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51 azərbaycanlı şairin 
101 şeiri ingilis dilində
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 növ bə-

ti nəş ri – in gi lis di lin də tər tib 
edil miş “Cand les (101 ver ses)” 
– “Şam lar (101 şeir)” ad lı şeir 
an to lo gi ya sı işıq üzü gö rüb. 55 
Azər bay can şairi nin 101 şeiri-
nin yer al dı ğı bu ki tab zən gin 
ənə nə lə rə ma lik poezi ya mı zın 
müasir mən zə rə si nin bey nəl xalq 
müs tə vi yə çı xa rıl ma sı is ti qa mə-
tin də Mər kə zin hə ya ta ke çir di yi 
ilk nəşr dir. 

Azər bay ca nın müasir poezi ya-
sı nı bey nəl xalq ki tab sər gi lə rin-
də təm sil edə cək bu ki ta ba Rə sul 
Rza nın, Bəx ti yar Va hab za də nin, 
Ni gar Rə fi  bəy li nin, Va qif Sə mə-
doğ lu nun, Əli Kə ri min, Məm məd 
Ara zın, Mu sa Ya qu bun, Sa bir Rüs-
təm xan lı nın, Ka mal Ab dul la nın, 
Zə lim xan Ya qu bun, Ra miz Röv-
şə nin, Va qif Ba yat lı Odə rin, İsa 
İs ma yıl za də nin, Ələk bər Sa lah za-
də nin, Fik rət Qo ca nın, Nə ri man 
Hə sən za də nin, Nüs rət Kə sə mən-
li nin, Za kir Fəx ri nin, Sa lam Sar-
va nın, Çin giz Əlioğ lu nun, Va qif 

Bəh mən li nin, Əj dər Olun, Aq şin 
Ye ni se yin, Nər min Ka ma lın və di-
gər şair lə rin şeir lə ri da xil edi lib.

Antologiyanı ingilis dilinə Kam-
ran Nəzirli çevirib.

“Xəzər” jurnalının
növbəti sayı işıq üzü gördü

Azər bay can Res pub li-
ka sı nın Na zir lər Ka bi-
ne ti ya nın da Tər cü mə 
Mər kə zi nin rüb lük 

mət bu or qa nı olan “Xə zər” dün-
ya ədə biy ya tı jur na lı nın növ bə ti  
(1/2015) sa yı nəşr edi lib.

Jur na lın bu sa yın da Sol Bel-
lounun “Gü müş nim çə” və To mas 
Man nın “Ba la ca cə nab Fri de man” 
he ka yə lə ri, “Qə dim su fi  lə rin söy-

lə dik lə ri”, Eys Kri qe nin şeir lə ri, 
Mi xail Bul qa ko vun mək tub la rı, 
Yo han Volf qanq Hö te nin “Sə nət-
də hə qi qət və hə qi qə tə bən zər lik 
haq qın da” es se si, “Qıp çaq türk cə-
sin dən tap ma ca lar”, Aki ra Ku ro-
sa va nın “Qur ba ğa ya ğı sa tan” ad lı 
me muarı, Hayn rix Böl lün “Və bir-
cə kəl mə də de mə di”, Mi gel De-
li be sin “Sər səm” ro man la rı və s. 
yazılar yer alıb.

Muzeylər gecə saatlarına 
kimi açıq olacaq
Ba kı da ke çi ri lə cək bi rin ci 

Av ro pa Oyun la rı ilə əla-
qə dar bü tün mu zey lər 
uza dıl mış iş re ji mi nə ke-

çə cək. Mə sə lən, Azər bay can Xal ça 
Mu ze yi ge cə saat 1-2 ira də lə ri nə 
ki mi iş lə yə cək. Ha zır da teatr lar da 
tər cü mə sis te mi (rus və ya in gi lis 
dil lə rin də) qu ru lur, bə ləd çi lər ha-
zır la nır.

Na zir lik bu nun la bağ lı “İçə ri şə hər” Döv lət Ta rix-Me mar lıq Qo ru ğu 
İda rə si ilə əmək daş lıq edir: “Biz Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də kü çə lər-
də xır da şou və təq di mat lar ke çir mə yi plan laş dı rı rıq”.

Azər TAc xə bər ve rir ki, bu fi  kir lə ri mə də niy yət və tu rizm na zi ri 
Əbül fəs Qa ra yev me dia mən sub la rı ilə gö rüş də səs lən di rib.

Na zi rin söz lə ri nə gö rə məq səd Azər bay ca nı öl kə ola raq dün ya ya ta-
nıt dı rıl ma sı, dün ya in for ma si ya mə ka nın da adı nın səs lən di ril mə si və 
bu ra gə lən hər bir qo na ğın ra zı get mə si dir.

Pre zi dent İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye-
va və ailə üzv lə ri İs lam 
dün ya sı nın əsas mü qəd-

dəs şə hə ri Mək kə də üm rə zi ya rə-
tin də olub lar.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev, xa nı mı Meh ri ban Əli ye va 
və ailə üzv lə ri xü su si zəv var li ba-
sı ge yi nə rək Əl-Hə ram məs ci di nə 
gəl di lər.

Bir ne çə mər tə bə li və doq quz 
mi na rə li məs cid öz gö zəl li yi və 
əzə mə ti ilə in sa nı hey ran edir.

Zi ya rət ga hın yük sək sə viy yə li 
din xa dim lə ri döv lə ti mi zin baş çı-
sı nı meh ri ban lıq la qar şı la dı lar.

Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli yev və onu mü şa yiət edən 
şəxs lər Kə bə nin ət ra fı na do la nıb 
tə vaf et di lər və məs cid də na maz 
qıl dı lar. Pre zi dent İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va və ailə 
üzv lə ri Kə bə yə da xil ol du lar, bu-
ra da da na maz qıl dı lar. 

Bil di yi miz ki mi, Kə bə evi nin qa pı-
la rı müs təs na hal lar da ali qo naq lar 
üçün açı lır. Bu də fə Kə bə nin qa pı la rı 
Azər bay can Pre zi den ti İl ham Əli yev 
və ailə üzv lə ri üçün açıl dı. Bu da Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin şəx siy yə ti nə 
və fəaliy yə ti nə İs lam dün ya sın da ve-
ri lən önə min ifa də si dir. Bu, həm də 
Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı rəh bər-
li yi nin döv lə ti mi zin baş çı sı na olan 
bö yük hör mə ti nin və də rin sə mi mi 
mü na si bə ti nin tə za hü rü dür. 

Son ra Sə fa və Mər və tə pə lə ri nin 
zi ya rə ti baş lan dı. Azər bay can Pre-
zi den ti və ailə üzv lə ri bu iki tə pə 
ara sın da kı mə sa fə ni İs lam di ni nin 
ayin lə ri nə uy ğun ola raq yed di də-
fə qət et di lər.

Həz rə ti Mə həm məd (s) bu tor-
paq da do ğu lub, pey ğəm bər li yə 
ça tıb, İs lam di ni Mək kə də ya ra nıb. 
Mək kə də ki Al lah evi Kə bə həz rə ti 
Mə həm məd Pey ğəm bə rin (s) döv-
rün dən baş la ya raq bü tün dün ya 
mü səl man la rı nın ən mü qəd dəs 
zi ya rət ga hı na çev ri lib. Son ra lar 

Kə bə və mü qəd dəs “Zəm zəm” 
çeş mə si, Sə fa və Mər və tə pə lə ri 
ara sın da əzə mət li məs cid ti ki lib. 
Hər il həcc zi ya rə ti za ma nı dün-
ya nın müx tə lif gu şə lə rin dən gə lən 
mil yon lar la mü səl man Kə bə nin 
ət ra fı na do la nır, mü qəd dəs Qa ra 
da şı öpür, məs cid də na maz qı lır. 

Ayə və hə dis lər dən də bəl li ol-
du ğu ki mi, Kə bə Yer üzün də in-
san lar üçün mə bəd ola raq ti ki lən 
ilk ev dir. Aləm lə rə uğur, bə rə kət 
və hi da yət qay na ğı ola raq qu ru-
lan Kə bə haq qın da Al lah-Təala 
“Qu ra ni Kə rim”in “Al İm ran” su-
rə sin də be lə bu yu rur: “Hə qi qə tən, 

in san lar üçün ilk bi na olu nan ev 
Mək kə də ki ev dir ki, o, şüb hə siz, 
bü tün aləm lər dən öt rü bə rə kət və 
doğ ru yol qay na ğı dır. Ora da ay-
dın ni şa nə lər, İb ra hi min mə qa mı 
var”. Ta rix bo yu bir çox də yi şik-
lik lə rə mə ruz qa lan Kə bə müx tə lif 
dövr lər də qis mən, ya da ta ma mi lə 
ye ni dən in şa olu nub və bu gün kü 
möh tə şəm li yi nə ça tıb.

Üm rə zi ya rə ti ba şa çat dıq dan 
son ra döv lə ti mi zin baş çı sı Əl-Hə-
ram məs ci di ni seyr et di.

Azər bay can Pre zi den ti nə məs-
cid haq qın da ət rafl  ı mə lu mat ve-
ril di. 

***
Pre zi dent, xa nı mı Meh ri ban 

Əli ye va və ailə üzv lə ri Mə di nə yə 
də sə fər edib və pey ğəm bər məs-
ci di ni zi ya rət edib lər.

Pey ğəm bər məs ci din də din xa-
dim lə ri döv lə ti mi zin baş çı sı nı bö yük 
hör mət və eh ti ram la qar şı la dı lar. 

Son ra Pre zi dent İl ham Əli yev, 
xa nı mı Meh ri ban Əli ye va və ailə 
üzv lə ri Pey ğəm bər məs ci din də 
na maz qıl dı lar. 

Pey ğəm bər məs ci di və ya Məs cid 
ən-Nə bə vi ad la nan bu mü qəd dəs 
mə kan dün ya nın ən bö yük məs-
cid lə rin dən bi ri dir. İs lam da Mək kə-

də ki Əl-Hə ram məs ci din dən son ra 
ikin ci mü qəd dəs ocaq he sab olu nan 
Pey ğəm bər məs ci di hic rət dən son ra 
Mə di nə də Mə həm məd pey ğəm bər 
və əs ha bı tə rə fi n dən in şa edi lib. Sa-
hə si 400 min kvad rat metr olan məs-
ci din 10 mi na rə si var. 

Bu məs cid də Mə həm məd pey-
ğəm bə rin dəfn olun du ğu ye rə 
müs təs na hal lar da ali qo naq la-
rın da xil ol ma sı na ica zə ve ri lir. 
Səudiy yə Ərə bis ta nı Kral lı ğı na 
rəs mi sə fə ri çər çi və sin də bö yük 
hör mət lə qar şı la nan Pre zi dent İl-
ham Əli ye və olan yük sək mü na si-
bə tin və onun nü fu zu nun nə ti cə si 
idi ki, döv lə ti mi zin baş çı sı na Pey-
ğəm bər məs ci din də də rin eh ti ram 
gös tə ril di, Mə həm məd pey ğəm-
bə rin dəfn ol du ğu yer müs təs na 
hal ki mi ali qo na ğın və ailə üzv lə-
ri nin zi ya rə ti üçün açıl dı. 

Məs cid lə ta nış lıq za ma nı bu-
ra ya top la şan in san lar da Azər-
bay can Pre zi den ti nə öz hör mət 
və eh ti ram la rı nı bil dir di lər, on lar 
döv lə ti mi zin baş çı sı na sə mi mi sa-
lam la rı nı çat dır dı lar. 

Mə həm məd pey ğəm bə rin vax-
tın da bu məs cid Rə su lul la hın Mə-
di nə də bü tün fəaliy yə ti nin mər kə-
zi olub. Bu na gö rə də Pey ğəm bər 
məs ci di fak ti ki ola raq hə min 
dövr də İs lam üm mə ti nin mər kə-
zi he sab edi lir di. Mi la di təq vim-
lə 632-ci il də həz rə ti Mə həm məd 
(s) dün ya sı nı də yiş dik də ha zır da 
Pey ğəm bər məs ci di komp lek si nə 
da xil olan evin də dəfn edi lib. Hər 
il Mək kə yə Həcc zi ya rə ti nə ge dən 
zəv var lar ənə nə vi ola raq Mə di nə-
yə gə lə rək Pey ğəm bər məs ci din də 
həz rə ti Mə həm mə din mə za rı nı da 
zi ya rət edir lər.

Kə bə və mü qəd dəs “Zəm zəm” in san lar üçün ilk bi na olu nan ev ***

Məs cid lə ta nış lıq za ma nı bu-
ra ya top la şan in san lar da Azər-
bay can Pre zi den ti nə öz hör mət 
və eh ti ram la rı nı bil dir di lər, on lar 
döv lə ti mi zin baş çı sı na sə mi mi sa-
lam la rı nı çat dır dı lar. 

Mə həm məd pey ğəm bə rin vax-

Azərbaycan Prezidenti
Səudiyyə Ərəbistanına səfər edib



Gör kəm li təd qi qat çı 
alim, BDU-nun jur-
na lis ti ka fa kül tə si-
nin pro fes so ru Şir-

məm məd Hü sey nov Tər cü mə 
Mər kə zin də olub. Ap re lin 7-də 
Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə-
sud və mər kə zin əmək daş la rı 
Ya şar Əli yev, Ma hir Qa ra yev, 
İl qar Əl fi oğ lu, Fə rid Hü seyn və 
Fey ziy yə Sul tan mu ra do va pro-
fes sor, gör kəm li tət qi qat çı Şir-
məm məd Hü sey nov la gö rü şüb.

A.Mə sud qo na ğı sa lam la ya raq, 
Mər kə zin ya ran dı ğı gün dən Qa ra-
bağ hə qi qət lə ri nin dün ya ya çat dı rıl-
ma sı is ti qa mə tin də gör dü yü iş lər dən 
da nı şıb: «Mər kəz, Qa ra bağ hə qi qət-
lə ri, er mə ni vəh şi lik lə ri, er mə ni lər 
tə rə fi n dən tö rə di lən ta ri xi qət liam-
lar la bağ lı sə nəd li mə lu mat la rı, oçerk 
və mə qa lə lə ri həf tə lik mət bu or qa nı 
olan “Ay dın yol” qə ze ti, həm çi nin, 
8 dil də ya yım la nan rəs mi say tı va si-
tə si lə ic ti mait ləş di ril mə si is ti qa mə-
tin də mü hüm iş lər gö rür. Bu nun la 
ya na şı, Mər kəz də Azər bay ca nın ta-
ri xi əra zi lə ri, et no ge ne zi, Qa ra ba ğın 
ta ri xi, er mə ni qəsb kar lı ğı ilə bağ lı bu 
vax ta qə dər işıq üzü gör mə yən mü-
fəs səl mə lu mat lı mətn və ma te rial-
la rın, ta ri xi sə nəd lə rin top lan ma sı, 
ki tab, top lu şək lin də dün ya dil lə ri nə 
tər cü mə olun ma sı pro se si nə ha zır lıq 
iş lə ri də ge dir. Yə ni ar tıq əli miz də 
olan ma te rial lar ar xiv ləş di ri lir, tər cü-
mə mər hə lə si nə çat dı rı lır».

A.Mə sud, həm çi nin bu sa hə də 
öl kə ic ti maiy yə ti, ay rı-ay rı alim-
lər və ta rix çi lər tə rə fi n dən ki fa yət 
qə dər iş lər gö rül sə də, prob lem-
lə bağ lı dün ya ic ti maiy yə tin dən 
göz lə ni lən nə ti cə nin hə lə də əl də 
olun ma dı ğı ba rə də da nı şa raq, bu 
is ti qa mət də da ha tə sir li və iş lək 
va si tə lə rin ara nıb-ax ta rıl ma sı nın 
va cib li yi ni vur ğu la yıb.

Şir məm məd Hü sey nov öz növ bə-
si nə ən də qiq ta ri xi hə qi qət lə rin han-
sı mən bə lər də ara nıb-ax ta rıl ma sı, 
bu mən bə lər lə ne cə iş lə mək ba rə də 
ge niş mə lu mat ve rə rək, min bir çə-
tin lik lə əl də olu nan mən bə lə rin də, 
həm tər cü mə edi lər kən, həm ana di-
lin də nəşr olu nar kən xə ta lar la tər tib 
olun du ğu ba rə də da nı şıb: “Əv və la 
bun dan baş la yaq ki, Azər bay can da 
olan mə lum mən bə lə rin ço xu səhv 
təd qiq olu nur. Bu nun da əsas sə bə bi 
odur ki, təd qi qat çı lar tə rə fi n dən yol 
ve ri lən yan lış lıq lar re dak tor lar tə rə-
fi n dən dü zəl dil mir və bu na gö rə də 
təh rifl  ər qa çı nıl maz olur. Rə sul za də 
de yir di ki, türk lər ta rix ya ra dır lar, 
an caq yaz mır lar. Bi zim ta ri xi mi zi isə 
hə mi şə düş mən lə ri miz ya zıb. Türk-
lə rin qəh rə man lı ğı nı vəh şi lik ki mi, 
öz vəh şi lik lə ri ni qəh rə man lıq ki mi 
gös tə rib lər. Ta ri xi fakt la rın araş dı rıl-
ma sı za ma nı mən bə lər lə iş za ma nı 
ol duq ca həs sas və diq qət li dav ran-
maq la zım dır. 

So vet il lə rin də Üze yir bə yin 
1905-də ci il də “Hə yat”dan baş-
la yıb, 1915-ci il okt yabr na qə dər 
yaz dı ğı əsər lər çap olu nub. 1915-ci 
il dən son ra kı əsər lə ri ni çap elə mir-
di lər, çün ki ar tıq Mü sa vat döv rü 
baş la yır dı. 1920-ci ilin ap re lin də 
Rus Or du su gə lən də Ha cı bə yov 
bir ne çə mə qa lə ya zıb, am ma öz 
im za sıy la dərc et dir mə yib. Ya zı nın 
sər löv hə sin də “So ran”, so nun da 
isə “çı” ya zıb. Cum hu riy yət haq da 
müs tə qil lik il lə rin də çap olu nan 
ki tab lar da ya zır lar ki, Ha cı bə yo-
vun giz li im za la rın dan bi ri də “çı” 
olub. “Çı” im za ola bil məz, sa də cə 

Üze yir bəy baş lıq da kı sö zün şə kil-
çi si ni aşa ğı da ya zıb. So ran çı yə ni, 
so ru şan adam mə na sın da iş lə dib. 
Bu na gö rə də Cum hu riy yət ta ri xi 
ilə bağ lı yaz dı ğım ki tab da bü tün 
mən bə lər gös tə ri lib, ki tab ori ji nal 
sə nəd lər lə bir lik də çap olu na caq”.

Tər cü mə Mər kə zi nin isə bü tün bu 
iş lə ri mü kəm məl şə kil də, təh rif siz, 
səhv siz gör mə yə gü cü və in tel lek-
tual po ten sialı var de yən pro fes sor 
mə sə lə nin qo yu lu şun dan və işin 
ge di şa tın dan ra zı ol du ğu nu de yib: 
“Mə sə lə ni düz gün qo yur su nuz. Bu 
iş lə rə nə dən baş la maq çox önəm li-
dir. İlk növ bə də, müt ləq əsas mən-
bə lə ri tap maq və on lar la iş lə mək 
la zım dır. Azər bay can la bağ lı hə-
qi qət lər, real ta ri xi fakt lar la zən gin 
mən bə lər var. Biz o qiy mət li mən bə-
lə ri – o də yər li in ci lə ri ta pa bi lə rik və 
on la rı, er mə ni lə rə ha va dar lıq edən 
döv lət lə rin di li nə tər cü mə edib ya ya 
bi lə rik. Bun dan baş qa, rus və ya baş-
qa dil lər də olan mən bə lər də Azər-
bay can di li nə çev ril mə li dir. La kin 
Azər bay can hə qi qət lə ri ni dün ya ya 
çat dır maz dan əv vəl, de di yi niz hə-
min güc lü təb li ğat işi Azər bay ca nın 
özün də apa rıl ma lı dır. Rə sul za də ya-
zır dı ki, “Biz is tiq la liy yə ti mi zi, döv-
lət çi li yi mi zi əv vəl da xil də bər qə rar 
et mə li yik, son ra xa ric də”. Və tən daş 
həm rəy li yi, və tən və və tən daş lıq 
his si xal qa aşı lan ma lı dır.

Rə sul za də nin söz lə ri lə de sək, İs la-
mı ya ra dan ərəb lər, ən yax şı təb li ğat-
çı sı fars lar olub. Çün ki fars ədə biy ya-
tı, fəl sə fə si, ta ri xi ol duq ca zən gin və 
qə dim dir. İs la mı ən yax şı qo ru yan 
isə türk lər dir. Tə sa dü fi  de yil ki, doq-
quz Sə lib yü rü şü nün qar şı sı nı məhz 
türk lər alıb. Er mə ni mə sə lə si nin kök-
lə ri nin ol duq ca də rin lə rə get di yi ni 
unut maq ol maz. Bey nəl xalq güc lər 
hə mi şə Tür ki yə ni zəifl  ət mək, ar xa-
dan bı çaq la maq üçün er mə ni fak-
to run dan is ti fa də edib lər. İn gi lis lər 
daş nak la rın qu la ğı na oxu yub lar ki, 
siz Os man lı nı da xil dən da ğı dın, biz 

də si zə “Bö yük Er mə nis tan” ya rat-
maq da kö mək edək. Bi rin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı da er mə ni lər 
türk lə rə qar şı vu ru şur, öl kə ni da xil-
dən da ğıt ma ğa ça lı şır dı lar. 

Bi lir si niz, biz plan lı iş lə mə yi sev-
mi rik. Gün də lik lə ya şa yı rıq və gə lə-
cə yi mi zi tə mi nat al tı na al maq ba rə də 
dü şün mü rük. Am ma biz özü müz də 
bu mə su liy yət his si ni ya rat ma lı, 
plan lı iş lə mə yi ba car ma lı yıq. Çün ki 
hər nə sil qar şı sın da hə mi şə bu sual 
da ya nır – “nə et mə li?” və “nə dən 
baş la ma lı?”. Biz dün ya öl kə lə ri nin, 
xü su si lə də Qa ra bağ mü na qi şə-
si nin həl lin də iş ti rak edən dün ya 
döv lət lə ri nin bu mə sə lə yə han sı as-
pekt dən ya naş dı ğı nı öy rən mə li yik. 
Ha mı ya yax şı mə lum dur ki, er mə ni 
mə sə lə si er mə ni lə rin mə sə lə si de yil. 

Er mə ni lər bö yük döv lət lə rin əlin də, 
sa də cə bir va si tə dir. İn gi lis-er mə ni, 
in gi lis-fran sız, in gi lis-Ame ri ka-fran-
sız mü na si bət lə ri nin, dost lu ğu nun 
ta ri xi ni araş dır maq dan bu dü yü nü 
aç maq qey ri-müm kün dür. Bö yük 
Bri ta ni ya en sik po le di ya sın da kı ma-
te rial lar əsa sın da er mə ni mə sə lə si 
öy rə nil mə li, Fran sız mən bə lə rin də, 
rus müəl lifl  ə rin ki tab la rın da kı fakt-
lar or ta ya qo yul ma lı dır.”, -de yə pro-
fes sor vur ğu la yıb.

Er mə ni lə rin bu mə sə lə də da ha 
həs sas ol du ğu nu de yən Şir məm məd 
Hü sey nov bir ne çə mü hüm ta ri xi 

fakt la rı sa da la yıb: “1857-ci il də er mə-
ni lər bir al man səy ya hı nı Qaf qa za ça-
ğı rıb lar ki, on lar haq da ki tab yaz sın. 
Qo na ğı yax şı ca gəz di rib, ye dir dib-
içir dib yo la sa lıb lar. Səy yah da öl kə-
si nə qa yı dan dan son ra Er mə nis tan 
haq da bir ki tab ya zıb. İn di o ki ta bı 
müx tə lif dil lə rə tər cü mə edir, ta ri xi 
fakt ki mi or ta ya qo yur lar. Er mə ni lər 
əsr lər dir ki, bu mü ha ri bə yə ha zır la-
şır lar. Ömər Faiq Ne man za də ya zır 
ki, beş əsr dir 25 ya şı na ça tan hər bir 
er mə ni er mə ni kil sə si nə mil lət ver-
gi si ve rir. Bu na gö rə də 1990-cı il də 
er mə ni lər Er mə nis tan da və Azər bay-
can da 140 min ada mı si lah lan dır mış-
dı lar. 1 mil yon ada mı qov maq üçün 
bu qə dər mü tə şək kil qo şun ya rat-
mış dı lar. Bu si lah lar er mə ni kil sə si nə 
yı ğı lan pul lar he sa bı na alın mış dı.

1872-ci il er mə ni lər xey riy yə 
cə miy yət lə ri nin ayır dı ğı və sait 
he sa bı na “Mu şaq” qə ze ti ni nəşr 
edir di. Zər da bi araş dı rıb ki, qə ze-
tin nəş ri üçün ən çox pul Şu şa dan 
və Qa ra bağ dan gə lib. Hə sən bəy 
də bir xey riy yə cə miy yə ti ya ra dıb, 
yol la nıb Qa ra ba ğa. Bö yük məc lis 
qu ru lub, bü tün bəy lər yı ğı şıb lar. 
Elə ki, Zər da bi dəf tə ri çı xar dıb, 
“O ol ma sın, bu, ol sun”da kı ha-
mam səh nə si ki mi hə rə qa çıb bir 
tə rə fə. 1906-cı il də “Əkin çi”nin     
30 il li yin dən son ra yaz dı ğı mə-
qa lə də Hə sən bəy da ha bir ma-
raq lı ha di sə ni xa tır la yıb. De yir 
ki, 1870-ci il lər də Mkr tıç ad lı bir 
er mə ni İsa bu la ğın dan su gə ti rib 
sa tır mış. Gün lə rin bir gü nü ailə si 
uşa ğı ol ma yan bu qo ca gə lir “Mu-
şaq” qə ze ti nin re dak to ru Arus tu-
mi nin ya nı na və ona 997 ma nat 
rus pu lu ve rir. De yir ki, mən bu 
gün-sa bah ölə cəm. Düz dür öv la-
dım yox dur, am ma er mə ni uşaq-
la rı nın ha mı sı mə nim öv la dım dır. 
Zər da bi ya zır dı ki, bir er mə ni su-
çu sun da olan qey rət bü tün Qa ra-
bağ bəy lə rin də yox dur”.

Gö rü şün so nun da Şir məm məd 
Hü sey nov uzun il lər araş dır dı ğı, 
əs ki əlifb  a dan çe vi rib tər tib et di yi 
M.Ə. Rə sul za də nin əsər lə rin dən 
iba rət beş cild li yi Mər kə zin ki tab-
xa na sı na hə diy yə edib.

L.ƏLİYEVA
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Şir məm məd Hü sey nov 
Tər cü mə Mər kə zin də



Şi rin MA NA FOV

1916-cı il ha di sə lə ri nin şa hi di olan ru si ya lı ya zı çı soy qı rı mı 
haq qın da kı mi fi  if şa edir.
2013-cü ilin iyun ayın da, “Kul tu ra” te le vi zi ya ka na lın da-
kı “Türk mar şı” ve ri li şin də, Mosk va Uni ver si te ti nəz din-

də Af ri ka və Asi ya İns ti tu tu nun di rek to ru, tür ko loq Mi xail Me yer er mə ni mis ti-
fi  ka si ya sı haq qın da bə ya na tı ilə efi r də qal ma qal ya rat mış dı. O, er mə ni soy qı rı mı 
haq qın da suala bu cür ca vab ver miş di: “Bu bi zim ümu mi prob le mi miz dir. 1915-ci 
il də Tür ki yə də 1.5 mil yon er mə ni var idi. Fik rim cə, 1.5 mil yon er mə ni nin qət lə ye ti-
ril mə si ba rə də fi  kir söy lə mək düz gün ol maz dı. Be lə ki, ma hiy yət eti ba ri lə er mə ni lər 
kö çü rül mə, mü ha ri bə zo na sın dan çı xa rıl ma za ma nı və fat edir di lər”. Bu çı xış er mə ni 

dias po ru nun hid də ti nə sə bəb ol du. La kin fakt lar M. Me ye rin haq lı ol du ğu nu təs diq edir. 

(Əv və li ötən sa yı mız da)

“Se mi ra mi da bağ la rı” 
po ves ti nin “Ge ne ral - 

pat riarx” fəs lin dən  
“Ter men so yad lı Van qu ber na-

to ru nun ya nı na mü fətt  iş gəl di, qu-
ber na to ru er mə ni əha li si ara sın da 
təş viş xa rak ter li əh val-ru hiy yə nin 
ya yıl ma sın da və in san la rın Van-
dan qaç ma sın da itt  i ham et di.

Mü fətt  iş: - Və ziy yət heç də bi zim 
xey ri mi zə de yil. Sə nəd lər ara sın da 
in san la rın Van dan təx li yə edil mə si ba-
rə də əmr aş kar edil mə yib. Mən müəy-
yən et dim ki, or du ko man da nı ge ne-
ral Vo ront sov be lə bir əmr ver mə  yib”.

Yə ni bu ra da söh bət əha li nin təx-
li yə sin dən ge dir ki, baş qa yer lər də 
bu pro ses  ko man dan Vo ront so vun 
əm ri ilə hə ya ta ke çi ri lir di.

“- On da, nə yə gö rə bü tün əha li 
(ya ra lı lar, xəs tə lər və öl dü rü lən-
lər yol lar da qal mış dı)  bu ra nı tərk 
edib şi ma la üz tut du? Əl də olu nan 
mə lu mat la ra gö rə, bü tün yol bo yu 
ye nə də an ti sa ni tar və ziy yət diq qə ti 
cəlb edir, hər yer də me yit lər var, or-
du epi de mi ya təh lü kə si ilə üz lə şib. 
Əha li nə yə gö rə get di? Əgər əmr 
ol ma yıb sa da, de mə li, nə isə bir vəl-
və lə dü şüb ki, get mək la zım dır.  

- Çün ki, təx li yə ba rə də əm rin 
ol ma ma sı na bax ma ya raq, ge ne ral 
Vo ront sov qo şu nu Van şə hə rin dən 
çı xa rıb”.

Van əha li si qo vul ma yıb, on lar öz-
lə ri öz ev lə ri ni tərk edib lər. Ni yə?

Qu ber na tor Te men ca vab ve rir: 
“Əha li bas qın lar nə ti cə sin də məhv 
ola bi lər di”.

Han sı bas qın lar? Bas qın eh ti ma lı 
nə qə dər idi?

Müəl lif “ge di şin” əsl sə bə bi ni if-
şa edir – ac lıq, çar or du su nun və 
daş nak la rın bi ga nə li yi, dinc əha li 
ara sın da təş viş əh val-ru hiy yə si. 

Van şə hə ri nə Tifl  is şə hə rin dən 
növ bə ti yar dım - un gə lir. 

Yar dım gə ti rən lər dən bi ri Tifl  is 
ida rə lə rin dən qaç qın lar üçün un 
gön də ril mə si və yü kü gə ti rən şəx-
sə iri pul məb lə ği ödə nil mə si ba rə-
də sə nə di təq dim edir (!)”.

Qaç qın lar pul ödə mə yə ra zı lıq 
ve rir və unun da dı na ba xır lar.

Xa rab ol muş unu Tifl  i sə qay tar-
maq əm ri ve ri lir. Van və tən pər və ri 
olan Kost ya nın Tifl  is ta cir lə ri nin soy-
qı rı mın da er mə ni lə ri gü nah lan dır-
ma ğa hər cür əsa sı var idi. O, tək lif 
et di: “On la rın ha mı sı nı biabır et mək 
la zım dır, unu ge ri yə apar, mən xa rab 
ol muş ma la və onun çat dı rıl ma sı na 
gö rə heç nə ödə mə yə cə yəm”.

Çox ma raq lı “soy qı rı mı” epi zo-
du: – Qaç qın lar er mə ni ta cir lə ri nə 
yal nız unun də yə ri ni de yil, həm çi-
nin, çat dı rıl ma haq qı nı da ödə yir-
di lər, bu za man gu ya türk lər dinc 
əha li ni qət lə ye ti rir di lər. Yə qin ki, 
bi ri di gə ri nə ma ne ol mur du. 

Bun dan son ra, Van qu ber na to ru-
na özü nü “qaç qın lar la iş üz rə sə-
la hiy yət li şəxs” ki mi təq dim edən 
Kost ya, şə hə rin bi na la rı nın bi rin də 
bir ne çə yüz uşaq üçün ye tim xa na 
aç ma ğı on dan xa hiş edir.

Və ziy yət gü lünc dür: İn san lar 
Va na qa yıt dı lar. İran dan un gə lə-
cə yi ni göz lə yir lər. Qəh rə man lar-
dan bi ri de yir: “İran dan un gə lir? 
Əgər yol da yu ba nıb sa, yax şı dır, 
de mə li, gə lib çı xa caq. Bəl kə, kürd-
lə rin əli nə ke çib? Min lər lə pud ağ 
neft...”

“Üç nə fər at lı gö rün dü. Qa baq da 
Tiq ran gə lir di. O gör dü ki, Kost ya 
se vim li işi ilə məş ğul dur – xalq la 
söh bət edir”. Kost ya nın nit qi: “Ey, 
Van əh li, siz öz şə hə ri ni zə qa yıt dı-
nız. Siz lər dən ço xu nuz öz ya xın la-
rı nı  iti rib”. 

Ge diş və ya rı yol dan qa yı dış... 
“Van uşaq la rı qo ca la rın öm rü bo-
yu gör mə dik lə ri ni gö rüb lər. On la-
rın bey ni xəs tə idi”.

Tifl  is dən un gə lir. “Bü tün kü çə 
uzun qu laq lar la do lu idi. Tə da rük-
çü lər dən bi ri bağ la ma təq dim et di. 
Hə min bağ la ma da Tifl  is təş ki lat la-
rı nın (daş nak la rın) qaç qın la ra un 
gön dər mə si, əvə zin də isə gə ti rə nə 
bö yük məb ləğ də pul ödə nil mə-
si bə rə də sə nəd var idi. Kost ya nın 
əh va lı po zul du: un la zım dır, am-
ma pul az dır. “Soy qı rı mın” qız ğın 
vax tın da Tifl  is daş nak la rı qaç qın-
lar dan un mü qa bi lin də pul tə ləb 
edir lər.

 Unu yox la dı lar, xa rab çıx dı.
“Qa til lər! – Kost ya qış qı rır dı. 

– Ac lıq dan is ti fa də edir lər. Mən 
bu nu be lə qoy ma ya ca ğam. Mən 
Tifl  i sə ge dib də lə duz la rı if şa edə-
cə yəm. On lar üçün pul xal qın ta-
le yin dən da ha önəm li dir. On la rın 
ha mı sı nı rüs vay et mək la zım dır”.

“İ kin ci ge diş” lə ti fə yə çev ri lir. 
Və bu cür qə rar qə bul olu nur... 
Kost ya qış qı rır: “Unu ge ri apar. 
Mən xa rab ol muş ma la və onun 
çat dı rıl ma sı na gö rə heç nə ödə mə-
yə cə yəm”. 

Və ziy yət məz hə kə xa rak te ri da-
şı yır dı: daş nak lar Va na xa rab ol-
muş un gön də rir, 
bu nun mü qa bi-
lin də pul is tə yir-
lər. 

Po vest ilk də fə 1927-ci il də Ye re-
van da çap olu nub, o za man türk lər 
tə rə fi n dən er mə ni lə rin tə qib edil-
mə si ba rə də na ğıl hə lə ya zıl ma-
mış dı. Qeyd et mək la zım dır ki, o 
za man er mə ni tən qid çi lə ri S. Qo-
ro dets ki nin hər iki po ves tinin sə-
nəd li  ol du ğu nu de yir di lər.

Va n müəmması
Şi ma la doğ ru in san iz di ha mı ge-

dir di. Van şə hə ri nin dinc əha li si, 
ka zak lar la bir lik dəy di.    

“Bir nə fər qış qır dı: – Kürd lər! – və 
su ya atıl mış daş nə ti cə sin də ya ra nan 
dal ğa lar ki mi, təş viş hər ye ri bü rü dü”.

Yo lun ya rı sın da xə bər gəl di ki, or-
du dəs tək alıb və Va na qa yı dır. Or-
du qa yı dır sa, əha li də qa yı da bi lər. 
Və in san lar Va na qa yıt dı lar. Qəh-
rə man lar dan bi ri nin söz lə ri: “Bu, 
Van da baş ve rir di. Hə min ge cə biz 
ge ri çə kil dik. Kürd lər hü cum et di və 
əha li get mək məc bu riy yə tin də qal-
dı. Tez lik lə qa yıt dı lar və se vin di ri ci 
xə bə ri mü za ki rə et mə yə baş la dı lar.

“Mən də bir xə bər var. Kö mə yi-
mi zə ka pi tan Çin qal ya nın rəh bər-
li yi al tın da ame ri ka lı er mə ni lər 
dəs tə si gə lir. Dəs tə si lah la nıb”. 

Ame ri ka lı er mə ni lər dən baş qa, 
Van şə hə ri nə kö mək məq sə di lə ikin ci 
bir dəs tə də gə lir di. “Hə min gün lər-
də, er mə ni xal qı şi mal tə rəf dən Va na 
qa yı dan za man İq dır tə rəf dən Van 
is ti qa mən tin də İra nın Dil man şə hə-
rin dən ki çik bir dəs tə gə lir di. Bu, ge-
ne ral La do gin idi, o, təf tiş məq sə di lə 
Tifl  is dən Va na ge dir di. Ge ne ral la bir-
lik də Lya xots ki so yad lı bir nə fər də 
gə lir di, o, döv lət Du ma sı nın de pu ta tı 
idi və əgər söh bət 
in san la rın küt lə vi 
qət lin dən ge dir sə, 
onun tap şı rı ğı da-

ha təəc cüb lü idi. 

Lya xots ki er mə ni uşaq la rı na hə diy yə 
ver mək üçün gə lir di. Müəl lif ya zır ki, 
onun ən sev mə di yi şey sağ lıq de mək 
və nitq söy lə mək idi”. Çı xış: er mə ni 
səh ra sın da rus əha li si. Möv zu: er mə-
ni xal qı nı xi las edib on la ra hə diy yə 
ver mək.

Hər bi ko men dant ge ne ra la de di: 
“A şı rı mın ar xa sın da siz kürd kn ya-
zı Beq ri bə yin əsir li yi nə dü şə cək siz.  
Onun kral lı ğı Xo şab ad la nır. 

- Kürd lər bi zim mütt  ə fi q lə ri miz-
dir, yox sa düş mən lə ri miz? 

- Mən bu ra da ol du ğum müd dət-
də dost la rı mız dı, bu ra dan ge dən-
dən son ra – bil mi rəm”.

Bu nun la ya na şı, er mə ni lər kürd-
lə rin bas qın la rın dan qor xur du lar. 
Ge ne ral Beq ri bə yin adam la rı na 
xə rac qis min də tü fəng lər ver dik-
dən son ra dəs tə nin Va na doğ ru hə-
rə kət et mə si üçün ica zə al dı. 

Beq ri bə yin tor paq la rın dan dər hal 
son ra er mə ni kənd lə ri gə lir, yol çu-
lar tüs tü lə nən xa ra ba lıq la rı gö rür-
lər. “Bir müd dət əv vəl bu ra nı ta lan 
edib lər, gö rə sən, bu ge cə olub?”.   

Dru ji na çı 
Po ves tin bü tün er mə ni qəh rə man la-

rı dru ji na çı dır. On lar van lı la rı şi ma la, 
Ru si ya Er mə nis ta nı na apa rır, son ra isə 
ye ni dən Va na gə ti rir lər. Bu dur, on lar 
Va na ya xın la şır lar. “Dü zən lik də, ya-
rım verst lik mə sa fə də sən gər zo laq la rı 
və məf til xət lə ri gö rü nür. Rus əs gər lə-
ri ni və er mə ni dru ji na çı la rı nı gör mək 
müm kün de yil. Şə hə rə gi riş açıq dır. 
Kaş rus lar bu ra gə lə bi ləy di lər!”. 

İkin ci ge diş və Van şə hə ri nə qa-
yı dış dan bəhs edi lən he ka yə də ca-
maata er mə ni dru ji na çı la rı rəh bər lik 
edir lər, ora da heç bir türk yox idi.

Pol kov nik –
Van qu ber na to ru  

Bu in san un sa tı cı la rın dan da hoq qa-
baz dır. “Qaç qın lar la iş üz rə sə la hiy yət-
li şəxs” ona de di: “Mən uşaq la rı şi ma la 
doğ ru, İq dı ra apa rı ram. Ora dan on la rı 
Qaf qa za apa ra caq lar.” Yə ni “ge diş” 
Ru si ya hö ku mə ti tə rə fi n dən təş kil 
edi lib. Qu ber na to run Van la bağ lı öz 
fi  kir lə ri var idi: “Van da olan uç qun-

la rın ara sın da çox lu cır-cın dır var. 
On la rı top la maq, tə miz lə mək 

və bir ye rə yığ maq 
la zım dır! 

İde ya nı an la yır sı nız? Əgər bu ra da 
ka ğız za vo du nu tik sək, o bir il əv vəl-
dən xam mal la tə min olu na caq”. Hər bi 
mü fətt  iş içə ri da xil ol du. Qu ber na to ra 
üzü nü tu tub de di: “Hər yer də me yit-
lər var, or du yo lux ma təh lü kə si ilə üz-
lə şib”.

Qu ber na tor Ter men de di: “Düz dür, 
on lar ge də bil məz di lər. Çün ki ge ne ral 
Vo ront sov bü tün qo şun la rı Van dan 
çı xa rıb. Əha li bas qın lar nə ti cə sin də 
məhv ol ma təh lü kə si ilə üz lə şib”.

İn san la rı qor xu ida rə edir di. 
Təəc cüb do ğu ran hal on dan iba rət 
idi ki, əha li və qo şun get miş, qu-
ber na tor isə qal mış dı.

“Qu ber na tor: Mən qo şu nun get-
mə si nin əley hi nə idim. Bu ra da 
qal maq la sü but et dim ki, qo şu nu 
çı xar ma maq olar dı”.

Kürd lər və türk lər Va nı mü ha-
si rə yə al ma mış dı lar. Mü fətt  iş qu-
ber na to ra qar şı çı xış edə rək de di: 
“Mə nim bu cür dü şün mə yə əsa sım 
var ki, er mə ni lər Va nı si zin təb li ğa-
tı nız nə ti cə sin də tərk edib lər”.

Qu ber na tor de di: “Bu, cə fən gi-
yat dır”.

Cə fən gi yat yox sa hoq qa baz lıq? 
Get mə yə ha zır la şan mü fətt  iş yer li 
er mə ni lər dən ona bir bə ləd çi ver mə-
si ni qu ber na tor dan xa hiş et di: “Mən 
ar xeolo gi ya ilə ma raq la nı ram”.

Qa zın tı iş lə ri apar maq üçün ən 
mü na sib vaxt dır. 

“Mə nim əsam ha ra da dır? – qu-
ber na tor gü müş baş lıq lı, zo ğal ağa-
cın dan olan əsa sı nı gö tür dü. Ter-
men bi ca ye rə çö lə çıx mır dı. Əsa 
əlin də olan da o, özü nü er mə ni xal-
qı nın pat riar xı ki mi hiss edir di”.

Soy qı rı mı haq qın da bu cür yaz-
maq ol maz, am ma Qo ro dets ki Van 
xal qı haq qın da rəğ bət lə ya zır: “Va-
qar şak bü tün göz lər də ki kə də ri öz 
göz lə ri ilə qə bul edə rək de di: - “Mən 
Da nieli ta nı yır dım, onun hə ya tı şam 
ki mi dir. Er mə ni xal qı nın yan dı rıl dı ğı 
ocaq dan alı şan şam ki mi”.

(Ardı gələn sayımızda)

Rus dilindən
çevirdi:

Kənan HACI
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cə yəm. On lar üçün pul xal qın ta-
le yin dən da ha önəm li dir. On la rın 
ha mı sı nı rüs vay et mək la zım dır”.

“İ kin ci ge diş” lə ti fə yə çev ri lir. 
Və bu cür qə rar qə bul olu nur... 
Kost ya qış qı rır: “Unu ge ri apar. 
Mən xa rab ol muş ma la və onun 
çat dı rıl ma sı na gö rə heç nə ödə mə-
yə cə yəm”. 

Və ziy yət məz hə kə xa rak te ri da-
şı yır dı: daş nak lar Va na xa rab ol-
muş un gön də rir, 
bu nun mü qa bi-
lin də pul is tə yir-
lər. 

ne ral La do gin idi, o, təf tiş məq sə di lə 
Tifl  is dən Va na ge dir di. Ge ne ral la bir-
lik də Lya xots ki so yad lı bir nə fər də 
gə lir di, o, döv lət Du ma sı nın de pu ta tı 
idi və əgər söh bət 
in san la rın küt lə vi 
qət lin dən ge dir sə, 
onun tap şı rı ğı da-

ha təəc cüb lü idi. 

Qaf qa za apa ra caq lar.” Yə ni “ge diş” 
Ru si ya hö ku mə ti tə rə fi n dən təş kil 
edi lib. Qu ber na to run Van la bağ lı öz 
fi  kir lə ri var idi: “Van da olan uç qun-

la rın ara sın da çox lu cır-cın dır var. 
On la rı top la maq, tə miz lə mək 

və bir ye rə yığ maq 
la zım dır! 

Rus dilindən
çevirdi:

Kənan HACI



(Əv və li ötən sa yı mız da)

Teh ra na su ha ra dan gə lir di?
Bir çox su an bar la rı şə hə rin uc-

qar la rın da və kə nar la rın da yer lə-
şir di. Ya ğış ya ğan da on lar ya ğış 
su yu ilə do lur və əha li on lar dan 
is ti fa də edir di. Bu an bar lar da kı 
su yun içə ri sin də müx tə lif qurd lar, 
xəs tə lik tö rə di ci hə şə rat lar, mik rob-
lar do la şır dı. Çirk li su üzün dən ca-
maatın ək sə riy yə ti mə də xo ra sı na, 
qa rın ya ta la ğı na tu tul muş du. 

... Gö zəl, ya ra şıq lı bi na lar yal-
nız Qa car lar ailə si ilə əla qə si olan 
şəxs lə rə mən sub idi. Ərk mey da-
nı daim bağ lı olur du, ora heç kə si 
bu rax mır dı lar. Çün ki Ərk ba za rı-
nin qa pı sı nın ağ zın dan şah lı ğın 
əra zi lə ri baş la yır, bü tün Ərk mey-
da nı nı, onun ət ra fın da kı sa hə lə ri, 
bu ra da kı ti ki li lə ri əha tə edir di. 
Onun sər həd lə ri yu xa rı ya doğ ru o 
qə dər uza nır dı ki, son da Ba ha ris-
tan mey da nı na və Kam ran Mir zə-
nin ima rət lə ri nə gə lib ça tır dı. 

Rza, şah olan dan son ra bu sa-
ray la rı uçu rub da ğıt dı, on la rın 
kö kü nü qa şıt dı, ye rin də məh kə-
mə bi na sı, ma liy yə ida rə si (Ma liy-
yə Na zir li yi)  və ye ni sa ray tik di. 
Ba ha rıs tan mey da nı nın şi ma lın da 
da Fə tə li şah Qa car dan qal ma bir 
ne çə sa ray var idi. Əs lin də, Fə tə-
li şa hın ba ğı na gö rə ora Ba his tan 
de yir di lər. Yə ni bu ra son də rə cə 
bö yük bir bağ idi: bir ucu Teh ra-
nın in di ki Ba ha rıs tan mey da nı na, 
di gər ucu isə Şə mi ran dar va za sı na 
və Teh ra nın şi ma lın da kı xən də yə 
qə dər uza nır dı.

Rza, şah olan ki mi bu yer lə rin 
da ğıl ma sı na gös tə riş ver di. Mən 
bə zi vaxt lar Rza ilə mü ba hi sə edə-
rək onun bu nə fi s ti ki li lə ri da ğıt-
ma sı nın ək si nə ge dir dim. An caq 
Rza de yir di, nə qə dər ki, bu ti-
ki li lər qa lır xal qın ya dı na Qa car 
du du ma nı dü şə cək, on lar tam 
da ğı dıl ma lı dır. Da ğı dıl ma lı dır ki, 
xal qın gö zü nün qa ba ğın da ol ma-
sın, yad daş lar dan si li nib get sin. 

Ba ha rıs tan mey da nı nı nı da ğıt-
ma ğa Fə tə li şa hın hə min o ba ğın-
dan baş la dı lar. Nə həng-nə həng 
ağac lar kə si lir, əzə mət li sa ray toz-
tor pa ğa çev ri lir di. 

Mil li Şu ra Məc li si Se pah sa la rın 
şəx si mül kü idi. O, uşa ğı ol ma dı-
ğı na və son suz lu ğu na gö rə Mü-
zə fə rəd din şah za ma nın da bi rin ci 
Mil li Şu ra Məc li si nin ke çi ril mə si 
üçün bu mül kü Teh ran xal qı na ba-
ğış la mış dı. 

Se pah sa lar (Qeyd - hər biy yə na zi ri) 
yax şı adam idi. Ba ha rıs tan mey da-
nın da kı məs cid də onun şəx si və-
saiti he sa bı na ti kil miş di. Baş qa yax-
şı bir ima rət də İran-rus ban kı na aid 
Top xa na mey da nın da yer lə şir di. 

Nə isə... Si zə ba şağ rı sı ver mək is tə-
mi rəm, əgər Teh ra nın əzə mət li rəs mi 
bi na la rı nı say maq is tə sə niz bar maq-
la rı nız çat ma ya caq. Bu ima rət lə rin 
ta cı, mö cü zə si Şəm sül-ümə ra ti ki li si 
idi. O, Gü lüs tan sa ra yı nın Şərq his-
sə sin də yer lə şir di. Hə qi qə tən də Gü-
lüs tan sa ra yı nın Şərq qa pı sı Na si riy-
yə xi ya ba nın dan və Şəm sül-ümə ra 
ima rə ti nin da xi lin dən açı lır dı. Ümu-
mi ke çid və kü çə lər is tis na sız tor paq 
idi. Bu yol lar dan bir fay ton ke çən də 
və yol üs tün də bir iş gö rü lən də toz-
du man qal xır, adam la rın bo ğa zı na 
və bur nu na do lur du. 

Xalq ümu mən ayaq ya lın gə zir di, 
yal nız var lı lar ayaq la rı na Kir man-
şah ça rı ğı və qa loş ge yi nir di lər. Rza 
ha ki miy yə tə gə lə nə qə dər Teh ran 
kü çə lə rin də av to mo bil gö rün mə-
miş di. Öl kə də cə mi iki-üç av to mo-
bil var dı ki, on lar da Əh məd şa ha və 
Mə həm məd hə sən Mir zə yə aid idi. 
Adam lar av to mo bi lə “ər ra be yi atə-
şin” de yir di lər. Bir av to mo bil Nəs-
rəd din şah za ma nı na məx sus idi ki, 
Ru si ya va si tə si lə İra na gə ti ril miş di. 
Yə ni İn gil tə rə dən Ru si ya ya, Ru si-
ya dan Pəh lə vi li ma nı na (Qeyd - in-
di ki Ən zə li) çat dı rıl mış,bu ra dan isə 
Teh ra na gə ti ril miş di. 

Rza nın şah lı ğı na qə dər İra nı Av-
ro pa və mə də ni dün ya ilə bir ləş di-
rən yal nız Pəh lə vi li ma nı idi. Fars 
kör fə zi nə tə rəf ma gist ral və yol yox 
idi. Şah olan ki mi Rza ye ni bir av to-
mo bil al dı və o, hə min yol la Teh ra-
na çat dı rıl dı. Av to mo bi li əv vəl Ən-
zə li li ma nı na gə tir di lər, ora dan bir 
ne çə qa tır qo şub, Rəşt-Qəz vin yo lu 
ilə Teh ra na gə ti rib çı xar dı lar. 

O za man Teh ran da teatr, kon sert, 
ope ra ki mi Av ro pa üsul lu mə də niy-
yə tin ni şa nə si yox idi. Ke çid və yol-
lar dan su yu kə sif iy qo xu yan arx lar 
ke çir di. Ək sər ev lə rin ka na li za si ya-
la rı kü çə lə rin or ta sın dan ke çə rək, 
ümu mi ka nal la ra tö kü lür dü. İy dən 
ada mın ba şı çat la yır dı.  

Qəh və xa na lar da müş tə ri lər tir-
yək dən azad su rət də is ti fa də edə-

rək kefl  ə nir di lər. Ümu miy yət lə, 
tir yək və şi rə dən (nar ko tik 
nö vü) is ti fa də adi hal al mış-
dı. Şə hə rin bə zi nöq tə lə rin də 
rəs mi nar ko ti ka ev lə ri möv-
cud idi. Hətt  a az yaş lı uşaq lar 

nar ko ti ka dan is ti fa də mə sə lə-
sin də va li deyn lə rin-

dən ge ri qal mır dı lar. 
Hər ad dım da ava-
ra la ra, ev siz-eşik siz 
sər gər dan la ra rast 
gə li nir di. On lar o 
qə dər ço xal mış və 

az ğın laş mış dı ki, xal qın üs tü nə 
ye ri yir di lər. Xü su si lə də imam za-
də lə rin ət ra fın da, Se yid zi raəd din, 
Sər qə bir ağa ki mi di ni yer lə rin, 
məq bə rə lə rin ət ra fın da on la rın 
əlin dən tər pən mək ol mur du. 

Qa dın la ra an caq çad ra, rü bənd 
və ni qab la ümu mi mey dan la ra 
və kü çə lə rə çıx ma ğa ica zə ve ri lir-
di. Heç bir qa dı nın rü bənd siz, ni-
qab sız şə hə rin kü çə lə ri nə çıx maq 
ix ti ya rı yox idi. Ax şa ma  ya xın 
şə hə rin qa pı la rı nı bağ la yır dı lar. 
Ha va qa ral maz dan ön cə ca maat 
evi nə tə lə sir, dar va za nın cəf tə si-
ni möh kəm-möh kəm bağ la yır dı. 
Qü rub dan son ra ava ra və oğ ru-
lar şə hə rə ha kim olur du. Evi nə 
vax tın da çat ma yan qa dın bəd bəxt 
olur du. Ki min əli ona bi rin ci ça-
tır dı sa oğur la yıb apa rır, zor la ya-
raq abır sız edir di. Teh ra nın əyan 
və əş rəfl  ə ri nin ək sə riy yə ti xa ri ci 
sə fi r lik lə rin ya xın lı ğın da bağ və 
mül kə sa hib idi lər və elə ora lar da 
da ya şa yır dı lar. 

Ən mü hüm xi ya ban lar Sə fa rət-
xa na xi ya ban la rı (in di ki Fir dov si 
xi ya ba nı) adı ilə məş hur idi: ora da 
in gi lis, al man, Os man lı, Ru si ya və 
di gər döv lət lə rin sə fi r lik lə riı yer lə-
şir di. Yu xa rı da qeyd et di yim ki mi, 
Sə fa rət xa na xi ya ba nı adı ilə məş-
hur olan in di ki Fir dov si xi ya ba nı 
Top xa na mey da nın dan baş la yıb, 
Teh ra nın Şi mal xən də yi nə qə dər 
uza nır dı. Bu xi ya ban la pa ra lel 
Top xa na mey da nın da kı İran-Rus 
Ban kı nın ar xa sın dan baş la nan di-
gər bir xi ya ban da var idi. O da 
şə hə rin şi ma lın da kı xən də yə qə-
dər uza nır dı. Bu xi ya ban ca maat 
ara sın da “Ləx ti” adı ilə ta nı nır dı. 
Qul dur lar, oğ ru lar əsa sən bu ra-
da yu va sal mış və ca maatın üzə-
ri nə bu ra da hü cum et dik lə rin dən  
onun adı nı Ləxt (Çıl paq) qoy muş-
du lar. İn di hə min xi ya ban bö yük 
şair Sə di nin adı nı da şı yır. 

Bu ra dan çox yax şı gö rü nən in gi-
lis sə fi r li yi nin mən zə rə si in di   də ya-
dım da dır. İn gi lis sə fi r li yi və onun 
hə yə ti dörd tə rəf dən uca di var lar la 
əha tə lən miş di. Bir dəs tə hind əs gə ri 
ge cə-gün düz onun qa pı sı qar şı sın-
da ke şik çə kir di. İn gi lis hö ku mə-
ti nin döv lət bay ra ğı sə fi r li yin gi riş 
his sə si nin yu xa rı sın da dal ğa la nır-
dı. Gü nə şin qü rub ça ğı bir nə fər 
hind li əlin də sıy rıl mış qı lınc onu 
aşa ğı dü şü rür və sa bah er tə dən onu 
ye ni dən qal dı rıb ye rin dən asır dı. 

Şə hə rə poz ğun luq və əx laq sız lıq 
ru hu ha kim idi. Bu na gö rə də xa ri-
ci lər fay ton la şə hə rə va rid olan da 

bir ne çə sü va ri qı lınc və ta pan ça 
ilə si lah lan mış şə kil də on la rı mü-
şaiyət edir di ki, qul dur lar xə sa-
rət ye tir mə sin. Teh ra nın se çil miş 
adam la rı nın da fay to nu var idi, 
on lar da hə min qay da ilə, yə ni ke-
şik çi və mü ha fi  zə çi lə rin mü şaiy-
yə ti ilə hə rə kət edir di lər ...

Şə hə rin müx tə lif yer lə rin də at və 
di gər mi nik hey van la rı nın mü ha fi -
zə si üçün xü su si yer lər ti kil miş di. 
Var lı la rın öz lə ri nin mü ha fi  zə olu-
nan xü su si töv lə və fay ton xa na la rı 
var dı. Bağ şah, Ba ha rıs tan, Möv lə-
vi nin ət ra fı ki mi şə hə rin bə zi yer lə-
rin də də kar van sa ra lar var dı. 

Aha, da ha bir mə qam ya dı ma 
düş dü. Sə fi r lik lə “Ləx ti” xi ya ban la-
rı nın ara sın da bir en siz xi ya ban da 
var dı. Onun hər iki tə rə fi n də lam pa 
lü lə si qo yul muş du və qü rub vaxt la rı 
on la rın içə ri si ni mə şəl işıq lan dı rır dı. 
Elə bu sə bəb dən də bu xi ya ba na “La-
lə zar” (əs lin də Lü lə zar ol ma lı idi) 
de yir di lər. Son ra dan Əmi nül-zərb 
bi rin ci elekt rik za vo du nu İra na gə tir-
di və lam pa lü lə si nin içə ri si ni də yi şib 
ora elekt rik lam pa la rı qoy du lar. 

Ha cı Əmi nül-zər bin elekt rik 
stan si ya sı Ba ha rıs tan mey da nı nın 
aşa ğı sın da, Top xa na nın ya xın lı-
ğın da yer lə şir di və ora dan məf til 
va si tə si lə Gü lüs tan sa ra yı na elekt-
rik çə kil miş di. Ha cı Əmi nül-zər-
bin stan si ya sı elekt rik ener ji si ni 
bu ra da is teh sal et di yin dən ca maat 
ya vaş-ya vaş onun adı nı də yi şib, 
“Elekt rik çı ra ğı xi ya ba nı” qoy du. 

... Əsas mal lar Teh ra na uzaq yer-
lər dən gə ti ril di yi nə gö rə çox ba ha 
idi, yal nız ər za ğın, mey və nin, göy-
gö yər ti nin qiy mə ti ucuz idi. Neft əsl 
ne mət sa yı lır dı. Adi ca maat öz evi ni 
“si çan çı ra ğı” de yi lən “lam pa” ilə 
işıq lan dı rır dı. “Si çan çı ra ğı”nın bir 
fi  ti li var dı və çı ra ğın içə ri si nə inə-
yin, qo yu nun pi yi ni tö kər di lər: ne cə 
de yər lər, lap in san la rın ma ğa ra lar-
da ya şa dıq la rı za man lar da ol du ğu 

ki mi. Nef tin İn gil tə rə yə İran dan 
da şın ma sı na bax ma ya raq, İran da 
onun qiy mə ti İn gil tə rə dən azı 10 
də fə ba ha idi. 

Rza iş ba şı na gə lən dən son ra 
Teh ran da və ziy yət nis bə tən yax-
şı laş dı. Ya vaş-ya vaş şə hə rin mər-
kə zin də Qər bin, mə də ni dün ya nın 
əla mət lə ri gö rün mə yə baş la dı. O 
za ma na qə dər Teh ran da ho tel, 
meh man xa na, mü sa fi r xa na yox 
idi. Am ma Rza ha ki miy yə tə gə-
lən dən son ra La lə zar da və Top xa-
na ət ra fın da bir ne çə mü sa fi r xa na, 
ho tel və res to ran in şa edil di. Hətt  a 
bir ki no teatr da ya ra dıl dı. 

An ti sa ni ta ri ya baş alıb get di-
yi nə gö rə o za man şə hər də xəs-
tə lik lər tüğ yan edir di. Ən ge niş 
ya yıl mış xəs tə lik, xalq ara sın da 
de yil di yi ki mi, ke çəl ləş mə idi. 
İs tis na sız de mək olar ki, ha mı 
bu xəs tə li yə yo lux muş du. Ha mı 
ya bu xəs tə lik dən müali cə olu-
nur, ya da “ke çəl ləş mə” on la rın 
əl-a yaq la rı nın na zi lib çö pə dön-
mə si nə gə ti rib çı xar mış dı. Ümu-
miy yət lə, ke çəl lik, tra xo ma, ya ta-
laq - bu üç xəs tə lik Teh ran da adi 
ha la çev ril miş di. İn san la rın ək-
sə riy yə ti bu xəs tə lik lər dən əzab 
çə kir di. 

Teh ran da nor mal ava dan lı ğı 
olan xəs tə xa na da yox idi, üs tə lik 
dər man da ta pıl mır dı. Da va-dər-
man yüz il lər əv vəl ki re sept lər lə 
ha zır la nır dı. İn san lar yo lu xu cu 
xəs tə lik lər za ma nı “qay nat ma” 
me to dun dan, ot dan dü zəl dil miş 
da va- dər man la rın dan is ti fa də 
edir di lər. Çox za man isə Şah Əb-
dü lə zim dən, Sər Qə bir ağa dan, 
rəm mal lar dan kö mək umur du lar. 

Mə nə vi-əx la qi deq re da si ya Teh-
ran da, ələl xü sus, Teh ra nın Cə nub 
xən dək lə ri nin ar xa sın da baş alıb 
ge dir di. Bu nun uc ba tın dan in san-
la rın çox his sə si si fi  li sə, di gər qor-
xu lu xəs tə lik lə rə yo lux muş du. Bə-
zən də kor olur du lar. 

Əmi nid-döv lə par kı Teh ra-
nın möh tə şəm ta ri xi yer lə rin dən 
sa yı lır dı. Ta cir lər, ba zər gan lar, 
əyan lar, im kan lı şəxs lər yay da 
öz ailə lə ri, nö kər və xid mət çi lə ri 
ilə Şə mi ra na kö çər di lər.  Şə mi ran 
hə qi qə tən ürə ka çan, ru hox şa yan, 
mən zə rə li bir yer idi. Mən də bə-
zi vaxt lar yay da atam və ailə miz lə 
bir gə Şə mi ra na ge dər dim. Qa car-
la rın Şə mi ran da xü su si iqa mət ga-
hı var idi, son ra dan Rza onu ge-
niş lən dir di və Səəda bad sa ra yı nı 
ora da tik dir di. 

Ar  dı 6-cı sə  hi  fə  də
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İ
ran şa hı Rza Pəh lə vi nin və oğ lu Mə həm məd Rza Pəh lə vi-
nin həm şəx si, həm də si ya si hə ya tın da azər bay can lı lar, 
xü su sən də azər bay can lı qa dın lar mü hüm rol oy na-
yıb lar. Mə həm məd Rza nın hə yat yol da şı Fə rəh Pəh-

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

Bir çox su an bar la rı şə hə rin uc-
qar la rın da və kə nar la rın da yer lə-
şir di. Ya ğış ya ğan da on lar ya ğış 
su yu ilə do lur və əha li on lar dan 
is ti fa də edir di. Bu an bar lar da kı 
su yun içə ri sin də müx tə lif qurd lar, 

Qəh və xa na lar da müş tə ri lər tir-
yək dən azad su rət də is ti fa də edə-

rək kefl  ə nir di lər. Ümu miy yət lə, 
tir yək və şi rə dən (nar ko tik 
nö vü) is ti fa də adi hal al mış-
dı. Şə hə rin bə zi nöq tə lə rin də 
rəs mi nar ko ti ka ev lə ri möv-
cud idi. Hətt  a az yaş lı uşaq lar 

nar ko ti ka dan is ti fa də mə sə lə-
sin də va li deyn lə rin-

dən ge ri qal mır dı lar. 
Hər ad dım da ava-
ra la ra, ev siz-eşik siz 
sər gər dan la ra rast 
gə li nir di. On lar o 
qə dər ço xal mış və 

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

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

(Azər bay can di lin də ilk də fə)

Sonuncu İran
şahının sarayında

saraydaxili intriqalar
Məhəmməd Rza Pəhləvinin anası Bakılı Tacülmülükün xatirələri



Əv və li 5-ci sə hi fə də
Xa ri ci sə fi r lik lə rin də Şə mi ran da 

çox say lı mülk lə ri var idi. İn gi lis sə fi r-
li yi Qəl hə kə, Ru si ya sə fi r li yi Zər gən-
də sa hib idi. Os man lı nın, Avst ri ya nın, 
al ma nın və di gər lə ri nin də bu ra da 
bağ və çox lu əm la kı var idi. Adi ca-
maat Os man lı nı Şər qi rum ki mi ta nı-
dı ğın dan, Os man lı ba ğı olan sa hə ni 
“Rum kör pü sü” ad lan dı rır dı. Bu da 
tə sa dü fi  de yil di. Çün ki hə min ba ğın 
qar şı sın dan ke çən Şə mi ran ça yı nın 
üzə rin də bö yük bir kör pü qu rul muş-
du. Bu ye rin kənd xu da sı nı da rus lar 
və in gi lis lər se çir di. Heç bir kə sin sə-
fi r lik to xu nul maz lı ğı olan Zər gən də, 
Qəl hək ki mi yer lə rin iş lə ri nə qa rış-
maq haq qı yox idi. Avam ca maatın 
ha mı sı nın evi çiy kər pic dən, ev lə rin 
dam la rı isə, ağac tir lər dən iba rət idi. 

Şə hə rin qay da-qa nu nu, ni zam-in-
ti za mı ca hil lə rin, qüd rət sa hib lə ri nin 
əl lə rin də idi. Bə zən bir mə həl lə nin 
ca hil lə ri ilə di gər mə həl lə nin ca hil lə ri 
ara sın da toq quş ma baş ve rir di, on lar 
bir-bi ri nə ağır xə sa rət ye ti rir və çox 
vaxt qətl lə rə im za atır dı lar. Be lə idi 
Rza şah ol maz dan ön cə ki Teh ra nın 
ümu mi mən zə rə si. Siz mən dən bun-
dan ar tıq Teh ran haq qın da da nış ma-
ğı xa hiş et mə yin. Xey li xa ti rə lə rim 
var, əgər on la rın ha mı sı nı da nış ma ğa 
baş la sam, yo ru la ram.
Rza şah və Qəv va müs səl tə nə 

Qəv va müs səl tə nə Se yid zi yaəd-
din dən son ra İra nın baş na zi ri ol du. 
Qəv vam elə gü man edir di ki, o, baş 
na zir, Rza isə adi hər biy yə na zi ri dir 
(yə ni ka bi ne tin üz vü). Bu na gö rə də 
Rza onu eşit mə li və nə de sə söz süz - 
fi  lan sız ye ri nə ye tir mə li dir. Bu prob-
lem on la rın ara sın da də rin ix ti laf və 
kin-kü du rət ya ran ma sı na sə bəb ol du. 

... Qoy nə qə dər ya dım da dır bu 
zid diy yət lər dən bi ri ni şərh edim. 
Qəv va müs səl tə nə ilk də fə Fə rə ha-
bad da Rza ilə ta nış ol muş du. Rza nı 
Hər biy yə Na zir li yi nə tə yin et di. Am-
ma çox tez də ba şa düş dü ki, ya nı-
lıb, Rza o de yən adam lar dan de yil. 
Qəv va müs səl tə nə elə he sab edir di 
ki, onun aris tok rat ru hu ka zak “otr-
yad”ının sa biq ko man da nı na cid di 
tə sir edə cək və o, sa biq ko man da nı 
is tə di yi ki mi fır la da caq. Qəv vam bir 
gün ba şa düş dü ki, bö yük səh və yol 
ve rib. Be lə ki, onun özü nün de di yi 
ki mi, bu “heç kəs” onun qar şı sın da 
şüm şad bu da ğı ki mi da ya nıb. Qəv-
vam çox tez lik lə özü nün yox, Rza nın 
baş na zir ol du ğu nu an la dı. 

Rza bir gün 1300-cü ilin cid di ayı nın 
13-də (1921-ci il sen tya brın 4-ü) Qəv va-
ma bir mək tub yaz dı, hə min mək tub 
çox məş hur dur. Əs li mən də olan hə-
min mək tub da Rza bir ba şa baş na zi rə 
gös tə riş ve rir di: 

“Na zir lər Ka bi ne ti nin əzə mət li 
və şöv kət li rəh bə ri nin mə qa mı na!

Teh ran da qay da-qa nun ya ra dıl-
ma sı iş lə ri nin ge di şa tı nı və na zir li-
yi mi zə hər gün da xil olan ra port la rı 
nə zə rə ala raq, Hər biy yə Na zir li yi ni 
tək mil ləş dir mək, Teh ran da hər tə rəfl  i 
ni zam-in ti zam ya rat maq məq sə di ilə 
tək lif edi rəm ki, po li sə rəh bər li yi şə-
hə rin da xi li iş lə rin dən tam xə bər dar 
olan, o ida rə nin iş prin si pi ni yax şı bi-
lən ge ne ral Ağa xa na (Əmir Əhm də 
Bə di nin ko man da nı) tap şı ra sı nız. İn-
di ki işi hər bi hö ku mə ti möh kəm lən-
dir mək olan adı çə ki lən şəxs bu işin də 
öh də sin dən gə lə cək və öz əv vəl ki və-
zi fə si ni də ye ri nə ye ti rə cək. Hər biy yə 
Na zir li yi nə eti mad gös tə ri lə rək po lis 
işi nin onun öh də si nə qo yul ma sı öl kə 
da xi lin də qay da-qa nun ya ra dıl ma sı 
ba xı mın dan çox va cib dir. Bu nu si zin 
möh tə rəm mə qa mı nı za çat dı rı ram. 

Bu tək li fi n nə zə rə alın ma sı nı xü-
su si tə mən na ilə göz lə yi rəm. 

Hər biy yə na zi ri – 8727-ci nöm rə
Rza”.
O vax ta qə dər be lə qə tiy yət li bir 

mək tu bu heç kəs baş na zi rə yaz-
ma mış dı. An caq Rza özü nü öl kə-
də ki bü tün st ruk tur lar dan və or-
du dan yük sək də bil di yi üçün baş 
na zi rə də gös tə riş ve rir di. Qa car-
la rın nö kər lə rin dən olan Qəv va-
müs səl tə nə Rza nın gös tə riş lə ri nin 
al tı na gir mə di və on la rı rədd et di. 
Məc lis üzv lə ri nin ək sə riy yə ti hər-
biy yə na zi ri ilə həm fi  kir ol du ğun-
dan Qəv va müs səl tə nə ni döv lət iş-
lə rin də zəif he sab edə rək Rza nın 
möv qe yi ni dəs tək lə di lər. Ümu-
miy yət lə, Rza nın işa rə si ilə çox ka-
bi net lər gə lib get di. 

Bir gün Mü şi rid döv lə nin za ma-
nın da (Qeyd - Rza Mü şi rid döv lə-
nin də ka bi ne tin də hər biy yə na zi ri 
ol muş du) Rza Qəv va ma dərs 
ver mək üçün onu Hər biy yə 
Na zir li yi nə də vət et di və 
Qə va müs səl tə nə na zir li-
yin dəh li zi nə da xil olan 
ki mi Rza onun həbs edil-
mə si nə gös tə riş ver di. 
Ha di sə be lə ol muş du...

1302-ci ilin mi zan 
ayı nın 16-da (1923-ci il 
okt yabrın 9-u) Rza nın 
gös tə ri şi ilə Qəv vam 
na zir li yin bi na sı na da-
xil olan ki mi qar şı sın da 
həbs xa na nın yo lu nu 
gör dü. Onu həbs edən 
za bit Qə va mın nə de-
di yi ni özü biz lə rə da-
nış dı. Qəv vam hə min 
za bi tə de miş di: “Əgər 
mə nim bu ada mın 
özün dən in ti qam al-
ma ğa im ka nım ol ma-
sa, bü töv lük də onun 
dud ma nın dan (nəs lin-
dən) qi sas ala ca ğam”. 

Sa biq baş na zi rin 
həb si xə bə ri Mü şi-
rid döv lə yə ça tan da 
(o vaxt baş na zir o, 
idi) onun ha lı pis-
ləş miş, hey rət dən 
stol ar xa sın da özün dən get miş-
di. O za man Əh məd şah hə lə İran da 
idi. Bir ka bi net üz vü nün, nə  qə dər 
qüd rət li ol sa be lə, Qəv va müs səl tə nə 
ki mi nü fuz lu bir şəx sin həb si nə sə rən-
cam ver mə si ni ağ lı na gə ti rə bil mə yən 
və bu na hə ləm-hə ləm inan ma yan 
Mü şi rid döv lə dər hal Əh məd şa hın 
gö rü şü nə yol lan dı və mə sə lə ni ona 
xə bər ver di. Hey rət və vəh şə tə dü şən 
Əh məd şah da mə sə lə ni ne cə çö zə cə-
yi ni an la ma dı. Son ra dan eşit dim ki, 
Əh məd şah Mü şi rid döv lə yə de yib:

- Rza xan bu 
gün Mü şi rid-

döv lə ni həbs edir sə, sa bah mə ni 
və si zi həbs edə cək. 

Hər hal da Qəv va müs səl tə nə bir 
müd dət zin dan da qal dıq dan son-
ra Əh məd  şa hın və Mü şi rid döv lə-
nin xa hiş və il ti mas la rı Rza tə rə fi n-
dən nə zə rə alın dı və Rza bə ya nat 
ve rə rək  Qəv va müs səl tə nə ni məh-
bəs dən azad et di. 

İn di Rza nın nə üçün gös tə riş ve rib 
Qəv va müs səl tə nə ni həb sə at ma sı nın 
sə bə bi ni de yim. Qəv va müs səl tə nə 
sui-qəsd çi və si ya si şəxs ol du ğun dan, 
Rza ya qar şı ter ror ak tı hə ya ta ke çir mək 

fi k ri nə düş müş dü. Bir gün Qəz vi nin 
po lis rəisi Ma jur Ab dul la Rza ya bir 
dos ye gə ti rir və içə ri sin də ki sə nəd lə ri 
ona gös tə rir. Sə nəd lər də Rza ilə bağ lı 
ax ta rış, xə bər, mə lu mat top la nıl ma sı 
ba rə də gös tə riş ve ril miş di. Bu sə nəd-
lər dən mə lum olur ki, Qəv va müs səl-
tə nə nin cid di şə kil də Rza ya sui-qəsd 

elə mək fi k ri var. Rza ilə 
Qəv va mın düş mən çi li yi 

bu ra dan ya ran mış dı. 
Hər hal da Rza Əh-
məd şa hın və Mü şi-
rid döv lə nin xa hi şi 
ilə Qəv va müs səl-
tə nə ni həbs dən 
azad edib, Bağ-
dad yo lu ilə 
Av ro pa ya yo la 
sal dı. Qəv va-
müs səl tə nə il-
lər lə Av ro pa-
da qal dıq dan 

son ra müx tə lif 
adam lar va si-
tə si lə Rza dan 
xa hiş et di rib,  
İra na qa yıt maq 
ica zə si al dı. O, 
uzun müd-
dət dən son ra 
İra na qa yıt sa 
da, 1320-ci ilin 
şəh ri vər (1941-
ci il sen tya brın 
6-ı) ha di sə lə-
ri nə qə dər ev 
dus taq lı ğın da 
ya şa dı və öl-
kə ba rə sin də 
öz möv qe yi ni 
sər gi lə mək sə-
la hiy yə tin dən 
məh rum ol du. 

“Mən əgər in-
ti qa mı mı Rza xan dan ala bil mə-
səm, onun nəs lin dən ala ca ğam” kəl-
mə si ni də fə lər lə di li nə gə ti rən hə min 
Qəv va müs səl tə nə son da öz de di yi ni 
et di, Mə həm mədr za nın ha ki miy yə-
ti döv rün də özü nü ye ni dən baş na-
zir pos tu na qal dı ra bil di. An caq mən 
hə mi şə on dan qor xur dum. Be lə lik lə, 
biz dən in ti qam al maq üçün ver di yi 
sö zü ye ri nə ye tir di. 

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi kra li ça-
sı” me muarının redaktoru Dok tor Əmir 
Xa təm Fər fər maiaya məxsusdur.

Ardı gələn sayımızda
Fars ca dan tər cü mə

et di: İb ra him QU Lİ YEV
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Rza bir gün 1300-cü ilin cid di ayı nın Bir gün Mü şi rid döv lə nin za ma-

Bakılı Tacülmülükün 
xatirələri

Bir gün Mü şi rid döv lə nin za ma-
(Qeyd - Rza Mü şi rid döv lə-

nin də ka bi ne tin də hər biy yə na zi ri 
 Rza Qəv va ma dərs 

ver mək üçün onu Hər biy yə 
Na zir li yi nə də vət et di və 
Qə va müs səl tə nə na zir li-
yin dəh li zi nə da xil olan 
ki mi Rza onun həbs edil-
mə si nə gös tə riş ver di. 
Ha di sə be lə ol muş du...

1302-ci ilin mi zan 
(1923-ci il 

Rza nın 
gös tə ri şi ilə Qəv vam 
na zir li yin bi na sı na da-
xil olan ki mi qar şı sın da 
həbs xa na nın yo lu nu 
gör dü. Onu həbs edən 
za bit Qə va mın nə de-
di yi ni özü biz lə rə da-
nış dı. Qəv vam hə min 
za bi tə de miş di: “Əgər 
mə nim bu ada mın 
özün dən in ti qam al-
ma ğa im ka nım ol ma-
sa, bü töv lük də onun 
dud ma nın dan (nəs lin-
dən) qi sas ala ca ğam”. 

Sa biq baş na zi rin 
həb si xə bə ri Mü şi-

- Rza xan bu 
gün Mü şi rid-

ax ta rış, xə bər, mə lu mat top la nıl ma sı 
ba rə də gös tə riş ve ril miş di. Bu sə nəd-
lər dən mə lum olur ki, Qəv va müs səl-
tə nə nin cid di şə kil də Rza ya sui-qəsd 

elə mək fi k ri var. Rza ilə 
Qəv va mın düş mən çi li yi 

bu ra dan ya ran mış dı. 
Hər hal da Rza Əh-
məd şa hın və Mü şi-
rid döv lə nin xa hi şi 
ilə Qəv va müs səl-
tə nə ni həbs dən 

məh rum ol du. 

ti qa mı mı Rza xan dan ala bil mə-
səm, onun nəs lin dən ala ca ğam” kəl-
mə si ni də fə lər lə di li nə gə ti rən hə min 

Bir gün Mü şi rid döv lə nin za ma-

Bakılı Tacülmülükün Bakılı Tacülmülükün 

Zə lim xan YA QUB

Bu il kənd də ölüm-itim ol-
ma dı. Ca maat sağ-sa la-
mat qış dan ya za çıx dı. 
Qə bir qa zıl ma dı, yas 

ça dı rı qu rul ma dı. Kənd dən qə bi ris ta na 
ge dən yol la rı ot-ən cər bas dı, cı ğır lar gül-
lə-çi çək lə ör tül dü, ot la rın ara sın da qə bir 
daş la rı gö rün məz ol du. İn san lar qa rış qa 
ki mi qay na ma ğa baş la dı. Hər kəs öz işi-
nin da lın ca get di. Əkin əkən, yer bel lə yən, 
tor paq şum la yan, to xum sə pən, ağac bu da-
yan, tə nək lə ri doğ ra yıb tə miz lə yən, da ra-
yan yo rul maq bil mə dən ça lı şır dı. Hə rə öz 
işi nin da lın ca ge dir di. Bel, kü rək, qaz ma, 
kü lüng, dır mıq, ya ba, dəh rə, tə nək qay-
çı sı, bal ta in san əli nin is ti sin dən güc alıb 
iş lə yir di.   

Kən din bir tə rə fi n də hə yat qay na yır dı, o 
bi ri tə rə fi n də sü kut hökm sü rür dü.  Mən sü-
kut hökm sü rən tə rə fə get dim. Fi kir li-fi  kir li 
qə bi ris tan lı ğı do laş ma ğa baş la dım. Göy otu 
ya rıb ye ri mək ol mur du. Sü ku tun sə si ada mın 
bey ni ni də lir di. Qu de sən qu laq tu tu lar dı. Va-
hi mə lə nir dim. Bə də ni mə so yuq tər gə lir di. 
Tük lə rim biz-biz olur du. An caq inad la qə-
bi ris tan lı ğı do la nır dım. Baş daş la rı na ba xır, 
ya zı la rı oxu yur, ta rix lə rə fi  kir ve rir, uza ğa-ya-
xı na boy la nır dım. Si nə daş la rın da ba ya tı la rı, 
ya ra lı söz lə ri oxu duq ca tə zə dən ya ra la nır dım.

Bir at min dim ba şı yox,
Bir çay keç dim da şı yox. 
Bur da bir qə rib ölüb,
Qo hu mu, qar da şı yox. 

Dağ da qan,
Dağ da bi tər dağ da ğan. 
Ov çu bir cey ran vu rub,
Göl-göl olub dağ da qan.  

Qə bir daş la rı na fi  kir ve ri rəm. Ya zın se li, qı şın 
qa rı, pa yı zın acı kü lə yi, ya yın is ti si-bür kü sü daş-
lar da ya zı la rı gö rün məz ha la sa lıb, qə dim qə bir 
daş la rı ma mır bağ la yıb. Qə bir lə rə fi  kir ve ri rəm. 
Bu qə bi ris tan da ya tan la rın ço xu ilə duz-çö rək kəs-
mi şəm, məc lis lər ke çir mi şəm, yad dan çıx ma yan 
söh bət lər elə mi şik. İn di on lar haq da dı, mən ya lan-
çı da. Bir dən qu la ğı ma bir səs gəl di: “Al lah sə ni qo-
ru sun!” bil mə dim bu səs qə bir dən, ölü lər dən gə lir, 
yox sa di ri lər dən. Bu səs al qış ki mi, dua ki mi səs lə-
nir, mə ni ya şa ma ğa ça ğı rır dı. Gör düm sü kut dan 
bağ rım part la yır, qə bi ris tan lı ğı tərk elə dim. Sü kut-
dan sə sə, ölüm dən hə ya ta doğ ru ad dım la dım. Bu 
ad dım lar mə nə de yir di: Nə qə dər ki, gö zün də işıq 
var, qo lun da qüv vət, di zin də ta qət var, nə qə dər 
ki, ca nın da can var, ya rat, in san ya rat dıq ca gö zəl-
lə şir. Öl mə yə tə ləs mə, ya şa ma ğa tə ləs. Bu söz lər 
mə ni möh kəm sil kə lə di. İn san Gü nəş ki mi doğ-

maq, dan ye ri ki mi sö kül mək, sə hər ki mi açıl maq, 
üfüq ki mi ağar maq is tə yir. Çün ki hə yat əza bı, iz-
ti rab la rıy la, göz ya şı, nis gi li, həs rə tiy lə, ay rı lı ğı, hə-
ki mi-dər ma nı, ağ rı-acı sıy la şi rin dir, do yul maz dır. 
Da ğı na, ara nı na, gü lü nə, çi çə yi nə, da şı na, qa ya sı-
na, ba şı qar lı zir və si nə nə qə dər ba xar sa bax sın, 
hə yat dan nə göz do yur, nə kö nül əl çə kir. 

Ah, mən gün dən-gü nə bu gö zəl lə şən,
İşıq lı dün ya dan ne cə əl çə kim. 
Bu yer lə çar pı şan, göy lə əl lə şən, 
Dost dan, aşi na dan ne cə əl çə kim. 

İs tək li dil bə rim qar şım da dur du, 
Ye nə şair li yim ba şı ma vur du, 
Mən dən də li kö nül bur da ca sor du, 
Bu sa çı ley la dan ne cə əl çə kim! 

de yən şairi miz bu mis ra la rı elə-be lə, gə-
li şi gö zəl söz ki mi de mə yib, ürək yan ğı sı nı, 
in san sev gi si ni di lə-qə lə mə gə ti rib. Mə həb-
bə tin son suz lu ğu nu gös tə rib. 

Mən zir və si göy lə ri də lən dağ ol maq is tə yi-
rəm, dal ğa sı, lə pə si kö nül gül dü rən də niz ol maq 
is tə yi rəm, mən bu daq la rı bu lud lar la öpü şən ağac 
ol maq is tə yi rəm, mən üzü nü daş la ra sür tə-sür tə 
dağ dan ara na doğ ru axan dağ ça yı ol maq is tə yi-
rəm, mən bü tün ağac la rın ana sı me şə ol maq is tə-
yi rəm. Mən hə rə kət də və bə rə kət də olan hə yat ol-
maq is tə yi rəm! Mən ya şa maq is tə yi rəm, ya şa maq!

15.03.2015

Kən din bir tə rə fi n də hə yat qay na yır dı, o 

Yaşamaq
(esse)



  İki elə dil yox dur ki, hə min 
dil lə rin qram ma ti ka sı, lü ğə ti, 
cüm lə qu ru lu şu tam üst-üs tə 
düş sün. İb ra ni di li pro fes so ru 
S. R. Dray ver ya zır ki, dil lər 
tək cə «kö kü nə və qram ma ti ka-
sı na gö rə yox, həm də... fi  kir lə-
rin ifa də üs lu bu na gö rə fərq lə-
nir lər». Fərq li dil lər isə fərq li 
tə fək kür lər de mək dir. «O dur 
ki, müx tə lif dil lə rin fi k ri ifa də 
et mə for ma sı müx tə lif dir».

  Müasir dil lə rin heç bi ri qə dim 
ib ra ni, ara mi və yu nan dil lə ri nin 
lü ğət və qram ma ti ka sı nı əks et-
dir mə di yin dən söz bə söz tər cü-
mə an la şıl maz ol maq la ya na şı, 
bə zən yan lış mə na da ve rə bi lər.

  Söz bə söz tər cü mə za ma nı sö-
zün və ya ifa də nin mə na sı 
kon tekst dən ası lı ola raq də yi-
şə bi lər. Bə zi yer lər də ori ji nal 
mət nin hər fi  tər cü mə si müm-
kün olur, la kin be lə hal lar da 
çox diq qət li ol maq la zım dır.

Aşa ğı da kı mi sal lar dan gö rü nür 
ki, söz bə söz tər cü mə mə na nı ne cə 
təh rif edə bi lər: 

  Mü qəd dəs Ya zı lar da «yu xu», 
«yu xu ya get mək» ifa də lə ri həm 
yat ma ğa, həm də ölü mə aid iş-
lə nir (Mətt  a, 28:13; Hə va ri lə rin 
iş lə ri, 7:60). Bu hal da, bu söz lə ri 
ölüm lə bağ lı kon tekst lər də tər-
cü mə edən də «ö lüm yu xu su na 
get mək» ki mi ifa də lər iş lən sə, 
müasir oxu cu nun fi k ri yan lış is-
ti qa mə tə yö nəl mə yə cək (1, Ko-
rinfl  i lə rə, 7:39;1 Sa lo ni ki li lə rə, 
4:13; 2, But rus, 3:4).

  Hə va ri Bu lus Efes li lə rə, 4:14 
ayə sin də, hər fən tər cü mə edil sə 
də, «in san la rın zər oy na ma sı» 
ifa də si iş lə di lir. Bu qə dim idi-
om zər lə adam al dat ma ğa işa rə 
edir. Ək sər dil lər də bu ifa də nin 
hər fi  tər cü mə si heç bir mə na 
ver mə yə cək. La kin «in san la rın 
fı rıl da ğı» ki mi ifa də ilə hə min 
fi k ri da ha ay dın çat dır maq olar.

  Ro ma lı la ra, 12:11 ayə sin də 
hər fi  mə na sı «ru hun qay na ma-
sı» olan ifa də iş lə nir. Azər bay-
can ca bu ifa də nin qu ru lu şu 
sax la nıl sa, için də ki mə na oxu-
cu üçün müəm ma lı qa la caq. 
Bu na gö rə bə zi nəşr lər də hə-
min yer «ruh la coş maq» ki mi 
tər cü mə olu nub.

  İsa pey ğəm bər «Da ğus tü 
vəz» adı ilə ta nı nan məş hur 
nit qin də, adə tən, «Ru hən 
yox sul lar nə bəx ti yar dır lar!» 
ki mi tər cü mə edi lən ifa də 
iş lət miş dir (Mətt  a, 5:3, İn-
cil, Bib li ya tər cü mə ins ti tu-
tu nun nəş ri, 1996). La kin bu 
cür hər fi  tər cü mə nə ti cə sin də 
fi  kir qa ran lıq qa lır. Bə zi dil-
lər də hə min ifa də hətt  a ru hi 
xəs tə lik, ürək də tə pər ol ma-
maq, qə tiy yət siz lik fi k ri ni 
ve rə bi lər. Hal bu ki, bu ra da 

Mə sih in san la ra öy rə dir di 
ki, əsl xoş bəxt lik mad diy yat-
da de yil, in sa nın Al la ha eh-
ti ya cı ol du ğu nu ba şa düş mə-
sin də dir (Lu ka, 6:20). Bu ra da 
«Al la ha eh ti ya cı ol du ğu nu 
dərk edən lər» va rian tı ori ji-
nal dil də ki ifa də nin mə na-
sı nı da ha də qiq ve rir (Mətt  a, 
5:3).

  Qıs qanc lıq, pa xıl lıq ki mi tər-
cü mə olu nan ib ra ni sö zü nün 
mə na sı Azər bay can di lin də ki 
söz lə rin mə na sı na uy ğun dur, 
yə ni, ya xın ada mın və fa sız lı ğı-
na qə zəb lən mək, ya xud baş qa-
sı na hə səd apar maq fi k ri ni ve-
rir (Mə səl lər, 6:34; Əşi ya, 11:13). 
Bu nun la ya na şı, hə min ib ra ni 
sö zü nün  müs bət ça lar la rı da 
var. Mə sə lən, Ye ho va Al la hın Öz 
xal qı nın qey rə ti ni çək di yi, on-
lar dan tam sə da qət tə ləb et di yi 
ya zı lan yer lər də ori ji nal mətn də 
hə min ib ra ni sö zü iş lə nir (Çı xış, 
34:14;2 Pad şah lar, 19:31; Hiz qi-
yal, 5:13; Zə kə riy yə, 8:2). Həm-
çi nin bu söz sa diq bən də lə rin 
Al lah-Taala nın və Onun di ni-
nin qey rə ti ni çək mə lə ri nə, Ona 
şə rik qo şul ma sı nı gö tür mə mə-
lə ri nə də aid edi lir (Zə bur, 69:9; 
119:139; Say lar, 25:11).

Yu xa rı da kı amil lə ri nə zə rə ala-
raq, de yə bi lə rik ki, Mü qəd dəs Ki-
ta bı tər cü mə edər kən ori ji nal sö zü 
hər yer də ey ni söz lə ver mək ki fa-
yət de yil. Tər cü mə çi ori ji nal mətn-
də ki fi  kir lə ri düz gün ifa də edən 
söz lər tap ma ğa ça lış ma lı dır. Mət-
nin ay dın və oxu naq lı ol ma sı üçün 
cüm lə qu ru lu şu da di lin qram ma-
tik qay da la rı na uy ğun ol ma lı dır.

Di gər tə rəf dən, sər bəst li yə var maq-
dan da qaç maq la zım dır. Tər cü mə çi 
Mü qəd dəs Ki tab da kı fi  kir lə rə sər bəst 
ya na şıb on la rı öz in terp re ta si ya sı na 
gö rə yaz sa, mə na nı təh rif edə, mət ni 
ya bil di yi ki mi yo za, ya da mü hüm 
tə fər rüat la rı bu ra xa bi lər. Düz dür, 
sər bəst tər cü mə lə ri oxu maq da ha ra-
hat dır, la kin be lə hal da ori ji nal mət-
nin əsl məğ zi oxu cu üçün giz li qa lır.

Tər cü mə çi nin di ni ba xış la rı tər-
cü mə yə asan lıq la əla və rəng qa ta 
bi lər. Mə sə lən, Mətt  a, 7:13 ayə sin-
də de yi lir: «Məh və apa ran qa pı en-
li» dir. Bə zi tər cü mə çi lər, ola bil sin, 
di ni ba xış la rın tə si ri al tın da yu nan 
sö zü nün əsl qar şı lı ğı olan «məhv» 
yox, «cə hən nəm» sö zü nü iş lə dib lər.

Bun dan əla və, tər cü mə çi yad da 
sax la ma lı dır ki, Mü qəd dəs Ki tab sa-
də in san la rın — kənd li lə rin, ço ban-
la rın, ba lıq çı la rın gün də lik hə yat da 
iş lət di yi dil də ya zı lıb (Nə həm ya 8:8, 
12; Hə va ri lə rin iş lə ri 4:13). Yax şı tər-
cü mə o tər cü mə dir ki, kim-
li yin dən ası lı ol ma ya raq, 

hər bir in san onu ba şa düş sün. Tər-
cü mə çi sa də in san la rın az-az iş lət di-
yi söz lə rə  yox, ay dın, sa də, dər hal 
ba şa dü şü lən söz lə rə üs tün lük ver-
mə li dir.

Mü qəd dəs Ya zı la rın qə dim əl-
yaz ma la rın da Al la hın Ye ho va adı 
dö nə-dö nə iş lə nir, la kin bir sı ra 
tər cü mə çi lər öz lə ri nə rə va bi lib 
bu adı bu ra xıb lar. Bir çox tər cü-
mə lər də Al la hın adı «Rəbb» ki mi 
söz lər lə əvəz edil miş, bə zi lə rin də 
isə ümu miy yət lə, hə min ifa də nin 
Al la hın adı ol ma sı fi k ri ört-bas dır 
edil miş dir. Mə sə lən, bə zi tər cü-
mə lər də İsa Mə si hin dua söz lə ri 
be lə ve ri lib: «Mən Sə ni on la ra ta-
nıt dım» (ayə 26), «Mə nə ver di yin 
adam la ra Sə ni aç dım» (ayə 6). La-
kin bu par ça la rın də qiq tər cü mə si 
be lə ol ma lı dır: «Mən Sə nin adı nı 
on la ra aç dım» və «Mə nə ver di yin 
adam la ra Sə nin adı nı aç dım».

Mü qəd dəs Ki ta bın «New World 
Trans la tion» (bun dan son ra «Ye-
ni Dün ya Tər cü mə si») ad lı in gi lis 
di lin də ki tər cü mə nin ilk nəş ri nin 
mü qəd di mə sin də de yi lir: «Təq-
dim et di yi miz nəşr Mü qəd dəs 
Ya zı la rın sər bəst tər cü mə si de yil. 
Biz ça lış mı şıq ki, mət ni müasir in-
gi lis di li nin im kan ver di yi qə dər 
hər fi  tər cü mə edək. Fi kir du man lı 
qa lan hal lar da hər fi  lik dən qaç mı-
şıq». Be lə cə, tər cü mə ko mi tə si bu 
işə ta raz lıq möv qe yin dən ya na şıb, 
ori ji nal mət nin for ma la rı nı qo ru-
maq la ya na şı, qə ri bə lik dən və fi k-
ri qa ran lıq edən ifa də lər dən qa çıb. 
Nə ti cə də Mü qəd dəs Ki ta bın oxu-
naq lı, ey ni za man da sə hih tər cü-
mə si ər sə yə gə lib. Be lə ki, sə riş tə li 
tər cü mə də oxu cu ila hi vəh yin ona 
də qiq çat dı rıl dı ğı na tam əmin ola 
bi lər (1, Sa lo ni ki li lə rə, 2:13).

Eti bar lı tər cü mə də:
  *Al la hın mü qəd dəs adı na eh-
ti ram la ya na şı lır, bu ad Mü-
qəd dəs Ya zı lar da öz qa nu ni 
ye rin də iş lə nir (Mətt  a, 6:9).

  *Al la hın na zil et di yi xə bər ol-
du ğu ki mi, də qiq çat dı rı lır (2, 
Ti mu ti yə, 3:16).

  *Ori ji nal mətn tər cü mə di li-
nin qu ru lu şu nun im kan ver di-
yi qə dər hər fi  tər cü mə olu nur.

  *Hər fi  tər cü mə fi k ri təh rif et-
dik də və ya ay dın lı ğa xə ləl gə-
tir dik də sö zün və ya ifa də nin 
da şı dı ğı mə na tər cü mə edi lir.

  *Oxu cu nu cəlb edən tə bii, 
asan ba şa dü şü lən dil dən is ti-
fa də edi lir (Nə həm ya, 8:8, 12).

Ça pa ha zır la dı:
NƏ Rİ MAN
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 İki elə dil yox dur ki, hə min 

Bib li ya nın ori ji nal 
mət ni qə dim ib ra ni, 
ara mi və yu nan dil lə-
rin də qə lə mə alı nıb. 

Bu gün bu ki tab bü töv lük lə və 
ya qis mən təx mi nən 2600 di-
lə tər cü mə olu nub. Oxu cu la rı-
nın bö yük ək sə riy yə ti ori ji nal 
dil lə ri bil mə dik lə rin dən Al lah 
Kə la mı nı on la ra çat dı ran tər-
cü mə çi lər dən ası lı dır lar. Be lə 
olan hal da, Mü qəd dəs Ki ta bı 
tər cü mə edər kən müəy yən 
prin sip lə rə riayət olun ma lı dır. 
Bə zi lə ri nin zən nin cə, ori ji-
nal mət nin mə na sı nın da ha 
də qiq ba şa dü şül mə si üçün 
Mü qəd dəs Ki tab söz bə söz, 
sə tir bə sə tir tər cü mə olun ma-
lı dır. La kin aşa ğı da kı amil lə ri 
nə zər dən ke çir sək, gö rə cə yik 
ki, bu, heç də be lə de yil.

Di gər tə rəf dən, sər bəst li yə var maq-

Bibliyanın
tərcümə 

prinsipləri

12; Hə va ri lə rin iş lə ri 4:13). Yax şı tər-
cü mə o tər cü mə dir ki, kim-
li yin dən ası lı ol ma ya raq, 

fa də edi lir (Nə həm ya, 8:8, 12).

Ça pa ha zır la dı:
NƏ Rİ MAN



Möh sün NA ĞI SOY LU
pro fes sor

İla hi ki tab la rın dan so nun cu su 
və həcm cə ən bö yü yü, bü tün 
mü səl man la rın mü qəd dəs ki-
ta bı olan Qu ra ni-Kə rim, mə-

lum ol du ğu ki mi, ərəb di lin də na zil 
olub və is lam di ni ni qə bul et miş 
bü tün xalq lar tə rə fi n dən yal nız bu 
dil də oxu nub və oxun maq da dır.

Al lah kə la mı olan Qu ra ni-Kə rim 
öz məz mun və dil-üs lub xü su siy-
yət lə ri ba xı mın dan mö cü zə li və 
bən zər siz sa yıl dı ğı üçün (bu na bir 
ter min ki mi “icaz əl-Qu ran” de yi-
lir) mü səl man ru ha ni lə ri nin ço xu 
mü qəd dəs Ki ta bın mət ni nin baş-
qa di lə tər cü mə si ni uzun müd dət 
nəin ki qey ri-müm kün sa yıb, hətt  a 
bu nu zə rər li və küfr he sab edib. 
Elə bu sə bəb dən də Qu ra nın ori-
ji nal mət ni, yə ni ərəb cə si ol ma dan 
baş qa mü səl man xalq la rı nın dil-
lə ri nə tər cü mə edil mə si nə uzun 
müd dət ica zə ve ril mə yib. Ke çən 
əs rin 30-cu il lə rin də Mi sir də ki 
məş hur əl-Əz hər di ni mər kə zi tə-
rə fi n dən bu ya saq ara dan gö tü rü-
lüb və yal nız bun dan son ra Qu ra-
ni-Kə ri min müx tə lif dil lə rə ay rı ca 
və müs tə qil bi çim də ki tab şək lin-
də tər cü mə lə ri or ta ya çı xıb. Qeyd 
edək ki, be lə bir qə rar Mi sir dən 
ön cə Tür ki yə Bö yük Mil lət Məc li si 
tə rə fi n dən qə bul olu nub.

Qu ra ni-Kə ri min mət ni nin təf si-
ri nə, yo zu mu na gəl dik də isə bu, 
ol duq ca mü hüm mə sə lə yə hə lə 
Mə həm məd pey ğəm bə rin (s.ə.v.) 
sağ lı ğın da baş la nı lıb və mü qəd-
dəs Ki ta bın ilk təf sir çi si də elə pey-
ğəm bər özü olub. Mə sə lə bu ra sın-
da dır ki, bir çox Qu ran ayə lə ri elə 
on la rın na zi li za ma nı heç də ha mı 
tə rə fi n dən ey ni cür qav ra nıl ma yıb 
və müx tə lif cür yo zu lub. Məhz bu 
sə bəb dən də həz rət pey ğəm bər Al-
lah kə la mın da kı bir sı ra in cə mət-
ləb lə ri, çe şid li mə na lar da yo zu la 
bi lən söz və ifa də lə ri özü açıq la yıb 
və be lə lik lə də, hə lə o za man təf sir 
el mi nin ilk rü şeym lə ri, cü cər ti lə ri 
şi fa hi şə kil də or ta ya çı xıb. Qu ra nın 
il kin tər cü mə si mə sə lə si nə də həz-
rət pey ğəm bə rin sağ lı ğın da tə şəb-
büs gös tə ri lib və na maz qı lı nar kən 
oxu nan Fa ti hə su rə si ni həz rə tin 
ya xın sə ha bə lə rin dən olan Sal man 
Fa ri si həm və tən lə ri olan fars la rın 
xa hi şi ilə on la rın di li nə - fars ca ya 
çe vi rib və fars lar na maz qı lar kən 
bu su rə ni öz dil lə rin də oxu yub lar. 
Həz rət pey ğəm bər bu mə sə lə dən 
xə bər tut duq da Qu ran da kı ayə lə-
rin baş qa di lə tər cü mə si nin ya saq 
edil mə di yi ni bu yu rub.

Bir müd dət dən son ra isə, da ha 
doğ ru su,VII yü zil li yin ikin ci ya-
rı sın dan baş la ya raq Ərə bis tan ya-
rı ma da sın da kı məs cid lər də cü mə 
gün lə ri xüt bə oxu nar kən Qu ra nın 
ay rı-ay rı ayə və su rə lə ri şərh olu-
nub və açıq la nıb, baş qa söz lə de-
sək, Qu ran şi fa hi şə kil də təf sir olu-
nub. Yu xa rı da da qeyd olun du ğu 
ki mi, Qu ra nın təf si ri ənə nə si nin 
ya ra dı cı sı Mə həm məd pey ğəm-
bər (s.ə.v.) olub. Həz rət pey ğəm-
bər Ona na zil olan Al lah kə la mı nı 
sə ha bə lə rə açıq la mış, on lar isə bu 

işi da vam et dir miş lər. Pey ğəm bər 
dün ya sı nı də yi şən dən son ra isə bu 
sa hə də da ha çox fəaliy yət gös tə-
rən həz rət Əli olub. Di gər xə li fə lər: 
Əbu Bəkr, Ömər və Os man, da ha 
son ra isə pey ğəm bə rin əmi si Ab-
dul lah ibn Ab bas (və fa tı: 687) elə-
cə də İbn Mə sud, Übey bin Kəəb, 
Zeyd bin Sa bit və baş qa la rı da il-
kin məş hur təf sir çi lər dən sa yı lır. 
İlk ya zı lı təf sir isə Mü ca hid bin 
Cəb rin (və fa tı: 722) qə lə min dən çı-
xıb. Bu şəxs Ab dul lah İbn Ab ba sın 
ən is te dad lı şa gird lə rin dən sa yı-
lır. Ümu miy yət lə gö tür dük də isə, 
mü səl man Şər qin də ən məş hur 
və mö tə bər Qu ran təf sir lə ri Fəx-
rəd din Ra zi nin (və fa tı:1209-cu il), 
Qa zi Bey za vi nin (və fa tı:1286-cı il) 
və Sü yu ti nin (və fa tı:1505-ci il) qə-
lə min dən çı xıb.

Qu ran təf sir lə rin də, bir qay da ola-
raq, əv vəl cə mü qəd dəs Ki ta bın mət-
ni tam şə kil də ayə-ayə ya zı lır, son ra 
isə onun tər cü mə si və şər hi ve ri lir. 
Qu ra nın qey ri-ərəb mü səl man xalq-
la rı nın dil lə ri nə tər cü mə lə ri də məhz 
bu təf sir lər lə bağ lı dır. Be lə ki, hə lə X 
yü zil lik də mil liy yət cə fars olan məş-
hur ta rix çi Tə bə ri nin (838-923) ərəb 
di lin də yaz dı ğı çox cild lik Qu ran təf-
si ri fars di li nə tər cü mə olu nub. Bir sı-
ra ta ri xi qay naq lar da qeyd olun du ğu 
ki mi, Sa ma ni hökm da rı Mən sur bin 
Nuh Bu xa ra Bəlx şə hər lə ri nin beş nə-
fər ən nü fuz lu ali mi nə Tə bə ri təf si ri ni 
fars di li nə tər cü mə et mə yi bu yu rub 
və bu iş 963-cü il də ba şa çat dı rı lıb. Bu 
qə bil dən olan il kin də yər li tər cü mə 
nü mu nə lə ri nin ən qə dim əl yaz ma la-
rı gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb və ha-
zır da İran ki tab xa na la rın da sax la nı lır. 
Ümu miy yət lə gö tür dük də isə, ya zı lı 
mən bə lə rin ver di yi mə lu ma ta gö rə, 
Qu ra nın baş qa dil lə rə ilk tər cü mə si 
bu təf sir tər cü mə sin dən düz sək sən 

il ön cə mey da na çı xıb: Bü zürg bin 
Şəh ri yar ad lı bir Şərq müəl li fi  ya zır ki, 
Kəş mir və Pən ca bın pad şa hı 883-cü 
il də hind di li ni bi lən bir mü səl man 
ali mi ni ya nı na ça ğı ra raq bu İla hi Ki ta-
bı hind di li nə tər cü mə et di rib. Hə min 
ki tab əl də ol ma sa da, hə lə lik Qu ra nın 
baş qa dil lə rə il kin tər cü mə nü mu nə si 
sa yı lır.

Qu ra nın tər cü mə si nin ay rı ca şə-
kil də ya saq edil mə si nə bax ma ya raq, 
is la mı qə bul edib çox say lı qey ri-ərəb 
xalq lar bu di nin ya yıl ma sı nın er kən 
çağ la rın dan baş la ya raq mü qəd dəs 
Ki tab da kı mət ləb lə ri öz ana dil lə-
rin də oxu ma ğa, onu doğ ru-düz gün 
dərk et mə yə eh ti yac du yub lar. Bu 
eh ti yac on la rı Qu ra ni-Kə ri min tər-
cü mə si ilə bağ lı dü şü nüb-da şın ma-
ğa, ye ni yol lar ax tar ma ğa sövq edib. 
Hə min ax ta rış la rın nə ti cə si ola raq 

X yü zil lik dən baş la ya raq Qu ra nın 
il kin sə ti ral tı tər cü mə lə ri mey da na 
çıx ma ğa baş la yır. Gü nü mü zə qə dər 
gə lib çat mış qə dim əl yaz ma lar açıq-
aş kar şə kil də sü but edir ki, bu mə-
sə lə də də fars lar ön cül ol muş, di gər 
qey ri-ərəb xalq la rı nı qa baq la mış lar. 
Qu ra nın be lə sə ti ral tı tər cü mə lə rin-
də bu mü qəd dəs Ki ta bın, adə tən, iri 
süls xətt  i lə ya zı lan ərəb cə mət ni nin 
al tın da hər bir sö zün aşa ğı his sə sin-
də na rın nəsx xətt  i lə (da ha son ra lar 
nəs tə liq xətt  i lə də) onun fars ca da-
şı dı ğı lü ğə vi mə na sı ya zı lıb. Tər cü-
mə ni əsl mətn dən seç dir mək üçün 
çox vaxt onu qır mı zı mü rək kəb lə 
ya zıb lar. X yü zil li yə aid be lə Qu ran 
tər cü mə lə rin dən bi ri nin əl yaz ma-
sı Əf qa nıs ta nın pay tax tı Ka bil şə-
hə rin də ki Mil li Ar xiv də sax la nı lır. 
Fars ca ya sə ti ral tı tər cü mə li Qu ran 
əl yaz ma la rın dan bi ri də Tür ki yə-
nin Kon ya şə hə rin də ki Möv la na 
mu ze yin də sax la nı lır. 603/1206-cı il 
ta rix li bu Qu ran əl yaz ma sı nın fars-

ca ya tər cü mə çi si Azər bay can tür kü 
Əbül-İzz Ömər bin Əli Təb ri zi dir. 
Qeyd edək ki, Qu ra ni-Kə ri min bu 
cür bi çim də tər cü mə sin də Al lah kə-
la mı nın mö cü zə li və to xu nul maz 
sa yıl ma sı ilə ya na şı, Ki ta bın qa fi  yə li 
nəsr lə (“səc”lə) ol ma sı da müəy yən 
rol oy na yıb.

Qu ra ni-Kə ri min ey ni qay da ilə 
türk cə yə qə dim tər cü mə lə ri də 
gü nü mü zə qə dər gə lib ça tıb. Bu 
tər cü mə lə rin əl yaz ma la rı nis bə tən 
son ra kı dövr lə rə aid ol sa da, nə zə-
rə al maq la zım dır ki, Qu ra nın is tər 
ərəb cə təf si ri və şər hi, is tər sə də 
fars ca ya tər cü mə si ilk ön cə şi fa hi 
yol la olub. Bu ba xım dan Qu ra nın 
türk dil lə ri nə, o sı ra dan Azər bay-
can türk cə si nə tər cü mə si də, söz-
süz ki, əv vəl cə şi fa hi şə kil də olub. 
Gör kəm li dil çi alim, pro fes sor 

Əb dü lə zəl Də mir çi za də ya zır ki, 
Azər bay can şə hər lə rin də fəaliy yət 
gös tə rən ilk qə dim məd rə sə lər də 
tə lim-təd ris pro se sin də Qu ran da-
kı mə na lar şa gird lə rə on la rın öz 
ana di lin də izah edi lib, açıq la nı lıb, 
baş qa söz lə de sək, Ki ta bın mət ni 
di li mi zə şi fa hi yol la tər cü mə olu-
nub (5 ,s.58). Ali min fi k rin cə, Azər-
bay can da tər cü mə nin bu cür əsa sı 
IX-XI əsr lər də qo yu lub. Bu mə na-
da Qu ra ni-Kə ri min di li mi zə da ha 
qə dim çağ la ra aid sə ti ral tı ya zı lı 
tər cü mə lə ri nin ol ma sı eh ti ma lı da 
in kar edi lə bil məz. Qeyd edək ki, 
Qu ra nın türk cə yə şi fa hi şə kil də tər-
cü mə si nə hü ru fi  lər də bö yük önəm 
ve rib və onu əmə li şə kil də hə ya ta 
ke çi rib lər.

Qu ra ni-Kə ri min türk cə yə ən qə dim 
tər cü mə lə rin dən bi ri Ru si ya Elm lər 
Aka de mi ya sı nın Sankt-Pe ter burq da-
kı Şərq şü nas lıq İns ti tu tu nun ki tab-
xa na sın da sax la nı lan və “Or ta Asi ya 
təf si ri” ki mi ta nı nan əl yaz ma he sab 

olu nur. Ol duq ca də yər li əl yaz ma nın 
ka ti bi və kö çü rül mə ta ri xi qeyd olun-
ma sa da, Va si li Bar told (1869-1930), 
Fuad Köp rü lü (1890-1966) ki mi dün ya 
şöh rət li tür ko loq la rın fi k rin cə tər cü-
mə nin dil xü su siy yət lə ri sü but edir ki, 
onun əs li XI əsr də ha zır la nıb. 1914-cü 
il də Öz bə kis ta nın Kar şı şə hə rin də aş-
kar edi lən Qu ra nın bu na dir əl yaz ma-
sı nın di li ilk ön cə “qa rı şıq və qə dim 
türk” di li sa yı lıb, son ra lar isə alim lə rin 
ço xu tər cü mə nin Or ta Asi ya da Qa ra-
xa ni lər (927-1212) sü la lə si döv rün də 
ha zır lan ma sı qə naəti nə gə lib lər. Bu-
nun la be lə, tür ko loq la rın ək sə riy yə ti 
tər cü mə nin di lin də oğuz-türk mən dil 
qru pu na məx sus söz lə rin bol lu ğu-
nu da təs diq edir lər. Əl yaz ma nın bu 
sə ciy yə vi xü su siy yə ti ni nə zə rə alan 
V.Bar told da tər cü mə nin di li nin qa rı-
şıq türk cə ol du ğu nu gös tə rib.

Daş kənd də Şərq şü nas lıq İns ti tu tu-
nun ki tab xa na sın da sax la nı lan türk-
cə sə ti ral tı tər cü mə li bir əs ki Qu ran 
əl yaz ma sı nın da ta ri xi gös tə ril mə yib. 
Ka ğız və xətt  i nə, baş lı ca sı isə dil xü su-
siy yət lə ri nə gö rə bu tər cü mə nin XIII 
yü zil li yin ya di ga rı ol du ğu təx min 
edi lir. Ma raq lı dır ki, bu qiy mət li əl-

yaz ma da Qu ra nın mət ni nin fars ca-
ya tər cü mə si də var. Bu ra da ərəb cə 
mət nin aşa ğı sın da türk cə və fars-
ca söz lər na rın hərfl  ər lə alt-al ta 
ya zı lıb. Tür ki yə nin İs tan bul şə-

hə rin də ki Mil lət Ki tab xa na-
sın da sax la nı lan Qu ran 

əl yaz ma sın da isə 
mət nin yal nız 

türk cə yə 
sə ti ral tı 

tər cü mə si var. Ta ri xi gös tə ril mə yən 
bu əl yaz ma da pa leoq ra fi k əla mət lə ri-
nə gö rə XIII yü zil li yə aid edi lir.

Türk cə yə sə ti ral tı tər cü mə li və 
ta ri xi qeyd olun muş ən qə dim Qu-
ran əl yaz ma sı İs tan bul da kı “Türk 
və İs lam Əsər lə ri Mu ze yi”ndə 
sax la nı lır. 734/1333-cü il ta rix li bu 
Qu ran əl yaz ma sı nın (şif ri: 73) ka-
ti bi və mət nin türk cə yə mü tər ci mi 
Mə həm məd bin əl-Həcc Döv lət şah 
Şi ra zi dir. Ma raq lı bu ra sı dır ki, tər-
cü mə də iş lə nən 2500 söz dən yal nız 
10-u ərəb və fars dil lə ri nə məx sus-
dur, qa lan la rı isə türk mən şə li dir. 
Tər cü mə də aşa ğı da kı ərəb söz lə-
ri nin əvə zin də on la rın türk cə qar-
şı lıq la rı nın ve ril mə si diq qə ti cəlb 
edir: ayət-ni şan-bəl gü, cə hən nəm-
ta mu, cən nət-uç maq, ki tab-bi tik, 
qa dir-oğan, qə zəb-qa kı maq, fə qir-
çı ğay, təam-yey gü, şa hid-ta nıq və 
s.Tür ki yə ali mi Əb dül qa dir Er do-
ğan sö zü ge dən tər cü mə nin di li nin 
uy ğur la rın di li nə ya xın ol du ğu nu 
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Daş kənd də Şərq şü nas lıq İns ti tu tu-
nun ki tab xa na sın da sax la nı lan türk-
cə sə ti ral tı tər cü mə li bir əs ki Qu ran 
əl yaz ma sı nın da ta ri xi gös tə ril mə yib. 
Ka ğız və xətt  i nə, baş lı ca sı isə dil xü su-
siy yət lə ri nə gö rə bu tər cü mə nin XIII 
yü zil li yin ya di ga rı ol du ğu təx min 

Qurani-Kərimin     türkcəyə ilkin 
tərcümələri

ya tər cü mə si də var. Bu ra da ərəb cə 
mət nin aşa ğı sın da türk cə və fars-
ca söz lər na rın hərfl  ər lə alt-al ta 
ya zı lıb. Tür ki yə nin İs tan bul şə-

hə rin də ki Mil lət Ki tab xa na-
sın da sax la nı lan Qu ran 

əl yaz ma sın da isə 
mət nin yal nız 

türk cə yə 
sə ti ral tı 

yü zil li yin ya di ga rı ol du ğu təx min 
edi lir. Ma raq lı dır ki, bu qiy mət li əl-

yaz ma da Qu ra nın mət ni nin fars ca-
ya tər cü mə si də var. Bu ra da ərəb cə 
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gös tə rir (10). Baş qa bir Tür ki yə təd qi qat çı sı 
Əb dül qa dir İnan tər cü mə nin di li ni “qa rı şıq 
oğuz-qıp çaq” di li ki mi də yər lən di rir. Ta-
nın mış Tür ki yə ali mi Os man Kəs kioğ lu isə 
tər cü mə nin di li ni Oğuz Türk cə si ki mi də yər-
lən di rir. Biz hə min qiy mət li əl yaz ma nı gör-
mə mi şik və ay dın dır ki, bu ba rə də qə ti fi  kir 
söy lə mək də çə tin lik çə ki rik. Bu nun la be lə, 
tər cü mə çi nin Şi raz dan ol ma sı nı nə zə rə ala-
raq, hə min Qu ran tər cü mə si nin di li nin Azər-
bay can türk cə si nə ya xın ol du ğu nu gü man 
edi rik. İlk növ bə də ona gö rə ki, Azər bay can 
türk lə rin dən olan qaş qay tay fa sı nın in di də 
ya şa dı ğı Şi raz şə hə ri Və li Şi ra zi (XV əsr) və 
Ni şa ti Şi ra zi (XVI əsr) ki mi is te dad lı tər cü mə-
çi lər ye tiş di rib və bu ba xım dan Mə həm məd 
bin əl-Həcc Döv lət şah Şi ra zi nin də hə min 
tər cü mə çi lik mək tə bi nə mən sub ol ma sı eh-
ti ma lı güc lü dür. İkin ci si, tür ko loq la rın ço xu 
bu fi  kir də dir  ki, ən qə dim türk ya zı lı abi də-
lə ri nin, de mək olar ki, ha mı sı nın di li müş tə-

rək dir. Bu da da-
nıl maz bir fakt dır 
ki, müasir türk 
dil lə ri nin xü su si-
lə də oğuz ca nın 
bir-bi rin dən se-
çil mə si pro se si, 
əsa sən, XV-XVI 
yü zil lik lər dən 
baş la nır. Bu 
ba xım dan 1333-cü 
il ta rix li Qu ran tər cü mə-
si nin di li uy qur ca ya da ha ya xın 
ol sa be lə, bu dil ey ni hü quq la həm 
də oğuz la rın, o sı ra dan Azər bay can 
türk lə ri nin di li sa yı la bi lər. Üçün cü sü isə, 
mü tə xəs sis lər yax şı bi lir lər ki, Təb riz-
də ya şa yıb-ya rat mış Ne mə tul la 
Kiş və ri nin (XV əsr) di lin də ca-
ğa tay di li nin əla mət lə ri bol-bol 
ol du ğu ki mi, şi raz lı Ni şa ti nin də 
“Şü hə da na mə” və “Şeyx Sə fi  təz-
ki rə si” ad lı iri həcm li nəsr tər cü-
mə lə rin də ca ğa tay və uy ğur dil lə ri-
nin xü su siy yət lə ri az de yil . Qeyd 
edək ki, İs tan bul da kı adı çə ki-
lən mu zey də Qu ra ni-Kə ri min 
1363-cü il də türk cə yə edil miş 
da ha bir sə ti ral tı tər cü mə si 
qo ru nub sax la nı lır. Xa tır la daq 
ki, hər han sı bir əl yaz ma da olan 
ta rix heç də hə min abi də nin ya ran ma ta ri xi 
de yil. Bu ta rix yal nız hə min əl yaz ma nın kö-
çü rül mə döv rü ki mi qiy mət lən di ri lə bi lər. 
Mə sə lən, Də də Qor qud das tan la rı nın möv-
cud əl yaz ma la rı XV yü zil li yin məh su lu ol sa 
da, mü tə xəs sis lə rin yek dil fi k rin cə abi də nin 
ya ran ma ta ri xi da ha qə dim dir, is la mın il kin 
döv rü nə aid dir. Ye ri gəl miş kən qeyd edək ki, 
ana abi də miz “Də də Qor qud” ki ta bın da bir 
sı ra mü tə xəs sis lə rin, o cüm lə dən gör kəm li 
dil çi alim lər dən Sa mət Əli za də nin, elə cə də 
Nə ri man Qa sı moğ lu, Şa mil Cəm şi dov və 
Bəh lul Ab dul la nın (15,s.15) yek dil fi k rin cə 
Qu ra ni-Kə ri min yal nız Al la ha məx sus olan 
si fət lə ri ni eh ti va edən 112-ci (“əl-İx las”) su-
rə si nin poetik və bir qə dər sər bəst tər cü mə si 
ve ri lib. Dörd ayə dən iba rət olan hə min su rə 
be lə səs lə nir:

  Qul hu və Al la hu əhəd;
  Al la hü-s-sə məd;
  Ləm yə lid və ləm yu ləd;
  Və ləm yə kun lə hu ku fu vən əhəd.
(Tər cü mə si: 1) [Ya Pey ğəm bər! Al la hın za tı və 

si fət lə ri haq qın da sən dən so ru şan müş rik lə rə] 
de: “[Mə nim Rəb bim olan] O Al lah bir dir [heç 
bir şə ri ki yox dur]; 2. Al lah [heç kə sə, heç nə yə] 
möh tac de yil dir! [Ha mı Ona möh tac dır; O əzə-
li dir, əbə di dir!] 3. O nə doğ muş, nə də do ğu-
lub! [Al lah özü nə heç bir öv lad gö tür mə yib]; 4. 
Onun heç bir ta yı-bə ra bə ri [bən zə ri] də yox dur! 

“Də də Qor qud” qəh rə man la rın dan Qa-
zı lıq Qo ca oğ lu Yeg nə yin di lin dən de yi lən 
aşa ğı da kı söz lər yu xa rı da kı su rə nin məz-
mu nu nu özün də əks et di rir:
Yu ca lar dan yu ca san,
Kim sə bil məz ne cə sən, əziz tən rı!
Ana dan toğ ma dın sən, ata dan ol ma dın,
Kim sə riz qin ye mə dün,
Kim sə yə güc et mə dün.
Qa mu yer də əhəd sən,
Al la hü sə məd sən!..
Ulu lu ğu na həd din, sə nin bo yun-qəd din yoq!
Ya cism lə cəd din yoq! 

Türk cə yə tər cü mə edil miş da ha bir Qu ra ni-
Kə rim əl yaz ma sı Məş həd də ki “As ta ni-qüd si-
Ri zə vi” ki tab xa na sın da sax la nı lır. Bu qiy mət li 
əl yaz ma XV yü zil lik də Ağ qo yun lu hökm da rı 
Uzun Hə sə nin buy ru ğu ilə ha zır la nıb. 356 və rəq-
lik əl yaz ma nın ka ti bi “Sey yu dül-xətt  at” (“Xət-
tat lar ata sı”) ki mi ta nın mış Mə həm məd ibn 
Şeyx Yu sif dir. Bu əl yaz ma da da Qu ra nın türk-

cə yə tər cü mə si sə ti-
ral tı şə kil də dir. Əl yaz ma nın 

bir də yə ri də on da dır ki, bu ra da hər 
su rə nin so nun da onun türk cə təf si ri ve ri-

lib. Qu ra nın mət ni və onun türk cə yə tər cü mə si 
38-ci “Sad” su rə si ilə baş la yır, bu isə o de mək dir 
ki, əl yaz ma bir ne çə cild dən iba rət olub və dün-
ya nın han sı sa ki tab xa na və ya mu ze yin də onun 
əv vəl ki cild lə ri də qo ru nub sax la nıl maq da dır.

XV yü zil li yin ya di ga rı olan Qu ran tər cü mə-
si nin bir əl yaz ma sı da Tür ki yə nin Kon ya şə hə-
rin də ki Möv la na mu ze yin də sax la nı lır. Məş hur 
Tür ki yə ali mi Əb dül ba qi Göl pı nar lı hə min əl-
yaz ma nı təs vir edər kən tər cü mə çi nin “Al lah”, 
“əmr”, “hə yat”, “mü ha ri bə”, “şa hid”, “cən-
nət”, “cə hən nəm” ki mi ərəb cə söz lə rin əvə zi nə 
“Tan rı”, “buy ruq” “dir lik”, “sa vaş”, “ta nıq”, 
“uç maq” “ta mu” ki mi türk mən şə li söz lər dən 
is ti fa də et di yi ni, “de mək”-“ayt maq”, “gəl mək”-
“ye tiş mək”, “qa dın lar”-“di şi lər” ki mi ey ni mə-
na lı söz lə ri qo şa iş lət di yi ni gös tə rir. Ey ni hal XVI 
əsr Azər bay can tər cü mə abi də si “Şü hə da na mə” 
(yu xa rı da adı nı çək di yi miz Ni şa ti nin dir) üçün 
də ol duq ca sə ciy yə vi dir (19,s.141-144). Be lə lik-
lə, bu ki çi cik nü mu nə nin özü hər iki tər cü mə də 
ey ni dəst-xətt  i aş kar et mə yə im kan ver di yi ki mi, 
həm də hər iki əl yaz ma nın ey ni mü hi tin, ey ni 
böl gə nin məh su lu ol ma sı eh ti ma lı nı da (“Şü hə-
da na mə”nin ta mam lan ma ta ri xi - 1539 və ha zır-
lan dı ğı yer- Şi raz bəl li dir) do ğu rur.

Qu ra ni-Kə ri-
min mət ni nin türk cə yə 
sə ti ral tı şə kil də tər cü mə si ənə-
nə si son ra kı yü zil lik lər də, o cüm lə dən 
XIX əsr də də da vam edib. Be lə əl yaz ma lar dan 
bi ri Çe xi ya Elm lər Aka de mi ya sı nın Şərq şü-
nas lıq İns ti tu tu nun ki tab xa na sın da sax la nı lır 
(R-III 20). 378 və rəq lik bu Qu ran əl yaz ma-
sı 1227/1812-ci il də ha zır la nıb. Əl yaz ma da kı 

türk cə yə tər cü mə Os man ən-Nu ri ibn Mə həm-
məd bin əl-Hac Ömər əl-Bos nə vi yə məx sus-
dur. Əl yaz ma da ərəb cə mətn nəsx xətt  i lə qa ra 
mü rək kəb lə, türk cə yə tam sə ti ral tı tər cü mə isə 
nis bə tən na rın xət lə qır mı zı mü rək kəb lə ya zı-
lıb. Qeyd edək ki, türk cə tər cü mə söz-söz yox, 
cüm lə şək lin də ye ri nə ye ti ri lib. Mə sə lən, Qu ra-
nın bi rin ci (“Fa ti hə”) su rə si nin ilk beş ayə si ni 
Bos ni ya lı mü tər cim be lə tər cü mə edib: Baş-
la dım Al lah adi lə ki, rizq ve ri ci dir və rəh mət 
edi ci dir. Şükr cə mi aləm lə ri ya ra dan Tan rı ya 
ki, rizq ve ri ci dir və rəh mət edi ci dir. Qi ya mət 
gü nü nin pad şa hı. Sa na ta pı rız, də xi Sa na sı ğu-
nu ruz. Gös tər bi zə hi da yət tov fi  qi lə doğ rı yo lı.

Bos nə vi nin özü nə məx sus dil xü su siy yət-
lə ri ilə se çi lən bu tər cü mə si tə bii ki, su rə nin 
di li mi zə çağ daş tər cü mə sin dən nə zə rə çar-
pa caq də rə cə də fərq lən sə də, hər hal da bü-
töv lük də gö tür dük də ərəb cə mət nin məz-
mu nu na uy ğun gə lir.

Qu ra ni-Kə ri min türk cə yə əs ki tər cü mə lə-
ri nin ha mı sı üçün sə ciy yə vi bir xü su siy yə ti 
ay rı ca ola raq vur ğu la maq is tə yi rik. Mü şa hi-
də lər gös tə rir ki, klas sik tər cü mə çi lə rin ək sə-
riy yə ti Qu ra nın mət nin də ki hər bir sö zü onun 
ana di lin də ki qar şı lı ğı ilə ver mə yə ça lı şıb. Söz 
ya ra dı cı lı ğı sa hə sin də bö yük xid mət lə ri ol-

muş klas sik tər cü mə çi lər “ka tib”, “ki tab”, 
“mü ba rək”, “qiy mət”, “də la lət”, “pey-

ğəm bər”, “dost”, “rəh mət”, “rə sul”, 
“məs lə hət”, “sülh” və s. ki mi 

söz lə ri be lə türk cə yə çe vi rib-
lər. Qu ra nın türk cə yə sə ti-

ral tı əs ki tər cü mə lə rin də 
elə na dir söz lər də var 

ki, on la ra or ta çağ la-
ra aid türk dil li ya zı lı 

abi də lər də rast gə lin mir. 
Za man keç dik cə unu du lub 

yad dan çıx mış bu söz lər dən bir ço xu 
çağ daş türk dil lə rin də iş lən mir. 

Qeyd et mək la zım dır ki, Qu ra nın or ta 
yü zil lik lə rə aid türk cə yə sə ti ral tı tər cü mə-

lə ri nin dil xü su siy yət lə ri nin öy rə nil mə si sa-
hə sin də Tür ki yə də müəy yən iş lər gö rü lüb, 
bu mə sə lə ilə bağ lı bir sı ra mə qa lə lər ya zı lıb. 
Azər bay ca na gəl dik də isə so vet dö nə min də 
ha kim olan ideolo gi ya nın tə ləb lə ri bu yön-
də araş dır ma lar apa rıl ma sı na, ümu miy yət lə, 
im kan ver mə yib. Azər bay can da bu qə bil dən 
olan əl yaz ma la rın möv cud ol ma ma sı bu mə-
sə lə yə öz tə si ri ni gös tə rib. Dü şü nü rük ki, 
ha zır kı müs tə qil lik döv rün də in di yə dək diq-
qət dən kə nar da qal mış bu sa hə də cid di el mi 
araş dır ma lar apa rıl ma sı nın vax tı ar tıq ça tıb.

Ümu miy yət lə, Qu ra ni-Kə ri min türk cə yə 
sə ti ral tı tər cü mə li qə dim əl yaz ma la rı di li mi-
zin ən də rin və əs ki qat la rı nın araş dı rıl ma sı 
üçün bö yük əhə miy yət da şı yır. Bu də yər li 
ör nək lər ey ni za man da Azər bay can da is lam 
di ni nin ya yıl ma sı ta ri xi ni, onun sə ciy yə-
vi, özəl xü su siy yət lə ri ni öy rən mək üçün də 
zən gin və əvəz siz qay naq lar he sab olu nur.

ba xım dan 1333-cü 
il ta rix li Qu ran tər cü mə-
si nin di li uy qur ca ya da ha ya xın 
ol sa be lə, bu dil ey ni hü quq la həm 
də oğuz la rın, o sı ra dan Azər bay can 
türk lə ri nin di li sa yı la bi lər. Üçün cü sü isə, 
mü tə xəs sis lər yax şı bi lir lər ki, Təb riz-
də ya şa yıb-ya rat mış Ne mə tul la 
Kiş və ri nin (XV əsr) di lin də ca-
ğa tay di li nin əla mət lə ri bol-bol 
ol du ğu ki mi, şi raz lı Ni şa ti nin də 
“Şü hə da na mə” və “Şeyx Sə fi  təz-
ki rə si” ad lı iri həcm li nəsr tər cü-
mə lə rin də ca ğa tay və uy ğur dil lə ri-
nin xü su siy yət lə ri az de yil . Qeyd 
edək ki, İs tan bul da kı adı çə ki-
lən mu zey də Qu ra ni-Kə ri min 
1363-cü il də türk cə yə edil miş 
da ha bir sə ti ral tı tər cü mə si 
qo ru nub sax la nı lır. Xa tır la daq 

cə yə tər cü mə si sə ti-
ral tı şə kil də dir. Əl yaz ma nın 

bir də yə ri də on da dır ki, bu ra da hər 
su rə nin so nun da onun türk cə təf si ri ve ri-

lib. Qu ra nın mət ni və onun türk cə yə tər cü mə si 
38-ci “Sad” su rə si ilə baş la yır, bu isə o de mək dir 

Qu ra ni-Kə ri-
min mət ni nin türk cə yə 
sə ti ral tı şə kil də tər cü mə si ənə-
nə si son ra kı yü zil lik lər də, o cüm lə dən 
XIX əsr də də da vam edib. Be lə əl yaz ma lar dan 
bi ri Çe xi ya Elm lər Aka de mi ya sı nın Şərq şü-

ana di lin də ki qar şı lı ğı ilə ver mə yə ça lı şıb. Söz 
ya ra dı cı lı ğı sa hə sin də bö yük xid mət lə ri ol-

muş klas sik tər cü mə çi lər “ka tib”, “ki tab”, 
“mü ba rək”, “qiy mət”, “də la lət”, “pey-

ğəm bər”, “dost”, “rəh mət”, “rə sul”, 
“məs lə hət”, “sülh” və s. ki mi 

söz lə ri be lə türk cə yə çe vi rib-
lər. Qu ra nın türk cə yə sə ti-

ral tı əs ki tər cü mə lə rin də 
elə na dir söz lər də var 

abi də lər də rast gə lin mir. 
Za man keç dik cə unu du lub 

yad dan çıx mış bu söz lər dən bir ço xu 
çağ daş türk dil lə rin də iş lən mir. 

Qeyd et mək la zım dır ki, Qu ra nın or ta 
yü zil lik lə rə aid türk cə yə sə ti ral tı tər cü mə-

lə ri nin dil xü su siy yət lə ri nin öy rə nil mə si sa-
hə sin də Tür ki yə də müəy yən iş lər gö rü lüb, 
bu mə sə lə ilə bağ lı bir sı ra mə qa lə lər ya zı lıb. 
Azər bay ca na gəl dik də isə so vet dö nə min də 
ha kim olan ideolo gi ya nın tə ləb lə ri bu yön-
də araş dır ma lar apa rıl ma sı na, ümu miy yət lə, 
im kan ver mə yib. Azər bay can da bu qə bil dən 
olan əl yaz ma la rın möv cud ol ma ma sı bu mə-
sə lə yə öz tə si ri ni gös tə rib. Dü şü nü rük ki, 
ha zır kı müs tə qil lik döv rün də in di yə dək diq-
qət dən kə nar da qal mış bu sa hə də cid di el mi 
araş dır ma lar apa rıl ma sı nın vax tı ar tıq ça tıb.

Ümu miy yət lə, Qu ra ni-Kə ri min türk cə yə 
sə ti ral tı tər cü mə li qə dim əl yaz ma la rı di li mi-
zin ən də rin və əs ki qat la rı nın araş dı rıl ma sı 
üçün bö yük əhə miy yət da şı yır. Bu də yər li 
ör nək lər ey ni za man da Azər bay can da is lam 

rək dir. Bu da da-
nıl maz bir fakt dır 
ki, müasir türk 
dil lə ri nin xü su si-
lə də oğuz ca nın 
bir-bi rin dən se-
çil mə si pro se si, 
əsa sən, XV-XVI 
yü zil lik lər dən 

rək dir. Bu da da-
nıl maz bir fakt dır 
ki, müasir türk 
dil lə ri nin xü su si-
lə də oğuz ca nın 
bir-bi rin dən se-
çil mə si pro se si, 

Qurani-Kərimin     türkcəyə ilkin 
tərcümələri

Qu ra ni-Kə ri mi Ame ri ka in gi lis cə si nə 
tər cü mə edən mü tər cim
Qu ra ni-Kə ri mi Ame ri ka in gi lis cə si nə tər cü mə edən şəxs is lam di ni ni qə bul et-

dik dən son ra özü nü Ha cı Tə lim Əli Əbu Nə sir ad lan dır mış To mas Ba len tin 
Er vinq olub. İQ NA-nın “Arab News” qə ze ti nə is ti na dən ver di yi xə bə rə gö rə, 
To mas Ba len tin Er ving (1914 – 2002) ya zı çı, pro fes sor və İs lam ta rix çi si, Ka na-

da və Ame ri ka el mi dairə lə rin də ta nın mış şəx siy yət dir.

O, Qu ra ni-Kə ri min ilk sa də və müasir 
tər cü mə si ni Ame ri ka in gi lis cə si nə “Qu-
ra nın ame ri kan ca ilk tər cü mə si” adı ilə 
1985-ci il də çap et di rib. Bu nəşr ümu mi 
oxu cu küt lə si və xü su si lə də gənc lər üçün 
asan ba şa dü şü lə cək və sa də oxu nuş lu bir 
Qu ran tər cü mə si ha zır la maq məq sə di da-
şı yır dı.

İn gi lis di lin dən əla və, ərəb və is pan dil-
lə ri ni də mü kəm məl mə nim sə miş Er vinq, 
1950-ci ilin əv vəl lə rin də - 35 ya şın da ikən 
Ka na da nın To ron to şə hə rin də İs lam di ni ni 
qə bul edib.

To mas Ba len tin Er ving is lam di ni ni qə-
bul et mə si ba rə də de yir: “Bir də fə bir di ni 

mü bəl liğ Hin dis tan dan qa yıt dı ğı za man, 
mü səl man la rın öz di ni nə ne cə sa diq və və-
fa lı ol duq la rı ba rə də da nı şır dı. Bu mə nim 
İs lam la ilk gö rü şüm idi. Bu mə sə lə mə ni İs-
lam di ni ilə ya xın dan ta nış ol ma ğa təş viq 
et di”.

Er vinq ina nır dı ki, bü tün in san lar ana-
dan mü səl man do ğu lur lar. Bu na gö rə də, 
ba rə sin də iş lə di lən “İs la mı qə bul et miş” 
ifa də sin dən xo şu gəl mir di. O, 1992-ci il də 
bir mü sa hi bə sin də be lə de miş di: “Mə nə 
ye ni mü səl man de mə yin. Çün ki bu, di ni ni 
də yiş mək an la mın da dır. Amma mən əzəl-
dən mü səl man ol mu şam, am ma hə ya tı mın 
son çağ la rın da bu nu ba şa düş mü şəm”.

Tə lim-tər bi yə iş lə ri üz rə mü tə xəs sis olan 
Er vinq Ame ri ka və Ka na da nın məş hur uni-
ver si tet lə ri nin bir ço xun da (Mc Gill, Prin ce-
ton, Min ne so ta və Ten nes si) dərs de yib.

O, Ka na da nın mü səl man lar cə miy yə ti nin 
fəal üzv lə rin dən olub. 1968-1969-cu il lər də To-
ron to İs lam Fon du nun mü di ri ki mi fəaliy yət 
gös tə rib, 1981 və 1986-cı il lər də isə Ame ri ka da 
Çi ka qo şta tı nın İs lam Kol le ci nin rəisi və zi fə sin-
də ça lı şıb. Bun dan əla və, o, İs lam di ni haq qın-
da müx tə lif ki tab lar və mə qa lə lə rin müəl li fi  dir. 
“İs lam da in ki şaf”, “Qu ran mü qəd di mə elm-
lə ri”, “Sən mü səl man do ğul mu san”, “Din və 
ic ti mai və zi fə lər”, “İs la mın cəz ri və məd di” və 
“İs la mın cöv hə ri” ad lı ki tab lar onun qə lə mi nin 
məh su lu dur. O, uni ver si tet lər də İs lam və ərəb 
di li haq qın da mü ta liə va hid lə ri ya rat mış dı.

To mas Ba len tin Er ving 2002-ci il, sent-
yabr ayı nın 24-də 86 ya şın da Ame ri ka nın 
Mis si si pi şta tın da və fat edib.

Hazırladı: NƏRİMAN



  “– Ni yə bü tün qa da ğa la-
ra rəğ mən İra nı tərk et-
mir si niz?
– Xa ri cə qa çan la ra heç 
vaxt bə raət qa zan dır ma-
mı şam. He sab edi rəm ki, 
İra na da ha çox xe yir ve rə 
bi lə rəm”.

Ab bas Kiaros ta mi və Moh sen 
Mah mal baf İran ki no su de yən də ilk 
ağ la gə lən ad lar dır. Son il lər ər zin-
də İran ki no su da, bu ki no nun ya ra-
dı cı la rı və si ma la rı da də yi şib. Ye ni 
si ma lar öl kə miz də ki fa yət qə dər 
ta nın ma sa da, re jis sor və sse na rist 
Cə fər Pə na hi İran ki ne ma toq ra fi  ya-
sın da kı “Ye ni dal ğa”nın ən is te dad lı 
nü ma yən də lə rin dən bi ri dir.

2010-cu ilin son la rın da Cə fər 
Pə na hi döv lət əley hi nə təb li ğat 
apar maq da itt  i ham edi lə rək həbs 
olu nub. Ona 20 il ər zin də ki no çək-
mək, sse na ri yaz maq və İra nı tərk 
et mək qa da ğan olu nub.

“Re jis sor çə kə bil mə yən də elə 
bil tür mə də dir. Bu ki çik tür mə dən 
çı xan dan son ra isə o, da ha bö yük 
tür mə də var-gəl et di yi ni gö rür”, 
– de yə Pə na hi mü sa hi bə lə ri nin bi-
rin də de yib.

İlk ad dım lar
Pə na hi 1960-cı il iyu lun 11-də 

Cə nu bi Azər bay can da – Mi ya na 
şə hə rin də ana dan olub. Mil liy yət-
cə azər bay can lı dır. 

Mək tə bi bi tir dik dən son ra gənc 
Cə fər bir ne çə qı sa met raj lı fi lm çə-
kib, da ha son ra hər bi xid mə tə yol la-
nıb. İran-İraq mü ha ri bə sin də iş ti rak 
edib. Mü ha ri bə dən son ra uni ver si-
te tə qə bul olu nan Pə na hi, bir ne çə il 
sə nəd li fi lm lər lə ma raq la nıb və re-
jis sor as sis ten ti ki mi ça lı şıb.

Teh ran da Re jis sor luq fa kül tə sin-
də oxu du ğu il lər də Pə na hi məx fi  
yol la bö yük ki no ar xi vi nə gi riş əl-
də edib. De mək olar ki, bü tün dün-
ya klas sik lə ri ni iz lə yib.

Pə na hi nin bö yük ki no ya yo lu ki-
fa yət qə dər uğur lu və ha mar olub. 
Mü ta liə, ilk ki no təc rü bə lə ri, fo toq-
rafl  ıq, sə nəd li fi lm lər, te le vi zi ya da 
iş və nə ha yət, re jis sor as sis ten ti.

90-cı il lər də Cə fər Pə na hi İran 
ki no sun da kı “Ye ni dal ğa” cə rə ya-
nı nın ya ra dı cı la rın dan bi ri Ab bas 
Kiaros ta mi nin “Zey tun la rın ara-
sın dan” fi l min də ça lı şıb.

“Kann”a ge dən yol
Yal nız bir il son ra – 1995-ci il də 

Kioras ta mi Pə na hi nin ye ni fi l mi 
üçün sse na ri ya zıb. “Ağ şar” re jis-
so ra dün ya şöh rə ti gə ti rir.

İlk fi l min də sen zu ra dan ya yın-
maq üçün re jis sor uşaq lar möv-
zu su nu se çib. So sial prob lem lə rə 
də to xu nan Pə na hi uşaq lar haq da, 
am ma uşaq lar üçün ol ma yan fi lm 
çə kib. Film ye ni il ərə fə sin də qı zıl 
ba lıq al maq üçün ba za ra yol la nan, 
yol da pu lu nu iti rən və bö yük lə rin 
dün ya sı ilə ta nış olan ba la ca qız-
dan bəhs edir.

İran Mə də niy yət Na zir li yi nin 
qa da ğa sın dan son ra “Os kar”a ge-
də bil mə yən “Ağ şar” “Kann”dan 
əli boş qa yıt ma yıb. Pə na hi “Kann” 
ki no fes ti va lın da “Qı zıl ka me ra” 
mü ka fa tı nı qa za nıb. Ey ni il də fi lm 
Nyu- York tən qid çi lə ri nin “1995-ci 
ilin ən yax şı fi lm lə ri” si ya hı sın da 
da yer alıb.

Re jis so run iki il son ra ek ran la-
ra çı xan “Güz gü” fi l mi nin də əsas 
möv zu su uşaq lar dır. “Güz gü” 
Pə na hi yə növ bə ti bey nəl xalq mü-
ka fa tı – Lo kar no ki no fes ti va lı nın 
“Qı zıl leopard”ını qa zan dı rıb.

İran qa dın la rı və Pə na hi
Ar tıq 2000-ci il də Pə na hi nin 

fi lm lə ri nin əsas möv zu su bö yük lər 
olub. “Dairə” fi l min də ha di sə lər 
ye ni cə həbs xa na dan çıx mış bir ne-
çə qa dın ət ra fın da cə rə yan edir. Bu 
qa dın lar dan bi ri baş qa şə hə rə köç-
mək, bi ri abort et dir mək, di gə ri isə 
keç miş ərin dən qur tul maq is tə yir.

Pə na hi bu qa dın la rın keç mi şi 
haq da heç nə de mir, an caq öl kə-
sin də ki qa dın la ra qar şı ta bu la-
rı, qa da ğa la rı bü tün çıl paq lı ğı ilə 
gös tə rir.

“Ve ne si ya” ki no fes ti va lı nın əsas 
mü ka fa tı nı qa za nan “Dairə” İran da 
de-fak to qa da ğan olu nub.

2003-cü il də ek ran laş dır dı ğı “Qıp-
qır mı zı qı zıl” fi l mi İran cə miy yə ti nin 
növ bə ti port re ti dir. Elə real hə yat da 
da pit sa çı Hü seyn lə bir lik də Pə na hi 
Teh ran kü çə lə ri nə sə fər edir. Ye ni 
fi l min də qa dın qəh rə man lar-
dan im ti na edən re jis sor bu 
də fə də ki şi lə ri hə dəf alır. 
Pə na hi fi l min ye ni dən 
iş lən mə si tək li fi y lə ra zı-
laş mır və “Qıp qır mı zı qı-
zıl” re jis so run İran da qa da-
ğan olu nan növ bə ti fi l mi olur.

Ta bu lar qı rı lır
2006-cı il də ek ran la ra çı xan 

“Of sayd” fi l mi Pə na hi nin ki no ya 
olan əsl mü na si bə ti nin tə za hü rü-
dür. Film də sü jet real ha di sə lə rə 
əsas la nır. Film İran-Bəh reyn mat-
çı za ma nı len tə alı nıb. Ko man da-
lar 2006-cı il də Al ma ni ya da ke çi-
ri lən dün ya çem piona tı na və si qə 
qa zan maq üçün ça lı şır. Nə ti cə-
ni əv vəl cə dən müəy yən et mək 
müm kün ol ma dı ğı üçün çə ki liş 
pro se sin də sse na ri yə xey li əla və-
lər olu nub.

Fut bo lun fo nun da Pə na hi sta-
diona çıx maq is tə yən gənc qız-
lar dan bəhs edir. Təd ri cən qız lar 
sta dion da kı “həbs xa na ya” dü-

şür, on la ra nə za rət edən mü-
ha fi  zə çi lər lə dost laş ma ğa baş-

la yır lar. İran qa lib gə lir, 
xalq kü çə lə rə axı şır. Bü tün 
ta bu la rı yı xan qa dın lar və 
mü ha fi  zə çi lər qə lə bə ni ya-

taq da qeyd edir.
“Of sayd” fi l mi də ümid lə ri 

doğ rul dur, 2006-cı il də Ber lin ki-
no fes ti va lın da “Gü müş ayı” mü-
ka fa tı nı qa za nır.

Həbs və qa da ğa lar
Pə na hi heç vaxt öl kə də ge dən si ya-

si pro ses lə rə bi ga nə qal ma yıb. 2009-
cu il də növ bə ti pre zi dent seç ki lə ri 
ərə fə sin də də re jis sor mü xa lif na mi-
zəd, cə nu bi azər bay can lı Mir hü seyn 
Mu sə vi yə dəs tə yi ni ifa də edib.

2009-cu ilin iyu nun da ke çi ri lən 
seç ki lər za ma nı Mah mud Əh mə-
di ne jad qə lə bə ça lıb. Mu sə vi tə rəf-
dar la rı kü çə lə rə axı şıb. “Ya şıl in qi-
lab” ad la nan nü ma yiş lər za ma nı 
20-yə ya xın in san hə lak olub.

İlk də fə Cə fər Pə na hi ak si ya lar za-
ma nı hə lak olan gənc qız Ne da Sol ta-
nın dəf nin də həbs olu nub və re jis so-
ra öl kə dən çıx maq qa da ğan olu nub. 

Re jis sor Mon real da ke çi ri lən 
bey nəl xalq ki no fes ti val da ya şıl şərf 
ta xıb. Prem ye ra lar za ma nı Pə na hi 
fa ciə qur ban la rı nı unut ma dıq la rı-
nı və möv cud re ji min ha ki miy yə ti 
sax ta yol lar la ələ ke çir di yi ni de yib.

Ar tıq fev ral da İran ha ki miy yə ti 
re jis so ru “Ber lin” ki no fes ti va lı na 
bu rax mır. Evin də apa rı lan ax ta rış 
za ma nı Pə na hi, hə yat yol da şı, qı zı 
və həm ka rı Mə həm məd Rə su lof 
həbs olu nur.

Döv lət əley hi nə təb li ğat da itt  i ham 
edi lən Pə na hi ac lıq ak si ya sı na baş la-
yır. Re jis sor bu ad dı mı ailə si nə qar şı 
təz yiq lər dən və həbs xa na da mə ruz 
qal dı ğı zo ra kı lıq lar dan son ra atır.

2011-ci ilin okt yab rın da Teh ran 
Apel ya si ya Məh kə mə si Pə na hi nin 
şi ka yə ti ni rədd edir. Be lə lik lə, re jis-
sor al tı il lik həbs cə za sı və iyir mi il lik 
ki no çək mək qa da ğa sı ilə üz lə şir.

Re jis sor la həm rəy lik nü ma yiş et-
di rən “Ber lin” ki no fes ti va lı nın təş-
ki lat çı la rı bü tün nü ma yiş lər za ma nı 
otu ra caq lar dan bi ri ni boş sax la yır. 50 

iran lı re jis sor, akt yor və rəs sam Pə-
na hi nin azad olun ma sı tə lə bi lə pe-
ti si ya im za la yır. Pol To mas An der-
son, Koen qar daş la rı, Jul yet Bi noş, 
Fren sis Ford Kop po la, Cim Car-
muş, Mar tin Skor se ze, Sti ven Spil-

berq, Ro bert de Ni ro, Oli ver Stoun, 
Ter rens Ma lik və baş qa la rı da ana lo ji 
sə nə də im za atır.

Həm ka rı Əs gər Fər ha di Ber lin ki no-
fes ti va lın da mü ka fa tı al maq üçün kür-
sü yə çı xan da Pə na hi yə səs lə nib və de-
yib: “Bu mü ka fa tı sə nə ve ri rəm. Gə lən 
il bu ra da da yan maq növ bə si sə nin dir”.

“Bu, fi lm de yil”
Apel ya si ya məh kə mə si nin qə ra rı-

nı göz lə di yi gün lər də Cə fər Pə na hi 
ope ra tor Moh tab 

Mir təh ma sib lə 
bir lik də, ev şə-
raitin də “Bu, 
fi lm de yil” 
ad lı fi lm çə-
kir. Film 
dörd gün ər-
zin də rə qəm-
sal vi deoka-
m e  r a  y a 
çə ki lib, al tı 
gün ər zin də 
isə mon taj 

olu nub.
Mir təh ma-

si bin fl əş kar-
ta ya zıb, tor tun 

için də giz lət di-
yi fi lm son an da 

61-ci “Kann” ki no-
fes ti va lı nın mü sa bi-
qə dən kə nar proq ra-
mı na da xil edi lib.

“Hə ya tı mız bo yun-
ca iri li-xır da lı prob-
lem lər lə üz lə şi rik. 
Bi zim bor cu muz ge ri 
çə kil mə mək və çı xış 
yo lu tap maq dır”, – 
de yən Pə na hi ki no-
suz ya şa ya bil mir və 

be lə cə, çı xış yol la rı ax ta rır.
Re jis so run “The Bos ton Phoe-

nix” jur na lı na ver di yi mü sa hi bə-
sin dən seç mə lə ri təq dim edi rik:

  Qoy mə nə fi lm çək mə yə ica zə 
ver mə sin lər. On suz da, Teh ran 
kü çə lə rin də min lər lə re jis sor var. 
İn di on lar rə qəm sal ka me ra lar, 
te le fon lar və pri mi tiv tex ni ki va-
si tə lər lə öl kə də ki real lı ğı bü tün 
dün ya ya çat dı ra bi lər lər.

  Mən mü xa lif de yi ləm, sa də cə, 
öl kə min par ça lan ma sı və dü zəl-
mə si müm kün ol ma yan və ziy yə-
tə gəl mə yi ni is tə mi rəm.

  Mü sa hi bə lə ri min bi rin də de miş-
dim ki, İran da an derq raund ki no 
tə şək kül ta pır. On lar dan bi ri ni 
Bah man Qo ba di nin “Heç kim fars 
pi şik lə ri haq qın da bil mir” fi l mi ni 
“Kann”, da ha son ra “San-Se bast-
yan” fes ti va lın da gör dük. İran 
ki mi öl kə lər də qa da ğa lar var sa, 
de mə li, re jis sor lar baş qa yol lar la 
da ha yax şı fi lm lər çə kə cək lər.

  İran-İraq mü ha ri bə si nin son gü-
nü haq qın da sse na rim var. Onu 
çək mə yi dü şü nü rəm. İran da ol-
ma sa, tə biət cə ona bən zər yer 
ol ma lı dır. An caq İran da çək mək 
ar zu sun da yam. Mən cə, bur da 
do ğu lan lar bu ra haq qın da çək-
mə li dir lər. Xa ri cə ge dən lə rə heç 
vaxt bə raət qa zan dır ma mı şam.

  Qa da ğan olu nan hər şey ma raq-
lı dır. “Of sayd” qa da ğan olu nan 
za man bir həf tə dən son ra ha mı da 
pi rat DVD-lə ri var idi. 

  İl lər ön cə Vitt  o rio de Si ka nın 
“Ve lo si ped oğ ru la rı” fi l mi hə ya-
tı mı də yiş di. Fil min əv və lin də 
ve lo si pe di oğur la nan Riç çi son-
da özü oğur luq edir. Bu, möh tə-
şəm səh nə idi.

L.ƏLİYEVA
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İran qa dın la rı və Pə na hi
Ar tıq 2000-ci il də Pə na hi nin 

fi lm lə ri nin əsas möv zu su bö yük lər 
olub. “Dairə” fi l min də ha di sə lər 
ye ni cə həbs xa na dan çıx mış bir ne-
çə qa dın ət ra fın da cə rə yan edir. Bu 
qa dın lar dan bi ri baş qa şə hə rə köç-
mək, bi ri abort et dir mək, di gə ri isə 
keç miş ərin dən qur tul maq is tə yir.

Pə na hi bu qa dın la rın keç mi şi 
haq da heç nə de mir, an caq öl kə-
sin də ki qa dın la ra qar şı ta bu la-
rı, qa da ğa la rı bü tün çıl paq lı ğı ilə 

Ta bu lar qı rı lır
2006-cı il də ek ran la ra çı xan 

“Of sayd” fi l mi Pə na hi nin ki no ya 
olan əsl mü na si bə ti nin tə za hü rü-
dür. Film də sü jet real ha di sə lə rə 
əsas la nır. Film İran-Bəh reyn mat-
çı za ma nı len tə alı nıb. Ko man da-
lar 2006-cı il də Al ma ni ya da ke çi-
ri lən dün ya çem piona tı na və si qə 
qa zan maq üçün ça lı şır. Nə ti cə-
ni əv vəl cə dən müəy yən et mək 
müm kün ol ma dı ğı üçün çə ki liş 
pro se sin də sse na ri yə xey li əla və-
lər olu nub.

iran lı re jis sor, akt yor və rəs sam Pə-
na hi nin azad olun ma sı tə lə bi lə pe-
ti si ya im za la yır. Pol To mas An der-
son, Koen qar daş la rı, Jul yet Bi noş, 
Fren sis Ford Kop po la, Cim Car-
muş, Mar tin Skor se ze, Sti ven Spil-

berq, Ro bert de Ni ro, Oli ver Stoun, 
Ter rens Ma lik və baş qa la rı da ana lo ji 
sə nə də im za atır.

Həm ka rı Əs gər Fər ha di Ber lin ki no-
fes ti va lın da mü ka fa tı al maq üçün kür-
sü yə çı xan da Pə na hi yə səs lə nib və de-
yib: “Bu mü ka fa tı sə nə ve ri rəm. Gə lən 
il bu ra da da yan maq növ bə si sə nin dir”.

“Bu, fi lm de yil”
Apel ya si ya məh kə mə si nin qə ra rı-

nı göz lə di yi gün lər də Cə fər Pə na hi 
ope ra tor Moh tab 

Mir təh ma sib lə 
bir lik də, ev şə-
raitin də “Bu, 
fi lm de yil” 

si bin fl əş kar-
ta ya zıb, tor tun 

için də giz lət di-
yi fi lm son an da 

61-ci “Kann” ki no-
fes ti va lı nın mü sa bi-
qə dən kə nar proq ra-
mı na da xil edi lib.

“Hə ya tı mız bo yun-
ca iri li-xır da lı prob-
lem lər lə üz lə şi rik. 
Bi zim bor cu muz ge ri 
çə kil mə mək və çı xış 
yo lu tap maq dır”, – 
de yən Pə na hi ki no-

“Ve ne si ya” ki no fes ti va lı nın əsas Həbs və qa da ğa lar

Cə fər Pə na hi -
Dün ya nı
fəth edən
azər bay can lı
da pit sa çı Hü seyn lə bir lik də Pə na hi 
Teh ran kü çə lə ri nə sə fər edir. Ye ni 
fi l min də qa dın qəh rə man lar-
dan im ti na edən re jis sor bu 
də fə də ki şi lə ri hə dəf alır. 
Pə na hi fi l min ye ni dən 
iş lən mə si tək li fi y lə ra zı-
laş mır və “Qıp qır mı zı qı-
zıl” re jis so run İran da qa da-
ğan olu nan növ bə ti fi l mi olur.

ha fi  zə çi lər lə dost laş ma ğa baş-
la yır lar. İran qa lib gə lir, 
xalq kü çə lə rə axı şır. Bü tün 
ta bu la rı yı xan qa dın lar və 
mü ha fi  zə çi lər qə lə bə ni ya-

taq da qeyd edir.
“Of sayd” fi l mi də ümid lə ri 

doğ rul dur, 2006-cı il də Ber lin ki-
no fes ti va lın da “Gü müş ayı” mü-
ka fa tı nı qa za nır.



Ni za mi XU Dİ YEV,
Əmək dar elm xa di mi,

aka de mik

Müəl lim adı ali, mü qəd-
dəs bir mü ra ciət for-
ma sı ol maq la ya na şı, 
həm də şüb hə siz, da şı-

yı cı sı nın üzə ri nə bö yük mə su liy yət 
qo yur. Müəl lim lik pe şə si nə gə lin cə 
isə bu tək cə elm öy rə dən, gənc lə ri, 
in san la rı el min sir lə rin dən ha li edən 
de mək de yil. Müəl lim öz şəx si nü-
mu nə si ilə ha mı ya hə yat dər si ke çir, 
ali in san fe no me ni for ma laş dı rır, bir 
ömür lə ne çə öm rə ör nək olur. 

Tam mə su liy yət lə de mək olar ki, 
Əmək dar elm xa di mi, psi xo lo gi-
ya elm lə ri dok to ru, pro fes sor Əb-
dül Əli za də nin ye tir mə lə ri də, onu 
uzaq dan, ya xın dan ta nı yan lar da, 
Əb dül müəl li mi Azər bay can ra-
diosu efi  rin dən din lə yən lər də, ona 
te le vi zi ya ek ran la rın dan is tər müəl-
li fi , is tər qo na ğı ol du ğu ve ri liş lər dən 
bə ləd olan lar da onu öz lə ri nə hə qi qi 
mə na da Müəl lim he sab edir lər. 

De yir lər, dün ya el min nu ru 
ilə zi ya la nır, əql dən qüv vət alır, 
mə nə vi da yaq lar üzə rin də möh-
kəm lə nir. Pro fes sor Ə.Əli za də-
nin ömür yo lu na nə zər sal saq, 
mü ba li ğə siz dün ya nın məhz be lə 
in san la rın, alim lə rin, müəl lim lə-
rin, ata la rın, oğul la rın çiy nin də 
da yan dı ğı na şüb hə et mə rik. 

Bu gün dün ya alim lə ri nin ən 
çox ma raq gös tər di yi elm lər sı ra-
sın da da ya nan psi xo lo gi ya el mi 
Azər bay can da məhz be lə alim lə-
ri mi zin əmə yi sa yə sin də par laq 
bir döv rü nü ya şa maq da dır. Ötən 
yü zil li yin ikin ci ya rı sın dan son ra 
psi xo lo gi ya el mi nin ye ni təd qi-
qat sa hə lə ri – so sial psi xo lo gi ya, 
pe da qo ji psi xo lo gi ya, tibb psi xo-
lo gi ya sı, ida rəet mə psi xo lo gi ya sı 
və s. bu ki mi qol la rı res pub li ka-
mız da uğur la öy rə ni lən və öy rə-
di lən sa hə lər dir. Bu iş də isə gör-
kəm li alim, yo rul maz müəl lim, 
pe da qoq Ə.Əli za də nin çox şa xə li 
ya ra dı cı lı ğı nın xü su si ro lu var. 

Gör kəm li psi xo loq-alim Əb dül 
Əli za də nin elm alə mi nə bəxş et di yi 
70-dən ar tıq də rin psi xo lo ji araş dır-
ma lar, psi xo lo gi ya el mi nə gə tir di yi 
ye ni lik lər, “in san” ad lı üm ma nın 
ən ki çik zər rə lə ri ni be lə nə zər dən 
qa çır ma dı ğı, onun tər ki bin də ki 
“in ci lə ri” kəşf edə bil di yi el mi ki-
tab lar, 300-ə ya xın mo noq ra fi  ya və 
mə qa lə lə ri, əs lin də, bir ali min, pe-
da qo qun mü şa hi də lə ri nin nə ti cə si-
dir. Psi xo lo gi ya el mi nin tə rəq qi si, 
yük sə li şi yo lun da, söz süz ki, bu 
əsər lə rin bö yük ro lu olub, bu gün 
də var. Am ma əmin lik lə de yə bi lə-
rik ki, Əb dül müəl li min el mi təd qi-
qat la rı, alim lik fəaliy yə ti ilə ya na-
şı, pe da qo ji fəaliy yə ti də sə mə rə li 
nə ti cə lər ve rib. Ye tiş dir di yi bö yük 
bir nə sil bu gün məm lə kə ti mi zin 
müx tə lif elm ocaq la rın da, maarif 
sa hə sin də, ən mö tə bər təş ki lat lar-
da, ida rə və müəs si sə lər də ça lı şır, 
Müəl lim lə ri nə ba şu ca lı ğı gə ti rir lər. 
On lar ca psi xo loq-alim məhz Əb-
dül Müəl li min şəx sin də bu pe şə yə 
bağ la na raq, öm rü nü psi xo lo gi ya 

el mi nə həsr et miş sə də, tam mə su-
liy yət lə de yə bi lə rik ki, bu sa hə də 
ça lış ma yan ye tir mə lə ri də ömür 
yo lun da hər an, hər də qi qə rast 
gə li nən asan, çə tin si tuasi ya lar da 
onun töv siy yə lə ri ni ör nək tu tur, 
Müəl lim lə rin dən öy rən dik lə ri, al-
dıq la rı hə yat dər si ilə za ma nın sı-
naq la rı na si nə gə rə bi lir lər. 

Əb dül müəl lim 83 il şə rəfl  i bir 
ömür sür dü. 83 yaş öm rün elə 
bir zir və si dir ki, in san bu zir və-
də da ya nıb ötən lə rə, ke çən lə rə 
nə zər sa lır, ke çil miş yol la rın işıq-
lı sın dan zi ya la nır, çə tin gün lə rin 
hə yat dərs lə rin dən çı xar dı ğı nə-
ti cə lə ri gə lə cək nə sil lə rə öy rə dir. 
Yal nız öm rü hə dər ya şa ma yan lar, 
hər anın, gü nün, ilin qəd ri ni bi-
lə rək, onu in san lı ğın xey ri nə sərf 
edən lər bu zir və dən cə miy yə tin 
gö zü nə qü rur la şax ba xa bi lir lər. 
Müq tə dir ali mi miz, öm rü, hə ya tı, 
şəx si nü mu nə si ilə özün dən son ra 
bö yük bir nəs lə həm ör nək, həm 
çı raq olan Əb dül müəl lim də bu 
zir və də qü rur la da ya na bil di...  

... 1955-ci il də Azər bay can Döv-
lət Uni ver si te ti nin “Mən tiq-psi xo-
lo gi ya” şö bə si ni fərq lən mə dip-
lo mu ilə bi ti rən Ə.Əli za də rəs mi 
ola raq müəl lim adı nı qa za nan da 
bəl kə heç özü də bil mir di ki, o 
tək cə dərs de di yi, bi la va si tə ün-
siy yət də ol du ğu in san la rın de yil, 
nə sil lə rin müəl li mi nə, öy rə di ci si-
nə çev ri lə cək. Qis mət dən iş elə gə-
tir di ki, o, ilk əv vəl dün ya nın gö-
zəl li yi ni rəng lə rin di li ilə in san la ra 
çat dı ran rəs sam la ra mə nə vi gö zəl-
lik dən, tə xəy yü lün ya ra dı cı lıq da kı 
ro lun dan söz aç dı, mü ha zi rə lə rin-
də safl  ı ğın söz lə “rəs mi ni” cız dı. 

İlk pe da qo ji təc rü bə lər, sə nət 
və sə nət kar psi xo lo gi ya sı ilə il gi li 
dü şün cə lər az son ra Əb dül Əli za-
də ni bu sa hə də bil gi lə ri ni da ha da 
zən gin ləş dir mək, ye ni təd qi qat-
lar apar maq ar zu su ilə Azər bay-
can Döv lət Pe da qo ji İns ti tu tu nun 
as pi ran tu ra şö bə si nə gə tir di. El-
mi rəh bə ri əmək dar elm xa di mi, 
pro fes sor Ə.K.Zə ku za də ilə bə ra-
bər apar dı ğı təd qi qat lar, yu xu suz 
ge cə lə rin məh su lu olan ye ni el mi 
nə ti cə lər gə lə cək uğur lar dan so-
raq ve rir di. Və tə sa dü fi  de yil ki, 
gör kəm li fi  lo sof Ə.Zə ku za də onun 
sa ba hı na bö yük ümid lə ba xır, 
haq qın da söz dü şən də “Bu oğ la-
nın bö yük gə lə cə yi var” – de yir di. 
Bə li, bu “bö yük gə lə cək” çə tin sı-
naq lar dan ke çə rək gəl mək də idi... 

... 1962-ci il. Ə.Əli za də na mi zəd lik 
dis ser ta si ya sı nı uğur la mü da fi ə edə-
rək, psi xo lo gi ya elm lə ri na mi zə di 
alim lik də rə cə si alır və 1962-ci il dən 
1975-ci ilə qə dər gər gin ax ta rış lar-
la ke çən pe da qoq öm rü ya şa yır. O, 
həm Pe da qo ji uni ver si tet də “Psi-
xo lo gi ya” ka fed ra sın da müəl lim lik 
edir, həm də el min da ha də rin qat-
la rı na var maq üçün ge cə li-gün düz lü 
ye ni təd qi qat lar la, ax ta rış lar la məş-
ğul olur. 1975-ci il də dok tor luq dis-
ser ta si ya sı nı mü da fi ə edən gör kəm li 
alim Azər bay can psi xo lo gi ya el mi nə 
ye ni, da ha qiy mət li bir töh fə ve rir. 

1976-cı il dən öm rü nün so nu-
na qə dər Azər bay can Döv lət 
Pe da qo ji Uni ver si te ti nin “Ümu-
mi psi xo lo gi ya” ka fed ra sı na 
rəh bər lik edən Ə.Əli za də tək cə 
gənc lik il lə rin dən bağ lan dı ğı 
bu elm mə bə din də de yil, bü töv-
lük də res pub li ka mız da və onun 
hü dud la rın dan kə nar da da bö-
yük hör mət və rəğ bət qa za nıb. 

Azər bay can Döv lət ra diosu-
nun din lə yi ci lə ri nə bu elan yax şı 
ta nış dır: “Zi ya lı sö zü”, “Mən li-
yi miz, mə nə viy ya tı mız”. Mik ra-
fon önün də psi xo loq-alim Əb dül 
Əli za də dir...

Bə li, 60-80-ci il lə rin din lə yi ci lə-
ri efi r də hər də fə bu ela nı eşi dən-
də da ha ya xın əy lə şir, öz lə ri nə 
efi r ən gin lik lə rin də ma raq lı bir 
həm söh bət, aqil bir sir daş, çə-
tin gün də doğ ru yo la yö nəl dən 
müd rik bir məs lə hət çi, sim sar 
tap dıq la rı na əmin olur du lar. Ra-
dioya, elə cə də Əb dül müəl li min 
özü nə ün van la nan mək tub lar 
tə şək kür və min nət dar lıq ifa də 
edir di. 

Te le vi zi ya ta ma şa çı la rı da 
“Elm” re dak si ya sı nın təq dim et-
di yi “Zi ya”, “Alim sö zü” proq-
ram la rın dan Əb dül Əli za də ni 
yax şı xa tır la yır lar. Keç di yi ömür 
yo lu ilə gənc li yə ör nək olan bu 
in san öz şəx si zi ya sı və nü mu nə-

si ilə bü tün söh bət lə rin də, mü sa-
hi bə lə rin də in san mə nə viy ya tı-
nın baş qa dün yə vi də yər lər dən 
da ha yük sək də da yan dı ğı nı və 
in sa nın bu dün ya da qa zan dı-
ğı ən uca zir və nin mə nə vi safl  ıq 
mə qa mı ol du ğu nu elə əmin lik lə, 
inan dı rı cı hə qi qət lər lə ta ma şa çı-
ya təl qin edə bi lir di ki, hər kəs 
– alim də, şa gird də, tə lə bə də, 
fəh lə də bu söz dən bir öyüd alır, 
mə nə vi alə mi ni zən gin ləş di rir di. 

Azər bay can te le vi zi ya sın da 
bö yük uğur və ta ma şa çı eti ma dı 
qa za nan “Ailə lər, ta le lər” ve ri li şi-
nin daimi ta ma şa çı la rı pro fes sor 
Əb dül Əli za də ni res pub li ka nın 
gör kəm li pe da qoq la rı, psi xo loq-
la rı, ta nın mış zi ya lı la rı, mə na lı 
və ib rə ta miz ömür yo lu keç miş 
in san la rı sı ra sın da bu ve ri li şin 
daimi qo na ğı, eks per ti ki mi yax-
şı ta nı yır və se vir di lər. 

Əb dül Əli za də ömür yo lu 
bərk dən-boş dan ke çən, hər çə-
tin lik də sın ma yan, ək si nə, möh-
kəm lə nən, safl  ı ğı nı, tə miz li yi-
ni, uca lı ğı nı qo ru ya bi lən gö zəl 

alim, pe da qoq və nə ha yət, nü-
mu nə vi ailə baş çı sı, şüb hə siz ki, 
Azər bay can ailə si nin mə nə vi, 
so sial və hü qu qi prob lem lə ri nin 
həl li yo lun da ic ti mai fi k rə is ti qa-
mət ve ri ci tə sir gös tər mə yə haq qı 
olan bir in san idi. 

Öm rü müd rik lik, aqil lik tə cəs-
sü mü olan gör kəm li ali min in di-
yə dək işıq üzü gö rən 500-dən çox 
ki tab və mə qa lə lə ri nin təx mi nən 
75-i dərs lik, dərs və saiti və bu qə-
bil dən olan bil gi mən bə lə ri dir. Pro-
fes so run “İlk ad dım lar”, “Uşaq lar-
da diq qə tin in ki şa fı və tər bi yə si”, 
“Şa gird lər də tə xəy yü lün in ki şa fı”, 
“Yol daş lıq və dost luq tər bi yə si”, 
“Ya ra dı cı fəaliy yə tin psi xo lo gi ya-
sı”, elə cə də, pro fes sor A.Ab ba-
sov la bir gə yaz dı ğı “Ailə hə ya tı nın 
eti ka sı və psi xo lo gi ya sı” təd ris ki-
tab la rı hər bi ri öz-öz lü yün də bö-
yük bir hə yat dər si, gə lə cək nə sil lə-
rin doğ ru, düz gün tər bi yə edil mə si 
üçün əsl bi lik mən bə yi dir. 

Ali min ötən əs rin son la rın da işıq 
üzü gö rən “Müasir Azər bay can 
mək tə bi nin psi xo lo ji prob lem lə ri” 
ad lı ki ta bı ye ni əs rin as ta na sın da 
for ma laş maq da olan müasir təh sil 
kon sep si ya sı na ta ma mi lə ye ni  ba-
xış, cid di təd qi qat dır. Müəl lif ki-
tab da müasir təh si lin ak tual psi xo-
lo ji cə hət lə ri ni, əs rin ic ti mai-si ya si 
tə la tüm lə ri as pek tin dən psi xo lo ji 

al ter na tiv lə ri ni, təd ris və fəaliy yə-
ti ni ta mam la maq üçün tə li min hu-
ma nist ləş di ril mə si ni, tər bi yə nin 
psi xo lo ji eff  ekt lə ri ni və s. nə zə rə 
al maq la dün ya öl çü lə ri nə və təc-
rü bə si nə uy ğun şə kil də araş dır-
ma ğa mü vəff  əq ol ub. 

XXI əs rin öm rü mü zə gə tir di yi 
ye ni ab-ha va öz müs tə qil li yi nin ilk 
rü bü nü ya şa yan məm lə kə ti mi zin 
bü tün sa hə lə rin də ol du ğu ki mi, 
təh sil, təd ris, tər bi yə sa hə sin də 
də müd rik in san lar dan, təc rü bə li 
alim lər dən ye ni əzm lə ça lış ma ğı, 
“yo rul dum, usan dım” de mə dən 
əsr lə ayaq laş ma ğı və bu nu gənc li-
yə də öy rət mə yi tə ləb edir. Müq tə-
dir alim Ə.Əli za də ya şı nın müd rik 
ça ğın da da əsl gənc lik hə və si ilə 
Azər bay can el mi nin qar şı sın da 
öz bor cun dan la yi qin cə çı xa raq 
2001-ci il də “Ye ni pe da qo ji tə fək-
kür”, 2002-ci il də “Xəm sə”də yaş 
və pe da qo ji psi xo lo gi ya mə sə lə lə-
ri” ki mi də yər li el mi əsər lə ri ni çap 
et dir di. Bü tün bun lar bi zə əsas ve-
rir ki, Əb dül müəl li mə həm də XXI 
əs rin ali mi de yək. 

Öl kə mi zin adı nı,  Azər bay can 
el mi nin şə rə fi  ni hə mi şə uca tu tan, 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə rin də 
ke çi ri lən çox say lı el mi konf rans 
və sim po zium lar da öl kə mi zi la-
yi qin cə təm sil edən müq tə dir ali-
min Azər bay can psi xo lo gi ya el mi 
qar şı sın da xid mət lə ri xal qı mız və 
döv lə ti miz tə rə fi n dən yük sək qiy-
mət lən di ri lib, o, “Qır mı zı Əmək 
Bay ra ğı” or de ni, “Əmək ve te ra-
nı”, Ali So ve tin Fəx ri Fər man la rı, 
Aka de mik M.Meh di za də adı na 
mü ka fat, “Şöh rət” or de ni və on-
lar la fəx ri fər ma na la yiq gö rü lüb. 
Onun ən bö yük mü ka fa tı sa, qa-
zan dı ğı tə miz in san, müd rik alim, 
əvəz siz Müəl lim adı dır. 

Xal qı nın mil li sər və ti olan bu əsl 
Müəl li min, gör kəm li ali min, müd-
rik in sa nın şə rəfl  i öm rü nün işı ğı, 
unu dul maz xa ti rə si gə lə cək nə sil-
lə ri də nur lan dır ma ğa ye tə cək... 
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- Cə lil müəl lim, Na zir lər Ka bi ne-
ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
si fa ri şi ilə İvo And ri cin “Dvi na 
üzə rin də kör pü”  ro ma nı nı serb 
di lin dən tər cü mə et di yi ni zi eşit-
dim. Bu möv zu ya har dan baş la-
yaq?
- Lap əv vəl dən. Bu ya xın lar da 

Azər bay ca nın Ser bi ya da kı sə fi  ri 
El dar Hə sə no vun, ey ni za man da 
Tər cü mə Mər kə zi nin rəh bər li yi nin 
tə şəb bü sü ilə mə nə gör kəm li ya zı-
çı, No bel mü ka fat çı sı İvo And ri çin 
“Dvi na üzə rin də kör pü” ro ma nı nı 
ori ji nal dan di li mi zə tər cü mə et-
mək tək li fi  gəl di. İvo And riç tək cə 
Bal kan, Slav yan öl kə lə ri nin de yil, 
bü tün dün ya nın nə həng ya zı çı la-
rın dan bi ri dir. Onun ya ra dı cı lıq 
kri te ri ya la rı o qə dər yük sək dir ki, 
əgər No bel hə qi qə tən də bir mü-
ka fat ki mi me yar dır sa, And riç bu 
mü ka fa ta sö zün əsl mə na sın da la-
yiq dir. La kin bu tər cü mə tək li fi  
mə ni se vin dir sə də, na ra hat elə di. 
Çün ki o, mü kəm məl ya zı çı ol maq-
la bə ra bər, həm də, mü rək kəb ya zı-
çı dır. Onun dü şün cə tər zi,  ifa də 
for ma sı, fi  kir lə ri nin də rin li yi o 
qə dər çox şa xə li dir ki, tər cü mə nin 
çə tin li yi ni gö z önü nə al dım. İvo 
And riç əs lən serb di, Bos ni ya da 
mü səl man mü hi tin də do ğu lub.  
Uşaq lı ğı Bos ni ya mü səl man la rı 
və Bos ni ya türk lə ri nin ara sın-
da ke çib. Uşaq lıq təəs sü ra tı çox 
güc lü ol du ğu na gö rə o hə yat 
ya zı çı nın ili yi nə, qa nı na iş lə yib. 
İvo son ra dan Belq ra da köç dü və 
dün ya da bir serb ya zı çı sı ki mi 
məş hur ol du. Am ma mü səl man, 
türk mü hi ti əsas cə hət ki mi onun 
ya ra dı cı lı ğın da ay rı ca bir is ti qa mət 
təş kil edir. Bu ba xım dan onun dü-
şün cə və ifa də tər zi, psi xo lo gi ya sı 
türk tə fək kü rü nə da ha ya xın ol du-
ğu na gö rə bi zim onu dərk elə mə-
yi miz da ha asan dır. Mən otuz ilə 
ya xın dır ki, serb ədə biy ya tı ilə məş-
ğu lam. Serb di lin dən on lar la əsər 
tər cü mə elə mi şəm. Ey ni za man da 
fran sız ca dan “Sa də qəlb” əsə ri ni, 
por tu qal ya zı çı Jo ze Fer re y ra nın bir 
ro ma nı nı, rus ca dan on lar la əsə ri di-
li mi zə çe vir mi şəm. 

- Bi zim di li miz lə bağ lı müx tə lif 
fi  kir lər səs lə nir. Bə zi lə ri de yir, 
fi k ri ifa də et mək üçün tər cü mə 
za ma nı xey li prob lem lər ya ra nır. 
Di gər lə ri ək si nə, id dia edir ki, 
yox, di li miz ol duq ca zən gin dir. 
Mən cə, di li tən qid edən lər onu 
ki fa yət qə dər bil mə yən lər dir. Siz 
ne cə dü şü nür sü nüz?
- Mən də ikin ci fi k ri se çi rəm. 

Di li mi zin im kan la rı ol duq ca ge-
niş dir. Bu dil ol duq ca yığ cam və 
də rin mə na lı dır. Di li bil mək üçün 
xal qın için də ol maq la zım dı. Biz 
xalq dan ay rıl mı şıq. Biz ki tab di li-
ni bi li rik. Ki tab lar da isə ay rı-ay rı 
ya zı çı la rın bə zən sə lis, bə zən də 
qu ra ma di li ilə rast la şı rıq. Gənc lər 
klas sik ədə biy ya tı de yil, sa rı ədə-
biy ya tı oxu yur. Uşaq la rı mız ba ya-
ğı te le vi zi ya ve ri liş lə rin də ki apa rı-
cı lar dan eşi dir lər di li. 

- Bəs xə yal la rı mız da kı di li ne cə 
gə tir mək olar te le vi zi ya ya?
- Di lə nə za rət edən qu rum ol ma-

lı dı. Dil öl dü sə, mil lət məhv ola-
caq. Te le vi zi ya rəh bər lə ri nin vic-
dan la rı ol ma lı dı. Han sı sa ma raq 
xa ti ri nə di li mi zə xə ləl gəl mə si nə 
im kan ve ril mə mə li dir. Müm kün 
qə dər yad söz lə rin di li mi zə da xil 
ol ma sı na yol ver mək ol maz. Di li-
mi zə “OK”, “Par don” gə tir mək la-
zım de yil.

- “Ta mam” de mək olar mı “OK”-
ın ye ri nə?
- “Ta mam” da türk di lin də di. 

“Ol du” de mək olar.
- O da çox rəs mi de yil mi?
- Ba xır, sö zə har dan ya na şır san. 

Dün ya in ki şaf et dik cə söz lə bağ-
lı mə sə lə lər də bə zi çə tin lik lər 
olur. Mə sə lən, mən ney lə səm 
də, “kom pü ter” sö zü nü lek si ko-
num dan çı xara bil mə rəm. Dün-
ya nın ən zəh mət keş xalq la rın dan 
bi ri olan ya pon la rın bir prin-
si pi var. Bu, baş qa la rın-
dan müm kün olan 
hər şe yi öy-

rən mək lə bə ra bər, özü nün sa hib 
ol duq la rı nı itir mə mək, ona sa diq 
qal maq dı. Biz isə baş qa la rın dan 
gö tü rü rük, əvə zin də get dik cə özü-
mü zün kü lə ri itir mə yə baş la yı rıq. 
Bu da bi zim di li mi zin deq ra da si ya-
ya uğ ra ma sı na gə ti rib çı xa rır. 

- Uni ver si tet də ki işi niz lə ya na şı 
et di yi niz tər cü mə fə al iy yə ti niz 
si zi yo rar, yə qin.
- Əl li il di müəl lim lik fəaliy yə ti 

ilə məş ğu lam, bir də fə də ey ni dər-
si sə hə ri gün tək rar bax ma mı şam. 
Şərq şü nas lıq fa kül tə sin də klas sik 
dövr dən müasir döv rə qə dər za-
man kə si yi ni əha tə edən Ya pon 
ədə biy ya tın dan dərs de yi rəm. Nə-
zə rə alaq ki, bu ba rə də ma te rial 
de mək olar, yox dur. Axı tə lə bə lər 
kurs işi, dip lom işi ya za caq lar, se-
mestr im ta han la rı ve rə cək lər. Otu-
rub dərs proq ra mı ha zır la yı ram, 
ədə biy yat la rı araş dı rı ram. Bü tün 
bu iş lə rə rəğ mən otu rub ağır bir 
əsə rin tər cü mə si nə gi riş mək mə-
nim üçün o qə dər də asan mə sə lə 
de yil. 

- Tər cü mə ni iş ka bi ne ti niz də 
edir si niz, ev də?
- An caq ev də. Ev dən baş qa heç 

yer də iş lə yə bil mi rəm. Öz ota ğı ma 
çə kil dim sə, qa pı nı açıb mə nə çay 
da gə ti rə bil məz lər. İvo And ri çin 
əsə ri ni tər cü mə edən də trük di lin-
də ki tər cü mə ni qar şı ma qoy dum. 
Tər cü mə çi Əli Hə sən əs lən Ser bi-
ya da ya şa yan bos ni ya lı dı, son ra-
lar Tür ki yə yə kö çə rək tər cü mə işi 
ilə məş ğul ol ma ğa baş la yıb. Onun 
tər cü mə si ni çox bə yən dim. Çün ki 
ey ni mü hit də bö yü dü yü nə gö rə 

ora nın psi xo lo gi ya sı na çox yax şı 
bə ləd dir. Am ma tə bii ki, ya zı çı lıq 
qa bi liy yə ti aşa ğı dır, And riç deyil. 
Ba yaq de di yi niz sö zə gə li rəm. Bə-
zən An dri çin de di yi bir sö zü, bir 
cüm lə də ve rib. Mə ni heç tə min 
elə mə di, bu. Tə fək kür ya xın lı ğı 
ol sa da, bir sə hi fə dən üç sə hi fə çı-
xart ma q söz çü lük dən baş qa bir şey 
de yil. O tər cü mə çi bu ya xın lar da 
dün ya sı nı də yiş di. Mən onu da an-
la yı ram, is tə yir di ki, And riç de di-
yi ni tam mə na da türk oxu cu su na 
çat dır sın. Ey ni prob lem lə mən də 
qar şı la şı ram tər cü mə za ma nı. Bir 
fi k ri ya zı ram, son ra fi  kir lə şi rəm ki, 
gö rə sən, bu nu oxu cu muz an la ya 
bi lə cək mi? İs tə yi rəm, han sı sa açıq-
la ma ve rim, da ya nı ram.

- Ümu miy yət lə, bu qay da nə də-
rə cə də doğ ru dur? Tər cü mə çi 
müəl li fi n əsə ri nə “mü da xi lə” edə 
bi lər mi?
- Mən bu nu doğ ru he sab et mi-

rəm. Ni yə tər cü mə çi elə he sab et-
mə li dir ki, oxu cu zəif dir? Bəl kə 
o, mən dən də ağıl lı dır. Oxu cu ya 
hör mət elə mək la zım dır. Əsər ori-
ji nal da ol du ğu ki mi tər cü mə olun-
ma lı dır, təh lil ver mə yin tə rəf da rı 
de yi ləm. Son ra əsə rin rus di li nə 
edi lən tər cü mə si nə bax dım. Gör-
düm ki, rus ca ya tər cü mə ri ya zi he-
sab la ma də qiq li yi ilə  edi lib. Hər 
iki si slav yan di li dir, axı. Am ma bir 
prob lem var idi – bun lar türk psi xo-
lo gi ya sı nı bil mir. Tə səv vür edin ki, 
türk rus ca fi  kir lə şir. Bu cür tər cü-
mə alın maz. İvo And riç ro ma nı nın 
gö zəl li yi, ali li yi on da dır ki, o türk 
psi xo lo gi ya sı nı elə in cə lik lə ve rib 

ki, hətt  a türk ya zı çı sı be lə bu nu 
öz ya ra dı cı lı ğı bo yu edə bil mə yib. 
Bax ma ya raq ki, serb lər, yu qas lav-
lar, xor vat lar türk lə rə qar şı düş mən 
möv qe yin də olub lar, on la rı müs-
təm lə kə çi, is tis mar çı he sab edib lər, 
İvo And ri çin türk mə də niy yə ti nə 
bö yük rəğ bə ti var. Ma raq lı dır ki, 
əsər bir türk abi də si haq qın da dır.  
Dvi na üzə rin də me mar Si na nın 
sal dı ğı kör pü dün ya mə də niy yə ti-
nin mö cü zə lə rin dən bi ri dir. Əf sus-
lar ol sun ki, dün ya si ya sə tin də ki 
iki li ya naş ma onun na dir abi də lər 
si ya hı sı na düş mə si nə ma ne olub. 
Am ma And riç de yir ki, ay Av ro pa, 

ki min tik di yin dən ası lı ol ma ya-
raq, bu, na dir abi də dir.

- Bir az tər cü mə “mət bə xi”ndən 
da nı şın.
- Mən za ma nı həm türk cə yə olan, 

həm də rus ca tər cü mə ni mü qa yi sə 
edə rək tər cü mə edi rəm. Ça lı şı ram 
hər iki va riant da bu ra xı lan səhv lə-
ri öz tər cü məm də dü zəl dim. Son ra 
azər bay can ca ya da ha uy ğun for ma-
nı ta pıb ifa də edi rəm. Bu tər cü mə dən 
çox mə nim təq di qa tım dır. Bu mə nim 
üçün bir el mi iş dir. Bə zən şərh lər ve-
ri rəm sə hi fə nin aşa ğı sın da. Mə sə lən, 
“kustl yar” sö zü var, “kust li” sö zün-
dən gö tü rü lüb. Bi zim aşıq dır. Am-
ma mən onu aşıq ki mi tər cü mə edə 
bil mə rəm, o, aşıq de yil. Sa də cə, alət 
və o alət də ça la raq das tan da nı şan 
haq qın da qı sa ca mə lu mat ve ri rəm. 
Əsə rin No bel mü ka fa tı alan nəş rin də 
on sə hi fə yə ya xın türk söz lə ri nin serb 
di lin də açıq lan ma sı ve ri lib, mən bu-
nu tər cü mə də tək rar la ma ya ca ğam. 
Çün ki bu söz lə rin mə na sı nı biz bi-
li rik. Əsər də “Ka pi ya” sö zü var. Bu 
qa pı de mək di. 

- Əsə ri oxu ma mı şam, ona gö rə 
mə nə ma raq lı dı, oxu cu bu nu ne-
cə bi lə cək? Mə sə lən, ka pi ya açıl-
dı? Yə ni, qa pı açıl dı?
- Elə de yil. Kör pü nün üs tün də 

qa pı ya ox şar bir yer ti kib lər, onun 
adı nı qo yub lar Ka pi ya. Rus lar da 
onu Ka pi ya ki mi ve rib, “dver” 
ola raq tər cü mə elə mə yib lər. Bu 
bir ter mi nə çev ri lib  ar tıq. Mən o 
söz lə ri tər cü mə edən də kur siv lə 
ve ri rəm ki, oxu cu bil sin ki, bu ori-
ji nal da be lə dir. O söz lə ri ki, türk 
di lin də ol ma sı na bax ma ya raq di-
li miz də ay dın an la şıl mır, on la rın 
açıq la ma sı nı sə hi fə nin aşa ğı sın-

da ve ri rəm. Ça lış mı şam ki, mət-
ni müm kün qə dər aça bi lim, am-
ma bu tam ola raq müm kün de yil. 
Mən mət ni ve ri rəm, iza hı nı oxu cu 
özü ta pa caq. Mə gər, Fü zu li ni tam 
an la maq müm kün dür? And ric də 
fi  kir dən fi  kir do ğur, mə na lar şa-
xə lə nir. Əgər bun la rı aç sam, gə rək 
ye ni dən otu rum ro man ya zım.

Dü şü nü rəm ki, hər dil bi lən tər-
cü mə elə mə mə li dir. Ya zı çı əsər 
ya zan da han sı hiss lə ri ya şa yır sa, 
tər cü mə çi də hə min hiss lə ri ya şa-
ma lı dır. Əgər tər cü mə çi o hiss lə ri 
ya şa ya bil mir sə, tər cü mə alın ma-
ya caq. Tər cü mə çi nin ya zı çı ol ma-
sı şərt dir. Yax şı tər cü mə çi bir gün 
müt ləq özü də ya za caq.

- Siz ya zır sı nız?
- Gənc ikən şeir də ya zır dım, 

he ka yə də. Ba kı ya gə lən də Ra miz 
Röv şə nin, Sey ran Sə xa və tin əha-
tə si nə dü şən dən son ra an la dım 
ki, bu iş lər mən lik de yil. Da ha çox 
el mi- təq di qat iş lər mə ni çox cəlb 
edir. Şəx si ya ra dı cı lıq eh ti ya cı nı 
isə tər cü mə et mək lə ödə yi rəm. 
Va cib de yil ki, ha mı ya zı çı, şair ol-
sun. Bu na qey ri-cid di ya naş maq 
ol maz. Ra miz Röv şən mə nim lə 
ya şıd dı, o ada mın bü tün ya ra dı-
cı lı ğı bir ki tab dan - “Nə fəs”dən 
iba rət dir. Adam lar de yən də ki, 
otuz-əl li ki tab müəl li fi  yəm, hey-
rə tə gə lir sən. A ba lam, əl li ki tab 
yaz maq olar? 

- Andi çin əsə ri ni nə za man bi ti-
rir si niz?
- Tər cü mə yə qin ki, bir-iki aya 

ye kun la şar. Am ma bu o de mək 
de yil ki, onu mü rək kə bi qu ru ma-
mış ça pa ve rə cə yəm. Bu yay əsə rə 
ye ni dən əl gəz di rib, ilin so nu na 
təh vil ve rə cə yəm. 

- Hər gün nə qə dər tər cü mə edir-
si niz?
- Ba xır gü nə. Əgər ağır gün dür-

sə, bir-iki sə hi fə, yor ğun de yi ləm-
sə, beş-yed di sə hi fə tər cü mə edi-
rəm. Bu əsər çox yo ru cu dur. Hər 
cüm lə çə tin lik lə tər cü mə yə gə lir. 
Əsl ya zı çı odur ki, cüm lə dən bir 
sö zü çı xa ran da bü tün fi  kir da ğıl-
sın. Bu əsər də də be lə dir.  Hər söz 
nə yə sə xid mət elə yir. 
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- Ba yaq de di niz əsə rin rus və 
türk dil lə ri nə tər cü mə lə ri ori-
ji nal la mü qa yi sə edi rəm. Bu nu 
ne cə edir si niz, ab zas-ab zas mı, 
cüm lə-cüm lə mi? 
- Cüm lə-cüm lə, söz-söz ba xı ram 

hər bi ri nə. Han sı fi k ri ne cə de yib, 
mən ne cə de yə bi lə rəm. Bu na gö rə 
də çox vaxt alır. Adi tər cü mə ol say-
dı, mə nə asan gə lər di. Mən təd qi qat 
apa rı ram. Bu sa hə nin mü tə xəs si si ol-
du ğu ma gö rə, ol duq ca eh ti yat la ya-
na şı ram ki, sa bah mə nə de mə sin lər 
ki, ay Cə lil müəl lim, öm rü nü bu işə 
həsr elə mi sən, fi  lan sö zü ba şa düş-
mə mi sən. Bu mə nə çox ağır gə lər. 
Bu mə su liy yət his si ni müəl lim ki mi 
də da şı yı ram. Ya dı ma gəl mir ki, bir 

də fə də ol sun tə lə bə yə bil mə di yim 
şe yi de yim. Tə lə bə çox dur, on la rın 
əha tə si, in for ma si ya al maq im kan-
la rı da ge niş dir. Mən hər şe yi bi lə 
bil mə rəm, axı. Han sı sa sualı ve rən-
də, bə zən on la ra “bil mi rəm” de mək-
dən çə kin mi rəm. De yi rəm, göz lə yin 
evə ge də cəm, ki tab lar da, in ter net-
də bu haq da araş dı ra cam, özüm də 
qeyd lər apa rıb si zə bu haq da ge niş 
mə lu mat ve rə cəm. Bir də gö rür sən, 
əl li-alt mış tə lə bə qar şı sın da mü ha-
zi rə za ma nı han sı sa fi k ri, mə lu ma tı 
ve rən də səhv olur. Sə hər gə lib tə lə-
bə lər dən üzr is tə yib, mə lu ma tı ye ni-
lə yi rəm. Am ma mən on liə ya xın dır 
ki, döv lət te le vi zi ya sın da apar dı ğım 
ve ri liş də bu yan lış lı ğı elə mə mi şəm. 
Çün ki, sa bah ta ma şa çı dan üzr is tə-
mək im ka nım yox dur. Odur ki, hər 
kəs işi nə, sö zə eh ti yat la ya naş ma lı-
dır. Mən, axı, min lər lə in sa nın bax-
dı ğı ek ra na şou gös tər mə yə çıx ma-
mı şam. On suz da in di efi r də boş-boş 
atı lıb-dü şən lər bu funk si ya nı ki fa yət 
qə dər ye ri nə ye ti rir. Mən de mi rəm 
ki, otu raq mü tə fək kir ki mi bü tün 
gü nü fi  kir lə şək. Əy lən mək də la-
zım dır, din cəl mək də. Am ma gənc 
nəs lin ye tiş mə sin də mə su liy yət hiss 
elə mək la zım dır. Mə nim et di yim 
xır da eti na sız lıq gənc li yin hə ya tın da 
bö yük mə na da boş luq, uçu rum ola 
bi lər. Ha mı mız gi ley lə ni rik ki, güc lü, 
in tel lekt li yaş lı nəs lin ye ri nə gə lən 
nə sil zə if dir. Bi zi yax şı lar ye tiş di rib-
lər, am ma biz ye tiş dir mi rik. 

- Ədə biy ya tı mız haq qın da nə 
dü şü nür sü nüz?

- Ədə biy ya tı mız böh ran ke çi rir. 
Böh ran isə vi rus ki mi di. Ya ran ma 
sə bə bi bəl li de yil.

- Siz cə ne çə il di ədə biy ya tı mız 
böh ran ya şa yır?
- Mən cə son otuz il dir. So vet lər 

dö nə min də bi zə sər bəst dü şün mə-
yə im kan ver mir di lər. Hətt  a, audi-
to ri ya ya gi rən də bə zi ya zı çı la rın 
ad la rı nı be lə de mək ya saq edil miş-
di. Alt mış-yet mi şin ci il lər də şüur-
lar da, dü şün cə lər də bir yum şal ma 
ya ran dı və bu ədə biy yatl mı za ye-
ni nə fəs gə ti rə rək xey li ədib lə rin 
mey da na çıx ma sı na tə kan ver di: 
Əli Kə rim, Ələk bər Sa lah za də, İsa 
İs ma yıl za də, Ra miz Röv şən, Va-
qif Cəb ra yıl za də, Rüs təm Beh ru-

di, Va qif Sə mə doğ lu, Rə sul Rza... 
Get dik cə mo der nist və post mo der-
nist ədə biy yat ya ran ma ğa baş la dı. 
Am ma nə mo der nizm, nə də post-
mo der nizm ədə biy ya tı mız da tam 
və tən daş lıq qa za na bil mə di. Biz, 
hə lə ki, Um ber to Eko nun, Qab rial 
Qar si a Mar ke sin və s. tə si ri al tın da 
əsər lər ya zı rıq. Bu bir ədə bi pro ses, 
tə rəq qi ki mi çox va cib dir. Am ma 
bü növ rə siz ədə biy yat ya rat maq 
müm kün de yil. Hər şe yin bir ba za-
sı ol ma lı dır. Azər bay can post mo-
der niz mi nin öz ba za sı ol ma lı dır. 

- Bu ne cə ha zır lan ma lı dır?
- Ba yaq si zə sa da la dı ğım im-

za lar bir ba za dır, on la rın mək tə-
bi ya ra dıl ma lı dır. Iyir min ci əs rin 
əv vəl lə ri nə ba xan da gö rü rük ki, 
Cə lil Məm məd qu lu za də, Mə-
həm məd Əmin Rə sul za də, Hü-
seyn Ca vid, Mi ka yıl Müş fi q ki mi 
nə həng lər var. Iyir mi bi rin ci əs rin 
əv vəl lə ri nə ba xan da isə çə ki lə-
cək ad ta pa bil mi rəm. Yu sif Və zir 
Çə mən zə min li yə, Mir zə Ələk bər 
Sa bi rə ya xın du ra sı im za tap maq 
müm kün de yil. Ni yə biz bir əsr 
ər zin də irə li get mək dən ge ri get-
mi şik? Dün ya ədə biy ya tı mü tə-
xəs si si ki mi de yi rəm ki, bu ədə bi 
böh ran yal nız biz də de yil, bü tün 

dün ya da ge dir. Folk ner sə viy yə-
sin də dün ya ədə biy ya tın da ya zı çı 
yox dur. Hər dən har da sa, bir Eko, 
bir Züskind çı xa bi lər. Am ma 
bun lar hə lə nə He men quey dir, 
nə To mas Vulf dur, nə Dray zer-
dir, nə Cek Lon don dur. Müasir 
dün ya ədə biy ya tı da cı lız la şıb. 
In di dün ya da elə adam lar No bel 
mü ka fa tı alır lar ki, bu mü tə fək-
kir lə rin ya nın da ya zı çı de yil lər. 
Bun lar No be lə la yiq di lər sə, bəs 
o mü tə fək kir lə rə han sı mü ka fa tı 
ve rək? 

- Gənc tər cü mə çi lər han sı klas-
sik lə ri və müasir lə ri oxu ma lı dır 
ki, dil mü kəm məl ləş sin?
- Bi rin ci “Də də Qor qud”u oxu-

maq la zım dır. Di li bir qə dər ağır 
ol sa da, onun qə dər doğ ma dil 
ola bil məz. Onu müasir di li mi zə 
uy ğun laş dır dı lar. Bu, gü nah dır. 
Azər bay can folk lo ru nu, na ğıl la-
rı mı zı oxu maq la zım dır. Beş cild-
lik Azər bay can na ğıl la rı ki tab la rı 
var. Na dir ki tab lar dır. Azər bay-
can xalq mah nı la rı nı öy rən mək la-
zım dır. Sə si olan da, ol ma yan da 
özü ilə baş-ba şa qa lıb bu mah nı la-
rı züm zü mə elə mə li dir ki, es te tik 
mu si qi zöv qü for ma laş sın. In di-
ki mətn lər də la ko nik lik çox cid di 

prob lem dir.  Ata lar sö zün də iki-
üç söz lə bö yük mə na ve ri lir. Söz-
çü lü yə yol veiril mir. Tə bii ki, yal-
nız folk lor la ki fa yət lən mə mə li yik. 
Bu nun üçün Mir zə Cə li li oxu maq 
la zım dır. Onun ol duq ca gö zəl di-
li var. Mir zə Ələk bər Sa bi ri, Yu sif 
Və zir Çə mən zə min li nin ro man la-
rı nı oxu maq la zım dır. Müasir lər-
dən Fər man Kə rim za də dən, Əzi zə 
Cə fər za də dən, Yu sif Sə mə doğ lu-
dan, İsa Hü sey nov dan, İs ma yıl 
Şıx lı dan, Əli Və li yev dən, Mir Cə-
lal dan di li öy rən mək yax şı olar dı.

Son dövr lər xey li say da ta ri xi 
ro man lar ya zıl dı. Müəl lifl  ə rin ha-
mı sı dost la rım ol sa da de mə li yəm 
ki, ro man la rın heç bi ri ni cid di əsər 
say mı ram. Mən bu sa hə nin pe şə-
ka rı ki mi Val ter Skott  un, Çə mən-
zə min li nin, Or du ba di nin ta ri xi ro-
man la rın dan çı xış edi rəm. Bun la rın 
fo nun da bu əsər lər ol duq ca zə if 
gö rür. Po ez i ya da da və ziy yət be lə-
dir. Ba yaq de dim axı, gör düm ki, 
şeir ya za bil mi rəm, yaz ma dım. Hər 
kəs bu cür ya naş ma lı dır. Ba car dı ğın 
işin da lın ca get mə li sən. Bu ya xın-
lar da Şarl Bod le rin poezi ya sı nı tər-
cü mə elə mə yə baş la mı şam. Onun 
da di li ol duq ca ağır dı. Bu nu əs lin də 
Ra miz Röv şən tər cü mə elə mə li dir.

- Siz in di Ra miz müəl li mə me saj 
gön dər di niz?
- (Gü lür). Ona çox şair lər tər cü mə 

et mə yi töv siy yə elə mi şəm. Bi zim tər-
cü mə nin və ziy yə ti qə naət bəxş de yil. 
Ori ji nal dan tər cü mə edən lə rin sa yı 
art ma lı dır. Təəs süf edi rəm ki, biz də 
qə dim la tın di li ni bi lən yox dur ki, qə-
dim Ro ma ədə biy ya tı nü mu nə lə ri ni 
or ji nal dan tər cü mə edək. Mə nim çox 
sev di yim əsər Fran sua Rab le nin “Qar-
qan tua və Pan taq ruel” ro ma nı dır. O, 
on be şin ci əsr Fran sa ədə biy ya tı nın 
gör kəm li nü ma yən də si dir. O da bü tün 
öm rü bo yu bir əsər ya zıb. Ata və oğul 
haq qın da dır. Al le qo rik, sa ti rik, də rin 
ic ti mai-so sial-si ya si məz mun lu nə-
həng əsər dir. Mən bu əsə ri ədə biy ya tın 
mə hək da şı sa yı ram. Han sı əsə rin yax şı 
və ya pis əsər ol du ğu nu bil mək is tə sən, 
o əsə ri bu nun la mü qa yi sə elə. Əh məd 
Ca vad da bu əsə rin ix ti sar olun muş va-
rian tı nı rus ca dan di li mi zə çe vir miş di. 
Biz in di o əsə rin ix ti sar la, ori ji nal dan 
tər cü mə edil mə miş va rian tı nı oxu yu-
ruq. Be lə bir dövr də “Qar qan tua və 
Pan taq ruel”i tam oxu ma ma maq gü-
nah dır. Bu əsər fran sız ca dan-ori ji nal-
dan tər cü mə olun ma lı dır. Fran sa nın 
ol duq ca gör kəm li ya zı çı sı olan Ro men 
Rol la nın heç bir əsə ri di li mi zə tər cü mə 
olun ma yıb. Bü tün dün ya da məş hur 
olan bu boy da nə həng ya zı çı sı nı biz-
də hə lə də oxu ma yıb lar. Rott  er dam lı 
Eraz mın “Sə feh li yin tə ri fi ” ad lı ba la ca 
bir əsə ri var. Təx mi nən iki yuz əl li, üç 
yüz sə hi fə lik bu ro man bü töv bir ki tab-
xa na ya bə ra bər dir.

Ümid va ram ki, ye ni ya ra dı lan Azər-
bay can Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da Tər-
cü mə Mər kə zi bu sa hə də olan bü tün 
ça tış maz lıq la rı ara dan qal dı ra caq. Mər-
kə zin qı sa vaxt ər zin də gör dü yü bö yük 
iş lər bu qə naətə gəl mə yə əsas ve rir.

Feyziyyə SOLTANMURAD

“Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı Asi ya Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Cə lil Na ğı yev ca vab lan dı rır

- Cə lil müəl lim, Na zir lər Ka bi ne-
ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin 
si fa ri şi ilə İvo And ri cin “Dvi na 
üzə rin də kör pü”  ro ma nı nı serb 
di lin dən tər cü mə et di yi ni zi eşit-
dim. Bu möv zu ya har dan baş la-

- Lap əv vəl dən. Bu ya xın lar da 
Azər bay ca nın Ser bi ya da kı sə fi  ri 
El dar Hə sə no vun, ey ni za man da 
Tər cü mə Mər kə zi nin rəh bər li yi nin 
tə şəb bü sü ilə mə nə gör kəm li ya zı-
çı, No bel mü ka fat çı sı İvo And ri çin 
“Dvi na üzə rin də kör pü” ro ma nı nı 
ori ji nal dan di li mi zə tər cü mə et-
mək tək li fi  gəl di. İvo And riç tək cə 
Bal kan, Slav yan öl kə lə ri nin de yil, 
bü tün dün ya nın nə həng ya zı çı la-
rın dan bi ri dir. Onun ya ra dı cı lıq 
kri te ri ya la rı o qə dər yük sək dir ki, 
əgər No bel hə qi qə tən də bir mü-
ka fat ki mi me yar dır sa, And riç bu 
mü ka fa ta sö zün əsl mə na sın da la-
yiq dir. La kin bu tər cü mə tək li fi  
mə ni se vin dir sə də, na ra hat elə di. 
Çün ki o, mü kəm məl ya zı çı ol maq-
la bə ra bər, həm də, mü rək kəb ya zı-
çı dır. Onun dü şün cə tər zi,  ifa də 
for ma sı, fi  kir lə ri nin də rin li yi o 

dün ya da bir serb ya zı çı sı ki mi 
məş hur ol du. Am ma mü səl man, 
türk mü hi ti əsas cə hət ki mi onun 
ya ra dı cı lı ğın da ay rı ca bir is ti qa mət 
təş kil edir. Bu ba xım dan onun dü-
şün cə və ifa də tər zi, psi xo lo gi ya sı 
türk tə fək kü rü nə da ha ya xın ol du-
ğu na gö rə bi zim onu dərk elə mə-
yi miz da ha asan dır. Mən otuz ilə 

- “Ta mam” de mək olar mı “OK”-
ın ye ri nə?
- “Ta mam” da türk di lin də di. 

“Ol du” de mək olar.
- O da çox rəs mi de yil mi?
- Ba xır, sö zə har dan ya na şır san. 

Dün ya in ki şaf et dik cə söz lə bağ-
lı mə sə lə lər də bə zi çə tin lik lər 
olur. Mə sə lən, mən ney lə səm 
də, “kom pü ter” sö zü nü lek si ko-
num dan çı xara bil mə rəm. Dün-
ya nın ən zəh mət keş xalq la rın dan 
bi ri olan ya pon la rın bir prin-
si pi var. Bu, baş qa la rın-
dan müm kün olan 
hər şe yi öy-

rən mək lə bə ra bər, özü nün sa hib 

ki, hətt  a türk ya zı çı sı be lə bu nu 
öz ya ra dı cı lı ğı bo yu edə bil mə yib. 
Bax ma ya raq ki, serb lər, yu qas lav-
lar, xor vat lar türk lə rə qar şı düş mən 
möv qe yin də olub lar, on la rı müs-
təm lə kə çi, is tis mar çı he sab edib lər, 
İvo And ri çin türk mə də niy yə ti nə 
bö yük rəğ bə ti var. Ma raq lı dır ki, 
əsər bir türk abi də si haq qın da dır.  
Dvi na üzə rin də me mar Si na nın 
sal dı ğı kör pü dün ya mə də niy yə ti-
nin mö cü zə lə rin dən bi ri dir. Əf sus-
lar ol sun ki, dün ya si ya sə tin də ki 
iki li ya naş ma onun na dir abi də lər 
si ya hı sı na düş mə si nə ma ne olub. 
Am ma And riç de yir ki, ay Av ro pa, 

ki min tik di yin dən ası lı ol ma ya-
raq, bu, na dir abi də dir.

da ve ri rəm. Ça lış mı şam ki, mət-
ni müm kün qə dər aça bi lim, am-
ma bu tam ola raq müm kün de yil. 
Mən mət ni ve ri rəm, iza hı nı oxu cu 
özü ta pa caq. Mə gər, Fü zu li ni tam 
an la maq müm kün dür? And ric də 
fi  kir dən fi  kir do ğur, mə na lar şa-
xə lə nir. Əgər bun la rı aç sam, gə rək 
ye ni dən otu rum ro man ya zım.

cü mə elə mə mə li dir. Ya zı çı əsər 
ya zan da han sı hiss lə ri ya şa yır sa, 
tər cü mə çi də hə min hiss lə ri ya şa-
ma lı dır. Əgər tər cü mə çi o hiss lə ri 
ya şa ya bil mir sə, tər cü mə alın ma-
ya caq. Tər cü mə çi nin ya zı çı ol ma-
sı şərt dir. Yax şı tər cü mə çi bir gün 
müt ləq özü də ya za caq.

“Ay dın yol” qə ze ti nin sual la rı nı Asi ya Uni ver si te ti nin 
rek to ru, pro fes sor Cə lil Na ğı yev ca vab lan dı rır

- Siz in di Ra miz müəl li mə me saj 

“Yaxşı tərcüməçi bir gün 
mütləq özü də yazacaq”



14 N 13(22) 10.04.2015

Zeynəddin Əl-Cur ca ni
(Əv və li ötən sa yı mız da)

Bə zi qi da növ lə ri var ki, on la rı gün 
ər zin də bir lik də ye mək ol maz, mə sə lən 
qo ra, ay ran, turş nar və di gər tur şu lar.

Sir kə li və qo ra lı şor ba nı duz lu ba-
lıq və qa xac edil miş ət ilə ye məz lər.

Gö yər çin əti ni sa rım saq, so ğan 
və xar dal la bir lik də ye mək ol maz.

Qa xac edil miş əti sa rım saq la bi-
şir mək ol maz.

To yuq əti ni qa tıq la bi şir məz lər.
Mey və ye dik dən son ra so yuq su 

iç məz lər.
Sa rım saq və so ğa nı bir lik də ye-

məz lər.
Kü rə dən tə zə cə çı xa rıl mış qı zar-

mış ətin üs tü nü ört mək ol maz, be lə 
ki, onu ye mək zə rər li dir.

Qa nal ma və hə ca mət dən son-
ra duz lu qi da la rı ye mək kor luq və 
dəm rov xəs tə li yi nin əmə lə gəl mə si-
nə gə ti rib çı xa rır.

Mis qab da yağ lı və turş xö rək lə-
ri bi şir dik dən son ra hə min qab da 
sax la maq ol maz.

Tə zə ba lı ğı süd və tə zə pen dir lə 
ye məz lər.

At lər gə si ni qa tıq la ye mək ol maz.

Al tın cı bab su haq qın da dır
Saf su so yuq və tə miz ol ma lı dır.
İs ti ha va və su yun odun ya xın lı ğın-

da ol ma sı su ya öz tə si ri ni gös tə rir. Su-
yun tər ki bi nə heç bir şey qa tış ma sa be-
lə, bu tə sir lər on dan yan ötüş mür.

So yuq ha va və su yun so yuq mə-
kan da ol ma sı da su yun tər ki bi nə, 
elə cə də qa tı şıq sız su ya tə sir edən 
amil lər dən dir.

Qu raq lıq yer su üçün mü na sib 
de yil , be lə ki, mən bə yi ol ma yan su 
əv vəl-axır qu ru yar.

Xü su siy yə ti nə gö rə sə rin və saf 
ol ma yan su yu sə rin ləş dir mək və is-
lah et mək müm kün de yil.

Çirk lən di ril miş su yun fə sad la rı nı 
dəf et mək müm kün dür.

Di gər su la ra nis bə tən ya ğış su yu 
da ha çox sə rin lik gə ti rir.

Qış ya ğı şı yay ya ğı şın dan tə miz 
və saf dır. Qış da gü nəş is ti si zəif 
ol du ğu üçün gü nəş şüala rı bu lud-
la rın ara sın dan ke çə bil mir və su 
bu xa rın da toz ya ran mır.

Yay ya ğı şı onun ək si ni təş kil edir.
Yaz ya ğı şın da sa da la nan xü su-

siy yət lə rin bə zi si aş kar olu na bi lər.
Ya ğış su yu yum şaq olur. La kin be lə 

yum şaq lı ğın və rü tu bə tin çox lu ğun-
dan tez bir za man da üfu nət qo xu yar.

Be lə su qay na dıl dıq da bir müd-
dət tə zə qa lıb kor lan mır.

Buz lu su ilə tə miz qar su yu nun ara-
sın da fərq yox dur. On lar su ya qa tıl-
dıq da onu sə rin ləş di rir. Çox so yuq su 
si nir lə rə və oy naq la ra zə rər dir.

Də niz su yu və duz lu su in sa nı 
arıq la dır.

So yuq və rü tu bət li xəs tə lik lə rə, 
po daq ra xəs tə li yi nə (bə dən də mad-
də lər  mü ba di lə si nin po zul ma sı 
nə ti cə sin də əmə lə gə lən oy naq xəs-
tə li yi), qı col ma ya, şiş və ifl  ic xəs tə li-
yi nə, in şaal lah, xe yir edər.

Bun dan baş qa, ya ra və çi ban la rı 
Al la hın kö mək li yi ilə sa ğal dar.

Adi şi rin su ya duz qa tı lıb qay nat-
sa lar, də niz su yu ki mi xe yir li olar.

Duz lu su yu iç mək qa nı çü rü dür, 
qa şın ma ya ra dır.

O hətt  a is ha la sə bəb olar bi lər və 
bə də nin tə biəti ni qu ru dar.

Acı su is hal gə ti rər.
Bu la nıq su qə biz lik ya ra dar, si dik 

ki sə sin də da şın əmə lə gəl mə si nə 
sə bəb olar.

İs ti su təam la rı mə də yə ötü rür 
və ürək yan ğı sı nı kə sir.

So yuq su sağ lam bə də nə xe yir dir.
İs ti su mə də də ki qi da nın həz mi-

nə kö mək edir, ürək üçün sə rin ha-
va nı əvəz edir, bə dən üzv lə ri nin və 
qa nın tə miz li yi nin qo ru yub sax la-
yır, on la rın rü tu bət lən di ril mə si və 
so yu dul ma sı, hə ra rə tin və bu xar la-
rın tə miz lən mə si, elə cə də üfu nə tin 
dəf olun ma sı nı tə min edir.

Cod su ya gəl dik də, əgər onu 
isit sə lər, ye li dəf edər, qa rın san cı-
sı na qar şı xe yir dir.

Su suz lu ğu ya tır dır, mə də ni tə miz-
lə yir. Al la hın kö mək li yi ilə so yuq-
dəy mə, göz xəs tə li yi və qa ra söv da 
mən şə li xəs tə lik lə rə fay da gə ti rər.

Axar su yun xü su siy yət lə ri kəh-
riz və arx su yun dan fərq lən mir.

Dur ğun su ağac la rın ara sın da və 
qa mış lıq da olur və çox key fi y yət-
siz sa yı lır.

O, da la ğın şiş mə si nə sə bəb olur 
və ba ğır sa ğa zi yan dır.

Və olur ki, pis şi şin əmə lə gəl mə-
si nə sə bəb olur. Tər ki bi pis ləş miş 
su la rı is lah edib ya rar lı et mə yin ən 
asan və yax şı üsu lu ona tə miz tor-
paq qa tıb süz mək dir.

Qa tı su yu süd və ya şə rab la, 
duz lu su yu isə sir kə və ya is kən cə-
bi ilə is lah edər lər.

Əgər su qə biz lik ya ra dar sa, hə-
min su ya 1 dir həm xər nub və ye-
mi şan qa tıb, bir gün sax la yar lar ki, 
onun zə rə ri dəf olun sun və son ra 
şə rab la içər lər ki, or qa niz min tə-
biəti yum şal sın.

Acı su yu yağ lı və şi rin şey lər lə 
is lah edər lər.

Bu la nıq su yun ça rə si süd dür.
Bü tün su la rın pad zəh ri so ğan-

dır, xü su si lə sir kə ilə qa tıl mış so-
ğan da ha fay da lı dır.

Dur ğun su yun ça rə si yox dur.
Qu raq lıq yer lər də sə rin su iç mək 

la zım dır.
İs ti yer lər də su yu sir kə ilə iç mək 

məs lə hət dir.
Təamın üs tün dən dər hal su iç-

məz lər.
Su suz lu ğa tab gə tir mə yən və su 

iç mə yə adət edən adam lar bir az 
so yuq su içə bi lər lər.

Sə rin su su suz lu ğun qar şı sı nı 
da ha yax şı alır.

Su suz lu ğa tab gə tir mək bə də nin 
so yu dul ma sı na və rü tu bət lən mə si-
nə xe yir dir, la kin tünd mə zac adam-
la ra zi yan dır.

Ac qa rı na su iç məz lər. Su suz lu ğa 
dö züm süz in san lar su yu şə rab la iç-
sə lər, zə rə ri da ha az olar.

Be lə qa rı şı ğı qış da iç sə lər, bə də ni 
isi dər.

Yay vax tı bərk su sa ma hal la rı ol ma-
dıq da, ge cə yu xu dan oya nıb so yuq su 
iç mək zi yan dır. La kin bu nun tünd mə-
zac adam la ra o qə dər də zə rə ri yox dur.

Ye mək dən son ra su suz lu ğa tab 
gə tir mə yən in san lar su yu qur tum-
qur tum iç mə li, bir müd dət ağız da 
sax la yıb son ra ud ma lı dır lar.

Be lə lik lə, su suz lu ğun qar şı sı alı-
nar və ürək yan ğı sı tö rə dən mad də-
lər həll olu nar.

Əgər in san ya lan çı su suz lu ğa 
döz mə yib su iç sə, ürək yan ğı sı da-
ha da şid dət lə nər və bu nun qar şı-
sı nı al maq üçün bad yan to xu mu və 
onun su yu nu iç mək la zım dır. Nə ti-
cə də su suz luq dəf olu nar.

Yed din ci bab şə rab lar 
haq qın da dır

İs lam di nin də şə ra bın ha ram və 
qa da ğan buy rul ma sı na, on dan is-
ti fa də et mə yin bö yük gü nah lar dan 
bi ri sa yıl ma sı na bax ma ya raq, baş-
qa din lər də şə rab iç mə yə izn ve ri-
lir və ay rı-ay rı müali cə lər za ma nı 
ona eh ti yac ol du ğun dan,  şə ra bın 
is ti fa də si nə xü su si şərt lər lə ica zə 
var.

Bu ki tab da şə ra bın xey ri və zə-
rə ri haq qın da da mə lu mat ve ri lir.

Bə zi in san lar şə ra bı həzz üçün 
içir lər.

Tib bi nöq te yi-nə zər dən şə ra bın 
xe yir li və zə rər li xü su siy yət lə ri ni 
açıq la maq la zım dır.

Şə rab o za man xe yir li olur ki, 
onun mə za cı və hə ra rə ti  hə min 
şə ra bı içən in sa nın mə za cı və tə bii 
hə ra rə ti nə mü na sib ol sun. Yal nız 
öz tə bii mə za cı na uy ğun hə ra rə tə 
ma lik in san lar güm rah olur lar.

Nə ti cə də təam lar yax şı həzm 
olu nur, xılt lar ye ti şir və təd ri cən 
on la rın bə zi si si dik və tə ri, bə zi si 
isə sif raq va si tə si lə dəf olu nur.

Məhz bu na gö rə də, şə rab iç mə-
yə adət edən in san lar on dan im ti-
na et sə lər, qə bul et dik lə ri qi da pis 
həzm olu nar, tə bii hə rə kət lə ri zəif-
lə yər, güc dən-qüv vət dən dü şər.

İs hal, si dik və qus ma va si tə siy-
lə dəf ol ma yan və bə dən də qa lan 
xılt lar müx tə lif xəs tə lik lər tö rə dir.

Şə ra bın di gər bir xey ri on dan 
iba rət dir ki, üzün rən gi ni gö zəl-
ləş di rir, ru hu və bə də ni möh kəm-
lən di rir və da mar la rı pis xılt lar dan 
yu yub tə miz lə yir, kəs kin su sa ma-
nın qar şı sı nı alır, san cı və qə biz li yi 
ara dan qal dı rır, da mar la rı ge niş-
lən di rir və qə bul edil miş qi da nı 
bü tün bə də nə ya yır.

Bun dan əla və, şə rab in sa nı kö-
kəl dir, şi rin yu xu gə ti rir. Əq rəb 
çal mış in san la ra da xe yir dir, tir yaq 
ki mi pad zəhr tə si ri gös tə rir və bə-
də ni isi dir.

La kin bu mən fəəti şə ra bı vax tın da 
və qə də rin də içən adam lar gö rə bi lər.

Şə ra bın di gər bir xey ri odur ki, 
bə də nin tə bii hə ra rə ti ni qo ru yur 
və bər pa edir.

Şə ra bı tək hal da iç mək məs lə hət 
de yil. Şə ra bı tək iç dik də, tə bii hə-
ra rət ya nan atə şə bən zə yər. Atə şə 
da ha çox odun at san, da ha güc lü 
alov la nar, son ra isə ya vaş-ya vaş 
sö nər. Ye mək siz içi lən şə ra bın tə si-
ri tez ke çib- ge dər.

Şə ra bın həd siz içil mə si qə fi l ölü-
mə sə bəb ola bi lər, çün ki şə rab 
qa na tez nü fuz edir və onu çox 
iç dik də bü tün da mar lar və bə dən 
üzv lə ri, yə ni qa ra ci yər, ba ğır saq 
və ürək tı xa nır və ru hun kö mək çi-
si olan ha va ke çə bil mir. (Bu möv-
zu “Zə xi re” ki ta bın da da ha ət rafl  ı 
şərh olun ub.)

Şə rab iç mə yin zə rər li xü su siy-
yət lə ri on dan iba rət dir ki, qa ra 
söv da, ko ra ze hin lik  xəs tə lik lə ri, 
qə fi l özü nə qa pan ma ha lı nın əmə-
lə gəl mə si nə sə bəb olur, gör mə qa-
bi liy yə ti ni zəifl  ə dir, in sa nın ağ lı nı 
küt ləş di rir, qüv və ti ni aşa ğı sa lır, 
nəf sa ni və cis ma ni dər ket mə lə-
rin qar şı sı nı alır, si nir və oy naq-
la rı zəifl  ə dir, yu xu da  sək sən mə, 
həm çi nin ye rin də do nub qal ma, 
çaş qın lıq, tit rə mə, ifl  ic, nit qin tu-
tul ma sı, qı col ma, sa yıq la ma və 
qa ra bas ma xəs tə li yi, tit rə mə, hiss-
lə rin küt ləş mə si, şiş lə rin əmə lə 
gəl mə si və di gər hal la rın baş ver-
mə si nə sə bəb olur. (Be lə xəs tə lik lə-
rin əmə lə gəl mə sə bəb lə ri “Zə xi re” 
ki ta bın da təs vir edilib.)

Bə zi in san lar şə ra bı bö yük qə-
dəh lər də iç sə lər be lə, gec məst 
olur lar, çün ki be lə hal da on la rın 
mə də si və qa ra ci yə ri isin məz. Be lə 
ki, bö yük qə dəh lər də şə rab asan-
lıq la bu xar la nır, bu na gö rə də be-
yi nə nü fuz et mir və gec məst edir. 

Ki çik qə dəh lər də isə şə rab gec 
bu xar la nır və be lə lik lə be yi nə tez 
nü fuz edə rək in sa nı məst edir.

Bu nu bil mək la zım dır ki, tünd-
mə zac in san la ra du ru ağ şə rab da-
ha mü na sib dir.

Tünd şə ra ba xır da lan mış qu ru 
mey və tök dük də du ru lar.

Qa tıl mış şə rab yaş lı və du ru mə-
zac lı adam la ra da ha mü na sib dir.

Ye mək dən əv vəl bə zən qa ra şə-
rab içir lər. Onun hə ra rə ti qı zı lı 
rəng li şə ra bın hə ra rə tin dən az dır. 
Açıq- qır mı zı rəng li şə ra bın hə ra rə-
ti isə da ha da az dır.

(Ardı gələn sayımızda)
Tər cü mə edən:

Zem fi  ra MƏM MƏ DO VA

Xəfi-Əlayi
(Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi)

Zeynəddin Əl-Cur ca ni

Xəfi-ƏlayiXəfi-ƏlayiXəfi-Əlayi

Qə dim vaxt lar dan in san lar ay rı-ay rı bit ki lə rin xü su siy yət lə ri nə bə ləd ol muş, on la rın kö mə yi ilə 
tu tul duq la rı azar lar dan xi las ol ma ğa ça lış mış lar.
İl lər, əsr lər öt dük cə, xalq tə ba bə ti ilə məş ğul olan mü tə xəs sis lər ye tiş di və ya zı mə də niy yə ti 
or ta ya çıx dıq dan son ra tə ba bə tin təc rü bə lə ri qə lə mə alın dı.

Müx tə lif müali cə üsul la rı na həsr edil miş əsər lər yü zil lik lər bo yun ca ka tib və xətt  at lar tə rə fi n dən kö çü-
rü lür və ki tab xa na lar da sax la nı lır dı.
Tə ba bət sa hə sin də ya zıl mış ri sa lə lər di gər xalq la rın dil lə ri nə tər cü mə edi lir və be lə lik lə, tə ba bət ba rə-
də ki bi lik lər zən gin lə şir di.
Or ta əsr lər də tə ba bə tə aid çox say lı də yər li əsər lər ya zı lıb.
On lar ay rı-ay rı xəs tə lik lər, on la rın əla mət lə ri və müali cə üsul la rı, in san bə də ni nin xü su siy yət lə ri, dər man-
lar, əd viy yə lər, sürt mə məl həm lə ri, ot lar, mey və lər, tə bib lə rə ve ri lən məs lə hət lər dən iba rət idi.
Azər bay can Mil li Elm lər Aka de mi ya sı Mə həm məd Fü zu li adı na Əl yaz ma lar İns ti tu tun da el min müx tə lif 
sa hə lə ri ni əha tə edən əl yaz ma lar ara sın da tə ba bə tə həsr edil miş çox lu say da abi də lər qo ru nub sax la nı lır.
On la rın ara sın da Zey nəd din bin Əbu İb ra him İs mail ibn Hə sən ibn Əh məd ibn Mə həm məd Əl-Hü sey ni 
Əl-Cur ca ni nin “Xə fi -əla yi” (“Xəs tə lik lər və on la rın müali cə si nin müx tə sər şər hi”) əsə ri xü su si yer tu tur.
Qeyd et mək la zım dır ki, Cur ca ni öz vax tı nın ta nın mış və müd rik şəx siy yət lə rin dən ol ub. Mən bə lə rin 
ver di yi çox say lı mə lu mat la ra gö rə, ol duq ca sa vad lı və də rin el mi bi li yə ma lik olan Zey nəd din Əl-Cur-
ca ni ərəb və fars dil lə ri ni mü kəm məl bi lib, dün ya nın bir çox alim  və tə bib lə ri nin əsər lə ri ilə ya xın dan 
ta nış ol ub.
Tib bi də rin dən bi lən Cur ca ni dər man lar ha zır la yır, xəs tə lə ri müali cə edir di.
Müasir tibb el mi nin yük sək sə viy yə də in ki şaf et di yi bir za man da xəs tə lik lə rin tə bii bit ki lər lə müali cə-
si nə xü su si diq qət ye ti ri lir.
Be lə bir za man da “Xə fi -əla yi” ki mi əl yaz ma la rın əsas lı öy rə nil mə si nə eh ti yac ar tır.
Odur ki, qə dim və zən gin keç mi şi olan tibb ta ri xi ni öy rə nib, gə lə cək nəs lə çat dır maq bi zim mü qəd dəs 
bor cu muz dur.
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Təm sil ədə biy yat da ge niş ya yıl mış 
sa ti rik janr dır. Məş hur ya zı çı la rın 
bir ço xu təm sil jan rı na mü ra ciət 
edə rək, dövr lə rin də ki prob lem lə-

ri in san la ra hey van la rın di li ilə çat dı rıb lar. 
Jan rın tə mə li ni era mız dan əv vəl ya şa mış 
yu nan ədi bi Ezop qo yub. Bun dan baş qa 
Av ro pa nın bir çox məş hur təm sil çi lə rin-
dən az müd dət də bö yük şöh rət qa za nan 
fran sız Müs yo Jan La fo ni, məş hur rus sa-
ti ri ki Krı lo vun ad la rı nı çək mək olar.
Şərq ədə biy ya tın da - türk, ərəb və fars 
dil lə rin də də çox lu məş hur təm sil lər 
ya zı lıb.
Azər bay ca nın ta ri xi şəx siy yət lə rin dən 
Mə həm məd Əmin Rə sul za də nin də bu 
janr da xey li ma raq lı əsər lə ri və tər cü mə-
lə ri var. O, İran da ya şa dı ğı za man təm-
sil lə rin dən bir his sə si ni öl kə nin “İra ni 
növ” qə ze tin də çap et di rib. Baş qa bir 
qə zet isə “İra ni nov”ün bu ad dı mı nı 
tən qid edib. Hə min qə zet be lə he sab 
edib ki, gu ya çap olu nan təm sil lər də 
İra nı hey van xa na ya bən zə di lib. “İra ni 
növ” isə bu ad dı mın həm kar la rı tə rə fin-
dən düz gün ba şa dü şül mə di yi nə gö rə 
“yə qin, on la rın İbn Mü qəf fa nın “Kə li lə 
və Dim nə”, Ən va ri Sü hey lin “Mən ti qül-
hi mar”, Və ra mi nin “Mərz ban na mə si”, 
İbn Ərəb Şa hin “Mü fa ka hə tüz-zü rə fa”, 
Übeyd Za ka ni nin “Muş və qor be”, Mə-
həm məd ba ğır Xal xa li nin “Sə lə biy yə”si 
və baş qa la rın dan xə bər lə ri yox dur”, - 
de yə rək təəs sü fü nü bil di rib.
M.Ə.Rə sul za də rus sa ti ri ki İvan Krı lo vun 
bir çox əsər lə ri ni Azər bay can di li nə tər-
cü mə edib. Hə min tər cü mə lər dən bi ri də 
oxu cu la ra təq dim et di yi miz, “Hey van la-
rın kon ser ti” təm si li dir (“Kon sert”).

İ.A.KRILOV

  “Bir gün ayı, eş şək, ke çi və mey mun 
bir ye rə top la şıb kon sert ver mək qə-
ra rı na gəl di lər. Hə rə si əli nə bir mu si qi 
alə ti alıb, sı ra ya dü zü lüb çal ma ğa baş-
la dı lar. Nə qə dər ça lış sa lar da gör dü-
lər bir şey çıx mır. Çün ki bi ri o bi ri nə 
uy ğun gəl mə yən səs çı xa rır dı lar. Bu nu 
gö rən eş şək de di: dost lar biz pis dü-
zül mü şük, ye ri mi zi də yi şək. Sən, ey 
ayı, qalx mə nim qar şım da otur. Ke çi 
ilə mey mun da üz-üzə otur sun lar.

Be lə dü zü lüb çal dı lar, is tə dik lə ri ahəng 
və mu si qi alın ma dı. Bu də fə ayı nın tək li-
fi  ilə döv rə vu rub otur du lar. Çal dı lar, bir 
şey çıx ma dı. Mey mu nun tək li fi  nə gö rə, 
mu si qi alət lə ri ni də yiş di lər. Ka man ça nı 
eş şək gö tür dü, ta rı da mey mu na ver di lər, 
ayı ilə ke çi ney ilə san tu ru də yiş di lər, bü-
tün səy və hə vəs lə çal dı lar, gör dü lər ye nə 
də heç nə alın mır.

On lar ye nə bir də yi şik lik fi k rin də ol-
duq la rı za man bül bül otur du ğu ağa cın 
bu da ğın dan bu ağıl sız hey van la rın mə-
na sız səy lə ri nə qəh qə hə çə kə-çə kə ta ma şa 
edir di. Bül bül ağac dan aşa ğı dü şüb on la-
ra de di: 

- Əziz dost lar, heç zəh mət çək mə yin, 
siz kon sert ve rə bil məz si niz. Çün ki kon-
sert ver mək üçün mu si qi yad da şı, in cə 
duy ğu və mu si qi bi li yi la zım dır. O da siz-
də yox dur!

M.Ə.RƏ SUL ZA DƏ
“İra ni-nov”

NİŞ, N213, 25 may 1910

Hey van la rın 
kon ser ti

Üze yir HA CI BƏ YOV

Ədə biy yat da tər cü mə-
nin möv cud ol du ğu 
hər kə sə mə lum dur. 
Hər mil lə tin mil li ori-

ji nal ədə biy ya tı ol du ğu ki mi, 
sair mil lət lə rin ədə biy ya tın dan 
tər cü mə edil miş əsər lər də az-
çox var dır. 

Fə qət mu si qi ədə biy ya tı nın 
tər cü mə si in di yə qə dər gö rül-
mə miş bir şey dir. Bu nun  da 
baş lı ca sə bə bi bu dur ki, Av ro pa 
mil lət lə ri nin mu si qi lə ri sis tem 
cə hə tin dən müş tə rək əsas üzə ri-
nə müs tə nid dir. Mə sə lən, al man 
mil lə ti nin mu si qi si mil li ko lo-
rit cə ital yan mu si qi sin dən nə 
qə dər təf riq edi lir sə də, iki si nin 
də əsa sı ma jor və mi nor qam ma-
lar dır. Bu ra da mu si qi ədə biy ya-
tın da tər cü mə əvə zi nə möv cud 
olan şey lər bun lar dır. 

  Təb dil —  yə ni bir kə sin yaz-
mış ol du ğu mu si qi əsə ri nin 
möv zu su nu iq ti bas edib o 
möv zu üzə rin də baş qa bir 
for ma da mu si qi əsə ri yaz-
maq. 

  Transk rip si ya —  yə ni bir 
bəs tə ka rın mu si qi əsə ri ni 
gö tü rüb üzə ri nə bir çox şey-
lər ar tır maq, müx tə lif va-
riasi ya la ra sal maq və sairə. 

  Trans par si ya —  yə ni bir mu-
si qi əsə ri ni bir qam ma dan 
di gər bir qam ma ya ke çir mək; 
mə sə lən: «do» ma jor na min-
də ya zıl mış bir əsə ri «sol» 
ma jo ra ke çir mək və sairə. 

  Tə si ri ni də yiş mək —  yə ni 
ma jor qam ma lar üzə rin də 
ya zıl mış bir əsə ri ey ni ilə bir 
ad lı mi nor qam ma ya ke çir-
mək. 

Fə qət bun la rın heç bi ri tər cü-
mə de yil dir. Tər cü mə ha sil ol-
maq üçün əsas lar baş qa ol ma lı-
dır. 

Qərb mu si qi əsa sın dan qey-
ri-olan lar dan ən üm də si Şərq 
mu si qi si əsa sı dır. Boy lə ol du ğu 
su rət də Qərb mu si qi si əsa sı üzə-
rin də ya zıl mış olan bir mu si qi 
əsə ri ni, for ma sı nı və ide ya sı nı 
da sax la maq şər ti lə Şərq mu si-
qi si əsa sı na çe vir sək, zən nim cə, 
əsil tər cü mə dən an la şı lan məq-
səd ha sil olar. 

Ədə biy yat da tər cü mə çi nin bi-
rin ci məq sə di baş qa bir dil də ya-
zıl mış əsə ri öz di li nə çe vir mək lə 
ey ni əsə ri öz di lin də da nı şan la-
rın an la ya ca ğı bir ha la sal maq-
dır. 

Mu si qi tər cü mə si də boy lə ol-
ma lı dır. Yə ni an la şıl ma yan Qərb 
mu si qi par ça sı nı Şərq mu si qi si-
nə tər cü mə ilə şərq li lə rin an la ya-
ca ğı bir ha la sal maq1. 

Ədə biy yat da tər cü mə nin əv-
və la, ədə bi, sa ni yən, əs li nin ide-
ya sı nı ta ma mi lə şərh edə cək də-
rə cə də mü kəm məl ol ma ğı üm də 
şərt lər dən sa yı lan ki mi mu si qi 
tər cü mə sin də də bu şərt lə rə 
riayət olun ma lı dır. 

İş tə bu tər cü mə ide ya sı əsa sən 
qə bul edi lib və yol la rı da ət rafl  ı 
öy rə nil dik dən son ra qövl dən fe-
lə ke çi ri lər sə, Şərq mu si qi si nin 
göz lə nil mə yən bir su rət də sü-
rət lə tə rəq qi et mə si nə sə bəb 
olar. 

Qərb mu si qi si nin min il 
ər zin də tə rəq qi lər gö-
rüb bu gün kü də rə-
cə yə çat mış olan 
for ma la rı için də 
məs tur olan ide-
ya sı ilə bə ra bər 
Şərq mu si qi si-
nə ke çi ril mək-
lə, qə dim dən 

bə ri tə rəq qi siz qal mış olan Şərq 
mu si qi si hə ya tın da ge niş bir tə-
rəq qi in qi la bı əmə lə gə ti rə bi lər 
və Şərq mu si qi si nin gə lə cək də 
ümu ma ləm mu si qi sə nə ti sa hə-
sin də bö yük bir rol oy na ya ca ğı-
na sə bəb olar.

Di gər tə rəf dən, şərq li lər Qərb 
mu si qi si ədə biy ya tın da möv cud 
olan müx tə lif ide ya la rın ən vai-
təəs sü rat və his siy ya tı nı an la-
ma ğa öy rə ni şər. 

İn san an la ma dı ğı bir di li eşi-
dər kən bir növ sı xın tı çək di yi ki-
mi, mə ca zi bir li san hök mün də 
olan mu si qi ni də xi an la ma dıq da 
əsə bi bir ha la dü şür. 

Qərb mu si qi si nin ən də rin 
mə na lı par ça la rı nı şərq əh li 
ba şa düş mə di yin dən o gö zəl 
sə nət nü mu nə si nə qar şı nif rət 

iz har edir və bu hiss hər bir 
si nif də mü şa hi də olu nur. 
İs tər elm sa hi bi ol sun lar, 
is tər ol ma sın lar Şərq əh-
li öz mu si qi lə ri nə o qə dər 

alış mış lar ki, onu an la maq 
və hiss et mək üçün nə zə ri və 

əmə li cə hət lə ri ni öy rən mə yə 
heç də eh ti yac yox dur. Hal bu ki 

Qərb mu si qi si ni an-
la maq üçün sə nə-

lər cə onu din lə mək dən əla və 
nə zə ri cə hət lə ri ni də xi öy rən-
mək la zım dır. 

Av ro pa bəs tə kar la rın dan məş-
hur De li bin «Lak me» adın da kı 
ope ra sı möv zu su nun şərq hə-
ya tın dan gö tü rül müş ol ma sı na 
və söz lə ri nin də bi zim di li mi zə 
tər cü mə edil mə si nə bax ma ya-
raq ca maatı mız tə rə fi n dən an-
la şıl ma dı2. Çün ki ikin ci plan da 
olan və za tən ope ra da bir qə dər 

əhə miy yə ti ol ma yan qof tə si tər-
cü mə edil miş ol du ğu hal da, bi-
rin ci də rə cə də əhə miy yə ti olan 
bəs tə si, yə ni mu si qi cə hə ti tər cü-
mə edil mə miş di. 

Mu si qi tər cü mə si nin yol la rı nı 
tə yin, yə ni ne cə tər cü mə edil-
mək qay da la rı nı təs bit və zəbt 
et mək həm Qərb və həm də Şərq 
mu si qi si nin qə vaidi nə ka ma lın-
ca va qif olan la rın işi ol maq dan 
əla və, boy lə bir məş ğu liy yə ti 
mu si qi dərs lə ri qis min də ola raq 
mu si qi mək təb lə ri nə də xi ke çi-
rib şa gird lə ri bu yol da öy rət mə-
li dir. 

Bu növ məş ğə lə yu xa rı da zikr 
edi lən fay da lar dan əla və Şərq və 
Qərb mu si qi si üs lu bu nu müəy-
yən su rət də şa gird lə rə aş kar 
et mək lə, Şərq mu si qi si ni Qərb 
mu si qi si nin bir çox bi məz mun 
vals la rı, ma çiç lə ri3 və sair dans-
la rı nın sui-tə si rin dən uzaq sax-
lar.

1. Bu yol da ax ta rış lar apa ran bəs-
tə kar o za man bir sı ra dərs lik lər 
ya rat mış dır ki, bun lar dan bi ri 
«Qa non tip li tex ni ki məş ğə lə-
lər», di gə ri isə «Du lo vun re per-
tuarı»n dan gö tü rül müş və tar 
üçün ye ni dən iş lə nil miş on məş-
ğə lə dir. 

2.Azər bay can di li nə tər cü mə edil-
miş Leo De li bin (1836—1891) 
«Lak me» ope ra sı 1924-cü il də 
rus akt yor la rı nın iş ti ra kı ilə 
Ba kı da ta ma şa ya qo yul muş du. 
Ta ma şa bir sı ra sə bəb lə rə gö rə 
mü vəff  ə qiy yət qa zan ma mış dı. 
Bu sə bəb lər dən bi ri də ifa çı la rın 
Lak me ro lun da ci xış et miş Şöv-
kət xa nım Məm mə do va dan baş-
qa Azər bay can di li ni bil mə mə si 
ol muş du.

3. Ma çiç lə ri - marş la rı
«Maarif və mə də niy yət»

jur na lı  (1926)

Qərb mu si qi əsa sın dan qey-
ri-olan lar dan ən üm də si Şərq 
mu si qi si əsa sı dır. Boy lə ol du ğu 
su rət də Qərb mu si qi si əsa sı üzə-
rin də ya zıl mış olan bir mu si qi 
əsə ri ni, for ma sı nı və ide ya sı nı 
da sax la maq şər ti lə Şərq mu si-
qi si əsa sı na çe vir sək, zən nim cə, 
əsil tər cü mə dən an la şı lan məq-
səd ha sil olar. 

öy rə nil dik dən son ra qövl dən fe-
lə ke çi ri lər sə, Şərq mu si qi si nin 
göz lə nil mə yən bir su rət də sü-
rət lə tə rəq qi et mə si nə sə bəb 
olar. 

Qərb mu si qi si nin min il 
ər zin də tə rəq qi lər gö-
rüb bu gün kü də rə-
cə yə çat mış olan 
for ma la rı için də 
məs tur olan ide-
ya sı ilə bə ra bər 
Şərq mu si qi si-
nə ke çi ril mək-
lə, qə dim dən 

iz har edir və bu hiss hər bir 
si nif də mü şa hi də olu nur. 
İs tər elm sa hi bi ol sun lar, 
is tər ol ma sın lar Şərq əh-
li öz mu si qi lə ri nə o qə dər 

alış mış lar ki, onu an la maq 
və hiss et mək üçün nə zə ri və 

əmə li cə hət lə ri ni öy rən mə yə 
heç də eh ti yac yox dur. Hal bu ki 

Qərb mu si qi si ni an-
la maq üçün sə nə-

Musiqidə tərcümə



Ceyms COYS

O, pən cə rə nin önün də 
otu rub, kü çə də ax şa-
mın ne cə düş dü yü nü 
seyr edir di. Ba şı pən-

cə rə nin pər də si nə to xu nur du, 
bu run pər lə ri toz lu kre to nun qo-
xu suy la dol muş du. Yor ğun idi.

Kü çə dən bir ne çə adam ke-
çib-get di. So nun cu ev də ya şa-
yan qon şu su öz evi nə doğ ru 
ad dım la yır dı. Onun sə ki də taq-
qıl da yan, son ra isə ye ni qır mı zı 
ev lə rin qar şı sın da kı kö mür kü-
lü tö kül müş yol da xır çıl da yan 
ad dım səs lə ri eşi dil di. Ha çan sa 
ora lar açıq lıq idi, adə tən ax şam-
lar ora da qon şu la rın uşaq la rı ilə 
əy lə nər di lər. Son ra lar Bel fast-
dan olan bi ri si hə min sa hə ni 
alıb, ora da ev lər tik dir di. Bu ev-
lər on la rın kı ki mi ki çik, qəh və-
yi rəng də de yil di, kər pic dən ti-
kil miş, pa rıl da yan dam la rı olan 
gö zəl ev lər idi. Mə həl lə uşaq la rı: 
Di vayn lar, Uoters lər, Dunn lar, 
ba la ca şi kəst Georq, o, onun ba-
cı la rı və qar daş la rı bir lik də bu 
açıq lıq da oy na yar dı lar. Er nest 
heç vaxt on la ra qo şul mur du, o 
ar tıq bö yü müş dü. 

Adə tən ata sı çaq qal ga va lı sı 
çu bu ğuy la on la rı pə rən-pə rən 
sa lır dı. Tez-tez ke şik də da ya nan 
Georq ata sı nın ya xın laş dı ğı nı 
gö rən ki mi on la ra xə bər ve rir di. 
Bu na bax ma ya raq on lar öz lə ri ni 
xoş bəxt hiss edir di lər. On da ata-
sı in di ki ki mi tünd mə caz de yil-
di, ana sı da hə yat day dı. Bü tün 
bun lar çox dan olub-ke çib, ar tıq 
qar daş-ba cı la rı bö yü yüb lər, ana-
sı hə yat la vi da la şıb. Tiz zi Dunn 
da ölüb, Uoters lər isə İn gil tə rə yə 
qa yı dıb lar. Hər şey də yi şib. İn-
di o da çı xıb get mə yə, di gər lə ri 
ki mi, öz evi ni tərk et mə yə ha zır-
la şır.

Ev! O, ota ğa göz gəz dir di, bü-
tün ta nış əş ya la rı bir-bir göz dən 
ke çir di. Uzun il lər bo yu bu əş ya-
la rı si lib-tə miz lə miş, hər də fə də 
özü nə sual ver miş di ki, bu qə dər 
toz bun la rın üs tün də ne cə ya ra-
nır? Ola bil sin, gö zü öy rəş di yi 
bu ta nış əş ya la rı bir da ha gör-
mə yə cək. On lar sız hə ya tı nı tə-
səv vür et mir di, am ma bü tün bu 
il lər ər zin də di var da, sı nıq dis-
har mo ni ya nın yu xa rı sın da, Mü-
qəd dəs Mar qa ret Me ri Ale ko ka 
ün van lan mış vəd lər dən iba rət 
rəng li mət nin ya nın da sa ra lıb-
so lux muş şək li ası lan ke şi şin 
adı nı öy rə nə bil mə miş di. Ke şiş 
onun ata sı nın mək təb yol da şı və 
dos tu ol muş du. Hər də fə qo naq-
la ra şək li gös tə rər kən ata sı elə-
be lə əla və edər di:

«İn di o, Mel burn da dır».
Qız evi tərk et mə yi, ba şı nı gö-

tü rüb get mə yi qə ra ra al mış dı. 
Gö rə sən, düz iş gö rür? Bu nun 
mən fi  və müs bət tə rəfl  ə ri ni öl-
çüb-biç mə yə baş la dı. Ne cə ol-

ma sa da, bu ra bir sı ğı na caq dır, 
ye mə yi var və onu bü tün hə ya-
tı bo yu ta nı dı ğı adam lar əha tə 
edib lər. Əl bətt  ə, o, iş də də, ev də 
də çox ça lış ma lı olur. Öz sev gi li-
si nə qo şu lub qaç dı ğı nı eşi din cə, 
gö rə sən, onun ba rə sin də dü kan-
da nə da nı şa caq lar? Yə qin, «gic, 
sə feh» ad lan dı ra caq lar və elan 
ve rib ye ri nə bir baş qa sı nı gö tü-
rə cək lər. Am ma bu, miss Qe ve-
nin urə yin cə olar dı. Bu qız ona 
hə mi şə yer siz irad tu tur, xü su-
sən də, baş qa la rı nın ya nın da.

«Miss Hill, bu xa nım lar sə ni 
göz lə yir lər, gör mür sü nüz?»

«Tər pə nin, miss Hill, xa hiş 
edi rəm».

Hə, bu dü kan la üzü lüş dü yü 
üçün ke fi  ni po zan de yil.

Onun ye ni evin də, uzaq, na-
mə lum öl kə də hər şey baş qa cür 
ola caq. On da o, Eve li na ərə get-
miş ola caq. Adam lar onu sa ya 
sa la caq, hör mət lə ya na şa caq lar. 
Onun la he sab la şa caq lar, ne cə 
ki, vax ti lə ana sıy la he sab la şır-
dı lar. On doq quz ya şı nı ar xa da 
qoy ma sı na bax ma ya raq o, hə lə 
də ata sın dan çə ki nir. Bə zən onu 
gö rən də ca nı na vəl və lə dü şür. 
Uşaq kən də ata sı ona Har ri və 
Er nest lə ey ni göz də bax mır dı, 
çün ki o, qız idi. Son ra lar da ata sı 
hirs lə nən də ona de yir di ki, onun 
üçün nə elə yir sə yal nız mər hum 
ana sı nın xa ti ri nə elə yir. Ona 
qah mar çı xa caq heç kəs yox idi. 
Er nest ölüb, kil sə de ko ru ilə 
məş ğul olan Har ri isə, de mək 
olar, hə mi şə sə fər də dir.

Bun dan baş qa, şən bə ax şam la-
rı pul üs tə ata sıy la ar dı-ara sı kə-
sil mə yən di diş mə lər onu bo ğa za 
yığ mış dı. O, bü tün mə va ci bi ni 
- yed di şil linq - ata sı na ve rir di, 
ara-sı ra Har ri də pul-pa ra gön-
də rir di, gəl ki, ata sın dan ge ri 
pul al maq müş kül mə sə ləy di. 
Ata sı de yir di ki, o, yel be yin dir, 
pu lu sa ğa-so la xərc lə yir, min 

bir zəh mət lə qa zan dı ğı pul la rı 
ona ver mək is tə mir, çün ki kü çə-
də-ba zar da boş ye rə məs rəf et-
mək fi k rin də dir. Üs tə lik, şən bə 
ax şam la rı ata sı özü nü pis hiss 
et mə yə baş la yır dı. Axır dan-axı-
ra bir qə dər pul ve rib, so ru şur-
du ki, ba zar gü nü üçün na ha ra 
nə al ma ğı plan laş dı rır? On da o, 
yu ban ma dan ər zaq al ma ğa qaç-
ma lı idi. Bu za man pul ki sə si ni 
əlin də bərk-bərk sıx ma lı olur-
du, çün ki küt lə nin için dən ke çib 
get mə liy di, evə isə əlin də ki çan-
ta la rın ağır lı ğın dan əyi lə-
əyi lə çox gec qa yı dır dı.

O, ev də hər şe yin qay da sın da 
ol ma sı nın qey di nə qal ma lı, ona 
tap şı rıl mış iki ki çik uşa ğın vax-
tı-vax tın da ye mə si nə və mək tə-
bə get mə si nə nə za rət et mə li idi. 
Ağır iş, ağır hə yat idi, an caq in-
di, hər şe yi atıb get mə yə ha zır la-
şar kən nə dən sə hə ya tı ona o qə-
dər də mə şəq qət li gö rün mür dü. 

O, bun dan son ra kı hə ya tı nı 
Frank la ya şa maq is tə yir di. Frank 
çox qa nı şi rin, co mərd və açı qü rək-
li in san dır. O, Fran ka ərə get mək 
və onun Buenos-Ay res də ki evi nə 
yer ləş mək üçün ax şam gə mi si ilə 
yo la düş mə li dir. Fran kı ilk də fə 
gör dü yü gü nü çox yax şı xa tır la yır 
– oğ lan onun tez-tez ol du ğu əsas 
kü çə də mən zil ki ra yə lə miş di. 
Frank qa pı nın önün də da yan mış-
dı, kep ka sı nı boy nu nun ar dı na 
sü rüş dür müş dü, saç la rı gü nəş də 
ya nıb tunc rən gi al mış üzü nə dü-
şür dü. Elə ora da ca ta nış ol du lar. 
Oğ lan hər ax şam onu dü ka nın 
önün də göz lə yir və evi nə yo la sa-
lır dı. On lar bir lik də «Bo he mi ya lı 
qız »a bax ma ğa ge dir di lər və bu 
za man qız özü nü gö yün yed din ci 
qa tın da hiss edir di, çün ki hə mi şə 
tək-tən ha otur du ğu yer də de yil, 
baş qa yer də otu rur du. 

Frank mu si qi ni çox se vir di, 
oxu ma ğı da var dı. Adam lar on-
la rın gö rüş dü yü nü bi lir di lər və 
Frank də niz çi yə kö nül ver miş 
qız haq qın da mah nı nı oxu yar-
kən, o, nə şə li bir hə yə can ke çi rir-
di. Oğ lan adə tən qı zı «Bə bə» de-
yə ça ğı rır dı. Əv vəl-əv vəl Frank 
ona ar vad baz tə si ri ba ğış la mış-
dı, am ma son ra xo şu na gəl mə yə 
baş la dı. Frank ona uzaq öl kə lər 
haq qın da da nı şır dı. Qa baq lar 
ay da bir frank mə va cib lə gə-
mi də mat ros şa gir di iş lə yir miş, 
Al la nın gə mi sin də Ka na da ya 

qə dər ge dib-çı xıb mış. Oğ-
lan ona iş lə di yi gə mi lə rin 

və on la rın his sə lə ri nin 
ad la rı nı sa da la yır dı. Ma-
gel lan bo ğa zı nı üzüb 
ke çən Frank ona Pa ta-
qo ni ya haq qın da dəh-
şət li he ka yət lər da nı şır-
dı. O, Buenos-Ay res də 
məs kun laş mış dı və bu 
qə dim öl kə yə yal nız din-
cəl mə yə gə lir di. Ata sı 
on la rın mü na si bə tin dən 
xə bər tu tan ki mi ona oğ-
lan la da nış ma ğı qa da ğan 

elə di.

 «Ta nı yı ram bu də niz çi lə ri!» - 
ata sı de di.

 Bir də fə ata sı Frank la əməl li cə 
mü ba hi sə et di və bun dan son ra 
o, öz sev gi li si lə giz li gö rüş mə li 
ol du.

Kü çə də qa ran lıq qa tı la şır dı. 
Diz lə ri üs tün də ki iki mək tub 
ar tıq güc lə se zi lir di. Mək tub-
lar dan bi ri ni Har ri yə, di gə ri ni 
ata sı na yaz mış dı. O, Er nes ti çox 
is tə yir di, am ma Har ri ni də se-
vir di. Son vaxt lar ata sı nın hey-
dən düş dü yü nü, onun çün da-
rıx dı ğı nı hiss edir di. Ata sı bə zən 
çox yax şı adam olur. Bu ya xın-
lar da o, bü tün gü nü xəs tə ya tar-
kən ata sı ona ka bus lar haq qın da 
he ka yət oxu muş, onun çün tort 
bi şir miş di. Bir də fə, ana sı hə lə 
hə yat day kən, on lar Xouf da ğın-
da din cəl mə yə get miş di lər. Ya-
dın da dır, ata sı on la rı əy lən dir-
mək üçün ana sı nın şl ya pa sı nı 
gey miş di.

Vaxt da ra lır dı, am ma o, hə lə 
də toz lu kre to nun iyi ni ci yər lə-
ri nə çə kə-çə kə pən cə rə nin önün-
də otur muş du. Aşa ğı da kü çə nin 
o ba şın da ça lı nan şar man ka nın 
sə si eşi di lir di. Bu qə ri bə ab-ha-
va ona ta nış gəl di. O ba car dı ğı 
qə dər evi qay da sın da sax la ya ca-
ğı ilə bağ lı ana sı na ver di yi və di 
xa tır la dı. Xəs tə ya tan ana sı nın 

son gü nü ya dı na düş dü – ana-
sı qo naq ota ğı nın o tə rə fi n də-
ki qa ran lıq otaq day dı, ba yır da 
isə İta li ya nın kə dər li ab-ha va sı 
hökm sü rür dü. Şar man ka çı ya 
al tı pens lik ve rib, bu ra dan uzaq-
laş ma sı nı əmr et di lər. Ata sı va-
cib gör kəm alıb, xəs tə nin ota ğı-
na gəl di:

 «Lə nə tə gəl miş ital yan lar! Hər 
ye ri dol du rub lar!»

Ana sı nın mis kin ömür-gü nü 
tez lik lə onun hə ya tın da da özü-
nü gös tər di – ba ya ğı qur ban lar, 
son da çıl ğın lıq və də li lik.

Onu əs mə cə tut du, çün ki ye ni-
dən ana sı nın sə si ni eşit di, onun 
yer siz is rar la tək rar la dı ğı söz lə ri 
xa tır la dı:

«De re vaun Se raun! Zöv qü-sə-
fa nın so nu – ağ rı dır!»

Qə fi l dən var lı ğı nı sa ran qor-
xu dan dik atıl dı. Qaç maq! O 
qo şu lub qaç ma lı dır! Frank onu 
xi las edə bi lər. Frank onu ye ni 
hə ya ta qo vuş du ra bi lər, hətt  a 
bəl kə se vər də. O, ya şa maq is-
tə yir di. O, ni yə əzab çək mə li dir 
axı? Onun da xoş bəxt ol maq 
haq qı var. Frank onu ağu şu na 
alar, güc lü qol la rıy la qu caq la-
yar. Frank onu xi las edər.

O, Şi mal Di va rı nın ya nın da, 
ora-bu ra vur nu xan in san küt-
lə si nin or ta sın da da yan mış dı. 
Oğ lan onun əlin dən tut muş du 
və ona tək rar-tək rar nə sə de yir, 
sə fər ba rə də da nı şır dı. Vağ zal 
mi xə yi çan ta lı əs gər lər lə do lu 
idi. O, an qa rın ge niş qa pı sın-
dan kör pü yə yan al mış, il lü mi-
na tor la rı alı şıb-ya nan gə mi nin 
qa ra göv də si ni gö rür dü. Oğ la-
nın söz lə ri nə ca vab ver mir di. 
Si fə ti nin ava zı dı ğı nı hiss edir di, 
ta ma mi lə ka rıx mış hal da Tan rı-
ya yal va rır dı ki, ona doğ ru yo lu 
gös tər sin, yan lış hə rə kət et mə-
yə qoy ma sın. Du man da gə mi-
nin uzun, kə dər li fi  ti səs lən di. 
Əgər in di gə mi yə min sə, sa bah 
Buenos-Ay re sə ge dən Frank-
la bir yer də ola caq. Bi let lə ri ni 
əv vəl cə dən si fa riş ver miş di lər. 
Fran kın onun üçün elə dik lə-
rin dən son ra ge ri yə ad dım at-
maq nə də rə cə də doğ ru olar? 
Ke çir di yi tə rəd düd lər dən ürə yi 
bu lan dı, do daq la rı isə ara sı kə-
sil məz, eh ti ras lı dualar pı çıl da-
maq day dı.

Ürə yi sı xıl dı. Fran kın onun əli-
ni tut du ğu nu hiss et di:

«Get dik!»
Dün ya nın bü tün də niz lə ri 

onun ürə yin də qo vuş du. Oğ lan 
onu bu su la ra doğ ru çə kir, ora da 
ba tır maq is tə yir di. O, ikiəl li də-
mir ha sar dan ya pış mış dı.

«Get dik!»
Yox! Yox! Yox!».  Bu müm kün 

de yil. Əl lə ri var gü cüy lə də mir 
ha sa rın də mi ri ni sıx maq day dı. 
O, qor xu dan şid dət lə çı ğır dı.

«E ve lin! Ev vi!»
Frank ha sar uzu nu qa ça-qa-

ça onu səs lə yir di. Oğ lan hə lə 
də qa çır, hə lə də onu səs lə yir… 
O ava zı mış si fə ti ni oğ la na sa rı 
çe vir di, üzün də ça rə siz hey van-
la ra xas his siz, eti na sız bir ifa də 
var dı. Onun göz lə rin də nə sev gi, 
nə vi da laş ma, nə də eti raf ni şa-
nə lə ri var dı. 

Tər cü mə et di:
Eti mad BAŞ KE ÇİD
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hə mi şə yer siz irad tu tur, xü su-
sən də, baş qa la rı nın ya nın da.

«Miss Hill, bu xa nım lar sə ni 
göz lə yir lər, gör mür sü nüz?»

du, çün ki küt lə nin için dən ke çib 
get mə liy di, evə isə əlin də ki çan-
ta la rın ağır lı ğın dan əyi lə-
əyi lə çox gec qa yı dır dı.

ay da bir frank mə va cib lə gə-
mi də mat ros şa gir di iş lə yir miş, 
Al la nın gə mi sin də Ka na da ya 

qə dər ge dib-çı xıb mış. Oğ-
lan ona iş lə di yi gə mi lə rin 

və on la rın his sə lə ri nin 
ad la rı nı sa da la yır dı. Ma-
gel lan bo ğa zı nı üzüb 
ke çən Frank ona Pa ta-
qo ni ya haq qın da dəh-
şət li he ka yət lər da nı şır-
dı. O, Buenos-Ay res də 
məs kun laş mış dı və bu 
qə dim öl kə yə yal nız din-
cəl mə yə gə lir di. Ata sı 
on la rın mü na si bə tin dən 
xə bər tu tan ki mi ona oğ-
lan la da nış ma ğı qa da ğan 

elə di.

(he ka yə)



Di lin for ma laş ma sı 
xü su si işa rə vi ger-
çək li yin ya ran ma sı 
sa yə sin də müm kün 

ol ub. F.de Sös sü rə gö rə bu 
işa rə vi ger çək lik ət raf mü hi ti 
ifa də edir. İn san di li öz- öz lü-
yün də əş ya la rın “di li nin” (tə-
biətin) in san bir li yi nin di li nə 
(çün ki dil hə mi şə ic ti mai ma-
hiy yət da şı yır) adap ta si ya sı və 
ya tər cü mə si fəaliy yə ti ki mi 
tə za hür edir, yə ni tə biət ha di-
sə lə ri nin di lin dən so sial ümu-
mi li yin di li nə tər cü mə ki mi 
ifa də olu nur. 

Dil öz-öz lü yün də so sail adap ta-
si ya ya mə ruz qal mış tə bii real lıq-
dır. Tər cü mə ilə məş ğul olan hər 
bir şəx sə bu pro se sin çə tin li yi və 
təh lü kə li cə hət lə ri mə lum dur. Hər 
bir di lin özü nə məx sus xü su siy yət-
lə ri və im kan la rı var. Bu pro se si 
hə ya ta ke çir mək üçün tər cü mə çi-
dən çox bö yük ba ca rıq tə ləb olu-
nur. O, san ki iki dün ya ara sın da 
möv cud ol ma ğı ba car ma lı dır. Tər-
cü mə pro se si za ma nı tər cü mə çi 
ye ni dil dün ya sı na, dil və mə na 
işa rə lə ri alə mi nə da xil olur. Hər 
iki dil də bun la rı tu tuş du rur və 
uy ğun mə na va riant la rı nı aş kar 
et mə yə ça lı şır. Nə ti cə də, tər cü mə 
ak tı də rin her me nev tik ma hiy yət 
kəsb edir. 

“Her me nev ti ka” qə dim yu nan 
mən şə li söz dür və al lah lar tə rə-
fi n dən gön də ri lən mə lu mat la rı in-
san la ra çat dı ran Her me sin adı ilə 
bağ lı dır. Al lah la rın di li ni in san-
la rın ba şa düş mə si üçün Her mes 
on la rın mə lu mat la rı nı izah et mə-
li idi, yə ni o, al lah lar la in san lar 
ara sın da va si tə çi ol maq la ya na şı, 
həm də şərh çi ki mi çı xış et mə li idi. 
Təd ri cən al lah la rın, pey ğəm bər lə-
rin kə lam la rı nı, nə si hət lə ri ni əha tə 
edən an la ma fəaliy yə ti ya zı lı mən-
bə lə rin, ilk növ bə də Bib li ya nın və 
di gər mü qəd dəs ki tab la rın iza hı-
na yö nəl di. Pla ton her me nev ti ka-
nı in cə sə nə tin bir nö vü ad lan dır dı 
və he sab edir di ki, bu, al lah la rın 
giz li söz lə ri ni izah edir, la kin izah-
la rın hə qi qət ol ma sı ba rə də heç 
nə yi təs diq et mir. Aris to te lin Or-
qa no nun da her me nev ti ka nit qin 
bir üsu lu ki mi xa rak te ri zə edi lir. 
Son ra lar her me nev ti ka fəl sə fə də, 
teolo gi ya da, elə cə də hü quq elm-
lə rin də spe si fi k xa rak ter li qa nun 
və qay da la rın mə na la rı nın ay dın-
laş dı rıl ma sın da kö mək çi is ti qa-
mət ki mi in ki şaf et mə yə baş la dı. 
Şle gel və Şle yer ma xer her me nev-
ti ka nı kö mək çi is ti qa mət ro lun-
dan çı xar dı lar və onu an la ma nın 
ümu mi nə zə riy yə si ki mi təq dim 
et mə yə baş la dı lar.

 XIX əs rin əv vəl lə rin də her-
me nev ti ka nın in ki şa fın da fi  lo lo ji 
mər hə lə ba şa çat dı. Al man fi  lo so-
fu və teolo qu Frid rix Şle yer ma xer 
klas sik fi  lo lo ji her me nev ti ka nın, 
ey ni za man da fəl sə fi  her me nev ti-
ka nın ba ni si he sab olu nur. Bu mə-
sə lə lə rə ilk də fə ola raq o, “Dialek-
ti ka”, “Her me nev ti ka”, “Tən qid” 
trak tat la rın da mü na si bət bil di rib. 
Şle yer ma xer mət nin iki an la ma 
üsu lu nu təq dim edir di: qram ma-
tik və psi xo lo ji. Qram ma tik üsul la 
əsər də müəl li fi n fərq li, sti lis tik üs-
lu bu aş kar edil mək lə ya na şı, onun 
dil də ifa də si ni tap mış özü nə məx-
sus lu lu ğu ay dın laş dı rı lır. Psi xo lo-
ji üsul isə ya ra dı cı lıq ak tı na sti mul 
ve rən il kin şüural tı im pul sun aş-
kar edil mə si ma hiy yə ti da şı yır. 

Tər cü mə prob lem lə ri nin öy rə-
nil mə sin də Şle yer ma xer tə rə fi n dən 
tə mə li qo yul muş her me nev tik nə zə-
riy yə nin özü nə məx sus əhə miy yə ti 
var. Bu nə zə riy yə nin əsas xa rak te rik 
xü su siy yə ti on dan iba rət dir ki, o ilk 
ola raq tər cü mə fe no me ni nə cid di 
nə zə ri sta tus ver di. Şle yer ma xer tər-
cü mə olu nan ədə biy ya tın oxu cu da 
ori ji nal mət nin təəs sü ra tı nı ya ra dan 
tər cü mə dən im ti na e dir, ori ji nal 
di lə is ti qa mə ti qo ru yub sax la yan 
tər cü mə üsu lu nu məq bul sa yır dı. 
Şle yer ma xer bu pa ra diq ma nı “öz-
gə ni” an la ma mə ha rə ti ki mi qə bul 
edir di. Son ra lar Ha da mer tə rə fi n dən 

tər cü mə nin her me nev tik iza hı nın 
fun da men tal fəl sə fə si ma hiy yə ti or-
ta ya qo yul du. Ha da mer tər cü mə də 
her me nev tik si tuasi ya nın ba za mo-
de li ni gö rür dü. Avst ra li ya lı ya zı çı 
Eduard Vans Pal mer isə tər cü mə ni 
her me nev ti ka nın ürə yi he sab edir di. 

Tər cü mə ma hiy yə ti nə gö rə izah 
de mək dir, çün ki mətn bu mə qam-
da oxu cu qar şı sın da ye ni, di gər 
di lin tim sa lın da təq dim olu nur. 
Bu o de mək dir ki, nə qə dər çə tin 
ol sa da, tər cü mə çi doğ ma di lin 
bü tün hü quq la rı nı qo ru yub sax-
la maq şər ti lə təq dim olu nan di lin 
xü su siy yət lə ri ni də nə zər dən qa-

çır ma ma lı dır. Bu mə qa mın iza hı nı 
Ha da mer “özü nün kü-öz gə nin ki” 
di lem ma sı kon tek sin də təq dim et-
mə yi mü qa bil sa yır dı. O, tər cü mə-
ni mət nin re konst ruk si ya sı ki mi 
de yil, onun özü nün dərk olun ma sı 
ki mi izah edir di. Her me nev ti ka nın 
izah və in terp re ta si ya haq qın da 
elm ol ma sın dan çı xış edə rək, tər-
cü mə nin her me nev tik as pek ti nə 
tər cü mə çi tə rə fi n dən ori ji nal mət-
nin an lan ma sı və in terp re ta si ya 
edil mə si, elə cə də tər cü mə mət ni-
nin onun mə nim sə yi ci lə ri tə rə fi n-
dən an lan ma sı və in terp re ta si ya 
edil mə si mə sə lə lə ri aid edi lə bi lər. 

Mə lum dur ki, tər cü mə fəaliy-
yə ti ori ji nal mət nin təh lil edil-
mə sin dən, qav ra nıl ma sın dan və 
an la şıl ma sın dan baş la yır. Məhz 
bu na gö rə bü tün ənə nə vi tər cü mə 
me tod la rı nın baş lan ğıc mər hə-
lə si mət nin təh lil edil mə si he sab 
olu nur. Bu sə bəb dən də bir çox 
müəl lifl  ər tər cü mə pro se si nin təs-
vi rin də her me nev tik as pek ti xü su-
si qeyd edir. Çox mü rək kəb sis tem 
ma hiy yə ti da şı yan tər cü mə pro se-
sin də “mətn-in terp re ta tor” prob-
le mi M.P.Bran des tə rə fi n dən alt 
sis tem ki mi təq dim olu nur. Bu alt 
sis tem mət nin mə na sı nın təş ki li ni 

aş ka ra çı xa ran mo del ləş di ril miş 
pro ses dir və tər cü mə st ra te gi ya-
sın da bö yük əhə miy yət da şı yır, 
elə cə də ikin ci mər hə lə də tər cü-
mə pro se si ni ni za ma sa lır. Məhz 
bu mər hə lə də aş kar edil miş mə-
na mo de li nin tər cü mə olu nan di lə 
kod laş dı rıl ma sı hə ya ta ke çi ri lir. 

Bir çox hal lar da ori ji nal mət nin 
qav ran ma sı, onun di gər di lə tər-
cü mə edil mə sin dən da ha çox çə-
tin lik lər lə rast la şır və haq lı ola raq 
tər cü mə şü nas lıq da tər cü mə nin bir 
sı ra as pek tə xü su si əhə miy yət ve-
ri lir. An la ma ka te qo ri ya sı nın tər cü-
mə şü nas lı ğın mər kə zi ka te qo ri ya sı 

ol ma sı na heç bir şüb hə yox dur və 
tər cü mə nin uğur lu alın ma sın da 
ori ji nal mət nin əhə miy yə ti da nıl-
maz dır. Tə bii ki, tər cü mə çi mət ni 
an la dıq da in for ma si ya eh ti ya tı zən-
gin lə şir. La kin bir mə sə lə ni nə zə rə 
al maq la zım dır ki, mət nin an lan ma 
sə viy yə si ilk növ bə də tər cü mə çi nin 
bu sa hə də mə lu mat lı lıq sə viy yə sin-
dən ası lı dır. V.N.Ko mis sa rov qeyd 
edir di ki, tər cü mə pro se sin də tər-
cü mə çi iki bi lik nö vün dən is ti fa də 
edir: po zi tiv (epis te mik), yə ni ar tıq 
onun yad da şın da olan bi lik lər və 
ev ris tik (ye ni in for ma si ya nın əl də 
edil mə si qa bi liy yə ti). 

Tər cü mə nin her me nev tik as-
pek ti nə zər dən ke çi ri lən də mət-
nin tam və də rin dən dərk edil-
mə si fi k ri tez-tez vur ğu la nır. 
Doğ ru dan da, bir çox tər cü mə 
səhv lə ri real gər çək li yin müəy-
yən fraq ment lə ri nin ba şa dü şül-
mə mə sin dən irə li gə lir. Bu na aid 
tər cü mə mətn lə rin də say sız-he-
sab sız nü mu nə lər var. Tər cü-
mə şü nas la rın tər cü mə pro se si ni 
təh lil et di yi za man əhə miy yət 
ver dik lə ri əsas ka te qo ri ya lar dan 
bi ri də in for ma si ya ka te qo ri ya sı-
dır. Tər cü mə pro se si nin özü bir 
çox hal lar da in for ma si ya nın il kin 
mətn dən çı xa rıl ma sı və tər cü mə 
mət nin də ifa də edil mə si ki mi 
müəy yən olu nur. İ.Le vıy ya zır ki, 
tər cü mə in for ma si ya nın ve ril mə-
si dir. S.A.Sem ko isə bu mə sə lə yə 
be lə mü na si bət bil di rir: “......ye-
ni, na mə lum bi li yə çev ril dik dən 
son ra in for ma si ya ad la na bi lər”. 
Her me nev tik cə hət dən əhə miy-
yət kəsb edən an la yış lar dan bi ri 
də mə na məfh  u mu dur. Mə na iki 
əsas in for ma si ya nö vü nün (se-
man tik və si tuativ) qar şı lıq lı əla-
qə sin dən ya ra nır. 

Tər cü mə çi mət ni təd ri cən, 
onun ay rı-ay rı his sə lə ri ni ar dı-
cıl dərk edə rək an la ya bi lir. Bu 
za man on da bü töv mət ni xa rak-
te ri zə edən mə na nı əl də et mək 
göz lən ti si ya ra nır. Bu isə özü-
nə məx sus bir dairə ya ra dır ki, 
bu dairə his sə nin və ta mın her-
me nev tik dairə si he sab olu nur. 
Her me nev tik dairə prob le mi də 
an la ma pro se si ilə bağ lı dır. Bu 
prin sip her me nev ti ka ya an tik 
ri to ri ka dan gə lib (his sə nin və 
ta mın mü na si bə ti mə sə lə lə ri). 
Her me nev tik dairə (növ bə li) his-
sə nin bü töv, bü tö vün də his sə ki-
mi an la şıl ma sı nı nə zər də tu tur. 
Yə ni bü tö vü ba şa düş mək üçün 
his sə ni dərk et mək la zım dır, la-
kin yal nız bü tö vü dərk edik də 
his sə ni an la maq olar. Şle yer ma-
xe rin fik rin cə, an la ma pro se si 
yal nız bu cür qar şı lıq lı əla qə də 
hə ya ta ke çir. 

Her me nev ti ka Qərb öl kə lə rin-
də ge niş ya yı lıb və ha zır da da 
Qərb alim lə ri tə rə fin dən mü hüm 
is ti qa mət ki mi də yər lən di ri lir. 
La kin bu cə rə ya nın yal nız Qər bə 
aid ol du ğu nu id dia et mək səhv 
olar. Be lə ki, ən qə dim dövr lər-
dən baş la ya raq, Şər qin zən gin 
tər cü mə çi lik, şərh çi lik, təf sir çi lik 
ənə nə si olub. Or ta əsr lər mü səl-
man Şər qin də qə dim yu nan fi lo-
sof la rı nın əsər lə ri nin tər cü mə si 
və şər hi, Əl-Fə ra bi, Əbu Əli ibn 
Si na, İbn Rüşd və baş qa bö yük 
mü tə fək kir lə rin trak tat la rı na ve-
ri lən şərh lər bu na mi sal ola bə lir. 
Her me nev tik an la ma müəy yən 
tə sir lə rin nə ti cə sin də de yil, ona 
məx sus da xi li xü su siy yət lə rin 
sa yə sin də in ki şaf edir. Bu sa hə 
müasir tə fək kür də hu ma ni tar 
elm lər də, elə cə də mil lət lə ra-
ra sı mü na si bət lər də baş ve rən 
tə bəd dü lat lar nə ti cə sin də mey-
da na gəl di. Mü şa hi də lər gös tə-
rir ki, her me nev ti ka baş ve rən 
də yi şik lik lər və böh ran lar za ma-
nı ak tual la şır. Çün ki bu za man 
ənə nə vi dil lər də möv cud ter min-
lər də ye ni mə na la rı in terp re ta si-
ya et mək və ya ye ni tə sir lə ri izah 
et mək zə ru rə ti ya ra nır. Müasir 
dövr her me nev ti ka sı nın bu gün-
kü in ki şa fı isə böh ran və kök lü 
də yi şik lik lə rin tə rən nü mü ki mi 
nə zər dən ke çi ri lə bi lər.
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mətn dən çı xa rıl ma sı və tər cü mə 
mət nin də ifa də edil mə si ki mi 
müəy yən olu nur. İ.Le vıy ya zır ki, 
tər cü mə in for ma si ya nın ve ril mə-
si dir. S.A.Sem ko isə bu mə sə lə yə 
be lə mü na si bət bil di rir: “......ye-
ni, na mə lum bi li yə çev ril dik dən 
son ra in for ma si ya ad la na bi lər”. 
Her me nev tik cə hət dən əhə miy-
yət kəsb edən an la yış lar dan bi ri 
də mə na məfh  u mu dur. Mə na iki 
əsas in for ma si ya nö vü nün (se-
man tik və si tuativ) qar şı lıq lı əla-
qə sin dən ya ra nır. 

onun ay rı-ay rı his sə lə ri ni ar dı-
cıl dərk edə rək an la ya bi lir. Bu 
za man on da bü töv mət ni xa rak-
te ri zə edən mə na nı əl də et mək 
göz lən ti si ya ra nır. Bu isə özü-
nə məx sus bir dairə ya ra dır ki, 
bu dairə his sə nin və ta mın her-
me nev tik dairə si he sab olu nur. 
Her me nev tik dairə prob le mi də 
an la ma pro se si ilə bağ lı dır. Bu 
prin sip her me nev ti ka ya an tik 
ri to ri ka dan gə lib (his sə nin və 
ta mın mü na si bə ti mə sə lə lə ri). 
Her me nev tik dairə (növ bə li) his-
sə nin bü töv, bü tö vün də his sə ki-
mi an la şıl ma sı nı nə zər də tu tur. 
Yə ni bü tö vü ba şa düş mək üçün 
his sə ni dərk et mək la zım dır, la-
kin yal nız bü tö vü dərk edik də 
his sə ni an la maq olar. Şle yer ma-

Tərcümənin 
hermenevtik 
problemləri



FEYZİYYƏ

Mən pişiklərin azdırılmalı yaşında 
doğuldum
və bir gün Tanrı olacam...

nə yaxşı bağışlanmadım,
onsuz da...
amma mən ovcumdakıları bilərəkdən salıb 
itirmədim ki-
neynim, həmişə barmaqlarımın ucu 
bumbuz,
həmişə əllərimin içi tər-su,
həmişə yaşım on üçdü.

Əfsanələrə inanmasaydım:
o vaxtlar,
on üç yaşlı pişikləri azdırmış adamlar
çox bilirmişlər-
yasaq şeylər görürmüşlər-
hərdən gecələr adamlar bir-birinə 
bənzərmiş,
hərdən gecələr
küçələrdə bir-birinə bənzər adamlar 
qaçışarmış səssizcə-
hər yerə baxıb, bir-birinə baxıb.
Çox bilirmişlər-
artıq səslər eşidirmişlər-
kimsə bağırarmış:
bağışladım, eşidirsənmi, baa-ğııış-laa-
dıııım...

Pişiklər azmaz,
gedərlər dönməməyə,
qayıtmamağa,
küsməyə,
azdıqlarına inandırmağa,
məyus etməməyə-
tanrılar bilir...

yol uzun...
bir az üşüyəcəm-
birini soyuq tutacaqmış.
islanacam- kimisə yağış döyəcəkmiş.
yol kənarlarında
maşın vurmuş pişiklər görəcəklər-
bu qış bəlkə sərt keçdi bir az,
bacısı olanları şaxta vurmaz, soyuq 
tutmaz, yağış döyməz.
daha heç kimin on üç yaşında bacısı 
doğulmayacaq,
o gün mən tanrı olacam.
o gün hər yerə qaçıb nəsə axtaracaqlar,
nəsə bağıracaqlar,
yorulacaqlar, təngnəfəs olacaqlar-
mənimsə əlim qardaş kürəyinin ən ağrıyan 
yerindədir...

Bu da son!
balam yoxdu,
evimdən getmişəm
özüm də on üç yaşında -
daha nə qaldı ki?
gedirəm,
bütün azdırılmış,
balasını parçalamış pişiklərin,
tərk edilmiş evlərin eyvanlarından 
boylanan
tənhaların xətrinə,
küçə itləri kimi qorxub zingildəyən,
ulayıb qorxuzan sahibsiz sevgilərin,
bağışlamayan qardaşların uğruna-
gedirəm-
pişiyə dönməyə
azmağa
tanrı olmağa...

***

DEYİN
ona deyin bu köynəyin qolları...
arzuların arxasınca su atırdım,
onda islandı...
deyin onu yol gözləyir, ləngiməsin,
deyin onu evi gözləyir -
qapısı, pəncərəsi,
bacası olanlara güvənməsin...

QALXIN
ona evinin yolunu göstərin,
deyin ona yolların zolaqları soluxmuşu,
yol işarələri paslanmışı, oğurlanmışı ilə getsin.
deyin ona yolların haçasında dayansın bir az,
yollarrr...
haçasızz..
ollmazzz...
deyin ona yolların biri ilə getsin, arxa-arxaya,
o biri gözündən itənə qədər.
deyin ona bu dəfə yalan danışdım,
bu yol haça deyil ki,

üstünə eləcə qayçı şəkli çəkdim əhənglə,
istəsə silə bilər, amma əlinin arxasıyla,
yavaşca, ehmalca-
amma əgər qarşısına çıxan qadının gözünü 
siləcək olsa,
amma əgər qayıdanda yol yerində olsa...
Soruşun, “Yolu bəyəndinmi?”
Sonra şəhadət barmağınızı dodaqlarınıza 
yaxınlaşdırıb pıçıldayın:
“Sss... Yol azaddır,  amma azadlıq deyil...

VƏ
itələyin onu
yaşıllığını unutmuş meşənin
səsini, nəfəsini içinə çəkmiş yerinə
bunu özü istədi ki...
deyin ağlamasın,
bu günəşsizlikdə, bu baharsızlıqda,
bu yaşılsızlıqda,
bu insansızlıqda
agacların dibində üzüüstə yıxılmış 
yuvaları görəndə.
o qədər istədim ki,
küçələrdə dilənən pinti qadınların 
qucağındakı
üzü-gözü kirdən xumarlanan körpələri
köynəyimin altında,
sinəmin üstündə isitməyi...

ÜŞÜYÜRƏM...
deyin qoyub getsin,
üzüqoylu düşən qaranquş balalarını 
zarıya-zarıya,
ürpənməsin
çəkmələrinin altında qalan körpə 
göyərçinlərin çığırtılarına,
ürpənməsin susmalarına - yollar belə gedilir...
deyin ona, yorulsa, söykənməsin ağaclara,
üşüdər, budaqlarındakı
arzularının arxasınca su atmışların,
evinin yolunu itirmişlərin yaş köynəkləri- 
asılıb qurumağa,
yarpaq olmağa...

BU DƏQİQƏ
çıxartsın çəkmələrini,
bağlı yolların kilidini yalın ayaqlar açar,
yolu yalınayaqlılar qayıdar,
ayaqyalınlar azad olar...
deyin, yanından
qırmızı-qara velosiped təkərlərini 
dığırlayıb qaçan adamlar görsə,
bilsin, evinə ondan qabaq çatanlar var,
bir az da ləngisə...

BİR DƏ
deyin ona, getsin,
dayanmasın,
qulağına qəfi l arxandan, sağdan, soldan,
bir də budaqlarından nəm köynəklər 
asılmış ağaclardan
körpə gülüşləri gəlsə də...
körpələr eləcə gülsə, gülsə, gülsə də...

***
Onlar, 
yuxularında evlərinin pəncərəsini 
daşlayar
qonşularına bağırıb
“pərdələri çək deyər...”

Sən onlara baxma,
bu gün tutulmasıdı, hələ çox çəkəcək,
Bircə mən döyəcləyəcəm hər kəsin yerinə
mis qazanları,
Dəmir qapaqları

Heç kim bilmir,
bu günəş hələ çox gizlənəcək hamıdan
Axı, o, bircə çəkili pərdələrdən incik,
Axı, o, təkcə bağlı pəncərələrdən küskün...

Mən inanmaram, inanmaram dualara
-bircə, qaçmağı bilərlər onun dərgahına,
bunun qulluğuna...
Onlar dadını bilməz 
bağlı-bağlı pəncərələrdən küsməyin,
örtülü-örtülü pərdələri çəkə bilməməyin...

bəs başına-başına döyməzsənmi
birisi desə, ay bala,
onu bunu nahaq qaxınc etdin o qızın başına,
sən onlara baxma, 
onların nələri yox idi, nələri-
yuxuları,
duaları,
anaları...
onunsa bircə iyirmi doqquz yaşı var idi, 
iyirmi doqquz yaşı...

*** 
Bütün sualların cavabı
bir qağayının dlmdiyindəymiş, demə,
Demə, olanlar kabusmuş, 
oyanib “bismillah” deyəcəm,
Bir də deyəcəm, məni bağışla, 
bütün kabuslara bağışla məni.
Hər şey birdən oldu:
əvvəl bir burulğan göründü uzaqdan,
lap uzaqdan,
qara, kabus kimi qorxulu.
Sonra gözlərimi qum tutdu,
O tutdu gözlərimi.
Yuxularıma süd sızdı o gecə,
O gecə bütün kollar 
kəklikotu qoxuyan lalələr açdı, 
bütün ağaclar balıq qoxuyan gilaslar gətirdi.
Bağışla,
o gecə qırmızı yağmurluqdan savayı 
əynimə heç nə gəlmədi,
Bağışlama məni,
Göyqurşağı rəngində yağan balıq 
yağışından 
qaçmağa yer tapammadım.
Daha heç nə gözləmirəm,
məni gözləyən bircə sabahlardı, 
onlar da gözləri qumla dolu, 
qara-qorxulu.
Gecələr işığı yanılı qalan pəncərələrin
yozumu çox olar, bilirsən,
bilirəm, sən hər şeyi bilirsən...

Bağışla, bu yelləncəyin
bir ipi qırıqmış, demə,
Bağışla, o yelləncək 
ağaca etdiyi dualarda yellənir, 
ona toxuna bilmərəm.
Qorxma, qorxma, ay ömrüm-günüm,
Kuzənin çatının əksidir,
ildırım deyil göydə çaxan.
Mənsə saymağı öyrənirəm hələ, 
hələ də on birdən başlayıram. 
Dördüncü dəfə iyirmidə saxla məni.
Bu dəfə saxla məni
tut əlimdən, gir qoluma, saxla məni.
De ki, evimizə getməliyik, 
Nolar, dilə tut məni.
Sən bilirdin, sən bilirdin, 
O hər şeyi bilirmiş, 
həmin o qağayı.
Günah məndədir, 
hər şeyi bilirmiş o qağayı.

***
sən heç duyğuların əsgər getdiyini
gördünmü, dost, gördünmü?
hisslərinə çağırış vərəqəsi gəldimi,
onlar ön cəbhəyə aparıldımı?
ümidlərin sərhədboyu təngnəfəs qaçdımı?
arzuların mühasirəyə alındımı, 
başlarına güllələr yağdımı?
xəyalların ölüm qorxusu ilə 
səngərin bir küncündə qıvrılıb 
əlləri qulaqlarında hönkürdümü?
istəklərinin gicgahı əlindəki silahın
son gülləsinə sığındımı,
tətiyinə sıxıldımı?
nifrətin düşmənə təslim oldumu,
düşmən ordusuna qoşulub,
özünə qarşı çıxdımı?
həm ordusunu, həm gözlərini itirən 
general-sevginin ürəyinə bıçağı 
öz nifrətin vurdumu,
sonda özü də bir mərmi partlayışından 
parça-tikə oldumu?
duyğularından qara kağız gəldimi,
o qara kağızı pul kimi barmağının arasına 
alıb 
hıçqırtı havasına süzdünmü heç?
hisslərin şəhid olduğunu gördünmü heç?
duyğularına yas saxladınmı?
hər adsız məzar görəndə
qaçıb başdaşını qucaqladınmı, dost, 
qucaqladınmı?
hər yatdığında yuxunda necə öldüklərini,
qorxunc meyitlərini görəndə
qışqırıb yatağından qalxdınmı,-
özün öz duyğularından qorxdunmu, dost, 
qorxdunmu?
belin büküldümü, havalandınmı, 
bunca itkilərdən,
məsxərəyə qoyuldunmu heç?
bir baxımsız parkda,
bir qara kötüyün üstündə oturub 
yaşıdlarına baxdınmı?
şəhid duyğularının sağ anlarını 
xatırladınmı, dost?
gözlərində sıxmağa yaş,
sinəndə ah çəkməyə nəfəs axtardınmı, dost, 
axtardınmı?
sonra bu qorxunc görkəminlə 
qovuldunmu hər yerdən,
yerdən, göydən, varlığından, yoxluğundan 
qovuldunmu, dost, qovuldunmu?
sən heç duyğuların şəhid olduğunu 
gördünmü, dost, gördünmü?

18N 13(22) 10.04.2015

üstünə eləcə qayçı şəkli çəkdim əhənglə,
istəsə silə bilər, amma əlinin arxasıyla,

Heç kim bilmir,
bu günəş hələ çox gizlənəcək hamıdan ***

Bütün sualların cavabı
bir qağayının dlmdiyindəymiş



Ad ri El.Elş tad ya zır: “Bax ma ya raq ki, 
1921-ci ilin ya yın da Dağ lıq Qa ra bağ da mux-
tar mən tə qə nin ya ra dıl mı sı tək li fi  ve ril miş-
di, Azər bay can Sov nar ko mu nun rəisi dok-
tor Nə ri man Nə ri ma nov 1921-ci il iyu nun 
19-da Azər bay can Mər kə zi Ko mi tə si nin ic-
la sın da Qaf qaz sər həd lə ri möv zu su ba rə də 
ra por tun da “Dağ lıq Qa ra bağ hə mi şə So vet 
Azər bay ca nın ay rıl maz bir his sə si ki mi qa-
la caq və onun mux tar qa nu ni hü qu qu və 
ix ti ya rı so vet kons ti tu si ya sı çər çi və sin də 
qo ru na caq”, - de yə yaz mış dı. O,  bu fi k ri 
səs lən di rər kən ki fa yət qə dər ay dın və qə-
naət bəxş şə kil də ya zıl mış kons ti tu si ya ya 
əsas lan mış və Qa ra bağ da ay rı ca bir ida rəet-
mə qu ru mu nun ya ra dıl ma sı na eh ti yac ol-
ma dı ğı nı mad də lər lə sü but et miş di. O, da ha 
son ra ya zır dı: “Hər hal da 1921-ci il okt yab-
rın 24-də Azər bay can Kom mu nist Par ti ya sı-
nın Ki ro vun sədr li yi ilə ke çən ic la sın da be-
lə bir qə rar qə bul edil di: “Qa ra bağ mux tar 
mən tə qə si nin sər həd lə ri nin tə yin edil mə si 
məq sə di ilə or du, də niz qüv və lə ri və da xi-
li iş lər ko mis sar lı ğı nın nü ma yən də lə rin dən 
iba rət mə sul ko mis si ya təş kil edil sin”. Bu ra-
dan be lə gö rü nür ki, Qa ra bağ mə sə lə si yer-
li ida rə və qu rum lar la  (əsa sən Azər bay can 
türk lə rin dən iba rət) par ti ya təş ki la tı ara sın-
da (onun üzv lə ri baş qa mil lət lər dən iba rət-
dir) rə qa bət möv zu su na çev ril miş di, hal bu-
ki, 1921-ci il okt yabr ha di sə lə ri nə dək ar tıq 
par ti ya Azər bay ca nın bü tün yer li qu rum-
la rı na tam şə kil də ha kim kə sil miş di. Par ti-
ya qu ru mu nun cə miy yə tə ha kim ol ma sı na 
bax ma ya raq, əya lət təş ki la tı ilə rə qa bət, bu 
təş ki la tın öz müs tə qil li yi ni sax la ma sı mux-
ta riy yət mə sə lə si nin düz bir il uzan ma sı na 
gə ti rib çı xar dı. Bu nun bir sə bə bi də Mosk-
va nın və Qaf qa zın yük sək rüt bə li par ti ya 
iş çi lə ri nin hə min dövr də Gür cüs tan da men-
şe vik mə sə lə si nin həl li və Za qaf qa zi ya Fe-
de ra si ya sı nın tə si si ilə məş ğul ol ma la rı idi. 

Re jim baş çı la rı be lə qə ra ra gəl di lər ki, 
Dağ lıq Qa ra ba ğa öz lə ri is tə di yi ki mi  mux-
ta riy yət ver sin lər. Am ma bu işi Ba kı da, 
Nə ri ma no vun fəaliy yət gös tər di yi yer də 
edə bil məz di lər. Hər çənd Nə ri ma nov  da 
öz lə rin dən idi, am ma o, bir sı ra üs tün xü-
su siy yət lə rə ma lik idi.

N. Nə ri ma nov 1224-cü il ma yın 27-də 
ya zır dı: “Ser qo Or ce ni kid ze yə mə nim 
Azər bay can dan uzaq laş ma ğım ona gö-
rə la zım dır ki, özü nün Qaf qaz si ya sə ti nin 
qar şı sın da olan bü tün  ma neələ ri or ta dan 
qal dır sın. O, Mir zo yan la mü şa vi rə edər-
kən Mir zo yan ona de yib: “Biz yal nız sə-
nin ra zı laş ma nı göz lə yi rik, əgər ra zı laş san, 
Nə ri ma nov bu ra da qal ma ya caq”. 

Ser qo de yib: “ On da baş la!”. Mir zo yan bu 
işi us ta lıq la ic ra et di. Xan Bu da qo vu Azər-
bay can Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi 
Ko mi tə si nin ka ti bi seç di. O, öz qo hum la rı-
nı res pub li ka nın ra yon la rı na gön də rib, Nə-
ri ma no vun adı nın or ta da ol ma ma sı üçün 
ça lış ma la rı ba rə də on la ra gös tə riş ver di və 
de di ki, N.Nə ri ma nov heç ye rə se çil mə mə-
li dir. Xan Bu da qov Mir zo ya na de yir ki, mən 
şö bə lər də işi so na çat dır dım. Fəh lə lər üz rə 
şö bə Mir zo ya nın öz öh də sin də idi və o, bu-
na çox dan ha zır laş mış dı. Ser qo ya ra port ver-
di ki, in di ar xa yın lıq la Nə ri ma no vu or ta dan 
gö tür mək olar. Mə ni da ha yu xa rı və zi fə yə 
qoy maq bə ha nə si ilə Mosk va da sax la dı lar və 
heç bir ha di sə baş ver mə di. Hətt  a kim sə nin 
cü rə ti yox dur ki, Nə ri ma no vun adı nı çək sin. 

Be lə lik lə, bəd bəxt Azər bay can bu vic-
dan sız fı rıl daq çı la rın əlin də oyun ca ğa çev-
ril di. Azər bay canda daş nak la rın fəaliy yə ti 
ba rə də mə nim proq no zu mun bir ya rı sı, 
fi k rim cə, elə bu il hə ya ta ke çə cək.

Dağ lıq Qa ra bağ Mir zo ya nın et nik təz-
yi qi al tın da mux tar vi la yət elan olun-
du. Mə nim ora da ola ca ğım hal da, on lar 
bu işi edə bil məz di lər. Ona gö rə yox ki, 
mən bu mux tar lı ğa mü xa li fəm, ona gö-
rə ki, fer mer er mə ni lər öz lə ri bu nu is tə-
mir di lər. Bu müd dət də Mir zo yan er mə ni 
daş nak müəl lim lə rin kö mə yi ilə zə min 
ha zır la dı və mə sə lə ni Za qaf qa zi yaət ra fı  
ko mi tə lə rə çı xar dı. Bu za man dan er mə ni 
fer mer lər lə türk fer mer lə rin mü na si bət-
lə ri şid dət lə pis ləş di. Son ra bu mə sə lə 
Dağ lıq Gən cə mə sə lə sin də də or ta ya sa-
lın dı və sair ”. 

Dağ lıq Qa ra bağ vi la yə ti nə ne cə mux ta-
riy yət ve ril mə si ba rə də Ad ri El. Elş tad ya-
zır: “1922-ci ilin de kab rın da Azər bay can 
Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi Ko mi tə-
si nin rə ya sət he yə ti  Or ce ni kid ze nin tək li fi  
ilə Qa ra bağ Mux tar mən tə qə sin dən bəhs 
et di. Nə ha yət, üç nə fər dən iba rət mər kə zi 
ko mis si ya for ma laş dı rıl dı. Bi rin ci ka tib rus 
əsil li idi. Mir zə bə ki yan er mə ni və E. Ko ra-
ko zov (Qa ra gö zöv)  azər bay can lı. Am ma 
onun sa də cə adı azər bay can lı idi və   yer li 
de yil di. Bu ko mis si ya ya Qa ra bağ mə sə lə-
si ni təd qiq et mək hə va lə olun du. Rə ya sət 
he yə ti həm çi nin Ka ra ko zo vun sədr li yi al-
tın da 7 nə fər lik bir he yə ti Qa ra ba ğın dağ-
lıq his sə sin də bir mux tar mən tə qə nin tə sis 
edil mə si im kan la rı  ba rə də təd qi qat apar-
ma ğa mə mur et di. 

Be lə lik lə, So vet Azər bay ca nın his sə si-
nin ta le yi ba rə də qə rar ver mək sə la hiy-
yə ti azər bay can lı ol ma yan he yət üzv-
lə ri nə ve ril di. Ko ra ko zov 1920-21-ci ilə 
qə dər Qa ra bağ da föv qə la də ko mis sar 
və zi fə sin də ça lış dı. O, 1922-23-cü il lər-
də isə do ğul du ğu Zən gə zu run  qon şu 
mən tə qə sin də bir er mə ni ko mi tə si nin 
rəh bə ri və zi fə sin də iş lə di. Ona son ra-
dan  Qa ra bağ mə sə lə si üz rə ko mi tə nin 
baş çı sı və zi fə si ve ril di. Bu ko mi tə al tı ay 

müd də tin də mə sə lə ba rə də təd qi qat apa-
rıb, 1923-cü il iyu nun 20-də Azər bay can 
Kom mu nist Par ti ya sı nın rə ya sət he yə ti-
nə ra port et di. Bu ko mi tə  Qa ra ba ğın hər 
iki - dağ lıq və aran his sə si nin Azər bay ca-
nın baş qa his sə lə rin dən in zi ba ti əra zi ba-
xım dan ay rıl ma sı ba rə də mü la hi zə lə ri ni 
səs lən dir di. On gün dən son ra Azər bay-
can Kom mu nist Par ti ya sı Azər bay can 
Res pub li ka sı nın mər kə zi ko mi tə si nə Qa-
ra bağ mux tar mən tə qə nin tə sis olun ma sı 
tək li fi ni ver di. 

Be lə lik lə, Dağ lıq Qa ra bağ kom mu nist 
par ti ya sı nın (Ba şın da bir rus da yan mış 
və mər kə zi ko mis si ya sın da bir nə fər azər-
bay can lı ol ma yan) sə yi ilə Azər bay can 
hö ku mə tin nü fuz dairə sin dən çı xa rıl dı. 
1923-cü il iyun ayı nın 24-də bir qə rar la 
Qa ra bağ mux tar mən tə qə si ya ran dı və 
Ka ra ko zov Dağ lıq Qa ra bağ ko mis sar la rı 
şu ra sı nın səd ri və zi fə si nə se çil di. O, 1923-
cü il dən 1928-ci ilə qə dər bu və zi fə də qal-
dı. 1937-ci il də bu mən tə qə nin adı rəs miy-
yət də Dağ lıq Qa ra bağ Mux tar Vi la yə ti nə 
də yiş di ril di.

1923-cü il də ki qə rar la ya ra dı lan Qa ra-
bağ Mux tar Vi la yə ti nin əra zi si nə Azər-
bay ca nın bir sı ra dağ lıq əra zi si: - şi mal-
dan-cə nu ba - Ca van şir, Şu şa, Cəb ra yıl  
və keç miş də Zən gə zu run bir his sə si 
olan Qu bad lins ki və s. da xil edi lir di. Bu 
dörd mən tə qə Er mə nis tan Res pub li ka sı 
ilə dörd tə rəf dən həm sər həd idi.  Dağ-
lıq Qa ra ba ğın sər həd lə ri elə çə kil di ki, 
bu mən tə qə də ki er mə ni lər öz lə ri ni müx-
tə lif et nik lər dən  qo ru ya bil sin lər. Əs lin-
də, er mə ni əha li si nin çox luq da ol ma sı 
(bu çox luq 1840-cı il lər dən ya ra dıl mış dı) 
bu re gionun dağ lıq his sə lə rin də ye ni bir 
mən tə qə nin ya ran ma sı na əsas ol du. Rus 
sö zü olan “na qor nı” (dağ lıq mə na sın da) 
əsl türk sö zü olan Qa ra bağ sö zü nə əla və 
edil di, Qa ra ba ğın qa lan his sə si ki mi he-
sab olun du. Öl kə nin in zi ba ti böl gü sün də 
ye ni qu ru mun ya ran ma sı onun er mə ni 
əha li si nin çox lu ğu ilə izah olu nur du. O 
za man kı mər kə zi döv lət bu qu ru mun ya-
ran ma sı nı məhz bu cür izah edir di. 

Bu “mü vəff  ə qiy yət dən” son ra ox şar və-
ziy yət Nax çı van da ya ran dı. Bu ra da baş ve-
rən lər da ha bö yük rə qa bət və kin-kü du rə-
tin mey da na çıx ma sı na sə bəb ol du. Bu, iki 
res pub li ka ara sın da kı əbə di ni faq və düş-
mən çi lik ami li nə çev ril di ”. 

İq rar Əli yev ya zır: “Azər bay can Kom mu-
nist Par ti ya sı nın bi rin ci ka ti bi Ser gey Ki rov 
1924-cü il də par ti ya nın al tın cı konq re sin də 
Dağ lıq Qa ra ba ğın mux ta riy yət xü su siy yət lə-
ri ni izah edər kən be lə de yir: “Bi zim bu sa hə də 
olan bö yük və gö zə çar pan mü vəff  ə qiy yət lə ri-
miz dən bi ri, “Qa ra bağ mə sə lə si ” adı al tın da 
olan mə sə lə nin  tam şə kil də də ol ma sa, bö yük 
his sə si nin həll edil mə si dir. Şüb hə siz, biz düz 
iş gör dük və heç bir şüb hə yox dur ki, bu mə-
sə lə ni ye ni dən həl lə eh ti ya cı ol ma ya caq”. 

Be lə lik lə, sü ni ya ran mış “Qa ra bağ mə sə-
lə si” Qa ra bağ da er mə ni əha li si nin xey ri nə 
müs bət for ma da həll edil di. La kin təəs süfl  ə 
de mək la zım dır ki, kim sə nin ağ lı na gəl mə di 
ki, Er mə nis tan Res pub li ka sın da da on min-
lər lə azər bay can lı (Dağ lıq Qa ra bağ mən tə-
qə sin də ya şa yan er mə ni lə rin sa yın dan bir 
ne çə də fə çox) ya şa yır, on la ra da mux ta riy-
yət ver mək la zım dır. Bu haq da kim sə nin sə-
si çıx ma dı və de dik lə ri nə rəğ mən Qa ra bağ 
mə sə lə si ye ni dən baş qal dır dı”.

Er mə nis tan da kı on min lər lə azər bay can-
lı 1918-ci il də daş nak la rın küt lə vi qır ğı nın dan 
son ra qal mış az bir qism dir. On lar heç bir hü qu-
qa ma lik ol ma dıq la rın dan, ağır təz yiq lər al tın-
da ya şa ma lı ol duq la rın dan mü ha ci rət et mə yə 
məc bur ol ub lar. So vet Er mə nis ta nı Res pub li ka-
sı nın İn qi lab Ko mi tə si və Xalq Ko mis sar lı ğı Şu-
ra sı nın rəh bə ri Alek sandr Myas ni ki yan bu ba-
rə də elə ay dın da nı şır ki, heç bir iza ha ta eh ti yac 
qal mır. O, bol şe vik hö ku mə ti nin ilk il lə rin də 
be lə ya zır dı: “Gür cüs tan bol şe vik lər döv rün də 
sər bəst və ha kim möv qe də er mə ni lə ri in cit di yi 
ki mi, Er mə nis tan da daş nak lar za ma nı hə min 
ha kim sis tem lə mü səl man la rı öl dü rür dü. Çün-
ki av ro pa lı və ame ri ka lı da yı la rı nın əmr lə ri be lə 
idi. O da yı lar ki, “düş mən çi lik sal və ha kim ol” 
prin si pi ol ma dan ya şa ma ğa qa dir de yil lər”.

Ar dı gə lən sa yı mız da
Tər  cü  mə edən:  

İb  ra  him QU  Lİ  YEV

Ad ri El.Elş tad ya zır: “Bax ma ya raq ki, 

Sə məd SƏR DA Rİ Nİ YA
Ta rix çi-alim, İran

1921-ci il də bağ-
la nan Mosk-
va - Tür ki yə 
m ü  q a  v i  l ə  s i 

Qaf qaz res pub li ka la rı nın  möh kəm lən-
mə si nə sə bəb ol du və Azər bay can kom-
mu nist lə ri tə rə fi n dən Er mə nis tan So vet 
Res pub li ka sı na hə diy yə olan Nax çı van 
üçün cü döv lə tə ve ril mə mək şər ti ilə 
Azər bay ca nın xü su si hi ma yə si al tın da 
olan bir mən tə qə ki mi ta nın dı”.
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muxtariyyəti
kim verdi?
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Azər bay can di lin dən rus di li nə 
tər cü mə nin ta ri xi isə da ha də qiq dir. 
1837-ci il də M.F.Axun dov «Puş ki-
nin ölü mü nə» ele gi ya-poema yaz mış 
və dər hal onu rus di li nə çe vir miş-
dir. Hə min ilin ma yın da bu tər cü-
mə «Мос ков ский наб лю да тель» 
jur na lın da dərc olu nub. Bu nun la da 
M.F.Axun dov nəin ki Azər bay can di-
lin dən rus di li nə tər cü mə nin, həm də 
müəl lif tər cü mə si nin əsa sı nı qo yub.

1840-cı il də İ.Şo pen «Ko roğ lu» epo-
sun dan bir his sə nin tər cü mə si ni «Ма-
як сов ре мен но го просвещения и об-
ра зо ван нос ти» jur na lın da «Ko roğ lu 
ta tar əf sa nə si dir» adı ilə dərc et di rib. 
1842-ci il də O.Sen kovs ki «Биб ли о те-
ка для чтения» jur na lın da «Ko roğ lu» 
epo su nun bir his sə si ni dərc et di rib. 
Das ta nı rus di li nə tam şə kil də S.Penn 
tər cü mə edib və hə min tər cü mə 1856-
cı il də nəşr olu nub. Təx mi nən hə min 
il lər də bir sı ra xalq mah nı la rı mız rus 
di li nə çev ri lib. Doğ ru dur, bu tər cü mə-
lər sət ri tər cü mə idi.

50-ci il lə rin bi rin ci ya rı sın da 
M.F.Axun dov dra ma tur gi ya ilə 
məş ğul ol ma ğa baş la yır, öl məz ko-
me di ya la rı nı ya ra dır və on la rı rus 
di li nə tər cü mə edir. Bu tər cü mə lər 
«Кафказ» qə ze tin də dərc olu nur, 
son ra isə ay rı ca ki tab ki mi nəşr edi lir.

1846-cı il də Y.P.Po lons ki A.Ba kı xa-
no vun bir şe i ri ni tər cü mə edə rək onu 
«Ta tar nəğ mə si» ad lan dı rıb ki, bu da 
rus tər cü mə çi lə ri n Azər bay can ədə-
biy ya tı na ma ra ğın dan xə bər ve rir.

1894-cü il də çox say lı Azər bay can 
ba ya tı la rı ilk də fə rus di li nə çev ri lib.

XIX əs rin ikin ci ya rı sın da Za qaf qa-
zi ya nın mə də ni mər kə zi olan Tifl  is də 
mət buat or qan la rı nın sa yı ar tır, Ba kı da 
da əv vəl rus di lin də, 70-ci il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə Azər bay can di lin də 
mət buat or qan la rı ya ra nır və bü-
tün bun lar həm yer li dil lər dən (o 
cüm lə dən Azər-
bay can 

di lin dən) rus di li nə, həm də Azər bay-
can di li nə tər cü mə lə rə tə lə bat ya ra  dır. 
Mə sə lən, «Kəş kül» (1883-cü il dən çıx-
ma ğa baş la yıb) qə ze tin də A.S.Puş kin, 
M.Y.Ler mon tov, İ.S.Tur ge nev, M.E.Sal-
tı kov-Şed rin və baş qa la rı nın ya ra dı cı lı-
ğın dan tər cü mə lər dərc olu nub.

1882-ci il də «Və tən di li» dərs li yi nəşr 
olun muş və dərs li yə L.N.Tols to yun he ka-
yə lə ri nin tər cü mə si da xil edil miş dir ki, bu 
da hə min dövr də tər cü mə lə rin maarif çi lik 
məq sə di lə ye ri nə ye ti ril di yi ni gös tə rir. Tə-
sa dü fi  de yil ki, rus di lin dən Azər bay can 
di li nə bu məq səd lə edi lən ilk tər cü mə lər 
sı ra sın da İ.A.Krı lo vun (tər cü mə edən lər 
Mir zə İs ma yıl Axun dov, Xan Qa ra dağ lı, 
Fi ru din bəy Kö çər li), L.N.Tols to yun «İlk 
araq çə kən» (tər cü mə çi S.Qə ni za də) və 
«Tü tü nün və şə ra bın zə rə ri haq qın da» 
(tər cü mə çi F.Kö çər li), N.V.Qo qo lun «Mü-
fətt  iş» (tər cü mə çi N.Nə ri ma nov), A.S.Puş-

ki nin (tər cü mə çi lər M.Əfən di yev, 
F.Kö çər li), M.Y.Ler mon to vun 
(tər cü mə çi lər A.B.Ca van şir, 
A.A.Adı gö zə lov) əsər lə ri 
olub. XIX əs rin əv vəl lə rin-
də bu ten den si ya da ha da 
güc lə nib. A.N.Ple şe ye vin, 
İ.S.Ni ki ti nin, V.Br yu so vun, 
A.İ.Kup ri nin və baş qa la rı-
nın əsər lə ri nin tər cü mə lə ri 
bu dövr də mey da na gə lib. 
Hə min il lər də is te dad lı tər-
cü mə çi Ab bas Səh hət tər-
cü mə fəaliy yə ti nə baş la yır 

və Krı lov, Puş kin, Ler-
mon tov, Kol sov, Mi xay-
lov, Çe xov, Nek ra sov, 
Fet və bir çox baş qa la-
rı nın əsər lə ri ni di li mi zə 
çe vi rir.

Azər bay can ədə biy ya tın dan rus 
di li nə və rus ədə biy ya tın dan Azər-
bay can di li nə tər cü mə pro se si so vet 
ha ki miy yə ti il lə rin də xü su si lə in ten-
siv lə şir. XX əs rin 20-ci il lə rin də və 
30-cu il lə rin bi rin ci ya rı sın da ək sər tər-
cü mə lər ay rı-ay rı tər cü mə çi lə rin öz tə-
şəb bü sü ilə edi lir di. 30-cu il lə rin ikin ci 
ya rı sın dan isə bu iş plan lı xa rak ter alır: 
müəy yən yu bi ley ta rix lə ri ilə əla qə dar 
rus ədə biy ya tı nın da ha çox ta nın mış 
nü ma yən də lə ri nin əsər lə ri nin Azər-
bay can di li nə tər cü mə lə ri ha zır la nır. 
Mə sə lən, A.S.Puş ki nin ölü mü nün yüz 
il li yi ilə əla qə dar şairin se çil miş əsər-
lə ri nin 3 cild li yi Azər bay can di lin də 
nəşr olu nur. 1939-cu il də həm folk lor 
nü mu nə lə ri nin, həm də klas sik və 

müasir Azər bay can ya zı lı ədə biy ya tı 
nü mu nə lə ri nin da xil edil di yi «A zər-
bay can poezi ya sı an to lo gi ya sı» rus 
di lin də nəşr olu nur. «An to lo gi ya» ya 
da xil olu nan şe ir lər bir qrup Mosk va 
şair lə ri (V.Lu qovs koy, P.An ta kols ki, 
K.Si mo nov, E.Dol ma tevs ki, P.Pan-
çen ko, V.Der ja vin, A.Ada lis, M.Ali-
qer və baş qa la rı) tə rə fi n dən tər cü mə 
olun muş dur. Bu tər cü mə çi lə rin ço-
xu nun son ra kı tər cü mə çi lik fəaliy yə ti 
məhz Azər bay can ədə biy ya tı ilə bağ-
lı dır. Be lə ki, son ra kı il lər də A.Ada lis, 
P.Pan çen ko, P.An ta kols ki və baş qa la rı 
Azər bay can poezi ya sın dan çox lu tər-
cü mə lər et miş lər. La kin bü tün bu tər-
cü mə lər sət ri tər cü mə nin kö mə yi ilə 
edil miş dir. Am ma rus di lin dən Azər-
bay can di li nə tər cü mə lər ilk vaxt lar-
dan baş la ya raq bi la va si tə ori ji nal dan 
olub.

Əgər XIX əs rin son la rın da və XX 
əs rin əv vəl lə rin də rus ya zı çı və şair-
lə ri nin ay rı-ay rı əsər lə ri tər cü mə olu-
nur du sa, so vet ha ki miy yə ti il lə rin də 
həm rus ədə biy ya tı klas sik lə ri nin 
(N.V.Qo qol, M.Y.Ler mon tov, L.Tols-
toy, F.M.Dos to yevs ki, A.P.Çe xov və 
baş qa la rı), həm də müasir rus ya zı-
çı la rı nın (V.V.Ma ya kovs ki, M.A.Şo-
lo xov, A.A.Fa da yev və bir çox baş qa-
la rı) əsər lə ri Azər bay can 
di li nə çev ril miş dir. Bü-
tün bun lar isə Azər-
bay can oxu cu su nun 
məş hur rus ya zı çı və 
şair lə ri nin ək sə riy-
yə ti nin əsər lə ri 
ilə ta nış ol ma sı-
na im kan ya rat-
mış dır.

Rus ədə biy ya tı nü mu nə lə ri nin 
Azər bay can di li nə tər cü mə si işi nə 
M.Arif, Ə.Şə rif, M.Rə fi  li, C.Xən dan 
və s. ki mi gör kəm li alim və ədə biy-
yat şü nas lar bö yük töh fə ver miş lər.

Azər bay can şair və ya zı çı la rı nın ək-
sə riy yə ti tər cü mə işi nə xü su si əhə miy-
yət ver miş, hər bi ri mə nən və üs lub 
cə hət dən özü nə ya xın olan ədib lə rin 
əsər lə ri ni tər cü mə et miş dir. Tər cü mə yə 
be lə mü na si bə tin nə ti cə si dir ki, A.S.Puş-
ki nin «Yev ge ni One gin» poema sı nın 
Sə məd Vur ğun tə rə fi n dən tər cü mə si 
Azər bay can tər cü mə sə nə ti nin klas sik 
nü mu nə si nə çev ri lib. Əliağa Kür çay lı-
nın S.Ye se nin dən, Rə sul Rza nın V.Ma-
ya kovs ki dən et di yi tər cü mə lər poetik 
tər cü mə nin ən yax şı nü mu nə lə ri sa yı lır.

40-50-ci il lər də Azər bay can ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri də rus di li nə 
in ten siv tər cü mə olu nur. Bu il lər də 
Ni za mi Gən cə vi nin, müasir Azər-
bay can şair və ya zı çı la rı nın (S.Vur-
ğun, S.Rüs təm, M.İb ra hi mov, Əbül-
hə sən və s.) əsər lə ri ay rı ca ki tab 
şək lin də rus di lin də nəşr olu nur.

50-ci il lə rin or ta la rın dan Azər bay-
can ədə biy ya tı nın rus di li nə tər cü-
mə si işin də ye ni mər hə lə baş la nır. 
Azər bay can poezi ya sı nın rus di li nə 
tər cü mə si işi nə bö yük töh fə ver miş 
tər cü mə çi Vla di mir Ka fa rov Azər-
bay can ədə biy ya tı na məhz bu dövr-
də gə lir. O, de mək olar ki, 50 il lik 
tər cü mə çi lik fəaliy yə ti döv rün də 
rus dil li oxu cu ya Azər bay can ədə bi-
ya tı nın ən əhə miy yət li nü mu nə lə-
ri ni yük sək sə viy yə də təq dim edib. 
Onun tər cü mə lə rin dən iba rət Azər-

bay can ba ya tı la rı top lu la rı 
(«Баяты», Б.:1960; «Ларец 
жемчужин», М.: «Баяты-
песни», Б.: 1978 и др.), 
Azər bay can aşıq la rı nın 
şe ir lə ri nin nəş ri (Ашуг 
Алескер. «Ашуг – это 
значит влюбленный», 
1972; «Я ашыг – 

люблю тебя», 
1984; aşıq şeir-
lə rin dən iba rət 
dörd top-

lu, 1984 və s.), Məh sə ti Gən cə vi nin 
rü bailə ri nin hər də fə ye ni for ma da 
təq dim edi lən üç nəş ri, S.Vur ğu nun 
şeir lə ri və «Kom so mol poema sı», 
Sü ley man Rüs tə min və Əliağa Kür-
çay lı nın hə rə si nin üç şe ir lər top lu-
su (ha mı sı Mosk va da nəşr olu nub), 
Azər bay can xalq mah nı la rı, ay rı-ay-
rı das tan lar, «Də də Qor qud» das-
ta nı nın iki bo yu, Azər bay can ədə-
biy ya tı nın klas sik lə ri nin (M.Fü zu li, 
M.P.Va qif) və müasir ya zı çı və şair-
lə rin (M.Müş fi q, R.Rza, B.Va hab za-
də və s) şeir lə ri Ba kı da və Mosk va da 
ay rı ca ki tab şək lin də nəşr olu nub. 
Vla di mir Ka fa rov Azər bay ca nın ye-
ga nə şair-tər cü mə çi si dir ki, ya ra dı-
cı lı ğı iki də fə SS Rİ Ya zı çı lar İtt  i fa-
qın da mü za ki rə olun muş («Ларец 
жемчужин» ki ta bı 1969-cu il də 
və «Я ашыг – люблю тебя» ki ta bı 
1985-ci il də) və yük sək qiy mət al-
mış dı. Ar tıq 50-ci il lə rin so nu, 60-cı 
il lə rin əv vəl lə rin də Azər bay can ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri ni rus di li nə bi la-
va si tə ori ji nal dan çe vi rən tər cü mə-
çi lər nəs li ye ti şir. On la rın sı ra sın da 
tər cü mə sə nə ti us ta la rın dan Si ya vuş 
Məm məd za də nin, Man sur Və ki lo-
vun və baş qa la rı nın ad la rı nı çək mək 
olar. Ba kı da ya şa yan rus şair lə ri də 
məhz bu dövr dən Azər bay can ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri ni rus di li nə in-
ten siv tər cü mə et mə yə baş la mış lar. 
On la rın ək sə riy yə ti Azər bay can di-
li ni müəy yən də rə cə də bi lir, Ba kı-
da ya şa dıq la rı üçün mü tə xəs sis lər lə 
bir ba şa məs lə hət ləş mək im ka nı qa-
za nır və tər cü mə ni da ha yax şı mə-
nim sə mə yə nail olur du lar. On lar dan 
İ.Ora tovs ki, A.Plav nik, V.Port nov, 
N.Xa tun sev, A.Xal de yev, İ.Da da şid-
ze, A.Qriç və baş qa la rı nın ad la rı nı 
çək mək olar.

Ötən əs rin 90-cı il lə ri nin bi rin-
ci ya rı sın da Azər bay can ədə biy ya tı 
nü mu nə lə ri nin rus di li nə və ək si nə 
tər cü mə si sa hə sin də müəy yən tə nəz-
zül döv rü mü ha hi də olu nur ki, bu da 
plan lı tə sər rü fa tın ləğ vi və nəşr si fa-
riş lə ri nin ol ma ma sı ilə bağ lı dır. La-
kin ar tıq XX əs rin so nu və XXI əs rin 
əv vəl lə rin də və ziy yət dü zə lir. Tər cü-
mə çi lər si fa riş lə de yil, öz se çim lə ri-
nə uy ğun ola raq tər cü mə lər edir lər. 
Azər bay can di li nə tər cü mə ilə məş-
ğul olan lar əsa sən so vet ha ki miy yə-
ti il lə rin də nəşr olun ma yan əsər lə rə 
mü ra ciət edir lər. Be lə ki, M.Bul qa kov 
(«Мастер и Маргарита»), A.Pla to-
nov və baş qa la rı nın əsər lə ri tər cü mə 
və nəşr olu nur.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin uğur lu si ya sə ti nə ti cə sin də 
ha zır da əv vəl ki il lər də bu ra xıl mış 
tər cü mə əsər lə ri nin, o cüm lə dən rus 
di lin dən edil miş tər cü mə lə rin la tın 
qra fi  ka sı ilə ye ni dən nəş ri işi ba şa 
ça tır. Ha zır da «Dün ya ədə biy ya tı 
ki tab xa na sı» nın tər cü mə si (ki ta bın 
üç də bi ri ni rus di lin dən tər cü mə lər 
təş kil edir) və nəş ri üzə rin də iş ge-
dir. Bu nəş rə in di yə qə dər Azər bay-
can tər cü mə çi lə ri nin diq qət ye tir mə-
dik lə ri müəl lifl  ə rin də əsər lə ri da xil 
olu na caq .

Heydər 
ORUCOV

di lin dən) rus di li nə, həm də Azər bay-

qın da mü za ki rə olun muş («Ларец 
жемчужин» ki ta bı 1969-cu il də 
və «Я ашыг – люблю тебя» ki ta bı 
1985-ci il də) və yük sək qiy mət al-
mış dı. Ar tıq 50-ci il lə rin so nu, 60-cı 
il lə rin əv vəl lə rin də Azər bay can ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri ni rus di li nə bi la-
va si tə ori ji nal dan çe vi rən tər cü mə-
çi lər nəs li ye ti şir. On la rın sı ra sın da 
tər cü mə sə nə ti us ta la rın dan Si ya vuş 
Məm məd za də nin, Man sur Və ki lo-
vun və baş qa la rı nın ad la rı nı çək mək 
olar. Ba kı da ya şa yan rus şair lə ri də 
məhz bu dövr dən Azər bay can ədə-
biy ya tı nü mu nə lə ri ni rus di li nə in-
ten siv tər cü mə et mə yə baş la mış lar. 
On la rın ək sə riy yə ti Azər bay can di-
li ni müəy yən də rə cə də bi lir, Ba kı-
da ya şa dıq la rı üçün mü tə xəs sis lər lə 
bir ba şa məs lə hət ləş mək im ka nı qa-
za nır və tər cü mə ni da ha yax şı mə-
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mət buat or qan la rı nın sa yı ar tır, Ba kı da 
da əv vəl rus di lin də, 70-ci il lə rin ikin-
ci ya rı sın da isə Azər bay can di lin də 
mət buat or qan la rı ya ra nır və bü-
tün bun lar həm yer li dil lər dən (o 
cüm lə dən Azər-
bay can 

F.Kö çər li), M.Y.Ler mon to vun 
(tər cü mə çi lər A.B.Ca van şir, 
A.A.Adı gö zə lov) əsər lə ri 
olub. XIX əs rin əv vəl lə rin-
də bu ten den si ya da ha da 
güc lə nib. A.N.Ple şe ye vin, 
İ.S.Ni ki ti nin, V.Br yu so vun, 
A.İ.Kup ri nin və baş qa la rı-
nın əsər lə ri nin tər cü mə lə ri 
bu dövr də mey da na gə lib. 
Hə min il lər də is te dad lı tər-
cü mə çi Ab bas Səh hət tər-
cü mə fəaliy yə ti nə baş la yır 

və Krı lov, Puş kin, Ler-
mon tov, Kol sov, Mi xay-
lov, Çe xov, Nek ra sov, 
Fet və bir çox baş qa la-
rı nın əsər lə ri ni di li mi zə 
çe vi rir.

Əgər XIX əs rin son la rın da və XX 
əs rin əv vəl lə rin də rus ya zı çı və şair-
lə ri nin ay rı-ay rı əsər lə ri tər cü mə olu-
nur du sa, so vet ha ki miy yə ti il lə rin də 
həm rus ədə biy ya tı klas sik lə ri nin 
(N.V.Qo qol, M.Y.Ler mon tov, L.Tols-
toy, F.M.Dos to yevs ki, A.P.Çe xov və 
baş qa la rı), həm də müasir rus ya zı-
çı la rı nın (V.V.Ma ya kovs ki, M.A.Şo-
lo xov, A.A.Fa da yev və bir çox baş qa-
la rı) əsər lə ri Azər bay can 
di li nə çev ril miş dir. Bü-
tün bun lar isə Azər-
bay can oxu cu su nun 
məş hur rus ya zı çı və 
şair lə ri nin ək sə riy-
yə ti nin əsər lə ri 
ilə ta nış ol ma sı-
na im kan ya rat-
mış dır.

bay can ba ya tı la rı top lu la rı 
(«Баяты», Б.:1960; «Ларец 
жемчужин», М.: «Баяты-
песни», Б.: 1978 и др.), 
Azər bay can aşıq la rı nın 
şe ir lə ri nin nəş ri (Ашуг 
Алескер. «Ашуг – это 
значит влюбленный», 
1972; «Я ашыг – 

люблю тебя», 
1984; aşıq şeir-
lə rin dən iba rət 
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nov və baş qa la rı nın əsər lə ri tər cü mə 
və nəşr olu nur.

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin uğur lu si ya sə ti nə ti cə sin də 
ha zır da əv vəl ki il lər də bu ra xıl mış 
tər cü mə əsər lə ri nin, o cüm lə dən rus 
di lin dən edil miş tər cü mə lə rin la tın 
qra fi  ka sı ilə ye ni dən nəş ri işi ba şa 
ça tır. Ha zır da «Dün ya ədə biy ya tı 
ki tab xa na sı» nın tər cü mə si (ki ta bın 
üç də bi ri ni rus di lin dən tər cü mə lər 
təş kil edir) və nəş ri üzə rin də iş ge-
dir. Bu nəş rə in di yə qə dər Azər bay-
can tər cü mə çi lə ri nin diq qət ye tir mə-
dik lə ri müəl lifl  ə rin də əsər lə ri da xil 
olu na caq .

Heydər 
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Azər bay can di lin dən rus di li nə 

di li nə və rus ədə biy ya tın dan Azər-
bay can di li nə tər cü mə pro se si so vet 
ha ki miy yə ti il lə rin də xü su si lə in ten-
siv lə şir. XX əs rin 20-ci il lə rin də və 
30-cu il lə rin bi rin ci ya rı sın da ək sər tər-
cü mə lər ay rı-ay rı tər cü mə çi lə rin öz tə-
şəb bü sü ilə edi lir di. 30-cu il lə rin ikin ci 
ya rı sın dan isə bu iş plan lı xa rak ter alır: 
müəy yən yu bi ley ta rix lə ri ilə əla qə dar 
rus ədə biy ya tı nın da ha çox ta nın mış 
nü ma yən də lə ri nin əsər lə ri nin Azər-
bay can di li nə tər cü mə lə ri ha zır la nır. 
Mə sə lən, A.S.Puş ki nin ölü mü nün yüz 
il li yi ilə əla qə dar şairin se çil miş əsər-
lə ri nin 3 cild li yi Azər bay can di lin də 
nəşr olu nur. 1939-cu il də həm folk lor 
nü mu nə lə ri nin, həm də klas sik və 

Azərbaycan dilindən Azərbaycan dilindən Azərbaycan dilindən 

Tər cü mə mil lət lə ra ra sı ün siy yət va si tə si ki mi ona tə lə bat olan da 
mey da na çı xır. De yi lən lər tər cü mə olu nan ədə biy ya tı qey ri-ənə-
nə vi ədə bi məh sul la zən gin ləş di rən və müəy yən boş luq la rı dol-
du ran bə dii tər cü mə yə də aid dir. Tər cü mə sə nə ti bu işə ta ri xi 

mün bit şə rait ya ran dıq da mey da na gə lir və in ten siv in ki şaf edir.
Azər bay can da be lə mün bit şə rait XIX əs rin 30-cu il lə rin də ya ran mış dı. Rus 
di lin dən Azər bay can, Azər bay can di lin dən rus di li nə ilk poetik tər cü mə lər 
məhz bu döv rə aid dir.
Rus di lin dən Azər bay can di li nə tər cü mə nin əsa sı nı Ab bas qu lu Ağa Ba kı-
xa nov, Azər bay can di lin dən rus di li nə tər cü mə nin əsa sı nı isə Mir zə Fə tə-
li Axun dov qo yub. Mə lum ol du ğu ki mi, 1834-cü il də A.Ba kı xa nov hər bi 
qul luq dan uzaq la şa raq Azər bay ca na qa yı dır və ədə bi ya ra dı cı lıq la məş ğul 
ol ma ğa baş la yır. O, 1830-cu il lə rin ikin ci ya rı sın da İ.A.Krı lo vun «Eş şək və 
bül bül» təm si li ni tər cü mə edir və bu nun la da rus di lin dən Azər bay can di-
li nə tər cü mə nin əsa sı nı qo yur. Bun dan bir qə dər son ra rus di lin dən tər cü-
mə işi ilə Mir zə Şə fi  Va zeh məş ğul ol ma ğa baş la yır. Onun tər cü mə lə rin dən 
yal nız A.Velt man ya ra dı cı lı ğın dan et di yi bir şe ir tər cü mə si qa lıb.



Kainat nə boy da dır?
In san üçün Kaina tın hə qi qi öl çü-

lə ri ni tə səv vür et mək qey ri-müm-
kün bir şey dir. Biz nəin ki onun nə 
qə dər bö yük ol du ğun dan xə bər si-
zik, üs tə lik həm də Kaina tın ne cə 
əzə mət li ola bi lə cə yi ni be lə tə səv-
vü rü mü zə gə tir mə yə qa dir de yi lik.

Biz bu nu Yer pla ne tin dən uzaq-
laş ma ğa baş la saq an la ya rıq. Yer 
kü rə si Gü nəş sis te mi nin xır da bir 
his sə si dir. Gü nəş sis te mi isə Gü-
nəş dən, onun ət ra fın da hər lə nən 
Yer ki mi pla net lər dən, ki çik pla-
net he sab olu nan as te roid lər dən, 
me teorit lər dən iba rət dir.

Bi zim Gü nəş sis te mi də öz növ bə-
sin də baş qa, “qa lak ti ka” ad lan dı rı-
lan da ha bö yük sis te min xır da par-
ça sı dır. Qa lak ti ka da mil yon-mil yon 
ul duz var ki, on la rın ək sə riy yə ti 
bi zim Gü nəş dən çox-çox bö yük dür 
və on la rın hə rə si nin bi zim Gü nəş 
sis te mi ki mi sis tem lə ri var.

Be lə lik lə, bi zim Süd yo lu (Sa-
man yo lu) ad lan dır dı ğı mız qa-
lak ti ka mız da mü şa hi də et di yi miz 
ul duz la rın hə rə si bir “gü nəş dir”. 
On la rın ara sın da kı mə sa fə çox bö-
yük ol du ğu üçün ki lo metr lə yox, 
“işıq iliy lə” öl çü lür. Bir “işıq ili” 
işı ğın bir il ər zin də keç di yi mə sa fə 
qə dər dir, yə ni 11 000 000 000 000 
ki lo metr. Ən par laq və bi zə ən ya-
xın olan ul duz – Sen tavr bür cü nün 
Al fa ul du zu Yer dən 46 000 000 000 
000 ki lo metr mə sa fə də yer lə şir.

Am ma gə lin, bi zim qa lak ti ka nın 
öl çü lə ri ni tə səv vü rü müz də can lan-
dır ma ğa cəhd gös tə rək. Be lə he sab 
olu nur ki, qa lak ti ka mı zın diamet ri 
100 000 işıq ilin dən ar tıq dır. Bu, 100 
000 min də fə 11 000 000 000 000 ki-
lo metr de mək dir. İn di tə səv vür edin 
ki, bi zim bu qa lak ti ka da baş qa, da ha 
əzə mət li sis te min ki çik bir his sə si dir.

Süd yo lu nun sər həd lə rin dən 
kə nar da yə qin mil yon lar la qa lak-
ti ka var. Am ma ola bi lər ki, on lar 
da ha mı sı bir yer də çox nə həng bir 
sis te min bir par ça sı dır.

Bax, bu na gö rə də Kaina tın öl-
çü lə ri ni tə səv vür et mək çə tin dir. 
Ye ri gəl miş kən, alim lər bu fi  kir də-
dir ki, Kainat ge niş lən mək də dir. 
Bu o de mək dir ki, iki qa lak ti ka 
ara sın da kı mə sa fə bir ne çə mil-
yard ilə iki də fə bö yü yür.  
Gü nəş sis te mi nin for ma sı 

ni yə be lə dir?
Biz bil mi rik ki, Gü nəş sis te mi ni-

yə bu for ma da dır. O, Kainat da kı 
bir çox baş qa gü nəş sis tem lə ri ki mi, 
ta mam baş qa qu ru lu şa ma lik ola 
bi lər di. Gü nəş sis tem lə ri nin for ma-
sı on la rın ne cə əmə lə gəl di yin dən 
ası lı dır. La kin in san bi zim Gü nəş 
sis te mi nin özü nün in di ki for ma sı nı 
ne cə qo ru yub sax la dı ğı nı izah edən 
tə biət qa nun la rı nı ta pıb. 

Baş qa pla net lər ki mi, Yer kü rə si 
də Gü nə şin ət ra fın da kı or bi tin də 
dövr edir. Bir də fə dövr et mək üçün 
sərf olu nan za ma nı biz il ad lan dı rı-
rıq. Di gər pla net lə rin or bi ti isə Yer 
or bi tin dən ya bö yük, ya ki çik dir.

Bəs Gü nəş sis te mi ne cə əmə lə 
gə lib? Ni yə pla net lər məhz bu boy-
da dır? Ni yə on lar məhz öz or bit-
lə rin də dövr edir lər? Ast ro nom lar 
bu sual la rın də qiq ca va bı nı bil mir. 
La kin bu nu izah et mək üçün alim-
lər iki nə zə riy yə irə li sü rür. Bu nə-
zə riy yə lər dən bi rin ci si nə əsa sən, 
in di ki Gü nəş və pla net lər is ti qaz-
lar dan iba rət, dur ma dan hər lə nən 
nə həng bu lud dan ya ra nıb. Bu nə-
həng, hər lə nən toz və qaz bu lu du 
sıx la şa raq pla net lə ri əmə lə gə ti rib.

Di gər nə zə riy yə nin tə rəf dar la rı 
isə elə he sab edir lər ki, bir vaxt lar 
Gü nəş baş qa bir ul du za ya xın la şıb, 
ca zi bə nə ti cə sin də on dan iri “ti kə-
lər” qo pa rıb və bu “ti kə lər” za man 
keç dik cə pla net lə rə çev ri lib.

Bu nə zə riy yə lə rin han sı nın hə qi-
qət ol du ğu bir o qə dər də mü hüm 
de yil. Mü hüm ola nı bu dur ki, Gü-
nəş sis te mi nin məhz bu for ma da 
ol ma sı müəy yən mə na da bir tə sa-
dü fün nə ti cə si dir. Bəs ni yə sis te mi-
miz öz for ma sı nı qo ru yub sax la yır? 

Məş hur alim Kep le rin pla net lə rin 
hə rə kə ti nə zə riy yə si nə əsa sən, bü tün 
pla net lər Gü nə şin ət ra fın da el lips va-
ri (yu mur ta şə kil li, uzan mış) or bit lə 
fır la nır; pla net Gü nə şə nə qə dər ya-
xın ol sa, onun hə rə kət sü rə ti də bir o 
qə dər çox dur; bir döv rə nin ba şa çat-
dı ğı za man isə pla net dən Gü nə şə dək 
olan mə sa fə dən ası lı dır. Nyü to nun 
ca zi bə qa nu nu isə (Kep le rin üç qa-
nu nu onun tər kib his sə si dir) iki cis-
min bir-bi ri ni ni yə cəzb et di yi nə izah 
ve rir. Gü nəş sis te mi ona gö rə bu for-
ma da dır ki, tə biətin bə zi qa nun la rı na 
əsa sən, Gü nəş lə pla net lər ara sın da 
müəy yən qar şı lıq lı əla qə var.

Gü nəş ni yə işıq sa çır?
Bu na inan maq çə tin dir, am ma 

ge cə lər işıq sa çan ul duz lar da, gün-
düz işıq sa çan Gü nəş də əs lin də, 
ta ma mi lə ey ni göy ci sim lə ri dir.

Gü nəş də bir ul duz dur - Ye rə 
ən ya xın ul duz. Biz Yer üzün də 
hə ya tın Gü nəş dən ası lı ol du ğu nu 
bi li rik. Gü nə şin is ti si ol ma say-
dı Yer də hə yat ya ran maz dı. Gün 
işı ğı ol ma dan nə ya şıl bit ki lər, nə 
hey van lar, nə də in san ya ra nar dı.

Gü nəş Yer dən 172 000 000 ki lo-
metr mə sa fə də yer lə şir. Onun küt-
lə si Ye rin küt lə sin dən 1 300 000 də fə 
çox dur. Am ma ma raq lı olan bu dur 
ki, Gü nəş Yer ki mi sərt küt lə de yil. 

Bu nu sü but et mək çox asan dır: Gü-
nə şin sət hin də ki tem pe ra tur Sel si şka-
la sıy la 6 000 də rə cə yə ça tır. Be lə tem-
pe ra tur da is tə ni lən me tal, ya xud daş 
qa za çev ri lir. Elə ona gö rə də Gü nəş 
qaz lar dan iba rət alov lu bir kü rə dir!

Keç miş də alim lər be lə dü şü nür-
dü lər ki, gü nün işı ğı or da baş ve-
rən yan ma pro se si nin nə ti cə si dir. 
La kin Gü nə şin sət hi ar tıq yüz mil-
yon lar la il dir ki, be lə cə is ti dir; bu 
qə dər müd dət də isə nə ol sa, çox-
dan ya nıb qur tar mış dı.

Bu gün alim lər be lə dü şü nür ki, 
Gü nə şin is ti ver mə si atom bom-
ba sın da baş ve rən pro se sə bən zər 
bir reak si ya nın nə ti cə si dir. Gü nəş 
ma te ri ya nı ener ji yə çe vi rir. 

Bu pro ses yan ma dan çox fərq lə nir. 
Yan ma za ma nı ma te ri ya nın bir for-
ma sı baş qa sı na çev ri lir. Atom bom ba-
sın da kı pro ses də ma te ri ya nın ener ji yə 
keç mə si za ma nı çox bö yük ener ji nin 
əmə lə gəl mə si üçün mi ni mal miq dar-
da ma te ri ya bəs edir. Tə səv vür edin 
ki, 28 qram ma te ri ya 1 mil yon ton dan 
ar tıq qa ya su xu ru nu ərit mək üçün bəs 
edə cək qə dər ener ji əmə lə gə ti rir. 

Be lə lik lə, əgər elm haq lı dır sa, 
Gü nəş ona gö rə is ti ve rir ki, or da 
ma te ri ya nın ener ji yə çev ril mə pro-
se si daimi baş ve rir. Gü nəş küt lə si-
nin bir faizi bəs edir ki, o 150 mil-
yard il be lə cə qay nar qal sın!

Ni yə qü rub ça ğı üfüq 
qı za rır?

Gü nəş ba tar kən özü də qı za rır, 
üfü qü də qır mı zı ya bo ya yır. İs ti 
rəng lə rin bir-bi ri ni əvəz edən bən-
zər siz ça lar la rı qü rub ça ğı in sa nın 
göz lə ri önün də unu dul maz mən-
zə rə ya ra dır. Am ma hər dən biz bu 
mən zə rə nin tə sa dü fi  şa hi di nə çev-
ri lər kən is tər-is tə məz təəc cüb lə ni-
rik: “Nə qır mı zı gü nəş dir!”

Tə bii ki, əs lin də Gü nə şin qı zar-
ma dı ğı nı, də yiş mə di yi ni gö zəl bi-
li rik. Sa də cə, o, gü nün müəy yən 
vax tın da be lə gö rü nür. Onun qır-
mı zı lı ğı na təəc cüb lən di yi miz an, 
biz dən, mə sə lən, ne çə min ki lo-
metr qərb də dur muş adam Gü nə-
şi heç də qır mı zı gör mə yə cək. 

Qü ru bun rən gi nə tə sir edən 
Gü nəş şüası nın keç di yi ha va qa tı-
dır. Gü nəş nə qə dər aşa ğı da ol sa, 
onun şüası bir o qə dər qa lın at-
mos fer qa tın dan keç mə li olur. 

Bu nu tam an la maq üçün əv vəl-
cə gə lin ya dı mı za sa laq ki, gün işı ğı 
bü tün möv cud rəng lə rin bir ləş mə-
sin dən iba rət dir. Adə tən, müx tə lif 
rəng lə rin bir lə şər kən əmə lə gə tir-
di yi rən gi biz ağ rəng ki mi qə bul 
edi rik. La kin at mos fer də toz zər rə-
cik lə ri, su bu xa rı və baş qa qa rı şıq lar 
olur. İşıq şüası at mos fer dən ke çən-
də ağ rəng bu zər rə cik lər va si tə siy lə 
da ğı lır, baş qa rəng lə rə par ça la nır.

At mos fer də bə növ şə yi, göy və 
ya şıl rəng lər qır mı zı və sa rı rəng-
lər dən da ha çox da ğı lır. Gü nəş 
üfüq xətt  i nə ya xın laş dıq ca ,hə min 
o da ğıl ma sa yə sin də at mos fer də 
da ha çox qır mı zı və sa rı rəng lər 
qa lır de yə, qü rub da bi zə da ha çox 
qır mı zı gö rü nür. 

Ye ri gəl miş kən, sə ma nın ma-
vi rən gi də işı ğın da ğıl ma sı 

ilə əla qə dar dır. Bə növ şə yi 
və göy rəng lə rin dal ğa la-

rı qı sa olur və at mos fer 
tə rə fi n dən spekt rin qır-

mı zı rən gin üs tün lük 
təş kil et di yi his sə sin-
dən on də fə da ha 
in ten siv da ğı lır. Bu 
o de mək dir ki, qır-
mı zı şüalar at mos-
fer dən ke çir, ma vi 
rəng li şüalar sa ha-
va da su və toz zər-
rə cik lə ri tə rə fi n-
dən da ğı dı lır. Ona 
gö rə də biz gö yə 
ba xan da məhz da-
ğıl mış işıq sə ma nı 
ma vi rən gə bo ya-
yır.

Günəş tutulmaları niyə 
nadir hadisədir?

Ay Yerin ətrafına fırlanarkən 
bəzən düz Yerlə Günəş arasın-
da qərar tutur və planetimizin 
üzərinə öz kölgəsini salır. Bu 
zaman Günəş tutulması baş verir.

Günəş tutulması mütləq təzə 
Ay çıxanda, Ay Yerin Günəşə bax-
an tərəfi nə düşəndə görünür. Bəs 
onda niyə hər dəfə təzə Ay çıxanda, 
biz Günəş tutulmasının şahidinə 
çevrilmirik? Məsələ budur ki, Ayın 
Yer ətrafındakı orbiti Yerin Günəş 
ətrafındakı orbitinin səthiylə üst-
üstə düşmür. Ay Yerin ətrafına 
fırlanarkən (tam dövrə 29 gün ərz-
ində başa çatır) gah Yer orbitindən 
aşağı, gah da yuxarıdan keçir.

Günəş tutulması tam, həlqəvari və 
ya qismən ola bilər. Əgər Ay Günəşin 
qarşısını tam tutursa, tutulma da 
tam olur. Lakin Ayla Yer arasındakı 
məsafə həmişə eyni deyil deyə, çox 
vaxt Ay Yerdən xeyli uzaqda durur 
və Günəşi tam örtə bilmir. Onda 
tutulma zamanı Ay qara disk kimi 
görünür və Günəşin üzünü demək 
olar ki, tam tutur – onun kənarların-
dan yalnız nazik halqa görünür. Bu 
nazik işıq halqasına “tac” deyirlər, 
Belə tutulma isə “halqavari tutulma” 
adlanır. Qismən tutulma zamanı 
isə Ay diskinin yalnız bir parçası 
Günəşlə Yerin arasında durur. 

Ayın tutulması yalnız onun 
bədirlənmiş vəziyyətində və o, Yerin 
gün düşməyən əks tərəfi ndə qərar 
tutanda baş verir. Yer Ayla Günəşin 
arasından ötəndə, Ay Yerin köl-
gəsinə düşür və gözdən itir. Qismən 
tutulma isə Ay Yerin kölgəsinə yal-
nız qismən düşəndə baş verir.

Bəzi illərdə Ay tutulması heç 
olmur, bəzi illərdə isə ona bir 
dəfədən üç dəfəyə qədər rast gəlmək 
olur. Hər il Günəş tutulmasının 
iki dəfədən beş dəfəyədək şahidi 
oluruq. Yerin bəzi nöqtələrində tam 
Günəş tutulmasını 360 ildə bir dəfə 
görmək mümkündür.
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At mos fer də bə növ şə yi, göy və 
ya şıl rəng lər qır mı zı və sa rı rəng-
lər dən da ha çox da ğı lır. Gü nəş 
üfüq xətt  i nə ya xın laş dıq ca ,hə min 
o da ğıl ma sa yə sin də at mos fer də 
da ha çox qır mı zı və sa rı rəng lər 
qa lır de yə, qü rub da bi zə da ha çox 
qır mı zı gö rü nür. 

Ye ri gəl miş kən, sə ma nın ma-
vi rən gi də işı ğın da ğıl ma sı 

ilə əla qə dar dır. Bə növ şə yi 
və göy rəng lə rin dal ğa la-

rı qı sa olur və at mos fer 
tə rə fi n dən spekt rin qır-

mı zı rən gin üs tün lük 
təş kil et di yi his sə sin-
dən on də fə da ha 
in ten siv da ğı lır. Bu 
o de mək dir ki, qır-
mı zı şüalar at mos-
fer dən ke çir, ma vi 
rəng li şüalar sa ha-
va da su və toz zər-
rə cik lə ri tə rə fi n-
dən da ğı dı lır. Ona 
gö rə də biz gö yə 
ba xan da məhz da-
ğıl mış işıq sə ma nı 
ma vi rən gə bo ya-
yır.

Kainat nə boy da dır? Bax, bu na gö rə də Kaina tın öl- Məş hur alim Kep le rin pla net lə rin 

Bu sə hi fə ni uşaq lar, ye ni yet mə lər üçün ha zır la mı şıq. Am ma 
bu heç də o an la ma gəl məz ki, sə hi fə mi zi oxu yar kən 
bö yük lər zövq al ma ya caq. Müt ləq ala caq lar, 
çün ki elm öy rən mək, sa vad al maq in sa-

nın əbə di, hə mi şə ca van ar zu la rın dan dır. Bə şə riy yət 
za man-za man adam la rı iki ye rə bö lüb: sa vad lı-
la ra və bi sa vad la ra. Bü tün si vi li za si ya lar ona 
gö rə si vi li za si ya olub ki, için də ki sa vad lı 
kə sim, dü şü nən in san lar ar tıb, fərq li 
bir mə də niy yət ya ra da bi lib.
Müasir dövr də el mə, bi li yə can 
at maq da ha va cib dir, çün ki dü-
nə nə ki mi qar şı mız da bir sirr 
ola raq qa lan çox mət ləb lər 
ar tıq çö zü lə-çö zü lə ge dir, 
bil dik lə ri miz ar tır, bil mə-
dik lə ri miz aza lır. Am ma 
nə qə dər öy rən sək də, 
bi mə dik lə ri miz bil di-
yi miz dən qat-qat çox 
ola raq qa la caq. 
Sə hi fə mi zi mün tə zəm 
iz lə sə niz min lər lə mü-
rək kəb sualın sa də ca va-
bı nı ta pa caq sı nız. Bu mət-
ləb lə rin ək sə riy yə ti ilə or ta 
mək təb də rast laş mı şıq, am-
ma təəs süf ki, dərs lik lə ri mi zin 
nə dən sə hə mi şə qə liz olan el mi 
di li uc ba tın dan çox şey əxz edə 
bil mə mi şik.
Biz heç də o id diada de yi lik ki, 
“Hər suala bir ca vab” rib ri ka-
mı zı iz lə yə-iz lə yə sa vad la na caq, 
alim ola caq sı nız. Məq səd uşaq-
la rı mı zın dün ya gö rü şü nü ge niş-
lən dir mək, on la rı hə mi şə diq qət 
mər kə zin də olan ma raq lı həm-
söh bə tə çe vir mək dir.

İl qar ƏLFİ
“Hər suala bir ca vab”
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Günel NATİQ

Kral sa ra yın da bö yük nü fuz sa hi bi 
olan qo ca dü şün cə lə rə qərq ol muş-
du. Əs lin də, dü şün mək üçün in di 
da ha çox vax tı var dı. Xey li müd dət 

idi ki, tək ba şı na hə rə kət edə bil mir di. Hal-
bu ki, hə mi şə be lə he sab et miş di ki, hə ya tın 
özü lü hə rə kət dir... Öm rü bo yu yo rul ma dan 
ça lış mış dı. İn di dün ya gör müş qo ca be lə 
dü şü nür dü:“bö yük xid mət lər - yal nız bö yük 
rə zil lik lər lə mü ka fat lan dı rı lır”...

En sik lo pe dik alim, ri ya ziy yat çı, 
mü hən dis, ix ti ra çı, rəs sam, hey kəl-
tə raş, me mar, mu si qi çi, ya zı çı və 
nə ha yət, İn ti bah döv rü təs vi ri sə nə-
ti nin par laq nü ma yən də si Leonar-
do da Vin çi 15 ap rel, 1452-ci il də 
Flo ren si ya nın ya xın lı ğın da, Vin çi 
ad la nan yer də do ğu lub. Ata sı Mes-
ser Pye ro var lı-hal lı hü quq məs lə-
hət çi si idi. Üs tə lik, qa dın la ra qar şı 
bi ga nə de yil di. 77 il lik öm rün də, o, 
4 də fə ev lə nib-ay rıl mış və 12 öv lad 
sa hi bi ol muş du. Leonar do onun ni-
kah dan kə nar öv la dı idi. 

Leonar do nu dün ya ya gə ti rən qa-
dın, de yi lə nə gö rə, Ka te ri na ad lı sa-
də kənd li qı zı idi. O, do ğu lan dan 
az son ra ata sı onu Ka te ri na ilə bir gə 
kən də gön də rir. Am ma bir ne çə il-
dən son ra ev lən di yi qa dın dan öv la dı 
ol ma dı ğı üçün Mes ser Pye ro ye ni dən 
Leonar do nu öz evi nə gə ti rir. Oğ la na 
yax şı təh sil ve ri lir, ya zıb-oxu maq, ri-
ya ziy yat, la tın di li öy rə di lir. Onun 
qey ri-adi qa bi liy yət lə rin dən bi ri də 
ya zı yaz ma üsu lu idi. O so la xay idi 
və sağ dan-so la elə ya zır dı ki, hərfl  ə ri 
an caq güz gü nün kö mə yi lə oxu maq 
olur du. Mək tub ya zan da isə ənə nə vi 
qay da dan is ti fa də edir di.

Ata sı onun hü quq şü nas ol ma-
sı nı ar zu la yır dıı, hər çənd bi lir di 
ki, bu, müm kün de yil. O döv rün 
qa nun la rı na gö rə, ni kah dan kə nar 
uşaq lar eli tar tə bə qə yə məx sus 
olan pe şə lə rə yi yə lə nə bil məz di lər. 
Odur ki, ata oğ lu nun rəs sam lıq is-
te da dı na diq qət ve rir. Onun rəsm-
lə ri hətt  a Pre yo nun köh nə dos tu, 
məş hur rəs sam Ve rok ko nun da 
ma ra ğı na sə bəb ol muş du. Leonar-
do Ve rok ko dan rəs sam lıq dərs lə ri 
al ma ğa baş la yır. 20 ya şı na ça tan da 
onun rəs sam lıq is te da dı ar tıq kim-
sə də şüb hə do ğur mur di. 

 Bir də fə Ve rok ko “İsa nın xaç su-
yu na sa lın ma sı” tab lo su nu təs vir 
et mək si fa ri şi ni alır. Adə tən ikin ci 
də rə cə li fi  qur la rın öh də sin dən şa-
gird lər gə lir di. Leonar do ya da mə-
lək lər dən bi ri ni təs vir et mək tap şı-
rı lır. Leonar do risk et mə yi qə ra ra 
alır və öz pa yı na dü şən təs vir lə ri 
ye ni cə kəşf olun muş yağ lı bo ya-
lar la çə kir. Us ta dı onun işi ni çox 
bə yə nir və “şa gir dim ar tıq mə ni 
ötüb-keç di,” - de yir.

Leonar do rəs sam lı ğın bir ne-
çə tex ni ka sı nı da mə nim sə yir və 
1476-cı il də son ra özü nə ema lat xa-
na açır.

1482-ci il də o, Mi la nın hökm da-
rı her soq Lü do vik Svar sın sa ra yı-
na də vət alır. Əv vəl lər Leonar do 
sa ray da təş ki lat çı ki mi iş lə yir, 
bay ram mə ra sim lə ri üçün li bas 
və mas ka lar dü şü nüb-ta pır, tex ni-
ki mö cü zə lər icad edir di. Son ra lar 
isə o, hər bi mü hən dis, ar xi tek tor, 
hid ro tex nik, sa ray rəs sa mı və zi fə-
lə ri ni də ic ra et mə yə baş la yır. Ey-
ni za man da bir çox el mi və tex ni ki 
kəşfl  ər edir. 

1483-85-ci il lər də  Mi lan da və ba-
dan 50 mi nə ya xın in san dün ya sı nı 
də yi şir. O, her so qa ye ni şə hər sal-
ma ğı tək lif edir və es ki zi ni çə kib 
ha zır la yır. An caq di gər la yi hə lər 
ki mi bu plan da her soq tə rə fi n dən 
rədd edi lir. 

Leonar do ya Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı ya rat maq tək lif 
olu nur. Rəs sam işıq-köl gə, 
nə zə riy yə, təc rü bə haq qın-
da dərs lik lər ha zır la yır. Be-
lə lik lə, Mi lan da Lom bard 
mək tə bi ər sə yə gə lir.  Lü-
do vik Svars taxt dan en dik-
dən son ra Leonar do Mi la nı 
tərk edir və müx tə lif il lər də 
Flo ren si ya da, Ve ne si ya da, 
Mant ye də ya şa yır.

Onun ix ti ra la rı nı hə-
ya ta ke çir mək üçün 
isə nə az, nə çox, düz 
5 əsr göz lə mək la zım 
gəl miş di

V e  l o  s i  p e d , 
sual tı qa yıq, 
h e  l i  k o p  t e r , 
he sab la  y ı  c ı 
ci haz - bü tün 
bun lar heç də 
19, ya 20-ci 
əs rin kəşfl  ə ri 
de yil. Leonar-
do da Vin-
çi on la rı hə lə 
15-ci əsr də kəşf 
edib! Sa də cə ix ti-
ra la rın es kiz lə ri ka-
ğız üzə rin də qa lıb və 
hə ya ta ke çi ril mə yib. Yə-
qin ki, bu nun üçün əl ve riş li 
şə rait ol ma yıb, ya da rəs sam özü 
bu na cəhd et mə yib.

 “Heç ol ma sa bir cə kə rə uç ma ğa 
cəhd et. On da sən göz lə ri ni göy-
lər dən ayır ma ya caq san. Bir cə kə rə 
or da ol duq dan son ra ömür bo yu 
göy lə rin  xiff  ə ti ni edə cək sən”. Rəs-
sam uçan quş la ra ta ma şa et mə yi 
çox se vir di. Əgər o da quş lar ki mi 
sər bəst və azad ola bil səy di! Nə 
ol sun ki, bu nun üçün in sa nın qa-
nad la rı yox dur, onu ya rat maq ki, 
müm kün dür! Be lə cə, pa ra şüt ide-
ya sı mey da na gə lir. 

Leonar do da Vin çi olüm ci haz-
la rı na nif rət edir di və qeyd lə rin də 
in san la rın hə ya tı na son qo yan bu 
ci haz la rı lə nət lə yir di. An caq düş-
mə ni məhv et mək üçün on la ra 
eh ti yac var dı. Rəs sam çox dü şün-
dük dən son ra pu lem yo tun il kin 
for ma sı nı iş lə yib-ha zır la yır. Döv-
rü nə gö rə bu, da hi ya nə ix ti ra idi. 

Leonar do da Vin çi in san ana to mi-
ya sı nı öy rə nir di, əl bətt  ə ki, bir rəs sa-
mın bu bil gi lə rə ha va-su ki mi eh ti-
ya cı var dı, am ma o, mə sə lə yə həm 
də bir ix ti ra çı ki mi ya na şır dı. Zə ru ri 
bil gi lə rə yi yə lən dik dən son ra rəs sam 
ye ri yən in san-ro bo tun sxe mi ni çə kir. 
De yi lə nə gö rə, onun bu ix ti ra sı di gər-
lə ri ki mi ka ğız üzə rin də qal mır, rəs-
sam ye ni kəş fi  ni hə ya ta ke çi rir. Sa ray 
bay ram la rın da qey ri-adi qur ğu mis li  
gö rün mə miş əy lən cə yə çev ri lir. 

 “Müəl li fi  de yil, onun
fi k ri ni tən qid edin”

 Rəs sam, me mar, ya zı çı, mü hən-
dis... Bəs, əs lin də, Leonar do da Vin çi 
kim idi? Onun hə yat tər zi haq qın da 
müx tə lif fi  kir lər do la şır dı, am ma şüb-
hə lər və id dialar onun ya rat dıq la rı 
qar şı sın da aciz idi. O, dinc lik bil mə-
dən elə hey nə isə qu raş dı rır, gah sual tı 
qa yıq, gah da han sı sa qey ri-adi qur ğu 
ər sə yə gə ti rir di. Əsas olan in san la ra 
fay da lı ola bil mək idi. Vin çi be lə dü şü-
nür və xə ya lən ye ni sə ya hət lə rə çı xır-
dı. Onun fi k rin cə, in san la rın sev gi si ni 
qa zan ma ğın baş qa yol la rı da var dı. 
Mə sə lən, “hör mət zor gü cü nə qa za-
nıl mır, özü nü zə sa diq dost qa zan maq 
is tə yir si niz sə, nə cib və ali cə nab olun, 

on la rın eh ti yac la rıy la ma raq la nın, 
qay ğı gös tə rin, son ti kə ni zi be lə böl-
mə yə ha zır olun”. Və ya xud be lə bir 
qeyd:“Tən qid edər kən, müəl li fi  de yil, 
onun fi k ri ni tən qid edin”. 

Leonar do da Vin çi tə biəti onun 
bü tün can lı la rıy la bir lik də se vir di. 
O, ve ge te rian idi. Nəin ki ət ye mir, 
hətt  a inək sü dü be lə iç mir di. Onun 
fi k rin cə, inək sü dü iç mək oğur luq 
sa yı lır dı. Qə fə sə sa lın mış quş lar 
da göy üzü nün xiff  ə ti ni edir di. Elə 

bu sə bəb dən, Da Vin çi quş sa tı lan 
yer lə rə ge dər, qə fəs də ki quş la rı 

sa tın alıb, azad lı ğa bu ra xar dı. 
Leonar do da Vin çi nin 

sehr li qa dın
qəh rə ma nı -

Mo na Li za kim dir?
İn cə sə nət hü dud suz-

dur. Or da fakt lar dan 
aza dıq və öz xə yal la rı-
mız bo yu yol ge di rik. 
An la ya bil mə di yi miz mə-
qam lar var, am ma in tuisi-

ya mız bi zə nə edə cə yi-
mi zi pı çıl da yır və biz 
an la yı rıq. 

Mo na Li za nı an la-
ya bil mək üçün rəs mi 
mə lu mat lar dan çox in-
tuisi ya mı za ar xa la nı rıq. 

Çün ki Leonar do da 
Vin çi nin bu məş hur 
əsə ri fakt lar dan ası lı 
de yil, ək si nə, əsər-
lə bağ lı rəs mi bil gi lər 

fi  kir lə ri da ha da do la-
şı ğa sa lır. Mə sə lən, 
rəs mən be lə qə bul 
edi lib ki, Mo na Li za 
fl o ren si ya lı bir ta ci rin 

zöv cə si Li za Ge rar-
di nin ək si dir. Ta rix çi 

Vaz za rio da bu nu təs diq-
lə yir, son ra əla və edir ki, rəs-

sam əsər üzə rin də 4 il iş lə yib və 
ba şa çat dır ma yıb. Hal bu ki o, qeyd lə-
ri nin baş qa bir ye rin də, əsər də ən in cə 
de ta lın be lə əks olun du ğu nu ya zır.

Ma raq lı dır ki, Mo na Li za nın ba-
xış la rı onun müəl li fi  nin ba xış la-
rı na çox bən zə yir. Ümu miy yət lə, 
rəs sam və onun qəh rə ma nı ara sın-
da xey li ox şar lıq var. Bəl kə bu na 
gö rə təd qi qat çı la rın bir qis mi Mo-
na Li za nın, rəs sa mın öz av to port-
re ti ol du ğu qə naətin də dir.

Mo na Li za nın güc lə se zi lən müəm-
ma lı tə bəs sü mü onu da ha da sir li və 
ca zi bə dar edir. San ki ta ma şa çı onu 
de yil, o, ta ma şa çı nı iz lə yir və göz dən 
itə nə qə dər mü şa hi də edir. Onun özü 
isə xə yal la rı mız bo yu gah göz dən 
itir, gah da ye ni dən pey da olub yo-
zum suz sual lar la fi  kir lə ri mi zi məş ğul 
edir. Gö rə sən, bu sir li qa dı nın özü nə 
haq qın da dü şü nür? Təd qi qat çı lar de-
yir lər ki, Mo na Li za nın çöh rə si ağıl və 

ira də nin tə cəs sü mü dür. O, in tel lek ti 
ilə diq qə ti çə kir. Hal bu ki, o dövr də 
qa dın lar li rik ob raz da təs vir olu nur-
du. Mo na Li za nın kim li yi bu mə na-
da da sual do ğu rur. Bu əsər, elə cə 
də in sa nın da xi li azad lı ğı nı, mə nə vi 
har mo ni ya sı nı ifa də edir. Əsə rin da-
ha bir na dir cə hə ti bu dur ki, çox şəff  af 
bo ya lar la iş lə nib, tab lo nun üzə rin də 
həd siz na zik bo ya qa tı var. Mik ros kop 
da, rent gen şüala rı da qat la rın sa yı nı 
müəy yən et mə yə qa dir de yil. San ki 
Mo na Li za təs vir de yil, can lı in san dır.

Əsər haq qın da ma raq lı ver si ya lar-
dan bi ri ni də ital yan ali mi An je lo Pa-
ra ti ko irə li sü rüb. Bir ne çə il Şərq də 
ya şa yıb təd qi qat apa ran Pa ra ti ko nun 
söz lə ri nə gö rə, rəs sam port ret də öz 
ana sı nı təs vir edib, ali min fi k rin cə, o, 
Çin dən gə ti ril miş bir kə niz olub. 

Təd qi qat çı lar və ay rı-ay rı fi  kir-
lər bir-bi ri ni in kar edir. Mo na Li za 
isə hə lə də öz sehr li tə bəs sü müy lə 
bi zə ba xıb gü lüm sə yir... 

Ya rım çıq tab lo lar və
bit kin ömür

Leonar do da Vin çi tab lo la rın-
dan ço xu nu ya rım çıq qo yur du. 
Mə sə lən, o, tab lo ya bir-iki fır ça 
çək dik dən son ra bir ne çə gün lü yə 
şə hər dən ge dir, bir sual tı qur ğu nu 
işə sal maq üçün də niz kə na rı na 
yol la nır dı. Əs lin də, hər han sı bir 
iş onun üçün hə ya tın özü nü ifa də 
edir di. On dan öt rü işi ba şa çat dır-
maq - hə ya tı öl dür mək de mək idi.  
Gö rü nür, o, bu boş luq la rı özü bi lə-
rək dən qo yur du, bəl kə də is tə yir-
di ki,  hə min boş luq la ra hə yat özü 
mü da xi lə et sin, vax tın, za ma nın 
səhv lə ri ni “dü zəlt sin”. Ola bil sin 
ki, elə ona gö rə də es kiz lə ri ni hə-
ya ta ke çir mə yə tə ləs mir di. 

1516-cı il də Leonar do da Vin çi 
1-ci Fran sis kin də və ti ilə Fran sa ya 
ge dir, sa ra yın baş rəs sa mı, me ma-
rı və mü hən di si ki mi işə baş la yır. 
An caq iki il dən son ra ağır xəs tə-
lə nir. Ar tıq tək ba şı na gəz mək çə-
tin ləş miş di. Ölü mün ya xın laş dı-
ğı nı hiss edən us tad, ru hu nu xi las 
et mək üçün ge cə-gün düz Bib li ya 
oxu yur, bü tün vax tı nı di nə həsr 
edir di.

Bir il dən son ra Leonar do da Vin-
çi nin ha lı lap pis lə şir. Rə va yə tə gö rə, 
Fran sisk özü onu yo lux ma ğa gə lir. 
Rəs sam kra la hör mət əla mə ti ola raq 
ya taq da di kə lib de yir ki, əsər lə ri nə 
la zı mi qə dər can yan dır ma dı ğı üçün 
Al lah və in san lar qar şı sın da gü nah-
kar ol du ğu nu in di an la yır. Bu, rəs-
sa mın son söz lə ri olur. 

Rəs sa mın ölü mü in san la rı kə-
də rə bo ğur. Onun kim ol du ğu nu 
dərk edən lər bi lir di ki, in cə sə nə tə 
bəl kə də onun qə dər şöh rət gə ti rən 
ol ma mış dı, o, bü tün hə ya tı nı in-
san lı ğa xid mə tə həsr et miş bö yük 
us tad idi... Onu ta nı ma yan lar isə 
ki mi itir dik lə ri ni son ra lar an la ya-
caq dı lar. Bü tün hal lar da da hi Da 
Vin çi nin nə vaxt sa de di yi söz lər 
in san la rı dü şün dü rə cək di:”Bö yük 
xid mət lər- yal nız ac lıq, yor ğun luq, 
zər bə lər, təh qir lər və bö yük rə zil-
lik lər lə mü ka fat lan dı rı lır”... 

Mo na Li za təs vir de yil, can lı in san dır.

dan bi ri ni də ital yan ali mi An je lo Pa-
ra ti ko irə li sü rüb. Bir ne çə il Şərq də 
ya şa yıb təd qi qat apa ran Pa ra ti ko nun 
söz lə ri nə gö rə, rəs sam port ret də öz 
ana sı nı təs vir edib, ali min fi k rin cə, o, 
Çin dən gə ti ril miş bir kə niz olub. 

Leonardo da Vinçi -

bu sə bəb dən, Da Vin çi quş sa tı lan Təd qi qat çı lar və ay rı-ay rı fi  kir-
Leonar do ya Rəs sam lıq Aka-

Yaşamağı öyrəndiyi 
gün ölən dahi...

Leonar do ya Rəs sam lıq Aka-
de mi ya sı ya rat maq tək lif 
olu nur. Rəs sam işıq-köl gə, 
nə zə riy yə, təc rü bə haq qın-
da dərs lik lər ha zır la yır. Be-
lə lik lə, Mi lan da Lom bard 
mək tə bi ər sə yə gə lir.  Lü-
do vik Svars taxt dan en dik-
dən son ra Leonar do Mi la nı 
tərk edir və müx tə lif il lər də 
Flo ren si ya da, Ve ne si ya da, 
Mant ye də ya şa yır.

Onun ix ti ra la rı nı hə-
ya ta ke çir mək üçün 
isə nə az, nə çox, düz 
5 əsr göz lə mək la zım 

V e  l o  s i  p e d , 
sual tı qa yıq, 
h e  l i  k o p  t e r , 
he sab la  y ı  c ı 
ci haz - bü tün 
bun lar heç də 
19, ya 20-ci 
əs rin kəşfl  ə ri 
de yil. Leonar-
do da Vin-
çi on la rı hə lə 
15-ci əsr də kəşf 
edib! Sa də cə ix ti-
ra la rın es kiz lə ri ka-
ğız üzə rin də qa lıb və 
hə ya ta ke çi ril mə yib. Yə-
qin ki, bu nun üçün əl ve riş li 
şə rait ol ma yıb, ya da rəs sam özü 
bu na cəhd et mə yib.

“Heç ol ma sa bir cə kə rə uç ma ğa 
cəhd et. On da sən göz lə ri ni göy-

bu sə bəb dən, Da Vin çi quş sa tı lan 
yer lə rə ge dər, qə fəs də ki quş la rı 

sa tın alıb, azad lı ğa bu ra xar dı. 
Leonar do da Vin çi nin 

sehr li qa dın
qəh rə ma nı -

Mo na Li za kim dir?
İn cə sə nət hü dud suz-

dur. Or da fakt lar dan 
aza dıq və öz xə yal la rı-
mız bo yu yol ge di rik. 
An la ya bil mə di yi miz mə-
qam lar var, am ma in tuisi-

ya mız bi zə nə edə cə yi-
mi zi pı çıl da yır və biz 
an la yı rıq. 

Mo na Li za nı an la-
ya bil mək üçün rəs mi 
mə lu mat lar dan çox in-
tuisi ya mı za ar xa la nı rıq. 

Çün ki Leonar do da 
Vin çi nin bu məş hur 
əsə ri fakt lar dan ası lı 
de yil, ək si nə, əsər-
lə bağ lı rəs mi bil gi lər 

fi  kir lə ri da ha da do la-
şı ğa sa lır. Mə sə lən, 
rəs mən be lə qə bul 
edi lib ki, Mo na Li za 
fl o ren si ya lı bir ta ci rin 

zöv cə si Li za Ge rar-
di nin ək si dir. Ta rix çi 

Vaz za rio da bu nu təs diq-
lə yir, son ra əla və edir ki, rəs-

sam əsər üzə rin də 4 il iş lə yib və 
ba şa çat dır ma yıb. Hal bu ki o, qeyd lə-
ri nin baş qa bir ye rin də, əsər də ən in cə 
de ta lın be lə əks olun du ğu nu ya zır.

Leonar do ya Rəs sam lıq Aka-
bu sə bəb dən, Da Vin çi quş sa tı lan 

gün ölən dahi...gün ölən dahi...



Ul duz do ğul du
Al la Pu qa ço va 1949-cu il ap re-

lin 15-də Mosk va da ana dan olub. 
Hə lə uşaq yaş la rın dan mu si qi ilə 
ma raq lan ma ğa baş la yıb, mək təb də 
is te da dı ilə fərq lə nib. Beş ya şın da 
Pu qa ço va İtt  i faq öl kə lə rin dən gə lən 
ya şıd la rı nın çı xış et di yi kon sert də 
səh nə yə çı xıb. 1965-ci il də ye ni yet mə 
Al la, Ümu mitt  i faq ra diosun da ya-
yım la nan “Sa ba hı nız xe yir” ve ri li şi 
üçün “Ro bot” mah nı sı nı ifa edib. 

Bir il son ra İp pa lit İva nov adı-
na mu si qi mək tə bi nin di ri jor-xor 
böl mə si ni bi ti rən Al la 1981-ci il də 
teatr re jis so ru ix ti sa sı na yi yə lə nib.

1966-1977-ci il lər də ifa çı “Gənc lik” 
ra diosu nun mu si qi qru pu ilə ilk qast-
rol sə fə ri nə yol la nıb. So lo kar ye ra sı na 
baş la yana qə dər Pu qa ço va çox say-
lı kol lek tiv və an sambl lar da ça lı şıb. 
1969-cu il də mü ğən ni “Ye ni elekt ron” 
inst ru men tal an samb lı nın so lis ti ki mi 
ça lış ma ğa baş la yıb. Heç bir il keç mə-
miş Pu qa ço va “Mosk va lı lar” an samb-
lı və Lundst re ma nın rəh bər lik et di yi 
est ra da or kest ri ilə əmək daş lıq edib. 

1974-cü il dən Pa vel Slo bod ki nin 
“Şən uşaq lar” an samb lın da ça lı şan 
Al la “Ar le ki no” mah nı sı na gö rə “Qı-
zıl or fey” mü ka fa tı nı qa za nıb. Elə 
hə min il də, pri ma don na El dar 
Rya za no vun “Qə ri bə tə sa düf 
və ya hə mi şə tə miz lik də” 
fi l mi nin yad da qa lan mah-
nı sı nı ifa edib. Son ra lar 
re jis sor və mü ğən ni 
ara sın da ya ra nan 
an la şıl maz lıq 
uc ba tın dan 
bu iş bir li yi 
qı sa sü-
rüb.

1976-cı il də Pu qa ço va “Şən 
uşaq lar”la bir lik də ilk va lı nı çı xa-
rıb və kol lek tiv dən ay rı lıb. Bir qə-
dər son ra mü ğən ni “İlin mah nı sı” 
fes ti va lın da fi  na la qə dər yük sə lib.

Oxu yan qa dın
1977-ci il də Pu qa ço va müs tə qil 

şə kil də səh nə yə çı xıb, so lo kar ye ra-
sı na start ve rib. 1977-ci il ər zin də ifa-
çı Mosk va, Daş kənd, Tal lin və Ri qa 
ki mi iri şə hər lər də ilk so lo kon sert-
lə ri ni ve rib. Elə hə min il də o, özü nü 
akt ri sa ki mi sı na maq qə ra rı na gə lib.

Alek sandr Or lo vun “Oxu yan 
qa dın” fi l mi elə Pu qa ço va nın hə-
yat və ya ra dı cı lı ğın dan bəhs edir. 
Fil min qəh rə ma nı An na St relt so va 
mü ğən ni nin pro to ti pi dir. Fil min 
prem ye ra sı 1979-cu ilin mar tın da 
baş tu tub və ilin ən çox gə lir gə ti-
rən ek ran əsə ri olub. “So vet ek ra-
nı” jur na lı nın ke çir di yi sor ğu nə ti-
cə sin də Al la ilin ən yax şı akt ri sa sı 
se çi lib. Ek ran la ra çıx dı ğı gün dən 
fi lm və Al la Pu qa ço va mət buatın 
diq qət mər kə zin də olub. Məhz 
fi lm sa yə sin də 80-ci il lər də “oxu-
yan qa dın” dün ya şöh rə ti qa za nıb. 

Film lə bağ lı di gər ma raq lı fakt 
isə fi lm mu si qi lə ri nin ya zıl ma sı 
pro se sin də olub. İl kin mər hə lə də 
fi l min mu si qi lə ri ni Alek sandr Za-
se pin yaz ma lı idi. An caq bəs tə kar 
və mü ğən ni ara sın da konfl  ikt ya-
şa nıb. Mü ba hi sə yə sə bəb isə Pu-
qa ço va nın bəs tə kar dan xə bər siz 
Bo ris Qor bo nos tə xül lü sü ilə yaz-
dı ğı mah nı la rı si ya hı ya əla və et mə-

si olub. Mü ba hi sə yə hər 
iki tə rə fi n ra zı lı ğı 
ilə son ve ri lib. 
Son ra lar giz-
li ad al tın-
da yaz dı ğı 
mah  n ı  l a r 
Al la nın re-
per tuarın-
da yer 
alıb və 
çox se-
vi lib.

Pri ma don na
Səh nə fəaliy yə ti döv rün də Al la Pu-

qa ço va yüz lər lə bir-bi rin dən ma raq lı 
və fərq li kon sert proq ram la rı na im za 
atıb. 1979-cu il də “Oxu yan qa dın”, 
1981-ci il də “Mü ğən ni nin mo no lo-
qu”, 1982-ci il də Ray mond Paul sun 
iş ti ra kı ilə ha zır la nan “Maest ro qo na-
ğı mız dır”, 1984-cü il də təq dim olu nan 
“Oxu yur Al la Pu qa ço va” proq ram la-
rı bu kon sert sil si lə sin dən sa də cə bir 
ne çə si dir. Son ra lar ənə nə vi hal alan 
“Ye ni il gö rüş lə ri” isə ilk də fə 1988-ci 
il də ek ran la ra çı xıb. Pri ma don na öl-
kə nin ən bö yük kon sert sa lon la rın da 
çı xış edib, 60-dan çox mu si qi al bo mu 
ha zır la yıb. Bu al bom la rın bö yük ək sə-
riy yə ti sa tış re kor du na im za atıb.

Kon sert proq ram la rı ilə ya na şı, Pu-
qa ço va nü fuz lu mu si qi fes ti val la rı və 
mü sa bi qə lər də də fə al iş ti rak edib. 
1974-cü il də pri ma don na V Ümu mit-
ti faq est ra da mü ğən ni lə ri mü sa bi qə si-
nin laureatı olub. 1978-ci il də “Kəh rə-
ba bül bül” mü sa bi qə si nin qran-pri si ni 
qa za nıb, “Kral hər şe yi ba ca rır” kom-
po zi si ya sı ilə “So pot” fes ti va lı nın qa-
li bi olub. “Av ro vi zi ya – 1997” mu si qi 
mü sa bi qə sin də Pu qa ço va ən yad da-
qa lan çı xış la rın dan bi ri nə im za atıb.

1985-ci il də Fin lan di ya da ha zır la-
nan nə həng sər ni şin gə mi si mü ğən-
ni nin şə rə fi  nə “Al la” ad lan dı rı lıb. 
1990-cı il lər Ame ri ka, İs veç rə, Al-
ma ni ya, Hin dis tan, İta li ya, Ma ca rıs-
tan, Fran sa da ver di yi sil si lə kon sert 
proq ram la rın da da Al la Pu qa ço va-
nın ifa sı bö yük ma raq la qar şı la nıb. 

XXI əsr də də Pu qa ço va li der lik 
kür sü sün dən en mə yib, ək si nə, 
Ru si ya səh nə si nin pri ma don na-
sı na çev ri lib. 2005-ci il də onun 
bəs tə kar İqor Kru toy la bir lik də 
ha zır la dı ğı “İlin mah nı sı” fes ti va-
lı ma raq la qar şı la nıb. Yur ma la da 
ke çi ri lən “Ye ni dal ğa” mu si qi mü-
sa bi qə si isə ar tıq ənə nə yə çev ri lib.

Uni kal səs
Al la Pu qa ço va ol duq ca uni kal sə-

sə ma lik qa dın sə nət çi lər dən bi ri dir. 
O, çox in cə səs lə pı çıl da ya, mes so-
sop ra no rok oxu ya, zil səs lə qış qı-
ra, hön kü rə bi lər. Pri ma don na nın 
akt yor luq mə ha rə ti də da nıl maz dır. 
Bü tün bioq ra fi  ya sı ər zin də o, bir çox 
dün ya şöh rət li ifa çı lar və bəs tə kar-
lar la əmək daş lıq edib. Pu qa ço va nın 
duet or taq la rı ara sın da Alek sandr 
Za se pin, İqor Ni ko la yev, Ray mond 
Pauls, Yu riy Çar navs ki ki mi ul duz lar 
da var. 1979-cu il də mü ğən ni məş-
hur fran sız Co Das sen lə müş tə rək 
kon sert ve rib. Al la nın al man bəs tə-
ka rı Udo Lind berq lə əmək daş lı ğı da 
ki fa yət qə dər məh sul dar olub. Pu-
qa ço va və Lind berq tan de mi 1986-cı 
il də İs veç də ke çi ri lən sil si lə kon sert 
proq ram la rın dan son ra özü nü doğ-
rul dub. Bəs tə ka rın ha zır la dı ğı “Al la 
Pu qa ço va təq dim edir” ad lı kon sert 
proq ra mı bö yük ma raq la qar şı la nıb. 

1988-ci il də Al la Pu qa ço va 
“Mah nı teat rı” ad la nan teatr-stu-
di ya sı nı ya ra dıb və SS Rİ-nin sü-
qu tu na qə dər bu qu ru ma rəh bər-
lik edib. 

Vi da laş ma
2006-2007-ci il lər də 
“Biz gəl dik” kon-

sert proq ra mı 
çər çi və sin də Al-
la Ru si ya əra zi-

sin də və 
k e ç  m i ş 

İtt  i faq öl-
kə lə  r in  də 
40-dan çox 
kon sert ve-

rib. 2007-
ci ilin 

i y u -
lun-
d a 

mü ğən ni öz adı nı da şı yan ye ni ra dio-
stan si ya nın açı lı şı nı edib. Ra dio dal ğa-
la rın da “Alo Al la”, “Al la nın qo naq la-
rı”, “Al la is te dad lar ax ta rı şın da” ki mi 
müəl lif proq ram la rı ha zır la yıb.

2009-cu il mar tın 5-də isə Al la Pu-
qa ço va göz lə nil mə dən kon sert fəaliy-
yə ti ni da yan dır dı ğı nı elan edib. “Al-
la Pu qa ço va səh nə dən ge dir, an caq 
onun teatr da və ra dioda kı fəaliy yə ti 
da vam edə cək. Ar tıq ye ni Al la nı ta-
nı ma ğın vax tı ça tıb. Bu ge di şə sə bəb 
nə ma liy yə çə tin lik lə ri, nə də iq ti sa-
di böh ran dır. Mən səh hə tim də ya-
ra nan prob lem lə rə gö rə ak tiv səh nə 
fəaliy yə ti mi da yan dı rı ram. Əl bətt  ə, 
ke çir di yim çox say lı əmə liy yat lar nə-
ti cə sin də sə sim də əv vəl ki ki mi for-
ma da de yil. Mən isə ta ma şa çı la rın 
yad da şın da pri ma don na qal maq is-
tə yi rəm” - deyə, mü ğən ni bil di rib.

Bir müd dət son ra kon sert fəaliy-
yə ti ni da yan dır dı ğı nı elan edən 
mü ğən ni nə və lə ri üçün me muar 
yaz maq qə ra rı na gə lib. “On lar 
üçün nə sə ya za cam. Ən azın dan 
uşaq lı ğı mın ne cə keç di yi ni, han sı 
mah nı la rı oxu du ğu mu bil sin lər”. 

45 il lik kar ye ra sı ər zin də ilk də-
fə 2010-cu il də Pu qa ço va heç bir 
ye ni mah nı yaz dır ma yıb və səh-
nə də gö rün mə yib.

64 ya şın da ana
1969-cu il də Pu qa ço va lit va lı sirk ar-

tis ti Mi ko las Ed munds Or ba kas la ailə 
qu rub. Cüt lü yün qız la rı Kris ti na dün-
ya ya gə lib. Ailə hə ya tı uzun sür mə yib, 
1971-ci il də Al la və Mi ko las bo şa nıb.

Oxu yan qa dın ikin ci hə yat yol-
da şı ilə 1976-cı il də ta nış olub. 
İfa çı nın çox sev di yi Alek sandr 
Ste fa no viç lə ailə hə ya tı da uğur-
suz olub, dörd  il dən son ra cüt lük 
ay rı lıb. 1980-ci il də Pu qa ço va və 
pro dü se ri Yev ge ni Bol din mü na-
si bət lə ri ni rəs mi ləş di rib. 1993-cü 
il də isə Al la Bo ri sov na Ru si ya səh-
nə si nin pop-kra lı Fi lipp Kir ko rov-
la ailə qu rub. Mət buatın və ic ti-
maiy yə tin diq qət mər kə zin də olan 
ul duz cüt lük 2005-ci il də ay rı lıb.

Pri ma don na nın ay rı lıq dep res si-
ya sı çox da uzun ol ma yıb. Pu qa ço va 
gənc akt yor və te leapa rı cı Mak sim 
Qal kin lə ta nış olub. Al la və Mak sim 
10 il dən çox dur ki, və tən daş ni ka hın-
da ya şa yır, mü na si bət lə ri ni rəs mi ləş-

dir mə yə tə ləs mir lər. 2013-cü il də 
Pu qa ço va və Qal kin cüt lü yü 

sur ro qat ana va si tə si lə qız la-
rı Ye li za ve ta və 
oğul la rı Har ri-
ni qu caq la rı na 
alıb lar.

Leyla
ƏLİYEVA
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Ul duz do ğul du

Bəs tə kar Ray mond Pa-
ul sun söz lə ri nə gö rə, 
Ya po ni ya ya sə fə ri za-
ma nı “Mil yon al qı zıl-

gül” mah nı sı nı onun yaz dı ğı nı 
öy rə nən ho tel iş çi lə ri qar şı-
sın da diz çö küb lər. Ya po ni ya 
rəh bər li yi bu gü nə qə dər mah-
nı nın müx tə lif məq səd lər lə is-
ti fa də si üçün Pu qa ço va ya qo-
no rar ödə yir. Hal bu ki, “Mil yon 
al qı zıl gül” pri ma don na nın 
ifa sın da səs lə nən çox say lı hit-
lər dən sa də cə bi ri dir. 
Pu qa ço va nın gör dü yü iş lə ri, 
qa zan dı ğı ti tul la rı say maq la 
bit məz. Ru si ya nın dün ya miq-
ya sın da ta nı nan, se vi lən mü-
ğən ni si, bəs tə kar, pro dü ser, 
est ra da re jis so ru, akt ri sa, te-
leapa rı cı və da ha nə lər, nə lər. 
Am ma, yə qin ki, bun lar dan ən 
əsa sı və qə bul olu na nı, dərk 
edi lə ni oxu yan, sə si ilə mil-
yon la rı ov sun la yan Al la dır. Al-
la Bo ri sov na bu gün də post-
so vet mə ka nın da ya şa yan lar 
üçün can lı əf sa nə, səs eta lo-
nu dur.
2012-ci il də apa rı lan rəy sor-
ğu su na əsa sən, pre zi dent Vla-
di mir Pu tin və baş na zir Dmit ri 
Med ved yev dən son ra Pu qa ço-
va öl kə nin ən məş hur ada mı-
dır. Ru si ya nın ən ağıl lı qa dın-
la rı si ya hı sın da pri ma don na 
yal nız Mat vi en ko, Ha ka ma da 
və II Ye ka te ri na dan ge ri qa lır.

Milyonların qızılgülü -Pu qa ço va İtt  i faq öl kə lə rin dən gə lən 
ya şıd la rı nın çı xış et di yi kon sert də 
səh nə yə çı xıb. 1965-ci il də ye ni yet mə 
Al la, Ümu mitt  i faq ra diosun da ya-
yım la nan “Sa ba hı nız xe yir” ve ri li şi 
üçün “Ro bot” mah nı sı nı ifa edib. 

Bir il son ra İp pa lit İva nov adı-
na mu si qi mək tə bi nin di ri jor-xor 
böl mə si ni bi ti rən Al la 1981-ci il də 
teatr re jis so ru ix ti sa sı na yi yə lə nib.

1966-1977-ci il lər də ifa çı “Gənc lik” 
ra diosu nun mu si qi qru pu ilə ilk qast-
rol sə fə ri nə yol la nıb. So lo kar ye ra sı na 
baş la yana qə dər Pu qa ço va çox say-
lı kol lek tiv və an sambl lar da ça lı şıb. 
1969-cu il də mü ğən ni “Ye ni elekt ron” 
inst ru men tal an samb lı nın so lis ti ki mi 
ça lış ma ğa baş la yıb. Heç bir il keç mə-
miş Pu qa ço va “Mosk va lı lar” an samb-
lı və Lundst re ma nın rəh bər lik et di yi 
est ra da or kest ri ilə əmək daş lıq edib. 

1974-cü il dən Pa vel Slo bod ki nin 
“Şən uşaq lar” an samb lın da ça lı şan 
Al la “Ar le ki no” mah nı sı na gö rə “Qı-
zıl or fey” mü ka fa tı nı qa za nıb. Elə 
hə min il də, pri ma don na El dar 
Rya za no vun “Qə ri bə tə sa düf 
və ya hə mi şə tə miz lik də” 
fi l mi nin yad da qa lan mah-
nı sı nı ifa edib. Son ra lar 
re jis sor və mü ğən ni 
ara sın da ya ra nan 
an la şıl maz lıq 
uc ba tın dan 
bu iş bir li yi 
qı sa sü-
rüb.

si olub. Mü ba hi sə yə hər 
iki tə rə fi n ra zı lı ğı 
ilə son ve ri lib. 
Son ra lar giz-
li ad al tın-
da yaz dı ğı 
mah  n ı  l a r 
Al la nın re-
per tuarın-
da yer 
alıb və 
çox se-
vi lib.
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Oxu yan qa dın ikin ci hə yat yol-
da şı ilə 1976-cı il də ta nış olub. 
İfa çı nın çox sev di yi Alek sandr 
Ste fa no viç lə ailə hə ya tı da uğur-
suz olub, dörd  il dən son ra cüt lük 
ay rı lıb. 1980-ci il də Pu qa ço va və 
pro dü se ri Yev ge ni Bol din mü na-
si bət lə ri ni rəs mi ləş di rib. 1993-cü 
il də isə Al la Bo ri sov na Ru si ya səh-
nə si nin pop-kra lı Fi lipp Kir ko rov-
la ailə qu rub. Mət buatın və ic ti-
maiy yə tin diq qət mər kə zin də olan 
ul duz cüt lük 2005-ci il də ay rı lıb.

Pri ma don na nın ay rı lıq dep res si-
ya sı çox da uzun ol ma yıb. Pu qa ço va 
gənc akt yor və te leapa rı cı Mak sim 
Qal kin lə ta nış olub. Al la və Mak sim 
10 il dən çox dur ki, və tən daş ni ka hın-
da ya şa yır, mü na si bət lə ri ni rəs mi ləş-

dir mə yə tə ləs mir lər. 2013-cü il də 
Pu qa ço va və Qal kin cüt lü yü 

sur ro qat ana va si tə si lə qız la-
rı Ye li za ve ta və 
oğul la rı Har ri-
ni qu caq la rı na 
alıb lar.

Leyla
ƏLİYEVA

si olub. Mü ba hi sə yə hər Vi da laş ma Oxu yan qa dın ikin ci hə yat yol-
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N 13(22) 10.04.2015 Ap re lin 18-də İs tan bu lun Top ka pı səm tin də ki Türk 
dün ya sı mə də niy yət evin də Azər bay ca nın məş hur 
şairi Mə həm məd Hü seyn Şəh ri ya rın xa ti rə gü nü ke çi-
ri lə cək. Bu ba rə də İs tan bul bə lə diy yə si nin Baş mə də-

niy yət ida rə sin dən mə lu mat ve ri lib.
Mə lu ma ta gö rə, ke çən ilin ap re lin də ilk də fə Şəh ri ya rın xa ti rə gü-

nü ke çi ri lib və azər bay can lı alim Es mi ra Fuad Şü kü ro va nın türk cə 
çap dan çıx mış “Şəh ri yar” ki ta bı nın təq di ma tı olub. Təd bi-
rin uğur lu keç mə sin dən son ra qə ra ra alı nıb ki, hər ilin 
ap re lin də Şəh ri ya rın xa ti rə gü nü ke çi ril sin.

Qeyd edək ki, Tür ki yə ic ti maiy yə ti Mə həm məd 
Hü seyn Şəh ri ya rı Məm məd Əmin Rə sul za də nin 
1955-ci il də An ka ra da çı xan “Azər bay can” jur na-
lın da çap edil miş “Ədə bi bir ha di sə” ad lı iri həcm li 
mə qa lə si ilə ta nı yıb. 1960-cı il lər də Azər bay can da 
və Tür ki yə də Şəh ri yar ba rə sin də təd qi qat la rın sa yı 
ar tıb və əha tə dairə si ge niş lə nib. Pro fes sor Mə hər-
rəm Er gi nin “Azə ri türk cə si” ki ta bı Şəh ri ya rın “Hey-
dər ba ba ya sa lam” poema sı nın lek sik-qram ma tik 
xü su siy yət lə ri nin təh li li nə həsr edi lib. Dok tor Yu sif 
Gə dik li isə ilk də fə 1990-cı il də “Şəh ri yar: Türk cə 
bü tün şeir lə ri” ad lı ki ta bı nı çap et di rib. AMEA-nın 
əmək da şı Es mi ra Şü kü ro va Tür ki yə də Şəh ri yar ba-
rə də mo noq ra fi  ya sı çıx mış ilk azər bay can lı alim dir.

Növ bə ti Bey nəl xalq Nəş riy yat 
Konq re si Lon don da ke çi ri lə cək
Bö yük Bri ta ni ya nın pay tax tı Lon don da Bey nəl xalq Nəş riy yat 

Konq re si ke çi ri lə cək. Bu ba rə də Bey nəl xalq Nəş riy yat As so-
siasi ya sı nın nü ma yən də lə ri mə lu mat ve rib lər. Konq res 2016-
cı il ap re lin 10-dan 12-dək ke çi ri lə cək. Təd bi rin təş ki lat çı la rı  

Bey nəl xalq Nəş riy yat As so siasi ya sı, Lon don ki tab yar mar ka sı və Bri ta-
ni ya Nəş riy yat As so siasi ya sı dır.  Konq res işi ni ba şa vur duq dan son ra 
ki tab yar mar ka sı fəaliy yə tə baş la ya caq. Yar mar ka 3 gün da vam edə cək.

Qeyd edək ki, Bey nəl xalq Nəş riy yat As so siasi ya sı nın konq re si adə tən 
iki il dən bir baş tu tur. La kin 2014-cü il də Tay land da ke çi ril mə si plan-
laş dı rı lan təd bir öl kə də ki ağır si ya si və ziy yət lə bağ lı tə xi rə sa lın mış dı. 
As so siasi ya nın son konq re si 2015-ci ilin mar tın 26-da ke çi ri lib.

Ap re lin 18-də İs tan bu lun Top ka pı səm tin də ki Türk 

İstanbulda Şəhriyarın 
xatirə günü keçiriləcək

Oxu cu la rın nə zə ri nə

Tərcümə Mərkəzinin nəşr etdiyi (Xuan Rulfo – “Pedro 
Paramo”, Matilda Urrutia – “Pablo Nerudayla yaşanan 

ömür”, “Latın amerikası romanı”, “Xilas yolunun 
yolçuları”, “Bəşəri poeziya”, Ernest Heminquey – 

“Qadınsız kişilər”, Akutaqava Rünoske – “Tanrıların 
istehzası”, Jasmina Mixayloviç – “Xəzər dənizinin 

sahillərində”, “Serbcə-Azərbaycanca lüğət”, “Sözün 
Aydını”, Oljas Süleymenov – “Az-Ya”) kitabları şəhərin 

aşağıdakı kitab mağazalarından əldə edə bilərsiniz.

 Aka dem. Ki tab ma ğa za sı
 Ki tab klu bu ma ğa za sı
 Aka de mi ya ki tab Mər kə zi
 Ki tab.Az ma ğa za sı
  (28 may met ro su ət ra fın da kı 
ki tab ma ğa za la rı)

p re lin 18-də İs tan bu lun Top ka pı səm tin də ki Türk 
dün ya sı mə də niy yət evin də Azər bay ca nın məş hur 
şairi Mə həm məd Hü seyn Şəh ri ya rın xa ti rə gü nü ke çi-
ri lə cək. Bu ba rə də İs tan bul bə lə diy yə si nin Baş mə də-

Mə lu ma ta gö rə, ke çən ilin ap re lin də ilk də fə Şəh ri ya rın xa ti rə gü-
nü ke çi ri lib və azər bay can lı alim Es mi ra Fuad Şü kü ro va nın türk cə 
çap dan çıx mış “Şəh ri yar” ki ta bı nın təq di ma tı olub. Təd bi-
rin uğur lu keç mə sin dən son ra qə ra ra alı nıb ki, hər ilin 

Qeyd edək ki, Tür ki yə ic ti maiy yə ti Mə həm məd 
Hü seyn Şəh ri ya rı Məm məd Əmin Rə sul za də nin 
1955-ci il də An ka ra da çı xan “Azər bay can” jur na-
lın da çap edil miş “Ədə bi bir ha di sə” ad lı iri həcm li 
mə qa lə si ilə ta nı yıb. 1960-cı il lər də Azər bay can da 
və Tür ki yə də Şəh ri yar ba rə sin də təd qi qat la rın sa yı 
ar tıb və əha tə dairə si ge niş lə nib. Pro fes sor Mə hər-
rəm Er gi nin “Azə ri türk cə si” ki ta bı Şəh ri ya rın “Hey-
dər ba ba ya sa lam” poema sı nın lek sik-qram ma tik 
xü su siy yət lə ri nin təh li li nə həsr edi lib. Dok tor Yu sif 
Gə dik li isə ilk də fə 1990-cı il də “Şəh ri yar: Türk cə 
bü tün şeir lə ri” ad lı ki ta bı nı çap et di rib. AMEA-nın 
əmək da şı Es mi ra Şü kü ro va Tür ki yə də Şəh ri yar ba-
rə də mo noq ra fi  ya sı çıx mış ilk azər bay can lı alim dir.

p re lin 18-də İs tan bu lun Top ka pı səm tin də ki Türk 

xatirə günü keçiriləcəkxatirə günü keçiriləcək

“Taxt-tac oyun la rı”nın 
müəl li fin dən ye ni ki tab

  “Taxt-tac oyun la rı” ad-
lı fan tas tik əsə ri oxu yan-
lar 2011-ci il dən bə ri əsə-
rin ar dı nı göz lə yir lər.
Ki ta bın da va mı nın nə vaxt 
işıq üzü gö rə cə yi bəl li de-
yil, an caq əsə rin müəl li fi  
ya zı çı Corc R. Mar tin “Qış 
kü lə yi” ad lı son ki ta bın dan 
bir his sə ni in ter net say tın-
da yer ləş di rib. Bu, “Taxt-tac 
oyun la rı” se ri ya sın dan al-
tın cı ki tab ola caq.

Ki tab Alay na Ston adı ilə ya şa yan 
San sa Star kın di lin dən nəql edi lir.

Qeyd edək ki, Corc Mar tin bü tün ki tab-
la rın or taq adı olan “Buz və atə şin nəğ mə-
si” (“A Song of İce and Fi re”) və “Taxt-tac 
oyun la rı” əsər lə ri ni 1991-ci il dən yaz ma ğa 
baş la yıb və ki tab 1996-cı il də isə ilk ki ta bı 
işıq üzü gö rüb.

Ki tab bir çox qı sa ro man, ciz gi ro ma nı və 
vi deo çə ki liş lə ri nə tə kan ve rib. An caq pə rəs-
tiş kar la rı ya zı çı nın ki ta bı bi tir mək üçün ki fa-
yət qə dər iş lə mə di yin dən gi ley lə nir lər.

Ap re lin 4-də məş hur Da-
ni mar ka ya zı çı sı Klaus 
Rifb  erq 84 ya şın da və-
fat edib. Ya zı çı son il-

lər ağır xəs tə idi. 
Rifb  er Ko pen ha ge nin Ama qa re 

ada sın da do ğu lub. Pro fes sor ailə sin-
də bö yü yən ya zı çı özü nü ədə biy ya ta 
həsr et mək qə ra rı na gə lib və bu ar-
zu su nu ger çək ləş dir mək üçün Ko-
pen ha gen Uni ver si te ti nə da xil olub. 
1956-cı il də ilk şeir lər top lu su işıq üzü 
gö rüb. Hə min ki tab da şairin eks pe ri-
men tal poeti ka ya ma ra ğı mü şa hi də 
edi lir. 

İki il dən son ra Rifb  erq özü nün 
“Xro ni ki mə sum luq” ad lı ilk ro ma-
nı nı təq dim edir. Ro man gənc lə rin 
bur jua əx la qı na qar şı üs ya nın dan 
bəhs edir. Hal-ha zır da bu ki tab 
mək təb proq ra mı na da xil edi lib.

Rifb  erq Da ni mar ka ədə biy ya tı-
nın klas sik lə rin dən sa yı lır. Onun 
150-dən çox əsə ri var. Ya zı çı, de-
mək olar ki, bü tün janr lar da (şeir, 
ro man, he ka yə, uşaq lar üçün ki-
tab, pub li sis ti ka, tən qid, es se, 

həm çi nin teatr, ki no və te le vi zi ya 
üçün sse na ri) özü nü sı na yıb. 

Rifb  erq “Qı zıl dəf nə” (1967), Şi-
mal öl kə lə ri şu ra sı nın (1970) mü ka-

fat la rı na, Her man Ban qa sın xa ti rə-
si nə həsr edil miş mü ka fa ta və baş qa 
mü ka fat la ra la yiq gö rü lüb.

Hazırladı: NARINGÜL

Ki tab Alay na Ston adı ilə ya şa yan 

Şeks pi rə bən zə mək 
üçün… plas tik 

əmə liy yat et dir di
Çin ya zı çı sı Çjan Yuy Şeks-

pi rə ox şa maq üçün plas-
tik əmə liy yat ke çi rib. Bu 
əmə liy yat la ra o, 151 min 

yev ro pul xərc lə yib. 34 yaş lı ya zı-
çı do daq la rı, bur nu və göz lə rin də 
es te tik əmə liy yat et di rib. Yu yun 
qə ra rı ha mı nı şo ka sa lıb. Hətt  a 
Çin də bu mə sə lə bö yük mü za ki-
rə və mü ba hi sə lə rə sə bəb olub. 
Şeks pi rə bən zə mək is tə yən Yuy 
10 plas tik əmə liy yat – üzün dar-
tıl ma sı, bu run əmə liy ya tı, göz 
qa pa ğı əmə liy ya tı və göz re kons-
truk si ya sı əmə liy yat la rı ke çi rib.

Da ni mar ka ya zı çı sı 
Klaus Rif berq və fat edib
mal öl kə lə ri şu ra sı nın (1970) mü ka- Hazırladı: NARINGÜL
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