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***
Hər dən öz-özü mə 

Eti mad Baş ke çi di nə 
vaxt dan ta nı dı ğı mı də-
qiq ləş dir mə yə ça lı şı ram. 
Hər də fə də bu qə naətə 
gə li rəm - yə qin ki, Baş ke çi din 
dağ lar qoy nun da kı bir kənd in də 
dün ya ya gəl miş qa ra ya ğız oğ lan 
uşaq lıq oyun la rın dan əl çə kib 
Söz lə oy na dı ğı vaxt dan – yə ni 
hə lə özü nü gör mə di yim, am ma 
so ra ğı nı eşit di yim vaxt dan...

Da ha də qiq de səm, o oğ la nın 
ata sı Mur tuz Mu ra dov Bor ça lı-
nın sa yı lıb-se çi lən zi ya lı la rın-
dan idi. Gür cüs tan da ya şa dı-
ğım il lər də tez-tez ic ti mai və 
ədə bi məc lis lər də rast la şır dıq. 
On da Mur tuz müəl lim oğ lu-
nun Mosk va ya oxu ma ğa get-
mək is tə di yi ni de miş di. Hə lə 
so vet qu ru lu şu nun top da ğıt-
maz sa yıl dı ğı il lər də bu, həd-
dən ar tıq çə tin idi, üs tə lik, dağ 
kən din də bö yü müş bir ca va nın 
dün ya ədə biy ya tı nın pay taxt-
la rın dan bi ri ni “fəth elə mək” 
ar zu su çox la rı na ağ la gəl məz 
gö rü nür dü...

Am ma o oğ lan ağ la gəl mə zi 
hə qi qə tə çe vir di: M.Qor ki adı-
na Mosk va Dün ya Ədə biy ya tı 
İns ti tu tu na da xil ol du, təh si li ni 
ba şa vur du və hətt  a bir müd dət 
Ru si ya mət buatın da ça lış dı.

Am ma bir hə qi qət də var: hə-
min təh sil oca ğı nı bi ti rən xey li 
adam ta nı yı ram. Bir ne çə si is tis-
na ol maq la, qa lan la rı nı, elə bil 
dün ya ədə biy ya tı bir ya na, heç 
ol ma sa, rus di li nin, rus ədə biy-
ya tı nın me hi vur ma yıb, dip lom-
la rı nı alıb, get dik lə ri ki mi də qa-
yı dıb lar.

Xoş bəxt lik dən Eti mad Baş-
ke çid o is tis na təş kil elə yən lə-
rin ara sın da dı, öm rün də təh si lə 
ayır dı ğı il lə rin haq qı nı ve rə bi-
lib. Ob raz lı de sək, Aşıq Hü seyn 
Sa rac lı dan Mo ris Me ter lin qə, 
Sti ven Kin qə cən... yol ke çib. Sö-
zün bu iki mən zi li ara sın da kı 
yol, əl bətt  ə, asan ol ma yıb, am ma 
Eti ma dın yet kin ləş mə sin də zə-
ru ri mər hə lə lər dən bi ri nə çev ri-
lib...

***
Eti mad Baş ke çi di baş dan-bi-

na dan şair ki mi ta nı mı şam...
O, poezi ya ya Əli Kə rim, İsa İs-

ma yıl za də, Ra miz Röv şən, El dar 
Ba xış, Sə məd Qa ra çöp... ki mi öz 
nə fə si, öz ha va sı, öz de yim tər zi-
lə gəl di. Yaz dıq la rı mi nil lik lə rin 
o üzün dən yol alır, həm də qə ri-
bə tərz də ye ni di, ha mı sı nın üzə-
rin də öz ru hu nun mö hü rü var.

Bir də ki, Eti mad şair li yi rəs-
mən yox, ru hən qə bul elə di, Söz 
ama nı nı kə sən də, bö yük dərd-
dən, ya da is tək dən do ğu lan 
qə hər ki mi, öz içi nin də rin lik lə-
rin dən qal xıb bo ğa zı na tı xa nan-
da, ra hat ya şa ma ğa qoy ma yan-
da yaz dı, kür sü lər də oxu maq, 
AYB-yə gir mək, tə qaüd al maq, 
mü sa bi qə lər də iş ti rak elə mək, 
top lu la ra düş mək, ki tab bu rax-
dır maq, po pul yar laş maq... üçün 
yaz ma dı. Özü nü xə sis lik lə xərc-
lə di, oxu cu nun gö zü nü ya ğır 
elə mə di, Sö zü nü də yər lən di rən-
lə ri in ti zar da sax la ma ğı ba car dı. 
Eti ma dın “Broy&Pa nop ti kum” 
top lu su həcm cə o qə dər iri ol-
ma sa da, san ba lı na gö rə qat-qat 
ağır dı. 

Əl bətt  ə, za man la po pul yar lıq 
da gəl di, am ma bu, Sö zü nün, is te-
da dı nın, in tel lek ti nin, sa va dı nın, 
zəh mət keş li yi nin, prin si pial lı ğı-
nın, ün siy yət cil li yi nin... he sa bı na 
baş ver di. Bir də Sö zə sə da qə ti-
nin he sa bı na... Eti mad Baş ke çid 
hə mi şə Sö zün ab rı nı göz lə mə yi, 
qəh ri ni çək mə yi ba car dı.

Eti mad Baş ke çi din Söz yad da şı-
nın ya şı nı rə qəm lər lə ifa də elə mək 
müm kün süz dü. O yad da şın əv və-
li mi nil lə rin ö üzün də so nu əl çat-
maz gə lə cək də di. Mə sə lən, onun 
bu bənd lə baş la yan bir şeiri var:

içim bir sov rul muş xır man, 
bi li rəm,
sən si təm ya pır san –
dər man bi li rəm.
nə gör düm, nə çək dim - bir 
mən bi li rəm,
tək bir mən bi li rəm, bir Al lah 
bi lir.
İn di də “Qa ra-qış qı rıq” şeirin-

dən mis ra la ra ba xaq:
duy ma dım bə li,
heç duy maq be lə is tə mə dim.
eşit mə dim, gör mə dim,
um run da de yil dim çün ki,
bil mə dim, gör mə dim, eşit mə-
dim de yə,
öl dü rə cək si niz mi mə ni in di?
Bu iki Yad daş mən zi li ara sın-

da kı ge niş lik Et mad Baş ke çi din 
ru hu nun ge niş li yi di, bu da ki, 
hər söz ada mı na nə sib ol mur...

***
Za hid Sa rı tor paq la bağ lı bir ya-

zım da ifa də elə di yim fi k rə bir də 
qa yıt maq is tə yi rəm. Qə bul elə di yim 
şairin nəsr yaz ma sı, ya xud, na si rin 
nəz mə keç mə si hə mi şə mən də qə-
ri bə na ra hat lıq do ğu rub. Ola bil sin, 
o qə ləm ada mı nın uğur suz nəsr, ya 
da nəzm əsə ri or ta ya çı xa ra ca ğın-
dan, bu nun la da haq qın da for ma-
laş mış tə səv vür lə ri mi in saf sız ca sı na 
da ğı da ca ğın dan eh ti yat lan mı şam. 

Boy nu ma alı ram, Eti mad Baş-
ke çi din ilk he ka yə lə ri ni oxu yan-
da o na ra hat lı ğı ya şa mış dım. 
Am ma xoş bəxt lik dən “Dev ri-
aləm və bir gün”, “Ve lo si ped”, 
“Tük lü cə”, “Ve yil də rə si” he ka-
yə lə ri na ra hat lı ğı mı ara dan qal-
dır ma ğa bəs elə di. 

Son ra “Min yol mə nə söy lər” 
ro ma nı nı qə lə mə al dı.

Gö rü nür, poezi ya nın 
im kan ver mə di yi 

ge niş li yi, sər-
bəst li yi nəsr-

də tap mış dı, 
Yə qin ki, o 
ə n  g i n  l i k 
E t i  m a  d ı 
öz ar xa-
sın ca çə-
kib apa-
ra caq.

Eti mad Baş ke çi din nəs ri av to-
bioq ra fi k nəsr di, öm rü nün ya şan-
mış mə qam la rı dı. Hə min mə qam-
la rı us ta lıq la, ey ni za man da il lə rin 
onun ca nı na hop dur du ğu qə ri bə 
ağ rıy la təs vir elə yir. Eti ma dın nəs-
ri nin mü şa hi də çi lik dən ya ran dı ğı-
nı Ra miz Röv şən də qiq ifa də elə-
yib: “Lev Tols toy hə lə ke çən əs rin 
əv və lin də ya zır dı ki, nəsr də bə dii 
tə xəy yül get-ge də öz ye ri ni can lı 
mü şa hi də yə ve rə cək. Ya zı çı müx-
tə lif sü jet lər uy dur maq dan əl çə-
kib, iş ti rak çı sı və ya şa hi di ol du ğu 
ha di sə lə ri ya za caq. Ya da ki, ən azı 
bu gö rün tü nü ya rat ma ğa ça lı şa caq. 
Tols toy be lə bir nəs rin yüz il son ra, 
yə ni təx mi nən bi zim gün lər də ya-
ra na ca ğı nı de miş di. Eti ma dın “Min 
yol mə nə söy lər” ro ma nı da, “Ve yil 
də rə si” he ka yə si də, mən cə, Tols to-
yun de di yi hə min o nəs rin ana di li-
miz də ki nü mu nə lə ri dir”.

Eti mad nə vaxt dan bə ri di ki, 
“Div lə rin yü rü şü” ad lı ro man 
üzə rin də də iş lə yir. Am ma ro ma-
nı nə vaxt ba şa vu ra ca ğı nı özü də 
bil mir: “Elə zə ma nə də ya şa yı rıq 
ki, im ka nı mız olan da ya zı rıq, 
ürə yi miz is tə yən də yox. İm ka nı 
isə heç vaxt kə nar da ax tar ma mı-
şam, özüm ya rat ma ğa ça lış mı-
şam. Am ma be lə gö rü nür ki, çox 
iş lə yən az qa za nır, az iş lə yən çox 
və bu, bəl kə də, dialek ti ka nın qa-
nu nu dur. Ona gö rə də da rıl ma ğa 
dəy məz, hər şey yo lun da dır.” 

Mən sə bir şe yə əmi nəm: in-
di poezi ya nın Eti mad Baş ke çid 
mə qa mı onun və fa sız lı ğı na için-
için göy nə yir...

***
Şüb hə siz, Eti mad Baş ke çid də 

Al lah dan Söz ada mı olan la rın ço-
xu ki mi ox şar ta le ya şa yır: ailə 
qay ğı la rı, do la nı şıq prob lem lə ri 
onu vax tı nın ço xu nu kö şə yaz maq, 
tər cü mə elə mək, in zi ba ti iş lər lə 
məş ğul ol maq məc bu riy yə tin də 
qo yub. Özü de miş, Azər bay can 
Tər cü mə Mər kə zi nə ke çə nə cən 
Ba kı Slav yan Uni ver si te tin də rek-
tor və pro rek tor dan baş qa bü tün 
və zi fə lər də ça lı şıb, “Tər cü mə nə zə-
riy yə si və prak ti ka sı” ka fed ra sı nın 
mü di ri ki mi də yər li iş lər gö rüb. 

“Bə dii tər cü məy lə təx mi nən 
on beş il dir ki, məş ğu lam, - mü-
sa hi bə lə ri nin bi rin də de yir. - İlk 
də fə O, Hen ri nin “Bağ dad qu-
şu” he ka yə si ni çe vir mi şəm. He-
ka yə ni çe vir dim, son ra ba şım 
qa rış dı, ça pa ver mə yi də unut-
dum. Ha ra da sa, ay ya rım dan 

son ra ba xıb gör düm, heç üzə 
çı xa rı la sı de yil. O tər cü mə ni 

hə lə də ev də sax la yı ram ki, 
mə nə görk ol sun – be lə tər cü mə 

elə mək ol maz”.
Mətn lər üzə rin də sə bir lə 

iş lə mə yə za man la alış dı. Sti-
ven Kin qin “Ölü zo na”, M.Jir-

muns ki nin “Xalq qəh rə man lıq 
epo su” ki tab la rı, Sti ven Kin qin, 
Mo ris Me ter lin qin “Se çil miş 
əsər lə ri”... də hə min il lə rin məh-
su lu dur. Hər iki di lə bə ləd lik, 

pe şə kar lıq, bə dii söz və üs lub 
duy ğu su Eti mad Baş ke çi din tər-
cü mə lə ri nə xas olan cə hət lər dir

“Poetik mətn lə ri, fəl sə fə yə, dil-
çi li yə aid əsər lə ri tər cü mə et mi-
rəm, bu, ix ti sas laş mış tər cü mə-
çi lə rin işi dir. Üs lub çu ya zar la rın 
əsər lə ri ni də tər cü mə et mə yi xoş-
la mı ram. Mə nə gö rə, ya zı çı yad-
da qa lan ob raz ya ra da və oxu cu-
la rın ürə yi nə yol ta pa bil mə yən də 
özü nə “is te dad lı üs lub çu” imi ci 
qa zan ma ğa ça lı şır. Yer də qa lan 
nəsr əsər lə ri nin bə dii tər cü mə-
si ilə bağ lı prob lem yox dur”. Bu 
söz lər Eti mad Baş ke çi din tər cü-
mə işi nə mü na si bə ti ni açıq la yır. 
O, rus di li nə tər cü mə də də ey ni 
öl çü lə rə sa diq qa lır. Si fa riş li tər cü-
mə ol sa be lə, Eti mad öz prin si pi ni 
qo ru yub sax la ma ğı ba ca rır...

***
Nə ha yət, 50 yaş lı Eti mad Baş-

ke çi din port re ti nə son bir ne çə 
ciz gi:

Bir çox cə hət lə ri lə stan dart in-
san ti pin dən uzaq dı...

Ona tam eti bar elə yə bi lər sən, 
düz lü yü nə söz yox du, am ma ara da 
unut qan lıq baş ver sə, gə rək olub-
ke çə ni ba ğış la ma ğı ba ca ra san...

Şaq qıl da yıb gül mə yi, qə fi l dən 
mah nı oxu ma ğı çox la rı nı təəc-
cüb lən di rə bi lər, onu ta nı yan lar-
sa bu nu ru hən azad ol ma ğı nın 
əla mə ti sa yır lar...

İm ti na elə mə yi ba ca rır: “Min 
yol mə nə söy lər” ro ma nı üçün 
mü ka fa tı əda lət prin si pi po zul-
du ğu na gö rə qə bul elə mə yib...

Da rı xan adam dı: hə mi şə ru-
hu na doğ ma yer lər, adam lar və 
mə kan lar üçün da rı xır...

Bir də elə hey gör mək is tə di yi, 
am ma ma cal ta pıb ger çək ləş di rə 
bil mə di yi iş lə rin göy nər ti si ni ya-
şa yır...

Şü kür ki, hə lə ömür möh lə ti 
var, tə ki sağ lıq ol sun...
Nəriman ƏBDÜLRƏHMANLI

***

Bə zən ada ma elə gə lir ki, rə qəm lər hə qi qə ti 
ifa də elə mir: ağ lın kə sə nə hiss lə rin şüb həy lə 
ya na şır, rə qəm lə hə qi qət ara sın da uzun-uza-
dı mü tə na sib lik tap maq üzə rin də baş sın dı rır-

san...
Mən be lə si tuasi ya la ra tez-tez dü şü rəm, qəl bi mi bü rü yən 
duy ğu hə ləm-hə ləm ötüb keç mir...
Yu bi ley lə bağ lı isə üç də fə sar sın tı ya ox şar hiss ke çir-
mi şəm: əl li ya şı ma ça tan da heç inan ma ğım gəl-
mir di, bəl kə, ona gö rə ki, 50 mən dən öt rü 
həd siz nə həng rə qəm di, o hü du da gə-
lib ça ta ca ğı ma heç cür ina na bil-
mir dim
İkin ci də fə, ötən il şair dos-
tum Ra fiq Hüm mət 50-ni 
haq la yan da o duy ğu nu ya şa-
dım – az qa la otuz il ta nı dı-
ğın ada mın be lə yaş lan dı-
ğı nı si nir mək asan de yil...
İn di də özü nü, ne cə de-
yər lər, iyir mi beş ya-
şın da oğ lan ki mi hiss 
elə yən Eti mad Baş ke-
çid...
Mə nim hə qi qət lə rə-
qəm lər ara sın da kı 
mü na qi şə min ma-
hiy yə ti bu dur...
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*** Eti mad Baş ke çi din Söz yad da şı-
nın ya şı nı rə qəm lər lə ifa də elə mək 

Eti mad Baş ke çi din nəs ri av to-

Etimad Başkeçid: 
Portret cizgiləri




