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“Na tiq Sə fə rov de di ki, 
bu əsər mən lik de yil”

- Va qif müəl lim, ne cə ol du ki, bu 
ro ma nı tər cü mə et mək fi k ri nə 
düş dü nüz?
- Çin giz Ayt ma to vun “Qi ya-

mət” ro ma nı də rin fəl sə fə si olan 
bir əsər di. SS Rİ və dün ya miq ya-
sın da “Edam kö tü yü” adı ilə ta-
nı nır. Am ma qır ğız ədə biy ya tı nın 
özün də “Qi ya mət” ad la nır. Fik-
rim cə, keç miş so vet ədə biy ya tın-
da o cür fəl sə fi  yük də, ağır lıq da 
olan ikin ci bir əsər yox du. Çün ki 
o döv rün rus nəs ri əsa sən realist 
is ti qa mət də in ki şaf edir di. Kənd 
pro za sı, şə hər pro za sı ora da əsas 
ya ra dı cı xətt  idi. Bu əsər də təs vir 
olu nan tə biət-in san prob le mi nə 
bir cə Va len tin Ras pu tin də rast gəl-
mək olar dı. Əsə ri 1990-cı il də tər-
cü mə et mi şəm. Rəh mət lik Na tiq 
Sə fə rov “Azər bay can” jur na lın da 
tər cü mə şö bə si nin rəh bə ri idi. Mə-
nə bu işi o tap şır dı. De di, əv vəl cə 
is tə dim özüm tər cü mə edim, am-
ma ilk ab za sı nı oxu dum, gör düm 
ki, mən lik de yil.

- Na tiq Sə fə rov da çox pe şə kar və 
is te dad lı tər cü mə çi idi. O, nə yi 
əsas gə ti rə rək əsə ri özü tər cü mə 
et mə di və bu nu siz dən xa hiş et di?
- Na tiq Sə fə rov çox bö yük tər-

cü mə çi idi. Hər hal da onun da 
bil di yi nə sə var idi. Əsər də ki həm 
kənd, həm şə hər üs lu bu, ora da kı 
də rin fəl sə fi  qat üst-üs tə qa lan-
mış dı. O da, yə qin, bun la rı nə zə rə 
ala raq, ro ma nın tər cü mə si ni mə nə 
tap şır mış dı. 

- Ro ma nın adı ilə bağ lı bir ne-
çə ver si ya var: “Edam kö tü yü”, 
”Qi ya mət”, “Di şi qur dun rö ya-
sı”. Türk lər də onu “Dar ağa cı” 
ki mi tər cü mə edib. Siz cə, əsə rin 
adı ilə bağ lı fi  kir müx tə lifl  i yi nə-
dən qay naq la nır?
- Ayt ma to vun bu ro ma nın da bir 

ne çə sü jet xətt  i var. Əsə rin sü jet xətt  i 
Bul qa ko vun “Us tad və Mar qa ri ta”, 
Yu sif Sə mə doğ lu nun “Qətl gü nü”, 
ro ma nı nın st ruk tu ru ilə ey ni dir. Yə-
ni, bu ra da ro man için də ro man me-
xa niz min dən is ti fa də olu nub. Bul-
qa kov da da elə dir: İn cil mo tiv lə ri 
ilə ya na şı, Us tad və Mar qa ri ta xətt  i 
də pa ra lel ge dir. Bu st ruk tur bi rin ci 
Bul qa kov dan baş la yıb və Ayt ma-
tov da on dan is ti fa də edib. Şəx sən 
mə nə qal sa, “Qi ya mət”də di ni mo-
tiv li Av di Kal list ra tov - xaç pə rəst 
dün ya sın dan gə lən is ti qa mət yox, 
ca na var lar la bağ lı sü jet xətt  i da ha 
mü kəm məl dir. O xətt  sa də cə ola raq 
da hi ya nə təs vir edi lib. Türk lər də 
adı “Dar ağa cı” ki mi tər cü mə olu-
nub, biz də də uzun müd dət “Edam 
kö tü yü” ki mi bi li nib. Be lə bir fi  kir 
var ki, hər bir in san vax tı ye tiş di yi 
mə qam da ba şı nı cəl lad kö tü yü nün 
üs tü nə qoy ma lı olur. Yə ni he sa bat 
ve rir. Bu mən tiq lə ya na şan da ro-
ma nın adı nın “Dar ağa cı”, “Edam 
kö tü yü” ol ma sı heç də yan lış de yil. 

Ayt ma tov, dü şü nü rəm ki, ro ma nın 
adın da da xaç pə rəst li yə me yil edib. 
“Pla xa” adı nı seç mək lə dün ya oxu-
cu su nu nə zə rə al ma ğa ça lı şıb. No-
bel mü ka fa tı üçün cəhd gös tə rib. 
Son ra dan yaz dı ğı “Kas sand ra dam-
ğa sı” də bu cəh din ar dı idi.

- De mə li, siz cə, “Qi ya mət”də 
və “Kas sand ra dam ğa sı”nda kı 
xris tian lı ğa aid di ni mo tiv lər 
sırf No bel üçün edi lən cəhd lər 
idi?
- Mən cə, elə idi. Bun lar ey ni 

za man da bə şə ri mo tiv lər di. Am-
ma mə nə elə gə lir ki, həm də ey ni 
za man da ya zı çı bic li yi di. Am ma 
onu da de yim ki, Ayt ma tov hə lə 
o əsər lə ri yaz maz dan əv vəl No bel 
mü ka fa tı na la yiq idi. Hə lə “Bə yaz 
gə mi” po ves ti çı xan da mən ki no-
stu di ya da iş lə yir dim. Bir se mi na ra 
get miş dik. Ora da qa da ğan olun-
muş fi lm lər dən də bəhs olu nur du. 
Qır ğız la rın baş re dak to ru de di ki, 
is veç li lər Ayt ma tov haq qın da sə-
nəd li fi lm çə kir lər. Bu ya xın lar da 
ona No bel mü ka fa tı ve rə cək lər. 
Am ma bu, baş ver mə di. “Əl vi da, 
Gül sa rı” po ves ti nə gö rə SS Rİ ona 
Döv lət Mü ka fa tı ver di. Ar dıy-
ca da, So sialist Əmək Qəh rə ma nı 
adı na la yiq gör dü və bu nun la da 
No bel söh bət lə ri bağ lan dı.

“Bu tər cü məm lə bağ lı 
tə ri fə eh ti ya cım var idi”
- “Qi ya mət”i si zin tər cü mə niz-
də oxu mu şam. Bu ra da dialekt 
söz lər və şi və lər dən çox is ti fa də 
olu nub. Siz cə, dialekt söz lər dən 
iza fi  is ti fa də oxu cu küt lə si üçün 
çə tin lik ya rat mır ki?

- Be lə dü şün mü rəm. İri çay la-
rın ha mı sı on la ra gə lib tö kü lən 
sıs qa çay la rın, ki çik qol la rın he-
sa bı na for ma la şır. Dialekt söz lər 
də bu ra da hə min ki çik çay la rın 
ro lu nu oy na yır, di li zən gin ləş di-
rir. Mən tez-tez ki tab ma ğa za la-
rı na ge di rəm və Azər bay can di-
li nə tər cü mə olu nan ki tab lar la 
ma raq la nı ram. Ək sər tər cü mə lər 
bər bad hal da dı. Ha mı sı bir-bi ri nə 
ox şa yır. Yax şı olar ki, bü tün tər-
cü mə lər ori ji nal dan edil sin. Ori-
ji nal dan edil mə di yi nə gö rə, xey li 
nöq san lar mey da na çı xır. Gö züm 
ye mə di yi ye ga nə ya zı çı Pla to nov-
du. O, tər cü mə yə gəl mir. Am ma 
Pla to nov xü su si ya naş ma ilə tər-
cü mə olun ma lı dı. 

“Qi ya mət” ro ma nı nı mən 
1990-cı il də tər cü mə et mi şəm. 
Bir-iki də fə eşit mi şəm ki, heç ta-
nı ma dı ğım adam lar o tər cü mə-
nin adı nı çə kib, bə yən dik lə ri ni 
de yib. Bir də fə də rəh mət lik Arif 
Əm ra hoğ lu mə nim tər cü mə min 
adı nı çək di. İc las da dur du de di 
ki, o boy da əsə ri Va qif us ta lıq la 
tər cü mə edib. Çox tə rifl  ə di. On-
dan son ra mən bu tər cü məm lə 
bağ lı tə rif eşit mə mi şəm. Hal bu ki 
mə nim bu na eh ti ya cım var idi. 
Pis lə yax şı ya qiy mət ve ril mə li-
dir. 

- Siz tər cü mə ni zin adı nı “Qi ya-
mət” qoy mu suz. Ayt ma to vun 
qi ya mə ti nin ma hiy yə ti nə dən 
iba rət dir?
- Ayt ma tov onu da hi ya nə fi  kir lə-

şib. İn san Yer üzü nə həm də tə bii fə-
la kət ki mi gə lir. Hər bir in san po ten-
sial ola raq tə bii fə la kət mən bə yi dir.

Bu ra da kı in san, fə la kə tin 
ya ra dı cı sı dır. Pla nı dol-
dur maq üçün tə biəti, say-
qak la rı qı rır, qar şı sı na çı-

xan hər şe yi məhv edir. 
Am ma bu gün tə biət də 
öz in ti qa mı nı alır. Dün-
ya nı su ba sır, baş qa fə la-

kət lər ço xa lır, son ra sı ne-
cə ola caq? Bu nu heç kəs 

bil mir. 

- De mə li, Ayt ma to vun “Qi ya-
mət”ini nə za man sa baş ve rə cək 
qi ya mə tin is ma rı cı ki mi an la ya 
bi lə rik?
- Bə li! Haq lı sız! O da Çin giz 

Ayt ma to vun biz lə rə is ma rı cı dır. 
Bu gün qütb lər də buz lar əri yir. 
Nü və si la hı nın sı naq la rı at mos fe-
ri zə hər lə yir. Ötən il Mosk va da 40 
də rə cə is ti ol du. Mən ora da üç il 
hər bi xid mət də ol mu şam. 20 də-
rə cə is ti olan da torf me şə lə ri nin 
iyin dən da yan maq ol mur du. İn-
di gö rün, 40 də rə cə də ne cə olur?! 
Bü tün iq lim də yi şir. İn san tə bii 
fə la kət mən bə yi olan dan son ra 
ya vaş-ya vaş öz so nu nu da ha zır-
la yır. Ora da kı ca na var ob raz la rı 
- Ağ bə rə ilə Daş çey nə rin hə ya tı 
in san üçün əsl nü mu nə dir. 

- Ayt ma tov ro man da kı ca na var 
və in san mü na si bət lə rin də İla-
hi əda lət fe no me ni ni ne cə təs vir 
edib?
- İla hi əda lə tin tə rən nü mü çox 

uğur lu alı nıb. Ro man da ya lan çı 
so vet ideolo gi ya sı yox du. Real lıq 
ne cə dir sə, o cür də təs vir olu nub. 
Ayt ma tov ca na var və in san qar şı-
dur ma sın da ikin ci nin get di yi yo-
lun kon tur la rı nı cı zır. Yə ni ki, ay 
in san, sən bu fə la kə tə doğ ru ge-
dir sən!

“Ayt ma tov bə zi 
məqamlar da Bul qa ko vu 

tək rar la yıb”
- Xris tian mi fo lo gi ya sı ilə qə dim 
tür kün xi las to te mi olan ca na-
var xətt  i nin sin te zi əsər də nə də-
rə cə də uğur lu alı nıb?

- Mən cə, xris tian mi fo lo gi ya sı nın 
təb li ği nə aid olan Av di Kal list ra tov 
xətt  i ro man da, sa də cə, bir ya maq-
dı. Ya zı çı bu nun la, gu ya bə şə ri ide-
ya ya xid mət et mək is tə yib. Bə şə ri 
ide ya nın təs vi ri üçün ca na var lar 
bəs idi. Həm o ca na var lar - Ağ bə rə 
və Daş çey nər, on la rın ya şa dı ğı və 
ölüm-di rim mü ca di lə si apar dı ğı 
çöl bə şə ri ide ya nın təs vi ri üçün bəs 
edir di. Çö lün öz poeti ka sı, mu si qi-
si, rit mi nə yə de sən də yər di. Əsər-
də ki xaç pə rəst xətt  i, təəs süf ki, bu 
cür gö zəl təs vir lə rə ya maq lan dı. 

- Biz ikin ci sü jet xətt  i ni çö lün 
poeti ka sı na xə ya nət ki mi 

an la ya bi lə rik?
- Mə nə qal sa, bə li! Am-

ma, tə bii ki, o da bö yük 
ya zı çı dı. İn di be lə ya-
zıb sa, de mə li, bu cür 
gö rüb. Am ma mən 
dü şü nü rəm ki, o xətt  

Ayt ma tov dan kə nar dı. 
Ayt ma to vun dü şün cə-

sin dən, mil li yad daş sis te-
min dən qı raq da dır. Am ma 
nə üçün sə ya zıb. Əsər də ki 
Pon ti Pi lat, İsa Mə sih xət-
ti Ayt ma to vun dü şün cə 
tər zi nə yad dı. Həm də ki, 

bun la rı Bul qa kov ya zıb da. O, ye ni 
bir şey elə mə yib. Bul qa ko vun st ruk-
tu ru nu tək rar la yıb. Bul qa kov da kı 
Pon ti Pi lat mə nə da ha xoş gə lir. Çün-
ki onun Pon ti Pi la tı ori ji nal idi.

“Ayt ma tov Avro pa nın 
xo şu na gəlmək is tə yib”
- Ro man da bü tün din lə ri ey ni hə-
qi qət al tın da top la maq mey li var. 
Am ma bu na bax ma ya raq, Av di 
ölən za man kö mə yə qur du ça ğı rır... 
- ...Bir da ha tək rar edi rəm: Ora-

da kı xaç pə rəst xətt  i əsə rin ümu mi 
məz mu nu na ya maq dı. O sü jet xət-
ti ro ma nın ümu mi qa yə si nə ya pış-
mır. Am ma ya zı çı nə üçün sə edib 
bu nu. Yə qin Av ro pa nın xo şu na 
gəl mək is tə yib (gü lür).

- Əsər də xris tian lıq xətt  i qa ba rıq 
təs vir olu nub. Hətt  a Tür ki yə də bu 
əsər tər cü mə olu nan da xris tian lı-
ğın təb li ği ki mi eti raz la qar şı lan-
dı. Az qal dı ki, Ayt ma to va mis-
sioner dam ğa sı vu rul sun...
- ...Bu, dar dü şün cə nin gös tə ri ci-

si dir. Bü tün pey ğəm bər lər bi zim di, 
ha mı mı zın dı. Qu ra ni-Kə rim də də, 
gö rün, ne çə də fə İsa nın adı çə ki lir. 
Çox təəs süf ki, bu, ora da eti raz-
la qar şı la nıb. Bu nu yal nız dar dü-
şün cə ilə əla qə lən dir mək olar. Heç 
baş qa şey lə rə eti raz et mir lər, am ma 
İsa ya eti raz edir lər. Bu, bə şə ri ide-
ya dır. İn san lar Puş kin mu ze yin-
də kil sə xo ru nu ne cə din lə yir lər sə, 
mən də özü mü ora da, o mu si qi nin 
sə da la rı al tın da hiss edə-edə ro ma-
nı tər cü mə et dim. Tür ki yə də ta nın-
maq üçün gə rək Av ro pa dan fır la nıb 
gə lə sən. Vax ti lə Ara qon “Cə mi lə” 
po ves ti ni tər cü mə et mə səy di, Ayt-
ma tov heç Tür ki yə də məş hur laş-
maz dı. Nə da nı şır lar, mis sioner 
nə dir?! Ayt ma to va mə gər Tür ki yə 
la zım idi?! Sa də cə, onu Tür ki yə yə 
ru hu, ürə yi, yad da şı çə kir di. Yad-
da şın dəh şət li ca zi bə gü cü var.

- Yad da şın bu ca zi bə gü cü Ayt-
ma to va bir ya zı çı ki mi nə qa-
zan dır dı?
- Ayt ma to vun bü tün əsər lə rin də 

mi fo lo ji qat güc lü idi. Mif elə onun 
bə də nin də yer ləş miş di. Bü tün 
əsər lə ri ru hun da kı mifl  ər dən axıb 
gə lir di. Bu, ona bir ya zı çı və bir 
şəx siy yət ki mi çox şey qa zan dır dı.

El min NURİ

Bu say dan eti ba rən “Ay dın yol” qə ze tin də 
“Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı rub ri-
ka ya baş la yı rıq. Rub ri ka da xa ri ci ədə bi 
nü mu nə lə ri di li mi zə çe vi rən tər cü mə-

çi ilə onun ən uğur lu tər cü mə işi say dı ğı əsər haq qın da 
da nı şa ca ğıq. İlk mü sa hi bi miz tər cü mə çi, dra ma turq, 
“Qo bus tan” jur na lı nın baş re dak to ru Va qif Əli xan lı-
dır. O, 1990-cı il də tər cü mə et di yi Çin giz Ayt ma to vun 
“Qi ya mət” ro ma nı haq qın da da nı şa caq. Oxu cu lar 
əsə ri “Azər bay can“ jur na lın dan, da ha çox “Edam 
kö tü yü”  adı ilə ta nı sa lar da, tər cü mə çi Ayt ma-
to vun bu ro ma nı nı ki tab se vər lə rə “Qi-
ya mət” adı ilə təq dim edib:

N 21(80) 01.07.2016

Bu ra da kı in san, fə la kə tin 
ya ra dı cı sı dır. Pla nı dol-
dur maq üçün tə biəti, say-
qak la rı qı rır, qar şı sı na çı-

xan hər şe yi məhv edir. 
Am ma bu gün tə biət də 
öz in ti qa mı nı alır. Dün-
ya nı su ba sır, baş qa fə la-

kət lər ço xa lır, son ra sı ne-
cə ola caq? Bu nu heç kəs 

bil mir. 

- Mən cə, xris tian mi fo lo gi ya sı nın 
təb li ği nə aid olan Av di Kal list ra tov 
xətt  i ro man da, sa də cə, bir ya maq-
dı. Ya zı çı bu nun la, gu ya bə şə ri ide-
ya ya xid mət et mək is tə yib. Bə şə ri 
ide ya nın təs vi ri üçün ca na var lar 
bəs idi. Həm o ca na var lar - Ağ bə rə 
və Daş çey nər, on la rın ya şa dı ğı və 
ölüm-di rim mü ca di lə si apar dı ğı 
çöl bə şə ri ide ya nın təs vi ri üçün bəs 
edir di. Çö lün öz poeti ka sı, mu si qi-
si, rit mi nə yə de sən də yər di. Əsər-
də ki xaç pə rəst xətt  i, təəs süf ki, bu 
cür gö zəl təs vir lə rə ya maq lan dı. 

- Biz ikin ci sü jet xətt  i ni çö lün 
poeti ka sı na xə ya nət ki mi 

an la ya bi lə rik?

ma, tə bii ki, o da bö yük 
ya zı çı dı. İn di be lə ya-

Ayt ma tov dan kə nar dı. 
Ayt ma to vun dü şün cə-

sin dən, mil li yad daş sis te-
min dən qı raq da dır. Am ma 
nə üçün sə ya zıb. Əsər də ki 
Pon ti Pi lat, İsa Mə sih xət-
ti Ayt ma to vun dü şün cə 

 say dan eti ba rən “Ay dın yol” qə ze tin də 
“Ən bə yən di yim tər cü məm” ad lı rub ri-
ka ya baş la yı rıq. Rub ri ka da xa ri ci ədə bi 
nü mu nə lə ri di li mi zə çe vi rən tər cü mə-

çi ilə onun ən uğur lu tər cü mə işi say dı ğı əsər haq qın da 
da nı şa ca ğıq. İlk mü sa hi bi miz tər cü mə çi, dra ma turq, 
“Qo bus tan” jur na lı nın baş re dak to ru Va qif Əli xan lı-
dır. O, 1990-cı il də tər cü mə et di yi Çin giz Ayt ma to vun 
“Qi ya mət” ro ma nı haq qın da da nı şa caq. Oxu cu lar 
əsə ri “Azər bay can“ jur na lın dan, da ha çox “Edam 
kö tü yü”  adı ilə ta nı sa lar da, tər cü mə çi Ayt ma-
to vun bu ro ma nı nı ki tab se vər lə rə “Qi-

Ayt ma tov, dü şü nü rəm ki, ro ma nın - Be lə dü şün mü rəm. İri çay la- - De mə li, Ayt ma to vun “Qi ya-
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