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Ap re lin 15-də UNES-
CO-nun mən zil-qə-
rar ga hın da Azər bay-
ca nın, Tür ki yə nin, 

Qa za xıs ta nın və Türk mə nis ta nın 
bu təş ki lat ya nın da kı daimi nü-
ma yən də lik lə ri nin təş ki lat çı lı ğı 
və Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya-
sı nın dəs tə yi ilə “Kiita bi-Də də 
Qor qud” epo su nun al man di li nə 
tər cü mə si nin və nəş ri nin 200 il li-
yi nə həsr olu nan təd bir ke çi ri lib.

Təd bi ri açan Dün ya İrs Mər-
kə zi nin di rek tor müavi ni xa nım 
Meş tild Ross ler “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” epo su nu tək cə türk xalq-
la rı nın de yil, dün ya mə də niy yə ti-
nin qə dim ir si ki mi də yər lən di rib, 
epo sun ya zı lı Drez den və Va ti kan 
va riant la rı nın ol du ğu nu söy lə yib. 
O, əsə rin xalq la rın öz azad lı ğı uğ-
run da mü ba ri zə si nin ta ri xi li yı ba-
xı mın dan çox də yər li ol du ğu nu, 
türk dil li öl kə lə rin ək sə riy yə tin də 
Də də Qor qud la bağ lı abi də lə rin 
ya ra dıl dı ğı nı diq qə tə çat dı rıb.

Azər bay can Res pub li ka sı Baş 
na zi ri nin müavi ni El çin Əfən di-
yev təd bir də çı xış edə rək de yib: 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” ən qə dim 
dövr lər dən hə yat və ölüm dən, 
və fa və xə ya nət dən, mə həb bət və 
nif rət dən, igid lik və qor xaq lıq dan, 
xe yir dən və şər dən bəhs edib. Nə-
sil lər bir-bi ri ni əvəz edib, əsr lər 
də yi şib, an caq Qor qud də də nin 
söy lə dik lə ri hə mi şə ki müd rik li yi 
ilə bə ra bər, hə mi şə ki tə zə-tər li yi ni 
sax la yıb.

Vax ti lə gör dü yüm və heç vaxt 
xa ti rim dən çıx ma ya caq bir mən-
zə rə mə nim göz lə ri min qar şı sı na 
gə lir: müasir Tu nis də, Kar fa gen 
xa ra ba lıq la rı nın ya xın lı ğın da, göz 
iş lə dik cə uza nan qup qu ru səh ra-
lıq da nə həng bir zey tun ağa cı var. 
Bu ağa cın ya şı üç min ilə ya xın dır 
və bu üç min il lik ağac bu gün də 
tə zə-tər bəh rə ve rir, hər il tə zə zey-
tun lar ye tiş di rir. Hər dən mən “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”u və rəq lə dik cə 
o üç min il lik zey tun ağa cı nın kör pə 
bəh rə lə ri nə- ya şıl zey tun də nə lə ri nə 
bax dı ğım də qi qə lə ri xa tır la yı ram və 
o əl çat maz, ün yet məz qə dim lik lə o 
ye ni do ğuş, ye ni hə yat qa rı şı ğı nın 
qə ri bə bir ab-ha va sı nı hiss edi rəm...

Hə lə XVIII əsr dən mə lum ol sa 
da, əs lin də Av ro pa şərq şü nas lıq el-
mi bu epo su yal nız 1815-ci il də kəşf 
edib. Hə min il al man ali mi Hen rix 
Frid rix fon Dits “Ki ta bi-Də də Qor-
qud”un Drez den nüs xə si ni tap dı 
və bun dan son ra, az qa la iki əsr dir 
ki, dün ya şərq şü nas lı ğı nın bir çox 
bö yük nü ma yən də lə ri “Ki ta bi-Də-
də Qor qud”u təd qiq, təh lil və tər-
cü mə edib və al man, rus, in gi lis, 
fran sız, türk, ital yan, ərəb, fars, 
serb, gür cü, türk mən, qa zax, la tış 
və s. dil lər də nəşr edib lər.

Bü tün bu təd qi qat lar, tər cü mə-
lər, nəşr lər ötən müd dət ər zin-
də dün ya şərq şü nas lıq el min də, 
konk ret ola raq isə tür ko lo gi ya da 
məx su si və nü fuz lu bir qol – qor-
qud şü nas lıq ya ra dıb.

F.Dits 1815-ci il də epo sun Tə pə-
göz lə bağ lı bo yu nu nəşr et di. O, 
öz təd qi qa tın da bir bə dii per so naj 
ki mi Tə pə gö zü Ho me rin “Odis se-
ya”sın da kı məş hur Sik lop la mü-
qa yi sə edir və ma raq lı sı bu dur ki, 
F.Dits Tə pə gö zü da ha il kin bə dii 
mən bə nin qəh rə ma nı he sab edir. 
F.Dit sə gö rə “Odis se ya” özün dən 
son ra kı dövr də Şərq alə mi nə mə-
lum de yil di, hal bu ki Şərq əf sa nə lə-
ri, ədə biy ya tı “Odis se ya”ya qə dər-
ki dövr lər də ar tıq qə dim yu nan la ra 
mə lum idi. F.Dits Tə pə gö zü Sik lop 
su rə ti nin pro to ti pi he sab edir di, 
Tə pə göz bə dii su rət ki mi, Sik lo pun 
əv və li, baş lan ğı cı, baş qa dil də, baş-
qa mü hit də onun ye ni ifa də si idi.

Elə bir cə bu fak tın özü “Ki ta bi-
Də də Qor qud”un han sı qə dim lər-
dən gəl di yi ba rə də yax şı tə səv vür 
ya ra dır”.

Diq qə tə çat dı rı lıb ki, 15 il bun dan 
əv vəl - 2000-ci ilin bu vax tı, ap re lin 
or ta la rın da Pre zi dent Hey dər Əli ye-
vin şəx si tə şəb bü sü və bi la va si tə iş-

ti ra kı ilə Ba kı da “Də də Qor qud”un 
şər ti ola raq 1300 il lik yu bi le yi bö yük 
bey nəl xalq bay ram ki mi qeyd edi-
lib. Tür ki yə, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan 
pre zi dent lə ri nin və UNES CO-nun o 
za man kı baş di rek to ru nun iş ti ra kı 
ilə ke çi ri lən yu bi ley ge cə sin də Pre-
zi dent Hey dər Əli yev bö yük nitq 
söy lə yə rək, “Də də Qor qud” das ta-
nı nı yük sək qiy mət lən di rib. “Mən 
bu fak tı xü su si qeyd edi rəm, çün ki 
so vet ideolo gi ya sı “Də də Qor qud”u 
zə rər li bir das tan ki mi qa da ğan 
et miş di. Əsr lər də yi şir, cür bə cür 
ideolo gi ya lar bir-bi ri ni əvəz edir, 
“Də də Qor qud” isə ya şa yır”, - de yə 
Baş na zi rin müavi ni vur ğu la yıb.

Bil di ri lib ki, bu gün Ba kı da “Də də 
Qor qud” abi də si ucal dı lır, in san lar 
“Də də Qor qud” par kın da is ti ra hət 
edir, ta ma şa çı lar “Də də Qor qud” fi l-
mi nə və “Də də Qor qud” möv zu sun-
da teatr ta ma şa la rı na ba xır, tə lə bə lər 
“Də də Qor qud” tə qaüdü alır lar. Bu 
gün nəin ki Azər bay can da, dün ya-
nın bir çox öl kə lə rin də “Də də Qor-
qud” das ta nı bə şə ri bir abi də ki mi 
uca tu tu lur. Bir ne çə il bun dan əv vəl 
Pre zi dent İl ham Əli ye vin iş ti ra kı ilə 
Brüs sel də “Də də Qor qud” abi də si-
nin açı lı şı ol du və elə bu fakt “Də də 
Qor qud”a eti ra mın sər həd lər ta nı ma-
dı ğı nı yax şı gös tə rir. Pre zi dent İl ham 
Əli yev “Də də Qor qud”u mil li sər vət 
ad lan dı rıb. “Də də Qor qud” bir da-
ha sü büt edir ki, bə şə ri yə apa ran yol 
mil li dən baş la yır. “Für sət dən is ti fa də 
edib Pre zi dent İl ham Əli ye vin sa lam-
la rı nı və xoş ar zu la rı nı si zə çat dı rı-
ram”, - de yə El çin Əfən di yev bil di rib.

Baş na zi rin müavi ni de yib: “Bu gün 
“Də də Qor qud” UNES CO ilə ne çə öl-
kə ara sın da mə nə vi kör pü ya ra dıb və 
biz bu nu çox əla mət dar he sab edi rik. 
Son il lər Azər bay can və UNES CO ara-
sın da çox sıx iş gü zar əla qə lər ya ra nıb. 
Bu əla qə lə rin ya ran ma sın da Azər bay-
ca nın bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev 
Fon du nun pre zi den ti, UNES CO-nun 

xoş mə ram lı sə fi  ri Meh ri ban Əli ye va-
nın xü su si fəaliy yə ti qeyd edil mə li dir. 
Bu əla qə lər mil li ilə bə şə ri nin vəh də-
ti, mə nə vi də yər lə rin və mad di abi-
də lə rin qo run ma sı, mə də niy yət lə rin 
bir-bi ri nə ya xın laş ma sı ba xı mın dan 
ol duq ca əhə miy yət li və qiy mət li dir. 
Bu gün kü “Də də Qor qud” bay ra mı 
bu nun gö zəl bir nü mu nə si dir.

Mən “Də də Qor qud”a bu qə dər 
diq qət ye tir di yi nə, eh ti ram bəs lə-
di yi nə və təd bi rin ke çi ril mə si nə 
dəs tək ver di yi nə gö rə UNES CO-
nun rəh bər li yi nə, qu rum üz rə mil-
li ko mis si ya nın üzv öl kə lə ri nə və 
Bey nəl xalq Türk Aka de mi ya sı na 
də rin tə şək kü rü mü bil di ri rəm”.

Qa zaxs tan Res pub li ka sı nın döv lət 
ka ti bi Gül sa rə Ab di kaly ko va, Tür-
ki yə nin UNES CO ya nın da kı daimi 
nü ma yən də li yi nin rəh bə ri sə fi r Hü-
seyn Av ni Bos ta lı, Türk mə nis tan 
Elm lər Aka de mi ya sı nın Əl yaz ma lar 
İns ti tu tu nun di rek to ru An na qur ban 
Aşi rov və Bey nəlx laq Türk Aka de-
mi ya sı nın pre zi den ti Dar xan Kı dı ra li 
çı xış la rın da bil di rib lər ki, müd rik lik 
tim sa lı nın sim vo lu olan Də də Qor-
qud ob ra zı nın əks olun du ğu “Ki ta-
bi-Də də Qor qud” ümum bə şə ri əsər 
ol maq la ya na şı, də yər li mə də ni irs 
ki mi türk xalq la rı nın mil li abi də sidr.

Xalq la rın mə də ni irs lə ri nin qo-
ru nub sax la nıl ma sın da, mə də niy-
yət lə ra ra sı dialo qun ya ran ma sın da 
UNES CO-nun xid mət lə ri ni qeyd 
edən na tiq lər bu gün “Ki ta bi-Də də 
Qor qud” epo su nun ilk nəş ri nin 200 
il li yi nin qu rum da qeyd edil mə si nin 
bu nun ba riz nü mu nə si ol du ğu nu 
bil di rib, UNES CO ilə əmək daş lıq-
dan, ha be lə öl kə lə rin də Də də Qor-
qud la bağ lı ucal dı lan abi də lər dən 
və gö rü lən iş lər dən bəhs edib lər.

Son da Azər bay ca nın, Qa za xıs-
ta nın, Tür ki yə nin, Öz bəks ta nın və 
Türk mə nis ta nın in cə sə nət us ta la rı nın 
ifa sın da xalq mah nı la rı və Də də Qor-
qu da həsr olu nan mah nı lar səs lə nib.

“Ki ta bi-Də də Qor qud”un Av ro pa da ilk 
nəş ri nin 200 il li yi UNES CO-da qeyd edi lib
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Pre zi dent İl ham Əli yev 
İta li ya Res pub li ka sı-
nın iq ti sa di in ki şaf 
na zi ri Fe de ri ka Quidi-

nin baş çı lıq et di yi nü ma yən də 
he yə ti ni qə bul edib.

Na zir Fe de ri ka Quidi İta li ya 
Pre zi den ti Ser gio Matt  a rel la nın 
və Baş na zir Matt  eo Ren zi nin 
sa lam la rı nı döv lə ti mi zin baş-
çı sı na çat dır dı. Fe de ri ka Quidi 
öl kə mi zə sə fə ri nin iki tə rəfl  i mü-
na si bət lə ri mi zin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si ilə bağ lı mə sə lə lə rin 
mü za ki rə si üçün yax şı für sət ya-
rat dı ğı nı de di. Əla qə lə ri mi zin 
möh kəm lən di ril mə sin də ener ji 
sa hə sin də əmək daş lı ğın önə mi ni 
vur ğu la yan ita li ya lı na zir TAP la-
yi hə si ilə bağ lı öl kə sin də hə ya ta 
ke çi ri lən iş lər ba rə də döv lə ti mi-
zin baş çı sı na mə lu mat ver di. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı Ro ma da 
İta li ya nın Baş na zi ri Matt  eo Ren-
zi ilə ke çir di yi gö rüş lə ri xa tır la-
ya raq sə fər za ma nı qə bul edil miş 
“Azər bay can Res pub li ka sı ilə 
İta li ya Res pub li ka sı ara sın da st-
ra te ji tə rəf daş lıq haq qın da” Bir gə 
Bə yan na mə nın öl kə lə ri miz, elə cə 
də Azər bay can ilə Av ro pa İtt  i fa qı 

ara sın da tə rəf daş lıq əla qə lə ri ba-
xı mın dan əhə miy yə ti ni qeyd et-
di. Öl kə lə ri miz ara sın da əla qə lə-
rin uğur la in ki şaf et di yi ni de yən 
Pre zi dent İl ham Əli yev ener ji 
təh lü kə siz li yi sa hə sin də əmək-

daş lı ğı mı zın önə mi ni vur ğu la dı. 
Döv lə ti mi zin baş çı sı “Cə nub” 
qaz dəh li zi la yi hə si nə to xu na raq, 
TA NAP la yi hə si nin hə ya ta ke-
çi ril mə sin də bir gə səy lə rin əhə-
miy yə ti ni vur ğu la dı.

Pre zi dent İl ham Əli yev İta-
li ya nın iq ti sa di in ki şaf na zi ri 
Fe de ri ka Quidi nin Azər bay-
ca na sə fə ri nin öl kə lə ri miz ara-
sın da iki tə rəfl  i mü na si bət lə rin 
in ki şaf et di ril mə si işi nə töh fə 
ve rə cə yi nə ümid var ol du ğu nu 
bil dir di. 

Gö rüş də Azər bay can ilə İta-
li ya ara sın da kənd tə sər rü fa tı, 
yük sək tex no lo gi ya lar, sə na ye-
nin in ki şa fı və di gər sa hə lər də 
əmək daş lıq mə sə lə lə ri ət ra fın-
da fi  kir mü ba di lə si apa rıl dı. 

Döv lə ti mi zin baş çı sı Pre zi-
dent Ser gio Mat ta rel la nın və 

Baş na zir Mat teo Ren zi nin sa-
lam la rı na gö rə min nət dar lı-
ğı nı bil dir di, onun da sa lam-
la rı nı İta li ya Pre zi den ti nə və 
Baş na zi ri nə çat dır ma ğı xa hiş 
et di.

Hey dər Əli yev Fon du
qan ver mə ak si ya sı ke çi ri r

Ap re lin 16-da İq ti sa diy yat və Sə-
na ye Na zir li yi nin əmək daş la rı 
Hey dər Əli yev Fon du nun “Ta-
las se mi ya sız hə yat na mi nə” 

proq ra mı çər çi və sin də ta las se mi ya dan 
əziy yət çə kən uşaq la ra yar dım et mək məq-
sə di lə qan ve rib lər.

Müəy yən ləş di ril miş qra fi k üz rə na zir li yin 
qu rum la rın da da qan ver mə ak si ya sı ke çi ri-
lib, “Sum qa yıt Kim ya Sə na ye Par kı” MMC-
də və Azər bay can İn ves ti si ya Şir kə tin də 
qan ver mə ak si ya sı təş kil olu nub.

Na zir li yin di gər qu rum la rın da da xey riy-
yə təd bir lə ri nin ke çi ril mə si nə zər də tu tu lur.

İl ham Əli yev ita li ya lı 
na zi ri qə bul edib
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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 14-16 

ap rel ta rix lə rin də Bö yük Bri-
ta ni ya Kral lı ğın da ke çi ri lən 
Lon don Ki tab Sər gi sin də iş-
ti rak edib. Mər kə zin sər gi də 
Azər bay can di li nə tər cü mə 
edi lən ka ta loq la rı, “Tər cü-
mə Mər kə zi nin Ki tab la rı” se-
ri ya sın dan nəşr lə ri, “Xə zər” 
dün ya ədə biy ya tı jur na lı nın 
son nöm rə lə ri, elə cə də in gi-
lis di lin də nəşr  edi lən “Cand-
les” (Müasir Azər bay can şeir 
an to lo gi ya sı) ki ta bı və s. ma-
raq lı nəşr lər nü ma yiş et di ri-
lib. Mər kəz Bö yük Bri ta ni ya 
Kral lı ğı nın “Eng lish Pen” Free 
Word Cent re (Azad Söz Mər-
kə zi), ha be lə di gər tər cü mə 
qu rum la rı ilə qar şı lıq lı əmək-
daş lıq gö rüş lə ri ke çi rib.

Sər gi nin açı lı şın da Azər bay-
ca nın Bö yük Bri ta ni ya Kral lı ğın-
da kı föv qə la də və sə la hiy yət li 
sə fi  ri Ta hir Ta ğı za də iş ti rak edib. 
Mər kə zin di rek to ru Afaq Mə sud 
T.Ta ğı za də ilə Azər bay can mə-
də niy yə ti nə və ədə biy ya tı na aid 
nəşr lə rin Bö yük Bri ta ni ya da ya-
yıl ma sı və nəş ri, öl kə mi zin təb li-
ğa tı is ti qa mə tin də fi  kir mü ba di-
lə si apa rıb.

Qeyd edək ki, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Mə də niy yət və Tu-
rizm Na zir li yi nin təş ki lat çı lı ğıy la 
qu ru lan Azər bay can sten din də 
döv lət çi lik, Qa ra bağ hə qi qət lə ri, 
Azər bay can mə də niy yə ti nə, in-
cə sə nə ti nə və ədə biy ya tı na dair 
ki tab lar sər gi lə nir.

Sər gi də öl kə mi zi Tər cü mə 
Mər kə zi, Mə də niy yət və Tu rizm 
Na zir li yi,  Azər bay can Mil li Ki-
tab xa na sı nəş riy yat la rı nın nü-
ma yən də he yə ti təm sil edir. 

***
Ap re lin 16-də Lon don da – 

“Cand les” (“Şam lar” – Müasir 
Azər bay can şeir an to lo gi ya sı) 
ki ta bı nın təq di mat mə ra si mi ke-
çi ri lib. Təd bir Lon do nun Tra-
fal qar mey da nı ya xın lı ğın da 
yer lə şən, Av ro pa nın ən bö yük 
ki tab Mər kə zi “Wa terst ho nes” 
Ki tab Evin də baş tu tub. Təq di-
mat mə ra si min də Lon don ədə bi 
ic ti maiy yə ti, şair və ya zı çı lar, öl-
kə mi zin Bö yük Bri ta ni ya Kral lı-
ğın da kı sə fi r li yi nin və Azər bay-
can dias po ru nun nü ma yən də lə ri 
iş ti rak edib lər. 

Təd bi ri gi riş sö zü ilə açan şair 
Matt  Pa nesh ki tab ba rə də təd bir iş-
ti rak çı la rı na ət rafl  ı mə lu mat ver di: 
“Bu ki tab va si tə si lə in gi lis oxu cu la-
rı 50-dən çox Azər bay can şairi nin 
ya ra dı cı lıq nü mu nə lə ri ilə ta nış ola 
bi lə cək lər. Ki tab la ta nış lıq dan son-
ra qə naətim bu dur ki, Azər bay can 
şair lə ri özü nə məx sus dü şün cə tər-
zi ni və poetik pa lit ra la rı nı mü kəm-
məl şə kil də ifa də et mə yə qa dir di lər. 
Biz bi li rik ki, Azər bay can mü ha ri bə 
şə raitin də ya şa yır, Qa ra bağ iş ğal 
edi lib. Bü tün bu bə la lar ki tab da yer 
alan şeir lər də ol duq ca tə sir li əks olu-
nub. Müəl lifl  ə rin ço xu, nəin ki Azər-
bay can, dün ya üçün ye ni olan bə dii 
dü şün cə özəl li yi, fərq li poetik üs lu-
bu və sti xi ya sı olan qə ləm adam la-
rı dır. Dü şü nü rəm ki, be lə ki tab la rın 
Azər bay ca nı və onun ədə bi fi k ri ni 
in gi lis oxu cu su na çat dır maq da əhə-
miy yət li ro lu var və bu tə şəb bü sə 
gö rə Azər bay can Tər cü mə Mər kə zi-
nə tə şək kü rü mü bil di ri rəm”.

Da ha son ra söz Mər kə zin di rek-
to ru Afaq Mə su da ve ril di. A.Mə sud 
xalq la ra ra sı qar şı lıq lı an laş ma nın ən 
qı sa yo lu nun ədə biy yat, şeir, poezi-
ya ol du ğun dan söz aça raq, Azər-
bay ca nın zən gin ədə bi xə zi nə sin-
dən da nış dı: “Bi lir siz ki, uzun il lər 
So vet lər Bir li yi nin tər ki bin də olan 
Azər bay ca nın dün ya ya çı xı şı məh-
dud olub. Be lə cə ədə biy ya tı mı zın, 
zən gin söz xə zi nə mi zin  də bey nəl-
xalq ədə bi fi  kir müs tə vi si nə çı xa rıl-
ma sı asan ol ma yıb. Yə ni Azər bay-
can əsə ri dün ya ya yal nız Ru si ya dan 
və rus di li va si tə si lə, üs tə lik so vet 
ideolo gi ya sı nın se çi mi üz rə çı xa bi-
lər di. Bu gün isə müs tə qil Azər bay-
can bü tün sa hə lər də dü ya ya bir ba şa 
in teq ra si ya edir. Elə cə də ədə biy ya-
tı mız. İx ti ya rı nı za ve ri lən bu ki tab 
Azər bay can ədə biy ya tı nın dün ya ya 
ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də Tər cü-
mə Mər kə zi nin hə ya ta ke çir di yi ilk 
bey nəl xalq for mat lı nəşr la yi hə si dir. 

Bu gün əsər lə ri bir çox dün ya ins-
ti tut la rı tə rə fi n dən təd qiq olu nan 
Xa qa ni Şir va ni, Ni za mi Gən cə vi, 
İma dəd din Nə si mi, Mə həm məd 
Fü zu li ki mi dü ha lar ye ti rən Azər-
bay ca nın müasir poezi ya sı da, nəs ri 
də dün ya ya la yiq ol du ğu sə viy yə də 
çat dı rıl ma lı dır. Bu nun la bağ lı Mər-
kəz dün ya ədə bi fi  kir müs tə vi si nə 
çı xa rı la caq əsər lə rin tər cü mə pro se-
si nin ən mü kəm məl sə viy yə də təş-
kil edil mə si yol la rı nı ara yıb-ax ta rır, 
bu işə dün ya nın məş hur ya zı çı və 
şair lə ri ni, bə dii tər cü mə us ta la rı nı 
cəlb et mə yə ça lı şır. Ha zır da Mər kə-
zin bu is ti qa mə tə də hə ya ta ke çir di yi 
fun da men tal la yi hə – Azər bay ca nın 
ya zı çı və şair lə ri nin seç mə əsər lə-
ri nin top lan dı ğı iki cild lik “Müasir 
Azər bay can ədə biy ya tı an to lo gi ya-
sı” ki ta bı dır ki, ha zır da bir ne çə dün-
ya dil lə ri nə tər cü mə olu nur. Bu ki ta-
bın, həm çi nin, hə min öl kə lər də nə fi s 
tər tib at lı nəş ri də nə zər də tu tu lur. 
Mər kəz ədə biy ya tı mı zın dün ya da 
təb li ği ilə ya na şı, dün ya ədə biy ya tı-
nın Azər bay can oxu cu su na çat dı rıl-
ma sı is ti qa mə tin də də bö yük iş lər 
gö rür. Tək cə in gi lis ədə biy ya tın dan 
Ceyms Coys, To mas Eliot, Vir ci ni ya 
Vulf, So mer set Moem, Do ris Les-
sinq, Ha rold Pin ter, Coan Roulinq, 
Bra yan Ol diss, Ri çard Ol dinq ton, 

Qrem Svift, Cu lian Barns, Con Ben-
vil, Uil yam Bleyk, Con Kits ki mi 
şair və ya zı çı la rın əsər lə ri tər cü mə 
edi lə rək, “Xə zər” dün ya ədə biy ya tı 
jur na lı və ki tab lar va si tə si ilə ge niş 
oxu cu küt lə si nə çat dı rı lıb. Mər kəz, 
həm çi nin sü rət li ye ni ləş mə və in ki-
şaf pro se sin də olan Azər bay ca na, 
Qa ra bağ hə qi qət lə ri nə dair mətn və 
ma te rial la rın, ta ri xi sə nəd lə rin bey-
nəl xalq alə min diq qə ti nə çat dı rıl ma-
sı is ti qa mə ti üz rə də iş apa rır.

Dü şü nü rəm, ix ti ya rı nı za ve ri-
lən “Cand les” ki ta bı bu ax şam 
Lon do nun bu ki tab lar və adam-
lar la do lu bö yük ki tab mə ka nın-
da in cə Azər bay can şeiri nin şa-
mı nı yan dı ra caq”.

Qeyd edək ki, ta nın mış in gi-
lis dil li mü tə xəs sis lə rin re dak-
tor lu ğu ilə ər sə yə gəl miş an to-
lo gi ya nın tər cü mə çi si Kam ran 
Nə zir li dir.

Tər cü mə Mər kə zi Lon don Ki tab Sər gi sin də

“Cand les” İn gil tə rə
pay tax tın da təq dim olun du



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)

“Bi zim mü ha ri bə miz 
əqi də mü ha ri bə si dir”
Hos pi ta lın iki hə ki mi ye mək-

xa na da söh bət edir lər.
Hə kim Os la bov cəb hə yə ye-

ni cə gəl miş di və xül ya la ra qərq 
ol muş du: “Bi zim mü ha ri bə miz 
əqi də mü ha ri bə si, azad lıq mü ha-
ri bə si dir”.

- Biz kim lə ri azad edi rik? – 
Qem pel so yad lı ve te ran so ruş-
du. – Ay sor la rı, kürd lə ri, yox-
sa er mə ni lə ri? Biz azad edi rik, 
düz dür, – o gü lüm sün dü, – on-
la rın bə dən lə ri ni ruh la rın dan 
azad edi rik. Da ha sa də dil lə de-
sək, on la rı o bi ri dün ya ya gön-
də ri rik. İnan mır sı nız? Tap şı rıq 
be lə dir. Ko man dan lı ğın əm ri-
dir. 

Ro ma nın qəh rə man la rın dan 
bi ri olan er mə ni, çar mə mu-
ru na mü ra ciət edir: “Əv vəl cə 
biz bü tün bu bə yan na mə lə rə 
inan dıq və yüz lər lə, min lər lə 
gənc lə ri mi zi ən qa tı düş mə ni-
miz olan rus is tib da dı na ver-
dik. Biz ax maq idik, uzun qu laq 
idik, əməl li-baş lı sə feh lik et dik. 
Bu, fə sad idi. Bi zi qır dı lar. Dinc 
er mə ni xal qı nın yüz min lər lə 
nü ma yən də si nin cə səd lə ri əla-
həz rə tin göz dik di yi tor pa ğı 
güb rə lə miş dir. Ney lə yək ki, 
ona er mə ni lər siz Er mə nis tan 
la zım dır. Bu ba rə də bə yan na-
mə də heç nə ya zıl ma yıb. Yol-
lar da tap daq edil miş me yit lər, 
qu yu la ra atıl mış cə səd lər. Az-
yaş lı lar, ha mi lə lər. Qa dın la rın 
və qız la rın küt lə vi zor lan ma sı. 
Biz ye ga nə sı ğı na ca ğı mız olan 
və tə ni miz dən məh rum ol duq, 
hər şe yi itir dik, ba şa dü şür süz? 
Və çar Ru si ya sı ta rix qar şı sın da 
ca vab ver mə li ola caq”.

Va nın yer li əha li si – 
aysor lar 

Ge ne ral Or lov əla həz rə tə mə-
ru zə edir: “Ur mi ya gö lü cə nub 
tə rəf dən özü nün, Van gö lü nün 
və Se van gö lü nün (Qox ça) ya rat-
dı ğı üç bu ca ğı qa pa yır.

Ora da kim lər ya şa yır?
Fars lar. Ay sor lar.
Kim?
Keç miş as su ri ya lı lar. On lar al-

çaq boy lu, uzun saq qal lı və ümu-
miy yət lə, tük lü ol ma la rı ilə se çi-
lir lər. 

La kin ay sor la rın kö çə ri ol ma-
la rı nı nə zə rə ala raq, qaç qın la ra 
yar dım gös tə rən ic ti mai təş ki lat-
lar on la ra kö mək lik gös tər mir di-
lər. Bu, nəs li kə sil mək də, dün ya 
döv lət lə ri nin qar şı dur ma la rı zə-
mi nin də ölü mə məh kum olan 
xalq dır.

Tük lü ol ma la rı ilə se çi lən öl-
müş ay sor la rı er mə ni mil lə ti ki mi 
qə lə mə ver di lər.

Təx li yə mər hə lə lə ri 
Müəl lif, təx li yə dən fərq li ola-

raq, bir də fə də ol sun, qo vul ma-
dan söh bət aç mır. Van şə hə rin dən 
uşaq la rın çı xa rıl ma sı nın şa hi di və 
iş ti rak çı sı ola raq, o, çar or du su-
nun təş kil et di yi təx li yə haq qın da 
ya zır. Çar hö ku mə ti tə rə fi n dən ya-
ra dıl mış qaç qın la ra yar dım sis te mi 
ro man da mü fəs səl şə kil də təs vir 
edi lir. Mə sə lən, təx li yə nin təş ki lat-
çı la rın dan bi ri döv lət Du ma sı nın 
de pu ta tı, zəh mət keş lər par ti ya sı-
nın üz vü, Baş ka lins ki ra yo nu üz rə 
sə la hiy yət li şəxs Lya xo vits ki idi. 

Ro ma nın da ha bir qəh rə ma nı 
gi zir Ser ge yev dir. Təx li yə mər hə-
lə lə ri nin və zi fə si Rus Er mə nis ta-
nı na gön də ri lən qaç qın la rın ər zaq 
və mü ha fi  zə ilə tə min edil mə si idi. 

Kür dis tan
“Qum pe lin söz lə ri nə gö rə, gö zəl 

öl kə dir. Bu ra da iki yü zə ya xın xan 
var. Öl kə də feodal qu ru lu şu sax la-
nı lıb. Kür dis tan dan son ra Tür ki yə 
gə lir. Bə li. Bu öl kə yi yə siz dir….

Bun dan son ra iki yüz xan dan 
bi ri olan Kə rim xan haq qın da he-
ka yə yer alır.

“O, Pa ris uni ver si te ti nin fəl sə fə 
dok to ru idi. Əla rəs sam idi. Ke çən 
il biz Er mə ni Bu la ğı və Bo ka nı ələ 
ke çi rən za man onun sa ra yı da ğı dıl-
mış və ta lan edil miş di. Xa nın bü tün 
rəsm əsər lə ri məhv edil miş di. 

Siz ne cə dü şü nür sü nüz, bu 
vəh şi ney lə di? Onun ürə yi part-
la dı, sa ra yın xa ra ba lı ğın da və fat 
et di.

Və tən pər vər Kost ya: “Ey, Van 
əha li si! Siz doğ ma şə hə ri ni zə qa-
yıt dı nız... Hə ya tı mız dan baş qa 
bi zim heç nə yi miz qal ma yıb. Biz 
hə yat uğ run da mü ba ri zə apa ra-
ca ğıq. Ac lıq, xəs-
tə lik və ölüm lə 
mü ba ri zə apa ra-
ca ğıq. 

“Bü tün bun la rı kim tö rə dir? – 
Kost ya dost la rı na sual ve rir. - On 
min lər lə in sa nı su suz səh ra bo yu 
gəz di rir lər, hal bu ki, heç bir təh-
lü kə nin ol ma ma sı nı nə zə rə ala-
raq Van da qal maq olar dı! Ne çə 
nə fər xəs tə lən di, ne çə si öl dü, ne-
çə uşaq iti ril di”.

“Ge diş” döv rü nün 
zarafat la rı 

“- Ar ta vazd rən gi qaç mış hal da 
qış qır dı: “Kürd lər!”.

Mos yan mauze ri gö tür dü, Va-
qar şak və Pax çan Si ra nu şun əl lə-
rin dən tu tub onu bir qı ra ğa çək-
di lər, onun qar şı sın da dur du lar 
və na qan la rı nı çı xart dı lar. 

Ca maat ota ğa do luş du. Ha mı-
dan qa baq da Ay ra pet gü lə rək, 
zə rif be li olan ada ma söy kə nə rək 
da yan mış dı….” 

Bu, yan lış hə yə can siq na lı idi, 
za ra fat cıl Ay ra pet öz dost la rı nı 
al dat dı. Ha mı se vin di. Əla za ra-
fat dı, əsəb gər gin li yi əvə zin də 
pul tə lə bi. 

Ay ra pet mah nı oxu ya-oxu ya 
de di: “Şə rab və nəğ mə ilə əvə zi-
ni çı xa rıq:

Bül bül bağ ça la ra ça ğı rır,
Mə ni gü lüm can, can.
 Pax çan de di: - Kaş ka man ça 

olar dı, zur na çı lar gə lər di!
- Aşıq lar!- de yə Ar ta vazd əla və 

et di”. 
İn san la rın ək sə riy yə ti soy qı rı m 

haq qın da baş qa tə səv vür də dir. 
“Soy qı rı m” döv rü nün bu qo naq-
lı ğı təs vir edil miş 
fə sil də san ki baş-
qa bir ope ra dan-
dır: “Ye ni mən zil 

qo naq lı ğı”.

Van da toy 
“Şə hər can la nır dı. Ema lat xa-

na lar bər pa edi lir di”. Aşot, Var-
tan, Tiq ran və di gər qəh rə man lar 
dost la rı nın to yu na də vət al mış-
dı lar. La kin Tiq ra nın va cib işi 
var dı. Ako pun dü ka nın dan mon-
pans ye alır və dost la rın dan giz li 
su rət də şə hə rin Türk his sə si nə 
yol la nır. Mil liy yət cə kürd olan 
qo ca qa rı nın ya şa dı ğı və er mə ni 
qı zı Şa mi ra nın onu göz lə di yi evə 
gə lir. Bun dan son ra to ya ge dir 
və dost la rı ilə bir lik də ye yib-içir. 
Əgər bü tün bun la rı soy qı rı mı 
ad lan dır saq, be lə de mək olar ki, 
toy da olan ye mək-iç mə yi küt lə-
vi zə hər lən mə ki mi də yər lən dir-
mə li yik. Nəğ mə lər oxu yur du lar, 
əsa sən, zey tun çu la rın hər bi mar-
şı nı ifa edir di lər. 

Şə fəq zey tun çu la rı yo la səs lə-
yir, 

Si la hı nı gö tür və atın be li nə 
min!

Ha mı şə rab içir və bir nə fər za-
ra fat la qış qı rır: – “Kürd lər!” Ha-
mı əli nə si lah alır. Bir söz lə, ha mı 
əy lə nir. Son da ye nə də bül bül və 
gül haq qın da mah nı.

Bəl kə Qo ro dets ki ni İra na və ya 
Kip rə, İor da ni ya ya və ya Su ri ya-
ya apa rıb lar?

Toy da olan söh bət za ma nı 
Kost ya de yir: “Ya şa dı ğı mız tor-
paq iki də yir man da şı – Qərb və 
Şərq ara sın da yer lə şir... biz bi li-
rik ki, çar Ru si ya sı çə tin mə sə lə-
di, la kin biz kö mə yi çar dan yox, 
rus lar dan göz lə yi rik”. 

Bun dan son ra ye nə də nəğ mə-
lər səs lə nir, ha mı oy na ma ğa baş-
la yır. Toy və po vest li rik səh nə 
ilə bi tir: “Ay ra pet Si ra nu şu qu-
caq la yıb, Va nın də niz kə na rın da 
onun la bir lik də gə zir di, zə rif dal-
ğa lar san ki “yax şı yol, ba ri ca na-
par” pı çıl da ya raq, on la rın ayaq-
la rı nı ox şa yır dı”.

S. Qo ro dets ki nin “Se mi ra mi da 
bağ la rı” və “Al-qır mı zı qa sır ğa” po-
vest lə ri ni, həm çi nin bir sı ra oçerk lə-

ri ni Azər bay can, türk və in-
gi lis dil lə rin də çap et mək 

la zım dır. 

Hə min ha di sə lə rin iş ti rak çı sı ol-
muş şəx sin ob yek tiv he ka yə si 
də yər li ta ri xi sə nəd dir. Heç kəs 
S. Qo ro dets ki ni er mə ni lə rə qar-
şı nif rət də gü nah lan dı ra bil məz, 
o, er mə ni şair lə ri nin şeir lə ri ni 
tər cü mə edib, er mə ni-rus ədə bi 
əla qə lə ri nin in ki şa fı üçün çox-
say lı cəhd lər gös tə rib. O, öz yol 
əh va lat la rı nı yaz mış və 1919-cu 
il də Tifl  is şə hə rin də, “Orion” 
jur na lın da “Al-qır mı zı qa sır ğa” 
po ves ti ni nəşr et dir miş di. Bu za-
man soy qı rı mı haq qın da mi fi n 
ya ra dıl ma sı ide ya sı hə lə for ma-
laş maq da idi. Müəl lif “Al-qır-
mı zı qa sır ğa” po ves ti ni “qa sır-
ğa təş ki lat çı sı” olan İn gil tə rə yə 
və ic ra çı ro lun da çı xış edən çar 
Ru si ya sı na çı xa rı lan hökm ki mi 
təq dim et miş di. “Al-qır mı zı qa-
sır ğa “Van xal qı nı” dün ya ya sə-
pə lə miş di. “Se mi ra mi da bağ la rı” 
əsə ri 1924-27-ci il lər də ya zı lıb və 
ilk də fə “Ədə bi Er mə nis tan” jur-
na lı nın 1971-ci il ta rix li 3-4 nöm-
rə li bu ra xı lış la rın da dərc edi lib. 
Sə nəd li po vest lə rin də yə ri on dan 
iba rət dir ki, on lar qon dar ma “er-
mə ni soy qı rı mı” haq qın da mi fi n 
ya ra dıl ması məq sə di ilə ta ri xi 
fakt la rın ma ni pul ya si ya sın dan 
ön cə ya zı lıb. “Er mə ni soy qı rı-
mı”nın qə bul edil mə mə si nə gö rə 
nə zər də tu tu lan məh kə mə tə qi bi 
Qo ro dets ki nin ki tab la rı nın ton-
qal da yan dı rıl ma sı tə lə bi ilə ey ni 
qüv və yə ma lik dir. La kin bi rin ci 
əməl üçün Fran sa da azad lıq dan 
məh ru met mə cə za sı nə zər də tu-
tu lub sa, ki tab la rın ton qal da yan-
dı rıl ma sı or ta əsr lə rə aid vəh şi lik 
ki mi qiy mət lən di ri lir. Bu sə nəd-
li po vest lə rin ya zıl ma sı və nəşr 
edil mə si ta ri xi soy qı rım haq qın-
da mi fi n ya ra dıl ma sı nın əsl sə-
bəb lə ri ni if şa edir. 

(Ardı gələn sayımızda)

Rus dilindən
çevirdi:

Kənan HACI
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rəsm əsər lə ri məhv edil miş di. 
Siz ne cə dü şü nür sü nüz, bu 

vəh şi ney lə di? Onun ürə yi part-
la dı, sa ra yın xa ra ba lı ğın da və fat 
et di.

Və tən pər vər Kost ya: “Ey, Van 
əha li si! Siz doğ ma şə hə ri ni zə qa-
yıt dı nız... Hə ya tı mız dan baş qa 
bi zim heç nə yi miz qal ma yıb. Biz 
hə yat uğ run da mü ba ri zə apa ra-
ca ğıq. Ac lıq, xəs-
tə lik və ölüm lə 
mü ba ri zə apa ra-
ca ğıq. 

İn san la rın ək sə riy yə ti soy qı rı m 
haq qın da baş qa tə səv vür də dir. 
“Soy qı rı m” döv rü nün bu qo naq-
lı ğı təs vir edil miş 
fə sil də san ki baş-
qa bir ope ra dan-
dır: “Ye ni mən zil 

qo naq lı ğı”.

la rı nı ox şa yır dı”.
S. Qo ro dets ki nin “Se mi ra mi da 

bağ la rı” və “Al-qır mı zı qa sır ğa” po-
vest lə ri ni, həm çi nin bir sı ra oçerk lə-

ri ni Azər bay can, türk və in-
gi lis dil lə rin də çap et mək 

la zım dır. 

Rus dilindən
çevirdi:

Kənan HACI



(Əv və li ötən sa yı mız da)
Oğ lu mun hə ya tı na görə na ra-

hat lıq ke çir di yim üçün Mə həm-
mədr za söz alıb, nə sə de məz dən 
ön cə mən dil lən dim: 

- Azər bay can qi ya mı tə zə lik lə, bir 
ne çə ay əv vəl ya tı rı lıb, os tan da kı la-
rın kö kü hə lə ta mam kə sil mə yib, o 
lə nə tə gəl miş lər mey dan su la maq-
da dır, be lə bir şə rait də Mə həm mədr-
za Azər bay ca na ne cə gə lə bi lər?

(Qeyd: Şa hın ana sı nın ver di yi şərh dən 
gö rün dü yü ki mi, onun Mə həmm dər za-
nın sa ra yın da kı ro lu Nəs rəd din şa hın ana-
sı Məh dül ya nın ro lu na ox şa yır. Ta cül mü-
lük məm lə kə tin bü tün iş lə ri nə mü da xi lə 
edir və Mə həm mədr za ya yol gös tə rir).

 Ge ne ral Zə ra bi de di:
- Si zin bu yur duq la rı nız düz dür, 

la kin Azər bay can da kı or du nun nü-
fu zu bü tün ha di sə lə ri nə za rət al tı na 
alıb. Əgər bu sə fər baş tut sa, şa hən-
şa hın öl kə nin da xi li və ziy yə ti ilə bağ lı 
bü tün na ra hat lıq la rı na son qo yu lar.

Zə ra bi çox da nış dı, bir çox də-
lil lər gə tir di, gö yü ye rə, ye ri gö yə 
vur du, son da Mə həm mədr za de di: 

- Çox yax şı, mən gə rək Hə şə mə-
tüd-döv lə ilə məs lə hət lə şim.

(Qeyd: Həş mə tüd-döv lə dok tor Mə-
həm məd Mü səd di qin ad lı-san lı qar da şı 
idi. 1330-cu (1951) ilin ilk onil lik lə rin-
də sa ra ya yol tap mış və Mə həm mədr-
za nın diq qə ti ni çək miş di. Həş mə tüd-
döv lə şa hən şah lıq sa ra yın da, Əla nın 
əlal tı si idi, am ma nü fu zu Əla nın nü-
fu zun dan qat-qat yük sək idi).

Bu söh bə ti ge ne ral Zə ra bi özü 
Qəv va mın qu la ğı na pı çıl da mış dı, 
yox sa baş qa bir ka nal la Qəv va ma 
çat dı rıl mış dı, bil mi rəm, an caq o 
ya dım da dır ki, göz lə nil mə dən Şü-
ku hul-mü lük içə ri gi rib de di:

- Qəv va müs-səl tə nə bir ba şa si-
zin lə gö rüş mək və si zin əli ni zi öp-
mək şə rə fi  nə nail ol ma q is tə yir.

Qəv va müs-səl tə nə nin bu cür 
xə bər dar lıq sız, tə ci li və tə lə sik şə-
rəf yab ol ma ğa ica zə is tə mə si bi zi 
xey li təəc cüb lən dir di. An caq hər 
hal da ica zə ver dik ki, gəl sin.

Qəv vam gəl di, mü qəd di mə siz-
fi  lan sız sö zə baş la dı:

- Bü tün hal lar da əla həz rə ti 
Azər bay ca na sə fər dən da şın dır-
maq üçün müm kün ola nı et mək 
şə rə fi  nə nail ol mu şam.

Mə həm mədr za təəc cüb lə so ruş du:
- Azər bay ca na sə fər?
Qəv vam de di:
- Çün ki hal- ha zır da o böl gə yə sə fər 

məs lə hət de yil. Va li həz rət ön cə dən 
ha zır lıq ol ma dan və təş ri fat iş lə ri gö-
rül mə dən bu sə fə rə ge də bil məz. 

Mə həm məd rza de di:
- Bu sə fər əha li nin or du ko man da-

nı va si tə si lə mə nə çat dı rı lan is tə yi nə 
mü va fi q dir. Sa ra yın nü fuz lu şəxs lə ri 
də sə fə rə ica zə ve rir və la zım bi lir lər. 
Nə üçün onu ger çək ləş dir mə yək?

Qəv vam de di:
- Cə mi dörd ay olar ki, İran or-

du su Azər bay ca na ha kim olub, 
de mok rat lar bi zə qar şı kin li və 
əda vət li dir lər. Rus lar da de mok-
rat la rın küt lə vi şə kil də qət li nə gö-
rə bi zə düş mən gö zü ilə ba xır lar. 
Mən qor xu ram ki, rus lar, ya da 
de mok rat lar təh lü kə li zər bə en-
dir sin lər. Əgər əla həz rət şah Azər-
bay ca na get sə, rus lar şa ha qar şı 
ter ro ra əl ata bi lər.

Mə həm mədr za Qəv va mın sö-
zü nü ya rım çıq kə sə rək:

- Eh ti yat lan ma ğı yer siz he sab 
edi rəm, - de di. – Or du ko man da-
nı po lis ida rə si nin mə lu mat la rı na 
is ti nad edə rək rus ami li nin xey-
li zəif ol du ğu nu və diq qə tə la yiq 
ol ma dı ğı nı ay dın şə kil də bil di rib. 
Mə nim mü ha fi  zəm ba ca rıq lı və iş-
gü zar po lis rəisi Bəh ra mi yə hə va lə 
edi lib. Di gər tə rəf dən, xalq bü tün 
şə hər və qə sə bə lər də özü nü yax şı 
hiss edir, bu sə fər əha li nin əh va li-
ru hiy yə si nin yax şı laş ma sı na müs-
bət tə sir edər.

Ne cə olur, əv vəl lər özü nüz də-
fə lər lə de mi si niz ki, xa ri ci lə rin 
qar şı sın da güc nü ma yiş et dir mək 
la zım dır, in di isə bu sə fə rin əley-
hi nə çı xır sı nız. De yir si niz ki, rus-
la rın qə zə bi nə sə bəb olar?

Qəv vam ye ni dən ca vab ver di:
- Mə nim iza ha tım təc rü bə lə ri mə 

əsas la nır. Mən bi li rəm, rus lar xən-
cə ri ye ni dən bi zim kü rə yi miz dən 
sap la maq üçün pus qu da da ya nıb-
lar, mən əla həz rə tin baş na zi ri yəm. 
Təc rü bə gös tə rir ki, rus lar iki li si ya-
sət apa rır, eh ti yat lı ol ma lı yıq. Əgər 
əla həz rət bu sə fə rin mə su liy yə ti ni 
öz üzə ri nə gö tü rür sə, on da əla və 
heç bir söh bə tə yer qal mır. 

Qəv vam otaq dan çıx maq is tə-
yən də Mə həm mədr za onun əli ni 
sı xa raq de di:

- Ye ni dən mü şa vi rə yə gös tə riş ve-
ri rəm, ola bil sin ki, qə rar də yiş sin. 

Baş na zir lə mü za ki rə lər apar-
maq ba rə də gös tə riş şah tə rə fi n-

dən ve ril di. Həş mə tüd-döv lə, 
Ədi büs-səl tə nə, Şo kuh-ül mü-
lük iş ti rak çı la rın diq qə ti nə 
çat dır dı lar ki, Qə va müs-səl-
tə nə yal nız və yal nız əla həz-
rət şa hın əsə bi hə rə kə ti nin 

qar şı sı nı al maq, onu göz dən 
qoy ma maq is tə yir. Bu-

na gö rə də o, is tə mir 
ki, şah sa ray dan xa ric 
ol sun, onun əmə li və 
rəs mi fəaliy yə ti eh ti-
yat lı ol ma ğa yö nə lib. 

Həş mə tüd-döv lə de di:
- Qəv va müs-səl tə nə özü nü Azər-

bay ca nın xi las ka rı he sab edir və 
hər yer də de yir ki, rus lar ona gö rə 
Azər bay ca nı bo şal dıb lar, o, in di lik-
də şa hın Azər bay ca na get mə si nə 
ica zə ve rə bil məz, çün ki xalq şa hı 
gö rər və hiss lə ri qı zı şa bi lər.

Şo ku hül-mü lük də:
- Əla həz rət şa hın sə fə ri tək cə 

fay da lı de yil,- de di. – həm də İra-
nın xa ri ci si ya sə ti ni güc lən di rər. 
Əha li nin hiss lə ri ni nü ma yiş et dir-
mə si nin mü qa bi lin də rus lar Azər-
bay can De mok ra tik Hə rə ka tı nın 
bir fi lm ol du ğu nu gö rə cək lər.

Hər hal da bu sə fər hə ya ta keç-
di, Mə həm mədr za 1326-cı ilin xor-
dad ayı nın 2-də (1947-ci il mayın 
24-ü) şah qa ta rı ilə Azər bay ca na 
yo la düş dü. Bu sə fər də Həş mə-
tüd-döv lə, Şo ku hül-mülk, Ədi bis-
səl tə nə, Qa ra göz lü, Pir ni ya, qo şun 
baş çı sı Yəz dan Pə nah, Mən su rus-
səl tə nə və ge ne ral Şə fai şa hı mü şa-
yi ət edir di. Or du ara sın da ge ne ral 
Şə fai ən mü hüm adam he sab olu-
nur du, çün ki o, so vet lər lə yax şı 
mü na si bə ti olan ye ga nə yük sək 
rüt bə li İran za bi ti idi. Şə fai il lər lə 
İran hər bi qüv və lə ri nin Mosk va-
da ata şe si ol muş du. So vet döv lə ti 
tə rə fi n dən qı lınc la mü ka fat lan-
dı rıl mış dı. Mə həm mədr za onu 
öz kor te ci nə qoş muş du ki, onun 
Azər bay can sə fə ri Ru si ya əley hi nə 
ak si ya ki mi də yər lən di ril mə sin.

Ge ne ral Şə fai bu sə fər də Mə-
həm mədr za ya xey li ya xın laş mış, 
onun la yax şı əla qə lər qur muş-
du. O, şa ha Qə va müs-səl tə nə ilə 
Mosk va da apa rı lan mü za ki rə-
lər za ma nı rus la r tə rə fi n dən ona 
Mə həm mədr za nı kə na ra qo yub, 
ha ki miy yə ti əl də cəm lə mək lə 
res pub li ka elan et mək tək li fi  nin 
ve ril di yi ni xə bər ver di. Qı sa sı, 
Qə va müs-səl tə nə hiy lə gər lik və fı-
rıl daq lıq edir di.

1326-cı ilin xor dad ayı nın 24-də 
(1947-ci il mayın 24-ü) Teh ran da da-
vam lı şə kil də 6 il möv cud olan hər bi 
hö ku mət Qə va müs-səl tə nə nin göz lə-
nil məz bə ya na tı ilə ləğv olun du. Mə-
həm mədr za xey li əsəb ləş di, ayaq la rı-
nı növ bə ilə ye rə vu ra raq de di: 

- Bu, çox id dialı ki şi ci yəz mə-
nim lə ötə ri məş və rət be lə apar ma-
dan be lə bir xə ta lı qə rar ve rib.

(Qeyd: Bu, Mə həm mədr za va si tə si lə 
kons ti tu si ya nın qüv və yə min mə si nin eti ra fı 
idi. Məş ru tə kons ti tu si ya sı na gö rə, şah öl kə-
nin ida rə edil mə si nə mü da xi lə edə bil məz di, 
onun və zi fə si təş ri fat lar da iş ti rak et mək idi).

Bu na gö rə də Qəv va mı ça ğırt dı-
rıb, bir xey li onun la mü ba hi sə et di. 
Qəv va mın hər bi ko men da tu ra nın 
ləğ vi ba rə də ki bə ya na tı sol çu par-
ti ya lar, ra di kal lar və sa ray əley hi-
nə olan mü xa lif mət buat tə rə fi n-
dən coş qu və ra zı lıq la qar şı lan dı. 
Əl bətt  ə, bi zim də çox lu tə rəf dar-
la rı mız var dı, Mə həm mədr za nın 
Qəv vam la da laş dı ğı gü nün sə hə ri 
bir qrup jur na list Qəv vam əley hi-
nə fəaliy yə tə baş la dı. Ab bas Xə li li 
“İq dam” qə ze tin də Qə va va müs-
səl tə nə əley hi nə kəs kin mə qa lə lər 
yaz dı. “Atəş” qə ze ti də Qəv va ma 
qar şı ka ri ka tu ra lar çap elə di. 

(Qeyd: Mə həm mədr za şa hın ana-
sı nın adı nı çək di yi bu iki qə zet ir ti-
ca mət buatı nın bir his sə si idi. On lar 
sa ra yın əlin də oyun caq idi lər. “Atəş” 
qə ze ti son ra lar Mil li Şu ra Məc li si nə 
nü ma yən də se çil miş Şəms Qə na ta ba-
di yə bağ lı idi. Şəms Qə na ta ba di Mil li 
Şu ra Məc li si nin üz vü ol maz dan ön-
cə ru ha ni pal ta rı ge yi nər di. Am ma 
əli bö yük lə rin ətə yin dən ya pı şan dan 
son ra ru ha ni pal ta rı nı çı xa rıb, qals-
tuk tax ma ğa baş la dı. Şəms Qə na ta ba-
di öz li ba sı nı də yi şən dən son ra öl kə-
nin müx tə lif yer lə rin dən ona yüz lər lə 
qals tuk gön də ril di). 

Bu za man bir qrup şəxs Mə-
həm mədr za ilə Qəv va mın ara sı nı 
dü zəlt mək is tə yir di. Bir qrup şa-
hın xey ri nə ça lı şır, di gər qrup isə 
Qəv va mı mü da fi ə edir di. Bi zim 
dost la rı mız da var dı ki, öz lə ri ni 
Qəv va mın ada mı ki mi gös tə rə rək 
ona ya xın laş mış dı lar, an caq bi zə 
xə bər çi lik edir di lər.

1326-cı ilin tir ayı nın 16-da 
(1947-ci il iyu lun 8-i)- üçün cü gün 
ka bi net mü şa vi rə nin və zi ri Mu-
sə vi za də o za man Qəv va müs-səl-
tə nə nin Fir dövs ba ğın da yer lə şən 
yay ota ğı na gi rə rək onun qar şı-
sın da da ya nır . O, əlin də ki “Atəş” 
qə ze ti ni Qəv va müs-səl tə nə yə ve-
rə rək de yir:

- Cə nab Əş rəf, gö rün iş nə ye rə 
ça tıb ki, məm lə kə tin baş na zi ri nin 
ba şı na lə çək bağ la yıb lar. 

Qəv vam “Atəş” qə ze tin də ki ka-
ri ka tu ra ya ba xa raq özü nə məx sus 
şə kil də de yir: 

- Mu sə vi za də, sən düz de yir sən, 
bu fa hi şə lər lə haqq-he sab çü rüt mək 
üçün hər bi dik ta tu ra dan, şa pa laq-
dan baş qa yol yox dur. Get hər bi hö-
ku mə tin bə ya na tı nı yaz ki, Na zir lər 
Ka bi ne ti nin ax şam kı ic la sın da mü-
za ki rə olu nub qə bul edil sin.  

Mu sə vi za də hər bi hö ku mət ya-
ra dıl ma sı ba rə də la yi hə ni, ax şam 

al man sə fi r li yi nin yer ləş di yi Yay-
laq ba ğı ad la nan əra zi də Na zir lər 
Ka bi ne ti nin Qəv va mın rəh bər li yi 
al tın da ke çi ri lən ic la sın da mü za-
ki rə yə təq dim et mək üçün dər hal 
ha zır la yır. 

Qəv va müs-səl tə nə əv vəl ki gün-
lə rin ək si nə ola raq bu də fə üz-üzə 
gəl di yi na zir lə rin tə zim və eh ti ra-
mı na eti na et mə dən, bir ba şa Yay-
laq sa ra yı nın bir mər tə bə li bi na-
sı nın ge niş sa lo nu na da xil olub, 
uzun sto lun ar xa sı na ke çir. 

Bu ha di sə ni qo şun baş çı sı Əmir 
Əh məd ən xır da de tal la rı na qə dər 
bi zə da nış dı:

- Qəv vam mi zin ar xa sın da otu-
ran dan son ra bü tün na zir lər yer-
bə yer ol du. Mən Qəv va mın ya nın-
da otur dum. 

Qar şı laş dıq la rı za man Qəv va-
mın hə rə kə tin dən tə əc cü bə düş-
müş na zir lər di nib- da nış mır, sa-
lon sü ku ta qərq ol muş du.

Göz lə nil mə dən Qəv va müs-səl-
tə nə qə ze ti ci bin dən çı xa rıb aç dı 
və üzü nü na zir lə rə tu tub de di:

- Ağa lar, fi  kir ve rin, bu qə zet lər 
azad lıq dan ne cə sui-is ti fa də edir, 
mə ni oğ ru ba şı ki mi təq dim edir-
lər. Hətt  a bu ka ri ka tu ra ilə xa ri ci-
lə rin: sə fi r lik lə rin və si ya si nü ma-
yən də lə rin ya nın da  məm lə kə tin 
baş na zi ri nin şə rəf və lə ya qə ti ni 
al çalt mış, onu lə kə lə miş lər. Əgər 
şah mə ni is tə mir sə, qoy özü mə 
de sin. Nə üçün qə zet lə ri bu işə qo-
şub, mə ni bi hör mət edir?

Qəv va müs-səl tə nə dü şü nür dü 
ki, bu qə zet lər onun si ya si, ic ti mai 
nü fu zu nu məhz Mə həm mədr za-
nın təh ri ki ilə aşa ğı la yır lar. Məq-
səd isə, onu baş na zir pos tun dan 
uzaq laş dır maq dır.

Qəv vam “Atəş” qə ze ti ni bir-bir 
na zir lə rə gös tər dik dən son ra hər bi 
ko men da tu ra söh bə ti ni önə çə kir 
və na zir lə rin möv qe yi ni öy rə nir.

Ar  dı 6-cı sə  hi  fə  də
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(Əv və li ötən sa yı mız da)

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

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

Oğ lu mun hə ya tı na görə na ra-
hat lıq ke çir di yim üçün Mə həm-
mədr za söz alıb, nə sə de məz dən 

- Azər bay can qi ya mı tə zə lik lə, bir 
ne çə ay əv vəl ya tı rı lıb, os tan da kı la-
rın kö kü hə lə ta mam kə sil mə yib, o 
lə nə tə gəl miş lər mey dan su la maq-

Baş na zir lə mü za ki rə lər apar-
maq ba rə də gös tə riş şah tə rə fi n-

dən ve ril di. Həş mə tüd-döv lə, 
Ədi büs-səl tə nə, Şo kuh-ül mü-
lük iş ti rak çı la rın diq qə ti nə 
çat dır dı lar ki, Qə va müs-səl-
tə nə yal nız və yal nız əla həz-
rət şa hın əsə bi hə rə kə ti nin 

qar şı sı nı al maq, onu göz dən 
qoy ma maq is tə yir. Bu-

na gö rə də o, is tə mir 
ki, şah sa ray dan xa ric 
ol sun, onun əmə li və 
rəs mi fəaliy yə ti eh ti-
yat lı ol ma ğa yö nə lib. 

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
Ka bi net üzv lə ri hə mi şə Qəv va-

mın əmr lə ri qar şı sın da mü ti ol-
duq la rın dan, döv lət şu ra sı nın ən 
mü hüm qə rar la rı nın üzə rin də mü-
za ki rə apar maq və ya xud baş na-
zir dən iza hat tə ləb et mək çə tin idi. 
Qəv va ma ca vab da ha mı ra zı ol du-
ğu nu, həm də hər bi ko men da tu ra 
mə sə lə si nin ye ni dən təs di qin də is-
rar lı ol duq la rı nı bil dir di lər.

Qəv vam Ka bi ne ti nin üzv lə ri nin 
bu ta ri xi ic la sı nın ge di şin dən tam 
xə bər dar ola sı nız de yə, in di söh bə-
tin ma bə di ni hə min dövr də hö ku-
mə tin port fel siz na zi ri ol muş ağa yi 
Hu ma yun Ca ha ve ri rik:

- Bü tün na zir lər hər bi hö ku mə-
tin təs di qi üçün öz ra zı lıq la rı nı bil-
dir dik dən son ra on lar Mu sə vi za də 
tə rə fi n dən əv vəl cə dən ha zır lan mış 
bə ya na tın mət ni ni im za la dı lar.

Əv vəl cə onu or du ko man da nı, 
mü da fi ə na zi ri Əmir Əh məd im-
za la dı. Son ra sə nə di sı ra ilə: Mən-
su rəs-səl tə nə Ədl (əd liy yə na zi ri), 
Hə jir (Ma liy yə na zi ri), Əli Əs gər 
Hik mət (port fel siz na zir), Əh məd 
Hü seyn Ədl (kənd tə sər rü fa tı na zi-
ri), Sa di qi (mil li iq ti sad na zi ri), Qu-
lam hü seyn Fə ru hər (yol na zi ri), Se-
pəh bod Ağ Əv və li (döv lət na zi ri), 
Se yid Əli Nə sir (poçt və nəq liy yat 
na zi ri), Sal man Əsə di (iş və təb li ğat 
na zi ri), o cüm lə dən Xa ri ci İş lər Na-
zir li yi nə və Mə də niy yət Na zir li yi nə 
nə za rət edən Ənu şi rə van Se peh bo-
di və dok tor Sa dıq Ələ mi əvəz edən 
mü şa vir və sə hiy yə na zir lə ri Hü-
ma yun Cah, dok tor İq bal im za la dı-
lar. Nə ha yət, Qəv va müs-səl tə nə də 
onu im za et di və la yi hə təs diq olun-
muş şə kil də mey da na çıx dı. 

Bu za man or du ko man da nı 
Əmir Əh mə di nin ya dı na Mə həm-
mədr za ilə məs lə hət ləş mə dən 
qə bul olun muş hər bi hö ku mə tin 
ləğ vi ilə bağ lı şa hın na ra zı lı ğı və 
na ra hat lı ğı dü şür. Be lə dü şü nür 
ki, ona xə bər ve ril mə dən hər bi və-
ziy yət ba rə də ye ni dən qə rar qə bul 
edil mə si şa hın na ra zı lı ğı ilə qar şı-
la na bi lər. Bu na gö rə də ye rin dən 
qal xa raq de yir:

- Bu sə nəd qə bul olu na bil məz. 
İca zə ve rin əv vəl cə əla həz rət şa-
hın diq qə ti nə çat dı raq. O, təs diq 
et dik dən son ra qə rar şək li nə dü şə 
bi lər.

Qəv va müs-səl tə nə öz so yuq qan-
lı lı ğı nı qo ru muş hal da de yir:

- Ağa yi or du ko man da nı Əmir 
Əh məd bu yu run əy lə şin. Mə sə lə 
əv vəl dən məm lə kət şa hı nın diq qə-
ti nə çat dı rı lıb.

Əmir Əh mə di bu ca vab la qa ne 
ol ma yıb de yir:

- Xe yir, düz de yil. Mən şəx sən 
özüm mə sə lə ni şa ha xə bər ver mə-
li yəm. 

Qəv va müs-səl tə nə ye ni dən so-
yuq qan lı lıq la de yir:

- Ağa yi- mü da fi ə na zi ri, tək rar edi-
rəm, möv zu əv vəl dən şa hın diq qə-
ti nə çat dı rı lıb, son ra dan da Na zir lər 
Ka bi ne ti nin qə ra rı ona bil di ri lə cək.

Or du ko man da nı ne cə da yan-
mış dı sa elə cə da ya na raq de yir:

- Mən inan mı ram ki, əv vəl dən 
şa ha mə ru zə edil sin. Mən hərb çi 
ol du ğum dan və şa hın qar şı sın da 
mə su liy yət da şı dı ğım dan im za mı 
ge ri gö tü rü rəm.

Əmir Əh mə di rən gi ta mam də-
yi şil miş hal da, əli ni uza da raq hər bi 
hö ku mət ba rə də qət na mə ni Qəv va-
müs-səl tə nə nin qa ba ğın dan gö tü-
rüb par ça-par ça edə rək ət ra fa sə pə-
lə yir.

Sa kit və təəc cüb lən miş hal da 
otur muş ka bi net üzv lə ri Qəv va-
müs-səl tə nə nin əsəb ləş mə yi nə 
diq qət ye ti rir lər.

P.S. Yazıdakı qeydlər “Pəh lə vi 
kra li ça sı” me muarının redakto-
ru Dok tor Əmir Xa təm Fər fər-
maiaya məxsusdur.
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rəm, möv zu əv vəl dən şa hın diq qə-
ti nə çat dı rı lıb, son ra dan da Na zir lər 

Or du ko man da nı ne cə da yan-

- Mən inan mı ram ki, əv vəl dən 
şa ha mə ru zə edil sin. Mən hərb çi 
ol du ğum dan və şa hın qar şı sın da 
mə su liy yət da şı dı ğım dan im za mı 
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Şəmil SADİQ

- Mən in di də is tə yi rəm, sö zü ha mı mı zın 
əzi zi, dos tu, və tə nin la yiq li, də yər li oğ lu, ...

- Qı sa elə. Çox uzat ma.
- Yox, Kə nan, mən bur da olan dost la rın 

adın dan de mək is tə yi rəm ki, biz ha mı mız 
sə nin ya nın da üzü qa ra yıq. Çün ki bu mil-
lət üçün, bu və tən üçün, ca nın dan be lə keç-
mək dən qorx ma mı san. Am ma təəs süfl  ər ol-
sun ki, sə nin də yə ri ni bil mi rik. Bu və tən, bu 
mil lət sə nə la yiq ola bil mə di...

- Nə gic-gic da nı şır san? Mən ki məm ki, 
və tən mə nə la yiq ola bil mə sin? Sən bi lir-
sən nə da nı şır san? Ba şın xa rab olub, sə nin?! 
Mə nim ki mi bir-iki si ge dib dö yü şüb de yə 
bu mil lət, bu tor paq nə et mə li idi ki? Mən 
in di mil yo ner ol say dım, de mək ki, və tən və 
ya döv lət mə nim qəd ri mi bil miş di. Boş şey-
lər dir bun lar. Mən kim dən sə me dal al maq 
üçün get mə miş dim dö yü şə, bu nun üçün 
ge dən lər, yə qin ki, məq səd lə ri nə ça tıb lar, 
sən na ra hat ol ma. Mə nə gö rə üzü qa ra ol-
ma ğı nız da da çox səhv edir si niz. Vap şe si-
zin lə otu ran da dır gü nah. Sən kim sən ki, 
mə nə ya zı ğın gəl sin. 

Kə nan son sö zü nü bu cür de yib uzun il-
lər dir gö rüş mə di yi dost la rın məc li si ni tərk 
et miş di hə min gün. Dost lar nə qə dər ça ğır-
sa lar da, ge ri qay ta ra bil mə miş di lər. Xa siy-
yə ti ni bil dik lə ri üçün is rar da et mə miş di lər. 
Onun nə qə dər köv rək və əsə bi ol du ğu nu 
ha mı bi lir di. Ya xın dost la rı onu ta nı dı ğı 
üçün iç ki məc lis lə rin də eh ti yat lı dav ra nır-
dı lar. Bu də fə nə sə diq qət dən qaç mış dı. 

İn di o, öz ki çik ma şı nın da otur muş, ən 
ya xın dos tu olan dü şün cə lə rə dal mış dı. 

Onun aya ğı üşü yür dü. Tək cə sol aya ğı idi 
üşü yən. Lap bar maq la rı nın ke yi mə si ni, daş laş-
ma sı nı be lə hiss edir di. Hər dən ona elə gə lir di 
ki, çək mə si ni çı xa  rıb, aya ğı nı ovuş dur sa, bir az 
da ol sa, qı zı nar sol aya ğı. O hə mi şə qı şın gəl-
mə si ni, aya ğı nın bu cür üşü mə si ni çox is tə yir-
di. Çün ki qış ol ma yan da o qə dər də hiss et mir-
di aya ğı nı. Fər qi nə be lə var mır dı ki, onun aya ğı 
var, ya yox. Aya ğı nı ma şın pe çi nin is ti si nə tu-
tub qız dı rır dı. Qız dıq ca da üzün də tə bəs süm 
oya nır dı. Son ra da ra hat la yır və ke yi açıl mış 
aya ğı nı hiss edir, ön cə baş bar ma ğı nı, son ra isə 
di gər bar maq la rı nı tər pət mə yə ça lı şır dı. Am-
ma alın mır dı. Baş bar ma ğın dan baş qa bü tün 
bar maq la rı bü töv lük də tər pə nir di. Çox cəhd 
edir di, am ma alın mır dı ki, alın mır dı. Hər dən 
bu na əsəb ləş sə də, san ki bu oyun dan həzz alır-
dı. Son ra ye nə, son ra ye nə. Am ma alın mır dı. 
Bir tə hər baş bar ma ğı nı di gər bar maq la rın dan 
ayır ma ğı ba ca rır dı sa də cə. Bu nun la da tə səl-
li ta pır dı.  Son ra ye ni dən qa ra, çov ğu na ba xıb 
aya ğı nın üşü mə si ni xə yal edir di.

Bu an la rın da Ağ dam uğ run da ge dən dö-
yüş lə ri xa tır la yır dı hə mi şə. Gül lə ya ğı şı nın 
al tın da ya ra lı və ziy yət də qa lan əs gər yol-
da şı nı qur tar maq üçün irə li atıl ma sı  və ko-
man di rin: “Kə nan, da yan, get mə!” -əm ri ni 
eşit mə si və qaç ma sı qa rı şıq şə kil də qu laq-
la rın da eşi di lir, göz lə rin də can la nır dı. O ar-
tıq ya ra lı dos tu na ye tiş miş di. Ko man di rin 
əmr lə ri ni də eşit mir di. Göy dən ya ğan alo vu 
hiss et mə dən ba şı nı dos tu nun si nə si nə qo-
yub “bir az da, döz, sə ni çı xa ra cam bur dan” 
de yir di təng nə fəs lə.

Yad da şı nı il lər dir gi rov gö tü rən, yal nız 
bu xa ti rə lər idi.

Bir dən aya ğı nın qa şın dı ğı nı hiss et di. Düz 
baş bar ma ğı nın ara sın da kı ma zol idi qa şı-
nan. Mü ha ri bə nin bit mə sin dən 10 il keç sə 
də, san ki hə min ma zol ye rin də idi və onu 
hər dən na ra hat edir di. Qa şı maq keç di ürə-
yin dən. Hər şe yi unut muş du ye nə. Hər şey 
on il bun dan ön cə ki ki mi idi san ki. Çək mə ni 
çı xa rıb də li cə si nə qa şı maq, qa şı maq is tə yir-
di, aya ğı nın də ri si ni so ya caq qə dər də li cə si-
nə. Qa şın ma ya döz mə di Kə nan. Bir az da be-
zik miş şə kil də əli ni aya ğı na at dı ki, qa şı sın. 
Elə bu za man onu ağ la maq tut du. Ha va da 
qa lan sağ əli ni sol əli ilə qay ta rıb sü rət qu tu-
su nu də yi şən tu ta ca ğın üs tü nə qoy du. Ba şı nı 
da sü ka nın üs tü nə. Elə hön kür-hön kür ağ la-
dı ki. Lap hə mi şə ki ki mi. Hə mi şə be lə olur-
du. Aya ğı nı qa şı maq is tə yən də əli ni atar, ya 
qəs til, ya da boş luq əli ge ri itə lə yər di. Və bu 
za man onu ağ la maq tu tar dı. 10 il keç mə si nə 
bax ma ya raq, o, hə lə də aya ğı nın baş bar ma-
ğı nı qa şı maq is tə yir di. 

Aya ğı ol ma sa da o bey nin dən aya ğı nı qa-
şı maq siq na lı alır dı. O, sa də cə tə səv vür edə 
bi lir di. Aya ğı nın diz dən aşa ğı his sə si ol ma sa 
da, Kə nan bu nu bey nin də hiss edə bi lir di. 

Ağ dam da qal mış dı aya ğı. Kim bi lir, bəl kə 
də han sı sa ac bir hey va nın ye mi ol muş du. 
Bəl kə də han sı sa bir it o aya ğı ye miş, sü mü-
yü nü ye rə bas dır mış dı. Bəl kə də Ağ dam ki-
mi kim sə siz qal mış bö yük bir qə bi rin için də 
ma mır bas mış dı.

Kə nan hər aya ğı üşü yən də və tə ni, və tə ni 
üşü yən də aya ğı nı xa tır la yır dı. 

Xə ya la dal ma ğı çox yax şı ba ca rır dı. Aya ğı 
üçün o qə dər ha di sə lər, o qə dər za ra fat lar, o 
qə dər ro man ti ka uy du rur du ki...

Dos tu nu xi las et mə yə ge dən də ya nın da 
part la yan qum ba ra dos tu nu və aya ğı nı on-
dan al mış dı. Mü ha ri bə dən son ra ev lən sə 
də, uşa ğı ol ma mış dı. O uşa ğı ne cə əziz lə-
mə yi ba car ma sa da, hər dən aya ğı nı qun da-
ğa bü küb əziz lə mə yi ba ca rır dı xə yal la rın da. 
Axı aya ğı da nə vaxt sa ola caq uşa ğı ki mi ca-
nı nın bir par ça sı idi.

Hər dən fi  kir lə şir di ki, kaş iti ril miş aya ğı-
nı özü ilə gə ti rə və onu ya xın da bir yer də 
bas dı ra bi ləy di. Bəl kə, on da hər dən aya ğı nı 
zi ya rə tə ge dər və do yun ca ağ la yar dı.

Gün düz lər çö lə-ba yı ra çıx mır dı. Utan-
dı ğın dan yox, əsə bi ləş di yin dən çıx mır dı. 
Ona ya zı ğı gə lən lə rə əsə bi lə şir di. Axı o Qa-
ra bağ da ona gö rə dö yüş mə miş di ki, döv lət 
ona xü su si im ti yaz lar ver sin. Ona gö rə dö-
yüş mə miş di ki, mə mur la rın qa pı sı nı dö yüb 
“mən Qa ra bağ əli li yəm, mə nə tor paq ve rin, 
dü kan ve rin, pul ve rin” de sin və bu və ziy-
yə tin dən sui-is ti fa də et sin. Onun üçün VƏ-
TƏN var dı. Və bu VƏ TƏN üçün dö yüş dü-
yü nə gö rə kim dən sə nə tə şək kür, nə də sağ 
ol eşit mək is tə yir di. “Bor cum idi, ye ri nə ye-
tir mi şəm, vəs sa lam”, - de yər di.  Kə nan be lə 
adam idi. Sa də cə ona ve ril miş ve te ran ma şı-
nı ilə ge cə lər tak si sü rür, gün lə ri ni ke çi rir di. 
Gün düz lər də ki tab oxu yur du.

Kə nan bu də fə ma şın la rın işı ğın da lo pa-
lo pa ya ğan qa rı seyr edə rək Ma sa zır dairə-
sin də öz müş tə ri si ni göz lə yir di. Ge cə saat 
12 ol sa da, müş tə ri yox idi. Yer  bir o qə dər 
ağar ma mış dı, am ma be lə yağ sa, tez lik lə 
ağa ra caq dı. Sə hər Kə nan ye nə qa ra ba xıb 
aya ğı nı xa tır la ya caq dı. Bu dü şün cə lər için-
də evə qa yıt ma ğı fi  kir lə şir di ki, qa pı açıl dı. 
Bir nə fər sa lam ve rib ma şı na otu ran ki mi, 
“Ağ da ma sür”, - de di, - Qar da şı mın aya ğı nı 
kəs mə yə ha zır la şır lar. Xa hiş edi rəm, tə ci li 
mə ni Ağ da ma çat dır. 

Kə nan bu nu eşi dən də gü lüm sə sə də, 
müş tə ri si hiss et mə di.

Və o, Ağ da ma aya ğı nın da lın ca get di...  
Kim bi lir, bəl kə qa yıt ma ya caq dı. Axı hər-

dən də li şey tan deyirdi, belə yaşamaqdan-
sa, ölümü gözünün qabağına alıb ma şı nı 
iş ğal al tın da kı tor paq la ra sür.

(he ka yə)
Ayağı üşüyürdü



İb ra him QU Lİ YEV
AMEA-nın Əl yaz ma lar

İns ti tu tu nun əmək da şı

O, öm rü cə mi bir il çək miş, şöh rə-
ti və nü fu zu isə təx mi nən 70 il lik 
bir ta ri xi aşıb ke çə rək, bu gün də 
şə rəf və qü rur ye ri miz olan Azər-

bay can De mok ra tik Fir qə si nin qur du ğu hö-
ku mə tin əsas li der lə rin dən bi ri ol sa da, haq-
qın da çox az ya zılıb. Ya şa dı ğı və mü ba ri zə 
apar dı ğı öl kə nin sayt la rı nı nə qə dər ax tar-
saq da, onun haq qın da, de mək olar ki, heç 
bir tu tar lı in for ma si ya əl də edə bil mə dik. 
Do ğul du ğu re gionun - Mə rən din ta nın mış 
şəxs lə ri nə aid bloq lar da isə, onun mü ba ri zə 
yo lu nu yox, hə ya tı nın ay rı-ay rı epi zod la rı-
nı işıq lan dı ran bir-iki ra bi tə siz in for ma si ya 
gör dük. Hal bu ki o, dün ya nın ən mü rək kəb 
döv rün də Azər bay can haq qı uğ run da mü-
ba ri zə mey da nı na atıl mış dı, mil lə tin döv lət-
çi lik idealı nı ger çək ləş dir mək üçün hə ya tı-
nı ris kə qoy muş du, xal qın dil, mə də niy yət 
öz gür lü yü nü özü nə qay ta ran lar sı ra sın da 
bi rin ci lər dən ol muş du, şah qo şun la rı ilə 
qey ri-bə ra bər dö yü şə rəh bər lik et miş di, bir 
söz lə, öm rü mü ba ri zə lər də keç miş di...

Yə qin ki, söh bə tin kim dən get di yi ay dın 
ol du. Cə fər Məm məd Ka vi yan. Bu gün lər də 
onun 120 il li yi ta mam olur... Tə bii ki, Cə fər 
Mə həm mə də li oğ lu Ka vi yan sız Azər bay can 
De mok rat Fir qə si nin fəaliy yə tin dən və ta ri xin-
dən da nış maq müm kün de yil. O, 1945-46-cı il-
lər hö ku mə ti nin ən nü fuz lu şəxs lə rin dən olub. 
İlk gənc lik çağ la rın da xalq ara sın da Mə şə di 
(Məş ti) ki mi məş hur olan Cə fər şəx siy yət və si-
qə si alar kən özü nə Ka vi yan so ya dı nı seç miş və 
son ra kı fəaliy yə ti bu ad la bağ lı ol muş du. 

O, 1270-ci il də (1895-ci il də) Təb riz dən 18 
km. şi mal da yer lə şən Səh lan kən din də dün ya-
ya gə lib. O dövr də Səh lan Mə rənd kənd lə ri nin 
bir his sə si he sab olu nur du. “Axar lı-ba xar lı bir 
yer də idi bu kənd. Ət raf da kı dağ lar tə bii sən-
gər ki mi onu qo ru yur du. Da ğın dö şün də ki bu-
la ğın su yu axıb keç di yi yer lər də yam ya şıl va di 
ya rat mış dı. Mən bax, hə min kənd də dün ya ya 
gəl mi şəm”,- de yə Cə fər çox-çox son ra lar ya za-
caq dı. Am ma gə lə cək ge ne ra lın ailə si bu ra da 
çox ya şa mır, bir müd dət dən son ra bü tün ailə  
hə min kənd dən çı xa raq Yal qı za ğac kən di nə 
kö çür və Cə fə rin uşaq lı ğı bu ra da ke çir. 

Ka vi ya nın ata sı sa vad lı adam idi, bir ne çə 
il məd rə sə də ru ha ni təh si li al mış, di ni elm lə-
rə bə ləd ol muş du. Cə sa rət li, mərd, sö zü bü-
töv adam idi. Bö yük tor paq sa hə lə ri ol sa da, 
kənd li lər lə öz ara sın da fərq qoy mur du. “Mən 
ata mın tər bi yə si ilə bö yü mü şəm”, - de yə Cə-
fər Ka vi yan son ra lar ya za caq dı: “O, həm 
meh ri ban, həm də çox sərt adam idi. Zənn 
edi rəm, xa rak te rim də ki bir çox  xü su siy yət lər 
on dan gə lib. Mə nə haq qı, əda lə ti ilk ba şa sa-
lan o olub. Bö yük hə yat təc rü bə si sa yə sin də 
dün ya nın dü zə ni ni yax şı ba şa dü şür dü”. 

Ka vi yan özü də Təb riz məs cid lə ri nin bi rin-
də 5-6 il dərs al mış, di ni sa va da yi yə lən miş-
di.  18 yaş dan si ya si mü ba ri zə yə qo şu lan bu 
gənc xal qın ər bab la rın zül mün dən və Qa car 
is tib da dın dan xi la sı üçün Şeyx Mə həm məd 
Xi ya ba nı və La hu ti hə rə ka tın da iş ti rak et miş-
di. Qa car döv lə ti sü qu ta uğ ra yan dan son ra 
in qi la bi fi  kir lə ri nə və Rza şah əley hi nə ar dı cıl 
mü ba ri zə si nə gö rə həbs olu na raq zin da na atıl-
dı: “Rza şah lıq səl tə nə ti ni ələ ke çi rən dən son ra 
açıq fi  kir li in san la rı məhv et mə yə baş la dı. Fə-
dailər məh kə mə siz-fi  lan sız müx tə lif şə rait lər-
də ara dan gö tü rü lür dü. Zin dan la ra atı lan lar 
ən ağır iş gən cə lə rə mə ruz qa lır, sın dı rı lır, öl-
dü rü lür dü. Bu dik ta tu ra sis te mi heç bir in san 
haq qı ta nı mır dı. Rza hətt  a ən ya xın dost la rı na 
be lə rəhm elə mir di. Mən də məhz be lə bir şə-
rait də həbs olun dum”, - Cə fər Ka vi yan ya zır.    

Zin dan dan azad olu nan dan son-
ra isə bir ne çə il Zən can da sür gün 
hə ya tı ya şa ma lı olur. 1921-ci ilin so-
nu-1922-ci ilin əv və lin də (şəm si 1300-
cü il) Ba kı ya gə lə rək bu ra da Par ti ya 
mək tə bin də təh sil al ma ğa baş la yır. 

Ka vi yan 1924-cü il də adı çə ki lən mək-
tə bi bi ti rə rək tə li mat çı ki mi Nax çı-
va na gön də ri lir. O, Duz lağ da 
Həm kar lar İtt  i fa qı nın səd ri 
ki mi ça lı şır və bu ra da Sə-
ki nə ad lı bir xa nım la ta nış 
ola raq, tez lik lə ailə qu rur. 
Bö yük oğ lu Ka və 1927-
ci il də Ba kı da dün ya ya 
gə lir. Onun öv lad la rı nı 
tə vəl lüd lə ri nə gö rə be-
lə sı ra la maq olar: Ka və 
1927-ci il də Ba kı da, Bu-
ran 1929-cu il də Təb-
riz də, Mə la hət 1931-ci 
il də Təb riz də, Marks 
1937-ci il də Zən can-
da, Maisə 1941-ci il də 
(1321) Zən can da, İs ra-
fi l 1947-ci il də Nax çı-
van da dün ya ya gə lib. 

Ka vi yan hə lə De mok-
ra tik Fir qə nin zü hu run-
dan qa baq Se yid Cə fər 
Pi şə və ri ilə dost luq əla qə lə-
rin də olub. 1929-cu il də Rza 
şa hın mə mur la rı Pi şə və ri ni 
ax ta ran da o, Ka vi ya nın evi nə 
sı ğın mış və bir müd dət bu ra da 
ya şa mış dır. Rza şa hın adam la rı 
onu həbs et mək üçün evə hü-
cum edən də Ka vi yan Pi şə və ri-
ni öz ha mi lə qa dı nı nın ya ta ğın-
da giz lət mək lə xi las et miş di. 

Ka vi ya nın hər bi sa va dı yox 
idi, la kin bö yük in qi la bi təc rü-
bə si ilə fi r qə nin aya ğa qalx ma-
sın da və möh kəm lən mə sin də 
mü hüm rol oy na dı. O, bir il lik 
müs tə qil Azər bay can döv lə ti-
nin mü da fi ə na zi ri ol du. Ye ri 
gəl miş kən qeyd edək ki, Cə fər 
Ka vian La hu ti nin mü ba ri zə-
sin də də 11 gün lük Təb riz 
əm niy yə ti ni öz üzə ri nə gö tür-
müş dü. 

 Son ra dan or du ge ne ra lı və zi fə si nə 
yük sə lən Cə fər Ka vi yan si ya si mü-
ba ri zə il lə rin də bə zən ay lar la ev-eşi-
yin dən uzaq dü şə rək, sən gər lər də və 
tə lim mey dan la rın da ya şa ma lı olub. 

Onun haq qın da kı xa ti rə lər də bu mil lət 
fə da i si nin mə şəq qət li hə ya tı nın bir 

çox epi zod la rı, o cüm lə-
dən xalq ara sın da bö yük 
nü fu zu nun sə bəb lə ri və 
s. öz ob yek tiv ək si ni ta-
pıb. Mə sə lən, cə nub lu 
ya zı çı Qüd rət Əbül-
hə sə ni nin Ka vi yan la 
bağ lı top la dı ğı xa ti rə-
lər də bu mə na da ma-
raq lı fraq ment lə rə 
rast gə li rik. Hə min 
xa ti rə lər dən bi rin də 
de yi lir: “Səh lan ca-
maatı Ka vi ya nın adı-
nı ək sər hal da “Qa-
vi yan” ki mi tə ləff  üz 
edir di.  Nə nəm Qa vi-
ya nın mə ha rət li atı cı 
ol ma sın dan, hə də fi  
də qiq ni şan al maq us-
ta lı ğın dan ürək do lu su 
da nı şar dı. O, de yər di 

ki, hə min il lər də (in qi-
lab il lə rin də) onun şöh rə ti o qə-
dər ge niş ya yıl mış dı ki, məğ rur 
və qü rur lu ca van lar bir-bi ri nə 
“ağa yi-Qa vi yan” de yə mü ra ciət 
edər di lər. Nə nə min de di yi nə 
gö rə, bu ca van lar Ka vi ya nın sə-
viy yə si nə çat maq üçün hə lə uzun 
yol lar keç mə liy di lər, am ma on lar 
öz lə ri ni ona bən zət mək lə qü rur 
du yar dı lar”.  

Baş qa bir xa ti rə də isə Ka vi ya-
nın və zi fə də ol du ğu vaxt lar da 
Səh lan ət ra fın da fi r qə qüv və lə ri-
nə  hər bi tə lim ke çil mə si za ma nı 
baş ver miş ro man tik bir de tal xa-
tır la nır. Ha di sə şa hi di ya zır: “Hə-
min gün lə rin bi rin də hər bi tə lim-
dən qa yı dar kən bir kən din için dən 
ke çən Ka vi yan qə fi l dən kənd ev lə-

ri nin bi ri nin qar şı sın da da yan dı. O, 
hə yə tə doğ ru bir ne çə ad dım atıb, ət-

ra fın da kı la rın da diq qə ti ni ora yö nəlt di.

Son ra bir an lıq ye rin də do nub, göz lə ri ni 
uzaq la ra dik di. Mən hiss et dim ki, bu an lar-
da onun xə ya lı ha ra sa, çox uzaq la ra uçub.  
Ça ğır say dıq da eşit mə yə cək di. Mə nə elə 
gəl di ki, çiy nin də ge ne ral pa qo nu olan bu 
şəxs öz uşaq lıq alə mi nə dü şüb. De yə sən, 
ya nıl ma mış dım. Ge ne ral han dan-ha na ət ra-
fın da kı la ra tə rəf çev ri lə rək:

- Ba xın, o, bi zim hə yə ti miz di,- de di, - mə-
nim uşaq lı ğım ora da ke çib. Son ra is lan mış 
gö zü nü dəs mal la si lib, tə zə dən bo yu nu di-
kəl də rək irə li lə mək əm ri ver di”. 

Ka vi ya nın ata sı Mə həm mə də li Saila ni 
(çox eh ti mal ki, Səh la ni de mək dir) hə min 
mə həl lə də Əli da yı ki mi ta nı nır dı. Yu xa rı-
da qeyd et di yim ki mi, bö yük in qi la bi yol 
keç miş bu şəxs Məş ru tə hə rə ka tı döv rün də 
Sətt  ər xa nın ən ya xın si lah daş la rın dan ol ub. 
Mə həm mə də li Saila ni, de mək olar ki,  Sətt  ar 
xa nın və Ba ğır xa nın rəh bər lik et di yi bü tün 
dö yüş lər də iş ti rak edə rək, şü caət və qəh rə-
man lı ğı ilə fərq lən miş di. Hə min döv rə aid 
xa ti rə lər də onun adı tez-tez çə ki lir. 

Ana sı Zi vər isə Mə rən din Kən də ləc mən-
tə qə sin dən idi. Ka vi ya nın ata sı və ana sı 
Qum şə hə rin də dəfn olu nub lar. Onun ata sı 
De mok ra tik Fir qə hö ku mə tin dən qa baq və-
fat et miş və Qu ma apa rı la raq ora da tor pa ğa 
tap şı rıl mış dı. Am ma ge ne ra lın ana sı Zi vər 
xa nım onun na zir li yi döv rün də dün ya sı-
nı də yiş miş və və siy yət et miş di ki, onu da 
Qum da hə yat yol da şı nın ya nın da dəfn et sin-
lər. Bu elə bir dövr idi ki, Təb riz lə Teh ran ara-
sın da mü na si bət lər son də rə cə kəs kin ləş miş, 
tə rəfl  ər açıq düş mən çi lik möv qe lə ri nə keç-
miş di lər. Bu na bax ma ya raq,  Ka vi yan oğul-
luq bor cu nu ye ri nə ye tir mə yi qə ra ra alır. O, 
ana sı nın me yi ti ni bir ne çə nə fə rin mü şa yi ə-
ti ilə Qu ma gön də rir.  Qu mun ya xın lı ğın da 
Təb riz dən gön də ril miş kar van yox la nı lan da 
ora da Azər bay can De mok rat Fir qə si nin rəh-
bər lə rin dən bi ri nin ana sı nın me yi ti ol ma sı-
nın üzə çıx ma sı və ziy yə ti xey li gər gin ləş di-
rir. Nə ti cə də kar va nın şə hə rə da xil ol ma sı 
üçün Teh ra na mü ra ciət olu nur. Teh ran ica zə 
ve rir. Be lə lik lə, ən ağır za man da Ka vi yan 
ana sı nın və siy yə ti ni ye ri nə ye ti rir.

De mok ra tik Fir qə nin son gün lə rin də 
kənd əha li sin dən bir ne çə nə fər Təb ri zin 
kənd li nü ma yən də li yi nə gə lə rək Ka vi ya-
nın dəf tər xa na sı na mü ra ciət edir lər. Bu 
adam lar eh ti ram la qə bul olu nub, Ka vi yan la 
gö rü şə apa rı lır. Gö rüş za ma nı kənd nü ma-
yən də lə ri hö ku mə tə yar dım et mə yə ha zır 
ol duq la rı nı bil di rir lər. Be lə olan hal da Ka vi-
yan on la ra hö ku mə tin ta le yi nin yax şı ol ma-
ya ca ğı nı de yir və on la ra fi r qə yə qo şul ma ğı 
məs lə hət gör mür. O,hə min gö rüş də de yir 
ki, əgər hö ku mə tin öm rü uzan sa, səh lan lı-
lar ye ni dən ona mü ra ciət edə bi lər lər. Bu, 
əh va lat Ka vi ya nın ABŞ və So vet İtt  i fa qı nın 
şa hın xey ri nə qə rar qə bul et mə sin dən  xə-
bər dar odu ğu nu gös tə rir. 

Ka vi yan son ra kı dövr lər də öz xa ti rə lə rin-
də xal qa az da ol sa azad lı ğı da dız dı ra bil-
dik lə ri ni ya zır dı. “... Bu na gö rə dir ki, şah 
or du su hü cu ma ke çər kən in san lar öz lə ri ni 
atə şin ağ zı na atır dı lar. On lar mərd lik lə, cə-
sa rət lə dö yü şür dü lər, hə min an lar da hə yat 
və ölüm heç kə si ma raq lan dır mır dı, gül lə-
si qur ta ran lar öz yol daş la rı nı xi las et mək 
üçün si nə lə ri ni top la rın qa ba ğı na ve rir di lər. 
Məğ lub ol maq fi k ri ni heç kim ya xın qoy-
mur du, hətt  a son gül lə si ni lü lə yə qo yan lar 
da qə lə bə haq qın da dü şü nür dü”.  

Doğ ru dan da xalq hə min qə lə bə ni qa-
zan dı. Ar tıq hə min ha di sə lər dən 70 il ke-
çir. La kin Azər bay can De mok ra tik Fir qə si 
və öm rü bir il çək miş Azər bay can hö ku-
mə ti ni qu ran bu əf sa nə vi in san lar ye nə də 
azad lı ğın sim vo lu ki mi bi zim lə bir cər gə də 
ad dım la yır lar. Hə min ha di sə lər dən son ra 
şah tə qib lə rin dən çə tin lik lə qur ta ran Cə fər 
Ka vi yan əv vəl cə Nax çı va na, ora dan Ba kı ya 
gə lə rək öm rü nün so nu na dək bu ra da ya şa-
dı. 1975-ci il də dün ya sı nı də yi şən ge ne ral 
Ba kı xa nov qə sə bə sin də ki qəb ris tan lıq da 
dəfn olu nub. 

... Bu, ölüm de yil di, çün ki hə ya tı nı mil lət 
yo lun da mü ba ri zə lə rə həsr edən lər ölüm-
dən yu xa rı da da ya nır lar. Bu, əbə di hə ya tın 
baş lan ğıc ta ri xi idi.
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Zin dan dan azad olu nan dan son-  Son ra dan or du ge ne ra lı və zi fə si nə 

21 Azər
hə rə ka tı nın 
uzaq vu ran

ar til le ri ya sı

Cə fər Məm məd za də Ka viyanın ana dan 
ol ma sı nın 120 il li yi mü na si bə ti ilə

ra isə bir ne çə il Zən can da sür gün 
hə ya tı ya şa ma lı olur. 1921-ci ilin so-
nu-1922-ci ilin əv və lin də (şəm si 1300-
cü il) Ba kı ya gə lə rək bu ra da Par ti ya 
mək tə bin də təh sil al ma ğa baş la yır. 

Ka vi yan 1924-cü il də adı çə ki lən mək-
tə bi bi ti rə rək tə li mat çı ki mi Nax çı-
va na gön də ri lir. O, Duz lağ da 
Həm kar lar İtt  i fa qı nın səd ri 
ki mi ça lı şır və bu ra da Sə-
ki nə ad lı bir xa nım la ta nış 
ola raq, tez lik lə ailə qu rur. 
Bö yük oğ lu Ka və 1927-
ci il də Ba kı da dün ya ya 
gə lir. Onun öv lad la rı nı 
tə vəl lüd lə ri nə gö rə be-
lə sı ra la maq olar: Ka və 

ra tik Fir qə nin zü hu run-
dan qa baq Se yid Cə fər 
Pi şə və ri ilə dost luq əla qə lə-
rin də olub. 1929-cu il də Rza 
şa hın mə mur la rı Pi şə və ri ni 
ax ta ran da o, Ka vi ya nın evi nə 
sı ğın mış və bir müd dət bu ra da 
ya şa mış dır. Rza şa hın adam la rı 
onu həbs et mək üçün evə hü-
cum edən də Ka vi yan Pi şə və ri-
ni öz ha mi lə qa dı nı nın ya ta ğın-
da giz lət mək lə xi las et miş di. 

Ka vi ya nın hər bi sa va dı yox 
idi, la kin bö yük in qi la bi təc rü-
bə si ilə fi r qə nin aya ğa qalx ma-
sın da və möh kəm lən mə sin də 
mü hüm rol oy na dı. O, bir il lik 
müs tə qil Azər bay can döv lə ti-
nin mü da fi ə na zi ri ol du. Ye ri 
gəl miş kən qeyd edək ki, Cə fər 
Ka vian La hu ti nin mü ba ri zə-
sin də də 11 gün lük Təb riz 
əm niy yə ti ni öz üzə ri nə gö tür-

 Son ra dan or du ge ne ra lı və zi fə si nə 
yük sə lən Cə fər Ka vi yan si ya si mü-
ba ri zə il lə rin də bə zən ay lar la ev-eşi-
yin dən uzaq dü şə rək, sən gər lər də və 
tə lim mey dan la rın da ya şa ma lı olub. 

Onun haq qın da kı xa ti rə lər də bu mil lət 
fə da i si nin mə şəq qət li hə ya tı nın bir 

çox epi zod la rı, o cüm lə-
dən xalq ara sın da bö yük 
nü fu zu nun sə bəb lə ri və 
s. öz ob yek tiv ək si ni ta-
pıb. Mə sə lən, cə nub lu 
ya zı çı Qüd rət Əbül-
hə sə ni nin Ka vi yan la 

də qiq ni şan al maq us-
ta lı ğın dan ürək do lu su 
da nı şar dı. O, de yər di 

ki, hə min il lər də (in qi-
lab il lə rin də) onun şöh rə ti o qə-
dər ge niş ya yıl mış dı ki, məğ rur 
və qü rur lu ca van lar bir-bi ri nə 
“ağa yi-Qa vi yan” de yə mü ra ciət 
edər di lər. Nə nə min de di yi nə 
gö rə, bu ca van lar Ka vi ya nın sə-
viy yə si nə çat maq üçün hə lə uzun 
yol lar keç mə liy di lər, am ma on lar 
öz lə ri ni ona bən zət mək lə qü rur 
du yar dı lar”.  

Baş qa bir xa ti rə də isə Ka vi ya-
nın və zi fə də ol du ğu vaxt lar da 
Səh lan ət ra fın da fi r qə qüv və lə ri-
nə  hər bi tə lim ke çil mə si za ma nı 
baş ver miş ro man tik bir de tal xa-
tır la nır. Ha di sə şa hi di ya zır: “Hə-
min gün lə rin bi rin də hər bi tə lim-
dən qa yı dar kən bir kən din için dən 
ke çən Ka vi yan qə fi l dən kənd ev lə-

ri nin bi ri nin qar şı sın da da yan dı. O, 
hə yə tə doğ ru bir ne çə ad dım atıb, ət-

ra fın da kı la rın da diq qə ti ni ora yö nəlt di.

Zin dan dan azad olu nan dan son-  Son ra dan or du ge ne ra lı və zi fə si nə 

ar til le ri ya sıar til le ri ya sı



- Uşaq lı ğı nız dan da nı şın bir 
az. Xoş bəxt idi niz mi?
- Mən Ur mi ya da do ğul mu-

şam. Atam İraq-İran mü ha ri bə-
si qa zi si dir. O, yed di il mü ha ri-
bə də dö yüş dü. Ailə baş çı sı nın 
ev də az ol ma sı ol duq ca ağır və 
kə dər li idi. Mə nim uşaq lı ğım 
çox çə tin döv rə düş dü. O qə-
dər də xoş bəxt uşaq lıq ya şa ma-
mı şam. Atam hərb çi ol du ğu na 
gö rə, biz bir müd dət İran da 
ərəb böl gə si sa yı lan Əh vaz da 
ya şa dıq. Ora da bir az ərəb di-
li ni də öy rən dim. Son ra, ye nə 
ata mın işi ilə bağ lı ola raq, Teh-
ra na köç dük. Or da üç il mək tə-
bə get dim. 

- Yaz ma ğa nə dən baş la dı-
nız?
- İlk əsə ri mi sək kiz ya şım da 

ikən yaz dım. Bu mək təb səh nə-
si üçün nə zər də tu tul muş, sək-
kiz yaş lı bir uşa ğın dün ya gö rü-
şü nə uy ğun ki çik bir pyes idi. 

- Bəs pe şə kar ya ra dı cı lıq la 
nə vaxt dan məş ğul ol ma ğa 
baş la dı nız?
- İyir mi iki ya şım da Be hiç 

Akı nın “Ay rı lıq” ki ta bı nı türk-
cə dən fars ca ya çe vir dim. Bu 
mə nim çı xar dı ğım ilk ki tab 
idi. Son ra “1915” ad lı ilk ta ri xi 
araş dır ma ki ta bı nı yaz dım. Ki-
tab türk-er mə ni möv zu sun dan 
bəhs edir. Yed di yüz əl li sə hi-
fə lik ki ta bı iyir mi iki ya şın da 
yaz ma ğa baş la yıb, iyir mi yed di 
ya şım da ye kun laş dı ra raq ça pa 
ver dim. İran da ilk də fə ola raq 
er mə ni mə sə lə sin dən bu qə dər 
əha tə li şə kil də bəhs olu nan bir 
ki ta bın ça pı na izn ve ril di. Son ra 
Mə həm məd Şə rif Əfən di za də-
nin “Azər bay can və in qi lab” və 
Sü ley man Nə di min “Səl cuq lar 
və er mə ni lər” ki tab la rı nı türk-
cə dən fars ca ya tər cü mə elə dim. 

- Ki tab la rı han sı və sait he sa-
bı na dərc edir di niz? Mad di 
dəs tək olur du?
- Heç kim dən pul al mır dım. 

Özüm tər cü mə edib, özüm də 
çap elət di rir dim. “1915” əsə-
ri ni yaz dı ğım ərə fə də mad di 
və ziy yə tim yax şı ol ma dı ğı na 
gö rə, bir ki tab çı dos tum onu öz 
və saiti he sa bı na nəş rə ver di. 
Mən on dan sa də cə yüz ki tab 
al dım. 

- Ümu mi lik də ne çə ki-
ta bı nız var?
- “1915” haq qın da 

da nış dım. Növ bə ti ki-
ta bım olan “Er mə ni 

mə sə lə si İran və Ru si ya sa vaş-
la rın da” ta ri xi ro man dır. Bir 
şeir lər ki ta bım var, İran da çap 
üçün ica zə növ bə sin də dir. Ki-
tab da həm azər bay can ca, həm 
də fars ca ya zıl mış şeir lə rim yer 
alıb. Pir Sul tan Ab da lın “Xoy-
da dü şən sı nıq sa zım” ki ta bı nı 
azər bay can ca ya tər cü mə edib 
İran da ça pa ver dim. 

- İx ti sa sı nız nə dir?
- İx ti sas ca ast ro no mam. Am-

ma is tər İran da, is tər in di ya şa dı-
ğım Tür ki yə də bu sa hə də ça lış-
maq üçün müəy yən əla qə lə rin 
ol ma dı sa, işə gir mək çə tin dir. 

- Ye ni nə ya zır sı nız?
- Müx tə lif he ka yə lə rim var, 

ay rı-ay rı sayt lar da dərc olu-
nub lar. Am ma ki tab 
ha lın da yı ğıl-
ma yıb. 

Ye ni ro man ya zı ram. Bu də fə 
öz hə ya tı mı yaz maq is tə yi-
rəm.

- Azər bay can da ol mu su nuz-
mu?
- Yox, təəs süf ki, ol ma mı şam. 

Am ma də vət edib lər, iş lər dən 
ba şım açıl sa müt ləq Ba kı ya ge-
də cə yəm. 

- Bəs teatr da han sı iş lə ri gö-
rür dü nüz?
- Teh ran da Sanq lac adın da 

bö yük bir teatr var. Bi zim or da 
müx tə lif ta ma şa la rı mız olur-
du. Da ha çox re jis sor kö mək-
çi si ki mi fəaliy yət gös tə rir dim. 

Ki tab lar la, fi lm lər lə, ta ma şa-
lar la daim özü mü in ki şaf elət-
dir mi şəm. Teatr və ədə biy yat 
bir-bi ri nə ya xın sa hə lər ol du-
ğu na gö rə mə ni özü nə cəlb 
edir. 

- İs tə di yi niz pyes lə ri səh nə-
ləş di rə bi lir di niz mi?
- Teatr ki no ki mi de yil, ta ma-

şa lar rəs mi qey diy ya ta alın mır. 
Am ma teat rın işi nə nə za rət 
edən müəy yən qrup var. Hər 
pyes səh nə ləş di ri lə bil məz. Bə-
zən, əsər lə rin məz mu nun da o 
qə dər ix ti sar lar apa rır lar ki, ya-
ra dı cı he yət yer də qa lan mətn lə 
nə edə cə yi ni bil mir. Bun dan sa 
o əsə ri oy na ma maq oy na maq-
dan da ha yax şı dır. Bu sen zu ra 
mə sə lə si Cə nu bi Azər bay can da 
bü tün sa hə lər də var. Cid di nə-
za rət və təf tiş dən son ra ta ma şa 
gös tə ri lər-gös tə ril məz ye ni dən 
teat ra yox la ma gə lir, ye ni dən 
sor ğu-sual apa rı lır. Bə zən han-
sı sa akt yor la rın, bə zən bir trup-
pa nın, bə zən isə bü töv bir teat-
rın fəaliy yə ti nə xi tam ve ri lir.

Bu hal lar da ha çox 
azər bay can ca olan 
əsər lə rin ta ma şa-
ya qo yul ma sın dan 
son ra baş ve rir. 
Həm yer li lə ri miz 
be lə hal lar la də-
fə lər lə qar şı la şıb-
lar, odur ki, öz 
di li miz də teatr 
və ki no nun ya ra-

dıl ma sı na çox da 
cəhd elə mir lər. Sen-

zu ra o də rə cə də güc-
lü dür ki, han sı sa iş lə-

ri gör mə miş dən ön cə, 
fi  lan işi gör səm, mə nə 

fi  lan prob lem lər ola caq 
de yə, in san la rın şüur la rın-
da av to ma tik sen zu ra işə 

dü şür. Bu, heç yax şı 
hal de yil. 

Bi ri var ki, döv lət sen zu ra qo-
yur, bi ri də var bu qa da ğa in-
sa nın öz için də ya ra nır. Sen-
zu ra İran da şüur la ra ha kim 
kə si lib.

- Azər bay can müəl lifl  ə rin-
dən kim lə rin əsər lə ri səh nə-
ləş di ri lib?
- Dü zü mən Tür ki yə yə gə-

lən dən bə ri üç il dir İran da-
kı teatr la rı iz lə yə bil mi rəm. 
Am ma ümu miy yət lə, müəy-
yən çər çi və lər da xi lin də 
Azər bay can əsər lə ri nə izn 
var. Mə sə lən, Va li Tu ran Teh-
ran da ən ta nın mış teatr xa-
dim lə rin dən bi ri dir. Ur mi ya 
teat rın da özü əsər lər ya zır 
və özü səh nə ləş di rir, öz  də 
ifa edir di. Təəs süf lər ol sun 
ki, ona qar şı o qə dər bas qı lar 
ol du ki, öl kə ni tərk et mə yə 
məc bur ol du. 

- O ha ra get di bəs?
- O da Tür ki yə də dir.
- Bəs klas sik lə ri mi zin əsər-
lə ri səh nə yə qo yu lur  mu?

- Yox, təəs süfl  ər ol sun ki, on-
la rın əsər lə ri ni teatr lar da gör-
mə mi şəm. 

- Tür ki yə də teatr xa dim lə ri, 
ya zı çı lar la gö rü şür sü nüz-
mü? Ədə bi-mə də ni fəaliy-
yət lə bağ lı tək lifl  ər alır sı-
nız mı?
- İn di elə bir dövr dür ki, sə-

nət lə qa rın doy mur. Məc bu ruq 
bir tu rizm şir kə tin də sə hər dən 
ax şa ma qə dər ərəb di li nə,şi fa-
hi tər cü mə lər edək. Bur da həm 
də Ha cett  e pe Uni ver si te tin də 
Ta rix fa kül tə sin də oxu yu ram.

- Azər bay can dan tər cü mə 
ilə bağ lı tək lifl  ər ol sa qə bul 
edər si niz mi?
- Əl bətt  ə, edə rəm.
- Son za man lar han sı ki tab-
la rı oxu du ğu nu zu bil mək 
ma raq lı olar dı.
- İb ni Rüş di nin “Əla qə siz li yin 

əla qə siz li yi”, İs ma yıl Şıx lı nın 
“Də li Kür”, Gün tay Ca van şi-

rin “Yo la tay”, Al ber Kam yu-
nun “Çö küş”,  Jan Pol Sart-
rın “Ürək bu lan ma”, Ab bas 
Ma ru fi  nin “Ölü lər sim fo ni-
ya sı”, Rza Be ra he nin “Yur-
du mun sir lə ri” ki tab la rı nı 
ma raq la oxu dum.
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On lar çox uzaq da de yil lər. 
Əli miz də ça tır, ünü müz 
də ye tir. Am ma bi zim on-
lar üçün gö rə bi lə cə yi miz 

çox iş var, elə on la rın da biz dən um-
duq la rı az de yil. Ən azı, ta nın maq, 
iz lən mək, xa tır lan maq is tək lə rin də 
haq lı dır lar. “Ay dın yol” Cə nu bi Azər-
bay can da ya şa yan is te dad lı soy da ş la-
rı mı zı si zə təq dim edir:

Cə nub lu həm yer li miz olan Rza Ta le bi ya zı çı, şair və 
tər cü mə çi dir. Teatr işi ni se vir. Onun la te le fon da söh-
bət ləş dik:

Feyziyyənin təqdimatında: O TAYDAN MƏKTUBLAR

çi si ki mi fəaliy yət gös tə rir dim. nə edə cə yi ni bil mir. Bun dan sa 
o əsə ri oy na ma maq oy na maq-
dan da ha yax şı dır. Bu sen zu ra 
mə sə lə si Cə nu bi Azər bay can da 
bü tün sa hə lər də var. Cid di nə-
za rət və təf tiş dən son ra ta ma şa 
gös tə ri lər-gös tə ril məz ye ni dən 
teat ra yox la ma gə lir, ye ni dən 
sor ğu-sual apa rı lır. Bə zən han-
sı sa akt yor la rın, bə zən bir trup-
pa nın, bə zən isə bü töv bir teat-
rın fəaliy yə ti nə xi tam ve ri lir.

dim lə rin dən bi ri dir. Ur mi ya 
teat rın da özü əsər lər ya zır 
və özü səh nə ləş di rir, öz  də 
ifa edir di. Təəs süf lər ol sun 
ki, ona qar şı o qə dər bas qı lar 
ol du ki, öl kə ni tərk et mə yə 
məc bur ol du. 

- O ha ra get di bəs?
- O da Tür ki yə də dir.
- Bəs klas sik lə ri mi zin əsər-
lə ri səh nə yə qo yu lur  mu?

Senzura
İranda şüurlara 
hakim kəsilibcə dən fars ca ya çe vir dim. Bu 

mə nim çı xar dı ğım ilk ki tab 
idi. Son ra “1915” ad lı ilk ta ri xi 
araş dır ma ki ta bı nı yaz dım. Ki-
tab türk-er mə ni möv zu sun dan 
bəhs edir. Yed di yüz əl li sə hi-
fə lik ki ta bı iyir mi iki ya şın da 
yaz ma ğa baş la yıb, iyir mi yed di 
ya şım da ye kun laş dı ra raq ça pa 
ver dim. İran da ilk də fə ola raq 
er mə ni mə sə lə sin dən bu qə dər 
əha tə li şə kil də bəhs olu nan bir 
ki ta bın ça pı na izn ve ril di. Son ra 
Mə həm məd Şə rif Əfən di za də-
nin “Azər bay can və in qi lab” və 
Sü ley man Nə di min “Səl cuq lar 
və er mə ni lər” ki tab la rı nı türk-
cə dən fars ca ya tər cü mə elə dim. 

- Ki tab la rı han sı və sait he sa-
bı na dərc edir di niz? Mad di 

- Heç kim dən pul al mır dım. 
Özüm tər cü mə edib, özüm də 
çap elət di rir dim. “1915” əsə-
ri ni yaz dı ğım ərə fə də mad di 
və ziy yə tim yax şı ol ma dı ğı na 
gö rə, bir ki tab çı dos tum onu öz 
və saiti he sa bı na nəş rə ver di. 
Mən on dan sa də cə yüz ki tab 

- Ümu mi lik də ne çə ki-

- “1915” haq qın da 

mə sə lə si İran və Ru si ya sa vaş-
la rın da” ta ri xi ro man dır. Bir 
şeir lər ki ta bım var, İran da çap 
üçün ica zə növ bə sin də dir. Ki-
tab da həm azər bay can ca, həm 
də fars ca ya zıl mış şeir lə rim yer 
alıb. Pir Sul tan Ab da lın “Xoy-
da dü şən sı nıq sa zım” ki ta bı nı 
azər bay can ca ya tər cü mə edib 
İran da ça pa ver dim. 

- İx ti sa sı nız nə dir?
- İx ti sas ca ast ro no mam. Am-

ma is tər İran da, is tər in di ya şa dı-
ğım Tür ki yə də bu sa hə də ça lış-
maq üçün müəy yən əla qə lə rin 
ol ma dı sa, işə gir mək çə tin dir. 

- Ye ni nə ya zır sı nız?
- Müx tə lif he ka yə lə rim var, 

ay rı-ay rı sayt lar da dərc olu-
nub lar. Am ma ki tab 
ha lın da yı ğıl-
ma yıb. 

Bu hal lar da ha çox 
azər bay can ca olan 
əsər lə rin ta ma şa-
ya qo yul ma sın dan 
son ra baş ve rir. 
Həm yer li lə ri miz 
be lə hal lar la də-
fə lər lə qar şı la şıb-
lar, odur ki, öz 
di li miz də teatr 
və ki no nun ya ra-

dıl ma sı na çox da 
cəhd elə mir lər. Sen-

zu ra o də rə cə də güc-
lü dür ki, han sı sa iş lə-

ri gör mə miş dən ön cə, 
fi  lan işi gör səm, mə nə 

fi  lan prob lem lər ola caq 
de yə, in san la rın şüur la rın-
da av to ma tik sen zu ra işə 

dü şür. Bu, heç yax şı 
hal de yil. 

- Yox, təəs süfl  ər ol sun ki, on-
la rın əsər lə ri ni teatr lar da gör-
mə mi şəm. 

- Tür ki yə də teatr xa dim lə ri, 
ya zı çı lar la gö rü şür sü nüz-
mü? Ədə bi-mə də ni fəaliy-
yət lə bağ lı tək lifl  ər alır sı-
nız mı?
- İn di elə bir dövr dür ki, sə-

nət lə qa rın doy mur. Məc bu ruq 
bir tu rizm şir kə tin də sə hər dən 
ax şa ma qə dər ərəb di li nə,şi fa-
hi tər cü mə lər edək. Bur da həm 
də Ha cett  e pe Uni ver si te tin də 
Ta rix fa kül tə sin də oxu yu ram.

- Azər bay can dan tər cü mə 
ilə bağ lı tək lifl  ər ol sa qə bul 
edər si niz mi?
- Əl bətt  ə, edə rəm.
- Son za man lar han sı ki tab-
la rı oxu du ğu nu zu bil mək 
ma raq lı olar dı.
- İb ni Rüş di nin “Əla qə siz li yin 

əla qə siz li yi”, İs ma yıl Şıx lı nın 
“Də li Kür”, Gün tay Ca van şi-

rin “Yo la tay”, Al ber Kam yu-
nun “
rın “Ürək bu lan ma”, Ab bas 
Ma ru fi  nin “Ölü lər sim fo ni-
ya sı”, Rza Be ra he nin “Yur-
du mun sir lə ri” ki tab la rı nı 

mə sə lə si İran və Ru si ya sa vaş-

hakim kəsilibhakim kəsilib



Be şik taş is kə lə si nin 
ikin ci qa tı

Əs lin də, bu sə fər mən dən öt-
rü göy dən düş mə ol muş du. Çağ-
daş Tür ki yə nin məş hur ya zı çı sı 
İs gən dər Pa la nın di li mi zə çe vir-
di yim “Şah və Sul tan” ro ma nı 
“Qa nun” nəş riy ya tın da tə zə cə 
çap dan çıx mış dı. Ki ta bın ilk nüs-
xə lə ri ni gör mək İs gən dər bəy 
üçün də hə yə can la göz lə nən bir 
ha di sə ola caq dı...

Haq qın da mət buat da oxu du-
ğum ro ma nı ötən il An ka ra sə fə-
rim də al mış dım. Elə sə fər də də 
oxu muş dum, dər hal hiss elə miş-
dim ki, di li mi zə çe vir mə li yəm. 
Or ta ça ğın iki nə həng və fa ciəli 
şəx siy yə ti nin – Şah İs ma yıl Xə tai 
və Sul tan Sə li min (Sə li mi nin) Çal-
dı ran fə la kə tiy lə nə ti cə lə nən qar-
şı dur ma sı ba rə də bun dan gö zəl 
bə dii əsər yaz maq çə tin di. Ta nın-
mış di van ədə biy ya tı araş dı rı cı sı 
olan İs gən dər Pa la nın oxu du ğum 
“Ley la və Məc nun”, “Qət re yi-
ma təm”, “Ba bil də ölüm, İs tan-
bul da eşq” ro man la rın dan son ra 
üs lu bu na, ru hu na, siq lə ti nə gö rə 
be lə gö zəl bir əsə rin or ta ya çı xa-
ca ğı göz lə ni lən idi...

İs gən dər bəy lə ro ma nı çe vi rib 
ça pa ha zır la yan dan son ra Azər-
bay can ədə biy ya tı nın dos tu Yu-
sif Gə dik li nin va si tə si lə əla qə 
ya rat mış dım. Əsə rin Azər bay can 
türk cə si nə çev ril mə sin dən məm-
nun luq duy sa da, nəşr hü qu qu 
“Ka pı ya yın la rı” nəş riy ya tın da ol-
du ğun dan, mə sə lə ni yo lu na qoy-
maq (həm də tə mən na sız ola raq) 
bir müd dət çək di.

Nə ha yət, ki tab işıq üzü gör dü, 
qis mət dən mən sə fə rə əli do lu 
get dim...

Bir yan dan da tər cü məm də Or-
xan Pa mu kun 150 cild lik “Dün ya 
ədə biy ya tı ki tab xa na sı” se ri ya-
sın dan çap olu nan “Se çil miş əsər-
lə ri”ni çat dır ma lıy dım...

Gə lən də Ata türk ha va li ma nın-
dan bir ba şa Ça naq qa la ya get di yi-
miz dən bun la rı qa yı dan da ye ri nə 
ye tir mə yi nə zər də tut muş dum.

İs tan bu la ça tan da İs gən dər Pa-
la ya zəng vu ru ram:

- Be şik taş is kə lə si nin (də niz 
vağ za lı nın) ikin ci qa tın da yam, - 
de yir. - Saat üç də göz lə yi rəm...

Ağ lı ma gə lir ki, yə qin, is kə lə-
nin ikin ci mər tə bə sin də ki qəh və-
xa na da, ya da çay evin də gö rüş 
tə yin elə yib...

Hə min vax ta can köh nə dos tum, 
Tür ki yə nin Ba kı da kı sə fi r li yi nin 
sa biq mü şa vi ri Fət hi Gə dik li yə, 
son ra mi fo loq Arif Aca loğ lu na 
zəng vu ru ram. Ari fi n ma ca lı yox-
du, Fət hi bəy sə gəl mə yə söz ve rir 
(am ma nəq liy yat çə tin li yi nə gö rə 
gə lib çı xa bil mir)...

Bar ba ros sev da sı
Bar ba ros Xey rəd din Pa-

şa nın adı nı da şı yan Be şik-
taş is kə lə si nə bə ləd çi miz 
Zü hal Ça lı şan la ge di rik. 
Ax ta rıb, bir da ha zəng 
vu rub is kə lə nin in zi ba ti 
bi na sı nın ikin ci mər tə bə-
si nə qal xan da çaş qın və-
ziy yət də yəm: hər hal da, 
gəl di yim yer ya zı çı mə-
ka nı na ox şa mır.

İs gən dər Pa la uca bo-
yu, sə mi mi gör kə miy lə bi-
zi qa pı da qar şı la yır, is ti-is ti 
gö rü şü rük. Ça naq qa la sə fə ri-
miz lə ma raq la nır, mən sə, Əlif 
Şə fə qin “Eşq” ro ma nın da təs vir 
elə di yi Şəms Təb ri zi haq qın da 
dü şü nü rəm. Bəl kə elə Əlif xa nım 
o ob ra zı ya ra dan da xə ya lı na İs-
gən dər Pa la nın si ma sı nı gə ti rib: 
54 yaş lı, arıq, şax qəd di-qa mət-
li, dən düş müş uzun saç lı, sa-
kit, am ma özü nə əmin, sa də 
ge yim li, dər viş mi sal ya zı çı 
Möv la na nın us ta dı Səm sə 
nə qə dər ox şa yır!

İs gən dər Pa la, de yə sən, 
təəc cü bü mü üzüm dən 
oxu yur:

- Bar ba ros haq qın-
da ro man ya zı ram, 
tez lik lə bi tir mə li-
yəm. Bu ra da iş lə-
mək mə nə əla və 
güc ve rir: bir 
vaxt lar Bar ba-
ro sun məs kə ni 
olan bo ğa za 
bax maq, olub-
ke çən lə ri tə-
s ə v  v ü  r ü m  d ə 
can lan dır maq 
üçün mü na sib 
yer di...

Hə, ay dın dı... Ya dı ma dü şür ki, 
İs gən dər Pa la tək cə ya zı çı de yil, 
həm Tür ki yə mə də niy yət na zi ri-
nin və İs tan bul bə lə diy yə baş çı-
sı nın mü şa vi ri di, bu ya xın lar da 
pre zi dent fər ma nıy la Dil, Kül tür 
və Ta rix Qu ru mu İda rə He yə ti-
nin üz vü se çi lib, üs tə lik, uni ver-
si tet də di van ədə biy ya tı nı təd ris 
elə yir, te le vi zi ya da ve ri liş apa rır. 
Tə bii ki, ne çə gün dən bə ri ro ma-
nı nın Azər bay can nəş ri ni in ti zar-
la göz lə yir...

Nəş rin gə tir di yim nüs xə lə ri ni 
İs gən dər bə yə təq dim elə yi rəm. 
Çox bə yə nir, əv vəl cə qo xu la yıb 
mət bəə iyi ni ci yər lə ri nə çə kir, 
son ra ki ta bı və rəq lə yib bə yə nir 
və tə şək kü rü nü bil di rir. Elə pe şə-

kar ya zı çı ki mi də ilk sualı bu 
olur:

- Sirr de yil sə, ki ta bın tər cü-
mə si nə nə qə dər haqq al dın?

Sı xı la-sı xı la de di yim məb-
lə ği eşi dən də üzün də təəs süf-

qa rı şıq hey rət ifa də si gö rü nür.
- Pə ri şan ol dum, - de yir, - 

gö rü nür, siz də hə lə müəl lif 
haq la rıy la bağ lı prob lem var. 

Əs lin də, ey ni prob lem lə rə biz-
də də rast gə li nir. Bu nun yo lu na 
düş mə si üçün za ma na eh ti yac 

var.
Mən də Ça naq qa la nın ki-
tab dü kan la rın da “Şah və 

Sul tan”ın sax ta nəşr-
lə ri nə rast gəl di yi-

mi söy lə yi rəm:
- Xə bə rim 

var, - İs gən-
dər bəy 
əlac sız hal-
da dil lə-
nir. - Əl-
b ə t  t ə , 
x o  ş a -
gəl məz  
ş e y -
di. Bir 
yan dan 
da bu 
q ə  d ə r 
s a x  t a 
n ə ş r  l ə 

y a  n a  ş ı , 
r o  m a  n ı n 
yüz min 
nüs xə lər-
lə sa tıl-
ma sı adi 
m ə  s ə  l ə 
de yil...

“Ley la və Məc nun”dan 
Fü zu li yə

Nə içə cə yi mi zi so ru şur. Çay is-
tə yi rik. Söh bət sə oxu cu la rın üzə-
ri nə gə lir. İs gən dər Pa la qə fi l dən 
göz lə mə di yim bir fi  kir söy lə yir:

- Düz dü, Tür ki yə yet miş beş 
mil yo na can əha li si olan nə həng 
öl kə di, am ma, mən cə, mü qa yi-
sə də Azər bay can oxu cu la rı da ha 
sə viy yə li di. Ki ta bın çox sa tıl ma sı 
hə lə onu alan la rın yük sək sə viy-
yə li ol ma sı de mək de yil.

- Azər bay can da ol mu su nuz? - 
Təəc cüb lə so ru şu ram.

- Bir ne çə il əv vəl ol mu şam, - 
de yir, - şəx si sə fər idi, mət buat-
la-fi  lan la əla qə ya rat ma dım. Ona 
gö rə də səs siz-so raq sız keç di.

- Tür ki yə nin Ba kı da kı bö yü kel-
çi li yi nə mü ra ciət elə mi şik, - de-
yi rəm, - “Şah və Sul tan”ın im za 
tö rə ni ni ke çir mək is tə yi rik.

- Mən də is tər dim, - İs gən dər 
Pa la bir qə dər du ru xur, - am ma 
təəs süf ki, bu an caq may ayın da 
ger çək lə şə bi lər. O vax ta can bü-
tün gün lə rim əv vəl cə dən plan-
laş dı rı lıb: Bar ba ros haq qın da 
ro ma nı bi tir mə li yəm, Sankt-Pe-
ter bur qa ya ra dı cı lıq sə fə ri nə get-
mə li yəm...

- Bəs son ra? - Da ha nə ya za ca-
ğı nı nə zər də tu tub so ru şu ram, nə 
eşit mək is tə di yi mi ba şa dü şür.

- Son ra, yə qin ki, Fü zu li haq-
qın da ro ma nı mı baş la ya cam. Ne-
çə il lər di bu niy yə ti mə doğ ru ge-
di rəm.

Bu mə ni heç də təəc cüb lən dir-
mir: di van ədə biy ya tı araş dır ma-
la rı yö nü mün də Fü zu li haq qın da 
yaz dıq la rı, “Ley la və Məc nun”, 
“Ba bil də ölüm, İs tan bul da eşq” 
ro man la rın dan son ra Fü zu li haq-
qın da yaz maq, yə qin ki, on dan 
öt rü çə tin ol ma ya caq. Bi li rəm, 
Azər bay can klas sik ədə biy ya tı na 
yax şı bə ləd di, bəs çağ daş ədə biy-
ya tı mız haq qın da nə bi lir?

- Təəs süf ki, çox az şey... - de-
yir, - bir ne çə ya za rın adı nı eşit-
mi şəm, oxu du ğum bir şey yox du, 
əli mə gə lib çat ma yıb.

“Yol suz” ro ma nı mı ve ri rəm, za-
hi ri gö rü nü şü nü bə yə nir, bil gi sa-
ya rın ya nı na, əli nin al tı na qo yur:

- Azər bay can türk cə sin də bir 
çə tin li yim yox du, oxu ya ram, fi k-
ri mi də çat dı ra ram...

Son ra “Qət re yi-ma təm” əsə ri-
ni də oxu du ğum dan, hə lə nəşr 
olun ma mış ro ma nım da kı bir sı ra 
ha di sə lə rin də ey ni dövr də İs tan-
bul da baş ver di yin dən da nı şı ram.

- Çe virt dir mək mə sə lə si yo lu na 
qo yul sa, zən nim cə, bur da ça pın-
da prob lem ol maz, - İs gən dər bəy 
əmin elə yir.

Əl bətt  ə, mə sə lə də elə bun da-
dı...

“Sə nət çi azad 
olmalıdı...”

- Bu mə qa ma asan lıq la gəl mə-
mi şəm, - İs gən dər Pa la söh bə ti-
mi zi yö nəl dir. -  Çox çə tin lik lə rim 
olub, çox şey lər dən im ti na elə mə-
li ol mu şam. İn di ki tab la rım yüz 
min nüs xə lər lə sa tı lır, baş qa dil lə-
rə çev ri lir, baş qa öl kə lər də  nəşr 
olu nur. Bu mə nə hər şey dən ön cə 
azad lıq gə ti rir. İs tə di yim ye rə ge-
də, hə ya tı mı is tə di yim ki mi qu ra 
bi li rəm. Sə nət çi mə nən də, mad-
diy yat sa rı dan da azad ol ma lı dı.

Ar  dı 10-cu sə  hi  fə  də
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Be şik taş is kə lə si nin Bar ba ros sev da sı

Ge li bo lu da, Ça naq qa la da bir də fə ol maq la bu tor pa ğın gö zəl li yin dən və zən gin li yin-
dən doy maq müş kül iş di...

Hə lə vaxt dar lı ğın da gə zib-gö rə bil mə di yi miz yer lər var. Xü su si lə Bəh ram qa la ya 
(Aso sa), Ber qa ma ya (Per qa mo na) sə fər elə mək hə lə lik xə yal ola raq qa lır...

Üç il son ra – Ça naq qa la də niz zə fə ri nin 100 il lik tən tə nə lə rin də iş ti rak elə mək ar zu suy la bü-
tün bun la rı ta le yin ix ti ya rı na bu ra xı ram...
Hər hal da, sə fər proq ra mı zən gin ol du: rəs mi tö rən lər lə ya na şı, qəl bim də taxt qu ran in san-
lar la – gör kəm li şairi miz Məm məd İs ma yıl la, şairə Afaq xa nım Şıx lıy la, qə ləm da şım Mus ta fa 
Ber çin lə... bağ lı xoş duy ğu lar apa rı ram...
Ça naq qa la bo ğa zı nı sə hə rə ya xın ke çi rik ki, İs tan bu la vax tın da ça taq. Bo zar ma ğa baş la yan 
dan ye ri nin sol ğun işı ğı hə lə yu xu da olan qəh rə man lar şə hə ri nə lay la ça lır. Şə hə rin işıq la rı-
na ba xa-ba xa, baş la yan gün ər zin də mə ni göz lə yən iş lər ba rə də dü şü nü rəm. İs tan bul ki mi 
nə həng bir şə hər də bir gün çox az müd dət di: is tə di yin ye rə ge dib ça ta na can ax şam olur.
Mi ni bu su muz bo ğaz bo yun ca şü tü yüb ge dir, ye nə Tə kir dağ da sə hər ye mə yi üçün da ya-
nıb İs tan bu la doğ ru üz tu tu ruq...

Bar ba ros sev da sı
Bar ba ros Xey rəd din Pa-

şa nın adı nı da şı yan Be şik-
taş is kə lə si nə bə ləd çi miz 
Zü hal Ça lı şan la ge di rik. 
Ax ta rıb, bir da ha zəng 
vu rub is kə lə nin in zi ba ti 
bi na sı nın ikin ci mər tə bə-
si nə qal xan da çaş qın və-
ziy yət də yəm: hər hal da, 
gəl di yim yer ya zı çı mə-

İs gən dər Pa la uca bo-
yu, sə mi mi gör kə miy lə bi-
zi qa pı da qar şı la yır, is ti-is ti 
gö rü şü rük. Ça naq qa la sə fə ri-
miz lə ma raq la nır, mən sə, Əlif 
Şə fə qin “Eşq” ro ma nın da təs vir 
elə di yi Şəms Təb ri zi haq qın da 
dü şü nü rəm. Bəl kə elə Əlif xa nım 
o ob ra zı ya ra dan da xə ya lı na İs-
gən dər Pa la nın si ma sı nı gə ti rib: 
54 yaş lı, arıq, şax qəd di-qa mət-
li, dən düş müş uzun saç lı, sa-
kit, am ma özü nə əmin, sa də 
ge yim li, dər viş mi sal ya zı çı 
Möv la na nın us ta dı Səm sə 
nə qə dər ox şa yır!

İs gən dər Pa la, de yə sən, 
təəc cü bü mü üzüm dən 

- Bar ba ros haq qın-
da ro man ya zı ram, 
tez lik lə bi tir mə li-
yəm. Bu ra da iş lə-
mək mə nə əla və 
güc ve rir: bir 
vaxt lar Bar ba-

üçün mü na sib 

İs gən dər bə yə təq dim elə yi rəm. 
Çox bə yə nir, əv vəl cə qo xu la yıb 
mət bəə iyi ni ci yər lə ri nə çə kir, 
son ra ki ta bı və rəq lə yib bə yə nir 
və tə şək kü rü nü bil di rir. Elə pe şə-

kar ya zı çı ki mi də ilk sualı bu 
olur:

- Sirr de yil sə, ki ta bın tər cü-
mə si nə nə qə dər haqq al dın?

Sı xı la-sı xı la de di yim məb-
lə ği eşi dən də üzün də təəs süf-

qa rı şıq hey rət ifa də si gö rü nür.
- Pə ri şan ol dum, - de yir, - 

gö rü nür, siz də hə lə müəl lif 
haq la rıy la bağ lı prob lem var. 

Əs lin də, ey ni prob lem lə rə biz-
də də rast gə li nir. Bu nun yo lu na 
düş mə si üçün za ma na eh ti yac 

var.
Mən də Ça naq qa la nın ki-
tab dü kan la rın da “Şah və 

Sul tan”ın sax ta nəşr-
lə ri nə rast gəl di yi-

mi söy lə yi rəm:
- Xə bə rim 

var, - İs gən-
dər bəy 
əlac sız hal-
da dil lə-
nir. - Əl-
b ə t  t ə , 

q ə  d ə r 
s a x  t a 
n ə ş r  l ə 

y a  n a  ş ı , 
r o  m a  n ı n 
yüz min 
nüs xə lər-
lə sa tıl-
ma sı adi 
m ə  s ə  l ə 
de yil...

Bar ba ros sev da sı

Mi ni bu su muz bo ğaz bo yun ca şü tü yüb ge dir, ye nə Tə kir dağ da sə hər ye mə yi üçün da ya-

ni də oxu du ğum dan, hə lə nəşr 

ha di sə lə rin də ey ni dövr də İs tan-
bul da baş ver di yin dən da nı şı ram.

bi li rəm. Sə nət çi mə nən də, mad-

Türk romançısı 
İsgəndər Palayla 

könül söhbəti



Frans Kafk  a nın bir ne çə əsə ri-
nin top lan dı ğı ilk ki tab lar dan 
bi ri isə “Frans Kafk  a” ki ta-
bı dır. Ki tab da Kafk  a nın no-
vel la la rı, prit ça la rı və dos tu 
Ya noux la söh bət lə ri yer alıb. 
Bun dan baş qa bu ki tab da ilk 
də fə ola raq müəl li fi n “Qəsr” 
ro ma nı çap edi lib. Azər bay-
can Tər cü mə Mər kə zi nin ha-
zır la dı ğı ki tab 1996-cı il də nəşr 
olu nub və ora da kı mətn lə rin 
tər cü mə çi lə ri Cə fər Ba ğır, Çər-
kəz Qur ban lı, Arif Əm ra hoğ lu, 
Ta hir Ka zım lı, Pa şa Əlioğ lu, Azər 
Qa ra çən li, İq rar Cə fə roğ lu və Ma-
hir Qa ra yev dir. Əsər lər rus və al-
man dil lə rin dən tər cü mə edi lib.

Frans Kafk  a nın əsər lə ri növ bə-
ti də fə ki tab ha lın da 2006-cı il də 
“Se çil miş əsər lə ri”in də top la nıb. 
Top lu da Kafk  a nın “Çev ril mə”, 
“Kənd hə ki mi”, “Ba la ca qa dın”, 
“Mü ğən ni Jo ze fi  na” və “Aka de-
mi ya üçün he sa bat” he ka yə lə ri 
və “Qəsr” ro ma nı yer alıb. Bu, 
1996-cı il də çap olu nan ki tab əsa-
sın da ha zır la nıb və “Şərq-Qərb” 
nəş riy ya tın da çap olu nub.

Frans Kafk  a nın “Se çil miş 
əsər lə ri” 2010-cu il də də ye nə 
“Şərq-Qərb” nəş riy ya tın da çap 
olu nub. Bu ra üç tər cü mə çi-
nin – Çər kəz Qur ban lı, Vi la yət 
Ha cı yev və Yu sif Sa va la nın 
al man di lin dən tər cü mə lə ri 
da xil edi lib. Ümu mi lik də isə 
ki tab da Kafk  a nın 17 he ka yə-
si, 7 prit ça sı, “Qəsr” ro ma nı və 
“Ata ma mək tub”u yer alıb.

Kafk  a nın “Qəsr” ro-
ma nı ay rı-ay rı vaxt lar da 

3 də fə çap olun sa da, 
müəl li fi n di gər iki ro-
ma nı - “Məh kə mə” və 
“Ame ri ka” Azər bay-

can di lin də çap olun-
ma mış dı. Nə ha yət, 2012-

ci il də Vi la yət Ha cı ye vin 
tər cü mə et di yi “Məh kə mə” 

ro ma nı “Qa nun” nəş riy ya tın-
da çap dan çı xıb. 2013-cü il də 

isə bu ro man ye ni dən nəşr 
olu nub.

Kaf ka nın 2013-cü il də işıq 
üzü gö rən ki tab la rın dan bi ri 
də “Ze ro” nəş riy ya tı nın ha zır-
la dı ğı cib ki ta bı dır. Cib ki ta bı 
ya zı çı nın ana dan ol ma sı nın 130 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə çap 
edi lib. “İm pe ra to run si fa ri şi” 
he ka yə si nin adı ve ri lən ki tab-
da 6 he ka yə – “Mə nim yu vam”, 
“Hey dən düş müş su bay qo ca 
Blüm feld”, “İm pe ra to run si fa-
ri şi”, “Kənd hə ki mi”, “Qa nun 
qar şı sın da” və “Ölü lə rin qo na-
ğı” var. He ka yə lə rin tər cü mə si 

Re zo Əli yev, Ra mil Ra hib-
oğ lu, Mə siağa Mə həm məd li, 

Vi la yət Ha cı yev və Ma hir Qa ra-
ye və məx sus dur.

2014-cü il də isə ya zı çı nın da ha 
bir top lu su – “Və siy yət” çap dan 
çı xıb. Hə min ki ta ba ya zı çı nın 
“Hökm” və “Çev ril mə” no vel la-
la rı, prit ça la rın dan nü mu nə lər, 
“Gün də lik lər”in dən və çex jur-
na lis ti Qus tav Ya noux la söh bət-
lə rin dən par ça lar da xil edi lib. 
Ki tab  “Qa nun” nəş riy ya tı tə rə-
fi n dən çap edi lib.

Frans Kafk  a nın hə ya tın da olan 
qa dın la rın ara sın da ən fərq li ye ri 
çex jur na list Mi le na Ye sens ka ya 
tu tub.  Elə bu na gö rə də Kafk  a-

nın Mi le na ya yaz dıq la rı dün ya da 
sev gi ilə bağ lı de yil miş ən gö zəl 
söz lər sa yı lır. Mi le na nı se vən, 
1920-1923-cü il lər ər zin də onun la 
ya zı şan Kafk  a bu müd dət ər zin-
də onun la yal nız üç-dörd də fə 
gö rü şə bi lib. Mi le na ya ya zı lan 
mək tub la rın çox ol ma sı nın sə bə-
bi onun Kafk  a ya olan də rin sev-
gi si dir.

Kafk  a sev gi li si nin mək tub la rı nı 
sax la ma sa da, Mi le na ya zı lan la-
rın ha mı sı nı sax la yıb və 1939-cu 
il də çap et mək üçün mək tub la rı 

dos tu Uill Haasa ve rib. La kin bu, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ərə fə-
si nə tə sa düf et di yin dən mək tub-
la rın ça pı lən gi yib. Mək tub la rın 
ki tab ha lın da ça pı yal nız 1952-ci 
il də müm kün olub. “Mi le na ya 
mək tub lar” Azər bay can da Tür-
ki yə türk cə si və rus di lin də sa tıl-
sa da öz di li miz də yal nız bu ilin 
fev ra lın da çap edi lib. Ki ta bı rus 
di lin dən Hə bib Hə bi boğ lu tər cü-
mə edib.

Onu da qeyd edək ki, Kafk  a nın 
di gər ro ma nı “Ame ri ka” və iki 
də fə ni şan lan dı ğı sev gi li si Fe li sa-
ya, elə cə də se vim li ba cı sı Ott  lo ya 
yaz dı ğı mək tub lar hə lə də di li mi-
zə tər cü mə edil mə yib.

Fatimə KƏRİMLİ
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Frans Kafk  a nın bir ne çə əsə ri-

Frans Kafk  a nın Azər bay ca na “gə liş”i, 
baş qa söz lə de sək, onun əsər lə ri nin 
di li miz də nəşr olun ma ğa baş la ma sı 
1960-ci il lə rə tə sa düf edir. 

Ya zı çı nın Azər bay can oxu cu su na təq dim 
olu nan ilk əsər lə rin dən bi ri “Çev ril mə”dir. 
Hə min he ka yə 1966-cı il də “Azər bay can” jur-
na lı nın 8-ci sa yın da nəşr olun muş du. He ka yə-
nin tər cü mə çi si Cə fər Ba ğır idi. Növ bə ti də fə 
isə “Çev ril mə” 1978-ci il də “Xa ri ci öl kə ya-
zı çı la rı nın no vel la və he ka yə lə ri” al ma na-
xın da dərc olu nub.

Frans Kafk  a nın bir ne çə əsə ri-
nin top lan dı ğı ilk ki tab lar dan 
bi ri isə “Frans Kafk  a” ki ta-

Bun dan baş qa bu ki tab da ilk 
də fə ola raq müəl li fi n “Qəsr” 
ro ma nı çap edi lib. Azər bay-
can Tər cü mə Mər kə zi nin ha-
zır la dı ğı ki tab 1996-cı il də nəşr 
olu nub və ora da kı mətn lə rin 
tər cü mə çi lə ri Cə fər Ba ğır, Çər-
kəz Qur ban lı, Arif Əm ra hoğ lu, 
Ta hir Ka zım lı, Pa şa Əlioğ lu, Azər 
Qa ra çən li, İq rar Cə fə roğ lu və Ma-
hir Qa ra yev dir. Əsər lər rus və al-
man dil lə rin dən tər cü mə edi lib.

Frans Kafk  a nın əsər lə ri növ bə-
ti də fə ki tab ha lın da 2006-cı il də 
“Se çil miş əsər lə ri”in də top la nıb. 
Top lu da Kafk  a nın “Çev ril mə”, 
“Kənd hə ki mi”, “Ba la ca qa dın”, 
“Mü ğən ni Jo ze fi  na” və “Aka de-
mi ya üçün he sa bat” he ka yə lə ri 
və “Qəsr” ro ma nı yer alıb. Bu, 
1996-cı il də çap olu nan ki tab əsa-
sın da ha zır la nıb və “Şərq-Qərb” 

Frans Kafk  a nın “Se çil miş 
əsər lə ri” 2010-cu il də də ye nə 
“Şərq-Qərb” nəş riy ya tın da çap 
olu nub. Bu ra üç tər cü mə çi-
nin – Çər kəz Qur ban lı, Vi la yət 
Ha cı yev və Yu sif Sa va la nın 
al man di lin dən tər cü mə lə ri 
da xil edi lib. Ümu mi lik də isə 
ki tab da Kafk  a nın 17 he ka yə-
si, 7 prit ça sı, “Qəsr” ro ma nı və 

Kafk  a nın “Qəsr” ro-
ma nı ay rı-ay rı vaxt lar da 

3 də fə çap olun sa da, 
müəl li fi n di gər iki ro-
ma nı - “Məh kə mə” və 
“Ame ri ka” Azər bay-

can di lin də çap olun-
ma mış dı. Nə ha yət, 2012-

ci il də Vi la yət Ha cı ye vin 
tər cü mə et di yi “Məh kə mə” 

ro ma nı “Qa nun” nəş riy ya tın-
da çap dan çı xıb. 2013-cü il də 

isə bu ro man ye ni dən nəşr 
olu nub.

Kaf ka nın 2013-cü il də işıq 
üzü gö rən ki tab la rın dan bi ri 
də “Ze ro” nəş riy ya tı nın ha zır-
la dı ğı cib ki ta bı dır. Cib ki ta bı 
ya zı çı nın ana dan ol ma sı nın 130 
il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə çap 
edi lib. “İm pe ra to run si fa ri şi” 
he ka yə si nin adı ve ri lən ki tab-
da 6 he ka yə – “Mə nim yu vam”, 
“Hey dən düş müş su bay qo ca 
Blüm feld”, “İm pe ra to run si fa-
ri şi”, “Kənd hə ki mi”, “Qa nun 
qar şı sın da” və “Ölü lə rin qo na-
ğı” var. He ka yə lə rin tər cü mə si 

Re zo Əli yev, Ra mil Ra hib-
oğ lu, Mə siağa Mə həm məd li, 

Vi la yət Ha cı yev və Ma hir Qa ra-
ye və məx sus dur.

2014-cü il də isə ya zı çı nın da ha 
bir top lu su – “Və siy yət” çap dan 
çı xıb. Hə min ki ta ba ya zı çı nın 
“Hökm” və “Çev ril mə” no vel la-
la rı, prit ça la rın dan nü mu nə lər, 
“Gün də lik lər”in dən və çex jur-
na lis ti Qus tav Ya noux la söh bət-
lə rin dən par ça lar da xil edi lib. 
Ki tab  “Qa nun” nəş riy ya tı tə rə-
fi n dən çap edi lib.

Frans Kafk  a nın hə ya tın da olan 
qa dın la rın ara sın da ən fərq li ye ri 
çex jur na list Mi le na Ye sens ka ya 
tu tub.  Elə bu na gö rə də Kafk  a-
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Frans Kafk  a nın bir ne çə əsə ri-

rans Kafk  a nın Azər bay ca na “gə liş”i, 
baş qa söz lə de sək, onun əsər lə ri nin 
di li miz də nəşr olun ma ğa baş la ma sı 
1960-ci il lə rə tə sa düf edir. 

Ya zı çı nın Azər bay can oxu cu su na təq dim 
olu nan ilk əsər lə rin dən bi ri “Çev ril mə”dir. 
Hə min he ka yə 1966-cı il də “Azər bay can” jur-
na lı nın 8-ci sa yın da nəşr olun muş du. He ka yə-
nin tər cü mə çi si Cə fər Ba ğır idi. Növ bə ti də fə 
isə “Çev ril mə” 1978-ci il də “Xa ri ci öl kə ya-
zı çı la rı nın no vel la və he ka yə lə ri” al ma na-

dos tu Uill Haasa ve rib. La kin bu, 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si ərə fə-

Frans Kafka 
Azərbaycanda

Əv və li 9-cu sə hi fə də
“Şah və Sul tan”ı ya zan da İra na get dim, 

Azər bay can əra zi si ni gəz dim, gün lər-
lə Çal dı ran səh ra sın da ge cə lə dim ki, beş 
yüz il əv vəl ki fə la kə ti bü tün ça lar la rıy la 
oxu cu ya çat dı ra bi lim. Ar tıq Tür ki yə də 
bir ne çə ya zı çı var, oxu cu lar on la rın yaz-
dıq la rı nı göz lə yir lər: Or xan Pa muk, İs gən-
dər Pa la, Elif Şa fak... nə yaz sa lar, alı na caq, 
am ma on lar da pis əsər yaz ma maq iq ti da-
rın da dı lar. Ar tıq mə nə pul-pa ra mü qa bi-
lin də ro man yaz dır maq id diasın da olan lar 
da var. Mə sə lən, bu ya xın lar da Səid Nur si 
haq qın da tək lif al dım, am ma im ti na elə-
dim, o möv zu mə nim içim də yox du...

- Ha cı Bək taş Və li də yox du mu? - Ma raq-
la nı ram.

- Yox, - İs gən dər bəy dil lə nir. - Am ma Yu-
nus Əm rə var, Fü zu li var. Bu nun kö nül mə-
sə lə sin dən baş qa bir şey lə əla qə si yox du.

Yu nus Əm rə haq qın da “Od” ro ma nı nın 
da Azər bay can oxu cu su üçün ma raq lı ola-
ca ğı nı, çe vir mək is tə di yi mi de yi rəm.

- Bu na an caq se vi nə rəm, -  İs gən dər bəy 
dil lə nir, - am ma gə rək müəl lif haq la rı da-
xi lin də ol sun. Ha mı mız is tər-is tə məz bu-
na alış ma lı yıq...

Tə bii ki, haq lı dı, de dik lə ri nə heç bir eti-
ra zım yox du.

Gör kəm li tür ko lo qu muz, pro fes sor Əs-
gər Rə su lun “Şah və Sul tan” ro ma nı ba rə-
də yaz dı ğı mə qa lə dən, gəl di yi qə naət lər-
dən da nı şı ram.

- Əsər lə rim ba rə də bü tün fi  kir lər, möv-
qe lər mən dən öt rü ma raq lı dı, - İs gən dər 
bəy araş dır ma nın müəl li fi  Əs gər Rə su-
la tə şək kü rü nü bil di rir. - Hər hal da, əgər 
gön dər sən, ta nış ola ram.

Mə qa lə ni elekt ron poç tu na gön də rə cə yi-
mə söz ve ri rəm.

Bəl kə Ba kı da gö rüş dük...
Söh bə ta ra sı mə nə hiss et dir mə mə yə ça lı-

şa-ça lı şa gö zu cu bil gi sa ya ra bax dı ğı nı hiss 
elə yi rəm. Ya zı pro se sin də, va cib ol sa da, 
qo na ğa bir-iki saat vaxt ayır ma ğın nə de-
mək ol du ğu nu söz süz-sov suz an la yıb gö-
rü şü mü zü ye kun laş dır ma ğa ha zır la şı ram.

- Ba kı ya sə fə ri niz baş tut say dı, çox yax şı 
olar dı, - de yi rəm. - Ro ma nı nız ar tıq sa tı-
şa çı xıb, il kin mü şa hi də lə rə gö rə, oxu cu lar 
bö yük ma raq la qar şı la yıb lar...

- Da ha çox xa nı mı ma gö rə gəl mək is-
tər dim, - de yir. - Azər bay can da ol ma yıb. 
İn şal lah, ümid va ram ki, Ba kı da gö rü şə cə-
yik. Bü tün hal lar da əla qə ni kəs mə, qa la nı-
nı za ma nın öh də si nə bu ra xaq...

Ba yaq dan bə ri mə ni na ra hat elə yən bir mə-
sə lə nin üzə ri nə qa yı dı ram: cə mi bir ne çə saat 
vax tı mız qa lıb, Or xan Pa mu kun Ca han gir də ki 
ofi  si nə baş çə kə, ki tab la rı nı çat dı ra bil mə yə cəm.

- Or xan Pa muk la əla qə niz var mı? - İs-
gən dər bəy dən so ru şu ram.

- İs tan bul da olan da gö rü şü rük. Bil di-
yi mə gö rə, in di Ame ri ka da ol ma lı dı. Bir 
prob lem mi var?

Və ziy yə ti izah elə yi rəm, İs gən dər Pa la 
mə ni sa kit ləş di rir:

- Kö mək çi siy lə ya xın mü na si bə tim var. 
Zəng vu ra ram, gə lib apa rar. Na ra hat ol-
ma.

Son ra “Od”, “Eşq na mə”, “Eşq ki ta bı”, 
“Ba bil də ölüm, İs tan bul da eşq” ki tab la-
rı nı av toq rafl  a ba ğış la yır və vi da la şı rıq. 
Uca bo yu, üzü nün sə mi mi ifa də si, Şəms 
Təb ri zi gör kə miy lə bi zi qa pı dan yo la sa-
lır:

- Gö rü şə nə dək...
Yə qin, bir ne çə də qi qə si ni yaz dı ğı ro-

man la bağ lı duy ğu la rı nı sah ma na sal-
ma ğa sərf elə yə cək, son ra sa ger çək 
dün ya nı unu dub, xə ya lın da qur du ğu, 
hə lə yal nız özü nə mə lum olan aləm lə 
ya şa ya caq...

...Ba yır da əsl yaz ha va sı var. Am ma bun-
dan arın-ar xa yın zövq al ma ğa vax tı mız 
yox du. Ha va li ma nı na tə ləs mə li yik...

Yol bo yu da Be şik taş is kə lə si nin ikin-
ci qa tın da kı otaq, Şəms Təb ri zi gör kəm li 
İs gən dər Pa la göz lə ri min önün dən çə kil-
mir...

İn şal lah, Ba kı da gö rü şə nə dək!..
Nə ri man ƏB DÜL RƏH MAN LI

Əv və li 9-cu sə hi fə də Yu nus Əm rə haq qın da “Od” ro ma nı nın Bəl kə Ba kı da gö rüş dük...

Türk romançısı İsgəndər 
Palayla könül söhbəti



O, evə qa yı dan da ar va dı hə lə yat ma mış dı.
Da ma-da ma, ya şıl süf rə li sto lun üs tün də bir 

ter mos və için də sə li qə ilə kə sil miş iki yax ma 
olan qır mı zı ha şi yə li boş qab var dı.

Ar va dı sto la dir sək lə nib, na zik qaş la rı al tın-
dan, ge niş açıl mış göz lə ri ni ona zil lə miş di.

- Da nış dın? - de yə o, ter mo su özü nə tə rəf çə-
kə rək qa pa ğı nı bur du, an caq sto la ba xıb gör dü 
ki, stə kan yox dur.

Mət bə xə ge dib stə kan gə tir di. Ki şi ça yı nəl bə-
ki yə tök dü. Ça yın qur tu mu mə də si nə axan ki mi 
bə də ni ya vaş-ya vaş isin di. O, yax ma lar dan bi ri ni 
gö tü rüb diş lə di.

- Yax şı pen dir dir, har dan al mı san?
- Aşa ğı da kı ma ğa za dan. - Ar vad nə dən sə 

ba şı nı si nə si nə əy di.
- Da nış dın, ya yox?
- Hə, da nış dım… Çay dan bi ri ni də tök.
Ar vad stə ka nı əri nin qa ba ğı na qo yan da əri 

onun ət, so ğan doğ ra maq dan, pal tar yu maq-
dan, ti kiş tik mək dən şiş miş, uc la rı qa ral mış, 
dır naq la rı çat la mış bar maq la rı nı gör dü; ar va-
dı nın iyir mi il bun dan qa baq kı bar maq la rı nı 
xa tır la dı, ağ, zə rif bar maq la rı. İlk də fə onun 
çe çə lə bar ma ğın dan öp dü yü gün ya dı na düş-
dü. İyir mi il bun dan qa baq…

Nə dən sə, kə dər lən di, özü nü na ra hat hiss et-
di. Ba şı nı qal dı rıb ta va nın or ta sın da sal la nan 
qır mı zı aba jur lu lam pa ya bax dı. Göz lə ri aba ju-
run di va ra düş müş iri, qa ra köl gə si nə sa taş dı. 
Ona elə gəl di ki, köl gə di va rın üs tü nə sü rü şür, 
gah ki çi lir, gah da şi şir di. Ar va dı ye nə so ruş du:

- Nə de yir?
- Nə de yə cək, əv vəl ki sö zü nü. De yir üç il dən beş 

ilə ki mi işi var. Ar va dın na zik qaş la rı dü yün lə nib 
açıl dı, bu run pə rə lə ri tit rə di. Da ha da nış ma dı.

Xey li keç di.
- Bəs ney lə yək? - Ar vad yum şaq və köv rək səs-

lə sü ku tu poz du. - Ney lə yə cə yik, iş-iş dən ke çib.
Ki şi nin al nı qı rış-qı rış ol du. Süf rə nin üs tün-

də ki çö rək qı rınq tı la rı nı şə ha dət bar ma ğı al-
tın da əz mə yə baş la dı. Son ra sto la dir sək lə nib 
ba şı nı əl lə ri ara sı na al dı, gic gah la rı nı öv kə lə di 
və qa rı şıq ahəng li bir səs lə de di:

- Pro ku ror la çox da nış dım, bir şey çıx ma dı. 
Ge dib-gəl mək dən də üzü mün su yu tö kü lüb. 
Ki mə ağız açı ram, elə pro ku ro run de di yi ni de-
yir. Val lah, heç bil mi rəm ba şı ma nə ça rə qı lım. 
Za lım uşaq la rın da elə bil ürək-zad yox dur.

Ar vad göz lə ri ni aşa ğı sal dı, uzun kir pik lə ri-
nin köl gə si göz lə ri nin al tı na düş dü, san ki si fə-
ti nə iki bə ra bər qa ra xətt  çə kil di.

- De yir sən Aqi li bu rax maz lar?
- Bü tün ins ti tut aya ğa qal xıb. Aqi li bu rax sa-

lar, bi zi Ba kı dan kö çü rər lər. - Ki şi ye nə gic gah-
la rı nı öv kə lə di, də rin dən kök sü nü ötür dü.

- Ada mın kı gə tir mə yən də gə tir mir…
Sus du lar. Ki şi ye rin dən qal xıb pən cə rə yə 

ya naş dı. Göz lə ri ni eşik tə rəf dən pən cə ri nin 
tax ta la rı na yat mış na zik qar la yın dan ayır ma-
ya raq, ge ri çev ril mə dən dil lən di:

- İns ti tut dan hər gün pro ku ror lu ğa axı şıb 
gə lir lər. Aqi lin işiy lə ma raq la nır lar. Hə lə is tə-
yir lər ki, məh kə mə ni ins ti tut da ke çir sin lər.

- Ci yər lə ri yan sın! - de yə ar vad söy lən di.
-Ki min ci yə ri yan sın?
-İns ti tut da kı la rı de yi rəm.
Ki şi ge ri çev ril di.
- On lar da gü nah yox dur! Gü nah sə nin oğ-

lun da dır?
- Ye nə baş la dın.
Ki şi ba şı nı aşa ğı sal dı.

Ye nə sus du lar. Nə dən sə, hər iki si di var da n 
asıl mış sa a tın tıq qıl tı sı na qu laq ver di. Ki şi ağır 
ad dım lar la otaq da var-gəl elə mə yə baş la dı. Hər 
də fə, künc də qo yul muş hün dür, qəh və yi bu fe tə 
ya na şan da dö şə mə tit rə yir, bu fe tin rəfl  ə rin də ki 
qab-qa caq cin gil də yir di.

Ki şi ota ğın or ta sın da da ya nıb saata bax dı.
- Da ha gec dir, ge dək din cə lək, - de yib yan ota ğa 

keç di. Ar va dı da işı ğı ke çi rib onun da lın ca get di.
Ya taq ota ğı o qə dər də ge niş de yil di. Ya na-

şı qo yul muş iki tax ta çar pa yı dan və en li güz-
gü lü şkaf dan baş qa otaq da heç bir şey yox du. 
Çar pa yı lar dan bi ri nin baş tə rə fi n də di va ra 
vu rul muş ma vi abar ju lu ba la ca bir lam pa ya-
nır dı. Otaq da hər şey zəif işıq tü lü nə bü rün-
müş dü. Ki şi də, ar vad da uzan mış dı. Hər iki si 
ağır-ağır nə fəs alır dı. Bir az dan ar vad so ruş du:

- İşı ğı ke çi rim mi?
- Yox, la zım de yil. - Ki şi ba şı nı az ca ya na çe-

vi rib ar va dı na bax dı.
- Yu xun gə lir sə ke çir.
- Yu xum?.. İki ay dır yu xu ya həs rə təm. - O, qa-

lın, mi lə mil yor ğa nın al tın da qol la rı nı si nə sin də 
çar paz la dı, sə si ni al çal dıb ya nıq lı-ya nıq lı pı çıl da dı.

- Qa pım elə bağ la nıb ki, bil mi rəm aça ra ki-
mə ge dim.

- Ey bi yox dur, ar vad. Ya man gü nün öm rü az olar.
Ar vad göz lə ri ni yu mub fi k rə get di. Son ra do-

daq la rı bü züş dü, inil ti yə bən zər bir səs gəl di:
- Eh, ay ki şi! Ba lam əlim dən ge dir. Bu na ya man 

gün de məz lər, evim yı xı lır… Ge cəm, gün dü züm 
yox dur. Ha ra ba xı ram, uşaq gə lib du rur gö zü mün 
qa ba ğın da. Ge cə lər qu la ğı ma cür bə cür səs lər gə-
lir. Pis-pis yu xu lar gö rü rəm. O ge cə gö rü rəm, Aqil 
qız dır ma nın için də ya nır, qış qı rır, ay ana, ay ana. 
İs tə yi rəm ya xı na ge dəm, ye rim dən tər pə nə bil mi-
rəm. Də li ki mi yu xu dan oyan mı şam… Eh, Al lah 
bu gü nü heç düş mə ni mə də gös tər mə sin!

Ki şi yor ğa nın üs tün dən ar va dı nın əli ni sıx dı. 
Ar vad da ha da nış ma dı, içi ni çək di. Ki şi isə dü-
şün mə yə, son iki ay da baş ver miş əh va lat la rı öz-
lü yün də saf-çü rük elə mə yə baş la dı. La kin bir çox 
ha di sə lə ri nə dən sə xa tır la ya bil mə di. Oğ lu nun 
ci na yə ti, tu tul ma sı, ona keç miş lər də oxu du ğu 
ki tab lar ki mi du man lı gö rün dü. O, yal nız fakt la-
rı, də lil lə ri ya dı na sa la bil di. Bu gün pro ku ro run 
ona de di yi söz lər qu laq la rı nı deş di: «Oğ lu nu zun 
gü na hı bö yük dür. Müs tən tiq bir ne çə də fə onu 
sor ğu-suala tu tub, oğ lu nuz da hər şe yi boy nu na 
alıb». Bu söz lə ri eşi dən də ki şi də li ki mi olub so-
ruş muş du: «De mək mə nim oğ lu mu həbs xa na-
dan qur tar maq qey ri-müm kün dür?» Pr o ku ror 
çi yin lə ri ni qı sıb ca vab ver miş di: «Ci na yət mə-
cəl lə si nə gö rə oğ lu nu zun üç il dən beş ilə ki mi işi 
var».

O, pro ku ror luq dan çı xan da qar ya ğır-
dı. Ət raf da hər şey - kü çə lər dən, çıl paq 

ağac la rın qu ru bu daq la rın dan, sey rək 
du ma na çul ğan mış bi na la rın dam-
la rın dan və pən cə rə lə rin dən tut-
muş, ağır göv də si ni güc lə sü rü yən 
trol ley bus la ra qə dər, hər şey qar la 
ör tül müş dü. Ara bir əsən so yuq kü-
lə yin ha va da ya xa la yıb ye nə en mə-

yə qoy ma dı ğı xır da qar də nə lə ri 
sə ki lər bo yu yan-ya na dü zül müş 
uca fə nər lə rin ba şı na do la nır dı; 

uzaq dan ba xan da ada ma elə 
gə lir di ki, şə hə rə say sız-he-
sab sız ağ qa nad lı pər va nə lər 
uçub do lub. Ço xu nun ar xa 
tə kər lə ri nə qa lın zən gir bağ-
lan mış ma şın lar ya vaş-ya vaş 

sü rü şə-sü rü şə, kil sə zən gi nin 
uzaq lar dan gə lən bat qın sə si ni 
an dı ran bir cin gil ti ilə hə rə kət 

edir di.

Kü çə lər də adam çox du. Ba kı da mö cü zə tə si ri 
ba ğış la yan bu qa ra bax maq, şax ta lı ha va da gə ziş-
mək üçün şə hə rə çıx mış dı lar. Qo ca la rın de di yi nə 
gö rə, Ba kı çox dan dı ki, be lə qış gör mə miş di.

Ki şi ayaq la rı nın al tı na ba xa-ba xa ad dım la yır, 
nə dən sə, evə get mə yə tə ləs mir di. Kü çə lər də bir-iki 
saat do lan dıq dan son ra, hətt  a də niz kə na rı bul va ra 
da get di, sü mük lə ri nə iş lə yən sa za ğa fi  kir ver mə-
dən, Xə zə rin dəh şət li uğul tu su na qu laq as dı.

Evə qa yı dan da yo lu Ni za mi mu ze yi nin ya nın dan 
düş dü. Tin də, mu ze yin kün cü nə vu rul muş üç göz lü 
saatın al tın da, qı şın bu vax tın da ba şıaçıq gə zən bir 
dəs tə ca van da yan mış dı. Bu ca van la rın ya nın dan 
ötən də o, qə ri bə bir şey mü şa hi də et di. Ca van la rın 
ha mı sı iki dam la su ki mi onun oğ lu Aqi lə ox şa yır dı. 
Hə rə kət lə ri, zil qəh qə hə lə ri, baş qa la rı nın ba şa dü şə 
bil mə di yi bir jar qon da da nış ma la rı ata ya öz oğ lu nu 
xa tır lat dı. Bir az get dik dən son ra ki şi sövq-tə bii ayaq 
sax la dı, ge ri dö nüb ca van la ra xey li bax dı. Nə dən sə, 
ona elə gəl di ki, şit-şit gü lüb-da nı şan bu ca van la rın 
hə rə si nin ci bin də bir beş bar maq var. Hər bi ri də ya 
bu gün, ya sa bah, ya da bir ay dan son ra ki mi sə vu rub 
ya ra la ya caq, bəl kə də öl dü rə cək...

Ki şi bir da ha hə min ca van la rı xa tır la dı, «gö-
rə sən ni yə mən on la rı Aqi lə ox şat dım?» - de yə 
öz-özün dən sual elə di, la kin bu suala ca vab 
ver mək dən qorx du. Ar va dın dan so ruş du:

- Yu xun gəl mir ki?
- Yox... - Ar vad göz lə ri ni aç dı. - Ki şi, Aqil 

beş bar ma ğı har dan tap mış olar?
- Nə bi lim! Ax ta ran ta par de yib lər.
- Oğ la nı ha ra sın dan vu rub? Və ziy yə ti ne cə dir?
- Hə lə ki, xəs tə xa na da dır.
Ar vad sağ böy rü üs tə dö nüb üzü nü əri nə çe vir di.
- Bəs nə yin üs tün də vu rub? So ruş ma dın?
Ki şi göz lə ri ni qa ran lıq ta va na zil lə yib nə 

haq da sa uzun-uza dı fi  kir ləş di.
- Pro ku ro run de di yin dən elə çı xır ki, gu ya boş bir 

şe yin üs tün də vu ru şub lar. İns ti tut la rın da ic las olub, 
oğ lan Aqi lə sa ta şıb. Aqil ins ti tu ta gu ya lüt ar vad şə-
kil lə ri gə ti rib qız la ra gös tə rir miş. Ba ya ğı za ra fat lar elə-
yir miş. Hə min ic las dan Aqil onun la dü şüb. Yol daş la-
rı na de yir miş ki, gö rün ona nə toy tu ta ca ğam... Bir 
gün ye nə söz lə şib lər. Oğ lan Aqi lə sual ve rib ki, Sa bi ri 
oxu mu san? Aqil de yib. - Yox. Oğ lan da gu ya ha mı nın 
ya nın da onu biabır elə yib, de yib sən ne cə azər bay-
can lı san ki, Sa bi ri də oxu ma mı san. Aqil də özün dən 
çı xıb qış qı rıb ki, Sa bi ri qoy sə nin ki mi lər oxu sun. Oğ-
lan Aqi li şil lə lə yib... Aqil dərs dən çı xıb, bir yol da şı nın 
ya nı na ge dib. On dan beş bar maq alıb. Dərs qur ta ran-
da gə lib ins ti tu tun qa ba ğı na, oğ lan çı xan da onu qa-
ran lıq bir kü çə yə çə kib, vu rub. Vəs sa lam.

Ar vad ye nə so ruş du:
- Ki şi Sa bi rin üs tün də də adam ada mı vu rar?
- Nə bi lim, val lah, ca van lar dan nə de sən çı-

xar. Nə bi lim.
- Ki şi, son vaxt lar gö rür dün özü nü ev də ne-

cə apa rır dı?
- Ne cə?
- Tez-tez üs tü mə qış qı rır dı ki, qı rıl dıq bat-

dıq bu mü səl man çı lı ğın için də. Be lə-be lə qə ri-
bə şey lər de yir di.

Ki şi nin elə bil nə fə si qa ral dı, ürə yin dən qal xan 
küt bir ağ rı nın bü tün bə də ni nə ya yıl dı ğı nı hiss et di.

- Kü çük! - de di. - Yox. Mə nim ya nım da be lə 
qə lət qa rış dır ma yıb.

- Sən dən qor xur du. Am ma mən dən bir şey giz-
lət mir di. Ürə yin də nə var, açıb de yir di. Gün lə rin 
bi rin də bir qız zəng elə miş di. Aqil ev də yox idi. 
So ruş dum ki, ay qı zım, adın nə dir, gə lən də nə 
de yim? De di, Sə fu rə dir. Aqil ax şam qa yı dan da 
de dim sə nə Sə fu rə zəng elə miş di. Elə söz gə li şi də 
so ruş dum ki, o qız kim di? De di, qız de yil, ar vad-
dır, iki də uşa ğı var. Sö zün dü zü hir sim bey ni mə 
vur du. Üs tü nə qış qır dım ki, əliuşaq lı ar vad nan 
sə nin nə al ve rin! Bi lir sən mə nə nə ca vab ver di?

- Nə?
- De di ki, o ar va dın atın tı dır na ğı nı ver mə-

rəm yüz Fat ma, Tü kəz ba na, ki şi nin qı zı mə də-
ni ar vad dır, özüy çün kef elə yir.

- Kü çük!
Ata ilə ana Aqil lə əla qə dar olan bü tün ha di-

sə lə ri, söh bət lə ri xa tır la dı lar. Ki şi gah əsə bi ləş-
di, gah kə dər lən di. Ar vad isə hər də fə kök sü nü 
ötü rüb ah çək di, ürə yin də ba la sı na dua elə di. 
Söh bə tin so nun da ki şi elə bil yu xu dan ayıl dı, 
ona bir şey çox qə ri bə və dəh şət li gö rün dü: söh-
bət əs na sın da heç bi ri - nə o, nə də ar va dı bir cə 
ba la la rı Aqi lin adı nı yax şı lı ğa çək mə miş di. Bir 
də, söh bə tin ümu mi ahən gi son də rə cə kə dər li 
və can sı xı cı idi: əzi zi ni bas dı rıb qə bi ris tan lıq-
dan qa yı dan adam lar, adə tən, be lə da nı şır lar.

Ki şi de di:
- İşı ğı ke çir, da ha gec dir.
Ar vad ye rin dən qalx ma dan, əli ni ba şı nın 

üs tün də ki lam pa nın ağ düy mə si nə apa rıb bas-
dı. İşıq keç di.

- Sa bah ye nə ge də cək sən?
- Hə.
Sto lun üs tün də dü nən ol du ğu ki mi ye nə ter-

mos və iki bu terb rod var dı. O, as ta na dan ara la-
nan ki mi kü çə qa pı sı nın aça rı nı ya xa sı və bo yun-
lu ğu qar la na xış lan mış uzun pal to su nun ci bi nə 
qoy du. Bir müd dət da yan dı. Son ra pal to su nu 
so yu nub di va nın üs tü nə tul la dı. Əl lə ri ni bir-bi-
ri nə sür tə rək isit mə yə baş la dı. Ar va dı so ruş du:

- Nə ol du?
Ki şi bir an ca vab ver mə di, son ra ba şı nı bu la ya raq:
- Yox, - de di. - Sə si tit rə di. - Bir şey çıx ma dı.
- Ni yə?
Ki şi ağır ad dım lar la pən cə rə yə ya na şıb ba-

şı nı si nə si nə əy di, ha çan dan-ha ça na bo ğuq bir 
səs lə dil lən di:

- Pro ku ror bu də fə mə nim lə heç da nış maq 
is tə mə di.

Bir dən o, ge ri dön dü. Qı yıl mış göz lə ri ni ar-
va dı nın üzü nə zil lə di.

- Pro ku ror luq da hə min o oğ la nı mə nə gös-
tər di lər. Ana sıy la gəl miş di.

- Xəs tə xa na dan çı xıb?
- Hə.
- Sa ğa lıb?
Ki şi nin qaş la rı ça tıl dı. Də rin qı rış lar al nı nı kə sik-

kə sik elə di. Nə dən sə, lap ya vaş dan, pı çıl tı ilə de di:
- Bir gö zü yox du. Ana sı nın qo lu na gir miş di. 

Tez-tez büd rə yir di. Bil mi rəm ne cə ol du sa, on la-
ra ya xın laş dım. Kü çə qa pı sı na qə dər otür düm. 
Ya zıq ar vad özü nü sax la ya bil mir di, ağ la yır dı. 
«Al lah on la rı dün ya işı ğı na həs rət qoy sun, qa-
pı la rı bağ lan sın», - de yir di, qar ğış elə yir di.

Ki şi da ha da nı şa bil mə di. Ər lə ar vad xey li 
bir-bi ri nin üzü nə bax dı. Son ra ki şi bu fe tin böy-
rün dən asıl mış sa çaq lı dəs ma lı gö tü rüb van na 
ota ğı na tə rəf yö nəl di. Ar va dı da onun da lın ca 
get di. On lar en siz və da rıs qal dəh liz dən ke çən-
də ki şi nin aya ğı nə yə sə iliş di, az qal dı yı xıl sın.

- Tfu, zəh ri mar! - de yib ge ri dön dü.
Hər iki si di va ra bi ti şik qo yul muş, ki şi nin aya ğı-

na iliş di yin dən hə lə də tü kür pə di ci bir qı jıl tı ilə yır-
ğa la nan köh nə uşaq be şi yi nin qar şı sın da da yan dı. 
Pas at mış, bir ne çə yer dən ni ke li qop muş bu be şi yin 
için də ar vad əs gi-üs gü, köh nə ayaq qa bı lar, tü kü di-
dil miş ya rar sız şot ka lar sax la yır dı. Ata ilə ana sü kut 
içə ri sin də xey li vaxt be şi yə bax dı. Ar vad əri nə qı sıl-
dı, öl gün bir hə rə kət lə ba şı nı qal dı rıb so ruş du:

- Sa bah ye nə ge də cək sən?
Ki şi də rin dən, ci yər do lu su nə fəs al dı.
- Yox. Da ha heç ye rə get mə yə cə yəm!
Ar vad ağ la dı.

11N 14(23) 17.04.2015

O, evə qa yı dan da ar va dı hə lə yat ma mış dı.

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

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

Ye nə sus du lar. Nə dən sə, hər iki si di var da n 

O, pro ku ror luq dan çı xan da qar ya ğır-
dı. Ət raf da hər şey - kü çə lər dən, çıl paq 

ağac la rın qu ru bu daq la rın dan, sey rək 
du ma na çul ğan mış bi na la rın dam-
la rın dan və pən cə rə lə rin dən tut-
muş, ağır göv də si ni güc lə sü rü yən 
trol ley bus la ra qə dər, hər şey qar la 
ör tül müş dü. Ara bir əsən so yuq kü-
lə yin ha va da ya xa la yıb ye nə en mə-

yə qoy ma dı ğı xır da qar də nə lə ri 
sə ki lər bo yu yan-ya na dü zül müş 
uca fə nər lə rin ba şı na do la nır dı; 

uzaq dan ba xan da ada ma elə 
gə lir di ki, şə hə rə say sız-he-
sab sız ağ qa nad lı pər va nə lər 
uçub do lub. Ço xu nun ar xa 
tə kər lə ri nə qa lın zən gir bağ-
lan mış ma şın lar ya vaş-ya vaş 

sü rü şə-sü rü şə, kil sə zən gi nin 
uzaq lar dan gə lən bat qın sə si ni 
an dı ran bir cin gil ti ilə hə rə kət 

şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 
is te da dın dan ası lı ol ma ya raq, ro man çı lı ğa  
alu də ol ma ğın bu gün bir dəb ha lı nı al ma sı, 
nə ti cə də sö zün ur vat dan düş mə si ədə biy yat-
se vər lə ri mə yus edir. Be lə də klas sik lə ri mi zin 
ta ri xin do lan bac la rın dan ke çib gəl miş əsər-
lə ri nə bir da ha üz tut ma ğa də rin eh ti yac du-
yu lur. Bu ba xım dan, bö yük sə nət kar la rı mı zın 
əsər lə rin dən ör nək lər ver mə yi plan laş dır-
mışıq. Azər bay can ədə biy ya tı nın gör kəm li 
ədib lə rin dən olan Yu sif Sə mə doğ lu nun “Be-
şik“ he ka yə si ilə mis si ya mı zı davam etdiririk.

O, pro ku ror luq dan çı xan da qar ya ğır-
dı. Ət raf da hər şey - kü çə lər dən, çıl paq 

ağac la rın qu ru bu daq la rın dan, sey rək 
du ma na çul ğan mış bi na la rın dam-
la rın dan və pən cə rə lə rin dən tut-
muş, ağır göv də si ni güc lə sü rü yən 
trol ley bus la ra qə dər, hər şey qar la 
ör tül müş dü. Ara bir əsən so yuq kü-
lə yin ha va da ya xa la yıb ye nə en mə-

yə qoy ma dı ğı xır da qar də nə lə ri 
sə ki lər bo yu yan-ya na dü zül müş 
uca fə nər lə rin ba şı na do la nır dı; 

uzaq dan ba xan da ada ma elə 
gə lir di ki, şə hə rə say sız-he-
sab sız ağ qa nad lı pər va nə lər 
uçub do lub. Ço xu nun ar xa 
tə kər lə ri nə qa lın zən gir bağ-
lan mış ma şın lar ya vaş-ya vaş 

sü rü şə-sü rü şə, kil sə zən gi nin 
uzaq lar dan gə lən bat qın sə si ni 
an dı ran bir cin gil ti ilə hə rə kət 

edir di.

Beşik
(he ka yə)

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

di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı-
mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl 
əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun-
da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid 
olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da 
bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya-
şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 

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

di şin əli hər yer dən üzü lən də, dün ya  qə-
lə min gü cü nə, bə dii sö zə söy kə nib. Bu nu 
za man-za man sı naq lar dan ke çən ədə biy ya tı-
mız da təs diq lə yir. Təəs süf ki, ya zı lan gö zəl 
əsər lər lə ya na şı, bu gü nün mən zə rə si fo nun-
da ya şa nan xaotik bir söz bu mu na da şa hid 
olu ruq. Bu, əsl sö zə qiy mət ve rən oxu cu lar da 
bir xə yal qı rıq lı ğı ya ra dır. Ədə bi mü hit də ya-
şa nan lar, mə sə lən, ya şın dan, təc rü bə sin dən, 

O, pro ku ror luq dan çı xan da qar ya ğır-
dı. Ət raf da hər şey - kü çə lər dən, çıl paq 

ağac la rın qu ru bu daq la rın dan, sey rək 
du ma na çul ğan mış bi na la rın dam-
la rın dan və pən cə rə lə rin dən tut-

ör tül müş dü. Ara bir əsən so yuq kü-
lə yin ha va da ya xa la yıb ye nə en mə-

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm- O, pro ku ror luq dan çı xan da qar ya ğır-
dı. Ət raf da hər şey - kü çə lər dən, çıl paq 

ö zə, bə dii mətn lə rə ta ri xin bü tün dö nəm-



– Vü sa lə xa nım, siz on il dən çox-
dur ki, bö yük bir me dia hol din-
qə rəh bər lik edir si niz. Bir qa dın 
üçün daim göz önün də ol ma ğın 
üs tün lük lə ri və mən fi  cə hət lə ri 
nə lər dir?
– Hə lə ki, heç bir mən fi  cə hə ti ni 

gör mə mi şəm. Sa də cə, bir az vaxt az-
lı ğı olur. Ümu miy yət lə, mən hə mi şə 
ta nı nan, gö rü nən adam la rın şi ka yət 
et mə si nin əley hi nə ol mu şam. “Ailə-
mi, şəx si hə ya tı mı işi mə qur ban ve-
ri rəm”, “İşim vax tı mı alır ki mi” de-
yin mə lə ri qə bul et mi rəm. Çün ki bu, 
bi zim şəx si se çi mi miz dir. Dün ya da 
elə bir ta nı nan adam yox dur ki, onu 
zor la, qo lun dan tu tub gə tir sin lər və 
məş hur laş dır sın lar. İnan mı ram ki, 
han sı sa ta nı nan, göz önün də olan 
ada mın ta nın ma ğı, şöh rə ti onu da-
xi lən na ra hat et sin. Əs lin də, hər bir 
in san baş qa la rın dan fərq li hə yat ya-
şa maq is tə yir. Mən heç vaxt na ra-
zı lı ğı mı di lə gə tir mi rəm, çün ki bu 
mə nim kö nül lü və şəx si se çi mim dir. 
İs tə mir sən sə, al ter na tiv lər var. İs tə-
ni lən vaxt is te fa ve rə bi lər sən. Əgər 
sa bah ailə mə da ha çox vaxt ayır maq, 
ev dar qa dın ol maq is tə di yi mi de səm, 
çə tin ki, kim sə diz çö küb yal va ra-
caq, “get mə, get sən Azər bay can cə-
miy yə ti çox şey iti rər” de yə cək. Heç 
kim əvə zo lun maz de yil, heç ki min 
ge di şi ilə də cə miy yət bir şey itir mir. 
Dün ya nı da hi lər, öl kə ida rə çi li yin də 
mü hüm ro lu olan in san lar tərk edir. 
He sab et mi rəm ki, bu na gö rə ağ la-
ma ğa, sıt qa ma ğa də yər. Təəs süf ki, 
bi zim öl kə miz də müx tə lif pe şə lər 
üz rə ta nı nan, üz də olan xa nım la rın 
sa yı o qə dər də çox de yil. Bir da ha 
vur ğu la yı ram ki, bu, mə nim kö nül-
lü se çi mim dir. Mən özüm is tə mi şəm 
ki, is ti ra hət siz və bay ram sız iş lə yən 
bir sə nət se çim. İş za ma nı da heç bir 
yor ğun luq hiss et mi rəm. Jur na lis ti ka-
nı se vi rəm, otaq da tək olan da, da rı-
xan da da ya zı oxu yu ram, müx bir lik 
edir, əmək daş la rı mı za kö mək et mə-
yə ça lı şı ram. Gör dü yüm iş dən zövq 
alı ram və özü mü jur na lis ti ka dan ay rı 
tə səv vür et mi rəm. Qı sa sı şi ka yət edə 
bil mə rəm, bu hə ya tı özüm seç mi şəm.

– Bu ya xın lar da rəh bər lik et-
di yi niz qu rum da bə zi st ruk tur 
də yi şik lik lə ri ol du. Qa zanc gə-
tir mə yən sayt la rın fəaliy yə ti 
məh dud laş dı rıl dı. Siz cə, Azər-
bay can da mət buatın əsas gə lir 
mən bə yi ha ra dan, nə dən ol ma lı-
dır. Me dia han sı yol la özü nü ma-
liy yə ləş di rə bi lər?
– Bi rin ci növ bə də, əl bətt  ə, rek-

lam la zım dır. Ümu miy yət lə, is tə-
ni lən me dia qu ru mu nun müt ləq 
azad lı ğı onun iq ti sa di azad lı ğı na 
bağ lı dır. Təəs süf ki, bu gün Azər-
bay can me diası öz-özü nü iq ti sa-
di cə hət dən tam tə min edə bil-
mir. Am ma biz rek lam la rı mı zın 
ol ma sı na, abu nə sis te mi nin güc-
lən di ril mə si nə ça lı şı rıq. Müasir 
me nec ment də gə lir gə tir mə yən, 
sı naq dan çıx ma yan la yi hə lə rin 
uzun müd dət da vam et mə si qə bu-
le dil məz dir. Bu na tə bii ya naş maq 
la zım dır. Biz əmək daş la rı mı zın 
bö yük ək sə riy yə ti nin ix ti sa rı na yol 
ver mə dik, la yi hə lə ri qo ru yub sax la-
dıq. Bi li rəm ki, Azər bay can da ədə-
biy yat və mə də niy yət la yi hə si hə lə 
uzun uzun il lər gə lir gə tir mə yə cək. 
An caq gə lir lə ya na şı, bi zim imi ci-
miz də bö yük önəm da şı yır.

Me dianın iq ti sa di cə hət dən müs-
tə qil ol ma sı nın ye ga nə yo lu rek lam 
gə lir lə ri nin ar tı rıl ma sı dır. Bu ra da me-
diadan ası lı olan tə rəfl  ər də var, ası lı 
ol ma yan tə rəfl  ər də. Düz dür, möv cud 
rek lam ba za rı nın öz tə ləb lə ri var, am ma 
hər şe yi ba za rın üs tü nə at maq ol maz. 

Me dianın üzə ri nə dü şən və zi fə 
mar ke tinq de par ta ment lə ri qur-
maq, mar ke tinq st ra te gi ya sı nı 
müəy yən ləş dir mək dir. Bu gün öl-
kə miz də me dia me ne cer lə ri, mar-
ke to loq lar, piar me ne cer lər, de mək 
olar ki, yox dur.

Son za man lar mar ke tinq lə bağ lı 
ki tab lar oxu yu ram. He sab edi rəm 
ki, mən ar tıq jur na lis ti ka ilə məş ğul 
de yi ləm, mə nim məş ğul ol du ğum 
sa hə nin adı me dia me nec men ti dir. 
Me nec men tin mək təb ola raq öy-
rə dil mə si pro se si də yox dur. Çox 
təəs süf ki, Azər bay can me diasın da 
mə sə lə nin bu tə rə fi  kəm qa lır. Yax şı 
ya zı yaz maq, yax şı re dak tor ol maq 
hə lə yax şı me ne cer ol maq de mək 
de yil. Təc rü bə gös tə rir ki, yax şı ya-
zan lar elə yax şı ya zar dı lar. 

– Siz jur na list fəaliy yə ti nə 
qə zet də baş la mı sı nız. 
Bu gün bir çox la-
rı is rar la “ka ğız 
d ö v  r ü ” n ü n 
bit di yi ni de-
yir. Hal bu-
ki, Av ro pa-
da, qon şu 
Tür ki yə-
də qə zet-
lər mil-
yon lar la 
t i  r a j  l a 
n ə ş r 
olu nur. 
Ma raq-
lı dır, nə 
vaxt sa ka-
ğız mət-
b u a t  l a 
b a ğ  l ı 
la yi hə-
niz ola 
bi lər mi?

– Əv vəl lər bi zim rus di lin də işıq 
üzü gö rən ay lıq “Eko no miks” jur na-
lı mız var idi. An caq ka ğız mət buat 
la yi hə si mə ni o qə dər qor xu dub ki, 
də fə lər lə bu ba rə də tək lifl  ər ol ma sı-
na bax ma ya raq qə bul et mi rəm. Çap 
la yi hə lə ri ol duq ca mə su liy yət li və 
ağır iş dir. Ko man da ge cə ya rı sı na 
qə dər iş lə yir. Düz dür, sayt lar da da 
növ bət çi lik sis te mi var, am ma qə-
zet də və ziy yət bir qə dər fərq li dir. 
Qə ze ti han sı he yət plan laş dı rıb, la-
yi hə ləş dir mə rə baş la yıb sa, hə min 
he yət də gü nün so nun da təh vil ve-
rib get mə li dir. Bu na gö rə də mən 
ka ğız la yi hə yə sayt, te le vi zi ya la-
yi hə sin dən da ha cid di və mə su liy-
yət li ya na şı ram. Çün ki o ta rix dir və 
ta rix də qa lır. Siz in ter net də ya yım-
la nan is tə ni lən ya zı nı si lə bi lər si niz. 

Te le vi zi ya da bir də fə efi  rə ge dən ve ri li-
şin də lent ya zı sı nı poz maq o qə dər də 
çə tin de yil. Am ma qə zet ti raj la nır və ta-
ri xə dü şür. Bu na gö rə də dün ya da çap 
la yi hə lə ri heç vaxt öl mə yə cək. Əl bət-
tə, bu ra da söh bət key fi y yət li iş lər dən, 
uzu nö mür lü la yi hə lər dən ge dir. 

Bu nu bir ne çə də fə de mi şəm və 
in di də tək rar edi rəm ki, Azər bay-
can da qə zet sə na ye si nə ye ni dən bax-
ma ğa eh ti yac var. Bu sa hə ye ni dən 
qu rul ma lı, müasir döv rün tə ləb lə ri 
ilə ayaq laş ma lı dır. 1995-98-ci il lər də 
Azər bay can da qə zet lər 30-40 min ti-
raj la çap olu nur du. De mə li, po ten-
sial var. Düz dür, kon tin gen tin bir 
his sə si ni in ter net par ça la dı, te le vi-
zi ya la rın sa yı art dı. Bu nun çox ob-
yek tiv və sub yek tiv sə bəb lə ri var. 
Dün ya me diası ne cə ayaq da qal dı?

Dün ya mət buatı müasir dövr lə və onun 
tə ləb lə ri ilə ayaq laş dı. Adı nı çək di yi niz 
Tür ki yə də bir də nə də ol sun rəng siz qə-
zet yox dur. Qə zet lə rin qa lın lı ğı, az qa-
la, ki tab la ra ça tır. Mə sə lən, “Hür ri yət” 
qə ze ti göz lə mir ki, oxu cu 80 sə hi fə nin 
ha mı sı nı oxu ya caq. Də fə lər lə gör mü-
şəm ki, köşk dən qə zet alan oxu cu qə-
ze tin id man sə hi fə si ni ayı rıb, qa la nı nı 
elə ora da ca zi bil qa bı na atıb. İn di ey ni 
təh lü kə bi zim in ter net me diası nı da 
göz lə yir. Əgər biz in for ma si ya tex no lo-

gi ya la rı sa hə sin də olan ye ni lik lə ri öz 
me diamız da tət biq et mə sək, on layn 

me diamız da ge ri qa la caq. Özüm 
də əmək daş la rı mız da də fə lər lə 

nü fuz lu me dia qu rum la rı nın 
işi ilə ya xın dan ta nış ol-

mu şuq, bey nəl xalq se mi-
nar lar da iş ti rak et mi şik. 
Ora da apa rı lan mü za-

ki rə lə ri, iş lə nən la yi hə-
lə ri gö rən də təəc cüb-
lən mə mək müm kün 
de yil. Azər bay can 
me diası isə qur du-
ğu və yığ dı ğı ti ra ja 
qa ne olur, ye ni lik-
lər lə ayaq laş ma-
yan da isə bu ti raj 

sü rət lə aşa ğı düş mə-
yə baş la yır. On layn 
me diada təh lü kə 
həm də on dan iba-
rət dir ki, in ter net sər-
həd siz bir mə kan dır, 

əgər in sa nın in ter ne-
tə çı xı şı var sa, Ru si ya 
Tür ki yə və trans mil li 
me dia da ona ya-
xın və əl ça tan dır.

Oxu cu ən azın dan vi zual də yi şik lik lə ri 
hiss edir, ope ra tiv li yi gö rür, or da gör-
dük lə ri ni bu ra da gör mə yən də isə bi zim 
me diadan uzaq la şır. Qə zet sə na ye si nin 
ge ri də qal ma sı nın əsas sə bə bi ye ni lən-
mə mə si dir. Tə bii ki, in ter ne tin gü cü, rek-
lam ba za rı nın çök mə si ki mi fak tor la rı is-
tis na et mi rəm və he sab et mi rəm ki, ya xın 
vaxt lar da qə zet me diası sı ra dan çı xa caq.

Bi zim in san lar sə hər du ran ki mi 
pul tu əl lə ri nə alıb, ka nal la rı də yi şir-
lər. Ame ri ka da, Av ro pa da isə in san-
lar yu xu dan oya nır, qa pı ya qo yu lan 
qə ze ti gö tü rür, çay, ya da qəh və 
içə-içə və rəq lə yir lər. Bir də fə Ame-
ri ka da is teh sa lat təc rü bə sin də olan-
da jur na lis ti ka sa hə sin dən olan bir 
pro fes sor la “İn ter net jur na lis ti ka sı 
çap me diası nı “ye yə” bi lə cək mi?” 
möv zu sun da mü za ki rə apar dıq. 

Pro fes sor de di ki, əli min al tın da bu 
qə dər plan şet, kom pü ter ol sa da, 
son gü nü mə ki mi sə hər lər qə ze tin 
qəh və yə qa rı şan qo xu sun dan im ti-
na et mə rəm.

Bi zim qə zet lə rin məz mu nu da 
ay rı ca prob lem dir. Bu gün in ter-
net me diasın da ya zı lan xə bər lə rin 
sa bah qə zet də çıx ma sı oxu cu üçün 
ma raq sız dır. Tür ki yə və Ru si ya 
me diasın da, ək si nə, qə zet lər elekt-
ron me diaya möv zu ve rir. Qə zet 
o za man ma raq lı ola caq ki, ora da 
ma raq lı araş dır ma lar, eksk lü ziv ya-
zı lar yer ala caq, kol lek tiv daim özü-
nü ye ni lə yə cək. Mən özüm on layn 
me diada ça lış sam da, qə zet mə nim 
üçün mü qəd dəs dir. 

– Jur na lis ti ka ya mü na si bət də 
iki fi  kir var. Xə bə ri eşi dən ki mi 
yay maq olar, əsas, oxu cu küt lə si 
qa zan maq dır. Di gər fi  kir isə on-
dan iba rət dir ki, xə bər ən az iki 
mən bə dən də qiq ləş di ril mə li, re-
dak tor ba xı şın dan keç mə li dir. 
Siz cə, qı zıl or ta nı ne cə tap maq 
olar? Ne cə et mək olar ki, həm 
ope ra tiv lik tə min olun sun, həm 
də nor ma la ra əməl edil sin?
– İx ti sas ca fi  lo lo qam. Təh sil al-

dı ğım dövr də bi zə za man dan və 
şə rait dən ası lı ola raq dil nor ma la-
rı nın də yiş mə si öy rə di lir di. An caq 
in ter net də dil nor ma la rı na riayət 
olun ma sı bir az qey ri-müm kün dür. 
Çün ki in ter ne tin özü nün gə tir di yi 
qar ma-qa rı şıq dil for ma sı var. İn-
di ək sə riy yət “yax şı”, “ol du”, “baş 
üs tə” əvə zi nə bir “OK” yaz maq la 
ki fa yət lə nir, bir tərs, və ya düz mö-
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tə ri zə in sa nın əh va lı nı gös tər mək 
üçün ki fa yət edir. Dil də va hid 
or qa nizm dir, o da şə raitə və vax-
ta uy ğun ola raq özü nü ye ni lə yir. 
APA-da bu mə sə lə yə ol duq ca həs-
sas ya na şı lır, çün ki öl kə də ki bü tün 
sayt la rın, te le vi zi ya la rın əsas is ti-
nad mən bə yi məhz APA-dır. Bir 
ifa də APA-da yan lış ge dib sə, elə 
be lə də ti raj la nır. Re dak tor la rı mız 
işi nin pe şə kar la rı dır, ən az 15-20 il 
təc rü bə si olan in san lar dır.

Mən cə, ope ra tiv li yin dil və üs-
lub nor ma la rı nın qo run ma sıy la 
heç bir əla qə si yox dur. Ope ra tiv-
lik jur na lis tin pe şə kar lı ğın dan irə li 
gə lir. Adam lar ağız dan eşit dik lə ri 
is tə ni lən xə bə ri ya yır lar. Bir də gö-
rür sü nüz, mə nim haq qım da hə qi-
qə tə uy ğun ol ma yan ya zı lar ya zı lır.

Xə bə ri ya yan sayt rəh bər lə ri nə 
de yi rəm ki, mən ki fa yət qə dər 
əl ça tan in sa nam, axı bir zəng-
lə bu mə lu ma tı də qiq ləş dir mək 
müm kün dür. Hər iki tə rə fin mü-
na si bə ti ni öy rən mə dən, sa də cə, 
it ti ham lar la do lu ya zı lar yaz maq 
jur na lis ti ka prin sip lə ri nə bi rin ci 
xə ya nət dir. İçin də ya lan, qey ri-
də qiq in for ma si ya olan ya zı xə bər 
de yil, bu nun jan rı de di-qo du dur. 
Xə bər gə rək la ko nik, qə rəz siz ol-
sun, tə rəf lə rin fik ri ilə bə ra bər 
dərc olun sun. APA-da qar şı tə rə-
fin möv qe yi ol ma dan xə bər dərc 
olu na bil məz. Küt lə vi İn for ma-
si ya Va si tə lə ri haq qın da qa nu na 
görə rəs mi qu rum la rın mə lu mat-
la rı, press- re liz lər, rəs mi döv lət 
nü ma yən də lə ri nin, mə mur la rın 
açıq la ma sı qar şı tə rə fin möv qe yi 
ol ma dan ve ri lə bi lər. An caq qar şı 
tə rəf də açıq la ma ver sə, ya yın la-
ma ğa ha zı rıq.

Bir da ha de yi rəm, ope ra tiv li yin 
tə rəf siz lik lə, hər iki si nin də dil nor-
ma la rı na riayət lə heç bir əla qə si 
yox dur. Çün ki jur na list is tə sə, ey ni 
vaxt da hər üçü nə əməl edə bi lər.

– Say tı və qə ze ti ilk açan da han sı 
böl mə lə ri oxu yur su nuz? 
– Sə hər lər ofi  sə gə lən bü tün qə zet-

lə ri oxu yu ram. İlk növ bə də APA-
nın han sı xə bə ri nə is ti nad olu nub-
olun ma dı ğı na ba xı ram. Diq qə ti mi 
çə kən ana li tik ya zı lar var sa, müt ləq 
oxu yu ram. Açı ğı nı de yim ki, heç öz 
sayt la rı mız da da id man və şou-biz-
ne sə aid olan xə bər lə rə bax mı ram. 
İs tə ni lən möv qe də olan qə ze ti də, 

say tı da oxu yu ram. Əl bətt  ə, top 
on lu ğum var və on la rı hər gün iz-
lə yi rəm. Xü su si lə “Feys buk”da, 
“Tvitt  er”də pay la şı lan və mə nə ma-
raq lı olan link lə ri açıb oxu yu ram. 
Ümu miy yət lə, xə bər olan hər şe yi 
oxu yu ram. “525-ci qə zet”in şən bə 
nöm rə si ni qa çır ma ma ğa ça lı şı ram. 
Si zin qə ze tə abu nə yəm, “Azad lıq”, 
“Şərq”, “Eksp ress”, “Ye ni Mü sa-
vat” qə zet lə ri ni iz lə yi rəm. Özü də 
in ter net me diası nın gə tir di yi alış-
qan lıq la ya zı la rı F şək lin də oxu yu-
ram. Xə bə rin baş lı ğı na, or ta sı na, 
axı rı na göz gəz di ri rəm, əgər cəlb 
edir sə, müt ləq oxu yu ram.

– Özü nü zə vaxt ayı ra bi lir si niz-
mi, ailə niz iş lə ri ni zin çox lu ğun-
dan na ra zı de yil ki?

– De di yim ki mi, işim lə bağ lı na ra zı-
lı ğı mı heç vaxt di lə gə tir mi rəm. Çün ki 
be lə ol ma sı nı mən is tə mi şəm. Qı zım 
özüy lə bağ lı müx tə lif na ğıl lar qoş ma-
ğı, xə yal la rı nı na ğıl lar da ifa də et mə yi 
se vir. Bü tün na ğıl la rı da ey ni cüm lə lər-
lə baş la yır. Onun “bi ri var dı, bi ri yox-
du”su be lə dir: “Bir qız var idi, onun adı 
Sa ra idi. Onun ana sıy la ba ba sı hər gün 
sə hər işə ge dir di”. Qı zı mın ne cə bö-
yü dü yü nü de mək olar ki, gör mə dim. 
Onun zöv qü nü da yə si mən dən yax-
şı bi lir. Bu mə qam mə ni bir az in ci dir. 
Am ma ümu mən ailəm, hə yat yol da şım 
mə ni çox yax şı ba şa dü şür. O, ta mam 
baş qa sa hə nin ada mı ol sa da, me dianı 
çox se vir, bü tün gü nü bi zim sayt la rı və 
dün ya mət buatı nı iz lə yir. Bü tün hal-
lar da, vaxt ta pan ki mi bu vax tı yal nız 
ailəm lə ke çi ri rəm, ailə mə həsr edi rəm.

– Vü sa lə xa nım, si zə prem ye ra lar da 
da tez-tez rast gə li rik. Də vət lə ge dir-
si niz yox sa öz tə şəb bü sü nüz olur.
– Tə zə ta ma şa la ra bax maq və tə zə 

ki tab la rı oxu maq mə nim hob bim dir. 
Prem ye ra la rı qa çır ma ma ğa ça lı şı ram. 
Ki no ya da ge di rəm. Son vaxt lar qı-
zım la Pan to mim Teat rı na tez-tez baş 
çə ki rik. Teat rın beş-al tı ta ma şa sı nı iz-
lə mi şik, son ra da mü za ki rə et mi şik. 
Qı zım la ta ma şa lar ba rə də da nış maq 
mə nə xü su si zövq ve rir. Mu zey lə rə 
də mü tə ma di baş çə ki rik. Bi lir si niz, 
bu in sa nın özün dən ası lı dır. Bə zən 
əmək daş la rı mız da vaxt az lı ğın dan 
şi ka yət lə nir lər ki, fi  lan ki ta bı, fi  lan 
ya zı nı oxu ya bil mə dim. De yi rəm, axı 
işi niz mən dən çox ola bil məz, jur na-
lis ti ka da işi mən dən çox olan çox az 

adam var. Əgər in san is tə sə, hər şe yə 
vaxt ta pa bi lər. Ye ni ki tab la rı da oxu-
yu ram, ye ni ta ma şa la ra, fi lm lə rə də 
ba xı ram. Ailə mə, bir qa dın ki mi özü-
mə də vaxt ayı rı ram. Vax tı sə mə rə li 
böl sən, az yat san hər şe yə vaxt tap-
maq olar. Ye mək məc lis lə ri ni, qa pa lı 
mə kan lar da saat lar la otur ma ğı sev-
mi rəm. Xa ri cə ge dən də də otur ma ğı, 
pas siv is ti ra hə ti qə bul et mi rəm. 

– Bir fi  lo loq ki mi ki tab se çi min-
də xü su si kri te ri ya la rı nız var mı?
– Müasir ya zar la rı mı zın de mək olar 

ki, ha mı sı nı oxu yu ram. Bə yən dik lə rim 
də var, bə yən mə dik lə rim də. Am ma 
yal nız oxu yan dan son ra fi  kir bil di ri-
rəm. Məişət xa rak ter li ya zı lar ya zan 
adam lar var ki, on la rı oxu mu ram, am-
ma Şə rif Ağa yar, Mu rad Köh nə qa la, 
Qan Tu ra lı, Mir meh di Ağaoğ lu, Kə-
ra mət Bö yük çöl nə yaz sa, oxu yu ram. 
“525-ci qə zet”in şən bə nöm rə si ni bu na 
gö rə qa çır mı ram. Müasir ya zı lar da ha 
çox ora da, “Ay dın yol”da və “Ku lis”də 
dərc olu nur. “Ku lis”də ki ya zı la rı da iz-
lə yi rəm. Ça lı şı ram ki, dün ya ədə biy ya tı 
da diq qət dən kə nar da qal ma sın. Um-
ber to Eko nun əsər lə ri tər cü mə olun-
duq ca oxu yu ram. Son vaxt lar qı zım la 
bir lik də in gi lis cə ye ni ədə biy yat nü mu-
nə lə ri ni oxu ma ğa baş la mı şıq. “No bel” 
mü ka fat çı la rı nın ya ra dı cı lı ğı ilə de mək 
olar ki, ta nı şam. Son za man lar bir qə-
dər ix ti sas ki tab la rı oxu sam da, müasir, 
post mo der nist nə çap olun sa, oxu yu-
ram. Uni ver si tet il lə rin də rus, Av ro pa, 
Şərq klas sik lə ri ni oxu yub bi tir mi şəm. 
İn di ye ni lər lə ta nış ol maq vax tı dır. Bu 
ya xın lar da Mo Ya nı oxu dum. Onun 
No bel mü ka fa tı na la yiq gö rül mə si mə-
nim üçün çox təəc cüb lü idi. Axı rın cı də-
fə Mu rad Köh nə qa la “Yu xu la rım” ki ta-
bı nı gə tir di. Bil di yi mə gö rə, Qan Tu ra lı 
da “Ku lis”də dərc olu nan ya zı la rın dan 
iba rət ki tab çı xar ma ğa ha zır la şır.

– Vü sa lə Məm mə do va nın “Lent.
az”da ya yım la nan “Əsir dü şər gə si” 
la yi hə si “Cə hən nəm də bö yük çı ğır-
tı” ad lı ki tab da top la nıb. Bu ki tab la rı 
mü tə ma di dərc et mək və ya nəş riy yat 
la yi hə si nə baş la maq fi k ri niz var mı?
– Bir işə baş la dım sa, onu ya rım çıq 

qoy ma ğı sev mi rəm. İn di ki hal da özü-
mü zü nəş riy yat işi nə ha zır hiss et mi-
rəm. Biz bu işə ar tıq baş la mı şıq. Bu ya-
xın lar da Qə şəm Nə cəf za də nin “Lent.
az”da qə dim adət-ənə nə lər möv zu sun-
da yaz dı ğı ya zı lar ki tab şək lin də çap 
olu na caq. Vü sa lə Məm mə do va “Əsir 
dü şər gə si” la yi hə si nin ikin ci his sə si nə 
start ve rib. Gənc lər lə bağ lı bu sil si lə ni 
da vam et dir mə yi plan laş dı rı rıq. Çün ki 
bi zim bu na po ten sialı mız var, öl kə nin 
is te dad lı gənc lə ri “Ku lis”in ət ra fın da 
cəm lə şib. Əs lin də, “Ku lis” ya ra dı lan-
da hə dəf bu idi ki, say tın öz nəş riy ya tı, 
ki tab ev lə ri ol sun. Bu ra da im za gün lə ri 
ke çi ril sin, bəl kə, için də ba la ca bir ka fe 
də aç maq olar. İs tə ni lən la yi hə yə baş la-
maq olar, am ma bu la yi hə nin da vam lı 
ol ma sı və hə də fi  çox önəm li dir.

– Azər bay can mət buatın da iki 
ten den si ya mü şa hi də olu nur - rus 
ənə nə si nə, bir də türk mət buatı na 
me yil. Rus lar cə miy yə tə da ha in-
for ma tiv, in tel lek tual, türk lər isə 
de di yi niz ki mi, rəng li və əy lən cə li 
me dia təq dim edir. Siz bu böl gü də 
han sı tə rə fə üs tün lük ve rir si niz?

– Əl bətt  ə, rus me diası na. Bi zim me-
diamı zın tə mə li rus mət buatı üzə rin də 
qu ru lub. Heç çə kin mə dən de yi rəm ki, 
nə yax şı ki, be lə olub. Rus ənə nə sin də 
mət buatın mə lu mat lan dır ma və maarif-
lən dir mə funk si ya sı üs tün lük təş kil 
edir. Bu gün bi zim rus dil li oxu cu la rı mız 
hə lə də o ənə nə ilə ya şa yır lar. Azər bay-
can da fəaliy yət gös tə rən rus dil li me dia 
qu rum la rın da şou, yün gül xə bər lər lə 
iş lə yən sayt tap maq çə tin dir. Çün ki rus-
dil li oxu cu la rın al ter na ti vi rus mət buatı-
dır. Rus mət buatı isə cid di, araş dır ma və 
təh lil üzə rin də for ma laş mış me diadır. 
Azər bay can dil li me diada isə ana li tik, 
cid di ya zı la rın ol du ğu me dia qu ru mu-
nun uğur qa zan dı ğı nı gö rə bil məz si niz. 
Çün ki azər bay can dil li oxu cu üçün al ter-
na tiv me dia türk me diası dır. 

APA-da is tə ni lən la yi hə Di rek tor lar 
Şu ra sın da apa rı lan mü za ki rə lər dən 
son ra qə bul olu nur, iş lə ni lir. Mə sə lən, 
“Əsir dü şər gə si” la yi hə si ni mü za ki rə 
edən də, de dim ki, bu la yi hə türk me-
diasın da uzu nö mür lü ol maz dı. Türk-
lər Ça naq qa la ilə bağ lı ox şar la yi hə ni 
oxu maz dı lar. Bəl kə, bir-iki nü mu nə 
ge də bi lər di, am ma sil si lə hal al maz-
dı. De dim ki, bi zim mət buat rus mət-
buat ənə nə lə ri üzə rin də qu ru lub. Biz 
o qı zıl or ta nı ta pa ca ğıq. Ya zı la rı bir 
qə dər dra ma tik ləş dir dik, azər bay can-
lı oxu cu nun zöv qü nə uy ğun laş dır dıq.

 Mən is tə yər dim jur na lis ti ka mız da 
rus mət buat mək tə bin dən gö tü rü lən 
ənə nə lər it mə sin. “Ves ti.az”ı aç maq-
da məq səd də o ənə nə ni qo ru yub 
sax la maq idi. Azər bay can me diası-
nın hər iki si ni sin tez et mək im ka nı 
var. Oxu cu muz ge ne ti ka, məişət, tə-
fək kür eti ba ri lə türk, təh sil ge ne ti ka-
sı, oxu ənə nə lə ri ba xı mın da rus mət-
buat mək tə bi nə bağ lı dır. Hər iki si ni 
də sinx ron laş dı ra bil sək, oxu cu bu 
sin te zi qə bul edə cək. Bu nu nə qə dər 
ba ca rı rıq, bax bu, sual al tın da dır.

Leyla ƏLİYEVA

“Aydın yol” qəzetinin suallarını təcrübəli jurnalist,
“APA-Holdinq” MMC-nin prezidenti Vüsalə Mahirqızı ca vab lan dı rır

“Hər iki tə rə fi n mü na si bə-
ti ni öy rən mə dən, sa də cə, 
itt  i ham lar la do lu ya zı lar 
yaz maq jur na lis ti ka prin-

sip lə ri nə bi rin ci xə ya nət dir. İçin-
də ya lan, qey ri-də qiq in for ma si ya 
olan ya zı xə bər de yil, bu nun jan rı 
de di-qo du dur. Xə bər gə rək la ko-
nik, qə rəz siz ol sun, tə rəfl  ə rin fi k ri 
ilə bə ra bər dərc olun sun. Küt lə vi 
İn for ma si ya Va si tə lə ri haq qın-
da qa nu na görə rəs mi qu rum la rın 
mə lu mat la rı, press- re liz lər, rəs-
mi döv lət nü ma yən də lə ri nin, mə-
mur la rın açıq la ma sı qar şı tə rə fi n 
möv qe yi ol ma dan ve ri lə 
bi lər. An caq qar şı tə rəf də 
açıq la ma ver sə, ya yın la-
ma ğa ha zı rıq. ”

ada mın ta nın ma ğı, şöh rə ti onu da-
xi lən na ra hat et sin. Əs lin də, hər bir 
in san baş qa la rın dan fərq li hə yat ya-
şa maq is tə yir. Mən heç vaxt na ra-
zı lı ğı mı di lə gə tir mi rəm, çün ki bu 
mə nim kö nül lü və şəx si se çi mim dir. 
İs tə mir sən sə, al ter na tiv lər var. İs tə-
ni lən vaxt is te fa ve rə bi lər sən. Əgər 
sa bah ailə mə da ha çox vaxt ayır maq, 
ev dar qa dın ol maq is tə di yi mi de səm, 
çə tin ki, kim sə diz çö küb yal va ra-
caq, “get mə, get sən Azər bay can cə-
miy yə ti çox şey iti rər” de yə cək. Heç 
kim əvə zo lun maz de yil, heç ki min 
ge di şi ilə də cə miy yət bir şey itir mir. 
Dün ya nı da hi lər, öl kə ida rə çi li yin də 
mü hüm ro lu olan in san lar tərk edir. 
He sab et mi rəm ki, bu na gö rə ağ la-
ma ğa, sıt qa ma ğa də yər. Təəs süf ki, 
bi zim öl kə miz də müx tə lif pe şə lər 
üz rə ta nı nan, üz də olan xa nım la rın 
sa yı o qə dər də çox de yil. Bir da ha 
vur ğu la yı ram ki, bu, mə nim kö nül-
lü se çi mim dir. Mən özüm is tə mi şəm 
ki, is ti ra hət siz və bay ram sız iş lə yən 
bir sə nət se çim. İş za ma nı da heç bir 
yor ğun luq hiss et mi rəm. Jur na lis ti ka-
nı se vi rəm, otaq da tək olan da, da rı-
xan da da ya zı oxu yu ram, müx bir lik 
edir, əmək daş la rı mı za kö mək et mə-
yə ça lı şı ram. Gör dü yüm iş dən zövq 
alı ram və özü mü jur na lis ti ka dan ay rı 
tə səv vür et mi rəm. Qı sa sı şi ka yət edə 
bil mə rəm, bu hə ya tı özüm seç mi şəm.

– Bu ya xın lar da rəh bər lik et-
di yi niz qu rum da bə zi st ruk tur 
də yi şik lik lə ri ol du. Qa zanc gə-
tir mə yən sayt la rın fəaliy yə ti 
məh dud laş dı rıl dı. Siz cə, Azər-
bay can da mət buatın əsas gə lir 
mən bə yi ha ra dan, nə dən ol ma lı-
dır. Me dia han sı yol la özü nü ma-

– Bi rin ci növ bə də, əl bətt  ə, rek-
lam la zım dır. Ümu miy yət lə, is tə-
ni lən me dia qu ru mu nun müt ləq 
azad lı ğı onun iq ti sa di azad lı ğı na 
bağ lı dır. Təəs süf ki, bu gün Azər-

mir. Am ma biz rek lam la rı mı zın 
ol ma sı na, abu nə sis te mi nin güc-
lən di ril mə si nə ça lı şı rıq. Müasir 
me nec ment də gə lir gə tir mə yən, 
sı naq dan çıx ma yan la yi hə lə rin 
uzun müd dət da vam et mə si qə bu-
le dil məz dir. Bu na tə bii ya naş maq 
la zım dır. Biz əmək daş la rı mı zın 
bö yük ək sə riy yə ti nin ix ti sa rı na yol 
ver mə dik, la yi hə lə ri qo ru yub sax la-
dıq. Bi li rəm ki, Azər bay can da ədə-
biy yat və mə də niy yət la yi hə si hə lə 
uzun uzun il lər gə lir gə tir mə yə cək. 
An caq gə lir lə ya na şı, bi zim imi ci-

Me dianın iq ti sa di cə hət dən müs-
tə qil ol ma sı nın ye ga nə yo lu rek lam 
gə lir lə ri nin ar tı rıl ma sı dır. Bu ra da me-
diadan ası lı olan tə rəfl  ər də var, ası lı 
ol ma yan tə rəfl  ər də. Düz dür, möv cud 
rek lam ba za rı nın öz tə ləb lə ri var, am ma 
hər şe yi ba za rın üs tü nə at maq ol maz. 

zan lar elə yax şı ya zar dı lar. 
– Siz jur na list fəaliy yə ti nə 
qə zet də baş la mı sı nız. 
Bu gün bir çox la-
rı is rar la “ka ğız 
d ö v  r ü ” n ü n 
bit di yi ni de-
yir. Hal bu-
ki, Av ro pa-
da, qon şu 
Tür ki yə-
də qə zet-
lər mil-
yon lar la 
t i  r a j  l a 
n ə ş r 
olu nur. 
Ma raq-
lı dır, nə 
vaxt sa ka-
ğız mət-
b u a t  l a 
b a ğ  l ı 
la yi hə-
niz ola 
bi lər mi?

la nan is tə ni lən ya zı nı si lə bi lər si niz. Dün ya me diası ne cə ayaq da qal dı?

Dün ya mət buatı müasir dövr lə və onun 
tə ləb lə ri ilə ayaq laş dı. Adı nı çək di yi niz 
Tür ki yə də bir də nə də ol sun rəng siz qə-
zet yox dur. Qə zet lə rin qa lın lı ğı, az qa-
la, ki tab la ra ça tır. Mə sə lən, “Hür ri yət” 
qə ze ti göz lə mir ki, oxu cu 80 sə hi fə nin 
ha mı sı nı oxu ya caq. Də fə lər lə gör mü-
şəm ki, köşk dən qə zet alan oxu cu qə-
ze tin id man sə hi fə si ni ayı rıb, qa la nı nı 
elə ora da ca zi bil qa bı na atıb. İn di ey ni 
təh lü kə bi zim in ter net me diası nı da 
göz lə yir. Əgər biz in for ma si ya tex no lo-

gi ya la rı sa hə sin də olan ye ni lik lə ri öz 
me diamız da tət biq et mə sək, on layn 

me diamız da ge ri qa la caq. Özüm 
də əmək daş la rı mız da də fə lər lə 

nü fuz lu me dia qu rum la rı nın 
işi ilə ya xın dan ta nış ol-

mu şuq, bey nəl xalq se mi-
nar lar da iş ti rak et mi şik. 
Ora da apa rı lan mü za-

ki rə lə ri, iş lə nən la yi hə-
lə ri gö rən də təəc cüb-
lən mə mək müm kün 
de yil. Azər bay can 
me diası isə qur du-

yan da isə bu ti raj 
sü rət lə aşa ğı düş mə-
yə baş la yır. On layn 
me diada təh lü kə 
həm də on dan iba-
rət dir ki, in ter net sər-
həd siz bir mə kan dır, 

əgər in sa nın in ter ne-
tə çı xı şı var sa, Ru si ya 
Tür ki yə və trans mil li 
me dia da ona ya-
xın və əl ça tan dır.

“Aydın yol” qəzetinin suallarını təcrübəli jurnalist,
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adam var. Əgər in san is tə sə, hər şe yə 

da hə dəf bu idi ki, say tın öz nəş riy ya tı, 
ki tab ev lə ri ol sun. Bu ra da im za gün lə ri 
ke çi ril sin, bəl kə, için də ba la ca bir ka fe 
də aç maq olar. İs tə ni lən la yi hə yə baş la-
maq olar, am ma bu la yi hə nin da vam lı 
ol ma sı və hə də fi  çox önəm li dir.

– Azər bay can mət buatın da iki 
ten den si ya mü şa hi də olu nur - rus 
ənə nə si nə, bir də türk mət buatı na 
me yil. Rus lar cə miy yə tə da ha in-
for ma tiv, in tel lek tual, türk lər isə 
de di yi niz ki mi, rəng li və əy lən cə li 
me dia təq dim edir. Siz bu böl gü də 
han sı tə rə fə üs tün lük ve rir si niz?

– Əl bətt  ə, rus me diası na. Bi zim me-
diamı zın tə mə li rus mət buatı üzə rin də “Aydın yol” qəzetinin suallarını təcrübəli jurnalist,“Aydın yol” qəzetinin suallarını təcrübəli jurnalist,

“Şikayət edə bilmərəm,
 bu həyatı özüm seçmişəm”
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Zeynəddin Əl-Cur ca ni

(Əv və li ötən sa yı mız da)
Tünd mə zac in san lar da dı və qo-

xu su zəif olan şə rab iç mə li dir lər, 
la kin bu şə rab mə də də gec həzm 
olu nur.

Rey han şə ra bı ətir li olur. De yi-
lə nə gö rə, be lə şə rab təng nə fəs li yi 
olan in san la ra, da ha uy ğun dur.

Kəs kin qo xu lu şə rab be yi nə zə-
rər li dir, xılt la rı ar tı rır.

Şi rin şə rab bə də ni kö kəl dir, sə si 
açır, la kin qə biz lik ya ra dır, qi da-
nın həz mi ni ge cik di rir, qa ra ci yər 
və da la ğa zi yan dır.

Acı şə rab tez nü fuz edir, qə biz li yi 
ara dan qal dı rır, xılt la rı yum şal dır.

Du ru şə rab tez nü fuz edə rək, 
da mar la ra və be yi nə ça tır və tez 
məst edir, si dik qo vu cu dur.

Qa tı şə rab lar onun ək si ni təş kil 
edir.

Ye tiş miş və qıc qır ma mış şə rab 
şad lan dı rır və tez məst edir, se vinc 
his si gə ti rir və qa nı tə miz lə yir.

La kin ağız da xo şa gəl məz qo xu 
ya ra dır, be yin rü tu bə ti ni ar tı rır.

Acı, qıc qır mış şə rab da ha tə sir li-
dir, se vinc his si ni dər hal ya rat mır 
və da ha çox kefl  i lik gə ti rir.

Ye tiş mə miş şə rab və şi rin qıc qır-
mış şə rab si dik ki sə sin də daş və 
qum əmə lə gəl mə si nə sə bəb olar, 
hətt  a şi şin ya ran ma sı na da tə kan 
ve rə bi lər.

Mö vüc şə ra bı nın hə ra rə ti, rü tu-
bə ti və qi da lı lı ğı üzüm şə ra bın dan 
az dır. Köp ya ra dır, so yuq və qu ru 
mə zac lı in san la ra zi yan dır.

Da rı və dü yü dən ha zır lan mış 
iç ki lər fay da lı dır. Be lə ki, o yal nız 
sər xoş edir.

Köh nə şə rab güc lü tə si rə ma lik dir.
Tam ye tiş miş şə rab qa ra ci yə rə 

zi yan dır, is hal  ya ra da bi lər. 
Şə rab is ti lik gə ti rər sə, qo ra, rə vənd 

kö kü, bun dan baş qa, no ğul, nar və 
turş sit ron təam et mək la zım dır.

Əgər şə rab qə biz lik ya ra dar sa, 
bu na qar şı mi xək, hey va və nar dan 
is ti fa də mü na sib dir.

Şə rab içən za man ara da, yu xa rı-
da gös tə ri lən hər iki hal da, so yuq 
su iç mək məs lə hət dir ki, şə ra bın 
tə si ri be yin dən dəf olun sun.

Mə də si zəif olan in san lar no ğul, 
kö mür hə bi və turş hey va ye mə li-
dir lər ki, mə də so yu sun.

Şə rab içər kən qu san in san lar no-
ğul, zi rə və duz dan is ti fa də et mə li-
dir lər. Bun dan əla və, püs tə qa bı ğı-
nı ağız da sax la ma lı dır lar.

Ac qa rı na şə rab iç mək be yi nə və 
si nir lə rə zi yan dır, zeh ni küt ləş di-
rir, qı col ma ya ra dır.

Şə rab daim sər xoş olan in san la-
rın mə za cı nı po zur, be yin və qa ra-
ci yə ri ni sı ra dan çı xa rır, əsəb xəs tə-
lik lə ri nə, ifl  ic və ürək tu tul ma sı na 
sə bəb olur.

Həd di-bu lu ğa çat ma mış uşaq la-
ra tünd şə rab zi yan dır, tə bii hə ra-
rə ti po zur.

Kefl  i və ziy yət dən tez çıx maq 
üçün üç pi ya lə sir kə iç mək, ka fi r və 
sən dəl qox la maq, qı zıl gül ya ğı ilə 
sir kə ni ba şa çək mək məs lə hət dir.

Müəy yən or qan la ra əks tə si rin 
qar şı sı nın alın ma sı üçün kə tan to-
xu mu və man dar qo ra kö kü nün 
qa bı ğı nı su ya qa tıb şə rab la iç mək 
məs lə hət dir.

Çox lu şə rab içib gec məst ol maq 
is tə yən şəxs lər tünd mə zac ol sa lar, ağ 
üzü mün şi rə si, turş na rın şi rə si- hər 
iki sin dən 2 dir həm ol maq la və 5 dir-
həm sir kə ni qa tıb, bir un si ya (1 uns. = 
29,86 qr.) həc min də iç mə li dir lər.

Əgər so yuq mə zac ol sa lar, sə-
də fo tu, qan qal, zi rə və du zu ey ni 
həcm də dö yüb, su ya qa tıb is ti fa də 
et mə li dir lər.

Bir saat dan bir ağı zı bu qa rı şıq la 
ya xa la maq xoş qo xu əmə lə gə ti rir.

Sək ki zin ci bab yat maq və 
oyaq qal maq qay da la rı 

haqqın da dır
Yat maq üçün yax şı vaxt qi da nın 

mə də ağ zın dan ke çib mə də nin içi nə 
da xil ol duq dan son ra kı za man dır.

Ac qa rı na yat maq zi yan dır, in sa-
nı zəifl  ə dir və arıq la dır.

Gün düz yu xu su, xü su si lə qış da, 
rü tu bət li xəs tə lik lə rə və so yuq dəy-
mə yə sə bəb olur. Bun dan baş qa üz 
rən gi ni kor la yır, bə də ni zəifl  ə dir, 
süst lük gə ti rir, şəh vət his si ni azal-
dır.

Gün düz  yu xu su na adət et miş 
in san lar  təd ri cən bu vər diş dən çə-
kin mə li dir lər.

Gün düz yu xu su ge cə yu xu su nu 
əvəz et mir.

Yu xu la yan in san əv vəl sağ tə rə fi  
üs tün də uzan ma lı dır ki, qi da mə-
də nin için də qə rar tut sun. Son ra 
sol tə rə fə çev ril mək la zım dır ki, 
qa ra ci yə rə ağır lıq düş mə sin.

Qar nı yun şey lə sa rı yıb, is ti sax la-
maq va cib dir ki, hə ra rət ora da cəm-
ləş sin və həzm yax şı get sin.

Ar xa sı üs tə yat maq si nir lə rə zə rər-
dir. So yuq dəy mə, və rəm, bel ağ rı sı, 
qa ra bas ma və ürək get mə ki mi xəs tə-
lik lə rin ya ran ma sı na sə bəb ola bi lər.

Ge cə yat maz dan əv vəl çə tin 
həzm olu nan təam la rı və şə rab la-
rı qə bul et məz lər, çün ki bu, in sa nı 
qüv vət dən sa lar.

Sə hər yat maq zi yan dır, çün ki ge cə qi-
da həzm olu nur və mə də boş qa lır, be lə 
ki, ac adam çə tin ki, yu xu la ya bi lə.

Uzaq dan gə lən su şı rıl tı sı, də yir-
man sə si sa kit lik və yu xu gə ti rir.

Çə tin lik lə yu xu la yan in san  da-
nış ma ma lı dır, bir az yu xu gə ti rən 
dər man içib, göz lə ri ni yu mub, yo-
ru la na qə dər uzan ma lı dır.

Bə zi in san lar yu xu ya get mək üçün 
yo ru la na qə dər da nı şır və ya ki tab 
oxu yur lar. Son ra on lar du rub, çı ra ğı  
ke çi rə rək dər hal yat ma lı dır lar ki, yı ğı-
lan tə bii hə ra rət xa ric ol ma sın.

İn san hə rə kət  et dik də, onun tə-
bii hə ra rə ti yük sə lir. Hə rə kət siz 
qal dıq da isə, bu nun ək si baş ve rir. 
Bu na gö rə də, tə bii hə ra rət xa ric-
dən qo ru nub sax la nıl ma lı dır.

Bu nu da bil mək la zım dır ki, fəal 
hə rə kət tə bii hə ra rə ti da ha ar tıq 
güc lən di rir və gün ər zin də bə dən-
də yı ğı lan qa lıq la rın həl li nə və if-
raz olun ma sı na kö mək edir.

Hə min hə rə kə tin ən yax şı za ma-
nı ba ğır sa ğın qa lıq lar dan boş olan 
vax tı dır.

Hə rə kət dən ön cə bə də ni əv vəl 
ya vaş, son ra isə da ha bərk ovuş-
dur maq la zım dır.

Be lə fəal hə rə kət qa lıq la rın bə dən-
dən if raz olun ma sı na sə bəb olar.

Həm çi nin, bu hə rə kə tin qə də-
rin dən ar tıq ol ma sı za ma nı əsəb lər 
gə ri lir, nə fəs tən gi yir.

Düz gün bə dən hə rə kə ti nin 
müd də ti üz rən gi qı za ra na və bə-
də nə qı zış ma gə lə nə qə dər dir.

İn san yo ru lub tər lə yən də hə rə-
kə ti da yan dır ma lı dır.

Ac qa rı na fəal hə rə kət et mək zi-
yan dır.

Həd din dən çox fəal hə rə kə tin 
tö rət di yi fə sad lar  üç cür dür:  ya ra-
lar, və tə rin zə də lən mə si və şiş lər.

Ya ra nın əla mə ti du ru ma ye nin 
möv cud lu ğu dur və ona to xu nan-
da bu bəl li olur.

Bə də ni isi dən güc lü hə ra rət əl-
dən ke çə rək, də ri üs tü nə ya yı lır.

Ya ra dan axan ma ye çox du ru olar sa, 
so yuq, bərk ma ye olan da hə ra rət li olar: 
əla cı su da otur maq, ya ra ya ço ban yas tı-
ğı, şü yüd və gül xət mi ya ğı çək mək, 
ha mam da yu yun maq və ab qo ra ilə 
cü cə, biş miş ət, is pa naq lı böy rək və 
maş ki mi lə tif təam lar ye mək dir.

Bə də nin də ağır lıq və hə ra rət his si 
edən in san hə rə kət et dik cə, da mar-
la rın da və oy naq la rın da ağ rı baş qal-
dı rır ki, bu nun da sə bə bi əzə lə lər də 
yı ğıl mış qa lıq lar dır: əla cı ki çik ho-
vuz və ha mam da yu yun maq, ya ra ya 
mü na sib olan yağ la rı çək mək dir.

Yu xa rı da sa da la nan hal lar fəal 
hə rə kət et mə dən be lə baş ve rər sə, 
bə də ni qa lıq lar dan tə miz lə mək lə 
xəs tə nin və ziy yə ti yün gül ləş məz.

Baş qa bir fə sad on dan iba rət dir ki, is-
ti lik in sa nın da mar la rın da və əzə lə lə rin-
də qə rar la şar, hə min na hi yə də şiş kin lik 
ya ra nar və əl vur duq da ağ rı ve rər.

Bu xəs tə li yin sə bə bi zə də lən mə-
nin ya ran ma sə bə bi ilə ey ni dir.

La kin bə də ni tə miz lə mək lə və qi-
da nı azalt maq la bə dən də ki bu növ 
ağ rı lar ke çib ge dir.

So yuq iç ki lər hə ra rə ti aşa ğı sa lır.
Əzə lə ağ rı la rı nı hə min na hi yə lə-

rə yağ çək mək lə və bə də ni is ti sax-
la maq la dəf edir lər. 

Yor ğun luq nə ti cə sin də bə də nin 
qu ru ma sı da is ti ra hə tə və yu xu la-
ma ğa eh ti yac ya ra dır.

Həd siz tər lə mək lə mü şa yiət olu nan 
ağır iş, is ti ha va da sə fər et mək və iş 
gör mək, az ye mək nə ti cə sin də əmə lə 
gə lən zəifl  ik bə də nin qu ru ma sı na sə-
bəb olur. Əla cı ha mam da və ho vuz da 
yu yun maq, bə də nə yağ lar çək mək, 
keş kab (qu rut və ar pa to xu mun dan 
ha zır lan mış şor ba), ba dam ya ğı, şə-
kər, ba ğa yar pa ğı su yu, qu zu əti və cü-
cə əti ki mi təam lar ye mək dir.

Doq qu zun cu bab hə rə kət 
və hə rə kət siz lik qay da la rı 

haqqın da dır
Bu nu bil mək la zım dır ki, düz gün 

bə dən qu ru lu şu olan in san lar, ey ni za-
man da  bə dən qu ru lu şu qü sur lu olan 
in san lar – kök və arıq adam lar , ümu-
mi zəifl  i yi olan lar və ya dil əzə lə lə ri zəif 
olan adam lar, da nı şan za man “sin” 
hər fi  əvə zi nə “sa” tə ləff  üz edən lər, bə-
də nin də qa nı di gər ma ye lər dən çox 
olan in san lar is ti ay lar da  Bö yük və Ki-
çik Kö pək bür cü nün gö rün mə sin dən 
20 gün əv vəl və 20 gün son ra iş lət mə 
dər ma nı qə bul et mə mə li, elə cə də qa-
nal ma və hə ca mət et dir mə mə li dir lər.

Əgər zə ru rət ya ra nar sa, müəy yən 
şərt lə rə əməl et mək lə eh ti yat lı su rət-
də bu əmə liy yat la rı ic ra et mək olar.

Yu xa rı da sa da la nan əla mət lə rə  
ma lik olan in san la ra, xü su si lə də ye ni-
cə doğ muş qa dın la ra is ti ay lar da ci ma 
ilə məş ğul ol maq məs lə hət gö rül mür.

Əh val-ru hiy yə si həd siz xoş olan 
və ya də rin kə dər his si ke çi rən lər 
iyul ayın dan eti ba rən dər man qə-
bul et mə mə li dir lər.

İş lət mə dər ma nı na adət et mək məs-
lə hət gö rül mür, çün ki bə də ni zəifl  ə dir. 
Be lə dər ma na eh ti ya cı olan şəxs lə rə tə-
bib lər qi da qə bu lu nu azalt ma ğa və ya 
lə tif qi da lar ye mə yi məs lə hət gö rür lər.  
Əgər bun la rın heç bi ri kö mək et məz sə,  
az-az dər man qə bu lu məq bul sa yı lır.

Qu ru mə zac lı in san lar da  yum-
şaq (tər ki bi güc lü ol ma yan) iş lət mə 
dər ma nı qə bul et dik dən son ra da ha 
çox is hal olur.

İş lət mə dər ma nın dan ön cə bə də-
ni bu na ha zır la maq la zım dır ki, ona 
hər han sı bir zə rər ver mə sin. 

Be lə ki, iş lət mə dər ma nı na  eh-
ti ya cı olan in san lar  bir ne çə gün 
əv vəl mə də ni zəifl  ə dən qi da lar ye-
mə li, müm kün  qə dər  baş qa dər-
man lar qə bul et mə mə li, qız dır ma sı 
olan təq dir də onu tən zim lə mə li və 
bə dən də ki xılt lar ye tiş dik dən son ra 
hə min dər ma nı qə bul  et mə li dir lər.

Ye di yi qi da həzm olun duq dan son-
ra iş lət mə dər ma nı nı qə bul et mək olar. 
Kəs kin ac lıq hiss edən za man be lə dər-
ma nı iç mək məs lə hət gö rül mür.

İş lət mə dər ma nı çox şi rin ol ma ma-
lı dır ki, mə də onu qi da əvə zi ki mi qə-
bul et mə sin və asan həzm olun sun.

İş lət mə dər ma nın dan  son ra yu-
xu la maq məs lə hət de yil.

Güc lü tər kib li iş lət mə dər ma nı-
nın qə bu lun dan son ra dər hal uzan-
maq la zım 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)

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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Ş.Sadiqin tərcüməsi 
(“Ədəbiyyat və incəsənət”,

10 yanvar, 1959)

Yenə hər yanda sükut, Qafqazın üstündə duman,
Yenə qarşımdan Araqva şığıyıb keçmədədir.
Gözəlim, qəmlərə batsam da mənə xeyli asan,
Çünki dərdim gül üzündən suyunu içmədədir.
 
Hər şeyin baisi sənsən, kədərim başqa deyil,
Heç nə səndən savayı narahat etmir məni, bil.
Yenidən qəlbim uçur, güllər açır hər diləyim,
Sevirəm, sevməməyi əsla bacarmır ürəyim.

Eyvaz Borçalının tərcüməsi
(A.S.Puşkin. Şeirlər, poemalar, povestlər. 
Dünya ədəbiyyatı kitabxanası, Bakı, 1987)

Mən Sizi sevirdim: eh, kim bilir, kim
Bəlkə də sönməyib hələ o eşqim.
Sizə qəm yetirmək istəməyib mən,
Eşqimdən əl üzdüm daha bu gündən.
 
Mən Sizi sevirdim: ümidsiz, həzin,
Qısqana-qısqana, həm ürkək-ürkək;
Mən Sizi sevirdim: allah eləsin,
Sizi bir özgəsi sevsin mənim tək!

Ə.Tələtin tərcüməsi
(A.S.Puşkin. Seçilmiş əsərləri,

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı-1988)

Gürcüstanın təpələri üstə qonmuş zülmət, duman,
Qarşımda, bax, Araqva da axıb gedir dayanmadan.
Həm dərdliyəm, həm də xoşhal; necə xoşdur bu möhnətim,
Səninkidir yalnız inan, səninkidir bu həsrətim...
 
Bu dərdimi, kədərimi, inan, heç şey, inan heç kəs
Sən gözümün qarşısında duran zaman poza bilməz.
Könlüm yenə yanır, sevir... Sözlərimə bir qulaq as:
Onunçun ki, mənim qəlbim sevməməyi heç bacarmaz!

Nigar Rəfi bəylinin tərcüməsi
(A.S.Puşkin. Seçilmiş əsərləri, 3 cilddə. 

Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı,1988)

Mən sizi sevirdim: bəlkə məhəbbət
Tamam sönməmişdir könlümdə hələ,
Qoy eşqim verməsin sizə əziyyət,
Kədərli olmayın bircə an belə.
 
Ümidsiz sevirdim sizi sakitcə,
Didirdi ruhumu qısqanclıq, təlaş.
Mən sizi sevirdim səmimi, incə,
Beləcə sevəydi başqası da kaş.

İsaxan İsaxanlının tərcüməsi 
(“Bizim lider” qəzeti,
4 sentyabr 2009-cu il)

Gürcüstan təpələri itib dumanda, çəndə
Qarşımda Araqva axır şırhaşır.
Boğsa da kədər məni, bir sevinc var içimdə,
Xəyalım səninlə hey pıçıldaşır.
 
Təkcə sənə bağlıdır inan varlığım mənim,
Sənsiz bir an könlüm açılmaz, gülməz
Yenə də eşq oduyla alışır bax ürəyim,
Çünki o, sevməsə yaşaya bilməz.

İsaxan İsaxanlının tərcüməsi 
(“Bizim lider” qəzeti,
4 sentyabr 2009-cu il)

Vurulmuşdum mən sizə, bəlkə də o məhəbbət,
Sönməyibdir hələ də, ürəyimdə közü var.
Bundan sonra verməsin sizə əzab-əziyyət,
Daha üzməsin sizi, eşqim ey nazlı nigar.
 
Vurulmuşdum mən sizə uşaq kimi, ümidsiz, 
Bəzən  bir qısqanclıqla, bəzən də əsə-əsə.
Vurulmuşdum mən sizə dəli kimi, çarəsiz,
Arzumdur qismət olun, sizi sevən bir kəsə.

Aleksandr Puşkinin “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan dağlarında”
şeirlərinin Azərbaycan dilinə altı tərcüməsi

Aleksandr Puşkinin “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan dağlarında”Aleksandr Puşkinin “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan dağlarında”Aleksandr Puşkinin “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan dağlarında”Aleksandr Puşkinin “Mən sizi sevirdim” və “Gürcüstan dağlarında”

Àëåêñàíäð Ïóøêèí
Я вас любил

Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
 
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

На холмах 
Грузии

На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
 
Тобой, одной тобой... Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит - оттого, 
Что не любить оно не может.



Layem O Flaerti
(İRLANDİYA)

Kil mil lik bən di nin üs-
tün də ar xa sı də ni zə, 
yö nü kən də və kənd 
üzə rin dən boy la nan 

gü nə şə sa rı üç qo ca otur muş-
du. Də niz dən əsən xə fi f meh 
yo sun la rın şor qo xu su nu ət-
ra fa ya yır dı. Qar şı da ağa ran 
ba la ca kənd baş dan-ba şa sü-
ku nət için də idi: dax ma la rın 
ba ca sın dan tən bəl-tən bəl gö yə 
qal xan ma vi tüs tü bu rum la-
rın dan baş qa hə rə kət edən bir 
şey gö zə dəy mir di. 

Ağ zı bərk söh bə tə qı zış mış 
qo ca lar ca van lıq da ov la dıq la-
rı han sı sa zır pı ba lıq dan da-
nı şır dı lar. Qə fi l dən qu laq la-
rı na yel kən sə si gəl di və ge ri 
qan rı lıb ba la ca bir gə mi nin 
üz dü yü nü gör dü lər. Gə mi yə 
ta ma şa et mək çün üçü də cəld 
aya ğa qal xıb, bən din lap qı ra-
ğı na ya xın laş dı. Ara la rın da ən 
çe vi yi – Pat si Kon roy kən di ri 
qa pıb bir göz qır pı mın da gə-
mi ni ci lov la dı və çə kib sa hi lə 
bağ la dı, son ra kə nar da da-
ya nıb gə mi də ki lə ri ma raq la 
göz lə yən o bi ri yol daş la rı-
nın ya nı na gəl di. 

- Ən ti qə gə mi dir ha, - 
sağ qıç dan ax sa yan və 
sağ qu la ğı nın ar dın da 
yum ru şiş olan Bra yen 
Men yon dil lən di. Son-
ra da lı nı qa şı ya-qa şı ya 
əla və elə di: - Eh, bu 
cür gə mi yə sa hib ol-
maq üçün gə rək ada-
mın bir ətək pu lu ola. 
Bir ba xın, gö rün mis 
ne cə pa rıl da yır! Dö şə-
mə də ki xa lı ya nə de-
yir siz, hə?

- Ba lıq ovun dan öt rü 
mən onu elə alar dım ki! 
- Mik Fi ni iri, qır mı zı bur-
nu nu çə kib köks ötür dü. 

Mik Fi ni nin il ti hab dan qı-
raq la rı qı zar mış göy göz lə ri 
gah hə də qə sin dən çı xa caq mış 
ki mi gə ri lir, gah da bə bək lə ri-
nin də rin li yin də giz lə nir di. O, 
ayaq la rı nı gen qo yub çə li yi nin 
sa pın dan ikiəl li ya pış mış dı və 
göz lə ri ni gə mi dən çə kə bil-
mir di. 

Bir qə dər ara lı da da yan mış 
Pat si Kon roy isə heç bir söz 
de mə di. Ya şı nın yet miş iki ni 
haq la ma sı na bax ma ya raq o, 
qıv raq və qa mət cə şax dı, an-
caq diş siz çə nə si və sa rım tıl 
xır da qı rış la rıy la qə dim əl yaz-
ma la rı nı xa tır la dan sol ğun si-
fə ti Pat si yə mə zə li bir gör kəm 
ve rir di. Pat si Kon ro yun ağ 
pır pız qaş la rı var dı və in di bu 
qaş la rın al tın da giz lən miş xır-
da göz lər nə sə çır pış dır maq 

niy yə ti ilə gə mi ni bic-bic araş-
dır maq da idi. 

- Bu ya xın lıq da bir meh man-
xa na var mı? - gö yər tə də da-
yan mış qır mı zı si fət ki şi la qeyd 
səs lə so ruş du. 

Qo ca lar bir ağız dan ca vab 
ver di lər.

- Bəl kə dü şüb bir şey içək, 
Tott  i? - qır mı zı si fət ki şi ya nın-
da kı adam dan so ruş du.

- Nə de yi rəm 
ki...

Qır mı zı si fət ki şi də mir 
pil lə kən lə bən də qal xar kən, 
ne cə ol du sa, ci bin dən me tal 
şil linq sü rü şüb, gö yər tə də ki 
yo ğun kən dir bür mə yi nin üs-
tü nə düş dü. Elə səs siz cə düş-
dü ki, qır mı zı si fət ki şi heç nə 
hiss elə mə di və dos tuy la bir-
gə bən də qalx dı. Qo ca lar isə, 
ək si nə, bu nu gör dü lər, an caq 
çın qır la rı çıx ma dı. İn di on-

lar pu la gö zal tı nə zər sa lır, 
tez də üz lə ri ni çe vi rib baş qa 
tə rə fə ba xır dı lar; bu hə rə-
kət kol luq da ev dov şa nı gör-
dük də aya ğı nın bi ri ni aza cıq 
qal dı ra raq du ru xub qa lan və 
nə zə ri ni tam baş qa səm tə yö-
nəlt sə də, öz ovu nu bir an lıq 
da göz dən qoy ma yan ov tu-
la sı nın dav ra nı şı nı xa tır la dır-
dı. 

Qo ca lar dan hər bi ri yax şı bi-
lir di ki, o bi ri iki si nin də pul dan 
xə bə ri var, di gəl, ümi di ni üz mə-
yib su sur, gü man edir di ki, bəl kə 
də elə de yil. Hər bi ri yax şı ba şa 
dü şür dü ki, pil lə kən lə gö yər tə yə 
enib pu lu gö tür mək, son ra da tə-
zə dən bən din üzə ri nə qalx maq 
müş kül mə sə lə dir, çün ki ka yut-

da kim sə var dı; təq ri bən hər üç 
sa ni yə dən bir onun ağ fu raj ka sı 
ka yu tun açıq qa pı sın da gö rü-
nür, içə ri dən qab-qa caq sə si eşi-
di lir di. Şil linq isə qa pı dan vur-
tut iki cə fut ara lı da idi!

Pat si Kon roy is tis na ol maq la, 
o bi ri qo ca la rın pil lə kən lə aşa ğı 
dü şüb-qal xa sı hal la rı yox du. Bir 
mə sə lə də var dı: yax şı bi lir di lər 
ki, lap ka yut da heç kəs ol ma ya, 

on lar dan han sı 
bi ri sə aşa ğı en mək 

iq ti da rın da ola – ye nə də 
fər qi yox du, çün ki pu lu ələ ke-
çir mə yə di gər lə ri müt ləq ma ne 
ola caq dı: özü nə qis mət ol ma ya-
ca ğı təq dir də heç bi ri is tə məz di 
ki, pul o bi ri nə qis mət ol sun. Şil-
linq isə qə ri bə bir ca zi bə ilə pa-
rıl da maq da idi; be lə ki, qo ca lar 
pu lun iki fut lu ğun da kı hər şe-
yi ürək çır pın tı sıy la dö nə-dö nə 
göz dən ke çi rir di lər. 

On lar çə ki şən adam la rın hay-
kü yü nü xa tır la dan bir sü kut la 
ba xı şır dı lar. Mik Fi ni nin fı sıl tı sı 
onun niy yə ti ni di gər iki qo ca ya 
elə ay dın çat dı rır dı ki, hətt  a özü 
is tə səy di be lə, hə min fi k ri be lə-
cə mü fəs səl şərh edə bil məz di. 
Bra yen Men yon ovuc la rı nı hə-
yə can la ovuş dur maq da da vam 
edir di, o bi ri qo ca lar isə bu za-
man onun ta ma hı nın sə si ni eşi-
dir və ürək lə rin də bu ta ma ha 
lə nət oxu yur du lar. Tək cə Pat si 
Kon roy ki ri miş cə da yan mış dı, 
an caq bu sü kut di gər iki si nin 
bey ni ni qı cıq lan dı rır dı, çün ki 
Pat si nin hiy lə gər ba xış la rın da 
nə giz lən di yin dən on lar tam xə-
bər siz idi lər. 

Gü nəş yan dı rıb-yax ma ğın-
da idi, də ni zin şor qo xu su isə 
ürə yə əsl yan ğı gə ti rir di. Qo-
ca la rın bey nin də mə na sı nı hə-
lə heç öz lə ri nin də yax şı dərk 
edə bil mə dik lə ri bir fi  kir ya-
nıb-sö nür dü: yol daş la rı nı ne cə 
yox elə sin! 

Be lə cə, düz üç də qi qə ötüb-
keç di. Gə mi sa hib kar la rı hə lə 
qa yıt ma mış dı, Bra yen Men-
yon la Mik Fi ni isə hik kə lə rin-
dən əsim-əsim əsir di lər. Bir dən 
Pat si Kon roy əyi lib yer dən bir 
çın qıl gö tür dü və onu gö yər tə-
yə tul la dı. Qo ca lar çın qı lı sax la-
maq üçün çə lik lə riy lə qey ri-ira-
di bir hə rə kət et di lər: mə na sız, 
dü şün cə siz bir hə rə kət. Son ra 
da çaş qın ca sı na du rub göz lə ri-
ni döy mə yə baş la dı lar. 

- Ey, kim var or da? - Pat si 
Kon roy əl lə ri ni bo ru ki mi 
ağ zı na tu tub bərk dən çı-
ğır dı.

Qa ra qa baq bir adam 
ka yut dan ba yı ra çı xıb 
üzü nü tur şut du:

- Si zə kim la zım dı 
ki?

- Üzr is tə yi rəm, cə-
nab, zəh mət çə kib o 
pu lu mə nə at maz sı-
nız? Əlim dən sü rü-
şüb düş dü. 

Qa ra qa baq ki şi şil lin-
qi qal dı rıb nə sə mı zıl-
da ya-mı zıl da ya yu xa rı 

tul la dı. Pat si bir əli ilə 
pa pa ğın dan ya pı şıb, pu-

lu gö tür mək üçün ye rə 
əyil di. O bi ri qo ca lar təəc-

cüb dən elə qu ru muş du lar 
ki, hətt  a pu lun üs tü nə atıl ma-

ğa cəhd də gös tər mə di lər. On lar 
Pat si nin şil lin qə tü pü rüb şəst lə 
ne cə ci bi nə qoy du ğu nu və bur-
nu nu çə kə-çə kə bən din üs tüy lə 
nə tə hər ara la nıb get di yi ni gör-
dü lər; Pat si po lis men ki mi lov-
ğa bir tə kəb bür lə ye ri yir di. 

Son ra qo ca lar bir-bi ri nə bax-
dı lar; qə zəb dən hər iki si nin 
üzü ta nın maz də rə cə də də yiş-
miş di. Və on lar əl ağac la rı nı 
yu xa rı qal dı rıb bir-bi ri ni qı-
na ya-qı na ya don qul dan ma ğa 
baş la dı lar:

- Ay əfəl, sən ni yə onu tu tub 
sax la ma dın? 

- Sən ni yə onu tu tub sax la-
ma dın, ay qo ca sar saq?

Tərcümə edən:
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nı şır dı lar. Qə fi l dən qu laq la-
rı na yel kən sə si gəl di və ge ri 
qan rı lıb ba la ca bir gə mi nin 
üz dü yü nü gör dü lər. Gə mi yə 
ta ma şa et mək çün üçü də cəld 
aya ğa qal xıb, bən din lap qı ra-
ğı na ya xın laş dı. Ara la rın da ən 
çe vi yi – Pat si Kon roy kən di ri 
qa pıb bir göz qır pı mın da gə-
mi ni ci lov la dı və çə kib sa hi lə 
bağ la dı, son ra kə nar da da-
ya nıb gə mi də ki lə ri ma raq la 
göz lə yən o bi ri yol daş la rı-

- Ən ti qə gə mi dir ha, - 
sağ qıç dan ax sa yan və 
sağ qu la ğı nın ar dın da 
yum ru şiş olan Bra yen 

- Ba lıq ovun dan öt rü 
mən onu elə alar dım ki! 
- Mik Fi ni iri, qır mı zı bur-
nu nu çə kib köks ötür dü. 

Mik Fi ni nin il ti hab dan qı-
raq la rı qı zar mış göy göz lə ri 
gah hə də qə sin dən çı xa caq mış 
ki mi gə ri lir, gah da bə bək lə ri-
nin də rin li yin də giz lə nir di. O, 
ayaq la rı nı gen qo yub çə li yi nin 
sa pın dan ikiəl li ya pış mış dı və 
göz lə ri ni gə mi dən çə kə bil-

Bir qə dər ara lı da da yan mış 
Pat si Kon roy isə heç bir söz 
de mə di. Ya şı nın yet miş iki ni 

- Nə de yi rəm 
ki...

Qır mı zı si fət ki şi də mir 

on lar dan han sı 
bi ri sə aşa ğı en mək 

iq ti da rın da ola – ye nə də 

qa yıt ma mış dı, Bra yen Men-
yon la Mik Fi ni isə hik kə lə rin-
dən əsim-əsim əsir di lər. Bir dən 
Pat si Kon roy əyi lib yer dən bir 
çın qıl gö tür dü və onu gö yər tə-
yə tul la dı. Qo ca lar çın qı lı sax la-
maq üçün çə lik lə riy lə qey ri-ira-
di bir hə rə kət et di lər: mə na sız, 
dü şün cə siz bir hə rə kət. Son ra 
da çaş qın ca sı na du rub göz lə ri-
ni döy mə yə baş la dı lar. 

- Ey, kim var or da? - Pat si 
Kon roy əl lə ri ni bo ru ki mi 
ağ zı na tu tub bərk dən çı-
ğır dı.

ka yut dan ba yı ra çı xıb 
üzü nü tur şut du:

tul la dı. Pat si bir əli ilə 
pa pa ğın dan ya pı şıb, pu-

lu gö tür mək üçün ye rə 
əyil di. O bi ri qo ca lar təəc-

cüb dən elə qu ru muş du lar 
ki, hətt  a pu lun üs tü nə atıl ma-

ğa cəhd də gös tər mə di lər. On lar 
Pat si nin şil lin qə tü pü rüb şəst lə 
ne cə ci bi nə qoy du ğu nu və bur-
nu nu çə kə-çə kə bən din üs tüy lə 
nə tə hər ara la nıb get di yi ni gör-
dü lər; Pat si po lis men ki mi lov-
ğa bir tə kəb bür lə ye ri yir di. 

Son ra qo ca lar bir-bi ri nə bax-
dı lar; qə zəb dən hər iki si nin 
üzü ta nın maz də rə cə də də yiş-

Şillinq
(he ka yə)



Va cib olan la rı axı ra qə-
dər oxu yun

Təd ris məq sə di lə ki tab oxu-
yan da hə mi şə tap şı rıq la rın öh-
də sin dən tam gəl mək la zım dır. 
Ar qu ment lər haq qın da ümu mi 
an la yış la rın, fər ziy yə, sü but və 
nə ti cə lə rin ol ma sı ki ta bı ət rafl  ı 
ba şa düş mək dən da ha va cib dir.  
Diq qət lə oxu ma ğı nız va cib de yil, 
is tə ni lən hal da siz ək sər de tal la rı 
xa tır la ma ya caq sı nız.

Si zin əsas işi niz əsas mə-
qam la rı xa tır la maq və qeyd 
et mək dir. Əgər on la rı xa tır la-
yır sı nız sa, nə vaxt sa nə yi sə tə-
fər rüat la rı ilə ya dı nı za sal maq 
is tə sə niz, hə min ma te rialı ye ni-
dən tap maq asan ola caq. 

Nə qə dər vaxt sərf 
edəcəyi ni zi də qiq ləş di rin

Əgər əv vəl cə dən mü ta liə 
üçün al tı saat vax tı nız ol du-
ğu nu bi lir si niz sə, rə van oxu-
ya caq sı nız. Unut ma yın ki, siz 
bü tün ki ta bı (ya xud bü tün tap-
şı rı ğı) oxu ma lı sı nız.

Hə qi qə tən də vaxt li mi ti ni zi nə 
qə dər də qiq və real həll et sə niz, 
bu, bü tün iş lə ri ni zə müs bət tə sir 
gös tə rə cək. Vax tı müəy yən ləş-
dir mək və ona riayət et mək öy-
rə nə cə yi niz ən va cib hə yat dərs-
lə rin dən bi ri dir. Ona gö rə də nə 
vaxt ba şa çat dı ra ca ğı nı zı plan-
laş dır ma dan heç vaxt oxu ma ğa 
baş la ma yın.

Məq səd və 
strategiyalarınız ol ma lı dır 

Oxu ma ğa baş la maz dan əv vəl 
ni yə məhz hə min ki ta bı oxu du-
ğu nu zu və ne cə oxa ya ca ğı nı zı 
müəy yən ləş di rin. Tək cə müəl-
li mi ni zin yox, özü nü zün də sə-
bəb və st ra te gi ya la rı nız ol ma sa, 
çox şey öy rə nə bil mə yə cək si niz.

Oxu ma ğa baş la yan da 4 mə-
sə lə ni ay dın laş dı rın:

   Müəl lif kim dir?
   Ki tab da han sı də lil-sü but-
lar gə ti ri lir?

   Hə min də lil-sü but la rın təs-
di qi üçün han sı fakt lar var?

   Ki tab dan han sı nə ti cə lər 
ha sil olur? 

Bu sual la ra ca vab ver di niz sə, 
aşa ğı da kı mə qam la rı ay dın laş-
dır ma ğa ça lı şın:

   Də lil-sü but la rın və nə ti cə lə-
rin  han sı zəif tə rəfl  ə ri var?

   Də lil-sü but la ra və nə ti cə lə-
rə dair han sı fi  kir lə ri niz var?

   Müəl lif bu ça tış maz lıq la ra 
və si zin tən qi di ni zə ne cə 
ca vab ve rir (və ya ne cə ca-
vab ve rə bi lər)? 

Oxu ya-oxu ya tez-tez bu sual la-
ra qa yı dın. Yekun laş dı ra na ya xın 
hə min sual la rın ha mı sı na ca vab 
tap ma lı sı nız. Bu ba rə də dü şün-
mək üçün 3 yax şı va si tə var:

a) Tə səv vür edin ki, siz jur nal 
üçün ki ta bın xü la sə si ni ha-
zır la ma lı sı nız.

b) Tə səv vür edin ki, mü za ki rə-
niz və ya hətt  a müəl lifl  ə for-
mal dis kus si ya nız ola caq.

c) Hə min ki tab dan  im ta han 
ve rə cə yi ni zi, han sı sual lar 
ola bi lə cə yi ni və  o sual la ra 
ne cə ca vab ve rə bi lə cə yi ni zi 
tə səv vür edin. 

Ak tiv oxu yun
Göz lə mə yin ki, müəl lif yaz-

dıq la rı nı si zin bey ni ni zə 
ye ri də cək. Bu nun əvə zi-
nə lap əv vəl dən ki tab 
əsa sın da fər ziy yə lər 
(“Ki ta bın əsas məğ-
zi bun dan iba rət dir 
ki...”) və sual-
lar (“Müəl lif 
ne cə bi lir, 
....?”) yü-
rü dün.

Bu ba rə də et di yi niz qı sa 
qeyd lər kö mə yi ni zə ça ta bi lər. 
Oxu ya-oxu ya öz fər ziy yə lə ri-
ni zi sü but edin və sual la rı nı za 
ca vab ta pın. Bun la rı bi tir dik-
dən son ra yox la yın.

Üç də fə oxu yun
Bu, əsas tex ni ka dır. Əgər siz 

ki ta bı 3 də fə müx tə lif məq səd-
lər lə oxu sa nız on dan da ha çox 
fay da la na bi lər si niz. 
a) Xü la sə: göz dən ke çir mə 

(ümu mi vax tın 5-10 faizi)
Bu mər hə lə də siz mü ta liə və 

iri həcm li in for ma si ya nın his-
sə lə ri ni göz dən ke çir mə prin-
si pi ilə çox sü rət lə oxu ma lı sı-
nız. Si zin məq sə di niz ki ta bı 
göz dən ke çir mək dir. Bur da 
mü əl li fi n məq sə di, onun üsu lu 
və nə ti cə lə ri  haq qın da tez və 
sa də ümu mi tə səv vür ya rat-
ma lı sı nız.

Diq qət lə oxu ma dan baş lıq la-
rı, va cib olan his sə lə ri və cüm-
lə lə ri ni şan la yın. (On la rı ikin ci 
də fə da ha diq qət lə oxu ya caq-
sı nız). İkin ci oxu za ma nı ca vab 
ver mək üçün sual lar for ma laş-
dı rın: X ter mi ni və ya cüm lə si 
nə de mək dir? Ni yə müəl lif  Y 
möv zu su nu əha tə et mir? Z 
kim dir?

b) Tə fər rüat lı mü ta liə: ba şa 
düş mə (ümu mi vax tın 60 
faizi)

Ki ta bı ikin ci də fə məh dud 
vaxt çər çi və sin də oxu yun. Bu 
də fə si zin məq sə di niz dərk 
et mək – əsas mə qam la rı diq-
qət lə, tən qi di şə kil də və də-
rin dən ba şa düş mək, elə cə də 
müəl li fi n nöq te yi-nə zə ri ni, 
də lil-sü but la rı nı qiy mət lən-
dir mək dir.

Xü su sən fəs lin əv və-
li nə, so nu na və əsas 

böl mə lə rə nə zər 
sa lın. Bi rin ci də fə 
göz dən ke çi rən-
də ni şan la dı ğı-
nız yer lə rə xü su si 
diq qət ye ti rin. İlk 

oxu ma da ya ran mış 
bü tün sual la ra ca-

vab ver mə yə 
ça lı şın. 

c) Qeyd lər: xa tır la ma və kons-
pekt ləş dir mə (ümu mi vax-
tın 20-30 faizi)

Si zin üçün cü, so nun cu mü ta-
liəniz də məq səd ki tab da kı da ha 
va cib ele ment lə ri yad da sax la-
maq dır. Ar tıq də lil-sü but və nə-
ti cə lər haq qın da ki çik qeyd lər 
edin. Bu heç də mət nin işa rə lən-
mə si de mək de yil; bu ra da si zin 
məq sə di niz ma te rialı ye ni dən 
iş lə mək, onu öz men tal st ruk-
tu ru nu za çe vir mək dir ki, bu da 
müm kün  qə dər öz söz lə rin dən 
da ha çox is ti fa də et mək de mək-
dir. Ki tab dan mətn seq ment lə ri-
ni kəs mək və gös tər mək özü nü-
zün çox qı sa, ümu mi ləş di ril miş 
sö zü nü zü əvəz et mə yə cək. Mi-
ni mum de tal lar əla və edin ki, 
əsas şey lə ri xa tır la ya və ye ni dən 
ta pa bi lə si niz. 100 sə hi fə lik mət-
nə 3-5 sə hi fə lik qeyd əl də edə cə-
yi niz ən yax şı nə ti cə dir. Ki tab da 
si zə la zım olan ye ri asan tap maq 
üçün  bə zi sis tem lər dən is ti fa də 
edin (mə sə lən, hər nöm rə lən miş 
sə hi fə də qeyd lər apa rın.)

Dəf tər lər, çap edil miş sə hi fə-
lər, ki ta bın ara sı na qoy du ğu nuz 
əl yaz ma və rəq lər də kö mə yi ni-
zə ça ta bi lər. Əgər on la rı ye ni-
dən asan lıq la ta pa bil mə sə niz, 
qeyd lə ri niz də fay da sız ola caq. 
Mə nim is ti fa də et di yim sis tem – 

Ed no te və Bookends ki mi proq-
ram lar va si tə si lə qeyd lə ri bi la-
va si tə si tat ki mi tər tib et mək çox 
yax şı sis tem dir. Be lə ol duq da 
qeyd lər və si tat gə ti ril miş in for-
ma si ya lar hə mi şə bir yer də ola-
caq; müəy yən za man ər zin də 
qeyd ki tab xa na nız ola caq, ka ğız 
sə nəd lə ri niz uzaq da ol sa be lə, 
ara yış la rı tap maq asan la şa caq. 
Siz hə min  proq ram lar da URL 
ün va nı və PDF fayl la rı da sax la-
ya bi lər si niz. 

Vaxt və onun 
bö lüş dü rül mə si

Bi rin ci si, in sa nın diq qə ti təx-
mi nən 1 saat dan son ra azal dı-
ğı na gö rə, bir də fə lik 3 saat lıq 
mü ta liədən çox üç də fə 1 saat-
lıq oxu dan da ha ar tıq əl də edə 
bi lər si niz. An caq eh ti yat lı olun: 
bir saat eff  ekt li mü ta liə üçün 
mak si mum 1 saat 15 də qi qə 
vaxt  sərf elə mək la zım dır. 

İkin ci si, özü nüz də mü ta-
liənin hər üç mər hə lə sin də 
nə qə dər vaxt sərf edə cə yi-
ni zə dair realist plan lar qu-
run. 250 sə hi fə lik ki ta ba mən 
xü la sə üçün 15 də qi qə, də-
rin dən oxu maq üçün 4 saat 
və qeyd lər apar maq üçün 1 
saat vaxt sərf edə bi lə rəm. 
La kin hə min mər hə lə lə r 
mət nin çə tin li yin dən, mə-
nim üçün nə də rə cə də əhə-

miy yət li ol ma sın dan 
və vaxt dan ası lı 

ola raq də yi şə 
bi lər.
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Va cib olan la rı axı ra qə-

ni yə məhz hə min ki ta bı oxu du-
ğu nu zu və ne cə oxa ya ca ğı nı zı 
müəy yən ləş di rin. Tək cə müəl-
li mi ni zin yox, özü nü zün də sə-
bəb və st ra te gi ya la rı nız ol ma sa, 
çox şey öy rə nə bil mə yə cək si niz.

sə lə ni ay dın laş dı rın:







aşa ğı da kı mə qam la rı ay dın laş-
dır ma ğa ça lı şın:






ra qa yı dın. Yekun laş dı ra na ya xın 
hə min sual la rın ha mı sı na ca vab 
tap ma lı sı nız. Bu ba rə də dü şün-
mək üçün 3 yax şı va si tə var:

Pol N.EDVARDS

Mi çi qan uni ver si te-
ti nin İn for ma si ya 
Mək tə bi nin in for-
ma ti ka və in for-

ma si ya ta ri xi pro fes so ru Pol 
N.Ed vards “Ki ta bı ne cə oxu-
yaq” ki ta bın da 300 sə hi fə-
lik ki ta bı 6-8 saata oxu ma-
ğın yol la rı nı öy rə dir.  An caq 
qı sa müd dət də nə ti cə əl də 
edə cə yi ni zi dü şün mə yin. 
Müəl li fin de di yi nə gö rə bu 
me tod dan is ti fa də edən tə-
lə bə lə ri bir ne çə həf tə son-
ra bir nə ti cə əl də et mə dik-
lə ri ni söy lə yir lər. Ona gö rə 
də ki tab da ve ril miş üsul la rı 
ay lar la tət biq et mək la zım-
dır. Ki tab da ef fekt li mü ta liə 
üçün bir çox st ra te gi ya lar 
ve ri lib. Hə min üsul dan tək-
cə ki tab oxu yan da yox, veb-
sayt mə qa lə lə ri nə qə dər hər 
han sı möv zu da mü ta liə za-
ma nı is ti fa də et mək olar.

Latın Amerikasının 
yeganə qadın

Nobel mükafatçısının 
xatirəsi qeyd edilib

Ap re lin 7-də Çi li də qa dın hü quq-
la rı uğ run da mü ba ri zə apar mış 
şairə, No bel mü ka fa tı laureatı 
Qab riela Mist ra lın 126 il li yi qeyd 

edi lib. Q.Mist ral XX əs rin klas sik lə rin dən 
bi ri və klas sik Çi li ədə biy ya tı nın nü ma yən-
də si ki mi qə bul edi lir.

Əsl adı Lu si la-de-Ma ria-del-Perp tuo So-
kor ro Qo doy Al ka ya qa olan şairə ədə bi aləm-
də Qab riela Mist ral adı ilə ta nı nıb. Sa də kənd 
müəl li mə si Qab riela son ra lar ABŞ-da kı Çi li 
Kon sul lu ğun da mə sul və zi fə də ça lı şıb. 

Qab riela Mist ral 1889-cu il ap re lin 7-də 
Çi li nin Vi kun ya şə hə rin də ço xu şaq lı gə zər-
gi şair ailə sin də dün ya ya gə lib. 14 ya şın dan 
mək təb də kö mək çi iş lə yib. 1907-ci il də ka sıb 
oğ lan Ro me lio Ure to ilə ta nış olan Qab riela 
çox keç mə dən ni şan la nır. An caq Ro me lio ilə 
ailə qur maq şairə yə nə sib ol mur. Be lə ki, oğ-
lan in ti har edir. Ni şan lı sı nın ölü mün dən sar-
sı lan Qab riela “Ölüm so net lə ri” ad lı şeir top-
lu su nu ya zır. Bu ha di sə dən son ra Mist ral heç 
bir ki şi ilə gö rüş mür. 1924-cü il də onun ikin ci 
şeir lər top lu su “Zə rifl  ik” işıq üzü gö rür. Ki-
tab bö yük şöh rət qa za nır. Şeir lə ri nin ək sə riy-
yə tin də ana lıq səadə ti ni dad ma yan Mist ral 
bu nis gi li ni, bu acı sı nı giz lə də bil mir.

So vet döv rün də Mist ra lın heç bir şeiri rus 
di lin də çap edil mə yib. Yal nız 1980-ci il lə rin 
son la rın da ki tab rəfl  ə rin də onun bir ne çə 
top lu su – “Ölüm so net lə ri”, “Vi ran qal ma”, 
“Qa dın lar üçün mü ta liə”, “Zə rifl  ik” və “Ağ 
bu lud lar ”  ad lı ki tab la rı gö rün mə yə baş la yır. 

1945-ci il də Mist ral onun adı nı bü tün La tın 
Ame ri ka üçün idealist məq səd lə rin sim vo lu-
na çe vir miş sə mi mi hiss lər oya dan poezi ya sı-
na gö rə No bel mü ka fa tı alır. Bu nun la o, La tın 
Ame ri ka sı nın ilk No bel mü ka fat çı sı ki mi ta-
ri xə dü şür.

Mist ral 1946-cı il dən 1951-ci ilə qə dər Çi li-
nin Los-An ce les də ki kon su lu ki mi fəaliy yət 
gös tə rir. Həm çi nin, o, BMT-nin in san haq la rı 
üz rə ko mis si ya sın da ça lı şır. 

1954-cü il də Mit se ral ağır xət sə ol du ğu nu 
bil di rir və özü nün son – “Şi rə xa na” – poetik 
top lu su nu nəşr et di rir. “Şi rə xa na” top lu su nu 
şairə in ti har et miş qar da şı oğ lu na həsr edib.

Qab riela Mist ral 1957-ci il yan va rın 10-da 
67 ya şın da Nyu-York da mə dəal tı və zi  nin xər-
çən gin dən dün ya sı nı də yi şir. Ölü mün dən 
qa baq və siy yət edir ki, onun əsər lə rin dən gə-
lən bü tün gə lir La tın Ame ri ka sın da olan ye-
tim və yox sul uşaq la ra ve ril sin.

Hazırladı: NARINGÜL

Kitabı necə 
oxumalı?

Latın Amerikasının 

ya caq sı nız. Unut ma yın ki, siz 
bü tün ki ta bı (ya xud bü tün tap-
şı rı ğı) oxu ma lı sı nız.

Hə qi qə tən də vaxt li mi ti ni zi nə 
qə dər də qiq və real həll et sə niz, 
bu, bü tün iş lə ri ni zə müs bət tə sir 
gös tə rə cək. Vax tı müəy yən ləş-
dir mək və ona riayət et mək öy-
rə nə cə yi niz ən va cib hə yat dərs-
lə rin dən bi ri dir. Ona gö rə də nə 
vaxt ba şa çat dı ra ca ğı nı zı plan-
laş dır ma dan heç vaxt oxu ma ğa 
baş la ma yın.

Ak tiv oxu yun
Göz lə mə yin ki, müəl lif yaz-

dıq la rı nı si zin bey ni ni zə 
ye ri də cək. Bu nun əvə zi-
nə lap əv vəl dən ki tab 
əsa sın da fər ziy yə lər 
(“Ki ta bın əsas məğ-
zi bun dan iba rət dir 
ki...”) və sual-
lar (“Müəl lif 
ne cə bi lir, 
....?”) yü-
rü dün.

Xü su sən fəs lin əv və-
li nə, so nu na və əsas 

böl mə lə rə nə zər 
sa lın. Bi rin ci də fə 
göz dən ke çi rən-
də ni şan la dı ğı-
nız yer lə rə xü su si 
diq qət ye ti rin. İlk 

oxu ma da ya ran mış 
bü tün sual la ra ca-

vab ver mə yə 
ça lı şın. 

ya bi lər si niz. 
Vaxt və onun 

bö lüş dü rül mə si
Bi rin ci si, in sa nın diq qə ti təx-

mi nən 1 saat dan son ra azal dı-
ğı na gö rə, bir də fə lik 3 saat lıq 
mü ta liədən çox üç də fə 1 saat-
lıq oxu dan da ha ar tıq əl də edə 
bi lər si niz. An caq eh ti yat lı olun: 
bir saat eff  ekt li mü ta liə üçün 
mak si mum 1 saat 15 də qi qə 
vaxt  sərf elə mək la zım dır. 

İkin ci si, özü nüz də mü ta-
liənin hər üç mər hə lə sin də 
nə qə dər vaxt sərf edə cə yi-
ni zə dair realist plan lar qu-
run. 250 sə hi fə lik ki ta ba mən 
xü la sə üçün 15 də qi qə, də-
rin dən oxu maq üçün 4 saat 
və qeyd lər apar maq üçün 1 
saat vaxt sərf edə bi lə rəm. 
La kin hə min mər hə lə lə r 
mət nin çə tin li yin dən, mə-
nim üçün nə də rə cə də əhə-

miy yət li ol ma sın dan 
və vaxt dan ası lı 

ola raq də yi şə 



Bir çox la rı ma raq la nır ki, tər cü mə çi lər doğ-
ru dan ba ca rıq lı dır lar, yox sa pul qa zan maq 
üçün bu iş lə məş ğul dur lar? İn di tər cü mə iş lə-
ri Word fast, TRA DOS və SDLX ki mi kom pü-
ter proq ram la rı va si tə si ilə gö rü lür. Bu nun la 
be lə in san lar get-ge də da ha çox ina nır lar ki, 
tər cü mə dil lə rin me xa ni ki yer də yiş mə si dir. 
Doğ ru dan mı be lə dir?

İs te dad lı tər cü mə çi de dik də nə ba şa dü-
şü rük? Əl bətt  ə ki, is te dad lı tər cü mə çi sa də-
cə söz lə ri tər cü mə edən şəxs dən fərq lə nir, 
çün ki o, tər cü mə olu nan söz və ya sə nə-
din məğ zi ni və ru hu nu an la ma lı dır. 
Fak ti ki ola raq, is te dad lı tər cü mə çi sə riş-
tə li və tər cü mə möv zu sun da mə lu mat lı 
ol maq la ya na şı, həm çi nin hə dəf dil də 
mə xəz mət nin mə na və gö zəl li yi ilə dil 
axı cı lı ğı ara sın da ta raz lıq ya rat ma ğa ça-
lış ma lı dır. Bu na gö rə də, çox la rı nın səh-
vən dü şün dü yü ki mi əc nə bi di li bi lən 
hər kəs tər cü mə çi ola bil məz.

Sə riş tə li tər cü mə çi lər hər za man öz pe-
şə kar lıq sə viy yə lə ri ni yük səlt mə yə ça lı-
şır lar ki, bu da çox yük sək qiy mət lən di-
ri lir. Bu cür yük sə liş tər cü mə et dik lə ri 
möv zu lar da kı bi lik lə ri ni ge niş lən dir mək və 
ar tır maq la ya na şı, ya zı qa bi liy yət lə ri ni in ki-
şaf et dir mək lə də hə ya ta ke çi ri lə bi lər. Əgər 
tər cü mə çi hər han sı bir işi boy nu na gö tü rür sə 
bu iş tam mə su liy yət lə ye ri nə ye ti ril mə li, işin 
mü kəm məl, qram ma tik və or foq ra fi k səhv lər-
siz, ix ti sar sız ol ma sı na və müş tə ri ni tə yin et di-
yi vax ta qə dər təh vil ve ril mə si nə ça lı şıl ma lı dır.

Bü tün pe şə kar tər cü mə çi lə rin əsas 
prob lem lə ri idiom və dialekt lər lə bağ lı dır, 
çün ki on lar tək cə di lin mə la hət li li yi de-

yil, həm də tər cü mə üçün 
ma neələr dir. 

İdiom və dialekt lə ri an la ma ğın bir üsu lu 
əsas dil da şı yı cı la rı na gü vən mək dir. Di-
gər üsul isə yax şı idiom və ifa də lər lü ğə ti 
de yil, dialekt və idiom la rın əla tər cü mə-
lə rin dən, bey nəl xalq ifa də və tər kib lə rin 
qə bul olun muş tər cü mə lə rin dən iba rət 
lü ğət və ter mi no lo ji söz lük lə iş lə mək dir. 
Pe şə kar tər cü mə çi mə lu ma tı top la yıb 
düz gün təş kil olun muş qay da da sax la-
maq la ya na şı, onu di gər tər cü mə çi lər lə 

də bö lüş mə li dir.
Be lə bir nə ti cə yə gə lə bi lə rik ki, hə qi-

qə tən is te dad lı tər cü mə çi bu key fi y yət-
lə rə ma lik ol ma lı dır: mü kəm məl dil bi-
li yi, tər cü mə möv zu su ilə bağ lı an la yış, 
həm mə xəz, həm də hə dəf dil də əla ya zı 
ba ca rı ğı, özü nü et di yi işə həsr qa bi liy-

yə ti, diq qə ti ni top la ma, mə su liy-
yət və də qiq li yə riayət et mə. 
Fak ti ki ola raq, ya zı tər cü mə-
çi nin əsas işi ol du ğun dan, 

on lar mə xəz və hə dəf dil lə rin 
mə də ni və ic ti mai qu ru lu şu ilə ta-

nış ol maq la bə ra bər, bir çox müx tə lif 
ya zı üsul və tərz lə ri ni də bil mə-

li dir lər.
Xü la sə, tər cü mə bey nəl xalq 

ün siy yə tə açar ol du ğun dan ya an laş ma-
ya, ya da an la şıl maz lı ğa sə bəb ola bi lər. 
Bu na gö rə də, bi lik li və yax şı dil qa bi liy-
yə ti olan, işi ni mü kəm məl ye ri nə ye ti rən 
ba ca rıq lı tər cü mə çi lə ri seç mək çox va cib-
dir.

Tər cü mə edən: M.ƏLİ YE VA
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İdiom və dialekt lə ri an la ma ğın bir üsu lu 

Tərcümə sənətdir, 
yoxsa istedad?

Transk rip si ya
T ransk rip si ya – xa ri ci dil də 

olan sö zün hə min dil də ki tə-
ləff  ü zü nə uy ğun baş qa əlifb  a 
ilə ya zıl ma sı dır.

Trans li te ra si ya nın transk rip si ya dan 
əsas fər qi on dan iba rət dir ki, bi rin ci də 
əla və hərfl  ər və diak ri tik işa rə lər qoy-

maq olur, ikin ci si isə yal nız əlifb  a ba za-
sın da  əla və işa rə lər ol ma dan ya zı lır.

Transk rip si ya və trans li te ra si ya – ori-
ji nal da kı lek sik va hid lə rin  hərfl  ər va si-
tə si ilə ye ni for ma sı nın ya ra dıl ma sı dır. 
Transk rip si ya de dik də, xa ri ci dil də ki 

səs for ma sı, trans li te ra si ya de dik də isə 
onun qra fi k for ma sı (hərfl  ər) ba şa dü şü-
lür. 

Müasir tər cü mə prak ti ka sın da əsas 
üsul trans li te ra si ya nın bir ne çə ele men-
ti ni sax la maq la, transk rip si ya üsu lu dur. 
Hər çənd  dil lə rin fo ne tik və qra fi k sis-
tem lə ri, bir-bi rin dən fərq lə nir və xa ri ci 
dil də ki sö zün tər cü mə edil di yi dil də ki 
qar şı lı ğı nı tap maq bir qə dər şər ti dir.

Transk rip si ya – əc nə bi dil də ki sö zün 
səs lə ni şi ni, trans li te ra si ya isə hər fi  tər-
ki bi ni gös tə rir. Tər cü mə də transk rip si ya 
və trans li te ra si ya nın qa rı şı ğı da ha ge niş 
ya yı lıb.  Gö rü nür, bu onun la bağ lı dır ki, 

müx tə lif dil lə rin fo ne tik və qra fi k st ruk-
tu ru bir-bi rin dən fərq lə nir və bu za man 
dil va hid lə ri nin transk rip si ya və trans-

li te ra si ya pro se si ta ma mi lə şər ti lə şir.
Hazırladı: NARINGÜL

Ardıcıl tərcümə əvəzinə sözbəsöz tərcümə:

Fərq nədədir?
Söz bə söz tər cü mə - mə ru zə çi nin bit-

mə miş söz və ya cüm lə ni tə ləff  üz et-
mə si və on dan son ra tər cü mə çi yə hə-
min nitq his sə lə ri ni tər cü mə et mək 

im ka nı ya rat ma sı dır. Söz bə söz tər cü mə də 
ənə nə vi ar dı cıl tər cü mə də ol du ğu ki mi tər-
cü mə çi bir qay da ola raq, bü tün söh bə ti yad-
da sax la maq məc bu riy yə tin də qal mır.

Ab zas-cüm lə tər cü mə si – ar dı cıl tər cü mə-
nin sa də ləş di ril miş for ma sı dır. Bu tər cü mə 
for ma sın da tər cü mə çi bü töv mət ni, cüm lə ni 
və ab za sı din lə dik dən son ra tər cü mə edir. 

Söz bə söz tər cü mə nin bir nö vü ki mi “təd ris 
tər cü mə si” ad la nan tər cü mə nö vü nü gös tər mək 
olar. Təd ris tər cü mə sin də müəl lif və ya di gər tə-
lə bə cüm lə ni uca dan oxu yur, bun dan son ra tə lə-
bə  bu cüm lə ni tər cü mə edir. Əgər tər cü mə edə 
bil mə sə, müəl lim mət ni bir də tək rar edə bi lər.

Söz bə söz tər cü mə si ilə məş ğul olan pe şə kar 
tər cü mə çi bə zən mə ru zə çi dən az ön cə de yi lə-
ni tək rar et mə yi xa hiş edə bi lər. Tər cü mə çi nin 
ən va cib yer lə ri və ya eşit mə di yi mə qam la rı 
ye ni dən so ruş ma sın da heç bir qə ba hət yox-
dur.  Ar dı cıl tər cü mə də bu, is tis na hal lar da ola 
bi lər. Çün ki ar dı cıl tər cü mə də tər cü mə çi nin 
eşit mə di yi mə qam la rı so ruş ma sı ar zuolun maz 
hal dır. Bə zən elə olur ki, söz bə söz və ya ar dı cıl 
tər cü mə də tər cü mə çi də əv vəl cə dən ha zır lan mış 
mətn olur və tər cü mə çi nin işi na ti qin çı xı şın da kı 
pauza lar da onu uca dan oxu maq dan iba rət olur. 

Söz bə söz və ya ar dı cıl tər-
cü mə nin uğu ru həm şə rait dən 
ası lı dır, həm də tər cü mə çi dən 
müəy yən ix ti sas laş ma, pe şə kar lıq 
tə ləb edir. 

Ar dı cıl tər cü mə nin öh də sin-
dən pe şə kar ca sı na gə lən və in-
san lar qar şı sın da inam la və du-
rux ma dan uzun-uza dı tər cü mə 
edən tər cü mə çi lər də az de yil.

Ona gö rə də tər cü mə prak ti ka-
sın da məhz söz bə söz tər cü mə və 
ya  nə sə sü rət li üsul la tər cü-
mə, ya da heç bir sinx ron ava-
dan lıq ol ma dan  ya rım sinx ron 
tər cü mə üs tün lük təş kil edir. 
Sinx ron tər cü mə də söz bə söz 
tər cü mə edən tər cü mə çi nin işi 
ar dı cıl tər cü mə edən tər cü mə-
çi dən da ha az və da ha yün gül 
olur.  

Bun dan baş qa həm söz bə-
söz tər cü mə də, həm də ar-
dı cıl tər cü mə də na ti qin və ya 
mə ru zə çi nin tər cü mə çi ilə iş lə-
mək ba ca rı ğın dan, la zım gəl dik-
də pauza et mə sin dən və sö zün 
mə na ça lar la rı nı də qiq lik lə, 
ye rin də iş lət mə sin dən çox 
şey ası lı dır.

Transk rip si ya
T

Trans li te ra si ya nın transk rip si ya dan 
əsas fər qi on dan iba rət dir ki, bi rin ci də 
əla və hərfl  ər və diak ri tik işa rə lər qoy-

maq olur, ikin ci si isə yal nız əlifb  a ba za-
sın da  əla və işa rə lər ol ma dan ya zı lır.

Transk rip si ya və trans li te ra si ya – ori-
ji nal da kı lek sik va hid lə rin  hərfl  ər va si-
tə si ilə ye ni for ma sı nın ya ra dıl ma sı dır. 
Transk rip si ya de dik də, xa ri ci dil də ki 

səs for ma sı, trans li te ra si ya de dik də isə 
onun qra fi k for ma sı (hərfl  ər) ba şa dü şü-
lür. 

Müasir tər cü mə prak ti ka sın da əsas 
üsul trans li te ra si ya nın bir ne çə ele men-
ti ni sax la maq la, transk rip si ya üsu lu dur. 
Hər çənd  dil lə rin fo ne tik və qra fi k sis-
tem lə ri, bir-bi rin dən fərq lə nir və xa ri ci 
dil də ki sö zün tər cü mə edil di yi dil də ki 
qar şı lı ğı nı tap maq bir qə dər şər ti dir.

Transk rip si ya – əc nə bi dil də ki sö zün 
səs lə ni şi ni, trans li te ra si ya isə hər fi  tər-
ki bi ni gös tə rir. Tər cü mə də transk rip si ya 
və trans li te ra si ya nın qa rı şı ğı da ha ge niş 
ya yı lıb.  Gö rü nür, bu onun la bağ lı dır ki, 

müx tə lif dil lə rin fo ne tik və qra fi k st ruk-
tu ru bir-bi rin dən fərq lə nir və bu za man 
dil va hid lə ri nin transk rip si ya və trans-

li te ra si ya pro se si ta ma mi lə şər ti lə şir.

Ardıcıl tərcümə əvəzinə sözbəsöz tərcümə:

Fərq nədədir?
Söz bə söz və ya ar dı cıl tər-

cü mə nin uğu ru həm şə rait dən 
ası lı dır, həm də tər cü mə çi dən 
müəy yən ix ti sas laş ma, pe şə kar lıq 

Ar dı cıl tər cü mə nin öh də sin-
dən pe şə kar ca sı na gə lən və in-
san lar qar şı sın da inam la və du-
rux ma dan uzun-uza dı tər cü mə 
edən tər cü mə çi lər də az de yil.

Ona gö rə də tər cü mə prak ti ka-
sın da məhz söz bə söz tər cü mə və 
ya  nə sə sü rət li üsul la tər cü-
mə, ya da heç bir sinx ron ava-
dan lıq ol ma dan  ya rım sinx ron 
tər cü mə üs tün lük təş kil edir. 
Sinx ron tər cü mə də söz bə söz 
tər cü mə edən tər cü mə çi nin işi 
ar dı cıl tər cü mə edən tər cü mə-
çi dən da ha az və da ha yün gül 

Bun dan baş qa həm söz bə-

dı cıl tər cü mə də na ti qin və ya 
mə ru zə çi nin tər cü mə çi ilə iş lə-
mək ba ca rı ğın dan, la zım gəl dik-
də pauza et mə sin dən və sö zün 
mə na ça lar la rı nı də qiq lik lə, 

Bir çox la rı ma raq la nır ki, tər cü mə çi lər doğ-
ru dan ba ca rıq lı dır lar, yox sa pul qa zan maq 
üçün bu iş lə məş ğul dur lar? İn di tər cü mə iş lə-
ri Word fast, TRA DOS və SDLX ki mi kom pü-
ter proq ram la rı va si tə si ilə gö rü lür. Bu nun la 
be lə in san lar get-ge də da ha çox ina nır lar ki, 
tər cü mə dil lə rin me xa ni ki yer də yiş mə si dir. 

İs te dad lı tər cü mə çi de dik də nə ba şa dü-
şü rük? Əl bətt  ə ki, is te dad lı tər cü mə çi sa də-
cə söz lə ri tər cü mə edən şəxs dən fərq lə nir, 
çün ki o, tər cü mə olu nan söz və ya sə nə-
din məğ zi ni və ru hu nu an la ma lı dır. 
Fak ti ki ola raq, is te dad lı tər cü mə çi sə riş-
tə li və tər cü mə möv zu sun da mə lu mat lı 
ol maq la ya na şı, həm çi nin hə dəf dil də 
mə xəz mət nin mə na və gö zəl li yi ilə dil 
axı cı lı ğı ara sın da ta raz lıq ya rat ma ğa ça-
lış ma lı dır. Bu na gö rə də, çox la rı nın səh-
vən dü şün dü yü ki mi əc nə bi di li bi lən 

Sə riş tə li tər cü mə çi lər hər za man öz pe-
şə kar lıq sə viy yə lə ri ni yük səlt mə yə ça lı-
şır lar ki, bu da çox yük sək qiy mət lən di-
ri lir. Bu cür yük sə liş tər cü mə et dik lə ri 
möv zu lar da kı bi lik lə ri ni ge niş lən dir mək və 
ar tır maq la ya na şı, ya zı qa bi liy yət lə ri ni in ki-
şaf et dir mək lə də hə ya ta ke çi ri lə bi lər. Əgər 
tər cü mə çi hər han sı bir işi boy nu na gö tü rür sə 
bu iş tam mə su liy yət lə ye ri nə ye ti ril mə li, işin 
mü kəm məl, qram ma tik və or foq ra fi k səhv lər-
siz, ix ti sar sız ol ma sı na və müş tə ri ni tə yin et di-
yi vax ta qə dər təh vil ve ril mə si nə ça lı şıl ma lı dır.

Bü tün pe şə kar tər cü mə çi lə rin əsas 
prob lem lə ri idiom və dialekt lər lə bağ lı dır, 
çün ki on lar tək cə di lin mə la hət li li yi de-

yil, həm də tər cü mə üçün 
ma neələr dir. 

İdiom və dialekt lə ri an la ma ğın bir üsu lu 
əsas dil da şı yı cı la rı na gü vən mək dir. Di-
gər üsul isə yax şı idiom və ifa də lər lü ğə ti 
de yil, dialekt və idiom la rın əla tər cü mə-
lə rin dən, bey nəl xalq ifa də və tər kib lə rin 
qə bul olun muş tər cü mə lə rin dən iba rət 
lü ğət və ter mi no lo ji söz lük lə iş lə mək dir. 
Pe şə kar tər cü mə çi mə lu ma tı top la yıb 
düz gün təş kil olun muş qay da da sax la-
maq la ya na şı, onu di gər tər cü mə çi lər lə 

də bö lüş mə li dir.
Be lə bir nə ti cə yə gə lə bi lə rik ki, hə qi-

qə tən is te dad lı tər cü mə çi bu key fi y yət-
lə rə ma lik ol ma lı dır: mü kəm məl dil bi-
li yi, tər cü mə möv zu su ilə bağ lı an la yış, 
həm mə xəz, həm də hə dəf dil də əla ya zı 
ba ca rı ğı, özü nü et di yi işə həsr qa bi liy-

yə ti, diq qə ti ni top la ma, mə su liy-
yət və də qiq li yə riayət et mə. 
Fak ti ki ola raq, ya zı tər cü mə-
çi nin əsas işi ol du ğun dan, 

on lar mə xəz və hə dəf dil lə rin 
mə də ni və ic ti mai qu ru lu şu ilə ta-

nış ol maq la bə ra bər, bir çox müx tə lif 
ya zı üsul və tərz lə ri ni də bil mə-

li dir lər.
Xü la sə, tər cü mə bey nəl xalq 

ün siy yə tə açar ol du ğun dan ya an laş ma-
ya, ya da an la şıl maz lı ğa sə bəb ola bi lər. 
Bu na gö rə də, bi lik li və yax şı dil qa bi liy-
yə ti olan, işi ni mü kəm məl ye ri nə ye ti rən 
ba ca rıq lı tər cü mə çi lə ri seç mək çox va cib-
dir.

Tər cü mə edən: M.ƏLİ YE VA

Bü tün pe şə kar tər cü mə çi lə rin əsas İdiom və dialekt lə ri an la ma ğın bir üsu lu 

yoxsa istedad?yoxsa istedad?
Tərcümə sənətdir, Tərcümə sənətdir, 
yoxsa istedad?yoxsa istedad?yoxsa istedad?

Bir çox la rı ma raq la nır ki, tər cü mə çi lər doğ-Bir çox la rı ma raq la nır ki, tər cü mə çi lər doğ-
prob lem lə ri idiom və dialekt lər lə bağ lı dır, 
çün ki on lar tək cə di lin mə la hət li li yi de-

yoxsa istedad?yoxsa istedad?yoxsa istedad?
He ba Abed 

h ü  q u  q i 
və tex ni ki 
mətn lə ri 

in gi lis di lin dən ərəb 
di li nə tər cü mə üz rə 
ix ti sas laş mış Qa hi rə-
də ya şa yan müs tə qil 
mi sir li tər cü mə çi dir. 
O, tər cü mə üz rə ba-
ka lavr təh si li nə ma-

lik dir, elə cə də Ərəb 
Pe şə kar Tər cü mə çi lər Cə miy yə ti nin və Mi sir 
Tər cü mə çi lər As so siasi ya sı nın tam hü quq lu 
üz vü dür. Onun tər cü mə sa hə si ilə bağ lı fi  kir-
lə ri ni təq dim edi rik.

He ba ABED



(Əvvəli ötən sayımızda)
Dağ lıq Qa ra ba ğa mux ta riy yət ver-

mək, əs lin də, bu mən tə qə də ça riz min 
hə mən “ni faq sal-ha kim ol” si ya sə-
ti nin bu də fə baş qa for ma da da va-
mı idi. So vet döv lət rəh bər lə ri nin bu 
bəd nam qə ra rı ilə bağ lı nəin ki Azər-
bay can Res pub li ka sı əha li si ara sın da 
sor ğu ke çi ril mə miş di, ək si nə Qa ra-
ba ğın er mə ni kənd li lə ri nin də ira də 
və is tə yi nə zidd idi. Ad ri El.Elş tad 
Mosk va nın bu ara qa rış dır ma si ya sə ti 
ba rə də be lə ya zır: “Əv və la, bu eh ti-
ma lı nə zə rə al maq la zım dır ki, in di ki 
konfl  ikt çar döv rün də ki ki mi pay-
taxt da plan laş dı rı lıb və ya xud ra zı-
laş dı rıl mı ş dı. Et nik konfl  ikt lər rus la-
rın əley hi nə ol ma dı ğı hal da, Mosk va 
bu na daim rə vac ve rir di. Be lə lik lə, bu 
yol la Bal tik ya nı öl kə lər, Krım ta tar la rı 
və ka zak la rın rus lar əley hi nə eti raz la-
rı giz lə di lir, dün ya ic ti maiy yə ti nin 
diq qə ti baş qa səm tə yön lən di ri lir di. 
Di gər tə rəf dən, rus lar Azər bay can 
və Er mə nis tan da öz lə ri ya rat dıq la rı 
konfl  ikt lə ri “nə za rət al tı na al maq la” 
öz lə ri ni böl gə də sül hün və qa nu nun 
qa ran tı ki mi gös tə rir di lər. 

Rus la rın Qər bə mü ha ci rə ti döv lə-
tin bi lə rək dən qey ri-rus et nos lar ara-
sın da ni fa qı güc lən dir mə si nin əya-
ni sü bu tu dur. Bir keç miş rus za bi ti 
döv lə tin or du ya mü na si bə ti nin, ey ni 
za man da or du dan is tək lə ri nin mil-
lət lər üzə rin də hökm ran ol maq məq-
sə di da şı dı ğı nı çox gö zəl izah et miş-
di. Onun “Ta ri xi araş dır ma lar” ad lı 
rüb lük jur nal da dərc olun muş “So-
vet Azər bay ca nın da Dağ lıq Qa ra bağ 
mü si bə ti” mə qa lə sin də bu nun la bağ lı 
de yi lir: “Və zi fə li döv lət adam la rı et-
nik düş mən çi lik lə ri təş viq edir di lər. 
Bu da alı nır dı. Çün ki So vet cə miy-
yə ti bi ri di gə ri ni dərk edə bil mə yən 
et nos lar dan iba rət idi. On lar bu yol la 
öz ira də lə ri ni hə ya ta ke çi rir di lər. Mi-
sal üçün əgər gür cü lər, er mə ni lər və 
azər bay can lı lar bir-bi ri ilə sülh için də 
ya şa say dı lar, rus si ya sət çi lə ri ra hat 
ya ta bil məz di lər. Bə zi za bit lər bu ba-
rə də la zı mı si ya si tə lim lər al mış dı lar 
və hər bir ba tal yon da yal nız bir ne çə 
za bit bu nu bi lir di”. 

Bu ni faq sal ma si ya sə ti nin əsa sı-
nı ay rı - seç ki lik təş kil edir di. Rus lar 
er mə ni lə ri öz lə rin ki, azər bay can lı la-
rı isə öz gə he sab edir di lər. Mosk va 
si ya sə ti hə mi şə bu prin sip əsa sın da 
tən zim lə nib. Ye nə də rus za bi ti nin 
mə qa lə si nə qa yı daq: “Mosk va nın 
bu dav ra nı şı Azər bay can türk lə ri nin 
iki li si ya sə tə mə ruz qal dı ğı nı bir da-
ha təs diq lə yir. Er mə nis tan kil sə lə ri, 
ke şiş lər və on la ra aid mülk lər tam 
müs tə qil dir, on la rın öz əm lak la rı nı 
ida rə et mə lə ri nə və ke çir dik lə ri di ni 
mə ra sim lə rə heç bir mü da xi lə edil-
mir. La kin is lam alim lə ri, on la rın 
əl lə rin də olan ki çik mülk lər “mü-
səl man la rın di ni he yə ti”nin güc lü 
nə za rə ti al tın da dır. Bu he yət lər isə, 
mə lum ol du ğu ki mi, çar döv rün dən 
rus ha ki miy yə ti nin ca ni şin lə ri olub 
və əməl də rus şo vi nist lə ri ilə ey ni 
və zi fə ni hə ya ta ke çi rib lər. Azər bay-
can da par ti ya nın ikin ci ka ti bi hə mi-
şə rus olur du, hal bu ki Er mə nis tan da 
par ti ya nın ikin ci ka ti bi də er mə ni dir 
(bü tün bi rin ci ka tib lər yer li dir lər). 

Er mə ni lə rə öz keç miş əlifb  a la rı-
nı sax la ma ğa ica zə ve ril di, am ma 
azər bay can lı lar So vet lər Bir li yi Res-
pub li ka sın da kı baş qa türk lər ki mi 
“dil də yiş mə” proq ra mı na dü çar 
ol du lar. La tı nı ki ri lə də yiş mək lə 
bö yük çə tin lik lə rə sövq edil di lər. 
Azər bay can lı la rın bir na ra zı lı ğı 
da on dan iba rət dir ki, on la rın is-
teh sal et di yi ər zaq məh sul la rı nın 
ço xu (kü rü, ət, kə rə və s.) xa ri cə 
ix rac olu nur. Qon şu res pub li ka-
lar la mü qa yi sə də on la rın öz lə ri nə 
bəs edə cək qə dər kənd tə sər rü fa-
tı məh sul la rı qal mır. Əha li ər zaq 
ba xı mın dan daim əziy yət çə kir. 
(Si ya si şərh çi lər bu mü na si bə-
ti Le ni nin son dek re ti nin nə ti cə si 
ki mi də yər lən diirir lər). On lar de-
yir lər ki, Azər bay can dan xam mal 
Gür cüs tan av to mo bil za vod la rı na 
gön də ri lir və on la rın məh sul la-
rı isə azər bay can lı la ra sa tı lır. Be lə 
gü man olu nur du ki, azər bay can-
lı lar bu zi yan lı si ya sə tin qa ba ğın-
da mü qa vi mət gös tər mə yə cək lər, 
çün ki or ta da is tə ni lən mü qa vi mə ti 
aman sız ca sı na ya tı ra bi lən rus or-
du su var. On lar bu işi məm nu niy-
yət lə ye ri nə ye ti rir lər”.

SS Rİ-nin Dağ lıq Qa ra bağ da mux-
tar vi la yət ya rat ma sı ilə nəin ki Qa-
ra bağ mə sə lə si həll olun ma dı, ək-
si nə, bu, bir ba rıt çəl lə yi nə çev ril di. 
Elə o il lər dən er mə ni lər “Qa ra bağ” 
ad lı giz li təş ki lat ya ra da raq fəaliy-
yə tə baş la dı lar. Am ma Sta li nin si-
ya sə ti və so vet po li si nin təz yiq lə ri 
ilə bu təş ki lat da ğı dıl dı. 1929-cu il-
də Qa ra bağ da Er mə nis tan Res pub-
li ka sı na bir ləş mək üçün nü ma yiş lər 
ke çi ril di. 

...1945-ci ilin pa yı zın da Er mə nis-
tan Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə-
zi Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi Arut yu-
nov (Har to ni yan) Dağ lıq Qa ra bağ 
mux tar vi la yə ti nin So vet Er mə nis-
tan Res pub li ka sı na bir ləş di ril mə si 
tək li fi  nin Kom mu nist Par ti ya sı nın 
Mər kə zi Ko mi tə sin də sə sə qo yul-
ma sı üçün Mosk va ya yol la dı. Arut-
yu nov öz mək tu bun da bu ba rə də 
yaz mış dı: “Dağ lıq Qa ra bağ mux tar 
vi la yə ti Er mə nis tan əra zi si nə bağ-
lı ol du ğu üçün, bu əra zi ni Er mə-
nis tan Res pub li ka sı nın əra zi si nin 
tər kib his sə si nə da xil et mək ora nın 
iq ti sa di cə hət dən tə rəq qi və in ki şa-
fı na çox tə sir edər və iq ti sa diy ya tı-
nın ida rə edil mə sin də müs bət rol 
oy na yar. Qa ra bağ vi la yə ti nin Er mə-
nis tan la bir ləş di ril mə si bu vi la yə tin 
yer li er mə ni əha li si nə Er mə nis ta-
nın ali mək təb lə rin də və uni ver si-
tet lə rin də öz ana dil lə rin də təh sil 
al ma ğa im kan ya ra dar.

Di gər tə rəf dən də Er mə nis tan So vet 
Res pub li ka sı na la zım olan kadr-
lar   da Qa ra bağ vi la yə tin də tə min 
edi lər”. Arut yu nov mək tu bu nun 
so nun da, gu ya, Dağ lıq Qa ra bağ 
əha li si nin ar zu la rın dan çı xış edir di. 
Əs lin də isə, bu mə sə lə ilə əla qə dar 
əha li ara sın da heç bir rəy sor ğu su 
ke çi rilmə miş di.

SS Rİ Kom mu nist Par ti ya sı Arut-
yu no vun mək tu bu nu alan dan son ra, 
dər hal o dövr də ki Azər bay can Kom-
mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi Ko mi tə-
si nin bi rin ci ka ti bi Mir cə fər Ba ğı ro va 
bir mək tub gön də rə rək Er mə nis tan 
Kom mu nist Par ti ya sı nın Mər kə zi 
Ko mi tə si nin tək li fi  ba rə də onun fi k -
ri ni öy rən mək is tə yir. Ba ğı rov suala 
konk ret ca vab ve rə rək Arut yu no vun 
tək li fi  nə mü xa lif ol du ğu nu bə yan 
edir və gös tə ri lən əsas la rın ha mı sı nı 
qə tiy yət lə tək zib edir. La kin mək tu-
bu nun so nun da Dağ lıq Qa ra ba ğın 
(tam azər bay can lı la rın ya şa dı ğı Şu şa 
mən tə qə si is tis na ol maq la) Er mə nis-
tan Res pub li ka sı na bir ləş mə si nə bir 
şərt lə ra zı ol du ğu nu bil di rir ki, Er-
mə nis ta nın Azər bay can la həm sər həd 
olan və azər bay can lı la rın məs kun laş-
dı ğı üç mən tə qə də Azər bay ca na ve-
ril sin. Ba ğı rov ey ni za man da baş qa 
Za qaf qa zi ya və so vet res pub li ka la-
rı nın da coğ ra fi  ya sı və sər həd lə ri nin 
də yiş mə sin dən söz açır. 

Tam ay dın idi ki, Qaf qaz da və 
Za qaf qa zi ya da So vet res pub li ka la-
rı nın və mux tar vi la yət lə ri nin sər-
həd lə ri nin for ma laş ma sı bir ta ri xi 
pro ses nə ti cə sin də və mü qa vi lə lər 
əsa sın da müm kün ol muş du. Sa də-
cə ola raq Er mə nis tan par ti ya təş ki-
la tı nın o vaxt kı rəh bə ri tə rə fi n dən 
gə lən tək lif bu şəx sin əs lin də ra di-
kal bir mil lət çi ol du ğu nu gös tə rir di. 
Tə sa dü fi  de yil ki, SS Rİ Kom mu nist 
Par ti ya sı və döv lə ti Arut yu nov və 
Ba ğı ro vun mək tub la rı nı ca vab sız 
qoy muş du .

Bu mək tub dan üç il son ra, SS Rİ 
kons ti tu si ya sı nın 1948-ci il fev ra lın 
25-də qə bul edil miş 240-cı mad də-
sin də be lə ya zıl mış dı: “Nax çı van So-
vet Mux tar Res pub li ka sı və Dağ lıq 
Qa ra bağ mux tar vi la yə ti Azər bay-
can res pub li ka sı nın tər kib his sə si dir 
”. Hə mən qa nu nun 146-cı mad də sin-
də de yi lir di ki, “SS Rİ-nin Kons ti tu si-
ya sı nın mad də lə ri yal nız SS Rİ Ali 
So ve ti nin ic la sın da ək sə riy yə tin səs 
çox lu ğu ilə qüv və yə mi nir”. 

Xa nım Ali yə Ər fəinin yaz dı ğı na 
gö rə:“Sta lin dən im ti na döv rü “mil-
lət lə rin haq la rı nı qay tar maq” 
döv rü ad lan dı ğı üçün fe de ra si-
ya nın ida rə edil mə si nə də ye-

ni dən bax-
maq la zım 
g ə  l i r  d i . 

1957-ci il də məh kə mə sis te mi və 
qa nun ve ri ci lik sa hə sin də də yi şik-
lik, res pub li ka la rın sə la hiy yət lə ri nin 
art ma sı, bir li yə üzv olan res pub li ka la-
rın Na zir lər Şu ra sı nın sə la hiy yə ti nin 
ge niş lən mə si bir sı ra mən tə qə lər də, o 
cüm lə dən Qa ra bağ da mil lət çi lik əh-
va li-ru hiy yə si nin güc lən mə si nə sə bəb 
ol du. Ni ki ta Xruş şo vun ha ki miy yə tə 
gəl mə si ilə re gional və xa ri ci si ya sət lə-
rin ço xu na ye ni dən ba xıl dı və bir sı ra 
də yi şik lər edil di, am ma fe de ra si ya nın 
da xi li mə sə lə lə ri nin ço xu to xu nul-
ma mış qal dı. 1964-cü il ma yın 19-da 
Qa ra ba ğın er mə ni əha li si Xruş şo va 
şi ka yət mək tu bu ya zıb, azər bay can lı-
la rın er mə ni lə rə qar şı tə ca vüz kar lıq və 
ay rı-seç ki lik si ya sə ti yü rüt mə si ni qeyd 
et di. Bu şi ka yət də Azər bay ca na böh tan 
atı lır, ay rı- seç ki lik ba rə də uy dur ma lar 
yer alır dı. Mə sə lən, ora da de yi lir di:

1. Diq qət yal nız Azər bay can mən-
tə qə lə ri nin in ki şa fı na yö nəl di lib.

2. Qa ra bağ lı lar həd dən zi ya də 
Azər bay ca nın iq ti sa di in ki şa fı na 
cəlb edil di yin dən , Qa ra bağ mən tə-
qə si nin özü unu du lub, iq ti sa di im-
kan la rı məh dud la şıb və in ki şaf dan 
qa lıb.

3. Qa ra bağ dan axan çay la rın su-
yun dan di gər mən tə qə lər də is ti fa də 
olu nur. 

4. Mə də ni maarifl  ən dir mə mə sə-
lə lə ri ta mam yad dan çı xıb və s.

Bu şi ka yət də də Xruş şov dan Dağ-
lıq Qa ra bağ mən tə qə si nin Er mə nis-
tan Res pub li ka sı na bir ləş di ril mə si 
haq da bir qə rar qə bil edil mə si və 
ya bu mən tə qə ni Azər bay can ha ki-
miy yə ti nin əha tə dairə sin dən uzaq-
laş dı rıl ma sı is tə ni lir di. 

Bu cür sızl tı lı şi ka yət lə rə bax ma ya-
raq, Dağ lıq Qa ra bağ o il lər də bö yük 
nailiy yət lər əl də et di, xa nım Beh naz 
Əsə di ki ya nın “Mil lət lə rin fəx ri” ki ta-
bın da yaz dı ğı na gö rə Dağ lıq Qa ra bağ 
iq ti sa di ba xım dan ən in ki şaf et miş 
re gioana çev ril di: “ Bu il lər də Dağ lıq 
Qa ra bağ vi la yə ti nin iq ti sa diy ya tın da 
ən gö zə çar pan də yi şik lik lər baş ver-
miş dir. 1953-cü il də Kür ça yı nın üzə-
rin də Min gə çe vir su an bar lı ti kil di. Bu 
an ba rın tu tu mu 16 mil yon kub metr-
dir, 606 kvad rat ki lo metr sa hə ni əha tə 
edir və mak si mum də rin li yi 75 metr-
dir. Dağ lıq Qa ra bağ ka na lı 175 km 
uzun lu ğu ilə bu an ba rın su yu nu Araz 
ça yı na çat dı rır. Bu ka nal dan 100 min 
hek tar tor pa ğın su va rıl ma sın da is ti fa-
də edi lir və üs tə lik, yay fəs lin də Araz 
ça yı nın su yu nu tə min edir.

1976-cı il də Tər tər ça yı üzə rin də hid-
roelekt ros tan si ya nın işə sa lın ma sı ilə bu 
vi la yə tin iq ti sa diy ya tın da bö yük də yi-
şik lik lər baş ver di. Kənd tə sər rü fa tın da 
üzüm, dən li bit ki lər, tü tün, mal dar lıq, 
bağ ça çı lıq, arı çı lıq, ipək qur du nun be cə-
ril mə si və s. sa hə lər də bö yük nailiy yət-
lər əl də edil di. 1978-ci il də bu vi la yət də 
48 kol xoz, 26 sov xoz fəaliy yət gös tə rir-
di. Bu vi la yə tin əki nə ya rar lı tor paq la-
rın dan 20,2 min hek tar bağ ça çı lı ğa, 1,8 
min hek tar tə rə vəz əki ni nə və 101,7 min 
hek tar da ot laq lar üçün is ti fa də edi lir-
di. Dən li bit ki lər bü tün mən tə qə lər də, 
tü tün isə Mar da kert də əki lir di. Bu vi la-
yət də üzüm bağ la rı yük sək tex ni ka və 
me xa ni ki üsul la ida rə edi lir di. Kol xoz, 
sov xoz və baş qa döv lət müəs si sə lə ri-
nin bir lik də 16,2 min hek tar tar la sı və 1 
min hek tar dən li bit ki lə rə aid tor paq la-
rı var dı. Son il lər də tar la la rın əra zi si nin 
azal ma sı na bax ma ya raq üzüm is teh sa lı 
gö zə çar pa caq də rə cə də art mış dı. Həm-
çi nin mal dar lıq da, ot-ələf əki nin də ar tım 
baş ver miş di, yay laq və qış laq lar, ot laq 
əra zi lər boş qal mır dı. Ha mar və ova lıq 
ot laq lar da ət lik və süd lük hey van la rın 
sax la nıl ma sı in ki şaf et miş di. Arı çı lıq və 
vi la yə tin baş qa iq ti sa di sa hə lə rin də in ki-
şaf xey li art mış dı. 1978-ci il də kol xoz lar 
və döv lət sov xoz la rın da 7000 arı pə tək 
şan la rı sax la nı lır dı. Baş qa mü hüm iq ti-
sa di fəaliy yət ipək qur du nun is teh sa lı 
idı. Bu vi la yət həm çi nin mün bit və ha-
si la tı çox olan ot laq la ra gö rə mal dar lıq 
mər kəz lə rin dən bi ri idi. Dağ lıq Qa ra bağ 
ət və süd məh sul la rı ba xım dan müəy-
yən qə dər özü nü tə min edir di.

Bu vi la yət də sə na ye də kənd tə sər-
rü fa tı ilə pa ra lel in ki şaf edir di. On la rı 
in ki şaf və əhə miy yət ba xı mından yün-
gül və ya rım yün gül sə na ye məh sul la rı 
adı al tın da iki his sə yə böl mək olar dı. 
Qa ra bağ sə na ye si iç ki məh sul la rı, ipək, 
to xu cu luq, elekt ro tex ni ka və süd məh-
sul la rı is teh sa lı za vod la rın dan iba rət 
idi. Sə na ye də da ha çox xam mal is teh sal 
edi lir və on la rın ya rı dan ço xu nu qi da 
məh sul la rı təş kil edir di. Yün gül sə na ye 
əhə miy yə ti nə gö rə ikin ci də rə cə li idi. 
Yün gül və ya rım yün gül sə na ye əsa sən 
Xan kən din də yer ləş miş di. Bun lar ipək 
to xu ma dan, ayaq qa bı is teh sa lın dan, 
xal ça to xu ma dan və pal tar is teh sa lın-
dan iba rət idi. Xan kən di nin elekt rik 
ava dan lıq la rı za vo du bu vi la yə tin iq-
ti sa diy ya tın da mü hüm ro la ma lik idi. 
Xan kən di bu vi la yə tin ya rı dan ço xu nu 
sə na ye məh sul la rı nı is teh sal edir di ”.

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

İb  ra  him QU  Lİ  YEV

(Əvvəli ötən sayımızda)

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

  1923-cü il də rus mil lə tin dən 
olan Ki rov və er mə ni Mir zo-
ya nın hiy lə gər si ya sə ti nə ti cə-
sin də Dağ lıq Qa ra ba ğa mux ta-
riy yət ve ril mə si, əs lin də, so vet 
mər kə zi hö ku mə ti nin əm ri ilə 
və bu adam la rın əli ilə ye ri nə 
ye ti ri lən iş idi. Bu düş mən-
çi lik to xu mu mən tə qə də 65 
il dən son ra, 1988-ci il də ki ha-
di sə lə rə zə min ol du və çox lu 
in sa nın qır ğı nı na və Azər bay-
can əra zi si nin iş ğa lı na sə bəb 
ol du.
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Yer nə dən dü zə lib?
Gün lə rin bi rin də in san Ay la, 

baş qa pla net lər lə ma raq lan ma ğa, 
on la rı öy rən mə yə baş la dı. Am ma 
nə qə dər qə ri bə ol sa da, o, hə lə də 
Ye rin qu ru lu şu nu tam də qiq li yiy lə 
bil mir.

Bu sualın təx mi ni ca va bı be lə dir: 
Yer pla ne ti öz lü yün də nə həng bir 
kü rə, ya xud əsa sən, qa ya su xur la-
rın dan iba rət olan bir sfe ra dır. Ye-
rin nü və si də sərt dir, çün ki onun 
iba rət ol du ğu su xur lar dəh şət li bir 
təz yiq al tın da dır lar. 

Gə lin, bu mə qa mı da ha diq-
qət lə araş dı raq. Yer qa bı ğı 18-50 
ki lo metr qa lın lı ğı olan, qa ya su-
xur la rın dan iba rət bir qat dır. Bu 
qa ta “li tos fer” də de yir lər. Qa bı-
ğın üst qa tı qi tə lər dir, çö kək lər də 
isə də niz lər, okean lar, qi tə lə rin 
da xi lin də ki göl lər qə rar tu tur. Yer 
sət hin də ki su la ra: okean la ra, də-
niz lə rə, göl lə rə, çay la ra və bü tün 
ki çik mən bə lə rə ümu mi lik də “hid-
ros fer” de yir lər.

İn san yer qa bı ğı nın yal nız lap 
üst his sə si ni öy rə nə bi lib de yə, 
pla ne ti mi zin içə ri dən ne cə gö rün-
dü yün dən da nış maq bi zim üçün 
çə tin dir. Də rin neft qu yu la rı nı, 
mə dən şax ta la rı nı  qa zar kən biz 
gö rü rük ki, qu yu də rin ləş dik-
cə onun için də ki tem pe ra tur da 
ar tır. Təx mi nən 3,5 ki lo metr də-
rin lik də tem pe ra tur ar tıq su yu 
qay na da caq də rə cə də dir. Alim lər 
Ye rin da xi li qu ru lu şu nu öy rə nər-
kən on la rın kö mə yi nə zəl zə lə-
lə rin təd qi qa tı yet di. On lar in di 
be lə he sab edir ki, bö yük də rin-
lik də tem pe ra tur heç də yer qa bı-
ğın da kı qə dər sü rət lə art mır. O na 
gö rə də Yer pla ne ti nin nü və si nin 
tem pe ra tu ru 5500 də rə cə dən çox 
de yil. Heç şüb hə siz ki, bu çox bö-
yük tem pe ra tur dur, çün ki ar tıq 
1200 də rə cə də bü tün qa ya su xur-
la rı əri yir.

Yer qa bı ğı iki qat dan iba rət dir. Qi-
tə lər üçün bü növ rə olan yu xa rı qat 
sərt qra nit dən iba rət dir. Bu qra nit tə-
bə qə si nin al tın da qa lın və ye nə möh-
kəm “ba zalt” ad lan dı rı lan su xur dan 
iba rət da ha bir qat yer lə şir. Alim lər 
be lə he sab edir ki, Ye rin mər kə zin də 
diamet ri 7 500 ki lo metr olan, ərin miş 
də mir dən iba rət nə həng nü və yer lə-
şir. Mər kə zi nü və ilə yer qa bı ğı ara-
sın da qa lın lı ğı 3,5 min ki lo metr olan, 
“man ti ya” ad lan dı rı lan bir lay yer lə-
şir. Be lə təx min edir lər ki, man ti ya-
nın tər ki bi adı “oli vin” olan, tər kib 
eti ba riy lə qa ya sü xur la rı na bən zər 
bir ma te ri ya dan iba rət dir.  

 Bürc lər nə dir?
Ul duz la ra ta ma şa edən də, yə qin 

ki, bir ne çə ul du zun sə ma da bi zə ta-
nış olan hərfl  ər, üç bu caq lar, kvad rat-
lar ya rat dı ğı nın şa hi di ol mu su nuz. 
Qə dim za man lar dan dün ya nın müx-
tə lif gü şə lə rin də in san lar be lə ul duz 
qrup la rı na cür bə cür ad lar ve rir di lər. 
La tın di lin dən tər cü mə edən də bi zim 
“bürc” ad lan dır dı ğı mız “ul duz lar 
qru pu” an la mı nı da şı yır.

Bürc lə rin müasir ad la rı dün ya-
nın qa lan his sə si nə qə dim ro ma lı-
lar dan, ro ma lı la ra da Yu na nıs tan-
dan gə lib. Yu nan lar isə ul duz lar 
ba rə də bil gi lə ri nin bö yük qis mi ni 
qə dim Şərq dən, Ba bi lis tan əha li-
sin dən əxz edib.

Qə dim Ba bil də ul duz qrup la rı na 
hey van la rın, hökm dar la rın, mif və əf-
sa nə qəh rə man la rı nın adı nı ve rir di lər. 
Da ha son ra yu nan lar Ba bil də ve ril miş 
bir çox ad la rı öz lə ri nin ki nə, öz qəh-
rə man la rı – He rakl, Orion, Pre sey və 
sairə nin ad la rı na də yiş di lər. Qə dim 
Ro ma da bu işə öz töh fə si ni ver di. İn di 
biz elə hə min qə dim ad lar dan is ti fa də 
edi rik, am ma on la rın ar xa sın da du ran 
ob raz la rı çox vaxt tə səv vü rü müz də 
də qiq can lan dı ra bil mi rik. Mə sə lən, 
Qar tal, Ki çik və Bö yük Ayı bürc lə ri, 
Tə rə zi və baş qa la rı gö rü nüş cə öz ad-
la rı na o qə dər də uy ğun gəl mir.

Təx mi nən bi zim era nın 150-ci ilin-
də məş hur ast ro nom Pto lo mey ona 
bəl li olan 48 bür cü qeyd et di. Bu si-
ya hı da bü tün bürc lər öz ək si ni tap-
ma mış dı. Odur ki, son ra lar ast ro-
nom lar Pto lo me yin tər tib et di yi bu 
si ya hı nı tək mil ləş dir di lər. Sə ciy yə-
vi dir ki, si ya hı ya son ra lar əla və olu-
nan bürc lə rin ək sə riy yə ti Seks tant, 
Kom pas, Mik ros kop ki mi el mi alət-
lə rin, ci haz la rın adı nı da şı yır. Be lə-
lik lə, bu gün ast ro nom la ra ul duz lu 
sə ma da cə mi 88 bürc mə lum dur. 

Bürc lər gö yün bəl li bir his sə si ni 
tu tur. Bu o de mək dir ki, hər ul-
duz öz bür cün də yer lə şir. Bürc lər 
ara sın da kı sər həd lər qə dim za-
man lar dan bə ri sa bit de yil di, da ha 
çox əy ri-üy rü xət lər lə gös tə ri lir di. 
Odur ki, 1928-ci il də ast ro nom lar 
be lə bir qə ra ra gəl di: bu sər həd lə-
ri elə də yiş sin lər ki, yal nız düz xətt  
təş kil et sin.

Süd Yo lu nə dir?
Süd Yo lu! Göy üzü nün ən gö zəl, 

ən ecaz kar ob yek ti, yə qin ki, odur. 
Sə ma nın bu ucun dan di gə ri nə qiy-
mət li daş lar dan dü zə lən qə nir siz 
bir bo yun ba ğı ki mi uza nır. Qə-
dim in san lar bu ecaz kar mən zə rə-
yə ba xan da ey nən elə bi zim ki mi 
təəc cüb lə nir, bu gö zəl li yə hey ran 
qa lır dı lar. Gör dük lə ri nin nə ol du-
ğu nu an la ma dan on lar işıq lı zo laq 
ki mi gö rü nən Süd Yo lu na öz aləm-
lə rin də cür bə cür, ob raz lı izah lar 
ve rir di lər. 

Mə sə lən, xris tian lı ğın ye ni cə 
ya ran dı ğı dövr lər də in san lar elə 
fi  kir lə şir di ki, bu, mə lək lə rin göy-
lə rə qalx maq üçün is ti fa də elə di-
yi yol dur. On lar həm də bu fi  kir-
dəy di lər ki, Süd yo lu göy üzün də 
bir də lik dir və bu də lik dən Yer də 
ya şa yan in san lar göy qüb bə si nin 
o üzün də baş ve rən lər dən xə bər 
tu ta bi lir. 

Bi zim Süd Yo lu ba rə də müasir 
bi lik lə ri miz ona hey ran qal ma ğı-
mı za ma ne ol mur. Çün ki bi zim 
qa lak ti ka nın öz hə qi qə ti elə onun 
ya ran ma sı ba rə də qə dim əf sa nə lər 
qə dər gö zəl dir.

Bi zim qa lak ti ka gir də, onun sət hi 
isə düz dür, for ma ca bir az saatı xa-
tır la dır. Əgər biz ona yu xa rı dan ba xa 
bil səy dik, gö rər dik ki, bu əzə mət li 
qa lak ti ka hə qi qə tən saata bən zə yir. 
La kin biz qa lak ti ka nın için də yik de-
yə, yu xa rı ba xan da elə bil saatın için-
dən qı ra ğı na ba xı rıq. Və gö rü rük ki, 
onun kə nar la rı bi zi saat qol ba ğı ki mi 
qu cur. Bax, hə min bu mil yon lar la 
gö rü nən ul duz elə Süd yo lu dur. 

Bəs si zə bəl li dir ki, qa lak ti ka mız 
3 mil yard ul duz dan iba rət dir? Biz 
onun öl çü lə ri haq da da mə lu ma ta 
ma li kik. Gü nə şin işı ğı Ye rə 8 də-
qi qə yə ça tır. Bi zim qa lak ti ka nın 
mər kə zin dən Gü nə şə ye tiş mək 
üçün sə işıq şüası 27 min il yol get-
mə li dir.

Qa lak ti ka da öz oxu ət ra fın da 
elə Yer ki mi fır la nır. Tam bir döv rə 
üçün 200 000 000 il gə rək dir.

Han sı 
ul duz ən 

par laq dır?
Heç göy üzün də ən 

par laq ul du zu tə yin 
et mə yə cəhd gös tər mi-

si niz? 
Yə qin, si zə elə gə lir ki, 

göy də ki ul duz la rın sa yı-
he sa bı yox dur. Am ma siz 

te les kop suz ən ço xu 6000 ul-
duz gö rə bi lər si niz ki, on lar dan 

1500-ü Cə nub ya rım kü rə sin də 
yer ləş di yi nə gö rə Şi mal ya rım kü-
rə sin dən gö rün mür.

Hə lə 2000 il qa baq yu nan ast ro-
nom la rı ul duz la rı par laq lı ğın dan 
ası lı ola raq si nifl  ə rə bö lür dü lər. 
Te les kop kəşf olu na na dək ul duz-
la rın cə mi al tı sin fi  bəl li idi. Bi rin ci 

sin fə da xil olan ul duz lar ən par laq, 
al tın cı sin fə aid edi lən lər isə ən zəif 
işı ğı olan lar idi. Al tın cı si nif dən aşa-
ğı da qə rar tu tan ul duz la rı te les kop-
suz gör mək müm kün de yil.

Bu gün isə müasir te les kop lar 21-
ci sin fə aid olan ul duz la rın da şək li-
ni çək mə yə im kan ve rir.

Bir sin fə aid olan ul duz la rın par-
laq lı ğı özün dən yu xa rı sin fə mən-
sub olan ul duz lar dan 2,5 də fə az-
dır. Bi rin ci sin fə 22 ul duz aid dir 
ki, on la rın da ən par la ğı Si rius dur. 
Bu ul duz göz lə gö rə bil di yi miz ən 
zəif ul duz lar dan azı 1000 də fə par-
laq dır. 

Si nif nə qə dər aşa ğı dır sa, ona bir 
o qə dər çox ul duz da xil olur. Be lə-
lik lə, bi rin ci sin fə yal nız 22 ul duz 
da xil dir sə, 20-ci si nif dən olan ul-
duz la rın sa yı bir mil yar da ya xın dır. 

Axan ul duz nə dir?
İn san ne çə min il lər göy dən 

dü şən ul duz la ra ba xır, “bu nə ul-
duz dur be lə, har dan ya ra nıb, ni-
yə axır?”- de yə dü şü nür dü. Ne çə 
yü zil lik lər in san elə fi  kir lə şir miş 
ki, bu ul duz lar baş qa aləm lər dən 
gə lir.

Bu gün isə biz ar tıq bi li rik: “axan 
ul duz” ad lan dır dı ğı mız nəs nə lər 
əs lin də, heç ul duz da de yil miş. Biz 
in di on la ra “me teor” de yi rik. Me-
teor lar sərt mad də dən iba rət sə ma 
cism lə ri dir ki, kos mik fə za da hə rə-
kət edə rək hər dən Yer at mos fe ri nə 
gə lib çı xır. 

Me teor bi zim at mos fer dən ke-
çən də onun göy üzün də bu rax dı ğı 
par laq izi gö rü rük. Bu iz ona gö rə 
gö rü nür ki, ha va me teorun sət hi nə 
sür tü lən də bö yük is ti lik əmə lə gə lir.
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Yer qa bı ğı iki qat dan iba rət dir. Qi-

suz gör mək müm kün de yil.

Han sı 
ul duz ən 

par laq dır?
Heç göy üzün də ən 

par laq ul du zu tə yin 
et mə yə cəhd gös tər mi-

si niz? 
Yə qin, si zə elə gə lir ki, 

göy də ki ul duz la rın sa yı-
he sa bı yox dur. Am ma siz 

te les kop suz ən ço xu 6000 ul-
duz gö rə bi lər si niz ki, on lar dan 

1500-ü Cə nub ya rım kü rə sin də 
yer ləş di yi nə gö rə Şi mal ya rım kü-
rə sin dən gö rün mür.

Hə lə 2000 il qa baq yu nan ast ro-
nom la rı ul duz la rı par laq lı ğın dan 
ası lı ola raq si nifl  ə rə bö lür dü lər. 
Te les kop kəşf olu na na dək ul duz-
la rın cə mi al tı sin fi  bəl li idi. Bi rin ci 

sin fə da xil olan ul duz lar ən par laq, 
al tın cı sin fə aid edi lən lər isə ən zəif 
işı ğı olan lar idi. Al tın cı si nif dən aşa-
ğı da qə rar tu tan ul duz la rı te les kop-
suz gör mək müm kün de yil.

“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala“Hər suala

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
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Qə ri bə dir, am ma me teor la rın 
ək sə riy yə ti çox ki çik olur - təx mi-
nən san ca ğın ba şı boy da. Bə zi me-
teor la rın isə bir ne çə to na dək çə ki si 
olur. Me teor la rın ço xu at mos fer də 
tam ya nıb qur ta rır və yal nız çox iri 
me teor lar Yer sət hi nə ça ta bi lir.

Alim lə rin rə yi nə gö rə, bir gün-
də Ye rə min lər lə me teor dü şür, 
am ma pla ne ti mi zin sət hi nin ək sə-
riy yə ti ni də niz lər və okean lar təş-
kil et di yi nə gö rə sə ma cism lə ri də 
əsa sən, su ya dü şür.

Biz is tə ni lən is ti qa mət də uçan 
me teor gö rə bi lə rik, am ma adə tən, 
min lər lə xır da ul duz ki mi gö rü nən 
me teor sel lə ri nin şa hi di olu ruq. Yer 
kü rə si me teor axı nın dan ke çən də 
on la rın çox bö yük bir his sə si at-
mos fe rin yu xa rı qat la rın da ya na raq 
“me teor ya ğı şı” ki mi gö rü nür.

Bəs me teor lar ne cə ya ra nıb? 
Müasir ast ro nom lar elə he sab edir 
ki, be lə me teor sel lə ri ko me ta la rın 
qa lıq la rı dır. Ko me ta da ğı lar kən 
onun mil yon lar la ki çik his sə ci yi 
kos mos da sə ya hə ti ni me teor sel lə-
ri ki mi da vam et di rir. On lar dairə-
vi or bit lə hə rə kət edir. Hər 33 il də 
bir də fə Yer be lə me teor se li nin or-
bi ti ni kə sib ke çir.

Yer sət hi nə ye ti şən me teora biz 
“me teorit” de yi rik. O, Ye rə öz 
ağır lıq gü cü nə gö rə dü şür. Bi zim 
era dan 467 il əv vəl qə dim Ro-
ma da ye rə dü şən me teorit qey də 
alın mış dı. Bu ha di sə elə əks-sə da 
do ğur muş du ki, sal na mə çi lər onu 
öz əsər lə ri nə də sal mış dı lar.  

 Ko me ta nə dir?
Qə dim za man lar da ko me ta la-

rın göy üzün də gö rün mə si in san la-
rı dəh şə tə sa lır dı. On lar ko me ta la rı 
nəhs əla mət sa yır, on la rı və ba, taun, 
mü ha ri bə, ölü mün ni şa nə si bi lir di lər.

Bu gün bi zə ar tıq bəl li dir ki, ko-
me ta nə dir, la kin bu sə ma cism lə-
riy lə bağ lı çox şey hə lə də bir sirr 
ola raq qa lır. Biz ko me ta nı ilk də fə 
gö rən də xır da işıq lı bir ob yekt 
mü şa hi də edi rik, bax ma ya-
raq ki, ko me ta nın özü nün 
diamet ri bir ne çə min ki lo-
met rə ça ta bi lər.

İşıq mən bə yi onun 
“ba şı”, ya xud ko-
me ta nın nü və si dir. 
Alim lər be lə he sab 
edir ki, o, yə qin, 
bərk mad də lər və 
qaz lar dan iba rət-
dir. La kin on la rın 
mən şə yi bi zim 
üçün hə lə də qa-
ran lıq qa lıb. 

Gü nə şə ya xın laş-
dıq ca ko me ta nın quy ru-
ğu əmə lə gə lir. Quy ruq çox 
sey rək qaz dan və Gü nə şin tə si ri 
al tın da ko me ta nın nü və sin dən qo-
pan xır da his sə cik lər dən əmə lə gə lir. 
Ko me ta nın nü və si ni “qı laf” de yi lən 
üçün cü qat əha tə edir. Qı laf sərt mad-
də dən iba rət, diamet ri 250 000 ki lo-
metr dən də ar tıq ola bi lən işıq lı 
bu lud dur.

Ko me ta nın quy ru ğu for ma və 
öl çü sü nə gö rə müx tə lif ola bi lər. 
Bə zi lə ri gö dək və en li, di gər lə ri 
uzun və na zik olur. On la rın uzun-
lu ğu adə tən, 10 mil yon, bə zən, 
hətt  a 180 mil yon ki lo met rə ça ta 
bi lər. Bə zi ko me ta la rın isə quy ru-
ğu, ümu miy yət lə, ol mur. 

Quy ruq bö yü dük cə, ko me ta-
nın hə rə kət sü rə ti də ar tır, çün ki 
o Gü nə şə ya xın laş maq da dır. Bu 
za man ko me ta ba şı irə li hə rə kət 
edir. Son ra isə çox qə ri bə bir şey 
baş ve rir. Gü nəş dən uzaq laş maq-
da olan ko me ta ar tıq quy ru ğu qa-
baq da hə rə kət edir. Bu ona gö rə 
be lə olur ki, Gü nə şin şüala rı ko-
me ta nın nü və sin dən ma te ri ya nın 
çox xır da par ça la rı nı qo pa rır, on-
dan quy ruq ya ra dır və bu quy ruq 
müt ləq Gü nə şin əks is ti qa mə tin də 
qə rar tu tur. 

Ona gö rə də ko me ta Gü nəş dən 
uzaq la şar kən quy ru ğu irə li hə rə-
kət aza lır. Bu za man ko me ta nın 
sü rə ti enir və biz onu təd ri cən göz-
dən iti ri rik. Ko me ta lar uzun il lər 
bo yu yox ola, gö rün məz qa la bi lər, 
la kin çox vaxt on lar ye nə qa yı dır. 

Ko me ta lar Gü nə şin ba şı na fır la-
nır lar. On la rın bə zi lə ri nin tam bir 
döv rə vur ma sı üçün xey li za man 
gə rək dir. Mə sə lən, Qal iley ko me-
ta sı Gü nəş ət ra fın da bir döv rə si ni 
75 ilə vu rur. Hal-ha zır da ast ro-
nom lar az qa la 1000 ko me ta qey-
də alıb lar, la kin bi zim Gü nəş sis te-
min də gö rə bil mə di yi miz bir ne çə 
yüz min ko me ta ola bi lər. 

Ni yə ast ro nomlar
Marsda hə yat
ola biləcəyi ni

güman edirlər?
Si zə bəl li ol du ğu ki mi, alim lər 

Kainat da hə yat tap maq məq sə-
diy lə müx tə lif təc rü bə lər apa rır-
lar. Tə bii ki, bu təc rü bə lə ri bi zim 
Gü nəş sis te min də apar maq, kos-
mik ən gin lik lə ri təd qiq et mək dən 
da ha asan dır. Bə zi alim lər bu qə-
naət də dir ki, hə ya tın hər han sı bir 
for ma sı nın möv cud ola bi lə cə yi 
mə kan lar dan bi ri də Mars dır. 

Ni yə on lar məhz Mar sı se çib lər? 
Mars bi zim Yer pla ne ti nin əki zi 
sa yı lır. Gü nə şə dək olan mə sa fə 
ba xı mın dan Mars Yer dən son ra 
gə lən ilk pla net dir. Onun diamet ri 
bi zim pla ne tin kin dən ya rım də fə 
az dır, Gü nəş ər ta fın da bir döv-
rə si ni isə o, iki ilə ya xın bir müd-
dət də ba şa vu rur. La kin Mars da 
gü nün uzun lu ğu təx mi nən elə 
biz də ki ki mi dir.

Mar sı mü şa hi də edər kən ast ro-
nom lar bu pla net də hə ya tın han sı 
for ma la rı nın sa ola bi lə cə yi nə də la-
lət edən bə zi de tal lar qey də alıb lar. 
Əv və la, Mars da da elə Yer ki mi, 
ilin fə sil lə ri var. Hə qi qə tən də bu 
fə sil lə rin bir-bi ri ni əvəz et mə siy lə 
pla ne tin sət hin də də yi şik lik lər mü-
şa hi də olu nur. Yaz və yay da onun 
sət hi nin rən gi bir qə dər də tünd lə-
şir, gö yüm tül-ya şıl dan sa rı ya də yi-
şir. Bəl kə, bu elə bit ki ör tü yü dür?

Ast ro nom la rın proq noz la rı na əsa-
sən, pla ne tin at mos fe rin də az miq dar-
da su bu xa rı var ki, bu da hə ya tın ya-
ran ma sı na sə bəb ola bi lər. 1887-ci il də 
İta li ya ast ro no mu Co van ni Skiapa rel li 
elan et di ki, o, Mars sət hin də ka nal la-
rı xa tır la dan sü ni qur ğu lar mü şa hi də 
edib. “Gö rə sən, on la rı Mars da ya şa-
yan şüur lu can lı lar su yu qütb lər dən 
qu raq lıq na hi yə lə rə gə tir mək məq sə-
diy lə in şa et mə yib ki?” – de yə, o döv-
rün alim lə ri sual edir di.

1976-cı il də pla ne tin sət hi nə Bir-
ləş miş Ştat la rın iki də nə “Vi kinq” 
apa ra tı en di. Kos mik apa rat lar da kı 
ci haz lar va si tə si lə pla ne tin tor pa ğın-
da hə yat əla mət lə ri ax ta rı lır, nə ti cə lər 
Ye rə ötü rü lür dü. Təd qi qat lar gös tər-
di ki, ya o tor paq da mik roor qa nizm-
lə rin möv cud lu ğu müm kün dür, ya 
da Mars tor pa ğı ye rin ki nə qə tiy yən 
bən zə mir... İn di ar tıq elm alə mi nə 
bəl li dir ki, Mars da hə yat var sa da, 
yal nız çox pri mi tiv for ma da ola bi lər.

Niyə buludların forması 
müxtəlif olur?

Bu lud lar be lə ya ra nır: is ti ha va su 
ba xa rıy la bir yer də gö yə qal xır. Müəy-
yən yük sək lik də is ti ha va so yu yur. 
Aşa ğı tem pe ra tur da rü tu bət ar tıq su 
bu xa rı şək lin də qa la bil məz. Ar tıq rü-
tu bət su dam cı la rı na, buz par ça la rı na 
çev ri lir və be lə lik lə, bu lud lar ya ra nır.

Bir-bi ri nə bən zə yən iki bu lud yox-
dur, on lar öz for ma la rı nı daim də yi-
şir. Bu lud la rın for ma ca müx tə lifl  i yi 
bu nun la izah olu nur ki, on lar müx tə-
lif yük sək lik də və müx tə lif tem pe ra-
tur lar da əmə lə gə lir. Bun dan baş qa, 
bu lud lar yük sək li yin dən və tem pe-
ra tu run dan ası lı ola raq müx tə lif zər-
rə cik lər dən iba rət ola bi lər.

Ən yük sək də olan bu lud la rı “işıq-
la nan bu lud lar” ad lan dı rır lar. On lar 
50-100 ki lo metr yük sək lik də olur! 
On lar dan son ra “sə dəf bu lud la rı” 
gə lir. Yük sək li yi 22-33 ki lo metr dir. 
On lar çox na zik, gö zəl rəng lə ri olan, 
toz və ya ğış də nə cik lə rin dən iba rət 
bu lud lar dır. Bu bu lud la rı yal nız Gü-
nəş ba tan dan son ra, ya xud dan ye ri 
sö kü lər kən gör mək olur.

10 ki lo metr və da ha yük sək də 
“lə lək li bu lud lar”, “lə lək li-lay lı 

bu lud lar” və “lə lək li-to pa bu-
lud lar” qə rar tu tur. Lə lək li 
bu lud lar lə lə yə; lə lək li-lay lı 
bu lud lar na zik ağım tıl xət lə-
rə bən zə yir; lə lək li-to pa bu-
lud lar isə top-top yı ğış mış, 
gir də, xır da bu lud lar dır. Bu 
bu lud la rın ha mı sı na zik buz 
də nə cik lə rin dən iba rət dir.

Al çaq bu lud lar xır da su 
dam cı la rın dan ya ra nır. Yer-
dən 3-5 ki lo metr yük sək lik də 
lə lək li-to pa bu lud la ra nis bə-

tən tər ki bin də da ha çox bu xar 
və cür bə cür his sə cik lər olan 

hün dür to pa bu lud-
lar yer lə şir. 

Elə ey ni yük sək lik də gö yün üzü nü 
çox vaxt boz na rın pər də ilə ör tən, 
Gü nə şi, Ayı sol ğun bir lə kə ki mi gös-
tə rən sıx lay lı bu lud lar əmə lə gə lir.

Da ha aşa ğı da, iki ki lo metr yük sək-
lik də iri-iri par ça la rı olan lay lı-to pa 
bu lud lar for ma la şır. Elə hə min yük-
sək lik də ya ğış bu lud la rı top la nır. Ya-
ğış bu lud la rı sıx, tut qun rəng li və bəl li 
bir for ma sı ol ma yan bu lud lar dır. 610 
metr dən aşa ğı yük sək lik də isə lay lı 
bu lud lar olur. On lar yer dən qal xan 
du man dan iba rət olur. Ey ni yük sək-
lik də həm də to pa-ya ğış bu lud la rı 
– xey li qa lın lı ğı olan, sıx, gül kə lə mə 
bən zə yən, şim şək və möh kəm kü lək 
gə ti rən bu lud lar olur.

  Du man lıq nə dir?
Əgər siz ki tab lar da nə həng spi ral-

lar, bu rul ğan lar və bu lud lar dan iba rət 
du man lıq la rın şək li ni gör mü sü nüz sə, 
heç ümid et mə yin ki, nə vaxt sa be lə bir 
mən zə rə ni hə yat da da gö rə bi lər si niz. 
Du man lıq la rın ço xu nu te les kop suz 
gör mək ol mur. “Du man lıq” sö zü nün 
özü ona gö rə əmə lə gə lib ki, zəif te les-
kop lar la on la rı iz lə mə yə ça lı şan ast ro-
nom lar du man lı lə kə lər dən baş qa bir 
şey gö rə bil mir di lər.

Du man lıq la rın iki baş lı ca sin fi  bəl-
li dir – qa lak tik və qa lak ti ka dan kə nar 
du man lıq lar. Qa lak tik du man lıq la-
rı bi zim qa lak ti ka da da gör mək olar 
(Süd Yo lu). On lar toz və qaz lar dan iba-
rət dir. Qa lak ti ka dan kə nar du man lıq-
lar isə bi zim qa lak ti ka dan kə nar lar da 
olur və əsa sən, ul duz lar dan iba rət dir.

Bi zə bəl li olan qa lak tik du man-
lıq la rın sa yı 2 min dən az dır. De mə-
li, in sa na mə lum olan du man lıq la-
rın ək sə riy yə ti bi zim Qa lak ti ka dan 
kə nar da yer lə şir. Bəs du man lıq lar 
əs lin də ne çə də nə dir? Bi zim bil di-
yi mi zə gö rə, Süd Yo lun dan kə nar-
da mil yon lar la du man lıq ola bi lər.

Qa lak ti ka dan kə nar du man lıq la rı 
hə lə də “ada-kainat”, ya xud “qa lak-
ti ka” ad lan dı rır lar. Bu o de mək dir 
ki, əgər kim sə çox uzaq dan bi zim 
Qa lak ti ka ya bax say dı, onu bir du-
man lıq ki mi gö rə cək di.

Qa lak ti ka dan kə nar du man lıq lar 
müx tə lif for ma lar da olur. On la rın bə zi-
lə ri qey ri-düz gün, ya xud yu mur ta va ri 
for ma ya ma lik dir. Ən çox rast gə li nə-
ni isə spi ral va ri du man lıq lar dır. Bi zim 
qa lak ti ka ki mi spi ral va ri du man lıq lar 
say sız-he sab sız ul duz lar dan, nə həng 
qaz bu lud la rın dan və toz zər rə cik lə-
riy lə do lu ge niş sa hə lər dən iba rət dir. 
Du man lı ğın adə tən, nü və si və nü və-
dən spi ral va ri ay rı lan çı xın tı la rı olur. 
Ye rə ən ya xın And ro me da du man lı ğı 
bi zə bəl li olan be ten du man lı qıarın 
ən bö yü yü və ən par la ğı dır. Onun işı-
ğı bi zim Gü nə şin ət ra fa yay dı ğın dan 
1 500 000 000 də fə güc-
lü dür!

 Ko me ta nə dir?
Qə dim za man lar da ko me ta la-

rın göy üzün də gö rün mə si in san la-
rı dəh şə tə sa lır dı. On lar ko me ta la rı 
nəhs əla mət sa yır, on la rı və ba, taun, 
mü ha ri bə, ölü mün ni şa nə si bi lir di lər.

Bu gün bi zə ar tıq bəl li dir ki, ko-
me ta nə dir, la kin bu sə ma cism lə-
riy lə bağ lı çox şey hə lə də bir sirr 
ola raq qa lır. Biz ko me ta nı ilk də fə 
gö rən də xır da işıq lı bir ob yekt 
mü şa hi də edi rik, bax ma ya-
raq ki, ko me ta nın özü nün 
diamet ri bir ne çə min ki lo-

İşıq mən bə yi onun 
“ba şı”, ya xud ko-
me ta nın nü və si dir. 
Alim lər be lə he sab 

Gü nə şə ya xın laş-
dıq ca ko me ta nın quy ru-
ğu əmə lə gə lir. Quy ruq çox 
sey rək qaz dan və Gü nə şin tə si ri 
al tın da ko me ta nın nü və sin dən qo-
pan xır da his sə cik lər dən əmə lə gə lir. 
Ko me ta nın nü və si ni “qı laf” de yi lən 
üçün cü qat əha tə edir. Qı laf sərt mad-
də dən iba rət, diamet ri 250 000 ki lo-
metr dən də ar tıq ola bi lən işıq lı 

nəş ba tan dan son ra, ya xud dan ye ri 
sö kü lər kən gör mək olur.

10 ki lo metr və da ha yük sək də 
“lə lək li bu lud lar”, “lə lək li-lay lı 

bu lud lar” və “lə lək li-to pa bu-
lud lar” qə rar tu tur. Lə lək li 
bu lud lar lə lə yə; lə lək li-lay lı 
bu lud lar na zik ağım tıl xət lə-
rə bən zə yir; lə lək li-to pa bu-
lud lar isə top-top yı ğış mış, 
gir də, xır da bu lud lar dır. Bu 
bu lud la rın ha mı sı na zik buz 
də nə cik lə rin dən iba rət dir.

Al çaq bu lud lar xır da su 
dam cı la rın dan ya ra nır. Yer-
dən 3-5 ki lo metr yük sək lik də 
lə lək li-to pa bu lud la ra nis bə-

tən tər ki bin də da ha çox bu xar 
və cür bə cür his sə cik lər olan 

hün dür to pa bu lud-
lar yer lə şir. 

man lıq ki mi gö rə cək di.
Qa lak ti ka dan kə nar du man lıq lar 

müx tə lif for ma lar da olur. On la rın bə zi-
lə ri qey ri-düz gün, ya xud yu mur ta va ri 
for ma ya ma lik dir. Ən çox rast gə li nə-
ni isə spi ral va ri du man lıq lar dır. Bi zim 
qa lak ti ka ki mi spi ral va ri du man lıq lar 
say sız-he sab sız ul duz lar dan, nə həng 
qaz bu lud la rın dan və toz zər rə cik lə-
riy lə do lu ge niş sa hə lər dən iba rət dir. 
Du man lı ğın adə tən, nü və si və nü və-
dən spi ral va ri ay rı lan çı xın tı la rı olur. 
Ye rə ən ya xın And ro me da du man lı ğı 
bi zə bəl li olan be ten du man lı qıarın 
ən bö yü yü və ən par la ğı dır. Onun işı-
ğı bi zim Gü nə şin ət ra fa yay dı ğın dan 
1 500 000 000 də fə güc-
lü dür!

“Hər suala    bir ca vab”
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Günel NATİQ
  ...Pal ta rın dan ma vi işıq tö kü lür dü. Buz lar tə bil ça lır dı. Səs siz dün ya nı din lə yə bil mək 
üçün göz lə ri ni yum du. Har da sa çat var dı, or da ölü lə ri xəl və ti sər həd dən ke çi rir di lər...  
O, yu xu və real lıq ara sın da ya şa nan la rı şeiri nə gə ti rir di.
Şi mal də ni zi və yer sət hi ni ört müş buz laq lar... Əs lin də qış onun üçün hə ya tın özü nü 
ifa də edir di. İn san la rı da so yuq qan lı idi o yer lə rin. Emo si ya la rı nı gös tər mə yə xə sis lik 
edir di lər. Nə gü lür, nə çı ğı rır, elə cə do nuq nə zər lər lə ba xır dı lar. An la maq çə tin idi, bu 
adam lar da rı xır, yox sa ək si nə, on la ra çox ma raq lı dır... Qı şın for mu lu hə ya tın for mu-
lu idi. Şeir lə ri nin bi rin də hə ya tın sim vo lu- yaş lı və gənc sər ni şin lə ri dib siz dar yol la 
da şı yan av to bus dur. Am ma har da sa iy nə yar paq me şə sin də ki bir gə mi nin ma vi işıq 
saç ma sı na da bən zə yir. Əgər o, da yan sa və işıq la rı sön dür sə, dün ya yox ola caq dı. 

O, öz şeir lə rin də məişə tin adi lik-
lə rin də giz lən miş gö zəl li yi və mis ti-
ka nı açıb gös tə rir di...
Bi na lar dan bir az o yan da kı 
açıq lıq da
atıl mış bir qə zet par ça sı ay lar la 
yer də qal dı,
ha di sə lər lə do lu.
İn di yıp ra nır gün dən-gü nə ya ğış da, 
gü nəş də,
bir bit ki yə, kə lə mə çev ril mək, tor-
pa ğa qa rış maq üçün.
Ey nən yad da şın ya vaş-ya vaş özü-
mü zə çev ril mə si ki mi.

Onun şeirin də çi çək az dır, rəng lər 
isə sol ğun və tut qun... Am ma əvə zin-
də mis ra lar qa ran lı ğın, işı ğın və köl gə-
nin oyu nuy la zən gin dir.  Mə sə lən, qa-
ra kük nar la rın və “tüs tü lə nən”gü nəş 
şüala rı nın xaosun dan bəhs edən şeiri-
ni xa tır la yaq... Hər bir şeiri san ki fo to-
şə kil dir, elə bir fo to şə kil ki, real lı ğın ki-
çik bir fraq men ti ni “qey də alıb”. Onun 
real lı ğı isə mifl  ər lə həm sər həd dün ya-
dır, har da ki, ölü lər lə di ri lər qo vu şur... 
Sim li alət lər kvar te ti ça lı nır. Və 
mən nəm ağac la rın
ara sın dan ke çər kən yo xa çı xır 
ayaq la rı mın al tın da kı
tor paq,
do ğul ma mış bir uşaq ki mi bü zü lür,
mür gü lə yi rəm, tük ki mi gə lə cə yə 
yu var la nı ram
və bir dən ba şa dü şü rəm bit ki lə rin 
də dü şün dük lə ri ni.

Bö yük İs veç şairi, No bel mü ka fat-
çı sı To mas Transt rö mer 1931-ci il də 
İs ve çin Stok holm şə hə rin də do ğu lub. 
İkin ci Dün ya mü ha ri bə si baş la yan da 
o, ba la ca qay ğı sız oğ lan idi, am ma is-
tər-is tə məz vax tın dan tez bö yü mə li 
ol muş du. İs veç neyt ral öl kə ol sa da, 
qon şu öl kə lər iş ğal al tın day dı. Mü ha-
ri bə nin ağır lı ğı İs ve çin də üzə ri nə çök-
müş dü. Öl kə izol ya si ya da idi. İn san lar 
isə öz ara la rın da “mü ha ri bə” apa rır-
dı lar; on lar iki cəb hə yə bö lün müş dü-
lər. Bir qis mi al man la rın, o bi ri qis mi 
mütt  ə fi q lə ri nin tə rə fi n də idi. To ma sın 
va li deyn lə ri ay rıl mış dı, o, ana sıy la qa-
lır dı. On la rın qo hum la rı, ya xın ət ra fı 
al man la ra qar şı idi, To mas özü isə bu 
cəb hə nin ən mü ba riz “əs gə ri” idi. Bu 

ba la ca oğ lan əsl “pro fes sor luq” 
edir di. Mü tə ma di qə zet lə ri iz-
lə yir, sə hər dən-ax şa ma dək 
“mü ha zi rə” oxu yur du. “Əl-

bətt  ə ki, uşaq lar öz lə ri ni be lə 
apar ma ma lı dır lar”-  son-

ra lar Transt rö mer bu 
haq da gü lüm sə yə rək 

da nı şır dı.

Uşaq vax tı təd qi qat çı ol maq, in-
san aya ğı dəy mə yən öl kə lə ri kəşf 
et mək is tə yir di. Ən çox da Af ri ka 
onu özü nə çə kir di.  11 ya şın da o ar-
tıq Af ri ka haq qın da de yil, bö cək lər 
haq qın da dü şü nür dü. Əlin də tor, 
gə zib-do la şar, müx tə lif kə pə nək və 
bö cək lər dən kol lek si ya top la yar dı.

1951-ci il də o, İs lan di ya ya ge dir və 
de mək olar ki, sə fi l gü nün də qa yı dır. 
Xoş bəxt lik dən, 1954-cü il də şeir lər 
ki ta bı nəşr olu nur və ki tab dan al dı ğı 
qo no ra rı köh nə ar zu la rı nın ger çək ləş-
mə si nə sərf edir ; Şərq öl kə lə ri nə sə ya-
hə tə çı xır. “Bax, bu, əsl ma cə ra idi”!- 
Transt rö mer son ra lar de yir di.

Bə zən dü şü nür dü ki, əgər tu taq 
ki, 80-ci, ya 90-cı il lər də do ğul say dı, 
onun hə ya tı, gö rə sən, ne cə olar dı?- 
Əgər uşaq bağ ça sı na get səy di, baş qa 
cür tər bi yə al say dı və Stok hol mun 
la tın gim na zi ya sı nın qə zəb li müəl-
lim lə ri onun hə ya tın da ol ma say dı?.. 
“Yə qin ki, in san lar la bağ lı olan han sı-
sa bir sa hə ni se çər dim. Bəl kə elə ye nə 
də psi xo loq olar dım”. 

Onun əsas pe şə si hə kim-psi xo-
loq idi. Bir müd dət ye ni yet mə lə rin 
həbs xa na sın da iş lə miş di. Psi xo loq lar 
müəy yən qə dər xəs tə lə rin hiss lə ri ilə 
ya şa yır lar. Bu ağ rı lar bir növ on la rı 
tə qib edir. Bəl kə də 90-cı il lər də onun 
ağır in sult ke çir mə si nə sə bəb olan da 
elə “yer bə yer edə bil mə di yi” hiss lə-
rin xaosu idi. Şeir lə rin də ki ma vi işıq 
da bu xaos la “bu xov la nır dı”.

Pe şə kar piano çu idi. “Hər şey do 
sə si nə is ti qa mət lə nir”,- ya zır dı şeir-
lə ri nin bi rin də. İn sult ke çir dik dən 
son ra sağ tə rə fi  ifl  ic olan şair ya-
zıb-ya rat ma ğın ça rə si ni be lə ta pır: 

Sol əl lə yaz ma ğı və piano da sol əl 
üçün ya zı lan mu si qi lə ri ifa et mə yi 
öy rə nir. “Poezi ya və mu si qi bir-bi ri-
lə sıx bağ lı dır, am ma bu əla qə nin nə 
ol du ğu nu izah et mək çə tin dir. Mən 
əv vəl ob raz la rı mu si qi də ta pı ram, 
son ra isə on lar şeirə ke çir”.-de yir di 
Transt rö mer.

To mas Transt rö mer 40-cı il lər-
də yaz ma ğa baş la yan da 19 fran sız 
şairi nin şeir lər top lu su tə sa dü fən 
əli nə ke çir. O ki tab hə ya tın da va cib 
rol oy na yır. Əv vəl cə fran sız sür-
realiz min dən bəh rə lə nir, son ra isə 
ta ma mi lə ye ni və qey ri-adi poetik 
üs lub da özü nü ifa də edir.

12 ki tab müəl li fi  idi. “Mə ni az yaz-
maq da qı na yır lar”, -de yir di o. Məh-
sul dar ya zan lar çox idi. Am ma onun 
ki mi yal nız sö zün de yil, həm də duy-
ğu la rın us ta sı ola bil mək-bax bu nu hər 
şair ba car maz dı. Transt rö mer ədə bi 
aləm də 50-ci il lər də sür realiz min ba-
ni si A. Bre ton dan et di yi tər cü mə lər lə 
ta nın mış dı. Öz şeir lə ri nin tər cü mə çi-
lə ri haq da isə be lə de yir di: “Bəx tim 
gə ti rib ki, mə ni bir az İs veç di li ni bi lən 
şair lər tər cü mə edib. Dil bil mə mək 
o bi ri ça tış maz lı qa rın ya nın da nə dir 
ki! Bir də gö rür sən, şeir lə rin elə bir 
dil mü tə xəs si si nin əli nə dü şür ki,  ya 
poezi ya dan ba şı çıx mır, ya da ümu-
miy yət lə, şeir lə, ma raq lan mır!”

Onun şeir lə ri söz üzə rin də ço xil-
lik təc rü bə dən xə bər ve rir. Hər ye ni 
ki ta bın da o, öz poeti ka sın da nə yi sə 
də yi şir, ki tab dan-ki ta ba, söz dən-sö-
zə keç dik cə, fərq li və ye ni olur du. 

Poezi ya onun üçün ümu-
mi qə bul olun muş 
qay da la ra əks olan 
real lıq idi. O, real lı-

ğı baş qa cür 
gö rür dü. 

“Bi lir siz, ya zı çı nın prob le mi nə dir”? 
- de yir di. Sən öz da xi lin dən nə yi isə 
üzə çı xa rır san. Və dü şü nür sən ki, sə-
nin ya rat dı ğın, mət nə gə tir di yin nəs-
nə lər müt ləq oxu cu ya xoş gəl mə li dir. 
Axı sən onu ya ra dar kən vəc də gəl mi-
sən, sə ni hiss lər çul ğa la yıb. Elə bi lir-
sən, oxu cu nu da ey ni hiss lər sa ra caq. 
O isə so yuq ba xış lar la sə nə ba xır və 
heç nə hiss et mir. Bax, gənc şair üçün 
əsl sar sın tı bu dur”. 

Onun hər sət rin dən tən ha lıq boy la nır-
dı. Am ma bu, sət hi təs vir lər dən qa çan 
tən ha lıq idi. Bu şeir lər də in san bə zən tərk 
edil miş ma şın ki mi, bə zən də qar şı lıq lı 
ahəng də bir-bi ri nin səs siz li yi ni qo ru yan 
iki ağac ki mi tən hay dı... Transt rö mer 
ötən gün lə rin xiff  ə ti ni edir di. O ar tıq köh-
nə dost la rıy la da gö rüş mür dü. Hal bu ki  
on lar ya ra dı cı lı ğa bir yer də baş la mış dı lar.

Am ma iş elə gə tir miş di ki, ya on lar yaz-
ma ğın da şı nı at mış dı, ya da məş hur ola 
bil mə miş di lər. On la rın için də yal nız 
Transt rö mer şöh rət tap mış dı. Gö rü nür, 
köh nə dost la rı onun la ün siy yət də olar-
kən müəy yən komp leks ke çi rir di lər və 
bu da mü na si bət lə rə tə sir edir di. “Biz 
adi gün də lik qay ğı lar dan da nı şan da 
prob le mi miz ol mur, am ma elə ki, söh-
bət ədə biy ya ta gə lib çı xır, hə min o gö zəl 
mü hi ti di rilt mək müş kü lə çev ri lir. Hal-
bu ki o mü hit də biz nə vaxt sa ey ni idik, 
dü şün cə lə ri mi zi sə xa vət lə pay la şır və 
gə lə cə yə ümid edir dik”. 

Am ma Transt rö mer dü şü nür dü ki, 
hətt  a ən tən ha şairin də öz audi to ri ya-
sı var. Bu, bəl kə də göz lə gö rül mür, 
bəl kə hətt  a o şair də onun var lı ğın-
dan xə bər siz dir. Bu audi to ri ya- sə nin 
dost la rın, sə nə ya xın adam lar dır. O 
adam lar ki, sə ni ba şa dü şür lər.
Bir mart gü nü də ni zə ge di rəm və 
qu laq ası ram.
Buz lar sə ma ki mi ma vi. Gü nəş də 
par ça la nır lar.
Gü nəş də mik ro fon dan fı sıl da yır 
bu zun ör tü yü
al tın da.
Çağ la yır və kö pük lə nir. Və elə bil 
kim sə çar şaf
sil kə lə yir uzaq da.
Hər şey ta rix ki mi di: bi zim İn di ki 
Za ma nı mız. Ör tü lüb,
qu las ası rıq.

Sö zün söz lə, sə sin səs lə qay na-
yıb-qa rış ma sı… Bu, poetik tər cü-
mə lər dir. Transt rö me rin şeir lə ri 
di li mi zə uzaq Skan di na vi ya nın 
ov qa tı nı, ha va sı nı gə ti rib, am ma 
heç də yad və ögey səs lən mir. Bir 
çox Qərb şair lə ri ni, elə cə də To-
mas Transt rö me ri di li mi zə çe-
vir miş  şair Qis mə tin de dik lə ri: 
“Mə nə onun şeir lə rin də ən doğ-
ma gə lən mə qam özü nün bir mü-
sa hi bə sin də de di yi fi  kir ol muş-
du, təx mi nən be ləy di ki, “mə nim 
şeir lə rim gö rüş yer lə ri dir. “ Son ra 
şeir lə ri ni çe vir dik cə gör düm ki, 
Transt rö mer məş hur ay rı mı, kli-
şe ni da ğı dır san ki - tə biət-in dust-
ri ya, kənd-şə hər ay rı mı nı. Onun 
şeir lə rin də tə biət - tu ta lım, kən-
din ge cə si, ma şı nın pən cə rə sin dən 
(yə ni ur ba nis tik məh su lun) təs vir 
edi lir. Tər cü mə də çə tin olan isə 
əsa sən for ma nı sax la maq və bə-
zi idioma tik ifa də lə rin qar şı lı ğı nı 
tap maq idi. Düz dür, Transt rö mer-
də söz oyu nu çox de yil, am ma bə-
zi qa nad lı ifa də lər var ki, on la rın 
bi zim dil də ek vi va len ti ni tap maq 
çə tin idi. Əsas isə for ma nı sax la-
maq idi. Çox müx tə lif öl çü lü və 
for ma lı şeir lər ya zıb, fi k ri ni sə lis 
ifa də et mə yə ça lı şan da for ma nı, ya 
da öl çü nü poz ma lı ol dum bə zən.

Am ma mak si mum də rə cə də ça lış-
dım an la şıq lı ol sun. Bə zi şeir lə rin də 
sür realiz mə xas yu xu ilə ayıq lıq ara-
sın da olan ov qat, aura var, ça lış dım 
az da ol sa, o ha va nı da sax la ya bi lim”.
Par ça lan maq üz rə olan ada lar ki-
mi di ic las lar.
Son ra: sar sı lan uzun bir uz laş ma 
kör pü sü.
Bü tün ge diş-gə liş or dan ola caq, ul-
duz la rın al tın da,

2011-ci il də To mas Transt rö mer 
“real lı ğa ye ni dən, də yiş miş nə zər-
lər lə bax ma ğa sövq edən ya rı şəff  af 
ob raz la rı üçün” No bel mü ka fa tı na 
la yiq gö rü lür. O real lı ğı Transt-
rö mer hə ya tın bir fraq men tin dən 
“top la yır dı”. Bu pro se si be lə izah 
edir di: “Qa rış qa yu va sı na yı ğı-
şan ki mi, ha di sə lər də sü rü nə rək 
ora da top la şır lar, mən o ob raz la-
rı hə ya tın bir his sə sin dən kə sib 
gö tü rü rəm”. 

2015-ci il, mar tın 26-sı bö yük şair 
yu xu və real lıq ara sın da son gü nü-
nü ya şa yır. Pal ta rın dan ma vi işıq 
tö kü lür dü. Buz lar tə bil ça lır dı... 
Səs siz dün ya nı din lə yə bil mək üçün 
göz lə ri ni yum du. Yu xu və ayıq lıq 
ara sın da ya rıq var dı, or da ölü lə-
ri xəl və ti sər həd dən 

ke çi rir di lər...

on lar ya ra dı cı lı ğa bir yer də baş la mış dı lar.

Tomas Tranströmer -

1951-ci il də o, İs lan di ya ya ge dir və To mas Transt rö mer 40-cı il lər- Am ma iş elə gə tir miş di ki, ya on lar yaz-
ma ğın da şı nı at mış dı, ya da məş hur ola 

zi qa nad lı ifa də lər var ki, on la rın 
bi zim dil də ek vi va len ti ni tap maq 
çə tin idi. Əsas isə for ma nı sax la-
maq idi. Çox müx tə lif öl çü lü və 
for ma lı şeir lər ya zıb, fi k ri ni sə lis 
ifa də et mə yə ça lı şan da for ma nı, ya 
da öl çü nü poz ma lı ol dum bə zən.

Am ma mak si mum də rə cə də ça lış-

Yuxu və reallıq 
arasında keçən ömür

ba la ca oğ lan əsl “pro fes sor luq” 
edir di. Mü tə ma di qə zet lə ri iz-
lə yir, sə hər dən-ax şa ma dək 
“mü ha zi rə” oxu yur du. “Əl-

bətt  ə ki, uşaq lar öz lə ri ni be lə 
apar ma ma lı dır lar”-  son-

ra lar Transt rö mer bu 
haq da gü lüm sə yə rək 

da nı şır dı.

elə “yer bə yer edə bil mə di yi” hiss lə-
rin xaosu idi. Şeir lə rin də ki ma vi işıq 
da bu xaos la “bu xov la nır dı”.

Pe şə kar piano çu idi. “Hər şey do 
sə si nə is ti qa mət lə nir”,- ya zır dı şeir-
lə ri nin bi rin də. İn sult ke çir dik dən 
son ra sağ tə rə fi  ifl  ic olan şair ya-
zıb-ya rat ma ğın ça rə si ni be lə ta pır: 

Onun şeir lə ri söz üzə rin də ço xil-
lik təc rü bə dən xə bər ve rir. Hər ye ni 
ki ta bın da o, öz poeti ka sın da nə yi sə 
də yi şir, ki tab dan-ki ta ba, söz dən-sö-
zə keç dik cə, fərq li və ye ni olur du. 

Poezi ya onun üçün ümu-
mi qə bul olun muş 
qay da la ra əks olan 
real lıq idi. O, real lı-

ğı baş qa cür 
gö rür dü. 

Gü nəş də mik ro fon dan fı sıl da yır 
bu zun ör tü yü
al tın da.
Çağ la yır və kö pük lə nir. Və elə bil 
kim sə çar şaf
sil kə lə yir uzaq da.
Hər şey ta rix ki mi di: bi zim İn di ki 
Za ma nı mız. Ör tü lüb,
qu las ası rıq.

yu xu və real lıq ara sın da son gü nü-
nü ya şa yır. Pal ta rın dan ma vi işıq 
tö kü lür dü. Buz lar tə bil ça lır dı... 
Səs siz dün ya nı din lə yə bil mək üçün 
göz lə ri ni yum du. Yu xu və ayıq lıq 
ara sın da ya rıq var dı, or da ölü lə-
ri xəl və ti sər həd dən 

ke çi rir di lər...



Ata lar və oğul lar
And rey Pet ro viç  1964-cü il fev-

ra lın 8-də ka sıb rus ailə sin də ana-
dan olub. Ana sı rus di li və ədə biy-
ya tı müəl li mi, ata sı po lis iş lə yən 
And rey No vo si birsk də ki adi mək-
təb lər dən bi rin də təh sil alıb. Beş 
ya şı olan da va li deyn lə ri bo şan-
maq qə ra rı na gə lib. Gənc qa dı-
na aşiq olan ata sı ailə si ni atıb və 
baş qa şə hə rə kö çüb. Bu ha di sə ni 
ol duq ca ağır ya şa yan ye ni yet mə 
And rey ata sı nı ba ğış la ya bil mə-
yib. Tə sa dü fi  de yil ki, Zv ya gint-
se vin fi lm lə rin də qa dın lar açıq 
üs tün lü yə ma lik dir. On lar da ha 
ağıl lı, ali və işıq lı var lıq lar dır. “Ye-
le na”da re jis sor hə yat yol da şı nı 
öl dü rən qa dı na haqq qa zan dı rır. 
Axı o, qa dın dır və nə və si nin, do-
la yı sı ilə nəs li nin da va mı üçün bu 
yo la əl atıb.

Re jis so ra ta rix fən nin dən dərs 
de yən Lyu bov Sa la ye va xa tır la-
yır: “Doq qu zun cu sin fi  qur ta ran-
da Andr yu şa nın an caq bir fən dən 
– fi  zi ka dan üçü var dı. Bu na sə bəb 
də müəl li mə ilə ya şa dı ğı an la şıl-
maz lıq lar olub, yox sa o, heç vaxt 
dər sə ha zır lıq sız gəl mə yib”.

Ata sı nın baş qa qa dı na gö-
rə on la rı atıb get mə si re-
jis so run hə ya tı na tə sir siz 
ötüş mə yib. Dəh şət li si odur 
ki, ata sı ikin ci ni kah dan olan 
oğ lu na da And rey adı nı ve-
rib. Ata Zv ya gint sev keç miş 
ailə si ilə gö rüş dən qa çıb və 
bu ha di sə dən son ra oğ lu ilə 
mü na si bət lə ri ta ma mi lə qı-
rı lıb. And rey bu na gö rə çox 
əziy yət çə kib və tez-tez “Axı 
atam ni yə be lə edir? Vaxt 
gə lə cək o, mə ni ta nı ya caq, 
ta nı ya caq və ba şa dü şə cək ki, 
bir cə And rey Zv ya gint sev var!” 
de yir di. And re yin ana sı ikin ci də-
fə ailə hə ya tı qur ma yıb. Təəs süf 
ki, re jis sor ata sı ilə mü na si bət lə ri 
yo lu na qo ya bil mə yib, Pyotr Zv-
ya gint sev bir ne çə il əv vəl ağır 
xəs tə lik dən son ra və fat edib.

Zv ya gint se vin  Ma le na sı
Doq qu zun cu sin fi  bi tir dik dən son-

ra 14 yaş lı And rey No vo si birsk teatr 
mək tə bi nə, Vla di mir Be lo vun sin fi  nə 
qə bul olu nub. O vaxt lar Be lov Gənc 
Ta ma şa çı lar Teat rı nın di rek to ru idi. 
Bu na gö rə də di gər qrup yol daş la rı 
ki mi Zv ya gint sev də Gənc lər teat rın-
da iş lə mə yə baş la yır, uşaq ta ma şa la-
rın da çı xış edir. Ro meo ya da Ham le ti 
oy na ma sa da And rey hə mi şə müs bət 
qəh rə man la rı can lan dı rıb. Bir müd-
dət son ra re jis sor Mosk va ya yol la nıb, 
təh si li ni məş hur Teatr İn cə sə nə ti Uni-
ver si te tin də da vam et di rib.

No vo si birsk qız la rı utan caq və 
gü nün ək sər his sə si ni ki tab lar la ke-
çi rən And re yə bir o qə dər fi  kir ver-
mə sə lər də re jis sor “Köh nə ev” teat-
rı nın akt ri sa sı Ve ra Ser ge yev na nın 
diq qə ti ni cəlb et mə yi ba ca rıb. So-
nun cu kurs da And rey yaş ca özün-
dən bö yük və No vo si birsk ta ma şa-
çı la rı nın ta nı dı ğı akt ri sa Ser ge yev na 
ilə eşq ya şa yıb. And rey əs gər li yə 
yol la nıb və hər bi xid mət də olar kən 
Ve ra nın ha mi lə ol du ğu nu öy rə nib. 

C ü t  l ü  y ü n 
əkiz oğ lan la-
rı dün ya ya 
gə lib, an-
caq uşaq-
lar dan bi-
ri do ğuş dan 
b i r 
həf-
t ə 
son ra 

və fat 
e d i b . 

İn di No vo si birsk də ha mı Ve ra Ser-
ge yev na nı qal ma qal lı re jis so run bi-
rin ci ar va dı he sab et sə də, akt ri sa 
Zv ya gint sev lə mü na si bət lə ri ba rə-
də da nış ma ğı sev mir.

Əl vi da, teatr!
Teatr dip lo mu al dıq dan son ra And-

rey özü nü baş qa sa hə də sı na maq qə ra-
rı na gə lib. Zv ya gint sev ki no kar ye ra sı-
na se rial lar da və rek lam çarx la rın da 
ya rat dı ğı epi zo dik rol lar la baş la yıb. 
Bu na qə dər o, sse na ri və he ka yə lər ya-
zıb, ki no hə ya tı nın ay rıl maz his sə si nə 
çev ri lib. Ku ra sa va, Qo dar, Berq man, 
An to nioni nin fi lm lə ri ni ye ni dən və 
də fə lər lə iz lə yib. Bu çə tin gün lər də 
Dos to yevs ki onun ən ya xın “dos tu na” 
çev ri lib. Mü sa hi bə lə ri nin bi rin də re jis-
sor “üç il dən çox mən bü tün hiss və 
duy ğu la rı mı, plan la rı mı Fyo dor Mi-
xay lo viç lə bö lüş mü şəm” de yib.

1988-ci il də And rey hə lə bi rin-
ci kurs da oxu yar kən ta nış ol du ğu 
İn na ilə ailə hə ya tı qu rub. Ev li lik 
hə ya tı qı sa sür sə də İn na elə ilk 
gö rüş də onun il lər dir göz lə di-
yi in san ol du ğu nu ba şa dü şüb. 

“Ta nış lı ğı mız dan 
bir il son ra ev lən-

dik və hər şe yə 
sı fır dan baş la-
dıq. Ya şa ma ğa 
evi miz də yox 
idi. And rey 
Ma ya kovs ki 
adı na Teat rın 
ya xın l ı  ğın-
da kı bağ ça da 

sü pür gə çi iş-
lə yir di, ki ra yə 

et tut muş-
d u q . 

And rey mə nə çox şey öy rə dib, onun 
oxut dur du ğu ki tab lar, bir lik də iz-
lə di yi miz fi lm lər sa yə sin də hə ya-
tı dərk et mi şəm. Ay rıl ma ğı mı za 
sə bəb isə xə ya nət - fi  lan ol ma yıb. 
And rey ay rıl maq is tə yir di və mən 
onu ba şa dü şür düm. Ana, ata ol-
ma yan da sən in san lar dan da ha 
çox qay ğı və nə va ziş göz lə yir sən, 
sev di yin qa dı nın on la rı əvəz edə-
cə yi ni dü şü nür sən. Mən ailə hə ya-
tı nın And re yi yor du ğu nu gör düm 
və özüm get dim. Ma raq lı dır ki, 
il lər son ra ikin ci hə yat yol da şım 
Vo lod ya və And rey “Qa yı dış” fi l-
mi nin çə ki liş lə ri za ma nı tə sa dü fən 
ta nış olub, dost laş dı lar”.

İlk fi lm və ilk mü ka fat
2000-ci il də And re yin ilk re jis sor 

de bü tü baş tu tub. “Ren TV” ka na-
lı gənc re jis so run bir ne çə qı sa met-
raj lı fi lm lə ri ni nü ma yiş et di rib. Üç 
il son ra Zv ya gint se vin ilk tam-
met raj lı fi l mi – “Qa yı dış” ek ran-
la ra çı xıb. Tən qid çi lə rin bir mə na lı 
qar şı la ma dı ğı fi lm iki həf tə ər zin-
də 260 min dol lar və sait top la yıb.

Ve ne si ya ki no fes ti va lın da iş ti rak 
edən “Qa yı dış” mü sa bi qə nin baş 
mü ka fa tı nı – “Qı zıl şir”i qa za nıb, hət-
ta “Os kar”a na mi zəd gös tə ri lib. Nə-
ti cə də “Qa yı dış” əsl ki no ha di sə si nə 
çev ri lib, müx tə lif dün ya fes ti val la rın-
da 28 mü ka fat qa za nıb, re jis so run işi 
73 öl kə tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lib.

Zv ya gint sev elə ilk fi l min də, ona 
dün ya şöh rə ti gə ti rən “Qa yı dış”da 
ata möv zu su na to xu nub. On iki il-
dən son ra evə qa yı dan Ata (fi lm-
də onun adı çə kil mir) oğ lan la rı ilə 
bir lik də kim sə siz ada ya yol la nır 
və ora da hə lak olur. Ma raq lı dır ki, 
re jis sor ata sı na qar şı hik kə si so yu-

ma yan son be şi yə İvan, onu 
sev mə yə və an la-

ma ğa ça lı şan 
bö yük oğu-
la And rey 
adı nı ve-
rib. Bəl kə 
də bu ad 
oyu nu ta-
ma şa çı nı 
az dır maq 
üçün dü-
şü nü lüb. 

Hə lə də bö yü mə di yi ni de yən Zv ya-
gint sev sse na ri ni oxu yan da özü nü 
gör dü yü nü, ta nı dı ğı nı de yir: “Ata-
sız dün ya, ata-ki şi tər bi yə si ol ma-
dan bö yü mək, bü tün bu qor xu lar 
mə nə çox ta nış idi”.

2007-ci il də ek ran la ra çı xan 
“Sür gün” psi xo lo ji dra mı da ey ni 
uğu ru tək rar la yıb. Baş ro lun ifa çı-
sı Kons tan tin Lav ro nen ko ən yax şı 
akt yor no mi na si ya sın da Kann ki-
no fes ti va lı nın qa li bi olub.

“Ye le na” ar tıq ki fa yət qə dər ta-
nı nan və qə bul olu nan Zv ya gint-
se vin say ca üçün cü fi l mi olub. 
Ek ran əsə ri Kann da xü su si mü ka-
fat la fərq lən di ri lib. Ru si ya da isə 
“Ye le na” ilin fi l mi se çi lib.

Şüb hə siz ki, re jis so run ən çox 
səs-küy do ğu ran və mü za ki rə 
olu nan fi l mi ötən il işıq üzü gö-
rən “Le viafan”dır. Kann da ən 
yax şı sse na ri və “Qı zıl qlo bus” 
mü ka fa tı nı qa za nan fi lm “Os-
kar”a da na mi zəd olub. Tək cə 
yan var ayı in ter net va si tə si lə 
fi l mi 1 mil yon dan çox in san iz-
lə yib. Ru si ya da isə “Le viafan” 
bir mə na lı qar şı lan ma yıb. Zv ya-
gint se vi Ru si ya nın düş mə ni ad-
lan dı ran lar da olub, onu məh kə-
mə ilə hə də lə yən lər də. Re jis sor 
səs lə nən bu tən qid lə rə mə həl 
qoy ma dan ye ni la yi hə lər üzə rin-
də ça lı şır.
Xə ya nət və üçün cü ni kah
Hə yat yol da şı İn na dan ay rıl-

dıq dan son ra Zv ya gint sev baş qa 
bir İn na ya aşiq olub. Ca zi bə dar 
mo del İn na Qo mes re jis so run ağ-
lı nı ba şın dan alıb. Zv ya gint sev 

Qo me si ilk fi l mi “Qa ra otaq”da 
çə kil mə yə də vət edib. Cüt lük hər 
vəch lə mü na si bət lə ri ni giz lət mə yə 
ça lı şıb. Am ma And rey və İn na nın 
mü na si bət lə ri göz lə nil di yin dən 
də qı sa sü rüb.

Qo mes lə ay rı lan dan son ra And-
rey akt ri sa İri na Qrin yo va ilə gö-
rüş mə yə baş la yıb. Al tı il lik ailə 
hə ya tın dan son ra cüt lük ay rı lıb. 
Bə zi lə ri ay rı lı ğa sə bəb ki mi akt ri-
sa nın öv lad dün ya ya gə tir mə mə-
si ni, bə zi lə ri isə xə ya nə ti gös tə rir. 
Qrin yo va Zv ya gint sev lə bo şan-
dıq dan qı sa müd dət son ra fi  qur lu 
kon ki sü rən Mak sim Şa ba lin lə ailə 
hə ya tı qu rub və qız la rı Va si li sa nı 
dün ya ya gə ti rib.

Zv ya gint sev isə bir müd dət son-
ra, növ bə ti fi l mi nin çə ki liş lə ri za-
ma nı mon taj çı An na Mat ve ye va 
ilə ta nış olub və ev lə nib. Da ha bir 
ma raq lı fakt on dan iba rət dir ki, re-
jis sor ikin ci oğ lu na il lər lə kü sü lü 
qal dı ğı ata sı nın adı nı ve rib.

İn di Zv ya gint sev lə rin evin də 
ba la ca Pyo tor And re ye viç Zv ya-
gint sev bö yü yür.

Leyla ƏLİYEVA
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Ata lar və oğul lar

Bir müd dət 
ö n  c ə 
r u  s i  ya -
lı re jis-

sor And rey Zv ya gint se vin 
Kann, Mün hen, Lon don ki-
no fes ti val la rın da mü ka fat-
lan dı rı lan “Le viafan” fil mi 
“Os kar”a na mi zəd olub. 
Av ro pa və Ame ri ka nın re-
jis so ru hey ran lıq la iz lə di yi 
bir vaxt da Ru si ya nın Mə-
də niy yət na zi ri Vla di mir 
Me dins ki fil min çə ki liş lə-
ri üçün büd cə dən ay rı lan 
pu lun ge ri qay ta rıl ma sı-
nı tə ləb edib. Zv ya gint sev 
isə hə mi şə ol du ğu ki mi 
təm kin li dav ran ma ğı, am-
ma ki fa yət qə dər mü ba riz 
möv qe nü ma yiş et dir mə yi 
ba ca rıb. Son gün lər dün-
ya nın diq qət mər kə zin də 
olan re jis sor keç mi şi ba rə-
də da nış ma ğı sev mir. Ru si-
ya mət buatı isə bez mə dən, 
usan ma dan onun haq da 
ən xır da mə lu ma tı əl də et-
mə yə ça lı şır. Rus kinosunun

Dostoyevskisi -
Andrey Zvyagintsevse vin fi lm lə rin də qa dın lar açıq 

üs tün lü yə ma lik dir. On lar da ha 
ağıl lı, ali və işıq lı var lıq lar dır. “Ye-
le na”da re jis sor hə yat yol da şı nı 
öl dü rən qa dı na haqq qa zan dı rır. 
Axı o, qa dın dır və nə və si nin, do-
la yı sı ilə nəs li nin da va mı üçün bu 
yo la əl atıb.

Re jis so ra ta rix fən nin dən dərs 
de yən Lyu bov Sa la ye va xa tır la-
yır: “Doq qu zun cu sin fi  qur ta ran-
da Andr yu şa nın an caq bir fən dən 
– fi  zi ka dan üçü var dı. Bu na sə bəb 
də müəl li mə ilə ya şa dı ğı an la şıl-
maz lıq lar olub, yox sa o, heç vaxt 
dər sə ha zır lıq sız gəl mə yib”.

Ata sı nın baş qa qa dı na gö-
rə on la rı atıb get mə si re-
jis so run hə ya tı na tə sir siz 
ötüş mə yib. Dəh şət li si odur 
ki, ata sı ikin ci ni kah dan olan 
oğ lu na da And rey adı nı ve-
rib. Ata Zv ya gint sev keç miş 
ailə si ilə gö rüş dən qa çıb və 
bu ha di sə dən son ra oğ lu ilə 
mü na si bət lə ri ta ma mi lə qı-
rı lıb. And rey bu na gö rə çox 
əziy yət çə kib və tez-tez “Axı 
atam ni yə be lə edir? Vaxt 
gə lə cək o, mə ni ta nı ya caq, 
ta nı ya caq və ba şa dü şə cək ki, 
bir cə And rey Zv ya gint sev var!” 
de yir di. And re yin ana sı ikin ci də-
fə ailə hə ya tı qur ma yıb. Təəs süf 
ki, re jis sor ata sı ilə mü na si bət lə ri 
yo lu na qo ya bil mə yib, Pyotr Zv-
ya gint sev bir ne çə il əv vəl ağır 
xəs tə lik dən son ra və fat edib.

C ü t  l ü  y ü n 
əkiz oğ lan la-
rı dün ya ya 
gə lib, an-
caq uşaq-
lar dan bi-
ri do ğuş dan 
b i r 
həf-
t ə 
son ra 

və fat 
e d i b . 

“Ta nış lı ğı mız dan 
bir il son ra ev lən-

dik və hər şe yə 
sı fır dan baş la-
dıq. Ya şa ma ğa 
evi miz də yox 
idi. And rey 
Ma ya kovs ki 
adı na Teat rın 
ya xın l ı  ğın-
da kı bağ ça da 

sü pür gə çi iş-
lə yir di, ki ra yə 

et tut muş-
d u q . 

Ve ne si ya ki no fes ti va lın da iş ti rak 
edən “Qa yı dış” mü sa bi qə nin baş 
mü ka fa tı nı – “Qı zıl şir”i qa za nıb, hət-
ta “Os kar”a na mi zəd gös tə ri lib. Nə-
ti cə də “Qa yı dış” əsl ki no ha di sə si nə 
çev ri lib, müx tə lif dün ya fes ti val la rın-
da 28 mü ka fat qa za nıb, re jis so run işi 
73 öl kə tə rə fi n dən qiy mət lən di ri lib.

Zv ya gint sev elə ilk fi l min də, ona 
dün ya şöh rə ti gə ti rən “Qa yı dış”da 
ata möv zu su na to xu nub. On iki il-
dən son ra evə qa yı dan Ata (fi lm-
də onun adı çə kil mir) oğ lan la rı ilə 
bir lik də kim sə siz ada ya yol la nır 
və ora da hə lak olur. Ma raq lı dır ki, 
re jis sor ata sı na qar şı hik kə si so yu-

ma yan son be şi yə İvan, onu 
sev mə yə və an la-

ma ğa ça lı şan 
bö yük oğu-
la And rey 
adı nı ve-
rib. Bəl kə 
də bu ad 
oyu nu ta-
ma şa çı nı 
az dır maq 
üçün dü-
şü nü lüb. 

Qo me si ilk fi l mi “Qa ra otaq”da 
çə kil mə yə də vət edib. Cüt lük hər 
vəch lə mü na si bət lə ri ni giz lət mə yə 
ça lı şıb. Am ma And rey və İn na nın 
mü na si bət lə ri göz lə nil di yin dən 
də qı sa sü rüb.

Qo mes lə ay rı lan dan son ra And-
rey akt ri sa İri na Qrin yo va ilə gö-
rüş mə yə baş la yıb. Al tı il lik ailə 
hə ya tın dan son ra cüt lük ay rı lıb. 
Bə zi lə ri ay rı lı ğa sə bəb ki mi akt ri-
sa nın öv lad dün ya ya gə tir mə mə-
si ni, bə zi lə ri isə xə ya nə ti gös tə rir. 
Qrin yo va Zv ya gint sev lə bo şan-
dıq dan qı sa müd dət son ra fi  qur lu 
kon ki sü rən Mak sim Şa ba lin lə ailə 
hə ya tı qu rub və qız la rı Va si li sa nı 
dün ya ya gə ti rib.

Zv ya gint sev isə bir müd dət son-
ra, növ bə ti fi l mi nin çə ki liş lə ri za-
ma nı mon taj çı An na Mat ve ye va 
ilə ta nış olub və ev lə nib. Da ha bir 
ma raq lı fakt on dan iba rət dir ki, re-
jis sor ikin ci oğ lu na il lər lə kü sü lü 
qal dı ğı ata sı nın adı nı ve rib.

İn di Zv ya gint sev lə rin evin də 
ba la ca Pyo tor And re ye viç Zv ya-
gint sev bö yü yür.

Leyla ƏLİYEVA

C ü t  l ü  y ü n “Ta nış lı ğı mız dan Ve ne si ya ki no fes ti va lın da iş ti rak Qo me si ilk fi l mi “Qa ra otaq”da 
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N 14(23) 17.04.2015 Əl bətt  ə, bu si ya hı dün-
ya nın müx tə lif mu zey-
lə rin də, o cüm lə dən, 
döv lət mu zey lə rin də 

olan qiy mət li əsər lə rin ha mı sı nı 
əha tə et mir. Siyahıya XX-XXI əsr-
də sa tış sər gi si nə çı xa rıl mış əsər-
lər da xil dir. 
1. Pol Qo gen. “Toy nə vaxt dır?” 

(1892). Əsər 2015-ci il də Qə tər də 
qa pa lı hər rac da 300 mil yon dol-
la ra sa tı lıb və bu re kord bu gü nə 
qə dər tək rar lan ma yıb.

2. Pol Se zann “Qu mar baz lar” (se-
ri ya dan üçün cü şə kil) (1892 – 
1893). Əsə ri 2012-ci il də Qə tər 
əmi ri mil li mu zey üçün 250 mil-
yon dol la ra alıb.

3. Fren sis Be kon. “Lyus yen Frey din 
port re ti nə üç es kiz” (1969). 2013-
cü il də start qiy mə ti 85 mil yon 
dol lar olan əsər “Wynn Ca si no 
Em pi re” ka zi no lar şə bə kə si nin sa-
hi bi Eleyn Uinn tə rə fi n dən 2013-
cü ilin no yabr ayın da 142,4 mil-
yon dol la ra alı nıb. La kin 2014-cü 
ilin mar tın da Uinn ano nim şə kil-
də əsə ri ABŞ-ın Ore qon şta tın da kı 
“Port lend” mu ze yi nə ve rib.

4. Cek son Pol lok “№5” əsə ri (1948). 
2006-cı il də qa pa lı hər rac da 140 mil-
yon dol la ra sa tı lıb.

5. Vil lem de Ku ninq, “III qa dın” 
rəs mi. (1953). Rəsm əsə ri 2006-cı 
il də qa pa lı auk sion da 137,5 mil-
yon dol la ra sa tı lıb.

6. Qus tav Klimt “Ade li Blox-
Bauerin port re ti” (1907). Tab lo 
2006-cı il də qa pa lı auk sion da 135 
mil yon dol la ra sa tı lıb.

7. Ed vard Munk “Qış qı rıq” (1893 
– 1910) rəs mi. Əsə ri 2012-ci il də 
açıq hər rac da bir kol lek si ya çı di-
gə ri nə 119,9 mil yon dol la ra sa tıb.

8. Pab lo Pi kas so “Çıl paq, ya şıl yar-
paq lar və qa dın si nə si” (1932). 

Əsər 2010-cu il də açıq hər rac da 
106,5 mil yon dol la ra sa tı lıb.

9. En di Uor xol “Gü mü şü av to qə za” 
(1963). Bu rəsm əsə ri 2013-cü 
il də açıq hər rac da 105,4 mil yon 
dol la ra sa tı lıb.

10. Pab lo Pi kas so “Qəl yan lı oğ lan” 
(1905). Port ret 2004-cü il də “Sot-
bis” hər ra cın da 104 mil yon dol la-
ra sa tı lıb.

Me ray Ker ri nin keç miş 
əri nin me muar ki ta bı

Məş hur mü ğən ni Me ray 
Ker ri nin keç miş əri 
Nik Ken no nun mü-
ğən ni ilə ev li lik hə ya-

tın dan bəhs edən me mu ar ki ta bı çap 
olu na caq.

Ken non ar tıq “Say mon və 
Şus ter” (“Si mon & Sc hus ter”) 
nəş riy ya tı ilə me muarı nın nəş-
ri ilə bağ lı mü qa vi lə də im-
za la yıb. Qo no ra rın məb lə ği 
açıq lan ma sa da, nəş riy yat nü-
ma yən də lə ri bil di rir ki, ki tab əsl 

best sel ler ola caq. Qeyd edi lir ki, 
bəl kə də ki tab bə dii cə hət dən o 
qə dər də mü kəm məl de yil, an-
caq bu ra da if şaedi ci fakt la rın 
çox ola ca ğı na şüb hə yox dur. 

Mü ğən ni nin keç miş hə-
yat yol da şı ki ta bın da Me ray 

Ker ri nin nar ko tik ası lı lı ğın dan, 
onun qey ri-sağ lam qi da lan ma 
tər zin dən, psi xi prob lem lə rin dən 
və eh ti ras la rın dan ya za ca ğı nı bil-

di rib. Me ray Ker ri keç miş 
hə yat yol da şı nın 

bu ad dı mı na hə-
lə ki, heç bir 
şərh ver mə yib.

Əl bətt  ə, bu si ya hı dün-

Dünyanın ən unikal və 
bahalı rəsm əsərləri

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)

Nobel mükafatı 
laureatı və fat et di
Məş hur Al ma ni ya ya zı çı sı, No bel mü-

ka fa tı laureatı Gün ter Qrass dün ya-
sı nı də yi şib.  Ya zı çı ap re lin 13-də 87 
ya şın da və fat edib.

G. Qrass 2012-ci il də İs railin İra na qar şı si ya sə ti ni sərt 
tən qid et di yi nə gö rə, İs rail hö ku mə ti onu an ti se mi tizm-
də itt  i ham edə rək, “per so na non gra-
ta” elan et miş di. 

Qeyd edək ki, G. Grass 1927-ci 
il də ana dan olub. Ya zı çı müasir 
al man ədə biy ya tı nın ən gör kəm-
li nü ma yən də lə rin dən bi ri dir. 
1999-cu il də yaz dı ğı “Tə nə kə tə-
bil” əsə ri nə gö rə ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
O, həm də “Si ço vul”, “Mə nim 
yüz ilim”, “İb li sin 
gün də li yin dən” 
və s. məş hur 
ro man la rın 
müəl li fi  dir.
Hazırladı: 
Narıngül
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Me ray Ker ri nin keç miş 
əri nin me muar ki ta bı

Me ray Ker ri nin keç miş 
əri nin me muar ki ta bı

Me ray Ker ri nin keç miş 

Məş hur mü ğən ni Me ray Məş hur mü ğən ni Me ray MKer ri nin keç miş əri MKer ri nin keç miş əri MNik Ken no nun mü-MNik Ken no nun mü-Mğən ni ilə ev li lik hə ya-Mğən ni ilə ev li lik hə ya-M
tın dan bəhs edən me mu ar ki ta bı çap 

olu na caq.
Ken non ar tıq “Say mon və 

Şus ter” (“Si mon & Sc hus ter”) 
nəş riy ya tı ilə me muarı nın nəş-
ri ilə bağ lı mü qa vi lə də im-
za la yıb. Qo no ra rın məb lə ği 
açıq lan ma sa da, nəş riy yat nü-
ma yən də lə ri bil di rir ki, ki tab əsl 

best sel ler ola caq. Qeyd edi lir ki, 
bəl kə də ki tab bə dii cə hət dən o 
qə dər də mü kəm məl de yil, an-
caq bu ra da if şaedi ci fakt la rın 
çox ola ca ğı na şüb hə yox dur. 

Mü ğən ni nin keç miş hə-
yat yol da şı ki ta bın da Me ray 

Ker ri nin nar ko tik ası lı lı ğın dan, 
onun qey ri-sağ lam qi da lan ma 
tər zin dən, psi xi prob lem lə rin dən 
və eh ti ras la rın dan ya za ca ğı nı bil-

di rib. Me ray Ker ri keç miş 
hə yat yol da şı nın 

bu ad dı mı na hə-
lə ki, heç bir 
şərh ver mə yib.

bahalı rəsm əsərləribahalı rəsm əsərləri

Məş hur uruq vay lı ya zı çı 
dünyasını dəyişdi

Mon te vi deo şə hə rin də 74 yaş lı uruq-
vay lı ya zı çı Eduar do Qa le nao və fat 
edib. 35-dən çox ki ta bın müəl li fi  
olan Qa leano nun əsər lə ri dün ya-

nın 20 di li nə tər cü mə edi lib. “Sub ra ya do” nəş-
riy ya tı nın ver di yi mə lu ma ta gö rə, məş hur ya zı çı 
ağ ci yər xər çən gin dən əziy yət çə kir miş. 

Bir çox bey nəl xalq mü ka fat lar laureatı olan Eduar-
do Qa leano nun ən məş hur əsə ri “La tın Ame ri ka sı nın 
açı lan da ma rı” ro ma nı dır. Ro man Uruq vay da, Çi li 
və Ar gen ti na da hər bi dik ta tu ra re ji mi döv rün də qa-
da ğan edi lib. Sol çu ya zı çı və si ya si ak ti vist Qa leano 
isə İs pa ni ya ya mü ha ci rət et mə yə məc bur ol muş du. 
Ya zı çı yal nız 1980-ci il də və tə ni nə qa yı da bil di. 

2009-cu il də Mər kə zi və La tın Ame ri ka sı öl kə-
lə ri baş çı la rı nın be şin ci top lan tı sı za ma nı Ve ne-
suela nın mər hum pre zi den ti Uqo Ça ves “La tın 
Ame ri ka sı nın açı lan da ma rı”  ro ma nı nı ABŞ pre-
zi den ti Ba rak Oba ma ya hə diy yə et dik dən son ra 
ki tab bir ge cə də best sel le rə çev-
ril miş di. 

Qa leano haq lı ola raq La tın 
Ame ri ka sı ədə biy-

ya tı nın ən 
gör kəm li  

n ü  m a -
yən də lə-
rin dən 
bi ri sa-
yı lır.

da ğan edi lib. Sol çu ya zı çı və si ya si ak ti vist Qa leano 
isə İs pa ni ya ya mü ha ci rət et mə yə məc bur ol muş du. 
Ya zı çı yal nız 1980-ci il də və tə ni nə qa yı da bil di. 

2009-cu il də Mər kə zi və La tın Ame ri ka sı öl kə-
lə ri baş çı la rı nın be şin ci top lan tı sı za ma nı Ve ne-
suela nın mər hum pre zi den ti Uqo Ça ves “La tın 
Ame ri ka sı nın açı lan da ma rı”  ro ma nı nı ABŞ pre-
zi den ti Ba rak Oba ma ya hə diy yə et dik dən son ra 
ki tab bir ge cə də best sel le rə çev-
ril miş di. 

Qa leano haq lı ola raq La tın 
Ame ri ka sı ədə biy-

ya tı nın ən 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.

də itt  i ham edə rək, “per so na non gra-
ta” elan et miş di. 

Qeyd edək ki, G. Grass 1927-ci 
il də ana dan olub. Ya zı çı müasir 
al man ədə biy ya tı nın ən gör kəm-
li nü ma yən də lə rin dən bi ri dir. 
1999-cu il də yaz dı ğı “Tə nə kə tə-
bil” əsə ri nə gö rə ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb. 
O, həm də “Si ço vul”, “Mə nim 
yüz ilim”, “İb li sin 
gün də li yin dən” 
və s. məş hur 
ro man la rın 
müəl li fi  dir.
Hazırladı: 
Narıngül
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Qa leano haq lı ola raq La tın 
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yən də lə-
rin dən 
bi ri sa-
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