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Şah buz ra yo nu nun Nur-
su kən din də Xalq şairi 
Məm məd Ara zın Ev Mu-
ze yi nin açı lış mə ra si mi 

ke çi ri lib. 
Nax çı van Mux tar Res pub li-

ka sı Ali Məc li si nin səd ri Va sif 
Ta lı bov açı lış təd bi rin də iş ti rak 
edə rək, ədi bin mu ze yi nin fo ye-
sin də ki port re ti nin önü nə gül 
dəs tə lə ri dü züb. Təd bi ri gi riş 
sö zü ilə açan Va sif Ta lı bov Məm-
məd Ara zın Azər bay can ədə biy-
ya tı na ver di yi töh fə lər dən bəhs 
edib: “Han sı və zi fə də iş lə mə sin-
dən ası lı ol ma ya raq, Məm məd 
Ara zın hə ya tı ədə biy ya tın yük-
sək mə ra mı na xid mət də keç miş, 
bu sa hə də mi sil siz nailiy yət lər 
qa za na raq, Azər bay can li ri ka sı-
nın poetik zir və si ni fəth et miş və 
bu zir və də əbə di ya şa maq haq qı 
qa zan mış dır”.

Da ha son ra çı xış edən şairin 
hə yat yol da şı Gül xa nım İb ra hi-
mo va Məm məd Araz ir si nin ya-
şa dıl ma sı na gös tə ri lən diq qə tə 
gö rə öz tə şək kü rü nü bil di rib. O, 
şairin doğ ma kən di olan Nur-
su da ev mu ze yi nin is ti fa də yə 
ve ril mə si nin də Məm məd Araz 
ya ra dı cı lı ğı na ve ri lən qiy mət 
ki mi yük sək də yə rə ma lik ol du-
ğu nu qeyd edib. Bun dan baş qa, 
təd bir də Qeyd edək ki, mu zey 

bi na sı iki mər tə bə dən iba rət-
dir. Xalq şairi Məm məd Ara zın 
zən gin ir si ni əks et di rən eks po-
nat la rın yer ləş di yi mu zey ədi-
bin hə yat və ya ra dı cı lı ğı haq da 
ge niş mə lu mat al ma ğa im kan 
ve rir. Eks po zi si ya da şairin müx-
tə lif il lər də nəşr olu nan, elə cə də 
gör kəm li sə nət us ta sı nın hə yat 
və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edən 

ki tab lar, mə na lı hə yat yo lu nun 
müx tə lif dövr lə ri ni əks et di rən 
fo to şə kil lər sər gi lə nir. Ali Məc li-
sin Səd ri Məm məd Araz ya ra dı-
cı lı ğı nın ət rafl  ı təd qiq olun ma sı, 
mu zey lə ümum təh sil mək təb lə ri 
ara sın da vir tual dərs lə rin ke çi-
ril mə si və şairin ir si nin la yi qin cə 
təb liğ edil mə si ba rə də mü va fi q 
tap şı rıq lar ve rib.
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Ya pon teat rı Ba kı da

De kab rın 7-də Rə şid 
Beh bu dov adı na 
Azər bay can Döv-
lət Mah nı Teat rın da 

Ta ka hi sa Te ru to şi nin rəh bər lik 
et di yi “Va li qa” qru pu ta ma şa-
çı la ra ənə nə vi ya pon teatr sə nə-
ti - ka bu ki ni nü ma yiş et di rə cək.

Ya po ni ya nın Azər bay can da kı 
sə fi r li yin dən Azər TAc-a bil di ri-
lib ki, bu qru pun Azər bay can da 
ilk çı xı şı dır. Qrup in di yə dək 53 
öl kə də ka bu ki, əy lən cə li rəqs, 
teatr, ya pon ba ra ba nı (va day-
ko), şa mi sen, ya pon folk lor mu-
si qi si və müx tə lif janr lar da olan 
ənə nə vi in cə sə nə ti təq dim edib.
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Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Pre zi den ti 
İl ham Əli yev Ba-
kı nın Xə tai ra yo nu 

əra zi sin də ki fəv va rə lər və şə-
la lə lər komp lek sin də hə ya ta 
ke çi ri lən ti kin ti iş lə ri nin ge di şi 
ilə ta nış olub.

Döv lə ti mi zin baş çı sı nın tap-
şı rı ğı ilə Ba kı şə hə rin də park la-
rın və xi ya ban la rın əsas lı şə kil-
də ye ni dən qu rul ma sı və ye ni 
park la rın sa lın ma sı, sa kin lə rin 
və şə hə ri mi zə gə lən qo naq la rın 
ra hat lı ğı üçün is ti ra hət gu şə-
lə ri nin ya ra dıl ma sı is ti qa mə-
tin də ar dı cıl təd bir lər da vam 
et di ri lir. 

Sa lı nan ye ni park lar və ya şıl lıq 
zo laq la rı, bağ lar da və xi ya ban lar-
da ən müasir tə ləb lə rə ca vab ve rən 
inf rast ruk tu run ya ra dıl ma sı, müa-
sir iaşə ob yekt lə ri Ba kı nın dün ya-
nın ən gö zəl şə hər lə rin dən bi ri nə 
çev ril mə si məq sə di nə xid mət edən 
əhə miy yət li təd bir lər dən dir.

Ba kı Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
baş çı sı Ha cı ba la Abu ta lı bov gö rü-
lən iş lər ba rə də döv lə ti mi zin baş çı-
sı na mə lu mat ve rib. Qeyd edi lib ki, 
150 metr uzun lu ğun da olan komp-
leks ən müasir tə ləb lər sə viy yə sin-
də qu ru la caq. Fəv va rə lər və şə la-
lə lər komp lek si nin al tın da müasir 
tex ni ki inf rast ruk tur və ida rəet mə 
mər kə zi yer lə şə cək. Müx tə lif rəng li 
700-dən ar tıq işıq eff  ek ti fəv va rə lə rə 
xü su si ya ra şıq ve rə cək. Komp lek-
sin ət raf əra zi lə rin də abad lıq və ya-
şıl laş dır ma iş lə ri apa rı la caq, qra nit 
pli tə lər dö şə nə cək, ən müasir işıq-
lan dır ma sis te mi qu ru la caq.

Fəv va rə lər və şə la lə lər komp-
lek sin də iş lə rin ge di şi ilə ya xın dan 
ta nış olan Pre zi dent İl ham Əli yev 
mü va fi q tap şı rıq la rı nı ve rib.

Əbül fəs Qa ra yev İran İs lam Res pub li ka sı nın İs lam
Mə də niy yə ti və Əla qə lə ri Təş ki la tı nın səd ri ni qə bul edib

İ
ran İs lam Res pub li ka sı nın İs lam Mə də niy yə ti və Əla qə lə ri 
Təş ki la tı nın səd ri Əbu zər İb ra hi mi Türk ma nın rəh bər lik et-
di yi nü ma yən də he yə ti Azər bay ca na rəs mi sə fə ri çər çi və sin də 
de kab rın 4-də Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yin də olub.

Azər TAc xə bər ve rir ki, na zir 
Əbül fəs Qa ra yev Azər bay can 
və İran ara sın da mü na si bət lə-
rin ge niş lən mə sin dən söz açıb. 
Ə.Qa ra yev öl kə lə ri miz ara sın da 
mə də niy yət və din sa hə lə rin də 
əla qə lə rin da ha da ge niş lən di ril-
mə si nin zə ru ri li yi ni diq qə tə çat dı-
rıb: “Qar daş öl kə lə ri miz və xalq-
la rı mız ara sın da mü na si bət lər 
da ha in ten siv xa rak ter li ol ma lı dır. 
Ona nail ol ma lı yıq ki, ta ri xi mi-

zi, mə də niy yə ti mi zi, kö kü mü zü, 
di ni mi zi, ima nı mı zı bir ləş di rən 
amil lər da ha ge niş şə kil də xalq la-
rı mı za çat dı rıl sın, on lar bir-bi ri ni 
da ha ya xın dan ta nı sın lar, bir-bi ri-
nə da ha yax şı mü na si bət lər bəs lə-
sin lər”.

Na zir vur ğu la yıb ki, Azər bay-
can və İran ara sın da dost luq, qar-
daş lıq, əmək daş lıq əla qə lə ri nin 
dur ma dan ge niş lən mə si xalq la-
rı mı za yal nız xe yir ver mək də dir: 

“Xü su si lə qeyd et mək is tər dim 
ki, son dövr də hər iki döv lə tin 
pre zi dent lə ri nin mü na si bət lə ri 
bi zi bir da ha bu yo la is ti qa mət-
lən di rir. Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli ye vin və İran Pre zi-
den ti Hə sən Ru ha ni nin qar şı lıq lı 
sə fər lə ri əla qə lə ri mi zin da ha in-
ten siv xa rak ter al ma sı na bö yük 
tə kan ve rib. Bu qar şı lıq lı sə fər-
lər mü na si bət lə ri mi zin da ha da 
ge niş lən di ril mə si nin va cib li yi ni 
şərt lən di rir. Bu ba xım dan Si zin 
sə fə ri ni zi də yük sək qiy mət lən-
di ri rəm. Çox se vi ni rəm ki, Siz 
Azər bay can di lin də sər bəst da nı-

şır sı nız və ara mız da tər cü mə çi yə 
eh ti yac yox dur”.

Sə mi mi gö rü şə gö rə tə şək kü-
rü nü bil di rən İs lam Mə də niy-
yə ti və Əla qə lə ri Təş ki la tı nın 
səd ri Əbu zər İb ra hi mi Türk man 
Azər bay ca nın qə dim ta ri xə və 
zən gin mə də niy yə tə ma lik öl kə 
ol du ğu nu de yib: “Biz özü mü zü 
Azər bay ca nın mil lə tin dən, döv-
lə tin dən ay rı tə səv vür et mi rik. 
Bi zim hər şe yi miz, o cüm lə dən 
mət bə xi miz, mə də niy yə ti miz, 
se vin ci miz, kə də ri miz, his siy-
ya tı mız bir dir. Xalq la rı mı zın 
mə də niy yət lə ri nin ya xın lı ğı mü-
va fi q sa hə də bir gə təd bir lə rin 
ke çi ril mə si nə im kan ya ra dır”.

Gö rüş iki tə rəfl  i əla qə lə rə dair 
fi  kir mü ba di lə si ilə da vam edib.

Azərbaycan Prezidenti fəvvarələr 
və şəlalələr kompleksində
işlərin gedişi ilə tanış olub

Ley la Əli ye va 
BMT-nin
Re gional
Ofi si nin
di rek to ru ilə 
gö rü şüb

Hey dər Əli yev 
Fon du nun vit se-
pre zi den ti, IDEA 
İc ti mai Bir li yi nin 

tə sis çi si və rəh bə ri Ley la Əli-
ye va de kab rın 3-də Ce nev-
rə də BMT-nin Ət raf Mü hit 
Proq ra mı nın Av ro pa üz rə 
Re gional Ofi  si nin di rek to ru 
Yan Du sik ilə gö rü şüb.

Gö rüş də Ley la Əli ye-
va IDEA İc ti mai Bir li yi nin 
Azər bay can da və re gion da 
tə biətin mü ha fi  zə si və ət raf 
mü hi tin qo run ma sı is ti qa mə-
tin də hə ya ta ke çir di yi la yi hə-
lər dən da nı şıb.

Ley la Əli ye va IDEA-nın 
fəaliy yə ti ilə UNEP-in man-
da tı ara sın da bir çox sa hə-
lər də ox şar lıq la rın ol du ğu nu 
vur ğu la ya raq, bu iki təş ki la-
tın iş ti ra kı ilə ət raf mü hi tin 
ak tual prob lem lə ri nin ara dan 
qal dı rıl ma sı na yö nəl miş bir-
gə la yi hə lə rin hə ya ta ke çi ril-
mə si ni tək lif edib. 

Ley la Əli ye va, həm çi nin 
IDEA və UNEP-in bir gə təş ki-
lat çı lı ğı ilə 2012-ci il də Azər-
bay can da uğur la ke çi ril miş 
“Ya şıl həf tə konf rans lar sil si-
lə si”nin və bu tip li di gər təd-
bir lə rin gə lə cək də də da vam 
et di ril mə si nə ma ra ğı nı ifa də 
edib.

Yan Du sik IDEA-nın fəaliy-
yə ti ilə ya xın dan ta nış ol duq-
la rı nı, onun real laş dır dı ğı la-
yi hə lə ri diq qət lə iz lə dik lə ri ni 
bil di rib. O, eko lo ji prob lem lə-
rin həll edil mə sin də UNEP-in 
IDEA-ya daim dəs tək ver mə-
yə və bu sa hə də əmək daş lıq 
et mə yə ha zır ol du ğu nu de yib.

 Tə rəfl  ər IDEA və UNEP 
ara sın da kı əmək daş lı ğın da ha 
yük sək mər hə lə yə qal dı rıl ma-
sı məq sə di lə iki tə rəfl  i An laş-
ma Me mo ran du mu nun im za-
lan ma sı və “Ya şıl iq ti sa diy yat” 
sa hə sin də Azər bay can da ilk 
də fə bir gə pi lot la yi hə lə rin hə-
ya ta ke çi ril mə si mə sə lə lə ri ni 
mü za ki rə edib lər.

Məm məd Ara zın 
ev mu ze yi açı lıb



Al ma ni ya Fe de ra tiv Res-
pub li ka sı nın Azər bay-
can da kı Föv qə la də və 
Sə la hiy yət li sə fi  ri nin 

müavi ni Vol fanq Mös sin ger 
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 di rek to ru Afaq Mə-
sud la gö rü şüb. Tər cü mə Mər-
kə zin də  keçirilən gö rüşdə di-
rek tor ye ni ya ra dıl mış qu ru mun 
fəaliy yə ti ba rə də qı sa mə lu mat 
ve rə rək, ədə biy yat la ra ra sı mü-
ba di lə lə rin xalq la ra ra sı qar şı lıq-
lı an laş ma ya müs bət tə si rin dən, 
tər cü mə sə nə ti nin uni kal lı ğın-
dan, bə dii tər cü mə yə gə lin cə isə, 
bu nun cid di sə nət ha di sə si ol du-
ğun dan da nı şıb. 

Al man-Azər bay can ədə biy yat-
la rı nın qar şı lıq lı mü ba di lə si zə mi-
nin də va cib bi li nən iş lər dən söz 
açan Afaq Mə sud dip lo ma tı Mər-
kə zin bu gü nə qə dər tər cü mə et-
di yi al man ədə biy ya tı nü mu nə lə ri 
tər cü mə si gə lən ilə nə zər də tu tu-
lan növ bə ti la yi hə lər lə ta nış edib: 
“Mər kəz Azər bay can ədə biy ya tı-
nın və elmi nin dün ya müs tə vi si nə 
mü kəm məl for mat da və tər cü mə-
də çı xa rıl ma sın da, mil li ədə biy ya-
tı mı zın bey nəl xalq aləm də ma lik 
ol du ğu sə viy yə də ta nı dıl ma sın da 
ma raq lı dır. Tər cü mə nin, əsə rin 
bə dii də yə ri nin gös tə ri ci si və tə yi-
nat çı sı ol du ğu nu nə zə rə ala raq, bu 
pro se sə tər cü mə olu nan di lin da şı-
yı cı la rı nın – bə dii tər cü mə us ta la-
rı nın, şair və ya zı çı la rın cəlb edil-
mə si va cib dir”. 

Tər cü mə sa hə sin də möv cud 
olan problemlərin ara dan qal dı rıl-
ma sı mə sə lə si nə gə lin cə, di rek tor 
bu sa hə nin təh sil mər hə lə sin dən 
baş la ya raq təş ki li, tər cü mə spe si-

fi k li yi nin ak tual laş dı rıl ma sı, Azər-
bay can di li nin tər cü mə və ya zı 
pro se sin də aşın ma ya uğ ra dıl ma sı-
nın qar şı sı nın alın ma sı kimi nə zər-
də tu tu lan iş lər dən da nı şıb: “Bu 
sa hə də da ha fun da men tal sah man 
ya rat maq üçün öl kə də fəaliy yət 
gös tə rən tər cü mə çi lə rin və əla qə-
dar tər cü mə qu rum la rı nın pe şə-
kar lı ğı müəy yən olun ma lı dır”. 

Vol fanq Mös sin ger öz növ bə sin-
də Azər bay can da be lə bir döv lət 
qu ru mu nun ya ra dıl ma sı nın əla-
mət dar ha di sə ol du ğu nu qeyd edə-
rək, tər cü mə pro se si nə dair bir sı ra 
fi  kir lə ri ni bö lü şüb: “Biz bura da tər-
cü mə də yol ve ri lən xə ta lar la tez-tez 
rast la şı rıq. Be lə hal la rın ara dan qal-
dı rıl ma sı üçün, əl bətt  ə ki, müt ləq şə-
kil də öl kə nin pe şə kar tər cü mə çi lə ri 

müəy yən olun ma lı dır. Al ma ni ya da 
tər cü mə çi lə rə tər cü mə çi lik fəaliy yə-
ti gös tər mək üçün li sen zi ya ve ri lir, 
on la rın şəx si mö hü rü olur və be lə 
bir mö hü rü ol ma yan tər cü mə çi lə rin 
tər cü mə lə ri qə bul edil mir. Bu qay-
da nın, bir döv lət qu ru mu ola raq, 
si zin Mər kəz tə rə fi n dən tət biq edil-
mə si tər cü mə sa hə sin də baş ve rən 
yan lış lıq la rın qar şı sı nı alar dı”. 

Sə fi r müavi ni həm çi nin Tər cü mə 
Mər kə zi ilə Hö te İns ti tu tu nun bir gə 
hə ya ta ke çi rə bi lə cə yi tər cü mə la yi-
hə lə rin dən söz açıb, ins ti tu tun hər 
il ke çir di yi tər cü mə se mi nar la rı na 
gənc azər bay can lı tər cü mə çi lə rin qa-
tıl ma sı nı va cib sa yıb: “Bu gün Al ma-
ni ya da Azər bay can di li ni yük sək sə-
viy yə də bi lən pe şə kar mü tə xəs sis lər 
az dır. An caq Ber lin Uni ver si te tin də 
“Azər bay can di li və ədə biy ya tı” ka-
fed ra sı möv cud dur. Siz on lar la da 
əla qə sax la ya, təc rü bə mü ba di lə si 
apa ra, hə min mü tə xəs sis lə rin kö mə-
yin dən ya rar la na bi lər si niz. 

Bə dii tər cü mə çox çə tin və in cə 
pro ses dir, bu işi sı ra vi tər cü mə çi-
lə rə eti bar et mək ol maz. Be lə de-
mək müm kün sə, tər cü mə – in cə sə-
nət nö vü dür, ya ra dı cı mü na si bət 
tə ləb edir. Bu sə bəb dən hər iki di lə 
tər cü mə olu na caq əsər lər üzə rin də 
qar şı lıq lı əmək daş lıq va cib dir. Dü-
şü nü rəm bu iş, əsa sən, ya zı çı-şair-
lə rə hə va lə edil mə li dir”. 

Da ha son ra sə fi r lik rəs mi si Tər-
cü mə Mər kə zi nin Azər bay can da 
fəaliy yət gös tə rən xa ri ci və tən daş-
lar üçün təş kil et di yi kurs lar dan söz 
aça raq, bu nun təq di rə la yiq ha di sə 
ol du ğu nu qeyd edib: “Bu cür kurs-
la ra bö yük eh ti yac var. Xa ri ci öl kə-
lə rin Azər bay can da kı sə fi r lik lə rin də 
ça lı şan və tən daş la rı, müx tə lif xa ri ci 
qu rum la rın Azər bay can da fəaliy yət 
gös tə rən nü ma yən də lə ri, xa ri ci şir-
kət lə rin rəh bər lə ri və əmək daş la rı 
Azər bay can di li ni öy rən mək üçün 
ay rı-ay rı şəxs lə rə, ya xud aşa ğı sə-
viy yə li özəl kurs la ra mü ra ciət et mə-
li olur lar. İn di isə bu iş pe şə kar bir 
qu rum tə rə fi n dən təş kil olu na caq. 
İna nı rıq ki, Tər cü mə Mər kə zi öl kə-
nin dil və tər cü mə sa hə sin də hə lə 
xeyli təq di rə la yiq iş lər gö rə cək”.
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Almaniyalı diplomat
Tərcümə Mərkəzinin direktoru 

Afaq Məsudla görüşüb

Nə cəf bəy Və zi ro vun
işıq üzü gör mə yən 
əsə ri nəşr edi lib

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 əmək daş la rı 
N.B.Və zi ro vun şəx si fon dun da 
sax la nı lan me şə tə sər rü fa tı na 
dair qiy mət li və sait olan “Pa lıd” 
el mi əsə ri ni nəşr et di rib lər.

Nə cəf bəy Və zi ro vun bu gü-
nə dək ümu mi ya ra dı cı lı ğı ət raf-
lı öy rə ni lib, təd qiq edil sə də, bu 
əsər bir-iki mə qa lə ni çıx maq la, 
in di yə ki mi bü töv şə kil də nəşr 
edil mə yib.

Azər bay can di lin də ərəb əlif-
ba sı ilə ya zı lan əsə ri M.Fü zu li 
adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tu nun 
şəx si fond la rın təd qi qi şö bə si nin 
mü di ri, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə fə 
dok to ru Meh ri Məm mə do va iş-
lə yə rək nəş rə ha zır la yıb.

“Pa lıd” el mi əsə ri Azər bay-
can da me şə çi li yin in ki şa fı üçün 
çox də yər li və sait dir. Əsər çü rü-
müş ağac la rın bö yü mə si, növ-
lə ri, on la ra qul luq, ya şı və xü-
su siy yət lə ri ni öy rən mək, me şə 
tor pa ğı nın də rin li yi, rü tu bət li li-
yi əsa sın da ağac la rı tə yin et mək, 
on la rın ya şı nı və köl gə yə da-
vam lı lı ğı nı müəy yən ləş dir mək, 
köl gə yə da vam lı ağac la rı təs vir 
et mək və s. ki mi möv zu la rı əha-
tə edir.

Qeyd edək ki, “Pa lıd” el mi əsə-
ri me şə tə sər rü fa tı sa hə sin də ça-
lı şan lar və bu is ti qa mət də təd qi-
qat iş lə ri apa ran el mi iş çi lər üçün 
əvəz siz və sait dir.

“Qa ra ba ğın sə si” la yi hə si 
təq dim olu nub
De kab rın 2-də Hey dər 

Əli yev Mər kə zin də 
“Qa ra ba ğın sə si” la yi-
hə si nin təq di ma tı olub.

Hey dər Əli yev Fon du nun, Gənc lər 
və İd man Na zir li yi nin dəs tə yi ilə “Vir-
tual Qa ra bağ” İn for ma si ya-Kom mu-
ni ka si ya Tex no lo gi ya la rı Mər kə zi nin 
hə ya ta ke çir di yi bu la yi hə Azər bay can 
mil li mə də niy yə ti nin ya şa dıl ma sı, in-
ki şaf et di ril mə si və ta nı dıl ma sı, ey ni 
za man da, Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı 

hə qi qət lə rin dün ya ic ti maiy yə ti nə çat-
dı rıl ma sı məq sə di da şı yır.

“Qa ra ba ğın sə si” la yi hə si nə da xil 
olan mu si qi al bo mun da kı kom po zi si-
ya lar Azər bay ca nın Er mə nis tan si lah lı 
qüv və lə ri nin iş ğa lı al tın da olan Xo-
cə vənd, Xo ca lı, Zən gi lan, Şu şa, Xan-
kən di, Kəl bə cər, Fü zu li, Ağ dam, La-
çın, Cəb ra yıl və Qu bad lı böl gə lə ri nə 
həsr edi lib. Kom po zi si ya la rın müəl li fi  
Əmək dar ar tist Rain Sul ta nov dur.

La yi hə nin real laş ma sın da Xalq ar-
tis ti Alim Qa sı mov, Əmək dar ar tist lər 

Ya səf Ey va zov və Şa hin Növ rəs li, İs veç 
Döv lət ka me ra or kest ri nin üz vü Lin nea 
Ol son, İs veç, Ya po ni ya və Gür cüs tan 
mu si qi çi lə rin dən Pe ter Nil son, Ya su hi-
to Mo ri və İrak li Koiava iş ti rak edib lər.

La yi hə çər çi və sin də “Qa ra ba ğın 
sə si” mu si qi al bo mu na da xil olan ka-
ta loq da nəşr edi lib. Ka ta loq da Bö yük 
Bri ta ni ya dan olan jur na list İan Pear-
tın Qa ra ba ğın Azər bay ca nın ta ri xi və 
mə də niy yə tin də özü nə məx sus ye ri nə 
dair fi  kir lə ri ək si ni ta pıb. Nəşr Azər-
bay can, in gi lis, rus və is pan dil lə rin də 
çap edi lib. Təd bir çər çi və sin də la yi hə 
haq qın da fi lm nü ma yiş olu nub.

Təq di mat mə ra si min də yer li və xa-
ri ci mu si qi çi lər al bo ma da xil olan “Xo-
ca vənd”, “Xo ca lı”, “Zən gi lan”, “Şu şa”, 
“Xan kən di”, “Kəl bə cər”, “Fü zu li”, “Ağ-
dam”, “La çın”, “Cəb ra yıl”, “Qu bad lı” 
kom po zi si ya la rı nı ifa edib lər.

“Azər bay can mil li ge yim lə ri rəs sam la rın gö zü ilə”
De kab rın 3-də Mu zey Mər kə zin də “Azər bay can mil li ge yim lə ri 

rəs sam la rın gö zü ilə” möv zu sun da Res pub li ka sər gi si açı lıb. 
Təd bir Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin Mə də niy yət şü-
nas lıq üz rə El mi-Me to di ki Mər kə zi nin təş ki lat çı lı ğı ke çi ri lir. 

Açı lış mə ra si min də çı xış edən Mə-
də niy yət şü nas lıq üz rə El mi-Me to di ki 
Mər kə zin di rek to ru Vi la yət İs ma yı lov 
sər gi nin əhə miy yə tin dən da nı şıb. Da-
ha son ra Azər bay ca nın ta nın mış mo-
del ye ri Fəx riy yə Xə lə fo va çı xış edə rək, 
sər gi nin təş ki li ni yük sək qiy mət lən-
di rib. O, bu ra da nü ma yiş olu nan iş-
lə rin yük sək mə nə vi zövq aşı la maq la 
ya na şı, həm də keç mi şi mi zə bir ba xış 
ol du ğu nu qeyd edib: “Azər bay ca nın 
mil li ge yim lə ri çox zən gin, na dir, ey-
ni za man da, el mi mən bə dir. Bu sər gi 
gənc mü tə xəs sis lə rin mü va fi q möv zu-
ya da ha çox ma raq gös tər mə lə ri nə tə-
kan ve rə cək. Mil li ge yim lə ri miz müasir 
döv rü mü zə gə lib çat dı ğı ki mi, gə lə cək 
nə sil lə rə də ötü rül mə li, pro ses da vam lı 
ol ma lı və ye ni kol lek si ya lar ya ra dıl ma-
lı dır. Azər bay can kə la ğa yı sə nə ti nin 

UNES CO-nun Qey ri-Mad di Mə də ni 
İrs üz rə Rep re zen ta tiv Si ya hı sı na da-
xil edil mə si çox mü hüm ha di sə dir. Bu, 
mil li ge yi mi mi zə xas olan hər at ri bu tun 
öz bö yük mə na sı və də yə ri ol du ğu nu 
bir da ha təs diq lə yir. Bu gün bax dı ğı-
mız mil li ge yim lə ri miz XIX əs rə və XX 
yü zil li yin əv vəl lə ri nə aid olub, o döv-
rün son mo de li dir. La kin ax ta rış la rın, 
zöv qün, ba ca rı ğın nə ti cə si ola raq ye ni 
de tal lar tap maq müm kün dür”.

Təd bir də çı xış edən pro fes sor lar 
Küb ra Əli ye va, Sə bi rə Dün ya ma lı-
ye va, mo del yer, sə nət şü nas lıq üz rə 
fəl sə fə dok to ru Gül na rə Xə li lo va, 
Azər bay can Ağ saq qal lar Şu ra sı ida-
rə he yə ti nin üz vü Ca han gir Qo ca yev 
sər gi nin mil li mə də niy yə ti mi zin nü-
mu nə lə ri nin nü ma yi şi ba xı mın dan 
əhə miy yə ti ni xü su si lə qeyd edib lər.

Sər gi nin iş ti rak çı la rı na fəx ri fər-
man lar və qiy mət li hə diy yə lər təq-
dim edi lib.
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Mil li Te le vi zi ya 
və Ra dio Şu ra sı 
(MTRŞ) AMEA-
nın Nə si mi adı na 

Dil çi lik İns ti tu tu ilə bir gə ədə-
bi dil nor ma la rı na əməl edil-
mə si sa hə sin də mün tə zəm mo-
ni to rinq lər təş kil edir, möv cud 
nöq san lar la bağ lı he sa bat lar 
ya yır. 2014-cü ilin sent yabr-okt-
yabr ay la rı nı əha tə edən so nun-
cu mo ni to rinq də mil li te le ka-
nal lar da ədə bi dil nor ma la rı na 
əməl olun ma sı və ziy yə ti ni araş-
dı ran növ bə ti la yi hə lər dən dir. 

Mo ni to rin qin məq sə di mil li 
te le vi zi ya ka nal la rın da ədə bi dil 
nor ma la rı nın po zul ma sı hal la rı-
nı müəy yən ləş dir mək, sta tis tik 
ba xım dan araş dır maq, on la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı is ti qa mə tin-
də tək lifl  ər irə li sür mək dir. 

La yi hə çər çi və sin də mo ni to-
rin qə mil li te le ka nal lar da ya yım-
la nan ve ri liş lə rin di li cəlb edi lib. 
Bu məq səd lə 6 te le ka nal da – İc-
ti mai TV, “Xə zər” TV, ANS TV, 
ATV, “Spa ce” TV və “Li der” 
TV-də ya yım la nan ve ri liş lər, xü-
su sən xə bər proq ram la rı iz lə ni-
lə rək ədə bi dil nor ma la rı nın po-
zul ma sı fakt la rı aş kar la nıb. 

Ümu mi lik də ədə bi dil nor-
ma la rı nın po zul ma sı nı əks et di-
rən 509 nü mu nə təd qi qa ta cəlb 
olu nub. Bun lar dan 91-i (17 faiz) 
“Xə zər” TV-də, 56-sı (11 faiz) İc-
ti mai TV-də, 89-u (17 faiz) “Spa-
ce” TV-də, 97-si (19 faiz) ANS 
TV-də, 90-ı (17 faiz) “Li der” TV-
də, 85-i (16 faiz) isə ATV-də mü-
şa hi də olu nub.

Mo ni tor lar Dil çi lik İns ti tu-
tu nun apa rı cı el mi iş çi lə ri, fi -
lo lo gi ya üz rə fəl sə fə dok tor la rı 
Nə za kət Qa zi ye va və Tə ra nə Şü-
kür lü dür. 

Nə za kət Qa zı ye va nın söz lə-
ri nə gö rə, mo ni to rinq ədə bi dil 
nor ma la rı nın bü tün sə viy yə lər-
də – is tər fo no lo ji, is tər lek sik, 
is tər sə də qram ma tik sə viy yə də 
po zul du ğu nu gös tə rib: “Mo ni-
to rinq za ma nı təh li lə cəlb olu-
nan və nor ma dan sap ma nı əks 
et di rən 509 fakt dan 245-i fo no-
lo ji, 177-si lek sik, 87-si qram ma-
tik sə viy yə də nor ma dan kə na ra 
çıx ma hal la rı nın gös tə ri ci si dir. 
Fo ne tik nor ma po zun tu la rı 47 
faiz təş kil et di yi hal da, lek sik 
sə viy yə də bu gös tə ri ci 37 faiz, 
qram ma tik sə viy yə də isə cə mi 
15 faiz dir”.

O bil di rir ki, qram ma tik sə viy-
yə də faizin nis bə tən aşa ğı ol ma sı 
di lin qram ma tik qu ru lu şun da-
kı sa bit lik və də yiş mə yə me yil li 
ol ma ma sı ilə izah lan sa da, ədə bi 
tə ləff  üz lə bağ lı nor ma po zun-
tu la rı nın gös tə ri ci si na ra hat lıq 
üçün cid di əsas ve rir: “Düz gün 
tə ləff  üz lə bağ lı sö zün nor ma tiv 
fo nem sis te mi nin müəy yən ləş di-
ril mə si və fo nem al lo fon la rı nın 
ifa də qay da la rı fərq lən di ril mə-
li dir. Bir çox apa rı cı la rın nit qin-
də Azər bay can di li nin fo nem-
lər sis te min də ol ma yan, yad dil 
ele men ti ki mi diq qə ti cəlb edən 
səs lər mü şa hi də olu nur. Mə sə-
lən, Al lah verd зi yev, id´d ́ia, ra ti-
fi  ka цi ya və sair. Bu hal xü su si lə 
xə bər ve ri li şi apa rı cı la rı nın nit-
qin də diq qə ti cəlb edir”.

Dil çi fo no lo ji sə viy yə də nor-
ma dan kə na ra çıx ma hal la rı nı 
əsa sən be lə sə ciy yə lən di rir:

  söz də sa mit sə sin tə ləff  ü-
zü (“bir liy də”, “tut mağ dır”, 
“kü ləy”);
  yad di lin tə si ri nə ti cə sin də 
bə zi sa mit lə rin səhv tə ləff  ü-
zü (“dig gət”, “gə za”, “gi da”, 
“hə bər”, “möv ge”);
  səs lə rin kə miy yət ba xım dan 
düz gün tə ləff  üz olun ma ma-
sı (“ta riff ”  [ta: rif], “xi ya ban” 
[xi ya: ban], “xa ki miy yə ti nin” 
[ha: ki miy yə ti nin], “is ti qa`-
mə tin də” [is ti qa: mə tin də]);
  vur ğu (“á  gent li yi nin”, “sá  də-
cə”, “hər há n sı”, “həm sə́dr-
lər”) və in to na si ya ilə bağ lı.

Nə za kət xa nı mın söz lə ri nə əsa-
sən, bü tün te le ka nal la rın ve ri liş lə ri-
ni əha tə edən bu nöq san lar, de mək 
olar ki, ki çik faiz fər qi ilə bə ra bər kə-
miy yət gös tə ri ci si ni eh ti va edir. 

Təh lil olu nan ma te rial lar da lek sik 
sə viy yə də nor ma dan kə na ra çıx ma 
hal la rı isə nit qin də qiq li yi nin və düz-
gün lü yü nün po zul ma sı ki mi özü nü 
gös tə rib. Bu sa hə də nor ma po zun tu-
la rı aşa ğı da kı lar dan iba rət dir: 

  əc nə bi va hid lər dən, alın ma-
lar dan yer siz is ti fa də;
  nit qi ağır laş dı ran tək rar lar;
  jar qon lar dan is ti fa də;
  sö zün mə na ya uy ğun ol ma-
yan is ti fa də si;
  qey ri-də qiq ifa də lər;
  – dialekt va hid lə rin dən is ti fa də.
Qram ma tik sə viy yə də nor ma dan 

sap ma la ra nis bə tən az tə sa düf edil-
sə də, mor fo lo ji və sin tak tik nor ma-
nın po zul ma sı hal la rı ki mi on lar dan 
da ha sə ciy yə vi olan la rı nı aşa ğı da kı 
ki mi qrup laş dır maq müm kün dür:

  ar tıq lıq (iki qat şə kil çi dən is-
ti fa də);

  ida rə əla qə si nin po zul ma sı (is-
min hal la rı nın əvəz lən mə si);
  uz laş ma nın po zul ma sı;
  in ver si ya;
  di li mi zin ti po lo ji qu ru lu şu na 
uy ğun gəl mə yən cüm lə tip lə ri.

Di gər mo ni tor Tə ra nə Şü kür lü isə 
apa rı cı nın ün siy yət və kom mu ni ka-
si ya an la yış la rı na da ha çox diq qət 
ye tir mə li ol du ğu nu de yir: “Çün ki 
ek ran qar şı sın da əy ləş miş ta ma şa çı 
ilə kör pü ya ra dıl ma sı, hər han sı in-
for ma si ya nın audi to ri ya ya ötü rül-
mə si ün siy yə tin ger çək ləş mə sin dən 
asıl dır. Bu za man apa rı cı qo na ğın 
sə viy yə si ni nə zə rə al ma lı dır. Mə sə-
lən, ATV te le ka na lın da “Şi rin çay” 
ve ri li şin də apa rı cı stu di ya da kı qo-
naq la ra “Al bert Eynş teyn kim dir?” 
sualı ilə mü ra ciət edir. Mü za ki rə lər 
əs na sın da mə lum olur ki, ve ri li şə də-
vət olun muş qo naq lar və apa rı cı özü 
də bu sualın düz gün ca va bı nı bil mir.

Te le vi zi ya küt lə vi ün siy yət 
for ma la rın dan bi ri dir. Bu na 
gö rə də te le vi zi ya da möv zu 
se çi mi və təq di ma tı va cib tə-
ləb lər dən dir. “Xə zər” TV-də 
ya yım la nan “Bi zim gün” ve ri-
li şin də ki möv zu nun adı na diq-
qət edək: “Bir in sa nın yu mor 
his si yox dur sa, de mə li, onun 
in tel lek tual sə viy yə si yox dur”. 
Bu tip li möv zu la rın adı be lə 
düz gün se çil mə yib. Ve ri liş lə rə 
se çi lən möv zu lar te le vi zi ya ya-
ra dı cı lı ğı qa nun la rı na, te leün-
siy yət qay da la rı na uy ğun laş dı-
rıl ma lı dır”. 

Tə ra nə Şü kür lü nün söz lə ri nə 
gö rə, mo ni to rinq za ma nı diq qə ti 
cəlb edən əsas mə sə lə lər dən bi-
ri də xə bər baş lıq la rı dır: “Xə bər 
baş lı ğı xə bə rin xü la sə si ol ma lı-
dır. Mo ni to rinq gös tə rir ki, baş 
xə bə rin se çil mə sin də, müəy yən-
ləş di ril mə sin də xə bər xid mə ti 
bə zən çə tin lik çə kir. Mə sə lən, 30 
okt yabr da “Spa ce” TV-də “Hər 
gün” in for ma si ya proq ra mı nın 
xə bər baş lı ğı na nə zər sa laq: Tor-
paq 140 evi “ud du”.  Bu baş lıq da 
or foq ra fi k nor ma da göz lə nil mə-
yib.

Mo ni to rinq za ma nı rast laş dı-
ğı mız fo ne tik-or foepik nor ma-
la rın göz lə nil mə di yi nə də rast 
gəl dik. Diq qə ti ən çox cəlb edən 
fakt odur ki, te le vi zi ya di lin-

də “x′ (ih)” sə sin dən apa rı cı və 
müx bir lər is ti fa də et mir lər. Bu 
səs di lor ta sı, sür tü nən, nə fəs-
li sa mit dir. So nu “k” sa mi ti ilə 
bi tən söz lər “x′” sə si ilə tə ləff  üz 
olun ma lı dır. Təəs süf ki, efi r də 
“x′” sə si ni onun cin gil ti li qar şı lı-
ğı olan “y” sə si ilə əvəz edir lər.

Te le vi zi ya da fi k ri, mə na nı düz-
gün an lat maq da vur ğu nun çox 
mü hüm ro lu var. An caq vur ğu ilə 
bağ lı xey li ya yın ma la ra rast gəl mək 
olur: “fo’ to” [fo to‘], “ha’ di sə” [ha di-
sə‘]. Rus di lin də “fo’ to”, “ma’r ka”, 
“la’m pa” ki mi de yi lən söz lər Azər-
bay can di lin də “fo to’ ”, “mar ka’ ”, 
“lam pa’ ” ki mi tə ləff  üz olu nur.

Ədə bi dil də qram ma tik qay-
da lar ki mi, in to na si ya da ha mı 
üçün va hid ol ma lı dır. Bə zən 
apa rı cı və müx bir lə rin nit qin də 
müəy yən şi və və dialekt xü su-
siy yət lə ri qa lır. Bu isə ilk növ bə-
də in to na si ya da özü nü bü ru zə 
ve rir”. 

Tə ra nə Şü kür lü baş qa dil lər-
dən alın mış söz lər dən düz gün 
və ye rin də is ti fa də nin zə ru ri-
li yin dən də da nış dı: “Di lə da-
xil olan hər söz və tən daş lıq 
qa za na bil mir. Jur na list və re-
dak tor lar bu mə sə lə yə həs sas 
ya naş ma lı dır lar. Təəs süf ki, 
alın ma söz lər ve ri liş ad la rı na 
da qo yu lur”. 

Nü mu nə lə rə nə zər sa laq: 
  “Exp ro fes sio” (“Xə zər” TV) 

  “Har mo ni ya” (“Xə zər” TV)

  “Me di cat rans” (ANS TV)

  “For tu na” (“Li der” TV)

  “Bar kod” (“Li der” TV)

  “Sport ma qa zin” (“Li der” TV)

  “Eko no miks” (“Li der” TV)

  “Tet-a-tet” (“Li der” TV)

  “Fort Bo yard” (ATV).

Bə zi ve ri liş lə rin adı ədə bi di lin 
lek sik nor ma sı na uy ğun gəl mir. 
Bu tip li ve ri liş lə rin ad la rı çox bə-
sit dir:

  “Ki şi lər ev də ol ma yan da” 
(“Spa ce” TV)
  “Hə lə bu ha ra sı dır” (“Spa ce” 
TV)
  “Hər şey da xil” (“Xə zər” TV)
  “Ani ma si ya fi l mi” (“Xə zər” TV)
  “Boz baş pic tu res” (ATV)
Lek sik nor ma nı xa rak te ri zə 

edən cə hət lər dən bi ri də te le vi-
zi ya da tək rar la rın çox iş lə dil-
mə si dir: “Bu gün kü bi zim qo-
naq la rı mız kim dir?” “Bu gün 
biz nə dən da nı şa ca ğıq?” (“Xə-
zər” TV).  

Te le vi zi ya da rast gə li nən yan-
lış lıq lar dan bi ri də in ver si ya ilə 
bağ lı dır. Azər bay can di li nin 
qram ma tik (sin tak tik) nor ma sı na 
əsa sən, müb tə da qru pu cüm lə nin 
əv və lin də, xə bər qru pu so nun da, 
ikin ci də rə cə li üzv lər isə or ta da 
gə lir. La kin te le vi zi ya ve ri liş lə-
rin də bu sı ra lan ma bə zi hal lar da 
po zu lur. Mə sə lən, “Təq dim edi-
rik si zə”, “Ba xaq sə nə gə lən hə-
diy yə yə” (“Spa ce” TV).

Bəs mo ni tor lar te le vi zi ya da 
yo la ve ri lən nöq san la rın ara dan 
qal dı rıl ma sı üçün nə tək lif edir-
lər? 

Mo ni tor lar tək lif edir lər ki:
1. Xə bər təq dim edən apa rı cı-

la rın ədə bi dil nor ma la rı na, 
düz gün tə ləff  üz qay da la rı-
na, nor ma tiv qram ma ti ka 
ilə bağ lı zə ru ri xü su siy yət lə-
rə diq qət ye tir mə si, dil nor-
ma la rı na həs sas ya naş ma sı, 
bə zi hal lar da xü su si məşq 
et mə si yax şı nə ti cə ve rə bi-
lər.

2. Apa rı cı la rın da nı şı ğın da 
diq qə ti cəlb edən mə sə lə lər-
dən bi ri də nit qin sü rə ti dir. 
Nor ma dan ar tıq sü rət li nitq, 
xü su sən xə bər lə rin təq di ma-
tın da an la şıl maz lı ğa gə ti rib 
çı xa rır. 

3. Şou ve ri liş lə ri nin apa rı cı la rı 
(“Xə zər” TV-də “Hər şey da-
xil”, ATV-də “Gün üzü” və 
sairə) dialekt də de yil, ədə bi 
dil də da nış ma ğa üs tün lük 
ver sin lər. 

4. Xə bər proq ram la rın da ba-
lans göz lə nil mir. Bə zi te-
le ka nal la rın xə bər lə rin də 
kri mi nal xə bər lər üs tün lük 
təş kil edir. Ta ma şı çı la ra da-
ha zə ru ri möv zu la rın çat dı-
rıl ma sı nı məq sə dəuy ğun he-
sab edi rik. 

5. Ək sər apa rı cı lar efi r də I şəx-
sin tə kin də da nı şır lar. Töv-
si yə edər dik ki, fi  kir lə ri ni I 
şəx sin cə min də ifa də et sin-
lər. Çün ki hər bir ve ri liş kol-
lek tiv əmə yin məh su lu dur. 

6. Te le vi zi ya da Azər bay can 
di lin dən, elə cə də di lin gö-
zəl lik lə rin dən bəhs edən 
ve ri liş lə rin açıl ma sı, di lə 
aid möv zu la rın mü za ki rə-
yə çı xa rıl ma sı yax şı nə ti cə 
ve rər. 

7. Xə bər proq ram la rı nın apa-
rı cı la rı nın bə zi lə ri san ki 
xə bər yox, hökm oxu yur lar. 
Dil çi lik də “hökm və cüm-
lə”nin fər qi be lə dir: “Bü tün 
hökm lər cüm lə ol du ğu hal-
da, bü tün cüm lə lər hökm 
de yil”. 

Se vinc FƏ DAİ

və ya dilimizin “efiri”

Efirimizin dili



Kam ran Nə zir li müasir 
Azər bay can ədə biy-
ya tın da bir çox po vest 
və he ka yə lə rin müəl-

li fi , ha be lə dün ya ədə biy ya tı 
klas sik lə ri ni ori ji nal dan di li-
mi zə çe vi rən pe şə kar tər cü mə çi 
ki mi ta nı nır. Ya zı çı nın bir çox 
he ka yə lə ri xa ri ci öl kə lər də nəşr 
olu nan top lu və jur nal lar da 
dərc edi lib. 

Müəl lif  həm də  pyes lə ri, ra-
diota ma şa la rı ilə ta ma şa çı və din-
lə yi ci rəğ bə ti qa za nıb. Bir müd dət 
bun dan əv vəl Sum qa yıt Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı nın səh nə sin-
də  ya zı çı-dra ma tur qun “Nar ko-
man” pye si əsa sın da ha zır lan mış 
ta ma şa nın prem ye ra sı ke çi ri lib.

Ma raq la qar şı la nan ta ma şa nın 
qu ru luş çu re jis so ru xalq ar tis ti 
Kam ran Qu li yev bu nun la ikin ci 
də fə dir müəl li fi n ya ra dı cı lı ğı na 
mü ra ciət edir. O, hə lə 2011-ci ilin 
sent yab rın da N.B.Və zi rov adı na 
Lən kə ran Döv lət Dram Teat rı nın 
səh nə sin də Kam ran Nə zir li nin 
“Şey tan işı ğı” pye si ni səh nə ləş di-
rib. 

Teat rın di rek to ru İs lam Hə sə no-
vun söz lə ri nə gö rə, Kam ran Nə-
zir li nin “Nar ko man” pye si bə şə-
riy yə tin ən ağ rı lı prob lem lə rin dən 
bəhs edən bir möv zu ya həsr olu-
nub: “Əsər dün yə vi bə la nı – nar-
ko ma ni ya nın ailə lə rə gə tir di yi fa-
ciəni nü ma yiş et di rir, “ağ ölüm”ə 
qə tiy yət lə “yox!” de yir. Ta ma şa-
nın tər bi yə vi və psi xo lo ji gü cü 
bun da dır”.

İs lam Hə sə no vun fi k rin cə, 
əsər də dra ma tik si tuasi ya göz lə-
nil məz li yi ilə diq qət çə kir: “Ha-
di sə lər ta ma şa çı şüuru nu elə ilk 
səh nə lər dən sə fər bər edir. Bir-bi-
ri ni əvəz lə yən qə fi l dö nüş lər lə, 
gər gin psi xo lo ji mə qam lar la mü-
şa yiət olu nan ha di sə lər, vər diş et-
di yi miz hə yat nor ma la rı nı po zan 
epa taj və ziy yət lər is te dad lı qu ru-
luş çu re jis so run yo zu mun da sırf 
teat ral hə yat mo de li ki mi təq dim 
edi lir”.

Di rek to run bil dir di yi nə gö rə, 
ta ma şa nı mü şa yiət edən sü rək li 
al qış lar səh nə ləş dir mə nin uğur lu 
alın ma sı nın ba riz gös tə ri ci si dir: 
“Bu al qış lar həm də teatr kol lek ti-
vi üçün də yər li dir. Ta ma şa da teat-
rın is te dad lı akt yor la rı gö zəl oyun 
gös tə rə bil di lər. Für sət dən is ti fa də 
edib on la rın adları nı çək mək is-
tər dim: Ye ga nə Məm mə də li ye va, 
Cə lal Məm mə dov, Şəh la Məm-
mə do va, İra də Zey na lo va, Sev da 
Hü sey no va, İl qar İb ra hi mov, Röv-
şən Əs gə rov... Ta ma şa nın uğur lu 
həl lin də, şüb hə siz ki, mü hüm rol 
oy na yan qu ru luş çu rəs sam, Nax-
çı van Mux tar Res pub li ka sı nın 
əmək dar ar tis ti Əbül fəz Axun do-
vun, mu si qi tər ti bat çı sı, əmək dar 

mə də niy yət iş çi si İman qu lu Əh-
mə do vun da ad la rı nı qeyd elə mə-
li yəm”. 

Re jis sor Kam ran Qu li yev isə ta-
ma şa ba rə də be lə de yir: “Sum qa-
yıt Döv lət Dram Teat rın da ya zı çı 
Kam ran Nə zir li nin “Nar ko man” 
əsə ri ni ta ma şa ya qoy maq də və ti-
nə tə rəd düd süz ra zı laş dım. Çün ki 
bun dan əv vəl dra ma tur qun “Şey-
tan işı ğı” əsə ri ni Lən kə ran Döv-
lət Dram Teat rın da ha zır la yar kən 
onun ya ra dı cı lıq dəst-xətt  i nə də-
rin dən bə ləd ol muş dum. Əmin 
idim ki, bu də fə də əsə rin səh nə-
ləş di ril mə si uğur lu alı na caq... 

Sum qa yıt Döv lət Mu si qi li Dram 
Teat rı nın trup pa sı çox zəh mət keş 
trup pa dır. Bir gün də dörd ta ma-
şa nın məş qi ni edir lər. Bu ra da is te-
dad lı gənc lər çox du. Bu ta ma şa da 
da gənc lər lə iş lə mə yə üs tün lük 
ver dim. Zəh mə ti miz hə dər get mə-
di”.

“Nar ko man” ta ma şa sı cid di ya-
ra dı cı ax ta rı şın məh su lu dur. La-
kin bir mə qa mı xü su si lə qeyd et-
mə yə eh ti yac var. Söh bət akt yor 
an samb lın dan ge dir. Re jis sor akt-
yor lar la çox diq qət lə iş lə yib, ey ni 
za man da mi zan səh nə lə ri nin hər 
bi ri ni da xil dən gə lən emo sional 
si tuasi ya ilə qo vuş du rub. Səh nə-
də heç bir hə rə kət sü ni gö rün mür. 
Hər jest, hər ad dım da xi li emo-
sional və ziy yə ti tə cəs süm et di rir, 
ey ni za man da möv cud mən zə rə ni 
açıq la yır.

Ta ma şa da akt yor la rın plas ti ka sı 
si tuasi ya nın kəs kin li yi ni gös tə rə 
bi lir. Bu isə real gö rü nüş lə tə səv-
vü rü müz də, xə ya lı mız da olan ciz-
gi lə ri ay dın laş dı rır, bəd bəxt lik lə 
üz lə şən, fa ciə gir da bın da ça ba la-
yan bir ailə ni gö zü müz önün də 
can lan dı rır. 

Cə miy yə tin ic ti mai-so sial, mə-
nə vi-əx la qi prob lem lə ri ni əks et-
di rən pye sə re jis so run ver di yi 
qu ru luş səh nə də id rak gü cü nün 
emo si ya ya, psi xo lo ji ça lar lar da zə-
min ta pan li riz mə qo vuş ma sı na 
im kan ya ra dır. Əsər də  dra ma tik 
si tuasi ya lar ta ma şa çı nı daim gər-
gin sax la yır,  re jis sor yo zu mun da-
kı qa nad lı fi  kir lər, epi zod lar da kı 
mi zan dü zü mü, ob raz la rın xa rak-

te ri ni açan ifa də va si tə lə ri nin rən-
ga rəng li yi diq qət çə kir.

...Ra min (Cə lal Məm mə dov) bi-
ga nə mü na si bət lər üzün dən nar-
ko ma ni ya ya qur şa nır. Ali təh si li, 
sa va dı, qa bi liy yə ti, əx la qı ilə ət ra-
fın da kı la rın diq qə ti ni çə kən  Ra-
mi nin müs tə qil hə yat da at dı ğı ilk 
ad dım lar uğur suz olur. İx ti sa sı na 
uy ğun işə dü zəl mək is tə yi  baş 
tut mur. Xa rak ter cə zəifl  i yi onun 
sın ma sı na, “dər di ni da ğıt maq” 
üçün təd ri cən eyş-iş rət məc lis lə ri-
nə ayaq aç ma sı na, nə ha yət, nar ko-
tik va si tə lər dən ası lı lı ğı na gə ti rib 
çı xa rır.

Ta le yin hök mü ilə ur vat sız 
adam lar la (və zi fə li şəxs lər lə) qar-
şı la şan bu iş siz gənc ruh dan dü-

şür və hə ya tı nı nar ko ti ka he sa bı na 
“can lan dır ma ğa” ça lı şır. Nar ko tik 
mad də lə rə olan tə lə ba tı isə onu 
əzab lı, al çal dı cı yol la ra sövq edir. 
Ar tıq ev əş ya la rı nı, ailə nin zi nət-
lə ri ni sat ma ğa baş la yır. Ana sı onu 
bu yol dan çə kin di rə bil mir, hə yat 
yol da şı uşa ğı da gö tü rüb evi tərk 
edir. 

Ra mi nin ana sı bu dəh şə tə tab la-
ma yıb dün ya sı nı də yi şir. İda rə və 
müəs si sə rəh bər lə rin dən, ət raf da-
kı in san lar dan zər bə lər alan Ra-
min, nə ha yət, özün də güc ta pa raq 
ca nı nı bu bə la dan qur ta ra bi lir. 

Fi nal da Ra mi nin ailə si də ya nı-
na qa yı dır. O, ana sı nın ru hu qar-
şı sın da bir da ha bu yo la düş mə yə-
cə yi nə and içir… 

Fik ri miz cə, əsə rin uğur la səh-
nə ləş di ril mə sin də pye sin ide ya və 
məz mun cə hət dən sə nət kar lıq la 
qə lə mə alın ma sı mü hüm rol oy-
na yıb. Pye sin sü jet xətt  in də, ha-
di sə lə rin ge di şa tın da əl la mə çi lik 
nə zə rə çarp mır. Ta ma şa çı səh nə 
qar şı sın da da rıx mır, işıq la rın nə 
vaxt ya na ca ğı na, pər də nin ha çan 
çə ki lə cə yi nə tə ləs mir. 

Onu da de yim ki, Kam ran Nə-
zir li nin qəh rə ma nı nın (Ra mi nin) 
rast laş dı ğı la qeyd lik lə mən də qar-
şı laş mı şam. Doğ ma la rım dan bi ri-
nin işə qə bul la bağ lı mü sa hi bə də 
göz gö rə si ən gəl lən mə sin dən, qar-
şı sı na “kö tük di yir lə dil mə sin dən”  
dəh şə tə gəl mi şəm. Fi kir ləş mi şəm 
ki, sə nə eti mad gös tə ri lə, yük sək 
və zi fə ve ri lə, əvə zin də isə han sı sa 
mə na fe mü qa bi lin də qar şın da kı-
nın ha lal haq qı nı tap da la ya san... 

Ha lal haq qı tap da la nan la rın ne-
cə dəh şət li ta le ya şa dı ğı heç kə sə 
sirr de yil. Son ra da de yir lər ki, 
“ağ ölüm” nə qə dər gən ci bəd bəxt 
edir. Bu bə la nın, bəd bəxt li yin ha-
ra dan qay naq lan dı ğı nın, ri şə lən-
di yi nin isə fər qi nə var mı rıq. 

“Nar ko man” mə həb bət və nif-
rət, ya ra dı cı lıq və da ğı dı cı lıq ki mi 
əks qütb lər üzə rin də qu ru lan bu 
tə zad lı dün ya da ta le, bəxt an la yış-
la rı nın əs lin də qar şı ya çı xan in sa-
nın yax şı-ya man lı ğıy la bağ lı lı ğı nı 
bir da ha təs diq lə yir... 

Va qif BAY RA MOV

5N 06(06) 5.12.2014

Muğam Mərkəzində Çingiz Əlioğlunun yubileyi keçiriləcək
De kab rın 5-i Bey nəl xalq Mu ğam Mər kə zin də əmək dar in-

cə sə nət xa di mi, tanınmış şair Çin giz Əlioğ lu nun ana dan 
ol ma sı nın 70 il li yi nə həsr olun muş yu bi ley təd bi ri ke çi-
ri lə cək. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin təş ki lat çısı 

ol du ğu yu bi ley mə ra si min də şairin qə ləm dost la rı, ic ti mai-si ya si xa-
dim lər və me dia nü ma yən də lə ri iş ti rak edə cək lər. Təd bir də Çin giz 
Əlioğ lu nun hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə sin də ge niş mə lu mat ve ri lə cək, 
şairin şeir lə ri oxu na caq.

Çin giz Əlioğ lu 1944-cü il iyu-
nun 29-da Fü zu li şə hə rin də ana-
dan olub. M.Əziz bə yov adı na 
Azər bay can Neft və Kim ya İns ti-
tu tu nun is teh sa lat pro ses lə ri nin 

av to mat laş dı rıl ma sı və tex no lo gi-
ya sı fa kül tə sin də təh sil alıb. 

Bə dii ya ra dı cı lı ğa 1967-ci il də 
“Gənc qə ləm lər” top lu sun da çı-
xan “Xa ti rə lər” şeiri ilə baş la yıb. O 

vaxt dan da fəal ədə bi ya ra dı cı lıq la 
məş ğul olur, döv ri mət buat da şeir, 
he ka yə, ədə bi-bə dii tər cü mə lər və 
pub li sis tik mə qa lə lər lə mün tə zəm 
çı xış edir.

“Nik bin lik”, “Ömür ağa cı”, “Al-
nın dan ay do ğan adam”, “Gü nəş li 
da ya na caq lar”, “Gö rüş dən ay rı-
lı ğa”, “Tan rı nı ta nı” ki tab la rı nın 
müəl li fi  dir. O, bu nun la ya na şı 
İ. Şkl ya revs ki nin “Quş köl gə si”, 
L.T.Tat ya ni çe va nın “Bir bu daq 
şim şək”, R.Bab lo yan “İz siz ba har” 

və Ay ven Soutol lun “Bəs sa bah 
ne cə?” ki tab la rı nı Azər bay can di-
li nə tər cü mə edib.

Əmək fəaliy yə ti nə “Gənc lik” nəş-
riy ya tın da re dak tor ki mi baş la yıb. 
1992-2014-cü il lər də isə Azər bay can 
Res pub li ka sı Mət buat və İn for ma si-
ya Na zir li yin də nəş riy yat lar ida rə si-
nin rəisi və zi fə sin də ça lı şıb.

Çin giz Əlioğ lu nun əsər lə ri keç-
miş SS Rİ və bir çox Av ro pa xalq la-
rı nın dil lə ri nə tər cü mə olu nub.

Rövşən DANYERİ

Tənhalaşma faciəsi
Yazıçı-dramaturq Kamran Nəzirlinin 
“Narkoman” pyesinin tamaşası barədə qeydlər



Dərs lik lər də ey ni qay da da 
xa ri ci təc rü bə nin uğur la rın dan 
is ti fa də edil mək lə ha zır lan-
ma lı dır. Təh lil və araş dır ma-
lar gös tə rir ki, Azər bay can di li 
dərs lik lə ri ya zı lar kən qis mən 
Tür ki yə təc rü bə si nə is ti nad 
olu nub. La kin bə zi mə qam lar-
da hə min nailiy yət dən ge ri qa-
lan cə hət lər də var. 

Əra zi və mə nə vi də yər lər 
ba xı mın dan bi zə da ha ya xın 
qar daş Tür ki yə dərs lik lə ri ilə 
Azər bay can dərs lik lə ri ni mü-
qa yi sə et mək, zən ni miz cə, həm 
müəl lifl  ər, həm də təh sil ic ti-
maiy yə ti üçün fay da lı olar.

Ha zır da Tür ki yə də is ti fa də 
edi lən “Türk çe” dərs lik komp-
lek ti “Dərs ki ta bı”, “Öğ ren ci 
ça lış ma ki ta bı”, “Öğ ret men kı-
la vuz ki ta bı”ndan, “Azər bay-
can di li” dərs lik komp lek ti isə 
“Dərs lik” və “Müəl lim üçün 
Me to dik Və sait”dən (MMV) 
iba rət dir. 

Əv vəl ki il lər də mək təb lər də 
“İş dəf tə ri”ndən is ti fa də edi lir-
di, bu da Tür ki yə təc rü bə sin də-
ki “Öğ ren ci ça lış ma ki ta bı”na 
uy ğun gə lir di. Son ra kı il lər də 
“İş dəf tə ri” dərs lik komp lek-
tin dən çı xa rıl dı. Onu da qeyd 
edək ki, Tür ki yə dərs lik lə rin də 
tap şı rıq lar ve ril mir. Şa gir din 
iş lə mə si üçün “Öğ ren ci ça lış-
ma ki ta bı” var. Bi zim təc rü bə-
miz də isə tap şı rıq la rın müəy-
yən his sə si dərs lik də, müəy yən 
his sə si isə “İş dəf tə ri”ndə qeyd 
olu nur du. Bu hal da qa rı şıq lıq 
ya ra dır dı. Odur ki, “İş dəf tə-
ri”nin ləğ vi mə sə lə si gün də mə 
gəl di.

7-ci si nif “Türk çe” dərs li yi 
181 saat üçün, 7-ci si nif 
“Azər bay can di li” dərs li yi 
isə 136 saat üçün nə zər də 
tu tu lub. “Türk çe” dərs li yi 
“Oku ma kül tü rü”, “Ata-
türk”, “Do ğa və ev ren”, 
“Mil li kül tür”, “Ki şi sel ge-
li şim”, “Za man ve me kan” 
ad lı 6 böl mə dən, “Azər-
bay can di li” dərs li yi “Fərd 
və cə miy yət”, “Hər sö zün 
bir ta le yi var”, “Ana tə-
biət”, “Ka mil li yə doğ ru”, 
“Də yər lə ri miz”, “İx ti ra lar 
və kəşfl  ər”, “Ki ta bın ta ri-
xi” ad lı 7 böl mə dən iba-
rət dir. 

Şa gird “Türk çe”də din-
lə mə mətn lə ri ni nə zə rə 
al ma dan 181 saat da 18, 
“Azər bay can di li”ndə 
MMV-də ki din lə mə mətn-
lə ri ni nə zə rə al ma dan 136 
saat da 37 mətn lə iş lə mə-
li dir. Bu xü su siy yət Türk 

dərs lik lə ri ilə iş lə yən müəl lim-
lə rin şa gird lər lə da ha ge niş və 
çox məşğul olmasına, stan dart-
la rın real laş dı rıl ma sı üçün da-
ha rən ga rəng, da ha çox sual və 
tap şı rıq lar dan is ti fa də et mə si-
nə şə rait ya ra dır. “Azər bay can 
di li” dərs li yin də isə mətn lə rin 
çox lu ğu dərs saat la rı nın bö-
lün mə sin də, nə zər də tu tu lan-
la rın hə ya ta ke çi ril mə sin də 
müəl lim lə rə ma ne olur. Tez-
tez də yi şən mətn lər şa gir din 
in for ma si ya la rı qav ra ma sı nı, 
mə nim sə mə si ni, stan dart la rın 
real laş dı rıl ma sı nı ən gəl lə yir.

“Türk çe”də din lə mə mətn lə-
ri nin real laş dı rıl ma sı na ay rı ca 
saat lar ay rı lıb, din lə mə mətn lə-
ri sis tem li şə kil də hər böl mə də 
bir mətn ol maq la “Öğ ret men 
kı la vuz ki ta bı”nda təq dim olu-
nub. “Azər bay can di li”ndə bu 
pro ses müəy yən qə dər qa rı şıq 
ve ri lib. Din lə mə mətn lə ri di gər 
mətn lər dən ay dın şə kil də fərq-
lən di ril mə yib, hə min məq səd lə 
ve ril miş mətn lə rə həm dərs lik-
də (mə sə lən, sə hi fə 21), həm də 
MMV-də (mə sə lən, sə hi fə 52) 
yer ay rı lıb. 

Din lə mə mətn lə ri nin ay rı ca 
təq dim olun ma sı on lar üzə rin-
də da ha sə mə rə li və sis tem li iş 
apar ma ğa, CD-lər dən is ti fa də 
et mə yə, dərs saat la rın dan da-
ha yax şı fay da lan ma ğa şə rait 
ya ra dar. Odur ki, təh lil, araş-
dır ma, müəl lim lər lə gö rüş və 
qiy mət lən dir mə nə ti cə lə ri nə 
nə zər sal dıq da din lə mə stan-
dart la rı nın uğur lu nə ti cə lə ri ni 
gö rə bil mi rik. Dü şü nü rük ki, 
dərs lik müəl lifl  ə ri və bu id-
diada olan lar dər sin təş ki lin də 
da ha çox fay da lı olan ən uğur-
lu dərs lik sis te mi for ma sın dan 
is ti fa də edə cək lər. 

“Türk çe”də hər böl mə də 5 
mətn ve ri lib. Bu mətn lər dən 
3-ü bi la va si tə dərs lə bağ lı, 2-si 
isə sər bəst oxu ma mət ni dir.

“Azər bay can di li” dərs li yin-
də “Türk çe” ilə nis bət də da ha 
az saat la rın ol ma sı na bax ma-
ya raq, mətn lə rin sa yı ki fa yət 
qə dər çox dur. De mə li, nə zər də 
tu tu lan tap şı rıq və stan dart la-
rın real laş dı rıl ma sı üçün vaxt 
ça tış ma zlığının əsas sə bəb-
lə rin dən bi ri və ən baş lı ca sı 
mətn lə rin çox lu ğu dur. 

“Türk çe” dərs li yi nin ən 
bö yük üs tün lü yü böl mə lər 
üz rə dərs saat la rı nın çox lu-
ğu na bax ma ya raq, mətn lə-
rin az lı ğı və sis tem li lik dir-
sə, di gər üs tün lü yü bu ra da 
hər böl mə da xi lin də ve ril-
miş mətn lə rin fərq li janr da 
ol ma sı dır. Mə sə lən, “Oku-
ma kül tü rü” böl mə sin də 
əsas mətn lər ki mi “Ke loğ-
lan”, “Son suz luk ki ta be vi” 
və “Ki tap say ğı sı” ve ri lib. 
Bi rin ci mətn şeir, ikin ci 
mətn dram əsə ri, üçün cü 
mətn he ka yə dir. Bu xü su-
siy yət “Türk çe”nin bü tün 
böl mə lə rin də sis tem li şə-
kil də da vam et di ri lir. 

Şa gird də ey ni böl mə 
üz rə ar dı cıl və sis tem li şə-
kil də he ka yə, təm sil, şeir, 
el mi-küt lə vi mətn lər, bioq-
ra fi k mə lu mat lar və s. janr-

lar vas tə si lə həm dün ya gö rüşü 
və in tel lekt, həm də ba ca rıq lar 
for ma laş dı rı lır. “Azər bay can di-
li”ndə isə bu böl gü fə sil lər üz rə 
ay rı lıb. I, III və V böl mə lər də ki 
mətn lər bə dii, II, IV və VI böl mə-
lər də ki mətn lər el mi-küt lə vi xa-
rak ter li dir. Şa gird hər də fə təx-
mi nən 20 saat müd də tin də ey ni 
tip li mətn lər lə iş lə miş olur. Bu 
da onun yo rul ma sı na, diq qə ti-
nin ya yın ma sı na sə bəb ola bi lər.

Ve ril miş mətn lə rin müəl lif-
lə ri ba xı mın dan da Tür ki yə 
dərs li yi Azər bay can dərs li yi ilə 
mü qa yi sə də da ha irə li ge dib. 
“Azər bay can di li” dərs li yi nin 
müəl lifl  ə ri için də ta nın mış si-
ma la ra çox az rast gə li nir. 

Bir çox hal lar da tər cü mə mətn-
lə rin dən və dərs lik müəl lifl  ə ri nin 
öz lə ri nin “bə dii ya ra dı cı lı ğı”ndan 
is ti fa də olu nub. Mə sə lən, “Son 
yar paq” (O.Hen ri), “Pol yan na” 
(Eleanor Por te), “Qa yıq da dörd 
nə fər” (Hal dun Ta ner), “Gür-
zə” (Yu ri Sot nik), “İş gü zar tək lif” 
(Mor li Kal la gen), “Al ter na tiv ener-
ji” (“Com mu nity and En vi ron-
ment” təş ki la tı nın və saiti əsa sın-
da) mətn lə ri tər cü mə mətn lə ri dir. 
Tər cü mə çi, elə cə də mü tə xəs sis və 
rəs mi qu rum tə rə fi n dən dərs lik də 
is ti fa də olun ma sı na və bə dii də yə-
ri nə rəy ve ri lib-ve ril mə di yi mə lum 
ol ma yan bu tər cü mə nü mu nə lə ri-
nin Azər bay can di li nin or ta mək-
təb lər də təd ri si üçün han sı də yə rə 
ma lik ol ma sı, şa gird də ana di li nə 
və mə də niy yə ti nə han sı his si və 
tər bi yə ni aşıla ma sı sual do ğu rur. 

Bun dan əla və, dərs lik də ki 
7 mətn Ra fi q Ələk bə roğ lu ya, 
1 mətn dərs lik müəl li fi  Ra fi q 
İs ma yı lo va aid dir. Şəx sən bir 
araş dı rı cı ki mi mə nə bu müəl-
lifl  ə rin ey ni, ya xud fərq li şəxs 
ol ma sı ma raq lı dır. Ki tab xa na 
və in ter net re surs la rın da cid di 
ax ta rış lar apar sam da , heç bir 
mə lu mat əl də edə bil mə dim. 

Tür ki yə dərs lik lə rin də isə və-
ziy yət ta ma mi lə fərq li dir. “Öğ-
ret men kı la vuz ki ta bı”nda hər 
bir mət nin müəl li fi , əsə rin xü su-
siy yət lə ri, müəl li fi n baş qa han sı 
bə dii əsər lə ri nin ol ma sı haq da 
la zım lı in for ma si ya lar ve ri lir. 

Ma raq lı və ən əsas mə sə-
lə bu dur ki, “Türk çe”də mətn 
müəl lifl  ə ri nin hər bi ri haq qın da 
in ter net re surs la rın dan is ti fa də 
et mək lə ki fa yət qə dər mə lu mat 
al maq müm kün dür. Və hə min 
şəxs lə rin hər bi ri nin ədə biy yat-
la ya xın dan və sis tem li şə kil də 
məş ğul ol duq la rı üzə çı xır. 

Ta nın mış Azər bay can ya zı çı-
la rı nın di li mi zin ifa də im kan la rı , 
xal qı mı zın mil li əx la qi-mə nə vi də-
yər lə ri  barədə yazdıqlarını özün-
də mü kəm məl şə kil də əks et di rən 
Azər bay can ədə biy ya tı nın  tü kən-
məz xə zi nə si “Azər bay can di li” 
dərs lik lə ri nin məz mu nun da və 
mətn tər ki bin də qə tiy yən özü nü 
gös tər mir. Bax ma ya raq ki, ku ri ku-
lum Azər bay can ya zı çı sı nın dil tə-
fək kü rü nün “Azər bay can di li”ndə 
əv vəl ki dərs lik lər dən da ha sə mə-
rə li şə kil də əks et dir mə si nə ge niş 
və hü dud suz im kan lar ya ra dır.
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Həbsxanada 
yazılmış
10 məşhur əsər 
Dün ya ədə biy ya tın da həbs xa na da ya zıl-

mış əsər lə rin sa yı az de yil. Am ma elə 
ədə bi nü mu nə lər də var ki, ya zıl dıq la-
rı öl kə lə rin sər həd lə ri ni çox dan aşıb. 

Ədə biy yat şü nas la rın fi k rin cə, hə min əsər lə rin ilk 
“on lu ğu” be lə dir:

10. Erix von Day ne ken. “Ul duz la ra qa yı dış”
Özü nü si vi li za si ya dan kə nar var lıq la ra və ast ro-

no mi ya ya həsr elə miş, Al lah ad lan dır dıq la rı mı zın 
əs lin də Ay adam la rı ol du ğu id diası ilə təd qi qat lar 
apar mış Day ne ken bu ki ta bı nı də lə duz luq və zəh-
mət siz qa zanc əl də et mək də təq sir lən di ri lib həbs xa-
na da ya tan da qə lə mə alıb.

9. Jan Ge ne. “Çi çək lə rin Mər yəm ana sı”
Jan Ge ne nin məh bəs yol daş la rın dan ka ğız-qə ləm 

ala-ala yaz dı ğı bu ro ma n bü töv bir nəs lə tə sir gös-
tər miş əsər lər dən sa yı lır. Cə miy yət də qə bul olun ma-
yan “üz də ni raq lar”ın, fa hi şə lə rin və di gər əx la qsız 
adam la rı n hə ya tın dan bəhs edən ro man in di də ma-
raq la oxu nur.

8. Mar tin Lü ter Kinq. “Bir min gem həbs xa na sın-
dan mək tub”

Zo ra kı lıq dan uzaq, dinc eti raz bil dir di yi nə gö rə 
həbs xa na ya sa lı nan Mar tin Lü ter Kin qin bir lik, bə-
ra bər lik və kö mək üçün din adam la rı na mü ra ciət 
for ma sın da yaz dı ğı bu mək tub və ya ma ni fest çox 
məş hur dur.

Son ra lar afo riz mə çev ril miş “Bir yer də  olan əda-
lət siz lik dün ya nın hər ye rin də əda lət siz li yə tə sir gös-
tə rir” söz lə ri hə min mək tub dan dır.

7. Os kar Uayld. “Də rin dən gə lən söz lər”
Oc kar Uayld 1895-ci il də ye ni yet mə lord Alf red 

Duq las la sev gi mü na si bə ti nə gö rə “Ri dinq” həbs xa-
na sı na düş müş dü. Onun hə min həbs xa na dan Alf re-
də yaz dı ğı mək tub sa hi bi nə çat ma sa da, son ra dan 
üzə çı xa rı lıb, ki tab şək lin də çap olun muş və əsl ün-
va nı na ye tiş miş di. Bu mək tub, əs lin də, bə dii əsər dir. 

Uayld duy ğu la rı nı be lə ifa də edir di: “Kə dər – sev-
gi dən baş qa istənilən toxunuşdan qa na yan bir ya ra-
dır; hər çənd ona sev gi nin əli to xu nan da da qa na yır, 
sa də cə əziy yət çək mir”.

6. Sə ba həd din Ali. “Al dır ma, kö nül”
Gör kəm li türk ya zı çı sı Sə ba həd din Ali bu şeiri ni 

Si nop həbs xa na sın da ya tan da qə lə mə alıb. Son ra lar 
şeir dil dən-di lə dü şüb, ya yı lıb və nəğ mə yə çev ri lib. 

5. Adolf Hit ler. “Mə nim mü ba ri zəm”
Al man fa şiz mi nin ba ni si Adolf Hit ler bu av to bioq-

ra fi k ki ta bın da özü nün ideolo ji gö rüş lə ri ni, hə yat 
ama lı nı, fəaliy yət pla nı nı qə lə mə alıb. İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə sin dən son ra ki tab qa da ğan olun sa da, za-
man öt dük cə dün ya nın bir çox dil lə ri nə tər cü mə edi-
lib və best sel le rə çev ri lib.

4. Boetius. “Fəl sə fə nin tə səl li si”
Məş hur ro ma lı fi  lo sof Boetius mü xa lif fi  kir lə ri nə 

gö rə mü ha ki mə olu nub və məh bə sə sa lı nıb. Məh kə-
mə də hətt  a onun özü nü mü da fi ə et mə si nə də im kan 
ver mə yib lər. Fi lo sof dü şün cə lə ri ni həbs xa na di var la-
rı ara sın da qə lə mə al ma ğa məc bur olub. İş gən cə lə-
rə mə ruz qa lıb dün ya sı nı də yi şən dən son ra yaz dı ğı 
qeyd lə rin mü kəm məl fəl sə fi  əsər ol du ğu ay dın la şıb.

3. Ma hat ma Qan di. “Mə nim hə ya tım”
Hin dis ta nın azad lı ğı uğ run da mü ba ri zə apar mış 

Ma hat ma Qan di nin dörd di var ara sın da qə lə mə al-
dı ğı “Mə nim hə ya tım” əsə ri tək cə av to bioq ra fi k sə-
ciy yə da şı mır. Qan di ki tab da in san azad lı ğı, müs tə-
qil lik, zo ra kı lı ğa söy kən mə yən mü ba ri zə yol la rı ilə 
bağ lı dü şün cə lə ri ni də bö lü şür.

2. Na zim Hik mət. “Ya tar Bur sa qa la sın da” 
Əqi də si nə gö rə mü ha ki mə olu nan bö yük türk şairi 

Na zim Nik mət bu şeiri ni ona acı yan Ca hit Sıt kı ki mi 
şair lə rə ca vab ki mi qə lə mə alıb. Son ra lar hə min şeir 
Na zi min poetik top lu la rı ndan bi ri nin adı na çev ri lib.

1. Mi gel de Ser van tes. “Don Ki xot”
İs pan ədə biy ya tı nın klas si ki Mi gel de Ser van te sin 

həbs xa na da yaz dı ğı “La-Manç lı ağıl lı za də gan Don 
Ki xot” əsə ri ədə biy yat ta ri xi nin ilk realist ro ma nı he-
sab olu nur. 

Əsər dün ya nın ək sər dil lə ri nə tər cü mə olu nub, Don 
Ki xot ob ra zı isə in san tə biəti nin ti pik nümunəsi ki mi 
gö tü rü lür və psi xo lo ji ka te qo ri ya ki mi qəbul olunur. 

Tərcümə və ədəbi əlaqələr şöbəsi

Hər bir ku-
r i  k u  l u m 
h a  z ı r  l a -
n a r  k ə n , 

ye ni proq ram lar tər-
tib edi lər kən bey nəl-
xalq təc rü bə yə mü ra-
ciət olun ma lı, nə ti cə və 
pers pek tiv lər ge niş təh lil 
edil mə li dir. La kin bu prak-
ti ka mil li ku ri ku lum la rın 
ha zır lan ma sın da müt ləq şə-
kil də is ti fa də edil mə mə li, 
mil li-mə nə vi də yər lər dən, 
təh si lin nailiy yət lə rin dən, 
ke çil miş yo lun uğur la rın dan 
bəh rə lən mə yo lu tu tul ma lı-
dır. Azər bay can da bu pro se-
sin han sı for ma və məz mun-
da ger çək ləş di ril mə si ay rı ca 
araş dır ma tə ləb edir.

lə ri ba xı mın dan da Tür ki yə 
dərs li yi Azər bay can dərs li yi ilə 
mü qa yi sə də da ha irə li ge dib. 
“Azər bay can di li” dərs li yi nin 
müəl lifl  ə ri için də ta nın mış si-
ma la ra çox az rast gə li nir. 

Bir çox hal lar da tər cü mə mətn-
lə rin dən və dərs lik müəl lifl  ə ri nin 
öz lə ri nin “bə dii ya ra dı cı lı ğı”ndan 
is ti fa də olu nub. Mə sə lən, “Son 
yar paq” (O.Hen ri), “Pol yan na” 
(Eleanor Por te), “Qa yıq da dörd 

7-ci sinif 
“Azərbaycan dili” 
dərsliyi və Türkiyə 
təcrübəsi

Arif ƏSƏDOV
Təhsil eksperti



Tə lə bə lik il lə rin də, ərəb 
di li ni öy rən di yi miz vaxt 
lin qa fon ci haz və pro-
yek tor lar ba rə də yal nız 

ki tab lar dan oxu muş duq. On da 
ço xu muz sinx ron tər cü mə çi lə ri 
ley lək lə rin gə tir di yi ni dü şü nür-
dük. Ne çə il lər son ra isə Qaf qaz 
Uni ver si te ti nin tər cü mə la bo ra to-
ri ya sın da sinx ron tər cü mə çi lə rin 
ne cə, ha ra da və kim lər tə rə fi n-
dən ye tiş di ril di yi ni əya ni şə kil də 
gör düm. Or ta mək təb lə bir ne çə 
ay əv vəl vi da la şan uşaq lar in di 
müasir tex ni ka ilə təc hiz olun muş 
otaq lar da ame ri kan ləh cə sin də 
səs lə nən dialo qa qu laq asır, qeyd-
lə ri ni ya zır və qız ğın mü za ki rə lər 
apa rır lar. Bu mü za ki rə lər də qav-
ra yı şı güc lən dir mək üçün ana di-
lin də da nış maq qə ti qa da ğan dır.

1993-cü il dən fəaliy yət gös tə rən 
Qaf qaz Uni ver si te ti Təh sil Na zir-
li yi nin ver di yi “pi lot ali mək təb” 
sta tu su sa yə sin də bir ne çə ye ni-
li yə im za atıb. Bu ra da qa baq cıl 
öl kə lər də uğur la sı naq dan çıx mış 
kre dit li təh sil sis te mi tət biq edi lir. 
Bi rin ci təd ris ilin də hə ya ta ke çi ri-
lən və doq quz ay da vam edən dil 
ha zır lı ğı ilə bir gə uni ver si tet də 
təh sil müd də ti beş il dir. Bu vaxt 
ər zin də tə lə bə lər iki və ya üç xa-
ri ci di li yük sək sə viy yə də öy rən-
mək im ka nı əl də edir lər. 

Təd ris pla nın da nə zər də tu-
tul muş əsas və əla və xa ri ci dil-
lər dən im ta han da tə ləb olu nan 
ke çid ba lı nı top la mış, TOEFL 
və bu na bən zər im ta han lar da 
mü va fi q şə ha dət na mə al mış tə-
lə bə lər bir ba şa II kurs da təh si lə 
baş la yır lar. 2002-2003-cü təd ris 
ilin dən eti ba rən Qaf qaz Uni ver-
si te ti ix ti sas fən lə ri nin in gi lis di-
lin də təd ri si nə start ve rib.

Elə hə min il lər də - 2004-2005 
təd ris ilin də - Qaf qaz Uni ver si te-
tin də tər cü mə böl mə si (in gi lis di li) 
də fəaliy yə tə baş la yıb. Er dal Ka-
ra ma nın rəh bər lik et di yi pe da qo-
ji fa kül tə nin tər ki bin də fəaliy yət 
gös tə rən tər cü mə bö lü mü uni ver-
si te tin ix ti sas lı tər cü mə çi lər ha zır-
la yan ye ga nə bö lü mü dür. Türk 
di li və ədə biy ya tı, in gi lis di li və 
ədə biy ya tı üz rə pe da qo ji kadr lar 
ha zır la yan ka fed ra lar dil və ədə-
biy yat müəl lim lə ri nə olan eh ti yac 
və zə ru rət dən ya ra nıb. 

Hə min iki bö lüm ix ti sas lı müəl-
lim və dil çi lə rin ha zır lan ma sı na 
xid mət edir. İn gi lis di li tər cü mə 
böl mə si nin məq sə di müasir döv-
rün tə ləb lə ri nə uy ğun ic ti mai-si-
ya si, iq ti sa di, el mi-tex ni ki, ədə bi 
və mə də ni möv zu lar da tər cü mə 
fəaliy yə ti ni hə ya ta ke çi rə cək pe şə-
kar mü tə xəs sis lər ha zır la maq dır. 

Tər cü mə ka fed ra sı nın rəh bə ri, 
do sent Nər mi nə Əli ye va de yir ki, 
bir il lik dil ha zır lı ğı na bax ma ya-
raq, dörd il ər zin də mü kəm məl 
tər cü mə çi ye tiş dir mək çox çə tin dir. 
İn gi lis di li or ta mək təb də la zı mi 
sə viy yə də öy rə dil mir, qə bul im-
ta han la rın da da şa gird lə rin ço xu 
tes ti əz bər lə yir, dil san ki vər di şə 
çev ri lir. Ha zır lıq pro se sin də şa-
gird lər ix ti sas yox, sə viy yə lər üz rə 
bö lü nür lər, çün ki doq quz ay ər zin-
də yal nız bü növ rə, ba za for ma laş-
dı rı lır. Hal bu ki tə lə bə uni ver si te tə 
gə lən də hər iki di li mü kəm məl 
bil mə li dir. Ma gist ra tu ra ya ümid 
bəs lə yən lər də ya nı lır lar, çün ki ma-
gist ra tu ra dil bi lik lə ri ni ar tır mır, 
aka de mik per so nal ha zır la yır.

Qeyd edək ki, Dil lər Uni ver-
si te ti nin mə zu nu olan Nər mi nə 
Əli ye va da ha son ra İn gil tə rə nin 
Vor vik Uni ver si te tin də “Di lin 
təd ris me to di ka sı” ix ti sa sı üz rə 
təh sil alıb. Xa ri ci di lin öy rə dil-
mə sin də söz ba lan sı nın va cib li-
yi ni vur ğu la yan xa nım Əli ye va 
ali mək tə bin və zi fə si nin söz yox, 
tex ni ka öy rət mək ol du ğu nu vur-
ğu la yır.

Tər cü mə bö lü mün də ba ka lavr 
pil lə sin də 143, ma gistr pil lə sin-
də 6 tə lə bə təh sil alır. Ka fed ra-
da beş müəl lim ça lı şır: Nər mi nə 
Əli ye va, Na tiq Adi lov,  Ət ra bə 
Gül, Nüs rət Şıx ba ba yev və Po-
lad Po la dov. On lar la ya na şı, saat 
he sa bı iş lə yən və baş qa uni ver si-
tet lər dən də vət olu nan ix ti sas lı 
kadr lar da var. Mə sə lən, bu ya-
xın lar da Dil lər Uni ver si te ti nin 
in gi lis di li tər cü mə si ka fed ra sı-
nın pro fes so ru Qı lınc xan Bay-
ra mov tə lə bə lə rə tər cü mə sa hə-
si nin tə ləb lə ri, tər cü mə çi lə rin 
üz ləş di yi çə tin lik lər, öl kə miz də 
tər cü mə nin ta ri xi ki mi möv zu-
lar da, elə cə də öz kar ye ra təc-
rü bə lə rin dən müəy yən ma raq lı 
mə qam lar la bağ lı mü ha zi rə oxu-
yub.

Tər cü mə bö lü mün də təh sil 
alan tə lə bə lər in gi lis və Azər bay-
can di li ilə ya na şı, 3 il ər zin də 
al man və ərəb di li ni  öy rən mək 
im ka nı na da yiyələniblər. Tər-
cü mə tə lə bə lə ri nə ikin ci dil ki mi 
ilk iki se mestr ərəb, son ra kı dörd 

se mestr isə al man di li təd ris olu-
nur. Tə lə bə iki se mestr təd ris olu-
nan ərəb di li ni baş lan ğıc, dörd 
se mestr ke çi lən al man di li ni isə 
or ta sə viy yə də öy rə nir. Ka fed ra 
mü di ri nin söz lə ri nə gö rə, on suz 
da ikin ci əc nə bi di li mü kəm məl 
öy rən mək müm kün ol mur, çün-
ki təd ris pro se sin də əsas diq qət 
in gi lis di li nin öy rə nil mə si nə ve-
ri lir: “Am ma ke çən il tə lə bə miz 
Tu ran Ağa ye va “Eras mus-Mun-
dus” proq ra mı ilə Al ma ni ya ya 
oxu ma ğa get miş di. O, de yir di ki, 
al man di li ona çox kö mək olub. 
Yə ni or ta sə viy yə də də ol sa, ikin-
ci dil öy rən mə yin heç ki mə zi ya-
nı yox dur”.

Tər cü mə bö lü mü nün üç tə lə-
bə si qar şı lıq lı mü ba di lə əsa sın da 
Tür ki yə nin məş hur  Ha cett  e pe 
Uni ver si te tin də bir se mestr ər-
zin də oxu maq im ka nı qa za nıb. 
Nər mi nə Əli ye va ol duq ca ma-
raq lı nüan sa to xu nur. Ka fed ra 
mü di ri bil di rir ki, tər cü mə ix-
ti sa sın da təh sil alan tə lə bə lə rin 
xa ric də təh sil və təc rü bə mə sə lə-
si bir qə dər çə tin dir. Çün ki uni-
ver si tet tə lə bə ni xa ri cə tər cü mə 
məq sə di ilə yox, yal nız dil ba-
za sı nı ar tır ma ğa, söz eh ti ya tı nı 
möh kəm lən dir mə yə gön də rə 
bi lir. Al man di li müəy yən mə na-
da tə lə bə nin da dı na ça tır, am ma 
al man di li han sı sə viy yə də ol ma-
lı dır ki, tə lə bə in gi lis dən al ma na, 
al man dan in gi li sə sə lis tər cü mə 
edə bil sin.

Dör dil lik proq ra mın ilk iki 
ilin də dil qa bi liy yət lə ri nin in ki-
şa fı, in gi lis  və Azər bay can dil 
qu ru luş la rı nın və mə də niy yət 
fərq lə ri nin öy rə nil mə si, tər cü-
mə pro se si nə aid fəaliy yət lə rin 
qiy mət lən di ril mə si is ti qa mə tin-
də dərs lər ke çi lir. Son iki il də isə 
da ha çox tət bi qi tər cü mə pro ses-
lə ri nə üs tün lük ve ri lir. Böl mə nin 
təd ris pla nı və fənn proq ram la rı 
ha zır la nan da bir sı ra xa ri ci öl kə-
lə rin və Azər bay ca nın mü va fi q 
ix ti sas sa hə sin də əl də olun muş 
zən gin təc rü bə si nə zə rə alı nır.

Seç mə fənn mə sə lə sin də ikin ci 
dil lə ya na şı, tə lə bə lə rə hü quq və 
məh kə mə sə nəd lə ri nin, iq ti sa di, 
si ya si və tib bi mətn lə rin, neft-
qaz ma te rial la rı nın tər cü mə si, 
idiom lar, ata lar sö zü və zər bi 
mə səl lə rin al ter na tiv va riant la rı-
nın öy rə dil mə si də tək lif olu nur.

Tə lə bə lər çox vaxt dərs lə ri ni sa-
kit şə rait də və kom pü ter ar xa sın da 
“Oxu za lı”nda ha zır la yır lar. Uni ver-
si te tin ki tab xa na sı bü tün ix ti sas la ra 
aid ki tab, jur nal və elekt ron və sait-
lər lə təc hiz olu nub. Tər cü mə bö lü-
mü nün rəh bə ri xa tır la dır ki, tək cə 

ötən il ər zin də uni ver si tet tər cü mə 
ix ti sa sı ilə bağ lı ki tab la ra beş min 
ma nat və sait xərc lə yib. Tə lə bə lə rin 
bu ki tab la ra, və sait lə rə ma ra ğı nə 
də rə cə də dir, onu de mək çə tin dir.

Yüz bal lıq sis tem lə apa rı lan 
qiy mət lən dir mə za ma nı tə lə bə-
nin se mestr ər zin də ha zır lı ğı, 
ye kun nə ti cə lə ri, da va miy yə ti və 
ən ma raq lı sı, dərs dən kə nar fəal-
lı ğı da nə zə rə alı nır. 

Dər sdən kə nar fəal lıq üçün Qaf-
qaz Uni ver si te tin də se çim im kan-
la rı ge niş dir. Uni ver si tet də tə lə-
bə lə rin fi  zi ki-mə nə vi in ki şa fı nın 
tə mi n olunması, asu də vax tı nın 
təş ki li üçün müx tə lif dər nək lər və 
klub lar ya ra dı lıb. Bunların arasında 
2007-ci il dən fəaliy yət gös tə rən “İd-
man dün ya sı”, gənc ya zı çı la r üçün 
“Ədə biy yat”, tə lə bə lər ara sın da 
eko lo ji təb li ğa tı və maarifl  ən dir mə-
ni güc lən di rən “Eko lo gi ya”, gənc 
ri ya ziy yat çı la rı birləşdirən “Pi” , 
xey riy yə çi lik mə də niy yə ti nin for-
ma laş ma sı na xid mət edən “Ha cı 
Zey na lab din Ta ğı yev” klub la rı var.

Tər cü mə bö lü mü tə lə bə lə ri üçün 
müx tə lif gö rüş lər ke çi ri lir, mü-
ha zi rə lər təş kil olu nur. Bö lü mün 
Azər bay can Gənc Tər cü mə çi lər 
As so siasi ya sı ilə əla qə lə ri ge niş-
dir. As so siasi ya üzv lə ri, pe şə kar 
tər cü mə çi lər tez-tez uni ver si tet də 
olur, tə lə bə lər də on la rın ke çir di yi 
fo rum lar da, təd bir lər də fəal iş ti rak 
edir. Tər cü mə bö lü mü nün  tə lə bə si 
El vin İb ra him za də AG TA-nın uni-
ver si tet lər üz rə koor di na to ru dur.

Hər il ap rel ayın da uni ver si-
tet də tə lə bə el mi konf ran sı ke çi-
ri lir və təd bir bey nəl xalq xa rak-
ter da şı yır. Dün ya nın müx tə lif 
uni ver si tet lə rin dən gə lən tə lə bə 
və müəl lim lər Qaf qaz Uni ver si-
te tin də gö rü şür, fi  kir mü ba di lə si 
apa rır və ün siy yət ya ra dır lar.

Tər cü mə bö lü mü de mək olar ki, 
hər ay ke çi ri lən bi lik və söz ya rış la-
rı ilə məş hur dur. Mə sə lən, bir ne çə 
gün ön cə bö lü mün 1-ci kurs tə lə bə-
lə ri ara sın da “Söz zən ci ri” ad lı ya rış 
ke çi ri lib. Bu ya rış ma lar da məq səd 
tə lə bə lə rin söz eh ti ya tı nın güc lən di-
ril mə si, söz lə rin oxu nuş və ya zı lı şı-
nın möh kəm lən di ril mə si dir.

Ley la ƏLİ YE VA
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Qafqaz Universiteti öz təcrübəsini bölüşür:

“Dörd ilə mükəmməl 
tərcüməçi yetişdirmək 
asan olmur”



Bü tün in san lıq yu xu da dı. Adi 
in sa nın yu xu dan oyan ma sı nın 
isə, bir kim sə yə fay da sı yox du. 

Nəs rəd din

***

Hər bir kə sin için də öz do ğu lu-
şu nu göz lə yən İsa Mə sih var.

Cə la ləd din Ru mi 

***

Bir tə xəy yül o bi ri tə xəy yü lü 
dəf edir, bir fi  kir o bi ri nə qi da 
ve rir…

Cə la ləd din Ru mi

***

Fi kir qu şu nun uçub Al la hın 
hü zu ru na çat maq qüd rə ti yox-
du.

Səədi

***

Al lah dan sa va yı hər şey bi zi 
yol dan az dı rır.

Cə la ləd din Ru mi

***

Müəy yən lik, yal nız bi zim gö-
rün məz aləm də gör dü yü müz iş-
lər dən ya ra nır.

Ba hud din

***

Hər müəl lim hə qi qə ti öz üsu lu 
ilə açır və yo xa çı xır

Fə rid əd-din Ətt  ar

***

Pey ğəm bər lə rin bə si rət gö zü, 
şüur dan ya yı nan la rı gör mək dən 
öt rü açıq dır.

Əl Qə za li

***

Dün ya, üs tü mə lək hüc rə lə ri 
ilə do lu al tı qat da ya ra dı lıb. Yer 
üzü bu qat la rın bi rin ci si di.  

Ba həd din

***

Özü nü üz tut du ğun yo lun son 
mən zi li nə – özü nə yö nəlt.

Əf təl əd-din Kə şa ni

***

Ru hən irə li ge dib ka mil lə şən-
lər, daim iç dün ya la rın da iş lə-
yən lər di.

İbn Ab bad

***

İz ti ra bı özün lə du ru lub safl  aş-
ma bil.

Ha fi z

***

Bal arı nın iy nə si nə də yər.

Cə la ləd din Ru mi

***

Elə ki, sən sə nə gə lən dərd-
bə la nı sidq-ürək lə qə bul et din, 
göy lə rin qa pı la rı üzü nə açı lar.

Cə la ləd din Ru mi

***

Qə bul Al lah dan dı.

Cə la ləd din Ru mi

***

Sev gi li min (Al la hın) is tə dik lə ri 
mə nim bü tün qəm-qüs sə mi, kə-
də rim yo xa çı xar dı.

Cə la ləd din Ru mi

***

Al çaq xis lət – fır tı na sı nı giz-
lin də sax la yan sax ta təm kin gö-
lü dü.

Cə la ləd din Ru mi

***

Ax ta ran qə zəb li di sə, de mək, 
da xi li işıq dan məh rum du.

Əl İs fa ha ni

***

Sən bil di yin dən də çox kö mə-
yə eh ti yac lı san.

Cə la ləd din Ru mi

***

Al la hı öz ye ga nə is tə yi nə çe vir. 
O sə bəb dən ki, ye ga nə öl məz və 
əbə di olan Odur.

Fə rid əd - din Ətt  ar

***

Siz tə xəy yü lü bü tün real lı ğı ilə 
gör dü nüz və on dan real lı ğa dön-
dü nüz.

Mən sur Həl lac

***

Al lah sə nə öz al çaq xis lə ti nin 
qi da sın dan im ti na et mək də yar-
dım çı ol sun.

İbn əl Hü seyn

***

Ci lo vu nu möh kəm sax la ki, eş-
şə yin yo lun dan az ma sın.

Cə la ləd din Ru mi

***

İn san lar dan mə nim sə di yi ni 
ya dın dan çı xart. Al lah dan mə-
nim sə di yin ol.

Cə la ləd din Ru mi

***

Ax maq ürə yin də: «Al lah yox-
du» - de yir.

Cə la ləd din Ru mi

***

Oxu du ğu və rəq də ya zı la nın 
mə na sı nı ha mı bil mir.

Ha fi z

***

Mə nim şeir lə ri mə Al lah mə na 
ve rir.

Cə la ləd din Ru mi

***

Bu dün ya - zə hər dir. Bu zə hə-
rin şə fa sı -  Al lah dır.

Cə la ləd din Ru mi

***

Al çaq xis lət o qə dər mü tə şək kil-
dir ki, on dan Al la hın kö mə yi ol-
ma dan qur tul maq müm kün de yil.

Qə dim su fi  kə la mı

***

Bax, ye rin tə kin dən göy lə rə uca-
lan bu ecaz kar rəq sə ta ma şa et...

Cə la ləd din Ru mi

***

Da vam lı səy lər və ça lış ma lar 
Ax ta ra na mə lək ha lı nı qa zan dı rar.

Fə rid əd-din Ətt  ar

***

Az-az adam lar alo vun or ta sın-
da otu ra bi lir lər.

Cə la ləd din Ru mi

***

Tər ki-in san lıq za hir lə əla qə si 
ol ma yan ru hi hal dır.

Hüc vi ri

***

Sən tək de yil sən. Al lah sə nin-
lə di. Sə nə gö rə dö yü şən lər var.

Cə la ləd din Ru mi

***

Al la hın «Ol» hök mün dən son-
ra bu Sö zün özün dən yax şı ol.

Cə la ləd din Ru mi

***

Mü ha ki mə et mək Şey ta nın 
vər di şi di, in sa nı o bi ri lə ri an la-
ma ğa im kan ver məz.

Cə la ləd din Ru mi

***

Ha fi z daim öz ya nar çı ra ğı nı 
Kainat ən gin lik lə rin də sax la ya-
caq və sə nin ru hu nu ila hi işı ğın 
ra hat lı ğı na qərq edə cək.

Ha fi z

***

Əgər  xi las ba rə də bu gün dü-
şün mür sü nüz sə, bəs nə vaxt dü-
şü nə cək siz? Bu zən cir lə ri bu gün 
qır ma ya caq sı nız sa,  nə vaxt qı ra-
caq sız?

Əl Qə za li

***

Bir də qa yıt və özü nü ya dı na sal.

Cə la ləd din Ru mi

***

Al çaq xis lə ti nin is tək lə ri ni dö-
nə-dö nə ye ri nə ye tir mə.

Cə la ləd din Ru mi

***

Xır da iş lər də ar dı çıl lıq bö yük 
iş lə ri mü kəm məl edir.

Cə la ləd din Ru mi

***

Siz hər bi ri niz ço ban sız və hər 
bi ri niz öz sü rü nü zə ca vab deh siz.

İbn Ərə bi

***

Ey Al la ha ina nan lar, Al la ha 
ina nır sı nız mı? 

Əl Qə za li

Tər cü mə: Afaq MƏ SUD
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***

Qədim sufilərin 
söylədikləri



  “Qo na ğa na zik bir si ni ver di-
lər. O, dər hal di kə lib bar daş 
qur du. Qa lan mü rid lər də ar-
vad lı-ki şi li di zi üs tə otur du-
lar. Mol la Sa dıq da diz çök-
dü. Şah ni gar xa nım bö yük 
təəc cüb lə qo na ğın as ta-as ta 
si ni çal ma sı na bax dı. Bir dən 
ki şi ya şı na uy ğun ol ma yan 
zil və mə la hət li səs lə oxu du. 
Otu ran lar onun sö zü nü bir 
ağız dan tək rar edib, yer lə rin-
də yır ğa lan dı lar. 

Ay ba ba, gö dək ba ba, 
Mey xa na ya ge dək ba ba. 
Şah ni gar xa nım ya nın da kı ar-

vad la rın da din gil də di yi ni gör-
dü. Ha mı tit rə mə li ki mi sil kə-
lə nir, as ta-as ta sa ğa-so la lən gər 
vu rur du. O nə edə cə yi ni bil mə-
di yin dən do nub ye rin də cə qal-
mış dı. Kim sə onun böy rü nə to-
xun du. “Mey xa na baş la nıb, sən 
ni yə oxu mur san?” - de yə pı çıl-
da dı. 

Şah ni gar xa nım heç nə an la-
mır dı. Ona elə gə lir di ki, sehr-
li bir alə mə düş müş dür. Səs lər 
get dik cə güc lə nir, ota ğa bo ğuq 
bir gum bul tu dü şüb, di va rı cin-
gil də dir di. 

Ha cı Əm rah əfən di qı zı şıb si-
ni ni da ha bərk dən dan qıl da dır, 
cu şa gə lib zil səs lə oxu yur du. 
Di var bo yu çöm bəlt mə otu ran 
mü rid lə rin saq qal la rı tər pə nir di. 
On lar gə ri li yay ki mi tit rə yir, sıç-
ra yıb or ta lı ğa atıl ma ğa him ax-
ta rır ki mi yer lə rin də güc lə qə rar 
tu tur du lar”.

Yə qin xa tır la dı nız – İs ma yıl 
Şıx lı nın  “Də li Kür”əsə rin dən-
dir. Re jis sor Hü seyn Se yid za də-
nin bö yük is te da dı sa yə sin də bu 
səh nə ey niad lı fi lm də us ta lıq la 
can lan dı rı lıb. Am ma biz uzun il-
lər fi lm də ki mey xa na məc li si nin 
han sı ənə nə dən doğ du ğu nu bil-
mə mi şik. Ro man da bu na müəy-
yən qə dər ay dın lıq gə ti ril sə də, 
ma hiy yət tam açıl mır. Bu gün kü 
ba xış bu ca ğın dan ya na şan da isə 
möv zu mü ba hi sə do ğu rur. Ta ri-
xi araş dı ran la rın da rəy lə ri bir-
mə na lı de yil. 

İs ma yıl Şıx lı nın oğ lu El-
çin Şıx lı de yir ki, ata sın dan 
bu məc lis lər ba rə də bə zi şey-
lər eşi dib: “Atam da nı şır dı ki, 
hə min dövr də Qa za xın bə zi 
kənd lə rin də hə qi qə tən də be-
lə məc lis lər qu ru lur muş. Ora 
qa dın lar da, ki şi lər də ge dər-
miş lər. Am ma məc lis lər də nə-
lər baş ver di yi ba rə də də qiq 
mə lu mat ol ma yıb. Ona gö rə 
də ro man da ya zı çı tə xəy yü lü-
nə yer ve ril mə si ver si ya sı da ha 
üs tün dür. Mol la Sa dıq Ca han-
dar ağa dan qi sas al maq üçün 
ki şi yə ya raş ma yan üsu la əl at-
ma lıy dı. Əsər də də, fi lm də də 
hə min məc lis əx laq sız lıq yu va-
sı ki mi təq dim olun ma lıy dı”.  

Bəs ya zı çı ta ri xi
ad lar çə kib sə?..

İs ma yıl Şıx lı əsər də Se yid Ni-
ga ri nin adı nı çə kib və bu məc li si 
onun mü rid lə ri nin qur du ğu nu 
qeyd edib. Ona gö rə də, zən ni-
miz cə, Azər bay can da ke çi ri lən 
su fi  məc lis lə rin də nə lər baş ver-
di yi ni araş dır ma ğa də yər. 

Əv vəl cə baş la yaq Azər bay-
can da da ha çox məş hur olan, 
elə İs ma yıl Şıx lı nın da əsər də 
adı nı çək di yi Se yid Ni ga ri dən 
və onun mü rid lə ri nin ke çir di yi 
məc lis lər dən. 

Se yid Ni ga ri Qa ra ba ği nin 
araş dı rı cı sı, fi  lo lo gi ya üz rə fəl sə-
fə dok to ru Nə za kət Məm məd li: 
“Möv lə vi tə ri qə tin də rəqs edən 
dər viş lə rin mu si qi li mə ra sim lə-
ri ni, yə ni sə ma məc lis lə ri qur-
maq ənə nə si var. Dua edi lir, zikr 
olu nur və ila hi məz mun lu şeir-
lər, qə zəl lər oxu nur. Şə rab dan 
da nı şıl ma sı na gə lin cə, adi şə rab 
nə zər də tu tul mur, mü ri di vəh-
də ti-vü cu da, Al la ha qo vuş du ran 
ila hi mey dən söz açı lır. Hə min 
məc lis lər də ila hi mu si qi səs lə nir, 
ila hi məz mun lu qə zəl lər oxu nur. 
İn sa nın mə nə viy ya tı nı zən gin-
ləş di rən, onu ali hə qi qət lər dən 
xə bər dar edən şeir lər de yi lir. 
Şeir lər xü su si ritm və avaz la ifa 
olu nur. Axır da da pey ğəm bə rə, 
onun əs ha bə lə ri nə dualar oxu-
nur, məc lis ye kun la şır. Sə ma 
məc lis lə ri nə hər adam bu ra xıl-
mır. Gə rək bu na mür şid ica zə 
ve rə”.

Məc lis lər də əx la qa zidd
hə rə kət lər olub mu?

Nə za kət Məm məd li de yir ki, 
ol ma yıb: “Ora da Se yid Ni ga ri-
nin, di gər nəq şi bən di şair lə rin 

qə zəl lə ri ni oxu ya-oxu ya ahəng lə 
rəqs edir di lər. Di nə, əx la qa zidd 
heç bir hə rə kə tə yol ve ril mir di. 
Qa dın lar la ki şi lər ara sı na pər də 
çə ki lir di. Söz süz, hər tə ri qə tin 
ba til tə rə fi  də olur. Ya lan çı mol-
la lar, fı rıl daq çı din xa dim lə ri din 
adın dan sui-is ti fa də edib lər. Bə-
zi əx laq sız adam lar öz hə rə kət-
lə ri ni pər də lə mək üçün müx tə lif 
yol la ra əl atıb lar. An caq bu, o 
de mək de yil ki, nəq şi bən di və ya 
Se yid Ni ga ri mü rid lə ri o sa yaq 
dav ra nıb lar”. 

Ni ga ri ni ni yə
“vu rub lar”? 

Nə za kət Məm məd li de yir ki, 
nü fuz lu se yid lə ri, din xa dim lə-
ri ni xalq ara sın da göz dən sal-
maq so vet hö ku mə ti nin si ya sə ti 
olub: “Qə ti şə kil də de yə bi lə rik 
ki, nəq şi bən di tə ri qə tin də əx la-
qa zidd heç bir əmə lə, hə rə kə-
tə yol ve ril mə yib. Se yid Ni ga ri 
bö yük bir öv li ya dır, kə ra mət 
sa hi bi dir, nə sil şə cə rə si İmam 
Hü sey nə ge dib çı xan bir şəx siy-
yət dir. Ni ga ri nin də tən qid hə-
də fi  fı rıl daq çı mol la lar, din dən 
gə lir məq sə di ilə is ti fa də edən 
in san lar olub. 

Mə lum dur ki, so vet ha ki miy-
yə ti mil li mə sə lə lər də çar döv-
rü nün si ya sə ti ni da vam et di rib. 
Se yid Ni ga ri mil li-azad lıq, ci had 
ide ya sı nı irə li sür dü yü nə gö rə 
çar hö ku mə ti tə rə fi n dən tə qib 
olu nub. 

Şeyx Şa mil hə rə ka tı nın ideolo ji 
tə mə lin də Se yid Ni ga ri nin mür şi-
di, nəq şi bən di tə ri qə ti nin gör kəm-
li nü ma yən də lə rin dən bi ri olan İs-
ma yıl Şir va ni nin tə li mi du rur du. 
Şeyx Şa mi lin, Şeyx Mə həm məd 
Ya raq lı nın, mü ri dizm hə rə ka tı 
baş çı la rı nın ha mı sı nın müəl li mi 
və us ta dı İs ma yıl Şir va ni idi. On-
lar Kür də mir də İs ma yıl əfən di-
dən tə lim al mış, son ra Da ğıs ta na 
qa yı dıb mü ba ri zə yə qo şul muş du-
lar. Se yid Ni ga ri şeir lə rin də Şeyx 
Şa mi lə işa rəy lə de yir di: 

Mər di-mər da nə o qap lan si fə ti
  Mos kof ilə 
Ey lə mək cən gü-cə dəl
 şi rü-Da ğıs ta na dü şər”. 
Folk lor İns ti tu tu nun şö bə mü di-

ri Ağa ver di Xə li lov da su fi  ayin lə-
rin də heç bir qey ri-əx la qi mə qam 
ol ma dı ğı nı de yir: “Bir sı ra qə dim 
mə ra sim lər son ra lar də yi şik li yə 
uğ ra yır, müx tə lif ənə nə lə rə trans-
for ma si ya olu nur və on la rın için də 
ya şa yır. Su fi  ayin lə ri nə də xal qın qə-
dim mə ra sim lə ri ötü rü lüb, böl gə lər 
üz rə ay rı-ay rı for ma la rı gə lib ça tıb. 

Qey ri-əx la qi hə rə kət lə rin yer al-
dı ğı məc lis lə rə gə lin cə, bu, lo kal ha-
di sə dir və müəy yən əra zi ilə bağ lı 
olub. Əx la qa zidd baş qa sə bəb lə ri 
də ola bi lər, am ma bu sə bəb lər tə-
səv vüf dən qay naq lan mır. Tə səv-
vüf prak ti ka sı nın əsas yü kü so sial 
yö nüm lü dür, cə miy yə tə əx la qi də-
yər lə ri təl qin edir və on la rı bir növ 
po pul yar laş dı rır”.

Bəs şə rab?.. 
Ağa ver di Xə li lov de yir ki, əl-

bətt  ə, mü səl man cə miy yə ti üçün 
şə rab ha ram sa yı lır: “Am ma me-
yin tə səv vüf də ki mə na sı ilə adi 
iç ki ara sın da heç bir əla qə yox dur. 
Mey məc lis lə ri, mey xa na lar tə səv-
vüf dən ön cə də olub”.  

Fəl sə fə elm lə ri dok to ru Kö nül 
Bün yad za də isə tə ri qət lə rin is la-
ma gö rə təh rif xa rak te ri da şı dı-
ğı nı vur ğu la yır: “Hə min təh ri fi n 
nə ti cə si ola raq tə ri qət ayin lə rin də 
is lam dan kə na ra çı xan mə qam lar 
da yer alıb. Mə sə lən, Qu ran oxu-
maq əvə zi nə, mah nı-şeir oxu nub, 
eşq dən bəhs olu nub. Düz dür, bu-
nu ila hi eşq ki mi izah edib lər... 
Azər bay can da ke çi ri lən ox şar 
məc lis lər haq qın da da bu nu de-
mək olar. Hə min tə ri qət lər za man 
öt dük cə is lam prin sip lə rin dən kə-
na ra çı xıb lar. Bəl kə də han sı sa təd-
qi qat çı ora da müs bət tə rəfl  ər ta pa 
bi lər. Am ma kö kün dən araş dı ran-
da mə lum olur ki, əx la qa zidd hə-
rə kət lər lə mü şa yiət olu nan mə ra-
sim lər güc lü təh ri fə mə ruz qal mış 
su fi -sə ma məc lis lə ri dir. 

Əv vəl lər hə min məc lis lər də 
is la mi də yər lər üzə rin də qu-
rul muş ümu mi su fi  prin sip lə ri 
apa rı cı rol oy na yır dı sa, get dik-
cə tə ri qət lə rin sa yı art dı, hər 
tə ri qə tin ba şın da öz mür şi di 
dur du. Hər mür şid də öz prin-
sip lə ri ni müəy yən ləş di rib tət biq 
et di. Be lə lik lə, Qu ra ni-Kə rim dən 
qay naq la nan də yər lər ay rı-ay rı 
şəxs lə rin ira də si ilə də yiş di ril di. 
İs lam ye ga nə din dir ki, Al lah la 

bən də ara sın da pey ğəm bər dən 
baş qa va si tə çi ta nı mır. Mür şid-
lər isə Al lah la bən də ara sın da 
bir növ ye ni va si tə çi yə çev ril di-
lər. Tə ri qə tə qo şu lan mü rid ilk 
növ bə də mür şi di nə bən zə mə li, 
onun de di yi ilə otu rub-dur ma lı, 
nə ha yət, mür şi di ica zə ve rər sə, 
Al la ha üz tut ma lı dır”. 

Qo ca man ağa cın
“bic” şi til lə ri

Kö nül Bün yad za də nin söz lə-
ri nə gö rə, su fi zm adın dan is ti-
fa də edən fı rıl daq çı lar da olub: 
“Bö yük su fi  mü tə fək ki ri Cü neyd 
Bağ da di ye ni baş la yan mü rid lə-
rin sə ma məc lis lə ri nə da xil ol ma-
sı nı qə ti qa da ğan elə miş di. He sab 
olu nur du ki, bu, çox ağır məc lis-
dir, ila hi hik mə ti qə bul et mə yə, 
onun tə si ri al tın da tab la ma ğa 
cid di ha zır lıq və ira də la zım dır”. 

Bəs xalq ara sın da “Tu man tök-
dü” ad lan dı rı lan məc lis lə rin su-
fi zm lə əla qə si var mı?     

Kö nül Bün yad za də de yir ki, 
be lə məc lis lə ri tə səv vü fə aid elə-
mək düz de yil: “Hər çənd hə min 
məc lis lə rin də kö kü han sı sa su fi  
tə ri qə ti nə ge dib çı xır. An caq nə-
zə rə al saq ki, su fi  tə ri qət lə ri ara-
sın da bi dət hal la rı həd dən ar tıq 
çox olub, on da hə min məc lis lə-
rin adı nı elə öz şeyx lə ri ilə bağ-
la maq da ha də qiq olar. Yə ni be lə 
məc lis lər bə zən qo ca man ağac-
la rın kö kü üzə rin də bi tən “bic” 
şi til lə rə bən zə yir”.
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rul muş ümu mi su fi  prin sip lə ri 
apa rı cı rol oy na yır dı sa, get dik-
cə tə ri qət lə rin sa yı art dı, hər 
tə ri qə tin ba şın da öz mür şi di 
dur du. Hər mür şid də öz prin-
sip lə ri ni müəy yən ləş di rib tət biq 
et di. Be lə lik lə, Qu ra ni-Kə rim dən 
qay naq la nan də yər lər ay rı-ay rı 
şəxs lə rin ira də si ilə də yiş di ril di. 
İs lam ye ga nə din dir ki, Al lah la 
şəxs lə rin ira də si ilə də yiş di ril di. 
İs lam ye ga nə din dir ki, Al lah la 
şəxs lə rin ira də si ilə də yiş di ril di. 

Eyş-işrət,
yoxsa ilahi eşq?

“Dəli Kür”dəki meyxana
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“Onun əşyalarını bir 
yerə toplayacağıq”

Sev da Ta hir li Ba kı da Sa bi rə 
mu zey ya rat maq is tə dik lə ri ni de-
yir. Bu ide ya Sev da xa nı mın ata sı 
Məm məd sə lim Ta hir za də yə məx-
sus olub, an caq onu ger çək ləş-
dir mə yə öm rü yet mə yib: “Mir zə 
Ələk bər Sa bi rə aid əş ya la rı, haq-
qın da ya zı lan ki tab la rı bir mə ka-
na top la ma ğa ça lı şı rıq. Çox is tər-
dik, Ba kı da Sa bi rin mu ze yi ol sun. 
Atam hətt  a ya şa dı ğı mız evi Sa bi rin 
mu ze yi üçün ba ğış la ma ğa da ha-
zır idi. Öy rən miş di ki, ba bam bir 
müd dət bi zim mə həl lə də ya şa yıb. 
Da nı şı lan lar dan hətt  a be lə mə lum 
olur du ki, Sa bir məhz bi zim bi na-
da qa lıb. Hə min bi na da cə mi üç ev 
olub. Ona gö rə atam hə mi şə de yir-
di ki, bö yük eh ti mal la Sa bir məhz 
bi zim mən zil də ya şa yıb. 

Atam çox er kən yaş da ata sı nı, 
qı sa müd dət son ra ana sı nı iti rib. 
Onu ba cı sı bö yü düb  və hə mi şə 
ona ata sın dan, ana sın dan da nı-
şıb, ata mın on la rı unut ma sı na 
im kan ver mə yib. 

Mir zə Ələk bər Sa bi rin elekt ron 
mu ze yi ni ya rat ma ğı da dü şü nü-
rük. İn di tex no lo gi ya əs ri dir. Hər 
han sı eks po na ta uzaq məm lə kət-
dən gə lib bax ma ğa eh ti yac qal mır”. 

“Qü sur lar
adi ləş mə sin...”

Söh bət za ma nı fon dun fəaliy-
yət is ti qa mət lə ri və gör dü yü iş lər-
lə ma raq lan dıq. Sev da Ta hir li nin 
söz lə ri nə gö rə, fon dun əsas qa yə si 
mil li də yər lə rə sa hib çıx maq, on la-
rın təb li ğa tı nı apar maq dır. Özü də 
da ha çox gənc lər lə iş lə mə yi məq-
səd se çib lər: “Cə miy yə tin apa rı cı 
qüv və si gənc lər dir. On la rın doğ-
ru is ti qa mət lən mə si, düz gün yo la 
kök lən mə si bü töv lük də top lu mun 
gə lə cə yi nin müs bət səm tə yö-
nəl mə si de mək dir. Bu ba xım dan 
gənc lə rə mil li də yər lə ri mi zi aşı la-
ma ğı va cib he sab edi rik. İlk ad dı-
mı mız baş lı ca mil li də yər lə ri miz-
dən bi ri nin - di li mi zin tət bi qin də 
yol ve ri lən qü sur la rın araş dı rı lıb 
ic ti mailəş di ril mə si, cə miy yə tin 
diq qə ti nə çat dı rıl ma sı ol du. Mo-
ni to rinq lər apar dıq. Nə ti cə lə ri ni 

te le vi zi ya lar da, mət buat da, so sial 
şə bə kə lər də yay dıq və bu iş da-
vam edir. Aş kar la dı ğı mız qü sur la-
rı so sial şə bə kə lər də pay la şı rıq, bu 
isə bö yük ma ra ğa və mü za ki rə lə rə 
sə bəb olur. Bi lir siz, nöq san lar əv-
vəl cə göz dən ya yı nır, vaxt öt dük-
cə isə adi lə şir. Gə rək qü sur lar adi-
ləş mə sin”.

İx ti sas ca bioloq olan, uzun 
müd dət dir Ba kı Döv lət Uni ver-
si te tin də ix ti sa sı üz rə dərs de yən 
Sev da Ta hir li Azər bay can di li nə 
diq qə ti nin sə bə bi ni be lə izah edir: 
“Doğ ru dur, mən ix ti sas ca fi  lo loq 
de yi ləm. Am ma ana di li mi sa də 

bir və tən daş ki mi çox se vi rəm. 
Te le vi zi ya və ra dio ve ri liş lə rin də, 
elekt ron və çap mət buatın da di li-
miz ero zi ya ya uğ ra dı lır. Biz bu nu 
bə zən göz dən qa çı rı rıq. 

Bi ri var ağ fo nun üzə ri nə qa ra 
fon ya pış sın - bu nu dər hal hiss 
elə mək olur. Bi ri də var ağın üzə-
ri nə dam cı-dam cı qa ra lə kə düş-
sün - bu nu bə zən gec gö rür sən, ya 
da gö rüb əhə miy yət ver mir sən. 

Mə sə lən, di li miz də ar tıq “xoş-
bəxt lik” sö zü nün əvə zi nə “xoş-
bəxt çi lik”, “na ra hat lığ”ın ye ri nə 
“na ra hat çı lıq” ya zır və de yi rik. 
Bir də fə tə lə bə lə rim dən bi ri “dəx-
li si yox dur” ifa də si iş lət di. Ona 
irad tut dum ki, di li miz də “dəx-
li si” sö zü yox dur. Ümu miy yət lə, 
gə rək iki azər bay can lı söh bət lə-
şən də öz di lin də da nış sın. Am ma 
bə zən baş qa dil lər də, o cüm lə dən 
rus di lin də da nı şır lar. San ki öz-
lə ri ni gös tə rir lər. Te le vi zi ya la rı-
mız da da apa rı cı lar rus kəl mə lə-
ri iş lə dir lər. Biz be lə hal la rın qə ti 
əley hi nə yik”.

Fon dun apar dı ğı mo ni to rinq lə-
rin nə ti cə lə ri ilə ta nış ol duq, Sev-
da xa nım dan dil də ki “pa ra zit” 
söz lər lə ne cə mü ba ri zə apar ma lı 
ol du ğu mu zu so ruş duq. De yir, 
hər şe yi qı sa müd dət də həll elə-
mək üçün sa va şa çıx ma ğa bəl kə 
də eh ti yac yox dur: “Əgər bir şe-
yi se vi rik, onu itir mək dən qor-
xu ruq sa, ən əv vəl onu qo ru ma-
ğa ça lış ma lı yıq. Di li mi zə də be lə 
mü na si bət gös tər mə li yik. Gə rək 

ailə də öv lad la rı mı zın dil du yu-
mu na, ana di li ni sev mə si nə xü su-
si diq qət ye ti rək. Çün ki son ra gec 
olur – yad dil lə ri son ra dan öy rən-
mək müm kün dür, am ma doğ ma 
dil gə rək kör pə lik dən öy rə nil sin.  

Gə lin ba xaq, in di ana lar lay la 
de yir mi? Bi zim vax tı mız da nə-
nə lər, ba ba lar na ğıl lar da nı şır dı. 
Mil li ru ha na ğıl lar dan, lay la lar-
dan gə lən ele ment lə ri son ra kı 
il lər də heç bir va si tə ilə qa ta bil-
mi rik. Di lin ko lo ri ti məhz uşaq 
çağ la rın da mə nim sə ni lir. Bu na 
gö rə də ba la la rı mı za na ğıl, das-
tan, ba ya tı öy rət mə li yik. 

Bir çox la rı bə dii ədə biy yat oxu-
mur. Nə ti cə də söz ba za la rı nın ka-
sad lı ğı özü nü bü ru zə ve rir. Hətt  a 
mət buat da ge dən ya zı lar la ta nış 
olan da gö rür sən ki, bə zi jur na list-
lə rin söz ba za sı çox məh dud dur. 
200-300 söz eh ti ya tı olan bi ri oxu-
cu la ra di li mi zin zən gin li yi ni ne cə 
çat dı ra bi lər?!”

Sa bi rin şeir lə ri
oğur la nıb

Da ha son ra Sev da xa nım bi zi 
Mir zə Ələk bər Sa bi rə aid eks po-
nat lar la ta nış elə di.  Şairin ya şa-
dı ğı evin, sa bun bi şir mək üçün 
is ti fa də et di yi ema lat xa na nın 
ma ke ti ni gös tər di. De di yi nə gö-
rə, Sa bi rin evin də olan bü tün de-
tal lar bu ma ket də ək si ni ta pıb: 
“Bu, Sa bi rin ya şa dı ğı evin ma ke-
ti dir. Şa ma xı da onun iki mər tə bə 
ev mu ze yi var. An caq ba bam heç 
vaxt o ev də ya şa ma yıb. Ba ba mın 
iki mər tə bə evi ol ma yıb. Hə min 
evi 1970-ci il lər də bir mər tə bə ti-
kib lər, son ra bü tün eks po nat la-
rı yer ləş dir mək və da ha ba xım lı 
mə kan ya rat maq üçün bir mər tə-
bə də ar tı rıb lar. Ye nə de yi rəm, o 
evin ba ba ma heç bir dəx li yox dur. 

Sa bi rin hə qi qi evi Şa ma xı da kı 
zəl zə lə vax tı da ğı lıb. Da ğın tı la-
rın şək li mu zey də var. Bu ma ket-
də isə gör dü yü nüz hər bir de tal 
onun öz evin dən gö tü rü lüb. Ba-
xın, ta van dan be şik ası lıb. Hə min 
be şik ata mın be şi yi dir. Atam do-

ğu lan da ba bam hə yət də bir ağac 
əkib. Hə min ağac da ma ket də dir. 
Di gər ti ki li isə ba ba mın sa bun bi-
şir di yi ema lat xa na dır. Ti yan lar 
da ol du ğu ki mi yer ləş di ri lib”. 

“Hop hop na mə”nin ta rix çə sin-
dən da nı şan şairin nə və si əs lin-
də bu top lu nun gü nü mü zə gə lib 
çıx ma sı nın tə sa dü fə bağ lı ol du-
ğu nu söy lə yir. Sən de mə, bu iş də 
Sa bi rin qı zı Sə riy yə sol ta nın xü su-
si ro lu var mış: “Yə ni “Hop hop-
na mə”nin bu gü nün oxu cu su na 
gə lib çıx ma sı şairin qı zı nın xid-
mə ti dir. Bir də fə bi bim gə lir evə, 
gö rür ata sı bi kef dir. Hə min vaxt 

bi bim ailə liy miş. Ata sın dan kef siz-
li yi nin sə bə bi ni so ru şur. Mir zə də 
şeir lə rin dən iba rət ki tab çı xar maq 
is tə di yi ni, an caq pu lu çat ma dı ğı nı 
de yir. Bu söh bət dən üç-dörd gün 
son ra qı zı əlin də bir boğ ça ata evi-
nə gə lir. Ba ba mın qar şı sın da boğ-
ça nı açır, içə ri sin də ki qı zıl la rı ona 
ve rib de yir ki, ki ta bı müt ləq çap 
et dir. Əl bətt  ə, Sa bir əv vəl cə ra zı-
laş mır. An caq qı zı nın tə ki din dən 
son ra qı zıl la rı gö tü rür. 

Son ra mə lum olur ki, ki ta bın 
ça pı na bu qı zıl lar da bəs de yil. 
On da Sa bir qı zı ilə bir lik də şeir-
lə ri se çir. Bi rin ci ki tab üçün bə zi 
şeir lər dən im ti na et mə li olur lar. 
An caq Sa bi rin səh hə tin də ya ra-
nan prob le mə gö rə ki ta bın ça pı 
ya rım çıq qa lır. Bir növ baş qa rı şır 
və ki tab ar xa pla na ke çir. 

Ba bam rəh mə tə ge dən də evə 
bir qa dın mol la gə lir. Gü man olu-
nur ki, onu öy rə dib gön də rib miş-
lər. Hə min qa dın de yir ki, gə ti rin 
Mir zə nin mər si yə lə ri ni, elə onun 
mər si yə lə rin dən oxu yaq. Şeir-
lə rin top lan dı ğı boğ ça gə ti ri lir, 
mol la mər si yə lə ri gö tü rüb yas 
məc li sin də oxu yur. Məc lis da ğı-
lan dan son ra ba xır lar ki, boğ ça 
yox dur. Boğ ça nın son ra kı ta le yi 
isə mə lum de yil. “Hop hop na-
mə”nin bir üzü Sə riy yə sol tan da 
ol du ğu na gö rə qa lıb. Atam ba cı-
sı nın qəb ri nin üs tü nə bu söz lə ri 
yaz dı rıb: “Sa bi rin se vim li qı zı və 
“Hop hop na mə”nin xi las ka rı Sə-
riy yə sol tan”.

“Cüt çü”nün ma raq lı 
ta rix çə si

Sev da xa nım Sa bir haq qın-
da cə miy yət də for ma laş mış bə zi 
səhv fi  kir lər dən na ra hat lıq ke çir-
dik lə ri ni bil di rir: “Çox vaxt de-
yir lər, Sa bir ka sıb olub. Atam bu 
yan lış lı ğa daim eti raz edir di. De-
yir di ki, bi zim ev də hə mi şə büz-
düm boz ba şı bi şir di. 

Hətt  a ba ba mın sa bun bi şi rib 
sat ma sı nı da fa ciəyə çe vi rir lər. 
Axı sa bun bi şi rib sat maq biz nes 
nö vü, Sa bir də, ne cə de yər lər, 
biz nes men idi. Öm rü nün so nu na 
ya xın xəs tə li yi uc ba tın dan mad di 
du ru mu bir az pis ləş miş di. Bu da 
mə lum mə sə lə dir, xəs tə olan da 

iş lə yə bil mə yib, hə ki mə, da va-
dər ma na pul la zım olub. 

Sa bir dü ka nı nı sa tıb hə min pu la 
Şa ma xı da mək təb aç mış adam dır. 
Şa ma xı dan Ba kı ya isə təz yiq lər-
dən bez di yi nə gö rə üz tu tub. Ba-
bam həm də yax şı müəl lim olub, 
Ba la xa nı mək tə bin də uzun müd-
dət dərs de yib. Hətt  a de yi lə nə gö-
rə, o dövr də Sa bi rin dərs lə ri nin 
eff  ek tiv li yi ni gö rən va li deyn lər 
uşaq la rı nı baş qa mək təb lər dən 
çı xa rıb onun ya nı na apa rır mış-
lar. Yax şı iş lə di yi nə gö rə mək təb 
mü di riy yə ti onun maaşı na 20 ma-
nat əla və edib miş. Hə min 20 ma-
nat in di ki pul la ye tə rin cə bö yük 
məb ləğ dir. Heç maaşı al ma say dı 
be lə, ailə si ni 20 ma nat la do lan dı-
ra bi lər di”. 

“Cüt cü” şeiri nin də ma raq lı 
ta rix çə si var mış. Şeir Sev da xa-
nı mın ata sı nın do ğu mu ilə əla-
qə dar ya zı lıb mış: “Ba ba mın 11 
öv la dı olub. Am ma o dövr də az-
yaş lı uşaq la rın ölü mü adi hal idi. 
Sa bi rin uşaq la rı kör pə-kör pə tə-
ləf olur muş. İlk öv la dı da oğ lan-
mış, an caq çox ya şa ma yıb. Atam 
isə so nun cu öv la dı idi. Sa bir oğ lu 
ol ma sı niy yə ti ilə qur ban de yir. 
Atam dün ya ya gə lən dən son ra 
sə hər tez dən qur ban kəs mə yə ge-
dən də gö rür ki, bir nə fər tar la da 
yer şum la yır. Elə yol da ca o şeiri 
ya zır. Şeir də ki nik bin ruh ora dan 
qay naq la nıb”. 

Röv şən  DAN YE Rİ

“Babamın elektron 
muzeyini yaradacağıq”

Mirzə Ələkbər Sabirin nəvəsi: 

“Onun əşyalarını bir 

İ
ki il ön cə fəaliy yə tə baş-
la mış, bu ya xın lar da, tə-
zə bi na ya köç müş Mir zə 
Ələk bər Sa bir Fon du nun 

rəh bə ri, şairin nə və si Sev-
da Ta hir li be lə bir fon dun 
çox dan ya ran ma lı ol du ğu nu 
dü şü nür. Am ma vaxt-və də 
2012-ci il də ta ma ma ye tib. 
Hə min il bö yük sa ti ri kin 150 
il li yi idi. 
Pre zi den t İl ham Əli yev 2009-
cu il də Mir zə Ələk bər Sa bi-
rin və fa tı nın 100, do ğu mu-
nun 150 il li yi ilə bağ lı bir 
sı ra təd bir lə rin ke çi ril mə si 
haq da Sə rən cam im za la dı. 
Şairin yu bi le yi Ru si ya da, 
Krım da, Al ma ni ya da tən tə-
nə li şə kil də qeyd edil di. 
Bun la rı xa tır la dan Sev da Ta-
hir li de yir, Mir zə Ələk bər 
Sa bi rin ailə si ola raq otu rub 
mü za ki rə edib lər ki, şairin 
yu bi le yi ilə bağ lı on lar han-
sı iş lə ri gö rə bi lər lər: “Qə ra-
ra al dıq ki, ya ran ma sı na eh-
ti yac du yu lan Mir zə Ələk bər 
Sa bir Fon du nu tə sis edək. 
2012-ci ilin iyul ayın da fond 
Əd liy yə Na zir li yin də qey də 
alın dı”.
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Vahid ƏZİZ

Gözlər
Eşqin könlü qırıq, özü bihaldı –
Bilməzdim evləri yıxandı gözlər.
Uçub qanad kimi qaşları çaldı –
Ömrümü daşlara çaxandı gözlər.

Hər zaman sanardım – ilk bahardılar,
Küsəndə gizlicə ağlayardılar.
Əvvəldən zəhmli hökmdardılar –
Həm sultan, həm şahdı, həm xandı gözlər!

Ürək çırpınmaqda düşdüyü odda,
Baxarmı? Lap elə özünü odda!
Süngüdən kəsərli kirpiklər altda
Cananı qoruyan qalxandı gözlər.

Adam da onlara qaralar yaxar?
İlahi gözəllik evlərmi yıxar?
Baxmayın yanaqlar üstünnən baxar –
Ürəyə hər şeydən yaxındı gözlər.

Nədən kəc baxarlar dərdlər duyana,
Mən sözə çəkərəm, onlar üsyana.
Özün yandırdığın iman bir yana,
Adicə rəhmin də yoxundu, gözlər?

Çiçəyim, qoymursan yaxına, qoyma!
Onsuz da şikəstdi, canıma qıyma...
Daha Vahid Əziz, mərhəmət  uyma,
Görmürsən söyləyər: “Xalxındı gözlər…”

28.XI.2014

Ocağı soyudu, 
qalıbdı külü

Ocağı soyudu, qalıbdı külü –
Neynim yazıq-yazıq üzümə baxsa?
Bir ilin içində qocalan ili
Nə cür yola salaq – piyada, yoxsa?..

Hərdən ələk-vələk edib şəhəri,
Yanıma qoşuram xatirələri;
Qəfi l rütbə alsa, maymağın biri
Dolaşaq böyründə-başında, yoxsa?..

Baxıram, elə bil yağmur çisəklər,
Durnamı vurulub? Yağır lələklər.
Görəndə yan baxsa güllər-çiçəklər,
Təqsir qocalanın yaşında, yoxsa?..

Bilmirəm, qisməti harda axtarım?
Nə çoxdur həyatdan alacaqlarım!
Görəsən, qırğıtək süzən çağlarım
Könül verdiyimin huşunda, yoxsa?..

Soldu yarpızlarım, çeşməm qurudu,
Dünya güclü imiş, məni də yordu...
Ya rəngi qurudu, ya ovçu vurdu –
Kəklik bu dağların daşında yoxsa...

30.XI.2014

Biri də mənəm
Gözləri illərlə yol çəkənlərin
Hamısı üşüyər, biri də mənəm.
Tələsən qatara gecikənlərin
Yarısı töyşüyər, biri də mənəm.

Hanı, “Qız qalası”, itən daşların?
O daşlar yenişə axan göz yaşın...
Yurdun dar günündə vətəndaşların
Bir azı döyüşər, biri də mənəm.

Kür axar Xəzərə başıalovlu,
Tərtərin Sərsəngdə qolu buxovlu.
Vətənin bir neçə püskürən odlu
Arazı döyüşər, biri də mənəm.

Ey qadir Allahım, yaradanımsan,
Rəhmin qarşısında heç nədir ad-san.
Bəxti-taleyiynən o qədər insan
Narazı döyüşər, biri də mənəm.

Tapın, içindəyəm, gecikənlərin,
Müqəddəs torpağa and içənlərin,
Saçına – duyğulu, dərd çəkənlərin
Dənlər erkən düşər, biri də mənəm…

05.08.2014

Ağladıq halına 
durna olanın

Gün vurdu, isindi üzü daşların,
Evimin damınnan çiskin sürüşər.
Ünvanım köçəri qaranquşların
Bahardan-bahara yadına düşər.

Dünənnən eyvanım səsli-haraylı,
Səhər yeməyini mənimlə yeyər.
Süfrə mürəbbəli, pendirli, çaylı –
Üstəlik, sərçənin payına dəyər.

Yazıqlar toxudu dünənə kimi!
Budaqda oynayıb, çəpərdə yatdı,
Bu üzüdönüklər gələnə kimi
Arabir sərçələr başımı qatdı.

Nə acı taledən giley etməyi,
Nə də ki mənasız deyinməyi var.
Döşünün altında bir çimdik piyi,
Axı, bu yazığın özgə nəyi var?

Ağladıq halına durna olanın,
O isə qatarın düzüb-sovuşub.
Amma ki, camaat burda qalanın
“qarnının piyinə” lətifə qoşub!

İndi kefə baxır durna Güneydə,
Bunlarsa Vətəndə şaxtadan donur.
Gözəldir bülbül də,  qartal da, ley də –
Məni kövrəldənlər sərçələr olur…

30.XI.2014

Gül dastanı
Bülbül qısqanırdı qızılgülləri,
Elə düşünürdü: “Gülab çəkəcək”.
Yazıq nə biləydi – gülün neştəri
Haçansa onunla hesab çəkəcək.

Bülbül havasında istəklərinin,
Ömrü səfasında çiçəklərinin…
Çəkib alovuna ləçəklərinin
Gül-bülbül bağrınnan kabab çəkəcək.

Susmaram, çağlayıb-daşdığım üçün,
Ruhum ulduzlara uçduğu üçün.
Məndən, gül sirrini açdığım üçün,
Qovğanı sevdalı rübab çəkəcək.

Görəsən, bu eşqin gizliymiş nəyi?
Hətt a xəbərdarmış meşənin bəyi! –
Doldurub qəlyana bu xəzəlliyi,
Fikirdən beş-altı qüllab çəkəcək...

Boşaltdım könlümü “Gül dastanında”,
Qarovul çəkərəm söz bostanında,
Bülbülsüz qalanlar gülüstanında
Qızılgül yerinə əzab çəkəcək…

01.XII.2014

Heyif ki, gec 
gəldi ona yazığım 
Çəkilib bir küncə nəğmə yazırdım,
Miyoltu dağıtdı fi kirlərimi.
Elə bil haçansa azdırdığımdı,
Arayıb-axtarıb tapıbdı məni.

Nahaq dəyişmədim yayda sınanda,
Düşündüm: “Vaxta var, sonra düzələr”.
İndi pəncərəmin yaralarından
Küləyin qəribə səsləri gələr.

Heyif ki, gec gəldi ona yazığım,
Qınadım torbada aparmağımı.
Olsun ki, o zaman azdırdığımın
Ahı qarışdırar yuxularımı.

İllərmi bu sayaq kövrək eləyib,
İnsafmı tanıyıb haqqın yolunu?
İndi ölsəm belə, ürək eləyib
Taleyin hökmünə atmazdım onu.

Amma bir şansımı dostlar da bilər –
Xeyli gülüşərik yemək zamanı.
Dadlı tikələr də atsa özgələr,
Pişiklər kəsdirər mənim yanımı.

İndi hardan bilər o yazıq qərib,
O vaxtdan içimdə nələr çəkmişəm?
Bəlkə azdırdığım xəbər göndərib:
“Böyüklər tapşırıb, mən eləmişəm…”

27.XI.2014

Həyatla o qədər 
işim varıdı

Bu eşqi sındıran kimin gözüydü?
Zalım ömrümüzü nə günə saldı?!
Sənə dediklərim dilin sözüydü,
Demək istədiyim qəlbimdə qaldı.

Niyə istədin ki, duram hönkürəm?
Getdin ki, mən qalıb heyran hönkürəm?
İstədim səninlə ağ günlər görəm,
Görmək istədiyim telimdə qaldı.

Ömrə “yox!” deyərəm günün birində,
Qoy qalsın bu zalım – zalım yerində.
Sən yoxsan;  çəmən də, çiçəkləri də
Hətt a yaddan çıxıb ölüm də qaldı!

Səsləndim, dinmədi, bəxtim karıdı!
Gələnlər dərd idi, gedən yarıdı.
Həyatla o qədər işim varıdı…
Hamısı yarımçıq əlimdə qaldı.

Arzular – sümüyə dirənən bıçaq,
Eşqin yandırdığı sönməyən  ocaq,
Olsun ki, görənlər şəbnəm sayacaq –
Ağlatdı, gözyaşım gülümdə qaldı...

24.XI.2014

Bu gecə sulu qar 
çəpəki yağır

Vədinə baxmadı sinoptiklərin –
Dünənnən başlayan hələ ki yağır.
Tutub ətəyinnən sərt küləklərin,
Bu gecə sulu qar çəpəki yağır.

Eyvannan baxıram islanan çölə,
Küçəylə yenişə şığıyan selə,
Hava səhərədək çətin düzələ,
İnanma açıla – belə ki yağır!

Payızdan qaçmaram durnalar kimi,
Günəş buludlarda şirin nar kimi,
Damlalar toxumluq buğdalar kimi,
Sünbüllər əmələ gələ ki, yağır.

Gah sürmə çıxarır, gah ətir – gözəl,
Yağmurdan üzünü gizlədir gözəl.
Dünya dağılırsa, nə çətir, gözəl? 
Bulvarda çiçəyə, gülə ki yağır!

Çovğun  qarışdırıb qatır aləmi,
İçimdə sözlərin yetişir dəmi.
Gərək xəbər verim ləngiməyimi –
Yolumu gözləyən bilə ki, yağır.

Yar məni səsləsə belə bir gündə,
Əvvəllər  uçardım quş dimdiyində.
Adam ömrü-günü bildiyinin də,
İstəmir dərdindən ölə ki, yağır…

27.XI.2014

Sənə dediklərim dilin sözüydü,
Demək istədiyim qəlbimdə qaldı



- Sa bir bəy, Dil Qu ru mu İc ti mai 
Bir li yi nə rəh bər lik edir si niz. Bir 
an lıq özü nü zü kə nar mü şa hi də çi 
ye ri nə qo yun. Qu ru mun di li mi-
zin safl  ı ğıy la bağ lı fəaliy yə ti zi-
ya lı ki mi  si zi qa ne edir mi?
- Dil Qu ru mu 2006-cı il də ya ra-

nıb. Ötən sək kiz il də qu rum di li-
mi zə mü na si bə tin də yiş mə sin də 
xü su si rol oy na yıb. Ya ran dı ğı ilk 
il lər də zəif  fəaliy yət gös tər sə də, 
son za man lar da, xü su sən son bir 
il də fəaliy yə tin də xey li in ki şaf 
var. Qu rum qey ri-hö ku mət təş ki-
la tı ki mi mo ni to rinq lər ke çir mə li, 
rəs mi in ter net say tı nı ida rə et mə-
li, müəy yən təd bir lə rin təş ki lat-
çı sı ol ma lı dır. Bü tün bu iş lər sə 
ma liy yə və saiti tə ləb edir. İn di yə-
dək Qey ri-Hö ku mət Təş ki lat la rı-
na Döv lət Dəs tə yi Şu ra sın dan iki 
də fə az miq dar da və sait al mı şıq. 
Bu da fəaliy yə ti mi zə müs bət tə-
sir gös tə rib. Hə min və sait lə ida rə 
üçün bil gi sa yar və di gər la zı mi 
ava dan lıq lar alı nıb, te le vi zi ya ka-
nal la rı, xü su si lə İc ti mai Te le vi zi ya 
ilə sıx əmək daş lı ğı mız olub, pay-
taxt da bir ne çə mo ni to rinq ke çir-
mi şik. De di yim ki mi, qu ru mun 
fəaliyyəti nin son bir ili ni uğur lu 
he sab edi rəm. İl ər zin də 10-a ya-
xın mü hüm top lan tı lar ke çir mi-
şik. Bu təd bir lər tək cə ədə bi di lin 
prob lem lə ri ilə yox, ümu mi lik də 
mil li ta le yi miz lə bağ lı olub. Rəs mi 
say tı mız da ilk də fə Azər bay ca nın 
izah lı lü ğə ti ni yer ləş dir mi şik. Qa-
bart dı ğı mız mə sə lə lə rin müəy yən 
qu rum la rın və küt lə vi in for ma si-
ya va si tə lə ri nin diq qə ti ni cəlb et-
mə si, ide ya la rı mı zın in ki şaf et di-
ril mə si bi zi se vin di rir. Fik rim cə, 
mil lə tin ta le  məsələsi olan yer də 
şəxs lə rin eqo su kə nar da da yan-
ma lı dır. 

- Bəs Azər bay can ədə bi di li nin 
qo run ma sı mə sə lə sin də ya ra nan 
prob lem lə rin həl li ni nə də gö rür-
sü nüz?
- Ə də bi dil lə bağ lı yalnız el mi 

araş dır ma ların apa rıl ma sı ye tər-
li de yil, bu sa hə üz rə prak tik ad-
dım lar da atıl ma lı dır. Or foq ra fi  ya 
lü ğə ti il də bir, ola bil sin, hətt  a iki 
də fə çap edil mə li dir. Bi zim di li mi-
zin çağ daş lü ğə ti var, an caq Azər-
bay can ədə bi di li nin ümu mi lü ğə ti 
yox dur. Də də Qor qud dan üzü bə ri 
Azər bay can türk cə si nin 1300 il lik 
ta ri xi lü ğə ti tər tib edil mə yib. Rus-
lar XIII, XIV, XV əsr lə rin dil lü ğə-
ti ni ha zır la yıb lar.  Biz də isə hə lə 
də Nə si mi, Bür ha nəd din, Fü zu li 
lü ğə ti yox dur. On la rın is ti fa də et-
di yi söz lər ar xaik ola bi lər, an caq 
ye ni nəs lin ədə biy ya tı ba şa düş-
mə si üçün hə min əsr lə rin lü ğət lə-
rin dən ya rar lan maq zəruri dir. Dil-
çi lik İns ti tu tu bu mə sə lə ilə məş ğul 
ol ma lı dır. İns ti tu tun Mo ni to rinq 
şö bə si nin ya ra dıl ma sı uğur lu ad-
dım dır.  Ümu miy yət lə, di lin qo-
run ma sı, dil lə bağ lı gün də lik 
qay ğı la rın həl li nə qey ri-hö ku mət 
təş ki lat la rı nın cəl b olunması da ha 
eff  ek tiv və sə mə rə li nə ti cə ve rər. 
Mil li Te le vi zi ya və Ra dio Şu ra sı nın  
apar dı ğı mo ni to rinq lər də məq bul 
və müs bət ha di sə dir. Bu işin da-
vam et di ril mə si ni ar zu la yı ram. 
Gə lə cək də Şu ra və di gər mü va fi q 
qu rum lar la əla qə lə ri möh kəm lən-
dir mək niy yə tin də yik. 

- Bir müd dət əv vəl də di li mi zin 
söz eh ti ya tı nın fəal da nı şıq di li-
nə qo şul ma ma sı prob le mi ni qa-
bart mış dı nız. Siz cə, bə zi ar xaik 
söz lə rin bər pa olu na raq or foq-
ra fi  ya lü ğə ti nə sa lın ma sı on la rın 
can lı da nı şıq di li nə yol tap ma sı-
na kö mək edə cək mi?
- Mən cə, kö mək edə cək. Rəs mi 

ida rə lə rin əmək daş la rı nın bir qis-
mi Azər bay can di li ni can lı xalq 
di lin dən, tə bii kök dən yox, ki tab-
dan öy rə nir lər. Bu gün döv lət qu-
rum la rın da ça lı şan la rın müəy yən 
his sə si rus dil li dir, Azər bay can 
di li ni an caq ki tab lar əsa sın da öy-
rə nir lər. Hə min şəxs lər qa nun la rı 
di gər dil lər dən tər cü mə əsa sın da 
ha zır la yır lar. Mə sə lən, “təx li yə” 
müəy yən təh lü kə ya ra nan da in-
san la rın bir yer dən baş qa bir ye rə 
kö çü rül mə si dir. Can lı dil bir ya na, 
heç mət buat di lin də də “təx li yə” 
sö zü iş lə dil mir. Bu sö zü lü ğət dən 
ax ta rıb ta pıb lar. Baş qa dil lər dən 
tər cü mə pro se sin də di li miz dən ar-
tıq çıx maq da olan ar xaik söz lə rin 
ha mı sı ye ni dən di lə gə ti ri lir. Mə-
sə lən, “Təh sil haq qın da qa nun” 
ifa də si iş lə dir lər. Bu, rus di lin dən 
tər cü mə dir. Bi zim di li miz də be lə 
ifa də yox dur, biz də Təh sil qa nu nu 
var. Bu mə na da qa nun la rı mı zın 
di li qü sur lu dur. Bu mə sə lə ilə bağ-
lı işçi qrupu ya ra dı lmalı və qa nun-
la rın di li nə ba xış ke çi ril mə li dir. 
Di lin zən gin ləş mə si mə sə lə si nə 
hök mən ib ti dai si nif dən baş lan-
ma lı dır. Or ta mək təb dərs lik lə ri-
nin də di li mi zə çox cid di tə si ri var. 
Or ta mək təb dərs lik lə ri ni ha zır la-

yan la rın ço xu Azər bay can di li ni 
yax şı bil mir. Dərs lik lə rə klas sik 
ədə biy ya tı mız dan nə qə dər çox 
söz da xil edil sə, bir o qə dər fay-
da lı olar. “Təx li yə” sö zü nün əvə-
zi nə onun türk cə qar şı lı ğı ya zıl sa, 
hə min söz öy rə ni lə cək və is ti fa də 
edi lə cək. Can lı dil də “mü vəff  ə qiy-
yət” sö zü yox dur, “uğur” de yi rik. 
An caq ki tab dan gö tü rül dü yü nə 
gö rə hök mən “mü vəff  ə qiy yət” sö-
zü iş lə di lir. Qa nun la rı mı za nə zər 
sal saq, ora dəx li ol ma yan ar xaik 
söz lə rin gə ti ril mə si nin şa hi di ola-
rıq. Mo ni to rinq lər za ma nı mü tə-
xəs sis lər Tür ki yə türk cə sin də olan 
söz lə rin is ti fa də si ni qü sur ki mi 
qeyd edir lər. Bə zən be lə bir fi  kir 
səs lə nir ki, türk di li bi zim di li mi-
zi kor la yır. Bə yəm, bi zim di li miz 
türk di li de yil? Fik rim cə, türk dil-
lə ri nin, tə miz türk kəl mə lə ri nin 
he sa bı na di li mi zin lü ğət fon du nu 
zən gin ləş dir mə li yik. Lü ğə ti miz də 
ol ma yan, qar şı lı ğı nı tap ma dı ğı mız 
söz lə rin əvə zi ni Ana do lu türk cə-
sin dən, öz bək lər dən, türk mən lər-
dən gö tür mə li yik. On lar da biz dən 
ya rar la na bi lər lər. Vax ti lə Ata türk 
ərəb-fars kəl mə lə ri nin əvə zi nə ka-
raim di lin dən köh nə söz lər, Krım 
türk lə ri nin, qa qauz la rın di lin dən 
ye ni söz lər gö tü rüb di li tə miz lə-
yir di. Bu gün bi zim di li miz də də 
hə min pro ses get mə li dir. Dil mil-
lə tin var lı ğı, si fə ti, tə fək kü rü, ru hu 
və mə nə viy ya tı dır. Bu sa hə daimi 
nə za rət də, hə rə kət də ol ma lı, ye ni-
lən mə li dir. Mən de yən də ki, “Dil 
po li si” ya ra dıl ma lı dır, bu fi k ri iro-
ni ya ilə qar şı la dı lar. De yən də ki, 

“Dil süz gə ci” for ma laş dı raq, bu 
fi k rə də müx tə lif cür ya na şıl dı. Al-
ma ni ya da nəin ki “Dil po li si”, hətt  a 
“Dil göm rü yü” də var. Qi da la rın 
tə miz li yi nə, key fi y yə ti nə nə za rət 
edi rik, an caq di li mi zə yük ola caq 
kəl mə lə rin gə li şi ni cid di qə bul et-
mi rik. San ki di li miz də türk lük 
şüuru nu oya dan, türk lük mi fo lo-
gi ya sı na və folk lo ru na söy kə nən 
söz lər qəs dən kə na ra qo yu lur, 
ərəb-fars söz lə ri isə da ha ge niş iş-
lə di lir. 

- Bu mə sə lə də ədə biy yat ta ri xi mi-
zin ro lu nu ne cə qiy mət lən di rir si-
niz?
- Ə də biy yat ta ri xi mi zə ya naş ma 

kon sep si ya sı da doğ ru de yil. Biz 
Azər bay can ədə biy ya tı nı “Ki ta bi-
Də də Qor qud” das ta nın dan baş la-
maq dan sa, ərəb dil li, fars dil li  ədə-
biy yat dan baş la yı rıq. San ki ərəb cə 
dil aç mı şıq. Gu ya öz ədə biy ya tı mı-

zı yal nız XIII-XIV əsr də ya rat mı şıq. 
Bu, yol ve ril məz dir. Axı III-IV əsr də 
ar tıq Qaf qaz da türk di li ge niş ya yıl-
mış dı. Hətt  a er mə ni fi  lo loq Hraç ya 
Acar yan ya zır dı ki, V-VI əsr lər də 
türk di li nin tə si ri ilə qə dim er mə ni 
di li də yi şə rək or ta çağ er mə ni di li-
nə çev ri lib. Yə ni o dövr də türk di li 
o qə dər güc lü idi ki, qon şu xalq la-
rın di li nə də tə sir edir di. Çar Ru-
si ya sı ideolo gi ya sı türk lə ri əz mək, 
aşa ğı la maq, göz dən sal maq, onun 
qə dim ta ri xi ni, əlifb  a sı nı məhv et-
mək dən iba rət idi. Təəs süf ki, so vet 
ya naş ma sın dan gə lən bə zi səhv lər 
bu gün də da vam et di ri lir, sax ta laş-
dı rıl mış fakt lar üzə rin də ta rix ya zı-
lır. Ədə biy ya ta ya naş ma prin sip lə ri 
də də yiş mə li dir. “Də də Qor qud” 
di lin dən gə lən dad lı-duz lu söz lər 
can lı di li mi zə qa yıt ma lı dır. Bur da 
da ədə biy ya tın, dərs lik lə rin ro lu 
çox bö yük dür. Mən “Göy Tan rı” 
ro ma nım da yüz lər lə qə dim türk 
sö zün dən is ti fa də et mi şəm. O söz-
lər ye rin də dir və əsə rə əs ki çağ la rın 
rən gi ni gə ti rir. 

- Mü tə xəs sis lə rin fi k rin cə, bu 
gün  di li miz rə qa bət də ərəb di-
li nə udu zur. Bu məğ lu biy yət di-
li mi zin güc süz lü yü dür, yox sa 
ya naş ma nın na ta mam ol ma sı nın 
nə ti cə si? 

- Bu, sa də cə si ya si pro ses lə rin 
nə ti cə si dir. Ne cə ki 30 il bun dan 
əv vəl Azər bay can da ək sə riy yət 
rus di lin də da nı şır dı, ida rə lər də 
bü tün ya zış ma lar rus ca apa rı lır dı, 
ne çə əsr lər əv vəl də Qa car lar, Sə-
fə vi lər ya zış ma la rı nı fars di lin də 
apa rır dı lar. Azər bay can di li ar xa 
pla na ke çi ril miş, ün siy yət di li ki mi 
fars di li se çil miş di. El mi ədə biy yat 
ərəb di lin də ya zı lır dı, ter mi no lo-
gi ya ərəb di lin də in ki şaf et di ri lir-
di. An caq o dövr lər ar tıq ge ri də 
qa lıb. Tə miz Azər bay can di lin də 
ter mi no lo gi ya nın in ki şa fı nı dü-
şün mə li yik. Türk döv lət lə ri ilə 
ümu mi Ter mi no lo gi ya Ko mi tə si 
ya ra dıl ma lı dır. Ye ni söz lə ri bir gə 
al saq, bir-bi ri mi zi da ha yax şı ba şa 
dü şə rik. Mə sə lən, Tür ki yə “bil gi-
sa yar” de yir. Bu nun nə yi pis dir, 
ni yə Tür ki yə türk cə sin dən is ti fa-
də dən çə ki ni rik? Azər bay can da 

hə lə “kom pü ter” sö zü nü ne cə yaz-
ma ğı öy rə nə bil mə yib lər. “Alış-
ve riş” sö zü qa la-qa la “şop pinq”, 
“dü kan” əvə zi nə “mar ket” sö zün-
dən is ti fa də edir lər. Be lə söz lər ça-
ğı rıl ma mış qo naq ki mi dir, on la rın 
bizim öl kə də nə işi var axı? 

- Kü çə rek lam la rı və xid mət ob-
yekt lə ri nin ad la rın da da və ziy yət 
ey ni dir.
- Bu da Qa ra ba ğın iş ğa lı ki mi 

bir şey dir. Ba kı nı yad dil lər iş-
ğal elə yib. Pay taxt kü çə lə rin də-
ki rek lam la rın 93-94 faizi əc nə bi 
dil də dir, Azər bay can di li nə yer 
qal ma yıb. “Döv lət di li haq qın da” 
Qa nun hər ad dım ba şı po zu lur. 
Bu du rum  ürə yi mi ağ rı dır. Dil 
Qu ru mu bu nun la bağ lı də fə lər lə 
mü şa vi rə ke çi rib, an caq heç bir 
tə si ri yox dur. Döv lət rəh bə ri nin 
sə rən ca mı ilə “Azər bay can di li nin 
qlo bal laş ma şə raitin də za ma nın 
tə ləb lə ri nə uy ğun is ti fa də si nə və 
öl kə də dil çi li yin in ki şa fı na dair 
Döv lət Proq ra mı” ha zır lan dı, cid-
di tap şı rıq lar ve ril di. Da ha nə et-
mək la zım dır? Ob yekt sa hib lə ri, 
və tən daş lar bu mə sə lə də vic dan lı 
dav ran ma lı, di li mi zin qay ğı sı na 
qal ma lı dır lar. Di li mi zə və qa nun-
la ra bu qə dər say ğı sız lıq yol ve ril-
məz dir. 
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- Bir vaxt lar “Azər bay can” ad-
lı nüfuzlu qə zet bu rax mı sı nız, 
mət buat və in for ma si ya na zi-
ri və zi fə sin də ça lış mı sı nız. O 
dövr lə mü qa yi sə də mət buatın 
bu gün kü du ru mu haq qın da nə 
de yə bi lər si niz? 
- “Azər bay can” qə ze ti ni mən 

mil li qə zet ki mi çı xar ma ğa ça-
lı şır dım. Son ra kı dövr lər də isə 
mil li mət buat əvə zi nə müx tə lif 
züm rə lə rə xid mət edən qə zet-
lər ya ran dı. Bu gün ən bö yük 
prob lem mil li hə dəfl  ə rə xid mət 
edən mət buat or qan la rı nın say ca 
azal ma sı dır. Mən mət buat na zi ri 
olan da Mət buat və İn for ma si ya 
Ban kı ya rat maq is tə yir dim. Onun 
nü mu nə si ilə  bə zi xa ri ci öl kə lər də 
ta nış ol muş dum. Bu sis tem dün-
ya da baş ve rən ha di sə lə ri iz lə mək 
və bü tün ye ni xə bər lə ri müəy yən 
qay da lar la yad daş da sax la maq-
dan iba rət dir. Mə sə lən, Mi sir də 

bu cür İn for ma si ya Ban kı var. 
Bur da  sə nə la zım olan in for ma-
si ya la rı asan lıq la ta pır san. Doğ-
ru dur, in di in ter ne tin möv cud lu-
ğu bu prob le mi həll edib. An caq 
mə nə elə gə lir ki, mü ha ri bə şə-
raitin də ya şa yan Azər bay can da 
Qa ra bağ la bağ lı hər şey gün də-
lik qey də alın ma lı, ha mı sı hə min 
Bank da yer ləş di ril mə li idi. Bu, 
da ha son ra en sik lo pe di ya ya da 
çev ri lə bi lər di. Bu gün Azər bay-
can di lin də ki Vi ki pe di ya bi zim 
əley hi mi zə iş lə yən ma te rial lar la 
do lu dur. Çün ki özü müz nə za rət 
et mi rik. Mən na zir olan da mət-
buat da ad la rın Azər bay can di lin-
də ya zıl ma sı na cid di nə za rət edir, 
qə zet lə rin mü tə xəs sis lər tə rə fi n-
dən tə sis edil mə si nə xü su si önəm 
ve rir dim. Müs tə qil mət buat or-
qan la rı nın, te le vi zi ya la rın qey də 
alın ma sı da mə nim üçün va cib 
idi. An caq o vaxt ağ lı ma gəl məz-
di ki, mət buat bu qə dər da ğı dı-
cı funk si ya da şı ya bi lər. Ta ri xən 
Azər bay can mət buatı mil li bir li-
yə xid mət edib. Bu gün isə küt-
lə vi in for ma si ya va si tə lə ri ək si ni 
ic ra edir. Mət buata göz gəz di rən-
də qar şı laş dı ğın mən zə rə “Fi lan-
kəs bo ğul du”, “Fi lan kəs öl dü rül-

dü” ki mi xə bər lər dən iba rət olur. 
Mət buat sə hi fə lə ri baş dan-aya ğa 
qa ra xə bər lər lə dol du ru lur. Mət-
buat bun dan öt rü de yil axı. Ya-
xud ba xır san ki, bir qə zet bir ne-
çə ay ey ni adam haq qın da mən fi  
ya zı lar ve rir. Ay dın mə sə lə dir, 
bu ki mi ya zı lar qə rəz li olur və ya 
mad di məq səd gü dür. Mil lə tin 
gö zü nün içi nə ba xa-ba xa be lə qə-
zet bu rax maq ol maz. An caq müs-
tə qil lik döv rün də mət buatı mı zın 
in ki şa fı nı da dan maq müm kün 
de yil. Sa hə qə zet lə ri nin – id man, 
ədə biy yat, uşaq qə zet və jur nal-
la rı nın ya ran ma sı müs bət hal dır. 
Azər bay ca nı ta nı dan jur nal la rın 
nəşr edil mə si bö yük uğur dur. Bö-
yük bir jur na list or du su ya ra nıb, 
on la rın ara sın da xey li is te dad lı-
sı da var. Hal bu ki, bir vaxt lar az 
say da mət buat or qa nı na iş çi tap-
maq müş kül mə sə lə idi. 

- Vax ti lə tər cü mə ilə də məş-
ğul ol mu su nuz. Tər cü mə Mər-
kə zi ye ni sta tus da fəaliy yə ti ni 
da vam et di rir. Azər bay can da 
tər cü mə pro se si ni, qu ru mun 
fəaliy yə ti ni ne cə qiy mət lən di-
rir si niz?
- Tər cü mə ilə da ha çox “Ədə-

biy yat və in cə sə nət” qə ze tin də və 
“Ya zı çı” nəş riy ya tın da iş lə yən də 
məş ğul ol mu şam. Tər cü mə Mər-
kə zi nin ya ra dıl ma sı çox gö zəl 
ad dım dır. Biz so vet döv rün dən 
Tər cü mə Mər kə zi nin ya ra dıl-
ma mə sə lə si ni tək lif edir dik, bu 
ide ya çox dan var idi. Rəh mət lik 
Ay dın Məm mə do vun tə şəb bü sü 
ilə ya ra dıl mış Tər cü mə Mər kə zi 
da ha çox bə dii ədə biy ya tın tər cü-
mə si ilə məş ğul idi. İn di Afaq Mə-
su dun rəh bər lik et di yi bu qu rum 
ar tıq döv lət or qa nı dır və o, tək cə 
bə dii tər cü mə yə yox, Azər bay can 
di li nə tər cü mə olu nan bü tün ma-
te rial la ra nə za rət et mə li dir. Əgər 
qa nun la rı mız baş qa dil dən tər-
cü mə edi lir sə, on lar da Tər cü mə 
Mər kə zin dən keç mə li dir. Çün ki 
bu qu rum tər cü mə nin va hid ter-
mi no lo gi ya sı əsa sın da iş lə yə cək. 
Tər cü mə Mər kə zi tər cü mə pro-
se si ilə bağ lı döv lət proq ram la-
rı nı hə ya ta ke çir mə li dir. Mən bu 

qu ru mun fəaliy yə ti nə bö yük bir 
ins ti tu tun, aka de mi ya nın işi ki mi 
ba xı ram. Tə bii ki, əsas is ti qa mət 
ye nə də bə dii ədə biy ya tın tər cü-
mə si ola caq. Tər cü mə Mər kə zi nin 
dün ya nı bi zə ta nıt maq dan əla və, 
bi zi dün ya ya ta nıt maq da da bö-
yük ro lu ola caq. Ona gö rə də xa-
ri ci dil mü tə xəs sis lə ri bu qu rum 
ət ra fın da top lan ma lı, müəy yən 
proq ram la təd ri cən Azər bay can 
ədə biy ya tı nı dün ya dil lə ri nə çe-
vir mə li dir lər.

- Siz da ha çox şair ki mi ta nın mı-
sı nız. An caq he ka yə lə ri niz, po-
vest lə ri niz, ro man la rı nız, sse na ri 
müəl li fi  ol du ğu nuz fi lm lər var. 
Bəs ni yə poezi ya nız nəs ri ni zi üs-
tə lə yib? 
- Əs lin də, mə nim nəs rim də 

bir az şeir ki mi ya zı lıb. Ha mı sı-
na şeir ki mi ba xı ram. Ümu miy-
yət lə, ədə biy yat elə poezi ya dır. 

Uşa ğa əv vəl lay la de yir lər, son-
ra na ğıl da nı şır lar. Son vaxt-
lar cə mi bir şeir ki ta bım çı xıb 
– “Əbə di sev da”. Ümu mi lik-
də, al tı ro man çap et dir mi şəm. 
“Ata mın ru hu” ad lı he ka yə lər, 
po vest lər, pyes lər ki ta bım, ar-
dın ca “Xə tai yur du” ad lı xa ti rə 
ro ma nım çıx dı. Son ra Oğuz xan 
haq qın da “Göy Tan rı”nı, Ca vad 
xan dan bəhs edən və əsa sın da 
film çə ki lən “Ölüm zir və si” ro-
ma nı nı, son ra Əh məd Ağaoğ lu-
nun ya rat dı ğı “Di fai” par ti ya-
sı və er mə ni ter ro run dan bəhs 
edən “Di fai fə dailə ri”ni, son ra 
kos mos dan gə lən və in san tə-
biətin də ki su na mi dən da nı şan 
“Su na mi” ro ma nı nı yaz dım. 
“Şair” ad lı bir ro ma nı da bi tir-
mi şəm. “As tar” ad lı ro ma nım 
var, hə lə çap olun ma yıb. Nəsr 
xey li vax tı mı alıb. Şeir lə ri yol-
da-riz də, təy ya rə də – hər yer də 
ya za bi lir sən, am ma nəsr yaz-
maq ra hat mə kan, vaxt tə ləb 
edir. Hər ye ni nəsr ki ta bın dan 
son ra özü mə söz ve ri rəm ki, bir 
də nəsr əsə ri yaz ma ya cam. Hər-
dən uzun müd dət nəsr lə məş ğul 
olan da elə bi li rəm ki, o şeir lə ri 
mən yaz ma mı şam, bir da ha şeir 
ya za bil mə yə cəm. 

- Gənc li yi 80-ci il lə rə təsadüf 
edən nə sil “Ömür ki ta bı”nız ki-
mi əsər lər lə bö yü yüb Siz müasir 
ədə biy ya tı mız haq qın da han sı 
qə naət də si niz, gənc lə rin ya ra dı-
cı lıq sə viy yə sin dən ra zı sı nız mı?
- “Ömür ki ta bı” ta le ki ta bı dır. 

1985-ci il də mü na sib ha va ya ran dı 
və hiss elə dim ki, vaxt dır, öz içim-
də ki lə ri ya za bi lə rəm. O vax ta qə-
dər er mə ni lə rin bi zim haq qı mız da 
yaz dı ğı çox lu ki tab var idi. İçim də 
be lə bir is tək var dı ki, han sı yol la 
olur-ol sun, on la ra ca vab ver mə-
li yik. Mə nim və tə ni mi ne cə dərk 
et di yi mi, o vax ta ki mi oxu duq la-
rı mı, gör dük lə ri mi sis tem ləş di rib 
bir ye rə yığ maq üçün şə rait ye tiş-
miş di. Mil lə tin için də də bir oyan-
ma, dər ket mə pro se si ge dir di. 
O ki tab və tən haq qın da işıq lı bir 
nəğ mə idi və məhz döv rün ki ta-
bıy dı de yə, ye ri nə düş dü. “Ömür 
ki ta bı” in sa na güc, qüd rət, işıq 

ve rir. Təəs süf ki, bu gün ya zı lan 
ki tab la rın ək sə riy yə tin də o siq lət 
yox dur, ək si nə, və tən dən küs kün-
lük, ümid siz lik, özü nə bi ga nə lik, 
Av ro pa ya hey ran lıq var. Sə bə bi 
bu dur ki, biz mü ha ri bə də hələ ki, 
uduz an tərəfi k. Gənc lə ri mi zin ço-
xu öz lə rin dən yaş lı nə sil dən - biz-
dən də kü süb. Biz də özü müz dən 
əv vəl ki Azər bay ca nın bö lün mə-
sin dən na ra zı lıq edir dik, də də-ba-
balar mı zı gü nah lan dı rır dıq. Bir 
çox prob lem lə rin kö kü nü bur da 
gö rü rəm. İş ğa la son qo yul ma-
sı hər şe yi həll edə bi lər. Ata türk 
de yir di ki, xətt  in önə mi yox dur, 
sət hin önə mi var. Yə ni cəb hə xət-
ti nin har dan keç mə si va cib de yil, 
səth va cib dir, o da və tən tor pa ğı-
dır. O xətt  bu gün var, sa bah yox. 
Biz o və tən tor pa ğı nı düş mən dən 
tə miz lə mə li yik, on dan son ra hər 
şey öz ye ri ni ta pa caq. Gənc lər 
ara sın da is te dad lı la rı var. Ha mı-
dan bi zim ki mi dü şün mə yi tə ləb 
et mək ol maz. Son dövr də dün ya-
nın müx tə lif xalq la rı nın ədə biy ya-
tı na ba xı ram, gö rü rəm ki, biz də ki 
pro ses lər dün ya nın çox ye rin də 
mü şa hi də olu nur. Ədə biy yat da 
kö kə eti na sız lıq var, şeirin sə fər-
bər lik gü cün dən çox ümid siz li yə 
ça ğı ran sə si var. Dün ya nın bö yük 
ha di sə lə rin dən, bö yük haq lar dan 
da ha çox in san da xilin də ki xəs tə 
ru hun ifa də si özü nü gös tə rir. Bu 
və ziy yət də olan mil lə tin şair lə ri-
nin dün ya dan küs kün ya şa ma ğa, 
ta le yə təs lim ol ma ğa haq qı yox-
dur. Ək si nə, gə lə cə yi mi zi qur maq 
is tə yi rik sə, bu çə tin və ziy yət də 
ədə biy yat gü cü mü zün topar lan-
ma sı na, mil li bir li yə xid mət et mə-
li dir. Bu nun ək si nə olan ədə biy ya-
tın xə ya nət kar lıq dan elə bir fər qi 
yox dur. Ürə ka çan mə qam lar da 
az de yil. Məsələn, As lan Qu li ye-
vin “Ağ rı” ro ma nı nı oxu yu ram, 
bə yə ni rəm. Va qif Bəh mən li nin şeir 
ki ta bı nı oxu yub se vin dim. Məm-

məd İs ma yı lın ye ni çı xan şeir ki-
ta bı nı və rəq lə yib gör düm ki, ye nə 
də gənc lik ener ji si ilə ya zır. Ka mal 
Ab dul la nın he ka yə lə ri də yər li dir. 
Or ta mək təb dərs lik lə ri nə klas si-
ka adı na elə şey lər sa lı nır ki, on-
la rın heç bir də yə ri yox dur. Mən 
is tər dim ki, onun əvə zi nə müasir 
ədə biy ya tı mız dan bə zi nü mu nə lər 
dərs lik lə rə sa lın sın. Uşaq la rı mız 
bu gü nün tə fək kü rü ilə ya şa ma-
lı dır lar sa, qoy elə müasir lə ri mi zi 
oxu sun lar. Mu sa Ya qu bu əz bər bi-
lir sə, dərs li yə də elə Mu sa Ya qub 
sa lın sın. Or ta əsr lər dən zir və də ki-
lər təb liğ edil sə, ki fa yət dir. Şa gird-
lə rə o döv rün or ta bab şair lə ri nin, 
ya zı çı la rı nin ye ri nə bu gü nün ədə-
biy ya tı öy rə dil sə, da ha yax şı olar. 

- S se na ri müəl li fi  ol du ğu nuz 
“Ca vad xan” fi l min dən göz lən-
ti lər bö yük idi, an caq bəzi tən-
qidlər də səsləndi...

- Mən ki no sa hə sin də təc rü bə siz 
idim. Re jis so ra və pro dü ser mər-
kə zi nə ar xa yın ol dum. Pro dü ser 
mər kə zi, de mək olar ki, bi zi al dat-
dı. On suz da fi l mə ay rı lan ma liy yə 
və saiti az, o və saitin xərc lən mə si nə 
nə za rət im ka nım isə yox idi. Əl də 
qa lan və sait lə nə lə rin sə əla və olu-
na ca ğı nı vəd ve rə-ve rə ən va cib 
mə qam lar da pul ol ma dı ğı nı de-
di lər. Mə nə üç ka me ra ilə iş lə mək 
vəd edil sə də, fi l min so nu na ki mi 
çə ki liş bir ka me ra ilə apa rıl dı. Fil-
min ma te rialı nın bö yük bir his sə si 
bu gün də İran da dır. Mon taj be lə 
ki fa yət qə dər sə li qə li apa rıl ma dı. 
Fil min qa lan ma te rial la rı nı gə tir-
mək lə üç-dörd se ri ya lı fi l mə çe-
vir mək olar. An caq bu işi heç kim 
boy nu na gö tür mür. Əv vəl cə dən 
pro dü ser mər kə zi se çi mi yan lış idi.

- Əv vəl lər tez-tez şə hər də gö rü-
nür dü nüz. İn di gö rün mə mə yi ni-
zə sə bəb ar tan yaş, qo ca lıq de yil 
ki?
- Əv vəl sə hər lər tez-tez bul-

va ra çı xır dım. Hö ku mət Evi nin 
qar şı sın da kı bay raq dan “Az neft” 
mey da nın da kı bay ra ğa qə dər ge-
dib-qa yı dır dım. Za ra fat la bi ri-
nin adı nı “Ba kı”, o bi ri nin adı nı 
“Təb riz” qoy muş dum. Elə bil, hər 
sə hər Ba kı dan Təb ri zə qə dər yol 
ge dir dim. Bu, mə nə bö yük zövq 
ve rir di. Son ra vər di şim üz rə gə-
zin ti yə çıx ma ma ğı mın konk ret 
sə bəb lə ri ol du. Qon şu öl kə lər dən 
mə nə qar şı təh did lər səs lən di ri lir-
di, bu nun nə də rə cə də cid di olub-
ol ma dı ğı nı bil mə di yim üçün be lə 
gə zin ti lər dən im ti na elə dim. Yə ni 
bu nun qo ca lıq la heç bir əla qə si 
yox dur. Sə hər gə zin ti si nə çıx ma-
sam da, üz gü çü lü yə ge di rəm, ev-
də id man la məş ğul olu ram, ve lo-
si ped sü rü rəm. Ən cid di sə bəb isə 
sə hər lər iş lə mə yim dir: bə zən saat 
4-də, 5-də, ge ci kən də 6-da qal xıb 
ya zı ma sa sı nın ar xa sı na ke çi rəm... 

Söh bə ti yaz dı: Se vinc FƏ DAİ

“Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı şair-pub li sist, 
mil lət və ki li Sa bir Rüs təm xan lı ca vab lan dı rıb

Sabir
Rüstəmxanlı:

ve rir. Təəs süf ki, bu gün ya zı lan 
ki tab la rın ək sə riy yə tin də o siq lət 
yox dur, ək si nə, və tən dən küs kün-
lük, ümid siz lik, özü nə bi ga nə lik, 
Av ro pa ya hey ran lıq var. Sə bə bi 
bu dur ki, biz mü ha ri bə də hələ ki, 
uduz an tərəfi k. Gənc lə ri mi zin ço-
xu öz lə rin dən yaş lı nə sil dən - biz-
dən də kü süb. Biz də özü müz dən 
əv vəl ki Azər bay ca nın bö lün mə-
sin dən na ra zı lıq edir dik, də də-ba-

- Mən ki no sa hə sin də təc rü bə siz 
idim. Re jis so ra və pro dü ser mər-
kə zi nə ar xa yın ol dum. Pro dü ser 
mər kə zi, de mək olar ki, bi zi al dat-
dı. On suz da fi l mə ay rı lan ma liy yə 
və saiti az, o və saitin xərc lən mə si nə 
nə za rət im ka nım isə yox idi. Əl də 
qa lan və sait lə nə lə rin sə əla və olu-
na ca ğı nı vəd ve rə-ve rə ən va cib 
mə qam lar da pul ol ma dı ğı nı de-
di lər. Mə nə üç ka me ra ilə iş lə mək “Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı şair-pub li sist, 

“Dil millətin varlığı, sifəti, təfəkkürü, 
ruhu və mənəviyyatıdır”
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Ana do lu da, Ko zan dağ la rı ətə-
yin də, Var saq kən din də dün ya ya 
gəl di yi ni ya zan araş dı rı cı lar Qa ra-
coğ la nın əsl adı nın Ha san ol du ğu-
nu, qo nar-kö çər türk mən boy la rın-
dan çıx dı ğı nı qeyd edir lər:

Ko zan da ğın da nəs li miz, 
Arı Türk mən dir əs li miz.
Var saq dır du raq ye ri miz - 
Qür bət də yar əy lər bi zi.

Məş hur tür ko loq Rad lo vun XIX 
əs rin son la rın da nəşr et dir di yi bir 
Krım rə va yə ti nə gö rə, Qa ra coğ la nın 
Belq rad lı ol du ğu üzə çı xır. Ana do lu-
nun çox ye rin də Qa ra coğ la nı həm-
yer li si sa yan, bir-bi rin dən uzaq və 
fərq li coğ ra fi  böl gə lə rə aid köy lər, 
oba lar, oy maq lar çox dur. Bü tün bun-
lar za ma nın da el şairi nin ya xın-uzaq 
el lə ri di yar ba di yar do laş ma sıy la bağ-
lı dır.

Qa ra coğ la nın əcəm el lə ri ni, yu-
xa rı el lə ri - yə ni Azər bay ca nı da 
gəz di yi öz şeir lə rin dən bəl li olur. 

Qoş ma la rı nın ru hu və nə fə si ba xı-
mın dan Ab bas Tu far qan lı ilə Qa ra coğ-
lan bir-bi ri nə çox ya xın dır. Bu mə na da 
hər iki si nin ey ni dövr də ya şa dı ğı nı gü-
man et mək olar. Qa ra coğ la nın elə şeir-
lə ri var ki, bi zim aşıq la rın yad da şın da 
bu gü nə cən gə lib ça tıb. Aşıq lıq el mi, 
aşıq lıq gə lə nə yi or ta da qı rıl dı ğın dan, 
çox təəs süf ki, ağır it ki lər lə çu lu nu su-
dan çı xa ra bil di. Cüng lər də, əl yaz ma-
lar da da ha çox di van ədə biy ya tın dan 
nü mu nə lər qey də alın dı, xalq şeiri 
xalq yad da şı nın umu du na bu ra xıl dı. 
Qə ri bə dir ki, xalq şeirin dən, aşıq ədə-
biy ya tın dan bir çox nü mu nə ni da ha 
çox yad lar, ya ban çı lar qey də alıb: El yas 
Mu şeq, Təb riz li Ara kel… Biz için də 
ol du ğu muz dan ha va nı udub fər qi nə 
var ma dı ğı mız ki mi, bu nun da fər qi nə 
var ma mı şıq.

İn di Qa ra coğ la nın haq qın da da nı-
şa ca ğı mız iki şeiri ni də öz za ma nın da 
pol yak əsil li bir mu si qi çi ya zı ya alıb. Bu 
şeir lə rin ən qiy mət li cə hət lə rin dən bi ri 
Qa ra coğ lan şi və si ni ol du ğu ki mi sax la-

ma sı dır. Qa ra coğ la-
nın di li Azər bay can 
türk cə si nə da ha 
ya xın ol du ğun dan 
iş lət di yi bə zi söz və 
ifa də lə ri tür ki yə li 

oxu cu lü ğət siz an la-
ya bil mir. Yə ni Qa ra-

coğ lan di li bu gün bər pa 

et mək is tə di yi miz ümum türk di li nin 
ən tə miz və du ru çağ la rın dan bi zə gə-
lib ça tan lar dır. Üç yüz, dörd yüz ilin o 
ba şın dan gə lib bu gü nü mü zə ye ti şən 
bu iki yar paq sö zün ən bö yük də yə ri ni 
də bur da ax tar maq la zım dır.

...Krım xa nı Sul tan İb ra him za-
ma nın da (ha ki miy yə ti 1640-dan 
1649-cu ilə qə dər sü rüb) Al bert Bo-
bovs ki ad lı bir pol yak ta tar la ra əsir 
dü şür. Özü nün yaz dı ğı na gö rə, bu 
vaxt onun 30 ya şı var mış. Pol yak 
əsir qa bi liy yə ti, is te da dıy la tez bir 
za man da döv lət adam la rı nın da 
diq qə ti ni çə kir. Bir müd dət son ra 
onu İs tan bul sa ra yı na sa tır lar. Əli 
adı nı gö tü rə rək mü səl man olan 
Al bert Bo bovs ki öz və tə nin də yax-
şı təh sil gö rüb müş, al man, in gi lis, 
ital yan və fran sız dil lə ri ni ra hat da-
nı şa bil mək sə viy yə sin də öy rə nib-
miş. Bu nun la ya na şı, mü kəm məl 
mu si qi təh si li, mah nı bəs tə lə mək 
qa bi liy yə ti də var mış. İs tan bul da 
qal dı ğı 15-20 il ər zin də o, türk di-

li ni də də rin dən öy rə nir, hətt  a «Üf-
qi» tə xəl lü süy lə türk cə şeir lər ya zır. 
İs te da dı ona İs tan bul sa ra yın da da 
şöh rət gə ti rir – Bo bovs ki ən də run 
mək tə bin də sa ray eli ta sı nın uşaq la-
rı na mu si qi dər si ver mə yə baş la yır. 
Da ha son ra döv lə tin baş tər cü mə-
çi si olur. Ən də run da ça lış dı ğı 18 il 
ər zin də 400-dən çox xalq mah nı sı-

nı no ta kö çü rür. Türk mə də niy yə ti 
üçün ol duq ca bö yük əhə miy yət li 
bu top lu «Məc muayi sa zı-söz» adı-
nı da şı yır.

Təd qi qat çı la rın mə lu ma tı na gö rə, 
ha zır da bu qiy mət li əsə rin əl yaz-
ma sı Lon don da dır. Əl yaz ma da o 
döv rün on lar ca saz şairi nin şeir lə ri, 
xalq mah nı la rı nın mətn lə ri, oyun 
ha va la rı, pad şah lar məc li sin də söy-
lə nən tür kü lər no ta alı nıb.

Bu də yər li məc muədə iki şeir də 
Qa ra coğ la na aid dir. Şeir lər dən bi-
ri Ana do lu da «sə mai» ad lan dı rı lan 
gə ray lı, o bi ri qoş ma dır. Hə min 
şeir lə ri ol du ğu ki mi təq dim edi rik:
Mə dət, Al la hı se vər sən, 
Gəl im di, dil bər, gəl im di. 
Həs rə tin dən ci yər ci yim 
Də lin di, dil bər, də lin di.

Can sə ni gör mə yə evər,
Nə rəh min, nə tə səl lin var.
Bən ci lə yin sə ni se vər,
Bul im di, dil bər, bul im di.

Ca va bın al dım di lin dən,
Öl düm sev da nın dər din dən.
Əl vi da ca mın əlim dən
Al im di, dil bər, al im di.

Uğ ra yıb ulu yer lə rə,
Ge dəm ger çək ərən lə rə.
Bən ge din cə ən gəl lə rə
Qal im di, dil bər, qal im di. 

Coş du Qa ra coğ lan, coş du,
Eşq dər ya sı boy dan aş dı.
Bir gül idin, ça ğın keç di,
Sol im di, dil bər, sol im di.

Qoş ma
Şəf ta lı is tə rəm, məh rum gön dər mə
İki ləb lə rin dən, bir gər da nın dan.
Kö nül haqq evi dir, sa kın sön dür mə
İki ləb lə rin dən, bir ya na ğın dan. 

Hər qan da ge dər sən sə ni bu lu rum,
Sər ra fı nam, qiy mə ti ni bi li rəm.
Sən bir bə zir gan san, ba cın alı ram
İki ləb lə rin dən, bir ya na ğın dan.

Ağ lım al dın göz lə ri ni sü zə li,
Bən zi mə düş müş dür hey va qə zə li.
Sa na de rəm, ehey, adam gö zə li, 
İki ləb lə rin dən, bir ya na ğın dan.

Qa ra coğ lan ey dür: ya rım gə lir sə,
Də li kö nül is tə di yin bu lur sa,
Da nış la rım, ica zə tin olur sa, 
İki ləb lə rin dən, bir ya na ğın dan.

Əhməd OĞUZ

“Si zə göz ya şım da is lan mış bir pal tar gön də ri rəm...”

Bü tün dün ya onu Qa nu ni Sü ley-
man ki mi ta nı yır dı. Həm öl kə lər 
fəth edir di, həm də in cə ruh lu 
zə rif şeir lər ya zır dı. 72 il lik öm-

rü nün 45 il 11 ay 7 gü nü nü ha ki miy yət də 
ol muş, öm rü nün üst-üs tə 10 ili ni sə fər-
lər də ke çir miş di. 

An caq tək cə bun lar la yox, həm də Hür rəm 
Sul ta na olan eş qiy lə adı nı ta ri xə yaz mış dı. 
Şeir lə ri ni “Mü hib”, “Mü hib bi”, “Məf tu hi” im-
za la rı ilə mö hür lə yər di. 

Sul tan dan 3 min qə zəl, 18 mü xəm məs, 30 mü-
rəb be dən iba rət di van qal mış, onu XIX əsr də son 
Os man lı şairə lə rin dən olan Adi lə çap et dir miş di. 

...Anas ta si ya La Ros sa (Hür rəm Sul tan) da baş-
qa ca ri yə lər ki mi əsir alın mış dı. Av ro pa nın ta rix 
ki tab la rın da Rok se la na ki mi adı ke çən, Sul tan 
Sü ley ma nın “əni sim, məh rə mim, va rım, gö zəl lər 
şa hı sul ta nım” de yə əziz lə di yi, şeir lər həsr et di yi 
bu ca ri yə son ra lar Os man lı ta ri xin də iz qo ya caq 
ha di sə lə rə tə sir gös tər miş di. Əsir dü şən də on 
dörd-on beş ya şı olar dı, am ma az keç miş sa ra yın 
bi rin ci xa nı mı na çev ril di. 

Pad şa hın də rin sev gi si ni qa zan mış Hür rəm 
Sul tan sə fər lər də olan Sul tan  Sü ley ma na xi-
ta bən “Ca nı mın pa ra sı sul ta nım”, “Ca nı mın 
pa ra sı, mü ba rək iz lə ri ni öp dü yüm sul ta nım”, 
“Mə nim döv lə ti min və səadə ti min gü nə şi, həz-
rə ti sul ta nım” baş lıq lı mək tub lar ya zır dı.

Hür rəm Sul ta nın Sul tan Sü ley ma na yaz dı ğı 
6 mək tub ha zır da Top qa pı sa ra yın da sax la nır. 

Mək tub la rın bi rin də o, pad şah dan öz adı na 
tik dir di yi ha mam üçün pul is tə yir. Bir baş-
qa mək tu bun da isə oğ lu Meh me di taxt-ta cın 
va ri si ki mi gör mə yi ar zu la yır. Mək tub lar da 
Hür rəm Sul tan özü nü “aciz, ka sıb, çir kin ca-
ri yə” ki mi təq dim edir, “mən ya zı ğı yer dən 
qal dı rın” ki mi ifa də lər iş lə dir. 

Mək tub lar dan bi rin də keç miş ca ri yə be lə ya zır: 
“Ca nı mın pa ra sı Sul ta nım! Elə bir ad sa hi bi si niz ki, 
sə hər ye li ki mi mər hə mət ar tı ra-ar tı ra ya yı lar, elə 
bir sa lam gön də rə rəm ki, iki do da ğın qo vuş ma sı 
ki mi dir, elə dualar edə rəm ki, aşiq lə rin ava zı ki-
mi ya nıq lı olar, elə tə rifl  ər de yə rəm ki, ürək söz lə-
ri ki mi alo vu şö lə lən di rər. Mə nim Yu sif si ma lım, 
şi rin söz lüm, nə cib Sul ta nım! Al la hın dər ga hın da 
üzü mü sü pür gə ye ri nə qo yub ni yaz edə rəm ki, bu 
ay rı lıq bi zə ha ram ol sun, Al lah mü ba rək si ma nı zı 
qı sa müd dət də mə nə gös tər sin”.

Hür rə min da ha bir mək tu bun dan: “Hə ya-
tım,  əzi zim, Sul ta nım! Al lah dan tək ar zum 
si zə tək rar qo vuş maq və nur sa çan üzü nü zə 
bir da ha ba xa bil mək dir. Rəb bim dən di lə yi-
rəm ki, mə nim Sul ta nım, ürək dən və can dan 
sev di yim şa hım dün ya da və axi rət də hər 
za man xoş bəxt ol sun. 

Mə nim şa hım bu kö lə si ni gör dü, sev-
di, onu xoş bəxt et di, ona hü zur bəxş 
elə di. Odur ki, xoş bəxt ola ca ğım gün 
si zə qo vu şa ca ğım gün dür. Si zə göz 
ya şım da is lan mış bir pal tar gön də ri-
rəm. Mə nim xət ri mə ge yi nin. Yox-
sul və də yər siz ca ri yə niz Hür rəm”.

Ən gö zəl şeir lə ri ni Hür rə min eş qi ilə ya zan 
ca han pad şa hı Qa nu ni Sü ley man bir ne çə di lin, 
dün ya ta ri xi və mə də niy yə ti nin gö zəl bi li ci si 
idi. Şeirə ver di yi də yə ri o, be lə ifa də edir di: 
Hər sö zin də na zi kü rən gin məanı bu lu na, 
Eşi dən lər de yə lər söz de gül dür ri se min. 

(Gə rək hər sö zün o qə dər in cə mə na lar ifa də et sin ki, 
eşi dən de sin söz de yil, ləl- cə va hi rat dır)

Sul ta nın xa nı mı na yaz dı ğı bir şeirə nə zər 
ye ti rək:
Qar şın da mən pər va nə yəm,
  sən, şə mi ta ban san  mə nə,
Eş qin lə mən di va nə yəm,
  sən afə ti-can san mə nə.

Cöv rü-cə fa, qəh ri-si təm,
  meh ri-və fa, cu dü-kə rəm, 
Mən bən de yi-fər ma nı nam,
  sən şa hı sul tan san mə nə.

Zül fü nə kön lüm xəs tə,
  ahım gö yə pey vəs tə dir, 
Ca na, Mü hib bi xəs tə dir,
  sən dər də dər man san mə nə.

Bir da ha xa tır la dı rıq ki, bu mis ra la rı hök mü 
üç qi tə də ke çən ca han sul ta nı Sü ley man Qa-

nu ni yaz mış dı...
Təs vir olun du ğu rəsm lər də çox da gö zəl 

gö rün mə yən Hür rəm Sul tan pad şa hın qəl-
bi ni gü lər üzü və zə ka sıy la, ne cə de yər lər, 
qa dın dip lo ma ti ya sıy la qa zan mış dı. Ona 
can dan bağ lı olan Sü ley man pad şah se vim-
li ca ri yə si nin və fa tın dan son ra ke çir di yi də-
rin sar sın tı nı be lə qə lə mə al mış dı:
Gün də bir də fə gör mə səm,
  ha lım no lar de yər dim mən,
Bir il ol du gör məz ol dum,
            anı an dım ağ la dım...

Qəmər ALXANOVA

Sabahdan uğradım onun yurduna,  
Dayanılmaz fi rqətinə, dərdinə… 
Yıxılası qarlı dağlar ardına  
Aşar gedər bir gözləri sürməlim.

Söy lə mə lə rin də, qoş qu-
la rın da yur du, qür bə ti, 
gö zə li, tə biət gö zəl lik-
lə ri ni bən zər siz de yim 

və təş beh lə riy lə di lə gə ti rən ün-
lü xalq oza nı Qa ra coğ la nın XVII 
yü zil də ya şa dı ğı gü man edi lir. 
Şeir lə ri hə lə öz sağ lı ğın da dil lər 
əz bə ri olan, hə ya tı, öm rü das tan-
la şan bu el aşı ğı nın har da do ğul-
du ğu, har da dün ya dan köç dü-
yü də əf sa nə lə şib. Ara dan 
ke çən yü zil lə rin bu ba şın-
dan ba xan da do ğum, ölüm 
ta ri xi, ye ri-yur du ilk ba xış-
da ya da düş mür. Ada ma 
elə gə lir Qa ra coğ lan (tək cə 
Qa ra coğ lan yox, us tad la rı-
mı zın ha mı sı) elə öz qoş-
qu la rın da do ğu lub, hə lə 
də bağ rın dan qo pan söz lə-
rin tü kən məz ener ji sin də, 
o tə miz və işıq lı mü hit də 
ya şa maq da dır.

ma sı dır. Qa ra coğ la-
nın di li Azər bay can 
türk cə si nə da ha 
ya xın ol du ğun dan 
iş lət di yi bə zi söz və 
ifa də lə ri tür ki yə li 

oxu cu lü ğət siz an la-
ya bil mir. Yə ni Qa ra-

coğ lan di li bu gün bər pa 
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yü zil də ya şa dı ğı gü man edi lir. 
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la şan bu el aşı ğı nın har da do ğul-
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Dövlətin baş 
tərcümanı

Hür rəm Sul ta nın mək tub la rı
“Si zə göz ya şım da is lan mış bir pal tar gön də ri rəm...”

Mək tub la rın bi rin də o, pad şah dan öz adı na 
tik dir di yi ha mam üçün pul is tə yir. Bir baş-
qa mək tu bun da isə oğ lu Meh me di taxt-ta cın 
va ri si ki mi gör mə yi ar zu la yır. Mək tub lar da 
Hür rəm Sul tan özü nü “aciz, ka sıb, çir kin ca-
ri yə” ki mi təq dim edir, “mən ya zı ğı yer dən 

Mək tub lar dan bi rin də keç miş ca ri yə be lə ya zır: 
“Ca nı mın pa ra sı Sul ta nım! Elə bir ad sa hi bi si niz ki, 
sə hər ye li ki mi mər hə mət ar tı ra-ar tı ra ya yı lar, elə 
bir sa lam gön də rə rəm ki, iki do da ğın qo vuş ma sı 
ki mi dir, elə dualar edə rəm ki, aşiq lə rin ava zı ki-
mi ya nıq lı olar, elə tə rifl  ər de yə rəm ki, ürək söz lə-
ri ki mi alo vu şö lə lən di rər. Mə nim Yu sif si ma lım, 
şi rin söz lüm, nə cib Sul ta nım! Al la hın dər ga hın da 
üzü mü sü pür gə ye ri nə qo yub ni yaz edə rəm ki, bu 
ay rı lıq bi zə ha ram ol sun, Al lah mü ba rək si ma nı zı 

Hür rə min da ha bir mək tu bun dan: “Hə ya-
tım,  əzi zim, Sul ta nım! Al lah dan tək ar zum 
si zə tək rar qo vuş maq və nur sa çan üzü nü zə 
bir da ha ba xa bil mək dir. Rəb bim dən di lə yi-
rəm ki, mə nim Sul ta nım, ürək dən və can dan 
sev di yim şa hım dün ya da və axi rət də hər 

Mə nim şa hım bu kö lə si ni gör dü, sev-
di, onu xoş bəxt et di, ona hü zur bəxş 
elə di. Odur ki, xoş bəxt ola ca ğım gün 
si zə qo vu şa ca ğım gün dür. Si zə göz 
ya şım da is lan mış bir pal tar gön də ri-
rəm. Mə nim xət ri mə ge yi nin. Yox-
sul və də yər siz ca ri yə niz Hür rəm”.

idi. Şeirə ver di yi də yə ri o, be lə ifa də edir di: 
Hər sö zin də na zi kü rən gin məanı bu lu na, 
Eşi dən lər de yə lər söz de gül dür ri se min. 

(Gə rək hər sö zün o qə dər in cə mə na lar ifa də et sin ki, 
eşi dən de sin söz de yil, ləl- cə va hi rat dır)

Sul ta nın xa nı mı na yaz dı ğı bir şeirə nə zər 
ye ti rək:
Qar şın da mən pər va nə yəm,
  sən, şə mi ta ban san  mə nə,
Eş qin lə mən di va nə yəm,
  sən afə ti-can san mə nə.

Cöv rü-cə fa, qəh ri-si təm,
  meh ri-və fa, cu dü-kə rəm, 
Mən bən de yi-fər ma nı nam,
  sən şa hı sul tan san mə nə.

Zül fü nə kön lüm xəs tə,
  ahım gö yə pey vəs tə dir, 
Ca na, Mü hib bi xəs tə dir,
  sən dər də dər man san mə nə.

Bir da ha xa tır la dı rıq ki, bu mis ra la rı hök mü 
üç qi tə də ke çən ca han sul ta nı Sü ley man Qa-

nu ni yaz mış dı...

Hür rəm Sul ta nın mək tub la rı



Unu dul maz Na tiq Sə fə-
ro vun 70 ya şı ötən ilin 
ya yın da səs siz-sə mir-
siz ötüb keç di...

Onu az qa la 20 il di ta nı yır dım, 
öm rü nün son iki ili ni Azər bay-
can Tər cü mə və Ədə bi Əla qə lər 
Mər kə zin də bir gə iş lə miş dik. 
Ağ lı ma gəl məz di ki, dün ya dan 
vaxt sız-və də siz kö çə cək, öm rün 
yet mi şi nə ye ti şə bil mə yə cək. Heç 
onu da bil mir dim ki, Na tiq Sə fə-
rov Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yi-
nin üz vü ol muş du, ya yox; çün ki 
hər cür rəs mi qu rum dan kə nar 
gəz di yi ni, tən tə nə lə ri-fi  la nı sev-
mə di yi ni onu ta nı dı ğım il lər ər-

zin də sez miş dim. 60 il li yi ərə fə-
sin də bə ha nə gə ti rib bir ba la ca 
dərd ləş mək, ədə bi pro ses ət ra-
fın da söh bət elə mək is tə miş dim. 
Ne çə il lər dən bə ri özü nə qa pı lıb 
an caq ya zı-po zu suy la məş ğul 
olan Na tiq Sə fə rov əv vəl cə ra zı-
lıq ver miş di, son ra da səh hə ti və 
ədə bi aləm dən bez gin li yi ilə bağ-
lı gü nü-gü nə sat mış dı. 

Yax şı ki, əli miz də onun ya ra-
dı cı lı ğıy la bağ lı bil gi lər, tər cü mə 
elə di yi əsər lər və şəx si mü na si-
bət lər dən do ğan qə naət lər var dı, 
yox sa onun haq qın da de mək is-
tə dik lə ri miz ya rım çıq olar dı.

Na tiq Sə fə rov 1943-cü il iyu nun 
27-də Nax çı van da zi ya lı ailə sin də 
do ğul muş du. 1961-ci il də 4 say lı 
şə hər or ta mək tə bi ni, 1967-ci il-
də Ba kı Döv lət Uni vers ti te ti nin 
fi  lo lo gi ya fa kül tə si ni bi tir miş di. 
Elə o vaxt dan Döv lət Te le vi zi-
ya və Ra dio Ve ri liş lə ri Ko mi tə-
sin də, “Azər bay can” jur na lın da, 
“Ya zı çı” nəş riy ya tın da ça lış mış, 
1989-cu il də ya ra dı lan Res pub-
li ka Tər cü mə və Ədə bi Əla qə lər 
Mər kə zin də şö bə mü di ri, sədr 
müavi ni, “Xə zər” jur na lı nın baş 
re dak tor müavi ni, son ra lar “Qa-
nun” jur na lı nın baş re dak to ru iş-
lə miş di.

Bü tün bun la rı ona gö rə xa tır la-
dı rıq ki, Na tiq Sə fə rov haq qın da 
tez-tez ya zı lan, həf tə sək kiz-mən 
doq quz qə zet-jur nal la ra mü sa-
hi bə lər ve rən, yu bi le yi tən tə nəy-
lə qeyd olu nan bəx tə vər lər dən 
de yil di. Bu da qis mə tin dən idi 
ki, 50 ya şı 1993-cü ilin tə la tüm-
lü iyun ayı na düş müş dü, o qa rı-
şıq lıq da na mus lu bir ya ra dı cı nın 
yü zün ya rı sı nı haq la dı ğı kim sə-
nin ya dı na düş mə miş di. 

Son ra lar öy rən dim ki, Na tiq 
Sə fə rov Ya zı çı lar Bir li yi nə 45 ya-
şın da, bu qu rum öz im ti yaz la rı nı 
itir di yi bir vaxt da üzv ol muş du; 
yə qin ki, bu da onu is tə yən lə-
rin tə ki di lə baş tut muş du. Gün-
gün dən ar tıb-ço xa lan qə zet-jur-
nal lar da da Na tiq Sə fə ro vun 
mə qa lə lə ri nə, rəs mi-müs tə qil 
te le ka nal lar da və ra diolar da çı-
xış la rı na rast gəl mək müş kül iş 
idi. Hər bir ya ra dı cı ada mın özü-
nə he sa bat mə qa mı ye ti şən də də 
Na tiq Sə fə rov özü nə sa diq qal-
ma ğı ba car mış dı... 

Ne çə il əv vəl oxu ma ğa ma raq lı 
bir şey tap maq üçün ki tab xa na-
mı araş dı ran da əli mə “Azər bay-
can” jur na lı nın bir sa yı keç miş-
di. Jur na lı nə yə gö rə sax la dı ğı mı 
ya dı ma sal ma ğa ça lı şa-ça lı şa 
və rəq lə ri ni çe vir miş, ax tar dı ğı-
mı tap mış dım. Hə min mə qam da 
Na tiq Sə fə ro vun tər cü mə sin də 
məş hur Ko lum bi ya ya zı çı sı Qab-
riel Qar sia Mar ke sin son də rə cə 
ma raq lı mü sa hi bə si nin və he ka-
yə lə ri nin ya rat dı ğı ov qa tı, ədə-
biy ya ta can atan qə ləm dost la-
rım la bu nun la bağ lı uzun-uza dı 
söh bət lə ri mi zi xa tır la mış dım. 
Biz lər dən - o za man dün ya mə-

də niy yə ti nə ye ga nə aça rı mız 
olan rus di li ni hə lə əməl li-baş lı 
mə nim sə mə miş kəs lər dən öt rü 
Na tiq Sə fə ro vun tər cü mə lə ri nə-
fəs lik ki miy di. 

Elə o vaxt lar da tər cü mə çi nin 
No bel mü ka fa tı laureatı Uil yam 
Folk ner den çe vir mə lə ri də işıq 
üzü gör müş dü. Bu əsər lə ri oxu-
yan lar Folk ne rin ədə bi dü ha sı-
nın siq lə tiy lə bə ra bər di li mi zin 
im kan la rı nı da hiss elə miş di lər. 
Pe şə kar tər cü mə çi ki mi Na tiq Sə-
fə ro vun uğu ru da elə bun day dı.

So vet çağ la rı ədə biy ya tı nın 
ma raq lı bir cə hə ti var dı: de mək 
olar, ək sər şair lər, na sir lər, dra-
ma turq lar tər cü məy lə məş ğul 
ol ma ğı, “Əy lə şi rəm hər cü mə, 
ey lə yi rəm tər cü mə...” prin si pi-
ni elə bil, ya ra dı cı lı ğın ay rıl maz 
at ri bu tu sa yır dı lar. Elə o vaxt lar 
da pe şə kar tər cü mə çi lə ri bar-
maq la sa yır dı lar - hər hal da, 
Azər bay can ədə biy ya tın da və-
ziy yət bu cür idi. Ya xın qon-
şu muz Gür cüs tan da Tər cü mə 
Mər kə zi nin ötən əs rin 30-cu il-
lə rin də ya ran ma sı na, fəaliy yə-
ti ni ar tıq for ma laş mış ənə nə lər 
üzə rin də da vam et dir mə si nə 
bax ma ya raq, biz də bu pro ses 
təx mi nən 20 il son ra baş lan dı 
və təəs süf ki, for ma laş ma für sə-
ti qa zan ma dı. Hal bu ki mə sə lən, 
İs haq İb ra hi mov, Na tiq Sə fə rov 
ki mi pe şə kar lar bü töv bir mək-
təb ya ra da bi lər di lər.

Na tiq Sə fə rov dün ya ədə biy-
ya tı nın nü mu nə lə ri ni di li mi zə 
rus ca dan çe vi rir di. Mən hə mi şə 
Nax çı van da do ğu lub-bö yü müş, 
Ba kı da təh sil al mış ada mın rus 
di li ni bun ca gö zəl duy ma sı na 
hey rət lən mi şəm. Tə bii ki, ədə bi 
tər cü mə də hər iki di lin im kan la-
rı nı də rin dən bil mək ba ca rı ğı və 
bə dii tə fək kür tər zi baş lı ca şərt-
dir. Na tiq Sə fə rov ana di li mi zə 
gö zəl bə ləd olan qə ləm ada mıy-
dı, üs tə lik, hə səd apa rı la sı bə dii 
tə fək kü rü və zöv qü var dı. 

Əgər nəsr yaz say dı, onun ən 
yax şı na sir lə ri miz dən ola bi lə cə yi-
nə in di nin özün də də şüb hə elə mi-
rəm. Am ma o, tər cü mə çi ta le yi ni 
se çib dün ya ədə biy ya tı nın nü mu-
nə lə ri ni di li mi zə çe vir mək mis si-
ya sı nı üzə ri nə gö tür dü. Na tiq Sə-
fə ro vun tər cü mə sin də 70-ci il lə rin 

baş lan ğı cın dan bə ri ar dı cıl oxu-
du ğu muz əsər lər bu mis si ya nın 
uğur lu so nu cuy du. Onun sa yə sin-
də bir-bi rin dən fərq li üs lub lar da 
ya zıl mış, am ma bö yük is te da dın 
məh su lu olan ro man, po vest və 
he ka yə lər lə ta nış olur duq. 

Tər cü mə çi nin qə lə min dən çı-
xan İl ya İlf və Yev ge ni Pet ro vun 
“Qı zıl da na” ro ma nı, Red yard 
Kip lin qin “Öz ke fi  nə gə zən pi-
şik”, Va si li Şuk şi nin “Qır mı zı 
ka li na”, Sə tim can San ba ye vin 
“Ağ ar va na”, Hrant Ma te vos-
ya nın “Kə hər il xı” po vest lə ri 
ədə bi hə ya tı mız da ma raq la qar-
şı lan dı. Son ra Na tiq Sə fə ro vun 

çe vir mə sin də “Ma hab ha ra ta 
və ya Bha ra ta öv lad la rı nın bö-
yük vu ruş la rı haq qın da das tan” 
(1988) ad lı hind epo su, V.Tu ku-
no vun “Ca ni lər” (1992), “Hind 
mifl  ə ri” (1993) ki tab la rı işıq üzü 
gör dü. 

Onun bö yük qa zax şairi Ol jas 
Sü ley me no vun el mi-bə dii, pub-
li sis tik üs lub da ya zıl mış məş-
hur “Az i ya” əsə ri ni Azər bay can 
türk cə si nə çe vir mə si (1993) tər-
cü mə mə də niy yə ti mi zin bö yük 
uğur la rın dan bi ri dir. Tür ki yə də 
və Azər bay can da işıq üzü gö rən 
“Az i ya” Na tiq Sə fə ro vun yük sək 
sə viy yə li pe şə kar tər cü mə çi ol du-
ğu nu bir da ha sü bu ta ye tir miş-
di. Am ma ye nə təəs süf ki, əsə rin 
çap dan çıx ma sı ədə biy ya ta diq qət 
ba xı mın dan əl ve riş siz bir döv rə 
düş dü və bu san bal lı mə də niy yət 
fak tı mət buat da ye tə rin cə işıq lan-
dı rıl ma dı. 

Na tiq Sə fə ro vun dün ya dra-
ma tur gi ya sın dan tər cü mə lə ri 
haq qın da çox ada mın mə lu ma-
tı yox dur. Çün ki səh nə əsər lə ri 
ta ma şa ya qo yu lan da çox vaxt 
tər cü mə çi nin adı, zəh mə ti xa tır-
lan mır. Ona gö rə də teatr la rı mız-
da qu ru luş ve ril miş Jan Anu yun 
“Me de ya”, Vse vo lod Viş nevs-
ki nin “Nik bin fa ciə”, Alek sandr 
Vam pi lo vun “Qar ğa qa rıl tı sı” 
pyes lə ri ni di li mi zə Na tiq Sə fə ro-
vun çe vir di yi ni az adam bi lir. 

Ne çə il lər ön cə Aka de mik Mil li 
Dram Teat rı nın səh nə sin də “Me-
de ya” ta ma şa sı na ba xan da əsə rin 
us ta lıq la tər cü mə edil di yi nin fər qi-

nə dər hal var mış dım və on da bu 
uğu run Na tiq Sə fə ro vun pa yı na 
düş dü yü nü mən də ağ lı ma gə tir-
məz dim.

1980-ci il lə rin or ta la rın dan bə-
dii tər cü mə sa hə siy lə sıx tə mas da 
ol du ğum dan bu sa hə nin  xü su-
siy yət lə ri nə və tə ləb lə ri nə az-çox 
bə lə dəm. Şair, na sir, pub li sist, 
dra ma turq... üs lub seç mək də, öz 
du yu mu nu ifa də elə mək də sər-
bəst dir, yə ni is tə di yi möv zu nu, 
qəl bi nə ya xın for ma nı, la zım bil-
di yi təh ki yə ni se çə bi lər. Am ma 
tər cü mə çi nin mü ra ciət elə di yi ori-
ji nal əsər ona bu azad lı ğı ver mir, 
bu sə bəb dən də, tər cü mə çi çe vir-

di yi poezi ya və nəsr nü mu nə si nin 
öl çü lə ri ni müm kün qə dər sax la-
ma ğa ça lı şır. Əsər müəl li fi  nin üs-
lu bu nu, ru hu nu də qiq lik lə tut ma-
ğı, tər cü mə ni ori ji na la müm kün 
qə dər ya xın laş dır ma ğı da bu ra 
əla və elə sək, tər cü mə çi nin üzə ri-
nə nə qə dər ağır yük düş dü yü nü 
tə səv vür elə mək olar. Na tiq Sə fə-
ro vun qə lə min dən çı xan ör nək lə ri 
oxu cu la ra sev di rən cə hət lər də elə 
bu dur. 

Tə bii ki, pe şə kar tər cü mə çi 
üçün dün ya ədə biy ya tı nı ye tə rin-
cə bil mək də il kin şərt lər dən dir. 
Bu mə na da Na tiq Sə fə rov mə nim 
ta nı dı ğım az say lı qə ləm adam la-
rın dan bi riy di. Onun ədə bi pro-
ses, ədə bi ənə nə lər və ədə bi cə-
rə yan lar ba rə də bil gi si nə hə səd 
apar maq olar dı. 

O da tə sa düf de yil ki, Na tiq Sə-
fə rov Azər bay can ədə biy ya tı nı 
nə sə əla hid də, ay rı ca gö tü rül müş 
bir möv cud luq say mır, ək si nə, 
Azər bay can ədə biy ya tı na dün ya 
ədə biy ya tı kon teks tin də ba xır dı. 
Bəl kə elə bu na gö rə dir ki, çox la rı-
nın, hətt  a tən qid çi lə rin be lə bə yə-
nib qə bul elə di yi əsər lə ri ona bə-
yən dir mək müş kül iş idi. Üs tə lik, 
Na tiq Sə fə rov nə yin sə, ki min sə 
xət ri nə dü şün dük lə ri ni giz lə dən, 
ma la la yan söz ada mı de yil di. Bu-
na gö rə onu “çə tin adam” sa yan-
lar, in ci yən lər az ol ma mış dı.

Na tiq Sə fə rov hə ya tın xır da lıq-
la rı na sə nə tin uca lı ğın dan bax ma-
ğı ba ca rır dı. Bəl kə bu sə bəb dən di 
ki, gün də lik qay ğı lar onu höv-
sə lə dən çı xa rır, hətt  a bez di rir di. 
Onun la yal nız Bö yük Sə nət haq-
qın da söh bət elə mək müm kün 
idi. Na tiq Sə fə rov bu öl çü lər dən 
qı raq da olan şey lə rə ötə ri, bir qə-
dər də ki na yəy lə ba xır dı. Za ma-
nın sə nət çi və zi ya lı ta le yi nə gə tir-
di yi çə tin lik lər onun da hə ya tın da 
iz bu rax ma mış de yil di. Bu sə bəb-
dən, öm rü nün son on ilin də Na tiq 
Sə fə ro vun bə dii söz dən, tər cü mə 
sə nə tin dən uzaq laş ma sı bi zim 
üçün bö yük it ki idi.

Na tiq Sə fə rov haq qın da da-
ha çox ün siy yət də ol du ğu, da ha 
ya xın dan dost luq elə di yi qə ləm 
adam la rı, şüb hə siz, da ha san bal-
lı ya zar dı lar. Məq sə di miz hə ya ta 
gö zü açı lan vaxt dan sö zün köy-
nə yin dən keç miş bir qə ləm ada-
mı nın ya ra dı cı lı ğı nı ge niş təh lil 
elə mək yox, sa də cə, Na tiq Sə fə-
ro vun ədə biy ya tı mız da kı ye ri ni 
xa tır lat maq idi. İna nı rıq ki, ədə bi 
mü hi ti miz bə dii sö zün cə fa ke şi 
olan us tad tər cü mə çi nin haq qı nı 
itir mə yə cək.

Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Bir romanın tarixçəsi haqqında 

Sözün köynəyindən
keçən adam

“İn san heç vaxt 
heç nə dən
im ti na elə mir...”
Ziq mund Frey din bi zi
özü mü zə ta nı dan te zis lə ri

Ziq mund Freyd XX əs rin psi-
xo lo gi ya, tə ba bət, so siolo gi-
ya, ant ro po lo gi ya, ədə biy yat 
və in cə sə nə ti nə tə sir gös tər-

miş psi xoana liz el mi nin ya ra dı cı sı-
dır. Ali min nə zə riy yə si nə ma raq bu 
gün də bö yük dür.

Ziq mund Frey din bi zi özü mü zə ta-
nı dan qı sa və fay da lı te zis lə ri ni təq dim 
edi rik. 

  Za hi rən qü sur suz in sa nın da xi lin-
də şey tan lar bir o qə dər çox olur.

  Bi zim heç bir se çi mi miz tə sa düf 
de yil... Biz hə mi şə şüural tı mız da 
olan la rı se çi rik.

  Bəd bəxt lik uc ba tın dan sus du rul-
muş hiss lər tə ləf ol mur. Məc bu rən 
su sur və in sa na tə sir gös tər mək də 
da vam elə yir lər.

  İn sa nı xoş bəxt elə mək dün ya nı ya-
rat maq plan la rı na da xil de yil di...

  Dün ya ya tən ha gə lir, elə tən ha da 
ge di rik. 

  Çox la rı nı se vən qa dın la rı ta nı yır, 
bir nə fə ri se və nin sev gi si nə va qif 
olu ruq.

  Gü cü və ina mı kə nar da yox, özü-
müz də ax tar ma lı yıq. On lar hə mi şə 
elə ora da olub lar...

  Ək sə riy yət doğ ru dan da azad lı ğı 
is tə mir, çün ki azad lıq mə su liy yə ti 
nə zər də tu tur; mə su liy yət sə adam-
la rın ço xu  na dəh şət li gö rü nür. 

  Məş ğul adam la rın ya nı na ava ra lar 
çox na dir hal lar da gə lir lər; qay na yan 
qa za na mil çək lər ya xın dur maz... 

  Əs rin or ta la rın da mə nim özü mü 
yan dı rar dı lar, in di sə yal nız ki tab-
la rı mı yan dı rır lar.

  Bə zən si qar baş qat maq dan baş qa 
bir şey de yil.

  Sev gi və iş – bə şə riy yə tin mə hək 
da şı dır.

  Hə sə din da ğı dı cı gü cü var.
  Biz baş qa la rın da gül dü yü müz səhv-
lər dən heç də hə mi şə uzaq de yi lik.

  Xəs tə li yi ve cə al ma maq dan qiy-
mət li heç nə yox dur.

  Küt lə lər heç vaxt hə qi qət yan ğı sı-
nın nə ol du ğu nu bil mə yib lər. On-
lar hə mi şə il lü zi ya tə ləb elə yir lər; 
çün ki il lü zi ya sız ya şa maq on la rın 
işi de yil. 

  Hə yat da in sa na heç nə xəs tə lik və 
sə feh lik qə dər ba ha ba şa gəl mir.

  Si vi li za si ya nın ya ra dı cı sı ilk də-
fə daş at maq əvə zi nə sö yüş sö yən 
adam dır.

  Sə feh li yin ilk əla mə ti utanc his si-
nin yox lu ğu dur.

  Hər ada mın baş qa la rın dan giz lət-
di yi, hətt  a özü nə be lə eti raf elə-
mək də aciz qal dı ğı ar zu su olur.

  Əli çat ma dı ğı na da ha uca də yər 
ver mək və ona can at maq xü su siy-
yə ti in sa na xas dır.

  Özü nü zü mü qa yi sə elə mə li ol du-
ğu nuz adam keç miş də ki siz si niz. 
Da ha yax şı ol ma lı adam sa in di ki 
özü nüz süz. 

  İn san heç vaxt heç nə dən im ti na 
elə mir, sa də cə zöv qü nü də yi şir.

Tərcümə və ədəbi əlaqələr şöbəsi
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ATAQAM
Bir-bi ri mi zi “dost can” ça ğı rı rıq. Bi zim 

dün ya mız da adın də yə ri yox du, çün ki ad in-
san la rı ayır maq üçün dü.  

Yay ay la rın da ge cə dən xey li keç mi şə qə dər 
ya taq xa na nın ya nın da kı park da gə zib söh-
bət ləş mək dən doy mu ruq. Bi zi için də “dün-
ya” sö zü olan sual lar bir ləş di rib. 

- Dost can, dün ya da ən qo ca ağac har da dı, 
bi lir sən? – bu gü nün ilk sualı nı ve rir. 

Bu sualı bir də fə ra dioda eşit mi şəm, ca va-
bı nı bi li rəm, am ma söh bə ti kor la ma maq...  
ah, yox, söh bə tin ta mı nı qa çır ma maq üçün 
de yi rəm: 

- Bil mi rəm, dost can, har da dı? - və onun 
qı mış dı ğı nı, üzü nə uşaq se vin ci qon du ğu nu 
hiss edi rəm. 

- Li van da1 - de yir, Nu hun zey tun ba cı la rı nı 
ad baad sa da la yır, en-boy la rı nı met ri nə qə dər 
söy lə yir. 

Ca vab dan məətt  əl qal dı ğı mı sez dir mək 
üçün içi mi çə ki rəm. 

Qay da mız var: in di sual ver mək sı ra sı 
mən də di. 

- Dost can, dün ya da ən gö zəl in san sə si 
han sı dı? 

O, hö rüb si nə si nə sal la dı ğı bir tay qu lac 
sa çı nı ar xa ya atır. Hö rü yü nün ucu üzü mə 
də yir.

- Mə nim ki ba ri ton lar la tu tur, – de yir, - bas 
səs mə ni da rıx dı rır, sop ra no qı cıq lan dı rır. 

- Bi lir sən mi bas lar əy yaş, ba ri ton lar şor göz 
olur? – gü lü rəm. 

- Hə, eşit mi şəm. Te nor la rın da ab dal ol du-
ğu nu de yir lər. Bas lar la ba ri ton lar te nor la ra 
hə mi şə pa xıl lıq elə yir.

O, par kın hər da şı nı ta nı yır, çün ki çox dan 
bur da dı. Mən isə ya taq xa na ya tə zə gəl mi şəm. 
Sə nəd lə ri mi ta nış lıq üçün ya taq xa na mü di-
ri nə ve rib göz lə mə ota ğı na ke çən də mü dir 
mən dən dəh liz də ki xa nı mı ça ğır ma ğı xa hiş 
elə miş di, mən də dəh li zə çı xıb: “Mü di ri göz lə-
yən xa nım kim di?” so ruş muş dum. O, ya vaş ca 
qo lu ma to xu nub min nət dar lıq et miş di. 

Hə, giz lət mi rəm, sə si nə vu rul dum; ala bə zək 
gö zək ki mi bir-bi ri nə sa rın mış üç qat lı sə si Ba-
xın Fa mi nor xo ral pre lü di ya sı nın or qan bo ru-
sun da bo ğu lan son no tu na bən zə yir di. İn di yə 
qə dər də onun sə si nin bü tün ça lar la rı nı sez mək 
üçün çə nə mi qa ba ğa uza dıb boy nu mu qı sı ram. 

Adam la rın ço xu tək səs olur. Heyf. Nə qə-
dər ağıl lı, am ma ölü səs ada ma rast gəl mi-
şəm! On la rı din lə mək cə hən nəm əza bı imiş.

Hə ya tın yal nız səs lər dən iba rət ol du ğu nu 
qav ra yıb qə bul elə yən dən son ra ya şa dı ğım 
ye ni hiss lər için də ən gö zə li çox səs li adam la-
rın ca zi bə si ol du. 

“İn san la rı bir-bi ri nə çə kən on la rın sə si di. Sə-
si ke yi miş, yan mış, so lub bo zar mış adam lar var, 
am ma səs siz adam yox du. Səadət də elə gö zəl 
səs lə rin qar şı lıq lı kök lən mə si di”, - dost can dan 
bu nu ilk də fə eşi dən də do da ğım qaç mış dı. Son-
ra lar sə sin til si mi ni özüm öz ca nım la duy dum. 

Ya xın lıq da bir park da var, am ma bu park 
on dan qat-qat ra hat dı, çün ki bur da daş la-
rı ye rə sə li qə li dü züb lər - ha mar, çı xın tı sız, 
daş la rın ara sı sıx. Aya ğı mız bir də fə də iliş-
mir. Gül lə ri də qə şəng di. Park da bir də nə də 
qı zıl gül ko lu ol ma ma sı iki mi zi də se vin di rir.  

Qo ca çi na rın ya nın dan ke çən də da ya nı rıq. Çi-
na rın xı şıl tı sı ay rı cür gə lir. İki miz də sə sin fərq li 
ol du ğu nu əl bəəl du yu ruq. Üs tə gəl, ət raf da kı qo-
xu da fərq li di. “Dost can, eh ti yat lı ol, - de yib qo-
lum dan dar tır, - de yə sən us ta ça lar ça la nın ağ zı nı 
ye nə açıq qo yub lar, - şi ka yət lə nir, - mə nə bax ma, 
mən yol la rı şeir ki mi əz bər lə mi şəm, tək çı xan da 
çu bu ğu nu gö tür”. Da lın ca da azay la nır: “Dün ya-
nın heç ye rin də acıağız ağac tap maz san, dost can. 
Ağac la rın ən fa ğı rı isə çi nar dı. On la rı din lə mək 
üçün ürə yi nin qa pı sı nı açan az adam ta pı lar”.

Se vim li otu ra ca ğı mı za ya na şı rıq. Tu tu lub. 
Da ya nı rıq. Otu ran lar bi zi gö rüb gü lür lər. 
Uzaq la şı rıq. On lar da ha bərk gü lür lər. Yu xa-
rı si nif şa gird lə ri di – oğ lan la qız; gü lüş lə ri nin 
temb rin dən bi li nir. Ay rı lıq da şi rin gü lüş lə ri 
var, am ma bir yer də gü lən də səs lə ri nin amp-
li tu du bir-bi ri ni dö yüb gü lü şü qa ğa yı qı ğıl-
daş ma sı na çe vi rir. Bir ləş sə lər, ömür lə ri qov-
ğa için də çü rü yə cək.

O bi ri otu ra caq çay xa na nın şü şə di va rı-
na bi ti şik di, ye rin dən tər pət mək də ol mur, 
ayaq la rı nı be ton la yıb lar. Küy lü, ruh suz, 
maq nit siz yer di. Sə sin qəd ri ni bil mə yən də 
kü yə çev ri lir. Bir ne çə də fə or da otur ma ğa 
məc bur ol mu şuq. Çay xa na da bü tün da nı şıq-
la rın bom boz ol du ğu nu bi li rik. 

Bur da bi zi yax şı ta nı yır lar. Bi zə hə lə ad da 
qo yub lar – “cüt ge cə qu şu”. İn ci mi rik.

Bir uşaq şü şə ni taq qıl da dıb cır səs lə bi zi 
içə ri ça ğı rır. 

- İla hi, be lə acı səs lə bu uşaq hə yat da özü-
nə ne cə yer ta pa caq?!- dost can qu la ğı ma 
pı çıl da yır.

- Al lah sə si ni ye tir sin! – de yi rəm. – Bi şər 
sə si, in şal lah.        

Uşa ğa “yox” de yi rik. 
Bir az keç miş uşaq qar şı mız da da ya nır:
- Əmi, mü di ri miz if tar süf rə si açıb, bir 

az dan xo ze yin də gə lə cək. De di si zi də 
ça ğı rım.  

- Lüt fü ar tıq ol sun mü di rin, ba la, qo şu la-
rıq, - de yi rəm.

- Dost can, ge dim ba xım gö rüm bi zim otu-
ra caq bo şa lıb mı? - de yib qal xır, tez də qa yı-
dıb ca van la rın get di yi ni bil di rir.

Qa pa lı dün ya mı zın ki çik du ra ca ğı na qa yı-
dı rıq. Ye ri mi zi tu tan ki mi so ru şur:

- Dost can, bü tün dün ya in di pro fes sor Her-
min der Duanın ta pın tı sın dan da nı şır, sən nə 
dü şü nür sən? Sən cə, bi zi ay rı dün ya ya apar-
maq müm kün ola caq mı?

- Bil mi rəm, - pro fes so run beş qat lı göz-
də tap dı ğı al tın cı qa tın nə yi sə də yi şə cə yi nə 
inam sız lı ğı mı giz lə yib dost ca nın ümi di ni qır-
ma maq üçün sə si min ener ji si ni ma jo ra kök lə-
mə li olu ram, - hər hal da, həbs xa na di va rı nın 
bir kər pi ci də gö tü rül müş olar.

- Mən baş qa dün ya ya qa yıt sam, tet rax ro-
mat2 ol maq is tər dim, - ul duz lar la da nı şır mış 
ki mi üzü nü gö yə tu tur.

- Hə, dost can, heyf ki, an caq qa dın lar tet-
rax ro mat ola bi lər. Mə nim şan sım yox du. Ey-
bi yox, mə nə üçx ro mat lıq da ye tər... Dal to nik 
ol ma ğa da ha zı ram.

Son cüm lə ni na haq ye rə de di yi mi dər hal 
an la yı ram. Axı mən tə zə yəm. Baş qa dün ya-
dan bu dün ya ya iki cə il ön cə, dost can dan 
otuz bir il son ra gəl mi şəm. Bu dün ya nın qay-
da la rı ilə hə lə də ba rı şa bil mi rəm. Dost can 
isə elə bu dün ya da do ğu lub, bur da de yi lən 
hər sö zün çə ki si ni ürə yi ilə öl çür. Yax şı ki, 
üzə vur mur. Qa dın lar qə ri bə di. Bi zim dün-
ya nın qa dın la rı isə iki qat qə ri bə di; hiss lər dən 
tor qur ma ğın sir ri ni Tan rı qə dər də rin dən 
bi lir lər.  

- Mən cə, Tan rı qa dın dı, dost can, - su sub 
su sub de yir. 

Ba yaq dan bu nun çün su sur muş de mək; 
neş tə ri aor ta ma ye rit mək üçün ən iti si lah 
ax ta rır mış.

- Mü dir si zi ça ğı rır, de yir gə lin, if ta rı mı zı 
açı rıq, in di xo ze yin də gə lə cək, - uşaq ça na-
ğı na mik ro fon ya pış dı rıl mış saz sə si lə ca nı mı 
dost ca nın çay na ğın dan qur ta rır.  

İf tar süf rə si nə çox adam top la şıb. On la rın 
kim li yi ni bil mək asan de yil, çün ki səs lə ri çü rük 
sap ki mi do la şıb dü yün dü şüb, çöz mək ol mur.

Bar daş qu rub otu ru ruq. Ət ra fı din lə yi rik.
Dost can ya vaş ca qo lu ma to xu nur, da ha 

doğ ru su, bar ma ğı nı çiy ni mə da ya yıb qo lum 
bo yu aşa ğı çə kir. Bu, bi zim dün ya mız da is-
teh za işa rə si di.

- Nə di, dost can, - so ru şu ram, - if ta rın ru hu 
sə ni tu tub?

- Eşi dir sən, – qu la ğı ma de yir, - o baş da biz-
dən da nı şır lar.

- Doğ ru dan? Nə yi miz dən da nı şır lar? – 
boy nu mu qı sıb çi yin lə ri mi qal dı rı ram. Bi-
çim siz kü yü əl çim lə yib səs lə ri ayır maq is tə-
yi rəm, alın mır. Mən hə lə bu nu ba car mı ram. 
Öy rə nə bil mə mi şəm. O isə is tə di yi sə sin ucu-
nu qu la ğı nın memb ra nı na bağ la yıb asan ca 
özü nə tə rəf çə kə bi lir. 

- Or da iki qa ra səs var, dost can, - de yir, - bi-
ri çox iy rənc di, bəl ğə mi ya ra-ya ra gə lir. O bi-
ri səs isə ömür bo yu gün dən qa ran lı ğa qa çan 
ada mın sə si di, din lə bir! 

-Tu ta bil mi rəm, ba ğış la, dost can, - de yi-
rəm. Əl bəəl də acıq lan dı ğı nı du yu ram.

- Sə nin si qa ret yan dır ma ğı na gü lür lər. 
De yir, si qa re ti da ma ğı na qo yur san, iki bar-
ma ğın la si qa re tin ucun dan tu tur san, çe çə lə 
bar ma ğın la çax ma ğın alo vu nu ta pır san, si qa-
re tin ucu nu ora apa rıb alış dı rır san.

Din mi rəm. Mən bi lən, doğ ru təs vir elə mir, 
if tar dan son ra yox la ya ram. 

Çay çı stə kan la ra çay sü zür. Ki min sə stə ka-
nı aşır. Onun acıq lı “kor san?!” sə si çay çı nın 
“ba ğış la”sı nın kü rə yi ni ye rə vu rur. Ye mək-
dən iy rə nən adam ki mi üzü mü tur şu dub ba-
şı mı ge ri atı ram.

Sa kit lik ya ra nır. Dost can qo lu ma to xu nur: 
“Biz dün ya nın üz də olan va cib ör nək lə ri yik, 
gəl fəxr elə yək!” – kə dər qa rı şıq is teh za ilə 
de yir. 

İki qon şum qa dın la rın if ta ra otur ma la rı nın 
şə riət də məq bul sa yı lıb-sa yıl ma ma sı ba rə də 
ya rı pı çıl tı ilə mü ba hi sə elə yir. Söh bət tez-
lik lə na maz qı lan fa hi şə lə rə Al lah ya nın da 
yer olub-ol ma dı ğın dan dü şür. “Fa hi şə bun-
lar dan xoş bəxt di”, – həm söh bət lər dən bi ri 
“bun lar dan” sö zü nü bur nu na sa lıb de yir. 
Əmi nəm ki, ba şı ilə bi zi gös tə rir. 

Ki min sə “Xo ze yin gə lir!” de mə si ilə söh-
bət lər ye kun la şır. Ota ğı aya ğa du ran if tar çı-
la rın diz ta ğa laq la rı nın şaq qıl tı sı bü rü yür.       

Xo ze yin ha mı nı sa lam la yır. İf tar çı lar tə lim 
gör müş əs gər ala yı ki mi xor la “Əley küm sa-
lam!” de yir lər.  

Mü dir qon şu otaq da kı la ra “kə til ve rin!” 
ba ğı rır. Daş dö şə mə üzə rin də xır çıl tı ilə sü-
rü şən kə ti lin sə si əti mi çim çəş di rir. Mü dir 
kə ti li iş çi si nin əlin dən qa pıb alan ki mi lütf-
kar lıq bil di rən söz lə ri dal ba dal dü zür, hıq qıl-
da ya-hıq qıl da ya kə ti li xo ze yi nin al tı na çə kir.  

Xo ze yin “bis mil lah” de yir. Ağ zın da nə sə 
çey nə di yin dən “s” sə si tü pür cək li çı xır. 

İf tar çı lar ni zam sız ça pa na bən zə yən diz 
şaq qıl tı la rı nın mü şaiyə ti ilə otu rub ye mə yə 
gi ri şir lər. 

- İf tar ye yək, dost can? – o, pi lə ki mi yum-
şaq gü lü şü ilə qu la ğı ma pı çıl da yır.

Nə de di yi ni an la yı ram. 
Məc li sin o bi ri ba şın da kim sə ra ma zan 

ayın da tu tu lan oru cun fə zi lət lə ri haq da hə-
dis da nı şır, am ma onun sə si qa şıq çin gil ti si nə 
qa rış dı ğın dan diq qə ti mi cəm lə yib o sə si küy-
dən ayı ra bil mi rəm.

Qon şu la rım ye nə söz lə rin bə zi lə ri ni bu-
run la rı na sa la-sa la da nı şır lar. “De yə sən xo-
ze yin xub du, ba yaq dan xur ma ya gi ri şib”. O 
bi ri təs diq lə yir: “O hə mi şə hal lı olur, bax, gör 
ara da si fə ti ni ne cə ləz zət lə ovuş du rur! Göz lə-
ri də qıp qır mı zı dı”.

Bir az dan qa şıq la rın cin gil ti si kə si lir, hə dis 
da nı şan ada mın de dik lə ri ni ay dın eşi di rəm. 
O, şə riət buy ruq la rı nın gö zəl li yin dən da nı-
şır, tez-tez də xo ze yi nə tə rəf ba xır. Bu nu xo-
ze yi nin mar çıl tı ya bən zə yən təq dir sə sin dən 
an la yı ram.

- Şə riət buy ruq la rı nı po zan la rın cə za sı nı 
Al lah ve rə cək, - hə dis çi be lə de yir.  

Yer-yer dən “amin!” səs lə ri uca lır. Amin 
de yən lər ara sın da xo ze yi nin də sə si var.

Hə dis çi da ha bə la ğət lə da nı şır. Ara da xo-
ze yin onun sö zü nü kə sir:

- Elə ko ra fə him lə ri biz özü müz də cə za lan-
dı ra bi lə rik.

Hə dis çi onun şə ni nə uzun-uzun tə rifl  ər 
yağ dı ran dan son ra ye nə göz lə ri ni qa pa yıb 
ila hi qüd rə ti gör mə yən lə ri lə nət lə yir.

Bir dən xo ze yin qəh qə hə çə kir. Ha mı su sur. 
Nə baş ver di yi ni an la ma ğa ça lı şı ram. Xo ze yi-
nin qəh qə hə si çox uzun sü rür. Ara da sa kit lə-
şir, nə sə de mək is tə yir, am ma bey ni nin qo şa 
gü lüş oyuq cu ğu ye ni dən qı cıq la nır. Axır da 
gül mə yi ni bir tə hər qı sır, pıq qıl da ya-pıq qıl-
da ya: “Rəh mət lik atam de yər di ki, kor Al la ha 
ne cə ba xır sa, Al lah da ko ra elə ba xır”, - de yir. 

Bey nim də sə mi mi gü lən if tar çı lar la sü ni 
gü lən lə rin nis bə ti ni he sab la yı ram. Dost can 
qo lu ma çırt ma vu rur. Bu, “get dik” işa rə si di.

Ya vaş ca aya ğa du ru ram. Yan da şım qo lum-
dan ya pı şır:

- Məc lis hə lə bit mə yib, xo ze yin dur ma mış 
ha ra du rur su nuz?!

Onun əli ni qo lum dan ara la yı ram. Çı xı şı da 
ayaq qa bı la rı mı zı ax ta rıb ta pa na qə dər if tar çı-
lar sa kit lə şir. 

Xo ze yi nin ye ni dən qəh qə hə çək di yi ni 
eşi di rəm.

- Ge cə nin bu alə min də nə əda baz lıq dı be-
lə?! Ey, si zin lə yəm, qa ra ey nək li lər!

Sualın bi zə aid ol du ğu nu in di an la yı ram.
Ey nək lə ri mi zi çı xa rı rıq. Ey nək li əl lə ri miz 

bir-bi ri nə to xu nur.   
Xo ze yin içi ni çə kir:
- Adə, bun lar kor imiş ki!
Mən dost ca nın göz lə ri nin ye rin də ki bir cüt 

oyu ğa ba xan xo ze yi nin ağ zı nın ne cə əyil di yi-
ni ay dın gö rü rəm.

- Biz kor de yi lik, xo ze yin,- dost can üç qat lı sə-
si ilə ca vab ve rir və mən onun səs ça lar la rı nın 
ay rıl dı ğı nı, hər bir ça la rın part la maq həd di nə 
qə dər şiş di yi ni du yu ram, - biz ge cə gö rən lə rik!

İf tar çı la rın na ra zı kü yü nü eşi di rik.
Çı xı rıq. O mə ni evi nə qo naq ça ğı rır. Bi li-

rəm, bu, sa də cə, xo run an laq sız lı ğı nı bir lik də 
dəfn et mək üçün dü. 

Ota ğa gi rən ki mi işı ğı yan dı rır. 
- İşıq nə yə la zım, dost can, ar tıq xərc di, 

- de yi rəm.
- Nə da nı şır san, mən hə mi şə işı ğı yan dı rı ram, 

sən də yan dır, yox sa dün ya bi zi öl müş bi lər.

1 Li va nın Əl-Bət run böl gə sin də ki al tı min il ya-
rım yaş lı on al tı zey tun ağa cı. O ağac la ra Nu-
hun “Zey tun Ba cı la rı” da de yir lər
2 Göz rəng mə lu ma tı nı üç müs tə qil sen sor ka na lı 
(üçx ro mat lıq) ilə emal edib be yi nə ötü rür və in san 
bir mil yo na qə dər rəng ça la rı gö rə bi lir. Qa dın la rın 
(an caq qa dın la rın!) cü zi bir his sə si isə dörd sen sor 
ka na lı na ma lik dir (dörd/tet ra)xro mat lıq) və on lar 
yüz mil yon rəng ça la rı nı se çə bi lir lər.

Bir dən xo ze yin qəh qə hə çə kir. Ha mı su sur. 

Gecəgörən



Qorx maz ŞI XA LIOĞ LU

Pa yız gü nü idi. Gü nor ta ya 
ya xın biz dör dün cü lər axı-
rın cı dərs dən çı xıb, de yə-
gü lə mək tə bin bö yük tax-

ta dar va za sı na sa rı ge dir dik. Qə fi l 
eşi di lən zur na sə si ilə, uşaq la rın 
qış qır ma ğı bir ol du: 

- Odee… toy gə lir. 
Ye nə də ha mı nın sə si bir-bi ri nə 

qa rış dı: 
- Ki min to yu du? 
- Kənd də toy yox du axı.
- Ar zu man da yı nın qı zı Gül-

gə zi apar ma ğa gə lib lər, qon şu 
ra yon dan dı lar.  

Kən di mi zin qa ba ğı bö yük dik-
dir dir. Ba kı-Tbi li si şo se sin dən 
kən də ay rı lıb gə lən tor paq yol bu 
dik dir dən ke çir. Qay da idi: çal ğı-
çı lar-on lar hə mi şə üs tüaçıq  QAZ-
51, ya xud da QAZ-52 yük ma şı-
nın da gə lər di lər-dik di rin ba şı na 
ça tar-çat maz, zur na nın zən gu lə si 
ye ri-gö yü bü rü yər di. 

Dik di rin ya ma cın da-qə bi ris tan-
lı ğın tu şun da zur na nın sə si kə sil-
di. Də də-ba ba dan qə bi ris tan lıq 
olan hən də vər də mu si qi səs lən dir-
mək gü nah sa yı lar dı. 

Ma şın lar qə bi ris tan lı ğı ke çən ki-
mi, ye nə zur na nın sə si kən di ba şı-
na gö tür dü...

Az qa la, bü tün kənd Ar zu man 
da yı nın hə yə tin də idi. Ha mı, qo ca-
ca van, ki şi-qa dın-tə bii ki, uşaq lar 
da öz ye rin də-hə yə tin or ta sın da 
döv rə vur muş du lar. Çal ğı çı lar çox 
hə vəs li gö rü nür dü lər. Oy na yan lar 
bəy tə rə fi  nin adam la rı idi. Adə-
tən, gə lin hə yə tin də ki çal-ça ğır 
bir, uza ğı da saat ya rım çə kər di. 
Anam da qa dın la rın ara sın da idi. 
Mə nim lə bir par ta da otu ran To fi -
qin ana sı Nü bar xa la ilə yan-ya na 
da ya nıb oy na yan la ra ta ma şa edir-
di. Çox sıx lıq idi. Ba la ca lar qa ba ğa 
keç mə yə can atır dı lar. Çal ğı çı lar la 
üz bəüz tə rəf də iri zo ğal ço ma ğı nı 
çə nə si nə da yaq ve rən Ab du lə li oy-
na yan la ra çox fəhm lə ba xır dı… 

Bu ya zı elə Ab du lə li haq qın da dır. 
Kən di miz də Ab du lə li ki mi gö-

zəl oy na yan yox idi. O, uca boy-
lu, iri cüs sə li ol sa da, çox yün gül 
oy na yar dı, san ki ma ğar da quş ki-
mi sü zər di. Də yiş məz bir ha va sı 
var dı-Ləz gi hən gi. Oy na ya-oy na-
ya otu rub-dur ma ğı ada mı hey ran 
edir di. Onun bu ruq-bu ruq zil qa-
ra saç la rı, eş mə bı ğı, qa lın sə si və 
sə dəf ki mi ağap paq, sü fa hi diş lə ri 
var idi. Sol əli nin bar maq la rı üs-
tün də tə vəl lü dü ya zıl mış dı-1927. 
An caq rə qəm lər çə tin gö rü nür dü, 
çün ki on la rın üs tü nü tük bas mış-
dı. Ab du lə li “Ma zan da ran pə lən-
gi” fi l min də ki qəh rə ma nı oy na yan 
pəh lə va na ox şa yır dı, da ha doğ-
ru su, elə bil, bir al ma nı iki ye rə 
böl mü sən. 

Bü tün kənd ona “də li Ab du lə li” 
de yir di.  Əs lin də, on da də li lik adı-
na heç nə yox idi. Sa də cə, bu ad ona 
iş-güc dən qa çaq düş dü yü üçün 
ve ril miş di. Nə kol xoz işi nə ge dər-
di, nə də hə yət-ba ca da ça lı şar dı. 
Bö yük lər tən bəl uşaq la ra “Ab du-
lə li” de yər di. Onu di lə-di şə sa lan 
tək bu de yil di. Bü tün kənd dik di rə 

ba xır dı. Nə iş di sə, Ab du lə li nin dik-
di rin ya ma cın da-ba la ca yas ta na da-
kı bir göz lü evi üzü kən də sa rı ti kil-
miş di. O, qar lı ha va lar da  köy nək də 
gə zər, evi nin qa ba ğın da kı buz tut-
muş göl də çi mər di. Və on da kənd 
uşaq la rı gö lün qı ra ğı na ta ma şa ya 
yı ğı lar dı lar. Si qa ret çə kən ada mın 
ya nın da be lə dur maz dı. Nəin ki iç-
ki ni, heç li mo na dı da özü nə ya xın 
qoy maz dı. Çay da on luq de yil di. 
İç di yi su, ay ran, qa tıq və dov ğa idi. 
Ab du lə li ni kənd sax la yır dı. Evin də 
ağar tı sı olan lar onu yad dan çı xart-
maz dı. Hər dən özü də sim sar bil-
di yi adam la rın qa pı sı nı dö yər di. O, 
bi zə də gə lər di. Hə mi şə çö rək ye yib 
ge dən dən son ra anam: “Ha lal xo şu 
ol sun. Ney nək, ya zı ğı Al lah qı na-
yıb da”– de yər di. Ab du lə li tək-tən-
ha ya şa yır dı. Qo hum-qar daş dan 
heç ki mi yox idi. Anam de yir di ki, 
ya zı ğın ata-ana sı və qar da şı mü-
ha ri bə il lə rin də ki ac lı ğın qur ba nı 
ol du lar. O ac lı ğın cən gin dən tək cə 
Ab du lə li qur tu la bil di. İki də fə ev-

lə nib-ay rıl mış dı. Kənd di li ilə de-
sək, son suz idi. Am ma söz-söh bə-
tin də heç vaxt gi ley-gü zar, şi ka yət 
gör məz din, hə mi şə Al la ha şü kür 
edər di. Şaq qa naq çə kib gü lən də də 
ki, az qa la yer-göy tit rə yər di. Ara da 
iki-üç kənd qa dı nı ge dib evi ni, hə-
yət-ba ca sı nı yı ğış dı rar, sə li qə-sah-
ma na sa lar, pal-pal ta rı nı yu yar dı. 
Ha mı bu işi bö yük sa vab bi lər di. 

Ağ lım kə sən dən Ab du lə li mə ni 
adım la yox , “Qoç” de yə ça ğı rar dı. 
Tə zə-tə zə bu na gö rə on dan ürə-
yim də in ci yər dim. Son ra lar bu ada 
öy rəş dim. 

Ya dım da dır, bir də fə üst ev də ki-
tab oxu yur dum, bir dən anam mə-
ni ça ğır dı: “A ba la, düş aşa ğı, de yə-
sən, Ab du lə li yə nə sə olub, uşaq lar 
kü çə yu xa rı qa çır dı lar”. Qa ra nə fəs 
özü mü onun hə yə ti nə çat dır dım. 
Ey va nın qa ba ğı uşaq la do lu idi. 
Qa na dı qa na bo yan mış bir qar ta lı 
aya ğın dan məf til lə ey va nın sü tu-
nu na bağ la mış dı lar. Qar tal ora-
bu ra çır pın dıq ca, uşaq lar da ha da 
bərk dən qış qı rır dı lar. Bir az dan 
qar ta lın ta ma şa sı na gə lən lə rin sı-
ra sı na bö yük lər də qo şul du. 

Son ra lar Ab du lə li de yər di ki, 
gül lə ya ra sı alan o qar tal özü gə lib 
hə yə ti nə dü şüb müş. Fik ri qar ta-
lı sa ğalt maq imiş. Am ma nə il lah 
elə yib, qar tal onun əlin dən heç nə 
ye mə yib. O da məc bur olub, bu 
vəh şi hey va nı apa rıb Uyux tə rəf-
də ki sıl dı rı ma ya xın yer də açıb bu-
ra xıb. Uyux qar tal lar məs kə ni dir. 

Bir də fə mən dən yaş ca bö yük 
kənd çi miz, hü quq şü nas Na mi zəd 
Kə ri mov ma raq lı bir əh va lat da-
nış dı: “Yay gü nü uşaq lar la kən din 
qa ba ğın da kı göl də çi mir dik. 10-11 
ya şı mız var dı. Bir dən yu xa rı dan 
Ab du lə li nin sə si ni eşit dik: “Tez 
bu ra gə lin!” ha mı mız on dan qor-
xur duq. Tə lə sik pal ta rı mı zı əy ni-
mi zə ke çi rib, onun ya nı na qaç dıq. 
Bi zi ya xın lıq da kı evi nə gə tir di. 
Onun gös tə ri şi ilə, yer dən bir metr 

hün dür lü yün də ki tor paq ey van-
da sı ra la ma otur duq. Ab du lə li nin 
əlin də rən gi bi lin mə yən bir ki tab 
var idi. O, bi zi göz dən ke çi rib ami-
ra nə səs lə dil lən di: “Bi lir siz, Ko-
roğ lu kim di?” Ha mı xor la:- “Bə-
li”,-de di. “İn di si zə “Ko roğ lu nun 
dur na te li sə fə ri”ni oxu ya cam. Bi-
ri ni zin sə si çıx ma sın”. O, das ta nın 
qoş ma ye ri nə ça tan da, zo ğal ço ma-
ğı nı saz ki mi si nə si nə ba sıb, aşıq 
ki mi oxu yur du. O gün dən son ra 
da ha Ab du lə li bi zi ça ğır ma mış 
ge dər dik ya nı na. Am ma nə dən sə 
son ra lar o bu xa siy yə ti ni tər git di.”

Ab du lə li rus, ləz gi və er mə ni 
dil lə ri ni bi lir di. De yir di lər ki, lap 
ca van lı ğın da, har da sa 20 ya şın dan 
“Neft Daş la rı”nda iş lə yib. Son ra 
Ba kı da bir ci na yət kar dəs tə yə qo-
şu lub. Hə min vaxt lar tez-tez Tifl  i-
sə, İrə va na ge dib-gə lir miş. Ara da 
bir müd dət Da ğıs tan da ya şa ma lı 
olur. Son ra nə olub sa, kən də qa yı-
dıb. An caq öm rü nün o il lə ri haq-
qın da heç vaxt da nış maz dı…

Anam de yir di ki, Ab du lə li bi-
zim rza lı lar tay fa sın dan dır, özü 
də, ba ba la rı mız əmi za də olub lar. 
Dü zü, bu “əmi za də” sö zü nün in di 
də han sı qo hum luq an la mı na gəl-
di yi ni bil mi rəm. Hər-hal da, Ab du-
lə li ana ma “əmi qı zı” de yir di. Ye ri 
gəl miş kən de yim ki, kən di miz də 
rza lı lar la ya na şı, ko sa lı lar, ov çu-
lar, bağ lı lar (atam bağ lı lar dan-
dır) de yi lən baş qa tay fa lar da var. 
Anam hər dən Ab du lə li nin Ko roğ-
lu ki mi çox çə tin doy du ğu na, yə-
ni çox çö rək ye di yi nə is teh za edib 
de yər di: “O, bi zim rza lı la rın sər-
kər də si dir”. Bu əh va la tı da anam 
da nı şıb mə nə: “Ya zın ilk gün lə ri 
idi, ço ba nəp pə yin dən dov ğa bi-
şir miş dim. On dan bö yük bir bər-
ni dol du rub (o vaxt lar biz də şü şə 
ban ka ya “bər ni” de yir di lər), ağ 
par ça ya da iki tən dir çö rək bü küb, 
qon şu Adi kə ilə get dim Ab du lə li-
gi lə. Ha ra get sə, ye nə bi zim öv lad-
dan dır. (Ana mın di lin də “öv lad” 
sö zü “tay fa” an la mın da idi), həm 
də kim sə siz dir, Al la ha xoş ge dər. 
In san yi yə si, o bir bər ni dov ğay la 
iki tən dir çö rə yi beş də qi qə yə ud-
du. Ba la, ye mə di eee… ud du. Ba-
xı ram ki, evin qa pı sı sal la nıb, ye rə 
də yir. Bəs nə olub? Qa pı nın hən ca-
ma sı qo pub. De yi rəm ki, ay Ab du-
lə li, bu qa pı nı qal dır o hən ca ma ya 
bir-iki mis mar vur da. Bəs hər gün 
o qa pı nı ne cə açıb-bağ la yır san? 
Qa yı dıb mə nə nə de sə yax şı dır: 
“Əmi qı zı, düz de yir sən. Doğ ru su, 
bir-iki də fə qə rəz lən mi şəm onu 
dü zəl dim. An caq hə lə ki, qa lıb da. 
Gö rək ney ni rəm”.   

Anam ara-sı ra bu əh va la tı da-
nı şan da, az qa la gül mək dən qəşş 
elə yər dik. Son ra da bu söh bə tə 
o, bir az da şi rin lik qa tar dı: “Evi 
da ğıl mı şın oğ lu, gö tür ora bir-iki 
mis mar vur da, ki şi Al lah qoy ma-
sa, hə lə qə rəz lə nib.” 

Ana mın bu söz lə ri ya dı ma dü-
şən də, in di də gü lü rəm. 

Yaz gün lə ri, qaş qa ra lan da Ab-
du lə lı ey van da otu rub tü tək ça lar-
dı. Anam on da çox kə dər lə nər di: 
“Bəd bəxt oğ lu elə qəm li ça lır, az 
qa la ada mın ürə yi par ça lan sın. Özü 
də ra dioda ol ma yan şey lə ri ça lır”… 

İn di qa yı dı ram Ar zu man da yı-
gi lin hə yə tin də ki to ya. 

… Or ta da kı bəy tə rə fi n adam-
la rın dan-cay daq bir ki şi Ab du lə li-
nin qa ba ğın da oy na yır və hər dən 
də onu mey da na çək mək is tə yir di. 
Ab du lə li nin ağ köy nə yi (o, hə mi şə 
ağ köy nək ge yi nər di) ala-ta la gö-
rü nür dü, tər lə miş di. Gö rü nür, bir 
az əv vəl oy na yıb çı xıb mış or ta dan. 
Bü tün kənd bi lir di ki, o, toy da cə-
mi bir cə də fə oy na yır. Lap öl dü rə-
sən, ikin ci də fə ma ğa ra gir məz di. 
Cay daq ki şi elə Ab du lə li ilə təx-
mi nən həm yaş olar dı. Bir dən o, əl 
atıb Ab du lə li nin çə nə si nə da yaq 
ver di yi zo ğal ço ma ğı dart dı. Ab-
du lə li lən gər lə nib qa ba ğa gəl di, 
an caq tez də mü va zi nə ti ni ta raz-
la yıb, ye nə də çə nə si ni ço ma ğı na 

söy kə di. Ya dım da de yil, kənd ağ-
saq qal la rın dan kim sə toy da qan-
qa ra çı lıq dü şər de yə, Ab du lə li ni 
yo la gə tir mək is tə di: 

- Ay Ab du lə li, qo naq dır, bir də, 
Ar zu man da yı nın xət ri nə bir-iki 
döv rə vur, çıx, heç nə ol maz. 

Qı raq dan da ağ saq qa lın sö zü nə 
qüv vət ver di lər. Elə bu vaxt cay-
daq ki şi ye nə də Ab du lə li nin zo ğal 
ço ma ğı na əl at dı. Ba yaq kı və ziy yət 
bir də tək rar olun du. An caq dün ya 
Ab du lə li nin ve ci nə de yil di. 

- Əə, mey da na çıx, gü lə şək, sə-
nin oy na ma ğı nı ney ni rəm, - cay-
daq ki şi oy na ya-oy na ya döv rə lə-
mə da ya nan adam la rı lov ğa bir 
ba xış la sü züb qeyz lə qış qır dı. Ab-
du lə li dən ye nə səs çıx ma dı. Ürə-
yim part la yır dı. Yə ni Ab du lə li qor-
xur? Göz lə rim də yaş gi lə lən miş di. 
Tez əli min içi ilə göz lə ri mi sil dim. 
Gör düm, xey ri yox dur, gö zü mün 
ya şı da yan mır. Özü mü ələ ala bil-
mir dim. Uğul tu ço xa lır dı. Ana ma 
tə rəf bax dım. Gör düm ki, o, mən-
dən də pis gün də dir. Fi kir ləş dim 
ki, in di yə qin ürə yin də Ab du lə li yə 
qar ğış edir: “Gö rüm, biz də ye di yin 
o qa tıq la çö rək gö zün dən gəl sin!” 

Bir dən Ab du lə li dən bir hay qır tı 
qop du. Elə bil, ça la ğan kək lik üs-
tü nə cum du. Cay daq ki şi nin be lin-
dən ya pış dı, an caq onun ayaq la rı-
nı yer dən ayı ra bil mə di. Çal ğı çı lar 
hə min an ha va nı də yiş di lər, “Cən-
gi” çal ma ğa baş la dı lar. Cay daq 
ki şi Ab du lə li nin əlin dən çı xa bil-
mir di. Çox möh kəm tu taş mış dı lar. 
Uğul tu get dik cə da ha da ar tır dı. 
Ürə yim, elə bil qu laq la rım da dö-
yü nür dü. Bir dən, san ki yer-göy 
lər zə yə gəl di. Bir cə onu gör düm ki, 
Ab du lə li cay daq ki şi nin si nə sin də 
otu rub. Onu ne cə ye rə çırp mış dı-
sa, ki şi nin qalx ma ğa he yi qal ma-
mış dı. Bəy tə rə fi n adam la rın dan 
sa rı ya nız bir ca van yer də sə rə lən-
miş və göz lə ri ni bağ la mış cay daq 
ki şi nin qo lun dan tu tub qal dır maq 

is tə di. An caq o, qalx maq ha lın da 
de yil di. Yə qin uta nır dı. Çal ğı çı lar 
çox dan səs lə ri ni kəs miş di lər. Cay-
daq ki şi han dan-ha na göz lə ri ni 
açıb sa kit səs lə dil lən di: 

- Mən ta ri xim də yı xıl ma mış dım. 
Sa rı ya nız ca van, san ki onun ca-

va bı nı çox dan ha zır la mış dı: 
- Sə nin ta ri xin bu gün ta mam 

ol du. 
Bir dən ya nım dan ke çib ge dən 

Ab du lə li nin sə si ni eşit dim: 
- A qoç, ağ la ma! 
Çal ğı çı lar “Vağ za lı” ça lır dı lar. 
Göz ya şım qu ru muş du…
Əv vəl lər anam mə nə qa tıq dan, 

dov ğa dan ve rib Ab du lə li gi lə gön-
də rən də, can çə kər dim, o toy dan 
son ra isə qa ça-qa ça ge dər dim... 

Ya zı mın so nu dur. Qoy Ab du lə li 
ilə bağ lı bir əh va lat da da nı şım. 

Ba kı ya tə zə gəl di yim vaxt lar idi. 
Met ro nun “İçə ri şə hər” (on da “Ba kı 
So ve ti” ad la nır dı) stan si ya sı nın qa-
ba ğın da tə sa dü fən Ab du lə li ni gör-
düm. Mə ni gö rən ki mi, iri pa lıd 

yar ma ça la rı na ox şa yan qol la rı ilə 
boy nu mu qu caq la dı: “A qoc, Al-
lah sə ni har dan gə ti rib çı xart dı bu-
ra?” Da ya nıb ona ba xır dım. “Gəl, 
bul va ra dü şək, iyir mi ilə ya xın dır 
ora la rı gör mü rəm. Ap rel ayı, ba-
zar gü nü idi. Bul var qay na yır dı. 
Ab du lə li ye nə də ağ köy nək də idi. 
Ke çib ge dən lər, is tər-is tə məz, çev-
ri lib pəh lə va na ox şa yan Ab du lə li-
yə ba xır dı lar. Mən onun ya nın da 
fəxr lə ye ri yir dim. Son ra “NZS” qə-
sə bə sin də ki rə də qa lan qar da şım 
Ay dı nın ya nı na get mə yi qə rar laş-
dır dıq. Met ro da va qo na otu ran-
dan son ra gör düm ki, Ab du lə li çox 
na ra hat dır. Elə hey ye rin də qur cu-
xur. Səb ri mi ba sa bil mə dim: “Axı 
sə nə nə olub, ni yə otu ra bil mir sən? 
”-de dim. O, gü nah kar adam lar ki-
mi sa kit cə dil lən di: “Qar nı ma tü-
tək ba tır”. Təəc cüb lə: - “Nə tü tək?” 
– de yə so ruş dum. O, aya ğa du rub, 
şal va rı nın ci bin dən sa rı ya ça lan bir 
tü tək çı xart dı. De mə, ona əziy yət 
ve rən, bü tün gü nü Ba kı nı ələk-və-
lək elə yib han sı ma ğa za dan sa tap-
dı ğı bu tü tək miş. Otur du ğu üçün, 
şal va rın ci bi nə qoy du ğu tü tə yin 
ba şı qar nı na ba tır mış… 

Ab du lə li 2001-ci ilin yan va rın da 
haqq dün ya sı na qo vu şdu. Kən din 
bü tün xe yir-şə ri nə get səm də, bu 
hüzr də ola bil mə dim. Çün ki onun 
ölü mün dən gec xə bər tut dum. Sağ 
ol sun kənd ca maatı. Də də-ba ba 
qay da sı ilə ya sı nı ve rib lər, qəb ri-
nin üs tü nü gö tü rüb lər… 

Ye nə tez-tez kən də ge di rəm. Dik-
dir dən üzü aşa ğı dü şən də, Ab du lə-
li nin hə yə ti ovuc içi ki mi gö rü nür. 
İn di evi nin bir cə boş ye ri qa lıb. Hər 
də fə bu dik dir dən ke çən də, o uzaq 
il lər, Ab du lə li nin yaz ax şam la rın da 
tor paq ey van da otu rub qəm li-qəm li 
tü tək çal ma ğı ya dı ma dü şür. Kə dər-
lə ni rəm. Am ma tez də onun söz lə ri 
ya dı ma dü şür. “A qoç, ağ la ma”.

01.12.2014 
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Bu rubrikada redaksiyanın seçdiyi 
bir şeirin, yaxud nəsr parçasının 
bir neçə tərcümə vari-
antını təqdim edir-

ik. Tərcüməçiləri də redaksiya seçir. 
Onlar bir-birinin tərcüməsindən, 
təbii ki, xəbərsiz olurlar. Daha 
sonra tərcümələri nömrələyib, 
münsifə göndəririk. Aydındır ki, 
münsif tərcüməçilərin kimli-
yindən, hansı variantın hansı 
tərcüməçiyə məxsus olduğun-
dan xəbərsiz qalır.
Bu layihədə təqdim etdiyimiz 
növbəti səhifənin münsifi ədə-
bi aləmdə həm də rus poezi-
yasının “gümüş dövrü”ndən etdi-
yi tərcümələrlə tanınan şair Çingiz 
Əlioğludur. Osip Mandelştam

Biclik etdiyim bəsdir: bilirəm ki,
Mənim nəsibim ölməkdir;

Və heç nəyi gizlətmirəm:
İlham pərisindən sirrim ola bilməz... 

Və qəribədir: nəfəs ala bilməməyimi
Dərk etmək mənə xoş gəlir.
Ölmək həm dumanlı ecazdır,
Həm də ki, bir sirr...

Mən beşikdə yellənirəm, mürgü içində
Və müdrikcəsinə səsimi çıxarmıram -
Qarşıdan gələсək əbədi həyatım 
Qəti olaraq həll olunur!

Sətri tərcümə
İlqar Əlfi oğlunundur

Осип Мандельштам
Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть — умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!

1911

Tərcümə 4
Yetər bu kələklər, qılıqlar yetər, 
Ölümdü qismətim - bilirəm bunu.
Heç nə gizlətmirəm, gizli nəyim var
İlham pərisiylə aramda mənim.

Nədəndi – ruhumu oxşayır görən
Nəfəsim kəsilən anı düşünmək.
Dumanlı bir xülya – camalı göyçək,
Bir də sirri-xuda – bax budu ölmək.

Mürgü basır, yellənirəm nənnidə,
Susub gözləyirəm hökmü-zamanı.
Dönüşü yox bir yoldu bu – indidən
Oxunur üzümə əcəl fərmanı.

Əhməd Oğuz

Tərcümə 1
Bəsdir gizlətdiyim: alın yazımdı,
Bir gün kəsiləcək mənim nəfəsim. 
Söhbəti fırlatmaq nəyə lazımdı: 
Özgəsi deyil ki, ilham pərisi...

Yaman qəribədi: nəsə xoş gəlir,
Bir gün nəfəsimin heç gəlməməyi;
Dumanlı, sehirli bir cazibədir,
Həm də müəmmadır – ölüm gerçəyi. 

Beşikdə yellənib mürgülü gözlə,
Sükuta dalıram, söz kifayətdir.
Əmrimi verirlər gedər-gəlməzə, 
Artıq gələcəyim əbədiyyətdir.
        Qismət

Tərcümə 2
Bəsdi hiylə gəldim: bilirəm daha
Mənim qismətimə ölüm yazılıb.
Heç nə gizləmirəm, nə sirrim var ki,
İlham pərisindən olam asılı... 

Nəfəs alammıram, çox qəribədi,
Bu halı dərk etmək xoş gəlir mənə...
Dumanlı heyranlıq, sirli cazibə
Başqa şey deyilmiş – ölümmüş demə.

Beşik içindəyəm yarıyuxulu,
Ağıllı-ağıllı susub durmuşam.
Həll olur gələcək əbədiyyətim
Qayıtmaz geriyə bir də bu yaşam...

Zahid Sarıtorpaq

Tərcümə 3
Ölmək yazılıbdır alnıma… yetər 
Qədərlə bu qədər oyun oynamaq; 
Gizli saxladığım bir sirrim də yox
İlham pərisinin gözündən iraq. 

Nəfəsim tıncıxır, xoşdur, di gəl ki, 
Gözüm baxa-baxa boğulmaq mənə;
Ölmək – bir dumanlı-sirli gözəllik, 
Bir gözəl sirr imiş ölmək – sən demə.

Cınqırım da çıxmır… bu lal mürgüdən 
Bu rahat nənnidə ayılmaq çətin –
Duyuram qarşıda üzümə gülən 
Sonsuz ləzzətini əbədiyyətin! 

Mahir N. Qarayev

Çingiz Əlioğlunun rəyi
Mən bu tər cü mə 

müəl lif lə ri nin fə-
da kar əmə yi ni qiy-
mət lən dir mək lə bə-

ra bər, təəs süf his si ilə qeyd 
elə yi rəm ki, heç bi ri mə ni tam 
tə min et mə di.

Nü mu nə lə rin hər bi rin də bu və ya baş-
qa də rə cə də han sı sa uğur lar ol maq la ya na-
şı, zən nim cə, nöq san lar da ha çox idi. Bə zi 
nü mu nə lər dən sə açıq-aş kar gö rü nür dü ki, 
tər cü mə müəl li fi  bü tün lük də nə Osip Man-
delş ta mın şair fər diy yə ti ilə, nə onun poezi-
ya sı nın özü nə məx sus cə hət lə ri ilə, nə də rus 
di li nin zən gin im kan la rı ilə ya xın dan ta nış 

de yil lər. Mən ar tıq möh tə şəm ana di li mi-
zin zən gin pa lit ra sı və ifa də im kan la rın dan 
da nış mı ram. Tər cü mə müəl lifl  ə ri nə öz tə-
şək kü rü mü bil dir mək lə ya na şı, bir şair-tər-
cü mə çi azar tı ilə bu dar ma cal lıq da özü mün 
et di yim tər cü mə va rian tı nı tək lif edi rəm. Və 
qa baq ca dan da “sö yü lüb-dö yül mə yə” ha zır 
ol du ğu mu bil di ri rəm.

Bicliyə nə hacət, anadangəlmə 
Ölüm alın yazım, hökmü-fələkdir:
O ilham pərisi yalan bir kəlmə
Heç vaxt kəsmədiyim məsum mələkdir...

Demə, can tapşırmaq ölüm nəşəsi,
Ruha qanad verən son təkan, işmiş.
O sirli son nəfəs, sükut köşəsi
Dumanlı ilğımtək cazibə imiş...

Vecimə deyildir olub-olacaq.
Müdrik bir mürgüdə yellənir tənim:
Qəti bir hökmlə həll olunacaq
O son əbədiyyət ünvanım mənim!

Tərcümə 5
Nəm-nüm eləməkdən keçib, bilirəm
Ki, ölüm gözləyir məni qabaqda;
Heç nəyi danmıram, heç gizlətmirəm:
Nə sirrim olacaq mənim Muzadan…

Nəfəsim tutulur, amma əcəbdir,
Bunu hiss eləmək mənə xoş gəlir;
Qəribə, dumanlı ecazdır ölmək,
Tanrının lütfüdür, gizli nemətdir…

Yarıcan, qərarsız, yuxulu kimi
Cınqırım da çıxmır, həkimanəyəm – 
Axır ki, biryolluq qərar verilir,
Gələcək daimi ömür-günümə.  

Etimad Başkeçid
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ik. Tərcüməçiləri də redaksiya seçir. 
Onlar bir-birinin tərcüməsindən, 
təbii ki, xəbərsiz olurlar. Daha 
sonra tərcümələri nömrələyib, 
münsifə göndəririk. Aydındır ki, 
münsif tərcüməçilərin kimli-
yindən, hansı variantın hansı 
tərcüməçiyə məxsus olduğun-
dan xəbərsiz qalır.
Bu layihədə təqdim etdiyimiz 
növbəti səhifənin münsifi ədə-
bi aləmdə həm də rus poezi-
yasının “gümüş dövrü”ndən etdi-
yi tərcümələrlə tanınan şair Çingiz 
Əlioğludur. Osip Mandelştam

Biclik etdiyim bəsdir: bilirəm ki,
Mənim nəsibim ölməkdir;

Və heç nəyi gizlətmirəm:
İlham pərisindən sirrim ola bilməz... 

Və qəribədir: nəfəs ala bilməməyimi
Dərk etmək mənə xoş gəlir.
Ölmək həm dumanlı ecazdır,
Həm də ki, bir sirr...

Mən beşikdə yellənirəm, mürgü içində
Və müdrikcəsinə səsimi çıxarmıram -
Qarşıdan gələсək əbədi həyatım 
Qəti olaraq həll olunur!

Sətri tərcümə
İlqar Əlfi oğlunundur

Осип Мандельштам
Довольно лукавить: я знаю,
Что мне суждено умереть;
И я ничего не скрываю:
От Музы мне тайн не иметь...

И странно: мне любо сознанье,
Что я не умею дышать;
Туманное очарованье
И таинство есть — умирать...

Я в зыбке качаюсь дремотно,
И мудро безмолвствую я:
Решается бесповоротно
Грядущая вечность моя!

1911

Bir şeirin beş 
tərcüməsi



Jest və bə dən di li mü şa hi də-
çi yə mi mi ka dan az mə lu mat 
ötür mür. Elə jest lər var tə rəf-
da şa müs bət, sə mi mi və eti-

bar lı mü na si bə ti ifa də edir. Elə si 
də var ək si nə, mən fi , giz li və sü-
rüş kən mü na si bət dən xə bər ve rir. 
Mə sə lən, da raq lan mış əl bar maq-
la rı ti pik şüb hə və inam sız lıq jes-
ti dir. Adə tən, bu du ruş da olan ada-
mın ət raf da kı la rı öz sə mi mi li yi nə 
inan dır maq cəh di baş tut mur. Çox 
gər gin olan be lə adam lar la ün siy-
yət qur maq çə tin lə şir. 

Və ziy yə ti qay da ya sal maq üçün 
ün siy yət za ma nı həm söh bə tə tə rəf 
əyil mək ki fa yət dir. Əgər rüt bə cə 
bö yük adam ta be li yin də ki şəxs lə 
otu rur, ona tə rəf əyi lir sə, so nun cu-
nun əl bar maq la rı dər hal açı lır.

İnam sız lıq, da xi li mü na qi şə və 
ya təh lü kə his si za ma nı da raq-
lan mış əl lə rin baş bar maq la rı bir-
bi ri nə sür tü nür. Bə zən in san lar 
əl lə ri nin ət li ye ri ni qə lə min, ya 
ka ran da şın ar xa sı na sür tür, stul da 
otur maz dan əv vəl onun söy kə nə-
cə yi nə to xu nur lar. 

Qa dın da özü nə ina mın art ma sı nı 
gös tə rən ti pik jest əl lə rin ya vaş-ya-
vaş, zə rif tərz də  bo yu na apa rıl ma sı-
dır; əgər boy nun da bo yun ba ğı var sa, 
qa dın onun ye rin də olub-ol ma dı ğı nı 
yox la yır mış ki mi əli ni bo yun ba ğı sı-
na to xun du rur. Bu jest qa dı nın xo-
şa gəl məz bir şey da nış dı ğı və ya onu 
na qo lay və ziy yə tə sa lan söz eşit di yi 
za man mü şa hi də olu nur.

Hə yə can və na ra hat lı ğı bil di rən 
jest lər dən bi ri də bo ğa zı arıt la maq 
üçün ös kür mək dir. Bə zi lə ri bu hə-
rə kə ti o qə dər tək rar la yır ki, vər di-
şə çev ri lir. Be lə adam la rın ək sə riy-
yə ti əsə bi in san lar dır.

Ya yıl mış fi k rin ək si nə, si qa ret çə-
kən lər ən gər gin vaxt lar da si qa ret 
çək mir lər, onu sön dü rür, ya xud sön-
dür mə yib axı ra can yan ma sı na im-
kan ve rir lər. On lar yal nız gər gin lik 
aza lan da si qa re ti da ma ğa qo yur lar.

Si zə ina nan adam ya nı nız da ya 
pen cə yi nin düy mə si ni aça caq, ya da 
pen cə yi ni so yu na caq. Tə sa düf de yil 
ki, bir-bi ri nin ya nın da pen cə yi nin bü-
tün düy mə lə ri ni  bağ la yan adam lar 
ara sın da yox, açan adam lar ara sın da 
qar şı lıq lı ra zı lıq mü şa hi də edi lir. 

Bə zi lə ri əl lə ri ni si nə sin də çar-
paz la yıb otu rur ki, bu da on la rın 
qar şı dur ma və mü da fi ə möv qe-
yin də da yan dı ğı nı gös tə rir. Mü şa-
hi də lə rə gö rə, iş gü zar mə sə lə lə rin 
dost ca sı na həl li za ma nı adam lar 
əl lə ri ni qey ri-ira di ara la yıb pen-
cək lə ri nin düy mə lə ri ni açır lar. 

Əlin si nə də çar paz lan ma sı ki mi 
eti raz və ziy yə ti yo lu xu cu dur. Da-
nı şıq iş ti rak çı la rın dan bi ri nin be lə 
da yan ma sı ki fa yət dir ki, di gər lə ri 
də hə min və ziy yə ti al sın lar. 

Əgər siz həm söh bə ti ni zin mü da-
fi ə möv qe yin də dur du ğu nu, yox sa 
əli ni qoy nu na qo yub kres lo sun da 
ra hat lan dı ğı nı bil mək is tə yir si niz-
sə, onun bar maq la rı na ba xın, ayırd 
edin ki, bar maq lar boş dur, yox sa 
yum ruq ki mi sı xı lıb. 

Aya ğı aya ğın üs tü nə aşı rıb otur-
maq gər gin da nı şıq lar da qar şı dur-
ma nın ən qız ğın həd də ol du ğu nu 
gös tə rir. Da nı şıq iş ti rak çı la rın dan 
bi ri bu tərz də otu rub, üs tə lik, əl lə ri ni 
qoy nu na qo yub sa, de mə li, bu mü-
na qi şə də ra zı lıq əl də edil mə yə cək 
– qar şı nız da kı sö zün əsl mə na sın da 
rə qib dir. Aya ğı nı aya ğı nın üs tə aşır-
mış qa dın üst də ki aya ğı nı yel lə dir sə, 
de mək, və ziy yət onu da rıx dı rır.

Şüb hə və qa pa lı lı ğı ifa də edən 
jest lər da ha çox sol əl lə bağ lı olur. 
Əsl möv qe yi ni giz lət mək is tə yən 
adam, adə tən, özün dən ası lı ol ma-
ya raq fi k ri ni söy lə məz dən əv vəl və 
ya da nı şan za man sol əliy lə ağ zı nı 
ör tür: bu, o de mək dir ki, adam da-
nı şı lan lar la qə tiy yən ra zı de yil. 

Bu ru nun ucu na to xun ma və ya 
yün gül cə tə mas (adə tən, şə ha dət 
bar maq la) şüb hə  və çə tin və ziy yə-
tə düş mə əla mə ti dir. Çox vaxt bu, 
sa də cə in ka rı ifa də edir. Na ti qin 
be lə jes ti audi to ri ya nın reak si ya sı-

na onun şüb hə sin dən qay naq la nır. 
Da nı şıq za ma nı bu ru na to xun maq 
ək sər hal lar da tək lif, ya da əks-tək-
lif ve ri lə cə yi ni, ya xud bi la va si tə on-
la rın ar dın ca söy lə nə cək fi  kir lə rin 
ol du ğu nu gös tə rir. Bu ru na to xun-
ma jes ti nin va riasi ya sı ki mi qu la ğın 
mər cə yi nə to xun ma ğı və ya gö zü 
ovuş dur ma ğı da gös tər mək olar.  

Əgər çı xış za ma nı ma sa nın ya-
nın da da ya nan adam əl lə ri ni ge niş 
açıb ma sa ya di rə yir sə, bu, güc lü 
ça ğı rış de mək dir. Ma sa ar xa sın da 
əy lə şən lə rin hə min ça ğı rı şı qə bul 
et mə mə si ək sər vaxt lar da hər şe yi 
məhv edə cək emo sional part la yı-
şa sə bəb ola bi lər. Be lə və ziy yət də 
ada mın sö zü nü kəs mək ol maz. 

Bar maq la rı nın ucu ilə nə yi sə yox-
la ma ğa vər diş et miş adam çox vaxt 
həs sas lı ğı və eh ti yat kar lı ğı ilə fərq lə-
nir. Əgər açıl mış ovuc xo şa gə lən bir 

şe yi (yum şaq ma te rialı, ya xud o bi ri 
əli) sı ğal la yır sa, bu, in cə hiss lər lə do lu, 
nə şə ilə ke çən hə yat tər zin dən, yum-
şaq xa siy yət dən xə bər ve rir. Be lə jest 
da ha çox qa dın lar da, elə cə də ya ra dı cı 
adam lar da mü şa hi də olu nur. 

Əgər şə ha dət və baş bar ma ğın 
uc la rı bir-bi ri nə to xu nur sa, ey ni 
za man da o bi ri bar maq lar, xü su si-
lə çe çə lə bar maq ara la nır sa, bu, ən 
xır da tə fər rüat la ra yö nəl miş bö yük 
diq qə tin və diq qət cəm lə mə yin gös-
tə ri ci si dir. Bu, ləz zət li ye mək lə ri çox 
xoş la yan, hə mi şə özü nə bax ma ğa 
vər diş et miş adam la ra xas jest dir. 

Aya ğa qalx ma jes tin dən bir çox 
hal lar da –  qə rar qə bul edi lən də, 
hey rət lə nən də, pərt olan da, ki min-
sə da nı şı ğın dan be zən də is ti fa də 
olu nur.

Stul da yır ğa lan maq, adə tən, 
ra zı lıq və özü nü ələ al maq əla-
mə ti dir. Sto lun si yir mə si ni açıb-
bağ la maq çə tin prob le min həl li 
üzə rin də baş sın dır ma ğı gös tə rir.

Bir gö zü nü qı yıb tə rəf da şa diq-
qət lə, tez-tez çə pə ki bax maq sa 
onun iç üzü nü bil di yi nə işa rə dir. 

Ün siy yət də apa rı cı rol oy na maq 
is tə yən ada mı elə ilk də fə əl sı xan-
da ta nı maq olar. Əgər tə rəf da şı nız 
əli ni zi möh kəm sı xır, onu çe vi rib 
öz əli nin al tın da sax la yır sa, bu, o 
de mək dir ki, si zin üzə ri niz də fi  zi-

ki do mi nant lıq qa zan maq is tə yir. 
Tər si nə olan da isə tə rəf daş ta be çi-
lik gös tə rən adam ro lu nu nü ma yiş 
et dir mək is tə yir. 

Bu xa ğı nı baş və işa rə bar ma ğıy-
la qa şı yan adam qə rar qə bul et miş 
sa yı lır. Bü tün yük sək də rə cə li şah-
mat çı lar bir-bi ri ilə söz lə şib miş ki-
mi hər ge diş dən əv vəl be lə edir lər.

Ey nək ta xan ada mın eh ti yac ol-
ma yan da be lə, ey nə yi ni ya vaş-ya-
vaş və eh ti yat la çı xa rıb şü şə si ni 
sil di yi ni tez-tez mü şa hi də et mək 
olar. Özü də bə zən hə min hə rə kət 
bir saat ər zin də bir ne çə də fə tək-
rar la nır. Bu, möh lət al maq və da nı-
şı ğa fa si lə ver mək is tə yi ni bil di rir. 

Təd qi qat çı la rın fi k rin cə, kim sə 
əlin də ki əş ya nı ağ zı na apa rıb  çey-
nə yir sə, bu, onun öz həm söh bə tin-
dən əla və mə lu mat al maq is tə di yi-
ni bil di rir. 

Əl lə ri ni yel lə yə-yel lə yə tez-tez ye ri-
mək ada mın ay dın məq sə din dən və 
hə min məq sə di dər hal ger çək ləş dir-
mək is tə yin dən xə bər ve rir. İs ti ha va-
da be lə əli ni ci bi nə qo yan adam sa hər 
şe yə tən qi di ya na şan və sirr ver mə yən 

adam dır, be lə si ha mı nı özü nə ta be et-
mə yi xoş la yır. Ru hi sı xın tı çə kən lər də 
tez-tez əl lə ri cib lə rin də gə zir lər. 

Ye ri yən də əli ni be li nə qo yan 
adam qı sa mə sa fə yə qa çan id man-
çı nı xa tır la dır. Be lə si məq sə də qı sa 
za man da, kə sə yol la ça tır. Əli ni be-
li nə qoy maq hə rə kə tə ha zır ada mın 
baş lı ca əla mə ti dir. Bu, da ha çox ya-
rış da rin qə çıx ma ğa ha zır la şan id-
man çı lar da mü şa hi də olu nur. 

Özün dən ra zı, şöh rət pə rəst adam 
ba şı nı dik tu tub ye ri yir, əl lə ri ilə nü-
ma yiş ka ra nə şə kil də kəs kin hə rə kət-
lər edir. Onun ye ri şi bü tün lük lə sü ni 
su rət də diq qə ti cəlb et mək məq sə di 
gü dür. Bu ye riş ən çox tə bəələ ri nin 
önün də ge dən li de rə xas dır. 

(V.Su xa rev, M.Su xa rev “Xalq la-
rın və mil lət lə rin psi xo lo gi ya sı” 
ki ta bın dan)

Na rın gül ƏLİ YE VA çe vi rib

Şir kət lə ri gü lünc və ziy yə tə sa lan tər cü mə xə ta la rı
Al yas ka Uni ver si te ti iq ti sa diy yat fa kül tə si nin tə lə bə lə ri 

Ame ri ka nın, elə cə də baş qa öl kə lə rin şir kət lə rin də qey ri-
də qiq tər cü mə nə ti cə sin də ya ran mış ən ma raq lı səhv lə rin 
kol lek si ya sı nı top la yıb lar. 

Məş hur “Ge ne ral Mo tors” şir kə-
ti ye ni “Chev ro let No va” av to mo-
bi li ni La tın Ame ri ka sı ba za rı na çı-
xa ran da bö yük uğur suz lu ğa dü çar 
olur. Mə lum olur ki, “no va” is pan 
di lin də “get mir” de mək dir.

***
ABŞ-da “Coors” pi və rek la mın-

da iş lə nən “Turn it Loose” (“Azad 
ol”) şüarı nın is pan di li nə hər fi  tər-
cü mə si lap “da hi ya nə” alı nıb: “İs-
hal dan əziy yət çək!” 

***
“Clairol” par fü me ri ya şir kə ti 

Al ma ni ya da qu ru de zo do rant la-
rı “Mist Stick” (“Du man lı De zo-
do rant”) şüarı ilə təq dim edən də 
mə lum olub ki, “mist” (“du man”) 
sö zü al man di lin də “pe yin” mə na-
sı ve rir.

***
“Col ga te-Pal mo li ve” şir kə-

ti “Cue” ad lı ye ni diş mə cu nu nu 
fran sız ba za rı na çı xa ran dan az 

son ra ame ri ka lı la ra mə lum olub ki, 
diş mə cu nu məş hur por noq ra fi k 
jur nal la ey ni adı da şı yır mış.

***
“Pep si” şir kə ti özü nün əsas rek-

lam de vi zi ni çin di li nə “Pep si nəs li 
ilə ya şa” ki mi tər cü mə edib. Çin-
li lər bu nu gö rən də hey rət lə nib lər, 
çün ki bu şüar çin di lin də be lə səs-
lə nir: “Pep si si zin əc dad la rı nı zı qə-
bir dən xort la ma ğa məc bur edir”.

***
“Co ca-Co la” şir kə ti Çin də ki sa tış 

üçün ad ta pa bil mir. Çin li lər bu iç-
ki ni “Ke ku ke la” ad lan dı rır, bu nun 
da tər cü mə si “mum çöm çə quy ru-
ğu nu diş lə” de mək dir. 

Şir kət vax ti lə öz ti ca rət mar ka-
sı na “Ağız da xoş bəxt lik” mə na sı 
ve rən “Ko ku Ko le” adı nı 40 min 
va rian tın ara sın dan se çib.

***
To yuq məh sul la rı is teh sal edən 

“Frank Pur due” şir kə ti ABŞ-da be-

lə bir şüar dan is ti fa də edir: “İt ta-
kes a st rong man to ma ke a ten der 
chic ken” (“Zə rif to yu ğu bi şir mək 
üçün güc lü ki şi tə ləb olu nur”). Bu 
cüm lə nin is pan di li nə tər cü mə sin-
dən ta mam baş qa mə na çı xır: “To-
yu ğun zə rif ol ma sı üçün eh ti ras lı 
ki şi la zım dır”.

***
Dəf tər xa na lə va zi ma tı is teh sa-

lı ilə məş ğul olan “Par ker” şir kə ti 
də öz şüarı nı is pan di li nə çe vir mək 
is tə yən də do daq qa çı ran mə na alı-
nıb. Onun rek lam çar xı in gi lis di-
lin də be lə səs lə nir: “İt won’t leak 
in your poc ket and em bar rass you” 
(“O, heç vaxt si zin ci bi ni zə ax maz 
və si zi na ra hat et məz”). 

Tər cü mə çi iki is pan sö zü nü qa-
rış dı rıb. Nə ti cə də “Par ker”in Mek-
si ka da rek lam kam pa ni ya sı “O, 
heç vaxt si zin ci bi ni zə ax maz və siz 
ha mi lə qal maz sı nız” şüarı al tın da 
ke çib. 

***
“Ame ri can Air li nes” aviaşir kə-

ti öz təy ya rə lə ri nə də ri qol tuq lu 
kür sü yer ləş di rib və bu ba rə də 

mek si ka lı sər ni şin lə ri mə lu mat lan-
dır maq is tə yib. İn gi lis cə çox gö zəl 
səs lə nən “Fly in Leat her” (“Də ri də 
uç!”) şüarı hər fi  tər cü mə də be lə alı-
nıb: “Lüt uç!”

***
Uşaq məh sul la rı is teh sal çı sı “Ger-

ber” Af ri ka da məh sul la rı nı sat ma ğa 
baş la yır. Məh su lun qu tu su üs tün də 
gü lüm sə yən kör pə əks olu nur. Az 
keç miş “Ger ber”in mar ke to loq la rı 
öy rə nir lər ki, əha li nin həd dən ar tıq 
sa vad sız lı ğı uc ba tın dan yer li məh-
sul la rın üzə ri nə onun için də ki nin 
şək li vu rul ma lı dır. Mə sə lən, yu laf 
lo pa sı dol du rul muş qu tu ya sı yıq 
şək li çə kil mə li dir. Yox sa sa vad sız 
af ri ka lı lar çaş-baş qa lır lar.

***
Tər cü mə səh vi nə gö rə ta ri xə 

düş müş xa ri ci fi r ma lar da az de yil.  
Skan di na vi ya da məişət tex ni ka sı 
is teh sal edən “Elekt ro lüks” şir kə ti 
öz toz so ran la rı nı Ame ri ka ba za rı-
na çı xa ran da “Not hing Suck Li ke 
an Elect ro lux” şüarı “Heç nə Elekt-
ro lüks qə dər əm mir” ki mi tər cü mə 
edi lir.
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Əl-ayaq jestlərinin dili



Nə vaxt baş la dı ğı nı
unu dub 

Öm rü nü tər cü mə yə həsr edən 78 
yaş lı Şa mil Za man bu sa hə də ilk ad-
dım la rı nı nə vaxt at dı ğı nı xa tır la mır: 
“Tər cü məy lə məş ğul ol ma ğa baş la-
dı ğım vaxt də qiq ya dım da de yil. Bir 
onu bi li rəm ki, təx mi nən tə lə bə lik 
il lə rin də baş la mı şam. Keç miş Xa ri-
ci Dil lər İns ti tu tu nun fran sız di li fa-
kül tə sin də oxu yur dum. İns ti tut da 
Üze yir Ha cı bə yo vun “Mə şə di İbad” 
ope rett  a sı ta ma şa ya qo yul muş du. 
Onun haq qın da mə qa lə ya zıb “Ba-
kı” qə ze ti nə apar dım. Qə ze tin re-
dak to ru mər hum Nə sir İman qu li yev 
mə qa lə mi ya man bə yən di. Qo no rar 
ya zı lan da kim ol du ğu mu so ruş du. 
Tə lə bə ol du ğu mu bi lən də de di ki, 
ona çox qo no rar ya zın, həm mə qa lə-
ni özü ya zıb, həm də tə lə bə dir, qoy 
do yun ca ye yə bil sin...

Hə min vaxt fran sız ca iki şeir də 
yaz mış dım. Bi ri “Mə nim mə həb-
bə tim”, bi ri də “Par ti ya” ad lı şeir 
idi. Dör dün cü kurs da fran sız di li 
ədə biy ya tın dan im ta han ve rən də 
öz şeiri mi fran sız ca de dim. Da ha 
mən dən im ta han sual la rı nı so ruş-
ma yıb “4” yaz dı lar, çı xıb get dim. 
Əgər bu na baş lan ğıc de mək olar-
sa, bur dan baş la mı şam...”

Alek sandr Şir van za də nin 
qı zı ilə mü ba hi sə 

Həm söh bə ti miz tər cü mə çi lik xa ti-
rə lə ri nə tə lə bə lik xa ti rə lə ri ni də əla və 
edir: “Ali mək təb də bi zə fran sız di lin-
dən er mə ni əsil li ya zı çı Alek sandr Şir-
van za də nin qı zı Mar qa ri ta Alek sand-
rov na dərs de yir di. Azər bay can ca 
bil mir di de yə dər si rus di lin də ke çir-
di. Biz də kənd uşaq la rıy dıq, rus di li ni 
har dan bi ləy dik... Bir də fə bir söz de-
dim, ba şa düş mə di, rus ca hirs li-hirs-
li söy lən mə yə baş la dı. Onu da mən 
ba şa düş mə dim. Ya nım da otur muş 
rus ca bi lən ba kı lı qız dan so ruş dum ki, 
o nə de yir? Qız ca vab ver di ki, de yir, 
kənd dən gə lən qo yun lar, be lə-fi  lan... 
Dur dum aya ğa, de dim, qo yun sə nin 
də dən di, ba ban dı... 

Bu də fə də müəl li mə üzü nü qı za 
tut du ki, mə nim de di yi mi tər cü mə 
elə sin. Söy lə dik lə ri mi bi lən də şey lə-
ri ni yı ğış dı rıb, audi to ri ya dan çıx dı. 
Bir az dan fa kül tə mi zin de ka nı mə ni 
ça ğır dı. Ey nə yi nin üs tün dən ba xıb 
qa yıt dı ki, özü nü lap qul dur ki mi 
apar mı san, o nə söz dü müəl li mə yə 
de mi sən? De dim, müəl li mə bi zi təh-
qir elə di, mən də döz mə dim, ca va bı nı 
ver dim. Bə yəm biz qo yu nuq? Qo yun 
dərs oxu yar, fran sız di li öy rə nər? Nə 
isə, mə ni həf tə lər lə dər sə bu rax ma dı-
lar, ins ti tut dan qov maq la hə də lə di lər. 
Onu da de yim ki, heç vaxt əla çı ol ma-
mı şam, qiy mə tə yox, bi li yə oxu mu-
şam”. 

Fran sa da uğur suz
ba lıq ovu 

Şa mil Za man təh si li ni bi ti rən dən 
son ra düz 30 il fran sız di lin dən dərs 
de yib: “Müəl lim iş lə di yim vaxt lar-
da da dər si mi de yir dim, son ra evə 
gə lib tər cü məy lə, öz ya ra dı cı lı ğım la 
məş ğul olur dum. De mək olar, hər 
ge cə iş lə yir dim. Gün də azı 8 saat 
ya zı ma sa sı ar xa sın da otu rur dum. 
Elə in di də sə hər saat 6-da du rub işə 
baş la yı ram”. 

Şa mil Za ma nın ma raq lı Fran sa 
sər gü zəşt lə ri olub: “1994-cü il idi. 
Həm Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də, 
həm də Ba kı da kı 66 nöm rə li or ta 
mək təb də fran sız di lin dən dərs 
de yir dim. Bir gün dərs dəy dim, 
di rek tor mə ni ka bi ne ti nə ça ğır dı 
ki, bəs Fran sa nın Ba kı da kı sə fi r-
li yin də si zi göz lə yir lər. Çox təəc-
cüb lən dim, axı sə fi r lik lə heç bir 
əla qəm yox idi. Fi kir ləş dim ki, de-
mə li, Fran sa ilə bağ lı ki min nə ya-
zıb-poz du ğuy la ma raq la nıb mə ni 
ta pıb lar. 

Get dim, gör düm, tək mən de-
yi ləm, mən dən baş qa 70-dən çox 
adam ça ğı rıb lar. Ra yon lar dan 
da, pay taxt dan da gə lən lər var dı, 
bir-bir içə ri ça ğı rıb söh bət edir-
di lər. Otaq dan kim çı xır dı sa, de-
yir di, baş tut ma dı. İşin nə yer də 
ol du ğun dan xə bər siz idim, axır-
da bi ri nə ya xın la şıb so ruş dum 
ki, nə baş tut ma dı? Ca vab ver di 
ki, kim fran sız di li ni yax şı bil-
sə, onu Fran sa ya gön də rə cək lər. 
Mə sə lə ay dın ol du, ürə yim bir 
qə dər ra hat lan dı, çün ki di li bil-
mək sa rı dan özü mə ar xa yın idim. 
Növ bəm ça tan da içə ri keç dim, 
mə nim lə fran sız ca bir-iki kəl mə 
da nış dı lar, gör dü lər, çə tin lik çək-
mi rəm. İm za lat dıq la rı ka ğı zı oxu-
yub ba şa düş düm ki, mə ni bir ay 
müd də ti nə Fran sa nın Qre nobl şə-
hə rin də ki uni ver si te tə tək mil ləş-
mə kur su na gön də rə cək lər. 

Ge dən də xə ri tə yə bax mış dım ki, 
Qre nobl şə hə ri nin or ta sın dan İzir 
ça yı ke çir. Özüm lə ti lov da gö tür-
düm. Bir ba zar gü nü boş vax tım 
olan da ça yın qı ra ğı na get dim, ye-
ri qa zıb so xul can çı xar ma ğa baş-
la dım ki, ba lıq tu tum. Bir fran sız 
gəl di, mə nə təəc cüb lə ba xıb ney lə-
di yi mi so ruş du. De dim, so xul can 
çı xa rı ram, çay dan ba lıq tu ta cam. 
De di, ha va yı ye rə əziy yət çək mə-
yin, o çay da ba lıq ol mur. De dim, bu 
nə söz dür, ba lıq sız çay olar? De di, 
inan mır sı nız, ge dək, bax gör ora da 
ba lıq var, ya yox? Get dik, gör düm, 
ça ya elə bil se ment tö kü lüb, sə na ye 
tul lan tı la rın dan çox çirk lən di yi nə 
gö rə bu ra da doğ ru dan da ba lıq ola 
bil məz. 

Nə dən sə hə min mə qam da ya dı-
ma Araz ça yı düş dü. Ara zın üs tün də 
də Meh ri Su-Elekt rik Stan si ya sı var, 
Er mə nis tan əra zi sin də dir. Ora da er-
mə ni lər kər pic za vo du da ti kib lər, za-
vo dun tul lan tı la rı Ara za tö kül dü yün-
dən su yu hə mi şə bu la nıq olur. Am ma 
Ara zın İran tə rə fi  dup du ru dur. Bu 
əh va lat dan son ra gəl dim otur dum, 
fran sız ca “Mə nim İzi rim” ad lı şeir 
yaz dım. Yı ğın caq la rın bi rin də şeiri-
min nüs xə lə ri ni ço xal dıb iş ti rak çı la ra 
pay la dım. Sən de mə, şeir pay la dı ğım 
şəxs lər dən üçü er mə niy miş...”

Şaq ren ad lı can lı
var mı?

Şa mil Za man uzun il lər fran sız 
di lin dən tər cü mə lər et sə də, bu di-
lin in cə lik lə ri nə bə ləd ol sa da, xey li 
çə tin lik çə kib. Bə zən fran sız ifa-
də lə ri nin əlin də gi rinc qal dı ğı da 
olub: “Bir də fə məş hur ya zı çı Lui 
Ara qo nun “Gö rüş lər” he ka yə si ni 
tər cü mə edir dim. He ka yə nin sü je-

ti bun dan iba rət dir ki, qa pı bir iki 
qon şu olur. Qon şu lar dan bi ri nin 
ar va dı hə kim dir. On la rın bir oğ lu 
do ğu lur. O bi ri qon şu nun da iki 
oğ lan uşa ğı var. Uşaq la rın ata-ana-
sı nı or du ya ça ğı rır lar, qon şu qa dın 
va li deyn siz qal mış uşaq la rı evi nə 
gə ti rir. Əri de yir, uşaq la rın sa yı üç 
ol du, in di on la rın qar nı nı ne cə do-
yu ra ca ğıq? Qa dın ca vab ve rir ki, 
na ra hat ol ma, iki nə fə rə ça tan ye-
mək üç nə fə rə də ça tar. Fran sız di-
lin də ki hə min ifa də nin hər fi  tər cü-
mə si əs lin də be lə idi: “İki olan da üç 

də olar”. Bu ifa də ni Azər bay can di-
lin də ve rə bil mir dim. Uni ver si te tə, 
mə nə dərs de yən müəl li min ya nı na 
get mə li ol dum. O, ifa də nin ye ri nə 
dü şən ek vi va len ti ni tap maq da mə-
nə kö mək elə di”. 

Fran sız di lin dən ana di li mi zə, 
Azər bay can di lin dən də fran sız ca ya 
tər cü mə lər et di yin dən Şa mil müəl-
li min işi da ha ağır dır: “Bu cür tər-
cü mə nin o qə dər çə tin lik lə ri var ki... 
Əv və la, şeir tər cü mə edən adam 
gə rək şair ol sun, şeirin bü tün vəzn-
lə ri ni, öl çü lə ri ni, for ma la rı nı bil sin. 
La zım olan nüans la rı ax tar sın, tap-
sın, baş iş lət mə yi ba car sın. Ən əsa-
sı, tər cü mə çi hər iki di li mü kəm məl 
bil mə li dir. Ori ji nal dan olun ma yan 
tər cü mə ori ji na lın su yu nun su yu-
dur. 1900, 1948, 1972, 2011-ci il lər-
də nəşr edil miş lü ğət lər, həm çi nin 
fran sız di li nin izah lı lü ğə ti mə nim 
sto lüs tü ki tab la rım dır”.

Mü sa hi bi miz de yir ki, tər cü mə 
işin də onu ən çox çə ti nə sa lan Ono-
re de Bal zak olub: “Onun ki mi çə tin 
di li olan ya zı çı yox dur. Əsər lə ri nin 
di li bi zim na sir lər dən bir az Sü ley-
man Rə hi mo vun di li nə ox şa yır, “Şa-

mo” ro ma nı nın ko lo rit li di li ni xa tır-
la dır. Bal za kın cüm lə lə ri və rə qin bu 
tə rə fi n də baş la yır, o tə rə fi n də bi tir. 
O, di lin bü tün im kan la rın dan is ti fa-
də edə bi lib. Mən Bal za kıın “Qu lan 
də ri si” (təəs süf ki, əsə rin adı nı “Şaq-
ren də ri si” ki mi tər cü mə edən lər də 
var, am ma “şaq ren” ad lı hey va nı nə 
gö rən olub, nə də haq qın da eşi dən) 
ro ma nı nı tər cü mə elə mi şəm. Fran-
sız ədə biy ya tın dan Nost ra da mu-
sum, Me ri me nin, Hü qo nun se çil miş 
əsər lə ri ni, Pyer Jan Be ran je nin 1500 
mis ra şeiri ni çe vir mi şəm”.

Tər cü mə çi son il lər də də boş da-
yan ma yıb, gör dü yü işə bu gün də 
da vam edir: “Son il lər Azər bay can 
poezi ya sı an to lo gi ya sı nı fran sız di-
li nə tər cü mə et mi şəm. Bu nun la ya-
na şı, Nax çı van da ya şa yıb-ya ra dan 
şair lə rin şeir lə rin dən iba rət fran sız-
ca top lu da nəşr et dir mi şəm. Fü zu li-
nin “Mət ləül-eti qad” əsə ri ni fran sız 
di li nə çe vi rib bi tir mi şəm, am ma hə-
lə işıq üzü gör mə yib. 

Bu ya xın lar da Elm lər Aka de mi ya sı 
Ədə biy yat İns ti tu tu nun di rek to ru İsa 
Hə bib bəy li mə ni ça ğı rıb de di ki, Cey-
hun Ha cı bəy li nin xa ti rə lə ri ni Fran sa 
ar xi vin dən alıb gə tir mi şik, onu tər-
cü mə elə yin. De dim, haq qı nı ve rin, 
elə yim, bu da bir fəh lə lik dir axı. Fəh-
lə nin pu lu nu, ye mə yi ni ve rər lər, o da 
işi ni gö rər. O da za ra fat la qa yıt dı ki, 
pul ve rə cə yik, ye mək yox. Xa ti rə lər 
iki ki tab dan iba rət dir: bi ri ni tər cü mə 
elə yib bi tir mi şəm, bi ri ni də bi tir mə yi-
mə az qa lıb. 

İn di is tə yi rəm fran sız di lin də 
Azər bay ca nın nəsr an to lo gi ya sı nı 
ha zır la yım. Kö mək elə sə lər, bir il 
ər zin də kü rə yi ni ye rə vu ra ram...” 

Se vinc FƏ DAİ

20 N 06(06) 5.12.2014

Nə vaxt baş la dı ğı nı Fran sa da uğur suz

 “Tər cü mə çi nin təc rü bə si” rub ri ka sı nın qo na ğı bu də fə şair, fi  lo lo gi ya 
elm lə ri na mi zə di, fran sız di lin dən Azər bay can di li nə, azər bay can ca-
dan da fran sız ca ya tər cü mə lər edən Şa mil Za man dır. 
Şa mil Za man ədə biy ya ta ötən əs rin 60-cı il lə rin də gə lib. “Çay” 
ad lı ilk şeiri 1964-cü il də “Araz üzə rin də şə fəq” al ma na xın da 
işıq üzü gö rüb. “Par ti zan Na ğı” sə nəd li po ves ti, “Hökm oxun-
ma dı”, “Qey rət mə sə lə si”, “Düş mən”, “Mütt  ə hi min son sö zü”, 
“Qi sas”, “Söz ha ki min dir”, “Ox lar”, “Məs lək dost la rı”, “Haq qa 
qo vu şan ömür” he ka yə lə ri müx tə lif mət buat or qan la rın da işıq 
üzü gö rüb.  
Ori ji nal dan tər cü mə sa hə sin də xey li əmə yi olan Şa mil Za ma-
nın Vik tor Hü qo, Qus tav Flo ber, Gi de Mo pas san, Pros per Me-
ri me və Ono re de Bal zak dan di li mi zə et di yi tər cü mə lər ədə bi 
aləm də ma raq la qar şı la nıb. O, Fran sa nın döv lət him ni “Mar-
sel yo za”nı, Alek sandr Dü ma nın “Qaf qaz” sə ya hət na mə si ni də 
ana di li mi zə çe vi rib. 
Şa mil Za man ey ni za man da Azər bay can ədə biy ya tın dan Rə-
sul Rza, Ni gar Rə fi  bəy li, Məm məd Araz, Fik rət Qo ca, Zə lim xan 
Ya qub və on lar la baş qa şairin  şeir lə ri ni fran sız dil li oxu cu la ra 
çat dı rıb.

Şamil Zaman: “Balzakı dilimizə 
çevirəndə çox əziyyət çəkdim”
Şamil Zaman: “Balzakı dilimizə 

“Tərcüməçi 
də fəhlədir”

Ən bahalı tərcüməçi
Bi lir si niz o kim dir? 

Mad ri din “Real” 
klu bu nun ha zır kı 
məşq çi si por tu qa li-

ya lı Jo ze Ma riu duş San tuş 
Mourin yo Fe liş. İl də 15 mil-
yon av ro qa za nır.  Tər cü mə çi 
lə qə bi ni al maq ona o qə dər 
də asan ba şa gəl mə yib.

Jo ze Mourin yo əv vəl cə məş-
hur in gi lis məşq çi si, son ra lar 
fut bol da kı uğur la rı na gö rə 
cən ga vər ti tu lu na la yiq gö rü-
lən Bob bi Rob so nun tər cü mə çi-
si olub. Rob son “Bar se lo na”ya 
ke çən dən son ra Mourin yo ye ni 
işi nə gö rə ka ta lon di li ni də öy-
rə nir. Be lə lik lə, o, al tı dil – por-
tu qal, is pan, ital yan, fran sız, 
in gi lis və ka ta lon dil lə ri ni bi lir. 

Son ra lar təd ri cən baş məşq çi 
və zi fə si nə qə dər yük sə lir.  

“Bar se lo na” azar keş lə ri tər-
cü mə çi ni özün dən çı xar ma ğı 
xoş la yır lar. Mourin yo in gi lis 
di li ni pis bi lən tər cü mə çi Sa mi 
Xe di ra nın dil manc lı ğı ilə keç-
miş ötə nil ki mət buat konf ran-
sı nı –  “öm rü nün ikin ci ba ha rı-
nı” ya da sa lır. 

Kipr li tər cü mə çi işin öh də-
sin dən gə lə bil mə yən də Jo ze 
özü işə qa rı şır. O, konf ran sın 
ge di şin də tər cü mə çi nin funk-
si ya la rı nı da öh də si nə gö tür-
mək lə in gi lis cə dən is pan ca ya 
və ək si nə elə di yi tər cü mə lər lə 
audi to ri ya nı əməl li-baş lı hey-
rət lən di rir.

Hazırladı: N. ƏliyevaBob bi Rob so n və Jo ze Mourin yo



Bu il gör kəm li sə-
nət kar, xalq 
rəs sa mı Sətt  ar 
Bəh lul za də nin 

ana dan ol ma sı nın 105, və fa tı nın 
40 ili ta mam olur. Bu sə bəb dən 
il bo yu öl kə əra zi sin də rəs sa ma 
həsr olun muş təd bir lər ke çi ri lib. 
Rəs sa mın Əmir can qə sə bə sin də 
yer lə şən ev mu ze yi nin tə mi r dən 
son ra açı lı şı olub. No yabr ayın da 
Sətt  ar Bəh lul za də nin şəx si kol-
lek si ya lar da qo ru nan və ək sə riy-
yə ti bu vax ta ki mi nü ma yiş olun-
ma mış 30 əsə ri sər gi lə nib. 

Sətt  ar Bəh lul za də nin ev mu ze-
yi nin tə mir dən son ra kı və ziy yə ti 
ilə ta nış ol maq, ye ni eks po nat lar 
ba rə də da ha ət rafl  ı mə lu mat al-
maq və ən əsa sı, on la rı oxu cu la ra 
təq dim elə mək üçün Əmir can qə-
sə bə si nə üz tut duq. Dar kü çə lər də 
qar şı mı za çı xan qə sə bə sa kin lə rin-
dən rəs sa mın ev mu ze yi nin ye ri ni 
xə bər al dıq, eşit di yi miz ca vab lar 
təəc cüb və təəs sü fü mü zə sə bəb ol-
du – mu ze yin ye ri ni bi lən yox idi... 

Nə ha yət, ax tar dı ğı mız ün va nı 
tap dıq. Di rek tor İra də Ab di no vay la 
söh bə tə qar şı laş dı ğı mız an la şıl maz-
lı ğa gi ley lə baş la dıq. İra də xa nım 
de di ki, ev mu ze yi bu ilin may ayın-
dan fəaliy yə tə baş la yıb: “Ola bil sin, 
çox adam bun dan xə bər siz dir. Həm 
də nə sil lər, in san lar də yi şir...”

Mər hum rəs sa mın qo hu mu olan 
İra də Ab di no va nın söz lə ri nə gö rə, 
Sətt  ar Bəh lul za də nin ev mu ze yi ilk 
də fə 1981-ci il də Əmir can kən din-
də Mur tu za Mux ta ro vun tik dir di yi 
məs cid də fəaliy yə tə baş la yıb: “1989-
cu il də məs cid lər ye ni dən iba dət gah 
ki mi bər pa edi lən də xa ti rə mu ze yi 
bağ lan dı, əsər lər və şəx si əş ya lar 
Azər bay can Döv lət İn cə sə nət Mu ze-
yi nə təh vil ve ril di. 1994-cü il də Sət-
tar Bəh lul za də nin 95 il lik yu bi le yi 
ərə fə sin də rəs sa mın Əmir can da ya-
şa dı ğı ev də mu ze yi nin təş kil olun-
ma sı ilə bağ lı pre zi dent sə rən ca mı 
im za lan dı. Ha zır kı ev mu ze yi də 
hə min dövr dən fəaliy yə tə baş la dı. 

2014-cü il də Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi Sətt  ar Bəh lul za-
də nin ya şa dı ğı ev də əsas lı tə mir-
bər pa iş lə ri apar dı, ev mu ze yi nin 
açı lı şı ol du. Əv vəl lər bu ev də biz 
ya şa yır dıq. On da da çox lu qo naq-
la rı mız olur du. Xa ric dən gə lən rəs-
sam lar, sə nət şü nas lar müt ləq bu ra 
baş çə kər di lər”.

Mu zey iki mər tə bə dən iba rət 
ev də yer lə şir. Əsas eks po nant lar 
ikin ci mər tə bə də nü ma yiş olu nur. 
Bi rin ci mər tə bə də məş hur hey kəl-
tə raş Ömər El da ro vun müəl lifi  ol-
du ğu Sətt  ar Bəh lul za də nin gips dən 
ha zır lan mış hey kə li sər gi lə nir. Mu-
zey rəh bə ri nin bil dir di yi nə gö rə, bu 
hey kə lin ey ni si rəs sa mın qə bi rüs tü 
abi də si dir. Am ma hə min hey kəl 
gips dən yox, bü rünc dən dir. 

Mu zey də asıl mış Azər bay ca nın 
bö yük xə ri tə sin də Sətt  ar Bəh lul za-
də nin öl kə mi zin müx tə lif gu şə lə-
rin də çək di yi şə kil lər qeyd edi lib. 

İra də xa nı mın bil dir di yi nə gö rə, 
rəs sam vax ti lə Azər bay ca nın de-
mək olar, bü tün böl gə lə rin də olub: 
“Sətt  ar Bəh lul za də hə min ra yon-
lar da olan da rəsm əsər lə ri çə kib. 
Məhz bu na gö rə məs lə hət lə şib qə-
ra ra gəl dik ki, be lə bir xə ri tə ha zır-
la yaq”.

İkin ci mər tə bə də ki eks po-
zi si ya sa lo nu  beş otaq, bir 
dəh liz dən iba rət dir. Dəh-
liz də  rəs sa mın fo to şə kil lə ri 
və “Yu xa rı Da şal tı” əsə ri nin 
rep ro duk si ya sı ası lıb. İra də 
xa nım de yir ki, mu zey də ki 
əsər lə rin ha mı sı rep ro duk-
si ya dır. Təh lü kə siz li yi nə tə-
mi nat ve rə bil mə dik lə ri üçün 
əsər lə rin ori ji nal la rı Azər-
bay can Döv lət İn cə sə nət Mu-
ze yin də sax la nır. 

Bö yük zal da rəs sa mın ən 
məş hur rəsm lə rin dən olan 
“Mə nim anam”, “Kə pə zin 
göz yaş la rı”, “Ba zar dü zü” 
əsər lə ri nü ma yiş olu nur. İra-
də Ab di no va nın de di yi nə gö-
rə, Sətt  ar Bəh lul za də ana sı na 
çox bağ lı olub. Elə qo naq ota-

ğın da da rəs sa mın ana sı Hö kü mə 
xa nı mın və özü nün gənc lik fo to su 
yan-ya na ası lıb. “Fü zu li”, “Məc-
nun” və baş qa əsər lə rin rep ro duk-
si ya la rı da bur da sər gi lə nir. 

Mu zey də rəsm əsər lə ri ilə ya na şı 
rəs sa mın me be li, te le vi zo ru da ol du-
ğu ki mi du rur: “Bu ra da kı əş ya la rın 
ha mı sı Sətt  ar Bəh lul za də yə aid dir. 
Ça lış mı şıq ümu mi ab-ha va nı poz ma-
yaq, hər şeyi onun sağ lı ğın da ol du ğu 
ki mi sax la yaq. Rəs sam bu ev də ana sı, 

ba cı sı Pər zad və ba cı sıoğ lu Ra fael lə 
bir gə ya şa yıb. Ra fael müəl lim sağ lı-
ğın da onun la bağ lı xa ti rə lə ri ni bi zim lə 
bö lü şür dü. Da nı şır dı ki, gənc vaxt la-
rım da tə zə işə gir miş dim, iş də 5 ma-
nat qa zan cım ol muş du. Gə ti rib ana-
ma ver dim. Bu nu gö rən Sətt  ar əli ni 
üzü nə tu tub de di ki, Ru fa, sən rüş vət 
al mı san? Da ha son ra Ra faeli məc bur 
edir ki, əri zə si ni ya zıb iş dən çıx sın. 
Sətt  ar Bəh lul za də be lə adam olub”.

Di var da Sətt  ar Bəh lul za də nin 
ciz gi lər də əks olun muş şək li ma-
ra ğı mı za sə bəb olur. Onu məş hur 
rəs sam Hü seyn Haq ver di yev çə-
kib və mu ze yin açı lı şın da hə diy yə 
edib. 

Rəs sa mın ya taq ota ğın da 30-cu 
il lə rə aid pa te fon qo yu lub. İra-
də xa nı mın de di yi nə gö rə, bunu 
mər hum xalq ar tis ti Gü la ğa Məm-
mə dov rəs sa ma hə diy yə edib miş: 
“Gü la ğa Məm mə dov la ya xın dost 
olub lar. Pa te fon da onun hə diy yə-
si dir. De yi lə nə gö rə, Gü la ğa Məm-
mə dov “Ay işı ğın da” türk mah nı-
sı nı ilk də fə bu ra da oxu yub. On da 
so vet döv rü idi, türk mah nı la rı nın 
nəin ki oxun ma sı na, heç din lən mə-
si nə də ica zə ver mir di lər. Sətt  ar 
Bəh lul za də ümu miy yət lə mu si qi-
ni çox se vir miş. Əsər lə rin dən də 

bu nu hiss edə bi lər si niz. 
Onun rəsm lə rin də qa ra 
rəng yox dur. Hə mi şə al-
əl van rəng lər dən is ti fa də 
edib. Ən çox Ba xa, Bet ho-
ve nə qu laq asar mış. Av ro-
pa mu si qi si ni xü su si se vir-
miş”.

İş ota ğın da rəs sa mın 
mol ber ti və rəsm əsə ri 
qo yu lub. Sətt  ar Bəh lul-
za də nin daş kol lek si ya sı 
da iş ota ğın da dır. İra də 
Ab di no va rəs sa mın çay 
daş la rı na, ba lıq qu la ğı-
na bö yük ma raq gös tər-
di yi ni de yir: “Çox la rı na 
la zım sız gö rü nən ba lıq-
qu la ğı yı ğır, ci la la dıq dan 
son ra üs tün də ta ri xi qeyd 
edir,  eks po nat ki mi sax-
la yır mış”.

Di var da gör dü yü müz rəsm əsə-
ri isə onun pən cə rə sin dən gö rü nən 
mən zə rə dir. O, bu mən zə rə ni us ta-
lıq la kətana kö çü rüb. Mən də onun 
pən cə rə sin dən ba xıb, bu mən zə rə-
ni fo toapa ra tın yad da şı na kö çü rü-
rəm. Tex no lo gi ya nə qə dər in ki şaf 
et sə də nə qə dər ay dın, də qiq gö-
rün tü ala bil səm də, mən çə kən 
onun rəsm əsə ri ilə heç cür mü qa-
yi sə edi lə bil məz. 

İra də Ab di no va nın de di yi nə 
gö rə, Sətt  ar Bəh lul za də nin qra fi k 
əsər lə rin dən iba rət rəsm lə ri şəx si 
kol lek si ya lar dan yı ğı la raq ilk də fə 
sər gi lə nib: “Əsər lə ri şəx si kol lek-
si ya lar dan yığ dıq, sər gi lə nən dən 
son ra ye ni dən sa hib lə ri nə qay tar-
dıq. Azər bay can təs vi ri sə nət ta-
ri xin də Sətt  ar Bəh lul za də rəng kar 
rəs sam ki mi xa rak te ri zə edil sə də, 
qra fi  ka onun ya ra dı cı lı ğı nın mü-
hüm his sə si ni təş kil edir. O, bu 
sa hə də ya ra dı cı lı ğa qə zet qra fi -
ka sı ilə baş la yıb. Əsər lə ri ilk də fə 
“Kom mu nist” qə ze tin də çap olu-
nub. 

Sətt  a rın qra fi k iş lə ri ki çik rəsm-
lər dən, es kiz lər dən tut muş, 
irihəcm li löv hə lə rə qə dər bö yük 
bir ir si əha tə edir. On la rın bir qis-
mi nə müs tə qil sə nət əsə ri ki mi, bə-

zi lə ri nə də son ra dan yağ lı bo ya ilə 
iş lə yə cə yi əsər lər üçün ha zır lıq işi 
ki mi ba xı la bi lər. O, qra fi k rəsm lə ri 
adə tən tuş, qa mış və qə ləm lə iş lə-
yib. Bo ya kar lıq əsər lə rin də ol du ğu 
ki mi qra fi  ka la rın da da əsas eti ba ri-
lə Azər bay can tor pa ğı nı, və tə ni mi-
zin tə biəti ni çə kib. “Tut ağac la rı”, 
“Dağ lar və göl” , “Gül lər və mey-
və lər” rəsm lə ri ni bu na mi sal gös-
tər mək olar.

Qra fi k təs vir lər də müx tə lif rəsm 
tex ni ka sın dan is ti fa də edib. Nə zə-
rə al saq ki, bo ya kar lıq dan fərq li 
ola raq, qra fi  ka da is tə di yi ni çat dır-
maq da ha çə tin dir, de mə li, Sətt  ar 
Bəh lul za də bu işin öh də sin dən ye-
tə rin cə uğur la gə lib”.

İra də Ab di no va Sətt  ar Bəh lul-
za də nin ilk bey nəl xalq sər gi si nin 
məhz qra fi k əsər lər dən iba rət ol-
du ğu nu de di: “Bir gün ema lat xa-
na sın da iş lə yir miş. O za man kı Çe-
xos la va ki ya dan rəs sam lar gə lib lər , 
əsər lə ri ni gö rüb hey ran qa lıb lar. 
Bir kə nar da qa laq lan mış ka ğız ru-
lon lar qo naq lar dan bi ri nin diq qə-
ti ni çə kib. Hə min ru lon lar da məhz 
qra fi k əsər lər olub. Tə kid edib lər, 
əsər lər Pra qa da sər gi lə nib. 1966-cı 
il də Sətt  ar Bəh lul za də nin ilk azər-
bay can lı rəs sam kimi Av ro pa da 
fərdi sər gi si ke çi ri lib”.

Röv şən DAN YE Rİ
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Mu zey də asıl mış Azər bay ca nın ğın da da rəs sa mın ana sı Hö kü mə 

Səttar Bəhlulzadənin ilk 
dəfə sərgilənən rəsmləri
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əv və li ötən say da
Fəl sə fə sa hə sin də hə lə də in sa nın 

il kin “ru hu nun” ru di men ti ki mi şəxs-
siz Uni ver sal İd ra ka rast gəl mək olar. 
Qərb dün ya gö rü şü nün be lə şər hi bir 
az şi şir dil miş gö rü nə bi lər, la kin hər 
hal da bu, hə qi qət dən o qə dər uzaq de-
yil. Hər hal da men tal lı ğın Şərq ti pi ilə 
mü qa yi sə də de dik lə ri mi zə ya xın cə-
hət lər ay dın nə zə rə çar pır. Şərq də əql 
– kos mik qüv və dir, var lı ğın ma hiy yə-
ti dir, Qərb də isə onu yal nız ya xın vaxt-
lar da əq li id ra kın (və de mə li, dün ya nın 
koq ni tiv möv cud lu ğu nun) ma hiy yə tə 
aid şər ti ki mi yoz ma ğa baş la dı lar. 
Şərq də elm və din ara sın da zid diy yət 
ola bil məz, çün ki fakt la ra qar şı eh ti ra-
sa əsas la nan elm, yal nız inam üzə rin də 
da ya nan din yox dur: Şərq id ra kı – din-
dir, Şərq di ni – dərk edən dir. Av ro pa lı 
üçün Tan rı nın ne mə ti hü dud suz dur, 
in san isə son də rə cə də mis kin dir; Şərq-
də in san özü öz tan rı sı və xi las ka rı dır.

Ti be tin bud dist tan rı la rı xə ya li fərq-
lən dir mə (se pa ra te ness) səl tə nə tin də, 
pro yek si ya lar sa hə sin də ya şa yır lar 
– hər hal da on lar möv cud dur lar. Bi-
zim üçün xə yal hə mi şə xə yal dır, da ha 
doğ ru su, heç nə dir; biz hətt  a əsl fi k ri 
ifa də et di yi mü ha ki mə nin müəy-
yən fakt la ra is ti nad et di yi də rə cə də 
möv cud he sab edi rik. Öz-öz lü yün-
də fi k rin real lı ğı nın müm kün he sab 
edil mə si bi zə ta ma mi lə ab surd gə lir, 
bax ma ya raq ki, atom bom ba sı ki mi 
real şey həm də “fak ti ki” möv cud ol-
ma yan fi  kir lə rin yar dı mı ilə ya ra dı lıb.

“Psi xi real lıq” “psi xi ka” və ya “əql” 
qə dər zid diy yət li an la yış dır, bə zi lə-
ri onun məz mu nu nu şüur ki mi ba-
şa dü şür, baş qa la rı “qa ran lıq” və ya 
“şüural tı” tə səv vür lə rin möv cud lu ğu-
nu müm kün sa yır, üçün cü lər psi xi ka 
sa hə si nə ins tinkt lə ri aid edir, dör dün-
cü lər on la rı is tis na bi lir lər. Bö yük ək-
sə riy yət psi xi ka nı be yin hü cey rə lə rin-
də ki biokim yə vi pro ses lər məc mu su 
he sab edir, bə zi lə ri nə gö rə isə məhz 
psi xi ka be yin qa bı ğı nı fəaliy yət gös-
tər mə yə məc bur edir. Bə zi lə ri “hə ya tı” 
psi xi ka ilə ey ni ləş di rir lər. Və adam-
la rın yal nız cü zi bir his sə si psi xi fe no-
men də “özün də şey”in möv cud lu ğu 
ka te qo ri ya sı nı gö rür və bun dan zə ru ri 
nə ti cə lə rə gə lir. Pa ra dok sal dır ki, möv-
cud lu ğun məhz bu pla nı na – bü tün 
möv cu diy yə tin ay rıl maz zə ru ri şər ti nə 
– psi xi yə qə bul edi lən mü na si bə tə gö rə 
o, san ki elə cə “ya rı möv cud dur”. Psi-
xi – haq qın da bi la va si tə bi li yi miz olan 
ye ga nə möv cud luq nö vü dür, çün ki 
dərk edi lən pred met haq da psi xi var lıq 
ol ma dan heç bir şey bil mək ol maz. Bi-
la va si tə ger çək lik ki mi bi zə yal nız psi xi 
möv cud luq ve ri lib. Dün ya psi xi ob raz 
for ma sı əl də et mə di yi (“təş kil olun-
ma dı ğı”) yer də fak ti ki ola raq möv cud 
de yil. Qərb hə lə bu na gə lib çıx ma yıb, 
bud diz min və Upa ni şa dın güc lü tə si-
ri al tın da olan Şo pen hauer ki mi na dir 
is tis na la rı çıx maq şər ti ilə. Şərq fi k ri ilə 
hətt  a sət hi ta nış lıq Şərq lə Qərb ara sın-
da kı fun da men tal fər qi üzə çı xar ma ğa 
im kan ve rir. Şərq var lı ğın əsas və uni-
kal xü su siy yə ti ki mi psi xi nin real lı ğın-
dan çı xış edir. Elə gö rü nə bi lər ki, bu 
müd dəası na gö rə Şərq fəl sə fə si tə fək-
kür spe si fi  ka sın dan da ha çox özü nün 

tem pe ra men ti və psi xo lo gi ya sı nın xü-
su siy yət lə ri nə borc lu dur. Bu ti pik int-
ro ver ti rə edil miş me yil Qər bin bir o 
qə dər ti pik ekst ra ver ti rə edil miş möv-
qe yin dən prin si pial fərq li dir. İnt ro-
vert lik və ekst ra vert lik, mə lum ol du ğu 
ki mi, in sa nın dün ya ya mü na si bə ti nin 
tem pe ra men ti və ya hətt  a kons ti tu si-
ya sı ilə müəy yən olu nur və bir qay da 
ola raq sub yekt tə rə fi n dən sər bəst se çi-
lə bil məz. Ay rı-ay rı hal lar da on la rı ira-
di səy lə mey da na çı xar maq olar, la kin 
bu im kan ta ma mi lə xü su si şə rait lər də 
tə za hür edir. Ekst ra vert li yi Qər bin “sti-
li” he sab et mək olar. Qərb int ro vert li yi 
nor ma dan kə na ra çıx ma, pa to lo gi ya, 
qə ba hət sa yır. Freyd int ro vert li yi əq-
lin av toero tik, “nar sis tik” mey li he sab 
edir. Bu ne qa tiv də yər lən dir mə ilə o, 
int ro vert lik də kol lek tiv his si nin təh qir 
edil mə si ni gö rən müasir Al ma ni ya nın 
na sional-so sialist fəl sə fə si nə şə rik olur. 
Şərq öz növ bə sin də bi zim nik bin ekst-
ra vert li yi mi zi eti na sız ca sı na san sa ra da 
möv cud olan xə ya li is tək lər səl tə nə ti 
(ən yük sək nöq tə si dün ya iz ti rab la rı-
nın məc mu su olan ni da na zən ci ri nin 
ma hiy yə ti, cöv hə ri) ad lan dı rır. Şərq və 
Qərb möv qe lə ri ara sın da kı emo sional 
zid diy yə tin mə na sı hə ya tın da int ro-
vert lə ekst ra ver tin toq quş ma sı za ma nı 
baş ve rən də yər lə rin iki tə rəfl  i de val va-
si ya sı ilə rast la şa na ay dın dır. Av ro pa 
fəl sə fə si ta ri xi ilə müəy yən qə dər ta-
nış olan la ra isə hə lə Pla ton dan gə lən 
uni ver sa li lə rin tə biəti ba rə də qız ğın 
mü ba hi sə əya ni nü mu nə ola bi lər. İnt-
ro vert lər və ekst ra vert lər ara sın da kı 
zid diy yə tin in cə lik lə ri nə var ma dan 
yal nız di ni as pekt lər üzə rin də da ya na-
ca ğam.

 Xris tian Qər bi be lə he sab edir ki, in-
sa nın ta le yi ta ma mi lə İla hi Ne mət dən 
və ya hər hal da Kil sə dən – in sa nın yer 
üzün də xi la sı üçün yu xa rı dan təs bit 
edil miş xü su si təş ki lat dan ası lı dır. İn-
sa nın “özü nün xi la sı na” ina nan Şərq 
isə ək si nə, gü man edir ki, in san öz ka-
mil ləş mə si yo lu nu özü müəy yən edir. 
Di ni dün ya gö rüş hə mi şə, hətt  a özü nün 
di ni ənə nə si ni unut muş və ya bu ba rə-
də heç bir şey eşit mə miş adam la rın be-
lə ma hiy yə tə dair psi xo lo ji möv qe yi ni 
ifa də edir və for ma laş dı rır. Qərb psi xo-
lo ji cə hət dən ta ma mi lə xris tian ənə nə-
si məc ra sın da dır. Ter tul lianın xris tian 
qəl bi nin tə bii ifa də si Qərb üçün hə qi qət 
ola raq qa lır – la kin onun nə zər də tut-
du ğu ki mi di ni de yil, psi xo lo ji mə na-
da. Ne mət yu xa rı lar dan enir, hər hal da 
kə nar dan gə lir. İs tə ni lən di gər nöq te yi-
nə zər əsl küfr dür. Bu ra dan ay dın olur 
ki, nə üçün biz də in san psi xi ka sı na la zı-
mi də yər ve ril mir. Psi xi ilə Tan rı ide ya sı 

ara sın da əla qə ya rat maq is tə yən dər hal 
“psi xo lo gizm də” və ya zə rər li mis ti-
sizm də itt  i ham olu nur. Di gər tə rəf dən, 
Şərq mər hə mət gös tə rə rək bu “aşa ğı” 
mə nə vi mər hə lə lə rə qar şı dö züm nü-
ma yiş et di rir. Bu ra da kar ma dan kor ki-
mi xə bər siz in san hə lə də gü nah kar lıq 
qay ğı sı na qa lır və öz tə xəy yü lü nə müt-
ləq tan rı la rın möv cud lu ğu na inam la 
əzab ve rir ki, bun lar da diq qət lə nə zər-
dən ke çir dik də onun qa ran lıq id ra kı nı 
bü rü müş ma ya ör tü yün dən baş qa bir 
şey de yil. Be lə lik lə, yal nız psi xi və ya 
hər yer də möv cud olan Pra na (Ruh), 
Bud da nın ma hiy yə ti, Bud da – İd rak, 
Ye ga nə, Dhar ma kaua (Əsl tə lim) şək-
siz də yə rə ma lik dir. Bü tün möv cud 
olan on dan tö rə yir, bü tün ay rı ca möv-
cud for ma lar on da bir lə şir. Möv cud lu-
ğun hər bir mə qa mın da Şərq in sa nı nın 
şüurun da kök sa lan, onun bü tün fi  kir, 
hiss, əməl lə ri nə nü fuz edən və di ni eti-

qa dın dan ası lı ol ma yan əsas psi xo-
lo ji mü ha ki mə bu dur. Elə 

hə min mə na da is tə ni lən 
Qərb in sa nı di nin-

dən ası lı ol ma ya raq 
xris tian dır. 

Xris tian lı ğa gö rə in san da xi lən 
ki çik dir, heç nə yə ya xın dır; Kyerk-
ye qor isə de yir di ki, “in san Tan-
rı qar şı sın da hə mi şə haq sız dır”. 
Qor xu, töv bə, and, itaət, özü nü 
al çalt ma, xe yir xah iş lər və duala-
rın kö mə yi ilə o, özün də de yil, 
To ta li ter Ali ter-də, Ta ma mi lə Baş-
qa da (ka mil və də yiş məz), ye ga nə 
real da olan bö yük qüv və ni rəh mə 
gə ti rə bi lər. “Tan rı”nı hər han sı bir 
baş qa qüv və ilə (mə sə lən, “dün-
ya” ilə, “pul”la) əvəz et mək lə ça-
lış qan, qor xaq, mö min, özü nü al-
çal dan, iş gü zar, ta mah kar, dün ya 
ne mət lə ri (mül kiy yət, sağ lam lıq, 
bi lik, tex ni ki us ta lıq, ic ti mai fi  ra-
van lıq, si ya si ha ki miy yət, nailiy-
yət lər və s.) uğ run da coş qun mü-
ba ri zə apa ran Qərb in sa nı nın tam 
xa rak te ris ti ka sı nı əl də edə bi lə rik. 
Döv rü mü zün bö yük küt lə vi hə-

rə kat la rı nı nə təş kil edir? Bu, baş-
qa sı nın mül kiy yə ti nin mə nim sən-
mə si və ya özü nün kü nün mü da fi ə 
edil mə si cəhd lə rin dən iba rət dir. 
İd rak dan əsa sən da ha bö yük ti kə 
əl də et mək dən öt rü özü nün əsl 
mo tiv lə ri ni giz lət mək məq sə di ilə 
əl ve riş li “izm”in kəş fi  üçün is ti fa-
də edi lir. Qərb möv qe yi öz üs tün-
lük lə ri nin şüb hə li eh ti mal la rın dan 
qaç maq üçün əgər özü nün Bud da-
ya bən zər (bud ha –es sen se) idealı nı 
yad dan çı xa rar sa, Şərq in sa nı nın 
ba şı na nə gə lə cə yi nin təs vi ri nə 
gi riş mək is tə mi rəm. La kin mən 
baş qa sı nın nöq te yi-nə zə ri ni yam-
sı la ma ğın müm kün və ya hətt  a ar-
zuolu nan olub-ol ma ma sı sualı nı 
ver mə yə bil mi rəm. On lar ara sın da 
fərq o qə dər bö yük dür ki, be lə bir 
təq lid im ka nı yox dur, bu nun la bə-
ra bər, bu, ar zuedi lən də de yil. Od-
la su yu qa rış dır maq ol maz.

Şər qin möv qe yi Qər bin ki ni, Qər-
bin möv qe yi isə Şər qin ki ni is tis na 
edir. Özü nü azad et mək lə məş ğul 
olub yax şı xris tian, Tan rı ya iba dət lə 
Bud da ol maq müm kün de yil. Zid-
diy yə tin möv cud lu ğu ilə ba rış maq 
da ha yax şı dır, çün ki onun həl li, 
əgər ümu miy yət lə müm kün dür sə, 
yal nız qey ri-ra sional ola bi lər. 

Ta le yin hök mü ilə Qərb Şər qin 
mə nə viy ya tı nın bə zi tə za hür lə ri 
ilə ta nış ol ma ğa baş la yır. Bu nun 
əhə miy yə ti ni azalt maq da, aş kar 
gö rü nən uçu rum üzə rin dən eti bar-
sız kör pü tik mək də ey ni də rə cə də 
mə na sız dır. Şərq mə nə vi tex ni ka sı 
məşq lə ri ni əz bər lə yib özü nü tə bii 
ki, zor la ya raq təq lid et mək əvə zi nə 
be lə bir mə sə lə ni ay dın laş dır maq 
da ha ağıl lı hə rə kət olar dı: bi zim 
qey ri-şüuri int ro vert mey li miz də 
Şər qin rəh bər mə nə vi prin si pi nə 

bən zər bir şey möv cud dur mu? Bi-
la va si tə Şərq va rian tı nın mə nim-
sə nil mə si bi zim Qərb iş gü zar lı ğı-
mız dan baş qa bir şey ol maz dı, bir 
da ha sü but olu nar dı ki, bü tün yax şı 
şey lər kə nar da dır, on la rı əl də edib 
bi zim boş qəlb lə ri mi zə dol dur maq 
la zım dır. Mə nə elə gə lir, biz hər 
hal da Şərq dən öy rən miş, ba şa düş-
mü şük ki, psi xi ka baş qa la rın dan 
alın ma la ra eh ti yac duy ma ya caq qə-
dər məz mun lu dur, hiss et mi şik ki, 
biz ila hi mər hə mə tin kö mə yi ilə və 
ya on suz da özü mü zün ya ra dı cı la-
rı mız ola bi lə rik. La kin nə qə dər ki 
mə nə vi qü ru ru muz la və küf ra nə 
özü nü təs di qi miz lə rəf tar et mə yi 
öy rən mə mi şik, be lə bir tə kəb bür lü 
işə gi riş mə mə li yik. 

Şər qə xas mü na si bət spe si fi k 
xris tian də yər lə ri ni po zur və bu-
nu gör mə mək yan lış lıq olar dı. Ye-
ni möv qe yi mi zin hə qi qi li yi, da ha 
doğ ru su, öz ta ri xi yo lun da möh-
kəm li yi yal nız xris tian də yər lə ri və 
int ro vert Şərq möv qe yi ara sın da kı 
zid diy yə tin ay dın ba şa dü şül mə si 
ilə tə min olu na bi lər. Biz Şərq də-
yər lə ri ni xa ric dən de yil, da xil dən 
dərk et mə li yik, on la rı özü müz də, 
qey ri-şüuri sa hə də tap ma lı yıq. Bu 
za man ay dın ola caq ki, qey ri-şüuri 
qar şı sın da kı qor xu muz nə qə dər 
bö yük dür, mü qa vi mə ti miz nə qə-
dər cid di dir. Bu na gö rə biz Şərq 
üçün bu qə dər aş kar olan int ro vert 
id ra kın özü nü azad edən qüv və ni 
şüb hə al tı na alı rıq.

(ar dı var)
Paşa ƏLİOĞLU çevirib

əv və li ötən say da

Da hi İs veç rə psi xo lo qu, 
ana li tik psi xo lo gi ya tə li-
mi nin, ar xe tip lər haq qın-
da nə zə riy yə nin ba ni si, 

mə də niy yət fəl sə fə si nə dair bir sı ra 
əsər lə rin müəl li fi Karl Qus tav Yun-
qun (1875-1961) “Şərq tə fək kü rü 
ilə Qərb tə fək kü rü nün fər qi” mə-
qa lə si onun “Bö yük qur tu lu şun 
Ti bet ki ta bı”na psi xo lo ji şərh-
lər” əsə ri nin bi rin ci his sə-
si ni təş kil edir. Əsər 1939-
cu il də ya zı lıb, ilk də fə 
1954-cü il də çap olu nub.

ara sın da əla qə ya rat maq is tə yən dər hal 
“psi xo lo gizm də” və ya zə rər li mis ti-
sizm də itt  i ham olu nur. Di gər tə rəf dən, 
Şərq mər hə mət gös tə rə rək bu “aşa ğı” 
mə nə vi mər hə lə lə rə qar şı dö züm nü-
ma yiş et di rir. Bu ra da kar ma dan kor ki-
mi xə bər siz in san hə lə də gü nah kar lıq 
qay ğı sı na qa lır və öz tə xəy yü lü nə müt-
ləq tan rı la rın möv cud lu ğu na inam la 
əzab ve rir ki, bun lar da diq qət lə nə zər-
dən ke çir dik də onun qa ran lıq id ra kı nı 
bü rü müş ma ya ör tü yün dən baş qa bir 
şey de yil. Be lə lik lə, yal nız psi xi və ya 
hər yer də möv cud olan Pra na (Ruh), 
Bud da nın ma hiy yə ti, Bud da – İd rak, 
Ye ga nə, Dhar ma kaua (Əsl tə lim) şək-
siz də yə rə ma lik dir. Bü tün möv cud 
olan on dan tö rə yir, bü tün ay rı ca möv-
cud for ma lar on da bir lə şir. Möv cud lu-
ğun hər bir mə qa mın da Şərq in sa nı nın 
şüurun da kök sa lan, onun bü tün fi  kir, 
hiss, əməl lə ri nə nü fuz edən və di ni eti-

qa dın dan ası lı ol ma yan əsas psi xo-
lo ji mü ha ki mə bu dur. Elə 

hə min mə na da is tə ni lən 
Qərb in sa nı di nin-

dən ası lı ol ma ya raq 
xris tian dır. 

a hi İs veç rə psi xo lo qu, a hi İs veç rə psi xo lo qu, 
ana li tik psi xo lo gi ya tə li-
mi nin, ar xe tip lər haq qın-
da nə zə riy yə nin ba ni si, 

mə də niy yət fəl sə fə si nə dair bir sı ra 
əsər lə rin müəl li fi Karl Qus tav Yun-
qun (1875-1961) “Şərq tə fək kü rü 
ilə Qərb tə fək kü rü nün fər qi” mə-
qa lə si onun “Bö yük qur tu lu şun 
Ti bet ki ta bı”na psi xo lo ji şərh-

tem pe ra men ti və psi xo lo gi ya sı nın xü-

gö rü nən uçu rum üzə rin dən eti bar-
sız kör pü tik mək də ey ni də rə cə də 
mə na sız dır. Şərq mə nə vi tex ni ka sı 
məşq lə ri ni əz bər lə yib özü nü tə bii 
ki, zor la ya raq təq lid et mək əvə zi nə 
be lə bir mə sə lə ni ay dın laş dır maq 
da ha ağıl lı hə rə kət olar dı: bi zim 
qey ri-şüuri int ro vert mey li miz də 
Şər qin rəh bər mə nə vi prin si pi nə 

bən zər bir şey möv cud dur mu? Bi-

Şərq tə fək kü rü ilə
Qərb tə fək kü rü nün fər qi

Karl Qus tav Yunq

 Xris tian Qər bi be lə he sab edir ki, in-

“Şər qin möv qe yi Qər bin ki ni, Qər bin 
möv qe yi isə Şər qin ki ni is tis na edir. 
Özü nü azad et mək lə məş ğul olub 
yax şı xris tian, Tan rı ya iba dət lə Bud-

da ol maq müm kün de yil. Zid diy yə tin möv-
cud lu ğu ilə ba rış maq da ha yax şı dır, 
çün ki onun həl li, əgər ümu miy yət lə 
müm kün dür sə, yal nız qey ri-ra-
sional ola bi lər. ”
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Hər işin baş lan ğı cın da ide ya du rur. 
Am ma ide ya işin ha mı sı de yil. 
Də ri nə get sək, heç ya rı sı da de yil. 
Çün ki ide ya nın real laş dı rıl ma sı 

üçün atı lan ad dı mın, gö rü lən işin, ger çək ləş-
di ri lən la yi hə nin – hər nə olur sa ol sun - İs te-
dad la, Zəh mət lə, Ba ca rıq la bir ba şa əla qə si var. 
Odur ki, bir ide ya dan çox la rı ya rar la na bi lər, 
or ta ya qo yu lan nə ti cə isə hər də fə fərq li alı na-
caq. Çün ki is tə sə də, is tə mə sə də, hər kəs is-

te da dı, ba ca rı ğı, dün ya du yu mu çər çi və sin də çı xış edir. O çər çi və ni 
aş maq müm kün dür mü?

İde ya dan söz sal ma ğı mı zın sə-
bə bi odur ki, müs tə qil lik qa zan dı-
ğı mız dövr dən bə ri, xü su si lə son 
on il də uşaq ədə biy ya tı nın nəş-
rin də bu mə sə lə yə xü su si diq qət 
ye ti rən, məhz de di yi miz is ti qa-
mət də kök lə nən na şir lər də var, 
əsər müəl lifl  ə ri də. Uşaq la rı mı zın 
öl kə si ni, ta ri xi ni, kö kü nü, coğ ra fi -
ya sı nı, qəh rə man la rı nı, şəx siy yət-
lə ri ni ta nı ma sı, bu məz mun da na-
ğıl la rın, he ka yə lə rin ya zıl ma sı və 
bu is ti qa mət də məq səd li fəaliy yə-
tin apa rıl ma sı müs bət də yər lən di-
ril mə li dir. 

Am ma təəs süf ki, ide ya müb tə-
la lı ğı, ide ya əsir li yi bə zən za hi ri 
xa rak ter da şı yır. Araş dı ran da gö-
rü rük ki, ide ya nı əsas gö tü rə rək 
uşaq la rı mı za təq dim edi lən 
na ğıl mətn lə ri bə zən, 
müs bət yön də tər-
bi yə lən dir mək bir 
ya na, on la rın hətt  a 
bey ni ni du man lan-
dı rır, fi  kir lə ri ni çaş-
dı rır.

Nə yə əsa sən bu qə-
naətə gəl mi şik? Ay dın-
laş dı raq.

Ke çən ya zı da da qeyd 
et di yi miz ki mi, ideolo ji tər bi-
yə yə xü su si önəm ve rən müəl lif-
lər dən Dil suz, Ra fi q Yu si foğ lu, 
Qə şəm İsa bəy li, Gül zar İb ra hi-
mo va nın (Gül zar nə nə) im za la rı 
ön də dir. Bu də fə on lar dan bi ri - 
Gül zar İb ra hi mo va və onun adı 
ilə diq qət çə kən “Dəh şət li na ğıl” 
(Ba kı, 2006 ) ki ta bı haq qın da da-
nı şa ca ğıq.

Ki ta bın ilk və baş lı ca ma raq lı 
cə hə ti top la nan na ğıl la rın ya zıl-
ma məq sə di dir. Ta ri xi fakt la ra 
əsas la nan bu na ğıl lar uşaq la rın 
keç mi şi mi zi həm də bə dii ma te-
rial dan mə nim sə mə si nə yar dım 
edə bi lər. “Təm raz və Gün” Qo-
bus tan rəsm lə ri ilə bağ lı əh va-
lat la rı, “Zər düşt” atəş pə rəst li yi, 
“Qi sas” To mi ris və onun hökm-
dar lı ğı ilə əla qə dar məş hur ha-
di sə ni əks et di rir. “Çir kin qul” 
Ata bəy lər döv lə ti nin baş çı sı Şəm-
səd din El də niz dən da nı şır. 

“Dəh şət li na ğıl” din və inanc 
mə sə lə si nə, “Hip pok ra tın an dı” 
isə, adın dan da gö rün dü yü ki-
mi, əf sa nə vi tə bi bin hə ya tı na həsr 
olu nub.

Məq səd ali dir. Bəs bu ali məq-
səd real la şıb mı? Bax bu suala bir-
mə na lı ca vab ve rə bil mi rik. Və 
təh li lə ki ta bın ən qü sur lu mət nin-
dən – ilk na ğı lın dan da nış maq la 
baş la yı rıq. Bu mətn “Dəh şət li na-
ğıl” ad la nır. Na ğı lın mən ti qin də 
dəh şət nə də dir? İn san la rın Tan-
rı dan dön mə sin də. Müəl lif bu-
nu çat dır ma ğa ça lı şıb. İn san la rın 
inan cı nı itir di yi ni, vəh şi ləş di yi ni 
təs vir edən mətn də hər şey xoş-
bəxt li yin for mu lu nu gös tər mək-
lə baş la yır. Təəc cüb do ğu ran ilk 
cə hət də elə bu for mul la bağ lı dır. 

Na ğıl çı ya zır: “Bi ri var idi, bi ri yox 
idi, qə dim za man lar da in san lar 
var idi. On la rın əc dad la rı, də də-
ba ba la rı çox əziy yət lər dən son ra 
bu adam la ra gö zəl bir dün ya qoy-
muş du lar... Elə dövr, elə za man 

gə lib çat dı ki, hə min adam la rın 
hər şe yi ol du, on lar gü nü-gün dən 
da ha gö zəl, da ha ra hat ya şa ma ğa 
baş la dı lar. Dad lı ye mək lə ri, gö zəl 
ge yim lə ri, av to mo bil lə ri, dəb də-
bə li ev lə ri, bağ la rı, qiy mət li daş-
qaş la rı, pul la rı... Hər şey lə ri var 
idi on la rın... Hər işi ma şın lar gö-
rür dü, on lar isə çox vaxt is ti ra hət 
edir di lər. Çox xoş bəxt idi lər. Am-
ma öz lə ri bu nu bil mir di lər”.

Açı ğı, xoş bəxt li yin for mu lu nu 
biz də də qiq bil mi rik. Də qiq bil di-
yi miz odur ki, sa da la nan lar ra hat 
və tə mi nat lı hə ya tın for mu lu dur. 
Bu isə uşaq da – han sı yaş da olur-
ol sun – be lə bir yan lış tə səv vür 
ya ra da bi lər ki, mad di tə mi na tın 
hə ya tı nın is ti ra hət lə keç mə si nə 
ye tir sə, de mə li, xoş bəxt sən...

Na ğıl çı ya zır: “Bir gün “xoş-
bəxt” adam lar bü tün bun lar dan 
bez di lər. Da ha xoş bəxt ya şa maq-
dan yo rul du lar. Be kar çı lıq on la rı 
bez dir di. On lar iş lə mə dik cə da rı-
xır, öz lə ri nə ma raq lı məş ğu liy yət 
ax ta rır dı lar. Ax tar dı lar və tap dı-
lar...”

Müəl lif bu ra da xoş bəxt lik sö-
zü nü dır naq ara sı na al maq la 
ye ni bir çaş qın lı ğa yol açır. Yə ni 
əv vəl hə qi qi xoş bəxt lik ki mi təq-
dim et di yi nə bu də fə fərq li mə na 
yük lə yir. Am ma son ra ye ni dən 
o mə na dan çı xır. Mə sə lə tək cə 
bun da de yil, həm də on da dır 
ki, dur ğu işa rə lə ri he sa bı na aşı-
la nan fi kir uşaq lar üçün uy ğun 
de yil...

Na ğıl da kı adam la rın ax ta rı şı-
nın nə ti cə lə ri oxu cu da hə qi qə tən 
ma raq və gər gin lik ya ra dır. Am-
ma bu mə qam da “iş lə mə dik cə 
da rı xan” in sa nın ta pın tı sı oxu-
cu da hey rət do ğu rur: “Xoş bəxt 
adam lar ən ca van, ən gö zəl qız la rı 
se çib on lar la şən lən mə yə, əy lən-
mə yə, vaxt la rı nı “gö zəl” ke çir mə-

yə baş la dı lar. Hər gö zəl gö rü nən 
qı za “sə ni se vi rəm” de yib, onu 
da, öz lə ri ni də al dat dı lar. Ya lan 
da nış dı lar. Al da dı lan gö zəl lər dən 
do yan da isə on la rı atıb baş qa la rı-
nı, on lar dan da gö zəl lə ri ni tap dı-
lar. Atı lan lar isə atıl ma maq üçün 
cür bə cür cər ra hi əmə liy yat lar et-
di rib, Tan rı nın on la ra ver di yi cis-
ma ni ca nı də yiş dir mək üçün qan 
tök dü lər... Qan tök dü lər...”

Bu, iro ni ya dır, yox sa müəl lif 
real hə yat da olan prob le mə bu şə-
kil də reak si ya ver mə yə, ona diq-
qət yö nəlt mə yə ça lı şıb?! Əl bətt  ə, 
es te tik əmə liy yat na ğıl möv zu su-
na çev ri lə bi lər. Eyş-iş rət də həm-
çi nin. Klas sik na ğıl lar da da be lə 
mət ləb lə rə to xu nu lub. Am ma bu 
şə kil də ba ya ğı yox. 

“Xoş bəxt adam la rın əy lən mək 
üçün da ha ma raq lı şey lər ax tar-
dı ğı nı” ya zan müəl lif “in san la rın 
ağ lı nı ba şın dan çı xa ran, ada mı 
ya vaş-ya vaş öl dü rən “nə şə ad-
lı bir məs te di ci ni” or ta ya atır. Və 
bü tün bun la rın so nu onun la nə ti-
cə lə nir ki, İn san Tan rı nı unu dur. 

Be lə bə sit mətn lə müəl lif həm 
də Tan rı sev gi si ni aşı la maq məq-
sə di gü dür. Na ğıl da kı Tan rı isə 
güc lü və... aciz dir! (“Tan rı ilk əv-
vəl dün ya nı sil kə lə yib de di: “Ey 
in san lar! Da ya nın! Du run! Mə ni 
ya da sa lın! Mən də va ram!” Bu 
sil kə lən mə dən, zəl zə lə dən çox 
adam qı rıl sa da, Tan rı sə si ni az 
adam eşit di. Tan rı fər ya dı çox az 
ada ma çat dı”). 

Bü tün tə biət ha di sə lə ri ni Tan-
rı sı na ğı ki mi təq dim et mək də 
yan lış dır (“İkin ci də fə Tan rı bən-
də lə ri nin üs tü nə bö yük su dal ğa-
sı – su na mi gön dər di ki, su adam-
la rı ayılt sın, in sa fa gə tir sin”). Bu, 
ar tıq din dən gəl mə “Tan rı sı na ğı” 
mə sə lə si nin, yə ni di nin özü nün 
döv riy yə yə gir mə si de mək dir.  

Ümu miy yət lə, uşaq la rın di ni tər-
bi yə si ilə bağ lı mə sə lə lər xü su si diq-
qət tə ləb edir. Biz mü səl man əha-
li nin çox luq təş kil elə di yi döv lə tik 
- bu ra sı ay dın dır. Am ma to le rant lıq 
da va cib dir. Hə lə hə ya ta gö zü açıl-
ma mış uşaq la ra baş bağ lat maq, on-
la rı di nə ta pın dır maq nə də rə cə də 
yan lış dır sa, bu na ğıl da ol du ğu ki mi 
di ni inanc mə sə lə sin də qa rı şıq lıq 
ya rat maq da o qə dər səhv dir. 

Na ğıl da əv vəl cə xris tian lıq 
mo tiv lə ri gö rü nür: “Tan rı on la ra 
bəxş et di yi ki şi lik qü ru ru ilə be-
lə dav ran dıq la rı üçün və on la rın 
Mü qəd dəs Ana tim sa lın da ya rat-
dı ğı bə dən lə ri ilə be lə rəf tar et dik-
lə ri üçün bən də lə rin dən küs dü, 
küs dü...” 

“Mü qəd dəs Ana” mə sə lə sin-
dən son ra is lam haq qın da da nı-
şı lır: “Son ra Tan rı Mə həm məd 
Pey ğəm bə rə şəkk gə ti rən lə ri cə-
za lan dır dı. Da ha son ra vəh şi lə şib 
adam öl dü rən lə ri, on dan son ra 
isə göz yaş la rı içə ri sin də gü nah lı-
gü nah sız bü tün bən də lə ri məhv 
et di...”

Bu cür ya naş ma uşaq da yal-
nız çaş qın lıq ya ra da bi lər. Çün ki 
“Mə həm mə də şəkk gə ti rən lər cə-
za lan dı rı lır sa”, bu, onun di ni nin 
yük sək də yər lən di ril mə si de mək-
dir. Müəl li fi n gəl di yi son nə ti cə isə 
fərq li dir. O, na ğı lı nı be lə ta mam la-
yır: “Na ğı lı mı Tan rı ya dua ilə bi ti-
ri rəm. Tan rı, sə ni ta nı yı ram, sə nə 
səc də edi rəm. Sə nə yal va rı ram. 

...Adı mı za nə xris tian, nə də 
mü səl man di ni yaz ma. Tan rı di-
nin dən qey ri din, Tan rı di lin dən 
qey ri dil yox dur”. 

Na ğıl da müəl lif uşaq la ra Tan rı 
sev gi si aşı la maq, on la rı gü nah-
lar dan ya yın dır maq ki mi məq səd 
seç sə də, çaş qın lıq ya rat maq dan 
uza ğa get mə yib. “Tan rı var, am-
ma xris tian lı ğı, mü səl man lı ğı bi zə 
yaz ma” duası ilə bu çaş qın lıq lap 
güc lən di ri lib. 

Mətn də “xoş bəxt adam la rın” 
dəh şət li fi lm lər çək dik lə ri, hə min 
fi lm lə rə ba xa raq öz lə ri nin də vəh-
şi ləş dik lə ri de yi lir (təs vir olu nur 
yox, məhz de yi lir!). Am ma “Vəh şi 
fi lm lə rə ba xa-ba xa iş tah la ye mək 
ye yir di lər” ki mi mə na sız fi  kir lə rin 
mət nə sa lın ma sı sə bə bi an la şıl mır.

Əl bətt  ə, “Dəh şət li na ğıl”ın real 
hə ya tı mız la, gün də mi miz lə bağ-

lı lı ğı (hətt  a quş qri pin dən də 
söz açı lır) da nıl mır. Na ğıl da 

qal dı rıl ma sı va cib prob lem-
lər var, am ma biz pub li-

sis tik mətn dən, han sı sa 
mə qa lə dən yox, uşaq lar 

üçün ya zıl mış na ğıl dan da nı-
şı rıq.

Ki tab da nis bə tən uğur-
lu alın mış mətn lər dən 
bi ri “Zər düşt” na ğı lı dır. 

“Azər bay can da ya ran mış bü-
tün din lə rin yo lu nu zər düş ti lik 

işıq lan dı rıb” ki mi nə ti cə yə gə lən 
na ğıl da baş lı ca qü sur “ke çid mə sə-
lə si”dir. 

Zər düşt lə bağ lı fakt la rın mət nə 
sa lın ma sı müs bət sa yıl sa da, bu 
fakt lar mətn də əri dil mə yib. “Bi ri 
var idi, bi ri yox idi” cüm lə sin dən 
son ra oxu cu ha di sə lə rin düz mər-
kə zi nə dü şür. Am ma ha di sə lə rin 
ne cə bi tə cə yi bi lin mə dən bir dən-
bi rə na ğıl çı nın göy dən düş mə 
öyüd-nə si hə ti pey da olur. Ümu-
miy yət lə, na ğıl da öyüd-nə si hə tə 
nə eh ti yac var? İb rət gö tü rü lə si 
bir in san öm rü, bir ha di sə, əh va-
lat nəql edi lir sə, ba la ca oxu cu özü 
on dan nə ti cə çı xar ma lı dır – na ğıl-
çı qə lə mi nin gü cü məhz bu mə-
qam da özü nü gös tə rir. Yox, na ğıl 
müəl li fi  son da nə si hə tə eh ti yac 
du yur sa, de mə li, mət nin gü cü nü 
ye tər siz sa yır. 

Mü qa yi sə də gö tü rül sə, uğur lu 
mətn lər dən bi ri də “Təm raz və Gü-
nün na ğı lı”dır. At ro pa te na məm lə-
kə tin dən bəhs edən na ğıl düş mən 
tay fa la rın öv lad la rı – Təm raz və 
Gün ara sın da mə həb bət dən söz 
açır. Sü jet elə qu ru lub ki, Təm ra-
zın Gü nü xi las et mə si ilə ha di sə lər 
ta mam lan mır. On lar ev lən dik dən 
son ra ya del li lə rin bas qı nı, Gü nün 
əsir gö tü rül mə si səh nə lə ri də mət-
nə əla və olu nur. Am ma bu ra da da 
diq qə ti çə kən cə hət təs vir za ma nı 
uşaq tə xəy yü lü nü güc lən di rə cək, 
ge niş lən di rə cək, hə rə kə tə gə ti rə-
cək ob raz la rın ya ra dıl ma sı za ma nı 
yol ve ri lən nöq san lar dır.

Təəs süf ki, bir qə zet ya zı sı çər-
çi və sin də müəl li fi n adı çə ki lən ki-
tab da yer al mış bü tün na ğıl la rı nı 
təh lil et mək im ka nı mız yox dur...

ardı var

bu is ti qa mət də məq səd li fəaliy yə-
tin apa rıl ma sı müs bət də yər lən di-

Am ma təəs süf ki, ide ya müb tə-
la lı ğı, ide ya əsir li yi bə zən za hi ri 
xa rak ter da şı yır. Araş dı ran da gö-
rü rük ki, ide ya nı əsas gö tü rə rək 
uşaq la rı mı za təq dim edi lən 
na ğıl mətn lə ri bə zən, 
müs bət yön də tər-
bi yə lən dir mək bir 
ya na, on la rın hətt  a 
bey ni ni du man lan-
dı rır, fi  kir lə ri ni çaş-

Nə yə əsa sən bu qə-
naətə gəl mi şik? Ay dın-

Ke çən ya zı da da qeyd 
et di yi miz ki mi, ideolo ji tər bi-
yə yə xü su si önəm ve rən müəl lif-
lər dən Dil suz, Ra fi q Yu si foğ lu, 
Qə şəm İsa bəy li, Gül zar İb ra hi-
mo va nın (Gül zar nə nə) im za la rı 
ön də dir. Bu də fə on lar dan bi ri - 
Gül zar İb ra hi mo va və onun adı 
ilə diq qət çə kən “Dəh şət li na ğıl” 
(Ba kı, 2006 ) ki ta bı haq qın da da-

şi ləş dik lə ri de yi lir (təs vir olu nur 
yox, məhz de yi lir!). Am ma “Vəh şi 
fi lm lə rə ba xa-ba xa iş tah la ye mək 
ye yir di lər” ki mi mə na sız fi  kir lə rin 
mət nə sa lın ma sı sə bə bi an la şıl mır.

Əl bətt  ə, “Dəh şət li na ğıl”ın real 
hə ya tı mız la, gün də mi miz lə bağ-

lı lı ğı (hətt  a quş qri pin dən də 
söz açı lır) da nıl mır. Na ğıl da 

qal dı rıl ma sı va cib prob lem-
lər var, am ma biz pub li-

sis tik mətn dən, han sı sa 
mə qa lə dən yox, uşaq lar 

üçün ya zıl mış na ğıl dan da nı-
şı rıq.

lu alın mış mətn lər dən 
bi ri “Zər düşt” na ğı lı dır. 

“Azər bay can da ya ran mış bü-
tün din lə rin yo lu nu zər düş ti lik 

işıq lan dı rıb” ki mi nə ti cə yə gə lən 
na ğıl da baş lı ca qü sur “ke çid mə sə-
lə si”dir. 

Zər düşt lə bağ lı fakt la rın mət nə 
sa lın ma sı müs bət sa yıl sa da, bu 
fakt lar mətn də əri dil mə yib. “Bi ri 
var idi, bi ri yox idi” cüm lə sin dən 
son ra oxu cu ha di sə lə rin düz mər-
kə zi nə dü şür. Am ma ha di sə lə rin 
ne cə bi tə cə yi bi lin mə dən bir dən-

Uşaqlar üçün

dırnaq işarəsi



Ki şi lər ona pə rəs tiş, qa dın lar isə nif rət edir di lər. Dün-
ya ya mey dan oxu yan si ya sət çi lər be lə onun qar şı sın da 
diz çö kür dü lər. Ya şın dan ası lı ol ma ya raq mil yon lar la 
in san bu gün də onun fo to la rı na, haq qın da ya zı lan xə-

bər lə rə və fakt la ra bi ga nə qa la bil mir. Ha mı onun ob ra zı nı ta nı-
yır və se vir. 

Əs lin də, Me ri lin Mon ro kim 
idi? Sa də lövh şə hər gö zəl çə si, 
əzm kar kar ye ra qu ru cu su, yox sa 
“yel be yin sa rı şın”? Bəl kə də Me-
ri lin sa də cə sev gi və sa kit ailə hə-
ya tı ar zu sun da olan qa dın idi...

Kü lək lə sov ru lan lar
Əsl adı Nor ma Cin Bey ker olan 

Me ri lin Mon ro 1926-cı il iyu nun 
1-də Los-An ce les də ana dan olub. 
Ana sı Qle dis Mon ro qı zı na o dövr-
də po pul yar olan akt ri sa Nor ma 
Tol me cin adı nı ve rib. Ata sı Ed vard 
Mor ten sen Nor ma do ğul ma z dan 
əv vəl ailə ni tərk edib. Bu na gö rə 
də Ed var dın akt ri sa nın ata sı olub-
ol ma ma sı da şüb hə li dir.

Hə lə iki həf tə lik olan da Bo len-
dar ailə si nə öv lad lı ğa ve ri lən Me-
ri lin bu ra da yed di xoş bəxt il ke-
çi rib. 1933-cü il də Qle dis qı zı ilə 
bir gə Hol li vu da kö çüb. Dep res siv 
psi xoz dan əziy yət çə kən  xa nım 
Bey ker tez lik lə xəs tə xa na ya dü-
şüb. Əv vəl cə ana sı nın rə fi  qə si, 
da ha son ra qo hum la rı nın hi ma-
yə sin də ya şa yan Mon ro, nə ha yət, 
uşaq evi nə ve ri lib. Cin si və psi xo-
lo ji təz yi qə mə ruz qa lan Nor ma-
nın hə ya tı da ha da ağır la şıb və 
16 ya şın da o, ye tim xa na ya qa-
yıt ma maq qə ra rı na gə lib. 

Müs tə qil hə ya ta atıl-
mış Nor ma Cin 1942-ci ilin 
iyununda fab rik lə rin bi rin də 
iş lə yən Cim Douqer ti ilə ev-
lə nib, amma cüt lü yün mü-
na si bət lə ri uzun sür mə yib.
Za vod dan “Play boy”a
1944-cü il də ye ni ailə hə ya tı 

qur muş Nor ma aviasi ya za vo-
dun da işə dü zə lir. Məhz bu il lər-
də o, bü tün hə ya tı nı də yi şən ha-
di səy lə üz lə şir. 

İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si il lə rin də 
son ra lar ABŞ pre zi-
dent ola caq hərb çi 
Ro nald Rey qan 
be lə qə ra ra gə-
lir ki, aviasi ya 
za vo dun da ça-
lı şan gö zəl qız-
la rın iş za ma nı 
çə ki lən fo to la rı 
əs gər lər üçün 
əsl sti mul olar. 
Çə ki liş üçün 
za vo da gə lən 
De vid Ko-
no ver pa ra-
şüt lə rin yox-
lan ma sı və 
t ə y  ya  r ə  l ə  r i n 
rəng lən mə siy lə 
məş ğul olan 19 yaş lı 
Nor ma Cin lə ta nış olur. 
1945-ci il də za vod da 
çə ki lən fo to-ses si ya 
Nor ma nın şöh rə tə 
apa ran uzun yol-
da ilk ad dımı kimi 
qəbul edilə bilər. 

Tez lik lə mo del agent lik lə ri nin 
diq qə ti ni cəlb edən xa nım Cin 
“Play boy”un ilk bu ra xı lı şın da jur-
na lın üz qa bı ğı nı bə zə yir.

Nor ma ya əsl şöh rə ti və ye-
ni adı nı 53 yaş lı ki no-agent Con 
Hayd bəxş edib. Me ri lin lə eşq ma-
cə ra sı ya şa yan Hayd akt ri sa nı bir 
ne çə plas tik əmə liy yat ke çir mə yə 
məc bur edir, saç la rı nın rən gi ni 
də yi şir və onu gö zəl lik sim vo lu na 
çe vi rə bi lir.

“20-ci əsr Foks” ki no şir kə ti ilə 
da nı şıq lar apa ran Hayd Me ri li-
nə dün ya şöh rə ti gə ti rən dən qı sa 
müd dət son ra ürək tut ma sın dan 
və fat edir. 

Mon ro nun ek ran da kı ilk cid-
di işi isə “Xor ar tist lə ri” və “Ye va 
haq qın da hər şey” fi lm lə ri olub. 
“Centl men lər sa rı şın la rı se çir” 
fi l mi nə çə ki lən də akt ri sa nın qo-
no ra rı 1000 dol lar idi. Za man la 
qo no rar la rın da, pə rəs tiş kar la rın 
da sa yı mil yon lar la öl çül mə yə 
baş la dı.

Üç ev li lik, üç qa sır ğa
Me ri lin Mon ro nun ilk hə yat 

yol da şı Ceyms Do qer ti yə ərə 
get mə si nin ye ga nə sə bə bi uşaq 
evin dən qur tul maq olub. Ceym-
sin evi nə kö çən Nor ma mo del 
fəaliy yə ti nə baş la yan dan, film-

lə rə çə ki lən dən qı sa müd-
dət son ra, 1947-ci il də 

Do qer ti dən bo şa nıb.
Akt ri sa nın ikin-

ci hə yat yol da şı əf-
sa nə vi beys bol çu 
Co Di Ma cio olub. 
1954-cü ilin yan-
va rın da ailə qu ran 
cüt lü yə “Mis ter və 
mis sis Ame ri ka” 
lə qə bi ve ril miş di. 
Me ri li nin bəx ti 
bu də fə də gə tir-
mə yib, cüt lük bir 
il ta mam ol ma-
mış, elə hə min 
ilin okt yab rın da 
yol la rı nı ayı rıb. 

M e  r i  l i  n i n 
ikin ci hə yat 

yol da şın dan ay-
rıl ma sı na əsas sə-

bəb akt ri sa nın şöh rə ti 
və ca zi bə dar sa rı şın 

imi ci olub.
1956-ci il isə 

Me ri lin Mon-
ro məş hur 

d r a  m a  t u r q 
Ar tur Mil-

ler ilə ailə hə ya tı qu rub. Kü-
bar cə miy yət üçün bu qə rar əsl 
sürp riz idi. Yel be yin sa rı şın və 
təm kin lik in tel lek tual bir dam 
al tın da ne cə ya şa ya bi lər di? 
Proq noz lar özü nü çox tez doğ-
rult du. Yu xu dər man la rı nın tə-
si rin dən ayıl ma yan Mon ro nun 
ha mi lə li yi də baş tut ma dı. 

Akt ri sa nın kar ye ra sı na mən fi 
tə sir gös tə rən nar ko tik və al ko-
qol ası lı lı ğı elə bu dövr də baş la-
yır. Psi xo lo ji prob lem lər için də 
özü nü unu dan Mon ro 1961-ci 
ilin iyu nun da üçün cü hə yat yol-
da şın dan da ay rı lır. Me ri lin dən 
bo şa nan ki mi Mil ler di gər məş-
hur qa dın – İn qe bor qe Mo rat ilə 
ev lə nir. 

Mon ro nun dəfn mə ra si mi za-
ma nı Mo rat sək kiz ay lıq ha mi lə 
idi. Dəf nə gəl mək dən im ti na edən 
ya zı çı “Mən bu dəfn sir ki nə tab 
gə ti rə bil mi rəm” - de yir.

He ka yə nin so nu
Hol li vu dun gö zəl lik rəmzi 

1962-ci il av qus tun 5-də ya ta-
ğın da ölü ta pı lıb. Onun qa nın-
da aş kar olu nan xlo ral hid rat və 
nem bu tal mad də lə ri nin miq da rı 
on ada mın ölü mü nə sə bəb ola-
caq do za day mış. Los-An ce les 
dairə məh kə mə si Mon ro nun ağır 
dep res si ya və ziy yə tin də özü nə 
qəsd et di yi ni təs diq lə yib. Am ma 
bu ölü mün in ti har ol ma dı ğı nı 
ehitmal edənlər də var. Po lis ha-
di sə ye ri nə gec ça ğı rı lıb və on lar 
gə lə nə qə dər Mon ro ya ta ğa uzan-
dı rı lıb, dər man şü şə lə ri sı ra ilə 
dü zü lüb. Bun dan baş qa, ev dən 
Mon ro nun gün də lik lə ri və qeyd 
dəf tər çə lə ri yo xa çı xıb. 1972-ci 
il də Meri lin Mon ro nun ya şa dı-
ğı evi sa tın alan akt ri sa Ve ro ni ka 
Ha mel burada te le fon din lə mə 
ci haz la rı tap dı ğı nı id dia edib.

Mon ro nun pre zi dent Con Ken-
ne di və pre zi den tin qar da şı, döv-
lət ka ti bi Ro bert Ken ne di ilə giz li 
əla qə lə ri heç kə sə sirr de yil di. Bə-
zi mət buat or qan la rı və ay rı-ay-
rı şəxs lər də fə lər lə ul du zun ölü-
mü nə sə bəb kimi onun Kennedi 
qardaşlarıyla münasibətini qeyd 
edib. Şa yiələ rə gö rə, Ken ne di qar-
daş la rı nın mə şu qə si olan akt ri sa in-
ti har gü nü Ro bert Ken ne di ilə möh-
kəm da la şıb.

Kam yunun oxucusu
Ölü mün dən son ra da unu dul-

ma yan gö zəl ul duz, 1999-ci il də 
Peop le Ma qa zin tə rə fi n dən “Dün-
ya nın Ən Ca zi bə dar Qa dı nı” se çi-
lib.

Ley di Qa qa nın ifa et di yi “Go vern-
ment Hooker”, “Dan ce in the Dark”, 
El ton Co nun “Cand le in the Wind”, 
Far rel Uil yam sın və La na Del Re yin 
“Ma rilyn Mon roe” mah nı la rı akt-
ri sa ya həsr olu nan çox say lı mu si qi 
kom po zi si ya la rın dan sa də cə bir ne-
çə si dir. 

2011-ci ilin iyu nun da Me ri li n 
Mon ro nun ar tıq sim vo la “çev ri-
lən uçan pal tar”ı Los An ce les də 
ke çi ri lən hər rac da 4,6 mil yon dol-
lara sa tı lıb. Mon ro ölü mün dən 
son ra da mil yon lar “qa za nan” üç 
dün ya ul du zun dan bi ri dir.

Çox la rı akt ri sa nı in tel lek tual 
cə hət dən ka sıb he sab et sə də, 
Me ri lin öz üzə rin də iş lə mə yi və 
ki tab oxu ma ğı çox se vib. Ölüm 
anın da akt ri sa nın ki tab xa na-
sın da 400 cild lik ki tab xə zi nə si 
olub. Mon ro nun ədə bi zöv qü də 
ki fa yət qə dər ma raq lıdır. Ca zi-
bə dar sa rı şın Ziq mund Freyd, 
Lev Tols toy, Fyo dor Dos to yevs-
ki, Skott  Fits ce rald, Al ber Kam yu 
və Ceyms Coys ki mi müəl lifl  ə ri 
oxu ma ğı se vib. 

Ley la ƏLİ YE VA
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Mon ro nun ek ran da kı ilk cid- ler ilə ailə hə ya tı qu rub. Kü- Mon ro nun pre zi dent Con Ken-

Ek ra nın tən ha kra li ça sı

ELAN

A
zərbaycan Respubli ka-
sının Nazirlər Kabine ti 
yanında Tərcümə Mərkəzi 
bədii tərcümə əməyinin 

dəyərləndirilməsi, tər cümə sahəsi-
nin inkişafının stimullaşdırılması 
məqsədi ilə “Dəf(i)nə yarpağı” 
adlı Bədii Tərcümə Mükafatı təsis 
edib. Müsabiqənin 2 ildən bir keçi-
rilməsi nəzərdə tutulur. Tərcümə 
əsərlərinin qəbul müddəti bu ilin 
oktyabr ayının 24-dən dekabr 
ayının 20-sinə qədər mü əyyən 
edilir. Qaliblərin adı 2015-ci ilin 
mart ayının sonlarında keçiriləcək 
mükafatlandırma mərasimində 
elan olunacaq. 

  Müsabiqəyə nəsr və poeziya 
üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilmiş əsərlər qəbul edilir. 

  Müsabiqəyə təqdim edilən 
əsərlərin həcmi aşağıdakı qayda-
da müəyyən edilir: 

nəsr əsərləri – 20.000 işarəyə 
qədər 
poeziya nümunələri – 100 mis-
raya qədər 

  Hər nominasiya üzrə mükafat 
bir müəllifə və bir əsərə təqdim 
edilə bilər. 

  Bir şəxs mükafata bir nomi-
nasiya üzrə yalnız bir əsər təqdim 
edə bilər.

  Müsabiqədə iştirak edən 
nami zədlər üçün yaş məhdudiy-
yəti yoxdur.

Müsabiqəyə təqdim üçün 
zəruri olan sənədlər: 

a) Tərcümə edilmiş əsər elektron 
poçtla göndərilmirsə, çap olun-
muş şəkildə 5 nüsxə;
b) Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

c) Müsabiqə iştirakçısının əlaqə 
nömrəsi;
ç) Tərcüməçinin digər işlərinin si-
yahısı (mənbəyi göstərməklə);
d) Tərcümə əsərləri elektron 
(press@aztc.gov.az ünvanına) və 
kağız formatında təqdim edilə 
bilər. 
Qeyd: Göndərilən nüsxədə əsərin 

Azərbaycan dilinə hansı dildən 
çevrildiyinin qeyd edilməsi zəru-
ridir;

Müsabiqə şərtlərinə əməl olun-
madan təqdim edilən əsərlər 
müsabiqədə iştirak etmir.

Əsərlər AZTM-in Mətbuat və 
nəşr məsələləri üzrə müşavirliyi 
tərəfi ndən qəbul edilir. 

Mükafat fondu:
Tərcümə edilən nəsr əsərləri üçün:

I yer – 3000 (üç min) manat
II yer – 2000 (iki min) manat
III yer – 1000 (min)  manat

Həvəsləndirici mükafat: 500 (beş 
yüz) manat

Tərcümə edilən poeziya 
nümunələri üçün:

I yer – 3000 (üç min) manat
II yer – 2000 (iki min) manat
III yer – 1000 (min) manat

Həvəsləndirici mükafat: 500 (beş 
yüz) manat

Müsabiqənin gedişatı 
barədə: 

Qəbul edilən əsərlər nömrələn-
miş qaydada (imzasız) ekspertlərə 
verilir, ikinci mərhələyə – 20-liyə 
çıxan əsərlər Mükafat Komissiyasına 
təqdim edilir. 

Qalib əsərlərin seçimi iki mərhələ 
üzrə aparılır. Birinci mərhələdə 
seçilmiş 20-likdən 10-luq seçilir. İkin-
ci mərhələdə qaliblər müəyyən edilir. 

Əsərlər 5-dən 10-a qədər olan bal 
sistemi ilə qiymətləndirilir. 

Ekspertlərin və Mükafat Komissi-
yası üzvlərinin adları mükafatlandır-
ma mərasiminə qədər gizli saxlanılır. 

Mükafat diplom və pul təltifi n-
dən ibarətdir.

Ünvan: Ə.Topçubaşov 74
Email:   press@aztc.gov.az

Telefon: 595-10-42
Mob: (050) 263-02-95

Bey ker tez lik lə xəs tə xa na ya dü-
şüb. Əv vəl cə ana sı nın rə fi  qə si, 
da ha son ra qo hum la rı nın hi ma-
yə sin də ya şa yan Mon ro, nə ha yət, 
uşaq evi nə ve ri lib. Cin si və psi xo-
lo ji təz yi qə mə ruz qa lan Nor ma-
nın hə ya tı da ha da ağır la şıb və 
16 ya şın da o, ye tim xa na ya qa-
yıt ma maq qə ra rı na gə lib. 

Müs tə qil hə ya ta atıl-
mış Nor ma Cin 1942-ci ilin 
iyununda fab rik lə rin bi rin də 
iş lə yən Cim Douqer ti ilə ev-
lə nib, amma cüt lü yün mü-
na si bət lə ri uzun sür mə yib.
Za vod dan “Play boy”a
1944-cü il də ye ni ailə hə ya tı 

qur muş Nor ma aviasi ya za vo-
dun da işə dü zə lir. Məhz bu il lər-
də o, bü tün hə ya tı nı də yi şən ha-

İkin ci Dün ya mü-
ha ri bə si il lə rin də 
son ra lar ABŞ pre zi-
dent ola caq hərb çi 
Ro nald Rey qan 
be lə qə ra ra gə-
lir ki, aviasi ya 
za vo dun da ça-
lı şan gö zəl qız-
la rın iş za ma nı 

rəng lən mə siy lə 
məş ğul olan 19 yaş lı 
Nor ma Cin lə ta nış olur. 
1945-ci il də za vod da 
çə ki lən fo to-ses si ya 
Nor ma nın şöh rə tə 
apa ran uzun yol-
da ilk ad dımı kimi 
qəbul edilə bilər. 

di işi isə “Xor ar tist lə ri” və “Ye va 
haq qın da hər şey” fi lm lə ri olub. 
“Centl men lər sa rı şın la rı se çir” 
fi l mi nə çə ki lən də akt ri sa nın qo-
no ra rı 1000 dol lar idi. Za man la 
qo no rar la rın da, pə rəs tiş kar la rın 
da sa yı mil yon lar la öl çül mə yə 
baş la dı.

Üç ev li lik, üç qa sır ğa
Me ri lin Mon ro nun ilk hə yat 

yol da şı Ceyms Do qer ti yə ərə 
get mə si nin ye ga nə sə bə bi uşaq 
evin dən qur tul maq olub. Ceym-
sin evi nə kö çən Nor ma mo del 
fəaliy yə ti nə baş la yan dan, film-

lə rə çə ki lən dən qı sa müd-
dət son ra, 1947-ci il də 

Do qer ti dən bo şa nıb.
Akt ri sa nın ikin-

ci hə yat yol da şı əf-
sa nə vi beys bol çu 
Co Di Ma cio olub. 
1954-cü ilin yan-
va rın da ailə qu ran 
cüt lü yə “Mis ter və 
mis sis Ame ri ka” 
lə qə bi ve ril miş di. 
Me ri li nin bəx ti 
bu də fə də gə tir-
mə yib, cüt lük bir 
il ta mam ol ma-
mış, elə hə min 
ilin okt yab rın da 
yol la rı nı ayı rıb. 

M e  r i  l i  n i n 
ikin ci hə yat 

yol da şın dan ay-
rıl ma sı na əsas sə-

bəb akt ri sa nın şöh rə ti 
və ca zi bə dar sa rı şın 

imi ci olub.
1956-ci il isə 

Me ri lin Mon-
ro məş hur 

d r a  m a  t u r q 
Ar tur Mil-

Mon ro nun ek ran da kı ilk cid-

Ek ra nın tən ha kra li ça sıEk ra nın tən ha kra li ça sı
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