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“Xəzər” dünya ədəbiyyatı jurnalı çapdan çıxıb
Azərbaycan Respublikası

nınNazirlərKabinetiya
nındaTərcüməMərkəzi
ninrüblükmətbuorqanı

olan“Xəzər”dünyaədəbiyyatı jur
nalınınnövbətisayıişıqüzügörüb.
Dərgi Nobel mükafatçısı Elis

Manronun müsahibəsi (tərcüməçi
ElcanSalmanqızı)və“Qismət”he
kayəsi(tərcüməçiYaşar)iləaçılır.
“Qızıldövrünşairləri”rubrikasında

Ramiz Rövşənin tərcüməsindəAlek
sandr Sergeyeviç Puşkinin “Dərslik
lərdə olmayan şeirlər”i ilə tanış ola
bilərsiniz.ZakirFəxriAmerikaşairləri
RiçardBrotiqan,DayanadiPrimavə
Robinson Cefersinin poeziyasından
nümunələri təqdimedir.AfaqMəsu
duntərcüməsində“Xilasyolununyol
çuları” və  “Müqəddəslər və onların
söylədikləri”nioxuyabilərsiniz.
Nəsr bölməsində isə görkəmliAr

gentina yazıçısı Ernesto Sabatonun
“Tunel” romanı (Saday Budaqlının
tərcüməsində),fransızyazıçısıMarsel
Prustun“Svanadoğru”romanından
parça(ZahidSarıtorpağıntərcümə
sində), Ernest Heminquey (Mahir
Qarayevintərcüməsində)vəRuben
Bareyronun (SadayBudaqlının tər
cüməsində)hekayələriverilib.

TürkiyəyazıçısıOrxanPamukun
“Mənzərədənparçalar”esselərkita
bından bir hissəni oxuculara Fərid
Hüseyntəqdimedir.
Jurnalda həmçinin “Aforizmlər

və sitatlar”, “Yazıçı yazıçı haqqın
da”,“Duyğular,düşüncələr”,“Türk
qardaşlarımız”, “Debüt” rubrikala
rında bir sıra başqamaraqlımate
riallarlatanışolabilərsiniz.
“Xəzər”jurnalı1989cuildənnəşr

olunur. Halhazırda Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında TərcüməMərkəzinin rüb

lükmətbu orqanı kimi fəaliyyətini
davametdirir.
Jurnalda dünya ədəbiyyatının

görkəmli nümayəndələrinin əsər
ləri, həmçinin memuarlar, gündə
liklər, müsahibələr və başqa ədəbi
materiallar peşəkar tərcüməçilər
tərəfindən dilimizə çevrilərək oxu
cularatəqdimedilir.
Sonillərmaddisıxıntılarsəbəbin

dən dövriliyində fasilələr yaranmış
jurnalınbuil2,gələnildənisəilər
zində4sayınınçapınəzərdətutulur.

Mədəniyyətşöbəsi
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Dövlət Kino-
Foto Sənədləri 
Arxivinə 9 
video sənəd 
daxil olub

AzərbaycanRespublikası
Prezidentinin mətbuat
xidmətindən daimi
saxlanmaq məqsədilə

Dövlət KinoFoto Sənədləri Ar
xivinə 9 saxlamavahidi kino (vi
deo)sənəddaxilolub.
Milli Arxiv İdarəsindən verilən

məlumatagörə,20132014cüilləri
əhatə edən kinosənədlər dövlətin
beynəlxalqəlaqələrini,regionalla
yihələrinmüzakirəsini və icrasını,
enerji və humanitar təhlükəsizli
yə həsr olunmuş tədbirləri, Tür
kiyə, Azərbaycan və Gürcüstan
arasındakeçirilənzirvəgörüşünü,
üç ölkənin birgə reallaşdırdığı la
yihələri, “ASAN xidmət”mərkəz
lərinin açılışını, Nizami Gəncəvi
adına Beynəlxalq Mərkəzin Mad
rid klubunun dəstəyi ilə Bakıda
keçirdiyi Beynəlxalq forumu və
başqatədbirləriəksetdirir.
Hazırda kinosənədlərin Milli

arxivfondunaqəbulurəsmiləşdi
rilir,hərbirkinosənədingenişel
miməlumatbazasıhazırlanır.

“Elm 
siyasəti 
haqqında” 
qanun 
müzakirəyə 
çıxarılır

Noyabrın 5də  Milli
Məclisdə “Elm siya
səti haqqında” qanun
layihəsi müzakirəyə

çıxarılacaq.
“Elm siyasəti haqqında” qa

nun layihəsi elmi fəaliyyət sahə
sində dövlət siyasətinin məqsəd
və prinsiplərini, elmi fəaliyyətin
subyektlərinin və iştirakçılarının
hüquqvəvəzifələrini,elmifəaliy
yətin təşkilati, hüquqi əsaslarını
müəyyənləşdirir.
Qanunlayihəsindəelmiişçinin

hüquqvəvəzifələri,elmiişçilərin
sosial müdafiəsi, onların müka
fatlandırılması, beynəlxalq elmi
əməkdaşlıqvədigərməsələlərdə
əksinitapıb.

Təsisçi: Azərbaycan 
Respublikasının Nazirlər Kabineti 
yanında Tərcümə Mərkəzi
Baş redaktor: Fəxri Uğurlu
Baş redaktorun müavini: 
Qurban Yaquboğlu
Məsul katib: Mövlud Abdullayev
Tənqid və publisistika şöbəsi: 
Tahir Kazımlı (redaktor), 
Kənan Hacı
Tərcümə və ədəbi əlaqələr şöbəsi:  
Nəriman Əbdülrəhmanlı (redaktor), 
Narıngül Əliyeva, Leyla Əliyeva 
Mədəniyyət şöbəsi: 
Zöhrab Əmirxanlı (redaktor), 
Qızılgül Abdinova, Sevinc Fədai
Dizayner: Cavid Sərxanbəyli
Qəzet 2014-cü ilin 24 oktyabrından 
çıxır.
“Azərbaycan” nəşriyyatında çap 
olunub.
Tiraj: 1250
Sifariş: 3854
Ünvan: Bakı, Topçubaşov küçəsi, 74 
Telefon: 595 16 05

Azərbaycan Respubli ka-
sı nın Prezidenti İlham 
Əliyev Bakıda Gənclər 
siyasəti üzrə birinci qlo-

bal forumun açılış mərasimində 
çıxış edib. Prezident deyib: “Gənc 
nəslin idman fəaliyyətinə qoşul-
ması və həvəsləndirilməsi məqsə-
dini daşıyan dövlət proqramları 
nəinki ölkənin beynəlxalq yarışlar-
da nüfuzu, o cümlədən gənclərə 
uğurlu yolun göstərilməsi baxımın-
dan vacibdir. Eyni zamanda, fiziki 
sağlamlıq gənclərə bütün həyat-
ları boyu yardımçı olur. Bunun 
sayəsində gənclər pis vərdişlərdən, 
alkoqoldan, siqaret çəkməkdən və 
narkotik maddələrdən uzaq olurlar”. 
Prezidentbildiribki,Azərbaycan

Avropa və dünya çempionatlarını
qəbuledənölkəyəçevrilib:“Gələn
ilAzərbaycandailkAvropaOyun
larını keçirəcəyik. Bu, bizim üçün
tarixi hadisə olacaq. Panamerika,

Asiya,AfrikaOyunlarından fərqli
olaraq, Avropa Oyunları əvvəllər
heç zaman keçirilməyib. Bu təd
bir ilk dəfə burada keçiriləcək.
Bu oyunlara 6 mindən çox atlet
qatılacaq. Bu idman tədbirini Yay

Olimpiya Oyunları səviyyəsində
keçirməyiplanlaşdırırıq”.
Dövlət başçısı 2016cı ildəDün

yaŞahmatOlimpiadasının,2017ci
ildə isə İslam Həmrəyliyi Oyun
larının Azərbaycanda keçiriləcə

yini qeyd edib: “Görürsünüz ki,
qısamüddətərzindəAvropavəİs
lamHəmrəyliyiOyunlarıbirbirini
əvəzləyəcək. Əslində, bu, Azər
baycanın beynəlxalq məsələlərdə
oynadığı rolu aydın şəkildə nü
mayişetdirir”.
Ölkəbaşçısıvurğulayıbki,gənc

nəslimiz innovasiyalarla bağlı
məsələlərdəfəaliştirakedir:“Gənc
nəsil çox yaradıcıdır, dinamikdir.
Həmçinin, Azərbaycan informasi
yakommunikasiyatexnologiyaları
sahəsində də sürətlə inkişaf edir.
Hazırdailkpeykimizvar.Bizkos
mossənayesinəmalikolanölkəyik.
Buna görə informasiya texnologi
yaları çox sürətlə inkişaf edir və
buradagəncnəslimizaparıcıqüv
vədir.
Biz iki ildən az müddət öncə

“ASAN” adlanan yeni dövlət xid
mətləri sistemini tətbiq etməyə
başlamışıq. İngiliscə bu, “easy”
yəni, “asan” deməkdir. Eyni
yerdə “bir pəncərə” prinsipi ilə
təqribən 30 növ xidmət göstərilir.
“ASAN”sistemindəçalışanlarınvə
könüllülərin tam əksəriyyəti gənc
nəslinnümayəndələridir”.

Prezident İlham Əliyev: “Gənc 
nəsil çox yaradıcıdır, dinamikdir”

Leyla Əliyeva: 
“Rasim 
Babayevin 
sənət dünyasını 
kəşf etməyinizi 
arzulayıram”

Oktyabrın 29-da 
Sankt- Peterburq 
şə hə rindəki Rusiya 
Muzeyinin Mərmər 

sarayında Azərbaycanın əmək-
dar rəssamı Rasim Babayevin 
(1927-2007) sərgisi açılıb. 
Sərginin təşkilatçıları Heydər 
Əliyev Fondu, Rusiya Muzeyi 
və “Mərcani” Fondudur.
Açılış mərasimində çıxış edən

Heydər Əliyev Fondunun vitse
prezidentiLeylaƏliyevabugünün
Azərbaycanın mədəniyyəti üçün
önəmli bir gün olduğunu bildi
rib: “Azərbaycan və Rusiyanı si
yasət, mədəniyyət və iqtisadiyyat
sahəsindəqədimvəmöhkəmdost
luq telləri bağlayır.Azərbaycanda
rusədəbiyyatını,teatrını,kinosunu
vərəngkarlığınıçoxsevirlər.Sevin
diricidirki,Azərbaycan incəsənəti
vəmədəniyyətiRusiyadaçoxgeniş
vəlayiqincətəmsilolunur.
Rusiya Muzeyi təxminən 120

ildirki,mövcuddurvəbumuzeyin
divarlarındanadirəsərlərnümayiş
olunub. Bu gün biz dövrümüzün
istedadlı rəssamlarından sayılan
Rasim Babayevin əsərlərini sizə
təqdimedirik.OnunişləriRusiya,
Fransa, ABŞ, Almaniya, Türkiyə
və Finlandiyada qalereya və şəxsi
kolleksiyalardanümayişolunub.
Rasim Babayevə sağlığında

Fransadayaşamaqvəişləməktək
lif olunmuşdu. Lakin o, bundan
imtinaetmişdi.ÇünkiAzərbaycan
dankənardayaradabilməzdi.Ra
sim Babayev yaradıcılıq ilhamını
xalq nağıl və əfsanələrindən alıb.
Busəbəbdəndə,onunəlişləriişıqlı
vərəngarəngdir”.
Leyla Əliyeva sərginin təşki

latçılarına təşəkkürünü bildirib
və Rus Muzeyini Bakıda sərgi
keçirməyə dəvət edib. Daha son
ra o deyib: “Xeyirin şər üzərində
hökmənqalibgələcəyinirənglərin
dili ilə bizə deyən rəssam Rasim
Babayevinmaraqlısənətdünyasını
özünüzüçünkəşfetməyiniziarzu
layıram”.
Azərbaycanın Rusiyadakı sə

firi Polad Bülbüloğlu çıxışında
Azərbaycan incəsənətinin dünya
da təbliğinə görə Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban
Əliyevaya təşəkkürünü bildi
rib. Səfir Rasim Babayevi şəxsən
tanıdığını,onunəsrarəngizrəssam
olduğunuvəböyükyaradıcılıqirsi
qoyduğunusöyləyib.
Daha sonra “Mərcani” Fondu

nun prezidenti Rüstəm Süleyma
nov,SanktPeterburqhökumətinin
xarici əlaqələr komitəsinin sədri
Yevgeni Qriqoryev, millətlərarası
və dinlərarası komitəsinin sədri
MixailLebedinskiçıxışediblər.
Sərgidə Rasim Babayevin 60a

yaxınəsərinümayişolunub.
Sərgi noyabrın 24dək davam

edəcək.
APA

İtaliya səfiri Tərcümə Mərkəzində olub

 �Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti yanında Tərcümə 
Mərkəzinin direktoru Afaq Məsud İtaliya Respublikasının Azərbay-
candakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Ciampaolo Kutillonu 
qəbul edib. 
GörüşdəİtaliyasəfirliyiiləTərcüməMərkəziarasındaqarşılıqlıəmək

daşlıqməsələlərimüzakirəolunub.Ədəbiyyatlararasımübadilə,tərcümə
vənəşrməsələləri,həmçininitalyandilininölkədəaktuallığıvətədrisi
görüşünəsasmüzakirəmövzusuolub.
C.Kutillogərəkli təkliflərdəndolayıməmnunluqduyduğunubildirib:

“Səfirlikolaraqbuişlərləməşğulolsaqda,sizintərcüməxidmətlərinizdən
istifadəbizimüçünxoşolar.Çalışacağıqbundansonradahasıxvəgeniş
müstəvidəəməkdaşlıqedək”.
Görüşdəhəmçinin47dekabrtarixindəRomadakeçiriləcəkBeynəlxalq

KitabSərgisindəTərcüməMərkəzininiştirakı,habeləİtaliyaədəbiyyatının
Azərbaycandilinə,Azərbaycanədəbiyyatınınsaitalyancayatərcüməsivə
tanıdılmasıistiqamətiüzrətəkliflərdədiqqətəçatdırılıb.



Dilimizdə qayda-qanun-
larınqorunmasıiləbağlı
ortaya çıxan problem-
ləri araşdırmaq üçün

yolumuzu növbəti dəfəNəsimi
adına Dilçilik İnstitutundan
saldıq. İnstitutun monitorinq
şöbəsininaparıcıelmiişçisi,fi-
lologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ŞahlarMəmmədovla yaddillə-
rintəsirindəndanışdıq.
ŞahlarMəmmədovun fikrincə,

ərəbcədəngəlmişsözlərdilimizin
lüğəttərkibinidəyişməklə,qram
matikanı da xeyli deformasiyaya
uğradıb: “XX əsrin əvvəllərində
deyirdilərki,nicatımıztürk,ərəb
və fars dillərindədir, çünki dili
mizonlardanyoğrulub.Əslində,
dilin lüğət tərkibinədigərdillər
dənsözlərindaxilolmasınormal,
təbiibirşeydir.Həminsözləreh
tiyac olanda işlənəcək, olmayan
dasıradançıxacaq.
Təhlükəlisiodurki,yaddilbir

dilin qrammatikasını zədələsin,
onu dəyişsin.Məlum olduğu ki
mi,Azərbaycandilindəcinskate
qoriyası yoxdur.Amma ərəb di
linin təsiri nəticəsində “a”, “ə”
şəkilçiləri dilimizə daxil olaraq
cinskateqoriyasıyaradıb.
Bugünbiz“at”,“ət”,“iyyat”,

“iyyət” şəkilçilərinin əlində qal
mışıq. Axı onların üzərinə cəm
şəkilçisi artırmaq olmur: “ədə
biyyatlar”,“mədəniyyətlər”deyə
bilmərik.Ümumiyyətlə,buşəkil
çidə “y” səsinin birinin düşməsi
ilə bağlı islahat aparmaq lazım
dır.Deyilişdə“y”səsininbiri tə
ləfüzedilir.Digər“y”səsiikinci
birməna ifadə etmirsə, israfçılıq
nəyəlazımdır?
Apostrof ərəb dilinin təsiri ilə

dilimizə düşmüş artıq işarə idi.
Niyədəçıxarmayaydıq?Yadele
mentlər dildən uzaqlaşdırılmalı
dır. Dildə sadələşmə prosesi zə
ruridir”.
Şahlar müəllim təklif edir ki,

Azərbaycan dilində ərəb dilinin
xüsusiyyətlərini göstərən ayrıca
elektron tövsiyələr hazırlansın:
“Dilimizdə ərəb sözləri çox olsa
da, onların xüsusiyyətlərindən
xəbərsizik.Şagirdvətələbələrbil
mirlər ki, “məlumat”, “təşkilat”,
“təfərrüat”kimisözlərsadə,yox
sadüzəltməsözdür.Heçbəzidil
çilərdəbunudəqiqbilmir”.
Müsahibimiz Azərbaycan dili

nin lüğət tərkibində 5060 faizin
ərəbsözlərindənibarətolduğunu
bildirir. Deyir ki, sonuncu dəfə
tərtib edilən orfoqrafiya lüğətinə
salınmış 30 minə qədər təzə sö
zünböyükəksəriyyətialınmadır:
“Yeni sözlərin 35 faizini çıxmaq
şərtiləqalanıalınmadır.Səbəbhə
minsözlərinqarşılığınıntapılma
masıdır”.
Şahlar Məmmədovun fikrin

cə, islamdiniAllahhaqqında tə
səvvürlərimizi formalaşdırsa da,
mədəniyyətimizə bəzi ziyanlar
vurdu: “Əlif amızdan əsərəla
mət qalmadı. Qədim əlif adan
söz düşəndə Qobustanın qaya
təsvirlərindən,Mannayazısından
danışmağaməcbur oluruq.Ərəb
dilidinçətirialtındayazıdilimi
zə, kargüzarlıq sənədlərinədaxil
oldu.Azərbaycandilinin inkişafı
dayandı”.
Həmsöhbətimizgündəlikdanı

şıqdaAzərbaycandilininərəbdi
linəuduzduğunudeyir: “Çoxva
riantlılıqdilin inkişafını ləngidir.
Məsələn, dilimizdə “eynəkgöz
lükçeşməkoçki” sözləri paralel

işlədilir. 4 söz mübarizə aparır.
Məişət səviyyəsində “oçki”daha
işləkdir,ədəbidildə“eynək”.So
nuncu ərəbcədən gəlmədir. Çeş
mək farscadan alınmadır və ya
vaşyavaşsıradançıxır.“Gözlük”
isəözümüzündür.Əsasmübarizə
“eynək”lə “gözlük” arasında ge
dir. Hər ikisi düzəltmə söz olsa
da,“gözlük”mübarizədəuduzur.
Biz alınma sözlərin tamam

əleyhinə deyilik, bunu önləmək
heçmümkündədeyil.Əsasodur,
butipsözlərdilinfonetik,leksik,
qrammatik, sintaktik səviyyələri
nə zərbə vurmasın. Bir cümlədə
14sözün9ualınmasözdürsə,biz
odilinecəduyabilərik?Hərgün
ingilisdilindəndilimizəyenisöz
lərdaxilolur,Azərbaycandilinin
fonolojisisteminəcidditəsirgös
tərir. Söhbət təkcə bir hərfdən –
w,g,cdəngetmir.İngilisdilinin
səssistemiAzərbaycandilininya
zısında oturub. Belədirsə, bizim
dilvarlığımızhanı?”

Şahlar Məmmədov Azərbay
can dilinin sözyaratma imkanla
rındanyararlanmağıproblemdən
çıxışyoluhesabedir: “Dilimizdə
fonetik,morfoloji, sintaktik,deri
vatolojiyollarla,yadakalkayolu
ilə söz yaratmaq imkanları bö
yükdür.Dilə yeni sözü yazıçılar,
şairlər, ziyalılar gətirirlər. Yazıçı
dilin varlığına, sözyaratma im
kanlarınadahayaxşıbələddir.
Yeni sözlər barədə təklifər ve

rilməlidir. Məsələn, “vitrin” sö
zünə belə bir qarşılıq tapılmışdı
– görük. Hər yazıçı dilimizə 56
beləsözgətiribəsaslandırsa,dili
mizzənginləşər.

ŞahlarMəmmədovdili-
mizdəkialınmasözlərə
qarşılıqlartəklifedir:
istifadəetmək-qullanmaq
məlumat-bilgi
sürət-yeyinlik
həssas-duyarlı
həsrət-özləm

heykəl-yontu
məhbus–dustaq,qədimforması

tutsaq
hadisə-olay
həmçinin-habelə
tətbiq-uyqulama
təsir-etki
təqribən,təxminən-yaxlaşıq
təqsir-suç
təməl-özül
tərəfdar,azarkeş-yandaş
tərəqqi, inkişaf - gəlişmə, qal-

xınma,irəliləyiş
tərcüməçi-dilmanc
təkzib-yalanlama
təkamül-evrim
təbriketmək-qutlamaq
təqdim-sunma
təşkilat,müəssisə-qurum
xoşbəxt-ağgün
şübhə-quşqu
şahid-tanıq
sitayiş, ibadət–“Divani-lüğət-

ittürk”də-tapuğ,tapınma
sübut,dəlil-qanıt
sübut etmək - doğrulamaq, qa-

nıtlamaq

sülh-barış
təbii-doğal
süni-yapay
səlahiyyətli-yetkili
ənənə-gələnək
etiqad-inanc
istiqamətvermək-yönəltmək
intiqamalmaq-öcalmaq
miras-qalıt
sərnişin-yolçu
millət-ulus
beynəlxalq-uluslararası
məsul-sorumlu
məşhur-ünlü,tanınmış
mənbə-qaynaq
məftun-vurğun
məf urə-ülkü
müqəssir-suçlu
mühüm-önəmlı
mübahisə-dartışma
xəbər-salıq
inhisar,monopoliya-təkəl
etiket-yarlıq
mərtəbə-qat
mövzu-qonu
təyyarə-uçaq

Sevinc FƏDAİ
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Müraciət forması
Adımızın yanına hansı sözü qoşaq?

Azərbaycanda ünsiyyət zamanı hansı müraciət formala-
rından istifadəməsələsi tez-tez gündəmə gəlir.Qadın-
ları “xanım”, kişiləri bəzən “bəy”, bəzənsə “müəllim”
çağırırlar. Əslində adların yanına hansı sözü qoşmaq

düzgündür?Tarixəndilimizdəqadınvəqızlara“banu”,“bəyim”,
kişilərə“ağa”müraciətləridəolub.
Azərbaycanda ümumi müra

ciət formasının qəbulunufilolo-
giya elmləri doktoru, professor
Firudin Cəlilov zəruri hesab
edir: “Bütün xalqların öz mü
raciət forması var. Biz də özü
müzünkünü axtarıb tapmalıyıq.
“Bəy” sözü çox uyğundur, nəyə
görəsə bəzilərinin xoşuna gəl
mir.Rəsmisənədlərdəisəaddan
əvvəlTürkiyədəki“sayın”vəya
“hörmətli” sözünün işlədilməsi
mümkündür”.
Millət vəkili, akademik Ni-

zami Cəfərov da Azərbaycanda

ümumişlək müraciət formasına
ehtiyacgörür:“Ammabu,hansısa
rəsmiqərarlatənzimlənəbilməz”.
Millət vəkilinin fikrincə, “bəy”

müraciətinəmənfimünasibətza
man keçdikcə aradan qalxacaq:
“Bu sözün mənşəyində heç bir
təhlükəyoxdur.Türkdünyasında
çoxpopulyardır”.
Nizami Cəfərov hesab edir ki,

rəsmimüraciətkimi“cənab”sözü
dəişlənəbilər.
Professor Hamlet İsaxanlı bu

mövzudaböyükbiraraşdırmailə
mətbuatdaçıxışedib.Araşdırma

datarixənAzərbaycanındadaxil
olduğu mədənicoğrafi məkanda
işlədilmiş müraciət formaları sa
dalanıb: “şeyx”, “qazi”, “əmir”,
“xacəxoca”, “mövla və yamau
la”(molla),“əfəndi”,“ağa”...
Müəllifəsasənərəbvəfarsdil

lərindən gələn bu müraciətlərin
tarixi şəraitə uyğun olaraq də
yişdiyini, sıradan çıxdığını qeyd
edib: “OrxonYenisey” yazıların
dan başlayaraq “Dədə Qorqud”
dastanları da daxil olmaqla türk
dünyasındahörmətvəvəzifəifa
də edən sözlər arasında ən çox
işlədilən “xan” və “bəy” kəlmə
ləridir”.
Bizimlə söhbətində professor

məhz “bəy” sözünün türk dün
yasına, o cümlədənAzərbaycana
uyğunolduğunuvurğuladı.

Yazıçı-dramaturq, fəlsəfə pro-
fessoru Firuz Mustafa deyir ki,
Azərbaycanda qadınlara müraciət
forması müəyyən mənada həlli
ni tapıb: “Ammakişilərəmüraciət
qaydası dəfələrlə müzakirə olun
sa da, yarımçıq bitib. Bumüzaki
rə çoxdan gedir. Hələ sovet dö
nəmində böyük bəstəkar Niyazi
Türkiyəyəuzunmüddətli səfərdən
qayıdandan sonra “Kommunist”
qəzetindəçıxışeləyib,bizdədəki
şilərinbirbirinə“bəy”deyəmüra
ciətetməsitəklifiniirəlisürmüşdü.
Həmin məqalənin təsiri altında
XəlilRza“Maestrodüzdeyir”adlı
məqaləyazmışdı,sonradaözsoya
dının sonuna “bəy” artırıb “Xəlil
bəyli”imzasınıqəbuletmişdi”.
FiruzMustafahazırda“bəy”mü

raciətinəmünasibətinmüxtəlifoldu
ğunuxatırlatdı:“AtatürkTürkiyədə
hakimiyyətəgələndənsonravaxtilə
titulsayılan“xanım”və“bəy”sözlə
rimüraciətformasınaçevrildi.İndi
Türkiyədə fəhlədən tutmuş prezi
dentəcənhərkəsə“bəy”deyəmüra
ciətedirlər.Bu,doğruyanaşmadır”.

QI ZIL GÜL 

Ərəbcəyə uduzuruq
Şahlar Məmmədov: “Hər yazıçı dilimizə 
5-6 təzə söz gətirsə, dilimiz zənginləşər”



Kənan HACI

Ötən ya zı mız da “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” pre zi dent sə
rən ca mı na əsa sən nəşr edil miş 
“Fran sız ədə biy ya tı an to lo gi ya
sı”nda yol ve ril miş bir sı ra nöq
san lar dan bəhs elə miş dik. Bu 
də fə ki ya zı mız da isə al man və in
gi lis ədə biy ya tı an to lo gi ya la rı na 
göz ye ti rə cə yik. 

İki cild lik “Al man ədə biy ya tı an
to lo gi ya”sı nın bi rin ci cil di (“Şərq-
Qərb” nəş riy ya tı, 2006-cı il) Her man 
Hes se nin “Yal qu zaq” (“Ya zı çı” nəş-
riy ya tı, 1990-cı il) və “Al man ədə
biy ya tı an to lo gi ya sı”  (“Ya zı çı” nəş-
riy ya tı, 1981-ci il) ki tab la rı əsa sın da 
tək rar nəş rə ha zır la nıb. 

Bi rin ci cil də Vi la yət Ha cı ye vin 
tər cü mə sin də Her man Hes se nin 
“Yal qu zaq” ro ma nı bü töv şə kil
də da xil edi lib. An to lo gi ya nın 160 
sə hi fə si bu ro man dan iba rət dir. 
Her man Hes se nin ki çik həcm li 
xey li əsə ri olaola bü töv bir ro ma
nı an to lo gi ya ya da xil et mək, fik ri
miz cə, o qə dər də uğur lu va riant 
de yil. On dan sa XX əs rin ən bö yük 
ya zı çı la rın dan sa yı lan Hes se nin 
əsər lə rin dən iba rət ay rı ca bir cild 
nəşr et mək da ha məq sə dəuy ğun 
olar dı. Mil li Ki tab xa na nın elekt
ron ka ta lo qu na nə zər sal dıq da 
mə lum ol du ki, Her man Hes se nin 
Azər bay can oxu cu su na təq di ma
tı an to lo gi ya ya da xil edil miş bu 
əsər lə bi tir.

1981ci il nəş rin də an to lo gi ya
ya Frid rix Şil le rin “Şə rə fi ni itir miş 
ci na yət kar”(ce vi rə ni Ayi şə Mol
la ye va) he ka yə si sa lın dı ğı hal da, 
2006cı il nəş ri nə onun “Əl cək” 
bal la da sı da xil edi lib. Əs lin də is
ti nad olu nan mən bə də yiş di ril mə
mə li dir.

Al man ədə biy ya tı nın di gər bir 
klas si ki Hen rix Hey ne nin ya ra
dı cı lı ğı na mü na si bət də bu sə
viy yə də dir. Onun an to lo gi ya nın 
I cil di nə sa lın mış “Hars sə fə ri” 
po ves ti (tər cü mə çi si Hə mid Ar
zu lu) is tis na olun maq la Azər bay

can di lin də la tın qra fi ka sı 
ilə bir cə ki ta bı da nəşr edil mə
yib. Hal bu ki hə lə ötən əs rin 50ci 
il lə rin də bö yük al man şairi nin 
şeir və poema la rın dan iba rət bir 
cild lik əsər lər top lu su Mi ka yıl 
Rza qu lu za də nin tər cü mə sin də 
di li miz də nəşr olun muş du. Fik
ri miz cə, hə min ki ta bı la tın qra fi
ka sı ilə tək rar nəşr et mək, ya da 
heç ol ma sa, an to lo gi ya ya Hen rix 
Hey ne nin poezi ya sın dan nü mu
nə lər sal maq da ha məq sə dəuy
ğun olar dı.

An to lo gi ya nın ikin ci cil di “Dün
ya uşaq ədə biy ya tı ki tab xa na sı, 50 
cild də, V cild” (“Gənc lik” nəş riy ya-
tı, 1983-cü il) və “Dün ya ədə biy ya
tı ki tab xa na sı”, “Na ğıl lar XX XIV 
cild” (“Ya zı çı” nəş riy ya tı, 1987-ci il) 
nəşr lə ri əsa sın da tək rar nəş rə ha
zır la nıb. 

B u 
nəş ri bi
rin ci cil də nis
bə tən qü sur suz say maq olar. Bi rin
ci cild dən fərq li ola raq ikin ci cild də 
oxu cu ya təq dim edi lən əsər lə rin 
müəl lif ə ri haq qın da qı sa da ol sa 
mə lu mat ve ri lir. Am ma ki ta ba ön 
sö zü ki min yaz dı ğı bəl li de yil. 

İkin ci cil də da xil edil miş müəl lif ə
rin ha mı sı (Ru dolf Erix Ras pe, Ya kov 
Qrim, Vil helm Qrim, Er nest Teodor 
Ama dey Hof man) əsa sən XVIIIXIX 
əsr lər də ya şa mış, həm də na ğıl jan rın
da əsər lər ya rat mış ya zı çı la rı dır. Bu ba
xım dan, yax şı ol maz dı mı ki, “Al man 
ədə biy ya tı an to lo gi ya sı”nın tər tib çi lə ri 
ta ri xi ar dı cıl lıq prin si pi nə riayət edə rək 
on la rı bi rin ci cil də sa lay dı lar? 

An to lo gi ya da müasir 
al man ədə biy ya tı nın bir
cə nü ma yən də si də təm sil 
olun mur. Ümu miy yət lə, 
iki cild lik də çağ daş tər
cü mə nü mu nə lə ri de mək 
olar ki, yox də rə cə sin də
dir.

Onu da de yək ki, an to
lo gi ya nın II cil di nə da xil 
edil miş müəl lif ər dən heç 
bi ri nin əsər lə ri ni Azər bay
can Mil li Ki tab xa na sı nın 
fon dun da la tın qra fi ka sı ilə 
nəşr olun muş ay rı ca ki tab 
ha lın da ta pa bil mə dik. 

***
“İn gi lis ədə biy ya tı an to lo

gi ya sı” iki cild li yi ni pro fes sor 
Zey dul la Ağa yev tər tib edib. 
Fik ri miz cə, bu nəşr lə rin tər ti
bi za ma nı an to lo gi ya ənə nə
si nə müəy yən mə na da riayət 
olu nub. Bi rin ci cil də ya zıl mış 
ön söz də əsər lə ri an to lo gi ya

ya sa lı nan müəl lif ər haq qın da qı sa 
mə lu mat ve ri lib. Son ra ar dı cıl lıq la 
xalq na ğıl la rı və mah nı lar sı ra la
nıb. 

Zən ni miz cə, Vil yam Şeks pi rin 
əsər lə ri la tın qra fi ka sı ilə iki cild də 
çap olun du ğun dan, şairin “Şıl taq qı
zın yum şal ma sı” ad lı iri həcm li (təq
ri bən 80 sə hi fə) əsə ri nin an to lo gi ya ya 
sa lın ma sı məq sə dəuy ğun de yil. Mə
lum dur ki, Da niel De fo nun dün ya ca 
məş hur “Ro bin zon Kru zo”su da ay
rı ca ki tab şək lin də nəşr edi lib. Be lə də 
ro man dan qı sa bir par ça nın (30 sə hi
fə) an to lo gi ya ya sa lın ma sı na nə eh ti
yac var idi? 

Ey ni söz lə ri Co na tan Svif tin “Qul li
ve rin sə ya hə ti” əsə ri haq qın da da de yə 
bi lə rik. Bu əsər lə rin ki çi cik bir par ça sı 
ilə (vurtut 8 sə hi fə!) ta nış lıq oxu cu ya 
cid di bir şey ve rə bil məz. Oxu cu da 
tam tə səv vür ya rat maq üçün gə rək 
hər iki əsər bü töv oxun sun.

Co na tan Svif tin adı çə ki lən əsə ri
ni Mi ka yıl Rza qu lu za də hə lə ke çən 
əs rin 70ci il lə rin də di li mi zə çe vi rib 
(“Gənc lik” nəş riy ya tı, 1979-cu il). 462 
sə hi fə lik ro man dan 8 sə hi fə oxu maq
la oxu cu da əsər haq qın da hər han sı 
tə səv vür və təəs sü ra tın ya ran ma
sı müm kün de yil. Elə cə də, Ro bert 
Luis Sti ven so nun “Də fi nə lər ada sı” 
ro ma nın dan 20 sə hi fə oxu yan adam 
bu əsə rin nə ide ya sı, nə də məz mu nu 
haq da bil gi əl də edə bi lər... 

Dün ya poezi ya sın da ro man tik ça
ğın ən par laq si ma la rın dan he sab 
olu nan Corc Qor don Bay ro nun beş 
poema sı di li mi zə çev ri lib. 1934cü il
də Məm məd hü seyn Təh ma sib şairin 
“Qa bil”, son ra lar Ən vər Rza “Şil yon 
məh bu su”, Bəx ti yar Va hab za də “Abi
dos gə li ni”, As lan As la nov “Ko rin tin 
mü ha si rə si”, Nov ruz Gən cə li “Ga
vur” poema la rı nı tər cü mə edib lər. 
Ye ni an to lo gi ya nın bi rin ci cil din də isə 
Bay ron ya ra dı cı lı ğı əsa sən Şəh la Na
ğı ye va nın tər cü mə sin də təq dim olu
nur. Adı nı çək di yi miz tər cü mə lə rin 
isə heç bi ri (“Şil yon məh bu su” is tis na 
olun maq la) ki tab da təq dim edil mir.

Zən ni miz cə, bu cür nöq san lar 
gö rü lən işin əhə miy yə ti nə köl gə 
sa lır. Hə lə onu de mi rik ki, an to lo
gi ya tər tib çi lə ri so vet döv rün də tər
cü mə olun muş əsər lə rin re dak tə si
nə göz ye tir mə yi də ar tıq bi lib lər...
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 � “Özümdə olan bütün yaxşı 
cəhətlərə görə kitaba borclu-
yam”, – deyib Maksim Qorki. O, 
Lev Tolstoyu, Fyodor Dostoyevs-
kini, Aleksandr Bloku oxuya-
oxuya  yetişmişdi. Bəs bu gün 
Azərbaycanda çap olunan bəzi 
kitabları oxu yub yetişən nəsil 
haqqında hansı proqnozu ver-
mək olar? Təsadüfi romançıların 
cızma-qaraları, şeir adına sərsəm-
ləmə topluları... adamlara hansı 
mənəvi keyfiy yətləri aşılaya 
bilər? Bu xaosa son qoymağın 
yolu varmı? Kitab bazarında qay-
da-qanun yaratmaq olarmı? 

“Şərq-Qərb” nəşriyyatının 
koordinatoru Vüsalə İsgəndərova 
deyir ki, sifarişçi istəyəndə onun 
əsərini redaktə edirlər: “Təbii ki, o, 
buna görə pul ödəyir. İstəməsə, re
daktə eləmirik. İstənilən halda əgər 
mətndə səhvlər varsa, bunu müəl
lifin nəzərinə çatdırırıq. Çalışırıq 
ki, kitab mümkün qədər redaktəli 
olsun”. Aşağı səviyyəli əsərlərin 
çapına gəlincə, nəşriyyat bunlar
dan imtina etmir. 

“Çinar-Çap” nəşriyyatının mar-
ketinq-meneceri Tural Hətəmov 
deyir ki, imzası tanınan yazarların 
kitablarını nəşr etməyə çalışırlar. 
“Nəşriyyatın redaktoru var. Amma 
o, kitabdakı dilüslub xətalarını tutur, 
əsərin səviyyəsinə cavabdeh deyil”.  

Tural Hətəmovun sözlərinə görə, 
səviyyəsiz, təsadüfi kitabların ba
zara yol tapmasının qarşısını al
maq mümkün deyil: “Səviyyəsiz 
mahnıların populyarlaşmasına qa
dağa qoymaq mümkün olmadığı 
kimi, kitablarla bağlı da belə bir üsul 
tətbiq etmək imkanımız yoxdur”. 

“Qanun” nəşriyyatı əsasən öz 
kitablarını nəşr edir. Bunu müəs-
sisənin direktoru Şahbaz Xuduoğ-
lu bildirir: “Yəni nəşrlərimizin 95 
faizinin ya tərcüməsi bizimdir, ya 
da bəyənib nəşrini öz üzərimizə 
götürmüşük”. Naşir deyir ki, müəl
lifin öz hesabına nəşr etdirdiyi kitab
lara qarışmırlar: “Amma beləsi çox 
az olur”. 

“Hədəf” nəşriyyatının direkto-
ru Müşfiq Xan isə aşağı səviyyəli 
kitabları çap etməkdən mümkün 
qədər qaçdıqlarını bildirir: “O 
cür yazarlara məsləhətlər veri rik, 

yönləndiririk ki, gedib peşəkar 
yazıçılardan dərs alsınlar. Bəzən 
buna görə xoşagəlməz hallar da 
yaşanır, bizdən inciyib gedənlər 
olur”. 

Direktorun deməsinə görə, 
nəşriy yatın bu məsələdə barometr 
olması mümkün deyil: “Gərək 
kitaba dəyər verən ictimai mühit 
formalaşsın, normal kitab bazarı 
olsun ki, nəşriy yatlar da yalnız 
gəlir gətirən kitablara üstünlük 
versin”.   

“E.L.” nəşriyyatının direktoru 
Cəfər Bağırov deyir ki, zəif  ki
tabları biz eləməsək də, başqası 
çap eləyəcək: “Bu yaxınlarda bir 
nəfərin kitabının çapından imtina 
etmişəm. Adam dünyanın böyük 
mütəfəkkirlərinin, filosofarının 
fikirlərini köçürüb gəlmişdi ki, 
guya öz düşüncələridir. Dedim 
başqasının haqqını yemək olmaz, 
çap eləmədim. Amma bəzən səvi
yyəsi bizi qane eləməyən kitablar 
da buraxırıq. Əlbəttə, məsləhət 
veririk, çalışırıq müəllif daha key
fiyyətli əsər ortaya qoysun”. 

Cəfər Bağırov kitab bazarındakı qa
rışıqlığı qarşısıalınmaz pro ses sayır, 
“Bu da bir dövrdür, keçib gedəcək”, 
 deyir.     

“Elm və təhsil” nəşriyyatının di-
rektoru, filologiya elmləri doktoru, 
professor Nadir Məmmədli nəinki 
əsərin ümumi səviyyəsinə, orada
kı dilüslub səhvlərinə belə diqqət 
yetirdiyini deyir. “Bizim nəşriyyat 
nöqsanlı əsəri çap eləməz. Ona görə 
də elm adamları, tanınmış yazıçılar 
bizə etibar edirlər”. Nadir müəl
lim de yir ki, kitab bazarında öz
başınalığın hökm sürməsi narahat
lıq doğuran haldır: “Ən qorxulusu 
dini ədəbiy yat məsələsidir. Ədəbi
yyat ictimai fikri formalaşdırır. 
İstənilən ideyanı bu yolla cəmiyyətə 
sırımaq mümkündür”.

Nadir Məmmədlinin fikrincə, 
problemdən çıxış yolu ondadır ki, 
nəşriyyat sahibləri bu sahənin adam
ları olsunlar. “Nəşriyyatların başın
da savadlı, ləyaqətli adamlar dursa, 
kitab nəşri sahəsində hərcmərc
lik olmaz. Azərbaycan Naşirlər və 
Poliqrafçılar Birliyində dəfələrlə belə 
müzakirələr keçirmişik, nəşriy yat sa
hiblərinin çoxu o tədbirlərə gəlmir”. 
Bu sahəyə nəzarət edəcək bir quru
mun yaradılmasını və ya hansısa 
quruma belə səlahiyyət ve rilməsini 
isə direktor mümkünsüz sayır. 
“Yadınızdadırsa, Kamal Abdulla dil 
polisi yaratmaq təklifini vermişdi, 
təklif etirazla qarşılandı. Bu sahədə 
də inzibati yollarla qaydaqanun 
yaratmaq mümkün de yil. Yalnız ic
timai şüuru inkişaf etdirməklə irəli 
getmək olar”.  

QIZILGÜL

Qorki bugünkü kitabları oxusaydı...
yaxud nəşriyyat niyə barometr ola bilmir?

Antologiyaların 
antoloji qüsurları



Mahnını yazılı ədəbiyyatın hekayə janrı ilə müqayisə
edirlər – yığcam və populyar.Hekayədə konkret bir
əhvalatqısaşəkildənağıledildiyikimi,mahnıdasəs
ləndirildiyiüçbeşdəqiqəərzindədinləyicilərəbirhe

kayətiçatdırmalıdır.Qısası,mahnıdasözünroluazdeyil...

Bir şərt lə ki, söz lə mu si qi har
mo ni ya ya rat sın, mah nı nın mət ni 
düz gün se çil sin, for ma və məz
mun birbi ri ni ta mam la sın. Bu 
gün din lə nən mah nı lar da sö zə nə 
də rə cə də önəm ve ri lir? 

Xalq ar tis ti Bril liant Da da şo va nın 
ifa elə di yi “Bir sö zün lə dö nə rəm” 
ki mi mah nı lar din lə yi ci yə han sı he
ka yə ni da nı şır, han sı ob ra zı açır? 

Mən sən siz hər za man
Xə yal la rın la ya şa dım, inan.
Sən yox san, sev gi lim,
Yal nız mə nəm bu sev gi dən ya nan.

Mən sən siz hər za man,
O xoş gün lər dən ay rı lıb qa lan.
Bir tək sö zün lə dö nə rəm sə nə,
Sev gim bit məz ye nə.

Xalq ar tis ti Faiq Ağa ye vin “Vu
rul dum bir qı za” mah nı sın dan 
mi sal gə ti rək:

Sə ni görəndən bə ri
Gö züm gör mür heç nə yi...
Də li-di vanə ol dum,
Hə ya tı sənlə duy dum.

Mən vu rul dum bir qı za,
Par la yan tək ul du za.
Ba şı ma bə la ol du,
Özgə sinə vu rul du.

Gəl naz etmə, mələ yim,
Bir sö zü mü söylə yim.
Bu rax bu ina dı nı,
Sın dır ma qa na dı mı.
Hər han sı mət nin mu si qi yə ya

tıbyat ma dı ğı nı ba şa düş mək üçün 
bəs tə ka rın ədə bi du yu mu ol ma lı
dır. Söz lə rin vur ğu su nu və not la
rın üstüs tə düş mə si ni isə bəs tə ka
rın mu si qi sa va dı həll edir. 
Şair Baba Vəziroğlu de yir ki, 

bəs tə kar ilk növ bə də mah nı mət
nin də nə dən bəhs edil di yi ni qav
ra ma lı dır. Bu nun üçün Azər bay
can di li nin bü tün in cə li yi nə bə ləd 
ol maq la zım dır: “Mətn mu si qi yə 
elə pər çim lən mə li dir ki, on la rı ayır
maq müm kün ol ma sın. Sö zü mu si
qi dən ayı ran da heç nə də yiş mir sə, 
de mə li, o söz lər mah nı lıq de yil. 

Mah nı da vur ğu lar ye ri nə düş
mə li, ahəng qay da sın da ol ma lı, 
sait lə rin uza dıl ma sı, sa mit lə rin 
düz gün səs lən mə şərt lə ri po zul
ma ma lı dır. Mət ni və mu si qi ni ya
zan la rın üzə ri nə bö yük yük düş
dü yü ki mi ifa çı da mü hüm ro la 
sa hib dir. O, ifa za ma nı in to na si ya 
və vur ğu ya riayət et mə li dir”.

Şair xa tır la dır, mah nı üç lü yün 
– şair, bəs tə kar və ifa çı nın bir gə 
ya ra dı cı lı ğı dır: “Üç lü yün bi ri ax
sa sa, yax şı mah nı alı na bil məz. 
Yax şı mu si qi bə sit şeirə ya zı lır
sa, gü nah bəs tə kar da dır. De mə li, 
bəs tə ka rın mu si qi yə uy ğun şeir 
tap ma sı üçün poetik zöv qü yox
dur. Mah nı nı ki min da ha yax şı 
ifa et mə si də zövq mə sə lə si dir, 
bəs tə kar bu yer də mü nəc cim lik 
elə mə li dir. Çün ki mu si qi yə yax
şı şairi və yax şı mü ğən ni ni cəlb 
edən bəs tə kar dır”. 

Be lə çı xır ki, mah nı ya ra dı cı lı
ğın da əsas mə su liy yət bəs tə ka rın 
üzə rin də dir. Bəs bəs tə kar lar bu 
ba rə də nə dü şü nür lər?
Tanınmış bəstəkar Gövhər

Həsənzadə bəs tə si nə mətn se
çən də mən ti qə xü su si fi kir ver
di yi ni de yir: “Söz lər də tə biili yə 
üs tün lük ve ri rəm. Şab lon, mə na
sız qa fi yə lə ri sev mi rəm. Şeir ob
raz təq dim et mə li dir. Söz lə ri və 
mu si qi si mə nə aid olan “De yir lər 
ki...” mah nı sı bal la da tip li dir, or
da sse na ri var və da ha çox he ka
yə yə bən zə yir.

Mah nı nın söz lə ri nə qə dər gö
zəl ol sa da, mu si qi ilə ahəng təş
kil et mir sə, öz tə si ri ni iti rə cək. 
Çün ki mu si qi üs tün dür, söz lər 
mu si qi yə uy ğun ya zıl ma lı və tə
ləf üz edil mə li dir”. 

Bəs Göv hər Hə sən za də han sı 
şeir lə rə mu si qi bəs tə lə mir? O, 
pa fos lu şeir lə rə heç vaxt mah
nı yaz ma dı ğı nı de yir: “Hiss lə ri 
ox şa ma yan mətn mən lik de yil. 
Şeirin də rin mə na sı, söz lə rin 
mu si qi si ol ma lı dır. Mu si qi yə 
yat ma yan şeirə mah nı yaz maq 
ol maz”. 

Bəs tə ka rın söz lə ri nə gö rə, müəy
yən mo tiv mah nı yaz maq üçün 
ona ki fa yət edir: “Bə zən bir mis ra 
ye tir ki, onun ət ra fın da mah nı qu
rum. Hə min ifa də, mis ra bey nim
də ki fik ri, ob ra zı mah nı bo yu ya
şat ma ğı ma kö mək edir. Əs lin də, 
mah nı nın xa rak te ri elə bir mis ra da 
cəm lə nir. Hə min mis ra əsa sən nə
qə rat da tək rar la nır. Mah nı da elə 
nə qə rat dan iba rət dir”. 

Ma raq lı dır, bu pro ses də mah nı 
ifa çı sı nın ro lu nə qə dər dir? Mü
ğən ni nin ob ra zı nın mah nı ya uy
ğun lu ğu nə zə rə alı nır mı?  

Göv hər Hə sən za də mah nı ya
ra dı cı lı ğın da əsas ca vab de hin bəs
tə kar ol du ğu nu dü şü nür: “Mü
ğən niy lə iş lə yən də hər şe yi özüm 
dü şü nüb, ha zır la yıb, ona təq dim 
edi rəm. Bəl kə bə zi bəs tə kar lar 
mah nı nın an caq mu si qi si nə ca vab
deh lik da şı dıq la rı nı dü şü nür, di gər 
mə qam la rı ar xa pla na ke çi rir lər. Fi
kir lə şir lər ki, mu si qi mə nim dir, söz 
öz gə nin. Gə rək bəs tə kar yaz dı ğı 
mah nı da ba ya ğı, mə na sız söz lə rin 
ol ma sı na im kan ver mə sin. 

Pe şə kar ifa çı lar öz ob raz la rı na 
uy ğun mah nı oxu yur lar. Mə sə lən, 
xalq ar tis ti Mü ba riz Ta ğı yev hə mi
şə mu si qi dən çox mət nə fi kir ve rir. 
Yaş lı və pe şə kar nəs lin mah nı la rı
nın heç bi rin də ba ya ğı söz yox dur”. 
XalqartistiEldarMansurovun 

fik rin cə, bəs tə kar söz dən ne cə is
ti fa də et mə li ol du ğu nu bil mə li
dir: “Bəs tə kar sö zü hiss et mə sə, 
ob ra zı aça bil məz. Mət nə mah nı 
ya zan da mə nim üçün va ci bi söz
lə rin ru hu ma ya xın olubol ma
ma sı dır. Yal nız du yub hiss edə 
bil di yim söz lə rə mu si qi bəs tə
lə yi rəm. Bə zən mah nı yaz maq 
üçün elə şeir tək lif edir lər ki, ya 
poetik ba xım dan zəif olur, ya da 
mə nim ru hu ma uy ğun gəl mir. 

Şeir lə ri nə mah nı yaz dır maq 
üçün da ha çox qa dın lar mü ra
ciət edir. Yaz dıq la rı na ba xan da 
gö rür sən ki, öz hə ya tı nı ya zıb – 
“yı xıl dım”, “öl düm”, “ay rıl dım”, 
“sən at dın”, “mən get dim”... Be lə 
mətn lə rə mah nı ya za bil mə rəm”. 

Bəs tə ka rın söz lə rin dən na ra zı 
qal dı ğı mah nı la rı da var: “Hər
dən ta nış adam lar xa hiş elə yir lər, 
bə yən mə səm də, on la rın şeiri nə 
mah nı yaz ma lı olu ram”.

Həm söh bət lə ri miz mah nı nın ər
sə yə gəl mə sin də əv vəl cə sö zün, 
yox sa mu si qi nin ya zıl ma sı nın bir 
fər qi ol ma dı ğı nı de sə lər də, bəstə
karRaufMəmmədov be lə dü şün
mür. Onun fik rin cə, mu si qi söz dən 
doğ ma lı dır.

Rauf Məm mə dov şeir də mən
tiq və sə mi miy yə tə xü su si fi kir 
ve rir: “Şeir də “se vi rəm” sö zü iş
lət mək la zım de yil, sev gi ni şeir 
özü çat dır ma lı dır. “Mə ni at dın”, 
“gö züm yaş lı qal dı” çey nən miş 
ifa də lər dir. “Mən ne cə bağ ban 
ola ram” ad lı bir mah nım var:

Gül bu da ğın əyib di sə, 
Gü lə yad göz də yib di sə,
Gü lüm mən dən kü süb dü sə,
Mən ne cə bağ ban ola ram?
Ba xın, ar tıq bur da sev gi var. 

Söz lər özü “se vi rəm” de yir. 
Həm çi nin, Nüs rət Kə sə mən li nin 
söz lə ri nə ya zı lan mah nı:

Yol lar yo ra caq sə ni,
Yol da qo ya caq sə ni.
Də niz bo ğa caq sə ni,
Gö lə qa yı da caq san.
Bu gün kü mah nı lar da söz yox, 

hayküy var. Mə ni bir söz tut du sa, 
ona mah nı ya za bi li rəm. Şeirin gü
cü bax bu dur. Mah nı şeirin, sö zün 
ru hu na uy ğun ya zıl mır sa, mah nı 
de yil. Mu si qi nin özü nü də azər
bay can ca yaz maq la zım dır, or da 
Azər bay can ritm lə ri ol ma lı dır. 

Bəs tə kar mah nı nı ya zan da onun 
ifa çı sı nı da dü şün mə li dir. Mə sə lən, 
mən “Peş man olar san” mah nı mı 
İl qar Mu ra do vu nə zər də tu tub yaz
mı şam, o da oxu yub. Mah nı la rı mın 
ço xu nu Zey nəb Xan la ro va ifa edib. 
Elə mü ğən ni lər olub, de yib lər ki, 
Zey nəb xa nı ma yaz dı ğın mah nı
dan bi ri ni də mə nim üçün yaz. Ca
va bın da de mi şəm ki, axı sən Zey
nəb de yil sən…”

SevincFƏDAİ
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Sö zü sə sə ne cə qo vuş dur ma lı?

Məşhur 
aktyorun 
arxiv sirri
Ələsgər Ələkbərov həm 
şarj çəkir, həm də mahnı 
bəstələyirmiş

Dövlət Ədəbiyyat və İn
cəsənət Arxivinin şöbə 
müdiri Aslan Kənan 
teatr və kino sənətimi

zin əvəzolunmaz aktyoru Ələs
gər Ələkbərovla bağlı maraqlı bir 
neçə arxiv sənədini “Aydın yol” 
qəzetinə təqdim edib. Onlardan 
biri Ələsgər Ələkbərovun xalq şairi 
Hüseyn Arifin “Nazlı yarım oyan
sın” şeirinə mahnı bəstələdiyini 
təsdiq edən sənəddir.  

Mahnının sözləri yazılmış 
vərəqdə hər iki sənətkarın kiril və 
ərəb əlifbası ilə qeydləri ilə yanaşı 
şairin imzası da var. Aslan Kənan 
bildirib ki, arxiv materialları Ələsgər 
Ələkbərovun mahnı bəstəkarlığı 
ilə məşğul olduğunu təsdiq edir. 
“Təəssüf ki, Ələsgər Ələkbərovun 
bəstələdiyi musiqilərin notları əli
mizdə yoxdur”.

Arxivşünas həmçinin onun 
görkəmli səhnə ustaları Əli Qur
banov, Ağahüseyn Cavadov, Ədil 
İsgəndərov, Fateh Fətullayev, 
Həsənağa Salayev və başqalarının 
dostluq şarjlarını çəkdiyini söylə
yib və rəsmlərin surətlərini redaksi
yamıza hədiy yə verib.

Ədil İsgəndərov

Fateh Fətullayev

Həsənağa Salayev

Əfrasiyab MəmmədovAğahüseyn Cavadov



Bir da ha vur ğu la yı rıq ki, 
dərs li yin təh li li özün də müx
tə lif is ti qa mət lə ri bir ləş di rir. 
Bi rin ci si, məz mun mə sə lə
si dir. Əv vəl ki mə qa lə miz də 
bu na to xun duq. İn di ar dı cıl 
ola raq da vam et di rək.

7ci si nif “Azər bay can di
li” dərs li yin də ya zı iş lə ri nin  
(in şa, es se, he ka yə, ifa də, 
la yi hətəq di mat lar, araş dır
ma lar) həc mi, han sı saat da 
ic ra olu na ca ğı, nə vaxt və ne
cə yox la na ca ğı, han sı üsul la 
qiy mət lən di ri lə cə yi heç yer
də gös tə ril mir. Bun lar müəl
lim üçün qa ran lıq qa lır. Ya zı 
məz mun xət i Azər bay can di
li dərs lə rin də real laş dı rıl ma
sı nə zər də tu tu lan dörd sü
tun dan  məz mun xət in dən 
bi ri dir. Bu məz mun xət i nin 
tə ləb lə ri nə gö rə, 7ci si nif də 
şa gird ona ve ril miş möv zu
nu müx tə lif ya zı for ma la rın
da (ifa də, in şa, es se, he ka yə) 
ifa də et mə li, top la dı ğı fakt 
və ha di sə lə rə mü na si bət bil
dir mək lə mət ni zən gin ləş dir
mə li, əmə li ya zı lar (te leq ram, 
iza hat) yaz ma lı dır. 

Dərs lik də, de mək olar ki, 
hər dərs şa gir də ya zı məz
mun xət i üz rə tap şı rıq lar la 
təq dim olu nur. Mə sə lən, 12
ci sə hi fə də (Müəl lim üçün 
me to dik və sait də səh.22), 15
ci sə hi fə də (MMVdə səh.27 
və 30), 21ci sə hi fə də 
(MMVdə səh.34) be lə 
tap şı rıq lar yer alır. Am
ma hə min ya zı iş lə ri nin 
son ra kı ta le yi na mə lum 
qa lır. Təh si li miz də ku
ri ku lu ma ke çi din in di ki 
mər hə lə sin də müəl lim
lə rin bu şə kil də qey ri
müəy yən lik də qal ma sı 
yax şı nə ti cə lər ve rə bil
məz. So nuc da məz mun 
xət lə ri nin real laş ma sın
da prob lem lər ya ra nar. 
Or ta ya çı xan və həll 
olun ma yan çə tin lik isə 
Azər bay can mək təb li
si nin itir mə si nə gə ti rib 
çı xa rar.

Yu xa rı da qeyd  et di
yi miz ça tış maz lıq ikin ci 
prob le mə yol açır. Dər
sə qo yu lan tə ləb lər lə 
(alt stan dart la rın ic ra sı, 
dil qay da la rı nın öy rə
dil mə si, tap şı rıq la rın 
ye ri nə ye ti ril mə si, ya zı 
iş lə ri nin ya zıl ma sı və 
“nə zər də tu tul ma yan” 

yox lan ma sı) “Müəl lim üçün 
me to dik və sait”də dər sə ay
rı lan saat qə tiy yən uy ğun 
gəl mir. Ona gö rə də nə zər də 
tu tu lan stan dart la rın ic ra sı 
prak tik ba xım dan müm kün
süz gö rü nür. Bir da ha vur ğu
la yı rıq ki, in di ki mər hə lə də 
bu nu müəl li min öh də si nə 
bu rax maq düz gün de yil.

Da vam lı və sis tem li təh lil
lər dən gö rü nür ki, ümu mən 
dərs lik müəl lif ə ri nin fəaliy
yə tin də il dənilə irə li lə yiş baş 
ve rir. Gə lə cək tər ti bat lar da 
məz mun xət lə ri üz rə ve ri lən 
tap şı rıq la rın və tə ləb lə rin nə
zər də tu tu lan dərs saat la rı ilə 
uy ğun laş dı rıl ma sı yö nün də 
müt ləq fay da lı iş apa rıl malı
dır. İn for ma si ya yü kün dən, 
fəaliy yət növ lə ri nin, mətn lə
rin və tə ləb lə rin həc min dən 
ası lı ola raq dərs lə rə ay rı lan 
saat la rın miq da rı ar tı rıl ma lı, 
ya da dərs lər üz rə nə zər də 
tu tu lan alt stan dart la rın sa yı 
azal dıl ma lı dır. 

Bu nun la ya na şı, ya zı məz
mun xət i nin real laş dı rıl ma sı 
za ma nı aşa ğı si nif ər lə in
teq ra si ya edil mə li, ar tıq təd
ris edil miş dil və or foq ra fi ya 
qay da la rı nın tət bi qi ilə bağ lı 
əmə li iş lər gö rül mə li, şa gir
din ya zı lı nit qi nin nor ma la ra 
uy ğun laş dı rıl ma sı ilə bağ lı 
də qiq və sis tem li is ti qa mət
lər ve ril mə li dir. Yə ni şa gir din 
ya zı sı nın, im la sı nın Azər bay
can di li nin or foq ra fik qay da
la rı na uy ğun lu ğu müəl lim tə
rə fin dən yox lan ma lı, təh lil lər 
apa rıl ma lı, dərs lik bu is ti qa
mət də müəl li mə fay da lı yol 
gös tər mə li dir.

Ey ni fi kir lə ri ev tap şı rıq la rı 
haq qın da da de mək la zım dır. 
Mə lum ol mur ki, ev tap şı rı
ğı şək lin də nə ve ri lə cək, ne cə 
ic ra olu na caq, nə za man yox
la na caq, ne cə qiy mət lən di
ri lə cək. Ev tap şı rıq la rı na az 
hal lar da rast gə li nir. Nə zə rə 
alan da ki, bir si nif də təx mi
nən 2025 şa gird oxu yur və 

on la rın hər bi ri nin 
ya zı sı, tap şı rı ğı nın 
ic ra sı yox lan ma lı, 
yan lış lıq lar on la ra 
izah edil mə li dir, 
bu za man prob lem 
da ha aş kar or ta ya 
çı xır. Yox lan ma
yan, şərh edil mə
yən yan lış lıq lar, 
tap şı rıq lar, əl bət ə, 
fay da lı ola bil məz.

Dərs lik də müəy
yən əmə li ya zı la rın 
təq di min də də, alt 
stan dart lar üz rə 
ve ri lən tap şı rıq
lar da da qü sur lar 
özü nü gös tə rir. 
Mə sə lən, 26cı sə
hi fə də ki tap şı rıq 
9da şa gir də te leq
ram tər ti bi tap şı rı
lır. Am ma ve ri lən 
cəd vəl te leq ra mın 
ya zıl ma qay da sı
nı şa gir də öy rə də 
bil məz. Doğ ru dur, 
müasir dövr də te

leq ram dan az is ti fa də olu nur. 
Am ma bu fakt məz mun xət
tin də nə zər də tu tu lan əmə li 
ya zı nın təd ri si nə ən gəl ya rat
ma ma lı dır. Şa gird məz mun 
xət i üz rə nə zər də tu tu lan la rı 
mə nim sə mə li, ilin so nun da 
prak ti ki ola raq hə min iş lə ri 
hə ya ta ke çir mə yi ba car ma lı
dır.

Ça tış maz lıq lar dan bi ri də 
stan dart lar da nə zər də tu tul
ma yan mə sə lə lə rin ve ril mə si 

və təq dim olu nan stan dar tın 
tə lə bi nə uy ğun gəl mə yən tap şı
rıq lar la bağ lı dır. Mə sə lən, 161
ci sə hi fə də ya zı məz mun xət i 
üz rə 10 və 11ci tap şı rıq lar ve
ri lir. 10cu tap şı rı ğın şər ti be lə
dir: “Ve ril miş mət nə an no ta si ya 
ya zın”. 11ci tap şı rı ğın şər ti be
lə dir: “Oxu du ğu nuz ki tab la rın 
ka ta lo qu nu tər tib edin”. 

MMV üz rə bu tap şı rıq lar 
2.2.2. (Mət nin tər kib his sə lə ri 
ara sın da kı əla qə ni müəy yən
ləş di rir) və 3.1.3. (Qur du ğu 
plan əsa sın da mət nin his sə
lə ri ni mən ti qi cə hət dən əla
qə lən di rir) alt stan dart la rı na 
aid edi lib. 

Əv və la, qeyd edək ki, stan
dart lar da 7ci si nif üz rə əmə li 
ya zı lar dan yal nız “te leq ram 
və iza hat” yaz maq tə ləb olu
nur. De mə li, 10cu tap şı rıq 
stan dar tın tə ləb lə ri nin po zul
ma sı dır. 

Ka ta lo qun tər tib olun ma sı 
da xü su si bir pro ses dir və 7ci 
si nif şa gir di üçün stan dart lar
da nə zər də tu tul ma yıb. De
mə li, 11ci tap şı rıq da əla və 
in for ma si ya yü kü nün ya ran
ma sı na gə ti rib çı xa rır. 

Di gər tə rəf dən, əmə li ya
zı nın ya zıl ma sı MMVdə bu 
dərs də ve ril di yi ki mi 3.1.3. 
de yil, 3.1.4. (Müx tə lif əmə li 
ya zı lar: te leq ram, iza hat)  alt 
stan dar tı na aid dir. Be lə çı xır 
ki, in di ki və ziy yət də hə min 
tap şı rıq lar hər han sı bir stan
dar tın real laş dı rıl ma sı na xid
mət gös tər mir.

Mə lum dur ki, dərs li yin 
uğu ru stan dart la rın real laş
ma sə viy yə si ilə müəy yən 
edi lir. Ona gö rə də bu iş də 
çox ça lış maq, uğur lar əl də 
et mək üçün fay da lı mü za ki
rə lər apar maq zə ru ri dir. Bu, 
mil li və bə şə ri təd ris də yər
lə ri nin, təh si li mi zin və za
ma nın tə lə bi dir. De mə li, hər 
kəs əli ni da şın al tı na qoy ma lı, 
mək təb lə ri mi zin mü kəm məl 
dərs lik lər lə tə min olun mas ı 
üçün ça lış ma lı dır.
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Sosial şəbəkədən istifadə 
haqqında

Bu gün hə ya tı in ter net və so sial şə
bə kə lər ol ma dan tə səv vür et mək 
müm kün de yil. Feys buk (fa ce book) 
pla ne ti mi zin yüz mil yon lar la in san 

ara sın da əla qə ya ra dan ən bö yük so sial şə
bə kə si dir. Dün ya nın 60dan çox di li nə çev
ril miş bu şə bə kə nin is ti fa də çi lə ri il dənilə 
ar tır. 
Bəlkə də feysbuk bəziləri üçün vaxt öldürmək,

axtarış,tanışlıq,yadatəbliğatvasitəsidir.Əlbəttə,
ondannəməqsədləistifadəolunmasıhərkəsinöz
işidir.Müşahidələrgöstərirki,inkişafetməkdəolan
ölkələrdəinsanlarınmarağıeyniistiqamətəyönəlir,
yənibuölkələrinsakinləri feysbukünvanlarından
çoxzaman tanışlıqməqsədiləyararlanırlar.Əksər
dünyaölkələrininəhalisiartıqbumərhələniadla
yıb.Ümidedəkki,nəvaxtsabizimcəmiyyətimizdə
də sosial şəbəkələr gəlir mənbəyinə, informasiya
ötürücüsünə, intellektualyardımmərkəzinəçevri
ləcək.
Yazıçılar, fotoqrafar, rəssamlar... öz əsərlərini

buradayayımlayır,buradaauditoriyatoplamaqis
təyirlər.Bu,nəinkinormal,həttatəqdirəlayiqhal
dır.Azərbaycaninsanı510iləvvəlkideyil,sözün
yaxşı mənasında dəyişikliyə uğrayıb. Doğrudur,
bəzənsaytvəsosialşəbəkəistifadəçiləriqeyricid
diadamlarıməsxərəyəqoyaqoyaözləridəbilmə
dən onların təbliğatçısına çevrilirlər. Belə hallar
mənə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin bir heka
yəsinixatırladır:dəlisiölmüşkəndqəmdəryasına
qərqolurki,görəsən,bundansonrakimiməsxərə
yəqoyacaqlar?!
İnternet tanışlıqları birmənalı qarşılanmasa da,

XXIəsrinadamıüçünbuvəziyyətnormaldır.Əv
vəlkidövrləringəncigələcəkhəyatyoldaşınıtoy
büsat vaxtı arayıbaxtarırdısa, indi böyük şəhər
lərin sakinləri elektron imkanlardan yararlanırlar.
Hər halda, monitor arxasında ağlı başında olan
tərbiyəliinsanoturubsa,özünüolduğukimibüruzə
verəcək.
Bəzən əksini də görürük. Amma insan özünü

uzunmüddətgizlədəbilməz.Monitorarxasındaöz
səhifəninşəriksizsahibiolduğunu,azadolduğunu,
dahiolduğunudüşünədüşünəistədiyinstatusuya
zabilərsən.Hələyazdığınıxeylibəyənəndəolar.
Ammagectezmonitordaəslsimangörünəcək,bir
başqasıyox,özünözünüifşaedəcəksən...
Feysbukunmənimhəyatımda rolunu belə ifadə

eləyə bilərəm: uğurlarımın birinci mənbəyi ça
lışqanlığımdırsa, əsas köməkçilərim feysbuk və
elektronpoçtünvanlarıolub.Bundansürətliçapar
varmı?
Şəxsənmənözoxucuauditoriyamıburadatopla

dım.Yazılarımsosialşəbəkədədiqqətçəkdi.Yalnız
bundan sonra telekanallara dəvətlər aldım, qəzet
lərdəçapolundum,jurnalsəhifələrindəgörünməyə
başladım.
Düzdür,bundanəvvəldəyazılarımçapolunurdu,

ammafeysbukdaünsiyyətəgirəndənoxucuçevrəm
dahadagenişləndi.Oxucularımı,qələmdostlarımı
beləqazandım.Vasitədənməqsədkimiyox,məhz
vasitəkimiyararlanandauğurqazanmaqolur.
Feysbukməndənötrüdünyayaaçılanpəncərədir.

Nağıllardatəsvirolunansehrligüzgüləringerçəyə
döndüyüzamandayaşayırıq.Bugüzgüdənəyigör
məkistəməyimizsəözümüzdənasılıdır.

Günel
EYVAZLI

şəbəkə

Vasitə 
məqsədə 
çevriləndə

İkinci yazı

Dün ya nın 
za man 
və mə kan 
sər həd lə

ri nin ara dan qal dı rıl
dı ğı şə rait də Azər
bay can mək təb li si ni və 
mək tə bi ni mü kəm məl 
dərs lik lər lə tə min et mək 
ən va cib mə sə lə lər dən 
bi rin ci si dir. Bu tə mi na tın 
və məq sə din məz mun yü
kü nün al tın da çox cid di 
mə qam lar da ya nır. 
Ötən mə qa lə miz də 
müasir tə ləb lər, bu işin 
çə tin lik lə ri, ça tış maz lıq
la rı ilə bağ lı müəy yən 
qeyd lə ri mi zi ti raj la dıq. 
Pa ra lel ola raq, ha zır da 
or ta mək təb şa gir di nin 
çan ta sın da kı 7ci si nif 
“Azər bay can di li” dərs li yi 
haq qın da da müəy yən 
fi kir lə ri mi zi bil dir dik. 

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

Arif ƏSƏDOV
Təhsil eksperti



Tahir KAZIMLI

Qəzetimizinötənsayındaortaməktəblə
rin5cisinif“Ədəbiyyat”dərsliyindəki
(müəllifər: Afət Süleymanova, Təranə
Bağırova, İlhamə Muradova) bir sıra

qüsurlardansözaçmışdıq.Fikirvəmülahizələri
mizingələcəkdədərsliktərtibatınayardımçıola
biləcəyiümidiiləqeydlərimizidavametdiririk.
Bununlahəmdəbuölkəni əmanət edəcəyimiz
övladlarımızınqüsurludərsliklərlə təhsil alma
larınınəndişəsinibölüşürük.Keçəkfaktlara.

Əvvəliötənsayımızda

Kitabın18-cisəhifəsindəverilmiş
xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin
“Ağ saçlar” şeirinin dili və üslu-
bu, düşünürük ki, 5-ci sinif şagir-
di üçün çətin anlaşılandır. Böyük
şairimizin on bir yaşlı uşağın sə-
viyyəsinə uyğun başqa şeirləri də
var,onlardanbirinidərsliyəsalmaq
olardı.
21-cisəhifədə“Bunubilməlisən!”

başlıqlıqeydlərdədeyilir:“Şeirfik-
rinvəznli, obrazlı, qafiyəli ifadəsi-
dir”.Düzgüntərifdeyil,çünkihəm
heca,həmdəsərbəstvəzndəyazıl-
mışqafiyəsizşeirlərdəvar.
Heca şeiri haqqında bildirilir ki,

“həminşeirlərinbirincimisrasında
neçə heca varsa, qalan misralarda
daosaydahecaolmalıdır.Birmis-
rada5, 7, 8, 11, 12hecaolabilər”.
Halbuki elə tədris proqramına sa-
lınmış “Ağ saçlar” şeirinin nümu-
nəsindəbutərifinyanlışolduğunu
görürük. Əvvəla, şeir 16-lıq heca
vəznindəyazılıb;ikincisi,şeirinbi-
rinci bəndinin 2-ci və 3-cü misra-
ları, eləcədəüçüncübəndininson
misrası12hecalıdır.
GülhüseynHüseynoğlunun“Mü-

əlliminarzusu”hekayəsinəaidtap-
şırıqda (26-cı səhifə) şagirdlərdən
əsərin ideyasını müəyyən etmək
tələb olunur. Bizcə, xatirə janrında
yazılmışbukiçikhekayəninideyası
nəmərhumyazıçımıza,nədədərs-
lik müəllifərinin özlərinə bəllidir.
Butipəsərlərbirqaydaolaraqideya
üzərində yox, hansısa tanınmış bir
şəxsbarəsindədanışılankövrəkxa-
tirəüzərindəqurulur.Odurki,belə
bəhrəsiz suallarla şagirdləri bərkə
salmağaehtiyacyoxdur.
Kitabın 26-cı səhifəsində Niza-

mi Gəncəvinin “İsgəndərnamə”
poemasından “İsgəndərin taxta
çıxması” parçası verilib. Dərslik-
dəki bəzi misralar şairin seçilmiş
əsərlərindən düz köçürülməyib.
Məsələn,“Atadanaldığırəsmi,ayi-
ni” misrasında “rəsmi” sözündən
sonra vergül qoyulması mənanı
dəyişib.Bununla“rəsm”sözüşəkil
sözünün sinonimiolaraq ismin tə-
sirlik halında işlənib. Belə çıxır ki,
İsgəndər atasından hansısa rəsmi,
şəkli alıb. Əslində ifadə “rəsmi
ayini”dir.
“Hər ölkə adında düzdü bir

dastan”misrası “Hərölkə adına
düzdübirdastan”kimiyazılma-
lıdır. “Onda ki, qolunun gücün
yoxladı”yox,“Ondaki,qolunun
gücünyoxlardı” olmalıdır.Axır-
dan dördüncü beytdə (“Ərəstun
vəzirdi uca dərgaha, Hər yax-
şı-yamanda mərhəmdi şaha”)
“mərhəm”yox,“məhrəm”yazıl-
malıdır (Nizami Gəncəvi, “İsgən
dərnamə”.Bakı,“Yazıçı”nəşriyyatı,
1982). 
Həminparçada:

Bütüntacirlərdəno,bacalmadı,
Ölkədəkimsədənxəracalmadı.
Dehqanvergisinəçəkərəkqələm,
Sərmayəsizlərdənalmadıdirhəm-

misralarının qarşısında müəl-
lifərbeləbir sualqoyublar: “Bu
misralar sənə nəyi xatırladır?”
Cavabınaməlum,mücərrədsual-
dır.

Şeirə aid tapşırıqda ilk ikimisra-
dansonraşagirddənirəlisürdüyü(?)
fərziyyənin doğru olub-olmadığını
müəyyən etmək tələb olunur. Doğ-
rusu,“EləkiRumşahıtaxtaoturdu,
Dünyayamumkimibirnaxışvurdu”
misraları barədə şagirdin hansı fər-
ziyyəirəlisürəbiləcəyimaraqlıdır...

Süleyman Rüstəmin sovet döv-
rü dərsliklərindən üzü bəri tədris
olunan “Azərbaycana gəlsin” şeiri
müstəqilölkəninşagirdiüçün,biz-
cə, məqbul sayıla bilməz. Əvvəla,
şeirin mayası başdan-ayağa saxta
pafos üzərində qurulub. İkincisi,
şeirsovetAzərbaycanınıtərənnüm
edir. Şagirdlərdə haqlı olaraq sual
yaranabilər:əgərodövrdəhərşey
şeirdədeyildiyikimigözəlolubsa,
atalarımız niyə bu quruluşa qarşı
çıxıblar?5-cisinifşagirdiniindidən
bucürsaxtakarlığaöyrətməknəqə-
dərdoğrudur?..
31-ci səhifədə şagirdlərə Cəfər

Cabbarlının“Göyyarpaqlı,alçiçəkli
yaşılotlar topasımı?”sualı iləAzər-
baycan bayrağı mövzusunda esse
yazmağa hazırlaşmaq tapşırılır. Bu

cümləninCabbarlınınhansıəsərinə
aidolduğudərslikdəşagirdlərəizah
edilmir. 1919-cu ildə yazılıb “Azər-
baycan” qəzetində çap olunmuş
həminşeirdə“Nəimişbu,amanAl-
lah?Odyurdununyarpağı!”,yaxud
“Fəqətbizimbayrağımızucalarıçox
seviyor. Yıldızlardan, hilaldan da
yüksəklərdə fırlanıyor” kimi aydın
poetik misralar varkən “ot topası”
deyimli misranı esse mövzusu seç-
məknədərəcədəuğurludur?
31-34-cüsəhifələrdəesseninnecə

yazılmasına dair təlimatlar verilir.
Əminik ki, bu tapşırıq-təlimatlar
nəinkişagirdləri, lappeşəkaryazı-
çılarıbelə,hətaessejanrınınbanisi
MişeldöMontenidəçaşqınlığasa-
lar. Məsələn, bunu oxumaqla kim
nəyazabilər:“...əvvəlcəbaşverən
hadisənin səbəbini göstər, sonra

ondan irəli gələn nəticəni
təqdim et; əvvəl çox əhə-
miyyətliməsələləri, sonra
az əhəmiyyətliləri, yaxud
əvvəlcə az əhəmiyyətli,
sonra daha əhəmiyyətli
məsələləritəqdimet...”
Essebədii janrdır.Əgər

hər hansı janrda əsər ya-
ratmağın vahid resepti
olsaydı,onuYazıçılarBir-
liyinin divarından asar-
dılarvəhərkəsdəhəmin
təlimatları oxuyub mü-
kəmməl əsər yaradardı.
Elə yazıçı var, əsəri baş-
dan-sonanəqleləyir,bəzi
yazıçılar axırdan əvvələ
qayıdır,eləsidəvar,mət-
ləbin,hadisənindüzorta-
sındanbaşlayır.
Yaxud: yazıçı var, nə isə

yazmaq üçün əvvəlcədən
hazırlıqgörür,qeydlərapa-
rır,plantutur,yazıçıdavar,

bunların heç birinə əməl eləmir. Bu
mənada, şagirdə bədii mətn resepti
verməkonunazaddüşüncəsininqar-
şısınıalmaqdanbaşqabirişəyaramır.
Yaradıcı işdə heç bir resept ola

bilməz,yalnızşagirdəistiqamətver-
məkolarki,buişidəmüəlliminöh-
dəsinəqoymaq,zənnimizcə,yetər.
Dərsliyin35-cisəhifəsindəkicəd-

vəlin “Oxu” bölümündə şagirdə
belə bir tapşırıq verilir: “Oxunun
məqsədini müəyyən et. (Bu mət-
ni nə üçün oxuyuram?)”. Əvvəla,
şagird mətni könüllülük əsasında
oxumur, ikincisi, “oxununməqsə-
di”deyərkənnənəzərdətutulur?
Dərsliyin 36-cı səhifəsində hələ

bədiimətnləişləməyiyenicəöyrən-
mək istəyən şagirdlərə palitra və
rəssam örnək göstərilir, sanki 5-ci
sinifşagirdirəssamlığıöyrənib,qa-

lır yazıçılığı. “Palitra” sözü isə şa-
girdəizaholunmur.
Səməd Vurğunun “Azərbaycan”

şeirinin (səhifə 37) dərsliyə salın-
ması(eyniadlıməşhurşeirləqarış-
dırmamalı - red.) barədə də bəzi
qeydlərimizi oxuculara çatdırmaq
istərdik. Sovet Azərbaycanını tə-
rənnümedənbu şeirdərsliyə ixti-
sarlasalınıbvəşairinuğurlubənd-
lərieləbilqəsdənçıxarılıb.
Şeirin ikinci bəndi ilə bağlı şa-

girdlərəbeləbiranlaşılmaztapşırıq
verilir: “Bəndin hansı misrasında
bənzədilən məqama rast gəldin?”
Yəqin ki, şagirddən hansı bənzət-
məyərastgəldiyi soruşulur.Xatır-
ladaqki, “məqam” ədəbiyyat yox,
musiqiterminidir.
Düşünürük ki, bu tip şeirlərin

çağdaş Azərbaycanda böyüyən
uşağatədrisedilməsiheçbirfayda
verməyəcək. “Ağdaş pambığı”nın,
“Şəki ipəyi”nin günümüzdə nəin-
ki poeziyaya, bəlkə heç iqtisadiy-

yata da aidiyyəti yoxdur. İstehsal
sahəsinivəsfedənsovetsayağışeir
internet əsrinin oxucusuna ciddi
emosionaltəsirgöstərəbilməz.
Dərslikmüəllifərinə xatırladırıq

ki, SəmədVurğun bu şeiri 1938-ci
iliniyunayındaqələməalıb...
M. Prişvinin “Tala” hekayəsini

(səhifə 40) şagirdlər üçün maraq-
lı saymaq olardı, yaxşı tərcümə
edilsəydi... Bəzi cümlələrdə feilin
zamanları qarışdırılır. Mətndəki
“dovşanşöngüdü”deyimisəhvdir.
Azərbaycandilininizahlılüğətində
“şöngümək”feiliitəaidedilir.
43-cü səhifədə “epitet” termini

şagirdlərə belə izah olunur: “Onu
dabilməlisənki,epitetyunansözü
olub,əlavədeməkdir”.Xatırladırıq
ki, epitet yunan sözüdür, mənası
isə“vəsfetmək”dir.

Dərsliyin“Yaddasaxla”bölümün-
də(44-cüsəhifə)bədiitəsvirvasitələ-
rindən istifadəqaydaları izahedilər-
kənnədənsəyemək,qayğanaq,duz,
istiotkimimətbəxvəməişətsözləriilə
paralellər aparılıb, şagirdə“yazdığın
mətninduzunu, istiotunuqədərində
qat”kimigülməlitövsiyələrverilib.
 Əliağa Kürçaylının “Bakı”

şeirində(46-cısəhifə)“Nəğməsidir
zavodlarınfitsəsi”misrasınışagird
necə “eşidəcək”, bilmirik, ardın-
ca şagird qarşısında sual qoyulur:
“Hansıməqamlardahisləri(görmə,
eşitmə,dad,qoxu,toxunma)təsvir
etməkmümkünidi,lakinyazıçıbu-
naehtiyacduymayıb?”
Əvvəla,şagirdə“Şeirəbirdənə-

zərsal”deyibardınca“yazıçı” ifa-
dəsi işlətmək yanlışdır, hamı bilir
ki,ƏliağaKürçaylı şairdir; ikincisi
də,məgərbusual5-cisinifşagirdi-
nincavabverəbiləcəyisualdır?
“Heçkəsiqınamayın”(48-cisəhi-

fə)mətnindətəhkiyəüsulupozulub,
durğu işarələri düzgün qoyulma-
yıb.Sondadırnaq işarəsi içərisində
verilmiş“Qınamayınki,qınananlar-
danolmayasınız”deyimininistinad
edildiyimənbəgöstərilmir.Xatırla-
daqki,bukəlamxristianlığındörd
müqəddəs kitabından biri sayılan
Matfeyin“İncil”indəngötürülüb.
50-52-ci səhifələri əhatə eləmiş

“Möcüzə” və “Allaha  şükür edən
şikəst”mətnləri teoloji xarakter da-
şıyırvəonlarındünyəvitədrismək-
təblərində məqsədəuyğunluğu sual
doğurur.Bundanəlavə,Məhəmməd
peyğəmbərin zamanında Səudiyyə
Ərəbistanı adında yer sadəcə möv-
cuddeyildi.Həminmətnlərdəiddia
olunduğunun əksinə, Məhəmməd
peyğəmbərin xəstələri sağaltmaq
kimibirözəlliyiolmayıb,onunmö-
cüzəsi“Quran”dır.Musapeyğəmbə-
rinsədəyənəyiyox,əsasıvardı...
Dərslikmüəllifərininbunlardanxə-

bərsizolduğunainanmaqistəməzdik.
ardıvar

7N02(02)31.10.2014

Dərsliklərin 
verdiyi dərs

“Essebədiijanrdır.Əgərhər
hansıjanrdaəsəryaratmağın
vahidreseptiolsaydı,onuYa-
zıçılarBirliyinindivarından

asardılarvəhərkəsdəhəmintəlimat-
larıoxuyubmükəmmələsəryaradar-
dı.Eləyazıçıvar,əsəribaşdan-sona
nəqleləyir,bəziyazıçılaraxır-
danəvvələqayıdır,eləsidəvar,
mətləbin,hadisənindüzorta-
sındanbaşlayır.

birinciyazı

”
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 � “Aydın yol” qəzetinin mü
sahibiAzərbaycanDövlətAka
demik Milli Dram Teatrının
direktoru, sənətşünaslıq pro
fessoruİsrafilİsrafilovdur.
– Teatr və mək təb müəy yən mə
na da ox şar dır. Mək təb təh sil, 
teatr isə mə də niy yət oca ğı dır. 
Hər iki si ey ni vaxt da tə ti lə çı xır, 
ey ni vaxt da fəaliy yə tə baş la yır. 
Ma raq lı dır, Mil li Dram Teat rı
nın ye ni “dərs ili” üçün proq ra
mı nə dən iba rət dir?
– Bir za man lar gör kəm li maarif

çi lə ri miz teat ra mək təb de yib lər. 
Teatr söz gə li şi mək təb ad lan dı
rıl ma yıb, o, bü tün za man lar da 
maarif oca ğı funk si ya sı nı şə rəf ə 
da şı yıb. Ədə biy yat nü mu nə lə ri, 
konk ret ola raq dra ma tur ji əsər lər 
səh nə də oy na nıb və ta ma şa çı la ra 
dövr, za man, mə nə vi və əx la qi də
yər lər haq da müx tə lif dü şün cə lər, 
fi kir lər aşı la yıb.

Bir ne çə gün ön cə biz “Mək
təbteatr” la yi hə si ni real laş dır dıq. 
Təh sil Na zir li yi ilə ara mız da çox 
fay da lı və he sab edi rəm, gə lə cək 
üçün sə mə rə li əmək daş lıq işi baş
la yıb. Bu proq ram tək cə şa gird və 
tə lə bə lə rin teat ra gə li şi ni nə zər də 
tut mur. Hə də fi miz mək təb lər də 
dram və bə dii qi raət dər nək lə ri 
ya rat maq, öl kə sə viy yə sin də bu 
dər nək lə rin mü sa bi qə lə ri ni təş kil 
et mək, mü sa bi qə lər də teat rı mı zın 
akt yor la rı nın fəal iş ti ra kı ilə gənc 
teatr se vər lə rin ta ma şa çı konf rans
la rı nı ke çir mək dir.

Mək təb proq ra mın da olan əsər
lə rin səh nə ləş di ril mə si işi də 
priori tet mə sə lə ki mi diq qət də sax
la nır. 

– D ram teat rı nın adı bu il mət
buat da da ha çox fes ti val lar la 
yad da qal dı. Əv vəl cə Ada na, 
Kon ya, son ra Tif is. Bu ya xın
lar da isə Pe kin dən qa yıt mı sı
nız...
– Yet miş il ər zin də Azər bay can 

teat rı so vet teat rı an la yı şı nın içə
ri sin də özü nün ay rıay rı in ki şaf 
mər hə lə lə ri ni ya şa yıb. SS Rİ döv
rün də teatr la rı mız ən yax şı hal da 
Mosk va ta ma şa çı la rı qar şı sın da çı
xış edə bi lər di sə, onun so vet ta ma
şa çı la rı ara sın da ta nın maq id diası 
var dı sa, in di Azər bay can müs tə qil 
döv lət dir. Nü fuz lu bey nəl xalq təş
ki lat lar da təm sil olu nan öl kə miz 
dün ya da ge dən si ya si və mə də
ni pro ses lər də ak tiv iş ti rak edir. 
Azər bay can teat rı da ya ran mış 
əl ve riş li real lıq dan is ti fa də edib 
dün ya və Av ro pa teatr mə ka nı na 
çıx maq id diasın da dır. Bu id diamı
zı da bey nəl xalq teatr fes ti val la rın
da, müx tə lif qast rol lar da real laş dı
rı rıq.

Ötən il ki İs veç qast ro lu mu
zu xü su si vur ğu la maq is tər dim. 
Azər bay can teat rı nı ta nı ma yan 
bir audi to ri ya qar şı sın da dra ma
tur gi ya mı zın ilk nü mu nə lə rin dən 
olan “Lən kə ran xa nı nın və zi ri” ta
ma şa sı ilə çı xış edir dik. Dil lər və 
mə də niy yət lər ara sın da fərq lə rə 
bax ma ya raq Dram Teat rı nın çı xı şı 
çox möh tə şəm ol du. No bel ailə si, 
kral ailə si nin üzv lə ri, dip lo ma tik 
kor pus nü ma yən də lə ri, İs ve çin ta
nın mış zi ya lı la rı və sə nət adam la rı 
kol lek ti vin çı xı şı nı ayaq üs tə al qış
la dı lar. 

Çox lu fes ti val la ra də vət al saq 
da, təəs süf ki, ha mı sın da iş ti rak 
edə bil mi rik. Biz re per tuar teat
rı yıq, əv vəl cə dən plan laş dı rıl mış 
ta ma şa la rı mız var. Re per tuar da 
çaş qın lıq ya rat ma maq üçün bə zi 
də vət lər dən im ti na edi rik.

– Pe kin sə fə ri də növ bə ti fes ti
val la bağ lıy dı?

– Azər bay can Bey nəl xalq Teatr 
Tən qid çi lə ri As so siasi ya sı nın üz
vü dür. Pe kin də təş ki la tın 27ci 
bey nəl xalq konq re si ke çi ri lir di. 
Öl kə mi zi bu konq res də mən və 
sə nət şü nas lıq elm lə ri dok to ru, 
pro fes sor Mər yəm Əli za də təm sil 
edir dik. Dün ya teat rı nın qar şı sın
da du ran pers pek tiv lər, gün də lik
də olan mə sə lə lər, in ter net döv
rün də me dianın fəal lı ğı mü za ki rə 
olun du. 

– Yu nan re jis so ru Ter zo pu lo sun 
Aka de mik Mil li Dram Teat rı nın 
səh nə sin də ha zır la dı ğı “An ti qo
na” fa ciəsi ni çox la rı ma raq la 
göz lə yir. Ümu miy yət lə, xa ri ci 
re jis sor la rın Azər bay can da ta
ma şa ha zır la ma sı, azər bay can lı 
re jis sor la rın isə Av ro pa da iş lə
mə si pro se si in di han sı mər hə
lə də dir?
– “An ti qo na” son ra dan baş qa 

müəl lif tə rə fin dən də ya zı lıb, bir 
az müasir ləş di ri lib. Biz an tik dra
ma tur ji nü mu nə yə  So fok lun “An
ti qo na sı”na mü ra ciət et dik. İn gi lis 
dil li va riant lar dan bi ri üzə rin də 
da yan dıq, əsər tər cü mə olun du 
və bu, xey li vaxt al dı. Ta ma şa bu 
ilin döv lət pla nı na sa lı nıb. III Ba
kı Bey nəl xalq Teatr Konf ran sın dan 
son ra konk ret iş baş la ya caq.

Azər bay can lı re jis sor lar dan 
Meh ri ban Ələk bər za də xalq ya zı
çı sı El çi nin “Qa til” pye si ni Şi
ma li Kipr də uğur la səh nə yə 
qo yub. Gənc re jis sor Mi ka yıl 
Mi ka yı lov “Müs yö Jor dan və 
Dər viş Məs tə li şah” pye si ni 
Qa za xıs ta nın Ka ra qan da şə
hə rin də, da ha bir ta ma şa nı isə 
Tü men vi la yə tin də ha zır la yıb. 
Ha zır da Bəh ram Os ma nov da 
Perm də ye
ni ta ma
şa üzə
r i n  d ə 
iş lə yir.

–  Ötən 
il teat rın 
nəz  din  də 
ye ni stu
di ya ya ra
dıl dı. Bu yay 
stu di ya nın ha
zır la dı ğı ta ma
şa ma raq lı alın
mış dı. Bil mək 
is tər dik, gənc lə
rin stu di ya da kı 
fəaliy yə ti teatr da 
ne cə əks olu na caq?
– Stu di ya və teatr 

ey ni şey de yil. Stu di
ya da biz is te dad la rın 
se lek si ya sı ilə məş ğul 
olu ruq. Dün ya prak ti
ka sın da ol du ğu ki mi, 
stu di ya da çox adam 
top la nır, am ma on lar

dan ne çə si əsl səh nə us ta sı ola caq 
 bu, za ma na və on la rın zəh mət
se vər li yi nə bağ lı dır. Gənc lə rin 
əl də et di yi akt yor vər diş lə ri nin 
nü ma yi şi ümid ve ri ci dir. İn di on
la rın işi nin ikin ci mər hə lə si baş
la yır. Bi rin ci mər hə lə də da ha çox 
səh nə etüd lə ri, söz süz par ça lar, 
müx tə lif tre naj lar, vo kal və plas
ti ka məş ğə lə lə ri idi. İkin ci mər
hə lə də söz lü və sü jet li səh nə lər 
ola caq.

Bu ça lış ma lar gənc lə rin bu gün
sa bah səh nə yə çı xa ca ğı, rol ala ca ğı 
an la mı na gəl mir. Bə zi ta ma şa lar
da on la rın gü cün dən is ti fa də edi
rik, çün ki on lar teat rın mət bə xi nə 
da xil ol ma lı dır lar. Ta nın mış sə nət 
us ta la rıy la ya na şı dur maq, on lar la 
bir ta ma şa da oy na maq gənc lə rin 
təc rü bə si nə, vər diş lə ri nə və teat ral 
ru hu nun for ma laş ma sı na müs bət 
tə sir gös tə rir.

– Baş qa teatr la rın akt yor la rı nın 
Mil li Dram Teat rı na də vət olun
ma sı, çox za man baş rol da çı xış 
et mə si bə zən tən qid lə qar şı la nır. 
Siz isə teatr lar ara sın da sər həd
lə rin şəf af ol ma sı nın tə rəf da rı
sı nız.
– Azər bay can teat rı nın 142 il lik 

hə ya tı nın ən azı 40 ili nə yax şı bə
lə dəm. Dialek tik ya naş saq, bu, ta

ma mi lə tə bii pro ses dir. 
Ne cə ki, biz ye ni 

dra ma turq im za
sı, ye ni re jis su ra 
ax ta rı rıq, teatr
şü nas lıq sa hə
sin də ki boş lu
ğu dol du ra caq 
gənc lə ri se çir, 
on la rın ya zı sı
na xü su si qay

ğıy la ya na
şı rıq, bu 

da ey ni 
iş dir. 

Yax şı ya dım da dır, müəl li mim, 
gör kəm li re jis sor To fiq Ka zı mov bu 
teat ra ne çəne çə gənc akt yor də vət 
et miş di. Müəy yən müd dət son ra 
Azər bay can teat rı, teatr şü nas lıq el
mi on lar la fəxr elə di: Ama li ya Pə na
ho va, Şə fi qə Məm mə do va, Ham let 
Xa nı za də, Sə mən dər Rza yev, Şah
mar Ələk bə rov, Sə fu rə İb ra hi mo va, 
Fuad Po la dov, Ya şar Nu ri, Ka mal 
Xu da ver di yev... Bu, o za man lar da 
bir mə na lı qar şı lan mır dı. Tə səv vür 

elə yin, ikin ci kurs tə lə bə si Ama li ya 
Pə na ho va bir dənbi rə Mil li Dram 
Teat rı na gə ti ri lir və baş rol ifa edir. 
60cı il lə rin so nun da tə lə bə olan 
Fuad Po la dov teat rın trup pa sı na 
sa lı nır və baş rol da səh nə yə çı xır. 
O dövr də də teatr da çox nə həng, 
möh tə şəm akt yor lar var idi. 

Dram teat rı heç vaxt öz hü dud la
rıy la ki fa yət lən mə yib, hə mi şə müx
tə lif teatr lar dan də vət olu nan akt yor
la rın, əv vəl ki Teatr, son ra kı İn cə sə nət 
ins ti tu tu nun tə lə bə və mə zun la rı
nın sa yə sin də for ma la şıb. Ona gö rə 
bur da fərq li, qey riadi bir şey gör
mü rəm. Bu, sə ləf ə ri miz Ədil İs gən
də rov, Meh di Məm mə dov, To fiq Ka
zı mo vun qoy du ğu yo lun da va mı dır.

Teatr da bü tün nə sil lə rə mən sub 
akt yor lar ol ma lı dır. Bir nə fər lə 
söh bət za ma nı de dim, səh nə fut
bol mey dan ça sı de yil ki, doq quz 
nöm rə nin ye ri nə on bir nöm rə ni 
sa la san. Biz se lek si ya işi ni plan lı 
şə kil də apar ma lı yıq ki, nə sil boş lu
ğu ya ran ma sın.

Öl kə mi zin ta nın mış dü şün cə 
adam la rı, teat ra bağ lı in san lar bu 
işi müs bət qar şı la yır lar. Mə də niy
yət və Tu rizm Na zir li yi də apar dı
ğı mız işi dəs tək lə yir. 

– Pe kin də in ter net döv rün də 
me dianın fəal lı ğı möv zu su nun 
mü za ki rə olun du ğu nu de di
niz. Söh bət əs na sın da isə gənc 
teatr şü nas la rın ye tiş mə si ni, bu 
gənc lə rin ya zı la rı nı oxu maq is
tə di yi ni zi vur ğu la dı nız. Teat rın 
Azər bay can in ter ne tin də ifa də si 
si zi qa ne edir mi və ya zı la rı iz lə

yir si niz mi?

– 4050ci il lə rin ədə biy ya tı nı, 
mət buatı nı və mə də ni ger çək li yi
ni nə zər dən ke çi rən də gö rür sən ki, 
teatr şü nas la rın az lı ğın dan, ya nə
dən sə ta ma şa lar haq da re sen zi ya 
ya zan la rın ək sə riy yə ti ədə biy yat şü
nas lar dır. Teatr şü nas lar dan yal nız 
Cə fər Cə fə rov ön də idi, on dan son
ra teatr şü nas lıq bir elm ki mi sis tem
li, el minə zə ri sə viy yə qo run maq la 
in ki şaf et di ril di. İn di həm Mə də niy
yət və İn cə sə nət Uni ver si te tin də 

teatr şü nas lıq ix ti sa sı üz rə kadr ha
zır lı ğı ge dir, həm də Elm lər Aka de
mi ya sı nın Me mar lıq və İn cə sə nət 
İns ti tu tu nun nəz din də ay rı ca teatr, 
ki no, te le vi zi ya prob lem lə ri ilə məş
ğul olan şö bə var. Bun la ra bax ma
ya raq, teatr şü nas lıq la fəal və ar dı cıl 
şə kil də məş ğul olan la rın sa yı az dır. 
Bəl kə ona gö rə ki, müx tə lif in ter net 
sə hi fə lə rin də teatr haq qın da qey bət 
sə viy yə li ya zı lar ya zı lır, di gər sayt
lar da dər hal bu xə bər lə ri ti raj la yır. 
Hə sən bəy Zər da bi nin dü şün cə si nə 
gö rə, mət buat bu nun üçün ya ra dıl
ma mış dı. Onun cə miy yə ti saf aş dır
maq, sağ lam laş dır maq funk si ya sı 
da ha bö yük, da ha şə rəf i dir.

Konk ret bir sa hə dən ya zan 
adam onu ən azı mü tə xəs sis sə
viy yə sin də bil mə li dir. Çün ki ya
ra dı cı lıq çox həs sas sa hə dir. Sən 
çox fil mə ba xa bi lər sən, am ma onu 
təh lil edə bil mə yin, pe şə kar qü sur 
tap ma ğın şüb hə do ğu rar. Teatr sa 
da ha mü rək kəb dir, bu ra da ədə
biy yat, xo reoq ra fi ya, təs vi ri sə nət 
ele ment lə ri, akt yor və re jis sor us
ta lı ğı var. Axı sən bun la rı bil mə
dən ne cə ya zı ya za bi lər sən? 

Ən dəh şət li si odur ki, çox za
man hə qi qə ti yox, hə qi qə tə bən zər 
fakt la rı, bə zən sə heç ol ma yan şey
lə ri ya zır lar. Axı ey ni ha di sə lər, 
umukü sü lər di gər müəs si sə lər də 
də ya şa nır. Ha ra da in san var sa, 
ora da in cik lik də var, na ra zı lıq da. 

Həm də bə zi mə sə lə lər in di vi
dual dır. Bu re jis sor bu akt yor la iş
lə mək dən həzz alır, di gər akt yor sa 
ək si nə. Bir də gö rür sən bi ri ya zır 
ki, fi lan ro lu fi lan kəs oy na ma ma lı 
idi. Bu, ona bən zə yir: sən sim fo nik 
mu si qi yə qu laq asır san, or kest rə 
de yir sən ki, ikin ci sk rip ka çı bu yox, 
baş qa sı ol ma lı dır. Hal bu ki ora da 
“ira dı nı” di lə gə tir mir sən, çün ki 
sim fo nik mu si qi ni, or kest rin işi
ni bil mir sən. Am ma dü şü nür sən 
ki, teat rı bi lir sən, əs lin də sən çox 
diq qət li və teat ral ta ma şa çı san.

Nə üçün mət buat da teat rın 
təb li ğa tı apa rıl mır? Teat rın di
gər və da ha önəm li prob lem lə ri 
qa bar dıl mır? Maaş la rın az lı ğın
dan və ya Azər bay can teat rı nın 
dün ya ya çıx ma sın dan da nı şıl
mır? De mi rəm bi zi ya lan dan 
tə rif ə yin. Am ma qü su ru mu zu 
bi zə if ti ra ki mi de mə yin. 

LeylaƏLİYEVA

“Qüsurumuzubizə 
iftirakimideməyin”
İsrafilİsrafilov: “Av ro pa teatr mə ka nı na çıx maq id diasın da yıq”



Aygün ASLANLI 
kinoşünas

Paulo Koel yo nun “Za hir” 
romanının qəhrəmanı tez-
tez “Xüsusi xidmətlərban-
kı”adlanangözəgörünməz

müəssisədən danışır. Arvadı bu-
nun mənasını soruşanda belə ca-
vab verir: “Məsələn, mən bilirəm
ki, sən böyüyürsən və nə vaxtsa
nüfuzlu şəxsə çevriləcəksən. Sənə
mayaqoyuram.Ancaqmayampul
yox,sərfəliəlaqələrdir.Sənilazımi
adamlarla tanış eləyirəm,müqavi-
lələr  bağlamağına yardımçı olu-
ram.Səndəmənəborcluqalırsan.
Doğrudur, bunu heç vaxt üzünə
vurmayacam,ammagünlərinbirin-
dəsəndənnəsəistəyəcəm”.
Kinematoqrafiya ilə dövlətin mü

nasibətlərimüəyyənmənadayuxarı
dakı “xidmət bankı” sistemini xatır
ladır.
Bütün incəsənət növləri arasın

dadövlətyardımınaənçoxkinonun
ehtiyacı var. Xüsusilə, Azərbaycan
kimikiçik,kinobazarıüçünmünbit
şəraitin hələ yetişmədiyi ölkələrdə
incəsənətin yeddinci növünün nəin
ki inkişafını, həta mövcudluğunu
təmineləməkməhzdövlətinboynu
nadüşür.Boynunadüşür,çünkikino
sənətolmaqdanəlavəhəmdəsənaye
sahəsi, böyükməbləğdəvəsait tələb
eləyənistehsalatprosesidir.
İndi ikinci sual yaranır: dövlət ki

nematoqrafiyanın (elə digər sənət
növlərinində)inkişafındaniyəiştirak
eləməlidir?
Onagörəki,heçbirdövlətnamə

lumadada,“özəlimözbaşım”prin
sipiylə yaşamır. Mütləq ətrafındakı,
dünyanınindikigeosiyasivəziyyətin
dəisəhərdənözündənqatqatuzaq
məsafədə olan dövlətlərlə əməkdaş
lığa,əlaqəqurmağaməcburdur.Mə
sələn,Azərbaycanınnefti,qazıAvro
paölkələrinə,bəlkəhələondandao
tərəfəsatılır.Ammabusatışıntəmin
olunmasından ötrü Azərbaycan əv
vəlcəözünü sivil,mədəni, bir sözlə,
ünsiyyət saxlamağa layiq etibarlı tə
rəfdaşkimitanıtmalıidi.Buprosesdə
mədəniyyətindəroluböyükdür.Hər
bir sivil dövlət öz ərazisindəmədə
niyyətin,incəsənətininkişafınıtəmin
edir,çünkimədəniyyətxalqınsiması
dır.Ölkəyəgələnəcnəbilərbirincibu
simanıgörür,sonrainsanlarlaünsiy
yətəgirirlər.

Təbii ki,
müxtəlif rejimlərdə
“dövlət dəstəyi” anlayışına
fərqli mənalar yüklənir. Məsələn,
keçmiş SSRİdə, eləcə də Şimali
Koreya, Tacikistan, Türkmənistan
kimiölkələrdəbudəstəktəkcəhər
hansı filmin istehsalınamaddi və
sait ayırmaqdan ibarət deyil. Hə
min dəstəyi təmin edən şəxslərin
toplusuhökuməthəmdəməqbul
gördüyü sənətçilərə yaşıl işıq yan
dırır,onlarınzirvəyəqalxanyolunu
maneələrdən təmizləyir. Əvəzində
isə onlardanhökumətin “yaxşılığı
nı” unutmamağı, rəsmi mövqeyin
möhkəmlənməsində iştirak etmə
yi istəyir. Təbəələrini özünün əvə
zedilməzliyinə inandırmaq üçün
bu tip ictimai rejimlərin izlədiyi
müəyyənideolojixətolur:kinoöz
məhsullarında həmin ideologiyanı
təbliğ etsə, necə deyərlər, məqsə
dəuyğunolar.
Maraqlıburasıdırki,busistemtək

cəkeçmişSSRİkimitotalitardövlətdə
yox,ABŞkimidemokratiyanı,şəxsiy
yət və söz azadlığını əlində bayraq
etmişölkədədəvar.ABŞuzun illər
kino vasitəsilə dünyaya “amerikan
arzusu”nu,politkorrektliyiyaymağa
çalışıb.

Avropanın
özündədəideolojitəb
liğat meyillərinə rast gəlinir. Bu
təbliğatın əsasında köhnə qitənin
ümumi ideologiyası  irqindən,cin
sindən,əqidəsindənasılıolmayaraq
hamıya tolerant münasibətin nü
mayişi dayanır. Bu cəhətdən avro
palıilədövlətidarəçilərininfikirləri
bəzən üstüstə düşmür. Məsələn,
hökumətlər, ya ayrıayrı təşkilatlar
hicaba qadağa qoyulmasına çalış
dıqca,kinodaseçimazadlığımövzu
suönplanaçıxır.Yaxşı,buzamannə
başverir?
Dövlətonaqarşıçıxanrejissorları,

ssenaristləridəstəkləməkdənboyun
qaçırırmı? Yox. Qərb ölkələrində
dövlətin mədəniyyət və incəsənətə
münasibəti uyğun qanunlarla tən
zimlənir.Sistemeləqurulubki,“Za
hir”inqəhrəmanıdediyikimi,dövlət
“xüsusixidmətbankı”rolunuoyna
yır, dəstəyə ehtiyacı olanmədəniy
yət və incəsənət adamlarının rahat,
sərbəstişləməsinəşəraityaradır.Bəs
“Rahatvə sərbəst işləməküçün şə
rait”deyiləndənənəzərdətutulur?

Birinci,sen
zuranın yoxlu
ğu.Sənətkar
istər rəssam
olsun, istər

rejissor,ümumiyyətlə,hərbirvətən
daşözünüazadifadəetməkhüququ
namalikdir,onunbuhüququtəmin
edilməlidir.Sənətadamınınfikirləri
nəqarışmaq xüsusiləbumüdaxilə
əsərin ideyasını kökündən dəyişir,
onazərərvurursayolverilməzdir.
İkinci, kino haqqında qanunun

qəbulu. Azərbaycanda son illərdə
kinematoqrafiyailəbağlıqəbulolun
muşyeganəsənədölkəprezidentinin
2008ciildətəsdiqlədiyi“Azərbaycan
kinosunun20082018ciillərüzrəin
kişafınadairdövlətproqramı”dırki,
buplandanəzərdətutulmuş18bənd
dənbuvaxtaqədərcəmiüçühəyata
keçirilib.Ölkəmizdəmüasir dövrün
tələblərinəcavabverənkinoqanunu
isəhələdəqəbulolunmayıb.
Üçüncü, özəl vəsaitin kinoya cəlb

olunması.  Bütün dünyada maddi
imkanı olan  adamlar arasındamə
dəniyyətə,incəsənətəvəsaitayırmaq
prestij sayılır, Azərbaycandasa belə
təcrübə yox dərəcəsindədir. Səbəb
hüquqibazanınzəifiyidir.

...Amma yuxarıda sadalanan
ların hamısından daha vacibi ki
nematoqrafçıların özünə aiddir
  istedad,yaradıcıfantaziya,dün
yagörüşvəintellektualbaza.Eləbu
məqamdacabirxatirəmisizinləbö
lüşməkistərdim:
BirneçəiləvvəlTifisdə“Amira

ni”BeynəlxalqTələbəFilmləriFesti
valında71yaşlıgürcürejissoruMi
xailKobaxidzeilətanışolmuşdum.
Onunfilmoqrafiyası cəmialtı qısa
metrajlıfilmdənibarətdir,onlardan
üçünüdətələbəolandakursişikimi
çəkib.“Amirani”festivalındahəmin
filmlərmüasirgürcügənclərinəvə
festivalın digər iştirakçılarına ret
rospektiv proqram çərçivəsində
təqdimedilirdi.Zaldahəminekran
əsərlərinətamaşaeləyəntələbələrin
ənböyüyünün20yaşıancaqolardı.
Böyük əksəriyyəti kompüter qra

fikasındanibarətmüasirkinoiləbö
yümüşogənclərə 1961ci ildə çəkil
mişkursişiilkbaxışdaprimitivtəsir
bağışlamalı idi.Amma əksinə oldu.
ÇünkiM.Kobaxidzenin“Gəncliksev
gisi” (1961),“Karusel” (1962),“Toy”
(1964) filmləri 2002ci ildə Fransada
çəkdiyi “En shemi” qədər təravətli,
müasir və təsirli idi. Gürcü rejisso
runun üçüncü kursda oxuyanda is
tifadəelədiyipriyomlarbizimkine
matoqrafçılarabəlkəhələdəməlum
deyil.
Kobaxidze cəmi altı film çəkib,

çünki sosializm realizmi rejissorun
üslubunu – oyunla gerçəklik ara
sındakısərhədlərinmümkünqədər
şəfafaşdırılması, hadisələrə əlavə
olunmuşsürrealizmivəqroteskiqə
tiyyətlə rədd eləyirdi.Kobaxidzeni
dağçəkməyəgöndəriblər;o,dağqa
rındannecəilhamlanıbsa,dağlada,
qarladaəlaqəsiolmayan,sondərə
cəgözəl,fərqli“Musiqiçilər”filmini
ərsəyəgətirib.Ənəsası,sənətprin
siplərində güzəştə getməyib, necə
deyərlər, həmişə öz bildiyini elə
yib. Totalitar SSRİdəndemokratik
Fransayaköçəndənsonrada.
Bəs, Azərbaycan kinosunda necə,

belənümunəvarmı?Gəlinbusuala
birlikdəcavabaxtaraq...
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Dövlətin “xüsusi 
xidmət bankı”

“Cə hən nəm ol, Hö te”
AvropaFilmFestivalıbaşlandı

Azərbaycanpaytaxtıartıq
dördüncü dəfə Avropa
filmlərinin nümayişinə
ev sahibliyi edir. Ötən

günBakıdaAvropaFilmFestivalı
start götürüb.Almaniya istehsalı
olan“Cəhənnəmol,Höte” (rejis-
sor Bora Dağtekin)  komediyası
festivalınilkfilmiolub.Filmlərin
nümayişi noyabrın 9-dək davam
edəcək.

Festival çərçivəsində Avro
pa İtifaqınaüzvolan 16 ölkədən
(Avstriya, Belçika, Bolqarıstan,
Xorvatiya, Çex Respublikası, Es
toniya, Finlandiya, Fransa,Alma
niya,Macarıstan, İtaliya, Latviya,
Rumıniya, İspaniya, İsveç, Birləş
miş Krallıq) və Azərbaycandan
komediya,dramatik, sənədli, ani
masiyakimimüxtəlifjanrlardaçə
kilmiş 17filmkinosevərlərin ixti
yarınaveriləcək.

Festivalproqramınasalınmışekran
əsərləriarasındadördnominasiyada
“Oskar”a namizəd olan “Filomena”
(rejissorStivenFrirz),“KarlovıVarı”
Beynəlxalq Film Festivalında fərqlə
nən“Dirçəlmə”(rejissorAlitseNelis),
“Kann”dan əliboş qayıtsa da, ma
raqlaqarşılanan“Çaxnaşmadövrü”
(rejissorCastinTriet)və“Berlin”fes
tivalınınqranprisiniqazanmış“Ana,
mən səni sevirəm” (rejissor Yanis
Nords)kimiməşhurfilmlərdəvar.
Festivalın təşkilatçısıAvropa İt

tifaqınınAzərbaycan nümayəndə
liyi,Avropa İtifaqına üzv dövlət
lərinAzərbaycanda təmsil olunan
səfirlikləridir.
FilmlərpaytaxtınNeftçilərprospek

tindəki “ParkBulvar” alışverişmər
kəzində yerləşən “Park Cinema”da
nümayişolunacaq.Girişpulsuzdur.
Festivalın sonuncu günü azərbay

canlı tamaşaçılar üçün daha əlamət
dardır. Noyabrın 9da festival çərçi
vəsindəElçinMusaoğlunun“Nabat”
filmi nümayiş olunacaq. Ölkəmizi
“Venesiya” və “Tokio” kimi nüfuzlu
kinofestivallardatəmsiledən“Nabat”
buil“ənyaxşıxaricifilm”nominasiya
sında“Oskar”adanamizədgöstərilib.

“Mozalan”a rəhbərlik 
asan olmayacaq...
Oktyabrın 29-damədəniyyət və

turizmnaziriƏbülfəsQarayev
Cəfər Cabbarlı adına “Azər-
baycanfilm”kinostudiyasında-

kıkadrdəyişiklikləriiləbağlıəmrverib.
Yazıçıssenarist Orxan Fikrətoğlu “Mo

zalan” studiyasının direktoru vəzifəsindən
azadedilərək“Salnamə”studiyasınınbaşre
daktoruvəzifəsinətəyinolunub.“Mozalan”
studiyasına rəhbərlik isəkinostudiyanındi
rektoruMüşfiqHətəmovahəvaləedilib.
MüşfiqHətəmov“Aydınyol”aaçıqlamasındabutəyinatınməsuliy

yətli və gözlənməz olduğunu deyib: “Yeni təyinat böyükməsuliyyət
deməkdir.“Mozalan”ınAzərbaycanmədəniyyətindəki rolu,missiyası
hamımızaməlumdur.OrxanFikrətoğludansonrabusahədəişləməkdə
çətindir.Orxanözünüsənədlifilmdədahaçox sınamaq istədiyiüçün
qərarımüsbətqarşıladı”.
MüşfiqHətəmovun sözlərinə görə, təzə ildən “Mozalan” studiyası

yenilayihələrəstartverəcək.Yaxınaylardaisəstudiyadamüxtəliftəyi
natlarüzrəkonkretdəyişikliklərolacaq:“Kinostudiyailəparalel“Mo
zalan”a rəhbərlik asan olmayacaq, amma əmri yerinə yetirməliyik və
gələcəkdərealnəticələrortayaqoymalıyıq”.



AzərbaycanGənc TərcüməçilərAssosiasiyası (AGTA) azərbay
canlı tərcüməçilərin ilk peşəkar təşkilatıdır. İki yüzə yaxın
həvəskar tərcüməçini və bu ixtisas üzrə təhsil alan tələbəni
birləşdirənAGTA2011ciilsentyabrın30da,BeynəlxalqTər

cüməçilərGünündətəsisedilib.“Aydınyol”qəzetiİkinciMilliTərcümə
ForumundanqısamüddətsonraAGTAsədriİsmayılCəbrayılovlaölkədə
canlanantərcüməprosesifonundaassosiasiyanıngördüyüişlər,internet
layihələrivəbeynəlxalqəlaqələrbarədəsöhbətaparıb.İsmayılCəbrayılov
AzərbaycanDillərUniversitetininməzunudur.

– Qu ru mu nuz ba rə də ilk də fə eşi
dən lə rə onun məq sə di və hə dəf ə ri 
ba rə də nə de yə bi lər si niz?
– AG TA-nı üç il bun dan əv vəl 

gənc tər cü mə çi lər lə bir gə tə sis et-
mi şik. O za man tər cü mə sa hə sin də 
bö yük boş luq var dı. Bu, həm tər cü-
mə çi lər, həm də tər cü mə sa hə sin də 
təh sil alan tə lə bə lər üçün xey li çə-
tin lik lər ya ra dır dı. Tər cü mə çi lə ri 
bir ləş dir mək, prob lem lə ri mü za ki-
rə yə çı xar maq və on la rın həl li yol-
la rı nı tap maq üçün bu as so siasi ya-
nı qur duq. Əv vəl cə bur da yal nız 
gənc tər cü mə çi lər təm sil olu nur du. 
Son ra ya vaş-ya vaş təş ki la tı ge niş-
lən dir dik, pe şə kar la rı cəlb et dik. 
Qu ru mu muz da yaş məh du diy yə ti 
yox dur, pe şə kar lıq ki fa yət dir. 

–As so siasi ya nın ya ra dıl ma sı
na kim lər dəs tək ver di? Təş ki la ta 
gös tə ri lən ma raq si zi qa ne edir mi?
–Ya ra nan gün dən Azər bay can 

Dil lər, Slav yan və Qaf qaz uni ver-
si tet lə rin dən xey li tə lə bə bi zə qo-
şul du. Sent yab rın 30-u la yi hə ni 
təq dim et dik, cə mi bir həf tə son ra 
30 üz vü müz var dı. Ha zır da təş ki-
la ta 200-dən çox gənc və pe şə kar 
tər cü mə çi top la şıb. Üzv lük pro-
se si ni da yan dır mı şıq, kri te ri ya la rı 
sərt ləş dir mə yi dü şü nü rük. Bun-
dan son ra üzv lər dörd müx tə lif 
ka te qo ri ya üz rə cəm lə şə cək lər. 
Köh nə üzv lər isə im ta han olu na-
caq lar.

– Ma raq lı dır ki, AG TAnın 
fəaliy yə ti klub lar üzə rin də qu
ru lub. Üzv lük də ka te qo ri ya la ra 
bö lü nüb...
–Qey ri-hö ku mət təş ki la tı olan 

AG TA-nın st ruk tur la rı da qey-
ri-hö ku mət təş ki lat la rı na qo yu lan 
tə ləb lə rə uy ğun qu ru lub. Beş pe-

şə kar tər cü mə çi dən iba rət İda rə 
He yə ti ümu mi mə sə lə lə ri həll edir, 
üzv lə rin qə bul qay da la rı nı təs diq-
lə yir. AG TA-da müx tə lif sa hə lər 
üz rə klub lar da fəaliy yət gös tə rir. 
Əv vəl cə sək kiz klub ya rat mış dıq, 
son ra da ha ef ek tiv olan la rı nı sax la-
dıq. Ha zır da ən fəalı Bə dii Tər cü mə 
Klu bu dur. Məq səd gənc lə rin bə dii 
tər cü mə yə ma ra ğı nı ar tır maq dır. 
Klub tər cü mə fa kül tə si ni ye ni bi tir-
miş pers pek tiv li gənc lə ri bir ləş di rir. 
Bi zə döv lət qu rum la rı və bey nəl xalq 
təş ki lat lar dan müx tə lif si fa riş lər gə-
lən də, tər cü mə çi ax ta ran da gənc 
tər cü mə çi lər bu iş də tə mən na sız 
iş ti rak edir, təc rü bə top la yır lar. Kö-
nül lü Tər cü mə çi lər Klu bu da döv lət 
təd bir lə ri ni və bey nəl xalq konf rans-
la rı gənc tər cü mə çi lər lə tə min edir. 
Pe şə kar İn ki şaf Klu bun da isə gənc-
lər üçün tə lim lər, tre ninq lər ke çi ri lir, 
təd bir lər təş kil olu nur. 

Bi zim İn for ma si ya-Kom mu ni-
ka si ya Tex no lo gi ya la rı Klu bu muz 
da var dı. Hə min klub Vi ki Hə rə kat 
La yi hə si ni ic ra edir di. Hə rə kat Vi-
ki pe dianın Azər bay can di li böl mə-
si nin zən gin ləş di ril mə si nə xid mət 
gös tə rir di. 

As so siasi ya ya həm daimi, həm 
də mü vəq qə ti iş lər üçün xey li mü-
ra ciət olu nur. Mü ra ciət lə ri qə bul 
edib nə zər dən ke çi rir, ca vab ve ri-
rik. Bu yol la on lar la gən ci iş lə tə-
min et mi şik. 

–Bu ilin av qus tun da Bey nəl xalq 
Tər cü mə çi lər Fe de ra si ya sı nın 
tam hü quq lu üz vü se çil di niz. Bu 
üzv lük təş ki la ta, onun in ki şa fı
na han sı töh fə lə ri ve rə cək?
–AG TA 2012-ci ilin okt yab rın da 

Bey nəl xalq Tər cü mə çi lər Fe de ra-
si ya sı na mü şa hi də çi üzv se çil miş-
di. Mü şa hi də çi üzv lü yün müd də-

ti üç il dir. Bu ya xın lar da Ber lin də 
Ümum dün ya Tər cü mə Konq re si 
ke çi ril di. Ora da fe de ra si ya nın üç 
il dən bir  ke çi ri lən ümu mi yı ğın ca-
ğı da baş tut du. Qaf qaz re gionun-
dan ilk də fə Azər bay can sö zü ge-
dən fe de ra si ya nın tam hü quq lu 
üz vü ol du. Bun dan əla və, mə ni 
Bey nəl xalq Tər cü mə çi lər Fe de ra si-
ya sı nın Məs lə hət çi lər Şu ra sı na qə-
bul et di lər. Şu ra 17 üzv dən iba rət-
dir, he yət də üç il dən bir də yi şir. 
Şu ra ya se çil mə yim göz lənil məz 
ol du. Ha zır da mə nim ku ra si yam-
da beş öl kə nin – Çe xi ya, Slo va ki ya, 
Pol şa, Öz bə kis tan və Türk mə nis ta-
nın tər cü mə as so siasi ya la rı var. 

– Bu gün bə dii tər cü mə sa hə sin
də möv cud olan prob lem lər da
ha qa ba rıq nə zə rə çar pır. AG TA 
hə min prob lem lə rin həl li ni nə də 
gö rür?
– Əsas mə sə lə sti mul dur. Ta nı-

dı ğı mız ək sər pe şə kar tər cü mə çi-
lər yaş lı nəs lin nü ma yən də lə ri dir. 
Gənc lər ara sın da on la rın sə viy-
yə si nə ça ta nı çox az dır. Üs tə lik, 
bə dii tər cü mə ən az gə lir li sa hə 
ol du ğu na gö rə is te dad lı gənc lər 
şi fa hi tər cü mə yə can atır lar. Zən-
nim cə, Na zir lər Ka bi ne ti nəz din də 
ya ra dıl mış Azər bay can Tər cü mə 
Mər kə zi gənc lə rin bə dii tər cü mə-
yə ma ra ğı nı ar tı ra caq, on lar üçün 
sti mul ola caq.

–Bil di yim qə dər, yal nız Qaf qaz 
Uni ver si te ti ilə an laş ma me
mo ran du mu nuz var. Uni ver si
tet lər də gənc tər cü mə çi lə rin ye
tiş di ril mə si pro se si nə nə za rət 
edir si niz mi və bu işin sə viy yə si 
si zi qa ne edir mi?
–Fo rum da be lə qə ra ra gəl dik ki, 

tər cü mə çi ha zır lı ğı üz rə iş çi qrup 
ya ra dıl sın. Tər cü mə Mər kə zi nin 
səd ri Afaq Mə sud da bu tə şəb bü-
sü dəs tək lə di. İş çi qrup da biz dən, 
Tər cü mə Mər kə zin dən, Təh sil Na-
zir li yin dən, TQDK-dan və tər cü-
mə çi ha zır la yan dörd uni ver si te tin 
– Azər bay can Dil lər, Slav yan, Xə zər, 
Qaf qaz uni ver si tet lə ri nin hər bi rin-
dən bir nü ma yən də təm sil olu na caq. 
Uni ver si tet lər dən gə lən tə lə bə lə rin 
sə viy yə si bi zi qə tiy yən qa ne et mir. 
İna nın, bir il ər zin də üzv lük üçün 
mü ra ciət edən 100 gənc dən üçün də-
dör dün də tər cü mə çi po ten sialı var. 
Bu mə sə lə də təd ris proq ra mın da kı 
ça tış maz lıq la rın da ro lu mə lum dur. 
Bun dan son ra Təh sil Na zir li yi ilə iş-
lə yə cək, tək lif ə ri mi zi ve rə cə yik.

– Fəaliy yə ti ni zi ya xın dan iz lə
yən də mə lum olur ki,  on layn la
yi hə lə ri niz AG TAnın fəaliy yə ti
nin bir his sə si dir...
– On layn la yi hə lə ri miz dən bi ri 

Vi ki pe dia ilə bağ lı idi. “Vi ki.ag ta.
az” say tın da Vi ki pe diada iş lə mək 
üçün xü su si vi deo dərs lər var. Vi ki-
pe dianın lü ğət va rian tı olan “Dict.
az”ı ha zır la yı rıq. Bu ra da is ti fa də çi-
lər də say ta söz əla və edə bi lə cək lər, 
am ma bu söz lər pe şə kar ad min lər 
tə rə fin dən yox la na caq. “Li te rary.
ag ta.az” say tı mız iki il dən çox dur 
fəaliy yət gös tə rir. Bu ra da gənc lə rin 
bə dii tər cü mə lə ri yer ləş di ri lib. Ya xın 
gə lə cək də on layn tər cü mə por ta lı da 
ya ra da ca ğıq, ora da yal nız bə dii tər-
cü mə sa hə si nə yox, di gər sa hə lə rə 
aid ma te rial lar da azər bay can dil li 
oxu cu la ra təq dim edi lə cək. 

Biz dil yox, tər cü mə öy rə di rik. 
Di li, di lin qram ma ti ka sı nı mü kəm-
məl bil mə yən heç vaxt pe şə kar tər-
cü mə çi ola bil məz. Bun dan baş qa, 
yay və qış mək təb lə ri, tər cü mə çi lər 
üçün pe şə kar ha zır lıq kurs la rı aç-
maq fik rin də yik. Hə min kurs lar 
ödə niş li ola caq, çün ki təş ki lat ar tıq 
özü nü ma liy yə ləş dir mə li dir.

LeylaƏLIYEVA
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Gənc
tərcüməçilərin
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� 2014cü ilin tərcümə sahəsin
də yaddaqalan hadisələrindən
biri dəAzərbaycanGənc Tərcü
məçilərAssosiasiyasının (AGTA)
təşkiletdiyiüçüncüforumvəqu
rumun nəzdindəki Bədii Tərcü
məKlubuüzvlərininsonillərdə
göstərdikləri fəaliyyətin yekunu
sayılanbədii tərcümələrdən iba
rəttoplununnəşridir.
Əsər lə ri top lu ya sa lın mış ya zı çı-

lar ki fa yət qə dər ge niş coğ ra fi ya-
nın təm sil çi lə ri dir. Bu ra in gi lis dil li 
ABŞ, Ka na da və Bö yük Bri ta ni ya 
ilə ya na şı ital yan, al man, fran sız, 
ərəb və rus ədə biy ya tın dan da nü-
mu nə lər da xil edi lib. 

He ka yə lə ri di li mi zə Gü nel Əbi-
lo va, Abu zər Cə fə rov, Ta mil la 
Ab di ye va, Gül naz Ca va do va, Ka-
mil Zey na lov, Vü sa lə Cu va ro va, 
Gü nel Təh məz za də, Ley la Əh-
mə do va, Ar zu Meh ra lı, Nər min 
Kə rim li, Ar zu Qa sı mo va və Sə ki-
nə Bay ram lı çe vi rib lər. Nəş rin re-
dak to ru isə Gü nel Əbi lo va dır.

Gənc lə rin ilk tər cü mə təc rü bə lə-
ri nin top lu ha lın da oxu cu la ra çat dı-
rıl ma sı təq di rə la yiq ha di sə dir. Bu, 
ən azı ye tiş mək də olan nəs lin bə dii 
zöv qü nü və ya ra dı cı lıq po ten sialı nı 
aş ka ra çı xar maq ba xı mın dan diq-
qə ti çə kir. Ümid edi rik, da ha çox 
ori ji nal dan çe vir mə yə üs tün lük ve-
rən gənc lə rin heç ol ma sa bir ne çə si 
gə lə cək də ta le yi ni bə dii tər cü mə yə 
bağ la ya caq. On la rın mü ta liə dairə-
si, əsər se çi mi, tər cü mə sə nə ti nin 
çə tin lik lə ri ni dərk et mək is tə yi hör-
mət do ğu rur. 

Gənc tər cü mə çi lə rin top lu sun-
da kı müəy yən tex ni ki və re dak tə 
səhv lə ri ni qeyd elə mək isə gö rü-
lən işə yal nız xe yir xah mü na si-
bət dən do ğur. Elə bi li rik, nəş rə və 
re dak tə yə mə sul olan lar irad la rı-
mı zı an la yış la qar şı la ya caq lar.

Əv və la, “Ame ri ka ədə biy ya tı” an-
la yı şı bü töv lük də Şi ma li və Cə nu bi 
Ame ri ka nı de yil, yal nız Ame ri ka 
Bir ləş miş Ştat la rın da ya ran mış və 
ya ran maq da olan ədə biy ya tı ifa də 
edir. Əgər tər tib çi lər “Ka na da ədə-
biy ya tı” bö lü mün də hə min öl kə nin 
ədə biy ya tı nı təq dim edib lər sə, de-
mə li, fik ri miz lə ra zı la şar lar. Üs tə lik, 
dün ya ədə biy yat şü nas lı ğın da çox-
dan “La tın Ame ri ka sı ədə biy ya tı” 
an la yı şı var. Bu da tə biidir, çün ki 
Cə nu bi Ame ri ka qi tə sin də ya ra nan 
ədə biy yat in gi lis dil li de yil. Ona gö-
rə də Qab riel Qar sia Mar kes və Xo-
se Xoakin Lo pe sin ya ra dı cı lı ğın dan 
nü mu nə lər məhz “La tın Ame ri ka sı 
ədə biy ya tı” ad lı ay rı ca bö lüm də 
təq dim olun ma lı idi.

İkin ci mə sə lə məş hur Ko lum bi-
ya ya zı çı sı nın so ya dı nın ya zı lı şı ilə 
əla qə dar dır. Ümu miy yət lə, bu cür 

hal lar la bağ lı iki ya naş ma var: ad-so-
yad la rı ya tər cü mə olu nan di lin qa-
nun la rı na uy ğun şə kil də, yə ni trans-
li te ra si ya da, ya da ori ji na la riayət 
et mək lə yaz maq. Bi rin ci ya naş ma ya 
üs tün lük ve rir sən sə, so ya dı “Mar-
kes”, ikin ci qə naət lə ra zı la şır san sa, 
“Mar quez” şək lin də yaz ma lı san. Bu 
irad “Xo se Xoakin Lo pez” ad-so ya dı-
nın ya zı lı şı na da aid dir.

Ye ri gəl miş kən, mü tə xəs sis lər 
əc nə bi ad la rın di li miz də tə ləf üz 
olun du ğu ki mi ya zıl ma sı nı məq-
sə dəuy ğun sa yır lar.  

Üçün cü sü, top lu üçün müəl lif 
se çi min də Azər bay can oxu cu su na 
mə lum ol ma yan ya zı çı la rın ya ra dı-
cı lı ğı na üs tün lük ve ril səy di, da ha 
yax şı olar dı. Çün ki Ed qar Al lan Po, 
Mark Tven, O’ Hen ri, Er nest He min-
quey, Qab riel Qar sia Mar kes, Corc 
Oruell, Uil yam So mer set Moem, Gi 
de Mo pas san, Al ber Ka mü, Frans 
Kaf a, An ton Çe xo vun əsər lə ri nin 
di li miz də bir xey li tər cü mə si var. 

Bu nun la ya na şı, müs bət hal dır ki, 
Keyt Şo pin, Ket rin Mens fild, Hen ri 
Se sil, Ste fa no Ben ni, Mə cid Əbu Şə-
rar ki mi ya zı çı lar, səhv et mi rik sə, di-
li miz də ilk də fə “da nı şır lar”.

Dör dün cü sü: top lu la rın əsas 
tə ləb lə rin dən bi ri də müəl lif ə rin 
hə yat və ya ra dı cı lı ğı ba rə də qi sa 
mə lu mat ve ril mə si dir. Təəs süf ki, 
nəş rin tər tib çi lə ri bu mə qa mı nə-
zər dən qa çı rıb lar. 

Əsər lə rin re dak tə si ilə bağ lı da 
bir sı ra cid di irad lar irə li sür mək 
olar dı. Am ma bu nəşr gənc lə rin ilk 
ad dı mı ol du ğun dan xə ta la rın za-
man keç dik cə ara dan qal dı rı la ca ğı-
na ümid va rıq. Bir cə onu qeyd edək 
ki, top lu sə riş tə li re dak tor əlin dən 
keç səy di, cüm lə lər oxu cu ya, mə sə-
lən, “Onu sa lam la maq üçün də ni-
zin hə mi şə ora da ol ma sı na bax ma-
ya raq, Yvars (yə ni İvars – red.) ha va 
qa ra la na ki mi onu gör mək dən im-
ti na edər di” şək lin də çat dı rıl maz dı.

Tər cü mə sə nə ti ya ra dı cı lı ğın 
bəl kə də ən çə tin sa hə lə rin dən bi-
ri dir. Bu yo lun baş lan ğı cın da olan 
kəs ta le yi ni bağ la ya ca ğı sa hə nin 
mə su liy yə ti ni dərk et mə li dir. 

Tərcüməvəədəbi 
əlaqələrşöbəsi

On lar dil yox, 
tərcüməöyrədirlər

AGTAsədriİsmayılCəbrayılov: 
“Uni ver si tet lər dən gə lən tə lə bə lə rin 
sə viy yə si qə naət bəxş de yil”  



Bənə öylə vaqe oldu ki, qa-
zaq qəryəsində sol qolda iki 
həftə qaldım; həman orada 
bir batalyon piyada dəxi var 

idi. Afiserlər sərabesəra bir-birlərinin 
evlərinə cəm olub, gecələr qumar oy-
nar idilər.

Bir dəfə boston oyunundan usanıb, 
kağızları istol altına buraxıb, binbaşının 
evində çox vəqt oturduq; söhbət 
həmişə adətcə xoş və karlı idi. Böylə ki, 
söz maddəsi o dərəcəyə gəldi ki, yəni, 
müsəlmanlar etiqadlarına görə, insan 
oğlunun başına hər nə gələcək isə göy-
də yazılır. Yəni, qədər dediklərinə bizim 
aramızda dəxi ona hörmət edənlərdən 
çox olurdular. Hər biri bir gunə əcaib 
vüquatlar nəql eyləməgə başladılar.

Qoca binbaşı:
-Ağalar, bu söylədiklərinizin 

heç biri bir şeyi təsdiq etmiyor. Və 
həm sizdən heç biriniz o təəccüblü 
vaqiələrin əsla birinə şahid ol-
mamışsınız, lakin onlarla pək təsdiq 
etməkdəsiniz, öyləmi?

Çoxu dedilər ki:
-Əvət, həm də heç birimiz 

gözümüzlə görməmişiz, fəqət biz 
onları doğru adamlardan eşitmişiz.

Biri də savuqca:
-Əfəndim, bunlar həp tırtır! Mala, 

yəni sözlər! Hanı o sadiq adamlar 
ki, bizim dəftərimizi görmüşdürlər, 
nərdə ki, bizim ölməgimizin saatı 
yazılmışdır?.. Və əgərçi səhih həm 
də o yazı məlum isə, ya bizə öylə sər-
bəstlik və fikir neçün verilmişdir? Və 
öylə də olanda etdiklərimiz işlərin 
hesabını vermək bizə neçün olsun!

Bu sözlərdə bir afiser guşədə 
oturub bu mücadilələri xülus ilə din-
lər idi. Birdən yerindən sıçrayıb yavaş-
yavaş istolun yanına gəlib ətrafına göz 
dolandırdı. Onun ismindən məlum 
idi ki, o serb millətindən idi.

Yüzbaşı Vuliçin surəti-zahiriyyəsi 
təbiətinə tamamilə müvafiq gəlir idi. 
Uzun boyu, duman üzü, siyah saçları, 
qara gözləri, böyük, lakin düz burnu, 
onun millətinin nişanı - dodaqlarında 
daima qəmli və savuq gülümsünmə 

– iştə bunların cümləsi, zənn edəsən 
məxsusən bunda cəm olub, arkadaşları 
arasında bir qeyri surətdə olub, onlarla 
nə fikirdə və nə eşqdə müvafiqiyyətləri 
zərrəcə fərq olunmaz idi.

O iyi igit idi, mücadilə (mübahisə – 
P.Ə.) az edər idi, lakin vaqe olanda 
pək kəskin edərdi, dəruni və xanə-
si sirrini heç bir kimsənəyə etiqad 
edib açmazdı, şərab heç içməzdi, 
qazaq qızlarının peşlərincə gəzməz-
di – hankisilərin hüsnaliklərinə vasil 
olmaq pək məhal olur idi. Ancaq 
söylənir idi ki, miralayın xanımı 
onun gözlərinə vurulmuşdur. Lakin 
nə zaman ki, ona ondan söz atar-
dılar, o pək hiddətlənir idi.

Ancaq bir sevda var idi ki, onu o 
gizlətməz idi – qumar oynamaq pək 
sevərdi. Yaşıl istol üstündə hər şeyi 
unudur idi və əksərən də yenilir idi. 
Gəl ki, bu yenilmək onun inadını 
daha artırır idi.

Nəql edirlər ki, bir dəfə müharibə 
üstündə o, gecə vəqti yasdıq üzərində 
zər atar idi. O sırada məgər zəri pək 
gəlmiş. Birdən tüfənglər sədası zühur 
etdi, boru və tranpa vuruldu, hər kəs 
sıçraşıb silaha töküldülər. Və Vuliç isə 
yerindən qalxmayarq bir qumarçının 
birinə:

-İştə zər! – dedi.
O biri səgirdəyərək: 
-Yeddilik gəlsin, – dedi. 

Qələbəliyə baxmayıb Vuliç zər 
atdı və yenə yenildi.

O, səf arasına girən vəqt pək qızğın 
atəş var idi. Və Vuliç nə qurşuna və nə 
də çeçen qılıcına baxardı. O, ancaq tale-
li qumarçını arayıb, ön səfdə gördü. 
Düşməni meşəyə sıxışdırmışdılar, 
Vuliç yaxın varıb, zər sənin oldu – 
deyə, həm nə qədər haqlaşmanın vəqti 
degil deyü rədd olunsa da, qulaq ver-
məyib cibindən kisəsini çıxartdı, taleli 
qumarçının əlinə sundu.

O, biqeydanə borçunu əda edib 
və səf önünə keçib nəreyi-əjdəranə 
ilə düşmənə daldı, əsgər də peşincə 
yürüş edib düşməni bir dəmdə tarü 
mar etdilər.

İştə məzkur yüzbaşı istol önünə 
gələndə hər kəs sükutlayıb onun 
kəmallı fikrini gözətdilər.

Bir rahət səda ilə, ancaq həmişə 
adətindən bir kiçik üsulda:

-Ağalar! Böylə boş, avara mü-
cadilələrdən nə anlayırsınız! Siz 
qüdrəti-həqiqinimi bilmək istəyir-
siniz? Bən sizə onu kəndimdə sına-
maqla göstərərəm. Yəni, bir adam 
kəndi canını kəndi nəfsi və əqlilə 
nasıl istər isə, öylə eyləyə bilər, ya-
xud hər kəsin kötü və eyi dəqiqələri 
əzəli-əzəldən yazılmışdır… Kim 
bənimlə bunda bəhs tuta bilər? 

Hər tərəfdən:
-Bən istəməm, bən istəməm! Aha, 

görək əhməqi! Başına nə aldı!.. – 
deyə bağırışdılar. 

Bən lətafətdən: 
-Bən tutaram, – dedim. 
-Nə günə? – dedi. 
İgirmi altın nə qədər ki, cibimdə 

bulundu, istola töküb: 
-Bən təsdiq ediyorum ki, yazı-

mazı həp yalandır! – dedim.

Vuliç: 
-Hazıram, tuturam! Binbaşı, 

Siz bunda hakim olunuz! Aha, on 
beş altun, beş altun Siz bənə borc-
lusunuz. Rica olunur ki, onu da Siz 
üzərinə artırasınız!

Binbaşı:
 - Pək əla! Lakin bən anlamıyoram 

ki, işiniz nə günədir və nəyə qərar 
verdiniz?..

Vuliç sükutla binbaşının hərəminə 
girdi, biz də onun peşincə girdik. 
O, bir divara yaklaşdı, nərdə ki, si-
lahlar asılı idi və öylə taleyə görə bir 
qarabinayı mıxdan endirdi. Biz onu 
yenə anlayamadıq. Lakin çaxmağı 

qaldırıb ağız otu barıt tökəndə çoxu 
… (burada söz oxunmur – P.Ə.) edib, 
əlinə yapışıb çığrışdılar: 

-Nə etmək istiyorsunuz? Əqlinizi 
düşürün, bu, divanəlikdir, nə 
yapırsınız! – dedilər.

O, əlini qurtarıb:
-Ağalar! Mənim yerimə kim iyir-

mi altun verə bilər? – dedi.
Hər kəs sükutlayıb iraq oldular.
Vuliç o biri odaya çıxıb istol yanın-

da oturdu. Cümləmiz ardınca çıxdıq. 
O, işarə elədi ki, ətrafında oturaq. Biz 
də sükut əmrində olduq. Bu sırada o, 
bizim üzərimizə bir sirri-hökm oldu. 
Bən onun gözlərinə pək diqqətlə bax-
dım. Lakin o, mənim sınaq nəzərimə 
qarşı rahət və könlü mətməin nəzər 
ilə istiqbal eylədi və solmuş dodaqları 
dəxi gülər idi. Lakin o öylə könlü geniş 
savuq idisə də, bən, zənn edərsən, onun 
surətində əcəl möhrünü fərq etdim.

Mənim mülahizəmi bir kaç afi-
serlər belə müşahidə etdilər və həm 
həqiqət, bir adamın ki bir kaç saat 
sonra əcəli yetəcək oluyor, surətin-
də bir tövr ol yavuz bibəxt yazının 
nişanəsi zahir olub, sınaqlı gözləri 
yanıltmaq heç bir şeylə olamıyor.

Bən ona qəticə: 
- Siz bu gün öləcəksiniz! – dedim. 
O bənə tərəf pək səri döndü, lakin 

yavaş və rahət: 
-Olur ki, hə, olur ki, yox! – dedi… 

Sonra bir başqa tərəfə dönüb: 
- Tapanca dolumudur? – dedi. 
Binbaşı şaşırdığından bir doğru 

cavab verəmədi.
Biri: 
- Oh, Vuliç, yetər! Əlbəttə … (bu-

rada söz oxunmur – P.Ə) ki, asılı idi. 
Dolu olmalı, yəni öylə lətafətdən 
nə faidə!..

O biri: 
- Ah, səndə axmaqlıq, nə lətafət, – 

dedi:
Biri dəxi bağıraraq: 
-Beş manatın yerinə əlli manat qo-

yaram ki, tapança dolu deyildir. 
Bəhs tazədən başlandı. Böylə 

uzun-uzun müzakirə canıma yetirib 
dedim ki, əfəndim, edəcəyiniz im-
tahanı əgər hüsula gətirəcək isəniz, 
başlayınız, yaxud tapançayı yerinə 
asınız. Yatmaq dəmi gəldi, gedəlim!

Çoxu yerdən: 
- Əvət, əvət, yatmaya gedəlim! – 

dedilər.  
Və Vuliç tapançayı gözü alnına tu-

tub bağıraraq: 
-Ağalar! Rica edirəm ki, yeri-

nizdən tərpənməyəsiniz! – dedi. 
Cümləmiz, zənn edərsən, daş kəsil-

dik. Və bənə dönüb dedi ki, Peçorin 
əfəndi, kağızı al da, havaya at!

Bən nasıl ki, şimdi fikrimə gəlir, 
istuldan bir birligi alıb havaya at-
dım. Hər kəsin soluqu kəsildi, cüm-
lə gözlər qorxaraq və heyrətlənərək 
tapançadan birligə baxar idilər. Birlig 
havada titrəyib yavaş-yavaş aşağı enir 
idi. Və necə ki, birlig istola düşdü, 
Vuliç çaxmağı çaxdı… olmadı, açıl-
madı! Çoxu çığırışdılar ki, şükr Alla-
ha, dolu deyil imiş… Vuliç rahətcə: 

- Əvət, görəlim! – deyib bu kərə 
tapançayı pəncərə üstündə asılı olan 
papağa atəş etdi. Tapança guruldadı, 
oda tütün ilə doldu. Tütün dağıldıq-
da papağı endirdilər ki, ortadan dəlib 
qurşun divara dərin getmiş.

İki-üç dəqiqə heç bir kimsənə əsla 
bir söz deyə bilmədi. Vuliç isə rahət 
olaraq bənim altunlarımı kisəsinə 
tökdü. Tapança əvvəl neçün açılmadı 
– barəsində çox söz söyləndi. Kimi: 
“Olur ki, çaxmaq tozlu və paslı idi”; bir 
kaçları da pısıltı ilə dedilər ki, əvvəl ba-
rut yaş idi, sonra Vuliç qurusunu tök-
dü. Lakin bən təsdiq edirəm ki, axırıncı 
şübhə nahəqdir. Çünki bən tapançadan 
heç gözlərimi ayırmamışam.

Mən Vuliçə səda ilə: 
-Qumarda Siz talelisiniz!..
O gülümsəyərək: 
- Ömrümdə bir kərrə, fəqət bu, zər 

udmadan da, qeyri oyunlardan da 
əladır. Ancaq bir kiçicik qorxuludur, 
- dedi.

11N 02(02) 31.10.2014

Lermontovun dilimizə XIX 
əsrdə tərcümə olunmuş romanı

Məşhur rus şairi Mixail Yuryeviç Lermontovun 200 illik yubileyinin qeyd edildiyi 
bir zamanda gözlənilmədən AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun materialları arasında onun “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanının 
XIX əsrdə dilimizə olunmuş tərcüməsinə rast gəldik. Əsəri çevirib öz xəttilə 

köçürmüş şəxsin adı Bina Əli bəy Qazi Arif Əfəndizadə Vaçnazi, tərcümənin edildiyi 
yer Xırtos kəndidir. Axtarış aparsaq da, heç bir mənbədə Bina Əli bəy barədə məlumat 
tapa bilmədik. Təkcə bunu deyə bilərik ki, o, “Bizim vaxtın pəhləvanı hekayələrindən” 
adlandırdığı tərcüməsini 1900-cü ildə tamamlayıb, əlyazma kitabı formasında köçürüb. 523 
səhifədən ibarət həmin əlyazmaya Lermontovun  romanındakı bütün fəsillərin tərcüməsi 
daxil edilib. Burada “Maksim  Maksimıç”, “Peçorinin dəftərindən”, “Fatalist” hekayələri 
öz adı ilə verilsə də, “Bela” hekayəsi “Ziba xanım”, “Knyajna Meri” hekayəsi “Meri xanım” 
adlandırılıb.

Tərcümə bir neçə baxımdan diqqəti cəlb edir. Birincisi, orta əsrlərdən bəri ərəb, fars 
dillərindən edilmiş nəsr tərcüməsi nümunələri mövcud olsa da, hələ ki, “Zəmanəmizin 
qəhrəmanı” romanından başqa XIX əsrdə dünya ədəbiyyatından dilimizə çevrilmiş irihəcmli 
nəsr nümunəsinə rast gəlməmişik. Çünki XIX əsrdə irihəcmli nəsr əsərlərinin rus dilindən 
tərcüməsi bir çox cəhətdən çətin məsələ idi. Məlumdur ki, “Zəmanəmizin qəhrəmanı” 
romanı rus ədəbiyyatında psixoloji nəsrə keçidin ilk nümunələrindəndir və bu cür əsərlərin 
tərcümə örnəyi olmadığından qarşıya böyük çətinliklər çıxırdı. Digər çətinlik romanda rast 
gəlinən, lakin o vaxtkı Azərbaycan ədəbi dilində olmayan söz və terminlərin, rus dilinə xas 
söz birləşmələri və ifadələrin, rusca mürəkkəb cümlələrin tərcüməsi zamanı ortaya çıxırdı. 
Qeyd etmək istərdik ki, Bina Əli bəy bu çətinliklərin öhdəsindən gəlməyə çalışıb, bəzən bir 
cümlənin tərcüməsini bir neçə cümlə ilə verib, bəzi rus sözlərinin Azərbaycan türkcəsində 
qarşılığını yaradıb, bəzi rus sözlərini isə olduğu kimi saxlayıb. Bu müşkül vəzifənin 
öhdəsindən gəlmək üçün tərcüməçinin Osmanlı türkcəsindəki nəsr dili təcrübəsinə də 
müraciət etdiyini görürük. Şübhə yoxdur ki, buradakı uğurlu, uğursuz məqamlar tərcümə 
tariximizin öyrənilməsi baxımından böyük maraq kəsb edir və ətraflı nəzərdən keçirilməlidir. 
Məsələn, fikrimizcə, romandakı “Vse budto okameneli” cümləsinin “Cümləmiz, zənn 
edərsən, daş kəsildik” kimi tərcümə edilməsini XIX əsr tərcümə ədəbiyyatımızın diqqətəlayiq 
uğuru kimi nəzərdən keçirmək olar.

M.Y.Lermontovun “Zəmanəmizin qəhrəmanı” romanından tərcümə olunmuş “Fatalist” 
hekayəsinin bir parçasını oxucuların diqqətinə çatdırırıq. 

Paşa ƏLİOĞLU



- Afaq xa nım, Azər bay can Res-
pub li ka sı nın Na zir lər Ka bi ne-
ti ya nın da Tər cü mə Mər kə zi nə 
di rek tor tə yin olu nan dan son ra 
ver di yi niz ilk mü sa hi bə də bu 
sa hə ni qur ma ğı səh ra da şə hər 
sal ma ğa bən zət miş di niz. Öz 
bən zət mə niz lə de sək, şə hə rin la-
yi hə si üzə rin də iş lər ne cə ge dir?
- Biz in di ki mər hə lə də de di yim 

hə min o “şə hə rin” inf rast ruk tu ru-
nu qur maq la məş ğu luq. Mər kə zin 
bu gün kü fəaliy yə ti nin hü qu qi əsa sı 
hə lə ki, məh dud dur. Bi la va si tə, tər-
cü mə və tər cü mə çi lik lə bağ lı mü-
va fiq nor ma tiv akt la rın, qa nun la rın 
qüv və yə min mə si nə eh ti yac var. 
Ha zır da bu is ti qa mət də iş lər ge dir. 
Mər kə zin ali mə ra mı, məq sə di, ilk 
növ bə də, öl kə nin dil və tər cü mə 
sa hə sin də pe şə kar lıq me ya rı nın 
ya ra dıl ma sı, ay rı söz lə de sək, bu 
fəaliy yə tin mü va fiq qa nun la ra və 
nor ma la ra da yaq lan ma sı nın tə min 
edil mə si dir. Bu, tər cü mə və tər cü-
mə çi lik ix ti sa sı nın təh sil mər hə lə-
sin dən baş la ya raq təş ki li ni, tər cü-
mə işi nin mü va fiq tə ləb lə rə ca vab 
ve rə cək sə viy yə də qu rul ma sı nı, 
öl kə üz rə döv riy yə də olan tər cü mə 
pro ses lə ri nin, bey nəl xalq sə nəd ləş-
mə lə rin nə za rət al tı na alın ma sı nı 
eh ti va edən da vam lı və mər hə lə li 
bir pro ses dir ki, ar tıq bu is ti qa mət-
də iş lə rə baş la nı lıb. Tər cü mə və 
tər cü mə çi lik sa hə si nin tək mil ləş di-
ril mə si is ti qa mə tin də nə zər də tu tu-
lan mü hüm təd bir lər dən bi ri də bu 
fəaliy yə tin, Mər kə zin Əsas na mə-
si nə uy ğun ola raq, mər kəz ləş di ril-
miş qay da da təş ki li, yə ni tər cü mə 
pe şə kar lı ğı nın sə viy yə si ni müəy-
yən ləş di rə cək mü va fiq ayar lan ma 
me xa nizm lə ri nin qu rul ma sı, öl kə-
də fəaliy yət gös tə rən pe şə kar tər-

cü mə çi lə rin re yest ri nin ya ra dıl ma-
sı dır. Bu yö nüm də nə zər də tu tu lan 
təd bir lər tər cü mə və tər cü mə çi lik 
fəaliy yə ti nin nə za rət də sax la nıl ma-
sı na im kan ya rat maq la bə ra bər, bu 
sa hə ni na şı tər cü mə çi lə rin mü da xi-
lə sin dən qo ru ya caq il kin filtr ro lu-
nu oy na ma lı dır. Öl kə üz rə tər cü mə 
pro ses lə ri nin mər kəz ləş miş qay da-
da təş ki li ilə bağ lı di gər təd bir lər də 
gö rü lür. Mü va fiq in for ma si ya la rın 
və sə nəd lə rin elekt ron mü ba di lə si 
sis te mi for ma laş dı rı lır. Bu, öl kə nin 
bü tün re gion la rın da ge dən tər cü-
mə pro ses lə ri ni, həm çi nin, bey nəl-
xalq aləm lə mü ba di lə lə ri özün də 
cəm lə yə cək elə bil sis tem ola caq 
ki, onun va si tə si ilə tər cü mə olu-
nan sə nəd lə rin, mətn və ma te rial-
la rın elekt ron qay da da qə bu lu nun 
və eks per ti za sı nın ope ra tiv şə kil də 
hə ya ta ke çi ril mə si müm kün ola caq.

- Siz Res pub li ka Bə dii Tər cü mə 
və Ədə bi Əla qə lər Mər kə zi ya-
ra dı lan gün dən bu qu rum da ça-
lı şır sı nız. Əv vəl sədr müavi ni, 
gör kəm li tür ko loq alim Ay dın 
Məm mə do vun və fa tın dan son-
ra isə Mər kə zin rəh bə ri və zi fə-
sin də. Ötən 25 ilə ba xan da han-
sı uğur lar dan, ya xud it ki lər dən 
da nış maq olar? 
- Uğu ru muz bu olub ki, biz pul-

suz-pa ra sız cid di iş lər gör mə yin 
müm kün lü yü nü sü bu ta ye tir mi şik. 
Mər kə zin bu iyir mi beş il ər zin də 
bə dii tər cü mə sa hə sin də gör dü yü 
iş lə rə, dün ya dil lə rin dən çe vir di-
yi bə dii, el mi, pub li sis tik əsər lə rin, 
me muar ədə biy ya tı nın si ya hı sı na 
və ədə biy yat se çi mi nə nə zər sa lan-
da Ədə biy ya tın və Ona olan Sev gi-
nin nə lə rə qa dir ol du ğu üzə çı xır. 
İt ki lə rə gə lin cə, biz Ay dın Məm mə-
do vu itir dik. Na tiq Sə fə rov ki mi bə-

dii tər cü mə us ta sı nı itir dik. Di gər 
it ki lər – bu il lər ər zin də öl kə nin dil, 
ədə biy yat, tər cü mə sa hə sin də gö rə 
bi lə cə yi miz, cə miy yə tin mə nə vi hə-
ya tın da sah man və abad lıq lar ya ra-
da caq mü hüm əhə miy yət li iş lər dir. 
Həm çi nin, dün ya ədə bi pro se sin-
dən hə lə də kə nar da qal mış mil li 
ədə biy ya tı mı zın mü kəm məl sə viy-
yə də bey nəl xalq are na ya çı xa rıl-
ma sı is ti qa mə tin də gö rü lə bi lə cək 
di gər təd bir lər dir. 

- Bu vax ta qə dər öl kə üz rə tər-
cü mə sa hə si nə va hid döv lət nə-
za rə ti sis te mi ol ma yıb. Bəl kə 
də bu sə bəb dən, ya ğış dan son-
ra gö bə lək ki mi bi tən “tər cü mə 
mər kəz lə ri nin”, müx tə lif nəş-
riy yat la rın öz fəaliy yət sə viy-
yə sin də gör dü yü iş lər ilk ön cə 
ana di li miz üçün ki fa yət qə dər 
təh lü kə ya ra dıb. Siz cə, ana di-
li ni mü kəm məl bil mə yən şəxs 
yax şı tər cü mə çi ola bi lər mi?
- Ye ni sta tus la fəaliy yə tə baş la-

yan dan, ilk növ bə də, əc nə bi dil lər 
üz rə pe şə kar mü tə xəs sis lə rin ça tış-
maz lı ğı mə sə lə si gün də mə gəl di. 
Mə ni isə da ha çox, ədə bi ana di li-
miz üz rə mü tə xəs sis lə ri mi zin az lı ğı 
na ra hat et mək də dir. Nə qə dər qə ri-
bə də ol sa, bu gün ədə bi Azər bay-
can di lin də mü kəm məl da nı şa və 
ya za bi lən adam la rı mı zı bar maq la 
say maq olar. Hət a ya zı çı, alim, zi-
ya lı, döv lət mə mu ru, jur na list ki mi 
mö tə bər sta tus da şı yı cı la rı ara sın da 
be lə mü kəm məl ədə bi Azər bay can 
di lin də ya za, da nı şa bi lən lə rə az 
rast gə li nir. Bu prob lem tər cü mə də 
özü nü da ha çox bü ru zə ve rir. Xü-
su sən bə dii tər cü mə sa hə sin də, ana 
di li və ədə biy yat ki tab la rı mı zın tər-
ti bin də, dubl ya jı mız da, efi ri miz də, 
kü çə löv hə lə ri və rek lam la rı mız da, 

rəs mi, hü qu qi sə nəd ləş mə lər də… 
bir söz lə, dil və tər cü mə nin iş lən-
di yi bü tün sa hə lər də. Bu gün biz 
bə dii tər cü mə sa hə sin də baş ve rən 
öz fəaliy yə tin han sı fə sad lar tö rət di-
yi ni ürək ağ rı sıy la mü şa hi də edi rik. 
Dos to yevs ki, Şeks pir ki mi dü ha lar 
ən ucuz qiy mə tə tər cü mə kon tor-
la rın da ça lı şan iş çi lər tə rə fin dən 
tər cü mə olu nur. Dubl ya jı mız göz 
qa ba ğın da dır. Yön dəm siz, gü lüş 
do ğu ran tər cü mə ifa də lə ri xal qın 
dil lər əz bə ri nə çev ri lib. Bü tün bun-
lar öl kə miz də hə rə kət də olan to tal 
dil aşın ma sı pro se sin dən xə bər ve-
rir. Mər kə zin dil eks pert lə ri hal ha-

zır da bə dii tər cü mə ilə məş ğul olan 
“tər cü mə us ta la rı mı zın” ya ra dı cı lı-
ğı üzə rin də araş dır ma işi apa rır lar. 
Bur da elə mə qam lar or ta ya çı xır 
ki, “bə dii tər cü mə nin mə ziy yət lə-
ri” de yi lən də yər lən dir mə şka la sı 
qa lır bir tə rəf də, Azər bay can ədə bi 
di li nin nor ma və qay da la rı na əməl 
olun ma sı mə sə lə si gün də mə gə lir. 

- Bir ya zı çı, dil və tər cü mə sa hə-
si nə rəh bər lik edən döv lət qu-
ru mu rəh bə ri ola raq, ana di li-
miz də baş ve rən bu aşın ma nın 
sə bə bi ni nə də gö rür sü nüz?
- Sə bəb lər müx tə lif dir. Bur da ilk 

növ bə də ya xın keç mi şi miz, öl kə nin 
mə nə vi hə ya tı nı alt-üst edən Qa ra-
bağ ha di sə lə ri, cə miy yət də, ic ti mai 
fi kir müs tə vi sin də ge dən kəs kin si-
ya si ləş mə, in san la rın ədə biy yat dan, 
elm dən, mə nə vi də yər lər dən uzaq la-
şıb, ya şam, gü zə ran gir da bı na yu var-
lan ma sı və sair və ila xır ya da dü şür. 
Di gər sə bəb lər də var. İl lər uzu nu 
tən qid lə rə, irad la ra mə ruz qal sa da, 
hə lə də ar zuolu nan sə viy yə ni əl də 
edə bil mə yən təd ri si miz, xü su sən, 
ana di li və ədə biy yat dərs lik lə ri mi-
zin bər bad və ziy yə ti, uşaq la rı mı-
za da nış ma ğı, yaz ma ğı ya dır ğa dan 
növ bə növ əcaib təd ris me tod la rı və 
sair və ila xır. Bu gün dil və ədə biy-
yat dərs lik lə ri miz də təd ris olu nan 
«ya zı çı» və «şair lə rin» an caq ad la-
rı na nə zər sa lan da in sa nı va hi mə 
bü rü yür. Ru si ya nın təh si li bi rin ci 
si nif şa gir di nin yad da şı nı, qəl bi ni 
Puş kin lə, Ler mon tov la, Pas ter nak la, 
An na Ax ma to va ilə qi da lan dı rır, biz 
isə ba la la rı mı za, sö zün əsl mə na sın-
da, zə hər ye dir di rik. Ey ni mən zə rə-
yə ali təd ri si miz də də rast gə li nir. 
Uni ver si te tin fi lo lo gi ya fa kül tə sin-
də təd ris olu nan iki cild lik «Müasir 

Azər bay can ədə biy ya tı» dərs li yin də 
əcaib tə xəl lüs lü «ya zı çı» və «şair lə-
rin» ya ra dı cı lıq la rıy la bə ra bər, gənc 
ya zar lar la Ya zı çı lar Bir li yi ara sın da 
baş ve rən xır da int ri qa lar da təd ris 
olu nur. Bu is ti qa mət də apa rı la caq 
is la hat lar, dü şü nü rəm, gö rə cə yə miz 
iş lə rin ən mü hü mü dür. Bu ba rə də 
də fə lər lə de mi şəm: bu gün ka sad-
lı ğın dan əziy yət çək di yi miz dil, tə-
fək kür, özü nüifa də im kan la rı mız 
hə min bu ki tab lar la for ma la şır. Mil-
li özü nü dərk də, mə nə vi də yər lə rə 
mü na si bət də, hər şey bur dan baş-
la yır. Or ta və ali təh sil də təd ris olu-
nan bu sa yaq bər bad dərs lik lər ba-

rə də bir ne çə mə qa lə də yaz mı şam. 
Mən zə rə isə də yiş məz ola raq qa lır. 
Hər il dərs lik lər üz rə mo ni to rinq lər 
apa rı lır, han sı sa də yi şik lik lər edi-
lir. La kin bu də yi şik lik lər bir səh vin 
di gə ri ilə əvəz lən mə si xa rak te ri da-
şı yır. Ya ra nı şın dan çir kin qa dı nı bə-
zə yib-dü zə mək lə iş aş maz. Möv cud 
və ziy yə ti do ğu ran əsas lı sə bəb lər dən 
bi ri də cid di ədə biy ya tı mı zın, bu gün 
mis kin ədə biy yat hə vəs kar la rı or du-
su nun ya zıb-ya rat dı ğı mətn lər to za-
na ğın da öz də yə ri ni, tə sir qüv və si ni 
itir mə si dir, xal qın ki tab dan, ədə biy-
yat dan üz dön dər mə si dir. Bir sı ra 
ay rı sə bəb lər də var, on lar ba rə də bir 
qə dər son ra.  

- Afaq xa nım, bu gün Azər bay-
can dan Av ro pa ya neft, qaz kə-
mər lə ri, də mir yo lu xət lə ri çə ki-
lir. Döv lət baş çı mız cə nab İl ham 
Əli ye vin tər cü mə sa hə siy lə bağ-
lı Sə rən ca mı isə özün də öl kə-
miz lə dün ya ara sın da mə nə vi 
kör pü lə rin ya ra dıl ma sı nı eh ti-
va edir. Dün ya nı Azər bay ca na, 
Azər bay ca nı dün ya ya ta nıt maq 
ba xı mın dan rəh bə ri ol du ğu nuz 
Mər kə zin üzə ri nə bö yük yük 
dü şür. Bu is ti qa mət də işi ni zi 
ne cə qur ma ğı plan laş dı rır sı nız?
- Bu sa hə də gö rü lə cək iş lər da ha 

əha tə li və tu tum lu dur. Bi zim, dün-
ya nın ən ali müs tə vi si nə çı xa rı la caq 
ədə biy ya tı mız, dün ya el mi nə töh fə-
lər ver miş el mi miz, zən gin mə də ni 
ir si miz var. Dü şü nü rəm ki, bu sa hə-
də hə ya ta ke çir mə yi nə zər də tut du-
ğu muz iş lər, təd bir lər za man-za man 
öz bəh rə si ni ve rə cək. Bu ya xın lar da 
biz İs veç də ol duq. Dün ya ədə bi fik ri-
nin az qa la ar bit ri sa yı lan bu öl kə də 
Azər bay can ədə biy ya tı ba rə də mə lu-
mat de mək olar ki, yox sə viy yə sin-
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də dir. No bel ədə biy yat mü ka fa tı nın 
təq di mat me xa niz mi üz rə aidiy yat lı 
təş ki lat la rı na sor ğu gön dər di yi öl-
kə lər sı ra sın da Azər bay can təm sil 
olun mur. İden tik mən zə rə ilə mən 
Vya na da və Ber lin də də qar şı laş mı-
şam. Avst ri ya Mə də niy yət De par-
ta men ti nin dün ya xalq la rı ədə biy-
ya tı na yer ayır dı ğı “Dün ya Xalq la rı 
Ədə biy ya tı Sa lo nu”nda Af ri ka nın 
ən ge ri də qal mış öl kə lə ri nin, hət-
ta ya kut lar ki mi uc qar şi mal xal qı-
nın ədə biy yat gu şə si ol du ğu hal da, 
Azər bay can ədə biy ya tı na dair mə lu-
mat be lə yox dur. Sə bəb bəl li dir. Bi-
lir si niz ki, tər cü mə, ələl xü sus, bə dii 

tər cü mə – mü kəm məl, otu ruş muş 
tər cü mə sis te mi və ma liy yə tə ləb 
edən bir sa hə dir. Bur da dil tər cü mə-
si ilə ya na şı, mət nin du yu mu, ədi bin 
ru hu nun, üs lub özəl li yi nin qo ru nub 
sax lan ma sı və çev ri lən dil də bə dii 
ifa də edil mə si ki mi in cə lik lər əsas 
şərt dir ki, bu da xü su si is te dad və 
qa bi liy yət tə ləb edən mər hə lə li və 
mə su liy yət li bir pro ses dir. Döv lət 
baş çı sı cə nab İl ham Əli ye vin Sə rən-
ca mı bu sa hə də ya şa nan boş luq la rın 
ara dan qal dı rıl ma sı na, dün ya nın 
dil və ədə biy yat müs tə vi sin də əla-
qə lə rin, iş bir lik lə ri nin qu rul ma sı-
na ge niş im kan lar ya rat dı. Ha zır da 
bu is ti qa mət də müəy yən iş lər ge-
dir, Azər bay can ədə biy ya tı nın şair 
və ya zı çı la rı nın əsər lə rin dən iba rət 
müx tə lif dil lər də və for mat lar da an-
to lo gi ya lar ha zır la nır, bu əsər lə rin 
xa ri ci öl kə lər də nəş ri və təb li ği üçün 
Ame ri ka nın, Al ma ni ya nın, Ru si ya-
nın, Tür ki yə nin, Mi si rin, Çe xi ya nın, 
elə cə də di gər öl kə lə rin əla qə dar 
qu rum la rıy la, mə də niy yət mər kəz-
lə ri ilə əla qə lər ya ra dı lır, da nı şıq lar 
apa rı lır. Üzü mü zə gə lən il Mi sir də, 
Pa ris də, Bar se lo na da, Mosk va da, 
Pra qa da, həm çi nin, İs ve çin Hö te-
borq şə hə rin də ke çi ri lə cək ki tab 
sər gi lə rin də iş ti rak et mə yə ha zır la-
şı rıq. Bur da va cib mə qam – dün ya 
müs tə vi si nə çı xa rı la caq əsər lə rin 
düz gün se çi mi, dil və bə dii tər cü mə 
ba xı mın dan ar zuolu nan sə viy yə də 
təş ki li dir ki, bu is ti qa mət də də iş lər 
ge dir. Bə dii tər cü mə nin mü kəm məl 
həd di ni al maq dan öt rü, əc nə bi di lə 
tər cü mə olu nan əsər lər üzə rin də o 
di lin da şı yı cı la rı olan, tər cü mə sa hə-
sin də püx tə ləş miş ya zı çı və şair lər lə, 
ya xud, bə dii tər cü mə pe şə kar la rıy la 
müş tə rək re dak tə-tər cü mə işi nin qu-
rul ma sı va cib dir. Bey nəl xalq aləm lə 

əla qə lər is ti qa mə tin də gö rə cə yi miz 
əhə miy yət li la yi hə lər dən bi ri də, 
dün ya nın apa rı cı ədə biy yat la rı nın 
mü kəm məl bə dii tər cü mə si nin təş-
ki li dir. Bu nun la bağ lı, ilk növ bə də, 
öl kə üz rə bə dii tər cü mə mü tə xəs sis-
lə ri nin ye tiş di ril mə si is ti qa mə tin də 
iş lər gö rül mə li dir. Bu gün Mər kəz 
bə dii tər cü mə sa hə si nin ak tual laş dı-
rıl ma sı, bə dii tər cü mə əmə yi nin qiy-
mət lən di ril mə si məq sə di ilə «Də fi nə 
yar pa ğı» ad lı bə dii tər cü mə mü sa bi-
qə si elan edib. Mər kə zə yüz lər lə tər-
cü mə əsə ri da xil ol maq da dır. Dü şü-
nü rəm, bu mü sa bi qə bə dii tər cü mə 
mü tə xəs sis lə ri nin ye tiş mə si sa hə sin-

də müəy yən kö mək li yi ni gös tə rə-
cək. Bu sa hə nin, elə cə də tər cü mə-
nin di gər sa hə lə ri üz rə fəaliy yə tin 
da ha mü kəm məl və fun da men tal 
sə viy yə də təş ki li üçün isə gə lə cək-
də tər cü mə nin spe si fik sa hə lə ri üz rə 
pe şə kar la rı ha zır la ya caq Tər cü mə 
Aka de mi ya sı nın ya ra dıl ma sı va cib-
dir. 

- Hət a çox ya yıl mış, mə sə lən, 
çin, is pan və sair dil lər üz rə 
pe şə kar tər cü mə çi lə ri miz yox 
sə viy yə sin də dir. Söh bət bə-
dii tər cü mə dən ge dir. Mər kə-
zin bu ra xa ca ğı ki tab lar da bu 
mə sə lə həl li ni ne cə ta pa caq? 
Ümu miy yət lə, ikin ci dil dən 
olan tər cü mə lə rə mü na si bə ti-
ni zi bil mək ma raq lı olar dı.
- Biz, əl bət ə ki, ori ji nal dan tər-

cü mə yə üs tün lük ver mə yə ça lı şı-
rıq. La kin bi lir siz ki, bu gün dün-
ya ədə biy ya tın da ma gik realiz min 
əsa sı nı qoy muş La tın Ame ri ka sı 
ədə biy ya tı nın, ya xud, de di yi niz 
hə min çin, is pan, elə cə də, di gər 
dün ya xalq la rı ədə biy yat la rı nın 
ori ji nal dan tər cü mə si dil mü tə xəs-
si si ba xı mın dan çə tin lik lər ya ra dır. 
Bra zi li ya, Por tu qa li ya ki mi apa rı cı 
dün ya ədə biy yat la rı nın ori ji nal dan 
tər cü mə si ni tə min edə cək por te giz 
di li nin, elə cə də, ad la rı çə ki lən və 
çə kil mə yən bir çox dil lə rin təd ri si 
təh si li miz də nə zər də tu tul ma yıb. 
Bu gün mən zə rə be lə dir ki, Azər-
bay can di li nə tər cü mə edi lən əsər 
ilk əv vəl ori ji nal dan sət ri tər cü mə 
ilə çev ri lir. Son ra kı mər hə lə lər – 
bu mət nin üzə rin də bə dii tər cü mə 
işi nin apa rıl ma sı və re dak tə dən 
iba rət dir. La kin bu pro ses də də 
or ta ya di gər ən gəl lər çı xır. Be lə 
ki, ori ji nal dan çev ril miş mətn sət ri 

tər cü mə mər hə lə sin də hər fi adek-
vat lı ğın tə min edil mə si uc ba tın dan 
çox za man bə dii fik rin, sə ti ral tı 
mə na la rın iti ril mə si ilə nə ti cə lə nir 
ki, bu da tər cü mə yə uğ ra yan əsə-
rin bə dii tu tu mu na xə ləl gə ti rir. Və 
bur da ye ga nə çı xış yo lu kimi əsər 
üzə rin də, ori ji nal dan edil miş fi lo-
lo ji tər cü mə ilə ya na şı, ikin ci dil-
dən - ya xın keç mi şi miz də mə nim-
sə di yi miz rus, ya xud, di li mi zin 
or ta ğı olan türk di lin dən edil miş 
bə dii tər cü mə işi nin də apa rıl ma sı 
va cib dir ki, uzun il lər dir bun dan 
is ti fa də olu nur. Və əl bət ə ki, bu da 
mə sə lə nin tam həl li de yil. Bu sa hə-

nin kö mək çi dil lə rə mü ra ciət olun-
ma dan təş kil edil mə si, ilk növ bə-
də, ba yaq qeyd et di yim ki mi, bə dii 
tər cü mə üz rə ix ti sas laş ma nın əla və 
təh sil mər hə lə si nin ya ra dıl ma sı-
nı, bu sa hə də mü kəm məl təd ri sin 
for ma laş dı rıl ma sı nı özündə eh ti va 
edir ki, bu da Mər kə zin gə lə cək də 
hə ya ta ke çir mə yi nə zər də tut du ğu 
va cib iş lər sı ra sın da dır.

- Mə lum dur ki, te le ka nal la rı-
mız da nü ma yiş olu nan film lə rin 
dubl ya jın da xey li dil xə ta la rı na 
yol ve ri lir. Bu sa yaq qü sur lar 
rəs mi, döv lət sə viy yə li gö rüş lər 
za ma nı ek ran da ve ri lən sub titr-
lər də də özü nü gös tə rir. Mər kəz 
tə rə fin dən bu iş lə rin yo lu na qo-
yul ma sı üz rə han sı sa təd bir lər 
nə zər də tu tu lub mu?
- Bu ba rə də, yə ni dubl yaj sa hə sin-

də ya şa nan acı na caq lı du rum la bağ lı 
mə nim bir mə qa ləm də var, hə lə ça-
pa ver mə mi şəm. Or da söh bət Şeks-
pi rin “Ham let” əsə ri əsa sın da çə kil-
miş fil min dubl ya jın dan, Ham le tin, 
Ofe li ya nın, elə cə də əsə rin di gər ob-
raz la rı nın dialoq la rı nın nə Şeks pi rə, 
nə ədə biy ya ta dəx li ol ma yan, bə zən 
ümu miy yət lə, Azər bay can di lin də 
ol ma yan na qis tər cü mə mət nin dən 
ge dir. Bun dan da bər bad mən zə rə 
bi zim bə dii tər cü mə sa hə sin də ya-
şan maq da dır. Bur da elə hal la ra rast 
gə li nir ki… Mə sə lən, Sink ler Lüis 
ki mi dün ya şöh rət li ya zı çı nın adı 
Azər bay can di li nə Lüis Sink ler ki mi 
tər cü mə və nəşr edi lir. Bu, Ni za mi 
Gən cə vi ni Gən cə vi Ni za mi, Alek-
sandr Puş ki ni Puş kin Alek sandr, 
ya xud, Frans Kaf a nı Kaf a Frans 
ki mi təq dim et mək qə dər yol ve ril-
məz dir və yüz dən çox öl kə ni təm sil 
edən sə fir lik lə rin, bey nəl xalq qu-

rum la rın diq qət mər kə zin də olan 
məm lə kə ti mi zin maarif imi ci nə zər-
bə dir. Ya xud bə dii tər cü mə ilə məş-
ğul olan nəş riy yat la rı mı zın or ta ya 
çı xar dıq la rı ki tab la rın key fiy yə ti ilə 
yox, kə miy yə ti ilə qü rur lan ma sı. 
Və ən pi si, tər cü mə pe şə kar lı ğı me-
ya rı nın hə min bu nəş riy yat lar, özəl 
tər cü mə mər kəz lə ri tə rə fin dən he-
çə en di ril mə si, bə dii tər cü mə ki mi 
cid di söz sə nə ti nin - sə hi fə yə 3, 4, 5 
ma nat mü qa bi lin də qiy mət lən di ril-
mə si dir. Mə lum mə sə lə dir ki, bə dii 
tər cü mə ilə məş ğul olan pe şə kar heç 
bir vəch lə be lə şərt lər lə iş lə məz. Be-
lə olan hal da, işə ucuz qa zanc əl də 

et mək hə və siy lə is tə ni lən mət ni tər-
cü mə et mə yə ha zır olan hə vəs kar lar 
ya ra yır. Və nə ti cə göz qa ba ğın da dır. 
Tər cü mə nin bu sa hə si üz rə nə zər də 
tu tu lan təd bir lər ba rə də, tər cü mə və 
tər cü mə çi lik pe şə si nə dair, de di yim 
mü va fiq nor ma tiv sə nəd lər qüv və-
yə mi nən dən son ra da nış maq olar.   

- Ad lar dan gö rün dü yü ki mi, 
Siz kadr se çi min də sırf pe şə-
kar la ra üs tün lük ve rir si niz. Bu 
sa hə də gənc nəs lin ye tiş mə si 
üçün han sı plan la rı nız var? 
- Əf sus lar ol sun ki, bu gün öl-

kə miz də tər cü mə pe şə kar lı ğı nın 
me ya rı, bu me ya rı for ma laş dı ran 
me xa nizm yox dur. Yə ni ki min pe-
şə kar, ki min pi ya da ol du ğu nu təs-
diq edən bir me tod, üsul, va si tə 
möv cud de yil. Bu sə bəb dən, hət a, 
pe şə kar sa yı lan tər cü mə çi lə ri mi-
zin tər cü mə lə rin də be lə, çox za man 
göz lə ni lən sə viy yəy lə qar şı laş mır-
san. Çox az say da pe şə kar tər cü-
mə çi lə ri miz var ki, tək bir on lar la 
öl kə üz rə hə rə kət də olan nə həng 
tər cü mə pro se si ni tən zim lə mək 
müm kün de yil. Gənc lə rə gə lin cə, 
bur da da və ziy yət ey ni dir. Dün-
ya təc rü bə sin də bu mə sə lə yə da ha 
konst ruk tiv ya naş ma var. Be lə ki, 
dil üz rə təh si li ni ba şa vur muş tə-
lə bə ma gistr pil lə sin də tər cü mə nin 
han sı sa hə si üz rə ix ti sas la şa ca ğı na 
qə rar ve rir, o sa hə üz rə mü va fiq bi-
lik və təc rü bə əl də edən dən son ra 
tər cü mə çi ki mi fəaliy yə tə baş la yır. 
Biz də isə tər cü mə çi lik ix ti sa sı, əsa-
sən, xa ri ci di lin mə nim sə nil mə si 
üz rə təd ris olu nur, prak ti ki təc rü-
bə yə isə cü zi saat lar ay rı lır. Tər cü-
mə isə tək cə di li bil mək, ya xud o 
dil də da nış ma ğı, yaz ma ğı ba car-
maq de mək de yil. Bu, mü va fiq sa-

hə üz rə bi lik, ter mi no lo ji ba za tə ləb 
edən çə tin, çə tin ol du ğu qə dər də 
mü rək kəb bir pro ses dir. Bə dii tər-
cü mə yə gə lin cə, bur da və ziy yət 
da ha ağır dır. Bə dii tər cü mə ya zı çı-
nın, şairin ədə bi-bə dii tə xəy yü lü nü, 
ifa də üs lu bu nu, ya ra dı cı dün ya sı nı 
du yub an la maq və bu nu çe vir di yin 
di lə trans fer et mə yi ba car maq dır. 
Məhz bu səbb dən, bə dii tər cü mə çi 
əsə rin həm müəl li fi sa yı lır. Tər cü-
mə nin bu sa yaq özəl lik lə ri bu sa hə-
yə ye ni ya naş ma tə ləb edir. Ha zır da 
bu is ti qa mət də müəy yən iş lər gö-
rü lür. Mər kəz tər cü mə nin spe si fik 
sa hə lə ri üz rə ix ti sa sar tır ma kurs la rı 

aç ma ğa ha zır la şır. Həm çi nin, tər cü-
mə təd ri sin də is ti fa də si zə ru ri olan 
mü va fiq ədə biy yat la rın, dərs lik lə-
rin, müx tə lif dil lər və sa hə lər üz rə 
ter mi no lo ji lü ğət lə rin, söz lük lə rin 
ha zır lan ma sı va cib dir. 

- Afaq xa nım, Siz tər cü məy lə 
ar dı cıl və mü nə tə zəm məş ğul 
ol mu su nuz. Gi de Mo pas san, 
To mas Vulf, Qab riel Qar sia 
Mar kes, Xu lio Kor ta sar, Xor xe 
Bor xes ki mi bö yük ya zar la rın 
əsər lə ri ni di li mi zə çe vir mi si-
niz. Son il lər isə əsa sən su fi ir-
si ni di li mi zə çe vi rir və bu ila hi 
ədə biy ya tın təb li ğat çı sı ki mi 
çı xış edir si niz. İşi ni zin çox lu-
ğu nu nə zə rə alıb sual et mək is-
tər dik: Al lah la in san ara sın da 
ün siy yət va si tə si olan, Al la hı 
in san la, in sa nı Al lah la da nış-
dı ran bu mətn lə rin tər cü mə lə-
ri nin ar dı ola caq mı?
- Su fi dün ya sı bü tün ədə biy yat-

la rı, ya zı lan la rı və ya zıl ma yan la rı 
giz li hüc rə ki mi içi nə sı xıb sax la-
yan sehr li Mə lu mat Se li dir. Bu sehr 
daim mə ni özü nə çə kir. O alə mə 
qo vuş maq tam ay rı bir hal, müs təs-
na hə yat şə raiti tə ləb edir. Bu gün 
hə lə ki, be lə bir şə rait dən məh ru-
mam. Qar şı da bi zi kül li miq dar da 
va cib, va cib ol du ğu qə dər də ma-
raq lı iş lər göz lə yir. Hal-ha zır da 
üzə rin də iş lə di yim əsər - mə nə su fi 
dün ya sı qə dər ma raq lı gə lən Tər-
cü mə Mər kə zi dir. Mər kəz mə nim 
üçün, hər şey dən əv vəl, in san lar dır. 
Ye ni sta tus la fəaliy yə tə baş la yan-
dan əmək daş la rı mı zın sa yı bir xey li 
ar tıb, fəaliy yət dairə miz ge niş lə nib. 
La kin əv vəl ki ka sıb Mər kə zi miz də 
qo ru yub sax la dı ğı mız məh rəm ailə 
at mos fe ri it mə yib. Ən va ci bi bu dur. 
Bu ya xın lar da, iş gü nü nün axı rı na 
ya xın Fə rid1  «A dam bu ra üçün da-
rı xır. Evə ge dən də saat la rı sa yı ram 
ki, vaxt tez öt sün, ye nə işə qa yı-
dım…» de yən də, mən Na ti qi2, Ay-
dı nı3, sö kük di var la rı nı, uçuq ta va-
nı nı duy ğuy la, Söz lə ya ma dı ğı mız 
qo ca man Mər kə zi mi zi xa tır la dım… 

Söhbətləşdi: YAŞAR

1. Mərkəzin mətbuat və nəşr mə sə
lələri üzrə müşaviri Fərid Hüseyn
2. Tanınmış bədii tərcümə ustası 
Natiq Səfərov
3. Bədii Tərcümə və Ədəbi Əlaqələr 
Mərkəzinin ilk sədri, türkoloqalim 
Ay dın Məm mə dov



Əsl ədə biy yat və in cə sə
nət əsər lə ri hey ran lıq 
do ğu ran xü su siy yət lə ri 
ilə əbə di prob lem lə ri əks 

et di rir, döv rün real lıq la rı föv qü nə 
yük sə lir və son ra kı nə sil lə rin qəl bi
nə, ru hu na nü fuz edə rək daimi hə
yat sü rür. İl yas Əfən di yev ya ra dı
cı lı ğın da hə ya tın mə na sı, sev gi nin 
ma hiy yə ti və gü cü, xe yir lə şə rin 
sa va şı, in sa nın so sial və və tən daş 
ca vab deh li yi əsas prob lem lər ki mi 
önə çı xır. Onun he ka yə, ro man və 
pyes lə ri hu ma nist ru huy la se çi lir, 
gö zəl bə dii di li isə yük sək es te tik 
hiss lər aşı la yır.

Ya zı çı nın ya rat dı ğı işıq lı ob raz
lar oxu cu nun hə yat an la yı şı nı zən
gin ləş dir mə yə qa dir dir, oxu cu da 
gə lə cə yə nik bin ba xış for ma laş dı
rır. Əgər bə dii əsər nik bin so sial 
mən zə rə ya ra dır sa, bu, oxu cu nun 
psi xo lo ji da ya nıq lı ğı na, ön cə dən 
gö rün mə si müm kün ol ma yan na
mə lum ta le dö nüş lə rin də in san 
qor xu su nu neyt ral laş dır ma ğa kö
mək edir. Nə za man ki yax şı ya 
ina nır, ona ümid bağ la yır san, hə
yat bu rul ğan la rı haq da dü şün cə lər 
şüur dan kə nar qa lır, ye ni ger çək lik 
uğur la in ti şar ta pır. 

Bu an lam da bə dii ədə biy yat 
nəin ki dün ya nı əks et di rir, həm də 
onun də yiş mə si üçün iş lə yir. Məhz 
bu na gö rə ya zı çı və şair lər hökm
dar və sen zor la rın  xü su si diq qə ti
ni çə kib lər.

İl yas Əfən di yev ədə biy ya ta ötən 
yü zil li yin 30cu il lə ri nin so nların
da gə lib və cə miy yə tin in ki şa f 
pro sesindəki bir sı ra mər hə lə ləri 
öz  şəxsi həyatında ya şa malı olub. 
So sializm qu ru cu la rı nın sərt və 
or to dok sal ideolo gi ya sı 50ci il lə
rin or ta la rın da “mü la yim ləş mə” 
ideolo gi ya sıy la əvəz lən di. Onun sa 
ye ri nə 60cı il lə rin so nun da in ki şaf 
et miş so sializ min ek lek tik ideolo
gi ya sı gəl di və ab surd Qor ba çov 
ye ni dən qur ma sı na can da vam et di. 
Ya zı çı yal nız öm rü nün son la rın da 
sen zu ra nı nə zə rə al ma dan iş lə mə
yin müm kün ol du ğu bir mü hi tə 
düş dü.

Bu nun la be lə, çə tin so sialsi
ya si şə raitə bax ma ya raq, İl yas 
Əfən di yev za ma nın tə ləb et di yi 
ori ji nal ya ra dı cı lıq xət i ni tək mil
ləş dir di. Onun əsər lə ri möv zu ye
ni li yi, ori ji nal kom po zi si ya qu ru
lu şu, ha di sə lə rin müx tə lif yön dən 
işıq lan dı rıl ma sıy la diq qət çək di. 
Əsər lə ri nin qəh rə man la rı sə mi mi, 
ira də li, ay dın məq sə di olan, bü
tün mə qam lar da lə ya qə ti, haqq
əda lə ti mü da fiə edən in san lar dır. 
Onun ya rat dı ğı ob raz lar da kı real
lıq o qə dər güc lüy dü ki, ya zı çı ya 
hə min se vim li per so naj lar haq da 
yaz ma ğı da vam et dir mək xa hi şiy
lə say sızhe sab sız oxu cu mək tub
la rı gə lir di. 

İl yas Əfən di ye vin ifa də tər zi nin 
açıq, emo sional üs lu bu psi xo lo ji 
ya naş ma ya əsas la nır ki, bu da ya zı
çı nın mətn lə ri nə tək rar sız san bal, 
ob raz lı lıq ve rir; rən ga rəng ça lar lı 
söz lə rin har mo ni ya sı isə ger çə yin 
zə rif mən zə rə si ni bir da ha can
lan dı rır. Onun ya ra dı cı lı ğın da adi 
in san la rın və ta ri xi şəx siy yət lə rin 
key fiy yət lə ri sər gi lə nir. 

Ta ri xi möv zu la ra mü ra ciət edər
kən, o, öz prin sip lə ri ni də yiş mir: 
qəh rə man la rı nın da xi li alə
mi ni aç maq onun əsas 
və zi fə si ki mi hifz 
olu nur. Bu isə 
ta ri xi mü fəs səl 
bil mə yi, ey
ni za man da 
in sa nın iç 
dün ya sın
da döv
r ü n , 

za ma nın ya şan tı la rı nı gös tər mə yi 
tə ləb edir. Ya zı çı nın ta ri xi əsər lə
rin də ha di sə lə rin ar dı cıl lı ğı, on
la rın in ki şaf mən ti qi əsa sən çı xış 
et di yi fa bu la ya uy ğun dur. Di gər 
əsər lə rin də sü jet fa bu la nın gö rü
nü şü nü də yi şir, ək sər vaxt lar da 
çox şa xə li, yay ğın olur. Bü tün diq
qət per so naj la rın da xi li alə mi nə, 
on la rın mə nə vipsi xo lo ji ov qa tı na 
yö nə lir. 

İl yas Əfən di yev bu ra da A.P.Çe
xo vun “fa bu la ol ma ya da bi lər, 
am ma sü jet ye ni ol ma lı dır” ki mi 
ba xış nöq tə si nə ya xın dır. Bu, ma
hiy yət cə ədə biy ya ta imp res sionist 
ya naş ma dır; ha di sə lər ar xa pla na 
ke çən də diq qət ay rıay rı per so
naj la ra, on la rın hiss lə ri nə, təəs sü
rat la rı na, ya şan tı la rı na is ti qa mət 
alır. İl yas Əfən di ye vin Azər bay can 
ədə biy ya tın da kı bu  in no va tiv me
to do lo gi ya sı son ra kı dö nəm də bir 
çox gənc ya zar la rın ya ra dı cı lı ğı na 
tə sir gös tər di. 

Ya zı çı nın əsər lə rin də per so naj
la rın fəaliy yət dairə lə ri məh dud 
şə kil də və qə də rin cə təs vir edi lir. 
Ya zı çı ba şa dü şür dü ki, in san bio
p si xo so sial var lıq dır, ey ni za man
da tə bii tə ma yü lə ma lik dir, onu 
cə miy yət for ma laş dı rır; o, özün də 
so sial əla qə lə rin və mü na si bət lə
rin xa rak te ri ni əks et di rir; bu na 
gö rə də ya zı çı məişət və is teh sal 

de tal la rı nın xır da lıq la rı na var ma
dan öz qəh rə man la rı nın fəaliy yə ti 
üçün şə rait ya rat ma lı olur. Onun 
əsər lə rin də qəh rə man la rın in sa ni 
key fiy yət lə ri ni yox la ma ğa xid mət 
gös tə rən kör pü və tu nel ti kin ti si, 
yol və ka nal çə ki li şi, el mi və bə dii 
fəaliy yət nö vü yal nız bir fon ola
raq nə zə rə çar pır.  

Ümu mi lik də ya zı çı nın uni kal is
te da dı və yük sək pe şə kar lı ğı onu 
konk ret tə za hür və ha di sə lər dən 
uzaq laş ma ğa, in san tə biəti nin zid
diy yət lə ri ni aç ma ğa, onun mər kə
zin də du ran la rın da xi li dün ya sı nı 
dərk et mə yə sövq edir. Ya zı çı in
san la rın qar şı lıq lı mü na si bət lə rin
də tə ka mü lü gös tər mək lə on la rın 
fəaliy yət mo tiv lə ri nin iza hı nı da 
nə zər dən qa çır mır. Gün də lik hə ya
tın qar ma qa rı şıq lı ğın da əhə miy yət
li olan lar heç vaxt ya zı çı nın diq qət li 
ba xış la rın dan kə nar da qal mır. 

İl yas Əfən di yev in sa nın hə yat 
tər zi nin məğ zin də ki qa pa lı zid diy
yət lər oca ğı olan “so sial rü şeym lə
ri” üzə çı xa ra raq təd ri cən çö züb 
ge niş lən di rir; va hid, fər di olan dan 
ümu mi, ti pik ola na yön alır. Fər
di ob raz lar qa le re ya sı ya rat maq, 
müasir lə ri nin ma raq la rı nı açıb 
gös tər mək, bü töv bir epo xa in sa nı
nın is ti qa mət lə ri nin də yə ri ni gös
tər mək ona mü yəs sər ol du. İs ma
yıl Şıx lı da bu nu təs diq lə yir: “İl yas 
Əfən di yev hə ya tın zid diy yət lə ri ni 

bə si rət lə nə zər dən ke çir miş, diq
qə ti ilk ba xış da in san mü na si bət lə
ri nin san ki əhə miy yət siz gö rü nən 
konf ikt lə ri nə yö nəlt mək lə on la rın 
mən şə yi ni və so sial nə ti cə lə ri ni ba
ca rıq la gös tə rə bil miş dir”. 

Ya zı çı nın qəh rə man la rı nın ta le
yi ni ümu mi ləş dir dik də on la rın nə
lər ar zu la dı ğı nı və han sı hiss lər lə 
ya şa dı ğı nı an la maq olur.

İl yas Əfən di yev Azər bay can 
teat rı nın in ki şa fı na də yər li töh fə
lər ver miş sə nət kar dır. Onun hər 
pye si Azər bay ca nın mə də ni hə ya
tın da ha di sə ya ra dır dı. Da hi Cə fər 
Cab bar lı dra ma tur gi ya sın dan es ta
fe ti qə bul edən ya zı çı psi xo lo ji dra
ma tur gi ya nın əsa sı nı qo yan lar dan 
bi ri nə çev ril di. Onun qə lə min dən 
çıx mış “Mah nı dağ lar da qal dı”, 
“Ata yev lər ailə si”, “Sən hə mi şə mə
nim lə sən”, “Məhv ol muş gün də lik
lər”, “Unu da bil mi rəm”,  “Mə nim 
gü na hım”, “Qə ri bə oğ lan”, “Bi zə 
inan”, “Xur şud ba nu Na tə van”, 
“Şeyx Xi ya ba ni” ki mi pyes lə ri ar tıq 
klas sik əsər lər sa yı lır.  

Pyes lə rin səh nə yə qo yu lu şu hə
mi şə müəl li fin iş ti ra kıy la baş tu
tur du; elə bu sə bəb dən də onun 
məs lə hət lə ri, tək lif ə ri is te dad lı 
akt yor və re jis sor lar dəs tə si nin for
ma laş ma sı na tə sir gös tə rir di.

İl yas Əfən di yev qə lə mi par laq 
Azər bay can qa dı nı ob ra zı ya rat
ma ğa qa bil idi.  Sə riy yə (“Kör

pü sa lan lar”), Nu riy yə (“Sö yüd lü 
arx”), Sə li mə (“Dağ lar ar xa sın da 
üç dost”), Nar gi lə (“Sən hə mi şə 
mə nim lə sən”), Nər mi nə (“Unu da 
bil mi rəm”), Fə ri də (“Məhv ol muş 
gün də lik lər”)... Bu qəh rə man la rı 
sə mi miy yət, hər şe yi bil mək hə
və si və fəal lıq bir ləş di rir di, on
lar yük sək əx laq nü ma yiş et di rir, 
ikiüz lü lük və ya lan çı lıq dan qa çır
dı lar. Ya zı çı nın qa dın ob raz la rı gə
lə cə yə üz tut muş in san lar dır, am
ma Azər bay can mə nə viy ya tı nın 
ənə nə vi də yər lə ri nə bağ lı lı ğı da 
qo ru yub sax la ma ğı ba ca rır lar.

İs təris tə məz XX əs rin 2030cu 
il lə rin də C.Cab bar lı nın ya rat dı ğı 
qa dın ob raz la rı, xü su si lə köh nə
lik dən qur tul maq üçün fə da kar
ca sı na mü ba ri zə apa ran və özü nü 
so sial hə yat da ta pan “Se vil” ya da 
dü şür. Be lə bir təəs sü rat ya ra nır 
ki, İl yas Əfən di yev C.Cab bar lı dan 
son ra kı cə micüm lə ta ni bir ne çə 
onil lik də Se vil lə rin hə ya tı nın da
va mı nı gös tər mək is tə yib. 

Ya zı çı nın əsər lə rin də ki qa dın 
azad lı ğı tək cə çad ra dan və ər 
dik ta tu ra sın dan qur tul maq la bit
mir, bu, da ha çox öz məs lə kin də, 
fəaliy yə tin də, hə yat tər zi se çi min
də azad ol maq haq qıy la öl çü lür. 
“Məhv ol muş gün də lik lər” pye sin
də ki baş qəh rə man Əda lə tin öz ar
va dı nı (Fə ri də ni) işə bu rax ma ma sı 
bir mə na lı ola raq ar xaizm ki mi, ye
ni hə yat real lıq la rı na zidd bir qə
rar ola raq nə zə rə çar pır. Cab bar lı 
qəh rə man la rın dan fərq li ola raq, 
Fə ri də təh sil li dir, iş lə mək niy yə ti
ni kök lü də lil lər lə sü bu ta ye ti rir və 
bu za man şəx si mü na si bət lə ri nin 
əhə miy yə ti ni an la yır: “Əl bət ə, sən 
mə nim çün bö töv bir aləm sən. Am
ma bi zim hər iki miz ya şa dı ğı mız 
cə miy yə tin də  üzv lə ri yik. Unut ma 
ki, mən həm də mü hən di səm. Bərk 
ci sim lər də ki hü cey rə lər birbi riy
lə əla qə də olub qar şı lıq lı fəaliy yət 
gös tər dik lə ri ki mi biz in san lar da 
birbi ri mi zə bağ lı yıq... Yox, mən 
müt ləq iş lə mə li yəm... Mən in san
lar la bir gə ol maq is tə yi rəm”. 

Mü ba li ğə siz de mək olar ki, sev
gi möv zu su İl yas Əfən di ye vin bü
tün əsər lə ri nin leyt mo ti vi ni təş kil 
edir. O, möv zu nu çö zər kən şərq 
və qərb ənə nə lə ri nin də rin bil gi
lə ri nə is ti nad edir, sev gi an la mı nı 
öz qav ra mı dairə sin də uğur la sı
naq dan ke çi rir. Ya zı çı çö zü mün də 
sev gi san ki kos mik bir tə za hür dür, 
əbə di dir, za ma na mey dan oxu yur, 
mə ka na ta be ol mur. Aşiq – ağ lı nı 
itir miş Məc nun de yil, uca qa yə lə
rə ta pı nan in san dır. Dün ya Sə hiy
yə Təş ki la tı nın sev gi haq da  irə li 
sür dü yü “Sev gi xəs tə lik dir,  psi xi 
poz ğun luq dur” ki mi an la yı şı çə tin 
ki, İl yas Əfən di yev qə bul edər di. 

Mən cə, Ho mer və Ömər Xəy yam, 
Fü zu li və Va qif, Şeks pir və Bay ron, 
Puş kin və Lev Tols toy, elə cə də 
dün ya mə də niy yə ti nin bir çox gör
kəm li nü ma yən də lə ri bu mə sə lə də 
onun la həm rəy olar dı. İl yas Əfən
di yev də Ni za mi Gən cə vi ki mi ina
nır ki, “Bü tün can lı la rın baş əy di yi 
sev gi odu ol ma sa, Bu lud lar ağ la
maz, qı zıl gül lər açıl maz”.

Sev gi yə bu cür çox cə hət li ba xış 
ya zı çı nın əsər lə rin də öz ək si ni ta
pıb. “Ata yev lər ailə si” pye sin də 
Meh ri can he sab edir ki, “Hə ya tın 
mə na sı – sev gi də dir. Sev mək – ya
şa maq de mək dir!” “Sən hə mi şə 
mə nim lə sən” pye si nin qəh rə ma nı 
Hə sən za də nin fik rin cə, əsl sev gi 
əbə di dir, edel veys çi çə yi ki mi ət ri, 
ra yi hə si tü kən mir və daim se vinc 
gə ti rir. “Məhv ol muş gün də lik
lər”də ki Göv hər əmin dir ki, “sev
gi siz hə yat ikiüz lü lü yə, sax ta kar lı
ğa, ya la na gə ti rib çı xa rır”.

Davamı 15-ci səhifədə
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 � Xalq ya zı çı sı İl yas Əfən di yev 26 may 1924-cü il də Azər bay ca nın Kar ya-
gin (in di ki Fü zu li) şə hə rin də do ğu lub. 1938-ci il də Ba kı şə hə rin də pe da-
qo ji ins ti tu tu bi ti rib. 1939-cu il də ilk he ka yə lər top lu su çap olub və bu, bir 
il son ra – 1940-cı il də Ya zı çı lar İt ti fa qı na üzv ol ma sı na im kan ya ra dıb. 
İl yas Əfən di ye vin ya ra dı cı lı ğı çox ça lar lı dır. O, dün ya nın bir çox öl kə lə rin-
də ta nı nan ro man lar, po vest lər, pyes lər müəl li fi dir. 
İl yas Əfən di yev 1996-cı ilin 3 okt yab rın da dün ya sı nı də yi şib. 
Azər bay can pre zi den ti nin sə rən ca mıy la bu il öl kə də ya zı çı nın yu bi le yi 
qeyd edi lir. Bu ilin may ayında Pa ris də – UNES KO-nun mən zil qə rar ga hın-
da İl yas Əfən di ye vin 100 il li yi nə həsr olun muş təd bir ke çi ri lib. 
Pro fes sor Ni za mi Məm mə do vun qə lə mə al dı ğı es se Azər bay can ədə biy ya tı 
klas si ki nin ya ra dı cı lı ğı nın bir sı ra xü su siy yət lə ri ni əks et di rir.

İşıqdan
yoğrulmuş
yaradıcılıq



Əvvəli 14-cü səhifədə
İlyas Əfəndiyev sevgi və idrak

arasındakıəbədidilemmanı,insan
psixikasının sanki uyğun gəlmə
yən təzahürlərini çözməyə cəhd
edir.Ağıl–müdriklikvə intellekt
rəmzidir, hissdənuzaqvəməqa
mınıbiləndir. Sevgi – emosiyalar,
intim hisslər, insan cazibəsinin
məcmusudur,o,cilovnədirbilmir,
qəlbi şəfəqlərə bürüyür. Bununla
belə, yazıçı ağılvə sevgi arasında
harmoniyanınmümkünvəzəruri
liyinə, bunun isə paklığa,mənəvi
safığaüfüqyaratdığınaəmindir.
Mənəvi dəyərləri əks eləyən

“Atayevlərailəsi”pyesiMehrican
laİldırımınsevgisindənbəhsedir.
Burada Mehricanın sevgisi yaşlı
adamla gənc qızın perspektivsiz
münasibətləribarədəİldırımınra
sionalanaliziyləüzüzəgəlir.“Sən
həmişəmənimləsən”pyesindəisə
bu, əsas mövzuya çevrilir. Gənc
Nargilə özqonşusu, zavoddirek
toruHəsənzadəyə vurulur.Yazıçı
Həsənzadənin hisslərinin, arzula
rınınböyüyübtəşəkkültapmasına
imkanvermir,buşərtlərdaxilində
sevgi münasibətlərinin çətinliyi
ni mənəvi prizmadan keçirməklə
açıbgöstərir.Pyesqəhrəmanıina
nır ki, Nargilənin öz qohumuyla
xoşbəxt həyat qurmasından ötrü
başqaşəhərəköçməlidir.Bupyes
dəsevgihisslərieləustalıqlayük
səyəqaldırılırki,Nargiləyləbirgə
onun əbədiliyinə inanırsan: “Siz
həmişə... gündüz, gecə mənim
yanımda olacaqsız. Mən Sizsiz
yaşaya bilmərəm!Harada olursu
nuzolun,mənhərgünbusözləri
təkraredəcəm...”
“Söyüdlü arx” romanında baş

qəhrəman Nuriyyə sevgilisi Mu
radailəsini saxlasındeyəözhiss
ləriylə əzablar içində mübarizə
aparır.
İlyas Əfəndiyev “Körpüsalanlar”

romanında sevgi və idrak münasi
bətlərininhəllinəbaşqacürnailolur:
obunurəhbərvəzifədəçalışanərini
əvvəlcə ideallaşdıran, sonra onun

qorxaqlığına və vəzifəpərəstliyinə
əmin olub məyusluq hissi keçirən
və qeyriadi situasiyalardamərdlik,
yüksək insanikeyfiyyətlərnümayiş
etdirənsadəfəhləQəribəaşiqolmuş
Səriyyənintimsalındaedir.Sevgihis
siyləözqərarlılığını idarəedənəsə
rinbaşqəhrəmanıərindənayrılır.
“Məhvolmuşgündəliklər”pye

sində baş qəhrəman Fəridənin
sevgisihəyatınreallıqlarıvəərinin
saxtakarlığıylapuçolur,budaonu
sarsıdır,nəticədəəriniatır.
Yazıçınındiqqətindənsevgipa

radoksları da yayınmayıb. “Göz
lənilməz sevgi” nağılında Gülarə
ağıllı,ammazahirəneybəcərolan
gənc Həsənə vurulur. O, uzun
müddət öz hisslərində tərəddüd
edir, sonda özünü saxlaya bilmir
vəHəsənəməktub yazır: “...Sizin
qəlbinizin xeyirxahlığı və genişli
yi önündə özümü saxlaya bilmə
dim... İlk dəfə hiss etdiyim nara
hatlıq əvvəlcə məni qorxutdu...
Uzunzamanhisslərimdənbaşaça
bilmədim və cəsarət tapıb etiraf
edə bilmədim ki, bu, sevgidir...”
Həsən əvvəlcəGülarəyə inanmır.
Axırdataleyinbəxşetdiyibuxoş
bəxtliyidərkedibqiymətləndirir...
İlyasƏfəndiyevəhatəsindəoldu

ğu aləmə eyni zamanda yazıçı və
şair,bəstəkarvərəssamgözüyləba
xır,budaonabaşverənləridolğun,
rəngarənggörməyəimkanverir.Ya
zıçıözqəhrəmanlarınındaistedadı
nainanır:“Bütünbusadəadamlar

təbiət etibarı ilə şair idilər, coşqun
musiqi həvəskarıydılar. Onları də
rin daxili harmoniya, ətraf aləmin,
təbiətin safığı bir araya gətirmiş
di...Onlarınhərbirininqəlbindəbu
təbiətin poetik gözəlliyi yaşayırdı.
Gecələr tonqal ətrafında oturanda
da, gündüzlər  hörgü hörəndə də,
deməkolarki,söhbəthəmişəmusi
qidəngedirdi...”(“Gülaçar”)
Yazıçınınyaradıcılığındaincəsə

nət,musiqialəminəmənsubinsan
larxüsusiyertutur.Onunkorol
muşrəssamahəsretdiyi“Yarımçıq
qalmış portret haqqında mahnı”
hekayəsiçoxtəsirlidir.Gəncbəstə
karıngözlənilməzhəyatsəhnələri
“Aylı gecələr” hekayəsində əksini
tapır.“Gülaçar”hekayəsindəgənc
müğənnini səhnəyə aparan çətin
yoldan bəhs edilir. Yazıçı kənd
klubunun romantik həyatını, öz
fəaliyyətansambllarınıdayaddan
çıxarmayıb (“Söyüdlü arx”). İlyas
Əfəndiyevinqəhrəmanlarımusiqi
sədaları altda xəyala dalıb arzu
lamağı sevirlər, bu onları ilhama
gətirir,özlərinidərketməyə,həyat
planlarınıqurmağaköməkedir.
“Aylıgecələr”hekayəsindəmu

siqininsevgihisslərinidərketmə
yə qəribə bir incəliklə necə təsir
göstərdiyi verilir. “Surxay Betho
venin “Kreyser sonatası”nı ifa
etməyə başladı. İncə, zərif səslər
tədricən artaraq gecənin sakitliyi
nə amiranə və əzəmətli bir şəkil
dədoldu... Şirinəeləgəldiki, ilk

dəfədir dərin insani düşüncələrə
sövqedənbirmusiqidinləyir.Qə
filonunqəlbinihansısaanlaşılmaz
hisslərçulğadı...O,astadanbirah
çəkərəküzübəyazayişığındanur
saçanSurxayatərəfdöndü”.
İlyasƏfəndiyevinhekayəvəro

manlarındakıinsanlartəbiətləvəh
dətdə,ətrafmühitləharmoniyada
xarakterizəolunur.Bu,yalnızcatə
biət təsvirlərideyil, personajların
xarakterlərininaçılmasıüsuludur.
Yazıçıtəbiətəbağlılığınıdərkedən
insandahansıdərinhisslər,xoşar
zular, musiqili assosiasiyalar baş
qaldırdığını göstərir: “Maşın kə
ləkötüryoldairəliləyirdi.Ağaclar
artıq yarpaqlamışdı. Meşəni yaz
hənirtisi bürümüşdü. Böyürtkən
kollarının altından axan və ma
mır bağlamış qayalardan süzülən
suların şırıltısı körpə yarpaqlar
arasındagizlənənmeşəquşlarının
nəğməsinə qarışaraq şən musiqi
yəçevrilirdi.Sənubərbumusiqini
bütün varlığıyla duyaraq sevinc
hissləriyaşayırdı”.(“Gülaçar”).
“Körpüsalanlar”romanındaqa

dın qəhrəmanın hisslərini təsvir
edən müəllifin xüsusi üslub tərzi
açıqaydın üzə çıxır: “Maşınımız
dağyolu iləmeşənin içiyləgedir
di. Uzaq dağların zirvələri qara
bürünmüşdü...Yolunhər iki tərə
fini yabanı armud və alma ağac
larıdivarkimi tutmuşdu.Onların
budaqlarıyolunüstündəbaşbaşa
gəlirdivəbizbuyaşıltuneliniçiylə
irəliləyirdik.Bəziyerlərdəağacla
rın arasından üstü mamırlı qaya
parçalarıgörünürdü...Həyatnecə
dəgözəlmiş!Nəqədərsevinclədo
luymuş!Qabaqlar bunubuqədər
kəskinliklə hiss etməmişdim...”
(“Körpüsalanlar”).

Yazıçıinanırki,təbiətinsanasəbir,
mənəvi paklıq, gerçəyin qarşılıqlı
dərki hissini aşılaya bilər. “Mənim
şimşək çaxmasından xoşum gəlir.
Qüdrətli, coşqun təbiət insanı ucal
dır. İnsanda nəsə böyük, nəhəng
işlər görmək arzusu doğur! Qəfil
mənə son zamanlar həyatımızı zə
hərləyənhərşeynecəmiskinvəmə
nasızgöründü...”(“Körpüsalanlar”).
SəmədVurğunahəsrolunmuş“Şə

hərliovçu”hekayəsindəyazıçıtəbiətə
mənəviestetikmünasibətməsələsinə
toxunur.O,dahişairinheyvanlarızə
hərləmək  və öldürmək epoxasının
bitdiyi,insanlarıntəbiətiqorumalıvə
onungözəlliklərinədəyərverməliol
duqlarıfikriiləhəmrəydir.
Cəmiyyətdə “təbiətlə mübari

zə”ninşöhrətgətirdiyizamanlarda
vəonunağılsızcasınayenidəntəş
kilindəbuhekayəhəminfikrimü
dafiə edən məddahlara müəyyən
birçağırış,meydanoxumaqidi.
Hələ müasirləri İlyas Əfəndiye

vi klassik yazıçı, müdrik və qayğı
keş insan kimi qiymətləndirirdilər.
OnunyaradıcılığıhaqdaSəmədVur
ğun,NazimHikmət,MehdiHüseyn,
Bəxtiyar Vahabzadə, Mirzə İbrahi
mov yüksək
fikirlərsöylə
mişdilər. O,
tarixdəAzər
baycanxalqı
nın mənəvi
zənginliyini
dünyaya ta
nıtmış bir
yazıçı kimi
qalacaq.

NizamiMƏMMƏDOV 
fəlsəfəelmləridoktoru,professor,
YazıçıvəPublisistlərinBeynəlxalq
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İşıqdanyoğrulmuş 
yaradıcılıq

MəclislərinbirindəyaxındostuÜzeyirHacıbəyovTopçubaşov
haqda“Əgərtəbabətimusiqikimisəsləndirməkmümkün
olsaydı,bizimMustafabəytəbabətmusiqisiningörkəmlibəs
təkarlarındanbiriolardı”deyib.AkademikHeydərHüseynov

isəonaetirazedib:“TəbabətinfilosofuadıMustafabəyədahaçoxyaraşır”.
Üzeyirbəysöhbətiincəyumor

ladavametdiribvədeyibki,qoy
Topçubaşov təbabətin filosofu və
bəstəkarı olsun. Qoy ikiqat əziy
yətçəksin...
Azərbaycan cərrahiyyə mək

təbinin banilərindən biri, saysız
mükafatlar laureatı akademik
MustafaTopçubaşovunhəyatı,elə
Üzeyirbəyindediyikimi,kifayət
qədərkeşməkeşlivəmaraqlıolub.
Tələbə,müəllimvəprofessor
Mustafa Topçubaşov 1895ci il

avqustun5dəQərbiAzərbaycan
dadoğulub.Həkimolmaqarzusu
hələ gimnaziyada oxuyanda ya
ranıb. Gimnaziya kitabxanasında
şəkillərlə zəngin olan üç cildlik
fizioterapiyakitabıonusehrləyib.
Cərrah olması isə dahamaraqlı

bir təsadüfə bağlıdır. Bir gün ti
kişiynəsiMustafabəyindabanının
dərininəişləyib,həkimcərrahimü
daxilənivacibsayıb.Əməliyyatdan

sonraağrıdərhalkeçib.Bumüda
xilə,işprosesionunçoxxoşunagə
libvəoradacaqərarınıverib.
Ailəsinin etirazına baxmayaraq

Mustafa bəy tibb təhsili almaq
üçünKiyevəgedib.Olduqcaçətin
günləryaşayıb,çevrilişlərinşahidi
olub, bir tikə çörək üçün növbə
lərdə dayanıb. Mükəmməl təhsil
aldıqdan sonra min bir əziyyətlə
Azərbaycanaqayıdıb.Evəgetmək
üçünpulaxtardığıvaxtBakıDöv
lətUniversitetininaçıldığınıöyrə
nənMustafabəytibbfakültəsinin
ilkmüəllimlərindənbiriolub.
1930cu ildə doktorluq disser

tasiyasını müdafiə edib. Bu işin
əhəmiyyətinə görə Topçubaşova
professor adı verilib və o, Tibb
Universitetinin cərrahiyyə kafed
rasınınmüdiriseçilərəkömrünün
sonunaqədərbuvəzifədəçalışıb.
1960cı ildə SSRİ Tibb Elmləri

Akademiyasının akademiki seçi
lib. Stalin mükafatı laureatı olan

Topçubaşov 1975ci ildə Sosialist
ƏməyiQəhrəmanıadınalayiqgö
rülüb.
Yenikəşfər
Müharibə illərində Bakı cəbhə

yə yalnız neftlə kömək etmirdi.
Paytaxt məktəblərini, bağçaları,
həta konservatoriyanı da yaralı
əsgərlərin ixtiyarına verən gör
kəmlialimSSRİdəilkdəfətəxliyə
hospitallarının yaradılmasının tə
şəbbüskarıolub.
Mustafabəymüharibədənson

ra depressiyaya düşən yaralı əs
gərlər üçün xüsusi terapiya fikir
ləşib:hərbirxəstəəsgərəbirağac
əkməyitapşırıb.Bugünoəsgərlə
rinheçbirisağolmasada,bakılı
larhərgünbuağaclarınyanından
keçir,onlarınkölgəsindədincəlir
lər.
Müharibə illərində akademik

güllə, qəlpə və digər yad cisim
lərin çıxarılması üçün xüsusi ste
reoskopikaparathazırlayıb.Buci
hazınmodelionunağlınaqatarda
gəlib.Birçoxcərrahiyyəklinikası
“Sehirli iynə”adlananbuaparat
danistifadəetməyəbaşlayıb.

Ötən əsrdə cərrahiyyənin əsas
problemlərindən olan narkozdan
ölümhəkimlərüçünciddimaneə
idi. Keyitmə prosesi, normal ke
yitməefektiverənmükəmməlbir
sistemyoxidi.1938ciildəanelge
zin efiryağmaddəsini kəşf edən
Topçubaşov normal keyitmə ef
fektinənailolub.Müharibəillərin
dəməhzanalgezinsayəsindəmin
lərlə əsgər ölümdən xilas olub,
döyüşmeydanlarınaqayıdıb.
1954cü ildə italyan Artuzio

analgezinin cərrahiyədə istifadə
sinədairsilsiləkitablarnəşretdi
rəndə SSRİ Tibb Elmləri Akade
miyasıbukəşfinazərbaycanlıalim
MustafaTopçubaşovaməxsusol
duğunuaçıqlayıb.

Nobellənəti
Hər bir böyük kəşf kimi anal

gezinin də taleyi çox keşməkeşli
olub.Neyrofiziologiya laboratori
yasınınrəhbəriQəhrəmanQəhrə
manovunbubarədədedikləri:
“Nobel mükafatı komitəsi aka

demikTopçubaşovavəmənəanket
suallarınacavabverməyi təklifet
di.AnketdənəlavəbizStokholma
“Uzunmüddətli analgeziya   sə
hiyyə və fiziologiyanın problemi”
kitabımızı göndərdik. Birmüddət
sonra xoş xəbər gəldi: materiallar
baxılmaqüçünqəbulolunub,nəti
cəbarədəməlumatveriləcək”.
Lakin1978ciildəNobelkomitə

siqərarqəbuledənvaxt“Bakinski
raboçi” qəzetində Alfred Nobelin
Azərbaycan xalqının düşməni ol
duğu barədə məqalə çıxıb. Silsilə
yazılarda Nobel qardaşları Azər
baycanınbütünbəlalarının səbəb
karıkimigöstərilib.Bədniyyətyazı
öznəticəsiniverib:həminilfiziolo
giya və tibb üzrəNobelmükafatı
heçkimətəqdimolunmayıb.
Mustafabəysonrakıçıxışlarının

birində deyib: “Görünür, azər
baycanlıalimlərəNobelverilməsi
kimlərəsəsərfeləmirmiş...”
Nobel almasa da, Topçubaşo

vun adı tibb tarixinə həmişəlik
düşüb.HippokratdanTopşubaşo
va qədər elə bir alimolmayıb ki,
onunkəşfi nəticəsində xəstə ayıq
olduğu halda bütün bədəni ağ
rısızlaşdırılsın, həkim də bıçağı
götürübonuəməliyyateləsin.Bu,
dünyamiqyaslıbirkəşfdir.

LeylaƏLİYEVA

Topçubaşovniyə 
Nobelalabilmədi?
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Sevdiyimnəsnələrin
rəsminicızmaqəlim
dənyetərincəgəlmir.
Sevdiyiminsanların

haqqındasözdeməyədə
həmişəzorlanıram.
Eləşeylərvar,istəsəndə,is

təməsəndə, rəsmlərinimide
yim, bir hal kimi ağlasığmaz
kölgəgörüntülərinimideyim,
şüurun, hissin qavramağa
acizliketdiyi ilahi səslərinimi
deyim–nələriniisə,sinirləri
nəçəkibyaşasandaizahedə
bilmirsən.Ammaqəribədəol
sa,birdəayılıbgörürsən,on
larıhaçansasirlisirliCanKə
tanına köçürmüsən artıq. Bir
dəgörürsəniçinindivarların
da sərgilənib, barınbarxanan
kimiyükünədönübvəbunla
rınömürsaxlancınaçevrilmə
sindən məmnunsan. Bunlar
qazancqismətlərindir, sözlə
bəyana gəlməyənlərdir, fırça
ya yatmayanlardır, nota düş
məyənlərdir. Onların arasın
dabirüzünişığıdaolabilər,
bir duanın sehri də ola bilər,
sulardaaxıbgedənbirgüllə
çəyidə,birşeirinovqatıda…
Qavramdabəyansızqalanbu
sürreal ştrixlər, dərinlərə get
sən, lap ilahi işarələrkimidə
yozular.Ammasənixtiyarsa
hibi olmadığın üçün neyləyə
bilərsənaxı?Şərhdənötrüqi
yametsən,yozumunurvatsız
olar.Bəyanımümkünolanhər
hansıçəkdiyimizbiryükqey
rişüuriolabilər,ammaqeyri
hissiolabilməzheçvaxt.Yəni
ağzıbağlıçuvaldanəolduğu
nubilməyəbilərsən,ammabu
çuval çiynindədirsə, ağır, ya
yüngül olduğunu hiss etmə
məyinolumsuzbirşey...
Vaqif Bayatlı Odər şeirinin

tutumuheçdəmənazəngin
liyi, yəni şüura güclü təsir
göstərərək kontakt yaratması
ilə deyil, daha çox onun his
siçalarlarınıninsanruhunda
sərbəst gəzişmələri, oralarda
ərköyünərköyünbiruşaqçıl
ğınlığıilə,necədeyərlər,dinc
durmaması, aləmi biribiri
nəvurmasıyla ölçülür.Onun
şeirləriylətanışolarkəniçində
təlatümlər yaşayan oxucunu
yalnız bir yol gözləyir: sevgi
yolu.Oyoldaözlüyündəbaş
qabiryola–barışyolunaapa
rır.O,sevəsevəsevdirir,sev
dirəsevdirə barışdırır. Sevgi
vəbarışbu ilgincpoeziyanın
ənmühümdayaqlarıdır.
Elmi arşınları Vaqif şeiri

nə tətbiq eləmək çox pri
mitiv görünərdi. Bunu ona
görə demirəm ki, buməsə
lələrin fərqində olanlar bu
gün yox dərəcəsindədir.
Yox,sadəcəonunşeirləriüs
tünəhərcür“izm”hayqırıb
gələbilər,ammasonnəticə
də utanc içində, pərt halda
yanından ötüşər. Niyəsinin
şərhəehtiyacıyoxki...İlgilə
nənlər bunu şeirlərdən sor
sungərək.Əndoğru cavab
eləşeirlərinözündədir.
Hər şairin bir özək şeiri

olur. Qalan bütün şeirləri
o özəyin kökündən, buda
ğından su içir əslində. Va
qifBayatlıOdərinözəkşeiri

yoxdur.Onunbütünşeirləri
qaib birmənbəyə söykənə
rək (mücərrəd yox, anlaşı
lan, duyulan – ammaqaib)
çoxgüclüqidalanır,özüdə
bu zaman tükənmək bil
məyən enerji çağlayanına
çevrilir. Özözlüyündə o,
ortalığa qoyduğu məhsula
görəyalnızhəmənsirli,qaib
ucalığaborcludur.

Deyəntapılarki,onunya
radıcılığında irfanın islam
danöncəkidönəmlərinin,lap
antiklərə gedib çıxan çağla
rının ahəngləri var. Amma
necə? Güclü Tanrıçılıq baxı
mından bu, kənardan belə
görünə bilər. Bu anlamın is
lamda təsəvvüfə, sufi dün
yagörüşləriiləkamilləşdiyini
və tarixə azman sözustaları
doğurduğunu nəzərə alsaq,
ortada bitkin bir konsepsi
ya durmalıdır. Hərdən Va
qif Bayatlı Odər şeirində bu
dünyagörüşlərininçoxgüclü
elementləri ortaya çıxsa da,
əslində bir küll halında gö
türsək, onun yaradıcılığında
beləkonkretkonsepsiyayox
dur. Əvəzində belə bir ov
qatvar:sankiuzaqlaraəbədi
getdiyinidərkedərəkevdən
tələsikçıxanmifikbirvarlıq
dısözyiyəsi;nəyisəunudub
evdə qoyduğunu anlayaraq
o,sürətləgeridönür,eviələk
fələkeləyir,ammaaxtardığı
nı tapır, ya tapmır  burası
sirr olaraq qalır. O, yenidən
yolunadavameləyir,yolonu
yenidən kərənkərən həmən
ünvana gətirir, yenidən hə

mənprosestəkrarlanır.O,bu
gəlimgedimin sirrini hamı
dangizlədərək,oxucunuin
tizardasaxlayır.Oxucuisəöz
növbəsində hər şeyi unuda
raq,yalnızosirriöyrənməyə
canatdığıüçünbuovqataqa
tılmaqlaonatabeolur,özün
dən xəbərsiz, sözün yaxşı
mənasında,itaətedir–sehir
lənmənin sadəanlamını təx

minənbeləyozur: ələkfələk
olunanyalnızvəyalnızuca
lar ucası, sirlər məkanı Göy
Üzüdü.Bəsaxtarılannəidi?
Otapıldımı?Bəsbumübhəm
sevdahardançilənir?Busirr
açılacaqmı? İnsanı insana,
gülü gülə sevdirən bu sirri
öyrənmək mümkün olacaq
mı? Hara gedir o mübhəm
sirlər sahibi? Yenidən Göy
Üzünə! İtiyinin ardıyca! Və
gərdişbeləcəbaşlanırKönül
Kainatında–dövrəvuravu
ra,rəqsedəedə,sonralarözü
dəetirafedəcəkbunu,hamı
nıburəqsəçağıracaq...
Bu hisslərin aurası içində

olmaq hər cür kamil, bitkin
konsepsiyadan,  proqram
danucalardadayanır.Bayaq
qeydetdiyimkimi,biruşaq
çılğınlığıyla dinc durmadan
aləmi birbirinə vurmağa
bənzəyənbubədiihökmran
lığaolduqcasəmimibağlılıq
əslində heç şairin düşünül
müşamacıdadeyil.Bunuilk
baxışdaçoxsadə,bənzərsiz,
öz təbirincədesək, “qanadlı
şeirlər”inözləridiqtəeləyir.
Elə bunagörədə,Vaqif Ba
yatlı yaradıcılığında şeirin

klassik anlamı çökmür və
itirmir, çağdaş anlamı isə
ucalaraq qazanır. Burda da
onun sevdirici və barışdırı
cı mövqeyi özünü göstərir.
Onunpoeziyası,sadəşəkildə
izahetsək,nəinkiinsanların,
eləcədəşeirimizindünəniy
lə bu günü arasında sevgi
və barış nöqtəsidir. Dünya
girlikdən çoxçox uzaq olan

şairin
şe i r l ə 

rində bir
damla göz

yaşıyla, bir
şamla,yabirgül

ləçəyilə üzə çıxan
dərdlərdən, sevda
lardan şeirə tapınan
bütün haqq aşiqlə
rinə ruh yükü bağ

lamaq daha asandır, nəinki
mücərrədliyin daşqırmaz
aynalarında oynaşandərko
lunmazkabuslardan.
Bütünbuhisslərimişairin

ilk kitabını oxuduqda da
keçirirdim, onun axarın
cı, haqdan ədəbiyyatımızın
uğuru sayıla biləcək “Yup
yumru bir eşq ilə” kitabını
oxuduqdada.
Olur ki, insan çox vaxt

sövqtəbii nəsə cana yaxın
bir itkisini axtarmaq du
rumuna düşür, hisslərin
caynağında ümidsizlikdən
üzülür. Amma bilmir ney
ləsin. Bax elədə o, həmişə
təzətər olan Vaqif Bayatlı
Odərşeirinəüz tutsa,uzun
illərin müşahidələrindən
doğanqənaətiməgörə,həm
yarası qaysaqlanar, həmdə
dili şükran dualarına gələr
tezliklə. Yəni sehrin bircə
düyməsi də olsa qırılıbdü
şərovcuna.
O, ayrılıqları da sevdirir

–itkiləriqaytarırmışkimi...
O, həm də dərdlə barış

dırır – duyulmadan, “yup
yumrubireşqilə...”
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Hər şey bir göz qır pı mın da baş ver di. Ki şi ca van oğ la na qa pa zı 
ne cə iliş dir di sə, sə si ötən lə ri yol dan sax la dı. Bu də fə oğ lan mü
va zi nə ti ni dü zəl dib ki şi yə ya xın laş dı, ya xa sın dan ya pış dı və kəl
lə ni han sı qüv və ilə tu tuz dur du sa, ki şi nin si fə ti ni al qan bü rü dü.

Ha mı matməət təl qal mış dı – noolub axı?
Sən de mə, mə sə lə çox “cid di” imiş. Əlin də ki iki ağır zən bil lə sə ki nin 

sol tə rə fi ni tu tub ge dən ki şi qar şı dan gə lən oğ la na yol ver mə yib miş. Oğ
lan so ru şan da ki, ağ saq qal, ni yə sağ tə rəf ə  öz yo lun la get mir sən, ki şi 
özün dən çı xıb: “Ə, bu ya şım da sən mə nə yol get mək öy rə də cək sən?” 

Da lın ca da şil lətə pik...
Əs lin də, o ca van oğ la nın de dik lə rin də hə qi qət var. Əha li nin şə hər 

yol la rı na alı şa bil mə yən bir qis mi hə lə də yo lun məhz sağ tə rə fi ilə get
mək la zım ol du ğu nu bil mir. An caq gö rək bu şə hər də han sı yaş lı ki şi 
ca van oğ la nın haq lı ira dı nı həzm elə yə bi lir?.. 

***
Biz son il lər ni yə bun ca əsə bi, aq res siv ol mu şuq? Ni yə bir çox hal lar

da an la şıl maz lı ğı sə bir lə, təm kin lə yo lu na qoy maq əvə zi nə, sü pü rül müş 
yer dən da va ka ğı zı ax tar maq la məş ğul olu ruq?

Rə sul Həm zə tov de yir di ki, yax şı lıq elə mə sən də, yal nız bu fik rə düş
dü yü nə gö rə sağ ol. Biz də isə son il lər sev gi, mər hə mət, əl tut maq və 
baş qa in sa ni də yər lər aşın dıq ca aşı nır.

İn sa nın in sa na gü lüm sə mə si nə za kət qay da sı, mə də niy yət nü mu nə si di. İn di 
sən gəl Ba kı da, ta nı ma dı ğın adam la rın top laş dı ğı yer də gü lüm sə gö rüm, ne cə 
gü lüm sə yir sən? Ya sa ge dir miş ki mi daim qa ra ge yi nən, qaş qa ba ğın dan zəh ri
mar tö kü lən ada mın üzü nə gü lüm sə sən, elə or da ca “ağ qar ğa”ya dö nə cək sən. 

Az qa la də li xa na ya gön dər mək üçün sən dən öt rü zən cir tə da rü kü nə baş la
ya caq, tər bi yə al dı ğın oca ğı lə nət yu va sı na dön də rə cək lər. Qar nı nı ye rə sürt sən 
ki, ay adam lar, val lah, mə nim be lə gü lüm sə mək lə ət ra fım da xoş ov qat, müs bət 
aura ya rat maq dan sa va yı məq sə dim ol ma yıb, ki mi inan dı ra caq san ki...

***
Bu əh va lat la Sa hil par kın da rast laş dım. Oğ la nın sə si bü tün par kı ba

şı na gö tür müş dü:
– Sə nə ne çə də fə de mi şəm, o it oğ lu na sa lam ver mə? Ver mə ona sa

lam, bil din? Üç il di ee, da lın ca sü rü nü rəm. Taa bəs di, in nən be lə an caq 
mən de yən ol ma lı dı.

Qız as ta səs lə:
– Bir qrup da oxu yu ruq, sa lam ver mə mək ol mur axı,  de di.
Bu ca vab dan son ra oğ lan qı zın əl çan ta sı nı alıb ayaq la rı al tı na at dı. 

Ürə yi so yu ma dı, çı xıb çan ta nın üs tün də atı lıbdüş mə yə baş la dı.
Park da gə zi şən lər ha di sə ye ri nə top laş dı lar. Oğ la nı qı na yan da ol du, qı za 

bə raət qa zan dı ran da. Qı zı dan la yıb, oğ la na öyüdnə si hət ve rən də ta pıl dı. 
Am ma nə nəm neh rə yaş lı bir qa dı nın de dik lə ri, de yə sən, hik kə dən part la maq 
də rə cə si nə çat mış oğ la nın işi nə da ha çox ya ra dı:

– Gül ki mi oğ lan san, əl elə sən, qız lar dəs təy lə da lın ca dü şər. Nə ya
pış mı san bu qız dan? İn di dən sö zü nə bax mır. Yub ka sı nın ətə yi də di zin
dən bir qa rış yu xa rı.

Oğ lan bu nu göz lə yir miş ki mi dil lən di:
– Eşit din? Bu sö zü də mən de mə dim ki? Get, o o, o da sən... 
O gün o park da bir ağac da bar ver mə miş qu ru du.

***
Sev gi gə lən də su na mi, qa sır ğa ki mi gə lir. Ta mam ay rı adam olur san. 

Bu da raq la da ran mır san. Hü nər onun hə zin li yi ni, şi rin li yi ni, ət ri ni il lər 
uzu nu tə zətər sax la maq da dı.

Nə ya zıq ki, bir çox hal da bu na gü cü müz çat mır. Ailə qu ran dan nəin
ki 1015 il son ra, hət ta biriki ay keç mə miş ay rı lan la rın sa yı bəs de yin
cə di. Rəs mi sta tis ti ka ya ba xan da ada mın ba şın da tük lə ri bizbiz da ya
nır: son bir il də ni kah bağ la yan 87 min cüt lük dən təx mi nən 12 mi ni yol 
ya rı ol ma mış birbi ri nə “əl vi da” de yib.

Açı ğı, bu aq res si ya nın ha ra dan qay naq lan dı ğı nı müəy yən elə mək də 
müş kü lə çev ri lib.

***
Oğ lum şə hə rin mər kə zin də ki nü fuz lu or ta mək təb lə rin bi rin də so

nun cu si nif də oxu yur. Hər gün onu bi rin ci dər sə gön dər mək üçün xey li 
əsəb xərc lə mə li olu ram. Növ bə ti dil xor çu luq dan son ra uşaq qa yıt dı ki, 
ata, in dən be lə mən bi rin ci dər sə get mə yə cəm. 

Do nub qal dım. 
– Ata, bi rin ci dər sə vurtut üçdörd qız gə lir. Si nif də mən dən baş qa oğ

lan ol mur. Qa lan oğ lan lar an caq ikin ci, ya da üçün cü dər sə gə lir lər. Ça tan 
ki mi də pı çıl da şıb ara dan çı xır lar. Bi lir sən ha ra ge dir lər? Qəl yan çək mə
yə. Mə nə də tək lif elə yib lər, ra zı laş ma mı şam. Bu na gö rə adı mı “ma ma 
uşa ğı”, “qız bi bi” qo yub lar. Dər sə ca vab ve rən də də lağ elə yir lər.

– Bəs bu nu in di yə cən mə nə ni yə de mə mi sən? Yax şı, sa bah ge dib di
rek tor la söh bət elə yə rəm.

– Ata, yal va rı ram, qə ti elə şey elə mə. Elə ol sa, taa mək tə bə ge dən 
de yi ləm. De yə cək lər ki, özü ba car ma dı, ge dib ata sı nı gön dər di. Bi lir
sən, ço xu yax şı oxu du ğu ma gö rə yox, yax şı fut bol oy na dı ğı ma gö rə 
pa xıl lı ğı mı çə kir.

Di rek tor la gö rüş mə dim, sa də cə, zəng vu rub və ziy yə ti izah elə dim. O qa
dın sa mə nə yu xa rı si nif şa gird lə ri nin özü nü ne cə apar ma sın dan elə şey lər da
nış dı, az qal dım dəs mal çı xa rıb müəl lim lə rin gü nü nə ağ la yam...

***
İc ti mai nəq liy yat da, kü çə də, ma ğa za da özü nü zom bi ləş miş, bey ni çı

xa rıl mış ki mi apa ran ye ni yet mə lər lə rast laş mı sız. Mə nə elə gə lir, dün ya
da bu uşaq la rın ürə yi ni heç bir sev gi ağ rıt mır. Nə ağ saq qalqa ra saq qal 
bi lir lər, nə qı zaqa dı na hör mət qo yur lar, nə də... 

Mək tə bə toq qa sı nın al tı na ke çir di yi bir cə dəf tər lə ge dən bu uşaq la rı gö rən də 
dü şü nü rəm ki, gö rə sən, on la rı han sı zə də, han sı bəd bəxt lik bu qə dər aq res si ya 
ilə yük lə yib? Axı bu ye ni yet mə lər hə lə hə ya tın as tar üzü nü gör mə yib lər... 

...O gün dən har da be lə uşaq gö rü rəm, elə bi li rəm oğ lu mun si nif yol da şı dı.

Zöhrab
ƏMİRXANLI

melanxoliya

Yad 
adamlar

VaqifBayatlıOdərin 
“YUPYUMRUBİREŞQİLƏ”
şeirlərkitabınıoxuyarkən 
yaşananlar

O, həm də dərd lə 
ba rış dı rır...



UşaqlıqdahərəmizinbirAllahbabasıolur–ağsaçlı,
ağlibaslı,ucaboylu,əliəsalı,nurani.Çörəyitapda
saq,Allahbabamızgözümüzütökərdi,hardaolsaq,
nəeləsək,Allahbababizigörərdi.Nə

istəsək,Allahbabaverərdi...

“Ağdaş,qaradaş...”
Xalq ya zı çı sı Möv lud Sü ley

man lı de yir ki, elə o çağ lar da 
işıq la oy na dı ğın ki mi  Al la hın 
adıy la da oy na yır san: “Al lah 
ba baAl lah ba ba” de yəde yə... 

“Ne cə ki, uşaq vax tı Al lah la 
oyun la rı biz də oy na yır dıq... 
Ağ lıqa ra lı xır da daş lar yı ğıb, 
son ra da gö zü yu mu lu ağı qa
ra dan ayı rar dıq.

“Ağ daş, qa ra daş, Al lah, mə
nə bir yol daş”, – oxu yaoxu ya 
göz lə ri mi zi yu mub xır da ağ 
daş la rı xır da qa ra daş lar dan 
se çər dik; ağ da şı kim çox 
seç səy di, o, bi rin ci olar dı. 
Gör kəm li ta rix çi Zaur Hə
sə no vun sto lüs tü ki

ta bı ma çev ril miş “Çar skif ər” 
əsə rin də bu ta ri xi fakt bir az 
fərq li mə na da ol sa da, mi nil lik 
qay naq la ra söy kə nə rək qeyd 
edi lir və bi zi ta ri xin hey rə ta
miz ger çək lik lə ri ni an la ma ğa 
ça ğı rır. 

Or da de yi lir ki, skif ər də ri 
çan ta la rı na gör dük lə ri iş lə ri, 
uğur la rı nı, qə lə bə lə ri ni xa
tır la da caq ağ lıqa ra lı daş lar 
atar dı lar, ölüm gü nün də çan ta 
açı lar dı, daş lar sa yı lar dı. Qa ra 
daş çox dur sa, qa ra ya şa yıb, ağ 
daş çox dur sa ağ ya şa yıb...”

AdınıAllah
qoyduğumuzgüc

“Uşaq vax tı Al lah ba ba nın 
tə səv vü rüm də ne cə ol du ğu 
ya dı ma gəl mir. Bir o ya dım da
dır ki, bi zə de yər di lər: “Al lah 
göy dən ba xır”. Yə ni yax şı lıq
pis lik mə na sın da nə edi rik sə, 
o bö yük gü cün – Al la hın nə za
rə ti al tın da elə yi rik... Ona gö
rə de yi lir ki, heç nə heç nə dən 
ay rı de yil, pis lik yax şı lı ğa bağ
lı dır, gü nahsuç in sa fa. 

Mən in di nin özün də də o fi
kir də yəm ki, gü na hı mız var sa, 
nə səhv et mi şik sə, adı nı Al lah 
qoy du ğu muz hə min gü cə qar şı 
et mi şik... İçi miz də ki sı nıq lar da, 
qı rıq lar, çat lar da or dan gə lir. Be
lə lik lə, hə min o ila hi gü cə, o gü
cün sah ma nı na, dü zə ni nə qar şı 
et di yi miz gü nah lar, iş lə di yi miz 
suç lar bi zi yo xa, yox ol ma ğa 
apa rır. Mil yon il lər bo yu ya rat dı
ğı mız say sızhe sab sız si vi li za si
ya lar da be lə məhv olub...”

Ya zı çı ya gö rə, ümu miy yət lə, 
Al lah haq da dü şün mür lər, bu, 
elm adam la rı nın və ya  Al la ha 
şəkk elə yən lə rin işi dir: “Mən cə, 
Al lah var sa, o da işıq ki mi, ən 
ağ la ba ta nı, gücener ji ki mi var. 
Bir ba şa in san la ra – can lı la ra, 
kaina ta bağ lı olan güc ki mi, hə
rə kət ki mi var. Əgər hər şey ye
ri yir sə, yə ni də yi şir sə  biz bu na 
“in ki şaf” de yi rik  bu, elə hə
min o bö yük güc dən ası lı olan 
hə rə kət dir; da ğı da bi lən, qu ra 
bi lən in ki şaf a ra – gə liş mə lə rə 
gə ti rib çı xa ran güc. Yə ni ya ra
dan. Adı nı nə qo yu ruqqo yaq, 
bu güc var, bi zi sah man dadü
zən də sax la yan da odur...”

Qarğışdibiqaranlıq...
“Be lə bir de yi mi miz var: 

“Al xış (al qış) di bi ay dın lıq, 
qar ğış di bi qa ran lıq dır. Bəl kə 
də İs lam di nin dən ön cə lə rin 
de yi mi dir, am ma hə lə də iş
lən mək də, öz yü kü nü da şı
maq da dır. Yə ni al qış – dualar 
hə mi şə la zım dır. Mən iba də ti 
içi tə miz sax la maq ki mi an la
yı ram. Əgər için tə miz de yil
sə, tut du ğun oruc da, qıl dı ğın 
na maz da an caq özün üçün
dür. Haq dan yan ke çən növ
bə ti ya lan dır. Mən be lə he sab 
edi rəm ki, in san la rın düz gün 
ol ma ma sı, yə ni ya lan çı, sat qın, 
qor xaq, in di ki dil lə de sək, ri ya
kar, tər bi yə siz ol ma sı, əs lin də, 
cə miy yə tin tər bi yə siz li yi dir. 
Bu da əgər Al la hın – de di yim 
o bö yük gü cün möv cud lu ğu na 
ina nı rıq sa, cə miy yə tin o gü cə – 

Al la ha qar şı ol ma sı dır. Bir ba şa 
mə nə viy ya tın, soy kö kün, dü
zə nin məh vi dir ki, fə sad la rı da 
göz qa ba ğın da dır”.

Yuxugörməkvarsa,
ölümboşşeydeyil...
“Ölüm dən son ra kı hə ya ta 

ina nı ram, da ha doğ ru su, ru hu
mu zun biz dən son ra da ya şa dı
ğı na ina nı ram. Ət ra fı mız da, hət
ta bi zə özü müz qə dər ya xın olan 
gö zə gö rün məz li yin möv cud lu
ğu nu da hiss edi rəm, di nin uy
dur du ğu şə kil də yox, to xun du
ğum şə kil də rast gəl di yim olub, 
in di də rast gəl mək də yəm. Da
ha çox yu xu la rım da... 

1953cü il də on ya şım var
dı, yu xu da gör düm ki, Sta lin 
qol lu stul da  kres lo da otu
rub göy dən enir, aya ğı nı aya
ğı nın üs tü nə aşı rıb, çək mə si 
də yır tıq dır. Ya vaşya vaş enib 
kən di mi zin dağ ya ma cın da kı 
qə bi ris tan lı ğa düş dü. Oya nan 
ki mi yu xu mu ana ma da nış
dım. Anam an la ma dı ğım tərz
də qa pıba ca nı ör tüb: “A ye tim, 
nə di da nış dı ğın? – de di,– ki
ri, sus”. Əlim dən tu tub mə ni 
əmi min ya nı na apar dı. Əmim 
qul luq ada mıy dı, matməət əl 
üzü mə bax dı, son ra: “Yu xu nu 
bir də heç yer də da nış ma, – 
de di, – bi zi sür gün elə yər lər”. 
Bir ne çə gün dən son ra Sta li nin 
ölüm xə bə ri ya yıl dı...

Hə lə sək sə nin ci il lər də yaz
dı ğım “Səs” ro ma nı be lə bir 
epiq raf a baş la yır: “Əgər yu xu 
gör mək var sa, ölüm boş şey 
de yil...” Yu xu bü tün hal lar da 

bir iz dir, yol dur, bi zi bü rü müş 
sir lə rə apa ran yol. Çox təəs süf 
ki, bu yol ge dil məz dir, ona an
caq ba ca dan ba xa bi lə rik”.  

“Xal qın sə si Al la hın sə si dir”
Möv lud Sü ley man lı bü

tün din lə rin ey ni kök üs tün
də ol du ğu nu dü şü nür: “Fərq 
sa də cə, in san lar da dır. Di nin 

dün yay la ayaq laş ma sı isə 
özü müz dən ası lı dır. İn

san lar, da ha doğ ru
su, mü səl man lar 

is lam di ni qar
şı sın da, di nin 
q a  n u n  l a  r ı 
qar  ş ı  s ın  da 
aciz ki mi, 
güc süz ki mi 
gö rü nür lər, 
di nin de di
yi qa nun la ra 
əməl edə bil
mir lər. “Qu
r a n ” d a  s a 
de yi lir: “Ən 

bö yük mü ca
di lə nəf sə üs tün 

gəl mək dir”. Çün ki 

bu de yi lən lər da ha çox  ta ma
ha bağ lı dır, ta mah sa çox güc
lü dür. O, güc süz, zəif in san la
rı ida rə edir, han sı yo la is tə sə 
gön də rə bi lir. 

“Qu ra niKə rim”i öpüb göz 
üs tə qoy maq la de yil ki... Sən 
ki ta bı öpüb ya lan da nış ma
ğa ge dir sən, ta ma hı nı yem
lə mə yə, ovut ma ğa ge dir sən, 
alt danalt dan bö yükbö yük 
fə la kət lər tö rə dən ya lan lar uy
du rur san, bu fə la kət lə rə, gü
nah la ra ağ la yıb yox de yəde yə 
özün gü nah lar tö rə dir sən. Tez
tez də “Al lah gö rür” de yir sən. 

Əsas odur ki, bü tün olan la
rı bö yük gü cü ifa də edən xalq 
gö rür. İki yüz il bun dan qa baq 
bö yük rus tən qid çi si Be lins ki 
ya zır dı: “Xal qın sə si Al la hın 
sə si dir”.

Ta ri xən din lə rin, di ni mətn
lə rin ədə biy ya ta çox bö yük 
tə si ri olub. Hət a “İn cil ədə biy
ya tı”, “Qu ran ədə biy ya tı” ki mi 
ifa də lər var...” 

Ya zı çı nın fik rin cə, eti qa dın, 
yə ni ina mın dü nə ni, bu gü nü ol
mur. İnan dı ğı na ina nır san, da ha 
doğ ru su, inan ma lı san: “Dü nən 
ona ina nır dım, in di bu na ina nı
ram   bu fi kir də yiş kən li yə gə
ti rib çı xa rır. Mən adı nı nə qo yu
ruq qo yaq, bi zi ida rə edən gü cə 
ina nı ram. De di yim ki mi, bu bö
yük gü cün ifa də çi si olan xal qa 
ina nı ram. Xalq ay rıay rı lıq da, 
yə ni fərd lə riy lə zid diy yət lər, gü
nah lar da şı ya bi lər, da şı yır da. 
Am ma bü töv ha lın da çoxçox 
sual la rın ca va bı dır. Nə ya zıq lar 
ki, in di yer üzü də, göy üzü də 
fərd lə rin, xalq dan – ya ra dan dan 
ay rı düş müş in san la rın əlin də
dir. Yer üzün də ki bu çax naş ma
lar, qır ğın lar da ona gö rə dir...”

SevincFƏDAİ
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İsraf  geniş anlayışdır. Əslində insanın həyatı
belə,düşünülmüşdeyilsə, israfdır.Bizbircə
miyyət olaraq israfı metafizik qatda yox, sa
dəcəyasvətoyzəminində,vətəndaşınçəkdiyi

artıqxərcdaxilində,birsosialədalətştrixikimidü
şünməyəbaşlamışıq.Bunadaşükür.
Hərçəndisrafbaşqayerlərdəvəbaşqamüstəvilər

dədahaçoxdurvədahagərəksizdir.Məsələn,döv
lətməktəbləriolaolavalideynlərrepetitorlaraillərlə
pulxərcləyirlər.Bu, israfdeyilmi?İllərdirbiryolu
çevirtatıvurtatıtəmiredirlər.Bu,israfdeyilmi?
Yasvəyatoyisrafındandanışmamışonuedənin

kimliyini, hansı sosial təbəqəyə aid olduğunu bil
məyimizvacibdir.Bizkasıbtəbəqəninyasvəyatoy
mərasimlərindəyolverdiyiisrafçılıqdandanışırıqsa,
səhvedirik.Çünkikasıbınisrafetməyəmalıyoxdur.
İsraf artıq deməkdir.Kasıbın azı var ki, bu azın

artığı,israfıdaolsun?Kasıbyas,yatoymərasimlə
rindəqonşuqınağınatuşgəlməsindeyə,camaatmə
nənədeyərdüşüncəsiiləuzaqbaşıborcadüşəbilər.
Borc isə israf deyil.Kasıb illər boyu formalaşmış,
bəlkə də səhv ənənəni yasda və toyda qorumaqla
özünüziyanasalanacizkəsdir.
Məncə,Azərbaycanda israfamübarizə artıq təş

kilatlanmışyasvətoybiznesinümayəndələrininif
şasındanbaşlanmalıdır.Ancaqşadlıqsaraylarınınvə
qəbiristanlıqmüdirlərinin adları hələ bizə hər şeyi
deməyəcək.Reallıqda israf rəhmətə gedən adamın
basdırılmasıüçünalınanbirqarıştorpağınqiymətin
dənbaşlayır.Buisəisrafdeyil,qaçılmazreallıqdır.
Onu da bilin ki, müsalmanıqsa, qəbirlərimiz it

məlidir. Bahalı başdaşları, təmtəraq, yasda verilən
bananvədigərbahalı ərzaqlar –bunlar dövrünvə
başqadinlərinbizətəsiridir.Ölüsünübucürbasdıran
adamogünahsızyaxınınıdaAllahdərgahınagünah
lagöndərir.
Yas mollanın, aşpazın, yasxana sahibinin cibini

doldurmaqüçündüşünülmüşbiznesmərasimideyil.
Yasqutsalvəmüqəddəsvidaanıdır.Bircanınbaşqa
birfazayaötürülməsdir.Beləmüqəddəsbirməqam
dakimyeməyivəpuludüşünəbilərki?Yaxuddü
şünməlidir?Yaxınınıitirəninsanonubaşqabirdün
yaya tapşırır.Beləbirməqamdaqazancdüşünmək
nəböyükgünahdır!
Əslində,həccziyarətiölübyenidəndirilməkde

məkdir.MənMəkkədəölüb,otorpaqlardaözxoşu
ilə dəfn olunan o xoşbəxt vəmüqəddəs insanların
burdadabahalıqəbirlərinigörəndəbizimmüsəlman
olduğumuzaşübhəedirəm.
Bizbircəmiyyətolaraqyasvə toydəbinidəyiş

məliyik.Bununçünyadövlətqanuniqadağalar tət
biqetməlidir,yadabizdinimaarifçilikzəminində
kimliyimizivənəetməliolduğumuzuanlamalıyıq.
Prosesədövlətqanunlarlamüdaxiləetsə,Avropa

institutlarından tutmuş populist siyasətçilərə qədər
birçoxları insanhaqlarınamüdaxilədəndanışacaq.
Əslindəbircəmiyyətolaraqdayasvətoydəbinidə
yişməyə hazır deyilik.Maddi və dünyəvi dəyərlər
toplumun ruhani qatında hələ də dominantlıq edir.
Mənsubolduğumuzdininqurallarınıbilmirik.Avro
panınbizə təlqinetdiyixəstərəqabətmühitinin in
ternetsəviyyəsindəsəthitəkrarçılarıyıq.
Mən “Təzəpir” məscidində şam yandıranları bu

gündəxatırlayıram.Falçıya,cadugərəinananlarıbu
gündəgörürəm.Ümumiyyətləheçkəsəvəheçnəyə
inanmayanqəddar adamların olduğunuda bilirəm.
Amma mən Azərbaycana və azərbaycanlılara, bu
günisrafdediyimizoqudurğanlığıntezlikləaradan
qalxacağınadainanıram.
Bununüçünpapağımızıqabağımızaqoyubdüşün

məyimizinzamanıdır.

Orxan
FİKRƏTOĞLU

yazıçınıntribunası

İsraf
yazıçınınetiqadı

“Gözəgörünməzliyə 
indi də rast gəlirəm”
XalqyazıçısıMövludSüleymanlı: 
“Al lah var sa, işıq ki mi, gücener ji ki mi var”



- Sa la ğaili Tan tianın ad xəs-
tə li yi var.

- Ne cə yə ni “ad xəs tə li yi”?
- İgid lik gös tə rib ad qa zan-

maq is tə yir.
- Qəh rə man ol maq fik rin də-

di?
- Özün bi lir sən, on la rın kən-

din də, de mək olar, ha mı baş-
dan xa rab dı, ara la rın da ağıl lı sı 
tək cə Da vid ki şiy di, onu da öl-
dür dü lər, qal dı bir ağıl da olan-
lar. Ço xe lilə rin Be ri adın da 
bir igid kənd çi lə ri var, bü tün 
kef məc lis lə rin də onun adı nı 
çəkir lər. İn di Tan tia da onun 
tə ki ad qa zan maq is tə yir.

- Be ri nə igid lik gös tə rib ki?
- Çox lu düş mən öl dü rüb. 

Ölən dən son ra şə ni nə şeir qoş-
du lar, mah nı oxu du lar. Mah nı 
in di də dil lər də gə zir. Bil dir Tan-
tia mah nı nı eşit di, ürə yi dur ma-
dı, ya raqla nıb-ya saq la nıb, Kis te-
ti yə ad qa zan ma ğa get di. Da ğın 
bi ri nə qal xıb, pus qu da dur du, 
kist lə ri göz lə mə yə baş la dı. Heç 
de mə, elə bir qa ya ya çı xıb mış 
ki, hər tərə fi uçu rum... Nə o tə-
rə fə ge də bi lib, nə də qa yı da bi-
lib. Gü cü tü kə nə nə cən dözüb, 
son ra da baş la yıb qış qır ma ğa: 
“Ay kist lər, kö mək elə yin, adam 
de yil si nizmi? Ölü rəm!” Kist lər 
Tantiaya kö mək elə yib lər, ev-
lə ri nə apa rıb lar, ye di rib-içirib 

yo la sa lıb lar. İn di ye nə işi-gü cü 
qur ta rıb, Qu da ma ğa ri də adam 
yı ğır. An toxi li Şa li ko al da dıb, 
de yib ki, çar dan mək tub gə lib. 
Cğu na, sən mən dən yax şı bilir-
sən bu əh va la tı, da nış gö rək ne-
cə olub.

- Bi zim də yir ma nın ya nın da 
rast laş dı lar Şa li koy la, - Cğu na 
baş la dı. - Şa li ko qol tuq ci bin-
dən mək tu bu çı xar dı, Tan tiaya 
gös tə rib: “Sə nə çar dan mək tub 
gəlib”, - de di. “Han sı çar dan?” 
- Tan tia so ruş du. – “Çar İrak li-
dən”. “Oxu ya bil mirəm axı...” 
“Mən oxu ya ram”, - de yib Şa li-
ko baş la dı: “Tan tia, Gür cüs tan 
dar dadı, eşit mi şəm ad lı-san lı, 
ürək li oğ lan san, və tə ni mi zi se-
vir sən sə, özün ki mi bir-iki yüz 
igid qu da ma ğa ri li oğ lan seç, 
kö mə yə gəl. Krt sa ni si çö lün-
də göz lə yə cə yəm. Çar İrak li”. 
Tan tia mək tu bu alıb qoy nu na 
qoy du, baş la dı adam yığ ma ğa. 

- Yax şı, çar İrak li nin sağ ol-
ma dı ğı nı o bil mir mi?

- Har dan bi lir, ağ zım da de-
yi rəm ki, də li di.

Tan tia Sa la ğo nun qum lu tə-
pə si ni enib, kənd ma ğa za sı nın 
qa ba ğı na yı ğı şan la ra pı çıl da dı:

- Mə nim əziz lə rim!
- Nə is tə yir sən? - sa tı cı so-

ruş du.
- Gür cüs ta nı se vir si niz mi?
- Se vi rik!
- On da mə nim lə get mə li si-

niz. Sa la ğo da yü zə cən adam 
yığ mı şam, bü tün kənd ge dir.

- Ha ra ge dir si niz?
- Gür cüs tan dar da dı, çar 

İrak li kö mək göz lə yir. Gə lir si-
niz?

- Mən ma ğa za nı bu ra xıb ge-
də bil mə rəm axı.

- Bəs o?
- Mən şeir ya za nam.
- Nə ba rə də?
- Gür cüs tan haq qın da, Və-

tən haq qın da.
- Hə, Gür cüs tan ba rə də ya-

zır san sa...
Tan tia su içib, o bi ri kənd lə rə 

adam yığ ma ğa get di.
Bir həf tə nin için də bü tün 

Qu da ma ğa ri ni gə zib, kənd lə-
rin ha mı sın dan bir-bir adam 

yı ğıb, ha mı sı da özü ki mi də li-
lər, ağıl lı lar dan gə lən ol ma yıb. 
Pi rim ze çəmən li yi nə top laş mış 
yüz otuz ya raq lı-ya saq lı də li 
şam yan dı rıb, Araq vi ça yı nın 
cə lə si nə dü şüb, şə hə rə yol la-
nıb lar. O vaxt dan qa yıt ma yıb-
lar.

- Baş la rı na nə gəl di ki?
- Şə hə rə ge dib çar İrak li ni 

so ru şub lar, or da da ha mı sı-
nı tu tub Su ra mi də li xa nası na 
gön də rib lər. İn di kənd lər tə-
miz bo şa lıb. Tək cə Ar sen ya-
şa yır, o da nə ya şamaq dı, ge-
cə-gün düz qa çır - Araq vi dən 
kən də, kənd dən Araq vi yə.

- Ni yə qa çır?
- Onun da bu cür xəs tə li yi 

var, gün də yüz də fə o ya na ge-
dib bə ri qa yı dır. Odey, özü də 
gə lir, is tə yir sən so ru şaq.

- So ru şaq.
- Ar sen!
- Nə is tə yir sən? - Ar sen ma-

ğa za nın qa ba ğın da kef elə yən-
lə rin ya nın da da yan dı.

- Sə nin kənd çi lə rin ha ra get-
di lər?

- Gür cüs tan dar da dı, kö mə-
yə get di lər.

- Sən ni yə get mə din?
- Apar ma dı lar, de di lər çox 

yü yü rür sən.
- Tez qa yı da caq lar?
- Yox, on lar qa yıt ma ya caq-

lar.
- Ni yə?
- And iç di lər ki, Və tən uğ-

run da ölə cə yik, ge ri qa yıt ma-
ya ca ğıq. 

- On la ra kim de di ki, Gür-
cüs tan dar da dı?

- Ça rın ça ğı rı şı dı, ça rın!
- Gö rü nür, Gür cüs ta nı sev-

mir sən, yox sa sən də ge dər-
din, - Ar sen lə mə zə lən məyə 
baş la dı lar.

- Mən yox, siz sev mir si niz 
Gür cüs ta nı! - Ar sen ca vab ver-
di. 

- Bir bu də li yə bax ey, kim 
de di ki, sev mi rik?

- Əgər sev səy di niz, be lə otu-
rub kef elə məz di niz, mə nim 
ki mi ora-bu ra qa çar dınız, - Ar-
sen üzü yu xa rı yü yür dü.

Son ra bü tün gü nü aşa ğı-yu-
xa rı qaç dı.
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Qoderzi Çoxeli

Oktyabrın 2-də istedadlı 
gürcü yazıçısı və rejissoru 
Qoderzi Çoxelinin 60 yaşı 
tamam oldu. Noyabrın 

14-də isə həmişə darıxdığı işıqlı 
dünyadan köçməsinin 7 ili tamam 
olur. 
Qoderzi Çoxelinin 
üç kiçik hekayəsini 
təqdim edirik.

Yaz həs rə tin də
Sa kit qış gü nü dü. Cğu nai ilə Be ri or ta lıq da otu-

rur lar. Göy də bir çən gə bu lud da yox du. Gü-
nəş kən di ilıq şə fəq lə ri nə bü rü yüb.

Cğu nai ilə Be ri su sur lar. Hə rə öz fik ri ni çə kir. 
Dağ la rın ba şın da qa lın qar var. 

Bir dən har dan sa bir mil çək uçub gəl di, gün də qı zın-
maq dan öt rü Cğu nainin di zinin üs tü nə qon du. Be riy lə 
Cğu nai təəc cüb lə ba xış dı lar, hər iki si göz lə ri ni mil çəyə 
zil lə yib, fi kir li nə zər lə ri ni uzun-uza dı on dan çək mə di-
lər. Mil çək tər pən mir di, uçub get mək fik ri yo xuy du. 
Cğu nainin di zi nin üs tün də ye ri ni ra hat la yıb, qanad la-
rı nı oy na dır dı - gah on la rı qal dı rır dı, elə bil uç maq fik-
ri nə dü şür dü, gah tə zə dən aşa ğı sa lır dı. Son ra xır da ca 
ad dım lar la döv rə vur ma ğa baş la dı. Qə fildən Cğu nai 
kü rək ki mi en li iri əli ni qo lay la yıb mil çə yi öl dür mək 
is tə di, am ma han sı sa qüv və onu sax la dı, nə zər lə ri ni 
Be ri yə çe vi rib, gü nah sız tövr lə so ruş du:

- Öl dü rüm?
- Heç utan mır san? - Be ri göz lə ri ni qıy dı.
- Bəs ney lə yim?
- Heç nə, qoy dur sun.
- Ni yə uçub get mir axı?
- Uçar da, ney lə yə cək?
- Əgər onu öl dür səm?..
- Elə so ru şur san, gu ya heç mil çək öl dür mə mi sən.
- Yay da öl dür mü şəm, in di qış dı axı. Bu qar da gö-

rən har dan pey da olub?
- Bil mi rəm.
- Öm rün də ilin bu vax tın da mil çək gör mü sən?
- Qış da gör mə mi şəm.
- İn di heç ol ma sa gün qız dı rır, bəs ge cə lər ney-

lə yir?
- Gö rü nür, qon şu lar dan uçub gə lib. Ax şam elə 

ora da qa yı da caq.
- Bə yəm mil çək qış da yat mır?
- He sab la yat ma lı dı.
- Bəs ona no lub be lə?
- Tap gö rüm, qəl bin də nə baş ve rir. Bəl kə han sı sa 

dər di var, ona gö rə ya ta bilmir? Bəl kə də vu ru lub?
- Bəs…
- Nə “bəs”?
- Mil çə yin də sev gi si ola bi lər?
- Çu çu nia Ço bo lauri se və bi lir sə, mil çək ni yə sev-

mə sin?
- O da düz dü, Be ri.
- Bəl kə... - Be ri sö zü nün ar dı nı de mə di.
- Nə “bəl kə”?
- Bəl kə... - Be ri nə zər lə ri ni ət raf da gəz dir di, son ra 

gö zü nü gü nə şə dik di.
- De gö rüm! - Cğu nai əl çək mə di, am ma qə fil dən 

pey da olan ar va dı Be ri yə sözü nü ta mam la ma ğa 
im kan ver mə di.

- Bu ra bax! - qa dın əlin də to yuq ki şi lə rin qa ba-
ğın da çö məl di.

- Nə is tə yir sən?
- Bu to yu ğun qırt la ğı na nə sə ili şib qa lıb, heç zad 

uda bil mir.
- Mən ney lə yim?
- Heç ol ma sa, bax gör bo ğa zın da kı nə di!
- Mən sən dən öt rü nə yəm, to yuq hə ki mi yəm?
- Dur to yu ğun qırt la ğı nı yox la, bəl kə bir şey olub.
- Nə di, əlim də rent gen var ki, yox la yım!
- Bo ğa zı na nə sə ya pı şıb, gəl de yi rəm sə nə... - 

Cğu nainin ar va dı bir şey ba şa düş mə di.
Cğu nai qı mıl dan ma dan otu rur, qor xur mil çək 

uçub ge də, əlin də to yuq tu tan arva dı nı da ya nı na 
ça ğır maq is tə mir, bi lir ki, mil çə yi dər bə dər elə yə-
cək.

- He sab elə gə lib bax dım, heç nə tap ma dım, - 
Cğu nai ar va dın dan can qur tarmaq is tə yir.

- Gö rüm sə ni ye rə gi rə sən, abır sız! Sən dən ada-
ma xe yir gəl məz... - qa dın in cimiş çı xıb ge dir.

Cğu nai ar va dı nı çə pə ki ba xış lar la yo la sal dı, 
elə bil de mək is tə yir di: “Bu mil çək ol ma say dı, ca-
maatın ya nın da dil uzat ma ğı sə nə gös tə rər dim”. 
Son ra nə zər lə ri ni mil çə yə çe vir di, am ma mil çək 
yox idi.

- Uçub get di! - Be ri onun ba xış la rı nı tut du.
- Sən nə sə de mək is tə yir din, Be ri?
- Nə vaxt?
- Bu to yuq mə sə lə sin dən qa baq!
- Heç nə de mək is tə mir dim... - Be ri dil lən di.
Son ra su sub, tə zə dən ət ra fa bax ma ğa baş la dı lar. 

Ya zı ne cə sə bir siz lik lə göz lədik lə ri üz lə rin dən oxu-
nur du.

Bu sə bir siz li yi Al lah bi lir har dan pey da ol muş 
mil çək oyat mış dı, hər iki si öz lüyün də Be ri nin ya-
rım çıq de di yi söz lə ri tək rar la yır dı:

- Al lah bi lir, bəl kə də bu qar tez əri yə cək, yaz er-
kən gə lə cək.

NərimanƏBDÜLRƏHMANLIçevirib

Qəribəəhvalat
Bir dəfə Qiqilai yatağından qalxanda ruhu kölgə kimi bədə

nindən ayrıldı. Ruh bədəni
qucağınagötürüb,həyətəapardı.Sağasola
boylandı.Kəndyenicəoyanırdı,camaatişə
getməyəhazırlaşırdı.

- Ey, bu ra gə lin, - köl gə adam la rı ça ğır dı.
Qon şu lar Qi qi lainin hə yə ti nə tö kü lüş dü lər, 

onun ru hu nu ay rı, bə də ni ni ay rı görüb qor-
xu dan tit rə di lər.

- Gö rür sü nüz, bax bu mə nim bə də nim-
di, in di onu evə apa rıb di va ra söy kə yəcəm, 
özüm sə o dün ya ya çı xıb ge də cəm. Xə bər-
dar lıq elə yi rəm, ne çə ki or da yam, kim sə 
bə də ni mə to xun ma sın, onu tor pa ğa bas-
dır ma sın, yox sa mə nə ca vab vermə li olar-
sı nız!

Ruh bə də ni qol tu ğu na vu rub evə apar dı, 
di va ra söy kə yib göz dən it di.

Hə min gün Du mas xo da iyir mi nə fər də li 
ol du.

Bir il dən son ra ruh qa yıt dı. Elə hə min köl gə 
gör kə miy lə kən din için dən keç di.

Evə gir di, qurd bas mış bə də ni ni gü nə çı-
xar dı, kü lə yə ver di ki, to zu nu si lib apar sın, 
tə zə dən onun içi nə gir di.

Hə min gün kən din tən ya rı sı da ağ lı nı itir-
di. Qi qi laini çar mı xa çə kib, kən din ara sıy la 
gəz dir mə yə baş la dı lar...

Də li lər Qi qi laiyə əzab ve rir, xən cər lə de şir, 
tə ləb elə yir lər ki, o dün ya da gördük ləri ni da-
nış sın. Am ma Qi qi lai su sur. Onun cis min də 
ru hu nun o dün ya dan gə tir di yi ilan ya şa yır. 
Qi qi laini dö yüb xən cər lə bə də ni ni de şən də 
ilan onun yara la rı nı ya la yıb sa ğal dır. Be lə cə, 
nə qə dər ki ilan sağ dı, Qi qi laini heç kəs öl dü-
rə bil mir. 

Tək cə Qi qi lainin özü adam ara sın da ol-
maq dan öt rü da rı xıb ila nın quy ru ğu nu kə sə 
bi lər, ilan gü cü nü iti rər – on da Qi qi lai tə zə-
dən o dün ya ya qa yı dar. Am ma Qi qi lai nə sə 
ora qa yıt maq is tə mir.

Be lə cə ya şa yır lar. Qi qi laiyə çar mıx da əzab 
ve rir lər, on dan o dün ya nın haqq-hesa bı nı is-
tə yir lər. O da su sur.

Qi qi lai su sur, ila nın quy ru ğu nu kəs mir.

Altmışvəyeddi

Çarınçağırışı



Tərcümə olunan şeir
üçqat mürəkkəb
həyat yaşayır.
Doğma dildə

dolğun olan şeir sətri
tərcümədəsankiölür.
Əvvəlki dolğunluq
dan, ahəngdarlıqdan
məhrum misralar lal
vəcansızgörünür.Bu
da şeirin taleyində ən
təhlükəli,ənxatalımə
qamdır.Tərcüməçişeirə
necə yanaşmalıdır? O,
şeiriyenidəndirçəldə,ya
zılanatəzənəfəsverib,onu
əvvəlkizənginvəahəngdar
həyatınaqaytarabiləcək,yox
saeləcəcansızqoyubqırağaçə
kiləcək?
Həmişəmənə elə gəlib ki, sətri

tərcümənəsəçılpaq,köməksizbir
varlıqdır. O, doğulardoğulmaz
valideyn himayəsindən məhrum
qalankörpəyəoxşayır.İndihəmin
uşağı övladlığa götürmək, nazını
çəkmək, qayğı göstərmək, həyat
vermək, ya da körpəni yad dildə
miskin yetim gününə salmaq tər
cüməçidənasılıdır.

Yad sev gi nin sür gü nün də qo ca lıb, 
Ah, nə qə dər şeir lə ri çe vir dim. 
Onagörədədüşünürəmki,tər

cümə  iki şairin birbirinə böyük
inamıdır, həmin inamla onlardan
biri digərini özünün ən məhrəm
sirrinəşərikedir.Şairlərinikisidə
oqədər incə,zərif,üstəlik,bəsirət
və fantaziya sahibi olmalıdır ki,
antropoloq kəllə cizgilərinə görə
gözəl qədim simanı bərpa elədiyi
kimi, şeirin həqiqi məzmunu da
sətritərcümənincizgiləriəsasında
bərpaolunsun.
Yəqinki,tərcüməninmənasıan

caq budur – tərcümə edilmiş şeir
öz ilkinliyinə sadiq qalmalı, çev
rildiyi dildə isə poeziya aləminin
tamhüquqlu nümayəndəsi olmalı,
özgədiləbayramkimigəlməlidir.
Bütünbunlaraydındır,mübahi

sə isəyalnızdəqiqliyin indiyəqə
dərmüəyyənolunmamışhüdudla
rıətrafındayaranır.
İstərdimgürcü şairlərindən elə

diyim tərcümələrdən misal gəti
rim.Onagörəyoxki,həmintərcü
mələrinümunəsayıram,onagörə
ki,istənilənbaşqa,bəlkədəqatqat
uğurlu tərcümələrlə müqayisədə
həminişlərədahaçoxbələdəm.
Boynuma alım ki, mən şeirin

xarici əlamətlərinə  ölçüyə, qafi
yələnməyəriayətetməyəheçvaxt
can atmamışam.Buhəqiqətə söy
kənmişəm ki, səslənmə qanunu
hər dildə bir cürdür.Mənə etibar
edilmiş şeirlərə sevgiylə yanaş
maqda bir şey arzulamışam – o
şeirlərmüasirrusoxucusununru
hunayaxınolsun,çağdaşrusşeiri
nəçevrilsin.
AnnaKalandadzeninincə,dola

şıq,həyəcanlıüslubunu, ifadələri
nin gözəl qəribəliklərini qoruma
ğa çalışdıqca teztezdaha sərbəst,
yüngül ölçülərə meyillənirdim.
Mən orijinala misramisra əsasla
nırdım, çünki onun bütövlüyünü
pozmağahaqqımyoxidi:“Ah,bi
zi sonsuz xəyallara qərq edən bir
qüvvə var...”, yaxud, “Yasəmən,
uçubsəningöybudaqlarınaqona
ram...”Sonrabütövlükdəşeirihə
minmisralarauyğunlaşdırırdım.
Bundanbaşqa,həmin ləngritm

lərlə şairənin dalğınlığını, qəlbin
dəki pərişanlığı, ruhunun sonsuz
çırpıntılarını çatdırmaq istəyirdim.
Əksinə, kəskin duyğuların, vətən
pərvərlik,sevgihissləriningərginli
yinidahaqısa,təsirlimisralarla,ay
dınqafiyələrləverməyəçalışırdım.
Kalandadzenin ardınca bütün

coğrafiadlarıdəqiqtəkrarlayırdım
– bu da onun poetik xarakterinin
bir cəhətidir, Gürcüstana könül
dənbağlılığıdır.

Şeirin üzərində işlədikcə yalnız
başqa dilə tərcümədə qaçılmaz
olan itkilərin yerini doldurmaq
üçünbəzənözüməbirazdaartıq
azadlıqverirdim.
Gürcü oxucusuna sirr deyil ki,

Simona Çikovaninin “Svanetiyaya
gedən yolda” adlı gözəl şeirinin
tərcüməsində orijinalda rast gə
linməyən sətirlər var: “İndi özüm
də fikirləşirəm, mənim kimi sər
gərdanvəməzəliadamnecəoldu,
keçə bildi o yolu...”
Ancaq seçdiyim
“sərgərdan” və
“məzəliadam”

təyinləri ilə rus oxucusunu aldat
dığımı düşünmürəm. Mən rus
oxucusunaşairindaxilənnəqədər
qəribə, şıltaq olduğunu bir daha
çatdırmaqistəyirəm.
Onun “Doqquz palıd” şeirini

birqədərqısaltdımki, əsər sehirli
doqquzrəqəminəsitayişetməyən,
divlərinvərdişihaqqındaməluma
tıolmayanrusoxucusunun təsəv
vürünəuyğungəlsin.
Oxucu şeirin əfsanəvi obrazla

rına çox da ciddi yanaşmasın de
yəsondaşairəməlumsehirliŞərq
nağıllarına işarə vuran sətirlər
əlavəetdim:“İşıqladoluomö

cüzələrəömrümboyubaxmaqdan
yorulmadım”.
Düşünürəm ki, bəzən nəinki

dil müxtəlifiyi, həm də müxtəlif
xalqlara xas fərqli poetik psixolo
giyalar,fərqlitəsəvvürlərüzündən
tərcüməçininbuvəyabaşqatəfər
rüatın üstündən keçmək ixtiyarı
var.
Çikovaninin“Fikrimibuludlara

çatdır”şeirindəbeləbirmisravar:
“Sənözgözəlliyinləqəlbiminkisə
sinidoldurursan...”Mənəçoxəziz
olan şairə tam inanmaqla yanaşı
qətiyyənşübhəetmədimki,gürcü
dilində bu obraz poetik və qanu

nauyğun çıxsa da, rus dilinə sətri
tərcümədəçoxkobud,deməkolar,
bayağısəslənir.Odurki,onuixtisa
rasaldım,çünkiqadınıngözəlliyi,
şairin duyğuları bunsuz da ifadə
olunmuşdu.
Beləliklə, müəllifi tərcüməçi tə

rəfdənikitəhlükəgözləyir:hədsiz
şişirtmə və həddən artıq kiçiltmə.
Mənəeləgəlir,poeziyanaminəhər
ikisi müəyyən qədər yolverilən
dir. Çətin ki, bunun hansı ölçüdə
olmalı olduğunu dəqiq təyin edə
cəkriyazihesablamaaparılabilsin.
Fikrimcə,hansıhaldanecəetməyi
yalnız şairin özü müəyyənləşdirə
bilər.
Mənim inandığım bir həqiqət

var: tərcüməçi yalnız müəllifin
azadlığına zərbə vurana qədər
sərbəst ola bilər. Tərcümə zamanı
bütövlükdə şairin daxili dünyası,
onundüşüncə tərzivəpoetikma
terialınmühüməhəmiyyətlidetal
larıəsasəntoxunulmazqalmalıdır.
Məsələn, Çikovaninin “Sonra da
şal ocağın yanından asılmışdı...”,
“Dizlərimi yeriməklə möhkəmlət
dim...”,“İkiçayarasındaqıvrılan
da səni görmək istədim birdən...”
misralarını dəyişmək həm günah
olardı, həm də elə şeylər var ki,
onlarıəvəzləməklazımdeyil.Mis
ralardapoetikfikirdə,rusdilində
səslənmədəoqədərmükəmməldir
ki, onları dəyişməyə ehtiyac yox
dur. Bu, o hallardandır ki, gürcü

dilinin qrammatikası rus dilində
olanmətnizənginləşdirir.
Ümidedirəmki,“Xırmandama

rallar” şeiri rus dilində pasport
alıb,ancaqhərhaldabu,təpədən
dirnağa gürcü şeiridir. Özü də
təkcə gürcü coğrafiyasını əks et
dirdiyinəgörəyox,həmdəeləilk
baxışdan qəribə görünən obrazlı
deyim tərzinə görə: “Birdən turac
quşukimigəlinçıxdıartırmaya...”
Tərcüməçimilliözünəməxsuslu

ğunbukimitəzahürlərinəyəqinki,
çoxehtiyatlayanaşmalıdır.

1979
NarıngülƏliyevaçevirib

GəncLeopardielmiəsərlərininbirində
Zəburun zəif tərcüməsinin əsas qü
surlarını sadalayanda həmin tərcü
məyəaidolmayanbirkeyfiyyətihər

şeydənəvvəlvurğulayırdı:“Oxucunuorijinal
qədərtərpətməklazımdır”.
Mənimüçünbu,tərcüməsənətininəlif ası

dır.İşimieləburuhdadagörməyəçalışıram.
Metodun nisbiliyi: orijinalı yüzdəyüz də

qiq yaratmaqla onu poetik baxımdan dəqiq
canlandırmaq arasındakı əbədi ziddiyyətin
məngənəsinədüşübonlarınhərikisinəbirdən
(ki,məsələninənoptimalhəlliolardı)nailola
bilməyəndətərəddüdsüzikinciniseçirəm.Dü

şünürəmki,gözəl,ancaq“qeyridəqiq”
tərcümə eybəcər,  amma “dəqiq”
tərcümədənyaxşıdır.

Dəqiqliyin ən birinci şər
ti gözəl tərcümədir. Oriji
nalda poeziya olan tər
cümədən sonra da
poeziya olaraq

qalmalıdır.Əl
bətə, me

xaniki

tərcümədəbu,mümkündeyil, çünki belə çe
virmədəsözlərinyalnızməntiqianlamıverilir,
halbukionlarınsəslənməsivəritmipoetiksö
zünheçdəazönəmliatributlarıdeyil.

Bəzənnəinkitərcümənin,hətatərcümə
çinindəyaradıcıtaleyibircəsözdənasılı
olabilər.

L.V.Ginz burq
Mən niyə tərcümə edirəm? İstəyirəm ki,

oxucu çevirdiyim şairləri daha yaxşı tanısın.
Üstəlik,tərcüməözümədəçoxşeyverir.
Tərcüməninproblemləriorijinalyaradıcılığın

problemlərinəçoxyaxındır.Hərikisibuvəya
başqa şəkildə məzmun üçün forma axtarışla
rınagətirib çıxarır, çünkiməzmunonauyğun
formatapılmayanaqədərmövcudolabilməz.
Tərcüməolunanəsərinməzmunuartıqbaş

qadildəifadəolunub,onuçevirənşairtərcü
məçi isəəsərəyeninəfəsverməli,hərşeydən
əvvəl əsəri onun mahiyyətində olan, ancaq
hərdənüzəçıxan,hərdəndəçıxmayanforma
lar vasitəsilədərk etməlidir. Fərq ondadır ki,
tərcümə zamanı bu problemlər poetik axının
mənsəbindəhəllolunur.
Mən hansı şairləri çevirirəm? Açığı, həmişə

poetik ənginlik hiss etmişəmvə heç vaxt işimi
xüsusiqəlibəsalmamışam.Möhkəmriayətelə
diyimtəkqayda–müəllifinistəyiolmadanşerini
çevirməməkdir(söhbətmənim,yaxudşeirmüəl
lifininyox,şeirlərinözününarzusundangedir).
Bir sıramüasirmüəllifinəsərlərini tərcümə

edirəm, ancaq aradabir şövqlə klassik şair
lərədəüz tuturam.Böyük sələfərəmüraciət
bütün daxili potensialımı hərəkətə gətirir və
mənə dəyərli təcrübə qazandırır. Bilirəm ki,
artıqməğlubiyyətəuğramışam,ancaqyenədə
özümdəgüctapıbböyükfədakarlıqvəcəsarət
ləhəminaddımıatıram;bu,mənimənəngüc
ləndiribqətiyyətliadamaçevirir.

1982
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Tərcümə olunan şeir...
Bel la Ax ma du li na

   “Tərcümə etməyimi istəməyən  
       şeirləri çevirməmək...”

Marqerita Qvidaççi (Italiya)



Fotoqrafiya yunan dilində-
ki “işıq” və “yazmaq”, 
“çəkmək” sözlərindən 
yaranıb. Geniş anlamda 

“anın şəklini çəkmək” demək-
dir... Yox, bir dəqiqə, yazını belə 
uzaqdan başlasaq, anın şəklini 
çəkə bilməyəcəyik. Biz axı Azər-
baycan Fotoqraflar Birliyinin 
sədri Mirnaib Həsənoğlu ilə 
birgə anın şəklini çəkmək istə
yirik – Azərbaycan fotoqrafiya 
tarixinin 1860cı ildən başlayıb, 
2014cü ilə qədər davam edən “bir 
anı”nın. Siz bircə an gözünüzü 
qırpmayın... və oxuyun.

Azərbaycanda ilk foto
Azərbaycanda foto sənətinin in

kişafına əsasən neft amili təkan verib. 
Neft ölkəmizə böyük insan və sənət 
axınının başlanmasına səbəb olub. 
Azərbaycan fotoqrafiyasının tarixini 
araşdıran mərhum yazıçı Sara Nəziro
vanın yazdığına görə, Azərbaycanda 
ilk foto 1861ci ildə çəkilib. Bu, Rusiya 
ekspedisiyasının tərkibində gəlmiş 
kapitanleytenant A.F.Ulskinin çək
diyi “Bakı buxtası”dır. Onun şəkilləri 
içərisində “Fatmayı kəndi”, “Qız qa
lası”, “Şirvanşahlar sarayının məscidi”, 
“Qala divarları” yer alır. Həmin şəkillər 
Tbilisi arxivində saxlanır. Surətlərini 
sovet dövründə Azərbaycan KinoFo
to Sənədləri Arxivinin müdiri işləmiş 
Nina Fişeva alıb gətirib. 

Rus fotoqraf və etnoqrafı Dmitri 
İvanoviç Yermakovun da Bakı ilə 
bağlı 50dən artıq fotosu olub. Amma 
Azərbaycanda fotoqraf sənətinin in
kişafından danışanda ilk olaraq 1884
cü ildə Ukraynadan Bakıya gəlmiş 
fransız mənşəli Aleksandr Mişonun 
adını çəkmək lazımdır. O, Azərbay
canda fotoqrafiyanı incəsənətin bir 
növü kimi tanıtmaq üçün böyük işlər 
görüb. 1890cı ildə “Realnaya şko
la”nın direktoru ilə “Bakı fotoqraflar 
dərnəyi”ni təşkil etmək üçün nizam
namə yazıb, Peterburq Daxili İşlər Na
zirliyinə göndəriblər. 4 il gözləyəndən 
sonra dərnək rəsmən fəaliyyətə 
başlayıb. İlk dövrlər dərnəyə “Real
naya şkola”nın direktoru rəhbərlik 
edib. Dərnək üzvləri ayda 10 manat 
üzv lük haqqı verirmişlər. Bu, o zaman 
üçün kiçik məbləğ deyildi. Mişon özü 
isə təşkilatın katibliyində çalışıb. 

Yenə də erməni 
barmağı...

Mişon 1900cü ildə Cənubi Qafqaz
da “Kavkaz i Srednyaya Aziya” adlı 
fotojurnal buraxıb. Bu dərgi 1908ci 
ilədək mütəmadi olmasa da dərc 
olunub. Jurnala material toplamaq 
üçün Mişon Cənubi Qafqazı və Orta 
Asiyanın müxtəlif yerlərini gəzib. 

1905ci il inqilabından sonra Bakıda 
böyük gərginliklər yaşanıb. Bu dövrdə 
Mişonun studiyası iki dəfə yarılıb. 
Er məni Rustamyanla məhkəmə çə
kiş mələrindən bezən Mişon nəhayət 
1908ci ildə Azərbaycanı tərk eləyib. 
Bəs Rustamyanı narahat edən nəymiş? 

Əlbəttə, ortada maddi maraq 
da olub. Mirnaib Həsənoğlu de
yir: “Əlimizdəki sənədlərdə belə bir 
qeydə rast gəlmişdim ki, il ərzində 
Mişon fotoqraflıqdan 1800 rubl qa
zanırdısa, Rustamyan 3000 rubl qa

zanc götürürdü”. Amma yox, 
məncə, əsl səbəb ikincidir: Mişon 
fotoqrafiya sənətini təbliğ edib 
yayırdı. Bu isə ildə 3000 rubl qa
zanan acgöz erməninin qazancının 
azalmasına gətirib çıxara bilərdi, 
çünki Mişonun Bakıya gəlişindən 
sonra “Əksxana” adlanan fotoatel
yelər yaranmaqda idi.

Üstəlik, Mişon Azərbaycana kino 
da gətirmişdi. Azərbaycanın kino ta
rixi məhz Mişonla başlanır. O, gətirdiyi 
kamera ilə burada 10dək qısametrajlı 
film çəkib. Bu filmlər o vaxtkı Azərbay
can və Bakı haqqında təsəvvür yarat
maq üçün əvəzsiz materiallardır. 

On doqquzuncu əsrin sonlarında 
Polşadan Azərbaycana 
yönələn sel kimi axın 
özüylə biznesmen
lərdən tutmuş 
m e m a r l a r a 
qədər xeyli 
i m k a n l ı 

və qabaqcıl adam da gətirdi. Onların 
içində bir neçə erməni fotoqrafın da 
Bakıya gəldiyi məlumdur.  

Mirnaib Həsənoğlu: “O vaxtlar 
qayda beləymiş ki, fotoqraflar öz 
işlərini Parisə göndərir, medallar 
qazanırmışlar. Sonra da o medal
ları çəkdikləri fotonun arxasında 
pasportlarda göstərirmişlər. Bu, bir 
keyfiyyət göstəricisi olurmuş”. 

Rəsulzadənin şəklini 
kim çəkib?

Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
memuarlarında yazır ki, Stalinlə 
həbsxanada yatanda bir azərbaycan
lı fotoqraf onların şəkillərini lentə 
alıb. Onun kimliyi bəlli deyil.

İlk azərbaycanlı fotoqraf adı in
qilabdan sonrakı dövrdə ortaya çı
xıb: məşhur Hacınskilər nəslinin nü
mayəndəsi Əzizbala Hacıyev. İnqilaba 
qədər o, milyonçu İsa bəy Hacınski
nin Bayıl zonası üzrə əmlakının işlər 
müdiri olub. İnqilabdan sonra fotoqraf 
Zelinski ilə dost ol duğuna görə emalat
xana açıb, şəkil çəkməklə məşğul olub. 
Azərbaycanlı fotoqraflardan Mircavad 
Axundov da onunla bir vaxtda çalışıb. 

Mircavad Axundov Moskvada təhsil 
alıb, bir müddət Uralda yaşayıb, sonra 
gəlib Azərbaycana. Uzun müddət Ni
zami Muzeyinin fotoqrafı olub. Repres
siya dövründə sürgünə göndərilib. 

Sürgündən qayıdandan sonra 
fotoqrafiya ilə məşğul olmasına 
rəsmən qadağa qoyulub. M. Axun
dov 94 yaşında dünyasını dəyişib. 

1923cü ildə Kino, Foto İşçiləri Həm
karlar İttifaqı yaradılıb. Ondan son
ra kolxozlaşma, sənayeləşmə dövrü 
başlanıb. Fotoqrafiya sənəti də təbii 

olaraq bu yöndə inkişaf edib. 
Mirnaib Həsənoğlu ömrünü 

foto sənətinə həsr etmiş həm
karlarının heç birini unut mur. 
Hamısını birbir sadalayıb, ruh
larını şad eləyir: 

“1920ci ildə AzərTAc döv lət 
agentliyi yarananda onun tərki
bində “Azsoyuz foto” təsis olu
nub. Orada İldırım Cəfərov, bir 
də Fikri adlı fotoqraflar işləyiblər.

Müharibədən əvvəl kinostudiya
da çalışan fotoqraf Mirfazil Mir möv
sü mov cəbhəyə gedib qayıtmayıb. 
Əli mizdə onun özünün çəkdiyi por
treti də var. 

Müharibədən sonra Almaniyadan 
qənimət kimi gətirilən yeni aparat
lar fotoqrafiyanın inkişafına təkan 
verib. O dövrdə bu gün də sıramız
da olan fotoqraf Kamal Babayevin 
adı daha qabarıq ortaya çıxdı”. 

Mirnaib Həsənoğlu deyir ki, Ka
mal Babayev Azərbaycan dilində bir 
neçə tədris kitabı yazıb, ar xivində 
Azərbaycanın korifey sənətkar
larının nadir fotoları var. 50 ilə 
yaxın Dövlət İncəsənət Muzeyinin 
fotoqrafı olub. Böyük arxivi var. 
“Fotoqraf Faiq Rəcəbli 60 il Azər
baycan idmanını çəkib. İki il öncə 86 
yaşında dünyasını dəyişdi. Onun da 
arxivinin itibbatmaq təhlükəsi var. 

Ötən əsrin 6070ci illərində Yaşar 
Xəlilov, Rafiq Tağıyev, Əhməd Qa
ragözov kimi fotoqraflar yetişdi. 
Həmin illərdə “Xəzər” foto studi
yası yaradılmışdı. Əlbəttə, o dövrün 
fotoqrafları “əməkdar pambıqçı”, 
“əməkdar maldar” şəkilləri də 
çəkirdilər. Daha çox Cahandar İba
dovun bu tipli fotoları əlimizdədir”. 

Sovet dövləti dağılandan son
ra fotoqrafiyanın təbliğində də bir 
boşluq yaranır. Az sonra, yəni 1993
cü ildə tanınmış kino operatoru 

Rafiq Qəmbərov fotoqrafları bir yerə 
toplaya bilir. Bunun nəticəsi olaraq 
1995ci ildə Nant müsabiqəsində 
ilk dəfə Azərbaycan fotoqrafiyasına 
həsr olunmuş sərgi keçirilir. Burada 
Azərbaycan fotoqraflarının çəkdiyi 
100dən artıq foto nümayiş etdirilir. 

Və problem...
“Bizim Arxiv İdarəsində bədii fo

toqrafiyaya aid nümunələr saxlan
mır. Orda yalnız sənədli fotoqrafiya 
arxivi qorunur. Bədii foto arxivinin 
müəyyən bir hissəsi “Xəzər” studi
yasında olub. O da bağlanandan son
ra müəyyən bir hissənin xronologi
yasını Sənan Ələsgərov saxlayır. 

Fotoqraflar dünyasını dəyişir, amma 
arxivləri heç yerdə saxlanmır, məhv 
olub gedir. Çox vaxt ailələri də onların 
arxivini qorumağa maraq göstərmir. 
Bu səbəbdən “Foto Evi” yaratmaq 
üçün lazımi yerlərə müraciət eləmişik. 

1617 bəndlik nizamnamədə gö rə
cə  yimiz işləri yazmışıq. Qarabağ mü
ha ribəsinin, 20 Yanvar faciəsinin foto 
arxivini toplamışıq.

Bizi narahat edən başqa bir məsələ 
Azər baycanda fotoqrafiya təhsili verən 
mü əssisənin, tədris vəsaitinin olmama
sıdır. Bu ilin mart ayında Mədəniyyət 
və Turizm Nazirliyi ilə memorandum 
imzalamışıq. Ümid edirik, o sənəd bi
zə bəzi vacib problemlərin həllində 
yar dımçı olacaq”. 

Qızılgül ABDİNOVA
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Və bu tarixi qorumaq istəyən baş fotoqraf

Azərbaycan 
fotoqrafiyasının tarixi



 � Bir par ça sı nı si zə 
təq dim et di yi miz ya zı çox 
gü man ki, Cə mil müəl li
min son ya zı sı dır. Təx mi
nən bir il qa baq dos tu, 
ya şı dı ya zı çı Əl fi Qa sı mov 
ba rə də ya zıb. 

Xəstəlik ona heç yaraş
mırdı. Xəstəxanaya
düşəndə artıq yəqin
eləmişdiki,onuaman

sızbəlayaxalayıb.Ozamanürək
tutmasındanhələmhələmyaxa
qurtarmaq mümkün olmurdu.
Dostumuzu yoluxmağa gedən
dəsözübiryerəqoyduqki,sar
sıldığımızıondangizlədək...
Səninkimolduğunucavan

lara çatdırmaq üçün əvvəlcə
songörüşümüzüxatırlayıram.
Hə,palatanınqapısınıaçan

daçöhrəmizdəşənədayarat
dıq. Ürək xəstəsinə qadağan
edilən iti hərəkətinlə, heç bir
xəstəliyim yoxdur iddiasıyla
yataqdan qalxdın, həmişəki
mehribanlıqlagörüşdün.
Sonrada...Sonrasıisəsehir,

sirrixuda təsiri oyatdı bizdə.
Ulu Tanrı sənin şənyaşar hə
yatınadayaqüçünverdiyixa
nımına buyurdun: “Qaraqız,
zəhmət çək şöbədən analizlə
rincavabınıgətir.Qoygörsün
lərki,heçnəyimyoxdur,elə
cə dostlarla teztez görüşmək
üçünburagəlmişəm”,–dedin
və ürək xəstəsi üçün həkim
tövsiyələrinin əksinə olaraq
yatağındançevikqalxdın,do
labçadanqəzetəbükülmüşbir
badamlışüşəsiçıxardın,gülə

gülədedin: “Eşitdimgələcək
siniz, bacınızdan xəlvət təda
rük gördüm – tünd Qarabağ
badamlısıdır.Eləfərzedəkki,
bupalatadaİsabulağıdır,vu
rungetsin,xoşgəlmisiniz!..”

***
Biz yaşıd idik – hər ikimiz

1927ci ildə dünyaya gəlmiş
dikvəhəyatımüçünqənimət
hesab etdiyim dostluğumu
zunxəmiriQarabağsevgisiilə
yoğrulmuşdu.
Mənəviəkizliyimizisəbun

dansonrayarandı.
Mətbuat və ədəbiyyat

aləmində müəyyən çətin
liklərlə rastlaşanda ya o
mənə ağsaqqallıq edərdi,
ya mən ona. Jurnalistikada
oxşar tale yaşayırdıq. Ey
ni ildə Əlfinin də, mənim
də ilk publisistik kitabımız
nəşrolunmuşduvəistedad
lı ədəbiyyatşünas Ağasəf
Axundov “Əriməzin ətək
lərində”və“İlkaddım”ad
lı kitabçalarımız haqqında
məqalədəyazmışdı...

Qəribə idi ki,
eyni vaxtda Əlfi
“Ədəbiyyat və in
cəsənət” qəzetin
də,mənisə“Azər
baycan gəncləri”
qəzetində məsul
katib olduq. Qə

zetlərin çap

günləri gecə saatlarında vaxt
tapıbsöhbətləşərdikəqidəbir
liyimizhəminogecələrdənqi
dalanmışdı. Həmin qəzetlərin
səhifələrindəki“Yaxşıyol”rub
rikasındagəncqələmsahibləri
nəxeyirduaverməkdəhəmin
gecələrdəqarşılıqlıfikirmüba
diləsinin məhsulu idi. Həmin
gənclərdən neçəsi sonradan
Azərbaycanın tanınmış yazıçı
sı,şairikimişöhrəttapdı...
Əlfinin ədəbi irsi təzadlarla

dolu cəmiyyətdə işıqlı yol ax
tarangənclərəparlaqnümunə
idi.Beləbirümumiqənaətvar
dı ki, onun “Adilənin taleyi”
romanı bütün cavanlar üçün
bir mənəviyyat məcəlləsi, əx
laq kodeksidir. O zamanlar –
1959cuildəmən“Azərbaycan
gəncləri” qəzetinə yenicə baş
redaktor təyin olunmuşdum
və əməkdaşlarımıza öz məra
mımı bildirəndə belə demiş
dim: “Adilənin taleyi”ni oxu
yun,jurnalistdavranışıbarədə
mənim deyə biləcəklərimdən
dəartığıordayazılıb”.
Ədəbiyyatın da düzgün

axarı üçün Əlfi məsuliyyə
ti,Əlfi xeyirxahlığı əndoğru,
ən danılmaz yoldur. Şəxsən
özümləbağlıbirhadisənida
nışmalıolacam.
Çox sevdiyim qəzet və te

leviziya həyatından uzaqlaş
mışdım, “Azərbaycanfilm”
kinostudiyasına direktor yol
lamışdılarməni.Düzdür,bədii
yaradıcılığıma ara verməmiş
dim, “Mənim analı dünyam”
romanlar silsiləsini nəşriyyat
lar çap edirdi.Ancaq özümü
ədəbi mühitdən kənarlaşmış
hissedirdim.

BirgünƏlfimənəzəngvurdu.
Fikirləşirdimki,yəqinməniqına
yacaq, çünkikinostudiyadamə
zuniyyət rejimimi dəyişmişdim,
istirahətəqışaylarında–filmləri
təhvilverəndənsonragedirdim.
ƏnənəviŞuşasəfərlərimiztəxirə
düşmüşdü, yazıçıların Şüvəlan
dakıistirahətevindəkimütəmadi
görüşlərimizdədavametmirdi,
ədəbiyyatla bağlı tədbirlərə də

gedəbilmirdim.
Ancaq gözləntimə
rəğmən, söhbət ta
mam başqa istiqa
mətdə oldu. Ciddi
şəkildə dedi ki,
bir kağız götür,
“Azərnəşr”ə si
fariş yaz. Bö
yük Vətən
m ü h a 
r i b ə 

sində qələbənin 40 illiyi ilə
əlaqədarsilsiləkitablarburax
maq nəzərdə tutulub. Cəbhə
həyatındankifayətqədərəsər
lərvar,amma“arxacəbhənin”
fəaliyyətindən heç nə yoxdur.
Sən yazmalısan,  “Qayaların
gözyaşı”povestininruhunda.
Əlyazman ikiüç aya əlimizdə
olmalıdır...
Mənim“Lal haraylar” kita

bımƏlfininbuxeyirxahlığıyla
hasiləgəldi...

***   
Neçə gündür, əzizim Əl

fi, özümü toxdadıb xatirələrini
yazmaq istəyirəm, bacarmıram.
Eləkixəstəhalvəziyyətindəson
vida görüşümüz yadıma düş
dü, ürəkləndim. Bu məqamda
da sənin şənyaşar həyat tərzin
düşüncələrimə hakim kəsilmiş
di.Sənbütünmümkünvəqey
rimümkün anlarda bizlərə şən
yaşamaq fəzilətini təlqin etmi
sən,torpağa,insanlarasəxavətlə
məhəbbət mübarəkliyi bəxş et
misən.Sənbənzərsizinsanidin,
sağlığındabəlkədəqiymətdarlıq
etməyəehtiyacgörməmişik.İndi
isə qətiyyətlə deyirəm: Əlfidən
yoxdur! Nə ünsiyyət baxımın
dan, nə dəyanəti ilə, nə də öz
xislətini yaşatmaq baxımından.
Təzə nəsilləri qınamıram, onlar
bu keyfiyyətləri kimlərdən əxz
edəbilərlərki?Heçbizyaşlılarda
indisəngördüyünadamlardeyi
lik,qaraqabaq,suçlu,yadölkənin
adamları arasındaymışıq kimi
qərib əhvalruhiyyəsiylə ömrü
birtəhərbaşavurmağaçalışırıq...
Bizləri qəriblikdə qoyub

getsən də, sənin həyat və in
sansevginiqoruyubsaxlama
ğaçalışırıq.Yenəgözümüzün
aynasında, ürəyimizin dərin
guşəsindəsən, işıqlı sifətin,
ruhverənşirinzarafatlarınnə
zərimizdədir.Sənbizimləsən!
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Ötən həf tə bən zər siz in san və zi ya lı, 
gö zəl ədə biy yat şü nas Arif Əm ra
hoğ lu nun 60 ya şı ta mam ol du. Təəs
süf ki, yu bi le yi ni özü gö rə bil mə di, 

kəm für sət ölüm onu bu ya şa aza cıq qal mış 
ya xa la dı...

Arif ə Ba kı Döv lət Uni ver si te tin də təx mi
nən ey ni vaxt da oxu mu şuq, ara mız da cə mi 
iki kurs fərq olub. Elə o vaxt dan ha mı mı za – 
ya xın ün siy yət də ol du ğu adam la ra mə lum idi 
ki, elm da lın ca ge də cək. On da nə zə riy yə çi lik 
da ma rı güc lüy dü, oxu duq la rı na korko ra nə 
ya naş mır dı, da nış dıq la rın da, yaz dıq la rın da 
özün dən müt ləq nə sə olur du. 

Onun mü ta liəsi nə çox la rı hə səd apa rır dı, 
ən ta pıl maz ki tab la rı be lə han sı yol la sa əl də 
elə yib oxu ma sı bə zən bi zim üçün əməl libaş lı 
sir rə çev ri lir di. 

Arif Əm ra hoğ lu ba rə də ilk də fə az qa la 30 
il əv vəl yaz mı şam. On da Elm lər Aka de mi ya
sı nın Ni za mi adı na Ədə biy yat İns ti tu tun da 
iş lə yir di, ye ni cə dis ser ta si ya mü da fiə elə yib 
fi lo lo gi ya elm lə ri na mi zə di alim lik də rə cə
si al mış dı. Hə min vaxt mə nə elə gə lir di bun
dan son ra elm dəntəd qi qat dan ay rıl ma ya caq, 
tez lik lə dok tor luq dis ser ta si ya sı nı ta mam
la ya caq, pro fes sor se çi lə cək, bəl kə da ha uca 
mər tə bə lə rə qal xa caq. Ari fin Al lah dan gə lən 
qa bi liy yə ti, nə zə ri ha zır lı ğı, iş lə mək gü cü bu
na im kan ve rir di.

O, sö zün ab rı nı qo ru ma ğı ba ca rır dı. Ədə
biy yat da ol du ğu il lər də gö zü nü yu mub sim
sar lar, “la zım lı” adam lar haq qın da qə ləm 
çal ma dı. Hal bu ki tut du ğu və zi fə də, əlin də ki 
im kan lar da, mad di eh ti ya cı da bu na rə vac 
ve rir di. Az yaz dı, am ma la yiq bil di yi qə ləm 
sa hib lə rin dən yaz dı. Or ta ya çı xar dıq la rın da 
sə mi miy yə ti, qəl bi nin işı ğı, eru di si ya sı açıq 
gö rün dü. Və zi fə si nə ba sı lıb yaz dıq la rın da be
lə Haq qı unut ma dı.

Arif Əm ra hoğ lu baş qa yol la get di: mil li 
mü na si bət lər lə məş ğul ol du, çi yin lə ri nə ədə bi 
in zi bat çı lıq yü kü gö tür dü, do la nı şıq qay ğı la
rı nın ar xa sın ca düş dü. Düz dü, ali mək təb lər
də dərs de mə yə də vaxt ta pır dı, am ma bü tün 
gör dü yü iş lər onu özü nü həsr elə mək is tə di yi 
sa hə dən – elm dən da ha da uzaq laş dı rır dı. İn
zi ba ti iş lə ya şam qay ğı la rı ara sın da kı qa ça
qaç da bir ne çə mo noq ra fi ya yaz ma sı, ki tab lar 
ça pa ha zır la ma sı adam da təəc cüb do ğur ma ya 
bil mir di. 

Bi lir dim ki, dok tor luq dis ser ta si ya sı nı çox
dan bi ti rib, hət ta ki tab şək lin də də çap elət di
rib. Am ma mü da fiə elə mək on dan öt rü prob
le mə çev ril miş di: qa pı lar döy mək, ağız aç maq 
on dan öt rü ağır idi, elə bu da hə və si ni ta mam 
so yut muş du. 

Hər gö rü şən də göz lə ri nin də rin lik lə rin də 
qə ri bə kə dər gö rür düm. Ola bil sin,  o kə dər 
hə ya ta məğ lub ol ma ğın əla mə tiy di. Ya şam 
qay ğı la rı nın di va ra qıs na dı ğı, in zi bat çı lı ğın 
yor du ğu, bir tə rəf dən də xəs tə lik lə rin aman
dan sal dı ğı Arif Əm ra hoğ lu çox gü man ki, 
gö rə bil mə di yi iş lə rin xif fə ti ni çə kir di. Eti raf 
elə di yi ki mi, hər şey dən uzaq la şıb ya zıpo
zuy la məş ğul ol ma ğa ha zır idi, am ma do la
nı şıq prob lem lə ri nin ya zıpo zuy la çö zül mə
di yi vaxt da yo lu nu hə ya tın əbə di ger çək li yi 
kə sir di.

...Nə dən sə mən Arif Əm ra hoğ lu nu 60 ya şın
da tə səv vür elə yə bil mi rəm. De yə sən, yad da
şım da da elə ca van, am ma bir qə dər kə dər li 
və sı nıq qa la caq... 

Nəriman
ƏBDÜLRƏHMANLI

	 rakurs

Kədərli 
yubiley

Cəmil 
Əlibəyovun 
son yazısı

Yazıçı, jurnalist Cəmil Əlibəyov 
oktyabrın 26-da dünyasını dəyişib

1927-ci il də Fü zu li ra yo nu nun Də də-
li kən din də ana dan olan Cə mil 
Əli bə yov Azər bay can Döv lət 
Uni ver si te ti nin fi lo lo gi ya fa kül-

tə si nin şərq şü nas lıq şö bə si ni bi ti rib. “Azər bay can gənc lə-
ri”, “Kom mu nist” qə zet lə ri nin re dak to ru, Ra dio və Te le vi zi-
ya Ve ri liş lə ri Ko mi tə si nin sədr müavi ni, “Azər bay can film” 
ki nos tu di ya sı nın di rek to ru, Azər bay can Döv lət Nəş riy ya-
tı nın baş re dak to ru və di rek to ru, “Ya zı çı” nəş riy ya tı nın, 
“Nov ruz”, “Va hid” qə zet lə ri nin baş re dak to ru olub, “Elm 
və hə yat” nəş riy ya tın da tə sis çi-di rek tor və zi fə sin də ça lı şıb. 
Azər bay can Jur na list lər, Ya zı çı lar və Ki ne ma toq raf çı lar it-
ti faq la rı nın üz vü olub. Po vest lə rin, pyes lə rin, sse na ri lə rin, 
pub li sis ti ka ki tab la rı nın müəl li fi dir. 
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Nərgiz CABBARLI

Uşaqlar üçün yazmaq çətindir,
məsuliyyətlidir. Amma müasir
ədəbiyyatımıza nəzər salanda
əksər uşaq yazarlarının bu

nunəksinidüşündüyübəlirlənir.Əli
mizdəkimətnlərinçoxubeləbirtəəs
sürat yaradır. Sanki kiçik oxucuya
yuxarıdanbaxır,onuciddiqəbulet
mirlər.Uşaqədəbiyyatıhəmdəbazarməh
sulukimidəyərləndirildiyindənartıqonil

dənçoxdurbuprosesmüşahidəolunurbeləgörünürki,onunalıcıya
təqdimatı(nəşrgörünüşü,rəssamişi,dizayntərtibatvəsair)üzərində
dahaçoxbaşsındırırlar.Mətnkeyfiyyətiisəarxaplanakeçir.

Biz müs tə qil lik il lə ri nin uşaq ədə
biy ya tı, uşaq şeir lə ri haq qın da da
nış ma ğa ça lı şa ca ğıq. Mə sə lə el mi 
sə viy yə də, ya ra dı cı lıq təş ki lat la rın
da, mət buat da də fə lər lə mü za ki rə 
olu nub. Ha mı haq lı ola raq bu ya
ra dı cı lıq sa hə si nin va cib li yi ni vur
ğu la yır. Am ma gö rək “müs tə qil lik 
il lə ri nin uşaq şairi” de dik də han sı 
müəl lif ər ya da dü şür? Ye nə də İl yas 
Tap dıq, ye nə də Za hid Xə lil, son ra kı 
nə sil dən Ələm dar Qu lu za də, Ra fiq 
Yu si foğ lu, da ha son ra kı lar dan Se
vinc Nu ru qı zı... Aşa ğı si nif dərs lik
lə ri nə sa lı nan bə zi “şair lər”dən heç 
da nış ma ya ca ğıq da. 

Bu si ya hı ya Qə şəm Nə cəf za də nin 
Ya zı çı lar Bir li yin də uşaq ədə biy
ya tı ilə bağ lı he sa bat xa rak ter li son 
mə ru zə sin də sa da la dı ğı müx tə lif 
ədə bi nə sil lə rə aid im za la rı da sa la 
bi lə rik: Fik rət Sa dıq, Nə ri man Hə
sən za də, Məm məd İs ma yıl, Ayaz 
Və fa lı, Qə rib Meh di, Ələk bər Sa
lah za də, Qə şəm İsa bəy li, Aləm zar 
Əli za də, Əj dər Ol, Adil Cə mil, Mu
rad Köh nə qa la, Mə la hət Yu sif qı zı, 
Gü la rə Mu nis, Gü lə mail Mu rad, 
Gül zar İb ra hi mo va, Sər vaz Hü sey
noğ lu, Sə lim Ba bul laoğ lu, Se vinc 
Pər va nə, Na rın gül, Faiq Ba la bəy li. 

Tə səv vür lər qa rış ma sın de yə 
əv vəl cə dən bil di rək ki, si ya hı nın 
uzun lu ğu mən zə rə nin qə naət bəxş 
ol ma sı de yil. Bu ba rə də de tal lı da nı
şa ca ğıq. O ki qal dı müs tə qil lik il lə ri 
uşaq şeiri nin el mi sə viy yə də qə bul 
olu nan müəl lif ə ri nə, iki mən bə
yə  Fü zu li Əs gər li nin “Azər bay can 
uşaq ədə biy ya tı nın mər hə lə li in ki şa
fı” (Ba kı, 2009) və Qa ra Na ma zo vun 
“Azər bay can uşaq ədə biy ya tı” (Ba kı, 
2007) ki tab la rı na mü ra ciət edə cə yik.

Bi rin ci müəl lif müs tə qil lik il lə
ri nin uşaq şair lə ri ki mi Qə şəm İsa
bəy li, Ələm dar Qu lu za də, Ra fiq 
Yu si foğ lu nun ya ra dı cı lı ğı nı təh lil 
edir. İkin ci ki tab da isə müəl lif Tey
mur El çin, Xa nı ma na Əli bəy li, İl yas 
Tap dıq, Məs tan Gü nər, Məm məd 
As lan, Za hid Xə li lin ad la rı nı sa da la
dıq dan son ra ya zır: “Bu gün hə min 
şair lə rin uşaq ədə biy ya tı nın in ki şa
fın da ye ri gö rü nür. Tey mur El çin 
dün ya sı nı də yiş di, Məs tan Gü nər 
da ha çox bö yük lər üçün li rik şeir
lər ya zır, İl yas Tap dıq Tür ki yə yə üz 
tut du, Za hid Xə lil nəs rə keç di, Məm
məd As lan te le şir kə tə. Və be lə cə, bu 
gö zəl poezi ya məc li si da ğıl dı”. 

Da ha son ra ay rı ca ola raq Gül zar 
İb ra hi mo va nın hə yatya ra dı cı lı ğın
dan bəhs edir. Biz də bu müəl lif dən 
baş la dıq. Sə bəb yal nız onun tən qid
çi diq qə ti nə çıx ma sı de yil, həm də 
son dövr lər əl də et di yi po pul yar
lıq la bağ lı dır. Na ğıl müəl li fi ki mi 
ta nın sa da, şeir lə ya zıl mış na ğıl la rı 
da var. Şairə nin “Su pə ri si və ba
lıq çı” ki ta bın dan bir par ça ve rək:
Deyirlərqədimdəbirdənizvarmış,
Ordasehrlibirtayfayaşarmış.
Onlaryarıbalıq,yarıinsanmış,
Başçılarıbirağıllısultanmış.

Saçlarınıdalğalarladarayan,
Gülüzünüdənizsuyundayuyan,
Gözəllikdəgünəşləbəhsəduran
Sultanınvarimişgözəlbirqızı.

BugözəlinadıSupərisiydi,
O,dənizinənnadirincisiydi.
Qızınmavi,gözəlgözlərivardı,
Baxışlarıdüzqəlbəsancılardı.

Mətn də sü je tin nəzm lə çat
dı rıl ma sı cəh di, gö rün dü
yü ki mi, fias ko ya uğ
ra yıb. Rit min, he ca 
sa yı nın, qa fi yə 
sis te mi nin be
lə düz gün 

qu rul ma dı ğı mətn bu sa yaq  “şeir”lə 
ve ril mə mə liy di, çün ki şeir ru hu, şeir 
tex ni ka sı, poetik ya naş ma, poetik 
ov qat, ob raz lı dü şün cə tər zi müəl li fə 
ta mam yad dır. Sa də cə, müəy yən fi
kir lə ri söz lər lə qa fi yə lə mə yə ça lı şıb. 
Ümu miy yət lə, “şeir” ad lan dı rıl ma sı 
gü nah olan bu mətn də yan lış ifa də lər, 
epi tet lər yal nız di lə yox, uşa ğın tə səv
vür və tə xəy yül ba ca rı ğı na da zər bə 
vu ra bi lər. 

Fü zu li Əs gər li nin təh lil et di yi 
şair lər ara sın da Qə şəm İsa bəy li nin 
ya ra dı cı lı ğı, xü su si lə “Ay kü lək, nə 
əsir sən” (2002) ki ta bı na sal dı ğı ilk 
və ey niad lı şeir nə zər dən ke çi ri lir. 
Təd qi qat çı nın fik rin cə: “Q.İsa bəy
li nin uşaq lar üçün yaz dı ğı şeir lə rin 
rə van, aхı cı ahən gi, on la rın kör pə 
ru hu na uy ğun sa də li yi və tə biili
yi, şeir lə rin an la şıq lı de yim tər zi 
onun üs tün cə hət lə rin dən dir. “Ay 
kü lək, nə əsir sən” şeirin də qeyd 
et di yi miz bu poetik хü su siy yət lə ri 
gör mək müm kün dür...” 

Gə lin hə min mət nə ba xaq:
-Aykülək,nəəsirsən?
-Əsməsəm,olmarammən.
-Olmağınınxeyrivar?
-Xeyrivarki,varammən.
-Qışdanəxeyrinvar,hə?
-Qışdayağış,qarammən.
-Yazdabə?
-Ağacları
oyadannübarammən.
-Yaydanəsən,aydəli?
-Yaydamı...baharammən.
-Payızdabəs?
-Payızda
Aşıb-daşanvarammən.
Bağçadoluxəzələm,
Budaqdolubarammən.

Şairin ümu mi ya ra dı cı lı ğı haq
qın da han sı sa qə naət söy lə mə dən 
yal nız bu şeiri təh lil edək. İlk bənd 
(alim də elə bu bən di mi sal gə ti rir) 
güc lü eti raz do ğur mur. Mət nin rit
mi nə, axı cı lı ğı na, dialoq şək lin də 
ol du ğu üçün oy naq lı ğı na, sa də li
yi nə sö zü müz yox. 

Am ma“Yay da nə sən, ay də li? 
Yay da mı... ba ha ram mən” mis ra
sı nın yal nız qa fi yə xa ti ri nə qə lə mə 
alın dı ğı aş kar de yil mi? Ya xud kü
lə yin “qış da ya ğış, qar” ola bil mə si 
(yə ni on la rı yağ dı ran bu lud la rı gə
ti rə bil mə si) mən ti qi “yaz da ağac
la rı oya dan nü bar ol ma sı” dü şün
cə si nə bir əsas, bir özül ve rə bil mir. 
Çün ki yaz da ağac la rı oya da bi lən 
kü lək onun nü ba rı na – çi çə yi nə zi
yan dır. Be lə cə, mən ti qi dü şün cə ar
dı cıl lı ğı po zu lub. Kü lək  ağac la rın 
nü ba rı na, fi kir də  şeirə çev ril mə
yib... 

Qə şəm Nə cəf za də nin “At lı qa rış
qa nın na ğı lı”na diq qət edək: 
Altıatlıqarışqa
Buyollarıqarışdar.
Qaradaşınaltına
Altısıdayığışar.
Altıatlıqarışqa,
Altlarındaatları.
Çapa-çapagəzərlər
Çəmən-çəmənotları.
Atlanarlar,düşərlər,
Daşaltları,yurdları.
Gecəayaqlarına
Bağlayarlaratları.
Uşaq ədə biy ya tı ilə məş ğul olan, 

bu sa hə də tu tar lı tən qid lə ri ilə 
yad da qa lan Qə şəm Nə cəf za də nin 
ox şar yan lış lı ğa yol ver mə si qə ri bə 

gö rü nür. Əv və la, qa rış dar” sö zü 
“qa rışqa rış gəz mək” an la mı nı ver
mir. Hət a “ye ni söz ya rat mı şam” 
id diası or ta ya atıl sa be lə. 

Al tı at lı qa rış qa haq qın da bir tə
xəy yül mən zə rə si ya rat ma sı, şeirin 
ya nılt mac tex ni ka sı ilə iş lən mə si 
onun ümu mi ha va sı na müs bət tə
sir gös tər sə də, mə sə lən, “Ça paça
pa gə zər lər Çə mənçə mən ot la rı” 
ifa də si nin ma raq lı təəs sü ra tı ol sa 
da (hal bu ki bu ifa də də də qü sur 
tap maq müm kün dür), bu cür yan
lış lıq lar mət nə zi yan vu rur. Am ma 
müəl li fin: 
Ağacolmasagörən
Quşlarharayığılar?
Əmi,kəsməağacı,
Axıquşlaryıxılar–
ki mi ma raq lı və uğur lu bənd lə ri 

də var. 
Baş qa bir müəl li fin  Se vinc Nu

ru qı zı nın “Çər pə ləng” (2002) ki ta
bı nı açıb “Al ma ağa cı” şeiri nə nə
zər sa laq:
Kamranərkləsöylədi:
-Almaağacı,salam!
Küskünağacdilləndi:
-Yoxhalımsalamalam.
Dünənkihərəkətin
Xətriməbərkdəyibdi.
Dostumunxəyanəti
Bax,belimiəyibdi.
Hərgünbirşirinalma
Salırdımyerəözüm.
Götürye,dostumKamran,
Olurdubuilksözüm.
Sənsədöyübtökmüsən
Dəymişimi,kalımı.
Hələbirutanmırsan
Soruşursanhalımı?

Uşaq tə fək kü rü, psi xo lo gi ya sı, 
di li ba xı mın dan ən ma raq lı nü
mu nə lər bu müəl li fin ki tab la rın
da dır. Onun şeir lə rin də oyun da 
var, mən tiq də, öy rət mək ça ba sı 
da.
Pəncərəmdəoturub
Qarğaeylədiqar-qar.
Həyətəçıxıbdedim:
-Doğrudeyir,yağıbqar.
Dedilər:-Axıqarğa
Yaydada“qar-qar”deyir.
Dedim:-Neyləsinyazıq
Ondadaqaristəyir.
Gö rün dü yü ki mi, şair uşa ğın 

öz di li, mən ti qi oyu nu, mə sə
lə lə rə ya naş ma da nü ma yiş et
dir di yi şıl taq ca vab la rı ilə mət
ni uğur lu nə ti cə yə gə ti rə bi lir. 
Sa də, oy naq, yu mo ris tik üs lub 

şeirin ahən gi, rit mi 
ilə də səs lə şir və onu 
ta mam la yır. Onun 

“İl biz” şeiri nə 
ba xaq:

Evinikürəyində
Gəzdirirəziz-əziz.
Buağıryükdənəsla
Baxın,yorulmurilbiz.
Oburma-burmaevin
Bünövrəsiözüdür.
İlbizdeyir:-Evciyim
Evcikləringözüdür.
Çəkilirəmiçinə
Həmsoyuqda,həmqarda.
Evimdalımcagəzir
Mənharda,odaorda.
Tə biəti ta nıt maq, an lat maq, 

müəy yən an la yış lar haq qın da bil
gi ver mək də bu şairin mətn lə rin
də əsas xü su siy yət ki mi gö tü rü lür. 
Hər çənd bə zən hə min şeir lər də 
re dak tə eh ti ya cı da du yu lur (mə sə
lən, təq dim et di yi miz bi rin ci şeir də 
“Gö tür ye, dos tum Kam ran, Olur
du bu ilk sö züm” mis ra sın da kı 
boş luq ki mi). Bu nun la be lə, ya rat
dı ğı təs vir lər ma raq lı və ori ji nal dır. 

Biz bir ne çə şairin ya ra dı cı lı ğı na 
üz tut duq. Da ha ət raf ı təh lil lə rə bir 
qə zet sə hi fə si çər çi və sin də im kan 
yox dur. Son da Kor ney Çu kovs ki nin 
hər bir uşaq ya za rı nın əz bər bil mə li 
ol du ğu bir ne çə fik ri ni ya da sal maq 
is tər dik. Uşaq şeirin də “hər mis ra da 
rəs sam üçün ma te rial ol ma lı dır, çün
ki ki çik uşaq la rın tə fək kü rü is tis na
sız ola raq ob raz lı dır”. Uşaq şeirin də 
“ob raz la rın di na mik li yi”, “li ri ka”, 
“rit min di na mik li yi”, “uy ğun qa fi yə
lən mə”, “poetik nit qin mu si qi li li yi”, 
“qa fi yə nin mə na yük lü ol ma sı”, “hər 
mis ra nın öz hə ya tı nı ya şa ma sı və ay
rı ca bir or qa nizm ol ma sı”, “şeirin 
həm də bir oyun tə si ri ba ğış la ma sı”, 
“şeirin həm də bö yük lər üçün ol ma
sı” və nə ha yət, “bi zi uşaq la ra doğ ru 
de yil, uşaq la rı bi zə uy ğun laş dır maq 
məq sə di da şı ma sı” va cib dir.  

oyuna salan şeirlər
Uşaqları
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Canni Rodari 
Covanninoyorulmazbirsəyahət

çiidi.Çoxgəzibdolanandansonra
bir də gördü ki, qəribə bir ölkəyə
gəlibçıxıb.Buölkədəkievlərinha
mısınıntinləridəyirmiidi,damları
nınucu isəbaşqaölkələrdəkikimi
qabağa çıxmamış, yuxarı qatlan
mışdı.Küçəboyutəbiiqızılgülbağ
çasıuzanırdı.Covanninodaosaat
güllərinbirinidəribpencəyininya
xasınasancmaqistədi.O,gülüçox
ehtiyatladərməyəçalışırdıki,tikan
ları əlinə batmasın. Amma gördü
tikanlaradamınəlinəbatmır,çünki
heçbirininucuitideyildi,eləbilre
zindəndi,adamınəliniqıdıqlayırdı.
Covanninoucadandedi:
–Lapmöcüzədir!
Eləbuvaxtgülbağçasınınarxa

sındangülümsəyəgülümsəyəbir
polisçıxdı.
– Siz yəqin bilmirsiniz ki, gül

dərməkqadağandır?–deyəoso
ruşdu.
Covanninocavabverdi:
–Heçağlımagəlmədi.Doğrusu,

bilməmişəm.
– Onda siz cərimənin yarısını

ödəməlisiniz,–poliseləmehriban
gülümsədi ki, adam onu Pinok
kionuoyuncaqlarölkəsinəaparan
şirindillicırtdanladəyişiksalabi
lərdi. O, kitabçasını çıxarıb qəbz
yazandaCovanninobirdəngördü
ki, polis ucu yonulmamış karan
daşlayazır!
Covanninoqeyriixtiyarisəsləndi:
–Ay! Bağışlayın, siz qılıncınızı

mənəgöstərməzsiniz?
Polisdedi:
–Məmnuniyyətlə!
Qılıncındanəucuvardı,nəov

xarı!
Covanninosoruşdu:
–Bunəölkədirbelə?

Polisdedi:
–Evləridəyirmiölkədir.
O, bu sözləri eləmehribanlıqla

dedi ki, onların hər birini böyük
hərfəyazmaqlazımidi.
–Bəssizmıxınecəvurursunuz?
– Bilirsinizmi, çoxdandır biz

mıx işlətmirik. Onu yapışqanla
əvəz eləyirik. İndi isə buyurun,
mənəikişilləvurun.
Covanninoağzınıeləaçdıki,elə

bilqalanıudacaqdı.Omızıldandı:
– Yox, yox, məndən əl çəkin.

Mən iş başında olan rəsmi şəxsi
təhqir edib həbsxanaya düşə bil
mərəm.Birdəki,onaqalsa,şilləni
mənəvurmaqlazımdır.
Polisonumehribancabaşasaldı:
–Yox,burdaqaydabelədir.Tam

cərimədörd,yarısıikişillədir.
–Polisəvururlar?
–Polisə.
Yox,bu,haqsızlıqdır!Bu,dəh

şətdir!
Tamamilədüzdür.Bu,haqsızlıq

dır,dəhşətdir,deyəpolistəsdiqlədi.
Bizimadamlarbuadətənifrətbəs
ləyib,heçbirgünahıolmayanlaraşil
ləvurmağıdözülməzhesab edirlər.
Onagörədəvargücləriiləçalışırlar
ki, qaydaqanunu pozmasınlar. İn
diəgərsizmənəikicəşilləvursanız,
bundansonraehtiyatlıolarsınız.
– Yox, yox,mən sizə şillə vur

maq istəmirəm. Heç çırtma da
vurmaq istəmirəm... Başınızı sı
ğallayabilərəm.
Polisdedi:
Ondaməcburam ki,mən sizi

ölkəmizdənçıxaram.
Covanninoheçnədeməyibev

ləridəyirmiölkədənçıxmalıoldu.
Ammahələdəarzulayırki,ora

qayıtsın,tinləriqəşəngdəyirmiev
də,dünyanınəntərbiyəliadamları
arasındaheçolmasabirazyaşasın.

Gülməcələr
–Ana,mənəbirmanatver.
–Neyləyirsən?
– Tində dayanıb qışqıran bir

fağıraverməkistəyirəm.
Oğlununmərhəmətliolmasına

sevinənanapuluveribsoruşur:
–Bala,onəqışqırır?
– Dondurma var! Dondurma

var!
***

–Ana,olargedimSamirləoy
nayım?
–Yox,Samirpisoğlandır.
–OndaolargedimSamiridö

yüm?
***

Anayeddiyaşlıoğlunadeyir:
–Mələklərsənəbalacaqardaş

gətiriblər,baxmaqistəmirsən?
–Yox,mənmələklərəbaxmaq

istəyirəm.
***

–Ata,mənədondurmaal!
– Sənədondurmaolmaz, bo

ğazınağrıyır.
– Almasan, başlayacam sənə

sualverməyə!
***

–Nənə,olargedimgəzim?
–Beləçirkliqulaqlarla?
–Yox,uşaqlarla.

***
Heyvanxanadaşirinqəfəsinin

yanındauşaqatasındansoruşur:
–Ata,birdənşirqəfəsdənçıxıb

səni yesə, mən evə hansı avto
buslagedim?

***
Ayazakalçiyələyidərməyəica

zəvermirlər.Buvaxto,balacaqur
bağagörür,onututmaqistəyir.
Anasıqışqırır:
–Lazımdeyil,əlvurma!
–Niyə,budakaldı?

Aləmzar Əliqızı

Mən küsmüşəm

Mənküsmüşəmanamdan,
ogetmədiyanımdan.
Yağırdümağ,dümağqar,
qoymadıyeyəmondan.

Mənanamdanküsəntək
çəkməmmənlədalaşdı.
Bağınıçəkdimbərkbərk,
açılmadı,dolaşdı.

Donumanədedilər?
baxmırmənimsözümə;
çalışıramnəqədər,
geyilirtərsüzünə.

Mənküsmüşəmanamdan,
qoygedimyatımbiraz.
Qırmızı,güllüyorğan
mənləküsməz,dalaşmaz.

Yorğanım,örtüstümü,
yorğanımörtüstümü,
ayağımaçıqqalır,
səndəməndənküsdünmü?

Gedimgörümanamı,
danışdırımanamı.
Qaryeməkistəmirəm,
mənləbarışsınhamı.

Quzumun qotazı

Quzumunqoynunda
ağqotazıqoşadı.
Eləzərif,qəşəngdir,
ağmuncuğaoxşadı.

Bərkbitişibboynuna,
əliləyoxlanmıro.
Bacımınmuncuğutək
açılıbbağlanmıro.

Məni gördümü?
Oxuyuboynayırdı
televizordabacım.
Qəşəngidipaltarı,
sığallıidisaçı.

Ekranınqabağında
yamansevincəkidim.
Görənmənigördümü,
onaəldəelədim...

Göydən düşən 
qız 
Hərdənnənəm
deyirmənə:
–Mənimbalam
göydəndüşüb
göyzənbillə.
Tezbaxıram
mənzənbilə.
Bizdəqəşəng,
göyzənbilvar.
Kiçikbacım
gücləsığar.
Yəqinelə
bacımboyda
olandamən,
buzənbillə
düşdümgöydən.

Boyum uzanıb

Birsəhərgəzəgəzə
çıxdıqçiçəklidüzə.
Sarıboyçiçəyini
nənəmgöstərdibizə.

Söylədi:“Buçiçəyin
yamangözələtrivar.
Hərkimdəribqoxlasa,
onun boyu uzanar”.

Məndədəstəbağladım,
evimizdəsaxladım.
Boyumuzansındeyə
axşamsəhərqoxladım.

Biləsiz,beləyaxşı,
ətirliçiçəkolmaz.
Axıdeyəsənmənim
boyumuzanıbbiraz!

Ərik  

Ərik,ərik,ayərik,
çiçəyinidərmərik.
Dəstəbağlayıb,yada
yolubyeləvermərik.

Gözlərikdəyənədək,
barbudaqəyənədək;
şirələnib,yumşalıb,
nənəmdəyeyənədək.



Bakıküçələrindəməşhuradamlarınxatirəlövhəsiilətez-tez
rastlaşırıq.Həminlövhələrinqarşısındadayanıbyazılanla-
rıoxuyanlardaazolmur.Təəssüfki,bəzənzamankeçdik-
cəxatirəlövhələriunudulur,taleyinümidinəburaxılır.

Bir ne çə be lə ba rel ye fin qar şı sın
da biz də ayaq sax la dıq. 

Əv vəl cə xa ri ci qo naq la rın, tu rist
lə rin ən çox axın et di yi İçə ri şə hə rə 
baş çək dik. Qə dim kü çə lə rin bi rin də 
dün ya şöh rət li caz men Va qif Mus ta
fa za də nin xa ti rə si nə qo yul muş ba
rel yef gö zəl əl işi kimi diq qə ti cəlb 
edir. Va qif Mus ta fa za də san ki əli ni 
uza da raq bi zi evi nə, öz dün ya sı na 
qo naq ça ğı rır. 

An caq ba rel ye fin üs tün də ki söz
lər  “Bu ev də cazmu ğa mın ba ni
si, gör kəm li bəs tə kar və piano çu 
Va qif Mus ta fa za də ya şa mış dır” 
ya zı sı hə lə də la tın qra fi ka sı na də
yiş di ril mə yib. 

Şə hər mə də niy yə ti nin, sə nə
tin, xa ti rə lə rin qa nun la rı bir ya na, 
“Döv lət di li haq qın da” Azər bay
can Res pub li ka sı nın Qa nu nu na 
əsa sən, bü tün rek lam, mə lu mat 
löv hə lə ri, tab lo lar, pla kat lar Azər
bay can di lin də – la tın qra fi ka sı ilə 
ya zıl ma lı dır.

Gör kəm li tar zən Mir zə Mən sur 
Mən su ro va aid xa ti rə löv hə si də 
ki ril əlif a sı ilə ya zı lıb.

İçə ri şə hər dən çı xıb “İs tiq la liy yət” 
pros pek ti nə yö nəl dik. Heç de mə, 
bol şe vik lər hə lə də bur day mış: Əli
hey dər Qa ra yev, Mir zə Da vud Hü
sey nov, Da daş Bün yad za də... On
la rın xa ti rə löv hə sin də ki mətn lə rin 
ki ril əlif a sı ilə ya zıl ma sı bir ya na, 
üs tə lik, bu mətn lər də hərf səhv lə ri 
də ay dın nə zə rə çar pır: “Mir zə”ni 
“Mir za”, “Bün yad za də”ni “Bun
yad za də” ki mi daş la ra həkk elə yib
lər. Ta nın mış maarif çi Sul tan Mə cid 
Qə ni za də nin də xa ti rə löv hə sin də 
ad səhv ya zı lıb. 

“Azər bay can” pros pek tin də 
xalq şairi Mir va rid Dil ba zi yə və 
ge ne ralley te nant Hü seyn Rə sul
bə yo va aid xa ti rə löv hə lə ri la tın 
qra fi ka sı ilə ya zı lıb. Da hi bəs tə kar 
Üze yir Ha cı bə yo va aid löv hə dən 
isə ki ril hərf ə ri boy la nır. Ba rel yef
də hərf səh vi də var: “ev də” sö zü 
“ev da” ki mi ya zı lıb. 

Bö yük bəs tə ka rın xa ti rə löv hə si nin 
ümu mi və ziy yə ti də ürə ka çan de yil. 
Abi də nin üs tü çirk liy di. Hə min 
bi na da SS Rİ xalq ar tis ti 
Mər ziy yə Da vu do va
ya məx sus ba rel ye fi də 
Azər bay can di lin də yaz
maq nə dən sə yad dan çı
xıb. 

Qar şı laş dı ğı mız bə zi ba
rel yef ər yax şı və ziy yət də 
ol sa da, bər pa sı na eh ti yac 
du yu lan, ki ril əlif a sı ilə ya
zıl mış löv hə lə rə da ha çox rast 
gəl dik. Akt yor Sü ley man Ta ğı
za də nin, gör kəm li ri ya ziy yat çı 
İb ra him İb ra hi mo vun, aka de mik 
Ab bas qu lu Ab bas za də nin xa ti rə si
nə həsr olun muş ba rel yef ə rin qə
naət bəxş və ziy yə ti ni də qeyd et mə
yi özü mü zə borc bi li rik. 

Qə ri bə bu ra sı dır ki, Azər bay
ca nın müs tə qil li yi uğ run da uzun 
il lər mü ba ri zə apar mış, Azər bay
can di li nin tə miz lən mə si, qo run ma
sı işi nə bö yük töh fə lər ver miş xalq 
şairi nin şə hid oğ lu nun  Azər bay
ca nın Mil li Qəh rə ma nı Təb riz Xə lil 
Rza oğ lu Xə lil bəy li nin xa ti rə si nə 
həsr olun muş ba rel ye fin ya zı sı da 
ki ril əlif a sın da dır. 

Mə sə lə ilə bağ lı Mə də
niy yət və Tu rizm Na zir li
yi ilə əla qə sax la dıq. Na
zir li yin mət buat xid mə ti nin 
rəh bə ri İn ti qam Hüm bə to vun 
ca va bı nı ol du ğu ki mi təq dim edi
rik: “Ba rel yef ər si fa riş olu nur, 
bi zim na zir lik on la rın ha zır
lan ma sı na və mü va fiq yer
lər də qo yul ma sı na nə za rət 
edir. On la rın son ra kı ta le yi, 
tə mi ri, tə miz lən mə si bi zim 
yox, ic ra or qan la rı nın sə la
hiy yət lə ri nə da xil dir”.

İn ti qam Hüm bə tov ki
ril qra fi ka sı ilə olan xa ti rə 
löv hə lə ri nin də yiş di ri lib
də yiş di ril mə yə cə yi mə
sə lə si nə də ay dın lıq gə tir di: 
“Xa ti rə löv hə lə ri ni də yiş dir
mə mə yi mi zin sə bə bi odur ki, 
biz on la rı ta ri xi abi də ki mi qo
ru yubsax la yı rıq”.

Rövşən DANYERİ
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A
zərbaycan Respublika-
sının Nazirlər Kabineti
yanındaTərcüməMərkəzi
bədii tərcümə əməyinin

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

 � 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 məhdudi
yyəti yoxdur.

Müsabiqəyətəqdimüçün
zəruriolansənədlər:

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 AZTMin Mətbuat və 
nəşr məsələləri üzrə müşavirliyi 
tərəfindən qəbul edilir. 

Mükafatfondu:
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

Müsabiqəningedişatı
barədə:

Qəbul edilən əsərlər nömrələn
miş qaydada (imzasız) ekspertlərə 
verilir, ikinci mərhələyə – 20liyə 
çıxan əsərlər Mükafat Komissiyasına 
təqdim edilir. 

Qalib əsərlərin seçimi iki mərhələ 
üzrə aparılır. Birinci mərhələdə 
seçilmiş 20likdən 10luq seçilir. İkin
ci mərhələdə qaliblər müəyyən edilir. 

Əsərlər 5dən 10a qədər olan bal 
sistemi ilə qiymətləndirilir. 

Ekspertlərin və Mükafat Komissi
yası üzvlərinin adları mükafatlandır
ma mərasiminə qədər gizli saxlanılır. 

Mükafat diplom və pul təltifin
dən ibarətdir.

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

Telefon:595-10-42
Mob:(050)263-02-95
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