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ÖN SÖZ
Şәrifova Salidә Şәmmәd qızının «Azәrbaycan nәsr
janrlarının tәşәkkül vә formalaşma prosesi (XX әsrin әvvәllәrinә
qәdәr)» adlı tәdqiqat işindә әdәbiyyatımızda nәsr janrlarının
tәşәkkül vә formalaşması prosesinin әks olunması mәsәlәsinә
nәzәr salınmışdır. S.Şәrifovanın XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında nәsr janrlarının tәşәkkül vә
formalaşma prosesini vә problemin tarixini XX әsrdәn daha
әvvәlki dövrlәrlә bağlaması elmi maraq doğurur.
Monoqrafiyanın girişindә tәdqiqat obyektinin aktuallığı,
tәdqiqatın mәqsәd vә vәzifәlәri, nәzәri vә metodoloji әsasları,
elmi yeniliyi vә әldә edilmiş nәticәlәrin elmi-praktik әhәmiyyәti
açıqlanır. «Әdәbi nәsr janrları: etimologiya vә tәsnifat» adlanan
birinci fәsil çәrçivәsindә janr istilahının etimologiyası, nәsr
әsәrlәrindә forma biçimi kimi mövqeyi vә Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında nәsr janrlarının tәsnifatı mәsәlәlәri
araşdırılır. Sadalanan mәsәlәlәrin tәdqiqat işinin әvvәlindә ayrıca
fәsil kimi işlәnilmәsi tәdqiqat obyektinin digәr amillәrinin tәdqiq
edilmәsinә keçmәk üçün ümumi platforma yaratmışdır.
«Azәrbaycan әdәbiyyatında nәsr janrlarının qaynaqları» adlı
ikinci fәsildә şifahi xalq әdәbiyyatında nәsr janrlarının
xüsusiyyәtlәri vә XIX әsrin ikinci yarısınadәk Azәrbaycan
әdәbiyyatında nәsr әnәnәçiliyi işıqlandırılmışdır. «XIX yüzilliyin
sonu XX yüzilliyin әvvәllәrindә Azәrbaycan nәsr janrlarının
inkişaf tarixi» adlı üçüncü fәsil isә XIX yüzilliyin sonu XX
yüzilliyin әvvәllәrindә ictimai-siyasi mühit vә nәsr janrlarının
formalaşması prosesini vә XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin
әvvәllәrindә nәsr janrlarının formalaşma proseslәrinin әsas
xüsusiyyәtlәrinin әhatә etmişdir. Bu fәsildә tәrcümә әdәbiyyatının
tәsiri nәticәsindә milli әdәbiyyatımızın süjet vә janr baxımından
zәnginlәşmәsi probleminә toxunulur, bu tәsirin geniş vә
әdәbiyyatda köklü dәyişikliklәr doğurduğu da nәzәrimizә
çatdırılır. Müәllif tәrcümәçilik әdәbiyyatının köklü şәkildә
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tәsiretmә potensialını oxuculara düzgün çatdırmağa müvәffәq
olmuşdur. «XIX yüzilliyin sonu XX yüzilliyin әvvәllәrindә
Azәrbaycan әdәbi tәnqidi milli әdәbiyyatda janr inkişafı
barәsindә» adlı dördüncü fәsildә XIX yüzilliyin sonu XX
yüzilliyin әvvәllәrindә әdәbi tәnqidin inkişafı baxımından
Azәrbaycan әdәbiyyatına tәsiri, onların nәsrimizin inkişafındakı
mövqeyi vә bu dövrdә yaranmış yeni nәsr janrlarına tәnqidi
xüsusiyyәtlәri
açıqlanmışdır.
Nәticәdә
tәdqiqat
işi
yekunlaşdırılmış vә nәticә ümumilәşdirilmişdir.
Müәllif monoqrafiyada әdәbiyyatımızda janrın tәsnifat
problemlәrinә nәzәr salmışdır. Ayrı-ayrı janrlara mәxsus özәl
cәhәtlәr әtraflı açıqlanmışdır. Bununla belә, milli әdәbiyyatımız
nәzdindә janrların tәkamülü prosesindә, Azәrbaycanın ictimaisiyasi mühitinin tәsiri nәticәsindә bәdii nümunәlәrdә formalaşmış
özәl janr xüsusiyyәtlәri işiqlandırılmışdır. Bununla belә, müxtәlif
janrların kompozisiyası, süjet xәtti vә obrazlar sisteminin
sәciyyәvi xasları gәnc alimin nәzәr diqqәtindә olmuşdur. Salidә
Şәrifova tәrәfindәn әdәbiyyatşünaslıqda әsәrlәrin şәkil vә
mәzmununa görә, epik, lirik, dramatik kimi üç әdәbi növә bölgüsü
әsas götürülür vә sәnәtkarların qәlәmә aldığı әsәrlәrdә müşahidә
vә dәrk etdiyi obyektiv hәyatı vә hadisәlәri lirik janrda tәrәnnüm,
epik janrda tәsvir, dramda әyanilik әsas olmaqla göstәrmә
vasitәsilә oxucuya çatdırılması vurğulanır. Әdәbi növlәr
arasındakı fәrqlәr әsasında әdәbiyyatşünaslıqda janrların tәsnifatı
aparılmışdır.
Bu kontekstdә S.Şәrifova tәrәfindәn milli әdәbiyyatımızda
saf vә qarışıq janrlar probleminin tәhlil edilmәsi, «qarışıqlığın»
pillәlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsi xüsusi önәm daşıyır. Janrların
tәsnifatında saf vә qarışıqlı olması açıqlanmış, janrların bu fәrqli
xüsusiyyәtlәri yalnız növlәrarası deyil, hәmçinin janrlararası vә
strukturdaxili müşahidә edildiyi әsaslandırılmışdır.
Tәdqiqat işi әdәbiyyatşünaslıq problemlәrini, milli
әdәbiyyatımızın tarixi tәkamülü prosesindә janrın konkret
imkanlarını, әdәbi janrların spesifik xüsusiyyәtlәrini, çoxәsrlik
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әnәnәlәrini
üzә
çıxarılmasını
әhatә
etdiyindәn
әdәbiyyatşünaslığımızın uğurlu hadisәlәrindәn biridir.
Monoqrafiyada S.Şәrifovanın nәzәrdә tutduğu XIX–XX
әsr tarixi prosesin sınağından çıxmış әdәbi janrlarda qәlәmә
alınmış bәdii nәsr nümunәlәrinin janrlarının tәkamül problemlәri,
janrın bәdii әsәrә verdiyi tәlәblәri, janr haqqında nәzәriyyә vә
konsepsiyaları, janrın tipologiyasını vә әsas xüsusiyyәtlәrinin
araşdırılması nәzәrdә tutulduğundan tәqdirәlayiqdir.
Әdәbiyyatşünaslığımızda az tәdqiq olunmuş, çәtin,
ziddiyyәtli mәrhәlәlәrdәn keçәn, tarixi hadisә vә faktlarla bağlı
olan bәdii nәsr әsәrlәrinin tәdqiq vә tәhlilinin ön plana çәkilmәsi
daim maraq dairәsindә olmuşdur. Әdәbi-bәdii prosesin tәkamül vә
әdәbiyyatşünaslığın әnәnәlәri doğma dilimizdә yaranan milli
mәnәvi sәrvәtimiz olan bәdii nәsrin janr problemlәrini bir sistem
kimi formalaşması müәyyәnlәşdirilmişdir.
Şәrifova Salidә Şәmmәd qızının «Azәrbaycan nәsr
janrlarının tәşәkkül vә formalaşma prosesi (XX әsrin әvvәllәrinә
qәdәr)» adlı işi problemli mәsәlәlәrә yeni yanaşma metodu vә
nәticәlәrin elmi-praktiki әhәmiyyәtliyi ilә diqqәti cәlb edir.
Tәdqiqat nәticәsindә әldә edilmiş elmi yeniliklәri, elmi-praktiki
әhәmiyyәtini vә toxunulmuş problemli mәsәlәlәrin aktuallığını
nәzәrә alaraq, tәdqiqat işinin elmi dairәlәr vә ictimaiyyәtә
çatdırılması üçün monoqrafiya kimi çap edilmәsi tәqdirәlayiq bir
hadisәdir.
Şamil Salmanov
filologiya elmlәri doktoru,
professor
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GİRİŞ
Azәrbaycan Respublikası tәrәfindәn Azәrbaycan xalqının
milli әdәbiyyatına, mәdәniyyәtinә, tarixi keçmişinә diqqәtin
artması azәrbaycanlıların milli ideya vә azәrbaycançılıq, müstәqil
dövlәtçilik duyğularını daha da güclәndirmişdir. Müstәqil
dövlәtçiliyin qorunub saxlanılması, respublikamızın dünya
birliyindә özünәmәxsus yer tutması üçün әdәbiyyat vә
mәdәniyyәtin önәmli rolu var. Әdәbiyyat vә mәdәniyyәtin
tәrәqqisi milli vә dövlәtçilik tәfәkkürünün inkişafına tәkan verir,
Azәrbaycan xalqının mәdәni bir etnos kimi beynәlxalq alәmdә
nüfuzunun qalxmasına yardımçı olur.
Xalqımızın tarixi qәdim, әdәbiyyat vә mәdәniyyәti isә
zәngindir. Azәrbaycan xalqı hәmişә öz әdәbiyyatı ilә fәxr etmiş,
N.Gәncәvi,
İ.Nәsimi,
M.Füzuli,
Ş.İ.Xәtai,
M.P.Vaqif,
A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, M.F.Axundov, C.Mәmmәdquluzadә,
Y.V.Çәmәnzәminli,
A.Şaiq,
Ә.Haqverdiyev
vә
digәr
mütәfәkkirlәr xalq әdәbiyyatımızı tarixin müxtәlif dövrlәrindә
inkişaf etdirmiş, mәdәni nailiyyәtlәri daima maraq dairәsindә
saxlamağa nail olmuşlar.
Azәrbaycanda әdәbi tәşәkkül, janrların inkişafı vә tәrәqqisi
prosesi onu yaradan xalqın özü qәdәr qәdimdir. Folklor
әdәbiyyatından müasirliyimizәdәk ziddiyyәtli vә maraqlı inkişaf
yolu keçmiş әdәbi janrlar әdib vә alimlәrimizi daim düşündürmüş
vә onların bu sahәdә mühüm işlәr görmәsinә tәkan vermişdir.
Folklor әdәbiyyatı vә XX әsrin әvvәllәrinәdәk zәngin inkişaf yolu
keçmiş әdәbiyyatımızın müxtәlif janrlarında yaradılmış әsәrlәrin
mәnşәyi, tәkamülü, ideya vә bәdii xüsusiyyәtlәri, janr
problematikası haqqında mübahisә vә müşahidәlәr göstәrir ki, bu
sahәdә mühüm işlәrin görülmәsinә baxmayaraq, konkret olaraq
qeyd edilәn problemin tarixi vә nәzәri cәhәtdәn öyrәnilmәsinә
böyük ehtiyac vardır. Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında üç әdәbi
növ әtrafında qruplaşdırılmış janrların hәr birinin ayrı-ayrılıqda
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tәdqiqat obyektinә çevrilmәsi zәrurәti daim özünü büruzә
vermişdir.
Tәdqiqat işindә Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında nәsr
janrlarının tәşәkkülünün inkişaf dinamikasının spesifik
xüsusiyyәtlәrinin öyrәnilmәsinә xüsusi diqqәt yetirilmişdir. Janr
anlayışının bir termin kimi yaranması vә bu istiqamәtdә aparılmış
tәdqiqatlar imkan daxilindә tәhlil edilmiş, hәmçinin janr
anlayışının sәciyyәvi cәhәtlәri, janrda sabitlik vә dәyişkәnlik,
nisbilik, janrın terminoloji özәlliklәri nәzәrdәn keçirilmişdir.
Janrın әsәrin yaradılma metodologiyası kimi onun hәcminә,
kompozisiya
vә
süjet
xәtlәrinә,
obrazlarına
tәsiri
işıqlandırılmışdır. Janrın formalaşması prosesi vә bu zaman
ictimai sistemdә baş verәn dәyişikliklәrin ictimai şüura tәsirinin
mühitlә әlaqәdә öyrәnilmәsi mühüm mәsәlә hesab edilmişdir.
Yeni tip әdәbiyyata ehtiyacın yaranması problemi, onun mövcud
janrları daxilindә islahatların aparılmasına tәlәbatın yaranması vә
bu zaman yeni janrların formalaşması proseslәri açıqlanmışdır.
Janrın formalaşmasında milli xüsusiyyәtlәrin tәsiri izlәnilmişdir.
Әdәbiyyatşünaslıqda nәsr janrlarının tәsnifatı, әdәbi növlәrin
tәtbiqi, saf vә qarışıq janrların xüsusiyyәtlәrinә geniş
toxunulmuşdur. Azәrbaycan әdәbiyyatında nәsr janrlarının
qaynaqlarının tәdqiqat tarixi maraq doğuran amildir. Şifahi xalq
әdәbiyyatında nәsr janrları, şifahi xalq әdәbiyyatı anlayışı vә onun
әhәmiyyәti, mәdәni sistemdә onun yeri kimi problemlәrin
ümumilәşdirilәrәk dәyәrlәndirilmәsinә çalışılmışdır. Şifahi xalq
әdәbiyyatı ilә yazılı әdәbiyyatın qarşılıqlı tәsir istiqamәtlәrinin
öyrәnilmәsi mühüm amil qismindә işıqlandırılmışdır. Şifahi xalq
әdәbiyyatının nağıl, dastan, lәtifә, tәmsil, әsatir, әfsanә kimi epik
janrlarının anlayışı, әsas әlamәtlәri, növlәri, kompozisiya
xüsusiyyәtlәri vә süjet xәtlәrinin әsas sәciyyәsi, obrazların
tәsnifatı vә özәl xüsusiyyәtlәri, janrların әlaqәsi, oxşarlıqları,
fәrdiliyi vә onların inkişaf perspektivlәri geniş açıqlanmışdır. XIX
әsrin ikinci yarısınadәk Azәrbaycan әdәbiyyatında nәsr
әnәnәçiliyi, XIX әsrin sonu–XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda
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nәsr janrlarının inkişaf tarixi, bu dövrdә nәsr janrlarının
formalaşması prosesi nәzәrdәn keçirilmişdir. XIX әsrin sonu–XX
әsrin әvvәllәrindә nәsr janrlarının әsas xüsusiyyәtlәri, roman,
hekayә, felyeton, mәktubat, sәyahәtnamә, sәrgüzәşt vә digәr
janrların anlayışları, әsas әlamәtlәri, növlәri, kompozisiya
xüsusiyyәtlәri vә süjet xәtlәrinin әsas sәciyyәsi, obrazların
tәsnifatı vә özәlliklәri, janrların әlaqәsi, oxşarlıqları, fәrdiliyi vә
onların inkişaf perspektivlәri sistemli şәkildә tәdqiqat obyektinә
cәlb edilmişdir. Tәrcümә әdәbiyyatı vә onun anlayışı, әlamәtlәri,
dil, müәlliflik, tәrcümә vә transliteratsiya problemlәri, hәmçinin
tәrcümә әdәbiyyatının inkişaf perspektivlәri açıqlanır. Mühüm
faktiki materiallar әsasında tәrcümә әdәbiyyatının inkişaf yolu
sistemlәşdirilmiş vә onun istiqamәtlәrinә diqqәt yetirilmişdir. XIX
әsrin sonu–XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan әdәbi tәnqidi
mәsәlәlәrinә aydınlıq gәtirilmiş, fakt, hadisә vә problemlәrin
ümumilәşdirilәrәk dәyәrlәndirilmәsinә cәhd göstәrilmişdir.
XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr qәlәmә alınmış Azәrbaycan
әdәbiyyatının nәsr örnәklәrinin (sәnәtkarların bәdii yaradıcılığı),
janrın nәzәri mülahizәlәrinin müqayisәsi aparılmışdır. Bu işdә
Azәrbaycan tәdqiqatçıları ilә yanaşı, xarici ölkә alimlәrinin
fundamental әsәrlәrinin nәzәri mülahizәlәri tәhlil obyektinә
çevrilmişdir.
Tәdqiqat işindә әdәbiyyatşünaslıqda janrların tәsnifatı
probleminә dә diqqәt yetirilmiş, tәsnifatın bölgüsü elmi vә tarixi
tәcrübәlәrә әsaslanmışdır. Müxtәlif tәsnifatların müqayisәsi
aparılmış vә bu zaman istifadә edilәn meyarlar nәzәrdәn
keçirilmişdir. Janrların tәsnifatında nәsr janrlarının inkişaf
dinamikası da tәhlil obyektinә çevrilmişdir. Bu zaman
Azәrbaycan, Avropa vә rus әdәbiyyatşünaslarının elmi-nәzәri
tәcrübәsinә istinad olunmuş, mәsәlәlәrә qeyd edilәn aspektdәn
yanaşılmasına sәy göstәrilmişdir.
Janrların inkişaf prosesini izlәyәrkәn milli bәdii nümunәlәr
әsasında milli örnәklәrin rolu araşdırılmışdır. Bu proses zamanı,
әsasәn, şifahi xalq әdәbiyyatının epik janrına aid olan nümunәlәr
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tәhlil obyektinә çevrilmişdir. Hәmçinin qәdim türk yazıları, dini
әsәrlәrin Azәrbaycan nәsr әdәbiyyatına tәsiri, orta әsr
әdәbiyyatında nәsr әnәnәçiliyi açıqlanmışdır. Araşdırma vaxtı
struktur-tipoloji tәsnifat vә tarixi-müqayisәli tәhlil üsuluna
üstünlük verilmişdir.
Tәdqiqat işindә XIX әsrin ikinci yarısınadәk nәsrlә
yazılmış әdәbi nümunәlәr (A.Bakıxanovun «Kitabi–Әsgәriyyә»
vә İ.Qutqaşınlının «Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» әsәrlәri) vә
onların janrın inkişaf tarixinә tәsiri mәsәlәsi işıqlandırılmışdır.
XIX әsrin sonu–XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycanda
ictimai şәraitin dәyişmәsi nәticәsindә yeni tip ictimai şüurun
formalaşması vә bu zaman inteqrasiya proseslәrinin mahiyyәti
barәdә mәlumat verilmişdir.
Yeni görüşlәri ifadә etmәk üçün yeni tip әdәbiyyatın
yaranması mexanizmi vә yeni әdәbiyyatda janr islahatı
istiqamәtlәrinә dә nәzәr salınmışdır.
XIX әsrin sonları–XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan
xalqının milli özünüdәrketmәsinin inkişafı prosesindә milli şüurda
milli özünüdәrkin formalaşması vә çar Rusiyasına, müstәmlәkә
zülmünә qarşı mübarizәnin güclәnmәsi milli әdәbiyyatdan yan
keçmәyәrәk әdiblәrimizin әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır.
XIX әsrin sonları–XX әsrin әvvәllәrindә milli
әdәbiyyatımızda әdiblәrimiz millәtin nicat yolunu maarif vә elmә
yiyәlәnmәkdә görür, öz әsәrlәrindә cәmiyyәtdә baş verәn ictimaisiyasi hadisәlәri, çatışmazlıqları, xalqın müqәddәratı ilә bağlı
problemlәri vә real hadisәlәri olduğu kimi bәdii dillә oxuculara
çatdırmağı mәqsәdәuyğun hesab edirdilәr. Bu zaman artıq yeni,
Avropa әdәbiyyatına xas olan roman, hekayә, felyeton vә milli
әdәbiyyatımız üçün әhәmiyyәt kәsb edәn digәr janrlara marağın
artması prosesi sürәtlәnmişdir.
Dünya әdәbiyyatşünaslığında janr problematikası mәsәlәsi
tәdqiqatçıların diqqәt dairәsindә olan aktual vә mübahisәli
mövzulardan biridir. Epik növün janrları әdәbiyyatşünaslıq
elmindә ziddiyyәt vә bir-birini inkar edәn mübahisәli fikirlәrlә
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daim maraq mәrkәzindәdir. Nәsr janrlarının problematikasına olan
maraq bu sahәdә samballı monoqrafik tәdqiqatların yaranmasına
sәbәb olmuşdur. Türkiyәnin aparıcı alimlәrindәn Agah Sirri
Lәvәndin «Türk әdәbiyyatı» (1951), Nihad Sami Banarlının
«Resimli
Türk
Әdәbiyyatı
Tarihi»
(1987),
rus
әdәbiyyatşünaslığının görkәmli simalarından V.Şklovskinin
«Bәdii nәsr: fikir vә araşdırmalar» (1961), S.Antonovun «Mәn
hekayә oxuyuram» (1966), L.Qinzburqun «Psixoloji nәsr
haqqında» (1971), V.Turbinin «Puşkin, Qoqol, Lermontov.
Әdәbiyyat janrlarının öyrәnilmәsi» (1978), N.P.Utexinin «Epik
nәsrin janrları» (1982), L.Çerneçin «Әdәbi janrlar» (tipologiya vә
poetika problemlәri) (1982), İ.K.Kuzmiçyovun «Әdәbiyyat
yolayrıcında» (1983), D.S.Lixaçyovun «Әdәbiyyat-hәqiqәtәdәbiyyat» (1984) vә digәr tәdqiqatçıların monoqrafik әsәrlәri
әdәbi növlәrin öyrәnilmәsi baxımından dәyәrlidir.
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında nәsr janrlarının
müxtәlif aspektlәrdә işıqlandırılması tarixi vә ictimai-siyasi
mühitlә әlaqәli olmuşdur. Müsbәt vә mәnfi keyfiyyәtlәri ilә
sәciyyәlәnәn sosializm dövründә bu problemә, xüsusәn dә XX
әsrin әvvәllәrinәdәk (Sovet İttifaqı qurulana qәdәr) nәsr
janrlarında qәlәmә alınmış bәdii örnәklәrin tәhlil obyektindәn
keçirilәrәk real qiymәtlәndirilmәsi birmәnalı olmuşdur. Bu,
tәdqiqatçılara әdiblәrin yaradıcılıqlarını vә qәlәmә alınmış bәdii
nümunәlәri hәrtәrәfli işıqlandırmağa maneçilik törәtmişdir.
Әdәbiyyatın tәrәqqisi prosesindә ideoloji mübarizәni әks etdirәn
әdәbi proses bundan yan keçmәmiş vә bu sahәdә müәyyәn işlәrin
görülmәsinә nail olunmuşdur. Hidayәt Әfәndiyevin «Azәrbaycan
bәdii nәsrinin tarixindәn» (1963), Nazim Axundovun
«Azәrbaycan satira jurnalları (1906–1920-ci illәr) (1968), Qulu
Xәlilovun «Azәrbaycan romanının inkişafı tarixindәn» (1973),
Azadә Rüstәmovanın «Azәrbaycan epik şerinin inkişaf yolları
(XII–XVII әsrlәr)» (1975), Ağarәfi Zeynalovun «Kәşkül»dә bәdii
әdәbiyyat» (1978), Yaşar Qarayevin «Poeziya vә nәsr» (1979),
Әliyar Sәfәrlinin «XVII–XVIII әsrlәr Azәrbaycan epik şeri»
-10-

(1982), Nadir Vәlixanovun «Azәrbaycan maarifçi-realist
әdәbiyyatının
inkişafı
(1890–1917)»
(1983),
Әflatun
Mәmmәdovun «Azәrbaycan bәdii nәsri» (XIX әsrin sonu–XX
әsrin әvvәllәri) (1983), Cahangir Mәmmәdovun «Nәsrimiz:
düşüncәlәr, axtarışlar» (1984), Vәli Osmanlının «Azәrbaycan
romantiklәri» (1985), Xeyrulla Mәmmәdovun «Әkinçi»dәn
«Molla Nәsrәddin»ә qәdәr» (1987), Arif Mәmmәdovun «Nәsrin
poetikası (XIX әsrin II yarısı)» (1990), Tağı Xalisbәylinin
«Nizami Gәncәvi vә Azәrbaycan qaynaqları» (1991), Mahirә
Quliyevanın «Klassik Şәrq poetikası» (1991) vә digәr
tәdqiqatçıların elmi әsәrlәri bu sahәdә atılmış uğurlu
addımlardandır.
Yuxarıda
adları
çәkilmiş
monoqrafik
tәdqiqatlarda nәsr janrının növlәrinә ayrı-ayrılıqda toxunulsa da,
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında nәsr janrlarının elmi
ardıcıllıqla vә sistemli şәkildә tәdqiqi zәif olmuş, bu sahә aktual
vә az öyrәnilmiş bir problem kimi bu gündә diqqәt mәrkәzindәdir.
Mәsәlәn, Hidayәt Әfәndiyevin «Azәrbaycan bәdii nәsrinin
tarixindәn» monoqrafiyasında bәdii nәsrin ilk rüşeymlәri, klassik
bәdii nәsrimizin keçdiyi inkişaf prosesi, Qulu Xәlilovun
«Azәrbaycan romanının inkişafı tarixindәn» әsәrindә roman
janrının mәnbәlәri vә tarixi, Әflatun Mәmmәdovun «Azәrbaycan
bәdii nәsri» (XIX әsrin sonu–XX әsrin әvvәllәri)
monoqrafiyasında
nәsr
janrlarının
tәkamülü,
Cahangir
Mәmmәdovun «Nәsrimiz: düşüncәlәr, axtarışlar» kitabında
hekayә janrının xüsusiyyәtlәri açıqlanmışdır. Bu tәdqiqat işi isә
böyük vә mühüm bir dövrün–bәdii nәsrin ilk rüşeymlәrindәn XX
әsrin әvvәllәrinәdәk olan dövrün nәsr janrlarının inkişafı vә
formalaşması proseslәrini, onların qarşılıqlı әlaqәsini kompleks
şәkildә araşdırmış müәllifin çoxillik elmi axtarışları nәticәsindә
әldә edilmiş geniş faktiki vә elmi materiallara әsaslanmışdır.
Çağdaş dövrümüzün vә XX әsrin әvvәllәrinәdәk
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığının inkişaf tәcrübәsinә vә
nailiyyәtlәrinә әsaslanmış tәdqiqat işi elmi vә bәdii әdәbiyyatlar
haqqındakı fundamental tәdqiqat әsәrlәrindәn faydalanmışdır.
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Tәdqiqat işi nәzәri vә tәcrübi әhәmiyyәtә malikdir. Belә ki,
tәdqiqatın başlıca müddәa vә nәticәlәrindәn Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında janr problematikasının araşdırılması üçün
istifadә edilә bilәr. Müstәqillik dövründә qәlәmә alınmış tәdqiqat
işi Azәrbaycan әdәbiyyatı ilә mәşğul olan mütәxәssislәr, alimlәr
üçün gәrәkli ola bilәr. Hәmçinin ali mәktәblәrin proqram, dәrs
vәsaiti vә tәdris planlarının tәrtibatı zamanı ondan faydalanmaq
mümkündür. Burada işıqlandırılan bir sıra mәsәlәlәr ali tәhsil
müәssisәlәrinin müәllim vә tәlәbәlәri üçün yararlı olmaqla yanaşı,
tәdqiqat işindәn dәrslik kimi dә istifadә etmәk olar.
Tәdqiqat işi Azәrbaycan Milli Elmlәr Akademiyasının
Nizami adına Әdәbiyyat İnstitutunun «Müasir Azәrbaycan
әdәbiyyatı» vә «Yeni dövr әdәbiyyatı» şöbәlәrindә yerinә
yetirilmişdir.
Araşdırmanın әsas mәzmunu, elmi müddәa vә nәticәlәri
dövrü mәtbuatda, müxtәlif beynәlxalq elmi-tәcrübi konfrans vә
simpoziumların çıxışlarında vә çap edilmiş materiallarında öz
әksini tapmışdır.
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I FӘSİL
ӘDӘBİ NӘSR JANRLARI:
ETİMOLOGİYA VӘ TӘSNİFAT
I.1. «JANR» İSTİLAHININ ETİMOLOGİYASI
«Janr»ın bir anlayış kimi XVII әsrin ortalarında fransız
estetik fikrindә formalaşması barәdә mәlumatlar mövcuddur.
Tarixi vә milli tәfәkkürә söykәnәn, fransız dilindә «genre», latın
dilindә «genus», rus dilindә «rod» (növ) kimi mәnalandırılan
әdәbi janr bәdii әsәrin formasını tәşkil edir. Tarixi
әdәbiyyatşünaslıqda «janr» sözü birmәnalı qәbul olunmamış,
onun termin kimi formalaşmasına dair müxtәlif fikirlәr
söylәnilmişdir. Әdәbiyyatın inkişafı prosesindә «janr» sözünün
mәzmunu bir çox dәyişikliklәrә mәruz qaldığından onun haqqında
konkret nәticәyә gәlmәk dә çәtin olmuşdur.
İctimai-siyasi mühitin, ideoloji şәraitin tәsiri nәticәsindә
әdәbi prosesdә yaranan janrlar, hәmçinin qәlәm sahiblәrinin
tutduqları mövqelәrlә bağlı olmuş, mәhz onların zamanın
tәlәbindәn çıxış etmәlәri vә hansı janra üstünlük vermәlәri hәmin
janrın әdәbiyyatda geniş tәtbiqinә vә yayılmasına sәbәb olmuşdur.
Buna әsaslanaraq qeyd etmәk lazımdır ki, janrlar әdәbi prosesdә
bәdii tәlәbatın nәticәsi kimi dövrün ideyaları vә bәdii üslubları ilә
dә sıx әlaqәlidir. Ona görә dә janrların bir-biri ilә qarşılıqlı
әlaqәlәrini, onlar arasında oxşar vә fәrqli xüsusiyyәtlәrini praktiki
vә nәzәri cәhәtdәn işıqlandırılması, elmi aspektdәn tәdqiqi
әhәmiyyәt kәsb edir.
Janr әdәbi әsәr haqqında ilkin vә ümumi tәsәvvür yaradır,
digәr әdәbiyyatşünaslıq kateqoriyalarından fәrqli olaraq әdәbi
әsәrin sinkretik mahiyyәtini müәyyәnlәşdirmәklә tarixi әdәbi
prosesdә baş verәn qanunauyğunluqları әks etdirir vә әdәbi
yaradıcılıqda stabillәşmә amili kimi çıxış edir. Әdәbiyyatın tarixi
inkişaf prosesindә meydana çıxan janr zamanın tәsiri altında
kamil bәdii forma qismindә çıxış edәrәk әsәrin quruluşunu tәşkil
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etmәklә yanaşı, dövrün әdәbi proseslәri ilә cilalanaraq mәzmunun
daha yaxşı ifadәsinә xidmәt göstәrir.
Belә fikir mövcuddur ki, «әdәbiyyat tarixi-janrların
tarixidir. Hәqiqәtәn, janr daha ümumi, universal vә eyni zamanda
onun konkret kateqoriyasıdır». (360, 3) Bәşәriyyәtin
uzunmüddәtli tarixi inkişafı ilә әlaqәdar olaraq janr әdәbi-ictimai
hadisәlәrin tәsiri ilә formalaşır. Cәmiyyәtdә baş verәn sosial,
әdәbi, psixoloji vә s. dәyişikliklәr yeni janrların meydana
gәlmәsinә vә mövcud janrların keyfiyyәtcә dәyişmәsinә tәkan
verir. Әdәbi әnәnәlәr üzәrindә inkişaf edәn janrlar özünü
әdәbiyyatın müxtәlif dövrlәrindә, müxtәlif hәcmdә göstәrir. Janra
statistik anlayış kimi baxmaqla onun bütün cәhәtlәrini
müәyyәnlәşdirmәk olmur. Әdәbi-tarixi prosesә, tarixi faktlara
әsaslanaraq janrı tarixi aspektdәn araşdırmaq mәqsәdәuyğundur.
Milli әdәbiyyatımızda klassik şәrq vә dünya әdәbiyyatının
müsbәt keyfiyyәt vә әnәnәlәrinin mәnimsәnilәrәk çeşidli janrlarda
yaradılmış bәdii nümunәlәrin qәlәmә alınması tәqdirәlayiq haldır.
Janr şәklindәn, müәllifin yaradıcılıq prinsiplәri vә mәqsәdindәn
asılı olaraq, yaranan bәdii nümunәlәr özlәrini bir çox üslublarda
göstәrirdi.
Janrların tәşәkkülü vә inkişafının müxtәlif mәrhәlәlәrdәn
keçmәsinә, süjet, kompozisiya, mövzu, forma baxımından zәif,
bәsit cәhәtlәrinә baxmayaraq, onların әdәbiyyat tariximizdә, milli
nәsrimizin inkişafındakı rolu danılmazdır. Bütün bunlara
baxmayaraq, janrların formalaşma vә inkişaf tarixi, müxtәlif janr
növlәrindә yaranan bir sıra nәsr örnәklәri sistemli, mükәmmәl,
әhatәli tәdqiqat obyektinә çevrilmәmişdir. XIX әsr Azәrbaycan
әdәbiyyatı nәsr janrları ilә tәkmillәşәrәk tәşәkkül tapdı, yeni
mәzmun, yeni ideya vә yeni forma tәlәb etdiyindәn yavaş-yavaş
formalaşmağa başladı.
Nәzәriyyәçilәr tәrәfindәn «janr» anlayışının mövzu vә süjet
baxımından «yüksәk» vә «aşağı» tәbәqәlәrә ayrılmasına dair
faktlar mövcuddur. Bu bölgüyә әsasәn, «yüksәk» tәbәqәyә
«tarixi» (qәhrәmanlıq) vә mifoloji janrlar, «aşağı» tәbәqәyә isә
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portret, peyzaj vә natürmort növlәri aid edilirdi. «Yüksәk» vә
«aşağı» tәbәqәlәrә bölgü antik mәdәniyyәtdә özünü qabarıq
şәkildә göstәrmişdir.
Tipoloji, konkret tarixi, universal sәciyyә daşıyan janr
çoxәsrlik inkişaf yolu keçәn, tәşәkkül tapıb fomalaşan әdәbi
növdür. Alimlәr janrların özünü dә müxtәlif növlәrә bölürlәr. Gah
әnәnәvi, gah da dәyişmәz-konservativ kimi qәbul edilәn janrlar
әdәbiyyat tarixindә hәyatı әksetdirmә cәhәtindәn üç әdәbi növә
ayrılır: epik, lirik vә dramatik.
Qeyd etmәliyik ki, әdәbiyyatşünaslıq elmindә әdәbi növlәrә
bölgü tәdqiqatçılar tәrәfindәn daima mübahisә doğuran aktual
mәsәlәlәrdәn biri kimi qiymәtlәndirilir. Әdәbi növlәrә bölgüdә
әsas mәqsәd müxtәlif әdәbi dövrlәrdә formalaşan janrları, onların
bir-birindәn fәrqlәrini, әdәbi proseslәrdә meydana çıxan
әlamәtlәrini, әhәmiyyәtlәrini açıqlayaraq dәyәrlәndirmәkdir.
L.V.Şepilovaya görә, «janr» istilahının sәrbәst şәrhi yoxdur.
Bәzәn ondan әdәbi әsәrlәrin növü kimi (lirik janr), bәzәn isә növ
fәrqlәrini müәyyәn edәn komponent kimi danışırlar (mәsәlәn,
roman janrı: tarixi, psixoloji, fәlsәfi vә s). (368, 187)
Q.N.Pospelovun iddiasına әsasәn, «Aristotel, Hegel vә Belinski
sәhv ediblәr, әdәbiyyat üç yox, iki növә– lirik vә epik növә
bölünür», (347, 113) «epos vә lirika– söz sәnәtinin әsas növü
olaraq bәzi özünәxas xüsusiyyәtlәri ilә seçilir». (347, 117)
Y.Elsberq vә Y.Borev satiranı yeni әdәbi növ qismindә tәqdim
edirdilәr. Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında Gülşәn Әliyeva da
satira janrının olması faktı ilә razılaşaraq qeyd etmişdir ki,
«tәmsil, alleqoriya, hәcv, taziyanә, yanıltmac, bәhri-tәvil,
felyeton, sarj vә s. satirik әdәbi növün janrları sayıla bilәr». (44,
31) V.Dneprov (374) isә tarixi, әnәnәvi növlәr olan epik, lirik vә
dramatik növә dördüncü növ kimi romanı әlavә etmişdir.
M.İ.Duduçava, A.Timofeyev, A.Boqdanov әdәbi növlәri bәzәn
altı, bәzәn isә sәkkiz növә ayırırlar. A.N.Veselovskiyә görә,
növlәrin tarixi şәxsiyyәtin tarixi inkişafı ilә әlaqәdә olmuş vә bu
әlaqәdәn epik, lirik vә dramatik növlәr yaranmışdır.
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«Janr» anlayışında fikir ayrılığı özünü janrların yaranması
vә formalaşması proseslәrinin izlәnilmәsindә, әdәbi janrların
tәsnifatında, janrların fәrqli xüsusiyyәtlәrinin açıqlanmasında
qabarıq şәkildә göstәrmişdir. Tәdqiqatçılarımız adәt etdiyimiz
әdәbiyyatın bölgüsündә mәna axtarmış, janrların fәrqlәrini
göstәrmәyә çalışmışlar. Janrı mәnalı forma adlandıran
tәdqiqatçılar qeyd edirlәr ki, nә qәdәr ki, janrın sirrini daha geniş
anlasaq, incәsәnәt özünü qarşımızda açıq-aydın, aşkar
göstәrәcәkdir. Fikir ayrılığı mәsәlәsindә tәdqiqatçıların, әsasәn,
iki qrupa bölündüyünü müşahidә edirik. Birinci qrupa aid
tәdqiqatçılar janrı әsas vә aktual bәdii kateqoriya hesab edirlәrsә,
ikinci qrupa aid tәdqiqatçılar müasir әdәbiyyatda janrın öz
әhәmiyyәtini itirdiyini, bәzilәri isә gәlәcәkdә janrın lәğv
olunacağını bildirirlәr. «Nihilist» dünyagörüşündә tarixi vә nәzәri
әsasları inkar edәn tәdqiqatçılar roman, povest vә digәr janrların
әdәbiyyatın inkişafına maneçilik törәtdiyi üçün onların mәhv
edilәcәyini vә gәlәcәkdә belә janrların olmayacağını
vurğulamışlar. Tәәssüfedici haldır ki, «nihilist» dünyagörüşü ilә
razılaşan alimlәr dә vardır.
Әdәbiyyatşünaslıq elmindә janrların әsas vә fәrdi janrlar
kimi iki qrupa bölünmәsi faktları mövcuddur. Tәdqiqatçılar janrda
fәrdiliyi inkar edәrәk göstәrirlәr ki, «fәrdi janr» anlayışı ola
bilmәz, yalnız janrların sintezi özünü büruzә verә bilәr.
V.Şklovskiyә görә, janr müxtәlif priyomların birliyidirsә,
V.Tınyanova üçün müxtәlif әlaqәli faktorlar sistemidir. Janr
ümumidir, o, fәrdi ola bilmәz. Fәrdilik yazıçının, yәni bәdii әsәrin
dil üslubunda ola bilәr. «Sәnәt yaddaşı» (M.M.Baxtin)
adlandırılan janr әdәbi әsәr haqqında ümumi tәsәvvür yaradır vә
digәr әdәbiyyatşünaslıq kateqoriyalarından fәrqli olaraq әdәbi
әsәrin sinkretik mahiyyәtini müәyyәnlәşdirir. Janr tarixi әdәbi
prosesdә baş verәn qanunauyğunluqları әks etdirir vә stabillәşmә
amili kimi çıxış edir.
Janrın sabitliyi vә dәyişkәnliyi arasında nisbәtin müәyyәn
olunması janr nәzәriyyәsinin әsas problemlәrindәn biridir. Hazırkı
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dövrdә әdәbiyyatda janrların differensiyallaşması vә sintezi,
qarışması vә yaxınlaşması müşahidә edilir. Sadalanan proseslәri
nәzәrә alaraq, bir sıra tәdqiqatçılar tәrәfindәn janrın ayrıca
öyrәnilmәsinin mәqsәdәuyğunluğu sual doğurmuşdur. Belә ki,
müasir әdәbi proseslәrin tәsiri altında janrla әlaqәli amillәrdә
qeyri-sabitliyin artması ilә bağlı janrın tәdqiq edilmәsinin
aktuallığı şübhә altına alınmışdır. Eyni zamanda qeyri-sabitliyin
artması ilә әlaqәli digәr tәdqiqatçılar janrın tәhlili vә tәdqiqi üçün
yeni metodoloji yanaşmanın işlәnilmәsinin aktuallığını
vurğulamışlar. Bu baxımdan «Әdәbiyyatşünaslıq elminә giriş»
adlı әsәrinin III cildindә Polşa alimi S.Skvarçinskaya tәrәfindәn
janrın tәdqiqi zamanı genoloji proseslәrin tәhlilinә diqqәt
yetirilmәsi tәqdirәlayiq haldır. Rәngarәngliyinә görә janrlar
sözügedәn alim tәrәfindәn genologiyanın obyektlәri kimi
qiymәtlәndirilmişdir. Polşa alimi bunları genoloji predmet,
genoloji anlayış vә genoloji adlara ayırır. Müәllif tәrәfindәn qeyd
edilir ki, haqqında formalaşmış tәsәvvürün sәciyyәsindәn asılı
olmayaraq növ vә janr genoloji predmet kimi varlığın obyektiv
tәzahürü qismindә büruzә verilir. Yaradılan әdәbi әsәrlәr müvafiq
növ vә janrda yazılmış olur. «Janrsız әsәrlәr» yaradıla bilmәz.
Belә ki, mәhz janr onların mövcudluq formasıdır. Genoloji anlayış
dedikdә isә S.Skvarçinskaya tәrәfindәn әdәbi әsәrlәrin әsas (janr
biçiminә aid olan) sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrinin idrakı
qavranılmasına yönәlmiş görüşlәr başa düşülür. Alimin fikrincә,
genoloji anlayışlar törәmә xarakter daşıyır. Belә ki, genoloji
anlayışların yaranması üçün genoloji predmetlәrin olması
vacibdir. Alim tәrәfindәn genoloji adlar kimi isә әdәbi әsәrlәrin
janr xüsusiyyәtlәrini özündә әks etdirәn mәfhumlar başa düşülür.
(373)
Qeyd
olunmalıdır
ki,
janrın
tәdqiqi
zamanı
S.Skvarçinskayanın istifadә etdiyi metodoloji yanaşma tәdqiqat
obyektinin artıq formalaşmış strukturu kimi qәbul olunur. Lakin
üç amil–genoloji predmet, anlayış vә ad arasında ziddiyyәtlәrin
mövcudluğu xüsusi maraq doğurur. Belә ki, göstәrilәn üç amil
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arasında müşahidә edilәn harmonik uzlaşma çox hallarda
pozulmuş olur ki, bu da tәdqiqatçı qarşısında yeni suallar yaradır.
Genoloji predmet, anlayış vә ad arasında uzlaşdırılma probleminә
diqqәt yetirmiş Q.N.Pospelov qeyd etmişdir ki, eyni janr müxtәlif
adlar ala bilәr, hәmçinin eyni anlayışla bir neçә janr adlandırıla
bilәr. Bununla yanaşı, öz mahiyyәti vә mәzmununa görә bir әdәbi
әsәr müxtәlif genoloji adların әhatәsinә düşә bilәr. (345, 58, 59)
S.Skvarçinskaya tәrәfindәn verilәn bölgü metodoloji baxımdan
dәyәrlidir. Bununla yanaşı, janrın tәdqiqi zamanı meydana çıxan
ziddiyyәtlәr vә qarışıqlıq hәmin bölgünü inkar etmir, sadәcә
alimlәr tәrәfindәn genoloji predmet, anlayış vә adların bir-biri ilә
sәhvәn eynilәşdirilmәsini әks etdirir. Qeyd olunmalıdır ki,
genoloji anlayış yarandığı andan genoloji predmetә tәsir
göstәrmәyә başlayır. Nәticәdә genoloji predmet vә anlayış
arasında dialektik qarşılıqlı әlaqә özünü büruzә verir. Göstәrilәn
faktor kontekstindә «janr» anlayışının sabit vә dәyişkәn olması
problemi meydana çıxır. Bu mәqamda janr anlamında sabitlik vә
ya dәyişiklik amillәrini әsas kimi götürәn yanaşmaların
müqayisәsinin aparılması maraqlı olardı.
V.V.Kojinovanın sözlәrinә әsasәn, «әsәrin tipi kimi
anlanan janr tarixi sabit, möhkәm, әsrlәr keçmiş törәmәdir». (327,
915) Bu mәqamda Y.N.Tınyanovanın yanaşması maraq kәsb edir.
Onun fikrincә, janr qeyri-sabit vә çevik sistemdir. Janrın sabit
sistem kimi mövcudluğu qeyri-mümkündur. Y.N.Tınyanova qeyd
edir ki, janr anlamı yaradılan әsәrlәrin әnәnәvi janr biçimlәri ilә
müqayisәsi prosesindә hәyata keçirilir. Bu da «janr» mәfhumunun
formalaşmasını «әnәnәvi janr»ların «yenilәri» ilә әvәzlәnmәsi
prosesi nәzdindә şәrtlәndirir. (355, 202)
Janrın sabit amillәrinin sәciyyәsi açıqlandığı zaman bir
sıra alimlәr sonuncuları qrammatik qanunauyğunluqlarla
müqayisә edirlәr. Belә ki, janr qrammatikanın qanunlarına oxşar
olaraq
әdәbi
әsәrdә
materialların
müvafiq
qaydada
sistemlәşdirilmәsini şәrtlәndirir. Qeyd etmәk lazımdır ki, bu
sahәdә aparılan paralellәr nisbi xarakter daşıyır: janr daxilindә
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mövcud qanunauyğunluqlar «yumşaq» sәciyyә daşıyır vә az
normativliyi ilә seçilir.
Janrda dәyişik amillәrin açıqlanmasına üstünlük verәn
alimlәr isә tәdqiqat obyektinin daxili immanent inkişaf
qanunauyğunluqları ilә yanaşı, әdәbi sistemin dәyişmәsi
nәticәsindә varislik prinsipini qorumaqla qeyri-sabit olmasını
vurğulayırlar. Bu cәhәtdәn Qәrb әdәbiyyatşünaslığında janrların
tәtbiqinә zәrurәtin olmaması yanaşması geniş yayılmışdır. (366,
54) Fikrimizcә, göstәrilәn yanaşma postmodern mәdәni yanaşması
ilә sıx әlaqәlidir vә bu sahәdә Qәrb mәdәniyyәtindә mövcud olan
böhranı özündә әks etdirir.
Xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, janr anlayışında sabit vә
ya dәyişkәn, çevik amillәrin nәzәri baxışlarda yaranmış fikir
ayrılıqları obyektiv xarakter daşıyır vә әsasәn istifadә edilәn
metodoloji yanaşmadan asılıdır. Janrın bir әdәbi kateqoriya kimi
mәzmununun çoxçeşidli olması fikri plüralizmin formalaşması
üçün әlverişli şәrait yaradır.
Janr anlayışının mәzmununda sabit vә dәyişkәn amillәrin
sistemlәşdirilmәsi istiqamәtindә aparılmış cәhdlәr arasında
N.F.Kopıtyanskayanın janrın anlanılmasında dörd fәrqli sfera
ayırması xüsusi maraq doğurur. Birinci sfera janrı abstrakt,
ümumnәzәri, müxtәlif tip әsәrlәrin sistemlәşdirilmәsini aparmağa
imkan verәn ümumjanr xüsusiyyәtlәrini әhatә edәn fenomen kimi
qәbul edir. Bu sfera müxtәlif dövrlәrdә ayrı-ayrı mәdәniyyәtlәrә
aid әdәbi әsәrlәrin ümumqәbulolunmuş janr növlәrindә
sistemlәşdirilmәsinә imkan verir: roman, ballada, poema vә s.
Birinci sfera janrın sabitliyini (354, 155) vә tipoloji fenomeni
(346, 155) özündә әks etdirir. Bununla belә, bu sferada janrın tam,
hansısa dәyişikliklәrә mәruz qalmayan tәzahür kimi qәbul
edilmәsi sәhv yanaşma olardı. Birinci sferada janrın dәyişikliklәrә
mәruz qalması tәbiidir, lakin bu prosesin sürәt templәri vә tәsir
әhatәsi olduqca aşağıdır. Birinci sferada janr digәr sferalardan
daha
az
dәrәcәdә
dәyişkәndir.
Müşahidә
edilәn
transformasiyalarda janra xas amillәr az şәkildә dәyişir.
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İkinci sfera janrın sosial vaxt vә sosial mühitlә
şәrtlәndirilmiş tarixi anlayış kimi qәbulunu nәzәrdә tutur. Belә ki,
bәzi hallarda janrlar nәzdindә xüsusiyyәtlәrinә görә seçilәn
әsәrlәrin bir tarixi dövrdә yaradılması müşahidә olunmuşdur.
Mәsәlәn, Dirçәliş dövründә yaradılan novellaların janr
baxımından digәr novellalardan seçilmәsi danılmazdır. Bu
cәhәtdәn tәdqiqatçılar Dirçәliş dövrü novellalarının ayrıca
araşdırılmasını aparırlar. Qeyd etmәk lazımdır ki, ikinci sfera
janrın dinamikasını, müvafiq dövrdә mövcud ictimai-siyasi
vәziyyәti, әdәbiyyatın inkişaf istiqamәtlәrini nәzәrә alaraq janrın
araşdırılmasına әlverişli şәrait yaradır. Üçüncü sfera milli
әdәbiyyat nәzdindә janrların tәkamülü prosesini әhatә edir.
Diqqәtәlayiq haldır ki, müxtәlif janrlarda ümumi elementlәrin
mövcudluğuna baxmayaraq, ayrı-ayrı janrların inkişafı müxtәlif
milli әdәbi mühitdә cәrәyan edәn proseslәrin tәsirinә mәruz qalır.
Öz növbәsindә milli әdәbiyyatlarda formalaşan janr xüsusiyyәtlәri
janrların ümumnәzәri әsaslarının yenilәşdirilmәsinә tәkan verir.
Qeyd olunmalıdır ki, ikinci vә üçüncü sferalar janrın dәyişkәnliyi
fikrini әks etdirir. İkinci sferada janrın qeyri-sabit göstәricilәri
artır. Burada baş verәn dәyişikliklәr janrın müasir hәyatın
tәlәbatlarına cavab vermәsinә imkan yaradır. Belә ki, mәhz bu
sferada dinamik inkişaf üçün önәmli sәciyyә daşıyan tarixi vә
ümumnәzәri amillәr bir-birini tәnzimlәyir. Qeyd olunan sahәdә
janr vә metod arasında qarşılıqlı әlaqәnin aktuallığı üzә çıxır.
Dördüncü sfera müxtәlif әdiblәrin yaradıcılığında janr
xüsusiyyәtlәrinin formalaşması mәsәlәsini әhatә edir. Belә ki,
әdәbiyyatşünaslıqda tez-tez «Çexov hekayәsi», «Flober romanı»
vә bu kimi digәr ifadәlәrә rast gәlmәk mümkündür. Dördüncü
sferada janrın ümumi cәhәtlәri sabit xarakter daşıyırsa, yazıçının
yaradıcılığında yaranmış yeni xüsusiyyәtlәr nisbi dәyişkәnliyi ilә
seçilir. Bu kontekstdә qeyd etmәk olar ki, әdiblәrin
yaradıcılığında yaranan amillәr öz növbәsindә janrın ümumi
xüsusiyyәtlәrinin yeni nöqteyi-nәzәrdәn qiymәtlәndirilmәsinә
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gәtirib çıxara bilәr. Sözügedәn sfera müxtәlif yetkin әsәrlәrdә
tәkrarolunmaz janr xüsusiyyәtlәrini әhatә edir.
D.S.Lixaçyovun «janr әsәrin materialı ilә şәrtlәnir–forma vә
mәzmundan boy atır» (339, 215) fikri isә janrın mәzmun vә forma
arasındakı әlaqә vә dәyişikliklәrdәn qaynaqlandığına işarә edir.
Tәdqiqatçılar tәrәfindәn «bәdii forma kimi mәzmunun bәrkimiş
konstruksiyası» (244, 21) hesab edilәn janr müәllifin qarşıya
qoyduğu mәqsәd vә fikirlәri oxucuya çatdırma formasıdır. Yazıçı
әsәr yazarkәn janrın daxili qanunauyğunluqları ilә qarşılaşaraq
onlara tabe olmaq mәcburiyyәtindә qalır (lirik, epik vә dram
növlәrinin öz xüsusiyyәtlәri var ki, әlinә qәlәm alan hәr bir kәs
istәr-istәmәz bu qanunlara riayәt etmәli olur).
Qeyd olunanlardan çıxış edәrәk nәzәrә almaq lazımdır ki,
«…bәdii biçim tarixi kateqoriyadır. Onda nәsrin formasında baş
vermiş dәyişikliklәri tamamilә tәbii vә qanunauyğun hesab
edirik». (247, 38) Bu aspektdәn problemә yanaşmış tәdqiqatçıların
mövqelәri dә maraq doğurur: «müәyyәn olunmuş janrı
adlandırdıqda ona işarә olunur ki, әsәr hansı janrda yazılıb vә
әvvәlcәdәn oxucunu janrın qanunlarına tabe olmağa hazırlayır».
(371, 352) Bu faktı oxucuya da aid etmәk lazımdır. Belә ki, oxucu
әlinә hәr hansı bir bәdii nümunә aldıqda, әvvәlcә onun
mövzusuna vә mәzmununa deyil, hansı janra aid olduğuna diqqәt
yetirir. İlk növbәdә әsәrin nәzmә vә ya nәsrә, onların növlәri olan
lirik, epik, yaxud drama aidiyyatını müәyyәnlәşdirir. Bunlar da
oxucuya bәdii nümunәnin oxunulması vә anlanılmasında yardımçı
olur. Lakin oxucudan fәrqli olaraq, yazıçı öz ideya vә fikirlәrini
qәlәmә alacağı bәdii әsәrin janrına uyğun şәkildә qurur. «Janr
strukturu hәyat vә bәdii tәlәbat nәticәsindә yaranır vә dövrdәndövrә, yazıçıdan-yazıçıya keçir». (244, 20) Nәsrin roman kimi
geniş, povest vә hekayә kimi yığcam janrları olduğunu nәzәrә
alaraq, hәmin janrların hәyat hәqiqәtlәrini hәcminә görә tәsviri
yazıçının oxuculara çatdırmaq istәdiyi fikirlәrә maneçilik törәtmir.
«Janr konkret әsәr deyil, әsәrin müәyyәn edilmiş nümunәsidir»
(331, 50) fikri isә çoxәsrlik tәkamül yolu keçmiş, bәşәri vә milli
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ideyaları tәbliğ edәn, hәm nәzmdә, hәm dә nәsrdә öz uğurlu
nailiyyәtlәrini qazanmış janrın mövqeyini müәyyәnlәşdirir. «Janr
forması dövrün ideya mübarizәlәri, yazıçının yaradıcılıq üslubu vә
әdәbi әnәnә ilә vәhdәt tәşkil edir» (244, 20) fikri isә janrın
spesifik funksiyasının müәyyәnlәşdirilmәsinә aydınlıq gәtirir.
Müәllif sәnәtkarlığı sayәsindә qarşıya qoyulan problemin
öhdәsindәn gәlmәk iqtidarında olur. Bәdii nümunәni yaradan
müәllif tәrәfindәn әsәrin süjet vә mәzmununun hәmin janra uyğun
yaradıldığını müşahidә edirik. Qeyd olunan xüsusiyyәtә görә, janr
hәr zaman müdaxilәetmә qabiliyyәtinә malikdir. Lakin
tәdqiqatçılarımızın bir qismi janrın müdaxilә edә bilmәmәsi kimi
yanlış amillәrә toxunmuşlar: «bәdii әsәrin planı (arxitektonika)
sәnәtkarın beynindә nә qәdәr aydın şәkildә mövcud olsa da, yazı
prosesindә әsәrin strukturu vә bütövlükdә kompozisiyası hissәhissә tәdriclә doğulur, müәyyәn qanunlara (janrın tәbiәtindәn irәli
gәlәn qanunlara) tabe olaraq tamı, bütövü formalaşdırır. Bu zaman
janrın sәrt ölçü vә ehkamları bu prosesә bir o qәdәr dә «müdaxilә»
edә bilmir, lazım gәldikdә «sehrli kristalın» içindәn gәlәn sәslәr
janr ehkamlarında müәyyәn düzәlişlәr edir». (155, 91)
Әsәrin hansı janrda yazılmasından asılı olaraq әsәrin süjet
xәtti o janrın xüsusiyyәtlәrinә uyğunlaşdırılır. Bu heç dә yazıçının
qarşısına qoyduğu mәqsәd deyildir. Әdib qәlәmә aldığı әsәri özü
dә istәmәdәn vә bilmәdәn janr çәrçivәsindә yerlәşdirir. Bu
cәhәtdәn hәr bir әsәr süjet xәttinә malikdir. Hәmçinin qeyd
etmәliyik ki, әsәr janrın çәrçivәsi daxilindә әrsәyә gәtirilir. Janrsız
bәdii nümunәlәrin yarana bilmәyәcәyini nәzәrә alaraq, әsәrin
süjet xәttinin janrdan sıx asılılığını vurğulamalıyıq. Mәsәlәn,
hekayә janrında qәlәmә alınmış әsәr süjeti baxımından yığcam,
bitkin, konkret olan bir әhvalatı özündә әks etdirir. Hekayә
janrında yazılan bәdii nümunә tәsvir olunan real hәyat
materiallarına әsaslanaraq xarakterik bir hadisәnin mәhdud
zaman, mәkan daxilindә, quruluş etibarilә mürәkkәb olmayan bir
tәrzdә әks etdirir. Özünün spesifik mövzu, struktur imkanları ilә
seçilәn roman janrında qәlәmә alınmış әsәr süjet xәttinin
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çoxşaxәliliyi baxımından diqqәti cәlb edir, millәtin tarixini,
psixologiyasını, mürәkkәb hәyat hadisәlәrinin inkişafı proseslәrini
әks etdirmәk qabiliyyәtinә malikdir.
İstәr şifahi xalq әdәbiyyatına, istәrsә dә yazılı әdәbiyyata
daxil olan bәdii nümunәlәrdә obrazların tәsviri vә fәaliyyәt
çәrçivәsi yazılmış әsәrin janrına uyğun olur. Roman janrında
qәlәmә alınmış obraz geniş, hәrtәrәfli vә aydınlığı ilә açıqlanırsa,
hekayә janrında obrazın fәaliyyәti hәrtәrәfli açıqlanmır. Qeyd
etmәk lazımdır ki, obrazın istәr xarakter, istәrsә dә tip vә ya digәr
sәviyyәyә qalxması janrdan asılı ola bilmәz. Bu, әdibin obrazı
oxucuya necә açıqlaması, bәdii üsul vә vasitәlәrdәn sәnәtkarlıqla
istifadә bacarığından asılı ola bilәr. Cәlil Mәmmәdquluzadәnin
«Qurbanәli bәy» hekayәsindә Qurbanәli bәyin, «Usta Zeynal»
hekayәsindә Usta Zeynalın, Abdulla Şaiqin «Mәktub yetişmәdi»
hekayәsindә Qurbanın, Әbdürrәhim bәy Haqverdiyevin «Mirzә
Sәfәr» hekayәsindә Mirzә Sәfәrin vә digәr әsәrlәrdәki obrazların
tipik xüsusiyyәtlәri oxucu qarşısında tam açıqlanır. Şifahi xalq
әdәbiyyatında tәsvir edilәn obrazlarla yazılı әdәbiyyatdakı
obrazlar arasında fәrqlәr diqqәtdәnkәnar qalmır. Reallıq vә qeyrireallıqları ilә seçilәn obrazlar şifahi xalq әdәbiyyatında özünü
qabarıq şәkildә göstәrir. Nağıllarda qәlәmә alınmış divlәr,
әjdahalar, küpәgirәn qarılar, sehrbazlar, cinlәr, pәrilәr, әfsanәvi
quşlar vә s. obrazlar qeyd olunan janra aid edilirlәr. Lәtifәlәrdә
tәsvir olunan Molla (Xoca) Nәsrәddin, Bәhlul Danәndә (vә ya
Divanә Bәhlul), Şәkili Mirzә Abdulcabbar, Hacı dayı vә digәr
şәxslәrin adı ilә bağlı obrazlar gülüş üstündә qurulan әxlaqitәrbiyәvi nәticәni әks etdirirlәr.
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I.2. ӘDӘBİYYATŞÜNASLIQDA NӘSR
JANRLARININ TӘSNİFATI
Әdәbiyyatşünaslıqda әsәrlәrin şәkil vә mәzmununa görә üç
әdәbi–epik, lirik vә dramatik növә bölgüsü әsas götürülür.
Sәnәtkar qәlәmә aldığı әsәrdә müşahidә vә dәrk etdiyi obyektiv
hәyatı vә hadisәlәri lirik janrda tәrәnnüm, epik janrda tәsvir,
dramda isә әyanilik әsas olmaqla göstәrmә vasitәsilә oxucuya
çatdırır. Әdәbi növlәr çәrçivәsindә әhatә olunan әsәrlәr özlәrinә
mәxsus xüsusiyyәtlәri ilә seçilirlәr. Epik janrda qәlәmә alınan
hadisәlәr epik tәsvir ünsürlәri ilә nәql olunur. Lirik janrda şairin
hәr hansı bir hadisәnin tәsirindәn yaranan daxili hisslәri tәrәnnüm
edilir. Dramatik janrda hәrәkәt vә hәrәkәtlә danışığın vәhdәti әks
olunur. Әdәbiyyatşünaslıqda әdәbi növlәr arasındakı fәrqlәrin
açıqlanması vә janrların tәsnifatının aparılması vacib amillәrdәn
biri kimi diqqәti cәlb edir.
Janrların fәrqli xüsusiyyәtlәrinә yazılan әsәrlәrin hәcmindә,
kompozisiya vә süjet xәtlәrindә, dilindә, istifadә olunan
üslublarda rast gәlmәk mümkündür.
Әdәbi növ daxilindә әsәrlәrin dilinә nәzәr saldıqda, aydın
olur ki, epik janrda qәlәmә alınmış bәdii nümunәlәrdә insanın
gündәlik hәyatının bütün mürәkkәb cәhәtlәrinin sәrbәst vә
istәnilәn hәcmdә әks etdirilmәsi mümkündürsә, lirik növdә
yazılan poetik nümunәlәrdә nәzmlә qәlәmә alınan yazıda istifadә
edilәn qrammatik qaydalara riayәt olunmalıdır.
Әdәbi növ daxilindә әsәrlәrin dilinә diqqәt yetirsәk,
müşahidә edirik ki, epik növdә qәlәmә alınmış әsәrlәrin dili
sәrbәst nağıl, tәhkiyә dilidir. Lirik növdә yaradılmış poetik
nümunәlәrdә isә sәtirlәr müәyyәn ritmlә (ahәnglә) qurulur, ölçü,
bölgü, qafiyә kimi texniki tәlәblәrә riayәt olunur. Dramatik janrda
yazılan әsәrlәrdә, dialoq vә monoloqlarda hәm tәsvir, hәm dә
tәrәnnüm ünsürlәrinә rast gәlmәk mümkündür.
Bu fәrqli xüsusiyyәtlәri yalnız janrın növlәrarası növündә
deyil, hәmçinin janrlararası vә strukturdaxili növlәrindә dә
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müşahidә etmәk olar. Mәsәlәn, janrların hәcm mәsәlәsinә diqqәt
yetirdikdә fәrqlәri görmәk mümkündür. Epik janr növlәrinә aid
edilәn nağıl vә lәtifә janrlarının hәcmlәri ilk növbәdә diqqәti
çәkir. Nağıl xalqın tarixi әnәnәlәrini, hәyata baxışlarını, mәişәt vә
adәt-әnәnәsini, hәyat tәrzini, milli xüsusiyyәtlәrini, vәtәnpәrvәrlik
vә qәhrәmanlıq kimi nәcib insani keyfiyyәtlәrini nikbin bәdii
uydurma vasitәlәri ilә geniş, lәtifә janrı isә ictimai hәyatda vә
mәişәtdәki hadisәlәri yığcam, kәsәrli vә mәzәli sonluq şәklindә
әks etdirir.
Dastan yaradıcılığı konkret zamana, mәkana vә hәyat
gerçәkliyinә әsaslanır. Xarakterlәri, onların canlı vә obrazlı dili,
kamil süjet xәtti, hәyat hadisәlәrinin genişliyi vә dәrinliyi ilә
inikası dastan janrını roman janrının yaranmasında ilkin rol
oynayan janrlardan birinә çevirmişdir. Roman janrı struktur vә
obrazlarının rәngarәngliyi vә genişliyi ilә seçilәn, hәyat
hadisәlәrini geniş planda vә böyük lövhәlәrdә әks etdirmәk
gücünә malik epik janr növüdür. Şifahi xalq әdәbiyyatının epik
janrına aid edilәn dastan vә yazılı әdәbiyyatın epik janrına aid
edilәn roman arasında oxşar vә fәrqli cәhәtlәr özünü göstәrir.
Fәrqli xüsusiyyәtlәri janrların süjet xәtlәrindә dә müşahidә
etmәk mümkündür. Roman janrında süjet xәtti genişdir. Burada
mürәkkәb hәyat proseslәri vә hadisәlәrini geniş formada, tәhkiyә
şәklindә әks etdirilmәsi әsasdır. Hekayә janrında isә süjet xәtti
qısadır. Burada insan hәyatının ayrılıqda götürülmüş konkret bir
dövrünün işıqlandırılması nәzәrdә tutulur.
Janr hәr bir milli әdәbiyyatın, milli bәdii şüurun hәm ilkin
tәşәkkülü, hәm dә sonrakı inkişaf mәrhәlәlәrindә tarixәn mövcud
nәzәri vә estetik fikirlәrin, әdәbiyyat tarixinin ümumbәşәri
yönümdә araşdırılmasında mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Yeni
ideyalarla müasirlәşmiş janrlar tәkmillәşәrәk, forma vә mәzmunca
bir-birini tamamlayaraq, janrların qarışığı fövqündә Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında ilk dәfә yeni әdәbi-bәdii janrlar yaradır.
Bütün bunlar cәmiyyәtdә baş verәn әdәbi, psixoloji, sosial vә
digәr xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn dәyişikliklәrin әsәrlәrin
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mәzmununda öz әksini tapması, cәmiyyәtdәki tarixi qlobal
dәyişikliklәrin yeni janrların meydana gәlmәsinә tәkan vermәsi ilә
әlaqәli olmuşdur. Janrın tәkamülünü izlәyәn alimlәr onu tәsadüfi
hadisә saymayaraq qeyd etmişlәr ki, «janrlar da dil vә nitq kimi
xalq tәrәfindәn әsrlәrlә yaradılıb…». (357, 8) XIX әsrin sonları–
XX әsrin әvvәllәrindә tarixi vә milli әnәnәlәr üzәrindә
formalaşmış Azәrbaycan bәdii nәsr nümunәlәrindә әdәbi janrların
xüsusiyyәtlәri özünü daha qabarıq şәkildә büruzә vermişdir.
Tәdqiqatçılarımız XIX әsrin sonları–XX әsrin әvvәllәrini
Azәrbaycan bәdii nәsrinin janr vә mövzuca tәşәkkülü vә
zәnginlәşmәsi dövrü kimi qiymәtlәndirmişlәr. «Әn mәhsuldar vә
xoşbәxt dövr» (F.Köçәrli) adlandırılan bu dövrdә yaranmış janrlar
mövzu vә ideyaca zәnginlәşәrәk nәsr vә nәzmdә öz sәrhәdlәrini
genişlәndirmiş, onları mәzmun vә formaca yetkinlәşdirmişlәr.
Әdәbiyyatın
hәyatiliyi,
fәallığı,
müasirliyi
vә
digәr
xüsusiyyәtlәrini özündә әks etdirәn janrların tәkamülü mәhz bu
dövrdәn başlayır. Lakin әdәbiyyatşünaslığımızda özünü
doğrultmayan fәrziyyәlәrin mövcudluğu, xüsusәn dә tarixi
әnәnәlәr üzәrindә formalaşmış әdәbiyyatın inkar edilәrәk bu
dövrün qabardılması ağlabatan deyildir. Tәdqiqatçılarımız bu
problemә toxunaraq qeyd etmişlәr ki, «bir qayda olaraq
Azәrbaycan bәdii nәsrinin tarixi keçmişi inkar edilir, onun
mәnşәyi yeni dövrlә, yәni XIX әsrlә başlanır, ondan әvvәl bәdii
nәsrin bir әdәbi janr olaraq mövcud olması faktı rәdd edilir». (37,
4) Azәrbaycan әdәbiyyatının tәşәkkülü vә tәkamülü prosesindә
janrın hәyatın inkişaf dialektikası zәminindә formalaşdığını
müşahidә edirik. Bu problemә toxunan tәdqiqatçılar onları elmi
aspektdәn açıqlamağa çalışmışlar: «Janrın Azәrbaycan
әdәbiyyatında yaranması, tәşәkkülü vә tәkamülünü bilavasitә milli
hәyatın inkişaf dialektikası yetirir. Azәrbaycan nәsri–azәrbaycanlı
düşüncә tәrzi, milli xarakter, milli problematika, milli dil, deyim
tәrzi vә intonasiya, milli üslub tәzahürlәri–bu komponentlәrdәn
birinin, bir neçәsinin, yaxud da cәminin Qәrb–Şәrq ünvanlı nәsr
ölçülәri ilә qovuşduğu yerdә, millilik әlamәtinin bәdii nәsrdә
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faktlaşdığı mәqamdan başlanır». (118, 3) Janrların tәkamülü
Azәrbaycan bәdii nәsrinin inkişafında müstәsna rol oynayaraq,
nәsrin yaranması istiqamәtindә yeni forma imkanları açır.
Azәrbaycan әdәbiyyatında saf vә qarışıq janr anlayışı
problemi özünün aktuallığı ilә diqqәt mәrkәzindәdir. Qeyd etmәk
lazımdır ki, yalnız bir janrı әhatә edәn janrlar saf janrlar kimi
qәbul edilmişdir. Janrın daxilindә hәr hansı bir janrın ünsürlәrinә
rast gәlinirsә, artıq hәmin bәdii nümunәnin qarışıq (müştәrәk)
janra daxil olunması problemi meydana çıxır. Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında qarışıq janrın növlәrarası, janrdaxili vә
strukturdaxili növlәrinә rast gәlmәk mümkündür. Qarışıq janrın
növlәrarası növü, әsasәn, nәzm vә nәsr әdәbi növlәri arasında
qabarıq şәkildә nәzәrә çarpır. Buna әn çox dastanlarımızda rast
gәlmәk mümkündür. Epik janrın әn qәdim növlәrindәn biri olan
tәmsil janrında qarışıq janrın növlәrarası növü özünü büruzә
vermişdir.
Tәnqidi, әxlaqi vә nәsihәtamiz sәciyyә daşıması vә tәsvir
edilәn hadisәlәri satirik dillә vermәsi baxımından sәciyyәvi
xüsusiyyәtә malik olan tәmsillәr epik janra aid edilmәsinә
baxmayaraq, hәm nәsr, hәm dә nәzmlә qәlәmә alınır. Tәmsilin
müştәrәk janra aidiyyatını vurğulayan tәdqiqatçılarımız göstәrirlәr
ki, «tәmsil hәm lirik vә hәm epik növdә–hәr iki növün
xüsusiyyәtini daşıyan müştәrәk janrdır». (114, 155)
Azәrbaycan әdәbiyyatında qarışıq janrın janrdaxili növünü
bәdii nәsr әsәrlәrindә müşahidә etmәk mümkündür. Azәrbaycan
bәdii nәsr nümunәlәrindә sәyahәtnamә, epistolyar (mәktubat),
sәrgüzәşt vә digәr janrlardan müştәrәk istifadә üsulu diqqәti cәlb
edir. Azәrbaycan maarifçiliyinin manifesti (F.Köçәrli) hesab
olunan M.F.Axundovun «Kәmalüddövlә mәktubları» әsәrindә
«Kәmalüddövlәnin
üçüncü
mәktubu»nda
sәyahәtnamә
xüsusiyyәtlәri açıq şәkildә duyulur. Hәtta onu söylәnilәn bütün
xüsusiyyәtlәri ilә sәyahәtnamә janrına aid edirlәr. İman Cәfәrova
görә, «Kәmalüddövlә mәktubları» bir sәyahәtnamә olmaqla janrın
inkişafını son hәddә çatdırmadı. Әksinә, yeni forma daxilindә
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bütün ideya-estetik prinsiplәrә әmәl etmәnin mümkünlüyünü
tәsdiqlәdi». (249, 136)
«Kәmalüddövlә mәktubları» әsәrinin süjet xәttini nәzәrә
alaraq demәk lazımdır ki, buradakı hadisәlәr Kәmalüddövlәnin
sәyahәti zamanı dostu Cәlalüddövlәyә yazdığı mәktublar әsasında
inkişaf edir. Qeyd olunan xüsusiyyәt әsәrin epistolyar nәsr
nümunәsi hesab edilmәsinә әsas verir.
«Kәmalüddövlә mәktubları» әsәrindәki süjet xәttinin
sәyahәt tәәssüratı nәticәsindә qәlәmә alınmış mәktublar әsasında
inkişafı әsәrin hәm sәyahәt, hәm dә epistolyar janra aid
edilmәsinә zәmin yaradır.
Bildiyimiz kimi, sәyahәtnamә janrı sәrgüzәşt, macәra,
fantastika vә digәr nәsr janrları ilә sıx bağlıdır. Mirzә Әbdürrәhim
Talıbovun «Kitab yüklü eşşәk» әsәrindә sәyahәt edәn eşşәyin
sәrgüzәştlәri qәlәmә alındığından, burada sәyahәtnamә vә
sәrgüzәşt janrları qovuşur. Hәqiqәtdә isә әsәrin janrı
sәyahәtnamәdәn çox sәrgüzәşt kimi müәyyәnlәşdirilir.
«Bu kiçik kitabı («Kitab yüklü eşşәk»–S.Ş.) yazıb sizin
hüzurunuza tәqdim etmәyi lazım bildim» deyәn, özünün vә
dostlarının sәrgüzәştlәrini vә hәyatında baş vermiş hadisәlәri
qәlәmә alan Mirzә Әbdürrәhim Talıbovun sözügedәn әsәrindә
sәrgüzәşt ünsürlәri güclüdür. Burada «sәyyah» kimi verilәn
Eşşәyin sәrgüzәştlәrindәn bәhs edilir. Әsәrin janrını müәyyәn
dәrәcәdә sәrgüzәşt müәyyәnlәşdirir. Qeyd etdiyimiz kimi, «Kitab
yüklü eşşәk» әsәri sәyahәtnamә şәklindә yazılmış, klassik
sәrgüzәştә istinad edәn bәdii nәsr örnәklәrimizdәndir. Burada
sәyahәt edәn eşşәyin sәrgüzәştlәri ibrәtli şәkildә qәlәmә alınır. Bir
çox ölkәlәri gәzәn müәllif öz fikirlәrini şahidi olduğu, eşitdiyi
sәrgüzәştlәri orijinal üslubda vә formada yazmışdır.
Mirzә Әbdürrәhim Talıbovun bitkin «Xeyirxahlar yolu»
(«Mәsalikül мöhsinin») bәdii әsәrindә dә janr xüsusiyyәtlәri
qovuşuq formadadır. Sәyahәt zamanı maraqlı sәrgüzәştlәrlә
rastlaşan sәyyahlar fantastik bir alәmlә tanış olurlar. S.Ә.Kәsrәvi
әsәri «sәyahәt dastanı» adlandırmışdır. Әflatun Saraçlı isә qeyd
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edir: «Ә.Talıbovun «Xeyirxahlar yolu» (1905) әsәri dә
sәyahәtnamә vә fantastik xarakteri ilә Avropa vә Şәrq әdәbiyyatı
әnәnәsinә әsaslanır. «Xeyirxahlar yolu» öz janrı ilә sırf realist
sәyahәtnamә deyil». Әsәrdә fantastik bir alәmin tәsviri faktları
maraq doğurur. Belә ki, «fantastik vә elmi-fantastik yaradıcılıq
bәdii әdәbiyyatın әn maraqlı qollarından olub, insanın gәlәcәyi
görmәk arzusu, insanı kamillәşdirmәk, elmin, texnikanın gücünü
bәşәrin tәrәqqisinә yönәltmәk istәyi ilә bağlıdır». (67, 185) Qeyd
edilәn amillәrә «Xeyirxahlar yolu»nda rast gәlmәk mümkündür vә
bunlar әsәrdә fantastik ünsürlәrin olduğunu göstәrir. Belә
nümunәlәrin qәlәmә alınması «insanların gәlәcәyә marağından
doğur, cәmiyyәti saflaşdırmaq, elmi-texniki tәrәqqini daha da
sürәtlәndirmәk ehtiyacından irәli gәlir». (67, 185)
Mirzә Әbdürrәhim Talıbovun «Xeyirxahların yolu» әsәrindә
beş nәfәr ziyalı Dәmәvәnd dağına sәyahәt zamanı müxtәlif hadisә
vә sәrgüzәştlәrlә qarşılaşsalar da, әsәr sәrgüzәşt deyil,
«sәyahәtnamә vә fantastik xarakteri ilә Avropa vә Şәrq әdәbiyyatı
әnәnәsinә әsaslanan» nәsr nümunәsidir.
Azәrbaycan әdәbiyyatında qarışıq janrın strukturdaxili
növünә dә rast gәlmәk mümkündür. Sultan Mәcid Qәnizadәnin
roman-dilogiya kimi tanınan «Mәktubati– Şeyda bәy Şirvani»
(1898–1900) әsәrindә sәyahәtnamә, epistolyar ünsürlәr özünü
büruzә verir. Bununla belә, roman-dilogiyanın «Müәllimlәr
iftixarı» (1898) adlı birinci hissәsi bәdii-pedoqoji traktat (99,
212), «Gәlinlәr hәmayili» (1900) adlı ikinci hissәsi isә mәktub
şәklindә epistolyar roman nümunәsidir. Hәr iki hissә mәktub
şәklindәdir.
Müәllif qeyd olunan әsәrindә bildiyi, gördüyü hadisәlәri,
adamlarla söhbәtlәrini әsәrin süjeti ilә sıx bağlayaraq onun
materialına çevirmiş, maraqlı vә bәdii ümumilәşdirmәlәr aparmış,
hәmçinin әsәrin qәhrәmanı Şeyda bәyin Bakı–Buxara, yәni
Bakıdan Orta Asiyaya sәyahәti, bununla bağlı onun tәәssüratlarını
әks etdirmәklә mәktub (epistolyar) janrında orijinal bәdii sәnәt
nümunәsini qәlәmә almışdır. S.M.Qәnizadәnin öz әsәrinә
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«Mәktubati– Şeyda bәy Şirvani» adını vermәsi onun müasir
epistolyar roman tәlәblәrinә bağlılığına vә çağdaş epistolyar
nәsrin vә memuar janrının tәsirinә mәruz qaldığına dәlalәt edir.
Arif Mәmmәdov göstәrmişdir ki, «Gәlinlәr hәmayili» zaman vә
mәkan ardıcıllığında yazılmış adicә sәyahәtnamә deyil, sәyahәt
tәәssüratları ifadәsini tapmış mәktublardır» (89, 111), «Gәlinlәr
hәmayili» Şeyda bәyin bir növ sәyahәtnamәsidir» (113, 286).
Xeyrulla Mәmmәdovun «sәyahәtnamә janrı «Gәlinlәr hәmayili»
romanının
süjet
vә
kompozisiya
xüsusiyyәtlәrini
müәyyәnlәşdirmişdir» (98, 127) fikri sözügedәn әsәrdә
sәyahәtnamә janrı ünsürlәrinin olduğunu tәsdiqlәyir. Azәrbaycan
bәdii nәsr tarixindә irihәcmli әsәrlәrdәn biri kimi böyük
әhәmiyyәt kәsb edәn «Mәktubati–Şeyda bәy Şirvani» dilogiyasını
janr problematikası baxımından tәdqiq edәn alimlәrin fikirlәrini
nәzәrә alaraq demәk olar ki, «bu әsәri («Şeyda bәy Şirvaninin
mәktubları»–S.Ş.)
hәm
forma,
hәm
dә
mәzmunca
әdәbiyyatımızda orijinal roman kimi qiymәtlәndirmәk lazımdır».
(60, 88)
Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında
tәdqiqatçıların
ziddiyyәtli vә mübahisәli mövqelәrinә baxmayaraq, qeyri-әnәnәvi
janr bölgüsü bu gün dә özünü göstәrmәkdәdir. Bu cәhәtdәn qeyriәnәnәvi janr bölgüsünә münasibәt birmәnalı olmamış vә özünün
sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri ilә diqqәti cәlb etmişdir. Yazılmış әsәrin
süjet xәtti vә obrazları onun qeyri-әnәnәvi janr bölgüsünә
aidiyyatına şәrait yaradır. Qeyri-әnәnәvi janr bölgüsündә
hekayәtin bir janr kimi bu bölgüyә aid edilmәsi özünü büruzә
verir. Bununla әlaqәdar, bәdii nәsr janrının ilk nümunәlәrinә
diqqәt yetirdikdә, dahi Mirzә Fәtәli Axundovun «Aldanmış
kәvakib» әsәrinin janr baxımından tәhlili maraq doğurur. Әsәrin
janrı, strukturu vә ideya mәzmunu әtrafında gedәn mübahisәlәr bu
gün dә davam etmәkdәdir. Әsәr yığcam olmasına görә hekayә
(112, 27), povest (117, 315), mәzmununa görә isә roman (118, 17)
adlandırılır, lakin konkret bir janra aid edilmir. XIX әsrin ikinci
yarısında Azәrbaycan әdәbiyyatında realist nәsrin tәmәlini
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qoymuş «Aldanmış kәvakib» әsәri tәdqiqatçılarımız tәrәfindәn
daha çox povest kimi qiymәtlәndirilmişdir: «Klassik Azәrbaycan
povestinin ilk xüsusiyyәti, onun müasirliyi idi, yәni bu povest
(«Aldanmış kәvakib»–S.Ş.) bilavasitә müәllifin yaşadığı dövrә vә
onu әhatә edәn insanlara hәsr olunmuşdur. Әgәr Mirzә Fәtәli
Axundovun yeganә bәdii nәsr әsәri–«Aldanmış kәvakib» povesti
tarixi mövzudan bәhs edirdisә dә, bu heç dә müәllifin
müasirlikdәn uzaqlaşması demәk deyildi, çünki povestdә irәli
sürülәn problemlәr başdan-başa müasir vә aktual idi». (85, 319)
Ümumiyyәtlә, әsәrin janrı әtrafında gedәn mübahisәlәr öz
aktuallığı ilә maraq doğurmuşdur. Tәdqiqatçılar әsәrin janrına öz
tәhlil prizmalarından yanaşaraq qeyd etmişlәr ki, «Aldanmış
kәvakib»–ictimai-fәlsәfi povestdir» (85, 18) vә ya Azәrbaycan
әdәbi-bәdii fikir tarixindә yüksәliş nöqtәsi olan «Aldanmış
kәvakib» tipik maarifçi janr nümunәsi–povest-konsepsiyasıdır».
(74, 112)
«Doğrudur, o, (M.F.Axundov–S.Ş.) özü roman yaratmadı,
lakin o, «Aldanmış kәvakib» povesti ilә göstәrdi ki, bәdii nәsrin
әhatә imkanı da, bәdii tәsir gücü dә çox böyükdür. Hәcm etibarilә
o qәdәr dә böyük olmayan «Aldanmış kәvakib» povestinin tәsvir
etdiyi hadisәlәr dә, insanlar da geniş әhatәli ictimai bir romanın
mәzmununu tәşkil edә bilәr» (85, 327) fikrini söylәyәn
tәdqiqatçılarımız әsәrin roman janrının tәlәblәrinә cavab vermәsi
baxımından haqlıdırlar. Xüsusi qeyd etmәk lazımdır ki, «xalq
idealı» xüsusәn «Aldanmış kәvakib»dә Mirzә Fәtәlinin әsas
qayәsinә çevrilir vә o, әslindә «aldanmış ulduzların» yox,
aldanmış xalqın faciәsini qәlәmә alır». (76, 232)
Yeni realist nәsrin ilk nümunәsi olan «Aldanmış kәvakib»
әsәrinin yalnız realist nәsrin deyil, hәmçinin satirik nәsrin
yaranmasında da rolunu vurğulayan tәdqiqatçılarımız olmuşdur:
«Aldanmış kәvakib» satirik әsәrdir» (112, 26) vә «Azәrbaycan
әdәbiyyatında maarifçi-realist satirik nәsrin yaranması
M.F.Axundovun «Aldanmış kәvakib» (1856–1857) povesti ilә
әlaqәdardır». (151, 103)
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Şәrq vә Qәrb әdәbiyyatına mükәmmәl bәlәd olan Mirzә
Fәtәli Axundovun bәdii yaradıcılığı böyük maraq kәsb edir.
«M.F.Axundov nәsr yaradıcılığı ilә Azәrbaycan bәdii nәsrinin
inkişaf tarixindә yeni sәhifә açmışdır. O, nәsr sahәsindә bir
novator kimi yüksәlәrәk, yeni Avropa sәpgisindә hekayәçiliyin
әsasını qoymuşdur. Nәsr janrını köhnә әnәnәlәrdәn tәmizlәyәn
Axundov Azәrbaycan bәdii nәsrini mәhdud mövzu vә forma
çәrçivәlәrindәn geniş sahәyә çıxararaq, onu yeni ideyalarla, yeni
üslub vә forma xüsusiyyәtlәrilә zәnginlәşdirmişdir». (18, 257)
«Hekayәti–Yusif şah»ı şifahi epik nәsr dilinә çevirsәk, «Yusif
şahın nağılı» başlığını almış olarıq. «Kәvakib» nasir Mirzә
Fәtәlinin şah әsәridir. Mәsәlә heç dә onun Azәrbaycanda millibәdii әnәnә xaricindә ilk nәsr әsәri yaradıb-yaratmamasında deyil.
Әgәr Axundzadәyә qәdәrki dövrdә «Şikayәtnamә», «Kitabi–
Әsgәriyyә», «Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» kimi әsәrlәr indikindәn
qat-qat artıq olsaydı belә, biz yenә Axundzadәni «yeni nәsrin
banisi» kimi qiymәtlәndirәrdik. Çünki onların heç biri әdәbiyyatı
orta әsrlәrin sәrhәddindәn kәnara çıxaran nümunәlәr deyildir.
Mәhz Axundzadәnin dramı kimi, nәsri dә ilk dәfә idi ki, tamamilә
yeni tipli realist bәdii dәyәr vә estetik keyfiyyәt ifadә edirdi: orta
әsrlәrin vә ya Şәrq intibahının yox, maarifçiliyin vә realist
estetikanın mәcrasında formalaşırdı». (14, 264-265)
Lakin «Aldanmış kәvakib» әsәrinin hәm tarixi, hәm dә
folklor mәnşәyi üzәrindә inkişaf edәn süjet vә kompozisiya
quruluşunu nәzәrә almayaraq, әsәri nә roman, nә dә povest kimi
irihәcmli nәsr janrlarına aid etmәyәn tәdqiqatçılarımız onun
janrını «hekayәt» kimi dәyәrlәndirmişlәr: «Amma bu da bir
hәqiqәtdir ki, «Hekayәti–Yusif şah» hәr halda povest deyildir,
roman da deyildir, öz adında göstәrildiyi kimi «hekayәt»dir» (247,
39) fikirlәri dә ağlabatan dәlillәrlә әsaslandırılmamışdır.
Mәlum elmi araşdırmalara görә, bu әsәrin mәhdud bir
zaman, mәkan daxilindә real hәyat materiallarına әsaslanan
xarakterik bir hadisә, quruluş etibarilә mürәkkәb olmayan, süjet
baxımından yığcam, bitkin, konkret bir әhvalatı tәsvir etmәk
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gücünә malik hekayә janrına aid olmadığını tam qәtiyyәtlә demәk
mümkündür. Roman janrından fәrqli olaraq, hekayә janrı özünün
yığcamlığı ilә seçilir. Belә ki, «hekayә janrında elә bil ki, hәr bir
sәnәtkarın bәdii portret yaratmaq mәharәti daha aydın, daha
qabarıq nәzәrә çarpır. Әlbәttә, insan xarakteri yaratmaq işindә
hekayәyә görә povest vә romanların janr imkanları genişdir».
(120, 211) Bu cәhәtdәn «Aldanmış kәvakib» әsәrini hekayә
janrına aidiyyatı yoxdur.
Tәdqiqatçıların
«Aldanmış
kәvakib»
ictimai-fәlsәfi
povestdir» (118, 18) fikirlәrinә münasibәt bildirmәk zәruriliyini
nәzәrә alaraq, povest janrının xüsusiyyәtlәrini açıqlamaq vacibdir.
Bildiyimiz kimi, povest janrı hekayә janrından fәrqli olaraq
konkret bir hadisәni deyil, әsәrin baş qәhrәmanının bütöv bir
dövrünü, yaxud konkret dövrlә bağlı bir çox hadisәlәri
işıqlandırır. Roman janrından fәrqli povest janrında hәyat
hadisәlәri dar ölçüdә, hekayә janrına nisbәtәn isә geniş şәkildә
tәsvir edilir. Bir növ roman vә hekayә janrları arasında orta mövqe
tutan povest janrının Azәrbaycan әdәbiyyatı üçün xarakterik
xüsusiyyәtlәri yox dәrәcәsindәdir desәk, heç dә yanılmarıq. XIX
әsrin әvvәllәrindә yeni yaranmağa başlayan nәsr janrlarının
inkişafı prosesindә qәlәmә alınmış bәdii nәsr nümunәlәrinin janr
problematikası maraq doğurur. Belә ki, bu dövrdә yazılmış әsәrlәr
yığcam, qısa olmasına baxmayaraq, öz dövrlәri üçün böyük
әhәmiyyәt kәsb edirdilәr. Bu mәnada «Aldanmış kәvakib»
povestinin mövzusu ilk baxışdan Azәrbaycan hәyatından nә qәdәr
uzaqdırsa, әsәrin janrı әdәbiyyat tarixi üçün nә qәdәr yenidirsә,
tәfәkkür, düşüncә tәrzi, dünyagörüşü bir o qәdәr doğma vә
millidir». (49, 23) M.F.Axundovun «Aldanmış kәvakib» әsәri
hәcmcә böyük olmasa da, bir millәtin taleyini vә onun tәmsil
etdiyi dövlәtin quruluşunu әks etdirә bilәn әsәrdir. Burada Yusif
Sәrrac vә onun hәmfikirlәrinin müsbәt aspektdәn, Şah Abbas,
mollabaşı Axund Sәmәd, vәzir Mirzә Möhsün, sәrdar Zaman xan,
maliyyә vәziri Mirzә Yәhya, münәccimbaşı Mirzә Sәdrәddin vә
onların tәrәfdarlarının mәnfi aspektdәn işıqlandırılması, әsas vә
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surәtlәrin
xarakterik
sifәtlәrinin
açıqlanması
mütlәqiyyәtә, avamlığa, cәhalәtә, mövhumata qarşı kәskin
mübarizlik ruhunun açıq-aydın göstәrilmәsinә birbaşa xidmәt edir.
Әsәrin süjet xәttinә gәldikdә isә, burada nә hekayә, nә dә
povest janrlarına aid olmayan iki süjet xәtti üzә çıxır ki, bunlardan
biri Şah Abbas vә onun vәzirlәrinin әhvalatı, ikincisi isә Yusif
Sәrrac vә onun şahlığı dövründәki islahatçılıq fәaliyyәtidir. Bu
süjet xәtlәrindә baş verәn hadisәlәr bir-birinin davamı kimi vәhdәt
tәşkil edir. Әsәr süjet vә kompozisiya cәhәtdәn mükәmmәl
qurulmuşdur. Süjetin zaman vә mәkan etibarilә konkretliliyi
әsәrin müsbәt tәrәflәrindәndir. Bütün bu mәziyyәtlәrinә görә әsәr
roman janrının tәlәblәrinә cavab verir vә roman adlandırıla bilәr.
M.F.Axundov әsәrini mәhz roman janrında yazmasını vә
İsgәndәrbәy Münşinin «Tarixi-alәm-arayi-Abbasi» әsәrindә tәsvir
olunan hadisәlәri sәrbәst şәkildә yazıçı tәxәyyülünün mәhsulu
kimi yaratdığını vurğulayaraq qeyd etmişdir ki, «… «Came-Cәm»
әsәrinin mütәrcimi şahzadә Fәrhad Mirzә Mәkkә ziyarәtinә
gedәrkәn Tiflisә gәldiyi zaman mәnә dedi:
–Mirzә Fәtәli, «Tarixi-alәm-ara»da Yusif Sәrracın nağılı o
qәdәr müfәssәl deyildir ki, sәn yazmışsan, nә üçün o әhvalatı bu
qәdәr artırıb uzatmışsan?
Dedim:
–Şahzadә, mәn mәgәr tarix yazmışam ki, hәr nә ki, olmuş
onu yazım? Mәn bir kiçik mәsәlәni әldә bәhanә edib öz fikrimdә
onu genişlәndirmişәm. O zamanın nazirlәrinin vә dövlәt
başçılarının ağılsızlığını ifşa etmişәm ki, gәlәcәk nәsillәr üçün
ibrәt olsun. Qoy onlar bir daha axmaq münәccimlәrin sözlәrinә vә
xәbәrlәrinә inanmasınlar vә özlәrini o cür hәrәkәtlәrlә xarici
millәtlәrin mәsxәrәsinә hәdәf etmәsinlәr. Bu kimi әsәrlәrә roman
deyilir». (253, 193-194)
Fikrimizcә, istәr XIX yüzilliyin sonlarında, istәrsә dә, XX
yüzilliyin әvvәllәrindә qәlәmә alınmış bәdii nümunәlәrin tәdqiqat
obyektinә çevrilmәsi tәqdirәlayiq hadisәdir. Belә әsәrlәrin tәdqiqi
hәr şeydәn әvvәl, azәrbaycanlıların milli tәfәkkürünün
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formalaşması üçün önәmli xarakter daşıyır. Etiraf etmәk lazımdır
ki, M.Ә.Rәsulzadәnin әsәrlәrindә özünün inkişaf mәrhәlәsinin
yüksәk zirvәsini tapmış «azәrbaycançılıq» ideologiyasının ilk
rüşeymlәrinә mәhz o әsәrlәrdә rast gәlinir.
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II FӘSİL
AZӘRBAYCAN ӘDӘBİYYATINDA
NӘSR JANRLARININ QAYNAQLARI
II.1. ŞİFAHİ XALQ ӘDӘBİYYATINDA NӘSR JANRLARI
Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatının tәkmillәşmәsi
proseslәrindә cәmiyyәtin tәrәqqisi, xüsusәn dә insan tәfәkkürü
inkişaf edәrәk genişlәnmişdir. Nәticәdә bәdii yaradıcılığın intişarı
yeni kamil vә müxtәlif növ şifahi әdәbiyyat janrlarının
yaranmasına tәkan vermişdir. Zaman axınında xalq mifik
tәfәkkürünün, idrak vә tәxәyyülünün zәnginlәşmәsi ilә әlaqәdar
bәdii söz yaradıcılığı tәkmillәşmiş, klassik nümunәlәr şifahi
surәtdә ağızdan-ağıza keçmiş vә müasir dövrümüzәdәk gәlib
çatmışdır. Rәşidbәy Әfәndiyev göstәrirdi ki, «el keçirdiyi hәyat
hadisәlәrini hekayәlәr, nağıllar, dastanlar, әfsanәlәr vә lәtifәlәr
şәklindә düzür, qoşur». (174, 23)
Şifahi xalq әdәbiyyatı ilә yazılı әdәbiyyat arasında
fәrqlәndirici xüsusiyyәtlәrә diqqәt yetirdikdә, birincinin yaranma
tarixi etibarilә daha qәdim olması üzә çıxır. Hәmçinin şifahi xalq
әdәbiyyatında bәdii nümunәlәrin hәr birinin yaradıcısı olmasına
baxmayaraq, onlar sonrakı inkişaf prosesindә kollektiv mәhsul
kimi meydana çıxmışdır, yazılı әdәbiyyatda isә hәr bir әsәrin
mәlum şәxs tәrәfindәn qәlәmә alınması bәllidir. Şifahi xalq
әdәbiyyatı nәsildәn-nәslә, ağızdan-ağıza keçdikcә öz sabitliyini
qoruya bilmir, dәyişikliyә uğrayır, yazılı әdәbiyyat nümunәlәri isә
әsasәn dәyişilmәz qalır.
Müxtәlif sahә vә janrları ilә söz mәdәniyyәtinin bütün
inkişaf mәrhәlәlәrindә tәkmillәşәn şifahi xalq әdәbiyyatı ayrı-ayrı
dövrlәrdә müxtәlif cür–xalq әdәbiyyatı, ağız әdәbiyyatı, el
әdәbiyyatı, folklor adlanmışdır. Tarixi yaddaşlardan süzülüb
gәlәn, qәdim tarixi vә zәngin әdәbi irsi ilә seçilәn şifahi xalq
әdәbiyyatı milli mәdәniyyәtin tәrәqqisinә tәkan verәn
amillәrdәndir. Bәdii yaradıcılığın tәrәqqisi ilә әlaqәdar şifahi xalq
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әdәbiyyatının özünәmәxsus janrları meydana çıxmışdır. Şifahi
xalq әdәbiyyatının epik janrına daxil olan nağıllar, dastanlar,
әfsanәlәr, lәtifәlәr, әsatirlәr öz әhәmiyyәtini bu gün dә
saxlamaqdadır. Dildәn-dilә, ağızdan-ağıza, nәsildәn-nәslә keçәrәk
xalq tәrәfindәn cilalanaraq müasir zәmanәmizәdәk gәlib çatmış,
ümumxalq tәfәkkürünün mәhsulu olan şifahi xalq әdәbiyyatı
nümunәlәrindә xalqın istәk vә arzuları, keçirdiyi hәyat tәrzi öz
әksini tapmışdır.
Özünün tәrәqqisindә mәnәvi qida mәnbәyinә çevrilmiş el
әdәbiyyatı yazılı әdәbiyyatımıza müsbәt tәsir göstәrәrәk milli
mәnәviyyatımızın vә mәdәniyyәtimizin tәşәkkülündә әvәzsiz rol
oynamışdır. Qәlblәrә nüfuz edә bilәcәk sәnәt әsәrlәrinin
yaradılması vә onların qәlәmә alınması folklor әdәbiyyatının
tәdqiqatçılarını janr problematikası üzәrindә düşünmәyә vadar
edir. «Miflәr, әsatir vә әfsanәlәr, xalq rәvayәtlәri, dastanlar,
oğuznamәlәr, sehrli nağıllar, alqış vә qarğış, yuq, ağı, öymә, and,
dua, fal, ovsun, vәsfi-hal, toy vә yas mәrasimlәri, sınamalar, әmәk
mәşğәlәlәri ilә (әkinçilik, cütçülük vә sağımla bağlı) nәğmәlәr,
holavarlar, sayalar, çoban şәrqilәri… hәr yerdә olduğu kimi, yazılı
azәri-türk әdәbiyyatının da tәmәli vә qaynaqları olmuşlar». (76,
74-75)
Xalqın milli birliyinin qorunub saxlanılmasında әn başlıca
amillәrdәn biri qismindә çıxış edәn şifahi xalq әdәbiyyatı yazılı
әdәbiyyatın formalaşaraq zәnginlәşmәsinә zәmin yaratdı, onun
söz sәrvәtinә, bazasına çevrildi. Yazılı vә folklor әdәbiyyatının
qarşılıqlı әlaqәsi milli bәdii tәfәkkürün yaranması prosesinә tәsir
edә bilәn әhәmiyyәtli bir hadisәdir. Yazılı әdәbiyyat özünün
tәrәqqisi dövründә hәmişә folklorla sıx tәmasda olmuş vә ondan
ayrılmamışdır. Bunun nәticәsindә «şifahi–bәdii söz sәnәti
Azәrbaycan әdәbiyyatının ilkin çıxış nöqtәsi, tәmәl daşı» (43, 48)
kimi qiymәtlәndirilәn zәngin mәnәvi dәyәrlәrdәn olan şifahi xalq
әdәbiyyatı yazılı әdәbiyyat sayәsindә yaddaşlara hәkk olunaraq
nәsildәn-nәslә keçir, әbәdiyyәt qazanır. Tәrbiyәvi әhәmiyyәtә vә
bәdii tәsir gücünә malik şifahi xalq әdәbiyyatımız özünün milli
-37-

estetik
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tәsdiqlәmәklә yanaşı, real alәmlә sıx bağlılığını da isbat edir. Bu
nöqteyi-nәzәrdәn tәdqiqatçılarımızın fikirlәri maraq doğurur:
«Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatı sәnәtin gözәlliyi, tәrbiyәvi
әhәmiyyәti, bәdii tәsir gücü, hәyat vә cәmiyyәtlә, elm vә idrakla
әlaqәsi, sәnәtkarın cәmiyyәtdә mövqeyi, tәsvirin doğruluğu, bәdii
sözün yeniliyi, ustad vә şagird, ustad vә әnәnә, bәdii dil kimi
müxtәlif mәzmunlu mәsәlәlәrә münasibәt bildirәn fikirlәrlә
zәngindir vә bu xalqın estetik dünyasının necә hәyati, real
amillәrlә bağlı olduğunu, әsrlәrlә davam edәn sәnәtin öz inkişaf
tәcrübәsinә әsaslandığını tәsdiq etmәkdәdir». (148, 6)
Yazılı әdәbiyyatın әsasını tәşkil edәn el әdәbiyyatı özünün
inkişaf vә tәkamülü prosesindә real hadisәlәri assosiativ çalarlarla
zәnginlәşdirmişdir. Şifahi xalq әdәbiyyatının uzunömürlülüyü
onun öz kökünә söykәnmәsinin nәticәsidir. Rәşidbәy Әfәndiyev
folklor әdәbiyyatının növlәrinin әsas xüsusiyyәtlәrini açıqlayaraq
göstәrmişdir ki, «…sәlәfdәn-xәlәfә inkişaf edә-edә, ağızdan-ağıza
keçә-keçә min illәrlә gedişindәn bu әdәbi nümunәlәr hәr biri
yuvarlana-yuvarlana sığal kәsb edәr, qafiyәsi, vәzni doğrular,
tәkamül edәr, elin zövqünә yararlı bir hala düşәr ki, hәr kәs onları
asanca mәnimsәr, unutmaz vә hafizәsindә yaşadar. Bu cәhәtә görә
dә el әdәbiyyatı nümunәlәri heç vaxt ölmәz». (174, 23-24)
Abdulla Şaiqin «Ağ atlı oğlan» adlı mәnzum hekayәsindә,
Süleyman Sani Axundovun «Qorxulu nağıllar»ında, hәmçinin bu
silsilәyә aid olan digәr әsәrlәrdә nağılların tәsiri duyulmaqdadır.
Nağıllarımızda tez-tez rast gәldiyimiz cin, şeytan, әjdaha, div,
sehrli әşyalar vә digәr motivlәri müasir nәsrlәrimizdә dә müşahidә
etmәk mümkündür. «Bәdii tәfәkkürün hәlә mürәkkәb struktur
gedişlәr etmәk imkanına malik olmadığı bir dövrün yetişdirmәsi
olan nağıl vә dastan roman şüurunun yaranmasında ilkin rol
oynayan janrlardandır. İlk romanlarda hәrәkәtin bir xәtli davamı,
kompozisiya әlaqәlәrinin zahiri xarakteri, süjetdәki ümumi yerlәr
nağıl vә dastan stixiyasının strukturundan uzaqlaşmağın heç dә
asan olmadığını göstәrir. Ona görә dә janrın formalaşması
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mәsәlәsinә sırf tarixi yanaşmaq (xronoloji mәnasında) hәmişә
sәmәrәli nәticә verә bilmәz». (244, 119)
Kamran Mәmmәdov (102, 105) Әbdürrәhim bәy
Haqverdiyevin «Seyidlәr ocağı» hekayәsindә «İki seyid» vә ya
«İki molla» nağılının, «Odabaşının hekayәsi»ndә isә mәhәbbәt vә
qәhrәmanlıq dastanlarımızın tәsirinin duyulduğunu göstәrmişdir.
Әbdürrәhim bәy Haqverdiyevin «Cәhәnnәm mәktubları» әsәrindә
isә sehrli nağılların tәsiri hiss edilir. Yusif Vәzir Çәmәnzәminlinin
«Qan içindә» romanında «Gültәkin әfsanәsi» nağıllaşdırılaraq
verilir. Bu kimi bәdii örnәklәrin qәlәmә alınması xalqın müxtәlif
tarixi dövrlәrindә baş vermiş hadisәlәrә münasibәtini әks
etdirmәsi baxımından mühüm әhәmiyyәt kәsb edir.
El әdәbiyyatının tәsirini Seyid Әzim Şirvaninin «Bir dә
vursan heç nә», «Axır qәbiristanlığa gәlәcәk», «Bağdad xәlifәsi
vә Bәhlul», «Xәsis vә dilәnçi», Mirzә Әlәkbәr Sabirin «Molla
Nәsrәddinin yorğanı», «Molla Nәsrәddin vә oğru», «Tәbib vә
xәstә», «İsgәndәr vә fәqir» vә digәr lәtifәlәrin nәzmә
çәkilmәsindә, Nәriman Nәrimanovun «Bahadır vә Sona» romanı,
Cәfәr Cabbarlının «Qız qalası», Abdulla Şaiqin «Bir saatlıq
xәlifә» dram әsәri, «Ağ atlı oğlan» mәnzum hekayәsi, Mikayıl
Müşfiqin «Çoban» poeması, M.H.Tәhmasibin «Çiçәkli dağ»
pyesi, Mәmmәd Rahimin «Qırx qız» vә «Arzu qız» poemaları,
Sәmәd Vurğunun «Aslan qayası», «Ayın әfsanәsi», «Bulaq
әfsanәsi», Әyyub Abasovun «Mәlikmәmmәd», Әli Vәliyevin
«Madar dastanı» vә başqa әdiblәrin qәlәmә aldıqları bәdii
nümunәlәrdә görmәk mümkündür.
II.1.1. NAĞIL JANRI
Nağıl şifahi xalq әdәbiyyatının әn qәdim vә geniş yayılmış
epik növlәrindәn olmuş, xalqın tarixi әnәnәlәrini, hәyata
baxışlarını, mәişәt vә adәt-әnәnәsini, hәyat tәrzini, milli
xüsusiyyәtlәrini, vәtәnpәrvәrlik vә qәhrәmanlıq kimi nәcib insani
keyfiyyәtlәrini nikbin bәdii uydurma vasitәlәri ilә әks etdirir.
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Nağıl qeyd olunan spesifik xüsusiyyәtlәri vә zәngin mәnәvitәrbiyәvi әhәmiyyәti ilә xalqın diqqәt mәrkәzindә olmuş, bu janrın
gözәl bәdii nümunәlәri yaradılmışdır. Xalqımızın tәbii saxlanc
yeri–xәzinәsi olan tarixi yaddaşının mәhsulu kimi şifahi xalq
әdәbiyyatı nümunәlәrimizin әn geniş yayılmış növü nağıllarda
«hәqiqәt halı ilә xәyalәt alәmi, doğru ilә yalan, mümkün ilә qeyrimümkün elә bir mәharәtlә bir-biri ilә calaşır ki, әqli-insan
heyrәtdә qalır». (70, 117)
Nağılın mәnşә etibarilә qәdim tarixә, sadә süjet xәttinә
malik olması vә әsasәn nәsr şәklindә qәlәmә alınması onun
mühüm xüsusiyyәtlәrindәndir. Bu janrın әsas әlamәtlәrini izah
edәn tәdqiqatçılar nağılları digәr janrlardan fәrqlәndirәn
cәhәtlәrinә toxunaraq qeyd edirlәr ki, «Azәrbaycan nağılları
özünәmәxsus süjetlәri, obrazlar sistemi, әnәnәvi formul vә
üsulları, bәdii tәsvir vasitәlәri ilә seçilir. Xalq hәyatının әn
mühüm
cәhәtlәrini
özündә
әks
etdirәn
nağılların
kompozisiyasında oxşar epizodlar vә sehrli hәrәkәtlәr dә mühüm
yer tutur. Bunlar nağılları digәr janrlardan fәrqlәndirmәyә, onların
janr sәrhәdini müәyyәnlәşdirmәyә, sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini
aşkara çıxarmağa imkan verir». (47, 184)
Xalqın qüdrәtli fantaziyası nәticәsindә yaranmış nağılın janr
kimi әsas әlamәtlәrini müәyyәnlәşdirәn tәdqiqatçılar nağıllarda
sadәcә olaraq «ictimai vә ailә münasibәtlәrindә olan narazılıqlar
vә ziddiyyәtlәr mahiyyәt etibarilә tәsvir edilir vә onlar tarixәn
konkret vә hәqiqi hәlli mümkün olmadığından fantastik uydurma
xarakteri daşıyır» (320, 124-125) fikirlәri ilә kifayәtlәnmişlәr.
Bәzәn alimlәrimizin janrları eynilәşdirmәsi faktlarına da rast
gәlmәk mümkündür. Tәdqiqatçıların bu yöndә söylәdiklәri fikirlәr
mübahisә obyektinә çevrilir: «şifahi әdәbiyyatda «nağıl» nәdirsә,
yazılı әdәbiyyatda da «hekayәt» odur. Bizә görә «hekayәt»
dastanla hekayә arasında duran bir epik forma biçimidir». (247,
39) Alimlәrin «hәr bir hekayәyә, romana nağılın yetişdirmәsi kimi
baxmaq olar. Lakin hәr bir romana nağıl kimi vә ya әksinә, nağıla
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roman kimi baxmaq olmaz» (244, 89) fikrindә tarixi tәcrübәlәrin
sınağından çıxmış reallıq, hәqiqәt mövcuddur.
Tәdqiqatçıların qeyd etdiklәri kimi, «nağıl janrının
özünәmәxsus qayda-qanunları vardır. Mәhz bu qaydalara görә dә
o, başqa janrlardan fәrqlәnir. Mәsәlәn, әşyaların vә tәbiәt
hadisәlәrinin canlandırılması, tәbiәt hadisәlәrinin, bitki vә
heyvanlar alәminin insan şәklinә salınması, hadisә vә
tәsәvvürlәrin real vә yaxud fantastik obrazlarda tәcәssümü, bir
sıra adi hadisә vә adi şeylәrin fövqәladә obrazlarla qaynayıb
qarışması; sehr, cadu, tilsim vasitәsi ilә insanın arzu vә
istәklәrinin hәqiqәtә çevrilmәsi, mübaliğә vә s». (23, 101)
Nağıllarda bu xüsusiyyәtlәri izlәyәrkәn onlarda alleqoriyanın
güclü olduğu müşahidә edilir. «Alleqoriya» dedikdә, mәcazi ifadә
növlәrindәn biri, hәr hansı bir mücәrrәd fikrin, anlayışın konkret
predmet, yaxud hadisәnin kömәyi ilә tәsvir edilmәsi» (35, 9)
nәzәrdә tutulur. İnsan birbaşa deyә bilmәdiyi fikirlәri alleqoriya
vasitәsilә ifadә etmәk imkanı qazanır. Mәhz bu sәbәbdәn
alleqoriyaya tez-tez müraciәt olunması danılmaz faktdır.
Xәyanәtkarlıq, ikiüzlülük, hiylәgәrlik, acgözlük, yaltaqlıq,
xәbislik, oğurluq vә insana yaraşmayan digәr bu kimi mәnfur
sifәtlәr әsasәn, heyvanlar vasitәsilә canlandırılaraq bәdii
nümunәlәrdә öz әksini tapmışdır.
İstәr dünya, istәrsә dә Azәrbaycan folklorşünaslığında
nağılların tәsnifatı mübahisәli mәsәlәlәrdәn biri olmuşdur. Dünya
folklorşünaslığında nağılların әsasәn iki növә– realist vә fantastik
nağıllara bölünmәsi faktları mövcuddur. Qeyd edilәn növlәrin
mövzusuna aid olmayan nağıllar da bu bölgü әsasında
qruplaşdırılır. Fin alimi Anti Aarninin nağıllar üçün tәrtib etdiyi
tәsnifat maraq doğurur: I. Heyvanlar alәmindәn bәhs edәn
nağıllar; II. Әsl nağıllar: a)sehrli nağıllar, b)nağıl-әfsanәlәr,
c)nağıl-novellalar, ç)cin haqqında yaranan nağıllar; III. Lәtifәlәr.
Rus folklorşünaslığında da nağılların bölgüsü diqqәti cәlb edir.
P.V.Vladimirov nağılları üç qrupa bölür: 1) heyvanlar alәmindәn
bәhs edәn nağıllar, 2) әsatir nağılları, 3) mәişәt nağılları.
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Afanasyev isә nağılları dörd qrupa ayırır: 1) heyvanlar haqqında
olan nağıllar, 2) sehrli nağıllar, 3) tarixi nağıllar, 4) lәtifәlәr.
Nağılların dünya vә rus folklorşünaslığındakı tәsnifatı ilә
Azәrbaycan folklorşünaslığındakı tәsnifatı arasında oxşar vә fәrqli
cәhәtlәr maraq doğurur. Belә ki, Y.V.Çәmәnzәminli nağılları üç
qrupa–1) qәdim ayinlәrlә, zәrdüştlüklә bağlı nağıllar, 2) tarixә
yanaşan nağıllar, 3) cocuq nağıllarına, (235, 29) H.Araslı isә iki
qrupa– әfsanәvi vә realist nağıllara bölmüşdür.
Bәzi tәdqiqatçılar tәrәfindәn aparılan Azәrbaycan
nağıllarının aşağıdakı formada tәsnifatını mәqsәdәuyğun hesab
edirik: 1) heyvanlar alәmindәn bәhs edәn nağıllar, 2) sehrli
nağıllar, 3) mәişәt nağılları, 4) tarixi nağıllar. Bu bölgü nisbәtәn
özünü doğrultmuşdur.
Nağıllarımızda istifadә olunan süjet xәtlәri öz sәciyyәvi
xüsusiyyәtlәrinә görә bir-birindәn fәrqlәnir. Sehrli nağıllarda
fantaziyanın güclü olması, heyvanlar alәmindәn bәhs edәn
nağıllarda alleqoriyanın özünü göstәrmәsi, mәişәt nağıllarında
qәhrәmanın real hәqiqәti tәsvir etmәsi ilә bağlı hadisәlәr süjet
xәttini inkişaf etdirir.
«Nağıl janrının әn qәdim növü heyvanlardan danışan
nağıllardır» (233, 5) fikri heyvanlar alәmindәn bәhs edәn
nağılların xalqın totemlә bağlı etiqadından yarandığını demәyә
әsas verir. Bu qrup nağıllarda totem hesab edilәn öküz, ilan,
canavar vә digәr heyvanların tәsvir olunması mәhz etiqadla
әlaqәdardır. Totemlәrdәn istifadә özәlliklәri vә onun qәdim
dünyagörüşlәri ilә bağlılığı nağılların inkişaf tarixinin ilkin
mәrhәlәsinә xas olan xüsusiyyәtlәr kimi qiymәtlәndirilmişdir.
(154) «Göyçәk Fatma», «Ovçu Pirimin nağılı» «Fatmanın inәyi»,
«Taxta qılınc» vә heyvanlar alәmindәn bәhs edәn digәr
nağıllarımız xalqın totem görüşlәri ilә әlaqәlidir.
Adından da göründüyü kimi, bu tip nağıllarda әsas
qәhrәmanlar heyvanlardır. Burada heyvanlar insan kimi danışır,
ancaq heyvana xas xüsusiyyәtlәr olduğu kimi qalır. İstәr
uşaqların, istәrsә dә yaşlıların maraqla vә dönә-dönә oxuduqları
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«Şәngülüm, Şüngülüm, Mәngülüm» nağılında ana keçi obrazı
özünün qayğıkeşliyi, balalarına olan sevgisi ilә diqqәti cәlb edir.
O, balalarına yemәk gәtirmәk üçün hәr gün çölә gedir. Ağzında
su, buynuzunda ot, mәmәlәrindә süd gәtirәn ana keçinin
zәhmәtkeşliyi özünü göstәrir. Bala keçilәrә ana öyüd-nәsihәt
vermәsi dә nağılın maraqlı epizodlarındandır.
«Ovçu Pirim» nağılında mahir ovçu Pirim ilanların sirrini
uzun müddәt saxlaya bilmәdiyindәn canavarlar onu mәhv edirlәr.
Nağılda sirr saxlamamağın aqibәti reallıqla tәsvir olunur.
«Fatmanın inәyi» nağılında anasız qalmış Fatmaya inәyin
hamilik etmәsi, onun bütün әziyyәtlәrә sinә gәrmәsi vә xoşbәxt
olmasına kömәklik göstәrmәsi öz әksini tapmışdır.
Azәrbaycan nağıllarının tәsnifatında sehrli nağıllar kimi
adlandırılan nağıllarda fövqәladә hadisәlәr üstünlük tәşkil edir.
Burada qәhrәmanlar sehrli qüvvәlәrә ya malik olur, ya da sehrli
әşyaların kömәyi ilә qәlәbә çalır. Mәsәlәn, «Mәlikmәmmәd»
nağılının başlanğıcında artıq sehrli әşyalarla rastlaşmaq
mümkündür. Bu nağılda sehrli alma ağacının, sehrli Zümrüd
quşunun, divlәrin insan tәxәyyülü nәticәsindә yarandığını görmәk
mümkündür. Nağıllarda dualizm dә özünü qabarıq şәkildә
göstәrmişdir. Әn әvvәl qaranlıq dünya vә işıqlı dünya, yaxşılıq vә
pislik, xeyir vә şәr qüvvәlәrin әksliklәri tәsvir edilir. Nağılda
әksini tapan divlәr bütün fәna vә pis işlәrin, әmәllәrin sahibi kimi
göstәrilir.
Azәrbaycan sehrli nağıllarında insanların ilkin tәfәkküründә
formalaşmış tәsәvvürlәrin fövqәladә hadisәlәrә vә yırtıcı, vәhşi
heyvanlara qarşı mübarizәsini görmәk mümkündür. Sehrli
nağılların süjet xәttindә әks edilәn qәhrәmanların mübarizә
apardığı vә ya yaşadığı mәkan vә zamanın reallıqdan uzaq olması,
әfsanәvi sәciyyә daşıması da әsas xüsusiyyәtlәrdәndir.
Qәhrәmanlar real vә qeyri-real alәmdә sehrli qüvvәlәrin kömәyilә
mәğlubedilmәz düşmәnlәrә qarşı mübarizә aparır, qәlәbә çalırlar.
Xeyir vә şәrin qarşıdurması bu tip nağıllarda әsas amilә çevrilir.
Sehrlәr bu mübarizәnin gedişatına tәsir edir. «Mәlikmәmmәd»,
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«Tәpәgöz», «Tapdıq», «Gülağanın nağılı», «Nәsir vә Nәsdәrәnin
nağılı», «Sehrli üzük», «Şәms– Qәmәr», «Qızıl qoç» vә başqa
sehrli nağıllarda xalqın gәlәcәyә nikbin baxışları, xoşbәxt
gәlәcәyә dair arzuları, xeyirlә şәrin qarşıdurması öz әksini
tapmışdır.
Mәişәt nağıllarımızın ictimai hәyatı, xalqın mәişәtini real
әks etdirmәsi baxımından digәr növ nağıllardan fәrqlәndiyini
görmәmәk qeyri-mümkündür. Burada hadisә qәhrәmanlarının
bütün olaylara öz bacarıqları, zәkaları, qüvvәlәri vә mәharәtlәri
hesabına qalib gәldiklәrini görmәk olar.
Tәdqiqatçılar mәişәt nağıllarının әsas xüsusiyyәtlәrinә
toxunaraq qeyd edirlәr ki, bu tip nağıllarda daha çox real ictimai
hәyat, mәişәt vә xalqın bu yöndә apardığı mübarizә әks olunur.
(23, 114) Mәişәt nağıllarına aid edilәn «Dәrzi şagirdi Әhmәd»,
«Padşah vә dәmirçi», «Beykәsin nağılı», «Yeddi nar çubuğu»,
«Padşahla pinәçi», «Padşahla qoca», «Yoxsul qocayla vәzir» vә
digәrlәrindә ictimai mühitin, istismarçı hakim tәbәqә
nümayәndәlәrinin lağa qoyularaq tәnqid olunmasının әsas
götürüldüyünü görmәk mümkündür.
Azәrbaycan nağıllarında tәkgözlәr, kәllәgözlәr, әjdahalar,
divlәr, sehrli әşyalar vә başqa obrazların, hәmçinin müsbәt vә
mәnfi qәhrәmanların tәsviri maraq doğurur. Sehrli nağıllarda
sehrli-mifik qәhrәman qismindә bir, üç, yeddi, qırxbaşlı divlәr vә
әjdahalar mәnfi, bәzәn dә müsbәt qüvvәlәr kimi tәqdim olunur.
Müsbәt qәhrәmanların, әsasәn dә insanların onlarla ölüm-dirim
mübarizәsi nağılın özәlliklәrini açıqlayır.
Nağıllarda dәrvişlәrin, küpәgirәn qarıların, sehrbazların,
cinlәrin, pәrilәrin, әfsanәvi quşların, hәmçinin digәr müsbәt vә
mәnfi surәtlәrin tәsviri nağılların özünәxas xüsusiyyәtlәrindәndir.
Bu surәtlәr nağılların maraqlı süjet әsasında inkişafına kömәk
edir.
Nağılda tәsvir olunmuş div, әjdaha vә Zümrüd quşu
obrazlarının xalqımızın әsatirlәrindә, dastanlarında, nağıllarında
vә digәr şifahi xalq әdәbiyyatı nümunәlәrindә geniş yayıldığını
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görmәk mümkündür. Burada divin qәhrәman tәrәfindәn mәğlub
edilәrәk öldürülmәsi onu göstәrir ki, insan div kimi nәhәnglәri
mәğlubiyyәtә uğrada bilir.
Zümrüd quşunun digәr adı Simürğdur. Lakin Simürğ quşu
ifadәsinin etimologiyasını fars mәnşәyi ilә әlaqәlәndirәn
tәdqiqatçılarımız bu terminin az işlәdilmәsinin tәrәfdarıdırlar.
Zümrüd
sözünün
mәnası
işıq,
günәşlә
bağlanılır.
«Mәlikmәmmәd» nağılında Zümrüd quşu Mәlikmәmmәdi
qaranlıq dünyadan işıqlı dünyaya çıxarır. Bu quşun sehrli xeyirxah
qüvvәlәrә aid surәt qismindә tәsvir edilmәsi, tüklәrinin
yandırılması ilә nağıl qәhrәmanının yanında olması kimi
xüsusiyyәtlәri diqqәti çәkir.
Nağılları quraşdırılmış uydurma hesab edәn tәdqiqatçılar
folklorun başqa janrlarına nisbәtәn ona uydurma kimi baxmağı
lazım bilmişlәr. (344, 137) Azәrbaycan nağıllarında tәbiәtin ram
edilmәsi, vәhşi heyvanların әhlilәşdirilmәsi, zalım hökmdarlara
qarşı nifrәt vә azad hәyat uğrunda mübarizә, sehrli alәmlәr
haqqında tәsәvvürlәr, xoşbәxt gәlәcәyә nikbin inam, xalqın
dünyagörüşü, adәt-әnәnәlәri vә milli xüsusiyyәtlәrinin әks
olunduğunu nәzәrә alaraq qeyd etmәliyik ki, nağıl şifahi xalq
әdәbiyyatının kamil epik nümunәsi kimi formalaşmaqda vә
inkişaf etmәkdә olan epik janrların tәkanverici qüvvәlәrdәn
biridir.
II.1.2. DASTAN JANRI
Dastan hәyat gerçәkliyini nәzm vә nәsr kimi müştәrәk
janrlarda bәdii dillә әks etdirәn şifahi xalq әdәbiyyatının epik
növünә daxildir. Şifahi vә yazılı әdәbiyyatın әn çox müraciәt
olunmuş vә istifadә edilmiş aşıq yaradıcılığına mәxsus dastanlar
özlәrinin spesifik xüsusiyyәtlәri ilә tәdqiqatçıların diqqәt
mәrkәzindә olan epik janrlardandır. Alimlәr dastanın digәr şifahi
xalq әdәbiyyatı janrlarından fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrinә
toxunaraq göstәrmişlәr ki, «әfsanә, әsatir vә nağıllardan fәrqli
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olaraq dastan yaradıcılığı konkret zamana, mәkana vә hәyat
gerçәkliyinә söykәnmişdir». (1, 32-33)
Milli köklәrdәn qaynaqlanan dastanlar mәzmun vә tarixi
inkişaf yolunun zәnginliyi ilә daima Azәrbaycan tәdqiqatçılarının
diqqәt mәrkәzindә olmuşdur. «Azәrbaycan әdәbiyyatının şah janrı
olan dastan kökü tarixә dayanan, bәdii sәnәtkarlığıyla bәnzәrsiz,
әvәzsiz bir janrdır. O xalqın, o etnik toplumun dastanları ola bilәr
ki, o mәkanda dastanlar yarana bilәr ki, onun tarixindә önәmli
tarixi-mәdәni hadisәlәr (savaşlar, köçlәr vә s.) baş versin, bu
hadisәlәri yaddaş-yaddaş yaşadanlar olsunlar». (108, 170) Dastan
musiqi sәnәti ilә üzvi surәtdә bağlı olduğundan aşıq sәnәti ilә dә
qırılmaz әlaqәdәdir. Şifahi xalq әdәbiyyatının ayrılmaz qolu olan
aşıq sәnәtinin füsunkar alәmi olan dastan «ayrı-ayrı xalqların
müxtәlif tarixi kәsimlәrdәki әdәbi-bәdii, ictimai-fәlsәfi
düşüncәsinin bir sıra cәhәtlәrini әks etdirәn yaradıcılıq sahәsidir»
(161, 3) ki, onlardan bәhs etmәmәk qeyri-mümkündür.
Hәcmcә böyük, quruluş vә süjet xәtti etibarilә mürәkkәb
olan dastanlarımız nәsrin bir sıra xarakterik xüsusiyyәtlәrini,
xarakterlәrin canlı vә obrazlı dilini, kamil süjet xәttini, hәyat
hadisәlәrinin genişliyi vә dәrinliyi ilә inikasını, mübaliğәyә vә
xәyala yer verilmәsini özündә әks etdirir. Bu xüsusiyyәtlәri
özündә cәmlәşdirәn «Kitabi– Dәdә Qorqud», «Koroğlu», «Aşıq
Qәrib», «Әsli vә Kәrәm» vә digәr klassik dastanlarımız «xalq
dastanları» vә ya «folklor romanları» kimi dә adlandırılmışdır.
Tarixi faktor kimi meydana çıxan vә Azәrbaycan xalqının
ilk yazılı qaynaqlarından biri olan «Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanı
xalqın poetik düşüncә tәrzini әks etdirmәklә yanaşı, düşmәnlәrә
qarşı qәhrәmanlıq mübarizәsini, tarixi hadisәlәri vә coğrafi
mәkanları real vә canlı tәsvir etmәsi ilә diqqәti çәkir. Sözügedәn
dastanın böyük әxlaqi-tәrbiyәvi әhәmiyyәtini nәzәrә alan
tәdqiqatçılar Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixinin bu kamil әsәrlә
başlaması ideyasını irәli sürmüşlәr. (162) «Kitabi– Dәdә
Qorqud»un әdәbi-bәdii kökü «Oğuznamә»lәrә, digәr qәdim
dastanlara vә әski әfsanәlәrә gedib çıxır. «Bu dastan orta әsr
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dastanlarının başlanğıcı vә sonrakı dastanların ideya mәnbәyidir»
(143, 203) fikri qәhrәmanlıq dastanlarına aid edilәn «Kitabi–
Dәdә Qorqud»un Azәrbaycan xalqının şәrәfli tarixini әks etdirәn
tarixi mәnbә kimi tәqdim olunmasına şәrait yaradır. Şifahi xalq
әdәbiyyatımızın tarixi inkişaf prosesindә Azәrbaycan xalqının
qәdim mәdәniyyәtini bәdii dillә tәsvir edәn «Kitabi– Dәdә
Qorqud» dastanının özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vardır. Onun
milli nәsrimizin tәrәqqisinә göstәrdiyi tәsir xüsusi әhәmiyyәt kәsb
edir. «Kitabi– Dәdә Qorqud» yazılı bәdii nümunә olmasına
baxmayaraq, әsәri şifahi bәdii nәsr nümunәsi adlandırsaq
yanılmarıq. «Dastanın («Kitabi– Dәdә Qorqud»–S.Ş.) әsasını
tәşkil edәn boylar, süjetcә bir-birinin davamı olmayan ayrı-ayrı
әhvalat vә nәğmәlәrdir». (230, 12) Әsәrin süjet vә janr
problematikasına toxunmuş tәdqiqatçılar dastanın boylarına
müxtәlif aspektdәn yanaşmışlar. «Azәrbaycan şifahi xalq
yaradıcılığının әn qәdim nümunәlәrindәn olan «Kitabi– Dәdә
Qorqud» dastanının ayrı-ayrı boyları әslindә öz igidliklәri ilә
düşmәn bağrı yarmış qәhrәmanların şәninә Dәdә Qorqudun
qoşduğu müstәqil hekayәtlәrdir». (121, 70-71) X–XI әsrlәrin
yadigarı olan vә Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә ana dilindә
qәlәmә alınmış ilk böyük әdәbi abidә sayılan bu dastan nәsrlә
nәzmin sintezindәn ibarәtdir. Әsәrin süjetindә nәsrlә nәzmin
ayrılmaz vәhdәt tәşkil etmәsi dastan janrının әsas
xüsusiyyәtlәrindәn biridir. «Dәdә Qorqud»un yaradıcıları isә hәr
boyda bircә hadisәni rәvayәt sәpgisindә bәdii nәsrin elә yığcam
çәrçivәsinә yerlәşdirirlәr ki, rәvayәtin bütün ağırlığı, xarakterlәrin
әzәmәti lirik ricәtlәrә, dialoqlara; münaqişәlәrin gәrginliyi
dramatik poeziyaya yüklәnsin». (61, 94-95) Onu da qeyd
etmәliyik ki, dastanın bütün on iki boyunda hadisәlәr doğma tarixi
mәkanlarda tәsvir olunur. Әsәrin bütün boylarının quruluş vә süjet
zәnginliyi etibarilә hekayә vә ya dastan tәsiri bağışladığını
vurğulayan tәdqiqatçılar göstәrirlәr ki, «Kitabi– Dәdә Qorqud»
dastanla hekayә arasında bir әsәrdir…içindәki hekayәlәri bir növ
dastan-hekayә tövründә yazılmış saymaq gәrәkdir. Qәhrәmanların
-47-

әfsanә qәhrәmanlarına bәnzәmәlәri, alacaüstü işlәr görmәlәri
baxımından әsәr dastan xarakteri daşımaqdadır. Fәqәt hekayәlәrin
qısa olmaları, nәsrlә yazılmaları, kişilәrin vә qәhrәmanların
qәlәbәlik olması, әsәri dastan növündәn çox hekayә tövrünә
yaxınlaşdırır». (379, 59)
Köklәri tarixә bağlanan, tarixi-mәdәni hadisәlәri
yaddaşlarda yaşatmağa qadir olan, Azәrbaycan folklorunun
irihәcmli janrlarından biri sayılan «dastan» sözünün mәnası maraq
doğurur. Tәdqiqatçılarımız buna aydınlıq gәtirәrәk qeyd etmişlәr
ki, «Dastan» istilahı Yaxın Şәrq vә Cәnubi-Şәrqi Asiya
xalqlarının şifahi vә yazılı әdәbiyyatlarında epik janrın daşıdığı ad
olmuşdur. Daha çox әdәbi söz-termin kimi istifadә edilәn
«dastan» әsasәn, oğuznamә, nağıl, boy, әhvalat, hekayәt,
tәrifnamә, xalq romanı, xalq kitabı mәnalarını daşımış, aşıq-saz
әdәbiyyatının әn çox yayılmış janrı sayılmışdır». (161, 6) «Bu
termin lüğәtlәrdә qissә, hekayә, tarixçә, әfsanә, roman
mәnalarında da şәrh edilir». (133, 16) Terminә aydınlıq gәtirәn
Ә.Sәfәrli haqlı olaraq qeyd edir ki, «Şәrq әdәbiyyatının çoxәsrlik
tarixi vә әnәnәlәri әsasında demәk olar ki, dastanı yazılı
әdәbiyyatda qissә, әhvalat, hekayәt vә nağılla eynilәşdirmәk
olmaz, bu forma ayrı-ayrı dövrlәrdә müxtәlif terminlәrlә
adlanmışdır» mülahizәsi qeyri-dәqiqdir. İrihәcmli monumental
әsәrlәr hәmin janrlardan bu vә ya başqasının deyil, mәhz dastan
janrının tәlәblәrinә cavab verir vә onları bu terminlә adlandırmaq
Şәrq poetikası әnәnәlәri vә qanunlarına daha çox uyğun gәlir.
Qissә, hekayә yazılı әdәbiyyatda әsasәn kiçik hәcmli, konkret bir
hadisә vә әhvalatın әsasında yazılan әsәrlәrә deyilir». (133, 16)
Daha sonra Ә.Sәfәrli göstәrir ki, «bütün bunlardan başqa dastan
istilahı sәrgüzәşt, vaqiә, musiqi havası, tәrifnamә mәnalarında da
işlәnir». (133, 17) Onu da qeyd etmәk lazımdır ki,
әdәbiyyatşünaslıqda «dastan» epos da adlandırılır. Adәtәn, epos
dedikdә, qәhrәmanlıq dastanları nәzәrdә tutulur. Azәrbaycan
әdәbiyyatında «Kitabi– Dәdә Qorqud», «Koroğlu» epos
adlandırılır. «Eposun kökü әzәli tәfәkkür qaynağı olduğundan o,
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sonsuz hәyat yanğısı sayılır. İnsanlar bu janrın meydana
gәlmәsindәn başlayaraq, ona (epos janrına) möhtac olduqlarını
hiss etmişlәr». (24, 26)
Epik növün spesifik janrlarından biri olan «dastan»
istilahının bir çox mәnalarda işlәdilmәsi faktları mövcuddur. Bir
qrup tәdqiqatçının qәhrәmanlıq vә mәhәbbәt dastanlarını, ikinci
qrup tәdqiqatçıların eposları, üçüncü qrup tәdqiqatçıların isә
poemaları dastan adlandırması mәlumdur. Qeyd etmәk lazımdır
ki, «…epos sadәcә dastan deyil, müxtәlif dastanlar, süjetlәr,
motivlәr verә bilәn, mәnsub olduğu xalqın ictimai-estetik
tәfәkkürünü bütövlükdә ifadә edәn möhtәşәm әsәr-potensiyadır».
(19, 337)
Azәrbaycan әdәbiyyatının tәkmillәşmәsi prosesindә folklor
vә klassik әdәbiyyatın әdәbi prosesә tәsiri özünü qabarıq şәkildә
göstәrir. Folklor әdәbiyyatının irihәcmli janrlarından olan nağıl vә
dastanların «fәrqli xüsusiyyәtlәrini aydınlaşdırarkәn, nağılın
yalnız nәsrdәn, dastanların isә nәzm vә nәsrin qovşağından ibarәt
olmasını nәzәrә alsaq, onlar arasındakı fәrq nәzәrә çarpır.
«Nağıllar öz süjeti, tәsvir etdiyi әhvalatları, nәqilçiliyi, bәdiiliyi vә
estetik-emosional tәsiri ilә dә bәdii nәsrimizin ilk
mәnbәlәrindәndir». (205, 42)
«Dastan» vә «nağıl» arasında fәrqli xüsusiyyәtlәrә toxunan
tәdqiqatçılarımız göstәrmişlәr ki, dastan olmuş bir hadisәni tarixi
hәqiqәt kimi tәsvir edir, nağıl isә әsli olmayan quraşdırma kimi
nәql edilir. (149, 60) Hәmçinin qeyd olunmalıdır ki, çox uzaq
keçmişdә yaranmış nağıllarımızın nәsildәn-nәslә keçәrәk
tәkmillәşmәsinә baxmayaraq, qeyri-adi hadisәlәr vә hәyati
problemlәrin, xalqın arzu vә istәklәrinin fantastik biçimdә tәsviri
nağılın әsas xüsusiyyәti kimi diqqәti çәkir. Dastanlarda isә
hadisәlәrin reallığı vә fәlsәfi mәzmun daşıyıcısı kimi meydana
çıxması özünü qabarıq şәkildә göstәrir. Tәdqiqatçılar dastanın
nağıldan sonra yarandığını vә birincidә epizodların, hadisәlәrin,
iştirakçıların sayının ikinciyә nisbәtәn xeyli çox olduğunu iddia
edirlәr.
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Folklor әdәbiyyatında bәdii sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәri vә
motivlәrin zәnginliyi baxımından seçilәn dastanlarımız arasında
ortaq cәhәtlәri tәhlil etmәk, paralellәr aparmaq mümkündür.
Bәzi tarixi vә tipoloji müqayisә vә paralellәr göstәrir ki, istәr
qәhrәmanlıq, istәrsә dә mәhәbbәt dastanlarının süjet vә obrazları
arasında bir-birindәn bәhrәlәnmә özünü göstәrir. Bunlar özünü
qәhrәmanlıq vә mәhәbbәt dastanlarının ideya-bәdii strukturuna
güclü tәsir göstәrmәsinin nәticәsi kimi büruzә vermişdir. «Kitabi–
Dәdә Qorqud»un qәhrәmanı Beyrәklә «Aşıq Qәrib» dastanındakı
Qәrib surәtini müqayisә etsәk, onlar arasında oxşarlıqlar üzә
çıxacaqdır. Belә ki, hәr iki obrazın yalandan ölüm xәbәrinin
gәtirilmәsi, hәr iki qәhrәmanın «öldü» xәbәrini gәtirәnlәrin bunun
tәsdiqi qismindә «qanlı köynәk» göstәrmәlәri, Bamsı Beyrәyin vә
aşıq Qәribin öz nişanlılarının toylarına gәlib çıxmaları,
valideynlәrinin– Bamsı Beyrәyin atasının, aşıq Qәribin isә anasının
ağlamaqdan kor olmaları, övladlarının sağ olmasını bilәn
valideynlәrin gözlәrinin açılması, sәfәrdәn qayıdan hәr iki
qәhrәmanın bacıları ilә qarşılaşmaları vә digәr hadisәlәr hәr iki
dastanın süjet xәttinin inkişafına vә obrazların açıqlanmasına tәsir
göstәrir.
«Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanındakı Bamsı Beyrәyin ozan
paltarı geyib toy mәclisindә iştirakı epizodu «Koroğlu» dastanında
Koroğlunun aşıq paltarı geyib Hasan paşanın mәclisindә iştirakı
epizoduna bәnzәyir.
«Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanında Baybura vә Baybecan
sonsuzdurlar. Kimsәsizlәrә әl tuturlar vә әhd-peyman bağlayırlar
ki,
kimin
oğlu,
kimin
qızı
olsa
göbәkkәsmә
adaxlasınlar…Bayburanın oğlu Bamsı Beyrәk ov zamanı
Baybecanın qızı Banuçiçәyin qurduğu çadırın yanında ceyran
vurur. Beyrәyin Banuçiçәyi ilk dәfә burada görmәsi, barmağından
üzüyü qızın barmağına taxması vә әhdi-peyman bağlaması kimi
süjet xәttinә «Әsli vә Kәrәm» dastanında da rast gәlmәk
mümkündür. Belә ki, Kәrәmlә Әslinin atalarının sonsuz olması,
onların nәzir-niyaz paylaması, әhdi-peyman bağlaması,
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övladlarının dünyaya gәlmәsi, ov zamanı Kәrәmin tәrlanı vә
ceyranının Әsliyә rast gәlmәsi, Kәrәmin Әsli ilә ilk görüşü,
Kәrәmin barmağındakı üzüyü Әslinin barmağına taxması vә әhdipeyman bağlaması «Әsli vә Kәrәm» dastanının «Kitabi– Dәdә
Qorqud» dastanının motivlәrindәn bәhrәlәndiyinә dәlalәt edir.
«Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanının «Busatın Tәpәgözü
öldürmәsi boyu» ilә «Novruz vә Qәndab» dastanı arasında
oxşarlıq özünü göstәrir. Busat yarımәsatir surәt olan Tәpәgözü
öldürdüyü kimi, Novruz da zahiri görkәmi ilә adi insanlardan
fәrqlәnәn, alnının ortasında bircә gözü olan epizodik surәt
Kәllәgöz Qәhrәman adlı bir cәngavәri öldürür.
«Kitabi– Dәdә Qorqud»da Qazan xanın әsir aparılmış
ailәsinin, әzizlәrinin sorağını almaq üçün talanmış yurduna
müraciәt etmәsi epizodu ilә «Әsli vә Kәrәm» dastanındakı
Kәrәmin Әslinin sorağını tәbiәtdәn, xarabalıqdan xәbәr alması
epizodları arasında bәnzәrlik müşahidә olunur.
Dastanlarda uzun müddәt övlad hәsrәti çәkmә kimi süjet
xәtti özünün oxşarlığı ilә diqqәti cәlb edir. Azәrbaycan xalq
dastanlarının әksәriyyәtinin süjet xәttindә, xüsusәn dә başlanğıcda
uzun müddәt valideynlәrin uşaqlarının olmaması vә nәzirniyazlardan sonra övladlarının dünyaya gәlmәsi tәsvir edilir.
«Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanında Dirsә xanın nәzirniyazlarından vә qurban kәsmәsindәn sonra övladının anadan
olması göstәrilir. «Tahir-Zöhrә» dastanında iki qardaş– padşah
Hatәm Sultan vә onun vәziri Әhmәdin uzun müddәt övladlarının
olmaması, Әhmәdin dәrvişin verdiyi almanı iki hissәyә bölmәsi,
bir hissәsini özü vә arvadına saxlaması, ikinci hissәsini isә qardaşı
vә arvadına vermәsi, almaları yeyәn qardaşların muradlarına
çatması vә övladlarının dünyaya gәlmәsi kimi epizodlara «Әsli vә
Kәrәm» dastanında da rast gәlinir. Belә ki, «Әsli vә Kәrәm»
dastanında Gәncә şәhәrindәn Ziyad xan vә Qara keşişin (Mәlik
keşişin) dә uzun müddәt övladları olmur. Onların da nәzirniyazları vә bir-biri ilә bağladıqları әhd-peymandan sonra
övladları dünyaya gәlir. «Qurbani» dastanında övladı olmayan
-51-

Mirzalı xan vә arvadı ocağa gedib qurban kәsdikdәn sonra
muradlarına çatırlar. «Şah İsmayıl» dastanında Әdil şahın övladı
olmur, «Tahir vә Zöhrә» dastanında dәrvişin verdiyi almanın
yeyilmәsindәn sonra Tahir vә Zöhrәnin anadan olduğu kimi Şah
İsmayıl da dünyaya gәlir.
Bu süjet xәtlәrinin başlanğıcda tәsviri dastanlarımız arasında
oxşarlığı nәzәrә çarpdırır. «Şah İsmayıl» dastanında dәrviş Әdil
padşaha almanı verәndә deyir: «Bu almanı soy, qabığını
qulunluğundan doğmayan Qәmәrnişan madyana ver; özünü dә iki
qısım elә, bir qısmını sәn ye, bir qısmını da arvadın yesin. Çox
keçmәz ki, bir oğlun olar. Oğlunun adını Şah İsmayıl qoy.
Qәmәrnişan madyanın da bir qulunu olar, onun da adını
Qәmәrday qoy. Şah İsmayılı o Qәmәrdaydan savayı heç bir at
gәzdirә bilmәz. Şah İsmayılın başına çox qәza-qәdәr gәlәr, axırda
mәtlәbinә çatar, tacı-taxtına sahib olar». (294, 239)
Dastanlarımızın müxtәlif xalqların әdәbiyyatlarında özünü
göstәrmәsi millәtlәrarası mәdәni әlaqәyә dәlalәt edir. «Koroğlu»
dastanının bir çox xalqlar (özbәklәr, taciklәr, gürcülәr, türkmәnlәr,
qazaxlar, tatarlar, qaqauzlar vә s.) arasında yayılması variantları
mövcuddur. Bunun sәbәbini açıqlayan tәdqiqatçılarımız
göstәrmişlәr ki, «xalqlar Koroğlunun zülmә qarşı әdalәtli
mübarizәsindә öz arzularını gördüklәri üçün, onu öz etnik
xüsusiyyәtlәri ilә uyğunlaşdırmağa çalışmışlar». (375)
«Koroğlu» dastanında xalqımızın qәhrәmanlıq vә şücaәtinin
әks olunması, ümumxalq mübarizәsinin bәdii inikasının әks
etdirilmәsi baxımından böyük maraq doğurur. «Kitabi– Dәdә
Qorqud»dan fәrqli olaraq «Koroğlu» dastanı ağız әdәbiyyatında
yaşamış, aşıqların simli sazlarından müasirliyimizә qәdәr
çatmışdır. «Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanının bizә yazılı şәkildә
iki nüsxәsi mәlumdur. Birinci nüsxә 12 boy vә 1 müqәddimәdәn
ibarәt olaraq Almaniyanın Drezden kitabxanasında saxlanılır.
Nüsxәnin birinci sәhifәsinә әrәbcә «Kitabi– Dәdәm Qorqud әla
lisani-tәifyi-oğuzan» yazılmışdır. İkinci nüsxә isә İtaliyanın
Vatikan kitabxanasında saxlanılır.
-52-

Alimlәrimiz dastanların maraqlı bölgüsünü aparmışlar.
Ümumiyyәtlә, bu sahәdә böyük xidmәtlәri olmuş professor
M.H.Tәhmasibin tәsnifatı maraq kәsb edir:
«I. Qәhrәmanlıq dastanları:
1. Qәdim bahadırlıq nağılları, sehrli nağıllar vә әsatiri
görüşlәrlә sәslәşәn qәhrәmanlıq dastanları.
2. Tarixi hadisәlәrlә sәslәşәn qәhrәmanlıq dastanları.
3. Adi qәhrәmanlıq dastanları.
II. Mәhәbbәt dastanları:
1. Mәhәbbәtlә qәhrәmanlıq hüdudlarında dayanan dastanlar.
2. Әsl mәhәbbәt dastanları:
a) nağıllarla bağlı mәhәbbәt dastanları;
b) qәdim eposla bağlı mәhәbbәt dastanları;
v) yazılı әdәbiyyatla bağlı mәhәbbәt dastanları;
q) orijinal mәhәbbәt dastanları.
3. Mәcazi mәhәbbәt dastanları:
a) astral dastanlar;
b) rәmzi dastanlar.
III. Ailә-әxlaq dastanları». (149, 112)
Tәdqiqatçı qeyd etmişdir ki, bu, dastanların tәsnifi haqqında
«tam düzgün, dәqiq, dolğun vә hәrcәhәtli tәsnif deyildir. Lakin
toplama vә nәşr işlәrinin bugünkü sәviyyәsindә bundan artıq
hәlәlik mümkün deyildir». (149, 112)
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında dastanların aşağıdakı
kimi bölgüsü dә mövcuddur: 1) qәhrәmanlıq dastanları, 2)
mәhәbbәt dastanları, 3) ailә-әxlaq dastanları. (154, 299) Bunu
nәzәrә almasaq, dastanların–qәhrәmanlıq vә mәhәbbәt
dastanlarına bölgüsünün (23) özünü doğrultduğunun şahidi
oluruq.
Qәhrәmanlıq dastanlarına aid edilәn «Kitabi– Dәdә
Qorqud», «Koroğlu», «Qaçaq Nәbi», «Qaçaq Kәrәm», «Qatır
Mәmmәd» vә digәr dastanlarda «xalq içәrisindәn çıxmış igid oğul
vә qızların azadlıq, haqq, әdalәt uğrunda, zalımlara vә işğalçılara
qarşı mübarizәsi tәsvir olunur». (35, 47)
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Mәhәbbәt dastanlarında «vәfa, sәdaqәt, tәmiz eşq, mәnәvi
saflıq, dostluq, yoldaşlıq, humanizm, mәhәbbәt uğrunda
qәhrәmanlıq vә sair mövzular әsas yer tutur» (23, 224). «Aşıq
Qәrib», «Şah İsmayıl», «Qurbani», «Abbas vә Gülgәz», «Әsli vә
Kәrәm», «Alı xan vә Pәri xanım», «Sәlim şah», «İbrahim vә
Hürnisә» vә digәr mәhәbbәt dastanlarında «mühüm ictimai
mәsәlәlәr adәtәn mәhәbbәt macәraları vә sevgi fonunda tәsvir
edilir». (35, 47)
Dastanlarda hadisәlәrin vahid süjet xәtti әtrafında vәhdәt
halında birlәşmәsi özünü göstәrir. Azәrbaycan dastanlarında
istifadә edilәn sonsuzluq (övladsızlıq), övladın dünyaya gәlmәsi,
qәhrәmanın nişanlısının toyuna gәlib çıxması vә bu kimi süjet
xәtlәri özlәrinin әnәnәvilik xüsusiyyәtlәri ilә seçilmişdir.
«Aşıq Qәrib» dastanının әsas süjet xәttindә Qәribin öz
nişanlısının toyuna gәlib çıxması әsas götürülmüşdür. Şahsәnәmin
atası Xoca Sәnan Aşıq Qәribin qızı ilә ailә qurması üçün 40 kisә
qızıl gәtirmәsi şәrtini irәli sürür. Bu şәrt Qәribi vәtәnindәn
didәrgin düşmәyә mәcbur edir. Onların son görüşündә Şahsәnәm
Qәribә atasının tәlәb etdiyi 40 kisә qızılı verәrәk onu Xoca
Sәnana çatdırmağı vә toylarının edilmәsi istәyini bildirir. Qәrib
bundan incisә dә, qürurunu sındırmayaraq cavab verir ki, «mәn öz
qazancımla, öz zәhmәtimlә toy edәcәyәm». Xalq içindәn çıxmış
Qәribin mәğrurluğu onun zәhmәtkeşliyinә dәlalәt edir.
«Aşıq Qәrib» dastanında oğlu üçün göz yaşı axıtmış vә
ağlamaqdan kor olmuş Banı ananın fәdakar, balasının xoşbәxtliyi
üçün әzab-әziyyәtlәrә qatlaşmış mәtin bir qadın kimi tәsvir
edilmәsi tәqdirәlayiqdir. Balasının sağ-salamat qayıdışından sonra
gözlәrinin açılması ananın muradına çatmasına işarәdir.
Mәhәbbәt dastanlarından biri olan «Әsli vә Kәrәm» süjet
xәtti vә qәhrәmanların tәsviri baxımından maraq kәsb edir.
Dastanda başqa millәtdәn olan qızı sevmәyin aqibәti qabarıq
şәkildә göstәrilir. Uzun müddәt övladları olmayan Ziyad xan vә
Qara keşiş şәrtlәşirlәr ki, övladları olsa, onları bir-biri ilә
evlәndirsinlәr. Bu tәklifi Qara keşiş edir: «nә sәnin övladın var, nә
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mәnim. Ölәndәn sonra bizim çırağımızı kim yandıracaq? Gәl
fağır-füğәranın qarnını doyduraq, nәzir-niyaz verәk, bәlkә allah
bizә bir övlad verdi. Özü dә indidәn arada şәrt qoyaq…Әyәr
mәnim qızım, sәnin oğlun oldu, mәn qızımı sәnin oğluna verim;
yox, sәnin qızın, mәnim oğlum oldu, sәn qızını mәnim oğluma
ver». Valideynlәrin nәzir-niyazlarından sonra Ziyad xanın oğlu,
Qara keşişin qızı olur. Oğlanın adını Mahmud, qızın adını isә
Mәryәm qoyurlar. 15-16 yaşlarında bir-birini görәn gәnclәr aşiq
olur, bir-birini Kәrәm vә Әsli kimi çağırırlar. Kәrәm xәstәlәnir,
Ziyad xan Sofi lәlәnin kömәyi ilә hәr şeyi öyrәnir. Qara keşişi
yanına çağıraraq mәsәlәni ona izah edir. Mәsәlә ilә tanış olan
Qara keşiş toya üç ay möhlәt istәyir, elә hәmin gecә dә arvadı vә
qızı Әsli ilә Gәncәni tәrk edir. Kәrәm Әsliyә qovuşmaq üçün
onun axtarışına çıxır. Bir çox hadisәlәrdәn sonra Әrzurum
şәhәrindә görüşәn dastan qәhrәmanları evlәnirlәr. Qara keşiş
Әslinin toy paltarının düymәlәrini sehrlәdiyindәn nә Әsli, nә dә
Kәrәm onu aça bilmirlәr. Kәrәm yanıqlı qoşma dedikdәn sonra
düymәlәr açılır vә tәzәdәn bağlanır. Düymәlәr bu minvalla açılırbağlanır, axırıncı düymә açılanda bir od çıxıb Kәrәmin sinәsinә
düşür. Kәrәm sinәsinә düşәn bu oddan yanıb külә dönür, Әsli isә
sehrlәndiyinә görә sevgilisinә yardım edә bilmir. Kәrәmin külünü
başına tökәn Әslinin saçı od tutub alışır vә o külә dönür. Dastanın
kompozisiyası vә süjet xәttinin bu aspektdә inkişafı әsәrin
sәciyyәvi xüsusiyyәti kimi özünü göstәrir vә onu digәr
dastanlardan fәrqlәndirir.
«Kitabi– Dәdә Qorqud» dastanında Dәdә Qorqud obrazı
әtrafında gedәn mübahisәlәr onun tarixi şәxsiyyәt olub-olmaması
faktını önә çәkir. Tәdqiqatçılarımızın bir qismi Dәdә Qorqudu
tarixi şәxsiyyәt, digәr bir qismi isә xalqın tәfәkküründә
formalaşmış mifoloji obraz kimi qәbul edir. Dastanda cәrәyan
edәn bütün hadisәlәrin mәrkәzindә duran Dәdә Qorqudun tarixi
şәxsiyyәt olması iddiasını irәli sürәn tәdqiqatçılar (5, 10)
göstәrmişlәr ki, «Qorqud atanın tarixi şәxsiyyәt olması haqqında
ilk mәlumatı Rәşidәddin «Cәmail-tәvarix» (1305) әsәrindә
-55-

vermişdir. Rәşidәddinin verdiyi mәlumata görә, «Qorqud Kayı
İnal xanın vә onun atası Yağqurun, daha sonra isә üç hakimin
müşaviri olmuşdur». (132, 135) Hülakilәrin vәziri Fәzlullah
Rәşidәddinin «Cәmail-tәvarix» әsәrini tәhlil obyektindәn keçirәn
türk alimi, qorqudşünas Mәhәrrәm Erginә istinad edilәrәk
deyilmiş bu faktlara Xivә xanı Әbdülqazi Bahadır xanın
«Türkmәnlәrin şәcәrәsi» (XVII әsr), fars dilindә qәlәmә alınmış
«Oğuznamә» tarixi abidәlәrindә, 1973-cü ildә «Kitabi– Dәdә
Qorqud» dastanını ingilis dilinә çevirәrәk nәşr etdirmiş Faruk
Sumer, Әhmәd Uysal, Varren Valkerin fikirlәrindә dә rast gәlmәk
mümkündür. Mәhәrrәm Qasımlı Dәdә Qorqudu «ozanların
(habelә baxışların) piri, ustadı, yol göstәricisi vә hamisi» kimi
göstәrir. Dәdә Qorqud «ilk oğuznamәnin yaradıcısı vә
söylәyicisi» kimi oxuculara tәqdim olunur. (73)
Şifahi xalq әdәbiyyatının kamil әsәrlәrindәn biri dә
«Koroğlu» dastanıdır. Dastanda «xalqımıza mәxsus gözәl
xüsusiyyәtlәr: qәhrәmanlıq, vәtәnpәrvәrlik, başqa xalqlara
hörmәt, humanizm, dostluq, qardaşlıq, qonaqpәrәstlik vә digәr
keyfiyyәtlәr öz bәdii ifadәsini tapmışdır». (23, 209) Hәmçinin «bu
ölmәz epos әsrlәr boyu әdalәtsizliyә, zülmә, insanın insan
tәrәfindәn istismarına qarşı mübarizә aparan geniş xalq kütlәsinin
bәdii tәfәkkürünün mәhsulu olan nadir sәnәt incilәrindәn biridir».
(154, 319-320) Koroğlu bir şәxsiyyәt kimi yalnız qәhrәmanlıq
sücaәti deyil, hәmçinin saz-söz ustadı, kamil aşıq kimi özünü
göstәrir. Xalqın öz qәhrәmanını rәğbәt vә mәhәbbәt hissi ilә tәsvir
edәrәk onun xarakterinin açıqlanmasında mifik cizgilәrin әlavә
olunmasını da görürük.
«Koroğlu» dastanında obrazlar öz xüsusiyyәtlәri ilә
seçilirlәr. Burada tәsvir edilmiş Dәli obrazı klassik Azәrbaycan
әdәbiyyatı nümunәlәrindә dә mövcuddur. İstәr Nizaminin, istәrsә
dә Füzulinin «Leyli vә Mәcnun» әsәrlәrindә Mәcnun surәti nakam
vә ülvi sevginin rәmzinә çevrilmiş dәli obrazıdır. Lakin
«Koroğlu» dastanında geniş yer tutmuş dәli obrazları (real әqli vә
psixoloji cәhәtdәn naqis insanların, yәni müasir dövrdә qәbul
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edilәn anormal insanlardan fәrqli olaraq) dәliqanlılıq, igidlik vә
digәr mәnaları ifadә etmişlәr.
XIX әsrdә kapitalizmin inkişafı ilә әlaqәdar Azәrbaycanın
iqtisadi hәyatında baş vermiş böyük dәyişikliklәr iri dövlәtlәrin
maraq dairәsindә olmuşdur. Azәrbaycanda neft istehsalına
marağın artması Rusiya imperiyasının «Odlar yurdu»nu vә onun
xalqını әsarәtdә saxlamaq iddiasını güclәndirirdi. Bununla
әlaqәdar qәhrәman oğulların imperiyaya qarşı mübarizәdә
şücaәtini әks etdirәn dastanlar qoşulurdu. Belә nümunәlәrdәn biri
dә milli qәhrәmanın şәrәfinә yaradılmış vә onun adını daşıyan
«Qaçaq Nәbi» dastanıdır. Digәr dastanlarımızda mübahisә
obyektinә çevrilmiş qәhrәmanın real tarixi şәxsiyyәt olubolmaması mәsәlәsi artıq burada öz aktuallığını itirmişdir. Belә ki,
Qaçaq Nәbinin 1854-cü ildә Qubadlı rayonunun Aşağı Molla
kәndindә doğulması vә 1886-cı ildә vәfat etmәsinә dair hәqiqi
tarixi mәlumatlar vardır. Onun xalqın azadlığı uğrunda, ictimai
mühitә, xüsusilә dә rus imperiyasına qarşı apardığı amansız
mübarizә dastanın mövzusunu tәşkil edir. Adı xalqımızın tarixi
yaddaşında yaşayan Qaçaq Nәbi ilә yanaşı, onun ömür-gün
yoldaşı Hәcәr xanım da qәhrәmandan geri qalmayaraq әlinә silah
götürmüş vә onunla çiyin-çiyinә vuruşmuş, Qaçaq Nәbinin hәm
dә әqidә yoldaşına çevrilmişdir. Tәdqiqatçılar «Qaçaq Nәbi»
dastanının digәrlәrindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrinә toxunaraq
göstәrmişlәr ki, «o, dastan sәpgisindәn daha çox, yazılı nәsrә,
daha doğrusu, povest vә roman janrına yaxındır. Bunun bir sәbәbi
dastan janrının tәkmillәşmәsi, yetkinlәşmәsi vә hәyata daha çox
bağlılığı, digәr cәhәti dә Qaçaq Nәbinin özünün bir şәxsiyyәt kimi
yaşaması vә bu hadisәlәrin XIX әsr kimi ziddiyyәtli hadisәlәrlә
dolu bir dövrә tәsadüf etmәsidir». (205, 49)
Bu dövrdә yaranmış qәhrәmanlıq dastanlarımızdan biri dә
«Qaçaq Kәrәm» dastanıdır. Qaçaq Kәrәm dә Qaçaq Nәbi kimi
tarixi şәxsiyyәt olmuşdur. Onun 1860-cı ildә Qazax qәzasının
Qırax Kәsәmәn kәndindә doğulduğu vә 1909-cu ildә vәfat etdiyi
mәlumdur. Әdalәtsizliyә, özbaşınalığa qarşı mübarizә aparan bu el
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qәhrәmanı da özünün mübarizliyi, mәğrurluğu vә dönmәzliyi ilә
adını xalqın yaddaşına hәkk etdirmiş vә onun haqqında dastan
qoşulmuşdur. Tәdqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, «sonrakı әsrlәrdә
yaranan dastanların әsasında bәzәn epizodik, bәzәn dә süjet xәtti
ilә bağlanan müәyyәn intriqa, ziddiyyәt durur, müәyyәn
hadisәlәrlә bağlı olur, bәzәn isә süjet hәqiqi tarixi şәxsiyyәtlәrin
hәyat vә fәaliyyәtlәrindәn götürülür». (205, 48) Dastanların
yaranma tarixini izlәdikdә burada tәsvir edilәn qәhrәmanların
müәllif tәxәyyülündәn çox, tarixi şәxsiyyәt olması qәnaәtinә
gәlmәk mümkündür.
Dastanların inkişaf perspektivlәri özünü aşıq yaradıcılığında
da qabarıq şәkildә göstәrmәkdәdir. Aşıqlar tәrәfindәn yaradılan
yeni-yeni nümunәlәr dastan janrının mәhv olmadığının
göstәricisidir. Dastanlar şifahi xalq әdәbiyyatında olduğu kimi,
yazılı әdәbiyyatda da özünәmәxsus yer tutur.
II.1.3. ӘFSANӘ JANRI
Әfsanә janrında xalqın ilkin tәfәkküründә formalaşmış
xәyal vә arzuların әks edildiyini görürük. «Әfsanә» istilahı latın
dilindә «leqenda» anlamı daşımış vә Avropa әdәbiyyatında YI
әsrdәn etibarәn aparıcı janra çevrilmişdir. Tәdqiqatçıların
«mifoloji tәfәkkürün aradan çıxdığı vaxtda bu әsatirlәrin «nüvәsi»
әfsanәlәrin yaranması üçün mәnbә olmuşdur» (154, 272) kimi
fikirlәri әfsanәlәrin insanların ibtidai dünyagörüşünün mәhsulu
olan әsatirlәrdәn fәrqlәndiyini göstәrir. Qeyd etdiyimiz kimi,
insanın mifoloji tәxәyyülünün ibtidai mәhsulu olan vә tәbiәt
qüvvәlәri qarşısında aciz qalması nәticәsindә yaranmış
әsatirlәrdәn fәrqli olaraq, әfsanәlәr insanların arzu vә istәklәrini,
mövcud ictimai quruluşa qarşı etirazlarını әks etdirir. Bu cәhәtdәn
Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatının maraq kәsb edәn
janrlarından biri olan әfsanәlәrdә xalqın mifoloji tәfәkkürünün
formalaşması prosesinin tarixi qәdimlәrә gedib çıxır. Әfsanәlәrdә
fantastik mәzmun çalarlarının güclü olduğu da özünü göstәrir.
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Müxtәlif mövzuda vә mәzmunda olan әfsanәlәr xalqımızın
mifoloji tәxәyyülünün zәnginliyindәn dә xәbәr verir vә
etnoqrafik, tarixi, dini, qәhrәmanlıq, toponomik, kosmoqonik
sәciyyәsini әks etdirir. Tәdqiqatçılarımız mövzu baxımından
әfsanәlәrin tәsnifatını aşağıdakı şәkildә aparmışlar: «1. Әsatirlә
bağlı әfsanәlәr; 2. Tәbiәt vә heyvanlar, bitki vә ağaclarla bağlı
әfsanәlәr; 3. Tarixi hadisә, şәxsiyyәt vә abidәlәrlә bağlı әfsanәlәr;
4. Dini әfsanәlәr; 5. Qәdim dövr әdәbiyyatımız vә Nizami
yaradıcılığı ilә bağlı әfsanәlәr» (154, 272).
Toponomik, heyvanlar, quşlar vә digәr mövzuları әhatә edәn
әfsanәlәrimizdә xalq tәrәfindәn böyük sevgi vә mәhәbbәtlә şifahi
şәkildә dildәn-dilә keçmәsini, hәmçinin onlara xüsusi hüsnrәğbәtin olmasını müşahidә edirik. «Qız qalası», «Anadil»,
«Şanapipik quşu», «Göyәrçin», «Hüt-hüt quşu», «Turac»,
«Yapalaq quşu», «Yusif– Nәsib quşu», «Kәklik», «Hop-Hop»,
«Pәrvanә ilә od», «Qızılgül vә bülbül», «Qu quşu», «İlanla
qaranquş», «Bayquş vә Tovuz quşu», «Ana gölü», «Yeddi bölük»,
«Xalxallı bulaq», «Oxçoğlu», «Qoşa bulaq», «Üç bulaq», «Ana
daş», «Pәri enmәyәn dağ», «Kor bulaq», «Baldırğanlı», «Qazançı
vә Şit tәpә», «Dәli çay», «Qanıx çayı», «Soyuq bulaq», «Ağça
qala», «Şirin bulaq», «Ağ qaya», «Xәncәrli», «Dәli çay», «Nohur
gölü», «Әjdaha qayası», «Oğlan qız daşı», «Gәlin daşı», «Daş qız»
vә digәr әfsanәlәr özlәrinin mövzu rәngarәngliyi ilә diqqәti cәlb
edirlәr. Bu vә ya başqa әfsanәlәrdә xalqın mәhәbbәtlә tәsvir etdiyi
insanlarda dövrlәrinin ictimai mühitinә etirazları, әzmkarlıqları vә
düşmәnlәrә qarşı mübarizliyi, etik keyfiyyәtlәr vә әxlaqi-mәnәvi
dәyәrlәr özünü göstәrmişdir.
Qeyd edildiyi kimi, Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatında
qәdim tarixi irsә malik olan әfsanәlәr ibtidai-kollektiv әmәk
fәaliyyәti nәticәsindә yaranmış, özünün inkişafı prosesindә
tәkmillәşmişdir. «Müstәqil janr kimi özünәmәxsus sәciyyәvi
xüsusiyyәtlәrә malik olan әfsanәlәrin mәtni sabit olur, süjet isә
bütöv yox, yarımçıq, yaxud bir parça, kәsik, epizodik şәkildә
tәqdim edilir». (19, 206)
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Antik yunan tarixçisi Herodotun qәdim Midiyaya sәyahәti
zamanı diqqәtini cәlb etmiş «Astiaq» adlı әfsanәnin
problematikası maraq doğurur. Midiya hökmdarı Frarotun oğlu
Deiokanın taxta çıxması, onun hökmranlığı nәvәsi Kioksaraya
vermәsi, Kioksaranın ölümündәn sonra oğlu Astiaqın onun yerinә
keçmәsi әfsanәnin ekspozisiyasını (bәdii müqәddimәsini) tәşkil
edir vә sonrakı hadisәlәrә hazırlıq mәrhәlәsi daşıyır. İştuvequAstiaqın yuxu görmәsi ilә başlayan, mağ tayfasından olan
rәmmalların yuxunu Astiaqın qızı Mandanadan doğulan uşağın
onun yerinә padşah keçmәsini vә mәmlәkәtin süqutuna sәbәb
olacağı kimi yozmaları, bunun tәsiri altında Astiaqın öz qızını
hakim vә nәcib tәbәqәyә mәnsub olmayan Kambiy adlı bir
iranlıya әrә vermәsi vә digәr hadisәlәr әfsanәnin süjet xәttinin
zavyazkasını (başlanğıcını) tәşkil edir. Әfsanәdә Astiaqın
yuxusunda üzüm tәnәyinin göyәrәrәk Astiaya yayılmasını
görmәsi, rәmmalların yuxunu әvvәlki şәkildә yozmaları Astiaqın
qatilә çevrilmәsinә şәrait yaradır. Bu da әfsanәnin kulminasiya
(zirvә) nöqtәsini tәşkil edir. Mandanadan doğulmuş nәvәsini
öldürtmәk üçün Astiaqın öz sәrkәrdәsi Harpaqa tapşırıq vermәsi,
Harpağın bunu yerinә yetirә bilmәyәrәk işi çoban Mitridata hәvalә
etmәsi, xalq içindәn çıxmış Mitridad vә arvadı Spakonun körpәni
ölü doğulmuş oğulları ilә dәyişmәsi, sonra körpәni öz övladları
kimi böyütmәlәri әfsanәnin kulminasiya (zirvә) hissәsinә daxildir.
Kirin Artembarasın oğlu ilә oyununun davaya çevrilmәsi isә
әfsanәnin razvyazka (açılış) mәrhәlәsidir. Bu tәsadüfi hadisә
nәticәsindә Astiaqın Kirin onun nәvәsi olduğunu bilmәsi,
Harpaqın xәyanәti müqabilindә hökmdarın ona oğlunun әtini
yedizdirmәsi, sәrkәrdәnin qisas almağa and içmәsi vә Kirdәn alәt
kimi istifadә etmәsi әfsanәnin razvyazkasına daxildir. Burada
Harpaqın kömәkliyi ilә Kirin Astiaq üzәrindә qәlәbәsi әfsanәnin
finalı (sonu) olsa da, әn hәyәcanlı hissә Astiaqın Harpaqa
cavabıdır. Belә ki, Astiaqın hökmdar, xalqını düşünәn şәxs kimi
çıxış etmәsi hәr kәsi düşündürәn amillәrdәn başlıcası olmalıdır.
Astiaqın söylәdiklәri ilә diqqәti cәlb edir. Әfsanәnin әsas qayәsini
-60-

tәşkil edәn Astiaqın nitqi özünün әxlaqi-tәrbiyәvi әhәmiyyәti vә
reallığı әks etdirmәsi baxımından maraq doğurur: «Sәn әn axmaq
vә şәrәfsiz bir adammışsan. Ona görә axmaqsan ki, qurduğun bu
hiylә, xәyanәt nәticәsindә özün taxta sahib ola bilәcәyin halda,
onu başqasına vermisәn. Ona görә şәrәfsizsәn ki, әgәr şahlığı
mütlәq başqasına vermәk lazım idisә, onu sәn bir midiyalıya verә
bilәrdin. İndi sәnin şәrәfsizliyin ucbatından heç bir tәqsiri
olmayan midiyalılar kölә oldular». (16, 8-12;17, 25-26)
Herodotun qәlәmә aldığı әfsanәlәrdәn biri dә «Tomris»
әfsanәsidir. Burada xalqımızın azadlıq uğrunda mübarizәsi öz
әksini tapmışdır. Astiaqı mәğlubiyyәtә uğratmış Kirin sonrakı
aqibәtinin tәsviri әfsanәnin ekspozisiyasını (bәdii müqәddimәsini)
tәşkil edir. Midiyanı әlә keçirәn Kir Şimali Azәrbaycanı da işğal
etmәk üçün hökmdar Tomrislә müharibәyә başlayır. Әvvәlcә
Tomrisә evlәnmәk tәklifini irәli sürәn Kir rәdd cavabı aldıqdan
sonra hiylә işlәdәrәk Tomrisin oğlu Sparqapisesi mәğlubiyyәtә
uğratması әfsanәnin zavyazka (başlanğıc) nöqtәsidir. Düşmәn
әlinә keçmәmәk üçün özünә qәsd edәn Sparqapisesin ölüm xәbәri
Tomrisә ağır zәrbә vursa da, xalqının qanını nahaq tökmәmәk
üçün Kiri müharibәni dayandırmağa çağırması vә ona mәktub
göndәrәrәk «...ey qandan doymayan qaniçәn Kir. İçdiyin vә mәst
olduğun üzüm şirәsinin kömәyi ilә qalib gәlmәyinә sevinmә, dava
meydanında deyil, xәyanәt yolu ilә mәnim oğlumu әsir almısan.
İndi mәn sәnә yenә mәslәhәt görürәm: nә qәdәr ki, mәn sәnin
cәzanı vermәmişәm, çәkil mәnim yurdumdan, әgәr mәnim
mәslәhәtimә qulaq asmasan, and olsun günәşә, sәn nә qәdәr qan
hәrisi olsan da, mәn sәni qanla doyduracağam» müraciәti
әfsanәnin kulminasiya (zirvә) mәrhәlәsidir. Tomris vә
mәslәhәtlәrә qulaq asmayan Kir arasında ölüm-dirim
mübarizәsinin başlanması әfsanәnin razvyazka (açılış) nöqtәsidir.
Tomrisin işğalçılara qarşı mübarizәdә sәrkәrdә kimi iştirakı vә
müharibәni qalibiyyәtlә başa vurması, mәğlub olmuş Kirin
kәsilmiş başını qanla doldurulmuş tuluğa salaraq «…mәn sәnә
döyüş meydanında qalib gәlsәm dә, sәn mәnim sinәmә dağ
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çәkmisәn. Sәn mәnim oğlumu xәyanәtlә mәhv etdin. Mәn sәni
qanla doyuracağıma söz vermişdim. Sağlığında qandan doymadın,
barı ölmüş halda qandan doyunca iç!» demәsi әfsanәnin finalıdır
(sonudur).
«Tomris» әfsanәsindә әsas qәhrәmanın surәti vәtәn uğrunda
övladını qurban vermiş ananın, xalqının qanının nahaq yerә
tökülmәmәsi üçün oğlunun ölümünә göz yumaraq düşmәnlә
müharibәni dayandırmağa çağıran hökmdarın, vәtәnin azadlığı
yolunda mübarizә aparmağı bacaran bir insanın müsbәt
xüsusiyyәtlәrini özündә cәmlәşdirmiş qadın obrazı kimi
qiymәtlidir.
Qәlәmә alınmış digәr әfsanәlәrdә insanın heyvanlara
çevrilmәsini müşahidә edirik. Belә ki, «Kirpi әfsanәsi»ndә yeganә
oğlunun sәbәbsiz olaraq evdәn acıq edәrәk getmәsi ilә ananın
daxili iztirabları öz әksini tapmışdır. Ananın bu iztiraba
dözmәyәrәk Ulu Tanrıya «mәni bir şeyә çevirib yerә yapışdır,
ancaq öldürmә, mәn oğlumu görüm, o isә mәni görә bilmәsin»
kimi yalvarışları nәticәsindә kirpiyә dönmәsi, başına sancmış
olduğu iynәnin çoxalaraq üstünә düzülmәsi onun әtraf alәmdәn
qorunmasına xidmәt edir. Oğul әmәllәrindәn peşimançılıq çәksә
dә, anasına toxuna bilmir. Kirpiyә toxunulmazlıq o vaxtdan qalır.
Ana qәlbinin nahaqdan qırılmasının nәticәsi kimi yaranan әfsanә
әxlaqi-tәrbiyәvi әhәmiyyәt kәsb edir.
«Turac» әfsanәsindә zalım xanımın әlindәn zara gәlib quşa
çevrilmәsini arzulayan Turac adlı qızın, «Anadil» әfsanәsindә Yusif
vә Nәsibin simalarında xalqın mübarizlik әzmi tәsvir olunur.
Әfsanә janrının xronologiyasını izlәdikdә müşahidә edirik
ki, özünün kompozisiya vә süjet xәtti, obrazların ibrәtamizliyi,
әxlaqi-tәrbiyәvi әhәmiyyәti vә digәr müsbәt keyfiyyәtlәri
baxımından bu janr yeni yaranan nәsr janrlarının tәkmillәşmәsinә
tәkan verәn mühüm amillәrdәn biridir.
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II.1.4. LӘTİFӘ JANRI
Lәtifә şifahi xalq әdәbiyyatının epik janrına aid olaraq
ictimai hәyatdakı vә mәişәtdәki hadisәlәri yığcam, kәsәrli vә
mәzәli sonluq şәklindә әks etdirir. Bu janr folklor әdәbiyyatının
özәyini tәşkil etmәklә, tarixi inkişaf prosesindә müxtәlif әhvalat
vә hadisәlәrin mәhsulu kimi formalaşmış, әsasәn konkret, tarixi
faktlara әsaslanmış, real hadisәlәrlә әlaqәdar meydana çıxmışdır.
Digәr janrlardan fәrqli olaraq lәtifә özünün satirik gücü ilә seçilir.
Әrәb mәnşәli «lәtif» kәlmәsindәn yaranmış «lәtifә» әdәbiyyatda
«gülmәcә», «dodaqqaçdı» adları ilә dә işlәdilmişdir. Bu janrda
aforistik ifadәlәrlә, zәngin kәlamlarla tәsvir olunan obrazlar, gülüş
üstündә qurulan әxlaqi-tәrbiyәvi nәticә әks etdirilir. Tәdqiqatçılar
lәtifә janrının satirikliyinә toxunaraq göstәrmişlәr ki, «lәtifә Şәrq
xalqlarının folklorunda hәr hansı әhvalat vә olayı gülüş yolu ilә
oxuculara çatdıran satirik bir janrdır». (238, 11)
Alimlәr lәtifәlәri nağıl janrının bir növü kimi nәzәrdәn
keçirәrәk onun nağıl janrına nisbәtәn «yığcam, sadә, lakonik,
yumoristik bir janr» (23, 119; 154, 290) olduğunu bildirmişlәr.
Lәtifә janrının özәlliklәrindәn biri dә onun yaranmasında heç bir
mәhdudiyyәtin qoyulmaması vә sәrbәst formada olmasıdır.
Azәrbaycan folklorşünaslığında lәtifәlәrin әsasәn üç qrupa
bölgüsü qәbul edilmişdir: birinci qrupa müәllifi mәlum olmayan
lәtifәlәr, ikinci qrupa Molla (Xoca) Nәsrәddinin adı ilә bağlanmış
lәtifәlәr, üçüncü qrupa isә Bәhlul Danәndәnin (vә ya Divanә
Bәhlulun) adı ilә bağlanmış lәtifәlәr daxildir.
Әdәbiyyatımızda geniş yayılmış Molla Nәsrәddin lәtifәlәri
özünün real ictimai hadisәlәrә satirik münasibәtilә digәrlәrindәn
seçilmişdir. Belә ki, burada «…bütün hadisәlәr mәnalı gülüş
üstündә inkişaf edir». (154, 289) «Dildәn-dilә, nәsildәn-nәslә
keçәn lәtifәlәrin çoxu müxtәlif hadisәlәrlә vә adamlarla
әlaqәnlәndirildiklәrinә görә bir neçә variantda yaşayır». (35, 95)
Molla Nәsrәddin lәtifәlәrindәn olan «Atanın duası»
lәtifәsindә ata mәhәbbәti, özündәn böyüyә hörmәt kimi әxlaqi-63-

mәnәvi keyfiyyәtlәr önә çәkilir vә ibrәtamiz şәkildә tәsvir edilir.
Mollanın qızlarının atalarının yanında hәyat yoldaşlarının adlarını
çәkmәmәlәri, onları әrim kimi deyil, kürәkәnin kimi tәqdim
etmәlәri ataya hörmәtin әyani sübutudur. Molla Nәsrәddin
tәrәfindәn qızlarının istәklәrinә satirik ruhda yanaşma, onun hәm
bir ata kimi mәhәbbәtini, hәm dә mәişәtdә rastlaşdığımız
hadisәlәrә kәsәrli vә mәzәli sonluq şәklindә cavabı kimi diqqәti
cәlb edir.
Lәtifәnin başlanğıcı (zavyazkası) Molla Nәsrәddinin әrdә
olan qızlarının yanına qonaq getmәsi ilә başlanır. Lәtifәnin zirvә
(kulminasiya) nöqtәsi özünü atanın qızlarını dinlәyib birinin yağış
yağması, digәrinin quraqlıq istәmәsi qarşısında aciz qalmasında
büruzә verir. Açılış (razvyazka) mәrhәlәsi Molla Nәsrәddinin
«bala, dünyanın işi belәdi. Bacının birinә yağış lazım olur, birinә
quraqlıq. Atanın da әlindәn o gәlir ki, hәr ikisi üçün dua elәsin»
(279, 22) deyimi ilә başa çatır.
Molla Nәsrәddinlә bağlı «Sabah» adlı lәtifәdә borc alıb onu
qaytarmaq istәmәyәn insanın yaxşılığa yamanlığı satirik dillә әks
etdirilir. Bu lәtifәnin ekspozisiyası (bәdii müqәddimәsi) Molla
Nәsrәddinin bir tacirә borclu düşmәsi ilә başlayır. Lәtifәnin
zavyazkası (başlanğıcı) tacirin Molla Nәsrәddindәn borcunu geri
istәmәsi vә mollanın ona «bu gün yoxumdu, sabah gәl!» demәsi
ilә başlanır. Sonra tacirin Molla Nәsrәddinin әlindәn zinhara
gәlәrәk onun evinә gedib pulunu geri istәmәsi ilә hadisәlәr zirvә
(kulminasiya) nöqtәsinә çatır. Mollanın oğlunun «bax, o
qapımızdakı qara daşı görürsәn. O daş çiçәk açanda zәhmәt çәk,
gәl, pulunu apar!» cavabı lәtifәnin açılış (razvyazka) mәrhәlәsini
tәşkil edir. Molla Nәsrәddinin artıq tacirә borcunu
qaytarmayacağına dair cavabı isә lәtifәnin sonluğudur (finalıdır).
Bu fikir lәtifәdә satirik vә yığcam şәkildә әks etdirilir: «Nahaq
yerә belә aydın vaxt qoymusan. Daşdı, keyfi istәdi, günün birindә
çiçәk açdı, tacir buyurub gәldi. Pulu haradan tapıb verәcәyik?
Belә işlәrdә әn yaxşısı budu ki, deyәsәn «sabah gәl!», çünki nә
qәdәr ki, bu dünya var, bir o qәdәr dә sabah var». (279, 95)
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F.Köçәrli Azәrbaycan lәtifәlәri içәrisindә Molla Nәsrәddin
lәtifәlәrinin geniş yayılmasının әsas sәbәblәrini açıqlayaraq
göstәrmişdir ki, «bu әfsanәvi Molla xalq müdrikliyinin vә
hazırcavablığının ifadәçisidir. Onun lәtifәlәrindә o qәdәr sәmimi
bir yumor vardır ki, hamı onlarla maraqlanır vә azәrbaycanlılar
arasında hәmin lәtifәlәri bilmәyәn vә yeri gәlәndә bu vә ya digәr
bir lәtifәni danışmayan adam nadir tapılar». (70, 117)
Hazırcavablılıq, müdriklik, nikbinlik, hәyatsevәrlik simvoluna
çevrilmiş Molla Nәsrәddin lәtifәlәri daim maraq dairәsindә
olmuşdur.
Molla Nәsrәddinin tarixi vә ya әfsanәvi şәxsiyyәt olması
haqqında müxtәlif ziddiyyәtli fikirlәr mövcuddur. Bunlar özünü
istәr Azәrbaycan, istәrsә dә dünya әdәbiyyatşünaslığında
göstәrmişdir. P.Uslar (359, 42), A.Zaxarov, A.Slovinski Molla
Nәsrәddinin Harun-әr-Rәşidin dövründә yaşamış alim olduğunu
vә Harun-әr-Rәşid tәrәfindәn tәqib edildiyinә görә özünü dәliliyә
vuraraq xalqın yaddaşında satirik obraza çevrildiyini göstәrmişlәr.
A.Krımski Molla Nәsrәddini tәlxәk, P.Kuzmiçevski (328, 209)
Teymurlәngin tәlxәyi saymış, V.Qordlevski (305) onun tarixi
şәxsiyyәt olmadığını bildirmiş, M.F.Köprülzadә (379, 27) onu
«beynәlmilәl alәmdә tanınmış yeganә sima» adlandırmış,
M.Tәhmasib (304, 15) vә H.Mәmmәdbәyli Nәsrәddin Tusi ilә
Molla Nәsrәddinin eyni şәxs olduğunu qeyd etmişlәr. Sonuncu
fikrә etiraz edәn Әziz Mirәhmәdov göstәrmişdir ki, «bizә elә gәlir
ki, Molla Nәsrәddini konkret bir tarixi şәxsiyyәtlә bağlamaq olar,
amma eynilәşdirmәk olmaz; başqa sözlә, bu gün bizim
tәsәvvürümüzdә olan Molla Nәsrәddini şәxssizlәşdirmәk, yәni
onu heç bir zaman, heç bir xalqın içәrisindә yaşamamış tam
әfsanәvi surәt, büsbütün bәşәr xәyalının mәhsulu hesab etmәk nә
qәdәr mәnasız olarsa, onu hәr hansı bir әsrin oğlu ilә
eynilәşdirmәk dә o qәdәr gülünc olar». (20, 37)
Hәmçinin Molla Nәsrәddin vә Bәhlul Danәndә haqqında
yaranmış lәtifәlәrin fәrqli xüsusiyyәtlәrinә toxunan tәdqiqatçılar
qeyd etmişlәr ki, «müәllifi mәlum olmayan bәzәmәlәrlә
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(lәtifәlәrdә– S.Ş.) Molla Nәsrәddin bәzәmәlәri arasında o qәdәr
dә ciddi fәrq yoxdur. Onların kompozisiyası, dil vә ifadә tәrzi dә
bir-birinә yaxındır. Lakin Bәhlul Danәndәnin adı ilә bağlı olan
bәzәmәlәr müәyyәn dәrәcәdә fәrqlidir (bu bәzәmәlәr azlıq tәşkil
edir). Hәcmcә geniş olan bu bәzәmәlәrdә nәsihәt, didaktika
üstünlük tәşkil edir. Digәr tәrәfdәn Bәhlul Danәndә
bәzәmәlәrindә tәnqid, gülüş hәdәfi konkret adamlardan daha çox,
ümumiyyәtlә, insan psixologiyasında, xarakterindә mövcud olan
mәnfi keyfiyyәtlәr, feodal dünyasına xas olan, dövrün, zamanın
geniş xalq kütlәsini әzәn, şikәst edәn әmәllәrinә qarşı
çevrilmişdir», (154) «Molla Nәsrәddin bәzәmәlәrindә isә mәnzәrә
bambaşqadır. Әvvәlәn, bu lәtifәlәr sayca çox, mәzmunca
rәngarәngdir. Cәmiyyәtin elә sahәsi yoxdur ki, xalq Molla
Nәsrәddinin dili ilә satira atәşinә tutmasın». (154, 292)
Qeyd olunmalıdır ki, lәtifәlәrin yaranmasında mәhdudiyyәt
qoyulmadığından müxtәlif regionlarda formalaşmış lәtifәlәr
diqqәti cәlb edir. Yaranmış lәtifәlәr haqqında bәhs olunan
şәxslәrin adını daşıyır. Mәsәlәn, Şәkidә meydana gәlmiş bir çox
dadlı-duzlu lәtifәlәrin qәhrәmanları Mirzә Abdulcabbar vә Hacı
dayıdır. Bu janrın mövzuları maraq doğurur. Onlardan bir
neçәsinin süjet xәttini nәzәrdәn keçirmәyi mәqsәdәuyğun hesab
edirik.
«Papağımı eşşәk yeyib» lәtifәsindә şәkili Mirzә
Abdulcabbarın hazırcavablığı ilә yanaşı, yüksәk yumor hissi dә
özünü qabarıq şәkildә göstәrir. Lәtifәnin qısa, lakin mәnalılığı
baxımından diqqәti cәlb etmәsi anlaşıqlıdır.
Hacı dayı ilә bağlı lәtifәlәrdә gerçәk hәyat reallıqları gülüşlә
tәsvir olunur. «Başsağlığı» lәtifәsindә Hacı dayı özünün
hazırcavablığı ilә seçilir. Ona sataşmaq üçün ölmüş itinә
başsağlığı vermәyә gәlәnlәrә qәzәblә yox, ironiya ilә cavab verir:
«… heç bilmirdim ki, itimin bu qәdәr qohum-әqrәbası, simsarı
varmış». (299, 23)
Aparılan araşdırmalardan görünür ki, folklorun yumor vә
satirik ruhda qәlәmә alınmış nümunәlәri özünü әn çox lәtifәlәrdә
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büruzә vermişdir. Lәtifәlәrin hәlә dә yaranmaqda vә
formalaşmaqda olması onun bir janr kimi mәhv olmadığının vә
inkişafının göstәricisidir.
II.1.5. TӘMSİL JANRI
«Tәmsil әslindә kiçik alleqorik hekayәdir. Burada insanlara
xas sifәtlәr, xüsusiyyәtlәr heyvan, bitki vә әşyalar vasitәsilә
tәqdim olunur. Tәmsil, әsasәn, tәnqidi gülüşlә satirik formada
yazılır vә kiçik әxlaqi, didaktik nәticә ilә bitir. Müәllifin әsәrdә
vermәk istәdiyi әsas fikir bu nәticәdә ifadә olunur». (114, 155)
Bunlara әsaslanaraq demәliyik ki, tәmsillәrdә iştirak edәn
personajlar insan deyil, başqa canlılar vә cansız әşyalardır.
Tәmsillәrdә şәxslәndirmә, nitqlәndirmә әhәmiyyәt kәsb edir,
nәsihәtamiz fikirlәr irәli sürülür vә satira, tәnqid tәmsilin ruhuna
hopur.
Hәcmcә kiçik, lakin mәnaca böyük әhәmiyyәt daşıyan
tәmsillәr cәmiyyәtdәki nöqsanları, insan xarakterinә mәxsus
sәciyyәvi keyfiyyәtlәri alleqorik şәkildә, әsasәn dә heyvanların,
bitkilәrin satirik dili ilә vermәsi baxımından fәrqlәnir.
Nizami yaradıcılığında bu janrın ilk nümunәlәrinә rast
gәlmәk mümkündür. Belә ki, «Sirlәr xәzinәsi» әsәrindә
«Nuşirәvan vә bayquşların söhbәti», «Ovçu, it vә tülkü dastanı»,
«Bülbül ilә qızılquşun dastanı» vә sair, «Xosrov vә Şirin»
әsәrindә Şirinin istәyi ilә «Kәlilә vә Dimnә»dәn qırx tәmsilin
mәna vә qayәsinin Xosrova nәql olunması mәqsәdilә «Aslanla
öküz», «Eşşәk vә tülkü», «Balıq vә xәrçәng», «Kәsәyәn vә
qarğa», «İlan vә qarğa», «Şir vә dovşan» vә digәr tәrbiyәvi
xarakter daşıyan tәmsillәrin söylәnilmәsi maraq kәsb edir.
Azәrbaycan әdәbiyyatında tәmsil janrının klassik
nümunәlәrinә Qasım bәy Zakirin yaradıcılığında da rast gәlinir.
Әdibin qәlәmә aldığı «Dәvә vә eşşәk», «Qurd, çaqqal vә şir»,
«Tülkü vә şir», «İlan, dәvә, tısbağa», «Tülkü vә qurd», «Tısbağa,
qarğa, kәsәyәn, ahu» tәmsillәri şifahi xalq әdәbiyyatından
-67-

qaynaqlanmış vә konkret şәraitlә әlaqәlәndirilmişdir. Qasım bәy
Zakirin tәmsillәrinin әxlaqi-tәrbiyәvi mәzmunda olması vә burada
ictimai mühitә, hakim tәbәqәlәrә münasibәtin satirik dillә
verilmәsi mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. F.Köçәrli sözügedәn
şәxsin yaradıcılığını qiymәtlәndirәrәk göstәrmişdir ki, «Qasım
bәy Zakir hәqiqi bir milli şair imiş, öz әsrinin aynası olubdur vә
mәişәti-milliyyәsini necә ki, var imiş, eynilә yazıb, bizim üçün bir
yadigar qoyubdur. O vaxtın adamlarını, әdәb vә әxlaqını,
dolanacaqlarının övza vә әsasını mahir bir nәqqaş kimi özlәrinә
mәxsus rәnglәrlә çәkib bizә göstәrdi. Mәişәtin hәr bir sinif vә
tәbәqatına әtraflı nәzәr yetirib, sairlәrinin gözlәrinә görsәnmәyәn
şeylәri görüb tәftiş vә tәnqib edibdir». (68, 407)
Bizim eradan әvvәl VI–V әsrlәrdә yunan әdәbiyyatında
Ezopun, bizim eranın I әsrindә Roma әdәbiyyatında Fedrinin, III
әsrdә hind yazılı әdәbiyyatının nümunәsi olan «Kәlilә vә
Dimnә»dә, XVII әsrdә fransız әdәbiyyatında Lafontenin (16211695),
rus
әdәbiyyatında
A.Kantemirin
(1708-1744),
V.K.Trediakovskinin (1703-1769), A.P.Sumarokovun (17181777), İ.İ.Xemnitserin (1745-1784), İ.A.Krılovun (1769-1844),
Azәrbaycan әdәbiyyatında isә Q.Zakirin, S.Ә.Şirvaninin
yaradıcılıqlarında tәmsillәrin kamil, dәyәrli nümunәlәrinә rast
gәlirik.
II.1.6. ӘSATİR JANRI
Әsatir geniş tәfәkkürә malik olmayan ibtidai insanların
tәbiәt, kainat, varlıq haqqında mәlumatları olmadığından tәbiәt
qüvvәlәrinin mahiyyәtini anlamamasının nәticәsi kimi onların
dünyagörüşünü әks etdirәn şifahi xalq әdәbiyyatının epik
janrlarından biridir.
Tәdqiqatçıların bu janr haqqında «әsatir–ilkin insanın
idrakında tanrılar vә yarımtanrılar simasında tәzahür edәn kortәbii
hadisәlәrin inikasıdır» (24, 27) kimi birtәrәfli fikirlәri dә
mövcuddur.
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İnsanın dünyagörüşünün formalaşması prosesindә insan
tәfәkkürünün vә dünyagörüşünün mәhsulu olan әsatirlәrin inkişafı
sonrakı antik dövrdә özünün çiçәklәnmә dövrünü yaşamışdır.
Әsatirlәr mövzu baxımından müxtәlif xarakterli olmuşdur. Yerin
(torpaq, tәpә, dağ, çay, okean, dәniz vә s.), göyün (günәş, ay,
ulduz vә s.), yeraltı dünyanın, insanların, quş vә heyvanların, bitki
vә ağacların yaranması, tayfa vә xalqların әmәlә gәlmәsi xalq
tәfәkkürünün mifoloji mәhsulu kimi әdәbiyyatşünaslıqda mühüm
әhәmiyyәt kәsb edir.
Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatında әsatirlәr qәdim
dünyagörüşünü әks etdirәn bir janr qismindә özünü göstәrmişdir.
Klassik әdiblәrimizin yaradıcılığında әsatirlәrdәn geniş istifadә
olunmuşdur. Dahi Ә.Firdovsinin öz «Şahnamә»sindә İran
tarixinin әsatirlәrindәn bәhrәlәnmәsinә dair tarixi faktlar
mövcuddur. Yaranması e.ә. III minilliyә tәsadüf etmiş
«Bilqames» vә ya «Qilqameş» dastanında qәdim әsatirlәrdәn
istifadә olunması barәdә tәdqiqatçıların fikirlәri dә maraq
doğurmuşdur.
Sәma cisimlәri ilә әlaqәdar yaranmış vә özündә ilkin insan
tәxәyyülünün mәhsulu olan kosmoqonik görüşlәri әks etdirәn
әsatirlәrdә Günәşin, Ayın, Göyün, Ulduzun (ulduzlar) әmәlә
gәlmәsi göstәrilmişdir. İctimai davranışın bütün formalarını ehtiva
edәn әsatirlәrin müstәqil janr kimi quruluş, mәzmun, ideya
baxımından bir-birindәn çox vә ya az şәkildә fәrqlәnmәsi müxtәlif
ziddiyyәtli fikirlәrin yaranmasına sәbәb olmuşdur.
Әcdadlarımızın tәbii fәlakәtlәrin törәtdiyi dağıntılar
qarşısında acizliyinin mәhsulu kimi meydana gәlmiş әsatirlәr
sonrakı dövrlәrdә ağız әdәbiyyatı vasitәsilә nәsildәn-nәslә keçmiş
vә әdiblәrin әsәrlәrindә öz әksini tapmışlar.
Azәrbaycan xalqının mifik tәfәkküründә müasirliyimizәdәk
çatmış «Dünyanın yaranması» әsatirindә yer vә göy bir-biri ilә
göbәkbitişik şәkildә olmuşdur. Qapalı dünyanın göbәyinin tәn
ortadan partlaması vә oradan od-alov püskürmәsi nәticәsindә bu
dünya iki yerә bölünmüşdür. Bitişik olan yer vә göy aralanmış, üst
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vә alt qatlara ayrılmışdır. Üst qat olan Günәş alt qatdan 7777777
alt mәnzili hündürlüyә atılmış, orada özünә hәmişәyanar bir
mәskәn salmış, alt qat isә Suya çevrilmiş, әvvәlki yerini özünә
yurtdaş etmişdir. İlk gündәn Günәş vә Su arasında anlaşılmazlıq
yaranmışdır. Bu gözümçıxdı nә az, nә çox, düz 7777777 il davam
etmişdir. Su yavaş-yavaş buğ olub qara çüyüdә, göy buluda
çevrilmişdir. Günәş Suyu yandırmışdır. Su Buluda çevrilmişdir ki,
Günәş ona әziyyәt vermәsin. Vә bu mәqsәdlә Günәşin qarşısını
kәsmişdir. Buludun xeyirxah әmәlini görәn Su onunla görüşür vә
Bulud bu görüşdәn hamilә qalır. Olaylardan gec xәbәr tutan
Günәş şüası ilә Buludu deşir. Suyun Buluddan olan övladları Ay
vә Ulduz göy üzünә sәpәlәnir. Etdiyi әmәllәrә görә peşman
olmayan Günәş Suya daha çox işgәncә vermәyә başlamış vә Su
bu işgәncәlәrә dözmәyib yavaş-yavaş geriyә çәkilmәk
mәcburiyyәtindә qalmışdır. Suyun çәkildiyi yerlәrdә torpaqlar
әmәlә gәlmişdir. Ay vә Ulduz Günәşin valideynlәrinә etdiyi
işgәncәlәrә dözmәyәrәk onun qarşısını qara örtüklә kәsmişlәr.
Tәnhalıqdan bezәn Günәş Aya vurulmuşdur. Günәşin
hәrarәtindәn Ayın üzü yanmış vә Günәş dә hamilә qalmışdır.
Onların Dan vә Dün adlı oğul vә qızları olmuşdur. Bu nәsildәn
yaranmış son beşik Günәşin yardımı ilә yerә enmiş vә onun yerә
düzdüyü palçıq çöplәrdәn Dağdağan, Әncir, Nar, Alma, Tut,
Zoğal, Saqqız ağacları yaranaraq hәr tәrәfi yaşıllığa çevirmişdir.
Sonda o, palçıqdan özünә bәnzәr iki mәxluq düzәltmiş vә birini
Adәm, o birisini isә Hәvva adlandırmışdır.
Әsatirin sonunda Gülşәn bağında әncir ağacının altında
yatmış Adәm vә Hәvvanın Kişәk vә Çişәk adlı oğul vә qızları
olmuşdur. Onlardan törәyәn nәsil özlәrinә yeni mәskәnlәr salmış,
ölüm nә olduğunu bilmәmişlәr. Bir gün Sәmadan Qara div ilә
Cahan divin Yerә enmәlәri nәticәsindә tufan qopmuşdur. Yer
üzündә insan nәslinә ölüm, bәdbәxtçilik gәlmişdir. (59)
Әsatirlәrdә ilkin insanın idrakında tәzahür edәn kortәbii
hadisәlәr vә olayların bәdii dillә әks olunmasının sonrakı
mәrhәlәlәrdә әdәbiyyatşünaslıqda yaranan janrların inkişafına
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tәsiri inkaredilmәzdir. Bu tәsir
perspektivliyinin göstәricisidir.
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әsatirin

bir

janr

kimi

II.2. XIX ӘSRİN İKİNCİ YARISINADӘK AZӘRBAYCAN
ӘDӘBİYYATINDA NӘSR ӘNӘNӘÇİLİYİ
Yazılı vә şifahi xalq әdәbiyyatının qarşılıqlı әlaqә
tendensiyalarını nәzәrә alaraq, tәrәqqi prosesindә müxtәlif
aspektlәrin formalaşdığını görmәk mümkündür. İctimai-siyasi
şәraitdәn, әdәbi prosesin tәkamülü istiqamәtindәn vә ictimaiyyәtin
tәlәbindәn asılı olaraq istәr yazılı әdәbiyyat, istәrsә dә folklor
әdәbiyyatı öz inkişaf xәttini müәyyәnlәşdirmәyә nail olmuşdur.
Tarixi yaddaşlardan gәlәcәk nәsillәrә ünvanlanmış, türk
xalqlarının adәt-әnәnәlәrini, milli vә mәnәvi xüsusiyyәtlәrini
özündә әks etdirәn ilkin yazılı nümunәlәrdәn biri olan «OrxonYenisey daş kitabәlәri»nin janr problematikası baxımından şәrhi
әhәmiyyәt daşıyır. Cәmiyyәtin tәrәqqisi prosesindә tәkmillәşәrәk
bu günkü sәviyyәsinә çatmış janrlarda qәlәmә alınmış bәdii
örnәklәrdә xalqın arzu vә әmәllәri, ictimai-siyasi hәyatın
özünәmәxsus müxtәlif inkişaf mәrhәlәlәri, minillik tarixi vә digәr
tәqdirәlayiq xüsusiyyәtlәri әksini tapmışdır. Bu baxımdan janrın
uzunmüddәtli tәrәqqisi prosesindә ilkin yazılı nümunәlәrin
sonrakı yazılı nәsr nümunәlәrinә göstәrdiyi tәsir danılmazdır.
«Orxon-Yenisey daş kitabәlәri»nin qәbirüstü yazı nümunәlәri
olmasına dair faktlar mövcuddur. Milli әdәbiyyatımızda
epitafiyanın kitabә növünün geniş yayıldığını nәzәrә alan
tәdqiqatçılarımız qeyd edilәn abidәdә bu növ yazıların әks
olunduğunu göstәrmişlәr. Alimlәrin bu sahәdә irәli sürdüklәri
elmi fikirlәr maraq doğursa da, özünün hәqiqiliyini tam şәkildә
ifadә edә bilmir: «Orxon-Yenisey» mәtnlәri epitafiyalar, yәni
qәbir daşları üzәrindәki yazılardır. Bu mәtnlәr, necә deyәrlәr, әrzihaldır, vaxtilә yaşamış, dövran sürmüş adamlar haqqında, nәsillәr
haqqında etibarlı, düz sözdü. Onlar ana torpaqda yatanın kimliyi,
hәyat vә fәaliyyәti, şәxsiyyәti, tarixdә rolu, xidmәti barәdә yığcam
mәlumatlar verir, hekayәlәr söylәyir. Bu da, bir növ, janrdır, o
dövrün dәbdә olan yazı-yaddaş üsuludur». (43, 321)
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«Orxon-Yenisey» abidәsindә hәkk olunmuş ilk yazı
nümunәlәrinin daş kitabәlәri hesab edilmәsi qaçılmaz faktdır. Bu
abidә zәmanәmizәdәk gәlib çatmış türkdilli xalqların daş üzәrindә
hәkk olunmuş ilk tarixi sәnәdli yazılı abidәsidir. Onun yarandığı
tarixi mühit, xalqın ictimai vә bәdii tәfәkkürü abidәdә öz әksini
tapmışdır. Dörd hissә–Orxon, Turfan, Yenisey vә Talasdan ibarәt
olan abidә xalqın mәnәvi sәrvәti kimi dәyәrlәndirilmәlidir.
Tarixi
abidәnin
janr
problematikasına
toxunmuş
tәdqiqatçılar kitabәni epitafiya adlandırsalar da, «Orxon-Yenisey
abidәlәri bәzәn run әlifbası adlandırılan әski türk әlifbası ilә
әsasәn daş üzәrindә hәkk olunmuş kitabәlәrdir» (143, 12-13) ki,
«Azәrbaycan nәsrinin ilkin yazılı qaynaqları, türk xalqlarının
müştәrәk abidәlәri sayılan» (247, 19) bu abidә janr etibarilә ilk
nәsr nümunәsidir vә o, tarixi әhәmiyyәt daşıdığından tarixi әsәr
kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Tarixi abidәnin janr problemini açıqlayan tәdqiqatçıların
elmi mülahizәlәri maraq doğurur: «Orxon-Yenisey kitabәlәrinin
konkret sәciyyәsinә gәldikdә isә üslub baxımından yüksәk,
tәntәnәli pafosla müşayiәt olunan epik tәhkiyә manerası, diniәxlaqi әsәrlәrdә rast gәldiyimiz didaktizmdәn köklü şәkildә
fәrqlәnәn öyüd ahәngi qabarıq görünür. Bizcә, bu vә ya digәr türk
soyunun kitabәdә saxlanmış tarixçәsi öz sәciyyәsinә görә bәdiipoetik baxımdan qәhrәmanlıq hekayәtlәri, soy öymәlәridir vә bu
yazılı öymәlәrin ozan soylama-boylamasından bir fәrqi dә ondadır
ki, onlar hansısa dastanın özü yox, ayrı-ayrı dastanın boylarının
nüvәsini, bir növ xülasәsini tәşkil edirlәr, başqa sözlә, ozanın
gәlәcәkdә qopuzla öyәcәyi, türk soyları içәrisindә yayacağı soy
qәhrәmanlığının, soy tarixçәsinin yazılı qaynağıdır. Epik formanın
bu tipinә klassik nümunә kimi oğuznamәlәri dә göstәrmәk olar.
Onu da qeyd edәk ki, elmi әdәbiyyatda Orxon-Yenisey kitabәlәri
janr baxımından «sov» hesab edilir vә hamısı birlikdә «sovlar
silsilәsi» sayılır». (247, 20)
Daha sonra tәdqiqatçı V.Nәbiyev «sovlar silsilәsi»
adlandırdığı anlayışa aydınlıq gәtirir: «bundan başqa «sov-soy-73-

boy-qol»
düzümünün
qohumluğu
da,
bizcә
şübhә
doğurmamalıdır. Müqayisә et: «Sov»–soy qәhrәmanlığının
tarixçәsi, yazılı nәsrin epik biçimi, «Soy»–türk eposunun arxaik
şәkli, biçim, «qol»–epik forma, şәkil, biçim» (247, 21). Alim
fikirlәrini ümumilәşdirәrәk belә bir nәticәyә gәlir ki, «Azәrbaycan
bәdii nәsrinin ilkin yazılı janr qaynağı olan (hәlәlik bizә mәlum
olan epik biçim anlamında) sovlar türk eposunun arxaik şәkli
saydığımız soy öymәlәrinә köklәnmişdir. Әlbәttә, digәr әski
janrlarda da (nom, ötük, ötkünc, kәlәcu, namә, qissә, dastan,
hekayәt vә s.) epik nәsrimizin janr tәkamülündә mühüm rol
oynamışdır». (247, 21-22)
Tәdqiqatçıların bir qismi Orxon-Yenisey abidәlәrinin
özündә dini-fәlsәfi xarakterli mәlumatların әks olunmasını
vurğulamışlar. Belә ki, rus vә qәrb alimlәri tәrәfindәn aparılmış
tәdqiqatlar hәmin abidәlәrdә qәdim türk dini әnәnәsinә aid
fikirlәrin yazıldığını sübuta yetirmişdir. Diqqәtәlayiq haldır ki,
Orxon-Yenisey abidәlәrindә Tanrı vә qәdim türk dini pateonunun
digәr elementlәrinә dair müәyyәn fikirlәr vardır. Bununla yanaşı,
hәmin abidәlәrdә «Yer-Sub» kateqoriyasının daxil edilmәsi qәdim
türklәrin Vәtәnlәrinә, Ana torpaqlarına dair görüşlәrini әks etdirir.
Dini-fәlsәfi qaynaqları «Avesta» vә sufilikdәn hürufiliyәdәk
inkişaf yolu keçmiş ürfan nәzәriyyәsinin folklor әdәbiyyatında
sintezlәşәrәk bәdii әdәbiyyata tәsiri baxımından dini әsәrlәrin tәhlil
obyektinә çevrilmәsi bu problemә diqqәt yetirmәyi zәruri edir.
Tәdqiqatçıların «…böyük bir binanın xarabәlәrindәn toplanmış
qırıntılar» adlandırdığı «Avesta» Azәrbaycan xalq vә klassik
әdәbiyyatında mifik tәfәkkürün әsas vә ilkin nümunәlәrindәndir.
Onun xalq arasında geniş yayılması yüksәk bәdii tәsirә malik
olması ilә әlaqәdardır. Tәdqiqatçıların qeyd etdiklәri kimi,
«Avesta»nın 21 hissәsindәn әldә çox cüzi natamam hissәlәr
qalmışdır. «Vәndidad» (Videval) Viadeva datom (divlәr әleyhinә
qanun) adlı hissәsi din vә dini mәrasimlәri, mifoloji vә әfsanәvi
bilgilәri әhatә edir. 22 fәsildәn (forgerd) ibarәt olan «Vәndidad»
«Avesta»nın әn böyük hissәsi sayılır. Ümumiyyәtlә, «Avesta»nın
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tam şәkildә olan hissәsi «Vәndidad»dır. «Vәndidad»ın «Coğrafi
poema» hissәsindә «Avesta»nın yarandığı dövrün coğrafi mühiti
geniş işıqlandırılır.
«Avesta»nın «sitayiş etmә, tapınma» mәnasını daşıyan vә 72
fәsildәn ibarәt «Yasna» hissәsinin 17 fәslini Zәrdüştün adı il
әlaqәli olan «Qatlar» tәşkil edir. Zәrdüştün fәrdi lirik yaradıcılığı
hesab edilәn «Qatlar»da insanın kәdәri, mәğlubiyyәt acısı,
qәlәbәyә inamı vә sevinci tәsvir olunur. Zәrdüştün şair olduğunu
vurğulayan tәdqiqatçılarımız buna sübut kimi «Sәnin qarşında diz
çöküb әdalәt naminә sәsini ucaldan şair Zaratuştradır» (134, 12-13)
ifadәsini qeyd etmişlәr. «Yasna»dakı «Qatlar»ın bir nәfәrin hisshәyәcanını, arzu vә istәklәrini göstәrdiyini nәzәrә alaraq, bütün
bunların müәllifinin Zәrdüşt olduğunu deyә bilәrik.
«Avesta»nın «…hәr şeyi dәrk etmәk» mәnasını verәn
«Vispered» adlı hissәsindә din vә insanların mәnәvi tәmizliyi kimi
mәsәlәlәr, ailә vә mәişәtlә bağlı bәzi hadisәlәrә münasibәt öz
әksini tapmışdır.
Bu qәdim abidәnin dini dualardan ibarәt olan «Yәşt»
hissәsindә 22 Yәşt haqqında mәlumat verilir. «Pәrәstiş, hörmәt,
mәdh» «Yәşt»in әsasıdır. Onu allahların, mәlәklәrin vә onları
müdafiә edәn xeyirxah qüvvәlәrin tәrifi vә himnlәr tәşkil edir.
«Avesta»da dualizm başlıca prinsip kimi tәbliğ olunur. İşıq vә
qaranlıq, ölüm vә hәyat, әdalәt vә әdalәtsizlik, xeyir vә şәr kimi әks
qütblü qüvvәlәrin arasında daim barışmaz mübarizә getmişdir.
Puruşapsanın oğlu Spitama Zәrdüştün tarixi vә ya әfsanәvi
şәxsiyyәt olması haqqında fikirlәr ziddiyyәtlidir. Y.E.Bertels (309,
269) Zәrdüştün tarixi şәxsiyyәt olması ideyasının әleyhinә
çıxmışdır. Antik fәlsәfә tarixçisi Layertli Diogen (b.e. III әsri)
Zәrdüştü birinci mağ hesab etmiş, Riçard Fray, (362, 66)
L.A.Lelekov, (198) Mәmmәd Dadaşzadә (26, 22) vә digәr
tәdqiqatçılar isә Zәrdüştün tarixi şәxsiyyәt olması fikri ilә
razılaşmışlar. Yazılı vә şifahi mәnbәlәrә, bu sahә ilә mәşğul olan
tәdqiqatçıların çıxardıqları nәticәlәrә әsaslanaraq Zәrdüştün xalqın
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mifik tәfәkkürünün mәhsulu deyil, real tarixi şәxsiyyәt olduğunu
qeyd etmәk mümkündür.
İslam epistoloqrafiyasının tarixinә toxunan tәdqiqatçılar
göstәrmişlәr ki, onun yaşadığı tarix Hәzrәt Mәhәmmәd
peyğәmbәrin dövrünә tәsadüf edir: «islam epistoloqrafiyasının
әsasını isә Hәzrәt Mәhәmmәd peyğәmbәrin qonşu hökmdarları
İslam dininә dәvәt edәn mәktubları qoymuşdur» (248, 18). «Elә
«peyğәmbәr» sözünün hәrfi mәnası da «mәktub daşıyan», «sifariş
gәtirәn» demәkdir» (248, 10) deyәn alimlәrin müqәddәs kitabımız
olan «Quran»ı epistolyar janra aid etmәlәri özü-özlüyündә maraq
doğurur. Tәdqiqatçılar göstәrmişlәr ki, «özü dә Quran–unikal bir
mәktubdur–epistolyar janrın unikal bir örnәyidir. Belә ki, o,
tanrının insanlığa göndәrdiyi mәktublar-müqәddәs kitablar
silsilәsindәn sonuncusudur». (248, 10)
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında nәsr әnәnәçiliyi haqqında
danışarkәn әdәbiyyatımızın inkişafında әhәmiyyәtli rol oynamış
Nizami vә Füzuli yaradıcılıqlarına toxunmamaq qeyrimümkündür. Әdiblәrin qәlәmә aldıqları әsәrlәrin janrları
mübahisәli problemlәrdәn birinә çevrilmiş vә tәdqiqatçıların
daima müraciәt etdiklәri aktual mövzulardan olmuşdur. Belә ki,
N.Gәncәvinin «Xәmsә»sinә daxil edilmiş әsәrlәrin janr
mәnsubiyyәti mәsәlәsi Azәrbaycan әdәbi tәnqidindә mübahisәli
problem kimi tәdqiqatçılar arasında ciddi fikir ayrılıqları
yaratmışdır. Dahi şairin әsәrlәrinin poema, dastan vә ya roman
olması әtrafında mübahisәlәr bu gün dә kәsilmәmişdir.
Bir qrup tәnqidçi N.Gәncәvinin «Xәmsә»sinin mәzmun vә
struktur xüsusiyyәtlәrinә görә mәnzum roman janrına aid etmişlәr.
(89, 11) Әdәbiyyatşünaslar şairi «Şәrq әdәbiyyatında yeni tipli
şerin–roman janrının böyük yaradıcılarından biri» (12, 124) vә
Azәrbaycan әdәbiyyatında mәnzum roman janrının banisi kimi
qәbul edirlәr.
N.Gәncәvinin «Xosrov vә Şirin» әsәri «aşiqanә-fәlsәfi
roman silsilәsinin әn yüksәk nümunәsi», (134, 97) «romanpoema», (48, 70) mәnzum roman, (60, 74-88) «Leyli vә Mәcnun»
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әsәri «bәdii psixoloji bir roman», (12, 58) «Sirlәr xәzinәsi» әsәri
«fәlsәfi-didaktik traktat», (12, 120) «didaktik poema janrının әn
qiymәtli nümunәsi», (134, 88) hәmçinin «İsgәndәrnamә» әsәri
«fәlsәfi-qәhrәmanlıq epopeyası, yaxud roman epopeya», (12, 120)
«İsgәndәr haqqında roman», «roman janrının klassik «yekun»
әsәri», (244, 272) «ilk mәnzum roman» (205, 52) adlandırılmışdır.
Y.Piriyev «Xosrov vә Şirin», «Leyli vә Mәcnun», «Yeddi gözәl»
vә «İsgәndәrnamә»ni poema janr biçimi әhatәsindәn «geniş»
olduğunu, mәzmun vә kompozisiya xüsusiyyәtlәrinә görә roman
janrınadәk yüksәldiyini vurğulayır. (129, 16) Qeyd etmәk lazımdır
ki, N.Gәncәvinin bir qrup әsәrinin roman janrına aid edilmәsi
problemi әtrafında mübahisәlәr akademik dairәlәrdә geniş elmi
tәdqiqatlara sәbәb olmuşdur. Bu kontekstdә Hәsәn Quliyevin
«Azәrbaycan romanının formalaşması vә inkişafı problemlәri»
adlı doktorluq dissertasiyası xüsusi maraq doğurur. Qeyd olunan
işin әsasını N.Gәncәvinin «Xәmsә»sinә aid әsәrlәrin Şәrqdә
mәnzum roman janrı әnәnәsini yaratması tezisi tәşkil etmişdir.
Diqqәtәlayiq haldır ki, N.Gәncәvinin poemalarının janr
mәnsubiyyәti mәsәlәsi Cәnubi Azәrbaycan әdәbi mühitindә dә
maraq doğurmuşdur.
Bununla yanaşı, milli әdәbi tәnqiddә «Xәmsә»yә daxil
edilәn әsәrlәrin zәnginliyi baxımından dastanlara aid edilmәsi
tәrәfdarlarına da tez-tez rast gәlinir. (58, 74) Bu cәrәyana mәxsus
tәnqidçilәr hәmin әsәrlәrin milli dastanlarla müqayisәsini aparmış,
onlar arasında dil üslubu, süjet xәtlәrinin rәngarәngliyi vә
kompozisiya quruluşları arasında bir çox oxşarlıqları müәyyәn
etmişlәr.
Üçüncü qrup tәnqidçilәr isә N.Gәncәvinin әsәrlәrinin
sadәcә poema olduğunu göstәrmişlәr. Bu qrupa mәxsus alimlәr
roman janrının Avropada bir müddәt sonra yaranması, dastanın isә
şifahi xalq әdәbiyyatına aid olması faktını әsas götürmüşlәr.
Lakin ikinci vә üçüncü qrupun tәrәfdarları hәmin dövrdә
Azәrbaycanda yaranmış mәdәni-dini mühitin xüsusiyyәtlәrinә
lazımi dәrәcәdә diqqәt yetirmәmişlәr. Dastan hәyat gerçәkliyini
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nәzm vә nәsr kimi müştәrәk janrlarda bәdii dillә әks etdirәn şifahi
xalq әdәbiyyatının epik növünә daxildir. Dastanlar etnik qrupun
tarixi yolunda konkret zamana, mәkana vә hәyat gerçәkliyinә
söykәnәn folklor romanlardır. Belәliklә, konkret yazarların
әsәrlәrinin dastanlarla tam eynilәşdirilmәsi qüsurlu yanaşma kimi
qәbul edilmәlidir. Qeyd olunmalıdır ki, orta әsrlәrdә Qәrbdә
«cәngavәrlik romanları»nın mövcudluğuna baxmayaraq, müasir
mәnada roman tipli әsәrlәr İntibah dövrü әrәfәsindә meydana
gәlmәyә başlamışdır. Diqqәtәlayiq haldır ki, Şәrqdә, o cümlәdәn
Azәrbaycanda da bu dövr bir qәdәr әvvәl olmuş vә bu da әdәbi
mühitә tәsir etmәyә bilmәzdi. Hәmin tarixi dövrdә Qәrbdә
inkvizisiya vәhşi cinayәtlәr törәdәn zaman, Şәrqdә qәdim yunan
fәlsәfәsi bәrpa edilmiş vә müxtәlif mütәfәkkirlәr tәrәfindәn
çoxsaylı
zәngin
әdәbi-fәlsәfi
mәktәblәr
yaradılmışdır.
N.Gәncәvinin Şәrq İntibahının әn kamil sәnәtkarı olması şübhә
altına alınmır. Bu baxımdan N.Gәncәvi dövründә roman tipli
әsәrlәrin yaradılması üçün әlverişli tarixi şәrait formalaşmışdır.
Öz növbәsindә, hәmin dövrdә pәhlәvi vә әrәb dillәrinin әdәbi
әsәrlәrin әsas dili kimi istifadәsi dә әdәbi mühitә öz tәsirini
göstәrmişdir. Hәmin dillәrin poetik vә musiqi-ritmik
xüsusiyyәtlәri yazarlar tәrәfindәn lirik biçimlәrә üstünlük
verilmәsinә sәbәb olmuşdur. Nәticәdә әsәrlәrin lirik biçimdә
yazılma әnәnәsi geniş yayılmışdır. Bu fakt fәlsәfi traktatlarda
daha aydın şәkildә özünü büruzә vermişdir. Әgәr Qәrbdә fәlsәfi
әsәrlәr sırf nәsr üslubu ilә qәlәmә alınırdısa, Şәrqdә poetik
formalara üstünlük verilirdi. Bundan belә bir nәticәyә gәlmәk
mümkündür ki, hәmin dövrdә Şәrqdә әdәbi inkişaf tarixinin vacib
xüsusiyyәtlәrindәn biri yaradılan әksәr әdәbi әsәrlәrin lirik
biçimlәrin әsaslı tәsirinә mәruz qalması olmuşdur.
Göstәrilәn amil N.Gәncәvinin «Xәmsә»sinә dә önәmli
tәsir göstәrmişdir. Lakin «Xәmsә»yә daxil olan әsәrlәrin mәnzun
romanlara aid edilmәsi bir çox suallar doğurur. Belә ki,
N.Gәncәvinin «Sirlәr xәzinәsi» vә «Yeddi gözәl»indә süjet xәtti
vә hadisәlәrin dinamikası parçalanmış xarakter daşıyır. Bu
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baxımdan sadalanan iki әsәri romana yox, daha çox hekayәlәr
toplusuna bәnzәdirlәr. «Xosrov vә Şirin», «Leyli vә Mәcnun» vә
«İsgәndәrnamә» әsәrlәri isә mәnzum romanlara aid özәlliklәrin
daşıyıcısıdırlar. Diqqәtәlayiq haldır ki, «İsgәndәrnamә»
«Xәmsә»nin digәr әsәrlәrindәn bir qәdәr fәrqlәnir. Tarixi
hadisәlәrin әhatә dairәsinә, süjet xәtlәrinin rәngarәngliyinә, әsәrdә
qoyulmuş
sosial-ictimai
problemli
mәsәlәlәrә
görә
«İsgәndәrnamә»ni mәnzum xarakterli roman-epopeya kimi tәsnif
etmәk mümkündür. Bu әsәr roman-epopeyalara xas tarixi
hadisәlәrin tәsviri özәlliklәrinә vә poetikasına malikdir.
Tәdqiqatçı Azadә Rüstәmova, hәmçinin Arif Әrdәbilinin
«Fәrhadnamә» әsәrini mәnzum roman, (12, 137) Gövsәrinin
«Fәrhad vә Şirin» әsәrini aşiqanә mәnzum roman, (12, 239)
Füzulinin «Leyli vә Mәcnun», Mәsihinin «Vәrqa vә Gülşa»
әsәrlәrini psixoloji roman (12, 272-203) adlandırmışdır.
Türk әdәbiyyatının dühası Mәhәmmәd Füzulinin Nişançı
Cәlalzadә Mustafa Paşa Çәlәbiyә ünvanladığı mәktublar şәklindә
olan «Şikayәtnamә» әsәri anadilli әdәbiyyatımızın ilk klassik
bәdii nәsr nümunәsidir. Әsәrin janrını müәyyәnlәşdirmәyә cәhd
edәn tәdqiqatçılarımızın fikirlәri maraqlı olduğundan buna diqqәt
yetirmәyi vacib sayırıq. İctimai satiranın kamil nümunәsi olan
«Şikayәtnamә»dә Füzulinin digәr әsәrlәrindә olduğu kimi din
tәnqid hәdәfinә çevrilmir, ancaq nadanlığın, cәhalәtin, etiqad
sәbatsızlığının, dövrünün üsul-idarәsi vә mәmurlarının tәnqidi
әsas yer tutur.
Alimlәr qeyd etmişlәr ki, «Hәdiqәtüs– Süәda» sәcli nәsr ilә
yazılmış bir әsәr kimi dә sәciyyәvidir… sәcli nәsrdә cümlә vә
tәrkiblәrin sonunda işlәdilәn sözlәr qafiyәli sözlәrdir…». (227,
19) Tәdqiqatçılar göstәrirlәr ki, «sәc–özü-özlüyündә qafiyәlәnmә
demәkdir. Lakin qafiyә beytin axırında olduğu halda, sәc
misraların vә sözlәrin ortasında olur…Sәc daha çox qafiyәli
poetik nәsrdә işlәnir». (80, 47) M.Füzulinin dini-fәlsәfi
düşüncәlәrinin әks olunduğu «Hәdiqәtüs– Süәda» («Xoşbәxtlәr
bağçası») әsәrinin mәqtәl romanı (mәqtәl janrında) kimi tәqdim
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edildiyini nәzәrә alsaq, bu janrın VIII әsrdә әrәb әdәbiyyatında
yarandığını vә geniş yayıldığını görmәk mümkündür. Kәrbәlada
qәtlә yetirilmiş insanların müsibәtlәrini әks etdirәn әsәrlәr mәqtәl
kimi tәqdim olunur. «Mәqtәl әsәrlәri dә bir qayda olaraq
mәclislәr, dini şәxsiyyәtlәrә müraciәtlә başlayır. Bu müraciәtlәr
mәsnәvi-dastanlarda öz әksini tapan rәsmi başlıqlara daha çox
bәnzәyir. Nәzm, nәsr vә yaxud nәzm-nәsr şәklindә yazılan
mәqtәllәr rәngarәngdir, nәzm ilә olan mәqtәl әsәrlәri isә bir qayda
olaraq mәsnәvi formasında yaradılırdı. Bütün bunlarla yanaşı,
qәzәl, qitә, qәsidә, tәrkibәnd, tәrcibәnd biçimindә yazılan әsәrlәrә
dә mәqtәl deyilirdi. Mәqtәli-Hüseynlәr bir әnәnә olaraq on
fәsildәn ibarәt olurdu. İlk bölümlәrdә Hәzrәti-peyğәmbәr ilә ӘhliBeytin sıxıntı vә әzab-әziyyәti göstәrilsә dә, imam Hüseynin
döyüşü vә ölümü burada әsas yer tutur». (227, 9)
Mәqtәl janrında qәlәmә alınmış ilk nümunәlәrә Әbu Müxnәf
bin Yәhyanın (VIII әsr) «Kitabi-mәqtәli-Hüseyn», Әbül-Fәrәc
İsfahaninin (897-967) «Mәqatilüt-Talibin», Әbu İshaq İsfәrayinin
(XI әsr) «Nurül-ayn fi Mәşhәdil-Hüseyn», Mәsrә Tavusinin
«Kitabi әl-mәlhut fi qәtli әt-tufuf», İran әdәbiyyatında Hüseyn
Vaiz Kaşifinin (öl. 1505) «Rövzәtüş-şühәda» («Şәhidlәr
bağçası»), türk әdәbiyyatında Qәstәmonlu Şadinin «Dastanimәqtәli-Hüseyni», Yәhya bin Baxşının «Mәqtәli-Hüseyn»,
Azәrbaycan әdәbiyyatında Mәhәmmәd ibn Hüseyni Nişatinin
«Şühәdadnamә» (227, 6-7) vә digәr әdiblәrin әsәrlәri aiddir.
«Hәdiqәtüs– Süәda» әsәrinin janr problematikasına
toxunmuş tәdqiqatçılar göstәrirlәr ki, әsәr nәsrimizdә «birinci
böyük tarixi povest», (112, 12) «romantik nәsr»dir (112, 12). Bu
әsәrdә Kәrbәla vaqiәsinin tәsviri zamanı Füzulinin ruhani zövqü,
etiqadı, inam vә dünyagörüşünün bәdii-poetik әksi diqqәti cәlb
edir.
Tәdqiqatçıların bildirdiyi kimi, «Hәdiqәtüs– Süәdabağdadlı
Mәhәmmәd İbn Süleyman Füzulinin türkcә yazılmış әsәridir.
Rövzәtüş-şühәda vә Kәrbәla hadisәsinә aid qeyri-kitablardan
istifadә etmişdir». (378, 428) Mәhәmmәd Füzulinin Azәrbaycan
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türkcәsindә yazdığı «Hәdiqәtüs– Süәda» («Xoşbәxtlәr bağçası»)
әsәri dibaçә, on fәsil (bab) (babi әvvәl– bәzi әnbiyayi-izam vә
Rüsuli-kiram surәti әhvalatları bәyan edәr, ikinci bab-HәzrәtiRәsulun Qüreyşdәn çәkdigi bәlaları bәyan edәr, üçüncü babHәzrәti-Seyyidül-Mürsәlin keyfiyyәti vәfatın bәyan edәr,
dördüncü bab-Fatimeyi-Zәhra vәfatın bәyan edәr, beşinci babHәzrәti-Murtәza Әli vәfatın bәyan edәr, altıncı bab-İmam Hәsәn
Hәzrәtlәri әhvalın bәyan edәr, yeddinci bab-Hәzrәti-Sultan
Hüseynin Mәdinәdәn Mәkkәyә tәvәccöh etdigin bәyan edәr,
sәkkizinci bab-Müslüm Әqilin şәhadәtin bәyan edәr, doqquzuncu
bab-Hәzrәti-İmam Hüseynin Mәkkәdәn Kәrbәlaya gәldigin bәyan
edәr, onuncu bab-Hәzrәti-İmam Hüseynin lәşkәri-Yezidlә
müharibәsin bәyan edәr), xatimә (Müxәddәoati-Әhli-Eeytin Şama
getdigin bәyan edәr), mәrsieyi-İmam Hüseyn Radyallahu әnh,
izhari-tәvәllüdi-Әimmә vә qayrihi rәdiyallahu әnhum vә
münacatdan ibarәtdir. Әsәr әdibin inam vә imamları uğrunda
şәhid düşәnlәrә ucaltdığı ölmәz sәnәt nümunәsidir. F.Köçәrlinin
«Hәdiqәtüs– Süәda» nәsrlә tәhrir olunubdur», M.F.Köprülünün
«türk dilindә vücuda gәtirilmiş әn mükәmmәl bir mәhsuldur»
kimi dәyәrlәndirmәlәri әsәrin kamilliyinә dәlalәt edir.
Sözügedәn әsәrdә maddeyi-tarix olmadığından onun
yazılma tarixi dәqiq mәlum deyildir. Әsәrin münacatından bәllidir
ki, «Hәdiqәtüs– Süәda» türk sultanı Süleyman Qanuninin (14941566) paşalarından olan Mәhәmmәd paşanın sifarişi ilә qәlәmә
alınmışdır.
«Hәdiqәtüs– Süәda»nı orijinal (231, 183;176, 50) әsәr kimi
tәqdim edәn tәdqiqatçılar orada dastanlarımızdan gәlәn
әnәnәçiliyin әsas sәbәbi kimi, әsasәn, nәzm vә nәsrin
növbәlәşmәsini göstәrirlәr.
«Azәrbaycan tarixindә ictimai vә mәdәni dönüş әsri» (37,
76) hesab olunan XIX әsr yeni dövrdә nәsrlә yaradılmış әdәbi
nümunәlәrin janrlarının inkişaf tarixinin izlәnilmәsi baxımından
maraq kәsb edir. A.Bakıxanovun «Kitabi–Әsgәriyyә»,
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İ.Qutqaşınlının «Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» әsәrlәri bu cәhәtdәn
diqqәti çәkir.
Bәdii nәsrimizin yeni janrlarla zәnginlәşmәsindә әvәzsiz
xidmәtlәri olan A.Bakıxanovun Azәrbaycan dilindә «Şәrq
nağılları vә әfsanәlәri xarakterindә» (112, 22) qәlәmә aldığı
«Kitabi– Әsgәriyyә» («Әsgәrin kitabı») әsәri hәm nәzmlә (qәzәl,
qitә, mәsnәvi forma vә şәkillәrindә mәnzum parçalarla), hәm dә
nәsrlә yazılmış bәdii nәsr örnәklәrimizdәndir. Bu әsәr epik vә
lirik janrı әhatә etdiyindәn ondan epik-lirik janr nümunәsi kimi
danışmaq lazımdır. Belә әsәrlәrin janrı әdәbiyyatşünaslıqda
qarışıq janr adlanır. Hadisәlәrin, epik lövhәlәrin müәllif tәrәfindәn
tәhkiyә yolu ilә verilmәsi, hәmçinin obrazların lirik dillә qәlәmә
alınması әsәrin qarışıq janra aid olduğuna dәlalәt edir. Burada
nәsr hissәsi çoxluq tәşkil etdiyindәn әsәrdәn nәzm nümunәsi kimi
deyil, mәhz nәsr nümunәsi kimi söhbәt açmaq lazımdır. Çünki
«әsәrdәki әsas sәrgüzәşt nәsrlә tәsvir edilmişdir. Nәsrin içәrisindә
sәpәlәnmiş halda verilәn nәzm isә әsas qәhrәmanların
sәciyyәlәrinin, ruhi hallarının işıqlandırılmasında kömәkçi rol
oynayır». (18, 80)
Bu әsәr tәdqiqatçılarımız tәrәfindәn «yeni tipli bir poema»
(88, 84), «povest», (14, 228) «hekayә», (18, 79; 37, 85) «aşiqanә
hekayә» (112, 21) kimi qiymәtlәndirilmişdir. Bütün bunlar
әsәrdәn bәdii nәsr nümunәsi kimi danışmağa vә onun janrı
müәyyәnlәşdirmәyә imkan yaradır. «Bu, («Kitabi– Әsgәriyyә»–
S.Ş.) xırdaca vә bamәzә, türk lisanında nәsrәn vә nәzmәn tәlif
olunmuş bir hekayәdir» (69, 293) deyәn F.Köçәrli әsәrin janrını
hәlә öz dövründә hekayә kimi müәyyәnlәşdirmişdir. Bildiyimiz
kimi, әdәbiyyatşünaslıqda poema irihәcmli nәzm әsәrlәrini әhatә
edir vә burada «mәzmun etibarilә nadir şәxsin, qәhrәmanın,
müstәsna vә müsbәt bir hadisәnin tәrәnnümü şәrtdirsә, şәkil
etibarilә mәnzum yazılması vacibdir». (114, 129) Bütün bunlar
bizә «Kitabi– Әsgәriyyә»dәn poema kimi danışmağa әsas
olmadığını demәyә imkan verir. «O, (A.Bakıxanov– S.Ş) ilk dәfә
әdәbi-tarixi hәyata qәdәm qoyan realizmin fәlsәfәsini yaratmış,
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onun tarixi zәminini aşkar etmiş, hәm dә öz «Kitabi–
Әsgәriyyә»si ilә maarifçi realizmin janrını– nәsri yaratmışdır».
(140, 40)
Bildiyimiz kimi, hekayәlәrdә әdibin qәlәmә aldığı konkret
hadisә bir vә yaxud bir neçә şәxslә әlaqәdar baş verәn hadisәlәri
әhatә edir. Povestdә isә bu hadisәlәrin әhatә dairәsi geniş,
obrazların sayı hekayәlәrdә iştirak edәnlәrin sayından çox olur vә
surәtlәr daha dolğun vә bitkin tәsvir edilir. Povestlә hekayәni birbirindәn fәrqlәndirәn xüsusiyyәtlәrin müqayisәsi «Kitabi–
Әsgәriyyә» әsәrinin janr etibarilә hekayә janrına aid olması
barәdә nәticә çıxarmağa imkan verir. Bu bәdii nümunәnin
әhәmiyyәtinә toxunan H.Әfәndiyev göstәrmişdir ki, «Kitabi–
Әsgәriyyә» әsәri ilә Bakıxanov birinci olaraq köhnә әnәnәlәrin
xaricinә çıxmış, yeni dövrün, yeni әdәbi üslubun nümayәndәsi
kimi, yeni tipli bir yazıçı kimi çıxış etmişdir. «Kitabi–
Әsgәriyyә»– XIX әsr Azәrbaycan әdәbiyyatında ilk nәsr
әsәrlәrindәndir. «Kitabi– Әsgәriyyә» maarifçi estetikadan uzaq,
xalis şәrq әnәnәlәri әsasında yazılmış, Azәrbaycan mәhәbbәt
dastanlarının poetikası zәmininә söykәnәn bir әsәrdir» (247, 31)
fikrinә baxmayaraq, Azәrbaycan әdәbiyyatı A.Bakıxanovadәk
nәsrlә yazılmış nә bir romana, nә dә bir hekayәyә malik
olmuşdur» (37, 86).
Әsәrin janr problemindәn danışarkәn onun dilinә
toxunmamaq qeyri-mümkündür. «Kitabi– Әsgәriyyә»nin dili qәliz
olduğundan oxucular tәrәfindәn tam anlanılmır. Burada әrәb vә
fars sözlәrindәn istifadә olunmuşdur ki, bu da әsәrin öz zәmanәsi
üçün anlaşıqlı olduğunu inkar etmir. Bu, әsәrdә qәzәl, qitә,
mәsnәvi forma vә şәkillәrindә mәnzum parçaların verilmәsi ilә dә
әlaqәdar ola bilәr. Bildiyimiz kimi, qәzәl әrәb әdәbiyyatı, mәsnәvi
isә fars әdәbiyyatı ilә bağlı olmuşdur. Әsәrdә bu nәzm forma vә
şәkillәrindәn istifadә edildikdә, sözsüz ki, әsәrin dilinә tәsir
edәcәk amillәrin meydana çıxması labüddür. Lakin onu da xüsusi
vurğulamalıyıq ki, әsәrin nәsrlә yazılmış hissәsinin dili qәliz,
-83-

әrәb-fars sözlәri ilә zәngin, nәzmlә olan hissәnin dili isә nәsrlә
qәlәmә alınmış hissәyә nisbәtәn sadәdir.
«Qüdsinin «Kitabi– Әsgәriyyә»si (1830-cu illәr) bәdii әsәr
kimi bu vaxta qәdәr idealizә olunmuş, ideyası vә mövzusu süni
şәkildә yaxşılaşdırılmış vә aktuallaşdırılmış, onda islam
ehkamlarına vә köhnә dünyaya qarşı etiraz, feodal-patriarxal
mühitә üsyan, avropapәrәstlik, hәtta az qala açıq-aşkar bir azad
sevgi vә qadın emansipasiyası problemi tapmağa çalışmışlar».
(14, 228) «Kitabi– Әsgәriyyә» әsәrinin müqәddimәsi әdibin dinә
inamından irәli gәlәn hisslәri ilә әlaqәdar olaraq minacat vә nәt
xarakterli müqәddimә ilә başlanır vә «hәmdәhül-insanü fәkanә
zülmәn cәhulәn» (263, 13) («insanın ona şükür etmәsi
cahillikdir», yәni tanrı nә etdiyini özü yaxşı bilir) deyilmiş
sözlәrdәn sonra әsәrin әsas süjet xәtti başlayır. Ümumiyyәtlә,
әsәrin süjeti ilә heç bir әlaqәsi olmayan müqәddimәdә verilmiş
minacat vә nәti klassik әdәbiyyatımızda klassiklәrimizin
әnәnәsinin davamı kimi qәbul etmәk olar.
Әsәrin süjetini Quba şәhәrindә Ahәngәrzadә Әsgәr adlı bir
gәnclә mәrsiyәxan qızı arasındakı mәhәbbәt tәşkil edir. Onların
eşq macәrası maraqlı hadisәlәrlә diqqәti çәkir. Süjetin ana xәttinin
inkişafına tәsir edәn bәzi amillәr, yәni digәr epizodik hadisәlәr
onun oxucu tәrәfindәn qavranılmasına vә әsәrә marağın artmasına
şәrait yaradır. Sevgililәrin yaşadığı mәhәbbәt sakit fonda verilmir,
yәni onlar әtraf mühitin tәsirindәn kәnarda qala bilmirlәr.
Qaynaqları hәlә şifahi xalq әdәbiyyatından gәlәn sevgililәrin birbiri ilә qovuşmasında yaranan maneәlәr, çәtinliklәr
A.Bakıxanovun qәhrәmanlarından da yan keçmәmişdir. Lakin
onlar qarşılarına çıxan maneәlәri dәf edә bilәcәk iradәli vә mәtin
gәnclәr kimi gәlәcәyә nikbin baxır vә oxucuları sonda sevgilәrinin
qalib gәlәcәklәrinә inandırırlar. Bütün bu hadisәlәr әdib tәrәfindәn
inandırıcı vә real tәsvir edilmişdir. Epizodik surәtlәr olan
mәrsiyәxan qızının atası vә qardaşı Hüseyn, mәhәllә rәisi vә
digәrlәri әsәrin mahiyyәtinin açıqlanmasında vә әsas müsbәt
-84-

obrazların daxili alәminin işıqlandırılmasında mühüm rol
oynamışlar.
Ümumiyyәtlә, A.Bakıxanov әsәrin süjet xәttindәn kәnar
çıxaraq mәnәvi dәyәrlәr kәsb edәn ibrәtamiz fikirlәr dә irәli
sürmüşdür. «Kitabi– Әsgәriyyә» әsәrindә nәzәrә çarpan dәrin
lirizm, hadisәlәrin vә habelә qәhrәmanların macәralarının tәsirli
vә ürәkyandırıcı bir dillә nәql olunması, hәyat vә mәişәt
tәsvirlәrindәn daha artıq xәyal, dua, yuxu kimi romantik-әfsanәvi
ünsürlәrin geniş yer tutması әsәrә sentimental xarakter vermişdir».
(37, 90)
A.Bakıxanov «Azәrbaycanda orta әsrlәrdәn yeni dövrә,
Asiyadan Qәrbә sxolastik-ruhani әnәnәdәn müasir mәnada
humanitar elmә keçidi hazırlayan ilk böyük maarifçi әdib vә
alimdir». (14, 227) Әsәr «köhnә, hәlә o zaman mövqeyini
itirmәkdә olan Şәrq dini legendar nәsr stilindә yazılmışdır» (112,
22) fikri ilә razılaşsaq belә, әdibin qәlәmә aldığı «Kitabi–
Әsgәriyyә» әsәri әdәbiyyatımızda bәdii nәsrin sonrakı inkişaf
tarixinә tәsir edә bilәcәk qәdәr rolu olan nәsr nümunәsidir.
«Azәrbaycan maarifçi-realist nәsrinin tәşәkkül vә inkişafı
maarifçi-yazıçı A.Bakıxanovun (1794-1847) adı ilә әlaqәdardır.
Onun «Kitabi– Әsgәriyyә» (1837) hekayәsini Azәrbaycan
maarifçi-realist nәsrinin ilk nümunәlәrindәn hesab etmәk olar».
(151, 102)
A.Bakıxanovun milli әdәbiyyatın inkişafındakı xidmәtlәrini
göstәrәn tәdqiqatçılarımız onun bu fәaliyyәtini yüksәk
qiymәtlәndirmişlәr: «Bakıxanov birinci maarifçi olaraq,
Azәrbaycan mәdәniyyәtinin ümumi inkişafını başqa bir sәmtә
çevirdi, qocaman vә zәngin bir әdәbi tarixin yeni sәhifәsini
başladı. Bakıxanovun tarixi rolu da bunda idi. Bakıxanov dövrün
ictimai fikir vә azadlıq hәrәkatının mütәrәqqi tәmayüllәrini әks
etdirәrәk Azәrbaycan xalqının yeni elm, yeni tarix vә yeni
әdәbiyyatını yaratdı». (210) Onun bu әvәzedilmәz xidmәtlәri
gәlәcәk әdәbiyyatımızın nәsr baxımından formalaşmasına tәkan
verdi.
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Azәrbaycan bәdii nәsr yaradıcılığında milli vә dünya
әdәbiyyatı әnәnәlәrini sintezlәşdirәn İsmayıl bәy Qutqaşınlı
qәlәmә aldığı «Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» («Şәrq hekayәsi»)
әsәri ilә bәdii nәsrimizin mövzu vә janr baxımından
zәnginlәşmәsindә mühüm xidmәtlәri olan әdiblәrimizdәndir. «Bu
hekayәdә («Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» («Şәrq hekayәsi»)–S.Ş.)
diqqәti cәlb edәn cәhәt Avropa romantik stili ilә Şәrq nağıl vә
әfsanәlәrinә mәxsus olan bakirliyin, spesifikanın, nәzakәt
qaydaları tәsvirinin qәribә birliyidir. Tәrәnnüm olunan
mәhәbbәtin tәmizliyi, müqәddәsliyi ilә yanaşı, real zәmanәsi,
hәqiqi imkanları, mәişәt ilә şәrtlәnmәsi verilir». (112, 17)
Azәrbaycan hәyatını real vә canlı әks etdirәn bu әsәrin
1835-ci ildә fransız dilindә qәlәmә alınmasına baxmayaraq, әsәr
uzun müddәt Azәrbaycan әdәbi mühitinә mәlum olmamışdır. O,
yeni nәsr nümunәsi olması baxımından böyük maraq kәsb edir.
«Qutqaşınlı nәsri– klassik Azәrbaycan bәdii nәsrindәn kәskin bir
surәtdә fәrqlәnәn, yeni ruhlu, yeni üslublu, yeni sәpgidә yazılmış
nәsrdir». (37, 120) Әsәrin yalnız fransızca nәşr edilmiş
variantından başqa digәr nümunәsi әlimizdә olmadığından onun
hansı dildә yazılması mәsәlәsi açıq qalır. Bu problem әtrafında
tәdqiqatçıların gәldiyi hәr bir nәticә maraq doğurur. Sözsüz ki,
«…XIX әsr әdәbiyyatımızda birinci dәfә yeni sәpgidә, yeni
әdәbiyyat stilindә hekayә yazmalı olan müәllif, çox yaxın tanış
olduğu vә tәqlid etdiyi fransız әdәbiyyatından tәsirlәnmişdir»
(112, 19) fikrini tam qәtiyyәtlә demәk olar. Lakin bir çox
tәdqiqatçılarımız, xüsusәn dә H.Әfәndiyev, M.Rәfili, A.Zamanov
vә digәrlәri әsәrin fransız dilindә qәlәmә alındığını,
Ә.Mirәhmәdov, Ә.Tahirzadә isә onun ana dilindәn fransız dilinә
tәrcümә edilәrәk nәşr olunduğunu göstәrmişlәr. Çünki «Rәşid bәy
vә Sәadәt xanım» әsәri fransız dilindә yazılmasına vә uzaq
Varşavada tәb vә nәşr edilmәsinә baxmayaraq, Azәrbaycanın
milli vә mәhәlli xüsusiyyәtlәrini, Azәrbaycan xalqının hәyatını vә
mәişәtini, adәt vә әnәnәlәrini dәrindәn әks etdirmәkdәdir». (37,
150) Birbaşa fransız dilindә belә bir әsәrin qәlәmә alınması şübhә
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doğurur. Lakin bu bәdii nümunәnin ana dilindә yazılmış
variantının әlimizdә olmaması fikirlәrimizi sübut etmәyә imkan
vermir. Ancaq tam qәtiyyәtlә demәk mümkündür ki, әsәrin
orijinalı Azәrbaycan dilindә qәlәmә alınmışdır. «Rәşid bәy vә
Sәadәt xanım»– Şәrqli bir yazıçının Qәrb nәsri üslubunda, hәm dә
ilk növbәdә, Qәrb oxucusu üçün nәzәrdә tutduğu Şәrq, müәllifin
sözlәri ilә deyilәrsә, «Asiya hekayәsi»dir». (118, 7)
Sözügedәn әsәrdә Avropa әdәbiyyatının tәsiri açıq şәkildә
duyulmaqdadır. «Әldә edilәn mәnbә vә mәxәzlәrә görә, Avropa
üsul vә tәsirindә ilk hekayә yazan әdibimiz İsmayıl bәy olduğu
kimi, yenә o tәsirdә yazılan ilk hekayәmiz dә, onun hәyatımızdan
götürәrәk әdibanә vә şairanә bir surәtdә yazmış olduğu «Rәşid
bәy vә Sәadәt xanım» adlı hekayәsidir». (119, 393) Bununla
yanaşı, әsәrdә şifahi xalq әdәbiyyatının tәsiri dә duyulmaqdadır.
Milli nağıl vә dastanlarımızın әsas mövzu problematikası olmuş
mәhәbbәt әsәrdә öz әksini tapmışdır. «İsmayıl bәy Qutqaşınlı bu
romantik hekayәdә bir neçә mühüm mәsәlәyә toxunmuşdu. Onun
hekayәsinin hәr iki qәhrәmanı mövcud hәyat, mәişәt tәrzindәn
narazı olan, yeni müasir mәdәni qaydalarla yaşamaq üçün
çırpınan, müstәqil düşünәn azad ruhlu gәnclәr idi. Onları nәcib
insanpәrvәr fikirlәr, azad, romantik sevgi hisslәri birlәşdirirdi».
(91, 27)
Әsәrdә yeniliyin tәqdirini qiymәtlәndirәn Mir Cәlal doğru
olaraq vurğulayırdı ki, «İ.Qutqaşınlı bu hekayәsindә «hәyatı vә
insanları düzgün dәrk etmәk vә tәsvir edә bilmәk üçün tәcrübәli
bir qәlәm sahibi vә insanın ruhi alәmi ilә dәrin bir aşinalıq
lazımdır» demәklә, eyni zamanda Azәrbaycan nәsrinә yeni bir
istiqamәt vermәyә çalışmış vә onun ilk tәcrübәsini, nümunәsini dә
yaratmışdı. Belәliklә, hekayәdә gәnc nәslin, çıxmasını hәsrәtlә
gözlәdiyi günәş–vәtәnpәrvәrlik, insanpәrvәrlik, demokratizm,
dünyaya müasir baxış, yeni söz sәnәti ideyalarının obrazı idi».
(91, 28)
«Hekayәnin («Rәşid bәy vә Sәadәt xanım»–S.Ş.) optimist
bir nәticә ilә bitmәsi, qәhrәmanların öz arzularına nail olması,
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Qutqaşınlının әsәrini Şәrq sevgi dastanları vә qoşa adlı poemalara
(«Vәrqa vә Gülşa», «Fәrhad vә Şirin») mәxsus olan tragizmdәn
ayırır, әhvalatı, onun tәfsilatını realistlәşdirir, hәyatilәşdirir». (91,
18)
«İ.Qutqaşınlı hekayәsindә bir tәrәfdәn klassik Azәrbaycan
әdәbiyyatı motivlәrinin, ikinci tәrәfdәn müasir rus nәsrinin,
xüsusәn Puşkinin «Dubrovski», «Kәndli qızı» kimi әsәrlәrinin
tәsiri çox aydın hiss edilirdi» (91, 29) deyәn Mәmmәd Cәfәr
müәllimin fikrinә münasibәt bildirmәk yerinә düşәrdi. Belә ki,
öncә qeyd etmәk istәyәrdim ki, dahi rus әdibi A.S.Puşkinin
qәlәmә aldığı әsәr «Kәndli qızı» yox, «Kapitan qızı» adlanır. Eyni
zamanda Puşkinin «Dubrovski» vә «Kapitan qızı» әsәrlәrinin
mәzmununa diqqәt yetirsәk, onlar arasında fәrqli cәhәtlәri görmәk
olar. Bu әsәrlәrdә rus әdibi «bir tәrәfdәn mühafizәkar
dvoryanlıqla liberal dvoryanlıq, digәr tәrәfdәn isә ümumiyyәtlә,
dvoryanlıqla geniş xalq kütlәlәri arasında olan ziddiyyәtlәri, bir
tәrәfdәn Troyekurovla Vladimir Dubrovski vә Maşalar arasında
olan ziddiyyәti, digәr tәrәfdәn isә ümumiyyәtlә dvoryanlıqla
tәhkimli dәmirçi Arxiplәr arasında olan ziddiyyәti göstәrmişdi».
(91, 29) «Bütün yaradıcılığı ilә hәqiqәtin tәntәnәsinә xidmәt edәn
böyük şair (A.S.Puşkin–S.Ş.) «Kapitan qızı» әsәrindә çar
mütlәqiyyәti tәrәfindәn xalqın necә vәhşicәsinә әzildiyini realist
bir qәlәmlә göstәrәrәk sübut etmişdir ki, zülmә vә әsarәtә qarşı
çıxmış üsyançı xalqın amansızlığı tәbii olmaqla bәrabәr, eyni
zamanda әdalәtli bir amansızlıqdır». (85, 483)
«Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» («Şәrq hekayәsi») әsәrindә iki
gәncin qarşılıqlı, bir-birinә olan böyük mәhәbbәti vә bu sevgi
yolunda qarşıya çıxan maneәlәr әks etdirilmişdir. Rәşid bәy ağlı
vә bacarığı nәticәsindә bu maneәlәri aşmaqla sevgilisi Sәadәt
xanıma qovuşa bilir. Әsәr qәhrәmanının öz dövrünün qabaqcıl
fikirli gәnci olduğunu әdibin tәsvir etdiyi hissәdәn görürük: «O,
«Şahnamә»ni vә başqa qәhrәmanlıq dastanlarını, xüsusilә fars
qәzәllәrini oxumağı çox sevirdi. Bundan başqa onun at sürmәkdә,
tüfәng, tapança atmaqda, silah oynatmaqda böyük mәharәti var
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idi». (286, 36) Bununla belә, Rәşid bәy ictimai mühitә, yaşadığı
mövcud quruluşa qarşı etiraz sәsini ucaltmır vә mübarizә aparmır.
«Onun ikicә arzusu vardır: bütün mәşhur igidlәrә qalib gәlmәk vә
bütün zәiflәrә, yoxsullara kömәk etmәk». (286, 36) Lakin
qәhrәmanın mövcud qaydalara etirazını yalnız sevgisi yolunda
bildirmәk qüdrәtinә malik olduğunu görürük. O, Sәadәt xanıma
olan mәhәbbәti üçün mübarizә aparır. Hәmçinin «Rәşid bәy vә
Sәadәt xanım» әsәrindә canlı hәyatın әtri, Azәrbaycan tәbiәtinin
tәravәti duyulmaqdadır». (37, 126)
Bәdii nәsrimizin tәkmillәşmәsinә öz müsbәt tәsirini
göstәrmiş «İsmayıl bәy Qutqaşınlının 1835-ci ildә Varşavada çap
olunan fransızca hekayәsi, bәdii nәsr tariximizdә Avropa
sәpgisindә yazılmış ilk hekayә sayıla bilәr. «Rәşid bәy vә Sәadәt
xanım» («Şәrq hekayәsi») adlanan bu әsәr, eşq, sevgi
mövzusunda qismәn Şәrq romantik nağılları ruhunda
yazılmışdır». (112, 17)
Tәdqiqatçılar İ.Qutqaşınlının digәr nәsr әsәrlәrinin olduğunu
da vurğulayırlar. Mәsәlәn, müasir polyak tәdqiqatçısı Ancey
Xodubskinin yazdığına görә, Varşavada yaşadığı illәrdә «Qafqaz
Sultanoviçi» adlandırılan azәrbaycanlı yazıçı «Rәşid bәy vә
Sәadәt xanım» povestindәn әlavә Qafqaz tarixindәn bәhs edәn bir
romanı ilә dә tanınırdı. (182)
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III FӘSİL
XIX ӘSRİN SONU– XX ӘSRİN
ӘVVӘLLӘRİNDӘ AZӘRBAYCAN NӘSR
JANRLARININ İNKİŞAF TARİXİ
III.1. XIX ӘSRİN SONU– XX ӘSRİN ӘVVӘLLӘRİNDӘ
İCTİMAİ-SİYASİ MÜHİT VӘ NӘSR JANRLARININ
FORMALAŞMASI PROSESİ
İctimai-siyasi vә mәdәni hәyatda olduğu kimi, әdәbiyyatda
da inteqrasiya proseslәri özünü qabarıq şәkildә göstәrir. Bu
proseslәr müsbәt cәhәtlәrlә yanaşı, mәnfi tәsiri ilә dә diqqәti cәlb
edir. Mәlumdur ki, inteqrasiya insanların, әmtәәnin (malların),
telekommunikasiyanın, informasiyanın (mәnәvi dәyәrlәrin) ölkә
vә qitәlәrarası sәrhәdsiz hәrәkәtini әks etdirәn fәal proseslәrdәn
biridir. İnteqrasiya sadәcә coğrafi proses kimi deyil, qüvvәnin
tәzahürü kimi özünü göstәrәn, ümumbәşәri vәziyyәti ifadә edәn,
iqtisadi proseslәr vә onun strukturunu dәyişәn, spesifik cәhәtdәn
dünyanı inteqrasiyaya mәruz qoyan şәraitin unifikasiyasını tәlәb
edәn hadisә kimi qiymәtlәndirilmәlidir. Xüsusi qeyd olunmalıdır
ki, inteqrasiyanın mahiyyәti vә nәticәlәri ictimaiyyәt tәrәfindәn
birmәnalı qәbul edilmir. Bu prosesin müsbәt vә mәnfi aspektlәrini
nәzәrә alaraq, onun bütövlükdә ictimai hәyata, o cümlәdәn
әdәbiyyat vә әdәbiyyatşünaslığa tәsiri göz qabağındadır.
Әdәbiyyat vә әdәbiyyatşünaslıq sahәsindә bu tәsir janrın
inkişafında vә bәdii әsәrlәrin yaradılması zamanı ümumbәşәri
prinsiplәrin, mәnәvi dәyәrlәrin әsas amillәrindәn biri kimi
götürülmәsindә öz әksini tapmışdır.
Tәәssüf ki, hal-hazırda qlobal miqyaslı dәyişikliklәr,
ümumilikdә mәdәniyyәtdә, әdәbiyyat vә әdәbiyyatşünaslıqda
«vesternizasiya»–qәrblәşmә şәklindә baş verir. «Vesternizasiya»–
qәrblәşmә Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında janrın inkişaf
tarixindә özünü qabarıq formada göstәrir. Mәdәniyyәtlәrin
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qarşılıqlı әlaqәsi vә bu zaman әdәbiyyatın inkişafı müsbәt hal olsa
da, milli ruhlu, milli әnәnәlәrә söykәnәn janrların itirilmәsi mәnfi
hal sayılır. Әdәbiyyatşünaslıqda milli-mәdәni keçmişә müәyyәn
nihilist münasibәt klassik әdәbiyyat, qәzәl-qәsidә poeziyası,
sızıltı, inilti әdәbiyyatı kimi qiymәtlәndirilmiş, Avropa
әdәbiyyatında tәtbiq olunan janrlar milli әdәbiyyatımızdakı qissә,
qәzәl, qәsidә, xabnamә vә başqa janrların sıradan çıxmasına sәbәb
olmuş, dövrün dәbdә olan janrlarında yazıb-yaratmağa tәhrik
etmişdir. Bütün bunlar yeni әdәbi axtarışlar aparmaq, bәdii forma,
mәzmun, janr vә üslub baxımından milli әnәnәyә söykәnәn nәsr
vә nәzm nümunәlәri yaratmaq, onların rolunu güclәndirmәk, yeni
milli әdәbiyyatın janrlarını qorumaq vәzifәlәrini Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslarının üzәrinә qoyur.
Tarix boyu yüksәk nailiyyәtlәr qazanmış türk, hind, Latın
Amerikası, әrәb, islam mәdәniyyәtlәri öz әnәnәlәrindәn imtina
edәrәk Avropa sivilizasiyasını qәbul etmәkdәdirlәr. Lakin
fikrimizcә, sivilizasiyalar nә qәdәr bir-biri ilә qarşılıqlı әlaqәdә
olsalar da, hәr millәt öz әdәbiyyatını, mәdәniyyәtini qorumalıdır.
Düzdür, biz Avropa әdәbiyyatı janrlarından istifadә etmәklә
milli ruhda әsәrlәr yaratmışıq. Bu baxımdan janr kateqoriyasını
analiz etmәk maraq doğurur. Zәngin vә elmi tәcrübәyә malik olan
janr bәdii tәrәqqinin tarixi qanunauyğunluqlarına müvafiq öz elmi
tәsnifatını yaratmışdır. Mәnәvi sәrvәtlәrin estafeti kimi nәsildәnnәslә ötürülәn, şifahi xalq әdәbiyyatı, klassik vә dünya әdәbiyyatı
әnәnәlәrindәn tәkmillәşәn, Avropa, rus vә Şәrq әdәbiyyatları ilә
qarşılıqlı әdәbi-mәdәni әlaqәlәr vә siyasi-ictimai, әdәbi-tarixi
amillәrlә şәrtlәnәn janr hazırkı sәviyyәsinә çatmışdır.
Dünya әdәbiyyatında formalaşmış janrların Azәrbaycan
әdәbiyyatında işlәdilmәsi müsbәt qәbul edilmәlidir. Lakin bu, bir
tәrәfdәn janrların inkişafı vә zәnginlәşmәsinә, dünya әdәbiyyatı
nümunәlәri sәviyyәsindә parlaq, yüksәk sәviyyәli әsәrlәrin әrsәyә
gәtirilmәsinә şәrait yaradırsa, digәr tәrәfdәn bütün bәşәriyyәti
ağladıb düşündürә bilәn, ülviyyәtә yüksәlәn Füzuli qәzәllәri,
Ömәr Xәyyam rübailәrinin әdәbiyyatda istifadә olunmamasına,
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qәzәl, qәsidә, rübai vә başqa әnәnәvi janrlarda olan sәnәt
nümunәlәrinin qәlәmә alınmamasına gәtirib çıxarır. Qeyd edilәn
hal inteqrasiya proseslәrinin әdәbiyyatımıza göstәrdiyi mәnfi tәsir
kimi qiymәtlәndirilir.
XIX әsrin әvvәllәrindә kapitalizmin inkişafı vә mәtbuatın
meydana gәlmәsi ilә әlaqәdar şifahi xalq әdәbiyyatının inkişafı
nәzәrә çarpmırdı. Artıq yeni yazılı әdәbiyyatın tәşәkkülünün
sürәtlәnmәsi vә yeni janrlarda әsәrlәrin yaranması proseslәri
özünü müxtәlif aspektlәrdә göstәrirdi. Bu baxımdan XIX әsrin
sonları–XX әsrin әvvәllәrindә yeni janrlarda әrsәyә gәtirilmiş
әsәrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatının tükәnmәz xәzinәsi sayılmalıdır.
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III.2. XIX ӘSRİN SONU– XX ӘSRİN ӘVVӘLLӘRİNDӘ
NӘSR JANRLARININ FORMALAŞMASI PROSESİNİN
ӘSAS XÜSUSİYYӘTLӘRİ
XIX әsrin sonları–XX әsrin әvvәllәri milli әdәbiyyatımızın
vә mәdәniyyәtimizin formalaşması prosesindә böyük xidmәtlәri
olan әdiblәrimiz zәmanәlәrinin ziyalıları kimi ictimai-әdәbi
proseslәri, dövrün mühüm vә aktual problemlәrini әks etdirmәyә
müvәffәq olmuşlar. Cәsarәtlә demәk olar ki, klassik irsdәn axıb
gәlәn mütәrәqqi әnәnәlәr müasir dövr әnәnәlәri ilә sәslәşәrәk
insan taleyi, bәşәr kәdәri, әbәdi sevgi vә s. problemlәri
açıqlamışdır. Әdiblәrimiz qarşılarına qoyduqları vә hәlә dә
aktuallığını itirmәmiş mәsәlәlәri, xalqın milli xarakterini,
özünәmәxsus әmәllәrini öz әsәrlәrindә daha aydın, dolğun tәsvir
etmişlәr. «Hәqiqi әdәbiyyat heç zaman coğrafi, xüsusi mәhәlli
mәhdudluq bilmәmiş vә bilmәyәcәk. Hәr xalqın әdәbiyyatı vahid
vә parçalanmazdır. Әsәrlәrin harada yarandığından asılı
olmayaraq onların hamısını bu vahid vә parçalanmaz әdәbiyyat öz
xәzinәsinә alır. Vәtәnin bütün guşәlәrindә onların harada
yarandığına әhәmiyyәt vermәdәn doğma mәnәvi sәrvәt kimi
mәhәbbәtlә qarşılayırlar». (185)
Әdәbiyyatın janr kateqoriyası tarixi inkişaf xәttindә öz
sәrhәdlәrini müәyyәnlәşdirә bilmәsi vә dәyişmәsi, bir janrdan
digәrinә keçә bilmәsi ilә daim diqqәt mәrkәzindә olmuşdur.
Tәkmillәşmә proseslәri janrın mәzmununda, quruluşunda vә
yerinә yetirmәyә qadir ola bilәcәk funksiyalarında özünü bariz
şәkildә büruzә vermişdir. Bunun nәticәsi kimi, sәyahәtnamә,
sәrgüzәşt, mәktub (epistolyar), sәfәrnamә, gündәlik, yol qeydlәri,
memuar, elmi-pedaqoji traktat, fantastika, hekayә, povest, novella,
roman, pamflet, parodiya, traktat, komediya, faciә, vodevil,
felyeton, melodrama, epitafiya vә digәr janrların bәdii
әdәbiyyatda tәzahürü, inkişaf mәrhәlәlәri, yaranma zәrurәti,
tәkamül qanunauyğunluqlarının tarixi proseslә bağlılığı
«ümumdünya» әdәbiyyatşünaslığı ilә kontekstdә öyrәnilmәli,
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«ictimai hәyatın mәhsulları olduğu üçün bir әsrdәn doğan bütün
әsәrlәrin müqayisәsindә әsrin ümumi ruhunu aramalı vә nәhayәt,
bunların hamısının tәsadüfi olaraq meydana gәldiyini deyil, bәlkә
müәyyәn sәbәblәrin nәticәsi olan ictimai-psixoloji proses olaraq
doğduğunu nәzәrә almalıdır» (160, 217).
III.2.1. ROMAN JANRI
Roman epik janra aid olaraq, hәyat hadisәlәrinin inkişafını,
mürәkkәb hәyat proseslәrini әks etdirir. Qeyd olunmuşdur ki,
«roman–hәyatın fәlsәfәsidir, insan mövcudluğunun fәlsәfәsidir,
insan tәbiәti, onun cәmiyyәtdә yeri, hәrәkәti vә mövqeyi barәdә
düşüncәlәridir». (319) Bütün bunlar hәyata vә әdәbiyyata fәlsәfi
aspektdәn yanaşmanın nәticәsi kimi qәbul edilmәlidir. İnsan
xarakteri yalnız hәyat hәqiqәtlәrinin deyil, hәmçinin sәciyyәvi
әlamәtlәrin açıqlanmasına xidmәt edir. Roman janrı insan
xarakterinin uğurlu, obrazların bir-birindәn öz sәciyyәvi
әlamәtlәrinә görә seçilmәsinә zәmanәt verir vә «roman problemi,
hәr şeydәn әvvәl, yeni qәhrәman problemi, yeni insan problemi
demәkdir». (225, 36) Fәlsәfi, sosioloji, mәnәvi-әxlaqi
problemlәrin bәdii qoyuluşunu әks etdirәn roman janrı bәdii
prosesin tәrәqqisi zәminindә meydana çıxdığından әdәbi hadisә
xarakteri daşıyır. «Әdәbi janrlardan özünün spesifik mövzu,
struktur imkanları ilә seçilәn roman millәtin tarixini,
psixologiyasını, onun bir sıra әzәli vә әbәdi qayğılarını dәrin
sosial qatlarda göstәrmәk qabiliyyәtinә malikdir». (244, 3) O istәr
müasir dövrü vә ictimai-siyasi proseslәri, istәrsә dә tarixi
hadisәlәri әks etdirmәsi baxımından dövrün mәhsuluna çevrilir.
«Nisbәtәn gec yaranan roman janrı başqa әdәbi növlәri heç dә
sıxışdırıb çıxarmamış, әksinә, hәmin növlәrdәn çox şey әxz etmiş,
onların bir sıra gözәl әnәnәlәrini daha da zәnginlәşdirmişdir. Heç
bir әdәbi növ bәşәriyyәtin tarixini, ictimai-siyasi vә mәnәvi
hәyatını, dövrün ehtiras vә pafosunu roman janrı qәdәr hәrtәrәfli,
dәrindәn әks etdirmәk gücünә qadir deyildir». (60, 5)
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Roman janrı nәsr janrları içәrisindә genişliyi, strukturu vә
obrazların rәngarәngliyi ilә seçilir. Bu janrın әsas özәlliyi hәyat
hadisәlәrini әhatәli planda vә böyük lövhәlәrdә әks etdirmәk
gücündә olmasıdır. Roman janrı digәr nәsr janrlarına nisbәtәn
dövrlә uyğunlaşaraq inkişaf edir, özünün bir janr kimi tәkamülünü
sürәtlәndirir. Müasir dövrümüzdә roman janrının xüsusiyyәtlәrini
açıqlayan tәdqiqatçıların fikirlәrindә bir qәdәr anlaşılmazlıq
mövcuddur. Belә ki, qeyd olunan fikirlәrdә roman janrının ümumi
vә konkretlik baxımından açıqlanmaması özünü büruzә verir:
«adәtәn, romanı tale kitabı da adlandırırlar. Geniş mәnada xalq
hәyatı, azadlıq uğrunda gedәn mübarizәlәr, ictimai inkişafın tarixi
fonunda şәxsiyyәtin formalaşması prosesinin tәsviri romana epik
bir mәna aşılayır. Epiklik anlayışı da bәlkә buradan yaranır. Lakin
hәqiqi epikliklә zahiri epikliyi bir-birindәn fәrqlәndirmәk
lazımdır. Әsil epik romanlarda hadisәlәr silsilәsi–süjet xәtti,
әsәrin ümumi kompozisiyası bilavasitә әsas qәhrәmanın taleyi ilә
bağlanır. Yaxud da bu fon әsasında yazıçı tәsvir etdiyi bu dövrün
mürәkkәb ictimai şәraitini (tarixi romanlarda), xalqın inqilabi
hәrәkatda iştirakını (inqilabi-tarixi romanlarda), şәxsiyyәtin
psixologiyasına müharibәnin tәsiri (müharibә mövzusunda olan
romanlarda), insanın cәmiyyәt qarşısında borcunu, vәtәndaşlıq
mövqeyini, sәadәt axtarışlarını, hәyat haqqında düşüncәlәrini
(müasir romanlarda) tәhkiyәnin aparıcı xәttinә çevirir». (156, 101)
Bu janr insanların, bir şәxsin, bir ailәnin, bir nәslin taleyini
istәr tarixi şәraitdә (hәm әsri, hәm dә günü), istәrsә dә müasir
inkişaf prosesindә bütün mәnәvi gözәlliyi vә eybәcәrliyi ilә әks
etdirmәk imkanına malikdir. Hәmçinin qeyd olunmalıdır ki,
«müәyyәn dövrdә roman qәhrәmanın, hәtta nәslin mükәmmәl
bәdii sәrgüzәşti, tәrcümeyi-halı demәkdir». (112, 93) Bu cәhәtdәn
romanı janr kimi yox, mәnәvi sәrvәt kimi dәyәrlәndirәn
tәdqiqatçılarımız bir növ haqlıdırlar. Onların göstәrdiyi kimi, «XX
әsrdә insanın daxili-ruhi tәkamülünün ideal göstәricisi
sәviyyәsindә bir hadisәyә çevrilәn, dünyanın özünün bütövlükdә
mahiyyәt vә mәnasını açmağa, onun amansız hәqiqәtlәrini insanın
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gözü qarşısında canlandırmağa, insana dünyada yaşamağın
fәlsәfәsini aşkarlamağa, әn әsası isә dünyanın yeni mәnasının
axtarışına çıxmağa cәhd edәn ROMAN tәkcә bir janr kimi yox,
mәnәvi sәrvәt kimi XX әsrin hadisәsinә çevrildi» (157, 11) fikri
isә digәr janrlara da şamil oluna bilәr. «Mәnәvi sәrvәt kimi XX
әsrin hadisәsinә çevrilәn» romanlara aid edilәn tarixi hadisә,
yalnız roman janrında deyil, hәmçinin hәr hansı bir digәr janrda
(istәr hekayәlәrdә, istәrsә dә povestlәrdә vә s.) özünü büruzә
vermişdir. Roman janrının konkret XX әsrә aid janr kimi
müәyyәnlәşdirilmәsi
mәqsәdәuyğun
deyildir.
Milli
әdәbiyyatımızda formalaşma prosesi XIX әsrin ortalarına tәsadüf
etmiş roman janrının әlamәtlәrinә folklor әdәbiyyatı ilә yanaşı,
yazılı әdәbiyyatda, xüsusәn dә, Nizami, Füzuli kimi dahi söz
ustadlarının әsәrlәrindә rast gәlinir.
Tәdqiqatçılar sözügedәn janrın formalaşması prosesindә
meydana çıxan müxtәlif roman növlәrinin özlәrinә mәxsus şәkildә
tәsnifatını aparmışlar. Belә ki, roman janrının fәlsәfi, tarixi,
problem, monumental, analitik, psixoloji, istehsalat, kәnd, satirik,
ailә-mәişәt, ictimai-siyasi, tarixi-ictimai, sәnәdli, realist, romantik,
modernist, lirik, tәrcümeyi-hal, macәra, detektiv, roman-esse,
roman-oçerk, roman-pamflet vә digәr növlәrә ayrılması müşahidә
edilir.
Nәriman Nәrimanovun «Bahadır vә Sona» romanı ana
dilimizdә yeni forma vә biçimdә, yeni ideya vә mәzmunda olan
nәsr әsәrlәrimizdәndir. «Nәrimanov Azәrbaycan bәdii nәsrindә
ictimai roman janrının әsasını qoymuşdur» (172) deyәn
tәdqiqatçılar әdibin «Bahadır vә Sona» әsәrinin mәhz ana dilindә
ilk dәfә roman janrında qәlәmә alındığını nәzәrdә tutmuşlar.
Әsәrdә hәyatın sosial vә ictimai problemlәrinin әks olunma
gücünü nәzәrә alan alimlәr qeyd etmişlәr ki, «Bahadır vә Sona»
problemlәr romanıdır. Burada әdib әsas mövzu ilә yanaşı dövrün
bir çox nәcib, ictimai-siyasi, mәdәni mәsәlәlәrinә toxunmuş, bir
çox problemlәrin hәllini vermәyә çalışmışdır».(172)
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Roman kimi tәqdim edilәn bu әsәrin janr mәsәlәsi
mübahisәli olmuşdur. Hәlә 1914-cü ildә Kazımoğlu әsәri
(«Bahadır vә Sona» әsәrini–S.Ş.) roman kimi sәciyyәlәndirmişdir.
C.Xәndan, Ә.Saraçlı, M.C.Paşayev, Q.Xәlilov, T.Әhmәdov vә
digәr tәdqiqatçılarımız «Bahadır vә Sona» әsәrini «roman»,
Mehdi Hüseyn, M.C.Cәfәrov vә Kamal Talıbzadә «povest» kimi
tәqdim etmişlәr. K.Talıbzadә sonradan fikrindәn daşınaraq әsәri
roman adlandırmışdır. H.Әfәndiyev isә әsәri gah «ictimai roman»,
gah da «problemlәr romanı» adlandırmışdır. «XIX әsrin axırı, XX
әsrin әvvәllәrindә roman adı ilә M.S.Ordubadinin «Bәdbәxt
milyonçu», N.Nәrimanovun «Bahadır vә Sona» kimi әsәrlәri
yaranmışdırsa da, әslindә bunlar povest janrının nümunәlәri idi»
(15, 109) kimi fikirlәr dә mövcud olmuşdur. H.Әfәndiyevin
mövqeyi ilә razılaşan tәdqiqatçılarımız әsәri «problemlәr
romanıdır…» (118, 29) kimi qiymәtlәndirmişlәr. Әdәbiyyatımızda
«Bahadır vә Sona» hәyat hәqiqәtlәrini dәrindәn şәrh etdiyinә,
bitkin formasına, canlı, rәngarәng xarakterlәrinә görә miniatür
romandır» (60, 101) deyәnlәr dә mövcuddur. «Bahadır vә
Sona»nın janr forması qәrbdәn alınma, süjeti isә dastan süjetidir–
«Әsli vә Kәrәm» süjetidir» (247, 122) fikri ilә V.Nәbiyev
göstәrirdi ki, әsәr janr qatışığının, eyni zamanda әnәnәvi
poetikadan istifadәnin sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini әks etdirәn
«balaca romanlar»dan biri, bәlkә birincisidir. «Ümumiyyәtlә
«Әsli vә Kәrәm» mәhәbbәt dastanları içәrisindә hәcm etibarilә әn
böyüyü, kompozisiya xüsusiyyәtlәrinә görә әn mürәkkәbidir. Bu
dastan tarixilik baxımından da müasir Azәrbaycan romançasının
maraq dairәsinә daxildir». (244, 115)
Qeyd etmәliyik ki, «Bahadır vә Sona» әsәri ilә «Әsli vә
Kәrәm» dastanının sonluqları eynidir. Bahadır vә Sonanın
sevgilәri faciә ilә bitdiyi kimi, Әsli vә Kәrәm arasında olan sevgi
dә «faciә ilә bitir, başqa cür dә ola bilmәzdi. Dastanda nә qәdәr
romantik sәhnәlәr, xalq yaradıcılığına xas olan fantaziya olsa da,
o, real hadisәlәr zәminindә inkişaf edir, xalq kütlәsinin zehni vә
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düşüncәsinә hakim olan mәsәlәlәrin bәdii mәnzәrәsini әks
etdirir». (154, 369)
«Bahadır vә Sona» әsәri haqqında N.Nәrimanovun 1919-cu
ildә yazdığı mәktublardan birindә olan fikirlәri maraq kәsb etdiyi
qәdәr dә mübahisә doğurur vә hәmçinin bәzi mübahisәli
mәsәlәlәrә aydınlıq gәtirir: «Bahadır vә Sona» romanını yazan
mәnәm… Bu romanda tәhsil görmüş, әqilli, ürәyi tәmiz vә öz
xalqını sevәn ermәni qızı Sona vә habelә öz xalqını istәyәn
müsәlman tәlәbәsi Bahadır bir-birini sevir vә millәtlәrinin
arasında dostluq yaratmaq üçün ciddi әllәşirlәr» (123) sözlәrinin
romanda reallığını görmürük. Lakin tәdqiqatçılarımız bunlara
rәğmәn elmi faktlara әsaslanan fikirlәrini qeyd etmişlәr: «Bahadır
vә Sona» әsәrindәki sxematiklik, bәdii tәsvirdәki naşılıq,
personajların xarakterinin açılmasında müәllif qәlәminin
gücsüzlüyü, xüsusәn baş qәhrәmanın– Bahadır vә Sonanın milli
xarakteri kimi tәqdimindә uğursuzluq vә s. ciddi sәnәtkarlıq
qüsurlarıdır vә bu әsәrә indiyә qәdәr verilmiş qiymәtlәrin şişirtmә
olduğunu göstәrir. Bu şişirtmә dә, bizcә, әsәrә siyasi
mülahizәlәrlә qiymәt verilmәsindәn (yәni bu әsәrin
«beynәlmilәlçiliyi, xalqlar dostluğunu» tәbliğ etdiyini alәmә car
çәkmәklә, Nәrimanova yapışdırılmış «millәtçi» damğasının onun
üzәrindәn götürmәk cәhdi) irәli gәlmişdir». (247, 125)
«Nәrimanovun romanda yaratdığı qәhrәmanlar dәrin mәslәk
adamlarıdırlar. Onlar sırf fizioloji hisslәrlә bir-birinә bağlı
olmadıqları kimi, heç bir tәbliği, didaktik tәsir ilә dә
birlәşmәmişlәr» (112, 187) fikri ilә tam razılaşmaq olar.
«Romanda («Bahadır vә Sona»–S.Ş.) hәr iki qәhrәman bütün
xalqların xoşbәxtliyini, qardaşlığını, dostluğunu arzu edәn
möhkәm әqidәli humanistlәr idi»lәrsә (91, 111) dә, hәr iki gәnc öz
millәtlәrinin azadlığını düşünür, onun tәrәqqisi üçün әlindәn
gәlәni edir. Qәhrәmanların «ah, bu uçurum dәrәlәr» deyә ah-nalә
çәkdiklәrinin dә şahidi oluruq. Qovuşa bilmәyәcәklәrinә әmin
olan bu «dinayrı gәnclәr»in get-gedә bәdbinlәşmәsi müşahidә
edilir. Әsәrdә romantik cizgi vә üslub da özünü göstәrir. İş o yerә
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çatır ki, qәhrәmanlar romantiklәrin dumanlı şәkildә dediklәri
«hәpimiz bir günәşin zәrrәsiyiz» ideyasına gәlib çıxırlar.
Yazıçının qeyd etdiyi kimi, «arzularına çatmamış mәhv olurlarsa
da, ancaq hәr ikisinin etiqadı bu olur ki, bu millәtlәri bir-birindәn
aralayan hәr bir sәbәb gәlәcәkdә ortadan götürülәr; yeni bir işıq
parlar ki, bunun sayәsindә hәr bir qurama sәbәb qaldırılar. O
zaman türk, ermәni vә gürcü kәlmәlәri dә artıq ortadan çıxar…».
(123) Onun «nә üçün mәn müsәlman, siz xristian, qeyrisi yәhudi
vә ya bütpәrәst adlansınlar ?» (124, 200-201) kimi sözlәri hәr bir
millәt üçün qәbuledilmәzdir vә din ayrılığı normal şәraitdә ciddi
maneә ola bilmәz. Uzaqgörәn milli ziyalı dini etiqadı, milli
ayrılığı aradan götürmәk yox, şәraiti düzәltmәk üçün çalışmalıdır.
Heç bir imkanı, cәsarәti olmayan bu tәcrübәsiz gәnclәr isә dini
ayrılığa hücum çәkib şikayәtlәnmәklә kifayәtlәnirlәr. Odur ki,
T.Әhmәdov «Bahadır vә Sona әsәr boyu mütәfәkkir kimi tәsvir
edilir» (39, 156) deyәndә çox sol gedir. Bahadır mütәfәkkir
olsaydı özünü öldürmәzdi, ideyaları vә istәklәri uğrunda mübarizә
aparar, onların hәyata keçirilmәsinә nail olardı.
Bahadırın ölümü, Sonanın bu xәbәrdәn dәli olması romana
bir bәdbinlik gәtirir. Amma bu bәdbinlikdә dә bir ümid görünür.
Belә ki, bu, gәncliyin elmә vә maarifә can atmasında, millәtin
oyanışında, vәtәnin dirçәlişindә özünü göstәrir. Әsәrdә Bahadır,
Sona, Novruz, Yusif vә başqaları belә gәnclәrdәndir. Romanın
mövzusu tәk mәhәbbәt xәttindәn ibarәt deyildir. Burada gәncliyin
özünüdәrki, elmә, maarifә, mәdәniyyәtә hәvәsi, milli intibah
mәsәlәsi elә mәhәbbәt fonunda verilir. F.Qasımzadә
vurğulamışdır ki, «romanın mәzmunu daha geniş, daha dәrin,
maraqlı vә sırf müasirdir». (72, 155) Әsәri «miniatür roman»
sayan Q.Xәlilov isә qeyd edirdi ki, «Yazıçı mәhәbbәt macәrası
fonunda bütün süjetә hopdurulmuş başlıca mәsәlәni–millәti
düşündürәn ciddi problemlәrin bәdii hәllini verir» (60, 101).
Әsәr indiyәdәk әdәbiyyatşünaslıqda mәhәbbәt mövzusunda
qәlәmә alınan, xalqlar dostluğu vә beynәlmilәlçilik ideyasını
tәbliğ edәn bir bәdii nümunә kimi tәhlil olunurdu. Bu, sovet
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dövrünün xalqa aşılamağa çalışdığı ideologiyadan irәli gәlirdi.
Tәdqiqatçıların «Nәrimanov panislamist, pantürkist vә millәtçi
fikirlәrin yayıldığı bir dövrdә dinlәrә vә etiqadlara qarşı bir
inqilabçı yazıçı vә vәtәndaş kimi cәsarәtlә çıxaraq, ermәni vә
Azәrbaycan xalqlarının dostluğunu vә mәhәbbәtini tәrәnnüm
etmişdir» (109, 40), «Bahadırla Sona arasındakı mәhәbbәt әdibә
maarifçilik fәlsәfәsi mövqeyindәn çıxış edib, insanların tәbii
hüquq vә azadlıqlarını mәhdudlaşdıran, o cümlәdәn müxtәlif
millәtlәrin bir-birinә yaxınlaşması yolunda maneәyә çevrilәn
dinlәrin mürtәce rolunu göstәrmәk, inamından, dәrisinin
rәngindәn asılı olmayaraq, bütün insanları vahid dindә
birlәşdirmәk ideyasını ifadә etmәk üçün lazım idi» (99, 205) kimi
ziddiyyәtli, hәqiqәti әks etdirmәyәn fikirlәr dә mövcud olmuşdur.
N.Nәrimanov belә bir fikir söylәmәk istәsәydi, qәhrәmanlarını
qovuşdurar, gәnclәri ayıran uçurumu aradan götürmәk
tәşәbbüsünü özü hәyata keçirәrdi. Әsәrdәn göründüyü kimi, onun
qәhrәmanları bir-biri ilә qovuşmur. Halbuki bütün bunların әksinә
olaraq, әsәrdә mәhәbbәt fonunda daha böyük ictimai-siyasi
mәsәlәlәr, maarifçilik ideyaları, insanın mәnәvi vә mәfkurәvi
yüksәlişi, elm, maarif vә intibah problemlәri önә çәkilir.
Fikrimizcә, N.Nәrimanov öz әsәrindә Sonanı ermәni qızı
qismindә vermәklә bir maarifçi kimi onu müsәlman, xüsusәn dә,
Azәrbaycan qızlarına nümunә göstәrmәk istәmişdir. Әdib sevibsevilmәklәri, ömürlәrini Bahadır kimi savadlı, lәyaqәtli ömür-gün
yoldaşı ilә başa vurmaları üçün qızlarımızın tәhsil, savad
almalarını, maariflәnmәlәrini mәslәhәt görür. Bizcә, Bahadırın
fәrdi faciәsi onun niyә sevmәsindә deyil, mәhz kimi
sevmәsindәdir. N.Nәrimanov bir siyasi xadim kimi tarixәn Qafqaz
türklәrinә, xüsusәn dә, azәrbaycanlılara qarşı ermәni fitnәkarlığını
yaxşı bilirdi vә әsas diqqәti düşmәn xalqla dostluğa, qardaşlığa
çağırışdan çox, onunla qardaşlığın faciәsinә yönәldir. Bu bir
hәqiqәtdir ki, ermәni qızı Sona ağıllıdır, «millәt qeyrәti» çәkәndir.
Ancaq mәhәbbәt azәrbaycanlı oğlu Bahadırın gözünü o qәdәr
pәrdәlәyir ki, Sonanın hansı millәtin qeyrәtini çәkdiyinin fәrqinә
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varmır. «Әqidә yoldaşı» axtaran, öz millәti yolunda çalışmaq
istәyәn, «mәn millәtimi sevirәm, çünki anamı sevirәm» deyәn kәs
isә bunu anlamalıdır.
Müsbәt vә baş qәhrәman kimi tәqdim olunan Bahadır «XIX
әsr әdәbiyyatımızda bir silsilә tәşkil edәn gәnc maarifpәrvәr
surәtlәrin bir nümayәndәsidir. Tәsvir edilәn hadisәlәr bilavasitә
Bahadırla әlaqәdar olaraq inkişaf edir». (172) Bahadır ağıllı,
vәtәnpәrvәr, millәtsevәr gәnc olduğu qәdәr dә tәcrübәsiz, qızğın
vә romantik görüşlüdür. Onun bütün günahları dini ayrılıqda,
«uçurum dәrәlәrdә» görmәsi bizlәri heç dә inandırmır. Әvvәla,
Kәrәm dә ah-nalәdәn çox, Aşıq Qәrib, Tahir kimi hünәrә
arxalansa idi, Әsliyә qovuşardı. İkincisi, Leyli vә Mәcnunlara da
din ayrılığı sәdd deyildi ki ?
Әsәr adından da göründüyü kimi, qoşa qәhrәmanlı bәdii nәsr
nümunәsidir. Romanda baş qәhrәman kimi Bahadırla yanaşı, Sona
adlı ermәni qızı da iştirak edir. Mehdi Hüseyn әsәrin әhәmiyyәtini
açıqlamaq üçün qeyd edirdi ki, «bәdii mәziyyәtlәr birinci növbәdә
onun baş qәhrәmanının mәnәvi keyfiyyәtlәrini dәrindәn
göstәrmәsi ilә şәrtlәnir. Әsas konfliktin mәrkәzindә duran
Bahadırın faciәsi, şәxsi faciә çәrçivәsindәn çıxıb ictimai bir mәna
kәsb edir». (85, 323)
«Bahadır vә Sona» romanı maraqlı süjet xәtti vә
kompozisiya quruluşuna malikdir. Bu süjet yeni forma biçimindә
lirik müәllif tәhkiyәsi, cazibәli dialoq vә obrazların nitqi ilә
diqqәti cәlb edir. Mәhәbbәt xәtti ilә ictimai mәsәlәlәr paralel
aparılır. Hәcmi vә süjeti ilә kamil nәsr nümunәsi olmayan bu әsәr
yeni tipli milli roman kimi dәyәrlidir. Odur ki, N.Nәrimanov
hamıdan әvvәl onu «balaca roman» adlandırmış vә bu ad altında
çox roman yazmaq istәyәnlәr daldalanmışlar. Әlbәttә, bu romanda
süjetin bir planlılığı vә sadәliliyi, obrazların fәrdi nitqinin
seçilmәmәsi, tam xarakter dәrәcәsinә qaldırılmaması, dastan
elementlәrinin romanla qovuşuğu, tәhkiyәnin yeknәsәqliyi kimi
qüsurlar da göstәrmәk olar. Bu baxımdan V.Nәbiyevin bir az da
şişirtmә kimi deyilәn aşağıdakı fikrini qәribliyә salmaq olmaz:
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«romandakı sxematiklik, bәzi tәsvirdәki naşılıq, personajların
xarakterinin açılmasında müәllif qәlәminin gücsüzlüyü, xüsusәn
baş qәhrәmanın–Bahadır vә Sonanın milli xarakter kimi
tәqdimindә uğursuzluqlar vә sairә әsәrdә sәnәtkarlıq qüsurlarıdır
vә bu, әsәrә indiyә qәdәr verilmiş qiymәtlәrin şişirtmә olduğunu
göstәrir». (247, 128) Ancaq bunlar milli әdәbiyyatımızda ilk
roman nümunәlәri üçün bağışlanılandır. V.Nәbiyev bu şişirtmәni
siyasi mülahizәlәrlә, beynәlmilәlçilik vә xalqlar dostluğunu tәbliğ
etdiyini alәmә car çәkmәklә N.Nәrimanova yapışdırılmış
«millәtçi» damğasından qurtarmaqla bağlayır. Tәdqiqatçının
«Bahadır vә Sona»da maarifçiliyin milli sәciyyәli olması fikri dә
özünü doğruldur. Hәlә o dövrdә, yәni 1904-cü ildә «Kafkaz»
qәzeti diqqәti bu cәhәtә yönәldirdi ki, әsәr Avropa vә rus
әdәbiyyatlarının qabaqcıl әnәnәlәrinin tәsirlәri ilә formalaşmışdır.
(187) Әlbәttә, şişirtmә şәklindә deyilmiş bu fikri әsәrin janrına aid
etmәk olar. Әsәrin mәzmunu sırf Azәrbaycan xalq dastanlarından
qaynaqlanmış vә xalqın hәyatı ilә bağlıdır. Onu xüsusi qeyd
etmәliyik ki, tәdqiqatçıların «әsl hәqiqәtdә dә bütün xalqların
vahid qardaşlıq ailәsindә birlәşib xoşbәxt olması ideyası romanın
leytmotivini tәşkil edir» (99, 205) fikirlәri tarixi gedişatda özünü
doğrultmadı.
Әsәr haqqında әldә etdiyimiz nәticәlәrdәn görünür ki,
Nәriman Nәrimanovun «Bahadır vә Sona» romanı XIX әsrin
sonlarında yalnız vәtәnimizdә yox, bütün Zaqafqaziyada,
müsәlman Şәrqindә yeni әdәbiyyatın nümunәsi kimi tanınırdı.
Hәcmcә kiçikliyinә baxmayaraq, әsәr orada tәsvir olunan ictimaisiyasi, müasir mәsәlәlәr baxımından dәyәrli vә aktual idi.
«Bahadır vә Sona» romanı Azәrbaycan әdәbiyyatında öz
ideya mәzmununa görә tamamilә yeni әdәbi hadisә idi. Yazıçı
burada müasiri olduğu dövrün siyasi-ictimai vә mәdәni
hәyatından bәhs edir» (39, 130) fikrini irәli sürmüş tәdqiqatçıların
nәzәrinә çatdırmaq olardı ki, adı çәkilәn әsәr Azәrbaycan
әdәbiyyatında yeni bir hadisә deyildir, çünki bu әsәrin mövzusu
vә süjeti artıq әdәbiyyatımıza mәlum idi. Buna şifahi xalq
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әdәbiyyatı nümunәlәri olan dastanlarımızı misal göstәrmәk olar.
Belә ki, «Әsli vә Kәrәm» dastanında da әsas qәhrәmanlar birbirini sevәn azәrbaycanlı oğlu vә ermәni qızıdır. Lakin Bahadır vә
Sonadan fәrqli olaraq, Әsli vә Kәrәm «son nәfәsә kimi bütün
mürtәce qüvvәlәrlә mübarizә aparır, dinin insanlar arasına saldığı
ayrı-seçkiliyi mәhv etmәyә çalışırlar. Onlar heç bir zaman
mübarizәdәn çәkinib intihar etmәyi xәyallarına belә gәtirmirlәr
(«Bahadır vә Sona»da olduğu kimi)». (154, 372) «Bahadır vә
Sona» romanında olduğu kimi «Әsli vә Kәrәm» dastanında da
hadisәlәr faciәvi sonluqla bitir. Bu da ona dәlalәt edir ki, milli ruh,
damarlarda axan qanı başqa qanlarla qarışdırmaq qeyrimümkündür.
XIX әsrin sonu–XX әsrin әvvәllәrindә realist Azәrbaycan
nәsri sahәsindә M.S.Ordubadinin roman janrında qәlәmә aldığı
«Bәdbәxt milyonçu, yaxud Rzaqulu xan firәngimәab» (1914)
әsәri tәdqiqatçıların daim diqqәt mәrkәzindә olmuşdur. Әdib bu
bәdii nәsr nümunәsinin әhәmiyyәtinә toxunmuş vә onun janrını da
müәyyәnlәşdirәrәk qeyd etmişdir ki, әsәr «İranın dövri–
istibdadını, Nәsrәddin şahın üsul-idarәsini, dövlәti-mütlәqәnin
İrana nә kimi fәna tәsir bәxş etdiyini, Müzәffәrәddin şahın tәhti–
sәltәnәtindә әhalinin tәrzi-mәişәtini, ülәmanın elmә, fünuna dair
olan iştibahını göstәrәn bir facieyi-aşiqanәdir». (292, 329)
Әsәrin janrına münasibәt bildirәn alimlәr buna öz nöqteyinәzәrlәrindәn yanaşaraq, әsәri gah «roman», gah «povest», gah da
«hekayә» adlandırmışlar. K.Talıbzadә qeyd olunan nümunәnin
janrını «povest» (234) kimi müәyyәnlәşdirmişdir. Әsәrin nәşr
olunduğu ilk zamanlarda әdәbi prosesdә әks-sәda doğurması
haqqında Seyid Hüseynin fikirlәri maraq doğurur: «Bu dәfә
Mәmmәd Sәid Ordubadi әfәndinin «Bәdbәxt milyonçu vә yaxud
Rzaqulu xan Firәngimәab» ünvanlı bir romanı әlimizә keçdi. Bu
roman da doktor Nәrimanbәyin «Bahadır vә Sona»sı vә Әli Sәbri
әfәndinin «Solğun çiçәyi» kimi böyükdür. Zira kәndi mәhsuli–
fikrimiz olan әsәrlәr, hekayә vә romanlar arasında böyüklüyü
bunlar tәşkil edirlәr. «Bәdbәxt milyonçu…» dәxi bir qәdәr böyük,
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yәni 110 sәhifәyә baliğdir. Hәrçәnd mәdәni millәtlәrdә 150-200
sәhifәlik, bәlkә daha böyük romanlar çoxdursa, lakin bizim
mәtbuatımız vә nәsr babında әdәbiyyatımız daha mübtәdi
olduğundan, zәnnimcә, böyük romanlarımız şimdilik yalnız
bunlar olurlar». (191) Әsәrin janrını «roman» kimi
müәyyәnlәşdirәn Seyid Hüseyn qeyd etmişdir ki, «Bәdbәxt
milyonçu…»nun mәzmunu, necә ki, keçәn nömrәdә ixtisarәn
bәyan edildi, bir roman mәzmunudur. Bәlkә bütün hәqiqәtilә bir
romandır. Hәlә müәllifinin ona etdiyi bәzi fәqәrәlәr nәticәsiz
qalmayaraq, oxucuda böyük tәsir buraxacağı tәbiidir». M.Rәfili
qәlәmә
aldığı
«Bolşevik
yazıçı»
adlı
mәqalәsindә
M.S.Ordubadinin «Bәdbәxt milyonçu yaxud Rzaquluxan
firәngimәab» әsәrinin janr probleminә toxunmuşdur. Әsәr
haqqında gah «kiçik roman», gah da «bizim düşündüyümüz
mәnada roman deyil, kiçik romantik bir hekayәdir» (211)
qәnaәtinә gәlmişdir.
Zamanın ziddiyyәt vә tәzadlarını әks etdirmәk iqtidarına
malik olmuş «Bәdbәxt milyonçu, yaxud Rzaqulu firәngimәab»da
da (M.S.Ordubadi) Şәrq mütlәqiyyәti, onun ailәdә, mәişәtdә
törәtdiyi faciәlәr tәsvir olunurdu». (145, 88) Xüsusilә qeyd etmәk
lazımdır ki, әsәrin tәsvirlәrindә primitivlik özünü göstәrmişdir.
Bunlarla yanaşı, әsәrin dilinin qәliz olması ilә әlaqәdar bәzi
anlaşılmazlıqlar yaranır.
Bu dövrlәrdә A.Divanbәyoğlunun qәlәmә aldığı «Can
yanğısı» әsәrinin dә janr mәsәlәsi mübahisә obyektinә
çevrilmişdir. Әsәrin müxtәlif janrlara aid edilmәsi faktları
mövcuddur. Belә ki, Kamran Әliyev qeyd olunan әsәri bәzәn
roman («bәs A.Divanbәyoğlunun «Can yanğısı» romanında bu
proses necә davam etmişdir?», (46, 19) «Can yanğısı» romanında
qәhrәmanın mövqeyi necәdir ?», (46, 26)) bәzәn isә povest
adlandıraraq («povestdәki әsas hadisәlәr dә mәhz o zaman öz
tәbii-bәdii axarına düşür ki...», (46, 26-27) «Can yanğısı»
povestindәki hadisәlәr xatirә әsasında verildiyi halda» (46, 29)) bu
bәdii nümunәnin janrında qeyri - müәyyәnliyә yol vermişdir.
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İnsanı vә real hәqiqәti bәdii hәqiqәt sәviyyәsindә әksetdirmә
sәnәtkarın qәlәmә aldığı hadisәlәri oxucuya inandırıcı tәәssüratı
әxz etmәklә, әsәrin yüksәk keyfiyyәtlәrә malik olduğunu da
vurğulayır. «A.S.Divanbәyoğlunun «Can yanğısı»nda (1910)
sevgi, ailә vә mәişәt romantik planda, şәhәrdә yaranmış
әdalәtsizliklәrә, pozğunluqlara nifrәt, kәnd hәyatına, şәhәrdәn
uzaq tәbiәt guşәlәrinә mәhәbbәt zәminindә hәll edilirdi». (145,
92)
Ağababa Yusifzadәnin yazdığı «Sınıq qanadlar» әsәri roman
janrının ilk nümunәlәrindәn biri kimi diqqәti cәlb edir. Әsәrin
yarımçıq qalması vә sonluğunun әlimizdә olmaması onun
haqqında fikir yürütmәyә maneәçilik törәdir. Tәdqiqatçı Alxan
Mәmmәdov tәrәfindәn «Ulduz» jurnalında nәşr edilmiş
«Azәrbaycan Demokratik Respublikası dövründә әdәbiyyat» adlı
mәqalәsindә Ağababa Yusifzadәnin «Sınıq qanadlar» әsәri
haqqında mәlumat verilir. Mәqalәdә bu әsәrin mәzmunu nәql
olunur. F.e.d. A.Mәmmәdov göstәrmişdir ki, «onun nә әlyazması,
nә dә dәrc olunduğu «El hәyatı» jurnalının davamı әlimizdә
olmadığı üçün әsәr haqqında tam tәsәvvür әldә etmәk mümkün
deyil». (202, 78) Lakin «El hәyatı» jurnalının әldә etdiyimiz
sonuncu nömrәsindә «Sınıq qanadlar» әsәrinin davamı
verilmәmişdir vә bu, Ağababa Yusifzadә tәrәfindәn әsәrin
yarımçıq qәlәmә alınması ilә әlaqәdardır. Natamam qalmış әsәrin
qәhrәmanı İsmayıl bәyin sonrakı fәaliyyәtini bilmәdәn onu «ziyalı
vәtәndaşlarımızın ümumilәşdirilmiş obrazı» (202, 78) kimi tәqdim
etmәk әsassızdır. Sözügedәn әsәrdә obrazlar öz mәhәbbәtlәri, xoş
duyğuları, iztirab vә keçirdiklәri hәyәcanlarla rәğbәt doğursalar
da, xarakter sәviyyәsinә yüksәlә bilmirlәr.
Әsәrin müsbәt qәhrәmanlardan biri olan Nadirin aşağı
tәbәqәyә mәnsubluğu o dövrdә qәlәmә alınmış bәdii nümunәlәrin
әksәriyyәtindә dәb halını almış bәdbin sonluğa işarәdir. Aşiqanәmacәra romanı olan «Sınıq qanadlar» әsәri sәnәtkarlıq
baxımından o qәdәr dә kamil bәdii nәsr nümunәsi deyildir.
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Hәmin tarixi dövrdә yazılmış digәr nәsr nümunәlәri dә janr
vә süjet, kompozisiya baxımından diqqәti cәlb edir. Bu cәhәtdәn
Nemәt Bәsirin «İki nakam» әsәri maraq doğurur. Bәdii
nümunәnin cildindә әsәrin janrı aşiqanә roman kimi tәqdim
olunur: «vüqu bulmuş bir әhvalatı tәsvir edәn aşiqanә romandır».
Әsәrin süjet xәttinin başlıqlara bölündüyünü müşahidә
edirik: I. Başlanğıc; II. Cәmalın yetimliyi; III. Cәmalın hәbs
edilmәsi; IV. Cәmalın insaniyyәtpәrvәrliyi; V. Cәmalın
yaralanması; VI. Ölüm qarşısında; VII. Tәbibin gәlmәsi; VIII.
Birinci tәsadüf; IX. Vaporda ikәn; X. Cәmilә ilә dost olması; XI.
Arvad mәsәlәsi; XII. Nasıl keçinirdilәr; XIII. İnsaniyyәtә doğru;
XIV. İzhari-mәhәbbәt; XV. Ayrılıq; XVI. Yoldan mәktub; XVII.
Cәmalın mәşğәlәsi; XVIII. Cәmilә yeni qәmdә; XIX. Bakıya
doğru; XX. Cәmal Bakıda; XXI. Bәlayi-nagәhan; XXII. Qara toy;
XXIII. Nәticә.
Qeyd olunan әsәrin kompozisiyası diqqәti cәlb edir.
«Başlanğıc» adlanan bölmәdә hadisәnin ekspozisiyasını (bәdii
müqәddimәsini) Nemәt Bәsirin Stavropoldan oxuculara
ünvanladığı әsәr haqqında olan şәxsi fikirlәri tәşkil edir.
Müәllif tәrәfindәn әsәrin başlanğıcı üçün qәlәmә alınan
yazıya xüsusi toxunmaq istәdiyimizdәn әdibin fikirlәrini orijinal
şәkildә nәzәrinizә çatdırmağı mәqsәdәuyğun saydıq: «Hәmin
kitabçanın tәmirinә iqdamdan әvvәl mәqsәdimiz camaatımıza
xidmәtdar ola bilsin ki, bizim bu tәşәbbüsümüz zәnn etdiyimiz
faidә vә nәticәni verә bilmәsin. Biz yenә naümid olmayıb,
duyduğumuz nöqsanlarımızı qәlәmә almaya cәsarәt etdik belә ki,
әhalimiz arasında baş göstәrәn dәhşәtli hadisәlәrdәn iki zavallının
müsibәtlәrini bizim hali-әsfnakımıza qarışdırıb roman tәrzindә
tәsvir etmәyә başladıq. Bizim burada etiraf edәcәyim bir nöqtә
varsa, o da bu tәşәbbüsümә istәdiyim kimi müvәffәq
olmayacaqdır.
Zira nә qәdәr çalışmış olsam da hәmin böyük
dәrdlәrimizdәn bir kiçik kitabça meydana çıxmış olacaqdır.
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Halbuki, başqa mәdәni taifәlәr bizim kimi deyildirlәr. Onlar
müәssәf balaca bir hadisәni böyük bir faciә halına salıb cildlәr ilә
kitablar nәşr ediyorlar. Bunu biz edәmәdiyimiz göstәriyor ki, biz
dәrdlәrimizi indi-indi duyub, dilimiz tutula-tutula ixtisara
söylәmәyә durmuşuq. Bu üsul bir çox mühәrrirlәrimizin
yazılarında görünәn әhvaldansa da bu әsәri acizanәm bundan
başqa da bir neçә sıxıntılara uğrayacaqdır. Hәmin sıxıntıların әn
mühümü mәnim danışdığım dil cәhәtindәn olacaqdır. Belә ki,
yazımda dilimin dә tәsiri olub. Әsәrimi tәmiz türkcә
yazmayacağam, ümidim bunadır ki, türk qardaşlarımız bu әsәri–
nacizanәmi «qardaş töhfәsi» kimi qәbul edib bizi mәmnun
qoyarlar vә möhtәrәm münәqqidlәrimiz dә nәzәri– iltifatlarını
kitabçamızdan dur tutmayıb lazımınca tәnqid edәrlәr, bu yolla
hәm bizi hidayәt edib, hәm dә bizim kibi hәvәskarlara bir cığır
açarlar!». (289)
Daha sonra әsәrin zavyazka mәrhәlәsindә keçmişi ilә şad ola
bilmәyәn, gәlәcәyinә ümid bağlamayan bir gәncin taleyi açıqlanır.
Burada Hacı Әsgәr tәrәfindәn var-dövlәti talan edilәn Cәmalın
yalandan siyasi hadisәlәrdә iştirakı sәbәbindәn hәbs edilmәsi,
onun hәbsxana hәyatı, kәndi tәrk edәrәk şәhәrә köçmәsi, hәkimin
mәslәhәti ilә sәyahәtә çıxması, Cәmilә vә Әli әfәndi ilә
dostlaşması, Cәmilә ilә eşq yaşaması öz әksini tapmışdır.
Әsәrin kulminasiya nöqtәsi Cәmilә vә Әlinin anasının
xәstәlәnmәsi barәdә Bakıdan aldıqları teleqramla әlaqәdar tәcili
oraya getmәlәri, Cәmalın Bakıya gәlişi vә sevgilisi Cәmilә ilә ailә
qurmaq niyyәti ilә başlanır. Әvvәllәr Cәmilә ilә evlәnmәk istәyәn
cani Hәsәnin toy xәbәrini eşidәrәk hiddәtlәnmәsi vә yoldaşlarının
kömәyi ilә Cәmalı öldürtmәsi dә bu mәrhәlәyә daxildir.
Zәmanәsindә baş verәn haqsızlıqlara etirazını bildirәn bu әsәrin
finalı (sonu) Cәmalın ölümü vә toyun baş tutmaması ilә bitir.
Nemәt Bәsirin «İki nakam» әsәrindә baş qәhrәman Cәmalın
sәyahәt zamanı «Ah!.. Nә olaydı biz rusiyalılar da öz hüquq vә
ixtiyarımızı qanıb, elm vә tәrәqqiyә doğru qәdәm basaydıq vә bu
günkü sәfalәt vә әsarәtdәn qurtara idik» kimi fikir vә düşüncәlәri
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onun obrazını gözümüz önündә canlandırır. Cәmalla sevgilisi
Cәmilә arasındakı söhbәtlәrdә millәt anlayışı, onun dәrdi vә qadın
problemi öz әksini tapırdı: «bәdbәxt qadınları qaranlıq evlәrin
küncündә dustaq edib, bütün bu hәyata ruh verәn günәşin
işığından vә ümummәxluqa lazım olan hәvayı nәsimidәn mәhrum
qoymuşuz, sanki zavallılar bu alәmin xәlqi degildirlәr».
Cәmilәnin qardaşı Әli әfәndinin ictimai mühitә etiraz edәrәk
«Görәsәn nә vaxtadәk bu vәhşәt, bu nadanlıq aramızda meydan
sürәcәk? O gün olacaqmı ki, vәtәnimizdә qanun әdalәt bәrqәrar
olub, hәr dәli alçaqlar öz cәzalarını alsınlar?» söylәmәsi müәllifin
daxili istәklәrini bu obrazda ümumilәşdirir.
Müәllifin әsәrdә qәhrәmanlarının dili ilә dediklәri artıq onun
daxili alәmini açıqlayır: «…bir millәt bütün insanların bir üzvi
mәnzilәsindәdir: lazımdır hәrә öz millәtini tәmәddün gücülә
qüvvәtlәndirib, bütün sağlam bir «bәşәriyyәt» vücudi meydana
gәtirsin. Yәni hәr kәs әsas öz millәtin tәrәqqi vә tәalisinә çalışmalı
vә bir dә bir bәşәriyyәt, mübәlliği olub millәtinin bütün insanlarla
ittihad vә ittifaqә çağırmalıdır. Nәinki avropalıların «milliyyәt»
adı ilә tökdüklәri dәryalarca qanları görә-görә onların tutduqları
yolu gedәk. Әcaba görmürükmü bu kimi zәrәrli bir mәslәkdәn
ortaya nәlәr çıxır? Hәrb! Hәrb! Hәrb!».
Dünyada әn qiymәtli mәxluq olan analarının vәfat etmәsi,
bu ağır gündә qardaşı Әlinin ona hәmdәm olaraq «Cәmalın gәlib
onunla bir yerdә gözәl-gözәl günlәr keçirәcәklәrini» söylәmәsi
qardaş mәhәbbәtindәn irәli gәlәn amillәrin tәsvirini dә әsәrdә
görmәk mümkündür.
Bu dövrdә Xalid Xürrәm Sәbribәyzadәnin qәlәmә aldığı
«Sarı yarpaqlar» әsәri diqqәti cәlb edir. Әdibin 1913-cü ildә
«Şәlalә» jurnalında «Naşadın dәftәri-xatiratından» başlığı altında
hissә-hissә nәşr etdirdiyi «Sarı yarpaqlar» әsәri kitab şәklindә
İsabәy Aşurbәyli nәşriyyatında çap edilmişdir. Müәllifin «qariәt
vә qareinә (oxuculara)» başlığı ilә kitabın әvvәlindә yazdığı ön
söz maraq doğurur. Belә ki, burada әdibin әsәr haqqında hisslәrini
duyuruq: «üzәrindә yaşadığımız torpağın şimdi sinәyi-siyahında
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yatan binәsib şadi bir rәfiqimin xatiratının ehya, namını ebqa
etmәk (әbәdilәşdirmәk) istәdim. Şu dәftәr vücuda gәldi.
Ünvan üçün düşünәrkәn naşadın vәrәmli hәyatı ilә sarılıqlar
arasında bir nisbәti-mәxsusә gördüm. Hәr şeydәn әvvәl «Sarı
yarpaqlar» dedim.
İlk fikrim sonradan dәyişmәdi. Öylә yazdım, öylә tәb etdim
vә hüzurunuza öylә çıxardım.
Әgәr bu әsәrimlә izdivaclarımızda cari vә bәzәn әlim bir
ölümü don fәna adәtlәr, görәnәklәr haqqında sizdә bir hissitәәssür oyandıra bildimsә, bәxtiyaram». (297)
Beş yarpaqdan (fәsil) ibarәt olan «Sarı yarpaqlar» әsәrinin
süjet xәttini yarpaqların (fәsil) bir-birini tamamlayan hadisәlәri
tәşkil edir. «Burada onları (gәnclәri–S.Ş.) әhatә edәn ictimai
mühitin tәnqidinә dә diqqәt yetirilir. Әsәrdә XX әsrin әvvәllәri
üçün sәciyyәvi olan ictimai düşüncә vә hәyat tәrzi bәdii tәhlil
obyekti seçilir. Bir nәfәrin sentimental hәyat macәrası fonunda
geniş xalq kütlәsinin sxolastik düşüncә vә davranış normaları
tәnqid olunur». (153, 270)
Әsәrin süjet xәtti vә kompozisiyası güclü olmasa da, ilk nәsr
nümunәlәrindәn biri kimi maraq kәsb edir. Әsәrin süjet xәttinin
başlanğıcı birinci yarpaqda (fәsil) tәsvir olunan hadisәlәrlә
bağlıdır. Burada bir gәncin dostu Növrәs vasitәsilә görmәdiyi bir
qızla evlәnmәsi, bu izdivacın ilk gecәsindә keçirdiyi hisshәyәcanlar vә hәyatında әn böyük sәhvini anlayan gәncin
çarәsizlik içindә çırpıntıları әks olunur.
İkinci yarpaqda (fәsil) biz süjet xәttinin birinci yarpağın
davamı kimi inkişafını müşahidә edirik. Burada hәmin gәncin
tәkrarәn ikinci dәfә evlәnmәsi tәsvir olunması, ikinci izdivacının
da pozulmasını tәlәb etmәsi vә gәncin «birinci zövcәm
mәhrumeyi-qiraәt vә tәrbiyә idi. İkincisi doğru yoldan sapacaq
dәrәcәdә, yәni lüzumundan fәzlә oxumuş. Nә o qәdәr ifrat, nә
qәdәr bu qәdәr tәfrit» demәsi ilә etdiklәrinә bәraәt qazandırmaq
istәyinin öz dili ilә açıqlanması әksini tapır.
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Әsәrin üçüncü yarpağında (fәsil) süjet xәtti gәncin Anadolu,
İraq, Әrәbistan, Beyrut, Port Sәid, Asiya, Afrika vә digәr yerlәrә
sәyahәt etmәsi (әsәrdә sәyahәt geniş açıqlanmır, yalnız yerlәrin
adları çәkilir) ilә diqqәti çәkir.
Dördüncü yarpaqda (fәsil) ana vә oğul arasında olan
dialoqun ibrәtamizliyi ön planda verilir. Ananın övlad dәrdi
çәkmәsi, oğlunun gәlәcәk hәyatı üçün narahatçılıq keçirmәsi bu
dialoqun mәğzini tәşkil edir. Burada süjet xәtti oğulun özünә qız
tapmaq istәyinә qarşı çıxan anaya, «erkәk qızı, qız erkәyi
görmәzsә, ikisi bir-birini anlamazsa, bilmәzsә, nasıl birlәşә
bilәrlәr?» deyәrәk onu yumşaltması, anasının tәklif etdiyi qızla
maraqlanması vә sәadәtini onunla ailә qurmaqda tapması vә
özünü xoşbәxt hiss etmәsi ilә davam etdirilmişdir.
Beşinci yarpağın (fәsil) süjet xәttindә hicranın üzüntülәri,
ölümün gәtirdiyi ayrılıq öz әksini tapmışdır. Әsәrin qәhrәmanı
«Ölümün qorxunc qaranlıqlarına atılmaq, qәmküsar qәlbim
Vәsilәmә qovuşmaq vә hәyata son bir nәzәrlә yüksәkdәn baxmaq
şimdi әn hәqiqi bir xahişimdir» deyәrәk hәyatda ömür-gün
yoldaşsız yaşamağın mәnasız olduğunu söylәyir.
Әsәr mükәmmәl bәdii nәsr sәviyyәsinә qalxa bilmәsә dә, öz
dövrü üçün nәsr sahәsindә atılmış bir addım kimi maraq doğurur.
Kamil süjet xәttinә vә obrazlara malik olmasa da, qәhrәmanın
keçirdiyi hiss vә hәyәcanlar diqqәti cәlb edir. Tәsvir olunan әsas
surәtin daxili alәmi, onun mәnәviyyatı oxucu qarşısında tam
açılmamışdır. İki dәfә evlәnәn, lakin aradığını tapa bilmәyәn bu
gәncin nә axtardığı maraq doğurur. Üçüncü dәfә evlәnәcәyi qızla
yaxından tanış olmadığını, yalnız gözәl pianino çalmaq
qabiliyyәtinә vurulduğunu görürük.
Әsәrin әhәmiyyәtini açıqlamaq istәyәn tәdqiqatçılarımız
bunu öz elmi müşahidәlәrinә әsaslanaraq edirdilәr: «dövrün real
hәyat cizgilәri, hadisәlәri ilә zәngin olan bu әsәr XX әsr
Azәrbaycan bәdii nәsrindә kiçik hәcmli lirik-sentimental vә
romantik hekayәlәrin meydana gәlmәsinә dә tәsir göstәrә
bilmişdir». (153, 271)
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XX әsrin sonunda Azәrbaycanın istiqlaliyyәt qazanması vә
milli dövlәtçiliyin bәrpası әdәbi irsimizә yenidәn baxılması
zәrurәtini yaratdığından indiyәdәk az tәdqiq olunmuş Әlabbas
Müznib yaradıcılığına diqqәt artmışdır. Mәlumdur ki, sovet
ideologiyası çәrçivәsindә Әlabbas Müznibin yaradıcılığına
düzgün qiymәt verilmәdiyindәn o, ictimaiyyәtә «burjua
millәtçisi», «pantürkist» vә «panislamist» kimi tanıdılmışdır. Bu
cәhәtdәn Ә.Müznibin yaradıcılığına müraciәt edilmәsi
Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığı üçün aktual mәsәlәlәrdәn biridir.
Әlabbas Müznibin imzasına XX әsrin әvvәllәrindә nәşr
olunmuş qәzet vә jurnallarda tez-tez rast gәlirik. «Dirilik»,
«İqbal», «Hilal», «Azәrbaycan», «Övraqi-nәfisә», «Tazә hәyat»,
«İttifaq», «Tәrәqqi», «Hәqiqәt», «Günәş», «Yeni hәqiqәt»,
«Mәlumat», «Yeni İrşad», «Nicat», «Bәsirәt», «Zәnbur»,
«Babayi-Әmir» vә dövrünün digәr mötәbәr qәzet vә jurnallarında
müntәzәm çıxış edәn Әlabbas Müznibin yaradıcılığı mövzu, janr
etibarilә dә zәngin olmuşdur. O, Kәrbәlayi Vәli Mikayılovla birgә
mәşhur әrәb nağılları silsilәsi «Әlifleyla»nı («Min bir gecә»–
S.Ş.) Azәrbaycan dilinә tәrcümә etmişdir. «Molla Nәsrәddin
mәzhәkәsi», «Şeyx Bәhlul», «Muxtarnamә», «Әfqan tarixi» vә
digәr әsәrlәr dә Әlabbas Müznibin sayәsindә ana dilimizә
çevrilmişdir.
Qeyd olunan şәxs nәsr sahәsindә dә qәlәmini sınamışdır.
Әdib beş fәsildәn ibarәt «Yusif vә Züleyxa» romanını yaratmış vә
bu әsәrdә Yusifin başına gәlәn müsibәtlәri nәsrlә ifadә etmişdir.
«Qurani-Kәrim»in on ikinci «Yusif» surәsi әsasında «Yusif vә
Züleyxa» rәvayәti roman adı ilә qәlәmә alınaraq nәşr olunmuşdur.
İslam Ağayevin qәnaәtincә, «Ә.Müznibin «Yusif vә Züleyxa»
romanı «Qurani-Kәrim»in «Yusif» surәsi ilә nә qәdәr sıx bağlı
olsa da, burada hәm dә bir yazıçı qәlәminin mәhsulu özünü
göstәrir». (163, 46) Әsәrdә ata-oğul mәhәbbәti qabarıq şәkildә
göstәrilir. Bu mәhәbbәt saf insanın daxili alәmini әks etdirәn әsas
motivә çevrilir. Ә.Müznib «bu әsәrindә müqәddәs kitabın
insanlara tәlqin etdiyi düzlük, etiqad, vәfa, mәnәvi paklıq kimi
-111-

böyük ideyaları geniş xalq kütlәlәrinә çatdırmağa çalışır». Әdәbi
mühitdә romanın kamil bir әsәr kimi әks-sәda doğurmaması,
yәqin ki, onun mövzusu vә süjetinin orijinal olmaması ilә izah
edilә bilәr. Hәm dә İslam Ağayevin göstәrdiyi kimi, «XX әsrin
әvvәllәri Azәrbaycan epik nәsrinin qiymәtli nümunәlәrindәn olan
bu әsәr tәәssüf ki, sovet totalitar rejimi dövründә hәmişә zәrәrli
cızma-qara kimi tәdqiqatdan kәnar qalmışdır». (163, 45)
Qeyd olunmalıdır ki, «Yusif vә Züleyxa» bizdә aşiqanә
sәpgidә qәlәmә alınmış ilk roman nümunәlәrindәn biridir. Süjet
vә kompozisiyasına görә, bu әsәr daha çox hekayәni xatırladır.
Lakin әsәrdә obrazların çoxluğu, süjetin şaxәliliyi «Yusif vә
Züleyxa»nı xalis hekayә kimi qәbul etmәyә imkan vermir. Hәr
halda «Yusif vә Züleyxa» әdәbiyyatımızda әhatәli epik formanın
tәşәkkülü prosesindә öz yerini tutan nәsr әsәridir. Buna görә dә
Azәrbaycan romanının yaranması vә inkişafı prosesinin tam
açıqlanması üçün әsәrin janr komponentlәri baxımından tәdqiq
edilmәsi zәruridir.
Mirzә Әbdürrәhim Talıbov Әbutalıb oğlu Nәccarzadә
Tәbrizi yaradıcılığının Azәrbaycan bәdii nәsrinә tәsiri
inkaredilmәzdir. Әdibin qәlәmә aldığı әsәrlәr janr baxımından
müxtәlif olsalar da, әsasәn Azәrbaycan bәdii nәsrindә roman
janrının formalaşması prosesinә tәkanverici tәsir göstәrmәsi ilә
әhәmiyyәtlidir. Әsәrlәri ilә ictimai-siyasi mühitin reallıqlarını,
ümumiyyәtlә, zәmanәnin aktual problemlәrini әks etdirmәk
gücünә malik olan «Kitab yüklü eşşәk» satirik romanı, üç cilddәn
ibarәt «Әhmәdin kitabı» («Sәfineyi–talibi») elmi-pedoqoji
romanı, «Mәsailül–hәyat» («Hәyat mәsәlәlәri»), «Mәsalükül–
möhsinin» («Xeyirxahların mәslәki»), «Talibin siyasәti»,
«Azadlıq haqqında izahat», «Xeyirxahların yolu» elmi-publisistik
әsәrlәri öz әhәmiyyәti ilә tәdqiqatçıların diqqәt mәrkәzindә
olmuşdur. Alimlәr müәllifi «ictimai-siyasi dünyagörüşü etibarilә
maarifçi» (178, 146-148) qismindә qeyd etmәklә, onun
«әsәrlәrindә әsas ideyanın elmin vә maarifin tәbliği» (178, 146148) ilә bağlı olduğunu da vurğulamışlar.
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Ә.M.Talıbovun yeni nәsr janrlarının, xüsusәn dә roman
janrının formalaşmasında xidmәtlәri hәlә öz dövründә layiqincә
qiymәtlәndirilmişdir. Әdibin bu sahәdәki әmәyini dәyәrlәndirәn
İrәc Әfşar «Talıbov vә Hacı Zeynalabdin Mәrağeyi öz kitabları ilә
Avropa romannәvislik qaydasını birinci dәfә olaraq İranda
yaydılar» demәkdә tamamilә haqlı idi. Azәrbaycan vә dünya
tәdqiqatçılarının onun yaradıcılığını yüksәk qiymәtlәndirmәlәri dә
bununla әlaqәdardır. İran alimi Mehdi Müctәhidi isә әdibi «yeni
nәsrin mühәndisi Hacı Mirzә Әbdürrәhim Talıbov son yüz il
әrzindәki İran mütәfәkkirlәri arasında mütlәq birinci adam olaraq
Azәrbaycanın vә azәrbaycanlıların iftixarıdır» deyәrәk
dәyәrlәndirmişdir. Ümumiyyәtlә, «azadlıq vә onu әldә etmәk
(azadlığın mәzmunu mücәrrәd vә ümumi olsa da) Talıbov
әsәrlәrinin әsas mövzularındandır». (145, 86)
Ә.M.Talıbovun digәr bәdii әsәrlәri dә nәsr janrının
tәşәkkülünә tәsir göstәrmişdir. Bu әsәrlәr fars dilindә olduğundan
onlara bir tәdqiqatçı kimi qiymәt vermәk çәtindir. Bu әsәrlәr
haqqında söylәnilmiş fikirlәrә istinadәn deyә bilәrik ki, istәr
«Sәfineyi–Talibi»,
istәrsә
dә
«Mәsalükül–möhsinin»
(«Xeyirxahların mәslәki») әsәrlәri nәsrin formalaşmasına tәkan
verәn
qüvvәlәrdәn
olmuşlar.
«Mәsalükül–möhsinin»
(«Xeyirxahların mәslәki», 1905-1906), «Әl himar yәhmilü әsfar»
(1888, «Kitab yüklü eşşәk») romanlarından sonra qәlәmә alınmış
«Hәyat mәsәlәlәri» maarifçilik mövqeyindәn yazılmış elmipedaqoji roman idi» (145, 86) kimi dәyәrlәndirәn tәdqiqatçı әsәrin
tәrbiyәvi әhәmiyyәtini vurğulamışdır.
«Sәfineyi-Talibi» әsәri isә dövrü üçün әn yaxşı uşaq
әdәbiyyatı olmaq etibarilә müәllifin yeganә әsәridir», (111, 48)
«әsәrdә zahirәn vahid bir süjet xәtti yoxdur. Buna görә dә bir çox
әdәbiyyatşünaslar «Sәfineyi-Talibi»nin hansı janra mәnsub
olduğunu söylәmәkdә çәtinlik çәkәrәk, bәzisi onu roman, bәzisi
elmi traktat adlandırırlar». (111, 75) Ә.Mәmmәdov burada
«әnәnәvi janrın evolyusiyası bu tipoloji romanda daha qabarıq
nәzәrә çarpır» (94, 22) demәkdә haqlıdır. Adı çәkilәn tәdqiqatçı
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daha sonra әsәrdә «Avropa roman janrının xüsusiyyәtlәri ilә Şәrq
әnәnәsi tәmaslı şәkildә özünü göstәrir. Şәrq әnәnәsi onun
fantastik, romantik cizgilәrindә, әxlaqi-didaktik epizod vә
hekayәtlәrindә, Avropa üsulu isә bütövlükdә onun janr
quruluşundadır» fikri ilә әsәrin mahiyyәtini gözümüz önündә
canlandırır. (94, 22-23) «Onun «Siyasәti-Talibi» kitabı dünyada
әn qüvvәtli diplomatiya әsәrlәrindәn biri sayılır». (171) Әsәrin
müasir elmlәrә maraq oyatması baxımından әhәmiyyәtini qeyd
etmiş tәdqiqatçılar bunu xüsusi vurğulamışlar: «Әhmәdin kitabı»
vә başqa әsәrlәrindә Ә.Talıbov müasir elmlәrin inkişafından,
başqa xalqların tәrәqqi vә tәkamülündәn geniş danışır, «Mәnim
bәdbәxt vәtәnim müasir mәdәniyyәtdәn xәbәrsizdir»– deyә ürәyi
yanıqlı bir maarifçi kimi dad-fәqan edirdi». (103, 121) Bununla
yanaşı, әsәrdә «müәllifin mütlәqiyyәt üsuli-idarәsinin,
despotizmin tәnqidi haqqında fikirlәri vә cümhuriyyәtçilik
ideyaları xüsusi yer tuturdu». (91)
Maarifçi Talıbov qәlәmә aldığı әsәrlәrindә müasir elmlәrin
inkişafında, millәtin tәrәqqisindә elmin vә maarifin tәbliği
ideyalarını
әsas
götürmüşdür.
«Mәsalükül–mәhsinin»
(«Xeyirxahların yolu», 1905-1906), «Әl himar yәhmilü әsfar»
(1888, «Kitab yüklü eşşәk»), «Hәyat mәsәlәlәri», «Әhmәdin
kitabı» vә digәr әsәrlәrdә bunun şahidi oluruq. Bu ideyalarla
yanaşı, Talıbovun bәdii nümunәlәrindә mütlәqiyyәt üsulidarәsinin, xüsusәn dә despotizmin tәnqidi özünü qabarıq şәkildә
göstәrir.
Ә.M.Talıbov
«Mәsalükül-möhsinin»
(«Xeyirxahların
mәslәki») romanında utopik planda Baysonqur adlı ideal bir kәndi
tәsvir edir». (111, 4) Әsәrdә utopik cәmiyyәtin tәsviri müәllifin
әdalәt vә әdalәtli cәmiyyәt arzularının tәcәssümüdür. Әdәbiyyatın
müxtәlif dövrlәrindә utopiyanın tәsvirinә rast gәlmәk
mümkündür. Nizami Gәncәvinin «İsgәndәrnamә» әsәrinin ikinci
hissәsi olan «İqbalnamә»dә ideal dövlәtin tәsviri әksini tapmışdır,
«Nizaminin ideal cәmiyyәtindә adamlar bәrabәrlik prinsipi
әsasında xoşbәxt yaşayır vә çalışırlar». (122, 102) Bu, «renessans
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mütәfәkkirinin ideal ictimai hәyat haqqında böyük qayğı vә
düşüncәlәrinin romantik mәhsulu olan bir utopiya idi». (14, 77)
«Ümumiyyәtlә, «İsgәndәrnamә» romanı janrın klassik «yekun»
әsәri olmaqla bәrabәr, mәhәbbәt mövzusunu arxa plana, dinimәnәvi tәrәflәri ön plana çәkәn fәlsәfi-alleqoriya vә ya sosial
utopiyadır». (244, 65) Yaşar Qarayev qeyd etmişdir ki,
«İsgәndәrnamә» poemasındakı «sosial utopiya»nı әsl bir «ictimai
gözәllik» ideyası sәviyyәsinә yüksәlәn intibah idealının ifadәsi
hesab etmәk olar». (74, 24-25) XVI әsrin ingilis alimi, müasir
utopizmin banisi sayılan Tomas Morun 1516-cı ildә qәlәmә aldığı
«Әn yaxşı dövlәt quruluşu vә yeni Utopiya adası haqqında
әylәncәli olduğu qәdәr dә faydalı olan qızıl kitab» vә ya qısaca
«Utopiya» әsәrindә sosial bәrabәrsizliyin tәnqidi, maddi
nemәtlәrin әdalәtli vә bәrabәr bölgüsünü ümumi rifahın tәntәnәsi
kimi ideal cәmiyyәtin hәyat yaşantısı tәsvir edilir. (342, 92)
Әhmәd Ağaoğlunun qәlәmә aldığı «Sәrbәst insanlar ölkәsindә»
әsәrindә utopiya, insanların azad vә xoşbәxt yaşaması, әdalәtli
cәmiyyәtin «sol tәrәfә gedәn yol hürriyyәt yoludur, sağ tәrәfә
gedәn yol kölәlik yoludur» demәsi, hürriyyәt yolunun seçilib
«sәrbәst insanlar ölkәsi»nin tәsviri mühüm yer tutur. «Sәrbәst
insanlar ölkәsindә» әsәrindә müәllif bir sәyyah kimi tәsvir etdiyi
hadisәlәrin fonunda cәmiyyәtin mәnәvi tәkamülünә mühüm dәyәr
verir». (139, 38) İstәr milli әdәbiyyatımızda, istәrsә dә dünya
әdәbiyyatında utopik әsәrlәrdә (mәsәlәn, IX әsrdә Fәrabinin
«Xoşbәxt şәhәrin sakinlәri», XVI әsrdә Kampanellonun «Günәş
şәhәrinin sakinlәri» vә digәr utopik әsәrlәrdә) utopik dövlәtin
tәsviri, sözsüz ki, әdiblәrin vәtәnә olan mәhәbbәtindәn irәli
gәlirdi. Mәsihinin «Vәrqa vә Gülşa» әsәrindә «utopik ölkә
mövcud olan Şam şәhәrinin yenidәn qurulması, hәm dә
mәhәbbәtin qüdrәti ilә bәrqәrar olunması әsasında yaranır». (135,
161) Yaşadıqları mühitdә baş verәn ictimai-siyasi haqsızlıqlar,
bәrabәrsizliklәr humanist ruhlu әdiblәrimizi narahat edәn
problemlәr olduğundan әsәrlәrindә utopiyaya geniş yer ayırmaları
mәqsәdәuyğundur. Bu cәhәtdәn Ә.M.Talıbovun «Mәsalükül–
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möhsinin» әdibin başqa әsәrlәrinә nisbәtәn daha bәdii,
yarımfantastik bir romandır» (111, 48) vә «yazıçı belә bir kitabı
yazmaqla әdәbiyyatımızda fantastik janrın tәmәlini qoymuşdur».
(111, 99) Ә.Mәmmәdov әsәrin «öz janrı ilә sırf realist
sәyahәtnamә» (94, 23) olmadığından «burada roman janrının
tәlәblәri tam özünü doğrultmur» (94, 23) qәnaәtinә gәlmişdir.
Onu da qeyd etmәk lazımdır ki, әsәrdә sәyahәtnamә janrı roman
kimi sәrbәst bir janr qismindә çıxış edә bilmir, sadәcә olaraq,
әsәrdә roman janrının daxilindә sәyahәtnamә ünsürlәrinin güclü
olduğunu görmәk mümkündür.
Ağa Mizә İsmayıl Asәf tәrәfindәn fars dilindә qәlәmә
alınmış «Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәri Hacı
Molla Ruhulla Molla Mәhәmmәdzadә tәrәfindәn ana dilimizә
tәrcümә edilәrәk 1911-ci ildә kitabça şәklindә Orucov
qardaşlarının mәtbәәsindә nәşr olunmuşdur. Bu әsәr roman
janrının inkişaf tarixini izlәmәk baxımından әhәmiyyәt kәsb edir.
Әsәrin Azәrbaycan dilindә qәlәmә alınmadığını nәzәrә alsaq,
onda bu bәdii nümunәnin istәr öz dövrü, istәrsә dә özündәn
sonrakı dövrdә ana dilimizdә qәlәmә alınmış әdәbi әsәrlәrә
tәsirinin olub-olmaması, onun bәdii nәsrimizdәki mövqeyi
mәsәlәsinә toxunulması vacib amillәrdәn biridir. Әsәr fars dilindә
yazıldığına görә onu fars әdәbiyyatının nümunәsi hesab
etmәmәliyik, ona görә ki, «biz fars әdәbiyyatı deyil, farsca
yazılmış әdәbiyyat deyirik. Çünki bu gün fars dilindә gördüyümüz
әdәbiyyat tәkcә farsların deyildir». (170)
Hәcmcә kiçik olan, cәmi 117 sәhifәlik bu әsәrdә hadisәlәr
31 fәslә bölünür. Hәr fәsildә kiçik bir hadisә, әhvalat verilir.
Hadisәlәr dә fәsillәr әsasında ardıcıl inkişaf edir, bir-birini
tamamlayır. Әsәr aşağıda qeyd olunan başlıqlar altında
verilmişdir:
I. Tazә qәbir; II. Qaranlıqda nalә; III. Nadirә vә Cәmilә; IV.
Mәzar üstә söhbәt. V. Ağa Musa; VI. Qәmәr xanım; VII. Qәmәr
xanımın üşvәlәrindәn; VIII. Qәmәr xanımın yetimlәr ilә
müamilәsi; IX. Nadirә vә Cәmilәnin bir-birilә müşavirәsi; X.
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Nadirә vә Cәmilәnin evdәn avara düşmәsi; XI. Yetimlәr xәlvәti
otaqda; XII. Qәmәr xanımın xәfiyyәsi; XIII. Qapıda iki cavan;
XIV. Qәmli mәnzәrә; XV. Bәxtsiz yetimlәrin dübarә qovulması;
XVI. Pәrgüş kәndi; XVII. Tahir bәy; XVIII. Salimәnin evindә
yetimlәrin halı; XIX. Sәmәd xanın tәrcümeyi-halı; XX. Sәmәd
xanın evindә Nadirә vә Cәmilә; XXI. Aclıq; XXII. Ağa Musa
gәldi; XXIII. Qәribanә söhbәt; XXIV. Saindәrәdә cinayәt; XXV.
Tahirbәyin ricәti; XXVI. Sәmәd xanın evinin macәrası; XXVII.
Olacaq oldu; XXVIII. Rza xanın müalicәsi; XXIX. Rza xanın
saraba әzimәti; XXX. Әdalәt mәhkәmәsi; XXXI. Qanlını hәr
yerdә qan tutar.
Azәrbaycanın müstәqilliyi işığında cәnublu vә şimallı
әdәbiyyatımızın
milli
ideologiyamıza
uyğun
şәkildә
öyrәnilmәsinә tәlәbat özünü büruzә verir. Mәhz mövzusu Cәnubi
Azәrbaycanın hәyat vә mәişәtindәn götürülmüş «Dastani–
Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindә әnәnәvi ata vә övlad
münasibәtlәri, ailә faciәsi, günahsız körpәlәrin faciәli hәyatı,
xüsusilә, hәyatın real mәnzәrәlәri, zülmә, mәnәvi cәhalәtә üsyan
öz әksini tapmışdır. Ata vә qızları arasında baş verәn konflikt
әsәrdә süjetin inkişafının әsasını tәşkil edir. «Sәrgüzәşti–
Yetiman» («Yetimlәrin sәrgüzәşti») romanının müәllifi Mizә
İsmayıl xan Asәfin dә Cәnubi Azәrbaycandan olması göstәrir ki,
ilk romanların orada yaranması üçün daha münasib şәrait var idi».
(145, 86)
«Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәri roman
janrının inkişaf tarixinә tәsir göstәrsә dә, kamil roman sәviyyәsinә
yüksәlә bilmәmişdir. Seyid Hüseyn qeyd edirdi ki, «Nәsr babindә
qeyrilәrә nisbәtәn geridә qaldığımızdan romançılıq sәnәtinin
bizdә yoxluğu bir hәqiqәtdir. Halbuki romanın tәhzibi-әxlaq üçün
әhәmiyyәti çoxdur. Bu gün bir fikir söylәmәk üçün romandan
gözәl alәt olmaz». Hәqiqәtәn dә «әsrimizin әvvәllәrindә
Azәrbaycan yazıçıları da roman janrı ilә çox maraqlanır, öz
bacarıqları sәviyyәsindә belә nümunәlәr yaratmağa çalışırdılar».
(94, 144) Artıq «XIX әsrin axırlarından etibarәn realist
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Azәrbaycan romanının bir çox nümunәlәri yaranır, …roman adı
ilә bir çox kiçik hәcmli әsәrlәr dә yazılıb çap edilir» (60, 43) geniş
oxucu kütlәsinә çatdırılırdı. Hәmçinin xüsusi qeyd etmәliyik ki,
«Sәrgüzәşti– Yetiman» Qәrb sentimental romanlarına daha çox
yaxınlaşa bilmiş, üstәlik müәllif әsәrdә Azәrbaycan epik
әdәbiyyatının formal әlamәtlәrindәn istifadә etmәklә yeni janrı
milli poetik әnәnәlәrә dә qovuşdurmaq istәmişdir. Lakin digәr
«balaca romanlar» kimi bu әsәri dә yeni janrın klassik nümunәsi
hesab etmәk mümkün deyildir». (247, 131)
Qeyd olunan әsәrә müqәddimә yazan Hacı Molla Ruhulla
Molla Mәhәmmәdzadә göstәrmişdir ki, «Әsri-hazırın әdibihәbiblәrindәn Ağa Mizә İsmayıl (Asәf) tәxәllüs iki nәfәr anasız
yetimlәrin vәzi-hal vә gördüyü müsibәt vә mәlalların roman
şivәsilә tәsvir edib yazdığı ürәk yandıran bu qüssәli qissәni fars
dilindәn iştәyi–tәhlili çәkmişdi.
Biz dә şu (bu–S.Ş.) anasız yetimlәrin dәrdindәn mütәllim
olub qәflәt uyqusunda yatan hәvәskarları diksindirmәk üçün vә
bәlkә intişarı surәtdә ümumә dәrsi-ibrәt olub. Mütlәq itam
qәmlәrini bildirmәk üçün şu cansız vә әlәmәfza hadisәni vәtәn
dilinә tәrcümә etmәyi vәzifәyi–insaniyyәt bildim. Şu hekayә
gülmәk üçün deyil, fikirlәnib hәvapәrәstlәrin tәrzi-mәişәtini tәsvir
üçündür. Oxucunun çox olmağını zәnn edirәm, zira bu sәrgüzәştin
hazırkı zamanın kişilәrinә deyil, gәlәcәk әqvam üçün dә dәrsiibrәt ola bilәr». (300) Mütәrcim әsәri roman, qissә vә hekayә kimi
oxuculara tәqdim edir. Әdib әsәri roman adlandırsa da, әslindә bu
әsәr roman janrının qarşıya qoyduğu problemlәri tam әhatә etmir.
Çünki roman epik janrın hәcmcә әn böyük forması olduğundan
burada hәyat hadisәlәrinin geniş mәnzәrәsi vә hadisәlәrin inkişafı,
hәyatları tәsvir edilәn insanların talelәri geniş әks etdirilir. Qissә
isә әrәb mәnşәli söz olduğundan nağıl, hekayә, nümunә, hadisә,
dәlil, fakt, tarix vә s. müxtәlif mәnalarda işlәnә bilir vә formaca
novellanı xatırladır. «Çox zaman әdәbiyyatçılar hekayә ilә
novellanı ayırırlar. Ancaq әslindә bunlar bir janrdır. Bizim
«hekayә» dediyimizә Avropada «novella» deyirlәr. Bәzәn
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novellanı bir cәhәtdәn dramatik gәrginlik, intizar vә gözlәnilmәz
hadisә tәsviri ilә sәciyyәlәndirirlәr. Ancaq bu heç dә o demәk
deyil ki, hәmin xüsusiyyәtlәr hekayәdә olmur». (114, 154)
Hekayә isә romandan fәrqli olaraq, epik janrın geniş yayılmış
kiçik formasıdır vә burada insan hәyatının konkret bir parçası
tәsvir edilir.
Vәli Nәbiyev «Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman»
әsәrinin janr xüsusiyyәtinә toxunarkәn әsәrin «…bir povest kimi
dә zәif» (247, 132) olmasını vurğulayır. Hәqiqәtәn bu zәiflik,
tәdqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, tәkcә bu romana deyil, digәr
«balaca roman»lara da aiddir». (247, 132)
Tәbriz şәhәrinin cәnub-qәrbindә, Eynәl gölü sahilindә
yerlәşәn Sәrab şәhәrindә ailә-mәişәt çәrçivәsindә cәrәyan edәn
qanqaraldıcı faciә bütün kәskinliyi ilә әks olunur. Müәllif
nadanlıq vә cәhalәtin hökm sürdüyü bir cәmiyyәtdә baş vermiş
mәnfiliklәri, törәdilәn dәhşәtli fәlakәtlәri özünәmәxsus tәbiiliklә
göstәrir. Әsәr istәr bütövlükdә, istәrsә dә hissә-hissә oxunduqca
qәlbә nüfuz edir, ürәklәri riqqәtә gәtirir. İki balaca qızın–Nadirә
vә Cәmilәnin acınacaqlı talelәri, ürәk yandıran halları,
ümumiyyәtlә şadlığa, sevincә hәsrәt qalan uşaqların vәziyyәti
oxucuların gözlәri önündә canlandırılır. Analarını itirmiş
qızcığazların gözlәrindәn qanlı yaşların axması, libaslarının
hüznlü, qәmli tәsviri bizlәri göynәdir. Qәlblәrindә hәyat vә ümid
әmәli qaynamayan sәrablı Ağa Musanın bu körpә qızlarının
mәnәvi keyfiyyәtlәrini dәrk etdikcә, hәrәkәt vә davranışlarını
gördükcә, onların mәnәvi alәmlәri, psixoloji vәziyyәtlәri tәbii,
real, hәm dә ürәkağrıdıcı şәkildә açıqlanır. Dünyanın ağırlığını
başa düşmәyәn Cәmilә «aman bacı bu nә hal idi düşdük?
Bilmirәm necә dәrddir bu?» deyә başlarına gәlәn bu qәzanı tam
anlaya bilmir.
Qızcığazların psixoloji alәmlәrini, hiss-hәyәcanlarını,
düşdüklәri çıxılmaz vәziyyәtlәri canlı, bәdii lövhәlәr vasitәsilә
canlandıran müәllif Nadirәnin «qәmli bacıcığım. Biçarә anası
ölmüş mәni evә tәklif edirsәn. Evimizin ovzan yadından
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çıxıbdırmı? O analıq adını qәsb edәn qәddarәnin cәfalәrini
unutdunmu? Ah allah yadıma düşcәk hәyatımdan bezar oluram.
Bütün şövq vә şüәf ilә ölümü axtarıram» sözlәri ilә real mәnzәrәni
oxuculara çatdırır. Balaca qızcığazın dediyi bu kәlmәlәr sanki
hәyat görmüş, yaşlı bir insanın sözlәri kimi hәyatın acılarını,
hәqiqәtlәrini gözümüz önündә canlandırır vә hәyatda hökm sürәn
pisliklәri üzümüzә çırpır.
Ulu Tanrıya, anaya yalvarışlar da burada öz әksini tapır vә
bu yalvarışlar bizlәri göynәdir, yandırır: «Ya Rәbbi… Canından
tәngә düşmüş biçarәlәrә rәhm elә. Mәhsuli-ömrü fәna olmuş
anasızlara rәhm elә!» kәlmәlәri körpәlәrin ümidlәrinin mәhv
olmadığına, gәlәcәyә inamlarının qaldığına dәlalәt edir.
Bacıların bir-birinә olan mәhәbbәti, qayğıları, kiçiyә hörmәt,
daxili zәnginlik, başqalarına düzgün münasibәt, sağlam düşüncә
gәnclәrә әsas meyar ola bilәr. «Bacı ağlama, qәlbimi yaralama,
mәnә rәhm elә. Ah bacı can ağlama, ürәyimi yandırma… Ağlar
gözlәrinә cisim vә canım fәda, sәnin ağlamağına tab gәtirә
bilmirәm» sözlәri Saindәrәdә baş verәn faciә vaxtı bir-birinә olan
qayğının tәzahürüdür.
Müәllif zәif, cәsarәtsiz, hәmçinin dә yırtıcı Ağa Musanın
obrazını körpәlәrin sözlәri ilә gözümüz önündә canlandırır. «Ey
qafil ata hiylәgәr bir övrәtin әfalına mәftun oldun sәğir yetimlәrini
yaddan çıxardın. Bilmәrrә tәrk etdin. Bәs hansı biganәlәrә pәnah
aparaq? Kim bizә tәsahüb edәcәk? Kim bizә kәfil olacaq» sözlәri
ilә müәllif psixoloji mәqamlara diqqәt yetirir, yaxın adamlara
inam itdikdә yaranan boşluğu heç nәyin әvәz edә bilmәyәcәyini
mәharәtlә vә inandırıcı şәkildә açıqlayır. Hәyat yoldaşı
Fatmabәyimin ölümündәn sonra Qәmәr xanımla evlәnәn Ağa
Musa yeni arvadının tәsiri ilә günahsız körpәlәrinә qәnim kәsilir,
onların qayğısına qalmır. Müәllif Qәmәr xanımı zalım, ikiüzlü,
mәnfәәtpәrәst vә s. kimi mәnfi sifәtlәri ilә oxucuya tanıdır. Qeyd
olunan mәnfi keyfiyyәtlәrlә onun daxili alәmi, psixologiyası ifşa
edilir. Bu ifşa Qәmәr xanımın xarici görünüşü, davranışı ilә tәzad
yaradır, çünki o, mәst baxışlı, qara gözlü, minaboylu, lәtifәndam
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bir gözәldir. Onun gözәlliyi vә mәnfi keyfiyyәtlәri arasında tәzad
müәllif tәrәfindәn göstәrilir. Qәmәr xanımın «ya bunlar (Nadirә
vә Cәmilә– S.Ş.), ya mәn…» deyimi qarşısında aciz qalan Ağa
Musa nәnә-babalarımızdan qalmış adәt-әnәnәlәrә xilaf çıxaraq
balaca, biri beş, ya altı, digәri yeddi vә ya sәkkiz yaşlarında olan
qızcığazlarını evdәn qovur. Soyuq, külәkli bir gündә, cındır
әlbisalarda evdәn qovulan qızcığazların taleyi, hәyatın sәrt
üzündәn irәli gәlәn hadisәlәr, tәbiәt tәsviri, yәni peyzaj vasitәsilә
oxucunun diqqәtinә çatdırılır. Әsәrdә yazıçının istifadә etdiyi
peyzaj mәzmunun әsas elementidir vә qәlәmә alınan hadisәlәrin
daha tәsirli vә mәnalı göstәrilmәsinә kömәk edir. Peyzajın özünü
açmaq, tәbiәt hadisәlәrinin әsas elementlәrini müәyyәnlәşdirmәk
әsasdır. Müәllif qışın sәrt vә dondurucu mәnzәrәsini tәsvir
etmәklә oxucunu sanki olacaq hadisәlәr vә qәhrәmanlarının
üzlәşәcәyi fәlakәtlәr haqqında xәbәrdar edir. Soyuq günlәr,
boranlı
qışın
sәrt
şaxtası
hadisәlәrin
inkişafı
ilә
әlaqәlәndirilmişdir.
Ağa Musa qızlarını Rәrguş kәndindә yaşayan xalası
Salimәnin evinә aparır. Atalarından qisas almaq mәqsәdilә Salimә
qızları yolçuluq etmәyә mәcbur edir. Bütün günü soyuqda qalan,
qarda üç yol arasında keçәnlәrdәn pul, çörәk, para istәyәn qızların
talelәri burada da üzlәrinә gülmür. Tahir bәyә rast gәlәn qızlar
Sәmәd xanın evinә gәtirilir. Lakin әmәlindәn peşman olmayan
Ağa Musa qızlarının Sәmәd xanın evindә qalmasına razı olmur,
xanımına haqq qazandırır.
İctimai-әxlaqi mәzmuna malik, ciddi psixoloji mahiyyәt
kәsb edәn hadisәlәrin inkişafı bizlәri sarsıtmaya bilmәz.
Körpәlәrini Saindәrәyә aparıb, onları ölümcül hala düşәnәdәk
döyәn, tәpik zәrbәlәri ilә başlarını әzәn, götürüb yerә çırpan
«ata»nın mәnfi obrazı tam açıqlanır. Yazıçı süjeti bu әhvalat
üzәrindә quraraq zülmә nifrәti açıq-aydın sezdirir. Әsәri oxuduqca
hәyatda belә insanların, ataların olduğuna inanmaq istәmirsәn.
Amma tәәssüf ki, bu әsәrdә tәsvir edilәn reallıqdır. Ağa Musa
Cәmilәnin sınmış qabırğasına tәpik vurub dәrәyә itәlәyir,
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Nadirәnin әl-ayağını bağlayıb onu da bacısının arxasınca buzlu
dәrәyә atır. Qarların üstündә huşsuz qalan körpәlәrә isә canavarlar
himayәdarlıq edәrәk bütün gecәni bacıların keşiyini çәkirlәr.
Әsәrdәki Qurd vә ya canavar әsәrin qәhrәmanlarına yardımçı olur.
Yaralı qızların bütün gecә keşiyini çәkәn canavarlar sonra birdәnbirә yoxa çıxırlar. Vәhşi canavarların hәrәkәtlәri Yaradan
tәrәfindәn әn yüksәk nemәtә–şüura layiq görülmüş insanı, yәni
bizlәri utandırır. Ağa Musanın hәrәkәtlәri canavarların
hәrәkәtlәrindәn dә yırtıcı vә vәhşidir.
Müәllif әsәrdә digәr bir heyvanı deyil, mәhz canavarı
(qurdu) tәsvir etmәklә türk xalqlarının qәdim tarixi keçmişә malik
olan toteminә toxunur. Qurd tarixәn türklәrdә «xilaskar, yol
göstәrәn, qәhrәmanlara kömәk edәn, şәfqәtli, cәsarәtli, xeyirxah
varlıq kimi dә tanınmışdır». (152, 17) Türk alimi Nihad Sami
Banarlı qurdun totem olmasına toxunaraq qeyd etmişdir ki,
«bozkurt– totem devri yaşayan Türklerin ongunu bozkurt,
destanlarda Türkün hayat ve savaş gücünü temsil eder». (376, 17)
Türklәrin «Qurddan törәyiş» adlı әfsanәsindә qurdun qәdim
türklәrin әcdadı olması göstәrilir. Şifahi xalq әdәbiyyatında qurd
türklәrin qurtuluşu, nicatı kimi verilmişdir. «Qurd uğurlu, xeyirli
bir heyvan kimi hәm dә şәfavericidir». (152, 18) Qәdim türk
mifoloji inanclarında qurd totem olmuş vә qurd obrazı şifahi vә
yazılı xalq әdәbiyyatında mühüm yer tutmuşdur. Qurda sitayiş,
totem kimi verilmәsi nağıllarda özünü göstәrmişdir. «Qәdim türk
anlamında «Boz qurd» bir öncül uğur, bolluq rәmzidir». (143, 96)
Әdibin qurdu tәsvir etmәsi mәhz bununla әlaqәdardır.
Әsәrdә canavar sәhәr tezdәn Tahir bәyin qarşısına çıxır, onu
arxasınca gәtirib cinayәtin baş verdiyi Saindәrәyә aparır. Tahir
bәy gördüyü mәnzәrәdәn dәhşәtә gәlir. Nadirә bütün әzabәziyyәtlәrә tab gәtirәrәk sağ qalmış, ölmüş bacısı Cәmilәnin
başını dizlәri üstә qoymuşdur. «İlk romanlarda çox vaxt qәhrәman
ölür, lakin müәllif buna ictimai mәna verir. Qәhrәmanın
ölümündә dә mövcud quruluşu ittiham edir. Qәhrәman cismәn,
elәcә dә mәnәn oxucunun gözündә böyüyür». (94, 178) Nadirә vә
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Cәmilә ağır, dözülmәz, dәhşәtli mәhrumiyyәtlәrә düçar olsalar da,
ruhdan düşmürlәr, hәyata münasibәtlәri ilә oxucuların sevimlisinә
çevrilirlәr.
Balalarının qatili olan, rәzalәt törәdәn ata sonda peşman
olur, «bir iş gördüm ki, heç bir bәşәr iftikab etmәmişdir. Bәli öz
balaca qızlarımın qatili oldum» deyәrәk tәsadüf nәticәsindә
Qәmәr xanımı da öldürür. Balasının qatili olan ata, hәmçinin qatil
әrә çevrilir. Sonrakı peşmançılıq fayda vermәsә dә, sonda hәqiqәt
qәlәbә çalır.
Әsәrdәki tragizm sadәcә oxucuya tәsir etmәk mәqsәdi
güdmür, ideyanın açılmasına şәrait yaradır. Әsәrdә hәyatları
kәdәrli keçәn, faciәlәrә düçar olan qızcığazların bәdbәxtçiliyinin
ictimaiyyәtdә axtarılması ideyası vurğulanır, insan taleyi, aqibәti
mәsәlәlәri işıqlandırılır. Obrazların daxili, mәnәvi alәmlәrinin,
onların psixoloji vәziyyәtlәrinin tәsviri, ürәkağrıdan hadisәlәrin,
baş verәn yaramaz, iyrәnc hәrәkәtlәrin nifrәt hissi ilә qәlәmә
alınmasında ifşaedici ruh üstünlük tәşkil edir. Bütün bu hadisәlәr
nadanlıq, avamlıq üzündәn baş verir, «cәhalәtin, nadanlığın,
geriliyin, feodal әxlaqının tәnqidi, elmin, maarifin, mәdәniyyәtin,
sәrbәstliyin, humanizmin tәbliği bütün bu әsәrlәri (istәr qüvvәtli,
istәr zәif romanlarımızı) bir istiqamәtdә birlәşdirir». (60, 71)
Sentimental әdәbiyyat nümunәsi olan «Dastani– Şükufәt–
Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindә mәkan anlayışı geniş açıqlanır,
mәkan vahidi olan qәbiristanlığın daşıdığı spesifik poetik
semantika da öz izahını tapır. «Sentimentalistlәrin әsәrlәrindә
qabarıq şәkildә әksini tapmış ikinci stereotip әxlaqi naqisliklәr
ucbatından minbir bәlalara düçar olan yetimlәrin taleyi ilә bağlı
süjet tipidir. Ağa Mizә İsmayıl Asәfin «Sәrgüzәşti– Yetiman»
romanı bu mәlum stereotipin sәciyyәvi nümunәsidir».(247, 129)
Ağa Mizә İsmayıl Asәf şahidi olduğu hadisәni real tәsvir
etmәklә ibrәtli bir nәsr әsәri yaratmışdır. Realistcәsinә qәlәmә
aldığı hadisә vә surәtlәrin canlı hәyati mәzmun daşıması,
daşqәlbli atanın, hiylәgәr, qәddar Qәmәr xanımın, Salimә xanım,
Mәlәk xanım kimi surәtlәrin mәnfi, murdar xüsusiyyәtlәri
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pislәnir, Sәmәd xan, Tahir bәy kimi insanların yüksәk әxlaqi,
insani sifәtlәri tәbliğ olunur.
«Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrini oxuduqca
mütәrcimin süjetә, hadisәlәrә şәxsәn müdaxilә etdiyinin, bu vә ya
başqa hadisә, surәt haqqında mülahizәnin, hiss vә hәyәcanlarının
da şahidi oluruq.
Müәyyәn ictimai-tarixi dövrün mәhsulu olan bәdii nәsr
nümunәlәri öz dövrlәri üçün müsbәt hadisә sayılsalar, mütәrәqqi
rol oynasalar da, hәmin әsәrlәrdә irәli sürülәn ideyalar sonrakı
dövrlәr üçün әhәmiyyәtini ya tamamilә, ya da qismәn itirir, bәzәn
isә mürtәce mahiyyәt kәsb edir. Bu mәnada «Dastani– Şükufәt–
Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәri qüsur vә nöqsanlarına baxmayaraq,
bәdii tәrcümә nümunәsi kimi tәqdirәlayiqdir.
«Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrinin süjet vә
mövzusuna oxşar başqa bir әsәrin әdәbiyyatımızda mövcud olubolmaması da maraq doğurur. Bu cәhәtdәn Tünzalә
Seyfullayevanın «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin sәrgüzәşti»
әsәrinin avtoqraf әlyazması haqqında ilk söz» adlı mәqalәsindә
toxunduğu «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin sәrgüzәşti» әsәri
diqqәti cәlb edir. T.Seyfullayeva mәqalәdә «Atanın zülmü, yaxud
iki yetimin sәrgüzәşti» adlı yeni bir әsәrin әlә keçdiyini vә bu
nümunәnin müәllifinin Hәsәnağa İsmayılov olduğunu vurğulayır.
Mәqalә müәllifi qeyd edir ki, «Azәrbaycan Mәhәmmәd Füzuli
adına Әlyazmalar İnstitutunda onun hәlәlik yalnız bir әsәrini aşkar
etmişik». (226, 77) Onu da göstәrmәk yerinә düşәrdi ki, bu әsәrin
süjet xәtti Ağa Mizә İsmayıl Asәfin «Dastani– Şükufәt–
Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrinin süjet xәtti ilә oxşardır. Nәzәrә
almalıyıq ki, ««Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindә baş qәhrәman kimi
düşünülmüş yetimlәrin hәyatının bütöv bir dövrü әks etdirilmiş,
ana xәttә әlavә xәtlәr qoşmağa cәhd göstәrilmişdir. Lakin süjet
bәzi әhvalatlar, ricәtlәr vә tәrcümeyi-hallar (mәsәlәn, Sәmәd
xanın, Salimәnin tәrcümeyi-halı) vasitәsilә zәnginlәşdirilsә dә,
çoxşaxәli deyil, әsasәn sadә birxәtli xarakter daşıyır. Burada
ictimai hәyat özünü bütün genişliyi vә mürәkkәbliyi ilә tәsvir
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olunmadığı kimi, hәm Nadirә vә Cәmilәnin, hәm dә Ağa Musa,
Sәmәd xan, Qәmәr, Tahir bәy, Sәlimә kimi әsas iştirakçıların
xarakteri dәrindәn açılmamış, başlıca diqqәt hadisәnin özünә
yönәldilmiş vә әsas әhvalatın tәsviri mәqsәdinә tabe
etdirilmişdir». (247, 129)
Hәr iki әsәrdә körpәlәrin adı Cәmilә vә Nadirәdir. Әsәrlәrin
süjet xәtti vә mövzusu oxşardır. Belә ki, körpәlәrin anaları ölür,
uşaqlar yetim qalır, ataları ikinci dәfә ailә qururlar. «Dastani–
Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindә atanın adı Ağa Musa,
ögey ananın adı Qәmәr xanım, «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin
sәrgüzәşti» әsәrindә atanın adı Fәrzi bәy, ögey ananın adı isә
Mahru xanımdır. Hәr iki әsәrdә ögey analar körpәlәrә işgәncә
verir, ataları vasitәsilә yetim qızcığazları mәhv etmәk istәyirlәr.
Hәr iki ata– Ağa Musa vә Fәrzi bәy qızlarını öldürmәyi
qәrarlaşdırırlar. Ağa Musa qızlarını Saindәrәyә, Fәrzi bәy isә
Qanlı dәrәyә gәtirir. Hәr iki әsәrdә bacılardan birinin vәfat
etdiyini görürük. «Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman»
әsәrindә Tahir bәy vә Sәmәd xanın, «Atanın zülmü, yaxud iki
yetimin sәrgüzәşti» әsәrindә İsmayıl bәyin xeyirxahlığı
nәticәsindә bacılardan biri sağ qalır. Hәr iki әsәrdә ögey analara
yardımçı qulluqçuların adı Mәlәk olur. «Dastani– Şükufәt–
Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindәki Ağa Musanın adına «Atanın
zülmü, yaxud iki yetimin sәrgüzәşti» әsәrindә fәrraşbaşı Musa
xanın timsalında rast gәlinir.
Әsәrlәrin süjetlәri arasında oxşarlıq onların mövzu vә
mәzmunları arasında da özünü göstәrir. T.Seyfullayevanın qeyd
etdiyi «beş pәrdәli bu ürәkyandırıcı faciә 28 vәrәqdәn ibarәt olub,
aydın şikәstә-nәstәliq xәtti ilә köçürülmüşdür. Köçürülmә tarixi
olmasa da, әsәri XX әsrin 20-ci illәrinә aid etmәk olar» (226, 77)
fikri diqqәtimizi cәlb etmişdir. Belә ki, nәşr tarixi tәqribәn «XX
әsrin 20-ci illәrinә aid» edilәn «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin
sәrgüzәşti» әsәri «Dastani– Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman»
әsәrinin Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunaraq nәşr edildiyi tarixdәn
çox-çox sonralara tәsadüf edir. Bundan belә nәticәyә gәlmәk olar
-125-

ki, «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin sәrgüzәşti» әsәri «Dastani–
Şükufәt– Sәrgüzәşti– Yetiman» әsәrindәn iqtibasdır. Lakin
«әsәrin titul vәrәqindәki qeyddәn mәlum olur ki, o, (Hәsәnağa
İsmayılov– S.Ş.) Salyanda o vaxt fәaliyyәt göstәrmiş teatrda
işlәmәklә bәrabәr özü dә sәhnә әsәrlәri yazmışdır» (226, 77) fikri
bizә belә bir fikir yürütmәyә imkan verir ki, Hәsәnağa İsmayılov
teatr fәaliyyәti ilә mәşğul olarkәn әsәri sәhnәlәşdirmişdir.
Tünzalә Seyfullayevanın «Atanın zülmü, yaxud iki yetimin
sәrgüzәşti» әsәri haqqında ilk söz demәk istәyәn müәllif kimi
onun janr xüsusiyyәtlәrini açıqlamaq әvәzinә, qısa mәzmununu
danışmaqla kifayәtlәnmişdir.
Roman janrının inkişafı prosesini izlәyәrkәn bu janrın öz
imkanları baxımından epik janrın әn mәhsuldar janrlarından birinә
çevrildiyini vә digәr nәsr janrlarının formalaşmasına tәsir
göstәrdiyini müşahidә edirik.
III.2.2. HEKAYӘ JANRI
Hekayә janrı mәhdud bir zaman, mәkan daxilindә real hәyat
materiallarına әsaslanaraq quruluş etibarilә mürәkkәb olmayan,
xarakterik bir hadisәni, konkret bir әhvalatı süjet baxımından
yığcam, bitkin tәsvir etmәk gücünә malikdir. Әldә olunmuş
tәcrübәlәrә әsasәn deyә bilәrik ki, müәllif tәxәyyülündәn doğan,
gәrgin vә әylәncә hәyat, nә vaxtsa baş vermiş hadisәnin tәsviri,
qәhrәmanların daxili ikiliyi, ictimai münasibәtlәrin şәxsi maraq
dairәsindә hәlli sırf hekayә janrına aiddir. Qeyd olunan janr әdәbi
prosesdә tutduğu mövqe vә tәsiretmә nöqteyi-nәzәrindәn mühüm
әhәmiyyәtә malikdir. Azәrbaycan nәsrinin inkişafında xüsusi rol
oynayan, obyektiv realist tәsvir üsulu hakim olan hekayәlәrdә
konkret bir hadisә, bir vә yaxud bir neçә şәxslә әlaqәdar baş verәn
әhvalatların yığcam tәsviri zәruri şәrtdir. Xarakterlәrin qısa, aydın
cizgilәrlә verilmәsi, insanların daxili, mәnәvi alәminin
açıqlanması, hәcmcә kiçik, lakin dәrin mәnalı әhvalatların, bәşәri
әhәmiyyәtli mәsәlәlәrin, ictimai-siyasi hadisәlәrin, hәyat
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hәqiqәtlәrinin insanın hәyat vә taleyinin tәbii surәtdә әks
olunması hekayә janrını «әdәbiyyatın mübariz janrı»na (303, 10)
çevirmişdir.
Hekayәlәrimizdә milli xüsusiyyәtlәr әsas götürülәrәk müasir
mövzulara üstünlük verilir. Süjetin inkişafında surәtlәrin dolğun
vә real tәsviri, kompozisiyanın isә aydın verilmәsi bu janrın
özәlliyidir. «Hekayә «kiçik hәcmli» janr olmasına baxmayaraq,
bәzәn onu nәsrin ön sıralarına çıxaran böyük ümumilәşdirmә vә
fikir gücünә dә malik ola bilir». (197, 196)
Hekayәnin sadә, real vә yığcam şәkildә hadisәlәri әks
etdirmә imkanları bu janrın tәkamülünә, onun yeni forma vә
imkanlarının üzә çıxarılmasına vә geniş yayılmasına sәbәb
olmuşdur. Hekayә janrı ictimai hәyatda baş verәn әn mühüm
ictimai hadisә vә proseslәri tez, operativ olaraq inikas
etdirilmәsinә şәrait yaradır. Bu isә hekayәnin konkretlәşdirilmiş
oxucu qrupuna ünvanlanması kimi xüsusiyyәtini şәrtlәndirir.
Mәhz bununla әlaqәdar hekayә, ilk növbәdә qәzet vә jurnal janrı
kimi yaranmış vә inkişaf etmişdir. «Hekayә adama söz üzәrindә,
әn kiçik lövhә üzәrindә çox düşünmәyә, diqqәti mәhdud bir hәyat
materialı әtrafında toplayıb dәrinlәşdirmәyә imkan verir». (112,
267)
Әdәbiyyatımızda hekayә janrını tәdqiq edәn alimlәrimiz
göstәrirlәr ki, «XIX әsrә qәdәr hekayә janrı, әsasәn, klassik
dastanların tәrkibindә olmuş, müstәqil janr kimi o qәdәr dә geniş
yayılmamışdır» (240) vә ya «Azәrbaycan әdәbiyyatı
Bakıxanovadәk nәsrlә yazılmış nә bir romana, nә dә bir hekayәyә
malik olmuşdur». (37, 86) Azәrbaycanda daim inkişafda olan
hekayә janrını «ilk növbәdә jurnal, hәtta qәzet janrı» (197, 190)
kimi dә qiymәtlәndirmişlәr. C.Mәmmәdquluzadә, Ә.Haqverdiyev,
Y.V.Çәmәnzәminli, A.Şaiq, S.S.Axundov vә digәr әdiblәrimizin
sayәsindә püxtәlәşmiş Azәrbaycan hekayәçiliyi öz tәşәkkülünü
mәhz dövrü mәtbuatda tapmışdır. Mәna cәhәtdәn ictimai
hadisәlәrin dәrin, әhatәli, ibrәtli, yığcam qәlәmә alınan, müәyyәn
dövrün vә ictimai dairәlәrin sәviyyәsini dürüst göstәrәn, hәyat
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hadisәlәrinә әsaslanan, quruluşca mürәkkәb olmayan hekayәlәr
oxuculara dövrü mәtbuat orqanları vasitәsilә çatdırılmış vә onlar
tәrәfindәn sevilmişdir.
Әdәbiyyatın tәrәqqisi ilә әlaqәdar hekayә janrı hәyat
hadisәlәrinә, bәşәri problemlәrә bәdii nüfuzu ilә әdәbiyyat
tariximizi yeni bәdii keyfiyyәtlәrlә zәnginlәşdirmәkdәdir. Şәrq vә
Qәrb mәdәniyyәtinin tәsiri altında inkişaf edәn hekayә
Azәrbaycan әdәbiyyatında aparıcı janrlardan birinә çevrilmişdir.
Bәdii nәsrimizdә hekayә janrının tәkamülü bir sıra köklü
problemlәrlә, dövrün xronoloji, ictimai-siyasi, әdәbi proseslәri ilә
qarşılıqlı әlaqәdәdir. Әdәbi prosesdәki mövqeyinә görә hekayә
janrı nәsrin әn universal janrı olan romandan heç dә geri qalmır.
A.Fadeyev qeyd edir ki, «hekayә öz mәzmununa vә ideyasına
görә romandan heç nәylә fәrqlәnmir, o da romandakı kimi iş
görmәlidir, ancaq yığcam hekayә daha çәtindir». Roman janrı
mürәkkәb hәyat proseslәrini, hәyat hadisәlәrinin geniş dairәsini vә
inkişafını әks etdirirsә, hekayә janrı hәyatın bir anını bütöv, bir
dövrün, zәmanәnin sәciyyәsini bәdii sәnәtkarlıqla göstәrir.
Tәdqiqatçılarımız bu problemә toxunaraq vurğulamışlar ki,
«oçerk» hekayә, yaxud povest hәyatın nisbәtәn kiçik bir parçasını,
roman isә әn böyük parçasını tәsvir edir». (74, 148)
Hekayә janrının daxili mahiyyәtini şәrtlәndirәn amillәrdәn
biri dә odur ki, әdәbi-nәzәri cәhәtdәn digәr nәsr janrlarının inkişaf
yolları hekayә janrının tәkamülünün davamıdır. Bu da hekayәnin
әdәbiyyat vә әdәbiyyatşünaslığın inkişafı üçün nә dәrәcәdә
әhәmiyyәtli olduğunun göstәricisidir. Ümumiyyәtlә, müәyyәn
ictimai dövrlәrdә mәtbuatın tәsiri nәticәsindә hekayә bir janr kimi
digәr janrlardan seçilir, özünün bitkinliyi ilә yeniliyini saxlamaq
iqtidarında olur. Hekayә janrında qәlәmә alınan nәsr
nümunәlәrindә hәyatın bir anı bütöv, ideya baxımından
tamamlanmış şәkildә verilir.
Ümumiyyәtlә, hәyat hәqiqәtlәrini vә ictimai hәyatın bir çox
sәciyyәvi cәhәtlәrini sәnәt dili ilә mәnalandıran, «yığcam, son
dәrәcә lakonik sәpgidә işlәnәn» (90, 87) hekayә janrı öz janrının
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ölçülәrinә, strukturuna uyğun, tәsvir vә tәfәkkür imkanları
müxtәlif olan hadisәlәrin tәrәnnümünü tәhkiyә üsulu ilә verir.
Yeni forma imkanlarının açılmasına vә geniş yayılmasına sәbәb
olmuş hekayә «spesifik bir janrdır. Onun öz mövzu dairәsi, öz
bәdii-estetik tәlәblәri vardır». (175, 132)
Tәdqiqatçılar real hәyat materiallarına әsaslanan hekayә
janrını mövzu etibarilә müxtәlif növlәrә ayırmışlar: әhvalat
hekayәlәri, dramatik hekayәlәr, psixoloji hekayәlәr, satirikyumoristik hekayәlәr, lirik hekayәlәr, portret hekayәlәr, aşiqanә
hekayәlәr, fәlsәfi hekayәlәr, mәişәt hekayәlәri, miniatür
hekayәlәr, publisistik hekayәlәr, romantik hekayәlәr, maarifçisimvolik hekayәlәr, vәziyyәt hekayәlәri, lirik-realist hekayәlәr,
parodik hekayәlәr, lirik-psixoloji hekayәlәr, xarakter hekayәlәri,
didaktik-macәra hekayәlәri, uşaq hekayәlәri vә başqaları.
Qeyd olunan janrın özünәxas mövzu dairәsi vardır. Mövzu
dairәsi әdәbi әsәr üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edir. Müvafiq
problematika, mövzu üzrә janrın düzgün seçilmәsi mövzunun tam
açıqlanmasına, әdәbi әsәrin qarşıya qoyduğu әsas mәqsәdә nail
olmasına şәrait yaratması baxımından vacibdir. Öz mahiyyәtinә
görә hekayә janrının müxtәlif mövzu diapazonu vardır.
C.Mәmmәdquluzadәnin «Poçt qutusu» әsәrindә kiçik bir әhvalat
bütün hәyatı çılpaqlığı ilә әks etdirir. Zәhmәtkeş insanın avamlığı,
cәhalәt yuxusunda qalması vә acınacaqlı taleyi Azәrbaycan
kәndlisi olan Novruzәlinin timsalında bәdii cәhәtdәn inandırıcı
şәkildә oxucuya çatdırılır. «Cәlil Mәmmәdquluzadә hәr cür
zülmün, istismarın, әdalәtsizliyin, haqsızlığın, istibdadın әleyhinә
olmuş, xalqını, zәhmәt adamlarını dәrin mәhәbbәtlә sevmiş, dәrdi
ilә kәdәrlәnmiş, sevinci ilә sevinmiş, hiss vә hәyәcanlarını
tәrәnnüm etmiş, kütlәlәrin ehtiyac vә tәlәblәrini әtraflı vә
dәrindәn duyaraq, onları özünü dәrk etmәyә, tәrbiyәlәndirmәyә,
birlәşmәyә, bu arzu vә әmәllәr uğrunda mübarizәyә çağırmışdır».
(131, 252)
Bu dövrdә nәzmә nisbәtәn nәsrә meylin güclәnmәsi tarixi
dövrün tәlәbatları ilә bağlı olmuşdur. Nәsrdә hәyat hadisәlәrinin
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epik tәsviri ilә aktual, mühüm mәsәlәlәri ümumilәşdirәrәk әsl
mәnasını aydınlaşdırmaq, obrazları hәrtәrәfli, geniş vә dәrindәn
açıqlayaraq göstәrmәk әn qüvvәtli cәhәt idi. «Xüsusәn, әsrimizin
әvvәllәrindә, 1905-ci il inqilabının tәsiri sayәsindә ictimai fikrin
başqa sahәlәri kimi, Azәrbaycan nәsri dә yeni inkişaf mәrhәlәsinә
qәdәm qoymuşdu. İnqilabdan әvvәlki hәyatın tipik lövhәlәrini әks
etdirәn nәsrdә, xüsusәn hekayә janrında bir sıra klassik nümunәlәr
yaranmışdı. Bu janrın Azәrbaycanda vaxtilә günün әn vacib
mәsәlәlәrinә realist әsәrlәri ilә cavab vermiş C.Mәmmәdquluzadә,
Ә.Haqverdiyev kimi görkәmli ustaları, onların yaradıcılıq mәktәbi
«Molla Nәsrәddin»lә bağlı qiymәtli әnәnәlәri vardı». (121)
Tәlatümlü, ziddiyyәtli bir dövrdә yazıb-yaradan, demokratik
fikirli, tәrәqqipәrvәr, qadın hüququnu tam qәtiyyәtlә müdafiә edәn
Yusif Vәzir Çәmәnzәminli yazdığı әsәrlәrindә, xüsusilә dә
hekayәlәrindә zәmanәsinin tarixi hadisәlәrini işıqlandırmaqla
yanaşı, Azәrbaycan qadınlarının taleyi mәsәlәsinә toxunmuş,
zülmәt pәrdәsindә qaranlıq alәmә qәrq olmuş, zәrif, incә, kövrәk,
ürkәk qadınlarımızın hәyatını qәlәmә almışdır. Zәmanә vә ictimai
şәraitin törәtdiyi fәsadlar, ailә münasibәtlәri, qadın hüquqsuzluğu
vә faciәsi әdibin «Divanә», «Dәrdli Züleyxa», «Yuxu»,
«Qumarbazın arvadı» vә s. hekayәlәrindә әks olunmuş,
Azәrbaycan qadınının maariflәnmәsi, cәmiyyәtdә iştirakının
vacibliyi, real hәyatın bәdii inikası tәsvir edilmişdir.
Qadın problemini öz hekayәlәrindә әsas xәtt kimi götürәn
Y.V.Çәmәnzәminlinin әsәrlәrini oxuyarkәn hiss olunur ki, qadına
münasibәt onun hәyat vә yaradıcılığının әsas amalıdır.
Әsәrlәrindә günahsız, hüquqsuz, yazıq vәziyyәtdә olan, mәdәni
sәviyyәnin, biliyin çatışmamazlığı sәbәbindәn nöqsanlara yol
verәn, hәyat vә talelәri mürәkkәb olan Fatmaların, Sitarәlәrin,
Züleyxaların, Sürәyyaların ürәklәrinә çәkilәn çalın-çarpaz dağlar,
axıdılan qanlı göz yaşları ilә qәlbimizi sızladan qadın
hüquqsuzluğu, islam cәmiyyәtindә qadınların mövqeyi, vәziyyәti
mәsәlәlәri öz әksini tapır. «Demәk olar ki, Yusif Vәzir kiçik
hekayәlәrinin әksәr qismini qadın azadlığı probleminә hәsr
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etmişdir. Mәhkum Azәrbaycan qadınlarının faciәsi, o zamankı
mәişәtdә adi hal kimi qәbul olunan ailә narazılıqları vә faciәlәri
әdibin nәsrindә mәrkәzi yer tutur. Bunun bir sәbәbi, ümumәn,
qadına feodal münasibәtin, islam ehkamlarının kişilәrә verdiyi
hәdsiz imtiyazlardan, qadına isә qul, kölә nәzәri ilә baxmaqdan
irәli gәlirdisә, ikinci sәbәb öz valideynlәri arasında tez-tez baş
verәn ailә narazılığı idi». (113, 282)
Әdib mәzlum Azәrbaycan qadınlarının hüquqsuzluğu
mövzusunda qәlәmә aldığı hekayәlәrindә real hәyatın bәdii
inikasını, onların bәdii tәrbiyәvi әhәmiyyәtini sәnәtkarlıqla tәsvir
edir. Әsrlәrdәn bәri mövhumatın, xurafatın törәtdiyi faciәlәr vә
onun qurbanı olmuş qadınlarımızın kişilәrә nisbәtәn insana xas
olan imtiyazlardan, hüquqlardan mәhrum olması, köhnәliyin
çürük әnәnәlәri, qadınların keçirdiyi hәyәcan vә sarsıntılar Yusif
Vәzir әsәrlәrindә öz әksini tapmışdır. «Onun (Yusif Vәzir– S.Ş)
hekayәlәrindә kişinin qadını qul vәziyyәtinә salması, var-yoxunu
әlindәn alıb qumara, eyş-işrәtә sәrf etmәsi («Dәrdli Züleyxa»,
«Qumarbazın arvadı») әşya kimi bundan-ona, ondan-buna
keçmәsi («Müsәlman arvadının sәrgüzәşti») kimi çirkin adәtlәr
ifşa olunur». (94, 47)
Yusif Vәzir hekayәlәrindә qadın surәtlәri hәmişә mühüm
yer tutmuşdur. Burada ailә-mәişәt, tәlim-tәrbiyә problemlәri,
qadının cәmiyyәtdәki mövqeyi vә onların bu istiqamәtdә apardığı
zәif vә uğursuz mübarizә, hәmçinin günün digәr vacib
mәsәlәlәrinә toxunulmuş, eyni zamanda öz dövrü üçün cәsarәtli
sayılan qadın azadlığına dair fikirlәr sәslәndirilmişdir. Bununla
әlaqәdar tәdqiqatçılarımız qeyd edirlәr ki, «müәllifin hәr
yazdıqları öz mәişәtimizdәn götürülmüş fәqәrәlәrdir…». (190)
Yusif Vәzirin hüquqsuzluq mövzusunda yazdığı әsәrlәrdәn
biri «Divanә» hekayәsidir. Hekayә gәnc bir qız olan Sitarәnin
hәyatını әks etdirir. Toy gecәsinә qәdәr xәyalında yaratdığı gәncin
fikri ilә yaşayır. Lakin bu gәncin yerindә çirkin bir kişini görәn
mәzlum qızın taleyi bir an içindә dәyişir. O, öz xәyalında
canlandırdığı gәncә sadiq qalaraq toy gecәsi әrinin evindәn qaçır.
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«Tәklik, xarabanın vahimәsi, qaranlıq gecә, bunların hәr biri
әrindәn qaçmış cavan gәlinә әsәr edә bilmirdi. Ancaq ümidin
aldanmağı, arzunun puç olması odlu göz yaşlarına sәbәb
olurdu…». (269, 56) Әr evindәn qaçmaqla adәt-әnәnәyә görә ataanasının namusunu yerә soxan bu mәsum qızın istәyi, arzusu heç
kimi maraqlandırmır. Bütün bunlar azmış kimi «atası bir ağac
götürüb qızını döymәyә başladı». (269, 57) Dәrdә düşәn, divanә
halına çatdırılan Sitarә zәmanәsinin qurbanına çevrilir. Onun
arzuları qadının cәmiyyәtdә hüquqsuzluğu sәbәbindәn mәhv olur.
Hekayәnin sonunda ata-ananın qızlarına baxaraq hönkürtü ilә
ağlamaları, yәqin ki, onların peşmançılıq çәkdiyinә işarәdir.
«Doqquz ay keçmiş» hekayәsindә üç körpә fidanın-dәrzi
Hüseynin on-on iki yaşlı qızının, on dörd yaşlı yetim Gülәndamın,
Bala Xeyransanın qızı Qәmәrin acınacaqlı vә acı talelәri, әzabәziyyәtlәri, qanlı göz yaşları, köhnә, zәrәrli adәt-әnәnәlәrin tәsviri
real, inandırıcı vә sarsıdıcı tәsir bağışlayır. Әri evindә sağalmaz
dәrdә mübtәla olan dәrzi Hüseynin qızının, әri dәllal Qәmbәrin
evindәn qaçan Qәmәrin faciәli tәrcümeyi-halları bu kiçik
hekayәdә әdib tәrәfindәn çox mәharәtlә әks edilir.
«Toy» hekayәsindә isә müәllif on yaşlı qızın nalәsini qәlәmә
almışdır. Bacısını çәrlәdib öldürәn qoca bir kişinin onunla
evlәnmәk istәyi qızcığazın taleyini mәhv edir. Yusif Vәzir bu
gәnc qızın bәdbәxt taleyini vә sonrakı hәyatını oxucuların gözü
qarşısında canlandıra bilir. Qoca kişiyә әrә getmәmәk istәyi,
bacısı kimi onun da çәrlәdilәrәk öldürülәcәyindәn qorxan qızın
yaşantıları hekayәdә öz әksini tapmışdır. O ağlayır. Amma nә
fayda? O hüquqsuzdur. Sәsi, harayı yalnız özünә çatan bir
qızcığazdır.
«Dәrdli Züleyxa» vә «Qumarbazın arvadı» әsәrlәrindә
Züleyxa vә Sürәyya eyni dәrddәdirlәr. Bәxtlәri qara gәlәn, cavan
hәyatları göz yaşlarına qәrq olan iki gәnc gәlinin taleyi
Azәrbaycan qadınlarının yaşadıqları günahsız, hüquqsuz
talelәrdir. Gecәlәr, hәtta günlәrlә evә gәlmәyәn qumarbaz әrlәri
evdә olarkәn arvadlarını döyüb tәhqir edirlәr. Biçarә Züleyxa
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«…döymәsin, söymәsin, damlar altında atıb getmәsin, qoysun
öldüyüm yerdә ölüm» (269, 65), Sürәyya isә «döyülmәyim yetişib
döy. Daha nәyim qalıb ki, başımda yolunmaqdan bir tük
qalmayıb, dişlәrimi vurub salmısan» (269, 83) deyirdi. Bәzәn
әrlәrinә qarşı etiraz sәsini qaldıraraq hәyatlarının, talelәrinin belә
acınacaqlı olmasında onları günahlandırırlar. Züleyxa «azara
saldığın boş deyil, damlarda yalqız qoyub gecәlәr sabaha kimi
gәzirsәn, hәlә üstümә dә çığırırsan… Allah bu zülmü götürmәz…
Dәrd çәkmәkdәn çәrlәmişәm» (269, 67), Sürәyya isә «balam nә
vaxtacan gedib, batıb gәlәcәksәn; mәn dә qalacağam damın
altında ac, susuz. Bircә adamın olmayacaq ki, bazarlıq elәsin.
Pulum olmayacaq qәnddәn, çaydan alım… Balam axır, mәn dә
insanam– yemәk istәyirәm, içmәk istәyirәm. Bunu allah
götürәrmi, sәn mәnim başıma bu müsibәti gәtirirsәn!? Mәn bu
evdә yemәyәcәyәm, geymәyәcәyәm, gün görmәyәcәyәm, niyә
mәni avara qoyursan? Bir üzüm qız, bir üzüm gәlin tәk evlәrdә
qalıram, axırda adıma da söz desәlәr yaxşıdırmı? Arvad saxlaya
bilmirsәn kağızımı ver, mәni zindandan qurtar» (269, 82)– deyә
әrlәrinә qarşı çıxırlar. Fәqәt, cәmiyyәtdәki hüquqsuzluqları, hökm
sürәn özbaşınalıq bu iki gәnc gәlini acınacaqlı vәziyyәtә salır.
Hekayәnin sonunda Züleyxanın otağın bir küncündә qısılıb
ağladığının, Sürәyyanın al qanının göz yaşlarına qarışıb yanağı ilә
axdığının şahidi oluruq.
Yusif Vәzirin qadın obrazlarına diqqәt yetirdikdә görürük ki,
onlar zәmanәnin, dövrün qanunlarına, adәt-әnәnәlәrinә baş әymәk
istәmirlәr, öz sәadәtlәri, xoşbәxtliklәri, azadlıqları uğrunda
mübarizә aparırlar. «Doqquz ay keçmiş» hekayәsindә yetim
Gülәndamın dükançı Bәylәrin tәcavüzünә mәruz qalması, Molla
Cәfәrin onu bir dәrvişә әrә vermәsi vә qızın dәrviş tәrәfindәn
verilәn işgәncәlәrә dözmәyәrәk geri qayıtması; «Divanә» әsәrindә
xәyallarında öz dünyasını quran, zәrif, lәtif bir cavanla xoşbәxt
hәyat arzulayan Sitarәnin toy günü «ilk dәfә dünyaya hәqiqәt
nәzәri ilә baxaraq» (269, 56) bunun әksini gördükdә әr evindәn
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qaçması; «Yuxu» hekayәsindә Fatmanın gördüyü yuxuda gәlәcәk
әrinin әlindәn babasına üz tutması tәsvir olunur.
«Yuxu» hekayәsindә hadisәlәr on sәkkiz yaşlı gәnc bir qızın
yuxusunda baş verir. Yuxudan bәdii vasitә kimi istifadә edәn әdib
göstәrir ki, yuxudakı hadisәlәr o dövr qadınlarının hәyat tәrzi idi.
Fatma yuxusunda görür ki, o, ailә qurub vә arvad üstünә gedib.
Gününün әmrlәrini yerinә yetirir. Ac qalır, doyunca yemir, әri
tәrәfindәn döyülür, tәhqir edilir vә hәtta özünün qocaldığını hiss
edir. O, yuxuda әrinin әlindәn qaçaraq babasıgilә gedir. Boşanmaq
üçün qazıdan kömәk dilәyir. Şәriәtin hamisi olan qazının «qızım,
әr-arvadın sahibidir. O izin vermәyәndә, mәndә nә ixtiyar var»
cavabı ilә hüquqsuz, mәzlum qadınların hәyatı tam çılpaqlığı ilә
gözümüz önündә canlanır. Hekayәdә yazıçı boşanma mәsәlәsindә
qadının hüquqsuz olduğunu açıqlamaqla, onun cәmiyyәtdә kölә
halında olduğunu göstәrir.
«Ağ buxaqda qara xal» vә «Xasiyyәtlәri tutmamış»
hekayәlәrindә Azәrbaycan qadınlarına xas olmayan, milli
mentalitetimizә uyğun gәlmәyәn qadın obrazları vә onların
hәrәkәtlәri qәlәmә alınmışdır. «Hәrrac» hekayәsindә isә körpә
qızların zorla әrә verilmәsindәn bәhs edilir.
Kiçik janrın imkanlarından mәharәtlә istifadә etmiş Yusif
Vәzir hekayәlәri ilә yanaşı, publisistik әsәrlәrindә dә Azәrbaycan
qadınının vәziyyәtinә toxunmuş, xurafat vә mövhumatı kәskin
qamçılayaraq qadının cәmiyyәtdәki rolu ilә әlaqәdar mühüm
mәsәlәlәri açıqlamış, ictimai hәyatda cәrәyan edәn hadisәlәri
işıqlandırmışdır. Ürәyindә vәtәnpәrvәrlik, milli qeyrәt hissi olan
әdib qadınlarımızın әzmini, mәnliyini, qürurunu, lәyaqәtini,
ruhunu, qeyrәtini, mәnәvi-әxlaqi dünyasını mәhәbbәtlә tәsvir
etmişdir. «Arvadlarımızın halı», «Azәrbaycan arvadlarının
vәziyyәti», «Ana vә analıq», «Bu gün qadın azad vә xoşbәxtdir»
publisistik әsәrlәrindә Azәrbaycan qadınlarının tәhsil alması,
maariflәnmәsi, cәmiyyәtin bütün sahәlәrindә iştirakının vacibliyi,
qadınlarımızın oyanması vә mәdәniyyәtә qovuşması ideyalarını
yayır, qadın lәyaqәtinin, şәrәfinin yüksәk tutulmasını qabarıq
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şәkildә göstәrir. «Bir maarifçi ziyalı kimi, әdib (Y.Vәzir– S.Ş.)
qadına olan tarixi haqsızlığı qәti şәkildә rәdd edәrәk, ona
cәmiyyәtin әsas sütunlarından birincisi kimi baxmağa çağırır. O,
qadına qarşı haqsızlıq barәdә dini kitablardan, gündәlik
mәtbuatdan xeyli misallar gәtirәrәk fikrini qüvvәtlәndirir, belә
qәti bir qәrara gәlir. Qadına-anaya qarşı alçaq münasibәtә dözmәk
olmaz». (106, 277)
Qadınlar da kişilәr kimi ağıl vә zәkaya malik, qavramaq vә
hәll etmәk iqtidarındadırlar. «Qadın tarixinin hәr bir sәhifәsi göz
yaşı ilә yazılmışdır… Bu gün qadın azad vә xoşbәxtdir! Hәr bir
qız vә qadın bu azadlığı duymalı…» (269, 141) vә istәkli, abırlı
nәnәlәrimizin, analarımızın keçdiyi şәrәfli yolu unutmamalı,
onlardan ibrәt dәrsi almalıdırlar. Bu yol onların hәyat mәktәbi
olmalıdır.
«Çәmәnzәminlinin hekayәlәrindә xarakterlәri qısa, aydın
xәtlәrlә çәkmәk; «kiçik» adamların daxili, mәnәvi alәmini açmaq,
faktiki materialı detallarına qәdәr diqqәtlә izlәmәk vә onu sәnәt
dili ilә mәnalandırmaq, Azәrbaycan dilindәn, onun bitmәz vә
tükәnmәz imkanlarından istifadә etmәk bacarığı çox qüvvәtlidir».
(106, 284)
Sovet dövründә lazımi sәviyyәdә qiymәtlәndirilmәyәn,
Azәrbaycan ictimaiyyәtinә tanıdılmayan әdiblәrdәn olan Xalid
Xürrәm Sәbribәyzadәnin bәdii irsi maraq doğurur. Geniş oxucu
kütlәsinә tәqdim etmәk mәqsәdilә onun qәlәmә aldığı
hekayәlәrinin tәhlil olunmasını mәqsәdәuyğun sayırıq. «Mövzu
çeşidliyi vә bәdii-estetik problematika zәnginliyi ilә diqqәti çәkәn
hekayәlәrindә X.X.Sәbribәyzadә hәr şeydәn öncә çağdaş ictimai
hәyat hadisәlәrinә işıq salmağa çalışır, özünün vә şәxsi
tanışlarının sosial düşüncәlәri vә psixoloji sarsıntılarını qәlәmә
alırdı» (153, 267) deyәn tәdqiqatçılarımızın müasir dövrdә әdibin
yaradıcılığına verdiklәri ilk real qiymәtlәrdәndir.
Xalid Xürrәm Sәbribәyzadәnin «Fәzilәt», «Namus»,
«Babam», «Mütәhәssirә», «Sәfil», «Kin», «Qadın qәlbi»,
«Cinan», «Macәd», «Әsir» hekayәlәrindәn ibarәt «Zәhәrli
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çiçәklәr» adlı kitabı 1913-cü ildә İsabәy Aşurbәylinin
nәşriyyatında, Bakı «Kaspi» mәtbәәsindә çap olunmuşdur.
Sovet dövründә bu hekayәlәr birmәnalı tәhlil obyektinә
çevrilmişlәr. «Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixi» kitabının III cildindә
Xalid Xürrәmin yaradıcılığına qısaca, lakin qәrәzli formada
toxunulmuşdur: «X.X.Sәbribәyzadә düşgün ruhlu şerlәrin,
millәtçilik vә fәrdiyyәtçilik tәbliğ edәn hekayәlәrin müәllifi idi.
Onun 1913-cü ildә Bakıda çap etdirdiyi «Zәhәrli çiçәklәr» kitabı
başdan-başa zәrәrli ideyalar dayarcağı idi. Bu kitabdakı «Fәzilәt»
hekayәsinin qәhrәmanı «cahanı fani» hesab edәn, ictimai amaldan
mәhrum olan bir cavan, «Sәfil» hekayәsinin mәğzi isә çürük
burjua insanpәrvәrliyi idi. Lakin Sәbribәyzadәnin oxucuya tәqdim
etdiyi әn «zәhәrli çiçәk» Balkan müharibәsinә hәsr olunmuş
«Әsir» hekayәsi idi. Qatı millәtçilik ruhunda olan bu hekayәsindә
yazıçı cәbhәdәn arvadına mәktub yazan bir türk әsgәrinin dili ilә
öz milli azadlığı uğrunda vuruşan bolqarları, yunanları, serblәri
tәhqir edir, «oğlum Kamranı bolqarlara nifrәt vә lәnәt tәnәsi ilә
böyüt» deyirdi. Bu, burjua-millәtçi әdәbiyyat üçün sәciyyәvi olan
mürtәce, çirkin bir cәhәt idi». (18, 527-528)
Tarixi proseslәrә nәzәr saldıqda düşmәnә nifrәt, onun
üzәrindә qәlәbә qazanmaq kimi hisslәr qanımıza hopmalıdır.
«Cahanı fani» hesab etmәk yazıçı tәxәyyülünün mәhsulu ola bilәr
vә bunu heç kim әdibә qadağa edә bilmәz.
X.X.Sәbribәyzadәnin
fikirlәri
әsәrin
mahiyyәtinin
anlanılmasına yardımçı olur. ««Zәhәrli çiçәklәr» zәhәrli beş-on
sihheyi-hәyat içindә yetişmişlәr vә yeni hәyatı zәhәrli bir
mühәrririn qәlәmi ilә tәnzim edilmişlәrdir.
Şayәd qiymәt vә mәziyyәtlәri varsa, zәhәrlәr arasından
qareyә (oxucuya) bir lövni-lәtif vә sehr göstәrmәlәri, bir hissi-tәsir
ilad edә bilmәlәridir». (296)
«Fәzilәt» әsәrindә Süәdanın sevgisi uğrunda çәkdiyi
iztirablar, әziyyәtlәr tәsvir olunur. Әdibin mәktub formasına
müraciәt etmәsi dә maraq doğurur. Dostuna yazdığı mәktubda
insanı düşündürәn problemlәr öz әksini tapmışdır. «İmkani-136-

tәdavisi olmayan dәhşәtli bir illәtin zәbun hicranın qalıb, inlәyәinlәyә yaşamaqdansa, mәnim üçün ölmәk min kәrә xeyirlidir».
Daha sonra Süәdanın son anda Vәtәn üçün nә isә etmәk arzusunda
olduğunu görürük: «ölәcәyimә deyil, şu cahani-fanidә
hәmcinsimә nafe (faydalı) xәdәmatda bulunaraq, әbqayi-nam
(әbәdi ad) edәmәdiyimә mütәәssirәm. Bu tәsirimi tәdil edәn bir
şey varsa, o da heyni-mәmatımda Vәtәnә bir xidmәtdә bulunmaq
ümididir». Süәda bu dünyada unudulmaq istәmәdiyi üçün
dostundan onu xatırlamasını arzulayır: «Hәr halda mәni unutma.
Ölәrsәm, binişan qәbrimin ziyarәtinә gәlmәyәcәyin üçün uzaqdan
bir fatehә ehdası ilә ruhumu şad eylә!»
Xalid Xürrәmin «Namus» hekayәsi dә maraq doğurur. İki
qadının әxlaqi xüsusiyyәtlәrini oxucunun gözlәri önündә
canlandıran әdib buna çox gözәl nail olmuşdur: «Böyükdә
bulunmayan qadınlıq mәziyyәtlәrinin, iffәt vә ismәt fәzilәtlәrinin
әn dәqiq cәhәtlәri kiçikdә vardı. Böyüyü ağuşundankı müәttәr
havanı quçlatmaq üçün vәchәn gözәl bir erkәk arayırdı. Kiçik tәr
vә tәzә bir qönçә kimi saf vә әbәdi bir havayi-mәhәbbәtlә açılmaq
istәyirdi. Böyük mәalı ruhiyyәyә nә qәdәr biganә idisә, kiçik o
dәrәcә aşina idi.
Böyüyü kiçik bir qәlbә, kiçiyi böyük bir ruha malik idi.
Biri süfli, digәri ülvi».
Ümumiyyәtlә, hekayәdә göstәrilәn böyük bacının hәrәkәtlәri
müsәlman adәt-әnәnәlәrindәn çox kәnara çıxdığı üçün әsәrin
oxucular tәrәfindәn sevilәrәk oxunmasına şәrait yarada bilmәzdi.
Tәsvir edilәn әxlaqsızlıq milli mentalitetimizә uyğun gәlmәyәn
hәrәkәtlәrdir.
Hekayәdә nәfsinә sahib dura bilmәyәn gәncin surәti dә
müәllif tәrәfindәn qısa bir epizodda tam açıqlanır: «tәcrübәsiz
gәnc böyük vә dәrin süquti-әxlaqi göstәrәrәk bu şәhvәtpәrәst
qadının sehr vә füsununa qapıldı. Kiçikdәn çәkinmәklә bәrabәr
«gizli hәrәkәt edәriz!» fikrilә nәfsini böyüyün ağuşuna atdı».
Hekayәdә milli mentalitetә uyğun olmayan adәt-әnәnәlәrin
verilmәsi әsәrin müәllif tәrәfindәn hәr hansı bir Qәrb
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әdәbiyyatından iqtibas olunmasına dәlalәt edir. Belә ki, әsәrin
qәlәmә alındığı dövrdә ailә quran azәrbaycanlılar (müsәlman)
müәllifin qeyd etdiyi kimi «bal ayı»na çıxmırdılar. Hekayәnin
süjetinә әlavә edilmiş bu süjet xәtti әsәrin hәr hansı bir Avropa
әdәbiyyatından qaynaqlandığını göstәrir.
Hekayәdә hәyat yoldaşı vә bacısının xәyanәtini anlayanda
onları şüurlu şәkildә zәhәrlәyәn qadının «niştәm bu hәzәri әlac
yerinә qullanmaq üçün almış. Mәn isә әcәl deyә istemal
edәcәyәm» fikri onun törәtdiyi әmәlә görә heç dә peşmançılıq
çәkmәdiyini göstәrir.
Xәyanәtin, namussuzluğun cavabsız qalmadığını vurğulayan
müәllif bu mәnzәrәni belә tәsvir edir: «alçaq zövc ilә namussuz
zövcә cismi-amid kәsilmiş vә qaryülәnin üzәrindә ayrı-ayrı
vәziyyәtlәrlә ölmüş idilәr fәrraşi-vәslәtin bәyaz örtüsü onlara
barid (soyuq) birәr kәfәn olmuşdu». Bütün bu olanlara haqq
qazandıran müәllif bunu edәn bacının dili ilә açıqlayır: «İkimizin
dә namusunu vәqayә üçün belә yapmaq lazımdı».
Xalid Xürrәmin «Babam» hekayәsi dә özünün tәrbiyәvi
әhәmiyyәtinә görә böyük maraq kәsb edir. Bu hekayәdә ataya
olan sevgi vә ehtiram, hörmәt öz әksini tapmışdır. «Babam deyil,
adәtәn bir arxadaşımdı», «O, mәnim qәlb incitmәyәn sәmimi bir
nigәhbanım idi», «Hәr şeyin fövqündә böyük bir mәnәviyyatım
idi» vә digәr fikirlәr öz ibrәtamizliyi ilә seçilir.
Әsәrdә atanın daxili alәmi, xarakteri tam çılpaqlığı ilә
açıqlanır: «Bәzi padәrlәr (atalar) kimi zadeyn-ömrünü incitmәk,
onları döymәk, qorxutmaq tәbayi onda yoxdu. O, hәr işә, hәr şeyә
uzaqdan vә yaxından nәzarәt edirdi. Yapılan işdә bir әksiklik, bir
fәnalıq görürsә, tәdil vә islahına çalışır, yapana rifq ilә tәnbihatda
bulunurdu.
Can yaxmaq bilmәz, könül qırmaqdan xoşlanmazdı. Zatәn
bunun üçün idi ki, evdәkilәr vә evin dişindikilәr, ailәsi vә
bildiklәri, ümumiyyәtlә onu sevәrdilәr».
Hekayәdә hәyat yoldaşının ölümündәn sonra uşaqlarına olan
mәhәbbәtin tәzahürü kimi tәkliyi qәbul edib tәkrar evlәnmәyәn
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ata obrazının bu cәhәti dә müәllif tәrәfindәn işıqlandırılır. Ona bu
yöndә tәsir edәnlәrә qәti etirazını bildirәn atanın sözlәri
övladlarına olan mәhәbbәtdәn irәli gәlir: «Rica edirәm israr
etmәyәniz. Cocuqlarımı önü validәnin soyuq әllәri altında
titrәtәmәmәm».
Övladını etdiyi cavanlıq hәrәkәtlәri üçün danlamayan ata
ömrünün son anında «artıq evin böyüyü sәnsәn» demәklә yeganә
oğluna ibrәt dәrsi verir. Tәsvir edilәn ata obrazı bütün hәrәkәt vә
sözlәri ilә gözlәrimizdә ucalır.
«Mütәhәssirә» әsәrindә dә «nә bәdbәxt imişәm! Hәyatın
fәsli baharında evlәn, kanuni-şәta qәlbindә bir, «Kanunimәhәbbәt» vücuda gәtirsin. Zövcünü sev, bil–müqabilә sevil. Vә
sonra «Lәhibi-tәmmuza» uğra. Yeddi aydan ziyadә bәrabәr
yaşama!» deyәn bir insanın qәlb çırpıntılarının, keçirdiyi
sarsıntıların şahidi oluruq. «Zövcünün riqqәti-qәlbinә qarşı
bәslәdiyi hissi-etimad ilә bu hökmü verdikdәn sonra mütәsaliyanә
söylәndi:
–Mütmәinәm ki, o da mәnim kimi mütәllim, mәnim kimi
mütәәssirdir. Lakin nә yapsın?» deyәn qәhrәmanını «nә yapsın?»
sualı ilә qarşı-qarşıya qoyan müәllif yalnız qәhrәmanı deyil,
oxucunu da bu suala cavab axtarmağa sövq edir.
Qışın tәsviri ilә başlanan «Sәfil» hekayәsindә küçәdә qalmış
zavallı bir sәfilin keçirdiyi hiss vә hәyәcanlar әks olunmuşdur.
Sәfilin durumu müәllif tәrәfindәn qısa da olsa tam göstәrilir:
«Yalnız kainatın titrәdici vә belә öldürücü bir dәmindә әlindәki
dәyәnәyә dayana-dayana yoxuşu çıxmağa çabalayan soqaqda
qalmış bir zavallı vardı. Әlbәsәsinin limә-limә dinәcәk bir halda
dәlik-deşik olması, ayaqlarının cır-çılpaq bulunması kәndisinin
hәqiqәtәn bir zavallı, hәqiqәtәn bir sәfil olduğunu anladırdı».
Sәfil olmuş bir insanın keçmişi qısa şәkildә onun öz dili ilә
göstәrilir: «Altı ay әvvәl mәn dә bu sәadәtә mәzhәr idim. Bir
ölüm, bir yanğın o mütәtәvvic sәadәti kül etdi. Vә yerlәrә gümdü.
Zәngin idim, fәqir oldum. Ailә rәisi idim, kimsәsiz qaldım.
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Altı ay әvvәl quş tüklü döşәklәrdә yatarkәn, şimdi ayağıma
keçirәcәk әski bir cındıra, sırtma geyәcәk köhnә bir caket (jaket)
bulamıram». Bütün bunlar sәfil hәyat tәrzi sürәn bir insanın
sifәtindә minlәrlә belә yuvasız, ac qalan insanların yaşantılarını
әks etdirә bilir.
«Kin» hekayәsindә düşmәnin törәtdiyi vәhşәtlәrә qarşı
günahsız, naçar qalmış insanın hisslәri әks olunur. Körpә nәvәsinә
olanları anlatmağa çalışan babanın üzüntülәri qәlblәrә sirayәt edir.
Nәvәsinin suallarına cavab vermәkdә aciz qalan babanın cavabları
tarixi, real hadisәlәri canlandırır. Arnavud bәylәrinin törәtdiklәri
cinayәtlәri nәvәsinә anlatmağa çalışan qocaman bir insanın
keçirdiyi hisslәr maraq doğurur. Müәllif babanın nәvәsinә
söylәdiklәrinin tarixi bir dәrsi olduğundan bizlәri ondan ibrәt
götürmәyә çağırır: «Baban şәhid olunca annacıyın dul qaldı. Sәn
dә onsuz oldun. Üç buçuq sәnәdir ki, sizi mәn keçindirmәyә
çalışırdım. Bu il dә yenә o qancıq tinәtli Arnavud bәylәrinin
törәtdiklәri böyük yanğın әtrafı viran qoydu...
Hökumәt bir cәhәtdәn qarşısındakı müntәzәm düşmәn
orduları ilә çarpışır, bir tәrәfdәn dә gözә görünmәyәn bu
içimizdәki alçaqlara uğraşırdı. İçli-dışlı (daxili-xarici) bir
düşmәnә qarşı canmı dayanar? Qalalarımız, dabiyәlәrimiz birәbirә düşdü, düşmәn әlinә keçdi. Bәqiyyә olaraq biz qalmışdıq. Bu
sabah da bizimki dә süqut etdi. Annaciyin başına gәtirilәn halı
gözlәrinlә gördün. Düşmәn hәr yerdә belә yapdı. Cocuq, qadın,
ixtiyar, heç bir kimsәni müstәsna tutmadı. Hәpsini kәsdi. Köylәri,
şәhәrlәri hәp-hәp yıxdı, yağdı (yandırdı). Hәr tәrәfi xarabazara
çevirdi».
«Qadın qәlbi» hekayәsindә qadın xәyanәti, sәdaqәtsizliyi
qәlәmә alınmışdır. Faruq bәyin xanımı Faizәdәn gördüyü
xәyanәtlәr әsәrin әsas mәğzini tәşkil edir. Hekayәdә digәr
surәtlәrin iştirakı vә qadın haqqında dediklәri fikirlәr dә әsәrin
mahiyyәtinin açıqlanmasına şәrait yaradır. Saqiblә Şәkibin
dialoqu da maraq kәsb edir. Mağaza sahibi Şәkibin qadınlar
haqqında söylәdiyi «iştә qadınlar belәdir. Kәndi әrini saraylarda
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oturdunuz, onlara sәrvәt, zinәt, sәadәt, hikmәt, xülasә nә versәniz,
veriniz, yenә gözlәrini doyduramazsınız. Nasıl bir qәlbә
malikdirlәr, bilmәm ki…» fikri qadınlara düzgün olmayan
münasibәtdәn irәli gәlir. Ümumiyyәtlә, dostların qadın haqqında
söylәdiklәri, qadın qәlbini qiymәtlәndirmәlәri düzgün mәntiqә
sığışmır. İxtisasca müәllim olan Sarimin «…qadınlarmı? Onların
qәlbi bir kölgә kimidir. Tәqib edәrsiniz qaçar, qaçarsınız tәqib
edәr», teleqraf mәmuru Naminin «…qadın qәlbi– bizim teleqraf
makinalarının tıq-tıqlarından daha çox zәrәban edәr. Vә hәr
zәrbәsindә dә başqa bir әmәl bәslәr», tәbib olan Saqibin «…mәn
qadın qәlbini zәhәrli çiçәklәrә bәnzәdirәm. Vә onların rәnginә
әsla aldanmam» vә digәr bәnzәtmәlәrlә qadın qәlbinә, onun
mәnәviyyat vә daxili alәminә birtәrәfli qiymәt verilir. Bu dostların
danışığından belә çıxır ki, yer üzündә olan qadınların hamısı Faizә
tiplidir, o ruhdadır. Bu da әsәrin mahiyyәtini yüksәltmәk әvәzinә,
onun sanki hansısa mühüm mәsәlәdәn uzaq olduğunu gözә
çarpdırır. Әgәr әsәrin süjet xәtti yalnız Faruq bәylә Faizә xanımın
münasibәti fonunda verilsә idi, bu, qadınların lәyaqәtinә toxunan
amil olmazdı. Lakin dostların bir yerә yığışaraq Faruq bәylә Faizә
xanımın hekayәsinә ümumbәşәri qadınlıq mövqeyindәn
yanaşması qadına, qadınlığa düzgün qiymәt verilmәdiyini
göstәrir.
«Cinan» hekayәsindә ata-anasını körpә ikәn itirmiş, bir yad
ailәyә övladlığa verilmiş Cinan adlı uşağın başına gәtirilmiş
hadisәlәr, onun sağalmayan dәrdә-vәrәmә tutulması әks
olunmuşdur. İnsanlığı qiymәtlәndirәn, ağır vәziyyәtdә dayaq
olanlara minnәtdarlıq hissi dә bu әsәrdә öz әksini tapmışdır.
Qәhrәmanın «Hәyatda qalaydım. Kәndi hәyatınızı tәhlükәyә
ataraq, xәstәliyimdә mәnә qarşı göstәrdiyiniz әsәri– sәmimiyyәti,
müdavat vә insaniyyәti qәlbimdә yaşadır vә sizә can bahasına bir
hissi-şükran bәslәrdim» demәsi bunlara bir sübutdur. Hekayәdә
«mövqeyi yüksәk bir zata varmaq, çox para sahibәsi olmaq»
istәyәnlәrin daxili alәmlәri әsәrdә işıqlandırılmışdır.
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«Macәd» әsәrindә «fikir vә qәlbindә yalnız bir әmәl
hökmran idi: hüsni-xidmәt» olan insanların tәsviri Macәdin
timsalında müәllif tәrәfindәn işıqlandırılmışdır. İnsanın ölümünә
inanmayanları «hәyat bumudur?» sualı qarşısında qoyan müәllifin
buna cavab axtarışı da maraq doğurur.
«Әsir» hekayәsi, adından göründüyü kimi, özünün mövzu vә
mәzmunu baxımından böyük maraq kәsb edir. Vәtәn qarşısında
borcunu yerinә yetirәn bir insanın ailәsinә yazdığı mәktublardan
müharibәnin törәtdiyi dәhşәtlәr, düşmәnlәrin etdiklәri әmәllәr
ürәkağrısı ilә qәlәmә alınmışdır. Mәktub müәllifinin düşmәn
tәrәfindәn mühasirәyә alınması sәhnәsi dә tәsvir olunur:
«bolqarlar bu müftәris, bu yabanı canavarlar әtrafımızı әhatә etmiş
vә xaricә hәr dürlü müsalәmizi kәsmişdilәr». Daha sonra mәktub
müәllifi düşmәnin daxili alәmini açır: «Alәmi-mәdәniyyәtә qarşı,
telsiz teleqraf mәrkәzidir» әsnadını (sәnәdlәrini) ortaya sürәrәk
(Sultan Sәlim cameyi-şәrifinin) minarәlәrini topa tutdular vә bizi
tәslimә mәcbur etmәk üçün insaniyyәti ayaqlar altına alaraq, hәr
әllәrindәn gәlәni yapdılar». Daha sonra düşmәnlәrin törәtdiyi
rәzalәt vә alçaqlıqları hәyat yoldaşı Cәmilәyә yazaraq bildirir:
«şәhәrә girәr-girmәz aylardan bәri kәndilәrinә müqavimәt,
üquranә (qәhrәmancasına) sövlәtlәrinә şiranә müqabilә edәn bir
ovuc türkün yarısını artıq silahsız, әsir olduqlarını düşünmәyәrәk,
süngündәn keçirdilәr. Binaları yağıb (yandırıb) yıxdılar.
Dükanları, mağazaları yağma etdilәr, çocuqları kәsdilәr,
qadınların namusuna tәcavüz elәdilәr. Qızların bәkirlәrini izalәyә
çalışdılar. Mәbәdlәr axıra tәk yandılar. Bir çox biçarәlәri cәbrәn
dinlәrindәn çevirdilәr». Bütün bu baş vermiş hadisәlәri yaşayan
atanın arvadından istәdiyi real, canlı verilmişdir. «Bu günә qәdәr
nasılsa bir hәyat qalan zövcün şayәd hәr lәhzә mövcud olan
mәhlәkeyi-mövtә atılarsa, mәzlum silah arxadaşları kimi ehrazirütbeyi-şәhadәt edәrsә, oğlum Kamranı (bolqarlara nifrәt vә lәnәt)
tәranәsilә böyük vә onun qәlbindә bu mәlun mәxluqlara qarşı
bitmәz-tükәnmәz bir qeyz vә qәzәb oyandır».
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Hekayәdә vәtәnә mәhәbbәt çox böyük ustalıqla tәsvir edilir.
Әsir düşmüş bir insanın dili ilә verilәn vәtәn sevgisi, vәtәndә baş
vermiş müharibәnin dәhşәtlәri müәllif tәrәfindәn böyük mәharәtlә
işıqlandırılır: «Vәtәn ki, bir qaç ay әvvәl sәhәrlәrindә bülbüllәr
ötәrgәn, tarlalarında әkinlәr başaq verәrkәn, şәhәrlәrindә sәadәt vә
sәfa nәğmәlәri çalxalanarkәn, şimdi bayquşlarla malamla bir
xaraba halında».
Sonda hekayә qәhrәmanının dediklәri onların düşmәn
üzәrindә qәlәbә çalacağına ümidini artırır: «әmin ol Cәmilә,
Vәtәn vә sәn ikiniz olmasaydınız, bolqar qurşunlarından qurtulan
vücudum cәriheyiqәm tәsirilә çoxdan zavala uğrardı. Fәqәt
ecazkar bir qüvvә ilә şimdiyә qәdәr mәni yaşadan sizsiniz. Siz,
siz, siz!»
«Haqqında danışılan hekayәlәrini «Şәlalә» jurnalında
X.X.Sәbribәyzadә bir qayda olaraq «Milli hekayәlәr» silsilәsi ilә
buraxdırsa da, burada «millilik» amili zahiri sәciyyә daşıyır,
müәllif qayәsi isә bәşәri problemlә bağlanır, «zavallı insanlar»ın
taleyi, «bәni-növi-bәşәr»in haqqı bәdii-estetik tәhlilin mövzusuna
çevrilirdi». (153, 270)
Azәrbaycan nәsrindә hekayә janrının formalaşma vә
tәkamül prosesi tәdqiqatçıların daim diqqәt mәrkәzindәdir. Belә
ki, «hekayә bir janr kimi elә ciddi poetikaya malikdir ki, onun
әdәbi prosesdә yeri vә bu prosesә tәsiri bütün zamanlarda açıqca
hiss olunub, bu gün dә hiss edilmәkdәdir. Janrların özlәrinin
arasındakı tarixi mübarizәdә hekayә öz spesifikasını, poetikasının
dәqiq qanunlarını qoruyub saxlamışdır. Hekayә sәnәtkarın
kәşfidir– әgәr bu kәşf yoxdursa, demәli hekayә yoxdur, belә janr
yoxdur». (90, 87)
Doğma Azәrbaycan xalqının milli ruhunu, xarakterini,
hәyatını, özünәmәxsus dәrdlәrinin inkişafını, dövrün mühüm
tarixi mәsәlәlәrinә münasibәt, cәmiyyәtdә baş verәn dәhşәtli
fәlakәtlәr, müharibәnin törәtdiyi faciәlәr, әhali arasında aclıq,
ziddiyyәtli, mürәkkәb inkişafın hekayәlәrdә daha dolğun, dürüst,
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tarixi, ideoloji vә әdәbi mahiyyәtini itirmәdәn verilmәsinin şahidi
oluruq.
Әhmәd Cavadın «Xuda qәbul Nәkә» hekayәsindә dә
müharibәnin dәhşәtlәri, övladını itirmiş ananın şәxsi faciәsi ön
plana çәkilir. Bu yazıq, zavallı ananın faciәsi minlәrlә ananın
faciәsidir. «Canından ziyadә istәdiyi «Hasanını arayan», lakin
oğlunu tapa bilmәyәn zavallı ananın ürәk parçalayan iniltisi
«Xuda qәbul nәkә» (Allah qәbul etmәsin) demәsi böyük bir
faciәnin yaşantılarını әks etdirir.
Abbas Sәhhәt «Qara günlü Hәlimә» hekayәsindә dә
müharibәnin ağrı-acılarını, törәtdiyi fәsadları oxuculara çatdırır.
Müharibә zamanı evi yandırılan, әrini vә oğlunu itirәn Hәlimәnin
faciәli taleyi әks olunur. Hüzn, kәdәr dolu bu hekayәdә uzun
ayrılıqdan sonra qızı Zeynәbi Anadolu xarabazarlığında tapan,
yavrusuna qovuşan «qara günlü Hәlimәnin sönük müşaәrindә bir
işıq vücudә gәldi». Hekayәnin bu sonluqla bitmәsi müәllifin
gәlәcәyә nikbin ruhunu, inamını göstәrir. Yazıçının «Bәdbәxt
ailә» hekayәsindә müharibә fәlakәtlәri süjet xәttini tәşkil edir,
obrazların psixologiyası bu aspektdәn açıqlanır. Tәdqiqatçılarımız
obrazların psixologiyası probleminә toxunaraq doğru qeyd edirlәr
ki, «psixologizm әdәbiyyatımızın bütün dövrlәri üçün
xarakterikdir, yәni psixoloji tәhlil bacarığı hәr bir qüdrәtli
sәnәtkarın qәlәminә xas olan bәdii mәziyyәt olmuşdur». (156)
Ә.Haqverdiyevin
«Süleyman
Әfәndi»
hekayәsindә
müharibәnin törәtdiyi faciәlәr, Süleyman Әfәndinin başına gәlmiş
fәlakәtlәr müәllif vә fәci qәhrәman arasındakı lirik-dramatik
dialoqla açıqlanır. Süleyman Әfәndi övrәti vә balaca qızının
harada olduğunu bilmәdiyini, iyirmi beş vә otuz yaşlı oğullarının
gözünün qabağında öldürülmәsini, evinin dağıdılmasını acı göz
yaşları içindә danışır. Müәllif danışılan dәhşәtli mәnzәrәlәri
yuxusunda görür, «göydәn od yağır, yerdәn alov çıxır, evlәr
birbәbir uçurlar, toz-duman kimi dünyanı bürüyüb, bu yerdәn
parıltı sәsi gәlir, övrәtlәrin, uşaqların qışqırması, heyvanatın
nәrәsi, uçan imarәtlәrin gurultusu hamısı bir-birinә qarışıb». Bir
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az sonra Süleyman Әfәndinin әllәrini göyә qaldırıb ulu Tanrıdan
imdad dilәmәsinin şahidi oluruq. Bütün bu ürәk yandıran
mәnzәrәlәr müharibәnin özündәn sonra qoyduğu izlәrdir.
Hekayәlәrimizdә tәsvir edilәn türk vahidliyinә inam Tağı
Şahbazi Simürğün «Aclar» әsәrindә öz әksini tapmışdır. Bu
balaca hekayәdә göstәrilәn müharibәnin törәtdiyi dәhşәtlәri sanki
özün yaşayırsan. Ac qalmış uşaqları– Züleyxa vә Cәmil üçün
yemәk tapa bilmәyәn biçarә ananın kömәyinә müsәlman
cәmiyyәti çatır, «Ana uşaqlarına müsәlmanların mәrhәmәtindәn
danışıb deyirdi ki, baxın müsәlman qardaşlarımız un göndәrirlәr
ki, acından hәlak olmayaq!».
Azәrbaycan ictimai vә bәdii fikrinin qabaqcıl әnәnәlәrinә
әsaslanan әdiblәrimiz öz yaradıcılıqları ilә bәdii söz xәzinәmizi
zәnginlәşdirmişlәr. Әdәbiyyatın hekayә janrında nәşr olunmuş bu
әsәrlәr әnәnәvi ailә-mәişәt vә tarixi mövzularda idi. Bu
mövzularda Azәrbaycan tarixinin bir dövrü, millәtin, cәmiyyәtin
keçdiyi ziddiyyәtli inkişaf yolları, qaçqın hәyatı real әksini tapır.
Azәrbaycanda gәnc nәslin milli ruhda tәrbiyә edilmәsinin
vacibliyi vә mühümlüyü hekayәlәrimizdә әsas mövzulardan birinә
çevrilmişdir. Şәfiqә Әfәndizadә «Qadın sәsi» әsәrindә bu
mәsәlәyә toxunmuşdur: «Küçük yaşdan çocuqlarımıza kәndi
millәtini sevdirmәli, vәzifәlәrini bildirmәliyiz.
Cocuqlarımızın yaşama haqlarıdır, onları vәtәn vә millәt
bәkliyor».
Ş.Әfәndizadәnin qeyd etdiyi kimi, uşaqların tәrbiyәsi ilә
onların valideynlәri mәşğul olmalı, onları milli ruhda tәrbiyә
etmәli, adәt-әnәnәlәrini sevdirmәlidirlәr. «Vәtәnlәrini, millәtlәrini
sevdirmәk hәr bir ata-ananın borcu vә birinci vәzifәsidir».
Uşaqların taleyi başqa millәtdәn olan dayәlәrin ixtiyarına
verilmәmәlidir. Ş.Әfәndizadә milli ruhda tәrbiyә edilmәyәn
uşaqların günahını bizlәrdә görür, «o demiyor ki, sәn kәndi
adәtindәn çıx da bәnim adәtimә gir, biz kәndimiz yalvarırıq,
parәlәr, hәdiyyәlәr veriyoruz ki, sәn, kәndi adәt vә üsulunun
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bizim ciyәr parça övladıma öyrәt, hәlә bacarsan kәndi milli
adәtlәrimizdәn nifrәt etdir, uzaqlaşdır».
Hekayә janrı kiçik hәcmli olmasına baxmayaraq, obrazın
daxili xarakterini kamil açmaqla, hadisәnin daxili vә zahiri
әlaqәlәrini әks etdirmәklә vә özünün spesifik imkanları ilә
sәciyyәlәnir: «hekayә öz spesifikasına, janr xüsusiyyәtlәrinә görә
müasir oxucunun– böyük ictimai, şәxsi vә bәşәri problemlәr
barәdә düşünәn, bir-biri ilә çarpışan dünyagörüşlәrin sosioloji vә
fәlsәfi cәbhәlәrin şüurlarda, tәfәkkürlәrdә әmәlә gәtirdiyi
tәlatümlәr müşayiәtilә quran, yaradan vә dağıdan insanın, kosmos
fatehinin, faşizmi yaradanın vә faşizmi mәhv edәnin, atomu
yaradanın vә atom dәhşәtinin şahidini yüksәk zehni tәlәbatı
baxımından әdәbi-estetik bir stimul kimi mәişәtinә daxil
olmuşdur». (27, 332).Deyilәnlәrdәn belә nәticәyә gәlmәk olar ki,
digәr nәsr janrlarından fәrqli olaraq, hekayәnin әsas özәlliyi onun
cәmiyyәtlә şәxsiyyәt arasındakı әlaqәlәrin açıqlanmasının sadә,
real vә yığcam şәkildә hәyata keçirilmәsindәdir. «Hekayәdә
sәciyyәvi, ibrәtli, ictimai mәnası olan hәyati bir әhvalat, bir, ya iki
qәhrәman götürülür, mәhdud bir zaman, mәkan daxilindә yığcam,
bitkin, realist bәdii tәsvir verilir». (114, 152) Buna nümunә kimi
«nәsr әsәrlәrindә insanların tarixi faciәsindәn deyil, daha çox
«hal-hazırkı faciәsindәn» yazmağı üstün tutmuş» (215, 208)
Abdulla Şaiqin «Mәktub yetişmәdi» («Mәktub çatmadı»)
hekayәsindә әsәrin qәhrәmanı Qurbanәlinin hәyatı vә taleyindәn
konkret bir hadisәnin tәsvirini yığcam süjet, bitkin kompozisiya
ilә әhatә etmәsini göstәrmәk olar.
Hәcmcә çox az olan, tәxminәn «iki-üç sәhifәdәn ibarәt bu
hekayәnin («Mәktub yetişmәdi»– S.Ş.) tәsir gücü öz dövrü üçün
әn yaxşı yazılmış bir romana bәrabәrdir. Bu kiçik әsәrdә
zәhmәtkeş, әlacsız insan ürәkdağlayan nisgili yaşayır». (173,
136). Ә.Saraçlı haqlı olaraq qeyd edir ki, «Mәktub yetişmәdi»
әdәbiyyatımızda realist hekayә adlandırılır». (95, 66)
Ümumiyyәtlә, «yığcam süjet, doğru vә dәqiq bәdii tәsvirlәr,
hadisәnin tәbii inkişafı, mәnalı dialoq vә lirik әhvalı-ruhiyyә onun
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(A.Şaiq– S.Ş.) hekayәlәrinin gözәl xüsusiyyәtlәridir». (184, 111)
Bu әsәrin timsalında hekayә janrının bәzi özәlliklәri açıqlanır.
Abdulla
Şaiqin
«İntiharmı,
yaşamaqmı?»
(1910)
hekayәsindә Aslanın iztirablarının gәrgin psixoloji tәsviri әsәrdә
insanın keçirdiyi hisslәri, onun daxili alәmini işıqlandırma
imkanını göstәrir.
Cәlil Mәmmәdquluzadәnin «Usta Zeynal» hekayәsindә
fanatik, mömin Usta Zeynalın timsalında dini mövhumatın,
ictimai geriliyin törәtdiyi fәsadlar, avamlıq, insan sadәlövhlüyü,
hәyatdakı real mәişәt lövhәlәri sәnәtkarlıqla әks etdirilir. Qeyd
olunan әsәri qiymәtlәndirәn F.Köçәrli öz fikirlәrindә haqlıdır:
«Öz vәtәninin hәqiqi oğlu olan usta Zeynal Muğdusi Akop ilә tam
ziddiyyәt tәşkil edir. Axırıncı üçün vaxt qızıldır, hәr bir dәqiqә
qiymәtlidi vә insan ondan istifadә etmәlidir; birinci üçün isә…
tәlәsmәk lazım deyil, hәr şey tәlәsmәdәn, sakit şәkildә, allahın
kömәyinә bel bağlayıb etmәk lazımdır. Tәlәsmәk vә hәyәcan işi
ancaq poza bilәr, «inşallahsız» heç bir iş görmәk olmaz vә heç bir
işә girişmәk lazım deyil. Muğdusi Akop nә qәdәr әmәlli, hesabını
bilәn vә işgüzardırsa, usta Zeynal bir o qәdәr fәaliyyәtsiz, cürәtsiz
vә hәdsiz dәrәcәdә sadәlövhdür». (194)
Hәqiqәtәn dә dahi Mirzә Cәlilin qәlәmә aldığı bu hekayә
mükәmmәl bir әsәr olmaqla, bir obraz çәrçivәsindә yaradılmış
hekayә janrının portret hekayә növüdür. Nadir bәdii nәsr
nümunәsi olan bu әsәrdә hadisәlәrin dramatik bir gәrginlik xәtti
üzәrindә inkişaf etdiyini görürük.
Cәlil Mәmmәdquluzadәnin «Qurbanәli bәy» hekayәsindә isә
feodal dövrünün rәzalәtlә dolu dәhşәtli mәnzәrәlәri, özündәn
vәzifәcә böyük olanlara yaltaqlanan, onlardan tәhqiri özü üçün
mükafat kimi qәbul edәn, ona xidmәt göstәrәn zәhmәtkeş
kәndlilәri isә tәhqir edәn Qurbanәli bәyin daxili alәmi canlı bәdii
lövhәlәrlә, psixoloji dәqiqliklә tәsvir olunur. «Qurbanәli bәy»
hekayәsindә
C.Mәmmәdquluzadә
Azәrbaycan
bәylәrinin,
mülkәdarlarının bir sıra sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrini çox mәharәtlә
ümumilәşdirmişdir». (18, 587)
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Qәlәmә aldığı bәdii nәsr nümunәlәrindә, yәni «öz povest vә
hekayәlәri ilә Mirzә Cәlil bizim nәsrdә bütünlükdә milli ictimai
mәişәtin, әn çox isә kәndin sosial xarakteristikasını
dәrinlәşdirmişdir». (14, 335) Yazıçının yaratdığı әsәrlәr «hәyatı
sadәcә әks etdirәn bir nәsr deyildir, hәyatı tәşrih edәn, onu özünә
göründüyündәn daha çox bәnzәyәn bir şәkildә tәqdim edәn
nәsrdir». (14, 335) Әdibin hekayәlәrindә hәyat hәqiqәtlәrinin
düzgün inikas olunması hәmin hekayәlәri bәdii nәsrimizin
şedevrlәrinә çevirmişdir. Xüsusi vurğulamaq yerinә düşәrdi ki,
«C.Mәmmәdquluzadә hekayә yaradıcılığına başlayarkәn, bu janr
Azәrbaycan әdәbiyyatında cüzi yer tuturdu, hәrçәnd hәmin
hekayәlәr, xüsusәn M.F.Axundovun «Aldanmış kәvakib»i
mәzmun, forma vә ideya cәhәtdәn bitkin, dolğun әsәr idi; fәqәt
XX әsrin әvvәllәrindә, yәni C.Mәmmәdquluzadә yaradıcılığa
başladığı dövrdә, Avropa vә Amerika әdәbiyyatında bu janr o
qәdәr inkişaf edib kamillәşmiş, püxtәlәşmişdi ki, artıq öz
dövrünün şah әsәri olan «Aldanmış kәvakib» kimi hekayәlәr
yazmaq zamanın tәlәblәrinә cavab vermәzdi; artıq dünya
әdәbiyyatı Mopassan, A.P.Çexov, Mark Tven vә bu kimi böyük
hekayәçilәrә malik idi». (27, 329)
Әdibin bәdii, xüsusәn dә hekayәçilik yaradıcılığını tәdqiq
edәn alimlәrimiz onun bu istiqamәtdәki fәaliyyәtlәrini geniş
işıqlandırmağa müvәffәq olmuşlar: «Cәlil Mәmmәdquluzadә
yaradıcılığa başlayarkәn qәdim vә zәngin Azәrbaycan
әdәbiyyatında bәdii nәsr inkişaf etmәmiş bir sahә idi vә hekayә
kamil bir janr kimi bu әdәbiyyatda formalaşmamışdı, hәrçәnd biz
Füzulinin «Şikayәtnamә»si kimi orta әsrlәr hekayәsinin klassik
nümunәsinә malik idik; XIX әsrdә M.F.Axundovun mәşhur
«Aldanmış kәvakib»i meydana çıxmışdısa da, «Şikayәtnamә»dәn
gәlәn nәsr әnәnәlәri bizim әdәbiyyatımızda poeziyamızın әldә
etdiyi vüsәt dәrәcәsindә öz inkişafını tapmamışdı. Lakin
C.Mәmmәdquluzadә dünya hekayәsinin әsrlәrdәn bәri keçdiyi
mәrhәlәlәri qısa müddәtdә öz yaradıcılığında keçdi vә hәrgah belә
demәk mümkünsә, hekayәni Azәrbaycan әdәbiyyatının doğma
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janrına çevirdi, artıq bu qәdim vә zәngin poeziya әnәnәlәrinә
malik әdәbiyyatı hekayәsiz tәsәvvür etmәk mümkün deyildi». (27,
81)
Ә.Haqverdiyevin «Mirzә Sәfәr» hekayәsindә şәrәfli, qeyrәtli
bir insan olan vә insanlığı daim uca tutan Mirzә Sәfәr kimi kamil
obraz vasitәsilә Hәsәn ağa kimi nanәcib adamların iç üzü açılır,
hәyatın mәnfi cәhәtlәri, cәmiyyәtin nöqsanları tәnqid edilir.
«Ә.Haqverdiyevin hekayәlәrindә kәskin satira, yumşaq yumorla
birlikdә hәzin bir lirika da vardır. Bu lirika әdibin tәәssüf vә
kәdәrlә dolu hekayәlәrindә, hiss vә hәyәcan bildirәn әsәrlәrindә
daha aydın görünmәkdәdir». (53, 216) Bu hekayәlәrin siyahısını
genişlәndirmәk olar. Qeyd edilәn yazıçıların hekayәlәri әsasında
belә bir nәticәyә gәlmәk olar ki, hekayәnin әdәbi prosesdә vә
ictimai fikir tarixindә öz samballı mövqeyi vә xidmәti var.
Hekayәnin özәl xüsusiyyәtlәri bәdii fәaliyyәtә böyük imkanlar
yaradır.
«Hәr hansı bir hadisәni tarixi baxımdan öyrәnmәk әslindә
onu inkişafda öyrәnmәk demәkdir» (381, 16) fikrini rәhbәr tutaraq
hekayә janrının tarixi inkişafına nәzәr saldıqda, «janrların
özlәrinin arasındakı tarixi mübarizәdә hekayә öz spesifikasını,
poetikasını dәqiq qanunlarını qoruyub saxlamışdır». (90, 87) Öz
hekayәlәri ilә Azәrbaycan әdәbiyyatını yeni mәrhәlәyә qaldıran
mütәrәqqi fikirli Cәlil Mәmmәdquluzadә, Abdulla Şaiq,
Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev, Yusif Vәzir Çәmәnzәminli vә
digәr әdiblәrimiz qısa bir zamanda qeyd olunan janrı Azәrbaycan
bәdii nәsrindә aparıcı mövqeyә çıxarmış vә hekayә janrında
qәlәmә alınmış bu bәdii әsәrlәr dünyanın әdәbi xәzinәsinin kamil
nümunәlәrinә çevrilmişlәr. Mәmmәd Arif M.F.Axundovun
«Aldanmış kәvakib» әsәrini hekayә janrına aid etsә dә, qeyd
olunan digәr әsәrlәri kamil klassik hekayә nümunәlәri kimi
göstәrmәkdә haqlıdır: «Aldanmış kәvakib», «Şeyx Şәban»,
«Cәnnәtin qәbzi», «Allah xofu», «Usta Zeynal», «Poçt qutusu»,
«Köç», «Qaraca qız» oxucularımızın tәsәvvüründә klassik
hekayәlәr kimi yer tutmuşdu». (201)
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Milli әdәbi proseslәrdә aktiv vә passiv inkişaf mәrhәlәlәrini
yaşayan hekayә janrının özü-özlüyündә tәkamülü tarixi-әdәbimәdәni şәraitdәn asılı olaraq onu әdәbi fakta çevirmişdir.
Azәrbaycan әdәbiyyatının müxtәlif janr nümunәlәri sırasında
nәsrin әn çox yayılmış vә perspektivli janrı olan hekayәnin
özünәmәxsusluğu, hәmçinin digәr janrlarla müqayisәdә üstün
mövqeyi inkaredilmәzdir. Bu, tәsadüf deyildir, hekayә janrının
әdәbi janr kimi formalaşmasının nәticәsidir.
II.2.3. FELYETON JANRI
Felyeton janr kimi ilk dәfә XIX әsrin әvvәllәrindә Fransa
әdәbiyyatında meydana gәlmiş vә hәmin vaxtlar qәzetә vәrәq
kimi әlavә olunduğundan fransızca «feuilleton»– «vәrәq»
adlandırılmışdır. Bununla yanaşı, «felyetonun ilk dәfә meydana
çıxdığı Fransada keçmiş zamanlarda teatr vә әdәbiyyat alәmindәki
hadisәlәrә dair mәzәli vә kәskin tәnqidi mәqalәlәr felyeton
adlanırdı». (35, 183) XIX әsrin sonlarında Azәrbaycanda
mәtbuatın sürәtli inkişafı ilә әlaqәdar milli әdәbiyyatda ilk
felyeton nümunәlәri yaradılmağa başlamışdır. (159, 68) Bәzi
tәdqiqatçılar Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә felyeton janrının
tәmәl daşının mәhz H.Zәrdabi ilә qoyulduğunu qәtiyyәtlә qeyd
etmişlәr. (159, 68) Sözügedәn janrın Azәrbaycan әdәbiyyatında
«qızıl dövrü» isә konkret olaraq milli mәtbuatın yaranması dövrü
ilә әlaqәlәndirilir. Bu dövrdә, yәni «1875-ci ildә milli
mәtbuatımızın ilk nümunәsi– «Әkinçi» qәzeti nәşrә başladı. Onun
ardınca «Ziya» («Ziyayi– Qafqasiyyә»), «Kәşkül» kimi mәtbuat
orqanları işıq üzü gördü». (246, 16) XIX әsrin sonları Azәrbaycan
mәtbuatının geniş vüsәt tapmasının nәticәsi kimi felyeton janrı
sürәtlә yayılmağa başlamışdır. Qeyd olunmalıdır ki, Hәsәn bәy
Zәrdabi, Cәlil Mәmmәdquluzadә, Nәriman Nәrimanov,
Әbdürrәhim bәy Haqverdiyev, Әli Nәzmi vә digәr dahi
әdiblәrimizin felyeton janrında qәlәmә aldıqları әdәbi nümunәlәr
böyük әhәmiyyәt kәsb edәrәk әdәbiyyatımızda xüsusi yer tuturlar.
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Azәrbaycan әdәbiyyatında felyeton janrında yazılmış
әsәrlәrә XIX әsrin sonlarından etibarәn rast gәlinir. Milli
әdәbiyyatımız
tarixindә
«felyeton
janrının
yaranması,
sәyahәtnamә şәklindәn istifadә, hekayәnin başdan-ayağa qәdәr
dialoqdan ibarәt olması da nәsrdә gözә görünәn yeniliklәrdәn idi».
(18, 557) Roman, povest, hekayә vә digәr janrlara nisbәtәn
felyeton janrı hәyat hadisәlәrinin geniş epik tәsvirini göstәrmәk
imkanına malik deyildir. Buna baxmayaraq, felyeton janrı öz
yığcamlığı ilә seçilir. Bәzәn isә tәnqidi felyetonu tәnqid janrı kimi
göstәrirlәr: «Ümumiyyәtlә, XX әsrdә ibtidai şәkildә olsa da,
tәnqidin müxtәlif janrları yaranır, tәnqidçi vә yazıçılar müxtәlif
tәnqid şәkillәrindәn istifadә etmәyә başlayırlar. Resenziya, tәnqidi
felyeton, pamflet vә b. bunlara misal ola bilәr». (18, 452)
Öz tәrәqqisini Azәrbaycanın qәzet vә jurnallarında tapmış
felyeton janrı ictimai hәyatda baş verәn çatışmamazlıqları bәdii
dillә әks etdirmәsi baxımından böyük maraq daşımışdır. «XX
әsrdә mәtbuatın sürәtlә inkişafı, onlarca jurnal vә qәzetin öz
sәhifәlәrindә bәdii yazılara geniş yer vermәlәri bәdii
publisistikanın da yaranmasına sәbәb olur. Öz xarakteri ilә bәdii
әdәbiyyata daxil olan bu janr yığcam bir şәkildә bu vә ya başqa
bir hәyati hәqiqәt haqqında oxuculara daha ciddi tәsir etmәk üçün
bәdii tәsvir-ifadә vasitәlәrindәn geniş istifadәni irәli sürür vә
qüdrәtli yazıçıların belә publisist әsәrlәri bәdii nәsr nümunәlәri
tәsiri bağışlayırdı». (53, 6) Ağarәfi Zeynalov qәtiyyәtlә bildirirdi
ki, «ümumiyyәtlә, felyeton, xüsusәn dә әdәbi felyeton
Azәrbaycanda bir janr olaraq mәtbuatın yaranması vә inkişafı ilә
әlaqәdar olmuşdur». (159, 68)
Milli mәtbuatın yaranması ilә bağlı milli şüurun
formalaşması vә Azәrbaycan xalqının siyasi vә mәdәni
dünyagörüşünün inkişafına tәsir edәn faktorlar danılmazdır. Bu
amillәr Azәrbaycan xalqının milli dirçәlişi, istiqlaliyyәt uğrunda
apardığı mübarizәdә milli mәtbuatın inkişafı vә tәrәqqisi ilә
qırılmaz şәkildә әlaqәli olan felyeton janrının xüsusiyyәtlәrindә
özünü bariz formada nümayiş etdirmişdir. Bunun göstәricisi kimi
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hәmin dövrdә qәlәmә alınmış bir sıra felyetonlarda
azәrbaycanlıların milli şüurunun vә ana dilinin formalaşması,
millәtin tәrәqqisi problemlәri, milli azadlıq uğrunda mübarizә,
vәtәnin birliyi, çarizmin müstәmlәkәçilik siyasәtinin tәnqidi
aparıcı mövzulara çevrilmişdir. Fikrimizcә, bu felyetonların
tәdqiqi xüsusi әhәmiyyәt kәsb edir.
Bu cәhәtdәn 1890-cı ildә «Kәşkül» qәzetindә namәlum
müәllif tәrәfindәn «Azәrbaycanlı» imzası ilә nәşr edilmiş «Avam
gәzmәk– yuxu yatmaqmı dedin?» felyetonu mövzu
problematikası baxımından tәdqiqatçılarımızın daim diqqәt
mәrkәzindә olmuşdur. Sözügedәn әsәr çәrçivәsindә millәt
anlayışının mahiyyәti, azәrbaycanlıların etnik mәnsubiyyәtinin
millәt kimi «Azәrbaycan millәti», dini mәnsubiyyәtinin isә «islam
millәti», «müsәlman» olması fikri ictimaiyyәtin mövqeyinә qarşı
qoyulmuşdur. «Milli «mәn» şüurundan vә dünyanın «millәt
qalmaqalından» bu qәdәr uzaq, bu qәdәr qayğısız, xәbәrsiz fәrdә
verilәn belә tarixi dәrs, milli savad tәhsili, tәәssüf ki, hәtta bu gün
dә müasir sәslәnir! Bәdii fikrin minillik dәrslәri, inadlı, sürәkli
әdәbi-publisist ibrәt әnәnәsi çağdaş dövrdә davam edir». (76, 457)
Felyeton dialoq şәklindә qurulmuşdur ki, bu da әsәr
daxilindә oxucunun «gözlәri qarşısında» ortaya atılmış problem
әtrafında canlı polemikanın aparılmasını mümkün etmişdir. «Biz
bәdii dildә bәzәn dialoqa çox az әhәmiyyәt veririk. Halbuki, şirin
vә tәbii yazan realist yazıçılar üçün dialoq çox böyük bir
vasitәdir». (112, 7)
Obrazların real vә tәbii alınması üçün yazıçı nitqi ikinci
planda verilir. Felyetonun kompozisiyası Tiflis vağzalında qatar
gözlәyәn iki sәrnişin arasında olan söhbәtin tәsviri әsasında
qurulmuşdur. Belә ki, başında şәlәpapaq, çiynindә qartı yapıncısı,
arşınyarım xәncәri olan Şәmkir kәndlәrindәn olan azәrbaycanlı vә
Azәrbaycan dilindә danışmağı bacaran «sir-sifәti sapsarı, başı
tüksüz, üzü yarım tüklü» italyan arasında fikir mübadilәsi
felyetonun özәyini tәşkil edir.
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Azәrbaycanlı әcnәbinin hansı millәtin nümayәndәsi olduğu
sualına «müsәlman» deyә cavab verir. Lakin italyan bu cavabla
qane olmayaraq «әfәndim, millәt ayrı, din ayrı. Bildim, dininiz
İslamdır, ancaq istәrdim bilәm millәtiniz nәdir?»– sualını tәkrarәn
hәmsöhbәtinә ünvanlayır. Qanımız, canımız bir olan soydaşımızın
bu suala cavab vermәkdә aciz qaldığı görsәnir. Әcnәbinin «sizin
millәtiniz Azәrbaycandır!» çağırışı soydaşımızda tәәccüb doğurur.
Şәmkirli buna «әfәndim, bizә nә millәt buyurdunuz?» sualı ilә
reaksiya verir. Sonradan isә hәmyerlimizin «doğru buyurursunuz,
әfәndim, ancaq eyib dә olsa gәrәk dürüst әrz edim, mәn bilmirәm
ki, mәn nә millәtdәnәm!» ifadәsi ilә müәllif hәmin dövrdә milli
şüurun hәlә tam formalaşmaması problemini oxucunun diqqәtinә
satirik dillә çatdırır. Bu baxımdan italyanın «әfәndim, doğrusu
insanın nә millәtdәn olduğunu bilmәmәsi böyük eyibdir!… Xәbәri
olmamaq avamlıqdır…» fikri müәllifin Azәrbaycan millәtinә
yönәlmiş çağırışı kimi qiymәtlәndirilmәlidir.
Bununla yanaşı, tәhlil etdiyimiz felyetonda rus
müstәmlәkәçilәrinin Azәrbaycan millәtinin formalaşmasına qarşı
apardığı siyasi kursa da toxunulmuşdur. Belә ki, әcnәbi söhbәt
zamanı şәmkirliyә ünvanladığı «siz o tayfa deyilmisiniz ki, sizә
ruslar «tatar» deyirlәr?» sualına özü cavab vermәli olur. Oxucunu
düşündürәn suala «Ha! Şimdi bildim siz nә millәtsiniz. Siz «tatar»
deyilsiniz. Sizә tatar deyәn qәlәt edir. Tatar Krımda, Qazanda olan
müsәlmanlardılar. Sizin millәt Azәrbaycandır. Sizin diliniz,
adәtiniz, xasiyyәtiniz tatarlarınkından başqadır» cavabını verir.
Qeyd olunmalıdır ki, «Avam gәzmәk– yuxu yatmaqmı
dedin?» felyetonu әtrafında tәdqiqatçıların apardığı fikir
mübadilәsi hәlә dә davam etmәkdәdir vә bu, Azәrbaycan
millәtinin öz inkişaf yolunu sonadәk müәyyәnlәşdirmәmәsi ilә
әlaqәlәndirilir. Bәzi alimlәr sözügedәn әsәrdә «azәrbaycançılıq»
amilinin dәyәrinin aşağı salınmasına vә bununla da felyetonun
mahiyyәtinin digәr istiqamәtdә açıqlanmasına cәhdlәr göstәrirlәr.
Bu cәhәtdәn әsәrdә yer alan «hәlә azәrbaycanlıların etnik
mәnsubiyyәtini konkret müәyyәnlәşdirmәk imkanı vermirdi.
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Azәrbaycanlıların özünün dә türk millәtinin bir qolu olması
hәqiqәti bu mәqalәdә unudulmuşdu» (42, 79) kimi mülahizәlәr
xüsusi maraq doğurur. Fikrimizcә, «Azәrbaycanlı» imzası ilә
özünü tәqdim etmiş müәllif әsәrdә mәhz azәrbaycanlı millәtinin
formalaşması problematikasını ortaya atmağa sәy göstәrmişdir.
Görkәmli alim Xeyrulla Mәmmәdovun fikrinә istinad etmәk
mәqsәdәuyğun olardı: «burada söhbәt İslam mәnsubiyyәti kimi,
Şәmkir kәndlisinin, ümumiyyәtlә, Qafqaz müsәlmanlarının türktatar irqinә mәnsubiyyәtindәn dә getmir. Mәqalә müәllifi irqi
hәdlәri daha da konkretlәşdirir, azәrbaycanlıların digәr türk-tatar
xalqlarından fәrqlәnәn fәrdi sәciyyәvi xüsusiyyәtlәrә malik,
müstәqil millәt adı daşımaq hüququ olduğunu bәyan edir.
Azәrbaycanlıların digәr xalqlardan seçilәn fәrdi xüsusiyyәtlәrә
malik, müstәqil millәt olduğunu tәqdir edәn müәllif, keyfiyyәtlәr
arasında onların tarixәn özlәrinә mәxsus әrazilәrinin olduğunu vә
özlәrinә mәxsus müstәqil mәkanda– «Azәrbaycan» adlı ölkәdә
mәskunlaşdıqlarını xüsusi qeyd edir vә bunu da onların millәt
kimi seçilәn xüsusiyyәti hesab edirdi». (97, 124) Bu mәqamla
bağlı xüsusi vurğulamalıyıq ki, «Azәrbaycan dili türk dili ilә ona
görә azı eyni ola bilmәz ki, Anadoludan fәrqli olaraq, Azәrbaycan
әrazisindә türk tayfaları eradan çox-çox әvvәllәr yaşayırdı vә
eramızın ilk minilliyinin ortalarından artıq türk mәnşәli xalq dili
formalaşmışdı». (67, 286) Dahi yazıçımız Mirzә İbrahimov da
«islam millәti»ndәn deyil, «Azәrbaycanlı millәti»ndәn
olduğumuza ilk dәfә «Kәşkül» qәzetindә qeyd olunduğuna
toxunmuşdur. (64, 92)
Felyeton janrında qәlәmә alınmış әsәrlәr mövzu baxımından
müxtәlif mәzmunda olmuşlar. «Gündәlik mәsәlәlәr, ailә-mәişәt
problemlәri, köhnәliyi tәnqid, yeni hәyat uğrunda mübarizә,
beynәlxalq mәsәlәlәr vә bir sıra başqa ictimai-siyasi problemlәr
Azәrbaycan felyetonunun әsas mövzuları olmuşdur» (2, 171) vә
yazılmış felyetonlarda dövrün aktual problemlәri olan «әr-arvad,
qayınana-gәlin münaqişәlәri, uşaqların tәrbiyәsi, qızları oxutmaq,
qadın azadlığı, çarizmin tәnqidi, fәhlә vә kәndlilәrin dözülmәz
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hәyatı, sinfi mübarizә, mülkәdar, bәy, xan vә kapitalistlәrin
istismarı, zülmkarlığı, ruhanilәrin fırıldağı, dini mövhumat vә
cәhalәt, Cәnubi Azәrbaycan dәrdi, ana dilinin tәmizliyi vә gәlәcәk
taleyi, vәtәnin birliyi, azadlıq uğrunda mübarizә ideyaları,
beynәlxalq imperializmin müstәmlәkәçilik siyasәti, susmaq
fәlsәfәsi, itaәtkarlıq, mәzlumluq vә başqa bir çox mövzular» (57,
121) әks etdirilirdi. Bütün bu problemlәrin felyetonlarda
göstәrilmәsi müasir hәyatın tәlәblәrindәn irәli gәlirdi. Bildiyimiz
kimi, «publisistik sәciyyәli әdәbi әsәr olan felyeton köhnәliyә,
ictimai yaralara, mövhumat vә cәhalәtә qarşı mübarizәdә kәskin
silah olmuşdur». (159, 71)
Felyeton janrının әsas xüsusiyyәtlәrindәn biri dә onun
tәnqidi xarakterli olmasıdır. (18, 452) Ümumiyyәtlә, felyetonun
ortaya çıxması vә inkişafı ictimai problemlәrә mәtbuatda tәnqidi
yanaşma ilә seçilәn әsәrlәrin yaradılması zәrurәti ilә doğmuşdur.
Azәrbaycanda da felyetonların әrsәyә gәlmәsi bu amildәn uzaq
olmamışdır. Әdiblәrimiz öz әsәrlәrindә milli dәyәrlәrә vә adәtәnәnәlәrә
sadiq
olmayanlara
tәnqidi
yanaşmışlar.
Felyetonlarımızın әksәriyyәtindә xalqın tәrәqqisi uğrunda
mübarizә aparmayan, әksinә millәtin dirçәlmәsinә, bir millәt kimi
inkişaf edәrәk tәşәkkül tapmasına mane olanlar tәnqid hәdәfinә
çevrilmişlәr. Bu baxımdan Cәlil Mәmmәdquluzadәnin
«Mikroblar» felyetonunda qeyd edilmiş problemlәrin satirik dillә
verilmәsinin şahidi oluruq: «qәrinәlәrlә millәtimizin şirin canına
milyonlarca mikroblar daraşıb qanını sormaqdadır vә mәhz bu
hәşәratdır millәti xәstә edәn, mәhz bu mikroblardır onu bәdnam
edәn! «Nicat, nicat» demәklә nicat yolu öz-özünә tapılmaz!…
Müftә-müftә «nicat», «mәktәb» demәklә «Fatıya tuman olmaz!»
Lazımdır mikrobları millәtin bәdәnindәn kәnar elәmәk! Yoxsa nә
göz yaşı tökmәklә azarlı şәfa tapar, nә dua yazmaqla!». Satirik
dillә bәdnam, millәtin tәrәqqisinә maneçilik törәdәnlәri
«mikroblar» adlandıran «C.Mәmmәdquluzadәnin satirasında, acı
gülüş vә istehzasında dәrin, ictimai, fәlsәfi mәna vә fikir vardır.
O, oxucunu güldürmәk, mütәәssir etmәklә kifayәtlәnmir. Bu tәsir
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ilә onu düşüncә, tәfәkkür alәminә, ictimai hadisәlәrin mahiyyәtinә
nәzәr salmağa çağırır». (18, 588)
Milli azadlıq ideyası Nәriman Nәrimanovun «Arı bәy»
tәxәllüsü ilә dәrc etdirdiyi «Hәrdәnbir» (5, 3) adlı balaca
felyetonunda öz әksini tapmışdır. Bәzi tәdqiqatçılarımızın
felyeton haqqında söylәdiklәri fikirlәrlә tam razılaşmaq olmur.
Belә ki, onların «çar polis işçilәri vә kazakların müxtәlif
bәhanәlәr ilә adamları söyüb, haqsız cәrimә etmәlәrindәn bәhs
olunur» (101, 85) fikirlәri әsәrin mәzmununa uyğun deyildir.
Çünki bu balaca felyetonda әdibin göstәrmәk istәdiyi әsas mәqam
insanın öz әqidәsinә, ideyasına sadiq qalmasıdır. Mühәrrir vә
advokat (vәkil) arasında olan dialoq öz tәrbiyәvi xarakteri ilә
diqqәti cәlb edir. Әdibin qәlәmә aldığı qәhrәmanının– advokatın
(vәkilin) dilindәn söylәnilәn sözlәrә fikir verәk: «Mәn әqidәmi
pula satmayacağam. Qoy nә olur-olsun, qızım, oğlum, o balaca
balalarım aclıq çәksinlәr, qoy mәn mәramıma yetişmәyim…
Ancaq tutduğum yoldan, etdiyim fikirdәn әl çәkmәyәcәyәm. Elә
bu günlәrdә açıq meydana çıxıb öz rәyimi söylәcәyәm,
bağıracağam. Eşidәn eşitsin, eşitmәk istәmәyәn qulaqlarını bәrkbәrk tutsun…
Mәn bunu anlamışam ki, hürriyyәt olmayınca bizim millәt
ayılmayacaqdır. Mәn açıq-aşkar deyirәm: hürriyyәtә zidd olan
millәtinә, vәtәninә ziddir». (218, 3)
«Arı bәy» millәti әqidәsindәn dönmәmәklә daim mübarizә
aparmağa sәslәyir. Bu mәsәlәlәr әtrafında insanı düşünmәyә vadar
etmәk Nәriman Nәrimanovun qәlәmә aldığı felyetonlarının
başlıca xüsusiyyәtlәrindәndir.
Hәmin dövrdә yazılmış felyetonlarda Azәrbaycan dilinin
saflığı mәsәlәlәrinә dә xüsusi diqqәt yetirilmişdir. Bu problem
Cәlil Mәmmәdquluzadәnin «Meymunlar» әsәrindә aydın şәkildә
öz әksini tapmışdır. Felyetonun adının belә seçilmәsi tәәccüb
doğursa da, tәsadüfi olmamışdır: «öz doğma ana dilini unudaraq,
başqalarını yamsılayan, xalqın anlamadığı dildә kәkәlәyәn
tәqlidçilәri Mirzә Cәlil meymunlar adlandırırdı». (57, 31) Dәrin
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müşahidә qabiliyyәtinә malik olan әdib milli dilimizin problemә
çevrilmәsinin tәqsirinin özümüzdә olduğunu anladır: «bir saatlığa
tutaq ki, hökumәt qoymur mәktәblәrdә ana dilimizi öyrәnәk.
Tutaq ki, bunu hökumәt qoymur. Bәs ana dilimizi istәmәyi, ana
dilimizә mәhәbbәt etmәyi, ana dilimizi xoşlamağı kim qoymur ?..
Bәs kim bizi öz dilimizdәn utanmağa vә öz dilimizdә danışmağı
ar bilmәyә vadar edir? Mәgәr bunu da hökumәt edir?». Qeyd
olunanlar bizә onu demәyә әsas verir ki, «Cәlil Mәmmәdquluzadә
hәmişә mövzularını müasir hәyatdan vә ictimai mübarizәlәrdәn,
xalq mәişәtindәn alırdı. Böyük bir hәyat vә hәqiqәt hissinә, dәrin
müşahidәyә malik olan әdib öz xalqının yaşayışını,
psixologiyasını çox gözәl bilirdi». (18, 565)
Nәriman Nәrimanovun «Nәr» tәxәllüsü ilә nәşr etdirdiyi
«Cümә söhbәti» (217, 2-3) adlı silsilә felyetonlarında da ana dili
probleminә diqqәtin cәlb olunmasına cәhdlәr göstәrilmişdir. Әdib
ana dilini korlayanlara qarşı öz etirazını kinayә vә satiradan fәal
istifadә etmәklә bildirir: «…Türk balası (Azәrbaycanlı balası –
S.Ş.) heç vaxt razı olmaz ki, ana dilinә xәyanәt etsin.
Xәyanәt?!
Bәli xәyanәt! Bir dәfә yox, yüz dәfә yox, min dәfә! «Şaltaybaltay» söylәmәyinizi yazacayız, bağıracayız, hәr halda,
müsәlman balalarına xәyanәt etmәyinizә razı olmayacayız,
istiqbalda bunların halını nәzәrә almırsınız ya? Elәmi? Әfv ediniz,
әfәndi! Onları da özünüzә oxşatmaq istәyirsiniz isә, biz mane
olacayız, olmasaq, millәtә xәyanәt etmiş oluruz». (217, 2-3)
«Satirik felyetonlarını yazıçı әsasәn «Hәftә fәryadı»
sәrlövhәsi ilә çap etdirirdi» (18, 390) vә bu silsilә felyetonlarında
öz dövrü üçün mühüm әhәmiyyәt kәsb edәn әsas mәsәlәlәri
işıqlandırmışdır. Әdibin «Bir insan ki, öz hüququnu düşünmәdi, o,
insan dәrәcәsinә hәlә çatmamış. Bir millәt ki, hәyatına dair
mәsәlәlәr hәll olunan vaxt yatar, lal olar, o millәtin diriliyi
şübhәlidir. Bir millәtin «yol göstәrәnlәri», «mühüm bir ictimai»
gizlәdәrlәr isә, millәtә aşkar xәyanәt etmiş olarlar» (221, 2-3)
fikirlәri millәti qәflәt yuxusundan oyanmağa çağırış idi.
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«Nәrimanovun әsәrlәrindә, hәr şeydәn qabaq, Azәrbaycanın o
zamankı vәziyyәti әks olunmuş, konkret tarixi şәraitdә müxtәlif
ictimai tәbәqәlәrin әhvali-ruhiyyәsi, әxlaqı, hәyati anlayışları vә
fәlsәfәsi bәdii ifadәsini tapmışdır». (125, 7)
Gördüyümüz kimi, azәrbaycançılıq çağırışı XIX әsrin sonu–
XX әsrin әvvәllәrindә yaradılmış vә milli әdәbiyyatın klassik
irsinә daxil edilmiş felyetonlarda әsas mövzu olmuşdur ki, bu da
hәmin dövrdә milli mәtbuatın yaranması vә milli oyanışın tarixi
baxımından üst-üstә düşmәsi ilә әlaqәlidir. Fikrimizcә, milli
әdәbiyyatımızda
ailә-mәişәt
problemlәrinә,
әdalәtsizliklә
mübarizәyә, maarifçiliyin tәbliğinә vә s. mövzulara hәsr edilmiş
felyeton nümunәlәri yaradılsa da, әdiblәrimiz tәrәfindәn bu janr
ilk növbәdә mәhz milli şüurun inkişafı istiqamәtinә
yönәldilmişdir. Qeyd etdiyimiz amil felyeton janrının özәlliklәri
ilә bağlıdır.
Belә ki, XIX әsrin sonlarında «qәzet bәdii әdәbiyyatın
inkişafına düzgün istiqamәt verir vә onu xalqın hәyatı,
problemlәri, dәrdi-odu ilә qaynayıb-qarışmağa çağırırdı». (14,
289) Bunu nәzәrә alan әdiblәrimiz qәzet vә jurnallarda öz
әsәrlәrini nәşr etdirmәyә üstünlük verirdilәr. Qәzet vә jurnallar
milli ideologiyanın yayılması üçün әn әsas tribunaya çevrilmişdir.
Mәtbuatda әmәlә gәlmiş imkanlardan tam şәkildә istifadә etmәk
üçün yazarlarımız qәzet vә jurnalların nәzdindә yaranmış janr
biçimlәri çәrçivәsindә nümunәlәr qәlәmә almağa başlamışlar. Bu
baxımdan Cәlil Mәmmәdquluzadә, Nәriman Nәrimanov vә digәr
ictimai xadimlәrimiz öz fikirlәrini yaymaq üçün felyetonlar
yazmağa üstünlük vermişlәr.
Felyetonlarda işıqlandırılan problemlәr, tәsvir edilәn
obrazların tipik xüsusiyyәtlәrini nәzәrә çarpdırmaq üçün satirik
bәdii tәsvir vasitәlәrindәn istifadә olunması sәciyyәvi haldır.
Qeyd edilәn janrda qәlәmә alınmış nümunәlәr ciddi mövzuları
yumoristik, satirik üslubda vermәyә әlverişli şәrait yaradırdı ki, bu
da rus müstәmlәkәçilәri tәrәfindәn tәqib vә tәzyiqlәrin göstәrildiyi
dövrdә milli әdiblәrә azәrbaycançılıq ideyalarını millәtә
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çatdırmaq imkanı verirdi. Nәriman Nәrimanov «Hәyat» qәzetindә
bu problemә münasibәtini bildirәrәk yazırdı: «әlbәttә, mәqalәlәr
yazmaq indi çәtin olubdur, vaxt çox gedir: düz-düzünә indi daha
demәk olmaz, gәrәk әyri-üyrü yollar tapıb «ürәyindәki» mәtlәbi
bir növ ilә yetirәsәn, üstüörtülü dә olmuş olsa. «Mәnim»
әqidәmdә olanlar tez başa düşәrlәr, düşüb dә «istifadә» edәrlәr.
Özlәri anlayarlar ki, indi daha o vaxt deyil». (219)
Digәr әdәbi janrlardan fәrqli olaraq, felyeton janrı özünün
yığcamlığı ilә seçilәn süjet xәtti ilә sәciyyәlәnir. Felyetonun bu
özәlliyi ayrılıqda götürülmüş problemi daha qabarıq şәkildә
işıqlandırmağa imkan verir. Milli әdiblәrimiz tәrәfindәn
felyetonun bu xüsusiyyәti mәharәtlә istifadә edilmişdir. Mәsәlәn,
«Avam gәzmәk– yuxu yatmaqmı dedin?» felyetonunun qısa
dialoq әtrafında qurulması әsәrdә qoyulmuş problemin kәskin
amillәrinin irәli çәkilmәsi üçün şәrait yaratmışdır.
Uşaqların tәlim-tәrbiyәsi, tәhsili әdiblәrimizi düşündürәn
problemlәrdәn biri olmuşdur. Bunlara riayәt etmәyәnlәrә,
uşaqlarına etinasız yanaşan, onların dәrdinә şәrik olmayan
valideynlәr satirik dillә tәnqid olunur. Mәsәlәn, Әli Nәzminin
qәlәmә aldığı felyetonda «18 yaşlı müsәlman uşağının
mәşğuliyyәti, mәktәbdәn, tәrbiyәdәn uzaq olması, tәkcә uşağın
deyil, atasının da axmaqlığı, yekәbaşlığı, avara, mәnasız hәyatı
göstәrilir». (56, 111) «Neçә gündür ki, Bәşir Hacı Hüseyn oğlu 18
yaşında, çıxıb çinar ağacına dolaşa düşürsün, quşu tutub cibinә
qoyandan sonra ağacdan yıxılıb qılçası sınıb. Aparıblar evә. Atası
gәlib deyib:
– Oğul, necәsәn? Quş cibindә ölmәyib ki, sağdırmı?
Deyib sağdır. Atası çox şükürlәr edib ki, nә yaxşı ki, quş
ölmәyib, sağdır».
Oğlunun ağacdan yıxılıb qılçasını sındırması atasını bir o
qәdәr dә narahat etmir, «quşbazlığa aludәlik üzündәn dünyanı
quşlar alәmindәn ibarәt bilmәsi, quş balasını doğma oğlundan
artıq sevmәsi onun (Hacı Hüseyn– S.Ş.) başlıca xüsusiyyәtidir».
(114, 33) «Felyeton qısalıq vә yığcamlığına, dil vә üslub
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xüsusiyyәtlәrinә görә dә cәlbedicidir». (56, 111) Felyeton nәşr
olunduğu dövrdә ictimaiyyәtin diqqәtini çәkmişdir. Belә ki, dahi
söz ustadımız Cәlil Mәmmәdquluzadә bu felyetonun
әhәmiyyәtinә toxunaraq qeyd etmişdir: «On sәkkiz yaşında Bәşir
gәrәk dәrsdә ola… Nәinki ağaca çıxıb quş tutmaqda ola. Bir
mәqalә sahibi bunu istәyib desin ki, Bәşirin atası ki, gәlib oğlunun
dәrdinә qala, onun müalicәsinin dalınca ola… Oğlunun bu sinnidә
quş dalınca düşmәyinә dilgir ola, amma bunların hamısının
әvәzindә… ancaq quşun qeydinә qalır, ancaq dolaşanın sәlamәt
olmağını axtarır…».
Kiçik bir felyetonda millәt, xalq üçün lazım olan mәqamları
mәnaca geniş, hәcmcә qısa işıqlandırmaq böyük ustalıq vә
mәharәt tәlәb edirdi. «Felyetonda qoyulan mәsәlә adi qәzet
mәqalәsindә verilә bilәr. Lakin felyetonda satirik bir janr olaraq
bәdii tәsvir üsullarından da istifadә edilir. Bәhs olunan şәxsin vә
ya hadisәnin fәrdilәşdirilmәsi onun tipik xüsusiyyәtlәrinin daha
qabarıq şәkildә göstәrilmәsinә imkan yaranır. Felyetonda
müәllifdәn bir novatorluq, mәsәlәlәri yeni tәsvir üsulları ilә
canlandırmaq bacarığı tәlәb olunur». (2, 171)
Әli Razi Şamçızadәnin «Cәhrәçi xalaya cavab» (199)
felyetonu dövrü üçün aktual problem olmuş Azәrbaycan
qadınlarının savadsızlığı vә hüquqsuzluğunun tәnqid edilmәsi
baxımından maraq doğurmuşdur. Müәllif «yәni deyirsәn ki,
müsәlman qızları da urus-ermәni qızları kimi mәktәbә getsinlәr?
Necә qeyrәtin qәbul eylәyir?» demәklә qadınların yaşayış tәrzini
açıqlamışdır. «Xanpәri bacıya cavab» (200) felyetonu «Cәhrәçi
xalaya cavab» әsәrinә cavab kimi yazılmışdır. Göründüyü kimi,
felyetonlar bir-birinin davamıdır. ««Xanpәri bacının» «Cәhrәçi
xalaya» cavabı şәklindә qәlәmә alınmış bu yazılarda Ә.Razi tәkcә
qadına münasibәtlә kifayәtlәnmir, burada bәzi mәharәtlә dövrün
ayrı-ayrı siyasi hadisәlәrinә dә münasibәt bildirilir». (163, 19)
Mirzә Әlәkbәr Sabirin «Şirvanda mühüm hәvadis» (224)
felyetonunda dövrün aktual mövzularından olan dindarların,
qaragüruhçuların әmәllәri tәnqid edilmişdir. Bununla yanaşı,
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әsәrdә müәllifin hәqiqәti söylәmәyә cәsarәt edәn «Molla
Nәsrәddin» jurnalına böyük ehtiram vә sevgisi öz әksini
tapmışdır.
Mövzu baxımından felyetonlar rәngarәngdir vә bu janrda
qәlәmә alınmış nümunәlәrin siyahısını artırmaq mümkündür.
Qeyd edilmiş felyetonlarda әdiblәrin toxunduğu problemlәr bu
gün dә öz aktuallığını itirmәmişdir. Bu әdәbi nümunәlәrdә
öldürücü satira, kinayә, islahedici yumor ibrәtamiz bir dillә verilir,
hәmçinin ifşa olunan hәdәflәrә gülüşlә yanaşılır. XIX әsrin sonları
«Kәşkül» vә digәr qәzet vә jurnallarda felyeton janrında nәşr
olunmuş nümunәlәrә әsaslanaraq qeyd etmәliyik ki, bәzәn
«Azәrbaycan әdәbiyyatında felyeton XX әsrin әvvәllәrindә,
«Molla Nәsrәddin» jurnalının fәaliyyәti sayәsindә inkişaf etmәyә
vә sürәtlә yayılmağa başlamışdır» fikri ilә razılaşmaq olmur.
«Kәşkül»ün sәhifәlәrindә nәşr edilmiş «Avam gәzmәk– yuxu
yatmaqmı dedin?» (166) felyetonu buna әyani sübutdur.
«Öz xarakteri ilә bәdii әdәbiyyata daxil olan bu janr yığcam
bir şәkildә bu vә ya başqa bir hәyati hәqiqәt haqqında oxuculara
daha ciddi tәsir etmәk üçün bәdii tәsvir-ifadә vasitәlәrindәn geniş
istifadәni irәli sürür vә qüdrәtli yazıçıların belә publisist әsәrlәri
bәdii nәsr nümunәlәri tәsiri bağışlayırdı». (53, 6) XIX әsrin sonu–
XX әsrin әvvәllәrindә «Molla Nәsrәddin», «Hәyat», «Füyuzat»,
«Kәşkül» vә digәr dövrü mәtbuat orqanlarında nәşr olunmuş
felyetonları nәzәrdәn keçirәrkәn müşahidә edirik ki, tәnqid
hәdәflәrini müxtәlif zәngin әdәbi-bәdii tәsvir vasitәlәri ilә
göstәrmәk, hәyat hadisәlәrini canlı müqayisә üsulu ilә çatdırmaq
vә digәr sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri açıqlamaq bu janrın ümumi
mәziyyәtlәrindәn olduğu üçün әdiblәrimiz felyeton janrına
mütәmadi müraciәt etmişlәr. Bu janrda qәlәmә alınmış nümunәlәr
ciddi, yumoristik, satirik üslubda olduğundan ictimai-siyasi
şәraitlә әlaqәdar olaraq yazarlar tәqib vә tәzyiqlәrә mәruz
qalmamaq üçün felyetonlarındakı mәtlәblәri üstüörtülü şәkildә,
yәni eyhamlarla söylәmәyә mәcbur idilәr.
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Lakin müasir әdәbiyyatımızda felyeton janrının tәnәzzülә
uğraması prosesi müşahidә edilir. Bu janra marağın sönmәsi
cәmiyyәtdә gedәn elmi-texniki tәrәqqi ilә әlaqәdardır. Televiziya
vә radionun, internetin sürәtlә inkişafı felyeton janrı biçimindә
yaradılmış әsәrlәr vasitәsilә çevik şәkildә kütlә qarşısında aktual
ictimai-siyasi problemin qoyulması vә oxucunun buna reaksiya
vermәsi imkanlarını mәhdudlaşdırmışdır. Cәmiyyәtdә baş verәn
bu dәyişikliklәr felyeton janrına marağın azalmasına sәbәb olmuş
vә onun bir janr kimi әdәbi prosesdәn uzaqlaşmasına tәkan
vermişdir.
III.2.4. MӘKTUBAT (EPİSTOLYAR) JANRI
Öz ideyası ilә Azәrbaycan bәdii nәsrini zәnginlәşdirәn, onun
gәlәcәk problemlәrinin müәyyәnlәşdirilmәsinә kömәk edәn
mәktubat (epistolyar) janrı hәm nәzmdә, hәm dә nәsrdә istifadә
edilmiş vә öz uğurlu nәticәlәrini vermişdir. «Bütün bunlar üçün
isә әn yaxşı şәraiti mәhz seçilmiş bәdii forma– mәktubat yaradır,
mәhz mәktubat obrazın ictimai-mәnәvi mühitә münasibәtini
analitik tәhlil yolu ilә bildirmәsinә imkan yaradan әn yaxşı janr
biçimidir». (247, 58)
Mәktubat (epistolyar) janrının tәşәkkülünün müxtәlif
mәrhәlәlәrdәn keçmәsinә, süjet, kompozisiya, mövzu, forma
baxımından zәif, bәsit cәhәtlәrinә baxmayaraq, onların әdәbiyyat
tariximizdәki, milli nәsrimizin inkişafındakı rolu danılmazdır.
Lakin mәktubat (epistolyar) janrın yaranma vә inkişaf tarixi, bu
janrda әrsәyә gәtirilәn bir sıra nәsr örnәklәri ayrıca tәdqiqat
obyektinә çevrilmәmişdir. Siyasi, fәrdi, bәdii, publisistik
şәkillәrdә olan mәktub, mәktubat epistolyar forma kimi dә tanınır.
Epistolyar yunanca «epistole», latınca «epistola» sözlәrindәn
dilimizә keçmiş, mәnası «mәktub» demәkdir. «Latıncadan
tәrcümәdә mәktub mәnasını verәn «epistola» sözü– folklorun,
әdәbiyyatın, ictimai vә siyasi publisistikanın әn işlәk vә geniş
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yayılmış, әn müxtәlif әdәbi, estetik vә publisistik mәqsәdlәrin
ifadәçisinә çevrilmiş bir janra ad vermişdir». (248, 16)
Mәktubat (epistolyar) janrın inkişaf yolu fәrdi, sәnәdli
mәktublardan başlayaraq, get-gedә tәkmillәşәrәk bәdii şәkildә
özünü göstәrmişdir. Elmi, әdәbi, bәdii, publisistik formalarda
yazılmış mәktub, mәktubat epistolyar әdәbiyyata daxil olan bir
janrdır. Janr şәklindәn, müәllifin yaradıcılıq prinsiplәri vә
mәqsәdlәrindәn asılı olaraq mәktub vә mәktubat formasında
yaranan әsәrlәr lirik, epik vә satirik üslublarda özünü göstәrirdi.
«Mәktublarda sәnәt vә hәyat, dünyagörüşü vә mühit, sәnәtkar vә
şәxsiyyәt, metod vә janr, dil vә üslub, elәcә dә azadlıq vә
vәtәnsevәrlik, xәlqilik vә millilik, yazıçıların arzu vә planları vә s.
problemlәr dә öz әksini tapır». (206, 72)
Mәktubat (epistolyar) janrı insanların bir-biri ilә yazılı
ünsiyyәti vasitәsilә yaranmışdır. Bu janrdan әdәbiyyatda ayrı-ayrı
mәqsәdlәr üçün, o cümlәdәn klassisizm cәrәyanında müraciәt
kimi istifadә edilmişdir. Bәzi mәktublar nәzm şәklindә dә
yazılırdı. Orta әsrlәrdә sentimentalizm vә romantizmlә bağlı
mәktubat (epistolyar) janrı nәsr şәklindә formalaşmışdır. Bu
dövrdә mәktubat (epistolyar) janr kimi deyil, başqa әsәrlәrin
tәrkibindә verilirdi. Mәktublarla qәhrәmanların daxili alәmi,
duyğuları, hәyәcanı vә digәr hisslәri daha canlı göstәrilirdi. «XIX
әsrin sonu, XX әsrin әvvәllәrindә mәktub artıq kütlәvi tәsir
vasitәsinә çevrilmişdi… ziyalılar açıq deyә vә yaza bilmәdiklәri
mülahizәlәri, fikirlәri, arzuları çox zaman mәktub vasitәsilә birbirinә çatdırırdılar». (144, 274) Mәsәlәn: Frederik Stendalın
әsәrlәrindә, A.Dümanın «Qrafinya De Monsoro» әsәrindә De
Monsoronun De Busyaya yazdığı mәktub vә aldığı cavab,
Azәrbaycan bәdii nәsrindә Abdulla Şaiqin «İki müztәrib, yaxud
әzab vә vicdan» әsәrindә dә qәhrәmanların daxili alәmi,
keçirdiklәri hisslәr mәktub vasitәsilә oxuculara çatdırılır. «Puşkin
öz mәktubları üzәrindә heç dә әsәrlәrindәn az işlәmirdi.
Mәktublar onun üçün әdәbi faktlara bәrabәr idi». (311, 13)
A.S.Puşkinin «Yevgeni Onegin» mәnzum romanındakı
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Tatyananın Oneginә, Oneginin Tatyanaya mәktubları da romantik
sәciyyәlidir. «Yevgeni Onegin» romanı Puşkin realizminin
inkişafında әn yüksәk bir mәrhәlәdir».(88)
Mәktubat (epistolyar) janrı realist әdәbiyyatda daha çox
istifadә edilir. Bununla әlaqәdar mәktubat (epistolyar) janrının iki
istiqamәtini müşahidә etmәk olur. Birinci istiqamәt budur ki,
yazıçı öz mәktublarından ibarәt әsәr yaradır. Burada әsas
xüsusiyyәt әdibin öz ideyalarını, fikirlәrini konsepsiya kimi
düzәltmәsi, özü ilә oxucu arasında mübahisә yaratmasıdır.
Mәktubat (epistolyar) janrının da müxtәlif şәkillәri vardır: elmi
mәktublar, fәlsәfi mәktublar, tarixi mәktublar, psixoloji
mәktublar, sentimental mәktublar, bәdii mәktublar, sәnәdli
mәktublar vә s.
Sözügedәn janrın ikinci istiqamәti mәşhur şәxsiyyәtlәrin öz
müasirlәri ilә mәktublaşmasıdır. Bunlar vaxtında çap olunur.
Qeyd edilәn istiqamәtin әsas xüsusiyyәti odur ki, mәktub yazan
adamın gizli fikirlәri, sarsıntıları, hәyәcanları, mәqsәdlәri aydın
şәkildә göstәrilir. Mәsәlәn, rus yazıçısı İ.S.Turgenevin «Atalar vә
oğullar» romanının qәhrәmanı Bazarovun xarakterini yazıçının öz
müasirlәrinә, yәni dostlarına yazdığı mәktubları, oradakı fikirlәri
oxuduqda görmәk mümkündür. Mәsәlәn, İ.S.Turgenev
tәnqidçilәrin Bazarov obrazına olan münasibәti ilә razılaşmırdı.
Çünki onlar Bazarova birtәrәfli yanaşırdılar. Ancaq
İ.S.Turgenevin mәktubları ilә yaxından tanışlıqdan sonra Bazarov
surәtinin xarakterini hәrtәrәfli açmaq olur.
Tanınmış dövlәt xadimlәrinin, sәnәtkarların, yazıçı vә
şairlәrin mәktublarının çap edilmәsi dә bәdii әdәbiyyatda, ictimai
hәyatda böyük rol oynayır.
Bәzәn hәr hansı bir әsәri oxuduqdan sonra onda çatışmayan
cәhәtlәr, fikirlәr, mәqamlar bizә qaranlıq qalır vә bu, yazarların
qәlәmә aldıqları mәktublar vasitәsilә oxuculara çatdırılır.
L.N.Tolstoy «Hәrb vә sülh» roman-epopeyasını yazmağa
başlayarkәn deyirdi ki, roman 1870-ci illәrin hadisәlәrindәn bәhs
edir vә әsәrdә sürgündәn azad olunmuş dekabristlәr
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göstәrilәcәkdir. Ancaq romanda hadisәlәr 1805 vә 1813-cü illәri
әhatә edir. Müәllif bunu 1812-ci il xalq hәrәkatının tәsirinin
olmayacağı halda, qәhrәmanın 1825-ci ildә baş vermiş üsyanda
iştirak edә, 1872-ci ildә isә katorqadan azad oluna bilmәyәcәyi ilә
әlaqәlәndirir. Göstәrilәn fakt aydınlaşdırır ki, әsәrin әsas ideyası
xalqın mәnәvi gücü, qüdrәtidir.
Ernest Heminqueyin mәktublarında da «Fiyesta (Günәş dә
doğur)» vә «Әlvida, silah!» romanlarını qәlәmә alarkәn dostlarına
yazdığı mәktublarında düşündüyü mәzmunla әsәrin mәzmunu
arasındakı fәrqi görmәk mümkündür.
Mirzә Әbdürrәhim Talıbov 19 fevral 1897-ci ildә Mirzә
Yusif Etisamülmülkә yazdığı mәktubunda öz yaradıcılığının
böyük әhәmiyyәt kәsb etdiyinә toxunmuşdur: «Çoxlu mütaliә vә
inadlı sәy nәticәsindә bәzi müxtәsәr әsәrlәr yadigar qoydum ki,
mәnim xәlәflәrim tәkmillәşdirib, mәni yeni nәsrin mühәndisi
bilsinlәr».
Kitab şәklindә әlimizә keçmiş İ.Qutqaşınlının «Rәşid bәy vә
Sәadәt xanım» әsәrinin son sәhifәlәrindә dahi mütәfәkkir
M.F.Axundovun әsәr haqqında «köhnә rus imlası ilә yazılmış on
bir sәtirlik xırdaca bir mәktubdan» (37, 123) ibarәt tәәssüratları da
maraq doğurur. «Mәktubun hәr bir sәtri onun sevinc, fәrәh, iftixar
hissini bildirmәkdәdir» (37, 124) vә «hәcmcә çox xırda,
mәzmunca çox mәnalı vә qiymәtli olan bu mәktub, dәrin bir
mәslәk eşqi, coşqun bir nikbinlik, gәlәcәyә sarsılmaz bir ümid vә
inam hissilә yazılmışdır». (37, 124)
«Mәktubat– klassik dünya әdәbiyyatında әn geniş yayılmış
poetik forma biçimidir. Onun konkret olaraq lirik, epik, yaxud
satirik forma әnәnәsi hesab etmәk mümkün deyil. Klassik
әdәbiyyatda onların hәr üç tipinә rast gәlirik. Әgәr Xәtainin
«Dәhnamә»si, A.Şaiqin «Әzab vә vicdan»ı lirik-romantik
mәktublardırsa, Axundovun «Kәmalüddövlә mәktubları»,
S.M.Qәnizadәnin
«Mәktubati–
Şeyda
bәy
Şirvani»,
Ә.Haqverdiyevin «Xortdanın cәhәnnәm mәktubları» әsәri epik-165-

analitik, epik-didaktik vә satirik-publisistik mәktubatlardır». (247,
53)
Әnәnәvi mәktubat (epistolyar) janrının inkişafı prosesi
Avropada XVII-XVIII әsrlәrdәn etibarәn başlanmışdır.
Monteskyenin «İran mәktubları», Reyxlin vә Ulrix fon Quttenin
«Avam adamın mәktubları», Karamzinin «Rus sәyyahının
mәktubları»,
İ.V.Hötenin
«Gәnc
Verterin
iztirabları»,
F.M.Dostoyevskinin «Yoxsul insanlar» vә digәr әsәrlәr bәdii vә
sәnәdli mәktubat (epistolyar) janrının nümunәlәri kimi araşdırılır.
«Maarifçiliyin tәsiri ilә XVIII әsrdә ilk dәfә Fransada (1721-ci
ildә) Monteskye macәra vә fantastikadan uzaqlaşaraq bәdii nәsrin
mәktub formasına («İran mәktubları») keçmişdir». (144, 10)
Mәktublardan ibarәt roman isә XVIII әsrdә yaranmış vә onun ilk
müәllifi S.Riçardson olmuşdur. Qeyd edilәn janra maraq
mәktublardan ibarәt «Pamela» romanının yaranmasında az rol
oynamamışdır. «Mәktublarda sәnәt vә hәyat, dünyagörüşü vә
mühit, sәnәtkar vә şәxsiyyәt, metod vә janr, dil vә üslub, elәcә dә
azadlıq vә vәtәnsevәrlik, xәlqilik vә millilik, yazıçıların arzu vә
planları vә s. problemlәr dә öz әksini tapır».(206)
Mәktubat (epistolyar) janrına aid edilәn saqinamәlәrlә
(saqiyә yazılan mәktub), mәktub-rebuslarla (müxtәlif әşyalarla
ifadә olunan mәktub), sәbanamәlәrlә yanaşı, digәr nәzәrdәn
keçirilmәmiş formalar da mövcuddur. Tәdqiqatçılar mәktubat
(epistolyar) janrın janrdaxili formalarının olduğunu vurğulayırlar:
«Epistolyar janrın özünün dә müәyyәn janrdaxili formaları vardır
ki, bunlardan әsasәn aşağıdakıları fәrqlәndirmәk mümkündür: 1.
Şifahi sifarişlәr, 2. Müxtәlif rәmzi әşyalarla ifadә olunmuş
mәktub-sifarişlәr, 3. Yazılı mәktubların şifahi cavabları (dil
cavabı), 4. Konkret adresata ünvanlanmış mәktublar, 5 .Abstrakt
adresata ünvanlanmış mәktublar, 6. Ritorik, yaxud birbaşlı
mәktublar, 7. Vәhylәr, yuxular, dualar vә s.». (206, 10)
Azәrbaycan bәdii әdәbiyyatında ilk yazılı nәsr nümunәsinә
mәktub-epistolyar şәklindә rast gәlinir. Әdәbiyyatımızın doğma
malına çevrilәn Q.Tәbrizinin XI әsrdә farsca qәlәmә aldığı sәnәdli
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nәsr nümunәsi olan süjetli mәktubları, Xaqaninin fars dilindә
müxtәlif
münasibәtlәrlә
yazdığı
mәktubları,
Füzulinin
«Şikayәtnamә» adı ilә tanınan «Nişançı paşaya mәktub» satirik
hekayәsi mәktub şәklindәdir. Alimlәr qeyd etmişlәr ki, «hәlә XII
әsrdә Xaqani «Töhfәtül– İraqeyn» әsәri ilә «sәyahәtnamә», XVI
әsrdә Xәtai «Dәhnamә»si, Füzuli isә «Nişançı Paşaya mәktub»u
ilә «mәktublar»ın bir bәdii üsul kimi әsasını qoymuşlar. Ona görә
dә hәr hansı bir novatorluq axtarışlarının izinә düşәndә mütlәq
milli-bәdii folklora vә klassikaya gedib çıxırsan». (244, 133)
«Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә Füzuli dühasının
özünәmәxsus mövqeyinin olması danılmaz bir faktdır. Әdibin
Azәrbaycan dilindә yaratdığı ilk bәdii nәsr nümunәlәri, bir sıra
mәktubları,
әsәrlәrinә
yazmış
olduğu
müqәddimәlәr
әdәbiyyatımızın incilәridir. Şairin «Şikayәtnamә» adı ilә mәşhur
olan «Nişançı paşaya mәktub»undan başqa Füzulinin «Әyas
bәgә», «Qazi Әlaәddinә» vә s. kimi mәnzum mәktubları da var».
(248, 55) Füzuli yaradıcılığında mühüm yer tutan, mәktub
şәklindә qәlәmә alınmış «Şikayәtnamә» adı ilә daha çox tanınan
«Nişançı Paşaya mәktub» әsәri diqqәti cәlb edir. «XVI әsr
Azәrbaycan dilindә yaranan ictimai satiranın ilk nümunәsi» (8,
473) olan әsәrin mәhz bu janrda yazılmasına toxunan
tәdqiqatçılarımız bunu ictimai-siyasi mühitlә әlaqәlәndirirlәr:
«Şair (Füzuli– S.Ş.) mәktub şәklindә yazmış olduğu bu bәdii
әsәrdә dövrün elә mühüm hadisәlәrinә toxunur ki, bu hadisәlәri
adi janrlarda ifadә etmәk son dәrәcәdә qorxulu ola bilәrdi». (8,
47)
Ümumiyyәtlә, әsәrin janrını müәyyәnlәşdirmәk istәyәn
alimlәrimiz bu problemә müxtәlif mövqedәn yanaşırlar. Belә ki,
Әflatun Saraçlı «Şikayәtnamә»ni «adi mәktub deyil, ictimai
pafoslu bәdii mәktub», (205, 54) «Azәrbaycan әdәbiyyatı
tarixi»ndә «ilk ictimai satira» , Altay Mәmmәdov «adi mәktub
ölçüsündәn xeyli kәnara çıxdığı üçün mәktub pamflet»
adlandırmışdılar. Nәsrlә nәzmin qovuşuğunun kamil şәklindә olan
ictimai sәciyyәli bu nәsr nümunәsinin Azәrbaycan bәdii nәsrindә
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özünәmәxsus, әvәzolunmaz yeri var. «Bu әsәri hekayә, pamflet,
vәsiqә, mәktub… hәr nә adlandırsaq da, onun bir nәsr nümunәsi
kimi әdәbiyyat tariximizdә öz yeri vardır». (205, 54)
Füzulinin bizә mәlum olan mәktubları içәrisindә Әhmәd bәy
adlı dostuna, (17, 433) Bәyazid Çәlәbiyә, (17, 433) Ayaz Paşaya,
Bağdad Qazisi Әlaәddinә (17, 433) ünvanladığı mәktublar maraq
doğurur.
Maarifçiliyin tәşәkkülü ilә әlaqәdar olaraq XIX әsrdә
mәktubat (epistolyar) janrında da irihәcmli bәdii nәsr örnәklәri,
hәtta roman vә povestlәr yaranmışdır. M.F.Axundovun
«Kәmalüddövlә mәktubları», S.M.Qәnizadәnin «Mәktubati–
Şeyda bәy Şirvani», A.Şaiqin «İki müztәrib, yaxud әzab vә
vicdan», Ә.Haqverdiyevin «Cәhәnnәm mәktubları» kimi bәdii
mәktubat (epistolyar) janrının nümunәlәri mәhz bu әsrdәn
başlayaraq yaranır. «Keçid mәrhәlәsindә mәktubat әnәnәsinin
davamına әn tipik nümunә, şübhәsiz, Axundovun «Kәmalüddövlә
mәktubları» әsәridir». (247, 53)
Azәrbaycan әdәbiyyatında yeni realist nәsrin banisi olan
M.F.Axundovun «Kәmalüddövlә mәktubları» әsәri janr poetikası
baxımından әnәnәvi mәktubat (epistolyar) janrında yazılmış,
ictimai hәyatın bütün sahәlәri tәnqid süzgәcindәn keçirilmiş ciddi,
monumental bәdii-fәlsәfi әsәrdir. Tәdqiqatçılar tәrәfindәn
«…folklor tәhkiyә üslubunda (bioqrafik) yazılan ilk realist
Azәrbaycan romanıdır» (244, 10) qismindә tәqdim olunmuş
«Kәmalüddövlә mәktubları» «fәlsәfi traktat», «siyasi pamflet»,
«elmi-fәlsәfi әsәr» kimi dә dәyәrlәndirilmişdir. A.Qoldşteyn әsәri
«fәlsәfi-bәdii maarifçilik romanı» kimi göstәrmiş, sonra isә
«epistolyar roman» adlandırmışdır. V.Nәbiyev isә qeyd edirdi ki,
«Kәmalüddövlә mәktubları» nә «fәlsәfi traktat»dır, nә
«roman»dır, nә dә «povest»dir, o, sadәcә, mәktubatdır vә bu
janrın tәlәblәrinә klassik sәviyyәdә cavab verir». (247, 77) Yaşar
Qarayevә
görә,
««Mәktublar»ın
janr
müәyyәnliyini
aydınlaşdırmaq axtarışlarında onu «fәlsәfi traktat», «satirik
pamflet», «publisist povest», «siyasi satira», «povest-pamflet»
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elan edәnlәr dә olmuşdur... «Kәmalüddövlә mәktubları»nın hәm
dә satirik pamflet xüsusiyyәtlәrinә malik olması şübhә
doğurmamışdır». (74, 115)
Yaşar Qarayev doğru olaraq qeyd etmişdir ki,
«…«Kәmalüddövlә mәktubları» yalnız dörd mәktubdan ibarәt
deyil. Axundovun bütün publisistikası, bütün mәktubları (faktlarla
vә sәnәdlәrlә söylәnәn bu ehtiraslı monoloqlar) hәr bir vәtәndaşa,
ziyalıya, şәrqliyә yazılan narahat mәktublarıdır». (76, 236; 14,
266)
«Әdәbiyyatımızda mәktub janrının formalaşması vә inkişafı
mәhz M.F.Axundovun adı ilә bağlıdır. Ondan sonra mәktub әdәbi
hәyata daha geniş daxil olur, vәtәnin vә xalqın taleyi üçün
ürәkdәn yanan sәnәtkarlarımızın arzularının tәrcümanına çevrilir»
(206, 71) fikrinә әsaslanaraq «Kәmalüddövlә mәktubları» әsәrini
mәktubat (epistolyar) janrına aid edilmәsi mәqsәdәuyğundur.
Әflatun Saraçlı göstәrir ki, «M.F.Axundovun «Kәmalüddövlә
mәktubları» (1865) bәdii nәsrә yeni ideya vә mövzu gәtirdi. Hәm
dә «Kәmalüddövlә mәktubları» satirik– traktat-mәktub janrının
yeni nümunәsi idi». (205, 19) «Kәmalüddövlә mәktubları» Şәrq, o
cümlәdәn Azәrbaycan epik әdәbiyyatı әnәnәlәrinә ağız nәsrimizin
poetik xüsusiyyәtlәrinә söykәnәn bu әsasa istinad edәn epikanalitik üslublu, satirik intonasiyalı bәdii-fәlsәfi bir әsәrdir» (216,
181-187) deyәn tәdqiqatçılar da yanılmırlar.
«M.F.Axundov yaradıcılığını Azәrbaycanda analitik
әdәbiyyatşünaslıq
mәrhәlәsi
adlandırmaq
olar.
O,
әdәbiyyatşünaslığın elmi metoduna-tarixiliyinә әsaslanır, nәzәri
әdәbiyyatşünaslığın problemlәrini qaldırır, lakin әdәbi tәnqidin
üslub vә manerasında çıxış edirdi». (140, 41) Forma gözәlliyi ilә
mәzmun ahәngliyini görmәk istәyәn M.F.Axundov heç vaxt bir
әsәrin janrını konkret söylәmәmiş, çox vaxt «mәktub», «kitab»,
«әlyazması», «tәrcümәsi», «orijinal» vә s. adlandırmaqla
kifayәtlәnmişdir.
Dil vә üslub baxımından fәlsәfi traktat kimi tanınan
«Kәmalüddövlә mәktubları» nәinki fәlsәfi әsәrlәrdәn, hәmçinin
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zәmanәsindә yazılmış bir çox bәdii nәsr nümunәlәrindәn dә sadә
vә anlaşıqlıdır. «Mәktublar»ın dil vә üslubuna baxaq: «Ey әzizim
Cәlalüddövlә», «Ey Cәlalüddövlә», «Ey İran», «Ey mәnim әziz
dostum» vә başqa xitablar mәktubat (epistolyar) janrının әsas
әlamәtlәrindәndir. Bütün bu mәziyyәtlәrinә baxmayaraq,
«dәrinliyinә,
genişliyinә,
struktur
polifonizminә
görә
M.F.Axundovun «Mәktublar»ı romana çәkir». (244, 128)
XX әsrin әvvәllәrindә yaranmış mәktubat (epistolyar) roman
janrının ilk nümunәlәrindәn sayılan Abdulla Şaiqin «İki müztәrib,
yaxud әzab vә vicdan» (1905) әsәri S.Riçardsonun «Pamela»,
J.J.Russonun «Yeni Eloiza» әsәrlәri kimi kamil mәktubat
(epistolyar) janrlı roman olmasa da, bәdii nәsrimizin o dövrkü
inkişaf sәviyyәsinә, tәşәkkülünә görә nailiyyәt hesab edilә bilәr.
Abdulla Şaiqin «İki müztәrib, yaxud әzab vә vicdan» (1905)
әsәri müәllifin mәktublar şәklindә yazılmış ilk lirik-romantik nәsr
әsәridir. Әdib bildirirdi ki, «o vaxta qәdәr mәn dә yalnız qәzәl
yazmaqda az-çox tәcrübә qazanmışdım… qәlәmimi bu yolda
sınamaq fikri ilә «Rüstәmi-Sәbat» adlı bir pyes vә «mәktublardan
mütәşәkkil» bir roman yazdım». «İki müztәrib, yaxud әzab vә
vicdan» Abdulla Şaiqin tәkcә ilk nәsr әsәri deyildi, hәm dә
Azәrbaycan romantizm әdәbi metodunda ilk yeni ruhlu bәdii әsәr
idi. «Mәktublardan ibarәt roman» Avropa romantizminin
tәcrübәsindә mövcuddur. Әsәr Avropa romantik romanlarının
Türkiyә vasitәsilә Abdulla Şaiq yaradıcılığına tәsirindәn
yaranmışdır.
Qeyd olunan әsәr qәhrәmanların hisslәri, sevgilәri, әzabәziyyәtlәri, vüsal hәsrәtlәri, vicdan әzabları, sevinclәri, kәdәrlәrini
romantik dillә göstәrәn cazibәli sevgi mәktubları vasitәsilә tәsvir
edilәn maraqlı sәnәt örnәyidir. Romanda mәktublar iki gәncin
әzab-әziyyәtini әks etdirir. Sitarә Cavadı ürәkdәn sevir vә öz
hisslәrini rәfiqәsi Rәmziyyә ilә bölüşür. Rәmziyyәnin mәslәhәtlәri
onu bu sevdadan döndәrә bilmir. Sitarәnin «gecәlәri gündüz,
gündüzlәri gecә olur», şirin xülyalara dalır. Cavadın evli olduğunu
bildikdә isә vicdan әzabı çәkir. Cavad da vüsal üçün alışıb yanır.
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Sitarә bir ailәnin dağılmaması üçün öz eşqini qurban verir.
Qәhrәmanın eşqi onun faciәsinә çevrilir. Axırda aşiqlәr çıxış
yolunu tәbiәtin sakit guşәsindә tapırlar. Sitarә uzaq kәndlәrinә
qayıdaraq müәllimliklә mәşğul olur.
… Cavad isә Tiflisә, oradan da Gürcüstanın Mangilis
yaylağına gedir. Sitarә vә Cavad öz mәhәbbәti, görüşü vә
sarsıntıları ilә Azәrbaycan әdәbiyyatında yeni obrazlardandır.
Burada mәktub adi bir vasitә deyil, qәhrәmanların özünü
anlatma, eşqini, dәrdini açıqlama üsuludur. Bu mәktublar Avropa
romanlarına mәxsus şit, intim tәsvirdәn uzaq, sevgi etirafı, hәsrәt,
iniltili, hәrarәtli, mehriban yoldaşlıq mәktublarıdır. Әsәrdә «süjet
ancaq mәktubdan-mәktuba davam etdirilir». (127, 99) Sevgililәrin
yalnız hәsrәt vә vicdan üzüntülәrini birbaşa romantik vüsәtlә,
yanıqlı dillә mәktub şәklindә qәlәmә almaq tәşәbbüsünü A.Şaiqdә
görürük. Vәli Osmanlının qeyd etdiyi kimi, «qarşımızda biz yalnız
şәxsi mәtlәblәrdәn, surәtlәrin hiss vә hәyәcanından ibarәt roman
görürük. Fәqәt mәktublar burada sadәcә müәyyәn hadisәni,
mәlumatı bildirmәk vasitәsi deyil, personajın, obrazın özünüifadә
üsuludur». (127, 102)
«…Әzab vә vicdan» romanında siyasi-ictimai motiv yox
dәrәcәsindәdir. Ancaq әsәrin sonunda Cavadın demokratizmә
meylini görürük. O deyir: «fikircә romantizm mәslәkini tәqib
etdiyim kimi, lәfz vә mәnaca dәxi demokratlıq tәrәfdarıyam». Bu
sözlәr yeganә siyasi-ictimai motivdir. «…Әzab vә vicdan» romanı
cazibәli sevgi mәktubları şәklindә olub, vüsal hәsrәtini, vicdan
әzabını sevincli, kәdәrli, romantik dildә göstәrәn maraqlı sәnәt
örnәyidir. Bu әsәr Azәrbaycan әdәbiyyatında roman yaratmaq
uğrunda uğurlu tәşәbbüs kimi dә qiymәtlidir. Tәәssüf ki,
әdәbiyyatımızda romantik romanın ilk nümunәsi olan «…Әzab vә
vicdan» әsәri yarımçıq qalmışdır.
M.S.Ordubadinin «İki çocuğun Avropaya sәyahәti» әsәrindә
mәktubat (epistolyar) janrının әlamәtlәrinә rast gәlinir. Әsәrdә
qәlәmә alınmış «mәktublarda diqqәti cәlb edәn ayrı-ayrı faktlara,
rәqәmlәrә, göstәricilәrә yer verilmәsi bir tәrәfdәn mәktub-171-

sәyahәtnamә janrının özünün xüsusiyyәtindәn irәli gәlirsә, digәr
tәrәfdәn, müәllifin konkret faktların tәqdimiylә fikrini daha
inandırıcı vermәk istәmәsidir». (3, 70)
1907-ci ildә qәlәmә alınan, 1908-ci ildә Bakı şәhәrindә
N.Vәzirovun redaktorluğu ilә nәşr olunan «Tazә hәyat» qәzetindә
hissә-hissә dәrc edilmiş Mәmmәd Sәid Ordubadinin sözügedәn
әsәrindә Azәrbaycan әdәbiyyatında geniş yayılmış sәyahәtnamә
vә mәktub әnәnәlәrini görmәk mümkündür. Müәllif sadә
kompozisiya vә yığcam süjet xәttinә malik olan әsәrin giriş
hissәsindә qeyd etmişdir ki, «bu әsәrdә möhtәrәm qarelәrә tәqdim
etdiyim 10 qitә mәktublardır ki, cümlәsi Avropa bәdiimütәmәddinәsindә mülahizә olunmuş tәrәqqiyyata dairdir.
Ümmәti nәcibәyi– Mühәmmәdiyәnin istifadәsi xatirәsinә «İki
cocuğun Avropaya sәyahәti» ünvanlı Meydanı– tәhriqә
qoyuram». (223)
Sәyahәt tәәssüratlarını әks etdirәn «İki çocuğun Avropaya
sәyahәti» әsәri «feodal-patriarxal hәyatın geriliyini, cәhalәti,
feodal zorakılığını, tamahkar adamların vәhşiliyini kәskin tәnqid
etmişdir». (114, 265) Ümumiyyәtlә, «bu әsәrdә İrandakı ictimai
hadisәlәr, yeniliklә köhnәliyin mübarizәsi, elmsizlik vә avamlığın
acı nәticәlәri, ruhanilәrin İran xalqını aldadıb soyması vә sair bu
kimi hadisәlәr tәsvir edilmişdir». (25) 22 oktyabr 1907-ci ildә
Tehran Nasiriyyә Darülfünunu bitirib Ordubada qayıdışının beş
ilini tamam edәn Sәid dostu Salmanla tәlәbәlik dövrünü
xatırlayırlar. Tәlәbә dostu olmuş Mirzә Mәhәmmәd Hüseyn xan
Tehranlının Sәidә yazdığı mәktubdan aydın olur ki, o, dostu
İsfәndiyar xan Şirazlı ilә Avropaya sәyahәt edәcәklәr. Bu
mәktubdan başqa, sözügedәn әsәrdә Avropadan göndәrilmiş on
mәktub әsasında hadisәlәrin inkişaf xәttini görürük. İkinci vә
üçüncü mәktublar Mirzә Mәhәmmәd Hüseyn xan Tehranlının vә
İsfәndiyar xan Şirazlının imzaları ilә Avropa sәyahәti zamanı
göndәrilmişdir. Sonrakı mәktubların Mirzә Mәhәmmәd Hüseyn
xan Tehranlı tәrәfindәn yazıldığını görürük. Mәktublarda diqqәti
çәkәn әsas amil sәyyahların Şәrqlә Qәrbin müqayisәsini
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aparmaları vә gәzdiklәri şәhәrlәr haqqında mәlumat vermәlәridir.
Berlin, Brüssel, Paris, Milan, Vyana, İstanbul kimi Avropanın
möhtәşәm şәhәrlәrindәn göndәrilәn mәktublar vasitәsilә, Avropa
dövlәtlәrindә inkişaf etmiş sәnaye, mәdәniyyәt, elm vә maarifin
müsbәt keyfiyyәtlәrini, onların cәmiyyәtin formalaşmasına
göstәrdiklәri tәsiri oxuculara çatdırmağa sәy göstәrilmişdir. Bu
mәktublar irihәcmli mәktublardır (sәkkizinci mәktub istisna
olmaqla).
Tәdqiqatçılar әsәrin mәktublar şәklindә tәşkilinә toxunaraq
qeyd edirdilәr ki, «әlbәttә, mәktublar әsasında qurulmuş bu roman
sadәcә tәsvirlәrdәn ibarәt deyil. Yeri gәldikcә mәktub müәllifinin
dövrün ictimai-siyasi hadisәlәrinә münasibәti dә öz әksini
tapmışdır». (3, 71)
Bütün bunlar onu göstәrir ki, mәktubat (epistolyar) janrında
әhvalat vә olaylar deyil, insanın daxili alәminә fәlsәfi münasibәt
vә yaşantılar qәlәmә alınır. Bu janr şifahi vә klassik
әdәbiyyatımızdan faydalanaraq әnәnәvi, әlaqәli şәkildә tәşәkkül
tapmış vә inkişaf etmişdir.
III.2.5. SӘYAHӘTNAMӘ JANRI
İstәr dünya, istәrsә dә Azәrbaycan әdәbiyyatında
sәyahәtnamә janrı başqa janrlara nisbәtәn klassik әnәnәyә daha
çox bağlıdır. Bu janr özünәmәxsus xüsusiyyәtlәri vә qәdimliyi ilә
seçilir. Sәyahәtnamә janrı üçün әsas meyar yol qeydlәri, sәfәr
tәәssüratlarıdır. Burada müәllif özünün müşahidә etdiyi hadisәlәri,
insanları, gәzdiyi ölkәlәrin vәziyyәtini, xalqların durumunu, tәbiәt
mәnzәrәsini,
adamlarla
münasibәtlәrini,
söhbәtlәrini
ümumilәşdirilmiş şәkildә tәsvir edir. Xüsusәn qeyd olunmalıdır
ki, «sәyahәtnamәlәrdә ayrı-ayrı şәxslәri ölkәnin daxilindә vә
xaricindә gәzdirmәk yolu ilә hәyatın canlı tәsviri verilirdi». (2,
172) Uzun tәkamül yolu keçәn sәyahәtnamә müstәqil janr
olmaqla, hәm nәzmdә, hәm dә nәsrdә özünü göstәrir.
Sәyahәtnamәlәrdә yalnız tәk-tәk adamların deyil, bütöv xalqın
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hәyatı, başqa ölkәlәrә sәyahәtlәrin nәticәlәri göstәrilir. Yәni
sәyahәtnamәlәrdә kompozisiya quruluşu vacib deyildir. Burada
sәyahәt zamanı qәhrәmanın başına gәlәn qәziyyә vә әhvalatlardan
bәhs olunur, bu janra uyğun süjetin әsas mәğzini coğrafi mәkan
dәyişmәlәri tәşkil edir.
Sәyahәtnamә janrı Şәrq vә Avropa әdәbiyyatının inkişaf
qaynaqlarından, әnәnәlәrindәn faydalanaraq uzun tәkamül yolu
keçmiş vә nәsrin aparıcı janrlarından birinә çevrilmişdir.
Dünya әdәbiyyatında sәyahәtnamә janrının ilk nümunәlәri
kimi göstәrilәn Homerin «İlliada» vә «Odisseya» әsәrlәri,
türklәrin «Bilqamıs» dastanı, «Monqollara qarşı yürüş» vә digәr
әsәrlәr bu janrın ilk örnәklәrindәndir. «İqor polku haqqında
dastan», «Sindbadın sәyahәtlәri», Lorens Sternin «Sentimental
sәyahәt», Conatan Sviftin «Qulliverin sәyahәti», «Sәksәn gün
dünyaya sәyahәt», Afanasi Nikitinin «Üç dәniz arxasına sәyahәt»,
A.N.Radişşevin «Peterburqdan Moskvaya sәyahәt», A.S.Puşkinin
«Әrzuruma sәyahәt», İ.N.Berezinin «Dağıstana vә Zaqafqaziyaya
sәyahәt», fransız sәyyahı qraf Syuzannenin «Sәyahәt xatirәlәri»,
Karl Koxun «Şәrqә sәyahәt» vә bu kimi başqa әsәrlәr dә
sәciyyәvi sәyahәtnamә örnәklәridir. A.S.Puşkin «Әrzuruma
sәyahәt» әsәrindә Qarabağ alaylarının igidliklә döyüşdüklәrini
tәsvir etmişdir. «Venetsiyalı sәyyah Mişel Mambrenin
«Sәyahәtnamә» әsәri XVI әsr Sәfәvi Azәrbaycanı barәdә azlıq
tәşkil edәn Avropa mәnbәlәri içәrisindә müstәsna әhәmiyyәtә
malikdir». (196, 187) «Ümumәn, sırf maarifçi janrlar kimi nәşәt
edәn «sәyahәt»– «mәktubat» daxilindә dәyişmә publisistikadan
bәdii nәsrә doğrudur». (214, 180)
Azәrbaycan
әdәbiyyatında
aşağıdakı
sәyahәtnamә
örnәklәrini göstәrmәk olar: «Şahzadәnin sәyahәti», Ә.Xaqaninin
«Töhfәtül–
İraqeyn»,
N.Gәncәvinin
«İsgәndәrnamә»,
N.Z.Şirvaninin «Büstanüs– sәyahәt», M.Әfşarın «Peterburqa
sәyahәt», A.Bakıxanovun «Kәşfül– Qәrayib», İ.Qutqaşınlının
«Sәfәrnamә», Z.Marağalının «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi vә
yaxud tәәssübkeşliyin bәlası», Ә.Talıbovun «Kitab yüklü eşşәk»,
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«Xeyirxahlar yolu», S.M.Qәnizadәnin «Mәktubati– Şeyda bәy
Şirvani»,
C.Mәmmәdquluzadәnin
«Sәyahәtnamә»,
Ә.Haqverdiyevin
«Mozalan
bәyin
sәyahәtnamәsi»,
N.Nәrimanovun
«Әmircan–
Xilә
kәndinә
sәyahәtim»,
M.S.Ordubadinin «İki cocuğun Avropaya sәyahәti» vә s.
Bәdii-poetik baxımdan sәyahәtnamә janrı milli bәdii kökә,
folklor әnәnәlәrinә köklәnmişdir. Bunun әsas sәbәbi milli bәdii
mәdәniyyәtin zәngin ağız әdәbiyyatına söykәnmәsi, millilәşmәsi,
zamanla inkişafı idi. «Bizim epik folklorda bütün böyük
hәqiqәtlәrin, müqәddәs ideyaların bәdii inikas yolu mәhz
sәyahәtnamәlәrdәn keçir: әksәr nağıl vә dastanlarımız sәyahәtlәr,
yürüşlәr, sәfәrlәr üstündә qurulmuşdur». (247, 95)
«Hәm müstәqil epik forma kimi, hәm dә süjetin qurum
prinsipi kimi sәyahәtnamәlәr xüsusilә seçilir», (247, 95) digәr
әnәnәvi janrlar kimi sәyahәtnamә janrı mütәrәqqi sәciyyә
daşıyaraq bәdii nәsrin tәkamülündә yeni forma imkanları açır.
X.Mәmmәdovun fikrincә, sәyahәtnamә bir janr kimi XIX
әsrin sonlarında formalaşıb. (97) E.Sәlimovaya görә, «tarixi
köklәri ilә qәdim yunan vә roma әdәbiyyatına sıx bağlı olan
sәyahәtnamәlәr XVIII-XIX әsrlәrdә rus vә Avropa әdәbiyyatında
bir janr kimi artıq formalaşmışdır». (229) Professor Әflatun
Saraçlıya görә isә «XIX әsrin sonlarından başlayaraq irihәcmli
bәdii nәsr nümunәlәri dә yaranırdı. Bunlar da әnәnәvi elmipedaqoji traktat, sәyahәtnamә, fantastik, alleqorik janrlarda idi».
(94, 18)
Dahi Azәrbaycan mütәfәkkiri Әfzәlәddin Xaqaninin hәcmcә
iri, mәzmun baxımından әn dolğun әsәri olan «Töhfәtül-xәvatir vә
Zübdәtül– zәmayir» mәsnәvisi, sonralar müәllifin özü tәrәfindәn
«Töhfәtül– İraqeyn» (İki İraqın töhfәsi) adlandırılmış vә Yaxın
Şәrqdә ilk bәdii mәnzum sәyahәtnamә nümunәsi hesab olunur.
Әsәrin şairin iki İraqa– Әrәb vә Әcәm İraqına sәyahәtindәn doğan
tәәssüratları әsasında yazıldığı tәdqiqatçılar tәrәfindәn
vurğulanmışdır. Әsәrin süjet xәttinә toxunmuş alimlәr
göstәrmişlәr ki, «bu әsәrin aydın vә xronoloji cәhәtdәn müәyyәn
-175-

bir süjet xәtti yoxdur. Әsәr şairin hәr iki İraqa (İraqi-әrәb vә İraqiәcәm) sәfәri zamanı tәsadüf etdiyi şәxsiyyәtlәrin tәrifi, şahidi
olduğu hadisәlәrdәn aldığı tәәssüratın tәrәnnümündәn ibarәtdir».
(277, 7)
Әsәrin janr problematikasına toxunmuş tәdqiqatçılar onu
sadәcә «lirik poema» nümunәsi kimi qiymәtlәndirәrәk qeyd
etmişlәr ki, «Töhfәtül– İraqeyn» sәfәrnamә deyildir, dәrin
humanist mәzmunlu yüksәk sәnәtkarlıqla yazılmış ictimai, siyasi,
fәlsәfi, әxlaqi düşüncәlәrlә zәngin olan orijinal, oxşarsız lirik
poemadır». (134, 74) Digәr alimlәr isә әsәrin hәm poema janrına,
hәm dә sәyahәtnamә janrına aid olması fikri ilә razılaşaraq
göstәrirlәr ki, «XII әsrdә Әfzәlәddin Xaqaninin (1120-1199)
«Töhfәtül– İraqeyn» mәsnәvisi ilә әdәbiyyatımız tarixindә poema
janrının әsası qoyulmuşdur. Bu әsәr tәkcә Xaqani yaradıcılığında
deyil, eyni zamanda, Azәrbaycan әdәbiyyatı tarixindә orijinal
bәdii sәyahәtnamә kimi diqqәtәlayiqdir». (129, 13) H.Әfәndiyev
adı çәkilәn әsәrin mahiyyәtini öz tәhlil prizmasından keçirәrәk
onu «zәngin bir nәsr erudisiyası, nasir qәlәmi» olduğunu
bildirmişdir. İ.Cәfәrov isә «Sәyahәtnamә»lәrin dünya vә
Azәrbaycan әdәbiyyatında müstәqil janr kimi tәsdiqlәyәn
mülahizәlәrdәn (249, 9) sonra Ә.Xaqaninin (1126-1199)
«Töhfәtül–
İraqeyn»
әsәrinin
sәyahәtnamәliyinә
dair
mübahisәlәrә yekun vurmuşdur. Bunca xatırlamaq kifayәtdir ki,
H.Araslının «İki mәnzum sәyahәtnamә» hesab etdiyi «Töhfәtül–
İraqeyn» sәyahәtnamә janrının tәlәblәrinә cavab verә bilәn
sәyahәtnamә nümunәsidir.
Xaqaninin sözügedәn әsәrinin әdәbiyyatda bu janrda yeni
nümunәlәrin yaranmasına tәsiri inkarolunmazdır. «XIX әsrin
ikinci yarısında yetişәn görkәmli şairlәrdәn Mirzә Nәsrulla Bahar
Şirvaninin (1831-1882) farsca yazdığı «Töhfәtül-әhәbba»
(«Sevgilәrә hәdiyyә») adlı mәsnәvisi Xaqani Şirvaninin
«Töhfәtül– İraqeyn» poemasına nәzirәdir. Bu әsәrdә Bahar
Şirvani özünün İraqa sәyahәtindәn bәhs edir». (129, 23)
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İntibah әdәbiyyatımızın şah әsәri sayılan Nizami Gәncәvinin
«İsgәndәrnamә» poemasında sәyahәtnamә ünsürlәrindәn istifadә
olunmuş, İsgәndәrin ilk hәrbi yürüşlәri, Misir, İran, Bәrdә,
Hindistan, Çin kimi ölkәlәrә, zülmәt alәminә sәyahәtlәri klassik
şәrq sәyahәtnamәlәrini yada salır. Sәfәr ünsürlәri qeyd olunan
әsәrdә özünü qabarıq şәkildә göstәrir. «İsgәndәrnamә»nin birinci
kitabı– «Şәrәfnamә»nin son hissәlәrindә qәhrәmanın dirilik suyu
ardınca Zülmәt ölkәsinә sәfәri tәsvir olunur». (14, 73-74) Әsәrin
ikinci kitabı– «İqbalnamә»dә dә sәfәr ünsürlәrinә rast gәlinir.
«İsgәndәr ikinci dünya sәfәrinә hazırlaşır. Lakin bu sәfәr
İsgәndәrin birinci dünya sәfәrindәn xeyli fәrqlidir. Birinci sәfәrdә
hәrbi yürüşlәr üstün idi vә zaman-zaman, qeyd olunduğu kimi,
kamilliyә– ideala doğru can atan İsgәndәri fateh, bәzәn dә
dağıdıcı İsgәndәr әvәz edirdi. İkinci sәfәr– hökmdar yox, alim,
peyğәmbәr İsgәndәrin dünyaya müdrikanә sәyahәtidir». (14, 75)
Tәdqiqatçılar XVII әsrdә Azәrbaycana sәyahәt etmiş
görkәmli sәyyah Övliya Çәlәbinin on cilddәn ibarәt
«Sәyahәtnamә» әsәrini sәyahәt janrında qәlәmә alınmış ilk әdәbi
nümunәlәrdәn biri kimi qiymәtlәndirirlәr. Alimlәr әsәrin digәr
adının «Tarixi– sәyyah» olması haqqında fikirlәr yürütmüşlәr.
Müәllif әsәrindә çәkinmәdәn sәyahәt etdiyi müsәlman vә xristian
dövlәtlәrin müqayisәsini aparmış, fakt vә hadisәlәri tarixi
ardıcıllıqla nәql etmiş vә bütün bunlara öz münasibәtini
bildirmişdir.
«Rәşid bәy vә Sәadәt xanım» әsәrinin müәllifi İsmayıl bәy
Qutqaşınlının sәyahәt janrında bәdii nümunә yazdığı göstәrilir.
Belә ki, müәllif Yaxın Şәrq ölkәlәrini gәzmiş, Mәkkә ziyarәtindә
olmuş vә tәәssüratlarını ana dilindә qәlәmә aldığı «Sәfәr
qeydlәri» adlı әsәrindә әks etdirmişdir.
M.F.Axundov әdәbi mәktәbinin davamçılarından biri olan
Zeynalabdin Marağalının «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» vә
yaxud «Bәlayi– tәәssübi» («Tәәssübkeşliyin bәlası») әsәri romansәyahәtnamәdir. «Satirik romanın әn gözәl nümunәsi olan
«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» XIX әsrin ikinci yarısında vә XX
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әsrin әvvәllәrindә İran vә Cәnubi Azәrbaycan hәyatını realist sәrt
qәlәmlә, kәskin boyalarla әks etdirәn güzgüdür». (106, 36)
Zeynalabdin Marağalının canlı müşahidәlәri әsasında vә yol
qeydlәri formasında qәlәmә aldığı «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»
әsәrinin janrının mübahisә doğurduğunu nәzәrә alaraq, bu yöndә
söylәnilmiş fikirlәrә münasibәt bildirmәk yerinә düşәrdi. «Әsәr
(«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»– S.Ş.) gündәlik şәklindә
yazılmışdır. Bu formada dünya vә rus әdәbiyyatında әsәr az
deyildir. «Gündәlik», «yol qeydlәri», «mәktub» vә s. tәnqid üçün
münasib janr formalarındandır. Tәdqiqatçılar «İbrahimbәyin
sәyahәtnamәsi» әsәrinin janrının müәyyәnlәşdirilmәsi sahәsindә
müxtәlif fәrziyyәlәr irәli sürmüşlәr. Onlar qeyd edirdilәr ki, «әsәr
klassik maarifçi nәsrin fәlsәfi-publisist sәyahәtnamә janrında
(Ş.Monteskye, R.Radişşev, M.F.Axundzadә üslubunda) qәlәmә
alınmışdır» (14, 267) vә «әsәr («İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»–
S.Ş.) maarifçi satirik roman olub». (151, 117) «Azәrbaycanın ilk
realist romanı» (91, 100) adlandırılan әsәrin satirik, tәnqidi
fikirlәrin tәkamülü prosesindә «pamflet-roman» (103, 116) kimi
әhәmiyyәti dә vurğulanmışdır. Bәzәn «didaktik әsәr» (49, 79)
kimi
dәyәrlәndirilmәsinә
baxmayaraq,
«İbrahimbәyin
sәyahәtnamәsi» hәm ictimai ittiham dәrәcәsinә, hәm dә lirik
mәzmununa görә ona qәdәrki nәsrimizin әn kamil vә monumental
nümunәsidir». (120, 127)
Adı çәkilәn әsәrdә gündәlik, sәrgüzәşt, macәra ünsürlәri dә
vardır. Әflatun Saraçlıya görә, «әnәnәvi sәyahәtnamә janrının әn
kamil nümunәsi Z.Marağalının «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»dir.
Әdәbiyyatımızda bәdii sәyahәtnamә janrının tәlәblәrinә ilk cavab
verәn әsәr mәhz budur. Burada sәyahәtnamә janrının– hәyatın real
tәsviri, tәhkiyәçilik vә mühakimә ünsürlәri özünü daha aydın
göstәrir». (94, 24) Ön söz vә üç cilddәn ibarәt yeni tipli satirik
realist sәyahәtnamә olan «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» әsәrinin
birinci cildi sırf sәyahәtnamәdir. İbrahimbәyin Qahirәdәn
İstanbula, Batum, Tiflis, Bakı yolu ilә Tәbriz, Әrdәbil, Marağa,
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Urmu, Qәzvin, Mәşhәd vә Tehrana etdiyi sәyahәtlәr obrazlı
şәkildә oxuculara çatdırılır.
Qeyd olunan әsәrin tәsiri «Molla Nәsrәddin» әdәbi
mәktәbinin nümayәndәlәrinin yaradıcılığında yeni şәkildә
görünür. Dahi Cәlil Mәmmәdquluzadә bu әsәrin әhәmiyyәtini
anlayaraq onun hamı tәrәfindәn oxunulmasını arzulamışdır. Әdib
hәmvәtәnlәrinә müraciәtlә demişdir: «Ey mәnim yoldaşlarım,
cırıq-mırıq hәmşәrilәr,…mәn sizә yazacağam ki… Arazı
hoppanıb keçin tarmar vәtәnimizә vә orada… İbrahimbәyin
sәyahәtnamәsini oxuyun, oxuyun, oxuyun.
Vә oxuyandan sonra bir qәdәr fikir edin. Ey mәnim yolçu,
dilәnçi lüt-müt qardaşlarım, hәmşirәlәr, әgәr istәyirsiniz ki, sizi
adam bilib mәclislәrә qoysunlar gәrәk mәnim bu nәsihәtimә әmәl
edәsiniz». (203, 2)
Mollanәsrәddinçilәr tәrәfindәn yaradılmış, bәdii felyetonlar
silsilәsindәn ibarәt olan «Mozalan bәyin sәyahәtnamәsi» әsәri dә
maraq kәsb edir. Ayrı-ayrı müәlliflәr tәrәfindәn qәlәmә alınmış bu
yazıların felyeton-sәyahәtnamә şәkli alması janrın tәkamülünün
nәticәsidir.
Zeynalabdin Marağalının (Zeynalabdin Mәşәdi Әli oğlu
Hacı Rәsul) hәlәlik bizә gәlib çatmış yeganә nәsr әsәri olan üç
cildlik «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» romanı realist-satirik
roman-sәyahәtnamә kimi tәdqiqatçılarımızın daim diqqәt
mәrkәzindә olmuşdur. Әsәr Azәrbaycan bәdii nәsrindә roman,
xüsusәn dә roman-sәyahәtnamә janrının formalaşmasında mühüm
rol oynamışdır. «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»nin janr
problematikası geniş olmuşdur. Tәdqiqatçılar onu müxtәlif
janrlara aid etmişlәr. Belә ki, Mahmizәr Hәmidqızı «Zeynalabdin
Marağalının «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» romanı» adlı
monoqrafiyasında Qulu Xәlilovun «Azәrbaycan romanının inkişaf
tarixindәn» monoqrafiyasının 63-cü sәhifәsindә әsәrin «siyasitәnqidi roman» adlandırılması faktını ortaya qoymuşdur. Lakin
Qulu Xәlilovun qeyd edilәn әsәrinin 63-cü sәhifәsindә
«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» romanı haqqında heç nә deyilmir
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vә әsәr barәdә geniş mәlumat 71-80-ci sәhifәlәrdә verilmişdir.
Qulu müәllim әsәri «siyasi-tәnqidi roman» deyil, realist roman
(60, 73) adlandırmışdır. ««İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»
maarifçilik ruhunda yazılmış romandır» (87, 60) deyәn Mahmizәr
Hәmidqızı monoqrafiyasının digәr bir yerindә qeyd etmişdir ki,
«Sәyahәtnamә» başdan-başa realist ruhdadır» (87, 73).
Z.Marağalının farsca yazdığı üç cilddәn ibarәt olan
«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi» әsәri Azәrbaycan vә fars
әdәbiyyatında roman janrının yaranmasına, onun janr kimi
formalaşmasına tәkan vermәsi ilә әhәmiyyәt kәsb edir. Müәllifin
әsәrinin birinci cildinin sonunda qeyd etdiyi mәqamlar
dediklәrimizi tәsdiq edir: «Böyük zәhmәt vә mәxaric istәyәn bu
«Sәyahәtnamә»nin nәşri xüsusi qazanc üçün olmayıb. Mәn öz
fikrimcә bu işi bir növ vәtәnsevәrlik, millәtpәrәstlik,
dövlәtpәrәstlik sayıb, onun bütün zәhmәt vә mәxaricini könüllü
olaraq öz öhdәmә götürdüm. Qoy hörmәtli oxucular onun
içindәkilәrә insaf gözü ilә baxsınlar, vәtәnin eyiblәri vә
nöqsanlarını aradan qaldırmaq üçün hümmәt göstәrsinlәr».
Zeynalabdin Marağayi kimi Mirzә Әbdürrәhim Talıbov da
qәlәmә aldığı әsәrlәrindә hәyatın nәbzini tutmuş, ictimai-siyasi
problemlәri vә ondan irәli gәlәn mәsәlәlәri orijinal, özünәxas
üslubda canlandırmaqla oxucuya çatdırmaq iqtidarında olmuşdur.
Bu cәhәtdәn әdibin 1888-ci ildә nәşr edilmiş «Kitab yüklü eşşәk»
(«Әlhimar yәhmilü әsfar») әsәri dә mövzu vә problematika
baxımından böyük maraq kәsb edir. Әsәri fars dilindәn ana
dilimizә Mirәli Mәnafi çevirmişdir. Әsәr janrca satirik-publisistik
sәyahәtnamәdir. Tәdqiqatçılar göstәrmişlәr ki, ««Kitab yüklü
eşşәk» bәdii forma biçiminә görә sәyahәtnamә şәklindә yazılmış,
klassik sәrgüzәştә istinad edәn hekayәtdir, tәnqidi pafoslu, epik–
satirik-tәhkiyәli, maarifçi konsepsiyanı әks etdirәn, didaktikpublisistik deyimi ilә dә seçilәn bir әsәrdir». (247, 101) Satirikpublisistik sәyahәtnamә tipli bu әsәrdә sәyahәt üçün gerçәk
mәkan әsas götürülür. «Sәyyah» isә nadanlıq, qanmazlıq, әxlaqi
yaramazlıq simvolu olan Eşşәkdir. Bir çox ölkәlәrә sәyahәt edәn
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müәllif öz gördüklәrini, eşitdiklәrini, fikirlәrini orijinal üslub vә
formada sәyahәt edәn eşşәyin dili ilә ibrәtamiz şәkildә qәlәmә
alır. Әsәr, yәni «satirik roman baş qәhrәman Coşşanın dilindәn
nәql edilir». (106, 15) Eşşәyin әsәr qәhrәmanı seçilmәsinin
sәbәbsiz olmadığını vurğulayan tәdqiqatçılar öz fikirlәrindә
haqlıdırlar: «Müәllifin (M.Ә.Talıbov– S.Ş) öz satirik romanının
baş qәhrәmanını eşşәk seçmәsi tәsadüfi deyil. Bu cәhәtә xalq
müdrikliyinin ifadәsi kimi baxmaq düzgün olardı. Şifahi xalq
әdәbiyyatında, xüsusәn dә lәtifәlәrdә uzunqulağa rәğbәt vә ya
onun әsas qәhrәmanı olması halları çoxdur». (106, 16) Dünya
әdәbiyyatında da eşşәyin әsas qәhrәman obrazı kimi verilmәsinә
rast gәlinir. Apuleyin «Qızıl eşşәk» әsәri fikrimizin tәsdiqi üçün
әsas mәnbәlәrdәn biridir. Alimlәr qeyd edirlәr ki, Apuleyin «Qızıl
eşşәk» әsәrindә «qәhrәman uzunqulaq şәklindә tәsvir edilir vә o,
bununla da zәngin fәrdi hәyat qazanır, lakin hәmin andaca
cәmiyyәtdәn kәnarda qalır, lakin bununla yanaşı uzunqulağın
iştirakından heç bir ictimai normalar tәsiri görmәyәn insanların
intim mәişәtinә nәzәr yetirmәk imkanını qazanır». (324, 26)
Tәdqiqatçıların bir qisminin fikirlәrinә görә әsәr Avropa
әdәbiyyatından iqtibasdır. Әdibin әsәrin müqәddimәsindә qeyd
etdiyi «budur, nәsihәt, öyüd, әxlaq fәzilәtlәri vә әnәnәlәrlә zәngin
olan bir kitab әlimizә çatdı. Himar, eşşәk dililә danışmasına
baxmayaraq, bu әsәri fars dilinә tәrcümә etmәyi layiq bildim ki,
әcnәbi dili bilmәyәnlәr faydalansınlar» vә «mәn bu hekayәtin ilk
tәşәbbüskarı vә mündәricәsinin müәllifi deyilәm. Bunun
tәrcümәsinә çәkdiyim zәhmәt müqabilindә yalnız onu tәmәnna
edirәm ki, oxucular ilk baxışda әsәrә qarşı çıxmasınlar, buradakı
öyüd vә hökmlәri, elmi vә әmәli faydaları görsünlәr» (301, 80)
fikri belә düşünmәyә әsas verir. «Bu sәnәtkarların әrәb vә fars
dillәrindә yazmaları zamanın tәlәbi idi. Onların heç biri
Azәrbaycan xalqının elmi-fәlsәfi dünyasından ayrı düşmәmişdi.
Zaman keçdikcә onlar öz doğma xalqına daha da yaxınlaşmış vә
öz kökü üzәrindә yenidәn yüksәlәrәk geniş tәdqiq vә tәbliğ
imkanı qazanmışlar». (82, 3) Әsәrin Ә.M.Talıbova aid olub-181-

olmaması әdәbiyyatşünaslıqda mübahisәli mәsәlәlәrdәn birinә
çevrilmişdir. «Әlhimar yәhmilü әsfar» («Kitab yüklü eşşәk») әsәri
ilә yunan yazıçısı Apuleyin «Qızıl eşşәk» romanı arasında
oxşarlıq әsas götürülәrәk, birincinin ikincidәn iqtibas olunduğu
fәrziyyәsi irәli sürülür. Hәmçinin әsәrin fransız yazıçısı Kontes de
Seqürün hekayәsinin tәrcümәsi olması da istisna edilmir. Mirәli
Mәnafinin bildirdiyi kimi «bir sözlә, «Әlhimar …» romanının
hansı әsәrin tәrcümәsi olduğu mәlum deyildir. Ancaq bir sıra
faktlar göstәrir ki, bu әsәr Talıbovun ya orijinal yazısı, yaxud
başqa әsәrdәn çox cüzi şәkildә iqtibas edәrәk yazdığı orijinal
әsәrdir». (111, 66)
Hәqiqәtәn әsәrdә tәsvir edilәn hadisәlәr İranda vә Cәnubi
Azәrbaycan mәkanında baş verir. Şәrifabad, Musaabad kimi şәhәr
adlarının, Mirzә Cәfәrxan, Tarıverdi, Toğanbәy, Babamurad,
Sübhanqulu, Heydәrәli, Aslan, Bәhrәmağa, Sәfdәrәli, Hacı
Ramazan vә digәr milli isimlәrin işlәnilmәsi, Azәrbaycan xalqına
mәxsus adәt-әnәnәlәrin tәsvir olunması әsәrin milli koloritini
artıraraq, onun mәhz orijinallığına dәlalәt edir. Әsәrin baş
qәhrәmanı Coşşanın (eşşәyin) dilindәn başına gәlmiş sәrgüzәştlәr
nәql edilir. Әsәr әvvәlcә Coşşanın sahibi «Mehriban Ağam Mirzә
Cәfәrin hüzuruna» yazdığı mәktubu ilә başlayır. Cәmiyyәtdәki
eybәcәrliklәr, hakim siniflәrin ikiüzlülüyü, mәnfi xüsusiyyәtli
insanların rәzalәt vә yalançılığı, iç üzlәri Coşşa tәrәfindәn açıqaydın oxuculara çatdırılır. «Romanın әn gözәl xüsusiyyәti, heç
şübhәsiz ki, müasir sәslәnmәsi, bu gün belә öz tәrbiyәvi-estetik
gücünü mühafizә etmәsidir». (106, 18) «Kitab yüklü eşşәk»
әsәrindә satirik üslubdan istifadә edilәrәk alleqorik obraz olan
eşşәyin dili ilә ictimai-siyasi, hәmçinin bir sıra mәişәt vә iqtisadi
problemlәrә toxunulur. Tәdqiqatçı V.Nәbiyev әsәrin roman
janrına aidiyyәti olmadığını vurğulamışdır: «Kitab yüklü eşşәk»
әsәrindә Avropa maarifçi nәsrinin bәzi janr әlamәtlәri müşahidә
olunsa da, onu «roman» adlandırmağa әsasımız yoxdur. Talıbov
roman yazmamışdır». (247, 101) Digәr alimlәr әsәrdә real hәyat
hadisәlәrinin alleqorik dillә verildiyini nәzәrә alaraq, o,
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«alleqorik-realist bir romandır. Burada bәzi surәtlәr alleqorik vә
bәlkә simvolik tәsvir olunsa da, hadisәlәr real hәyatı әks etdirir»
(111, 70) deyәrәk bu bәdii nümunәnin janrını «alleqorik-realist bir
roman» kimi dәyәrlәndirmişlәr.
Әlibәy Hüseynzadәnin 1908-1910-cu illәrdә «Tәrәqqi»,
«İrşad» vә «Hәqiqәt» qәzetlәrinin sәhifәlәrindә hissә-hissә çap
olunmuş «Siyasәti– Fürusәt» әsәri otuz oçerk şәklindә bәdii
sәciyyәli әnәnәvi sәyahәtnamә janrının kamil örnәyidir. XX әsrin
әvvәllәrindә
Azәrbaycan
ictimai-siyasi
bәdii
fikrinin
ensiklopediyası adlandırılmış «Siyasәti– Fürusәt» әsәri
sәyahәtnamә janrında qәlәmә alınmış başqa nümunәlәrdәn
fәrqlәnir. O da maraqlıdır ki, әvvәlki sәyahәtnamәlәrdәn fәrqli
olaraq, burada sәyahәt, әsasәn, coğrafi mәkanda yox,… tarixi
әrazidә davam edir». (76, 297) Siyasi-ictimai hadisәlәrin
sәyahәtnamә janrı şәklindә әksi әnәnәvi sәyahәtnamә janrının
müasirliyi vә dövrün tәlәbi, ehtiyacı ilә bağlı idi. Ümumiyyәtlә,
sәyahәtnamәlәrdә hadisәlәr coğrafi koordinatları dәyişmәklә
inkişaf edir, qәhrәman müәyyәn bir ölkәni, bәzәn dә bir neçә
ölkәni gәzir, gördüklәrini, eşitdiklәrini nәql edir. Bu, әsәrdә
qaldırılan dövrün tarixi-fәlsәfi problem vә dәyişikliklәri, hadisә vә
gerçәkliklәrinin bir-biri ilә müqayisәli şәkildә daha dәrindәn
açıqlanmasına kömәk edir.
Bir növ elmi-fәlsәfi sәyahәtnamә olan «Siyasәti– Fürusәt»
әsәrindә hadisәlәr bir xәtt üzrә inkişaf edir vә qәhrәmanların
Pruşkeviçin, Şeyx Fәzlullahın, Seyidәli Yәzdinin, Mirhaşımın
İranı vә Cәnubi Azәrbaycanın çoxәsrlik tarixinә sәyahәti ilә
bağlıdır.
«Siyasәti– Fürusәt» әsәrinin janrı әdәbiyyatımızda geniş
mübahisә obyektinә çevrilmişdir. Belә ki, «Siyasәti– Fürusәt»–
özünәqәdәrki böyük sosial vә tarixi «sәyahәtnamә»lәrin
sәnәtkarlıq tәcrübәsinin vә әdәbi mәziyyәtlәrini dә özündә
birlәşdirir. O, tәk klassik siyasi parodiya, fәlsәfi kinayә vә hәcv,
publisistik pamflet deyildir, hәm dә obrazlı tәxәyyül, sәnәdli bәdii
düşüncә mәhsulu olan nәsr әsәridir, fәlsәfi, publisist povest-183-

traktatdır». (76, 299) Bәzәn isә әsәr pamflet, traktat, povest
janrına aid olunurdu. «Ancaq «Siyasәti– Fürusәt»in janrı haqqında
dәqiq elmi fikir söylәnmәyib, ötәri şәkildә onun pamflet, traktat,
Ofelya xanımın son kitabında isә povest olduğu qeyd edilmişdir.
Bizә elә gәlir ki, «Siyasәti– Fürusәt» öz janr özәlliklәri,
sәyahәtnamә, hekayәt, tәhkiyә forması, oçerkçilik xüsusiyyәti,
süjet şaxәliliyi, obrazlar alәmi vә keyfiyyәtlәri ilә ilk Azәrbaycan
romanlarındandır. «İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»ndәn sonra
ikinci realist roman-sәyahәtnamәdir» (207) deyәn tәdqiqatçıların
fikirlәri dә maraq doğurur. Adı çәkilәn әsәr öz janr özәlliklәri,
süjet şaxәliliyi, obrazlar alәmi vә keyfiyyәtlәri ilә ilk nәsr
nümunәlәrimizdәndir.
Ә.Hüseynzadә yaradıcılığı son dövrlәrә qәdәr alimlәrimizin
әksәriyyәti tәrәfindәn öz layiqli qiymәtini ala bilmәmişdir. Belә
ki, qәsdәn, şüurlu surәtdә Azәrbaycan ictimaiyyәtinә әdib
haqqında yanlış mәlumatlar verilirdi. «Azәrbaycan әdәbiyyatı
tarixi» kitabının III cildindә qeyd edilir ki, «Ә.Hüseynzadә
sәnәtdә әn son yenilik saydığı dekadentizmi tәklif edirdi. Pol
Verlen (1844-1896) kimi yazmağı mәslәhәt görürdü». (18, 767)
Dekadentizm haqqında olan bilgilәrimizә, xüsusәn dә
әdәbiyyatşünaslıq terminlәri lüğәtlәrinә әsasәn bu sözün mәnasını
aydınlaşdıraq: «Dekadentlik– burjua әdәbiyyatında cәrәyandır.
XIX әsrin axırlarında Fransada meydana çıxmışdır. İctimai
hәyatdan uzaq vә xalqa yabançı olan, xalq mәnafeyinә xidmәt
etmәk istәmәyәn sәnәtin tәbliği, mövhumat vә xurafat, dünyanı
tәbiәt xaricindәki qüvvәlәrin idarә etmәsi haqqında cәfәngiyata
inam, ifrat fәrdiyyәtçilik, sadә әmәk adamlarına nifrәt, «incә»
hisslәrlә әylәnmәk, ölümü, pozğunluğu vә әxlaqsızlığı tәrәnnüm
etmәk, zahiri gözәlliyә vә bәdii formanın ala-bәzәk olmasına
çalışmaq vә s. cәhәtlәr dekadentlәrin başlıca xüsusiyyәtlәridir.
Amerika vә İngiltәrәnin müasir burjua әdәbiyyatı üçün
xüsusilә sәciyyәvi olan bu cür xalqa zidd әdәbiyyat vә incәsәnәt
cәrәyanı burjua cәmiyyәtinin çürümәsini, onun ölümә mәhkum
olduğunu, hakim istismarçı siniflәrin әdalәtli ictimai quruluş
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uğrunda mübarizә aparan zәhmәtkeşlәrin durmadan artan
qüvvәsindәn qorxduqlarını әks etdirmәkdәdir». (35, 51).Belә bir
әdәbiyyatın Әlibәy Hüseynzadәnin yaradıcılığına, ümumiyyәtlә
fәaliyyәtinә aid edilmәsi sovet ideologiyası tәrәfindәn milli
tәfәkkür sahiblәrinin yaradıcılığının oxucuların gözündәn
salınması üçün uydurulmuş böhtanlardan biri olmuşdur.
Bütövlükdә XIX әsr Azәrbaycan bәdii nәsri sәyahәtnamә,
mәktub, macәra, fantastika, sәrgüzәşt kimi әnәnәvi nәsr janrları
ilә daha da tәkmillәşәrәk tәşәkkül tapdı vә yeni mәzmun, yeni
ideya, yeni forma tәlәb etdiyindәn yavaş-yavaş formalaşmağa
başladı. Bu baxımdan Ә.Mәmmәdovun «artıq sәyahәtnamә vә
sәrgüzәştlәr dә öz janrı ilә böyük bir tәkmillәşmә yolu keçmişdi.
Yeni ideyalar әnәnәvi janrları da müasirlәşdirmiş, zamanın
tәlәblәrinә uyğunlaşdırmışdı. Elә bu ehtiyacdan әnәnәvi
sәyahәtnamә vә sәrgüzәşt dә janr evolyusiyası keçirdi» (94, 34)
fikirlәri özünü tam doğruldur.
A.Sәhhәtin әdәbiyyata adları mәlum olan, lakin özlәri itmiş
hesab edilәn iki әsәri vardır. Müәllif 1913-cü ildә Volqaboyu
Stavropola sәyahәtinin tәәssüratları әsasında qәlәmә aldığı
«Volqa sәyahәti» vә 1914-cü ildә Azәrbaycan mәişәtini әks
etdirәn «Әli vә Aişә» әsәrlәrini yazmasına baxmayaraq, bu bәdii
nümunәlәr hәlәlik әldә olunmamışdır.
III.2.6. SӘRGÜZӘŞT JANRI
Azәrbaycan әdәbiyyatının digәr maraq kәsb edәn
janrlarından biri dә sәrgüzәşt janrıdır. Milli, Şәrq vә Avropa
qaynaqlarına söykәnәrәk Azәrbaycan bәdii nәsr әsәrlәrindә janr
xüsusiyyәtlәrini qabarıq şәkildә göstәrәn vә әdәbiyyatımızda epik
janrlar arasında xüsusi yer tutan sәrgüzәşt janrı öz inkişafını
nәsrin digәr janrlarına nisbәtәn tez tapmışdır. Lakin sözügedәn
janr әdәbiyyatımızda müstәqil, ayrıca janr kimi özünü tam
doğrulda bilmәmiş, bәzәn ayrı-ayrı әsәrlәrdә ünsür şәklindә üzә
çıxmışdır.
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Dünya әdәbiyyatında sәrgüzәşt macәra, sәyahәtnamә,
fantastika janrları ilә daha sıx bağlıdır. Cәngavәrlik vә hiylә
üzәrindә qurulan әsәrlәri sәrgüzәşt adlandırırdılar. Oxucu burada
qәhrәmanın çıxılmaz, çәtin vәziyyәtlәrә düşmәsi, ölkәlәr gәzәn
cәngavәrlәrin sәrgüzәştlәri, başlarına gәlәn hadisә vә әhvalatların
çox sürәtlә inkişafının şahidi olur. Hәyat hәqiqәtindәn çox
qәhrәmanın özünü vә hәrәkәtlәrini sәciyyәlәndirәn tәfsilat
müstәsna bir şәxsin әtrafında cәrәyan edir. Maraqlı, cazibәli
әhvalatlar, süjet gәrginliyi әsas götürülür. Servantesin «Don Kixot
Lamançeskinin sәrgüzәştlәri», Bokkaçonun «Dekameron», Jül
Vernin «Kapitan Qrantın uşaqları», Daniel Defonun «Robinzon
Kruzo», «Kapitan Vonnevilin sәrgüzәştlәri» vә bu kimi digәr
әsәrlәr sәciyyәvi sәrgüzәşt örnәklәridir.
Bәzәn fantastik, bәzәn dә qeyri-adi vә cazibәli
әhvalatlardan, tufan, qәza, görüş, iztirab, әylәncә, gәzinti vә başqa
hadisәlәrdәn bәhs edәn sәrgüzәştlәr ictimai vә şәxsi hәyatın
әksliklәrini, maraqlı hadisәlәri açıqlayır. «Bu janr müәllifin özünә
dә doğma idi. Öz fikrini onunla daha asan ifadә edә bilirdi. Lakin
artıq sәyahәtnamә vә sәrgüzәştlәr dә öz janrı ilә böyük bir
tәkmillәşmә yolu keçmişdi».
Azәrbaycan әdәbiyyatında öz tarixi çәrçivәsindәn, çoxәsrlik
inkişafı yolundan kәnara çıxmayaraq, öz әdәbi axarı ilә tәrәqqi
edәn sәrgüzәşt janrının bariz nümunәlәri yaranırdı. Ümumiyyәtlә,
«Azәrbaycan nәsrindә XIX әsrin sonu vә XX әsrin әvvәllәrindә
әdәbi prosesdә rast gәldiyimiz bәdii publisistik sәyahәtnamәlәrin,
hәmçinin satirik sәrgüzәşt vә sәyahәtnamәlәrin janr qaynağını,
әnәnә kökünü, hәr şeydәn әvvәl, şifahi vә yazılı epik
әdәbiyyatımızda axtarmaq lazımdır». C.Mәmmәdquluzadәnin
«Danabaş kәndinin әhvalatları», Ә.Talıbovun «Kitab yüklü
eşşәk»,
N.Nәrimanovun
«Bir
kәndin
sәrgüzәşti»,
S.M.Qәnizadәnin «Sәrgüzәşt, yaxud Mәşәdi Qurbanın
dәftәrçәsindәn bir nәbzә», Әli Razinin «Sәrgüzәştim», Mirzә
İsmayıl Xanın «Yetimlәrin sәrgüzәşti» vә digәr әsәrlәrdә
sәrgüzәşt özünü qabarıq şәkildә göstәrir. «Ümumiyyәtlә,
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әsrimizin әvvәllәrindә sәyahәtnamә vә sәrgüzәşt janrı o qәdәr
tәkmillәşmiş vә geniş yayılmışdı ki, ondan felyeton vә başqa
publisistik janrlarda da istifadә edirdilәr». XX әsrin әvvәllәrinә
qәdәr sәrgüzәşt janrında yaranmış Azәrbaycan bәdii nәsr
nümunәlәri
özlәrinin
müsbәt
keyfiyyәtlәri,
hәmçinin
çatışmamazlıqları ilә milli nәsrimizin, bәdii nәsr janrlarının
inkişafına müsbәt tәsir göstәrmiş vә bütövlükdә sәrgüzәşt janrında
qәlәmә alınan qiymәtli nәsr örnәklәridir.
İctimai münasibәtlәr dәrin, mәnalı, istehzalı, acı gülüşlәrlә
realist hәqiqәtlәrin әksi olan C.Mәmmәdquluzadәnin «Danabaş
kәndinin әhvalatları» әsәrindә sәnәtkarlıqla tәsvir edilir. Burada
Mәhәmmәdhәsәn әminin, Zeynәbin, hәmçinin minlәrlә kimsәsiz,
fәqir kәndlinin başlarına gәlәn sәrgüzәştlәr, faciәlәr әks olunur.
Mәhәmmәdhәsәn әminin avamlığı, dindarlığı, sadәlövhlüyü onun
bir insan kimi dövrünün nәbzini tutmasına vә baş verәn iyrәnc
olayları anlamasına maneçilik törәdir. Әsәrdә Zeynәbin faciәsi dә
ön plana çәkilir. Belә ki, o, yalnız Xudayar bәyin deyil,
zәmanәsinin әlindә aciz qalmış qadının ümumilәşdirilmiş
surәtidir. Xudayar bәyin portretini yaradan әdib onu mәnfur bir tip
kimi sәciyyәlәndirmәyә müvәffәq olmuşdur.
«Danabaş kәndinin әhvalatları» әsәri başdan-başa ağlamalı
vә gülmәli sәrgüzәştdir. X.Mәmmәdov qeyd edir ki, «Danabaş
kәndinin әhvalatları» әsәrindә «…sәyahәtdәn istifadә bir qәdәr
qüvvәtli şәkildә nәzәrә çarpır». (99, 196) Müәllif belә bir fakta da
toxunmuşdur ki, «sәyahәtә yazıçıların bәzisi çox, bәzisi az meyl
göstәrir. Mәsәlәn, «Danabaş kәndinin әhvalatları» silsilәsindә,
daha doğrusu, «Eşşәyin itmәkliyi» povestindә sәyahәt cüzi yer
tutur. Danabaş kәndindә başlanan hadisәlәr az sonra şәhәrdә
davam edir». (99, 196) Qeyd etmәk lazımdır ki, әsәrin süjetindә
hadisәlәrin kәnddә, sonra isә şәhәrdә tәsviri sәyahәt janrının
ünsürlәri ola bilmәz. Müәllif daha sonra haqlı olaraq göstәrir ki,
«daha doğrusu, Xudayar bәyin müxtәlif yerlәrdә görünmәsi
sәyahәt deyil, epik әsәr üçün sәciyyәvi olan cәhәtlәrdәndir». (99,
196)
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Әsәrin müsbәt keyfiyyәtlәrindәn biri dә o zamankı
Azәrbaycan kәndinin nöqsanları vә mәnfi cәhәtlәrinin böyük
ustalıqla tәsvirinin ictimai-әxlaqi mәzmuna malik psixoloji
әhәmiyyәt kәsb etmәsidir. Mirzә Cәlil әsәrdәki hadisәlәrin real
hәyatdan götürüldüyünü bildirmişdir: «Miladın 1890-cı illәrindә
Nehrәm kәndindә müәllim olduğum vaxt kәndlәrimizdә qәribә
hallar görәrdim vә gördüklәrimi yazıya götürәrdim. «Danabaş
kәndinin әhvalatı» sәrlövhәdә Mәhәmmәdhәsәn әminin eşşәyinin
itmәyini birinci dәfә hekayә surәtindә yazdım». (288, 712)
Nәriman Nәrimanovun qәlәmә aldığı «Bir kәndin
sәrgüzәşti» vә yaxud «Әmi» hekayәsindә tәsvir olunan Namәlsәm
vә İnmirә mәhәllәlәri quruluşca vә abadlığına görә, mәhәllә
camaatı isә xaraktercә vә xasiyyәtcә bir-birindәn fәrqlәnir. İnmirә
camaatının mәktәb vә mәdәniyyәt tәrәfdarı olduğu qәdәr,
Namәlsәm camaatı avam vә nadandır. Sonuncuların bu
xüsusiyyәtlәrindәn faydalanan Әmi özü üçün var-dövlәt toplasa
da, İnmirә camaatından qorxur. İnmirә mәhәllәsinin camaatı
Namәlsәm mәhәllәsinin camaatına daima qalib gәlir. Hekayәnin
mәzmununu nәzәrdәn keçirәrkәn burada sәrgüzәşt janrının
xüsusiyyәtlәrinә rast gәlinmir, yalnız әdibin әsәri şәrti olaraq
sәrgüzәşt adlandırması bu mәsәlәdә çaşqınlıq yaradır.
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III.3 XIX ӘSRİN SONU– XX ӘSRİN ӘVVӘLLӘRİNDӘ
TӘRCÜMӘ ӘDӘBİYYATI
Tәrcümә hәr hansı bir dildә yazılmış bәdii әsәrin (hәr
hansı bir materialın) başqa bir dilә çevrilmәsi prosesidir. Bәdii
nümunәlәrin, publisistik, elmi-kütlәvi, incәsәnәt әsәrlәrinin,
diplomatik sәnәdlәrin tәrcümәsini müşahidә edәrkәn görürük ki,
hәr hansı bir tәrcümә olunan әsәr tәrcümә edilmiş dildә yenidәn
yaradılır. Tәrcümәnin qarşıya qoyduğu mәqsәdi nәzәrә alsaq,
onda bu qüsur sayılmır. Oxucu hәr hansı bir әsәri vә ya mәlumatı
onun yazıldığı yabançı dili bilmәmәsi sәbәbindәn mütaliә etmirsә,
bu zaman tәrcümә әn yaxşı kömәkçi rolunu oynaya bilәr.
Hansı tarixi dövrdә yaşamasından vә hansı janrda
yazmasından asılı olmayaraq, әdiblәrimiz mifә, dilә, dinә,
mәdәniyyәtә әsaslanaraq öz әdәbiyyatını, öz mәnliyini qorumaq
uğrunda mübarizә aparmalı, onu hәr bir yad tәsirdәn
qorumalıdırlar. «Hәyat ilә yana-yana yürüyәn, bütün qüvvәt vә
hәrarәti hәyat vә mühitdәn alan әdәbiyyat dәyәrlidir». (45, 184)
Әdәbiyyatda bu prosesin tәrcümә әdәbiyyatı vasitәsilә daha tez
hәyata keçirilmәsinin şahidi oluruq. Dünya xalqlarının әdәbiyyatı
bir-biri ilә qırılmaz әlaqәdә olmaqla yanaşı, bir-birinә qarşılıqlı
tәsiretmә gücünә dә malik olmuşdur. Bu әdәbiyyatların yaxından
izlәnilmәsi tәrcümә әdәbiyyatının formalaşmasına tәkan
vermişdir. Azәrbaycan tәrcümәçiliyi zәngin tarixә malikdir. Bәzi
alimlәr Azәrbaycan tәrcümә әdәbiyyatının yaranmasını Nәsiminin
adı ilә bağlayırlar. «Nәsimi Marağalı Әhvәdinin bir qәsidәsini
farscadan azәrbaycancaya çevirmәklә Azәrbaycan әdәbiyyatı
tarixindә әsl bәdii tәrcümәnin ilk tәmәl daşını qoymuşdur». (37,
20) Nәsrlә başlamış tәrcümә әdәbiyyatını isә XVI әsrә aid edәn
tәdqiqatçılarımız tәrcümәni Füzulinin adı ilә bağlayırlar: «…XVI
әsrdәn Füzulinin vә onun müasiri Nişatın orijinal vә tәrcümә nәsr
әsәrlәri mәşhur idi. XVII әsrdәn dә nәsr tәrcümәlәri bizә qәdәr
gәlib çatmışdır». (9, 297) Füzulinin «Hәdiqәtüs– süәda» әsәri ona
«Azәrbaycan türkcәsindә tәrcümә әdәbiyyatının klassik
-189-

nümayәndәsi kimi şöhrәt gәtirir. Әsәri fars şairi Hüseyn Vaizin
«Rövzәtüş-şühәda»sından (Şәhidlәr bağı) doğma dilә sәrbәst
çevirmişdir. Lakin tәrcümә-çevirmә istәr mәzmun, istәrsә dә sәnәt
ecazları etibarilә orijinalı qat-qat üstәlәmiş, onun fövqündә
durmuşdur». (14, 149) Bu dövrdә «bәdii әsәrlәr ilә yanaşı» bir
çox alimlәrin elmi әsәrlәri dә Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunur»
deyәn H.Araslı buna әsaslanaraq nәsr tәrcümәlәrini iki hissәyә
ayırmışdır: «bәdii nәsr vә elmi nәsr». XIX әsrin sonları– XX әsrin
әvvәllәrindә tәrcümәçiliyә tәkan verilmişdir. Bu dövrdә
әdiblәrimiz dünya әdәbiyyatından kamil әsәrlәrin ana dilimizә
çevrilmәsini tәmin etmiş vә fәaliyyәtlәri ilә milli mәdәniyyәtin
inkişafı yolunda әvәzsiz xidmәt göstәrmişlәr. Tәrcümәçilik
sahәsindә Әlabbas Müznib, Kәrbәlayi Vәli Mikayılov,
Mirmәhәmmәdkәrim Mirzәcәfәrzadә, Әlәkbәr Abbasov, Hacı
Axund Molla Ruhulla Molla Mәhәmmәdzadә vә başqa әdiblәrin
fәaliyyәtlәri nәticәsindә milli әdәbiyyatımız zәnginlәşmişdir.
Sonrakı inkişaf mәrhәlәlәrindә ümumdünya sәviyyәsindә
inteqrasiya proseslәrinin genişlәnmәsinin tәsiri altında
tәrcümәçilik sürәtlә yayılmış vә әdәbiyyatın mühüm qoluna
çevrilmişdir.
Tәrcümә әdәbiyyatı digәr xalqların mәdәniyyәti, elmi, adәtәnәnәlәri, tarixi vә mentaliteti ilә yaxından tanış olmağa, hәmin
mühitә virtual şәkildә olsa da, «daxil» olmağa әlverişli şәrait
yaradır. Tәrcümәlәr müxtәlif millәt vә etnoslar arasında әlaqәlәrin
genişlәnmәsinә sәbәb olur. Bәkir Nәbiyev tәrcümә әdәbiyyatının
bu sahәdә gördüyü işin әhәmiyyәtini qeyd edәrәk yazır: «Müxtәlif
xalqların dillәrindә yaranan әdәbiyyatlardan hәr biri öz milli, bәdii
әnәnәlәri zәminindә inkişaf edir; xalq bәdii tәfәkkürünün
özünәmәxsus inikası olan hәmin әdәbiyyatlar mәfkurәvi
istiqamәti, yaradıcılıq pafosu, estetik idealı vә inkişafının başlıca
qanunauyğunluqları baxımından bir-birilә әlaqә vә vәhdәtdәdir».
(122, 287)
Tәrcümә әdәbiyyatının tәsiri nәticәsindә milli әdәbiyyatımız
süjet vә janr baxımından zәnginlәşmişdir. Lakin bu tәsirin
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dәrәcәsi olduqca genişdir vә әdәbiyyatda köklü dәyişikliklәr
doğura bilәr. Mәsәlәn, tәrcümә әdәbiyyatına xüsusi maraq
nәticәsindә milli әdәbiyyatda uşaq әdәbiyyatı kimi müstәqil qol
formalaşmışdır. XIX әsrin sonları Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatının
yaranması dövründә müvafiq әdәbi nümunәlәr azlıq tәşkil
etdiyindәn әdiblәrimizin dünya klassiklәrinin yaradıcılığına
müraciәt etmәsi qәnaәtbәxş sayılır. Xüsusilә, әdәbiyyatımızda
görkәmli rus әdibi L.N.Tolstoyun yaradıcılığına maraq XIX әsrin
sonlarından etibarәn başlanmışdır. L.Tolstoy Azәrbaycan tәrcümә
әdәbiyyatına uşaqlar üçün yazdığı hekayәlәrlә daxil olmuşdur.
A.O.Çernyayevski «Vәtәn dili» (1882) kitabının I hissәsindә
әdibin dörd uşaq hekayәsini, II hissәsindә doqquz hekayәsini
Azәrbaycan dilinә çevirәrәk nәşr etdirmişdir. L.N.Tolstoyun
«Vәtәn dili»ndә dәrc olunmuş «İt», «Qurd vә durna», «Qurd vә
keçi», «Qurd vә quzu», «İt vә qurd», «İki yoldaş» vә digәr
tәrcümә edilmiş әsәrlәri Azәrbaycan uşaq әdәbiyyatının
tәşәkkülünә mühüm tәsir göstәrmişdir. Әdibin hekayәlәri ilә
mәşğul olmuş Rәşid bәy Әfәndizadәnin «Uşaq bağçası», Abdulla
Şaiqin «Uşaq çeşmәyi» vә başqa müәlliflәrin uşaqlar üçün
dәrsliklәrindә L.N.Tolstoyun «Oğurluğun üstünün açılması», «Şir
vә siçan», «Qoca vә Әzrayıl» vә s. uşaq hekayәlәrinin tәrcümәsi
verilmişdir. Bu dövrdә uşaqlar üçün tәrcümә olunmuş rus
әdәbiyyatı nümunәlәri haqqında bәhs edәrkәn İ.A.Krılovun,
A.S.Puşkinin әsәrlәrini yaddan çıxarmaq әdalәtsizlik olardı.
İ.A.Krılovu Azәrbaycan әdәbiyyatına tanıdan vә ilk dәfә tәrcümә
edәn A.Bakıxanov olmuşdur. O, әdibin «Eşşәk vә bülbül»
tәmsilini ana dilimizә çevirmiş vә bu tәrcümә ilә «Azәrbaycanda
yeni tipli tәrcümә sәnәtinin әsası qoyulmuş olur». (14, 231)
M.Ә.Sabir İ.A.Krılovun «Qarğa vә tülkü» tәmsilini Azәrbaycan
dilinә tәrcümә etmişdir. «Vәtәn dili» kitabının II hissәsindә
İ.A.Krılovun H.Qaradaği tәrәfindәn tәrcümә olunmuş tәmsillәri
verilmişdir: «Şir vә tülkü», «Meymun vә güzgü», «Qarğa vә
tülkü», «Qurd vә quzu» vә s. Abbas Sәhhәtin dә rus әdibinin
tәmsillәrini ana dilimizә çevirmәk sahәsindә müәyyәn xidmәtlәri
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olmuşdur. A.Şaiqin «Cırcırama vә qarışqa», «Bülbül vә eşşәk»,
«Tülkü vә aslan» vә digәr әsәrlәr Azәrbaycan әdәbiyyatında
tәmsilә olan marağın tәzahürüdür. A.S.Puşkinin әsәrlәrini ana
dilimizә ilk tәrcümә edәnlәrdәn biri dә F.Köçәrlidir. O, dahi
әdibin «Balıqçı vә qızıl balıq nağılı»nı «Topçu vә balıq» adı ilә
1892-ci ildә mәtbuatda nәşr etdirmişdir. Tәrcümәnin sәnәtkarlıq
baxımından qüsurlu olması sәbәbindәn R.Әfәndiyev әsәri
«Balıqçı vә qızıl balığın nağılı» adı ilә dilimizә çevirmiş vә o,
1901-ci ildә «Bәsirәtül– әtfal» dәrsliyindә çap edilmişdir.
Tәrcümәlәrin
әhәmiyyәtindәn
danışarkәn
tәrcümә
fәaliyyәtinin yaradıcılıq amillәri nәzәrdәn qaçmamalıdır. Belә ki,
tәrcümәçi әsәri «mexaniki» şәkildә bir dildәn o birisinә çevirmir,
o, eyni zamanda yeni әdәbi nümunә yaradır. Bәdii әsәr başqa dilә
çevrilәrkәn ona ikinci hәyatı verәn sözsüz ki, tәrcümә
әdәbiyyatıdır. Tәrcümәyә yaradıcı şәkildә yanaşmaq onun yüksәk
bәdii keyfiyyәtini tәmin edәn amillәrdәn biridir. Orijinalın hәm
ideyasının, hәm dә bәdii xüsusiyyәtinin olduğu kimi saxlanılması
mühüm mәsәlә idi. Tәrcümә әsәrlәrinin әn mühüm cәhәtlәrindәn
biri dә dil vә ifadә tәrzinin aydın vә sәlis olmasıdır. Әgәr tәrcümә
edilmiş әsәrlәrdә bunlara riayәt olunmursa, bu, әsәrin tәrcümәsini
gәrәksiz hala salır. Bu baxımdan tәrcümәlәr milli әdәbiyyatın
zәnginlәşmәsinә, digәr xalqların tәcrübәsinin tәtbiqinә zәmin
yaradır. «Bәdii tәrcümә, hәr şeydәn әvvәl, bәdii yaradıcılıq, bәdii
әsәr olduğu üçün o da obrazlı tәfәkkürdür. Demәli, tәrcümәçi dә
bәdii әsәri obrazlar vasitәsilә ifadә olunan ideyalar kimi
vermәlidir. Bәdii tәrcümәnin çәtinliyi dә elә ondadır ki, tәrcümәçi
bir әsәri o biri dilә çevirәndә onun mәzmunu ilә formasını
vәhdәtdә vermәli, әdibin obrazlı tәfәkkürünü yenidәn
canlandırmalı olur». (195, 30)
Qeyd etmәk lazımdır ki, tәrcümә әsәrlәrinin әmәlә gәlmәsi
barәdә danışarkәn, onları milli әdәbiyyatımızda әcnәbi yazıçıların
bәdii nümunәlәri әsasında yaradılmış yeni әsәrlәrlә eynilәşdirmәk
sәhv olardı. Әdәbiyyatşünaslığımızda Cәlil Mәmmәdquluzadәnin
«Qurbanәli bәy» hekayәsinin böyük rus әdibi Qoqolun
-192-

«Kolyaska» әsәrindәn iqtibas olunmasına dair fikir mövcuddur.
Guya «hekayәnin fabulası böyük rus yazıçısı Qoqolun
«Kolyaska» әsәrindәn iqtibas edilmişdir». (18, 587) Hekayәnin
fabulaları arasında oxşarlıq vә Cәlil Mәmmәdquluzadәnin
hekayәsinә «Qoqol, allah sәnә rәhmәt elәsin» epiqrafı vermәsi
әsas götürülür. Xüsusi qeyd olunmalıdır ki, Qurbanәli bәy surәti
özünә qәdәr yaradılmış surәtlәr içәrisindә yaltaqlığı, ikiüzlülüyü
vә digәr mәnfi cәhәtlәri ilә seçilәn orijinal obrazdır. Hәr iki әsәrin
süjet xәtti vә hadisәlәrin inkişafı arasında zahiri oxşarlığı heç dә
әsәrin tam Qoqolun tәsiri altında yazıldığına dәlalәt etmir.
«Әslindә M.Cәlil Qoqol yaradıcılığının әsas ruhunu mәnimsәmiş,
onun realizmindәn, dәrin mәzmun vә mәna zәnginliyindәn,
mütәrәqqi mahiyyәtindәn tәsirlәnmiş vә faydalanmışdır».(378.)
Lakin hәr iki әsәrin real hәyatı tәsvir etmәsi, satirik tәsvir vә ifadә
üsulu ilә әks olunması onlar arasındakı oxşarlığı nәzәrә çarpdırır.
Bu bәdii nümunәlәrin kompozisiyasının mükәmmәl, sadә vә dәrin
mәzmunlu olması, kiçik süjet daxilindә obrazın mükәmmәl ifadә
edilmәsi, yәni onların real, sәciyyәvi cizgilәrlә verilmәsi әsәrlәrin
bir-birinә bәnzәrliyini göstәrir. Qurbanәli bәy vә Çertokutski
müvafiq olaraq azәrbaycanlı vә rus milliyyәtinin nümayәndәlәri
kimi hәmin xalqların vә mühitin insanları qismindә çıxış edirlәr.
Tәrcümәlәrin «orijinal»lıq probleminә tәsir göstәrәn
amillәrdәn biri dә әdәbi әsәrlәrin yaradıldığı dildәn «vasitәçi»
dillәr vasitәsilә başqa dillәrә çevrilmә praktikasıdır. «Vasitәçi»
dillәrdәn tәrcümә olunmuş nümunәlәr, adәtәn, ilkin variantdan
uzaq olur, hәmin әsәrin özәlliklәrini mәhdud şәkildә әhatә edir.
Әsәrin yazıldığı dilin daşıyıcısı olmayan tәrcümәçi müәllifin öz
әsәrindә tәsvir etdiyi mәkanın xüsusiyyәtlәrindәn «uzaq» olur.
Mәhz buna görә «bәdii әsәrin tәrcümәsindәn tәlәb olunur ki,
başqa dilin vasitәlәri ilә yazıçının tәkcә mәqsәdini, mәtnin
mәnasını deyil, hәm dә sәnәtkarlıq xüsusiyyәtlәrini oxucuya
mümkün qәdәr orijinala yaxın bir şәkildә çatdırsın». (35, 173)
Qeyd olunan problem milli әdәbiyyatımızda xüsusi maraq kәsb
edir. Belә ki, Azәrbaycan әdәbiyyatında әcnәbi dillәrdәn tәrcümә
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edilәn әsәrlәrin әksәriyyәti üçün (әrәb, fars dillәrindә qәlәmә
alınmış әsәrlәrin tәrcümәsi istisna olmaqla) vasitәçi dil rus dili
olmuşdur. Mәsәlәn, orta әsrlәr mәdәniyyәti vә intibah dövrünün
mütәrәqqi әnәnәlәrini özündә әks etdirәn Dantenin «İlahi
komediya»sının Azәrbaycan dilinә tәrcümәsini misal gәtirmәk
olar. M.Lozinski «İlahi komediya» әsәrini rus dilinә çevirmiş vә
bunun әsasında Ә.Kürçaylı hәmin bәdii nümunәni ana dilimizә
tәrcümә etmişdir.
Bununla belә, «vasitәçi» dillәrdәn tәrcümә etmәk
praktikasından imtina mәqsәdәuyğun sayılmır. Belә ki, dünyanın
dil baxımından rәngarәngliyi şәraitindә müxtәlif millәtlәrin
mәdәni nailiyyәtlәrinin әdәbiyyatımızda әksi tәcrübi cәhәtdәn әn
әlverişli üsuldur. Әksәr hallarda «ölü dillәr»dә yazılmış әsәrlәr
vasitәsilә mәhv olmuş etnosların irsi ilә tanış olmaq mümkündür.
Tәәccüblü görünsә dә, qәdim türklәrә mәxsus Orxon-Yenisey
abidәlәrindәki yazıların milli alimlәrimiz tәrәfindәn qavranması
onların Avropa dillәrindәn birinә tәrcümә edilmәsindәn sonra
mümkün olmuşdur.
Bәdii әsәrlәrin vaxtaşırı tәkrar tәrcümә edilmәsi
tәrcümәçilik әdәbiyyatının ayrıca bir problemi kimi özünü büruzә
verir. Zaman axarında milli dillәrin söz ehtiyatının, yazı vә cümlә
quruluşu qaydalarının yenilәşmәsi müşahidә olunur. Bu isә
qәlәmә alınmış әsәrlәrin növbәti nәsillәr tәrәfindәn
qavranılmasında problemlәr yaradır. Bu amil әsәrlәrin vaxtaşırı
«redaktәsi»ni zәruri edir. Qeyd olunan problem hәm әcnәbi dildәn
çevrilmiş әsәrlәrә, hәm dә milli әdәbiyyatımıza aiddir. XX әsrin
әvvәllәrindә Azәrbaycan dili әsaslı «islahat»lara mәruz qalmışdır.
Bu dövrdә ana dilimizә tәrcümә edilmiş әsәrlәrin müasir tәlәblәrә
cavab vermәmәsi, onların әdәbi dildәki yeniliklәri özündә әks
etdirmәmәsi, әrәb vә fars sözlәri ilә (alınma sözlәrlә) zәngin
olması tәkrar tәrcümәyә ehtiyac yaratmışdır. M.Y.Lermontovun
«Zәmanәmizin qәhrәmanı» romanı ana dilimizә müxtәlif
dövrlәrdә tәrcümә edilmişdir. Әsәri rus dilindәn Azәrbaycan
dilinә ilk dәfә 1900-cü ildә Әlibәy Hacı Arif oğlu Әfәndizadә
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Vaçnazi tәrcümә etmiş vә onu «Bizim vaxtın pәhlәvani
hekayәlәri» adlandırmışdır. Tәrcümәçi әsәri yaradıcı surәtdә
çevirmiş vә onun ideyasını orijinalında olduğu kimi oxucuya
çatdırmağı bacarmışdır. Bununla yanaşı, әsәr 1929-cu ildә
Ә.Qәrib tәrәfindәn ana dilimizә tәkrar tәrcümә olunmuşdur.
Ә.Qәribin peşәkarlığını nәzәrә alaraq deyә bilәrik ki, tәrcümә
uğurlu alınmışdır. Әsәrin 1937-ci ildә Cabbar Mәcnunbәyov
tәrәfindәn yenidәn tәrcümә edildiyi bildirilir.
Azәrbaycan müәlliflәri tәrәfindәn öz әsәrlәrinin vә ya
tәrcümәçilәrimiz tәrәfindәn yazıçılarımızın qәlәmә aldıqları bәdii
nümunәlәrin әcnәbi dillәrә çevrilmәsinә ayrıca diqqәt
yetirilmәlidir. Bunlar milli tәrcümәçiliyimizin tәrkib hissәsi kimi
qәbul olunmalıdır. Milli әdәbi nümunәlәri әcnәbi dillәrә çevirәrәk
biz әdәbiyyatımızı, mәdәniyyәtimizi başqa millәtlәrә daha dolğun
vә әhatәli şәkildә çatdırmaq imkanı әldә edirik. Bu kontekstdә
müәllifin öz әsәrini әcnәbi dilә tәrcümә etmәsi xüsusi әhәmiyyәt
daşıyır. Bәzi әdiblәrimiz әcnәbi dillәri kamil bildiyindәn öz
әsәrlәrini tәrcümә etmiş vә zәngin bәdii tәrcümә nümunәlәri
yaratmışlar. Belә ki, C.Mәmmәdquluzadә 26 iyun 1904-cü ildә
«Poçt qutusu» hekayәsini rus dilinә çevirәrәk «Novoye
obozreniye» qәzetindә çap etdirmişdir. Müәllif tәrәfindәn edilәn
tәrcümә fikrin bәdii ifadәsi baxımından zәngin olur. Buna
baxmayaraq,
әsәr
rus
dilinә
H.Minasazov,
C.Mәmmәdquluzadәnin hәyat yoldaşı Hәmidә xanım vә Әziz
Şәrif tәrәfindәn çevrilmişdir. Әsәrin tәrcümә prosesi nәticәsindә
getdikcә tәkmillәşdiyini görürük. Sonuncu tәrcümә rusdilli
oxucular arasında geniş rәğbәt qazanmışdır. Onu da xüsusi qeyd
etmәk lazımdır ki, C.Mәmmәdquluzadәnin әsәrlәrini rus dilinә
çevirmәk çәtin vә mәsuliyyәtli bir işdir.
Bununla yanaşı, Azәrbaycan bәdii әsәrlәrinin әcnәbi
tәrcümәçilәr tәrәfindәn xarici dillәrә çevrilmәsi prosesi dә inkişaf
etmişdir. Belә ki, әcnәbilәr dünya mәdәniyyәtinin parlaq
nümunәlәri olan milli әsәrlәrimizi öz ölkәlәrinin oxucularına
çatdırmaq üçün tәrcümәçilik fәaliyyәti ilә mәşğul olmuşlar.
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Fridrix Bodenştedtin Mirzә Şәfi Vazehin әsәrlәrini 1850-ci ildә
«Şәrqdә min bir gün» toplusunda vә «Mirzә Şәfinin nәğmәlәri»
kitabını Almaniyada nәşr etdirmәsinә xüsusi diqqәt yetirilmәlidir.
Çünki bu tәrcümә alman fәlsәfәsinin inkişafına tәsir göstәrmişdir.
Lakin «Mirzә Şәfinin nәğmәlәri»nin tәrcümәsi әtrafında yaranmış
qalmaqal unudulmamalıdır. Azәrbaycan әdәbi nümunәlәri
tәrcümә edilәrkәn «mәnimsәnilmә»nin qarşısı qәtiyyәtlә
alınmalıdır. Bәdnam ermәni qonşuları tәrәfindәn Azәrbaycan
әsәrlәrinә vә әdiblәrinә «iddia» olunması bu mәsәlәyә ciddi
yanaşmanı tәlәb edir. XIX әsrin sonlarında әcnәbi mәtbuatda rus,
alman,
fransız
dillәrindә
Mirzә
Fәtәli
Axundovun
«Tәmsilatı»ndan nümunәlәr çap olunmuşdur. A.Bakıxanovun
zәngin tarixi mәnbәlәrә istinadәn qәlәmә aldığı «Gülüstani–
İrәm» (1846) әsәri parçalar şәklindә, «Kitabi– Әsgәriyyә» (1861)
hekayәsi isә tam şәkildә rus dilinә çevrilmişdir. M.F.Axundovun
fars dilindә yazdığı «Puşkinin ölümü haqqında Şәrq poeması»nın
Bestujev-Marlinski tәrәfindәn rus dilinә tәrcümәsi әdәbiyyatımıza
olan marağın tәcәssümüdür. Azәrbaycan şifahi xalq әdәbiyyatı
nümunәlәrinin Avropa dillәrinә çevrilmәsi Qәrb әdәbiyyatının
Azәrbaycan folkloruna olan marağından irәli gәlirdi. «Kitabi–
Dәdә Qorqud», «Koroğlu», «Әsli vә Kәrәm», «Aşıq Qәrib» vә
digәr folklor nümunәlәrinin başqa dillәrә tәrcümә olunması hәmin
dillәrdә yeni әsәrlәrin yaranmasına tәkan vermişdir.
Әsәrlәrimizin digәr dillәrә tәrcümә edilmәsi başqa
xalqların mәdәni inkişafına müsbәt tәsir göstәrmişdir. Bununla da
Azәrbaycan әdiblәri bәşәriyyәtin inkişafına öz әvәzsiz töhfәlәrini
vermişlәr. Mәsәlәn, Nüşabә Araslı dahi Nizaminin әsәrlәrinin türk
dilinә tәrcümәsinin әhәmiyyәtini vurğulayaraq göstәrir ki, «türk
epik şerini mövzu vә ideya baxımından zәnginlәşdirәn Nizami
yaradıcılığı türk tәrcümә әdәbiyyatının yaranma vә inkişafı vә
onun müxtәlif növlәrinin meydana çıxması üçün zәmin olmuşdur.
Nizami yaradıcılığı türk tәrcümә әdәbiyyatını zәnginlәşdirmәklә
qalmamış, tәrcümә ilә bağlı tәnqidi-nәzәri fikirlәrin yaranması
üçün dә geniş meydan vermişdir». (195, 314)
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Azәrbaycan millәtinin tarixi inkişaf yolunun xüsusiyyәtlәri
milli tәrcümәçilikdә özәlliklәrin yaranmasına gәtirib çıxarır. Belә
ki, tarix boyu azәrbaycanlı yazarların digәr xalqların dillәrindә
әsәrlәr yaratması geniş yayılmışdır: «Dünyanın әn qәdim, әn
zәngin әdәbiyyatlarından biri olan Azәrbaycan әdәbiyyatının
müәyyәn hissәsinin keçmişdә müxtәlif tarixi sәbәblәr üzündәn
әrәb, fars, hәtta bәzi hallarda cığıtay, rus, fransız dillәrindә
yaranması onun heç olmazsa әn yaxşı nümunәlәrini Azәrbaycan
oxucusuna tәrcümә yolu ilә çatdırmaq zәrurәti doğurmuşdur;
nәinki Nizami vә Xaqaninin müasirlәrinin, habelә ilk maarifçilәr
A.Bakıxanov, Ş.Vazeh vә İ.Qutqaşınlının, yeni әdәbiyyatın vә
milli dilin atası M.F.Axundovun, realist sәnәtkar S.Ә.Şirvaninin,
mollanәsrәddinçi yazıçı E.Sultanovun vә bir sıra başqa söz
ustalarının da әsәrlәrinin ya hamısı, ya da bir hissәsi göstәrilәn
dillәrdә qәlәmә alınmışdır». (195, 59) Azәrbaycanlı yazarların
әrәb, fars, fransız, rus vә digәr әcnәbi dillәrdә qәlәmә alınmış
әsәrlәrinin ana dilimizә tәrcümәsi mәdәni irsimizin qorunması vә
cәmiyyәtimizin öz milli köklәrinә söykәnәrәk inkişafı üçün
zәruridir. Yaranmış zәrurәti duyan әdiblәrimiz azәrbaycanlı
yazarların әcnәbi dillәrdә yazılmış әsәrlәrini ana dilimizә tәrcümә
edilmәsindә
xüsusi
fәallıq
göstәrmişlәr.
Azәrbaycan
әdәbiyyatında ilk roman nümunәsi kimi qiymәtli olan
Zeynalabdin Marağayinin (1838-1910) «İbrahim bәyin
sәyahәtnamәsi» vә yaxud «Bәlayi– tәәssübi» («Tәәssübkeşliyin
bәlası») (1887) әsәrlәrinә xüsusi diqqәt yetirmәk istәrdim. Bu
әsәrlәr qismәn Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunmuşdur. «İbrahim
bәyin sәyahәtnamәsi» romanının I cildi fars dilindәn ana dilimizә
1911-ci ildә Kәrbәlayi Vәli Mikayılov tәrәfindәn çevrilmişdir.
Әdәbiyyatşünaslığımızda roman janrının ilk nümunәsi kimi
tәqdim edilәn bu әsәr «Azәrbaycanda, Yaxın Şәrq ölkәlәrindә bu
janrın (roman janrı– S.Ş.) bel sütununu möhkәmlәtdi, onun imkan
vә vasitәlәrini genişlәndirdi». (60, 48) «İbrahim bәyin
sәyahәtnamәsi» özündәn sonra roman janrında qәlәmә alınmış
әsәrlәrә meydan açdı. Bu baxımdan әsәrin Azәrbaycan dilinә
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tәrcümә edilmәsi, geniş oxucu kütlәsinә aydın şәkildә tәqdim
olunması zәrurәti yaranmışdır. Bu tәlәbatı nәzәrә alaraq, «İbrahim
bәyin sәyahәtnamәsi» ötәn әsrin 80-ci illәrindә Hәmid
Mәmmәdzadә tәrәfindәn bütöv şәkildә tәrcümә edilmişdir. (287,
16)
Azәrbaycan әdәbi nümunәlәrinin ana dilimizә tәrcümәsi
problemi milli әsәrlәrin müasir әlifbaya transliteratsiya sı
problemi ilә oxşardır. XX әsrin birinci rübü dә daxil olmaqla,
әvvәlki dövrlәrdә yazılı әdәbiyyatımız әski әlifba ilә qәlәmә
alınmışdır. Hәmin әsәrlәrin mütaliәsi müasir Azәrbaycan
oxucuları üçün çәtinlik törәdir. Tәdqiqatçılarımız tәrәfindәn bu tip
әdәbi nümunәlәrin әski әlifbadan latın әlifbasına transliteratsiya
sına böyük ehtiyac duyulmuşdur. Bu cәhәtdәn İslam Ağayevin Әli
Razi Şamçızadә vә Әlabbas Müznibin bәdii nümunәlәrini,
Nәzakәt Qafqazlının «Qardaş kömәyi» jurnalını transliteratsiya
etmәlәrini, hәmçinin digәr alimlәrimizin qeyd olunan sahәdә
әmәyini qiymәtlәndirmәk lazımdır. Bununla yanaşı, bir müddәt
sonra Sovet dövründә kiril әlifbası ilә yazılmış әsәrlәrin
oxunmasının indiki gәnc nәslin nümayәndәlәri üçün problem
yaradacağı istisna edilmir. Bu mәsәlә ictimaiyyәtin vә ölkә
rәhbәrliyinin diqqәtini çәkmişdir. Belә ki, prezident İlham
Әliyevin ilk qәbul etdiyi qәrarlardan biri dә kiril әlifbası ilә
yazılmış әsәrlәrin latın әlifbasına çevrilmәsi barәdә olmuşdur.
Bu kontekstdә qeyd etmәk mümkündür ki, parlaq әdәbi vә
elmi nümunәlәrin Azәrbaycan dilinә tәrcümә olunması üzrә
xüsusi dövlәt proqramının hәyata keçirilmәsi mәqsәdәuyğundur.
Belә ki, hazırkı dövrdә müxtәlif әsәrlәrin xarici maliyyә dәstәyi
vasitәsilә ana dilimizә çevrilәrәk respublikamızda yayılması
müşahidә edilir. Hәmin әsәrlәrin bir qrupunu nәzәrdәn keçirәrәk
belә qәnaәtә gәlmәk olar ki, onlar uzun müddәt aparılan
mәqsәdyönlü tәbliğat kampaniyasına aiddirlәr. Bu әsәrlәrdәn bir
qismi isә Azәrbaycan milli dәyәrlәrinin qorunması vә inkişafına
mәnfi tәsir göstәrir.
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Fikrimi sona çatdıraraq tәәssüflә qeyd etmәk istәrdim ki,
tәrcümә әdәbiyyatı sahәsindә aparılan araşdırmalar azәrbaycanlı
әdiblәri tәrәfindәn әcnәbi dillәrdә yaradılmış әsәrlәrin ana
dilimizә tәrcümәsinin qәnaәtbәxş olmadığını üzә çıxarır. Bu
sahәdә elmi araşdırmaların genişlәndirilmәsi vә tәrcümәçilәrin
peşәkarlığının inkişaf etdirilmәsi üçün müvafiq tәdris sisteminin
yaradılması zәruridir. Belә ki, müasir dövrdә cәrәyan edәn
proseslәr tәrcümәçiliyin daha da geniş yayılacağını göstәrir. Bu
vәziyyәtdә öz milli dәyәrlәrimizi, әdәbiyyatımızın vә dilimizin
«milliliyi»nin
qorunması
mәqsәdilә
müvafiq
tәdbirlәr
görülmәlidir.
Tәrcümә әdәbiyyatı Azәrbaycan әdәbiyyatının tәşәkkül
tapmasına hәlledici tәsir göstәrmәsә dә, onun inkişaf edәrәk
formalaşmasında, sәnәtkarlıq baxımından püxtәlәşmәsindә,
qüvvәtlәnmәsindә rolu inkarolunmazdır. Müxtәlif millәtlәrin
hәyatından, mәdәniyyәtindәn, tarixindәn bәhs edәn әsәrlәr
Azәrbaycan dilinә çevrilәrәk nәşr olunmuşdur. Bu tәrcümә
әsәrlәri bәdii nәsrimizә tәrcümә nümunәlәri kimi daxil olmalıdır,
әks tәqdirdә, hәlә XX әsrin әvvәllәrindә tәnqidçi Kazımoğlunun
göstәrdiyi kimi, bizlәr «… milli әdәbiyyatımızı atıb özgәlәri tәqlid
etsәk, o vaxt millәtimizә biganә olub büsbütün kәndimizin mәhv
olmasına sәbәb olarız». (188)
Tәrcümә әdәbiyyatı müxtәlif xalqların әdәbi-bәdii
inkişafına, onlar arasında әdәbi әlaqәlәrin möhkәmlәnmәsinә
xidmәt edir vә «müxtәlif xalqların dillәrindә yaranan
әdәbiyyatlardan hәr biri öz milli, bәdii әnәnәlәri zәminindә inkişaf
edir; xalq bәdii tәfәkkürünün özünәmәxsus inkişafı olan hәmin
әdәbiyyatlar mәfkurәvi istiqamәti, yaradıcılıq pafosu, estetik
idealı vә inkişafının başlıca qanunauyğunluqları baxımından birbiri ilә әlaqә vә vәhdәtdәdir». (122, 287)
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IV FӘSİL
XIX ӘSRİN SONU– XX ӘSRİN ӘVVӘLLӘRİNDӘ
AZӘRBAYCAN ӘDӘBİ TӘNQİDİ MİLLİ
ӘDӘBİYYATDA JANR İNKİŞAFI BARӘDӘ
Bәdii sәnәt haqqında elm olan tәnqid әdәbi prosesi izlәmәk
baxımından daim diqqәt mәrkәzindәdir. Әdәbi prosesin sürәtli
inkişafı nәticәsindә tәnqid vacib әdәbiyyatşünaslıq sahәlәrindәn
birinә çevrilir. Hәr bir dövrün әdәbi prosesini izlәmәk üçün mәhz
hәmin dövr tәnqidinin mahiyyәt vә әhәmiyyәtini dәrindәn dәrk
etmәk lazımdır. Bu cәhәtdәn XIX әsrin sonları– XX әsrin
әvvәllәrindә Azәrbaycan tәnqidinin formalaşmasında resenziya,
tәnqidi felyeton, pamflet kimi tәnqid növlәrinin mühüm rol
oynadığı danılmaz faktdır. Tәnqid sahәsindә Firidun bәy Köçәrli,
Seyid Hüseyn Mir Kazım oğlu Sadiqzadә, Abdulla Sur, Әhmәd
bәy Ağayev kimi peşәkar tәnqidçilәrlә yanaşı, şair vә
yazıçılarımız da fәaliyyәt göstәrmişlәr. M.F.Axundov,
C.Mәmmәdquluzadә, N.Nәrimanov, S.M.Qәnizadә, A.Sәhhәt vә
digәrlәrinin bu sahәdә gördüklәri işlәr tәqdirәlayiqdir. Qeyd
etmәk
lazımdır
ki,
artıq
bu
dövrdә
Azәrbaycan
әdәbiyyatşünaslığında әdәbi tәnqidçilәr nәsli formalaşmağa
başlayırdı. Azәrbaycan әdәbi hәyatı elә yüksәk bir sәviyyәyә
çatmışdır ki, sağlam düşüncә vә әqidәli әdәbi tәnqidә böyük
ehtiyac yaranmışdır. Tәnqidçilәrin qәlәmә aldıqları yazılarda
janrların xüsusiyyәtlәri, әdәbiyyatın әxlaqi-tәrbiyәvi әhәmiyyәti,
әdәbi dil, tәrcümә, epiqonçuluq әleyhinә mübarizә, әdәbiyyat vә
sәnәtin milliliyi vә müasirliyi, onların mütәrәqqi ideyaların
tәbliğindә rolu, klassik irsә münasibәt kimi aktual mәsәlәlәr öz
әksini tapmışdır. M.F.Axundovun tәnqid elminin mahiyyәti,
prinsiplәri, metodologiyası haqqında qeydlәri onun әsas
xüsusiyyәtlәrinin açıqlanmasına yardımçı olur: «…bu qayda
(tәnqid– S.Ş.) Avropada mәlumdur vә onun böyük faydaları
vardır. Mәsәlәn: bir şәxs bir kitab yazdığı zaman başqa bir şәxs
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onun әsәrinin mәtlәblәri xüsusunda kritika yazır, bu şәrtlә ki,
onun yazısında müәllif haqqında әdәbsiz vә könül incidәn bir söz
belә olmasın. Hәr nә deyilsә, incәliklә deyilsin. Bu işi «kritika»,
fransız istilahı ilә «kritik» adlandırırlar». (255, 250)
Tәnqidçi Seyid Hüseyn dә onun әhәmiyyәtini göstәrәrәk
qeyd etmişdir ki, «…yazıçı, şair vә müsәnniflәrin әsәrlәrinә dair
el malı olduğu üçün mütaliәlәr edirik; sәhv vә nöqsan
bildiklәrimizi göstәririk. Mәqsәdimiz bununla başqalarının
şәxsiyyәtinә toxunmaq deyil, bәlkә mәtbuat vә әdәbiyyatımıza bir
xidmәtdә bulunmaq istәmәkdәdir». (192)
XIX әsrin sonları– XX әsrin әvvәllәrindә milli
әdәbiyyatımızda nәsr janrlarında qәlәmә alınan bәdii nümunәlәrin
tәhlil aspektindәn keçirilәrәk oxucuların diqqәtinә çatdırılması
böyük maraq kәsb edir. Bu nәsr әsәrlәrinin yeni ruhlu vә müasir
formada olması diqqәti cәlb etmiş vә öz dövrlәrindә tәnqidçilәrin
tәhlil obyektinә çevrilmişdir: «tazә» sәpgidә yazılmalı әsәrin
ümdә şәrti budur ki, şair tәbii halında bir mәtlәbi vә ya bir
hadisәni qәlәmә alıb gözәl kinayәlәr vә mübaliğәlәr vә istirahәt vә
müşabiәt vә mütәrәdәfat kimi tәzәyini-kәlam edici әlfaz sayәsindә
hәmin әhvalı mәişәtimizә uyğun nәzmә çәksin». (38, 154-155)
XX әsrin әvvәllәrinәdәk resenziya tәnqidi janrın bu növünün
formalaşmasında atılan ilk addımlardan biri olmuşdur. O dövr
әdәbiyyatını tәnqidçilәrin qәlәmә aldıqları tәnqidi yazılar
vasitәsilә izlәmәk mümkündür. «Mәtbuatımızı salamat bir cığıra
salıb, onu camaatımızdan ötәri bir әxlaq vә bilik mәktәbi halına
qoymaq üçün lazımdır ki, tәbdәn çıxan hәr risalә vә kitabçaya
baxılıb, o barәdә qәzetә sütunlarında bәyanı-mütaliә edilsin, onun
pis vә yaxşı tәrәflәri yazılıb göstәrilsin. Bununla hәm oxucular
hankı kitabın alınıb oxunulması lazım olduğunu bilәr vә hәm dә
müәllif vә yazıçılar nә yolda yazmağı düşünmәklә özlәrinә әdәbi
bir mәslәk ittixaz edәrlәr». (189)
Әsәrlәr haqqında dövrü mәtbuatda çıxan yazılar bu gün dә
öz әhәmiyyәtini itirmәmişdir. Mәsәlәn, Mirzә Cәlilin «Ölülәr»
әsәri qәlәmә alınan zaman da maraq doğurduğundan tәhlil
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obyektinә çevrilmişdir. Qeyd olunan әsәr haqqında Nәriman
Nәrimanovun müsbәt tәnqidi qeydlәri әdәbiyyatşünaslıqda böyük
әhәmiyyәt kәsb edir: «Artıq dәrәcәdә mәharәt ilә yazılmış,
mәzmunu eynәn hәyatımızdan götürülmüş, ideyası inqilablı bu
drama müsәlmanların hәyatında böyük rollar oynayacaqdır:
paslanmış beyinlәri pasdan tәmizlәyib ölmüş ruhlara can
verәcәkdir». (222) Tәnqidçi Seyid Hüseyn dә «Ölülәr» әsәrinә
münasibәt bildirәrәk onu dünya әdәbiyyatının «Sәfillәr»,
«Revizor» kimi şedevr әsәrlәri ilә müqayisә etmişdir: «…bir әsr
bundan әvvәl Fransa әhvali-ictimaiyyәtindә «Sәfillәr» nә isә
…bizә dә «Ölülәr» o tәsiri bağışlayacaq, …sәhnәmizdә rusların
«Revizor»u qәdәr ölmәz mövqe tutacaqdır». (193) Seyid Hüseyn
«Ölülәr»in Qoqolun «Revizor»undan fәrqlәndiyinә toxunaraq
göstәrirdi ki, «…bir çox möhtәrәm ağalar Mirzә Cәlil cәnablarının
«Ölülәr»ini Qoqolun «Revizor»u ilә müqayisә edәcәklәr. Mәn isә
bundan irәli getmәk istәyirәm. Zira «Revizor»da kefli İsgәndәr
kimi bir qüvvә yoxdur ki, «elm oxuyub, alim olun» deyib «adam
olun» demәyәnlәrә, doqquz yaşında әrә gedәn qızlara, qardaşının,
ata vә anasının dirilmәsindәn ötrü fikirlәşmәyә gedәnlәrә,
«dirildikdәn» sonra evlәrinә, yurdlarına qayıtmaq istәrkәn qapısı
üzlәrinә açılmayan ölülәrә gülsün. Doqquz yaşında Nazlılarını
Şeyx Nәsrullahlara mәcburәn arvad etmәk istәyәn ataların üzünә
tüpürmәklә ağlasın vә ağlatsın». (193)
Firidun bәy Köçәrli isә Cәlil Mәmmәdquluzadәnin
hekayәlәrindә milli hәyatın real tәsvirinә, köhnәlikdәn yeniliyә
çağırışın, milli xarakterlәrin milli әdәbiyyatda real әks
olunduğuna toxunaraq qeyd etmişdir ki, «Mәmmәdquluzadәnin
hekayәlәrinin әsas mәziyyәti, onların sadәliyindә, tәbiiliyindә vә
hәyat hәqiqәtinә yaxınlığındadır. Hәr cәhәtdәn görünür ki, müәllif
hәyatla vә öz xalqının dünyagörüşü ilә yaxşı tanışdır». (194)
Tәnqidçi әdibin yaradıcılığının kamil nümunәlәrindәn olan «Usta
Zeynal» hekayәsindә fanatik qәhrәmanın sәciyyәvi xüsusiyyәtlәri
barәdә göstәrirdi ki, «öz vәtәninin hәqiqi oğlu olan usta Zeynal
Muğdusi Akop ilә tam ziddiyyәt tәşkil edir. Axırıncı üçün vaxt
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qızıldır, hәr bir dәqiqә qiymәtlidir vә insan ondan istifadә
etmәlidir; birinci üçün isә tәlәsmәk lazım deyil, hәr şeyi
tәlәsmәdәn, sakit şәkildә, allahın kömәyinә bel bağlayıb etmәk
lazımdır. Tәlәsmәk vә hәyәcan işi ancaq poza bilәr, «inşallahsız»
heç bir iş görmәk olmaz vә heç bir işә girişmәk lazım deyil.
Muğdusi Akop nә qәdәr әmәli, hesabını bilәn vә işgüzardırsa, usta
Zeynal bir o qәdәr fәaliyyәtsiz, cürәtsiz vә hәdsiz dәrәcәdә
sadәlövhdür» (194).
Әdiblәrin әsәrlәrindә janr probleminә toxunmuş tәnqidçilәr
bәzәn yanlışlığa yol verәrәk bәdii nümunәnin janrını düzgün
müәyyәnlәşdirә bilmirdilәr. Әhmәd bәy Ağayev dahi dramaturq
M.F.Axundovun «Sәrgüzәşti– mәrdi-xәsis» vә ya «Hacı Qara»
әsәrinin janrını düzgün müәyyәnlәşdirmәmiş, onu «komediya»
janrına deyil, «fars»a (306) aid etmişdir. Tәdqiqatçıların
göstәrdiklәri kimi, «fars»– mәişәtә dair qrotesk vә yumordan
geniş istifadә edilәn teatr tamaşası, yüngül komediyadır.
Personajları, bir qayda olaraq, mürәkkәb psixoloji xarakterlәrә
malik olmurlar, onlarda mübaliğә dәrәcәsinә çatdırılmış bircә
xasiyyәt üstünlük tәşkil edir (qarınqululuq, sәrxoşluq, xәsislik vә
s.). (35, 182) Hәmçinin farsı digәr janrlardan fәrqlәndirәn
әlamәtlәrdәn biri dә әsәrdә satirik üsul vә xüsusiyyәtlәrin
şişirdilmiş şәkildә verilmәsidir. Azәrbaycan komediyasının şah
әsәri sayılan «Hacı Qara»da hәyat reallıqlarının orijinal, sәrbәst
yaradıcılıq yolu ilә hәrtәrәfli әksi, dramaturji quruluşu vә
obrazların özünәmәxsus vә milli xüsusiyyәtlәrә malik olması,
süjetin tәbii inkişafı onu isbat edir ki, әsәr «fars» deyildir.
«Komediyada hәyatın gülünc vә eybәcәr cәhәtlәri әks etdirilir,
ictimai hәyatda vә mәişәtdә olan mәnfi tәrәflәr, insan xarakterindә
tәsadüf edilәn gülünc xüsusiyyәtlәr lağa qoyulur. Bu gülüş hәm
yumor, hәm dә satira sәciyyәsi daşıya bilәr» (35, 86) deyәn
alimlәrimizә әsaslanaraq qeyd etmәk lazımdır ki, «Hacı Qara»
özünün janr xüsusiyyәtlәri ilә komediyaya aiddir.
Komediya janrının özәlliklәrinә toxunan tәdqiqatçılar
göstәrmişlәr ki, «komediya– yunan sözüdür. Qәdim vaxtlarda
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komediyanı yunanlar gülüş üçün çıxararlardı. Bu axır vaxtda
komediya çıxartmaqdan әsl mәqsәd tәrbiyәdir. İnsan çox vaxt öz
zindәganlığında özünün vә ya qeyri şәxsin qüsuratını görmür vә
yainki hiss etmir. Amma komediya çıxaranda bunların hamısını
görüb yaxşını yamandan seçir vә mümkün olan qәdәr çalışır ki,
yaman sifәtlәri özündәn rәdd etsin». (125, 242)
M.F.Axundov komediya janrının әhәmiyyәtini qeyd edәrәk
göstәrmişdir ki, «xalqını Avropada mәlum olan dram vә teatr
sәnәti ilә tanış etmәk idi ki, bәlkә başqa hәmvәtәnlәri dә sonsuz
faydalara malik olan bu gözәl sәnәtin şәrtlәri vә tәlәbatı ilә tanış
olub, bu cür әsәrlәr yazmağa başlasınlar». (256, 212) Bununla
yanaşı, dramaturq vurğulayırdı ki, «bu gün millәt üçün faydalı,
oxucuların zövqlәri üçün rәğbәtli olan dram vә romanlardır».
(254, 237)
Qeyd olunduğu kimi, müәlliflәrin qәlәmә aldıqları әsәrlәr
haqqında tәnqidi qeydlәr maraq kәsb edir. «Mülayimlik vә
hәqiqәti pәrdәlәmәk tәnqid şәrtlәrinә müxalifdir. Mülayimlik vә
mәsәlәni ört-basdır etmәk tәnqid şәrtlәrinә ziddir» (256, 255)
deyәn M.F.Axundov yazdığı «Aldanmış kәvakib» әsәrindә buna
riayәt etmişdır: «Mәgәr mәn tarix yazmışam ki, tәkcә baş verәn
hadisәlәri yazmaqla kifayәtlәnim? Mәn kiçik bir mәsәlәni әlimdә
vasitә edib öz tәfәkkürümlә onu genişlәndirәrәk, o dövrün
nazirlәri vә dövlәt başçılarının puçbeyinliyini açıb göstәrmişәm
ki, gәlәcәk nәsillәr üçün ibrәt dәrsi olsun vә onlar sәfeh
münәccimlәrin sözlәrinә vә xәbәrlәrinә inanmasınlar, özlәrini bu
kimi hәrәkәtlәrlә әcnәbilәrin nәzәrindә mәsxәrә hәdәfi
etmәsinlәr». (256, 391)
Firidun bәy Köçәrli «Azәrbaycan türklәrinin әdәbiyyatı»
әsәrindә dramaturgiyanın tәşәkkülü probleminә toxunaraq
göstәrmişdir ki, «…yaşadığımız zәmanәdә dramatik әsәrlәr
Azәrbaycan yazıçılarının zövqlәrinә daha uyğun gәlmişdir. Bu,
başlıca belә bir vәziyyәtlә izah olunur ki, әdәbi әsәrlәrin bu
növündә cәmiyyәtdәki nöqsanları vә qüsurları daha dolğun vә
aydın şәkildә göstәrmәk vә hәmin әsәrlәri sәhnәdә tamaşaya
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qoymaqla kütlәnin diqqәtini bu nöqsanlara vә qüsurlara cәlb
etmәk mümkündür». (71, 80)
Bu dövrdә «tәzә şer necә olmalıdır?» sualını açıqlayan
tәdqiqatçılarımızın irәli sürdüklәri fikirlәr maraq doğurur. Abbas
Sәhhәtin qeyd olunan sualı cavablandırmasına nәzәr salaq: «Yazı
yazdığımız vaxt hәr şeydәn müqәddәm hissiyyata tabe olmaq
gәrәk, tainki kәlamın oxuyanların qәlbindә tәsiri ola vә başqasının
hissiyyatı-qәlbisini oyandıra. Bәs bu surәtdә hissiyyatı bilmәk
lazımdır.
Hissiyyat iki növdür: cәli vә tәbii. Hissiyyatı– cәliyyәnin
kimsәyә tәsiri ola bilmәz. Hissiyyatı– tәbiiyyәdir ki, başqasına
tәsir edәr, yazılmış şerin mәzmunları bir lövheyi-nәqqaş kimi
tamam nükat vә dәqaiqi– mәtlәbi bәyana gәtirәr». (298, 7)
Abbas Sәhhәt müasiri M.Ә.Sabirin yaradıcılığını tәhlil
edәrәk göstәrmişdir ki, «…Vәtәnimiz әdәbiyyat alәmindә
dahiyanә bir şair yetişdirmişdi. Azәrbaycan әdәbiyyatında әn
әvvәl yeni bir cığır açdı ki, ondan müqәddәm kimsә o gözәl
şivәdә yazmamışdı. Nöqsanlarımızı, eyiblәrimizi mәzhәkә vә
mәzah tәriqilә qayәtdә şirin vә hәr kәsin anladığı bir dil ilә,
qәhqәhәlәrlә oxudub islaha çalışırdı… Sabir әfәndi müqәllid
deyil, bәlkә elә mücәddiddir ki, köhnә şerlәrlә yeni şerlәr arasında
bir әsrlik qәdәr uçurum açdı ki, bir daha geri dönüb dә o uçurumu
atlanmağa kimsәdә cürәt vә cәsarәt qalmadı». (298, 13-14)
Әbdürrәhim Haqverdiyevin «Molla Nәsrәddin» jurnalında
nәşr etdirdiyi irihәcmli «Mozalan bәyin sәyahәtnamәsi» әsәrinin
yaranması vә әsәrin özünә aid hissәlәri haqqında verdiyi mәlumat
әhәmiyyәt daşıdığından onun nәzәrdәn keçirilmәsi mәqsәdәuyğun
sayılır. Belә ki, müәllif göstәrirdi: «Bir dәfә cәm olub
«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»ndәn söhbәt edirdik. Burada «Molla
Nәsrәddin» dostlarından Faiq Nemanzadә, Salman Mümtaz,
Qurbanәli Şәrifzadә var idi. Bunu da demәliyәm ki, «Molla
Nәsrәddin»in cәmi Türküstanda şöhrәt vә nüfuz qazanmasına
sәbәb Salman Mümtaz olduğu kimi, Naxçıvan tәrәfindә dә
Qurbanәli Şәrifzadә sәbәb idi.
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«İbrahimbәyin sәyahәtnamәsi»ndәn söhbәt olduqda mәn dedim:
– Nә olardı bu kitaba nәzirә bir «Sәyahәtnamәyi– Molla
Nәsrәddin»dә olaydı. Aya, görәsәn Molla Nәsrәddin islam alәmini
sәyahәt etsә, onun başına nә müsibәtlәr gәlә bilәr.
Bu yerdә Mirzә Cәlil üzünü bizә tutub dedi:
– Gәlin biz «mozalan»ı gәzdirәk: ancaq bunun
sәyahәtnamәsini öz aramızda bölüşdürәk, hәr kәs onu özü görüb
bildiyi yerә aparıb sәyahәt etdirsin; oxuyanlar güman etsinlәr ki,
hәqiqәtdә bu adam gәlib, buraları görüb bu felyetonları yazmış.
Belә dә oldu. Birinci felyetonu mәn başlayıb Mozalanı
Bakıya gәtirdim, Bakıdan Mәşhәdә onu Salman Mümtaz apardı.
İrәvan vә Naxçıvan tәrәflәrindә Qurbanәli Şәrifzadә gәzdirdi.
Belәliklә, «Mozalan bәyin sәyahәtnamәsi» ortaya çıxdı». (180)
Roman janrının bәdii әdәbiyyatda böyük әhәmiyyәt
daşıdığını hesab edәn Seyid Hüseyn bu janrı öz tәhlil
prizmasından keçirәrәk göstәrmişdir ki, «romançılıq әdәbiyyat
alәmindә bir sәnәtdir. Bizim әdәbiyyatımız sair müsәlman olan
millәtlәr ilә bәrabәr şer babindә çox irәlilәmişdir. Bu gün cәsarәt
edib demәk olar ki, istәr farsda, istәr türk vә әrәbdә olan qәdәr
şair heç bir millәtdә yoxdur.
Nәsr babindә qeyrilәrә nisbәtәn geridә qaldığından
romançılıq sәnәti bizdә yox bir halәtdәdir. Halbuki romanın
tәhzibi-әxlaq üçün әhәmiyyәti çoxdur. Bu gün bir fikir söylәmәk
üçün romandan gözәl bir alәt ola bilmәz. Roman vasitәsilә bir
millәtin hәqiqәt kimi qәbul etdiyi nöqsanlarını elә tәnqid etmәk
olar ki, oxucu onu şirin-şirin oxumaqla öz nöqsanını düşünә
bilәr».
M.S.Ordubadi yaradıcılığını qiymәtlәndirәn tәnqidçi yazırdı
ki, «bu dәfә Mәmmәd Sәid Ordubadi әfәndinin «Bәdbәxt
milyonçu vә yaxud Rzaqulu xan Firәngimәab» ünvanlı bir romanı
әlimizә keçdi. Bu roman da doktor Nәriman bәyin «Bahadır vә
Sona»sı vә Әli Sәbri әfәndinin «Solğun çiçәyi» kimi böyükdür.
Zira kәndi mәhsuli-fikrimiz olan әsәrlәr, hekayә vә romanlar
arasında böyüklüyü bunlar tәşkil edirlәr. «Bәdbәxt milyonçu…»
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dәxi bir qәdәr böyük, yәni 110 sәhifәyә baliğdir. Hәrçәnd mәdәni
millәtlәrdә 150-200 sәhifәlik, bәlkә daha böyük romanlar
çoxdursa, lakin bizim mәtbuatımız vә nәsr babında әdәbiyyatımız
daha mübtәdi olduğundan, zәnnimcә, böyük romanlarımız
şimdilik yalnız bunlar olurlar».
«Bәdbәxt milyonçu…»nun mәzmunu, necә ki, keçәn
nömrәdә ixtisarәn bәyan edildi– bir roman mәzmunudur. Bәlkә
bütün hәqiqәtlә bir romandır. Hәlә müәllifinin ona etdiyi bәzi
fәqәrәlәr nәticәsiz qalmayaraq, oxucuda böyük tәsir buraxacağı
tәbiidir».
Tәnqidçi Firidun bәy Köçәrli 1889-cu il sentyabr ayının 21dә Hәsәnәli ağa Xan Qaradağiyә göndәrdiyi mәktubunda müasir
hәyat hadisәlәrini işıqlandıran vә mütәrәqqi ideyalı surәtlәri
qәlәmә almaqla roman yazmağı mәslәhәt bilmişdir: «Xahişim var
ki, öz dirilik vә zindәganlığımıza dair roman kimi bir әhvalat
tәrtib vә tәsnif edin. Vә lakin bu ziyadә mühüm olan bir әmrdir ki,
üstündә çox tәdbir vә tәfәkkür lazım gәlir vә әcәlә ilә onun
itmamı mümkün deyil. Mәlum olsun ki, o romanda әvvәlinci şәxs
tәzә vә yeni yetişәn cavanlardan birisinin әsvat vә hüsnü-әxlaqi vә
nәfis işlәri tәqrirә gәtirilsin. O cavan gәrәk biz istәdiyimiz kimi
hәr bir işindә vә fikrindә köhnә әqidәli vә köhnә işli
müsәlmanlardan seçilsin». (181, 19)
Hәr bir әsәrin mәtbuatda çap olunmasına, oxunulmasına
qarşı etiraz edәn tәnqidçilәr bunun sәbәblәrini zәif әsәrlәrin
mövcudluğu ilә әlaqәlәndirirdilәr. ««Divani– Dilsuz» vә «Divani–
Raci» vә «Mәcmueyi– Seyid Әzim» belә bir dәhşәtәngiz әhvala
mәzhәrdilәr. Türk dilindә yazılmış belә kitablar türk uşaqlarının
әlinә verildiyi surәtdә o sәbilәr onlardan daxil olmağa nә
lәyaqәtlәri vardır? O kitabların әdәbiyyat silkinә daxil olmağa nә
lәyaqәtlәri vardır? Bu qәbil kitabların üsuli-tәlim vә qanuni-әxlaq
nöqteyi-nәzәrindәn tәrbiyeyi-ruh üçün bir– zәhri qatil olmağı
şübhәsizdir» (38, 51) deyәn R.Әfәndizadә zәif, tәrbiyәvi
әhәmiyyәt kәsb etmәyәn әsәrlәrin әleyhinә olduğunu göstәrirdi.
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Tәnqidçilәr zәif әsәrlәrin yaranma sәbәblәrini zamanın
tәlәbindә görürdülәr. F.Köçәrli Seyid Әzim Şirvaninin bәzi
әsәrlәrindә zәif amillәrә rast gәlindiyini әsas gәtirәrәk qeyd
etmişdir ki, «Hacı Seyid Әzimin әhatә olunduğu mühit dinsizlikdә
belә tәqsirlәndirilirdi. Ona Aşıq Kәrәm, Aşıq Qәrib, Koroğlu,
onun Qıratı vә sair әfsanәvi mövzularda, nağıl vә rәvayәtlәr
alәmindәn әsәrlәr yazmağı tәklif edirdilәr. Hәqiqәtdә istedadlı şair
olan Hacı Seyid Әzimin bir sıra boş vә mәnasız hekayәlәrinin
meydana çıxması bu avam kütlәnin tәlәblәrindәn irәli gәlmirmi?».
(71, 73)
XIX әsrin sonları– XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan
tәnqidindә ana dil, milli vә әdәbi dil problemi әdiblәrimizin ürәk
ağrısı ilә toxunduqları vә düşündüklәri aktual mәsәlәlәrdәn biri
olmuşdur. Xüsusi әhәmiyyәt kәsb edәn bu problem mübahisәli
olmaqla yanaşı, ictimaiyyәtdә geniş şәkildә öz әksini tapmışdır.
Ana dili anlayışı ilә hәr hansı әcnәbi dilin qarşı-qarşıya qoyulması
faktları özünü büruzә vermişdir. «Milli dil» anlayışı çox vaxt
әcnәbi dilә qarşı duran ana dili mәnasında başa düşülür.
Terminoloji mәnada isә millәtin dili kimi dәrk olunur. Buradan
meydana çıxan qәnaәt dә mәntiqidir: milli dil millәtin
formalaşması ilә paralel formalaşmalıdır». (67, 273) Bütün bunlar
XIX әsrin sonları– XX әsrin әvvәllәrindә sosial-tarixi şәrait vә
ictimai-siyasi mühitdә baş verәn dәyişikliklәr, milli şüurlarda
azәrbaycançılıq ideyasının formalaşması ilә sıx әlaqәdar idi.
N.Nәrimanov özünün bir sıra tәnqidi mәqalәlәrindә xalq dili
mәsәlәlәrinә xüsusi olaraq toxunur vә vurğulayırdı ki, «Ana dili!
Nә qәdәr rәfiq, nә qәdәr ali, hissiyatı-qәlbiyyә oyandıran bir
kәlmә! Nә qәdәr möhtәrәm, müqәddәs, nә qәdәr әzәmәtli bir
qüvvә! Ana dili! Bir dil ki, mehriban bir vücud öz mәhәbbәtini,
şәfqәti-madәranәsini sәnә o dildә bәyan edibdir. Bir dil ki, sәn
hәlә beşikdә ikәn bir lay-lay şәklindә öz ahәng vә lәtafәtini sәnә
eşitdirib, ruhun әn dәrin guşәlәrindә nәqş bağlayıbdır! Bir dil ki,
hәyat vә kainat haqqında ilk әvvәl o dil sayәsindә bir fikir hasil
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edibsәn, cisim vә ruhun möhtac olunduğunu mәvadi o dildә tәlәb
eylәyibsәn». (220)
Millәtin tәşәkkülündә ana dilinin vacibliyini göstәrmәk
istәyәn әdiblәrimiz bu dilin mahiyyәtinә, tәnqidçilәrimiz isә dilin
kamilliyinә toxunaraq göstәrmişlәr ki, «Yaşamaq mәramında olan
hәr bir qövm yalnız mükәmmәl әdәbi dilә malik olmaq sayәsindә
yaşaya bilәr. Lisanı mükәmmәl surәtdә islah olmuş bir qövmün
milliyyәtini, qövmiyyәtini nә zaman vә nә dә heç bir silah mәhv
etmәyә qadir olmaz! Zira ki, mükәmmәl bir dil zәmanәmizdәki
dәhşәtli silahların әn qüvvәtlisi vә әn dәhşәtlisidir». (232, 177)
Yusif Vәzir Çәmәnzәminlinin ana dili ilә fәxr etmәyә
çağırışı, rәsmi dairәlәrdә ana dilinin funksiyasını genişlәndirmәk
vә qüdrәtli ünsiyyәt vasitәsinә çevirmәk ideyaları tәqdirәlayiqdir.
Belә ki, әdibin «Ana dilimizin tәnәzzülü millәtimizin
tәnәzzülüdür. Ona görә Azәrbaycan dilinin genişliyinә çalışmalı,
bu dili sevmәli, bu dildә danışmağı eyib yox, fәxr hesab
etmәliyik» (236) fikri bizә ibrәtamiz bir nәsihәt olmalıdır.
Bu dövrdә Azәrbaycan musiqisinә olan maraq da tәnqiddәn
kәnarda qalmamışdır. Hәsәn bәy Zәrdabi öz tәnqidi mәqalәlәrindә
yalnız mәnalı sözlәrdәn ibarәt olan mahnı vә nәğmәlәrin
әhәmiyyәt kәsb etdiyini vurğulayaraq göstәrirdi ki, «mәlumdur ki,
hәr kәsin mahnıdan çox xoşu gәlir vә bir yaxşı sevti olan,
olmayan da özü mızıldamağa durur. Bu sәbәbә mahnı çәrәndiyat
hesab olunur isә dә çox vacib şeydir. Ona bina onun mәnasını
yaxşılaşdırmaq sәyinә düşmәk lazımdır. Hәr tayfanın vәtәndaşlıq
vә millәtin keçmişdә olan yaman vә yaxşı günlәrini şәrh edәn
mahnıları olur ki, bu mahnılar ağızdan-ağıza düşüb birlәşdirmәyә
bais olur». (237) sәviyyәsiz, söz yığımından ibarәt olan
mahnıların isә pis nәticә verdiyini bildirәrәk qeyd edirdi ki, «onlar
ağızdan-ağıza düşüb xalqın nadanlıqdan danalığa tәhrik etmәyә
bais olsun». (237)
Firidun bәy Köçәrlinin dә musiqiyә, xüsusәn mahnılara
münasibәti diqqәti cәlb edir. «Sinәdәn toxunan nәğmәlәrdә millәt
özünә әrz olan qәm vә qüssәni vә yainki şadlıq vә fәrәhi vә
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filcümlә onun qәlbini lәbalәb edәn növbәnöv hisslәri uca avaz ilә
oxuyub öz dәruni halәtini vә batini alәmini cümlәyә izhar edir vә
bu minval sinәsini әnduh vә mәlaldan xilas edib qәm ilә şadlığına
qeyrilәri dә şәrik eylәyir». (68, 5)
Folklor әdәbiyyatını yüksәk qiymәtlәndirәn Seyid Hüseyn
dastanlarımızın böyük tәrbiyәvi әhәmiyyәtinә toxunaraq
göstәrmişdir: «Mәlum olduğu üzrә, bizim olduqca zәngin bir el
әdәbiyyatımız var. «Aşıq Kәrәm», «Koroğlu», «Aşıq Qәrib»,
«Tahir vә Zöhrә», «Arzu vә Qәnbәr» kimi hekayәlәr el
әdәbiyyatımızın mәhsulu olduğundan tarixi әdәbiyyatımızın ilk
sәhifәlәrini onlardan başlamalıyıq».
XIX әsrin sonları– XX әsrin әvvәllәrindә Azәrbaycan
ictimai hәyatında sinfi mübarizәlәrin güclәndiyi bir dövrdә elm,
dil, mәdәniyyәt, әdәbiyyat, mәtbuat, sәnәt vә digәr әhәmiyyәtli
sahәlәrdә yüksәliş nәzәrә çarpırdı. Xüsusәn bu dirçәliş maarif,
mәdәniyyәt, bәdii әdәbiyyat, mәtbuat, tәrcümәçilik, tәnqid vә
digәr sahәlәrin inkişafında özünü qabarıq şәkildә göstәrirdi.
XIX әsrin sonu– XX әsrin әvvәllәrinin mühüm әdәbi
әnәnәlәr üzәrindә inkişaf edәn Azәrbaycan bәdii nәsrinin janr vә
mövzuca tәşәkkülü vә zәnginlәşmәsi dövrü olduğunu qeyd
etmişdik. XIX әsrdә Azәrbaycan әdәbi-mәdәni mühitindә әn
vacib amillәrin inkişafı, bunun nәticәsi kimi meydana gәlmiş bәdii
nәsr örnәklәrinin yaranması tәqdirәlayiq hadisә idi. Xalqı elmә,
mәdәniyyәtә yiyәlәndirmәk, «qaranlıqdan işığa» çağırış bu
dövrün, xüsusәn dә maarifçi ideologiyasının mühüm ideyası idi.
Odur ki, bәdii nәsrin yeni әnәnәvi janrlarda tәşәkkülü hәm dә
onun maarifçilik baxımından inkişafı ilә bağlıdır. Bu dövrdә
köhnә janrların ictimai dövrün tәlәblәrinә vә ideologiyasına
uyğunlaşdırılması, xalq hәyatını әhatә edә bilәcәk yeni ruhlu vә
yeni janrlı әsәrlәrin yaradılması bir mәqsәd kimi qarşıda duran
amillәrdәn olmuşdur. Yeni janr növlәrinin yaranması vә
formalaşması artıq bu dövrdә baş verirdi.
XIX әsrin sonları– XX әsrin әvvәllәri bәdii nәsrimizin hәm
ideya, hәm mövzu, hәm janr dә etibarilә kamillәşmә dövrü
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olmaqla yanaşı, әdәbiyyatımızın zәngin vә ziddiyyәtli dövrü kimi
dә özünü göstәrmişdir. Dövrün ictimai-siyasi mәnzәrәsini nәzәrә
alaraq qeyd etmәk lazımdır ki, bu dövrdә yeni nәsr janrlarının
meydana gәlmәsi ilә dövrü mәtbuatın vә әdәbi tәnqidinin
formalaşaraq tәkamülü, dramaturgiyanın, nәsrin vә nәzmin yeni
üslub vә formalarla zәnginlәşmәsi nәzәrә çarpmışdır.
Uzun әsrlәr boyu inkişaf yolu keçәn janrlar zamanın vә
tәnqidin tәlәblәri qarşısında özünәmәxsus bәzi özәlliklәri
saxlamaqla, müәyyәn dәyişikliklәrә uğramış vә yeni janrların
yaranmasına sәbәb olmuşdur.
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NӘTİCӘ
Monoqrafiyada Azәrbaycan әdәbiyyatında XX әsrin
әvvәllәrinә qәdәr nәsr janrlarının tәşәkkül vә formalaşma prosesi
tәdqiq olunmuşdur. Tәdqiqat işindә şifahi xalq әdәbiyyatından
qaynaqlanan milli nәsrin inkişafı prosesi, bu zaman meydana
çıxan
problemli
mәsәlәlәr
vә
tәşәkkül
prosesinin
qanunauyğunluqları elmi tәdqiqata çәkilmişdir. Şifahi xalq
әdәbiyyatında qәlәmә alınmış bәdii nümunәlәrin tәsiri nәticәsindә
nәsrimizdә janr baxımından yeni xüsusiyyәtlәrin yaranması
probleminә diqqәt yetirilmişdir. Nisbi götürdükdә, belә bәdii
nümunәlәr sayca çox olmasalar da, onlar yeni janr
özünәmәxsusluğunun tәşәkkülündәn danışmağa imkan verir. Bu
mülahizә qәlәmә alınmış bәdii nümunәlәrin әtraflı tәhlili ilә
әsaslandırılmışdır. Zaman keçdikcә, mürәkkәb hadisәlәrin geniş
epik lövhәlәrinin yaradılması әnәnәvi xarakter alır vә nәsr
janrında yeni-yeni kamil nümunәlәr yaradılır. Qәlәmә alınmış
bәdii nümunәlәrin janr mәnsubiyyәti baxımından tәhlili tәdqiqatın
metodoloji әsasını tәşkil etmişdir. Әdәbiyyatşünaslıqda әsәrlәrin
şәkil vә mәzmununa görә üç– epik, lirik, dramatik әdәbi növә
bölgüsü әsas götürülәrәk onlar arasındakı fәrqlәr üzrә janrların
tәsnifatı aparılmışdır. Monoqrafiyada janr formalarının bir-biri ilә
qarışması vә bunun nәticәsindә bәdii nümunәlәrdә müxtәlif
janrlara mәxsus xüsusiyyәtlәrin toplanması probleminә
toxunulmuşdur. Bu kontekstdә әsәrlәrin konkret hansı janra aid
olması vә qarışıq janrların yaranması mәsәlәlәrinә diqqәt
yetirilmişdir. Milli әdәbiyyatımızda saf vә qarışıq janrlar
probleminin tәhlil edilmәsi, ilk dәfә «qarışıqlığın» pillәlәrinin
müәyyәnlәşdirilmәsi vә bir-biri ilә müqayisәsi xüsusi әhәmiyyәt
daşıyır. Qeyd etmәk lazımdır ki, janrların «qarışıqlığı» özünü
müxtәlif pillәlәrdә büruzә verәrәk növlәrarası, janrdaxili vә
strukturdaxili növlәrdә üzә çıxır. Әdәbiyyatımızda qarışıq janrın
janrdaxili «qarışması» әsasında yaradılmış әsәrlәrә daha tez-tez
rast gәlinir. Azәrbaycan bәdii nәsr nümunәlәrindә sәyahәtnamә,
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epistolyar (mәktubat), sәrgüzәşt vә digәr janrlardan müştәrәk
istifadә üsulu öz maraqlılığı ilә diqqәti cәlb edir. Azәrbaycan
maarifçiliyinin manifesti (F.Köçәrli) sayılan M.F.Axundovun
«Kәmalüddövlә mәktubları» әsәrindә «Kәmalüddövlәnin üçüncü
mәktubu»nda sәyahәtnamә xüsusiyyәtlәri açıqca duyulur. Әsәrin
süjet xәttinin sәyahәt tәәssüratı zamanı qәlәmә alınmış mәktublar
әsasında inkişafı bu bәdii nümunәnin hәm sәyahәt, hәm dә
epistolyar janra aid edilmәsinә şәrait yaradır. Azәrbaycan
әdәbiyyatında qarışıq janrın strukturdaxili növünә dә rast gәlmәk
mümkündür. S.M.Qәnizadәnin roman-dilogiyası kimi tanınan
«Mәktubati– Şeyda bәy Şirvani» (1898-1900) әsәrindә
sәyahәtnamә vә epistolyar ünsürlәr özünü qarışmış şәkildә büruzә
verir.
Diqqәtәlayiq haldır ki, Azәrbaycan әdәbiyyatşünaslığında әn
mübahisәli mәsәlәlәrdәn biri bәdii әsәrlәrin janr mәnsubiyyәtinin
müәyyәnlәşdirilmәsi vә janrları fәrqlәndirәn meyarların
konkretlәşdirilmәsidir. Göstәrilәn mәsәlәyә dair yetkin fikir
formalaşmadığından müxtәlif әdәbiyyatşünaslar tәrәfindәn fәrqli
tәsnifat sistemi tәklif olunur. Qeyd etmәk lazımdır ki, әsәrlәrin
süjet xәtti, kompozisiyası vә obrazların tәsvirinin xüsusiyyәtlәri
janr bölgüsünün aparılmasına müәyyәn әsaslar verir. Lakin ayrıayrı әsәrlәrdә göstәrilәn amillәrin fәrqli qiymәtlәndirilmәsi
әdiblәrimiz
tәrәfindәn
yaradılan
nümunәlәrin
janr
mәnsubiyyәtinin müәyyәnlәşdirilmәsi üzrә ciddi fikir ayrılığına
sәbәb olur. Mәsәlәn, M.F.Axundovun «Aldanmış kәvakib»
әsәrinin janrı, strukturu vә ideya mәzmunu әtrafında gedәn
mübahisәlәr bu gün dә davam etmәkdәdir.
Monoqrafiyada orta әsr poemalarına yeni metodoloji
yanaşma öz әksini tapmışdır. Belә ki, N.Gәncәvinin
«Xәmsә»sinin vә başqa orta әsr ustadlarının poemalarının mәnzun
romanlara aid edilmәsi, yaxud onların digәr nәsr janrları ilә
yaxınlığı әsaslandırılmışdır.
Monoqrafiyada tәrcümә әdәbiyyatının mahiyyәti vә rolu
tәdqiq edilmişdir. Tәrcümә әdәbiyyatı nәticәsindә müxtәlif
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millәtlәr arasında mәdәni mübadilә prosesinin getmәsi nәzәrdәn
keçirilmiş vә bunun әsasında milli әdәbiyyatların zәnginlәşmәsi
tendensiyalarına nәzәr salınmışdır. Tәrcümә әdәbiyyatının
Azәrbaycan әdәbiyyatına tәsiri danılmazdır. Bu, hәm
әdiblәrimizin müxtәlif dillәrdә bәdii nümunәlәr yaratması, hәm dә
Qәrbdәn texnoloji-mәdәni dalğanın gәlmәsi nәticәsindә baş
vermişdir. Monoqrafiyada milli әdәbiyyatımızda tәrcümә olunmuş
әsәrlәrlә әcnәbi yazarların әsәrlәri әsasında yaradılmış yeni әdәbi
nümunәlәrin eynilәşdirilmәsinin sәhv olduğuna, «orijinal»lıq
probleminә münasibәt vә bir amil kimi әdәbi әsәrlәrin yaradıldığı
dildәn «vasitәçi» dillәrdәn istifadә olunmaqla üçüncü dillәrә
çevrilmә praktikasına vә bu zaman meydana gәlәn yaradıcılıq
problemlәrinә xüsusi diqqәt yetirilmişdir.
Tәdqiqat işindә XX әsrin birinci rübü dә daxil olmaqla,
tarixi dövrdә yazılı әdәbiyyatımızın әski әlifba ilә qәlәmә
alınması, hәmin әsәrlәrin mütaliәsinin müasir Azәrbaycan
oxucuları üçün çәtinlik törәtmәsi vә bu sahәdә Azәrbaycan bәdii
nümunәlәrinin ana dilimizә tәrcümә edilmәsi problemi ilә milli
әsәrlәrin müasir әlifbaya transliteratsiya olunması problemi
işıqlandırılmışdır.
Bәdii әsәrlәrin, xüsusәn dә hadisәlәrin geniş epik tәsvirinә
imkan verәn romanların meydana gәlmәsi prosesinә tәdqiqat
işindә xüsusi yer ayrılmışdır. XX әsrin әvvәllәrinә qәdәr nәşr
olunmuş bәdii nümunәlәrin tәhlili, bәdii metodunun
xüsusiyyәtlәri, janr strukturu vә ideya mәzmunu әtrafında uyğun
paralellәr aparılmaqla, nәsr janrında qәlәmә alınan irihәcmli
әsәrlәrin oxşar vә özәl keyfiyyәtlәri haqqında elmi mülahizәlәr
söylәnilir.
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РЕЗЮМЕ
Монография посвящена исследованию процесса
развития и формирования жанров прозы в Азербайджанской
литературе до начала 20 века. В работе исследованию
подвержены закономерности процесса формирования на
основе устного народного творчества национальной прозы.
Особое
внимание
уделяется
жанровой
специфике
азербайджанской прозы, обусловленной влиянием фольклора.
Следует отметить, что, несмотря на относительную
немногочисленность художественных произведений, анализ
последних позволяет утверждать о наличии динамичного
процесса жанроформирования в национальной литературе. С
течением времени, создание просторных эпических картин
приобретает традиционный характер, что способствует
появлению
серьезных
прозаических
произведений.
Методологическую основу данного исследования составил
анализ
жанровой
принадлежности
художественных
произведений.
На
основе
традиционного
деления
произведений по их форме и содержанию на три вида (эпос,
лирика и драматургия) было произведена их жанровая
классификация. В монографии также было уделено внимание
пересечению и смешению различных жанровых особенностей
в художественных произведениях. В этом контексте
исследована проблема формирования смешанных жанров, а
также выявления критериев для отнесения таких
произведений к тем или иным жанрам. Сравнительный
анализ «чистых» и «смешанных» жанров и определение
ступеней «смешения» представляет особый интерес для
национального литературоведения. Следует особо отметить,
что «смешение» жанров может находить свое выражение как
на
межвидовом,
внутрижанровом,
так
и
на
внутриструктурном уровне.
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Примечательно,
что
в
национальном
литературоведении определение жанровой принадлежности
отдельных произведений литературы, а также выявление
соответствующих критериев до сих пор остается одним из
самых
противоречивых
проблем,
родившим
порой
противоречивые точки зрения у различных критиков. Следует
отметить, что особенности сюжетной линии, композиции и
отражения образов дают основания для отнесения
произведений к конкретным жанрам. Однако в различных
произведениях указанные факторы дифференцировано
оцениваются исследователями. В результате в отечественной
литературе
были
выдвинуты
различные
системы
классификации художественных произведений и как
следствие имеет место отнесение одних и тех же
произведений к различным жанрам.
В
монографии
отражен
также
новый
методологический подход к исследованию средневековых
поэм. Так, входящие в «Хамсу» Н.Гянджеви поэмы, а также
произведения иных мастеров Средних Веков были
исследованы с точки зрения их близости романам и иным
жанрам прозы.
В монографии раскрывается значение и роль
переводческой литературы. Внимание уделено расширению
межэтнических
культурных
связей
и
обогащению
национальной
литературы
в
результате
переводов
произведений
литературы.
Следует
отметить,
что
переводческая литература занимает особое место в
отечественном литературоведении. Так, с одной стороны
традиционно широкое распространение получило создание
писателями Азербайджана своих произведений на иных
языках, а с другой стороны, переводческая литература
получила второе дыхание в результате культурнотехнической волны, нахлынувшей с Запада.
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В представленной работе раскрываются также
проблемы транслитерации и перевода произведений
азербайджанских
авторов,
которые
в
результате
использования вплоть до конца первой четверти ХХ века
арабского алфавита не доступны сегодня широким кругам.
Особое внимание в данной монографии уделяется
развитию
и
жанровым
особенностям
романа
в
азербайджанской литературе. В работе осуществляется
анализ написанных в период включительно начало ХХ века
романов, проводятся параллели между их жанровой
структурой и содержанием.
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THE SUMMARY
The monograph is devoted to research of prose genres
development and formation in the Azerbaijan literature prior to
the beginning of 20 centuries. The subject to research in the work
is the process rule of national prose formation on the basis of oral
national creativity. The special attention is given genre specificity
of the Azerbaijan prose caused by influence of folklore. It is
necessary to note that despite of relative small number of works of
art, their analysis allows to approve the presence of genre-forming
dynamical process in national literature. Eventually, creation of
spacious epic pictures acquires traditional character that promotes
occurrence serious prosaic products. The methodological basis of
the given research was made with the analysis of a genre
characteristic of works of art. On the basis of traditional product
division on three kinds (the epos, lyrics and dramatic art) under
their form and content, it was made their genre classification. In
the monograph also attention was made to crossing and merging
various genre features in works of art. In this context investigation
was made on the problem of mixed genres formation and also
revealing of criteria for reference of such products to those or
other genres. The comparative analysis of the "pure" and "mixed"
genres and "merging" steps definition represents special interest
for national literary criticism. It is especially necessary to note that
"merging" genres can find the expression on the inter-specific,
intra-genre, and on intra-structural level.
It is remarkable that in national literary criticism definition
of a genre characteristic of separate literary works and also
revealing of corresponding criteria till now remains one of the
most inconsistent problems which gave birth at times the
inconsistent points of view at various critics. It is necessary to
note that features of a subject line, a composition and reflection of
images give the basis for reference of products to concrete genres.
However researchers of various products differently estimated the
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specified factors. As a result in the domestic literature it was put
forward differing systems of classification of works of art and as
consequence the same products was referenced to various genres.
In the monograph it was also reflected the new
methodological approach to research of medieval poems. So,
poems included to "Hamsa" of N.Ganjevi and also products of
other masters of Middle Ages have been investigated from the
point of view of their affinity to novels and other prose genres.
In the monograph value and role of the translational
literature was revealed. The attention is given to expansion of
interethnic cultural communications and enrichment of the
national literature as a result of translations of literary works. It is
necessary to note, that the translational literature takes a special
place in domestic literary criticism. So, on the one hand
traditionally the wide circulation has received creation of the
products by Azerbaijan writers in other languages, and on the
other hand, the translational literature has received the second
breath as a result of the cultural-technical wave that have gushed
from the West.
In the presented work it was also reveled transliteration
problems and translation of Azerbaijan authors products, which
are not accessible today to the broad audiences as a result of use
down to the end of first quarter XX century of the Arabian
alphabet.
The special attention in the given monograph is given to
development and genre features of the novel in the Azerbaijan
literature. In the work it was carried out the analysis of novels
written during beginning XX century inclusive, parallels between
their genre structure and the content.
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