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Ba kı da id man film lə ri fes ti va lı
Ni za mi Ki no Mər kə zin-

də İkin ci Ba kı Bey nəl-
xalq İd man Film lə ri 
Fes ti va lı nın açı lış mə-

ra si mi olub. Mə ra sim dən əv vəl 
ke çi ri lən mət buat konf ran sın da 
İd man, Ki no və Te le vi zi ya Film-
lə ri Bey nəl xalq Fe de ra si ya sı nın 
(FİCTS) səd ri As ka ni Fran ko, Ba-
kı fes ti va lı nın mün sifl  ər he yə ti-
nin səd ri End re Flo rian (Ma ca rıs-
tan), he yə tin üz vü Yu sif Şey xov, 
fran sa lı re jis sor Kris tof Off  enş-
teyn fes ti va lın proq ra mı, təq dim 
olu nan fi lm lər və dün ya da ke çi ri-
lən bən zər fes ti val lar ba rə də mə-
lu mat ve rib lər.

Mə də niy yət və tu rizm na zi ri 
Əbül fəs Qa ra yev İkin ci Ba kı Bey-
nəl xalq İd man Film lə ri Fes ti va lı-
nın əhə miy yə tin dən da nı şıb. Qeyd 
edib ki, fes ti val Mə də niy yət və 
Tu rizm, Gənc lər və İd man na zir-

lik lə ri nin və Mil li Olim pi ya Ko-
mi tə si nin təş ki lat çı lı ğı ilə ke çi ri lir. 
Fes ti val id ma nın bir çox nö vü nə 
həsr olu nan fi lm lə ri təb liğ et mək, 
ən yax şı fi lm lə rin müəl lifl  ə ri ni hə-
vəs lən dir mək məq sə di lə real laş dı-
rı lıb.

Fes ti va la 33 öl kə dən 115 fi lm da-
xil olub. On lar dan 23 öl kə ni təm sil 
edən 48 fi lm mü sa bi qə yə bu ra xı lıb. 

Film lər 5 ka te qo ri ya - “Bə dii 
fi lm”, “İd man və şəx siy yət”, “İd-
man və dün ya”, “TV fi lm lə ri” və 
“Mil li fi lm” üz rə bö lüş dü rü lüb.
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Prezident general 
Əlağa Şıxlinskinin 
yubileyinin 
keçirilməsi ilə 
bağlı Sərəncam 
imzalayıb 

Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti 
İlham Əliyev general 
Əlağa Şıxlinskinin 

150 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında Sərəncam imzalayıb. 

Sərəncamda 2015-ci ilin aprel 
ayında Azərbaycanın görkəmli 
hərbi xadimi, tanınmış hərbçi alim, 
general-leytenant Əlağa İsmayıl 
ağa oğlu Şıxlinskinin anadan ol-
masından 150 il keçdiyi xatırladılır. 

Bildirilir ki, XX əsrin əv-
vəllərindən etibarən irimiqyaslı 
hərbi əməliyyatların iştirakçısı 
kimi general Əlağa Şıxlinski döyüş 
meydanlarındakı şücaətləri və ar-
tilleriya nəzəriyyəsinə gətirdiyi 
yenilikləri ilə hərb tarixinə parlaq 
səhifələr yazıb. O, Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin mühüm dövlət 
təsisatları yaradılarkən milli qoşun 
hissələrinin təşkilində, müstəqil 
ordu quruculuğunda müstəs-
na fəaliyyət göstərib, sonrakı 
dövrlərdə də hərbi andına sadiq 
qalaraq ölkənin silahlı qüvvələrinin 
formalaşdırılmasına töhfələr verib.

Sərəncamda general-leytenant 
Əlağa Şıxlinskinin 150 illik yubi-
leyinin dövlət səviyyəsində keçir-
ilməsini təmin etmək məqsədi ilə 
Müdafi ə Nazirliyinə Təhsil Na-
zirliyi və Mədəniyyət və Turizm 
Nazirliyi ilə birlikdə Əlağa Şıx-
linskinin 150 illik yubileyinə dair 
tədbirlər planını hazırlayıb həyata 
keçirmək, Nazirlər Kabinetinə bu 
Sərəncamdan irəli gələn məsələləri 
həll etmək tapşırılıb. 

“Şekspir”in 
daha bir uğuru

Azər bay can lı akt ri sa Mə-
la hət Ab ba so va nın xalq 
ya zı çı sı El çi nin “Şeks-
pir” pye si əsa sın da ha-

zır la dı ğı ey niad lı ta ma şa Tür ki yə-
də növ bə ti də fə uğur qa za nıb. 

Ta ma şa nın de ko ra si ya sı “2013-
2014 di zayn mü ka fa tı”na la yiq 
gö rü lüb. Mü ka fa tı İs tan bul şə hər 
teatr la rı ara sın da an caq “Şeks pir” 
ta ma şa sı qa za nıb. Əv vəl lər də bu ta-
ma şa nın de kor işi iki ay rı-ay rı mü-
ka fa ta la yiq gö rül müş dü. 

Bun dan baş qa, bu səh nə əsə rin də 
rol oy na yan beş akt yor və akt ri sa da 
“İlin ən yax şı sə nət çi si” mü ka fa tı alıb. 
Qa lib lər Tür ki yə də fəaliy yət gös tə rən 
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No yab rın 18-də İs tan bu-
lun “Çı ra ğan” sa ra yın da 
“Ba kı-2015” ilk Av ro pa 
Oyunla rı nın növ bə ti 

təq di ma tı ke çi ri lib. Azər bay ca nın 
bi rin ci xa nı mı, Hey dər Əli yev Fon-
du nun pre zi den ti, Av ro pa Oyun-
la rı nın Təş ki lat Ko mi tə si nin səd ri 
Meh ri ban Əli ye va təq di mat mə ra-
si min də iş ti rak edib. 

Hey dər Əli yev Fon du nun təş ki lat-
çı lı ğı və Azər bay ca nın Tür ki yə də ki 
sə fi r li yi nin dəs tə yi ilə ke çi ri lən mə ra-
sim də qar daş öl kə nin ic ti mai-si ya si 
dairə lə ri nin nü ma yən də lə ri, mə də niy-
yət və id man xa dim lə ri iş ti rak edib lər. 

Təd bir iş ti rak çı la rı əv vəl cə “Ba kı-
2015”ə həsr olun muş bü rünc hey-
kəl lər dən iba rət sər gi yə ba xıb lar. 
“Biz bir lik də” ad la nan bu sər gi də 
20-dən çox Azər bay can heykəl tə ra-
şı nın əsər lə ri nü ma yiş olu nub. 

Son ra qo naq lar Azər bay ca nın 
mən zə rə lə rin dən iba rət fo to şə kil lə-
rə ba xıb lar. 

Tür ki yə pre zi den ti Rə cəb Tay-
yib Ər do ğa nın və xa nı mı Əmi nə 
Ər do ğa nın mə ra si mə ün van la dıq-
la rı mək tub oxu nub. Mək tub da 
qə dim və müasir Ba kı da ilk Av ro-

pa Oyun la rı nın yük sək sə viy yə də 
ke çi ri lə cə yi nə əmin lik, qar daş öl-
kə lə ri miz ara sın da kı əla qə lə rin bü-
tün sa hə lər də in ki şaf et mə sin dən 
məm nun luq ifa də olu nub və bu 
təq di ma tın əhə miy yə ti vur ğu la nıb. 

Azər bay ca nın bi rin ci xa nı mı, ilk 
Av ro pa Oyun la rı nın Təş ki lat Ko-
mi tə si nin səd ri Meh ri ban Əli ye va 

mə ra sim də çı xış edib. O, iki qar daş 
öl kə ara sın da kı mü na si bət lər dən 
da nı şıb: “Biz Tür ki yə nin uğur la rı-
na öz uğur la rı mız ki mi se vi ni rik. 
Se vi ni rik ki, Tür ki yə son on il ər-
zin də sü rət li in ki şaf və tə rəq qi yo lu 
ilə ge dir. Tür ki yə Bö yük İyir mi li-
yin üz vü ola raq dün ya prob lem lə-
ri nin həl li nə öz töh fə si ni ve rir”.

Meh ri ban Əli ye va de yib ki, 
Olim pi ya hə rə ka tı nın Av ro pa da 
do ğu lub, son ra dan Av ro pa da bər-
pa olun ma sı na bax ma ya raq, bu 
vax ta qə dər Av ro pa Oyun la rı ke çi-
ril mə yib: “Ta ri xə ilk Av ro pa Oyun-
la rı ki mi da xil olan be lə iri miq yas lı 
ya rış la rı qə bul et mək, ha zır la maq 
və ke çir mək, əl bətt  ə, bi zim üçün 
həm bö yük şə rəf, həm də bö yük 
mə su liy yət dir”. 

Na tiq qeyd edib ki, oyun lar da 6 
min dən çox at let iş ti rak edə cək, 20 
id man nö vün də ya rış lar ke çi ri lə cək: 
“Bi rin ci Av ro pa Oyun la rı Av ro pa nın 
id man ta ri xin də ye ni bir sə hi fə aça caq. 
Əl bətt  ə, ilk oyun lar gə lə cək oyun la rın 
sə viy yə si ni, stan dart la rı nı müəy yən 
edə cək. Bax ma ya raq ki, ha zır lı ğa cə mi 
iki il ya rım vaxt ay rı lıb, Azər bay can 
bu oyun la rı Yay Olim pi ya Oyun la rı 
sə viy yə sin də ke çir mək əz min də dir”. 

Mə ra sim iş ti rak çı la rı “Ba kı-
2015”ə həsr olu nan fi l mə ba xıb lar.

İstanbulda “Bakı-2015” birinci Avropa 
Oyunlarının təqdimatı keçirilib

Londonda “Muğam 
gecəsi” keçirilib

Lon don da ikin ci Bey nəl-
xalq “Bu ta” Azər bay can 
İn cə sə nə ti Fes ti va lı çər çi-
və sin də “Mu ğam ge cə si” 

ke çi ri lib. Məş hur “Sout wark” 
ka ted ra lın da ke çi ri lən ge cə də 
dias po ru mu zun təm sil çi lə ri, yer-
li və xa ri ci ic ti maiy yə tin nü ma-
yən də lə ri də da xil ol maq la xey li 
say da sə nət se vər iş ti rak edib. 

“Sout wark” ka ted ra lı nın de ka nı 
And ru Nun dün ya da məş hur mə ka-
nın ta ri xi haq qın da mə lu mat ve rib. 
Azər bay ca nın dün ya nın ən dil bər 
gu şə lə rin dən ol du ğu nu qeyd edən 
de kan öl kə nin mə də niy yə ti nin və 
in cə sə nə ti nin bey nəl xalq ic ti maiy yət 
tə rə fi n dən se vil di yi ni vur ğu la yıb. 

“Bu ta” İn cə sə nət Mər kə zi nin baş 
di rek to ru Nə sib Pi ri yev Azər bay can 
in cə sə nə ti nin bü tün dövr lər də daim 
in ki şaf da ol du ğu nu bil di rib. Dün ya-
da öl kə mi zin mə də niy yə ti nin, mu si-
qi si nin və in cə sə nə ti nin özü nə məx-
sus ye ri ol du ğu nu diq qə tə çat dı rıb.

Kon sert də azər bay can lı sə nət-
kar lar – Nur lan Növ rəs li, Mu nis 
Şə ri fov, Gül şən Ağa ye va, Hü seyn 
Hü sey nov, Vü qar Şə rif za də, Cə bi 
Mah mud za də və baş qa mu si qi çi-
lər dən iba rət Mu ğam an samb lı-
nın ifa sın da “La çın-Ba ya tı Şi raz”, 
“Dil keş”, “Sa rı gə lin”, “Ça har gah”, 
“Qa ra bağ şi kəs tə si” ki mi mah nı və 
mu ğam la rı mız səs lən di ri lib.

Azər bay can da Tür ki yə 
mə də niy yə ti gün lə ri

No yab rın 22-dən 27-dək 
Azər bay can da Tür ki-
yə mə də niy yə ti gün lə ri 
ke çi ri lə cək. İlk də fə baş 

tu tan təd bir lə əla qə dar Tür ki yə nin 
mə də niy yət və tu rizm na zi ri Ömər 
Çe li yin rəh bər li yi al tın da ta nın mış 
in cə sə nət us ta la rı Azər bay ca na gə-
lə cək lər. 

Mə də niy yət gün lə ri çər çi və sin-
də Tür ki yə sə nət çi lə ri nin ifa sın da 
kon sert proq ram la rı, rəsm və fo to 
sər gi lə ri, fi lm və teatr ta ma şa la rı 
nü ma yiş olu na caq.

Faciə qurbanları anılıb

Dü nən Fi ru din bəy Kö çər li adı na 
Res pub li ka Uşaq Ki tab xa na sın da 
1991-ci ilin 20 no yab rın da Qa ra kənd 
sə ma sın da er mə ni lər tə rə fi n dən vu-

rul muş ver tol yot qə za sı nə ti cə sin də hə lak ol-
muş fa ciə qur ban la rı na həsr olu nan “Hə yat var 
ki, ölüm qə dər zə hər li,  Ölüm var ki, hə yat dan 
da də yər li” möv zu sun da xa ti rə ge cə si ke çi ri lib.

Fo ye də fa ciə qur ban la rı nın xa ti rə si nə həsr 
edil miş ki tab lar sər gi lə nib.

Təd bir Xo ca vənd ra yo nu nun Qa ra kənd kən di ya xın lı ğın da Azər bay ca-
nın rəs mi şəxs lə ri nin ol du ğu ver tol yot qə za sı ilə bağ lı Se vinc Os man qı zı-
nın ha zır la dı ğı fi lm-in nü ma yi şi ilə baş la yıb.

Təd bir də zi ya lı lar və Nə si mi ra yo nun da kı 35 və 44 say lı or ta mək təb-
lə rin 10-cu si nif şa gird lə ri iş ti rak edib. Son da mək təb li lər ara sın da ki tab-
xa na əmək daş la rı nın tər tib et dik lə ri “Və tən pər vər kim dir?” möv zu sun da 
rəy sor ğu su ke çi ri lib.

Birinci mövsüm turizm bazarı keçirilib

Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin dəs tə yi ilə Azər bay can 
Tu rizm As so siasi ya sı Bi rin ci möv süm tu rizm ba za rı ke çi-
rib. “Park Bul var” Ti ca rət Mər kə zin də təş kil olu nan yar-
mar ka ilə bağ lı “Ay dın yol”a  na zir li yin əmək da şı Cə fər 

Qa ra yev mə lu mat ve rib: 
Bi rin ci möv süm ba za rın da 15 tu rizm şir kə ti və 10 meh man xa na iş ti rak 

edir. Yar mar ka nın il də üç də fə – Ye ni il, Nov ruz bay ra mı və yay ərə fə sin-
də təş ki li nə zər də tu tu lub. Bu tip təd bir lər yer li tu riz min təb li ği nə yö nə-
lib. İn san lar hər möv süm dən ön cə yar mar ka da iş ti rak et mək lə sə ya hə tə 
çı xa caq la rı mə kan la rı ra hat lıq la se çə bi lə cək lər. Bu, həm də azad rə qa bət 
şə raiti nin yax şı laş dı rıl ma sı na xid mət edir. Tu rizm fi r ma la rı ey ni mə kan da 
top la na caq, zi ya rət çi lər on la rın tək lif et dik lə ri qiy mət lər lə ta nış ola caq lar. 
Be lə lik lə, sər fə li se çim im ka nı ya ra na caq”.

Yar mar ka bo yun ca müx tə lif şir kət lə rin təş kil et di yi uduş lu vik to ri na lar 
ke çi ri lib.



Azər bay can Res pub li-
ka sı Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər-
kə zi no yab rın 8-dən 

16-dək Tür ki yə nin İs tan bul şə-
hə rin də ke çi ril miş 33-cü Bey-
nəl xalq İs tan bul Ki tab Fuarın-
da (sər gi sin də) təm sil olu nub. 
Sər gi də Tər cü mə Mər kə zi nin 
nəşr lə ri xü su si stend də nü ma-
yiş et di ri lib. 
Mər kə zin İs tan bu la ezam olun-
muş nü ma yən də he yə ti bir sı ra 
nəş riy yat və tər cü mə qu rum la rı 
ilə gö rüş lər ke çi rib. Azər bay can 
Tər cü mə Mər kə zi nin mət buat 
və nəşr mə sə lə lə ri üz rə mü şa vi-
ri Fə rid Hü seyn sə fər təəs sü rat-
la rı nı “Ay dın yol”a da nı şıb.

– Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin təm sil çi-
lə ri ola raq 33-cü İs tan bul Bey-
nəl xalq Ki tab Fuarın da iş ti rak 
et di niz. Ki tab sər gi sin də iş ti rak 
Tər cü mə Mər kə zi üçün han sı 
ba xım dan əhə miy yət li idi? 
– Ke çir di yi miz gö rüş lə rin nə ti-

cə lə ri ya xın za man lar da hiss olu-
na caq. Ön cə onu de yim ki, Tər cü-
mə Mər kə zi Tür ki yə ədə biy ya tı və 
mə də niy yə ti nin dün ya da təb li ğiy lə 
məş ğul olan TE DA proq ra mı ilə 
əmək daş lıq edə cək. Tür ki yə nəş riy-
yat la rın da Azər bay can ya zı çı la rı nın 
ki tab la rı çap edi lə cək və bu işin təb-
li ği xü su si şə kil də təş kil olu na caq. 

İs tə yi rik Tür ki yə də əsər lə ri nəşr 
edi lən Azər bay can ya zı çı sı nın ki-
tab la rı nəş riy yat an bar la rın da qa-
laq la nıb qal ma sın, oxu cu ya çat sın. 
Bun dan baş qa, Türk Ədə biy yat 

Vəq fi  və Tür ki yə Tər cü mə çi lər Fe-
de ra si ya sı ilə qar şı lıq lı iş lər gö rü-
lə cək. Tər cü mə konf rans la rı ke çi-
ri lə cək, təc rü bə atel ye lə ri fəaliy yət 
gös tə rə cək. Bir söz lə, sa da la dı ğı-
mız iş lə ri döv lə tin dəs tə yi ilə ya xın 
gə lə cək də sə bir lə, san bal lı şə kil də 
hə ya ta ke çir mə yi plan laş dı rı rıq.

– Azər bay can ədə biy ya tı ki tab 
sər gi sin də ne cə təm sil olu nur-
du?
– Tər cü mə Mər kə zi ilk də fə idi 

be lə bir bey nəl xalq ki tab sər gi si nə 
qa tı lır dı. Bir mə qa mı da qeyd edim 

ki, sten di mi zə ya xın la şan zi ya rət-
çi lər “Xə zər” jur na lın da əsər lə ri 
çap olu nan xa ri ci müəl lifl  ə ri gö-
rən də təəc cüb lə nir, az qa la inam-
sız lıq nü ma yiş et di rir di lər. Bu nun 
həm yax şı, həm də pis tə rə fi  var. 
Yax şı tə rə fi  odur ki, dün ya nın bir 
çox ta nın mış müəl lifl  ə ri nin əsər lə-
ri “Xə zər” jur na lın da çap olu nub 
və biz on la ra gös tə rə bi li rik ki, və-
ziy yət si zin dü şün dü yü nüz ki mi 
de yil, Azər bay can da bu iş lə ri hə-
ya ta ke çi rən Tər cü mə Mər kə zi ad lı 
rəs mi qu rum var. 

Pis tə rə fi  odur ki, Azər bay ca-
nı dün ya ədə biy ya tın dan xə bər siz 
öl kə ki mi tə səv vür edir lər. Bu nun 
sə bəb lə ri araş dı rıl ma lı dır. Bun dan 
baş qa, beş-üç nə fə ri çıx maq şər ti ilə 
bi zim ya zı çı la rı de mək olar ki, ta nı-
mır lar. Sə bəb nə dir? Axı bə zi ya zı-
çı la rı mı zın əsər lə ri öl kə hü dud la rı-
nı aşır, on la rın sə si daim müx tə lif 
öl kə lər də ke çi ri lən poezi ya ge cə lə-
rin dən, ədə bi konf rans lar dan gə lir. 

Bəl kə bey nəl xalq miq yas lı təd bir-
lər də Azər bay ca nı təm sil edən lər bir 
çox hal lar da dün ya oxu cu su üçün 
san bal lı ya zı çı sa yıl ma dıq la rı na gö-
rə öl kə ni də on lar va si tə si lə ta nı yıb 
hə mi şə ağız bü züb lər? Ar tıq Tər cü-
mə Mər kə zi bu is ti qa mət də tə şəb bü-
sü öz üzə ri nə gö tü rüb və bey nəl xalq 
müs tə vi də da ha də yər li ya zı çı la rı-
mı zın təb li ği və təm sil olun ma sı ilə 
bağ lı la yi hə lər hə ya ta ke çi rə cək. 

İs tan bul sər gi si nə ən mö tə bər nəş-
riy yat lar qa tıl mış dı. An caq mü şa hi-
də lə ri miz gös tər di ki, mə sə lən, “Ötü-
kən” nəş riy ya tın da Azər bay can dan 
in di yə qə dər cə mi iki ya zı çı nın – El-
çi nin və Ka mal Ab dul la nın əsər lə ri 
çap edi lib. Nəş riy yat nü ma yən də lə ri 
“Ötü kən”in hə min ki tab la rı öz he-
sa bı na bu rax dı ğı nı və hər iki ya zı çı-
nın ki tab la rı nın sa tış gös tə ri ci sin dən 

məm nun qal dıq la rı nı bil dir di lər. Bax 
bu, ar tıq cid di gös tə ri ci dir. Akif Aşır lı 
və Mu sa Qa sım lı nın da ay rı-ay rı nəş-
riy yat lar da çap dan çıx mış ki tab la rı 
sər gi də nü ma yiş olu nur du.

– Sər gi çər çi və sin də TE DA rəh-
bər li yi, Yu na nıs tan Mə də niy yət 
Fon du nun koor di na to ru ilə gö-
rüş lər ke çir mi si niz. Or xan Ka-
ma lın bə zi əsər lə ri nin nəşr hü-
qu qu nun Tər cü mə Mər kə zi nə 
ve ri lə cə yi ilə bağ lı mə lu mat da 
açıq lan dı. Ma raq lı dır, da ha han-
sı qə rar lar qə bul olun du və hə-
min qə rar la rın hə ya ta ke çi ril mə si  
han sı mər hə lə də dir?
– Bə li, de di yi niz əmək daş lıq la-

yi hə lə ri ni hə ya ta ke çi rə cə yik. Gə-
lən dən son ra da tə rəf daş la rı mız la 
əla qə sax la mı şıq. Mü za ki rə lər apa-
rır, or taq iş lə rin han sı ar dı cıl lıq la 
hə ya ta ke çi ri lə cə yi ni plan laş dı rı rıq. 

Or xan Ka ma lın oğ lu İşıq Öyüt-
çü ilə mü qa vi lə bağ la ya ca ğıq, ata-
sı nın əsər lə ri Azər bay can di li nə 
tər cü mə edi lib çap olu na caq. Elə cə 
də, Azər bay can ya zı çı la rı nın Tür-
ki yə də çap olu na sı an to lo gi ya ya 
da xil edil miş əsər lə ri ya xın gün lər-
də türk cə yə çev ril mək üçün pe şə-
kar tər cü mə çi yə hə va lə olu na caq.

Ley la ƏLİ YE VA
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Pis tə rə fi  odur ki, Azər bay ca- məm nun qal dıq la rı nı bil dir di lər. Bax 

“Keçirdiyimiz görüşlərin nəticələri 
yaxın zamanlarda hiss olunacaq”

Gür cüs tan dan sev gi lər lə

No yab rın 18-də Azər bay can Mil li İn cə sə nət Mu ze yin də 
Azər bay can Mə də niy yət və Tu rizm Na zir li yi nin, Gür cüs-
tan Mə də niy yət və Abi də lə rin Mü ha fi  zə si Na zir li yi nin, 
hə min öl kə də ki M.F.Axund za də adı na Azər bay can Mə-

də niy yə ti Mu ze yi nin, Gür cüs tan Rəs sam lar İtt  i fa qı nın təş ki lat çı lı ğı 
ilə “Gür cüs tan dan sev gi lər lə” sər gi si nin açı lı şı olub. İki həf tə da vam 
edə cək sər gi də 62 gür cü rəs sa mı nın 130-a ya xın əsə ri nü ma yiş olu nur. 

Gə lin sər gi yə bir lik də ta ma şa 
edək:

Ti mur Sa ma daş vi li nin 1949-cu 
il də çək di yi “Oxa tan” və “Ya quar” 
əsər lə ri sər gi də ən ba ha lı rəsm lər-
dən dir. Hər iki si nin qiy mə ti 7000 
dol lar dır. 

Geor gi Ka xa laş vi li “Van Qo qun 
gü nə şi”ni özü gördüyü kimi gö-
rüb. Van Qo qun gü nə şi ni bil mi-
rəm, am ma Geor gi nin gü nə şi nə 
2600 dol lar qiy mət qo yu lub. 

Mər yəm İzo ri ya nın “Bu ğa” li-
toq ra fi  ya sı 350 dol la ra ol sa da, 
1964-cü il də çək di yi “Xə bər çi” 
rəs mi nin qiy mə ti yox dur. Mu zey 
iş çi si de yir ki, üs tü nə qiy mət ya-
zıl ma mış şə kil lər ya sa tı lıb, ya da 
sa tı şa çı xa rıl mır. 

Mal xaz Ku xaş vi li nin qa ra pal-
tar lı qa dı nı ya man in ti zar da dır. 
“İn ti zar”ın qiy mə ti isə elə də ba ha 
de yil miş: cə mi 750 dol lar. 

Mal xaz Ku xaş vi li “Sirk də səh-
nə ar xa sı”nda da qa dın rəs mi çə-
kib. So yun sa da, qa dı nın rəsm də ki 
qiy mə ti art ma yıb - 750 dol lar.

Da vid Pa piaş vi li nin “Sə ya hət-
çi lər”inin və “Qiy mət li yük”ünün 
isə qiy mə ti yox dur. Sə ya hət çi lər, 
gö rü nür, hə qi qə tən nə isə qiy mət li 
bir şey apa rır lar.

Ke te van Ca ma xid ze nin “Ço-
ba nın yu xu su” rəs mi nin ide ya sı 
ma raq lı dır. Am ma qo çun yu xu da 
azar-be zar ki mi yo zu mu ço ban 
üçün ke çər li de yil. Çün ki hər gün 
yu xu da qo şa buy nuz gö rür. Ca-

ma xid ze nin yo zu mu nun qiy mə ti 
1000 dol lar dır.  

La şa Ku xa laş vi li nin “Ama zon ka-
la rın ba lı” rəs min də ki şi lər də gö zə 
də yir. Bu bal da daimi iş ti rak üçün 
5600 dol lar ödə mək la zım dır.

La li Lom tad ze nin “Di lək ağa cı” 
da öz bağ ba nı nı göz lə yir. Qiy mə ti 
1100 dol lar dır. 

Tsot ni Xu bu ti ya 2100 dol lar lıq 
“Ci na yət”i hə lə əmin-aman lı ğın 
hökm sür dü yü 1986-cı il də “tö rə-
dib”. 

Sa kit lik və xoş bəxt lik dən xə bər 
ve rən “Rəs sa mın oda sı”nı isə Re-
zo Ada mi ya müd hiş ci na yət lər lə 
do lu 1938-ci il də çə kib. 

İl ya Pa to şu ri nin “Na ra hat lıq”ının 
və “Fa ciə”si nin qiy mət lə ri hə yat da-
kı qə dər ol ma sa da ba ha dır - 5600 
dol la ra.

Ti mur Qaq nid ze 1945-ci il də qə-
lə bə ni yox, “Gü nəş də” din cə lən 
xa nım la rı çə kib. Özü nü gü nə ve-
rən bir ne çə qa dı nı cə mi 2000 dol-
la ra al maq olar. 

Sev di yi akt ri sa ya mil yon qı zıl-
gül hə diy yə et mək üçün var-döv-
lə tin dən keç miş gür cü rəs sa mı 
Ni ko Pi ros ma ni yə həsr olun muş 
tab lo bir da ha təs diq lə yir ki, sev-
gi də və qis mət də əda lət ax tar maq 
fay da sız dır. 

Bu cür gö zəl sər gi də bir də nə 
qı zıl gü lün ol ma ma sı da bir əda-
lət siz lik dir, mən cə. Biz dən fərq li 
ola raq gür cü lər, de yə sən, gü lü-
bül bü lü vəsf et mə yi sev mir lər.

Ey bi yox, qı zıl gü lü də biz gön də-
rə rik – Azər bay can dan sev gi lər lə...

QI ZIL GÜL

Rəssamın odası

Qiymətli yük

Günəşdə

Çobanın yuxusu
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Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Bu lud xan Xə li lov ida-
rə və təş ki lat ad la rı nın yığ cam-
lı ğı na tə rəf dar dır. O he sab edir 
ki, bu ad la rın ço xun da yan lış lıq 
var: “On la rın bir qis mi ye ni qu-
rum ki mi hə ya tı mı za, di li mi zə 
tə zə da xil olub. Müs bət hal dır ki, 
ye ni ya ra dıl mış təş ki lat və ida rə-
lə rin ad la rı Azər bay can di li nin 
2013-cü il də çap olun muş or foq-
ra fi  ya lü ğə tin də ilk də fə yer alıb. 
On la rın doğ ru ya zı lış qay da la rı-
nı lü ğət dən gö tür mək olar. Yə ni 
or foq ra fi  ya lü ğə tin dən is ti fa də 
edən hər kəs ar tıq ye ni təş ki lat 
ad la rı nı asan lıq la ya za və mə-
nim sə yə bi lir. 

Fik rim cə, bə zi ida rə ad la rın da 
qü sur ax tar ma ğa dəy məz, çün ki 
on la rı baş qa cür ad lan dır maq və 
yaz maq, sa də cə, müm kün de yil. 
Ra yon İc ra Ha ki miy yə ti, Ra yon 
Po lis İda rə si, Azər bay can Bey nəl-
xalq Ban kı ki mi ad la rı nə zər də 
tu tu ram. Çün ki bun la rın adı da, 
ifa də for ma sı da dil qay da la rı na 
uy ğun la şıb. Həm çi nin, Hey dər 
Əli yev Fon du, Döv lət Bay ra ğı 
Mu ze yi, Döv lət Sər həd Xid mə ti-
nin ad la rı konk ret və yığ cam dır. 

An caq elə ida rə ad la rı var ki, 
on lar da is la hat apar maq olar. 

Mə sə lən, Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Ailə, Qa dın və Uşaq 
Prob lem lə ri üz rə Döv lət Ko mi-

tə si. Bu adı Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Ailə, Qa dın və Uşaq 
Prob lem lə ri Ko mi tə si ki mi yaz-
maq da ha düz gün dür. Bu ra da 
“üz rə” və “döv lət” söz lə ri nə eh-
ti yac yox dur. “Üz rə” bi zim di lin 
sin tak tik qu ru lu şu na aid de yil, 
rus di lin dən tər cü mə ilə gə lən 
mo del dir. Azər bay can Res pub li-
ka sın dan söh bət ge dir sə, mə lum-
dur ki, döv lət qu ru mu dur. Ona 
gö rə hə min söz ar tıq dır. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Dias por la İş üz rə Döv lət Ko mi-
tə si nin adı da di li mi zə uy ğun 
de yil. Onu “Azər bay can Res pub-
li ka sı nın Dias por la İş Ko mi tə si” 
ki mi ifa də et mək olar. Azər bay-
can Res pub li ka sı nın Di ni Qu-
rum lar la İş üz rə Döv lət Ko mi tə si, 
Azər bay can Res pub li ka sı Döv lət 
Göm rük Ko mi tə si, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Döv lət So sial 
Mü da fi ə Fon du ki mi ad lar da bu 

sı ra ya aid dir.  Han sı qu ru mun 
tər ki bin də “Azər bay can Res pub-
li ka sı” sö zü var sa, bu, “döv lət” 
sö zü nün ek vi va len ti de mək dir.  

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti ya nın da Ali Att  es ta-
si ya Ko mis si ya sı nın adın da isə 
“ya nın da” sö zü ar tıq dır. Əs lin də, 
Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi-
den ti nin Ali Att  es ta si ya Ko mis si-
ya sı ad lan ma sı da ha məq sə dəuy-
ğun dur. Bü tün bun lar rus dil li 

sin tak si sin konst ruk si ya sın dan 
irə li gə lir. 

Elə cə də, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Pre zi den ti ya nın da 
Döv lət İda rə çi lik Aka de mi ya sı, 

Azər bay can Res pub li ka sı nın Pre-
zi den ti ya nın da Küt lə vi İn for ma-
si ya Va si tə lə ri nin İn ki şa fı na Döv-
lət Dəs tə yi Fon du, Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Pre zi den ti ya-
nın da Qey ri-Hö ku mət Təş ki lat-
la rı na Döv lət Dəs tə yi Şu ra sı. Gö-
rün ne cə uzun ad lar dır. On la rın 
ab re viatu ra sı nı yaz maq və tə ləf-
füz et mək də qey ri-müm kün dür.

Tə lə bə Qə bu lu üz rə Döv lət 
Ko mis si ya sı nın adın da da “üz-
rə” his sə ci yi ar tıq dır. “Döv lə tin 
Tə lə bə Qə bul Ko mis si ya sı” adı 
da ha məq bul va riant dır. İfa də lər-
də “üz rə”, “ya nın da”, “döv lət” 
söz lə ri nin gö tü rül mə si məz mu na 
xə ləl gə tir mir. 

Ümu miy yət lə, qu ru ma ad se-
çi lən də Azər bay can di li nin xü su-
siy yət lə ri nə zə rə alın ma lı dır. Elə 
təş ki lat lar var ki, dil mü tə xəs sis-
lə ri nə mü ra ciət edir, on la rın fi  kir-
lə rin dən fay da la nır. Əgər han sı sa 
qu rum adı dün ya ya in teq ra si ya 
nə ti cə sin də baş qa dil dən tər cü-
mə edi lir sə, o tər cü mə pe şə kar 
dil mü tə xəs si si nin re dak tə sin dən 
keç mə li dir. Əks təq dir də qü sur lu 
nü mu nə or ta ya çı xır. 

Döv lət ida rə lə rin də və özəl qu-
rum lar da dil mü tə xəs sis lə ri nə 
ay rı ca ştat da ve ri lə bi lər, on la rın 
xid mət lə rin dən mü qa vi lə ilə də 
fay da lan maq olar. Dil çi lə rin ida-
rə və qu rum ad la rı nı də yiş mək 
sə la hiy yə ti yox dur. Biz sa də cə, 
töv si yə ve rə bi lə rik”.

Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Ter mi no lo gi ya Ko mis si ya sı nın 
sədr müavi ni, fi  lo lo gi ya elm lə ri 
dok to ru Sa ya lı Sa dı qo va de yir 
ki, təs diq edil miş ida rə və qu rum 

ad la rın da is la hat apar maq on la-
rın məz mu nu na xə ləl gə ti rə bi lər: 
“Bi ri var qon dar ma ad lar - on la-
rı sa də ləş di rə, ix ti sar edə bi li rik. 
An caq konk ret müəy yən ləş miş 
ad la rı ne cə də yi şə, on la ra ne cə 
dü zə liş ve rə bi lə rik? İkin ci si, ida-
rə və təş ki lat ad la rın da məz mun 
öz ək si ni tap ma lı dır. Ter mi no lo-
gi ya Ko mis si ya sı təs diq olun muş 
ad la rı qı sal da bil məz. Mə sə lən, 
bi zim ko mis si ya Na zir lər Ka bi-

ne ti ya nın da dır. Biz “ya nın da” 
sö zü nü ix ti sar elə sək, qu ru mun 
adı nı ne cə ifa də edə rik? Ad lar da 
bir sö zü ix ti sa ra sal saq, funk si ya-
sı dol ğun ifa də olun ma ya caq. 

Ter mi no lo gi ya Ko mis si ya sı 
ola raq dil də ağır lıq ya ra dan söz-
lə rin qar şı sı nı al ma ğa ça lı şı rıq. 
An caq məz mu nun ifa də olun-
ma sı na mi nə qu rum adı 5-6 söz-
dən iba rət ol sa be lə, onu ix ti sa ra 
sal maq düz gün de yil. Bə zi ad la rı 
da ha iş lək for ma ya sal maq üçün 
ab re viatu ra sı nı tək lif edi rik”. 

Nə si mi adı na Dil çi lik İns ti-
tu tu nun müasir Azər bay can di-
li şö bə si nin apa rı cı el mi iş çi si 
Se vinc Məm mə do va qu rum ad-
la rı nın qı sal dıl ma sı nı və sa də ləş-
di ril mə si ni məq sə dəuy ğun he sab 
edir: “Uzun və mü rək kəb ida rə 
ad la rı bə zən an la şıl maz lıq ya ra-

dır, ab re viatu ra sı nın tə ləff  ü zü 
də çə tin olur. An caq qu rum la ra 
ad se çi lən də Dil çi lik İns ti tu tu na 
mü ra ciət edil mir. Hər han sı yan-
lış lıq la bağ lı töv si yə lər ve ri rik, bu 
töv si yə lər isə ic ti mailəş mir”. 

Mil lət və ki li Ay dın Mir zə za-
də nin söz lə ri nə gö rə, ida rə və 
qu rum ad la rı on la rın və zi fə və 
funk si ya la rı na uy ğun gəl mə li dir: 
“Mən özüm ida rə və təş ki lat ad-
la rı nın qə liz li yi ilə bağ lı prob lem 
ol du ğu nu dü şün mü rəm. An caq 
be lə bir prob lem var sa, mü va fi q 
ins tan si ya la ra ya ay rı-ay rı dil çi lər, 
ya da Mil li Elm lər Aka de mi ya sı-
nın mü va fi q ins ti tut la rı mü ra ciət 
edə, tək lifl  ər irə li sü rə bi lər lər”. 

Mil lət və ki li nin söz lə ri nə gö-
rə, qu rum la ra ad se çi mi ilə bağ lı 
qa nun ve ri ci lik yox dur: “İn di yə 
qə dər elə bir ad ol ma yıb ki, dil-
çi lər də cid di na ra zı lıq ya rat sın. 
Onu da de yim ki, təş ki lat ad la rı-
nın həd dən ar tıq qı sa ol ma sı və-
tən daş lar da hə min qu rum la rın 
han sı və zi fə ni ye ri nə ye tir mə si 
ba rə də sual lar ya ra da bi lər. 

Şüb hə siz, döv lət ida rə lə ri nin 
adı ay dın və an la şıq lı ol ma lı dır. 
Özəl təş ki lat adı isə ar tıq sa hib-
ka rın se çi mi dir və özü nün nü fu-
zu na he sab la nır”. 

Se vinc FƏ DAİ

ğun dur. Bü tün bun lar rus dil li nü mu nə or ta ya çı xır. bi zim ko mis si ya Na zir lər Ka bi-

İdarə və təşkilat adları: 
dilçilər nə deyirlər?

Pe şə kar tər cü mə çi 
gənc lər lə gö rü şə cək 

No yab rın 22-də Azər bay can Gənc Tər cü mə çi lər As so-
siasi ya sı (AG TA) növ bə ti təd bi ri ni ke çi rə cək. Ta nın-
mış alim və tər cü mə çi, Azər bay can Dil lər Uni ver si te ti 
tər cü mə fa kül tə si nin de ka nı, do sent Vi la yət Ha cı yev 

gənc lə rin qo na ğı ola caq. 
Vi la yət Ha cı yev al man dil li 

ədə biy ya tın di li mi zə ən pe şə kar 
tər cü mə çi lə rin dən bi ri ki mi ta nı-
nır.

Gö rüş də bə dii tər cü mə nin spe-
si fi k xü su siy yət lə ri, Erix Ma ria 
Re mar kın “Zə fər ta ğı” ro ma nı nın 
dörd fərq li nəş riy yat da ça pı nın 

sə bə bi, “güc lü əsər, yox sa güc lü 
tər cü mə” prob le mi, tər cü mə çi nin 
öl kə lər ara sın da mə də ni kör pü 
qu rul ma sın da va si tə çi ro lu, Vi la-
yət Ha cı ye vin “Avst ri ya nın elm və 
in cə sə nət sa hə sin də I də rə cə li fəx-
ri xaç” or de ni ilə təl tif edil mə si nin 
bə dii tər cü mə və tər cü mə çi yə ve-
ri lən yük sək də yə rin gös tə ri ci si 
ol ma sı ki mi mə sə lə lər ət ra fın da 
mü za ki rə lər ke çi ri lə cək.

Vi la yət Ha cı yev bir pe şə kar 
ki mi AG TA-nın bu ya xın lar da 
çap dan çı xar dı ğı “Bə dii tər cü mə 
top lu su”nda yer al mış he ka yə lə-
rin tər cü mə si ilə bağ lı fi  kir lə ri ni 
də bö lü şə cək. 

“Hə lə uni ver si tet də təh sil al-
dı ğım vaxt lar da tər cü mə olun-

muş bə dii ədə biy yat oxu yan da 
bə zən du yur dum ki, cüm lə lər də 
nə isə çat mır. An caq qü su run 
ha ra da, nə də ol du ğu nu ta pa bil-
mir dim. Bu nun üçün uzun il-
lər və təc rü bə la zım ol du. Da ha 
son ra an la dım ki, hə min du yum 
Al la hın bə dii tər cü mə çi yə ver-
di yi is te dad imiş. Bu iş də va cib 
olan amil lər dən bi ri də sə riş tə-
dir”, – Vi la yət Ha cı yev mü sa hi-
bə lə ri nin bi rin də be lə de yib. 

Tər cü mə və ədə bi
əla qə lər şö bə si 

Fi lo lo gi ya elm lə ri dok to ru, 

İdarə və təşkilat adları: İdarə və təşkilat adları: 

Di li miz də bə zi mü rək kəb ad lar di lin la ko nik lik tə ləb-
lə ri nə ca vab ver mir. Rəs mi ida rə lə rin ad la rın da be lə 
bə zən if rat söz çü lük mü şa hi də olu nur.
İda rəet mə nin tə ləb lə ri nə uy ğun ya ra dıl mış müəs si-

sə və təş ki lat la rın ad lan dı rıl ma sı za ma nı di lin tə ləb lə ri nə uy-
ğun ab re viasi ya (qı sal dıl mış ad qoy ma) me xa niz min dən is ti fa-
də də ak tual lıq kəsb edir. Bir sı ra hal lar da çə tin tə ləff  üz olu nan 
qə liz ab re viatu ra lar alı nır.
Bəs nə et mə li? İda rə və qu rum ad la rı nın sa də ləş di ril mə si da ha 
məq sə dəuy ğun ol maz dı mı? Bu sual la mü tə xəs sis lə rə mü ra ciət 
et dik. 



Öl kə də apa rı cı ki tab xa-
na-in for ma si ya müəs-
si sə si olan M.F.Axund-
za də adı na Azər bay can 

Mil li Ki tab xa na sı nın mə sul şəxs-
lə ri “Ay dın yol” qə ze ti nin sual la-
rı nı ca vab lan dı rıb lar. 

Ki tab xa na nın xa ri ci əla qə lə ri 
ilə bağ lı suala ca vab da di rek tor 
müavi ni Mə lək Ha cı ye va de yib 
ki, qu rum ilk bey nəl xalq əla qə ni 
1991-ci il də Tür ki yə Mil li Ki tab xa-
na sı ilə qu rub: “2005-ci il dən bey-
nəl xalq əla qə lə ri miz ge niş lən mə-
yə baş la dı. Hə min il Ru si ya Mil li 
Döv lət Ki tab xa na sı ilə qar şı lıq lı 
əmək daş lı ğa dair mü qa vi lə bağ-
lan dı. Son ra kı il lər də Fran sa, Be-
la rus, Qır ğı zıs tan, Ta ci kis tan, İran, 
Su ri ya, Slo va ki ya, Çe xi ya, Avst-
ri ya, Bal tik ya nı öl kə lər və di gər 
döv lət lər lə qar şı lıq lı əmək daş lı ğa 
dair sə nəd lər im za lan dı”.  

Elekt ron ki tab xa na sis te mi nə 
ke çid dən da nı şan di rek tor müavi-
ni nin söz lə ri nə gö rə, Mil li Ki tab-
xa na 2000-ci il dən Bey nəl xalq 
Elekt ron Şə bə kə yə qo şu lub: “Biz 
2002-2003-cü il lər dən elekt ron ki-
tab xa na üzə rin də ça lı şır dıq. Nə-
ha yət, 2006-cı il də elekt ron ki tab-
xa na mı zın təq di ma tı nı ke çir dik. 
Hə min vaxt dan VTLS for ma tın da 
proq ram la iş lə mə yə baş la mı şıq. 

Azər bay can ədə biy ya tı fon du 
tam ola raq elekt ron ka ta lo qa kö-
çü rü lüb. Ümu mi lik də elekt ron 
ki tab xa na da 100 mi nə ya xın ədə-
biy yat öz ək si ni ta pıb. Bu ra ki tab, 
qə zet, jur nal ma te rial la rı da xil dir. 
Klas sik lə ri mi zin də elekt ron mə-
lu mat ba za la rı ya ra dı lır və in ter-
net va si tə si lə oxu cu la ra çat dı rı lır”. 

Azər bay can Res pub li ka sı nın 
Pre zi den ti İl ham Əli ye vin 12 yan-
var 2004-cü il ta rix li “Azər bay can 
di lin də la tın qra fi  ka sı ilə küt lə vi 
nəşr lə rin hə ya ta ke çi ril mə si haq-
qın da” Sə rən ca mı ilə nəşr olun muş 
bir sı ra ki tab la rın nə elekt ron, nə 
də köh nə ka ta loq lar da ta pıl ma ma-
sı ilə bağ lı suala ca va bın da Mə lək 
Ha cı ye va de yib ki, ki tab xa na ya 
da xil olan bü tün ki tab lar ka ta loq-
la ra sa lı nır: “Ola bil sin, ax ta rı lan 
ki tab lar han sı sa sə bəb lər üzün dən 
ki tab xa na ya ve ril mə yib. Biz bu nun 
üçün öl kə miz də fəaliy yət gös tə rən 
nəş riy yat və po liq ra fi  ya müəs si sə-
lə ri nin rəh bər lə ri nə mək tub la mü-
ra ciət et mi şik. Hə min mü ra ciət də 
xü su si ola raq vur ğu la nır ki, Azər-
bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin 
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Q say lı fər ma nı ilə təs diq olun muş 
“Ki tab xa na işi haq qın da” Azər bay-
can Res pub li ka sı Qa nu nu nun 15-ci 
mad də si nə mü va fi q ola raq döv lət 
və qey ri-döv lət nəş riy yat la rı nın 
nəşr elə di yi ki tab və ki tab ça lar dan 
4 pul suz məc bu ri nüs xə Mil li Ki-
tab xa na ya gön də ril mə li dir. 

Qə zet lər lə ün siy yət qur maq bir 
az asan olur, am ma nəş riy yat lar-
la əla qə ya rat maq çə tin dir. Öl kə-
də nəşr olu nan bü tün qə zet, jur nal 
və ki tab lar ki tab xa na mı za təq dim 
edil sə, Azər bay can ədə biy ya tı və 
mət buatı ki tab xa na mız da da ha mü-
kəm məl şə kil də öz ək si ni ta par”.

***
Mil li Ki tab xa na ya əsa sən han sı 

ka te qo ri ya ya aid oxu cu lar mü ra-
ciət edir? Oxu cu la rın sa yı ar tıb mı, 
aza lıb mı? 

Ki tab xa na nın oxu cu la ra xid mət 
iş lə ri üz rə di rek tor müavi ni Ədi-
bə İs ma yı lo va nın söz lə ri nə gö rə, 
oxu cu la rın ək sə riy yə ti ni tə sa dü fi  
adam lar yox, ar dı cıl mü ta liəçi lər 
təş kil edir: “Bun lar el mi mər kəz-
lər də, el mi təd qi qat ins ti tut la rın da, 
ali mək təb lər də ça lı şan el mi iş çi, tə-
lə bə və müəl lim lər dir. Bu qrup in-
san lar öm rü nü el mə bağ la dı ğın dan 
daim mü ta liə et mə yə, mü qa yi sə lər 
apar ma ğa, öz iş lə ri ni ar dı cıl da vam 
et dir mə yə məc bur dur lar.

Ki tab xa na nın oxu zal la rı elm sa-
hə lə ri nə, oxu cu qrup la rı na, ədə biy-
ya tın nö vü nə və nəşr dil lə ri nə gö rə 
ix ti sas la şıb. Oxu zal la rın da vax ta şı-
rı ye ni ədə biy yat, əla mət dar ta ri xi 
gün lə rə dair ki tab və döv ri mət buat 
sər gi lə ri təş kil edi lir. Oxu zal la rı nın 
yar dım çı fond la rı oxu cu sor ğu la rı 
əsa sın da komp lekt ləş di ri lir. 

Ki tab xa na çı nın ən va cib key fi y-
yət lə rin dən bi ri oxu cu nun vax tı na 
qə naət et mək, ona tez və vax tın-
da ki tab xa na-in for ma si ya xid mə-
ti gös tər mək ba ca rı ğı dır. Bu nun 
üçün ki tab xa na çı dan ki tab xa na 
fon du nu, ki tab xa na re surs la rı nı, 
həm çi nin mə lu mat-ax ta rış sis-
tem lə ri ni, ka ta loq la rı, o cüm lə-
dən, elekt ron va si tə lə ri, ki tab xa-
na-in for ma si ya tex no lo gi ya sı nı 
də rin dən bil mək tə ləb olu nur. Bu 
məq səd lə mü tə ma di ola raq ki-
tab xa na çı lar ara sın da tre ninq və 
tə lim məş ğə lə lə ri ke çi ri lir, on la ra 
kom pü ter tex no lo gi ya la rı, di gər 
tex ni ki va si tə lər lə iş lə mək vər diş-
lə ri aşı la nır. 

Son il lər də in for ma si ya tex no-
lo gi ya la rı nın tət bi qi oxu cu la ra 
xid mət ba xı mın dan bir çox mər-
hə lə nin sa də ləş di ril mə si nə im kan 

ve rir. “Azər bay can Res pub li ka-
sın da ki tab xa na-in for ma si ya sa-
hə si nin 2008-2013-cü il lər də in-
ki şa fı üz rə Döv lət Proq ra mı”nın 
Mil li Ki tab xa na nın fəaliy yə tin də 
mü hüm ro lu da nıl maz dır. Proq-
ram da ək si ni tap mış əsas və zi fə-
lə ri rəh bər tu ta raq ki tab xa na öz 
fəaliy yə tin də ki tab xa na işi sa hə-
sin də döv lət si ya sə ti nin hə ya ta 
ke çi ril mə si, öl kə də ta ri xi-mə də ni, 
ədə bi-bə dii, el mi sər vət lə rin top-
lan ma sı, mü ha fi  zə si və on lar dan 
is ti fa də im kan la rı nın ar tı rıl ma sı 
sa hə sin də mü hüm ad dım lar atıb. 

Ki tab xa na-in for ma si ya tex no-
lo gi ya la rı nın tət bi qi və is ti fa də si 
nə ti cə sin də müasir ki tab xa na-in-
for ma si ya inf rast ruk tu ru nun ya-
ra dıl ma sı, is ti fa də çi lə rə gös tə ri-
lən xid mə tin dün ya stan dart la rı 
sə viy yə si nə çat dı rıl ma sı, elekt ron 
ka ta loq və elekt ron ki tab xa na nın 
da ha da tək mil ləş di ril mə si, əha-
li nin in tel lek tual po ten sialı nın və 
bi lik sə viy yə si nin in ki şa fı, bey nəl-
xalq in for ma si ya mü ba di lə si nin 
təş ki li ki mi mü hüm mə sə lə lər də 
diq qət də sax la nır”.

Oxu cu la rın sa yı na gə lin cə, Ədi-
bə İs ma yı lo va de yir ki, son il lər 
M.F.Axund za də adı na Mil li Ki tab-
xa na nın fon dun dan is ti fa də edən-
lə rin art dı ğı mü şa hi də olu nur. 
Çox lu oxu za lı ilə tə min olun muş 

Mil li Ki tab xa na da oxu cu prob le-
mi yox dur, bu ra da on la ra hər şə-
rait ya ra dı lıb: “2014-cü ilin on ayı 
ər zin də ki tab xa na ya ye ni ya zı lan 
oxu cu la rın sa yı 28 min 227 nə fər, 
ümu mi lik də isə 75 min 526 nə-
fər olub. Vir tual oxu cu la rın (sayt 
və elekt ron ki tab xa na dan is ti fa də 
edən lər) sa yı 639 min 19 nə fər, vir-
tual si fa riş xid mə tin dən is ti fa də 
edən lə rin sa yı 1200 nə fər, Ru si ya 
Döv lət Ki tab xa na sı nın Dis ser ta-
si ya la rın vir tual oxu za lın dan və 
Azər bay can da mü da fi ə olun muş 
dis ser ta si ya la rın elekt ron mə lu-
mat ba za sın dan is ti fa də edən lə rin 
sa yı isə 810 nə fər dir. Bu müd dət 
ər zin də 135 min 850 nə fər oxu cu ya 
752 min nüs xə ədə biy yat la xid mət 
gös tə ri lib”.

Kə nan HA CI
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Rusiyada “Qorxma, mən səninləyəm”

  Ötən gün C.Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” ki nos tu di ya sı ilə 
Ru si ya nın “Vayt Me dia” ki no şir kə ti nin bir gə is teh sa lı olan “Qorx-
ma, mən sə nin lə yəm. 1919” fi l mi Ru si ya pro ka tı na çı xa rı lıb. 
1981-ci il də çə ki lən məş hur 

“Qorx ma, mən sə nin lə yəm” mü-
zik lı nın da va mı olan fi lm bir ne çə 
gün ön cə də Mosk va nın “Puş kin” 
ki no teat rın da təq di mat la ki no se-
vər lə rin ix ti ya rı na ve ri lib.

Ye ni ek ran əsə ri nin sse na ri 
müəl li fi və re jis so ru Yu li Qus-
man, ope ra to ru Va dim Ali sov, 
qu ru luş çu rəs sam la rı Ra fiq Nə-
si rov, Vik tor Ni ko nen ko, Ta hir 
Ta hi rov, pro dü ser lə ri Müş fiq 

Hə tə mov və Ti mur Vaynş teyn-
dir. 

“Qorx ma, mən sə nin lə yəm. 
1919” fi l min də Po lad Bül bü loğ lu, 
həm çi nin ru si ya lı akt yor lar dan 
Lev Du rov, Mux tar bek Kan te mi-
rov, Mi xail Yef re mov, Vla di mir 
Do lins ki, Yu ri Ko ba lad ze, yer li 
akt yor lar dan El dar Qa sı mov, Hə-
mi də Ömə ro va, Mə bud Mə hər-
rə mov, Tey mur Bə dəl bəy li, Zaur 
Şə fi  yev, Bəh ram Ba ğır za də, Nu ri-
yə Əh mə do va və Röv şən Əs gə rov 
çə ki lib lər.

Bu də fə Tey mur (Po lad Bül bü-
loğ lu) Azər bay can par la men ti nin 
de pu ta tı dır, Rüs təm (Mux tar bek 
Kan te mi rov) or du da qul luq edir, 
San Sa nıç (Lev Du rov) isə də-
niz sa hi lin də ki evin də ya şa yır və 
uşaq la ra dö yüş sə nə ti ni öy rə dir. 
Qəh rə man lar bu də fə Tey mu run 
qa çı rı lan qı zı Şi ri ni xi las et mək 
üçün bir ara ya gə lir lər.

“Nabat” üç mükafat qazanıb

Mədəniyyət və Turizm Na-
zirliyinin sifarişi ilə C.Cab-
barlı adına “Azərbaycan-
fi lm” kinostudiyasında 

istehsal olunmuş “Nabat” bədii fi lmi 63-
cü Mannheym-Heydelberq Beynəlxalq 
fi lm festivalında (International Filmfes-
tival Mannheim-Heidelberg) üç müka-
fata layiq görülüb.

Müsabiqənin müstəqil beynəlxalq 
münsifl ər heyətinin rəyinə əsasən, fi lmə 
insan əzmini təsirli və bəşəri şəkildə əks 
etdirən ən yaxşı ekran əsəri kimi “Mann-
heym-Heydelberq mükafatı” (Mann-
heim-Heidelberg Award) verilib. Bu, fes-
tivalın üç əsas mükafatından biridir.

“Nabat” bədii fi lmi həmçinin festivalın nüfuzlu “Beynəlxalq 
kinotənqidçilər mükafatı”na layiq görülüb. Münsifl ər heyətinin 
rəsmi rəyinə görə, bu mükafat rejissorun müharibə zamanı yaşlı 
qadının sədaqətli, mərhəmətli və təkbaşına müqavimətini xüsusi 
şəkildə göstərməklə yanaşı, həm də fi lm dilinin təkrarolunmaz 
üslubundan istifadə etdiyi üçün verilib.

“Na bat”a Fran sa, Al ma ni ya, İs veç və Avst ri ya dan olan mün sifl  ər 
he yə ti nin rə yi nə əsa sən, xü su si mü ka fat da təq dim olu nub.

Mü ka fat la rın təq di mat mə ra si min də fi l min re jis so ru və sse na ri 
müəl li fi  El çin Mu saoğ lu iş ti rak edib.

29 de kabr 1998-ci il ta rix li 611 – 1 Ki tab xa na nın oxu cu la ra xid mət Ki tab xa na çı nın ən va cib key fi y-

diq qət də sax la nır”.
Oxu cu la rın sa yı na gə lin cə, Ədi-

bə İs ma yı lo va de yir ki, son il lər 
M.F.Axund za də adı na Mil li Ki tab-
xa na nın fon dun dan is ti fa də edən-
lə rin art dı ğı mü şa hi də olu nur. 
Çox lu oxu za lı ilə tə min olun muş 

Milli Kitabxanada
bəzi kitablar niyə tapılmır?



Ye ni proq ram la ra əsa sən, 
şəx  s iy  yət  yö nüm lü lü  yün, 
şa gird yö nüm lü lü yün, nə-
ti cə yö nüm lü lü yün, tə ləb yö-
nüm lü lü yün xü su siy yət lə ri 
dərs lik lər də bir mə na lı şə kil də 
əks olun ma lı dır. Yad da sax la-
maq la zım dır ki, dərs lik şa gird 
üçün ya zı lıb, şa gird müəl li-
min is ti qa mə ti ilə dərs lik ma-
te rial la rı na gö rə ha zır la nır. Bu 
sə bəb dən mək təb li ona la zım 
olan is ti qa mət lə ri məhz dərs-
lik də gör mə li, zə ru ri in for ma-
si ya la ra yi yə lən mə li və özü nü 
qiy mət lən dir mə li dir.

Bu nun üçün dərs lik də müs-
tə qil tə li mə im kan ya ra dan 
və məz mun xət lə ri ni real laş-
dır ma ğa xid mət edən sual və 
tap şı rıq la rın ar tı rıl ma sı tək lif 
olu nur.  

Müəl lim pe da qo ji və me to-
di ki ya ra dı cı lıq qa bi liy yə ti nə, 
mə su liy yə ti nə gö rə müx tə lif 
va si tə lər dən is ti fa də edə rək 
məz mun xət lə ri nin real laş dı-
rıl ma sı nı hə ya ta ke çi rə bi lər. 
Bu, müəl li min üzə ri nə dü şən 
öh də lik dir. Şa gird isə həm 
də dərs lik müəl lifl  ə ri nin təq-
dim et di yi rən ga rəng təd ris 
ma te rial la rı ilə müs tə qil şə kil-
də ça lış ma lı dır. Bu nun üçün 
mətn da xi li və di gər sual la rın, 
tap şı rıq la rın ar tı rıl ma sı məq-
sə dəuy ğun dur. İn di ki hal da 
hə min sual la rın sa yı, ya ra dı cı-
lıq sə viy yə si və rən ga rəng li yi 
az dır.

Müasir Azər bay can di-
li dərs lik lə ri nin bir ço xun da 
ça tış maz lıq lar dan bə-
zi lə ri dil qay da la rı ilə 
bağ lı dır. Ku ri ku lu ma 
qə dər ki Azər bay can 
di li dərs lik lə ri fən-
yö nüm lü proq ram-
la rın tə ləb lə ri nə gö rə 
aka de mik bi lik lə rin 
mə nim sə  ni l  mə s i  nə 
həsr edi lir di. Azər-
bay can ali mək təb lə-
ri nin Azər bay can di li 
ix ti sa sı üz rə pe da qo-
ji kadr lar ha zır la yan 
fa kül tə lə rin də təd ris 
in di də köh nə proq-
ram la ra uy ğun ke-
çi ri lir. Ha zır da or ta 
mək təb lər də dərs de-
yən kadr la rın, de mək 
olar ki, ha mı sı hə min 
proq ram üz rə sa vad 
və təc rü bə qa zan mış 
müəl lim lər dir. Bu na 
gö rə də ye ni dərs lik lə-
rin təd ri si za ma nı on-
lar cid di çə tin lik lər lə 
qar şı la şır lar. 

Dərs ili nin əv və lin də on-
la rın cəlb olun du ğu ku ri ku-
lum la bağ lı on gün lük tə lim 
kurs la rı nın fay da sı da vaxt və 
mə nim sə mə ba xı mın dan qə-
naət bəxş sa yı la bil məz. Bu na 
gö rə də möv cud in for ma si ya 
ba za sı ilə on la rın Azər bay-
can di li fən ni üz rə ku ri ku lum 
məz mun xət lə ri nin din lə yib-
an la ma, oxu, ya zı is ti qa mət-
lə ri ni real laş dır maq yö nün də 
fəaliy yət lə ri nin tam ye tər li ol-
ma sı müm kün de yil. 

Bi lik və təc rü bə lə ri nə uy-
ğun ola raq müəl lim lər fəaliy-
yət lə ri ni da ha çox dil qay-
da la rı məz mun xət lə ri nin 
real laş dı rıl ma sı üzə rin də qu-
rur lar. Da ha də qiq de sək, bu-
ra da dil qay da la rı məz mun 
xət lə ri nin real laş dı rıl ma sı üz-
rə yox, dil lə bağ lı aka de mik 
bi li yin öy rə dil mə si is ti qa mə-
tin də təd ris edi lir. Odur ki, 
dərs lik müəl lifl  ə ri nin üzə ri nə 
çox bö yük ağır lıq dü şür. 

Dil qay da la rı nın təq di min-
də diq qət li ol maq, zə ru ri qay-
da la rı sis tem lə ver mək va cib-
dir. Qay da la rın sa yı nı ar tı rıb 
ku ri ku lu mun tə ləb lə ri ni poz-
maq da la zım de yil. Bü tün 
bun la rı nə zə rə alıb de yə bi lə-
rik ki, dərs lik də dil qay da la rı 
məz mun xətt  i nin real laş dı rıl-
ma sı ilə bağ lı gö rü lən iş lə ri 
qə naət bəxş he sab et mək ol-
maz. 

Ku ri ku lu ma gö rə, şa gir də 
onun gə lə cək fəaliy yə tin də 
is ti fa də edə cə yi həcm də in for-
ma si ya ve ril mə li, la zım sız mə-
lu mat lar kə na ra qo yul ma lı dır. 
Bu za man dil qay da la rı di gər 
ba ca rıq la rın əl də olun ma sın-
da va si tə ro lu oy na ma lı dır. 

Məz mun stan dart la rın dan 
gə lən ça tış maz lıq dərs lik lər də 
sə mə rə li iş gö rül mə si nə ən gəl 
ya ra dır. Din lə yib-an la ma, oxu 
və ya zı məz mun xət lə ri nin 
real laş dı rıl ma sın da dil qay-
da la rı nın ro lu yox dur. Bu na 

gö rə şa gird ye nə də 
əv vəl ki dərs lik lə rə və 
proq ram la ra uy ğun 
dil qay da la rı nı əz bər-
lə mək lə məş ğul olur 
ki, bu da Azər bay can 
di li fən ni nin təd ri si nə 
uy ğun de yil. Bir söz-
lə, dərs lik də məz mun 
xət lə ri ara sın da əla qə 
is tə ni lən sə viy yə də 
qu rul ma yıb.

7-ci si nif “Azər bay-
can di li” dərs li yin də 
məq bul he sab et mə-
di yi miz mə qam lar-
dan bi ri də “Təd ris 
va hid lə ri nin və ma-
te rial la rın sa də dən 
mü rək kə bə doğ ru 
ar dı cıl lı ğı” prin si pi-
nin göz lən mə mə si-
dir. Mü qa yi sə üçün 
de yək ki, ilk dər sin 
adı “Hə rə nin öz im-
za sı”dır. Dərs 4 saat 
üçün nə zər də tu tu-

lub. Təd ris ili nin ilk dər si ol-
du ğu üçün bir saat diaq nos-
tik qiy mət lən dir mə yə həsr 
olu nur. Bu na gö rə dər sin 
ke çil mə si nə 3 saat vaxt qa-
lır. Dərs də nə zər də tu tul muş 
6 alt-stan dar tı real laş dır maq 
üçün 10 tap şı rıq təq dim olu-
nur. Son dərs isə “Elekt ron 
ki tab” (səh.163) ad la nır. Bu 
dərs də nə zər də tu tul muş 6 alt-
stan dar tı real laş dır maq üçün 
9 tap şı rıq dan is ti fa də edi lib. 

Diq qət lə nə zər sal dıq da gö rü-
rük ki, ilk və son dərs lər də ve ril-
miş tap şı rıq la rın çə ki əm sa lı və 
tə ləb olu nan lar bə ra bər sə viy yə-
də dir. Hal bu ki ilk dərs də şa gir-
din uy ğun laş ma sı tə min edil mə li, 
mo ti va si ya xa rak ter li ma te rial lar-
dan is ti fa də olun ma lı dır. 

Son möv zu la rın isə dərs ili ər-
zin də real laş dı rıl mış məz mun 
stan dart la rı üz rə ba ca rıq la rın 
möh kəm lən di ril mə si nə və qiy-
mət lən di ril mə si nə həsr olun-
ma sı da ha düz gün sa yı lar dı. 

Dərs lik də şa gir din özü nü 
qiy mət lən dir mə ma te rial la rı-
nın həcm və sə viy yə si nin ar tı-
rıl ma sı nə zər də tu tu lur. Şa gird 
il ər zin də əl də et di yi ba ca rıq-
la rı müs tə qil şə kil də yox la ma-
lı dır. 166-cı sə hi fə də ve ril miş 
“Ümu mi ləş di ri ci tək rar” bu 
ba xım dan az fay da lı dır.

Dərs lik də ki bir sı ra ça tış-
maz lıq lar rəsm və il lüst ra-
si ya lar la bağ lı dır. Müəy yən 
mə qam lar da il lüst ra si ya lar 
yer ləş di yi möv qe yə gö rə se çil-
mir. Mə sə lən, 69-cu sə hi fə də 
“Fər yad” və “Ma şuk me şə si” 
şeir lə ri nə çə kil miş rəsm diq-
qə ti cəlb et mir və məz mu nun 
sə mə rə li mə nim sə nil mə si nə 
tə si ri yox dur. Mət nə gö rə şə-
kil lə rin uy ğun yer ləş di ril mə si 
və həcm nis bə ti də po zu lub. 

Bə zən rəsm lər də ob raz lar 
qey ri-də qiq təs vir edi lib. Mə-
sə lən, 28-ci sə hi fə də “Qa yıq da 
dörd nə fər” he ka yə si nə çə kil-
miş il lüst ra si ya da kı pro fes sor 
qəs sa ba ox şa yır. Əs lin də bu 
rəsm də qəs sab ob ra zı da var. 
Mət nə gö rə, qəs sab şə kil də əli ni 
gö yə qal dı ran şəxs ol ma lı dır... 

Mətn də de yi lir ki, “Ka pi tan 
ka yu tu nun açıq qa pı sın dan sı-
zan acı tüs tü...” (səh.29), am-
ma təs vir də ka pi tan ka yu tu-
nun qa pı sı bağ lı dır.

23, 34, 42, 46, 65, 72, 78, 84, 
104, 115, 134, 142-ci sə hi fə lər də-
ki rəsm lər qey ri-pe şə kar çə ki-
lib, yaş sə viy yə si nə gö rə şa gir-
din ma ra ğı nə zə rə alın ma yıb. 

Dərs lik müəl lifl  ə ri de yi lən 
fi  kir və töv si yə lə ri nə zə rə al-
sa lar, irad la rı in cə lə yib nə ti-
cə çı xar sa lar, fi k ri miz cə, bu, 
dərs lik lə rin ümu mi sə viy yə si-
nə müs bət tə sir gös tə rər.
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Azər bay can da apa rı lan qu ru cu luq iş lə rin də 
ke çil miş yol la rın tək rar lan ma ma sı təq di rə la-
yiq hal dır. Öl kə miz nə So vet lər Bir li yin dən 
ay rıl mış döv lət lə rin get di yi yo lun izi nə dü-

şür, nə də dün ya da in ki şaf et miş və ya in ki şaf da olan 
döv lət lə ri yam sı la yır. 

Sa də cə, keç miş təc rü bə lər araş dı rı lır, yer li şə raitə uy-
ğun laş dı rı lıb tət biq olu nur. Mə sə lən, Ba kı nın ən gö zəl 
yer lə rin də ori ji nal qu ru luş lu göy də lən lər ti ki lir, am ma 
dün ya nın çe şid li öl kə lə ri nin bi na la rı na bən zə mir. Azər-
bay ca nın sim vo lu na çev ri lən alov qül lə lə ri for ma sın da 
üç möh tə şəm bi na bu na ba riz  mi sal dır. Hey dər Əli-
yev Mər kə zi nə isə dün ya nın heç ye rin də ox şar tap maq 
müm kün de yil. Bu gö zəl ar xi tek tu ra nü mu nə si öz uni-
kal lı ğı ilə əsl sə nət əsə ri dir. 

Xal ça Mu ze yi, Mu ğam Mər kə zi dün ya da möv cud 
olan ən ye ni tex no lo gi ya lar dan is ti fa də olun maq la, bey-
nəl xalq sə viy yə li mü tə xəs sis lə rin iş ti ra kı ilə, mil li ko lo-
ri tə və xalq at ri but la rı na is ti nad edil mək lə ti ki lib.

Heç bir öl kə də ana lo qu ol ma yan, qı sa müd dət də Av-
ro pa dan Ame ri ka ya dək yax şı mə na da dün ya nın diq qə-
ti ni cəlb edən, Azər bay ca nın bren di nə çev ri lən “ASAN 
Xid mət” fəaliy yə tə baş la yıb. 

Ya ra dıl ma sı müm kün çox şe yin ər sə yə gə ti ril di yi bu 
qo ca dün ya da ye ni lik elə mək elə də asan de yil. Mə də-
niy yə ti miz, adət-ənə nə miz, mu ğam la rı mız, rəqs lə ri miz, 
mil li ge yim lə ri miz, mət bə xi miz, folk lo ru muz bey nəl-
xalq miq yas da yük sək sə viy yə də təb liğ olu nur. 

Av ro pa nın apa rı cı öl kə lə ri nin pay taxt la rın da, di gər 
şə hər lə rin də Azər bay can la bağ lı möh tə şəm təd bir lər 
ke çi ri lir. Bu təd bir lə rə yük sək sə viy yə li döv lət adam la-
rı – de pu tat lar, na zir lər, baş qa mö tə bər in san lar qa tı lır. 
Bü tün bun lar sis tem li və da vam lı şə kil də Azər bay ca na 
say ğı-sev gi ilə təş kil olu nur. Pay taxt Ba kı, şə hər lər, böl-
gə lər tə zə cil də bü rü nür. 

Bey nəl xalq hu ma ni tar fo rum la rın öl kə miz də ke çi-
ril mə si də cid di ha di sə ki mi yad daş la ra kö çür. Pla ne-
tin müx tə lif nöq tə lə rin dən yük sək sə viy yə li qo naq la-
rın, döv lət xa dim lə ri nin, No bel mü ka fa tı laureat la rı nın 
Azər bay ca na təş rif bu yur ma sı da öl kə nin dün ya müs tə-
vi sin də qa zan dı ğı ye rin gös tə ri ci si dir.  

I Av ro pa Oyun la rı Olim piada sı 2015-ci il də Ba kı-
da ke çi ri lə cək. Bir il son ra pay tax tı mız da Ümum dün ya 
Şah mat Olim piada sı nın hə yə ca nı ya şa na caq. 2016-cı il-
də “For mu la-1” ya rı şı nın, 2017-ci il də IV İs lam Həm-
rəy li yi top lan tı sı nın, 2020-ci il də fut bol üz rə Av ro pa 
çem piona tı nın dörd oyu nu nun pay tax tı mız da ke çi ril mə-
si nə zər də tu tu lur.  

Sa da la dıq la rım dün ya ça pın da ki çik ha di sə lər sa yı la 
bil məz. Bü tün bun lar öl kə mi zə çox say lı iş ti rak çı la rın, 
yük sək sə viy yə li qo naq la rın, jur na list lə rin gə li şi de mək-
dir. Bun lar həm də Azər bay ca nı bey nəl xalq miq yas da 
da ha yax şı ta nıt maq üçün ke çi ri lən təd bir lər dir. 

***
Da ha nə lər et mək olar? Azər bay ca nı mı zın təb li ğa tı nı 

da ha han sı müs tə vi də qur maq olar?
Zən nim cə, elə sa hə lə rə ağır lıq ver mək la zım dır ki, 

həm Azər bay can la bağ lı ol sun, həm də dün ya üçün bö-
yük ma raq kəsb elə sin. Təb li ğat da ha bö yük əra zi lə ri 
əha tə et dik cə, audi to ri ya ge niş lən dik cə da ha ef fekt li tə-
sir gös tə rir.

Odur ki, hər təb li ğa tı mız da keç mi şi mi zə, adət-ənə nə-
mi zə, ta ri xi mi zə mü ra ciət elə di yi miz ki mi, bey nəl xalq 
aləm də və tə ni miz Azər bay ca nın adı ilə sıx bağ lı olan 
neft lə əla qə li ta nı tı ma ye ni əla və lər et mək haq da dü şün-
mə li yik. 

Azər bay can Res pub li ka sı Pre zi den ti nin Sə rən ca mı ilə 
öl kə də Neft Mu ze yi ya ra dı lıb. Onun fəaliy yə ti ni ge niş-
lən dir mək və po pul yar ün va na çe vir mək gə rək dir. 

Av ro pa dan, dün ya nın uzaq öl kə lə rin dən gə lən qo naq-
la rın neft lə bağ lı iş lə rə ne cə bö yük ma raq gös tər dik lə ri-
nin, adi neft bu ruq la rı nı ne cə sə bir siz lik lə gör mək is tə-
dik lə ri nin çox şa hi di ol mu şuq.

Fik rim cə, dün ya da ge dən bir çox pro ses lə rin bu sər-
vət üzə rin də qu rul du ğu nu və əsr lər dir Azər bay ca nın bu 
sa hə də xü su si möv qe yə ma lik ol du ğu nu gös tə rən yük-
sək sə viy yə li bə dii fi lm çək mək haq qın da dü şün mə yin 
də ar tıq vax tı ça tıb...

Rüstəm
DASTANOĞLU

təklif

Daha 
nə edə 
bilərik?

Beşinci yazı

Ya zı la rı mız-
da də fə lər lə 
qeyd et mi-
şik ki, ku ri-

ku lu mun tət bi qi şa gir-
din mən ti qi, tən qi di və 
ya ra dı cı tə fək kü rü nün 
in ki şa fı na yö nə lib. Baş lı-
ca məq səd şa gir di kreativ-
ya ra dı cı ba ca rıq la ra sa hib 
in san ki mi ye tiş dir mək dir. 
Bu əsas da ha zır lan mış dərs-
lik lər müasir cə miy yət də 
mo dern ic ti mai mü na si bət-
lə rin ya ran ma sı ilə mey da na 
çı xan in for ma si ya əs ri nin 
zə ru ri tə ləb lə ri nə ca vab ver-
mə li dir.

Dərs ili nin əv və lin də on- Dil qay da la rı nın təq di min-

Diq qət lə nə zər sal dıq da gö rü-
rük ki, ilk və son dərs lər də ve ril-
miş tap şı rıq la rın çə ki əm sa lı və 
tə ləb olu nan lar bə ra bər sə viy yə-
də dir. Hal bu ki ilk dərs də şa gir-
din uy ğun laş ma sı tə min edil mə li, 
mo ti va si ya xa rak ter li ma te rial lar-

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

Arif ƏSƏDOV
Təhsil eksperti
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Şər ti ola raq ra yon mək təb lə ri 
üçün nə zər də tu tul muş 5-ci 
si nif “Ədə biy yat” dərs li yi 
(müəl lifl  ər: Sol tan Hü sey-

noğ lu, Bi lal Hə sən li, Əmi nə Sə-
fə ro va, Əs gər Qu li yev) ilə bağ lı 
qeyd lə ri mi zi da vam et di ri rik.

əvvəli ötən sayda
 “Pə ri bu la ğı” əf sa nə si (səh.42-44) 

doğ ma yer-yurd ad la rı nı şa gird lə rə 
ta nıt maq ba xı mın dan fay da lı gö rü nə 
bi lər. Bu nun la be lə, mətn xü su si tər-
bi yə vi əhə miy yət da şı mır, təh ki yə də 
müəy yən xə ta la ra yol ve ri lib. Əv və la, 
Pə ri nin ala çı ğı ni yə tərk et di yi mə lum 
ol mur. 43-cü  sə hi fə də “Pə ri ye di yi 
dər man bit ki lə ri nin adı nı söy lə yir” 
cüm lə si doğ ru de yil, çün ki Pə ri o bit ki-
lə ri sa ğal maq məq sə di lə dər man ki mi 
yox, ac ol du ğu üçün ye miş di. 

Ye nə  hə min sə hi fə də qo ca Pə ri yə: 
“Qı zım, mən sə ni düz evi ni zə apa ra-
ca ğam” söy lə yir. Müəl lifl  ər yad dan 
çı xa rıb lar ki, Pə ri gil yay la ğa kö çüb. 

Zən ni miz cə, bu mət nin dərs li yə 
bu şə kil də sa lın ma sı uğur suz se-
çim dir. Üs tə lik, əf sa nə nin di lin də 
folk lor şi rin li yi nə yad söz və ifa də-
lər var. Bə zən za man lar qa rış dı rı lır. 
Baş qa söz lə, mətn re dak tə olun ma-
lı, şa gird lə rə xalq ya ra dı cı lı ğı na la-
yiq tərz də çat dı rıl ma lı dır. 

Dərs li yin 45-ci sə hi fə sin də “Yurd 
sev gi si, ana mə həb bə ti” böl mə si nin 
təq di ma tı pa fos lu və uğur suz dur. 
Sev gi nin bu iki “nö vü nün” sə nət 
alə min də baş möv zu ol du ğu nu ya-
zan müəl lifl  ər han sı sta tis ti ka ya, 
nə zə ri fi k rə əsas la nıb lar? Ona qal sa, 
qa dın-ki şi sev gi si nə həsr olun muş 
əsər lə rin sa yı mü qa yi sə olun maz 
də rə cə də çox dur. 

Uşaq la ra pis dil lə ya zıl mış pa fos-
lu ədə bi nü mu nə lər oxut maq dan sa, 
dərs lik lə rə bə dii zöv qü iti lə yən, hə ya-
tın gö zəl lik lə ri nə mə həb bət oya dan, 
duy ğu la rı tər bi yə lən di rən (söh bət əs la 
nə si hət dən get mir!), dil du yu mu nu 
güc lən di rən sə nət ör nək lə ri sal maq 
la zım dır. 

Bu cür əsər lər mil li ədə biy ya tı mız da 
say sız-he sab sız dır. Ədə biy yat dər si-
nin baş lı ca məq sə di uşaq la ra 
pa fos lu pat riotizm aşı la maq 
yox, on la rı ədə bi-bə dii ba-
xım dan tər bi yə lən dir mək dir. 
Heç şüb hə siz, duy ğu la rı tər-
bi yə gör müş uşa ğın tə fək kü-
rü, dü şün cə si qu ru nə si hət lə, 
pa fos la bö yü yən uşa ğın ağ-
lın dan da ha proq res siv olur. 

Dərs li yə sa lın mış bə dii 
əsər müəl li fi  nin bir baş qa 
qə ləm ada mı nın təq di ma-
tın da ta nı dıl ma sı da uğur-
lu va riant de yil. Ona gö rə 
ki, təq dim edən bir sı ra 
hal lar da təq dim olu nan-
dan da ha az məş hur olur. 
Be lə çı xır ki, təq di mat sa-
hi bi nin özü nü də şa gir də 
ta nıt maq la zım dır. On-
dan sa əsər müəl li fi  nin hə-
yat və ya ra dı cı lı ğı haq qın-
da qı sa mə lu mat ver mək 
da ha mü na sib olar dı. 

Dərs li yin 47-ci sə hi fə-
sin də Əh məd Ca va dın 
“Azər bay can! Azər bay-
can!” şeiri  ve ri lib. 

So vet dö nə min də bir qay da ola raq 
bu ye ri Sə məd Vur ğu nun “Azər bay-
can” şeiri tu tur du. Yə qin müəl lifl  ər 
so vet şairi ni rep res si ya ya uğ ra mış mil-
lət çi şair lə əvəz lə mək lə dərs li yi müa-
sir döv rə uy ğun laş dır dıq la rı nı gü man 
edib lər. Təəs süf ki, elə de yil. Ad də yi-
şib, ya naş ma isə köh nə dir. Fik ri miz cə, 
və tə nin gö zəl lik lə ri ni, sər vət lə ri ni öy-
mək, onun düş mən lə ri nə lə nət oxu-
maq is tər ədə biy ya tı mız, is tər sə də 
təd ri si miz üçün ke çil miş mər hə lə dir. 

Mət nə dair ve ri lən sual lar isə 
sö nük və mən tiq siz dir, hiss olu-
nur ki, sual la rı mü va fi q tap şı rıq 
böl mə si ni boş qoy ma maq xa ti ri-
nə tər tib edib lər. Za tən, bu yer də 
müəl lifl  ə ri qı na maq ol maz, çün ki 
möv zu özü mü za ki rə lik de yil.

İs tər dik möv qe yi miz düz gün an la-
şıl sın: rep res si ya qur ba nı ol muş Əh-
məd Ca va dın, ya xud hər han sı baş-
qa bir gör kəm li şairi mi zin ədə biy yat 
dərs lik lə rin də təq dim və təd ri si nin 
qə tiy yən əley hi nə de yi lik, an caq dü-
şü nü rük, bu pro se sə ba ya ğı, pa fos lu 
don ge yin di ril mə mə li, şair lə ri miz, ya-
zı çı la rı mız sırf ədə bi as pekt də, ədə biy-
yat ha di sə si ki mi təb liğ olun ma lı dır lar. 
Yə ni han sı sa ədib dən dərs lik üçün əsər 
se çən də ilk növ bə də mət nin bə dii cə-
hət dən mü kəm məl ol ma sı na diq qət 
ye tir mək la zım dır. 

Dərs li yin 52-ci sə hi fə sin də şa gird-
lər i şair Əli Tu də  ilə Qə zən fər Ka zı-
mov ta nış edir. Şairin dərs lik də ki şeiri 
“Ya şa yan lar gö rə cək dir” ad la nır. Bə zi 
mən bə lər də isə “Ya şa yan lar gö rə cək-
lər” ya zı lır (Nəs rəd din Sə fi  yev. “Təh-
sil prob lem lə ri”. 15 yan var, 2013. N 3, 
səh.12). Bu seir də də ədə bi kri te ri ya lar 
ic ti mai niy yə tə (niy yət özü nə qə dər 
sağ lam ol sa da!) qur ban ve ri lib. 

Şeir bə dii cə hət dən zəif dir. 
Ola bil sin, ya zıl dı ğı dövr də, yə-
ni ke çən əs rin 50-60-cı il lə rin-
də oxu cu da müəy yən emo si ya 
oya da bi lib. Am ma za ma nın 
sı na ğın dan çıx ma yan, müasir 
təh si lin tə ləb lə ri nə ca vab ver mə-
yən, nəb zi çağ daş ədə biy yat la 
bir vur ma yan bə dii nü mu nə lər 
dərs li yə sa lın ma sa, da ha məq sə-
dəuy ğun olar.   

Əv vəl ki şeir dən fərq li ola raq 
xalq şairi Hü seyn Ari fi n “Ana lar” 
şeiri (səh.57) bə dii cə hət dən mü-
kəm məl dir, şeirin di li də axı cı dır. 
Am ma zən ni miz cə, şeir  ix ti sar la 
ve ril səy di, da ha yax şı olar dı, çün ki 
son bənd mək təb li də bəd bin ov qat 
ya ra da bi lər. 

“Ana ürə yi, dağ  çi-
çə yi” mət ni dərs li yə ix-
ti sar la sa lı nıb. Mi ka yıl 
Rza qu lu za də nin müəl lif 
ki mi gös tə ril di yi he ka-
yət, mə lum ol du ğu ki mi, 
“Ki ta bi-Də də Qor qud” 
das tan la rın dan ki çik bir 
fraq ment dir. Yə qin ki, 
Mi ka yıl Rza qu lu za də 
das tan dan gö tür dü yü bu 
par ça nı mək təb li lə rin sə-
viy yə si nə uy ğun laş dı rıb. 
Elə dir sə, nə dən mən bə 
qeyd olun ma yıb, şa gird-
lə rə bu mə qam izah edil-
mə yib? 

Hə lə mətn də ki qey-
ri-də qiq, mən tiq siz 
fi  kir və cüm lə lə ri de-
mi rik. Mə sə lən, az əv-
vəl  “Oğ lan bu ğa nın  
buy nuz la rın dan ya pış-
mış dı” ya zıb, ar dın ca 
“oğ lan yum ru ğu nu 
(?) bu ğa nın al nın dan 
çək di” ki mi cüm lə iş-

lət mək düz gün de yil (He ka yə də 
de yil di yi nə gö rə, bu ğay la oğ lan 
qar şı-qar şı ya da ya nıb bir-bi ri nə 
güc gös tə rir, qəfl  ə tən oğ lan fənd 
iş lə də rək, əli ni bu ğa nın buy nu-
zun dan (ya xud “yum ru ğu nu al-
nın dan”) ge ri çə kir və boş lu ğa dü-
şən bu ğa yı xı lır). 

“Bu ğa öz gü cü ilə ye rə sə ril di” 
əvə zi nə “...bü tün ağır lı ğı ilə ye rə 
sə ril di” yaz maq da ha düz gün dür.

Üs tə lik də, ix ti sar la ve ril miş 
mət nin dərs li yə sa lın mış par ça-
sın da nə ana ürə yin dən, nə də dağ 
çi çə yin dən söh bət ge dir. Odur ki, 
mət nin adı bu ra da ha va dan ası-
lı qa lır, yə ni he ka yə nin nə üçün 
bu ad la təq dim olun du ğu şa gir də 
izah edil mir.

Fik ri miz cə, dərs lik müəl lifl  ə ri 
bu das ta nın son ra kı, da ha mü kəm-
məl nəş ri nə (Fər had Zey na lov, Sa-
mət Əli za də. “Ki ta bi Də də Qor qud”, 
1988-ci il) mü ra ciət et səy di lər, be lə 
an la şıl maz lıq da ya ran maz dı. 

Ən vər Əli bəy li nin “İlan və qur ba-
ğa” (səh.65) təm si li uşaq la ra mər hə-
mət, əda lət, fə da kar lıq ki mi mə nə vi 
də yər lə rin aşı lan ma sı ba xı mın dan 
fay da lı dır. An caq təd ris za ma nı 
müəl lim şa gird lə rə təm si lin xü su-
siy yət lə ri ni izah et mə li dir. Əks hal da 
şa gird lə rin tə səv vü rün də can lı la rı 
yax şı-pi sə böl mək ten den si ya sı ya ra-
na bi lər ki, bu da on la rın tə biətə mü-
na si bə ti ni yan lış is ti qa mə tə yö nəl dər. 

Dün ya ədə biy ya tı nın par laq si ma-
la rın dan olan Cek  Lon do nun “Kiş 
haq qın da he ka yət” əsə ri nin təd ris 
proq ra mı na sa lın ma sı təq di rə la yiq-
dir. Təəs süf ki, tər cü mə nin sə viy yə si 
aşa ğı dır, mətn əsas lı re dak tə olun-
ma yıb. Ay rı-ay rı mi sal lar üzə rin də 
da yan mı rıq, çün ki az qa la hər cüm lə-
nin re dak tə yə eh ti ya cı var. Ümu miy-
yət lə, köh nə tər cü mə lə ri iş lə mə dən 

dərs lik lə rə sal maq yol ve ril məz dir, 
çün ki o tər cü mə lə rin bö yük ək sə riy-
yə ti bə dii cə hət dən qü sur lu dur.

Bi rin ci his sə nin so nun da şa gird dən 
“Ki şin ye ri nə siz ol sa idi niz, ayı nı ne cə 
ov la yar dı nız?” so ru şul ma sı yer siz dir, 
çün ki təd ri sin məq sə di şa gird lə rə ayı 
ovu nun üsul la rı nı öy rət mək yox, on-
lar da əda lət his si ni for ma laş dır maq-
dır. Sual heç ol ma sa be lə qo yu la bi lər-
di: “Siz cə, Kiş ayı la rı ne cə ov la yır dı?” 

Müəl lim diq qə ti ayı ovun dan 
çox mə nə vi mə qam la ra – Ki şin 
əda lə ti nə, cə sa rə ti nə, ba la ca oğ la-
nın “qi sas” me to du na yö nəlt mə-
li dir. Şa gird lə rə aşı lan ma lı dır ki, 
pis li yə yax şı lıq la ca vab ver mək 
da ha doğ ru “qi sas”, ən əsa sı, ali 
mə nə vi də yər dir. 

Mər hum şairi miz Xə lil Rza Ulu tür-
kün şə hid oğ lu Təb riz Xə lil bəy li yə həsr 
et di yi  “Oğul həs rə ti” şeiri  (səh.83) bir 
ağı ki mi həd dən ar tıq kə dər li dir. Şeirin 
özü və 85-ci sə hi fə də mət nə aid “Əsər-
lə bağ lı açıq la ma lar” bö lü mün də təs vir 
olun muş ata iz ti rab la rı bö yük lə ri be lə 
qə hər lən di rir, on da da uşaq lar ola. Dü-
şü nü rük ki, 5-ci si nif şa gird lə ri ni be lə 
ağır kə dər lə yük lə mək çox tez dir... 

El çin Hü seyn bəy li nin dərs li yə sa lın-
mış, Xo ca lı soy qı rı mın dan bəhs edən 
“Fi ru zə qaş lı xən cər” he ka yə si (səh.87-
95) əv vəl dən axı ra qə dər pa fos üzə rin-
də qu rul muş fan tas ma qo ri ya dır. 

Əv vəl cə onu de yək ki, so yuq su tök-
mək lə in san la rı di ri-di ri don dur maq 
ənə nə si ye ni ta pın tı de yil, al man fa şist-
lə ri bu üsul dan çox is ti fa də elə yib lər. 

He ka yə də sü kan ar xa sın da otur muş 
saq qal lı er mə ni ma şı nı nı bir ne çə yüz 
metr sü rən dən son ra xa tır la yır ki, mü-
səl man la rın ağ zın da kı (var lı ğı nı-yox lu-
ğu nu hə lə də qiq  bil mə di yi!) qı zıl diş lə-
ri çı xar ma yıb. Ta la dı ğı, vi ran qoy du ğu 
bü töv bir şə hə rin sər və ti əlin dəy kən 
bu er mə ni nə dən zül mət, şax ta lı ge cə-
də, hər an Azər bay can əs gə riy lə üz-üzə 
gəl mək qor xu su al tın da qı zıl diş ax ta-
rı şı na çı xıb? Axı ədə bi fan ta zi ya nın da 
bir mən ti qi ol ma lı dır.

Er mə ni nin “hu ma niz mi nə” bax ki, 
tor pa ğın sü mük ki mi bər ki di yi o so-
yuq da-şax ta da, qa ça qaç da öl dü rüb 
ça la ya at dı ğı, üs tü nə su tö küb don dur-
du ğu cə səd lə rin üs tü nü tor paq la ma ğı 
da unut ma yıb! Ma raq lı dır, Aşot ça la da 
bas dır dı ğı don muş cə səd lə ri ya lın əl lə, 
tək ba şı na ne cə çı xar ma ğı dü şü nür? 

Öm rün də müəl lim lik dən baş qa 
bir iş bil mə yən mə sum gənc qa dı-
nın qa ni çən er mə ni ni xən cər lə öl-
dür mə si də heç inan dı rı cı de yil. 

He ka yə də “Onun əl lə ri və ayaq la-
rı don muş du” ya zı lır, ar dın ca “Tez-tez 
Gü lə rin əl-aya ğı nı ov xa la yır dı ki, uşa ğı 
don vur ma sın” cüm lə si gə lir. Müəl lif 
yad dan çı xa rıb ki, ana sı don muş əl lər lə 
Gü lə rin ge yim li ayaq la rı nı ova bil məz di. 

“Əsər lə  bağ lı açıq la ma” bö lü mün-
də nə dən sə za val lı Zey nəb “xal qı mı za 
məx sus nə cib li yə, mərd li yə ma lik bir 
in san” ki mi xa rak te ri zə edi lir. He ka yə-
yə aid rəsm də isə əliuşaq lı qa dı nın gu ya 
be lin də gəz dir di yi xən cər onun özün-
dən hün dür, lap sərv ağa cı boy da dır...
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Mər hum şairi miz Xə lil Rza Ulu tür-

Dərsliklərin
verdiyi dərs

“Uşaq la ra pis dil lə ya zıl mış pa fos lu ədə-
bi nü mu nə lər oxut maq dan sa, dərs lik lə rə 
bə dii zöv qü iti lə yən, hə ya tın gö zəl lik lə-
ri nə mə həb bət oya dan, duy ğu la rı tər bi-

yə lən di rən (söh bət əs la nə si hət dən get mir!), dil 
du yu mu nu güc lən di rən sə nət ör nək lə ri sal maq 
la zım dır. 
Bu cür əsər lər mil li ədə biy ya tı mız da say sız-he-
sab sız dır. Ədə biy yat dər si nin baş lı ca məq sə di 
uşaq la ra pa fos lu pat riotizm aşı la maq yox, 
on la rı ədə bi-bə dii ba xım dan tər bi yə lən dir mək-
dir. Heç şüb hə siz, duy ğu la rı tər bi yə 
gör müş uşa ğın tə fək kü rü, dü şün cə si 
qu ru nə si hət lə, pa fos la bö yü yən uşa ğın 
ağ lın dan da ha proq res siv olur.

ikinci yazı

”



Fin-Uqor dil lə ri üz rə ilk 
azər bay can lı mü tə xəs sis, 
Es to ni ya pre zi den ti nin 
şəx si tər cü mə çi si, şair Xa-

qa ni Qa yıb lı Ba kı da ol du ğu vaxt 
“Ay dın yol”un sual la rı nı ca vab-
lan dı rıb.

– Xa qa ni müəl lim, əv vəl cə Tər-
cü mə Mər kə zi nin xətt  i ilə Es to-
ni ya da, Tar tu Uni ver si te tin də 
təh sil al dı ğı nız il lə rə qa yı daq. 
Bu təc rü bə nin Azər bay can tər cü-
mə sə nə ti nə tə si ri ni ay dın laş dır-
maq is tər dik.
– Ge ri yə dö nən də, xə ya lən keç-

mi şə sə fər edən də ar xa da çox 
gö zəl il lər, düz gün səm tə ge dən 
yo lu mun üzə rin də gö zəl işa rə lər 
gö rü rəm. Düz 25 il əv vəl–1989-cu 
il də Azər bay can Bə dii Tər cü mə 
və Ədə bi Əla qə lər Mər kə zi nin 
hə lə tə zə-tə zə for ma laş dı ğı dövr-
də Es to ni ya ya gön də ril dim. Tar tu 
Uni ver si te ti nin həm es ton di li və 
ədə biy ya tı, həm də jur na lis ti ka 
fa kül tə sin də oxu dum. Mər kə zə 
rəh bər lik edən hör mət li ya zı çı-
mız Afaq Mə sud la be lə bir ra zı-
laş ma mız var dı ki, uni ver si te ti 
bi ti rib ge ri qa yı da caq, iş lə tə min 
olu na caq dım. Mən zil tə mi na tı 
isə öz öh də mə bu ra xı lır dı. Son ra 
Es to ni ya da qal ma ğım da ha mü-
na sib he sab edil di. Tar tu Uni ver-
si te tin də qal dım, mü da fi ə elə dim 
və el mi də rə cə al dım. 

– Bil di yi mi zə gö rə, ak tiv ic ti-
mai fəaliy yət lə də məş ğul olur-
su nuz...
– Mən hə mi şə ki mi sə tək rar la-

maq dan qaç mı şam, ye ni olan hər 
şe yə can at mı şam. Dis ser ta si ya mın 
möv zu su türk və es ton dil lə rin də 
tə məl feil qu ru luş la rı nın mü qa yi-
sə si ilə bağ lıy dı. Fin-Uqor və Ural-
Al tay dil lə ri nin təd qi qi sa hə sin də 
bu, ilk el mi araş dır ma dır. Gör kəm-
li linq vist, Pe ter burq Elm lər Aka-
de mi ya sı nın üz vü Fer di nand Vi-
de man 1838-ci il də es ton di li nin 
qram ma ti ka sı ki ta bı nı ha zır la yan-
da mü qa yi sə li yox, bir tə rəfl  i şə kil-
də es ton və türk dil lə ri ara sın da ox-
şar lıq lar ol du ğu nu or ta ya çı xa rıb. 
Türk di li ni bil mə di yi üçün onun 
mü la hi zə lə ri el mi əsə rə çev ril mə-
yib. Uzun il lər dən son ra - 1995-ci 
il də mən hə min bən zər lik lə ri el mi 
əsas lar la araş dır dım. 

Türk və es ton dil lə ri hə qi qə tən 
ya xın dır. Ona gö rə də hə min di-
li qı sa müd dət də öy rə nə və özü-
mün kü ləş di rə bil dim. Mən es ton 
di li ni ay ya rı ma öy rən dim. 

İc ti mai fəaliy yə ti mə gəl dik də, 
Es to ni ya pre zi den ti nin apa ra tın-
da ça lı şı ram, pre zi den tin şəx si 
tər cü mə çi si yəm. Azər bay can pre-
zi den ti nin, na zir lə rin, elə cə də 
Tür ki yə rəh bər lə ri nin Es to ni ya ya 
rəs mi sə fər lə ri za ma nı da nı şıq la-
rı tər cü mə elə mi şəm. Bə zən pre-
zi dent lə rin tək bə tək gö rü şün də 
tər cü mə çi ol mu şam... 

Fik rim cə, Es to ni ya-Azər bay can 
əla qə lə ri hə lə is tə ni lən sə viy yə də 
de yil, rəs mi sə fər lər sey rək dir. 
Tür ki yə ilə Es to ni ya nın mü na si-
bət lə ri isə da ha sıx dır. Bu nun ta-
ri xi kök lə ri var. 1939-cu il də SS Rİ 
Es to ni ya nı iş ğal edən də Tür ki yə 
Mosk va ilə bü tün əla qə lə ri don-
du ran və iş ğa lı ta nı ma yan na dir 
döv lət lər dən bi ri olub. 

Doğ ma öl kə sin dən kə nar da ya-
şa yan adam is tər-is tə məz dias por 
fəaliy yə ti nə meyl gös tə rir. Mən də 
2001-ci il dən Dün ya Azər bay can-
lı la rı Konq re si nin ida rə he yə ti nin 
üz vü və vit se-pre zi den ti yəm. Av-

ro pa Bir li yi par la men tin də təm sil 
olu nan es ton de pu tat dost la rım 
var. On la rın dəs tə yi ilə Av ro pa 
par la men tin də iki də fə Ur mi ya 
gö lü nün qu ru dul ma sı, bir də fə isə 
Qa ra bağ mü na qi şə si ilə bağ lı ge-
niş mü za ki rə lər apa rı lıb. Bun dan 
baş qa, Es to ni ya Ana Və tən Par ti-
ya sı ida rə he yə ti nin üz vü yəm. On 
sək kiz il dir es ton par la men ti nin 
spi ke ri bi zim par ti ya dan se çi lir.

– Tər cü mə fəaliy yə ti niz ba rə də 
da nış maq, ye ni lik lə ri öy rən mək 
ma raq lı olar dı.
– Azər bay can la əla qə lə rim ar-

dı cıl ol ma dı ğı üçün tər cü mə lə ri 
öz zöv qü mə və tə fək kü rü mə uy-
ğun seç mi şəm. Əs lin də, be lə də 
ol ma lı dır, çün ki tər cü mə çi ma şın 
de yil... 

Sa da la dı ğım ic ti mai iş lər dən və 
el mi fəaliy yə tim dən də əv vəl baş-
lı ca mis si yam Azər bay can ədə-
biy ya tı nı es ton di li nə çe vir mək, 
es ton oxu cu la rı na çat dır maq dır. 
1990-cı il lə rin əv vəl lə rin dən öl-
məz Mir zə Cə li lin “Da na baş kən-
di nin əh va lat la rı”  və “Poçt qu-
tu su” əsər lə ri ni, Afaq Mə su dun 
“İkin ci İohan” he ka yə si ni, Va qif 
Sə mə doğ lu nun şeir lə ri ni, Ka mal 
Ab dul la nın “Kim de yir ki, Si-
murq qu şu var imiş?” əsə ri ni tər-
cü mə et mi şəm. Ha zır da məş hur 
“Əli və Ni no” ro ma nı nın tər cü-
mə si üzə rin də iş lə yi rəm. Bü töv-
lük də tər cü mə fəaliy yə tim bir qə-
dər pə ra kən də dir, bu işi təş ki la ti 
sə viy yə yə çat dır sam, da ha yax şı 
nə ti cə lər əl də olu na ca ğı na ina nı-
ram. 

Ötən əs rin 90-cı il lə rin dən son-
ra Mər kəz lə əla qə lə rim müəy-
yən qə dər qı rıl dı, bu qu rum öz 
fəaliy yə tin də çə tin lik lər lə üz ləş-
di, “Yol” qə ze ti nin, “Xə zər” jur-
na lı nın nəş rin də fa si lə ya ran dı. 
Mə nim də ba şım el mi-ic ti mai 
fəaliy yə tə qa rış dı, tər cü mə elə di-
yim əsər lə ri üzə çı xa ra bil mə dim. 
Həm də bir nə fə rin təş ki lat la əla-
qə qur ma sı təş ki la tın bir nə fə ri 
ax ta rıb tap ma sın dan da ha çə tin-
dir. Mə sə lən, Tür ki yə də TE DA 
ad lı bir qu rum var, türk ədə biy-
ya tı nın xa ric də təb li ğiy lə məş ğul 
olur. Hə min qu rum mə ni tap dı, 
üç ki tab si fa riş ver di və yük sək 
məb ləğ də qo no rar ödə di. Azər-
bay can da da Na zir lər Ka bi ne ti 
ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nin ya-

ra dıl ma sı, qə zet və jur na lın ça pı-
nın bər pa olun ma sı mə ni bu mə-
na da xey li ümid lən di rib.

– Es ton di lin dən Azər bay can di-
li nə ne cə, tər cü mə lə ri niz var mı?
– Tər cü mə lə rim ki fa yət qə dər dir, 

am ma nəşr et dir mək is tə mi rəm.
– Ni yə? 
– Əs lin də, çox is tər dim azər-

bay can lı oxu cu lar ədə biy yat üz rə 
No bel mü ka fa tı na iki də fə na mi-
zəd ol muş Yan Krus te lin əsər lə ri-
ni oxu sun lar, es ton klas sik lə ri nin 
ya ra dı cı lı ğı nı ta nı sın lar. Es ton 
şeiri çağ daş gənc nə sil üçün çox 
ma raq lı olar. 

Tər cü mə lə ri min ça pı na ma raq 
gös tər mə mə yi mə gə lin cə, ötən il-
lər ər zin də Azər bay ca na bir ne çə 
də fə gə lib-ge dən dən son ra mən də 

be lə bir təəs sü rat ya ran dı ki, gənc-
lə rin mü ta liəyə hə və si az dır. Es to-
ni ya da ça lış dı ğım “Post imes” qə-
ze ti nin gün də lik ti ra jı 72 min dir. 
İn di mə nə elə bir mət buat or qa nı 
gös tə rin ki, tər cü mə lə ri mi çap 
elə sin və əziy yə tim hə dər get mə-
sin. Di gər tə rəf dən, uzaq ba şı min 
ti raj la çap olu nan qə zet mə nə nə 
qo no rar ve rə cək? Axı mən ailəm-
dən, öv lad la rım dan və ən əsa sı, 
özüm dən vaxt ayı rı ram, zəh mə tə 
qat la şıb tər cü mə edi rəm... 

Es to ni ya da 1800 işa rə lik bir 
kom pü ter sə hi fə si 35 av ro ya tər-
cü mə olu nur, bə dii tər cü mə nin 
qiy mə ti isə 25 av ro dan baş la yır. 
Bi lir si niz, qo no rar mə sə lə si çox 
va cib dir, bu o de mək dir ki, əmə-
yin də yər lən di ri lir.

– Bir za man lar “Də də Qor qud” 
epo su nu es ton di li nə çe vir mək 
is tə yir di niz. Bu iş in di han sı 
mər hə lə də dir?
– Qo no rar dan da nış dıq, am ma 

elə mə qam lar var ki, mad diy yat 
heç bir rol oy na mır, bu nu özü nə, 
sa də cə, mə nə vi borc bi lir sən. Es-
to ni ya ya get di yim gün dən “Ki-
ta bi-Də də Qor qud”u es ton ca ya, 
es ton la rın bən zər “Ka le vin oğ lu” 
epo su nu da di li mi zə tər cü mə et-
mək is tə yi rəm. Am ma qə ri bə bir 
fakt ara ya gir di: Es to ni ya da ya şa-
yan tex ni ki təh sil li həm yer li miz 
es ton di li ni mü kəm məl bil mə sə 
də, “Də də Qor qud”u es ton ca ya 
çe vir di. Bir gün onun tər cü mə sin-
də das ta nı oxu dum, hə min də qi-
qə də kə na ra qoy dum. Çün ki bu 
adam tər cü mə ni mü tə xəs sis ki mi 
yox, is ti ra hət vaxt la rın da hə yat 
yol da şıy la bir gə hob bi ki mi ha-
zır la mış dı. Tər cü mə bə dii tə ləb lə-
rə qə tiy yən ca vab ver mir di. “Də-
də Qor qud”u es ton ca ya çe vir mək 
hə və sim be lə cə sön dü. Dü şü nü-
rəm ki, bu, mü vəq qə ti hal dır. Bir 
müd dət keç sin, bu işi ba şa çat dı-
rıb mə nə vi ra hat lıq ta pa ca ğam.

–Sinx ron, el mi və bə dii tər cü-
mə lər bir-bi rin dən çox fərq lə nir. 
Siz isə hər üç sa hə də ça lı şır sı nız. 
Ma raq lı dır, bu üç fərq li tər cü mə 
sa hə si nin bir-bi ri nə nə də rə cə də 
ma ne çi li yi, nə də rə cə də kö mə yi 
var?
– Tər cü mə çi öz di li nin in cə lik-

lə ri ni bil mə li dir. Ana di li ni mü-
kəm məl bil mə yən ada mın xa ri ci 
dil üz rə yük sək sə viy yə li mü tə-
xəs sis ol ma sı qey ri-müm kün dür. 
Es to ni ya ya ge dən də qar şı ma 
məq səd qoy muş dum ki, bu di li 
es ton lar dan da yax şı öy rə nə cə-
yəm. Mən es ton di li ni kör pə uşaq 
ki mi di lin özün dən öy rən dim. 
Ha zır da həm dip lo ma tik sə viy-
yə li gö rüş lər də sinx ron tər cü mə 

edi rəm, həm el mi mə qa lə ya zı-
ram, həm də bə dii əsər lər çe vi ri-
rəm. Bu nun sir ri es ton di li ni ana 
di lim sə viy yə sin də bil mə yim, 
həm də o di li sev mə yim dir. 

– Şəx si ya ra dı cı lı ğı nız nə yer də-
dir?
– 1987-ci il də Umud Rə hi moğ lu 

ilk şeiri mi özüm dən xə bər siz o za-
man kı “Ədə biy yat və in cə sə nət” 
qə ze tin də çap et dir miş di. Ümu-
miy yət lə, mən Azər bay can ədə-
biy ya tın da 1987-88-ci il lər də gö-
rün mü şəm. Es to ni ya ya ge dən dən 
son ra isə ya ra dı cı lıq dan so yu dum, 
yal nız qırx ya şı mın ta ma mın da 40 
şeir lik bir ki tab çı xart dım. Ötən 
dövr də bü tün gü cü mü dil öy rən-
mə yə ver dim. Bu nun nə ti cə sin də 
in di es ton ca da şeir ya zı ram.

Sö zü mün ca nı odur ki, şəx si ya ra-
dı cı lı ğım ürə ka çan sə viy yə də de yil. 
Yə qin Azər bay can da qal say dım, 
da ha çox ya ra dı cı lıq uğu ru qa za-
nar dım. Ana di li ni mü kəm məl bi-
lən, onu se vən söz ada mı üçün şeir-
dən uzaq dur maq çə tin dir. 

– Bu ilin mar tın da 50 ya şı nız ta-
mam ol du, ki ta bı nız çıx dı, ona 
təq di mat, özü nü zə yu bi ley təd-
bi ri ke çir di niz... 
– Val lah, bu ya şa can tən tə nə li ad 

gü nü-fi  lan ke çir mə miş dim. Ye ga nə 
poetik top lum da, de di yim ki mi, 40 
ya şı mın ta ma mın da “40 ya şım, 40 
sö züm” adıy la çap olu nub. Bu də fə 
də ki tab və yu bi ley ba rə də fi  kir ləş-
mir dim. Am ma hər şey qə ləm dost-
la rı mın – Nə ri man Əb dül rəh man lı 
və Nu ra fi  zin tə ki diy lə baş ver di. 
“Ye nə ca nım söz gə zir” ad lı şeir lər 
ki ta bı mın nəş ri, təq di ma tı və yu bi-
ley mə sə lə si ilə on lar mən siz məş-
ğul ol du lar. Azər bay can da Ata türk 
Mər kə zi yu bi ley təd bi ri nin ke çi ril-
mə si ni öz üzə ri nə gö tür dü. Çox say-
lı dost la rım, Gür cüs tan dan, Ru si-
ya dan, Tür ki yə dən gə lən qo naq lar 
mə nə bö yük qü rur ya şat dı lar.

– Bil di yi mi zə gö rə, sə ya hə ti çox 
se vir si niz. Get mək is tə di yi niz 
yer lər var mı?
– Ru hu mun get di yi yer lə ri hə mi şə 

gəz mək is tə mi şəm. Am ma ya şı mın 
bu ça ğın da ən çox get mək is tə di yim 
yer do ğul du ğum mə kan – Gür cüs ta-
nın Qa ra çöp ma ha lı dır. O yer lər bir 
gün də ya dım dan çıx mır. Bu il doğ-
ma ocaq da bir ne çə də fə ol du ğu ma 
gö rə ya man xoş bəx təm...

– De yə sən, da rı xan adam sı nız...
– Doğ ma adam lar dan öt rü hə-

mi şə da rı xı ram. Ya şa dı ğım Es to-
ni ya ya ça tar-çat maz dost lar dan 
öt rü ye nə da rıx ma ğa baş la ya cam. 
Nə bi lim, gö rü nür, ya şa ma ğın bir 
adı da da rıx maq dır...

Qur ban YA QU BOĞ LU
Ley la ƏLİ YE VA
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de yil... in di es ton ca da şeir ya zı ram.

“Tər cü mə lə ri mi çap 
et dir mək is tə mi rəm” et dir mək is tə mi rəm” et dir mək is tə mi rəm” et dir mək is tə mi rəm” 

Xa qa ni Qa yıb lı: “Na zir lər Ka bi ne ti ya nın da 
Tər cü mə Mər kə zi nin ya ra dıl ma sı

mə ni xey li ümid lən di rib”



Nərgiz CABBARLI

Ədə bi nəşr lər dən və on la rı vax ta şı rı mü za-
ki rə yə çək mə yin fay da sın dan baş la yaq. 
Çün ki bu nəşr lər çağ daş ədə biy ya tı mı-
zın du ru mu nu, sə viy yə si ni, əyər-əs ki yi-

ni əks et di rir. Fəaliy yə tin də eniş-yo xu şu ol sa be lə, 
in di yə qə dər ədə bi or qan ki mi fəaliy yə ti ni qo ru ma-
ğı ba car mış nəşr lər dən söh bət ge dir: “Azər bay can”, 
“Ul duz”, “Ədə biy yat qə ze ti”, “Литературный 

Азербайджан”... Həm el mi, həm də ya ra dı cı lıq müs tə vi sin də bu qə zet və 
jur nal lar hə lə də əsas mən bə lər dən bi ri ki mi qə bul edi lir. 

Biz “Ay dın yol”da on la rın ədə bi 
key fi y yət gös tə ri ci lə ri ni, elə cə də 
ədə bi pro se sə tə sir gü cü nü ar dı cıl 
şə kil də iz lə mə yə, təh lil et mə yə ça-
lı şa ca ğıq. Ədə biy yat yö nüm lü bir 
sı ra in ter net por tal la rı da diq qə ti-
miz dən kə nar da qal ma ya caq. 

Hər han sı nəş rin sə viy yə si, bə-
dii-es te tik key fi y yə ti ilk növ bə də 
ona rəh bər lik edən qə ləm sa hi-
bi nin na şir qa bi liy yə ti ni və zöv-
qü nü ifa də edir. Hə min jur na la, 
qə ze tə ba xan da bi lir sən ki, onun 
rəh bə ri, baş re dak to ru ədə bi pro-
se sə nə də rə cə də bə ləd dir, han sı 
sə viy yə də pe şə kar dır, han sı həd-
də ki mi müs tə qil dir, sö zə ne cə sa-
diq dir... 

Bun dan baş qa, ədə biy ya tın və 
ədə bi pro se sin da xi li qa nu nauy-
ğun luq la rı, in ki şaf yö nü mü və sə-
viy yə si bu or qan lar dan gö rü nür. 
Da ha doğ ru su, gö rün mə li dir. 

Əv vəl cə qeyd edək ki, ədə bi 
mü hit də mü şa hi də olu nan par ça-
lan ma, qar şı dur ma iz lə ri və onun 
real so nuc la rı ədə bi jur nal lar da 
hər za man ək si ni ta pıb. 1990-cı il-
lər də də be lə idi, in di də be lə dir. 
Azər bay can Ya zı çı lar Bir li yin də 
bə zi şəxs lə rin, xü su si lə rəh mət lik 
Arif Əm ra hoğ lu nun or taq məx rəc 
ax ta rış la rı, İn ti qam Qa sım za də-
nin, Va qif Yu sifl  i nin cəhd lə ri be lə 
ümu mi mən zə rə də əsas lı də yi şik-
li yə sə bəb ol ma dı. AYB-nin möv-
qe yi nə mü xa lif dü şün cə li müəl-
lifl  ər, hətt  a qu ru mun üz vü ol sa lar 
da, na dir hal lar da onun ədə bi or-
qan la rın da çap hü qu qu qa za nır-
lar. Tək cə ona gö rə yox ki, jur nal 
rəh bər lə ri on la rı dərc elə mək dən 
bo yun qa çı rır lar, həm də ona gö-
rə ki, qar şı cəb hə nin təm sil çi lə ri 
bu or qan la rın qa pı sı nı döy mə yi 
öz lə ri nə sı ğış dır mır lar. Be lə lik-
lə, sə bəb-nə ti cə əla qə lə ri qar şı lıq-
lı fəaliy yət gös tə rir. Bu du rum da 
ki min da ha çox mə su liy yət da şı-
dı ğı na gə lin cə, fi k ri miz cə, döv lət 
dəs tə yi ilə işıq üzü gö rən ədə bi 
or qan lar ədə biy yat me yar la rı na 
ca vab ve rən bü tün əsər lə rə ey ni 
də rə cə də açıq ol ma lı dır. 

Bə dii key fi y yət mə sə lə sin də isə 
təs ni fat apar maq asan de yil. Mə-
sə lən, müs tə qil ədə bi por tal lar da 
mə na sız, vul qar, aşa ğı sə viy yə-
li, bir söz lə, ədə biy yat dan uzaq 
mətn lər yer ala bil di yi ki mi (mə-
lum mə sə lə dir, be lə por tal lar sər-
bəst dir, mə su liy yət dən azad dır, 
hətt  a mətn lə ri re dak tə siz, oxu ma-
dan da say ta qo yur lar), ey ni və 
ya ox şar du ru ma rəs mi ədə bi or-
qan lar da da rast gə li nir. Zəif əsər 
hər ye rə ayaq aça bi lir. Fik ri mi zi 
konk ret nü mu nə lər lə əsas lan dır-
ma ğa ça lı şa ca ğıq. 

Ədə bi gənc li yin jur na lı he sab 
edi lən “Ul duz”dan baş la yaq.

Son il lər jur nal da bir sı ra də yi-
şik lik lər apa rı lıb. Rəh bər li yə nis-
bə tən ca van ya zar la rın gə ti ril mə si, 
jur na lın es te tik gö rü nü şü nün, po-
liq ra fi  ya key fi y yə ti nin tə zə lən mə-
si fakt la rı nı da qeyd edək. 

Bəs bə dii key fi y yət?.. Son baş re-
dak tor də yi şik li yin dən son ra çıx-
mış 10-cu sa yı və rəq lə yək. 

Əv vəl-
cə jur nal da 
tə zə olan “Eks-
pert rə yi” rub ri ka sı 
haq qın da da nış maq is tər-
dik. Hər say da ön cə ki sa yın 
eks per ti za dan ke çi ril mə si ide ya 
ola raq yax şı dır, kə nar ba xı şın 
mən zə rə si ki mi ma raq do ğu rur. 
Am ma ya zı lar eks per tə çap olun-
ma mış dan ve ril sə və onun rə yi 
for mal yox, real an lam qa zan sa, 
da ha doğ ru olar dı. Bu hal da bə-
dii ma te rial lar eks pert rə yi ilə ey ni 
say da işıq üzü gö rər di. 

Fik ri miz cə, eks per tə hətt  a han sı sa 
əsə rin ça pın dan im ti na hü qu qu ve-
ril səy di (əsas lan dır maq şər ti ilə!), bu, 
həm po le mi ka ya ran ma sı na gə ti rər di, 
həm pro se si can lan dı rar dı, həm də 
eks per ti za nı for mal lıq dan çı xa rar dı. 

Nöm rə də təq dim olu nan şeir lər 
re dak to run zöv qü nü və tə ləb kar lı-
ğı nı ye tə rin cə sər gi lə yə bi lir. Hətt  a 
“Ul duz” ma raq lı bir “şeir dər gi si” 
amp luasın da gö rü nür. Fərq li ya ra-
dı cı lıq is ti qa mət lə ri nə ma lik şair lə-
rin bir ara da təq dim olun ma sı bə dii 
rən ga rəng lik ya ra dır. Zən nim cə, 
nöm rə nin ən uğur lu şeir lə ri iki fərq-
li üs lub da ya zan Cə lil Ca van şir və 
El çin Mir zə bəy li nin dir. 

Cə lil Ca van şir də nə də rə cə də ger-
çək çi, ya lın, ağ rı lı, pro zaik və realist 
təq di mat var sa, El çin Mir zə bəy li də 
bir o qə dər köv rək, həs sas, ro man tik, 
xə yal pər vər mis ra və dü şün cə lə rin 
bol lu ğu du yu lur. Bi rin ci müəl lif də 
bir-bi ri ni ta mam la yan fi  kir, dü şün-
cə və for ma sər həd siz li yi ikin ci də 
for ma çər çi və sin də ifa də özü nə məx-
sus lu ğu ki mi nə zə rə çar pır. 

Onu da qeyd edək ki, Cə lil Ca-
van şi rin “Özüy lə söh bət” rub ri ka-
sın da ma raq lı qeyd lə ri də bir çox 
ba xım dan gə rək li dir (bir sı ra la yi-
hə lər ki mi ye ni “Ul duz” bu nu da 
köh nə dən mə nim sə yib). 

“Mən sö zü ax tar mı ram, çün ki hər 
za man söz lə bir lik də yəm. Mə nə elə 
gə lir, söz lə ya şı dam. Par don. Bu, bir 
az ye kə baş lıq ol du. Dü nə nin uşa ğı-
yam. Ol sa-ol sa me ta fi  zik, to xu na bil-
mə di yi miz, da dı nı hiss et mə di yi miz 
söz lə ru hu mun ya şıd lı ğı var... 

...Ət raf da baş ve rən ha di sə lər-
dən tə sir lə nib nə lər sə qa ra la yı-
ram, özü mü, içi mi ovu du ram, 
sa kit lə şi rəm, tə səl li ta pı ram, hik-
kə mi ka ğı za kö çü rü rəm”. 

Cə lil Ca van şi rin bu fi  kir lə ri yal-
nız ya za rın iç dün ya sı na, xa rak-
te ri nə, dü şün cə lə ri nə açar sal mır, 
həm də ya ra dı cı lıq pro se si ni an-
la maq, dərk et mək is tə yən lər də 
müəy yən ma raq do ğu rur. Bu cür 
“özüy lə söh bə ti”, əl bətt  ə, da ha də-
rin lə rə apar maq müm kün dür, on-
da bun dan da ma raq lı alı nar... 

Şeir lə rə gə lin cə Cə lil Ca van şir-
dən yad da qa lan la rı təq dim edək:

Sə bəb siz ağ la maq dı sev mək,
yas tı ğı üzü nə sıx maq dı bərk-bərk...
            – eti rafl  a rı,
ge dən lə rin ye ri ni dol dur maq üçün
müt ləq ta pı lır bir nə fər, – hə qi qə ti,
Gəl sə nə bir na ğıl da nı şım,
qor xu lu sev gi na ğı lı...
Din lə sən nə fay da sı, unut san nə xey ri?
Bə zi kəl mə lə ri də yiş sək,
ay rı lıq şeiri nə dö nür
sə nə ya zı lan ilk sev gi şeiri...  
Ya xud:

Əs gər so nun cu gül lə si ni
o ür kək uşa ğın al nı na sıx mış dı...
Al lah da qor xu sun dan sus muş du...

Açıq qal mış dı bü tün di lən çi lə rin əl lə ri,
ki mi isə tə pik lə yir di lər park da,
ha mı sus muş du haq sız lı ğa;
ki lid lən miş di in san la rın dil lə ri...
Av qust to za naq lı kü lək lər lə gəl miş di 
Ba kı ya,
is ti ca nı mı zı sı xır dı
və bir şair çə ki lib daxmasına
it ki mi da rı xır dı...
Bu şeir lər də müasir ov qat da 

var, poeti ka da, hə ya tın acı ger-
çək lik lə ri də... 

El çin Mir zə bəy li nin şeir lə ri isə 
da ha ro man tik, da ha köv rək dir:

Sə nin də mi
Sə hə rin dərd lə açı lır,
Ge cən qə hər lə qa pa nır?
Ru hun Tan rı ya can atır,
Cis min büt lə rə ta pı nır,
Bur da...
Se vin cin, 
Sev gi nin
Əzab la yoğ rul du ğu
Ba la ca adam la rın məm lə kə tin də...
Bur da...
Hər açı lan sə hər 
Gü nəş lə bir gə do ğu lur
İz ti rab lar.
Ya ğış la qol-bo yun olur
Ça rə siz lə rin göz yaş la rı,
Mə sum sev gi lər qə dər
Mə sum gü nah lar...
Bur da...
Hər ya ğan qar la
Üşü yür 
Ye tim sev da la rın
Ya lın ayaq la rı...
Bur da hər açı lan sə hər
Ye ni dən do ğur son suz qa ran lıq la rı...
Bu, El çin Mir zə bəy li nin də yiş məz 

üs lu bu dur. Təs vir olu nan mən zə rə ni, 
ov qa tı asan ca, tə xəy yü lü zor la ma dan 
göz önü nə gə tiz di rə, ya şa da, du yu ra 
bi lir. An la maq üçün dö nüb tə zə dən 

oxu mur san. Tək rar oxu yur san sa, ye-
ni dən zövq al maq, yad da şı na kö çür-
mək üçün oxu yur san. Mə sə lən, “Ça-
rə siz li yin pey za jı”nda ol du ğu ki mi: 

…Qa ra ğac köl gə sin də 
Üşü yür dualar...
Üşü yür göz yaş la rı...
Sü ku ta ke şik çə kir
So yuq mə zar daş la rı...
Bir ovuc tor paq...
Və
So yuq bir sa la vat çır pı lır üzü mə
Al la hın mər hə mə ti ki mi...

Baş daş la rı üzə rin də sa ra lır fo to lar,
Sa ra lır...
Tan rı nın əda lə ti ki mi...
Bu, son dövr lər şeiri miz də du yu lan 

eti raz de yil. Üs yan da de yil. Hə qa rət 
də de yil. Əlac sız lıq və ça rə sizl yin ifa-
də si ilə ba həm hə qi qə tin dər ki dir. 

Fik ri miz cə, jur nal da gənc lə rin 
ya ra dı cı lı ğı nın tən qi di nə-təh li li nə 
yer ve ril mə si çox əhə miy yət li dir və 
Va qif Yu sifl  i nin bu məq sə də xid-
mət edən “Gənc lər, sö züm si zə dir” 
mə qa lə si ma raq lı tə sir ba ğış la yır. 

Ra mil Əh mə din, Mət ləb Ağa nın, 
Rus lan Dost Əli nin şeir lə ri nin təh li-
li on la rın ya ra dı cı lı ğı nı sti mul laş dı-
ran amil ola bi lər. Hər çənd tən qid çi 
gənc lə rə üz tut du ğun dan bə zən sö-
zü nü son də rə cə eh ti yat la söy lə yir. 
Mət ləb Ağa nın, ya xud Rus lan Dost 
Əli nin şeir lə rin də Ra miz Röv şən 
və Sa lam Sar va nın tə si rin dən da nı-
şan da be lə eh ti yat lı gö rü nür. 

Ye ri gəl miş kən, tən qid çi nin Gül-
şən Beh bud dan yaz dıq la rı ilə ra zı-
laş ma dım. Müəl li fə qar şı gü zəş tin 
do za sı yu xa rı idi...

Təəs süf ki, jur nal da dərc olun-
muş he ka yə lər ba rə sin də müs bət 
fi  kir söy lə yə bil mə yə cə yəm. 

“Ul duz”un 10-cu sa yın da təq dim 
olu nan he ka yə lər bu sa hə yə qey ri-
cid di mü na si bə tin gös tə ri ci si ola caq 
qə dər təəc cüb lü idi. Bir türk müəl-
li fi n dən ve ril miş he ka yə lər o qə dər 
zəif dir ki, on la rı bə dii mətn ad lan-
dır maq be lə çə tin dir. Hə lə mət nin 
Azər bay can türk cə si nə uy ğun laş dı-
rıl ma sı za ma nı yol ve ril miş ko bud 
nöq san la rı de mi rəm. 

Gö zəl pub li sis tik ya zı lar, mə qa-
lə lər müəl li fi  olan jur na list yol da-
şı mız Cey hun Mu saoğ lu nun he-
ka yə si haq qın da da yük sək fi  kir 
söy lə mə yə çə tin lik çə ki rəm... 

Jur na lın da vam lı rub ri ka la rın dan 
olan “Va riasi ya” və “Dər gi-ki tab” 
ma raq la oxu nur. Am ma də yər lən dir-
mə ba xı mın dan bir nə fə rin eks pert li-
yi ye nə də ka fi  gö rün mür. Mə sə lən, 
“Va riasi ya”da Mə ti Os ma noğ lu nun 
tər cü mə si qa lib elan edil sə də, şəx sən 
mən di li nə gö rə Ni lu fər Şıx lı nın tər-
cü mə si ni bə yən dim. 

Hə lə lik bu qə dər. Nə ti cə ola raq bir 
da ha qeyd edim ki, “Ul duz”un bu 
sa yı da ha çox ma raq lı şeir lər dər gi-
si ki mi yad da qal dı. Am ma “Ul duz” 
şeir dər gi si dir mi? De yə sən, yox...
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ədəbi nəşrlərin tənqidi

Əv vəl-
cə jur nal da 
tə zə olan “Eks-
pert rə yi” rub ri ka sı 
haq qın da da nış maq is tər-
dik. Hər say da ön cə ki sa yın 
eks per ti za dan ke çi ril mə si ide ya 
ola raq yax şı dır, kə nar ba xı şın 
mən zə rə si ki mi ma raq do ğu rur. 

Baş daş la rı üzə rin də sa ra lır fo to lar,

“Ulduz” şeir 
dərgisidirmi?
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İn gi lis di li və ədə biy ya tı de par-
ta men ti nin, sa də dil lə de sək, 
müəl lim lər ota ğı nın qa pı sı 
dö yü lür, iki xa nım içə ri da xil 

olub müəl li mə dən nə sə so ru şur. 
Söh bə tin ge di şin dən, həm söh bət-
lə rin hə yə ca nın dan ba şa düş mək 
olur ki, im ta han in di cə ba şa ça tıb, 
on lar da ca vab lar la bağ lı na ra hat-
lıq la rı nı bö lüş mə yə gə lib lər. Müəl-
li mə ilə tə lə bə lər ara sın da ün siy yət 
in gi lis di lin də apa rı lır, bəl kə də 
doğ ma dil də da nış ma dıq la rı üçün 
bu qə dər sər bəst və ra hat dır lar. 
On la rı diq qət lə din lə di yi mi  gö-
rən xa nım lar dan bi ri ma ra ğı mın 
sə bə bi ni ba şa dü şür və “İt’s Kha-
zar. You are wel co me!” (“Bu ra Xə-
zər dir. Xoş gəl mi si niz!”) de yir.

Pro fes sor Ham let İsa xan lı nın 
1991-ci il də tə sis et di yi Xə zər Uni-
ver si te ti (sə nəd lər də adı “Xə zər 
Uni ver si tə si”dir) Azər bay can da 
rəs mi fəaliy yə tə baş la mış ilk özəl, 
həm də ilk in gi lis dil li ali mək təb-
dir.

Uni ver si tet də 2000-ə ya xın yer li 
və xa ri ci tə lə bə təh sil alır. Pro fes-
sor-müəl lim he yə ti nin təx mi nən 
10 faizi bu ali mək tə bin öz mə zun-
la rı dır. Xə zər Uni ver si te tin də əsas 
təh sil di li in gi lis di li dir. Bu na gö-
rə də han sı fa kül tə ni seç mə sin dən, 
han sı ix ti sa sa yi yə lən mə sin dən 
ası lı ol ma ya raq, bü tün tə lə bə lər ilk 
iki il - dörd se mestr ic ba ri qay da da 
in gi lis di li öy rə nir, yə ni “Eng lish 
foun da tion” kurs la rı ke çir lər. İki 
il lik ba za təh si li alan dan son ra öz 
ix ti sas la rı na uy ğun da vam edir lər. 
Növ bə ti iki il də on lar ye nə də in gi-
lis di lin də, am ma öz sa hə lə ri üz rə 
ix ti sas la şır lar. 

Fa kül tə lər də də ikin ci dil se çi-
mi apa rı lır. Mə sə lən, si ya si elm lər 
fa kül tə sin də in gi lis di lin də təh sil 
alan tə lə bə ikin ci dil ki mi al man, 
neft-qaz mü hən di si ix ti sa sı na yi-
yə lə nən tə lə bə isə Ko re ya di li ni 
öy rə nir.

Hu ma ni tar və so sial elm lər, elə-
cə də təh sil fa kül tə lə ri nin nəz din-
də fəaliy yət gös tə rən in gi lis di li və 
ədə biy ya tı ka fed ra sın da 170 tə lə bə 
təh sil alır. Ka fed ra da “İn gi lis di li-
dil çi lik”, “İn gi lis di li-tər cü mə”, “İn-
gi lis di li və ədə biy ya tı”, “İn gi lis di li 
müəl lim li yi” ix ti sas la rı üz rə tər cü-
mə çi mü tə xəs sis lər ha zır la nır.  

“İn gi lis di li və ədə biy ya tı”, “İn-
gi lis di li müəl lim li yi” ix ti sa sı nı bi-
ti rən lər da ha çox müəl lim, dil çi lik 
ix ti sa sı üz rə təh sil alan lar dil çi və 
müəl lim, tər cü mə ix ti sa sı na yi yə-
lə nən lər isə həm şi fa hi, həm də ya-
zı lı tər cü mə çi ki mi ix ti sas la şır lar.

Ka fed ra da 54 müəl lim ça lı şır. 
On lar dan yal nız üçü yaş lı nəs lin 
nü ma yən də si dir. Gənc müəl lim-
lər dən Əzi zə Zül fü qa ro va və Pər-
vin Kə ri mo va isə uni ver si te tin mə-
zun la rı dır.

Əsas ix ti sas lar üz rə koor di na tor 
Cə ma lə Məm mə do va nın söz lə ri nə 
gö rə, baş lı ca  çə tin lik az bal top la-
yan və in gi lis di li ba za sı zəif olan 
tə lə bə lər lə bağ lı dır. Qaf qaz Uni-
ver si te tin də tə lə bə lər bi ril lik ha zır-
lıq kur su ke çir, bir il dən son ra bi-
rin ci kur sa qə dəm qo yur lar. Xə zər 
Uni ver si te tin də isə ha zır lıq pro se si 
bi rin ci kurs dan baş la nır.

“Xa ri ci uni ver si tet lər də tə lə bə 
mək təb dən ha zır lıq lı gə lir və ix ti-
sas üz rə təh sil al ma ğa baş la yır. Biz 
isə ilk iki il də tə lə bə ni ix ti sas fən ni-
nə ha zır la ma lı yıq. Tə lə bə ni əla və 
fən lər lə yük lə yə bil mi rik, ça lı şı rıq 
ki, ix ti sas fən ni üz rə kre dit lə ri ödə-
yə bil sin”, - Cə ma lə xa nım de yir.

İn gi lis di li və ədə biy ya tı fa-
kül tə sin də təh sil alan tə lə bə lə rə 
ikin ci dil ki mi ərəb və fars dil-
lə ri ke çi lir. Hə min dil lə rin təd-
ri si ikin ci kurs dan baş la yıb iki 
se mestr da vam edir. Tə lə bə lər 
ki fa yət qə dər mü rək kəb Şərq dil-
lə ri ni baş lan ğıc sə viy yə də öy rə-
nir lər. Əv vəl lər ərəb-fars dil lə ri 
al tı sə viy yə üz rə ke çi lir və dip-
lo ma ikin ci dil ki mi ya zı lır dı sa, 
kre dit lə rin çox lu ğun dan dərs lə-
rin sa yı azal dı lıb.

Öz nəş riy ya tı olan Xə zər Uni-
ver si te tin də “Xə zər xə bər”, “Xə zər 
hu ma ni tar və so sial elm lər”, “Azər-
bay can ar xeolo gi ya sı” ki mi jur nal-
lar dərc olu nur, dün ya nın nü fuz lu 
uni ver si tet lə rin də ça lı şan mü tə xəs-
sis lə rin ya zı la rı və el mi araş dır ma-
la rı bu jur nal lar da çap olu nur. 

İn gi lis di li və ədə biy ya tı fa kül-
tə sin də isə ay da bir də fə “Xə zər 
kur yer” tə lə bə qə ze ti nəşr olu nur. 
Qə zet də bə dii tər cü mə lər üs tün-
lük təş kil edir. 

Nəş rin işin də iş ti rak kö nül-
lü, möv zu se çi mi isə sər bəst dir. 
Qə ze tin baş re dak to ru Cə ma lə 
Məm mə do va möv zu seç mək də 
çə tin lik çə kən tə lə bə lə rə kö mək 
et dik lə ri ni, məs lə hət gör dük lə-
ri müəl lif və əsər lə rin ad la rı nı 
elan löv hə si nə vur duq la rı nı de-
yir. Tər cü mə lər re dak tə olu nur 
və cid di “sen zu ra”dan ke çir. Qə-
zet bə dii tər cü mə sa hə si nə meyl 
edən tə lə bə lər üçün bö yük mo ti-
va si ya dır. 

Tər cü mə ix ti sa sı nın tə lə bə lə ri nə 
elə bi rin ci kurs dan Fi rən giz Nə si ro-
va dərs de yir. Bə zən bir, bə zən isə iki 
il bə dii tər cü mə ni la zı mi sə viy yə də 
öy rə nən dən son ra 3-cü təd ris ilin də 
ix ti sas kurs la rı na baş la yır lar. “Poetik 
tər cü mə lər” ki ta bı nın müəl li fi  olan 
Fi rən giz xa nım bu sa hə də qa zan dı ğı 
təc rü bə və bi lik lə ri tə lə bə lə rə ötü rür.

Am ma Xə zər Uni ver si te tin də təc-
rü bə mə sə lə si həll olun ma mış prob-
lem ki mi qa lır. Müəl lim lik ix ti sa sı na 
yi yə lə nən lər asan lıq la or ta mək təb-
lə rə prak ti ka ya yol lan dıq la rı hal da 
tər cü mə çi lər təc rü bə keç mə yə yer 
tap mır lar. Ha zır da ali mək təb bu 
is ti qa mət də bə zi bey nəl xalq təş ki lat 
və qu rum lar la da nı şıq lar apa rır. Cə-
ma lə Məm mə do va Tər cü mə Mər kə-
zi nin də bu iş də on la ra dəs tək ola ca-
ğı na inan dı ğı nı vur ğu la yır.

Fa kül tə nin lin qo fon ota ğı yox-
dur. Bu isə ma liy yə prob lem lə ri ilə 
bağ lı dır. Dörd il ər zin də tə lə bə lər 
audiodisk lər və ya kom pü ter va si-
tə si lə eşit mə vər diş lə ri nə yi yə lə nir-
lər. Həf tə də 16 saat in gi lis di li dər si 
ke çən tə lə bə iki il ər zin də hə min 
audiovə sait lər dən is ti fa də edir.

Özü nün bey nəl xalq əla qə lə ri və 
bey nəl xalq təc rü bə nin öy rə nil mə-
si ba xı mın dan prob lem ya şa ma yan 
Xə zər Uni ver si te ti bey nəl xalq sə viy-
yə li “Eras mus Mun dus” proq ra mı na 
qo şul muş az say lı təh sil ocaq la rı mız-
dan dır. Hər il uni ver si tet proq ra ma 
qo şul maq ba rə də elan ve rir, bir se-
mestr ər zin də se çi lən tə lə bə lər İta li ya, 
İs pa ni ya, Pol şa, Bel çi ka, Tür ki yə ki mi 
Av ro pa öl kə lə rin də təh sil alır lar. 

Bir se mestr təh sil alıb qa yı dan 
tə lə bə lər də var, müəl lim lə rin yaz-
dı ğı töv si yə mək tu bu əsa sın da 
ma gistr, dok to rant də rə cə si nə ça-
tan lar da. “Eras mus Mun dus”dan 
nəin ki tə lə bə lər, hətt  a müəl lim lər 
də ya rar la nır, iki ay ər zin də Av ro-
pa uni ver si tet lə rin də dərs de yir, 
el mi də rə cə lər alır lar.

Cə ma lə Məm mə do va nın söz-
lə ri nə gö rə, Xə zər Uni ver si te ti-
nin di gər üs tün lü yü on da dır ki, 
dör dün cü kur su bi tir miş tə lə bə 
B1, B2 dil sə viy yə si nə uy ğun gə-
lir. Əgər tə lə bə nin di gər fən lər 
üz rə qiy mət gös tə ri ci lə ri də is-
tə ni lən sə viy yə də dir sə, o, proq-
ram da asan lıq la iş ti rak edə bi lir. 
Üçün cü kurs da oxu yan tə lə bə lər 
“Eras mus Mun dus”a qo şul maq 
is tə yən də fa kül tə nin ke çir di yi bir 
saat lıq im ta han da iş ti rak edir, la-
zı mi dil tə ləb na mə si ni alan dan 
son ra təh si li ba şa vur ma mış proq-
ra mın iş ti rak çı sı olur lar. 

Tər cü mə fa kül tə sin də oxu yan 
tə lə bə lə rin kə nar fən lər lə yük lən-
mə si mə sə lə si tez-tez gün də mə 
gə lir. Bu ya xın lar da Azər bay can 
Gənc Tər cü mə çi lər As so siasi ya-
sı nın ke çir di yi II Mil li Tər cü mə 
Fo ru mun da da Xə zər Uni ver si-
te ti mü za ki rə lər də fəal iş ti rak et-
miş di. Koor di na tor vur ğu la yır ki, 
bu ali mək təb də təd ris proq ra mı 
Ame ri ka təh sil sis te mi nə uy ğun, 

am ma Təh sil Na zir li yi nin ver di yi 
tə ləb na mə lər əsa sın da ha zır la nır. 
Mə sə lən, na zir li yin təq dim et di yi 
“Öl kə şü nas lıq və mə də niy yət lə-
ra ra sı ün siy yət” fən ni Xə zər Uni-
ver si te tin də “Bri tish or Ame ri can 
stu dies” (Bri ta ni ya və ya Ame ri ka 
elm lə ri) ki mi təd ris olu nur. Çün ki 
tər cü mə ilə ya na şı, tə lə bə öy rən-
di yi di lin coğ ra fi  ya sı nı, ta ri xi ni, 
adət-ənə nə si ni də mü kəm məl bil-
mə li dir.

Av ro pa uni ver si tet lə rin də ke çi-
lən “Tət bi qi dil çi lik” fən ni bu il dən 
Azər bay can da ilk də fə Xə zər Uni-
ver si te tin də təd ris olu nur. Ma gistr 
pil lə sin də ke çi lən fən nin dərs lik lə-
ri də Av ro pa və Ame ri ka dan gə ti-
ri lir.

Son kurs da təd ris olu nan “İkin ci 
di lin öy rə nil mə si” fən ni də ilk lər-
dən sa yı la bi lər. Fən nin ma hiy yə ti 
ikin ci di li ana di lin dən, ana di li xa-
ri ci dil dən fərq lən di rən cə hət lə rin 
araş dı rıl ma sı dır.

Xə zər Uni ver si te ti nin zən gin 
ki tab xa na sın da Av ro pa və Ame-
ri ka nəş riy yat la rı nın 2013-cü il də 
çap elə di yi ki tab la rı da gör mək 
olar. Tə lə bə lər boş vaxt la rın da hə-
min ki tab xa na da dərs ha zır la yır, 
in ter net dən is ti fa də edir lər. Uni-
ver si te tin bi na sı tə lə bə lə rin ya rar-
lan dı ğı “vay fay” sis te miy lə təc hiz 
olu nub.

Ley la ƏLİ YE VA

Xəzər Universitetinin gənc 
tərcüməçiləri təcrübə 
keçməyə yer tapmırlar
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Əhməd OĞUZ

Söyləmə
Yurd itirdim, 
 dərd gətirdim
Elbəel söküldüm, ozan.

Dil tökdülər -
 dil-dil söküldüm. 
Qoyun çəhlimləri kimi 
 içimdə izi qalan tarix, 
tel-tel söküldüm. 
Yeni dil öyrətdilər mənə- 
Söylə dedilər, söylə! 
– At handa gedər, 
 toz handa qopar,
  Ay lələ, - dedim
söz-söz söküldüm.
…Gün qüruba əyilmişdi, 
 heç üzünə doymadan 
Köç arabası tək baxa qaldım 
  ardınca, 
Yol-yol söküldüm, ozan.…

Qırx ilin çölləməsi
Yerim-yurdum bilinmir - 
Haranın oğluyam mən?
Yelin, quzun, yağışın,
Boranın oğluyam mən.

Kiməm, nəçiyəm, nəyəm,
Bəlkə quru kölgəyəm…
Qırx ildi çölləməyəm-
Viranın oğluyam mən.

Asılmışam ahımdan,
Dərd doğmadı qohumdan.
Başım üstdə oxunan
Quranın oğluyam mən.

Dünya xəritəsi
Hər ölkə- 
 soyulmuş bir heyvan gönü, 
bir bulud kölgəsi 
        hər məmləkət. 
Hər dağ - 
 bir sınır bölgəsi, 
Bir sərhəd bəlgəsi 
        hər çay. 
Bir də Göy var - 
    Sınırsız-sərhədsiz Göylər ölkəsi! 
    Dəniz şəklindədi 
    Yer üzündə kölgəsi.

Ayrılıqlar
Suyumuz başdan bulandı, 
Kor olsun ayrılıqları. 
Göz yaşıynan durularsa -
Durulsun ayrılıqları.

Nə çəkdim bu yaşa kimi,
İndi sevmək peşə kimi.
Sal əlindən şüşə kimi
Qırılsın ayrılıqları.

Məni yerimdən oynatdı,
Oydu içimi, göynətdi.
Yenidən sevmək öyrətdi - 
Var olsun ayrılıqları.

Qara çıraq kimiydi 
ulduzlar

Kamil Əfsəroğluya 

Qaranlıqda 
 ölü it dişləri tək ağarırdı 
pianonun dilləri.
Bəlkə bir qərib nəfəs,
 bəlkə də bir ruh
yellədirdi pəncərəndəki tülləri.
Hava içimizə çəkilmişdi -
 küləkdən, yeldən əsər yox…
Otaqda havasızlıq vardı,
 bir də bir qəmli nəğmə.
Alnımı göy üzünə dayamışdım -
             göy üzü mərmər kimi soyuq.
Qara çıraq işığı kimiydi ulduzlar
 qürbət qədər uzaqda -
Eli köçmüş, yurdu qalmış
        viran könlümüzə işıq salmaqda.

Ha gedirdik - tanıdığımız izlər
 qaçırdı bizdən,
Çaylar, dənizlər qaçırdı.
Göz yaşlarımız kimi
 dərdimiz ovcumuzda,
Vaxtı ötmüş biçin yeridi indi
         Səmənitək göyərən yurdumuz 
                  ovcumuzda.

***
Birinci sinfə gedəndə
Mənim yaşımdaydı Tanrı.
Bir qış günü onun da mürəkkəbi
 dağılmışdı göy üzünə - 
Mənimki
   bəmbəyaz qar üstə dağılan kimi.
Bəlkə Tanrı dəymişdi qoluma, 
Qar üstə tökülən mürəkkəbim 
 alın yazımdı, 
 dərdimdi bəlkə… 
Mən çoxdan böyüdüm, 
 O hələ də birincidə- 
Yəqin dalıb gedib yenə: 
 suçəkən kağızı 
didik-didik didib tökür başımdan.  
Suçəkən kağıztək qar dənələri,
Suçəkən kağıztək Tanrının işi - 
Ya dərdimi çəksin deyə, 
Ya da qara taleyimi 
 qar üstə dammış mürəkkəb 
  ləkəsi tək.

Gecələrin umuduna
Yorğunsan… Dərib gedirəm 
Üzündən nuru gül kimi.
Gecəni sənə tapşırdım
Pas tutmuş bir qıfıl kimi.

Sərxoşdu gecə - yorulub, 
Bu yol, bu küçə yorulub.
Bilirəm, nəsə qırılıb
Könlündə incə tel kimi.

Nə qalıb dünyadan bizə,
Tutub gedək üzümüzə.
Ölüm düşüb izimizə
Əli qanlı qatil kimi.

Bel bağladıq dost adına,
Sözə, türküyə, qadına.
Gecələrin umuduna
Qaldıq qal oğlu qal kimi.

***
Ölüm-itim var qabaqda,
Aldanıb duza gedirik.
Ah, bu gedər-gəlməz yolu
Biz hələ təzə gedirik.

Hər şeyi boşla - umuddu,
Dua, alxış da umuddu,
Hər gələn qış da umuddu -
Qabağı yaza gedirik.

Bir gün bu dünyadan doyar -
Ruhumuz yerdən soyuyar,
Bizi əynindən soyunar,
Uçub ulduza gedərik.

Yoxsa bir xəbər bilmisən
Məktuba qoyduğun gül tək
Rəngin üstündə solmusan.
Mənim yadımda hələ də
Gül kimi təzə qalmısan.

Üz-gözündən bəlli qəmin -
Sürülüb dövranın, dəmin.
Sən yurd yeriydin sevgimin
İndi bir qürbət olmusan.

Sağ çıxdıq bu ayrılıqdan,
Yazımız beləymiş haqdan:
Mən sənə qurban olmaqdan,
Sən mənə qurban gəlmisən.

Ya xəyalsan, ya da yuxu,
Sevmək belə olmur axı…
Yoxsa tamamdı tarixim-
Yoxsa bir xəbər bilmisən?..

Tanrım, bir də yarat 
məni…

Əgər su damənin tutdum, rəvan 
döndərdi üz məndən…

Füzuli

Axar su damənin tutdum,
Vardım bir ümmana çıxdım.
Nə yerə keçdim, nə dörə - 
Nə də ki, bir yana çıxdım.

Tuş oldum eşqin qəhrinə,
Düşdüm bir uşaq bəhrinə.
Şad girdim könül şəhrinə,
Qarğana-qarğana çıxdım.

And içdim, ağı yaladım,
Hər şeyə tövbə elədim.
Şeytan çıxdı yol bələdim - 
Ha getdim, şeytana çıxdım.

Atlandım, almaz at məni,
Qatlandım, kəsdi qat məni.
Tanrım, bir də yarat məni,
Bu dəfə yalana çıxdım.

Niyə səni
görən yoxdu?

Ayvaz Əlləzoğluya

Öldüyün sinmir içimə
Alaçalpoyunda boz ayın…
Gözünə baxdım ilk dəfə
Yağan qarın ayın-şayın.

Başım üstündəydin o gün,
Göyə baxmaqdan utandım.
Buludlar üstdə oturub
Səni göydə köçər sandım.

Göyün üzü qırıq-qırıq
Səpələnmişdi yollara - 
Keçirdim gölməçələrdən
Səni axtara-axtara.

Haran var hara gedəsən?
Tifl isə gedərdin yəqin.
Ölmək öz əlində olsa,
Tifl isdə ölərdin yəqin.

İçimdən bir qatar keçir,
Ürəyimdən - taqqataraq…
Üz-gözün tir tək şütüyür
Üst-üstə qalaqlanaraq.

Pəncərədə gülür üzün,
Niyə səni görən yoxdu?
Orda da gülümsəyirsən-
Bəlli… başqa çarən yoxdu…

***
Daha heç kim silə bilməz
İçimdəki qəm pasını.
Nə müddətdi saxlayıram
Ölən bir eşqin yasını.

Paltarımda qalan saçın
Qıl körpüdü, necə keçim?
Hara qaçım, hara köçüm,
Bir də görməyim üzünü?

Yenə gözlərin ovdadı,
Hey məni qovhaqovdadı.
Yeyib içdiyim qabdadı,
Harda gizləyim özümü.

Harda gizləyim, de, harda?
Nə göydə yer var, nə yerdə.
Ulaşıram küləklərlə - 
Eşidirsənmi səsimi?

Könül
Mən ömrümdən nəsibimi almışam,
Qırıqdı könlümün şüşəsi, könül.
Aç qapını, səni deyib gəlmişəm
Evimin ən sakit köşəsi könül.

Gəldin zəmanənin kəcinə düşdün,
Qoşuldun qaraçı köçünə düşdün.
Ağ qarın, göy buzun içinə düşdün,
Eşqin atəşinə düşəsi könül.

Sevdim səni, bir gül kimi bitirdim,
Nə yerdə tapmışdım, harda itirdim.
Nə dedinsə, onnan durdum-oturdum,
Oldum axır şeytan müşəsi, könül.

Saldı qürbət elə, irağa çəkdi,
Daradı tel kimi, darağa çəkdi.
İşimdən-gücümdən qırağa çəkdi -
Məni məndən aldı, yaşasın könül!

***

Vaqif Bayatlı Odərə  

Avtobusda gedəndə gördüm səni, 
Yol keçirdin, heç nə yoxdu eynində.
Başın üstdə bir kəpənək
 (bəlkə mələk, kim bilir…)
Qonmağa bir yer gəzirdi çiynində.

Azan səsi vardı, şəhər yoxuydu,
Solğunluqdan ağ bənizin toxuydu.
Gümüşüydü plaşın, ya ağıydı - 
Dan yeri tək oturmuşdu əynində.

Yellənirdi ətəyin - sol gedirdi,
Bir cüt ayaq, bir cüt də qol gedirdi. 
Sən getmirdin, yol özü yol gedirdi,
Allah bilir nə tutmuşdun beynində.

Ağ səhra
Yer üzünün çör-çökəyi
Bəyaz qarla silələnib.
Yuyulu köynəyim kimi
Göyün üzü lilələnib.

Qar diz boyu, hava gözəl,
Mən kiməm, bir parça səvi,
Kölgəmə heyran gedərəm,
Əlim-ayaqlarım mavi.

Bu ağ səhranın üzündə
Nə xoşbəxtlik var, nə ölüm.
Xam yerdən axan su kimi
Görən hara gedir yolum?

Bəlkə gedən bu dünyadı - 
Yerimdə ayaq döyürəm?.. 
Boş izlərimi ox kimi
Kürəklərimdə duyuram. 

Qaranlıq
Ürəyim göyə çəkilib,
Bir mənəm, bir boş qaranlıq.
Yellənir başım üstündə
Nə vaxtdı sərxoş qaranlıq.

Hər ulduz bir baxt butası,
Yox sonrası, yox ötəsi…
Döşəyi tabut taxtası,
Naz balıncı daş qaranlıq.

Əlim hər şeydən üzülür,
Səsim içimə qısılır.
Yenə gözlərin süzülür - 
Gəl yataq, qardaş qaranlıq.

Ha gedirdik - tanıdığımız izlər Yoxsa bir xəbər bilmisən

Yenidən sevmək öyrətdi, 
Var olsun ayrılıqları



– Əda lət müəl lim, bu ya xın lar-
da ke çi ri lən III Ba kı Bey nəl xalq 
Teatr Konf ran sı nın bağ la nış mə-
ra si min də çı xı şı nız za ma nı Azər-
bay can teat rı nın 2006-cı il dən ye-
ni mər hə lə yə qə dəm qoy du ğu nu 
de di niz. Ye ni mər hə lə de yər kən 
nə lə ri nə zər də tut du ğu nu zu bil-
mək is tər dik. 
– Azər bay can teat rı nın bu gün-

kü və ziy yə ti nə ob yek tiv qiy mət 
ver mək üçün onun ta ri xi ni sə hi fə-
lə mək la zım dır. Teatr sə nə ti mi zin 
ya ran ma ta ri xi iki mər hə lə yə bö-
lün mə li dir: bi ri pe şə kar teat rın ya-
ra nı şı, di gə ri xal qı mı zın teatr ənə-
nə lə ri - xalq oyun la rı, mə ra sim lə ri, 
şə bih lər və s. Təx mi nən üç min il 
ya şı olan xalq teat rı 1873-cü il də ilk 
də fə bö yük Mir zə Fə tə li Axund za-
də nin əsər lə ri ilə pe şə kar teatr sta-
tu su qa zan dı. 

1873-1896-cı il lər dra ma tur gi-
ya nın sü rət li in ki şa fı ilə yad da 
qal dı. Bö yük dra ma turq la rı mız 
Nə cəf bəy Və zi rov, Əb dür rə him 
bəy Haq ver di yev, Nə ri man Nə-
ri ma nov, Cə lil Məm məd qu lu-
za də, Hü seyn Ca vid səh nə mi zə 
dra ma tur gi ya nın di gər janr la rı nı 
da gə tir di lər. İlk mər hə lə Azər-
bay can so vet dra ma tur gi ya sı nın 
ba ni lə rin dən bi ri sa yı lan, əs lin də 
Azər bay can dra ma tur gi ya sı nın 
nə həng lə rin dən olan Cə fər Cab-
bar lı öz əsər lə ri ilə teatr səh nə si ni 
zən gin ləş di rə nə qə dər ki dövr dür.

Son ra kı - so sialist realiz mi nə 
əsas la nan, mü ha ri bə hə qi qət lə ri ni, 
Azər bay can ta ri xi nin bu və ya di gər 
kə sim lə ri ni əks et di rən ta ri xi əsər lə-
rin ya zıl dı ğı za ma nı isə bü töv lük də 
so vet dra ma tur gi ya sı döv rü say-
maq olar.

Müs tə qil li yi miz əl də olu nan dan 
- 1991-ci il dən son ra kı Azər bay can 
teatr ta ri xi də tə bii ki, diq qət dən 
kə nar da qa la bil məz. Am ma 2006-
cı il dən son ra kı dövr də teat rı mı zın 
in ki şaf tem pi xü su si lə art dı. Sə bəb-
lə ri araş dır maq və müəy yən ləş dir-
mək üçün teat rı mı zın Azər bay can 
cə miy yə tin də ki ro lu nu ay dın laş-
dır maq la zım dır. Bu st ruk tur nə-
dən qay naq la nır, har dan ri şə lə nir? 
Döv lə tin cə miy yət qar şı sın da teat-
ra bor cu var, yox sa teatr döv lə tə 
borc lu dur? Bu sualı ay dın laş dır-
ma dan ca vab və sə bəb tap maq çox 
çə tin dir.

Bu gün dün ya nın de mək olar ki, 
bü tün öl kə lə rin də iq ti sa di böh ran-
la bağ lı mə də niy yə tə və bi la va si tə 
teatr la ra ba xış də yi şib. İn ki şaf et-
miş öl kə lə rin ək sə riy yə tin də teatr-
lar döv lət do ta si ya sın dan çı xa rı lıb, 
döv lət si fa riş lə ri da yan dı rı lıb, teatr 
bi na la rı nın tə mi rin dən söh bət be lə 
ge də bil məz. Bəs Azər bay can da nə-
lər baş ve rir? 

2006-cı il də Mil li Məc lis də Azər-
bay can mə də niy yə ti və teat rı ta-
ri xin də ilk də fə “Teatr və teatr 
fəaliy yə ti haq qın da” Azər bay can 
Res pub li ka sı nın Qa nu nu qə bul 
olun du. 2007-ci il də Pre zi dent İl-
ham Əli yev Azər bay can teat rı nın 
mad di du ru mu nun, mad di-tex ni ki 
ba za sı nın möh kəm lən di ril mə si ilə 
bağ lı Sə rən cam im za la dı, sə rən ca-
mın ic ra sı nı tə min et mək məq sə di lə 
bir çox qu rum la ra tap şı rıq lar ve ril-
di. Da ha son ra cə nab İl ham Əli yev 
Azər bay can teat rı nın onil lik in ki-
şaf st ra te gi ya sı nı müəy yən ləş di rən 
“Azər bay can Teat rı 2009-2019-cu 
il lər də” Döv lət Proq ra mı nı təs diq 
et di. 

Döv lət proq ra mı na əsa sən, Aka-
de mik Mil li Dram, Gənc Ta ma şa çı-
lar, Mu si qi li Ko me di ya, Rus Dram, 

Kuk la teatr la rı dün ya stan dart la rı 
sə viy yə sin də ye ni dən qu rul du və 
əsas lı tə mir olun du. 40 il dən ar tıq 
bi na sız qa lan Sum qa yıt teat rı hü-
qu qi ün van al dı. Ba kı da kı “Şə-
fəq” ki no teat rı ye ni dən qu ru-
la raq Pan to mim Teat rı nın 
sə rən ca mı na ve ril di. Qaç-
qın düş müş Şu şa Mu si-
qi li Dram teat rı hü qu qi 
ün van la tə min olun du 
- la yi hə-sme ta sə nəd lə ri 
ar tıq ha zır la nıb, teat rın 
yer ləş di yi ki no teatr da 
əsas lı tə mir və ye ni dən-
qur ma iş lə ri baş la na caq. 
Əv vəl lər Döv lət Neft Şir kə-
ti nə məx sus ol muş son də rə cə 
gö zəl bir mə də niy yət sa ra yı isə 
İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı na ve ril di.

Teatr lar da kı ye ni dən qur ma iş lə-
ri Ba kı ilə məh dud laş ma dı. Ağ dam, 
Min gə çe vir, Fü zu li teatr la rı nın bi na sı 
əsas lı tə mir dən son ra teatr se vər lə rin 
ix ti ya rı na ve ril di. Bir ne çə gün ön cə 
Gən cə yə sə fər edən cə nab Pre zi dent 
Gən cə Döv lət Dram Teat rı nın tə məl-
qoy ma mə ra si min də iş ti rak et di. 

Tə mir və ye ni dən qur ma iş lə ri 
növ bə ti il lər də də da vam et di ri lə-
cək. 2015-2016-cı il lər də Ope ra və 
Ba let Teat rı əsas lı tə mir üçün bağ-
la na caq.

Qı sa za man kə si yin də döv lət si-
fa ri şi əsa sın da teatr ta ma şa la rı nın 
ha zır lan ma sıy la bağ lı ye ni la yi hə-
lər hə ya ta ke çi ril di. Ötən sək kiz il də 
teatr-kon sert müəs si sə lə rin də 900 
ta ma şa səh nə yə qo yul du, on la rın 
200-ə ya xı nı döv lət si fa ri şi ilə səh nə 
hə ya tı ya şa dı. Bu rə qəm lər dün ya-
nın heç bir öl kə si ilə mü qa yi sə olu-
na bil məz.

Ye ri gəl miş kən, Azər bay can da 26 
döv lət, 65 xalq, 1 bə lə diy yə teat rı, 3 
özəl teatr və bir də ÜNS Ya ra dı cı-
lıq Səh nə si fəaliy yət gös tə rir. Özəl 
teatr la rı çıx maq şər ti lə qa lan la rı tam 
döv lət do ta si ya sı ilə ça lı şır. Öl kə 
baş çı sı nın im za la dı ğı mə lum sə rən-
cam və döv lət proq ram la rı im kan 
ve rir ki, teatr lar mad di du rum la rı nı 
və gü zə ran la rı nı yax şı laş dır sın. 

Bu müd dət də Aka de mik Mil li 
Dram, Ope ra və Ba let teatr la rı nın 
əmək daş la rı nın əmək haq la rı yüz 
faiz ar tı rıl dı. Di gər 5 teatr da isə 
əmək haq la rı na 25 faiz əla və olun-
du. 77 nə fər ay da 1000 ma nat həc-
min də ömür lük Pre zi dent tə qaüdü 
alır. Hər il 130 nə fə rə ay da 500 ma-
nat Pre zi dent tə qaüdü ve ri lir. 2006-
cı il dən bu gü nə qə dər 677 nə fər 
Pre zi dent sə rən ca mı ilə fəx ri ad, or-
den və me dal lar la təl tif olu nub.

– Bu qə dər diq qə tin fo nun da ya-
ra dı cı lıq mə sə lə lə ri nə yer də dir?

– Döv lət proq ra mı na uy ğun ola-
raq, 13 teat rın nəz din də döv lət dən 
ma liy yə lə şən stu di ya lar ya ra dıl dı. 
Min gə çe vir də, Şə ki də və di gər böl-
gə lər də açı lan bu teatr stu di ya la rı 
nə yə xid mət edir? Mə lum dur ki, 
hər is te dad lı gənc ali mək tə bə da xil 
ola bil mir, ali mək tə bə qə bul olun sa 
be lə, müəy yən sə bəb lər dən, bə zən 
so sial prob lem lər uc ba tın dan təh-
si li ni ba şa vur mur. Am ma teat rın 
hə min is te dad la ra bö yük eh ti ya cı 
var. Bu na gö rə teatr la rın nəz din də 
iki il lik stu di ya lar da ye ti şən, za-
man-za man Ba kı dan ezam olu nan 
sə nət adam la rı nın ke çir di yi us tad 
dərs lə rin dən bəh rə lə nən və  epi zo-
dik, ki çik rol lar da, küt lə vi səh nə lər-
də oy na yan bu adam lar dip lom lu 
sə nət kar la ra çev ril mə yə baş la yır-
lar. Be lə lik lə, biz yer lər də mən zi lə 
eh ti yac duy ma yan, yer li əha li yə və 
men ta li te tə də rin dən bə ləd olan ye-
ni bir nəs li teat ra cəlb edə bi li rik.

Son il lər Azər bay can teatr la rı 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə 30 
qast rol sə fə ri nə yol la nıb. 25 xa ri ci 
re jis sor, rəs sam, xo reoq raf öl kə mi-
zə də vət olu nub və ta ma şa la ra qu-
ru luş ve rib. 8 re jis so ru muz xa ric də 
qı sa və ya uzun müd dət li təc rü bə 
kurs la rı na qa tı lıb. Azər bay can teat-
rı nın bey nəl xalq aləm də ki nü fu zu 
ye ni lə nir və in ki şaf edir. 

– Mil li teat rı mı zın bey nəl xalq 
aləm də ki nü fu zun dan da nı şı rıq-
sa, öl kə də ke çi ri lən teatr konf-
rans la rı nı, fes ti val və mü za ki rə-
lə ri də unut maq ol maz.
– No yab rın 5-6-da III Ba kı Bey-

nəl xalq Teatr Konf ran sı təş kil 
olun du. 47 öl kə dən 147 nü ma-

yən də, yüz lər lə ta nın mış sə-
nət ada mı pay tax tı mı za gəl-

di. Konf ran sın işin də 
ümu mi lik də 500-

ə ya xın in san 
iş ti rak edir di. 
“Mul ti kul tu-
ral də yər lər 
sis  te min də 
teat rın ye-
ri” möv-
z u  s u n  d a 
ke çi ri lən 

fo rum Azər bay ca nın re gion da ar tıq 
mə də niy yət pay tax tı ki mi for ma laş-
dı ğı nı və ta nın dı ğı nı gös tə rir.

Ha zır da Azər bay can de mək olar 
ki, bü tün nü fuz lu teatr ins ti tut la-
rı nın – Bey nəl xalq Kuk la Teatr la rı 
As so siasi ya sı (UNİ MA), Uşaq və 
Gənc lər Teatr la rı Bey nəl xalq As-
so siasi ya sı (AS Sİ TEJ), Bey nəl xalq 
Mu si qi li Teatr lar As so siasi ya sı, 
Bey nəl xalq Teatr Tən qid çi lə ri As so-
siasi ya sı nın üz vü dür. Ümid edi rəm, 
bu ya xın lar da öl kə miz Bey nəl xalq 
Teatr Təd qi qat la rı Fe de ra si ya sı na 
(İFTR) da üzv ola bi lə cək.

Azər bay can həm də bey nəl xalq 
sə viy yə li teatr fes ti val la rı na ev sa-
hib li yi et mə yə baş la yıb. İki il dən 
bir ke çi ri lən Bey nəl xalq Ba kı Kuk la 
Teatr la rı fes ti va lı, bu ilin sent yab-
rın da Şə ki də real la şan I Şə ki Bey-
nəl xalq Teatr fes ti va lı nı vur ğu la-
maq is tər dim.
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Öl kə miz tək cə teatr fes ti val la-
rı na ev sa hib li yi et mir, baş qa öl-
kə lə rin təc rü bə sin dən də ya rar-
la nı rıq. 2010-cu il də Çe xov adı na 
Bey nəl xalq Teatr fes ti va lı nın “Ba-
kı-İpək yo lu” la yi hə si Mə də niy-
yət və Tu rizm Na zir li yi və Teatr 
Xa dim lə ri İt ti fa qı nın dəs tə yi ilə 
hə ya ta ke çi ril di. Bir ne çə müd dət-
dir biz da ha bö yük bir la yi hə üzə-
rin də ça lı şı rıq. 

Dün ya nın ən nü fuz lu və nə həng 
fes ti val la rın dan bi ri Edin burq 
Teatr fes ti va lı dır. Bir ay ər zin də 
fes ti val çər çi və sin də Edin burq da 
iki mi nə ya xın ta ma şa nü ma yiş 
olu nur, yüz lər lə teatr kü çə lər də, 
mey dan lar da, bağ lar da, bağ lı və 
açıq mə kan lar da ta ma şa lar gös tə-
rir. Gə lən il üçün biz Ba kı ya Edin-
burq Teatr fes ti va lı nın bir qo lu nu 
də vət et mi şik.

Hər il iyul ayı nın so nu, av qust 
ayı nın bi rin ci həf tə sin də Qə bə lə də 
Bey nəl xalq Mu si qi fes ti va lı təş kil 
olu nur. Ba kı hər il sent yab rın 18-
dən 30-dək Üze yir Ha cı bəy li nin 
adı nı da şı yan da ha bir Bey nəl-
xalq Mu si qi fes ti va lı na ev sa hib-
li yi edir. Mü tə ma di ola raq 15-30 
okt yabr ta rix lə rin də pay tax tı mız-
da Bey nəl xalq Caz fes ti va lı, may 
ayın da isə bö yük Rost ro po vi çin 
adı nı da şı yan Bey nəl xalq Mu si qi 
fes ti va lı baş tu tur. İki il dən bir ke-
çi ri lən Qa ra Qa ra yev Bey nəl xalq 
Müasir Mu si qi fes ti va lı və Bül-
bü lün adı nı da şı yan Vo kal çı la rın 
Bey nəl xalq Mu si qi fes ti va lı nı da 
qeyd et mək is tər dim.

– Teatr daim ye ni lən mə yə eh ti-
yac du yur. Bu il lər ər zin də apa-
rı lan is la hat lar, hə ya ta ke çi ri lən 
ye ni lik lər ba rə də nə de yə bi lər-
si niz?
– Teatr lar da ye tər li is la hat lar 

apa rı lır. Gənc lər və Ka me ra teatr-
la rı Gənc Ta ma şa çı lar teat rı nın 
ba za sın da bir ləş di ril di. Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın nəz din də ki 
rus trup pa sı Rus Dram Teat rı nın 
tər ki bi nə qa tıl dı. Hö ku mə tin qə ra-
rı ilə Mu si qi li Ko me di ya Teat rı nın 
adın da kı ko me di ya sö zü çı xa rıl dı, 
ona Mu si qi li Teatr adı ver mək lə 
teat rın jan rı nı ge niş lən dir dik. Mu-
si qi li Teatr da hər növ ta ma şa la rın 
ha zır lan ma sı üçün hü qu qi zə min 
ya ra dıl dı. Aka de mik Mil li Dram 
Teat rın da re jis sor lar qo no rar sis te-
mi nə ke çi ril di və ar tıq ne çə il dir ki, 
teat ra də vət li re jis sor lar bu sis tem-
lə iş lə yir.

Si zin lə da nış dı ğım mə qam da 
gənc və is te dad lı İra də Gö zə lo va 
Gən cə Dram Teat rı na, Mu sa Ey yu-
bov isə Qa zax Döv lət Dram Teat rı na 
baş re jis sor tə yin olun du. Gənc Ta-
ma şa çı lar Teat rı nın akt yo ru və re jis-
so ru Sər vər Əli yev Ağ dam Döv lət 
Dram Teat rı na baş re jis sor gön də-
ril di. Tu ral Mus ta fa yev mü qa vi lə ilə 
ar tıq bir ne çə il dir ki, Lən kə ran da 
baş re jis sor və zi fə sin də ça lı şır. 

– Gə lən il öl kə miz Av ro pa Olim-
pi ya oyun la rı na ev sa hib li yi edə-
cək. Ma raq lı dır, teatr la rı mız tu-
rist lə ri qar şı la ma ğa nə də rə cə də 
ha zır dır?
– Cid di mə sə lə lər dən bi ri də re-

per tuar si ya sə ti nin for ma laş ma sı dır. 
2015-ci ilin iyun ayın da, iki həf tə ər-
zin də bü tün dün ya nın diq qə ti Azər-
bay can da, xü su sən pay taxt Ba kı da 
cəm lə şə cək. Bu mə na da Mə də niy yət 
və Tu rizm Na zir li yi nin qar şı sın da çox 
cid di mə sə lə lər du rur. Şə hə rə gə lə cək 
min lər lə tu ris tin bu və ya di gər for ma-
da əy lən mə sin də mu zey, park, əy lən-
cə mər kəz lə ri ilə ya na şı, teatr-kon sert 
müəs si sə lə ri də cid di rol oy na ma lı dır. 
Bu is ti qa mət də fəaliy yə tə baş la mı şıq. 

Teatr lar da qa çan ya zı sis te min dən 
is ti fa də olu na caq. Aka de mik Mil li 
Dram və Gənc Ta ma şa çı lar teatr la-
rın da ava dan lıq lar ar tıq qu raş dı rı lıb 
və ya xın ay lar da bü tün teatr lar bu 
sis tem lə təc hiz olu na caq. Əs lin də, 
teat rın öz di li var, dün ya ca məş hur 
dra ma turq la rın – Şeks pi rin, Şil le rin, 
Qo qo lun ta ma şa sı na gə lən və  mü-
ta liəsi olan in san söh bə tin nə dən 
get di yi ni an la ya caq. Am ma ta ma şa-

nın siq lə ti ni, ru hu nu duy maq üçün 
tər cü mə çox va cib dir. Yə qin ki, bu 
iş də Tər cü mə Mər kə zi nin bi zə və 
teatr la rı mı za çox bö yük kö mə yi də-
yə bi lər. Biz pyes lə rin səh nə, oyun 
va rian tın da tər cü mə si ni tə min et mə-
li yik. Tək cə Olim pi ya döv rün də yox, 
bu sis tem da vam lı şə kil də iş lə yə cək, 
çün ki Ba kı ya hə mi şə qo naq gə lir.

Ba kı şə hə rin də göz ox şa yan 59 
teatr tum ba sı qu raş dır mı şıq. Bu tum-
ba lar ge cə lər işıq la nır, teatr la rın ay lıq 
re per tuarı ora da yer alır. On la rın sa-
yı ümu mən res pub li ka üz rə 70-dən 
ar tıq dır. Ya xın gə lə cək də Ba kı da bu 
tum ba la rın sa yı 200-ə çat dı rı la caq.

– Azər bay can teatr ta ri xi sal na-
mə lə ri ne cə, ya zı lır mı?
– 2006-cı il dən son ra teatr sə nə-

tiy lə bağ lı bü tün əv vəl ki onil lik lər 
bo yu çap olun muş həcm də ki tab-
lar çap et mi şik. Teatr xa dim lə ri nin, 
teatr şü nas la rın, ədə biy ya tın teatr 
bö lü müy lə məş ğul olan ədə biy yat-
şü nas alim lə rin 50-yə ya xın ki ta bı 
işıq üzü gö rüb. Azər bay can teatr 
ta ri xi nin sal na mə si iki cild lik an to-
lo gi ya şək lin də nəşr olu nub. Azər-
bay can Teatr En sik lo pe di ya sı üzə-
rin də son ta mam la ma iş lə ri ge dir. 

Azər bay can  gö zəl ləş dik cə, ya şa yış 
sə viy yə si qalx dıq ca in san la rın eh ti-
yac la rı da ço xa lır, də yər lər də də yi şir. 
Bu mə na da sə nət adam la rı na ve ri lən 
əmək haq la rı nın və qo no rar la rın ar tı-
mı na hə mi şə eh ti yac var. Nəin ki qon-
şu döv lət lə rə, MDB mə ka nı na, dün ya 
teatr mən zə rə si nə nə zər sal dıq da gö-
rü rük ki, heç bir öl kə də teat ra döv lət 
bu qə dər diq qət və qay ğı gös tər mir.

– Siz cə, Azər bay can teat rı nın ça-
tış ma yan cə hət lə ri han sı lar dır?
– Ça tış maz lıq bu gün teatr lar-

da ça lı şan in san la rın öz lə ri nin və 
zi ya lı la rı mı zın teatr sev gi si nin bir 
qə dər azal ma sı dır. Bu gün heç bir 
teat rın ta ma şa çı prob le mi yox dur. 
Teatr-kon sert müəs si sə lə ri döv lə tin 
on la rın qar şı sın da qoy du ğu plan 
və öh də lik lə ri ye ri nə ye ti rir. 

Çə tin lik və mü rək kəb lik on da dır 
ki, hər şey kom pü ter lə şib, elekt ron la-
şıb. Bir də fə sual ver dim ki, gö rə sən, 
50 il son ra in san lar əl lə rin də qə ləm 
ka ğı za nə sə ya za bi lə cək lər mi, bu na 
eh ti yac ola caq mı? Gö rə sən, in san lar 
30 il son ra ki tab sə hi fə lə ri ni xı şıl tıy la 
aç ma ğı ya dır ğa ma ya caq lar ki? Ye ri 
gəl miş kən, ki no ya ra nan da de di lər, 
teatr məhv ola caq, am ma ol ma dı. 
Te le vi zi ya ya ra nan da dü şün dü lər ki, 
teat rın axı rı ça tıb, am ma bu gü man-
lar da səhv çıx dı. İn ter net mey da na 
gəl di, ka bel te le vi zi ya la rı ço xal dı, 
teatr ye nə ya şa yır. Çün ki teatr əbə-
di dir. Qə dim Yu na nıs tan dan, El lin 
döv rün dən baş la yan teatr mə də niy-
yə ti bu gün də cə miy yət hə ya tın da 
mü tə rəq qi rol oy na yır. 

– De di yi niz bu çə tin və mü rək-
kəb dövr də, elekt ron la san dün-
ya da teat rın da ha çox nə yə eh ti-
ya cı var?
– Teat rın qay ğı ya eh ti ya cı var. Bu 

qay ğı həm də cə miy yə tin teatr sev-
gi si dir. Teatr in sa na ge ne tik ola raq 
kod laş mış for ma da gəl mə li dir. 30 
yaş da teat rı sev mək çə tin mə sə lə dir. 
Ya dım da dır, beş ya şım da anam la 
atam mə ni, ba cı mı və qar da şı mı Ba-
kı da kı 21 nöm rə li mu si qi mək tə bi nə 
apar dı lar. 7-ci si nif də Kuk la və Gənc 
Ta ma şa çı lar teatr la rın da iz lə di yim 
ta ma şa lar yax şı xa ti rim də dir. İb ti-
dai si nifl  ər dən Mil li Dram Teat rı na 
plan lı şə kil də, va li deyn lər lə bir gə 
gəl mə yim də yax şı ya dım da dır. 

Bö yük hə qi qət lər dən bəhs edən 
dram əsər lə ri, real lıq la rı eh ti va edən 
pyes lər hər gün ya ran mır. Mət buat-
da teatr la rı mız haq qın da tən qi di ya-
zı lar da dərc olu nur, tə rifl  i ya zı lar 
da. Tən qid ya zan la rın bö yük ək sə-
riy yə ti teat rın dör dün cü-be şin ci eşe-
lo nun da da ya nan və son il lər teat ra 
ayaq bas ma yan in san lar dan iba rət-
dir. Bə zən akt yor la rı üz-üzə qoy ma-
ğa ça lı şır, bə zən də bir akt yo run de-
di yi söz dən prob lem çı xa rır lar.

Əs lin də, sə nət adam la rı xü su-
si qay ğı və sev gi yə da ha çox eh ti yac 
du yur lar. XIX əsr in gi lis şairi Ar nold 
Met yu nun gö zəl bir sö zü var: “Mən 
ki mə bən zə mək is tər dim de yə so ruş-
sa nız, ca vab ve rər dim ki, mə də niy yət 
xa dim lə ri nə. Çün ki on lar yer üzün də 
mə lək lər ki mi hə qi qə tin və bə ra bər li-
yin car çı la rı dır”. Sə nət adı mı nın hə-
ya tı rə qəm lər lə öl çül mür. On lar bir 
ömür də bir ne çə ömür ya şa yır lar.

Ya zı çı gö zəl bir əsər ər sə yə gə tir mək 
üçün ay lar la, bə zən il lər lə ya zı ma sa-
sı ar xa sın da əy lə şir, bə zən is te dad lı 
bir tab lo nun ya ran ma sı üçün rəs sam 
ay lar la kə ta nın, mol ber tin qar şı sın da 
da ya nır və is tə di yi nə ça tır. Akt yor işi 
da ha fərq li dir. Bə zən sə hər məşq də 
çağ daş hə ya tı mız dan bəhs edən əsər-
də müasir qəh rə ma nı ya ra dır, gü nor-
ta dubl yaj da, ya xud ra dioda sə nə tin 
di gər nö vüy lə məş ğul olub, ye ni bir 
qəh rə ma nı səs lən di rir, ax şam isə or-
ta əsr lər də ya şa mış in sa nın pa fo su nu, 
ru hu nu səh nə yə gə ti rir... Bu na gö rə 
mən sə nət adam la rın dan heç vaxt in-
ci mi rəm. Bi li rəm ki, on la rın qay ğı sı na 
qal maq la zım dır. 

– Teatr la rı mı zın mul ti kul tu ral 
də yər lər sis te min də ki ye ri nə də 
to xun maq is tər dik...

– Azər bay can çox na dir öl kə lər-
dən dir ki, bu ra da bü tün mə də niy-
yət lə rə yer var. Bir az əv vəl mən 9 
mil yon ya rım lıq öl kə də fəaliy yət 
gös tə rən teatr la rın sa yı nı qeyd et-
dim. Azər bay can di lin dən baş-
qa Ba kı da rus di lin də də teatr lar 
fəaliy yət gös tə rir. Rus Dram Teat-
rın dan baş qa Kuk la, Mu si qi li, Ope-
ra və Ba let teatr la rın da da rus ca 
ta ma şa lar nü ma yiş olu nur. Döv lət 
sta tus lu və büd cə dən ma liy yə lə şən 
ləz gi və gür cü di lin də teatr lar var. 
1988-ci il ha di sə lə ri nə qə dər Azər-
bay can da er mə ni di lin də də teatr 
olub. Xan kən di Döv lət Dram Teat rı 
döv lə tin ma liy yə si he sa bı na ya şa-
yıb. Dün ya nın han sı öl kə sin də qey-
ri dil lər də teatr lar var?! Var, am ma 
bi ri, iki si. Bu, bi zim to le rant lı ğı mız-
dan, mul ti kul tu ral də yər lə rə ver di-
yi miz əsas lı qiy mət dən irə li gə lir. 

– Azər bay can da ki no sə nə ti nin 
in ki şa fı və dubl yaj la rın sə viy yə-
si haq da nə de yə bi lər si niz? 
– “Azər bay can ki no su nun 2008-

2018-ci il lər üz rə in ki şa fı na dair 
Döv lət Proq ra mı”nda ki no nun in-
ki şaf pers pek tiv lə ri ilə ya na şı, Azər-
bay can di li nin qo run ma sı, di li miz-
də dubl yaj və tər cü mə fi lm lə ri nin 
mo no səs dən mul ti səs lə rə çev ril-
mə si, ədə bi dil nor ma la rı na riayət 
edil mə si mə sə lə lə ri də öz ək si ni ta-
pıb. Mə də niy yət və Tu rizm Na zir-
li yi nin nəz din də ki ne ma toq ra fi  ya 
şö bə si və bu şö bə nin özü nün də bir 
ne çə sek to ru fəaliy yət gös tə rir. 

Fik rim cə, son il lər Azər bay can 
ki no su nun bö yük uğur la rı var. 
Ki no mu zun so ra ğı Ve ne si ya dan, 
Kann dan gə lir. Üç il dir ki, Cə fər 
Cab bar lı adı na “Azər bay can fi lm” 
ki nos tu di ya sı nın ye ni dən qu rul ma-
sı la yi hə si iş lə nir və bu ya xın lar da 
la yi hə üzə rin də iş ye kun la şa caq. 
2015-2016-cı il lər də ki nos tu di ya 
dün ya stan dart la rı sə viy yə sin də 
ye ni dən qu ru la caq. 

Tə bii ki, ki noy la bağ lı həll olun-
ma mış mə sə lə lər çox dur. Ki no 
mə də niy yət və in cə sə nət ol maq la 
ya na şı, həm də sə na ye dir, bö yük 
ma liy yə tə ləb edən biz nes sa hə si-
dir. Ki no nun əsas amil lə rin dən bi-
ri pro kat, onun təb li ği, ya yıl ma sı, 
gös tə ril mə si mə sə lə si dir. Azər bay-
ca nın coğ ra fi  ya sı o qə dər də ge niş 
de yil, çə kil miş fi l min sa tı şın dan 
əl də olu nan gə li rin o fi l mə çə ki lən 
xər ci ödə mək im kan la rı çox məh-
dud dur.

– “Na bat” fi l mi nin uğu ru nu da 
qeyd elə mək olar...
– Nü fuz lu fes ti val lar da iş ti rak 

edən “Na bat” Qa ra bağ möv zu sun-
da çə kil miş ən yax şı fi lm lər dən dir. 
Azər bay can bir müd dət ön cə Ba-
kı da kı Av ro pa fi lm fes ti va lın da da 
“Na bat” fi l miy lə iş ti rak et di. Mən 
fi lm haq da uzun-uza dı da nış maq 
is tə mi rəm, “Na bat”a sa də cə bax-
maq la zım dır. 

Biz hər dən gi ley lə ni rik ki, gənc 
sse na rist lər, dra ma turq lar yox dur. 
Var, sa də cə on la rı səh nə yə gə tir-
mək la zım dır. İl yas Əfən di yev özü 
dra ma tur gi ya ya nəsr dən gə lib və 
50 il dən çox Azər bay can dra ma tur-
gi ya sı nın ağır lı ğı nı öz çi yin lə rin də 
da şı yıb. 

Azər bay can ki no su nun, teat rı-
nın gə lə cə yi nə nik bin lik lə ba xı ram. 
Bu nik bin li yin kö kün də ye ni lə şən 
Azər bay can, Azər bay can xal qı nın 
so sial ri fa hı nın yax şı laş dı rıl ma sı 
is ti qa mə tin də atı lan ad dım lar da-
ya nır. 

Ta hir KA ZIM LI
Ley la ƏLI YE VA

“Aydın yol” qəzetinin müsahibi mədəniyyət və turizm nazirinin 
müavini, Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin 
dosenti, əməktar incəsənət xadimi Ədalət Vəliyevdir “Tamaşanın siqlətini, ruhunu duy-

maq üçün tərcümə çox vacibdir. 
Yəqin ki, bu işdə Tərcümə Mərkəzi-
nin bizə və teatrlarımıza çox böyük 

köməyi dəyə bilər. Biz pyeslərin səhnə, 
oyun variantında tərcüməsini təmin et-
məliyik. Təkcə Olimpiya dövründə yox, 
bu sistem davamlı şəkildə işləyəcək, çünki 
Bakıya həmişə qonaq gəlir.
Bakı şəhərində göz oxşayan 59 teatr tum-
bası quraşdırmışıq. Bu tumbalar gecələr 
işıqlanır, teatrların aylıq repertuarı orada 
yer alır. Onların sayı ümumən res-
publika üzrə 70-dən artıqdır. Yaxın 
gələcəkdə Bakıda bu tumbaların 
sayı 200-ə çatdırılacaq. ”

Kuk la teatr la rı dün ya stan dart la rı 
sə viy yə sin də ye ni dən qu rul du və 
əsas lı tə mir olun du. 40 il dən ar tıq 
bi na sız qa lan Sum qa yıt teat rı hü-
qu qi ün van al dı. Ba kı da kı “Şə-
fəq” ki no teat rı ye ni dən qu ru-
la raq Pan to mim Teat rı nın 
sə rən ca mı na ve ril di. Qaç-
qın düş müş Şu şa Mu si-
qi li Dram teat rı hü qu qi 
ün van la tə min olun du 
- la yi hə-sme ta sə nəd lə ri 
ar tıq ha zır la nıb, teat rın 
yer ləş di yi ki no teatr da 
əsas lı tə mir və ye ni dən-
qur ma iş lə ri baş la na caq. 
Əv vəl lər Döv lət Neft Şir kə-
ti nə məx sus ol muş son də rə cə 
gö zəl bir mə də niy yət sa ra yı isə 
İrə van Döv lət Azər bay can 
Dram Teat rı na ve ril di.

Son il lər Azər bay can teatr la rı 
dün ya nın müx tə lif öl kə lə ri nə 30 
qast rol sə fə ri nə yol la nıb. 25 xa ri ci 
re jis sor, rəs sam, xo reoq raf öl kə mi-
zə də vət olu nub və ta ma şa la ra qu-
ru luş ve rib. 8 re jis so ru muz xa ric də 
qı sa və ya uzun müd dət li təc rü bə 
kurs la rı na qa tı lıb. Azər bay can teat-
rı nın bey nəl xalq aləm də ki nü fu zu 
ye ni lə nir və in ki şaf edir. 

– Mil li teat rı mı zın bey nəl xalq 
aləm də ki nü fu zun dan da nı şı rıq-
sa, öl kə də ke çi ri lən teatr konf-
rans la rı nı, fes ti val və mü za ki rə-
lə ri də unut maq ol maz.
– No yab rın 5-6-da III Ba kı Bey-

nəl xalq Teatr Konf ran sı təş kil 
olun du. 47 öl kə dən 147 nü ma-

yən də, yüz lər lə ta nın mış sə-
nət ada mı pay tax tı mı za gəl-

di. Konf ran sın işin də 
ümu mi lik də 500-

ə ya xın in san 
iş ti rak edir di. 
“Mul ti kul tu-
ral də yər lər 
sis  te min də 
teat rın ye-
ri” möv-
z u  s u n  d a 
ke çi ri lən 

intervü
N 05(05) 21.11.2014

Əda lət Və li yev:

“Sə nət adam la rın dan heç vaxt in ci mi rəm,
bi li rəm ki, on la rın qay ğı sı na qal maq la zım dır”
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Elekt ron ki ta bın ka ğız 
ki ta bı təs lim edə cə yi nə 
inan ma yan la rın sı ğın-
dı ğı ün van lar dan bi ri 

də qa pı sın dan gi rən ki mi köh-
nə ki tab qo xu su ve rən bu ki nist-
lər dir. Şə hə ri miz də ki bu ki nist-
lə rin və ziy yə ti ni öy rən mək dən 
öt rü bir ne çə be lə dü ka na baş 
çək dik. 

23 il dir ki tab sa tı şı ilə məş ğul 
olan Xan Rə su loğ lu nun Sum qa-
yıt da kı dü ka nı ora yo lu dü şən 
ki tab se vər lə rin hə mi şə da ya na-
caq ye ri olub. Bu də fə onun la 
Ba kı da, “Elm lər Aka de mi ya-
sı” met ro su nun ya nın da ye ni cə 
fəaliy yə tə baş la mış “Xa nın xə zi-
nə si” ad lı bu ki nist ma ğa za sın da 
gö rüş dük. Sum qa yıt dan Ba kı ya 
köç mə si nin sə bə bi ni so ruş duq: 
“İn di də Ba kı da ki tab la rı xi las 
elə mə yə gəl dim... Sum qa yıt-
da işi mi dü züb-qoş mu şam, ora 
müəy yən qa zanc gə ti rir. Ba kı da 
isə ki tab lar dan qa zanc gö tür mə-
yi dü şün mü rəm. 

Bi zim gənc lik il lə ri miz də ki tab 
da ha çox oxu nur du. Hər kə sin 
evin də ki tab var dı -  bi rin də az, 
bi rin də çox. İn di ki nə sil sə biz se-
vən ki tab la rı gö zü müz gö rə-gö-
rə zi bil qu tu la rı na atır. Ça lı şı ram 
o ki tab la rın heç ol ma sa yüz də 
bi ri ni xi las edim, on la rı yi yə si nə 
- mü tə xəs sis lə rə çat dı rım”.  

O, bu pe şə yə mehr sal ma sı nın 
sə bə bin dən də söz aç dı: “Uşaq 
vax tı ri ya ziy ya tı da ha çox se vir-
dim. Doq qu zun cu si nif də Cek 
Lon do nun “Mar tin İden” ro ma-
nı nı oxu yan da mən də ya zı çı lı ğa 
hə vəs oyan dı. Be lə cə, ədə biy ya-
tı se və-se və ki tab la ra ya xın laş-
dım”.

Xan Rə su loğ lu bu ki nist li yin 
çə tin sə nət ol du ğu nu, hər ada-
mın bu çə tin li yə tab la ma dı ğı nı 
de yir: “Bu ki nist ac qal mır, an caq 
bö yük gə lir ba rə də də dü şün mə-
mə li dir. Ba kı ki mi me qa po lis də 
üç-dörd pro fes sional bu ki nist 
olar”. 

Mü sa hi bim ka ğız ki tab la rın 
tam sı ra dan çı xa ca ğı na inan-
mır: “Ki tab la rın sa yı aza la bi lər, 
an caq on la rın ye ri ni tam tu ta 
bi lə cək nə yin sə kəşf olu na ca ğı-
nı tə səv vür elə mi rəm. Düz dür, 
in ter net in ki şaf edib, elekt ron 
mətn lər mey da nı tu tur. An caq 
çox adam in ter net də ki mətn lə ri 
də ka ğı za kö çü rüb oxu yur. Hə lə 
kom pü te rin in san sağ lam lı ğı na 
zi ya nı nı he sa ba çək mi rəm. Ka-
ğız dan yax şı sı yox dur”. 

Dü ka nın qar şı sı na qo yul muş 
“pul suz ki tab lar” ya zı sı da diq-
qə ti mi zi çək di. Bu ki tab la rın ni yə 
ha va yı ol du ğuy la ma raq lan dıq. 
Xan Rə su loğ lu hə min ki tab la rın 
“Xa nın xə zi nə si”ndən pay ki mi 
tək lif olun du ğu nu de di: “İs tə-

yən bu cər gə də ki ki tab la rı pul-
suz gö tü rə bi lər. Ki tab se vər lə rə 
baş qa gü zəşt lər də var. Mə sə lən, 
oxu du ğun ki ta bı gə ti rib bu ra da 
ye ni siy lə də yi şə bi lər sən. Bə zi 
dərs lik lər də ha va yı dır”. 

Xe yir bəy Mah mu dov 14 il dir 
köh nə-tə zə ki tab lar sa tır: “İş tap-
maq da çə tin lik çə kir dim, dost-
lar səy yar ki tab sa tı şı ilə məş-
ğul ol ma ğı məs lə hət gör dü lər. 
Ürə yim dən ki tab dü ka nı aç maq 
ke çir, am ma bu na im ka nım çat-
mır. Mən də sa tış elə də yax şı 
de yil. Müş tə ri lər da ha çox xa ri ci 
dil öy rə dən, xəs tə lik lə rin müali-
cə sin dən bəhs edən ki tab lar is tə-
yir lər”.

İs tiq la liy yət kü çə sin də ki bu-
ki nist ma ğa za sı nın sa tı cı la rı bu-
ra da təx mi nən on mi nə ya xın 
ki tab ol du ğu nu de yir lər. Bu na 
bax ma ya raq sa tış dan na ra zı dır-
lar: “Əv vəl lər hər kəs evin də ki 
ki tab xa na sı ilə öyü nür dü. İn di 
bu ənə nə it mək üz rə dir. Adam 
hər il evi ni tə mir elət di rir, an caq 
ge dib bax san, otaq lar da bir də nə 
də ki tab tap ma ya caq san”. 

Sa tı cı nın de di yi nə gö rə, bi ri 
50 qə pik dən, be şi 1 ma nat dan 
da ki tab lar var. Müş tə ri sa yı isə 
ye nə qə naət bəxş de yil: “Gün-
də qırx-əl li nə fər ma ğa za ya baş 
çə kir. On la rın yal nız beş-al tı sı 
ki tab alır. Qa lan la rı ma ğa za ya 
ya yo lüs tü gi rir, ya da ki tab gö-
tü rüb-gö tür mə di yi mi zi so ru şur. 
İn di ki tab dəb də de yil. Düz dür, 
de yər lər, be lə dir sə, on da ni-
yə hə lə də bu ki nist lik lə məş ğul 
olur san? Ca va bım var: ki tab elə 
bir can lı dır ki, ona öy rə şən on-
dan heç cür ara la na bil mir”.

Pay tax tın Əlöv sət Qu li yev kü-
çə sin də ki bu ki nist ma ğa za nın sa-
hi bi Qu lam ki şi də uzun il lər dir 

ki tab sa tır. De di yi nə gö rə, sa tı la sı 
ki tab la rın çox lu ğu nu gö rən dən 
son ra ikin ci ma ğa za aç maq məc-
bu riy yə tin də qa lıb: “Mən ma ğa-
zam da ki tab la ya na şı qə dim əş-
ya lar da sa tı ram. Qə di mi şey lə ri 
da ha çox ki no çə ki liş lə ri üçün 
alır lar. Xəs tə hey van la ra da ba xı-
ram. O bi ri ma ğa zam da aya ğı qı-
rıq bir it var, onu müali cə elət di-
ri rəm. Di ni ki tab la rı sa sat mı ram, 
hə diy yə ve ri rəm”.

Sə məd Vur ğu nun şeir lə ri ni se-
vən Qu lam ki şi nin bir gö zü oxu-
ma ğın ba dı na ge dib: “Bu ki tab-
la rı alıb ma ğa za ya yığ ma sam, 
ha mı sı nı zi bil li yə ata caq lar. Zi-
bil lik dən o qə dər ki sə-ki sə ki tab 
çı xar dı ğım olub!.. Özüm uşaq-
lıq dan ki tab oxu ya nam. Gö zü-
mün bi ri oxu maq dan kor olub. 
Vaxt var dı biz bu ra da kı ki tab lar-
dan öt rü saat lar la növ bə yə du-
rur duq. İn di pul suz da ver sən, 
gö tür mür lər”.

Uzun il lər Nə ri ma nov par kı 
hən də və rin də səy yar ki tab sa tı şı 
ilə məş ğul olan Xa qa ni Ay xan la 
park da gə zə-gə zə söh bət lə şi rik. 
Bu ra da onu, de mək olar, ha mı 
ta nı yır. Yol dan ötən lər ayaq sax-
la yıb onun la sa lam la şır lar. 

De di yi nə gö rə, on il dən çox-
dur ki tab do lu çan ta da şı yır. Bə-
zi müş tə ri lər yal nız on dan ki tab 
alır lar: “Gö zü mü açan dan evi-
miz də ki tab gör mü şəm. Biz də 
ki tab hə mi şə əziz tu tu lub. İn di ki 
Neft Aka de mi ya sı nı bi tir mi şəm. 
Bir müd dət za vod da iş lə dim. İx-
ti sa ra dü şən dən son ra ki tab sat-
ma ğa baş la dım”. 

Xa qa ni Ay xan si qa ret, pal-pal-
tar sa tı şın dan da ha çox qa zanc 
çıx dı ğı nı yax şı bi lir: “On la rın gə li-
ri çox ol sa da, qa zanc mə nim üçün 
bi rin ci də rə cə li mə sə lə de yil”. 

İşi ni sev mə si nə bax ma ya raq 
Xa qa ni Ay xan al ver dən na ra zı-
dır: “Köh nə ki tab lar elə bil ev də 
qal mış qız uşa ğı dır, gə rək ona 
el çi dü şə lər. Elə tə zə ki tab la rın 
da gə rək alı cı sı ola. Mən həm 
tə zə, həm də köh nə ki tab la rı sa-
tı ram. Alı cı lar da ha çox fəl sə fi , 
psi xo lo ji, de tek tiv əsər lər is tə-
yir lər. Özüm sə cid di ədə biy yat 
oxu yu ram”. 

O, ka ğız ki ta bın pers pek ti vin-
dən na ra hat de yil, eşit di yi bir 
əh va la tı fi k ri nə söy kək gə ti rir: 
“Bir dos tum da nı şır dı ki, Al ma-
ni ya da olan da gör düm in san lar 
növ bə yə du rub lar. Fi kir ləş dim, 
yə qin ma ğa za ya ye ni ge yim-ke-
cim gə lib. Ma raq la nan da bil dim 
ki, məş hur al man ya zı çı sı nın ki-
ta bı sa tı lır”.

Xa qa ni Ay xan özü də ya zır, 
şeir lə ri mət buat da çap olu nub. 
Bir çox ta nın mış ya zı çı-şair lə 
dost lu ğu var. Dost la rı həm də 
onun müş tə ri lə ri dir...

Röv şən DAN YE Rİ

Köhnə kitabların 
sığınacaq yeri
Bukinistlər üçün qazanc ən vacib məsələ deyil



Mə lum hə qi qət ba rə də
Frid rix Bo denş ted tin (1819-

1892) öz və tə nin də al man ədə-
biy ya tı nı mə nim sə mə si, 1840-cı 
il də Mosk va ya ge dib kn yaz Mi-
xail Qo lit sı nın oğ lu na al man di li 
təd ris elə mə si, özü nün sə slav-
yan dil lə ri ni və slav yan xalq la-
rı ədə biy ya tı nı öy rən mə si, üç il 
son ra Tifl  is də Mir zə Şə fi  Va zeh-
lə gö rüş  mə si, şairin ya rat dı ğı 
“Di va ni-hik mət” məc li si nin iş ti-
rak çı sı ol ma sı, on dan Şərq dil lə-
ri üz rə dərs al ma sı, 1845-ci il də 
və tə ni nə qa yı dan da müəl li mi nin 
dəf tər lə ri ni özüy lə apar ma sı ba-
rə də ye tə rin cə mə lu mat tap maq 
müm kün dür. O, bir çox şeir lə ri 
(bun la rın ara sın da Ab bas qu lu ağa 
Ba kı xa no vun poezi ya sın dan nü-
mu nə lər də var dı) fars di lin dən 
al man ca ya çe vi rib, 1850-ci il də 
“Şərq də min bir gün” ki ta bı nı nəşr 
et di rən də müəl lifl  ə ri də qiq gös tə-
rir, hətt  a hə min əsər lə ri han sı şə-
rait də, nə za man qey də al dı ğı nı 
da ət rafl  ı təs vir elə yir di. 

O da fakt dır ki, Bo denş tedt Tif-
lis də olan da yer li əha li nin folk-
lo ru na da bö yük ma raq gös tə rir, 
eşit dik lə ri ni ka ğı za kö çü rür dü. 
Və tə nə qa yı dan da onun port fe lin-
də  er mə ni folk lo run dan bir nü mu-
nə ol ma dı ğı nı bi lən er mə ni alim 
və ya zı çı la rı bərk dil xor olur lar. 
Çı xış yo lu nu Bo denş ted ti qa baq-
la maq da gö rən Xa ça tur Abov yan 
məş hur Azər bay can das ta nı “Əs li 
və Kə rəm”i tə ci li er mə ni di li nə tər-
cü mə elə yir (şeir lə ri çe vi rə bil mə-
di yin dən üs tün dən keç mə li olur), 
dost laş dı ğı al man səy ya hı Av qust 
fon Qaks hauze nin boy nu na qo yur 
ki, əsə ri al man ca ya çe vi rib er mə ni 
xalq das ta nı ki mi çap et dir sin...  

O vax ta can da ədə bi fəaliy yət-
lə, tər cü məy lə məş ğul olan, an caq 
“Şərq də min bir gün” ki ta bı nın bö-
yük uğu run dan son ra məş hur la şan 
Bo denş tedt na şi ri nin tək li fi  ilə ki ta bı 
tək rar çap et di rir. Onun ye ni ki ta bı - 
“Mir zə Şə fi  nin nəğ mə lə ri” müəl li fi  
də,  tər cü mə çi ni də qı sa müd dət də 
bü tün Av ro pa ya ta nı dır. 

“Nəğ mə lər” tez lik lə  fran sız, in-
gi lis, İs veç, hol land, Da ni mar ka, 
is pan, por tu qal, rus, çex, ma car, 
ivrit dil lə rin də, bir ne çə si hətt  a qə-
dim ivrit di lin də nəşr olu nur. 

Ki tab tək cə Al ma ni ya da 1922-ci 
ilə qə dər 169 də fə işıq üzü gö rür. 
Bo denş ted tin və tə nin də ki ta bın 
uğu ru elə bö yü yür ki, bə zən onu 
il də bir ne çə də fə nəşr elə mə-
li olur lar. Mə sə lən, 1868-ci il də 
“Nəğ mə lər” 6 də fə, 1876-cı il də isə 
12 də fə çap edil miş di. 

Bo denş ted tin tər cü mə lə ri Av ro-
pa nı elə hey ran qoy muş du ki, ad lı-
san lı bəs tə kar lar bir-bi ri nin ar dın ca 
Mir zə Şə fi  nin nəğ mə lə ri nə mu si qi 
bəs tə lə yir di lər. F.List, Q.Me yer ber, 
E.Qriq, K.Le vi, İ.Brams, Kr.Ma ri ner, 
L.Spor, A.Ru binş teyn ki mi bəs tə-
kar la rın şairin söz lə ri nə yaz dıq la rı 
ro mans və mah nı lar qi tə nin ən möh-
tə şəm sa lon la rın da ifa olu nur du. 

Ar tur Ru binş teyn 1870-ci il də 
Vey mar da ya şa yan da Mir zə Şə fi -
nin bir nəğ mə si nə po pul yar lı ğı nı 
bu gün də itir mə yən məş hur “Fars 
nəğ mə si” ro man sı nı bəs tə lə miş,  
ro mans da hi rus mü ğən ni si Fyo-
dor Şal ya pi nin ifa sın da az qa la 
bü tün dün ya nı do laş mış dı. 

Bo denş tedt sə ya hət na mə sin-
də tər cü mə lə ri türk di lin dən (yə ni, 
Azər bay can türk cə sin dən) çe vir di-
yi ni açıq-ay dın gös tər sə də, son ra lar 
Mir zə Şə fi  nin ir si nə da ha bö yük ma-
raq gös tə rən Ru binş teyn 12 ro mans-
dan iba rət məş hur mu si qi sil si lə si ni 
o dövr də ki yan lış tə səv vür üzün dən 
“Fars nəğ mə lə ri” ad lan dır mış dı. 

Da ha bir fakt bu dur ki, iki bəs-
tə kar - Emil Pol Korx və Luiz 
Rot bir lik də “Mir zə Şə fi  nin nəğ-
mə lə ri” ad lı ope rett  a yaz mış dı. 
Ope rett  a 1881-ci il no yab rın 5-də  
Al ma ni ya nın Frid rix Vil helm 
teat rın da səh nə yə qo yul muş du.

Mir zə Şə fi  nin poetik nü mu nə lə ri ni 
Ru si ya da oxu cu la ra ilk də fə in qi lab-
çı-de mok rat M.Mi xay lov çat dır mış, 
1862-ci il də şairin Ha fi  zə yə həsr elə-

di yi “Tul la gəl çad ra nı... gö rün sün 
üzün” mis ra sıy la baş la yan 

şeiri ni Bo denş ted-
tin tər cü mə sin-

dən rus di li nə 
çe vi rib Ber-
lin də çap et-
dir miş di. 

Son ra lar 
Mir zə Şə fi  nin 

şeir lə ri ni N.Ey-
fert, V.Mar kov, M.Ra-

mi şev, S.Nad son, A.Mi-
xay lov, İ.Pro dan, 
N.Qreb nev də tər cü-
mə elə di. Onun bə-
dii ir si nə da ha cid di 
diq qət gös tə rən şair-
tər cü mə çi Ey fert isə 
“gən cə li müd rik”in 
şeir lə ri nin tər cü mə-
si üzə rin də üç il iş-
lə miş, 1880-ci il də 
Mosk va da “Mir zə 
Şə fi  nin nəğ mə lə ri” 
ad lı ki tab bu rax dır-
mış dı... 

İn di də müəm ma ba rə də
Frid rix Bo denş tedt na şi ri nin 

təh ri kiy lə “Mir zə Şə fi  nəğ mə lə-
ri”nin müəl lifl  i yi id diası na dü şən-
də ar tıq şöh rə tin zir və sin dəy di, 
Mir zə Şə fi  isə bun dan 23 il əv vəl 
– 1852-ci il də Tifl  is də yox sul luq 
və tən ha lıq için də dün ya dan köç-
müş dü. Hə qi qə tin ye ga nə mən bə-
yi it miş di. 

Bo denş tedt Qaf qaz dan qa yı-
dan dan son ra Mün hen Uni ver-
si te tin də slav yan dil lə ri üz rə 
pro fes sor, Mann heym də teatr di-
rek to ru, Ber lin də qə zet na şi ri ol-
du ğu il lər də Alek sandr Puş ki nin, 
Mi xail Ler mon to vun, Afa na si Fe-
tin, Alek sey Kolt so vun şeir lə ri ni 
al man ca ya çe vir miş, 1852-ci il də 
Ler mon to vun iki cild li yi ni, 1854-
1855-ci il lər də Puş ki nin üç cild li yi-
ni  nəşr et dir miş, rus xalq mah nı-
la rı nı, son ra lar sa İvan Tur ge ne vin 
po vest lə ri ni al man dil li oxu cu la ra 
çat dır mış dı. Üs tə lik, bə dii sə viy-
yə si o qə dər yük sək sa yıl ma sa da, 
“Ləz gi qı zı Ada” (1853) poema sı-
nı, “Dmit ri” (1856) və “İm pe ra tor 
Pa vel” (1876) fa ciələ ri ni, “Qaf qaz 
xalq la rı nın azad lıq mü ba ri zə si” 
ad lı ki ta bı nı qə lə mə al mış, “Al-
man in cə sə nə ti və poezi ya sı” al-
bo mu nu tər tib elə miş, da ha son ra 
Vil yam Şeks pi rin əsər lə ri ni al man 
di li nə çe vir miş di. 

Təd qi qat çı la rın yaz dı ğı na gö rə, 
Bo denş ted tin müəl lifl  ik id diası-
nın sə bə bi nəğ mə lə rin ori ji nal la-
rı nı gös tər mək üçün ona edi lən 
say sız-he sab sız xa hiş lər ol muş, 
o da pro loq, əla və lər və izah lar-
la üzə çı xar dı ğı ki tab da in di yə 
qə dər Mir zə Şə fi  dən tər cü mə lər 

ki mi ve ri lən nəğ mə lə rin öz qə lə-
min dən çıx dı ğı nı elan elə miş di. 
Gu ya şərq li ob ra zı na o qə dər ya-
xın la şıb ki, öz şeir lə ri ni be lə Mir-
zə Şə fi  adıy la im za la maq qə ra rı na 
gə lib. Onun is teh zay la “han no-
ver li türk, ya xud gən cə li al man” 
ad lan dı rıl ma sı nın sə bə bi də bu 
idi. 

Hə qi qət dən xə bər siz ədə biy-
yat şü nas lar Bo denş ted tin ver si ya-
sı na qeyd-şərt siz inan dı lar. Be lə-
lik lə, dün ya nın bö yük ədə biy yat 
müəm ma la rın dan bi ri ya ran dı.

Za qaf qa zi ya müf ti si Mol la Hü-
seyn Əfən di Qa yı bo vun Mir zə 
Şə fi  Va ze hin şeir lə ri ni top la yıb 
dörd cild lik “Azər bay can poezi ya 
an to lo gi ya sı” ki ta bın da çap et dir-
mə si də mə sə lə yə ay dın lıq gə tir-
mə di. 

1889-cu il də Bo denş ted tin ana-
dan ol ma sı nın 70 il lik yu bi le yi 
qeyd edi lən də Leyp siq də lit va lı 
ədə biy yat şü nas, po liq lot Yur gis 
Yu lius Zauer vey na sın Azər bay-
can, rus, fars, sansk rit, Çin, fran-
sız, in gi lis, ital yan, la tın, pol yak, 
qə dim al man, Da ni mar ka, yu nan, 
ru mın, ma car, ərəb, lit va, İs veç 
və baş qa dil lər də yaz dı ğı təb rik-
lər dən iba rət olan “Mir zə Şə fi  nin 
Şərq-Qərb di va nı” ki ta bın da sa 
ilk şeir Azər bay can türk cə sin də 
ya zıl mış, Bo denş ted tin müəl li mi 
olan Mir zə Şə fi  nin tə rən nü mü nə 
həsr olun muş du.

Bu sir rə ay dın lıq gə tir mək cəhd-
lə ri son yüz il də də Mir zə Şə fi  Va-
zeh araş dı rı cı la rı nı daim məş ğul 
edib. Tə sa dü fi  de yil ki, fran-
sız ədə biy yat şü na sı 
F.Mak ler 1912-ci il də 
dos tu Qab riel Sun-
duk ya na mək tu bun-
da ya zır dı: “...1840-
50-ci il lər də 
Tifl  is də Mir zə 
Şə fi  ad lı bir 
şair hə qi qə-
tən olub-
mu? Əgər 
o l u b  s a , 

Siz şəx sən onu ta nı yır sı nız mı? Ya-
xud onun ba rə sin də eşit mi si niz-
mi? Bu ra da onun haq qın da çox 
az mə lu mat var. On dan bəhs edən 
müəl lifl  ər dən bə zi lə ri de yir lər, 
Bo denş tedt Mir zə Şə fi  nin şeir lə ri-
ni tər cü mə edib. Bə zi lə ri də bil di-
rir lər ki, hə min şeir lə rin ha mı sı nı 
Bo denş tedt özü ya zıb, Mir zə Şə fi  
adı isə ta ma mi lə uy dur ma dır...”

Q.Sun duk yan yar dım üçün  Fi-
ru din bəy Kö çər li yə mək tub la 
mü ra ciət elə yir. Kö çər li “Tifl  iss ki 
lis tok” qə ze ti nin 1912-ci il də çıx-
mış 29 mart ta rix li 72-ci sa yın da 
“Re dak si ya ya mək tub” rub ri ka sı 
al tın da bu ba rə də mə lu mat ve rib: 
“Mar tın 10-da mər hum Q.Sun-
duk yan dan aşa ğı da kı məz mun da 
mək tub al dım: “...Əziy yət ol sa da 
mə nə bil di rin gö rüm, Si zə Mir zə 
Şə fi  ad lı şair mə lum dur mu? Onun 
çap olun muş şeir lər ki ta bı var mı? 
Əgər var sa, hə min ki ta bı ha ra dan 
əl də et mək olar? Bu mə lu ma tı pa-
ris li pro fes sor bil mək is tə yir...”

Mə lum olur ki, bu xa hiş F.Kö-
çər li ni Mir zə Şə fi  ir si ni təd qiq et-
mə yə hə vəs lən di rib, o da dər hal 
fi  lo sof şairin şeir lə ri ni top la ma ğa 
baş la yıb. La kin Sun duk ya nın qə fi l 
ölü mü sir rin çö zül mə si ni ya rım-
çıq qo yub.

Son ra lar Mir zə Şə fi  ir si nin araş-
dı rı cı la rı, o cüm lə dən pro fes sor 
Mi ka yıl Rə fi  li də hə qi qə tə yet mə-
yə çox cəhd gös tə rib...

Öz və siy yə ti nə gö rə Bo denş ted-
tin 1980-ci il də Han no ver də açıl-
mış ar xi vin dən Mir zə Şə fi  Va ze hin 
“Müd rik li yin aça rı” əl yaz ma sı nın 
çıx ma ma sı müəm ma nı da ha da 
qa tı laş dı rıb...

Av ro pa da apa rıl mış bə zi təd qi-
qat lar da o şeir lə rin Mir zə Şə fi  yə 
yox, Ha fi z Şi ra zi yə məx sus ol ma sı 
ba rə də id dialar da or ta ya atı lıb...

Bu yön də bö-
yük fə da kar lıq 
gös tə rən dil çi 

pro fes sor Fəx-
rəd din Vey səl li nin 

Bo denş ted tin və tə-
ni nə ge dib ar xi viy lə 
ya xın dan ta nış ol ma-

sı da mə sə lə yə ay dın-
lıq gə tir mə yib...
...Be lə cə, Mir zə Şə fi  Va-

ze hin ədə bi ir si hə lə də hə qi-
qət lə müəm ma ara sın da dır.

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI
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Mə lum hə qi qət ba rə də

Bu il klas sik Azər bay can şairi və maarif çi si 
Mir zə Şə fi  Va ze hin 220 il li yi dir. Şairin do-
ğul du ğu Gən cə də, öl kə nin bir sı ra ra yon 
və şə hər lə rin də, elə cə də pay taxt Ba kı da 

bu mü na si bət lə ədə bi-bə dii təd bir lər ke çi ri lib, ki-
tab və mə qa lə lər dərc olu nub, ve ri liş lər ha zır la nıb. 
İl bit mə di yin dən yu bi ley təd bir lə ri ni də ba şa çat mış 
say maq ol maz.
An caq bü tün gö rü lən iş lər bir sir ri hə lə də çö zə bil-
mə yib: Mir zə Şə fi  tə lə bə si nə doğ ru dan mı “Müd rik li-
yin aça rı” ad lan dır dı ğı şeir dəf tə ri ni ver miş di?
Mir zə Şə fi y lə al man linq vis ti, şairi və tər cü mə-
çi si Frid rix Mar tin fon Bo denş ted tin 
mü na si bət lə ri ba rə də çox ya zı-
lıb, elə o özü də müəl li miy lə 
gö rüş lə ri, onun nəğ mə lə ri ni 
al man di li nə çe vir mə si haq-
da xa ti rə lə ri ni qə lə mə alıb. 
Şüb hə siz, on la rın gö rü şü 
ta le mə sə lə siy di; Bo denş tedt 
müəl li mi nin qa zan dı ğı şöh rət-
dən özü nə pay um ma say dı, hər iki si-
nin hə yat-ya ra dı cı lı ğı bu qə dər diq-
qət də çək mə yə cək di...

Bir romanın tarixçəsi haqqında 

Mə lum hə qi qət ba rə də
Frid rix Bo denş ted tin (1819-

1892) öz və tə nin də al man ədə-
biy ya tı nı mə nim sə mə si, 1840-cı 
il də Mosk va ya ge dib kn yaz Mi-
xail Qo lit sı nın oğ lu na al man di li 
təd ris elə mə si, özü nün sə slav-
yan dil lə ri ni və slav yan xalq la-
rı ədə biy ya tı nı öy rən mə si, üç il 
son ra Tifl  is də Mir zə Şə fi  Va zeh-
lə gö rüş  mə si, şairin ya rat dı ğı 
“Di va ni-hik mət” məc li si nin iş ti-
rak çı sı ol ma sı, on dan Şərq dil lə-

Da ha bir fakt bu dur ki, iki bəs-
tə kar - Emil Pol Korx və Luiz 
Rot bir lik də “Mir zə Şə fi  nin nəğ-
mə lə ri” ad lı ope rett  a yaz mış dı. 
Ope rett  a 1881-ci il no yab rın 5-də  
Al ma ni ya nın Frid rix Vil helm 
teat rın da səh nə yə qo yul muş du.

Mir zə Şə fi  nin poetik nü mu nə lə ri ni 
Ru si ya da oxu cu la ra ilk də fə in qi lab-
çı-de mok rat M.Mi xay lov çat dır mış, 
1862-ci il də şairin Ha fi  zə yə həsr elə-

di yi “Tul la gəl çad ra nı... gö rün sün 
üzün” mis ra sıy la baş la yan 

şeiri ni Bo denş ted-
tin tər cü mə sin-

dən rus di li nə 
çe vi rib Ber-
lin də çap et-
dir miş di. 

Mir zə Şə fi  nin 
şeir lə ri ni N.Ey-

fert, V.Mar kov, M.Ra-
mi şev, S.Nad son, A.Mi-

xay lov, İ.Pro dan, 
N.Qreb nev də tər cü-
mə elə di. Onun bə-
dii ir si nə da ha cid di 
diq qət gös tə rən şair-
tər cü mə çi Ey fert isə 
“gən cə li müd rik”in 
şeir lə ri nin tər cü mə-
si üzə rin də üç il iş-
lə miş, 1880-ci il də 
Mosk va da “Mir zə 
Şə fi  nin nəğ mə lə ri” 
ad lı ki tab bu rax dır-
mış dı... 

Mə lum hə qi qət ba rə də

u il klas sik Azər bay can şairi və maarif çi si 
Mir zə Şə fi  Va ze hin 220 il li yi dir. Şairin do-
ğul du ğu Gən cə də, öl kə nin bir sı ra ra yon 
və şə hər lə rin də, elə cə də pay taxt Ba kı da 

bu mü na si bət lə ədə bi-bə dii təd bir lər ke çi ri lib, ki-
tab və mə qa lə lər dərc olu nub, ve ri liş lər ha zır la nıb. 
İl bit mə di yin dən yu bi ley təd bir lə ri ni də ba şa çat mış 

An caq bü tün gö rü lən iş lər bir sir ri hə lə də çö zə bil-
mə yib: Mir zə Şə fi  tə lə bə si nə doğ ru dan mı “Müd rik li-
yin aça rı” ad lan dır dı ğı şeir dəf tə ri ni ver miş di?
Mir zə Şə fi y lə al man linq vis ti, şairi və tər cü mə-
çi si Frid rix Mar tin fon Bo denş ted tin 
mü na si bət lə ri ba rə də çox ya zı-
lıb, elə o özü də müəl li miy lə 
gö rüş lə ri, onun nəğ mə lə ri ni 
al man di li nə çe vir mə si haq-
da xa ti rə lə ri ni qə lə mə alıb. 
Şüb hə siz, on la rın gö rü şü 
ta le mə sə lə siy di; Bo denş tedt 
müəl li mi nin qa zan dı ğı şöh rət-
dən özü nə pay um ma say dı, hər iki si-
nin hə yat-ya ra dı cı lı ğı bu qə dər diq-

Us tad və şa gird
Va ze hin dəf tər lə ri və Bo denş ted tin id diala rı

sız ədə biy yat şü na sı 
F.Mak ler 1912-ci il də 
dos tu Qab riel Sun-
duk ya na mək tu bun-
da ya zır dı: “...1840-
50-ci il lər də 
Tifl  is də Mir zə 
Şə fi  ad lı bir 
şair hə qi qə-
tən olub-
mu? Əgər 
o l u b  s a , 

çıx ma ma sı müəm ma nı da ha da 
qa tı laş dı rıb...

Av ro pa da apa rıl mış bə zi təd qi-
qat lar da o şeir lə rin Mir zə Şə fi  yə 
yox, Ha fi z Şi ra zi yə məx sus ol ma sı 
ba rə də id dialar da or ta ya atı lıb...

Bu yön də bö-
yük fə da kar lıq 
gös tə rən dil çi 

pro fes sor Fəx-
rəd din Vey səl li nin 

Bo denş ted tin və tə-
ni nə ge dib ar xi viy lə 
ya xın dan ta nış ol ma-

sı da mə sə lə yə ay dın-
lıq gə tir mə yib...
...Be lə cə, Mir zə Şə fi  Va-

ze hin ədə bi ir si hə lə də hə qi-
qət lə müəm ma ara sın da dır.

N.ƏB DÜL RƏH MAN LI



Ana ma...
Ce rom De vid Se lin cer 1919-cu il 

yan va rın 1-də Nyu York da ana dan 
olub. Lit va yə hu di si olan ata sı So lo-
mon Se lin cer yağ-pen dir is teh sa lı ilə 
məş ğul idi. Ana sı ka to lik Me ri Cil-
lik ailə üzv lü yü nə qə bul olun maq 
üçün adı nı də yi şib, Mər yəm adıy la 
iudaiz mi qə bul elə yib.

Təh sil al dı ğı nü fuz lu kol lec və 
mək təb lə rin ço xun dan qo vu lan Se-
lin cer axır ki, hər bi mək tə bə da  xil 
olur. Bu ra da həm ni zam-in ti zam 
öy rə nir, həm də yaz ma ğa baş la yır. 
Ge cə lər yor ğa nın al tın da fə nər işı-
ğın da fa si lə siz iş lə yir.

Se lin cer nor mal ali təh sil ala bil mə-
yib. 1930-cu il lər də pen dir və kol ba sa 
is teh sa lı nı öy rən mək üçün get di yi Pol-
şa dan, Avst ri ya dan da əli boş qa yı dıb. 
Ata sı fə ra sət siz oğ lu nun yaz maq, bö-
yük ya zı çı ol maq ar zu su nu sə feh lik 
sa yır mış. O, öv la dı nın öz da vam çı sı 
ol ma sı nı is tə sə də, pen dir gənc Se lin-
ce ri qə tiy yən ma raq lan dır maz, bu na 
gö rə də ailə də na ra zı lıq ya ra nar mış. 
Ye ga nə ro ma nı nı həsr elə di yi ana sı isə 
Se lin ce ri so na qə dər dəs tək lə yib.

40-cı il lər də Ce rom Uil Ber ne tin 
qı sa he ka yə kurs la rı na ya zı lır. Ame-
ri ka nın ən ta nın mış ya zı çı la rı nın ilk 
də fə dərc olun du ğu “Sto ri ma qa zin” 
jur na lı nın re dak  to ru olan Ber net Se-
lin ce rə əməl li-baş lı ata lıq elə yir. O, 
Ber ne tin xe yir-duası ilə ilk he ka yə si ni 
qə lə mə alır. Re dak tor “Ye ni yet mə lər” 
he ka yə si nə gö rə Ce ro ma 25 dol lar qo-
no rar da ödə yir.

An caq Se lin ce rin ən bö yük ar zu-
su “Nyu Yor ker”in sə hi fə lə rin də 
gö rün mək idi. Də fə lər lə rədd ca va bı 
al sa da, o, təs lim ol mur du. Nə ha yət, 
1941-ci ilin so nun da ar zu su na çat dı. 
Am ma Hol den Kol fi ld haq da yaz-
dı ğı “Me di son Aven yu da kı yün gül 
eti raz” he ka yə si mü ha ri bə baş la-
nan dan son ra ar xi və atıl dı. 

Çap li nə məğ lu biy yət 
1941-ci il də 22 yaş lı Ce rom fü sun-

kar Uno O’ Ni lə aşiq olur. 16 yaş lı 
Uno No bel mü ka fa tı qa za nan ye ga-
nə ame ri ka lı dra ma turq Yu cin O’-
Ni lin qı zı idi. 17 ya şın dan akt ri sa lıq 
elə mə yə baş la yan Uno isə hə mi şə 
özün dən yaş ca bö yük ki şi lər lə eşq 
ma cə ra sı ya şa yır dı, onu adə tən in tel-
lek tual qo ca lar cəlb edir di...

1941-ci ilin so nun da Ce rom cəb-
hə yə get mək üçün si ya hı ya ya zı lır. 
Tib bi ko mis si ya onu or du ya ya rar sız 
sa yıb sağ lam lıq ka ğı zı ver mə sə də, 
inad kar Se lin cer fi k rin dən dön mür, 
1942-ci ilin ya zın da nə ha yət ar zu su-
na ça tıb, mü ha ri bə yə yol la nır. Bun-
dan son ra cəb hə dən Uno ya yaz dı ğı 
mək tub lar onun ye ga nə əy lən cə si nə 
çev ri lir. An caq xa nım O’ Nil Ka li for-
ni ya ya kö çən dən son ra Se lin ce rin 
mək tub la rı na ca vab gəl mir.

Hə min il lər də Çar li Çap lin ye ni 
fi l mi üçün akt ri sa ax ta rı şı na çı xır. 
Zi ya fət lə rin bi rin də so ba qar şı sın da 
otu ran Uno onun diq qə ti ni çə kir. 
1943-cü il də Uno O’ Nil özün dən 36 
yaş bö yük Çar li Çap lin lə ailə qu rur. 
Bu xə bər Se lin ce rə ağır zər bə vu rur. 
Av ro pa nı fəth et mə yə ha zır la şan 
gənc sev di yi qız dan mək tub la rı na 
ca vab göz lə di yi bir vaxt da qə zet lər-
dən onun Çap li nə ərə get di yi ni öy-
rə nir. Və öm rü bo yu bu na kam sev-
gi nin ka bu su al tın da əzi lir.

Gül lə al tın da al tı fə sil 
Və tən daş mü ha ri bə si Ame ri ka ya 

Mark Tven lə Uolt Uit me ni ver di yi 
ki mi İkin ci Dün ya mü ha ri bə si də 
Se lin ce ri qa zan dır dı. O, cəb hə də 
ağır dö yüş lər lə, in san it ki lə riy lə 
üz ləş mə səy di, çə tin be lə is te dad lı 
ya zı çı ola bi lər di. 

Mü ha ri bə il lə rin də əks-kəş fi y yat çı 
olan ya zı çı xid mə ti və zi fə si ni ye ri nə 
ye ti rən də bə zən ma şı nı yol da sax-
la dıb nə sə ya zır, qeyd lər apa rır dı. 
“Çov dar lıq da uçu rum dan qo ru yan” 
ro ma nı nın ilk al tı fəs li be lə cə yol lar-
da, gül lə sə si al tın da ya zı lıb. 

Mütt  ə fi q qo şun lar Pa ri sə gi rən də 
Se lin cer çox dan pə rəs tiş et di yi He-
min quey lə gö rü şür. He ka yə lə ri nin 
əl yaz ma la rı nı He min queyə oxu-
dan ya zı çı onun rəğ bə ti ni qa za nır.

Yə hu di ilə na sis tin 
sev gi si

Se lin ce rin əv vəl dən mü rək kəb 
olan xa siy yət və dav ra nış la rı 40-cı 
il lər də da ha da qə liz lə şir. Mü ha-
ri bə il lə rin də əsir lər lə iş lə yən, bir 
ne çə kons la ge rin  bo şal dıl ma sın-
da iş ti rak edən ya zı çı ağır psi xo lo ji 
zə də alıb, ay lar la hər bi hos pi tal da 
müali cə olu nur.

Hit ler ha ki miy yə ti nə nif rət bəs-
lə yən Se lin cer bir də fə na sist par-
ti ya sı nın üz vü olan gənc qı zı həbs 
edir. Tez cə də ona aşiq olur. 1945-
1946-cı il lər də Ame ri ka əs gər lə ri nə 
al man qız la rıy la ailə qur maq qa da-
ğan olun du ğun dan Se lin cer hər bi 
tri bu nal qar şı sı na çı xa rı la bi lər di.

An caq ya zı çı Sil vi ya ad lı hə min 
al man qı zı nı özüy lə Ame ri ka ya 
gə ti rir. Gənc ailə bir müd dət So lo-
mon ata nın evin də ya şa yır. Bu qə-
ri bə ev li lik cə mi bir ay çə kir. “Atam 
na sist lə rə nif rət et di yi qə dər Sil vi ya 
da yə hu di lə rə nif rət edir di”, - Se-
lin ce rin qı zı me muar la rın da be lə 
ya zır.

Bu, Se lin ce rin son uğur suz sev gi 
ma cə ra sı de yil di. İkin ci hə yat yol-
da şı Kler Duq las la ya zı çı 1950-ci 
il də ta nış olur. On da Se lin ce rin 31, 
Kle rin isə 16 ya şı var dı. Kler or ta 
mək tə bi bi tir mə miş Ce rom la ailə 

qu rur. Bu ərə fə də ya ra dı cı lı-
ğı nın çi çək lən mə döv rü nü 
ya şa yan Se lin cer saat lar la 
bun ker dən çıx mır, Kle rin 
ha mi lə ol  du ğu nu eşi dən-
də sə əməl li-baş lı qə zəb-
lə nir. Bu cür hə ya ta dö zə 
bil mə yən Kler iki uşa ğıy la 
bir lik də evi tərk edir.

Özü və “qar da şı” 
Mü ha ri bə dən qa yı dan dan son ra 

Se lin cer cə miy yət lə sa va şa çı xan ye-
ni yet mə oğ lan dan yaz ma ğa baş la yır. 
Ata sı nın qə zə bin dən ana sı nın mər-
hə mə ti nə sı ğı nan Hol den elə ya zı çı-
nın özü idi. Ona gö rə də ro man 10 ilə 
yox, 32 ilə ya zıl mış sa yıl ma lı dır, çün-
ki Se lin cer dün ya nı an la dı ğı gün dən 
o ro man ba rə də dü şü nüb... 

Hol den uçu rum dan düş mək də 
olan min lər lə uşa ğı gö rür, o uşaq-
la rı qur tar ma ğa ça lı şır. Uçu ru mun 
adı isə “bö yü mək”dir. 

Bö yük ti raj la çap olu nan əsə rin 
ikin ci küt lə vi nəş ri za ma nı Se lin-
cer ki ta bın üz qa bı ğın da şək li nin 
gö rün mə si ni is tə mir, təq di mat ke-
çir mir, im za gün lə ri nə qa tıl mır. 
Dü şü nür ki, oxu cu ya zı çı nı gö rüb 
ta nı ma sa da olar, onun işi əsə ri oxu-
yub zövq al maq dır.

Pis oxu du ğu üçün mək təb dən 
qo vu lan Hol den haq da ro man ya-
zı çı nın av to bioq ra fi  ya sı dır. Se lin-
cer ki mi qı lın coy nat ma ko man da-
sı nın ka pi ta nı olan Hol den ata sı na 
mü na si bət də ey ni lə ya zı çı nın özü 
ki mi dö züm süz dür.

Hol den Kol fi l din bö yük qar da şı 
D.B. haq da yaz dıq la rı nın Se lin ce-
rə aidiy yə ti yox dur. D.B. ya zı çı dır, 
qı sa he ka yə lər ya zır, Hol li vu da 
kö çə nə qə dər Ko lum bi ya uni ver-
si te tin də təh sil alır. D.B.-nin İkin ci 
Dün ya mü ha ri bə sin də iş ti ra kı, hər-
bi şü caət lə ri ba rə də ro man da ge niş 
ya zı lıb. Bəl kə də bu yol la Se lin cer 
oxu cu la rı çaş dır ma ğa, şüb hə lə ri 
Kol fi ld dən ya yın dır ma ğa ça lı şıb.

Şərq fəl sə fə si nin pə rəs tiş ka rı 
olan ya zı çı üçün bud dist “dal ğın-
lı ğı” məişət qay ğı la rın dan qat-qat 
üs tün dür. Bu na gö rə də tən ha lı-
ğa, in zi va ya çə kil mək fi k ri bü tün 
ro man bo yu Hol de ni tərk et mir. 
Ya na caq dol dur ma mən tə qə sin də 
iş lə mək üçün Qər bə yol la nan Kol-
fi ld ki mi Se lin cer də in san lar dan 
uzaq la şıb, me şə də çox dan ar zu la-
dı ğı dax ma sı na sı ğı nır. 

Bun dan son ra ya zı çı onun ar-
dın ca min lər lə ki lo metr yol yo-
ran oxu cu lar la da gö rüş mək dən 
ya yı nır... 

Se lin ce ri oxu yan qa til lər
Se lin cer Hol den Kol fil di öz 

dep  res si ya sı ilə yük lə miş di. Bu, 
bir növ qa ra ma gi ya idi. Hiss lər 
ke çi ci dir, əsər isə qa lır və bir gün 
kim sə bu dep res si ya ya yo lu xur. 
Ki tab da “öl dür mək” sö zü tez-tez 
iş lə di  lir, də li sö zü nə isə düz 30 
də fə rast gə li nir. 

“Es quire” jur na lı na mü sa hi bə-
sin də özü nü “də li” ad lan dır mış Con 
Len no nu 1980-ci il de kab rın 8-də 
Man hett  en də ki evi nin qar şı sın da 
gül lə lə yən Mark Çep man qaç ma-
yıb, əlin də ki fə nə rin işı ğın da “Çov-
dar lıq da uçu rum dan qo ru yan”ı 
oxu ma ğa baş la mış dı. Bu ro man la 
ya şa dı ğı nı de yən Mar ka məh kə mə 
ömür lük həbs cə za sı ve rən də, hətt  a 
hökm oxu nan da be lə Çep man ki ta-
bı əlin dən ye rə qoy ma mış dı.

Ame ri ka nın 40-cı pre zi den ti Ro-
nald Rey qa nı öl dür mək is tə yən 
gənc vun der kind Con Hink li hə lə 
də psi xi xəs tə xa na da müali cə alır. 
“Əgər si zə mo tiv la zım dır sa, mo-
ti vim “Çov dar lıq da uçu rum dan 
qo ru yan” ro ma nı dır”, - po li sə ifa -
də sin də Hink li be lə de miş di.

1980-ci il lər də 21 yaş lı akt ri sa Re-
bek ka Şe fer üç il onu iz lə yən fa na tı 
Ro bert Bar do nun qur ba nı ol du. Akt-
ri sa dan müs bət ca vab ala bil mə yən 
Bar do Re bek ka nı evi nin qar şı sın da 
gül lə lə miş di. Qa ti lin evin də ax ta rış 
apa rı lan za man “Çov dar lıq da uçu-
rum dan qo ru  yan” ro ma nı nın bir ne-
çə nüs xə si ta pıl mış dı.

Gənc qız la rın qo ca aşi qi
...18 yaş lı Coys Mey nard hə ya-

tı nı də yi şən bir ya zı ya zır. Mə qa lə 
“Nyu York Tayms”da çap olu nur, 
gənc qı zın fo to su jur na lın üz qa bı-
ğı nı bə zə yir. Vur-tut üç gün son ra 
Coy sun ya taq xa na da kı ota ğı nın 
qa pı sın da mək tub əlin dən tər pən-
mək ol mur du. Mək tub lar dan bi ri 
onu doğ ru dan da hey rət lən di rir: 
“Əziz xa nım Mey nard, əmi nəm 
ki, in di mək tub la do lu ota ğı nız da 
otu rub nə edə cə yi ni zi dü şü nür-
sü nüz. Mən er kən po pul yar lı ğın, 
ta nın ma ğın nə qə dər təh lü kə li ol-
du ğu nu yax şı bi li rəm. İn san lar siz-
dən is ti fa də et mə yə ça lı şa caq lar, 
eh ti yat lı olun... İm za: Ce rom De vid 
Se lin cer”.

Se lin cer gənc qı za sil si lə mək tub-
lar ya zır və gö rüş qa çıl maz olur. 
Ya zı çı nın Nyu-Hemp şir də ki evi nə 
gə lən də Coys Se lin ce rin sa kit hə-
ya tın da ye ga nə qa dın ol du ğu nu 
dü şü nür dü. İl lər son ra öz hə ya tı nı 
qu ran və üçün cü də fə uşa ğa qa lan 
Mey nard Nyu-York da kı zi ya fət lə-
rin bi rin də Se lin ce rin sev gi mək-
tub la rı yaz dı ğı baş qa bir qız la ta nış 
olur. Ya zı çı nın ye ni yet mə xa nım la-
ra ma ra ğı nı öy rə nən Coys on dan 
al dı ğı on dörd mək tu bu sa tı şa çı -
xa rır, onun la ya şa dı ğı il lər haq da 
“Dün ya da kı ev” ad lı qal ma qal lı 
ki tab qə lə mə alır.

Hə mi şə gənc xa nım la ra aşiq 
olan Se lin ce rin so nun cu ar va dı isə 
özün dən 50 yaş ki çik idi... 

Ley la ƏLI YE VA

16 N 05(05) 21.11.2014

Ana ma...

  “...Təqribən iki günə uzaq Qərbə çata 
bilərəm. Oralar həm gözəldir, həm də 
günəşi boldur. Orada məni tanıyan-zad 
da olmayacaq. Özümə bir iş də tapsam, 
hər şey yoluna düşəcək. Yanacaqdoldur-
ma məntəqələrinin birində asanca işə 
düzəlib, onun-bunun maşınına benzin, yağ 
dolduraram. Nə iş olur olsun, mənim üçün 
elə bir fərqi yoxdur, təki nə məni tanısın-
lar, nə də mən onları tanıyım. Özümü lal-
karlığa da vura bilərəm. Bununla da hər cür 
sarsaq, mənasız söz-söhbətdən canım qur-
tarar. Qazandığım pula da özümə daxma 
tikdirib, ömrümün axırına kimi o dax-
mada yaşayaram”.
1951-ci ildə bu sözləri 
“Çovdarlıqda uçurum-
dan qoruyan” romanında 
yazan Selincer 14 il sonra 
eynilə qəhrəmanı Holden 
Kolfi ld kimi Qərbə çatır, 
Korniş şəhərciyindəki 
dağlara sığınır, özünü 
lal-karlığa vurur, nə mü-
sahibə verir, nə şəkil çək-
dirir, nə də əsər çap elət-
dirir.
Yaratdığı qəhrəmanları 
Allahdan da çox sevən 
Selincer əslində Holden 
Kolfi ld qədər təzadlı, bir 
o qədər də sadə qəhrəman 
idi.

qu rur. Bu ərə fə də ya ra dı cı lı-
ğı nın çi çək lən mə döv rü nü 
ya şa yan Se lin cer saat lar la 
bun ker dən çıx mır, Kle rin 
ha mi lə ol  du ğu nu eşi dən-
də sə əməl li-baş lı qə zəb-
lə nir. Bu cür hə ya ta dö zə 
bil mə yən Kler iki uşa ğıy la 
bir lik də evi tərk edir.

“...Təqribən iki günə uzaq Qərbə çata 
bilərəm. Oralar həm gözəldir, həm də 
günəşi boldur. Orada məni tanıyan-zad 
da olmayacaq. Özümə bir iş də tapsam, 
günəşi boldur. Orada məni tanıyan-zad 
da olmayacaq. Özümə bir iş də tapsam, 
günəşi boldur. Orada məni tanıyan-zad 

hər şey yoluna düşəcək. Yanacaqdoldur-
ma məntəqələrinin birində asanca işə 
düzəlib, onun-bunun maşınına benzin, yağ 
dolduraram. Nə iş olur olsun, mənim üçün 
elə bir fərqi yoxdur, təki nə məni tanısın-
lar, nə də mən onları tanıyım. Özümü lal-
elə bir fərqi yoxdur, təki nə məni tanısın-
lar, nə də mən onları tanıyım. Özümü lal-
elə bir fərqi yoxdur, təki nə məni tanısın-

karlığa da vura bilərəm. Bununla da hər cür 
sarsaq, mənasız söz-söhbətdən canım qur-
tarar. Qazandığım pula da özümə daxma 
tikdirib, ömrümün axırına kimi o dax-

ömür lük həbs cə za sı ve rən də, hətt  a 
hökm oxu nan da be lə Çep man ki ta-
bı əlin dən ye rə qoy ma mış dı.

nald Rey qa nı öl dür mək is tə yən 
gənc vun der kind Con Hink li hə lə 
də psi xi xəs tə xa na da müali cə alır. 
“Əgər si zə mo tiv la zım dır sa, mo-
ti vim “Çov dar lıq da uçu rum dan 
qo ru yan” ro ma nı dır”, - po li sə ifa -
də sin də Hink li be lə de miş di.

bek ka Şe fer üç il onu iz lə yən fa na tı 
Ro bert Bar do nun qur ba nı ol du. Akt-
ri sa dan müs bət ca vab ala bil mə yən 
Bar do Re bek ka nı evi nin qar şı sın da 
gül lə lə miş di. Qa ti lin evin də ax ta rış 
apa rı lan za man “Çov dar lıq da uçu-
rum dan qo ru  yan” ro ma nı nın bir ne-
çə nüs xə si ta pıl mış dı.

uçurumdan qorunan 
SELİNCER
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Mahmud TEYMUR
  Mah mud Tey mur 

(1894 – 1973) Mi si rin 
gör kəm li ya zı çı-dra ma-
tur qu və ədə biy yat şü na-
sı dır. Qa hi rə də ki Ərəb 
Di li Aka de mi ya sı nın hə-
qi qi üz vü olub. Mi sir də 
no vel la jan rı nın əsa sı nı 
qo yan lar dan bi ri dir. 

İ
mad bə yin fer ma sı nın ya xı-
nın da ka sıb yun ça dır da Sü-
ley man Veyd ad lı bir ki şi ar-
vad-uşa ğı ilə bir gə sa kit hə yat 

sü rür dü. Bə də vi ərəb lər dən olan 
ailə do la nı şı ğı nı qo yun sü rü sü 
sax la maq la çı xa rır dı. Ara da tə-
zə ot laq ax ta ra-ax ta ra bir yer dən 
baş qa ye rə kö çür dü lər. Adam lar 
həm hör mət əla mə ti ki mi, həm 
də on dan bir az çə kin dik lə ri nə 
gö rə Sü ley ma na “dədə ərəb” lə-
qə bi ver miş di lər. 

Ona qar şı eh ti yat lı mü na si bət-
də nə həng cüs sə si, en li kü rə yi də 
az rol oy na mır dı. Üzü nün də ri si 
qup qu ru idi, elə bil dar tıl mış dı. 
İri ağ şa lı na bü rü nüb ge dən də 
kə nar dan ba xa na elə gə lir di, di şi 
də və lən gər vu rur. Ağ zı na tən bə-
ki çu bu ğu alıb han sı sa mah nı nı 
züm zü mə elə yən də de yər din bəs 
ya nın da ca na var ula yır. Özün-
dən tez çı xır dı. Hirs lə nən də vəh şi 
öküz ki mi qı zır, göz lə ri qıp qır mı zı 
qı za rır dı. Bu na bax ma ya raq üzü-
yo la adam idi. Onun la xoş dav-
ra nan da qu zu ya dö nür, üzün dən 
sə mi miy yət, meh ri ban lıq ya ğır dı.

Al tı öv lad ata sı olan Sü ley man 
Veyd uşaq la rı na can dan bağ lıy-
dı. Ba la la rı nı ge cə-gün düz şər dən 
si pər tək qo ru yur du, on la rı elə bil 
ana ki mi ağu şu na al mış dı. Zə həb  
ad lı iti ni də uşaq la rı qə dər se vər di. 
İti hə lə sü də mər kü çük kən yol dan 
ya rım can və ziy yət də tap mış dı. 
Ona sı ğı na caq ver miş di, bö yü yə nə 
qə dər qay ğı sı na qal mış dı. 

Gün gəl di, kə nar dan ba xan-
da ada mı va hi mə yə sa lan qa-
ra qıl lı Zə həb həm ailə nin, həm 
də sü rü nün ke şik çi si nə çev ril di. 
Xa siy yət cə də elə yi yə si nə ox-
şa yır dı. Sərt lik tə ləb olu nan da 
sərt olur, hə lim lik la zım gə lən də 
quy ru ğu nu bu la yır dı...

...Fer ma sa hi bi İmad bəy ar va-
dı, bir də tək oğ lu Ha mid lə kənd 
adam la rı nın “qəsr” ad lan dır-
dı ğı qə dim ev də ya şa yır dı. On 
yaş lı Ha mid ər kö yün uşaq idi, 
va li deyn lə ri onu iba də tə bən zər 
mə həb bət lə se vir di lər. Gün lə ri ni 
qul luq çu Məb ruk la bir yer də ya 
quş ov la yıb ba lıq tut maq la, ya 
da ka nal qı ra ğın da kı tə pə lə rin 
üs tün də it daş la maq la ke çi rir di.

Ha mid daim itə sa taş dı ğı na 
gö rə Zə həb lə düş mən ki miy di. 
Oğ lan itə, it də oğ la na də rin əda-

vət bəs lə yir di. Ha mi din gə li şi ni 
uzaq dan hiss edən ki mi it qu-
laq la rı nı şək lə yir, ha va nı im si-
lə mə yə baş la yır dı. Uşaq ya xı na 
gə lən də isə it onu əv vəl cə çə pə ki 
sü zür, son ra bərk dən hü rür, ar-
dın ca da diş lə ri ni qı cır dıb hü cu-
ma ha zır la şır dı. Qul luq çu la rın 
qo ru du ğu Ha mid də Zə hə bi gö-
rən ki mi iti da şa ba sır, it üs tü nə 
cu man da isə ya nın da kı la ra sı ğı-
nır dı.

Bir gün ye nə qul luq çu Məb-
ruk la Ha mid ev dən çı xıb, adət 
üz rə tə pə yə oy na ma ğa get di lər. 
Elə bu vaxt Zə həb də ka na la su 
iç mə yə gəl miş di. Ha mi din qəf-
lə tən at dı ğı daş ba şı su iç mə yə 
qa rış mış Zə hə bi al nın dan tut-
du. Ba şı qa na bo yan mış it vəh şi 
gör kəm lə onu vu ra nı ax tar ma ğa 
baş la dı. Daş ata nın Ha mid ol du-
ğu nu duy muş du... 

Ha mid on da qul luq çu ilə bir-
gə çə tin çı xı lan hün dür tə pə nin 
ar xa sın da giz lən miş di. İt on la rın 
ye ri ni yax şı bi lir di, üs tü nə daş 
yağ ma sı na bax ma ya raq kə sik-kə-
sik hü rə-hü rə tə pə yə dır maş ma ğa 
baş la dı. Uşaq təh lü kə nin ya xın laş-
dı ğı nı duy du. O, əl dən düş müş, 
gü cü nü-ira də si ni itir miş di. Bo ğuq 
səs lə qış qı ra-qış qı ra Məb ru ku kö-
mə yə ça ğır dı, an caq öz ca nı nın 
ha yı na qa lan Məb ruk çox dan da-
ba nı na tü pü rüb qaç mış dı. 

Zə həb qar şı sın da boş sa hə gör-
dü. Qə lə bə qo xu su iti bir az da 
ürək lən dir di. Tə pə nin ba şı na çat-
ha çat day dı, uşaq la ara sı lap azal-
mış dı. Göz lə ri qı ğıl cım sa çan, 
tük lə ri biz-biz du ran itin ya xın-
laş dı ğı nı gö rən də Ha mid tir-tir 
əs mə yə baş la dı. An caq qəfl  ə tən 
har dan sa ca nı na tə pər gəl di, təh-
lü kə qar şı sın da du ran əs gər ki-
mi cə sa rət lən di. Bu yan dan it də 
hü cu ma ha zır da ya nıb, od sa çan 
göz lə riy lə düş mə ni nə bax ma ğa 
baş la dı. İki düş mən bir müd dət 
be lə cə üz-üzə da ya nıb ba xış dı. 
Qı raq dan ba xan da bir cüt hey kə-

lə ox şa yır dı lar. Elə bil hey kəl tə raş 
bu hey kəl lə ri ya ra dan da on la rın 
pis iş gör mə yə ha zır laş dıq la rı nı 
nə zə rə çarp dır ma ğa ça lış mış dı. 

Zə hə bin bu hü cu mu onun son 
ad dı mı ol du; onu qa baq la yan uşa-
ğın at dı ğı daş itin ba şı nı yar dı. Zə-
həb büd rə yib ge ri get di. To par la nıb 
düş mə ni nə ye ni dən cum maq is tə sə 
də, ba şın dan axan qan göz lə ri nin 
qa ba ğı na pər də çək di. İt mü va zi-
nə ti ni itir di, tə pə nin ba şın dan aşa ğı 
yu var lan dı, elə ora da da qal dı. 

Ha mid çaş qın-çaş qın gö zü nü itin 
can sız cə sə di nə zil lə di, son ra tə pə-
nin ya ma cı na ya xıl mış qa na ta ma şa 
elə mə yə baş la dı. Tə pə nin ba şın dan 
ətə yi nə cən xal-xal iz qoy muş qan 
lə kə lə ri yo lu nu azan ada ma bə ləd-
çi ola bi lər di. Qəfl  ə tən uşa ğı aciz lik 
his si bü rü dü. Tit rə yə-tit rə yə ye rə 
çök dü. Si fə ti ni əcəl sa rı sı bü rü dü.

***
Sü ley man evi nə 

qa yı dan da ça dı rın-
dan gə lən ah-na lə, 
fər yad sə si ca nı na 
üşüt mə sal dı. Nə sə 
bəd bəxt ha di sənin 
baş ver di yi ay dın 
idi. Tez özü nü ça-
dı ra sa lıb so ruş du: 

- Nə olub? 
Kim sə dən səs 

çıx ma dı. Sü ley-
man içə ri də ki lə ri 
göz dən ke çir di: 
ailə də ha mı sağ-
sa la mat idi. Eşi yə çı xıb 
sü rü ot la yan ye rə get-
di, bu ra da da gö zü nə 
kəm-kə sir dəy mə di. Elə 
bu vaxt Zə hə bin adə ti üz rə onu 
qar şı la ma ğa çıx ma dı ğı nı an la dı. 

Ça dı ra qa yı dıb qış qır dı:
- Zə həb har da dır?..
Ye nə dil lən mə di lər. Yal nız 

uşaq lar dan bi ri vay sı nan ki mi ba-
şı nı bu la dı. Ar tıq mə sə lə dən agah 
olan Sü ley man baş qa sual ver di:

- Ö lüb, yox sa öl dü rüb lər?

Ar va dı sa kit cə ona ya xın la şıb 
itin ba şı na gə lə ni da nış dı. O da 
diş lə ri ni bir-bi ri nə sı xıb qu laq 
as dı. Am ma axı ra can din lə mə yə 
höv sə lə si çat ma dı. Qış qır dı: 

- Ata mın go ru haq qı o, Zə hə bi 
ne cə öl dü rüb sə, mən də onu elə 
gə bər də cəm!..

***
Üs tün dən ne çə ay keç miş di. 

İtin ba şı na gə lə ni adam lar çox-
dan unut muş du lar, bir cə “dədə 
ərəb” unu da bil mir di. Ge cə dü-
şər-düş məz fer ma nın hən də və-
ri nə sa kit lik çö kən də, ca na var 
ovu nun ba şı na fır la nıb hü cu ma 
für sət ax tar dı ğı ki mi, o da qəs rin 
ət ra fın da xəl vət cə do la şır dı.

Bir ge cə ça dı rın dan çıx dı, iri şa-
lı na bü rü nüb İmad bə yin qəs ri nə 
sa rı yol lan dı. Qu ca ğın da apar-
dı ğı bı çaq ki mi iti daş lar ye ri şi ni 
ağır laş dı rır dı. Sa kit cə ya xın la şıb 

qəs rin hün dür ha sa-
rın dan quş ki mi atıl dı, pi şik 
cəld li yi ilə ha sa rın o üzün də ki ba-
ğa düş dü. Qol lu-qa mət li bir ağa ca 
dır ma şıb bu daq la rın ara sın da giz-
lən di, ac qar tal ba xış la rıy la uşa-
ğın ota ğı na göz qoy ma ğa baş la dı. 
Ağac uşa ğın pən cə rə si nə ya xın 
idi...

Be lə cə, bir saata ya xın vaxt öt dü. 
Bir dən Ha mid gü lə-gü lə ota ğa gir-
di. Çox keç mə miş za la doğ ru qaç dı. 
Uşaq bir yer də qə rar tut mur du. Sü-
ley man da ağa cın bu daq la rı ara sın-
da tə laş için də göz lə yir di.

Nə ha yət, ana oğ lu nu gə ti rib ya ta-
ğı na uzat dı. Uşaq ana sı nın boy nu nu 
qu caq la yan da qa dın əyil di, öv la dı nı 
öpüb bağ rı na bas dı və qu la ğı na nə-
sə pı çıl da dı. Son ra ana ba la sı nı qu ca-
ğı na alıb otaq da gə ziş mə yə baş la dı. 
Ara bir da ya nıb meh ri ban ba xış lar la 
oğ lu na uzun-uza dı nə zər sa lır, onu 
öp dük cə öpür, otaq da o baş-bu ba şa 
gə zi şir di. Bir az son ra qa dın ye nə o 
hə rə kət lə ri tək rar la yır dı...

Sü ley man ye rin də di kə lib, ana-
ba la ya bir müd dət ma raq la ta ma şa 
elə di. Ana öv la dı nın gü lüş lə ri nə ən 
gö zəl mu si qi ki mi qu laq asır dı. Son-
ra ad dım la rı nı ya va şı dıb, in cə səs lə 
lay la de yə-de yə otaq da gə zi şir di. 
Ana sı nın boy nun dan ya pı şan uşaq 

züm zü mə nin ava zı al tın da göz-
lə ri ni yum du…

Hə min an Sü ley ma nı qə-
ri bə kə dər bü rü dü. Ürə yi 

sı xıl dı. Özü də hiss elə-
mə dən ba yaq dan ətə-
yin də sax la dı ğı daş lar 
ye rə tö kül dü... 

Bir müd dət son-
ra öv la dı nın yu xu-
ya get di yi ni ana 
da gör dü. Ha mi di 
eh mal ca ya ta ğı na 
uzat dı. Üs tü nü ör-
tüb al nın dan öp-
dü. Bar maq la rı nın 
ucun da otaq dan 
çıx dı... Üzü ay 
işı ğın da ay dın 
se çi lən, yat mış 
mə lə yə ox şa yan 
uşa ğı Sü ley man 
da uzun-uza dı 
süz dü. Hə yə-
can dan üzü nə 
tə bəs süm gəl di. 
Bu tə bəs süm 
elə bil uşa ğın 
ba yaq kı gü lüş-
lə ri nə ca vab 
idi.

Q ə f  l ə  t ə n 
Sü ley ma nın 
ürə yi nə elə bil 
xən cər sanc dı-
lar. Cəld ağac-
dan ye rə tul lan-

dı. Ha sa rı aşıb 
ça dı rı na sa rı üz 

tut du. Tut du ğu işə 
gö rə için də özü nə də rin nif rət 

oyan mış dı. 
Ça dı ra ça tan ki mi özü nü Ha-

mid lə ya şıd öv la dı nın ya nı na 
ver di. Onu qol la rı nın ara sı na 
alıb qu caq la dı, öp dük cə öp dü. 

Göz lə rin dən yaş sü zü lür dü...
Ərəb di lin dən

Şa hin ƏLƏS GƏ ROV çe vi rib

züm zü mə nin ava zı al tın da göz-

ağır laş dı rır dı. Sa kit cə ya xın la şıb 

Dədə ərəb
Ha mid on da qul luq çu ilə bir-

gə çə tin çı xı lan hün dür tə pə nin 
ar xa sın da giz lən miş di. İt on la rın 
ye ri ni yax şı bi lir di, üs tü nə daş 
yağ ma sı na bax ma ya raq kə sik-kə-
sik hü rə-hü rə tə pə yə dır maş ma ğa 
baş la dı. Uşaq təh lü kə nin ya xın laş-
dı ğı nı duy du. O, əl dən düş müş, 
gü cü nü-ira də si ni itir miş di. Bo ğuq 
səs lə qış qı ra-qış qı ra Məb ru ku kö-
mə yə ça ğır dı, an caq öz ca nı nın 
ha yı na qa lan Məb ruk çox dan da-
ba nı na tü pü rüb qaç mış dı. 

Zə həb qar şı sın da boş sa hə gör-
dü. Qə lə bə qo xu su iti bir az da 
ürək lən dir di. Tə pə nin ba şı na çat-
ha çat day dı, uşaq la ara sı lap azal-
mış dı. Göz lə ri qı ğıl cım sa çan, 
tük lə ri biz-biz du ran itin ya xın-
laş dı ğı nı gö rən də Ha mid tir-tir 
əs mə yə baş la dı. An caq qəfl  ə tən 
har dan sa ca nı na tə pər gəl di, təh-
lü kə qar şı sın da du ran əs gər ki-

***
Sü ley man evi nə 

qa yı dan da ça dı rın-
dan gə lən ah-na lə, 
fər yad sə si ca nı na 
üşüt mə sal dı. Nə sə 
bəd bəxt ha di sənin 
baş ver di yi ay dın 
idi. Tez özü nü ça-
dı ra sa lıb so ruş du: 

- Nə olub? 
Kim sə dən səs 

çıx ma dı. Sü ley-
man içə ri də ki lə ri 
göz dən ke çir di: 
ailə də ha mı sağ-
sa la mat idi. Eşi yə çı xıb 
sü rü ot la yan ye rə get-
di, bu ra da da gö zü nə 
kəm-kə sir dəy mə di. Elə 
bu vaxt Zə hə bin adə ti üz rə onu 
qar şı la ma ğa çıx ma dı ğı nı an la dı. 

qəs rin hün dür ha sa-
rın dan quş ki mi atıl dı, pi şik 

züm zü mə nin ava zı al tın da göz-
lə ri ni yum du…

Hə min an Sü ley ma nı qə-
ri bə kə dər bü rü dü. Ürə yi 
Hə min an Sü ley ma nı qə-

ri bə kə dər bü rü dü. Ürə yi 
Hə min an Sü ley ma nı qə-

sı xıl dı. Özü də hiss elə-
ri bə kə dər bü rü dü. Ürə yi 

sı xıl dı. Özü də hiss elə-
ri bə kə dər bü rü dü. Ürə yi 

mə dən ba yaq dan ətə-
yin də sax la dı ğı daş lar 
ye rə tö kül dü... 

Bir müd dət son-
ra öv la dı nın yu xu-
ya get di yi ni ana 
da gör dü. Ha mi di 
eh mal ca ya ta ğı na 
uzat dı. Üs tü nü ör-
eh mal ca ya ta ğı na 
uzat dı. Üs tü nü ör-
eh mal ca ya ta ğı na 

tüb al nın dan öp-
dü. Bar maq la rı nın 
ucun da otaq dan 
çıx dı... Üzü ay 
ucun da otaq dan 
çıx dı... Üzü ay 
ucun da otaq dan 

işı ğın da ay dın 
se çi lən, yat mış 
mə lə yə ox şa yan 
uşa ğı Sü ley man 
da uzun-uza dı 
süz dü. Hə yə-
can dan üzü nə 
tə bəs süm gəl di. 
Bu tə bəs süm 
elə bil uşa ğın 
ba yaq kı gü lüş-
lə ri nə ca vab 
idi.

Sü ley ma nın 
ürə yi nə elə bil 
xən cər sanc dı-
lar. Cəld ağac-
dan ye rə tul lan-

dı. Ha sa rı aşıb 
ça dı rı na sa rı üz 

tut du. Tut du ğu işə 
gö rə için də özü nə də rin nif rət 

oyan mış dı. 

züm zü mə nin ava zı al tın da göz-
Dədə ərəbDədə ərəbDədə ərəbDədə ərəb
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Poetik tər cü mə ilə bağ lı ən də qiq 
və ən gö zəl fi k ri, zən nim cə, Hö te 
söy lə yib: də qiq dir sə – gö zəl de yil, 
gö zəl dir sə – də qiq de yil. 

Sual yüz il lə rin sualı dır: gö zəl səs lə niş, 
yox sa də qiq ifa də tər zi? Han sı da ha önəm-
li dir: for ma in cə li yi, ya məz mun ça la rı?  

Hə qi qə tən də, yüz lər lə poetik tər cü mə 
nü mu nə si gös tər mək müm kün dür ki, ilk 
ba xış da gö zəl li yin dən az qa la vəc də gə lir-
sən, di gəl, tər cü mə mət ni ni əs li ilə tu tuş-
du ran da də qiq lik dən əsər-əla mət qal ma dı-
ğı na təəs süfl  ən mə li olur san. Ya da ək si nə: 
se vi nir sən ki, bəs tər cü mə çi də qiq li yə yüz-
də yüz əməl edib, in tə ha sı poetik lik sı fır 
həd din də... 

Bəs prob le min həl li üçün han sı üsul dan 
is ti fa də et mə li?

Bu sualın bir mə na lı ca va bı yox dur. Çün-
ki poetik tər cü mə heç bir konk ret nə zə riy-
yə nin tət biq edi lə bil mə di yi son də rə cə fər-
di və spe si fi k bir sə nət dir. 

Bə zi öl kə lər də poetik mət nin yal nız sət ri 
tər cü mə si nə üs tün lük ve ri lir və be lə əsas-
lan dı rı lır ki, ori ji na lın for ma ça lar la rı nı ol-
du ğu tək çat dır maq on suz da qey ri-müm-
kün dür; heç ol ma sa qoy oxu cu ya əsə rin 
məz mu nu təh rif siz çat dı rıl sın. 

Bu va rian tı məq bul he sab edək mi? 
Di gər va riant qal ma dıq da, yə ni tər cü mə 

mət nin də ori ji na lın for ma-məz mun «ba-
lan sı nı» ey ni də rə cə də qo ru yub sax la maq 
müm kün ol ma dıq da, bu na sa də cə məc bu-
ruq; çün ki ay rı yol qal mır 

İl ham pə ri si nə güc ver mək lə poetik mət-
nin məz mu nu nu tam sər bəst şə kil də – ke fi n 
is tə yən for ma ya, ke fi n is tə yən qə li bə sa lıb 
ye ni dən yaz maq, özü nə xoş gə lən ta ma mi-
lə baş qa üs lub da qə lə mə al maq «ör nə yi» də 
var, hətt  a bu işi yal nız gə lir li biz nes gö zün-
də gö rüb kom pü ter tər cü mə si ni önə çə kən 
dəl lal na şir lər lə iş baz mü tər cim lə rin sar sıl-
maz bir lik lə ri də.  

Mi sal la rın sa yı nı ar tı ra-ar tı ra bu yön də çox 
va riant lar dan söz aç maq olar, çün ki va riant-
la rın sa yı mi sal la rın sa yın dan heç də az de yil. 
Bu nun la be lə, mə sə lə yə cid di ya na şan heç kəs 
üçün sirr de yil ki, sualın müş kü lə çev ril miş ca-
va bı elə Hö te nin söy lə di yi sa də fi  kir də giz lə nib 
– ən ideal va riant odur ki, tər cü mə mət ni həm 
ori ji na lın ey ni ol sun, həm də əs lin də ki qə dər 
poetik səs lən sin; yə ni tər cü mə çi ey ni vaxt da 
həm fi  kir də qiq li yi ni göz lə sin, həm də ifa də gö-
zəl li yi ni qo ru yub sax la ya bil sin – çe vir di yi əsə-
rin for ma-məz mun xü su siy yət lə ri nə xə ləl gə tir-
mə dən, yə ni ori ji na lı zə də lə mə dən onu baş qa 
dil də ye ni dən ya rat ma ğı ba car sın. 

Məhz be lə bir nü mu nə hə qi qə tən də ide-
al tər cü mə mət ni sa yı la bi lər di! 

Tər cü mə çi nin bil mə li ol du ğu
ƏN ADİ HƏ Qİ QƏT

Tər cü mə çi unut ma ma lı dır ki, tər cü mə 
üçün seç di yi poetik mətn – onun bu mət ni 
ne cə çe vi rə cə yin dən ası lı ol ma ya raq ar tıq 
MÖV CUD DUR. 

Bə li, mətn möv cud dur, tər cü mə çi nin bor-
cu (ya xud və zi fə si!) isə hə min o möv cud 
ola nı tə zə dən ya rat maq, baş qa dil də – yə ni 
öz doğ ma di lin də onun qar şı lı ğı nı al maq dır. 

Am ma tər cü mə çi unut ma ma lı dır ki... 
onun cəh di alın ma ya da bi lər! Be lə də o, 
cəh din üzə rin dən qa lın bir xətt  çək mə li dir 
– bu xətt  tər cü mə çi dən oxu cu ya (həm də 
MÖV CUD mət nin müəl li fi  nə!) Əli Kə ri min 
bu yur du ğu hə min o hör mət xətt  i dir!

Yə ni, tər cü mə çi MÖV CUD ola nı kor la ma ma-
lı dır; baş qa dil də rəs sam fır ça sıy la çə kil miş gö-
zəl su rə ti öz di lin də rəng saz fır ça sıy la rəng lə yib 
or ta ya çı xar ma ma lı dır. Bu ki müm kün dür! Axı 
alın ma yan işi or ta ya çı xar ma ğa nə lü zum var?

Tər cü mə çi unut ma ma lı dır ki, baş qa di lə 
öz gö zəl li yin də heç cür «çev ril mə yən» po-
etik mətn lər də möv cud dur! 

Öz təc rü bə mə is ti na dən eti raf edim ki, müx-
tə lif il lər də (özü də də fə lər lə!) Ye se ni nin çox 
sev di yim İran mo tiv lə ri ni, xü su sən də tək rar-
sız for ma lı “Шагане, ты моя Шагане...” 
mis ra sıy la baş la yan nəğ mə si ni di li mi-
zə çe vir mək is tə mi şəm – hər də fə 
də alın ma yıb. Bü tün va riant la rı 

sı naq dan ke çi rən dən son-
ra axır da qə ra rım be lə 
ol du ki, ona to xun-

ma yım. Mən 
onu çe vir mə-

yin, sa də cə, 
müm kün ol-

ma dı ğı nı an la dım. 

Bəl kə bu fi  kir ki mə sə qə ri bə gö rü nər, am ma 
uzun il lə rin təc rü bə sin dən son ra gəl di yim qə-
naət be lə dir ki, «ha va sı» heç cür ələ gəl mə yən, 
sa də cə, çev ril mə yən dil lər əz bə ri poetik mətn-
lər var. Mi sal mı? 

Bu yu run, bu da mi sal: “Я помню чудное 
мгновенье...” 
Puş ki nin, Bay rvo nun tər cü mə çi si 
ki mi ta nın ma ğı kim ar zu la maz?
Bə li, bu mə nim qə ti fi k rim dir: Puş ki nin 

yu xa rı da kı mis ra sıy la baş la nan məş hur 
şeiri bi zim dil də heç cür alın mır – o adi dən 
adi rus mis ra sı nın rus ru hu na ver di yi zöv-
qün al ter na tiv as so siasi ya sı nı bi zim dil də 
al maq, sa də cə, müm kün de yil. 

Bax, elə bu sə bəb dən hə min şeirin hər 
han sı tər cü mə si çap fak tı ol maq dan uza-
ğa get mə yə cək, heç vaxt da oxu cu qəl bi nə, 
oxu cu ru hu na yol tap ma ya caq. Əf sus lar ki, 
di li miz də bu cür şah mis ra lı poetik mətn lə-
rin rəng saz fır ça sı na tuş gə lib ta nın maz ha-
la sa lın mış ne çə-ne çə çap nü mu nə si var...

Əl bətt  ə, ta ri xə Puş ki nin, Bay ro nun tər-
cü mə çi si ki mi düş mək is tə ni lən tər cü mə çi 
üçün bö yük şə rəf dir. Am ma şan-şöh rət eş-
qi nə dü şüb zəif iş lə ri çap et dir mək «hə və si» 
tər cü mə çi ni ta ri xin şə rəf löv hə si nə yox, çox 
vaxt öz fəaliy yət dər nə yi nin kan da rı na apa-
rıb çı xa rır; çap xa ti ri nə hər han sı məş hur po-
etik mət ni göz dən sal maq isə, əs lin də, pe şə-
kar lı ğın az lı ğı na də la lət et mək lə ilk növ bə də 
elə tər cü mə çi nin özü nü göz dən sa lır. 

Pe şə kar tər cü mə çi be lə ucuz lu ğa get mə-
sin gə rək!

Heç şüb hə siz, şir nik di ri ci mə qam lar çox-
dur – hə qi qə tən, hər han sı da hi şairin tər-
cü mə çi si ki mi məş hur laş ma ğı kim ar zu-
la maz? Am ma bu, pe şə kar üçün həm də 
mə su liy yət dir! 

Öz təc rü bəm də ox şar çə tin li yin ağ rı sı nı 
Pas ter nak şeir lə ri nin tər cü mə si za ma nı bü-
tün kəs kin li yi ilə duy dum – dok tor Ji va qo nun 
şeir lə rin dən üçü nü çe vir səm də, on lar dan 

yal nız bi ri ni sax la dım; nəf si mi-hə-
və si mi bo ğub di gər iki şeiri ça pa 
ver mək dən, hər ne cə ol sa, özü-
mü çə kin di rə bil dim; yə ni on-
lar da çap olu na bi lər, 

am ma hə lə ki, mə ni 
tam qa ne edə cək 
sə viy yə də de yil 
– yə qin bir müd-

dət dən son ra hə min 
şe devr lə rə ye ni dən 
qa yı da cam. 

Ya ra dı cı lıq həz zi öz ye rin də, am ma Pas ter-
na kın ays berq ki mi mis ra nın üs tün dən çox al-
tın da olan ey ham lı, bir az da ür kək fi  kir lə ri ni, 
xey li də rin lər dən sü zü lüb gə lən sir li ahən gi ni 
ələ gə tir mək hə qi qə tən it əza bı dır. 

Tər cü mə çi lik də ən çə tin «janr»
Alın ma yan tər cü mə de dik də nə yi nə zər-

də tu tu ram? 
Eti raf edim ki, Ril ke nin çox sev di yim 

«Duinez ağı la rı» əsə ri ni çe vi rə bil mə-
dim, yə ni tər cü mə özü mü qa ne edə cək 
sə viy yə də alın ma dı. Bu öz ye rin də. Am-
ma son şeir lə rin dən bi ri ni gu ya çe vi rə 
bil miş dim. Bir bənd lik şeirin rus ca sı be-
lə dir: 

И как звезда с звездою расстается,
Простимся мы, и ночь нас разлучит.
Безмерной далью близость обернется,
И эта даль нас вновь соединит.

Tər cü mə si də bu cür:

Bir-bi rin dən üzü lən ul duz lar tək ay rı laq, 
Vi da la şaq, qoy ge cə ayır sın bi zi biz dən. 
U zaq lar uzaq lı ğı so vuş du rar ara dan 
Və bu uzaq lıq bi zi qo vuş du rar tə zə dən. 

Bur da mə ni qa ne et mə yən – şeiriy yə-
tin Ril ke yə xas sə viy yə də alın ma ma sı dır; 
san ki bu nu ya zan or ta bab bir şair dir. Bəl-
kə bur da şeiri rus ca ya çe vir miş tər cü mə çi-
nin də müəy yən qə ba hə ti yox de yil; am ma 
mə nim mətn dən kə na ra çı xıb nə yi sə əla və 
emək sə la hiy yə tim yox dur. Və is tə ni lən 
hal da mən öz va rian tım üçün ca vab de həm 
– bu va riant isə mə ni qa ne et mə di. 

Son sö zü mə ha şi yə. Adə tən, çe vir di yim 
poetik mət ni ça pa əs li ilə bir gə təq dim edi-
rəm. Mən cə, bu, çox va cib mə qam dır. Biz də 
gu ya uğur lu sa yı lan xey li poetik tər cü mə 
var ki, on la rı mət nin əs li ilə tu tuş dur san, 
xey li pa xır lar açı lar... 

Mar kes doğ ru bu yu rur ki, ümu mi lik də tər-
cü mə – ən eti bar lı mü ta liə üsu lu dur; yə ni tər cü-
mə çi is tə ni lən oxu cu dan da ha yax şı oxu cu dur. 
Əla və edim ki, tər cü mə «janr la rı» içə ri sin də ən 
çə tin olan poetik tər cü mə – şairə həm də özü-
nü təs diq üçün zə ma nət ve rir. Be lə ki, hər mis-
ra nın tər cü mə si özü nə məx sus çı xıl maz lıq və-
ziy yə ti dir – çı xış üçün tək bir cə va riant olur ki, 

pe şə kar lıq da məhz o ye ga nə va rian tı 
əl də et mək ba ca rı ğın da üzə 

çı xır. Yə ni, hər han sı mis-
ra nın iki yox, yal nız bir 
ideal tər cü mə va rian tı 
var, pe şə kar tər cü mə çi 
də məhz o yek va rian tı 
tap ma lı dır. Və əs lin də, 

hər han sı di gər va riant 
səhv dir, çün ki heç bi ri 
çı xış yo lu de yil...

maz bir lik lə ri də.  sev di yim İran mo tiv lə ri ni, xü su sən də tək rar-
sız for ma lı “Шагане, ты моя Шагане...” 
mis ra sıy la baş la yan nəğ mə si ni di li mi-
zə çe vir mək is tə mi şəm – hər də fə 
də alın ma yıb. Bü tün va riant la rı 

müm kün ol-
ma dı ğı nı an la dım. 

şeir lə rin dən üçü nü çe vir səm də, on lar dan 
yal nız bi ri ni sax la dım; nəf si mi-hə-

və si mi bo ğub di gər iki şeiri ça pa 
ver mək dən, hər ne cə ol sa, özü-
mü çə kin di rə bil dim; yə ni on-
lar da çap olu na bi lər, 

am ma hə lə ki, mə ni 
tam qa ne edə cək 
sə viy yə də de yil 
– yə qin bir müd-

dət dən son ra hə min 
şe devr lə rə ye ni dən 
qa yı da cam. 

çə tin olan poetik tər cü mə – şairə həm də özü-
nü təs diq üçün zə ma nət ve rir. Be lə ki, hər mis-
ra nın tər cü mə si özü nə məx sus çı xıl maz lıq və-
ziy yə ti dir – çı xış üçün tək bir cə va riant olur ki, 

pe şə kar lıq da məhz o ye ga nə va rian tı 
əl də et mək ba ca rı ğın da üzə 

çı xır. Yə ni, hər han sı mis-
ra nın iki yox, yal nız bir 
ideal tər cü mə va rian tı 
var, pe şə kar tər cü mə çi 
də məhz o yek va rian tı 
tap ma lı dır. Və əs lin də, 

hər han sı di gər va riant 
səhv dir, çün ki heç bi ri 
çı xış yo lu de yil...

sız for ma lı “Шагане, ты моя Шагане...” 
mis ra sıy la baş la yan nəğ mə si ni di li mi-
zə çe vir mək is tə mi şəm – hər də fə 
də alın ma yıb. Bü tün va riant la rı 

sı naq dan ke çi rən dən son-
ra axır da qə ra rım be lə 
ol du ki, ona to xun-

ma yım. Mən 
onu çe vir mə-

yin, sa də cə, 
müm kün ol-

ma dı ğı nı an la dım. 

POETİK TƏR CÜ MƏ:
Də qiq lik yox sa Gö zəll ik?

Rilkenin məşhur
“Duinez ağıları” əsərini 
yazdığı qəsr 

Parnas dağı - ilham pərilərinin oylağı



Şəx si və iş gü zar ün siy yət-
də ən va cib cə hət lər dən bi ri 
həm söh bə tin xa rak te rik ciz-
gi lə ri ni, zövq və meyil lə ri ni, 

duy ğu və niy yə ti ni, ümu mi lik də 
psi xi ka sı nın və ziy yə ti ni onun mi-
mi ka sı na, jest lə ri nə, bir söz lə, bə-
dən di li nə gö rə müəy yən ləş dir mək 
ba ca rı ğı dır. Bun lar tə rəf-mü qa bi-
lin ata ca ğı ad dım lar, qə bul edə cə yi 
qə rar lar haq qın da vax tın da ob yek-
tiv mü la hi zə yü rüt mə yə, qar şı lıq lı 
mü na si bət lər də uy ğun tak ti ka və 
st ra te gi ya seç mə yə im kan ve rir.

Bə dən di li in san tə biəti nin güz-
gü sü ol du ğu na gö rə heç vaxt ya lan 
da nış mır. Bu di li uzun müd də tə 
də yiş mək, ya sax ta laş dır maq in-
san üçün öz dün ya gö rü şü nü də-
yiş mək dən də çə tin dir. 

Üz mi mi ka sı nı oxu maq və hiss-
lə ri mi mi ka ilə ifa də et mək ün siy-
yət za ma nı va cib cə hət dir. Çə tin 
da nı şıq şə raitin də biz həm söh bə-
ti mi zin reak si ya sı nı ma yak ki mi 
diq qət lə iz lə yi rik. Bu za man hiss 
et mək ba şa düş mək dən da ha va cib 
olur. Tə sa düf de yil ki, biz çox şe-
yi in sa nın sö zün dən yox, üzün dən 
an la yı rıq. Bu sə bəb dən ağır mə su-
liy yət tə ləb edən mö tə bər iş gü zar 
mü na si bət lə ri – xü su si lə tə rəf daş-
lar yax şı ta nış de yil lər sə – te le fon la 
yox, can lı gö rüş lər də qu rur lar. 

Ye rin də olan gü lüş, da nı şıq to nu, 
mi mi ka və jest lər, özü nə inam ifa də si, 
ün siy yət cil lik həm yer li, həm də xa ri ci 
tə rəf daş lar la şəx si və iş gü zar mü na si-
bət lə rin möh kəm li yi nə sə bəb olur.

Göz va si tə si lə in sa nın bü tün kom-
mu ni ka si ya ka nal la rın dan də qiq 
və açıq siq nal lar ötü rü lür. Təc rü bə-
li həm söh bət bə dən di li və jest lər lə 
emo si ya la rı nı giz lə mə yi ba car sa da, 
göz bə bə yi nin reak si ya sı nı nə za rət-
də sax la maq hər ada mın işi de yil. 
Göz bə bək lə ri qey ri-ira di ge niş lə-
nib-da ra lır və eşi di lə nə ve ri lən reak-
si ya haq qın da in for ma si ya ötü rür.

Se vinc dən hə yə can lan mış in sa-
nın göz bə bək lə ri adi və ziy yət lə 
mü qa yi sə də dörd qat ge niş lə nir. 
Ək si nə, əsə bi lə şən də, ya kə dər lə-
nən də bə bək lər yı ğı lır. Bu na gö-
rə də tə rəf daş la, ya xud müş tə riy-
lə da nı şan da onun göz bə bə yi nə 
bax ma ğı öy rən mək la zım dır. Təc-
rü bə li biz nes men lər, sa hib kar lar 
bu üsul dan daim is ti fa də edir lər.

Mə sə lən, Çin və Tür ki yə ta cir lə-
ri ma lın qiy mə ti ni alı cı nın gö zü nə 
ba xa-ba xa tə yin edir lər. Əgər alı cı 
de yi lən qiy mə tə ra zı dır sa, is tə di-
yi ni alır sa, göz bə bək lə ri bö yü yür. 

Ba xış nəin ki in sa nın da xi li və-
ziy yə ti ni və ma hiy yə ti ni ifa də 
edir, üs tə lik, həm söh bə tə güc lü 
psi xo lo ji tə sir gös tə rir. 

Ba xı şın dil siz di li də in sa nın özü 
ki mi fər di və də yiş kən dir. Ba xış-
lar bi zi is tə sə hə yə can lan dı rar, ələ 
alar, göy lə rə qal dı rar, əsir elə yər, 
is tə sə də çə kin di rər, mə yus edər, 
rə zil və ziy yə tə sa lar. 

Göz lə ri nə bax maq la in sa nın da-
xi li və ziy yə ti ni tə yin et mək olar. 
Diq qət et sək, gö rə rik: hə lim, in cə, 
ko bud, al çal dı cı, ya zıq, mə na sız, 
küt, par laq, se vinc li, eh ti ras lı, qə-
zəb li, kə dər li, əzab keş, ağ lar, gü lə-
yən... ba xış lar var. 

Bu qə dər növ bə növ ba xış fo nun-
da göz bə bə yi və ət raf to xu ma la rın 
ana to mik qu ru lu şun da baş ve rən 
də yi şik lik lə rin sə bə bi in di yə ki mi 
ay dın laş dı rıl ma yıb. Fi ziolo ji ba xış 
– ma hiy yə ti nə gö rə göz bə bə yi nin 
və ziy yə ti (yə ni da ral ma sı və ge-
niş lən mə si), gö zün rən gi, buy nuz 
tə bə qə si nin par laq lı ğı, qaş la rın, 
göz qa pa ğı nın və alı nın qu ru lu şu, 
elə cə də uzun müd dət li nə zər və 
onun is ti qa mə ti dir. Bü tün bu psi-
xo fi  ziolo ji reak si ya lar komp lek si ni 
nə za rət də sax la yıb ida rə et mə yi 
hər adam ba car maz. 

“Ba xış el mi ni” öy rən mək və 
baş qa la rı nı ba xış la ida rə et mək 
özü bir sə nət dir. Tə sa düf de yil 
ki, Qərb imic mey ker lə ri in sa-
nın ba xı şı na bö yük önəm ve rir-
lər.

İş gü zar da nı şıq za ma nı ba xış la rı 
həm söh bə tin al nın da kı xə ya li üç bu-
ca ğa yö nəlt mək məs lə hət gö rü lür. 
Be lə də tə rəf da şı nız hiss elə yə cək 
ki, op ti mist əh val-ru hiy yə də si niz. 
An caq ba xı şı nı zın sə viy yə si onun 
göz lə ri nin sə viy yə sin dən aşa ğı düş-
mə mə li dir. Bu nun la siz söh bə tin ge-
di şi nə nə za rət edə bi lər si niz. 

Düz ba xış in sa nın həm söh bə ti ilə 
da ha çox ma raq lan ma sın dan, ona 
hör mət lə ya naş ma sın dan xə bər 
ve rir. Düz ba xış həm söh bət lə rin 
bir-bi ri nə bə ra bər hü quq lu tə rəf-
daş ki mi ya naş dı ğı nı, bir-bi rin dən 
heç nə yi giz lət mə di yi ni gös tə rir. 
Be lə ba xış da ha çox giz lə dil mə si nə 
eh ti yac ol ma yan açıq söh bət lər də 
mü şa hi də olu nur. Düz ba xış özü nə 
inam, möh kəm və inad kar xa rak ter 
haq qın da da bir siq nal dır. 

“Utan maz ba xış” ya lan da nış ma-
sı na bax ma ya raq in sa nın öz nə zər-
lə ri ni həm söh bə tin dən çək mə di yi ni 
ifa də edir. “Utan maz ba xış”a diq-
qət lə fi  kir ver sək, gö rə rik ki, hə min 
nə zər lər həm söh bə tin göz lə ri nin içi-
nə yox, bir az yu xa rı - bur nu nun üst 
his sə si nə və sol qa şı na zil lə nib.

Qı yıl mış göz lər şüb hə li, sı na yı-
cı ba xış əla mə ti sa yıl sa da, bu nun 
pis niy yət dən, hiy lə və təh lü kə dən 
xə bər ve rən giz li sə bə bi də ola bi-
lər. Hə min ba xış la rın ar xa sın da 
baş qa sı nın ürə yin də kin dən xə bər 

tut maq və öz  niy yə ti ni giz lət mək 
məq sə di da ya nır. Be lə ba xış lar so-
yuq, xo şa gəl məz təəs sü rat ya ra dır. 

Konk ret ma raq ifa də edən bir nöq-
tə yə zil lən miş ba xış dan fərq li ola raq 
çaş qın nə zər lər sa hi bi nin ya çox şe yə 
diq qət ayır dı ğı nı, ya da ək si nə, heç 
nə yi ve cə al ma dı ğı nı gös tə rir. Çox 
vaxt da çaş qın ba xış qor xaq lıq dan do-
ğan inam sız lı ğı, həd siz tə va zö kar lı ğı 
və ya cə sa rət siz li yi, elə cə də, ada mın 
daim nə yə gö rə sə cə za al ma ğa ha zır 
ol ma sı nı ifa də edir. Bə zən gö rüş lər-
də bi ri nin inam lı ba xış la rı di gə ri nin 
çaş qın nə zər lə ri ni heç cür tu ta bil mir. 

Çox ge niş açıl mış göz lər dən 
adə tən özü nə inam qa zan dır maq 
üçün is ti fa də olu nur. Tə sa düf de-
yil ki, be lə ba xış la rı alı cı la ra key-
fi y yət siz məh sul sı rı ma ğa ça lı şan  
sa tı cı lar da və səy yar ti ca rət agent-
lə rin də da ha çox gör mək olur.

Əy ri ba xış əsa sən ət ra fa giz li nə zər 
sal maq məq sə di gü dür və ilk növ bə-
də ada mın özü nə inam sız lı ğın dan ya-
ra nır. İlk də fə açıq-sa çıq ge yim də dis-
ko te ka ya ge dən gənc qız lar, ya xud da 
sır tıq fo to müx bir lə rin iz lə di yi ki no ul-
duz la rı üçün be lə ba xış xa rak te rik dir. 

Gö zu cu ba xış da ha çox inam sız-
lıq, bəd bin lik əla mə ti dir. Bu, göz 
qa pa ğı əzə lə lə ri nin rev ma tiz mi və 
ya kar lıq əla mə ti də ola bi lər ki, bu 
za man qu laq tə rəf da şa, ba xış lar isə 
tə bii ola raq ya na yö nə lir.

Göz-gö zə ba xı şı cid di ru hi sı-
naq say maq olar. Adə tən be lə ba-
xış sev gi li lər də və uşaq lar da mü-
şa hi də olu nur. Ero tik mə na da bu, 
sa hib lik duy ğu su nu və qar şı lıq lı 
eh ti ra sı ifa də edir; nə zər lər san ki 
bir-bi ri nə san cı lır ki, bu da göz bə-
bək lə ri nin refl  ek tor ge niş lən mə si-
nə sə bəb olur. 

Az ca yu mu lu “du man lı” göz-
lər də üst qa paq sal la nıb gö zün 
üst his sə si ni tu tur və in san ət-
ra fın da kı la rı bü töv gö rə bil mir. 
Be lə göz lər yo ru lub əl dən dü şən, 
çox da rı xan, sek sual tə rəf da şı na 
tam ta be çi lik gös tə rən in san lar-
da, bir də ru hi süst lük və key lik 
za ma nı mü şa hi də olu nur. Göz 
əzə lə lə ri nin, göz qa paq la rı nın if-
li ci za ma nı da in san gö zü nü tam 
aça bil mir.

Əgər ba xış lar ha va axı nı ki mi 
düz tə rəf da şın göz lə ri nin içi nə 
zil lə nib sə, bu, qar şı da kı nı özün-
dən çı xa rır. Be lə cəl be di ci “diq-
qət siz lik” adə tən nü ma yiş ka ra nə 
hör mət siz lik sa yı lır. Be lə ba xı şa 
tə rəf daş aq res siv reak si ya ve rə bi-
lər.

Bir-bi rin dən ki çik mə sa fəy lə ay-
rı lan iki nöq tə yə pa ra lel ola raq 
yö nəl miş ba xış lar qar şı nız da kı nın 
fi  kir li, dal ğın, öz alə mi nə qa pıl mış 
in san ol ma sın dan xə bər ve rir. Bə-
zən be lə ba xış lar dan həm söh bə tə 

olan la qeyd li yi gös tər mək üçün is-
ti fa də edi lir.

Ta nın mış ital yan ant ro po lo qu və 
kri mi na lis ti Çe za re Lomb ro zo ci na-
yət kar la rın, cis ma ni və ru hi po zun-
tu dan əziy yət çə kən adam la rın ba-
xış la rı nı yan lış ola raq “qaş qa baq lı 
ba xış” ki mi xa rak te ri zə edib. Əs lin-
də isə bu, in sa na xas ən qə dim və 
sa də mi mik reak si ya lar dan bi ri dir. 
Be lə mi mik reak si ya şə rait dən ası lı 
ola raq hər adam da ola bi lər. 

Üst dən aşa ğı ba xış ba şı ge ri 
atan da lov ğa lıq, ik rah və ha mı dan 
üs tün lük duy ğu su nu ifa də edir. 
An caq bu, həm söh bət lə rin boy fər-
qiy lə də bağ lı ola bi lər.

Ye rə bax maq qor xu dan və ün siy-
yə ti kəs mək is tə yin dən irə li gə lir.

İnad kar və usan dı rı cı ba xış lar 
in sa nın da xi li alə mi nə mü da xi lə ki-
mi ba şa dü şül dü yü nə gö rə eti raz la 
qar şı la nır. Həd din dən ar tıq diq qət-
li ba xış lar isə hətt  a düş mən çi lik əla-
mə ti ki mi də ba şa dü şü lə bi lər.

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

Na rın gül ƏLİYE VA çe vi rib

Şi fa hi tər cü mə nin qı zıl qay da la rı
Şi fa hi nit qin tər cü mə çi si 

de yi lə ni düz gün və də qiq 
ifa də et mək qa bi liy yə ti ilə 
se çil mə li dir. Qı sa müd dət-

də çev ri lən cüm lə və söz lər tə bii 
səs lən mə li, söy lə nən fi k rə uy ğun 
gəl mə li dir. Ar dı cıl, ya xud sinx ron 
tər cü mə adə tən aşa ğı da kı qay da-
lar əsa sın da qu ru lur:

  Tər cü mə də qiq və tə fər rüat-
lı ol ma lı dır. Tər cü mə də la-
zı mi in for ma si ya ən müx-
tə lif sə bəb lər dən itə bi lər.
Müəy yən və ziy yət lər də düz-
gün çev ril mə miş, ya xud əla və 
olun muş bir söz de yi lə nin ma-
hiy yə ti ni kö kün dən də yi şə bi lər. 
Adi ün siy yət də, lap elə yük sək 
rüt bə li döv lət mə mur la rı nın da-
nı şıq la rı za ma nı da bu cür an la-
şıl maz lıq lar baş ve rir.

  Mət nin qar şı sın da qor xub ge ri 
çə kil mək ol maz. Əgər mətn də 
ta nış ol ma yan mə qam lar var sa, 
özü nü itir mə yə eh ti yac yox dur, 

əsas fi k ri tut ma ğa ça-
lış maq la zım-
dır. Bu za man 
əv vəl ifa də 
olun muş 
f i k  r i 
f ə h m -
lə dərk 
e t  m ə k 
m ü m -
kün dür. 
Baş lı  ca 
v ə  z i  f ə 
əsas in for-
m a  s i  ya  n ı 
nə zər dən qa-
çır ma maq dır, 
ikin ci də rə cə li fakt-
la rın üzə rin dən isə mü-
vəq qə ti keç mək qə ba hət de yil.

  Söz lə rin mən ti qə uy ğun sı ra-
sı, üs lub və in to na si ya də qiq li yi 
ol ma lı dır. Tər cü mə ni düz gün 
ifa də et mək la zım dır. Hər cüm-
lə nin öz mən ti qi, əv və li və so nu 

ol ma lı dır. Tər cü mə çi nin 
mət ni ori ji nal da-
kın dan da ha gö-

zəl çat dır ma sı 
onun pe şə-

kar lı ğın dan 
xə bər ve rir.

  Ş i -
fa hi tər-
c ü  m ə  n i n 
səs lən mə 
m ü d  d ə  t i 

ori ji nal mət-
nin müd də ti-

nə təx mi nən 
tən gəl mə li dir. 
Na ti qin bir ne çə 

də qi qə fa si lə siz da nış ma-
sı, tər cü mə nin isə həd dən ar-
tıq qı sa çıx ma sı din lə yən lər də 
ya rım çıq lıq təəs sü ra tı ya ra dır. 
Bu nun ək si – çı xış edə nin bir 
ne çə cüm lə de mə si, tər cü mə çi-
nin isə onun fi k ri ni uzun-uza dı 
ifa də et mə si də yer siz gö rü nür.

  Tər cü mə ni bi rin ci şəx sin di lin-
dən apar maq la zım dır. Bu qay-
da bü tün dün ya dil lə ri üçün 
düz gün və məq bul dur.

  De yi lən lə rin za man kon teks ti 
müt ləq nə zə rə alın ma lı dır. Haq-
qın da söz açı lan ha di sə nin nə 
vaxt baş ver di yi ni ay dın dərk et-
mək, hə min in for ma si ya nı qar şı 
tə rə fə çat dır maq va cib dir.

  Əgər ori ji nal da bey nəl xalq ter-
min lər iş lə di lir sə, hə min an la-
yış lar tər cü mə nin mət nin də də 
ol ma lı dır. On da din lə yi ci in-
for ma si ya nın ona tam çat dı ğı nı 
ba şa dü şə cək.

  Neyt ral lıq – şi fa hi tər cü mə nin 
şərt lə rin dən bi ri dir. Tər cü mə çi 
öz işi ni ye ri nə ye ti rən za man 
hiss lə rə uy ma ma lı, na ti qin de-
dik lə ri nə mü na si bət bil dir mə-
mə li dir.

  Şi fa hi nit qin tər cü mə çi si xe-
yir xah və so yuq qan lı ol ma lı, 
ün siy yə tə gi rən tə rəfl  ə rin hiss-
lə ri ni ci lov la ma sı na tə sir gös-
tər mə li dir.

Tər cü mə və ədə bi
əla qə lər şö bə si
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Göz dilinin 
tərcüməsi

əsas fi k ri tut ma ğa ça-
lış maq la zım-
dır. Bu za man 
əv vəl ifa də 
olun muş 

əsas in for-
m a  s i  ya  n ı 
nə zər dən qa-
çır ma maq dır, 
ikin ci də rə cə li fakt-

ol ma lı dır. Tər cü mə çi nin 
mət ni ori ji nal da-
kın dan da ha gö-

zəl çat dır ma sı 
onun pe şə-

kar lı ğın dan 

nin müd də ti-
nə təx mi nən 

tən gəl mə li dir. 
Na ti qin bir ne çə 

də qi qə fa si lə siz da nış ma-



İlk tə şəb bü sü sək ki zin ci 
si nif də gös tə rib

– Mən or ta mək təb də oxu yan da 
bir fo to müx bir evi miz də ata mı çək-
miş di. Atam o vaxt Sum qa yıt da bo ru-
pro kat za vo dun da iş lə yir di. Qa baq cıl 
iş çi lər dən ol du ğu üçün şək li ni tez-tez 
qə zet lə rə vu rur du lar. İlk də fə o fo to-
müx bir lə üz-üzə gə lən də mən də bu 
sə nə tə hə vəs ya ran dı. Ata ma de dim, 
mə nə bir “Zor ki” fo toapa rat al dı. Bi-
rin ci mü ka fa tı doq qu zun cu si nif də 
qa zan dım. “Pioners ka ya Prav da” 
qə ze ti nin mü sa bi qə si nə fo to re por taj 
gön dər miş dim – “Reb ya ta na şe qo 
dvo ra” (“Bi zim hə yə tin uşaq la rı”). 

Or ta mək tə bi bi ti rən dən son ra Azər-
bay can Neft-Kim ya İns ti tu tu na da xil 
ol dum. İki il or da oxu dum. Hiss edir-
dim ki, içim də nə isə iki lik var. Gö tür-
qoy elə dim, dü şün düm ki, ömür bo yu 
özüm də bir ya rım çıq lıq hiss edə cəm. 
3-cü kurs da ins ti tut dan çıx dım. Tal lin-
də ki noope ra tor ye tiş di rən bir ins ti tut 
var dı, ev də ki lər dən xə bər siz ora da xil 
ol dum. Fo to-ope ra tor luq fa kül tə sin də 
qi ya bi oxu ya-oxu ya Azər bay can te le-
vi zi ya sı ilə əmək daş lıq edir dim. Te le-
vi zi ya da iş lə di yim dövr də ədə biy yat 
adam la rı ilə mü na si bət qur ma ğı, on-
la rın şə kil lə ri ni çək mə yi xoş la yır dım. 
Mə nə ən doğ ma sı Nə ri man Hə sən za də 
idi. Onu, bir də Ana rı çək mək dən ləz zət 
alır dım. Nə ri man Hə sən za də hə mi şə 
de yir di ki, elə bir gün ola caq mı sə ni iş-
dən qov sun lar, mən işə gö tü rüm? Gün-
lə rin bir gü nü hə qi qə tən mə ni Azər bay-
can te le vi zi ya sın dan qov du lar...

- Ni yə? 
- Go ran boy (o vaxt kı Qa sım İs ma-

yı lov - red.) ra yo nun dan re por taj 
za ma nı can lı ya yım da kı adam özün-
dən ası lı ol ma ya raq sö yüş söy dü. O 
döv rün qay da la rı be ləy di ki, bu na 
gö rə kim sə cə za lan ma lıy dı. Mə ni iş-
dən çı xart dı lar, re dak to ra isə töh mət 

ve ril di. Hal bu ki bu iş də ən gü nah sız 
adam mən idim. Gəl dim Nə ri man 
Hə sən za də nin ya nı na ki, mə ni iş dən 
qo vub lar. De di, əc cəb elə yib lər, tez 
sə nəd lə ri ni ha zır la... 1983-cü il dən 
ar tıq “Ədə biy yat və in cə sə nət” qə-
ze tin də iş lə mə yə baş la dım. 

Da ha bir tə şəb büs...
1988-ci il də Mey dan hə rə ka tı baş la-

nır və o ha di sə lə rin ən can lı fo to la rı nı 
Ra sim Sa dı qov çə kir. Bu ta rix çə ay rı ca 
ya zıl ma lı dır, onu sax la yaq gə lə cə yə... 

- 1991-cı il də Azər bay can müs tə-
qil lik qa zan dı və rəs mi döv lət qə ze ti 
olan “Hə yat” (in di ki “Azər bay can” - 
red.) qə ze ti nin baş re dak tor müavi ni 
Şa kir Ya qu bov mə ni işə də vət elə di. 
Hə mi şə Şa kir müəl lim lə məs lə hət lə-
şir dim. Bir də fə get dim Nax çı va na, 
mər hum Pre zi dent, o vaxt Nax çı van 
Ali Məc li si nin səd ri pos tu nu tu tan 
Hey dər Əli ye vi çək mə yə. Ba kı da 
Nax çı van haq qın da müəm ma lı mə-
lu mat lar ya yı lır dı - gu ya ərik bağ la rı 
məhv edi lir, Hü seyn Ca vi din abi də si 
da ğı lır... Hey dər Əli yev mə ni gö rən-
də təəc cüb lən di, çün ki Nax çı van la 
bağ lı hə qi qət lə ri çat dır maq o dövr də 
asan de yil di. Tap şı rıq ver di, mə nə la-
zı mi şə rait ya ra dıl dı. Hər gün Hey dər 
Əli yev işə gə lən dən son ra mən onun 
şəx si ma şı nın da ge dib Göy nük də er-
mə ni lər lə ağır dö yüş lə ri çə kir dim. 

Ərik ağac la rı hə qi qə tən Hey dər 
Əli ye vin tap şı rı ğı ilə kə sil miş di. Am-
ma qu ru muş ağac la rı kəs miş di lər. 
Nax çı van da qaz yox idi, hə min il 
qış çox sərt ke çir di, ağac lar kə sil mə-
səy di, ca maat so yuq dan qı rı lar dı. 
Hü seyn Ca vi din abi də si nə gə lin cə, 
Hey dər Əli yev de di ki, ca maata çö-
rək ta pıb ve rə bil mi rik, tür bə ni han sı 
və sait lə tə mir et di rək? 

Nax çı van dan qa yı dan dan son ra 
Ra sim Sa dı qo va mü na si bət də yi şir, 
onu öz he sa bı na mə zu niy yə tə gön-
də rir lər. Fo to re por ta jı nı isə qə zet də 
baş qa cür təq dim edir lər:

– Am ma mən bü tün re por taj la rı, 
dö yüş lər dən, post lar dan çək di yim 
şə kil lə ri, boş ba zar la rın şə kil lə ri ni 
baş qa qə zet lə rə pay la dım. Hey dər 
Əli yev qə ze tin zo na müx bi rin dən 
mə ni so ruş muş du, aqi bə tim dən xə-
bər dar idi. O, Ba kı ya qa yı dan dan 
son ra mə nim və ziy yə tim yax şı laş dı. 
Mö tə bər təd bir lə rə mə ni də də vət 
edir di lər, hər də fə Nax çı va na ge dən 
he yət də mən də olur dum. Bir də fə 
mə ni təd bi rə ça ğır ma mış dı lar, Hey-
dər Əli yev dər hal ma raq lan mış dı ki, 
Ra sim ni yə yox dur. 

Gə lən də fə be lə ol ma ya 
bi lər...

– Fi lar mo ni ya da “Ədə biy yat qə-
ze ti”nin yu bi le yi ke çi ri lir di. Hər iki 
tə rəf dən qa pı lar açıq ol du ğu na gö rə 
Hey dər Əli ye vin kü rə yi nə pal to sal-
mış dı lar, pal to da bir az əy ri düş müş-
dü. Fo toq rafl  ar qal mış dı be lə ki, ne cə 
çə kək. Mən ye ga nə adam idim ki, 
ora lar da gəz mə yə qey ri-rəs mi ica zəm 
var dı. Ya xın laş dım Hey dər Əli ye və, 
de dim, cə nab Pre zi dent, çə ki liş apar-
maq is tə yi rik, pal to da alın mır, ha mı 
kost yum da otu rub. De di, hə, əl bətt  ə... 
So yun du pal to nu, ver di mə nə. 

Pre zi dent Apa ra tın da iş lə yən bir 
nə fər hə mi şə mə nə de yir di ki, la zım 
ol ma yan yer də tə şəb büs gös tər mə. 
Hə min adam ya xın laş dı, de di, bu 
də fə sə nin tə şəb büs kar lı ğın iş lə di, 
am ma gə lən də fə be lə ol ma ya bi lər... 

Növ bə ti tə şəb büs kar lı ğı, doğ ru-
dan da, ona ba ha ba şa gə lir:

– “Bri tiş Pet ro leum”da ba zar gün-
lə ri də işə çı xır dım. Bir gün şir kə tin 
pre zi den ti gö rür ki, otaq lar dan bi ri nin 
işı ğı ya nır. Gəl di gir di ota ğa, iş çi lər-
dən so ruş du, bu kim dir? İzah elə di lər 
ki, bəs fo toq ra fı mız dır. Ba şı ilə ra zı lıq 
əla mə ti ola raq “yes-yes” de yib get di. 

Er tə si gün ça ğı rıb de di lər ki, şir-
kət pre zi den ti sə ni iş dən çı xa rıb. 
De yib ki, is ti ra hət edə bil mə yən iş çi 
bi zə la zım de yil.     

Ba şı na gə lən lə rə hə ya tın za ra fa-
tı ki mi ba xır. Am ma elə ki söh bət 

Azər bay can fo toq ra fi  ya-
sı nın prob lem lə ri nə yö-
nə lir, sa nır san on dan 
dərd li adam yox dur: 

– Mən də bu ota ğın 
ya rı sı qə dər lent var. 
Hər də fə araş dı ran-
da gö rü rəm ki, çox 

uni kal kadr lar çək mi-
şəm. Vax tım yox dur otu rub on-

la rı iş lə yim. Şə kil lə ri min sa yı 15-
20 mil yo na ça tar. Bu ya xın lar da 

is tə dim on la rı rə qəm ləş di rəm. Bir 
qov lu ğu gö tür düm, mə lum ol du 
ki, har da sa 300 min fo to var. Za ra-
fat de yil, 37 il dir bu sə nət də yəm. 

Biz də hə lə də fo to müx bi rə, fo-
toq ra fi  ya sə nə ti nə la zı mi qiy mət 
ve ril mir. Fo to müx bir lə məişət fo-
toq ra fı nı ayırd elə mir lər. Tə lə bə-
lə ri mi dan la yan da de yi rəm: “Sən 
fo toq raf san, get fo toq rafl  ı ğı nı elə”. 
Bu sö zü eşi dən də az qa lır lar ağ la-
sın lar. Yə ni “sən adi məişət fo toq-

ra fı san”. Fo to müx bir fo to jur na lis ti-
dir, Azər bay ca nın fo to sal na mə si ni 
ya ra dan adam lar dan dır. 

Rəs sam lar İtt  i fa qı na ay rı ca bi-
na ve ri lib, sta tus ve ri lib, büd cə dən 
müəy yən qə dər pul ay rı lır. Bi zim 
də təş ki la tı mız var – Azər bay can Fo-
toq rafl  ar İtt  i fa qı. Nə yer ayı rır lar, nə 
büd cə dən ma liy yə ləş di rir lər... Hər 
şe yi öz gü cü mü zə elə yi rik. Təş ki la-
tın səd ri Mir naib Hə sə noğ lu ev lə ri 
gə zir, məş hur fo to müx bir lə ri mi zin 
ar xiv lə ri ni top la yır. 

Gəl sin bir adam de sin ki, Azər-
bay can da 1988-ci il də baş lan mış 
müs tə qil lik hə rə ka tı nın fo to sal-
na mə si mən də var. Bun lar ha mı sı 
mən də dir, am ma vax tım, pu lum, 
im ka nım yox dur ki, bu ne qa tiv lə ri 
çe şid lə yim, rə qəm sal laş dı rım. 

Yüz də fə de yə bi lər sən ki, mey da-
na bir mil yon adam yı ğış mış dı. Mən 
bir fo tom la sü but elə yə bi lə rəm ora 
yı ğı şan la rın sa yı nı. 20 Yan var da Ba-
kı da ne cə qır ğın tö rə dil di yi ni sə nəd-
sü but lar la gös tə rə rəm. 20-30 fo to 
qo ya ram or ta ya, or ta lı ğa çı xa rıl ma sı 
etik cə hət dən məs lə hət ol ma yan fo-
to lar çı xa ra ram. Sü but elə yə rəm ki, 
20 Yan var da da ha bö yük fa ciə baş 
ve rib, o fa ciəyə tam qiy mət ve ril mə-
yib. Axı bü tün bu fakt lar it-ba ta dü-
şə bi lər... 

Qı zıl gül AB Dİ NO VA
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İlk tə şəb bü sü sək ki zin ci 

Fo toq raf Ra sim Sa dı qo vu heç vaxt gö rüb ta nı ma say dım 
be lə, “Azər bay can” nəş riy ya tın da kı 94 say lı ota ğa göz 
gəz di rən ki mi bu ra nın tə şəb büs kar, di na mik və po zi-
tiv bir ada mın hüc rə si ol du ğu nu de yər dim. Di var ka-

ğı zı nı çək di yi şə kil lər lə əvəz lə mək hər kə sin mi ağ lı na gə lər di? 
“Azər bay can da az-çox ta nın mış xey li adam bu abo yun ya ra dıl-
ma sın da “iş ti rak elə yib”, ba xın gö rə cək siz” de yir, son ra da ha di-
sə ni da nı şır:
– Di va rın bir his sə si sö kül müş dü, fi  kir ləş dim dü zəlt səm, gə rək ha-
mı sı nı tə mir edəm. Ar xi vim də ki şə kil lər dən bə zi lə ri ni ya pış dır dım 
hə min ye rə. Son ra o bi ri tə rəf sö kül dü, ye nə şə kil ya pış dır dım. Bax-
dım ya maq ki mi alı nır, şə kil lə ri ver dim uşaq la ra, de dim, ha mı sı nı ya-
pış dı rın di va ra. Ta nın mış adam la rın şə kil lə rin dən iba rət sər gi ki mi 
bir şey əmə lə gəl di. 
On il bun dan əv vəl nəş riy yat da tə mir iş lə ri ge dir di. Mən 
di var la rın tə mir olun ma sı na ica zə ver mə dim, de dim, 
yal nız dö şə mə ni də yi şə bi lər si niz. Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sın dan mö tə bər bir şəxs - adı nı de mək 
is tə mi rəm - gə lib otaq la rı gə zir di, gör sün ne cə 
tə mir elə yib lər. Mə nim ota ğı ma ça tan da tə mi rə 
ca vab deh olan adam baş la dı özü nü mü da fi ə elə-
mə yə ki, bəs bur da bir nə fər var, ota ğı nı tə mir 
et dir mə yə im kan ver mə di. O da təəc cüb lən di ki, 
ne cə yə ni qoy ma dı? Mən də çö lü bur dan gö rü-
rəm. (ka me ra nı gös tə rir) 
Gir di lər içə ri, mə ni gö rən də de di, hə, sən sən bur-
da otu ran? Di va ra bax dı, tə mi rə ca vab deh adam dan 
so ruş du ki, bu ra di var ka ğı zı ta pa bi lə cək din? De di 
hə, mən də qə şəng di var ka ğız la rı var. De di, mən o ka-
ğız dan de mi rəm, bu cü rü nü ta pa bi lə cək din? 
...Be lə lik lə, di var ka ğı zı nın ta le yi müs bət həll olu nur. 
Fo toq raf Ra si min tə şəb büs lə rin dən bi ri qur tu lur. Am ma 
bu, onun nə ilk, nə də son tə şəb bü sü dür.

Ba şı na gə lən lə rə hə ya tın za ra fa-
tı ki mi ba xır. Am ma elə ki söh bət 

Azər bay can fo toq ra fi  ya-
sı nın prob lem lə ri nə yö-
nə lir, sa nır san on dan 
dərd li adam yox dur: 

uni kal kadr lar çək mi-
şəm. Vax tım yox dur otu rub on-

la rı iş lə yim. Şə kil lə ri min sa yı 15-

o toq raf Ra sim Sa dı qo vu heç vaxt gö rüb ta nı ma say dım 
be lə, “Azər bay can” nəş riy ya tın da kı 94 say lı ota ğa göz 
gəz di rən ki mi bu ra nın tə şəb büs kar, di na mik və po zi-
tiv bir ada mın hüc rə si ol du ğu nu de yər dim. Di var ka-

ğı zı nı çək di yi şə kil lər lə əvəz lə mək hər kə sin mi ağ lı na gə lər di? 
“Azər bay can da az-çox ta nın mış xey li adam bu abo yun ya ra dıl-
ma sın da “iş ti rak elə yib”, ba xın gö rə cək siz” de yir, son ra da ha di-

– Di va rın bir his sə si sö kül müş dü, fi  kir ləş dim dü zəlt səm, gə rək ha-
mı sı nı tə mir edəm. Ar xi vim də ki şə kil lər dən bə zi lə ri ni ya pış dır dım 
hə min ye rə. Son ra o bi ri tə rəf sö kül dü, ye nə şə kil ya pış dır dım. Bax-
dım ya maq ki mi alı nır, şə kil lə ri ver dim uşaq la ra, de dim, ha mı sı nı ya-
pış dı rın di va ra. Ta nın mış adam la rın şə kil lə rin dən iba rət sər gi ki mi 

On il bun dan əv vəl nəş riy yat da tə mir iş lə ri ge dir di. Mən 
di var la rın tə mir olun ma sı na ica zə ver mə dim, de dim, 
yal nız dö şə mə ni də yi şə bi lər si niz. Pre zi dent Ad mi-
nist ra si ya sın dan mö tə bər bir şəxs - adı nı de mək 
is tə mi rəm - gə lib otaq la rı gə zir di, gör sün ne cə 
tə mir elə yib lər. Mə nim ota ğı ma ça tan da tə mi rə 

et dir mə yə im kan ver mə di. O da təəc cüb lən di ki, 
ne cə yə ni qoy ma dı? Mən də çö lü bur dan gö rü-

Gir di lər içə ri, mə ni gö rən də de di, hə, sən sən bur-
da otu ran? Di va ra bax dı, tə mi rə ca vab deh adam dan 

37 ilin fo toq ra fı Ra sim Sa dı qov: “Sü but elə yə rəm ki, 
20 Yan var da da ha bö yük fa ciə baş ve rib...”

sın lar. Yə ni “sən adi məişət fo toq-da otu ran? Di va ra bax dı, tə mi rə ca vab deh adam dan 
so ruş du ki, bu ra di var ka ğı zı ta pa bi lə cək din? De di 
hə, mən də qə şəng di var ka ğız la rı var. De di, mən o ka-
ğız dan de mi rəm, bu cü rü nü ta pa bi lə cək din? 
...Be lə lik lə, di var ka ğı zı nın ta le yi müs bət həll olu nur. 
Fo toq raf Ra si min tə şəb büs lə rin dən bi ri qur tu lur. Am ma 

da otu ran? Di va ra bax dı, tə mi rə ca vab deh adam dan 
so ruş du ki, bu ra di var ka ğı zı ta pa bi lə cək din? De di 
hə, mən də qə şəng di var ka ğız la rı var. De di, mən o ka-

...Be lə lik lə, di var ka ğı zı nın ta le yi müs bət həll olu nur. 
Fo toq raf Ra si min tə şəb büs lə rin dən bi ri qur tu lur. Am ma 

37 ilin fo toq ra fı Ra sim Sa dı qov: “Sü but elə yə rəm ki, 

“Şə kil lə ri min sa yı
15-20 mil yo na ça tar” 



Oy na dı ğı ilk 
ta ma şa dan 
– Mir zə Fə-
tə li Axun-

do vun “He ka yə ti-xırs 
qul dur ba san” ko me di-
ya sın da kı bir cüm lə lik 
ro lun dan ta ma şa çı lar bir 
ya na, re jis sor la rın da diq-
qə ti ni cəlb edə bi lib.
Bu ta ma şa ya qə dər küt lə vi 
səh nə lə rə çı xır mış, an caq ilk 
söz lü ro lu “Xırs qul dur ba-
san”da olub: “Ta ma şa da bir cə 
cüm lə de yir dim: “Qaç sa, qa-
çar eee”. O kəl mə lə ri səh nə yə 
çı xıb elə-be lə də söy lə yə bi-
lər dim. Am ma o üç kəl mə söz 
mə nim çün elə də yər liy di ki, 
ro lu ma bö yük fəaliy yət ki mi 
ba xır dım, o söz lə ri de mə yə bü-
tün gü cü mü qo yur dum”. 
70 ya şı nı ta mam la yan xalq ar-
tis ti Ha cı İs ma yı lov səh nə yə 
40 il əv vəl gə lib, de di yi nə gö-
rə, bü tün teatr hə ya tı nı sə mi mi 
sev gi ki mi ya şa yıb: “Akt yor da 
uşaq safl  ı ğı, uşaq sə mi miy yə ti 
ol ma lı dır. Akt yor gə rək ro lu na 
inan sın”.

Sa də lövh, fa ğır, 
mağ mın...

Adə tən, ya zı çı la rın bir qəh-
rə ma nı baş qa ad la baş qa əsər-
də də pey da olur. Biz bu ob ra zı 
gö rən də onu ya ra dan ya zı çı-
nın, re jis so run əv vəl ki əsər lə-
ri ni, əv vəl ki fi lm lə ri ni xa tır la-
yı rıq. Hər dən ada ma elə gə lir 
ki, Ha cı İs ma yı lov bü tün fi lm-
lə rin də ey ni ob ra zı can lan dı rır, 
bü tün fi lm lər də ey ni adam dır: 
sa də lövh, fa ğır, mağ mın. 

An caq bu ey ni lik tək rar çı lıq 
de yil: “İs tər-is tə məz oy na dı ğı-
mız ro lun tə si ri al tı na dü şü rük, 
o ob raz la ya şa yı rıq. Səh nə də, 
səh nə dən kə nar da, hə yat da... 
Akt yo run xa siy yə ti, gör kə mi 
də bir qə dər ey ni tip li rol la ra 
apa rır. Mə nə ən çox Mus ta fa-
nın ru hu tə sir gös tə rib. 

Ya dım da dır, “Ad gü nü” fi l-
mi nin sse na ri si mə nə ve ri lən-
də onu bir nə fə sə oxu dum və 
elə bil içim də nə sə də yiş di. 
Elə bil Mus ta fa nın ru hu mə-
nim bə də ni mə köç dü. İn san-
la ra baş qa cür bax ma ğa, on la rı 
baş qa cür gör mə yə baş la dım. 
Son ra kı il lər də Mus ta fa nın 
ru hu hə yat da da, fi lm lər də 
də mə nim lə ol du. Mus ta fa ki-
mi ya şa ma ğa, hə rə kət elə mə-
yə ça lı şır dım. Əs lin də, mən o 
ro lu oy na ma mı şam, ya şa mı-
şam. Rol la tə biətim ey ni lə şib. 
Am ma Mus ta fa ol du ğu ki mi 
qal ma yıb, bir qə dər də yi şib, 
on da baş qa cə hət lər, na qis lik-
lər əmə lə gə lib. Əv vəl an caq 
mü la yim da nı şır dı sa, in di eti-
raz edir, qış qı rır. 

De yir lər ki, Mus ta fa tez 
al da nan dır; yox, sa də cə tə-
miz dir, sə mi mi dir, eh ti ra ma 
la yiq dir. 

İn sa nın in san ol maq dan 
baş qa ça rə si yox dur. Mən 
yax şı lı ğa doğ ru, işı ğa doğ ru 
get mə yi üs tün tu ta ram, nəin-
ki qa ran lı ğı, qa pan ma ğı...

Hər adam öz hə qi qə ti ni, öz 
duy ğu la rı nı bir cür çat dı rır. 
Bi ri ro man ya zır, bi ri hey kəl 
yo nur, bi ri nəğ mə bəs tə lə yir. 
Mən də öz içi mi akt yor ki-
mi teatr səh nə sin də, ka me ra 
qar şı sın da ifa də edi rəm”.

Onu ki no üçün Ra sim 
Oca qov kəşf elə yib
Onu ki no ya gə ti rən isə sö-

zün yax şı mə na sın da “baş qa 
adam” de di yi re jis sor Ra-
sim Oca qov olub: “Dubl ya ja 
get miş dik. Ki nos tu di ya nın 
çay xa na sın da Ra sim Oca qov 
mə nə ya xın laş dı, de di gəl, 
“Ad gü nü” fi l mi nə çə kim sə-
ni. Fi kir ləş dim ki, mən ha ra, 
ki no ha ra? Am ma bu də vət-
lə ki no ya gəl dim. 1977-ci ilin 
yan var ayın da fi l mi gös tər di-
lər,1980-ci il də isə fi lm SS Rİ 
Döv lət Mü ka fa tı al dı.

Ra sim Oca qov mə ni mən-
dən yax şı ta nı yır dı, məətt  əl 
qa lır dım. Onun fi lm lə ri nə 
çə ki lən də ya şa dı ğım şöv qü, 
ləz zə ti di gər fi lm lər də dad-
ma mı şam. O ölən dən son-
ra ki no da ye tim qal dım elə 
bil...”

Ha cı İs ma yı lov alın ya zı sı-
na inan dı ğı nı de yir: “Bü tün 
qəl bim lə ina nı ram: hə yat da 
nə olur sa, gö zə gö rün məz bir 
qüv və nin tə si riy lə olur. Sə-
bəb siz bir yar paq da tər pə nə 
bil məz. Dün ya ya gəl mə yi miz 
də, bi zə ve ri lən is te dad da 
Al lah dan dır. Ona gö rə də, 
is te dad la lə ya qət lə dav ran-
maq, ona Tan rı nın nə fə si ki-
mi bax maq la zım dır”. 

Heç vaxt bo yun dan
yu xa rı tul lan ma yıb
Tən ha lıq dan qa çan adam-

dır. Sə bir li dir, cid di dir, il lah 
da sə nət də. Bu ya şı na qə dər 
sə nət da va-şa va sın dan, ar tist 
de di-qo du sun dan kə nar da 
qal ma ğı ba ca rıb: “Mə nə rol 
ve ril mir sə, de mə li, mən də 

nə sə ça tış mır. Baş qa la rı bu nu 
əda vət ki mi qiy mət lən di rən-
də mən sa kit cə ça tış maz lı ğı-
mı, nöq san la rı mı ara dan qal-
dır maq la  məş ğul ol mu şam. 
Pa pa ğı mı qa ba ğı ma qo yub 
fi  kir ləş mi şəm ki, mən də ça-
tış ma yan nə dir? Heç vaxt bo-
yum dan yu xa rı tul lan ma mı-
şam. Am ma öz möv qe yi mi 
də baş qa sı na ve rən de yi ləm.

Mə nim məq sə dim öz işim-
lə məş ğul ol maq dır. Küs-
mək lə, qan qa ra çı lıq la nə yə 
nail ola sı yam ki? Teatr ailə-
dir, ev dir, Onun mət bə xi də 
var, ya taq ota ğı da. Hər şe yi 
açıb or ta lı ğa qoy maq ol maz, 
“pis adam-yax şı adam” de-
yib in san la rı ka te qo ri ya ya 
böl mək, cı lız hiss lər lə ya şa-
maq ol maz. Bir az bö yük ol-
maq la zım dır”. 

Üç qə pi yin qəh ri ni 
çək di yi vaxt lar

Ailə nin bö yü yü ki mi də 
təm ki ni ni qo ru ya bi lir: “Ev də 
ha mı ki mi adi in sa nam. Ailə-
də sərt li yim yox dur. Ən sev-
di yim şey nə və lə rim lə oy na-
maq dır. Nə və se vin ci ta mam 
baş qa şey dir. Ev iş lə ri ni ba ca-
rı ram. Nə sə al maq la zım dır 
– alı ram, iş gör mək la zım dır 
– gö rü rəm. Adam var di va ra 
bir mis mar vu ra bil mir. Mən 
elekt rik iş lə ri ni də ba ca rı ram, 
la zım gəl sə, qa pı-pən cə rə də 
rəng lə yi rəm”. 

An caq sə nət çə tin lik lə ri 
evin də adi in san olan Ha cı 
İs ma yı lo vun da hə ya tın dan 
yan keç mə yib. Onun da hə-
yat he ka yə tin də so yuq da-
şax ta da pul suz-pa ra sız kü-
çə lər də qal dı ğı epi zod lar var: 

“Bə zən ci bim də 3 qə pi yim 
ol ma yıb ki, tram va ya mi nib 
evi mə ge dim. Ya ğış da-qar da 
pi ya da ge dib çıx mı şam evə. 

O vaxt lar özü mü zü oda-
kö zə vu rub ailə mi zi do lan dı-
rır dıq. Dubl ya ja ge dib beş-on 
ma nat alır dıq. “Azd ra ma”ya 
gə lən də mə ni “şu mo vik” gö-
tür müş dü lər, 40 ma nat maaş 
alır dım, son ra 85 ma nat ol du. 
Sa də cə, sə bir la zım dır”. 

Ən çox azan sə sin dən 
tə sir lə nir

“Tez-tez göy üzü nə ba xı-
ram, eeeyyy... lap də rin lik-
lə rə. Sir lər alə mi nə baş vu-
ru ram. Fi kir lə şi rəm, bu nə 
qüv və dir, gö rə sən? Han sı 
güc dür ki, kaina tı be lə uc suz-
bu caq sız ya ra dıb? Bu sual lar 
mə ni lap uşaq lıq dan dü şün-
dü rür.

Anam Mir fat ma xa nım 
Ma sal lı dan dı, Mə cid bə yin 
qı zı idi. Elə ki na maz qıl ma-
ğa baş lar dı, ge dib du rar dım 
ya nın da, elə di yi hə rə kət lə ri 
tək rar la yar dım...

Mən də Al la ha inam, sev-
gi hə lə o vaxt lar ya ran mış-
dı. Həm mü səl man, həm də 
xris tian öl kə lə rin də ol mu-
şam. Mə nə ən çox azan sə si 
tə sir elə yib. Əsa sən də İs tan-
bul da. Bir dən azan ve ri lir və 
bü tün şə hər ye rin dən sil kə lə-
nir. Adam özü nün nə qə dər 
ki çik, güc süz ol du ğu nu hiss 
edir. An la yır san ki, çox bö-
yük bir qüv və var və sən bu 
dər ya da an caq bir dam la ola 
bi lər sən. Əsas mə sə lə dam-
la ya ve ri lən o safl  ı ğı qo ru ya 
bil mək dir...”  

Se vinc FƏ DAİ
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Çox yaz maq şairin özü üçün dür, az yaz maq oxu cu 
və ədə biy yat üçün. Kim oxu cu su nu sa vad sız, ucuz 
gö rür sə, da ha çox ya zır və mətn lə ri ni də on la ra uy-
ğun laş dı rır. Biz də bu na “ha mı nın öz di li ilə da nış-

maq de yir lər”. 
Poezi ya isə ha mı nın ma lı ola bil məz. Ne cə ki, baş qa sı nın 

sə nə ver di yi bir şe yin miq da rı sə nin ey ni sə xa vət lə ha mı ya 
pay la ya ca ğın qə dər ol mur. Al lah ve rən is te dad da ha mı ya 
ça ta bil məz.

***
Mən hə mi şə şeir oxu yan da onun ya zıl ma pro se si haq qın-

da dü şü nü rəm, şeirin çox asan ya zıl dı ğı nı duy maq qə dər 
mə ni şeir dən heç nə uzaq sal mır...

***
Bir də fə ədə bi söh bət lə ri miz də şair Sə lim Ba bul laoğ lu de-

di ki, bir nəs nə, bir ha di sə gös tər ki, bu dün ya da ol ma sın. 
Hər şe yi Al lah ya ra dıb, in san əgər ya ra nış dan kə nar da nə-
yi sə əks et di rə bil mir sə, de mə li, şair lik lə, ya ra dı cı lıq la lov-
ğa lan ma ğa dəy məz, sə nin bü tün ya ra da caq la rı nı Al lah ar tıq 
ya ra dıb. Bu fi  kir ağ lı ma bat dı. Bir gün Ni za mi nin “Yed di 
gö zəl” əsə rin də hə min fi  kir lə rast laş dım:

Çox dur uzu nu muz, eni miz, an caq
Get məz xə ya lı mız dün ya dan uzaq.

***
Yu ri Bo rev “Es te ti ka” ki ta bın da ko mizm haq qın da ma-

raq lı bir fi  kir iş lə dir: “Ko mizm – bə şə riy yə tin öz keç mi şi ilə 
gü lə-gü lə vi da laş ma sı dır”. 

Azər bay can poezi ya sın da sa ti ra nı gü lüş əvəz edən dən son-
ra o, öz sa ti rik keç mi şi ilə vi da laş dı. XIX əs rin so nu, XX əs-
rin əv vəl lə rin də şeiri miz də ki gü lüş (sa ti ra) son ra dan sa də cə 
za ra fa ta çev ril di. Sa ti ra lıq dan çıx dı, həcv isə dan la ğa keç di.

***
Bu gün ədə bi tən qid lə şair ara sın da in tel lek tual mü ha ri-

bə yox dur. Bu, on dan irə li gə lir ki, tən qi di miz də xa rak ter 
prob le mi var. Şair ha ra ge dir sə, ya zı çı han sı yö nə üz tu tur sa, 
tən qid də o is ti qa mə tə çev ri lir. Yu ri Bo re vin ki ta bın da yer 
alan ma raq lı mi sa la ba xaq: 

“Ham let: – Odur, gö rür sü nüz, o bu lud san ki də və dir.
Po lo ni: – Val lah, doğ ru dan da də və yə ox şa yır.
Ham let: – Mən cə, qa ran qu şa ox şa yır.
Po lo ni: – Onun be li lap qa ran quş be li ki mi dir.
Ham let: – Bəl kə, ba li na ki mi dir?
Po lo ni – Lap elə ba li na nın kı ki mi dir.
Bu ra da Şeks pir “bu lu dun me ta mor fo za sı na” yox, prin sip-

siz, yal taq Po lo ni nin me ta mor fo za sı na gü lür”.   
Bax bu dur in di ki tən qid lə poezi ya ara sın da kı mü na si bət.

***
Bir də fə bir tən qid çi yə bir ya zar haq qın da mə qa lə yaz maq 

tap şı rıl mış dı. Mən də bu nu bi lir dim. Tən qid çi yaz maq is tə-
mir di, am ma in di ki real lıq da im ti na ona ba ha ba şa gə lər di. 
Mə qa lə ya zıl dı, çap edil di. Tən qid çi az qa la hər üç cüm lə-
sin dən iki sin də elə qə ri bə, mət nə uyuş ma yan ter min lər iş lət-
miş di ki, heç bir şey an la şıl mır dı. 

Haq qın da ya zı lan ya zar bu “el mi lik”dən zövq alıb kef elə-
yir di. Tən qid çi də məm nun idi, özü nə bə raət qa zan dı rır dı ki, 
mən or da Azər bay can di lin də heç nə ifa də et mə yən bir mətn 
ya zıb müəl li fi  al dat mı şam. 

Ya dı ma Si se ro nun “Tus ku lan söh bət lə ri”ndə yer alan bir 
mə qam dü şür: “En ni yin əsə rin də Neop to lem de yir: “Az-az 
fəl sə fi  fi  kir yü rüt mək zə ru ri dir; ümu miy yət lə isə bu məş ğu-
liy yət uğur la nə ti cə lən mir”. 

Təəs süf ki, bu gün ədə biy yat yer siz in tel lek tualiz mi məş-
ğu liy yə tə çe vi rib. Hət ta bu, bə raətə qə dər (gu ya) apa rıb çı-
xa ra bi lir.

***
Mə ni bu sual da dü şün dü rür: ni yə çox mü rək kəb ya ra dı-

cı lı ğı olan şair-ya zı çı lar öz lə ri ki mi si ni yox, da ha sa də ya-
zı çı la rı se vir lər. Mətn lə rin də al man mu si qi si nin st ruk tu run-
dan, mifl  ər dən is ti fa də edən Her man Hes se ni yə Mir zə Şə fi  
Va zeh sa ya ğı sev gi nəğ mə lə ri ya zan Hey ne nin şeir lə ri nin 
də li si idi? 

Ni yə Or xan Pa muk Dos to yevs ki nin hə yat ha di sə lə rin dən 
qay naq la nan “Yox sul in san lar”, “Bə yaz ge cə lər” əsər lə ri ni 
se vir və dü şü nür ki, o əsər lə ri il lər son ra da se və bi lir sən sə, 
de mə li, öz safl  ı ğı nı qo ru yub-sax la mı san? 

Bö yük ya zı çı la rı sa də li yə çə kən han sı qüv və dir?

fraqmentlər
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şairlər 
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sənətkarın portreti

Hacı İsmayılov: “Ondan 
sonra insanlara başqa cür 
baxmağa başladım”

y na dı ğı ilk 
ta ma şa dan 

ro lun dan ta ma şa çı lar bir 
ya na, re jis sor la rın da diq-

Bu ta ma şa ya qə dər küt lə vi 
səh nə lə rə çı xır mış, an caq ilk 
söz lü ro lu “Xırs qul dur ba-
san”da olub: “Ta ma şa da bir cə 
cüm lə de yir dim: “Qaç sa, qa-
çar eee”. O kəl mə lə ri səh nə yə 
çı xıb elə-be lə də söy lə yə bi-
lər dim. Am ma o üç kəl mə söz 
mə nim çün elə də yər liy di ki, 
ro lu ma bö yük fəaliy yət ki mi 
ba xır dım, o söz lə ri de mə yə bü-
tün gü cü mü qo yur dum”. 

sənətkarın portretisənətkarın portreti

Mustafanın ruhu 
onun bədəninə köçüb
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Dok tor Evans Vens Şərq “psi xo-
lo gi ya sı”nın va cib müd dəala rın-
dan iba rət mət nin şər hi və zi fə si ni 
mə nə hə va lə et di. Dır naq işa rə si 
be lə bir ifa də nin iş lə dil mə si nin 
şüb hə do ğur du ğu nu gös tə rir.

Qeyd et mək ye ri nə dü şər di ki, 
Şərq Av ro pa psi xo lo gi ya sı na bən zər 
bir şey dən da ha çox fəl sə fə və ya me-
ta fi  zi ka ya rat dı. Or ta əsr lər Av ro pa sı 
ki mi Şər qə də müasir psi xo lo gi ya nın 
ana sı – tən qi di fəl sə fə yad dır. Şərq də 
“id rak” an la yı şı me ta fi  zi ka ya aid dir, 
Qərb də isə o, ar tıq or ta əsr lər döv rün-
dən me ta fi  zik mə na sı nı iti rib, “psi xi 
funk si ya” mə na sı nı əl də et di. “Psi-
xi”nin nə de mək ol du ğu nu bil mə-
dən və bu nu bil mə yə id dia et mə dən 
biz me ta fi  zik bü töv lü yə ma lik ol ma-
yan, fər din id ra kı nın möv cud lu ğu ilə 
onun uni ver sal kor rel ya tı nın hi po te-
tik möv cud lu ğu ara sın da hər han sı 
bir əla qə si ol ma yan “id rak” fe no me ni 
ilə ki fa yət lə nə cə yik. Psi xo lo gi ya, be-
lə lik lə, ha di sə lər dün ya sı nı me ta fi  zik 
imp li ka si ya lar sız dərk edən elm dir. 

Son iki əsr ər zin də Qərb fəl sə fə si nin 
in ki şa fı id ra kın Uni ver sum la əv vəl ki 
vəh də ti nin yox ol ma sı nı və onun öz 
sər həd lə rin də qa pan ma sı nı ba şa çat-
dır dı. İn san özü ar tıq mik ro kosm və 
kos mo sun ob ra zı, onun ru hu isə da-
ha Dün ya Ru hu nun qı ğıl cı mı de yil. 
Bu na uy ğun ola raq psi xo lo gi ya is tə-
ni lən me ta fi  zik id diala rı və mü la hi zə-
lə ri psi xi fe no men lər ki mi şərh edir, 
bun lar da son nə ti cə də şüural tı me yil-
lər dən ya ra nan id rak və onun st ruk-
tu ru haq qın da mə lu mat lar gö rür. Psi-
xo lo gi ya ba xı mın dan bu mü la hi zə lər 
şək siz də yər da şı mır və öz lü yün də 
heç bir (hətt  a me ta fi  zik) hə qi qə tin 
ifa də si de yil. Elə bir in tel lek tual “ge-
diş” yox dur ki, onun kö mə yi ilə be lə 
bir möv qe yin nə də rə cə də düz gün 
ol du ğu nu ay dın laş dır maq müm kün 
ol sun. Həm çi nin o da aş kar dır ki, 
Uni ver sal İd ra kın möv cud lu ğu haq-
qın da me ta fi  zik pos tu la tı qə naət bəxş 
şə kil də əsas lan dır maq qey ri-müm-
kün dür.

Ümu miy yət lə, onu əsas lan dır-
maq müm kün dür mü? İn sa nın id-
ra kı Uni ver sal İd ra kın möv cud lu-
ğu nu fərz edə bi lər, la kin bu nun la 
o, hə lə so nun cu nu ger çək dən 
möv cud olan ki mi təs diq lə mir və 
biz bu nu yal nız fər ziy yə say maq-
da haq lı yıq. Bu fər ziy yə nin özü və 
bi zim onu fər ziy yə ki mi müəy yən 
et mə yi miz ey ni də rə cə də sü bu-
ta ye ti ril məz dir. Baş qa söz lə, ey-
ni də rə cə də eh ti mal var ki, bi zim 
id ra kı mız Dün ya İd ra kı nın tə za-
hü rü dür. La kin in san əsl hə qi qə ti 
bil mir, bi lə də bil məz. Bu na gö rə 
də psi xo lo gi ya onun hü dud la rın-
dan kə nar da olan hər han sı bir şe-
yin möv cud lu ğu nu əsas lan dır ma-
ğa və ya təs diq lə mə yə qa dir de yil. 
Sağ lam dü şün cə bi zi bu məh du-
diy yət lə ri qə bul et mə yə məc bur 
elə yir, bu za man ve ri lən qur ban lar 
– na ğıl dün ya sı və ora da ya şa yan 
id ra kın ya rat dıq la rı ilə vi da laş ma 

da qa çıl maz dır. İb ti dai in sa nın 
dün ya sı be lə idi; ora da hətt  a can-
sız əş ya la rın da can lı, şə fa ve ri ci, 
ma gik qüv və si var dı, bu nun sa yə-
sin də əş ya lar la in san lar qar şı lıq lı 
əla qə şə raitin də möv cud idi lər. Bir 
gün in san ba şa dü şür ki, əş ya la rın 
qüd rə ti onun özün dən gə lir, bun-
la rın mə na sı isə onun pro yek si ya-
sı dır. İd rak nə zə riy yə si bə şə riy yə-
tin uşaq lı ğın dan – sə ma la rın da və 
cə hən nə min də id ra kın ya rat dı ğı 
fi  qur la rın məs kən sal dı ğı me ta-
fi  zik Kainat dan so nun cu ad dımı 
atır. Bu qa çıl maz epis te mo lo ji tən-
qi di lik in sa nın inan maq qa bi liy yə-
ti nin Tan rı nı dərk et mə yə im kan 
ver di yi di ni ba xı şı na qə ti tə rəf dar 
ol ma ğa ma ne çi lik tö rət mir. Bu ra-
dan da Qər bin ye ni bə la sı – elm və 
din ara sın da zid diy yət mey da na 
çı xır.

El min tən qi di fəl sə fə si (ne qa tiv 
me ta fi  zi ka, baş qa söz lə, ma te rializm 
ola raq) be lə bir mən ti qi səhv və eh-
ti mal üzə rin də qu ru lub ki, ma te ri ya 
yal nız qey ri-tən qi di id ra kın hi pos-
ta zi rə et di yi hi po tez, sırf me ta fi  zik 
an la yış de yil, hiss olu nan, dərk edi-
lən real lıq dır. Əs lin də isə “ma te ri ya” 
sö zü “ruh” və ya hətt  a “Tan rı” sö zü 
ki mi bi lin mə yə nin rəm zi dir. Di gər 
tə rəf dən, di ni inam özü nün tən qi-
də qə dər ki dün ya gö rü şün dən im ti na 
edə bil mir. İsa nın ça ğı rı şı na bax ma-
ya raq, ina nan lar uşaq ki mi yox, uşaq 
ola raq qal maq is tə yir lər. Bir məş hur 
müasir ila hiy yat çı öz tər cü me yi-ha-
lın da eti raf edir ki, “uşaq lı ğın dan 
bu gü nə qə dər” İsa onun meh ri ban 

dos tu dur. İsa – özü nün tə li mi ata-
la rı nın di ni ilə prin si pial zid diy yət 
təş kil edən təb liğ çi nin par laq nü mu-
nə si dir. La kin İsa nın təq li di, gö rün-
dü yü ki mi, ar dı cıl lar dan öz yo lu nun 
baş lan ğı cın da onun ver di yi psi xi və 
mə nə vi qur ba nı tə ləb et mir – bu qur-
ban ol ma say dı, o heç bir za man xi-
las kar ol maz dı. Əs lin də, elm və din 
ara sın da kı ix ti laf hər iki tə rəf dən an-
la şıl maz lı ğa əsas la nır.

Ye ni “hy pos ta sis” tət biq edən el mi 
ma te rializm in tel lek tə qar şı gü nah 
iş lət di. Çün ki bu də fə ger çək li yin ali 
prin si pi ne cə ad la nır sa ad lan sın – ma-
te ri ya, Tan rı və ya ener ji – öz lü yün də 
ad də yiş dir mə heç nə yi məhv et mir 
və ya rat mır, yal nız rəm zi də yiş di rir. 
Bu na gö rə də ma te rialist məc bu rən 
me ta fi  zik olur. Di gər tə rəf dən, tə mə-
lin dən sırf emo sional olan pri mi tiv 
psi xi və ziy yət dən ya pış mış inam id-

ra kın hi pos ta zi rə edil miş ya rat dıq-
la rı na qar şı ib ti dai, in fan til mü na-
si bət dən əl çə kə bil mir. O, qüd rət li, 
mə su liy yət li və xe yir xah va li deyn lə-
rin hökm sür dü yü təh lü kə siz, in tim 
dün ya nı qo ru yub sax la maq is tə yir. 
İnam hətt  a in tel lek ti qur ban ver mə yə 
ha zır dır (tə bii ki, əgər so nun cu var sa), 
la kin heç za man hiss lə ri qur ban ver-
məz. İna nan lar öz lə ri ni uşa ğa bən zət-
mir lər, on lar uşaq dır lar, hə yat əl də 
et mir lər, onun it ki si ni də bil mir lər.

Bun dan baş qa, din elm lə toq quş-
du ğu za man döv rü mü zün mə nə vi 
hə rə ka tın da iş ti rak dan im ti na et di-
yi nə gö rə bu nun qar şı lı ğı nı alır. Hər 
bir vic dan lı mü tə fək kir me ta fi  zik 
möv qe lə rin (xü su si lə də din lə rin) 
sə bat sız lı ğı nı, is tə ni lən me ta fi  zik 
pos tu la tın sü bu te dil məz li yi ni, id ra-
kın “özü nü öz saç la rın dan tu tub ba-
taq lıq dan çı xar ma ğa”, baş qa söz lə, 

trans sen dent bir şey ya rat-
ma ğa aş kar qa dir ol ma-

dı ğı nı eti raf et mə li 
olur. Ma te rializm 

in san tə rə fi n dən 
bir dən-bi-

rə onun 

dər ki nə me ta fi  zik reak si ya dır ki, id-
rak psi xi ka nın tə za hür lə rin dən bi ri-
dir və in san dan kə na ra çı xa rıl dıq da 
pro yek si ya dır.

Bu reak si ya me ta fi  zik idi, çün ki or-
ta fəl sə fi  təh sil “ma te ri ya”nın hi pos-
ta zi rə edil mə si nin ar xa sın da giz lə nən 
ger çək li yin ali prin si pi ni gör mə yə 
im kan ver mir di. Ey ni za man da, di ni 
is ti qa mət adam la rın fəl sə fi  tən qid lə, 
uşaq lıq dan im ti na edə rək in sa na la-
qeyd olan qüv və lə rin hökm sür dü yü 
yad, na mə lum dün ya ya düş mək lə 
ne cə kö nül süz ra zı laş dıq la rı nı üzə 
çı xa rır. Əl bətt  ə, is tə ni lən hal da in san 
və onun ət ra fı də yiş mir, əv vəl ki ki mi 
qa lır. La kin in di ay dın ol du ki, in san 
id ra kın di var la rı ara sın da qa pa nıb, 
hətt  a də li lik za ma nı be lə ora dan çıx-
maq müm kün de yil, onun tan rı la rı-
nın si ma sı və dün ya sı nın su rə ti xey li 

də rə cə də onun öz psi xi ka sı ilə şərt lə-
nib. Qeyd et di yi miz ki mi, bü tün me-
ta fi  zik müd dəala rı mız bi rin ci növ-
bə də id ra kın st ruk tu ru ilə müəy yən 
olu nub. Biz onu ba şa dü şə bil dik ki, 
in tel lekt özün də şey, müs tə qil men tal 
qa bi liy yət de yil, bü töv ki mi psi xi ka-
nın və ziy yə ti ilə şərt lə nən psi xi funk-
si ya dır. Fəl sə fi  mü la hi zə bu na gö rə 
sırf mən ti qi şəxs siz pro se sin nə ti cə si 
de yil, mə kan və za man xa rak te ris ti-
ka la rı ilə konk ret şəx siy yə tin əsə ri dir. 
Bu plan da o, əsa sən sub yek tiv dir, 
onun ob yek tiv də yə ri isə ey ni cür 
dü şü nən lə rin nə qə dər ola ca ğın dan 
ası lı dır.

Epis te mo lo ji tən qi dçi li yin nə ti cə si 
ki mi in sa nın id rak hü dud la rı ara sın-
da qa pan ma sı tə bii ola raq psi xo lo ji 
tən qi dçi li yə də gə tir di. Tən qi dçi li yin 
bu nö vü fi  lo sofl  ar ara sın da po pul yar 
de yil, on lar fəl sə fi  in tel lek ti ka mil və 
şüb hə siz alət say ma ğa me yil li dir lər. 
La kin hər hal da on la rın bu in tel lek-
ti fər di psi xi ka ilə şərt lən miş, bü tün 
mü na si bət lər də sub yek tiv şə rait-
lər lə, o cüm lə dən mü hi tin tə si ri ilə 
de ter mi nə olun muş funk si ya dır. 
Biz doğ ru dan da be lə bir fi k rə öy-
rəş mi şik ki, id rak özü nün uni ver sal 
xa rak te ri ni iti rib, onun əv vəl ki, kos-
mik əhə miy yə tin dən əsər-əla mət 
qal ma yıb. Bu gün id rak az və ya çox 
də rə cə də şəx si iş, sub yek tiv, hətt  a 
ix ti ya ri fe no men olub. İn di hətt  a əv-
vəl lər hi pos ta zi rə edil miş “uni ver sal 
ide ya lar” psi xi qa nun lar olub, in san 
bi zim ger çək lik təc rü bə mi zin nə də-
rə cə də psi xi tə biətə ma lik ol du ğu nu 
ba şa dü şüb; əs lin də dü şün dü yü-
müz, hiss et di yi miz və qav ra dı ğı mız 
hər bir şey psi xi ob raz dır və dün ya-
nın özü biz onu “təş kil edə” bi lə cə-

yi miz qə dər möv cud dur. İn sa nın 
öz psi xi ka sın da qa pan ma sı və onun 
hü dud la rın dan çı xa bil mə mə si hə qi-
qə ti nin aş kar edil mə si ona elə güc lü 
tə sir gös tə rib ki, in di biz hətt  a “qey-
ri-şüuri” adı ver di yi miz özü müz-
də ki bi lin mə yə nin möv cud lu ğu nu 
da qə bul et mə yə ha zı rıq. Be lə lik lə, 
uni ver sal və me ta fi  zik gö rü nən id ra-
kın dairə si özü nün son suz sub yek-
tiv li yi ni, dü şün cə siz pro yek si ya və 
il lü zi ya la ra in fan til-ar xaik me yi li ni 
ta ma mi lə ba şa dü şən fər din şüuru na 
qə dər sı xı lır. Bir çox el mi tə fək kür lü 
adam lar nə za rət siz sub yek ti vizm-
dən qor xa raq hətt  a di ni və fəl sə fi  
sim pa ti ya la rı nı be lə qur ban ve rib lər.

Nə fə si miz lə can la nan, ürə yin də 
qa nı mı zın cə rə yan et di yi iti ril miş 
dün ya nın əvə zi nə biz fakt lar – ay rı-
ca ada mın mə nim sə mə im kan la rın-
dan mü qa yi səedil məz də rə cə də çox 
olan fakt lar yı ğı nı qar şı sın da hey ran 
ol ma ğa baş la dıq. Biz be lə bir mö min 
inam la ya şa yı rıq ki, tə sa dü fən yı ğıl-
mış par ça lar dərk edil miş bü tö vü təş-
kil edə cək, la kin heç kim so na qə dər 
bu na inan mır – çün ki kol lek tiv bi li yin 
ha mı sı nı yer ləş di rə bi lə cək baş yox-
dur. Biz sa də cə, fakt lar qa la ğı al tın-
da qal mı şıq və bun la rı dər kə cə sa rət 
edən vic da nı na qar şı xə ya nət et mə li 
ola caq, çün ki fakt lar is tə ni lən nə zə ri 
mü ha ki mə ni alt-üst edə bi lər. Qərb 
psi xo lo gi ya sı id rak de dik də psi xi ka-
nın fəaliy yə ti nin men tal tə rə fi  ni, fər-
din “men tal lı ğı nı” nə zər də tu tur.

(ar dı var)
Paşa ƏLİOĞLU çevirib

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

mə də niy yət fəl sə fə si nə dair bir sı ra 
əsər lə rin müəl li fi Karl Qus tav Yun-
qun (1875-1961) “Şərq tə fək kü rü 
ilə Qərb tə fək kü rü nün fər qi” mə-
qa lə si onun “Bö yük qur tu lu şun 
Ti bet ki ta bı”na psi xo lo ji şərh-
lər” əsə ri nin bi rin ci his sə-
si ni təş kil edir. Əsər 1939-
cu il də ya zı lıb, ilk də fə 
1954-cü il də çap olu nub.
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ra kın hi pos ta zi rə edil miş ya rat dıq-
la rı na qar şı ib ti dai, in fan til mü na-
si bət dən əl çə kə bil mir. O, qüd rət li, 
mə su liy yət li və xe yir xah va li deyn lə-
rin hökm sür dü yü təh lü kə siz, in tim 
dün ya nı qo ru yub sax la maq is tə yir. 
İnam hətt  a in tel lek ti qur ban ver mə yə 
ha zır dır (tə bii ki, əgər so nun cu var sa), 
la kin heç za man hiss lə ri qur ban ver-
məz. İna nan lar öz lə ri ni uşa ğa bən zət-
mir lər, on lar uşaq dır lar, hə yat əl də 
et mir lər, onun it ki si ni də bil mir lər.

Bun dan baş qa, din elm lə toq quş-
du ğu za man döv rü mü zün mə nə vi 
hə rə ka tın da iş ti rak dan im ti na et di-
yi nə gö rə bu nun qar şı lı ğı nı alır. Hər 
bir vic dan lı mü tə fək kir me ta fi  zik 
möv qe lə rin (xü su si lə də din lə rin) 
sə bat sız lı ğı nı, is tə ni lən me ta fi  zik 
pos tu la tın sü bu te dil məz li yi ni, id ra-
kın “özü nü öz saç la rın dan tu tub ba-
taq lıq dan çı xar ma ğa”, baş qa söz lə, 

trans sen dent bir şey ya rat-
ma ğa aş kar qa dir ol ma-

dı ğı nı eti raf et mə li 
olur. Ma te rializm 

in san tə rə fi n dən 
bir dən-bi-

rə onun 

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

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

da qa çıl maz dır. İb ti dai in sa nın 

vəl lər hi pos ta zi rə edil miş “uni ver sal 
ide ya lar” psi xi qa nun lar olub, in san 
bi zim ger çək lik təc rü bə mi zin nə də-
rə cə də psi xi tə biətə ma lik ol du ğu nu 
ba şa dü şüb; əs lin də dü şün dü yü-
müz, hiss et di yi miz və qav ra dı ğı mız 
hər bir şey psi xi ob raz dır və dün ya-
nın özü biz onu “təş kil edə” bi lə cə-

yi miz qə dər möv cud dur. İn sa nın 

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

Karl Qus tav Yunq

“Din elm lə toq quş du ğu za man döv rü mü zün 
mə nə vi hə rə ka tın da iş ti rak dan im ti na et di yi-
nə gö rə bu nun qar şı lı ğı nı alır. Hər bir vic dan lı 
mü tə fək kir me ta fi  zik möv qe lə rin (xü su si lə də 

din lə rin) sə bat sız lı ğı nı, is tə ni lən me ta fi  zik pos tu-
la tın sü bu te dil məz li yi ni, id ra kın “özü nü öz saç la-
rın dan tu tub ba taq lıq dan çı xar ma ğa”, baş qa söz lə, 
trans sen dent bir şey ya rat ma ğa aş kar qa dir ol ma-
dı ğı nı eti raf et mə li olur. Ma te rializm in san tə rə-
fi n dən bir dən-bi rə onun dər ki nə me ta fi  zik 
reak si ya dır ki, id rak psi xi ka nın tə za hür lə-
rin dən bi ri dir və in san dan kə na ra çı xa rıl-
dıq da pro yek si ya dır. ”
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Tax ta lə yən
Ba ba ya man qo cal mış dı. 

Ayaq la rı sö zü nə bax mır, göz lə-
ri gör mür, qu laq la rı eşit mir di. 
Diş lə ri də ta mam tö kül müş dü. 
Ye mək ye yən də ağ zın dan ye rə 
da ğı dır dı. Oğ lu ilə gə li ni da ha 
onu ma sa ar xa sın da oturt mur-
du lar, so ba nın da lın da ye dir dir-
di lər. 

Bir də fə ba ba ya nim çə də xö-
rək gə tir di lər. O, nim çə ni ya xı-
na çək mək is tə yən də sa lıb sın-
dır dı. Gə lin qo ca nı dan la ma ğa 
baş la dı: 

- Ev də gün-dir ri yi miz yox dur, 
hər şe yi kor la yır san, qab-qa ca ğı 
qı rır san. Bun dan son ra sə nə xö-
rə yi tax ta lə yən də ve rə cə yəm. 

Qo ca ah çək di, heç nə de mə di. 
Bir də fə ər lə ar vad ev də otur-

muş du lar, gör dü lər ki, oğ lan la rı 
tax ta par ça la rıy la oy na yır, nə sə 
dü zəlt mək is tə yir. Ata sı so ruş du: 

– Nə dü zəl dir sən?
Uşaq ca vab ver di:
– Tax ta lə yən dü zəl di rəm. 

Anam la sən qo ca lan da si zə bu 
lə yən də ye mək ve rə cə yəm.    

Ər lə ar vad bir-bi ri nə ba xıb ağ-
la dı lar. Qo ca nı in cit dik lə ri üçün 
utan dı lar. Onu ye nə öz lə riy lə ya-
na şı ma sa ar xa sın da oturt du lar.

Xi yar oğ ru su nun
xə yal la rı

Bir də fə kənd li dir rik dən xi yar 
oğur la ma ğa get di. O, xi yar ta ğı-
nın di bi nə sü rü nüb, qo ruq çu nun 
uzaq laş ma sı nı göz lə di. Uza na-
uza na fi  kir ləş di: “Bir ki sə xi yar 
apa rıb sa ta ram, pu lu na to yuq 
ala ram. To yuq çox lu yu murt la-
yar, son ra kürt ya tır da ram, çox lu 
cü cə çı xa rar. Cü cə lə ri bö yü düb 
sa ta ram, qo yun ala ram. Qo yun 
çox lu ba la ve rər, qu zu la rı sa tıb 
mad yan ala ram. Onun da ba la la-
rı olar, day ça la rı sa tıb ev ala ram, 
dir rik sa la ram. Ora da çox lu xi yar 
əkə rəm, qoy ma ram kim sə oğur la-
sın. Ke şik çi tu ta ram, dir ri yi qo ru-
yar. Özüm də ara bir gə lib üs tü nə 
çı ğı ra ram: “Ehey, dir ri yi möh kəm 
qo ru haaa!”.

Kənd li xə ya la elə dal mış dı 
ki, öz gə bos ta nın da ol du ğu nu 
da unut muş du, ona gö rə də lap 
bərk dən çı ğır dı. Qo ruq çu lar sə-
si ni eşi dib onu ya xa la dı lar, möh-
kəm cə əziş dir di lər.

Gülməcələr
– Ana, si çan süd qa bı na düş dü.
– Sən onu çı xar dın?
 – Yox, pi şi yi ora tul la dım.

***
– Ay dan, qı zım, mən də 10 al ma 

var idi, 2-ni ye dim, ne çə si qal dı?
– Ata, biz mək təb də an caq por ta-

ğal lı mə sə lə lə ri həll edi rik.  
***

Bir oğ lan mək tə bin dəh li zin də ağ-
la yır. Si nif rəh bə ri on dan so ru şur:

– Ni yə ağ la yır san?
– Ri ya ziy yat müəl li mi miz pil-

lə kən dən yı xı lıb.
– Ağ la ma, ona heç nə ol ma yıb. 
– Ne cə ağ la ma yım, o yı xı lan da 

bü tün uşaq lar gö rüb, mən sə bu-
fet də ol mu şam. 

***
– Ata, mən sə nin ad gü nü nə hə-

diy yə ha zır la yı ram. 
– La zım de yil, on dan sa dər si ni 

ha zır la.
– Axı mən ar tıq hə diy yə ni al-

mı şam. 
***

Oğ lan ma şı nı sax la dır: 
– Əmi, mə ni mək tə bə cən apa ra 

bi lər si niz?
– Mən ay rı səm tə ge di rəm axı.
– On da lap yax şı, get dik.

***
– Dörd üs tə gəl üç ne çə elə yir?
– Yed di.
– Bəs yed di üs tə gəl dörd? 
– Bil mi rəm, biz 11-i hə lə keç-

mə mi şik. 
***

– Ana, Top lan mə nim çək mə lə-
ri mi di diş di rib.

– Ona cə za ver mək la zım dır.
– Ver mi şəm, onun qa bın da kı 

sü dü iç mi şəm.

Maska
Xəbər tutdular – Dələ
Toyuq boğub yeyibdir.
Qəşş etdi Kərtənkələ:
– Danışmayın, eyibdir!
Fındıq deyin, inanım,
Dələ əsla ət yeməz.
Xoruz dedi: – Ay canım,
Toyuğu kim boğdu bəs?
Axı bu həndəvərdə
Nə tülkü var, nə çaqqal!
...Qonşu Dələni bir də
Onlar yoxladı dərhal.
Heyvanların hamısı
Gəlib baxdı, gördü nə?!
Tülkü dələ maskası
Keçiribmiş üzünə...

Tülkü
qiyməti

Əhliləşmiş Tülkünü
Toyuq çağırdı qonaq.
Halal yumurtasından
Hazırladı qayğanaq...
Səhəri Tülkü lələ
Yol aldı Çaqqalgilə.
Çaqqal oğurladığı
Beçəni tez qızartdı,
Anbardan apardığı
Şərabı da çıxartdı...
Tülkü o gündən deyir:
– Yanılmaram mən, xeyr!
Toyuq xəsisdir yaman,
Olmaz bizim Çaqqaldan!..

Gicitkən
Yaxına buraxmırdı

Gicitkən heç bir kəsi.
Eşitsəydi bir qoyun,
Ya da bir quzu səsi,

Körpə tikanlarını
Qabardıb dayanırdı,
Kim dadsa, dili-ağzı

Alışırdı, yanırdı.
Gülüb ürəkdən bu an,

Xoşlanırdı Gicitkən.
Di gəl, bir gün istidən

Yaman pis günə düşdü,
Yarpaqları bürüşdü...

- Qoymayın, soluram mən,
Artıq məhv oluram mən! 

–  Deyib haray salsa da,
Olmadı yaxın duran.

Vaxtilə hamını bərk
Dalamışdı Gicitkən.

Gicitkən

- Qoymayın, soluram mən,
Artıq məhv oluram mən! 

Qaya və Ağac
Bir yamacda göyərən
Nazik gövdəli Ağac
Sal daşlı bir Qayaya
Üz tutdu:
              – Bu sirri aç! 
Daşlarında min iz var,
Nədən çapılmış sinən?
Qaya: – Çox bərkə-boşa
Düşmüşəm, – söylədi, – mən.
Hər an sinə gərmişəm
Böyük daşqına, selə.
Ağac əsib səsləndi
Eyhamla gülə-gülə:
– Bu daşqını, bu seli
Mən niyə görmürəm bəs?
Qaya dedi: – Bilmirəm,
Bunlar sənə görünməz.
Nə bir tufan, nə çovğun
Qabağını kəsmisən.
Külək hara əsibsə,
Sən də ora əsmisən. Hikmət ZİYA

Qaya və AğacQaya və Ağac

Qırğı
və Cücə

Qırğı hey şığıyırdı
Toyuq-cücə üstünə.
Sonra da utanmayıb,
Söyləyirdi şəst ilə:
– “Civ-civ”lə sakitliyi
Pozmaqmı istəyirsən?
Bilmirsən qoruyuram
Əmin-amanlığı mən?!

Qa rış qa və gö yər çin 
Qa rış qa ça yın sa hi li nə en di – su iç mək is tə yir di. Az qal dı dal ğa 

onu ba tır sın. Gö yər çin dim di yin də çöp gə ti rir di; gör dü ki, qa rış-
qa bo ğu lur, tez çö pü su ya – onun qa ba ğı na at dı. Qa rış qa çö pün 
üs tü nə çı xıb ca nı nı qur tar dı. 

Bir gün ov çu cə lə qu rub gö yər çi ni tut maq is tə yir di. Qa rış qa 
bu nu gö rüb ov çu ya ya xın laş dı, onun aya ğı nı diş lə di. Ov çu uful-
da yıb cə lə ni əlin dən sal dı. Gö yər çin pı rıl da yıb uç du.

Rən gi ni də yiş miş do la şa 
Do la şa gör dü ki, gö yər çin lə ri do yun ca yem lə yir lər. Üst-ba şı nı 

ağ rən gə bo ya yıb, özü nü quş xa na ya ver di. Gö yər çin lər əv vəl cə 
onu ta nı ma dı lar, elə bil di lər o da gö yər çin dir. 

Bir dən do la şa ha ra da ol du ğu nu unu dub qa rıl da dı. Gö yər çin lər 
o saat onu dim dik lə mə yə baş la dı lar. Do la şa uçub yol daş la rı nın 
ya nı na qa yıt dı. Yol daş la rı onu ta nı ma dı lar, rən gin dən qor xub, 
yan la rın dan qov du lar.

Atın bir eş şək yü kü 
Ki şi nin bir eş şə yi, bir atı var dı. 

On lar yol la ge dir di lər. Eş şək ata 
de di: “Yü küm ağır dır, apa ra bil-
mi rəm, bir-iki ta yı nı sən gö tür”. 
At özü nü o ye rə qoy ma dı. Bir az-
dan eş şək yı xı lıb öl dü. Ki şi yü kün 
ha mı sı nı atın be li nə yük lə di. Eş-
şə yin də də ri si ni so yub üs tün dən 
qoy du. 

At yü kün ağır lı ğın dan inil də di: 
“Vay, kül mə nim ba şı ma, gör ne cə 
ağıl sı zam! Eş şə yə kö mək elə mək 
is tə mə dim, axır da yü kün ha mı-
sı nı, üs tə lik, eş şə yin də ri si ni də 
apar ma lı ol dum”.



Ot no su fi  Tə ba bə ti və Psi xo lo gi ya sı Aka de mi ya sı nın üz vü, 
kö kü əsr lə rin də rin li yi nə ge dib çı xan Nəq şi bən diy yə us-
tad lar mək tə bi nin da vam çı sı Mü zəff  ər Ha cı Us ma no vun 
“Kö nül lə oxu ma dərs lə ri. Sağ lam lı ğın su fi  sir lə ri” ki ta bın-

da su fi  sağ lam lıq sis te min dən, psi xi və fi  zi ki sağ lam lı ğın bər pa sın da 
onun oy na dı ğı rol dan, əsr lə rin sı na ğın dan çıx mış su fi  psi xo tex ni ka-
sın dan bəhs edi lir. Ki tab dan bir par ça nı ix ti sar la təq dim edi rik.

Yaş və sağ lam lıq

İn sa nın bü tün hə yat yo lu nu 7 
döv rə böl mək olar. Hər döv rün 
so nun da onun səh hə ti na saz lıq la 
üz lə şir ki, bu da or qa niz min ye ni-
lən mə si ilə bağ lı dır. Bir çox xro ni-
ki xəs tə lik lə rin rü şeym lə ri özü nü 
məhz hə min 7 il lik dövr də bü ru-
zə ve rir. İn sa nın hər 5-7 il dən bir 
də yiş mə si fak tı nı müasir elm də 
təs diq lə yir. İn san hə min həs sas 
dövr də xəs tə li yi dər man la qi da-
lan dır sa, hə ya tı ilə oy na mış olur. 
Əl bətt  ə, əli ni qoy nu na qo yub göz-
lə mək də ağıl lı hə rə kət de yil.

40 ya şa qə dər in san va li deyn lər-
dən ötü rül müş ener ji ni sərf edir. 
42 ya şa ya xın ener ji nin azal ma-
sı üzün dən it ki nin kom pen sa si-
ya edil mə si çə tin lə şir ki, nə ti cə də 
sağ lam lıq da prob lem lər mey da na 
çıx ma ğa baş la yır; ən yax şı hal da 
yün gül yor ğun luq, ən pis hal da isə 
xəs tə lik və dep res si ya ya ra nır.

İn san yaş lan dıq ca hə ya tın da 
har mo ni ya ya rat maq üçün ona 
da ha çox vaxt la zım olur. Təc rü bə 
gös tə rir ki, adam nə qə dər yaş lı dır-
sa, o qə dər fəal iş lə mə li dir. Su fi  lə-
rin qə dim za man lar da mey da na 
gəl miş bu düs tu run dan in san hə-
ya tın da har mo ni ya ya rat maq üçün 
in di yə dək is ti fa də edi lir. 

Hə kim lə rə mə lum dur ki, in san 
110-112 il ya şa ya bi lər. Bun dan ar-
tıq da ya şa maq müm kün dür. An-
caq düz gün hə yat tər zi sür mə di yi, 
ət raf mü hi tin zə rər lə rin dən ye tə-
rin cə qo run ma dı ğı üçün in san tə-
biətin ver di yi im kan dan məh rum 
qa lır. Hə min 112 ili hər bi ri 28 il 
ol maq la dörd bö yük mər hə lə yə, 
öz növ bə sin də o dörd mər hə lə nin 
hər bi ri ni də 7 il lik dörd döv rə böl-
mək olar. 

Sağ lam lı ğın bər pa sı pro se sin də 
mü hüm əhə miy yət da şı yan dövr-
lə rə diq qət ye ti rək.

İn ki şaf mər hə lə si
İlk dövr 7 yaş da bi tir. Bu, ske-

le tin və or qa niz min baş lı ca sis te-
mi nin for ma laş dı ğı ak tiv in ki şaf 
ça ğı dır. Bu dövr də uşa ğın tem pe-
ra men ti və nit qi for ma la şır. 

İlk dövr də uşa ğa həd dən ar tıq 
qay ğı gös tə ri lir sə, o, ləng in ki şaf 
edir. Mün tə zəm qay ğı gö rən uşaq 
diq qə ti ağ la maq la cəlb et mə yə ça-
lı şır. An caq va li deyn bil mə li dir ki, 
ağ la maq heç də zə rər li de yil. Uşaq 
or ta he sab la gün də heç ol ma sa bir 
də fə ağ la ma lı dır. Ağ la maq ağ ci-
yər lə ri də möh kəm lən di rir. 

3 yaş lı uşaq yı xı lır sa, özü aya ğa 
qalx ma lı dır. Oy na yan da üst-ba şı-
nı bu la ma sı nı da dərd elə mə yin. 
Bu dövr də oyun oy na maq uşa ğın 
ət raf alə mi dərk et mə si üçün çox 
va cib dir. 

İkin ci hə yat döv rü, adə tən, 14 yaş-
da ta mam la nır. Bu, bü tün za man lar-
da in san üçün ağır dövr sa yı lıb, çün-
ki fi  zi ki və cin si yet kin lik, elə cə də 
səs də yiş mə si döv rü dür. Çox vaxt 
hə min müd də ti hor mo nal part la yış 
və in san men ta li te ti nin for ma laş ma-
sı üçün va cib mə qam ad lan dı rır lar. 

21 yaş da cin si sis te min və cin si 
əla mət lə rin for ma laş ma sı ba şa ça-
tır. Üz də tük lər əmə lə gə lir, bə dən 

qu ru lu şu mü kəm məl lə şir. İn tel-
lek tual funk si ya nın for ma laş ma sı 
pro se si ba şa ça tır.

28 ya şı na dək in san müəy yən pe-
şə yə yi yə lə nir, ailə qu rur və sa bit-
lik mər hə lə si nə ke çir.

Sa bit lik mər hə lə si
Sa bit lik mər hə lə si – ta raz lı ğın əl-

də olun ma sı və özü nü təs diq döv-
rü dür. Hə min dövr də in san öz 
ener ji si ni düz gün xərc lə sə, bö yük 
uğur lar qa za nar. Bu dövr də ak tiv-
li yin kəs kin aşa ğı düş mə si isə çox 
bö yük zə rər ve rə bi lər. 

Sa bit lik mər hə lə si in sa nın hər sa-
hə də – ailə də, iş də, ic ti mai hə yat da, 
dost lar la ün siy yət də, tə biət lə tə mas-
da nə də rə cə də har mo nik in ki şaf 
et mə sin dən bir ba şa ası lı dır. Bu za-
man kə si min də in san or qa niz mi da-
ha in ki şaf et mir, ayaq üs tə dur maq 
üçün kim sə nin kö mə yi nə eh ti yac 
duy mur. Bu yaş da in sa na xoş bəxt-
lik bəxş elə mək cəh di, ək si nə, onun 
bəd bəxt lik və fə la kət uçu ru mu na 
yu var lan ma sı ilə nə ti cə lə nə bi lər. 

Sa bit lik mər hə lə sin də bə də ni-
miz xü su si təm rin lə rə, dər man və 
tə sir lə rə eh ti yac duy mur.

Hə ya tın bi rin ci mər hə lə si ilə 
mü qa yi sə də bu mər hə lə də in sa nın 
mə za cı də yi şir. Bu o de mək de yil 
ki, bə də nin tem pe ra tu ru aza lır; 
yox, tem pe ra tur əv vəl ki ki mi qa lır. 
An caq müəy yən də yi şik lik olur. 

Sa bit lik döv rün də 6-7 saat yat-
maq ki fa yət dir. Unut maq ol maz 
ki, or qa niz min in ki şa fı da yan sa da, 
ağıl ka mil lə şir, in san da ha müd rik, 
da ha dü şün cə li olur.

Ri fah mər hə lə si  
Bu mər hə lə (56-84) in san dan hə-

rə kət, fəal lıq tə ləb edir. Çün ki in san 
yal nız bu za man özü nü har mo nik 

və ziy yət də sax la ya bi lər. Hə min 
dövr də ya şa maq hə və si ar tır, mə nə-
viy yat güc lə nir. Bu yaş lar da or qa-
nizm də su yun miq da rı aza lır, üs tə-
lik, bir çox mad də lə rin ça tış maz lı ğı 
ya ra nır ki, bu da özü nü müx tə lif xəs-
tə lik lər şək lin də bü ru zə ve rir. 

Ri fah mər hə lə sin də xü su sən da xi-
li or qan la ra fi  kir ver mək, gün də lik iş 
və is ti ra hət re ji mi nə riayət et mək la-
zım dır. Gim nas ti ka ya, fi  zi ki əmə yə 
da ha çox vaxt ay rıl ma lı dır. Tez-tez, 
am ma az miq dar da ye mək, həm çi nin 
ba ğır sa ğı tez-tez tə miz lə mək gə rək-
dir. Qeyd et di yi miz ki mi, hə min yaş 
döv rün də bir çox in san lar da müx tə-
lif xəs tə lik lər baş qal dı rır. Bu yaş lar da 
bə də nin qüv və si ni bər pa et mək üçün 
sut ka da 4-5 saat yat maq ki fa yət dir.

Müd rik lik mər hə lə si
Bu mər hə lə öm rün son 28 ili ni 

əha tə edir. İn san uşaq la şır, uşaq 
ki mi tez-tez yı xı lır, şıl taq olur, 
özü nə diq qət umur. Üzün də tə zə 
tük lər, ağ zın da dü yü nü xa tır la dan 
tə zə diş lər əmə lə gə lir. İn san göv-
də sin dən ca van bu daq la rı pöh rə lə-
nən çox qo ca ağa ca ox şa yır. 

On bi rin ci dövr ikin ci uşaq lıq döv-
rü dür. “Qo ca uşaq” ifa də si ni na haq 
ye rə iş lət mir lər. Bu çağ da in sa na nə 
qə dər fi  zi ki kö mək la zım dır sa, bir o 
qə dər də mə nə vi dəs tək zə ru ri dir.

NA RIN GÜL ha zır la yıb

N 05(05) 21.11.2014

və ziy yət də sax la ya bi lər. Hə min 
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ELAN

A
zərbaycan Respubli ka-
sının Nazirlər Kabine ti 
yanında Tərcümə Mərkəzi 
bədii tərcümə əməyinin 

dəyərləndirilməsi, tər cümə sahəsi-
nin inkişafının stimullaşdırılması 
məqsədi ilə “Dəf(i)nə yarpağı” 
adlı Bədii Tərcümə Mükafatı təsis 
edib. Müsabiqənin 2 ildən bir keçi-
rilməsi nəzərdə tutulur. Tərcümə 
əsərlərinin qəbul müddəti bu ilin 
oktyabr ayının 24-dən dekabr 
ayının 20-sinə qədər mü əyyən 
edilir. Qaliblərin adı 2015-ci ilin 
mart ayının sonlarında keçiriləcək 
mükafatlandırma mərasimində 
elan olunacaq. 

  Müsabiqəyə nəsr və poeziya 
üzrə Azərbaycan dilinə tərcümə 
edilmiş əsərlər qəbul edilir. 

  Müsabiqəyə təqdim edilən 
əsərlərin həcmi aşağıdakı qayda-
da müəyyən edilir: 

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

  Hər nominasiya üzrə mükafat 
bir müəllifə və bir əsərə təqdim 
edilə bilər. 

  Bir şəxs mükafata bir nomi-
nasiya üzrə yalnız bir əsər təqdim 
edə bilər.

  Müsabiqədə iştirak edən 
nami zədlər üçün yaş məhdudiy-
yəti yoxdur.

Müsabiqəyə təqdim üçün 
zəruri olan sənədlər: 

a) Tərcümə edilmiş əsər elektron 
poçtla göndərilmirsə, çap olun-
muş şəkildə 5 nüsxə;
b) Şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 

c) Müsabiqə iştirakçısının əlaqə 
nömrəsi;
ç) Tərcüməçinin digər işlərinin si-
yahısı (mənbəyi göstərməklə);
d) Tərcümə əsərləri elektron 
(press@aztc.gov.az ünvanına) və 
kağız formatında təqdim edilə 
bilər. 
Qeyd: Göndərilən nüsxədə əsərin 

Azərbaycan dilinə hansı dildən 
çevrildiyinin qeyd edilməsi zəru-
ridir;

Müsabiqə şərtlərinə əməl olun-
madan təqdim edilən əsərlər 
müsabiqədə iştirak etmir.

Əsərlər AZTM-in Mətbuat və 
nəşr məsələləri üzrə müşavirliyi 
tərəfi ndən qəbul edilir. 

Mükafat fondu:
Tərcümə edilən nəsr əsərləri üçün:

I yer – 3000 (üç min) manat
II yer – 2000 (iki min) manat
III yer – 1000 (min)  manat

Həvəsləndirici mükafat: 500 (beş 
yüz) manat

Tərcümə edilən poeziya 
nümunələri üçün:

I yer – 3000 (üç min) manat
II yer – 2000 (iki min) manat
III yer – 1000 (min) manat

Həvəsləndirici mükafat: 500 (beş 
yüz) manat

Müsabiqənin gedişatı 
barədə: 

Qəbul edilən əsərlər nömrələn-
miş qaydada (imzasız) ekspertlərə 
verilir, ikinci mərhələyə – 20-liyə 
çıxan əsərlər Mükafat Komissiyasına 
təqdim edilir. 

Qalib əsərlərin seçimi iki mərhələ 
üzrə aparılır. Birinci mərhələdə 
seçilmiş 20-likdən 10-luq seçilir. İkin-
ci mərhələdə qaliblər müəyyən edilir. 

Əsərlər 5-dən 10-a qədər olan bal 
sistemi ilə qiymətləndirilir. 

Ekspertlərin və Mükafat Komissi-
yası üzvlərinin adları mükafatlandır-
ma mərasiminə qədər gizli saxlanılır. 

Mükafat diplom və pul təltifi n-
dən ibarətdir.

Ünvan: Ə.Topçubaşov 74
Email:   press@aztc.gov.az

Telefon: 595-10-42
Mob: (050) 263-02-95
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