan gö-
zəl gül dür. May ko vun qı zıl gü lü 
bə zək dir, ak se suar dır, Vya çes lav 
İva no vun qı zıl gü lü isə mis tik var-
lı ğa çev ri lir. Mə lum dur ki,  bü tün 
hal lar da on lar da söz se çi mi və  
ahəng fərq li dir. Ey ni bir mü na si-
bət də min lər lə ça lar olur:  mə sə-
lən, Bay ro nun  Kor sa rı nın rep li-
ka sı müəlli fi n psi xo lo ji-təm tə raq lı 
təs vi ri fo nun da öz yığ cam lı ğı və 
ifa də se çi mi tex ni ka sı na gö rə se çi-
lir.  Ed qar Po “Sər çə”yə dair ha şi-
yə sin də  möv zu nun bir az nə zə rə 
çar pan  və güc lü təəs sü rat ya ra-
dan sual tı axı nın dan da nı şır. Əgər 
kim sə  hə min “Sər çə”ni tər cü mə 
edən də quş la rın  za hi ri-fa bu la sı-
na və bir az da sev gi li si ölən şairin 
kə də ri nə diq qət ye ti rər sə, o, müəl-
li fi n fi  kir lə ri nin zid di nə ge dər və 
üzə ri nə gö tür dü yü və zi fə ni ye ri nə 
ye ti rə bil məz.

III
Ob ra zın se çil mə si ilə şairin qar-

şı sın da onun in ki şa fı və nis bə ti 
mə sə lə lə ri du rur. İki si də mis ra və 
beyt lə rin sa yı nın se çi mi ni müəy-
yən ləş di rir. Bu mə sə lə də tər cü mə çi 
müt ləq müəl li fi n ar xa sın ca get mə li-
dir. Hətt  a ob raz la rın sa yı qal sa da, 
ça la rı nı də yiş mə dən şeiri qı salt maq 

və ya uzat maq müm kün de yil. Ob-
ra zın yığ cam lı ğı və amorfl  u ğu ide-
ya ki mi qə bul edi lir, ar tıq  olan və 
ya ça tış ma yan hər mis ra onun gər-
gin lik də rə cə si nə tə sir edir. 

Bey tə gə lin cə, on la rın hər bi-
ri baş qa la rı na bən zə mə yən fi  kir 
axı nı na ma lik dir.  Be lə ki, bi rin ci 
kat ren də bir möv qe də olan so ne-
tin ikin ci də zid diy yə ti üzə çı xır; 
bi rin ci ter set de on la rın qar şı lıq-
lı tə si ri hiss edi lir, ikin ci ter set isə 
son mis ra da ona göz lə nil məz im-

kan ya ra dır, çox vaxt hətt  a son 
söz də qə liz ləş mək für sə ti ve rir ki, 
bu da so ne tin aça rı sa yı lır. Kat ren-
lə ri bir-bi ri ilə asan qa fi  yə lən mə-
yən Şeks pir so net lə ri di lə ya tım lı-
dır, an caq o qə dər də güc lü de yil. 
Qa dın qa fi  yə si olan ital yan so ne ti 
çox li rik və təm tə raq lı dır, an caq 
he ka yət və təs vir üçün o qə dər də 
ya rar lı de yil. Bu nun üçün adi sa-
də so net ya ra yır. Qə zəl də bir söz, 
bə zən ifa də hər mis ra nın so nun da 
tək rar la nıb  (av ro pa lı lar səhv ola-
raq onu iki ye rə bö lür lər) al-əl van 
na xış və ya ov sun təəs sü ra tı ya ra-
dır. Uza dıl mış və ge niş ok ta va heç 
bir bənd ki mi sa kit və ağır  he ka-
yə yə bən zə mir. Hətt  a dörd mis ra lı 
və iki mis ra lı sa də beyt lər var ki, 
şair qey ri-şüuri ola raq, onun xü-
su siy yət lə ri ni nə zə rə alır. Bun dan 
baş qa şair lə ya xın dan ta nış ol maq, 
onun han sı bey tə üs tün lük ver di-
yi ni və on lar dan ne cə is ti fa də et di-
yi ni bil mək la zım dır.  Ona gö rə də 
tər cü mə çi nin bor cu dur ki, beyt lə ri 
də qiq, ol du ğu ki mi sax la sın.

IV
Üs lub sa hə sin də tər cü mə çi bu 

mə sə lə yə mü na si bət də müəl li fi n 
poeti ka sı nı də rin dən bil mə li dir. 
Hər şairin nə zə ri fi kir lə rə əsas la nan 
söz eh ti ya tı var.  Şeir lər də tez-tez 
pa ra lel li yə, tam tək ra ra, bö yük də-
yi şik lik lə rə, vax tın və ya mə ka nın 
də qiq gös tə ril mə si nə, beyt lə rə pər-
çim lən miş si tat la ra rast gə li nir ki, 
bu da oxu cu nu til sim lə yir. On la rı 
sax la maq və nis bə tən az əhə miy yət-
li olan la rı ix ti sa ra sal maq la zım dır.  

Bun dan baş qa bir çox şair lər qa fi -
yə nin mə na yü kü nə bö yük əhə miy-
yət ve rir lər. Hətt  a Teodor de Ban vil 
id dia edir ki, şairin ağ lı na gə lən ilk 
qa fi  yə əsas dır və şeirin ske le ti ni təş-
kil edir: ona gö rə də qa fi  yə lən miş 
iki söz dən bi ri nin ori ji nal da mis ra-
nın so nun da olan söz lər lə üs tü-üs tə 
düş mə si va cib dir.

V
Nə ha yət, şeirin səs lən mə si mə sə-

lə si nə gə lib çıx dıq: tər cü mə çi üçün 
bu, ən çə tin mə sə lə dir. Fran sız rit-
mi ni ya rat maq üçün rus sil la bik 
(he ca lı) şeiri hə lə çox iş lən mə li dir... 
Bun dan baş qa şər ti li yə cid di əməl 
olun ma lı dır, çün ki o tə sa dü fən ya-
ran ma yıb və bö yük his sə si hə qi qə-
tən də ori ji na la adek vat ola bi lər.

Hər vəz nin öz ru hu, öz xü su siy yə ti 
və öz məq sə di var: vur ğu su pil lə-pil lə 
dü şən (vur ğu lu he ca vur ğu suz he ca-
dan aşa ğı dır)  yamb (vur ğu su ikin ci 
he ca da olan iki he ca lı şeir vəz ni) sər-
bəst, ay dın və möh kəm dir, həm çi nin, 
in san ira də si nin gər gin li yi ni da nı şıq 
di lin də gö zəl ifa də edən şeir vəzn-

lə rin dən bi ri qa nad la nan, yük sə lən 
xo rey (vur ğu su bi rin ci he ca da olan 
iki he ca lı şeir təq ti si) ya tə la tüm lü və 
mü təs sir dir, ya da gül mə li dir; onun 
sa hə si – nəğ mə dir. Bi rin ci vur ğu lu 
he ca ya dü şən və iki vur ğu suz he ca nı 
pal ma ba şı nı yel lət di yi ki mi yel lə dən 
dak til (şeir vəz ni)  güc lü dür, əzə mət li-
dir, tə bii qüv və lə rin, al lah la rın və qəh-
rə man la rın əməl lə rin dən on la rın sa kit 
vax tın da da nı şır. Ana pest şeir vəz ni 
onun ək si dir, kəs kin dir, sərt dir, hə-
rə kət də olan tə biət qüv və si dir, vəh şi 

eh ti ras dır. Am fi b ra xi isə ila hi-yün gül 
və müd rik var lıq dan xə bər ve rən hə-
zin, saf sin tez dir. Bu vəzn lə rin öl çü lə ri 
xü su siy yət lə ri nə gö rə fərq lə nir: be lə 
ki, dörd böl gü lü yamb çox vaxt li rik 
he ka yə üçün, beş böl gü lü yamb – epik 
və dra ma tik he ka yə üçün, al tı böl gü lü 
yamb isə mü ha ki mə və sair üçün is ti-
fa də edi lir. Tə sa dü fi  de yil ki, şair lər bu 
for ma nın xü su siy yət lə ri ilə mü ba ri zə 
apa rır,  on la rı baş qa şək lə sal maq is tə-
yir və bə zən bu na nail olur lar. La kin 
be lə mü ba ri zə heç vaxt ob ra za uğur 
gə tir mir. Ona gö rə də vəz nə və ori ji-
na lın öl çü sü nə ri ayət et mək lə izi ni tər-
cü mə də sax la maq va cib dir. 

Qa fi  yə mə sə lə si çox şair lə ri dü şün-
dü rüb:  Vol ter eşit mə (qu laq) qa fi  yə-
lə ri, Teodor de Ban vil – gör mə qa fi  yə-
lə ri tə ləb edir di, Bay ron isə hə vəs lə öz 
ad la rı nı qa fi  yə lən dir miş di. Par nas lı lar 
– zən gin, Ver len sö nük qa fi  yə lər dən 
is ti fa də edir di. Sim vo list lər isə da ha 
çox as so nan sa (ahən gə)  qa çır dı lar. 
Tər cü mə çi lər öz lə ri üçün müəl li fi n 
qa fi  yə si nin xa rak te ri ni ay dın laş dır-
ma lı və ona əməl et mə li dir lər. 

En jam be ment ad la nan cüm lə nin 
bir sə tir dən o bi ri sə ti rə ke çi ril mə si 
də çox va cib mə sə lə lər dən dir.

Kor nel və Ra sin ki mi klas sik şair-
lər bu na yol ver mir di lər, ro man tik lər 
onu məişə tə da xil edib, mo der nist lər 
son həd də qə dər tək mil ləş di rib lər. 

Bü tün de yi lən lər dən be lə nə ti-
cə çı xır ki, şeirin tər cü mə çi si şairin 
özü ol ma lı dır, bun dan baş qa diq-
qət li təd qi qat çı və sə mi mi tən qid çi 
olub hər müəl li fə xas ən xa rak te rik 
xü su siy yət lə ri seç mə li, la zım gəl sə, 

qa lan la rı ona qur ban ver mə li dir. O, 
öz şəx siy yə ti ni unut ma lı dır, yal nız 
müəl li fi n şəx siy yə ti haq qın da dü-
şün mə li dir. İdeal va riant da tər cü-
mə im za lı ol ma ma lı dır. 

Tər cü mə çi səs li qa fi  yə lə ri  ori ji-
na lın qa fi  yə si ilə, sil la bik şeiri rus 
şeiri ki mi ver mək, xa rak te rik da-
nı şıq üçün söz ax ta rıb tap maq la  
tər cü mə tex ni ka sı nı in ki şaf et di rə 
bi lər. (Kip lin qin in gi lis əs gər di li, 
La for qun Pa ris jar qo nu, Mal lar me-
nin sin tak si si və sair.).

Əl bətt  ə, sı ra vi tər cü mə çi üçün 
bun lar va cib de yil.

Nə yin va cib ol du ğu nu qı sa ca 
tək rar edək:

1) sə tir lə rin sa yı, 2) vəzn və öl çü, 
3) qa fi  yə lə rin növ bə lən mə si, 4) en-
jam be ment xa rak te ri, 5) qa fi  yə lə rin 
xa rak te ri, 6) lü ğə tin xa rak te ri, 7) 
mü qa yi sə ti pi, 8) xü su si üsul lar, 9) 
ton la rın ke çi di (ton la ra ke çid).

Be lə lik lə, tər cü mə çi üçün doq-
quz eh kam var, ...ümid edi rəm ki, 
on lar da ha yax şı ic ra edi lə cək.

1919
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kan ya ra dır, çox vaxt hətt  a son Bun dan baş qa bir çox şair lər qa fi - eh ti ras dır. Am fi b ra xi isə ila hi-yün gül qa lan la rı ona qur ban ver mə li dir. O, 

Şeir tər cü mə si

Ən məş hur po liq lot lar 
Ta rix də ilk məş hur po liq lot Pon ti ça rı  Mit ri dat VI Ev pa tor 

olub. Özü nün çox mil lət li or du suy la o, uzun müd dət Ro ma 
im pe ri ya sı ilə dö yü şüb.  De yir lər, Mit ri dat 22 dil bi lib və 
hə min dil lər də tə bə ə lə ri ni mü ha ki mə edib. Ona gö rə də pa-

ra lel mətn lə rin bir çox dil lər də nəş ri (xü su si lə Bib li ya da) “mit ri dat” 
ad la nır. 

Ən məş hur qa dın-po liq lot Mi-
sir mə li kə si Kleopat ra dır (bi zim 
era dan əv vəl 69 – 30-cu il lər).

Sal na mə çi lər ya zır lar ki, “Onun 
sə si in sa nın ru hu nu ox şa yır dı, 
di li isə is tə ni lən ahən gə, is tə ni-
lən ləh cə yə ya tır dı”. O, bir çox 
bar bar lar la tər cü mə çiy lə da nış-
sa da, efi opi ya lı lar, troq lo dit lər, 
yə hu di lər, ərəb lər, su ri ya lı lar, 
mi di ya lı lar və par fi  ya lı lar la dil-
manc sız da nı şır dı.  De yi lə nə gö-
rə, Kleopat ra ya qə dər çar lar heç 
Mi sir di li ni də bil mir miş. Yu nan 
və la tın dil lə ri də da xil ol maq la 
Kleopat ra 10-a qə dər dil bi lib.

Son ra lar kar di nal olan ka sıb 
dül gər oğ lu Cü zep pe Qas pa ro 
Met so fan ti (1774 – 1849) də ən 
məş hur po liq lot lar sı ra sın da dır. 
Müx tə lif mən bə lə rin mə lu ma tı na 
gö rə,  o,  təx mi nən 30-100 dil bi lir-
miş. Bun lar dan 30-nun mü kəm-
məl bil di yi haq qın da mə lu mat lar 
var. O, əsas Av ro pa dil lə rin dən 
baş qa ma car, al ban, qə dim yə hu-
di, ərəb, türk, fars, Çin və baş qa 
dil lə ri mü kəm məl bi lir di və asan-

lıq la bir dil dən baş qa di lə ke çir di. 
A.V.Su vo rov və N.V.Qo qol la gö-
rü şən də o, rus ca da nı şır dı. Met-
so fan ti hətt  a müx tə lif dil lər də şeir 
də ya zıb.

Ma car tər cü mə çi si və ya zı çı sı 
İş ta van Da bi 103 dil dən tər cü mə-
lər edir miş. 

XX əs rin məş hur vun der kin di 
Uil yam Ceyms Si dis sək kiz ya şın-
da olan da sək kiz dil bi lir di. Ar tıq 
30 ya şı olan da isə 30 dil bi lir miş.

Rus şairi-tər cü mə çi si Osip Bo-
ri so viç Ru mer 26 dil bi lib və sət ri 
tər cü mə siz çe vi rir di. 

İtal yan hu ma nis ti Co van ni Pi-
ko del la Mi ran do la 22 dil bi lir di.

Mü ğən ni, akt yor Pol Rob son 
20-dən çox dil də ün siy yət sax la-
yır dı.

Fran sız şərq şü na sı və mi sir şü-
nas lı ğın ba ni si, Ro zett  a daş la rı nı 
oxu muş Jan-Fran sua Şam pol yon 
20 ya şın da 13 dil bi lir miş.

XIX əsr çe çen mü hən dis-me-
ma rı, hü quq şü na sı və ila hiy yat-
çı sı Yu sif Ha cı Sə fə rov 12 dil də 
da nı şır dı.

So vet şərq şü na sı Yu lian Kons-
tan ti no viç Şuts kiy müx tə lif dil 
ailə lə rin dən olan 18 dil bi lir di. 

Bey nəl xalq və rus in qi la bi so-
sialist hə rə ka tı nın fəalı, fe mi nist, 
pub li sist və dip lo mat Alek sand ra 
Mi xay lov na Kol lon tay in gi lis, al-
man, fran sız, is veç, nor veç fi n və 
baş qa dil lə ri mə nim sə miş di.

Uk ray na şairi, tər cü mə çi si, 
ədə biy yat ta rix çi si və tər cü mə 
sə nə ti ni nə zəriy yə çi si Qri qo riy 
Ko çur iyir mi sək kiz dil dən (bə-
zi mə lu mat la ra gö rə qırx dil dən) 
tər cü mə edir di.

Baş qa bir Uk ray na tər cü mə çi si, 
ədə biy yat ta rix çi si, lü ğət çi (lek si koq-
raf) Ni ko lay Lu kaş iyir mi dən ar tıq 
dil bi lir di. O, 14 dil dən Uk ray na di li-
nə bə dii əsər lər tər cü mə edir di.

Rus linq vis ti Ser gey Ana tol ye-
viç 40 dil bi lib.

Poezi ya tər cü mə çi si Bo ris Bray-
nin 15 dil də sər bəst da nı şa və ya-
za bi lir, 26 dil dən isə sət ri tər cü-
mə siz çe vi rir di.

Di gər po liq lot lar dan An to ni ya 
Qra bovs ki, şərq şü nas Ar mi ni ya 
Vam be ri ni, şair və in qi lab çı Xo-
se Ri sa l, es pe ran to nun ya ra dı cı sı 
Lyud vik Za men qo f, ar xeoloq Hen-
rix Şli ma nı mi sal gə tir mək olar.

Alim və ya zı çı lar ara sın da da 
po liq lot lar az de yil.

Lev Tols toy 15-ə ya xın, o cüm lə-
dən in gi lis, fran sız və al man dil lə ri ni 
mü kəm məl bi lir, pol yak, çex, ital yan 
dil lə rin də isə oxu ya bi lir di. Bun dan 
baş qa Tols toy yu nan, la tın, ta tar, Uk-
ray na və kil sə di li ni, hol land, türk, 
qə dim yə hu di, bol qar və baş qa dil lə-
ri də müəy yən sə viy yə də bi lib.

Bö yük dra ma turq, dip lo mat Alek-
sandr Qri bo ye dev 9 dil bi lib. Gənc 
yaş la rın dan al man, fran sız, ital yan 
və in gi lis dil lə ri nə yi yə lə nən Qri-
bo ye dev son ra lar yu nan, la tın, fars, 
ərəb və türk dil lə ri ni də öy rə nib.

Təm sil çi İvan Krı lov fran sız, 
ital yan və al man dil lə ri ni bi lib. 
Son ra lar qə dim yu nan və in gi lis 
dil lə ri ni də mə nim sə yib.

Ni ko lay Çer nı şevs ki 16 ya şın da 
9 di li – la tın, qə dim yu nan, fars, 
ərəb, ta tar, qə dim yə hu di, fran sız, 
al man və in gi lis dil lə ri ni mü kəm-
məl öy rə nib.

Al man ali mi İohann Mar tin 
Şla yer 41 dil bi lir di. Gö rü nür po-
liq lot ol du ğu na gö rə, o, es pe ran-
to nun sə lə fi  olan vo lap yuk di li ni 
ya ra da bil miş di.

Döv rü müz də də po liq lot lar az 
de yil.

Mə sə lən, Bel çi ka dan olan  mü-
hən dis-me mar İohann Van de val-
le 40 ya şın da 31 dil bi lir di. İta li ya lı 
linq vist-pro fes sor Al ber to Tal na va-
ni isə Av ro pa nın bü tün öl kə lə ri nin 
di lin də sər bəst da nı şa bi lir. Dil lə ri 
öy rə nən gə lə cək po liq lot dilləri ar tıq 
12 ya şın da mə nim səyib, 22 ya şın da 
– Bo lon ya uni ver si te ti ni bi ti rən də 
isə “dil ba qaj”ında 15 dil olub.

Ha zır la dı: Na rın gül ƏLİ YE VA
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“Fo toq ra fi  ya dan
acı ğım gə lir di”

1927-ci il də do ğul mu şam. Keç-
miş Ka mo kü çə sin də, 70 say lı 
ev də. Da yım, gö zəl in san və hə-
kim Ağa meh di Əli za də XX əs rin 
əv vəl lə rin dən fo to hə vəs ka rı idi. 
Ba zar gü nü uşaq la rı yı ğıb şə kil çə-
kər di. Mə həl lə də 7 uşaq idik. Mən 
ha mı sın dan bö yük ol du ğum çün, 
de yər di ki, işı ğı sən tut. Ne cə tut-
ma ğı da öy rə dər di. Hər dən mə nə 
de yir di ki, “pro ya vi tel” (yu yu cu 
mad də) ha zır la, ne qa tiv lə ri yu-
yaq. Mən də mad də lə ri ap tek tə-
rə zi si ilə çə kir dim, qay nan mış su 
qa tır dım, ha zır la yır dım. On da pl-
yon ka yox idi, şü şə plas tin ka lar da 
çə kir dik. Bə zən ne qa tiv lə ri özüm 
yu ma lı olur dum. Ota ğı qa ran lıq 
edir dim, ba şı ma qa ra şal atır dım, 
şə kil lə ri yu yur dum, sa lır dım fi k-
sa ja. Am ma fo toq ra fi  ya dan acı ğım 
gə lir di, ona gö rə, heç öy rən mək də 
is tə mir dim. 

Heyf, da yım tez rəh mə tə get-
di, 36 kadr lı pl yon ka la rı, tə zə fo-
toapa rat la rı gör mə di... 

Mü ha ri bə...
1941-ci ilin sent yab rın da dər sə 

gə lən də gör dük ki, hə yət də adam-
lar o tə rəf bu tə rə fə qa çır lar. Mə-
lum ol du ki, mək tə bi mi zi hos pi tal 
edib lər. Bi zi kö çür dü lər 88 say lı 
mək tə bə. Ba kı da bir ne çə mək tə bi 
hos pi tal elə miş di lər. O qə dər ya ra lı 
gə lir di ki... Da yım da o hos pi tal lar-
dan bi rin də  cər rah ki mi iş lə yir di. 
Elə yo ru lur du ki, evə gə lən də di-
van da yı xı lıb qa lır dı. Ye mək ye-
mə yə də ha lı ol mur du. Ya rım il 
oxu duq, bi zi ye nə baş qa mək tə bə 
kö çür dü lər. Bu nun la be lə, oxu ma-
ğa bö yük hə və si miz var idi və bir 
də, ba bam Ağa Əli za də bi zi elə 
tər bi yə et miş di ki, zəif oxu ya bil-
məz dik. Ba bam Azər bay can Cüm-
hu riy yə ti nin şey xü lis la mı olub. 
Am ma cə mi si 20, ya 18 ay şey xü-
lis lam olub, son ra so vet hö ku mə ti 
qu ru lub. Məs cid lə ri bağ la yıb, şeyx-

lə ri, mol la la rı tu tub apa rıb lar. Ba-
ba mın da ar xa sın ca gə lib lər, ba xıb-
lar ki, ota ğı nın di var la rın da kı rəfl  ər 
ki tab la do lu dur.. He gel, Fe yer bax, 
Marks, Dos to yevs ki... Ko man dir 
de yib ki, ay mol la, sən bu ki tab la rı 
ney nir sən? O da de yib ki, mən mol-
la de yi ləm, mən axun dam, bun la rı 
oxu yu ram. Çı xıb ge dib lər...

İlk fo toapa rat se vin ci...
Qar da şım da, mən də or ta mək-

tə bi bi tir dik, 1947-ci il də qar da şım 
Mosk va Av to me xa ni ka İns ti tu tu-
na da xil ol du. Yay tə ti li nə gə lən-
də mə nim çün bir də nə fo toapa rat 
hə diy yə gə tir di.  Bax dım ki, əcəb 
ma raq lı apa rat dır. Nə plas tin ka, 
nə bir şey- heç nə la zım de yil. İçi-
nə bir də nə ka set sa lır san, 36 də nə 
şə kil çə kir. Qar da şı mın bir dos tu 
mə nə pl yon kanı ay dın laş dı ran ci-
haz da hə diy yə et di. Çox lu şə kil 
çək dim, yu dum, ha zır la dım, gör-
düm əv vəl kin dən çox asan dır. Be-
lə-be lə alış dım fo toq rafl  ı ğa. Am ma 
dər sim qal dı bir kə nar da. Azər-
bay can Neft-Kim ya İns ti tu tu na 
da xil ol muş dum. Mən ener ge ti ka 
fa kül tə si ni seç miş dim, yer ol ma-
dı, neft ema lı fa kül tə si nə sal dı lar. 
Son ra ba şım fo to çək mə yə qa rış dı. 
Gör düm, ge dib-gə lə bil mi rəm, əri-
zə ver dim, qi ya bi şö bə yə keç dim. 
Üs tün dən bir az da keç di, mə ni 
ins ti tu ta ça ğır dı lar. De kan de di ki, 
ara yış gə tir mə li sən ki, neft mə dən-
lə ri nin bi rin də iş lə yir sən. Mən də 
gəl dim evə, kor-peş man. Bir dos-
tum var idi-Mir ka zım, se yid idi. 
Əlin dən hər nə de sən gə lir di. De di 
“na ra hat ol ma”. Sa ba hı gü nü mə-
nə bir ara yış gə tir di, mö hür lü-zad-
lı. Apar dım ver dim, gəl dim. Üs-
tün dən 1 il keç di. Bir gün yox la ma 
işi mi apar mış dım, get dim gör düm 
ki, di var dan si ya hı ası lıb. İns ti tut-
dan çı xa rı lan adam la rın içə ri sin də 
mə nim də adım var dı. Ge dib ka ti-
bə dən so ruş dum, de di, bəs, sə nin 
ara yı şın la ge dib lər Or co ni kid ze 
adı na Neft Ema lı Za vo du na, mə-
lum olub ki, ora da iş lə mir sən.

Qon şu da qız se və nin...
Be lə cə, ins ti tut dan qo vul dum. Am-

ma fo toq rafl  ıq işim yax şı ge dir di. 
“Pioner” jur na lı nın mə sul ka ti bi Hü-
seyn Ab bas za də qon şu muz idi. Bir 
gün gəl di ki, Ka mal, tə zə şeirim çı xıb, 
“Qon şu qız” ad lı. Onu sə nə həsr et mi-
şəm. Bi zim ev dən kü çə yə çı xan da-
lan da Hü seyn gil, on lar la üz bəüz də 
in di ki hə yat yol da şım gil ya şa yır dı lar. 
Am ma bir il dən son ra Hü seyn də bi-
zim lə üz bəüz ya şa yan qız la ev lən di...

1953-cü il də Hü seyn mə ni “Pioner” 
jur na lı nın re dak to ru Zey nal Cab bar-
za də nin ya nı na apar dı. O da mə nə 
tap şı rıq ver di ki, uşaq jur na lı üçün 
şə kil lər çə kim. Get dim çək dim-ra dio 
qar şı sın da bir qə şəng uşaq otu rub, qu-
laq asır. Re dak si ya nın rəs sa mı o şək li 
rəng lə di. Jur na lın üz qa bı ğı na ver di lər. 
Bu şək lə gö rə mə nə mü ka fat da yaz dı-
lar. Bir gün Zey nal Cab bar za də mə ni 
İn cə sə nət Mu ze yi nə gön dər di ki, “Pi-
oner” jur na lı na uy ğun olan tab lo la rın 
şə kil lə ri ni çə kim gə ti rim. Mu ze yin 
di rek to ru Xalq rəs sa mı Ka zım Ka-
zım za də idi. O, mə ni çox yax şı qə bul 
et di. Şə kil lə ri çək dim. Ka zım müəl lim 
mə nə de di ki, bi zim mu ze yin fo toq ra fı 
yox dur, gəl, bur da da şə kil lər çək. Sə-
nə di rek tor fon dun dan qo no rar ve rə-
rəm. Ora da sax la nı lan əsər lə rin şə kil-
lə ri ni çə kir dim, pas por tu üçün, ki çik 
öl çü də çı xar dır dım. 1955, ya 56-cı il də 
Ba kı da Gənc Tex nik lə rin Mər kə zi stu-
di ya sı ya ra dıl mış dı. Mə ni ora da fo toq-
ra fi  ya dan dərs de mə yə də vət et di lər. 
Get dim, bir müd dət son ra hiss et dim 
ki, bu uşaq lar üçün dərs lik la zım dır. 
Di rek tor Oq tay Hü seyn za də yə de dim 
ki, azər bay can ca bir ki tab, bro şür yox-
dur, uşaq lar çox çə tin lik çə kir. De di, 
ya za bi lər sən sə, yaz. 4 bro şür yaz dım. 
Bun lar çap olun du, uşaq la ra pay lan dı, 
gör düm ki, xey li irə li lə yiş ol du. 1958-
ci il də mə ni İn cə sə nət Mu ze yi nə şta ta 
gö tür dü lər. Bir ne çə ay dan da son ra 
la bo ra to ri ya mü di ri keç dim, maaşım 
da iki yüz ma nat art dı. Ta 2011-ci ilə 
qə dər bu mu zey də iş lə dim.

... 1986-cı il də İs veç də ke çi ril miş fo-
to mü sa bi qə nin dip lo mu nu, 1987-ci 
il də SS Rİ-də çı xan “Nauka i jizn” jur-
na lı nın mü ka fa tı nı al mı şam. Hə min 
jur nal da  mə qa lə lə rim də dərc olu-
nur du. 1988-ci il də “So vets ko ye fo to” 
jur na lı nın mü sa bi qə sin də 1-ci ye ri 
tut mu şam. 1995-ci il də Fran sa nın 
Nant şə hə rin də açıl mış “Azər bay can 
fo toq rafl  a rı nın əsər lə ri” sər gi sin də 
bir ne çə əsə r lə çı xış et mi şəm... 

Na zim Hik mət lə gö rüş...  
Bir gün Zey nal müəl lim mə ni ça-

ğı rıb de di ki, Na zim Hik mət Mər də-
kan da din cə lir, get onun şə kil lə ri ni 
çək. Get dim, gör düm, üzün dən nur 
ya ğan bir in san dır. Ol duq ca is ti qan lı, 
sə mi mi... Söh bət elə dik, dost laş dıq, 
mə nə bir ki ta bı nı ba ğış la dı. Tez-tez 
ge dir dim ya nı na, şə kil lə ri ni çə kir dim. 
Bir şək li çox xo şu na gəl miş di.  De di ki, 
bun dan beş yüz də nə çı xart. De dim o 
qə də ri ney nir si niz, de di, mən gün də 
10-15 şə kil pay la yı ram. Ba kı da olan-
da daima ya nın da şəx si hə ki mi Qa li-
na Ko les ni ko va olur du. Son ra ev lən di 
onun la. Bir gün get dim re dak si ya ya, 
de di lər, Na zim Hik mət sə nin çün pul 
gön də rib. De dim, vay, biabır ol dum. 
Dörd-beş də nə “pa laz qu laq” yüz lük 
idi, qay tar dım qoy dum zər fə, re dak si-
ya nın kur ye ri ilə gön dər dim ge ri yə... 

Qı zıl gül AB DİN

“Fo toq ra fi  ya dan

  ...Hə lə rəng li fo to la rın 
çə kil mə di yi dövr lər də 
rəs sam lar öz əsər lə ri nin 
şə kil lə ri ni məhz ona çək-
dir mək is tə yib lər. Çün ki 
onun çək di yi şə kil lər də 
rəs min, tab lo nun bü tün 
rəng lə ri öz ça lar la rı ilə 
se çi lib. Onu bir ya zı da 
“Na zim Hik mə tin fo toq-
ra fı” ki mi təq dim edib lər. 
Am ma, mən cə, bu, Ka mal 
Ba ba ye vin zəh mə ti ni ki-
çilt mək olar dı. Söh bət 
öm rü nün 66 ili ni fo toq-
raf lı ğa həsr et miş bir in-
san dan ge dir. 

  “88 yaş lı bir adam-
dan bu 66 ilin “haqq-
he sa bı nı” ne cə apa-
ra ca ğam”, fik ri ilə 
qay ğı lan mış dım mü sa-
hi bə yə ge dən də. Am-
ma fo toq raf lar la bağ lı 
sil si lə ya zı lar ha zır la-
dı ğım müd dət də bir 
da ha əmin ol dum ki, 
bu pe şə nin sa hib lə-
ri hə ya tı tək cə fo-
toapa ra tın yad da şı-
na kö çür mür lər... 

Qon şu da qız se və nin...

Fo to dan acı ğı gə lən
ma fo toq rafl  ıq işim yax şı ge dir di. 

seyn Ab bas za də qon şu muz idi. Bir 
gün gəl di ki, Ka mal, tə zə şeirim çı xıb, 

şəm. Bi zim ev dən kü çə yə çı xan da-
lan da Hü seyn gil, on lar la üz bəüz də 
in di ki hə yat yol da şım gil ya şa yır dı lar. 
Am ma bir il dən son ra Hü seyn də bi-
zim lə üz bəüz ya şa yan qız la ev lən di...

jur na lı nın re dak to ru Zey nal Cab bar-
za də nin ya nı na apar dı. O da mə nə 
tap şı rıq ver di ki, uşaq jur na lı üçün 
şə kil lər çə kim. Get dim çək dim-ra dio 
qar şı sın da bir qə şəng uşaq otu rub, qu-
laq asır. Re dak si ya nın rəs sa mı o şək li 
rəng lə di. Jur na lın üz qa bı ğı na ver di lər. 
Bu şək lə gö rə mə nə mü ka fat da yaz dı-
lar. Bir gün Zey nal Cab bar za də mə ni 
İn cə sə nət Mu ze yi nə gön dər di ki, “Pi-
oner” jur na lı na uy ğun olan tab lo la rın 
şə kil lə ri ni çə kim gə ti rim. Mu ze yin 
di rek to ru Xalq rəs sa mı Ka zım Ka-
zım za də idi. O, mə ni çox yax şı qə bul 
et di. Şə kil lə ri çək dim. Ka zım müəl lim 
mə nə de di ki, bi zim mu ze yin fo toq ra fı 
yox dur, gəl, bur da da şə kil lər çək. Sə-
nə di rek tor fon dun dan qo no rar ve rə-
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Ata türkün 
şeirləri

Mus ta fa Ka mal Ata-
türk bü tün hə ya tı-
nı böyük siyasətə 
həsr et mək lə ya na-

şı sə nət lə, poezi ya ilə də ma raq-
lan ma ğa vaxt ta pıb. Onun bi zə 
gə lib ça tan şeir lə ri az say lı ol sa 
da, Ata tür kün elm, dü şün cə, mə-
də niy yət lə bir lik də sə nət zöv-
qü nü də nümayiş etdirir. Hə min 
poetik nü mu nə lər bu gün də se-
vi lir və qiy mət lən di ri lir.

Hə qi qət har da dı? 
Qa fi l, nə üç əsr, nə on əsr
Tu na əzəl dən Türk di ya rı dır.
Mə lum ta rix lər söy lə mə yib bu nu
Qal xır ör tük lər, ör tü lən do ğu la caq,
Din lə yin sə si ni do ğu lan ta ri xin, 
Ay dın lıq da qa ral tı, qa ral tı da şə fəq
Ya lan ta ri xi gö müb,
            düz ta ri xə ge din.

Asi ya nın or ta sın da Oğuz oğul la rı,
Av ro pa nın Alp la rın da
             Oğuz to run la rı,
Do ğu dan çı xan biz
Har da ol sa, nə ol sa,
       özü mü zü ta nı yı rıq.
Türk  bir mil lə tin adı de yil,
Türk bü tün adam la rın bir li yi dir.
Ey bir-bi ri nə diş qı ca yan yı ğın lar,
Ey yı ğın-yı ğın in san qəfl  ət lə ri
Yır tıl sın göz lər də ki
             qəfl  ət dən pər də,
Hə qi qət ha ra da?

Hə yat se re na da sı 
Ata tür kün Sa lih Bo zo ka yaz-

dı ğı mək tub dan: 
“Bir fran sız şairi hə ya ta tə rif 

ve rir:

Hə yat qı sa dır,
Bir az xə yal,
Bir az eşq
Və son ra nə olar, olar.

Di ğə ri də:
Hə yat boş dur.
Bir az kin,
Bir az ümid
Və son ra nə olar, olar.

İn san 
Gə lən lər adam dı,
 tap dıq la rı in san dı,
İn san yal nız Tan rı nın
 ya rat dı ğı məx luq
İn san məx luq dan,
 adam in san dan çıx dı.
Tan rı nın in sa nı ye yər və içər.
İn sa nın ada mı dü şü nər
  və ya ra dar.

Ça pa ha zır la dı: NƏ Rİ MAN

1. Fik ri ni zi di li ni zin də qiq li yi 
üzə rin də cəm ləş di rin. Öz lü ğə ti ni-
zi ge niş lən dir mə yə ça lı şın, onun la 
elə rəf tar edin ki, elə bil bank he sa-
bı nız dır. Ona çox lu vaxt ayı rın, öz 
ya tı rı nı zı ar tır ma ğa ça lı şın.

Bun da məq səd özü nü zü müm-
kün qə dər tam və də qiq ifa də et-
mək im ka nı qa zan maq dan iba-
rət dir. Bir söz lə məq səd – si zin 
mü va zi nə ti niz dir. Ona gö rə ki, 
de yil mə miş, ifa də olun ma mış söz-
lə rin yı ğı lıb qal ma sı müt ləq si zin 
əsəb böh ra nı ke çir mə yi ni zə sə bəb 
ola caq.

Bun dan qaç maq üçün müt ləq 
ki tab qur du na çev ril mə yi niz zə ru ri 
de yil. Sa də cə lü ğət al maq, hə min 
lü ğə ti hər gün oxu maq la zım dır. 
Bə zən sə şeir ki tab la rı nın mü ta liəsi 
ilə məş ğul ol maq zə ru ri dir. Be-
lə ki tab lar ki fa yət qə dər ucuz dur. 
Hətt  a on la rın ara sın da ən ba ha sı-
nın qiy mə ti bir də fə psi xiat rın qə-
bu lun da ol ma ğın də yə rin dən xey li 
az dır.

2. Va li deyn lə ri ni zə qar şı xe yir-
xah olun. Əgər bu “Ata-ana nı za 
səc də edin” ki mi səs lə nir sə, mə ni 
ba ğış la yın. Mən an caq bu nu de-
mək is tə yi rəm: on la ra qar şı qi yam 
qal dır ma ma ğa ça lı şın. Çün ki hər 
hal da on lar siz dən əv vəl dün ya-
la rı nı də yi şə cək lər, bu na gö rə də 
özü nü zü ən azı bu gü nah dan azad 
edə bi lər si niz.

Əgər “Siz dən bir qə pik də al-
ma ram” mə na sın da qi yam et mə-
yə eh ti ya cı nız var sa, on da o qə dər 
də dəy mə dü şər ol ma yan la ra qar-
şı çı xın. Va li deyn lər həd dən ar tıq 
ya xın hə dəf dir lər. Mə sa fə o qə dər 
ya xın dır ki, hə dəf dən ya yı na bil-
məz si niz.

3. Si ya sət çi lə rə o qə dər də ar xa-
lan ma yın. On la rın ba şı həd dən ar tıq 
qa rı şıq olur. Si ya sət çi lər so sial şə ri 
həd dən ar tıq azal da bi lər lər, am ma 
onu ara dan qal dı ra bil məz lər. İn ki-
şaf nə qə dər sü rət li olur-ol sun, etik 
nöq te yi-nə zər dən həd dən ar tıq az 
ola caq, çün ki, ən azı bir adam hə min 
in ki şaf dan pa yı nı ala bil mə yə cək.

Dün ya mü kəm məl de yil. Qı zıl əsr 
heç vaxt ol ma yıb və ol ma ya caq. Bu na 
gö rə də siz yal nız özü nü zə gü vən mə li, 
dün ya nı zı özü nüz sər bəst ida rə et mə-
li si niz. Qis mə ti ni zi özü nüz qa zan sa-
nız da, siz həm şü kü rün, həm də peş-
man lı ğın haq la ya ca ğı nı bil mə li si niz.

4. Sa də ol ma ğa ça lı şın. Bi zim sa-
yı mız həd dən ar tıq çox dur, tez lik lə 
bun dan da ar tıq ola caq. Gü nə şin 
al tın da yer qa zan maq müt ləq baş-
qa la rı nın he sa bı na baş ve rə cək. Di-
gər lə ri nin aya ğı nı bas ma lı ol ma ğı-
nız o de mək de yil ki, on la rın çiy ni nə 
dır ma şa sı nız. Ona gö rə də əgər var-
lı, ya da məş hur, ya xud həm var lı, 
həm də ad lı-san lı ol maq is tə yir si niz-
sə, işi niz avand ol sun, am ma bü tün 
öm rü nü zü bun la ra həsr et mə yin. 

Hə mi şə yad da sax la yın ki, 
daim ya nı nız da ya xın bir adam 
var. Heç kəs siz dən onu sev mə-
yi tə ləb et mir, am ma adam la rı 
həd dən ar tıq na ra hat et mə yin və 
in cit mə yin. Ən pis hal da bu ad-
dı mı at ma ma ğın han sı uzaq mə-
sa fə dən – ul duz lar dan, Kaina tın 
də rin lik lə rin dən, onun di gər gu-
şə sin dən – gəl di yi ni xa tır la ma ğa 

ça lı şın. Ya xın adam la rı, özü nü zü 
sev mə yi də yad dan çı xar ma yın.

5. Özü nü zə qur nan sta tu su 
ver mək dən hər vəch lə qa çın. 
Və ziy yə tin nə qə dər xo şa gəl-
məz olur-ol sun, bun da xa ri ci 
qüv və lə ri – ta ri xi, döv lə ti, ir qi, 
rəh bər li yi, va li deyn lə ri ni zi, ay-
la rı-il lə ri, uşaq lı ğı... – gü nah lan-
dır ma yın.

Gü na hı nə yin sə üzə ri nə yı xan da 
özü nü zün nə yi sə də yiş mək qə tiy-
yə ti ni zi sar sı dır, mə su liy yət siz lik 
boş lu ğu nu zu ar tı rır sı nız, hə min 
boş lu ğu da ib lis lər və boş bo ğaz-
lar dol dur ma ğı çox se vir lər, çün ki 
mə lək lər ifl  ic ol muş ira də ni sev-
mir lər. 

Ümu miy yət lə, hə ya ta tək cə gö zəl-
lik lə ri nə gö rə yox, həm də çə tin lik-
lə ri nə gö rə hör mət et mə yə ça lı şın. 
On lar oyu nun tər kib his sə lə ri dir lər, 
yax şı cə hət lə ri bu dur ki, ya lan de yil-
lər. Siz hər də fə ümid siz li yə qa pı lan-
da və ümid siz lik həd di nə ça tan da, 
xo şa gəl məz və ziy yə tə və çə tin li yə 
dü şən də yad da sax la yın: hə yat si zin-
lə bil di yi ye ga nə dil də da nı şır.

6.Ba ğış la ma ğı ba ca rın. Qə dəm 
qoy du ğu muz aləm yax şı nü fu za 
ma lik de yil. Tez lik lə əmin ola caq-
sı nız ki, bu ra xo şa gə lən yer de yil. 
Ona gö rə hə ya tı nı za bəd bəxt lik 
gə tir mə yə ça lı şan adam la ra fi  kir 
ver mə mə yə ça lı şın. Be lə lə ri həm 
rəs mi və zi fə lər də olan lar, həm də 
öz lə ri ni və zi fə li he sab edən lər ara-
sın da çox ola caq. 

Düş mən lə ri ni zin si zə qar şı elə-
dik lə ri, hə min əməl lə rə ne cə reak-
si ya gös tər mə yi niz dən ası lı ola raq, 
az və ya çox əhə miy yət kəsb edə-
cək. Bu na gö rə də onun için dən, 
ya xud yanından ke çib ge din. Be lə-
cə, bey ni ni zin hü cey rə lə ri ni fay da-
sız gər gin lik dən xi las edin.

Ya zı pro se si mə ra sim ki mi
Məş hur ya zı çı lar 

baş lı ca əsər lə ri-
ni qə lə mə alan da 
mə ra si mə ox şa yan 

müx tə lif hə rə kət lər edib, üs-
tə lik, cür bə cür iş lər lə məş ğul 
olub lar. 

Mark Tven 
Daim si qar çə kir di...

Bö yük Ame ri ka ya zı çı sı Mark 
Tve nin uşaq lar üçün şeir lər və 
na ğıl lar qə lə mə al dı ğı nı az adam 
bi lir. O, ey ni za man da oxu cu la rın 
mək tub la rı na za ra fat do lu ca vab 
ver mə yi se vir di. Ya zı çı nın oxu-
cu mək tub la rı na şər hi hətt  a ay rı-
ca ki tab şək lin də də nəşr olu nub. 
Tve nin hik mət li söz lə ri ni də onun 
hob bi lə rin dən bi ri ki mi qə bul et-
mək olar. Bəs ya zı çı ne cə iş lə yir di?

Bioq ra fı nın yaz dı ğı na gö rə, o, 
do yun ca ye di yi sə hər ye mə yin-
dən son ra ka bi ne ti nə ge dir, ax şam 
ye mə yi nə cən (saat 5-əcən) ora dan 

çıx mır dı. O, fa si lə siz ola raq bir ne-
çə saat iş lə yə bi lir di. Ya zı çı gü nor-
ta ye mə yi nə ge ci kir, ailə si isə onu 
na ra hat et mək dən qor xur du. Şam 
ye mə yin dən son ra Tven yaz dı ğı-
nı ailə üzv lə ri nə oxu yur du. Ya zı çı 
özü nə din lə yi ci lər tap ma ğı se vir, 
bu onu ruh lan dı rır dı.

Mark Tve nin ən çox sev di yi 
məş ğu liy yət isə si qar çək mək idi. 
O, ha ra da olur-ol sun, daim si qa rı-
nı tüs tü lə dir di.

Si mo na de Bo vuar
O, dü kan la rı gəz mə yi se vir di...

Si mo na de Bo vuar 1965-ci il də 
ver di yi mü sa hi bə də onun haq-
qın da ya ra dıl mış “əzab keş da hi” 
ob ra zı nı dar ma da ğın et di. O, hə-
min mü sa hi bə sin də adi iş re ji mi, 
pis xətt  i, qəh rə man la rı nın ad la rı nı 
te le fon ki tab ça la rın dan gö tür mə-
si, öz per so naj la rı nı ət ra fın da kı 
adam lar dan “kö çür mə si haq qın-
da da nı şıb.

“Ümu miy yət lə, sə həri sev mə səm 
də, hə mi şə işə baş la ma ğa tə lə si rəm. 
Əv vəl cə çay içi rəm, təx mi nən saat 
10-da isə ya zı ma sa sı ar xa sın da əy lə-
şib gü nor ta saat 13-ə qə dər iş lə yi rəm. 
Son ra dost la rım la gö rü şür, saat 17-yə 
ya xın evə qa yı dıb saat 21-əcən ya zı-
ram. Baş la dı ğım sü je ti da vam et dir-
mək cə hət dən heç bir prob le mim ol-
mur. Fa si lə də qə zet oxu ya, dü kan la ra 
ge də bi lə rəm. İşim dən da ha bö yük 
zövq alı ram. İşim irə li get mə yən də 
təx mi nən ya rım saatı mı əv vəl ki gün 
yaz dı ğım mət nin re dak tə si nə sərf 
edi rəm. Son ra isə qal dı ğım yer dən 
da vam edi rəm”.

Vla di mir Na bo kov
Sis tem ləş dir mə us ta sı 

Kə pə nək hə vəs ka rı, mü ha zi rə-
çi, qə li bi sev mə yən Vla di mir Na-
bo kov xü su si ya zı çı lıq vər diş lə ri 
ilə şöh rət qa zan mış dı. İş za ma nı 
sis tem li el mi ya naş ma dan is ti fa də 
edir di. Üs tə lik, onun kə pə nək lə-

rin təkamülü ba rə də nə zə riy yə si 
alim lər tə rə fi n dən müs bət rəy al-
mış dı. Na bo kov de yir di: “Sə nət kar 
və alim ki mi, hər han sı tə fər rüatı 
ümu mi ləş dir mə dən, ob ra zı ide ya-
dan, aş kar rəmz lə ri qey ri-müəy yən 
fakt lar dan, ya ba nı mey və lə ri isə 
sin te tik cem dən üs tün sa yı ram”.

O, 1950-ci il də uzun ye şik lər də 
sax la dı ğı sis tem li ka ta loq kar toç-
ka la rı üzə rin də ilk qa ra la ma la rı nı 
yaz dı. Ya zı çı nın de di yi nə gö rə, o, 
son ra lar hə min kar toç ka la rı is tə-
di yi ki mi dü zür, bu da ona he ka-
yə nin sü je ti ni mətn lə rin ar dı cıl lı-
ğın dan ası lı ol ma ya raq qur ma ğa 
im kan ve rir di. O, kar toç ka la rı qa-
rış dır maq la ab zas la rın, fə sil lə rin, 
ye ri ni də yiş di rə, sü je ti məs lə hət 
bil di yi ki mi da vam et di rə bi lir di. 
Həm də kar toç ka ye şik lə ri on dan 
öt rü səy yar ma sa ro lu nu oy na yır-
dı. O, “Lo li ta” ro ma nı nı Ame ri ka-
ya sə ya hət za ma nı, ge cə lər da ya-
na caq da sax la dı ğı ma şı nı nın ar xa 
otu ra ca ğın da yaz mış dı. Yal nız bir 
ne çə ay dan son ra kar toç ka la rı ya-
zı ma ki na sın da kö çür mək üçün 
ar va dı Ve ra ya ver miş di. 

“Özü nü zü qur ban say maq dan qa çın”

1. Fik ri ni zi di li ni zin də qiq li yi 

No bel mü ka fa tı laureatı İosif Brods ki nin 1988-ci il də Mi-
çi qan Uni ver si te ti nin mə zun la rı qar şı sın da kı məş hur çı-
xı şın ın üstündən uzun müd dət keç sə də, hə lə də ədə bi 
alə min yad da şın dan si lin mə yib. Hə min vaxt tən qid çi lər 

şairin çı xı şı nı “yer siz”, “si ya si cə hət dən yan lış” adlan dır mış dı lar, 
hətt  a bir nə fər ona “ra sizm” yar lı ğı da ya pış dır mış dı. Am ma Brods-
ki hə min vaxt qə rəz siz, za man dan və mə kan dan kə nar çı xış et miş di. 
Çı xış dan bə zi müd dəala rı oxu cu la rın diq qə ti nə çat dı rı rıq.

şə sin dən – gəl di yi ni xa tır la ma ğa lə bil di yi ye ga nə dil də da nı şır.

İosif Brods ki ninİosif Brods ki ninİosif Brods ki ninİosif Brods ki nin

6 nə si hə ti
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Ağac
olaydım,
yolda duraydım...

Gü nel NA TİQ

Ağac yad da şı min-min in-
san nəs li nin yad da şı dır. 
İn san lar do ğu lur, ya şa-
yır, ölür, ye ni nə sil lər gə-

lir, ge dir, ağac lar isə nə sil lə rin yad-
da şı nı öz yad da şı na sı ğış dı ra raq, 
bu ya şan tı la rın səs siz şa hi di nə çev-
ri lir lər. İn san hə mi şə bu ulu lu ğu, 
bö yük lü yü dərk edib. Həm də onu 
haq lı sual lar dü şün dü rüb: gö rə sən, 
bu zəhm li var lığın sir li sü ku tu nun 
ar xa sın da nə lər giz lə nir? Gö rə sən,  
adam lar la ağac la rı nə lər bir ləş di rir?

Qə dim za man lar da hər xal qın 
özü nün bir mü qəd dəs ağa cı var dı. 
Dü şü nür dü lər ki, ağa cın da ru hu 
var və o, qey ri-adi gü cə ma lik dir. 
Ağa cın həs sas ru hu na ya xın olan 
in san hətt  a on dan ağıl, müd rik lik, 
təc rü bə də əxz edə bi lər di.

Qə dim lər də be lə he sab edir di lər 
ki, in san la ağac qan da mar la rı ki-
mi bir-bi ri nə bağ lı dır lar - bi rin də nə 
baş ve rir sə, o bi rin də dər hal özü nü 
bü ru zə ve rir. Ona gö rə də  ağac in sa-
nın həm dos tu, həm də əkiz qar da şı 
sa yı lır dı, ağac in sa nın ru hu nu qi da-
lan dı rır və elə cə də, həm yax şı, həm 
də pis xü su siy yət lə ri özün də əks et-
di rir di. İn sa nın hə ya tı nın ən önəm li 
ça ğın da onun ağac-əki zi ni mü şa hi də 
edir di lər, yal nız bun dan son ra hə min 
ada mın ta le yi ilə bağ lı hökm çı xa rı-
lır dı. Ağa ca əsa sən in sa nın düz gün  
ad dım atıb-at ma dı ğı nı və ya gə lə cək 
hə ya tın da özü nü ne cə gös tə rə cə yi ni 
müəy yən et mək olur du.

Ağac lar nəin ki in san mə nə viy-
ya tı nın, həm də Tan rı lar dün ya sı-
nın ay na sı sa yı lır dı və be lə he sab 
olu nur du ki, tə biət də gö rü nən və 
gö rün mə yən nə baş ve rir sə, bu ay-
na da əks olu nur. Ağac həm keç miş 
və gə lə cək, həm də in san lar la Tan-
rı lar ara sın da bir kör pü idi.

Hə yat ağa cı -
hə yat me xa niz mi nin

bir mo de li ki mi
De mək olar ki, bü tün xalq la rın 

mi fo lo gi ya sın da hə yat ağa cı ob ra zı 
var. Hər çənd hə yat ağa cı konk ret 
heç bir mə də niy yə tə aid de yil. O 
irq lər dən və din lər dən kə nar müs-
tə qil ob raz dır. Bu ob raz tə biətin 
ay rıl maz his sə si dir.  

Onun kök lə ri çox də rin lə rə, ye ral tı 
sir li dün ya la ra uza nır. Bu daq la rıy la, 
göy üzü nün ən yük sək qa tı na, ul duz-
la rın, Tan rı la rın, Yük sək Ar zu la rın və 
İdeal la rın möv cud ol du ğu ye rə uca lır. 
Or da hə mi şə ba har hökm sü rür. Bu, 
kaina tın mər kə zi dir, kos mo sun nə 
əv və li, nə so nu olan, gö rü nən və gö-
rün mə yən ha di sə lə ri onun ət ra fın da 
cə rə yan edir.  O, ye ri və gö yü bir ləş di-
rir. Ağac kaina tın üç qa tı nı sim vo li zə 
edir. Tor pa qal tı, yer və gö yü zü. Ağac 
hə yat me xa niz mi nin bir mo de li dir. 
Bi tib-tü kən mə yən hə ya tı təm sil et di-
yi üçün ölüm süz lü yün sim vo lu dur. 
Ağa cın göv də si za ma nın və mə ka nın 
oxu nu sim vo li zə edir, am ma bu daq-
la rı və kök lə ri onun məh və rin dən, 
hə ya tın və ölü mün özün dən  be lə 
kə na ra çı xır. Bu, in sa nın mə nə vi yük-
sə li şə ge dən yo lu dur, hə yat, ölüm və 

ye ni dən do ğul ma mər hə lə lə ri ni ifa də 
edir. İn san özü hə yat ağa cı nın mi-
niatür mo de li dir.   

Türk mi fo lo gi ya sın da
hə yat ağa cı -
Öv li ya ağac

Öv li ya ağa cı Ulu Göy Tan rı nın 
özəl lik lə ri ni da şı yır; öv li ya ağac-
la rı nın tək və bən zər siz ol ma sı, 
ölüm süz lü yü sim vo li zə et mə si,  
ta pın ma ye ri ol ma sı və s. Tan rı da-
ğı ki mi, Öv li ya ağac da tan rı çı lıq-
da Tan rı nı təm sil edir. 

Türk mi fi k dü şün cə si nə gö-
rə, ilk in san doq quz bu daq lı bir 
ağa cın al tın da ya ra dı lıb. Ağac-
lar qey ri-adi bir güc sim vo lu idi, 
ona si ta yiş edir, şə rə fi  nə qur-
ban lar kə sir, “Də də Ağac lar” 
de yə xi tab edir di lər. Xa kas lar da 
da ağac so yu, in sa nı, ca nı ifa-
də edir di. So yun da vam et mə si 
üçün ağac la ra ta pı nır dı lar. Mə-
ra sim lər də is ti fa də et dik lə ri ağa-
cı mə ra sim ba şa ça tan dan son ra 
me şə yə apa rıb or da ye rə əkər-
di lər. Əgər ağac qu ru ma sa, ina-
nar dı lar ki, adı na mə ra sim ke-
çi ri lən qa dın oğul-uşaq lı ola caq. 
Qır ğız və qa zax lar da isə öv la dı 
ol ma yan qa dın lar tən ha ağa cın 
al tın da ge cə lə yib qur ban kə sər-
di lər. Ya kut lar da öv la dı ol ma yan 
qa dın lar qa yınağa cı nın al tın da 
ağ-boz at də ri si nin üs tün də otu-
rub ağ la yıb-sız la ya raq, yer sa hi-
bin dən uşaq is tə yər di lər. Al tay 
das tan la rın da qa yınağa cın dan 
enib, ye ni do ğul muş kör pə yə ad 
ve rən,  in san la ra yar dım edən pi-
ra ni qo ca ilə bağ lı mo tiv lər var. 

Qa yınağacı həm çi nin bü tün 
şa man ayin lə rin də yer alır. Ağac 
al tay lar da müx tə lif mə ra sim lər-
də ən önəm li ün sür dür. Al tay 
şa man la rı nın inanc la rı na gö rə, 
in san lar ya ra dıl dıq la rı za man 
Umay ana ilə bə ra bər iki qa yı na-
ğa cı da göy dən ye rə enib. Şa man-
la rı bö yü dən, bəs lə yən də Ara 
Ağac dır. Şa man la ra gö rə, ağac 
gö yün ən üst qa tın da olub, gö yün 
ye rə açı lan qa pı sı dır. Yer lə gö yü 
bir-bi ri nə bağ la yan ağa cın zir və-
sin də ikibaş lı bir qar tal yu va qu-
rub. Bu qar ta lın mis si ya sı göy lə ri 
qo ru maq dır.

“Göy dən üç al ma 
düş dü”

Na ğı lın so nun da “Göy dən üç al-
ma düş dü” de yir lər. Bu “üç al ma” 
həm na ğı lın ye ku nu, həm də na ğıl 
de yə nin mü ka fa tı dır. Na ğıl çı nın 
ba ca rıq və mə ha rə ti dir ki, al ma la-
rın üçü də onun özü nə ça tır: “Bi ri 
mə nim, bi ri özü mün, bi ri də na ğıl 
de yə nin”. Bu öz ye rin də, bəs ni-
yə al ma lar ağac dan de yil, göy dən 
dü şür?  Mi fo lo ji inanc lar la pa ra-
lel lər apa raq. Mifl  ər də də ağac-
lar göy dən ye rə enir. Ola bi lər ki, 
“Göy dən üç al ma düş dü” de yi mi 
ge ne tik kod la ra - mi fo lo ji inanc la-
ra söy kə nir. 

Də də Qor qud boy la rın da “Qa-
ba ağac” de yi mi var. Yə ni ulu, 
bö yük ağac. Ağac ulu dur, bö yük-
dür, bə zən yol gös tə rən dir. İn san 
on dan güc alır, qüv və alır. Ya şa rı-
lıq, əbə di lik duy ğu la rı nı ağac lar la 
ço xal dır. 

Hə yat ağa cı nın bu daq la rı bu-
lud dan nəm çə kir. Bəs bu daq la rı 
ye rə uza nan hə yat ağa cı haqqın-
da nə de mək olar? Axı mifl  ər də 
tər si nə təs vir olu nan ağac la ra 
da rast gə li rik. Bu da kaina tın, 
onun qa nun la rı nın, son suz say-
da baş ve rən də yi şik lik lə rin 
sim vo lu dur. 

“Əc dad la rın ruh la rı
ağac lar da ya şa yır”

Həm Şərq, həm də Qərb xalq-
la rı nın inanc la rın da ağac lar can lı 
var lıq ki mi  tə səv vür edi lir. On lar 
hiss edir, nə fəs alır, bir-bir lə ri, hət-
ta adam lar la da da nı şır. Bu sə bəb-
dən ağac lar la bağ lı çox lu ya saq lar 
var, ağa cı vur maq, kəs mək, təh qir 
et mək ol maz. 

Bə zi Av ro pa xalq la rın da be lə bir 
inanc var idi ki, on la rın əc dad la rı 
ağac la rın bu daq la rın da, yar paq la-
rın da, çi çək lə rin də ya şa yır. Hətt  a 
uşaq la rı da ağac dün ya ya gə ti rir. 

Skan di na vi ya mifl  ə rin də hə mi şə-
ya şıl hə yat ağa cın dan söh bət ge dir, o, 
mü qəd dəs bal la qi da la nır. O, nə həng 
ağac dır və özün də doq quz dün ya nı 
bir ləş di rir. Ağa cın ba şın da qar tal otu-
rub, göv də si nə isə  ilan la əj da ha sa rı lıb.

Poezi ya da mi fo lo ji
inanc la rın iz lə ri

Aşıq Vey səl de yir ki:
Bir ulu ağac dan bir yar paq düş sə, 
O saat acı sın du yar, in lə yər.
Qat lan sa acı ya, sa kit cə keç sə,
Əsən rüz gar la ra uyar, in lə yər.

  Ağac dün ya dır, yar paq da dün-
ya nın fa ni li yi ni an la yan in san. Əsən 
rüz gar lar hə ya tın ağ rı-acı la rı dır, in-
san la rı da bir ağac dan qo pan yar paq 
ki mi so vu rub apa rır. Bu şeir mi fo lo-
ji inan ca söy kə nir. Qə dim inanc la ra 
gö rə, o bi ri dün ya da hər yar pa ğı yer 
üzün də ki bir in sa na aid olan ağac 
var. Yar paq sa ra lıb dü şən də hə min 
adam dün ya sı nı də yi şir. 

Mi fo lo gi ya da ağa cın göz lə gö-
rün mə yə cək qə dər uzaq la ra var-
ma sı inan cı Na zim Hik mə tin bir 
şeirin də də öz izi ni qo yub. 
“Mən bir ce viz ağa cı yam
Gül ha nə par kın da
Nə sən bu nun fər qin də sən,
nə po lis fər qin də”.

Va qif Ba yat lı Odə rin sö yüd ağa-
cıy la bağ lı şeiri nin kö kün də də  in-
san so yu nu ifa də edən ağac la bağ lı  
mi fo lo ji inanc da ya nır. 

“Bir sö yüd ağa cı qo yun dan ye-
ri nin al tı na,

qoy bit sin or da bü tün ölüm lə rin 
qəs di nə”, -  de yir şair.

Qalx sın o sö yüd
O tor paq dan qal xan

So yun qə lə bə si tək,
Qalx sın o sö yüd

O arx dan qal xan
Su yun qə lə bə si tək,

Di kəl din o ar xı da
Bir sö yüd qə lə-
mə si tək ax sın, 
ax sın
Qal xa-qal xa, 
sı na-sı na
Tan rı nın
gö yü zün də ki 
bağ ça sı na.

Baş qa bir söz 
mə qa mın da şair 

“bəxt ağa cı” ifa də-
si ni şeirə gə ti rir. Bu 

da ma raq lı bir ob raz dır. 
Bir yol ağ zın da iki bəxt 

ağa cı yan-ya na,
Bir sev gi nin ya ra sın dan,
İki bəxt ağa cı ara sın dan
Sev gi li ölü lə rin, şə kər ölü lə rin
Üz qoy du ğu tor pa ğı oyat maq.
Ya şa maq bir ağac ki mi...

Na zim Hik mə tin məş hur mis ra-
la rın da da ağac hə yat la bağ lı bə şə-
ri duy ğu la rı ifa də edir:

Ya şa maq bir ağac ki mi tək və hür
Və bir or man ki mi qar daş ca sı na...

İn san baş qa in san lar dan ay rı 
ya şa ya bil məz. O, ener ji al ma lı və 
ener ji ötür mə li dir. Ey ni za man da, 
or man da tək ağac ki mi öz azad lı-
ğı nı da hiss et mə li dir. 

Baş qa bir türk şairi Ca mal Sü-
rəy ya nın bir şeirin də də ağac ya şa-
maq ümi di, ölü mə əks olan hə yat 
qay na ğı dır.
Ölüm gə lir ağ lı ma, bir dən ölüm -
Bir ağa cın göv də si nə sa rı lı ram.

İs pan şairi Xyan Ra mon Hi-
me nes bir şeirin də özü nü ağa-
ca bən zə dir, am ma bu, adi ağac 
de yil, göy üzü nə di rə nən bir 
ağac dır, “mə nim qa nım la ul duz-
lar qi da la nır - de yir şair - bu-
daq da kı quş lar isə mə nim yu-
xu və ar zu la rım dır. Əgər mə nə 
bal ta vur sa lar, göy üzü də ye rə 
çö kər”.

Bir da ha adam lar və
ağac lar ba rə də

Ağac hə ya tın də rin fəl sə fə si dir, 
in san ki mi ağac la rın da öz xa rak-
ter lə ri var. Tə sa dü fi  de yil ki, qə dim 
xalq lar dan olan druid lə rin ast ro-
lo gi ya sın da in san lar do ğul duq la rı 
vax ta əsa sən hər han sı bir ağa cın 
xü su siy yət lə ri ni da şı yır lar. Bə zi lə-
ri şam ağa cı nın, ki mi sö yü dün, bə-
zi lə ri də çi na rın xü su siy yət lə ri ni 
da şı yır. Mə sə lə bu ra sın da dır ki, 
tə biət lə sıx tə mas da olan druid lər 
dün ya nı və hə ya tı ağac lar la, çi-
çək lər lə, tor paq la vəh dət də qav ra-
yıb lar, dərk edib lər. Bü tün bu mə-
qam la rı göz dən ke çi rən də qə dim 
in sa nın “Anam Qa ba Ağac” de yi mi 
də ar tıq mi fə, əf sa nə yə bən zə mir...



Hyus ton ailə si
Uit ni Hyus ton 1963-cü il av-

qus tun 9-da Nyu-Cer si şta tı nın 
Nyu-Ark şə hə rin də ana dan olub. 
Üçu şaq lı ailə nin son be şi yi olan 
Uit ni hə mi şə sev gi və qay ğı ilə 
əha tə olu nub. Va li deyn lə ri Con 
və Sis si Hyus ton bap tist kil sə-
si nin nü ma yən də lə ri ol duq la rı 
üçün kil sə mu si qi si hə lə er kən 
yaş la rın dan onun hə ya tı nın ay-
rıl maz his sə si nə çev ri lib. 

Ba la ca Uit ni kil sə xo run da oxu-
yub, şə hə rin ən yax şı müəl lim lə-
rin dən mu si qi dər si alıb. Ana sı Si si 
və xa la sı qı zı Da yon Uor vik şə hə-
rin qa ra də ri li sa kin lə ri nin üs tün-
lük təş kil elə di yi mə həl lə lə rin də 
əsl caz ul du zu idi lər. Be lə bir mü-
hit ba la ca qı zın dün ya gö rü şü və 
ar zu la rı na tə sir siz ötü şə bil məz di. 
On bir ya şın da ikən ba la ca Hyus-
ton Nyu-Ark da kı “Ye ni ümid” 
bap tist kil sə si nin xo run da apa rı-
cı so silst lər dən bi ri olub. Ana sı ilə 
qast rol sə fər lə ri nə yol la nan Uit ni 
onun la bir lik də səh nə yə də çı xıb.

Bir müd dət son ra Hyus ton 
məş hur ifa çı Ça ki Xa nın vo kal çı-
sı ki mi ça lış ma ğa baş la yıb. Bö yük 
səh nə yə ad dım-ad dım irə li lə yən 
Uit ni ge cə klub la rın da çı xış edib, 
fo to mo del ki mi fəaliy yət gös tə rib. 
1980-ci ilin əv vəl lə rin də Hyus ton 
mo del biz ne sin də əsl in qi lab edib. 
O, “Gla mour» «Cos mo po li tan” 
ki mi dün ya ca məş hur jur nal la rın 
üz qa bı ğı na rəng li fo to lar çək di-
rən ilk fo to mo del lər dən olub.

İlk al bom
Hyus to na ilk al bom tək li fi  13 

ya şın da gəl sə də, ana sı eti raz 
edib və qı zı nın mək tə bi ya rım çıq 
qoy ma ya ca ğı nı de yib. Səs yaz ma 
stu di ya la rı ilə əmək daş lıq edən 
Hyus ton 1983-cü il də ilk bö yük 
uğu ru na im za atıb.

Ge cə klub la rın dan bi rin də ana sı 
ilə çı xış edən Uit ni ni din lə yən pro-
düs ser lər stu di ya rəh bə ri Klayv 
De vi sə xə bər ve rir lər. Hə min il də 
Uit ni “Aris ta Re cords” stu di ya sı 
ilə mü qa vi lə bağ la yıb və so lo al-
bo mu üzə rin də iş lə mə yə baş la yıb.

“Uit ni Hyus ton” ad lı ilk al bo mu 
1985-ci il də işıq üzü gö rüb. İlk iş-
bir li yi ki fa yət qə dər uğur lu alın dı-
ğın dan, ifa çı nın sə si ra dios tan si ya-
lar dan eşi di lib. Bu na gö rə də, iki il 
son ra mu si qi ma ğa za la rın da ye ni – 
“Uit ni” al bo mu pey da olub. Məhz 
bun dan son ra Hyus to nun kar ye-
ra sı yük sə lən xət lə in ki şaf et mə yə 
baş la yıb. Mü ğən ni ni əv vəl lər qa-
ra də ri li ifa çı la rın üzü nə bağ lı olan 
məş hur te le vi zi ya proq ram la rı na 
də vət et mə yə baş la yıb lar.. 

1986-cı il də Hyus to nun bi rin ci 
al bo mu ən nü fuz lu mu si qi çart-
la rın da, “Bill board 200”də ilk 
pil lə də qə rar la şıb. Tək cə Bir ləş-
miş Ştat lar da 13 mil yon nüs xə ilə 
sa tı lan al bom mü ğən ni nin uğur 
ta lis ma nı na çev ri lib.

Onun ikin ci al bo mu-- “Uit ni” 
də bö yük səs-kü yə sə bəb olub. 
20 mil yon nüs xə ilə sa tı lan al bom 
“Beat les”in re kor du nu tə zə lə yib.

1988-ci il də ikin ci “Qrem mi” 
mü ka fa tı nı al mış sə nət çi elə hə-
min il Seul da ke çi ri lən Yay Olim-
pi ya oyun la rı nın him ni ni ifa edib.

Dün ya ul du zu sta tu su nu qa za-
nan dan son ra Hyus ton da ha beş 
al bom bu ra xıb. On lar dan so nun-
cu su 2009-cu il də işıq üzü gö rən 
“I look to you” (Mən sə nə ba xı-
ram) re kor da im za at ma sa da, 
uğur lu alı nıb.

“Can gü dən”lə gə lən 
uğur

Uğur onu bü tün sa hə lər də mü-
şa yiət edir di. Hyus ton beş po pul-
yar və yük sək gə lir li fi lm də, bir ne-
çə se rial da rol alıb. Ki no pro dü se ri 
ki mi də çı xış edən Uit ni, bu sa hə də 
də yad da qa lan iş lə rə im za atıb.

1992-ci ilin no yab rın da Hyus-
ton “Can gü dən” fi l min də akt ri sa 
ki mi de büt edib. Ke vin Kost ner-
lə tə rəf mü qa bi li olan ifa çı fi lm 
üçün al tı mah nı bəs tə lə yib. Film 
mü ğən ni yə aktyor kimi də dün ya 
şöh rə ti gə ti rib. Bu gün də çox la rı 
Hyus to nu “Can gü dən” fi l min də-
ki qız” ki mi xa tır la yır. 

Pro dü ser lər “I Will Al ways Lo ve 
You” (?) kom po zi si ya sı nın uğu ru-
na şüb həy lə ya naş sa lar da, mah nı 
14 həf tə hit -pa rad la rın bi rin ci pil-
lə sin dən düş mə yib. 43 mil yon 
nüs xə ilə sa tı lan al bom Hyus-
to na üç “Qrem mi” və “İlin al-
bo mu” mü ka fa tı nı qa zan dı-
rıb. Hyus to nun “Can gü dən” 
fi l mi üçün yaz dı ğı mah nı lar-
dan iba rət al bom XX əs rin ən 
çox sa tı lan 50 al bo mun dan bi-
ri dir. Bu si ya hı da “Ti ta nik” və 
“Kral şir” fi lm lə rin də səs lə nən 
mu si qi lə ri də var.

Ailə qal ma qa lı
Otaq da sa kit lik di. Dö şə-

mə də uzan mış qa dı nın pı-
çıl tı sı sü ku tu po zur: “Se vinc-
də və kə dər də, xəs tə lik də və 
sağ lıq da...”.  Do da ğın dan qan 
dam cı la yır. Di lin də qa nın acı da-
dı nı hiss edir. “Ölüm bi zi ayı ra-
na qə dər...” -pı çıl da ya-pı çıl da ya 
diz lə ri üs tə qal xır. Açıq qa pı dan 
əri nin ma şı na ne cə min di yi ni gö-
rür. Uit ni çə tin lik lə də ol sa, aya-
ğa qal xır, üzü nə so yuq komp res 
qoy maq üçün van na ota ğı na ke-
çir. Axı sa bah kon sert dir, elə et-
mək la zım dır ki, sa ba ha qə dər 
üzün də ki bu şiş kin lik azal sın.

“Ni yə bo şan mır san, Uit ni?” - 
bu sualı rə fi  qə lə ri ona tez-tez ve-
rir di lər. Bu sual la rın qar şı lı ğın da 
Hyus ton də rin dən nə fəs alır, sa kit 
səs to nu ilə hə mi şə ey ni ca va bı ve-
rir di: “Ailə qu ran da bir-bi ri mi zin 
göz lə ri nə ba xıb and iç mi şik. Kə-
dər də və se vinc də, xəs tə lik də və 
sağ lıq da...”.

1989-cu il lər də Uit ni həm ka rı, 
“New Edi tion” qru pu nun so lis-
ti Bob bi Braun la ta nış olub. Üç il 
son ra, 1992-ci ilin iyu lun da cüt-
lük ailə hə ya tı qu rub. 1994-cü 
il də Hyus ton çox dan ar zu la dı ğı 
öv la dı nı, Kris ti na nı dün ya ya gə-
ti rib. Po lis lə prob lem lər ya şa yan 
Bob Braunun nar ko tik va si tə lər-
dən ası lı lı ğı mət buat üçün sirr 
de yil di. 2000-ci ilin əv vəl lə rin də 
isə qə zet lər Uit ni nin də nar ko tik 
alu də çi si ol du ğu nu ya zıb. 

2006-cı il də uzun sü rən mü-
ba hi sə və mü na qi şə lər dən son-
ra iç ki və nar ko tik ası lı lı ğın dan 
əziy yət çə kən Hyus ton bo şan-
maq qə ra rı na gə lir. Mü ğən ni 
ev li lik an dı nı poz ma ğa məc bur 
olur.

Büt da ğı lır
1990-cı il lər də Hyus to nun imi-

ci cid di şə kil də zə də lə nib. Mü sa-
hi bə lə rə, fo to ses si ya və məşq lə rə 
ge ci kən mü ğən ni pro dü ser lə rin 
eti ma dı nı doğ rult ma yıb. 2000-
ci ilin ya yın da is ti ra hət dən qa-
yı dan mü ğən ni nin çan ta sın da 
ma ri xuana aş kar la nıb. 4,2 min 
dol lar məb lə ğin də cə ri mə olu-
nan Uit ni “Os kar” mü ka fa tı nın 
təq di met mə mə ra si mi nə bu ra-
xıl ma yıb. 

Maykl Cek so nun 30 ya şı mü-
na si bə ti lə ke çi ri lən kon sert za-
ma nı səh nə yə çı xan Hyus to nun 
səh hə tin də cid di prob lem lər ol-
du ğu aş kar gö rü nüb. Bir ne çə 
də fə mü ğən ni nin ölü mü ba rə də 
ya lan mə lu mat lar ya yı lıb.

İki il nar ko tik ası lı lıq dan müali-
cə alan mü ğən ni 2005-ci il də 
reabi li ta si ya kur su nu uğur la ba şa 
vu rub. Am ma səh hə tin də ki prob-
lem lər uc ba tın dan mü ğən ni 2010-
cu il dün ya tur ne si ni tə xi rə sa lıb.

Şüb hə li ölüm
Uit ni bu yol da tək ba şı na irə li lə-

miş, çox la rı nın ar zu et di yi uğu ru 
qa zan mış dı. Am ma da ğı lan ailə 
hə ya tı, şəx si prob lem lər onu ra hat 
bu rax mır dı. Ye ni dən spirt li iç ki lə-
rə və nar ko ti kə meyl lə nən Uit ni 
ar tıq səh nə dən uzaq laş mış dı.

Bü tün bu ha di sə lər, ke çir di yi 
st ress Uit ni ni sı xır, üzür dü. Bu-
na gö rə də, “Qa ra mir va ri” lə-
qəb li ifa çı cə mi 48 ya şın da ömür 
yo lu nun so nu na gə lir. 2012-ci il 
fev ra lın 12-də Hyus ton Los-An-
ce le sin “Be verly Hil ton” ote li-
nin dör dün cü mər tə bə sin də ki 
nöm rə si nin ha mam ota ğın da 
ölü ta pı lır.

Mü ğən ni nin ölü mü ilə bağ-
lı yüz lər lə ver si ya irə li sü rü-
lür. Bə zi lə ri onun sa kit ləş di ri ci 
həb, di gər lə ri nar ko tik qə bul 
et dik dən son ra van na da yu-

xu la dı ğı nı və bu na gö rə su-
da bo ğul du ğu nu ya zır. “The 
Sun” qə ze ti nin id diası na gö-

rə, məş hur mü ğən ni 2 gün da-
vam edən bir zi ya fət də olub. 
Həm ka rı Kel li Pray sın təş kil 
et di yi zi ya fət za ma nı Uit ni 31 
yaş lı sev gi li si mü ğən ni Rey 
Ce yin di gər ifa çı Stey si Fren-
sis lə meh ri ban ca sı na söh bət-
ləş di yi ni gö rüb. Hyus ton bərk 
qə zəb lə nib və on la rın üs tü nə 
qış qı rıb. Dost la rı onu sa kit ləş-

di rə rək, sə də cə, söh bət 
et dik lə ri ni bil di rib-

lər. Bun dan son-
ra da yan ma dan 
spirt li iç ki qə bul 
edən Uit ni ora-
dan çı xıb, qal dı ğı 
ote lə gə lib. Sa kit-
ləş di ri ci həb qə bul 
edib və van na ota-
ğı na ke çib.

Po lis ifa çı nın bə-
də nin də heç bir zo-
ra kı lıq əla mət lə ri 
ol ma dı ğı nı bil di-
rib. Ma sa nın üzə-

rin dən ta pı lan dər-
man pre pa rat la rı na 

gə lin cə isə, ya xın la rı 
onun tez-tez sa kit ləş di ri ci 

həb lər qə bul et di yi ni təs diq-
lə yib lər.

Bü tün bu ver si ya və “sse-
na ri lər” nə ti cə ni - Hyus to nun 
fa ciəvi son lu ğu nu də yiş mə di. 

Qey ri-adi və ecaz kar sə sə ma lik 
qa ra də ri li mü ğən ni ya ra dı cı lı-
ğı nın ən məh sul dar və ma raq lı 
ça ğın da dün ya ya “əl vi da” de-
di.

Leyla ƏLİYEVA
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“Can gü dən”lə gə lən 

Bü tün bu ha di sə lər, ke çir di yi 
st ress Uit ni ni sı xır, üzür dü. Bu-
na gö rə də, “Qa ra mir va ri” lə-
qəb li ifa çı cə mi 48 ya şın da ömür 
yo lu nun so nu na gə lir. 2012-ci il 
fev ra lın 12-də Hyus ton Los-An-
ce le sin “Be verly Hil ton” ote li-
nin dör dün cü mər tə bə sin də ki 
nöm rə si nin ha mam ota ğın da 

“Qa ra mir va ri” – 
Uit ni Hyus ton

Hyus ton ailə si

al bo mu ən nü fuz lu mu si qi çart-
la rın da, “Bill board 200”də ilk 
pil lə də qə rar la şıb. Tək cə Bir ləş-
miş Ştat lar da 13 mil yon nüs xə ilə 
sa tı lan al bom mü ğən ni nin uğur 
ta lis ma nı na çev ri lib.

də bö yük səs-kü yə sə bəb olub. 
20 mil yon nüs xə ilə sa tı lan al bom 
“Beat les”in re kor du nu tə zə lə yib.

mü ka fa tı nı al mış sə nət çi elə hə-
min il Seul da ke çi ri lən Yay Olim-
pi ya oyun la rı nın him ni ni ifa edib.

nan dan son ra Hyus ton da ha beş 
al bom bu ra xıb. On lar dan so nun-
cu su 2009-cu il də işıq üzü gö rən 
“I look to you” (Mən sə nə ba xı-
ram) re kor da im za at ma sa da, 

Uit ni Hyus to nu cə sa-
rət lə dün ya mu si qi 
ta ri xi nin ən se vi lən 
və yad da qa lan ifa çı-

la rın dan bi ri ad lan dır maq olar. 
Al bom la rı 170 mil yon nüs xə ilə 
sa tı lan mü ğən ni qa zan dı ğı mü-
ka fat və ti tul la rın sa yı na gö rə 
çox dan Gin ne sin Re kord lar ki ta-
bı na dü şüb. “Rol linq Stoun” jur-
na lı nın ha zır la dı ğı “100 bö yük 
ifa çı” si ya hı sın da onun da adı 
var. Hyus to nun bəs tə lə di yi və öz 
ecaz kar sə si ilə “bə zə di yi”  mah-
nı la rın ək sə riy yə ti zövq eta lo nu-
na çev ri lib. Yə qin ki, onun ifa-
sı nı, “I Will Al ways Lo ve You” 
(Sə ni hə mi şə se və cə yəm) xi ti ni, 
heç ol ma sa, bir cə də fə din lə mə-
yən in san tap maq çə tin dir.

“Can gü dən”lə gə lən 

Uğur onu bü tün sa hə lər də mü-
şa yiət edir di. Hyus ton beş po pul-
yar və yük sək gə lir li fi lm də, bir ne-
çə se rial da rol alıb. Ki no pro dü se ri 
ki mi də çı xış edən Uit ni, bu sa hə də 
də yad da qa lan iş lə rə im za atıb.

1992-ci ilin no yab rın da Hyus-
ton “Can gü dən” fi l min də akt ri sa 
ki mi de büt edib. Ke vin Kost ner-
lə tə rəf mü qa bi li olan ifa çı fi lm 
üçün al tı mah nı bəs tə lə yib. Film 
mü ğən ni yə aktyor kimi də dün ya 
şöh rə ti gə ti rib. Bu gün də çox la rı 
Hyus to nu “Can gü dən” fi l min də-

Pro dü ser lər “I Will Al ways Lo ve 
You” (?) kom po zi si ya sı nın uğu ru-
na şüb həy lə ya naş sa lar da, mah nı 
14 həf tə hit -pa rad la rın bi rin ci pil-
lə sin dən düş mə yib. 43 mil yon 

ri dir. Bu si ya hı da “Ti ta nik” və 
“Kral şir” fi lm lə rin də səs lə nən 

Otaq da sa kit lik di. Dö şə-
mə də uzan mış qa dı nın pı-
çıl tı sı sü ku tu po zur: “Se vinc-
də və kə dər də, xəs tə lik də və 
sağ lıq da...”.  Do da ğın dan qan 
dam cı la yır. Di lin də qa nın acı da-
dı nı hiss edir. “Ölüm bi zi ayı ra-
na qə dər...” -pı çıl da ya-pı çıl da ya 
diz lə ri üs tə qal xır. Açıq qa pı dan 
əri nin ma şı na ne cə min di yi ni gö-
rür. Uit ni çə tin lik lə də ol sa, aya-
ğa qal xır, üzü nə so yuq komp res 
qoy maq üçün van na ota ğı na ke-
çir. Axı sa bah kon sert dir, elə et-
mək la zım dır ki, sa ba ha qə dər 
üzün də ki bu şiş kin lik azal sın.

ölü ta pı lır.
Mü ğən ni nin ölü mü ilə bağ-

lı yüz lər lə ver si ya irə li sü rü-
lür. Bə zi lə ri onun sa kit ləş di ri ci 
həb, di gər lə ri nar ko tik qə bul 
et dik dən son ra van na da yu-

xu la dı ğı nı və bu na gö rə su-
da bo ğul du ğu nu ya zır. “The 
Sun” qə ze ti nin id diası na gö-

rə, məş hur mü ğən ni 2 gün da-
vam edən bir zi ya fət də olub. 
Həm ka rı Kel li Pray sın təş kil 
et di yi zi ya fət za ma nı Uit ni 31 
yaş lı sev gi li si mü ğən ni Rey 
Ce yin di gər ifa çı Stey si Fren-
sis lə meh ri ban ca sı na söh bət-
ləş di yi ni gö rüb. Hyus ton bərk 
qə zəb lə nib və on la rın üs tü nə 
qış qı rıb. Dost la rı onu sa kit ləş-

di rə rək, sə də cə, söh bət 
et dik lə ri ni bil di rib-

lər. Bun dan son-

edib və van na ota-
ğı na ke çib.

rib. Ma sa nın üzə-
rin dən ta pı lan dər-

man pre pa rat la rı na 
gə lin cə isə, ya xın la rı 

onun tez-tez sa kit ləş di ri ci 
həb lər qə bul et di yi ni təs diq-
lə yib lər.

Bü tün bu ver si ya və “sse-
na ri lər” nə ti cə ni - Hyus to nun 
fa ciəvi son lu ğu nu də yiş mə di. 

Qey ri-adi və ecaz kar sə sə ma lik 
qa ra də ri li mü ğən ni ya ra dı cı lı-
ğı nın ən məh sul dar və ma raq lı 
ça ğın da dün ya ya “əl vi da” de-
di.

“Can gü dən”lə gə lən 

fev ra lın 12-də Hyus ton Los-An-
ce le sin “Be verly Hil ton” ote li-
nin dör dün cü mər tə bə sin də ki 
nöm rə si nin ha mam ota ğın da 

Uit ni Hyus tonUit ni Hyus ton
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De mis Rus sosun 
son nəğməsi

  1970-80-ci il lə rin ən po pul yar mü ğə nil lə rin dən ol muş yu nan 
əsil li De mis Rus sos yan va rın 25-də Afi  na da kı xəs tə xa na la rın 
bi rin də  68 ya şın da dün ya sı nı də yi şib. 

Bü tün dün ya da 60 mil yo na ya xın al bo mu sa tı lan, əsl adı Ar te mios 
(De mis) Ven touris Rus sos olan mü ğən ni  15 iyun 1946-cı il də Mi sir də 
zən gin mu si qi ənə nə lə ri olan ailə də dün ya ya gə lib. Ana sı rəq qa sə olub, 
ix ti sas ca mü hən dis olan ata sı isə gi ta ra da gö zəl ifa edib. 

1963-cü ilə Rus sos bəs tə kar Van ge lis və Lu kas Si de ras la bir lik də “Aph ro-
di te’s Child” (“Afroditanın uşaqları”) qru pu nu ya ra dıb. Yu na nıs tan da hər-
bi çev ri liş dən son ra qrup Pa ri sə kö çür. Bur da o, “Rain & Tears” (“Yağış və 
göz yaşları“) mah nı sıy la məş hur la şır. 1971-ci il də De mis Rus sos qru pu tərk 
edir və so lo kar ye ra sı na baş la yır. 1974-cü il də bu rax dı ğı “Fo re ver & Ever” 
(“Həmişlik“) ad lı al bo mu ona şöh rət gə ti rir. Al bom Av ro pa da iki mil yo na ya-
xın ti raj la sa tı lır. “Happy То Be On An Is land In The Sun” (“Günəşli adada 
olmaq xoşbəxtlikdir“) ad lı sinql Bri ta ni ya hit-pa ra dın da 5-ci ye rə dək yük sə lir. 

1974-cü il də “My only fas ci na tion” (“Mənim heyranlığım”) al bo mu 
işıq üzü gö rür.

1970-ci il lə rin son la rın da mü ğən ni nin bir –bi ri nin ar dın ca 5 al bo mu 
- “Souve nirs” (“Hədiyyələr“), “Happy to be” (“Xoşbəxt olmaq“), “The 
Rous sos Phe no me non” (“Russos fenomeni“), “Ain si soit-il” (“Qoy belə 
olsun“) və “Ma gic” (“Sehirli“) al bom la rı çı xır.  

1980-ci il də çı xan  “Man Of The World” (“Kübar“) al bo mun da kı “Lost In 
Lo ve” (“Sevdiyini itirəndə”) mah nı sı ona keç miş şöh rə ti ni qay ta rır.

Mü ğən ni 1985-ci il də Afi  na dan Ro ma ya ge dən də min di yi təy ya rə ter-
ror çu lar tə rə fi n dən gi rov gö tü rü lür. Ölüm lə üz-üzə qa lan D.Rus sos bu 
ha di sə dən son ra da ha şən mah nı lar ifa et mə yə üs tün lük ve rir və “Ti-
me” (“Zaman“) al bo mu nu çı xa rır.  Al bom da kı “Dan ce of Lo ve” (“Sevgi 
rəqsi“) mü ğən ni nin ən yax şı mah nı la rın dan bi ri olur. 

De mis Rus sos 2 fi l min saundt re ki ni ifa edib. 
Bir ara çə ki si 147 ki loq ra ma qə dər ar tan Rus sos “Mən ne cə arıq la-

dım” ad lı ki ta bın müəl li fi  dir. 
Uzun müd dət ye ni al bom bu rax ma yan mü ğən ni ara-sı ra kon sert lər 

ve rir di.
4 də fə ev li olan 2 öv lad ata sı Rus sos öm rü nün çox his sə si ni Yu na nıs-

tan da ke çi rib.

Mi xal kov er mə ni lə rin Qa ra ba ğa 
kö çü rül mə si haq qın da film çə kir

  “Biz sü but et dik ki, Qri bo ye do vun qət li mü səl man qa ra gü-
ru hun işi de yil”. Ru si ya lı re jis sor Ni ki ta Mi xal kov Ser bi-
ya da “Kus ten dorf” ki no fes ti va lın da çı xı şı za ma nı “Qri-
bo ye dov” se rialı üzə rin də işə baş la dı ğı nı bə yan edib.

12-15 se ri ya dan iba rət ola-
ca ğı gü man edi lən te le la yi hə 
üçün tam met raj lı fi lm də mon-
taj edi lib. Bu ba rə də TASS xə-
bər ve rir.

Sü je tin əsa sın da ru si ya lı ya zı-
çı nın ölü mü da ya nır.

“Biz sü but et dik ki, Qri bo ye-
do vun ölü mü mü səl man qa ra-
gü ru hun işi de yil, in gi lis lə rin 
plan laş dır dı ğı so yuq qan lı bir 
ci na yə tin nə ti cə si dir, çün ki o, 
İpək yo lun da on la ra ma ne olur-
du”, - de yə, Mi xal kov bil di rib.  

Onun söz lə ri nə gö rə, əv vəl-
lər bu əsə ri Dağ lıq Qa ra bağ da kı 
ha di sə lər lə bağ lı çə kə bil mə yib-
lər.

Re jis so run söz lə ri nə 
gö rə, “Qri bo ye dov”un 
sse na ri si hə lə 1985-
ci il də ya zı lıb mış. 
Onun müəl lifl  ə ri 
Mi xal ko vun 
ö z ü , 

həm çi nin, Alek sandr Ada baş-
yan, Yu ri Lo şits və İrak li Kvi ri-
kad ze dir. 1980-ci il lə rin so nun-
da çə ki liş lə rin bir his sə si nin 
get di yi Dağ lıq Qa ra bağ ət ra fın-

da kı gər gin və ziy-
yət lə əla qə dar, 

fi lm üzə rin də 
iş lər da yan dı-
rıl mış dı.

“Biz o za-
man bu əsə ri 

Qa ra ba ğa gö rə 
çə kə bil mə dik. 
Ora da mü ha ri bə 

baş  la  mış -
dı və 

bi zim üçün bu nu et mək qey ri-
müm kün idi”, - de yə, o, bil di-
rib və xa tır la dıb ki, Qa ra ba ğa 
er mə ni ailə lə ri ni Qri bo ye dov 
kö çü rüb”.

Os kar mü ka fa tı laureatı 
dün ya sı nı də yiş di

Os kar mü ka fa tı laure-
ate, ro man çı Rut 
Pra ver Cab va la 
85 ya şın da və fat 

edib. Bu ba rə də mə lu mat ve-
rən ya zı çı nın qı zı Fi ru zə 
Cab va la ana sı nın Nyu-
York da uzun sü rən 
xəs tə lik dən və fat 
et di yi ni bil di rib. 

1927-ci il də 
Al ma ni ya da do-
ğul muş Rut Cab va la 
40 il ər zin də 22 fi l mə 
sse na ri ya zıb. Ya zı-
çı nın E.M.Fors te rin 

ro ma nı əsa sın da sse na ri si ni 
yaz dı ğı “Ho wards End” 
(“Hovardsların sonu”) və 
“A Room with a View” 
(“Mnəzərəli otaq“) fi lm-
lə ri nin hər bi ri iki Os kar 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.
Bun dan baş qa Cab va la 

“Heat and Dust” (“İstilik 
və toz“) ro ma nı na gö rə 

1975-ci il də İn gil tə-
rə də mü ka fa ta 

la yiq gö rü-
lüb.

Hazırladı: 
NARINGÜL

Ərəb lə rin əf sa nə vi akt ri sa sı və fat et di
  “Ərəb ek ra nı nın xa nı mı” sa-
yı lan keç miş hə yat yol da şı 
Ömər Şə ri fi n “hə ya tı mın ye-
ga nə mə həb bə ti” ki mi xa rak-
te ri zə et di yi 83 yaş lı mi sir li 
akt ri sa Fa Ha ma ma Qa hi rə-
də ki evin də və fat edib.

Bu ba rə də akt ri sa nın oğ lu Ta-
rik Şə rif mət buata açıq la ma ve rib.

1931-ci il də Mi si rin Man su ra 
şə hə rin də or ta tə bə qə li bir mü-
səl man ailə sin də dün ya ya gə lən 
Fa Ha ma ma nın, akt ri sa lıq kar-
ye ra sı 10 ya şın da ikən baş la yıb. 
İs te da dı ilə qı sa müd dət də şöh-
rət pil lə lə ri ni qal xan Ha ma ma, 
1954-cü il də ona ilk uğu ru nu gə-
tir miş “Va di də ki mü ba ri zə” fi l-
mi nə çə ki lib.

Film də özü nə tə rəf-mü qa bil ax ta-
ran akt ri sa Mi şel Dmit ri Şal hub ad lı 
xris tian əsil li akt yo ru se çib.

Hə yat yol da şı İz zəd din Zül fü qar-
dan bo şa nan Ha ma ma və “Ömər 
Şə rif” adı gö tü rən Şal hub 1955-ci 
il də ev lən  di lər. İki il dən son ra cüt-
lü yün ye ga nə uşa ğı Ta rik dün ya ya 
gəl di. 20 il dən son ra – 1974-cü il də 
bo şan maq qə ra rı na gə lən cüt lük bir 
da ha ba rış ma dı. Bu ha di sə dən son ra 
Ömər Şə rif ki no kar ye ra sı nı Hol li-
vud da da vam et dir di.

Akt ri sa 2000-ci ilə dək “Va di də-
ki mü ba ri zə”, “Bay qu şun duası” 
(1959), “Mə həb bət ça yı” (1961), “M. 
İm pe ra tor lu ğu” (1972), “Bir ça rə is-
tə yi rəm” (1974) və “Fa ti mə nin həbs 
olun du ğu ge cə” (1985) ki mi unu dul-
maz fi lm lər də baş rol la rı ifa edib.

Mi sir li re jis sor la rın ən çox üs-
tün lük ver di yi akt ri sa lar dan bi rin-
ci si olan xa nım Ha ma ma kar ye ra sı 
ər zin də 100-dən çox fi l mə və bə dii 
se riala çə ki lib.

Tür kan Şo ra yın ki ta bı 
təq dim olu nub

Türk ki no su nun sul ta nı  Tür kan Şo ray  
Ma ni sa nın Tur qut lu əya lə tin də ki ti ca rət 
mər kəz lə ri nin bi rin də öz ki ta bı nın im za 
təd bi ri ni ke çi rib. “Si ne mam və mən” ad-

lı ki tab 388 sə hi fə dən iba rət dir. Ki tab akt ri sa nın 
ki no da kı ob raz la rın dan və çə ki liş za ma nı ya şa-
nan xa ti rə lə rin dən bəhs edir. 

Pə rəs tiş kar la rı tə rə fi n dən həd din dən ar tıq diq qət 
və sev gi gö rən akt ri sa alış-ve riş mər kə zin də bö yük 
iz di ham la üz lə şib.  Hey rə ti ni giz lə də bil mə yən Tür-
kan Şo ray: –  “Bu ra ilk də fə gəl di yi mə bax ma ya raq, 

bu qə dər in san tə rə fi n dən se vil mək mə ni xoş bəxt edir. Dü zü, be lə göz lə-
mir dim. Hey rət için də yəm və ha mı ya  min nət da ram”, – de yib.

Ma ni sa da pə rəs tiş kar la rın dan bi ri akt ri sa nın 40 il əv vəl ki fo to su-
nu ona im za lat dı rıb. Fo to ya ba xan Şo ray: – “Bir də yi şik lik var mı?”  
– so ru şub. Al dı ğı ca vab isə: – “İn di da ha gö zəl si niz,” - olub.

Hol li vu dun ən çox
tə ləb olu nan ya zı çı sı

İ
ki il ön cə təqaüdə çıx mış re jis sor Fi lip Ros 
4 il ər zin də ki tab la rı nəşr edil mə di yi nə 
bax ma ya raq, Hol li vud da  ən çox eh ti yac 
du yu lan ya zı çı dır. Ro sun “The Humb-

ling” (“Fırıldaq“) ad lı ro ma nı əsa sın da çə kil-
miş və bu ay ABŞ-da ki no se vər lə rə təq dim 
edi lə cək fi lm də baş ro lu ta nın mış akt yor Al 
Pa çi no ifa edir.

Bun dan baş qa, sse na rist  Ceyms Şa mus bil di-
rib ki, onun ilk re jis sor işi Fi lip Ro sun “İn dig-

na tion” (“Hiddət”) ro ma nı əsa sın da çə kə cə yi fi lm ola caq.

Bü tün dövr lə rin 
ən yax şı
18 fəl sə fi  fi l mi
1. “İp” (1948, Alfred Hiçkok)
2. “Həyatın mənbəyi” (1949, 

King Vidor)
3. “Yeddinci möhür” (1957, 

İnqmar Berqman)
4. “Şirin həyat” (1960, Federiko 

Fellini)
5. “Mauddakı gecəm” (1969, 

Erik Romer)
6. “Sevgi və ölüm” (1975, Vudi 

Allen)
7. “Salam dünya” (1979, Hal 

Aşbi)
8. “Andre ilə nahar” (1981, Luis 

Mal)
9. “Ülgüc üstündə qaçan” 

(1982, Ridli Skot)
10.  “Barton Fink” (1991, Koen 

Biraderler)
11.  “Asılılıq” (1995, Abel Fer-

rara)
12.  “Trumanın şousu” (1998, 

Piter Veyr)
13.   “Matrisa” (1999, Vaçovski)
14.   “Yaddaş dəftəri” (2000, 

Kristofer Nolan)
15.   “Həyata qayıdış” (2001, 

Riçard Linkleyter)
16.   “Təsadüfl ər” (2004, Devid 

Rassel)
17.   “Hər şeyi sil” (2004, Maykl 

Qondri)
18.  “Fəvvarə” (2006, Darren 

Aronofski)

kö çü rül mə si haq qın da film çə kir
“Biz sü but et dik ki, Qri bo ye do vun qət li mü səl man qa ra gü-
ru hun işi de yil”. Ru si ya lı re jis sor Ni ki ta Mi xal kov Ser bi-
ya da “Kus ten dorf” ki no fes ti va lın da çı xı şı za ma nı “Qri-
bo ye dov” se rialı üzə rin də işə baş la dı ğı nı bə yan edib.

Re jis so run söz lə ri nə 
gö rə, “Qri bo ye dov”un 
sse na ri si hə lə 1985-
ci il də ya zı lıb mış. 
Onun müəl lifl  ə ri 
Mi xal ko vun 
ö z ü , 

da kı gər gin və ziy-
yət lə əla qə dar, 

fi lm üzə rin də 
iş lər da yan dı-
rıl mış dı.

“Biz o za-
man bu əsə ri 

Qa ra ba ğa gö rə 
çə kə bil mə dik. 
Ora da mü ha ri bə 

baş  la  mış -
dı və 

“Ərəb ek ra nı nın xa nı mı” sa-

ga nə mə həb bə ti” ki mi xa rak-

şə hə rin də or ta tə bə qə li bir mü-
səl man ailə sin də dün ya ya gə lən 
Fa Ha ma ma nın, akt ri sa lıq kar-
ye ra sı 10 ya şın da ikən baş la yıb. 
İs te da dı ilə qı sa müd dət də şöh-
rət pil lə lə ri ni qal xan Ha ma ma, 

Şə rif” adı gö tü rən Şal hub 1955-ci 
il də ev lən  di lər. İki il dən son ra cüt-
lü yün ye ga nə uşa ğı Ta rik dün ya ya 
gəl di. 20 il dən son ra – 1974-cü il də 
bo şan maq qə ra rı na gə lən cüt lük bir 
da ha ba rış ma dı. Bu ha di sə dən son ra 
Ömər Şə rif ki no kar ye ra sı nı Hol li-
vud da da vam et dir di.

(1959), “Mə həb bət ça yı” (1961), “M. 
İm pe ra tor lu ğu” (1972), “Bir ça rə is-
tə yi rəm” (1974) və “Fa ti mə nin həbs 
olun du ğu ge cə” (1985) ki mi unu dul-
maz fi lm lər də baş rol la rı ifa edib.

tün lük ver di yi akt ri sa lar dan bi rin-

s kar mü ka fa tı laure-
ate, ro man çı Rut 
Pra ver Cab va la 
85 ya şın da və fat 

edib. Bu ba rə də mə lu mat ve-
rən ya zı çı nın qı zı Fi ru zə 
Cab va la ana sı nın Nyu-
York da uzun sü rən 
xəs tə lik dən və fat 

ğul muş Rut Cab va la 
40 il ər zin də 22 fi l mə 
sse na ri ya zıb. Ya zı-
çı nın E.M.Fors te rin 

ro ma nı əsa sın da sse na ri si ni 
yaz dı ğı “Ho wards End” 
(“Hovardsların sonu”) və 
“A Room with a View” 
(“Mnəzərəli otaq“) fi lm-
lə ri nin hər bi ri iki Os kar 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.
Bun dan baş qa Cab va la 

“Heat and Dust” (“İstilik 
və toz“) ro ma nı na gö rə 

1975-ci il də İn gil tə-
rə də mü ka fa ta 

la yiq gö rü-
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