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“Qonkur”ədəbiyyatmükafatıpsixiatraverildi

Fransanın nüfuzlu “Qon
kur” ədəbiyyat mükafatı
nın 2014cü il laureatının
adıaçıqlanıb.QonkurAka

demiyası mükafata yazıçı Lidiya
Salveyrilayiqgörüb.
Salveyr kifayət qədər güclü rə

qibləri – əslən Əlcəzairdən olan
yazıçıKamalDavudvəkitablarıən
çoxsatılanfransızromançısıDavid
Fonkinosugeridəqoyub.
XanımSalveyrbumükafatıfran

sız dilində yazdığı və bu il nəşr
olunan “Ağlama” (“Pas pleurer”)
romanınagörəalıb.
QızlıqsoyadıArxonolanLidiya

Salveyr ispan əsilli Fransa yazıçı
sıdır. O, adı çəkilən romanı 1936
1939cu illərdə tarixi vətənində
başvermişvətəndaşmüharibəsinə
həsr edib. “Ağlama” romanında
ispan xalqının faciəsi iki müxtəlif
qəhrəmanın simasında təsvir edi
lir.Qəhrəmanlardan biri yazıçının
müharibə vaxtı 15 yaşında olmuş
anası, digəri isə məşhur fransız
ədəbiyyatçısı,oillərdəMalyorkada
yaşamışJorjBernanosdur.

İxtisasca psixiatr olan Lidiya Sal
veyrinvalideynlərivətəndaşmühari
bəsindən sonra İspaniyadan sürgün
olunublar.Lidiyada1948ciildəFran
sanın qərbindəki Tuluza şəhərində
doğulub. Tuluza Universitetinin tibb
fakültəsini bitirib, psixiatr ixtisasına
yiyələnib.Onlarla kitabmüəllifi olan
Salveyrinəsərləridəfələrləsəhnələşdi
rilib,20dənçoxdilətərcüməolunub.

1903cü ildən verilən “Qonkur”
mükafatı fransızdilindəyazanya
zıçılar üçün nəzərdə tutulmuş ən
nüfuzlumükafatdır.
“Qonkur” laureatları arasında

Marsel Prust, Anri Truayya, Mo
risDrüon,MişelUelbeklə yanaşı,
2014cüilinədəbiyyatüzrəNobel
mükafatçısı Patrik Modiano da
var.
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Prezidentin 
ehtiyatfondundan 
“İmamzadə”yə 
beşmilyonayrılıb

 �Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyevGəncə
Dövlət TarixMədəniyyət Qo
ruğu ərazisindəki “İmamzadə”
kompleksində bərpa işlərinin
aparılması haqqında Sərəncam
imzalayıb.
Sərəncamaəsasən,GəncəDöv

lət TarixMədəniyyət Qoruğu
ərazisindəki “İmamzadə” komp
leksində bərpa işlərinin başa
çatdırılması üçün Azərbaycan
Respublikasının 2014cü il döv
lətbüdcəsindənəzərdətutulmuş
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentininehtiyatfondundanGən
cə Şəhər İcra Hakimiyyətinə 5
milyonmanatayrılıb.

RusiyadaNizami
poeziyagecəsi

 �Çuvaş Respublikasının pay
taxtıÇeboksarışəhərindəölkə
də yaşayan müxtəlif xalqların
“Birlik günü” çərçivəsində Ni
zamiGəncəvininhəyatvəyara
dıcılığınahəsrolunmuşpoeziya
gecəsikeçirilib.
DiasporlaİşüzrəDövlətKomi

təsindən verilənməlumata görə,
tədbiri respublikanın mədəniy
yət naziri Vadim Yefimov açıb,
“Birlik günü”nün millətlərarası
sülhün qorunub saxlanmasında
rolundan və tədbirin əhəmiyyə
tindəndanışıb.
Ümumdünya Azərbaycanlılar

Konqresi (ÜAK) Çuvaş regional
bölməsinin rəhbəriƏzizBədirov
xalqlar arasında dostluq əlaqələ
rinin daha da möhkəmləndiril
məsi üçün milli mədəniyyət və
ənənələrin qorunub saxlanma
sının və qarşılıqlı münasibətlər
zəminində daha da zənginləşdi
rilməsininvacibliyinivurğulayıb.
Tədbir Dövlət Opera və Balet

Teatrındatəntənəlikonsertproq
ramıiləyekunlaşıb.

SətarBəhlulzadənin
30yeniəsərisərgiyə
çıxarılır

Xalq rəssamı Sətar Bəh
lulzadənin qrafik əsər
lərindən ibarət fərdi
sərgisi açılır. Rəssamın

anadanolmasının105,ölümünün
isə40illiyinəhəsrolunmuşfərdi
sərgi bu gün Sətar Bəhlulzadə
ninevmuzeyindəbaştutacaq.
Sərgidə Sətar Bəhlulzadənin

şəxsi kolleksiyalardaqorunanvə
əksəriyyəti buvaxta kiminüma
yiş olunmamış 30 əsəri təqdim
ediləcək.Nümayişolunanəsərlər
“Sətar Bəhlulzadə105. Qrafika”
adlıkataloqdaəksolunub.

Təsisçi:Azərbaycan
RespublikasınınNazirlərKabineti
yanındaTərcüməMərkəzi
Başredaktor:FəxriUğurlu
Başredaktorunmüavini: 
QurbanYaquboğlu
Məsulkatib:MövludAbdullayev
Tənqidvəpublisistikaşöbəsi: 
TahirKazımlı(redaktor), 
KənanHacı
Tərcüməvəədəbiəlaqələrşöbəsi:
NərimanƏbdülrəhmanlı(redaktor),
NarıngülƏliyeva,LeylaƏliyeva
Mədəniyyətşöbəsi: 
ZöhrabƏmirxanlı(redaktor),
QızılgülAbdinova,SevincFədai
Dizayner:CavidSərxanbəyli
Qəzet2014cüilin24oktyabrından
çıxır.
“Azərbaycan”nəşriyyatındaçap
olunub.
Tiraj:1250
Sifariş:3945
Ünvan:Bakı,Topçubaşovküçəsi,74
Telefon:5951605

Almaniyanın Düsseldorf
şəhərindəHeydərƏliyev
Fondunun təşkilatçılığı
və Azərbaycan Respub

likasının bu ölkədəki səfirliyinin
dəstəyiiləAzərbaycanmədəniyyəti
gecəsi keçirilib. “Düsseldorf Teatr
Evi”ndə toplaşmış 800ə yaxın qo
naqAzərbaycancazmusiqisinican
lıolaraqizləyib.
Tədbiri açan səfirPərvizŞahba

zovçıxışındadeyibki,bukonsert
Azərbaycanınbirincixanımı,Hey
dər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü
iləkeçirilənsilsilə tədbirlərdənbi
ridir.Sonrasəfirölkəmizinzəngin
musiqimədəniyyəti,müxtəlifmu
siqijanrlarınıninkişafıbarədəmə
lumat verib, Azərbaycan xalqının
musiqi beşiyi olan Qarabağın Er
mənistan tərəfindən işğal olundu
ğunubildirib.
Azərbaycanın ümumi inkişafını

konkret faktlarla diqqətə çatdıran
diplomat ölkəmizin coğrafi vəziy
yətinə görəAvropa iləAsiya ara
sındakörpü, eləcədəQərbləŞərq
mədəniyyətlərini birləşdirən mə
kanolduğunuvurğulayıb.

Tədbirin aparıcısı Azərbaycan
iləAlmaniyaarasındakı tarixi əla
qələr,Azərbaycandamövcudolan
almanirsi,MehribanƏliyevanınvə
onun rəhbərlik etdiyiHeydərƏli
yevFondununrespublikamızdavə
xariciölkələrdəmədəniirsinqoru
nubsaxlanması, mədəni münasi
bətlərin təşviqi və gənclərin təhsil

alması imkanlarının yaxşılaşdırıl
masıistiqamətindəhəyatakeçirdi
yilayihələrbarədəməlumatverib.
Azərbaycanda caz musiqisinin

hələ keçən əsrin 30cu illərində
yarandığını bildirən aparıcı ha
zırda beynəlxalq aləmdə ən güc
lü caz ustalarından bir neçəsinin
məhz Azərbaycanda yetişdiyini,

BakıCazFestivalınınbu janrüzrə
aparıcımusiqifestivallarındanbiri
olduğunu, cazmuğam sintezinin
unikallığınıvurğulayıb.
Tədbir iştirakçılarına həmçinin

HeydərƏliyevFondununyeninəş
ri–BerlinHumboldtUniversitetin
də“Azərbaycantarixi”kafedrasının
müdiri professor EvaMariaAuxun
müəllifi olduğu “Azərbaycanda al
man irsi” kitabı paylanıb. Eyni za
manda, “Azərbaycanda alman iz
ləri” fotosərgisi və “Almaniya bir
rəssamıngözüilə”adlırəsmmüsa
biqəsinin qaliblərinin əsərlərindən
ibarətekspozisiyanümayişetdirilib.
Tədbirdə Şimali ReynVestfal

federal torpağı parlamentinin de
putatları, Almaniyanın ictimaisi
yasi və mədəniyyət dairələrinin,
bu ölkədə akkreditasiya olunmuş
diplomatikkorpusunvəkütləviin
formasiya vasitələrinin nümayən
dələriiştirakediblər.

HeydərƏliyevFonduAlmaniyada 
Azərbaycanmədəniyyətigecəsikeçirib

HüseynCavidinəsəri
İstanbulsəhnəsində

 �HüseynCavidin“İblis”əsəri
İstanbul Şəhər Bələdiyyə Teat
rındasəhnəyəqoyulacaq.
Türkiyədə yaşayan azərbaycanlı

aktrisaMəlahətAbbasovanınverdi
yiməlumatagörə,teatrınBədiiŞu
rasındaaparılanmüzakirələrinnə
ticəsi olaraq əsər səhnələşdirilmək
üçünsəsçoxluğuiləqəbulolunub:
“Bu,mənimüçün tarixi hadisədir.
İllərdir bunun xəyalını qururdum.
Artıq “İblis” teatrın repertuarında
dır.Bütünmüsahibələrimdədemi
şəmki,buböyükəsəriuzunillərdir
səhnəyəqoymaqüçünçalışmışam”.
Məlahət Abbasova əlavə edib

ki, tamaşanın bəstəkarını Azər
baycandandəvətedəcək:“Dünən
cavidşünas Sona Vəliyeva ilə da
nışdıq, o da məni dəstəklədi ki,
tamaşanınbəstəkarımütləqAzər
baycandanolmalıdır.Əsəringələn
il səhnəyə qoyulması planlaşdırı
lır.Vaxtbəlliolduqdansonraakt
yorseçiminəbaşlayacam”.(APA)

PantomimTeatrı
Moskvasəhnəsində

 �AzərbaycanDövlətPantomim
Teatrının kollektivi Moskva
dakı “TeatrnaStrastnom”mər
kəzinin səhnəsində çıxış edib.
Pantomim Teatrı aktyorlarının
ifasındaZaurZeynalovun“Mas
ka”tamaşasınümayişolunub.
TamaşanıAzərbaycanın xalq ar

tisti Bəxtiyar Xanızadə səhnələşdi
rib. Tamaşanın quruluşçu rəssamı
QurbanMəsimov,musiqi tərtibat
çısıElmanRəfiyevdir.Əsasrollarda
əməkdar artist Nargilə Qəribova,
Elnur İsmayılov, Bəhruz Əhmədli
vəCeyhunDadaşovçıxışediblər.

AzərbaycanvəYunanıstan 
teatrlarımüqaviləimzaladı

Noyabrın 6daAzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeat
rıiləYunanıstanMilliTeatrıarasındaəməkdaşlıqmüqaviləsi
imzalanıb.MüqavilədəAzərbaycanvəYunanıstanteatrlarının
müştərək tamaşa hazırlaması nəzərdə tutulur. Tamaşa qədim

yunandramaturquEsxilin“ZəncirlənmişPrometey”əsəriəsasındahazır
lanacaq.Bumüştərəktamaşadahərikiteatrınyaradıcıheyətiçıxışedəcək.
SənədiAzərbaycanDövlətAkademikMilliDramTeatrınındirektoruİs

rafilİsrafilovvəYunanıstanMilliTeatrınınbədiirəhbəriSotirisÇatakis
imzalayıblar.
İmzalanmamərasimindənsonraİsrafilİsrafilovqeydedibki,müştərək

tamaşabütövlükdəAzərbaycanvəYunanıstanteatrlarıarasındaçoxbö
yük,faydalıvəperspektivlibirlayihəolacaq.
YunanıstanMilliTeatrınınbədiirəhbəriSotirisÇatakisisədeyibki,bu,

Azərbaycanteatrıüçünuğurlubirlayihə,Yunanıstanteatrıüçünböyük
birnailiyyətdir.
Layihəninmüştərəkliyiistərişıqçılar,istərssenarimüəllifəri,istərsədə

aktyorvəaktrisaheyətininiştirakındaözünügöstərəcək.

ZeynəbXanlarova 
Amerikadakonsertverəcək

Xalq artisti Zeynəb XanlarovaABŞda konsert verəcək.Gələn
ilinmartında Toronto və SanFransiskoda konsert proqramı
iləçıxışedəndənsonraZeynəbXanlarovaapreldəNyuYorkda
səhnəyəçıxacaq.

Konsertdəmüğənnimüxtəlifillərdəoxuduğuseçilmişmahnılarınıtəq
dimedəcək.Xalq artisti sonuncudəfə 2012ci ildəNyuYorkdakonsert
proqramıiləçıxışetmişdi.(APA)



Noyabrın 5-də Beynəlxalq
Mətbuat Mərkəzində
Azərbaycan Respublikası
NazirlərKabinetiyanında

Tərcümə Mərkəzinin rəhbərliyində
təmsil olunan məsul şəxslər media
nümayəndələri ilə görüşdülər. Təd-
biriaçanqurumunmətbuatxidməti-
ninrəhbəriFəridHüseynbildirdiki,
görüşdə məqsəd TərcüməMərkəzi-
ninfəaliyyətistiqamətlərivəgörülən
işlər barədəmedia təmsilçilərini və
ictimaiyyətiməlumatlandırmaqdır.
Mərkəzin mətbuat nümayəndələri

iləsıxəməkdaşlıqşəraitindəfəaliyyət
göstərdiyinivurğulayanFəridHüseyn
bundan sonra da belə davam edəcə
yini dedi. Xatırlatdı ki, Azərbaycan
RespublikasıNazirlərKabinet yanın
da Tərcümə Mərkəzi (AzTM) Azər
baycan Respublikası Prezidentinin
2012ci il 23may tarixli Sərəncamına
əsasən yaradılıb. Prezidentin 2014cü
il16maytarixlifərmanıiləMərkəzin
əsasnaməsivəstrukturutəsdiqedilib,
builavqustayının16danisəMərkəz
fəaliyyətəbaşlayıb.
FəridHüseyninsözlərinəgörə,tər

cümə sahəsindədilnormalarınınqo
runması, müvafiq beynəlxalq təşki
latlarla, tərcüməçimütəxəssislərlə sıx
əlaqələrinyaradılması, tərcüməsənə
tinininkişafınınelmiaraşdırılmasıvə
ümumiləşdirilməsi,eləcədəAzərbay
can dilininmahiyyətinin və əhəmiy
yətiningeniş təbliğiTərcüməMərkə
zininişininəsasistiqamətlərindəndir.

TərcüməMərkəzinin 
həyatındayenidövr
Əsası1989cuilmartın6daqoyul

muşTərcüməMərkəzininkeçdiyita
rixiyoldansözaçanMərkəzinaparat
rəhbəri YaşarƏliyev bildirdi ki, təş
kilatınfəaliyyətəbaşlamasıAzərbay
canın ən mürəkkəb dövrünə  milli
azadlıqhərəkatınınalovlandığıvaxta
düşüb: “Təşkilatın ilk sədri dəyərli
ziyalımız, mərhum Aydın Məmmə
dov idi. TərcüməMərkəzi o dövrdə
Azərbaycandaənöndəgedən, sovet
rejiminəqarşı sözü,yazısı iləmüba
rizəaparan,milliazadlıqhərəkatına
töhfəverəntəşkilatlardanbiriidi”.
Yaşar Əliyev qeyd etdi ki, Aydın

Məmmədovun faciəvi ölümündən
sonra Mərkəzin kollektivi yekdilliklə
yazıçıAfaqMəsududəstəkləyərəksədr
seçdi:“Afaqxanımbuillərboyutəşki
latınayaqdaqalmasıüçünböyükfəda
karlıqlar göstərdi. Olmayan büdcə ilə
xeylikitablar,“Xəzər” jurnalınınxeyli
sayıçapolundu.İndişükürlərolsunki,
seçim imkanı qazanmışıq, istədiyimiz
tərcüməçiyə sifariş verə, istədiyimiz
kitabıtərcüməedəbilirik.Bu,bizəgös
tərilənçoxböyüketimaddır.Azərbay
can Prezidenti cənab İlham Əliyevin
SərəncamıiləTərcüməMərkəzinəyeni
statusveriləndənsonraMərkəzinhəya
tındayenidövrbaşlanıb”.

“Tərcümə-dilizənginləş-
dirənamillərdəndir”
NatiqtərcüməişiiləbağlıAzərbay

canda ümumi təsəvvürün bir qədər
səthiolduğunadiqqətçəkdi:“Ümumi
təsəvvürbelədirki,tərcüməişihansısa
dildənbaşqabirdiləolunantərcüməy
ləyekunlaşır.Halbukielədeyil.Tərcü
məilknövbədəanadilimizəxidmətdir.
Dildəcanlıorqanizmkimidaimhərə
kətdə,daiminkişafdadıronuntənəz
züldövrüdəolur,yüksəlişdövrüdə.
Buvəziyyətmüxtəlifhadisələrləbağlı
ola bilər. Dili zənginləşdirən, həmişə
ayıq saxlayan, onun inkişafına təkan
verənamillərdənbiridətərcümədir.
Dil ancaq mübadilələr zəminin

də inkişafedəbilərvəbunabirneçə
bariz nümunəvar.Məsələn, rusdili
nin inkişafındaAleksandrSergeyeviç
Puşkininetdiyi tərcümələrdənböyük
xidmətiolanikincibirnümunəgöstər
məkçətinki,mümkünolsun.Həmin
tərcümələrin bir sıra məqamları bu
günrusdilindəzərbməsələ,aforizmə
çevrilib. Hansısa əcnəbi yazıçını tər
cüməedəndərastımızaeləanlayışlar

çıxır ki, onun qarşılığı dilimizdə ol
mur.DərhalbukəlməyəuyğunAzər
baycansözütapmaqistəyirik.Bunun
özüdilininkişafınastimulverən,onu
birbaşainkişafetdirənamiləçevrilir”.
YaşarƏliyevinsözlərinəgörə,Tərcü

məMərkəzi təkcəədəbiyyatlaməşğul
olmayacaq:“Mərkəzdilvə tərcüməy
lə bağlı bütün sahələri özündə ehtiva
edən unikal bir qurum olacaq. Bizdə
buvaxtaqədərtərcümədəixtisaslaşma
getməyib.Məsələn, iqtisadimətni tər
cüməedəntibbimətnintərcüməsində
çətinlikçəkir.Bədiitərcüməisəxüsusi
istedad tələb edən sahədir, hər tərcü
məçi burda özünü təsdiqləyə bilməz.
TərcüməMərkəziolaraqbuboşluqları
aradanqaldırmaqniyyətindəyik.
Artıqxüsusikurslarıntəşkilinəbaş

lamışıq.Çalışacağıqki,bukurslaraən
yüksək səviyyəli mütəxəssislər cəlb
olunsun. Əcnəbi mütəxəssisləri də 
baxmayaraq ki, onlara yüksək qono
rarvermək lazımdır  kurslaradəvət
etməkplanımızvar.Bədiitərcüməilə
bağlıkurslardaisəgörkəmlitərcümə
çilərmasterklaslarkeçəcəklər”.

Qarşıdaduranproblemlər
Tərcüməproblemlərinədiqqətayıran

YaşarƏliyevikincidildəntərcüməniən
ağrılıməsələkimixarakterizəetdi:“Bu
günədək bizdə tərcümələr əsasən rus
dilindən olunub, son illərdə isə tərcü
mələrin əksər hissəsi Türkiyə türkcə
sindəndir.AncaqbizTərcüməMərkəzi
olaraq çalışırıq daha çox birinci dilə,
orijinalamüraciət edək. Bu zaman or
tayabəzisuallarçıxır.Birxeylidilvar,
məsələn, skandinav dili; dünyanın bir
neçəgörkəmliyazıçısıodildəyazıb.On
larıbirbaşayazdığıdildəntərcüməedə
bilmirik.Öztəcrübəmdənmisalçəkim.
BöyükNorveçyazıçısıvarTareyVesos,
onunhekayələriniruscadantərcüməet
mişdim.Norveçdilindəikidilvarbiri
“bukmol”,obiridə“lansmol”.Bu,ye
ganəNorveçyazıçısıdırki,“lansmol”da
yazıb. İndi gözləyə bilmərik ki, kimsə
“lansmol”u öyrənəcək və Tarey Vesos
dilimizdə “danışacaq”. Belə istisnalar
var,bunsuzmümkündədeyil.Çalışırıq
sətritərcüməorijinaldanedilsinvəonun
üzərindəbədiitərcüməyaransın”.
Natiq daha bir problem kimi res

publikada “tərcümə mərkəzi” adla
nan qurumların mövcudluğuna diq
qətçəkdi.YaşarƏliyevinfikrincə,bu,

insanlarıçaşdırabilər,probleminhəlli
üçünmüvafiqaddımlaratılmaqdadır.
Tərcümə Mərkəzinin aparat rəh

bəriküçəlövhələrindəolantərcümə
lərdən tutmuş filmlərin dublyajına
qədərqurumunhər sahəyəmüvafiq
qaydadanəzarətetməyəçalışacağını
qeydetdi:“Bizdiktatqurumdeyilik,
sadəcə bu sahələrdə olan kəsirlərin,
çatışmazlıqların, qüsurların aradan
qaldırılmasınaköməkgöstərəcəyik”.

Neftvətərcümə
YaşarƏliyevTərcüməMərkəzinin

görəcəyiişlərsırasındaAzərbaycanın
neftstrategiyasıiləbağlılayihənində
olduğunu dedi: “Azərbaycan bütün
dünyada daha çox nefti ilə tanınır.
Amma bu, sırf iqtisadi zəmindədir.
Düşünürük ki, Azərbaycan neftinin
keçdiyiyoluntarixixronikasınıhazır
layıbtəqdimetməkölkəmizintanın
masındaböyükroloynayabilər.Tər
cüməMərkəzi bununla bağlı böyük
bir layihəyə başlayıb, artıq bir kitab
yekunlaşmaqüzrədir.Növbətikitab
larındaçapınınəzərdətuturuq”.
TərcüməMərkəzininbeynəlxalqəla

qələrindəndanışanYaşarƏliyevMər
kəzin rəhbəriAfaqMəsudun İsveçdə,
Mərkəz nümayəndələrinin Birləşmiş
Ərəb Əmirliklərində kitab yarmarka
larındaiştiraketdiklərinədiqqətiçəkdi:
“DahabirnümayəndəheyətiartıqTür
kiyədəİstanbulKitabFuarınaqatılıb”.

Yaşar Əliyevin sözlərinə görə,
Azərbaycanın ədəbiyyat antologi
yaları hazırlanaraq dünyada yayım
lanacaq, eləcə də dünyanın məşhur
əsərləri azərbaycancaya tərcümə
olunacaq:“Artıqbuistiqamətdədün
yanın ən mötəbər nəşriyyatları ilə
danışıqlar aparırıq. Təbii ki, həmin
nəşriyyatlar Azərbaycan yazıçılarını
safçürük eləmədən çap etməyəcək
lər.Çünkiməşhurnəşriyyatlarınseçi
miiləçapolunanmüəllifərdünyanın
ədəbikataloqunadüşmüşyazıçılarvə
onlarınəsərləriolur”.
ÇıxışınınsonundaAzərbaycanPre

zidentiİlhamƏliyevinTərcüməMər
kəzinin yaradılması ilə bağlı Sərən
camınıyüksəkqiymətləndirənYaşar
Əliyevdedi:“Azərbaycandaböyükti
kintibumuvar,körpülər,böyükneft
və qaz kəmərləri çəkilir. Mənə elə
gəlir, Azərbaycan Prezidenti cənab
İlhamƏliyevin ənmütərəqqi qərar
larındanbiridəTərcüməMərkəzinə
bu statusun verilməsidir. Artıq biz
mənəvikörpülərinyaradılmasınaça
lışırıq, dünyanıAzərbaycana gətirir,
Azərbaycanı dünyaya tanıdırıq.Hər
bir istedadlı şəxsəTərcüməMərkəzi
kimi yardımçı olmağa çalışırıq. Bu,
yeniləşən Azərbaycanda unikal bir
idarədir. İnanırıq ki, Tərcümə Mər
kəziAzərbaycandilininvəmənəviy
yatının zənginləşməsində müstəsna
xidmətlərgöstərəcək”.

“Bundansonra100il 
tərcüməetsəkdə...”
Daha sonra mətbuat nümayəndə

ləriTərcüməMərkəzininfəaliyyətiilə
bağlısuallarünvanlandılar.
“Kaspi” qəzetinin müxbiri Təranə

Məmmədova soruşdu ki, Mərkəzdə
tərcümə olunan kitablar necə seçi
ləcək, kitabların oxucu zövqünə uy
ğunluğuhansımeyarəsasındamüəy
yənləşdiriləcək? Jurnalist həmçinin
Fyodor Dostoyevski, Ernest Hemin
queykimidəfələrləçapolunmuşyazı
çılarıntəkrarnəşrinənəqədərehtiyac
duyulduğuiləmaraqlandı.
Yaşar Əliyev sualları belə cavablan

dırdı:“Ədəbiyyatınsəviyyəsinihansısa
meyarla dəqiqmüəyyən etməkmüm
kün deyil.Amma biz tərcümə və çap
edəcəyimizəsərinilknövbədəbədiigü
cününəzərəalacağıq.Bizimcəmiyyətdə
yanlışbirfikirvarki,əsərbirdəfətərcü
məolundusa, ikinciyə ehtiyac yoxdur.
Ancaqməsələn, “Quran”ın Türkiyədə
onlarlatərcüməsivar.BumənadaDos
toyevskinidə,Heminqueyidədəfələr
lətərcüməetməkolar.Birməqamada
diqqət çəkməyi lazımbilirəm.Hemin
queyin xeyli əsərinin bizim dilimizə
hələdətərcüməsiyoxdur.Onunsovet
dönəmindəAzərbaycan dilinə çevrilib
nəşr olunmuş əsərləri daha çox siyasi
səciyyədaşıyırdı.SankiHeminqueybir
inqilabçı olub... Biz isə onundaha çox
bədii əhəmiyyətdaşıyan əsərlərini tər
cüməedəcəyik.Amerikaədəbiyyatıçox
zəngindir,onunhələ10 faiziAzərbay
candilinətərcüməolunmayıb”.
“Həftə içi” qəzetinin əməkdaşı

Təbriz Vəfalı tərcümə materialların
daanlaşılmayansözlərinizahınınve
rilibverilməyəcəyiiləmaraqlandı.
YaşarƏliyev bildirdi ki, elə ifadələr

var,onutərcüməetsən,əsərinmənasıitə
bilər.Buyerdəqeydyazılmalıdır:“Am
mamənhərşeyinqeydləizaholunma
sınındaəleyhinəyəm.Tutalım,Uilyam
Folkneri intellektual,TeodorDrayzerin
“Kerri bacı” əsərini isə asudə vaxtını
mütaliə ilə keçirmək istəyən oxucular
oxuyurlar.OmənadaFolknerinoxucu
suhazırlıqlıoxucudur.Onunhərsözü
nünizahınıverməyəehtiyacyoxdur”.
“Tərcümə olunacaq əsərlərin seçi

mindəmillimentalitetgözləniləcəkmi?”
sualınacavabındaisəYaşarƏliyevdedi
ki, Tərcümə Mərkəzi dövlət qurumu
olaraqbuməsələdəhəssaslıqnümayiş
etdirəcək: “Məsələn, Markiz de Sadın
“Jüstina” və ya “Sodomda 120 gün”
əsərləri başdanayağa insan beynini
zəhərləyən əsərlərdir. Buyazıçının adı
gələndə əksəriyyət həmin əsərləri dü
şünür.Halbukionunçoxgözəl, insani
əsərləridəvar.MarkizdeSadıtəqdim
etməkistəyiriksə,həminəsərləriverəbi
lərik.Bundansonra100iltərcüməetsək
də,dünyadaolanbütüngözələsərlərin
hamısınıdilimizəçeviribqurtarabilmə
rik.Buhaldaniyəbayağıəsərlərintərcü
məsinəvaxtvəvəsaitayırmalıyıq?”
TədbirinsonundaTərcüməMərkə

zinin rəsmi saytının (aztc.gov.az) və
həftəlik “Aydın yol” qəzetinin saytı
nın(aydinyol.az)təqdimatıoldu.
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Ölkədəistifadə
olunandərmanvə
dərmanpreparat
larınınəksəriyyə

tixaricdəngətirilir.Həmin
dərmanlaraəlavəolunmuş
içliklərindilinəinkisadə
insanlar,çoxzamanmütə
xəssislərüçündəqaranlıq
qalır. 
NəsimiadınaDilçilikİnsti
tutununMonitorinqşöbəsi
ninböyükelmiişçisi,filologiyaüzrəfəlsəfə
doktoruZamiqTəhməzovbubarədədanışır.
Zamiq Təhməzovun sözlərinə görə, tibb sahəsində çalışanla

rınAzərbaycandilininqaydaqanunlarınıbilməməsiproblemvə
anlaşılmazlıqyaradır:“İstehlakçılarınmənafeyininəzərəalanSə
hiyyəNazirliyihəminpreparatlarıniçliyinianadilimizətərcümə
etdirir.Bu,həminsahədəirəliyədoğruaddımdır.Ancaqaparılan
müşahidəvətədqiqatlarsözügedənsənədlərindilindəbirçoxça
tışmazlıqları, o cümlədən ədəbi dil normalarından yayınmaları
üzəçıxarır.
Araşdırmalargöstərirki, içlikvərəqələrindəkidilqüsurlarının

böyük hissəsi sənədləri tərcümə edənlərin qeyripeşəkarlığı ilə
bağlıdır.Bəlkədəhəmintərcüməçilərtibbsahəsinikifayətqədər
yaxşıbilirlər,ancaqAzərbaycandilininqaydaqanunlarınabələd
olmadıqlarıaydıngörünür”.
ZamiqTəhməzov araşdırmaya cəlb edilənbir neçəpreparatın

içlikvərəqindəkiçatışmazlıqlardansözaçdı:“Ayrıayrıdərmanvə
dərmanpreparatlarının izahedici hissəsindəmətnlərin aydın st
rukturuyoxdur.Bəzidərmanlarda (biseptol,metafom,qalazolin
və sairə) farmakoloji xüsusiyyətlərdən, istifadə göstərişlərindən,
əksgöstərişlərdən danışıldığı halda, başqa qrup preparatlarda
həminhissələr farmakodinamika, farmakokinetikaadlarıaltında
verilir”.
Mütəxəssisbildirirki,mövcudqaydalaragörə,Azərbaycandi

lindəfeilinşərtşəklisadəcümlələrinmüstəqilxəbərivəzifəsində
çıxışedəbilməz.Ancaqbirsıradərmanlarınizahedicihissəsində
“sa, sə” şəkilçisi ilə bitən cümlələrə rast gəlinir:Məsələn, “Siz
ürəkçatışmazlığıiləbağlımüalicəalmışvəyatəzəlikcəürəktut
masıkeçirmişsinizsə.Qandövranındaciddiproblemləriniz(mə
sələn:şok)vəyatənəfüsçətinliyinizvarsa”.
Mətnlərdəməntiqi cəhətdəndüzgünqurulmayan cümlələrdə

var. Məsələn, “Metafom” dərmanının izah hissəsində yazılıb:
“Əminolunki,mütəmadihəkimiləəlaqəsaxlayırsınız”.Əslində,
cümləni“Həkiminizləmütəmadiəlaqəsaxlayın”kimiverməkla
zımidi.
Cümlələrin“hansıki”,“hansınınki”bağlayıcısıiləbaşlanması

doğrudeyil.Məsələn,“Hidroxlortiazid–tiaziddiuretikdir.Han
sının ki, diuretik təsiri nefronundistal hissəsindənatrium, xlor,
kalium,maqnezium,suionlarınınreabsorbsiyasınınpozulmasıilə
əlaqədardır”.
Dərmanlarıniçliyindətezteztəkrarlarayolverilməsiyəqinki,

sözehtiyatınınkasadlığındanirəligəlir.Məsələn,“NeoEnterosol”
preparatınınizahızamanı10dəfədənçox“əgər”bağlayıcısıişlə
dilib.İçliklərdəruscadangəlmə“beləki”bağlayıcısındandaçox
istifadəolunur.
ZamiqTəhməzovdeyirki,tezteztəsadüfedilənuyğunsuzluq

lardanbiridəbirneçəcümlənibirləşdirməkdir.Bumətnədiqqət
edək:“Paylanmahəcmi712litrarasındadır,onunəsashissəsito
xumavəbədənmayelərivasitəsiləyayılır, yaxudhərhansıdər
manvasitəsininqəbulediləbiləcəyinəəminolmaqüçünhəkimi
nizləvəyaəczaçı iləməsləhətləşin.Beləki,NeoEnteresolqəbul
etməzdənəvvəldiareyaəleyhinəpreparatqəbulolunmamalıdır”.
Mətni təkcə ayrıayrı cümlələrin birləşdirilməsi anlaşılmaz et

məyib,bütövlükdənaşıtərcümə,terminologiyabolluğuvəqram
matikqüsurlardolaşıqsözyığınınınortayaçıxmasıilənəticələnib.
Dilçilikİnstitutununəməkdaşıizahlardacümlələrinterminlərlə

həddindənartıqyüklənməsiniməqsədəuyğunsaymır:“Məsələn,
“Furosemidlə diazoksidin kombinə edilmiş şəkildə istifadəsi hi
perqlikemik reaksiya törədirki, bunundaqarşısınıbutamidye
ritməkləalmaqolar”.Mütəxəssisinfikrincə,cümlənibeləyazmaq
daha düzgün olardı: “Qaraciyərdə mikrosomal oksidləşmə sti
mullaşdırıcıları(fenitoin,etanol,barbituratlar,trisiklikantidepre
santlar),etanolvəhepatotoksikdərmanvasitələrihidroksilləşmiş
aktivmetabolitlərinhasiliniartırır(sefekon)”.

Yaxın keçmişdə televi
ziya nitqi standart ki
miqəbuledilirdi,təəs
süf ki, bu gün ekran

dilini heç bir səviyyədə örnək
göstərməkmümkündeyil.Bakı
Dövlət Universiteti televiziya
və radio jurnalistikasının dili
kafedrasının müdiri, filologi
ya üzrə fəlsəfə doktoruAynur
Kərimova bu problemə komp
leks yanaşmanın tərəfdarıdır:
“Çapmətbuatıoxucuyamətnlə
müraciətedir,ancaqvizualme
dianınsemiotikası, semantika
sı tamam fərqlidir. O, tamaşa
çıya görüntüylə, görüntünün
balansıyla, işıqlandırmayla,
kadrlarlaüztutur.Telejurnalis
tikadavizualdilönəmlidir”.
Aynur Kərimovanın sözlərinə

görə,dilgerçəkliyinçatdırılmava
sitələrindənyalnızbirihesabolu
nur. Onun fikrincə, Azərbaycan
televiziyasının vizual dili kasad
dır:“İzləyicisiiləyazılımətnləda
nışanbaşqavasitələrvar–saytlar,
çapmətbuatı.Televiziyaisəməhz
vizual obrazlarla işləməyi bacar
malıdır.Bubaxımdan,görüntüyə
önəm verən televiziya kanalları
mız çox azdır. Biz vizual olaraq
düşünməyə niyə alışmamışıq?
Niyəbizimüçünsözdahaönəm
lidir, nəinki görüntü? Bu suallar
cavabsızdır.
Televiziya xəbərinə qulaq asan

dinləyici televizorunsəsinialırsa,
məzmun ona görüntülərlə aydın
olursa,deməli,bu,yaxşı işlənmiş
telexəbərdir.

Əslində, te
leviziya kine
matoqra f i ya
nın davamıdır,
ancaq Azər
baycan ta
ma ş a ç ı s ı n da
görüntülü dü
şüncə tərzi hə
lə də tam for
ma laş ma y ıb .
Qonşu ölkələ
rin televiziya
ka na l l a r ı n ın
vizual mətnlə
rikifayətqədər
anlaşıqlı, ba
şadüşüləndir.
Son illər İran
televiziyasının
belə, vizual
mətnbaxımın
dan çox gözəl
işlədiyini gö
rürük”.

Aynur Kərimovanın fikrincə,
televiziyada yazılı mətnin struk
turu elə qurulmalıdır ki, xəbərin
məğzi tamaşaçıya dərhal çatsın:
“Televiziya üçün ssenari, kadrar
xasımətnyazmağahəmişəvaxtaz
olur.Bunagörə,darmacaldasən
informasiyanımaksimumdərəcə
dəanlaşılanşəkildəçatdırmalısan.
Kadrarxasımətndəbudaqcümlə
lərdən istifadəedirsənsə,nəfəsini
dərmədən uzun cümlələr işlədir
sənsə, tamaşaçı deyilənlərin ide
yasınıitirir.
Birməqam da var ki, azərbay

canlıizləyiciçoxvaxtlakonikdili
ciddiqəbuletmir.Sadədillədanı
şandaeləbilirlərprimitivdildir...”
BDUnunkafedramüdiriAzər

baycan televiziyalarında xəbər
proqramlarının dilinin canlı da
nışıq dilindən uzaq olduğunu
bildirir: “Məncə, bu gün televizi
yamızdaənböyükproblemxəbər
dilindədir. Televiziya kanalları
mızikiqütbəayrılıb–həddənar
tıqdüzgün,gözəl,bəlağətlinitqlə
danışan kanallar və onun əksinə,
küçə dili tərzinə üstünlük verən
kanallar.Küçədiliüslubugənclik
və şou proqramlarına uyğun ola
bilər. Ancaq jurnalist küçə dilin
dəyox,bütünauditoriyayaaydın
olan dildə danışmalıdır. Ədəbi
dilləküçədiliarasındabalans ta
pılmalıdır.
Televiziya verilişlərinin ortaq

ədəbi dili urbanlaşmış dil üslubu
dur–şivəsiz,avazsız,şəhərəhalisi
nindanışdığıdil.Şouproqramların
diliisəaparıcınınhansısosialtəbə

qəyə mənsub olduğunu göstərir.
Eləqəliblər,eləsözlərvarki,yalnız
məişət səviyyəsində işlənməlidir.
Ancaq hazırkı efirdə bu, nəzərə
alınmır. Jurnalistikanındanışıqdili
qızılortanı tapmalıdır ədəbidillə
canlıdanışıqdiliarasındakıorta”.
Aynur Kərimova telekanalların

tamaşaçı tələbatına uyğun prin
sipləçalışmasıfikriniqəbuletmir:
“Tamaşaçı kütləsinin yedəyində
getmək düzgün deyil. Auditori
yanıjurnalist,televiziyaözütəyin
etməlidir”.
Eksperttelekanallarınideyaka

sadlığı çəkdiyini də vurğulayır:
“Üstəlik, Azərbaycan mentaliteti
nə uyğun formatda verilişlər ha
zırlanmır.Bugünteleviziyakanal
larınınənpopulyarideyasıçəkiliş
komandasını götürüb regionlara
getmək, kiminsə qapısını döyüb
evinə,mətbəxinədaxilolmaq,ye
yibiçməkdir.Şouproqramlarımız
dediqodu səviyyəsindən yuxarı

qalxmır.Görəsən,bizbirbirimizə
ancaqmətbəxsəviyyəsindəmima
raqlıyıq?”
Həmsöhbətimiz televiziya ter

minlərinin Azərbaycan dilində
qarşılığının olmamasından da
narazıdır: “Bizdə söz yaradıcılığı
xeyli zəifəyib. Televiziya jurna
listikası ilə bağlı terminologiya
əsasən ingiliscə olur.Ancaq Tür
kiyədə həmin terminlərin türk
dilinin özündən doğan variantla
rı hazırlanır. Xeyli texniki termin
var ki, azərbaycanca adı yoxdur.
Elementar redaksiya toplantısı ilə
bağlı“pyatiminutka”terminivar,
biz“toplantı”deyirik,ancaqonun
dəqiqvəkonkretqarşılığıtapılma
yıb.
Dünyanın nüfuzlu media or

qanlarından olan “Assoşieyted
Press” (Associated Press) agent
liyi hər il “Associated Press Style
Book”adlıtopluburaxır.Jurnalist
yazı hazırlayanda həmin kitabça
dan sözlərin düzgün yazılış qay
dasınıgötürür.
Bizdə də hər ilmedia sözlüyü,

mediadaişlənənterminologiyalü
ğəti çap edilməlidir. Texnologiya
iləbağlıhərildilimizəyenisözlər
gəlir, ancaq Azərbaycan dilində
qarşılığı yaranmır. Əcnəbi adla
rınyazılışındadaproblemlərvar.
“AssoşietedPress”dəəcnəbiadla
rınyazılışqaydasıbelədir:sözol
duğukimiyazılır,mötərizədə isə
həmindildəsəslənişformasıqeyd
olunur. Biz də dilimizdə vahid
qaydamüəyyənetməliyik”.

SevincFƏDAİ

bəlağətli dil 
və küçə dili 

Televiziya kanallarının 
nitqi iki qütbə ayrılıb:

Dərmanların 
zəhərli “dili”



KənanHACI

Ö
tən say la rı mız da Azər bay
can Res pub li ka sı nın Pre
zi den ti İl ham Əli ye vin 
2004cü il də im za la dı ğı 

“Azər bay can di lin də la tın qra fi ka sı 
ilə küt lə vi nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril
mə si haq qın da” Sə rən ca mı na əsa sən 
nəşr olu nan ki tab la rın tər cü mə və 
tər tib key fiy yə ti ilə bağ lı irad la rı mı
zı bil dir miş dik. Hə min ki tab lar da 
yer alan nöq san la rı, tər cü mə və tər tib 
səhv lə ri ni diq qə ti ni zə çat dır mış dıq. 
Döv lə tin bir ba şa dəs tə yi və qay ğı
sıy la ər sə yə gəl miş ki tab la ra qar şı bu 
sa yaq sət hi mü na si bə tin yol ve ril məz 
ol du ğu nu qeyd et miş dik.

Yeri gəlmişkən deyək ki, öl kə baş
çı sı nın 150 cild lik dün ya ədə biy ya tı 
ki tab xa na sı se ri ya sı nın tər cü mə si və 
nəş ri ilə bağ lı Sə rən ca mı əsa sın da tər
cü mə və nəşr edi lən di gər ki tab lar da 
da hə min mən zə rə ilə qar şı laş dıq...  

Bu də fə söh bət qə bul olun muş an to
lo gi ya prin sip lə ri nə əməl olun ma dan, 
tə ləmtə lə sik, sis tem siz ha zır lan mış 
“İs pan ədə biy ya tı an to lo gi ya sı”ndan 
(“Şərq-Qərb” Ba kı, 2007)  ge də cək. 
Bun dan baş la yaq ki, an to lo gi ya nın 
kim tə rə fin dən tər tib edil di yi ki ta bın 
heç bir ye rin də qeyd olun ma yıb. Ki
ta bın gi riş his sə sin də an to lo gi ya ya 
da xil edi lən əsər lər və on la rın müəl
lif ə ri ba rə də mə lu mat la rın yer al ma lı 
ol du ğu ön sö zün əvə zi nə, fi lo lo gi ya 
elm lə ri dok to ru, pro fes sor Qorx maz 
Qu li ye vin əv vəl dən so na qə dər nəş rə 
da xil edil mə miş bir əsər dən – Mi gel 
de Ser van te sin “Don Ki xot” əsə rin
dən bəhs edən mə qa lə si yer ləş di ri lib. 
An to lo gi ya ya da xil edi lən müəl lif ər 
haq qın da, o cüm lə dən Ser van te sin ki
tab da yer alan əsər lə ri ba rə də isə heç 
bir mə lu mat yox dur. Mə qa lə nin an to
lo gi ya ya ön söz əvə zi ki mi yer ləş di ril
mə si ni yal nız bir mən tiq lə izah et mək 
müm kün dür: tər ti bat çı lar is pan ədə
biy ya tı na aid olan bu mə qa lə ni an to
lo gi ya ya, ki ta bın için də ki lə rin fər qi nə 
var ma dan sa lıb lar. 

 Ser van te sin də bu nəş rə sa lın mış 
iki qı sa həcm li, hər bi ri üç sə hi fə dən 
iba rət məz hə kə si (“Val ya dol hos
pi ta lı nın ke şik çi it lə ri – Si pion 
və Ber qan sa” və “Mö cü zə lər 
teat rı”) nə dən sə, di li mi zə 
iki tər cü mə çi tə rə fin dən 
(Sə ki nə Hü sey no va 
və Fər had Əli
yev) çev ri lib. 
Vi sen se Blas
ko İban ye
sin cə mi 
üç sə hi fə
lik “Qo şa 
atəş” he
ka yə si də 
di li mi zə hə min 
bu “cə sur” tər cü
mə çi lər tə rə fin dən müş tə rək 
çev ri lib (səh.244246). Ol duq ca ki çik 
həcm li məz hə kə nin, he ka yə nin tər
cü mə si nə iki nə fə rin “əziy yət çək
mə si” əməl libaş lı məz hə kə dir. 

An to lo gi ya nın di gər cid di qü su ru 
 bə zi müəl lif ə rin do ğum və ölüm ta
rix lə ri nin ki tab da gös tə ril mə si, di gər 
ya zı çı la ra dair be lə mə lu mat la rın isə 
yer al ma ma sı dır. Həm çi nin, dün ya
da ro man us ta sı ki mi ta nı nan məş
hur İs pa ni ya ya zı çı sı An na Ma ri ya 
Ma tu te nin an to lo gi ya da “Biz ona gö
rə yaz ma ğa baş la dıq ki, na ra zı yıq...” 
ad lı es se və ki çik həcm li bir he ka yə 
ilə təm sil olun ma sı da sual do ğu rur. 

İs pan ədə biy ya tı nın gör kəm li si
ma la rın dan olan Lo pe de Ve qa nın 
məş hur tər cü mə çi Tə lət Əy yu bo
vun çe vir di yi “Nə yar dan do yur, 
nə əl dən qo yur” (1974cü il də Azər
bay can Döv lət Nəş riy ya tı tə rə fin
dən çap olun muş “Pyes lər” ki ta bı) 
pye si an to lo gi ya da Ələk bər Zi ya ta
yın tər cü mə sin də “Bos tan iti” adıy
la təq dim olu nur (səh.30). Bu ya zı nı 
ha zır la yar kən di gər mən bə lə rə də 
nə zər sal dıq, Lo pe de Ve qa nın ya ra

dı cı lıq bioq ra fi ya
sın da “Bos tan iti” 
ifa də si nə nə ya zı
çı nın əsər lə ri nin 
tər cü mə sin də, nə 

də ori ji nal da rast 
gəl mə dik. 
Di gər tə rəf dən, 

Lo pe de Ve qa nın an to
lo gi ya ya uy ğun həcm li 

əsər lə ri ol du ğu hal da,  ki
ta ba 190 sə hi fə lik iri həcm li 

pye sin da xil edil mə si nin mən
ti qi nə dir? 
An to lo gi ya nın bu qə bil dən olan 

növ bə ti qü su ru is pan poezi ya sı nın 
əf sa nə si nə çev ril miş  Fe de ri ko Qar
sia Lor ka nın ya ra dı cı lı ğı na sət hi 
ya na şıl ma sı dır. Şairin an to lo gi ya ya 
da xil edil miş şeir lə ri nin ək sə riy yə ti 
zəif tər cü mə, həm də ikin ci dil dən 
– rus ca dan çev ril mə si sə bə bin dən 
Lor ka ya ra dı cı lı ğı nın ru hu nu əks 
et dir mir. Qə ri bə dir ki, vax ti lə Lor
ka nı ori ji nal dan çe vir miş şə hid şair 
Ni za mi Ay dı nın tər cü mə lə ri an to
lo gi ya da yer al ma yıb.   

Ki ta ba da xil edil miş he ka yə lə rin 
tər cü mə sin də cid di qü sur lar gö zə 
çar pır. Mə sə lən, An na Ma ri ya Ma
tu te nin “Xoş bəxt lik” he ka yə sin də 
be lə bir  cüm lə yə rast gə li rik: “Mət
bə xin di var la rı qay ğı ilə ağar dıl
mış dı, oca ğın alo vu tər tə miz sür
tül müş mis qabqa za nın üs tün də 

bərq ve rir di”. (səh.323) Əs lin də isə 
“bərq vu rur du” ol ma lı dır. Ya xud, 
Ye le na So ri no nun “İkin ci də rə cə li 
va qo nun sər ni şi ni” he ka yə sin də so
nun cu cüm lə yə diq qət ye ti rək: “İn
di bu dur, vü cu du nu sar mış dəh şət
dən hal sız la şıb, yu xu gör müş ki mi, 
ye rin də mıx la nıb qal mış dı, tər pə nə 
bil mir di, ye rə düş müş sum ka sı
nı qal dır ma ğa iq ti da rı yox dur”. 
(səh.368)

 Cüm lə də ha di sə keç miş za man
da nəql olun du ğu hal da qə fil dən 
in di ki za man da bi tir. “Sum ka” sö
zü he ka yə də bir ne çə yer də iş lə nir. 
Əsə rin tər cü mə çi si nin və re dak to
ru nun (əgər var sa), bu rus sö zü
nün di li miz də ki qar şı lı ğı nı (çan ta) 
ta pa bil mə mə si təəc cüb do ğu rur. 
Ya xud, Mer se des Bal yes te ro sun 
“Qa dın və hə kim” ad lı mət ni nə 
(səh.379) ba xaq. Bur da əsə rin jan
rı nı, ümu miy yət lə, müəy yən et
mək müm kün de yil. Mətn də iki 
qey bət cil qa dı nın lağ la ğı söh bə
ti qə lə mə alı nıb və heç bir nə ti cə, 
mən ti qi son luq yox dur. Ay dın ol
mur ki, bu qa dın la rın söh bə ti nin 
məğ zi nə dir, əsə rin ide ya sı nə dən 
iba rət dir. Bu sə hi fə ya rım lıq məz
mun suz mət nin an to lo gi ya ya da xil 
edil mə si nə nə eh ti yac var dı? 

An to lo gi ya da aş kar la nan bu sa
yaq qü sur lar la ya na şı, ki ta ba da xil 
edil miş mətn lə rin baş dan aya ğa 
re dak tə səhv lə ri ilə do lu ol ma sı da 
diq qət çə kir. Ədə biy ya ta, tər cü mə 
sə nə ti nə, nə ha yət, doğ ma ana di li
mi zə bu sa yaq baş dan sov du ya naş
ma yüz lər lə, min lər lə oxu cu nu çaş
qın lı ğa sal maq la bə ra bər, di li mi zin, 
bə dii tə fək kü rü mü zün in ki şa fı na 
zə rər siz ötüş mür. 
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Antologiya prinsiplərinə cavab verməyən 
“İspan ədəbiyyatı antologiyası”

Ya xın gün lər də Azər bay
can Res pub li ka sı Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü
mə Mər kə zi nin “Tər cü mə 

Mər kə zi nin ki tab la rı” se ri ya sın dan 
aşa ğı da kı ki tab lar çap olu na caq:

Xuan Rul fo  – “Ped ro 
Pa ra mo”

“Ped ro Pa ra mo” Mek si ka ya zı çı sı 
Xuan Rul fo nun (19171986) ye ga nə 
ro ma nı dır. 1955ci il də işıq üzü gör
müş bu əsər ma gik realizm jan rın da 
qə lə mə alı nan ilk La tın Ame ri ka sı ro
man la rın dan dır. Rul fo nun ro ma nı is
pan dil li ədə biy ya tın zir və lə rin dən sa
yı lır və ədə biy yat şü nas lar onu XX əsr 
nəs ri nin son ra kı məc ra sı nı müəy yən 
edən bir mə hək da şı sa yır lar.

Əsə rin qəh rə ma nı Xuan Pre siado 
yu xu ilə real lı ğın, hə yat la ölü mün 
ara sın da özü nü tap ma ğa ça lı şır və 
ax ta raax ta ra ger çək lik lə tə xəy yü
lün sər həd lə ri ni də iti rir. 

Ro ma nın ma raq lı cə hət lə rin dən bi
ri də bu dur ki, Xuan Rul fo tə xəy yü
lü nün gü cü əs lin də çox də rin fəl sə fi 
prob lem lə ri cə sa rət li fan tas ti ka dan 
is ti fa də et mək lə ön pla na çı xar maq ba
ca rı ğın da tə za hür edir və üs tə lik, bu
nu sırf mil li ya naş ma ilə hə ya ta ke çi rir.  

Ro man Kar los Fuen tes, Qab riel 
Qar sia Mar kes, Xor xe Luis Bor xes 
ki mi dün ya miq yas lı söz us ta la rı
nın ya ra dı cı lı ğı na da əhə miy yət li 
tə sir gös tə rib. Bu nu bü tün ədə biy
yat xi ri dar la rı de yir di lər. Mar ke sin 
özü isə bu ba rə də çox son ra lar be
lə yaz dı: “Ped ro Pa ra mo” müx tə lif 
za man lar da is pan di lin də ya zıl mış 
bü tün ro man la rın ən gö zə li dir”.

Ki ta bı di li mi zə yazıçıtərcüməçi 
Ya şar çe vi rib.

Aku ta qa va Rü nos ke – 
“Tan rı la rın is teh za sı”

Gör kəm li ya pon ya zı çı sı, çox qı sa bir 
ömür ya şa mış Aku ta qa va Rü nos ke nin 

(18921925) ir si ni XX əsr ədə biy ya tı nın 
ən par laq və ən qey riadi ha di sə lə rin
dən sa yır lar. Əsər lə ri nin möv zu su nu 
ta ri xi xro ni ka lar dan, rə va yət lər dən, 
prit ça lar dan, əf sa nə lər dən alan sə nət
kar bü tün is te da dı nı də rin in san psi xo
lo gi ya sı nı, za hi rən adi gö rü nən ha di
sə lə rin alt qa tı nı özü nə məx sus tərz də, 
yum şaq iro ni ya ilə aç ma ğa sərf edib. 

Aku ta qa va nəs ri nin diq qə ti in sa nın 
bir fərd ki mi möv cud lu ğu nun ən də
rin qat la rı na yö nə lib. Bu ki tab da oxu
cu ya təq dim olu nan no vel la la rın bə zi 
qəh rə man la rı öz lə ri üçün hə ya ti əhə
miy yət kəsb edən mə sə lə lə rin çö zü
mü nü ağır mə nə vi se çim dən ke çə rək 
ta pır lar. Di gər lə ri isə, ək si nə, hə ya tın 
mə na sı ba rə də dü şün cə lə rə var ma dan 
axı na dü şüb ge dir lər... 

Çox qı sa ömür ya şa mış və hə ya
tı na in ti har la son qoy muş ya zı çı nın 
hər no vel la sın da onun özün dən bir 
şt rix var. Diq qət li oxu cu on la rı düz
gün ta pıb bir mo zaik pan no ki mi 
dü zə bil sə, Aku ta qa va miq ya sı nın 
əzə mə ti onu hey ran edə cək.

Ki ta bın tər cü mə çi si Röv şən Ra
mi zoğ lu dur.

Ma til da Ur ru tia – “Pab lo 
Ne ru day la ya şa nan ömür”

Ma til da Ur ru tianın (19121985) adı 
Azər bay can oxu cu su na ta nış ol ma ya 
bi lər, la kin bö yük Çi li şairi, ədə biy yat 
üz rə No bel mü ka fa tı laureatı Pab lo 
Ne ru da nın ömürgün yol da şı ol ma
sı onun qə lə mə al dı ğı bu ki ta bı da 
çox cəl be di ci edir. Axı söh bət bö yük 
şairin 20 il dən ar tıq sir da şı ol muş, bir
lik də çox zən gin ömür ya şa dı ğı bir 
qa dı nın yaz dıq la rın dan ge dir.

Ma til da Ur ru tianın əsl də yə ri ni 
bil mək üçün onun haq qın da Pab lo 
Ne ru da nın yaz dıq la rı na mü ra ciət 
et mək ye ri nə dü şər: 

“Ma til da ba rə də de yə bi lə cək lə ri
min ha mı sı nı “Mə həb bət haq qın da 
yüz so net” ki ta bım da yaz mı şam. Ola 
bi lər ki, bu şeir lər Ma til da nın mə nim 
üçün kim ol du ğu nu ifa də edə bi lib. 
Bi zi tor paq və hə yat bir ləş dir di. Bu, 
çox la rı üçün ma raq lı ol ma sa da, biz 
xoş bəx tik. Vax tı mı zın çox his sə si ni Çi
li nin xəl vət sa hil lə rin də bir gə ke çi ri rik. 
Bə zən vəh şi, tən ha okeanı mız dan ay
rı lıb, səs liküy lü şə hə rə, baş qa la rı nın 

dərdsər li hə yat la rı nın əya ni şa hi di nə 
çev ril di yi miz də li şə hə rə – Sant ya qo ya 
get mə li olu ruq... Mən yaz dıq la rı mın 
ha mı sı nı ona həsr edi rəm. Elə çox yaz
ma sam da, o ra zı qa lır...”  

Ki ta bı di li mi zə ya zı çıtər cü mə çi 
Ya şar çe vi rib.

“Xi las yo lu nun yol çu la rı”
Bu ki tab da bəhs olu nan İla hi Hə qi

qət lər bəl kə də ilk ba xış da sa də gö rü nə 
bi lər. Am ma oxu duq ca bu sa də li yin 
ar xa sın da da ya nan bö yük mə qam la
rın sözsöz, qət rəqət rə, dam ladam la 
dərk olun ma sı İn sa nı şa şır da caq də
rə cə də möh tə şəm dir. Uca Ya ra da na 
apa ran Mü qəd dəs Yo lun – axır da 
vəh də tivü cu da ne cə dö nüş mə si nin 
qav ra nıl ma sı ba xı mın dan bu top lu da
kı la rın mis li yox dur. Çağ daş in sa nın 
tə səv vüf, su fi lik haq da bil gi lə ri nin ka
mil ləş mə si nə he sab lan mış bu mətn lər 
İn san və Ya ra dan mü na si bət lə ri nin 
eh kam lıq dan çı xa raq ru hi bağ lı lıq
la rı na tu tul muş bir ay na dır. Ondan 
gə lə nin Ona qa yı dış Yo lu nun ciz gi lə
ri ni, kon tur la rı nı ru hi tə ka mül lə or ta
ya qo yan az man su fi lə rin ya rat dı ğı bu 

mətn lər di ni, fəl sə fi, in sa ni ba xım dan 
da əvəz siz dir. İna nı rıq ki, mü kəm məl 
təl qin lər lə üzə rin dən ör tük lər gö tü
rü lən bu sirr xə zi nə lə ri  ru hi pak lı ğa 
səs lə mək və Haqq Yo lu nun Yol çu lu
ğu nun ali mə qam ol du ğu nu bir da ha 
diq qə tə çat dır maq yö nün də siz lə rə 
yar dım çı ola caq.

Ki ta bı di li mi zə ya zı çıtər cü mə çi 
Afaq Mə sud çe vi rib.

Er nest He min quey – 
“Qa dın sız ki şi lər”

XX əs rin gör kəm li Ame ri ka ya zı
çı sı, ədə biy yat üz rə No bel mü ka fa tı 
laureatı Er nest He min quey 1899cu 
il iyu lun 21də İl li noys şta tın da, Çi
ka qo ci va rın da kı OukPark da, hə kim 
ailə sin də do ğu lub. 62 il ömür sü rüb 
– 1961ci il iyu lun 2də hə ya¬ tı na in ti
har la son qo yub. He min quey “Əl vi da, 
si lah!”, “Əcəl zən gi”, “Qo ca və də niz” 
ki mi məş hur ro man la rın, “Bi zim Mi çi
qan da”, “Qa lib heç nə qa zan mır” ad lı 
sil si lə he ka yə lə rin müəl li fi dir.

Azər bay can Tər cü mə Mər kə zi nin 
bə dii ədə biy yat hə vəs kar la rı na təq
dim et di yi növ bə ti ki tab – “Qa dın sız 
ki şi lər” top lu su özün də He min quey 
ya ra dı cı lı ğı nın zən gin və rən ga rəng 
bir döv rü nü – Bi rin ci və İkin ci Dün
ya sa vaş la rı ara sın da kı mər hə lə ni 
eh ti va edir. Bö yük sə nət ka rın ye ni 
top lu su na “Qa dın sız ki şi lər (he ka yə
lər ki ta bı)”, “Ya var, ya yox” ro ma nı, 
həm çi nin Af ri ka möv zu sun da yaz dı
ğı məş hur “Ki li man ca ro qar la rı” və 
“Fren sis Ma kom be rin uzun sür mə¬
yən xoş bəxt li yi” əsər lə ri da xil edi lib.     

Ki ta bın tər cü mə çi si Ma hir N. Qa
ra yev dir.

“Tərcümə Mərkəzinin Kitabları” 
seriyasından beş kitab işıq üzü görəcək



Şagird Azərbaycan dilinin
ifadə potensialını, dilin zən
gin söz ehtiyatını kurikulu
munverdiyiimkandaxilində
mətnlərdən bilavasitə əldə
etməlidir. Bunun üçün təc
rübəli mütəxəssislərin uğur
larından bəhrələnmək, milli
və bəşəri düşüncə daşıyıcısı
olan şairyazıçılarımızın ya
radıcılığından yerliyerində
istifadəetməkgərəkdir.
Əlbətə, bu, asan iş deyil.

Amma müasir təlim üsulla
rını, proqramların tələblərini
həmin mətnlərlə peşəkarca
sına uyğunlaşdırmaq vacib
dir. Bu mətnlər məktəblinin
tənqidi, yaradıcı və məntiqi
təfəkkürünün formalaşması
üçüngenişimkanlaryaradır.
7cisinif“Azərbaycandili”

dərsliyinin bəzi qüsurları da
verilmiş mətnlərin dilüslub
məsələləriiləbağlıdır.Birçox
mətnlərin dili Azərbaycan
ədəbi dilinə uyğun, yaxud
ortaməktəbdərslikləri üçün
məqbul deyil. Bir neçəsinə
diqqətyetirək:
Dərsliyin 13cü səhifəsində

Milli Qəhrəman Mübariz İb
rahimova həsr olunmuş “Mü
bariz” mətni verilib. Mətnin
ideyası aydın və məqsədəuy
ğundur.Amma bir çox ifadə
lər yerində deyil. İlk abzasda
deyilir: “Düşmən xanimanları
viran qoymuş, yüz minlərlə
insanıyurdyuvasındandidər
ginsalmışdı.Hələbu,(dərslik
də“bu”əvəzliyindən
sonravergülqoymaq
unudulub A.Ə.) az
mış kimi, gəlib tor
paqlarımızda səngər
qurmuşdu. Mübarizi
yandırandaeləbuidi.
O, gündüzlər bu

hala birtəhər dö
zürdü. Dostlarıyla,
əsgərləriylə başı qa
rışırdı. Amma gecə
düşəndə, illah da,
səngərdə olanda
dünya başına fırla
nırdı”.
Belə çıxır ki, Mü

barizi yandıran
torpaqların viran
qoyulmasıyox,düş
mənin səngər qur
ması imiş. İkincisi,
sən demə, Mübari
zin dostları vətənin
ağır vəziyyətini dü
şünmürmüş, onlar
bir yerdə olanda
həmişə başqaməsə
lələrbarədədanışır
mışlar.

“Dostlarıyla, əsgərləriylə
başı qarışırdı” cümləsində
“ilə”qoşmasıdərsliyinözün
də, dəqiq desək, 86cı səhi
fədə verilmiş qaydaya görə,
“dostları ilə, əsgərləri ilə”
şəklindəayrıyazılmalıidi.
Mübarizin düşmənlə dö

yüş səhnəsi belə təsvir olu
nur: “İlk qarşısına çıxan altı
nəfəri yalın əllə, döyüş bıça
ğıiləməhvetdi”.Axı,döyüş
bıçağıiləsavaşmaqyalınəllə
döyüşməkdeyil.
2830cusəhifələrdəki“Qa

yıqda dörd nəfər” mətnində
etikbaxımdanqeyrimünasib
cümlələrdən istifadə olunub:
“Sarışınqadınskamyadaəy
ləşib dənizə baxırdı. Gənc
oğlan gözaltı onu süzürdü”.
Həminmətninsonundaqeyd
edilib: “Qadın sakitləşmiş
kimi görünürdü. Gənc yenə
tənbəkisini çəkirdi. Amma
artıqqadınatərəfbaxmırdı.

Professor evdə onu göz
ləyən arvadını, indi həmişə
kindən çox sevdiyi çəhrayı
yanaqlı uşaqları düşünür
dü”.
Yəqin professorun arvadı

haqqında düşünməsi, gənc
oğlanın sarışın qadına bax
masıməktəbliyəelədəuğur
lufikirləraşılamayacaq...
Orta məktəbdə şagirdlə

rə özündən yaşca böyüklərə
“siz”deyəmüraciətolunma
sıtövsiyəedilir.Dərslikdəisə
buqaydateztezunudulur.
Adətən, dərslik mətnlə

rində balaca qəhrəmanlar
şagirdlə yaşıd olur. Amma
“Dinideyimlər”adlımətndə
məktəbli əsl akademik kimi
çıxış edir. Kiçikyaşlı uşağın
nitqinə baxaq: “Mən deyə
bilmərəm, “İncil”i köçürən
lər səhvəyolveriblər,yoxsa
yox,ammagümanedirəmki,
“QuraniKərim”dəki həmin

ifadədəməhzdə
və nəzərdə tutu
lub.Əvvəla,dəvə
ərəb  məişətinin
ayrılmaz hissəsi
idi. Çox güman
ki, onlar poetik
nitqdə,atalarsöz
lərində, bədii ifa
dələrdə teztez
bu sözü işlədir
lər. Yoğun kən
dirin iynənin gö
zündən keçməsi
inandırıcı olmasa
da, bu ifadə bir
o qədər də təsirli
deyil. Dəvə boy
da bir heyvanın
iynənin gözün
dən keçməsini
isə təsəvvürdə
canlandırmaqçox
maraqlıdır, ona
görə də ifadənin
bədii təsir gücü
nü artırır... Baba,
mənim dedikləri
mə qarşı əksar
qumentinvar?”

56cısəhifədəverilmiş“Gür
zə” hekayəsində də uğursuz
ifadələrə rast gəlinir: “Bor
ya nənəsi ilə görüşüb vaqona
girdi...Əfvedəkgürzəni...On
dəqiqədən sonra gürzə yenə
bankada,ağzıçoxetibarlıbağ
lanmış banka isə leytenantın
əlində idi”. Burada “vaqona
girmək”,“gürzəniəfvetmək”,
“ağzı çox etibarlı bağlanmış
banka” ifadələri münasib de
yil.

Birçoxməqamdayersiztək
rarlanansözlər,ifadələrüslubu
ağırlaşdırır,mətnində, tapşırı
ğındadəyəriniaşağısalır.Mə
sələn,80cisəhifədəikiaforizm
verilib.Birincinümunəbelədir:
“Adi insan zamanını necə öl
dürəcəyi, dəyərli insan isə za
manınınecəqazanacağıhaqda
düşünür”.Burada“zaman”sö
zünün təkrarlanması dili ağır
laşdırıb. Zənnimizcə, bu fikri
dahayığcamvəqüsursuzifadə
eləməkmümkündür.Məsələn,
belə:“Adiinsanvaxtöldürmə
yi,dəyərliinsanvaxtqazanma
ğıdüşünür”.
Başqabirnümunə:“Vaxtaz

lığındanənçoxşikayətedənlər
zamanlarından ən pis forma
da istifadə edənlərdir”. Fikri
mizcə,bucümlənidəqaydaya
salmaqgərəkdir.Tutalım,belə:
“Vaxtazlığındangileylənənlər
vaxtınıboşaxərcləyənlərdir”.
100cü səhifədə verilmiş

“Eynşteyn dərslərindən 2
alırdı?”mətnində belə bir ab
zas var: “Beləliklə, Eynşteyn
pis oxuyan yox, mühafizəkar
müəllimlərin nəzərində “pis”,
daim itaətsizlik göstərən şa
gird olub. Onun atestatında
bəzifənlərüzrəqiymətinaşağı
olmasıda,çoxgümanki,bəzi
müəllimlərinonaşəxsimüna
sibətiiləbağlıolub.Belənəticə
çıxarmaqolarki,Albertinbili
yiniyoxlayanbəzimüəllimlər
gələcəkdahininməntiqitəfək
kürünün dərinliyini və oriji
nallığınıduyabilməmişlər”.
Bu tiplimisallar şagirdlər

dəmüəllimlərəmənfimüna
sibət formalaşmasına şərait
yaradır.Nümunədəki“bəzi”,
“olmaq” sözlərinin lazımsız
təkrarıdadiləağırlıqgətirir.
Dildərsliyindəmətnlərinse

çiminəvəüslubunaciddidiq
qətyetirmək,doğmadilimizin
ifadə imkanlarını şagirdlərə
lazımıncaçatdırmaqmüəllifə
rinəsasvəzifəsidir.Buvəzifəni
unutmaqgələcəknəslin təhsi
linə, duyğularının tərbiyəsinə
ciddizərbəvurabilər...
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 � “İnsan yeganə patriotdur.Onun sərhədi öz
ölkəsində, öz bayrağı altında hüdudlanır. Əli
altındaqatillərdənibarətordusaxlamaqdaməq
sədiyadellilərdənqorunmaq,başqaölkələrdən
torpaqqoparmaqdır.Vətənpərvərlikkampani
yazamanıqanlıəlləriniustacayuyub“xalqların
birliyi”adıuğrundamübarizəyəbaşlamaqdır”.
Yalançı, aqressiv patriotizmi yamanlayan bu
sözlərAmerikayazıçısıMarkTvenindir.
Gerçəkpatriotizmisəcəmiyyətinvədövlətinhə

rəkətverici qüvvəsi, immunitetidir.Aristotel, Pla
ton,Siseron,JanJakRusso,ZiqmundFreydkimi
bir çox mütəfəkkirlər bu sosialmədəni fenomen
haqqındafikiryürüdüblər.
“Aydın yol” qəzetinin ötən sayında “Dərsliklərin

verdiyidərs”başlığıaltındagedənyazıdiqqətimiçək
di.Müəllifhaqlıolaraqyazırki,sovetlərdönəmində
dövrün konyunkturası ilə qələmə alınmış, sosialist
iqtisadiyyatını vəsf eləyən şeirlərin müstəqillik dö
nəmində tərtib olunmuş dərsliklərimizə də salınma
sı,ucuzvəbayağı“vətənnamə”lər,pafosluçağırışlar
müasirgəncdəməntiqisualdoğurabilər:əgərodövr
də hər şey şeirdə deyildiyi kimi gözəl olubsa, niyə
atalarımızoquruluşaqarşıçıxıblar?
Doğrusu,busualmənidəçoxdüşündürüb:biznecə

patriotolmalıyıq?
Vətənəməhəbbət pafosdan, qışqırıqdan ibarət de

yil. Bu, insanın bəlkə pıçıltıyla ifadə eləyə biləcəyi
məhrəmbirduyğudur.Əslvətənpərvərözyurduna,öz
xalqınasevgisinibaşqalarınanifrətüzərindəqurmur.
Müasir gəncliyin əhəmiyyətli bir qisminin pat

riotizməetinasızmünasibətidəbəlkəeləbirzamanlar
meydansulayanhayküyçü,qaraqışqırıqçı,dağıdıcı,
bir sözlə, saxta vətənpərvərlik ənənəsindən qaynaq
lanır.
“Vətənim,şanım,şöhrətim”tiplişüarçısözlərvə

tənsevgisinin ifadəsiolabilməz.Bəs,vətənsevgisi
necəolmalıdır?Niyəgurultuluşeirlər,çıxışlarəvvəl
kikimidamarımızdaqanımızıqaynatmır?
Açığınıdeyəkki,bizimədəbiyyatımızdavətənpər

vərlik mövzusuna həsr olunmuş bədii nümunələrin
əksəriyyəticansıxıcıdır.Bumövzudayazanlarınçoxu
sankiüzünəmaskataxıbqollarınayalançıqüvvətve
rir,sözlərizorlayır.
İngiltərənin Bristol Universitetinin alimləri müasir

ədəbiyyatlaötənəsrinədəbiyyatnümunələrinimüqayi
səeləyibbelənəticəyəgəliblərki,indikiəsərlərinçox
azqismindəemosiyavar.Ruhsuzmətnlərsəinsanəh
valınıtəsiraltındasaxlayabilmir.İndidünyadamüasir
ədəbiyyathaqqındaəsasənbelədüşünürlər.Bəlkə,biz
dəçatışmayaneləhəminsəmimiemosiyadır?
Ədəbiyyatcəmiyyətətəsirgöstərənmühümvasitə

lərdənbiridir.Toplumunhər hansıməsələyəbaxışı
nıədəbiyyatdəyişməkqüdrətindədir.Əlbəttə,söhbət
daha çoxmütaliə edən kəsimdən gedir.Ancaq fakt
budurki, tarixboyuoxumayanlarındataleyinioxu
yanlar həll eləyib.Mütaliə kasadlığımız ona gətirib
çıxarabilərki,bizimdəbircəmiyyətkimisükanımız
savadlımillətlərinəlinəkeçər.
XVIII əsrdə Fransa qabaqcıl ölkələrdən biri idi.

FransızVolterin kitabları rus gənclərinin həyata ba
xışını dəyişdi, Rusiya cəmiyyətində azad düşüncəli
insanlarmeydanagəldi.İlkinmərhələdərusxalqıAv
ropadançoxşeyiəxzelədi,beləcə,özününustadları
nıyetişdirdi;həminustadlarsonradanAvropayadərs
deməkiqtidarındaoldular.Sonyüzildədünyanınheç
birböyükyazıçısıTolstoyun,Dostoyevskinin,Çexo
vun...təsiriolmadanformalaşmayıb.
Ədəbiyyat doğrudan da dünyanı dəyişmək iqtida

rındaolanqüvvədir.Məncə,ədəbiyyatdərsliklərişa
girdlərəilknövbədəbuhəqiqətiaşılamalıdır...

Günel
EYVAZLI

şəbəkə

İki 
patriotizm

Üçüncüyazı

Mühüm
birger
çəkliyi
yadda

saxlamaqlazımdırki,
şagirdinmillimənəvi
dəyərlərəsevgisi,vətə
nə,xalqabağlılığı,yurd
təəssübkeşliyiməktəb
dənbaşlanır.Dildərsliyi
xalqımızınmaddimə
nəvidəyərlərinişagirdə
aramaram,astaastadilin
mayasıvəaltqatıiləaşı
lamalıdır.Dərsliklərdəki
mətnvətapşırıqlarındili
nümunəviolmalıdırki,
məktəblinitqininforma
laşmasındamüsbətrol
oynasın.

Müasir tələblər
və 7-ci sinif
“Azərbaycan dili” 
dərsliyi

Arif ƏSƏDOV
Təhsil eksperti



Tahir KAZIMLI

Ortaməktəblərin5-cisinif“Ədə-
biyyat”dərsliyindəki (müəllif-
lər Afət Süleymanova, Təranə
Bağırova, İlhamə Muradova)

qüsurlarlabağlıyazımızıdavametdiririk.
Məqsəd övladlarımızın daha mükəmməl
vəsəviyyəlitəhsilalmalarınayardımçıol-
maqdır.

Əvvəliötənsaylarımızda
Dərsliyin 55-ci səhifəsində  xalq

şairiZəlimxanYaqubun“Qaraxə-
bərinacısı”seirindənsonraverilmiş
“Yaradıcı tətbiqetmə” bölümündə
şairnəüçünsəşagirdlərəyazıçıki-
mi təqdim olunur. 56-58-ci səhifə-
lərdəkiessetəlimatıisəötənyazıda
haqqındabəhsetdiyimiztəlimatlar-
danmahiyyətcəfərqlənmir.
Eyvaz Zeynalovun “Oğru” heka-

yəsi(60-64-cüsəhifələr),zənnimizcə,
patriotik pafosun bayağı ifadəsidir.
İkisavadsızkəndliqadınıntarixuğ-
rundasavaşıoxucudaistehzadoğur-
mayabilməz.ErməniSiranuşunbir
sınıqküpvəbir-ikisümüklədünya
tarixelminətəsirgöstərməkəzmiis-
tehzaqarışıqadamdahəsəddəoya-
dır.Öz xalqı üçün oğurluq yoluyla
da olsa, tarix yaratmağın qayğısına
qalanerməniqadınıncanfəşanlığıfo-
nundatarixçiərinintapıntısınakina-
yəiləbaxanazərbaycanlıqadınınöz
keçmişinəbiganəmünasibətişagird-
lərdərəğbətoyadabilməz.
Birşeyixüsusivurğulamaqistə-

yirik ki, ermənini söyməklə, onu
“pis,murdar, yaltaq, yalançı, sat-
qın” adlandırmaqla (mətndə bu
sözlər bol-bol işlənir) şagirddə
vətənəməhəbbətaşılamaqolmaz.
Bu metodla uzaqbaşı uşaqlarımı-
zı“ermənixəstəliyi”nəyoluxdura
bilərik.Üstəlik,bucüryazılartəh-
silin standartlarına, kurikulumun
tələblərinədəziddir.
Bədii cəhətdən də zəif “Oğru”

hekayəsində təhkiyə qüsurludur,
xəbərşəkilçilərigah“dır,”(4)gah
da“dı”(4)şəklindəyazılıb.Dialoq-
lar süni, qurama təsir bağışlayır.
Məsələn,savadsıznənənindanışı-
ğında:“Əlavəbirneçəməişətəşya-
sı-filandayığıbgətirdi”,“Vicdanlı
alimləruzunaraşdırmalardanson-
ra aydınlaşdırmışdılar ki,mağara
qədim türklərə məxsusdur” kimi
cümlələrsünivəsaxtadır.
Sabir Əhmədli bizim görkəmli

yazıçılarımızdan olsa da, ixtisarla
verilmiş “Şəhidlər xiyabanı” (65-
ci səhifə) hekayəsi həm dil-üslub,
həm də mövzu baxımından 5-ci
sinif şagirdiüçünhədsizdərəcədə
ağırdır.Mətndəgetmiş“cada”,
“bordür” kimi sözlərə heç bir
izah verilməyib. Görünür, he-
kayədərsliyətələsiksalınıb,bə-
zi cümlələr redaktə olunmayıb
– “qəziyyə”, “əzəlcə”, “çovu-
yub”sözləri5-cisinifşagirdinin
anlayacağı kəlmələrlə əvəzlən-
səydi, daha düz olardı. “Kol-
lar qərənfillər açmışdı”, yaxud
“Bakınınkarxanadaşlarınınbi-
tişində”cümlələriyüngülcəre-
daktəolunmaqladərsliyəsalın-
saydı,yəqinki,böyükyazıçının
yaradıcılığıbundanitirməzdi.
71-ci səhifədəki “Esse üzə-

rində iş” bölməsində “yoxlan-
maq”feiliyalnızbirhaldadüz
yazılıb,qalanhallardaisəyan-
lış olaraq “yoxlanılmaq” kimi
gedib. Burada essenin yazıl-
masına və yoxlanmasına dair
verilmiş təlimatların şagirddə
vahimə yaradacağına heç bir
şübhəmizyoxdur.

XalqyazıçısıİsmayılŞıxlınınix-
tisarla verilmiş (yeri gəlmişkən,
bu, artıq neçənci yazıdır ki, dərs-
likdəixtisarlaverilir;doğrudanmı
ixtisara ehtiyacı olmayan mətnlər
tapmaqmüəllifər üçün bu qədər
çətinolub?)“Sənəaslanımdeyən”

hekayəsinin (səh.75) qəhrəmanı
Diziaynalı pəhləvanın adının ya-
zılışızamanıdilimizinqaydalarına
görə, ikinci “i” hərfi düşməli, ad
“Dizaynalı“kimiyazılmalıidi.
Pəhləvanın şəkildəki təsviri isə

(səh.77)mətndəkitəsvirinəuyğun
gəlmir,şəkildahaçoxqəhrəmanın
karikaturasınaoxşayır.
Mətndə eyni söz gah “başdaşla-

rı”,gahda“başdaşları”kimiyazılır,
hallananda da bu cür hallandırılır.
Halbukisözünkökü“başdaşı”dır.
79-cu səhifədəki dialoqda pəh-

ləvanın ayaması olan “Kəl boy-
nu”nun“Kəlboyun”kimiyazılma-
sıdahauyğunidi.
81-ci səhifədənəzəri hissə təəc-

cüb doğurur: “İstənilən mətni
oxumazdan əvvəl proqnozlaşdır-

ma aparmaq lazımdır”. Görəsən,
müəllifərbumülahizəniharadan
alıblar? Hekayə oxumaq məgər
əkinəkmək,bağ-bostanbecərmək-
dirmiki,proqnozauyğunhərəkət
edəsən?
Belə çıxır şagirdhərhansımət-

ni proqnozlaşdırmağı bacarmır,
yaxud istəmirsə, bu, onun təhsil
səviyyəsinin göstəricisi sayılacaq?
Eləbudərsliyinmüəllifərinətanış
olmadıqları hansısa mətn verilsə,
görəsən,həminmətniproqnozlaş-
dırabilərlərmi?
81-ci səhifədə, tapşırıq bölü-

mündəki cümlədə“Verilənəsərin
oxusuna...”deyimiAzərbaycandi-
lindədeyil.

88-ci səhifədəki iki
cümləyəfikirverək:
1.Əsasobrazıtəqdim

edilmişişvərəqindənis-
tifadəetməklətəsviret.
2. Bu, oxucuya hə-

yatda qarşılaşdığı in-
sanlarınayrı-ayrıxüsu-
siyyətlərini müəyyən
etməyə və ondan çıxış
edərək həmin insanın
şəxsiyyəti barədə nəti-
cələrə gəlməyə kömək
edir.
Hər iki cümlədə “et-

mək” feilindənüçdəfə
istifadə olunub. Təkcə
elə bu fakt ədəbiyyat
dərsliyiyazmışmüəllif-
lərin ədəbi zövqünün,
dil duyumunun hansı
səviyyədə olduğunu
barizşəkildəgöstərir.

“Mərd və Namərdin nağılı”nın
(səh.89-95)dili,üslububərbaddır.Na-
ğıl sankiazərbaycancaçətindanışan
adamın dilindən söylənib. Nağılın
məzmunuda sual doğurur. Bir tikə
çörək üçün gözlərinin çıxarılmasına
razı olan acizin birisi necə “Mərd”
adlandırıla, üstəlik, uşaqlaramüsbət
obrazkimiörnəkgöstəriləbilər?Be-
lə nağılla sümüyü hələ bərkiməmiş
uşaqlaranəöyrətməkistəyirik?Mətn
boyuxeylisaydaorfoqrafik,üslubxə-
talarıdavar.Birneçəmisal:
“Biri var idi, biri yox idi,Allah-

danbaşqaheçkimyoxdu. İkiyol-
daş vardı”. Təkcə ilk iki cümlədə
“var idi”və“yox idi”birləşmələri
iki formada işlənib,halbukionlar-
danbiriniseçməklazımidi(səh.89).

Yaxud:“Birazbunlaryolgetdi-
lər” (səh.90), “Namərd çıxıb get-
məkdəolsun,xəbəri sənəkimdən
verim Mərddən” (səh.90) kimi
cümlələrlə şifahi xalq ədəbiyyatı
nümunəsininuğursuztəqdimigöz
qabağındadır.
Fikrimiziqüvvətləndirməküçün

dahabirneçəcümlə:“Mərdinəlini
yerəsürtə-sürtəgedibçıxdıköhnə
xarabalığa” (səh.90); “Pələng şir-
dənxəbəraldı”(səh.90).Nağılçılar
unudurlar ki, “heyvanların şahı”
şirdir, pələng deyil. Ona görə də
nağılda pələngin üstün göstəril-
məsiyanlışdır.
NağılınbiryerindəQurdondan

hal-əhvaltutanŞirəbeləcavabve-
rir: “Srağagündən bu çobanın bir
tulasıvar.Nəqədəredirəm,çoba-
nınqoyunlarınayaxınduram, tu-
lanınqorxusundanheçbirişgörə
bilmirəm”(səh.91).

Cümlələrin bərbad olması
bir yana dursun, xatırladaq ki,
“Azərbaycandilinin izahlı lüğə-
ti”ndə yazıldığına görə, “tula”
ovitidir,çobanitideyil.İkincisi
də, nağılda iddia olunduğunun
əksinə, canavar tuladan qorx-
maz.
“Mərd baxıb gördü ki, dizinin

üstünə bir şey düşdü” (səh.92).
Maraqlıdır,hərikigözüçıxarılmış
adamnecə“görə”bilər?!
Nağılın tərbiyəvi əhəmiyyəti

də qaranlıqdır. Çünki gözü açı-
landan sonra Mərdin elədiyi hə-
rəkətlər namərdlik, qəddarlıq və
tamahkarlıq kimi dəyərləndirilə
bilər.

Dərslikdə ədəbiyyat nümunə-
si sayıla bilinəcək əsərlər Teymur
Elçinin  “Qarğanın  məktəbi”
(səh.98-100)  və  Əzizə Əhmədo-
vanın“Analaylası”hekayələridir
(səh.100-104). Hər iki hekayə şa-
girdlər üçün anlaşıqlı, axıcı dildə
yazılıb.
ƏzizəCəfərzadənin“İkiana”he-

kayəsinin (səh.109) dərsliyə salın-
masıdatəqdiredilməlidir.Əsərdə
alliterasiyadan istifadə olunması,
zənnimizcə, şagirdlərdə nitqin in-
kişafınayardımçıolabilər.
Sədi Şirazinin 112-ci səhifədə

verilmiş “Ana ürəyi” hekayətinin
elə əvvəli səhvdir. Bir qayda ola-
raq quş yuva qurmamış yumurta
qoymur, çünki sonra yumurtaları
yuvayadaşıyabilməz.Qurbağalar,
114-cü səhifədə göstərildiyi kimi,
“vak...vak...”yox,“qur...qur...”qu-
ruldasaydılar,dahauyğunolardı...
Dərslikdəki“Şirvətülkü”nağı-

lının (səh.126-129) tərbiyəvi əhə-
miyyəti sual altındadır. Mətnə
aid tapşırıqda şagirdlərdən şir və
tülküyəxasxüsusiyyətləriinsanla-
rınvəxalqlarınüzərinəköçürmək
tələbolunur.Bucüryanaşmakö-
kündən yanlışdır. Çünki insanın
ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini hansısa
heyvanınkına bənzətmək müm-
kündür,ammaümumilikdəinsanı
vəyaxalqıtülküyə,çaqqalaoxşat-
maqolmaz.
Dərsliyə salınmış əsərlərin

müəllifərihaqqındaqısaməlumat
bölümündəheçbirmənbəyəəsas-
lanmadanNizamiGəncəvininyu-
nandiliilətanışolduğuyazılır.
201-ci səhifədə isəgörkəmli ya-

zıçıSüleymanRəhimovunşəklinin
qarşısındamüəllifinməşhurəsər-
lərinin adları səhv verilib: “Saçlı”
romanınınadı“Sazlı”,“Anaabidə-
si”romanınınadıisə“Anavəabi-
dəsi”kimiyazılıb.
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Dərsliklərin 
verdiyi dərs

“81-cisəhifədənəzərihissətəəccübdo-
ğurur:“İstənilənmətnioxumazdanəv-
vəlproqnozlaşdırmaaparmaqlazım-
dır”.Görəsən,müəllifərbumülahizəni

haradanalıblar?Hekayəoxumaqməgərəkin
əkmək,bağ-bostanbecərməkdirmiki,proqnoza
uyğunhərəkətedəsən?
Beləçıxırşagirdhərhansımətniproqnozlaşdır-
mağıbacarmır,yaxudistəmirsə,bu,onuntəhsil
səviyyəsiningöstəricisisayılacaq?Elə
budərsliyinmüəllifərinətanışolma-
dıqlarıhansısamətnverilsə,görəsən,
həminmətniproqnozlaşdırabilərlərmi?

birinci yazı

”



- Azərbaycanla tanışlığınız nə 
vaxtdan başlanır?
- Mən bura gəlməmişdən Azər-

baycan haqda çox eşitmişdim. 
Türk dili və ədəbiyyatı fakültəsi-
nin üçüncü kursunda oxuyanda 
ikinci dil kimi Azərbaycan dili-
ni öyrənməyə başladım. Məzun 
olandan sonra yeni ixtisas kimi 
Azərbaycan ədəbiyyatını seçdim.  
Fəxrlə deyə bilərəm ki, ərəb 
ölkələrində Azərbaycan dili və 
ədəbiyyatı üzrə yeganə mütəx-
əssisəm. Magistratura pilləsində 
mövzum “Qaçaq Nəbi” dastanı 
və XIX əsrin ikinci yarısında 
Azərbaycan-Rusiya mübarizəsi” 
olub. Altı yüz səhifədən artıq 
olan dissertasiyam həm tərcümə, 
həm tədqiqat xarakteri daşıyırdı. 
Universiteti bitirəndən sonra Mi-
sir hökuməti təhsilimi davam et-
dirmək üçün məni Azərbaycana 
göndərdi. 

Azərbaycana ilk dəfə 2007-ci ildə 
- Bakı Dövlət Universiteti filologi-
ya fakültəsinin “Müasir Azər-
baycan ədəbiyyatı” kafedrasının 
aspirantı kimi gəlmişəm. Aspiran-
tura pilləsində də tamamilə yeni 
bir mövzu seçdim -  “Müstəqillik 
dövrü Azərbaycan romanı”. 1991-
2005-ci illərdə yazılmış Azərbay-
can romanlarını tədqiq etdim. İki 
il ərzində Əzizə Cəfərzadə, Anar, 
Afaq Məsud, Kamal Abdulla, Va-
qif Sultanlı... ümumilikdə otuzdan 
çox yazıçının yaradıcılığı ilə tanış 
oldum. 2010-cu ildə diplomu-
mu alıb Misirə qayıdandan sonra 
türk dili kafedrasında Azərbaycan 
dili və ədəbiyyatı fənnindən dərs 
deməyə başladım. 

Ayn-Şəms Misirin ən nəhəng 
universitetlərindən biridir, təkcə 
ədəbiyyat fakültəsində 30 mindən 
çox tələbə təhsil alır. Müqayisə 
üçün deyim ki, Bakı Dövlət Uni-
versitetində təhsil alan tələbələrin 
cəmi sayı 18 mindir. Türk dili və 
ədəbiyyatı kafedramızın tələbələri 
son kurslarda ikinci dil kimi Azər-
baycan, özbək və cığatay dilləri 
arasında seçim edirlər. Dərs ded-
iyim dörd il ərzində hər il 100 
tələbədən ən azı 90-ı Azərbay-
can dilinə üstünlük verib. Çün-
ki dərs zamanı yalnız dil öyrət-
məklə kifayətlənmir, Azərbaycan 
həqiqətləri, tarixi, adət-ənənələri, 
yəni bu ölkəylə bağlı bildiyim hər 
şeyi danışırdım.

-  Universitetə daxil olana qədər 
Azərbaycan haqda nə bilirdiniz?
- Açığı, universitetə qəbul olu-

nana qədər Azərbaycan haqda 
məlumatım yox idi. Tələbə adını 
qazandığım il Misirdə SSRİ-nin 
tərkibindən çıxıb müstəqillik qa-
zanan ölkələrə həsr olunmuş 
böyük konfrans keçirildi. İstiqla-
liyyətinə qovuşmuş onlarla ölkə 
həmin konfransda ədəbiyyatı, iq-
tisadiyyatı, coğrafiyası, sənayesi 
ilə təmsil olunurdu. Azərbaycan 
da onların arasında idi. İxtisasım-
la bağlı Azərbaycan haqqında, 

bu ölkənin dili və ədəbiyyatı 
barədə çox şey öyrəndim. Azər-
baycan dilindən ərəb dilinə, ərəb 
dilindən Azərbaycan dilinə sil-
silə tərcümələr etdim. Kamal Ab-
dullanın “Yarımçıq əlyazma” və 
Vaqif Sultanlının “İnsan dənizi” 
romanlarını, bundan başqa Xo-
calı həqiqətləri haqda bir kitabı 
ərəb dilinə, Nobel mükafatı lau-
reatı Nəcib Məhfuzun “Liderin 
qətl günü” romanını Azərbaycan 
dilinə çevirdim. Azərbaycan dili 
və ədəbiy yatı haqda 25-dən çox 
məqaləm var. Bu məqalələr ərəb, 
Azərbaycan və türk dillərindədir.

- Niyə məhz ədəbiyyat? Seçimi-
niz nədən məhz bu istiqamətdə 
olub?
- Məncə, dil sadəcə vasitədir -  

hansısa ölkənin ədəbiyyatı, xalqı, 
siyasəti, tarixi haqda öyrənmək 
üçün vasitə. Onsuz da mən dili 
öyrənəcəkdim, amma sırf dilçilik 
sahəsində işləsəydim, yeni heç 
nə qazanmayacaqdım, ədəbiyyat 
haqda heç nə bilməyəcəkdim. İndi 
bir güllə ilə iki dovşan vurmuşam. 
Həm dil öyrənmişəm, həm də 
ədəbiyyat. 

- Azərbaycan dilində oxuduğunuz 
ilk kitab, əsər yadınızdadırmı?
- Dəqiq yadımdadır, azərbay-

canca oxuduğum ilk kitab sizin 
məktəblərdə tədris olunan “Ana 

dili” kitabları idi. Sonra kiçik 
hekayələrlə mütaliəmə davam et-
dim. O kitabları bu günə qədər 
saxlamışam.

- Çağdaş Azərbaycan ro-
manını tədqiq etmisiniz. Kimin 
yaradıcılığı diqqətinizi daha çox 
cəlb elədi?
- Mən müasir Azərbaycan ro-

manını tədqiq etmək istəyəndə 
təəssüf ki, bu sahə üzrə mükəm-
məl tədqiqat əsəri, kitab yox 
idi. Buna görə qərara gəldim ki, 
çağdaş Azərbaycan romanlarını 
özüm araşdırım. Anarın “Ağ qoç, 
qara qoç” romanı diqqətimi cəlb 
etdi. Kamal Abdullanın “Yarımçıq 
əlyazma” kitabını oxuyanda isə 
həqiqətən heyrətləndim, romanın 
mövzusu, yazıçının yanaşması 
məni əməlli-başlı təəccübləndir-
di. Afaq Məsudun “Azadlıq” 
romanını xüsusi vurğulamaq 
istərdim, bu əsər haqda geniş 
məqalə də yazmışam. Əzizə 
Cəfərzadənin Məhəmməd Füzu-
li  haqqında yazdığı “Eşq sultanı” 
tarixi romanı olduqca maraqlıdır.

- Azərbaycana uyğunlaşmaq, bu-
rada yaşamaq çətin olmadı ki?
- Qətiyyən. Azərbaycan mənim 

üçün doğma, əziz ölkədir. Burada 
aspiranturada oxumuşam, xalqın 
tarixini, mədəniyyətini dərindən 
öyrənmişəm. Ədəbiyyat xalqı 

tanımaq üçün ən yaxşı vasitədir. 
Üç qızım var, ikisi Azərbaycanda 
anadan olub. Ailə içində belə bir 
zarafatımız var: Bakıya gələndə 
onlara deyirik ki, vətəninizə ge-
dirsiniz. Hələ balacadırlar, amma 
yəqin onlar da Azərbaycan dilini 
öyrənəcəklər.

- Avqust ayından Misir Mədəni-
yyət Mərkəzinə rəhbərlik edir-
siniz. Mərkəzin fəaliyyəti və 
gələcək planları barədə nə deyə 
bilərsiniz?

- Avqustda Mərkəzin 15 illik 
fəaliy yətinə həsr olunan tədbir 
keçirildi. Diplomatik korpus nü-
mayəndələri, ictimai xadimlər, elm 
adamları və ərəbşünasların işti-
rak etdiyi tədbir bir növ hesabat 
xarakteri daşıyırdı. Mən iki aydan 
artıqdır Mərkəzə rəhbərlik edirəm, 
odur ki, gələcək planlarımız haq-
da danışmaq daha məqsədəuyğun 
olardı. Yaxın günlərdə Mərkəzin 
nəzdində ərəb dili kursları açılacaq. 
Həm azərbaycanlı, həm də misirli 
müəllimlər danışıq, qrammatika 
və ədəbiyyat kurslarına rəhbərlik 
edəcəklər. Misir filmlərinin nü-
mayişi təşkil olunacaq, silsilə sər-
gilər və konsertlər keçiriləcək. Altı 
minə qədər kitabdan ibarət böyük 
kitabxanamız var. Kitabxananın 
zənginləşdirilməsi əsas hədəfləri-
mizdən biridir. 

Bundan başqa, adı tarixə qızıl 
hərflərlə yazılmış ədəbiyyat və 
incəsənət adamlarının xatirəsi-
ni yad etmək, onların fəaliyyəti-
ni işıqlandırmaq niyyətindəyik. 
Buna misal olaraq deyim ki, ok-
tyabr ayında Şərqin ilk şərqşünas 
qadını Aida İmanquliyevanın və 
Nobel mükafatı laureatı Nəcib 
Məhfuzun yubileyi keçiriləcək. 
Xanım İmanquliyevanın yubileyi 
çərçivəsində Misirdən iki professor 
gələcək, şərqşünasın yaradıcılığı 
barədə mühazirələr oxuyacaqlar. 

Konfransdan sonra univer-
sitetlərdə Azərbaycan və ərəb 
dillərinin əlaqəsi barədə təxminən 
səkkiz mühazirə oxunacaq. Milli 
və dini bayramları təntənə ilə qeyd 
edən Misir Mədəniy yət Mərkəzi 
yaxın günlərdə Azərbaycan Dillər 
Universitetində Misir mədəniyyəti 
həftəsi keçirməyi planlaşdırır.

- Əhməd bəy, Azərbaycan dilindən 
və Azərbaycan dilinə yenə də 
tərcümələr edirsinizmi? Dərslik, 
lüğət və material baxımından nə 
kimi çətinlikləriniz var?

-  Hazırda ərəb tələbələr üçün 
“Azərbaycan dilinin qramma-
tikası” kitabını yazıram. Əvvəl 
qeyd etdiyim kimi, dissertasiya 
mövzum çağdaş Azərbaycan ro-
manı olub. Bu tədqiqat əsərini də 
tərcümə edib kitab şəklində bu-
raxmaq fikrindəyəm. Ərəb dilinə 
tərcümə olunmuş Azərbaycan 
ədəbiyyatı nümunələri çox azdır. 
Elmi ədəbiyyat isə, demək olar, 
yoxdur. Buna görə istəyirik ki, 
Azərbaycanı təkcə misirlilərə yox, 
bütün ərəb dünyasına tanıdaq. 
Çünki hər hansı kitab ərəbcəyə 
çevri lirsə, təkcə Misirə yox, 23 
ölkəyə və milyonlarla oxucuya çat-
mış olur. 

Ərəb ədəbiyyatı olduqca zən-
gindir. Nəcib Məhfuzla yanaşı, 
Taha Hüseyn, Abbas Mahmud 
Aqqad, Yusif Sibai, Cübran Xəlil 
Cübran yaradıcılığına da müraciət 
edəcəyik. Bu ilin sonuna qədər 
Tərcümə Mərkəzi ilə birgə Azər-
baycan hekayələr antologiyasını 
ərəb dilinə, ərəb hekayələrini isə 
Azərbaycan dilinə çevirməyi plan-
laşdırırıq. Ərəb dili üzrə baza yarat-
maq, gənc kadrlar yetişdirmək 
niyyətindəyik. Frankfurtdan 
sonra dünyanın ikinci ən böyük 
kitab sərgisi yanvar ayında Qa-
hirədə keçiriləcək. Azərbaycanın 
bu sərgidə iştirakını çox istərdik. 
Azərbaycanlılar da ərəb ədəbiyyatı 
ilə, zəngin ərəb poeziyası ilə tanış 
olmalıdırlar. Sizin qədər olmasa 
da, ərəblər də şeir yazırlar (gülür). 
Nizami Gəncəvi ilə tanıdığım Azər-
baycan poeziyasını çox sevirəm. 
Müasirlərdən Bəxtiyar Vahabzadə 
və Ramiz  Rövşənin adını çəkmək 
istərdim. Ramiz Rövşənin şeirləri 
ərəbcə çox gözəl səslənər.

-  Ədəbiyyatı bu qədər sevən 
Əhməd bəy özü də nə vaxtsa bə-
dii kitab yazmaq istərdimi?
-  Yazmamışam, amma bəlkə bir 

gün mən də yazdım. Bilirsiniz, 
indi ən çox vaxt sarıdan qıtlıq 
çəkirəm. Ədəbiyyatla məşğul ol-
maq, yazmaq isə vaxt istəyir. Bir 
də gərək beyin təmiz olsun, işlə, 
problemlərlə yüklənməsin. Məqa-
lələrim, tərcümələrim çoxdur. 
Ümid edirəm ki, bir gün roman da 
yazacağam.

Leyla ƏLİYEVA
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1991-ci il dekabrın 26-da Misir Azərbaycanın dövlət müstəqilliyini rəsmən ta-
nı yan ilk ölkələrdən biri oldu. Ötən iyirmi ildən artıq müddət ər zində 
Mi sir lə Azərbaycan arasında mədəni əlaqələr qarşılıqlı əməkdaşlığın 
möhkəmlənməsində, iki xalq arasında anlaşmada mühüm rol oynadı. 

Mə də ni əlaqələrin inkişafına bariz nümunələrdən biri də Bakıda fəaliyyət göstərən Misir Mədəniyyət 
Mər kəzidir. Azərbaycanda ilk ərəb mədəniyyət qurumu olan bu Mərkəz fəaliyyətə başladığı dövrdən 
-  1999-cu ilin avqustundan qədim bir sivilizasiyanın Azərbaycanda tanıdılmasında böyük rol oynadı. 
Bir müddət əvvəl 15 illik yubileyini qeyd edən Mərkəzə azərbaycanşünas alim, doktor 
Əhməd Sami Əbdülfəttah Eladi rəhbərlik edir. Cənab Eladi Misirin aparıcı təhsil ocaqların-
dan olan Ayn-Şəms Universitetinin türk dili və ədəbiyyatı fakültəsini bitirib. 1998-ci ildən 
Azər baycan dili həmin universitetin ədəbiyyat fakültəsinin III və IV kurs tələbələrinə ikinci 
xa rici dil kimi tədris olunur. Dünyanın heç bir ölkəsində dilimizi öyrənən bu sayda əcnəbi tələbə yoxdur. 

“Ərəb ölkələrində Azərbaycan 
dili üzrə yeganə mütəxəssisəm”
Yazıçılarımızı ərəbcəyə çevirən Əhməd Sami Əbdülfəttah 
Eladi dilimizi öyrənməyə “Ana dili” dərsliyindən başlayıb



Aygün ASLANLI 
kinoşünas

Oktyabrın 24-də Hey-
dər Əliyev Mərkəzin-
də kinosevərlərə 67-ci
Beynəlxalq Kann Kino-

festivalınınqısametrajlıfilmlərmü-
sabiqəsində nümayiş etdirilmiş
səkkizekranəsəri təqdimolundu.
Səkkizliyin arasında builki Kann
kinoforumunda Azərbaycanı təm-
sileləyən“Sonuncu”(rejissorSer-
geyPikalov)filmidəvardı.
Ammamövzubudeyil.Müxtəlif

qitələrdəngöndərilsədə,Kannki
nofestivalınınqısametrajlıfilmmü
sabiqəsinə avropalıların “üçüncü”
saydığı ölkələrdəngətirilmişfilm
lərin hamısı mövzu, rejissor həlli,
operator işi baxımından birbirinə
oxşayırdı. Yoxsulluq, çarəsizlik,
susqunluq,uzunkadrlar...
Filmlər arasında bu bənzərlik

oktyabrınəvvəllərindəBakıdatre
ninq keçən fransız prodüseri Gi
yom de Selyenin bir fikrini yenə
xatırlatdı: “Avropa festivallarına
filmgöndərməkistəyirsinizsə,or
da mütləq sosial problem, konf
likt,ənazı,ekzotikaolmalıdır”.
Maraqlıdır, elə deyilmi? Yox, əl

bətə,bizproblemsizyaşamırıq, so
sial,siyasi,məişətçətinliklərimizdə,
başqaçatışmazlıqlarımızdaazdeyil.
Ətrafımızdahərgünbirfilməmöv
zuolacaqhadisələrbaşverir.İncəsə
nətindəfunksiyalarındanbirihəyatı
obrazlı əks etdirməkdir.Dahadoğ
rusu, incəsənət mövzusunu həyat
dan götürəndə, tamaşaçısına, oxu
cusunaempatiyaqurmaq(başqasını
anlamaq)imkanıverəndəsənətolur.
Ancaqhərmüəllifindəfikriniözis
tədiyi tərzdə, janrda çatdırmaq ix
tiyarıvar.HəminoAvropadabuna
söz,fikir,ifadəazadlığıdeyirlər.
Festivallar da ən birinci, sənət

karın–rejissorunözdüşüncələri
nidahagenişauditoriyayaçatdıra
bilməsi, dəyər alması üçün tribu
nadır.BəsondaniyəAvropakino
festivallarında ayrıseçkiliyə yol
verilir, sənətdə basmaqəliblərin
meydanaçıxmasınaşəraityaradı
lır?Bəlkə,buqədərcanatdığımız,
hədəfgötürdüyümüzofestivalla
raheçsənət,dahadoğrusu,bizim
sənətimizlazımdeyil...

Əslində, bu tip beynəlxalq təd
birlərdəsiyasi,geopolitikamillərin
nəzərəalındığıçoxdanməlumdur.
Xüsusilədə,dünyakinosununən
nüfuzlumükafatlarından biri, ki
nematoqrafiyada uğurun zirvəsi
sayılan“Oskar”mükafatında.Hər
il bumükafatın təqdimatmərasi
mibitərbitməzkütləviməyusluq
yaşanır, tədbirin siyasiləşdiyi ba
rədəmüzakirələraçılır.
Ancaqyəqinçoxazadambilirki,

AmerikaKinematoqrafiyaSənətlə
rivəElmiAkademiyasınınmüka
fatı olan “Oskar” təsis olunduğu
gündənsiyasətbirtərəfə,heçsənət
baxımındandafilmləridəyərləndi
rəndə,mükafatıbölüşdürəndəob
yektivliyiiləseçilməyib.
Məsələn, mükafatın ilk təqdi

molunma mərasimi ərəfəsində
–1929cu il fevralın15dəsəsver
məzamanıMünsifərŞurasıKinq
Vidorun “Kütlə” dramını unikal
bədii həllinə görə “Oskar”a layiq
görmək qərarına gələndə təsisçi,
MGM (“Metro Qoldvin Mayer”)
studiyasının rəhbəri Luis Mayer
filminhəddindənartıqbədbinol
duğunu əsas göstərərək, qərara
etiraz eləyib. Nəticədə Mayerin
təklifi ilə “Oskar”ı həmin vaxtlar
Hollivudda çox məşhur olan al
manrejissoruFridrixMurnaunun
“Günəşindoğuşu”filmialıb.
Doğrudur,Murnaununəsəri bə

dii keyfiyyətinə görə “Kütlə” fil
mindəngeriqalmırdı.Lakinbufakt
“Oskar”ın “anadangəlmə” qeyri
obyektivolduğunaənyaxşıdəlildir
vəhəmdəsonuncufaktdeyil.1935
ci ildə “İnsan əzablarının ağırlığı”
filmində oynadığı rola görə bütün
tənqidçi və tamaşaçıların yüksək
qiymətini almış aktrisa Bet Devis
gözləndiyininəksinəolaraqmüka
fata namizədlərin siyahısına daxil
edilməmişdi. Sən demə, film pro
katdagəlirgətirmədiyindənAkade
miyanın üzvləri ona baxmaq əziy
yətinə qatlaşmayıbmışlar. Yalnız
“TheHollywoodReporter” jurnalı
məsələniböyüdəndən,Hollivudun
azqalabütünməşhurları,hətaDe
visin rəqibləri belə Akademiyaya
müraciəteləyəndənsonraədalətye
rinialıb.
Bu cürhadisələr təkcə “Oskar”

mükafatının verilmə qaydaları
nın təzətəzə formalaşdığı illərə
xas deyil. Elə bu il mərasim ba
şa çatandan sonraAmerika Kino
Akademiyası münsifər heyətinin
ikiüzvümətbuataverdiyi açıqla
madapeşman olmaqdan qorxdu
ğu üçün “Ən yaxşı film”, “İkinci
planda ən yaxşı qadın rolu” və
“Ənyaxşıadaptəolunmuşssena

ri”nominasiyalarındaqalibgələn
“On iki illik köləlik” (rejissor
Stiv Makkuin) filminə baxma
dığını,ancaqfilmquldarlıqdan,
qaradərililərin azadlığından
bəhs elədiyinəgörə səs vermə
yəməcburolduğunudeyib.
Məşhurrejissor,“Qəddarküçə

lər”, “Kazino”, “Taksi sürücüsü”,
“NyuYork bandaları”, “Uollst
rit canavarı” kimi ekran əsərlə
rinin müəllifi Martin Skorseze
“Oskar” mükafatına yeddi
dəfə namizəd olsa da,Ame
rikacəmiyyətini,“amerikan
arzusu”nu, xüsusilə də,
“qüdrətli millət” ideyasını
tənqid hədəfinə çevirdiyi
nə görə mükafatdan kə
narda qalıb. Rejissorun,
nəhayət,2007ciildəsək
kizinci cəhddən sonra
çoxdan arzuladığı “Os
kar”aqovuşmağıbarə
dəisəhələdərəvayət
lərgəzir.

Deyilənə görə, Skorseze həmin
ildəmükafatsızqalmalıimiş.An
caq“Ənyaxşırejissor”nominasi
yasınınqalibinielaneləməküçün
səhnəyə çıxan Stiven Spilberq,
CorcLukasvəFrensisFordKop
pola “Oskar”ın ona verilməsində
təkideləyiblər.

Ümumiyyətlə, mü
kafatın populyarlı
ğına baxmayaraq
seçim siyasəti hər
il tənqidə məruz
qalır.Akademikləröz
ləridəetirafedirlərki,səs
verməmərhələsibaşlanankimikino
şirkətlərin təzyiqi güclənir. İldənilə
səsvermənin nəticələrinə, nominant
filmlərinprokatdangötürdüyügəli
rinmiqdarı,birdəsiyasiamillərbədii
keyfiyyətdəndahaçoxtəsirgöstərir.
“Oskar”mükafatının tarixinənə

zər salsaq, beynəlxalq siyasəti əks
etdirən filmlərin çox teztez qalib
olduğunu görərik. 201213cü illər
dəbütündünyahərdəqiqəABŞın
İranahücumakeçəcəyinigözləyən
dəBenAffekin islam inqilabından
sonra İranda qalmış Amerika dip
lomatlarınınxilasındanbəhseləyən
“Arqo”əməliyyatı”,İraqƏfqanıstan
mövzusunun hələ aktual olduğu
20092010cu illərdə Ketrin Biqe
lounun İraqda amerikalıminaaxta
ranların qəhrəmanlığından danışan
“Tufanlarhökmdarı”irəliçıxdı...
Bu cür faktları çox sadalamaq

olar. “Oskar” həmişə sənətdən
çoxmaddiyyatvəya siyasətgös
təricisi olub.Bu,Amerikadır. Bəs
Avropada vəziyyət necədir? De
mokratiyanın, söz azadlığının,
maarifçiliyin,elmitexnikitərəqqi
ninbeşiyiolanAvropanəistəyir?

Avropa kinofestivallarında si
yasətAmerikadakı qədərqabarıq
deyil, ancaq var. Üstəlik,Avropa
standartları Amerika standart
larından daha ağırdır. Çünki
Amerikaheçvaxt,necədeyərlər,
dövlət maraqlarını gizlətməyib.
Avropa isə maraqlarının üzərini
demokratiya,azadlıq,bütündün

yaya sülh, rifah gətirmək
pərdəsiləörtür.

Əslində, Avropa
amiotrofiksklerozxəs
təliyinə diqqət çək
mək üçün başına
buzlu su tökən,
ya da Afrikada
acından ölən
uşaqlara baş
çəkən var
l ı  h a l l ı
g ö z ə l

xalalara ox
şayır. O, “üçüncü

dünya” damğası vurduğu öl
kələrizəif,məhkumvəözünəmöh
tacgörməkistəyir.Bunlarıgöstərən
də isə“nəqədərazdanışsaq,biro
qədəryaxşıdır”prinsipinəsadiqqa
lır.Sükuthəminçarəsizlikduyğusu
nugücləndirir.Uzunkadrlardabelə
birtəəssüratyaradırki,zamançarə
sizliyi aradanqaldırmır, həta əksi
nə,sankioçarəsizlikəbədisürəcək.
Avropalı bizim çarəsizliyimizi,

zəifiyimizigörəndəözgözündəbö
yüyür, qürurlanır. Ona görə də hə
minölkələrdəngöndərilənfilmlərdə
müəllifərhərhansılokalsiyasi,sosial
problemiyox,özlərinidənarahatelə
yənbəşərimövzularıekranaçıxaran
daavropalılarıqıcıqlandırırlar.
Bəs neyləmək lazımdır? Festi

vallara film göndərməyəkmi? Bir
azprimitivsəslənsədə,buproses
insanı geyiminə görə qarşılayıb,
ağlınagörəyolasalmağaoxşayır.
Kinofestivallar yaradıcılığa da

vam eləmək üçün həm maddi,
həmdəmənəvistimuldur,hədəf
dir.Hədəfəçatmaqdanötrüyahər
cür tənqidə dözümlü sənət nü
munəsiyaratmaq lazımdır,yada
müəyyən səviyyəyə çatanaqədər
basmaqəliblərəuymaq.
Başqaheçnə…
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Avropaya
necə film
göndərək?

“So nun cu” bi rin ci ol du
 � 15-ci Beynəlxalq İzmirQı-

sametrajlı Filmlər Festivalı
başa çatıb. Rejissor Tunç Ba-
şaran,operatorFəzaÇaldıran,
aktrisaNilufərAçıkalınvəki-
no-tənqidçiGülbaraTolomu-
şovanın münsif kimi təmsil
olunduğu festival noyabrın
1-dən5-dək,dördgünçəkib.
Festivalın əsas “Qızıl pişik”

mükafatını milli kateqoriyada
“Ənyaxşıyerlifilm”kimiSerhat
Karaaslanın “Dondurma”,  bey
nəlxalq kateqoriyada “Ən yaxşı
xarici film” kimi isəAzərbaycan
istehsalıolan“Sonuncu”qazanıb.
Beynəlxalq kateqoriyada ikinci

yerdəisveçrəlirejissorCeremiRo

zenşteynin“Limonunziyanı”fil
miqərarlaşıb.PortuqaliyalıDavid
Bonnevillenin “Qaraçı qız” filmi
dəbukateqoriyadafərqlənəbilib.
“Azərbaycanfilm” kinostudiyası

ilə“Butafilms”şirkətininbirgəçək
diyi“Sonuncu”bədiifilmi2014cü
ilinmayında 67ciKannkinofesti
valınınəsasproqramınaqatılıb.
Filmin rejissoru Sergey Pika

lov, ssenari müəllifəri Sergey
Pikalov və Aleksandr Krasavin,
quruluşçu operatoru Denis Ma
dışev, quruluşçu rəssamı Əziz
Məmmədov, prodüserləri Ma
riya İvanova, Nəsib Piriyev və
MüşfiqHətəmov,başrolunifaçı
sıisəİdrisRüstəmovdur.

 



Atam qa zax lı ba la sı,
anam da ğıs tan lı,
bir lə şib
ömür de di yi niz bu səh nə yə
             gə tir di lər mə ni.
De di lər, oy na, Va qif Sə mə doğ lu, oy na...

1939-cu il də ömür de-
yi lən bu səh nə yə 
gəl di Va qif Sə mə-

doğ lu. Za man la oyu nun qay da la rı nı 
öy rən di və bir gün oyun çu ol maq dan 
sı xıl dı. 

İn san ya ra dı lan dı, Al lah ya ra dan; 
am ma ya rat maq in sa nın xis lə tin də də 
var. İn san ya ra dan da özü nü Al la ha 
bən zə dir; bən zə dir sə, de mə li, ona ya-
xın la şır. Bən də-oyun çu ol maq dan be-
zən, ya rat maq, səh nə qur maq id diası-
na dü şən Va qif Sə mə doğ lu pyes yaz dı, 
qəh rə man lar ya rat dı və “oy na” de di...

Adə tən, bəd bin şeir lər ya zan Va qi-
fin pyes lə ri nin ək sə riy yə ti ko me di ya-
dı – “Bəxt üzü yü”, “Lo te re ya”, “Yay da 
qar to pu oyu nu”, “Ya şıl ey nək li adam”, 
”Ge ne ra lın son əm ri”. Özü de di yi ki mi, 
bu nun la bəl kə də hə ya tı na, var lı ğı na 
ta raz lıq gə tir mək is tə yib. Bəd bin lik və 
gü lüş lə gə lən ta raz lıq.

Dün ya səh nə si ni qu ran qüv və dən 
fərq li ola raq, Va qif bu işi tək gör mə di. 
O, ar zu la dı ğı səh nə ni və ya rat dı ğı qəh-
rə man la rı re jis sor lar la şə rik li can lan dır-
dı. Onu pyes yaz ma ğa az qa la məc bur 
elə yən re jis sor Hü sey na ğa Ata ki şi yev 
“Bəxt üzü yü”nə Şə ki Dram Teat rın da 
qu ru luş ver di. Bu uğur lu iş dən ruh la-
nan Va qif Sə mə doğ lu baş qa dram əsər-
lə ri də yaz dı, səh nə yə ye ni qəh rə man-
lar gə tir di.

Şə ki dən Ba kı ya, Gənc lər Teat rı na təş-
rif bu yu ran Hü sey na ğa Ata ki şi yev se-
vim li müəl li fi ni unut ma dı. 1998-ci il də 
teat rın səh nə sin də Va qif Sə mə doğ lu-
nun “Ge ne ra lın son əm ri” pye si oy nan-
dı.

1980-ci il lə rə qə dər Va qi fi səh nə də 
iz lə yən Ra miz Hə sə noğ lu onun pyes-
lə ri nə ki no ya şa rı lı ğı bəxş et di, “Ya şıl 
ey nək li adam” və “Yu mur ta” te le vi-
zi ya ta ma şa la rı ər sə yə gə ti ril di. Va qif 
Sə mə doğ lu nu Azər bay can da mo dern 
dra ma tur gi ya nın ba ni si he sab edən re-
jis sor şairin yu bi le yi ərə fə sin də ye ni dən 
Sə mə doğ lu ya ra dı cı lı ğı na üz tut du. 

Va qif qəh rə man la rı nı çox dan uzaq 
düş dük lə ri bö yük səh nə yə o qay tar dı.

Əlliilyolgələnsevgili
Hər sə hər qo ca Ge ne ral qə bir dən çı-

xan şey pur çu əs gə rin sə si nə yu xu dan 
oya nır. Qar daş lıq mə za rın dan gə lən əs-
gər Ge ne ra lın ye rin al tı ilə üs tü – o dün-
ya ilə bu dün ya ara sın da kı kör pü sü dür. 
Ge ne ra lın əy yaş oğul nə və si və ana sı-
nın al dı ğı 27 ma nat lıq (so vet pu lu ilə!) 
çil çı ra ğın da va sı nı apa ran qız nə və si elə 
hey de yi nir, ba ba la rı nı lə nət lə yir lər. 

Bir gün Qa za xıs tan dan ata sı nın in ti-
qa mı nı al ma ğa gəl miş na mə lum qa dın 
Ge ne ra lı öl dür mək is tə di yi ni de yir. 
Oğul nə və də bir qə dər gö tür-qoy dan, 
özü ki mi əy yaş qon şu suy la məs lə hət-
ləş mə dən son ra ona kö mək et mək, ba-
ba sın dan bir də fə lik can qur tar maq qə-
ra rı na gə lir. Nə və si nin de di yi nə gö rə, 
mü ha ri bə il lə rin də on lar la ada mın ölü-
mü nə hökm ver miş qo ca Ge ne ral plan-
dan xə bər tu tub sağ qa lır.

Əl li il Qız Qa la sı nın ba şın da nar ağa-
cı bi tə cə yi ni göz lə yən Ge ne ral “Qır mı zı 
Mosk va” ətir li sev gi li si gə lən ki mi hər 
şe yi ni nə və lə ri nə və siy yət edib ge də cə-
yi ni söy lə yir. Göz lə nən sev gi li – əcəl bir 
gün gə lir və Ge ne ral ta pan ça nı ba şı na 
di rə yir.

Bitməmişmüharibə
Şər ti ola raq iki his sə yə ay rıl mış səh-

nə nin bir tə rə fin də ke çid döv rü nü ya-
şa yan və “Rams to re”u mö cü zə he sab 
edən 90-cı il lər Ba kı sı, o bi ri tə rə fin də 

isə dar ağac la rı nın qu rul du ğu, mü ha-
ri bə xo fu nun ya şan dı ğı 40-cı il lər var. 
Cəl la dın as maq dan im ti na et di yi və 
səh nə nin – za ma nın bu üzü nə qa çan 
fə ra ri əs gə rin de di yi ki mi, “bu tə rəf də 
mü ha ri bə hə lə bit mə yib”. 

Əs lin də, mü ha ri bə heç vaxt bit mə yib, 
tor paq sa va şın dan çı xan in san ya şam 
sa va şı na atı lıb. Mü ba ri zə nin miq ya sı 
da elə in san mə nə viy ya tı qə dər ki çi lib. 
İn cə post mo dern xət lə ay rı lan səh nə 
əs lin də, İkin ci Dün ya Mü ha ri bə sin dən 
qa lib çı xan nəs lin ka pi ta lizm lə mü ba-
ri zə də uduz du ğu nu gös tər mək üçün 
qu ru lub.

Tra gi ko me di ya müasir teatr da ən ak-
tual və ti pik janr dır. Hə min janr ya şa dı-
ğı mız za ma nı və in san la rı ol du ğun dan 
da ha də qiq, da ha çıl paq gös tə rir. Bu 
mə qam da Va qif Sə mə doğ lu nu Axun-
dov, Haq ver di yev ənə nə lə ri nin da vam-
çı sı, post mo dern ifa də çi si he sab et mək 
olar. 

Um ber to Eko nun de di yi ki mi, post-
mo der nizm mo der niz mə ca vab dır. 
Keç mi şi məhv et mək müm kün de yil, 
çün ki onun məh vi bi zi zül mə tə apa rar. 
Be lə olan hal da keç mi şi sa də lövh cə si nə 
yox, iro nik şə kil də ye ni dən dü şün mək 
və dərk et mək la zım dır. Va qif Sə mə-
doğ lu da keç mi şi məhv et mir, ye ni dən 
dərk edir.

Fövqəladəüçlük
Səh nə əsə ri nin uğu run da üç əsas 

kom po nent var: mətn, re jis sor və mu si-
qi. De yə cək si niz, bəs akt yor lar? Dra ma-
tur ji ma te rial güc lü dür sə, bu, re jis so run 
uğu ru nun tə mi na tı dır. Re jis so run gü cü 
akt yor se çi mi nin də qiq li yi nə və doğ ru-
lu ğu na zə ma nət dir.

Va qif Sə mə doğ lu dra ma tur gi ya sı ilk 
ba xış da gül dür mək üçün ya zı lan ko-
me di ya tə si ri ba ğış la sa da, bu əsər lə-
rin alt qa tı də rin və mü rək kəb dir. Bu na 
gö rə onun pyes lə ri ni səh nə ləş di rən də 
əsas yük re jis so run çiy ni nə dü şür. O, 
bü tün bu qat la rı əv vəl cə özü mə nim-
sə yir, da ha son ra akt yo ra ötü rür. Akt-
yor ifa sı nın yax şı alın ma sı da re jis so run 
ötür mə lə rin dən ası lı dır.

Ra miz Hə sə noğ lu əsə rin bi zim gör-
mə di yi miz qat la rı na enə bi lib. Uzun 
müd dət səh nə də gö rün mə yən Meh ri ban 
Xan la ro va nın, teat rı te le vi zi ya kar ye ra sı-
na də yi şən Di la rə Əli ye va nın, Hü sey na-
ğa Ata ki şi yev mək tə bi ni keç miş Ay şad 
Məm mə do vun, çox vaxt ikin ci plan da 
qa lan Röv şən Kə rim dux tun, sə si özün-
dən çox ta nı nan Sa bir Məm mə do vun ifa-
sı ötür mə lə rin də qiq li yin dən xə bər ve rir.

Ta ma şa çı teatr dan çı xır, akt yor oyu-
nu, re jis sor işi, səh nə tər ti ba tı ba rə də 
da nı şır və çox za man mu si qi ni unu dur. 
Ta ma şa çı bə zən hiss elə mir, hal bu ki 
on da bü tün təəs sü ra tı for ma ya sa lan 
məhz mu si qi dir. Mu si qi bi zə teatr at-
mos fe ri ni hiss et di rir, de yil mə yən söz-
lə ri çat dı rır. 

Ta ma şa nın mu si qi si ni bəs tə kar Ca-
van şir Qu li yev ya zıb. Onun me lo di ya la-
rı 90-cı il lə rin rəm zi dir, on la rı din lə mək 
ki fa yət dir ki, iyir mi il keç mi şə qa yı da-
san, o il lə rin təəs sü ra tı nı ya şa ya san.

Ra miz Hə sə noğ lu 1980-90-cı il lə rin 
ən yad da qa lan te le vi zi ya ta ma şa la rı na 
im za atıb. Dra ma turq ki mi Va qif Sə mə-
doğ lu, re jis sor ki mi Ra miz Hə sə noğ lu, 
bəs tə kar ki mi Ca van şir Qu li yev – bu 
föv qə la də üç lük da ha bir nə sil bö yüt-
mək iq ti da rın da ol du ğu nu gös tər di. 

LeylaƏLİYEVA
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Generalın 
daha bir 
səhnə yürüşüBakıda beynəlxalq 

teatr konfransı 
Noyabrın 5-6-da Bakıda Mədəniyyət və

TurizmNazirliyi,AzərbaycanMilliElm-
lər Akademiyası və Azərbaycan Teatr
Xadimləri İtifaqınınbirgə təşkilatçılığı

iləDövlətMusiqiliTeatrında“Teatrsənətininmul-
tikulturalizm-universal dəyərlər sistemində yeri”
mövzusunda III Bakı Beynəlxalq Teatr Konfransı
keçirilib.

Bu nun la bağ lı ke çi ri lən mət buat konf ran sın da 
Azər bay ca nın mə də niy yət və tu rizm na zi ri Əbül fəs 
Qa ra yev bil di rib ki, konf rans çər çi və sin də dün ya-
nın gör kəm li teatr bi li ci lə ri təc rü bə lə ri ni bö lü şə cək, 
səh nə sə nə ti nin müasir və ak tual es te tik prob lem lə-
ri ni araş dı ra caq lar. Konf ran sa dün ya nın 40-dan çox 
öl kə sin dən teatr tən qid çi lə ri, teatr ta ri xi və nə zə riy-
yə si ni araş dı ran təd qi qat çı lar, re jis sor lar, akt yor lar, 
rəs sam lar, xo reoq raf ar və me ne cer lər top la şıb lar. 
Na zir ha zır da öl kə miz də 26 döv lət, bə lə diy yə, ant-
rep riz və özəl teat rın fəaliy yət gös tər di yi ni de yib. 
O, bil di rib ki, son il lər Azər bay can da ye ni teatr tə-
si sat la rı nın ya ra dıl ma sı na xü su si diq qət ye ti ri lir: 
“On la rın ara sın da “ÜNS” ya ra dı cı lıq səh nə si ni xü-
su si qeyd et mək olar”. 

Na zir iş ğal al tın da olan Azər bay can tor paq la rın-
da məhv edil miş mə də niy yət abi də lə ri və ocaq la rı 
ba rə də mə lu mat ve rə rək, bu da ğı dı cı pro ses lə rin 
teatr sə nə ti miz dən də yan keç mə di yi ni vur ğu-
la yıb: “Er mə nis tan “Hər bi mü na qi şə lər za ma nı 
mə də ni sər vət lə rin qo run ma sı haq qın da” Haaqa 
Kon ven si ya sı nın və “Mə də ni sər vət lə rin qey ri-qa-
nu ni döv riy yə si haq qın da” Pa ris Kon ven si ya sı nın 
müd dəala rı nı ko bud su rət də po za raq Azər bay ca-
nın mə də ni sər vət lə ri ni ta la yıb. İş ğal edil miş Azər-
bay can əra zi lə rin də 927 ki tab xa na, 464 ta ri xi abi də 
və mu zey, 100-dən çox ar xeolo ji abi də da ğı dı lıb. 
Ta lan edil miş mu zey lər dən 40 min dən çox qiy mət-
li əş ya və na dir eks po nat oğur la nıb. Şu şa Döv lət 
Mu si qi li Dram Teat rı, Ağ dam və Fü zu li Döv lət 
Dram teatr la rı, elə cə də İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı qaç qın dü şüb. Bu teatr la rın yer ləş di yi 
bi na lar da ğı dı lıb, yan dı rı lıb, əm la kı ta lan edi lib”. 

Əbül fəs Qa ra yev Hey dər Əli yev Fon du nun pre-
zi den ti Meh ri ban Əli ye va nın tə şəb bü sü ilə ke çi ri-
lən bey nəl xalq təd bir lə rin Azər bay ca nı dün ya nın 
bö yük mə də niy yət mər kəz lə rin dən bi ri nə çe vir di-
yi ni qeyd edib: “Top laş dı ğı mız teatr konf ran sı da 
be lə təd bir lər sı ra sın da dır”.

Azər bay can Res pub li ka sı nın mil lət lə ra ra sı mul-
ti kul tu ra lizm və di ni mə sə lə lər üz rə döv lət mü şa-
vi ri Ka mal Ab dul la yev bil di rib ki, Azər bay can hər 
bir lə ya qət li dün ya və tən da şı üçün mul ti kul tu ral 
mə ka na çev ri lib: “Azər bay can bu gün öz mul ti-
kul tu ral hə ya tı nı, təh lü kə siz li yi ni ya ra dır və onun 
prin sip lə ri ni müəy yən ləş di rir”.

Da ha son ra Bey nəl xalq Kuk la Teatr la rı As so-
siasi ya sı nın (UNİ MA) baş ka ti bi Jak Trü do, Uşaq 
və Gənc lər Teatr la rı Bey nəl xalq As so siasi ya sı nın 
(AS Sİ TEJ) pre zi den ti İvet Har di, Bey nəl xalq Teatr 
Tən qid çi lə ri As so siasi ya sı nın baş ka ti bi Mi şel Vais, 
Bey nəl xalq Teatr Rəs sam la rı, Me mar la rı və Tex-
ni ki İş çi lə ri Təş ki la tı nın pre zi den ti Luis Yan sen, 
Bey nəl xalq Teatr Təd qi qat çı la rı Fe de ra si ya sı ida rə 
he yə ti nin üz vü Bo ris Daus sa-Pas tor çı xış edə rək 
konf ran sı yük sək qiy mət lən dir dik lə ri ni de yib lər.

Mədəniyyətşöbəsi
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Payızgəlir,əzizim,
əsilpayız.
Birazdan
saralmışyarpaqlar
töküləcəktorpağa-
bir-birqopubpayızdan.

Üşüyəcəkbarmaqlarımız
soyuqdan,ayazdan.
Küləklərin
havadauçurtduğu
qızılıyarpaqlara
bürünəcəkpayız.

Birqızılilankimi
tindən-tinəburulub,
döngədən-döngəyə
sürünəcəkpayız.

Özqızılırəngiylə
hardanbaxsan
görünəcəkpayız.
Vəyavaş-yavaş
yarpaq-yarpaq
qışındümağdivarına
hörüləcəkpayız…

***
Dostum!
Sevgisizgünlərdə
düzyoldaadamayoxuşgəlir,
Giley-güzardan,qeybətdən
Tanışüzdən,tanışsəsdən,
yoruluradamsöz-söhbətdən…
Üzündəkikədər
mənətanışgəlir!
Gözlərindəndamanqəm
çəkdiyimqəmlərsayaq!
Hərçəkilənistiqəmin
arxasındayağışgəlir…
Yağışgəlir,
yığışgedək,
qayıdaqötəngününaltına!..

Bir az da gəl dim ya xı na…

Qopdumodumdan,közümdən,
Əllərimqopdudizimdən,
Birazdaqopdumözümdən,
Birazdagəldimyaxına…

Keçdimilanlıyolları,
Daşlı-tikanlıyolları,
Bazar-dükanlıyolları-
Birazdagəldimyaxına…

Birazdaqaçdımtamahdan
Nəfsləçəkdiyimahdan;
Qurtuldumbirazgünahdan,
Birazdagəldimyaxına…

Aldandımdilə,dilçəyə,
Qocanəfsə–ağbirçəyə!
Üzçevirdimgül-çiçəyə,
Birazdagəldimyaxına…

Dünyaşirə,şirələndim,
Hərpətəkdəngirələndim.
Qəmxəlbirindəələndim,
Birazdagəldimyaxına…

Çiynimdənyükləriatdım,
Heyüzdümüzüaxına.
Addım-addımgəlibçatdım,
Birazdagəldimyaxına…

Doğmalarımdöndüyada,
Evimolduqəribada…
Dolaşıbpayi-piyada
Birazdagəldimyaxına…

İçimyalan,çölümyalan,
Budaşdərddənölümyalan.
Çatverditikdiyinqalan,
Birazdagəldimyaxına…

Gözlərimibağla,Tanrım,
Adəmolanbağlamasın!
Ağlaməni,ağla,Tanrım,
Mənibəndəağlamasın…

Axi rət

Birsəhəryuxudandurarsan,qardaş,
Bilməzsənsəhərdi,
yaaxşamçağı…
Axarsularında
yoludəyişib,
GörərsənəriyibHimalaydağı…
Yollarındasağı,
soludəyişib,
Sularınaltındaqalıbqəbirlər,
Sulardaqəbrininüstündənaxır…
Ruhundagöylərdən
qəbrinəbaxır…
Baxarsan,eləhey
gözünaxtarar…
Ammagörərsənki,
Nəbirinni-cinni,
nəbircanqalıb.
Nəbəla,nəxəta,
nədəqanqalıb...
Sulardaovulub,
əriyibhərşey,
Nəsəs,nəbirsəda,
…kiriyibhərşey.
Daşlarağacolub,
ağaclardadaş…
Sənözün-özündə
batmısan,qardaş!
Nənarağacları,
nəəncir,üzüm,
Nəalma,nəpüstə,
nəbadamqalıb.
Dünyanısubasıb,
dünyabirada,
Bukiçikadada
təkAdəmqalıb…

Adanınköksündəsevgiçatları…
NəHəvvagörünür,nəövladları…

Çiy nim də ta but gə zi rəm

Alışdımtəkdaşımağa,
Çiynimdəyükdaşımağa.
Yeryoxbirtükdaşımağa-
Çiynimdətabutgəzirəm.

Dolaşıramdağı-daşı,
Nəzər,nəyaqutgəzirəm.
Düyün-düyünyollarımı
Aça-açaoxuyan,bir
Kökdəndüşmüşudgəzirəm-
Çiynimdətabutgəzirəm.

Gəzirəmdördbirtərəfi
Bilmirəm,yolumharadı?
Çəkirmənisirrtərəfi…
Ölümügördümdeyəsən,
Görəsənolumharadı?

Suyunadodaqdəyməmiş,
Köksünəayaqdəyməmiş,
Sinəsinəoxdəyməmiş
Gözdənuzaqyurdgəzirəm-
Çiynimdətabutgəzirəm.

Dördyanameydansulayan,
Səsiruhumudalayan,
Axirətdeyibulayan
YalqızqalmışQurdgəzirəm-
Çiynimdətabutgəzirəm.

Balalarçiçəkdoğulur,
Güldoğulurbalalar.
Balalargöyçəkdoğulur.
…quldoğulurbalalar.
Torpaqdanaltundoğulur,
Daşlardanyaqutdoğulur.
Nədənsəşairdoğulan
Çiynimdətabutdoğulur.

Çoxgöynətdiürəkməni,
Dərdsizürəyəqurddüşər…
Silkələmə,fələk,məni-
Çiynimdəkitabutdüşər!..

Bir az da sev dim sə ni...
dostum Cavidə

Dağçayınınönündə
Axarsularabaxdım.
Qoşulubgöysulara
Sularaxdıqcaaxdım…
Yenəyadımadüşdün,
Xatirə-xatirəsən
Gözlərimdənötüşdün.
Pıçıldayıbadını
Axarsularatutdum.
Birazdasevdimsəni,
Ammabirazunutdum…

Kirələrdədolaşdım
Küçə-küçə…şəhəri.
Yuxusuzgözləaçdım
Neçə-neçəsəhəri…
Kimsəm,arxamolmadı,
Başımüstəbirsınıq,
Biruçuqdamolmadı…
Təkpencəkdəkeçirtdim
Qarlı,şaxtalıqışı.
Sərtşaxtada,soyuqda,
Ayazdasevdimsəni-
Birazdasevdimsəni…

Tanıtdımmənsevgimi,
Yola-rizətanıtdım.
Qısıldımtəksevgimə,
Çölə,düzətanıtdım.
Birazdasevdimsəni,
Ammabirazunutdum…

Egeysahillərində
Tənharuhundolaşır,
Bir-birinəqaynaşır.
Gömgöyləpələrcoşur,
Birvaxtsızayrılığa
Qəribtürkülərqoşur.
Göynərruhunahopur,
Xatırlaya-xatırlaya
Sahildədolaşıram…
İçimdənbirahqopur.
Dərindənnəfəsalıb
Birudumhavauddum,
Birazdasevdimsəni,
Ammabirazunutdum…

Aramlayağışyağır,
Üstüm-başımislanıb.
Sinədaşınislanıb,
Daşheykəldənboylanıb
Baxırsanfağır-fağır…
Arxamcasuatardın,
Kövrəkgözlərinoan
Doluxsunubdolardı.
Bəlkədəyağışdeyil,
Yağanhəmənsulardı…
Başımüstədolaşan
Kövrək,qəribbuluddun…
Birazdasevdimsəni,
Ammabirazunutdum…

Təskinlik
Za man ke çir,
Ya man ke çir…
Min də fə de yil miş, çey nən miş, sür tül müş bu bir cüt ba ya ğı mis ra da kı acı hə qi qə tin da dı 
də yiş mir ki, də yiş mir.
Təx mi nən bir il bun dan əv vəl Əmir can da kı köh nə ya zı-po zu la rı mın ara sın da içi şeir do lu 
bir ya şıl qov lu ğa rast gəl dim. Am ma o qov luq da kı şeir lər mə nim özü mün yox, köh nə dos-
tum Za kir Fəx ri nin idi.
O qov luq da Za ki rin mə nə yaz dı ğı 21 ap rel 1972-ci il ta rix li bir mək tu bu da var dı.
O mək tub dan da, o şeir lər dən də doğ ma və uzaq yet mi şin ci il lə rin ha va sı üzü mə dəy di.
O vaxt baş ve rən ha di sə lə rin bir ço xu nu in di unut sam da, Za ki rin bu qov lu ğu mə nə har da 
ver di yi ni də qiq bi li rəm. Fi lar mo ni ya nın ba ğın da. Qa la di va rı nın böy rün də ki «Zül fü nün 
çay xa na sı»n da.
Və o vaxt ən azı üç rəh mət lik dos tu mu zun da ya nı mız da ol du ğu na heç bir şüb həm yox du: Ha-
cı nın, Ağa nın, Vi da di nin…
Za kir o vaxt tək cə ca van şair de yil di, həm də ca van aşiq idi. Və aşiq ol du ğu qız da öz gə si de yil di, 
son ra lar onun ömür-gün yol da şı olan Zi bey də xa nım idi.
Mək tu bun da, sev di yi nə qo vuş ma sa, in ti har edə cə yi ni ya zan, bu na tək cə özü nü yox, sev di yi o 
ya zıq qı zı da inan dı rıb zar-zar ağ la dan o ca van şairin şeir lə ri nin ço xu ölüm dən, ay rı lıq dan ol sa 
da, ürə yi ya şa maq, ya zıb-ya rat maq, şeir lə ri ni çap elət di rib «a dam ara sı na çı xar maq» ar zu suy la 
do luy du. Və bu gün alt mış ya şı ta mam olan əziz dos tum Za ki rin on da hə lə bü tün öm rü qa baq-
day dı; ye ni-ye ni şeir lə ri və tər cü mə lə riy lə, se vin ci və kə də riy lə, qa zan cı və it ki lə riy lə…
…Bir il bun dan qa baq o şeir do lu ya şıl qov luq haq qın da mən Za ki rə bir söz de mə dim.
Çün ki on da mə nim ağ saç lı dos tum öz öm rü nün ən bö yük fa ciəsi ni ya şa yır dı. Oğul da ğı nın, 
o dəh şət li it ki nin ağ rı sı nı, bir an lı ğa da ol sa, nəy lə sə ovut maq, ki rit mək müm kün de yil di.
Am ma bu gün Za ki rin alt mış ya şı na mən onun az qa la qırx il bun dan əv vəl yaz dı ğı bu şeir-
lər dən bir ne çə si ni hə diy yə elə mək is tə dim. Çün ki heç bi ri miz dər də şə rik ol maq da, baş qa-
sı na təs kin lik ver mək də Za ki rin ta yı-bə ra bə ri ola bil mə rik. Qoy bu gün alt mış yaş lı Za ki rə 
də iyir mi yaş lı Za kir özü təs kin lik ver sin…
                    Ra miz RÖV ŞƏN 
               2008-ci il     

Dünyanı su basıb,  
     dünya bir ada,
Bu kiçik adada 
 tək Adəm qalıb...



– Ni za mi müəl lim, 2002-ci il də 
qə bul olun muş “Döv lət di li haq-
qın da” qa nu na 2011-ci il də əla və 
və dü zə liş lər edil di. Siz cə, bu-
nun la möv cud boş luq lar ara dan 
qal dı rıl dı mı?
– “Azər bay can Res pub li ka sın da 

Döv lət di li haq qın da” qa nun on ilə 
ya xın fəaliy yət gös tər di. Onu da de
yim ki, döv rün xü su siy yət lə ri ni nə
zə rə al saq, ilk qə bul olun muş qa nun 
ki fa yət qə dər əhə miy yət li qa nun idi. 
O za man par la men tin Mə də niy yət 
Ko mis si ya sın da iş çi qru pu ya ra dıl dı, 
mən də iş çi qru pu nun səd ri ol dum. 
Dil çi lər, ya zı çı lar, mə də niy yət xa dim
lə ri qa nu nun ər sə yə gəl mə si üçün 
ça lış dı lar. Am ma müəy yən müd dət 
son ra gör dük ki, üs tün cə hət lə ri ilə 
ya na şı qa nu nun ça tış maz lıq la rı da 
var. Bu na gö rə qa nun ye ni dən iş lən di 
və bir ne çə il əv vəl “Döv lət di li haq
qın da” ye ni qa nun qə bul olun du.

Bi rin ci qa nun qə bul olu nan da bə
zi həm kar la rım Azər bay can di li ni 
qo ru maq, Azər bay can di li nin öl kə
də döv lət di li ki mi xü su si möv qe yi
ni tə min et mək ba rə də qal dır dı ğı mız 
id diala ra eti raz elə di lər. De di lər, bəs 
baş qa dil lə rin və ziy yə ti ne cə ol sun? 

Tə bii, Azər bay can di li döv lət di li dir
sə, bu ba rə də par la ment qa nun qə bul 
edib sə,  baş qa dil lə rin xət ri nə də yə cək 
bir şey ax tar ma ğa lü zum gör mü rəm. 
Qa nun da di gər dil lər lə bağ lı xü su si 
müd dəala ra da eh ti yac yox dur. Am ma 
Kons ti tu si ya mız dan irə li gə lən müəy
yən müd dəalar, əl bət ə, qa nun da 
öz ək si ni ta pıb. Azər bay can da is tə
ni lən dil də da nış maq, is tə ni lən dil də 
ün siy yət sax la maq azad və sər bəst dir. 
Bu, dün ya nın hər ye rin də be lə dir. Elə 
döv lət lər var, ora da in san la rın şüuru 
bi zim kin dən bir qə dər fərq li dir. Öz təc
rü bə mə əsa sən de yim ki, Pa ris də adi 
məişət zə mi nin də, mə sə lən, ye mək xa
na da, res to ran da in gi lis di lin də nə sə 
so ru şan da ça lı şır lar ca vab ver mə sin lər.

Fran sa da bu, da ha çox öz dil lə ri nə hör
mət dən irə li gə lir. Elə öl kə lər də var, bu, 
hör mət dən çox id dialar dan, sub yek tiv 
hiss lər dən və baş qa mil lət lə rə yu xa rı dan 
aşa ğı bax maq dan qay naq la nır. İkin ci 
nüans xal qı mı za ta mam yad dır. Am ma  
di li mi zin biz də mə nə vi qü rur do ğur ma
sı, hət a si ya siideolo ji qü rur do ğur ma sı 
da va cib dir, bu na eh ti yac var. Odur ki, 
biz qa nu nu ikin ci də fə iş lə yib ye ni qa nun 
şək lin də qə bul edən də bu cür mü za ki rə 
və mü ba hi sə lər or ta ya çıx ma dı.

Əl bət ə, Azər bay can çox mil lət
li öl kə dir, biz mul ti kul tu ra lizm dən 
da nı şı rıq, bu, bi zim döv lət si ya sə ti
mi zin tər kib his sə si dir. Az say lı xalq
la rın, mil li az lıq la rın dil lə ri də Azər
bay can da bö yük bir mə də niy yət 
ha di sə si ki mi qo ru nur. Azər bay can 
bey nəl xalq dil lə rə qar şı hə mi şə açıq
dır. Bu gün Azər bay can da dün ya nın 
in ki şaf et miş dil lə ri nin ha mı sı təd ris 
olu nur, in gi lis di lin də təh sil apa rı lır.

Am ma “Döv lət di li haq qın da” qa nun 
qə bul edən də biz bi rin ci növ bə də Azər
bay can di li nin möv qe yi ni nə zə rə al dıq. 
Öl kə miz də baş qa dil lə rin sər bəst li yi də 
qo ru nur, an caq bu sər bəst lik döv lət di
li nə xə ləl gə tir mə mə li dir. Son il lər Azər
bay can di li döv lət di li ki mi öz nü fu zu nu 
xey li bər qə rar edib. Bir hal da ki bu gün 
bi zim or du muz Azər bay can di lin də – 
döv lət di lin də da nı şır, bu nun özü ar tıq 
bö yük nailiy yət dir. Rus di lin də təh sil 
ve rən or ta təh sil müəs si sə lə ri miz də var, 
an caq rus di li Azər bay can da döv lət di li 
de yil. Rus di li müəy yən ənə nə əsa sın da 
ya şa yır və ona qar şı xü su si bir in kar çı 
möv qe yox dur. İn gi lis di li isə ye ni, qlo
bal la şan dün ya nın ça ğı rı şı ki mi gə lib. 
Cə miy yə ti miz də, döv lə ti miz də bu mə
sə lə də həs sas lıq nü ma yiş et di rir. Azər
bay can di li nin döv lət di li ola raq nü fu zu 
qo ru nur, ey ni za man da bey nəl xalq dil
lə rə mü na si bət də müs bət dir.

Bi zim dil lə bağ lı döv lət si ya sə ti
miz var, ümum mil li li der Hey dər 
Əli ye vin söy lə di yi ki mi, “Azər bay
can di li nin sı xış dı rıl ma sı he sa bı na 
heç bir dil Azər bay ca na da xil ola 
bil məz”. Sa də cə, dün ya nın tər kib 
his sə si ol du ğu mu za, dün ya ün siy
yə tin də iş ti rak dan bo yun qa çır ma dı
ğı mı za gö rə baş qa dil lə rə də la zı mi 
hör mət bəs lə yi rik.

– Pre zi dent İl ham Əli ye vin Sə-
rən ca mı ilə 150 cild lik “Dün ya 
ədə biy ya tı ki tab xa na sı”nın tər-
cü mə və ça pı, elə cə də Na zir lər 
Ka bi ne ti ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi nin ya ra dıl ma sı və fəaliy yə-
tə baş la ma sı ilə ya na şı, tər cü mə 
sa hə sin də bir sı ra mən fi hal lar 
da var. Kom mer si ya ma ra ğın dan 
və işə qey ri-pro fes sional mü na-
si bət dən do ğan, na şı tər cü mə 
işi və pə ra kən də ki tab ça pın dan 
iba rət mən zə rə göz önün də dir. 
Tər cü mə sa hə sin də ki möv cud 
və ziy yə ti siz ne cə də yər lən di rir-
si niz?

– Fik rim cə, tər cü mə nin və ziy yə ti o 
qə dər də pis de yil. Am ma hiss edi rik 
ki, möv cud və ziy yət bi zi qa ne et mir. 
Çün ki in ki şaf edən Azər bay can mə
də niy yə ti, el mi var, be lə olan hal da 
biz tər cü mə dən da ha çox şey göz
lə yi rik. Bəl kə 2030 il əv vəl tə ləb lər, 
id dialar bu qə dər yük sək de yil di. 
İn di Azər bay can müs tə qil öl kə dir, 
bu gün or ta mək təb lər də rus di li ni 
bi lən lə rin sa yı aza lır, in gi lis di li nə 
ma raq da ha bö yük dür. An caq eti
raf edək, in gi lis di li o həd də de yil 
ki, gənc li yi miz Şeks pi ri  ori ji nal dan 
oxu sun.

Tər cü mə nin bi rin ci funk si ya sı cə
miy yə ti dün ya ədə biy ya tı, mə də
niy yə ti və ic ti mai fik riy lə ta nış et
mək dir. İkin ci si, tər cü mə is tə ni lən 
di lin in ki şa fı na yar dım çı olur. Məhz 
tər cü mə sa yə sin də He gel, Kant, 
Şeks pir, Fer di nand de Sö sür sə viy
yə sin də dü şü nü rük. Bu na gö rə də 
dün ya nın bö yük, lap elə or ta sə viy
yə li ədə bi ha di sə lə ri də di li mi zə tər
cü mə olun ma lı dır.

Tər cü mə Mər kə zi bir müd dət Ya zı çı
lar Bir li yi nin tər kib his sə si ki mi fəaliy yət 
gös tər di və xey li də iş lər gör dü. “Xə zər” 
jur na lı nı xü su si vur ğu la maq is tər dim. 
Bun dan son ra isə Mər kəz da ha sə viy yə
li şə kil də və da ha ge niş miq yas da ça lı
şa caq. Həm də tək cə bə dii ədə biy yat sa
hə sin də yox, el mi, pub li sis tik ədə biy yat, 
rəs mi sə nəd for ma la rı nın müəy yən ləş
mə si is ti qa mə tin də xey li iş lər gö rə cək. 

Mər kə zin rəh bə ri Afaq Mə sud həm 
ya zı çı, həm zi ya lı ola raq bu iş lə ri 

də rin dən bi lən adam dır. Tər
cü mə Mər kə zi ça lı şa caq həm 
tər cü mə ilə məş ğul ol sun, 

ən müx tə lif sa hə lər üz rə 
tər cü mə çi lər ye tiş dir sin, 
on la rın fəaliy yə ti ni ma

raq lan dır sın, is ti qa mət 
ver sin, həm də müəy

yən koor di na si ya işi 
apar sın.

Mən dü şün
mü rəm ki, 

sər bəst tər
c ü  m ə  n i n 
q a r  ş ı  s ı 
alı na caq, 

bu na eh ti yac da yox dur. İs tə ni lən is
te dad lı adam dün ya ədə biy ya tın dan 
nü mu nə lər tər cü mə edə cək, bir alim 
öz ix ti sa sı na uy ğun el mi əsə ri di li mi
zə çe vi rə cək. Ola bil sin, heç Tər cü mə 
Mər kə zi ilə məs lə hət ləş mə yə cək. Hə
min tər cü mə lər key fiy yət li də ola bi
lər, key fiy yət siz də. Am ma Mər kə zin 
nü fu zu elə bö yük ol ma lı dır ki, əli nə 
qə ləm alıb tər cü məy lə məş ğul olan 
kəs həm Mər kə zin ya rat dı ğı təc rü bə
dən ya rar lan sın, həm də bil sin ki, tər
cü mə məhz bu sə viy yə də ol ma lı dır. 
O sə viy yə ni isə Mər kə zin mü tə xəs
sis lə ri müəy yən et mə li dir lər.

Ba kı da çox lu say da tər cü mə kon
tor la rı fəaliy yət gös tə rir, sə nəd lər, 
mə qa lə lər tər cü mə olu nur. Mən 
özüm də bir mə qa lə ni rus, ya in gi lis 
di li nə tə lə sik tər cü mə et mə li olan
da kon tor la ra üz tu tu ram. Bi li rəm, 
sə viy yə o qə dər yük sək de yil... Tər
cü mə Mər kə zi kon tor lar da olu nan 
tər cü mə lə rin key fiy yə ti ni yox la yıb, 
on la ra li sen zi ya ve rə bi lər. Bu, Mər

kə zin öz işi ni la yi hə gü cün də, yə ni 
dü şü nü lən sə viy yə də qur ma sın dan 
ası lı dır. İş yax şı qu ru la caq, yax şı 
mü tə xəs sis lər yı ğı şa caq, yax şı bir 
Mər kəz ya ra na caq sa  mən əmi nəm 
ki, be lə ola caq  Azər bay can da tər cü
mə fəaliy yə ti ora da cəm lə şə cək. 

Onu da qeyd edim ki, bu mə sə lə
də yal nız Afaq Mə su dun is te da dı və 
ida rə çi lik qa bi liy yə ti rol oy na mır, 
həm də bir po ten sial ol ma lı və hə min 
po ten sial hə rə kə tə gə ti ril mə li dir. Bu, 
o qə dər sa də iş de yil ki, bir aya, iki 
aya ba şa gəl sin. Am ma mən la yi hə
nin uğur lu ola ca ğı na ina nı ram.

– Tez-tez səs lə nən fi kir lər dən bi ri 
də müasir ədə biy ya tın dərs lik lə-
rə ye tər li qə dər da xil edil mə mə-
si dir. Siz cə, müasir im za lar, ədə-
bi pro ses dərs lik lər də öz ək si ni 
la yi qin cə ta pır mı?
– Bu, bi zim ən ağ rı lı ye ri miz dir. Dərs

lik üzə rin də iş lə yən də biz yal nız ədə bi 
pro se si de yil, bö yük təc rü bə ni də nə zə rə 
alı rıq. Klas sik ədə biy yat da Ni za mi, Fü
zu li, Nə si mi, on lar dan əv vəl Də də Qor
qud, da ha son ra Ko roğ lu, lap elə Sə məd 
Vur ğu na qə dər prob lem yox dur. Am ma 
müasir ədə biy ya tın dərs lik lər də təm sil 
olun ma sı mə sə lə sin də əsas çə tin lik aşa ğı 
si nif ər də dir. Çün ki aşa ğı si nif ər də yaş 

sə viy yə si nə uy ğun luq tə
ləb olu nur. 

İn di bi zim ya zı çı la rı mız qu rul tay
lar da, adi gö rüş lər də id dia edir lər ki, 
müasir ədə biy yat  çox vaxt da öz ad
la rı nı çək mir lər, öz ya ra dı cı lıq la rı nı 
de mir lər, am ma nə ti cə eti ba ri lə müasir 
ədə biy yat de yən də öz lə ri ni nə zər də 
tu tur lar  dərs lik lə rə sa lın mır. Dərs lik 
müəl lif ə ri də de yir lər ki, uşaq la rın yaş 
sə viy yə si nə uy ğun, müasir dü şün cə ni 
ifa də edən pe da qo ji əhə miy yət li ədə
biy yat ta pa bil mi rik. Tən qid çi lər bö yük 
ya zı çı la rın ad la rı nı çə kir, de yir lər ki, ni
yə on la rın əsə ri or ta mək təb dərs lik lə
rin də yox dur. Axı, on la rın or ta mək təb 
şa gird lə ri nə uy ğun əsər lə ri yox dur... 

Mə sə lən, Yu sif Sə mə doğ lu nun 
Azər bay can da bö yük səsküy do
ğur muş “Qətl gü nü” ro ma nı or ta 
mək təb də təd ris olun mur. Yu si fin 
is te da dı na kim nə de yə bi lər? Ya xud 
Va qif Sə mə doğ lu nun han sı şeiri ni 
or ta mək təb dərs li yi nə sal maq olar?  
Di gər gör kəm li ya zı çı la rı mız var, bi
zim ədə biy ya tı mı zın ha di sə lə ri dir, 
on la rın ya ra dı cı lı ğı ali mək təb lər də, 
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fi lo lo gi ya fa kül tə lə rin də təd ris olu
nur, am ma or ta mək təb proq ra mın
da yer al mır. Bu ra da mə sə lə dərs lik 
müəl lif ə rin də de yil, hə min əsər lə
rin özün də dir.

Müasir ədə biy ya tın öy rə nil mə si 
da ha çox si nif dən xa ric oxu da nə zə
rə alın ma lı dır. Bü tün sin fə oxu dul
ma sı və öy rə dil mə si müm kün ol ma
yan bə dii əsər lər var. Ədə biy ya tın 
təd ri sin də hər şey konk ret proq ra
ma gö rə müəy yən lə şir. Çox təəs süf 
ki, son za man lar təh sil dən, mək təb
dən da nı şan da biz müəl lim fak to ru
nu kə na ra qo yu ruq. Müəl lim özü də 
bö yük ha di sə dir. Müəl lim nor ma tiv 
proq ram la ya na şı, şa gird lə fər di iş
lə mə li, şa gir din is te da dı na, qa bi liy
yə ti nə uy ğun ədə biy yat seç mə li dir.

Mən elə öz ailəm də, öv lad la rım
da mü şa hi də et mi şəm ki, ye ni nə sil 
bə dii ədə biy ya ta az ma raq gös tə rir. 
Hal bu ki ədə bi zövq mək təb də for
ma la şır, əgər uşaq 78ci si nif ər dən 
oxu ma ğa baş la mır sa, son ra bu, fak
ti ki müm kün ol mur. Ali mək təb, iş 
və sü rət lə də yi şən dün ya bu na im
kan ver mir.

– Mü tə xəs sis lər, ədə biy yat şü-
nas lar döv rü müz də uşaq ədə-
biy ya tı nın zəif in ki şa fın dan, 
uşaq ədə biy ya tı nü mu nə lə ri-
nin az lı ğın dan da gi ley lə nir-
lər...

– Səs lə nən irad lar la ra zı yam, 
uşaq ədə biy ya tı nın 

la zı mi şə kil də 

in ki şaf et di yi ni söy lə mək yan lış lıq 
olar. XX əs rin əv vəl lə rin də bö yük 
mü tə fək kir Əli bəy Hü seyn za də 
Ab bas Səh hə tin uşaq şeir lə ri ni tən
qid edir, pri mi tiv sa yır dı. İn di biz
də də iki cür ya naş ma var. Bir qrup 
de yir ki, Sa bi rin, Səh hə tin, Mir va rid 
Dil ba zi nin “Uşaq və buz”, “A quş
lar”, “Gəlgəl, a yaz gün lə ri” ki mi 
uşaq şeir lə ri təd ris olun ma lı dır. Di
gər qrup isə bu nun əley hi nə çı xır ki, 
müasir şə rait də bu şeir lər uşaq la rı 
qa ne et mir. Bəs hə min şeir lər dən 
im ti na et sək, uşaq la ra nə öy rə də cə
yik? Bax, bu ra da tə zad lı və mü rək
kəb və ziy yət or ta ya çı xır. 

– Söz ya ra dı cı lı ğı möv zu su na 
to xun maq is tər dik. Nə si mi adı-
na Dil çi lik İns ti tu tu nun mü tə-
xəs sis lə ri qə ze ti mi zə ver dik lə ri 
mü sa hi bə lər də de yir lər ki, ye ni 
sö zü dil çi ya rat ma ma lı dır, bu 
mis si ya ya zı çı və şair lə rin üzə ri-
nə dü şür. Ya zı çı, şair ye ni söz ya-
rat sa, alın ma söz lə rin qar şı sı na 
sədd çək mək olar...

– Bu gün Azər bay can di li əv vəl ki 
onil lik lər dən fərq li ola raq nə bə dii, 
nə də el mi üs lu bun yox, məhz pub
li sis ti ka nın he sa bı na in ki şaf edir. Bu 
gün biz ya zı çı dan, alim dən da ha çox, 
jur na list dən tə zə söz göz lə yi rik. Göz
lə yi rik yox, ye ni sö zü elə on lar ya ra
dır lar. Mət buat, te le vi zi ya, qə zetjur
nal söz ya ra dı cı lı ğın da ön də du rur. 
Di li miz də ən çox ora da in ki şaf edir, 
dil po zun tu la rı da ən çox ora da mü
şa hi də olu nur. Ha ra da in ki şaf, ax ta rış 
var, ora da səhv lər də var.

Bu gün dün ya nın ha ra sın da bir 
an la yış mey da na çı xır sa, onu azər
bay can ca ifa də et mək la zım gə lir. 
Gün lə rin bir gü nü “Euro vi sion” 
sö zü hə ya tı mı za da xil ol du. Əv
vəl cə söz ne cə var elə ve ril di, nis
bə tən sis tem li dü şü nən lər sö zü 
“Av ro vi jin”, son ra “Av ro vi zi yon”, 
“Av ro vi zi ya” ki mi yaz dı lar. Son da 
“Av ro gö rün tü” kəşf olun du. İn di 
mət buat da bu va riant la rın ha mı sı 
iş lə nir. Bu cür söz lər ay da bir də fə, 
həf tə də bir də fə yox, bəl kə hər gün 
ya ra nır. 

Be lə çox va riant lı lı ğı di li mi zin 
ta ri xi ta le yi müəy yən ləş di rib. Biz 
ey ni bir an la yı şı ədə bi di li miz də 
üç söz lə ifa də edi rik – ey nək, çeş
mək və göz lük. Şi fa hi nit qi miz də 
isə bun la rın heç bi ri ni iş lət mir və 
“oç ki” de yi rik. Bu, dil tə fək kü rü
nün müəy yən ləş dir di yi, ya şa dı ğı
mız mə də ni dil arealı nın ya rat dı ğı 
prin sip lər dir. 

Fik rim cə, dil mə sə lə lə ri bi rin ci 
növ bə də mət buatı mız da mü za ki
rə edil mə li, nəyi et mə li ol du ğu muz 
mət buat da həl li ni tap ma lı dır. El mi 
üs lu ba gə lən söz, an la yış müm kün 
qə dər ori ji nal da kı ki mi sax la nır. O ki 
qal dı ya zı çı və şair lə rin di li nə, mən 
cə sa rət lə de yə bi lə rəm ki, son onil
lik lər də ya zı çı la rı mız ye ni söz ya
rat ma yıb lar. Ya zı çı di lin də müəy yən 
dövr ər zin də ye ni söz lər, mo del lər 
ya ra nır, son ra ke çir ic ti mai üs lu bun, 
pub li sis ti ka nın ix ti ya rı na. İc ti mai üs
lub da ya zı çı da iş ti rak edir, alim də, 
jur na list də. Bu na gö rə ha zır da söz 
ya ra dı cı lı ğın da pub li sis ti ka ön də dir.

Ümu miş lək söz lər tər cü mə olu na 
bi lər, am ma ter min lər tər cü mə edil
sə də, uzu nö mür lü ol mur və ye ni dən 
ori ji na la qa yı dış baş ve rir. Bir vaxt lar 
di li mi zə bir “kreativ” sö zü gəl di, 
onu tər cü mə et mə yə cəhd gös tər di
lər. Bu, təx mi nən bir in san sə viy yə
sin də pas sionar lıq, qa bi liy yət, di ri
baş lıq, pro ses lər dən baş çı xar maq, işi 
məh sul dar gör mək – bü tün bu an la
yış la rı özün də cəm lə yə bi lən söz dür. 
Ona qar şı lıq tap maq olar, am ma o 
qar şı lıq iş lən mə yə cək. Çün ki bey nəl
mi ləl lə şən dün ya da mil li söz ax ta rı şı 
uğur suz nə ti cə lə nir. 

İn di bir dün ya di li tə fək kü rü ya
ra nıb, dil tə fək kü rü ad la nan ha di sə 
ar tıq dün ya tə fək kü rü dür. Mil li dil 
tə fək kü rü sə viy yə sin də dü şü nən də 
elə bil şə hər dən ge dib kənd də is ti
ra hət edir sən. 

– Bu ya xın lar da “Ki ne ma toq ra fi ya 
haq qın da” qa nun mü za ki rə olun-
du. Mə də niy yət na zi ri nin müavi ni 
Əda lət Və li yev qa nu nun müasir 
stan dart la ra ca vab ver mə di yi ni bil-
dir di. Fik ri ni öl kə də key fiy yət li 
ki no qur ğu la rı nın yox lu ğu və xa-
ric dən ol duq ca ba ha qiy mə tə gə ti-
ril mə si ilə izah et di. Azər bay can da 
ki no işi ilə bağ lı ma te rial la rın id xa-
lı na tət biq olu nan ver gi və göm rük 
rü su mu nun ləğ vi gün dəm də dir mi?

– Mə də niy yət lə, xü su sən in cə
sə nət və ya ra dı cı lıq la bağ lı qa nun 
qə bul et mək çox çə tin dir. Çün ki bu 
sa hə də is te dad iş lə yir, onu qa nun la 
ida rə et mək müş kül dür. “Ki ne ma
toq ra fi ya haq qın da” qa nun ki fa yət 
qə dər hər tə rəf i və yax şı qa nun dur. 
Am ma son il lər bu sa hə də ya şa nan 
müəy yən ha di sə lər, mü ba hi sə lər, 
təş ki la ti prob lem lər tə sir siz ötüş
mə di. Ki no çə kə ni miz, ki no qar şı
sın da mə su liy yət da şı yan ada mı
mız ge dib si ya sət lə məş ğul olur, 
ki no da qa lır or ta da. Ya ra dı cı şəxs
lər haq da qa nun da məhz bu nüans 
nə zər də tu tu lur, ya ra dı cı şəxs bü
tün gü cü nü öz sa hə si nə həsr et mə
li dir. Məh du diy yət yox, mə su liy yət 
ol ma lı dır.

Sse na rist de yir, yax şı re jis sor yox
dur, re jis sor de yir, yax şı sse na rist 
ta pıl mır. İki si birbi ri nə rast olan da 
de yir lər akt yor ça tış mır. Axır da bir
tə hər birbi ri lə ri ni ta pan da de yir lər 
tex ni ka yox dur. Tex ni ka isə hə qi qə
tən yox dur...

 Əs lin də, ki no ilə bağ lı ay rı ca qa
nu na eh ti yac gör mü rəm, sa də cə 
möv cud qa nun la ra əla və və dü zə
liş lər olun ma lı dır. Yer li mü tə xəs sis
lə rin söz lə ri nə gö rə, öl kə yə gə ti ri lən 
tex ni ka ver gi və göm rük rü sum la
rın dan azad edil sə, tex ni ka və mü tə
xəs sis gə ti rə, təx mi nən 510 il son ra 
həm yax şı ki no çə kib xa ri cə çı xa ra, 
həm də da ha son ra bu rü sum la rı 
ödə yə bi lə rik.

Əgər göm rük rü sum la rın dan 
azad et mə Azər bay can ki no su na 
xe yir ve rə cək sə, ki no iş çi lə ri bu cür 
gü zəşt əl də edə cək lər; yox, bu, sa də
cə bir ne çə il baş gir lə mək va si tə si
dir sə, biz bu na ra zı ol ma ya cağıq.

– Bil di yi miz ki mi, xa ri ci film və 
ve ri liş lər döv lə tin müəy yən et di-
yi dil nor ma la rı na uy ğun dubl-
yaj olun ma lı dır. Ha zır da dubl yaj 
za ma nı dil nor ma la rı na nə də rə-
cə də riayət olu nur?
– Ma raq lı dır ki, döv lət di li haq qın

da sə nəd lər də bu mə sə lə bi rin ci yer
də da ya nır. Çün ki ki no, bə dii film, 
te le vi zi ya film lə ri hər şe yə  in san la
rın dün ya gö rü şü nə, mə də niy yə ti nə, 
xü su si lə di li nə bö yük tə sir gös tə rir. 
Gənc lik də di li mi zi ki tab lar dan çox 
ki no dan öy rə nir. Bu na gö rə də tər
cü mə lə rin mü kəm məl li yi üzə rin də 
xey li vaxt dır iş ge dir.

Uzun il lər biz film lə ri rus di lin
dən tər cü mə et mi şik, bu işə pe şə kar 
ya zı çı lar töh fə ve rib lər. İn di əsas 
prob lem in gi lis di lin dən tər cü mə
də or ta ya çı xır. Xü su si lə də fil min, 
can lı dialoq və da nı şıq la rın tər cü
mə sin də. Onu da nə zə rə al maq la
zım dır ki, Ame ri ka film lə ri bi zim 
dil tə fək kü rü mü zə uy ğun de yil. 
Sö yüş lə rin həd dihü du du yox dur, 
tər cü mə edən də isə gü lünc bir şey 
alı nır. Ya xud rep li ka lar uy ğun gəl
mir, çün ki bi zim di li miz də elə söz 
ta pıl mır. Mü tə xəs sis lər də bil mir lər 
nə et sin lər. “Yax şı, yax şı, yax şı” de
mək dən dubl yaj akt yor la rı be zib lər, 
ya xud rus di lin dən tər cü mə də “sey
ças” ye ri nə nə qə dər “in di” de mək 
olar? Hə tə rənpə tə rən bir dil əmə lə 
gə lib. Bu da men ta li tet uy ğun suz lu
ğu nun nə ti cə si dir. 

Uzun il lər da nı şıq di li ya zı di li
nin tə si ri al tın da olub. İn di ək si nə, 
mət buata ba xan da gö rür sü nüz ki, 
ya zı lı dil da nı şıq di li nin tə si ri al tın
da dır. Çün ki müasir dün ya da nı şan 
dün ya dır. Bu gün or ta mək təb lər də 
in şa, gö zəl xət an la yış la rı sı ra dan 
çı xır. Da ha çox şi fa hi dü şün cə üzə
rin də məş ğul olu ruq, şi fa hi di lin də 
mə na lıməz mun lu ol ma sı na ça lı
şı rıq. Mü kəm məl or foq ra fi ya lü ğə
ti miz var, biz ya zı sı ki fa yət qə dər 
sə viy yə li olan xal qıq. Am ma va hid 

or foepi ya lü ğə ti miz yox dur, sö zün 
düz gün tə ləf ü zü nü bil mi rik. Ya
zı ya zan da çox asan lıq la ağ lı mı za 
gə lən söz lər da nı şıq da unu du lur. 
Şi fa hi dil də öz sö zü müz yox, rus 
söz lə ri bi zim nitq əx la qı mı za nü fuz 
edib.

Tər cü mə Mər kə zi nin və Ter mi no
lo gi ya Ko mis si ya sı nın əsas iş lə rin
dən bi ri də bu dur ki, hər il mət buat
da ya ra nan ye ni söz lə ri ic ti maiy yə tə 
təq dim edib iza hı nı ver sin lər. Sö zə 
qar şı ak tiv, fəal mü na si bət gös tə ril
sin.

– Teatr və ki no di li də tez-tez tən-
qid olu nur.
– Teatr, ki no yal nız dil ha di sə si 

de yil, həm də in cə sə nət dir. Bir vaxt
lar teatr şi fa hi di lin in ki şa fın da mü
hüm rol oy na yıb. Bu gün o məh sul
dar lıq yox dur.

Teatr di li mi zin əsas nöq sa nı pa fo
sa həd din dən ar tıq yer ve ril mə si dir. 
Gör kəm li rus dil çi lə rin dən bi ri de
yib ki, rus gənc li yi rus di li ni or du da 
öy rə nir, di lin fi zi ki gü cü nü, hök mü
nü, məişə ti ni hiss edir. Dil hər sa hə
də iş lən mə li dir və bu di lin öz xa rak
te ri ol ma lı dır. Bə zən dü şü nü rük ki, 
mə nim şairim, mə nim ali mim, mə
nim akt yo rum, sən da nış, qoy mən 
di li min ləz zə ti ni alım, bir cə mən 
da nış ma yım. On da o xal qın di li ya
zı çı nın, şairin və akt yo run di lin dən 
iba rət olur. Qa lan ha mı ağ zı nı açıb 
ba xır. Di li ni da nış maq is tə mir, onu 
kə nar ha di sə ki mi qav ra yır. 

Ən məş hur mü ğən ni mi zi çı xar 
efi rə, da nış dır. Elə bil bu qə dər gö
zəl mah nı oxu yan in san öm rün də 
bir də fə də fi kir ləş mə yib. Am ma rus 
mü ğən ni si elə da nı şır, elə bil ana li
tik dir. 

Biz ça lı şı rıq or ta mək təb də, ailə də 
uşaq da nış ma sın, “sa kit dur, sa kit 
dur, sa kit dur”, axır da uşaq su sur. 
Hər bir adam öz da nı şı ğı ilə ha di sə 
ol ma lı dır. On da dil də in ki şaf edə
cək.

– Ni za mi Cə fə rov bir tən qid çi 
ki mi müasir ədə bi pro se si iz lə-
yir mi? Bə yən di yi niz tə zə im za lar 
var mı?
– “Azər bay can”, “Ul duz” jur nal

la rı nı, “Ədə biy yat qə ze ti”ni mü tə
ma di iz lə yi rəm. Bir üs tün cə hə tim 
də odur ki, ta nın mış və ye ni ya zar
la rı mı zın nə ki tab la rı çı xır, gə ti rib 
ve rir lər mə nə, im kan da xi lin də oxu
yu ram. 

Biz də ədə biy ya tın sə viy yə si var, 
ax ta rış lar ge dir. Am ma ma raq lı dır 
ki, bu gün ye nə cid di, bö yük və ağıl
lı əsər lə ri ədə biy ya ta XXI əs rin əv
vəl lə rin də gə lən lər yox, 607080ci 
il lər də gə lən lər ya ra dır lar.

Ədə bi gənc li yin əsər lə rin də nəin
ki hə yat təc rü bə si, hə ya tın özü də 
ça tış mır. Gənc nə sil də avan tü rist 
id dialar çox dur. Özü də o ədə biy ya
ta, ədə bi ha di sə lə rə qar şı çı xır lar ki, 
ar tıq ta rix dir və ona qar şı çıx ma ğın 
mə na sı yox dur. Ya ra dı cı lıq la rı ilə 
yox, dü şün cə lə riy lə gün də mə gə
lir lər. Ədə biy yat da şou ya rat ma ğa 
ça lı şır lar. Ədə biy yat sa çox təm kin
li ha di sə dir, bu ra da şounun öm rü 
uzun çək mir.

Özü də bu cür avan tü rist ya naş
ma nın üçün cü nəs li gə lir. So vet 
ədə biy ya tı nın ilk mər hə lə sin də Sü
ley man Rüs təm, Rə sul Rza, Sə məd 
Vur ğun əv vəl ki ədə biy ya ta qar şı 
çıx dı lar, on la rın ilk əsər lə ri də xey li 
pri mi tiv idi. İdeolo ji mü ba ri zə apar
dı lar, son ra cid di ədə biy ya ta keç di
lər.

Ta mam in kar çı möv qe tut maq, 
“heç nə yox dur” de mək ol maz. Bu
gün kü ədə biy ya tın müs bət cə hət lə
rin dən bi ri də pub li sis tik ru hun üs
tün lü yü dür... 

LeylaƏLIYEVA

“Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı Mil li Məc li sin Mə də niy yət Ko mi tə si nin 
səd ri, AMEAnın müxbir üzvü, professor Ni za mi Cə fə rov ca vab lan dı rır

“Ədəbiyyattəmkinlihadisədir,
buradaşoununömrüuzunçəkmir”

Nizami Cəfərov:

“Bizdəədəbiyyatınsəviyyəsivar,
axtarışlargedir.Ammamaraqlı
dırki,bugünyenəciddi,böyük
vəağıllıəsərləriədəbiyyataXXI

əsrinəvvəllərindəgələnləryox,6070
80ciillərdəgələnləryaradırlar.
Ədəbigəncliyinəsərlərindənəinkihə
yattəcrübəsi,həyatınözüdəçatışmır.
Gəncnəsildəavantüristiddialarçox
dur.Özüdəoədəbiyyata,ədəbihadi
sələrəqarşıçıxırlarki,artıqtarixdir
vəonaqarşıçıxmağınmənasıyoxdur.
Yaradıcılıqlarıiləyox,düşüncələriylə
gündəməgəlirlər.Ədəbiyyatda
şouyaratmağaçalışırlar.Ədə
biyyatsaçoxtəmkinlihadisədir,
buradaşoununömrüuzunçəkmir.”



Osmanlı sultanının 
İmam Hüseynə 
yazdığı mərsiyə 
Məhəmməd Peyğəmbərin 

istəkli nəvəsi Həzrəti 
Hüseynin Kərbəlada başına 
gətirilən faciəli hadisənin 

ağrısını yaşamış Osmanlı padşahı Sul-
tan Əbdüləzizin qələmə aldığı “Kər-
bəla” şeirini oxuculara təqdim edirik. 
Sultan Əbdüləziz 1830-cu ildə doğulub, 1861-ci 
ildə, yəni 31 yaşında Osmanlı taxtına əyləşib. 
Qəribədir ki, on beş illik hakimiyyətinin 
sonunda - 1876-cı ildə o da ölümünə ağladığı 
peyğəmbər nəvəsi kimi işgəncə ilə öldürülüb.

Kərbəla 
Qüdrətül-ayini Rəsuli-şahi-sərvərə,
Qətl qəsdilə cəm oldular bir yerə,
Gör necə layiq gördülər cismi-paki xəncərə!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Biət vacib ikən iman etmədi ol lain,
Qurdular dini-fəsadı, oldular dini-xain,
Hüseynə qarşı fitnəni həyasız, bidin,
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

İncitdilər övladi-Rəsulu, Haqqın da qulu,
Vermədilər Kərbəlada məzluma bir qətrə su,
Ey həyasız zalım, sənin üzünə tfu!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Hüseynin qatilinin heç qalarmı yanına,
Şümür məlun xəncər çaldı ol Şahın gərdanına,
Ey münafiq, necə girdin Şah Hüseyn qanına!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Quranı, dini-islamı mətah kimi satdılar,
Əhli-beyti üryan-büryan Şamda əsir etdilər,
İnsanlığa rəva olmaz belə bir iş tutdular,
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?

Ey müsəlmanlar, dinlədiniz, fəryad-fəğan etdiniz,
Dini-islam olmusuz, Rəsula iman etdiniz,
Bəs buna necə tab etsin Sultan Xəlifə Əbdüləziz?!
Ümmət olmaq belədirmi Həzrəti Peyğəmbərə?
Həm ciyərpareyi-Fatimə, nuri-çeşmi-Heydərə?
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Səfəvilər 
dövrünün 

lüğəti
 � AMEA Əlyazmalar İnsti-

tutunun direktor müavini 
Paşa Kərimov Tehranda dərc 
edilmiş “Səfəvilər dövrünün 
türkcə-farsca lüğəti”inin müa-
sir Azərbaycan dilində çapını 
vacib hesab edir. 

“Ay dın yol” qə ze ti nə da nı şan 
alim de yib ki, bu iş or ta əsr lər 
Azər bay ca nı nı öy rə nən təd-
qi qat çı la ra xü su si töh fə olar: 
“1669-cu il də Şah Sü ley man Sə-
fə vi lər sa ra yın da min şü li-mə-
ma lik (məktubları, sənədləri tərtib
edənşəxs-red.) və zi fə si nin ic ra-
çı sı Mə həm məd Rza ya tap şı rıb 
ki, türk dil li sul tan lar la ya zış ma-
lar da çə tin lik lə ri ara dan qal dır-
maq üçün lü ğət ha zır la sın.

Tap şı rı ğa əsa sən o, 20 il ər-
zin də Rum (Os man lı), qıl maq 
(Ru si ya da ya şa yan türk lər) və 
cı ğa tay di lin dən söz top la yır. 
Mə həm məd Rza dün ya sı nı də yi -
şən dən son ra bu işi oğ lu Əb dül-
cə mil ba şa çat dı rır. Ki tab türk 
di li nin xü su siy yət lə ri haq qın da 
mü qəd di mə dən və dörd söz lük-
dən iba rət dir. Dörd türk di li nin 
söz lə ri və fars di lin də izah la rı 
ve ri lib. Ara la rın da az fərq olan 
Rum və Qı zıl baş söz lə ri bir bö-
lüm də yer ləş di ri lib. Ki tab dan 
mə lum olur ki, o vaxt Azər bay-
can di li nə Qı zıl baş di li də de yi-
lir miş”. 

Əl yaz ma sı Teh ran uni ver si te-
tin də sax la nan ki ta bı Ame ri ka da 
ya şa yan Dok tor Hə sən Ca va di 
və Vlem Flor ha zır la yıb Teh ran-
da nəşr et di rib lər.  

Pa şa Kə ri mo vun söz  lə ri nə gö-
rə, lü ğə tin də yər li cə hət lə rin dən 
bi ri də ora da or ta əsr Azər bay ca-
nın da iş lən miş, am ma müasir lə-
ri mi zin ba şa düş mə di yi kəl mə lə-
rin ol ma sı dır: “Cı ğa tay söz lə ri ni 
tər cü mə edən də Əli şir Nə vainin 
şeir lə rin dən is ti fa də olu nur. Elə 
söz lər var, Nə vainin tə si ri ilə bi-
zim dil də iş lə nib, am ma müasir 
azər bay can lı o sö zü bil mir. 

Mə sə lən, “til bə” sö zü bi zim 
türk cə də yox dur. An caq ək sər 
şair lə ri miz iş lə dib, “xəs tə və də-
li” de mək dir. XVI əsr şair lə ri mi-
zin ya ra dı cı lı ğın da “til bə kö nül” 
ifa də si nə rast gə li nir. 

Ya xud “köy düm” ha zır da öz-
bək di lin də də iş lə nir, “yan maq” 
de mək dir. Gü nə şə “qu yaş” de -
yir  lər. Bi zim şair lə ri miz bə zən 
Nə vainin tə si ri ilə “qu yaş” ya-
zıb lar. Lü ğət də xey li be lə sö zə 
rast gə li nir”.

Ki ta bın ha zır lan ma sı na Pa şa 
Kə ri mo vun da kö mə yi də yib.  

QIZILGÜL 

Hacı Mehdi Şükuhi  
MEYMUNİYYƏ

Bunu nəql ediblər, olsun nəsihət,
Qulaq asan ondan götürsün ibrət.
Bir meymun var idi, zahid, pəhrizkar,
Fiqh elmini, dini bilirdi aşkar.
Məqsədi Kəbəni ziyarət idi,
O müqəddəs yerə səyahət idi.
Bəyaz paltarından göz qamaşardı,
Ağ əmmaməsindən yüz
  köynək çıxardı.
Baxan bədəninə paltar içində,
Sanardı tazə yağmış qar içində.
O qədər zahidlikdə ad çıxardı
Ki, xalq onu müqəddəs şeyx sayardı.
Gecə-gündüz eyləyərdi ibadət,
Yuxusuzdu, heç yatmazdı bir saət.
Səhər-axşam ibadətə durardı,
Zikr edərdi, dualar oxuyardu.
Hər bir zaman o, dəstəmaz alardı,
Gecənin yarısı namaz qılardı.
Həmişə danışardı fəzilətdən,
Bəyan elmindən, ədəb, şəriətdən.
Cənabət  elmini bilərdi kamil,
Nəcasət barədə şəxs idi fazil.
Nəcasətdən ətraflı bəhs edərdi,
Təmizlik barədə dərslər deyərdi.
Yaxşı bilərdi bütün elmləri,
Nəbatatı, ya da bərk cisimləri.
Nə olur olsun, su, çörək, halva,
Nabat, qənd, qoz və ya ləziz xurma,
Kabab, küftə və ya soyutma, quymaq,
Pendir, ayran, yağ ilə süd və qaymaq.
 

...Xülasə, misilsiz bilici idi,
Yeganə mötəbər bir qazı idi.
Sözü padşahın hökmü qədərdi,
Elə bil, Allahın sözün deyərdi.
Hər bir elmə bələdliyi var idi,
Şəriət əlində bir mum kimiydi.
Bir gün yenə o, qazılıq edirdi.
İki pişik birdən yanına gəldi.
Cəsarətlə gəldilər qarşısına,
İki tikə pendir verdilər ona.
Bunları bölməkdə aciz idilər,
Ədalətçün yanına gəlmişdilər.
Buyurdu onlara o böyük qazı,
Bu işdən mən sizi eylərəm razı.
İşi ədalətlə həll etmək üçün
Halal bir tərəzi lazımdır bu gün.
Əmr elədi, bir tərəzi gətirtdi,
Pendir tikələrin orda çəkdirtdi.
Biri ağır, o biri yüngül idi,
O ağır tikəni dişinə çəkdi.
Ağzı tutan qədər ondan götürdü,
Bir azca çeynəyib birdən ötürdü.
Onları tərəziyə yenə qoydu,
Biri ağır, o biri yüngül oldu.
Bu dəfə o birini çəkdi dişə,
Pişiklər məəttəl qaldı bu işə.
Biri dedi: “Sən ey böyük qazı,
Biz olduq dost və həm sülhə razı.
Bağışla sən bizim cəsarətimizi,
Qaytar bizim o qalan pendirimizi.
Kəsdi ruzimizi bu ədalətin,
Şükr olsun insafına cəhalətin”.

İbn Ərəbinin 
“Sirrin sirri” 
dilimizdə

 � XVII əsr xəlvəti alimi İsmayıl Bursəvinin 
osmanlı türkcəsinə çevirdiyi məşhur sufi 
mütəfəkkiri Mühyiddin İbn Ərəbinin “Lub-
bəl-lubb” əsəri Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilib. 

Əsərin tərcüməçisi, AMEA-nın Fəlsəfə və 
Hüquq İnstitutunun elmi işçisi Rahil Nəcə-
fov “Aydın yol” qəzetinə bildirib ki, Bursə-
vinin qısa şərhlər əlavə etməklə çevirdiyi bu 
risalə İbn Ərəbinin “Fütuhati- Məkkiyyə” 
adlı böyük traktatındandır: “Ərəbinin bu 
əsəri ondan sonrakı islam və təsəvvüf alim-
ləri üçün əsas qaynaq olub. Bursəvi risaləni 
“Lubbəl-lubb və ya Sirrus-sirr” (“Sirrin sirri”) 
adı altında tərcümə edib. Tərcümə Türkiyədə 
müxtəlif illərdə beş dəfə nəşr olunub. İngilis 
dilinə isə “Kernel of the kernel” adı ilə misirli 
Bülənd Rauf tərcümə edib. Əsər Azərbaycan 
dilində ilk dəfə çıxır”.  

Hacı Mehdi Şükuhinin 
“Meymuniyyə” şeiri

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının 
görkəmli nümayəndələrindən 
biri olan Hacı Mehdi Şükuhi 
(1829-1896) satirik şeirləri, 

qəzəl və qoşmaları ilə tanınıb. O, Təbrizdə aynasaz 
ailəsində anadan olub, ilk təhsilini doğma şəhərində, 
ruhani məktəbində alıb, kiçik yaşlarından atasını 
itirdiyinə görə təhsilini davam etdirə bilməyib. Gənc-
lik illərində “Naşı” təxəllüsü ilə şeirlər yazıb.

Şükuhi dövrünün haqsızlıqlarını, ədalətsizliklərini 
kəskin satirik qələmi ilə tənqid etdiyinə görə dəfələrlə 
təqiblərə məruz qalıb, vətənindən köçərək bir müddət 
Marağada yaşayıb, sonra oranı da tərk edərək İran, 
Türkiyə, Ərəbistan və Orta Asiyanın bir sıra şəhərləri-
ni gəzib, daha sonra vətənə qayıdaraq 1896-cı ildə 
Marağada vəfat edib. Şairin şeirlər külliyyatını ilk 
dəfə oğlu Mirzə Həsən 1903-cü ildə Təbrizdə nəşr et-
dirib.

Hacı Mehdi Şükuhinin “Meymuniyyə” adlı şei-
ri dövrünün riyakar din xadimlərinin ifşasına həsr 
edilib. Şeir Şimali Azərbaycanda ilk dəfə 1981-ci ildə 
“Elm” nəşriyyatında çap edilmiş “Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı antologiyası”nın I cildində işıq üzü görüb. 
Şeirin dili ərəb-fars sözləri ilə ağırlaşdırıldığına görə 
satirik ədəbiyyatımızın bu gözəl nümunəsinin müasir 
oxucular tərəfindən başa düşülməsi çox çətindir. Bunu 
nəzərə alaraq oxucuların başa düşməsini asanlaşdır-
maq məqsədi ilə şeirdəki ərəb və fars sözlərini müm-
kün qədər Azərbaycan sözləri ilə əvəz etmişik. Hacı 
Mehdi Şükuhinin “Meymuniyyə” şeirinin dilini 
asanlaşdırdığımız variantını oxucuların diqqətinə çat-
dırırıq.

Paşa ƏLİOĞLU 



Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

Yəqin bu qənaətimə kimsə şəkk 
eləməz: ötən əsrin 20-ci illərinin 
əvvəllərində qələmə alınmış, 1937-
ci ildə Vyanada almanca nəşr olun-

muş, 1970-ci ilin başlanğıcında ingilis dilinə 
çevrilib geniş oxucu kütləsinə yayılmış 
və bitib-tükənməyən mübahisələrə səbəb 
olmuş “Əli və Nino” romanı qədər taleyi 
müəmmalarla, macəralarla dolu, müəllifliyi-
nə iki yox, daha çox qələm sahibinin iddiaçi 
olduğu güman edilən, bir-birinə zidd versi-
yaların daim toqquşduğu əsər tapmaq çətin-
dir. Romanla bağlı araşdırmaların – mono-
qrafiyaların, tədqiqatların, məqalələrin... 
həcmi bütöv bir ins titutun gördüyü işin həc-
mi qədərdir. 

Roman ətrafında baş vermiş hadisələri 
öyrənmək, o hadisələrin üzərinə çəkilmiş 
sirr pərdəsini qaldırmağa cəhd eləmək öm-
rümün son 20 ilinin başlıca məqsədlərindən 
birinə çevrildi. Əvvəllər marağımın başlı-
ca hədəfi əsərin müəllifinin əslində kim 
olduğunu dəqiqləşdirmək idi. Ötən ilin 
əvvəllərində əlimdəki materialların, ar
xivlərdən və səfərlərimdən əldə elədiyim 
faktların sanballı bir kitab qələmə almağa 
imkan verdiyini anladım. “Qurban” (Yü-
zilin “Əli və Nino əfsanəsi”) romanxroni
kası belə yarandı.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Qur-
ban Səid” imzasıyla “Əli və Nino” adlı 
roman qələmə aldığını ilk dəfə ötən əsrin 
90cı illərinin əvvəllərində yazıçının oğlu 
mərhum Fikrət Vəzirovdan eşitmişdim. Əsər 
Mirzə Xəzərin (bəzi versiyalara görə, Məcid 
Musazadənin) tərcüməsilə “Azərbaycan” jur-
nalında çap olunandan sonra Yusif Vəzirin 
müəlliflik hüququnun təsbit edilməsi üçün 
Fikrət müəllimlə birgə fəaliyyət göstərməyə 
başladıq. 

Teztez görüşür, araşdırmalar nəticəsində 
əldə elədiyimiz faktları bölüşür, romanın 
mətnilə yazıçının digər əsərlərini tutuşdurur, 
üslub və lüğət tərkibini öyrənirdik. 

Bir müddət sonra Azərbaycan Yazıçılar 
Birliyində problemlə bağlı geniş müzakirə 
təşkil elədik. Nüfuzlu ədəbiyyatşünasların, 
tənqidçilərin, dilçilərin və nasirlərin qa-
tıldığı geniş müzakirənin iştirakçıları yek-
dilliklə bu fikrə gəldilər ki, “Qurban Səid” 
Yusif Vəzirin çoxsaylı imzalarından 
biridir və roman onun qələmindən 
çıxıb.

Amma məsələ bununla bitmə-
di, vəziyyət əslində, getgedə daha 
dolaşıq, daha mürəkkəb şəkil al-
mağa başladı. Romanı 1937ci ildə 
Vyanada alman dilində buraxmış 
nəşriy yatın sahibi Ernst Talın qızı 
Lilinin əsərlərin (“Qızılbuynuzlu 
qız” romanı sonra üzə çıxacaqdı) 
“iyir minci illərin ortalarında qafqaz
lı görkəmi olan bir yazıçı tərəfindən 
təqdim edildiyi” barədə şəhadətinə 
baxmayaraq Elfrida Ehrenfelsin, Lev Nus-
simbaumun, Məhəmməd Əsəd bəyin, hətta 
Qriqol Robakidzenin müəllif ola biləcəkləri 
barədə iddialar irəli sürülməyə başlandı. 
Həqiqətin ortaya çıxarılması üçün görülən 
işlərə Fikrət Vəzirovla yanaşı akademik Ka-
mal Talıbzadə və professor Pənah Xəlilovun 
da böyük köməyi dəydi. 

Həmin illərdə romanın motivləri üzrə 
ikiseriyalı bədii filmin ssenarisini də yazdım. 
Ssenari 1993cü ildə Dövlət Yanacaq Komitəsi-
nin sponsorluğu ilə çəkiləcəkdi. Amma 

həmin məqamda baş verən hadisələr ide
yanın gerçəkləşməsinə əngəl oldu. 1998ci 
ildə tanınmış gürcü rejissoru Keti Dolidze 
ssenaridən xəbər tutub məni Tbilisiyə dəvət 
elədi və “Qafqaz evi” təşkilatının xəttilə ro-
manı ekranlaşdırmaq arzusunda olduğunu 
bildirdi. 

Təəssüf ki, maliyyə çətinlikləri üzündən 
həmin ideyanı da həyata keçirmək baş tut-
madı. 2000ci ildə Bakıda sənədli film çəkən 
Azərbaycan əsilli Hollivud rejissoru Con 
(Cahangir) Qaffari ssenariylə maraqlandı, 
ide yanı Hollivudda gerçəkləşdirmək ar-
zusunda olduğunu bildirdi. 

Bununla belə, əsərin ekran taleyi yenə uğur-
suzluğa düçar oldu. Bir neçə il əvvəl İsveç tele-
viziyasında çalışan rejissor Rahim Sadıqbəyli 
eyni arzunu gündəmə gətirdi, hətta filmin 
maliyyə xərcləri də müəyyənləşdirildi, amma 
bu dəfə də işlər axıra çatdırılmadı.

Bu illər ərzində mən təbii ki, romanın ta-
leyilə bağlı araşdırmalarımı davam etdirir
dim. Yusif Vəzirin Əlyazmalar İnstitutunda-
kı fondunda, Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat 
və İncəsənət Arxivində, Tarix Arxivində, 
Ədəbiy yat Muzeyində, Tarix Muzeyində Yu-
sif Vəzirin bioqrafiyasına, XIX əsrin sonu, XX 
əsrin əvvəllərinə dair sənədləri öyrənirdim. 
Versiyamı təsdiqləməyə kömək edəcək hər 
bir fakt məndən ötrü qiymətliydi. 

İmkan tapıb Yusif Vəzirin yaşadığı Ki-
yev və Simferopol şəhərlərinə baş çəkdim, 
onun həbsdə olduğu Qorki (indiki Nijni 
Novqorod) vilayəti daxili işlər idarəsinə 
sorğu məktubu göndərdim. 2009cu ildə İs-
tanbulda olanda Yusif Vəzirin izini axtardım, 
onun arxivini tapmağa çalışdım. Romanın 
taleyi və müəlliflik məsələsilə bağlı bütün 
araşdırmaları, xüsusilə Betti Bleyer, Həsən 
Quliyev, Zeydulla Ağayev, Çərkəz Qurban-
lı, Tom Rays, Nuridə Atəşi və onlarla başqa-
larının tədqiqatlarını diqqətlə oxudum. 

Öyrəndiklərimi özümün əldə elədiyim fakt-
larla tutuşdurandan sonra qəti qənaətə gəldim: 
həmin tədqiqatçılardan Betti Ble yer həqiqətə 
daha yaxındır – “Qurban Səid” imzasıyla 
qələmə alınmış, ciddi redaktəylə nəşr olunmuş 

əsərlərin müəllifi Yusif Vəzir 
Çəmənzəminlidir. 

O n a 

görə ki:
1.Yusif Vəzir 

seyid nəslindəndir, atası 
“Seyid” imzasıyla aşiqanə şeirlər yazırdı, 
anası Seyid Əziz kimi tanınırdı; əmisinin adı 
Seyid Kazım (Mirhəsən Vəzirovun atası) idi; 
yazıçı hələ 1911ci ildə “Qurban” adlı hekayə 
yazmışdı; Klişidə işləyəndə tanışı mühacir 
ərəb fəhləsi Məhəmməd Mənsur ona “Qur-
ban” deyə müraciət eləyirmiş, onun oğlunun 
adı isə Səid imiş. Təbii ki, həmin imzanı 
seçmək üçün bu qədər fakt az deyil.

2. Yusif Vəzir Krımdan qayıdandan son-
ra Fransaya səfir getməsi barədə sözsöhbət 
olub, qısa müddət ərzində Xarici İşlər Na-
zirliyi protokol şöbəsinin şefi (yeddi xarici 
dil bi lirdi) işləyib, sonra İstanbula göndərilib. 
“Əli və Nino” romanında da bu bioqrafik 
faktdan istifadə edib.

3. Lev Nussimbaum gimnaziyada oxyan-
da 914 yaşlarında (həm də qeyrimüntəzəm 
təhsil almışdı), Yusif Vəzirsə romanda təsvir 
olunan gənclər kimi 2022 yaşlarındaydı; 
gimnaziya həyatının dəqiq təsvirinə fikir 
versək, bunun yetkin müşahidəçiyə məxsus 
ol duğunu sezmək çətin deyil.

4. İddiaçılardan (Robakidze bir müddət Bakı 
Dövlət Universitetində mühazirə oxusa da, bu 
versiya inandırıcı deyil) yalnız Yusif Vəzirin bə-
dii nəsr, həm də roman (“Bir cavanın dəftəri”, 
“Studentlər”) yazmaq səriştəsi vardı. Bədii səviy
yəsinə görə romanın peşəkar nasir tərəfindən 
qələmə alındığına diqqət çəksək, bunu həlledici 
məqamlardan biri hesab edə bilərik.

5. Yusif Vəzir gimnaziyada oxuyanda 
qal dığı evə qonşu küçədə Əlipaşa Əliyev 
adlı bakılı milyonçu, bir də Aleksandra adlı 
gürcü qızı yaşayırdı, onların sevgisi dillər 
əzbəri idi; Əlipaşanın sonralar bolşeviklərlə 
döyüşdə öldürülməsindən, şübhəsiz, Yusif 
Vəzirin xəbəri vardı. 

6. Roman cümhuriyyət süquta uğrayan-
dan, Yusif Vəzir səfirlikdən istefa verəndən 
sonra – 19211922ci illərdə qələmə alınıb. 

Mən onun kirayənişin kimi evində qa-
ldığı ailənin yadigarı, yaşı 90nı ötmüş Sübhi 
Aypəri 2009cu ildə İstanbulda tapdım. 
Yadında Yusif Vəzirin şıq və səliqəli (daha 
çox ağ kostyum) geyinməsilə yanaşı anasın-
dan eşitdiyi bir neçə kəlmə də qalmışdı: 
“Deyəsən, kirayənişinimiz roman yazır”. 

7. Yusif Vəzir alman dilini gimnaziyada və 
Kiyev Universitetində oxuyanda öyrənmişdi, 
romanı Klişidə tanış olduğu alman mühəndi-
sin köməyilə almancaya çevirə bilərdi. 

8. Yusif Vəzirin 1926cı ilin əvvəlində Ber-
lində və Vyanada olduğu, Berlində İbad Əli-
yevlə görüşüb ondan 50 dollar borc aldığı, 
Vyanada isə qardaşı Mir Abdullanın dostu, 
Memarlıq İnstitutunda oxuyan Məhəmməd 
Ağaoğlu ilə görüşdüyü faktdır; Vyanada 
olanda əlyazmaları Ernst Talın nəşriyyatına 

verməsi mümkün idi. Lili Talın xatırladığı 
“qafqazlı”nın 

da məhz 
Yusif Vəzir olduğuna 
şübhə eləmirik.

9. Elfrida Ehrenfels Lili Talla yaxın idi, 
əri ÖmərRolfla birgə yazdığı ilk romanı 
bəyənməyən Tal Şərq mövzusunda yazılmış 

romanların əlyazmalarını ona redaktəyə 
verib, az sonra da ürəktutmasından və-
fat edib. Ehrenfels isə əlyazmaları öz adına 
qeydiyyatdan keçirib, ərinin yaxşı tanıdığı 
dostu, qonorar müqabilində “redaktə” işi-
nin virtuozu Lev NussimbaumƏsəd bəyə 
“əl gəzdirmək üçün” verib, o da özünəxas 
şəkildə artırıbəskildib, dəyişikliklər aparıb.

10. Leo Nussimbaum həmin vaxt Ernst 
Tala “Ölən Şərq” adlı xatirələr kitabı yazmaq 
barədə söz vermişdi, amma arvadının xəyanə-
ti nəticəsində mənəvi iflas keçirdi yindən 
yaradıcılıqla məşğul olası halda deyildi; üstəlik, 
Tal Əsəd bəyə inanmır, onu dələduz sayırdı.

11. Lev NussimbaumƏsəd bəylə Elfrida Eh-
renfels arasında müəllifliklə bağlı konflikt Ehren-
felsin “redaktəyə görə” boyun olduğu qonorarın 
bir hissəsini verməməsi, sonra da onun tələbləri-
ni eşitməzliyə vurmasından yaranmışdı.

12. Məhəmməd Əsəd bəy “müsəlmanlığı 
qəbul eləmiş Şərq məsələləri üzrə mütəxəs-
sis” Lev Nussimbaumun ədəbi təxəllüsüdür, 
Həsən Quliyev, Çərkəz Qurbanlı, Nuridə Atəşi 
və başqalarının iddiasının əksinə, Azərbay-
canlı zadəgan olması versiyası onun mirasına 
sahib çıxmaq məqsədi güdən qaçaqmalçı və 
dələduz  Əhməd CəmilVakka Mazarranın uy-
durmasından başqa bir şey deyil. 

Eləcə də, Tom Raysın ədəbi kələkbaz Leo 
Nussimbaumu “Əli və Nino”, eyni zamanda 
“Qızılbuynuzlu qız” romanlarının əsl müəllifi 
kimi qələmə verməsi cəfəngiyyatdır. Nussim-
baum o vaxtacan Almaniyadakı rusdilli müha-
cirlərin qələmə aldıqları əsərləri nəşriyyatlara 
satıb öz xeyrini götürən Yazıçılar İttifaqının 
prezidenti Verner Şendelin ötürdüyü əsərlərə “əl 
gəzdirməklə” məşğul olmuşdu. Belə mükəmməl 
əsəri yalnız hadisələrin içində olan, tarixi və siya-
si situasiyadan gözəl baş çıxaran, yetərincə nəsr 
yazmaq təcrübəsi olan yazıçı qələmə ala bilərdi.

13. Daha bir Məhəmməd Əsəd (bunu Məhəm-
məd Əsəd bəylə qarışdırmamalı!) – Leopold 
Veys 1900cü ildə Lvovda doğulub, “Frankfurter 
zeitunq” qəzetinin müxbiri olub, Lev Nussim-
baumƏsəd bəyin çalışdığı “Di literatirişe velt” 
həftəliyinin redaktoru Villi Haasın dostu, Levin 
yaxın tanışı idi. O, qəzetin Şərq müxbiri kimi 
Yerusəlimə gedib, orada yəhudi dövləti qurmaq 
üçün çalışan Haim Veysmandan “islamı içəridən 
öyrənmək, islam aləminin diqqətini göstərdikləri 
fəaliyyətdən yayındırmaq” missiyası alıb, 1926cı 
ildə Berlində islamı qəbul eləyib, Mədinədə kral 
Səudun sarayında yaşayıb, Pakistan Xarici İşlər 
Nazirli yində ça lı şıb, sonra bu ölkənin BMTdə-

ki nüma yəndəsi olub, ömrünün axırında 
Qra na dada məskən salıb, “Quran”ın 
şərhini yazıb, orada yəhudilərə qarşı 
fikirləri örtbasdır eləməyə can atıb, 
1991ci ildə dünyasını dəyişib. 

Eyni missiyanı da Lev Nussim-
baumƏsəd bəy Avropada “ədəbiyyat 
dəllalı” Valter Şendelin (müharibədən 
sonra dələduzluğa görə həbs olunub) 
köməyilə yerinə yetirib.

Məncə, hələlik yetər. Mənim qələmə 
aldığım “Qurban”  (Yüz ilin “Əli 
və Nino” əfsanəsi) romanxronikası 
dünyanın ən gözəl və romantik sevgi 
romanlarından biri olan əsərin taleyilə 
bağlı macəralarla dolu kitabdır. Bütün 
günahsız qurbanların xatirəsinə həsr 
olunmuş bu kitabda həqiqətə lap ya
xın olduğuma tam əminəm.

Amma inanıram ki, bu yazı da, 
qələmə aldığım kitab da sonuncu de
yil, “Əli və Nino”nun taleyi hələ uzun  

 müddət fikirləri məşğul edəcək.

15N 03(03) 7.11.2014

“QURBAN”
Bir romanın tarixçəsi haqqında roman



Tərcüməyə
başlamağımınsəbəbi

60-cı il lər də bə dii ədə biy yat la 
fəal məş ğul ol sam da, o za man kı 
Xa ri ci Dil lər İns ti tu tu nun fran sız 
di li fa kül tə sin də oxu yan da ya ra-
dı cı lıq dan uzaq laş dım. Tə lə bə-
lik il lə rim də Gi de Mo pas sa nın 
he ka yə lə ri ni, fran sız lə ti fə lə ri ni 
oxu yub ləz zət alır, həm də təəs-
süf ə nir dim ki, bun la rı an caq 
mən oxu ya bi li rəm. Tər cü mə yə 
baş la ma ğı mın sə bə bi bu ol du. 

Hə lə or ta mək təb də oxu yan-
da şeir lər, yu mo ris tik he ka yə lər 
ya zır dım. Bir ne çə he ka yəm də 
çap olun muş du. Bə zən mən dən 
so ru şur lar ki, ni yə öz ya ra dı cı lı-
ğı nı kə na ra qo yub an caq fran sız 
ədə biy ya tı ilə məş ğul olur san? 
De yi rəm: “Mən he ka yə, ro man 
ya zıb, get-ge də ar tan Azər bay-
can ya zı çı la rı nın sı ra sı na dü şə 
bi lə rəm, am ma fik rim cə, fran sız 
ədə biy ya tı nın gö zəl nü mu nə lə ri-
ni se çib di li mi zə çe vir mək lə oxu-
cu la ra və mə də niy yə ti mi zə da ha 
ar tıq xid mət gös tə ri rəm”.

Yatağımınaltından
ilan-qurbağaçıxırdı

60-cı il lər də SS Rİ Af ri ka öl kə-
lə ri nə kö mək edir di. So vet İt i fa-
qı “qa ra qi tə”də ki öl kə lə rə mal 
sa tır, on la rı özün dən ası lı və-
ziy yə tə sa lır, son ra da bu ası lı lıq 
he sa bı na BMT-də on la rın sə si ni 
qa za nır dı.

Hə min il lər də so vet hö ku mə-
ti azər bay can lı tər cü mə çi lər dən 
çox is ti fa də edir di. İns ti tu ta 
mü ra ciət gə lir, gənc kadr lar 
tə ləb olu nur du. İs te dad lı tə lə-
bə lər hə min təş ki lat la ra gön-
də ri lir və sı naq dan ke çir di lər.

İlk iş lə di yim öl kə Ma li 
Res pub li ka sı ol du. Asi ya və 
Af ri ka Öl kə lə ri ilə Həm rəy-
lik Ko mi tə sin də ça lı şan da 
Ba kı da kı la rın bir ilə qa-
zan dı ğı nı bir aya qa za-
nır dıq. Qər bi Af ri ka öl-
kə lə ri nin, de mək olar, 
ha mı sın da ol mu şam.

Af ri ka da ya şa maq, 
ora uy ğun laş maq 
çox çə tin idi. Bö yük 
ev lər də qa lır dıq, qa pı-pən cə rə 
bağ lı ol sa da, sə hər oya nan da gö-
rür dün ya ta ğı nın al tın dan ilan-
qur ba ğa çı xır. Hə min öl kə lər də 
qa zan dı ğım təc rü bə və xa ti rə lər-
dən dörd ki tab yaz mı şam: “Tam-
tam lar öl kə sin də”, “Af ri ka da gör-
dük lə rim”, “Üç Af ri ka sə fə ri” və 
“Fran sız lar yur dum haq qın da”.

Müəllimimizyaşlırus
qadınıidi

Fran sız di li kur sun da 30 gənc 
idik, on la rın ara sın dan cə mi 3-4 nə-
fər pe şə kar tər cü mə çi ki mi ye tiş di 
və xa ri ci öl kə lə rə gön də ril di. Kim 
di li öy rən mə yə ça lı şır, işi nə da ha 
çox can yan dı rır sa, pe şə kar ola bi lir. 

Müəl li mə miz yaş lı rus qa dı nı 
idi, azər bay can ca çox pis bi lir di. 
Bu na gö rə biz fran sız di li ilə ya na-
şı, rus di li ni də öy rə nir dik. Dərs-
dən son ra bi zi ev oxu su na gö rə 
ya rım saat sax la yır dı, biz də bir 
ro ma nı his sə-his sə ona da nı şır-
dıq. Onun tə lə bə lə ri hə mi şə yük-
sək in tel lekt lə ri ilə se çi lir di lər.

İş pro se sin də, təc rü bə də də 
çox şey öy rən mi şəm. Mən cə, təc-
rü bə tər cü mə nin əsas şər ti dir.

Birdəfə
parlamentdə...

Tər cü mə nin ilk 
şər ti mə su liy yət li 
ol maq dır. 2000-ci 
il lə rin əv vəl lə rin-
də Mil li Məc li sin 
bey nəl xalq əla-
qə lər şö bə sin də 
mü şa vir və zi fə-
sin də ça lı şır dım. 
Azər bay ca nın Av-
ro pa Şu ra sı na qə bu lu 
ərə fə sin də mər hum spi-
ker Mur tuz Ələs gə rov la 
gər gin qra fik lə iş lə yir dik. 
Fran sız dil li öl kə lər dən 
gə lən nü ma yən də 
he yə ti lə gö-
r ü ş  l ə r  d ə 
iş ti rak 

edir dim. Bir gün də 14-15 öl kə nin 
par la ment səd ri ilə gö rü şür, on la-
rı bi zə səs ver mə yə ça ğı rır dıq. 

Rəs mi döv lət qu rum la rın da 
tər cü mə çi ol ma ğın ən bö yük 
fər qi və çə tin li yi mə su liy yət dir. 
Tər cü mə çi mə su liy yət li və diq-
qət li ol ma lı dır. Tər cü mə də bə-
zən bir cə söz hər şe yi həll edir.

Bir də fə par la ment də si ya si par-
ti ya təm sil çi lə ri ilə Av ro pa dan 
gəl miş nü ma yən də he yə ti gö rü-
şür dü. Qa ra bağ mü na qi şə si mü za-
ki rə olu nan da bi zim si ya si lər dən 
bi ri de di ki, “on suz da biz Qa ra ba-
ğı al saq, ora da bir nə fər də er mə ni 
qal ma ya caq, ha mı sı nı qı ra ca ğıq”. 
Za la sü kut çök dü, özü mü top la-
dım, hə min şəx sə de dim: “Yə qin 
siz de mək is tə yir si niz ki, mü ha ri-
bə baş la sa, er mə ni lər öz öl kə lə ri nə 
qa ça qac lar?” Özü də səh vi ni an-
la dı, be lə cə, dü zə liş et dik. Hə min 
gö rüş də səs lə nən yer siz bir cüm lə 
öl kə nin ta le yi nə zər bə vu ra bi lər di.

Tə qaüdə çı xan dan son ra bir 
müd dət Azər TAc-da fran sız böl-
mə si nə rəh bər lik et dim. Fran sız 
di lin də bir sö zün iki fərq li mə na sı 
var: yo lu na qoy maq və ço xalt maq. 

Av ro pa 
Ş u  r a  s ı 

rəs mi si çı-
xı şı za ma-

nı de miş di: 
“ Q a  r a  b a ğ 
mü na qi şə si ni 
yo lu na qoy-
ma ğa ça lı şa-

ca ğıq”. Tər cü-
mə çi bu sö zü 

“ ç o -

xalt maq” ki mi tər cü mə et miş di. 
Mə su liy yət hiss et mə dən tər cü mə 
işi nə gi riş mək ol maz.

Banininkitabından
bir-ikiməqamıçıxardım

Ötən əs rin 80-ci il lə ri nin or ta la-
rın da SS Rİ-nin YU NES KO-da kı 
nü ma yən də si Ra miz Abu ta lı bo vun 

va si tə si lə məş hur ya zı çı Ba nin lə ta-
nış ol dum. Mu sa Na ğı yev lə Şəm si 
Əsə dul la ye vin nə və si olan bu xa nı-
mın ya ra dı cı lı ğı nı öy rən dim, “Qaf-
qaz gün lə ri” ro ma nı nı oxu dum. 
Ki ta bın tər cü mə si nə baş la yan da 
Ba ni nə mək tub ya zıb oxu cu qı na ğı 
və sen zu ra nı nə zə rə ala raq, bir-iki 
mə qa mın çı xa rıl ma sı üçün ica zə 
is tə dim. Təəs süf ən sə də, ra zı lıq 
ver di, “Pa ris gün lə ri” ro ma nı nı da 
mə nə gön dər di. 

1988-ci il də bi rin ci əsə ri 2-3 
aya hə vəs lə tər cü mə edib ça pa 
gön dər dim. Am ma nəş riy yat-
da kı və ziy yə tə gö rə çap lən gi di. 
Ba nin ki ta bı həs rət lə göz lə yir di, 
de yir di ki, Al ma ni ya da bir dos-
tum var, ro ma nın azər bay can ca 
çıx ma sı nı göz lə yir ki, al man ca ya 
da tər cü mə elə sin.

1992-ci il də ki tab çap olu nan da 
Ba nin ar tıq rəh mə tə get miş di. 

Ma raq lı dır ki, Ba ni nin ay rıl-
dı ğı əri nin so ya dı da mə nim so-
ya dım ki mi Qo ca yev dir. Əs lən 
Gür cüs tan dan olan hə min adam 
Ba ni nin ata sı nı tür mə dən çı xa-
rıb, ailə si ni xi las edib, am ma qız 
onu se və bil mə yib. Mən ona bi-
rin ci də fə mək tub ya zan da qorx-
muş du, yaz mış dı ki, özü nüz, 
ailə niz haq da ət raf ı mə lu mat 
ve rin. Axır da ba şa düş dü ki, mə-

nim o qo ca yev lər lə heç bir əla-
qəm yox dur və se vin di.

Ürəyimdəfransızca
şeirlər“yazıram”

Ümu mi lik də 14 
tər cü mə ki ta bım 

var. Mo pas sa-
nın he ka yə lə-

ri ni, Jorj Si-
m e  n o  n u n 

“Ma lu lar 

ailə si”, Fran-
suaza Sa qa nın 

“Sa lam, qüs sə”, Ann Fi-
li pin “Bir göz qır pı mı”, 

Ni kol Vil lel ma nın “Sam ba 
və Ki na ro”, And re Mo ruanın 
“Fəs lin çi çək lə ri”, Ka mü nün 
“Taun” ro man la rı nı di li mi zə 
çe vir mi şəm.

Fran sız di li nə tər cü mə et di yim 
əsər lər on lar la  mü qa yi sə də xey li 
az dır. Azər bay can na ğıl la rı nı çe-
vir mi şəm, hə lə nəşr olun ma yıb. 
Məş hur fran sız la rın Azər bay can 

haq da söz lə ri ni top la mı şam. 30-
40 il ər zin də müx tə lif ki tab lar dan 
yığ dı ğım də yər li fi kir lər var... 

Hə mi şə bi zə de yir di lər ki, rus-
lar si zə mə də niy yət gə ti rib. Elə 
mətn lər se çir dim ki, ora da fran-
sız səy yah azər bay can lı ara ba-
çı nın er mə ni no ta rius dan da ha 
mə də ni və in san pər vər ol du ğu-
nu ya zır. 

Alek sandr Dü may la bir gə öl-
kə mi zə gəl miş Moy ne ad lı rəs-
sam bu sə fər haq da ki tab ya zıb. 
Fran sa lı dos tum hə min ki ta bı 
Pa ris ki tab xa na sın dan ta pıb gə-
tir di. Moy ne ya zır ki, ikin ci bir 
və tən seç mək im ka nım ol say dı, 
Şə ki ni se çər dim...

Mol la Nəs rəd di nin lə ti fə lə rin-
dən 40-nı fran sız di li nə çe vir-
mi şəm, hə lə də çap olun ma yıb. 

Mə nim üçün qo no rar elə bir 
əhə miy yət da şı mır, əsas mə sə lə 
Azər bay ca nın və azər bay can lı la-
rın mə nə vi qa zan cı dır. İl lər bo yu 
hə vəs lə fran sız ca dan çe vir di yim 
14 ki tab üçün al dı ğım əmək haq-
qı nı he sab la sam, av ro pa lı tər-
cü mə çi nin bir ki ta bı çe vir mə yə 
al dı ğı qo no rar dan az olar. Mən 
bu işi tə mən na sız və xoş niy yət lə 
gör mü şəm.

Fran sız di li çox zən gin, axı cı 
dil dir. Ürə yim də fran sız ca şeir-
lər “ya zı ram”, am ma on la rı di li-
mi zə çe vi rən də çə tin lik çə ki rəm. 

Tər cü mə za ma nı dü şün mü-
şəm ki, elə bil Mo pas san bu cüm-
lə lə ri azər bay can ca ya zıb, in di 
mən fran sız ca oxu yu-
ram. Sa qa nın da di-
li be lə axı cı və 
doğ ma dır.

Tər cü mə elə di-
yim ki tab la rın, de mək 

olar, ha mı sı nı özüm seç mi-
şəm. Si fa riş lə an caq nəş riy yat da 
iş lə yən də iki ki tab çe vir mi şəm. 
“Gənc lik” nəş riy ya tın da ça lı şan-
da öy rən dim ki, nəş riy ya tın çap 
pla nı na iki fran sız müəl li fin ki ta-
bı - And re Mo ruanın he ka yə lə ri 
və Ann Fi li pin “Bir göz qır pı mı” 
əsə ri sa lı nıb, özü də ki tab la rı rus 
di lin dən tər cü mə et mək nə zər də 
tu tu lub. Əsər lə rin ori ji nal la rı nı 
ta pıb çe vir dim.

Bü tün bə dii mətn lə rin ori ji nal-
dan çev ril mə si nin tə rəf da rıyam...

LeylaƏLİYEVA
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Fran sız ədə biy ya-
tı nın tər cü mə çi-
si ki mi ta nı nan 
Ham let Qo ca ötən 

əs rin 60-cı il lə rin də he ka-
yə lə ri ilə ədə biy ya ta gə lib. 
İki öl kə ara sın da mə də-
ni əla qə lə rin in ki şa fın da 
gös tər di yi xid mət lə ri nə 
gö rə Fran sa nın “İn cə sə nət 
və ədə biy yat ko man do ru” 
or de ni nə la yiq gö rü lüb. 
Ham let Qo ca  “Aydın 
yol“un oxucularıyla 
ya ra dı cı lıq təc rü bə si ni 
bölüşür.

“Banineləbildiərinin
qohumlarındanam”

HamletQoca:“Təcrübə 
tərcüməninəsasşərtidir”

tərcüməçitəcrübəsi



- “Də də Qor qud” ba le ti haq da bir 
qə dər ge niş mə lu mat ve rər si niz-
mi? Bil di yi mi zə gö rə, ba le tin lib-
ret o su nu mər hum re jis sor Va qif 
İb ra hi moğ lu ya zır mış. İn di bu işi 
ki mə hə va lə et mi si niz?
- Bu ba let öm rüm bo yu ən çox ar-

zu la dı ğım, ən çox ha zır laş dı ğım və ən 
çox yaz maq is tə di yim əsər olub. Uzun 
il lər bu pro yek tə ya xın laş ma ğa eh ti-
yat edir dim, san ki qə dim və gö zəl bir 
ku zə nin əl lə rim də çi lik lə nə cə yin dən 
qor xur dum. An la maq is tə di yim bu 
idi – bir mis kin mu si qi ya za rı xal qı nın 
ən bö yük sə nət abi də si ni ən azı kor la-
ma maq qa bi liy yə ti nə sa hib dir mi? 

Be lə cə, şüb hə lər için də il lər ötür-
dü. Nə ha yət, yo lu mun üs tü nə Va qif 
İb ra hi moğ lu çıx dı, zur na ilə sim fo-
nik or kestr üçün üver tü ra mı din lə-
yən dən son ra de di ki, sən bu işi ba-
ca rar san, qorx ma. Üs tə lik, bir ya zı da 
yaz dı ki, “Də də miz Qor qu du... Dir sə 
Xa nı... Bur la Xa tu nu... Ba nu çi çə yi... 
Də li Dom ru lu... das tan qəh rə ma nı nı 
janr cil din dən çı xı ban can lı İn san sa-
ya ğı gü lüb-da nı şan, se vi nib-qəm lə-
nən, co şub-da şan gör düm!..” 

Ürək lən dir di, hə vəs lən dir di mə-
ni! Və ba let haq da da ha cid di dü-
şün mə yə baş la dım. Lib ret o nu özü-
nün yaz ma sı nı xa hiş et dim, mə ni 
qır ma dı, bir ne çə bo yu yaz dı. Təəs-
süf  ki, əcəl ona ba le tin lib ret o su nu 
bi tir mə yə im kan ver mə di. Mən isə 
işə baş la dım. 

“Də də Qor qud” 12 ax şam səh-
nə lə nən 12 ba let dən iba rət nə həng 
bir səh nə əsə ri ol ma lı dır. Mə lum-
dur ki, əsər də 12 das tan var, bun-
la ra boy da de yir lər. Hər das tan 
mü kəm məl bir ba let ola caq. Də də 
Qor qud ob ra zı isə bü tün das tan la-
rı bir növ “ti kə rək” əsə ri bü töv ləş-
di rə cək. Əsər də ki bə zi ki çik boy lar 
lib ret o da ka mil əsər sə viy yə si nə 
qə dər bö yü yə cək. Mə sə lən, Va qif 
İb ra hi moğ lu “Qan tu ra lı” bo yu nu 
das ta nın için də da ha da ak tiv ləş di-
rə rək tam əsər ha lı na gə tir miş di. 

Ha zır da 3 ba le tin – “Dir sə xan”, 
“Qa zan xan” və “Qan tu ra lı” boy la-
rı nın əsas mu si qi es kiz lə ri ha zır dır. 
Bü tün es kiz lər ha zır olan dan son ra 
par ti tu ra ya baş la ya cam. Bil mi rəm, 
öm rüm ye tə cək mi bu nə həng işi 
bi tir mə yə, am ma gü cüm tü kə nə-
nə qə dər iş lə yə cəm. Lib ret o nun 
da va mı nı ki min ya za ca ğı hə lə mə-
lum de yil, ax ta rı ram, çün ki lib ret-
tist mə nim bə zi ide ya la rı ma uy ğun 
yaz ma lı dır. Va qif ə an la şır dıq...   

- Kipr cə miy yə ti nin eli tar mu si-
qi yə mü na si bə ti ne cə dir? Sə viy yə 
si zi qa ne edir mi? Bəs tə lə ri niz ne-
cə qar şı la nır? 
- Eli tar mu si qi, mən cə, nis bi an-

la yış dır, bu mu si qi nin me ya rı coğ-
ra fi ya dan, top lu mun dün ya gö rü-
şün dən ası lı ola raq də yi şir. Əgər siz 
çağ daş aka de mik mu si qi ni nə zər də 

tu tur su nuz sa, Kipr də bu tip mu si-
qi din lə yi ci si, Azər bay can da da xil 
bir çox yer lər də ol du ğu ki mi, çox 
de yil. Avan qard mu si qi bur da ki 
din lə yi ci üçün qav ra yış prob lem lə-
ri ya ra dır. Am ma klas sik mu si qi ni 
bö yük hə vəs lə din lə yir lər. Düz dür, 
öz ifa çı la rı o qə dər güc lü, say la rı isə 
ye tə rin cə de yil, am ma müx tə lif fes ti-
val la ra gə lən mu si qi çi lə rin kon sert-
lə ri nə fəal ge dir lər. Mu si qi an la yış-
la rı da ki fa yət qə dər yük sək dir.

Əsər lə rim Kipr də kon sert şək-
lin də təq dim olun ma yıb, çün ki bu 
bəs tə lər bur da kı mu si qi çi lər üçün 
tex ni ki cə hət dən mü rək kəb dir, kə-
nar dan or kestr, ya ifa çı lar gə tir mək-
sə mə nim üçün müm kün süz dür. 
Am ma in ter net ça ğın da bir in san 
haq qın da mə lu mat əl də et mək çox 
asan və ra hat ol du ğun dan, hə lə 
özüm gəl mə miş dən ya zı la rı mın, 
türk lər de miş, “il gi li ma kam la rı”nı 
din lə miş di lər. Bu nu mə nə gös tər-
dik lə ri özəl qay ğı dan an la dım. Bur-
da da za man-za man ya zı la rım işıq 
üzü gö rür – fa kül tə mi zin mə zu niy-
yət ta ma şa la rın da, Şi ma li Kipr Türk 
Cüm hu riy yə ti və Azər bay can la 
bağ lı bay ram kon sert lə rin də. Bun-
dan baş qa, Tür ki yə də müx tə lif teatr 
ta ma şa la rın da, kon sert səh nə lə rin də 
mü tə ma di ola raq əsər lə rim səs lə nir.

- Nə vaxt ye ni mah-
nı ya za caq sı nız? Bey-
ni niz də do ğu lub-ölən 

mah nı lar olur mu? 
- Ya ra lı ye ri mə to xun du nuz. 

Do ğul ma mış ölən, do ğu lub ölü 
ki mi qa lan, içi mi da ğı da-da ğı-
da do ğul maq is tə yən mah nı-
la rım var. Mə sə lən, Hü seyn 
Ca vi din “Xəy yam” pye sin-
də ki məş hur “Bil məm, ni yə 
get din, ni yə dön dün, ni yə 
bax dın?” rə dif i şeiri ne çə 

il dir içim də qov ru-
lur. Mah nı 

ha zır dır, onu işıq üzü nə çı xar maq la-
zım dır, am ma kim sə yə gə rək ol ma dı-
ğı nı dü şü nən də hə vəs dən dü şü rəm. 
Çün ki Azər bay can da ar tıq də rin məz-
mun lu cid di mah nı lar po pul yar de yil, 
həta yax şı mü ğən ni lər də cid di və 
key fiy yət li  mah nı oxu maq is tə mir lər – 
ba zar on la rı yün gül və ba ya ğı mah nı-
lar oxu ma ğa va dar edir. Ni yə? Çün ki 
təb li ğat çı və din lə yi ci bu nu is tə yir. Pul 
bur da dır. İn di Azər bay can da mə nim 
bəs tə lə ri min din lə yi ci si xey li aza lıb.   

Bü tün bun la ra bax ma ya raq, ça-
lı şı ram mah nı da ya zam. Kip rə gə-
lən dən son ra bir ne çə mah nı ya zıb 
səs lən dir mi şəm, ya xın dost lar on la rı 
din lə yib lər. Əv vəl ki ki mi fəal mah nı 
ya ra dı cı lı ğı isə yal nız Azər bay can da 
ya şa ya-ya şa ya müm kün dür.

- Azər bay can da son vaxt lar ye ti-
şən bəs tə kar lar haq da nə de yə bi-
lər si niz? 
- Bi zim bəs tə kar lıq mək tə bi miz, 

şü kür ol sun, ma şın ki mi dir – da-
vam lı məh sul ve rir, dur ma dan 
ye ni bəs tə kar lar ye ti şir. 

Mən mah nı qo şan la rı yox, 
pe şə kar bəs tə kar la rı nə-

zər də tu tu ram. Hə lə lik 
on la rın adı ge niş din-
lə yi ci küt lə si nə mə lum 

de yil, an caq bir müd-
dət dən son ra bir-bir 

par la ma ğa baş la-
ya caq lar. 

Bu pro ses son yüz il də be lə olub, 
in di də da vam edir. Hə min bəs tə kar-
la rın is te da dı və us ta lı ğı, tə bii ki, ey ni 
sə viy yə də de yil, hə lə lik pe şə priori-
tet lə ri ni tə yin et mə yib lər, bə zi lə ri öz 
üs lub la rı nı tap ma yıb lar, an caq bü-
tün bun lar hə lə irə li də dir və dü zə lən 
şey lər dir. Əsas odur ki, sa vad lı dır lar, 
key fiy yət li tə lim gö rüb lər, bə zi lə-
ri hət a xa ric də ix ti sas laş ma kur su 
ke çib lər. Əmi nəm ki, ək sə riy yə ti öz 
yo lu nu ta pa caq, mu si qi mi zə gö zəl 
əsər lər ve rə cək. Bə zi lə ri nin adı nı da 
çə kə bi lə rəm: El mir Mir zə yev, Zaur 
Fər ha dov, Rü fət Xə li lov, Fi ru din Al-
lah ver di, Tür kər Qa sım za də...

- Ye ni ya zı lan mah nı lar dan xo-
şu nu za gə lə ni, ürə yi ni zə ya ta nı 
olub mu?

- Əs lin də, uzun tə til lə ri Azər bay-
can da ke çir səm də, efi ri din lə mək 
im ka nım çox ol mur, ona gö rə mah nı 
pa lit ra sıy la tam ta nış ol du ğu mu de yə 
bil mə rəm. Hər dən qu la ğı ma xoş mu-
si qi lər gə lir – yol da, av to bus da, tak si-
də... Ki min əsə ri ol du ğu nu bil mi rəm. 
Söz süz ki, yax şı mah nı lar da ya zı lır, 
am ma de di yim ki mi, üz də olan la rın 
ço xu ba ca rıq sız və na şı adam la rın 
qon dar dı ğı ya rım fab ri kat lar dır.

Fi kir ver mi si niz sə, heç bir öl kə də 
Azər bay can da kı qə dər köh nə mah-
nı la rı ye ni dən oxu mur lar. Bəs ni yə 
bi zim qu laq la rı mız keç mi şi din-
şə yir? Ca va bı çox bə sit dir: köh nə 
mah nı lar ye ni lər dən key fiy yət li dir. 

- Əv vəl cə “Sən siz lik” ad lı mah nı-
nız la ürək lə ri fəth elə di niz. Son ra 
yaz dı ğı nız mah nı lar sa elə bil hə min 
mah nı dan do ğur. San ki ey ni ab-ha-
va da, ey ni not lar üs tün də ya zı lıb... 
- Tə şək kür edi rəm, çün ki bu, mə-

nim mah nı ya ra dı cı lı ğı ma ve ri lən 
ən bö yük qiy mət dir, yə ni mah nı 
ya ra dı cı lı ğın da öz üs lu bu mun ol-
du ğu nu təs diq lə yir. Ya ra dı cı lar 
hə mi şə üs lub ax ta rı şın da olur lar, 
bə zi si öm rü nün so nu na qə dər ya-
şa yıb-ya ra dır, an caq üs lu bu nu ta-
pa bil mir. Bu, sə nət də ən çə tin əl də 
edi lən key fiy yət dir. 

- “Bü tün söz lər de yi lib, bü tün mah-
nı lar ya zı lıb, ye ni ya zı lan lar əs lin-
də keç miş də ki lə rin bir az fərq li tək-
ra rı dır”. Bu fi kir lə ra zı sı nız mı?
- Xeyr, ra zı de yi ləm. İn san var ol-

duq ca bə dii ax ta rış lar da vam edə-
cək və müt ləq ye ni səs lər, ye ni söz-
lər, ye ni ide ya lar ta pı la caq. 

- Şə ki li ol du ğu nu zu ilk də fə eşi dən-
də təəc cüb lən miş dim. Qa ra qa baq 
adam tə si ri ba ğış la yır sı nız, elə bil 
heç vaxt ürək dən gül mür sü nüz...
- Bu nu də fə lər lə eşit mi şəm, gö rü nür, 

doğ ru dan da kə nar dan ba xan da qa ra-
qa baq ada ma bən zə yi rəm. Bu, özü nü-
mü da fiə mas ka sı da ola bi lər... 

Düz dür, 
xa siy yət cə çıl ğı nam, hər dən əsə bi 

olu ram, hər dən ki mi sə ra hat sız elə yə 
də bi lə rəm. Bü tün bun lar mə nim kə-
nar dan gö rü nü şüm dür... 

- “Feys buk”da si zə sə hi fə ya ra dıb 
mah nı la rı nı zı pay la şır lar. “Sən siz-
lik” ad lı mah nı nı zı “Qu laq asın, 
kef eliün” rep li ka sı ilə yer ləş di rib-
lər. Sə hi fə dən xə bə ri niz var mı?
- İn di eşit dim. Vax ti lə “Feys-

buk”da sə hi fəm var dı. Çox lu sual lar 
gəl mə yə baş la dı, ha mı sı nı da ca vab-
lan dır maq məc bu riy yə tin dəy dim. 
Vax tı mı alır dı de yə qa pat dım sə hi-
fə ni. De di yi niz sax ta sə hi fə ni ya zı-
la rı mı təb liğ et mək üçün açıb lar sa, 
on la ra tə şək kür bor cum var. Yox, 
baş qa niy yət lə ri var sa, o za man si zin 
qə zet va si tə si lə bə yan edi rəm ki, mə-
nim “Feys buk”da sə hi fəm yox dur.

QI ZIL GÜL
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Bəstələriheçbirmüğənnidə
özifasındaolduğuqə
dərgözəlalınmır...
BudəfəCavan

şirQuliyevioxuculara
butəqdimatlatanıt
maqistədik.Əlavə
edəkki,hazırdaŞi
maliKiprin(Quzey
Kıbrısın)YaxınDoğu
Universitetindədərs
deyirvə“DədəQor
qud”baletiüzərində
işləyir.Aradaim
kantapıbbizimdə
suallarımızıca
vablandırdı.

“DədəQorqud”baleti
12 his sə lik səh nə əsə ri:
12 ax şam ba xı la sı

CavanşirQuliyev: 
“Doğulmamışölən, 
doğulubölükimiqalan,
içimidağıda-dağıda 
doğulmaqistəyən 
mahnılarımvar...”
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Bu rub ri ka da re dak si ya nın seç di yi bir şeirin, 
ya xud nəsr par ça sı nın bir ne çə tər cü mə va
rian tı nı təq dim edi rik. Tər cü mə çi lə ri də 
re dak si ya se çir. On lar birbi ri nin tər cü

mə sin dən, tə bii ki, xə bər siz olur lar. Da ha son ra 
tər cü mə lə ri nöm rə lə yib, mün si fə gön də ri rik. 
Ay dın dır ki, mün sif tər cü mə çi lə rin kim li
yin dən, han sı va rian tın han sı tər cü mə çi yə 
məx sus ol du ğun dan xə bər siz qa lır.
Bu də fə Qab riel Qar sia Mar ke sin dün
ya şöh rət li “Yüz ilin tən ha lı ğı” ro ma
nı nın ilk üç cüm lə si ni se çib tər cü mə
çi lə rə gön dər dik. On la rın mət ni rus 
di lin dən çe vir di yi ni nə zə rə alıb 
cüm lə lə rin ori ji na lı ilə ya na şı 
rus ca sı nı da təq dim edi rik. 
Bu səhifənin mün si fi  Azər bay
can Dil lər Uni ver si te ti nin 
tər cü mə fa kül tə si nin de ka
nı, gör kəm li tər cü mə çi Vi
la yət Ha cı yev dir.

Габриэль Гарсиa Маркес
Сто лет одиночества

Пройдет много лет, и 
полковник Аурелиано 

Буэндиа, стоя у 
стены в ожидании 

расстрела, 
вспомнит тот 

далекий вечер, 
когда отец взял 

его с собой 
посмотреть на 

лед. Макондо 
было тогда 

небольшим 
селением 

с двумя 
десятками 

хижин, 
выстроенных 

из глины и 
бамбука на 

берегу реки, 
которая 

мчала свои 
прозрачные 

воды по ложу 
из белых 

отполирован
ных камней, 

огромных, как 
доисторические 

яйца. Мир был 
еще таким новым, 

что многие вещи не 
имели названия и на них 
приходилось показывать 

пальцем.

Gabriel García 
Márquez 
Cien años 
de soledad

Muc hos años des
pués, fren te al pe
lotón de fu si la mien
to, el co ro nel Aure liano 
Buend ía hab ía de re cor
dar aquel la tar de re mo ta 
en que su pad re lo llevó a 
co no cer el hielo. Ma con do 
era en ton ces una al dea de 
vein te ca sas de bar ro y ca
ñab ra va const ruidas a la 
oril la de un río de aguas 
diá fa nas que se pre ci
pi ta ban por un lec ho de 
pied ras pu li das, blan cas 
y enor mes co mo huevos 
pre histó ri cos. El mun do 
era tan re cien te, que muc has 
co sas ca rec ían de nomb re, y 
pa ra men cionar las hab ía que 
se ña lar ías con el de do.

Tər cü mə 8
Uzun il lər ötə cək, bir gün pol kov nik Aure

liano Buen dia gül lə qa ba ğın da di va ra di rə
nən də ata sı na qo şu lub bu za bax ma ğa get di yi 
hə min uzaq ax şa mı ya da sa la caq. Ma kon do 
o za man lar dum du ru su la rı əj da ha yu mur
ta sı boy da ha mar daş la rın ara sıy la şü tü yən 
ça yın qı ra ğın da gil dənbam buk dan ya pıl mış 
iyir mi cə dax ma lıq ba la ca bir kənd idi. Dün
ya nın er kən ça ğıy dı, hə lə çox şe yin adı üs
tü nə otur ma mış dı, çox şe yi hə lə bar maq la 
gös tə rir di lər.

FəxriUğurlu

Tər cü mə 5
Çox il lər ke çə cək və gül lə lən mə in ti za rın da di va

ra söy kə nib dur muş pol kov nik Aure liano Buen dia 
ata sı nın onu bu za bax ma ğa apar dı ğı hə min o uzaq 
ax şa mı xa tır la ya caq. O za man lar Ma kon do özü
nün şəf af su la rı nı çox qə dim kə ləz yu mur ta la rı 
qə dər nə həng bə yaz daş la rın bağ rın da aç dı ğı ci la lı 
ya taq la çağ la dan ça yın qı ra ğın da, gil və bam buk
dan ti kil miş, təx mi nən iyir mi dax ma lıq ki çik bir 
kənd idi. Dün ya hə lə o qə dər tə zəy di ki, çox şe yin 
adı nı qoy ma mış dı lar və on lar dan da nı şan da, ça rə
siz lik dən bar maq la gös tər mə li olur du lar.   

İlqarƏlfioğlu

Tər cü mə 6
Uzun il lər ke çə cək və pol kov nik Aure liano 

Buen dia di var önün də da ya nıb gül lə lə nə cə yi 
anı göz lə yər kən, ata sı nın onu bu za bax ma ğa 
apar dı ğı hə min uzaq ax şa mı xa tır la ya caq. Ma
kon do o vaxt lar dum du ru su la rı di no zavr yu
mur ta la rı ki mi iri, ci la lı ağ daş la rın ara sıy la şü
tü yən ça yın kə na rın da gil dən və bam buk dan 
ti kil miş, iyir mi yə ya xın ko ma dan iba rət ki çik 
bir kənd idi. On da dün ya nın hə lə lap ca van 
vaxt la rıy dı de yə, çox şey lər ad sız idi və on la rı 
bar maq la gös tər mə li olur du lar. 

EtimadBaşkeçid

Tər cü mə 7
Üs tün dən çox il lər ke çə cək və di var önün

də du rub gül lə lən mə yi ni göz lə yən pol kov nik 
Aure liano Buen dia ata sı nın onu özü ilə bu za 
bax ma ğa apar dı ğı o uzaq ax şa mı xa tır la ya caq. 
On da Ma kon do dum du ru su la rı nı di no zavr 
yu mur ta sı ki mi nə həng, ha mar və ağ daş lar
la dö şə nək li ya ta ğı ilə qo van ça yın sa hi lin də 
pal çıq və bam buk dan ti kil miş iyir mi yə qə dər 
dax ma dan iba rət ki çik bir kənd idi. Dün ya hə
lə o qə dər tə zətər idi ki, çox şey lə rin adı yox 
idi, on la rı bar maq la gös tər mək la zım gə lir di. 

SəfərAlışarlı

Tər cü mə 4
Çox il lər son ra pol kov nik Aure liano Buen dia 

di va ra söy kə nib gül lə lən mə yi ni göz lə yən də 
ata sı nın onu bu za bax ma ğa apar dı ğı o uzaq ax
şa mı xa tır la ya caq dı. O za man gil dən və bam
buk dan ti kil miş iyir mi yə ya xın ko ma dan iba rət 
ki çik bir kənd olan Ma kon do, bə niin san dan da 
əv vəl lə rin nə həng yu mur ta la rı na ox şa yan ha
mar ağ daş lar la do lu ya ta ğıy la dum du ru su la rı 
qı jıl da yıb axan ça yın kə na rın da yer lə şir di. Dün
ya o qə dər ba ki rəy di ki, hə lə çox şe yin adı yox 
idi və on la rı bar maq la gös tər mə li olur du lar.

SadayBudaqlı

Tərcümə 1
Çoxçox il lər ke çə cək, pol kov nik Aure liano 

Buen dia da gül lə lən mə yi ni göz lə yəgöz lə yə 
di va rın di bin də da ya nıb ata sı nın onu özüy lə 
bu zu gör mə yə apar dı ğı hə min uzaq ax şa mı 
xa tır la ya caq dı. On da Ma kon do şəf af su la rı 
Nuh əy ya mı nın yu mur ta la rı ki mi iri şu mal ağ 
daş lar dan iba rət ya ta ğıy la şı ğı yıb ge dən ça yın 
kə na rın da gil dən və bam buk dan ti kil miş iyir
mi dax ma lıq ki çik qə sə bəy di. Dün ya  o qə dər 
ba ki rəy di ki, çox şe yin adı yo xu du, on la rı elə cə 
bar maq la gös tər mək la zım gə lir di. 

NərimanƏbdülrəhmanlı

Tər cü mə 2
Ara dan  il lər  ke çə cək və di va rın  önün də  da ya

nıb gül lə lən mə yi ni  göz lə yən pol kov nik  Aure liano  
Buen dia  ata sıy la  buz par ça sı na bax ma ğa get dik lə
ri o uzaq  ax şa mı xa tır la ya caq dı. O vaxt lar  Ma kon
do  dum du ru  su la rı  iri, əf sa nə vi əj da ha  yu mur
ta la rı na  bən zər  ağap paq  ci la lı  daş la rın ara sıy la  
sü rət lə axan ça yın kə na rın da bam buk ağac la rın
dan  və  gil dən  hö rül müş  iyir mi yə  ya xın  də yə
dən iba rət  ya şa yış  ye riy di.  Hə lə  dün ya o  qə dər  
tə zəy di  ki, bə zi  şey lə rin  adı  be lə yo xuy du  və  o 
şey lə ri bar maq la gös tər mək  la zım  gə lir di.

TahirKazımlı

Tər cü mə 3
Uzun il lər ke çə cək, pol kov nik Aure liano 

Buen dia di va ra söy kə nib gül lə lə nə cə yi anı 
göz lər kən, ata sı nın onu  bu za bax ma ğa apar
dı ğı o uzaq ax şa mı xa tır la ya caq. O za man, ta
rix dən ön cə ki əf sa nə vi nə həng yu mur ta la ra 
bən zər pa rıl tı lı daş la rın ara sıy la axıb ge dən 
şəf af su lu bir ça yın sa hi lin də Ma kon do gil dən 
və bam buk dan ti kil miş, təx mi nən iyir mi dax
ma lıq ba la ca bir kənd idi. Dün ya o qə dər tə zə 
idi ki, çox şe yin hə lə adı yo xuy du və çox şe yi 
bar maq la gös tər mək la zım gə lir di. 

ZahidSarıtorpaq

üç cümləsinin
səkkiz tərcüməsi

Vilayət Hacıyevin rəyi
Əlbəttə, tərcümələr hamısı rus dilindən olduğu üçün, demək 

olar ki, ifadə edilən məna eynidir. Sadəcə olaraq, ifadə 
vasitələrində müxtəliflik var. Bəzilərində o, orijinalda
kından bir qədər qüvvətli, bəzilərində isə zəif səslənir. 

Məsələn, «мир был еще таким новым...» cümləsi birinci, dördüncü 
tərcümələrdə “bakirəydi” kimi verilir ki, bu da, zənnimcə, yaxşı 
səslənsə də, orijinalın fikir yükünü vermir, “təzəydi”, “təzə idi”, “təzə
tər idi” (tərcümə: 2, 3, 5, 7) hərfi tərcümə təsiri bağışlayır. Əslində, 
dünyanın həmin vaxtlar heç də “təzə” olmadığını, yalnız onlar üçün 
təzə açıldığını nəzərə alsaq, altıncı və səkkizinci tərcümələri cüm
lələrin əvvəlinə “sanki” və ya “elə bil” artırmaqla məqbul tərcümə 
hesab etmək olar. Bəlkə də belə daha yaxşı səslənərdi: “Sanki dünya 
yenicə bina olunmuşdu...” Axı onda dünya çoxdan bərqərar idi və hər 
şeyin də adı vardı, sadəcə olaraq, onlara məlum deyildi.

Orijinaldan ikinci cümləni 
tərcümə etmək üçün bircə anlığa 
iri ağ daşların arasından qıjıltı ilə 
axan, həmin daşları yuyayuya san
ki cilalayan dağ çayını təsəvvür 
eləmək lazımdır. Əgər biz ruscada
kı «ложa» və «отполированный» 
sözlərini işləndiyi kimi saxlamağa 
çalışsaq, tərcümə alınmayacaq. Çünki 
Azərbaycan dilində “çay öz yatağı 
ilə axır” demirlər. “Çay öz yatağın
dan çıxdı” isə demək mümkündür. 
«Огромных, как доисторические 
яйца»nın tərcüməsində “Nuh 
əyyamının yumurtaları” (tərcümə 
1), “Əfsanəvi əjdaha yumurtaları” 
(tərcümə 2), “tarixdən öncəki əfsanəvi 
nəhəng yumurtalar” (tərcümə 3), 

“qədim kələz yumurtaları” (tərcümə 
5), “dinozavr yumurtaları” (tərcümə 
6), “əjdaha yumurtası” (tərcümə 8) ve
rilməsi də, zənnimcə, məqbul tərcümə 
hesab oluna bilməz. Belə olan halda, 
dördüncü tərcümədəki “bəniinsan
dan da əvvəllərin nəhəng yumurta
ları”nı orijinalın fikir yükünü ifadə 
edə bilən uğurlu tərcümə saymaq olar.

Bütövlükdə götürəndə, “bakirə”ni, 
bir də “yataq” sözlərini çıxmaq şərtilə, 
söz seçimi, fikrin ifadə tərzi baxımın
dan dördüncü tərcümə məqbul hesab 
oluna bilər, ancaq burda da, məncə, 
təhkiyənin forması düzgün seçilmə
yib. “Uzun illər keçəcək və...” ilə 
başlayan tərcümə mətnlərinin təhkiyə 
tərzi və bununla yaranan ritmi təkcə 

orijinala yaxın olmaqla kifayətlənmir, 
həm də mətnin rəvan oxunmasını 
təmin edir.

Daha bir məsələni vurğulamaq 
istərdik: Azərbaycan dilində “gildən 
tikilmiş ev” ifadəsi işlənmir və bura
da uzaqbaşı “sarı palçıqdan tikilmiş 
ev” deməklə orijinalın fikir yükü 
azalmazdı. Əslində, ispanca “barro” 
sözünün birinci mənası palçıq, ikinci 
mənası “gil”dir. Yeddinci tərcümənin 
müəllifi, görünür, hansı duyumlasa 
haqlı olaraq “palçıq və bambukdan 
tikilmiş” yazıb.

Əlbəttə, bütün bunlar mənim 
subyektiv fikrimdir. Onu da de
yim ki, mənə təqdim olunmuş hər 
tərcümənin özünə görə bir uğuru var.



Əksər müasir dillərin, o
cümlədən, ingilis, fran
sız, rus, alman, italyan,
ispan, yunan, eləcə də

Hindistanda danışılan bir çox dil
lərinmənşəyi5minilbundanəvvəl
sıradançıxmışHindAvropadilisa
yılır.HindAvropaailəsinəaiddil
lərdənbiridəsanskritdilidir.

Eh ti mal olu nur ki, Hind-Av ro pa 
xalqlarınınvətəniüççayın–Elba,
Oder və Visla çaylarının hövzəsi
dir.Bugündəelədillərvarki,qə
dimHindAvropa dilini daha çox
xatırladır.Onlardan biri litvadili
dir.Bəlkədəmüasirlitvalılarbaşqa
xalqlardan fərqliolaraqəcdadları
nın yaşadığı qədimməskənlərdən
çoxdauzaqlaşmayıblar.
Hindistanda350milyondançox

adamqədimHindAvropa dili ilə
qohum ləhcələrdə danışır. Bütöv
lükdəisəyerüzündətəqribənmil
yard yarım insan nə vaxtsa Mər
kəzi Avropada yaşamış kiçik bir
tayfanındanışdığıdilinbirqolun
daünsiyyətqurur.
Planetimizdə 100ə qədər dil

ailəsi var. Bunlardan ən mühüm
ləriəsasənAvrasiyavəonaqonşu
rayonlardayayılmışHindAvropa,
samihami, türk, monqol, ÇinTi
bet,Ural, dravid, tay, avstroasiya,
avstroneziya, tunqusmancur, Çu
kotKamçatkadilləriailəsidir.
Bəzidilailələriçoxkiçikdir,hət

ta hər cür qohumluq əlaqəsindən
məhrumyetimdillərdəvar.Məsə
lən,Fransavəİspaniyanınsərhədin
dəki dağlıq ərazidə dili dünyanın
heç bir xalqının dilinə oxşamayan
milyonluqbaskxalqıyaşayır.Ehti
malki,İspaniyayayayılanhindav
ropalılar həmin dağ rayonundan
yankeçiblər,nəticədəoradadanışı
lanqədimdilHindAvropadilləri,
eləcədəbaşqadillərləparalelişlən
məkləqorunubsaxlanıb.
Cürbəcür yerlərdə dünyadan

müxtəlifsəbəblərəgörə“qopmuş”
bir çox kiçik dil ailəsiməskən sa
lıb. Məsələn, hazırda Amerikanın
NyuMexiko ştatında yaşayan zu
ni tayfasının danışdığı dilin yer
üzündə heç bir dillə qohumluğu
yoxdur. Bu tayfanın başqa xalq
larlaünsiyyətqurmağına təbiiən
gəlləryox, adətənənəmaneolub.
Zunitayfasınınadamlarıəsrlərbo
yuulubabalarındanqalmaadətlə
rə riayət eləməklə yaşayıblar: tam
sərbəstolublar,səyahətəçıxmayıb
lar,başqaxalqlaraqaynayıbqarış
mayıblar; nə öz dillərini özgələrə
öyrədiblər, nə də özgələrin dilini
öyrəniblər.
Saxara səhrası və okeanlarla

dünyadan təcrid olunmuş bir çox
Afrika xalqının da başqa dil ailə
lərinəqaynayıbqarışmayanayrıca
di li var.
Bugünkü Çinin ərazisindəməs

kunlaşmışnəhəngəhalikütləsi,ay
rıayrı xalqlarmin illər boyu eyni
torpağı becərib, yalnızölkə içində
ticarətaparıb.Bunagörəorada,de
mək olar, hamı ÇinTibet ailəsinə
aid dillərdən birində danışır. Bu
günkiminsəhaqqında “o,Çindi
lindədanışır”deyilirsə,bu,həmin
adamın Çinin şimal ləhcəsində,
yəni Pekin aksentində danışdığını
göstərir.
Qırtlaq,dilvədodaqlarınkömə

yiiləçoxlusəsçıxarmaqolur.An
caq hər bir konkret dildə səslərin
məhdudsayıvar.Məsələn,Havay
dili16,ingilisdili44,rusdiliisə50
səslə keçinir. Təktək dildə səslə
rinsayı60ıkeçir.Dildəkisəslərin
sayını əlif adakı hərfərin sayı ilə
tutuşdursaq, eyni rəqəm alınmır.
Məsələn,rusdilində50səs,bunun
müqabilindəvurtut33hərfvar.
Məsələ bundadır ki, hər hərf

konkret bir səsi ifadə eləmir. De
yəkki,rusdilindəki“гиря”,“рог”,
“гора”və“легкий”sözlərindəyer
alan“г”səsihərsözdəbircür,yə
nidördcürtələfüzolunur.İngilis

dilindəki“a”hərfidəmüxtəlifsöz
lərdəfərqlioxunur:hat(şlyapa),la
ke(göl),father(ata),awe(titrəmə).
Əgərbirdilinsəslərinionaxasol

mayanardıcıllıqladüzsək,çətintə
ləfüzolunanbirləşməalınar.Məsə
lən,“богатствo”sözündəbirbalaca
yerdəyişmə eləsək, “гбвотсато”
kimi deyilişi çətinlik törədən an
laşılmaz sözcük meydana çıxar.
Halbuki Afrika dillərində danışan
adamlarınbeləbirsözütələfüzet
məsi asandır, çünki onlarda “qbv”
birləşməsiiləbaşlanansözçoxdur.
Birçoxdildəeynibirsəsinto
nunuqaldırıbendirməkləcür
bəcürsözləryaratmaqolur.
QərbiAfrika dilində “du” sözü

ucadandeyiləndə“danışmaq”,al
çaqdan deyiləndə isə “kədərlən
mək” bildirir; orta tonda tələfüz
olunan “du” sözü isə “yatmaq”
mənasınıverir.

Çin dilində də səs tonu (sözün
hansı tonda səsləndirilməsi) çox
vacibdir. Sabit yüksək tonla deyi
lənsözbirməna,eynisəsbirləşmə
sinintədricənartantonlatələfüzü
tamam başqa məna verir. Aşağı
enən tonla tələfüz olunan sözün
isə artıqüçüncümənası ortaya çı
xır. Çin dilində “ma” sözü “ana”
deməkdir.Ancaqtələfüzüntonal
lığından asılı olaraq bu söz “çətə
nə”,“at”və“söyüşmək”kimimə
nalardaverəbilər.
Birma dili Çin dilinə qohum

dur.Əgərbirmalıuşaqhərhecanı
birtondasəsləndirməklə“ma,ma,
ma,ma”qışqırırsa,beləqəribəmə
naalınır:“atıtut,quduzitqaçır”.
Dildətamamiləsadəqaydadasöz

yaratmaqmümkündür.Bundanöt
rü bir neçə səsi götürüb onlara is
tədiyin mənanı vermək kifayətdir.
Məsələn,  ingilis yazıçısı Svift “li
liput” sözünü belə yaradıb. Yaxud

“quqol”sözünügötürək.Bu10100 ki-
miböyükrəqəminrəsmiadıdır.Bir
məşhur riyaziyyatçı özünün 9 yaşlı
qardaşı oğlundan nəhəng rəqəmi
necə adlandırmaq istədiyini soruş
masaydı,buaddaortayaçıxmazdı.
Dünya xalqlarının dilləri əsa
səndördsxemdənqısasözlər
sxemi; uzun sözlər sxemi; çox
uzun sözlər sxemivə sözcüm
ləsxemibiriüzrəqurulur.Çox
vaxt dildə, ya da şifahi nitqdə
yuxarıdagöstərilənsxemlərdən
hansılarsakombinasiyaedilir.
Məsələn, ingilis dilində bir çox

dəyişilməzqısasözlərvar.Birxey
lisözdəsözbirləşmələrininkömə
yi iləalınıb.Budildəqısasözlərin,
həta bu sözlərin hissəciklərinin
birləşməsindənyaranmışçoxuzun
sözlərədərastgəlinir.İngilisdilini
öyrənənəcnəbilərbuqatmaqarışıq
lıqdanhaqlıolaraqşikayətlənirlər.

Rusdilinəgəlincə,düzünüdeyək
ki,budilfelisifətvəfelibağlamatər
kibli mürəkkəb tabeli cümlələrdən
istifadə,müxtəlif cins vəhal şəkilçi
lərivasitəsiləsözəmənaçalarlarıve
rilməsi baxımından ingilis dilindən
zəngindir.Ancaqbuüstünlüyünbir
mənfitərəfidəvar:rusdilininmürək
kəbqrammatikavəsintaksisiəcnəbi
lərinbudiliqavramasınıçətinləşdirir.
Çoxuzunsözlər sxemiüzrəqu
rulmuş dillərdə əsas sözlərdən
birinəçoxluheca,ayrıayrısəslər
əlavəedilir.Məsələn,türkdilin
dədəyişməzqalanköksözügö
türüb,yenihissəciklərimüəyyən
ardıcıllıqla sözün sonuna əlavə
edirlər. Nəticədə sözlərin uzun
quyruğuəmələgəlir.Bəzidillər
dəisəçoxuzunsözlərsözkökü
nün qarşısına əlavələr edilmək
lə formalaşır. Afrikada yaşayan
bantutayfasınındilibelədir...

(V.Su xa rev, M.Su xa rev “Xalq
larınvəmillətlərinpsixologiyası”
kitabından)

NarıngülƏLIYEVAçevirib

Tərcümə və tərcüməçilər 
haqqında 7 mif

 � Günümüzdətərcüməyəehtiyac
duymayan,tərcüməxidmətindənisti
fadəetməyənazadamarastgəlmək
olar.Ancaqəksəriyyətinbupeşəvə
onunmənsublarıbarədətəsəvvürü
yanlışdır.Tərcüməvətərcüməçi
haqqındaəsliolmayanmiflərbu
səbəbdənyaranır.

1.Yaxşıtərcüməetməküçünhərhansı
xaricidilibilməkkifayətdir
Bu, tərcüməyə münasibətdə ən geniş

yayılmış zərərli qənaətdir. Doğma dilini və
ən azı xarici dillərdən birini bilmək peşəkar
tərcüməçiqarşısındaduranəsasvəzifəolsada,
yeganə tələbdeyil.Tərcüməçi işihəmdə lin-
qvistiksavad,tərcümətexnikasınabələdlikvə
böyüktəcrübətələbedir.
Çox zaman çevrilən mətnlərin aid olduğu

sahəni ən azı minimum dərəcədə bilmək
mühümşərtolur.Bundanbaşqa,tərcüməçihəm
doğmadilinin,həmdəxaricidilinmədənikon-
tekstinibilməli,gündəlikişlənəndildəbaşverən
dəyişikliklərdənmütəmadixəbərtutmalıdır.
Təəccüblüdeyilki,yaxşıtərcüməçilərinsayıbir

neçədilbilənadamlarınsayındanqatqatazdır.

2.Yalnızbircədüzgüntərcüməvar
Əgər eyni bir kiçik mətni on peşəkar

tərcüməçiyə versəniz, on tərcümə variantı ala
bilərsiniz.Axımətnintərcüməsioradakısözlərin
lüğəvi mənasını çevirmək deyil, başqa dildən
məzmunu,mənanıvəüslubuçatdırmaqdır.
Eynibirmətnindüzgüntərcüməsicəmicüm-

lətanıbirneçə,düzgünolmayantərcüməsiisə
qatqatçoxolabilər.
3.Peşəkartərcüməsizdəkeçinmək
mümkündür
Əlbətə,peşəkartərcüməyəehtiyacolmayan

məqamlar var, məişət səviyyəsində onsuz da
keçinməkolar.Ammaəksərsahələrdəuğurda,
nüfuzdatərcüməninsəviyyəsindənasılıdır.Bu,
mümkünsəhvvəanlaşılmazlıqlardanqaçmağa,
ünsiyyəti yaxşılaşdırmağa, tərəfmüqabilə və
müştəriyəhörmətifadəetməyəyardımgöstərir.
4.Tərcüməçiyazılıtərcümənimakinaçı
sürətiiləedir
Əslində, tərcüməgöründüyündəndahaçə-

tinvəzəhməttələbedənişdir.Adətən,peşəkar
tərcüməçiişgünüərzindəyalnız36səhifəlik
mətnikeyfiyyətləçevirəbilir.Hələmətninre-
daktəmüddətiburadaxildeyil.

Tərcüməçi ayrıayrı sözləri lüğətin köməyi
ilə mexaniki tərcümə etmir, mətni başqa
dildətəzədənyazırvəorijinalınməzmununu,
mənasını,üslubunusaxlayır.
Çoxvaxtilkinmətndəsəhvə,məntiqitəzada,

yaxudaydınolmayanməqamlararastgəlinir,
budatərcüməzamanınəzərəçarpırvədüzəliş
tələb edir. Belə hallarda tərcümə orijinaldan
dahayaxşıçıxır.
Əgər sifarişçi vaxta qənaət etmək istəyir,

tərcüməçini tələsdirirsə, keyfiyyət arxa plana
keçir.Buisətərəfərinheçbirinəsərfəlideyil.
5.Texnikatərcüməçiniəvəzedəbilər
Ən azı yaxın gələcəkdə heç bir kompüter

və robot tərcüməçini tamamilə əvəz edə
bilməyəcək. Həta ən müasir tərcümə proq
ramları belə, sözlərin mənasını qavramaqda,
çoxmənalı sözləri fərqləndirməkdə, üslubi və
praqmatikcəhətləriayırdetməkdəacizdir.
6.Yaxşıtərcüməçiistənilənqiymətə
çevirəntərcüməçidir
Başqayüksəksəviyyəliişlərdəolduğukimi

tərcümənin haqqı da lazımınca ödənməlidir.
Peşəkar tərcüməçi zəhmət haqqını layiqli
səviyyədəalmasa,həvəsləişləməyəcək.
Ucuzsövdələşməgöstərirki,tərcüməçiözfan-

taziyasıhesabınadoğrudandamakinaçısürətiilə
işləyir.Qiymətnəqədəraşağıdırsa,tərcüməçiehti-
yaclarınıödəməküçünoqədərçoxişləməlidir.Bu
isətərcüməninkeyfiyyətinəmənfitəsirgöstərir.
7.Yaxşıtərcüməçisifarişgözləyirki,
dərhalişəbaşlasın
Bu da mifərdən biridir. Peşəkar mütəxəs-

sisin xidmətindən istifadə etmək istəyənlər
kifayətqədərdir.Beləsitəktəkələdüşürdeyə
onlaradaimiştapılır.
Tərcüməvəədəbiəlaqələrşöbəsi
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Xalqlarvədillər
Kimnecədanışır



Bədənəcanverənruhdur
FridrixŞiller

Fikirvəqayəyoxluğuinsanın
cəsarətiniqırır,onuuyuşdururvə

zəifədir
İsmayılbəyQasprinski

…İsmayılbəyQasprinskininstrate
giyasınınmərkəzindəqəzetyaratmaq
vəonuyaşatmaqqətiyyətidayanırdı.
ZamanzamanQazan,Tifis,Daşkənd
vəBakıdabuyöndəedilmişcəhdlərə
baxmayaraq,o,Rusiyanınənuzunö
mürlü türkdilli qəzetinə çevriləcək
mətbuorqanınnəşriüçünrəsmiicazə
alana,yəni1917ciilədəkQasprinski
ninmədəniyyətsahəsindəkisilahdaş
ları arasındamüvəqqətimətbuat an
layışıyoxidi.O,müvəqqətimətbuatı
özününböyüklayihəsiniəntəsirlifor
madatəbliğedən,əngenişoxucuküt
ləsinəçatdıranvəmodernizməmüxa
lifolanlarınöhdəsindəngələbilənbir
vasitəsayırdı;bu,eynizamandacəha
lətvəsəhvməlumatdanqaynaqlandı
ğına inandığı, ruslarla müsəlmanları
birbirinə qarşı qızışdıranqərəzli eh
kamıaradanqaldırmaqüçünfövqəla
dəgücüolanvasitəydi.Üstəlik,qəzet
modernizm tərəfdarlarının proqramı
üçün forum təşkil etməklə elə indi
dənirəliləməyolunaqədəmqoymuş,
ammahələzəif,dağınıqolangüclərin
birləşdirilməsinəvəşübhəsiz,qarşıda
gözləyən çətin dövr ərzində onların
təşviqinədəfaydaverəbilərdi.
İlkbaşməqaləsindəyazdığıkimi:

“(Qəzet) müsəlmanlara mümkün
olanqədər(rus)mədəniyyət(i)haq
qında düzgün və faydalı məlumat
verməyə, o biri tərəfdən də rusla
ra (müsəlmanların) həyatı, fikirləri
və ehtiyaclarını çatdırmağa yardım
göstərəcək”di.
Sonralar Qasprinski məqsədi

ni belə izah edəcəkdi: “Çox uzun
müddətcəhalətiçindəqalmışböyük
bir xalqın yenidəndoğulması üçün
mətbuataçarrolunuoynayacaq”.
Qasprinskininhaqqındadanışdığı,

bütün imkanlarını və enerjisini həsr
etdiyi, himayəsində saxladığı qəzet
birçoxcəhətləriiləfərqlənirdi.Qəze
tin fərqli xüsusiyyətlərindən biri iki
dilli olması idi: ruscamətn və onun
türk dilinə (lisanitürkə) tərcüməsi
yanaşı verilirdi. Nəşr yeri, tarixi (və
qiyməti) kimi lazımlı məlumatlarla
yanaşı qəzet rusdilli oxucular üçün
“Perevodçik”,türkdillioxucularüçün
isə“Tərcüman”adlandırılmışdı.
Həm başlıq, həmdə forma nəşrin

əslməqsədiniüzəçıxarırdı:islamcə
miyyətininyenidəndoğuluşu,ruslar
layaxınlaşmanıntəşviqi,islamvərus
Qərb mədəniyyətinə xas cəhətlərin
genişkütləüçünaydınlaşdırılması.
Əldəedilməsinəzərdətutulannəti

cələrbirtərəfdənmüsəlmanlararasın
da iqtisadi inkişafı ləngidən, ictimai
etinasızlığı artıran və siyasi zəifiyi
qidalandıranzehnigeriliyəsonqoyul
ması,digərtərəfdənimperiyanındaha
ədalətli,dahaahəngdarvədahagüclü
dövlətə çevrilməsində müsəlmanlar

la ruslar arasında bərabər ortaqlığın
başladılmasıidi.Bu,təkbiradamvə
yenicənəşrəbaşlamışqəzetüçünnə
həng iş olsada, səygöstərildikcə və
zaman keçdikcə “kiçik şeylərin bö
yüyəcəyi, çətinliklərin asanlaşacağı,
uzaq məsafələrin qısalacağı”na dair
sarsılmaz inamın hərəkətə gətirdiyi
Qasprinski və “Perevodçik”/”Tərcü
man”üçünbelədeyildi.

***
Rusiyanın hər guşəsindənmüsəlman
tacirlərNijniNovqorodyarmarkasına
gəlirdilər.Mən də hər il [fikirlərimi]
yaymaq üçün ora gedirdim. Amma
rəsmi şübhələri üzərimə çəkməmək
üçündəqəzetiməabunətoplayırdım

İsmailbəyQasprinski
…1883cüiləqədərtəxminəndörd

ilərzindəİsmayılbəymüxtəlifalter
nativləri sınaqdan keçirdi. 1879cu
ildəRusiyanın səlahiyyət sahiblərinə
qəzet yaratmaq üçün icazə ərizəsilə
müraciət etdi. Bu, Həsən bəy Məli
kovZərdabininRusiyada ilk türkdili
qəzet olan “Əkinçi”sinin bağlanma
sından iki il sonraya, eyni zamanda
SəidvəCəlalÜnsizadələrinTifisdəki
“Ziya”adlıqəzetburaxmaqüçünica
zəalmalarıiləeynivaxtadüşmüşdü.
Qasprinskinintələbininrəddedilmə
sininsəbəbidə,“ikicanişinəvəüçna
zirə”şəxsəntəqdimetdiyiərizələrinin
aqibətidəməlumdeyil…
Qarşısındakı yol müvəqqəti bağ

landığındano, başqa formalara əl at
dı.1881ci ilinmayayındanbaşlayıb,
sonrakı il də davam edib, aradabir
fasilələrləçıxan,hərsayıbirikisəhifə
lik qəzet formasında olan “məqalələr
toplusu”nəşretdi.Krımdaərəbhüru
fatlı mətbəə tapılmadığından həmin
məqalələrdən ikisi müvafiq şəkildə
beşyüzvəminnüsxəiləTifisdəÜn
sizadəqardaşlarıtərəfindənçapedildi.
Qasprinski 1881ci ildə mətbəə qur
mağa icazə alandan sonra isə bütün
məqalələriBağçasaraydanəşretməyə
(tirajlarıməlumdeyil)müvəfəqoldu.
AldığıicazəiləSanktPeterburqagedib
nəşrplanları(qiymətiüçrubl,ildəəlli

nömrəsiçapediləcəkqə
zet) haqqında məlumat
verənsirkulyardaçapet
dirdi, sonra bir neçə başqa
vilayəti dolaşıb həmin sir
kulyarlarıyaydı.1881ci ilin
avqust ayı olduğundan və
Nijni Novqorodda yarmarka
davametdiyindən ən azı bir

neçə müsəlman tacir
həmin elanları ora
dan malları ilə
birgə “Avropa
vəAsiya Ru
siyasındakı
bütün va
cibyerlərə”
apardı.

Qasprinski vətəninə qayıdan
dan sonra mətbəəni qurmağa,
mürətiblərihazırlamağavətəx
minən iki yüz əlli abunəçinin
köməyiiləərsəyəgələnməqalə
toplularını çap etməyə başla
dı…
İsmayıl bəy məqalə toplusu və

kitabçalarlayanaşıqəzetnəşretmək
strategiyasındandaəlçəkmədi,nə
hayət, 1882ci ilin avqustunda da
xili işlər naziri knyaz Dmitri
Tolstoya yazıb şəxsən
SanktPeterburqa
apardığı ərizə
yə müsbət
cavab aldı.
Ona mət
ni həm
rus,həm

də türk dilində çap olunacaq, əv
vəlcədənxüsusisenzura idarəsində
yoxlanacaq həftəlik qəzetin nəşrinə
başlamasıüçünicazəverildi.

Qəzetin ilk nömrəsi 1883cü il
aprelin 10da çapdan çıxdı. Mətn
qismən İstanbuldan gətirilmiş ərəb
hürufatı ilə, eləoradandəvətolun
muşmürətibinköməyiləmətbəəyə
göndərilmişdi.
“Tərcüman”ınilkbirneçəilimaliy

yəcəhətdənheçdəsabitdeyildi.1881
ci ildə evlənəndə arvadıZöhrə xanı
mın gətirdiyi cehizin və anasından
mirasqalmışmülkünsatılmasıİsmayl
bəyinxeyliköməyinəçatdı,ammaqə
zetinuzunmüddətyaşamasınınaçarı
naşirinabunəçicəlbetməkqabiliyyə
tində idi. Bu, çox çətin vəzifəydi.O,
getdiyihəryerdəağlagəlməzlaqeyd
lik,inamsızlıqvəlağlaqarşılaşırdı.
İsmayılbəyyazırdı:“...Şəhəri(Ba

kını – red.) qarışqarış gəzmiş, az
qala zorla bir neçə yüz nüsxə yay
mışdıq,ammaabunəolmaqistəyən
birnəfərdətapmamışdıq.Xalqkimi
tacirlər də, şübhəsiz, bizdən qorx
mağabaşlamışdı,budasəylərimizə

ciddi maneə yaratmışdı. Dindarlar
bizi soyğunçu saymış, təsadüfən
rastlaşdığımızikiüçintellektualisə
dəlihesabetmişdi...”

Nəşrə başlayandan 1905ci ilin
sonunadək “Perevodçik”/”Tər
cüman” rusca və türkcə mətnləri
təxminən iki bərabər hissəyə ay
rılmışdörd səhifəhəcmində çıxır
dı. Güman ki, Qasprinski əvvəlcə
rusca yazır, sonra yazdığını türk
dilinə çevirirdi. Əbdürrəşid İbra
himov İsmayıl bəyin türkcə yaza
bilmədiyinə görə belə adət elədi
yini vurğulayır. Çox güman ki,
bunun gerçək səbəbi, 1906cı ildə
özünündəyazdığı kimi, türkcədə
“ədəbi üslub ustalığı”na sahib ol
mamasıidi.Anadilininədərəcədə
bilibbilməməsibarədəgünümüzə
dəqiqməlumatçatmasada,1905ci
ilədəkyazılarınıtürkdilinəbaşqa
ları tərcümə edirdi. 1905ci ildən
rusca mətnlər yavaşyavaş ləğv
edildi və qəzetin adı “Tərcümani
əhvalizaman”oldu.
Başlanğıcda həftəlik nəşr olunan

“Tərcüman” 1904cü ildən həftə

dəikidəfə,1906cıildənhəftədəüç
dəfə, 1912ci ildənbağlandığı 1918
ci ilədək isə gündəlik çap olundu.
Abunə qiyməti əvvəlcə dörd rubl
olduğu halda 1907ci ildə üç rub
la düşdü, gündəlik çıxanda isə beş
rublaqalxdı.
1890cı ildən qəzetdə illüstrasi

ya,rəsmvəfotolardaçapedilməyə
başlandı. Qəzetin mətni Qasprins
kinin qələmə aldığı baş məqalə və
məqalələrdən, Rusiya daxilindən
və xaricdən alınmış xəbərlərdən,
arabirədəbididaktik,arabirdəbir
başamaarifəndiricimateriallardan,
rəsmi (əsasənmüsəlmanlarla bağlı)
məlumatlardan,odövrdəRusiyada
(daha sonralar müsəlman ölkələ
rində) nəşr olunan mətbuat orqan
larından götürülmüş iqtibaslardan,
kitablar barədə qeyd və elanlardan
ibarətidi.
“Tərcüman” əvvəlcə mövzu cə

hətdən bəsit təsir bağışlayırdı və
bütün yenilər kimi çətin yolu var
dı.Sonralar İsmayılbəyQasprinski
yazırdı:“Üçilbeləkeçdi.Dördüncü
ilqəzetinmövzudairəsinibirazge
nişləndirdimvəiçinətənqidiünsür
lər qatdım. Yenə də bu işi görmək
üçün əsasən abunəçilərimi etdiyim
tənqidləri lağla və dediqodularla
qarşılamamalarıbarədədilətutmalı
idim...”
Digərtərəfdəno,Rusiyanıngücü

nəvəqüdrətinəqarşıçıxmır,senzo
runzopasındanyayınır,1905ciildə
imperiyadavəziyyətdəyişənəqədər
siyasətə qarışmırdı. Yenilik havası
başlayanda “Tərcüman” yavaşya
vaş simvolik, həta mənalı yazılar
çapetməyəbaşladı.Qasprinskiartıq
dahagenişvəxeyirxahbirfikiraxı
nının (ənənəvi düşüncə sistemində
islahat aparılması, ərəb əlif asının
sadələşdirilməsi və türkdilləri ara
sında fərqlərin azaldılması, başqa
mədəniyyətlərlə körpü qurulması
nın bir vasitəsi olaraq xarici dil tə
liminin vacibliyi, qabiliyyət və ba
carıqlı kəslərə (xüsusilə qadınlara)
yardımgöstərilməsi,müsəlmandini
idarəçiliyinin yenidən təşkili) yolu
nuaçmışdı.
“Tərcüman”getgedəmodernizm

simvoluna çevrildi. Buna görə də
Rusiya müsəlmanlarının tarixində
mühümyertutdu…

N.ƏBDÜLRƏHMANLIçevirib
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“Uzun müddət cəhalətdə 
qalmış böyük bir xalqın 
yenidən doğulması...”

Bu il türk dün ya sı nın bö yük fi kir adam la rın
dan və is la hat çı la rın dan bi ri İs ma yıl 
bəy Qasp rins ki nin (Qas pı ra lı nın) 
haq qa qo vuş ma sın dan 100 il 

ötür. Bu mü na si bət lə YU NES KO 
2014cü ili İs ma yıl bəy Qas pı ra lı 
ili elan elə yib. Onun hə ya tı, əməl
lə ri, ya ra dı cı lı ğı ba rə də araş dır ma
lar apa rı lır, film lər çə ki lir, xa ti rə si 
anı lır. Bu cə hət dən ABŞın İn diana 
Uni ver si te ti nin pro fes so ru Ed vard 
Laz ze ri ni nin qə lə mə al dı ğı mə qa
lə diq qə ti çə kir. Mə qa lə ni ix ti sar la 
oxu cu la rı mı zın diq qə ti nə çat dı rı
rıq.

İsmayıl bəy Qasprinskinin “Tərcüman”ı:

Modernizmin

Edvard Lazzerini

carçısı



Azərbaycanteatrınaazdan-çoxdanbələdolankəski-
mi bəxtim gətirməyib: görkəmli aktrisamız Ba-
ratŞəkinskayanısəhnədəgörməkmənəqismət
olmayıb. Onun Cülyetasını, Yetərini, Dezde-

monasını, Şirinini, Dilşad xanımını, Mirandolinasını,
Jivkasını,Mələkxanımını,Gülərini səhnədəgörməyə
yaşımçatmayıb.Teatryaradıcılığıbarədəbildiklərim
oxuduqlarımdan,eşitdiklərimdənyarananikinciqat-
dır,birnövdublyajtəəssüratıdır,vəssalam.

Bir teatr hə vəs ka rı, mə də niy
yət dən ya zan qə ləm ada mı ki
mi isə bəxt üzü mə gü lüb: Ba rat 
Şə kins ka ya nı  sə nət ka rı, xa nı
mı, şəx siy yə ti, ana nı  öm rü nün 
son il lə rin də də ol sa, ya xın dan 
ta nı maq, də fə lər lə ün siy yət də 
ol maq qis mə ti mə dü şüb. 

Bu müd rik, dün ya gör müş, 
əsil za də xa nım la bir növ rə fi qə
lik də et mi şik.

Cemmailəbaşlanansevgi
Bü tün bö yük sə nət sev gi lə ri 

han sı sa bir əsər lə, konk ret bir 
sə nət ka rın ya ra dı cı lı ğı ilə baş
la nır. Mə nim də teatr sev gi min 
for ma laş ma sın da Ba rat Şə kin
ska  ya nın ro lu bö yük dür. 

Tə bii ki, Azər bay can da bu gö
zəl akt ri sa nı ta nı ma yan yox dur. 
Ya rım əsr dən çox dur ki, Azər
bay can ta ma şa çı sı Ba rat xa nı mı 
ən azın dan “O ol ma sın, bu ol
sun”da kı Sə nəm lə, “Gö rüş”  fil
min də ki Şöv kət lə, “Te le fon çu 
qız”da kı Sü rəy ya xa nım la ta nı
yır. 

Ya şıd la rı mın ya dın da olar: nə 
sir rixu da idi ki, bi zim nəs lin sə
nət zöv qü for ma la şan za man lar
da te le vi zor da “Gö rüş” fil mi ni 
heç gös tər mir di lər, o bi ri lə ri ni də 
elə bay ram danbay ra ma nü ma
yiş et di rər di lər. Am ma biz uşaq 
olan da ra dio ta ma şa la rı na, səh
nə ləş di ril miş ro man la ra qu laq 
as maq ənə nə si var dı. Ba rat xa
nı mı mə nə sev di rən də elə ra dio 
ta ma şa sı ol du. 

De yə sən, sək ki zin ci sin fə keç
miş dim. Yay idi. Ra dioda Etel Li
lian Voy ni çin “Ovod” ro ma nı nın 
ra dio ta ma şa sı nı səs lən di rir di lər. 
Ro ma nı oxu muş dum. Bu na gö rə 
də qəh rə man la rın ra dio ob raz la rı 
mə nim üçün ma raq lı idi. 

Ra diota ma şa bi tən də ifa çı la
rın adı çə kil di: Cem ma  Ba rat 
Şə kins ka ya. Ba rat Şə kins ka ya? 
Ne cə yə ni? Hə min o “Mə şə di 
İbad”da kı Sə nə mi oy na yan akt
ri sa?.. 

Sualı ma rəh
mət lik atam ca
vab ver di: “Hə, 
qı zım, hə min o 
akt ri sa”. Uşaq 
ağ lım Mə şə di 
İbad ki mi qo
ca id ba ra (hər 
hal da o vaxt be
lə dü şü nür düm) 
ərə get

mə yə ra zı olan qul luq çu ilə qəl
bi eşq dən ya ra lı əsil za də, gənc 
və gö zəl Cem ma nı heç cür bir 
akt ri sa nın ifa sın da bir ləş di rə 
bil mir di! 

Ata mın de dik lə ri mə ni bir 
qə dər də çaş dır dı: “Hə lə bu nə
dir ki, sən gə rək onun Kor de
li ya sı nı gö rəy din!..” Bu yer də 
anam söh bə tə qa rış dı: “Kaş ye
nə “On ikin ci ge cə”nin prem ye
ra sı olay dı. Ba rat xa nım Viola
nı, Hö kü mə Qur ba no va da 
Oli vi ya nı oy na yay dı. Mən də 
məx su si prem ye ra üçün tik dir
di yim ya sə mə ni şal pal ta rı mı 
ge yi nib teat ra ge dəy dim”. 

Be lə cə, mən onun adı nın seh
ri nə düş düm.

İkiXosrovunbirŞirini
Bir gün qə ra ra gəl dim ki, il

lər dən bə ri səh nə dən, ek ran dan 
uzaq laş mış Ba rat Şə kins ka ya ilə 
gö rü şüm, onun la ürək do lu su 
bir sə nət söh bə ti edim. Te le fon 
nöm rə si ni ta pıb zəng vur dum, 
vaxt tə yin elə di, ün va nı de di, 
get dim. 

Pil lə kə ni qal xan da əlim də ki 
ağ qı zıl gül lər də tit rə yir di. Ba
rat xa nım la elə ilk söh bə ti miz
dən an laş dıq. Bil dim ki, tək cə 
bö yük akt ri sa ilə yox, həm də 
ge niş dün ya gö rüş lü, möh kəm 
yad daş lı, sə nət yol daş la rı na sə
mi mi mü na si bət bəs lə yən bir 
in san la, gö zəl ev dar xa nım la, 

sev gi sə də qə yə çev ri lən də on
dan im ti na et mə yi ba ca ran qa
dın la, bir söz lə bü töv şəx siy yət
lə ta nış ol mu şam. Bu ta nış lıq 
bi zim arası ra gö rüş lə ri mi zin, 
anaba la mü na si bə ti mi zin tə
mə li ni qoy du. 

Onu tə rif ə yən də tə va zö kar
lıq la de yir di: “Mən re jis sor ak
t ri sa sı ol mu şam. Nə cür öy rə
dib lər, ne cə ba şa sa lıb lar, ne cə 
tə ləb edib lər, o cür də oy na mı
şam”. 

Onun la oy na dı ğı rol lar ba rə də 
söh bət elə yər dik. Ba rat xa nı mın 
öz ifa sı na mü na si bə ti fərq li idi. 
Bir də fə so ruş dum ki, si zin üçün 
tə rəfmü qa bi lin kim li yi nə qə dər 
önəm li olub? Ca va bı nı unut ma
ram: “Xos rov və Şi rin”də Xos
ro vu həm Ağa sa dıq Gə ray bəy li, 
həm də Əj dər Sul ta nov oy na yır dı. 
Ağa sa dıq qə de şin Xos ro vun da 
hökm dar lıq aşiq lik dən üs tün idi 
de yə mə nim Şi ri nim onun mə
həb bə ti nə asan lıq la qar şı çı xır dı. 
Əj dər isə Xos ro vun Şi ri nə mə
həb bə ti ni elə us ta lıq la qa bar dır dı, 
ta ma şa bo yu yal nız onu fi kir lə şir
dim ki, bir cə Şi rin Xos ro va aşiq 
ol ma sın...” 

Söh bət “O ol ma sın, bu ol
sun”dan dü şən də ma raq lan mış
dım ki, Sə nə mi ta ma şa da oy na
say dı, ob ra za nə lə ri əla və edər di? 
Bu sualın ca va bı da ya dım dan 
çıx maz: “Mə nim ba lam, fil mi 
başayaq çək miş di lər. Son epi zo

du lap əv vəl də len tə al mış dı lar 
de yə Mə şə di İbad ca maatı qa zı ya 
gön də rən də qaş qa baq lı, qa nı qa ra 
dur muş dum. Əgər fil mi ar dı cıl
lıq la çək səy di lər, hə min səh nə də 
Sə nə mi baş qa cür oy na yar dım. 
Se vi nər dim ki, ağ lı ma gəl mə
yən yer də, mə qam da öz evi min 
xa nı mı ol maq qis mə tiy lə üz ləş

mi şəm. Dö yənsö yən ki şi nin 
ar va dı ol maq ki min sə qul

luq çu su ol maq dan qatqat 
yax şı dır”. 

“Mixaylo”nun
nakamsevgisi
Gö zəl qa dın idi. 

Sev gi sa rı dan bəx ti 
gə tir miş di de mək bir 

qə dər qə ri bə səs lən sə də, 
Azər bay can teat rı nın ən 

is te dad lı, ən ya ra şıq lı ki şi re

jis sor la rı nın hə yat yol da şı ol muş
du. On lar dan öv lad dün ya ya 
gə tir miş di. Am ma sev gi, hör mət 
bi tən mə qam da, özü de miş kən, 
ba la la rı nı gö tü rüb ev dən çıx mış
dı. Ailə də so yuq lu ğa, xə ya nə tə 
nə ba la la rı nın, nə də kar ye ra sı nın 
xət ri nə tab laş mış dı. 

Mərd qa dın idi. Bir uşaq ina
dı ilə et di yi hə rə kə tin ar xa sın da 
dur ma ğı da ba ca rır dı, olubke
çən lə ri ki şi qı zı ki mi eti raf et mə yi 
də. 

Ba rat xa nım gö zəl li yin dən 
han sı sa işi ni aşır maq üçün ya
rar lan ma mış dı. Rəh mət lik No

dar Şa şı qoğ lu de yir di ki, on
dan öt rü ürə yim ge dir di, 

am ma o, mə ni ki nos
tu di  ya  nın 

d ə h  l i 

zin də gö rən də heç sa ya sal mır
dı, elə cə sa la mı mı alıb ke çir di. 

Bu nu bir öz gə si yox, “Uzaq 
sa hil lər də” fil min dən son ra 
qız la rın, qa dın la rın ku mi ri nə 
çev ril miş “Mi xay lo” de yir di!.. 
Özü mü sax la ya bil mə yib so ruş
dum: “Bəs “Te le fon çu qız” fil
mi nə çə ki lən də ne cə ol du? Axı 
Ba rat xa nım si zin ana nı zı oy na
yır dı. Çə tin ol ma dı si zə?..” 

Rəh mət lik fit nə do lu bu sualı 
göz lə mir di, de yə sən. Bir an su
sub ca vab ver di: “Mən ana mı 
han sı akt ri sa nın oy na ya ca ğı nı 
bi lən də sar sıl dım. Və an la dım 
ki, bu gö zəl xa nım la mə nim 
aram da heç vaxt heç bir aşiq
mə şuq mü na si bə ti ola bil məz!” 

Əmin dim ki, No dar Şa şı qoğ
lu düz de yir. Mə nə çox sir ri ni 
eti bar edən, “ki çik nə vəm dən 
də ki çik sən, am ma sə nə taytu
şum qə dər ina mım var” de yən 
Ba rat xa nım bir kə rə də ol sun 
qəlb ov la ma ğın dan ağız do lu su 
da nış ma dı.   

***
Har da sa oxu muş dum, ya da 

öz ağ lı ma gəl miş di ki, öm rü nün 
ahıl çağ la rı nı ya şa yan xa nım la
ra ağ gül ba ğış la yar lar. Mən də 
hə mi şə Ba rat xa nı mın gö rü şü nə 
ge dən də ona fəs lə uy ğun bə yaz 
gül lər apa rar dım…

GülcahanMİRMƏMMƏD
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HəbsxanadaolandaŞəhriyardelGeraninindilindənqə
filağıllıfikirqopdu:“Fərid,törətmədiyimizcinayətçün
bizibudünyadabuqədər sorğusuala tuturlarsa, gör
elədiyimizgünahlardanötrübiziaxirətdənəgözləyir”.

BufikriQəbələdəpoeziyaaxşamındamənəşeirimdəkibirasimə
qamlabağlıünvanlanansualacavabverərkənxatırladım.
Əgərölkəninbirbaşındasəninşeirlərinioxumuşbirinsanda

sualyaranır, səndəosualacavabverməliolursansa,deməli,
yazdıqlarınagörəaxirətdəhaqqhesabolacağışəksizdir.Vəsən
mümkünqədərazsualacavabverməkistəyirsənsə,biroqədər
azyazmalısan.
Axirətəinanmırsansavəqələməhlisənsə,yenəazyazmalısan,

çünkiinsanınözününözünəsualedəsiməqamlarıbudünyadada
azdeyil.Bütünbunlarlasözümünkarvanınıoyerəçəkməkistəyi
rəmki,gərəkyazdıqlarınlabağlıbütünsuallaracavabınola.Bu
nunçünyeganəyol,zənnimcə,daimidürüstlükdür.

***
Klassikşeirlərdinimətnlərəişarələrləyazılırdı.Vaxtbivaxt

bubarədədüşünürəm,xüsusən,ƏskərŞahinin“Füzuliqəzəllə
rininirfanişərhi”üçcildliyinioxuyandansonra.
Bəsniyəbeləyazırdılar?Çünkioşeirlərsuallardanyox,ca

vablardandoğurdu.Şairözdürüstömründədoğrudinidüşüncə
ilə gəldiyi qənaəti bədiiləşdirirdi.Ona görə də o şeirlər şərh
olunur,ancaqqaranlıqməqamlarınaişıqsalınmır...
Axıanlayanüçünqaranlıqnəgəzir?

***
İsaPeyğəmbərpisalimlərhaqdadeyirdi:“Ələkkimiolma

yın,unordankeçibgedir, kəpəksəqalır.Sizdəhikmətli söz
danışırsınız,pisşeylərsəkəpəkkimiiçinizdəqalır”.Bufikirləri
şairlərədəşamiletməkolar.
İnsanlarımüharibədənçəkinməyəsəsləyənşeirləryazanşai

rinkiminsəhəyatınıpuçetdiyinieşidəndədünyanınsözlədü
zəlmədiyinəgörə“gözəgörünməzədalət”əşüküredirsən.
Yaxudbiləndəki,başqaqadınlarlaeşqbazlıqüçünxərclədiyipul

larıdəftərə“digərxərclər”adıaltındayazanViktorHüqoolub,onda
ədəbiyyatdünyadakıgözyaşlarınıqurutmağaqadirgörünmür.

***
Naqisəsərlərin,cığalmövzuların“müəllifəri” təkcəyazıçılar

deyil,həmdəoxuculardır.Oxucununəzərəalanyazıçı,həmkarını
gözönünətutubyazanşairdəmütləqoynaqmövzularaqaçmalı
olur,beləhaldaisəgərəksizmövzulardünyanıbürüyür.
Nizamiəbəsyerədemirdi:
Tapılmazdünyadapissözdanışan,
Olmasapisliyəbirqulaqasan.

***
Teztez söz adamları şəstlə deyirlər: “Şairlər peyğəmbər

lərdənsonragəlir”.Ancaq“QuraniKərim”dəyeralansurələr
yadlarınadadüşmür:

“Şüəra” su rə si: “(Müşrikvəkafir)  şairlərəgəlincə,onlara
ancaqazğınlaruyar (224).Məgərgörmürsünüzki,onlarınhər
birivadidəsərgərdangəzibdolaşır?(Hərtərəfəmeyledir,birini
yalandanmədh,digəriniisəəbəsyerəhəcvedirlər!)(225).

“Haq qə” su rə si: “Bu (Quran) çox möhtərəm bir elçinin
(Cəbrayılın,yaxudMuhəmmədəleyhissəlamınAllahınonana
ziletdiyi)sözdür.O,şairsözüdeyil”(4041).

“Ya sin” su rə si:“Bizona(Muhəmmədəleyhissəlama)şeir
öyrətmədikvəbu,onaheçyaraşmazda(lazımdadeyil)”(69).

“Tur” su rə si: “Yoxsa onlar (sənin barəndə): “(O) şairdir.
Biz(ruzigarıngərdişinəticəsində)onunbaşınagələcəkmüsi
bəti(ölübgetməsini)gözləyirik!”–deyirlər”(30).

***
Poeziyadasözoyunuqədərşairiavamlarıngözündəucaldan,

aqilləringözündənsalanikincifəndyoxdur.
Bizim bu dünyada “şeytan əməli” dediyimiz hər nədirsə,

poeziyadasözoyunuodur.Poeziyadabuəlinverdiyinigərəko
əlgörməyə,sözoyunundaisəƏLLƏRçevriləçevriləazqalır
adamıngözünəgirsin.

***
Poeziyayadoğruqiymətqoymaqnədərəcədəşərtdir?Əlbət

tə, əslpoeziyayaqiymətqoymaqçoxböyükbilgi,vicdanvə
iman tələb edir.MənsurHəllacın “küfrlə iman arasında fərq
qoyan kafirdir. Kafirlə mömini fərqləndirməyən də kafirdir”
fikrinipoeziyayadaşamiletməkolar.
Yaxşışairləortababvəyazəifşeirləryazanşairləribircərgə

dətutantənqid“kafirtənqidi”dir.
***

“QuraniKərim”ioxuduqcanankor,zalım,haqsızvəbukimi
mənfiinsanxüsusiyyətləriarasında“yaltaqlıq”sözünügörmə
yəndədüşünməlioldum.
Beyniminqırışlarınıdahamöhkəmçəkibbeləqəraragəldim

ki,“Quran”dadeyilənbütünmənfixüsusiyyətlərəinsanhansı
dərəcədəsədoğuluşla,genləsahibolur.Yaltaqlığı isəözüqa
zanır,buxüsusiyyətfitrətdəngəlmir.Onagörəyaltaqlıqqədər
şairindaxilialəminieroziyayauğradanikincibirhalyoxdur.

Fərid
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Nərgiz CABBARLI

Bədiiədəbiyyat,söz,mətnelmiyanaşma,
elmitəhliltələbedir.Ammahərşeydən
öndəgələnibədiizövqvəduyumdur-
sözduyumu.Heçbirelmiqənaətətən

gəlməyənduyumtəkcətənqidçiyə,ədəbiyyat
adamına, sıravioxucuyayox,uşaqlarada
məxsusdur.Bəlkəbu,onlardahələilkin
formadadır və inkişafı üçün təkan
gözləyir.Hərhaldabərbadmətn-
lərlə uşaq zövqünü korlamağı
özümüzərəvabilməməliyik.

ÇağdaşuşaqşairidedikdəİlyasTap
dıqvəZahidXəlilinilkyadadüşdüyünü
ötən yazıda qeyd eləmişdik.Məsələyə
birdahaqayıdıbsöyləyəkki,bu,nostal
jihissi,yaxudtanınmışimzanınözünü
dərhalxatırlatmasındanibarətbiristisna
deyil.Onlarınyaradıcılığınayenidənqa
yıtdıqda,professionallıqbiryana,uşaq
şeirininsözləizaholunmayan,tərifəsığ
mayangözəllikləriiləqarşılaşırıq.
ZahidXəlilin1979cuildədərcolun

muş“Torağaylaroxuyur”kitabınanə
zər salaq.Şeirləri təsadüfiseçimləgö
türsəkdə,birqənaətdəyişmir:buşairin
yaradıcılığında təbiətin, onun rəngvə
çalarlarının, ətrafmühit və orada baş
verənlərin təsviri baxımından çox də
yərlixüsusiyyətlərvar.Buşeirlərtəbiət
hadisəsiniuşaqyaddaşınaeləhəkkedə
bilirki,onununudulmasımümkünsüz
olur.Uşaqbu şeirlərlə təbiətiduyma
ğıöyrənir,təbiətləbaşbaşayaşamağa,
bəlkəadihəyatda,adigündəsezmədi
yi,fərqinəvarabilmədiyidetalları, in
cəlikləriduymağa,görməyəalışır.
Budauşaqdünyasınınrəngarəngli

yi,təfəkkürününvəduyumununzən
ginliyiüçünçoxvacibdir.Diqqətedək:

Bax, bu ağac gi las dı,
Yaz gə lib bu ağa cın
Bu da ğın dan gül as dı.
Son ra gül lər bü kül dü,
Lə çək lə ri tö kül dü,
Ya şıl-ya şıl düy mə lər
Bö yü dü gi las ol du.
Sır ğa-sır ğa dam cı lar
Bu daq lar dan asıl dı.
Şeiriyyət,obrazlılıq,formaməzmun

vəhdəti,uşaqdiliilədanışmaqbacarığı,
rənglərin, prosesin birbaşa yox, təsvir
vasitəsilə,azqalarəssamfırçasıqədər
canlı hərəkətlərlə çatdırılması mətnin
uğurunutəminedir.Sankiuşağıngö
züönündəcəəvvəl“yazgəlibbudaq
lardangülasır”,sonraogül“bükülür,
ləçəkləri tökülür” və “yaşıl düyməyə
çevrilir”,dahasonraisə“böyüyübgilas
olaraq”“sırğasırğadamcı”yadönür.
Budaqdangülasanyazıncanlı in

san kimi təqdimimətnə daha əsaslı
bir obrazındaxil olmasına şərait ya
radır.Buqədərgözəltəsvirmetodun
dan istifadə hesabına uğurlu nəticə
əldəedilibsə,mətndənitq,məntiqvə
yaobrazqüsuruhaqqındadanışmaq
hansıtənqidçininağlınagələr?

Bir şeh dam la sı
De di bö cə yə:
- Göz mun cu ğu yam
Gü lə-çi çə yə.
Yaxud:

İlk ba ha rın gə li şi nə
To ra ğay lar nəğ mə de di.
To ra ğay lar bu tor pa ğın
Qu şa dön müş nəğ mə si di.
Bu bəndlərdə həm poetik tutum

var,həmuşaqdüşüncəsinizorlama
yacaqbirsadəlik.Buxüsusiyyətlərsə
birbirinəqətiyyənmaneolmur.Hal
bukiəksərhallardabirmətndaxilin
də hər iki nəticəni əldə etmək çətin
başagəlirvəmüasiruşaqşeirləribu
çətinliyiaçıqaydınnümayişetdirir.

Zahid Xəlil yaradıcılığında əsas
qəhrəmantəbiətdir.Ammaonunki
tabında söz və məntiq oyunu vasi
təsiləqurulanşeirlərədəteztezrast
gəlinir.Bucürşeirləriuşaqlarınma
raqlaoxuduğuməlumdur.Ammabu
şeirlərdəbaşqauşaqşairlərininunut
duğucəhətlərvar:oyunlaöyrətmək.
Şairuşaqlazarafatedərkənbelə şeir
yazdığınıyaddançıxarmamalıdır.

Di şi mı rıq dı Fər ru xun,
İşi fı rıq dı Fər ru xun.
De dim: - Fər rux,
Çək mə fi kir,
Çı xa caq dı 
Di şin bir-bir.
Çı xa caq dı iy nə diş lər,
Bal ta diş lər,
Düy mə diş lər.
On da heç kəs
De yə bil məz:
Di şi mı rıq dı Fər ru xun
İşi fı rıq dı Fər ru xun. 
Qafiyə sistemi, şeir modeli, ritm

özyerində,“iynədişlər”,“baltadiş
lər”, “düymə dişlər” ifadələri yetir
ki, uşağın düşüncəsində çox fərqli
assosiasiyalar əmələ gəlsin. Əylən
dirsin,zarafatlaşsın,düşündürsün.
Oxşar fikirləri İlyas Tapdığın uşaq

şeirlərihaqqındadasöyləyəbilərik.Bü
tünhəyatyaradıcılığınıbu istiqamətdə
fəaliyyətə sərf edən şairin son illərdə
çapolunmuşkitabınadanəzərsaldıqda
təəssürat,qənaətdəyişməzqalır.Mətn
ləryalnızaxıcıritmi,bitkinforması,sa
dədiliiləyox,həmdəməntiqiəsaslılığı,
öyrətməkamacıilədədiqqətçəkir.Mə
sələn,“Köşək”adlanankitabından(Ba
kı,2010)“Təpələr”şeirinəbaxaq:

Nə nə nin evin də gə bə var,
Gə bə nin üs tün də də və var,
Də və nin be lin də tə pə var,
Tə pə nin üs tün də nə və var.
Də və nin yu nun dan
To xu nur gə bə lər,
Gə bə lər üs tün dən
Boy la nır də və lər.
Də və lər be lin də
Da ya nıb tə pə lər,
Tə pə lər üs tün də
Oy na şır nə və lər.

“Gəbə”,“dəvə”,“nəvə”bəlkədə
uşaq şeirlərində dəfələrlə müraciət
olunan obrazlardır.Amma istər in
tonasiya oyunu, yanıltmac texnika
sı,istərsəyaradılanobrazlaraxüsusi
zəhmətçəkmədən,xüsusienerjisərf
etmədən yüklənən milli kolorit, is
tərsədəoynaq ritmmətnioxunaqlı
edir.Onahəmməzmun,həmforma,
həmdəməntiqgözəlliyiqazandırır.
Amma məsələn, adı məqalələrdə

teztezhallananmüəllifərdənbirinin
“xalçaxurcun”,“gəbə”iləbağlıyaxın
mövzu olmasa da, yaxın obrazlara
müraciətləyazılmışbirşeirindəfərq
limənzərəiləüzləşirik.Nədərəcədə
uğursuz bir cəhd olduğunu özünüz
dəgörəcəksiniz.Bu,RüzgarƏfəndi
yevanın“Laləninləçəyi”(Bakı,2001)
kitabındangötürülmüşmətndir.
Əlif anın öyrədilməsi baxımın

dan hərfərlə şeir yazılması ənənəsi
varvəbu,böyükzəhməttələbedir.
Amma“hərföyrədəcəm”deyibmət
nin poetik yükünə əhəmiyyət ver
məmək, onun məna qatını diqqətə
almamaqdüzgündeyil.

Xa la sı nın xur cu nun
Xo ruz al dı çiy ni nə.
Xa la sı xur cu nu na
Gö rə sən qo yub du nə?
Xur cun da xal ça,
Xal ça da xon ça,
Xon ça da dən var.
Xo ruz dən lə di,
Dən azal ma dı,
Xo ruz ac qal dı.
Tutalım, “xoruzun xalası”nı və

onun“xoruzunçiyninəxurcunsalma
sı”nı birtəhər göz qabağında canlan
dırmaqmümkün oldu.Amma “xur
cundaxalça”,“xalçadaxonça”olması
(buradaxonçanaxışşəklindənəzərdə
tutulsabelə,uşaqtəfəkkürüüçünqə
lizkombinasiyadır),“xonçadakıdəni”
yedikdənsonra“xoruzunacqalması”
hansıməntiqiəsasasöykənir?
Həta dənin xalçada naxış kimi

təsviri nəzərdə tutulubsa belə, ya
ranan ilk təəssürat bu deyil. Şeirdə
yaddaqalanvəqaneedəncəhətyal
nızformavəritminuğurudur.

Yerigəlmişkən,ötənya
zıdaSevincNuruqızının“qarğa”və
“qar” sözlərinin intonasiya yaxınlı
ğından yararlanaraq onları qarşılaş
dırmaqlayazdığışeirimisalçəkmiş
dik. Eyni məzmuna, eyni prosesə
İlyasTapdığındaşeirindərastgəlinir:

Qar ğa, a qar ğa,
Uçur dun ba ğa,
Yo la  qo nur dun,
Ko la qo nur dun,
“Qarr-qarr” de yir din,
Qar is tə yir din.
Da ğa bax, da ğa,
Bü rü nüb ağa,
Yol lar da ağ dır,
Kol lar da ağ dır.
Qar is tə yir din,
De yir din:
“Qarr! Qarrr!”
Bu da sə nə qar.
Elə ye nə də
“Qar-qar” de yir sən
İn di de gö rək 
Nə is tə yir sən?
Əslində, məzmun etibarilə yaxın

şeirlərdir.Qarşılaşdırma da eyndir.
Amma əsas olan tapıntıların oxşar
olması deyil; əsas olanmüəllifərin
hər birininmətni öz bildiyi, bacar
dığıkimi,özpoetikruhununifadəsi
iləsüsləyərəktəqdimetməsidir.
Amma Rüzgar Əfəndiyeva ilə

bağlı bunu söyləməyə çətinlik çə
kirik. Əlbətə, adı çəkilən kitabda,
məsələn,“A”hərfiiləbağlıyazılmış
mətnqəbulediləbilər.Hətaqafiyə
lənmədə müəyyən nöqsanlar olsa
da,yenədənormaltəsirbağışlayır:

A hər fi san ki
Dü şüb dür ay dan.
Ana sö zü də 
Baş la yır A-dan.
An dı mız Al lah,
An dı mız Ana.
Qur ban olum mən 
Azər bay ca na!
Müəllifin“C”hərfibarədəyazdığı

şeir isə elə uğursuzluğa düçar olub
ki, sözlə ifadə etmək belə çətindir.
Sankimüəllif “C”hərfiolan sözlərə
uyduğundan nə demək istədiyini,
yazdığımətninhansımənadaşıdığı
nıvəyaümumiyyətlə,mənadaşımalı
olduğunuyaddançıxarıb.

Cü yür, cey ran qış qır dı lar:
- Ca na var var, ca na var!
Ci bi yox du ca na va rın,
Ca nı yox du ca na va rın,
Ca mı yox du ca na va rın.
Cam da kı cü cə di,
Cib də ki ce cə di,
Qa çın giz lə nin,
Ca na var cəld di.
Güc lü dü onun
cü rə ti, cəh di.

Bizcə,cırcırcırıldayanbu
sözyığınına əlavə cümlə
həsreləməyədəyməz.

Maraqlıdır, əvvəl
ki illərdə, xüsusən
sovet dövründə
dərc olunmuş
uşaq şeirlərində
bu qədər mən
tiq qüsurlarına
rast gəlinmir.
G ö r ü n ü r ,
mətnlərənə

zarət,onlarınsüzgəcdənkeçirilməsi,
redaktor qələmi az əhəmiyyətli fak
torlar deyilmiş. Amma fikrimizcə,
bundan da əhəmiyyətlisi məsuliy
yətdir.Müəllifinözünə,gördüyüişin
böyüklüyünə,yazdığımətnə,oxucu
sunaqarşıduyduğuməsuliyyət.Ona
hətaistedaddanartıqehtiyacvarmış.
Mobil Quluzadənin “Qar ələyi”

şeirinin yaratdığı mənzərənin gö
zəlliyi, təbiiliyi kiçik yaşlı oxucuya
təsirsizqalabilməz:

Qar ya ğır ya vaş-ya vaş,
Qar ya ğır na rın-na rın.
Üs tü nə ör pək sa lır
Də rə lə rin, dağ la rın.

Ələ yi ni ha va da
Sil kə lə yir bu lud lar.
Ev lə rin ba şı üs tə
Un ələ yir bu lud lar.

Bu gör dü yün ev lə rin
Ağa rıb dı hə yə ti.
Ev lər yu yub ağac dan
Asıb dı ağ xə lə ti.

Qar ya pı şıb bu daq dan
Uşaq ki mi sal la nır.
Ba la ca lar bu qa rı
Şə kər bi lib al la nır.

Kü lək qa rı bir ye rə
Top la yıb dağ ey lə yir.
Qar bu qa ra tor pa ğın 
Üzü nü ağ ey lə yir.
Təhlilə ehtiyac varmı? Mətn özü

birbirindənfərqli,rəngarəngobraz
ları, ifadələri,yaratdığı təsvirləri ilə
danışır,göstərir,yaddaqalır.
Sonda onu da qeyd etmək istəyi

rikki,məqsədimizhansısaşairin,şeir
müəllifininəməyiniyerəvurmaq,ki
misəgöylərəqaldırmaqdeyil.Çünki
uşaqlar üçün yazmaq istəyinin özü
belə böyük hörmətə layiqdir. Məq
sədimiz“uşaqlarüçünnecəyazmaq
lazımdır?”sualıüzərindədahaəsaslı
düşünməyə, qüsurlara göz yumma
mağa,işinməsuliyyətinivəağırlığını
birdahaxatırlatmağaçalışmaqdır.
Biz buna cəhd göstərdik.Düşün

məkisəşeirmüəllifərinəqalır...
P.S.Növbətiyazıdamüəllifnağılların-

dandanışacağıq.Maraqlıdırsa,izləyin.

istedad, yoxsa məsuliyyət?

Uşaqpoeziyamızdaçatışmayannədir:



23N 03(03) 7.11.2014

Darmaagiyn BATBAYAR 
(Monqolustan)

- Sən kimi çox istəyirsən: atanı, 
yoxsa ananı?

- Anamı.
- Amma mən ikisini də.
- Elə mən də. Ancaq anamı lap 

çox istəyirəm.
- Mən heç özüm də düz-əməlli 

bilmirəm: anam evdə olmayanda 
anamı çox istəyirəm, atam evdə 
olmayanda – atamı…

Qabaqlar Boldla mən belə söh-
bətləri tez-tez eləyərdik. İndi kim 
bilir Bold haralardadı? Görəsən, 
o yenədəmi anasını atasından çox 
istəyir?

O vaxt həyətimizdə üç ailə 
yaşayırdı. Bir səhər mən yuxu-
dan duranda ağappaq qar düzü-
dünyanı bürümüşdü. Qar üzərində 
çoxlu ayaq izləri qaralırdı; baxan 
kimi atamınkıları tanıdım; onun 
ləpirləri apaydın seçilirdi. Bəm-
bəyaz qardan gözlərim qamaşdı, 
qapının ağzında bir az durub, sonra 
atamın izləriylə doqqaza, ordan da 
yola çıxdım. Hasarın qurtaracağın-
da ləpirlər itirdi; burada maşın və 
araba təkərlərinin şırımları bir-biri-
nə qarışmışdı. Elə ona görə də ata-
mın işə hansı yolla getdiyini kəs-
dirə bilmədim. Anamla köməkləşib 
həyətin qarını kürüyəndə isə mən 
əvvəlcə atamın izlərinə toxun-
madım. Amma yarıtmaz işimə görə 
qulaqburması alıb yüngülcə danla-
nandan sonra qarı kürüyüb atdım 
və Boldla oynamağa getdim. Bold 
nəsə həvəssiz oynayırdı; tez-tez 
fikrə gedir, cürbəcür suallar verirdi.

- Sənin atan böyük adamdır, hə? 
Düz deyirlər ki, əsgərlərin koman-
diridir? 

- Bilmirəm, axşam evə gələndə 
soruşaram.

Və axşam atamdan soruşdum: 
- Atacan, sən bütün əsgərlərin 

komandirisən?
- Yox, oğul, mənim özümün də 

komandirim var. Onun da öz ko-
mandiri var, bildin?

- Bəs elə komandir varmı ki, 
onun komandiri olmasın?

- Yox, beləsi yoxdur.
Mən bu söhbəti olduğu kimi Bol-

da çatdırdım. Hər ikimiz qərara gəl-
dik ki, böyüyəndə komandir olaq.

Böyüklər öz aralarında xısın-
laşırdılar ki, dava başlayıb. 

Tezliklə bizim atalarımız da 
yığışmağa başladılar. Mən əvvəlcə 
atamı buraxmaq istəmirdim. Sonra 
fikirləşdim ki, qoy gedib düşmən-

ləri məhv eləsin. Yoxsa ömründə 
buraxmazdım. Və həmin axşam 
atam məni dizləri üstünə alıb 
deyəndə ki: «Oğlum böyüyəndə 
əsl kişi olacaq» – mən ağlamadım, 
çünki kişi ağlamaz. 

 Səhər mən yuxudan ayılanda 
atam artıq getmişdi.

Tezliklə biz ondan məktub al-
mağa başladıq. Anam dedi ki, bi-
zimkilər düşmənlə bərk çarpışır-
lar. Bir də atam yazırdı ki, bu payız 
mən mütləq məktəbə gedim.

Atamın davaya getdiyi vaxtdan 
bir il keçirdi. O indi mənə də mək-
tub yazırdı: axı mən artıq məktəbə 
gedirdim. Kağızdakı hərflər ata-
mın qar üzərindəki ləpirləri kimi 
iri və bir-birindən aralı idi. Mən 
höccələyirdim: “Biz düş-mə-nə qa-

lib gə-lə-cə-yik. Oğ-lum, dərs-lə-ri-
ni yax-şı o-xu!” 

Mən bütün sözləri əzbərlə-
yirdim; evimizə kim gəlsə, atamın 
məktublarını ucadan oxuyurdum.

Bir dəfə bizə bir kişi gəldi; anama 
məktub, mənə isə gilizdən düzəlmə 
bir neçə fit verdi. Məlum oldu ki, 
kişi qəzet müxbiridir, atamla da 
tez-tez görüşür. Mən ondan atamı 
soruşdum və bir də maraqlandım 
ki, bu fitləri onlar necə düzəldirlər.

Necə oldusa, bir dəfə fiti 
iylədim; burnuma dəyən barıt 
qoxusu çox xoşuma gəldi. Anam 
dedi ki, atan cəbhədə bu qoxu ilə 
nəfəs alır. Düşündüm ki, yəqin 
bu qoxu atamın da ürəyincədir və 
xəyalən o uzaq yerlərin havasını 
ciyərlərimə çəkdim.

Hər gün dərsdən qayıdarkən 
doqqazın yanında atamın izlərini 
axtarırdım. Fikirləşəndə ki, atam 
qayıtmaya bilər – gözlərim yaşla 
dolurdu. Ancaq özümə təskin-
lik verirdim ki, atam hökmən 
gələcək, düşməni məhv edib qa-
yıdacaq. 

Günlər beləcə ötüb keçirdi. 
Daha giliz fitləri çalmırdım, ancaq 
hərdən onları iyləyir, düşünürdüm 
ki, atam cəbhədə barıt qoxusuyla 
nəfəs alır.

Bir dəfə məktəbdən evə qa-
yıdanda anam məni bağrına basıb 
hönkürdü...

Ertəsi gün qar yağmışdı. Ağap-
paq, tərtəmiz qarın üstünə hələ 
heç bir iz düşməmişdi. Doqqaza 
çıxıb fikirləşdim: doğrudanmı, 
daha mənim atam yoxdur?

Atamın ayaq izlərini xəyalımda 
canlandıra-canlandıra düz tinə 
qədər getdim. Kiminləsə toqquşub 
dayandım, sonra həmin adamı 
altdan-yuxarı diqqətlə süzməyə 
başladım: elə bil ondan nəsə göz-
ləyirdim.

- Sən niyə ağlayırsan, balaca? - 
kişi soruşdu. - Olmaya azmısan?  

- Azmamışam, - dedim, - mən 
atamın izi ilə gedirəm.    

Və sonra atamın tində qırılıb 
qalan izlərini davam etdirə-etdirə 
irəliyə, məktəbə doğru addım-
ladım; izlərim təzə qarın üzərində 
apaydın görsənirdi – atamın o 
vaxt kı izləri kimi...

...O vaxtdan Boldu görməmişəm. 
İşdir, Boldla bir də görüşmək 
qismət olsa, düşünmədən 
deyərdim ki, atamı mən hamıdan 
çox istəyirəm!

Mahir N. QARAYEV çevirib

Gülməcələr
– Oğ lum, de gö rək mək təb də 

ən çox han sı dər si xoş la yır san?
– İd man dər si ni.

***
Tu ral ata sın dan so ru şur:
– Ata, bö yük lər ki da ha bö yü-

mür lər, bəs on da nə üçün ye yir-
lər?

***
– Oğ lum, sən quş la rı sev di yi-

ni de yir sən, on lar üçün xe yir li 
bir iş gör mü sən mi?

– Bəs ne cə, mən on lar üçün sa-
pan dı mı sın dır mı şam.

***
– Tür kan, sən ni yə bağ ça ya 

get mə mi sən? 
– Xəs tə yəm.
– Ha ran ağ rı yır?
– Ba şım ös kü rür.

***
Müəl li mə so ru şur:
– Uşaq lar, de yin gö rək, Ay bi-

zə ya xın dır, yox sa İta li ya?
Sa mir ca vab ve rir:
– Əl bət ə, Ay. Biz bur da otu-

rub Ayı gö rü rük, İta li ya nı yox. 
***

Müəl lim:
– Ye nə dər si sə nin əvə zi nə 

atan elə yib?
– Ney lə yim, anam hə mi şə 

məş ğul dur.
***

– Ana, bu, han sı quş dur?
– Bil mi rəm, qı zım. 
– Bəs ni yə uşaq olan da anan-

dan so ruş ma mı san?
***

Ay xan xəs tə xa na da ya tan 
müəl li mə si nə baş çə kir. Son ra 
dost la rı nın ya nı na gə lib de yir:

– Çı xış yo lu muz yox dur, o, sa-
bah mək tə bə gə lə cək.

Uçdu arı
pöhrəyə,
qondu sarı 
çiçəyə.

Ayı gördü,
sevindi:
– Bu meşə 
öz evimdi.
Pöhrələri 
tapdaram,
bal axtarıb 
taparam. 

Pöhrələri 
tapdadı,
Bal axtardı,
tapmadı. 

Dəmirağac
Lerikdə 
meşəli 
          yamac var.
Yamacda 
 nə qədər
          ağac var.
Budağı
budağa 
         sarmaşıb,
tutuşub,
qaynayıb,
            qarışıb.
Kökünü 
torpaqda
köstəbək 
            gəmirdi,
dişləri batmadı,
dedi ki:
– Bu ağac, deyəsən, dəmirdi!

Bal axtardı
Bildirçin

Bildir uçub bağçanı
meşə bildi bildirçin.
Arzu baxıb çığırdı:
– Çildir, çildir 
bildirçin!
Dedi:
– Hanı quyruğun?
 Mənə bildir, 
bildirçin.
Bəlkə pişik qoparıb,
neçə ildir bildirçin?!

Ötdü kolun dibində 
bildir-bildir bildirçin,
Qurbağalar ağladı
gildir-gildir, 
bildirçin!
Qarışqalar qaçdılar:
– Udar bizi, ay aman!
Udar bir-bir 
bildirçin!

 
İlyas TAPDIQ

Zolaq-zolaq
zənbilə,

zoğal yığdı
Zəminə.

Zeynəb nənə
zoğalı

 görüb dedi: 
– Gözəldi,

mürəbbəmiz düzəldi.

Zəminənin zoğalı



 � “Azərbaycan Respublikasın
daDövlət dili haqqında”Qanu
nun7cimaddəsinəəsasən,ölkə
ərazisindəki bütün reklam və
elan lövhələriAzərbaycan dilin
də yazılmalıdır. Dövlət dili ilə
yanaşıbaşqadillərdəndəistifadə
yalnız zəruri hallarda mümkün
dür. Əcnəbi dilin tutduğu sahə
isə Azərbaycan dilindəki qarşı
lığının tutduğu sahədən böyük
olmamalı, Azərbaycan dilindəki
yazıdansonragəlməlidir.
AncaqBakı şəhərindəkibir sıra

xidmət obyektləri sözügedən qa
nunun tələblərinipozur.Yolumu
zu əvvəlcə şəhərin mərkəzindən
– “Nizami” küçəsindən saldıq.
Məşhurmağazavəbutiklərin ad
ları orijinalda olduğu kimi yazıl
mışdı. Bu isə Azərbaycan əlif a
sında olmayan “sh”, “w”, “щ”,

“ц” kimi hərfərin tələfüzündə
çətinlikyaradır.
Təəssüf doğuran məqamlardan

biri də budur ki, adı xarici dildə
yazılmış mağazaların heç də ha
mısı beynəlxalq firmalaraməxsus
deyil.Yerlimarkalardaəksərhal
larda ad seçimində xarici sözlər
dənistifadəedir.“Glamour”vəya

“Londonschool”kimiadlarınyazı
lışıtələfüzqaydasındayox,birba
şaorijinaldakıkimidir.
Bəzi adların birinci yarısıAzər

baycan, ikinciyarısı isə ingilisdi
lindədir: “Əlincə Line”, “İrşad
electronics”kimi.
Bəzi xidmət obyektlərində ad

lar qaydalara uyğun yazılsa da,
həmin firmaların xidmət sahəsini
göstərən açıqlamalar xarici dildə
dir.Məsələn,“İdeal”firmaadının
altında yazılmış “parfumery &
cosmetics” sözləri “parfümeriya
vəkosmetika”kimiyazılmalıdır.

“Zevs” adlı restoranın reklam
lövhəsində yazılmış “Lounge Ka
raokeShishaClub”sözləridənöv
bətiqanunpozuntusudur.
Digər problemməhsulun isteh

salolunduğuölkənigöstərən“Ma
de in...”  lövhələrindədir. Əksər
firmalarməhz ingilisdilindəolan

bu söz birləşməsindən istifadəyə
üstünlükverir.İtalyanfirmasıolan
“Rinascimento” ilə yanaşı, Azər

baycanın yerli brendi olan “Emi
land” firmasının da “Made in...”
yazısındanistifadəetməsidiqqəti
mizdənyayınmadı.
Bəzi firmaların vitrinlərində

yerləşən reklam lövhələri də xa

rici dildədir. “Sabina” mağazası
nın qarşısındakı “Versage Yellow
Diamond” yazısını buna misal
göstərməkolar.

“Colin’s” geyim mağazasının
reklam lövhəsində “New fashion
Live” sözləri əslində, “Yeni dəb”
mənasındadır. Ancaq təəssüf ki,
mağazarəhbərləri sankiAzərbay
canda fəaliyyət göstərdiklərini
unudurvəyerlimüştərilərinəzərə
almırlar.
Qarşılaşdığımız digər reklam

lövhəsində hər iki dildən  həm
Azərbaycan,həmdəfransızdilin
dənistifadəolunmasınabaxmaya
raq, burada da qanunun tələbləri
pozulub: lövhədə fransızca yazı
azərbaycanca yazılmış mətndən
böyükdürvəüsthissədəyerləşdi
rilib.
“Nizami”küçəsindənsonranis

bətən kənar küçələrə yollandıq.
Buradadaqarşımızaoxşarmənzə
rəçıxdı.Birçoxxidmətobyektləri
istərfirmaadlarınınyazılışında,is
tərsədəreklamlövhələrindəxarici
diləüstünlükverir.

Mağaza işçilərinin və sahibləri
nin çoxu bu cür halların qanunla
qadağan olunmasından xəbərsiz
dir. Ancaq qanundan xəbərdar
olanlardavar. Sonuncularmağa
zayadahaçoxmüştəricəlbetmək
məqsədigüddüklərini söyləyirlər.
Bəzi mağaza sahibləri gənclərin
brendmarkalaraüstünlükverdiyi
ni,alışverişüçünxaricidildəadla
rındahacəlbediciolduğunudedi
lər.Bugünəkimimüştərilərindən
adla bağlı şikayət almadıqlarını,
yalnız yaşlı nəslin adları tələfüz
etməkdəçətinlikçəkdiyinivurğu
ladılar.
Reklam lövhələrində Azərbay

can dilində sözlərin orfoqrafik
səhvlərlə yazılması da diqqəti
mizdən yayınmadı. Buna misal

olaraq “Gözəllik salonu” əvəzinə
“Gozelliksalonu”yazısınıgöstərə
bilərik.

Məsələyə “AzərbaycanDil Quru
mu”(ADQ)ictimaitəşkilatınınicraçı
direktoru Anar Niftəliyevin müna
sibətini öyrəndik. O, ümumilikdə
vəziyyətinürəkaçanolmadığınıvur
ğulasada,əvvəlkiillərənisbətənirə
liləyişbaşverdiyinidedi: “Monito
rinq qrupumuzpaytaxtdakı reklam
lövhələrindəvəxidmətobyektlərinin
adlarında ana dilinin normalarına
riayətolunubolunmamasıbaxımın
danmüəyyənişlərgörür”.
2013cüildəkeçirilmişmonitorinqə

aidiyyəti qurumların demək olar ki,
reaksiya vermədiyini bildirən Anar
Niftəliyev reklam lövhələri ilə bağlı
məhkəməyəmüraciətetdiklərini,rek
lam şirkətlərinə və icra strukturları
nayazılımüraciətlərgöndərdiklərini
vurğuladı.Onunsözlərinəgörə, icra
strukturlarından yalnız bəziləri bu
məsələdəADQyədəstəkolublar,ni
şanlarda, küçə adlarında yol verilən
nöqsanlarıaradanqaldırıblar.

RövşənDANYERİ
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Doğmaşəhərin
yadreklamları

ELAN

A
zərbaycan Respublika
sının Nazirlər Kabineti
yanındaTərcüməMərkəzi
bədii tərcümə əməyinin

dəyərləndirilməsi, tərcümə sahəsi
nin inkişafının stimullaşdırılması
məqsədiilə“Dəf(i)nəyarpağı”adlı
BədiiTərcüməMükafatıtəsisedib.
Müsabiqənin 2 ildən bir keçir
ilməsi nəzərdə tutulur. Tərcümə
əsərlərinin qəbul müddəti bu ilin
oktyabr ayının 24dən dekabr
ayının 20sinə qədər müəyyən
edilir. Qaliblərin adı 2015ci ilin
mart ayının sonlarındakeçiriləcək
mükafatlandırma mərasimində
elanolunacaq.

 � Müsabiqəyə nəsr və poeziya
üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə
edilmişəsərlərqəbuledilir.

 � Müsabiqəyə təqdim edilən
əsərlərin həcmi aşağıdakı qayda
damüəyyənedilir:

nəsr əsərləri – 20.000 işarəyə 
qədər 
poeziya nümunələri – 100 mis-
raya qədər 

 � Hərnominasiyaüzrəmükafat
bir müəllifə və bir əsərə təqdim
ediləbilər.

 � Bir şəxs mükafata bir nomi
nasiyaüzrəyalnızbirəsərtəqdim
edəbilər.

 � Müsabiqədə iştirak edən
namizədlər üçün yaş məhdudi
yyətiyoxdur.

Müsabiqəyətəqdimüçün
zəruriolansənədlər:

a)Tərcüməedilmişəsərelektron
poçtla göndərilmirsə, çap olun
muşşəkildə5nüsxə;
b)Şəxsiyyətvəsiqəsininsurəti;

c) Müsabiqə iştirakçısının əlaqə
nömrəsi;
ç)Tərcüməçinindigərişlərininsi
yahısı(mənbəyigöstərməklə);
d) Tərcümə əsərləri elektron
(press@aztc.gov.az ünvanına) və
kağız formatında təqdim edilə
bilər.
Qeyd:Göndərilənnüsxədəəsərin

Azərbaycan dilinə hansı dildən
çevrildiyinin qeyd edilməsi zəru
ridir;
Müsabiqə şərtlərinə əməl olun

madan təqdim edilən əsərlər
müsabiqədəiştiraketmir.
Əsərlər AZTMin Mətbuat və

nəşr məsələləri üzrə müşavirliyi
tərəfindənqəbuledilir.

Mükafatfondu:
Tərcümə edilən nəsr əsərləri üçün:
Iyer–3000(üçmin)manat
IIyer–2000(ikimin)manat
IIIyer–1000(min)manat

Həvəsləndiricimükafat: 500 (beş
yüz)manat

Tərcümə edilən poeziya 
nümunələri üçün:

Iyer–3000(üçmin)manat
IIyer–2000(ikimin)manat
IIIyer–1000(min)manat

Həvəsləndiricimükafat: 500 (beş
yüz)manat

Müsabiqəningedişatı
barədə:

Qəbul edilən əsərlər nömrələn
miş qaydada (imzasız) ekspertlərə
verilir, ikinci mərhələyə – 20liyə
çıxanəsərlərMükafatKomissiyasına
təqdimedilir.
Qalib əsərlərin seçimi ikimərhələ

üzrə aparılır. Birinci mərhələdə
seçilmiş20likdən10luqseçilir.İkin
cimərhələdəqaliblərmüəyyənedilir.
Əsərlər5dən10aqədərolanbal

sistemiiləqiymətləndirilir.
Ekspertlərin vəMükafatKomissi

yasıüzvlərininadlarımükafatlandır
mamərasiminəqədərgizlisaxlanılır.
Mükafat diplom və pul təltifin

dənibarətdir.

Ünvan:Ə.Topçubaşov74
Email:press@aztc.gov.az

Telefon:5951042
Mob:(050)2630295
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