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AZƏRBAYCAN XALQ YAZIÇISI: HÜSEYN İBRAHİMOV 
 

Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov Azərbaycan yazıçılarının ağsaqqal nəslinə mənsub olan 
görkəmli sənətkar idi. Yarım əsrdən artıq davam edən zəngin yaradıcılığı ilə o, ədəbiyyatımızın və 
ictimai fikrimizin inkişafında mühüm xidmətləri ilə seçilən məhsuldar yazıçı kimi xüsusi hörmət və 
nüfuz qazanmışdı. Maraqlı hekayələri, cəlbedici povestləri və romanları ilə o, Azərbaycan ədəbiy-
yatına sanballı töhfələr vermişdir.  

Naxçıvan mahalının Şərur bölgəsindəki Şahtaxtı kəndində anadan olmuş, ilk təhsilini burada 
almış Hüseyn İbrahimov (1919-2010) Araz çayının sahilində yerləşən, böyük Mirzə Cəlilin «sahibi-
mənsəb və ziyalılar vətəni» adlandırdığı, ədəbiyyat, mətbuat və incəsənətimizə qüdrətli simalar 
bəxş etmiş bu kəndin özünəməxsus coğrafi mövqeyi və maarifçilik ənənələri zəminində formalaş-
mışdır. Qədim Şahtaxtı kəndində keçirdiyi acılı-şirinli günlər, uşaqlıq yaddaşına həkk olunmuş zən-
gin həyat hadisələri yazıçının əsas həyat məktəbi olmuşdur. 

Hüseyn İbrahimov 1940-cı ildə Naxçıvan Pedaqoji Texnikumunu bitirmişdir. Onun ilk qələm 
təcrübələri, gənclik şeirləri texnikum illəri mərhələsində meydana çıxmışdır. Şərur rayonunun Sədə-
rək kənd orta məktəbinə təyinat alması (1940), burada keçən qısamüddətli pedaqoji fəaliyyət dövrü 
isə Şahtaxtı məktəbinin şagirdi ikən başlanan, texnikumda genişlənən müşahidələrinin dərinləşməsi-
nə və zənginləşməsinə şərait yaratmışdır. Əvvəlcə Noraşen (indi Şərur) rayonunda (1941-1943), 
sonra Naxçıvan Muxtar Respublikasında (1943-1947) Gənclər Təşkilatına rəhbərlik etməsi də 
Hüseyn İbrahimovun sadə insanların, maarif işçilərinin, müəllimlərin, ziyalıların və gənclərin həya-
tına daha yaxından bələd olmasını şərtləndirmişdir. Buna görədir ki, Xalq yazıçısının çoxillik yara-
dıcılığının bütün dövrlərində adi adamların, maarifçi ziyalıların və gənclərin taleyi ilə bağlı mövzu-
lar, süjetlər və obrazlar üstünlük təşkil etmişdir. 

Tərcümeyi-halının mətbuatla, kütləvi informasiya vasitələri ilə bağlı səhifələri Hüseyn İbrahi-
movun həyatı baxışlarını daha da zənginləşdirmiş və dərinləşdirmişdir. «Şərq qapısı» vilayət qəzeti-
nin redaktor müavini (1947-1949) və Naxçıvan Nazirlər Soveti yanında Radio Verilişləri Komitəsi-
nin sədri (1949-1954), «Şərq qapısı»nın baş redaktoru (1961-1965) vəzifələrindəki gərgin və fəda-
kar iş təkcə mətbuatın inkişafı ilə bağlı olaraq qalmayıb, həm də onun cavan yazıçı kimi həyatın də-
rin qatlarını, xarakterlərin daxili mürəkkəbliyini və incəliklərini öyrənməsinə şərait yaratmışdır. 
Azərbaycan Dövlət Universitetinin Jurnalistika fakültəsində keçən təhsil illəri gənc jurnalist və ya-
zıçı üçün ideya-mənəvi təkamül və yaradıcılıq səriştəsi baxımından xüsusi məktəb kimi çox əhə-
miyyətli olmuşdur. 

Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun həyatında, tərcümeyi-halında, taleyində dövlət idarəçiliyi 
sahəsində fəaliyyət xüsusi yer tutur. O, XX əsr Azərbaycan ədəbi-ictimai fikri tarixində dövlətçilik 
fəaliyyəti ilə yazıçılıq işini məharətlə uzlaşdırmağı bacaran sənətkarlardan biri kimi tanınır. Hüseyn 
İbrahimovun Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsində mühazirəçilər qrupunun rəhbəri (1960-1961), 
Təbliğat və Təşviqat şöbəsinin müdiri (1965-1970), Naxçıvan Muxtar Respublikasının Mədəniyyət 
naziri (1970-1975) vəzifələrindəki fəaliyyəti, Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin sədri 
(1963-1970) kimi məsul dövlət işində təmsil olunması həm də onu özünəməxsus ictimai baxışlara 
malik olan cəmiyyətşünas yazıçı səviyyəsinə çatdırmışdır. Azərbaycan dövlətçilik tarixinin müxtəlif 
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mərhələlərindən – Atabəylər dövründən, sovet hökumətinin qurulmasından, qaçaqçılıq hərəkatın-
dan, repressiya illərindən, müstəqillik uğrunda mübarizədən yazdığı əsərlərin, habelə əsərlərindəki 
raykom katibi, ispalkom sədri, istehsalat rəhbəri, komsomol katibi, məktəb direktoru, sadə kənd 
müəllimi və s. kimi obrazların uğurlu alınmasında dövlətçilik sahəsindəki təcrübəsi öz sözünü de-
mişdir. 

Hüseyn İbrahimovun həyatı həmişə Yazıçılar Birliyi ilə üzvi surətdə bağlı olmuşdur. O, 1952-
ci ildən Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvüdür. Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı Naxçıvan şöbəsinin 
məsul katibi (1980-1997) vəzifəsində o, regionda milli ədəbiyyatın inkişaf etdirilməsi, yeni yazıçı-
lar nəslinin formalaşdırılması istiqamətində səmərəli fəaliyyət göstərmişdir. Hüseyn İbrahimovun 
Naxçıvan Yazıçılar Birliyinin sədri kimi (1997-2010) fəaliyyəti də müstəqillik dövründə Naxçıvan-
da yeni ədəbi mühitin canlandırılmasına xidmət edib. Azərbaycan Yazıçılar Təşkilatının əllinci il-
lərdən sonra keçirilmiş bütün qurultay və plenumlarının iştirakçısı olan Hüseyn İbrahimov həmişə 
ədəbiyyatın milliliyi, xəlqiliyi, həyatiliyi, təbiiliyi uğrunda mübarizə hərəkatında, sadə kənd adam-
ları və ziyalılarının obrazlarının ön mövqeyə çıxarılmasında fəal görünmüşdür. Naxçıvanda ədəbi 
mühitin və yeni yaradıcı nəslin qayğıları Hüseyn İbrahimovun məqsədyönlü fəaliyyəti sayəsində 
daim özünün müsbət həlini tapmışdır. 

Naxçıvanda yaşayıb-yaradan yaradıcı qüvvələrin ilk ədəbi almanaxı olan «Səadət mahnıları» 
(1955) Hüseyn İbrahimovun təşəbbüsü ilə nəşr olunmuşdur. Səksəninci illərdə «Araz» almanaxının 
üç sayının və «Qoy tanısın dünya səni» adlı şeir toplusunun nəşri də onun səmərəli təşkilatçılıq işi-
nin nəticəsidir. O, 1958-ci ildə özünün «Baharın hekayəsi» povesti ilə yanaşı, qələm dostlarından 
Müzəffər Nəsirinin «Mənim muxtar respublikam», Hüseyn Razinin «Kəndimizin səhəri» adlı ilk şe-
ir kitablarını, habelə Hüseyn Cavidin anadan olmasının yüzilliyi ilə əlaqədar kiçik şeir toplusunu da 
(1982) nəşr etdirmişdir. Hüseyn müəllim uzun müddət qədim diyarın ədəbi mühitinə ağsaqqallıq et-
miş, yaradıcı gəncliyin müdrik müəllimi və etibarlı bələdçisi olmuşdur. Bu diyarda yazıb-yaradan 
yeni yaradıcı nəslin bir çox nümayəndələri məhz Hüseyn İbrahimovun zəmanəti ilə Yazıçılar Birli-
yinə üzv seçilmişdir. Onun işlədiyi dövrdə Naxçıvanda Yazıçılar Birliyinin üzvləri 16 nəfərdən 48 
nəfərə çatdırılmışdır. Hüseyn müəllim Naxçıvan ədəbi mühitində təmsil olunan istedadlı yaradıcı 
gənclərin bir çoxu haqqında mətbuatda «uğurlu yol» xarakterli məqalələr yazmış, onlara xeyir-dua 
vermişdir. Onlarla kitabın ön sözü Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimova məxsusdur. Nəhayət, 1999-cu 
ildə İran İslam Respublikasında iki dildə nəşr olunmuş irihəcmli «Səhər nəğmələri» ədəbi almanaxı 
ədəbi əlaqələrimizin daha da genişlənməsinə, Naxçıvan ədəbi mühitinin inkişafına Xalq yazıçısı 
Hüseyn İbrahimovun töhfəsidir. 

Görkəmli dövlət xadimi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev yazıçı Hüseyn İbrahimovun ya-
radıcılığına yüksək qiymət vermişdir. O, müstəqil Azərbaycanın «Şöhrət» ordeninə (1994) və «Xalq 
yazıçısı» (1998) fəxri adına layiq görülmüşdür. 

Müxtəlif illərdə Hüseyn İbrahimov xalqımızı və yazıçılarımızı Finlandiya və Danimarkada 
(1967), İtaliya və Əlcəzairdə (1975), İran İslam Respublikasında (1992, 1998) və Türkiyədə (2001) 
ləyaqətlə təmsil etmişdir. Bir neçə çağırış Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Sovetinin deputatı ol-
muş Hüseyn İbrahimov ölkəmizin ədəbi və ictimai həyatında yaxından iştirak etməklə, yazıçı 
mövqeyinin uca tutulmasına səy göstərmişdir. 

Hüseyn İbrahimov təbiəti etibarilə təmkinli, ağır təbiətli, bütöv xarakterə, sabit mövqeyə ma-
lik olan yüksək dərəcədə nəzakətli insan idi. Yaradıcı şəxsiyyətin xarakterinin bu cəhətləri şeirdən 
çox, epik növün, ədəbiyyatın nəsr qolunun xüsusiyyətləri ilə üst-üstə düşür. Yalnız XX əsr Azər-
baycan bədii nəsrinin əsas yaradıcılarından biri olan xalq yazıçısı Süleyman Rəhimovla müqayisə 
edilə bilən şax, vüqarlı qamətə, ciddi təmkinə və ağır çəkili xasiyyətə malik Hüseyn İbrahimov tale-
yini həmişəlik olaraq epik ədəbiyyata bağlamışdır. O, cəmiyyətimizdə yaşanmış bir çox ideoloji 
mərhələlərdə yazıb-yaratsa da, hətta Vilayət Partiya Komitəsinin ideologiya şöbəsinə rəhbərlik etsə 
də, yaradıcılığının təbiəti etibarilə əsasən ideologiyalara uymayan, həmişə mənəvi və maarifçi 
mühitin problemlərini ön mövqeyə çəkən yazıçıdır. «Günəş doğan yerdə» romanını nəzərə almasaq, 
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yaradıcılığının 40 ildən artıq dövrünü əhatə edən sovet hakimiyyətinin heç bir əlamətdar hadisəsi, 
tarixi günü və ya siyasi prosesi haqqında onun bədii əsəri yoxdur. Hətta sovet hakimiyyətinin qurul-
ması uğrunda mübarizəyə həsr olunmuş «Günəş doğan yerdə» romanında da müqayisədə həyat ma-
terialı ideologiyanın payından çoxdur. Əsərdəki keşməkeşli taleyə malik olan igid, məğrur, keçid 
dövrünün çətinliklərini yaşayan, «bir igid bir eli saxlar» əqidəsinə sadiq olan Qüdrət obrazı və süjet-
də geniş yer tutan qaçaqçılıq hərəkatının təsviri romana geniş və təbii həyat nəfəsi gətirir. Beləliklə, 
sərt sovet rejimi çərçivəsində bədii nəsrimizin ideoloji tələblərinin məngənəsindən çıxıb həyata, in-
sanlara, mənəviyyata doğru yönəldilməsi və yaxınlaşması Hüseyn İbrahimovun özünəməxsus xid-
məti və zəhməti olmuşdur. 

Müxtəlif nəsr janrlarında yazıb-yaratsa da, hekayə janrına Hüseyn müəllim bütün yaradıcılığı 
boyu müraciət etmişdir. «Ədəbiyyatımızın mirvarisi» adlandırdığı hekayə janrında onun da öz «mir-
variləri» vardır. «Qumralın məktubları», «Təmiz adam», «Kənd adamı», «Kənd həsrəti», «Arxayın 
Məmməd», «Vicdan səsi», «Qadın nəfəsi», «Köhnə onluq» hekayələri Azərbaycan ədəbiyyatında 
hekayələrdən düzəldilmiş nəhəng boyunbağına Hüseyn İbrahimovun bəxş etdiyi «mirvarilərdir». 
Hekayələri müxtəlif dillərə tərcümə edilmiş Hüseyn İbrahimov öz oxucuları ilə 9 dəfə hekayə kitab-
ları ilə görüşmüşdür. «Azərbaycan hekayəsi antologiyası» kimi seçmə hekayələr toplusunda da 
Hüseyn müəllimin hekayələri özünəməxsus yer tutur. 

Çoxillik yaradıcılıq təcrübəsinə malik olan Hüseyn İbrahimovun bəzi hekayə və novellaları-
nın formasını təyin edərkən həmin janrların əvvəlinə «kiçik» ifadəsini artırmaq lazım gəlir. Hüseyn 
İbrahimov Azərbaycanda keçən əsrin əvvəllərindən başlanan kiçik hekayə janrı ənənəsinin müasir 
mərhələdəki uğurlu davamçılarından biri idi. Onun kiçik formalarda yazılmış hekayələrində həyatın 
böyük və ciddi məsələləri özünün bənzərsiz bədii əksini tapmışdır. Yazıçının qələmə aldığı çoxcə-
hətli əhvalat və obrazların mərkəzində, əsasən, bir meyar dayanır: Ləyaqət! Müəllif təsvir etdiyi ha-
disə və personajları qiymətləndirmə barometrinə çevirdiyi bu yüksək mənəvi keyfiyyəti aşkarlamaq 
niyyəti ilə hər dəfə yeni hadisələrə müraciət etmiş, aralarında müəyyən bənzəyiş olsa da, hekayələ-
rində bir-birini təkrar etməyən orijinal xarakterlər yaratmışdır. O, «özü balaca, işi böyük» olan hərbi 
xəstəxananın ibrətamiz qaydalarını («İnam»), bütün yuxularını doğma kəndi Kosalarda görən qoca-
man alimin xəyal dünyasını («Kənd həsrəti»), ezamiyyətdən qayıdan köhnə tanışların kupedə tə-
sadüfən rastlaşdıqları «təmiz adamın natəmiz əməllərini» («Təmiz adam»), əlçatmaz bir eşqin heka-
yətindən söz açan köhnə onluqla bağlı təsirli xatirələri («Köhnə onluq») qələmə almaqla hekayə 
üçün zəruri olan detalların konkretlik və emosionallığına müvəffəq olmuşdur. Bunlar isə yazıçının 
maraq dairəsini, onun nüfuz etdiyi səciyyəvi hadisələri ümumiləşdirməsini şərtləndirmişdir. Bunun 
nəticəsidir ki, məktəbli uşaqların quş yuvalarını uçurtmaları («Kərim əmi»), atası cəbhəyə gedəndən 
sonra doğulan övlada ad qoyulmaması («Səfər müəllimin qızı»), qoca nənənin illərdən bəri toplayıb 
balıncın içində saxladığı pulla alınan «Jiquli» maşınının «Nazbalış» adlandırılması («Nazbalış»), ni-
şanlısının arxasınca könüllü cəbhəyə yola düşən və həlak olan Yazgüldən yadigar qalmış şəkilin 
mənalandırılması («Şirin xatirə») kimi ilk baxışda adi görünən detallar da hekayələrdə insan ləyaqə-
tinin incəliklərinin məharətlə üzə çıxarılmasına, bunun əksinə olan naqis meyillərə kəskin münasi-
bət bəslənməsinə səbəb olmuşdur. 

Hüseyn İbrahimovun hekayələrindəki sadə adamlarda həqiqi insan ləyaqəti axtarışları onun 
fərdi ləyaqəti ilə səciyyələnən obrazlar yaratması ilə nəticələnmişdir. «Döyüşdə aldığı ağır yaradan 
ölən oğlunu dəfn edən kimi dərhal hərbi xəstəxanaya qayıdaraq yenicə gətirilmiş əsgəri çətin cərra-
hiyyə əməliyyatı sayəsində həyata qaytaran tibb elmləri doktoru Şalva İrakliyeviç, inamı özünə de-
viz seçən Yelmar Zərgərli, uşaq ikən ata-anasını itirsə də, mənliyini uca tutan məsum Sabirə, Vətən 
elminin dünya şöhrəti qazanması yollarında can-başla xidmət göstərən professor Qoşqar Çinarlı, 
«işi də ürəyi kimi təmiz» olan taksi sürücüsü Sabir, ömrü boyu şərəfli əməyə bel bağlayan neftçi 
Fərrux kişi, iradə və sədaqəti ilə xəstə həyat yoldaşı üçün əvəzedilməz məlhəmə çevrilən Şadiyyə 
kimi hekayə qəhrəmanları ləyaqətin ucalığını, əvəzedilməzliyini bütün təbiiliyi ilə mənalandırırlar. 
Yazıçı öz növbəsində pis niyyətli, köhnə fikirli, cəmiyyətə fayda verməyən adamları oxucunun 
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mühakiməsinə verməklə də estetik idealın bütöv, inandırıcı təqdiminə səy göstərir. Bu isə onun epik 
üslubuna satirik notlar daxil edir. Azərbaycan satirik nəsrinin ənənələrindən yaradıcılıqla faydala-
nan Hüseyn İbrahimov müasir həyatda klassik novella qəhrəmanları ilə qarşılaşarkən «Sənə min 
rəhmət, Mirzə Cəlil», yaxud «Heyf, Mirzə Cəlil sağ deyil» kimi yerinə düşən, cəlbedici epiqrafların 
gur işığı altında ənənəvi gülüş obyektinin müasir vəziyyətini bacarıqla açıb göstərmişdir. Müəllifin 
təqdimatında Cəlil Məmmədquluzadənin məşhur Usta Zeynalına bənzəyən Arxayın Məmməd, Mir-
zə Qurbanqulunun əziz xələfi olan Əvəz Məmişoviç obrazları özlərini inkişafla ayaqlaşmayan adət 
və əməlləri ilə bir daha gülüş hədəfinə çevirmişlər. «Arxayın Məmməd», «Day lazım olmadı», 
«Yeddinci meyit», «Zırrama», «Müdirin naziri», «Barıt», «Nərd», «Eyvazovun salamı», «Yersiz 
vahimə», «Çaybaz Nəcəf», «Menzurka» – satirik novella janrının tələblərinə tam cavab verən uğur-
lu bədii nümunələrdir.  

Hüseyn İbrahimovun təhkiyəsində nəzərə çarpan sakit, təmkinli, epik təsvir və həyat materia-
lının zənginliyi hekayədən povestə keçidi bədii baxımdan əsaslandırır. Bu maraqlı sənətkarlıq 
körpüsü həm də yazıçının povestlərinin yaranmasında hekayəçilik məqsədinin rolunu da aydınlaşdı-
rır. Beləliklə, povest sahəsində də Hüseyn İbrahimovun özünəməxsusluğu, orijinal dəst-xətti aşkar 
nəzərə çarpır. Mənəviyyat və ailə-məişət məsələlərinin ön mövqeyə çəkilməsi, yalnız sevinc və fə-
rəhi, xoşbəxtliyi deyil, təbii insan kədəri və ağrılarını da bədii ədəbiyyatın materiallarına çevrilməsi, 
hekayələrində olduğu kimi, xalq yazıçısının povestlərində də əsas aparıcı xətti təşkil edir. «Göyərçi-
nin məhəbbəti», «Səhv edəndə», «Baharın hekayəsi», «Qu quşları öləndə oxuyurlar» və sair povest-
lərində həyatı bütün təbiiliyi ilə yaşayan, düşünən, səhv edən, büdrəyən, aldanan, lakin çətin mə-
qamda ayağa qalxmağı bacaran sıravi adamların mərdanə həyatı, zəngin mənəviyyatı öz əksini tap-
mışdır. Bütün bunlar müəllifin hətta çətin dönəmlərdə də ideoloji sxemlərdən və tələblərdən uzaqda 
dayanmasına, uzunömürlü əsərlər yazmasına şərait yaratmışdır. 

«Göyərçinin məhəbbəti» povestinin əsas konfilikti ömür yoldaşının təmiz sevgisini qiymət-
ləndirməyi bacarmayan Yusifin səhvlərinin təsvirindən ibarətdir. Yazıçı qəhrəmanın taleyinə icti-
mai məna verərək onu ləyaqət meyarı ətrafında süzgəcdən keçirir. «Səhv edəndə» povestinin mər-
kəzi obrazı olan qızların səhvi də böyükdür. O, rayonda dövlətin on minlərlə pulunu mənimsəyən, 
cavan arvadını bir uşaqla atıb qaçan, Bakıda Həcər arvad kimi fırıldaqçı ilə əlbir olub kassanı yaran, 
hətta öz əsl adını və peşəsini belə gizlədən Cabirin girdabına düşmüşdür. «Kamalın ad günü»ndə isə 
meşşan, harın bir ailənin yaşanan həyatının başdan-başa səhvlər üzərində kökləndiyi göstərilmişdir. 
Anbardar Hacıağa, onun meşşan arvadı Mələk xanım, ərköyün qızı Toma, mənəviyyatsız əlaltısı 
Əsəd əxlaq normalarına zidd olan cinayət xarakterli səhvlərə yol vermişlər. Ailənin yeganə zəhmət-
keş nümayəndəsi olan Kamalın «haman səhvləri islah etməsi» mümkün deyildir. Buna görə də 
müəllif birinci iki povestdə konflikti hekayə və novellalardan tanıdığımız təcrübəli və ləyaqətli Va-
hid müəllim obrazının köməyi ilə həll etdiyi halda, «Kamalın ad günü»ndə vəziyyətin yalnız istin-
taq orqanlarının qüvvəsi ilə aradan qaldırılmasının zəruriliyi qənaətinə gəlmişdir. Beləliklə, nəinki 
konkret bir povest, bütünlükdə böyük bir kitab tamamlanmışdır. Müxtəlif səpkili səhvlər əl içi kimi 
aydınlaşdırılmış, onların təzahür formaları göz önünə gətirilmiş, oxucuya həqiqi, doğru çıxış yolu 
göstərilmişdir. Bu mənada bir povestin ünvanı kimi meydana çıxan «Səhv edəndə» sərlövhəsi 
bütünlükdə Hüseyn İbrahimovun povestlərinin başlıca leytmotivini, təsvir etdiyi vəziyyət və imkan-
ları müvəffəqiyyətlə əks etdirir.  

Hüseyn İbrahimovun hələ 1958-ci ildə kitab halında nəşr etdirdiyi «Baharın hekayəsi» povesti 
oxucuların bir neçə nəslinin yaddaşında dərin iz salmış dəyərli sənət nümunəsidir. Əslində bədii ya-
radıcılığa hekayə ilə başlayan, 1952-ci ildə hekayələrinə görə Yazıçılar Birliyinə qəbul edilən 
Hüseyn İbrahimov ədəbi aləmdə bir yazıçı kimi özünü məhz «Baharın hekayəsi» povesti ilə təsdiq-
ləmişdir. Ailə-məişət məsələlərindən bəhs edən, zəngin həyat materiallarına və ciddi sənətkarlıq 
xüsusiyyətlərinə malik olan bu əsər povest janrının Azərbaycan ədəbiyyatındakı klassik nümunələ-
rindən biridir. «Baharın hekayəsi» həm də Hüseyn İbrahimovun hekayə yaradıcılığının yekunu, nəs-
rin iri formalarına keçidinin başlanğıcıdır. Yazıçının romançılığa meyli də ilk dəfə «Baharın heka-
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yəsi»ndə müşahidə olunmuşdur. Fikrimizcə, bütövlükdə Hüseyn İbrahimov bir yazıçı kimi «Baha-
rın hekayəsi»ndən doğulmuşdur. Bu povest təcrübəsizlik ucbatından ötəri meyillərə uymuş və yanıl-
mış, peşman olmuş zavallı Baharın hekayəti, əsərin müəllifi Hüseyn İbrahimovun isə yazıçı kimi 
ədəbi ictimaiyyətə layiqli təqdimatıdır. Təsadüfi deyildir ki, vaxtilə xalq şairi Rəsul Rza bu povest-
dən bəhs edərək yazmışdır: «Hüseyn İbrahimovun «Baharın hekayəsi» povesti ciddi yaradıcılıq işi-
nin məhsuludur. Buradakı hadisələrin həyatiliyi, ayrı-ayrı obrazların inandırıcılığı, məqsəd aydınlığı 
və əsərin ümumi ruhundan çıxan tərbiyəvi mənası bizə bu əsəri... nəsr əsərlərimizin yaxşı nümunə-
ləri sırasına qoymağa haqq qazandırır». 

Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimov ədəbiyyatın çoxfiqurlu şahmat taxtasında uğurlu roman gedi-
şi edən sənətkardır. Hələ XX əsrin əllinci illərində yazdığı «Sabahın sorağında» romanı ilə o, 
özünün həm də mahir romançılıq imkanlarını büruzə vermişdi. «Sabahın sorağında» məişət, sözün 
böyük mənasında həyat və mənəviyyat romanıdır. Əsər istehsalat romanlarının dəbdə olduğu bir 
dövrdə yazılmışdır. Bu, kəndi yalnız təsərrüfat, əmək yarışı, yaxud sinfi çəkişmələr meydanı kimi 
təqdim edən özündən əvvəlki romanların uzun illər ərzində yaratdığı, formalaşdırdığı qəliblənmiş 
ideoloji təsəvvürləri yıxıb uçuran və yeni insanı böyük ədəbiyyatda geniş planda təqdim edən yeni 
tipli formadır. Bu, sadə kənd ziyalılarının keşməkeşli taleyini geniş miqyasda ədəbiyyatımıza gətirən 
əsərlərin birinci dəstəsinə mənsubdur. Aradan illər keçməsinə baxmayaraq, «Sabahın sorağında» bu 
gün də yaxşı bir romanın sorağında olan oxucu və tənqidçilərin maraqla oxuduğu əsərlərdəndir. 

«Sabahın sorağında» romanındakı qocaman, nümunəvi kənd ziyalısı, əsl xalq müəllimi Mirzə 
Mahmud, pak əqidəyə mənsub olan Zeynal Günəşli, Firəngül müəllimə kimi insanlar kənddə sinfi 
mübarizə qəhrəmanlarını, yaxud sosializm yarışı qaliblərini təqdim etməyə köklənmiş həmin dövr 
nəsrimiz üçün yeni insanlar idilər. Yazıçı yeni insanın simasını müəyyən edərkən onun mənəvi saf-
lığını, xalqa bağlılığını, bir sözlə, ictimai münasibətləri deyil, şəxsiyyət və mənəviyyat amilini ön 
mövqeyə çəkmiş və öz qəhrəmanlarının daxilindəki böyük sabahları yaratmaq imkanlarını məharət-
lə açıb göstərə bilmişdir. Buna görədir ki, ədəbi tənqid «Sabahın sorağında» romanına yüksək qiy-
mət vermişdir. Akademik Məmməd Arif hələ 1967-ci ildə «Sabahın sorağında» romanını nəzərdə 
tutaraq yazırdı: «Müəllifin müsbət qəhrəman uğrundakı axtarışları, mənəvi-intellektual keyfiyyətlə-
rə malik surətlər yaratmaq təcrübəsi qiymətlidir. Yazıçı cəmiyyətdə təsvir etdiyi təmiz insanları – 
qəhrəmanları oxucusuna sevdirə bilir». 

Hüseyn İbrahimovun «Bahar yağışı» adlı romanının mövzusunu «yandım», – deyib haray çə-
kən çöllərimizə su gətirmək, əbədi bahar bəxş etməklə əlaqədar maraqlı hadisələr təşkil edir. Əsərdə 
epik konfliktin xarakteri tikinti rəisi Osman Məlikzadə kimi mühafizəkar, iş görməkdən çox gözə 
kül üfürməyə çalışan adamlarla öz işini sevən, ürəyi qurub-yaratmaq eşqi ilə döyünən Yalçın İbra-
himbəyli arasındakı təzadla deyil, həm də müxtəlif rəngli təbiət təsvirləri ilə müəyyənləşir. Biz Yal-
çını, Seyfəddin müəllimi, Maral xala və Əbdülkərim kimi adamları həmişə baharın əlvan rəngləri-
nin əhatəsində görürük. Mənfi xislətli Osman Məlikzadələri isə bahar ətrini qaynar həyatdan, ana 
təbiətin özündən yox, yalnız «bir yerə qonaq dəvət ediləndə, ezamiyyətə gedəndə oğruncasına isti-
fadə etdikləri «İnci çiçəyi» odekolonundan aldığının şahidi oluruq. Konfliktin mənfi qütbü hər ad-
dımda özünün fəlsəfi, ixtiyarı, imkanları, «ad-san» gücü ilə öyünür. Əks tərəf, müsbət qüvvələr isə 
ilk növbədə mənəvi paklığa, düzlüyə, halal zəhmətə, alın tərinə, xeyirxahlığa söykənirlər. Raykom 
katibi Bəbir Ağayeviç, tikinti rəisi Osman Məlikzadə və onların orbitində fırlanan mestkom Məşədi 
Yolçuyev, planovik Alagöz, prorab İsmayıl, xörəkpaylayan Rübabə, ticarət işçisi Dobrı Rəhim ki-
milər hadisələr irəliyə doğru inkişaf etdikcə acizləşir, miskin görkəm alırlar. 

Qəhrəmanların xarakterinin açılışında yazıçı əsərin adından, ruhundan gələn arqumentlərdən 
– yaz fəslinin rəng çalarlarından bacarıqla bəhrələnmişdir. Ədib əsərin qəhrəmanı – cavan mühəndis 
Yalçın İbrahimbəylinin Arançay dəryaçasına işləməyə gəlməsini hələ təbiətdə baharın əlamətlərinin 
tamamilə çəkilib getmədiyi bir vaxta təsadüf etdirmişdir. O, hünər meydanı olan Arançay dəryaçası-
nın tikintisinə ilk dəfə yaşıllığa qərq olmuş Güllücə zirvəsindən baxır. Roman boyu onun və digər 
müsbət obrazların ayrı-ayrılıqda bahar çalarlarını ifadə edən «Ərikli kəndi», «Nanəli kəhriz», «Yar-
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pızlı», «Ballı», «Çiçəkli» bulaqları əhatə edir. Hadisələrin sonrakı gedişindən öyrənirik ki, Yalçın 
hətta vəfalı ömür yoldaşı Nəsimə ilə də ilk dəfə onun əynindəki yaşıl paltara görə tanış olmuşdur. 
Baharın əlamətlərindən biri olan suya, selə, yağışa heyrətamiz maraq isə təkcə Yalçın İbrahimbəyli-
nin peşəsindən – su mühəndisliyindən irəli gəlmir. Vaxtı ilə Kür çayının qoynunda həyat sürmüş 
müdrik atasının su haqqında söylədiyi hikmətlər onun da ömür yolunun, dünyabaxışının, romantika-
sının əsas meyarına çevrilmişdir. Onun həyatın mənasını halal zəhmətdə axtaran adamlara – dərya-
çanın partiya komitəsi katibi Seyfəddin Əlizadəyə, əmək veteranı Əbdülkərim kişiyə, ekskavatorçu 
Nadirə məhəbbətinin mühüm səbəblərindən biri də onların su kimi aydın, duru və müqəddəs niyyə-
tə, pak əmələ malik olmalarıdır. Bütün bunlara görə də su – əsər qəhrəmanının nəzərlərində aydınlıq 
və xoşbəxtlik, həya və ismət mənasını daşıyır. Dirilik suyu haqqındakı düşüncələri, dörd ünsürdən 
biri barəsindəki mühakimələri suyun sosial-fəlsəfi mənada cavan mühəndisin varlığında həyatın özü 
qədər yer tutduğunu göstərir.  

«Bahar yağışı» romanı istehsalat mövzusunda yazılsa da müəllif öz qəhrəmanlarını yalnız iş-
də-gücdə, tikinti meydançalarında, sükan arxasında göstərmək kimi birtərəfli yolla getməmişdir. 
Burada Yalçın İbrahimbəyli – Nəsimə – Səidə xətti mərkəzi obrazın ailə, övlad münasibətlərini, əx-
laq və mənəviyyatını aydınlaşdıran hadisələri özündə cəmləşdirir. Hətta müəllif əsərdə Məşədi Yol-
çuyevin ailəsinə məxsus sürüşkənlik, tamahkarlıq, yaltaqlıq, ikiüzlülük kimi qeyri-insani keyfiyyət-
ləri də bütün reallığı ilə göz qabağına gətirmiş, özünü «evli ikən subay» adlandıran Alagözün mənə-
vi faciəsi qabarıq şəkildə əks etdirilmişdir. Bütün bunlar isə ailələr arasındakı fərqin timsalında mə-
nəviyyatların, dünyagörüşlərin fərqini açmağa səbəb olur. Roman qəhrəmanlarının şeir, musiqi, ki-
no, mahnı ilə ülfəti, gənclərin sevgi macəraları, dostluğu, hətta yeri gəldikcə dünya hadisələri ilə 
maraqlanmaları əsərdəki istehsalat motivlərinə canlı, həyati keyfiyyətlər əlavə etmişdir. 

«Bahar yağışı» romanı Hüseyn İbrahimovun «Baharın hekayəsi» povestindən başlayıb, təxmi-
nən iyirmi beş il davam edən yaradıcılıq axtarışlarına həm müvəffəqiyyətlə yekun vurur, həm də öz 
müəllifinin yeni, orijinal sənətkarlıq imkanlarını nümayiş etdirir. Əsərdə xalq yazıçısının şəxsi 
tərcümeyi-halı ilə bağlı məqamlar, xüsusən onunla vilayət partiya komitəsinin rəhbərliyi arasında 
yaranmış gərginliklə əlaqədar motivlər vardır. 

Böyük memar Əcəmi Əbubəkr oğlu Naxçıvaniyə həsr olunmuş «Əsrin onda biri» romanında 
sənətkar taleyi, zaman və şəxsiyyət problemləri bacarıqla əks etdirilmişdir. Əsərin yazılmasına yet-
mişinci illərin əvvəllərində başlanılmışdır. Hətta romandan bir parça hələ 1972-ci ildə mətbuatda 
dərc olunmuşdur. On il ərzində yazılmış «Əsrin onda biri» romanı tam halda 1987-ci ildə çapdan 
çıxmışdır. Bu əsər yeni dövr Azərbaycan tarixi romanının dəyərli nümunəsidir. Məhz bu əsərdə 
ədəbiyyat tariximizdə ilk dəfə olaraq Şərq Memarlıq məktəbinin banisi, məşhur memar Əcəmi Nax-
çıvaninin mükəmməl bədii obrazı yaradılmışdır. Yazıçının təqdimatında Əcəmi Əbubəkr oğlu Nax-
çıvani görkəmli sənətkar, böyük mütəfəkkir olmaqla yanaşı, həm də zəngin mənəviyyata malik, xal-
qa bağlı şəxsiyyət kimi canlandırılmışdır. Bununla belə, romanda həm də Cahan Pəhləvanın haki-
miyyəti dövrünün siyasi-tarixi hadisələri bədii sözün gücü ilə dəyərləndirilmişdir. 

Müəllif o dövrün tarixi şəxsiyyətlərini, Atabəylər sarayını təmsil edən insanları həm qədim 
mənbələrin məlumatları, həm də bədii təxəyyülün imkanları əsasında dolğun və tutumlu şəkildə təq-
dim etmişdir. Əsərdə Əcəmi dövrünün insanları təkcə sosial fəaliyyətləri ilə deyil, bənzərsiz xarak-
terləri, hətta geyimləri ilə də fərqləndirilmişdir. Nəticədə Azərbaycan tarixinin XI əsr dövrü haqqın-
da tarixi əsərlərdə verilmiş məlumatlar bədii təxəyyülün əks-sədası kimi meydana çıxan əhvalatlar 
və təsvirlərlə daha da zənginləşdirilmişdir. Müəllif əsərdəki Əli Şimşək obrazı ilə sənətkar və xalq, 
həmçinin hakimiyyət və xalq münasibətlərini mənalandırmağa müvəffəq olmuşdur. Yazıçı tə-
xəyyülünün məhsulu olan Əli Şimşək obrazı o qədər sənətkarlıqla təsvir edilmişdir ki, oxucu onu 
sanki tarixi şəxsiyyət kimi qəbul edir. Bu obraz Əcəmi Əbubəkr oğlu ilə bağlı mətləblərin açılması-
na və aydınlaşdırılmasına şərait yaradır. Bununla belə, Əli Şimşək obrazının «Əsrin onda biri» ro-
manında müəllif fikrinin daşıyıcısı olan rezonyor surət olduğu da aşkar nəzərə çarpır. 
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«Əsrin onda biri» tarixi romanı Əcəmi Naxçıvaninin dövrü, mühiti və müasirləri haqqında 
əyani təsəvvür yarada bilir. Əsərdə tarixiliklə müasirlik vəhdətdədir. Hüseyn İbrahimov Əcəmi 
dövründən alınmış mövzu və ideyalar, habelə obrazlar vasitəsilə yeni dövrün insanlarına ibrət və sə-
nət dərsləri aşılayır. Müstəqillik dövründə «Əsrin onda biri» tarixi romanı daha çox aktual və müa-
sir səslənir. 

Əsərdə müraciət olunan Atabəylər dövləti sanki müstəqil Azərbaycanın ümumiləşmiş obrazı-
dır. Eyni mövqe Hüseyn İbrahimovun «Böhtan» romanında da nəzəri cəlb edir. «Böhtan»» roma-
nında yaxın dövr tariximizin qaranlıq səhifələri işıqlandırılmışdır. Hüseyn İbrahimov nəsrimizə ilk 
dəfə olaraq Azərbaycan romantizminin banisi Hüseyn Cavidin bədii obrazını gətirmişdir. Yazıçının 
hələ 1988-ci ildə bitirdiyi bu əsər on ildən sonra, 1998-ci ildə, Bakıda kitab halında nəşr olunmuş-
dur. Romanda keşməkeşli taleyə malik olan Hüseyn Cavidin həyatının müxtəlif məqamları öz əksi-
ni tapmışdır. Hüseyn İbrahimov Cavid Əfəndinin bütöv tərcümeyi-halını yox, tərcümeyi-hallardan 
seçilmiş təsirli məqamları ön mövqeyə çəkmişdir. Hüseyn Cavidin həyatının Naxçıvan, Təbriz, İs-
tanbul, Tiflis, Bakı və Sibir dövrləri geniş mənada şəxsiyyətin təkamülü fonunda epoxanın bədii 
təqdimi təəssüratı yaradır. Müəllif bu mərhələləri bədii cəhətdən əks etdirərkən təxəyyüllə yanaşı, 
cavidşünaslığın son nailiyyətlərindən, sənədlərdən də yaradıcı şəkildə faydalanmışdır. Bundan baş-
qa, Hüseyn Cavidin dövrünü dolğun və gerçək təqdim etmək məqsədilə müəllif onun müəllimi Mə-
həmməd Tağı Sidqi, müasirlərindən Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Əliqulu Qəmküsar, Rza Təhmasib ki-
mi şəxsiyyətlərlə münasibətlərini, habelə qanlı «troykanı» təmsil edən «qarayaxalı şəxslərin» faciə-
sini də diqqət mərkəzinə çəkmişdir. Həmçinin «Böhtan» romanında yazıçının digər əsərlərindən 
fərqli olaraq romantik üslubun cizgiləri və notları da müşahidə edilir. Bu da heç şübhəsiz, romanın 
əsasını təşkil edən Hüseyn Cavidin yaradıcılığının xarakteri ilə münasib uyğunluq yaratmaq niyyə-
tindən irəli gəlir. 

Nəticə etibarilə, Hüseyn İbrahimov «çeşməkli məhbusun»- görkəmli şair Hüseyn Cavidin tim-
salında böhtanın, şərin, şantajın ağır, acı nəticələrini, törətdiyi məşəqqətləri düşünülmüş gerçək va-
sitələrlə göz önünə gətirmişdir. Daha qiymətlisi bundan ibarətdir ki, müəllif böhtanın mahiyyətini 
açıqlamaqla yanaşı, böhtançılıq fəlsəfəsinə ümumiləşmiş yazıçı qiyməti vermişdir. Romanın bir ye-
rində Cavid məhbus yoldaşına deyir: «Sən heç bilirsən böhtan nədir?... Böhtan – Mefistofeldir, De-
mondur... Böhtan – İblisdir». 

«Böhtan» əsəri Azərbaycan tarixi romanının dəyərli nümunəsidir. Bu, böyük sənətkar Cavid 
əfəndi haqqında ilk uğurlu roman kimi də qiymətlidir. 

Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığında dramaturgiya da müəyyən yer tutur. O, görkəmli Azər-
baycan dramaturqu Cəfər Cabbarlının «Aslan və Fərhad» hekayəsi əsasında «Qardaş ürəyi» faciəsi-
ni, bundan başqa «İtirilən sağlıq» və «Torpağın övladları» pyeslərini qələmə almışdır. «İtirilən sağ-
lıq» pyesi Cəlil Məmmədquluzadə adına Naxçıvan Dövlət Musiqili Dram Teatrında uğurla tamaşa-
ya qoyulmuşdur. Bununla belə, Hüseyn İbrahimov xalis nasirdir. Hətta onun dramlarında da epik 
əlamətlər dramaturji vasitələrdən daha qabarıqdır. 

Hüseyn İbrahimovun maraqlı bir hekayəsi «Nəciblik» adlanır. Sonralar o, hekayə kitablarının 
da birini «Nəciblik» adlandırmışdır. Bizcə, nəciblik Hüseyn müəllimin şəxsiyyəti, xasiyyəti, əməl 
və rəftarı üçün də qabarıq görünən cəhətlərdən biridir. Bundan başqa, yazıçının yaradıcılığının este-
tik idealını, ideya-mənəvi qayəsini də ləyaqət və nəciblik təşkil edir. O, şəxsi nümunəsi, qələmi və 
əsərləri ilə bütövlükdə nəcibliyin keşiyində dayanmışdır.  

Ümumi şəkildə Hüseyn İbrahimovun yaradıcılığı həm də sadə insanların sorağında olan müa-
sir ruhlu müdrik bir yazıçının zəngin ədəbi irsindən ibarətdir. Sərt sovet ideologiyası dövründə ger-
çək həyat hadisələrini və sadə insanların həyatını realist şəkildə təqdim etmək vəzifəsini uğurla hə-
yata keçirmiş Hüseyn İbrahimovun əsərləri bu gün də yeni insanın sorağında olan nəcibliyin keşi-
yində dayanan, böyük ədəbiyyatın mükəmməl nümunəsi kimi oxucunu həyata, müasirliyə, mənə-
viyyata çağırır. 
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Xülasə 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ərəbdilli nümunələr xüsusi mövqedə dayanır. Qədim ərəb ədəbiyyatının müx-
təlif istiqamətlərdə inkişaf edən nümunələrindən biri də lirik janrdır. Məqalədə ərəb ədəbiyyatının lirik janrının tarixi 
barədə qısa məlumat verilir. Eyni zamanda ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli şairlərindən İsmayıl ibn Yəsər 
(VII-VIII əsrlər) və Bərəkəveyh Zəncani (X əsr) şeirlərindən nümunələr verilmişdir. XII əsrin ədəbiyyatı, fəlsəfi məz-
munlu əsərlərin sayca çoxalması ilə fərqlənir. Bu xüsusiyyət Azərbaycan ədəbiyyatına öz təsirini göstərmişdir. 

Sufi alimlərindən Abunnəcib Sührəvərdi, Şihabəddin Ömər Sührəvərdi yaradıcılığında məhəbbətlə bağlı fəlsəfi 
ideyalar və şeirlər məqalədə öz əksini tapmışdır. 

Burada panteizmin yaradıcısı Eynəlqüzat Miyanəçi və işraqilik fəlsəfəsənin banisi Şihabəddin Yəhya Sührəvər-
dinin ideyaları və eləcə də şeirlərindən nümunələr verilmişdir. 

Açar sözlər: Şərq, Azərbaycan, ərəbdilli, lirik, fəlsəfə, panteizm, işraqilik 

LYRICAL AND PHILOSOPHICAL ESSENCE OF THE CONCEPT  
OF LOVE IN ARABIC-SPEAKING AZERBAIJANI LITERATURE 

Summary 

In the history of Azerbaijani literature, Arabic-speaking samples occupy a special place. Among these examples 
stand out lyrical genres that reflect many aspects of ancient Arabic literature. The article gives a brief overview of the 
history of the lyrical genre in Arabic literature. Also fragments of lyrical poems of the great poets of the Arabic-
speaking Azerbaijani literature, Ismail ibn Yasar (VII-VIII cc.) and Berekeveyh Zenjani (X century) were also shown. 

The literature of the XII century is distinguished by an increase in the number of works of philosophical content. 
This feature also influenced Azerbaijani literature. The article notes that in the works of Sufi scholars Abu al-Najib al-
Suhrawardi, Shihab al-Din Umar al-Suhrawardi, there are philosophical ideas and poems related to love. Here are 
briefly presented the ideas of the founders of the pantheism of Aynalkuzat Miyanedji and Shihab al-Din Yahya al-
Suhrawardi's ishragism on this topic, as well as samples of their poems.      

Key words: East, Azerbaijan, Arabic-speaking, lyric, philosophy, pantheism, illuminationism 

ЛИРИЧЕСКАЯ И ФИЛОСОФСКАЯ СУТЬ ПОНЯТИЯ ЛЮБОВЬ 
В АРАБОЯЗЫЧНОЙ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Резюме 

В истории азербайджанской литературы арабоязычные образцы занимают особое место. Среди этих 
примеров выделяются лирические жанры, которые отражают многие аспекты древней арабской литературы. В 
статье дается краткий обзор истории лирического жанра в арабской литературе. Также были показаны фраг-
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менты лирических стихотворений великих поэтов арабоязычной азербайджанской литературы Исмаила ибн 
Йасара (VII-VIII вв.) и Баракавейха Занджани (X век).  

Литература XII века отличается увеличением числа произведений философского содержания. Эта 
особенность повлияла также на азербайджанскую литературу. В статье отмечается, что в творчестве суфийских 
ученых Абуннаджиба Сухраварди, Шихабаддина Омара Сухраварди присутствуют философские идеи и стихи, 
связанные с любовью. Здесь кратко представлены идеи основателей пантеизма Айналкузата Мийанеджи и 
ишрагизма Шихабаддина  Йахйи Сухраварди на эту тему, а также образцы их стихов. 

 
Ключевые слова: Восток, Азербайджан, аробоязычный, лирика, философия, пантеизм, ишракизм 
 

Giriş. Şərq ədəbiyyatının tarixi, forma və məzmun xüsusiyyətləri barədə dünya alimləri, 
filoloqları çoxlu sayda, müxtəlif istiqamətli əsərlər yazmışlar. Bu tədqiqatlarda əsrlər boyu 
zənginləşən nümunələr üslub və formasına görə sistemləşdirilmişdir. Bəzən ənənəvi yollarla yara-
nan sənət inciləri zaman keçdikcə digər ədəbi qanunlardan da bəhrələnərək yeni, orijinal əsərlərin 
meydana çıxmasına səbəb olmuşdur. Akademik İ.Y.Kraçkovski dünya təcrübəsində üç poetik 
sistemin mövcudluğunu göstərmişdir: 1) Yunan sistemi; 2) Hind sistemi; 3) Ərəb sistemi [1, s.361]. 

Orta əsrlər Azərbaycan, fars və digər Şərq xalqlarının ədəbiyyatına ərəb ədəbiyyatşünaslığının 
təsiri dəfələrlə qeyd edilmişdir. Şərq poetikası dedikdə hər şeydən əvvəl ərəb ədəbiyyatşünas-
lığından qaynaqlanmış nitq növlərinin bir sıra qaydaları, formaları canlanır. Çünki kökləri qədim 
ərəb nəzminə və nəsrinə aid məzmun və formalar digər Şərq xalqlarının ədəbiyyatına ənənəvi 
şəkildə ötürülmüş, sonrakı dövrlərdə bəzi inkişaf dəyişikliyi baş vermişdir. Orta əsrlər Azərbaycan 
ədəbiyyatının tədqiqi zamanı Şərq poetikasının forma və məzmun xüsusiyyətlərini bilmək, qədim 
köklərdən bəhrələnərək yaranmış bu xəzinənin əlaqəli şəkildə təsviri daha maraqlıdır. 

Qədim və orta əsrlərdə şeirlər müxtəlif mövzularda yaradılmışdır. Poeziyada həmin mövzu 
rəngarəngliyinə müxtəlif zamanlarda fərqli münasibətlə yanaşılmışdır. Əgər cahiliyyə dövründə şeir 
bir neçə mövzunu əhatə edirdisə, sonrakı əsrlərdə o, vahid mövzuda olurdu. 

Tədqiqatçılar cahiliyyə qəsidə kompozisiyasını şərti olaraq bir-birindən fərqlənən, ardıcıl 
düzülmüş on bir mövzudan yarandığını bildirirdilər. Onlardan biri də şairin lirik çıxışı idi. 

“Məhəbbət” və “eşq” anlayışı hər zaman bədii ədəbiyyatın əsas mövzularından biri olmuşdur. 
Qədim dövrlərdən bu günə qədər söz sənətində şairlərin, katiblərin böyük ustalıqla qələmə aldıqları 
əsərlərində insan hisslərinin tərənnümünə geniş yer verilmişdir. Həmin sevginin ünvanı müxtəlifdir. 
Bəşər övladları Tanrının yaratdığı bütün gözəlliklərə biganə qalmamış, ona məftunluğundan irəli 
gələn duyğularını ilhamının köməyilə kəlmələrin qəlibində yerləşdirmişdir. 

Ərəblərin qəsidədə lirik girişləri nəsib adlandırmışlar. Burada qadın gözəlliyi tərənnüm 
olunur, şair öz məhəbbət əzabından danışır, sevgilisini və onunla görüşünü təsvir edirdi. Hər zaman 
göstərilirdi ki, özünə hörmətlə yanaşan hər bir şair qəsidəsində həmin mövzuya toxunurdu. 

Misir alimi Ömər Fərrux bildirirdi ki, cahiliyyədə qadın tərənnümü iki yolla edilirdi: əxlaqlı 
və açıq. Əxlaqlı qəzəldə sevgilisinin adını şeirdə yazan şair az olurdu. Açıq qəzəldə şair sevgilisini 
cismani şəkildə tərənnüm edirdi [2, s.71]. 

Ərəbdilli ədəbiyyat tarixi kitablarına nəzər saldıqda əməvilər dövründə inkişaf etmiş lirik 
hekayətlər, hisslərin tərənnümü barədə ayrıca danışılmalıdır. Çünki bu mərhələdə həmin mövzunun 
yaranma istiqamətini sonrakı ədəbiyyat üçün özül hesab etmək mümkündür. 

Müsəlman mədəniyyətinin mərkəzi sayılan bəzi məkanlardan fərqli olaraq Ərəbistanın mü-
hüm şəhərlərindən olan Hicazda şeirin inkişafı VII-VIII əsrlərdə fərqli axarda inkişaf etməyə 
başlamışdır. Hicaz əsasən siyasi, dini mövzulardan uzaq əyləncəyə meyilli poeziyanın tərəqqi mə-
kanına çevrildi. İnsan duyğularının bəşəri tərəflərinin qabardılması, məhəbbət hisslərinin müxtəlif 
ifadələrlə, tərzlərlə tərənnümü o dövrün Hicaz lirikasının əsas məqsədlərindən idi. 

Əməvilər dövründə (622-750) şairlər forma cəhətdən qədim ənənələrdən tədricən uzaqlaş-
mağa başladılar. Digər janrlarda olduğu kimi lirik şeirlər də yeddi-on beytdən ibarət müstəqil 
şəkildə söylənilir və “lirik qəzəllər” adlandırılırdı. 
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İbn Rəşiq təşbib, qəzəl və nəsibin eyni olduğunu göstərirdi. Nöqsanlardan biri kimi o, şeirdə 
nəsibi artırıb, mədhi azaltmağı qeyd edirdi. Bir şair Nəsr bin Səyyara (...-748) yüz beyt nəsib, on 
beyt mədh olan urcuzəni verir. Nəsr ona deyir: “Vallah sən incə söz, lətif məna qoymamısan. Lakin 
sənin nəsibin mədhinə mane olmuşdur” [3, s.163]. İbn Rəşiq bildirirdi ki, təşbib gəncliyin yolu və 
əsası yüksəlişdir. Gənc uşaqlıq halından çıxır. 

VII-VIII əsr lirik şeirləri iki istiqamətdə inkişaf etmişdir. Biri melodiyanın müşayiətilə 
zadəganlar qarşısında oxunan hisslərin açıq-saçıq ifadə olunduğu şəhər (hadari) poeziyası idi. 
Digəri isə platonik məhəbbət əsasında formalaşmış, iki talesiz gəncin məhəbbətindən bəhs edən 
bədəvi (üzrü) şeirləri idi. Bədəvi lirikasının tarixdə bir neçə məşhur nümayəndəsi olmuşdur. 

Əksər ərəbdilli ədəbiyyat tarixlərində Əməvi dövrünün qəzəl bölümünə diqqət yetirdikdə 
şəhər (hadari) lirikasının görkəmli nümayəndələri arasında ən məşhur şairlər kimi Ömər ibn Əbi 
Rəbiə (644-712), Əhvəs (655-728), Ərci (təx.694-təx.738) haqqında məlumatlara və şeirlərindən 
nümunələrə rast gəlinir. Maraq doğuran bir məsələni xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, bəzən şəx-
siyyəti və yaradıcılığında məhəbbət hisslərinin zənginliyi nəzərə alınaraq şəhər lirikasını Ömər ibn 
Əbi Rəbiənin adı ilə bağlayırlar. 

Üzrü qəzəllərin də bir neçə məşhur nümayəndələri olmuşdur. Onlardan Qeys ibn Zərihin (...-
təx.687), Cəmil ibn Məmarın (təx.660-təx.701), Qeys ibn Mulavvahın (645-688) adlarını göstərmək 
mümkündür. Bu şairlərin həyat hekayətləri demək olar ki, bir-birlərinə çox bənzəyirdi. Onların 
arasında ən məşhuru və faciə ilə bitən məhəbbəti sonrakı dövr şairlərinin əsər qəhrəmanına çevrilən 
Məcnun kimi tanınan Qeys ibn Mulavvah, yəni Məcnun–Leylidir.  

Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatında digər mövzularla yanaşı, lirik şeirlər də vardır. Əməvi 
dövründə yaşamış, yaradıcılığında mədhləri, həcvləri, mərsiyələrilə filoloqların müzakirə etdiyi 
İsmayıl ibn Yəsarın şeirləri arasında lirik mövzuya rast gəlinir. Onlardan biri haqqında mənbədə 
bildirilir ki, şairin şeirini eşidən Əməvi xəlifəsi Vəlid ibn Yəzid (706-744) onun kimin tərəfindən 
yazıldığını soruşmuş, müəllifin İsmayıl ibn Yəsar olduğu bildirilmişdir. Bu xəbər şairə çatdıqda o, 
xəlifənin qarşısına gəlmiş və aşağıdakı lirik beytlərin də daxil olduğu qəsidəsini ona oxumuşdur: 

 

Kəlsəm, sən və narahatlıq, ey Kəlsəm 
siz mənim gizli dərmanımsınız. 
Məni gözlənilmədən yaxalayan məhəbbətimi  
insanlardan gizlədirəm. 
ən ağıllı olan şey məhəbbətin gizliliyidir. 
Şübhə olmayan yerdə məni haqsızlıqla məzəmmət etdi 
sən isə bizim aramızdakı məzəmmətsən. 
Aydın şəkildə onun gizlətdiyini göstərirəm 
sənə aid olandan imtina edərək irəliləyirəm [4, s.289]. 

 

Xəlifə Vəlid ibn Yəzid şairin şeirindən təsirlənərək müğənnilərə onu oxumağı, mükafat kimi 
İsmayıl ibn Yəsara paltarlar və hədiyyələr verməyi, Mədinə şəhərində onun azad hesab olunmasını 
əmr etmişdir. 

Mənbənin verdiyi məlumatdan da aydın görünür ki, öz istedadına, ilhamının qüdrətinə 
güvənən hər bir şair mütləq qəsidəsində lirik parçanı təqdim edərmiş. 

Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının müxtəlif dövrlərində şairlərin lirik şeirlərinə rast gəlinir. 
Onlardan biri də X əsrdə yaşamış Bərəkəveyh Zəncaninin dövrümüzə gəlib çatmış beytləridir. 
Burada şair Leyla adlı bir qıza olan sonsuz eşqini çəkinmədən dilə gətirmişdir: 

 

Geri dönməyən ömür ötüb keçdi. 
Nə zaman Leyla arzulanmamışdır? 
Qocaldım, ancaq Leylanın məndəki xatirəsi təzədir. 
Baş ağardı, ürək isə qaraldı. 
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Leylanın qardaşları mənə səfəri məsləhət bildilər. 
Dedim: Sizin fikriniz düz deyildir [5, s.324]. 

 

İslam aləmində müxtəlif təriqətlərin yaranması lirik məzmun daşıyan “məhəbbət” anlayışının 
mahiyyətinə fərqli məzmunu da qatmışdır. Əsasən mistik ədəbiyyatlarda bu özünəməxsus şəkildə 
başa düşüldü. Sufilərin dünyagörüşündə həmin anlayış bəşəri duyğulardan uzaqlaşaraq əbədi bir 
səadət sevdasına çevrildi. 

Məlumdur ki, “eşq” sözü ərəbcə “عشق” feilindən yaranmış, “aşiq olmaq, sevmək, çox sev-
mək” mənalarını ifadə edir. Elmi və bədii ədəbiyyatlarda bu kəlməyə fərqli yozumlar verilmişdir. 
Sufilərin təbirincə, bəzi alimlər eşqin sirrini elə hərflərin özündə gizləndiyini göstərmişdir. “Ayn” 
və “şin” hərfləri eşqdir, “qaf” hərfi isə qəlbə işarədir. Ürək aşiq deyilsə, boşdur. Aşiq olunca 
aşinalıq qazanılır. Eşq göz və görmə ilə başlayır. “Ayn” hərfi başlanğıcda “eşq”in hərflərinə 
səmimiyyətlə yaxınlaşır. Aşiq şövqlə dolu şərabı içir. Bu vəziyyət “şin” hərfilə ünsiyyət saxlayar. 
Bunu izləyən aşiq özünü itirər və məşuq da dirilər. “Qaf” hərfi isə aşiqin məşuqla var olduğunu 
göstərir [6, s.130]. 

“Eşq” sözünün daşıdığı mənalara gəlincə, sufilər onu “məcazi” və “həqiqi” olmaqla iki qismə 
ayırırdılar. “Məcazi eşq” dedikdə, insanın gözü önündə bəşəri bir sima, yəni qadın obrazı canlanır. 
Bu barədə əvvəldə lirik şeirlərdən danışılarkən bəhs olunmuşdur. 

Sufilərin təbirincə “eşq” anlayışının digər növü “Həqiqi eşq” adlanırdı. Bu növün izahı bəşəri 
duyğulardan fərqlənirdi. Fəlsəfi ədəbiyyatların aparıcı məsələlərindən sayılan həmin terminin 
izahına sufi ədəbiyyatlarda daha çox təsadüf olunur. “Həqiqi eşq” dedikdə, əsasən bəndənin Allaha 
bəslədiyi eşqdən bəhs edilir. Hədislərin birində "Mən gizli xəzinə idim, bilinməyi arzu etdim, aləmi 
yaratdım" deməsi ilahi sevginin qaynağıdır [6, s.24]. 

İnsanın qəlbində təbiətin gözəlliklərindən, vətənə bağlılıqdan, bəşər övladlarının bir-birinə 
bəslədiyi duyğulardan başqa fərqli bir hiss də alovlanır. Bu həmin hisslərdən ən ucada dayananı 
bəndənin öz Tanrısına olan sevgisidir. Şərq ədəbiyyatından ali eşq sayılan İlahi sevgini, Ona 
qovuşmaq arzusunu vəsf edən çoxlu sayda nümunələr vardır. 

Bəndənin Allahı tanıması yalnız ona bəslədiyi sevgilə, eşqlə bəlli olur. Əgər insan Allahı 
sevdiyini söyləyərsə, o zaman Onun yaratdıqlarını da eyni şəkildə sevməlidir. Belə ki, o, Yaradana 
görə yaradılanı sevməlidir. Bəndənin bəslədiyi həmin sevgi gözələ görə deyil, gözəlliyə görə 
olmalıdır. Bu şəkildə hər kəsi və hər şeyi sevməlidir. “Həqiqi eşq”ə bəzən "məcazi eşq"in yolu ilə 
də çatmaq mümkündür. Buna görə, "məcazi eşq, əsl eşqin körpüsüdür" deyilmişdir [7, s.24]. 

Azərbaycanlı sufi mütəfəkkirlər Əbunnəcib Sührəvərdi (1097-1168) və Şihabəddin Ömər 
Sührəvərdi (1145-1234) dəyərli fəlsəfi əsərlərilə elm tarixində özünəməxsus mövqedə dayanırlar. 
Onların yaradıcılığına nəzər saldıqda həqiqi eşqlə bağlı şeirlərə rast gəlmək mümkündür. Lakin 
cərəyan yaradıcıları kimi burada yalnız Eynəlqüzat Miyanəcinin (1099-1131) və Şihabəddin Yəhya 
Sührəvərdinin (1154-1191) fəlsəfi poeziyasından nümunələr veriləcəkdir. 

Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində fəlsəfi məzmunlu yaradıcılığı ilə özünəməxsus yeri 
olan nümayəndələrindən biri panteizmin banisi Eynəlqüzat Miyanəcidir. Filosofun idrak nəzəriy-
yəsində mühüm yerlərdən birini "eşq" anlayışı tutur. O, eşqi “Allahı dərk etməyin göstəricisi”, aşiqi 
“məşuqa qovuşduran qüvvə” adlandırmışdır. Eşqin başlanğıcında aşiq müşahidə edən, məşuq mü-
şahidə edilən sayılır. Lakin bu psixoloji halın sonunda onlar arasında fərq silinir: "Müşahidə edən 
ilə müşahidə edilən birləşdikdə müşahidə edən müşahidə edilənə, müşahidə edilən müşahidə edənə 
çevrilir" [8, s.142]. 

Eynəlqüzat Miyanəci fikrini qüvvətləndirmək məqsədilə hədislərin birindən nümunə gətirmiş-
dir: “Kim ki, aşiq oldu və xeyirxah oldu, sonra sirr saxladı və öldü, o, şəhid oldu” [9, s.96]. 
Mütəfəkkir bildirirdi ki, əgər biri aşiq olarsa və onun eşqi gizlidir. O, eşqdən ölmüşsə, şəhid ol-
muşdur. Filosof bu müqəddiməni “eşq aləmi” adlandırmışdır. Alim öz eşqində güzəştə getməyə 
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çalışmış, öz eşqini “vurğun və sərgərdan” hesab etmişdir. Eşqin belə axarı məşuqu qalib, aşiqi isə 
məğlub edir. 

Eynəlqüzat Miyanəci burada həqiqi eşqi mənəvi eşqin timsalında təqdim edərək əfsanələşmiş 
Qeysin Leyliyə bəslədyi sevgini örnək göstərmişdir. Hər zaman Məcnun dedikdə, onu Leyli adı 
eşitdikdə öz ruhunu, canını itirə bilən bir sima kimi vermişdir. Filosof belə bir sevgiyə yiyələn-
məyən kəslərin Məcnunun Leyliyə bəslədiyi duyğuları yaşamayanların bu mövzuda heç nə anla-
madıqlarını, hər şeydən xəbərsiz olduqlarını göstərmişdir. “Məcazi eşq”də baş vermiş bu istəklər, 
bağlılıqlar, acılar “Həqiqi eşq”də də baş verir. Bu sevgini anlamaq üçün mütləq onu yaşamaq 
lazımdır. Hər kim ki, onu yaşamamışsa, qəlbində boşluq hiss edər və ehtiyac duymaz. Aşiq olmaq 
üçün məşuqun camalını görməyi vacib sayan mütəfəkkir, burada Məcnunun Leyli ilə qarşılaşma-
sının zəruriliyini göstərmişdir. Daha sonra o, Məcnunun Leylinin adını eşidərək ona aşiq olmasını, 
yalnız onu düşündüyünü əsas əlamət kimi göstərir. Alimin fikrincə, aşiq ruhən, cismən özünü 
hisslərinə təslim etməli, həyatını onsuz düşünməməlidir. O, yaşamağın mənasını “Həqiqi eşq”də 
taparaq onsuz qalmağı ölüm saymalıdır [9, s.97, 98]. 

Eynəlqüzat Miyanəci eşqi yaşana bilən ən böyük qüvvə hesab edirdi. O, bildirirdi ki, aşiq 
ruhən özünü dərk etdikdə və qəlbini dinlədikdə eşqi görməyi bacarır. Eşqin gücü o qədər 
əzəmətlidir ki, məşuq aşiqlə qarşılaşdıqda eşq onları bir-birinə yaxınlaşdırır və eşqə sahiblənirlər. 
Mütəfəkkir eşq atəşini təsvir edərkən gözəl bədii təsvirdən istifadə etmişdir. Burada Şərq 
ədəbiyyatında geniş əksini tapmış daim yanar şam üzərində fırlanan, məhvinə səbəb versə belə 
pərvanənin ondan ayrı qalmayaraq bir-birlərilə gözlə sezilməyən əlaqəsinə işarə edir. Panteist 
filosof bildirirdi ki, eşq atəşi pərvanəyə qüvvət verir və onu böyüdür, sonda pərvanə atəşin onun 
aşiqi olduğunu qəbul edir. Yanar oda bağlılıq istəklə yaranır. Şamın atəşilə məşuq yanaraq meydana 
çıxır, pərvanənin eşqi alışaraq alovlanır [9, s.100]. 

Eynəlqüzat Miyanəci həqiqət yolunu tutan saliklərin bəzisini “həqiqət dəlisi” adlandırmışdır. 
Şəriət sahibləri bildilər ki, bu divanələr bağlanmalıdır. Buna görə də, şəriəti onlara bənd etdilər. O, 
şeyxin müridə nəsihətini yada salaraq bildirir ki, Allaha divanə və Peyğəmbərə yaxın ol. Eşq atəşinə 
mübtəla olanlar məşuqla aşiq arasında yol vardır. Bu yolda eşq dəlisinin küfrü ola bilər. Aşiq o 
zaman şahidə çevrilir ki, görür və nə üçün divanə olduğunu anlayır [9, s.204]. 

Müxtəlif fəlsəfi cərəyanlarda “eşq” anlayışı, aşiq və məşuqun qovuşması məsələsi fərqli başa 
düşülür. İşraqilik fəlsəfəsində “işraq” anlayışına qarşı “müşahidə” anlayışı qoyulur. Şüalanma zamanı 
ali varlıqdan aşağı varlıq yaranır, nurani şüanın mücərrəd nurdan başqa bir mücərrəd nur üzərinə 
axması prosesidir. Müşahidə isə aşağı varlığın ali varlığı seyr etməsidir. “Hər iki proses ali varlıqla 
aşağı varlıq arasında, başqa sözlə, görünənlə görən arasında örtük olmadıqda baş verir” [10, s.77]. 

İşraqilik fəlsəfəsinin banisi Şihabəddin Yəhya Sührəvərdinin yaradıcılığında işığa sevgi, ona 
qovuşmaq arzusu, aşiqin çəkdiyi həsrət acısı və vüsal səadətilə bağlı şeirləri vardır. Onların birində 
deyilir: 

 

Ruhlar daim sizə həsrət çəkir 
Sizin vüsalınız [ruhların – Ü.Z.] ətirli bitkisi və şərabıdır. 
Sizin məhəbbət bəslədiyiniz adamların qəlbləri sizə can atır 
Görüşünüzün gözəlliyindən məmnundur [11, s.245]. 

 

İlk baxışdan gerçək məhəbbət kimi başa düşülən yuxarıdakı beytlər fəlsəfi poeziyanın gözəl 
nümunələrindəndir. Burada mütəfəkkir “həsrət” və “vüsal” deyərkən aşiqlər arasındakı münasibəti 
deyil, özünün işraqilik ideyasını əsas tutmuşdur. İnsanların ali İşıqlar işığına sevgisi, onun seyrinə 
nail olmaq cəhdi göstərilmişdir. Şihabəddin Sührəvərdinin fəlsəfi baxışlarından söhbət açarkən 
göstərilmişdir ki, hər bir bəşər övladının ən ali arzusu İşıqlar işığının seyri səadətinə çatmaqdır. 
Yalnız saleh insanların nəsibi olan həmin xoşbəxtlik mütəfəkkirin poeziyasındakı bu məqamın 
izahıdır. Əksini tapan “aşiqlər” real mənada deyil, qəlbi müqəddəs işığa bağlı insan kimi başa 
düşülməlidir.  
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Gənc oğlanı cahillər inkar etdilər 
Onu bir şeydən digərinə aid etdilər. 
Bütün canlılar öz məhəbbətində meyitdir 
Sanki meyit öz  məhəbbətində canlıdır [12, s.2] 

 
Müqəddəs sevginin aşiqini anlamamaq cahillikdir. Dar düşüncəli insanlar ilahi sevginin 

mahiyyətini anlamır, hər kəs vəziyyətə öz yozumunu verir. Bəşəri həyatın insanlara müvəqqəti pay 
kimi hədiyyə edilməsi əksəriyyətin düşüncə səviyyəsində qaranlıq məsələdir. Bu səbəbdən də ilahi 
sevgiyə bağlı aşiqi çoxları anlamır. Həmin yolda çox cəfalar çəkir. Sonda öz məhəbbətinə qovuşan 
aşiq cismi ayrılığı ilə buna nail olur. Maddi dünyada hər kəsin gözündə o, ölmüşdür. Lakin ilahi 
eşqilə cismən yox olsa da, ruhən yeni həyata bağlıdır. 

Nəticə. Ümumiyyətlə, insan hisslərinin tərənnümündən yaranmış məhəbbətlə bağlı əsərlər 
bütün dövrlərdə ədəbiyyatın aparıcı mövzularından sayılmışdır. Zamanın dəyişikliyi, tarixin sınaq-
ları həyatın bütün sahələrində olduğu kimi, mədəniyyətə də təsir göstərmişdir. Mövcud vəziyyətdən 
çıxış edən şairlər, ədiblər dövrün tələblərinə uyğun mövzulara müraciət etmiş, söz sənətinə mü-
nasibət hər mərhələdə özünəməxsusluğu ilə seçilmişdir. Zamanın tələblərinə uyğun olaraq ədə-
biyyatın formalarında və məzmununda müxtəlifliklər yaranmışdır. İlkin dövrlərdə əgər ədəbiyyatda 
eşq, məhəbbət anlamı bir bəşərin digərinə bəslədiyi hisslər şəklində başa düşülürdüsə, zaman 
keçdikcə insanın Yaradana olan sevgisi lirik mövzu kimi mütəfəkkirlərin əsərlərini zənginləşdirdi. 
Əgər bəşəri sevgidə aşiqin qovuşması maddi dünyanın sevinci sayılırdısa, İlahi məhəbbətin səadəti 
əbədiliyə çatmaq idi. Şərq ədəbiyyatında məhəbbət anlayışı insanın digər bir bəşərə və öz Yarada-
nına ünvanlamasına dair çoxlu sayda nümunələr vardır. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” 
ƏSƏRİNƏ YAZILAN ŞƏRHLƏR HAQQINDA 

Xülasə 

Məlumdur ki, humanist islami ideyaların yorulmaz carçısı olan Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” (“Sirlər 
xəzinəsi”) məsnəvisinin şərhçilik tarixi orta  əsrlərdən başlayır və bu şərhçilər öz dövrlərinin görkəmli dilçi-alimi, Şərq 
fəlsəfəsi və poetikasını mükəmməl bilən şəxsiyyətlər olmuşlar. Əbdül Həmid Qazi, Məhəmməd Qivami əl-Bəlxi, 
Mövlana Mustafa Şəmi Çələbi kimi şərhçilərin adlarını qeyd etmək lazımdır.  

XX əsrdə Nizami Gəncəvinin bu əsərinə  İranda, eləcə də Azərbaycan və Rusiyada şərhlər və izahlar yazılmışdır. 
Şairin lirika və poemalarının nəşri, tərcümə və tədqiqi zamanı izahlar və açıqlamalar vermiş müəlliflər içərisində 
H.Araslı, Y.E.Bertels, M.Əlizadə, V.Dəstgirdi, S.Nəfisi, Y.Pipka, Q.Darab, R.Əliyev, Q.Əliyev, Z.Quluzadə, V.Asla-
nov, H.Məmmədzadə, A.Rüstəmova, X.Yusifli, Ç.Sadıqoğlu, N.Araslı, T.Kərimli və onlarla başqa bu sahədə əməyi 
olan müəlliflərin adlarını çəkə bilərik.  

Son dövrlərdə Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə 10 cilddən ibarət şərhlər yazmış Azərbaycan alimi 
Siracəddin Hacının rolunu qeyd etmək lazımdır. Bu şərhlərdə Siracəddin Hacının əsas məqsədi islam dininin 
fundamental görüşləri, şəriətin əsaslarının təsdiqi və təbliği sahəsində Nizami Gəncəvi əsərinin rolunun və şairin 
müsəlman ideologiyasının filosof-sənətkarı olaraq böyüklüyünün, bənzərsizliyinin öyrənilməsidir. Məqalədə şərhçinin 
məsələyə yanaşma tərzi, Nizami əsərini şərh edərkən, tətbiq olunan metodoloji aspektlər tədqiqata cəlb olunur. 

Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Sirlər xəzinəsi”, şərh, merac, məqalət 

ABOUT THE COMMENTS ON THE POEM  
“THE TREASURE OF MYSTERIES” BY NIZAMI GANJAVI 

Summary 

The comments to the Nizami Ganjavi's “The Treasure of Mysteries” poem are considered and evaluated in this 
article. Comments to the poem “The Treasure of Mysteries” by Nizami Ganjavi has been written in Persian and Turkish 
languages since the Middle Ages. 

Commentaries of Abd-al Hamid Kazi, Mawlana Mustafah Shemi, Mohammed Givami al-Balhi should be noted. 
In the XX century Nizami Ganjavi's works were commented in Iran, as well as in Azerbaijan and Russia. 

Comments written by Sirajaddin Haji, on the poem “The Treasure of Mysteries” by Nizami Ganjavi are one of 
the most monumental and valuable works in the field of Nizami studies in the period of Azerbaijan's independence. 

In the context of the dialogue, the author delivers the poetic content of the poet's work, expecting an Islamic 
philosophical and cultural worldview, tolerant ethical and aesthetic principles. These comments create an adequate 
understanding between his identity and the reader. 

Key words: Nizami Ganjavi, “The Treasure of Mysteries”, comments, mi’raj, makalat 
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О КОММЕНТАРИЯХ К ПОЭМЕ  
«СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН» НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

 
Резюме 

 
Комментарии к поэме «Сокровищница тайн» Низами Гянджеви были написаны на персидском и 

турецком языках со времен средневековья. Следует отметить комментарии Абд-аль-Хамида Кази, Мовлана 
Мустафа Шеми Челеби, Мохаммеда Гивами аль-Балхи.   

В ХХ веке произведения Низами Гянджеви были прокомментированы в Иране, а также в Азербайджане 
и России. 

Последние годы комментарии Сираджаддина Хаджи  к поэме «Сокровищница тайн» Низами Гянджеви 
являются одной из самых монументальных и ценных работ в области исследований Низами в период 
независимости Азербайджана. 

В контексте диалога автор раскрывает поэтическое содержание произведений поэта, исследуя исламское 
философское и культурное мировоззрение, толерантные этические и эстетические принципы. Эти комментарии 
создают адекватное взаимопонимание между его личностью и читателем. 

 
Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Сокровищница тайн», комментарии, мирадж, макалат 
 

Giriş. Təqdim olunan bu məqalədə əsas məqsəd Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” 
(“Sirlər xəzinəsi”) əsəri üzrə  şərhçilik ənənəsinin araşdırılmasıdır.  Məqsədə nail olmaq üçün 
qarşıya qoyulan problem aşağıdakı istiqamətlərdə öyrənilmişdir: 1.“Sirlər xəzinəsi” əsərinin orta 
əsrlər dövründə Şərqdə şərhçilik tarixinə  ümumi nəzər salınır. 

2. Müasir dövrdə hermenevtik elmi-metodoloji prinsiplər əsasında şərhçilik ənənəsinin 
davamı olaraq, Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasına  Azərbaycan alimi Siracəddin Hacı 
tərəfindən yazılmış şərhlər araşdırılır və qiymətləndirilir. 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin zəngin bədii irsi müstəsna əhəmiyyətli milli 
sərvətimiz olmaqla yanaşı, həm də ümumbəşəri islam sivilizasiyasının nadir nümunəsidir. Şair 
özünün ilk poeması “Məxzənül-əsrar” (“Sirlər xəzinəsi”) əsərindən başlayaraq, bütün yaradıcılığı 
boyu Şərqdə humanist ideyaların yayılmasına və islami dəyərlərin yüksək sənətkarlıqla təbliğ 
olunmasına mühüm təsir göstərmişdir. 

Humanist islami ideyaların yorulmaz carçısı olan Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” 
məsnəvisinin şərhçilik tarixi orta əsrlərdən başlayır və bu şərhçilər öz dövrlərinin görkəmli dilçi - 
alimi, Şərq fəlsəfəsi və poetikasını mükəmməl bilən şəxsiyyətlər olmuşlar. Onların içərisində 
Məhəmməd Qivami əl-Bəlxinin adını qeyd etmək lazımdır. O, özünün XIV əsrdə fars dilində 
yazdığı "فرھنگ بحر الفضايل فی منافع االفاضل"  (“Fazillər dəryası fəzilətlərinin faydaları”) lüğətində 
“Xasseyi-kitabi “Məxzənül-əsrar” və mədən-e əl- əfkar-e Nezami Gənceyi” adlı şərhini yazmışdır. 
Məhəmməd Qivami əl-Bəlxi həmçinin Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərinə də şərhlər 
yazmışdır.  

Eləcə də, orta əsrlərin görkəmli şərhçi alimlərindən hesab olunan  Əbdül Həmid Qazinin 
“Məxzənül-əsrar”a yazdığı farsca şərhini də qeyd etmək lazımdır. Vaxtilə Y.E.Bertels bu əsərin 
Rusiya Elmlər Akademiyasının Şərqşünaslıq İnstitutunun Əlyazmalar şöbəsində mühafizə olunan 
və (hicri-917) m. 1512-ci ildə üzü köçürülən bir nüsxəsi haqqında məlumat vermişdir [1, s.180-
182]. 

“Məxzənül-əsrar”a türkcə yazılmış ilk şərh kitabı  XVI əsrdə yaşamış  türk müəllifi Mövlana 
Mustafa Şəmi Çələbi tərəfindən qələmə alınmışdır. Mövlana Mustafa Şəmi Çələbi öz dövrünün 
görkəmli poeziya  şərhçilərindən  hesab olunur. O, Mövlana  Ruminin “Məsnəvi”sinə, Hafizin 
“Divan”ına, Sədi Şirazinin “Bustan” və “Gülüstan”, Caminin “Baharistan”, “Töhfətül-
əhrar”  və “Sübhətül-əbrar”, Fəridəddin Əttarın “Məntüqüt-teyr” və “Pəndnamə” kimi əsərlərinə 
şərhlər yazmışdır. Son işi 1602-ci ildə Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar”ına yazdığı şərh 
kitabıdır ki, bu əsər “Şərhi-Məxzənül-əsrar” adı ilə mənbələrdə yer almışdır. 
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XVIII əsrin əvvəllərində Qazi İbrahim Tatainin hazırladığı  şərh, daha sonra XIX əsrdə Zühur 
əl-Həsən Banhurinin 1881-ci ildə yazdığı “Zühur əl-əsrar” (“Sirlərin zühuru”) adlı şərhini göstər-
mək olar.  

XIX əsrdə, 1844-cü ildə Londonda Oksford Universitetinin görkəmli şərqşünas alimi Nataniel 
Blend tərəfindən Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” əsərinin farsca mətninin nəşri Avropada bu 
sahədə görülmüş ilk ciddi iş olaraq çox qiymətlidir.  

XX əsrdə Nizami Gəncəvinin bu əsərinə  İranda, eləcə də Azərbaycan və Rusiyada  şərhlər və 
izahlar yazılmışdır. Şairin lirika və poemalarının nəşri, tərcümə və tədqiqi zamanı izahlar, 
açıqlamalar vermiş müəlliflər içərisində  H.Araslı, Y.E.Bertels, M.Əlizadə, V.Dəstgirdi, S.Nəfisi, 
Y.Pipka, Q.Darab, R.Əliyev, Q.Əliyev, Z.Quluzadə, V.Aslanov, H.Məmmədzadə, A.Rüstəmova, 
X.Yusifli, Ç.Sadıqoğlu, N.Araslı, T.Kərimli və onlarla başqa bu sahədə əməyi olan müəlliflərin 
adlarını çəkə bilərik.  

Elmin inkişaf xüsusiyyətlərindən asılı olaraq, şərhçilik tarixində iki ənənəvi istiqamət özünü 
göstərir: Bir qrup müəlliflər “Sirlər xəzinəsi” əsərinin şərhində Qurandan yalnız iqtibas olan beytləri 
göstərməklə, əsərin poetik məzmununun izahına daha çox diqqət verir, həmçinin başqa şairlərlə də 
müqayisələr aparır. Məsələn, Məhəmməd Qivami Bəlxinin şərhlərində bu xüsusiyyətlər özünü 
göstərirdi. Nizaminin “Sirlər xəzinəsi”ndə: 

 
                                               غمزه نسرين نه ز باد صبا      

 [s.9 ,2]           از اثر لطف تو شد توتيا                                       
Nəsrin gülünün qəmzəsi badi-səbadan deyil, 
Sənin lütfünün təsirindən tutiyaya çevrilir, – 

 
beytinin poetik və fəlsəfi mənasını izah edir və qeyd edir ki, Əmir Xosrov da Nizami Gəncəvinin 
həmin beytindən bəhrələnərək, “Nəsrin gülü bəlkə də, badi-səbadan deyil, sənin lütfündən 
açılmışdır,” şəklində bir beyt söyləmişdir [3]. 

Başqa bir qrup məsələyə daha fərqli yanaşmışdır. Məsələn, hindistanlı şərhçi Məhəmməd bin 
Lad Dəhləvi “Fərhənge-muəyyəd əl-füzəla” (“Fazillərin tərəfdarları lüğətində”) Nizami beytlərinin 
Quran ayələri ilə tam qarşılığını verir [3].  

Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə bu çətin və məsuliyyətli işi davam etdirərək, Nizami 
Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə monumental X cildlik şərhlər kitabı yazmış Siracəddin Hacının 
zəhməti son dərəcə təqdirəlayiqdir. Onun izahları XX əsrdə mövcud olan ənənəvi şərhçilikdən 
fərqlənir. Şərhçi-müəllif Nizami əsərində qoyulan dini məsələlərin geniş açıqlanması və islami 
mədəniyyətin yenidən aktuallaşdırılması ilə sənətin əbədi yaşayan dəyərlərinin öyrənilməsini bir 
daha gündəmə gətirir. 

Siracəddin müəllim orta əsrlərdə mövcud olmuş yuxarıda qeyd etdiyim iki qanadı bərabər, 
qoşa şəkildə davam etdirmiş, təfərrüatı ilə islama bağlı məsələləri yerli-yerində izah etməyə 
çalışmışdır. İkinci tərəfdən, Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” məsnəvisini nəşr və tədqiq edən 
alimlərin hamısı əsərin ideya və üslubunda islam dininə bağlı elementləri xüsusi qeyd etmişlər, 
çünki əsər özü bunu tələb edir. Məsələn,  Blend 1844-cü ildə Londonda “Məxzənül-əsrar”ı nəşr 
edərkən, kitaba Nizaminin özünün aşağıdakı beytlərini epiqraf seçmişdir: 

 
                  [4]  و       مخزن اسرار آلھي درو  مايۀ درويشي وشاھي در  
 
Dərvişliyin və şahlığın mayası ondadır, 
İlahi sirlərin xəzinəsi ondadır. 
 

Yaxud ilk şərhçilərdən hesab olunan Əbdül Həmid Qazi Nizami Gəncəvinin bu əsərindəki 
başlanğıcı: 
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    بسم       هللا الرحمن الرحيم    

                     [s.1,2]           نج حکيم    ھست کليد در گ
Bismilləh-Rəhmanir-Rəhim, 
Allahın xəzinə qapısının açarıdır, – 

 
beytini aşağıdakı kimi şərh etmişdir: “Bu beyt başlanğıcdan xəbər verir, əsərin həsr olunduğu 
mübtədaya, ilkinə aid müqəddimədir” [1, s.181]. 

“Məxzənül-əsrar” məsnəvisi ideya-məzmun və bədii dil baxımından zəngin, çoxsüjetli bir 
əsər olduğu üçün onun başqa dilə tərcüməsi və şərhlərin yazılması işi böyük məsuliyyət tələb edir. 
Təsadüfi deyildir ki, H.Araslı “Məxzənül-əsrar”ın filoloji tərcüməsinə yazdığı müqəddimədə əsərin 
dilində elmi-dini ifadələrin çox olduğunu, “şairin xüsusilə Quran ayələri, dini rəvayətlər, mövcud 
fəlsəfi görüşlərlə bağlı çoxlu ifadə” işlətdiyini qeyd edərək yazırdı: “Bu gün şairin son dərəcə 
zəngin təşbeh və istiarələrini şərhsiz dərk etmək çətindir. Hətta mütəxəssislər belə bu çətinliyi hiss 
edir, eyni beyti bir neçə şəkildə şərh edirlər” [5, s.16]. 

Azərbaycanın müstəqilliyi dövründə bu çətin və məsuliyyətli işi davam etdirərək, Nizami 
Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə monumental X cildlik şərhlər kitabı yazmış Siracəddin Hacının 
zəhməti son dərəcə təqdirəlayiqdir. Onun izahları XX əsrdə mövcud olan ənənəvi şərhçilikdən 
fərqlənir. Şərhçi-müəllif Nizami əsərində qoyulan dini məsələlərin geniş açıqlanması və islami 
mədəniyyətin yenidən aktuallaşdırılması ilə sənətin əbədi yaşayan dəyərlərinin öyrənilməsini bir 
daha gündəmə gətirir. 

Bu şərhlərdə müasir ədəbiyyatşünaslıqda mövcud olan aparıcı elmi  metodlardan  biri olan 
hermenevtik elmi-nəzəri prinsiplər tətbiq olunmuşdur. Məlumdur ki, hermenevtika elmi başlan-
ğıcını çox qədim mətnlərdən götürür. Bu sahənin tanınmış mütəxəssislərindən biri olan N.Bedzir 
qeyd edir ki, “Герменевтика – философско-эстетическая  теория интерпретации текста и наука 
о понимании смысла произведения. Функция интерпретации состоит в том, чтобы научить, 
как следует понимать произведение искусства согласно его абсолютной художественной 
ценности. Герменевтика берёт начало в древности, а именно в приёмах истолкования Библии 
и древнейших текстов культуры” [6].  

Göründüyü kimi, Avropa, o cümlədən rus tədqiqatçıları bu başlanğıcı Bibliyadan və daha 
başqa qədim mətnlərdən götürürlər. Müasir dövrdə Azərbaycanda da ədəbi mətnlərin Quranla və 
daha qədim mənbələrlə bağlı şəkildə öyrənilməsi sahəsində yaranmış boşluğun aradan qaldırılması 
müşahidə olunur və Siracəddin müəllimin tədqiqatları bu cəhətdən çox qiymətlidir.  

İlk növbədə ərəb, fars və türk ədəbiyyatında meracnamələri tədqiq edən şərhçi - alim Nizami 
Gəncəvinin islam peyğəmbərinin  meracına münasibətini, 5 poemada yazılmış Merac hissələrini, 1-
ci beytdən  son beytə qədər – Məhəmməd Peyğəmbərin meraca yüksəlişini - merac hadisəsinin 
təsvirini, həmçinin, yeddi göy, fələk, ərş, dörd  gövhər, gecə-gündüz və sair irfani rəmzləri araşdırır. 
Müəllif Nizami şəxsiyyətini, dünyagörüşünü olduğu kimi izah etməyə çalışır. Bu səbəbdən, qarşıya 
qoyulan bir çox məsələlərin həlli “Məxzənül-əsrar”da Nizami Gəncəvi tərəfindən qoyulan tərzdə, 
yəni tarixi-metafizik yöndə izah olunur ki, bu da şairin dünyagörüşündə merac hadisəsinin ilahi 
iradəyə bağlı olaraq qavranmasını bir daha təsdiq edir.   

Nizami meracnamələrində şairin məramının hər bir poemanın ideya-məzmununa uyğun 
olduğunu qeyd edən müəllif ayrı-ayrı əsərlərdə merac hadisəsinin tərənnümünün özəlliklərindən 
bəhs edir. O, Nizami Gəncəvinin meracnamələrdə “bitkin bir süjet xətti” yaratdığını və “uca Allahın 
varlığına münasibət” bildirdiyini göstərir və bu xüsusda zəngin material cəlb edərək araşdırmalar 
aparır.  

 Şərhçi “Xosrov və Şirin” əsərindən bəhs edərkən, haqlı olaraq, Nizaminin bu əsəri Allaha 
dua ilə başladığını qeyd edir, bu əsərə daxil edilmiş meracnamənin izahında isə yazır: “Şair bu 
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meracnamədə merac nemətini “həqiqi məhəbbət xəzinəsi” adlandırır, merac nemətini uca 
Allahın(c.c.) insan sevgisinin dəlili kimi təqdim edir” [7, s.118]. 

S.Hacının şərhlərində Nizami Gəncəvi poemalarında Qurandan alınma çoxsaylı dini 
arxetiplərin izahının özünəməxsus olması diqqəti cəlb edir. Nümunə olaraq, “Sirlər xəzinəsi”nin 
meracnamə hissəsində yer alan “Sidr” arxetipini nəzərdən keçirək. Müəllif Qurani-Kərimin Nəcm 
surəsi 14-cü ayəsindən  alınmış bu “arxetip” haqqında özünəqədərki şərhçilərdən fərqli olaraq daha 
geniş və dolğun  izahlar verir. Dini mənbələrə əsasən, məlumdur ki, “Sidrət-əl  müntəha” (son ağac) 
– 7-ci qat göydə bir ağacdır ki, cənnətin alt qatında insan kamalının çata bildiyi son pillədir. 
Peyğəmbərin Həzrət-i Cəbraili geridə qoyub keçdiyi bu son nöqtə - Sidr adlanır. Müəllif “Sidr” 
arxetipinin dini-elmi qaynaqlara əsasən izahlarını verdikdən sonra, Nizaminin bu beytlərdə ifadə 
etdiyi məzmunu açıqlayaraq yazır: “Hz. Nizami beytin birinci misrasında Sidr ağacını iki anlamda 
işlətmişdir. Birincisi, şair demək istəyir ki, islam Peyğəmbərinin merac gecəsindəki yolçuluğunun 
bir mərhələsi başa çatmışdır. Sidr ağacı olduğu yer bu aləmin son nöqtəsidir. İkincisi, şair demək 
istəyir ki, sidr ağacı çox gözəldir. Ancaq Peyğəmbər üçün qolsuz köynək oldu, yəni Hz. Məhəmməd 
(s.a.s) merac gecəsi onun olduğu yerdən də irəli getdi, bu məsafə ona dar gəldi (qolsuz köynək 
oldu)” [7, s.504-505]. 

Nizaminin meracnamələrdə işlətdiyi dini arxetiplər içərisində elə obrazlar vardır ki, indiyədək 
onlar çox zaman ya şərhdən kənarda qalmış, yaxud yalnız lüğəvi mənaları verilmişdir. Bunu 
“Rəfrəf” dini-arxetipi haqqında söyləmək mümkündür. Məlumdur ki, dini mənbələrə əsasən, 
Rəfrəfin müxtəlif lüğəvi və simvolik mənaları mövcuddur. Cənnətin yaşıl təbəqəsi, pərdəsi – Rəfrəf 
adlanır; həmçinin Peyğəmbər  göyün 7-ci qatı keçəndən sonra  əyləşdiyi  yaşıl  döşəkçə də Rəfrəf 
adlanır.  Rəfrəf arxetipi – Qurani-Kərimin “Ər-Rəhman” surəsinin 76-cı ayəsində yer almışdır: 

 
              )76(لَى َرْفَرٍف ُخْضٍر َوَعْبقَِريٍّ ِحَساٍن ُمتَِّكئِيَن عَ 

 
“Yaşıl yastıqlara və son dərəcə gözəl döşəklərə söykənmiş olacaqlar” [8, s.534]. 
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” əsərinin meracnaməsində yer alan  aşağıdakı: 

 
نشاندش  سرافيل آمد و بر پر                
 [s.764 ,9] بھودج خانۀ رفرف رساندش                
 
                İsrafil gəldi və onu qanadına aldı, 
                Rəfrəf kəcavəsinə yetirdi,– 

 
beytini izah edərkən, müəllif Rəfrəf arxetipinin əfsanəvi quş və eşq simvollarına bağlı mənalarına 
diqqət yetirir ki, bu da onun öz tədqiqatlarını zəngin qaynaqlar əsasında apardığını bir daha sübut 
edir.  

Şərhçi-alim Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” poemasında yer alan 20 məqaləti və 
məqalətlərə aid hekayələri beyt-beyt təhlil edir, şairin islami-bəşəri ideyalarını, qələmə aldığı 
süjetləri, yaratdığı obrazları, Quran surələrindən alınma əhvalatları geniş tədqiqata cəlb edir. 
Müəllif - dialoqluq şəraitində, şərh etdiyi mətnin ifadə etdiyi islami fəlsəfi-mədəni dünyagörüşü, 
tolerant etik-estetik prinsipləri gözləməklə, şairin yaradıcılığına xas məzmunu olduğu kimi çatdırır 
və Nizami Gəncəvi şəxsiyyəti ilə oxucu arasında adekvat anlaşma yaradır.  

Nəticə. Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinin şərhçilik tarixinin öyrənilməsi məsələsi 
ilk dəfədir ki, qaldırılır və  müasir  nizamişünaslığın nailiyyətləri əsasında tədqiq  olunur. 

Müəllif araşdırmalar əsasında belə bir qənaətə gəlir ki, Nizami Gəncəvinin “Məxzənül-əsrar” 
məsnəvisini nəşr və tədqiq edən bir sıra alimlər əsərin dini-fəlsəfi məzmununa xüsusi diqqət 
yetirmiş, əsərin ideya və üslubunda islama aid elementləri ayrıca qeyd etmişlər. Nəticə olaraq, belə 
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qənaətə gəlmək olar ki, müasir dövrdə  Nizami Gəncəvinin bu  əsərinin  dini-fəlsəfi yöndən geniş 
şərh olunması aktual bir problemin  həlli istiqamətində görülmüş əhəmiyyətli  bir işdir.  

Məqalədə Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinin şərhçilik tarixi müasir nəzəri-praktiki 
prinsiplər əsasında müqayisəli öyrənilmiş, şairin dini-fəlsəfi görüşlərinin araşdırılmasında herme-
nevtik elmi-nəzəri metod tətbiq olunması dəyərləndirilmişdir. Məqalə Nizami Gəncəvinin dini-
fəlsəfi görüşlərinin öyrənilməsində elmi-nəzəri baza olaraq əhəmiyyətlidir və bu iş araşdırıcılar  
üçün  faydalı ola bilər.  
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “SİRLƏR XƏZİNƏSİ” 

POEMASINDA TARİXİ ŞƏXSİYYƏTLƏR  
 

Xülasə 
 
XII əsr farsdilli Azərbaycan poeziyasının, həmçinin dünya ədəbiyyatının müqtədir nümayəndəsi, ölməz yara-

dıcılığı ilə bütün bəşəriyyətə məxsus olan Nizami Gəncəvinin ədəbi əsərləri təkcə misilsiz sənətkarlıqla qələmə alınmış 
bədii örnəklər deyil, həmçinin zəngin elmi, tarixi biliklərin bir araya toplandığı qiymətli mənbələrdir. Şair məsnə-
vilərində yalnız öz dövrünün hadisə və şəxsiyyətləri ilə bağlı məlumat verməklə qalmamış, eyni zamanda zamanından 
xeyli əvvəlin olayları və tarixi simalarını da əsərlərinə “gətirərək” həm onlara, ictimai-siyasi fəaliyyətlərinə münasi-
bətini bildirmiş, həm də onlarla bağlı, daha öncədən xalq arasında yayılmış və ya sırf yaradıcılıq təxəyyülünün məhsulu 
olan rəvayətləri qələmə almaqla özünün obrazlar çələngini zənginləşdirmişdir. Bu baxımdan Nizaminin “Məxzənül-
əsrar” məsnəvisi də tarixi şəxsiyyətlərin maraqlı obrazları ilə diqqəti cəlb edir. 

 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Məhəmməd peyğəmbər, Fəxrəddin Bəhram şah, Sənai Qəznəvi, Xaqani Şirvani, 

Adil Nuşirəvan, Sultan Səncər, Harun ər-Rəşid 
 

HISTORICAL PERSONALITIES IN THE POEM  
“THE TREASURY OF MYSTERIES” BY NIZAMI GANJAVI  

 
Summary 

 
Literary works of Nizami Ganjavi, the authoritative representative of the XII century Persian language 

Azerbaijani poetry, including of the world literature, belonging to all humanity with his immortal creativity are not only 
artistic examples written by unprecedented skills, as well as valuable sources of rich scientific and historical knowledge. 
The poet is not satisfied only to provide information about the events and personalities of his era in his Masnavis, but 
also “vivifying” the events and historical figures of the past in his works he expressed his own attitude towards them 
and  their socio-political activities, and by describing the legends which earlier spread among the people or being 
products of purely creative imagination he enriched his creative treasure. From this point of view, Nizami's masnavi 
“Makhzan al-Asrar” (The Treasury of Mysteries) attracts attention with interesting figures of historical personalities. 

Key words: Nizami Ganjavi, Prophet Mohammad, Fakhraddin Bahram Shah, Sanai Gaznevi, Adil Nusiravan, 
Sultan Sanjar, Harun ar-Rashid 

 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ В ПОЭМЕ  

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ «СОКРОВИЩНИЦА ТАЙН» 
 

Резюме 
 
Художественные произведения видного представителя персоязычной азербайджанской поэзии ХII века и 

мировой литературы Низами Гянджеви, принадлежащего своим бессмертным творчеством всему человечеству, 
являются не только созданными пером непревзойдёнными художественными образцами, но и ценными 
источниками собранных воедино обширных научных и исторических познаний. Поэт в своих месневи не 
только привёл сведения, связанные с событиями и личностями своего времени, но и, описывая в своих про-
изведениях очень давние события и исторические личности, выразил своё отношение к ним и их общественно-
политической деятельности, обогатил своё творчество связанными с ними легендами из раннего народного 
творчества или же созданными своим творческим воображением. С этой точки зрения и поэма Низами «Сокро-
вищница тайн» привлекает своими интересными историческими образами.  
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Giriş. XII əsr farsdilli Azərbaycan poeziyasının, həmçinin dünya ədəbiyyatının müqtədir 
nümayəndəsi, ölməz yaradıcılığı ilə bütün bəşəriyyətə məxsus olan Nizami Gəncəvinin ədəbi əsər-
ləri təkcə misilsiz sənətkarlıqla qələmə alınmış bədii örnəklər deyil, həmçinin zəngin elmi, tarixi bi-
liklərin bir araya toplandığı qiymətli mənbələrdir. Şair məsnəvilərində yalnız öz dövrünün hadisə və 
şəxsiyyətləri ilə bağlı məlumat verməklə qalmamış, eyni zamanda xeyli əvvəlin olayları və tarixi si-
malarını da əsərlərinə “gətirərək” həm onlara, ictimai-siyasi fəaliyyətlərinə münasibətini bildirmiş, 
həm də onlarla bağlı, daha öncədən xalq arasında yayılmış rəvayətləri və ya sırf yaradıcılıq təxəy-
yülünün məhsulu olan əhvalatları qələmə almaqla özünün obrazlar çələngini zənginləşdirmişdir. 
Akademik Teymur Kərimli qeyd edir ki, “Nizaminin elə bir poeması yoxdur ki, orada tarixi şəxsiy-
yət iştirak etməsin” [1, s.75]. Bu baxımdan Nizaminin “Məxzənül-əsrar” məsnəvisi də tarixi şəxsiy-
yətlərin maraqlı obrazları ilə diqqəti cəlb edir. Təqdim olunan tədqiqat işinin məqsədi bu obrazları 
müəllifin ədəbi-estetik qayəsinə müvafiq təsnif etmək və əsərdə qarşıya qoyulan ideyanın bədii 
həllində onların rolunu müəyyənləşdirməkdən ibarətdir.  

Qeyd edək ki, “Məxzənül-əsrar”da adıçəkilən, haqqında bəhs edilən tarixi şəxsiyyətlərdən da-
nışarkən məsələyə iki istiqamətdə yanaşmağı məqsədəuyğun bildik: müəllifin yalnız bir tarixi şəxs 
kimi bəhs və tərənnüm etdiyi simalar, yəni “əsas süjetə müdaxilə etməyən tarixi şəxsiyyətlər” [1, 
s.93] və əsərinin obrazına çevirdiyi, yəni sırf bədii surət kimi təqdim etdiyi tarixi şəxsiyyətlər. Daha 
bir mühüm məqamı da nəzərə çatdırmaq vacibdir ki, “Məxzənül-əsrar”da tarixi şəxsiyyətlərin zən-
gin pleyadasını görürük. Lakin biz bu məqaləmizdə yalnız adı çəkilib keçilən tarixi simalardan de-
yil, şairin bilavasitə müraciət etdiyi, haqqında geniş söhbət açdığı, əsərinin qəhrəmanına çevirdiyi 
obrazlardan bəhs edəcəyik.  

“Məxzənül-əsrar”da haqqında bəhs olunan əsas tarixi simalar. “Məxzənül-əsrar”da şairin 
bütün qəlbi və ruhu ilə mədh etdiyi tarixi şəxslərdən biri, şübhəsiz ki, Məhəmməd Peyğəmbərdir. 
İslam peyğəmbərinin obrazının Nizami yaradıcılığındakı yeri və rolu haqqında akademik T.Kərim-
linin müşahidələri maraq doğurur: “Orta əsrlərin başqa sənətkarları kimi Nizami üçün də islam dini-
nin prinsipləri istər ictimai, istərsə də fərdi həyatda bir fəaliyyət proqramı idi. Xüsusən İslam pey-
ğəmbərinin həyatı və fəaliyyəti Nizami üçün bir ideal, örnək, təqlid mənbəyi idi. Bu cəhət Nizami 
poemalarının giriş hissələrində öz bədii əksini tapmış nət və meracnamələrdə çox yaxşı əks olun-
muşdur. Bir sıra epizodlarda peyğəmbərin həyatından konkret faktlar verilsə də, bütövlükdə Mə-
həmməd peyğəmbər Nizami poemalarında konkret tarixi şəxsiyyət kimi deyil, bütün dövrlərin və 
xalqların ən ideal insanı kimi, ...mücərrəd tarixi şəxsiyyət kimi çıxış edir” [1, s.78]. 

“Xəmsə”nin ilk məsnəvisində İslam peyğəmbərinin vəsfinə altı bölüm (beş nət və bir merac) 
həsr edən Nizami özünü “onun gülü üçün oxuyan bülbül adlandırır. Məlumdur ki, “gül” həm də İs-
lam dininin təşbihidir.  

 
 طب نظامی که باو چون گلست 

 [s.20 ,2] بر گل او نغز نوا بلبلست 
Nizaminin təbi onunçün (açılmış) güldür, 
Onun gülü üçün gözəl səsli bülbüldür [3, s.40]. 

 
Şair əsərdə peyğəmbərin həyatına aid tarixi faktlardan da bəhrələnmiş, hər bir hadisə və ola-

yın bu müqəddəs şəxsin xarakterindəki ayrı-ayrı cizgilərin açılması üçün istifadə olunmasında poe-
tik istedadının gücünü əsirgəməmişdir. Qeyd edək ki, “Xəmsə”də Məhəmməd peyğəmbərin obrazı 
akademik Teymur Kərimli tərəfindən ayrıca, ətraflı şəkildə işlənildiyindən və “Məxzənül-əsrar”da 
peyğəmbərin meracı və nəti bölmələrinə kifayət qədər dəyərli elmi tədqiqatlar həsr edildiyindən, 
zənnimizcə, bunun üzərində çox dayanmağa ehtiyac yoxdur.  
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Məlumdur ki, Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinə daxil olan hər bir məsnəvisini ayrı-ayrı türk 
hökmdarlarının adına qələmə almışdır. O cümlədən “Məxzənül-əsrar”ı da Ərzincan və Ərzurum ha-
kimi, atabəy Eldənizin vassalı, Bənu-Mənqucək sülaləsinin görkəmli nümayəndəsi, altmış ildən ar-
tıq hakimiyyətdə olmuş Fəxrəddin ibn Davud ibn İshaq Bəhram şaha (1162-1225) ithaf etmişdir. 
“...tarixi şəxsiyyətin ideal insan statusunda örnək olaraq təqdimini Nizaminin öz poemalarını həsr 
etdiyi müasiri olan hökmdarlar – şairin məmduhları barədə də müəyyən dərəcədə demək mümkün-
dür” [1, s.92]. 

Tədqiqatçı alim Siracəddin Hacı orta əsr mənbələrinə istinadən Fəxrəddin Bəhram şahı belə 
təqdim edir: “Fəxrəddin Bəhram şah Məngücüklülərin ən möhtəşəm məlikidir. O, 1162-ci ildən 
1225-ci ilədək, 63 il Kəmah-Ərzincan Məngücüklülərinin şahı olmuşdur. Tarixi qaynaqlar 
Fəxrəddin Bəhram şahın bu özəlliklərini qeyd edir: o, çox ağıllı, gözəl xasiyyətli, xalqa, əsgərlərə 
qarşı şəfqətli idi. Şair və alimləri çox sevərdi. Bəhram şah düzlüyü ilə seçilirdi, o, şərəfli, gözəl 
əxlaq sahibi, ədalətli, səxavətli hökmdar idi” [4, s.377]. 

 Şair “Kitabın yazılma səbəbi”ndə məmduhunun seçilmə məqamını belə əbədiləşdirmişdir: 
 

اين جمالبر ھمه شاھان ز پی   
 [s.36 ,2] قرعه زدم نام تو آمد به فال

Bu gözəli nişanlamaq üçün bütün şahların adına püşk atdım. 
Bu püşk gəlib sənin adının üstünə düşdü [3, s.57]. 
 
Tarixi mənbələr göstərir ki, Fəxrəddin Bəhram şah Azərbaycan Atabəyləri ilə yaxşı münasi-

bətdə olmuş, atabəy Eldənizin apardığı hərbi əməliyyatlarda yaxından iştirak etmişdir. “...Atabəy 
Eldəniz öz qoşunlarını gürcü feodallarına qarşı yürüşə hazırladı. Xilatın hakimi Seyfəddin Bəy-Tey-
mur, Marağa hakimi Nüsrətəddin Arslan-Aba, Ərzən ər-Rum hakimi Fəxrəddin, əmir Səltuq və baş-
qa əmirlər də öz qoşunları ilə ona qoşuldular” [5, s.52]. Akademik Ziya Bünyadov Nizami Gəncəvi-
nin “Xəmsə”sinə daxil olan ilk əsərin Fəxrəddin Bəhram şaha ithaf edilməsi və hökmdarın da əsərə 
yüksək qiymət verməsindən bəhs edərkən İbn Bibidən aşağıdakı parçanı sitat gətirir: “Bu ildə (574-
cü hicri ili) söz sərrafı Xoca Nizami Gəncəvi ali həzrətin adına şeirlə, sanki iri mirvarilərdən ibarət 
“Məxzənül-əsrar” kitabını düzür və bəxşiş olaraq ali həzrətin hüzuruna göndərir. Şah mükafat ola-
raq şairə beş min dinar qızıl, yüklənmiş beş at, beş qatır və zinətlə tikilmiş fəxri geyimlər göndərir. 
O, bu kitabı çox tərifləyərək deyir: “Mümkün olsaydı, şeirlə mirvari kimi düzülmüş bu kitaba mü-
kafat və bəxşiş olaraq böyük xəzinə göndərərdim. Çünki həmin kitabın sayəsində mənim adım dün-
yada daimi yaşayacaqdır” [5, s.225-226]. Bu sözlərdən Bəhram şahın nə qədər uzaqgörən olduğu, 
sözə, sənətə yüksək dəyər verdiyi aydın olur.  

Nizami poemanı Ərzincana aparıb Fəxrəddin Bəhram şaha özü təqdim etmək istəmiş, lakin 
yollar təhlükəli olduğundan fürsət tapan kimi başqası ilə yollamağa məcbur olmuşdur. Bu haqda 
M.Ə.Rəsulzadə də “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində bəhs etmişdir [6, s.65-66].  O, özü bu barədə 
əsərində yazır: 

 
  يک دو ماهبود بسيجم که در اين

 تازه کنم عھد زمين بوس شاه
اند گرچه درين حلقه که پيوسته  

اند راه برون آمدنم بسته  
 پيش تو از بھر فزون آمدن

 خواستم از پوست برون آمدن
 باز چو ديدم ھمه ره شير بود

 [s.38 ,2] پيش و پسم دشنه و شمشير بود
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Hazırlaşırdım ki, bu bir-iki ayda 
Şahın önündə yeröpmə mərasimini təzələyim. 
Lakin (ətrafa) çəkilmiş halqadan 
Qırağa çıxmağım üçün yol bağlanıbdır. 
Sənin yüksək hüzuruna gəlmək üçün 
Mən öz dərimdən (belə) çıxmaq istəyirdim. 
Lakin gördüm ki, yollar şirlərlə doludur, 
Önüm də, arxam da qılınc və xəncərdir [3, s.59]. 
 
“Şahın önündə yeröpmə mərasimini təzələyim” misrasından aydın olur ki, “Məxzənül-əsrar”ı 

yazmazdan əvvəl Nizami Bəhram şahla görüşübmüş. Yuxarıdakı parçada həm də Gəncə ətrafında 
müharibə getdiyinə işarə edilmişdir. Professor Rüstəm Əliyev qeyd edir ki, şair “ola bilsin ki, ata-
bəy Cahan Pəhləvanın gürcü çarı ilə vuruşmasını nəzərdə tutmuşdur” [3, s.258]. 

Şair Məlik Fəxrəddin Bəhram şah İbn Davuda sitayiş bəhsində onun haqqında “İslam padşa-
hı” ünvanını işlətmişdir. Hökmdarın səxavətli, insanpərvər olmasını dönə-dönə vurğulayan müəllif 
onun hakimiyyətinin sərhədlərindən, hərbi fəaliyyətindən və qüdrətindən də sözün, bədii düşüncə-
nin bütün imkanlarından faydalanaraq bəhs edir: 

 
  خاص کن ملک جھان بر عموم
 ھم ملک ارمن و ھم شاه روم
 سلطنت اورنگ خالفت سرير

 [s.32 ,2] روم ستاننده ابخاز گير
O, cahan mülkünü hamıya paylayandır, 
O, həm Ərmən padşahıdır, həm də Rumun şahıdır. 
Onun taxtı həm sultan, həm də xəlifə taxtıdır, 
Rumu və Əbxazı fəth edən odur [3, s.52]. 
 
Şairin misralarından məlum olur ki, Azərbaycanın Ərmən vilayəti, Rum-Bizans və Abxaziya-

nın bir hissəsi XII əsrdə Bəhram şahın hökmranlıq etdiyi Ərzincan vilayətinə tabe idi. Bəhram şahın 
mədhinə həsr edilmiş hissədə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də şairin ona müraciətlə dediyi 
“sən hakimiyyətə irsən çatmayıb, onu öz qılıncınla almısan, buna baxmayaraq, xilafəti ata-babala-
rından irs almış Bağdad xəlifələri kimi taxt və tac paylayırsan” fikirləridir. 

 
 گرچه به شمشير صالبت پذير
 تاج ستان آمدی و تخت گير
 چون خلفا گنج فشانی کنی
 [s.34 ,2] تاج دھی تخت ستانی کنی

 
Bəhsin sonunda şair maraqlı bədii təsvir vasitəsindən, təşxis poetik fiqurundan istifadə edərək 

hökmdarı sözə, şeirə və sənətkara qiymət verməyə çağırır, məcazlı, obrazlı dillə yazdığı əsərə dəyər 
verilməsi istəyini qələmə alır.  

 
وش سخارا ادب آموز کنگ   

 [s.35 ,2] شمع سخن را نفس افروز کن
Səxavətin qulağını burub ona ədəb öyrət,  
Söz şamının nəfəsini alovlandır [3, s.56]. 
 
Professor Rüstəm Əliyev beyti belə izah edir: “Səxavətə qulaqburması ver ki, yaxşı çalışsın: 

o, öz vəzifəsini yaxşı yerinə yetirsə, şeir şamı da yaxşı yanar; şairlərin ehtiyacları olmasa, söz şamı-
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nı alovlandırarlar” [3, s.256]. 
Nizami haqqında bəhs açdığımız hissəni şaha dua-sənalarla bitirir, taleyi kimi fəaliyyətinin, 

hökmranlığının da xeyirli olması diləyini bildirir: 
 

 فتح تو سر چون علم افراخته
 [s.35 ,2] خصم تو سر چون قلم انداخته

Sənin fateh bayrağın (həmişə) ucalsın, 
Düşmənlərinin başı isə qələm kimi yerə dikilsin [3, s.56]. 
 
Təbii ki, orta əsr şeirinin ənənələrinə uyğun olaraq şair öz məmduhunu tərif edərkən bədii sö-

zün imkan verdiyi mübaliğə və müqayisələrdən də yerli-yerində istifadə etmişdir.  
“Məxzənül-əsrar”da xatırlanan tarixi şəxsiyyətlərdən biri də əfqan şairi Sənai Qəznəvidir. Ni-

zami Sənainin adını əsərində bilavasitə çəkməsə də, aşağıda haqqında danışacağımız beytlərdə əf-
qan şairindən bəhs etdiyi şübhəsizdir. Əfqanıstanın Qəznə şəhərində anadan olmuş böyük filosof, 
sufi şair Həkim Əbdülməcd Məcdid ibn Adəm Sənai Qəznəvi Sultan Bəhramşah Qəznəvinin (1118-
1152) sarayında yaşadığı illərdə “Hədiqətül-həqaiq” əsərini yazmışdır. Və məlumdur ki, Nizami 
Gəncəvi özünün “Məxzənül-əsrar” məsnəvisini Sənainin əsərindən təsirlənərək qələmə almışdır. 
Şair özü sələfini və onun əsərini, hər iki əsərin iki Bəhram şaha yazıldığını xatırladaraq özünün qə-
ləm məhsulu ilə Sənainin poemasını müqayisə edir və bir növ, orta əsr nəzirələrinin tələblərinə uy-
ğun olaraq həm “Hədiqətül-həqaiq”ə yüksək qiymət verir, həm də öz “incisinin” daha yaxşı olduğu-
nu vurğulayır: 

 
 آن زری از کان کھن ريخته
 وين دری از بحر نو انگيخته
 آن بدر آورده ز غزنی علم

 [s.36 ,2] وين زده بر سکه رومی رقم
Birincisi qədim xəzinədən qızıl tökərdi, 
Bu isə yeni dəryadan dürr saçır. 
O, öz bayrağını Qəznədə qaldırdı, 
Bu isə rəqəmini Rum sikkəsinə vurdu [3, s.57]. 
 
Şair bildirir ki, Sənainin “Hədiqətül-həqaiq” əsəri Qəznə hakiminə təqdim olunub qiymətlən-

dirildi və öz şöhrət bayrağını qaldırdı. “Məxzənül-əsrar” isə öz sikkəsini Rum-Bizans sultanı Bəh-
ram şahın adına vurdu. Nizami Sənainin sözlərinin qızıla bərabər olduğunu desə də, “öz qızılının” 
daha yaxşı olduğunu da söyləməkdən çəkinmir. Şair hətta məsnəvilərin həcminə də diqqəti cəlb 
edir.  

 
 گر کم ازان شد بنه و بار من
 [s.37 ,2] بھتر از آنست خريدار من

Mənimkinin mal və yükü onunkundan yüngül olsa da, 
Xiridarım onunkundan yaxşıdır [3, s.58]. 
 
Məlumdur ki, “Hədiqətül-həqaiq” 11 minə yaxın, “Sirlər xəzinəsi” isə 4500 misradan ibarət-

dir. Şair yuxarıdakı beytdə əsərinin Sənainin poemasından həcmcə kiçik olsa da, mənaca ondan də-
rin olduğunu bildirir. Göründüyü kimi, Nizami Sənainin adını birbaşa çəkmir, lakin etdiyi işarələr-
dən söhbətin kimdən getdiyi tam aydın olur.  

Nizami Gəncəvi “Məxzənül-əsrar”ın dördüncü məqalatında daha bir tarixi hökmdarın – Sul-
tan Mahmud Qəznəvinin başına gələn bir əhvalata işarə edərək zülmkar şah və hakimləri məzlumla-
rın ah-naləsi, bəddua və qarğışları ilə qorxudub zülmkarlıqdan çəkindirmək istəyir:  
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 ھمت آلوده آن يک دو مرد
 [s.110 ,2] با تن محمود ببين تا چه کرد

Bir-iki kişinin incimiş hümməti 
Gör Mahmudun bədənini nə günə saldı [3, s.122]. 
 
Məlumdur ki, Mahmud Qəznəvi (999-1030) Hindistanı fəth edəndən sonra hind kahin və yoq-

ları öz maqnetizmi (hümməti) vasitəsilə Mahmudu dəhşətli xəstəliyə mübtəla edirlər. Təbiblər onu 
müalicə etməkdə aciz qalırlar. Bu zaman Mahmuda xəbər çatır ki, onun xəstəliyinin səbəbi kahin və 
yoqların dua və ibadətidir. Mahmud onları məcbur edir ki, ona şəfa duası oxusunlar və bundan son-
ra o sağalır.  

Elə həmin məqalatda şair daha bir tarixi şəxsiyyəti – Rabiə və onunla bağlı məşhur əhvalatı 
xatırladır:  

 
 رابعه با رابع آن ھفت مرد

 گيسوی خود را بنگر تا چه کرد
 ای ھنر از مردی تو شرمسار

 [s.109 ,2] از ھنر بيوه زنی شرم دار
Rabiə o yeddi kişinin dördüncüsü ilə 
Gör öz hörüklərinin başına nə gətirdi.  
Ey namərdliyi ilə hünəri utandıran (nakişi) 
Heç olmasa dul arvadın hünərindən utan [3, s.121]. 
 
Məlumdur ki, Rəbiə əl-Ədəviyyə VIII əsrdə Bəsrədə yaşamış, sonralar övliya ləqəbi ilə şöh-

rətlənmiş tarixi şəxsiyyət olmuşdur. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəhra Allahverdiyeva yazır ki, 
“sufizmin Allaha məhəbbət anlayışı “Qurani-Kərim”dəki bu kimi elementlərdən alınmış və ilk çağı-
rışlar şəklində VIII əsrdə Bəsrədə yaşamış, sonralar övliya ləqəbi ilə şöhrətlənmiş Rəbiə əl-Ədəviy-
yənin adı ilə bağlıdır” [7, s.58]. Şair yuxarıdakı beytdə məşhur Quran rəvayətinə işarə edir. “Rəbiə 
Bəsrəli bir gün səhrada bir itin susuzluqdan can verdiyini görüb hörüklərini kəsir, paltarını ona bağ-
layıb quyuya salır. Sonra o, paltarını sıxaraq itə su verir və onu ölümdən xilas edir. Bu hərəkətinə 
görə bu mömin qadın övliya zümrəsinə daxil edilir” [3, s.280]. 

“Məxzənül-əsrar”da bədii obraz kimi işlənmiş tarixi şəxsiyyətlər. Nizami Gəncəvi “Məx-
zənül-əsrar” məsnəvisində bir sıra tarixi şəxsiyyətləri bədii obraz kimi işləmişdir. Misal üçün, Adil 
Nuşirəvan, Sultan Səncər, Harun ər Rəşid, Süleyman peyğəmbər, İsa peyğəmbər və başqaları kimi 
tarixi şəxslər şairin obrazlı qələmilə bədii biçimdə yenidən canlandırılmış, ibrətamiz hekayə və rə-
vayətlərdə müəllifin məqsədinin illüstrativ ifadəsinə xidmət etmişlər. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, 
Nizaminin bir obraz kimi işlədiyi tarixi şəxslərin bədii surətindən danışarkən dini-əfsanəvi adların 
üzərindən keçməyi münasib bildik, çünki bu, ayrıca geniş bir tədqiqatın mövzusudur.  

Əsəri üçün bədii obraz kimi seçdiyi şəxsiyyətlərin tarixdə daha çox hansı keyfiyyət və özəllik-
ləri ilə qaldıqlarından yaradıcı şəkildə istifadə edən şair bu sahədə də təxəyyülünün sonsuz imkanla-
rını sərgiləmişdir. Məsələn, Adil Nuşirəvan haqqında hər kəsə məlum olan Nuşirəvan və bayquşla-
rın söhbəti əhvalatını xatırlayaq. Nizami bayquşların söhbətindən təsirlənib nəticə çıxaran və ölkə-
daxili siyasətini kökündən dəyişən, bütün fəaliyyətini xalqın rifahı istiqamətinə yönəldən hökmda-
rın adının tarixdə “ədalətli” padşah kimi qalmasını özünəməxsus şəkildə izah edir: 

 
ه صاحبدلیيافته در خط  

 سکه نامش رقم عادلی
 عاقبتی نيک سرانجام يافت

 [s.98 ,2] ھر که در عدل زد اين نام يافت
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Pak qəlblər ölkəsində onun adı 
Sikkədə “ədalətli” yazıldı. 
Onun aqibəti yaxşılıqla qurtardı, 
Ədalət qapısını döyənlərin hamısına bu ad nəsib oldu [3, s.112]. 
 
Nizaminin bədii obraz kimi işlədiyi tarixi şəxsiyyətlər arasında Süleyman peyğəmbər də diq-

qəti cəlb edir. Şair “Dünyanın qəzaları haqqında” üçüncü məqalatı üçün “Süleyman və qoca əkinçi-
nin hekayəsi” illüstrativ hekayətini qələmə almışdır. Məlumdur ki, Süleymanın adı tarixdə mehri-
ban peyğəmbər, ədalətli padşah və hikmətli bir alim kimi tanınmışdır. Nizaminin yaratdığı Süley-
man obrazı da bu xüsusiyyətlərə malikdir. O, məmləkətində güzəran sürən adi bir kəndlinin də qey-
dinə qalır, onun işləri ilə maraqlanır, həmsöhbət olub onu səbrlə dinləyir.  

Bütün poemalarında böyük ehtiramla andığı İsa peyğəmbər də şairin ədəbi qəhrəmanına çev-
rilmişdir. “Məxzənül-əsrar”ın onuncu hekayəsi “İsanın – Allahın ona salamı olsun! – dastanı” adla-
nır. Hekayənin əsas ideyası insanları ən xoşagəlməz məqamda da yaxşını, gözəlliyi görə bilməyə 
çağırmaqdır: 

 
  و احسان خويشعيب کسان منگر

 [s.161 ,2] ديده فرو کن به گريبان خويش
Başqalarının eybini və öz yaxşılığını görmə, 
Nəzərini aşağı – öz yaxana sal [3, s.166]. 
 
“Məxzənül-əsrar”ın ən məşhur hekayətlərindən birinin qəhrəmanı da Sultan Səncərdir. Sultan 

Səncər haqqında mənbələr yazır: “Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’ın oğlu olan Sencer 1086’da 
Sincar’da doğdu. Küçük yaşından itibaren devlet tecrübesi kazanan Sencer, ağabeyleri Berkyaruk 
ve Muhammed Tapar zamanında devlet hizmetinde bulunarak, doğuda çıkan isyanları bastırdı. Bu-
radaki başarıları üzerine Horasan melikliğine tayin edilen Sencer, Haziran 1102’de Selçuklu Devle-
ti’ne saldıran Karahanlı Hükümdarı Kadir Han’ın saldırılarını bertaraf etti. Ayrıca Gaznelileri, Sel-
çukluya bağladı” [8]. 

“Qarı və Sultan Səncərin hekayəsi”ndə Nizami Sultan Səncərin ölkədaxili siyasətini bir növ 
təhlil etmişdir. Bu hekayədə Nizaminin dövlətin daxili siyasətinə dair görüşləri, demokratik dövlə-
tin əsas prinsiplərinə dair fikirləri də əksini tapmışdır. Yuxarıdakı sitatdan da məlum olur ki, Sultan 
Səncər hərbi əməliyyatlardakı uğurlarına görə Xorasan hakimi təyin edilmişdir. Bu fakt “Məxzənül-
əsrar”dakı hekayədə də əksini tapmışdır.  

 
 سنجر کاقليم خراسان گرفت

 [s.114 ,2] کرد زيان کاينسخن آسان گرفت
Xorasan vilayətini tutmuş Səncər 
Bu sözə əhəmiyyət verməyib özünə ziyan verdi [3, s.125]. 
 
Hekayədə Səncər ədaləti tanımayan, xalqın qeydinə qalmayan hökmdar kimi təsvir edilmişdir.  
 

ام کای ملک آزرم تو کم ديده  
ام وز تو ھمه ساله ستم ديده  [2, s.111] 

- Ey məlik, sənin qayğını mən az görmüşəm, 
Lakin bütün ili səndən zülm görmüşəm [3, s.123]. 
 
Və ya: 
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بينمت داوری و داد نمی  
بينمت وز ستم آزاد نمی  [2, s.112] 

Mən səndə nə hakimlik, nə ədalət görürəm 
Və görürəm ki, (qiyamətdə) sən əzabdan azad olmayacaqsan [3, s.124]. 
 
Daha sonra: 
 

 مسکن شھری ز تو ويرانه شد
 [s.112 ,2] خرمن دھقان ز تو بيدانه شد

Şəhərlilərin evini yıxmısan, 
Kəndlilərin xırmanını dənsiz qoymusan [3, s.124]. 
 
Nizami bu hekayədə 1139-cu ilin sentyabr ayında Gəncədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən 

sonra Gürcüstan çarının Gəncəyə hücum edərək şəhəri qarət və əhalini əsir almasını da xatırlayır: 
 

 مال يتيمان ستدن ساز نيست
 [s.112 ,2] بگذر ازين غارت ابخاز نيست

Yetimlərin malını qəsb etmək (yaxşı) iş deyil, 
Ondan əl çək, o ki Abxaz qarəti deyil [3, s.124]. 
 
“Qarı və Sultan Səncərin hekayəsi”ndə diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də Nizaminin türk 

dövləti və türk hökmdarlarının ədaləti haqqında söylədiyi fikirlərdir: 
 

 دولت ترکان که بلندی گرفت
 [s.112 ,2] مملکت از داد پسندی گرفت

Türklərin dövləti ona görə ucaldı ki,  
Məmləkətdə ədalət hakim oldu [3, s.124]. 
 
“Türk padşahı Səncərin siyasi deqradasiyası işığında ...Nizami bütün türk tarixinə qiymət ve-

rir; ... “qızıl keçmişlə” korlanmış müasirliyi müqayisə edir və təəssüflənir” [1, s.141]. 
Akademik Məmməd Cəfər şairin hökmdarlara, xüsusən də Azərbaycan Atabəylərinə 

münasibətindən geniş bəhs edərkən onun Sultan Səncər haqqındakı fikirlərinə də toxunmuşdur. 
Akademik yazır: “...Nizami Alp Arslan, Məlik şah kimi sultanlar barədə yaxşı fikirdə olduğu halda, 
Sultan Səncər hakimiyyətini rəiyyət üçün böyük fəlakət hesab etmişdir. Bu da təsadüfi deyildi. 
Həqiqətən, tarixi mənbələrdə göstərildiyi kimi, Səncər hakimiyyətinin xüsusən ilk illəri mərkəzi 
hökumətin xeyli zəiflədiyi, xəlifəliyin əl-qol açdığı, hər yerdə əmirlərin, canişinlərin özbaşınalığının 
artdığı illər idi” [9, s.7]. 

Nizaminin “Məxzənül-əsrar”dakı qəhrəmanlarından biri də beşinci və ən məşhur Abbasi xəli-
fəsi Harun ər-Rəşiddir. Harun ər-Rəşid miladi 763-cü ildə İranın Rey şəhərində (indiki Tehran ya-
xınlığında) doğulmuş, xəlifə olan qardaşı Hadi 786-cı ildə öldükdən sonra Xilafətə başçılıq etməyə 
başlamışdır. 24 mart 809-cu ildə Xorasanda Tus şəhərində vəfat etmiş və orada da dəfn olunmuşdur. 
Harun ər-Rəşidin xilafəti dönəmində İslam xilafəti hərbi, siyasi, mədəni və elmi baxımdan sürətli 
inkişaf etmişdir. Xəlifə Harun ər-Rəşid haqqında zamanında yazılmış bir çox şəxsi və dövləti məsə-
lələrə aid əhvalatlar, rəvayətlər, hekəyə və məsəllər günümüzə qədər gəlib çatmış, məşhurlaşmışdır. 
Bunların bir çoxu həqiqəti əks etdirərək tutarlı səhih sənədlərə əsaslansa da, bəziləri də uydurulmuş-
dur. Nizaminin “Məxzənül-əsrar”a daxil etdiyi hekayət də ibrətamiz və didaktik mahiyyət daşıyır. 
Şair ilk öncə Harunun hakimiyyəti dövründə xilafətin yüksək inkişafını qeyd edib sonra hekayətə 
başlayır: 

 

https://az.wikipedia.org/wiki/%C4%B0ran
https://az.wikipedia.org/wiki/Rey
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 دور خالفت چو به ھارون رسيد
 [s.234 ,2] رايت عباس به گردون رسيد

Xilafətin dövrü Haruna çatanda 
Abbasın bayrağı çərxə ucaldı [3, s.224].  
 
Hekayənin əsas ideyası qızılın, var-dövlətin mənəviyyatı yoxsul olan, öz kimliyini, həyati 

missiyasını dərk etməyən insanın daxili dünyasını iflic etməsi, onun özünü unutması və s. kimi hal-
lara gətirib çıxara bilməsinin ibrətamiz şəkildə oxuculara çatdırılmasıdır.  

“Məxzənül-əsrar”ın hekayə qəhrəmanları içərisində “yarıəfsanəvi, yarıtarixi” İran hökmdarla-
rı Firudin və Cəmşid də yer almışdır. Qeyd edək ki, hər iki obraz Firdovsi “Şahnamə”sinin əsas 
qəhrəmanlarındandırlar. 

Nəticə. Nizami Gəncəvi “Məxzənül-əsrar” məsnəvisində onlarla tarixi, dini-tarixi, əfsanəvi-
tarixi şəxsiyyətin, ədəbi qəhrəmanın adını çəkmiş, həmin tarixi simalarla bağlı əhvalat və hadisələrə 
işarələr etmişdir. Bir sözlə, “Xəmsə”nin ilk əsəri bu baxımdan rəngarəng palitranı xatırladır. Təbii 
ki, bir məqalə çərçivəsində onların hər biri haqqında ayrıca məlumat verib təhlil etmək mümkün de-
yildir. Bununla belə, bu tədqiqat işində ilk dəfə olaraq “Sirlər xəzinəsi” məsnəvisindəki əsas tarixi 
şəxsiyyətlər bir arada öyrənilmiş, şairin bu obrazlara hansı məqsədlə müraciət etməsi məsələsinə 
aydınlıq gətirilmişdir. Nizami bədii üsulun verdiyi imkanlardan istifadə edərək məhz dövrünün 
hakim dairələrinə ünvanladığı mesajlarını tarixdən alıb əsərinə gətirdiyi simalara müraciət şəklində 
çatdırmışdır. 

Tədqiqat işinin nəticələri Nizami Gəncəvi yaradıcılığı ilə məşğul olan alim və tədqiqatçılar, 
həmçinin müvafiq ixtisas kursunun müəllim və tələbələri üçün faydalı ola bilər. 
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XAQANİ SƏNƏTKARLIĞININ TƏDQİQAT TARİXİNDƏN 

 

Xülasə 
 

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında əsərlərinin zəngin poetik xüsusiyyətləri ilə seçilən sənətkarlarımızdan biri də 
Əfzələddin Xaqani Şirvanidir. Şairin ədəbi irsinin tədqiqinə XIII yüzillikdən başlanılmışdır. Xaqaninin əsərlərinin 
poetik özəllikləri dünyanın bir çox şərqşünas alimləri tərəfindən tədqiqata cəlb edilmişdir. Başda N.V.Xanıkov olmaqla 
Y.H.Marr, V.Minorski, A.N.Boldırev, Y.Hammer-Purqştal, K.Zaleman, M.Şibli Nümani, Rzazadə Şəfəqin tədqiqat-
larında Xaqani yaradıcılığı bu və ya digər dərəcədə araşdırılmışdır. Türkiyədə nəşr olunan ədəbiyyat tarixi kitablarında 
da Xaqani sənəti yüksək qiymətləndirilmişdir. Ədəbiyyatşünas alimlərimizdən H.Araslı, M.Sultanov, A.Rüstəmova, 
X.Yusifli, M.Əlizadə, N.Araslı və L.Əlizadənin tədqiqatlarında sırf şairin söz sənətində göstərdiyi şücaət və ustalığa yer 
verilmişdir. 

 
Açar sözlər: Xaqani, tədqiqat, sənətkarlıq, şair, poetik 

 

ON THE HISTORY OF INVESTIGATION OF KHAGANI’S MASTERSHIP 
 

Summary 
 

Afzaladdin Khagani Shirvani one of the masters in the classical Azerbaijani literature differs by his rich poetical 
peculiarities of his works. His literary heritage had been investigated from the XIII century. The poetical features of 
Khagani’s works have been attracted by a lot of orientalist scholars to the investigation. In the investigations of 
scientists such as N.V.Khanikov, Y.H.Marr, V.Minorsky, A.N.Boldirev, Y.Hammer-Purgshtal, K.Zaliman, M.Shibli 
Numani, Rzazadeh Shafag and others, the literary activities of Khagani had been studied. In the books on the history of 
literature published in Turkey, the art of Khagani was also highly appreciated. In the investigations of the literary 
scholars like H.Arasli, M.Sultanov, M.Alizadeh, A.Rustamova, Kh.Yusufli, N.Arasli and L.Alizadeh was given a 
special place to the poet’s ability and mastery in which he studied in his works. 

 
Key words: Khagani, investigation, mastership, poet, poetical 

 

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ МАСТЕРСТВА ХАГАНИ 
 

Резюме  
 

Афзаладдин Хагани Ширвани, один из мастеров классической азербайджанской литературы, отличается 
богатыми поэтическими особенностями своих произведений. Его литературное наследие  исследуется с 13-го 
века. Поэтические особенности произведений Хагани привлекали к исследованию множество ученых-
востоковедов. Н.В.Ханыков, Ю.Х.Марр, Э.В.Минорский, А.Н.Болдырев, Ю.Хаммер-Пургшталь, К.Залеман, 
М.Шибли Нумани, Рзазаде Шафаг и др. изучали литературную деятельность Хагани. В изданных в Турции 
книгах по истории литературы также высоко ценилось искусство Хагани. В исследованиях таких литературных 
деятелей, как Х.Араслы, М.Султанов, М.Ализаде, А.Рустамова, Х.Юсуфли, Н.Арасли и Л.Ализаде отводилось 
особое место способностям поэта и его мастерству, которыми он занимался в своем творчестве. 

 
Ключевые слова: Хагани, изучения, мастерство, поэт, поэтичный 
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Giriş. Poeziyanın şair və ədəbiyyatşünaslar tərəfindən söz sənəti olaraq adlandırılması 
təsadüfi deyildir. Xüsusilə də qədim və orta əsrlər Şərq şeirində mövcud olan poetika məsələləri və 
sənət incəlikləri yalnız bu sahədə müstəsna istedada malik söz ustadlarının qüdrətli qələmi ilə 
cilalanaraq yüksək sənətkarlıq səviyyəsinə çatmışdır. Akademik İsa Həbibbəyli bu barədə yazır: 
“Ədəbiyyat – həyatı bədii lövhələr və surətlər vasitəsi ilə, fərdiləşdirmiş və ümumiləşdirmiş şəkildə 
əks etdirən, tərbiyəvi əhəmiyyətə malik olan söz sənətidir” [1, s.3]. Həqiqətən də ədəbiyyat insanın 
göz və qəlb zövqünü tərbiyə edən mənəvi-əxlaqi, estetik gücə malik dəyərlər toplusudur. Ədəbi 
zövqün formalaşmasında isə əsərlərin sahib olduğu yüksək bədii keyfiyyətlər mühüm rol oynayır. 
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında əsərlərinin zəngin poetik xüsusiyyətləri ilə seçilən sənətkarları-
mızdan biri də Əfzələddin Xaqani Şirvanidir. Şair istər keşməkeşli həyatı, istərsə də çoxşaxəli 
yaradıcılığı ilə bir çox yerli və əcnəbi tədqiqatçıların diqqətini cəlb etmişdir. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, Xaqaninin poetik irsi nisbətən az araşdırılmışdır. Əsərlərindəki sənətkarlıq xüsusiy-
yətləri şairi nəinki Azərbaycan klassik şeirinin, həm də bütün müsəlman Şərqinin görkəmli ədəbi 
siması olaraq tanımağa imkan verir. Ədəbiyyatşünas alim Xəlil Yusifli yazır: “Azərbaycanda 
İntibah dövrü ədəbiyyatının ilk qüdrətli nümayəndəsi dahi şair Xaqani Şirvanidir. O, Nizamiyə 
qədər ədəbiyyata güclü ictimai-humanist məzmun və yüksək sənətkarlıq gətirmişdir” [2, s.4]. 
Nizaminin qocaman müasiri olan Xaqaninin öz zəngin irsi ilə özündən sonrakı bir çox şairə, o 
cümlədən Nizami Gəncəviyə ədəbi zəmin hazırladığını desək, yanılmarıq. Məhz bu səbəbdən 
Nizami yaradıcılığını araşdıran hər bir tədqiqatçı ona əhəmiyyətli dərəcədə təsir edən Xaqani 
şeirindən bəhs etməyə bilmir. Rus alimlərindən A.Y.Krımski özünün “Nizami və onun müasirləri” 
kitabında, Y.E.Bertels “Nizami və Füzuli” əsərində və digər bir çox ədəbiyyat araşdırıcıları 
Xaqaninin Azərbaycan intibah şeirinin formalaşmasındakı rolunu qeyd etmişlər. Professor N.Araslı-
nın tədqiqatlarında oxuyuruq: “XII əsr Azərbaycan poeziyasının Nizamiyə qədərki mərhələsinin 
zirvəsini təşkil edən Xaqani yaradıcılığı hələ şairin sağlığında Şərq xalqları arasında geniş şöh-
rətlənərək fəlsəfi şeirin mühüm bəşəri ideallarla zənginləşməsində əvəzsiz əhəmiyyət daşımışdır” 
[1, s.28]. Ümumiyyətlə, şairin ədəbi irsinin tədqiqinə XIII yüzillikdən başlanılmışdır. Belə ki, ilk 
dəfə Məhəmməd Oufinin “Lübab ül-əlbab” təzkirəsində adıçəkilən şair haqqında ən məşhur 
təzkirələrdə bəhs edilmiş, böyük şair olduğu qeyd olunaraq yaradıcılığı yüksək qiymətləndiril-
mişdir. Orta əsr şairlərindən Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əbülqasim Şirazi, Qaani, 
Əmri şairin bəzi əsərlərinə nəzirələr yazmış, onu özlərinə müəllim hesab etdiklərini dəfələrlə 
vurğulamışlar. XV yüzillikdə yaşayıb-yaratmış Azərbaycan şairi Bədr Şirvani də Xaqanini özünün 
ustadı adlandırmış, onun yaradıcılığından ilham aldığını əsərlərində xüsusi olaraq vurğulamışdır. 
Bədr Şirvani yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduqca onun Xaqani şeirindən, Xaqani sənətindən 
bəhrələndiyini görməmək mümkün deyil. O, bu böyük şairin taleyi ilə öz taleyi arasında oxşarlıq 
görür, sarayda yazıb-yaratmış Xaqaninin mühiti ilə öz yaşadığı mühiti müqayisə edir və yazdığı 
şeirlərində dəfələrlə özünü “zəmanəsinin Xaqanisi” adlandırır. Bədr Şirvani Xaqani sənətini özünə 
məktəb hesab etmiş, daim ondan faydalanmağa çalışmışdır. Onun  Xaqaninin “Qəsideyi – şiniy-
yə”sinə yazdığı nəzirə də bunu göstərir. Məlumdur ki, Xaqaninin adıçəkilən şeirinə çox şairlər 
nəzirə yazmışlar. Bunlardan Əmir Xosrov Dəhləvinin, Əbdürrəhman Caminin, Seyid Həsən Qəz-
nəvinin, Füzulinin, Nəvainin və başqa bir çox söz ustadlarının yazdıqları nəzirələr məşhurdur. 
Şairin yaradıcılığının tədqiq tarixindən bəhs edən H.Araslı yazır: “Xaqaninin əsərləri ilk dəfə XIX 
əsrdə Hindistanda çap olunub yayılmışdır; sonra dəfələrlə İranda nəşr edilib, tənqidi mətnləri 
yaranmışdır” [3, s.59]. 

Xaqaninin əsərlərinin poetik özəllikləri dünyanın bir çox şərqşünas alimləri tərəfindən 
tədqiqata cəlb edilmişdir. Başda N.V.Xanıkov olmaqla Y.H.Marr, V.Minorski, A.N.Boldırev, 
Y.Hammer-Purqştal, K.Zaleman, M.Şibli Nümani, Rzazadə Şəfəqin tədqiqatlarında Xaqani yaradı-
cılığı bu və ya digər dərəcədə araşdırılmışdır. Türkiyədə nəşr olunan ədəbiyyat tarixi kitablarında da 
Xaqani sənəti yüksək qiymətləndirilmişdir. “Qədim türk ədəbiyyatı” adlanan belə nəşrlərdən 
birində Səlcuqlar dövrü poeziyasının inkişafından bəhs edilərkən deyilir: “Ömer Hayyam, Mu’izzi, 
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Senai-i Gaznevi, Hakani-i Şirvani, Attar-i Nişaburi gibi şairler bu dönemde yetişmişler ve şiirlerini 
söylemişlerdir. Bu şairler arasında Türk asıllılar da bulunmaktaydı. Mu’izzi, Enveri ve Hakani-i 
Şirvani bunlardandır... Ayrıca bu dönemde telif edilen edebi, tarihi ve dini eserler, diğer 
hanedanların devirlerine kıyasla oldukça fazladır”[4, s.63]. Gördüyünüz kimi, bəzi mənbələrdən 
fərqli olaraq, bu kitabda bir çox sənətkar kimi özündən sonra zəngin sənət mirası qoyub gedən 
Xaqaninin də türk əsilli olduğu vurğulanmışdır. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında isə M.Ə.Rəsul-
zadə, H.Araslı, M.Sultanov, M.Quluzadə, M.Rəfili, M.Əlizadə, Q.Kəndli, N.Araslı, S.Ağayev, 
D.Əliyeva, M.Nağıyev, X.Yusifli, İ.Həmidov, L.Əlizadə, V.Hacıyeva, Z.Əkbərov, E.Zeynalova, 
K.Hacıyeva şairin irsinin tədqiqi ilə məşğul olmuşlar. Lakin şairin yaradıcılığındakı sənətkarlıq 
xüsusiyyətlərinin araşdırılmasına yalnız bir neçə tədqiqatçının əsərlərində rast gəlmək olar. Xaqani 
tədqiqatçılarının böyük əksəriyyəti şairin həyatı və dövrü ilə daha çox maraqlanmış, onun əsərlərini 
də məhz bu yöndən araşdırmışlar. Halbuki şairin bütün əsərləri yüksək sənət zövqü ilə qələmə 
alınmış parlaq ədəbi nümunələrdir. Bu barədə oxuyuruq: “Xaqani Şirvani eyni zamanda mahir nasir 
olmuşdur. “Töhfət ül-İraqeyn” məsnəvisinə nəsrlə yazdığı müqəddimə və dövrünün məşhur 
adamlarına mənsur məktubları mürəkkəb bədii tərzi – ifadə, təşbeh, istiarə, eyham və mübaliğələri 
ilə diqqəti cəlb edir” [5, s.20]. Adları qeyd olunan ədəbiyyatşünas alimlərimizdən H.Araslı, 
M.Sultanov, A.Rüstəmova, X.Yusifli, M.Əlizadə, N.Araslı və L.Əlizadənin tədqiqatlarında sırf 
şairin söz sənətində göstərdiyi şücaət və ustalığa yer verilmişdir. Xaqaninin istifadə etdiyi poetik 
dil, əsərlərinə hakim kəsilmiş dərin lirizm bu alimlərimiz tərəfindən nümunələr əsasında geniş təhlil 
edilmişdir. Şairin bəzi əsərlərini, əsasən də rübailərini doğma dilimizə tərcümə edən şair-alim 
M.Sultanovun qeydlərində oxuyuruq. “Xaqaninin əsərlərində cazibədar vətən torpağının mənzərə-
ləri parlaq təsvir edilir. Yüksək bədii dil və qızğın ürəklə ana məhəbbətini, əhdə vəfanı təkrar-
edilməz sənətkarlıqla tərənnüm edən Xaqani öz zəmanəsindən razı qalmamışdır” [6, s.6]. Şairin onu 
narazı salan məsələlərə, əməllərindən şikayətçi olduğu şəxslərə həsr etdiyi şeirləri də obrazlı 
təsvirlər və poetik əsaslandırmalarla zəngin olub sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən diqqəti cəlb edir.  

Şairin hər yerdə vurğuladığı bir məsələ vardır ki, o da onun “ərusi-bəkri – fekr”inə, yəni 
“fikirlərinin bakirə gəlin”inə, əl dəyməmiş, orijinal bər-bəzəklə zinət verməkdir. Biz bu zinətlərə, 
demək olar, hər yerdə rast gəlirik. Bunlar bədii ifadə vasitələri, müxtəlif söz oynaqlıqları, bir sözlə, 
şairin orijinal dəsti-xəttini müəyyənləşdirən özünəxas bədii elementlər, sənətkarlıq xüsusiyyət-
ləridir. Akademik H.Araslı yazır: “Xaqani şeirinin qüdrəti sadəcə olaraq onun mənasında, ifadə 
etmiş olduğu hər hansı bir fikirdə deyil, o fikri necə ifadə etməsindədir. Bu şeirlərdə vəznin 
ahəngdarlığı, forma xüsusiyyəti, qafiyələrin zənginliyi, təşbih, istiarə və metaforaların mürəkkəbliyi 
hamısı birlikdə şairin sənətkarlıqla qələmə almış olduğu fikrin oxucuya çatmasına xidmət edir” [7, 
s.12]. Sözsüz ki, burada şairə ilham verən amillər, onu yazıb-yaratmağa sövq edən mövzular da 
böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir intibah şairi olaraq, Xaqani əsərlərində vicdan, ədalət, düzgünlük, 
sədaqət, mərhəmət  kimi insani dəyərlərdən bəhs etmiş, vətən, qürbət, həbs mövzularına geniş yer 
vermişdir. O, həmin məsələlərə öz mövqeyindən çıxış edərək, şəxsi təcrübələri əsasında münasibət 
bildirmiş, gah həyatdan zövq almış, gah da taleyindən gileylənmiş, zəmanəsinin məşhur insanlarını 
bir sənətkar gözü ilə fərqli prizmalardan təhlil edərək, dövrünün ziddiyyətli ədəbi şəxsiyyəti kimi 
tanınmışdır. Yazıçı və ədəbiyyatşünas alim M.İbrahimov Xaqaninin V.Derjavin tərəfindən rus 
dilinə tərcümə edilmiş əsərlərinə yazdığı müqəddimədə qeyd edir: «Хагани – из тех немногих 
классиков мировой литературы, чья мятущаяся муза была кровно связана с напряженными 
борениями эпохи» [8, s.5]. Tədqiqatçıların bu qənaətə gəlmələrinə səbəb bir tərəfdən əsərlərinin 
mövzu rəngarəngliyi və sənət gözəllikləridirsə, digər tərəfdən şairin özü barədə dediyi fikirlərdir. 
Xaqani öz şairlik istedadını və söz sənətindəki ustadlığını çəkinmədən mədh edir. O özünün ucsuz-
bucaqsız sənətkar təbinə və qələminin nəhayətsiz qüdrətinə güvənməkdə haqlı idi. Şair fəxriyyə-
lərinin birində deyir: 

 

نيزم گرد من اتيآ و هيسا چو من ز من  
جا به جا منزل به منزل رود آسا آفتاب  
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ست؟يچ فرزانه نيا نام آخر که پرسان آن از نيا  
کجا؟ ساحر نيای جا آخر که انيگو نيبد وان  [9, s.7] 

  
Şair öz əsərlərini ayələrə bənzədir, onları dünyanı nurlandıran günəşə bərabər tutur. Özünü 

möcüzələr göstərən sehrkarlarla müqayisə edir. Xaqani öz poetik qüdrəti ilə haqlı olaraq fəxr edir, 
dövrünün ən istedadlı şairi olması ilə qürur duyduğunu dilə gətirir. Yuxarıda nümunə gətirdiyimiz 
sətirlərin poetik tərcüməsi belədir: 

 
Yer üzündə kölgə kimi sakinəmsə, diqqət et bir, 
Əsərlərim Günəş kimi mənzil-mənzil dünya gəzir. 
- Bu ustadın adı nədir? - Biri deyir heyran-heyran, 
O biri də soruşur ki: - Bu sehrkar gəlmiş hardan? [2, s.109] 

 
 Nəzər saldığımız nümunədə və eləcə də şairin xarakterinin açıldığı, daxili dünyasının ifadə 

olunduğu digər şeirlərində Xaqani qüruru, Xaqani fəxarəti onun vətənpərvərliyi, vicdanlı və təəs-
sübkeş vətəndaşlığı ilə vəhdət halındadır. Başqa sözlə, Xaqani bir qələm sahibinin cəmiyyətdə baş 
verən hadisələrə laqeyd qalmamasını, müəyyən mənəvi, ictimai məsələlərə şair həssaslığı ilə müna-
sibət bildirməli olduğunu öz timsalında göstərir. Onun əqidəsincə yalnız bu keyfiyyətləri daşıyan 
birinin “sənətkaram” deməyə haqqı var. Klassik ədəbiyyatımızın görkəmli tədqiqatçılarından olan 
A.Rüstəmova bu haqda yazır: “Elsevərlik, mərdlik, mətanət və qürur Xaqani “mən”i və sənətinin 
fikri yönümünü müəyyənləşdirən başlıca xüsusiyyətlərdir. Və yaradıcılığının bütün məqamlarında 
bu mənəvi keyfiyyətlər onun şair fenomenini səciyyələndirən amillər olmuşdur” [10, s.342]. Qeyd 
etdiyimiz məsələlər şairin qəsidələrində dolğun şəkildə öz əksini tapmışdır. Onlarda həm rəğbət 
vardır, həm töhmət. Həm tərif vardır, həm tənqid. Xaqaninin mədhiyyələri məmduhu mübaliğəli 
ifadələrlə göylərə qaldırdığı kimi, həcviyyələri də hədəf aldığı kəsləri yerdən-yerə vura bilir. Şair 
qələminin bu məziyyətlərindən bəhs edərək deyir:  

 
عصر اھل تا من قدح و مدح است نيريش و ترش  

ايتوت حصرم ز و سازند پخته یم عنب از  
عرش گنج ديکل دارم زبان ھم امارت ھم  

مصطفا ثيحد از است ليدل رای دعو دو نيو  [9, s.7] 
 
 Xaqani burada Məhəmməd Peyğəmbərin hədisinə istinad edərək “şairlərin dilinin göylərin 

altındakı xəzinənin açarı” olduğundan danışır. İslam peyğəmbərinin “Şairlər sözün əmirləridir” 
hədisinə əsaslanan sənətkar özünün də bir əmir olduğunu əminliklə vurğulayır [2, s.589]. Beytlərin 
açıqlaması poetik təqdimatda bu cür səslənir:  

 
Mədhim şirin, həcvim turşdur, bunu bilir hər bir insan, 
Mey alınır üzümümdən, tutiyasa turş qoramdan. 
Mən əmirəm, dilim ərşin sərvətinə bir açardır, 
Dediyimə Məhəmmədin hədisində sübut vardır [2, s.109]. 

 
Şair bu sətirləri ilə istər yazdığı mədhin, istərsə də həcvin söz xiridarları tərəfindən yüksək 

qiymətləndirildiyini qeyd edir və şeirini nadir tapılan, baha qiymətə alınıb-satılan şəraba, tutiyaya 
bərabər tutur. Vurğuladığımız xüsusiyyətlərə şairin bütün növ şeirlərində rast gəlinir. Ədəbiyyat-
şünas alim A.Rüstəmovanın gəldiyi qənaət də bunu təsdiq edir. O yazır: “Xaqaninin hətta kiçik-
həcmli əsərləri – qəzəl, qitə, rübailərində belə onun şair-vətəndaş “mən”inin cizgilərini müşahidə 
etmək olar... Xaqani şeiri Xaqani şəxsiyyəti və Xaqani “mən”ini bütün incəliklərinə qədər təzahür 
etdirən bir sənət ensiklopediyasıdır” [10, s.344-345]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Xaqani Şirvani 
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irsi yüzilliklərdir ki, dünyanın bir çox ədəbiyyat araşdırıcılarının diqqətini cəlb edir. Hind tədqiqat-
çısı Şibli Nemaninin “Şerül-əcəm” adlı əsərində də məhz Xaqani poeziyasının sənətkarlıq xüsu-
siyyətlərindən bəhs edilir. Tanınmış çex şərqşünası Y.Rıpkanın, alman tədqiqatçısı Etenin, ingilis 
alimi E.Braunun Xaqani haqqında geniş tədqiqatları şairin Avropada da məşhurlaşmasına yol aç-
mışdır. Azərbaycanlı alimlərdən A.Bakıxanovun, M.Tərbiyətin məlum məşhur əsərlərində də Xa-
qani sənəti müəlliflər tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. Y.N.Marr və K.İ.Çaykinin tədqiqat-
larında isə Xaqani irsi Qafqazın o zamankı ədəbi mühiti kontekstində araşdırılmışdır ki, bu da şairin 
yaradıcılığına fərqli yanaşmanı özündə əks etdirir. Şairin yaradıcılığının mühüm bir hissəsini təşkil 
edən məktublar da ədəbiyyatşünas alimlər tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Orta əsrlər Azər-
baycan nəsrinin nadir nümunələrindən sayılan “Münşaati-Xaqani” adlı bu məktublar Əhməd Atəş, 
Ziyaəddin Səccadi, Məhəmməd Rövşən, Qafar Kəndlinin vasitəsilə aşkar edilib nəşr olunmuşdur. 
Ədəbi fəaliyyətindəki bu çoxşaxəlilik və əhatəlilik şair haqqında aşağıdakı fikri formalaşdırmışdır: 
“Xaqani yaradıcılığı Azərbaycan və dünya poeziyasının nadir hadisələrindən biridir” [11, s.133]. 
Şairin yaradıcılığındakı sənətkarlıq xüsusiyyətlərinin tədqiqi günümüzdə də davam edir. İran 
alimləri bu sahədə böyük elmi fəaliyyət nümayiş etdirirlər ki, bu da şairin əsərlərinin əsasən fars 
dilində qələmə alınması ilə əlaqədardır. Lakin ölkəmizdə də fars dilinə mükəmməl şəkildə bələd 
olan mütəxəssislər, klassik ədəbiyyat araşdırıcıları Xaqani irsinin tədqiqi ilə məşğuldurlar. Ədəbiy-
yatşünas alim, fil.ü.f.d. L.Əlizadə şairin qəsidələrindəki sənətkarlıq məsələləri, Xaqani Şirvani 
lirikasının mühüm xüsusiyyətləri, İran ədəbiyyatşünaslığında Xaqani irsinin öyrənilməsi ilə bağlı 
tədqiqatların müəllifidir. “Xaqani yaradıcılığının poetik xüsusiyyətlərinin dəyərləndirilməsi ayrıca 
bir tədqiqatın mövzusudur”, – deyən alim yazdığı elmi məqalələrdə şairin əsərlərində işlənmiş bədii 
təsvir vasitələrindən, obrazlı ifadə formalarından geniş bəhs etmişdir [1, s.41]. Alim gəldiyi qə-
naətində haqlıdır. Həqiqətən də Xaqani irsi özünün məna və məzmun rəngarəngliyi ilə bərabər 
bənzərsiz sənət gözəllikləri ilə də bu günümüzdə belə ədəbiyyatşünasların diqqətini cəlb edir. 
L.Əlizadə yazır: “Xaqani yaradıcılığına nəzər saldıqda, onun adi şair olmadığı bir daha təsdiqlənir, 
yaratdığı mənaların çətinliyi obrazlar aləminin mürəkkəbliyindən doğur” [1, s.41]. Yuxarıda qeyd 
olunan fikirləri şairin ərəb dilində qələmə aldığı şeirləri haqqında da söyləmək mümkündür. Belə ki, 
Xaqani həm də 506 beytdən ibarət ərəbcə şeirlərin müəllifidir. Şairin müləmmələrində də ərəbcə 
misralar mövcuddur. Bu haqda araşdırma aparmış professor İ.Həmidovun qeydlərində oxuyuruq: 
“Xaqani poeziyasına yaraşan bir tərzdə sənətinin yüksək məziyyətləri haqqında ərəbcə yazdığı 
bütün mədhiyyələrdə işarələr edir, emosional coşqu ilə özündən söz açır... Xaqaninin öz sənətinə 
verdiyi yüksək qiymət onun ərəbcə şeirlərində işlətdiyi bədii ifadə vasitələrinin zənginliyində 
görünür” [1, s.23-24]. Bütün bu deyilənlər şairin yaradıcılığının hələ bundan sonra da çox tədqi-
qatlara mövzu olacağından xəbər verir.  

Nəticə. Xaqaninin əsərlərində poetika məsələlərinin təhlil edildiyi elmi araşdırmalar üçün 
yetərincə material vardır. Xaqani şeiriyyətini qavramaq iqtidarında olan hər bir klassik ədəbiyyat 
tədqiqatçısı bu zəngin sənət dəryasından faydalana bilər və bu da o deməkdir ki, şairin irsinə 
müraciət edən hər bir ciddi alim üçün araşdırmağa mövzu, Xaqani şeirini tədqiq etmək məsuliy-
yətini dərk edən hər ədəbiyyatşünasın deməyə sözü vardır.  
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XAQANİ YARADICILIĞINDA NƏSİHƏTLƏR VƏ  
ONLARIN MƏZMUN İSTİQAMƏTLƏRİ 

 

Xülasə 
 

Klassik Şərq ədəbiyyatında ən çox istifadə olunan janrlardan biri nəsihətlərdir. Bu nümunələrə bir çox klassik 
dövr sənətkarlarının yaradıcılığında geniş şəkildə rast gəlinir. İntibah dövrünün nümayəndəsi Xaqani Şirvani də belə 
sənətkarlardan biridir. Onun zəngin və çoxyönlü yaradıcılığı bu baxımdan istisna deyildir. 

Məqalədə Xaqani Şirvani yaradıcılığında işlənən nəsihətlər müxtəlif yönlərdən araşdırılmışdır. Belə ki, həm 
nümunələrin məzmun xüsusiyyətləri, həm də işlənmə yeri və üslubuna diqqət yetirilmişdir. 

Birbaşa “Nəsihət” başlıqlı əsərlərilə yanaşı, Xaqaninin ayrı-ayrı əsərlərində də bir sıra öyüd, nəsihət xarakterli 
misra və parçalara rast gəlinir. Bu nümunələrdə əsasən yüksək insani keyfiyyətlər təriflənir. Dostluq, çalışqanlıq, 
müsbət davranışlar təbliğ edilir, əksinə mənfi xarakterlər qınanır və onlardan uzaq durmaq tövsiyə edilir 

 
Açar sözlər: Xaqani Şirvani, poema, qəsidə, nəsihət, tərbiyə, dil, əxlaq 

 

ADVICES IN THE WORK OF KHAGANI AND 
DIRECTIONS OF THEIR CONTECT. 

 
Summary 

 
One of the most widely used genres in classical Eastern literature is a manifestation. Admonition is encountered 

in the creativity of many classic period artists. The great representative of the renaissance period, Khagani Shirvani is 
one of such artists. His creativity is not an exception from this point view too. 

Admonitions in creativity of Khagani Shirvani are mentioned in the article. The features of content, the 
peculiarities of form are investigated.  

 
Key words: Khagani Shirvani, poem, kasida, admonition, discipline, language, morality 

 

НАСТАВЛЕНИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ ХАГАНИ И  
ИХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

 
Резюме 

 
Наставления широко используются в классической восточной литературе. Эти образцы встречаются в 

творчестве многих мастеров классического периода. Великий представитель периода Возрождения Хагани 
Ширвани в своём литературном наследии создал интересные образцы наставлений. 

В статье в основном повествуется об особенностях использования наставлений в творчестве Хагани 
Ширвани. Одновременно исследованы круг их тем и вопросы особенностей их форм. 

 
Ключевые слова: Хагани Ширвани, поэма, касыда, наставление, воспитание, язык, мораль 
 

Giriş. Şərq ədəbi fikrinin görkəmli simalarından Əfzələddin Xaqani Şirvani klassik Azərbay-
can ədəbiyyatına ideya cəhətdən yüksək humanist məzmun gətirmiş dahi sənətkarlarımızdan biridir. 
Bu böyük söz ustadının zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığına diqqət yetirdikdə görünür ki, insanın mə-
nəvi tərbiyəsi şairin yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur.  
                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. E-mail: terane873@gmail.com 
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“Nəsihətnamə klassik Şərq və Azərbaycan ədəbiyyatında didaktik səciyyə daşıyan, həm 
nəzmlə, həm nəsrlə yazılan əsərlərdir. Bu qəbil əsərlərdə yüksək insani sifətlər, biliyin faydası, 
böyüklərə hörmət, zəhmətə məhəbbət və s. təbliğ olunur” [1, s.76]. Klassik Şərq ədəbiyyatı üçün 
xarakterik olan və Xaqani yaradıcılığında da geniş yer alan bu nümunələr şairin bədii irsində özünə-
məxsus formalarda əksini tapmışdır. Belə ki, nəsihət həm onun əsərlərində ayrı-ayrı parça və misra-
larda, həm də birbaşa nəsihət adlı lirik nümunələr şəklində özünü göstərir.  

Şairin yaradıcılığında “Töhfətül-İraqeyn” poeması, “Mədain xərabələri” və “Miratüs-səfa” ki-
mi irihəcmli qəsidələrinin məzmununda nəsihət önəmli yer tutmaqla yanaşı, onun sırf nəsihət xarak-
teri daşıyan əsərləri də vardır. Xaqaninin “Nəsihət”, “Hikmət və nəsihət”, “Dünyaya uymamaq üçün 
nəsihət” kimi şeirləri bu qəbildəndir. Belə əsərlərdə müxtəlif mövzulara toxunan şairin nəsihətləri 
məzmun baxımından rəngarəngdir. 

Məlumdur ki, Xaqani Şirvani klassik Azərbaycan ədəbiyyatında ilk poemanın müəllifidir. 
“Töfhətül-İraqeyn” adlanan və məzmun etibarilə ictimai-fəlsəfi xarakterli bu poemada şair öz nəsi-
hətlərinə də yer vermişdir.  

Xaqaninin ilk nəsihətləri əsərdə “Cəmaləddin Mosulu ilə görüş və onunla söhbət” adlı fəsildə 
başlayır. Şair, Cəmaləddinin dilindən verilən nəsihətlərdə maraqlı məzmun xətti yaratmış, şahla 
görüşmək istəyən və özünü tərif edən şairə ilk nəsihəti belə olmuşdur: 

 
Dedi: “Natamamsan, bil ki, hələ sən, 
Qayıt, o məqama layiq deyilsən! 
“Mənəm, mənəm” deyib öymə özünü! 
Həmişə müxtəsər söylə sözünü. 
Cahildir özünü tərif edənlər, 
Çox “bilirəm” demə, bilsən də əgər [2, s.38]. 

 
Əsərdə verilən nəsihətlərdə maraqlı məqamlardan biri də bir neçə nəsihət motivinin yanaşı 

qoyulmasıdır. Belə ki, dövrün hakimlərinin, şahlarının iç üzünü açmaqla, onlarla davranış qaydala-
rını göstərməklə yanaşı, şair həm də dil haqqında, az danışmağın fəzilətləri barədə və təvazökar ol-
maqla bağlı da dəyərli öyüdlər verir: 

 
Sən heç, şah zəngin bir xəzinədir. 
Xəzinəni bağlı gördüyün zaman, 
Yatmış əjdahanı oyatma, aman! 
Bir az təvazölə danış sözünü, 
Heç döyüb döşünə, öymə özünü! 
Az danış, hörmətlə durasan gərək,  
Müəllim önündə duran şagirdtək [2, s.39]. 

 
Göründüyü kimi, zamanının hökmdarını yatmış əjdahaya bənzədən şair, onunla ehtiyatlı ol-

mağı məsləhət bilir. Dili sıyrılmış qılınca bənzədib, dilsizliyi cənnətin açarı hesab edən şair, dilsiz 
balığın bürcə çevrilərək göylərdə yer tutduğunu, iki dilli ilanın isə cənnətdən qovulduğunu vurğula-
yaraq maraqlı bənzətmə yaratmışdır. Və bu nəsihətini aşağıdakı misralarla tamamlamışdır: 

 
Canını saxlamaq istəsən, əgər 
Dilini özündə saxla bir təhər [2, s.39] 

 
Sonrakı misralarda elm, oxuyub-öyrənməyin fəzilətləri haqqında maraqlı nəsihətlər qələmə 

alan şairin aşağıdakı misraları da maraq doğurur: 
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Qayıt, geri qayıt buradan, hökmən, 
Get, öz doğulduğun yerdə yaşa sən! 
Məktəbdə elm oxu, fənn öyrən, dərs al, 
Hər nə oxumusan, bir-bir yada sal. 
Əcəmi olduğun yetər, indidən, 
Get, otur, bir az da ərəbcə öyrən. 
Get, oxu, İraqa gəlmək istəsən, 
Haçan püxtələşdin, onda gələrsən [2, s.39-40]. 

 
Əsərdə ikinci nəsihət xarakteri daşıyan parça şairin Xızırla görüş səhnəsindədir. Bu parça bə-

diiliyi və dərin fəlsəfi mənası ilə seçilən və əsərdə xalq ədəbiyyatından gələn cizgi və motivlərin 
güclü olduğunu göstərən bir hissədir.  

Bildiyimiz kimi, şairin dünyagörüşündə, yaradıcılığında əxilik, əxiliyin fəlsəfi-əxlaqi görüşlə-
ri önəmli yer tuturdu. Bu baxımdan “XII yüzillikdə əxiliklə bağlı olan mənqəbəvi-mifik anlayışlar-
da, el ədəbiyyatında Xızır obrazı, dirilik suyu, Xeyrəvan şəhəri ayrıca bir yer tutmuşdur. Xızır obra-
zı Şirvanla, Xəzər dənizi ilə bağlı təsəvvür olunur. Dirilik suyunun Muğanda, Şirvanda axdığından 
danışılır” [3, s.461].  

 
Mənə üz tutaraq, dedilər belə: 
- Ey Xızır, get, ona nəsihət elə! 
Yar ol sənətkara ömrü uzunu, 
Xətadan, bəladan hifz elə onu. 
İndi, sözlərimi yaxşı dinlə, həm 
Xatirində saxla, bunları möhkəm. 
Hər sözüm qızıldır, gövhərdir, sən də, 
Bunları, gəl, hifz et can xəzinəndə [2, s.47]. 

 
Xızırın dilindən verilən nəsihətlərdə şair, qadının cəmiyyətdəki mövqeyini qorumaqla yanaşı, 

əxlaqi davranış məsələlərinə toxunmuş, eyni zamanda dövranın, dünyanın etibarsızlığı, ona uyma-
maq barədə də nəsihətlərini vermişdir: 

 
Qoru hurilərin ismətini sən, 
Əyri adamlardan, yol kəsənlərdən. 
Sən, sözün qədrini bilməyəndən qaç, 
Gəlinin üzünü sevənlərə aç! 
Mühüm nəsihətim budur ki, zaman, 
Sənin pusqundadır, unutma bir an. 
Fikir ver, daha bir nəsihətim var: 
Etibarsız olur bal rəngli, ruzgar, 
Durma kölgəsində ikirənglinin 
Olma heç fələyin felinə əmin, 
Baxma, nə rənginə, nə də iyinə 
Axşamın, səhərin gözəlliyinə. 
Kişinin bəzəyi silahdır, inan,  
Arvadın bəzəyi, ənliklə kirşan! [2, s.47] 

 
Xızırla söhbət hissəsində, xüsusən, Xızırın nəsihətlərində maraqlı məqamlardan biri də, Xızı-

rın dini, Quranı təbliğ edən, fəlsəfəni, yunan filosoflarını tənqid edən görüşləridir. Bu, Xaqaninin 
dini görüşlərinin ifadəsi baxımından xüsusilə qiymətlidir: 
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Önündə, məlum ki, anlayır hər kəs, 
Yunan fəlsəfəsi bir çöpə dəyməz. 
Vaz keç bu hədisdən, heç bənd olma, sən! 
Bir filus yaxşıdır min fəlsəfədən. 
Canını, gəl, dinə sən tapşır ancaq, 
Səni şübhələrdən o qurtaracaq [2, s.49]. 

 
Yaxud 
 

Gəl dinə arxalan, unutma dini, 
Böyük sanma yunan Üqlisidini [2, s.50]. 

 
Göründüyü kimi, din Xaqani üçün çox önəmlidir. O, dini əxlaq anlayışı ilə yanaşı qavrayan, 

hətta bu iki anlayışı eyniləşdirən bir sənətkar olmuşdur. 
Xaqani Şirvaninin əxilik – fəlsəfi-humanist ideyaları, əsasən, “Miratüs-səfa” əsərində öz əksi-

ni tapır. 
“Xaqaninin qəsidələri başqa qəsidələrdən fərqli olaraq hikmətli söz və nəsihətlərlə zəngindir. 

Xüsusilə də onun “Şiniyyə” və ya “Miratül-səfa”sını qeyd etmək olar ki, hikmət dolu sözlərinin sa-
yəsində Xaqaninin əxlaq və bu kimi məzmunlara olan baxışını tamamilə açıq-aşkar oxucu önünə 
sərgiləmişdir. Onun “Şiniyyə” qəsidəsi bir əxlaq və təlim-tərbiyə üzrə qanun kitabı kimi də sayıla 
bilər. Ona görə ki, bütün əxlaqi nöqtələr, eyni zamanda təlim-tərbiyə, sükut fəlsəfəsinin öyrənilmə-
si, infaq və hətta Peyğəmbərin mədhi, dindarlıq və tərki-dünyalıq kimi anlayışların hər biri müxtəlif 
formalarda qeyd olunubdur. Xaqani bu qəsidədə dünyanın məzəmmətindən və zahiri gözəlliklərə 
etinasızlıqdan danışır” [4]. 

Bu ideyaların öz əksini tapdığı əsərdə şair, əsasən, nəfsin tərbiyəsi, etibarsız dünyaya aldan-
mamaq üçün öyüd-nəsihət verir.  

 
Əgər nəfsin məzarında tikan bitmişsə, şükr eylə! 
Tikan zahirdədir, sən batinə bax, gülgülüstanı [2, s.102]. 

 
Xaqaninin digər irihəcmli əsəri “Mədain xərabələri” qəsidəsidir. Əsərdə “Gənclərə nəsihət” 

adlı ayrıca parça da verilmişdir. Bu parçanı səciyyələndirən maraqlı cəhətlərdən biri də, yaş xüsu-
siyyətlərinin, yaş dövrü ilə bağlı psixoloji amillərin nəzərə alınması, nəsihətlərin buna uyğun veril-
məsidir. Burada, xüsusən, hiyləgərlik, fitnəkarlıq, lovğalıq kimi mənfi xarakterik xüsusiyyətlər pis-
lənir, onların mənfi nəticələri paralel vurğulanır. Gənclərə bu qəbil hərəkətlərdən uzaq durmaq 
öyüdü verilir. 

 
Fitnə törətmə, ey fıtnəkar cavan! 
Fitnədir elləri dərdlərə salan. 
Cana məlhəmsədə vəfa, etibar, 
Fitnəkarlıq edər onu tarimar. 
Məhşərin sübhüdür, lağım atma sən, 
Gizli lağım qazan qorxar sübhdən [5, s.241]. 

 
Mənfi əməlin əvvəli nə qədər xoş görünsə də, ağır nəticələrinin olduğunu qeyd edən şair, 

gəncləri aldanmamağa, hər pisliyə əl atmamağa çağırır, məkrdən, hiylədən, oğurluqdan uzaq olmağı 
nəsihət edir: 

 



Təranə Məmmədova             www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 41 -

Hiylə - oğurluqdur, xoşsa əvvəli, 
Oğrunun axırda kəsilər əli. 
Hiylənin şişindən qızarır üzün, 
O qızaran üzlər şişəndir bütün. 
Nifaq xəstəsisən nə qədər ki, sən – 
Əlac saymaqdan da ziyan görərsən [5, s.241]. 

 
Əsərdə dostluqla bağlı dərin məzmunlu nəsihətlər də öz əksini maraqlı formada tapmışdır. Be-

lə ki, gənclərdə dostluqda düzgün seçim etmək, dostluğa, dosta sonsuz sevgi, məhəbbət, sərhədsiz 
inam və etibar aşılayan nəsihətamiz misralar təkrarçılıqdan uzaq və orijinal olması ilə diqqəti cəlb 
edir. 

 
Çalış az dostluq et, etsən də əgər, 
Dostluqda möhkəm ol, sözdə mötəbər. 
Dostu qovanları alma yanına, 
Yoxsa gözün ağlar bu əhvalına [5, s.242]. 

 
Dostluq motivi şairin başqa əsərlərində də özünü göstərir. Belə ki, “Hikmət və nəsihət” adlı 

qəsidəsində bənzər fikirlərə təsadüf olunur. Ümumiyyətlə, hər iki şeirin məzmunu bir-biri ilə yaxın-
dan səsləşir. Aşağıdakı nümunəni nəzərdən keçirək: 

 
Az dostluq et həyatda, dostluq etsən də əgər, 
Güzəşt olsun şüarın, budur dostluqda hünər. 
Əgər korluq pərdəsi gəlməmişdir gözünə, 
Birini dost qovubsa, yaxın qoyma özünə. 
Bir şəxsin ki, öz dostu haqlı vurub belindən, 
Pisliyinin əcridir, tutma onun əlindən! [2, s.392] 

 
Ancaq, nə qədər bənzər misralara yer verilsə də, diqqət etdikdə görürük ki, şairin işlətdiyi incə 

priyomlar təkrarın qarşısını alır. Əgər şair “Gənclərə nəsihət”də dostun hərəkətlərinə qeyri-şərtsiz 
inamı təbliğ edir, onun qovduğu, uzaqlaşdırdığı, müttəhim etdiyi insanları yaxınına buraxmamağı 
tövsiyə edirsə,  

 
Dostun haqlı vursa birini zinhar, 
Demək ki, layiqdir, çıxma havadar. 
Dostun bir adamı ayaqdan salsa, - 
Ucaltma başını, Cəmşid də olsa. 
Dost müttəhim edib, kimi etsə rədd, - 
Qardaşın olsa da, önünə çək sədd [5, s.242]. 

 
“Hikmət və nəsihət” şeirində bu məqam cüzi fərqlərlə verilmiş, öz dostu tərəfindən sevilmə-

yən, dostu tərəfindən uzaqlaşdırılan insanlara bel bağlamamaq tövsiyə olunmuşdur:  
 

Bir şəxsin ki, öz dostu haqlı vurub belindən, 
Pisliyinin əcridir, tutma onun əlindən! [2, s.392] 

 
Şairin nəsihətlərində həm də zahiri əlamətlərə uymamağa, daim daxili xüsusiyyətləri, mənəvi 

yüksəkliyi əsas götürməyə çağırış vardır:  
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Gördüyün hər kəsi zənn etmə insan, 
İnsan var ki, əslən şeytandır şeytan. 
Boyun böyüklüyü deyildir gərək,  
Hümmət böyük olsun, bir də ki, ürək [5, s.243]. 

 
“Gənclərə nəsihət”də verilən bu xüsusiyyət “Hikmət və nəsihət” qəsidəsində də özünü aşağı-

dakı kimi göstərir: 
 

Adam demə hər yetən avaraya, amandır! 
Adam var, təbiəti şeytandan da yamandır. 
Böyüklüyü göstərmir uca boy, enli kürək, 
Hümmətiylə böyükdür yumruq boyda bir ürək [2, s.394]. 

 
Şairin nəsihət yaradıcılığında dostluqla yanaşı, ədəb, tərbiyə məsələlərinə də geniş yer veril-

mişdir. Ədəbi yüksək qiymətləndirən şair “Gənclərə nəsihət”də yazır: 
 

Ədəbdən canına bir tilsim düzəlt, 
Kəsranın tacına ədəbdir zinət [5, s.243]. 

 
Yenə “Hikmət və nəsihət”də ədəb məsələsinə toxunan şair belə yazır: 
 

Ədəbli ol, unutma, ədəb qılıncı ilə, 
Ərəb Əcəb mülkünü asan keçirmiş ələ [2, s.395]. 

 
Göründüyü kimi, hər iki qəsidədə oxşar fikirlər olduqca çoxdur. Ancaq şair bir əsərdə verdiyi 

və üzərindən keçdiyi hər hansı motivi digər şeirinin əsas mövzusuna çevirmişdir. 
Şairin həm dostluq, həm dini, həm də davranış xüsusiyyətləri haqqında dəyərli nəsihətlərinin 

əks olunduğu şeirlərindən biri də “Nəsihət” əsəridir. Əsasən, davranış, ədəb qaydaları haqqında nə-
sihətlərin üstünlük təşkil etdiyi şeirdə, şair oxucuya qaşqabaqlı olmamağı, yerini bilməyı, böyüklər-
lə düzgün davranmağı və doğru qərar verməyi bacarmağı öyüd-nəsihət etməklə yanaşı, əksinin gəti-
rə biləcəyi ağır nəticələri də vurğulamağı unutmur: 

 
Qaşqabaqlı olma, Günəştək göylərə qaldırma baş, 
Gölgətək yoxsa taparsan bir quyu içrə məqər [2, s.405]. 

 
Xaqani Şirvaninin “Ey Xaqani, çörək üçün öz abrını tökmə sən” misrasıyla başlayan şeiri də 

başdan-başa nəsihət məzmunu ifadə edən əsərlərindəndir. Burada, əsasən, nəfsin tərbiyəsi ön plana 
çəkilmiş, tamahkarlıq pislənmişdir. Şeirdə nəsihətlə paralel örnəklərin gətirilməsi də diqqəti cəlb 
edən maraqlı məqamlardan biridir. 

 
Ey Xaqani, çörək üçün öz abrını tökmə sən, 
Bil, abrını tökən tamah canı alar əlindən. 
Bilirsən ki, nələr çəkdi Adəm buğda ucundan, 
Onun kimi dərdə düşər çörək deyən hər insan [2, s.397]. 

 
Bundan başqa “Pis yoldaşdan ehtiyat et, qorx ondan!”, “Qəm yemə dünyada yoxsa həmdə-

min, ol şadkam” kimi misralarla başlayan şeirlərində də şair oxuculara insanpərvərliyi, dünyadakı 
çirkinliklərdən çəkinməyi məsləhət bilmiş, nəsihətlərini bədii boyalarla oxucusuna təqdim etmişdir.  
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Nəticə. Beləliklə, bütün deyilənlər bir daha göstərir ki, Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında nə-
sihətlərin ayrıca bir yeri vardır. Şairin qələmə aldığı nümunələrin hər biri ədəbiyyatımızda nəzmlə 
yazılan nəsihətnamələrə gözəl nümunə sayıla bilər. Xüsusilə, “Mədain xərabələri” qəsidəsində 
“Gənclərə nəsihət” adı ilə yer alan parçada, eləcə də “Töhfətül-İraqeyn” poemasında əxlaqi-didaktik 
məsələlərin geniş yer tutması nəsihətnamələrin Xaqani yaradıcılığında ayrıca bir istiqamətə çevril-
diyini göstərir. Şairin bəhs edilən əsərlərinin müasir dövr insanının mənəvi tərbiyəsində böyük rolu 
vardır və onların geniş şəkildə araşdırılması və təbliği olduqca əhəmiyyətlidir. 
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XAQANİ ŞİRVANİNİN ŞƏXSİYYƏTİ VƏ İRSİ YAXIN–ORTA ŞƏRQ VƏ  
 QAFQAZIN MULTİKULTURAL MÜHİTİ MÜSTƏVİSİNDƏ 

 
Xülasə 

 
Müxtəlif xalqların ədəbiyyatı tarixin bütün dövrlərində bir-biri ilə əlaqəli şəkildə inkişaf etmiş və öz milli 

xüsusiyyətlərindən başqa, digər mədəniyyətlərə aid elementləri də özündə əks etdirmişdir. Şirvanşahlar dövlətinin çi-
çəklənmə dövründə yaşayıb yaradan Xaqani Şirvaninin əsərləri də həmin dövrdə Şirvanda, eləcə də qonşu ölkələrdə cə-
rəyan edən siyasi və ədəbi proseslərlə sıx surətdə bağlı olub. Orta əsr ehkamlarına boyun əyməyən, dinə, fəlsəfəyə, poe-
ziyaya şəxsi baxışı olan şairin şeirləri özünəməxsus cəhətləri ilə seçilir. Bu şeirlərin mövzusu real həyatla bağlı idisə, 
məzmunu şairin şəxsi təfəkkürünün, dünyagörüşünün inikası idi. Xaqaninin Yaxın və Orta Şərq, eləcə də Qafqaz mühi-
tinin məhsulu olan əsərlərində yunan və islam fəlsəfəsi, xristianlıq və islam, saray və xalq həyatı paralel şəkildə işıqlan-
dırılmışdır. Şairin fərqli adət-ənənələrdən, dini ayinlərdən bəhs edən şeirləri, humanist fikirləri günümüzdə çox aktual 
olan tolerantlığa, multikulturalizmə bir nümunədir.  

Məqalədə multikulturalizm sözü iki cəhətdən izah edilmiş və bu terminin hər iki mənada Xaqani yaradıcılığı 
üçün xarakterik olduğu nümunələrlə əsaslandırılmışdır.  

 
Açar sözlər: Xaqani, multikulturalizm, ədəbi əlaqələr, tolerantlıq, islam, xristianlıq. 
 
PERSONALITY AND HERITAGE OF KHAGANI SHIRVANI IN THE MULTICULTURAL 

ENVIRONMENT OF THE NEAR AND MIDDLE EAST AND CAUCASUS 
 

Summary 

Throughout all historical stages, the literature of different peoples has developed in close connection with each 
other, and along with its national characteristics, has reflected elements of other cultures. Works of Khagani Shirvani, 
who lived and worked in the period of prosperity of the state of Shirvanshahs, were closely connected with political and 
literary processes that took place at that time in Shirvan, as well as in neighboring countries. The poems of the poet, 
who did not obey medieval rules and had his own view on religion, philosophy and poetry, are characterized by peculiar 
features. Though the theme of these poems was connected with real life, their content was a reflection of the poet's own 
thinking and world outlook. In the works of Khagani, which were the result of the environment of the Near and Middle 
East and the Caucasus, the Greek and Islamic philosophy, Christianity and Islam, palace and folk life were covered in 
parallel. Poems of the poet, which speak about different customs and traditions, religious rites, are examples of 
tolerance and multiculturalism that are relevant today. 

In the article the term of multiculturalism is explained from two points of view, and the examples substantiate 
that this term is characteristic of Khagani's creativity in both aspects. 

 
Key words: Khagani, multiculturalism, literary connection, tolerance, Islam, Christianity. 
 

ЛИЧНОСТЬ И НАСЛЕДИЕ ХАГАНИ ШИРВАНИ В МУЛЬТИКУЛЬТУРАЛЬНОЙ 
СРЕДЕ БЛИЖНЕГО И СРЕДНЕГО ВОСТОКА И КАВКАЗА 

 
Резюме 

 
На протяжении всех исторических этапов литература разных народов развивалась в тесной связи друг с 

другом, и наряду со своими национальными особенностями отражала элементы других культур. Произведения 
Хагани Ширвани, жившего и творившего в период процветания государства Ширваншахов, были тесно связаны 
с политическими и литературными процессами, которые происходили в то время в Ширване, а также в 
соседних странах. Стихи поэта, не подчинявшегося средневековым правилам и имеющего свой взгляд на 
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религию, философию и поэзию, отличаются своеобразными чертами. Хотя тема этих стихов была связана с 
реальной жизнью, их содержание было отражением собственного мышления и мировоззрения поэта. В 
произведениях Хагани, ставших результатом среды Ближнего и Среднего Востока и Кавказа, параллельно 
освещалась греческая и исламская философия, христианство и ислам, дворцовая и народная жизнь. Стихи 
поэта, в которых говорится о разных обычаях и традициях, религиозных обрядах, являются примерами 
толерантности и мультикультурализма, актуальных сегодня.  

В статье термин мультикультурализм объясняется с двух позиций, и на примерах обосновывается то, что 
этот термин характерен для творчества Хагани в обоих аспектах. 

 
Ключевые слова: Хагани, мультикультурализм, литературные связи, толерантность, ислам, христиан-

ство 
   

Giriş. Xaqani Şirvaninin yaşadığı XII əsr Şərqin həm siyasi, həm də ədəbi inkişafı cəhətdən 
ən mürəkkəb dövrü kimi xarakterizə olunur. Siyasi cəhətdən baxsaq, həmin dövrdə Qafqazda əsa-
sən, Gürcü çarlığı, Şirvanşahlar və Eldənizlər dövləti hakimiyyətdə idi. Səlcuqilər dövlətinin, ərəb 
xilafətinin, rusların, farsların da təsirini nəzərə alsaq, həmin dövrdə Qafqazda siyasi vəziyyətin 
mürəkkəb olduğunu təsəvvür etmək çətin deyil. Bu dövrdə xristian Gürcü çarlığı Şirvanşahlar 
dövləti ilə çox yaxın münasibətdə idi. Onlar arasında münasibətlərin möhkəmlənməsi hər iki dövlə-
tin ortaq mənafeyinə xidmət edirdi. XII əsr Azərbyacan-gürcü əlaqələrinin inkişafına təbii ki, yaxın 
Şərqdə gedən siyasi hadisələr – Ön Asiyada müsəlman dövlətlərinin hakimiyyəti öz təsirini göstərirdi.  

XII əsr həm də Yaxın Şərqdə Səlcuqilər dövlətinin gücləndiyi dövrə təsadüf edir. XI əsrdən 
etibarən, yəni Alp Arslanın (1063-1072) hakimiyyəti dövründə Səlcuqilər getdikcə daha böyük əra-
ziləri fəth etdilər. Həmin dövr yalnız hakimiyyətin deyil, eləcə də mədəniyyətin çiçəklənmə dövrü 
kimi xarakterizə olunur. Əgər əvvəlki sultanlar mədəniyyəti ikinci dərəcəli hesab edib, onun idarəsi-
ni öz əmirlərinə həvalə edirdilərsə, Alp Arslan və ondan sonra gələnlər elmin, ədəbiyyatın inkişafı-
na xüsusi diqqət göstərir, şairlərə, alimlərə, ədiblərə himayədarlıq edirdilər. Onların sayəsində bu 
sülalə Şərqdə mədəniyyəti inkişaf etdirən türk sülaləsi kimi tarixə düşdü. Alp Arslan haqqında belə 
söylənilir ki, o, ziyalılarla, sənət adamları ilə çox oturub-durur və onların söhbətlərinə qulaq asırdı. 
Səlcuqilərin dövründə fars və ərəb ədibləri iki dilli idilər [1, s. 110] və XI-XII əsr ədəbiyyatına xas 
olan əsas cəhətlərdən biri ikidilli ədəbiyyatın yaranması idi. Təsadüfi deyildir ki, Nasir Xosrov, Ba-
ba Tahir, Ömər Xəyyam, Cuveyni, Baxərzi, Fəridəddin Əttar və Şərqin digər tanınmış qələm əhli 
məhz bu dövrdə yazıb-yaradıblar. Həmin dövrün görkəmli nümayəndəsi olan Xaqani Şirvani də bu 
prosesdən kənarda qalmamış və ərəb və fars dillərində gözəl əsərlər yaratmışdır.  

Məqalənin məqsədi Xaqaninin şəxsiyyətinin formalaşmasına təsir göstərən amilləri Yaxın-Or-
ta Şərq və Qafqazın multikultural mühiti müstəvisində araşdırmaq və bu mühitin şairin hər iki dildə 
yazdığı əsərlərdə əks olunduğunu göstərmək, eləcə də Xaqani yaradıcılığının zaman və məkan tanı-
madan millətlərarası ədəbi əlaqələrin inkişafına təsirindən bəhs etməkdən ibarətdir.  

Xaqani Şirvaninin iki dildə yazıb-yaratmasının səbəbi iki cür izah oluna bilər. Birinci səbəb 
yuxarıda qeyd olunduğu kimi, dövrün tələbindən irəli gəlirdi, yəni həmin dövrdə Şərq poeziyasında 
iki dildə divan yaratmaq bir növ tələbat idi. Məhəmməd Füzulinin ərəbcə yazdığı əsərləri tədqiq 
edən akademik Y.E.Bertels bu məsələyə ilk münasibət bildirən tədqiqatçılardan biridir. Alimin fik-
rincə, orta əsrlərdə türklər arasında ərəb dili elm dili, fars dili poeziya dili, türk dili isə məişət dili 
olmuşdur [2, s.504]. Yəni təhsil alan türk dövrün tələbinə uyğun olaraq fars ədəbi dilini, ən azı 
“Gülüstan” səviyyəsində, ərəb dilini isə Qurani-Kərimi oxumaq səviyyəsində bilməli idi. İkinci sə-
bəb isə keçdiyi həyat yolu ilə bağlı idi. Belə ki, şairin “tərcümeyi-halı” kimi həyatının əsas məqam-
ları haqqında məlumat verən “Tuhfət əl-İraqeyn” (“İki İraqın töhfəsi”) əsərinə görə, o, ərəb dilini 
əmisindən öyrənib. Dövrünün savadlı adamlarından olan Kafiyəddin Ömər ibn Osman təbii ki, ərəb 
dilini bilmədən elmin sirlərinə vaqif olmağın imkansızlığını nəzərə alaraq, bu dili qardaşı oğluna 
bütün incəliklərinə qədər öyrətmişdi. Şair sonralar Şərq ölkələrinə etdiyi səyahətlər nəticəsində onu 
daha da təkmilləşdirmişdir.  

Fars şairlərinin ərəbcə, ərəb şairlərinin isə farsca yazıb-yaratmaları təbii görünsə də, Azərbay-
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can ədəbi məktəbinin nümayəndələri bu sahədə fars və ərəb müasirlərindən geri qalmamaları çox 
təqdirəlayiqdir. Akademik Rafael Hüseynov bu məsələ ilə bağlı yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatı 
dünyanın ən möcüzəli söz xəzinələrindəndir ki, ana dilindəkindən başqa fars və ərəbcə də kitabxa-
nalara sığmayan qiymətli örnəkləri mövcuddur. Eyni zamanda mənşəyi, quruluşu, qayda və qanun-
ları ilə bir-birindən tam fərqli üç dildə - türkcə, farsca, ərəbcə divanlar bağlamaq şair üçün nadir 
keyfiyyətdir. Dünya ədəbiyyatının ümumi mənzərəsi içində qeyri-adi hünər kimi görünən bu qabiliy-
yət orta əsrlər poeziyamız üçün adi haldır” [3, s. 4]  

Xaqani Şirvani yaradıcılığının əsas səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri budur ki, şairin əsərləri-
nin mövzusu, eləcə də nüfuz dairəsi aid olduğu Azərbaycanla məhdudlaşmır. Burada Yaxın və Orta 
Şərq mədəniyyətinə məxsus cəhətlər geniş şəkildə öz əksini tapmışdır. Bunun bir səbəbi şairin dərin 
elminin, savadının məhsulu idisə, ikinci səbəbi etdiyi səyahətlərlə bağlı idi. Belə ki, onun yaşadığı 
dövr həmin dövr idi ki, “Elm Çində də olsa, ardınca get” kimi məşhur dini buyuruğa sözün əsl mə-
nasında əməl olunur və səyahət insanın kamillik əlamətlərindən hesab edilirdi. “İki İraqın töhfəsi” 
əsərinin Dibaçəsində şair özü bunu daha gözəl açıqlayır: “...Mən Şərvan məhbəsində idim. Birdən 
ilahi səs mənə dedi: “Əgər yüksəlmək istəyirsənsə, ayaq götür, yola çıx ki, dövlətə zəhmətlə çatmaq 
olar...” [4, s. 27]. Təbii ki, dövlət dedikdə elm, bilik, zəhmət dedikdə isə Xaqani dövründə səfər et-
məyin ağır, çətin olması nəzərdə tutulur. Məhz həmin əsərdə şair səfər zamanı biliyin birə min art-
masına, savadlı adamlara qalib gəlməyin çətin olduğuna işarə etmiş və səyahətin böyük insanlara 
bəzək olduğunu qeyd etmişdir. Xaqaninin səyahətləri şairin həm şəxsiyyət kimi formalaşmasına, 
eləcə də əsərlərinin mövzu cəhətdən zənginləşməsinə səbəb olmuşdur.  

Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda multikulturalizmin, tolerantlığın kökünün Xaqani, Niza-
mi və digər klassiklərimizin əsərlərində axtarılması təsadüfi deyil. Həqiqətən də, “Azərbaycan elmi-
fəlsəfi, publisistik təfəkkürünün tarix boyu ortaya qoyduğu nümunələr dünya tolerantlıq və multikul-
turalizm xəzinəsinə əsl töhfədir” [5, s.7]. Multikulturalizm sözünün hərfi tərcüməsinin “çoxlu mə-
dəniyyət” olduğunu nəzərə alıb, müxtəlif mədəniyyətlərə məxsus cəhətləri özündə əks etdirən bu 
terminə verilən izahlardan biri də məhz ədəbi əlaqələrlə bağlıdır: “Multikulturalizm – müxtəlif mə-
dəniyyətlərin qarşılıqlı etimada əsaslanan dialoqudur” [6, s. 6]. Deməli, multikulturalizmin yaran-
masına təsir edən əsas amil mədəniyyətlərarası əlaqələrdir.  

Xaqaninin yaradıcılığı millətlərarası ədəbi əlaqələrin inkişafına öz təsirini göstərmişdir. Şairin 
poetik dildə ifadə etdiyi humanist fikirləri sərhəd tanımadan müxtəlif xalqların qələm sahibləri üçün 
ideya və mövzu mənbəyinə çevrilmişdir. Məsələn, onun “Şiniyyə” (qəsidənin bütün misraları şin 
hərfi ilə bitdiyinə görə belə adlanır) qəsidəsinə nəzər salaq. “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin 
1960-cı il nəşrində “Şiniyyə” qəsidəsi barəsində belə məlumat verilmişdir: “Bu qəsidənin dərin 
məzmunundan ilk dəfə XIII əsrdə böyük hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi təsirlənmişdir. O, Xaqaniyə 
nəzirə olaraq yazdığı “Mer‛atüs-səfa” (saf güzgü) adlanan 174 beytlik qəsidəsini eynən Xaqani ki-
mi başlamışdır” [7, s.102]. Dəhləvidən sonra böyük fars-tacik şairi Əbdürrəhman Cami bu mövzu-
ya müraciət etmişdir: “Əgər Xosrov üzündə səfa aynası parladığı üçün öz şeirini “Meratüs-səfa” 
adlandırmışsa, mən də qəsidəmin adını “Cilair-ruh” qoydum” [8].  

Xaqaninin “Şiniyyə” qəsidəsini yüksək qiymətləndirən Y. E. Bertels bu qəsidənin Yaxın Şərq 
ədəbiyyatına göstərdiyi böyük təsiri xüsusi vurğulamışdır: “Qəsidənin bəhrini və qafiyəsini saxla-
maqla ən görkəmli şairlərin ona nəzirə yazmaq cəhdlərini qeyd etsək, bu qəsidənin Yaxın Şərq ədə-
biyyatı üçün necə böyük əhəmiyyət daşıdığı anlaşılar. Mənə bu müəlliflərin nəzirələri məlumdur: 
Əmir Xosrov Dəhləvi (onun nəzirəsi “Mir′ət əs-Səfa” adlanır), Əbdürrəhman Cami, Mir Əlişir Nə-
vai, İmadəddin Nəsimi, Füzuli” [9, s.63]. “Şiniyyə”yə 16-dan artıq cavab yazıldığını, lakin onlardan 
yalnız beşini tapdığını qeyd edən alim belə qənaətə gəlmişdir ki, Əmir Xosrov şairin hind-fars poe-
ziyası, Nəvai və Cami Teymurilər dövrü ilə əlaqəsini, Nəsimi və Füzuli isə Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın İraq qoluna təsirini göstərir. Deməli, Xaqani yaradıcılığının geniş və hərtərəfli tədqiqi sayəsində 
monqollardan sonrakı dövrdə ən böyük ədəbi mərkəzlərin inkişaf istiqamətini müəyyənləşdirmək 
mümkündür [10, s. 63].  
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Alim sonrakı araşdırmalarında da bu mövzuya toxunmuş və Xaqaninin “Şiniyyə”ni Osman 
Muxtari adlı Qəznəvi şairinin qəsidəsinə cavab olaraq yazdığını da qeyd etmiş, Muxtarinin qəsidəsi-
nin adi saray mədhiyyəsi çərçivəsindən kənara çıxmadığı halda, Xaqaninin sufizmi təbliğ edən qəsi-
dəsinin dərin fəlsəfi məna daşıdığını göstərmiş və on bir nəzirə müəllifinin adını çəkmişdir: Əmir 
Xosrov, Seyfəddin İsfaranaki, Urfi Şirazi, Zaman-i Şirazi, Nizam Muʹammayi Mazandarani, Sidqi 
Buxari, Əmir Muizzi, Seyyid Hasən Qəznəvi, Cami, Nəvai və nəhayət, Füzuli [2, s. 38].  

Qeyd edək ki, Bertelsdən əvvəl, hələ 1947-ci ildə Məmmədağa Sultanov Xaqani əsərlərinə, 
eləcə də “Şiniyyə” qəsidəsinə yazılan nəzirələr və onların müəllifləri haqqında geniş məlumat ver-
mişdir [11, s. 37]. Həmin qəsidələrdən dördü – Xaqani, Əmir Xosrov Dəhləvi, Cami və Füzulinin 
yazdığı dörd qəsidə Yaxın Şərq ədəbiyyatında “dörd ərkan” kimi dəyərləndirilmişdir [12, s. 453]. 
Belə ki, Məhəmməd Füzuli “Ənis əl-qalb”adlı nəzirəsində bir bina tikdiyini və bu binanın əsasının 
üç kamil – Xaqani, Əmir Xosrov və Cami tərəfindən qoyulduğunu, özünün isə Bağdaddan onun 
dördüncü divarını tamamladığını qeyd etmişdir [13, s. 271].  

Xaqani yaradıcılığı ilə Şərq ədəbi mühiti arasındakı əlaqədən danışarkən şairin məşhur “Mə-
dain xərabələri” qəsidəsini xatırlamamaq mümkün deyil. Xaqaninin ikinci Məkkə səfərinin məhsulu 
olan və “çökən insanlıq kültürü ilə yıxılan mədəniyyət abidələrinə ağlayan, qüvvətcə, dünya ədəbiy-
yatında bərabəri olmayan bir şah əsər” [14, s.19] kimi qiymətləndirilən “Mədain xərabələri” qəsi-
dəsi şairin qəmgin notlara kökləndiyi düşündürücü əsərləri sırasına daxildir. Şairin bu əsəri yazar-
kən, ənənələrə qayıdış dövrü ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi olan Əbu Ubadə əl-Valid ibn 
Yəhya əl-Buhturinin (821-897) eyni mövzuda olan “Siniyyə” (qəsidənin bütün misraları sin hərfi ilə 
bitdiyinə görə belə adlanır) qəsidəsindən bəhrələndiyi istisna edilmir [15, s. 573; 16, s. 204].  

Abbasi xəlifəsi əl-Mütəvəkkilin ən yaxın saray şairi olan və yaradıcılığında poetik ənənələrə, 
klassik üsluba önəm verən əl-Buhturi xəlifə qətlə yetirildikdən sonra onun qətlində əli olan xəlifə-
nin oğlu əl-Müntəsir billah əl-Mütəvəkkilin yanında qala bilmir və kədər, qüssə dolu ürəyini boşalt-
maq üçün Mədainə gəzintiyə gedir.  

Xaqani də vətəni Şirvanda baş verən ədalətsizliklərə dözməyib, Şamaxını birdəfəlik tərk et-
mək qərarı ilə səfərə çıxır. Səfər əsnasında Mədain şəhərində Kisra sarayının qalıqlarını görüb 
çökən bir əzəmətə yas tutur.  

Aralarında bir neçə yüzillik məsafə olmasına baxmayaraq, hər iki şairin müraciət etdiyi 
mövzunun mənbəyi eynidir: keçmişdə bütün dünyaya meydan oxuyan Sasanilərin əzəmətindən qa-
lan xarabalıqlar və zəmanənin insanda yaratdığı daxili sarsıntı. 

Buhturi və Xaqaninin eyni mövzuda yazılan qəsidələri ərəb tədqiqatçılarının da diqqətini cəlb 
etmişdir. Xaqani yaradıcılığını ərəb ədəbiyyatşünaslığında araşdıran Akif Əliyev, prof. İmamverdi 
Həmidov kimi alimlər Muhamməd Gənimi Hilal, Mucib əl-Mısri, Abd əs-Sələm Abd əl-Aziz Fəhmi 
kimi ərəb tədqiqatçılarının Xaqani yaradıcılığı ilə bağlı fikirlərini, eləcə də Buhturi və Xaqani ara-
sında aparılan müqayisələri öz tədqiqatlarında əhatəli şəkildə əks etdirmişlər. Bu mövzuya ilk dəfə 
müraciət edən A.Əliyev Xaqaninin ərəb ədəbiyyatının Mütənəbbi, Buhturi, İbn əl-Mutaz, Əbu Nu-
vas və b. kimi görkəmli nümayəndələrinin əsərlərini oxuduğunu, öz əsərlərində onlara toxunduğunu 
qeyd etsə də, “Mədain xərabələri”nin Buhturinin təsiri altında yazıldığı fikrini qəbul etməmiş, bu 
qəsidələri oxşar mövzuda yazılmış fərqli qəsidələr kimi təqdim etmişdir [17, s. 50]. A.Əliyev XIII 
əsr ərəb təzkirəçisi Yaqut əl-Haməvinin “Muʻcəm əl-buldən” əsərində Kisra ilə bağlı verdiyi –  

 
:واجتاز الملك العزيز جالل الدولة البَُوْيھي على إيوان كسرى فكتب عليه بخطه من شعره   

 يا أيّھا المغرور بالدنيا اعتبرْ 
 بديار كسرى، فھي معتبُر الَوَرى
 َغنِيَْت زماناً بالملوك وأْصبََحتْ 

].18 . 297" [من بعد حادثة الزمان كما تََرى   
 
“Qüdrətli Buveyhi hökmdarı Cəlal əd-Daulə əl-Buvayhi İvani Kisradan keçərkən, öz xətti ilə 
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şeirindən ora yazır: 
 

Ey bu dünyada məğrur olan kəs! İbrət al 
Kisra diyarından, o insanlığın ibrət yeridir. 
Bir zamanlar şahlarla dolu idi, zamanla isə 
Gördüyün vəziyyətə düşdü”. 

 
– məlumatdakı bu beytlərin Xaqaninin qəsidəsinin ilk beytləri ilə oxşarlığını əsas tutaraq belə hesab 
edir ki, Xaqani Buhturidən yox, məhz bu iki beytlik şeirdən təsirlənmişdir. 

Araşdırmalar göstərdi ki, ərəb ədəbiyyatında İvani-Kisra mövzusunun tarixi daha qədimdir. 
Həmin mövzuya ilk dəfə hicrətin ikinci əsrində yaşamış Adəm bin Abd əl-Aziz adlı ərəb şairi müra-
ciət etmişdir. Tədqiqatçı Mustafa əş-Şəka Adəm bin Abd əl-Azizin bu mövzuya müraciətini poezi-
yada yenilik adlandırmışdır: “Ondan əvvəl və sonra gələn bəzi şairlər kimi obanın qalıqları, izləri 
qarşısında deyil, silinməkdə olan abidələrin qarşısında dayanmaq – bu, ondan əvvəl heç kimin to-
xunmadığı poeziya mövzusudur” [19, s. 54]. Şair beş beytdən ibarət şeirində əldə şərab qədəhi keç-
miş əzəmətə yas tutduğu şeirində deyir: 

 
 شربت على تذكر عْيش كسرى شرابا لونه كالزعفران

تاج يوم المھرجانورحُت كأنني كسرى إذا ما عاله ال  
Kisra ilə bağlı xatirələrə içirəm, elə bir şərab ki, rəngi zəfəran kimidir, 
Getdim, sanki mən də tacın Mihracən günündə yüksətdiyi Kisrayam [19, s. 57]. 
 
Tədqiqatçı daha dəqiq nəticə əldə etmək üçün bu mövzuda, yəni dövlətlərə yas tutub ağlamaq 

mövzusunda yazmış daha iki şairdən – Əbu əl-Abbas əl-Əmadan və Əbu Adiyy əl-Abliyyudan bəhs 
etmiş və göstərmişdir ki, əl-Abliyyu hətta bu mövzuda iki qəsidə - siniyyə və həmziyyə yazmışdır. 
M. Şəka həmin qəsidələri ərəb poeziyasında dövlətlərə yazılan ilk mərsiyələr kimi qiymətləndirmiş 
və Buhturinin əl-Əmadan təsirləndiyini göstərmişdir [19, s. 56]. Məlum olduğu kimi, Əbu əl-Abbas 
əl-Əma əslən Azərbaycandan olan məvali şairdir. O, Əməvi şairi olmuş və ömrünün sonuna kimi də 
onlara sadiq qalmışdır. Həyatı haqqında məlumat çox azdır. İbn Quteybə, əl-İsfəhani bu şair haqqın-
da bəzi məlumatlar təqdim etmişlər. Əl-Əmanın həyatı və yaradıcılığını araşdıran M. Mahmudov 
şairlə Əməvilər arasındakı münasibəti belə izah etmişdir: “Əbu-l-Abbas əl-Əmanın Əməvilərlə ya-
xınlığını şairin yalnız maddi marağı ilə izah edənlər müəyyən mənada yanılırlar. Əbul-Abbas Bəni 
Umeyyənin sadiq tərəfdarı olmuş, hətta onlar hakimiyyətdən devrildikdən sonra da Əməvi xəlifələ-
rini tərifləməkdən çəkinməmişdir. Şair Abbasi xəlifəsi əl-Mənsurun yanında belə öz himayəçilərinə 
göz yaşı axıtmaqla xəlifənin qəzəbinə düçar olmuş, səhraya qaçıb gizlənməklə ölümdən xilas ola 
bilmişdir” [20, s. 69]. Şairin Əməvilərin süqutuna yazdığı “Siniyyə” risəsi dövlətlərə yas tutulan qə-
sidə janrına bir nümunədir:  

 
 ليت شعري أفاح رائحة المسك وما إن اخاُل بالخيف إنسي
 حين غابت بنو أميّةَ عنه والبھاليل من بنى عبِد شمس

Əgər mənim şeirim müşk ətri kimi yayılsaydı, içimdəkiləri qorxu ilə xəyal etməzdim, 
Oradan Bənu Umeyyə və Bəni Abd Şəmsdən olan qəhrəmanlar yox olduqda. 
 
Buhturinin “Siniyyə”sinin bu qəsidə ilə eyni ruhda, eyni vəzn və qafiyədə yazıldığını göstərən 

Mustafa Şəka Buhturinin bilavasitə əl-Əmadan təsirləndiyini qəti şəkildə bildirmişdir [19, s. 56]. 
Zənnimizcə, qəsidələrin ravi hərfinin sin )س(  olması təsadüfi deyil. Belə ki, qəsidələrin dövlətlərə 
risə olduğunu nəzərə alaraq, belə ehtimal etmək olar ki, bu hərflə daha çox yas mərasimlərində oxu-
nan “Yasin surəsi”nə işarə edilmişdir.  

Deməli, Xaqaninin “Mədain xərabələri” də öz məzmununa görə, qədim dövlətlərə yazılan 
mərsiyədir. Bu mövzu ətlala – keçmiş obanın qalıqları qarşısında söylənilən nitqə bənzəsə də, onu 
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dövlətlərə yazılan mərsiyə kimi təqdim etmək daha məntiqlidir. Əgər ətlalda daha çox nostalji hiss-
lər üstünlük təşkil edirsə, bu qəsidənin mövzusu daha nəsihətamiz və fəlsəfi məna ehtiva edir. Dəb-
dəbəli həyat sürən hökmdarlara, əyanlara keçmişdən ibrət dərsi almağa çağırmaq, hər şey kimi haki-
miyyətin də keçici olduğunu göstərmək və bu keçici an üçün bir-birləri ilə mübarizə aparmağın mə-
nasız, yanlış olduğu fikrini bəşər övladına aşılamaq qəsidədə əsas məqsəd kimi ön plana çəkilir:  

 
İbrətlə bax, ey könlüm, bu aləmə, gəl bir an, 
Eyvani-Mədaini ayineyi-ibrət san [4, s. 361]. 

 
Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, əsrlər boyu şairlər arasında mövzu mübadiləsi davam 

etmiş və bu da fərqli mədəniyyətlərin bir-birinə qarşılıqlı təsirinə səbəb olmuşdur.  
Digər tərəfdən, multikulturalizm “dinlərarası münasibətlərdə tolerantlıq nümunəsi göstərmək 

deməkdir” [6, s. 6]. Qeyd edək ki, Xaqani öz əsərlərində digər xalqlara məxsus ədəbi ənənələrdən, 
mövzulardan bəhrələndiyi kimi, müxtəlif peyğəmbərlərdən, fərqli dini ayinlərdən, dini rəvayətlər-
dən, adət-ənənələrdən söz açmış, müsəlman olduğunu qürur hissi ilə vurğulasa da, digər dinlərə də 
böyük hörmətlə yanaşmış və onlar haqqında geniş məlumata malik olmuşdur. Məhz bu cəhətinə 
görə, şairin yaradıcılığı Şərq alimləri ilə yanaşı, Qərb alimlərinin də diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Bəs görəsən, XII əsr şairi müasir dövrümüzdə müxtəlif dinin nümayəndələri arasında təbliğatına 
böyük ehtiyac duyulan bu tolerantlığı haradan əxz etmişdir? O.L.Vilçevski Xaqani “Divan”ının 
xristian obraz və simvollarının İslam obraz və simvolları ilə həmahənglik təşkil etdiyini Xaqaninin 
yaşadığı coğrafi ərazi ilə əlaqələndirmişdir: “Xaqaninin divanı ancaq mədəniyyətində Şərq və Qərb 
elementlərinin özünəməxsus şəkildə uyğunluq yaratdığı və sülh şəraitində islamla xristianlığın ya-
naşı yayıldığı Zaqafqaziyada meydana çıxa bilərdi” [21, s. 66]. Eyni fikrə Yan Ripkanın tədqiqatın-
da da rast gəlinir: “Belə bir Divan ancaq bu iki dinin birgə intişar tapdığı Zaqafqaziyada yarana bi-
lərdi” [16, s.200].  

Xaqaninin İslam və xristian obraz və simvolikasından eyni dərəcədə bəhrələnməsi, müsəlman 
olsa da xristianlığa eyni hörmətlə yanaşması, bu din haqqında geniş məlumata malik olması, xristi-
an ayinlərindən, etiqadlarından, rahiblərdən danışması anasının sonralar İslamı qəbul etmiş nəsturi 
təriqətli xristian qızı olması ilə də əlaqələndirilmişdir.  

Maraqlıdır ki, şair xristian dini ilə bağlı mətləblərə formal olaraq müraciət etməmişdir. Bu di-
nə müraciət etdiyi beytlərdən belə məlum olur ki, Xaqani xristianlığın əsaslarına dərindən bələd ol-
muşdur. Arəş Mətləbi bu cəhəti belə izah edir: “... digər şairlərin əsərlərində xristianlığa dair mə-
lumatlar müsəlman mənbələrinə əsaslanır. Xaqaninin xristian maarifi barədəki məlumatları isə Qu-
randa və islam rəvayətlərində bu barədə verilən xəbərlərdən əlavə xristian mənbələrindən də sər-
çeşmə götürür” [22, s. 98].  

Yaradıcılığının kiçik bir hissəsini təşkil edən ərəbdilli əsərlərində də Xaqani eyni mövqedən 
çıxış etmişdir. Bu əsərlərdə Davud (s.ə.s.), Hanzala bin Safvan (s.ə.s.), Xıdır (s.ə.s.), Nuh (s.ə.s.), 
Suleyman (s.ə.s.), İsa (s.ə.s.), İdris (s.ə.s.), Yusuf (s.ə.s.), Musa (s.ə.s.), Yuşa (s.ə.s.), Adəm (s.ə.s.), 
Harun (s.ə.s.) kimi peyğəmbərlərin adlarına rast gəlinir. Maraqlıdır ki, şair Muhamməd (s.ə.s.) pey-
ğəmbərin adını bir dəfə حبيب هللا (Habibul-lah), iki dəfə isə يّ بالن  (ən-nəbiyyu) kimi xatırlamışdır. 
Şairin ərəbdilli irsində ən çox xatırlanan peyğəmbər Xıdır (s.ə.s.) və İsa (s.ə.s.) peyğəmbərlərdir. 
Belə ki, bu peyğəmbərlərdən İsa (s.ə.s.) peyğəmbərin adına 8 dəfə – 3 dəfə عيسى (İsa), 4 dəfə مسيح 
(Məsih), bir dəfə isə إبن مريم (Məryəmin oğlu) şəklində rast gəlinir. Xıdır (s.ə.s.) peyğəmbər isə 7 də-
fə xatırlanıb. Xaqani bu peyğəmbərlərin adlarını çəkməklə, oxucuya çatdırmaq istədiyi fikrə həm 
məzmunca, həm də formaca əlavə bir rəng qatmışdır. Məsələn, aşağıdakı beytdə şair səmadakı ul-
duzlar və açılan səhərlə bağlı maraqlı bir təşbih yaratmışdır: 

 
]23[كحاش مائدة المسيح نجومھا وبدا الصباح كراھب منحسر   

Onun ulduzları Məsihin süfrəsinə toplaşanlar kimidir, sabah isə tənha rahib kimi göründü.  
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Yəni ulduzlar süfrəyə toplaşanlar kimi çoxdur, səhər isə rahib kimi təkdir.  
Məsih süfrəsi dedikdə Qurani Kərimdəki “əl-Maidə surəsi”nin 114-cü ayəsi nəzərdə tutulur.  
Yaxud: 
 

]24.1348[يحيى اٌسمه فصار عيسى ميت الحسنات منه يحيى    
Adı Yəhya idi, amma İsa oldu, onun yaxşı əməlləri həmişə yaşayacaq. 
 
Fiqh alimi Muhamməd Yəhyanın öldürülməsinə yazılan mərsiyədən götürülmüş bu beyt həm 

İslam, həm də xristian aləmi ilə ilə bağlıdır. Belə ki, şair burada öz məmduhunun adının Yəhya ol-
duğu halda İsa peyğəmbər (s.ə.s.) kimi ölməzlik qazandığını söyləyir.  

Nəticə. Şairin həm fars, həm də ərəb dilində olan yaradıcılığını araşdırmaqla belə nəticəyə gə-
lirik ki, Xaqani Şirvaninin əsərləri yaşadığı dövrün xüsusiyyətləri, Şərqdə gedən ədəbi proseslərlə 
bağlı məlumat məcmusudur. Şair ümumşərq mədəniyyətinin inkişafına öz əsərləri ilə yenilik gətir-
məklə yanaşı, əsərləri ilə millətlərarası ədəbi əlaqələrin inkişafında özünəməxsus rol oynayıb. Yara-
dıcılığında dünyəvi dinlərə böyük hörmətlə yanaşan, onlara məxsus simvollardan yerli-yerində isti-
fadə edən Xaqani multikultural elementlərlə zəngin olan əsərləri ilə bu gün dünyada təbliğatına ge-
niş ehtiyac duyulan tolerantlığa parlaq nümunələr yaratmışdır.  
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NƏSİMİ TÜRK ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞINDA 

Xülasə 

Azərbaycan ədəbiyyatında fəlsəfi şeirin banilərindən hesab olunan Seyid İmadəddin Nəsimi mübariz poeziyası 
ilə bütün türk dünyasında əks-səda doğuran dahi sənətkardır. Ümumbəşəri ideyaları və yüksək bədii sənətkarlığı ilə 
türkdilli divan ədəbiyyatının, xüsusilə də poetik dilimizin inkişafında müstəsna rol oynayan İmadəddin Nəsimi yara-
dıcılığı təkcə Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, ümumtürk ədəbiyyatının sərvətidir və təsadüfi deyildir ki, şairin əsərləri 
1844-cü ildən 1880-ci ilədək Türkiyədə üç dəfə nəşr olunmuş, türk ədəbiyyatı tarixindən bəhs edən tədqiqatların əksə-
riyyətində Məhəmməd Füzuli, Qazi Bürhanəddin kimi Azərbaycan ədibləri ilə yanaşı, İmadəddin Nəsiminin də yaradı-
cılığı öyrənilmiş, tədris və təbliğ edilmişdir.  

Məqalədə türk təzkirəçi və alimlərinin – Kastamonulu Lətifi, Hüseyn Ayan, Abdülbaki Gölpinarlı, xüsusilə 
Azərbaycan ədəbiyyatı və ədəbiyyatşünaslığı ilə yaxından bağlı olan Məhəmməd Fuad Köprülü və başqa tədqiqatçıların 
Nəsimi yaradıcılığının araşdırılmasına, şairin həyat və yaradıcılığının qaranlıq və mübahisəli məqamlarına aydınlıq 
gətirilməsinə verdikləri töhfələrdən bəhs edilmiş, türk nəsimişünaslığının səciyyəvi cəhətləri və istiqamətlərinə, başlıca 
tendensiyalarına aydınlıq gətirilmişdir.  

Araşdırma zamanı Azərbaycan və türk alimlərinin şairin yaradıcılığına həsr olunmuş fundamental elmi əsərlərinə 
istinadlar edilmiş, Nəsimi irsinə aid araşdırmalar təhlil olunmuş və münasibət bildirilmişdir.  

Açar sözlər: Nəsimi, təzkirə, tədqiqat, sənət, fəlsəfi şeir, yaradıcılıq, ədəbiyyatşünaslıq, türk elmi-ədəbi fikri. 

NASIMI IN TURKISH LITERARY CRITICISM 

Summary 

Seyid Imadeddin Nasimi, one of the founders of philosophical poetry in Azerbaijani literature, is a genius master 
in the Turkic world with his poetry of struggle. The creativity of Imadeddin Nasimi, who played a special role in the 
development of Turkic-speaking Divan literature and poetic language with his universal ideas and artistic creativity, is a 
treasure not only of Azerbaijani literature, but also of all Turkish literature. It's not accidental that poet's works were 
published three times from 1844 to 1880 and in most researches dealt with the history of Turkish literature, along with 
Azerbaijani writers such as Muhammed Fizuli and Gazi Burhaneddin, the creativity of Imadeddin Nasimi was studied, 
educated and introduced as well.  

In the article it is dealt with the contributions of Turkish tezkire researchers and scholars – Kastamonulu Latifi, 
Huseyn Ayan, Abdulbaki Golpinarli and especially closely related to Azerbaijani literature and literary criticism, 
Muhammed Fuad Koprulu and others to the research of Nasimi’s creativity and clarification of dark and controversial 
aspects of the poet's life and work; and explained the characteristic features, directions and main tendency of Nasimi 
studies.  

The investigation was based on fundamental scientific works by Azerbaijani and Turkish scholars that dedicated 
to the poet's creativity, and the researchs about Nasimi’s heritage are analyzed.  

Key words: Nasimi, tezkire, research, art, philosophical poem, creativity, literary criticism, Turkic scientific and 
literary idea 

* Filologiya elmləri doktoru.
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НАСИМИ В ТУРЕЦКОМ ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИИ 

 
Резюме 

 
Сеид Имадеддин Насими, считающийся одним из основоположников философского стиха в азер-

байджанской поэзии, известен как великий творец, противоборствующая поэзия которого вызывала отзвук во 
всём тюркском мире. Творчество Имадеддина Насими, сыгравшее своими общечеловеческими идеями и 
высоким художественным искусством исключительную роль в тюркоязычной диванной литературе и развитии 
родного поэтического языка, является богатством не только азербайджанской, но и общетюркской литературы, 
и не удивительно, что произведения поэта три раза издавались в Турции, с 1844 по 1880-й гг. и изучались в 
исследованиях по истории турецкой литературы, преподавались и пропагандировались наряду с творчеством 
таких азербайджанских художников слова, как Мохаммед Физули, Гази Бурханеддин и др. 

В статье говорится об исследовании творчества Насими турецкими поэтами и учёными – Лятифи Каста-
монулу, Аян Гусейном, Абдулбакы Гёлпынарлы и др., и в особенности занимающимся непосредственно азер-
байджанской литературой и литературоведением Мохаммед Фуадом Кёпрюлю, о внесении ясности в обнару-
женные ими неизвестные и спорные моменты жизни и творчества поэта, об освещении ценных признаков и 
направленности, главных тенденциях турецкого насимиведения. 

Исследование базировалось на фундаментальных научных трудах азербайджанских и турецких учёных, 
посвящённых творчеству поэта, были анализированы труды, в которых выражено отношение к наследию 
Насими. 

 
Ключевые слова: Насими, тезкире, исследование, искусство, философский стих, творчество, литерату-

роведение, турецкая научно-литературная мысль 

  

Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatında fəlsəfi şeirin banilərindən hesab olunan Seyid İmadəddin 
Nəsimi böyük humanizm və hikmət dolu poeziyası ilə bütün türk dünyasında əks-səda doğuran dahi 
sənətkardır. Mübariz ideyaları ilə bəşər fikri tarixində inqilaba bənzər rezonans yaradan Nəsimi 
dünyagörüşü, Nəsimi düşüncələri və amallarının dünya ədəbiyyatına yol tapmasının ilk səbəbi onun 
poeziyasının humanizmi və insansevərliyidir.  

Akademik Teymur Kərimli şairin bütün nəzəriyyələrin fövqündə dayanan fəlsəfəsinin mahiy-
yətini özünəməxsus obrazlı ifadə ilə belə açıqlayır: “Bundan (Kopernikin heliosentrik nəzəriyyə-
sinin irəli sürülməsindən – J.Ə.) 100 il əvvəl Nəsimi insanı Kainatın mərkəzinə yerləşdirmişdi və 
elan etmişdi ki, bütün maddi və qeyri-maddi aləm insanın başına fırlanır” [1, s.126]. 

Nəsimi poeziyası zəngin ənənələr üzərində formalaşmışdı. Hələ ondan neçə əsr öncə dahi 
Azərbaycan mütəfəkkiri Nizami Gəncəvi özündən əvvəl yaranmış maddi-mədəni sərvətləri, 
humanist dəyərləri inkişaf etdirərək o vaxtadək görünməmiş bir mahiyyətdə təqdim etmiş və bədii 
təfəkkürün zirvələrini fəth etmişdi. Nəsiminin yaşadığı dövr isə olduqca ziddiyyətli və təzadlarla 
dolu idi. Bəşəri düşünən zəka sahibləri insan həyatına və azadlığına düşmən kəsilən qanun-
qaydalara etiraz etmək həddinə gətirilmişdi və bu etirazın da Şərqdə ən geniş yayılmış bariz 
nümunəsi Nəsimi poeziyası oldu. Nəsimi yaradıcılığı məqsədi əzəldən kamil insan yetişdirmək olan 
Azərbaycan poeziyasında hikmətlə doğma dilin sənətkarlıq qüdrətini ortaya qoyan anadilli şeiri 
birləşdirən bir körpü oldu. İmadəddin Nəsiminin Azərbaycan ədəbiyyatında mövqeyini dəyər-
ləndirən akademik İsa Həbibbəyli yazır: “İmadəddin Nəsimi söz estafetini Nizamidən qəbul edib, 
Məhəmməd Füzuliyə ötürmək missiyasını şərəflə yerinə yetirmişdir” [2, s.11]. 

Ümumbəşəri ideyaları və yüksək bədii sənətkarlığı ilə türkdilli divan ədəbiyyatının, xüsusilə 
də poetik dilimizin inkişafında müstəsna rol oynayan İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı təkcə 
Azərbaycan ədəbiyyatının deyil, ümumtürk ədəbiyyatının sərvətidir və təsadüfi deyildir ki, orta 
əsrlərdən başlayaraq türk təzkirəçi və alimləri – Kastamonulu Lətifi, Aşıq Çələbi, Həsən Çələbi 
Qınalızadə, Əmir Kəmaləddin Hüseyn, Bəyani Mustafa ibn Carullah, Katib Çələbi, Müstəqimzadə 
Süleyman Sadəddin Əfəndi, Hidayət, Şəmsəddin Sami, Əli Əmiri, Məhəmməd Təbrizinin təzkirə və 
kitablarında şairin əsərlərinə xüsusi yer ayrılmış, şeirləri 1844-cü ildən 1880-ci ilədək Türkiyədə üç 
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dəfə nəşr olunmuş, türk ədəbiyyatı tarixindən bəhs edən tədqiqatların əksəriyyətində, xüsusilə də, 
Məhəmməd Fuad Köprülü, Abdülbaki Gölpinarlı, Hüseyn Ayan, Turqut Karabəy kimi alimlərin 
əsərlərində Məhəmməd Füzuli, Qazi Bürhanəddin kimi sənətkarlarla yanaşı, İmadəddin Nəsiminin 
də yaradıcılığı öyrənilmiş, tədris və təbliğ edilmişdir. Bu gün də Azərbaycanda olduğu kimi, 
Türkiyədə də xalq arasında Nəsiminin həyatı, edamı və s. haqqında rəvayətlər dolaşmaqdadır. 

Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, İmadəddin Nəsiminin əsərləri Azərbaycan elmi ədəbiyyat-
şünaslığında isə ilk dəfə 1921-ci ildə Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Azərbaycan ədəbiyyatına bir 
nəzər” kitabında işıqlandırılmış, 1926-cı ildə isə Salman Mümtaz ilk dəfə Nəsiminin şeirlərini 
“Kommunist” nəşriyyatında nəşr etdirmişdir [3].  

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığı təkcə Azərbaycan ədəbiyyatına deyil, ümumilikdə türkdilli 
xalqların ədəbiyyatlarına təsir etmişdir. Akademik Həmid Araslı “İmadəddin Nəsimi (həyatı və 
yaradıcılığı)” məqaləsində Nəsiminin türk dünyasının Əlişir Nəvai, Şah İsmayıl Xətai, Xəlili, 
Süruri, Tüfeyli, Həbibi, Şeyxi, Zati, Necati kimi şairlərinin yaradıcılığına göstərdiyi təsirdən ətraflı 
bəhs etmişdir [4, s.284]. 

Məlumdur ki, orta əsr mənbələrində bir çox şairlərin doğum və ölüm yerləri, tarixləri, eləcə də 
digər bioqrafik məlumatlar haqqında dəqiq bilgilər ya yoxdur və ya da olduqca səthi və təzadlıdır. 
Nəsimi isə, məlum olduğu kimi, seçdiyi və uğrunda həyatını fəda etdiyi məslək və ideyalarını 
yaymaq üçün şəhərbəşəhər, kəndbəkənd gəzdiyindən, həbslərdən yayınmaq üçün çox vaxt kimliyini 
gizli saxlamaq, başqa ad altında yaşamaq məcburiyyətində qaldığından şairin doğulduğu və vəfat 
etdiyi yer, tarix və həyatının ayrı-ayrı məqamları haqqında olduqca müxtəlif, fərqli, hətta bəzən bir-
birini təkzib edən fikir və mülahizələr yaranmışdır. Professor Fəridə Əzizova yazır: “Şairin keçdiyi 
əzablı yolları məntiqlə nəzərdən keçirdikdə, onun özünü bəlli etməməsinin, doğum yerini gizli 
saxlamasının səbəbi aydın olur. O öz şeirlərində kim olduğunu, harada doğulduğunu açıq şəkildə 
göstərə bilməzdi” [5].  

İmadəddin Nəsimi haqqında məlumat verən türk mənbələrini nəzərdən keçirərkən aydın olur 
ki, türk təzkirəçi və ədəbiyyatşünasları da, təbii olaraq, bu məsələlərə daha çox diqqət yetirmişlər.  

Türk ədəbiyyatşünaslığında Nəsimi yaradıcılığının öyrənilməsindən bəhs edərkən, şübhəsiz 
ki, ilk növbədə türk şair və təzkirəçisi Əbdüllətif Çələbinin (Kastamonulu Lətifinin) (1491-1582) 
“Təzkireyi-Lətifi”sində [6] yer alan fikirlərə münasibətimizi bildirməliyik. Qeyd edək ki, Lətifi, ona 
məşhurluq qazandıran, XVI əsrə qədər yaşayıb-yaratmış üç yüz otuz dörd şairin həyatı və əsərləri 
haqqında məlumatın yer aldığı, özünün “Təzkirətüş-şüəra” adlandırdığı, lakin daha çox “Təzkireyi-
Lətifi” adı ilə tanınan əsərini 1543-1546-cı illər arasında yazmış və Qanuni Sultan Süleymana 
təqdim etmişdir. Lətifinin təzkirəsi Osmanlı zamanında yaranmış üçüncü (birinci təzkirə Əlişir 
Nəvainin, ikinci təzkirə isə Anadolu şairlərindən olan Səhi Bəyin təzkirələridir) təzkirədir və 
müəllif ilk dəfə olaraq burada şairləri əlifba sırası ilə düzmüşdür. Əsərin elmi dəyərini artıran və 
onu özündən əvvəlki təzkirələrdən üstün tutan “Müqəddimə”sini “divan şeirinin poetikası” [7] 
adlandırırlar. Lətifinin təzkirəsi nəinki türk alimləri, Azərbaycan ədəbiyyatşünasları (misal üçün, 
Salman Mümtaz) üçün də ilk mənbələrdən olmuş, şairin yaradıcılığından danışarkən məhz onun 
əsərindəki məlumatlara əsaslanmışlar. Doğrudur, son illərdə Azərbaycan alimlərinin apardığı 
araşdırmalardan da gördüyümüz kimi, Lətifi təzkirəsində qeyri-səhih məlumatlar, yanlışlıqlar da 
vardır. Məsələn, elə götürək şairin doğulduğu yer haqqındakı mülahizələri. Lətifinin fikrincə, 
Nəsiminin təxəllüsü şairin Bağdad yaxınlığındakı Nəsimdən olduğuna sübutdur, halbuki məlumdur 
ki, təxəllüs özlüyündə heç vaxt doğum yerini göstərmir və ona görə şairin adı Lətifiyə görə, Seyid 
İmadüddindir [5]. Lakin bununla belə, Lətifinin təzkirəsi Nəsimi haqqında ən qiymətli mənbələrdən 
biri olaraq qalır. Bu qiymətli mənbədə Nəsimi türkdilli şeirdə ilk şöhrət qazanan şair kimi 
dəyərləndirilir və onun türk ədəbiyyatı tarixindəki yeri yüksək qiymətləndirilir. Daha sonra Lətifi 
Nəsiminin Şərqin üç dilində - türk, fars və ərəb dillərində yazıb-yaratdığını, hər üç dildə mükəmməl 
“Divan” bağladığını qeyd edir. Müəllif şairin təriqət görüşlərindən, onun Şeyx Şibli və Fəzlullah 
Nəimi ilə münasibətlərindən də ətraflı bəhs etmişdir. Türk alimi Hüseyn Ayan Lətifinin şairin 
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mənsub olduğu təriqət haqqındakı maraqlı fikrini qeyd edir: “Seyyid Nesimi Hurufi deyildi, 
Nimetullahi idi. Amma Huruf ilminden haberdar idi. Latifinin Nesimi hakkında söyledikleri bun-
lardan ibarettir” [8, s.3]. 

Təzkirəçi, şairin qardaşı Şah Xəndan haqqında da danışır: bu məlumatdan aydın olur ki, 
qardaşı Nəsimiyə ehtiyatlı olmağı, fikirlərini açıq-aşkar bəyan etməməyi məsləhət bilmişdir. Lətifi 
elə Nəsiminin edam olunmasının səbəbini də öz fikirlərini kəskin şəkildə bəyan etməsində görür.  

Kastamonulu Lətifinin təzkirəsindən sonrakı dövrdə yaranan türk təzkirələrinin əksəriy-
yətində müəlliflər öz sələflərinin fikirlərini sadəcə təkrarlamaq yolu ilə getmişlər. Aşıq Çələbinin 
1568-ci ildə tamamladığı və təxminən dörd yüz iyirmi dörd şair haqqında məlumata “Məşairüş-
şüəra” təzkirəsində [9] də bu halla rast gəlirik. Aşıq Çələbinin təzkirəsinin özündən əvvəlki bütün 
türk təzkirələrindən daha zəngin olduğunu deyən Orxan Şaiq Gökyay yazır: “Âşık Çelebi ömrünü 
bu bölgede geçirdiği için tezkirede yer alan şair ve müelliflerin büyük çoğunluğunu Rumeli 
vilâyetlerinden yetişenler oluşturmaktadır. Anadolu’da yetişenlerin adları ise pek azdır” [10].  

Lətifidən 41 il sonra XVI əsrdə yaşamış digər müəllif - Qınalızadə Həsən Çələbi (1546-1604) 
1586-cı ildə tamamladığı “Təzkirətüş-şüəra” əsərində Nəsiminin Bağdad yaxınlığındakı Nəsimdən 
olduğunu iddia edərək şairi İmadüddin adlandırır. Təzkirəçi qeyd edir ki, Seyidlər nəslindən olan 
şair hürufiliyi yayan Fəzlullahın müridi olmuşdur. Həsən Çələbi də Lətifi kimi hesab edir ki, şairin 
edam olunmasının səbəbi mübariz ideyalarını, təriqət görüşlərini açıq-aşkar yaymasıdır. Müəllif 
daha sonra şairin Hələbdə edam edildiyini, türk və fars dillərində divanının olmasını qeyd edir, 
səyahətləri haqqında və Muradın dövründə (hansı Muradın olduğunu qeyd etmir) Anadoluda 
olduğunu yazır [5].  

Türk təzkirəçiliyi tarixində Məhəmməd Nail Dumanın “Töhfeyi-Naili” təzkirəsinin [11] 
xüsusi yeri vardır. Divan şairlərinin qısa bioqrafiyasını verən müəllif əsərini 72 müxtəlif qaynaqdan 
bəhrələnərək ərsəyə gətirmişdir. Nail Duman da şairi Şeyx İmadüddin Seyid Ömər Nəsimi kimi 
təqdim edir.  

Nəsimi haqqında məlumat verən türk mənbələrindən biri də diyarbəkirli Əli Əmirinin (1857-
1924) “Təzkireyi Şüərâ-yi Âmid” təzkirəsidir [12]. Təzkirənin yaranması səbəbindən bəhs edən 
Bedri Mermutlu yazır: “İçinde çok sayıda şair ve edip zuhur etmesine rağmen ne yazık ki o güne 
kadar hiçbir kimsenin Diyarbekir ediblerine mahsus bir biyografi eseri kaleme almayı düşünmemiş 
olduğunu gören Ali Emiri Efendi, “Tezkire-i Şuarâ-yı Âmid” yazmayı ve bundan başka “Mir’âtü’l-
Fevâid fî Ahvâl-i Üdebâ ve Fuzalâ ve Meşâhîr-i Âmid” ismiyle şehrinin ulema ve fuzalâ ve 
san’atkârlarını mümkün olduğu kadar tahrir ve tespit etmeyi tasavvur ederek bu iki eseri kaleme 
almak için belge toplamaya karar vermiştir” [13, s.109]. Əli Əmiri də Aşıq Çələbi kimi şairi 
Müslihüddin adlandıraraq Nəsiminin Diyarbəkirdən olduğunu yazır.  

Lətifinin təzkirəsindəki fikirlərə Şəmsəddin Sami bəy Fraşerinin (1850-1904) “Qamusul-
Alam” (“Şəxs adları lüğəti”) [14] əsərində də rast gəlirik. Alban jurnalisti Şəmsəddin Sami İoannina 
şəhərində təhsil almış, Afrikanın Tripoli şəhərinə (indi Liviyanın paytaxtıdır) iki illik sürgünü 
nəzərə alınmasa, demək olar ki, bütün ömrünü Konstantinopolda (indiki İstanbulda) keçirmişdir. O, 
leksikoqrafiyaya dair əsərləri ilə xüsusi şöhrət qazanmış, həmçinin ədəbiyyat sahəsində də 
əhəmiyyətli işlər görmüşdür. Yuxarıda adını çəkdiyimiz “Qamusul-Elam” da məhz bu əsərlər 
sırasındandır. 1889-1898-ci illərdə yaradılmış, hər biri 800 səhifə olmaqla 6 cilddən ibarət, daha çox 
tarixi-coğrafi ensiklopediya xarakteri daşıyan lüğət həm Şərq, həm də Qərb (fransız) materiallarına 
əsaslanaraq yazılmışdır.  

Türk ədəbiyyatşünaslığında Nəsimi yaradıcılığının öyrənilməsində “Türkiyəyə modern bilim 
standartlarını gətirən” [15, s.19], “Türkiyədə yaşayan insanlara bilimsəl yöntəmi öyrədən” [15, s.20] 
Məhəmməd Fuad Köprülünün böyük xidmətləri olmuşdur.  

Qeyd etmək lazımdır ki, M.F.Köprülünün yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı ilə də bağlı 
olmuşdur və ədibin Azəri ədəbiyyatına aid tədqiqlər” [16] əsəri bu gün də öz elmi dəyərini qoruyub 
saxlamışdır. Bundan başqa M.F.Köprülü “Türk ədəbiyyatında ilk mütəsəvviflər” [17] kimi möh-
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təşəm tədqiqatında Azərbaycan ədəbiyyatının Məhəmməd Füzuli və İmadəddin Nəsimi kimi 
şairlərinin yaradıcılıqları haqqında yüksək fikirlər söyləmişdir. Alim adlarını çəkdiyimiz Azər-
baycan şairlərinin Türkiyədə və Orta Asiyada da sevilməsinin və əsərlərinin yayılmasının səbəb-
lərini açıqlayır: “Orta Asiya türkleri ile Azerbȃycan türkleri arasındakı edebi münasibetler eskiden 
beri pek sıkı ve kuvvetli olduğu için bu iki büyük Azeri şairinin (Məhəmməd Füzuli və İmadəddin 
Nəsimi nəzərdə tutulur – J.Ə.) Anadoluda olduğu kibi Orta Asiyada da yerli sayılacak kadar 
tanınmış olmasını tabii görmelidir” [17, s.171]. 

Məhəmməd Füzuli və İmadəddin Nəsimi haqqında görkəmli tədqiqatlar və tərtiblər müəllifi 
olan, 1979-cu ildə Nəsiminin həyat və yaradıcılığına dair “Seyyid Nesimi (Hayatı, Eserleri ve 
Türkçe divanının tenkitli metni)” mövzusunda doktorluq işini müdafiə edən Hüseyn Ayan öz 
əsərində “Lətifinin təzkirəsi”nə istinad etmişdir. Türk alimi Nəsimini ümumtürk ədəbiyyatının 
böyük nümayəndəsi kimi dəyərləndirir: “İslami Türk Edebiyatının büyük şairlerinden olan Nesimi-
nin hayat hikȃyesi ve edebi şahsiyeti karanlıklar içindedir...” [8, s.1]. Hüseyn Ayanın fikrincə, bu 
qaranlıqların aydınlanması üçün ən yaxşı mənbə elə şairin öz əsərləridir.  

Nəsiminin Fars divanının türk dilinə tərcüməçisi Veyis Dəyirmançayın şairin həyatının ayrı-
ayrı məqamları, xüsusilə mənbələrin səhihliyinə dair fikirləri maraqlıdır. Professor Fəridə Əzizova 
Nəsimi haqqındakı tədqiqatında türk müəllifinin şair haqqındakı maraqlı fikrini xatırlayaraq yazır: 
“Ola bilsin ki, Nəsimini əbəs yerə çarmıxa çəkiləndən sonra həyat verilən İsa Məsihlə müqayisə 
etmirlər. Bir çox tədqiqatçıların, o cümlədən şairin yaradıcılığının türk araşdırmaçısının (Veyis 
Dəyirmançay nəzərdə tutulur – J.Ə.) hesab etdiyi kimi, “İsa gibi sonsuzadek hayattadır” [5]. 

Türk alimi Turqut Karabəyin “Nesiminin Hayatı ve Farsça Divanı” (Erzurum, Atatürk 
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1997) şairin həyatının tədqiqindəki dəyərli araşdırma-
lardan sayılır. Turqut Karabəy Nəsiminin Şirvandan olmasını təsdiqləyir: “Azerbaycan Türk 
Edebiyat tarihinde Nesiminin doğum yeri olarak Şemahı yazılıdır ve bu yüzden Nesimi-i Şirvani 
diye adlandırılmıştır. Nesiminin Türkçe divanındaki dil özellikleri de bu iddiayı isbat için doğru bir 
örnek olabilir ve Nesiminin oldukça uzun bir süre Baküte yaşadığı hususunda şüpheye yer yoxtur” 
[18, s.68]. 

Daha sonra şair, ədəbiyyatşünas və ilahiyyat alimi Kamal Edib Kürkçüoğlu və [19] İsmail 
Özmənin [20] adlarını çəkmək istərdik. Şairin əsərlərinin nəşri sahəsində dəyərli xidmətləri ilə 
Nəsiminin tədqiqi işinə öz töhfələrini vermiş hər iki alim bu fikirdədir ki, Nəsimi – əcdadlarının bir 
neçə nəsli ərəb mühitində yaşayan və öz türk köklərini, əsil-nəcabətini unutmayan türkdür. 

Nəsimi haqqında məlumatın yer aldığı daha bir mənbə Osmanlı tarixçisi Bursalı Mehmet 
Tahirin (1861-1925) məşhur üçcildlik “Osmanlı müəllifləri” [21] əsəridir. Kitabda tanınmış osmanlı 
şeyxləri, hüquqşünasları, şairləri, ədibləri, tarixçiləri, həkimləri, riyaziyyatçı və coğrafiyaçılarının 
bioqrafiyası verilmişdir. Birinci cilddə mütəsəvviflər və alimlər, ikinci cilddə şairlər və ədiblər, 
üçüncü cilddə isə tarixçilər, təbiblər, riyaziyyatçılar və coğrafiyaçılar yer almışdır. Türk tarixçisi 
məşhur əsərində şairimizdən “Seyid İmadüddin Seyid Ömər Nəsimi” deyə bəhs etmişdir. Lakin 
alimlərin əksəriyyəti şiəlik təriqətinə mənsub şairin adının Ömər olması ehtimalını qəbul etmirlər. 
V.Dəyirmançay bu barədə yazır: “İyirminci yüzilə qədər heç bir qaynaqda olmayan bu ad (Ömər), 
şairin nə adıdır, nə də ləqəbi, Nəsimi adlı başqa bir şairlə qarışdırılmış bir addır” [22, 13].  

Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsimidən bəhs edən türk alimlərindən danışarkən İbrahim Agah 
Çubukçunun, Mehmed Əli Ayninin, Ə.Gölpınarlının da adlarını qeyd etmək lazımdır.  

Nəticə. Təbii ki, Nəsimi yaradıcılığı bütün dövrlərdə türk ədəbiyyatşünaslığının diqqət mər-
kəzində olmuşdur və mövzu kifayət qədər geniş olduğu üçün bir məqalə çərçivəsində problemi tam 
əhatə etmək mümkün deyildir. Odur ki, biz ən önəmli hesab etdiyimiz tədqiqatlara toxunduq.  
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ULDUZLAR ALƏMİ İMADƏDDİN NƏSİMİNİN ŞEİRİNDƏ  

 
Xülasə 

 
Dünya ədəbiyyatının korifeyi Seyid Əli Seyid Məhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi (1369-1417) türk poeziya-

sının dahi şairlərindən biri hesab olunur. O, ilk dəfə olaraq hürufizmin humanist ideyalarını tərənnüm etmişdir. Onun 
əsərləri çoxşaxəli, lakonik və mükəmməl formada dərin fəlsəfi fikirlər ifadə edir və mürəkkəb insani hissləri əks etdirir. 

O öz dövrünün bütün elmlərini yüksək dərəcədə kamil öyrənmişdi. O cümlədən, o, ulduz elmlərini də əla bilirdi. 
Mikro və makrokosmosun, insan və kainatın harmoniyası şairin əsas mövzularından biridir. Bu səbəbdən o, 

İslam poeziyasının məxsusi janrı olan urcuzalardan – elmi mövzuda şeirlərdən istifadə edirdi. Nəsimi insanı tərənnüm 
edərək onu bütün səma cisimlərindən ucada tuturdu. 

 
Açar sözlər: Nəsimi, hürufilik, qəzəl, ulduzlar, səyyarələr, urcuza. 
 

STARS WORLD IN POEMS BY IMADADDIN NASIMI 
 

Summary 
 

Leading figure of world literature Seyid Ali Seyid Muhammad oglu Imamaddin Nasimi  (1369-1417) is one of 
the genius poets of the Universal Turkish poetry. For the first time  he glorified the human ideas of Hurufism. His works 
in a multifaceted, laconic and perfect form express deep philosophical thoughts and reflect complex human feelings. 

He studied all the sciences of his time perfectly. In particular, he knew astronomy very well. 
The harmony of micro and macrocosm, a human with the universe are the main themes of the poet. For this 

reason, he used a special genre of Islamic poetry, the urjuza – science in verse. Nasimi glorified human more superior 
than the heavenly stars. 

 
Key words: Nasimi, hurufism, gazhal, stars, planets, urjuza. 
 

ЗВЕЗДНЫЙ МИР В СТИХАХ ИМАД АД-ДИНА НАСИМИ 
 

Резюме 
 

Корифей мировой литературы Сеид Али Сеид Мухаммад оглы Имад ад-Дин Насими (1369-1417) 
является одним из гениальных поэтов тюркской поэзии. Он впервые воспел гуманные идеи хуруфизма. Его 
произведения в многогранной, лаконичной и совершенной форме выражают глубокие философские мысли и 
отражают сложные человеческие чувства.  

Он в высшей степени хорошо изучил все науки своего времени. В том числе, он отлично знал звездные 
науки. 

Гармония микро- и макрокосма, человека с вселенной одна из главных тем поэта. Он по этой причине 
использовал особый жанр исламской поэзии урджузы – наука в стихах. Насими, воспевая человека, ставил его 
выше небесных светил. 

 
Ключевые слова: Насими,  xуруфизм, газель, звезды, планеты, урджуза 
 

                                                 
* Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası. Fizika-riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru.  
* Azərbaycan Milli Konservatoriyası. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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Giriş. Dünya ədəbiyyatının korifeyi Seyid Əli Seyid Muhəmməd oğlu İmadəddin Nəsimi  
(1369-1417)  öz dövründə mövcud olan bütün elmləri, o cümlədən nücum elmini  mükəmməl bilir 
və buna böyük əhəmiyyət verirdi.  

Məqalədə Nəsimi yaradıcılığında  astronomik motivlər araşdırılıb. 
1. Nəsimi və ulduz elmi 

İmadəddin  Nəsimi yazırdı: 
 

Məğribü məşriqdən oldu yəslimiz,  
Yeddi ulduz, on iki bürc əslimiz,  
Bistü həştü sivü düdür nəslimiz,  
Fəzli-həqdən oldu babü fəslimiz [1, s.276]. 

 
Yeddi ulduz (Günəş, Ay, Mars, Merkuri, Yupiter, Venera və Saturn), on iki bürc (Qoç, Buğa, 

Əkizlər, Xərçəng, Şir, Qız, Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, Oğlaq, Dolça, Balıqlar), iyirmi səkkiz (bistü 
həşt) ərəb əlifbasındakı, otuz iki (sivü dü) fars və türk əlifbalarındakı hərflərin sayıdır. Fəzlullah 
Nəiminin açdığı təriqət qapısından hürufilərin fəsli, zamanı başlayır. Şair şeirlərində ulduz elmi 
terminologiyasından geniş istifadə edib:  

 
Həm mərkəz ilə kövkəbü bürc ilə mədarım,  
Səyyarəmü çərxim, fələkim, seyri-səbatım [1, s.91], – 

 
beytdə adı keçən “mərkəz”, “kövkəb”(ulduz), “bürc”, “səyyarə”, “çərx” –“fələk” (göyün sferaları), 
“seyr” (səyyarələrin trayektoriyası) və “səbat” (bürcdəki ulduzların yeri) kimi astronomik terminlər 
bu elmin əsasını təşkil edir. 

Avropa münəccimlərinin bilmədiyi bir həqiqəti, Ayın Günəşdən nur aldığını Nəsimi Şirvani 
şeirində bədii şəkildə ifadə edirdi: 

 
Ayın hilali əgərçi Günəşdən alır nur, 
Bu Ayı gör ki, Günəş nur alır hilalindən  [2, s.152]. 
 
Gərçi, Günəşdəndürür tabəndə mahın təl’əti,  
Еy Qəmər, Xurşidü Mahı təl’ətin taban еdər [2, s.285]. 

 
Yerin peyki olan Ayın bir sıra münəccimlər tərəfindən müstəqil səyyarə kimi qəbul edil-

məsinə şair poetik deyim məqamında etirazını bildirirdi: 
 

Günəş bənzər dеdim, şol Aya, hеyhat,  
Qaçan şol maha hər səyyarə bənzər? [2.s.252] 

 
Orta yüzilliklərdə rəsədxana və rəsəd quyuları gecə-gündüz ulduzlar aləmini öyrənmək üçün 

fürsət verirdi.  
 

Səyyarə kimi sеyr еdərəm daim anınla,  
Şol sеyr еdici kövkəbi-səyyar ələ girməz [2.s.76], – 

 
beytdən aydın olur ki, Nəsimi ulduzlar aləmini bir seyrçi kimi də müşahidə edib. Şair göy sferasının 
adi seyrçisi kimi qalmayıb, səma cisimlərinin hərəkət məntiqini və fəlsəfəsini anlamağa və anlat-
mağa çalışırdı: 
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Dünü gün müntəzirəm mən ki, bu pərgar nədir?  
Günbədi-çərxi-fələk, gərdişi-dəvvar nədir?  
Bu doquz çərxi-müəlləq nədən oldu tərtib,  
Fələk altında dönən kövkəbi-səyyar nədir?.. 
Günəşin qürsü nədən yer üzünə şö’lə verir,  
Ya bu bir məş’ələdə nur nədir, nar nədir? [1, s.15] 

 
Ayın Yer ətrafında dövr etməsinə görə tərtib edilən  təqvimlər Qəməri adlanır. Məhərrəm ayı 

ilə başlayıb Zilhiccə ayı ilə bitən Qəməri təqvim ili 355 gündür və Günəşlə ölçülən təqvim ilindən 
10 gün qısadır. Belə ki, Qəməri  tarixlə 89 il yaşayanın yaşı Şəmsi (Günəş) təqvimiylə 86 il  hesab-
lanır. Nəsimi qəzəllərində münəccimlərin illik təqvim hazırlamasına da işarə edib. Yeni zamanda 
köhnə təqvim etibardan düşür: 

 
Saqiya, camı gətir kim, mən uşatdım tövbəmi,  
Köhnə təqvimim mənim biе’tibar oldu yеnə [2, s.54]. 
 
Münəccim, zahid inanmaz ki, sənsən əhsəni-təqvim,  
Əzəldən ta əbəd oldu əyan hüsnün kitabından [2, s.183], – 

 
beytdəki “əhsəni-təqvim” söz birləşməsi həm gözəl tərtib olunmuş təqvim, həm də Qurani-Kərim 
ifadəsi olub, 95 ƏT-TİN surəsi 4-cü ayədə keçir, insana aid edilən “gözəl biçimdə” (yaratdıq) məna-
sına gəlir. 

İmadəddin Nəsimi  Ulduz elmini yaxşı bildiyindəndir ki, poetik obrazları səyyarə və bürclərə 
müvafiq qruplaşdırıb bədii fikrini daha qabarıq çatdırmağa müvəffəq olub. 

2. Ürfan poeziyasında astronomik motivlər 
Şairin aşağıdakı beytlərinə diqqət yetirək:  
 

Şəbi-yеldadurur saçın gеcəsi,  
Surətin bədrinə Qəmər dеdilər [2, s.265]. 
 
Rüxün şəmi şüasından münəvvər, 
Fələkdə Mahü Mehrü Müştəridir [2, s.82].  

 
Sənin üzünün şamının şüasından fələkdə (göy sferasında) Ay, Günəş, Yupiter öz işığını alır-

deməklə, şair öydüyü şəxsin iman işığı ilə nurlandığını önə çəkmiş olur.  
 

Səadət bürcünün dirxahi oldur, 
Yer ilə Gögü həm Keyvan anındır [2,s.82].      
    
Laməkan Xurşidiyəm, həm Sə’di-Əkbərdir adım,  
Nəhsü kənzü təl’əti-bədri-şəbi-deycuruyam [1, s.112]. 

 
Səadət bürcü deyəndə Nəsimi Yupiteri nəzərdə tutur. Şair bu beytdə təzad bədii fiqurundan 

bəhrələnib. Yupiter əgər xoşbəxtliyə işarədirsə, Keyvan – Saturn talesizlikdən xəbər verir. Yer və 
Göy də təzaddır, biri ucalığı, digəri alçaqlığı rəmzləşdirir. 

 
Üzünə, qaşına anın özümü bənzədəm dеyib,  
Gah dönər ay bədr olur, gah özünü hilal еdər [2, s.287]. 
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Bənzətmədə, qiyas bədii fiqurundan istifadə etməklə, şair Ayın bir ay ərzində 28 şəklə 
düşdüyü, onun gah hilal, gah bədr halında olduğu üçün, hilalı qaşa, bədri girdə üzə oxşadır.  

 
Ayü günü nə vəch ilə üzünə nisbət еyləyim,  
Hüsni-rüхün qatında çün Ay ilə Gün Sitarədir [2, s.213]. 
 
Sana Günəş kimi, еy fitnə, sücud еyləyənin,  
Əхtərü talеyi məs’udü müzəffər dеdilər [2, s.264]. 

 
Günəş Şərqdən çıxıb Qərbdə batır. Əslində Günəş çıxıb-batmır, bu, Yerdən elə görünür. 

Şərqdən-Qərbədək hər günkü eyni dönümü təkrarlamaqla, sanki Günəş Yerə səcdə edir, Günəşin 
xoş taleyi himayə etməsi də nücum elmindən bəllidir. 

 
Qaçan ki, Sünbüli-zülfün niqabı Aya düşər,  
Qəmər səhaba girər, Afitaba sayə düşər.  
Düşürmüş Aya saçın zillinivü kölgəsinə,  
Düşürmək ancılayın sayə şol hümaya düşər [2, s.289]. 
 
Günəş dutuldu dеdilər nəzər qıldım camalına,  
Üzünə zülfüdür düşmüş, bu еl yanlış хəyal еylər [2, s.216], – 

 
beytlərində Günəşin tutulması poetik dillə təsvir olunmuşdur. Burada konkret olaraq Ayın Qız 
(Sünbülə) bürcündə olarkən Günəşin tutulması tarixçəsi verilib. Ayın kölgəsinin Günəşə düşmə-
sindən Gün işığı yerə çatmır, qara görünür. Üzdə olan məna isə budur ki, sünbül kimi hörülmüş 
saçların Ay kimi üzünə düşəndə, göydəki Ay utandığından bulud arxasında gizlənər, günəşə isə 
kölgə düşər. 

 
Məhi-tabana, ya Mеhrə səni bənzətməsəm, nеyçün  
Ki, hüsnün хirmənində gün Məh ilə Sünbüləçindir [2, s.256]. 

 
Şair təriflədiyi şəxsi bədrlənmiş Aya, Günəşə ancaq ona görə bənzətmir ki, şeiri yazan vaxt 

Ay ilə Günəşin hər ikisi Qız (Sünbülə) bürcündə idi. Sanki Ay da, Günəş də, onun “tarlasının 
sünbülbiçən rəncbəri”dirlər.  

 
Şəşəsindən məhv olur Ay ilə Gün bu Zöhrənin, 
Gör ki, nə Afitab imiş ol Fələkin  Sitarəsi [2, s.243]. 

 
Dəbdəbəli parıltısı ilə Ayı, Günəşi, sübh çağı görünən Zöhrənin işığını azaldıb  məhv edən bu 

gözəlin ulduzu gör necə bir Günəş imiş?  
 

Zülfün qəmərin dövrünə yüz fitnə buraxdı,  
Ey dövri-qəmər fitnəsi, fəttani-zamansan [1, s.80]. 
 
Dövri-qəmərdə gözlərin bir gəz qıya baxdı mana,  
Zülmündən ol xunxarənin qan ilə qəltan olmuşam [1, s.117]. 
 
Dövri-qəmərdə mərkəzi aşubü fitnənin,  
Mişkin saçınla хali-müdəvvər dеgilmidir? [2, s.277] 
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Ay Qız (Sünbülə) bürcündə olanda fitnələr daha da çox olur. Şair bu astroloji məlumatdan 
gen-bol bəhrələnib. 

İslam sferalı nücum elmində “abaum” və “ummuhatun” – “atalar”, “analar” bir termin kimi 
ədəbi və fəlsəfi əsərlərdə istifadə olunur. “Atalar” dedikdə yeddi səyyarə: Günəş, Ay, Merkuri, 
Mars, Venera, Saturn və Yupiter nəzərdə tutulur. Bu səyyarələrə ərəbcə gah “aba səb’ə” (yeddi ata), 
gah da “aba’i-ulvi” (yüksəkdə, göylərdə olan atalar) dedikləri kimi, “ummuhat” – (analar) ifadəsi ilə 
də dörd ünsürü – od, su, hava, torpağı nəzərdə tuturdular. Bunlara “ummuhatu-ərbəə” – (dörd ana), 
bəzən də “ummuhati-sufli” (alçaqda, Yer kürəsində olan analar) adı vermişlər. Xatırladaq ki, 
“dünya” sözü ərəbcə aşağı, alçaq deməkdir. Ona görə də Quran göydən endirildi ifadəsi işlənir. 
Yüksəkdə yerləşmələrinə rəğmən, şair insanı bütün səma cisimlərindən də ucada görür: 

 
Səcdə еdər Şəmsü Qəmər, Zöhrəvü Mahü Müştəri, 
Hüsni-camalın görməgə, hurü mələk, insan budur [2, s.229]. 
 
Müştəri, Bəhramü Kеyvan, Tirü Zöhrə, Mеhrü Mah  
Hüsnünə təhsin oхurlar rüb’i-məskun, şеş cəhat [2, s.293]. 
 
Mеhr ilə Mahü Müştəri hüsnünə bəndədir, vəli  
Sərv ilə sidrə özünü qamətinə qulam еdər [2, s.284]. 

 
Nəticə. Nəsimi öz dövrünün bütün elmlərini, o cümlədən astronomiyanı dərindən bilirdi. Dahi 

şair insanı, onun fikir və hisslərini vəsf edir insanı bütün Kainat cisimlərindən yüksəkdə hesab 
edirdi. 
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NƏSİMİ ŞEİRİNDƏ MİLLİ KOLORİTİN POETİK İNİKASI 

 
Xülasə 

 
Azərbaycan ədəbiyyatının ölməz söz sənətkarı İmadəddin Nəsimi (1369-1417) sözünün sehrini artıran 

amillərdən biri xalq poeziyasından yaradıcı bəhrələnməsi olmuşdur. Bu yolla sənətkar Azərbaycan türkcəsinin poetik 
imkanlarını əlçatmaz zirvəsinə qaldırmış, bu dilin həm şeir, həm də “quş dili” olduğunu göstərmişdir. Onun sənətkarlıq 
qüdrəti ondadır ki, o, əruz şeiri janrlarının ənənəvi poetik strukturunda ilahi ideyanı estetik gözəlliklə fövqəladə 
dərəcədə böyük ustalıqla qovuşdura bilmişdir: Nəsimi şeirinin poetik gücü öz qaynağını bir tərəfdən sənətkarın coşqun 
şairlik istedadından götürürsə, digər tərəfdən onun mənsub olduğu milli mədəniyyətdən alır. Bu mənada Nəsimi 
yaradıcılığında işlənən obrazlar təkcə ümumşərq xarakterli hürufi görüşləri ilə bağlı olmayab, eyni zamanda xalq 
yaradıcılığı və xalqın əsatiri (mifik) görüşləri ilə də bağlı idi. Nəsimi hürufilik kimi çox nəhəng sosial-coğrafi 
miqyaslara malik hərəkatın bütün ideoloji yükünü çiyinlərinə götürməklə bərabər, ədəbiyyatın mənafe və məsuliyyətini 
də bir an belə unutmamış, öz yaradıcılığı ilə Azərbaycan poeziyasının və ədəbi dilinin inkişafına əvəzolunmaz töhfələr 
vermişdir. 

 
Açar sözlər: Nəsimi, söz, informativ yük, poeziya, təfəkkür, bədiilik, xalq yaradıcılığı 
 

POETIC REFLECTION OF NATIONAL CHARACTER IN NASIMI’S POETRY 
 

Summary 
 

One of factors that increases magic of poetry of undying word master of Azerbaijani literature Imadeddin Nasimi 
(1369-1417) is his creative referring to folk literature. By this way master elevated poetic potential of Azerbaijani 
Turkish to unattainable heights and showed ,that Azerbaijani is a language of poetry as well as a language of "birds". 
Greatness of his mastery is that he could join with unparalleled cleverness divine idea with aesthetic beauties in 
traditional structures of aruz poetical genres. Poetical strength of Nasimi's poetry took its source from master's 
passionate poetical gift in one hand, but in another hand from national culture to which he was belonged. In this 
meaning, characters in Nasimi's creativity related not only with oriental hurufi views, but also with folk creativity and 
mystical folk views. Nasimi acquired a social-geographical scale like Hurufism and at the same time didn't forget about 
the benefits and responsibility of literature and made irreplaceable contribution in development of Azerbaijani literature 
and poetry.  

 
Key words: Nasimi, word, informative load, poetry, thinking, artistry, folk creativity 
 

ОТРАЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО КОЛОРИТА В ПОЭЗИИ НАСИМИ 
 

Резюме 
 
Одним из факторов, усиливающих магию поэзии бессмертного мастера слова азербайджанской 

литературы Имадеддина Насими (1369-1417), является его творческое отношение к народной литературе. 
Таким образом, мастер поднял поэтический потенциал азербайджанского турецкого языка до недостижимых 
высот и показал, что азербайджанский является язык поэзии, выразив его также «языком птиц». Величие его 
мастерства состоит в том, что он мог соединить с бесподобной мудростью божественную идею с эстетической 
красотой в традиционных структурах поэтических жанров аруза. Поэтическая сила Насими взяла свое начало 
от страстной поэтической поэзии мастера в одной руке, но в другой руке от национальной культуры, к которой 
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он принадлежал. В этом смысле персонажи в творчестве Насими связаны не только с восточными взглядами 
хуруфи, но также с народным творчеством, мистическими народными взглядами. Насими приобрел такие 
социально-географические масштабы, как хуруфизм, и в то же время не забыл об интересах литературы 
соответственно. Это и внесло незаменимый вклад в развитие азербайджанской литературы и поэзии. 

 
Ключевые слова: Насими, слово, информативная нагрузка, поэзия, мышление, xудожественность, 

народное творчество 
 

Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatının XIV əsrdə yetirdiyi ən böyük simalardan biri, bəlkə də 
birincisi İmadəddin Nəsimi olmuşdur. Nəsimi sözünün sehri 650 ildən çoxdur ki, bütün dünyanı 
özünə valeh etməkdədir. Onun poeziyasına baş vuran hər kəs bu filosof şairin sözünün sehrinə 
düşür, ondan qopa bilmir. Nədir bu sözün sehri ki, insanlar onun təsirindən çıxa bilmirlər? Şairin 
ilham mənbəyinin qaynağının gücü bir tərəfdən onun coşqun istedadından, dərin ağıl və idrakından 
yoğrulan bədii düşüncədən alırsa, digər tərəfdən bu istedadın güc mənbəyi mənsub olduğu milli 
mədəniyyətdən, xalq yaradıcılığından bəhrələnmə olub. Deməli, onun yaradıcılıq mənbəyi təkcə 
ümumşərq xarakterli hürufi görüşləri ilə bağlı olmayıb, o həm də xalq poeziyası, xalqın əsatiri 
(mifik) görüşlərindən qaynaqlanıb. Bu haqda S.Şıxıyeva yazır: “Nəsimi əsatiri görüşlərin həqiqi 
qoruyucusu olan xalq inamlarına müraciət edərkən bu sahədəki biliklərini nümayiş etdirmək 
niyyətini gizləməmiş, həmin görüşlərin təsəvvüf və hürufilik baxımından yozula bilənlərini şeirə 
çevirmişdir” [1, s.13-21 ]. 

R.Qafarlı göstərir ki, şairin yaradıcılığında gerçəklik bir çox hallarda dünyanın mifoloji 
anlamdakı modellərinə uyğunlaşdırılmış şəkildə təqdim olunub [2, s.113, 147].  

Doğrudan da, sənətkarın yaradıcılığındakı xalq təfəkküründən bəhrələnmə, şeirlərində 
işlətdiyi div, pəri, şam, pərvanə, gül, bülbül, Xızır, Ay, Günəş, Qaf dağı və s. kimi obrazlar 
Azərbaycan xalqının şifahi ədəbi düşüncəsinin əsas obrazlarındandır. Bunlardan başqa şairin 
divanında kiçik folklor nümunələrindən alqışlar, qarğışlar, atalar sözləri və məsəllələr də yer 
almaqdadır. Məsələn: “Çün hər nə kim əkərsən, anı biçərsən axır”, “Mülk ilə mal ey məlik, kimsəyə 
çün qalmamış” (36), “Dünya evinin səltənəti beş gün imiş çün” (56), “ Div ilə mühasib olanın dini 
xətadır” (66), “ Ey dünya, mən yenə səni bildim, yalançısan” (108), “Mən qul olanın quluyam, altun 
olanın puluyam” (125),  

 
Həq tərazının gözündə zərrə nöqsan olmaya, 
Xeyrü şər, nikü bədinlə gəlsən mizanə sən [2, s.192]. 

 
Qəzəllərində yeri gəldikcə, şair xalq arasında işlədilən rişxənd formasından istifadə edir. 

Məsələn: “gözsüz yaratmış başını”, “oldu gözümdən iraq şol sənəmin surəti”, “xəcil oldum bu 
səbəbdən ki, nigarın üzünə” və s. Şairin lirik qəzəllərində canlı xalq dilindən gələn yalvarış, xitab 
kimi müraciət formalı şeir nümunələri də yer almaqdadır. Nəsimi deyir: 

 
Firqətin dərdindən, ey can, yürəgim qan oldu, gəl! 
Gözlərim yaşı cahanı dutdu, tufan oldu, gəl! [3, s.127] 

 
Şairin qəzəllərində “...hüsnün xitəmində Ay ilə Gün sünbüləçindir”, “Ləbin camından ol 

canım, Xızır tək irdi məqsudinə”, “düşdüm yüzün gülündən ayru //bülbül kimi çəməndə fəryadü 
ahim oldur”, “Ayü gün nə vəch ilə yüzünə nisbət eyləyim// hüsnü-rüxün qatında çün Ay ilə Gün 
sitarədir” (49) , “hər firiştə surətin yanında yüz min div olur, // Qanda bir qəllaş olursa, haqq olur 
qalmaşlər” “Divin libasını qoy, Xızır ilə yoldaş ol kim, // Zülmətdə zahir olmaz, heyvanə abi-
heyvan.(194) və s. bu kimi ifadələrin Nəsimi qəzəllərində özünəməxsus yeri var. 
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Eşq ilə hər dəm, Nəsimi, seyr edərsən Kuhi-Qaf, 
Sənsən ol ali məqamda şahpəri-ənqayi-eşq [3, s.30]. 

 
Yuxarıdakı beytdə Kuhi-Qaf folklorumuzda tez-tez rast gəldiyimiz dağ obrazıdır. Burada 

Nəsiminin dilində işlədilən “eşq ilə hər dəm seyr edərsən Kahi – Qaf”, ifadəsində Tanrı–insan–dağ 
əlaqəsinin insan düşüncə tərzində, onun etnik yaddaşındakı yeri bizdə bəzi mifoloji və dini 
təsəvvürlərin formalaşmasına gətirib çıxarır. Hamıya məlumdur ki, ilkin əcdadlarımızın şüur və 
düşüncə tərzində dağ kultunun müxtəlif təzahür formaları mövcuddur. Bunların ən mühümü və 
əsası Tanrı - İnsan - Dağ əlaqəsinin olmasıdır. Bu əlaqəyə görə, dağ Allahların məskəni kimi, 
Yunan mifologiyasında Zevs başda olmaqla Allahların Olimp dağında yaşaması, dağlarda 
müqəddəs ruhların olması, peyğəmbərlərə dağlarda vəhyin gəlməsi, Musa (ə.s.) Allah-Təalanın 
səsini Tur dağında eşitməsi, Məhəmməd (ə.s.) Hirra dağında vəhyin gəlməsi kimi əlaqə formaları, 
bilgilər xalq təfəkküründə yer almaqdadır. “Bundan başqa Dağ-insan əlaqəsinə gəldikdə ilk 
çağlarda dağlara insan bədən üzvləri (antropomorfizm) kimi baxılıb. Yəni dağların başı insan 
başına, dağın beli insan belinə, ətrafları insan ətraflarına bənzəməklə insan-dağ arasında zahiri 
oxşarlıq yaradılıb” [4, s.16]. Nəsimi şeirində xalqdan gələn bu ifadə belə obrazlaşır. “Kuhi-Tur oldu 
vücudin ”(28) demişdir.  

 
Könlüm quşu əsfəldədir, vəqt oldu pərvaz eyləyə, 
Simurği-Qaf qürb olan ərş üstünə cövlan gərək. 

 
 Və ya  

Çünki mənidə Nəsimi Qaf imiş Ənqa ilən, 
Şol müəlla qədrə gər ari gühər dersəm nola [3, s.98]. 

 
Əfsanəyə görə, Ənqa – Simurq quşu məhz sirlərlə dolu olan Qaf dağının uca zirvəsində 

məskən salıb. Onun sarayı Qaf dağ silsiləsinin ən hündür nöqtəsində yerləşir. Bununla bağlı olan 
əfsanədə deyilir ki, bəzi quşlar yığışaraq qeyb olmuş Simurq quşunu axtarmağa gedirlər. Quşların 
bəziləri bütün çətinliklərə tab gətirə bilməyib geri qayıdır, bəziləri isə yolda həlak olur. Ən dözümlü 
və sağ qalan 30 quş isə sonda Simurqun sarayına gəlib çatır və öz arzularına nail olurlar. Belə olan 
halda quşlar anlayır ki, İlahi quş elə onların özləridir, “Simurq” onlar özləridir və onlar hamısı 
birlikdədirlər. Nəsimi şeirində həmin beytdəki Ənqa quşu da mifoloji folklorla bağlı obrazdır. Şair 
sevgilinin ilahi məqamda Ənqa quşu ilə müqayisəsi aşiqin əbədi məhəbbətinin göstəricisi kimi 
təqdim olunur. Təsəvvüf poeziyasında aşıq öz sevgisi sayəsində ölümsüzlük qazanır. Deməli, eşq 
ölümün dərk olunmasından – ölümsüzlükdən keçir. A.Məmmədov yazır: “Sufizmdə, o cümlədən, 
Yunus Əmrə sufizmində ölümsüzlük müvəqqəti dayanacaq hesab edilən işıqlı dünyada olduğu kimi 
ədəbi yaşamaq yox, ilk növbədə ölüb diriləndən sonra əbədi yaşamaqdır ” [5, s.517]. 

 
Ay ilə gün sücud edər surəti can-fəzayinə, 
Ay ilə gün nədir kim, düşməyə ol xaki-payinə [3, s.41]. 

 
Ay ilə Günəşin gözələ səcdə etməsi bu iki göy cismini məhəbbət konsepsiyası ilə bağlayır. 

Folklorda Ay ilə Günəşin sevgili olmaları haqqındakı əfsanələr bu gün də xalq arasında məşhurdur. 
S.Rzasoy Nəsimi şeirinin oğuz mifləri ilə əlaqəsinə toxunarkən yazır ki, mifoloji düşüncədən tarixi 
düşüncəyə keçid minillikləri əhatə edir. Seyid İmadəddin Nəsiminin simasında təmsil olunan 
təsəvvüfi dünya modeli xarakteri etibarilə ənənəvi düşüncədir. Təsəvvüfi-hürufi dünya modeli 
mifoloji dünya modelində olduğu kimi, öz qapalılığını, təkrarlanan ritmini qoruyur. Bu dünya 
modelində Allah, Dünya, İnsan ünsürləri qapalı struktur sistemini təşkil edir. Allah təsəvvüfi dünya 
modelinin əsasında durur və onun ilahi quruluşu maddi yaradılışın Dünya və İnsan ünsürlərində 
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təkrarlanır. Mifoloji düşüncənin qapalılığı burada ilahi hərəkətin Allahdan başlayıb, Ona dönüşündə 
ifadə olunur [6, s.279-283]. Nəsimi deyir:  

 
Şol şəmi gör ki, nurinə pərvanəyəm, yenə, 
Baş oynamaqda gör necə mərdanəyəm, yenə [2, s.250]. 

 
Bildiyimiz kimi, pərvanə ədəbiyyatda cəfakeş aşiq kimi həmişə sevgilisi yolunda canından 

keçən obraz kimi dəyərləndirilir. Özünü şamın alovuna verməklə, “yandırıram canımı şəminə 
pərvanə tək”, “gecələr xəyali gözün gətirir gözümə”, “saqiya, gözdən götürmə cürəyi-cani nəcat”, 
“bağrımın qanın gözündən hər dəm axıdır qəmin”, “söl uyqulu gözündən qopdu bu gün qiyamət”, 
“Şəmi vəhdətdir cəmalın yandırar pərvanəni” və s. kimi ifadələrə Nəsimi şeirində rast gəlmək olur.  

 
Şəmi-ənvari-təcəllidir camalı dilbərin, 
Ey könül, pərvanə tək gəl yan bu şəmin narına [3, s.28]. 

 
Şairin şama, pərvanəyə, oda, alova, şöləyə müraciəti orta əsr poeziyasında ənənədən gələn bir 

müraciət forması idi. Amma bunlardan istifadədə şairin özünəməxsusluqları var. Nəsimi 
yaradıcılığında Tanrının təcəllası kimi nur simvolundan da istifadə olunmuşdur. Qeyd edək ki, 
təsəvvüf ədəbiyyatında nurun, işığın müxtəlif qaynaqları göstərilir. Bunlar hamısı da qəlbdə təcəlla 
edir və çıraq, şəm, məşəl şəklində dilə gətirilir. Əslində, müxtəlif mənalarda təcəlla edən bu nur 
qəlbin özüdür. Belə ki, İmam Qəzali şəmi “iman” deyə simvolizə edir. İşıq kimi göstərilən “şəm” 
obrazının qaynağı çox qədimlərə gedib çıxır. Belə ki, hələ nağıllarımızda rast gəlinən, “qaranlıq 
dünya”, “işıqlı dünya” anlayışı, Avesta kitabının əsas ideyası olan qaranlıqla işığın mübarizəsi, 
yaxşılıqla pisliyin mübarizəsi, ulduzların günəş ətrafında fırlanması kimi ideyalar sonralar 
poeziyada “şam” anlayışına transformasiya olunur. Şamla pərvanə arasındakı bağlılıq eşqlə 
reallaşır. Pərvanə ilahi eşqlə fəna-fillah mərtəbəsinə çatır. Şəmin bu mərtəbəyə çatması öz Tanrısına 
çatan salikin fəna halında olması kimi reallaşır. Nəsimi deyir: 

 
Ənbərin zünfün nigara bağladı divanəni,  
Şəmi vəhdətdir cəmalın yandırar pərvanəni [3, s.96]. 

 
İstər klassik poeziyada, istərsə də təsəvvüf məzmunlu şeirlərdə şairlərin gözəli və gözəlliyi 

vəsf etmək üçün istifadə etdiyi bənzətmələr tarixdə, mifologiyada, islam elmində – bir sözlə, 
təbiətdə və cəmiyyətdə olan xoş duyğu doğuran nəşələrdir. Hər bir şair də bu canlı və cansız olan 
varlıqlara simvolik don geydirib, öz duyğu və düşüncələrinin ifadəsinə çevirərək oxucusuna təqdim 
edir. Belə ki, klassik poeziyada minlərlə beytlərdə gözəlin vəsf edilməsində eyni bənzətmələrdən 
istifadə etmişlər və bu şablon məcazlar artıq ədəbiyyatda bir termin mahiyyəti daşımağa başlamış 
və həmin ədəbiyyatın terminologiyasına çevrilmişdir.  

Nəsiminin klassik poetikanın daşlaşmış prinsiplərinə son dərəcə möhkəm tabe etdirilmiş 
poeziyası folklor, mifologiya, şifahi ədəbiyyatla çox dərindən bağlıdır. Nəsimidə folklora, şifahi 
poetik düşüncəyə gedən yollar həm məzmun baxımında, həm poetik intonasiyada, həm də sözün 
informatik yükündə özünü göstərir. Şeirlərinin birində şair deyir: 

 
Surətin nəqşində hər kim görmədi nəqaşini, 
Vahibi nəqqaş onun gözsüz yaratmış başini [2, s.65]. 

 
Hürufiliyin Yaradanla yaradılan arasında qeneseoloji münasibətləri əks etdirən bu beytdə 

şifahi intonasiyadan gələn bir təbiilik, xalq arasında işlədilən rişxənd üslubu özünü bariz şəkildə 
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göstərir. Şair bu beytdə “gözsüz yaratmış başını” deyimi xalq təfəkküründə yer alan inama görə 
başda gözün olmaması həm batini, həm də zahiri məqamlarla bağlıdır.  

Beytin təsəvvüfi məna anlamı: Qurani-Kərimin müxtəlif ayələrində yer alan “Allah iman 
gətirməyənlərin gözünə və könlünə möhür basdı” ideyası ilə birbaşa əlaqədardır. Beytin informatik 
yükü hər bir yaradılanda yaradanın izinin olmasını, insana surət verən, ona nəqş vuran “O” dur, 
ideyası durur. İnsan simasına gözəllik verən, ona camal və kamal nəqşi vuran da yaradandır. 
Bunları görməyənlərin özlərini Allah –nəqqaş deməli, başını gözsüz yaratdığını şair dilə gətirir.  

 
Ənbərin zülfü anın kim ki, dolaşdı boynuna 
Başı top olsun anın gər özgə çövkan istərə [2, s.51]. 

 
Beytin xalq təfəkkür tərzindəki anlamına gəlincə, biz bəzi nağıl və dastanlarımızda quru kəllə 

obrazına rast gəlirik. Bu kəllə sevgilisini axtararkən yolunu azmış qəhrəmanlara yol göstərən “göz 
rolunu oynayır”. Bəzən də sevgilisini axtarmağa gedən aşiqin keçdiyi sınaqlarından biri də onun 
gözübağlı sevgilisini tapması kimi variantlardan keçməsi ilə imtahan olunur. Yuxarıdakı beyt şairin 
həm xalq təfəkkürünə, həm də dini dünyagörüşə bağlılığından xəbər verir. 

Nəsimi, doğrudan da, Azərbaycan türkcəsinin poetik imkanlarını gözəlliyin zirvəsinə qaldırdı. 
Onun sənətkarlıq qüdrəti ondadır ki, o, əruz vəznli şeir janrlarının ənənəvi poetik strukturunda ilahi 
ideyanı estetik gözəlliklə qovuşdura bilmişdir. Şair şeirlərinin birində deyir: 

 
Düşdü yenə dəli könül gözlərinin xəyalinə, 
Kim nə bilir bu könlümün fikri nədir, xəyali nə?  
 
Al ilə ala gözlərin aldadı aldı könlümü, 
Alını gör nə al edər, kimsə irişməz alinə. 
 
Qiymətini dodaqların dəgmə dəqiqə sorma kim,  
Mən bilirəm ki, can ilə susamışam zülalinə [2, s.43]. 
 

Bütövlükdə poetik gözəlliyin mücəssəməsi sayıla bilən qəzəlin ilk beyti – mətlə beyti olan bu 
misralarda Azərbaycan şeir dilinin şifahi və yazılı arsenalının bütün tarixi gözəlliyi öz əksini tapıb. 
Bu misraları ana dilini dərindən bilmədən, anadilli şeir mühitinə bələd olmadan yazmaq mümkün 
deyil. Qəzəlin ilk misrasından şair lirik qəhrəmanın psixoloji vəziyyəti ilə bizi tanış edir. Misrada 
işlənmiş “dəli könül” ifadəsi birbaşa folklordan gəlib, lirik qəhrəmanın  halı ilə bağlıdır. Türk 
insanının könlü dəli kimi cuşə gələndə o, Dəli Domrula, Dəli Qarcara çevrilir. Bu halda onun dağ 
çayı kimi coşub-daşan, sel kimi çağlayan hisslərinin qabağında heç kəs dura bilməz. Yalnız Dədə 
Qorqud kimi bir könül aşinası gərəkdir ki, bu hissləri səsə, sözə, ünə, melodiyaya, şeirə çevirə 
bilsin. Bu cəhətdən şeirdə işlənmiş “dəli könül” ifadəsi və lirik “mən”in ifadə etdiyi psixoloji hal 
Nəsiminin bir şair kimi bütün varlığı, bütün psixoloji mahiyyəti ilə mənsub olduğu xalqın 
düşüncəsindən doğduğunu göstərir. Yaxud şeirdəki “xəyalinə” və “xəyali nə” omoformaları ilə 
qurulan poetik söz oyunu şair tərəfindən qurulmuş mexaniki şeir konstruksiyası kimi 
qiymətləndirmək düzgün deyildir. Unutmaq olmaz ki, verilmiş misralar qəzəlin ilk beyti-mətlə 
beytdir. Bütün şeir bu beytin üzərində qurulub. Bu beyt ilahidən bədahətən gələn, yəni düşünmədən 
yaranıb, əgər belə olmasaydı, bütöv qəzəl yaranmaz, yaxud yaransa da, süni bir şeir olardı. Amma 
qəzələ nəzər salanda o poetik ruhani həzzdən vəcdə gələn Nəsiminin döyünən qəlbini görürsən:  

 
Gözlərinə əsir olan haləmə, oldur anlayan, 
Kim ki, bu halə düşmədi, qoy vara kəndü halinə. 
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Sirrini şol qara bənin çünki yanağı şərh edər, 
Can nə olar nisar edəm yanağınavü xalinə? [3, s.79] 

 
Şeir bütövlükdə – təsvir və ifadəyə xidmət edən bütün obrazlar sistemi ilə birlikdə təsəvvüfi 

ideyanı təcəssüm etdirir. “(Dəli) könül”, “xəyal”, “gözlər”, “dodaq”, “can”, “yanaq”, “(dadlı) söz”, 
“üz”, “qaş” və s. dünyanı təsəvvüfi dildə təsvirin leksik elementləridir. Bu söz-rəmzlər vasitəsilə 
aşiqin “halı” ifadə və “sirr” şərh edilir, “hüsnü-cəmalü-surətdə” ağlın dərk edə bilmədiyi sirlər 
“şərhü-bəyan” olunur və s. Bu məqamlar Nəsiminin sosial-psixoloji özünüdərk halını ifadə etməklə 
yanaşı, təsəvvüfün Azərbaycan ədəbiyyatını Nəsimi şeirinin simasında özünüdərk vasitəsinə 
çevirdiyini və ümumən ədəbiyyatın idraki funksiyasını ortaya qoyur . 

Öz yaradıcılığında hürufiliyin qəliz anlayış və terminlərindən istifadə edən, özü öz şeir dilini, 
ondakı təsəvvüfi-irfani simvolikasına və bundan doğan çətinliyinə görə “quş dili” adlandıran şairin 
Azərbaycan ədəbi dilinin inkişafındakı rolu əvəzsizdir.  

Həm Quranda, həm də xalq arasında ayın ikiyə bölünməsi ilə bağlı yaranan əhvalat Nəsimi 
yaradıcılığında özünəməxsus yer tutur. Hz. Məhəmmədin ayı barmağı ilə ikiyə bölməsi hadisəsini 
Nəsimi belə poetikləşdirir. 

 
Ey nafeyi-Çin saçın siyahı, 
Hüsnün dəlü qıldı mehrü mahı. 
 
Şəqqəlqəmər oldu istivadən, 
Şərh eylə bu sirrini kəmahı [2, s.118]. 

 
Xalq yaradıcılığında şəhadət barmağı ilə bağlı belə bir rəvayət var ki, Allah - təala bu kainatı 

yaradandan sonra öz varlığını bildirmək üçün insanı yaratdı. İlk insan Adəm (ə.s.ə) gözlərini açanda 
Lövhi - məhfuzda “La ilahə illəllah Məhəmmədən Rəsul Allah” sözlərinin yazıldığını gördü. O, 
Allahdan soruşdu, Ey Allahım, mən ilk yaranan varlığam, amma Lövhi - məhfuzda adı yazılan o 
Məhəmməd kimdir? Allahdan səda gəlir. Ey Adəm! O bir nurdur ki, kainatda daima yanacaq. Adəm 
deyir, o nuru mənə göstər, Allahdan səda gəlir, barmağını qaldır, Adəm (ə.s.) barmağını yuxarı 
qaldıranda barmağında bir nur görür. O gündən bu barmağın adı “şəhadət” barmağı qalır. Xalq 
arasında olan bu rəvayət Nəsimi şeirində belə poetikləşir:  

 
Barmar ilən göstərirlər kim, yüzündür qibləgah, 
Ol şəhadətdən dönübdür küfri-iman sizlərə  
 
Dilbəra, könlümdə yoxdur aşıqə qılmaq vəfa,  
Xeyri qoymaz miskinə qalmağa şeytan sizlərə [3, s.47]. 

 
Nəsimi yaradıcılığında hürufilik və xalq poeziyasının qovuşmasından yaranan unikal poetik 

struktur var. Şair istənilən qəzəlində bir hürufi mütəfəkkiri olmaqla bərabər, eyni zamanda xalq 
yaradıcılığına vurğunluq da özünü göstərir.  

Nəsimi öz yaradıcılığında Azərbaycan şeirinin poetik formalarını işlətməklə qalmamış, onları 
yüksək məzmun və forma səviyyəsinə qaldırmışdır. Məsələn, “divan ədəbiyyatında ilk tuyuqları 
Qazi Bürhanəddin qələmə almışdır. Tuyuq yazan ikinci şair Seyid Nəsimidir. Araşdırıcılar tuyuq 
yazan şairlər arasında Nəsiminin çox bacarıqlı olduğu qənaətindədirlər [7, s.47]. Qeyd edək ki, 
Nəsiminin tuyuq janrına müraciəti milli ədəbi şəkillərə (janra) münasibəti kimi reallaşır. Belə ki, 
“tuyuq divan ədəbiyyatında milli olan və türk şairləri tərəfindən istifadə olunan yeganə nəzm 
şəklidir. Dörd misradan meydana gəlir. Xalq ədəbiyyatında mani qarşılığı bir nəzm şəkli kimi 
tanınır. Xalq ədəbiyyatından divan ədəbiyyatına keçmişdir” [7, s.108]. 
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Sənətkarın tuyuqları klassik Azərbaycan ədəbiyyatında təsəvvüfi görüşlər baxımından onunla 
əlamətdardır ki, bu şeirlərdə ədəbi forma – tuyuq janrı təsəvvüfi ideyanın daşıyıcısına çevrilməklə 
öz janr xüsusiyyətlərini, poetik əlamətlərini, başlıcası, bədii-estetik göstəricilər səviyyəsində yüksək 
mənası ilə ədəbiyyat olmaq xüsusiyyətlərini heç vaxt itirmir. Sənətkarın tamamilə irfani ideyalarla 
yüklənmiş tuyuğunda  

 
Xeyli müddətdir ki, dərdin məndədir, 
Dil sənə bir boynu bağlı bəndədir. 
Saldı hicranın ayağımdan məni, 
Sən bilirsən, indi mürvət səndədir [8, s.306 ]. 
 

– kimi ilk baxışdan sırf sevgi lirikası, aşiqin keçirdiyi real fiziki-psixoloji sevgi halının təsiri 
bağışlayan tuyuğunda da eyni dərəcədə irfani ideyalar ifadə olunmuşdur. Ancaq nə birinci zahiri 
(açıq) hürufi yüklü tuyuqda, nə də ikinci batini yüklü tuyuqda ədəbiyyatın mənafeyi – janrın 
poetikası ideologiyaya qurban verilməmiş, əksinə, hürufi ideya və milli janr qəlibi üzvi şəkildə 
birləşərək ümumən ədəbiyyatın inkişafına xidmət etmişdir.  

Nəticə. Nəsimi yaradıcılığında folklordan gələn, xalq təfəkkürü ilə bağlı obrazlardan 
istifadəni məqsəd kimi qarşısına qoymamışdır. Bütün bunlar şairin yaddaş folklorunda yer alan 
informasiyanın sözün qüdrəti ilə yazıya ötürülməsidir. Yuxarıda adları çəkilən (və çəkilməyən) 
folklor obrazları xalqın poetik düşüncə düsturu, formuludır ki, şair ondan yaradıcı bəhrələnməklə 
gözəl şeir örnəkləri yarada bilmişdir. Xalq əsrlər boyunca öz təfəkküründə bu obrazları qoruyub 
saxlamaqla onun qoruyucusu və daşıyıcısı funksiyasını yerinə yetirir. Bu, həm də bir poetik dil 
ənənəsi, yaddaş folkloru, ənənəvi düşüncə tərzidir. Nəsimi də bu yaddaş folklorundan istifadə 
edərək mifologiyadan, xalq yaradıcılığından ona qədər uzanan bu nəhəng milli düşüncə sistemindən 
faydalanmış, bu kimi obrazları işlədərkən onların folklordakı informatik mənalarına, xalq təfək-
küründə və şifahi nitqdə yaşayan anlamlarına əsaslanmış və onları poeziyanın dilinə çevirmişdir.  
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FÜZULİ, VİDADİ VƏ VAQİF YARADICILIĞINDA 

SUBYEKTİV TƏƏSSÜRAT  
 

Xülasə 
 

Füzuli üslubunda fərdi-subyektiv başlanğıc ön plana çıxır. Lirik qəhrəmanının xarakterini təsvir edən şair onun 
psixoloji portretini üzə çıxarır, aşiqin xarakterini və əhvali-ruhiyyəsini özünəməxsus şəkildə təqdim edir. Şairin lirik 
qəhrəmanı haqqında təsəvvürümüz birinci şəxsin dilindən eşitdiklərimizdən – sevgilinin özündən, onun çəkdiyi əzab-
ların yanıqlı dillə təsvirindən, sevgiyə həsrətindən, eləcə də lirik qəhrəmanı ilə bütünləşən şairin subyektiv təəssüratın-
dan, yaşadığı duyğusal vəziyyət və hisslərdən ibarətdir.  

Molla Vəli Vidadi və Molla Pənah Vaqif kimi Füzuli məktəbinə aid şairlər Füzuli üslubunun dərin dramatikliyini 
mənimsəmiş, lirik qəhrəmanın hisslərinin təsvirində Füzuli sənətkarlığına əsaslanmış və öz əsərlərində istifadə etmişlər. 
Həm Vidadi, həm də Vaqif, lirik qəhrəmanın psixo-emosional vəziyyətlərinin təsvirində Füzuli üslubuna əsaslanaraq 
yaradıcılıqlarını zənginləşdirmişlər. 

 
Açar sözlər: subyektiv təəssürat, tərənnüm, təsir, realistik təsvir, məcaz 

 
SUBJECTIVE IMPRESSION  

IN THE WORK OF FUZULI, VIDADI AND VAGIF 
 

Summary 
 
In the style of Fuzuli, the individual-subjective beginning comes to the fore. A poet describing the lyrical 

character of his lyrical hero reveals his psychological portrait, in his own way presents the character and mood of the 
lover. Our idea of the lyrical hero of the poet consists of what we hear from the first person, from the words of the lover 
himself, his sufferings, and his longing for love, the emotional states and feelings that he experiences from the 
subjective impression that the poet creates. 

Poets belonging to the Fuzuli school such as Molla Veli Vidadi and Molla Panah Vagif mastered and used the 
deep drama of the Fuzuli`s style in their works. Both Vidadi and Vagif, in the description of the psycho-emotional states 
of the lyrical hero, present this state based on the style of Fuzuli. 

 
Key words: subjective impression, glorification, influence, realistic description, metaphor 

 
СУБЬЕКТИВНОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ  

В ТВОРЧЕСТВЕ ФУЗУЛИ, ВИДАДИ И ВАГИФА 
 

Резюме 
 

В стиле Фузули индивидуально-субъективное начало выходит на первый план. Поэт, описывая лири-
ческий характер своего лирического героя, раскрывает его психологический портрет, по-своему преподносит 
характер и настроение влюбленного. Наше представление о лирическом герое поэта состоит из того, что мы 
слышим от первого лица, от слов самого влюбленного, о его страдании, о его тоски по любви, психоэмоцио-
нального состояния и чувств, которые он испытывает, от субъективного впечатления, которое поэт создает. 

Принадлежащие к школе Фузули такие поэты, как Молла Вели Видади и Молла Панах Вагиф освоили и 
применили в своих творениях глубокий драматизм стиля Фузули. И Вагиф, и Видади в описании психо-
эмоциональных состояний лирического героя преподносят это состояние, основываясь на  стиль Фузули. 

 
Ключевые слова: субъективное впечатление, восхваление, влияние, реалистичное описание, метафора 
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Giriş. Füzulinin üslubunda fərdi-subyektiv başlanğıc ön plana keçir. Şair lirik qəhrəmanın 
daxili-mənəvi vəziyyətindən çıxış edir, onun ruhi-psixoloji portretini açır, aşiqin xarakterini, əhvali-
ruhiyyəsini özünəməxsus bir tərzdə təsvir edir. Bizim lirik qəhrəman haqqında təsəvvürümüz onun 
dilindən eşitdiklərimizdən, yəni onun öz sevgisi yolunda çəkdiyi iztirab, həsrət, ruhi-emosional 
vəziyyətinin təsvirindən ibarətdir.  

Füzulinin lirik qəhrəmanının ruhi-emosional vəziyyətlərinin təsvirində onun daxili aləminin 
vəziyyətindən çıxış etməsini Molla Vəli Vidadi və Molla Pənah Vaqif də öz yaradıcılıqlarında 
tətbiq etmişlər. Hər iki şairin əsərlərində lirik qəhrəman şairin subyektiv hisslərinin tərənnümü üçün 
bir vasitədir. 

Füzuli ədəbi məktəbinin XVIII əsr nümayəndələrindən Molla Vəli Vidadi yaradıcılığında 
Füzuli sənətinə bağlılığını forma və məzmun baxımından inkişaf etdirmişdir. Onun Füzuliyə olan 
yaxınlığı böyük ustadından şairliyi öyrənməsi, onun sənət məktəbindən ilham alması ilə məhdud-
laşmır. Bu ədəbi yaxınlıq hər iki şairin düşüncə, xəyal aləmindəki, dünyaduyumundakı yaxınlıqla 
şərtlənir. Təsadüfi deyildir ki, Ə.Səfərli Vidadinin qəzəl və müxəmməslərində Xətai, Füzuli və 
Saibin təsiri olduğu qənaətinə gəlmişdir [1]. Vidadinin qoşma, gəraylı və bayatıları şifahi xalq 
ədəbiyyatına nə qədər yaxınsa, onun qəzəl və müxəmməsləri də Füzuli və onun ardıcılı Saib 
yaradıcılığı ilə bir o qədər bağlıdır. Şairin yaradıcılığının bu istiqaməti dil xüsusiyyətlərinə, ifadə 
tərzinə, məzmununa görə də gəraylı, qoşma və bayatılardan seçilir. Klassik ədəbiyyatın ənənələrinə 
uyğun olaraq yazdığı şeirlərində Vidadinin ən çox təsirinə məruz qaldığı şair Füzulidir. Bir çox 
məqamda Vidadinin, Füzuliyə nəzirə olaraq yazmasa da, onun yaradıcılığından bəhrələndiyini 
görmək mümkündür. 

 

Füzuli: 
 

Ey Füzuli, mən məlamət mülkünün sultaniyəm, 
Bərqi-ahim taci-zər, simi-sirişkim təxti-tac [2, s. 85]. 

 

Vidadi: 
 

Məsti-cami-Cəm olub şürbi degilsən gərçi mən, 
Tacü təxti-fərq ilən qəm mülkünün xaqaniyəm [3, s. 53]. 

 
Vidadinin bu beyti Füzulinin yuxarıdakı beytindən ilhamlanaraq yazdığı göz qabağındadır. 

Lakin Füzuli mətnində daha dolğun ifadə olunan fikir, Vidadi qəzəlinə bir qədər yad qalmışdır. 
Nizami Cəfərov Füzuli və Vidadi yaradıcılığı arasındakı bu münasibəti nəzərə alaraq yazır: 
“M.V.Vidadi M.Füzuli obrazlarını bəzən sitat şəklində istifadə edir; o sözü ki, M.Füzuli deyir, 
M.V.Vidadinin təfəkkür kontekstində onun avtonomluğu hiss olunur” [4, s.75]. 

Vidadinin Füzuli qəzəllərindəki cümlə quruluşlarından, forma əlamətlərindən istifadə etdiyini 
şairin bir çox şeirində müşahidə edirik. 

 
Ah-ah, ey çərxi-qəddar, ah, ey bədruzigar, 
Künci-zülmətdə əcəb qoydun məni heyranü zar. 
 
Yarı yox, dildarı yox, bir munisi, qəmxarə yox, 
Gözdə nəm, xatirdə qəm, heyrətdə hərdəm dilfikar. 
 
Dəstü pa bəstə, bədən xəstə, şikəstə sərnigün, 
Çeşmi giryan, cismi büryan, müztərib can biqərar. 
 
Getdi taqət, nazü rifət, qədrü hörmət payimal, 
Dərdi əfzun, əşk gülgün, bəxt gün-gün tirətar. 
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Neçə yüz daği-fəraq ilən Vidadi xəstəni 
Tarmar etdin sən, ey gərduni-dun, ol tarimar! [3, s.57] 

 
M.V.Vidadinin bu qəzəlində istifadə etdiyi cümlə quruluşu, qismən də məzmun Füzulinin 

şeirlərini xatırladır. Bu qəzəldə Vidadinin Füzulinin aşağıdakı bir neçə beytini nümunə 
göstərdiyimiz qəzəlindən bəhrələndiyini düşünürük: 

 
Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun, 
Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun. 
 
Sayeyi-ümmid zail, afitabi-şövq gərm, 
Rütbeyi-idbar ali, payeyi-tədbir dun. 
 
Əql dunhimmət, sədayi-tə’nə yer-yerdən bülənd, 
Bəxt kəmşəfqət, bəlayi-eşq gün-gündən füzun [2, s.243]. 

 
“M.V.Vidadinin qəzəllərində M.Füzulidə olduğu qədər poetik fikrin həndəsi dəqiqliyinə 

təsadüf edilmir; ona görə yox ki, M.V.Vidadi M.Füzuli səviyyəsində sənətkarlıqdan məhrumdur, 
ona görə ki, XVIII əsrdə poetik fikirdən həndəsi dəqiqlik artıq tələb olunmur, ədəbi norma deyil” 
[4, s.76-77]. 

Vidadinin aşağıdakı müxəmməsi məzmunca Füzulinin çox məşhur olan (Nə yanar kimsə 
mənə atəşi-dildən özgə / Nə açar kimsə qapım badi-səbadan qeyri) beytini xatırlatmaya bilməz: 

 
Xəstə düşdüm, gələn yoxdur üstümə, 
Qərib öldüm, bikəs öldüm, yad öldüm, 
Xəbər olsun yaranıma, dostuma, 
Qərib öldüm, bikəs öldüm, yad öldüm. 
Ey sevdiyim, səndən qeyri kimim var, 
Gəl üstümə, aman öldüm, dad öldüm [3, s.30]. 

 
XVIII əsr orta əsrlər ədəbiyyatının yekunlaşması, yeni prinsiplərə əsaslanan ədəbiyyatın 

meydana gəlməsi ilə əlamətdardır. Bu dövr ədəbiyyatında ana dilində, xalq dilinə yaxın tərzdə, aşıq 
şeiri üslubunda əsərlərin yaradılmasına xüsusi meyil olmuşdur. Bu baxımdan Molla Pənah Vaqifin 
yaradıcılığı diqqətəlayiqdir. Yaradıcılığında xalq dilinə yaxın bir tərzdə, aşıq şeiri üslubunda 
şeirlərin üstünlük təşkil etdiyi M.P.Vaqif Füzuli sənətindən bəhrələnmişdir. Əhatəli və nüfuzlu 
Füzuli ədəbi məktəbi bir-birindən, eləcə də Füzulinin özündən tamamilə fərqli şairləri özündə 
birləşdirmək xüsusiyyətinə malikdir. İlk baxışda bu qədər fərqli olan bu iki şairin yaradıcılığı və 
ədəbiyyatda yenilikçi ruhu arasında bənzərliklər mövcuddur. Füzuli və Vaqifin şeirlərindəki səmi-
miyyət, sadəlik, xalqın anlaya biləcəyi, hər kəsin başa düşə biləcəyi dildə yazmağa çalışmaları on-
ların lirikasının əsas xüsusiyyətlərindəndir. Bu yaxınlıq hər iki şairin yaradıcılığındakı müxtəlifliyi 
daha qabarıq hiss etməyə imkan verir. “Vaqif lirikasının özündən əvvəlki məhəbbət lirikasından 
keyfiyyətcə fərqini görmək üçün onu Füzuli şeirləri ilə müqayisə etmək faydalı olardı” [5, s.86]. 
Füzuli və Vaqif yaradıcılığından bəhs edərkən, biz onlar arasındakı yaxınlıqdan deyil, məhz 
fərqlərdən söz açır, ədəbiyyat tariximizdə yeni mərhələnin keyfiyyətlərini qabarıq şəkildə verməyə 
çalışırıq. Lakin unutmamalıyıq ki, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində XVI-XVII əsrlərdən fərqli ədəbi 
mənzərəyə malik olan XVIII əsr ədəbiyyata öz diktəsini etsə də, bu dövrdə də güclü Füzuli təsiri 
davam etməkdə, Füzuli ədəbi məktəbi aktivliyini saxlamaqda idi. 
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M.P.Vaqifin həyat və yaradıcılığını “Vaqif” monoqrafiyasında tədqiq edən A.Dadaşzadə 
yazır: “Füzuli də, Vaqif də gözəli, qadını tərifləyirlər, ona ən gözəl epitetlər verirlər. Hər ikisinin 
diqqət mərkəzində gözəl qadın durur. Lakin obyekt eyni olduğu halda, obyektə münasibət, sub-
yektiv təəssürat fərqlidir” [5, s.86]. Hörmətli alimimizin bu fikirləri ilə razılaşmayaraq deməliyik ki, 
yuxarıda qeyd edilən məsələ Füzuli və Vaqif yaradıcılığında yalnız ilk baxışda oxşardır. Vaqif 
qadının real təsirini verib, ona münasibət bildirdiyi halda, Füzulidə qadın, sevgili yalnız məcaz 
vasitəsi olmuş, böyük yaradana sevgini tərənnüm üçün ona müraciət edilmişdir. Füzuli yaradıcı-
lığındakı real görüntü yaradan alt məcazi qatın varlığı Vaqifin realistik təsvir üsuluna yaddır. Vaqif 
nəyi nəzərdə tutursa, birbaşa onu da ifadə edir. 

 
Dəhanın sədəfdir, dişlərin inci, 
Sanasan ağızın püstədir, ay qız! 
Xumar gözlərini sevəndən bəri 
Dərdə düşüb, canım xəstədir, ay qız! [6, s.27] 

 
Füzuli tamamilə fərqli mənanı nəzərdə tutur, ilahi gözəlliyi, ilahi eşqi tərənnüm edir. Burada 

obyektə fərqli münasibətdən söz ola bilməz, ona görə ki, Füzulinin və Vaqifin tərənnüm etdiyi 
obyektlər fərqlidir. Burada subyektiv təəssüratın fərqli olması da labüddür. Hər iki şairin yaradıcı-
lığında bu fərqli xüsusiyyətlər ilk baxışda nəzərə çarpır. 

 
Qeyrə eylər bisəbəb min iltifat ol nuşləb, 
İltifat etməz mənə mütləq, nədir bilmən səbəb? [2, s.72] 

 
Əgər Füzulinin lirik qəhrəmanının sevgilisini həqiqi qəbul etsək, yuxarıdakı beytə əsaslanaraq 

belə bir sual meydana çıxar ki, bu necə sevgilidir, hər kəslə iltifat edir, lakin aşiqinə diqqət 
yetirmir?! Füzulinin bəzi qəzəllərində təsvir edilən eşqi dünyəvi eşq kimi də izah etmək mümkün 
olsa da, bu, yalnız xarici qat olduğundan, şairin həqiqətdə ilahi eşqi tərənnüm etdiyini görürük.  

Füzuli: 
 

Tərəhhüm qıl bükülmüş qəddimə, vəhm eylə ahimdən, 
Saqın çıxmayə nagəh yaydən ol ox, ey kəmanəbru [2, s.263]. 

 
Vaqif:  
 

Əzəldən qaməti belə deyildi, 
Bir yay qaş oxundan sonra əyildi. 
Bağrım dəlindiyin hər yetən bildi, 
Yetişmədi tərəndazə bir xəbər [6, s.71]. 

 
Vaqifin qoşmalarında Füzulinin xəyal aləmi ilə müəyyən yaxınlıq özünü göstərsə də, əruz 

vəznli şeirlərində bu yaxınlıq xüsusilə güclüdür. Bu, təkcə Füzuli sənətindən bəhrələnmə ilə deyil, 
həmçinin ümumilikdə divan ədəbiyyatının imkanları ilə bağlıdır. 

Nəticə. Füzuli qəzəllərində dərin dramatizmi şərtləndirən xüsusiyyətlərdən biri onun istifadə 
etdiyi forma-struktur əlamətlərdir. Füzulinin bu tərzini onun ədəbi məktəbini davam etdirən 
sənətkarlara da şamil etmək olar. Vidadi də, Vaqif də Füzuli kimi ruhi-emosional vəziyyətlərin 
təsvirində lirik qəhrəmanın daxili aləminin vəziyyətindən çıxış edir, tərənnümdə buna əsaslanırlar. 
Səmimiyyətindənmidir, həssaslığındanmıdır, sənətkarlığındanmıdır, Füzuli yaradıcılığında lirik 
qəhrəmanın, aşiqin daxili-mənəvi vəziyyətinin təsviri, şairin bu kontekstdən çıxış etməsi daha inan-
dırıcı, daha yanıqlı səslənir. 
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FÜZULİŞÜNASLIQ HƏMİD ARASLININ TƏDQİQATINDA 

 
Xülasə 

 
XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dahi söz ustası, dünya şöhrətli şair Məhəmməd Füzulinin irsinə biganə 

qalmayan alimlərdən biri də akademik Həmid Araslıdır. Alim uzun illər apardığı araşdırmalar nəticəsində şairin bir sıra 
əsərlərini üzə çıxarmışdır. O, Azərbaycan və dünya ədəbiyyatşünaslığında şairin yaradıcılığı ilə bağlı yazılanları da öz 
tədqiqatına cəlb etmişdir. Akademik elmi fəaliyyəti ərzində şairin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi yüzə yaxın mə-
qalənin və elmi əsərlərin müəllifi, tərtibçisi və redaktoru olmuşdur. Məqalədə H.Araslının şairin həyat və yaradıcılığına 
həsr etdiyi əsərlərə nəzər salınır və nümunələr göstərilir. 

 
Açar sözlər: Məhəmməd Füzuli, H.Araslı, füzulişünaslıq, təzkirə, ədəbiyyat 

 
FUZULI STUDIES IN HAMID ARASLI’S RESEARCH 

 
Summary 

 
One of the scholars who didn't remain indifferent in the heritage of genius word master, world- famous poet, 

Mahammad Fuzuli in the Azerbaijani literature of XVI century was Hamid Arasli. The scientist explored several works 
of the poet as a result of his researches during the years. He wrote the history of Fuzuli’s heritage involving the works 
that dedicated to poet’s creativity in the Azerbaijani and world literary criticism. Academician was the author, compiler 
and editor of hundreds of articles and scientific works dedicated to poet’s life and creativity. In the article is paid 
attention to the works that devoted to Hamid Arasli’s life and creativity and examples are provided.  

 
Key words: Mahammad Fuzuli, H.Arasli, Fuzuli studies, tezkire, literature 

 
ФИЗУЛИВЕДЕНИЕ В ИССЛЕДОВАНИЯХ ГАМИДА АРАСЛЫ 

 
Резюме 

 
Одним из ученых, который не остался равнодушным к наследию гениального мастера слова, всемирно 

известного поэта азербайджанской литературы XVI века Мухаммеда Физули, был академик Гамид Араслы. В 
результате своих исследований в течение многих лет ученый выявил несколько работ поэта. Он написал 
историю наследия Физули, включив в нее произведения, посвященные творчеству поэта в азербайджанской и 
мировой литературной критике. Академик на протяжении своей научной деятельности был автором, состави-
телем и редактором сотен статей и научных работ, посвященных жизни и творчеству поэта. В статье рас-
сматриваются произведения Г.Араслы, посвященные жизни и творчеству поэта, а также приведены примеры из 
них. 

 
Ключевые слова: Мухаммед Физули, Г.Араслы, физуливедение, тезкире, литература 
 

Giriş. XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatının dahi söz ustası, dünya şöhrətli şair və mütəfəkkir 
Məhəmməd Füzuli yaratdığı gözəl irsi ilə könüllərin sultanı olmuş, yüz illər keçməsinə baxmaya-
raq, təkrarsız qəzəlləri dillər əzbəri olub nəsillərdən-nəsillərə ötürülmüşdür. Azərbaycan-türk ədə-
biyyat tarixində divan janrının ən möhtəşəm nümayəndələrindən biri olan Füzuli bir şair kimi şöhrət 
tapdığı günlərdən istər dövrünün, istərsə də bu günümüzün ədəbiyyatsevərlərinin diqqət mərkəzində 
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olmuş, irsi bir çox ədəbiyyatşünas alim tərəfindən araşdırılmış və araşdırılmaqda davam edir. 
Məqalədə Füzuli irsinə H.Araslının tədqiqatında nəzər salınır. 

XX əsr Azərbaycan elmi və ədəbi-ictimai həyatında aparıcı mövqeyə malik şəxsiyyətlərdən 
biri olan görkəmli alim, akademik Həmid Araslı da Füzuli irsinə biganə qalmamışdır. Klassik irsin 
öyrənilməsi ilə bağlı fəaliyyətinin mühüm bir hissəsini Nizami və Füzuli yaradıcılığının tədqiqinə 
həsr edən alim uzun illər apardığı araşdırmalar nəticəsində şairin bir sıra əsərlərini üzə çıxarmışdır. 
Füzuli irsinin aşiqi olan H.Araslı hələ 1935-50-ci illərdə mütəmadi olaraq dövri mətbuatda, elmi 
jurnal və dərsliklərdə şairin həyat və yaradıcılığının müxtəlif problemlərinə həsr etdiyi “Məhəmməd 
Füzuli”, “Füzuli müasirləri”, “Füzuli”, “Füzulinin yaradıcılığı”, “Leyli və Məcnun” poeması”, 
“Azərbaycan dilində ilk “Leyli və Məcnun” əsəri”, “Yeddi gözəl” və “Yeddi cam” əsərlərinin mü-
qayisəsi”, “İngilis alimi Gibb Füzuli haqqında”, “Füzulinin “Ənisül-qəlb” əsəri”, “Dünyada ən qə-
dim və ən mükəmməl Füzuli divanı və onun nəşri”, “Füzuli əsərlərinin elmi nəşri”, “Füzulinin mü-
əmmaları haqqında”, “Müəmma risaləsi” və sair elmi məqalələrlə çıxış etmişdir. 

Görkəmli alimin Füzuli haqqında ilk əsəri 1939-cu ildə çap olunmuşdur. “Füzuli” adlanan, 33 
səhifədən ibarət olan kitabçada alim apardığı tədqiqatların qısa xülasəsini yazmış, şairin doğulduğu, 
böyüdüyü, yaşadığı mühit, uşaqlığı, gəncliyi, yazıb-yaratdığı dövr haqqında məlumat verməyə ça-
lışmışdır. Əsərdə Füzuli haqqında məlum olan ilk mənbələrdən başlayaraq, o dövrə qədər Füzuli ir-
sini araşdırmış alman, ingilis, rus və sair tədqiqatçılar haqqında məlumat vermiş, onların öz əsərlə-
rində yazdıqları doğru və yanlış məlumatları təhlil etmişdir. Şairin yaradıcılığının zamanın təsirləri-
nə məruz qaldığını, düzgün dəyərləndirilmədiyini, fikirlərinin yanlış təhlil edildiyini bildirmişdir: 
“Onlar Füzulini “feodal, feodal-mülkədar, feodal-ruhani, sufi, passiv sufi, əsərlərində ilahi eşqi tə-
rənnüm edən” bir şair kimi tanıtmağa çalışmışlar” [1, s.6]. H.Araslı əsərdə Füzulini Şərq ədəbiyya-
tında doğan günəşə bənzədən E.Gibbin, onun Azərbaycan şairi, orijinal simalı böyük sənətkar olma-
sı haqqında yazdığı fikirləri çox yüksək dəyərləndirərək oxucularla bölüşmüşdür: “Füzuli ilhamını 
bir türk və ya fars şairinin əsərlərindən deyil, öz könlündən alırdı. Öz dühasının işığı ilə gedən Fü-
zuli!...” [1, s.8]. Görkəmli alim Füzulinin özü haqqında məlumat verdiyi kimi onun əsərləri haqqın-
da da qısa məlumat vermiş, hadisələri və obrazları təhlil etməyə çalışmışdır.  

H.Araslının “Füzuli” adlı nisbətən genişhəcmli daha bir əsəri 1958-ci ildə çapdan çıxıb. Əsər 
59 səhifədən ibarətdir.  

Uzun illər – 1935-ci ildən apardığı tədqiqatların nəticələrini bir yerə toplayan alim 1958-ci il-
də 311 səhifəlik “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” əsərini çap etdirir. Əsərin “Füzuli irsinin öyrənil-
məsi tarixi” adlanan ilk fəslində H.Araslı XVI əsrin ortalarından başlayaraq, şairin müasirləri tərə-
findən yazılan təzkirələr daxil olmaqla, sovet dövrü alimlərinin Füzuli irsinə həsr etdikləri əsərləri 
təhlil etmişdir. 

Təzkirələr içərisində Füzuli haqqında ilk məlumat verən Qastimonlu Lətifinin "Təzkirətüş-
şüəra" və Əhdi Bağdadinin "Gülşəni-şüəra" təzkirələrindən nümunə gətirən alim şairin hələ XVI 
əsrdə öz müasirləri tərəfindən sevildiyini, xüsusi yaradıcılıq yolu, orijinal üslubu olan, yeni ədəbi 
məktəb banisi kimi tanındığını qeyd edir və təzkirələrdən nümunələr göstərir” [2, s.6-7]. 

Alim fars dilinə və fars ənənələrinə pərəstiş edən təzkirəçi Sam Mirzənin Azərbaycan dilinə 
və mədəniyyətinə olan etinasızlığına baxmayaraq, “Töhfeyi-Sami” təzkirəsində Füzulidən yan keçə 
bilmədiyini, onun yaradıcılıq qüdrətini ümumi sözlərlə qeyd etdiyini bildirir. 

Azərbaycan təzkirəçilərindən Sadiqbəy Əfşarın 1598-ci ildə bitirdiyi “Məcməül-xəvas” adlı 
əsərini diqqətə çəkir və əsərdə Füzuli haqqında maraqlı məlumatların verildiyini bildirərək yazır: 
“Sadiqinin bu məlumatında şairin həyatı və əsərləri haqqında maraqlı məlumatlar vardır. Biz Füzu-
linin Azərbaycan dilində “Şahü gəda” adlı əsər yazmış olduğunu və hələlik elm aləminə məlum ol-
mayan bu əsəri Sadiqinin şəxsən mütaliə etdiyini həmin məlumatdan öyrənmiş oluruq” [2, s.10].  

Araşdırmaları zamanı təzkirələri tədqiq edən alim, Yaxın Şərq təzkirəçilərinin Füzuli irsinə 
böyük məhəbbətlə yanaşmalarına baxmayaraq, şairin yaradıcılıq qüdrətini, əsərlərinin bədii istiqa-
mətini göstərə bilmədiklərini qeyd edir. H.Araslı təzkirəçilərin verdiyi məlumatların Yaxın Şərqin 
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hər bir yerində şairin irsinə olan məhəbbəti aydınlaşdırdığı kimi, tərcümeyi-halını müəyyənləşdir-
mək üçün tədqiqatçılara əsas verdiyini bildirmişdir. Füzulinin adı, atasının adı, dünyasını dəyişdiyi 
il, əsərlərinin adları haqqında məlumatların bizlərə bu təzkirələr vasitəsilə məlum olduğunu qeyd 
edən alim yazır: “Biz şairin nüfuz dairəsini təzkirələr əsasında müəyyənləşdirə bildiyimiz kimi, tər-
cümeyi-halına aid müxtəlif məsələlərin həllində də təzkirələrdən istifadə edirik. Lakin Füzuli irsinin 
elmi tədqiqi sonrakı əsrlərə aid olmuşdur” [2, s.10]. 

Füzuli yaradıcılığından Qərbi Avropada ilk dəfə Hammerin “Osmanlı ədəbiyyatı tarixi” adlı 
əsərinin ikinci cildində bəhs etdiyini və onun yaradıcılığına 14 səhifə ayırdığını qeyd edir. Lakin 
alim Hammerin bu əsərində təzkirəçilərin verdiyi məlumatlardan istifadə etdiyini, Füzulinin əsərlə-
rinin yalnız adlarını verməklə kifayətləndiyini və əsasən “Bəngü-Badə” əsərinin üzərində dayandı-
ğını yazır. Hammerin tərcümələrində səhvlərə yol verdiyini qeyd edən alim bunun Avropada Füzuli 
irsinin öyrənilməsində böyük maneə olduğunu bildirmişdir.  

H.Araslı Y.E.Bertelsin Hammerin əsəri haqqında fikrinə münasibətini bildirərək yazır: “Ham-
merin əsərindən bəhs edən professor Y.E.Bertels onun Füzuli dilini doğru başa düşmədiyini, təzki-
rələrə tənqidi yanaşmadığını göstərib, əsərə belə qiymət verir: “Hammerin bütün bu xüsusiyyətləri, 
onun Füzuli haqqında qeydlərini ciddi elmi əhəmiyyəti olan məqalədən artıq, dolaşıq bir şeyə çevi-
rir” [2, s.11]. 

H.Araslı Füzuli irsinin Qərbi Avropada ingilis şərqşünası Gibbə (1857-1901) qədər yaxşı öy-
rənilmədiyini, onun “Osmanlı şeiri tarixi” adlı əsərində şair haqqında ilk dəfə nisbətən doğru və 
dolğun məlumat verildiyini, bütün şərqşünasların əksinə olaraq, ilk dəfə Füzulini Azərbaycan şairi 
kimi göstərdiyini və yaradıcılığının əsas xüsusiyyətlərini təyin etməyə çalışdığını bildirmişdir. Gib-
bin “Füzuli öz sələflərinin getmədiyi və xələflərinin gedə bilmədiyi bir yol ilə yüksələrək könül şai-
ri kimi tək qalmışdır”, – fikrini Füzuli yaradıcılığının orijinallığına verilən yüksək qiymət kimi də-
yərləndirmişdir [3, s.4]. 

Həmid Araslı öz əsərlərində Füzuli irsinin öyrənilməsində türk tədqiqatçılarının rolundan da 
bəhs edir. M.F.Köprülüzadənin əməyini xüsusi qeyd edən alim, onun bəzi tədqiqatçılardan fərqli 
olaraq, Füzulini osmanlı şairi kimi deyil, Azərbaycan şairi kimi tədqiq etdiyini və onun Azərbaycan 
şairi kimi tanınmasında böyük rol oynadığını bildirir. 1924-cü ildə Füzuli külliyyatına yazdığı mü-
qəddimədə şairin tərcümeyi-halına aid bir sıra dəyərli qeydlər verdiyini, orada şairlə bağlı bəzi rəva-
yətlərin əsassız olduğunu göstərdiyini və əsərlərinin siyahısını elmi şəkildə tərtib etdiyini yazır. Ey-
ni zamanda onun əsərində yol verdiyi nöqsanları da diqqətə çəkir: “Lakin o, Füzulinin şiyəliyi haq-
qında fikir söyləyərkən, bu məsələyə xüsusi əhəmiyyət vermiş və eyni zamanda böyük sənətkarı fəl-
səfi görüş cəhətdən sufi şair kimi qiymətləndirmək və Füzuli əsərlərinin qüvvəsini ilahi eşqi tərən-
nümdə görmək kimi yanlış fikirlər irəli sürmüşdür” [2, s.13]. 

H.Araslı Köprülüzadənin daha bir yanlışını onun “Söhbətül-əsmar” əsərinin Füzuliyə aid ol-
madığını iddia etməsində görür.  

Türk tədqiqatçısı İsmayıl Hikmətdən söz açan alim, onun Azərbaycanda çalışdığı müddətdə 
şairin fəaliyyətinin 400 illiyi münasibətilə yazdığı məqalədə Füzulinin farsca divanının müqəddimə-
sindən bəhs etdiyini, Füzuli ilə bağlı bir sıra məqalələr yazdığını, “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
əsərinin ikinci cildində Köprülüzadənin əsərindən istifadə etdiyini və şairin “Söhbətül-əsmar” əsə-
rindən danışdığını bildirir. 

Füzuli irsinin öyrənilməsində Türkiyə tədqiqatçılarının gördüyü işlərdən yazan görkəmli alim 
H.Araslı o dövrün son illərində nəşr olunan tədqiqat əsərlərini yüksək qiymətləndirir. Türk ədəbiy-
yatı tarixindən bəhs edən bütün tədqiqatçıların Füzulidən yazdığını bildirir. Onlardan Kamal Ədi-
bin, Əlinəhad Tərlanın, Əbdülbaqi Kölpinarlının gördüyü işləri diqqətə çəkir. Lakin onların sovet 
ölkəsində aparılan tədqiqatlardan xəbərsiz olduqlarını qeyd edir, sovet alimlərinin çoxdan aşkara çı-
xardıqları, elmə, ədəbiyyata məlum olan əsərləri elm aləminə yeni tapılmış əsər kimi təqdim etdik-
lərini vurğulayır. 
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Alim 40-50-ci illərdə Türkiyədə nəşr olunan iki tədqiqat əsərini xüsusi qeyd edir. Bunlardan 
biri doktor Əbdülqadir Qaraxanlının 1949-cu ildə İstanbulda nəşr olunan “Füzuli mühiti, həyatı və 
şəxsiyyəti” adlı doktorluq dissertasiyasıdır. H.Araslı əsər haqqında öz fikirlərini belə qələmə alır: 

“Əbdülqadir, Füzulinin ayrı-ayrı əsərləri haqqında da bir sıra məqalələr yazmışdır. Lakin 
onun bu böyük həcmli əsəri şairin həyatı haqqında gedən tədqiqatı əsasən ümumiləşdirə bilmişdir” 
[2, s.14]. 

O, əsərdə yol verilən qüsurları da diqqətə çəkir: “Lakin müəllif Füzulinin bir sıra əsərləri ilə 
tanış deyildir. O, “Mətləül-etiqad”ı görməmiş, Füzulinin fars dilində yazdığı müqəddimədən, qəsi-
dələrinin çoxundan, oğlu Fəzliyə yazdığı nəsihətdən və bir sıra başqa əsərlərdən xəbərsizdir. Eyni 
zamanda Qaraxan öz tədqiqatlarını çox nöqsanlı nüsxələr üzərində qurmuş, Türkiyədə mövcud olan 
qədim əlyazmalarından nədənsə istifadə edə bilməmişdir” [2, s.15].  

Həmid Araslı türk tədqiqatçılarının Füzuliyə həsr etdikləri əsərlər içərisində ən dəyərli əsər 
kimi dosent Hasibə Mazı oğlunun “Füzuli-Hafiz” adlı əsərini qiymətləndirir. Qeyd edək ki, müəllif 
386 səhifədən ibarət olan əsərdə iki şairi müqayisə edir. Monoqrafiyada Füzuli və Hafizin tədqiqinə 
aid əsərlərdən istifadə edilmiş və əsərin birinci fəsli Füzuli divanının təhlilinə həsr olunub. Fəsildə 
divanın basma və yazma nüsxələri, Füzuli divanının yeni nüsxələrindən və mahiyyətindən bəhs olu-
nur. H.Araslı bu fəsli belə təhlil edir: “Müəllif, Füzuli qəzəllərinin təhlilinə keçməzdən əvvəl divan-
da şairin həyatına aid məlumatdan, Füzulinin dünyaya və həyata baxışından, əxlaqi fikirlərindən, 
Füzuli məhəbbətinin xüsusiyyətlərindən danışır. Şairin dili, onun dilinə şərq türkcəsinin və farscası-
nın təsiri haqqındakı mülahizələrdən sonra Füzuli şeirlərindəki vəzn, qafiyə və sənətkarlıq məsələlə-
rindən, onun şeir və şair haqqındakı fikirlərindən bəhs ilə birinci fəsli bitirir” [2, s.15]. 

Qeyd edək ki, əsərin ikinci fəsli Hafizə, üçüncü fəsli isə Füzuli ilə Hafiz divanlarının qarşılıqlı 
təhlilinə həsr olunub. 

H.Araslı bu əsərdə geniş və zəngin materiallardan istifadə olunduğunu qeyd etməklə bərabər, 
eyni zamanda Füzuli ilə bağlı yol verilən nöqsanları da dilə gətirir. O, müəllifin Füzulinin əsərləri 
üzərində aparılan tədqiqatları tam əhatə etmədiyini, Füzuli yaradıcılığını araşdıran sovet ədəbiyyat-
şünaslarından yalnız H.Araslının adını çəkməklə kifayətləndiyini, Füzulinin dil xüsusiyyətlərindən 
bəhs edərkən, şairin Azərbaycan dilində yazdığını etiraf etməsinə baxmayaraq, Azərbaycan dilini 
ləhcə adlandırdığını, Füzulinin işlətdiyi bir sıra kəlmələri düzgün mənalandıra bilmədiyini qeyd 
edir. Füzuli və Hafizin divanlarının təhlilində verilən bir çox qeydlərini və Hafizin Füzuli üzərində 
təsirini sübut etmək cəhdini düzgün olmayan münasibət kimi dəyərləndirmişdir. 

Həmid Araslı əsərdə müəllifin yalnız Füzuli yaradıcılığındakı məhəbbət mövzusuna münasi-
bətini yüksək qiymətləndirmişdir. 

Füzuli yaradıcılığında rus şərqşünaslarının tədqiqatlarından bəhs edən görkəmli alim-profes-
sor Smirnovun “Türk ədəbiyyatı oçerkləri” və Krımskinin “Türk tarixi və ədəbiyyatı” əsərlərində 
verilən məlumatları diqqətə çəkir.  

H.Araslı Füzulinin “Leyli və Məcnun” əsərinin hələ XIX əsrdə erməni şairi Raffi tərəfindən 
erməni dilinə tərcümə edildiyini, Georqi Tarzıbaşyan tərəfindən isə ikicildlik “Füzuli şərhi” adlı çox 
geniş bir tədqiqat əsərinin yazıldığını qeyd edir. Əsərin 450 səhifəlik birinci cildində şairin həyatın-
dan, 720 səhifəlik ikinci cildində isə Füzulinin əsərləri əsasında yaradıcılığı təhlil olunmuşdur [2. 
s.20].  

Şairin yaradıcılığının Çində yaşayan uyğurlar tərəfindən də sevilib tədqiq edildiyini bildirən 
H.Araslı 1957-ci ildə onun əsərlərinin yeni nüsxəsinin Kaşqarda tapıldığı barədə mətbuatda mülahi-
zələr irəli sürüldüyünü qeyd edir. 

Dahi şair Füzulinin yaradıcılığının öyrənilməsində Azərbaycan alimlərinin rolundan da geniş 
söz açan H.Araslı “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” əsərində tədqiqatçıların və əsərlərinin adlarını 
çəkir, təhlillər aparır. XIX əsrdə Seyid Əzim Şirvaninin öz təzkirəsində Füzuli haqqında dərin mə-
həbbətlə bəhs etdiyini və əsərlərindən nümunələr verdiyini vurğulayır. 
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XX əsrdə Füzuli haqqında ilk geniş məlumatın ədəbiyyatşünas Abdulla Tofiq Sur tərəfindən 
verildiyini bildirən H.Araslı, onun “Füyuzat” məcmuəsində şairin həyat və yaradıcılığından, əsərlə-
rinin poetik xüsusiyyətlərindən bəhs edən “Füzuliyə bir nəzər” adlı iki məqalə çap etdirdiyini yazır. 
Lakin alim bu iki məqalədə nəinki Füzulinin yaradıcılıq irsini, hətta onun çap olunmuş əsərlərinin 
bədii xüsusiyyətlərini ətraflı təhlil etməyin mümkün olmadığını bildirir. Alim bu baxımdan Surun 
məqalələrini nöqsanlı saysa da, bu sahədə atılan ilk addım kimi yüksək qiymətləndirir. Surun Füzu-
linin əsərlərinin dilinə xüsusi diqqət etdiyini, onu osmanlı ədəbiyyatına daxil etmək cəhdinə baxma-
yaraq, dil etibarı ilə Füzulinin azərbaycanlı olması barədə yazdığı fikri diqqətə çəkir: “Füzuli lisa-
nında məfuli-bihlər ilə bəzi siğeyi-feliyyələrdə azərbaycanlılığın hiss olunması, əcdadının Azərbay-
can türklərindən olması haqqında bir zənn veriyor” [2, s.21]. 

H.Araslı Azərbaycan ədəbiyyat tarixində Füzulinin mühüm rolunu ilk dəfə diqqətə çəkən, şei-
rimizdə Füzuli təsirinin XX əsrə qədər davam etdiyini göstərən tədqiqatçının Firidun bəy Köçərli 
olduğunu bildirir. Öz əsərlərində Füzuli təsiri altında əsərlər yazan şairləri diqqətə çəkən Köçərlinin 
müqayisə yolu ilə Füzulinin şeir tariximizdəki yerini təyin etməyə çalışdığını qeyd edir. Onun Füzu-
li irsinin qüdrətini çox doğru təyin etdiyini, onu hər hansı avropalı və türk şərqşünasından daha doğ-
ru anladığını, əsərlərini düzgün izah edərək orada yüksək lirizm ilə dərin fəlsəfi fikri dəyərləndirdi-
yini bildirir. Onun Füzuli əsərlərinin tərbiyəvi təsirini göstərib ictimai mənasını aydınlaşdırdığı ki-
mi, dünyəvi kədərin də məna və ictimai köklərini aydınlaşdırdığını, nəsr dilini təqdir etdiyini yazır. 
Həmid Araslı Füzuli irsinin araşdırılmasında Köçərlinin rolunu belə dəyərləndirir: “Ömrünün çox 
hissəsini xalqın maarifinə, ədəbi irsinin öyrənilməsinə sərf edən Firidun bəy, özü görkəmli ictimai 
xadim olduğundan, Füzuli əsərlərindəki ictimai motivləri daha dərindən duyur, onu bir xalq şairi, 
“məzlumların halına yanmaq üçün xəlq olunmuş” bir sənətkar kimi təqdir edirdi” [2, s.26]. 

“Doğrudur, Köçərli Füzulinin əsərlərinin hamısını görməmişdir. Hətta “Nişançı Paşaya mək-
tub” ilə “Şikayətnamə”ni ayrı-ayrı əsərlər hesab etmək kimi sadəlövhlük göstərmişdir. Lakin o, şai-
rin mətbu əsərləri əsasında, yuxarıda izah etdiyimiz kimi, yeni və düzgün fikirlər söyləyə bilmişdir 
ki, bu cəhətdən onun əsəri Füzuli irsinin öyrənilməsi işində yeni bir mərhələnin başlanğıcıdır. Kö-
çərli Füzuli yaradıcılığının ictimai məzmununu özündən əvvəl yazan şərqşünasların hamısından, 
sonra yazanların çoxundan düzgün anlamışdır” [2, s.27].  

H.Araslı Füzuli yaradıcılığının əsasən sovet alimləri tərəfindən düzgün öyrənildiyini bildirir. 
O, Füzuli irsinin dərin ictimai mənasının açılmasına, onun şairlik qüdrətinin göstərilməsinə, yaradı-
cılıq sirlərinin daha aydın izah edilməsinə məhz sovet alimləri tərəfindən cəhd olunduğunu qeyd 
edir. 

Füzulinin məhz sovet dönəmində ibtidai, orta və ali məktəb dərsliklərində mühüm yer tutdu-
ğunu bildirən alim inqilabın ilk illərindən sovet ədəbiyyatşünaslığında Füzuli irsinə yeni münasibət 
bəsləndiyini qeyd edir. Elə o dövrdə Azərbaycan şairi Abdulla Şaiq yazdığı dərsliklərdə Füzulinin 
ədəbi fəaliyyətini yeni görüşlə təhlil etməyə çalışdığını, onun qəsidələrinin bədii irsində səciyyəvi 
yer tutan əsərlər kimi dəyərləndirən tədqiqatçıların əksinə olaraq, onun saray əleyhinə yazdığı şeir-
ləri misal gətirdiyini və onun qəsidəçilik üçün yaranmadığını sübut etdiyini bildirmişdir. Şairin Fü-
zulini təsəvvüflə əlaqələndirənlərə qarşı çıxaraq yaradıcılığına düzgün yanaşmağa cəhd etmiş, Fü-
zuli yaradıcılığındakı kədərin ictimai mənasını aydınlaşdıraraq buradakı bədbinliyin fərdi deyil, icti-
mai xarakter daşıdığını qeyd edir.  

H.Araslı professor Bəkir Çobanzadənin 1925-ci ildə “Füzuli “Məqalələr məcmuəsində” çap 
olunan məqaləsində şairin yaradıcılığını təsəvvüflə bağlayanlara qarşı çıxaraq Füzuli məhəbbətinin 
həyati və real olduğunu  bildirir. 

H.Araslı Azərbaycan dramaturgiyasının banisi C.Cabbarlının məqalələrində Füzuli yaradıcılı-
ğına daha düzgün qiymət verdiyini, lirikasını yüksək dəyərləndirdiyini qeyd edir. 

H.Araslı Füzuli irsinin araşdırılmasında professor Mir Cəlalın tədqiqatının xüsusi əhəmiyyətə 
malik olduğunu qeyd edir, onun 1940-cı ildə çap etdirdiyi “Füzulinin poetik xüsusiyyətləri” adlı el-
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mi əsərini, “Füzuli şeirlərindəki elm və bədii məntiq, “Füzulinin “Rind və Zahid”ində yenilik ilə 
köhnəliyin mübarizəsi” adlı məqalələrini yüksək dəyərləndirir. 

H.Araslının füzulişünaslıqdan geniş söhbət açdığı “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” əsərində 
şairin irsi “Füzuli dövründə Azərbaycan ədəbiyyatı”, “XVI əsrdə Bağdad şairləri”, “Füzulinin həya-
tı”, “Füzulinin yaradıcılığı”, “Füzulinin lirikası”, “Füzulinin qəsidələri”, “Ənisül-qəlb”, “Füzulinin 
alleqorik poemaları”, “Bəngü-badə”, “Söhbətül əsmar”, “Həft cam”, “Leyli və Məcnun”, “Füzulinin 
nəsri”, “Füzulinin müəmmaları”, “Füzulinin tərcümələri”, “Füzulinin dil və üslub xüsusiyyətləri”, 
“Füzuli və dünya ədəbiyyatı” başlıqları altında geniş təhlil olunur. 

1958-ci ili Həmid Araslı yaradıcılığında Füzuli ili kimi dəyərləndirmək mümkündür. Dahi şa-
ir Məhəmməd Füzulinin vəfatının 400 illiyinə təsadüf edən bu il ərzində bütün alimlər kimi H.Aras-
lı da dəfələrlə şairin yaradıcılığına müraciət etmiş, həyatı və əsərlərindən onlarla məqalələr yazmış-
dır. “Kitabiyyat”, “Könüllər fatehi (Füzuli haqqında)”, “M.Füzuli yaradıcılığının mütərəqqi xüsu-
siyyətləri”, “Məhəmməd Füzuli”, “Sözün qüdrəti”, “Böyük Azərbaycan şairi (Füzuli haqqında)”, 
“Dahi sənətkar, böyük mütəfəkkir”, “Füzuli və dünya ədəbiyyatı”, “Füzulinin çap olunmamış əsər-
ləri haqqında”, “Füzulinin ərəb dilində yazdığı əsərləri”, “Füzulinin fars divanı”, “Füzulinin iki 
məktubu”, “Füzuli poeziyasının ümumdünya əhəmiyyəti”, “Ənis-ül qəlb. Füzulinin eyniadlı əsəri 
haqqında” və sair başlıqlı məqalələr dahi şairin ildönümünə həsr olunmuş və müxtəlif qəzet və elmi 
jurnallarda öz əksini tapmış məqalələrdir. 

Görkəmli alim Həmid Araslının şairin vəfatının 400 illiyi ərəfəsində füzulişünaslığa, füzulise-
vərlərə bəxş etdiyi ən böyük töhfə “Füzuli” beşcildliyidir. O, dahi şairin əsərlərini bir araya toplaya-
raq tərtib etdiyi “Füzuli” adlı beşcildliyin ilk üç cildini 1958-ci ildə çap etdirərək ədəbiyyatşünasla-
rın, füzulisevərlərin ixtiyarına vermişdir. Əsərin ilk cildi 14x20 ölçüdə olub, 466 səhifədən ibarət-
dir. Kitabda Füzulinin əsərlərinin nəşrindən bəhs edən alim külliyyatın birinci cildinin elm aləminə 
məlum olan ən qədim divanı əsasında hazırlandığını bildirmişdir. H.Araslı şairin əlyazmalarının bi-
zə gəlib çatmadığını, Füzulinin özünün tərtib etdiyi divanda belə bütün qəzəllərini toplaya bilmədi-
yini qeyd edir: “Aydındır ki, Füzulinin özü tərəfindən tərtib edilmiş divan belə onun Azərbaycan di-
lində olan bütün qəzəllərini əhatə etmir. Həmin divanın tərtib edilməsindən sonra şairin yazdığı qə-
zəlləri nəzərə alsaq, Füzuli divanını nöqsansız təb` etməyin mümkün olmadığı aydın olar” [4, s.6]. 

Sonra kitabda Füzulinin lirikasından (Mir Cəlal) söz açılmış, divanının dibaçəsi, qəzəllər, tər-
kibbəndlər, tərcibəndlər, təxmis, müxəmməs, qitə və rübailər çap olunmuşdur.  

360 səhifədən ibarət olan ikinci cilddə “Leyli və Məcnun”, “Bəngü-Badə”, “Söhbətül əsmar”, 
“Müəmmalar”, “Hədisi-ərbəin”in tərcüməsi, “Şikayətnamə” əsərləri və Qazi Əlaiddinə, Əhməd bə-
yə, Bayazid Çələbiyə yazdığı məktublar daxil edilmişdir. Cilddə nüsxə fərqləri və lüğət öz əksini 
tapmışdır. Əsərin üçüncü cildi şairin farsca yazdığı divanı əhatə edir. 466 səhifədən ibarət olan ki-
tabda divanın Azərbaycan dilində bədii tərcüməsi verilir. “Füzulinin farsca divanı haqqında” başlıq-
lı yazıdan sonra divanın dibaçəsi, 365 qəzəl, qitələr və rübailər tərcümə olunaraq cildə daxil edil-
mişdir.  

Külliyyatın 1961-ci ildə çapdan çıxan 392 səhifədən ibarət dördüncü cildinə şairin qəsidələri-
nin dibaçəsi, Azərbaycan, fars və ərəbcə yazdığı qəsidələr, “Ənisül – qəlb”, “Fəzliyə nəsihət” əsər-
ləri tərcümə olunaraq daxil edilmişdir. Müəllif kitabın “Füzulinin qəsidələri” adlı müqəddiməsində 
şairin əsərlərinin çapı zamanı buraxılan səhvləri qeyd edərək yazır: “Şairin əsərlərini nəşr edənlər 
bu günə qədər yanlış olaraq Füzulinin divanı ilə qəsidələrini qarışdıraraq onun ana dilində yazdığı 
divanı qəzəl və qəsidələrdən ibarət bilib çap etmişlər. Onun fars divanını da qəsidə və qəzəllərdən 
ibarət sayırlar. Halbuki biz dünya kitabxanalarında mövcud Füzuli divanlarının əksəriyyətini qəsi-
dələrdən ayrı yazılmış görürük” [5, s.5]. Alim şairin 1589-cu ildə köçürülmüş nisbətən mükəmməl 
külliyyatında da hər üç dildə yazdığı qəsidələrin divanlarından ayrı yazıldığını və müqəddimə ilə 
başqa əsərlərindən fərqləndirildiyini qeyd edir. H.Araslı şairin özünün müqəddimədə müxtəlif vaxt-
larda, müxtəlif dillərdə qəsidələr yazdığını, onların şöhrət tapdığını və sonradan onları toplayaraq 
müstəqil bir əsər kimi külliyyatına daxil etdiyini bildirir.  
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Külliyyatın 1985-ci ildə nəşr olunan 240 səhifədən ibarət olan beşinci cildinə şairin nəsr əsər-
lərindən “Rindü Zahid”, “Səhhət və Mərəz”, “Yeddi cam”, “Mətləül-etiqad”, farsca qitə, tərkib-
bənd, qəsidələrin tərcüməsi, şairin adına yazılmış şeirlər daxil edilmişdir. Əsərin sonunda izah və 
lüğət verilmişdir.  

Beşcildlik 1996-cı ildə şairin anadan olmasının 500 illiyi ilə əlaqədar olaraq, müəyyən düzə-
lişlər və şairin “Hədiqət üs-süəda” əsəri əlavə edilərək altıncı cildlə birlikdə təkrar nəşr olunmuşdur.  

 Altıcildlik külliyyat 2005-ci ildə ölkə prezidentinin “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə 
kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” imzaladığı 12 yanvar 2004-cü il tarixli sərəncamına 
əsasən, 1996-cı il nəşri əsasında təkrar çap olunmuşdur. 

1958-ci ildə H.Araslı “Əşari-müntəxəbi-farsi” adlı 239 səhifədən ibarət olan daha bir kitab 
çap etdirmişdir. Bu kitaba Füzulinin farsca yazdığı divandan 145 seçilmiş qəzəl, qitə və rübailər, 
şairin “Dər nəsihəti-fərzəndi-xod” başlıqlı oğlu Fəzliyə yazdığı nəsihəti və “Ənisül qəlb” qəsidəsi 
daxil edilmişdir.  

Həmin ildə alimin redaktorluğu ilə daha bir neçə kitab işıq üzü görmüşdür.  
H.Araslı 1958-ci ildə “Böyük Azərbaycan şairi Füzuli” əsərini Yusif Ziya Şirvaninin tərcümə-

si əsasında rus dilində çap etdirərək rusdilli oxucuların ixtiyarına vermişdir. C.Cəfərovun redaktor-
luğu ilə nəşr olunan əsər 236 səhifədən ibarət olub “Detyunizdat” nəşriyyatında çap edilmişdir. 
1958-ci ildə alimin “Великий Азербайджанский поэт Физули” adlı daha bir kitabı Moskvada 
L.A.Novoçadovanın redaktorluğu ilə “Znanie” nəşriyyatında rus dilində çap olunmuşdur.  

Nəticə. Ömrünü Azərbaycan klassik irsinin öyrənilməsinə həsr edən Həmid Araslı sonrakı il-
lərdə də dəfələrlə Füzuli yaradıcılığına müraciət etmiş, “Füzulinin nəsri”, “XV-XVI əsrlərdə Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixi”, “Füzulinin qəsidələri”, “Füzuli ərəb tədqiqində”, “Son söz: Füzulinin 
“Leyli və Məcnun” poemasına”, “Nəvai və Füzuli”, “Müqəddimə əvəzinə”, “Füzuli əsərlərinin son 
cildi”, “Füzuli haqqında yeni tədqiqat” və sair başlıqlı məqalələrlə çıxış etmişdir. 

Füzuli yaradıcılığının vurğunu, füzulisevər alim Həmid Araslı öz elmi fəaliyyəti dövründə 
şairin yaradıcılığını hərtərəfli araşdırmış və bu haqda elmi əsərlər yazmışdı. Onun yazdığı dəyərli 
elmi məqalə və kitablar hazırda da bütün füzulişünasların stolüstü kitabı və istinad mənbəyidir. 
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Maarifçi realizm dövrü            
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MİLLİ MAARİFÇİ NƏSR ESTETİKASINDA  
DİNİ DÜNYAGÖRÜŞÜNÜN YERİ 

(Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ata və oğul” hekayəsi əsasında) 

Xülasə 

Məqalədə milli maarifçi nəsr estetikası baxımından ədəbiyyatşünaslığın “Ata və oğul” hekayəsi haqqında əsas 
qənaətləri ümumiləşdirilir. Ədəbiyyatşünaslığın hekayədə islami dəyərlərə diqqət yetirməməsinin əsərin obyektiv 
məzmununun aşkarlanmasına mane olduğu göstərilir və bunun ideoloji səbəbləri izah edilir. Əsərin ideyasının, bədii 
strukturunun, obrazların xarakterinin müəyyənləşməsində islami dəyərlərin roluna aydınlıq gətirilir. 

“Ata və oğul” hekayəsi Ə.Haqverdiyevin maarifçilik düşüncəsini dini dünyagörüşü ilə mənsub olduğu dinin 
ehkamları ilə uğurlu şəkildə sintez etməsinin mükəmməl ideya-bədii ifadəsidir. 

Açar sözlər: maarifçi realizm, yaradıcılıq metodu, dünyagörüşü, milli xarakter 

THE PLACE OF RELIGIOUS OUTLOOK IN THE  
AESTHETICS OF NATIONAL EDUCATIONALIST PROSE  

(based on Abdurrahim bey Hagverdiyev’s short novel called “Father and Son”) 

Summary 

The article summarizes main findings of literary studies regarding the short novel of “Father and Son” from the 
perspective of aesthetics of national educationalist prose. The fact that literary studies has so far neglected islamic 
values in the novel, prevents to define the real content of the work. The ideological reasons of this fact have been 
explained. 

In the article is clarified the role of islamic values in defining the idea, literary composition and character of 
heroes. The author of the article concludes that the novel “Father and Son” is the perfect literary reflection of 
A.Hagverdiyev’s successful synthesis of educationalist thought with dogmas of the Islamic religion he believed in. 

Key words: enlightened realism, literary method, outlook, national character 

МЕСТО РЕЛИГИОЗНОГО МИРОВОЗЗРЕНИЯ В ЭСТЕТИКЕ  
ПРОЗЫ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

(на материале рассказа Абдуррагим бека Ахвердиева «Отец и сын») 

Резюме 

В статье обобщены основные выводы литературоведения о рассказе «Отец и сын» с точки зрения 
эстетики прозы национального просвещения. Тот факт, что литературоведение не обращает внимания на 
исламские ценности в рассказе, является препятствием для раскрытия объективного содержания произведения; 
объясняются его идеологические причины. 

Проясняется роль исламских ценностей в определении идеи, художественной структуры и характера 
образов. Автор приходит к заключению, что рассказ «Отец и сын» – это совершенное идейно-художественное 
выражение А.Ахвердиевым успешного синтеза идеи просвещения и религиозного мировоззрения с догматами 
исламской религии.  
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Giriş. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin “Ata və oğul” hekayəsi üzərindəki müşahidələrimiz 

müəllifin idealist dünyagörüşündən çıxış etdiyini, ictimai şüurun tərbiyəsində, insanı normal vətən-
daş kimi yetişdirməkdə Allahın müqəddəs kitabına, şəriət hökmlərinə, Məhəmməd peyğəmbərin hə-
dislərinə aktiv rol verdiyini görürük. Ə.Haqverdiyev mətnə dini dünyagörüşü mövqeyindən bədii 
həll verir və bu “həll”də dini dünyagörüşü heç bir halda “pərdə-tül” funksiyasında (Y.Qarayev) çı-
xış etmir. 

Məsələ burasındadır ki, “Ata və oğul” hekayəsində hadisələrin bütün inkişaf məntiqi dini 
inanc sisteminə tabe tutulmuşdur. Birinci mərhələdə əsas qəhrəman kimi təqdim olunan Hacı Xəlil 
bütün ömrünü həqiqi müsəlman kimi yaşayıb. Mollaxanada oxuyub, molla Mirzə Nəsibdən dərs 
alıb. Hekayədə mollaxana təhsilinin qüsurlarına müəyyən tənqidi münasibət var, amma bu təhsil 
sisteminə inkarçı və kinayəli münasibət yoxdur. Mollaxanadakı dərs prosesini təsvir edərkən kimisi-
nin dərs oxuması ilə bərabər, kimisinin də “falaqqadan təzə çıxmış ayaqlarını ovuşdurub ağlama-
sı”nı, mollanın qabağındakı “bir dəstə çubuğu” xüsusi nəzərə çatdırması müəllifin mollaxanadakı 
tədris üsulundan narazılığını ifadə edir. Eyni zamanda Xəlili – hekayə qəhrəmanını “əlində çərəkə-
si” ciddi şəkildə dərs oxuyan vəziyyətdə təsvir etməsi, Xəlilin sonradan həyatda qazandığı bütün 
uğurların başlanğıcında mollaxanada qazandığı savadın həlledici rol oynamasına diqqət çəkməsi, 
qəhrəmanın uğurlarında müəllimi molla Mirzə Nəsibə fəal rol verilməsi və ümumiyyətlə, molla 
Mirzə Nəsibə tam müsbət planda yanaşma Ə.Haqverdiyevin dini təhsil sisteminə ciddi münasibətini 
ortaya qoyur və Şərq təhsil sisteminin bu formasını qəbul etdiyini göstərir. Atası Səlim kişi oğlunu 
mollaxanada oxutmaq qərarına gələndə arvadına deyir: “Meydanın ortasında baharın yağışı, qışın 
qarı başıma yağa-yağa, yayın istisi bir yandan və ocağın istisi o biri tərəfdən məni yandıra-yandıra 
mən çörək qazanıram. Bunlar hamısı mənim bisavadlığımdandır. Heç olmasa, bu uşağı oxudaq, bəl-
kə savadı cəhətinə asan çörək qazanıb bizə rəhmət oxuya” [1, s.7]. Xəlil mollaxana məktəbində bir 
neçə il oxuyur. Maddi ehtiyac üzündən təhsilini davam etdirə bilmir. Bununla yanaşı, Xəlilin özünə 
münasib iş tapmasında və bu işdə qazandığı böyük uğurda müəllif onun mollaxanada aldığı təhsilə 
həlledici rol verir. Müəllifin təhsilə verdiyi bu “rol”, heç şübhəsiz ki, bədii təsvirin maarifçi xarakte-
rindən güc alır və açıq tendensiyalılıq prinsipinə söykənir. Burada diqqəti çəkən əsas cəhət odur ki, 
müəllif mollaxana təhsilini dünyəvi təhsillə, deyək ki, o zaman artıq inkişaf etməkdə və geniş yayıl-
maqda olan üsuli-cədid məktəblərilə üz-üzə qoyub, dini təhsili aşağılamır. Bir təhsil forması kimi 
onu qəbul edir. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının keçib gəldiyi tarixi yolda sənətkarların həyatı öy-
rənilərkən və yaxud hansısa qəhrəmanın aldığı təhsildən danışılarkən mollaxana təhsili aşağılanmış, 
akademik İ.Həbibbəylinin doğru qeyd etdiyi kimi, onun “mürtəce mahiyyətindən” söz açılmışdır” 
[2, s.44]. İ.Həbibbəylinin tədqiqatlarında mollaxana məktəbinin və ümumiyyətlə, dini təhsilin şəx-
siyyətin inkişafındakı roluna obyektiv münasibət nəzəri baxımdan düzgün şərhini tapsa da, ədəbiy-
yatşünaslığımızda bədii əsərlərin təhlili zamanı “mollaxana” məktəbinə obyektiv qiymət vermək 
ənənəsi hələ də formalaşmamışdır. 

Müəllif Hacı Xəlili İslam dininin daşıyıcısı, həqiqi müsəlman kimi təsvir edir. Lakin Hacı Xə-
lilin dini inancı onu fanatizmə aparmır, dünya işlərindən uzaqlaşmağa sövq etmir. Görünür, müəllif 
bir ideya kimi islami dünyagörüşə bağlılıqla İslamı fanatikcəsinə dərki – Usta Zeynallığı tamam 
fərqli baxışlar kimi qəbul edir. Hacı Xəlilin bütün varlığı ilə müsəlman olması onu həyati işlərdən 
ayırmır, əksinə, dinin təbliğ etdiyi, halallıq, düzlük, xeyirxahlıq anlayışlarını düzgün başa düşərək, 
bu göstərişlərə əməl etməsi onu real həyatda nəhayətsiz uğurlara aparır. Hacı Xəlilin son nəfəsində 
oğlu Əkbərə vəsiyyətləri bu mənada xüsusi səciyyəvilik qazanır: “Əvvəla, bala, bu gündən ömrünün 
axırınadək sən bunu heç xəyalından çıxartma ki, müsəlmansan. Quranın və peyğəmbərin şəriətinin 
hökmlərinə həmişə itaət elə və bilgilən ki, bu itaətin axirət ruyi-səfidliyindən səvay dünya xoşbəxt-
liyi də səninlə olar və Allahın əli və kölgəsi heç vaxt sənin üstündən kəm olmaz. Oğul, cavansan, 
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cavanlığın səhv və xətası olar, çalış xəta etmə. Əgər, xudanəkərdə, səndən bir səhv baş versə, tövbə 
elə, həmişə səy elə heç kəsə sənin nə dilindən, nə əlindən və nə əməlindən ziyan dəyməsin. Bacar 
dünyada hamıya yaxşılıq elə, kömək istəyən və sənin pənahına qaçanı heç naümid qaytarma, çünki 
acizə, mərizə, yoxsula kömək eləmək yaxşı sifətlərin biridir” [1, s.12]. Müəllifin məqsədi öz başlan-
ğıcını İslami dəyərlərdən alan bu xüsusiyyətləri milli xarakterin təbiətinə hopdurmaqdır. Çünki mü-
əllif islami dəyərlərdə həqiqi insanlığın və həqiqi yaşayışın təməl prinsiplərini görür. Ə.Haqverdiye-
vin kamil insan, şəxsiyyət və vətəndaş düşüncəsində milli və dini mənsubiyyət üz-üzə gəlmir, qarşı-
qarşıya durmur, əksinə, bir-birini tamamlayır. Maarifçi realizmin tarixinə və nəzəriyyəsinə dair təd-
qiqatların birində oxuyuruq: “...Digər yaradıcılıq metodlarından fərqli olaraq maarifçi realist ədə-
biyyatda, ümumiyyətlə insandan deyil, fərdi milli keyfiyyətlərə malik vətəndaşdan söhbət gedir” [3, 
s.35]. Dini mənsubiyyət “milli keyfiyyət” deyil, lakin milli keyfiyyəti tamamlayan keyfiyyətdir. 
Milli xarakterin müəyyənləşməsində mənsub olduğu dinə tapınmanın da əhəmiyyətli rolu var. 

Nəzərə alsaq ki, maarifçi realistlər “müsbət surətlərin simasında gələcəkdə hamının ahəngdar 
inkişafını təmin edəcək yeni cəmiyyət üzvlərinin xarakter nümunəsini təqdim edirdilər”, onda Hacı 
Xəlili bu “xarakter nümunə”lərdən biri hesab etməyə tam əsasımız var. Yazıçı onun elmə, təhsilə, 
ailəyə, işə münasibətində, dünyagörüşündə və xarakterində bir bütövlük, kamillik görür. Daha doğ-
rusu, bu bütövlüyü və kamilliyi şərtləndirən bütün cəhətləri Hacı Xəlil obrazının xarakterində cəm-
ləşdirir. Müəllif onu cəmiyyətə nümunə kimi təqdim edir. Bu nümunəviliyə gedən yolun mexanizmi 
hekayənin birinci hissəsində açılır. Hekayənin birinci mərhələsində və süjetində baş verən hadisə-
lərdə həyatilikdən, gerçəkliyin real təsvirindən çox, süjetin müəllif iradəsi hesabına hərəkəti öndə-
dir. Molla Mirzə Nəsib də, tacir Ağa Hüseyn də, Hacı Xəlil də daha çox müəllif niyyətini gerçəkləş-
dirən obrazlardır. Həyatda Mirzə Nəsiblərin, Ağa Hüseynlərin, Hacı Xəlillərin olması mümkünsüz 
bir şey deyildir. Lakin açıq tendensiyalı nəsr nümunəsi kimi bu obrazlar “tipik situasiyada tipik xa-
rakter” yaratmağa hesablanmamışdır. Ə.Haqverdiyev onları müəllif idealının bədii təcəssümü kimi 
ərsəyə gətirir. Bu məqamda maraqlı olan budur ki, onları kamilləşdirən, bütövləşdirən və milli xa-
rakter səviyyəsinə qaldıran keyfiyyətlər arasında islami dəyərlər dominantlıq təşkil edir. Əslində 
Hacı Xəlilin oğluna vəsiyyətləri onun həyat və yaşayış prinsiplərinin ifadəsidir. Birinci süjetin mən-
tiqi bununla müəyyənləşir ki, Hacı Xəlil müsəlman olduğunu heç vaxt yaddan çıxarmadığı üçün və 
dinin bir müsəlmanın qarşısında qoyduğu tələblərə hörmətlə, inamla yanaşdığı və bu prinsipləri öz 
həyat prinsipinə çevirdiyi üçün uğur qazanır. Diqqət edilsə, görmək çətin deyil ki, Hacı Xəlilin və-
siyyətlərində İslamın praktik dəyərləri daha çox önə çəkilir və bu vəsiyyətlərdə müəllifin islami də-
yərlərə XX əsr prizmasından yanaşması da aydın görünür. 

Hacı Xəlilin vəsiyyətlərində elmə, təhsilə yiyələnməyə, elmə, təhsilə yiyələnmək istəyənlərə 
kömək əli uzatmağa ciddi bir çağırış var. Bu müəllifin dini dünyagörüşü ilə maarifçi düşüncənin 
birləşməsi zərurətinə inamına bir işarədir. Müəyyən mənada islami dəyərlərə müasir münasibətdir, 
lakin bu münasibətin kökündə də İslam ehkamları dayanır. Hacı Xəlil – Mirzə Nəsib, Hacı Xəlil – 
Ağa Hüseyn, Hacı Xəlil – Kərbəlayı Qulaməli münasibətlərini tənzimləyən və yüksək insani dəyər-
lər səviyyəsinə qaldıran dini dünyagörüşü ilə elmi dünyagörüşünün, elmin, təhsilin harmoniyasını 
yaratmaqdır, bu iki əsas cəhətin bir şəxsiyyətin dünyagörüşündə özünə yer edə bilməsidir. Çünki 
vətəndaş olmağın yolu bu harmoniyadan keçir. 

Müəllif öz qəhrəmanlarına rəğbətlə yanaşır. Onları oxucuya hörmətlə təqdim edir. Bu da ma-
arifçi realist ədəbiyyat üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərdən biridir. Hacı Xəlilin ölümünü maarifçi rea-
list sənətkar oxucuya xəbər verərkən bu xəbərə özünün ağrı-acısını, təəssüf və yanğısını da qatır. 
Lakin bununla da kifayətlənmir; bütün şəhər əhlinin ölüm xəbərinə acıdığını, təəssüf hissi keçirdiyi-
ni vurğulayır. Müəllifin Hacı Xəlilin əməllərinin onun xatirəsini yaddaşlarda yaşadacağına dair fi-
kirlərini də dilə gətirməsi oxuculara təsir məqsədi daşıyır. Burada maarifçi realist nəsrin öz təbliği 
funksiyasını sona qədər yerinə yetirdiyini görürük: “Hacı Xəlil vəfat etdi. Yəni dünyadan bir şəxs 
rehlət etdi ki, neçə füqəra əlini tutmuşdu, ac qarınlar doydurmuşdu. Çılpağa libas vermişdi. Ona gö-
rə bu şəxs nəinki öz xış və əqvamının, bəlkə, cəmi şəhər əhlinin əlindən getdi. 
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Xoş o şəxsin halına ki, öləndən sonra onun adı dillərdə diri qala və ehtiram və rəhmətlə yad 
ola” [1, s.13]. 

Müəllifin öz qəhrəmanının simasında cəmləşdirdiyi bütün müsbət xüsusiyyətlər öz başlanğıcı-
nı Qurandan, Məhəmməd Peyğəmbərin hədislərindən götürür. Ə.Haqverdiyev Hacı Xəlilin inamı, 
əqidəsi ilə əməlinin bir-birini tamamlamasını ifadə edir. Oğluna vəsiyyətində “heç xəyalından çı-
xartma ki, müsəlmansan” sözləri Hacı Xəlilin həyat amalı, fəaliyyət proqramının mənbəyi kimi mə-
nalanır. Məhəmməd Peyğəmbərin məşhur hədislərindən birində deyilir: “İnsanların ən yaxşısı baş-
qalarına yaxşılıq edəndir” [4, s.54]. Ə.Haqverdiyev Hacı Xəlilin mənəviyyatının əsasına Məhəm-
məd Peyğəmbərin hədisindən gələn keyfiyyəti qoyur. Biz Hacı Xəlilin oğluna vəsiyyətlərində, mü-
əlliminin ailəsinin ağır vəziyyətində ona uzanan ələ təmənnasız köməyində, yoxsul, kimsəsiz Kər-
bəlayı Qulaməliyə ehtiram və hörmətində onun bu hədisdəki göstərişləri həyat tərzinə çevirdiyini 
görürük. 

“Ata və oğul” hekayəsində Ə.Haqverdiyevin maarifçilik düşüncəsini dini dünyagörüşü ilə, 
mənsub olduğu dinin ehkamları ilə uğurlu şəkildə sintez etməsinin mükəmməl ideya-bədii ifadəsi 
var. “Ata və oğul”u Y.Qarayevin bu mərhələnin maarifçi realist nəsrinə aid etdiyi Azərbaycan 
maarifçiliyinin “dindarlaşması” prosesini simvollaşdıran əsər kimi qəbul etmək mümkündür. Gör-
kəmli alim maarifçiliyin M.F.Axundov mərhələsində “Ağıl”ın hökm-fərma olduğunu, onun heç bir 
şərikinin olmadığını önə çəkir: “Onda (M.F.Axundovda – T.S.) müsbət bəy, mülkədar, ziyalı, nökər 
surəti var, lakin müsbət ruhani surəti yoxdur” [5, s.129]. Bəlkə də, Azərbaycan maarifçiliyinin tari-
xində (bunu qəti hökm kimi demək çətin olsa da) “Ata və oğul”dakı Mirzə Nəsib ilk müsbət ruhani 
– molla obrazıdır. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, bütün sovet ədəbiyyatşünaslığı boyu davam 
edən mollaxana, mədrəsə məktəblərinə və burada dərs deyən din xadimlərinə düşmən münasibət 
yalnız son vaxtlarda, xüsusən akademik İ.Həbibbəylinin və bu sətirlərin müəllifinin tədqiqatlarında 
yeni və obyektiv baxış sistemilə əvəz edilməyə başlamışdır (Bu barədə geniş bax: Həbibbəyli İ. Cə-
lil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri. Bakı. 2009; Salamoğlu T. “Qaranlıq dünya” problemi 
və Mirzə Cəlilin nəsr qəhrəmanları. “Azərbaycan” jurnalı, 2017, № 3-4). Xüsusən İ.Həbibbəylinin 
tədqiqatlarında dini məktəblərin və orada dərs deyən din xadimlərinin milli tərəqqidə oynadığı mü-
tərəqqi rola dair bütöv bir konsepsiya formalaşdırılmışdır. O, ilk dəfə Cəlil Məmmədquluzadənin 
təhsilində və fikri inkişafında mollaxana məktəbinin və bu məktəbdə dərs deyən Molla Əli Hüseyn-
zadənin müsbət rolundan danışmış və əslində ədəbiyyatımızın müxtəlif tarixi inkişaf mərhələlərində 
yaradılmış molla-ruhani obrazlarına ədəbiyyatşünaslığın obyektiv (sovet ədəbiyyatşünaslıq ənənəsi-
nin təsirindən qurtarmaqla) elmi dəyər verməsinin zamanının gəldiyini əsaslandırmışdır. 

Ədəbiyyatşünaslıqla ədəbiyyatın ictimai və mədəni həyatı müşahidələrini ümumi bir məcraya 
gətirsək, görərik ki, İ.Həbibbəylinin obrazını yaratdığı Molla Əli Hüseynzadə, sözün geniş mənasın-
da, elə “Ata və oğul”dakı Molla Mirzə Nəsibin prototipidir. Molla-ruhaninin İ.Həbibbəylinin təfsi-
rində yaradılan tarixi obrazı Ə.Haqverdiyevin müşahidə və ümumiləşdirmələrinin həyatiliyini, tarixi 
reallığını şərtləndirir. Molla Mirzə Nəsib də öz tələbələrinə “Quran” dərsi ilə bərabər, həyat dərsi də 
verir, onları sağlam düşüncəli insanlar kimi həyata hazırlayır, həyatda öz qabiliyyətinə uyğun möv-
qe tutması üçün mümkün olan heç bir yaxşılıqdan, köməkdən çəkinmir. Buna görə də Hacı Xəlil 
həyatının düzgün məcraya düşməsində bu adamın rolunu hər vaxt minnətdarlıq hissilə xatırlayır, 
onun həyat amalını özünün həyat amalına çevirir. Müəllif təhkiyəsində oxuyuruq ki, Hacı Xəlil “hə-
mişə də Mirzə Nəsibə rəhmət oxuyardı və deyərdi ki, “mənim bir parça çörəyimin səbəbi o mərhum 
olub” [1, s.8]. 

Məhəmməd peyğəmbərin başqa bir hədisində deyilir: “Allah quluna verdiyi nemətin ona təsi-
rini görmək istəyir” [4, s.54]. “Ata və oğul”un ideya-məzmun və bədii strukturu bu hədisi də çıxış 
nöqtəsi kimi alır. Birinci süjetin məntiqi ona gətirib çıxarır ki, Hacı Xəlil varlandıqca (əslində Alla-
hın quluna verdiyi nemətlərin miqdarı çoxaldıqca) daha çox özünü dərk edir, əldə etdiyi nemətlərin 
Allah tərəfindən ona qismət edildiyini başa düşür, bu nemətlərə heç bir halda və heç bir vəchlə ha-
ram qatmır, nəfsinə ömrünün sonuna qədər hakim olmağı bacarır, özünü Allahın müti qulu hesab 
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edir, Allah qarşısında borclarını bir müsəlman kimi həmişə dəqiqliklə yerinə yetirir. “Əlli yaşına ye-
tişəndə Məkkeyi-mükərrəməni ziyarət edib hacı ləqəbi ilə müqəlləb oldu” [1, s.11]. Yazıçı dünya-
görüşünün bədii məntiqlə ifadəsinə görə, “iki böyük evi və milyondan ziyadə pulu” Allah Hacı Xə-
lilə ona görə nəsib eləmişdi ki, “quluna verdiyi nemətin ona təsiri”ndən razı qalmışdı. Belə bir dini 
deyim var: Verən də Allahdır, alan da. Hekayənin inkişaf xətti, süjetin hərəkət məntiqi ona tabe tu-
tulur ki, Allah bəndəsinin işindən, əməlindən və əqidəsindən razı qalanda, bütün mənalarda verən 
əlini əsirgəmir, əksinə olanda isə o öz bəndəsinə güzəştə getmir. “Ata və oğul”un ikinci süjet xətti 
Allah “quluna verdiyi nemətin” ona təsirindən razı qalmadığı məqamın nəticələrini ifadə edir. 

Atadan qalan böyük miras tez bir zamanda Əkbərin əlindən çıxır və onun həyatı faciə ilə nəti-
cələnir. Nə üçün? Çünki, Əkbər atasının ona vəsiyyətlərinin heç birinə əməl etmir; anasına, Kərbə-
layı Qulaməliyə münasibətdə “Vəsiyyət”in şərtlərini kobud şəkildə pozur. Elədiyi səhvlərdən nəticə 
çıxarmır, “yaman yoldaşdan, oğul, həmişə uzaq qaç” vəsiyyətini çox tez yadından çıxarır. Özünün 
elmə, təhsilə rəğbəti olmadığı üçün (atasının sözlərindən öyrənirik ki, işqoladan yarımçıq çıxıb) sa-
vadın, elmin, təhsilin insanın həyatında oynadığı rolun məna və mahiyyətini başa düşmür. Nadan və 
cahil qaldığı üçün atasının vəsiyyətində “elm axtaran fəqir uşaqlarına kömək elə” tapşırığına da 
əhəmiyyət vermir. Deməli, atasının vəsiyyətinə rəğmən, Əkbər müsəlman olduğunu çox tez yadın-
dan çıxarır və buna görə də faciəli tale yaşayır. 

Nəticə. Ədəbiyyatşünaslıqda “Ata və oğul” hekayəsinə “atalar və oğullar” problemi konteks-
tində də şərhlər verilmişdir. Professor M.Məmmədov yazır: “Atalar və oğullar” məsələsi Ə.Haqver-
diyev yaradıcılığı üçün də təzə məsələ deyildi” [6, s.64]. Fikrimizcə, “atalar və oğullar” qarşıdurma-
sı əsərdə hadisələrin ümumi inkişaf xətti və tendensiyasına tam uyğundur və müəllif mövqeyinin 
açılışında həlledici rola malikdir. Hekayənin ümumi inkişaf xətti və tendensiyası “atalar və oğullar” 
probleminin arxasında Şərq-Qərb, başqa sözlə, müsəlman-xristian dünyası əlaqələrinin mürəkkəb 
xarakterinin dayandığını düşünməyə əsas verir. Maarifçi realistlərin yaradıcılığında Qərbə meyil tə-
mayülü bu realizmin inkişafının bütün mərhələlərində olmuşdur. Bu meylin əsas səbəblərindən biri 
Avropanın iqtisadi cəhətdən inkişafı, Avropada maarifçilərin milli ideallarında mühüm yer ayırdıq-
ları elmə, təhsilə daha çox əhəmiyyət verilməsi ilə bağlı idisə, bir səbəbi də maarifçi sənətkarların 
“dünyagörüşləri və baxışlarının formalaşmasında rus və Avropa mühitinin xüsusi rol oynaması” [3, 
s.38] ilə izah oluna bilər. Lakin zaman keçdikcə maarifçiliyin tarixi təkamülündə Qərbə birmənalı 
üstünlük vermək tendensiyası azalmağa başlayır. Ədəbiyyatşünaslıq maarifçi realist təcrübəni daha 
dərindən ümumiləşdirdikcə XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Qərbə yanaşmadakı tipoloji fərqi 
duya bilmişdir. Son nəzəri tədqiqatların birində oxuyuruq: “Artıq bu realizm Qərbi Şərqə gətirmək-
dən çox, öz ənənələri üstündə dünya ilə əlaqə quran Şərqi Qərbə çıxarma probleminin həllinə yönəl-
dilmişdi” [7, s.44]. Maarifçi realizmin sözügedən mərhələsində Qərbə münasibətin tipoloji müxtə-
lifliyini nəzərə alsaq, bu müxtəlifliyin variantlarından biri kimi “öz ənənələri üstündə” duran Şərqin 
Qərbə doğru irəliləməsi ilə bərabər, Şərq-Qərb qarşılaşmasında Şərq dünyasının, müsəlman cəmiy-
yətinin məhz, öz ənənələri üstündə duraraq, bu ənənələri inkişaf etdirərək dünyaya məhz Şərq, mü-
səlman dünyası kimi çıxmaq tendensiyasının da yer aldığını görmək mümkündür. “Atalar və oğul-
lar” bu tendensiyanı müdafiə mövqeyindən yazılmışdır. Hacı Xəlilin bütün maddi və mənəvi dünya-
sı ilə Şərqi, müsəlman aləmini metaforalaşdırdığını, oğlu Əkbərin isə Qərb dünyası haqqında təsəv-
vürlərin bir eyforiya olduğunu metaforalaşdırdığını nəzərə alsaq, müəllifin məsələlərə tam ayıq bir 
düşüncə ilə bədii həll verdiyini görmək mümkündür. Şərq-Qərb qarşıdurmasının öz pik məqamına 
çatdığı indiki zamanda müəllifin Qərb dünyasının rəzalətlərini görmək istedadı heyrət doğurmaqla 
bərabər, əsərin müasirliyini şərtləndirən əsas amil rolunda çıxış edir. 
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XIX ƏSRİN AXIRLARI XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ  
BAKI-ABŞERON ƏDƏBİ MÜHİTİ 

 

Xülasə 
 

Ta qədimdən Bakı-Abşeron şeir, muğam, sənət diyarı kimi şöhrət tapıb. Abşeron yarımadasında doğulub boya-
başa çatmış, yetişmiş bir çox elm, ədəbiyyat, musiqi və rəssamlıq nümayəndələrinin adı təkcə vətənimizdə deyil, dünya 
miqyasında Azərbaycanımıza şöhrət gətirir.  

Bakıda mədəniyyət olduqca güclü şəkildə özünü göstərmişdir. Şeir, sənət isə bütün Azərbaycanda olduğu kimi 
Bakıda və onun kəndlərində də ən çox sevilən bir vasitə idi ki, insanlar təkcə ədəbi məclislərdə deyil, ailədə, ziyafət-
lərdə, el şənliklərində, elm öyrəndikləri ocaqlarda və başqa yerlərdə ruhları oxşamaq, dərdləri yüngülləşdirmək, könül-
lərə sığal vermək, bir-birlərinə hörmət-ehtiramlarını bildirməkdən ötrü şeirlər söyləmişlər. Bakı və Abşeron camaatı 
əsasən qəzəl vurğunu olmuş və xanəndələrin ifasında muğam üstündə oxunan qəzəlləri böyük sevgi və həvəslə dinləyib 
zövq almışlar. Bu səbəbdən də Bakı və Abşeron ədəbi mühitində yetişən şairlərin demək olar ki, hamısı yaradıcılığını 
əsasən qəzəllər üstə qurmuş, lakin bununla belə qəsidələr, məsnəvilər, mərsiyələr də yazmışlar.  

 
Açar sözlər: Abşeron, ədəbi mühit, qəzəl, mərsiyə, qəsidə, klassik 

 

BAKU-ABSHERON LITERARY ENVIRONMENT AT THE END  
OF THE XIX CENTURY AND THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 

 
Summary 

 
Since ancient times, Baku-Absheron has become famous as a country of poetry, mugham and art. Many 

representatives of science, literature, music and painting, born in the Absheron Peninsula, bring fame not only in our 
country, but throughout the world.  

Certainly, in Baku, which was built as a city, the culture showed itself very strongly. Poetry and art, as in the 
whole of Azerbaijan, were the most favorite means in Baku and in its villages. People tell poems not only in the 
councils of literature, but also at home, feasts, festivals, science centers and other places to alleviate suffering and 
express respect and reverence for each other.  Baku and Absheron community admired ghazal and they had listened 
ghazals as a mugham performed by singers with great love. Therefore creativity of poets who grew up in Baku and 
Absheron consisted of ghazals, but they also wrote odes, masnavis and elegies.  

 
Key words: Absheron, literary environment, ghazal, elegy, ode, classic 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА БАКУ–АПШЕРОНА  
КОНЦА ХIХ – НАЧАЛА ХХ ВЕКА 

 
Резюме 

 
С древних времён Баку–Апшерон славились как край поэтического, мугамного искусства. Имена 

множества родившихся, выросших на полуострове Апшерон представителей науки, литературы, музыки и 
живописи прославляют Азербайджан не только у себя на родине, но и во всём мире. Безусловно, со времени 
образования город Баку был культурным центром. Поэзия и искусство как и во всём Азербайджане, в Баку и 
его селениях были самыми любимыми средствами, услаждающими сердца людей не только в литературных 
меджлисах, но и в семейном быту, застольях, при встрече гостей, народных празднествах, учебных заведениях 
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и др., душевного отдохновения, забвения горестей, сердечного успокоения, где читались стихи, выражающие 
заботу и уважение друг к другу. Среди населения Баку и Апшерона в основном пользовались любовью газали, 
которые народные певцы вводили в исполнявшиеся мугамы к удовольствию слушателей. Поэтому, можно 
сказать, все поэты, сложившиеся в литературной среде Баку–Апшерона, сочиняли в основном газали, но также 
и гасиды, месневи, марсие – элегии. 

 
Ключевые слова: Апшерон, литературная среда, газаль, элегия, гасида, классический 
 
Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatının böyük bir tarixi vardır. Şifahi xalq ədəbiyyatımızın tarixi ən 

azı üç min illik bir dövrü əhatə edir. Lakin yazılı ədəbiyyatımızın tarixi, əsasən Azərbaycanda İslam 
dini yayılandan sonra formalaşmağa başlamış, klassik sənətkarlarımız isə əsasən öz yaradıcılıqlarını 
poeziya üzərində qurduqlarından bir-birindən gözəl şeir nümunələri yaradaraq gələcək nəsillərə 
ərməğan etmişlər. Azərbaycanda mütərəqqi İslam dini yayılandan sonra Azərbaycan türklərinin 
sosial-fəlsəfi, bədii-siyasi, nəzəri-estetik, mədəni-fikir sahəsində təxminən min dörd yüz illik tarixi 
on doqquzuncu əsrin sonlarından etibarən zamanın tələbi ilə rəngdən-rəngə düşmüş, XX əsrin 
əvvəllərində baş verən inqilabi coşqunluqların, ziddiyyətlərin, sinfi mübarizələrin yaratdığı təlatüm-
lərə rəğmən şəklini tez-tez dəyişmiş, lakin əslində bu rəngarənglik onu ləngitməmiş, tənəzzülə 
uğratmamış, əksinə inkişaf etdirərək gələcəyə işıq tutmaq üçün bir vəsilə olmuşdur. Təsadüfi deyil 
ki, məhz bu ərəfədə Mirzə Ələkbər Sabir, Abbas Səhhət, Məhəmməd Hadi, Cəlil Məmmədqulu-
zadə, Üzeyir Hacıbəyov, Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Cəfər Cabbarlı kimi sənətkarlar yetişmiş, 
xalqın inkişafı, tərəqqisi, rifahı, firavanlığı, maariflənməsi, savadlanması üçün bir-birindən möhtə-
şəm əsərlər yaratmışlar.  

“Bədii ədəbiyyat dünyanı obrazlı idrakın gözəllik qanunları əsasında estetik qavrayışının 
spesifik forması olub, böyük ideya və mənəvi tərbiyə vasitəsidir. Ədəbiyyat insanda estetik hisslər 
tərbiyə edir, onun dünyagörüşünü formalaşdırır. Gerçəkliyi bədii vasitələrlə təcəssüm edən bədii 
ədəbiyyat eyni zamanda həyata fəal surətdə dəyişdirici təsir göstərir, onun gözəllik və ideal qanun-
larına uyğun dəyişib mükəmməlləşməsini təyin edir” [1, s.3]. 

Eramızın II əsrində yaşamış yunan coğrafiyaşünası Prometey özünün tərtib etdiyi coğrafiya 
dərsliyində Xəzər dənizi sahilində Bakı adında bir şəhərin olduğunu qeyd edir. Məsələn, Buzov-
nadakı xristian-alban məbədi, Mərdəkan qalası, Ramana qalası və XII əsrdə Şirvanşah II Mənu-
çöhrün tikdirdiyi “Qız qalası” və Bakının müdafiəsi üçün tikilmiş qala divarları Bakı şəhərinin necə 
deyərlər dünənin, bu günün şəhəri olmadığını sübuta yetirir.  

“Azərbaycanın müdafiə əhəmiyyətli bürcləri içərisində çox orijinal arxitektura görünüşü olan 
Qız qalası XII əsrdən mövcuddur” [2, s.156]. 

Ta qədimdən Bakı-Abşeron şeir, muğam, sənət diyarı kimi şöhrət tapıb. Abşeron yarıma-
dasında doğulub boya-başa çatmış, yetişmiş bir çox elm, ədəbiyyat nümayəndələrinin və musiqi-
çilərin və rəssamların adı təkcə vətənimizdə deyil, dünya miqyasında Azərbaycanımıza şöhrət 
gətirir [3, s.100]. 

Bakı və Abşeron camaatı əsasən qəzəl vurğunu olmuş və xanəndələrin ifasında muğam üs-
tündə oxunan qəzəlləri böyük sevgi və həvəslə dinləyib zövq almışlar. Bu səbəbdən də Bakı və 
Abşeron ədəbi mühitində yetişən şairlərin demək olar ki, hamısı yaradıcılığını əsasən qəzəllər üstə 
qurmuş, lakin bununla belə qəsidələr, məsnəvilər, mərsiyələr də yazmışlar.  

Bir zamanlar sosializm ideologiyasının tüğyan etdiyi vaxtlarda həmin ideologiyanın kölələri, 
qəzəl-qəsidə yazan şairlərin xalq kütlələrinə qarşı laqeyd olduqları və guya onların səslərinin xalqa 
yabançı olduğundan yerli-yersiz danışır, Azərbaycanda min illər boyu yaranan ədəbiyyatı lazımsız, 
cəfəngiyyat adlandırırdılar. Azərbaycanın ən qüdrətli şairləri ədəbiyyata məhz qəzəl-qəsidə şairi 
kimi gəlmiş Mövlanə Füzulinin ədəbi məktəbinin əlaçı tələbələri idi ki, bunu Azərbaycan ədəbiy-
yatı xəzinəsini zənginləşdirmiş Seyid Əzim Şirvaninin, M.Ə.Sabirin, Məhəmməd Hadinin, Abbas 
Səhhətin, Hüseyn Cavidin və nəhayət Əliağa Vahidin timsalında açıq-aydın görürük. Bu da hamıya 
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məlumdur ki, Azərbaycanın ən güclü xanəndələri böyük bir peşəkarlıq tələb eləyən muğam 
dəstgahlarının şöbə və guşələrini məhz qəzəllər vasitəsilə xalqa sevdirmişlər.  

Qəsidə qəzəldən qabaq yaranmışdır və ədəbi formaların başlanğıcını özündə cəmləşdirir. Belə 
ki, klassik şairlərimizin hamısı divan bağlayarkən bu janra müraciət etmiş və yaradıcı imkanlarının 
geniş şəkildə açılması üçün “tövhid”, “minacat”, “nət”, “mədhiyyə”, “fəxriyyə”, “qitə” və 
“mərsiyə”lərini qəsidə formasında qələmə almışlar. 2017-ci ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatında 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu elmi şurasının 
26 yanvar 2015-ci il tarixli 01 nömrəli iclasının qərarı ilə nəşr edilən, redaktoru Hacı Mustafa Mail 
oğlu, rəyçisi akademik Möhsün Nağısoylu, ön sözünün və lüğətinin müəllifi Lalə Şükürova olan 
əlyazmanın 21(b) səhifəsində katibin adı Əbdülxaliq Badkubeyi qeyd olunan “Dər mədhi-
Müsəlmanan” qəsidələr toplusunda şəxsiyyətləri məlum olmayan Ricai, Əkbər Saiq, Rəhman, 
Sadiq, Nazim, Şeyda adlı şairlərin əsərlərində 1905-ci ildə azğın ermənilər tərəfindən Azərbaycan 
xalqına qarşı törədilən vəhşiliklər öz əksini tapmışdır. 1904-cü ildə Qarabağda, Şuşada başlayan və 
zaman-zaman bütün Qafqaz boyu millətimizə qarşı baş alan bu qırğın, 1905-ci ildə Bakıda daha 
genişlənmiş, hər cəhətdən yollarını azmış erməni daşnakları Bakını qana boyamaq üçün əllərindən 
gələni etmişlər. Lakin burada da tutduğu mövqeyindən asılı olmayaraq, Azərbaycan xalqı əl-ələ 
tutaraq daşnakları məğlub etmişlər.  

Yuxarıda adları qeyd olunan şairlərin qələmə aldıqları qəsidələrdə məhz o vaxt Bakıda baş 
verən hadisələrin olduqca canlı bir tablosu əks olunur. Bu şairlərin yazdığı qəsidələr olduqca böyük 
peşəkarlıqla, bədii ustalıqla, heyrətamiz bədii ifadələrlə qələmə alınmışdır. Onlardan təkcə birinin 
qəsidəsindən bir neçə beyti qeyd eləmək kifayətdir ki, oxucu həm o ərəfədə Bakı şəhərində baş 
verən hadisələr haqqında dəqiq təəssürata malik olsun, həm də bu şairlərin nə qədər qüdrətli qələm 
sahibi olduğunu bilsin: 

 
Saqiya gör fələgi, bir necə dövran elədi, 
Qurdurdub ermənini, dərdlərə dərman elədi. 
 
Çün edib ermənilər cövrü cəfa həmşəriyə, 
Öldürüb çoxlarını, xak ilə yeksan elədi. 
 
Olmuyub çün bu işə bəlkə müsəlman vadar, 
Xəlvəti ermənilər gör necə tüğyan elədi. 
 
Axırı etdi zühur erməninin tüğyanı, 
Bildilər çün bu işi kim, Lalayofyan elədi. 
 
Heyf ki, atdılar Ağarzanı bulvarda, 
Söylədi ermənilər, bu işi Tiqran elədi. 
 
Saqiya, aldı ələ çünki müsəlman tüfəng, 
Kirkorun evlərini gör necə viran elədi.  
 
Dolanıb səhraya gəldi çün cövlanə, 
Aləmün bağrını çün güllə səsi qan elədi. 
    
Bəd əzin getdi yeriş çünki Balabəg evinə, 
Ki kömək bizlərə ol Xaliqi-Sultan elədi [3, s.26-27] 
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Qəzəllər və qəsidələr isə yuxarıda qeyd olunduğu kimi hər yerdə şairlərin iştirak etdiyi 
məclisləri bəzəyirdi. Belə ki, bəzən bu ədəbi məclislərə dövrün ən məşhur xanəndələri dəvət olunur, 
həmin xanəndələr həm Mövlanə Füzulinin, başqa klassiklərin, eyni zamanda məclis üzvlərinin 
qəzəllərini oxuyur və bu zaman yenicə meydana gəlmiş əsərin bədii dəyəri məhz onun muğam 
üstündə oxunmasından sonra məlum olurdu. Bir çox hallarda məclislərə dəvət alan xanəndələr 
həmin məclisin üzvü olan şairlərin əsərlərini ifa eləyəndən sonra çox bəyəndiklərindən, necə 
deyərlər həmin andan etibarən o əsərləri el şənliklərində, toy-düyünlərdə ifa eləməyə başlayaraq 
xalqa sevdirirdilər.  

Belə ədəbi məclislərdən biri də XIX əsrin 80-ci illərində Bakıda Məhəmməd Ağa Cümrünün 
rəhbərliyilə “Məcməüş-şüəra” (“Şairlər məclisi”) idi. Belə ki, bu ədəbi məclisə dövrün ən tanınmış 
sənətkarları dəvət alırdı və həftədə ən azı bir dəfə keçirilən bu məclislər bəzən axşamdan səhərə 
kimi davam edirdi.  

Onu da qeyd edək ki, Bakıdakı “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinə Məhəmməd Ağa Cürmüdən 
sonra  Məşədi Azər rəhbərlik etmişdi və bir sıra şairlərin sənətkar olmaqlarında böyük xidmətlər 
göstərmişdi. 

Milli ədəbiyyatımızın ümumi inkişafında 19-cu əsrin 80-ci illərindən başlayaraq 1915-ci 
ilədək fəaliyyət göstərmiş “Məcməüş-şüəra”nın  xüsusi yeri vardır. “Məcməüş-şüəra” ədəbi məcli-
sinin Məhəmməd Ağa Cürmüdən sonra rəhbəri Məşədi Azərin onlarca şairin püxtələşməsində 
böyük rolu olmuşdur. Bu ədəbi məclis təkcə Bakı şairlərini deyil, həmçinin o dövrdə tanınmış Bakı 
musiqişünaslarını da öz cərgəsində birləşdirmişdir. 

Məşədi Azərin rəhbərlik etdiyi “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin Ağadadaş Sürəyya, Əbdül-
xaliq Yusif, Mirzə Məhəmməd Müsəvvir, Ağadadaş Müniri, Kərim ağa Salik kimi şairləri 
olmuşdur. Məhz Məşədi Azərin, eləcə də bəzi şairlərin yaxından iştirakı ilə “Məcməüş-şüəra” ədəbi 
məclisi Azərbaycanın Şamaxıda, Dərbənddə, Şuşada, Lənkəranda, həmçinin Ərdəbil və Təbrizdə 
fəaliyyət göstərmiş poeziya məclisləri ilə əlaqə saxlamışdır [5].   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi Bakı və Abşeronda şairlər kifayət qədər idi. Buna misal olaraq, 
1891-ci ildə Şağan kəndində anadan olmuş, kiçik yaşlarında olarkən ailələri Bakıya köçmüş, 1936-
cı ildə isə məhz sosializm ideologiyasına boyun əymədiyindən edam edilmiş Həsən Səyyarı gös-
tərmək olar: 

 
Eşqini zahid əgər etməzsə canan etiraf, 
Küfr edər, imana qılmaz kim, ondan etiraf. 
Nuş qılsaydı həqiqət, adəmiyyət badəsin, 
Rütbəsində Adəmin, eylərdi şeytan etiraf. 
Turi-Sinada görüb, nuri-rüxün qəşş eylədi, 
Varlığında eylədi Musəbii-İmran etiraf.  
Sən ey nuri-paksan, ey mənbəü-elmü ədəb, 
Ayə-ayə eyləyir zatına Quran etiraf [6, s.300]. 
              

Bakının XIX əsrin axırlarında və XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış şairlərindən biri  də 
Əbdülxaliq Qafar oğlu Qafarzadədir (Cənnəti). Sənətkar 1855-ci ildə doğulmuş, 1931-ci ildə 
dünyasını dəyişmişdir. Onun “Təkamül”, “Füyuzat”, “İrşad”, “Səda”, “Tərəqqi”, “Tuti”, “Nəktəb”, 
“Dirilik”, “Maarif və mədəniyyət” jurnal və qəzetlərində xeyli şeirləri çap olunmuşdur. Sənətkarın 
şeirlərində məzmun və məna aspektindən mütərəqqi ənənələrlə yeniliyin uyuşması forma və bədii 
boyalarda da xəlqi, folklor poetikasının naxışları ilə dövrünün şeirinin əsrarəngiz ritm, ahəng və 
ifadə səsləşmələri duyulur: 
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 “Vətənim” 
 
Zahid! Demə dünya nə sənindür, nə bənimdir, 
Bu tudeyi-qəbri, vətənimdir, vətənimdir! 
Verməm vətənin bəydəqini düşmənə hərgiz, 
Pirəhəni-sancaq bənim axır kəfənimdir. 
Neydür qələmim, gərçi zəbanında şəkər var, 
Şirin danışan tuteyi şəkkər şikənimdir.  

  
Bunu da qeyd etmək olduqca vacibdir ki, Əbdülxaliq Cənnəti ilahiyyat elmlərini mükəmməl 

bilmiş və 1909-cu ildə onun Hacı Zeynalabdin Tağıyevin vəsaiti ilə fəaliyyət göstərən Bakı, 
“Kaspi” nəşriyyatında 115 səhifəlik “Təcvid” kitabı nəşr olunmuşdur. Belə ki, Əbdülxaliq Cənnə-
tinin “Quran təcvidi” kitabı barəsində akademik Vasim Məmmədəliyev  hələ 1979-cu ildə Ümum-
ittifaq Elmi Konfransında “İran filologiyasının problemləri” mövzusunda çıxış etmişdir [7, s.23-24]. 

Bundan əlavə qeyd etmək lazımdır ki, Əbdülxaliq Cənnəti dövrünün Bakıda və Abşeronda ən 
tanınmış və sevilən şairlərindən biri idi. O, Azərbaycan şeirinin qəzəl janrında heyrətamiz bir iz 
buraxan və qəzəlləri xanəndələrin repertuarını bəzəyən Əliağa Vahidin ustadlarından biri olmuşdur.  

Əliağa Vahidin ustadlarından biri də yuxarıda adıçəkilən və yaradıcılığı zamanında Bakıda və 
Abşeronda həddindən artıq sevilən Məşədi Azərdir. Məşədi Azər 1870-ci ildə Buzovnada anadan 
olmuş, 1951-ci ildə dünyasını dəyişmişdir. O, ilk təhsilini mollaxanada almış, lakin hələ on beş 
yaşında ikən atası ilə birlikdə Petrovsk (indiki Mahaçqala) şəhərinə köçəndən sonra Ali Ruhani 
mədrəsəsində oxumuş, İlahiyyat elmlərinə bələd olmuş, eyni zamanda ərəb-fars dillərini mükəmməl 
şəkildə öyrənmişdir ki, bu da öz növbəsində ona Nizamini, Xaqanini, Firdovsini, Xəyyamı, Rumini, 
Hafizi, Sədini orijinaldan oxumağa kömək etmişdir.  

On beş yaşından yaradıcılığa başlayan və təxminən iyirmi yaşında vətənə dönən Məşədi Azər 
Azərbaycanda Şura hökuməti qurulmamışdan qabaq “İrşad”, “Səda”, “Sədayi-həqq”, “Həyat”, 
“Təzə həyat”, “Dirilik”, “Zənbur”, “Babayi-Əmir”, “Nüsrət”, “Şərqi-rus”,  “İttifaq”, “Molla Nəs-
rəddin”, Azərbaycanda Şura hökuməti qurulandan sonra isə “İnqilab alovları”, “Şərq qadını” 
məcmuələrində müxtəlif imzalarla şeirlər çap etdirmişdir.  

Azərbaycan həm Çar Rusiyasının tərkibində olanda, həm iki illik müstəqilliyini yaşayanda, 
həm müstəqilliyi əlindən alınandan sonra yazıb-yaradan Məşədi Azər “Oğuznamə”, “Çingiznamə”, 
“Rüstəm və İsfəndiyar”, “Rüstəm və Söhrab”, “Rüstəm və Bürzü”, “Səyyad və bülbül” adlı 
poemaların, “Tarixi-İslam” adlı mənzum romanın, bir sıra hekayələrin və yüzlərlə şeirin müəllifidir. 
Bundan əlavə sənətkar bütün Şərq aləmində çox məhşur olan “Kəlilə və Dimnə”ni Azərbaycan 
dilinə çevirmişdir.  

Onu da qeyd edək ki, Məşədi Azər nə Çar Rusiyasının təzyiqlərindən, nə totalitar kommunist 
rejiminin hədə-qorxusundan qorxmayaraq türkün olduqca möhtəşəm tarixini bir sıra əsərlərində 
poetik cizgilərlə, güclü ifadə vasitələrilə, ustalıqla biçilmiş surətlərlə, yüksək bədii səviyyə ilə 
xarakterizə etmiş və təhrif olunmuş tarixlərdə “Novruz bayramı”nın başqa xalqların adı ilə bağ-
lanmasına etiraz əlaməti olaraq bu bayramın məhz türk bayramı olduğunu inkaredilməz poetik 
lövhələrlə bəyan etmişdir:  

 

Qurtuluş günləri çünki bu gündür, 
Türklər üçün bu gün toydur, dügündür. 
 

Əcəmlər də buna “novruz” dedilər, 
Onlarda da bu gün bayram edilər. 
 

Mənimsəmək üçün bunu biganə, 
Uydurmuşdur böylə bir çox əfsanə. 
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Gah derlər ki, başa qoymuş Cəmşid tac, 
Krallardan bu günki gün almış bac. 
 
Bəziləri söylər bundan əlavə, 
Məğlub etmiş bu gün Zöhhakı Gavə. 
 
Məncə onlar mənasız bir əfsanə, 
Uydurmuşdu öz başından biganə. 
 
Əcəmlərin uydurduğu xəyaldır, 
Düz doğrusu denirlərsə misaldır. 
 
Türklər bu gün çünki xilas olmuşlar, 
Açıq-saçıq obalara dolmuşlar. 
 
Yeni günün var türklərə nisbəti, 
Əcəmlərin yoxdur bundan qisməti. 
 
Türk qövmünün bu gün malıdır, malı, 
Əcəmlər də bundan razı olmalı. 
 
Türklər üçün uğurlu gündür bu gün, 
Bu gün gibi olmaz nə toy, nə dügün [5, s.280]. 

   
XX əsrin əvvəllərində yazıb-yaratmış sənətkarlardan biri də Səməd Mənsurdur. Səməd 

Mənsur 1879-cu ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur. Onun istər Azərbaycanda Şura hökuməti 
qurulana qədər, istərsə də işğaldan sonra qəzet və jurnallarda çoxlu şeirləri dərc olunmuşdur. Ərəb, 
fars, rus dillərini mükəmməl bilən Səməd Mənsur dünyasını dəyişənə qədər əvvəllər “İqbal”, 
“Səda”, “Bəsirət”, “Tuti”, “Zənbur”, “Molla Nəsrəddin”, “Ədəbi parçalar” kimi mətbu orqanla-
rında, sonralar “Azərbaycan fəhləsi”, “Qırmızı əsgər” kimi qəzet-jurnallarda öz şeirləri ilə çıxışlar 
etmişdir. Şair uzun müddət dövlət idarələrində müxtəlif vəzifələrdə çalışmışdır. Səməd Mənsur 
şeirlərini bədii sözün ecazkar qüvvəsi ilə bəzəməyi, yüksək sənət nümunəsi göstərməyi bacaran bir 
sənətkar idi. İnsanın taleyini düşünən və düşündükcə də mənəvi intibalar prosesində filosoflaşan 
sənətkarın yaradıcılıq axtarışları nəticə etibarı ilə onun poetik qələbəsi ilə bitir: 

 
Uyma ey dil, xəlqidə yoxdur sədaqət, rəngidir, 
Məscüdü-meyxana rəng, eyşü-ibadət rəngidir. 
Mey, riya, məşuqə, ğəm, hüsnü-vəcahət rəngidir, 
Rəngidir hər dürlü matəm, hər məsərrət rəngidir, 
Anla, ey əbnayi-xilqət, cümlə xilqət rəngidir [6, s.74]. 

 
“Məcməüş-Şüəra” məclisinin ən fəal üzvlərindən biri də Əliağa Vahidin ustadlarından biri 

Mirzə Əbdülxalıq Yusif olmuşdur. Şair 1853-cü ildə Bakıda anadan olmuş, gənc yaşlarında ticarət 
işləri ilə əlaqədar Aşqabada gedərək orada ticarətlə məşğul olmuş, sonra Bakıya dönərək ömrünün 
axırına, yəni 1924-cü ilə qədər Bakıda yaşamışdır.     

Əbdülxalıq Yusifin çox zəngin poetik yaradıcılığı Bakı və Abşeron ədəbi mühitində mühüm 
bədii hadisələrdən biri idi. Onun poeziyasına özünəməxsusluq, cəmiyyətin sosial-mənəvi yüksəlişi 
ilə bağlı çevik şəkildə dəyişmə, yenilik və təzəlik xasdır. Şairin şeirləri forma, üslub və dil baxımın-
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dan fərqlidir. Onun poeziyası həm də narahatlığı və həssaslığı ilə seçilir. Belə ki, şairin yaradı-
cılığında həyat, cəmiyyət hadisələrinə fəal, təsirli poetik müdaxilə güclüdür. Şair, eyni zamanda 
dövrünün bir çox şairləri kimi qəzəl janrında qələmini sınamış və bu janrda da məharət göstərə bil-
mişdir. Onun qəzəllərində klassik poeziya ənənəsi özünəməxsus yer tutur. Belə ki, şairin öz sə-
ləflərindən təsirləndiyi də onun qəzəllərində özünü açıq-aşkar büruzə verir: 

 
Müsəlsəl zülfdür çin-çin olub dilbər kənarından, 
Və ya ənbər saçılmış yari-siminbər kənarından. 
 
İki xali-siyah künci-ləbində eyləyib məskən, 
İki zəngidi guya əyləşib kösər kənarında [6, s.33].       

 
Qəzəl janrında xüsusi dəsti-xətti olan şairlərdən biri də “Məcməüş-Şüəra” ədəbi məclisinin ilk 

yaradıcısı və sədri Məhəmmədağa Cürmüdür. Onun təvəllüdü və dünyasını dəyişdiyi tarix haqqında 
məlumat olmasa da, “Məcməüş-Şüəra” ədəbi məclisini 1880-ci ildə yaratdığı məlumdur. Əfsuslar 
olsun ki, şairin ədəbi irsindən çox az şeir nümunələri gəlib bizə çatmışdır. Lakin bir sənətkarın, bir 
şairin elə təkcə bir şeiri də kifayət edir ki, onun sənətinin hansı səviyyədə olmasını bilsinlər. Bu 
baxımdan Cürmünün az miqdarda olan şeir nümunələri onun poetik qüdrətinin yüksək olduğundan 
xəbər verir. Təsadüfi deyil ki, ədəbi məclisi yaradarkən zəmanəsinin ən tanınmış, ustad sənətkar-
larını ətrafına toplaya bilmiş və məclisə başçılıq etmişdir.  

Klassik sənətkarların poeziyasına çox yaxşı bələd olan və müsəlman Şərqinin türk dilində 
danışan minlərlə şairləri kimi Mövlanə Füzulidən bəhrələnən Cürmü şeirin qaydalarına peşəkar-
casına riayət etmiş, ənənəni pozmamış, hər misranı bir zərgər dəqiqliyilə cilalamış, nəqşləmiş, hər 
şeirini olduqca qiymətli bir əsərə çevirə bilmişdir: 

 
Məndən o ahu gözlü nigarım rəmidədir, 
Ram etmək olmaz ani ki, seyyididədir. 
Bilməm İlahi, nə etmişəm ol bivəfaya mən, 
Məndən həzar nazilə daməngəşidədir.  
Dil qeyrə vermisən, deyəsən tərkim eylədi, 
Qıldı bəhanə bu sözü kim, naşanidədir [6, s.40]. 

 
Bakı və Abşeron ədəbi mühitinin yetişdirməsi olan Baba Cəbrayılov da fırıldaqçı mollaları 

ifşa edən sənətkarlarımızdan biri olmuşdur.  
O, 1890-cı ildə Bakının Şağan kəndində anadan olmuş, XX əsrin əvvəllərində “Rus-müsəl-

man” məktəbində oxumuş, sonra Bakı gimnaziyalarından birində təhsil almış, daha sonra isə təməli 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən qoyulan Dövlət Universitetinin Şərq fakültəsinə daxil olub 
oranı 1927-ci ildə bitirmiş, uzun müddət Bakı və Gəncə məktəblərində dərs demişdir. Əsasən XIX 
əsrin axırları və XX əsrin əvvəlləri şeirimizin misilsiz sənətkarı M.Ə. Sabirin qoyduğu cığırla gedən 
Baba Cəbrayılov yaradıcılığı boyu əsasən satirik şeirlər yazmış və bu şeirlərdə məhz saxtakar din 
xadimlərini güclü satira atəşinə tutmuşdur: 

 
Gəl, gəl sənə qurban bu əziz canım, orucluq! 
Şənim, şərəfim, məzhəbim, imanım orucluq!  
Müftə yemək olmuş mənə bir daimi adət, 
Dolmam, tərəyim, firii-fisincanım orucluq!  
Hər kim qalır ac, qalsın, işim yoxdur onunla, 
Gündə açılır süfrədə meydanım, orucluq!  
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Xəlvətdə şərab, üzdə namaz əhliyəm hər gün, 
Vardır hələlik bunlara imkanım, orucluq!  [6, s.115] 

 
Bakı  və Abşeron ədəbi mühitinin ən fəal üzvlərindən biri də Əliabbas Mütəllim oğlu Müznib-

dir. 1883-cü ildə Bakıda anadan olmuş Əliabbas Müznib uşaq vaxtı mollaxanada təhsil almış, lakin 
o zaman Bakıda vəba xəstəliyi yayıldığından ailələri Abşeron bağlarına köçdüyü üçün burada 
təhsilini davam etdirə bilməmiş, sonra rus-müsəlman məktəbində, daha sonra Bakı gimnaziya-
larından birində oxumuşdur. Araba düzəltməklə ailəsi üçün ruzi qazanan şair ilk yazılarını Tiflisdə 
çıxan “Şərqi-Rus” qəzetində çap etdirmiş, 1907-ci ildə “Təzə həyat” qəzetində iştirak etmiş, 1011-ci 
ildə “Şihabi-saqib” adlı jurnal buraxmağa başlamış, bu jurnalda Çar Rusiyasının əleyhinə yazılar 
dərc etdirdiyindən iki illik Sibirə sürgün olunmuş, 1913-cü ildə sürgündən qayıdandan sonra 
Hüseyn Sabirin redaktoru olduğu “İqbal” qəzetinin əsas müəlliflərindən biri olmuş, 1908-ci ildən 
etibarən “İttifaq” qəzeti idarəsində çalışmış, 1909-cu ildən isə “Zənbur” qəzetində baş mühərrir 
vəzifəsində işləmiş, 1914-1916-cı illərdə “Dirilik” jurnalının əsas iştirakçılarından biri olmuşdur. 
Əliabbas Müznib olduqca vətənpərvər insan idi və vətənpərvərlik onu Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 
tərəfindən yaradılmış “Müsəlman Gənclər Təşkilatı”nın, “Müsəlman Demokratik Müsavat Cəmiy-
yəti”nin, bu Cəmiyyətin əsasında meydana çıxmış “Müsəlman Sosial Demokrat Hümmət” təşkila-
tının fəaliyyəti ilə yaxınlaşdırmış, 1903-1905-ci illərdə Tiflisdə dərc olunan “Şərqi-Rus” qəzetinin 
böyük maarifçilik ideyalarının təsiri altında formalaşmışdı. Dövlət Universitetində təhsil alan şair 
Azərbaycanda Şura hökuməti qurulandan sonra tələbə vaxtlarında bolşevizmi tərənnüm eləyən 
şeirlər yazmadığına görə Universitetdən qovulmuş, təzyiqlərə məruz qalmış və nəhayət, 1937-ci 
ildə qırmızı terrorun qurbanına çevrilərək “pantürkist”, “panislamist”, “antisovet təşkilatı”nın üzvü 
və “vətən xaini” kimi həbs edilərək soyuq Sibir çöllərinə sürgün edilmiş, burada azğın düşərgə 
nəzarətçiləri tərəfindən işgəncələrə məruz qalaraq bir ildən sonra dünyasını dəyişmişdir.  

Yaradıcılığını əsasən vətən sevgisi, istiqlal, azadlıq notları ilə naxışlayan şairin əsərləri 
ahəngdarlığı və fövqəladə ifadə vasitələri ilə oxucunu heyran edir. Onun şeirlərində vətənpərvərlik 
motivləri olduqca güclüdür: 

Ə.Müznibin “Azərbaycan” şeiri vətənpərvərlik, turançılıq motivləri əsasında yazılmışdır. Şair 
doğma torpağı, üç boyalı bayrağı əziz tutaraq, gənc nəslin tərbiyəsində vətənpərvərlik ruhunun 
yüksəlməsində, torpağın, vətənin göz bəbəyi kimi qorunmasında olduqca mühüm rol oynaya bilə-
cək möhtəşəm bir əsərdir: 

 
Azərbaycan çəpik güllər bağçası, 
Bakıxanlar gülzarıdır bu ölkə. 
Məhəmməd xan, Əhməd xanlar məskəni, 
Cavad xanın məzarıdır bu ölkə. 
 
Turan irqi bu ölkədə boy atmış, 
İgidliyin sancağını ucaltmış, 
Dünyaları qeyrət ilə dolanmış, 
Qəhrəmanlar peykarıdır bu ölkə [8, s.276]. 

 
Əliabbas Müznib eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında ilk roman yazan sənətkarlardan 

biridir. Belə ki, şair müqəddəs Qurani-Kərimin on ikinci surəsi “Yusif” surəsinin motivləri əsasında 
“Yusif və Züleyxa” romanını yazmış, burada Həzrət Yusif əleyhəssalamın uşaq ikən paxıl 
qardaşları tərəfindən quyuya atıldığını, sonra Misir tacirləri tərəfindən tapılıb Misirə aparıldığını, 
burada Misir padşahının vəziri tərəfindən saraya aparılıb himayə edildiyini, gənc yaşlarına çatandan 
sonra vəzirin arvadı Züleyxanın ona böhtan atıb zindana atıldığını, orada bir yuxuyozan kimi 
hamını heyrətə gətirdiyini və Misir padşahının bundan xəbər tutub, özünün gördüyü bəd yuxuya 
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rəğmən onu zindandan azad etdirdiyini və Həzrəti Yusif əleyhəssalamın tövsiyələri, eyni zamanda 
dərin zəkası ilə Misir xalqının yeddi illik quraqlıq bəlasından qurtulduğunu və nəhayət, oğlunun 
ayrılığından gözləri tutulmuş Həzrəti Yaqub əleyhəssalamın oğluna qovuşmasını bədii şəkildə, eyni 
zamanda olduqca anlaşıqlı bir dildə oxucusunun nəzərinə çatdırır.  

Bir çoxunun bildiyi kimi o dövrlərdə müqəddəs Qurani-Kərim el atası, xeyriyyəçi Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüsü və vəsaiti ilə Hacı Əbu Turab tərəfindən dilimizə tərcümə olunsa 
da, Şura hökuməti dinimizə qarşı təzyiqlərə başlayandan sonra həmin variant yoxa çıxmışdır. 
Sonralar Füzulişünas alim Əli Fəhmi müqəddəs Qurani-Kərimin iki böyük surələri “Əl-Bəqərə” və 
“Ali-İmran” surələrini Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdi, lakin o zaman Əliabbas Müznib artıq 
həyatda yox idi. Bunu söyləməkdə əsas məqsəd odur ki, Əliabbas Müznib müqəddəs Qurani-
Kərimin azərbaycanca variantını oxumamışdı, lakin yazdığı romana rəğmən onun Həzrət Yusif 
əleyhəssalamın həyatından, peyğəmbərliyindən və başına gələn hadisələrdən bütün təfsilatı ilə 
xəbəri olması şairin müqəddəs Qurani-Kərimin “Yusif” surəsindəki ayələrin mənasını başa düşməsi 
onun ərəb dilini mükəmməl bir şəkildə bilməsini nümayiş etdirir. Lakin bu hələ hamısı deyil. Bu 
həm də şairin Uca Allaha bağlı, İslam ehkamlarına riayət eləyən bir insan olduğundan xəbər verir. 
Lakin Əliabbas Müznib də özündən əvvəlki dövrün və öz dövrünün bir çox sənətkarları kimi bütün 
yaradıcılığı boyu münafiq “din xadimləri”nə qarşı barışmaz mövqe tutmuşdur. Belə ki, yaradıcılığı 
əsasən maarifçilik ideyaları ilə dolu olan şair bir sıra şeirlərində məsciddə minbərə çıxıb xalqa 
öyüd-nəsihət verən, kənarda isə hoqqabazlıqlar eləyən fırıldaqçıları tənqid atəşinə tutaraq rəzil edir:  

 
Vaizim! Sən ar qılma indiki həngamədən, 
Vəz qıl minbərdə daim Fazili Əllamədən. 
 
Hikməti-heyzü nifasi qüdrətilə şərh qıl, 
Qüdrəti-feyzi-cimai qüvvət ilə cəhr qıl, 
Qüvvəti-şəhvati-nəfsi-beyti-dəmdə tərh qıl, 
Vaizim! Sən ar qılma indiki həngamədən, 
Vəz qıl minbərdə daim Fazili Əllamədən [6, s.94-95]. 

 
İstər XIX əsrin axırlarında, istərsə də XX əsrin əvvəllərində Bakıda və Abşeronda yazıb-

yaratmış sənətkarlar qəzəllər, qəsidələr, məsnəvilər, mərsiyələr yazmaqla yanaşı, əvvəllər Çar 
Rusiyasının, sonralar Bolşevik hökumətinin təzyiqi, haqsızlığı, ögey münasibəti əhatəsində olduq-
larına baxmayaraq, milli istiqlal uğrunda sözaltı mənalarla, düşmənlərin başa düşmədiyi dərin ifa-
dələrlə mübarizə aparmışlar. Elə buna görə də təsadüfi deyildir ki, onların bədii irsinin az faizi olsa 
da, zəmanəmizə gəlib çatmış və oxucular onların əsərlərini sevərək oxumuş, bununla da onların 
yaşadığı dövrün əsl tarixini öyrənmiş, həmin illərdə xalqın qarşılaşdığı hadisələrlə, məruz qaldığı 
üzüntülərlə tanış olmuşlar.   

1990-cı ildə Pirşağı qəsəbəsində doğulub boya-başa çatmış, ecazkar şairlik təbinə malik 
Həkim Qəninin təşəbbüsü ilə tək Nardaran qəsəbəsinin deyil, bütün Bakı kəndlərinin ağsaqqalı 
sayılan gözəl ədəbiyyatşünas və mətnşünas alimimiz Hacı Mailin başçılığı ilə 1991-ci ildən etibarən 
“Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisi yenidən fəaliyyətə başlamışdır.  

“Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisində Hacı Mail, Həkim Qəni, Ələmdar Mahir, Cəfər Rəmzi, 
Yaşar Cahid, Qəzənfər xan Talıb, Səfai Samit, Hikmət Məhəmmədağa oğlu, Mirzə Müştaq, Vəfa, 
Kərbəlayi İdris Qor, İlham, Şahin Fazil, Südabə Cəlil, Natiqə Yusifqızı, Sona Xəyal və başqa 
şairlər, həmçinin dövrün ən görkəmli xanəndələri – Hacıbaba Hüseynov, Əlibaba Məmmədov, 
Yaqub Məmmədov, Hacı Tələt Qasımov, Ağaxan Abdullayev, Məmmədbağır Bağırzadə və başqa-
ları iştirak edirdilər.  
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Məsələ burasında idi ki, “Məcməüş-şüəra” məclisi yenə öz ənənəsinə sadiq qalaraq təkcə 
məclisə yığışan şairlərin şeirlərini müzakirə etmir, klassik şairlərimizin yaradıcılığını bütün 
dünyaya nümayiş etdirmək üçün fəaliyyət göstərirdilər.  

Təsadüfi deyil ki, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun böyük elmi işçisi Sona 
Xəyal 1995-ci il, 23 dekabr sayında “Günay” qəzetində dərc etdirdiyi “Tarixə bir nəzər və məclisin 
birillik fəaliyyəti münasibətilə”  adlı geniş məqaləsində məclisin birillik fəaliyyətini bu şəkildə 
işıqlandırır: 

Artıq bir ildir ki, şeir, sənət vurğunları Hacı Mailin yandırdığı bu şamın işığına yığışırlar. 
Burada təkcə şairlər deyil, naşirlər, ədəbiyyatşünaslar, əruzçular, habelə Füzuli həvəskarları da 
iştirak edirlər. On yaşlı Orxandan, Şahindən tutmuş ta 82 yaşlı Mirzə Müştaq kimi  hamı bu məclisə 
nəsə eşitmək, öyrənmək istəyi ilə gəlir. Şairlər öz qələmini şeirin bütün janrlarında sınayırlar. 
Məclisdə Füzuli şeirləri rus və fars dillərinə tərcümə olunur. Hacı Mailin təklifi ilə Həkim Qəni 
şairin yüz qəzəlini artıq rus dilinə tərcümə etmişdir. Mircəlal Zəkiyevin fars dilinə çevirdiyi qəzəllər 
təqdirəlayiqdir.  

Nəticə. Məclis üzvlərinin Füzulidən təxmisləri və şairin qəzəllərinə yazılmış nəzirələrdən 
ibarət kitab, rus dilinə tərcümə olunmuş yüz qəzəl və s. şeirlər çap üçün planlaşdırılıb. Füzulinin 
həyat və yaradıcılığı ilə bağlı gələcəkdə daha böyük işlər görüləcəkdir. Məclisin bir illiyi müna-
sibətilə onun üzvlərini və  füzulisevərləri təbrik edir, onlara yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq. 

Çox əfsuslar olsun ki, Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarı 
 

Hər kəs soruşa gər mənim ünvanımı sizdən, 
Ol şəxsə deyin: -Mailin ünvanı vətəndir!, – 

 
deyən Hacı Mail Allah rəhmətinə qovuşandan sonra ədəbi məclis daha öz fəaliyyətini davam etdirə 
bilməmişdir. Lakin Məşədi Azər, Əbdülxaliq Cənnəti, Əbdülxaliq Yusif, Səməd Mənsur, Əliabbas 
Müznib, Əliağa Vahid, Seyidağa, Əliağa Bakir, Əliəkbər Şahid, Hacı Mail, Həkim Qəni, Hacıbaba 
Hüseynov və yüzlərcə sənətkar yetişdirən Bakı və Abşeron ədəbi mühiti yəqin ki, bir çox 
sənətkarlar yetişdirəcək və inanırıq ki, bu ədəbi məclislər yenə bərpa olunuraq xalqımız, millətimiz 
üçün hələ çox sənət nümunələri yaradacaqdır.   
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ƏBDÜL MÜİN NİYAZİNİN ŞEİRLƏRİ 

  

Xülasə 
 

Məqalədə XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində yaşamış Mir Əbdül Müin Əbdülbaqi oğlu Niyazinin həyat və 
yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Göstərilir ki, Əli bəy Hüseynzadənin “Səadət” məktəbinin müdavimlərindən 
(dinləyici) olan Əbdül Müin Niyazi əsasən klassik janrda şeirlər və qəzəllər yazmış və şairin şeirləri dil səlisliyi, forma 
və məzmunun mükəmməl harmoniyası ilə diqqəti cəlb edir. Dinin incəliklərini bilən şair irfani şeir nümunələri ilə 
yanaşı, dövrün naqisliklərini, müasir həyatı əks etdirən cəsarətli bədii nümunələr də yazmışdır. Sovet rejimi dövründə 
iki dəfə sürgün həyatı yaşamış şair əziyyətlərə sinə gərmiş, ömrünün sonuna kimi öz məsləkinə sadiq qalaraq bədii 
yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. 

 
Açar sözlər: Əbdül Müin Niyazi, sürgün həyatı, cəsarətli şair, azadlıq hissi, şairin irsi 
 

POEMS BY ABDUL MUIN NIYAZI 
 

Summary 
 
The article is about the life and works of Mir Abdul Muin Abdulbagi Niyazi, whose life embraces the end of the 

XIX – beginning of the XX century. It is emphasized that A.M.Niyazi was a graduate of “Seadat” school, founded by 
Alibek Huseynzade. A.Niyazi wrote poems and ghazals mainly in the classical genre. His poems and ghazals attract 
attention with the impeccability of the language, modern harmony of form and content. The poet, who knew all the 
subtleties of religion, also wrote poems that reflected negative phenomena. Under the Soviet regime, the poet was 
persecuted and exiled twice, nevertheless, he bravely endured the burden of the exile life and remained faithful to his 
ideals and engaged in creative work until the end of his life. 

 
Key words: Abdul Muin Niyazi, life in exile, the courageous poet, the sense of freedom, the legacy of the poet 
 

СТИХИ АБДУЛ МУИНА НИЯЗИ 
 

Резюме 
 

В статье говорится о жизни и творчестве Мир Абдул Муина Абдулбаги Ниязи, жизнь которого 
охватывает конец XIX – начало XX века. Подчеркивается что А.М.Ниязи являлся выпускником школы 
«Сеадэт», основанной Али беком Гусейнзаде. А.М.Ниязи писал стихи и газели в основном в классическом 
жанре. Его стихи и газели привлекают внимание безупречностью языка, современной гармонией формы и 
содержания. Поэт, знающий все тонкости религии, писал также стихи, в которых отражались негативные 
явления. При советском режиме поэт два раза подвергался гонениям и ссылкам, тем не менее он стойко перенес 
тяжести ссыльной жизни и до конца жизни оставался верен своим идеалам и занимался творчеством. 

 
Ключевые слова: Абдул Муин Ниязи, ссыльная жизнь, отважный поэт, чувство свободы, наследие 

поэта 
 

Giriş. Məqaləni yazmaqda əsas məqsəd müasir ədəbiyyatşünaslığımızda yaradıcılığı demək 
olar ki, araşdırılmamış Əbdül Müin Niyazinin poeziyası haqqında geniş məlumat vermək və 
şeirlərində bəzi məqamları araşdırmaqdır. 
                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.  
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Əbdül Müin Mir Əbdülbaqi oğlu Niyazi Bakı şairləri arasında xüsusi yer tutan, lakin ömrünü 
əzab-əziyyətlər içərisində, sürgünlərdə keçirən bir ziyalı olmuşdur. “Səadət” məktəbində Əli bəy 
Hüseynzadənin mühazirələrini dinləyib, müsavat partiyasının fəal üzvlərindən biri kimi daim 
təqiblərə məruz qalıb. İki dəfə sürgün olunub. Solovki sürgününün məşəqqətlərindən qurtarmış tək-
tük məhbuslardan biri olaraq əndişəli tale yolu və parlaq yaradıcılığı ilə tanınıb. Mir Həsən Münsif, 
Məhəmməd Saib və başqa sənətkarlar ona şeirlər həsr ediblər. Məhəmməd Saib ona ithaf etdiyi 
şeirdə yazır: 

 
Məst-i mey olsan da, ürfan əhlinin hüşyarisən, 
Barıgahi-eşqin haziq, mötəbər memarisən. 
Mürşidi-sənət ki, təlim eyləmiş şeri sənə,                                                                    
Bir sədəfmiş naşogofte ləlöye-şəhvarisən. 
Səndədir mirasi-sənət, varisi-fəzlü hünər, 
Bürci-şerin bir münəvvər kövkəbi-səyyarisən. 
Məzhəri-Xaqanisən, fəzli-Füzuli səndədir, 
Hafizi-nəzmi-Nizami, gənci şerin varisən. 
Bülbüli-şeydasisən, gülzari-hüsnün dəhridə, 
Şeri-bikrin şairi, həm sanei-göftarisən. 
Səthi-meydanın genişdir, tutiyi-təbin rəvan, 
Leyk bir məşuqənin nəbəstəvo bimarisən. 
Ey qəzəl ustadının qaimməqami, varisi, 
Saibanə söyləsəm, şairlərin sərdarisən. 

 
Əbdül Müin Niyaziyə ayrıca şeir həsr edən Mir Həsən Münsif  “Qardaşım Niyaziyə” epiqraflı 

qəzəlində yazırdı: 
 

Məhərrəm ayı gəlir ildə bir kərə xəlqə 
Sən olmasan mənim hər bir günüm məhərrəm olur. 
Sevimlisən, səni hər kim sevməsə rəqibimdir, 
Sevərsə kim səni məndən mənə mükərrəm olur. 

 
Məlumdur ki, Münsif özünün “Şüəra” şeirində demək olar ki, əksər görkəmli şairlərin şəninə 

söz demiş, onları tərif etmiş, hər birinə bir beyt şeirlə qiymət verməyə çalışmışdır: 
 

Şəhri-Şirvanda Niyazinin oxunsa şeri, 
Qəbrdən əhsən oxur şairinə Xaqani [1]. 

 
Niyazi şairin təxəllüsüdür. Əsl adı Mir Əbdül Müin Mir Əbdülbaqi oğlu Mirfeyzullayevdir. 

O, 1897-ci il sentyabrın 22-də Bakıda İçərişəhərdə (qoşa Qala qapısı yaxınlığında) anadan 
olmuşdur. Babası Mirfeyzulla, atası Mir Əbdülbaqi İçərişəhərin tanınan, mötəbər maarifpərvər 
şəxsiyyətlərindən olmuş və övladlarına da lazımınca savad verə bilmişdi. Kiçik yaşlarından 
oxumağa, biliyə böyük həvəs göstərən şair təbiətli Müin mədrəsə təhsilini bitirdikdən sonra, 
H.Z.Tağıyevin açdığı dövrün məşhur maarif ocağı sayılan “Səadət” məktəbində görkəmli ziyalı 
müəllimlərdən dərs almışdır. Təhsilini davam etdirmək üçün İstanbula getməyə hazırlaşmış, lakin 
atası ağır xəstələndiyindən bu arzusuna nail olmamışdır. Qeyri-adi istedadı, cəsarəti, vətənə, xalqa 
məhəbbəti sayəsində ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal iştirak etmiş, M.Ə.Rəsulzadə, Əlibəy 
Hüseynzadə,  Salman Mümtaz, Ağadadaş Müniri, Atababa Musaxanlı, Əmin Abid və b. görkəmli 
ziyalılar ilə dostluq əlaqələri saxlamış, Azərbaycan istiqlalına hər vəchlə kömək edən şəxslərdən 
biri olmuşdur. Müin Niyazi 1919-cu ildə yaradılmış “Yaşıl qələm” ədəbi cəmiyyətinin fəal 
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üzvlərindən biri idi. Bu ədəbi cəmiyyətin “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş siyahısında (1920, 
15 mart) M.Niyazi 21-ci şəxs kimi qeyd edilmişdir. Böyük qardaşı Mirəbdülxaliqi çox sevər, İslam 
dini, ədəbiyyat, şeir haqqında maraqlı söhbətlər edərdi. Ərəb, fars, rus, türk dillərini çox gözəl bilən, 
dünya siyasətindən, İslam dininin əsaslarından, hərbi quruculuqdan çox gözəl baş çıxaran Müin öz 
qeyri-adi iş qabiliyyəti, cəsarət və mətniliyi ilə seçilmiş, 1920-ci ildən sonra gizli fəaliyyət göstərən 
“Müsavat” partiyasının rəhbər xadimlərindən biri olmuşdur.  

1926-cı ilin oktyabrın 26-da Müin Niyazi Az.ÇK orqanları tərəfindən həbs edildi. 1927-ci ildə 
Solovkiyə 8 illiyə sürgün olunmuş şair 1933-cü ildə həbs müddətinin bitməsindən bir il əvvəl 
sürgündən azad edildi və Bakıya qayıtdı. Sürgünə gedərkən öz hiss və həyəcanlarını bu misralar ilə 
yanıqlı şəkildə belə ifadə etmişdi: 

 
Vətənimdən ayrı düşdüm məhbəsə 
Əlim çıxdı övladımdan, elimdən. 
Məndən özgə bir də qəza var isə, 
Mən nə edim, ya nə gələr əlimdən? 

 
Sürgündən qayıdandan sonra hələ də təhlükənin sovuşmadığını, hələ də təqib olunduğunu hiss 

edən şair “Quşlar” şeirini yazır: 
 

Ey müəlləq vuran səmalərdə, 
Uçan azadə şən fəzalərdə. 
Özün azadə hiss edən quşlar, 
Başın üstündə göydə şahin var. 
Yerdə də etməyə səni bərbad, 
Pusquda gözləyib durur səyyad. 
Oynama, uçma çox da böylə, fələk 
Səni də mən kimi bərbad edəcək. 
Göydə şahinə töməsən yerdə 
Seydsən iş bu qanlı səyyadə. 

 
Şairin nigarançılığı özünü “doğrultdu”. Dörd il sonra o, yenidən həbs edilərək bu dəfə 

Solovkiyə yox, nisbətən “cənuba” – Arxangelskiyə sürgün olundu və yenə də dəfələrlə ölüm və 
məşəqqətlərlə üz-üzə qaldı. 

Sürgünlük həyatında gördüyü vəhşiliklər, hələ ondan əvvəl NKVD zirzəmilərində, dindirilmə 
otaqlarında “xalq düşmənləri”nə edilən işgəncələr, vəhşi rəftar onu bu misraları yazmağa vadar 
edir: 

 
Vəhşisən qurd kimi, dedim birinə, 
Qurd verdi cavab onun yerinə: 
Bizdə yox, sizdə var olan vəhşət, 
Saqın öz adını qoyma digərinə. 

 
Sürgünlük həyatında da Müin bədii yaradıcılığından əl çəkmir, ağır, yorucu iş saatlarından 

sonra gecələr bir küncə çəkilib Vətən həsrətli duyğularını kiçicik kağız parçalarına köçürürdü: 
 

Sürgündə, həbsdə ölsəm mən intizar, 
Kimlər edər kəfən, kimlər yapar məzar. 
Əs, ey səba yeli, canana ver xəbər, 
Bəlkə açar saçın, eylər bir ahi-zar 
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Və yaxud: 
 

Salaram xatirə yoldaşlarımı, 
Ahimin atəşi əflaki yaxar. 
Toplasam bir yerə göz yaşlarımı, 
Bakıdan Kür kimi daşqın çay axar. 

 
Bütün sürgündə olan məhbuslar kimi şair bəzən keçmiş şən günlərini xatırlayıb ümidsizliyə 

də qapılır: 
 

Gülər, şən yaşardım, cahanı cinan, 
Həyatı səadət edərdim güman. 
Məni aqibət etdi bədbin məlul 
Görüb bildiyim hadisatı-cahan. 

 
Lakin bu ümidsizlik çox çəkmir. Daxilən mərd, cəsarətli olan şair nə qədər ağır, məşəqqətli 

olsa da sürgünlük həyatının ağırlığına dözür, özündə güc, qüvvə taparaq sonadək ümidini itirmir: 
 

Hər şeyə baxdım iş bu aləmdə, 
Yoxladım hər nə varsa yaxşı, yaman. 
İki şeydir dəyərli aləmdə, 
Bir qırılmaz ümid, bir iman. 

 
Müin Niyazi 1947-ci ildə sürgündən Bakıya qayıdır. Lakin ona Bakıda yaşamağa icazə 

vermədikləri üçün məcbur olub Şamaxı sovxozlarının birində çalışmağa başlayır. Yalnız bəraət 
aldıqdan sonra yenidən Bakıya – öz doğma şəhərinə gəlir. Başının üstündən hələ “qara buludlar” 
çəkilməsə də (o vaxtlar sürgündən qayıdanları SSRİ daxili işlər orqanları həmişə nəzarətdə 
saxlayırdılar – Q.N.) azadlıq hissi, ailəsinin yanına, doğma şəhərinə qayıtması şairi ruhlandırır; 
bütün insanları azad görmək istəyir: 

 
Rəyin izhar etməyə insan 
Haqlıdır, hürr edib onu yaradan 
Bəşəriyyət hüquqsuz yaramaz, 
Adəm övladı hürr olur anadan. 

 
Elə bu azadlıq hisslərinin təsiri altında şair sevdiyi işi ilə – bədii yaradıcılıqla məşğul olmağa 

başlayır. 
Onun qardaşı qızı, klassik irsin tədqiqatçısı Vəcihə xanım Feyzullayeva əmisini belə 

xatırlayırdı: 
“Həbsdən qayıtdıqdan sonra yazıb-yaratmaq onun ən böyük məşğuliyyəti idi. Mütaliəni çox 

sevirdi. Şərqin böyük sənətkarlarına yaxından bələd olmuşdu. Klassik Şərq poetikasının 
gözəlliklərindən məharətlə istifadə etməyi bacarırdı. Klassik şeir texnikasına yaxından bələd olmuş, 
əruzun sirlərinə dərindən yiyələnmişdi. Hər sözündə, hər kəlməsində bir hikmət gizlənmişdi”. 

Tədqiqatçı alim Nazif Qəhrəmanlının yazdığına görə:  “Doğrudan onu “Ürfan bəzminin 
huşyarı” adlandıran Məhəmməd Saib səhv etməyib. Niyazinin sufi və ürfan şeirinin incəliklərinə 
bələd olması, səlis və aydın bədii dili, özünün mükəmməl qəzəlləri və rübailəri ilə dostları arasında 
sevilmişdir. Təəssüf ki, Bakı şairləri arasında ən az çap edilmiş şairlərdən biri Niyazi Müindir. XX 
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əsrin əvvəllərində bəzi qəzet və dərgilərdə şeirləri və məqalələri, 20-ci illərin əvvəllərində “Şərq 
qadını” jurnalında yazıları çıxsa da bunları qənaətbəxş saymaq olmaz”[1]. 

Müinin az çap olunması ədibin illərlə sürgün həyatı keçirməsi, təvazökar, bir qədər də qapalı 
xarakteri ilə izah olunmalıdır. XX əsrin əvvəllərində “Həyat”, “Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin”, 
“İrşad”, “Yeni Füyuzat”, “Şəlalə” və s. mətbuatı müntəzəm izləyən Müinin şeir və nəsr dili yanlış 
təsirlərə məruz qalmamış, o, özünün aydın və anlaşıqlı ifadə tərzini qorumuşdur.  

Müin Niyazinin ilk və yeganə kitabı nəsr toplusudur. 1914-cü ildə Orucov qardaşlarının 
mətbəəsində nəşr olunmuş bu toplu “Dilguşa” adlanır. “Dilguşa” fars dilində ürəkaçan, könülaçan 
mənasındadır. Topluda 43 nağıl, əfsanə və rəvayət vardır. Kitab “Bu da keçər” adlı bir nağılla 
başlayır. Burada  “Xanzadə və dərviş balası”, “Bir farsla bir türk”, “Firdovsi ilə Sultan Mahmud 
Qəznəvi”, “Həzrəti Musa ilə Xızır təng mülağatı”, “Həzrət Əli”, “Həzrət Hüseyn və ərəbi”, “Harun 
ər Rəşid və Bəhlul”, “İsgəndəri-kəbir” və s. kimi hekayələrlə yanaşı, “İlan və tülkünün yoldaşlığı”, 
“Yumurta boyda buğda” kimi təmsillər də vardır. Bu təmsil və rəvayətlər XX əsrin əvvəllərində 
hələ az savadlı xalq üçün maraqlı və anlaşıqlı idi. 

Əbdül Müin Niyazinin “Dilguşa” nəsihətamiz xarakterli kitabı 1914-cü ildə “Orucov 
qardaşları” mətbəəsində dərc olunmuşdur. Sonrakı illərdə ölümünə qədər onun yaradıcılığı 
haqqında heç bir məlumat yox idi. Xüsusilə poetik irsini əhatə edən əsərlər ilk dəfədir ki, 
araşdırılmış və çapa hazırlanmışdır. Təqdim olunan şeirlər müəllifin dövrünün mədəni həyatının 
bütün sahələrinə öz münasibətini bildirmiş və maarifçi-sentimental ruhlu şeirləri ilə Azərbaycan 
poetik irsimizi zənginləşdirmişdir.  

Müin Niyazi Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində az tədqiq olunmuş şairlərdən biridir. Onun 
haqqında ilk kiçik məlumatı və şeirlərindən nümunələri özü də böyük həbs və sürgün yolu keçmiş 
tədqiqatçı Cəfər Rəmzi İsmayılzadə vermişdir. O, “Deyilən söz yadigardır” [2] toplusunun I 
kitabında (1981) Müinin dörd qəzəlini, II kitabında [3] isə (1987) şair haqqında məlumatla yanaşı, 
“Ayrılmam” qoşmasını vermişdir. Müin Niyazi haqqında daha geniş və ətraflı məlumata isə biz 
tədqiqatçı-alim Nazif Qəhrəmanlının “Vətən və istiqlal aşiqi Əli Yusif” [1] adlı monoqrafiyasında 
rast gəlirik. Kitabda Əli Yusif, Mirzə Cəlal Yusifzadə, İbrahim Azəri ilə yanaşı, “Ürfan bəzminin 
huşyarı” (Əbdül Müin Niyazini tanıyırıqmı?) adlı bölmədə Müin Niyazinin həyat və yaradıcılığı 
təhlil olunur, oxuculara şair haqqında maraqlı  məlumat verilir. 

Müin Niyazinin çap olumuş əsərlərindən başqa zəngin və dəyərli irsi qalmışdır. Onun irsi 176 
qəzəl, 302 rübai, müxtəlif xarakterli lirik şeirlərdən və ictimai-tərbiyəvi, fəlsəfi məzmunlu 
“Doğramac” adlı topludan ibarətdir və ailə arxivində qorunur.  

Müin Niyazi Azərbaycan və fars dillərində yazdığı kimi, əruz və heca vəznlərində də 
yazmışdır. 

Şairin “Ayrılmam” şeiri onun ən gözəl şeirlərindən biridir və çox ehtimal ki, sürgündə 
yazılmışdır. Tədqiqatçı-alim Nazif Qəhrəmanlının fikrincə, həmin şeir gizli partiya işi və sürgün 
dostu Əli Yusifin 1923-cü ildə “Maarif və mədəniyyət” jurnalında çap olunmuş “Ayrılmam” şeirinə 
nəzirə kimi yazılmışdır: 

 
Analar yavrusundan ayrılsa, 
Yavrular qayğısından ayrılsa. 
Bülbül öz mahnısından ayrılsa, 
Mən o rəna mələkdən ayrılmam. 
 
Yer, Günəş, Ay dəyişsə dövranın, 
Əsli təkdil olunsa insanın, 
O gözəl unutsa peymanın, 
Mən onu istəməkdən ayrılmam. 
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Sevgilim gər uyarsa əğyarə, 
Qəlbim alsa hesabsız yarə, 
Yenə də yalvarıb o dildarə 
Tutduğum ol ətəkdən ayrılmam. 

 
Müin Niyazinin qəzəlləri çox təsirli, gur və ilhamlı qəzəllərdir. Bu qəzəllərdə şairin odlu-

alovlu qəlbinin, sevən ürəyinin, vətənpərvər şəxsiyyətinin çırpıntıları eşidilir. O, doğrudan da 
huşyardır. Söz sənətinin huşyarı... 

 
Zülfün kimi yelda gecəsi tar ola bilməz, 
Çöhrən kimi gün çeşmeyi-ənvar ola bilməz, 
Gəldikdə sən qəlbim, ürəyim getdi əlimdən, 
Məstanə gözün görsə kim huşyar ola bilməz. 

 
Şairin lirik qəhrəmanı təkcə cananın, sevgilinin, məşuqənin aşiqi deyil. Onun ürəyində daim 

çağlayan vətən eşqi var. Bu eşq heç də onun məhəbbət, eşq və sevgisindən ayrılmaz bir hiss deyil, 
həbslərin, sürgünlərin, məşəqqətlərin söndürə bilmədiyi bir hissdir: 

 
Gizli bir cəzbə çəkir canımı cananə tərəf, 
Ov, təlaş etmədədir ovçuya, qanqanə tərəf. 
Dedilər eşqdə minlərcə bəla var, tufan 
Hər nəfəs ki, ney edir nalə ilə bağrımı çak, 
Vətən eşqi çəkir ol zari-neyistanə tərəf. 

 
Klassik ədəbiyyatı çox gözəl və dərindən bilən şair xüsusilə Məhəmməd Füzulinin qəzəllərini 

çox sevir və yaradıcılığında ondan bəhrələnirdi. 
Füzulidə: 
 

Hər kimə dust dedim, düşməni-can oldu mənə, 
Düşmən öz bəxtim imiş, indi əyan oldu mənə.- 

 
beytinə nəzirə ilə Müin Niyazi yazır: 

 
Hər kimin tutdum əlin, çəkdi ayağımdan mənim, 
Qarət etdi süfrəmi mehman qabağımdan mənim. 
Düz dedin, göz dikmək olmaz, ey Niyazi, heç kimə, 
Çıxmaz, ağzımdan çıxan sözlər qulağımdan mənim. 

 
Müin Niyazi şeirlərinin bir qismi rübailərdir. Bunların içərisində həm ictimai-didaktik, həm 

fəlsəfi, həm də məhəbbət mövzusunda nümunələr vardır: 
 

İstəsən xalq içində hörmət, şan, 
Etmə borc, içmə içki, dinmə yalan 
Özgəyə arxalanma, etmə ümid, 
Çalışıb öz ayağın üstə dayan. 
 
Rəyin izhar etməyə insan 
Haqlıdır, hürr edib onu yaradan. 
Bəşəriyyət hüquqsuz yaramaz, 
Adəm övladı hürr olur anadan. 
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Müin Niyazi təkcə şeir, qəzəl yazmaqla kifayətlənməmiş, ərəb və fars dillərini yaxşı bildiyinə 
görə Azərbaycanın klassik şairlərinin  şeirlərini Azərbaycan dilinə orijinaldan tərcümə etmişdir. 
Akademik Rafael Hüseynov Respublika Əlyazmaları İnstitutunda saxlanan cüngdə bakılı şair Mir 
Əbdül Müin Niyazinin Məhsətidən etdiyi beş rübainin tərcüməsini tapmışdır.  

Tədqiqatçı-alimin gəldiyi qənaətə görə, həmin tərcümələrin müsbət cəhəti bundan ibarətdir ki, 
həm əruz vəznindədir, həm də onlarda Məhsətinin orijinallardakı ruhu saxlanılmışdır. Geniş oxucu 
kütləsi üçün nisbətən əlçatmaz olduğunu nəzərə alaraq onların hamısını göstərməyi lazım bilirik. 
Lakin buradaca onu da qeyd etmək vacibdir ki, bu beş rübainin heç də hamısı rübai vəznində 
tərcümə edilməmişdir: 

 
Olmaz bizi etmək qocaya həmdəmü həmsaz 
Ya könlü sıxan bir odada saxlamaq olmaz. 
Zəncir kimi zülfü olan bir qızı heyhat 
Bir hücrədə zəncir ilə də saxlamaq olmaz. 
 
O gözəl qəmzəsiylə hüsnilə də 
Fitnədir xəlqə, rəşkdir gülə də. 
Gedir idi lətif axar su kimi 
O axar su gözümdədir hələ də. 
  
Məndə nələr etdi iştiyaqın nə deyim 
Könlümdəki zöhd ilə nifaqın nə deyim. 
Olmazsa saçın kimi uzun bir gecə mən, 
Nə eylədiyin sənə fərağın nə deyim. 
 
Mən bilirdim ki, süstdür əhdin 
Əhdi pozmaq işindədir cəhdin. 
Hər nə düşmənlik eylədin, ey dust 
Bildim əvvəlcə, sonra sən etdin. 
Səndən görürəm hər gecə bir tazə cəfa 
Uyqu yerinə gözümdə qan-yaş peyda. 
Bir azca yatanda nərgisin tək görürəm 
Zülfün kimi minlərcə pərişan röya 

 
Rübailərin orijinala yaxınlığını təsdiqləmək üçün son tərcümənin farsca əslinə baxmaq 

kifayətdir: 
 

Hər şəb ze ğəmət taze əzabi binəm 
Dər dide be caye-xab abi binəm 
Vangəh ke ço nərgese-to xabəm bebərəd 
Aşoftetər əz zolfe-to xabi binəm [4]. 

 
Müin Niyazi 1967-ci ildə Bakıda vəfat etmiş və Maştağa qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur. 
Nəticə. Məqalə Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında tədqiqata ehtiyacı olan mövzulardan birini 

əhatə edir və Əbdül Müin Niyazinin şeirlərinin araşdırılmasında, poetik mühitinin ümumi 
mənzərəsini ehtiva etmək baxımından dissertant və magistrantların tədqiqat işlərinə bir mənbə 
olaraq əhəmiyyətli ola bilər.  
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CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏNİN NƏSRİ 
AZƏRBAYCANÇILIQ KONTEKSTİNDƏ 

“Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatının yeni mərhələyə yüksəlməsində müs-
təsna rol oynamış və bütöv bir ədəbi məktəb formalaşdırmış qüdrətli şəxsiyyətdir. Vətəndaş 
yazıçının bədii nailiyyətlərlə zəngin irsində azərbaycançılıq məfkurəsi dövrün ictimai-siyasi 
fikrinin aparıcı amili kimi dolğun ifadəsini tapmışdır”. 

İlham ƏLİYEV, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 

Xülasə 

Məqalədə görkəmli bir Azərbaycan yazıçısının – satirik, publisist, demokrat-pedaqoq, realist nəsr ustası Cəlil 
Məmmədquluzadənin nəsrləri təhlil edilmişdi. Müəllif konkret nümunələr və faktlar əsasında azərbaycançılıq 
kontekstində nəsrinin ideoloji və bədii cərəyanlarını və xüsusiyyətlərini tədqiqini aparıb. Qeyd edir ki, tənqidi realizmin 
banisi, Azərbaycanda realist satira və yumor məktəbinin banisi olan C.Məmmədquluzadə azadlığı, millətin tərəqqisi və 
doğma dilinin inkişafı uğrunda vuruşdu, bu da nəsrində qabarıq şəkildə öz əksini tapdı. 

Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, azərbaycançılıq, nəsr, ideoloji və bədii istiqamətlər, tənqidi realizm, millət 

JALIL MAMMADGULUZADEH’S PROSE 
IN THE CONTEXT OF AZERBAIJANISM 

Summary 

The article deals with the analysis of the outstanding Azerbaijani satirist, publicist, democrat – enlightener, 
master of the realistic prose Jalil Mamedguluzadeh’s prose. The ideological – artistic directions and features of his 
prose are analyzed on the basis of the concrete facts and examples in the context of Azerbaijanism. The founder of 
critical realism, realistic school of satire and humor in Azerbaijan J.Mammadguluzadeh led the struggle for the nation’s 
freedom, progress, development of the native language. All these facts are reflected in the artistic form in his prose. 

Key words: Jalil Mammadguluzadeh, prose, ideological-artistic directions, critical realism, Azerbaijanism, 
nation, consciousness, native language 

ПРОЗА ДЖАЛИЛА МАМЕДГУЛУЗАДЕ 
В КОНТЕКСТЕ АЗЕРБАЙДЖАНСТВА 

Резюме 

В статье анализируется проза выдающегося азербайджанского писателя – сатирика, публициста, 
демократа-просветителя, мастера реалистической прозы Джалила Мамедгулузаде. На основе конкретных 
примеров и фактов исследуются идейно-художественные направления и особенности его прозы в контексте 

* Bakı Dövlət Universiteti. Filologiya elmləri doktoru.



www.journal.literature.az                 Allahverdi Məmmədli 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 106 - 

азербайджанства. Отмечается, что основоположник критического реализма, реалистической школы сатиры и 
юмора в Азербайджане Дж.Мамедгулузаде вел борьбу за свободу, прогресс нации, развитие родного языка, что 
нашло яркое художественное отражение в его прозе. 

 
Ключевые слова: Джалил Мамедгулузаде, азербайджанство, проза, идейно-художественные направле-

ния, критический реализм, нация 
 

Giriş. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı Azərbaycan ictimai-ədəbi mühitin müəyyən zaman 
faktı olsa da, bu heyrətamiz yaradıcılıq dünyasına hər nəslin öz qayıdışı, öz baxışı var. Bu gün 
özünün yeni və əbədi müstəqillik dövrünü yaşayan Azərbaycanın indiki nəslinin Cəlil Məmmədqu-
luzadənin bədii irsinə yanaşma tərzi isə daha geniş diapazonlu, ideoloji kanonlardan uzaq, daha ob-
yektiv olmalıdır. Heç kəsə sirr deyil ki, Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığının elə məqamları var 
ki, bu məqamlar haqqında Azərbaycan tədqiqatçısının yalnız indi ortaya çıxarmaq, bütöv söz demək 
imkanı vardır. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadənin çoxşaxəli tematikası, idealları sırasında azər-
baycançılıq səyləri ayrıca bir araşdırma faktı tələb edir.  

Əvvəlcə azərbaycançılıq barədə. Azərbaycançılığın milli mədəniyyət, milli bədii fikir, ictimai 
dünyagörüşü istiqamətində qədim tarixi vardır. Millətin formalaşma prosesi ilə tarixən üst-üstə 
düşən azərbaycançılıq fərddən cəmiyyətə, cəmiyyətdən dövlət səviyyəsinə qədər böyük bir inkişaf 
yolu keçmişdir. Mədəniyyətin müxtəlif pillələri tədrici təkamülün mərhələləri hesab oluna bilər. 
Onların hər biri keçmişin bəhrəsi olduğu kimi, həm də gələcəyin formalaşmasında rol oynayır. Mə-
dəniyyətin müxtəlif pillələri bizim kontekstdə həm də azərbaycançılığın çeşidli pillələrini özündə 
ehtiva edir. Hər bir millətin mədəniyyəti onu təmsil edən xalqın milli dəyərləri üzərində inkişaf edir. 

Azərbaycan mədəniyyəti, bədii fikri, bədii söz sənəti tarixən və əsasən, vətən, millət və ana 
dili anlayışlarını özündə birləşdirən azərbaycançılığın ifadəsinə, istiqlalın əldə edilməsinə, milli 
şüurun oyanmasına, dilin varlığının qorunmasına xüsusi səy göstərmişdir.  

İdeologiyada mədəniyyətin başlıca vəzifəsi xalqda vətən əxlaqı tərbiyə etməkdir. Azərbaycan-
çılıq vətən əxlaqının tərkib hissəsi kimi zaman-zaman ziyalıların istinad yeri olmuşdur. Bu ideologi-
yanın milli bədii söz sənətində daimi mövzu kimi qalması da bu zərurətin dərk edilməsindən doğur.  

Vətənin müqəddəratı, millətin taleyi, ana dilinin qorunması və inkişafı ilə bağlı məsələlər 
azərbaycançılığın özəyini təşkil edir.  

Özlüyündə ayrı-ayrı mənaları ehtiva edən azərbaycanlı və azərbaycançı anlayışları fərqli se-
mantikaya malikdir. Müəyyən tale, tarix, ideya birliyinə malik olan müxtəlif xalq və etnoslar birlik-
də Azərbaycan xalqını təmsil edirlər.  

Azərbaycançılıq ideyasının dərk olunmasının əsasında Azərbaycan xalqının tarixi, mənəvi-əx-
laqi, mədəni ənənələri zəminində birlik və müstəqillik ideyası durur və bu nəinki indi, həm də gələ-
cəkdə də bir ölkədə yaşayan azərbaycanlıların bir çox nəsillərinə xidmət edəcək. 

Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında milli ideya-azərbaycançılıq qırmızı xətlə keçir. 
Xüsusilə, onun nəsrındə millətin oyanışına, özünüdərkinə, tərəqqisinə çalışmaq məramı qabarıq şə-
kildə ifadə olunmuşdur. Yazıçının fundamental nəsr əsəri olan “Danabaş kəndinin əhvalatları” 
(1894) bütün bədii məziyyətləri ilə məhz bu mərama xidmət edir.  

Ədib əzilən və öz hüquqlarını tələb etməyən insanların dərdini ifadə etməklə, onların niyə bu 
günə qaldıqlarının səbəbini göstərir. Buna səbəb kimi mühit və bu mühitin insanı öz hüquqlarından 
məhrum etməsi önə çəkilir. Müəllif tipik bir kəndin simasında bütöv bir ölkənin gerçək mənzərəsini 
yaratmaqla həyəcan təbili çalır. Təsirli vasitələrlə göstərir ki, vətəndaş öz həmkəndlilərinin halına 
acımağı belə yada sala bilmir. İmkanı olan hər kəs özündən aşağını təhqir etməyə, yamanlamağa, 
onu ac-yalavac qoymağa, var-dövlətini əlindən çıxarmağa hazırdır. Xudayar bəyin ölən “dostunun” 
dul arvadı Zeynəbə inadkar “məhəbbəti” onun olan-qalanını əlindən almaq məqsədinə qulluq edir. 
Hətta Zeynəbin doğmaca oğlu da öz mənafeyi naminə anasından imtina etməyə meyillidir.. Bu 
kənddə əsrin yeni qaydalarından xəbərsiz insanlar yaşayır. Ədib dünyadan xəbərsizliyin, hüquqsuz-
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luğun günahını bir tərəfdən rejimdə, imperiya siyasətində görürsə, digər tərəfdən də həyat uğrunda 
mübarizə yollarını bilməyən insanların özündə axtarır. Bu halal insanlar ancaq şükranlıq etməklə 
yaşayırlar. Müəllif isə onlara istiqlal düşüncəsi aşılamaq istəyir. 

“Poçt qutusu”, “Qurbanəli bəy”, “İranda hürriyyət” və bu tipli onlarca nəsr əsərlərində Vətə-
nin müstəmləkə zülmündən azad olması, millətin öz hüquqlarını anlaması barədə düşünməyə yönəl-
dilməsi məsələləri qoyulur. Ancaq qeyd etməliyik ki, bu hekayələr Cəlil Məmmədquluzadə yaradı-
cılığının kütlənin bir xalq kimi formalaşması yollarındakı xidmətlərini diqqət mərkəzinə çəkir. 

Əlbəttə, “Poçt qutusu”ndakı Novruzəlinin adi poçt qutusuna nabələdliyi bir xalqın savadsızlı-
ğının ümumiləşdirilmiş faktı kimi ibrətamizdir. Lakin bu kiçik hekayə həm də insanın öz hüquqları 
uğrunda mübarizə barədə düşünməkdən çəkinmək faktını da ifadə edir: Novruzəli onun savadsızlı-
ğına bais olan, onu mütiliyə alışdıran rejimdə heç bir günah görə bilmir.  

Yazıçı, əslində, novruzəlilərin sivil bir xalq kimi formalaşmasına mane olan müstəmləkəçilik 
siyasətini daha çox satira atəşinə tutur. Ədəbiyyatşünaslıqda etiraf olunduğu kimi, “divanxananı 
yaxşı tanımağa məcbur edildiyi halda poçt qutusunun, poçtxananın mahiyyətini bilməyən Novruzə-
linin taleyinin təqdimi ilə ədib Azərbaycan kəndlisinin böyük müdafiəçisi olduğunu nəzərə çatdır-
mışdır” [2, s.13]. 

Müəllif Novruzəlinin savadsızlığının, öz hüquqlarını bilməməsinin səbəbini müstəmləkəçilik 
siyasətində olduğunu göstərmişdir. Çar Rusiyası yerli millətlərin inkişafına daim əngəl törətdiyin-
dən poçt məmuru da başqa millətin nümayəndəsidir.  

“Qurbanəli bəy” hekayəsində də milli azadlıq ideyasının dolayısı yolla ifadəsi və əsərin bütün 
ruhunda Azərbaycanın müstəqilliyinə qənim kəsilmiş imperiya siyasətinin ifşa məqamları var. He-
kayənin ilk sətri: “Xəbər çıxdı ki, bu gün naçalnik gəlir kəndə və sonra məlum oldu ki, pristavın ar-
vadının ad qoyulan günüdür” [3, c.1, s.174]. Və sonra bu xanımın – yadellinin arvadının ad 
gününün məhz Azərbaycan mühitində necə təmtəraqla qeyd edilməsindən bəhs edilir. 

Qurbanəli bəyin “tostuna” diqqət edək: “Mən özümü bu gün xoşbəxt hesab eyləyirəm ki, bu 
məclisdə varam. Allah sənin ərin Mixail Pavloviçi bizim mahaldan uzaq eləməsin. Ondan ötrü ki, 
çünki nə qədər ki, Mixail Pavloviç bizim mahalda deyildi, bizim kəndlilər də bədbəxt idilər, mən də 
bədbəxt idim... Naçalnik ağa, sən bizim başımızın sahibisən... Qurban sənə mənim canım. Nə qədər 
ki, mən sağam, nökərəm sənə” [ 3, c.1, s.183].  

Qurbanəli bəy obrazı yaltaqlığın yox, mövcud şəraitdə müəyyən dərəcədə ayıqlığın ifadəçisi-
dir. Onda Kərbəlayi Qasıma müəyyən mərhəmət hissi var. O, Qarabağ atı ilə qürur duyur. Qurbanəli 
bəy naçalniki və onun xanımını bir növ ələ salır. Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadə çarizmin 
müstəmləkəçilik siyasətinə qarşı mübarizə apardığı üçün Azərbaycan bəyini rus naçalniki qarşısında 
alçaltmazdı. Mirzə Cəlilin Qurbanəli bəyi rus naçalnikinin ailəvi məclisində bir növ kefkomluq et-
məyi bacaran obraz kimi diqqəti cəlb edir  

Bu hekayələrdən aydın olur ki, millət özünü dərk etməyincə, tərəqqisi mümkün deyil. 
Özünüdərkin əsasında isə millətin, Vətənin müstəqilliyi dayanır.  

Mirzə Cəlil üçün, bütövlükdə mollanəsrəddinçilərdən ötrü hürriyyət ən böyük mədəniyyət və 
milli dirçəliş atributu olmuşdur. Ancaq hürriyyət qazanmaq üçün hürriyyətin - azadlığın nə olduğu-
nu bilmək lazımdır. Ədib “İranda hürriyyət” (1906) hekayəsində öz hüququnu dərk etməyən, 
hürriyyət haqqında anlayışı olmayan, bir qarın çörək üçün ölkələrə səpələnən, getdikləri ölkələrdə 
də eyni aclıq və səfalətlə üzləşən insanların acı taleyini qələmə almışdır. 

Bəs İranda və Azərbaycanda olan bu acınacaqlı vəziyyətin səbəbi nədir? Səbəb “İranda 
hürriyyət” hekayəsində açılır. Bu əsər aktuallığına və realizminə görə ədibin “Poçt qutusu”, “Usta 
Zeynal”, “Qurbanəli bəy”, “Nigarançılıq”, “Zırrama” və başqa klassik hekayələri ilə yanaşı durur. 
Əsərin ideyasında belə bir faciəli məqam dayanır ki, tipik surət səviyyəsinə qaldırılmış Kərbəlayi 
Məmmədəli hürriyyətin nə olduğunu, yəni, bu sözün leksik məzmununu belə, bilmir. Kərbəlayi 
Məmmədəli eşidir ki, İrana hürriyyət verilib. Fikirləşir ki, yəqin rus konsulu Arazın bu tayındakı 
iranlılara da – bir tikə çörək üçün çöllərə düşənlərə də hürriyyət paylayacaq. Kərbəlayi Məmmədəli 
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də, ikinci arvadı Pərinisə də hürriyyəti nə isə maddi bir şey bilib ondan bir pay gözləyirlər.  
Cəlil Məmmədquluzadənin “İranda hürriyyət” hekayəsi XX əsrin əvvəllərində Cənubi Azər-

baycandakı ictimai proseslərin səviyyəsini və mənzərəsini təsəvvür etməyə şərait yaradır. Hekayə-
dəki mülahizələr mövcud vəziyyəti göstərməklə yanaşı, artıq milli oyanışa və azadlığa meylin oldu-
ğunu əyani şəkildə nümayiş etdirir: “Axı kim eşidibdi ki, o taydan bura hürriyyət gəlsin?! O taydan 
bu üzə həna gələr, səbzə, badam içi gələr, tütün, çay, tiryək… belə zadlar gələr. Yoxsa, vallah, mən 
də ömrümdə bir dəfə də eşitməmişəm ki, hürriyyət gələ. Heç bu tərəflərdə də hürriyyət alış – verişi 
eliyəni də mən eşitməmişəm” [3, c.1, s.161]. 

İctimai mühiti çox dolğun şəkildə ifadə edən bu hekayə insanın özünüdərki fonunda millətin 
özünüdərk problemini ortaya qoyur. “Poçt qutusu”nda əsrin ən adi texniki vasitəsinə nabələdlik fo-
nunda mövcud vəziyyəti əks etdirən yazıçı “İranda hürriyyət”də daha irəli gedərək ciddi problemlə-
ri önə çəkir. Buna görədir ki, ədəbiyyatşünaslıqda “İranda hürriyyət” hekayəsi “düşündürücü, cəlbe-
dici ideya məzmunu ilə əsl milli özünüdərk nümunəsi, ...bədii vasitələrlə ifadə olunaraq hər bir dövr 
üçün müasir səslənən, “hürriyyət payı” [3, c.1, s.16] kimi qiymətləndirilmişdir. 

Ədib “Quzu” hekayəsində gününü eyş-işrətlə keçirən xandan bir quzunun pulunu üç dəfə al-
mağı bacaran fərasətli kəndli obrazı yaratmışdır. 

“Danabaş kəndinin məktəbi” povestində yazıçı göstərir ki, şükranlıq xalqın qanına hopdurul-
muşdur və bu keyfiyyətlərdən qurtulmayınca kütlənin bir xalq kimi formalaşması ləngiyəcəkdir. 
“Danabaş kəndinin əhvalatları” povestində təsvir olunan kənddəki sadəlövhlük mühitindən fərqli 
olaraq “Danabaş kəndinin məktəbi”ndəki kənddə müəyyən dərəcədə itaətkarlıq psixologiyasından 
az da olsa, narazılıq hissləri özünü göstərir. Hər iki əsərin adı adamlara yox, mühitə münasibəti əks 
etdirir. Bu kənd Cəlil Məmmədquluzadənin təsvirində tipik Azərbaycan kəndidir. Yazıçı kəndin və 
onun adamlarının təsvirində, ümumiyyətlə, ölkədəki ictimai geriliyi göstərməyə çalışır. “Danabaş 
kəndinin əhvalatları” tək bir povesti deyil, ədibin silsilə nəsr əsərlərini ehtiva edir. Bu sırada “Dana-
baş kəndinin məktəbi” maraqlı bir yer tutur. Müəllif Azərbaycan kəndini tədricən oyanışda, mühitə 
etiraz qığılcımları fonunda təsvir edir. “Danabaş kəndinin əhvalatları”ndakı sadəlövhlük üstündə 
köklənmiş kəndlə “Danabaş kəndinin məktəbi”ndəki kəndin arasındakı fərq bunu göstərir. Müəllifi 
narahat edən əsas məsələ “Danabaş kəndinin əhvalatları”ndakı avamlıq və geriliyin tipikliyidir. Ona 
görə də Cəlil Məmmədquluzadə eyni mövzuya müxtəlif baxışla yenidən qayıtmalı olur.  

Hər iki əsərdə kəndin adının “Danabaş” olması təsadüfi deyil. Əvvəla, ədibin əsərlərində icti-
mai mühitin mənzərəsini ifadə edən belə kənd adları çoxdur. “Ətcələr”, “Lehməli”, “Samanlı”, 
“Düdüklü”, “Qapazlı”, “İtqapan” və s. İkincisi, bu kənd adı Cəlil Məmmədquluzadənin Azərbaycan 
mühitinə tənqidi yanaşmasının ifadəsidir. O bilirdi ki, yalnız bu cür sərt ifadələrlə mühitə təsir et-
mək olar. Üçüncüsü, dünya satira təcrübəsində təsvir olunan yer adlarının satirik tonda təqdimi çox 
geniş yayılmışdır. 1769-1775-ci illər arasında satirik yazıçı A.İ.Novikovun “Truten”, “Pustomelya”, 
“Jivopisets”, “Koşelyok” satirik jurnallarında təsvir etdiyi rus kəndlərinin adları məhz onun mühitə 
münasibətindən doğmuşdur. Yazıçının “Razorennaya” adı verdiyi və bir çox əsərlərində təsvir etdi-
yi kənd də XVIII əsrin tipik rus kəndidir. Sonralar təhkimçiliyin dəhşətlərini göstərmək üçün digər 
satiriklərin də istifadə etdikləri bu tipli kənd adları rus ədəbiyyatında çox populyar olmuşdur. Cəlil 
Məmmədquluzadənin yaradıcılığında “Danabaş kəndi” də mühitin, ümumi ətalətin rəmzi kimi hal-
landırılmışdır. Bu, rus ədəbiyyatından gəlmə bir hal deyildi, Azərbaycan reallığının ifadəsi idi.  

Ümumiyyətlə, böyük ustad Cəlil Məmmədquluzadə yaratdığı obrazlarla, xüsusilə, sadə insan 
obrazları ilə, onların saf, halal, səmimi, təvazökar, inamlı, etiqadlı, diribaş, mübariz düşüncələri və 
davranışları fonunda mühitin mənzərəsini canlandırır, problemlərini qabardır. Onun əsərlərində təd-
qiqatçı Ramiz Qasımovun qeyd etdiyi kimi, “...gülüş və tənqid “kiçik” adamın vasitəçiliyi ilə icti-
mai hədəflərə, mənbələrə yönəlir” [4, s.168]. 

Cəlil Məmmədquluzadə hansısa əsərində birbaşa və açıq şəkildə heç bir ideoloji məqam diqtə 
etməyib. Ədib “birbaşa deyilməsi lazım gələn adi məzəmməti də, danlaq və giley-güzarı da dolayı 
şəkildə söyləməyi çox sevir” [5, s.40]. Doğrudan da əgər yazıçı öz fikrini … müstəqim şəkildə 
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söyləmiş olsaydı, düşünmək üçün az imkan qalardı. Cəlil Məmmədquluzadə oxucunu düşündürən 
sənətkardır. 

Ədib xalqın inkişafını maariflənmədə, milli oyanışda, iş görmək qabiliyyətində görür. “Usta 
Zeynal”ın, “Nigarançılıq”ın, “Şeir bülbülləri”nin və digər nəsr əsərlərinin mahiyyətində yazıçının 
mənsub olduğu xalqı inkişaf etmiş xalqların çərgəsinə çıxarmaq kimi bir arzusu dayanır. “Kişmiş 
oyunu” hekayəsindəki kəndlilərin bir qismi işlə məşğul olmaq istəyir. Əslində, Danabaş kəndindən 
fərqlənməyən Zurnalı kəndinin adamlarının bir çoxu qışı tövlədə keçirməklə məşğuldurlar. Kəndin 
adamları soyğunçuluqla məşğul olan iranlıların ayağını Zurnalıdan kəsmək üçün maraqlı bir hadisə 
quraşdırırlar və kəndlilərin avaralığına şərait yaradan bu adamları kənddən birdəfəlik qaçırırlar. 
Azərbaycan kəndlilərini belə ayıq-sayıq görmək Cəlil Məmmədquluzadəni çoxdan düşündürürdü. 
Arazın o tayından gələn acgöz, əmmaməli-qurşaqlı bədəməllərin fırıldağına inanmayan belə diribaş 
kəndli surətləri yaratmaqla ədib öz idealının bədii ifadəsini vermişdir. Bu idealın arxasında isə 
bütöv bir xalqın formalaşması və azadlığı arzusu dayanırdı. 

Nəticə. Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı VƏTƏN, MİLLƏT, DİL trilogiyasının möhtəşəm 
ifadəsidir. Böyük azərbaycançı Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatına istiqlal düşüncəsi 
gətirmişdir. Açıq ana dilində yazmağın nümunələrini yaratmışdır.  

Ədibin bütün əsərləri xalqın taleyi ilə birbaşa bağlıdır. Gerçək həyat həqiqətlərinə ayna tutan 
bu əsərlərdə konkret bir dövrün vəziyyətini, həm də ensiklopedik səviyyədə mənzərəsini seyr etmək 
və Azərbaycan insanının mənəvi-psixoloji aləmini öyrənmək olar. Azərbaycançılıq məfkurəsinin 
inikası olan bu əsərləri oxuyan hər kəs orda özünü görür, islah olunmaq istəyir, milli daxili-mənəvi 
azadlıq haqqında düşünür. Bu mənada Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığı özünüislahın, azadlığın 
təcrübə məktəbi kimi böyük əhəmiyyətə malikdir.  
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SATİRİK POEZİYADA ELM VƏ TƏHSİL MƏSƏLƏLƏRİ  
(“Molla Nəsrəddin” jurnalı əsasında)  

 
Xülasə 

 
1906-cı ildə H.Zərdabi və N.Nərimanovun rəhbərliyi ilə keçirilən müəllimlər qurultayından sonra elm, təhsil və 

maarif sahəsində bir sıra yeniliklər – ana dili dərslərinə geniş yer verilməsi, qız məktəblərinin açılması, təbiət elmlərinin 
tədrisinə çox saat ayrılması, əyani vəsaitlərdən istifadənin yaxşılaşdırılması və s. məsələlər mollanəsrəddinçiləri dərin-
dən düşündürmüş və yeni əsərlər yazmağa ruhlandırmışdır. Bu baxımdan M.Ə.Sabirin “Uçitellər”, “Müəllimlər  
syezdi”, “Oxutmuram əl çəkin”, “Uşaqdır”; Əli Nəzminin “Məktəb”, “Çalışma elm üçün”, “Nə idi”, “Molla Arifə 
deyir”; B.Abbaszadənin “Şərqin səadəti”, “Maarifə doğru”, “Ey şəmsi-səadət” və s. şeirlərində dövrün böyük ziyalısının 
öz mühitinin, zəmanəsinin, insanlarının elmdən, təhsildən geridə qalmasından dərindən narahatlıq açıq-aydın görünür. 
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SCIENCE AND EDUCATION PROBLEMS IN SATIRICAL POETRY 
(On the basis of the journal “Molla Nasreddin”) 

 
Summary 

 
After the congress of teachers in 1906 under the leadership of H.Zardabi and N.Narimanov, several innovations 

in the sphere of science, education and enlightenment – issues like giving wide coverage to native language lessons, 
opening of girls' schools, allocating a lot of time for teaching natural sciences, improving the use of visual aids and so 
on, forced Molla Nasraddin researchers as intellectuals and poets to think deeply and inspired them to write new works. 

From this point of view, in the satires like “Teachers”, “Congress of teachers”, “Do not educate, get away from 
me”, “Child” by M.A.Sabir; “School”, “Do not work for science”, “Let it be so”, “Molla says to wise man” by 
A.Nazmi; “Towards enlightenment”, “No need for science”, “Shams-i seadet” by B.Abbaszadeh, it is deeply reflected 
people's troubles in science and education, and shown how to get rid of it. 

 

Key words: the journal “Molla Nasreddin”, satirical poetry, science, education, M.A.Sabir, A.Nazmi, A.Razi, 
B.Abbaszadeh 

 

ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ В САТИРИЧЕСКОЙ ПОЭЗИИ 
(На основе журнала «Молла Насреддин») 

 
Резюме 

 
После съезда учителей в 1906 году под руководством Г.Зардаби и Н.Нариманова много инноваций в 

области науки, образования и просвещения – такие вопросы, как широкое углубление уроков родного языка, 
открытие школ для девочек, многочасовое увеличение преподавания естественных наук, улучшение исполь-
зования наглядных пособий и т.д., заставили молланасреддинцев, как интеллектуалов и поэтов, глубже заду-
маться и вдохновиться на новые произведения. С этой точки зрения, в сатирах М.А.Сабира «Учителя», «Съезд 
учителей», «Не даю образование, отстаньте», «Ребёнок», А.Назми – «Школа», «Не работай на науку», «Пусть 
будет так», «Говорит Молла Ариф», Б.Аббасзаде – «На пути к просвещению», «Не нужно науки», «Шамс-и-
Саадет» отражается глубокое беспокойство по поводу отставания людей в науке и образовании и показаны 
способы избавления от него. 

 
Ключевые слова: журнал «Мола Насреддин», сатирическая поэзия, наука, образование, М.А.Сабир, 
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Giriş. Mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığında prioritet mövzulardan olan elm və təhsil məsələ-
lərinin satirik poeziyada bədii həllini necə tapdığını müəyyənləşdirmək. 

XX əsr Azərbaycan demokratik ədəbi mühiti realist poeziyanın yaradılmasını zəruri və təxirə-
salınmaz bir məsələ kimi gündəmə gətirdi. Bu proses mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığında real-
laşaraq satirik poeziyada yeni mövzu, ideya, üslub və bədii forma rəngarəngliyi yaratdı. M.Ə.Sabir, 
Ə.Nəzmi, Ə.Razi, B.Abbaszadə kimi şairlərin yaradıcılığında mollanəsrəddinçi poeziyanın nova-
torluğu, çoxçalarlığı və zənginliyi bütün parametrlərdə öz əksini tapa bildi. 

M.Ə.Sabir ilə başlanan tipi öz dili ilə ifşa metodu, yeni satirik janrların meydana çıxması, 
şeirdə satirik dialoq və monoloqdan istifadə, poeziyada fərdiləşdirmə, ümumiləşdirmə və tipik-
ləşdirmə kimi xüsusiyyətlər mollanəsrəddinçilərin  yaradıcılığının başlıca leytmotivini təşkil edirdi. 

“Molla Nəsrəddin” jurnalının poeziya qolunun aparıcı xətti M.Ə.Sabir yaradıcılığı ilə 
səciyyələnir. Sabir dövrün bir çox ziyalıları kimi geriliyin, cəhalətin aradan qaldırılmasında maarif 
və mədəniyyətin müstəsna rolunu dəyərləndirir, yeni tipli məktəblərin açılmasına və uşaqların tədris 
ocaqlarına cəlb olunmasına böyük əhəmiyyət verirdi. Akademik İsa Həbibbəyli yazır: “M.Ə.Sabir 
yaradıcılığında məktəb, maarifçi ziyalı, məktəbə gedən uşaq, elmə, təhsilə köhnəpərəst münasibətin 
tənqidi mühüm yer tutur. Şərti olaraq bu tip şeirləri maarifçi satirik şeirlər adlandırmaq olar. 
“Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaqdan”, “Neçin məktəbə rəğbətim olmayır”, “Uşaqdır”, 
“Uçitellər”, “Müəllimlər syezdi”, “Oxutmuram əl çəkin”, “Ürəfa marşı” və sair kimi satiralarında 
elmsizliyin, savadsızlığın bəlaları, məktəbin və təhsilin düşmənlərinin ifşası, yalnız elm öyrən-
məklə, təhsil almaqla özünüdərkin isbatı kimi öz dövrü üçün çox aktual olan məsələlərdən söz 
açılmışdır” [1, s.215]. 

 Şairin “Uçitellər”, “Baş tutdu...”, “Bu boyda! Bu boyda!”, “Vah! Bu imiş...”, “Təşəkkür”, 
“Neçin məktəbə rəğbətim olmayır”  və s. satirik şeirlərində keçən əsrin elm, maarif məsələlərinin 
tipik xüsusiyyətləri sənətkarlıqla göstərilir. “Vah! Bu imiş dərsi-üsuli-cədid?!” satirasında savadsız, 
cahil atanın övladını yeni tipli məktəbdən çəkindirməsi, uşaqların beynini boş, cəfəng fikirlərlə 
doldurub  mövhumatı təbliğ edən mollaların elm öyrədən müəllimdən üstün tutulması kimi ikrah 
doğuran həyati faktlar kinayəli, acı gülüşlə müşayiət olunur: 

 
Vah! Bu imiş dərsi-üsuli-cədid?! 
Yox...x! Yo...x! Oğul, məktəbi-üsyandı bu! [2, s.182] 

 
 Sabir “Uçitellər” və “Baş tutdu...” satiralarında elm və maarifin inkişafına əngəl törədən 

cahilləri tənqid edir və ziyalılarımıza üz tutaraq doğma dilimizdə yeni dərslik kitablarının yazılması, 
ana dilinin tədrisinə xüsusi diqqət yetirilməsi, dünyəvi elmlərin öyrədilməsinə üstünlük verilməsi, 
qız məktəblərinin, sənət məktəblərinin açılması kimi mühüm və təxirəsalınmaz vəzifələrin yerinə 
yetirilməsinə məsuliyyətlə yanaşmağın vacibliyini göstərir.   

Sabirin yaratdığı satirik üslubda dinamiklik dilin fəal atributu kimi ortaya çıxır. Şair üçüncü 
şəxsin dilindən söylənən nağıl – təhkiyə formasına istinad etmir, çünki bu formada əsasən passivlik 
hiss olunur. Burada təhkiyəçi, yəni üçüncü şəxs danışır, digərləri isə sadəcə əhvalat və hadisənin 
dinləyicisi kimi qeyri-fəal mövqedə dayanır. Sabir satiralarında birinci şəxsin danışığına üstünlük 
verilir. Bu məqamda həmin şəxs çox sərbəst şəkildə, sanki özünü haqlı hesab edərək, hər şeyi öz 
düşüncə tərzinə, dünyagörüşünə uyğun olaraq səmimi etiraf edir. Bəzən isə birinci şəxs ikinci bir 
üslubu seçərək qarşısındakını müsahib, həmsöhbət hesab etdiyindən bütün fikirlərini onunla bölü-
şür: 

 
Oğlumuz, ay Xansənəm, bir yekə pəlvan imiş! 
Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş! 
 
 



www.journal.literature.az         Gülbəniz Babayeva 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 112 - 

Doğrusu məktəb demək guşeyi-zindan imiş! 
Bəxtəvər olsun başın, bəxtimiz oğlan imiş! [2, s.143]. 

 
Göründüyü kimi, bədii nitq öz obyektini, hədəf nöqtəsini tapdığından abstrakt formada 

qalmır, bir növ əyaniləşə bilir. Deməli, nitqin özü konkretləşdiyi üçün onun təsir dairəsi də güclü, 
sərrast və kəsərli olur.  

Sabirin elm, təhsil məsələlərini əks etdirən satiralarında şairin birinci və ikinci şəxsin tək və 
cəmində işlətdiyi şəxs əvəzlikləri öz bədii nitqi vasitəsilə həmin tipin xarakterini bütövlükdə səciy-
yələndirir və onun monoloqu oxucuda aydın təsəvvür yaradır. Məs: 

 
Oğul mənimdir əgər, oxutmuram, əl çəkin! 
Eyləməyin dəngəsər, oxutmuram, əl çəkin! [2, s.222]. 

 
Əgər dram əsərlərində oxucu və yaxud tamaşaçı hadisələri əyani şəkildə görür, eşidir və dərk 

edirsə, satiriklərdə bu missiyanı bədii nitq yerinə yetirir və nitqin səlisliyi, söz çalarlarının düzgün 
seçimi baş vermiş situasiyanı oxucu təsəvvüründə əyaniləşdirmək gücünə malik olur. Bu zaman 
reallığın özü görünməsə də, onun əlamətləri qabarıq şəkildə nəzərə çarpır. 

Mollanəsrəddinçilərin leksikonunda müxtəlif zümrələri təmsil edən obrazların özünəməxsus, 
fərdi danışıq aktı var. Bir çox hallarda mənfi tiplərin dilində işlənən ifadələr öz həqiqi, nominativ 
mənasından uzaqlaşaraq, ona zidd olan tamamilə başqa bir anlam daşıyır. Təbii ki, sənətkar həmin 
tipin mənsub olduğu ictimai təbəqəyə tam müvafiq olaraq, obrazın cəmiyyətdə baş verən hadisələrə 
fəal, yoxsa qeyri-fəal münasibətini, daxili aləminin zəngin, yoxsa bəsit, məhdud olmasını çatdırmaq 
üçün ilk növbədə nitq faktoruna müraciət edir. Oxucuda dolğun və aydın təsəvvür yaratmaq baxı-
mından bu ədəbi priyom olduqca zəruridir. Bir çox hallarda ümumxalq dilində funksionallaşan 
ifadələrin öz həqiqi mənasından çıxaraq əks qütbdə dayanması və mənfi tiplərin dilində işlənməsi 
artıq jarqonlaşmaya gətirib çıxarır. Şübhəsiz ki, bu da birbaşa xarakterlərin açılmasına, tipin fərdi 
cizgilərinin aşkarlanmasına xidmət edir. Burada işlədilən sözlər öz estetik gözəlliyindən, zərifliyin-
dən çıxaraq kobudlaşır, qabalaşır. Məs: 

 
Bir bölük boşboğazıq, heyvərəlik adətimiz, 
Doludur lənət ilə, qeybət ilə söhbətimiz, 
Oxumaqdan payımız yox, yazıdan qismətimiz [2, s.219]. 

 
Sabir satirik tipin ifşası zamanı onu tanıtmaq məqsədilə jarqonlardan yerli-yerində istifadə 

edir. Özünü “boşboğaz”, “heyvərə” adlandıran, “oxumuşları lənət ilə yad edən” belə tipin ikrah, 
nifrət doğuran nitqi özünə qarşı bir silaha çevrilir və oxucunun öldürücü gülüşünün qəhqəhələri 
altında əzilir, məhv olur. Bütövlükdə cəmiyyətə, insanlıq adına ləkə olan, elmə, təhsilə, mədəniy-
yətə həqarətlə, nifrətlə baxan belə satirik tiplərin ümumiləşmiş obrazını yaradan şair nitq fakto-
rundan sənətkarlıqla istifadə etmişdir.  

Satiriklərin dilində həm əsas, həm də köməkçi nitq hissələrinin substantivləşməsi əsas üslubi 
faktorlardan biri kimi təzahür edir. Substantivləşmə təkcə qrammatik səciyyə daşımayıb, həm də 
XX əsrin əvvəllərində ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni anlayışların, hadisələrin ifadə formasını və 
üslubi mahiyyətini kəsb etmişdir. Eyni zamanda satiriklərin yaradıcılığında özünü göstərən sub-
stantivləşmə daha çox ictimai-siyasi anlayışları ifadə edən terminlərdə özünü göstərir. Bu zaman 
qrammatik subyekt və yaxud obyekt ixtisara düşür ki, onu da substantivləşən söz əvəz edir. Yəni 
ellipsis hadisəsi baş verir. Satiriklər bu vasitə ilə subyekti tipikləşdirə bilirlər.  

Xüsusilə də, Sabirin satirik şeirləri bu baxımdan olduqca zəngindir. Dialoq şəklində qurulan 
“Cavan-qoca” şeirini nəzərdən keçirək: 
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- Yeni məktəb açılıbmı vətən övladı üçün? 
- Az deyil Adəm açan mədrəsə əhfadı üçün. 
- Oxuyurmu qəzetə şəhrinizin əhli tamam? 
- Bəzi sarsaq oxumuşlar oxuyur, mən oxumam. [3, s.2]. 

 
Şeirdə satirik tipin dilində “oxumuşlar” sözü substantivləşərək yeni məna çaları yaratmış, yəni 

əslində, feilin təsriflənməyən formalarından biri olan feili sifət isimləşərək təyin deyil, mübtəda 
funksiyasını yerinə yetirmişdir. Substantivləşən “oxumuşlar” sözü başqa bir təyinlə – “sarsaq” 
jarqonu ilə işlənmiş və tipin xarakterik cizgiləri, daxili aləminin boşluğu nitq faktorunda müəyyən-
ləşmişdir. Şairin “Əhvalpürsanlıq, yaxud qonuşma” adlı satirik dialoqunda yenə də elmə, təhsilə xor 
baxan cahil insanların dilində vulqar sözlərdən istifadə edilərək tipin öz dili ilə özünü ifşa üslubu 
yaradılmışdır.  

 
- Dəxi bir başqa xəbər?  
- Hacı Cəfərin oğlu Vəli 

Qoyub uşqolaya oğlun... 
 

- O qurumsaq da? 
- Bəli! [2, s.216]. 

 
Mollanəsrəddinçilər öz yaradıcılıqlarında bədii təkrirlərdən geniş istifadə etmişlər. Onlar həm 

folklorumuzda, həm də klassik bədii dildə bol-bol işlənən bu bədii ifadə vasitələrindən yaradıcılıqla 
bəhrələnmişlər. Mollanəsrəddinçilərin nəsr və nəzm dilində təkrirlərin hər üç növünə – fonetik, 
leksik və sintaktik tipinə geniş yer verilmişdir. Xüsusilə də, Sabir yaradıcılığında bədii təkrirlərin 
bənzərsiz nümunələrinə çox rast gəlirik.  

Təkrirlər poeziyada fikri qüvvətləndirmək, ahəngdarlığı artırmaqla yanaşı, həm də melodik 
ritm yaradır. Bu baxımdan, şeirdə daha çox səslərin və sözlərin təkrarı önəmli yer tutur. Təkrirlər 
işlənmə yerinə görə iki növə bölünür: anafora, epifora.  

Anafora üçün təkrar olunan sözlərin misranın əvvəlində yanbayan və yaxud da alt-alta işlən-
məsi səciyyəvidir: 

 
Məktəb, məktəb, nə dilgüşasən,  
Cənnət, cənnət desəm səzasən.  
Şadəm, şadəm təfərrücündən, 
Əlhəq, əlhəq, gözəl binasən! [2, s.315]. 

 
Şeirdə “məktəb”, “cənnət”, “şadəm”, “əlhəq” sözlərini təkrarlamaqla ritm yaradan sənətkar 

əsərin bədii təsir gücünü artırmış və ahəngdarlığı təmin etmişdir. Bununla da, məktəbi cənnətə 
bənzədən şair uşaqlarda elmə, təhsilə maraq oyadır və təhsilin vacibliyini vurğulayır.  

Epiforada isə təkrar olunan sözlər anaforadan fərqli olaraq, misranın sonunda yanbayan iş-
lənir: 

 
Neçin məktəbə rəğbətim olmayır? 
Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır! 
 
Və bir də bu məktəblilər bilümum 
Oxurlar kəmalınca ali ülum, 
Edirlər sonra bizə yeksər hücum, 
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Bununçün ona rəğbətim olmayır, 
Cibim dolmayır, dolmayır, dolmayır! [2, s.228] 

 
Şeirin satirik qəhrəmanı məktəbə nifrətlə, həqarətlə baxan tipik obrazdır. Elm, təhsil müəs-

sisəsinə gəlir mənbəyi kimi baxan bu möhtəkir obraz dönə-dönə “cibim dolmayır, dolmayır, 
dolmayır” söyləməklə özünün pula hərisliyini, mənəvi cılızlığını bədii təkrirlər vasitəsilə qabarıq 
şəkildə nəzərə çatdırır və oxucunun nifrətini qazanır.  

Mollanəsrəddinçilər satirik yazıları ilə acı, kinayəli gülüş və göz yaşının qarışığından yaranan 
sinkretik bir üslub yaratmışlar. Anoloji vəziyyət həm Mirzə Cəlil felyetonları, həm də Sabir 
satiraları üçün səciyyəvidir. Bəzən həyat və məişətimizdə işlənən neytral sözlər mollanəsrəddin-
çilərin yaradıcılığında adi ifadə formasından çıxaraq satirik funksionallığa gətirilir və üslubi 
çoxçalarlılıqla müşayiət olunur. Dilimizdə çox işlənən oğul, uşaq, məktəb və s. sözlər də məhz bu 
qəbildəndir. Məs:  

 
Ay başı daşdı kişi, dinmə, uşaqdır uşağım! 
Nə ədəb vaxtıdı, qoy söysün, uşaqdır uşağım! 
Kişi, az söylə mənə bir dəxi məktəb sözünü! 
Yəni məktəblə uşaq kamil edərmiş özünü? [2, s.154] 

 
Şeirdə müəllif kinayəsi hakimi-mütləq funksiyasını daşıyaraq tipə qarşı nifrət hissi oyadır. 

Elmə, məktəbə münasibətdə tipin düşüncə tərzinin bəsitliyi, avamlığı onun yanlış tərbiyə üsulunda 
və nitq aktında ortaya çıxır və güclü sarkazm yaradır.  

1906-cı ildə H.Zərdabi və N.Nərimanovun rəhbərliyi ilə keçirilən müəllimlər qurultayından 
sonra elm, təhsil və maarif sahəsində bir sıra yeniliklər – ana dili dərslərinə geniş yer verilməsi, qız 
məktəblərinin açılması, təbiət elmlərinin tədrisinə çox saat ayrılması, əyani vəsaitlərdən istifadənin 
yaxşılaşdırılması və s. məsələlər  Sabiri bir müəllim, ziyalı və şair kimi ruhlandırmışdı. Bununla 
yanaşı, hələ də təhsil sahəsində köhnə sxolastik düşüncələrlə yaşayan mühafizəkar insanlar vardı ki, 
onlar mollaxanalarda “əti sənin, sümüyü mənim” prinsipi ilə keçirilən dərslərə, öyrədilən təlimlərə 
üstünlük verir və övladlarını geriliyə, cəhalətə sürükləyirdilər. Belə məhdud dünyagörüşlü, müha-
fizəkar və mürtəce insanlar Sabir yaradıcılığında qəzəblə, nifrətlə qamçılanır. Yeni açılan mək-
təblərə və təlim üsullarına qarşı çıxan belə cahil insanları şair tənqid hədəfi seçərək tipin öz dili ilə 
özünü ifşa edir: 

 
Məktəblər açıb eyləyin ehsanı, – deyirlər, 
Məktəbdə qoyun ustulu, dasqanı, – deyirlər, 
Pərpuç eləyin çubi-fələqqanı, – deyirlər,  
Dişrə çıxarın həzrəti-mollanı, – deyirlər, 
Molla qovula, yəni müəllim gələ, vah-vah! 
Lahövlə vəla qüvvətə illa və billah! [2, s.92] 

 
Şair satirada leksik-semantik mənanı konkretləşdirmək və daha qabarıq nəzərə çatdırmaq 

məqsədilə məntiqi vurğunu ismin müəyyənlik bildirən təsirlik halında işlənmiş ehsanı, ustulu, 
dasqanı, çubi-fələqqanı, həzrəti-mollanı leksik vahidlərinin üzərinə salır. Məhz vurğu qəbul etmiş 
həmin ifadələr vasitəsilə satiranın bədii fikir yükünün çəkisi artır, mərkəzi asanlıqla qavranılır, 
diqqət cəlb edir. Bununla yanaşı, digər mollanəsrəddinçilər kimi Sabir yaradıcılığında da dilin bütün 
üslubi imkanlarından ustalıqla istifadə yolu ilə müxtəlif zümrəni və müxtəlif cəbhəni təmsil edən 
insanlara çağırış motivləri üstünlük təşkil edir. Belə bir yanğılı haray, təhriketmə üçün şair feilin 
əmr şəklini seçir. Bu üslubun tətbiqi sayəsində Sabir satiralarının ictimai fəallığı artır, təsir dairəsi 
daha da genişlənir. Beləliklə, feilin əmr morfemi kinayəni çoxaldır, dinamikanı fəallaşdırır, eks-



Gülbəniz Babayeva             www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 115 -

pressivlik çaları yaradır. Sabir satiralarında feilin xəbər şəklindən sonra ən çox işlənən əmr şəklidir 
ki, bu da komik-satirik nitq mühiti yaratmaqda əlverişli vasitədir.  

Sabir satiralarında hər bir tip mənsub olduğu təbəqənin dilində danışır. Elmdən, təhsildən 
uzaq, avam, savadsız bir qadının danışıq aktı da həmin tipin naturasına tam uyğundur: 

 
Gah yazır, gah oxuyur, gah danışır, 
Gündə bir hərzə kitabnan tanışır... [2, s.178] 

 
Şeirdə indiki zaman mənalı feillərin aktivliyi və çoxluğu diqqət çəkir, eyni zamanda bu 

fəallığın yaranmasında bölüşdürmə bağlayıcılarının da xüsusi rolu var.  
M.Ə.Sabirin yaradıcılığında yoxsul həyat tərzi keçirən uşaqların kədərli həyat həqiqətləri, 

onların üzünə məktəb qapıları bağlayan hakim dairələrin  mənfur əməlləri satira atəşinə tutulur. 
 

- Qafqaz əhli üç il ərzində nə emal eylədi? 
- Məktəbə onlar, hər yerdə hümmət ibzal eylədi! 
- Mərhəba! Səd mərhəba!..  
- Bəs bu az müddətdə məktəblər qapandı ya nədən? 
- Həp çocuqlar dövreyi- təhsili  ikmal eylədi! 
- Mərhəba! Səd mərhəba!.. [2, s.267] 

 
Sabir  satirada məktəblərin  hakim dairələr  tərəfindən bağlanması fikrini  birbaşa açıqlamır, 

mövcud quruluşda, şəraitdə işlədilməsi qeyri-mümkün olan tabulardan deyil, ideomatikanın bir 
qolunu təşkil edən evfemik ifadələrdən istifadə edir. Təbii ki, senzura tərəfindən  ciddi nəzarətdə 
olan “Molla Nəsrəddin”in səhifələrində əsas tənqid hədəflərinin öz adları ilə deyilməməsi, kəskin, 
qaba sözlərin yumşaldılaraq müəyyən ədəb dairəsində olan ifadələrlə əvəz edilməsi başa düşüləndir. 
Əslində şair “uşaqlar təhsillərini kamala çatdırmışlar” fikrini səsləndirməklə güclü sarkazm 
yaratmış, dolayısı ilə də olsa, neştərini hədəfə tuşlaya bilmişdi. Əlbəttə ki, oxucu üçün heç bir fikir 
dolaşıqlığı yoxdur, hər şey aydınca görünür. 

Bəzən şair məktəblərin qapanması məsələsinin təkcə Azərbaycanda deyil, onun hüdudla-
rından kənarda da baş verdiyini tənqid edir. Ancaq belə məqamlarda satirik tip birbaşa öz adı ilə 
ifşa obyektinə çevrilir. Məsələn: 

 
Məktəbə düşmən olan bəzi müqəddəs (?) üləma 
Ostroumova yazmaz da təşəkkür nə üçün? 
Kişi Xoqənddə məktəbləri bağlatdı bütün... 
Bir rizanaməyə bunlarda təəzzür nə üçün? [2, s.276] 

 
Müəllif təhkiyəsi ilə qələmə alınan satirada şair “müqəddəs üləma” adlandırdığı şəriət 

vaizinin məktəbə qənim kəsildiyini kinayəli tərzdə nəzərə çatdırır. Nəticə etibarilə satirada nə 
üləmanın, nə də Xoqənddə məktəbləri bağlatdıran Ostroumovun nitqi eşidilmir. Lakin müəllif hər 
iki mənfi obrazın eyni əqidə ətrafında birləşməsini elmə, təhsilə düşmən münasibətlərini, onların 
bədii xarakterini, düşüncə tərzini açmaqla satirik situasiya və satirik obrazları aydın şəkildə oxu-
cunun mühakiməsinə verir.  

 
Bilməm nə görüb məktəbi-ürfanda bizim qız,  
Təhsili-ədəb, dərsi-dəbistanda bizim qız [4, s.2]. 

 
Satirada nəzm əsərləri üçün xarakterik olan inversiya hadisəsi müşahidə olunmaqdadır. 

Misralarda  “görüb” və “korlamış” feilləri nəqli keçmiş zamanda baş vermiş məsələ haqqında məlu-
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matı çatdırır. “Bilmirəm” feili fonetik dəyişməyə uğrayaraq “bilməm” şəklini almışdır. “Bizim qız” 
birləşməsi satirik obrazın dilində işlənərək rədif yaratmışdır. İsmin yiyəlik halında işlənən “bizim” 
şəxs əvəzliyi konkret olaraq valideynin öz qızına müraciəti kimi səslənsə də, əslində müəllif burada 
satirik tərzdə dərin ümumiləşdirmə fonu yaratmışdır. Elmdən, təhsildən uzaq olan valideynin öz 
övladının əxlaq və tərbiyəsinin məktəbdə pozulmasını etiraf etməsi tam təzad yaradaraq paradok-
sallaşır. Axı məktəb təlim-tərbiyə ocağıdır. Satirik tipin dilindən səslənən, qabarıq şəkildə nəzərə 
çarpan ifadələrdə fikir antonimliyi mənanın təsir dairəsini kəskinləşdirir və güclü sarkazma yol açır.  

Komik-satirik üslubu yaratmaq üçün şair bəzən təbii olaraq qrammatik qayda-qanunlardan 
kənara çıxaraq fikrin daha sadə, rahat, anlaşıqlı olması məqsədi ilə tələffüz şəklinə üstünlük verir. 
Satiradakı “bilməm” sözü də bu qəbildəndir. F.Hüseynov M.Ə.Sabirin “Ay başı bəlalı”, “Təhsili-
ülum”, “Oğlum”, “Utanmırsan, utanma” və s. bəhri-təvillərinə istinadən deyir: “Bu əsərlər şairin 
yeni insan tərbiyəsi, elmə, maarifə, oyanış və yüksəlişə çağırış istəklərinin bədii ifadəsidir [5, 
s.155]. 

Sabirin yaradıcılığında yoxsul həyat tərzi keçirən uşaqların kədərli həyat həqiqətləri, onların 
üzünə məktəb qapıları bağlayan hakim dairələrin mənfur əməlləri satira atəşinə tutulur. O dövrdə 
onsuz da az olan məktəblərə buraxılmayan uşaqlar günlərini boş-boş gəzib dolanmaqla keçirir, hətta 
bir çox hallarda pis işlərə qurşanır və əxlaqi dəyərləri itirirdilər. “Uşaqlara”, “Dilbər”, “Rəhgüzari-
məxluqatda bir möhtaci-məsarif” şeirlərində Sabir yaradıcılığı üçün xarakterik olan kəskin satirik 
ittihamdan daha çox mövzuya uyğun olaraq qəm, kədər motivləri üstünlük təşkil edir: 

 
Ey dərbədər gəzib ürəyi qan olan çocuq! 
Bir loğma nan üçün gözü giryan olan çocuq!.. [ 2, s.134] 

 
Sanki şair bu misralarda bir parça çörək üçün küçələri dolaşan, “ürəyi qan olan” çocuqların 

göz yaşlarını silir. Onları bu çətin duruma salan, təhsildən, tərbiyədən məhrum edən cəmiyyəti, 
dövləti və onun başında dayanan biganə insanları ən ağır cəza ilə, satirik ittihamla cəzalandırır.  

Sabir yaradıcılığında çox doğru olaraq elm, təhsil məsələləri tərbiyə, əxlaq problemləri ilə 
vəhdətdə qələmə alınır ki, bu da mövcud problemlərə olduqca real yanaşmadır. Təsadüfi deyildir ki, 
Sabir cəmiyyətdə gedən proseslərə fəal münasibət bildirən ziyalı kimi həm elmi, təhsili, maarif və 
mədəniyyəti təbliğ edən əsərlər yazır, həm də uşaqlar üçün “Məktəb uşaqlarına töhfə”, “Məktəb 
şagirdlərinə töhfə”, “Məktəbə tərğib”, “Elmə tərğib”, “Məktəb şərqisi” və b. şeirləri ilə uşaq ədə-
biyyatının yaradıcılarından birinə çevrilir. Bu şeirlərində Sabir uşaqların cəmiyyətdə əsl vətəndaş 
kimi formalaşmasında məktəbin müstəsna rolunu göstərir, onları məktəbə, elmə, təhsilə səsləyir və 
çalışqan, bilikli, əxlaqlı olmağın zəruriliyini nəzərə çatdırırdı. Hər bir övlad üçün ata, ana və müəl-
lim nəsihəti necə dəyərli və əhəmiyyətlidirsə, Sabir şeirləri də o dərəcədə ibrətamiz və əvəzolun-
mazdır.  

Ə.Nəzmi satiralarında da Sabirə məxsus köhnəliyə, dini xurafata, cəhalətə, nadanlığa, sxo-
lastik qayda-qanunlara barışmazlıq çağırışı güclüdür.  

Əli Nəzminin istər satiralarında, istər uşaq şeirlərində, istərsə də didaktik xarakterli təmsil-
lərində əsas leytmotiv elmin, təhsilin, mədəniyyətin təbliğinə köklənmişdir. Şairin satirik şeirlərində 
isə əsasən xalqın maariflənməsinə qarşı çıxan düşmən qüvvələr sərt şəkildə ittiham olunaraq ciddi 
tənqidə məruz qalırlar. Şairin “Məktəb”, “Çalışma elm üçün”, “Olsun”, “Nə idi”, “Pozdu işi bu 
qəzet yazanlar”, “Tazələr”, “Molla arifə deyir” və s. şeirlərində jurnalın məqsəd və məramına uyğun 
olaraq əsas hədəf xalqın maariflənməsinə yönəldilmişdir. Bu mövzulu şeirlərin bir qismində elmə 
və elm sahiblərinə, onun təbliğatçılarına hörmət hissi aşılanır, satirik səpkili şeirlərdə isə milli 
şüurda baş verən oyanışa, yeniləşməyə, elmin və mədəniyyətin yüksəlişinə sədd çəkən köhnə fikirli, 
mühafizəkar insanlar satira atəşinə tutulur.  
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Hər kimə nəql eləyirsən mədəniyyət sözünü, 
Qabarıb üstünə, hiddətlə bərəldir gözünü [5, s.42]. 

 
Ə.Nəzmi yaradıcılığında mollanəsrəddinçilərdə xüsusi vurğulanan qadın azadlığı problemi 

şairin “Qızlarımız”, “Dabanıçatdaq xalaya”, “Arvadlarımız”, “Bir qızın Molla Nəsrəddinə ərzi-
halı”, “Məsləhət”,  “Evlənməz idim” və s. əsərlərində daha sərt şəkildə qələmə alınmışdır. Ə.Nəz-
minin yaradıcılığında başqa mollanəsrəddinçi şairlər kimi, xüsusilə Sabir yaradıcılığında çox nəzərə 
çarpan elm, təhsil, maarif məsələləri qadın azadlığı problemi ilə üzvi vəhdətdə, sıx bağlı məsələlər 
şəklində yanaşılır. Əsasən də, Ə.Nəzminin digər mollanəsrəddinçi şair Ə.Razi ilə şeirləşməsində 
bütün insani hüquqlardan məhrum edilmiş Azərbaycan qızlarının, zavallı qadınlarımızın acınacaqlı, 
faciəli ömür yolu satirik tərzdə, acı göz yaşları içərisində ifşa olunur. Əli Nəzminin “A qızlar” 
şeirində də həmin ruh hakimdir. 

 
Ay elmsiz aləmdə yanan narə, a qızlar! 
Taleləri mənhus, günü qarə, a qızlar! [5, s.40] 

 
Bu misralar qadın azadlığının kobud şəkildə pozulduğunu əks etdirən acı fəryadlar, göz 

yaşları ilə süslənmiş köməksiz bir zavallının nalələri, çarəsiz etiraflarıdır.  
B.Abbaszadə yaradıcılığında da digər mollanəsrəddinçilərlə yanaşı, elm, maarif, mədəniyyət 

məsələləri geniş yer tutur. Şairin “Şərqin səadəti”, “Maarifə doğru”, “Ey şəmsi-səadət”, “İşçi”, 
“Vəsiyyət”, “Nə gərək elm...” şeirlərində dövrün böyük ziyalısının öz mühitinin, zəmanəsinin 
insanlarının elmdən, təhsildən geridə qalmasından dərindən narahatlığı açıq-aydın görünür. Xüsu-
silə, şairin “Molla Nəsrəddin”ə ünvanladığı “Vəsiyyət” satirasında jurnalın yeni təlim metodlarının, 
dünyəvi elmlərin tədrisini geniş təbliğ etməsini satirik tipin dili ilə sətiraltı eyhamla diqqətə çatdırır.  

 
Sən deyirsən ki, gedin elmi-riyazi oxuyun, 
Buna kim razı olur ki, belə göftar elədin. 
Kişi, əl çək, bu qədər fitnə-fəsad etmə dəxi, 
Ki, bütün  xalqı özündən dəxi bezar elədin [6, s.61]. 

 
“Molla Nəsrəddin”in sərt, kinayəli, eyni zamanda ecazkar poetik dili canlı xalq danışıq üslu-

bunu özündə yaşadan, bitib-tükənməyən zəngin xəzinədir. Əsl mətləbi dolayısı ilə, sətiraltı eyham-
larla çatdıran mollanəsrəddinçilər əvəzsiz folklorumuzdan və klassik poeziyamızın dərin lirizmin-
dən ustalıqla bəhrələnmiş və xalqımıza möhtəşəm bir abidə qoyub getmişlər. 

Nəticə. Məqalədə ilk dəfə olaraq elm və təhsil məsələlərini özündə ehtiva edən poetik nümu-
nələrin sənətkarlıq xüsusiyyətləri, dil və ifadə tərzi bütün üslubi çalarlarda təhlilə cəlb olunmuşdur.  

Azərbaycan ədəbiyyatında ilk satirik mətbuat orqanı olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı və 
mollanəsrəddinçilərin yaradıcılığı orta və ali məktəblərdə tədris olunur, ziyalılar tərəfindən maraqla 
qarşılanır. Bu baxımdan satirik poeziyanın inkişafında müstəsna rol oynayan M.Ə.Sabir, Ə.Nəzmi, 
Ə.Razi, B.Abbaszadə kimi şairlərin yaradıcılığının öyrənilməsində elm və təhsil məsələlərinə həsr 
olunmuş məqalələrin də əhəmiyyətli rol oynayacağına inanırıq. 
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XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASINDA  
PAUZANIN BƏDİİ-ESTETİK FUNKSİYASI 

 
Xülasə 

 
Azərbaycan dramaturgiyasında  Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri istər dili, istərsə də üslubu ilə diqqəti cəlb 

edir. Onun əsərlərindəki pauzalar sistemi də  yaddaqalandır.  Burada pauza bəzən xarici hərəkəti vurğulamağa yönəldiyi 
halda, bəzən də personajın daxili vəziyyətini önə çəkir. Pauza mətnin özünəməxsus forması kimi özünü göstərir. Cəlil 
Məmmədquluzadə dramaturgiyasında pauza psixoloji cəhətdən mürəkkəb personajların yaradılmasında əsas vasitələr-
dən biridir. Ədibin yaratdığı  pauzalar emosionaldır, onlar dolayı yolla personajın daxili vəziyyətinə aydınlıq gətirir, 
onun mənəvi zənginliyini qabarıq şəkildə əks etdirir. 

Filologiyada pauzanın problemləri daha genişdir. Humanitar elmlərdə pauza ədəbi-nəzəri, linqvistik və teatr-
şünaslıq istiqamətində kompleks, çoxaspektli və müxtəlifyönlü yanaşma tələb edir. Biz bu işdə bədii mətndə, daha 
dəqiq desək dramatik mətndə pauzanın rolunu  tədqiqata cəlb etmişik. 

 
Açar sözlər: dram, dramatik nitq, pauzalar sistemi 
 

LITERARY-AESTHETIC FUNCTION OF PAUSE IN AZERBAIJANI 
DRAMA AT THE BEGINNING OF XX CENTURY 

 
Summary 

 

Idea and content, plot, fabula (story) of the artistic text in the drama has a special effect on the location of the 
pause. 

If the action is determined by the plot or words that transmit it, then all pauses are unimportant, even useless. 
Because they push him and sometimes hold him. 

If we tie the drama with the main character and conflict, we will see that the pause in their technology of 
expression has its particular importance. Movement and characters in the drama develop differently during a pause. 
Analysis of the pauses allows us to detect a deep internal conflict hidden behind external inaction. 

The pause determines its function with the action and between two and more dialogical places. Our main goal is 
to show the functionality of the pause in dramatic speech. 

 
Key words: drama, dramatic speech, pauses system 

 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ФУНКЦИЯ ПАУЗЫ  

В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ДРАМЕ НАЧАЛА ХХ ВЕКА 
 

Резюме 
 

Идея и содержание, фабула, сюжет и т.д. художественного текста в драме оказывают особое влияние на 
местоположение паузы.  

Если действие определяется фабулой или словами, которые ее передают, то все паузы несущественны, 
даже бесполезны. Потому что они подталкивают его и иногда задерживают. 

Если мы свяжем драму с главным характером и конфликтом, мы увидим, что пауза в их технологии 
выражения имеет особое значение. Движения и персонажи в драме развиваются по-разному во время паузы. 
Анализ пауз позволяет нам обнаружить глубокий внутренний конфликт, скрытый за внешним бездействием. 

Пауза определяет свою функцию с действием и внутридиалогическими местами. Наша главная цель – 
показать функциональность паузы в драматической речи. 

 
Ключевые слова: драма, драматическая речь, система пауз 
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Giriş. Tədqiqatçılar uzun müddət dramın əsas komponentlərindən olan çıxışa, səhnə dialoqu-

na və hərəkətə daha çox diqqət yetirirdilər. Belə hesab edilirdi ki, ifadə olunmuş fikirlərdə, sözlərdə 
qəhrəmanın mənəvi əzab və narahatlıqlarının ifadəsinin aydınlığını, birbaşa və sərbəst əks etdirmək 
baxımından emosional hərəkətlər daha qabarıq təsvir edilməlidir. Dram əsərində obrazın psixoloji 
görünüşünün ən yüksək dəqiqliyi tələb edilirdi. Hisslərin təsirilə əhvalın dəyişməsi, çətinliklə ya-
ranmış yeni duyğuları, təəssüratları, anlaşılmaz hissləri dramatik formaya sığdırmaq və onu bir qəli-
bə salmaq çox çətindir.  

Q.E.Lessinq dramda hərəkətin ardıcıl şəkildə əlaqəli olan xarici (hadisələr və ətrafda baş ve-
rənlər) və daxili (personajın fikirləri və hissləri) formalarını fərqləndirirdi [1]. Dramın əsas predmeti 
kimi qeyd edilən hərəkət – sözün ilkin mənasındakı kimi fiziki baxımdan nəzərdə tutulmur. Söz və 
hərəkət hər ikisi birlikdə fikrin ifadə vasitələrinə çevrilir.  

S.V.Vladimirov qeyd edir ki, dramın mahiyyəti hərəkətdir [2]. Lakin onun bu fikrini hər kəs 
yekdilliklə qəbul etmir. V.Volkenşteyn "Dramaturgiya" adlı monoqrafiyasında qeyd edir ki, söz 
dramaturgiyada hərəkətlər sırası, yəni hərəkət zəncirində fəaliyyət göstərir. Çünki söz hərəkətə bə-
rabərdir, onunla eyniləşir, başqa sözlə, söz – şifahi hərəkətdir [3]. L.Ukolova da bu fikri təsdiqləyə-
rək belə yazır: "Dramaturgiyada hərəkət söz vasitəsilə ifadə olunur. Söz özü-özlüyündə hərəkətdir, 
davranışdır" [4]. 

V.Volkenşteyn və L.Ukolovanın fikirlərinə əlavə olaraq V.Lagutin söz haqqında yazır: "Dram 
effektiv xarakter daşıyır: Burada personajlar tərəfindən verilmiş sözsüz hərəkətlər deyil, sözün özü-
nün effektivliyi nəzərdə tutulur" [5]. 

Dramaturgiyada əsas məsələlərdən biri də hərəkətin problemi, dramatik nitqin təşkilinin spesi-
fikliyi və funksional şəkildə dialoqdan asılı olmayan remarkalar sistemidir. 

Əlbəttə, hadisə və hərəkətin dialoq formasında təzahürü dramaturgiyanın əsas özünəməxsus-
luğudur. Dramatik fəaliyyətin inkişafı personajların müxtəlif dialoji çıxışlarında həyata keçirilir. 
Aristotel də dramaturgiyada hərəkətin xüsusi xarakterini, sözə çevrilən aşkarlıq formasını vurğula-
yırdı [5, s.17-18]. Onun bu fikrinə əlavə olaraq qeyd edə bilərik ki, dramaturgiyanın strukturunda 
fasilə sözə, hərəkətə qarşı deyil. Söz, fasilə, remarka və dialoq bir-biri ilə əlaqələndirilir: kəskin bir 
fikir, emosional münasibət bəzən sözlə ifadə olunur, bəzən də sükutla fasilə verilir.  

Sözlə ifadəsi mümkün olmayan bir çox məqam və ya gizli eyham sükutla vurğulana bilir. Dia-
loq içərisində baş verənlər pauzalar sistemi ilə əlaqəli şəkildə inkişaf edir. 

Pauza dramatik bir hərəkətə qarşı deyil, əslində, onun forması hesab edilir. Dramanın mahiy-
yəti hərəkət və hərəkətlər sistemidir. Lakin söz və pauza haqqında danışarkən, onları bir-birindən 
ayrı təsvir etmək, digərinə nisbətən birinə daha çox ağırlıq yükləmək doğru deyil. 

Danışıq pauzası özünün bütün növləri ilə çətin və müxtəlif istiqamətlidir. Onun aşağıdakı əsas 
növlərini fərqləndirmək lazım gəlir: Pauzalar nisbəti, danışıq melodiyası, ləhcələrin nisbəti (mənti-
qi, emosional, ritmik), danışıq tempi. 

Danışıq pauzaları bir-birindən cümlə və məna hissələrinin köməyi ilə ayrılan, tələffüz olunan 
səs fasilələridir. Cümlə daxilindəki və ya məna hissələrindəki sözlər pauza ilə ayrılmır, birlikdə xü-
susi tələffüz edilir və mənasına görə tanınır. 

Pauza kimi melodiya da hər şeydən öncə nitqin məntiqi məzmunu ilə bağlıdır, onu təhlil və 
təyin edir. Nəzərə almaq lazımdır ki, hadisələr hansı vəziyyətə çatır ki, pauza yaranır. Bəzən ətrafa 
söylənilən, lakin cavab alınmayan suallar da pauzaya səbəb olur.  

Dramaturgiyada bədii mətnin ideya və məzmunu, fabulası pauzanın işlənmə yerinə öz təsirini 
göstərir. Əgər hərəkət fabula və ya intriqa ilə müəyyənləşsə, o zaman bütün pauzalar əhəmiyyətsiz, 
hətta faydasız olardı. Çünki onlar razvyazkaya təkan verir, bəzən isə təxirə salır. 

Əgər dramda hərəkəti ilk növbədə xarakter və konfliktin aşkarlanması ilə əlaqələndirsək, o za-
man pauzanın xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini görərik. Dramda hərəkətlər və xarakterlər pauza za-
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manı təəccüblü bir şəkildə inkişaf edir. Pauzanın təhlili bizə xarici hərəkətsizliyin arxasında gizlə-
nən dərin daxili konflikti aşkarlamağa imkan yaradır.  

Remarka hərəkət və dialoqla təyin edilir. Bizim əsas məqsədimiz pauzanın dramatik nitqdəki 
funksional imkanlarını göstərməkdir. 

Cəlil Məmmədquluzadə dramlarında dialoqun ənənəvi strukturu ilə əlaqəli olan pauza və re-
markalarda müəyyən özünəməxsusluqlar önə çıxır. Dialoqda tərəflərdən biri susduqda pauza cavabı 
əvəzləyir, replikanın funksiyasını tamamlayır və iştirakçının reaksiyasının təsvirini verir (baxış, jest, 
mimika vasitəsilə). Müəyyən müddət keçdikdən sonra isə bütün hadisələrə ayna tutulur. Personajlar 
rollarını dəyişirlər, ifadəli, təsirli pauza digər obrazın nitqi zamanı özünü göstərir. 

Cümlələrarası pauzada cümlə daxilindəki və ya məna hissələrindəki xüsusi sözlər ayrılmır, 
birgə tələffüz edilir və mənasına görə tanınır. Son dövrlərdə əlyazma və çap olunmuş mətnlərdə da-
nışıq pauzaları üç nöqtə, vergül, nöqtəli vergüllə qeyd edilir. Lakin canlı, şifahi danışıq zamanı 
cümlənin bir hissəsini digərindən fərqləndirmək üçün durğu işarələrindən istifadə edilmir. Bu nitq-
dəki fasilə ilə üzə çıxır. 

Danışıq intonasiyasında belə pauzalardan bəziləri cümlənin məntiqi məzmununu dəqiqləşdirir 
və məntiqi pauza formasında özünü göstərir. Pauza intonasiyanın ən mühüm tərəfidir. Bunsuz mə-
nalı nitq təsəvvür edilə bilməz. Pauzaların yanlış yerləşdirilməsi onun məntiqi mənasını təhrif edir. 

Danışıq intonasiyasının digər bir tərəfi də onun melodiyasıdır. Adətən bu termin ifa və instru-
mental musiqiyə tətbiq edilir. Lakin tələffüz zamanı istifadə etdiyimiz insan səsinin də öz melodiya-
sı var. 

Filologiyada pauzanın problemləri daha genişdir. Humanitar elmlərdə pauza ədəbi-nəzəri, 
linqvistik və teatrşünaslıq istiqamətində kompleks, çox aspektli və müxtəlifyönlü yanaşma tələb 
edir. Biz bu işdə bədii mətndə, daha dəqiq desək, dramatik mətndə pauzanın rolunu tədqiqata cəlb 
etmişik. 

A.P.Çudakov hesab edir ki, bu üsul nəsrdən gəlib və əslində pauzaların mənasını "hər hansı 
bir dram əsəri üçün yüksək olan epizodların konsentrasiyasını zəiflətmək"də görür [6]. Onun fikrin-
cə, pauza vasitəsilə epizodların hərəkət ritmi yavaşıyır, süni axıcılıq kəsilir, nitqin ümumi ritmində 
bəzən pozğunluq təəssüratı artır". Çudakovun bu fikri bir qədər mübahisəlidir. Çünki ədəbi mətnin 
ifadə vasitəsi olan pauza vasitəsilə biz personajın nitqindəki istənilən fasiləni, eyni zamanda onların 
aktiv hərəkətləri ilə yeri doldurula bilməyən fasilələri başa düşürük. Bu da öz növbəsində mətnin 
axıcılığı və ritminə heç bir xələl gətirmir. 

Cəlil Məmmədquluzadə dramlarında dialoqla ifadə oluna bilməyən hadisə və hərəkətlərin, lal, 
sözsüz səhnələrin məzmununu aydınlaşdıran remarkalara da tez-tez təsadüf olunur. "Bu cür remar-
kalar, ən çox geniş, mürəkkəb kütləvi səhnələri hərtərəfli izah etmək, hadisələri məntiqi cəhətdən 
bir-birinə bağlamaq, ictimai ideyanı, tiplərin psixologiyasını, əhvali-ruhiyyəsini yaxşı aydınlaşdır-
maq məqsədini güdür" [7, s.46].  

Pauzaların – onların mətndəki müddəti və mənasına görə ciddi fərqləri var: 
Uzun pauzalar (hər kəs səssiz); vasitəli (dolayı) pauza (qəhrəmanların nitqini yarımçıq qoyan 

yan təsirlər); personajın sözünə mötərizə daxilində müdaxilə və nəhayət, nöqtələr cərgəsi. Nöqtələr 
cərgəsi pauzanın ən qısa davamlılıq, lakin hələ də öz dərəcəsi və əhəmiyyətinə görə zəngin görünən 
formasıdır. C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev dramaturgiyasında tez-tez mahnı, musiqi ilə ta-
mamlanan səsli pauzadan, xarici səs-küydən istifadə edilir. 

Cəlil Məmmədquluzadəni dramlarında açıq-aydın şəkildə dialoqun məntiqi-psixoloji və əla-
qələndirilmiş təşkilindən daha çox hər bir personajın daxili aləminin açılması maraqlandırır. 

Pauzanın funksiyası həm də onun yerləşməsindən asılıdır. Onlar bu cür ola bilər: 
–  monoloq daxilində personajın replikasının içərisində əhvalın dəyişməsi və mövzunun əvəz-
lənməsi (teatrşünaslıqda buna intonasiya deyilir). 

“Durun ayağa, ey allahın mömin bəndələri!” (Bir az dayanıb, bir az alçaqdan.) Ölülər! Mən 
sizə vəsiyyət eləyirəm ki, şeyxin sözünə əməl eləməyəsiz. Gəlin bu kefli İsgəndərin sözünü bir yax-
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şıca düşünün və nəsihətini qəbul edin. Və əgər məndən soruşsanız ki, niyə? Mən sizə cavab vermə-
yə hazıram. (Bir az dayanıb, cibindən bir tikə çörək çıxardıb yeyir). Ay rəhmətliklər! İndi siz burada 
rahatca yatıbsınız; heç dünyadan xəbəriniz yoxdu” [8, s.392]. 

–  Dialoqda personajların replikaları arasında yaranan pauzalar (sükunət və ya danışığı daha çox 
davam etdirməmək istəyi)  

“İsgəndər: Ata, nə xəbər? 
Hacı Həsən: (bir az fikir eləyəndən sonra başını qalxızıb) Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib. 
İsgəndər: (təəccüblə başını atasına tərəf əyib) Necə? 
Hacı Həsən: Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib. 
İsgəndər: Necə Kərbəlayı Fətullah? 
Hacı Həsən: Hacı Rüstəm əmivin oğlu Kərbəlayı Fətullah. 
İsgəndər: O ki, Xorasanda ölmüşdü? 
Hacı Həsən: Hə, hə... haman Kərbəlayı Fətullah” [8, s.388].  

– Dialoqlar, hadisələr və səhnələri öz aralarında müəyyənləşdirən pauzalar.  
“Şeyx Nəsrullah (bir qədər Hacı Həsənin üzünə baxandan sonra başlayır ağlamağa) Həzrət 

Davudra bə qəbristani güzar iftadə, mələki əzabra did ki, mürdəra əzab mikünəd. Həzrət fərmud . 
(Dayanıb oturur yerə və camaat başlayır ağlamağa). Şeyx Əhməd, danışmağa taqətim yoxdur” [8, 
s.16]. 

– Səhnə gəlişlərində müşahidə edilən pauzalar 
Məhz bu prinsipləri nəzərə alaraq pauzaların 3 funksiyası qeyd edilir: 
1. emosional-ifadəli; 2. kommunikativ; 3. süjet-kompozisiya. 
Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadə dramlarında pauzanın hər üç funksiyası özünü göstə-

rir. Şübhəsiz ki, bu üç funksiya birlikdə vəhdət və harmoniya təşkil edir. Bu funksiyalar bəzi hallar-
da üst-üstə düşə və bir-birilə əlaqəli ola bilir. İstənilən pauza səhnədəki hərəkəti idarə edə, yeri gəl-
dikdə ona lazımi mənanı yükləyə bilir. Xülasə, pauzanın dramatik və musiqili funksiyası bir-birilə 
əlaqəlidir və eyni zamanda səhnəni də öz təsiri altına ala bilir. Daha doğrusu, onlar tamaşaçının və 
oxucunun diqqətini daim nəzarətdə saxlayır və çıxışın uğurunu təmin edir. Pauza – söz, jest, obraz-
ların mimikası kimi əsərin oxucu tərəfindən anlaşılmasında böyük rol oynayır. Bunları nəzərə ala-
raq qeyd etmək olar ki, pauza bir tərəfdən məhz əsərin, tamaşanın uğurunu artırırsa, digər tərəfdən 
də pauza ünsiyyət, qarşılıqlı rabitə zamanı xüsusi əhəmiyyət daşıyır. 

C.Məmmədquluzadənin "Ölülər" əsərində İsgəndərin dəyişən əhvali-ruhiyyəsi, psixoloji və-
ziyyəti onun nitqinin xarakterini də dəyişdirir. Pauzanın emosional-ifadəli forması öz əksini tapır. 
"Ölülər" əsərində Şeyx Nəsrullah və İsgəndər, "Anamın kitabı" əsərində qardaşların replikaları ara-
sında yaranan pauzalarda yuxarıda sadalanan pauzanın funksiyaları öz əksini tapır. 

Bizim məqalədə pauza və məna baxımından remarkaya yaxınlaşan "səssizlik", "sükut", "sakit-
lik", eləcə də sözlərin tələffüz olunmadığı səhnə epizodları hər hansı hərəkəti və səslərlə doldurul-
muş, başqa sözlə səssizliyin vəziyyətini təsvir edən bütün sözlər təqdim olunur. 

Azərbaycan dramaturgiyasında Cəlil Məmmədquluzadənin əsərləri istər dili, istərsə də üslubu 
ilə diqqəti cəlb edir. Onun əsərlərindəki pauzalar sistemi də yaddaqalandır. Burada pauza bəzən xa-
rici hərəkəti vurğulamağa yönəldiyi halda, bəzən də personajın daxili vəziyyətini önə çəkir. Dialo-
qun strukturu dəyişir. Pauza tez-tez verilən sualın cavabı kimi qarşımıza çıxır və bununla o, replika-
nın rolunu tamamlayır. İkili dialoq yaranır: 1. sözlə ifadəsi mümkün olan; 2. nitqdə söz vasitəsilə öz 
ifadəsini tapmayan. 

Pauza mətnin özünəməxsus forması kimi özünü göstərir. Cəlil Məmmədquluzadə dramaturgi-
yasında pauza psixoloji cəhətdən mürəkkəb personajların yaradılmasında əsas vasitələrdən biridir. 
Ədibin yaratdığı pauzalar emosionaldır, onlar dolayı yolla personajın daxili vəziyyətinə aydınlıq gə-
tirir, onun mənəvi zənginliyini qabarıq şəkildə əks etdirir. 

Böyük dramaturqun personajların nitqi zamanı yaratdığı pauzalar bir tərəfdən yüksək intellek-
tə əsaslanırdısa, digər tərəfdən də öz personajının əhvali-ruhiyyəsini, narahatlıqlarını, problemə hə-
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qiqi münasibətini, mənəvi mübarizəsini əks etdirməyə yönəlirdi. Cəlil Məmmədquluzadə dramların-
da qəhrəmanın daxili dünyasını, onun psixoloji vəziyyətini, eləcə də bəzən böyük, bəzən isə qısa-
müddətli hadisələr zamanı personajın real varlığını, həqiqi mövqeyini bilmək, həyatının ən mühüm 
anlarını təyin etmək baxımından pauza mühüm yer tutur.  

Nəticə. Beləliklə, pauzalar sistemi dialoqla funksional şəkildə əlaqəlidir. Dialoqda eyni za-
manda hərəkətin təsviri və obrazın keyfiyyətlərinin açıqlaması verilirsə, o zaman pauza personajın 
xarakteristikası və dramatik hərəkətin inkişafı ilə bağlıdır və onun əsas funksiyası kimi 1. struktur 
təyinedici və 2. xarakteristika müəyyənedici qəbul edilə bilər.  

Cəlil Məmmədquluzadə dramlarında pauza haqqında yaranan sualları yazıçının janr və bədii 
düşüncəsindən, eləcə də onun həyat fəlsəfəsindən ayrı təsəvvür etmək olmaz. 

Cəlil Məmmədquluzadə dramlarında pauzanın bütün funksiyalarını bir məqalədə şərh etmək 
çətindir, xüsusilə də hər bir dram əsərində quruluşundan asılı olaraq onun istifadəsi xüsusilə fərqli-
dir. 
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“MİLLƏT NECƏ TARAC OLUR-OLSUN, NƏ İŞİM VAR?” 
SATİRASININ MÜƏLLİFİ KİMDİR? 

 

Xülasə 
 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanın ədəbiyyatı və mədəniyyəti tаriхində bir inqilab təsiri baağışlayan “Molla 

Nəsrəddin” jurnalı Azərbaycan ədəbiyyatına yeni forma və məzmun gətirmişdir. Bu jurnal və onun başçısı Cəlil Məm-
mədquluzadə yeni bir ədəbi məktəbin yaranmasına istiqamət vermişdir. Bu dövrün böyük satira ustası Mirzə Ələkbər 
Tahirzadə jurnalın baş redaktorunun örnək xarakteri daşıyan satirik ədəbi parçaları ilə tanış olduqdan sonra ictimai məz-
munlu ilk satiralarını yazmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Mirzə Cəlil və Sabirin şeirləri dil, üslub baxımından bir-birinə 
çox bənzəmiş və bəzən qarışıq salınmışdır. Sabirin əsəri kimi “Hophopnamə”lərə və seçilmiş əsərləri toplularına daxil 
edilən “Nə işim var” satirası “Molla Nəsrəddin” jurnalının dördüncü nömrəsində Mirzə Cəlilin məşhur “Niyə məni 
döyürsünüz?” felyetonunun ardınca mollaların dilindən imzasız verilmişdir. 1929-cu ildə Mirzə Cəlil “Sabir barəsində 
xatiratım” əsərində qeyd etmişdir ki, Sabirin idarəyə gələn ilk şeiri jurnalın səkkizinci nömrəsində nəşr olunan “Ol gün 
ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” misrası ilə başlayan satirasıdır. Bununla o, “Nə işim var” satirasının Sabirin əsəri ol-
duğunu inkar etmişdir. Müəllif bu iddiasını sübut etmək üçün üç əsas səbəb göstərmişdir: onlardan birincisi şeirin əl ya-
zısının Sabirin xətti ilə yazılmaması, ikincisi burada Sabir şivəsi və ruhunun olmaması və üçüncüsü bir qədər zəif və Sa-
birə yaraşmayan bir əsər olmasıdır. 

 
Açar sözlər: əlyazması, ədəbi mübahisə, satira, felyeton, şeir 

 

WHO IS THE AUTHOR OF THE SATIRE  
“I DON'T CARE ABOUT THE PEOPLE?” 

 
Summary 

 
At the beginning of the 20th century, “Molla Nasreddin” magazine, which had a revolutionary influence on the 

history of Azerbaijani literature and culture, brought a new form and content to Azerbaijani literature. This magazine 
and editor-in-chief Jalil Mammadguluzade paved the way for a new literary school. The great satire master of this 
period Mirze Alakber Tahirzade wrote his first satire with public content after acquiring satirical literary works of 
magazine’s editor-in-chief. The result is that the poems of Mirza Jalil and Sabir were very similar in terms of language 
and style and were sometimes confused. Sabir’s satire “What do I have to do” which included in “Hophopname” and 
the collections of selected works was published without signature, on behalf of mollahs in the fourth issue of the 
magazine “Molla Nasreddin” after famous feuilleton “Why do you beat me” by Mirze Jalil. In 1929, Mirza Jalil in his 
work “My memoir about Sabir” noted that Sabir's first poem that published in the eighth issue of the magazine was a 
satire”The day when God gifted you a child”. So, he denied that” What do I have to do” satire was Sabir's work. The 
author indicated three main reasons to prove this claim: the first – the manuscript of the poem was not written by Sabir, 
the second – there was no Sabir’s dialect or soul in the poem, the third – this work was written poorly and did not fit 
Sabir. 

 
Key words: manuscript, literary debate, satire, feuilleton, poem 
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КТО АВТОР САТИРЫ «ПУСКАЙ НАЦИЯ 
 ГРАБИТСЯ – МНЕ-ТО ЧТО?» 

 
Резюме 

 
В начале ХХ века в истории азербайджанской литературы и культуры журнал «Молла Насреддин» имел 

своё революционное влияние, внеся новые формы и новое содержание в азербайджанскую литературу. Этот 
журнал, возглавляемый Джалилом Мамедгулузаде дал направление для появления новой литературной школы. 
Выдающийся мастер сатиры Мирза Алекбер Сабир (Тахирзаде), будучи знаком с образцовыми литературными 
сатирическими зарисовками главного редактора журнала, написал в данный период свои первые сатиры 
социального характера. Из-за сходства языка, стиля стихов Мирзы Джалила и Сабира, иногда даже подлежало 
сомнению которому из них принадлежит тот или иной стих. Написанная от имени мулл неподписанная сатира 
«Какое мне дело?!», включённая, как и множество вариантов «Хоп-хопнаме», в сборники стихов, 
приписываемых Сабиру, была опубликована в 4 номере журнала после знаменитого фельетона Мирзы Джалила 
«Зачем меня бьёте?». В своей статье 1929 года «Мои воспоминания о Сабире» М.Джалил отмечал, что первое 
же стихотворение Сабира, представленное в редакцию и напечатанное в № 8 журнала, была сатира, 
начинающаяся строкой: «В день, когда за тебя помянет бога благодарный потомок». Этим он опроверг 
принадлежность Сабиру своей сатиры «Какое мне дело?!». Для подтверждения своего аргумента автор 
приводит три основные причины: первая из них доказывает, что почерк рукописи не подлежит Сабиру, вторая – 
что в сатире не ощутимы интонация и дух Сабира, и третья состоит в том, что она довольно слабая, чтобы 
принадлежать Сабиру. 

 
Ключевые слова: рукопись, литературный диспут, сатира, фельетон, стих 
 

Giriş. XX əsrin əvvəllərində mədəniyyət tаriхimizdə bəşəri hadisə hesab olunan “Molla Nəs-
rəddin” jurnalı Azərbaycan ədəbiyyatına yeni forma və məzmun gətirmişdir. Bu jurnal və onun 
yaradıcısı Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) yeni bir ədəbi məktəbin formalaşmasına istiqamət 
vermişdir. “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi nəşrə başlayıncaya qədər, müxtəlif təsirlərə qapılaraq, 
müxtəlif yollarda dolaşmağa məcbur olan” [1, s.238] şairlər Mirzə Cəlilin ətrafında toplaşdılar. 
Bunlardan biri də bu dövrün böyük satira ustası “Sabir”, “Hophop”, “Ağlar güləyən”, “Əbunəsr 
Şeybani”, “Cingöz bəy” və başqa gizli imzalarla əsərlərini müxtəlif mətbuat orqanlarında çap etdi-
rən Mirzə Ələkbər Tahirzadə (1862-1911) оlmuşdur. Əgər “Molla Nəsrəddin” jurnalı olmasaydı, 
Mirzə Ələkbər Tahirzadə bütün zülm və əzablara dözərək səbir edən Sabir olaraq qalacaq, Azərbay-
can ədəbiyyatının “Hophop”u, “Əbunəsr Şeybani”si olmayacaqdı. “Təb Sabirin idi, qafiyəpərdazlıq 
Sabirin idi, istedadi-şeiriyyə Sabirin idi, fəqət mövzu verən “Molla Nəsrəddin” və Mirzə Cəlil idi” 
[2, s.121]. Burada məcmuənin baş redaktorunun şəxsi nümunəsini, örnək xarakteri daşıyan satirik 
ədəbi parçalarını qeyd etmək lazımdır. Jurnalın ilk nömrələrində bu satirik şeir nümunələri ilə tanış 
olan Sabirdə yeni şeirin quruluşu, məzmunu, dili, üslubu, fikrin satirik-yumoristik ifadəsi üçün se-
çilməli formalar haqqında dolğun təsəvvür yaranmış və o, demək olar ki, ilk satiralarını elə bu şeir-
lərin təsirilə yazmışdır. Bunun nəticəsidir ki, Mirzə Cəlil və Sabirin şeirləri dil, üslub baxımından 
bir-birinə çox bənzəmiş və bəzən qarışıq salınmışdır. Burada uzun illər Sabirin əsəri kimi “Hophop-
namə”lərə və seçilmiş əsərlərinə daxil edilən “Nə işim var” satirasının ətrafında gedən mübahisələri 
qeyd etmək yerinə düşər. Qeyd olunan şeir 1906-cı ildə “Molla Nəsrəddin” jurnalının dördüncü 
nömrəsində Mirzə Cəlilin məşhur “Niyə məni döyürsünüz?” felyetonunun ardınca mollaların dilin-
dən imzasız və müəllifinə dair heç bir qeyd verilmədən nəşr olunmuşdur. Bu şeirin XX əsrdə yeni 
tipli satiranın ustadı Mirzə Ələkbər Sabirin “Hophopnamə”lərinə salınmasının birinci səbəbi bəzi 
müasirlərinin, xüsusən də onun yaxın dostu şair Abbas Səhhətin (1874-1918) “Hophop” imzası ilə 
nəşr edilməsi fikrində olması ilə əlaqədardır.  

“Sabirin tərcümeyi-halı” (1929) əsərində A.Səhhət bu barədə yazmışdır: “Həmin məcmuənin 
dördüncü nömrəsindən başlayaraq: “Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?!” mətləli şeiri ilə ən 
əvvəl həcvi-məlih yazıb “Hop-hop” imza qoyur. Yerli qəzetlər təqlid edir və hər yerdən təhsin və 
təriflər alır” [3, s.259]. Professor Məmməd Məmmədov “Sabir və mətbuat” (1974) adlı monoqrafi-
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yasında Abbas Səhhətin 1912 və 1914-cü illərdə bu şeiri “Hophopnamə”yə daxil edərkən məhz bu 
fikrə əsaslandığını yazmışdır [1, s.16]. Bu barədə romantik şair və maarif xadimi Abdulla Şaiq 
(1881-1959) də yalnışlığa yol vermişdir: “Şeirin altında “Hophop” imzası yazılmışdı” [1, s.238]. 
Halbuki “Hophop” imzası jurnalda ilk dəfə Cəlil Məmmədquluzadənin “Niyə mən dərsdən qaç-
dım?” (1906, №7) felyetonunun və daha sonra “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” (1906, 
№8) satirasının altında verilmişdir. Sabirin ilk şeirinin jurnalın dördüncü yox, səkkizinci nömrəsin-
də nəşrinə aid digər faktlar da var, məşhur mollanəsrəddinçi şair Əli Nəzmi Sabir haqqında xatirələ-
rində yazmışdır: “Molla Nəsrəddin” jurnalı nəşrə başlamış, beş-altı nömrə yayılmışdı. Bir gün Ömər 
Faiq mətbəədə çalışarkən mətbəəyə bir çocuq gələrək kiçik bir məktub təqdim etmiş və dərhal qayı-
dıb getmişdir” [1, s.160]. Jurnalın, xüsusən ilk nömrələrinin, demək olar ki, bütün məsuliyyət və çə-
tinliyini öz üzərinə götürən M.Cəlil məcmuə ilə bağlı hadisələri heç zaman unutmamış, faktları təh-
rif etməmiş və qarışıq salmamışdır. Bu barədə şair Ə.Nəzmi yazmışdır: “Molla Nəsrəddin” məc-
muəsi ilk çıxdığı illərdə başqa yazıçıların yardımından çox az faydalanırdı, bütün işlərin ağırlığını 
Mirzə Cəlil öz qüvvətli çiyinlərində daşıyırdı. Məcmuənin ilk nömrəsinin bütün materiallarını Mir-
zə özü yazıb və tərtib etmişdi. İkinci, üçüncü və daha sonrakı nömrələrdə də başqalarının çox az iş-
tirakı olmuşdur” [4, s.108-109]. Cəlil Məmmədquluzadənin “Əsərləri”nin üçüncü cildinin birinci 
hissəsinin tərtibçiləri H.Səmədzadə və Ə.Mirəhmədov bu barədə daha konkret bir fikir irəli 
sürmüşlər: “Ədib (Cəlil Məmmədquluzadə – O.A.) göstərir ki, “Molla Nəsrəddin”in ilk dörd 
nömrəsində çap olunmuş ayrıca və ya mətn içərisindəki şeirləri də özü yazmışdır” [5, s.493]. Bu ba-
rədəki mübahisələr Mirzə Cəlilin “Sabir kütubxanasının on illiyi” (1929) kitabında nəşr olunan “Sa-
bir barəsində xatiratım” əsəri ilə yaranmışdır. Burada Cəlil Məmmədquluzadə Sabirin ilk şeirinin 
jurnalın səkkizinci nömrəsində nəşr olunan “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” (1906, №8) 
misrası ilə başlayan satirası olduğunu qeyd etməklə yanaşı, “Nə işim var” (1906, №4) satirasının 
Sabirin əsəri olduğunu da inkar etmişdir: “Sabirin birinci şeiri idarəmizə həmin vaxt gəlib çatmışdı 
ki, yeddinci nömrəni paylayıb səkkizincini hazırlamaqdaydıq. Belə məlum olur ki, qiymətli şairimiz 
yeddinci nömrədə “Niyə mən dərsdən qaçdım?” sərlövhəli məqaləni oxuyub, bu barədə uşağın ata-
sına həmin kinayəli cavabı yazır ki, biz onu səkkizinci nömrədə çap etmişik:  

 
Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad, 
Olsun ürəyin şad! 

 
Bundan belə məlum olur ki, əziz yoldaşımızın məcmuəmizə gəlib çatan birinci əsəri həmin in-

di qeyd etdiyimiz mənzumədir və yeri düşübkən, lazım bilirəm Sabirlə maraqlananlara iqrar edəm 
ki, hər “Hophopnamə”yə daxil olan “Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var” adlı mənzuməni ki, 
bu saat camaatımız onu Sabirə isnad verir, Sabirin olduğunu mən inkar edirəm” [6, s.89]. Müəllif 
bu iddiasını sübut etmək üçün üç əsas səbəb göstərir: onlardan birincisi şeirin əl yazısının Sabirin 
xətti ilə yazılmaması, ikinci burada Sabir şivəsi və ruhunun olmaması və üçüncü – bir qədər zəif və 
Sabirə yaraşmayan bir əsər olmasıdır: “…əvvəla o səbəbə ki, həmin mənzumənin əl yazısı – Sabirin 
xətti ilə yazılmamışdır, ikinci dəlilim budur ki, şeir özü – necə ki, şeir ustadları mülahizə edə bilər – 
bir qədər zəifdir və bəhər surət Sabirə yaraşmayır. Burada Sabir şivəsi və Sabir ruhu görükmür” [7, 
s.285]. Mirzə Cəlilin ikinci sübutu ilə razılaşmaq bir qədər çətindir və o, burada çox böyük təvazö-
karlıq göstərmişdir. Özünü “əsla şair hesab etməyən” Mirzə Cəlil “Lisan bəlası” şeiri haqqında da 
buna bənzər fikirlər söyləmişdir. Böyük ədib irəli sürdüyü iddianın düzgünlüyünə o qədər əmindir 
ki, onun əksinin sübut olunmağını qeyri-mümkün hеsаb еdir: “Mənim haman nəzəriyyəmin əksini 
bircə şairin dəsti-xətti təsdiq edə bilər, əgər bir kəsdə varsa, zühura çıxmağı arzu olunur” [6, s.89]. 
Bu sətirlərin arxasında belə bir məna gizlənmişdir ki, şeirin əlyazması elə böyük ədibin özündədir. 
Bu günə qədər belə bir əlyazmanı təqdim edəcək bir şəxs “zühura çıxmamışdır”. Əsərin əlyazması-
nın müxtəlif ədəbiyyatşünaslar tərəfindən uzun illər ərzində axtarılmasına baxmayaraq, tapılıb aşkar 
olunmaması bu barədə fikirləşməyə əsas verir. Böyük ədib 1929-cu ildə bunu açıqlamış və o vaxt-
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dan da bu müddəa geniş mübahisələrə yol açmışdır. O, bəlkə də sonradan fikrini dəyişmiş və əsərin 
əlyazmasını məhv etmiş, yaxud ömrünün sonlarında çox böyük gərginlik, əsəbilik və sarsıntı keçi-
rərkən sobanı qızdırmaq üçün digər əsərləri ilə bərabər onu da yandırmışdır. Filologiya elmləri dok-
toru Məmməd Adilov “Firidun bəy Köçərlinin şəxsi arxivi” (2006) kitabının “Firidun bəyin məhv 
edilmiş irsi” adlı bölməsində onun enkevede orqanları tərəfindən məhv edilmiş beş yüzdən artıq ad-
da materialının içərisində Cəlil Məmmədquluzadənin iyirmi iki məktubu və şeirlərinin olduğunu 
qeyd etmişdir. Şeirin əlyazması bu şeirlərin içərisində də ola bilərdi. Fikrimizcə, bu şeirin Sabir xət-
tilə yazılan əlyazması ümumiyyətlə, heç zaman mövcud olmamışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin 
məcmuəyə yazı və ya şeir göndərən əməkdaşların əsərlərini məhz xəttindən də müəllifini aydınlaş-
dırdığı onun 1927-ci ildə istedadlı mollanəsrəddinçi şair Əli Nəzminin “Sijimqulunamə” adlı kitabı-
na yazdığı “Məşədi Sijimqulu “Kefsiz” adlı müqəddimədən də bəlli olur. Belə ki, Mirzə Cəlil bir-
birinə dil və üslub baxımından çox yaxın olan M.Ə.Sabir və Ə.Nəzminin satirik şeirlərini məhz xət-
tindən müəyyənləşdirirmiş: “Məşədi Sijimqulunun ikinci ədəbiyyatı məcmuəmizin ikinci ilinin be-
şinci nömrəsinə gəlib çatdı ki, orada dərc olundu. Həqiqəti-hal budur ki, şairin xəttinə qabaqcadan 
aşina olmasaydıq, güman edə bilərdik ki, bəlkə Sabir qazı Hacı Məcid əfəndinin qorxusundan qaçıb 
gəlib Dəli Məhəmmədli stasyonuna və həmin şeiri oradan yazıb göndəribdir” [7, s.263]. Şeirin əl-
yazması təəssüf ki, bu gün də tapılmayıbdır. Professor Məmməd Məmmədov ilk “Hophopnamə”lə-
rin tərtib prinsiplərindən danışarkən özü də qeyd etmişdir ki, Sabirin yalnız bir neçə əsərinin avtoq-
rafı qalmışdır. “Abbas Səhhət böyük şairin əsərlərini avtoqraflar əsasında deyil, ilk çapları əsasında 
hazırlamış, əsərlərinin nəinki qəzet və jurnallardakı mətnini, hətta sərlövhəsini də eynilə saxlamış-
dır” [8, s.24].  

Uzun müddət bu həqiqətin təhrif olunmasına dözərək susan ədib 1929-cu ildə bunu açıqlamış 
və o vaxtdan da bu müddəa geniş mübahisələrə yol açmışdır. Mübahisələrin tarixinə və məzmununa 
nəzər salaq: 

1. Şair Əlabbas Müznib Sabirin 1929-cu ildə nəşr olunan “Seçilmiş şeirləri məcmuəsi”nə yaz-
dığı müqəddimədə şeirin Sabirə məxsus olmadığını iddia edir. Lakin 1936-cı ildə Sabir haqqında 
qələmə aldığı xatirələrdə eyni əsəri Sabirə aid edərək yazır: “Bilxassə “Millət necə tarac olur olsun, 
nə işim var” mənzuməsi ilə boynuyoğunları məsxərə etməsi daha da hörmət və şöhrət qazanmasına 
səbəb oldu” [2, s.236].  

2. 1934-cü ildə Seyid Hüseyn Sabirin şeirlərini mövzu baxımından qruplaşdıraraq “Mirzə 
Ələkbər Sabir. Bütün əsərləri” adı ilə nəşr etdirir. Kitaba yazdığı publisist müqəddimədə şairin 
“Molla Nəsrəddin” jurnalındakı ilk şeiri haqqında da məlumat verir: “...həmin məcmuənin səkkizin-
ci nömrəsində “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad, olsun ürəyin şad” misrası ilə başlayan 
müstəzadını nəşr etmişdir ki, bu, Sabir yaradıcılığının ilk addımı idi” [9, s.118-119]. 1936-cı ildə 
yazdığı “Hophopnamə”nin nəşri” adlı məqaləsində isə müəllif bu şeirin Sabirə məxsus olduğunu 
təsdiqləməyə çalışır və əsərin Sabirin öz əlilə məcmuədən kəsilib əsərlərini topladığı yaşıl kağızlı 
qovluğa qoyulduğunu iddia edir. Həmin qovluğu ilk dəfə 1910-cu ilin yayında Sabir özü “Zənbur” 
redaksiyasında ona təqdim edərək nəşrinin xərcinin nə qədər olacağını soruşur: “Burada qəzet və 
məcmuələrdən kəsilmiş şeirlər ilə bərabər karandaş və çernil ilə yazılmış əl yazıları da vardı [9, 
s.220]. 1914-cü ildə “Hophopnamə” ikinci dəfə nəşrə hazırlananda kitabın tərtibi, təshihi, buraxılışı 
Seyid Hüseynə həvalə olunduğundan həmin qovluq da ona təhvil verilir. Göründüyü kimi, müəllif 
şeirin 1910-cu ildə yox, 1914-cü ildə həmin qovluğun içində olduğunu qeyd edir. 1912-ci ildə artıq 
Abbas Səhhət onu “Hophopnamə”nin ilk nəşrinə daxil etmişdi. Diqqəti cəlb edən digər cəhət bu 
qovluqda da əsərin əlyazmasının yox, məcmuədə çap olunmuş variantının mövcud olmasıdır ki, 
Mirzə Cəlil də şeirin Sabirə məxsusluğunu sübuta çalışanlara onun Sabir xəttilə yazılmış əlyazması-
nı təqdim etməyi tələb edir.  

3. Ədəbiyyatşünas Əziz Şərif “Revolyusiya və kultura” jurnalında dərc olunmuş “Sabir və 
“Molla Nəsrəddin” (1937) adlı məqaləsində “Bəs Sabir “Molla Nəsrəddin” jurnalında nə vaxtdan iş-
tirak etmişdir?” sualına belə cavab vermişdir: “Bizim fikrimizcə, “Niyə mən dərsdən qaçdım?” adlı 
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felyetonu Cəlil Məmmədquluzadə yeddinci nömrədən dərc etməyə başlamış, bu arada Sabirdən al-
dığı birinci şeiri felyetonun səkkizinci nömrədəki davamına əlavə etmiş, on birinci nömrədə felyeto-
nunu yenə Sabirin şeiri ilə davam etmişdir” [10, s.73]. Cəlil Məmmədquluzadə şeirlərinin Sabir ya-
radıcılığına dil, üslub və məzmun cəhətdən çox mühüm təsir göstərdiyini və Mirzə Cəlilin və Ö.Fai-
qin təsdiqindən sonra şeirin Sabirə aid olmamasını mübahisəsiz qəbul etmək lazım olduğunu qeyd 
edir: “Dördüncü nömrədə Sabirin “Hophopnamə”si ilə şöhrət tapmış “Millət necə tarac olur-olsun, 
nə işim var?” mətləli imzasız şeir çap edilmişdir ki, Cəlil Məmmədquluzadənin izahatından və 
Ömər Faiqin təsdiqindən sonra bu şeirin Sabirə aid olmamasını mübahisəsiz qəbul etmək lazımdır” 
[10, s.71]. Müəllifin fikrinə inanmamaq üçün əsas yoxdur, çünki o yazmışdır: “Biz Sabiri uzaqdan-
uzağa yaxşı tanıyır və çox sevirdik. Onun jurnalda çıxan hər bir şeirini əzbərləmək və ucadan oxu-
maq bizim üçün ən fərəhli bir məşğələ idi” [2, s.262]. Onun A.Zamanova yazılmış məktubunda 
Ö.Faiqin bu fikri təsdiqlədiyi barədə məlumat almaq mümkündür: “Sabirin əsərlərinə daxil edilmiş 
şeir haqqında məndən məlumat istəyirsən. Bu təsdiqi Faiq özü şəxsən mənə demişdir. Faiq həbsə 
alınana qədər mən onunla tez-tez görüşər və “Molla Nəsrəddin” haqqında söhbət edərdim” [1, 
s.155]. Professor Əziz Şərif Mirzə Ələkbər Sabirin rus dilində 1945-ci ildə nəşr olunmuş “Seçilmiş 
əsərləri”nə ön söz, qeyd və şərhlər yazmışdır. Qeyd etdiyimiz satira burada böyük şairin əsərləri sı-
rasında “Кокое дело мне?” adı ilə yer almışdır. Lakin “Qeydlər və izahlar” bölməsində professor 
bu satiranın Sabirə məxsusluğunun mübahisəli olduğunu və Sabirin ölümündən sonra onun şeirləri-
nin ilk külliyyatını tərtib edən A.Səhhətin bu əsəri də onun əsərləri sırasına daxil etməsindən sonra 
şeirin bütün növbəti əsərlərinə mexaniki şəkildə salındığını xüsusi olaraq vurğulamışdır. Görkəmli 
alim həm də Mirzə Cəlilin qeyd etdiyimiz xatirəsində bu əsərin müəllifinin Sabir olduğunu inkar et-
diyini rusdilli oxucuların da nəzərinə çatdırmağı zəruri hesab etmişdir [11, s.247]. Ə.Şərif “Hophop-
namə”nin Həbibulla Səmədzadə tərəfindən tərtib edilmiş 1948-ci il nəşrinə də “Ön söz” yazmışdır. 
Sabirşünaslar məhz bu nəşrə əsaslanaraq Əziz Şərifin sonradan “səhvini” düzəltdiyini və bu əsəri 
Sabirə aid edərək “Hophopnamə”yə daxil etdiyini yazırlar. Düzdür, bu kitabda da Sabirin 1906-
1911-ci illərə aid satirik şeirləri qeyd etdiyimiz satira ilə başlayır [12, s.3]. Lakin bir məqama diqqət 
yetirmək lazımdır ki, bu da professor Əziz Şərifin “Hophopnamə”nin 1948-ci il nəşrinin tərtibçisi 
olmamasıdır. Digər əhəmiyyətli bir məqam isə Moskvada 1954-cü ildə nəşr edilən «Сабир. Сатиры 
и лирика» kitabı üçün böyük şairin əsərlərinin rus dilinə tərcüməsini professor Əziz Şərifin təşkil 
etməsidir. Qeyd olunan əsərin «Великий Азербайджанский поэт» adlı ön sözünün və “Qeyd-
lər”inin müəllifi olan Əziz Şərif şairin satirik şeirlərinə bu satiranı daxil etməmiş və 1906-cı ilə aid 
şeirləri jurnalın 8-ci nömrəsində dərc olunmuş “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad” misrası ilə 
başlayan satira ilə başlamış və bu şeirə aid qeyddə yazmışdır: «Горемычный. Первая сатира Саб-
ира» [13, с.276]. 

4. Böyük şairin həyat və yaradıcılığını ətraflı araşdıraraq haqqında elmi monoqrafiyalar yazan 
görkəmli ədəbiyyatşünaslardan Cəfər Xəndan və Əziz Mirəhmədov da bu satiranın Sabirə məxsus 
olduğunu iddia etmişlər. Lakin Əziz Mirəhmədov kitabın sonunda öz fikrinə şübhə ilə yanaşmış və 
bu əsər haqqındakı mübahisələri həll etməyin çox vacib olduğunu vurğulamışdır: “Millət necə tarac 
olur olsun...” kimi klassik bir əsər ətrafındakı mübahisəni qəti həll etmək çox faydalı və vacibdir” 
[14, s.293].  

5. Sabiri “Molla Nəsrəddin” şeir məktəbinin banisi [15, s.370] hesab edən hörmətli akademik 
İsa Həbibbəyli də bu fikirdədir ki, bir şeirin Sabirin adından çıxarılması onun şairlik istedadına heç 
də kölgə salmır, nüfuzunu əksildib-azaltmır. Onsuz da, Sabir mollanəsrəddinçi şairlərin içərisində 
ən istedadlısı, qafiyəpərdazlıqda əvəzolunmazı idi.  

6. Professor Abbas Zamanov həyatının sonunadək bu satiranı Mirzə Cəlilin əsəri hesab etmiş-
dir və bu barədəki mübahisələrə son qoymaq üçün çox tutarlı dəlillər irəli sürmüşdür. O, 1959-cu il-
də nəşr etdirdiyi “Sabir haqqında monoqrafiya” məqaləsində Cəfər Xəndan və Əziz Mirəhmədovla 
mübahisəyə girərək Cəlil Məmmədquluzadənin fikri ilə razı olduğunu bildirir [16]. Alimin fikrincə, 
“Nə işim var” satirası səhvən “Hophopnamə”yə daxil edilən yeganə əsər deyil. Mollanəsrəddinçi 
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şairlərdən Məşədi Həbib Zeynalov, Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsarın bir sıra əsərləri də səhvən 
“Hophopnamə”lərə salınmışdır. Məqalədə konkret müəlliflərin əsərlərindən nümunələr gətirən alim 
sübut edir ki, “Abbas Səhhət şeirin Sabirin olduğunu qəti bilməsə idi, “Hophopnamə”yə salmazdı” - 
deyənlər səhv edirlər. Məqalədə Əziz Mirəhmədovun “Sabir” monoqrafiyasını ümumilikdə çox 
yüksək qiymətləndirən alim onun qüsurlarından danışarkən bəzi mübahisəli məsələlərin (məsələn, 
“Millət necə tarac olur olsun, nə işim var” satirasının) üstündən keçdiyini qeyd edir: “Biz əminik ki, 
Sabir haqqında böyük bir əsər yazan müəllif, bir qədər də artıq əmək sərf etsəydi, bu barədə inandı-
rıcı dəlillər irəli sürə bilər və həmin mübahisənin kəsilməsinə kömək edərdi” [16, s.212]. “Müasirlə-
ri Sabir haqqında” kitabında 1912-ci ildə nəşr olunan “Hophopnamə”nin “Millət necə tarac olur ol-
sun, nə işim var” ilə başlayıb “Kişi” satirası ilə bitməsi haqqında danışarkən birinci satira haqqında 
Abbas müəllimin “Biz həmin satiranın Sabirin olmadığı qənaətindəyik” qeydi diqqəti cəlb edir. O, 
əsərin Sabirə yox, Mirzə Cəlilə aid olduğunu sübut edir, onun “Hophopnamə”yə salınmasına Abbas 
Səhhətin hansı səhv fikrinin səbəb olduğunu da qeyd etmişdir. “Sabir gülür” əsərinin “Bəzi mübahi-
sələr” adlı beşinci fəslində müasirlərinin Sabir haqqında olan yazılarındakı qüsurlardan, mübahisəyə 
səbəb olan bəzi məsələlərdən (məsələn: “Molla Nəsrəddin” jurnalı ilə Sabiri qarşı-qarşıya qoymaq, 
onu “Həyat” və “Füyuzat”la bağlamaq cəhdləri və s.) danışarkən yenidən bu mövzuya qayıtmışdır. 
“Böyük ədibin fikrini düzgün şərh etmək üçün” [17, s.187] həmin xatirəni eynilə oxucuların ixtiya-
rına verən alim bundan sonra şeirin “Hophopnamə”dən çıxarılacağını gözləyirmiş, çünki: “Cəlil 
Məmmədquluzadə fikrini elə qəti və aydın söyləmişdir ki, burada heç bir şübhə yeri yoxdur” [17, 
s.188]. Sabirşünas Əziz Şərif də bu fikirdədir ki, “şeirin Sabirə aid olmamasını mübahisəsiz qəbul 
etmək lazımdır” [18, s.71].  

Bu məsələni həll etmək üçün professor Abbas Zamanovun bir neçə “tutarlı əsas”ı [17, s.191] 
vardır. Bunlardan birincisi Mirzə Cəlilin qeyd olunan xatirəsidir. İkincisi Ömər Faiq Nemanzadənin 
hazırladığı Sabirin 1911-ci ilə qədər jurnalda nəşr olunan şeirlərinin siyahısında bu şeirin adının ol-
maması, üçüncü əsas imza məsələsidır. Ən əsası isə odur ki, Abbas müəllim “Nə işim var” satirası 
ilə Sabirin əsərləri arasında üzvi yaxınlıq olduğunu sübut etməyə çalışanlara cavab olaraq “Lisan 
bəlası” ilə bu şeiri müqayisə edərək bunların arasında ideya birliyi, üslub yaxınlığını da nəzərə ala-
raq, bu əsərin həqiqətən də, Mirzə Cəlilin olduğu qənaətinə gəlmişdir: “Biz təxminən beş il əvvəl 
yazmışdıq ki, “Millət necə tarac olur-olsun...” satirası Sabirin deyil, Cəlil Məmmədquluzadənin 
özünündür. Mirzə Cəlil ancaq təvazökarlığı üzündən bunu açıq deməmişdir” [16, s.213]. Dəyərli 
alim bu müddəanın doğruluğunu qəti surətdə təsdiq edən başqa bir sübut kimi “Molla Nəsrəddin” 
jurnalının Cəlil Məmmədquluzadənin arxivindən gətirilən komplektlərində 1906-cı ilin ilk nömrələ-
rində imzasız gedən bir sıra felyetonların, o cümlədən, “Millət necə tarac olur-olsun...” satirasının 
altında Cəlil Məmmədquluzadənin öz dəsti-xətti ilə “Molla Nəsrəddin” sözünü yazmasını göstərir 
və doğru olaraq belə bir nəticəyə gəlir: “Belə olduğu halda, “Nə işim var...” satirasının Mirzə Cəli-
lin qələmindən çıxdığına heç bir şübhə yeri qalmır, buna görə də həmin mübahisəni artıq bitmiş he-
sab etmək olar” [17, s.202]. Ədəbiyyat tarixindən də məlumdur ki, Mirzə Cəlil və Sabir eyni cəbhə-
nin, eyni ədəbi cərəyanın nümayəndəsi kimi çox yaxın dostluq və demək olar ki, qardaşlıq münasi-
bətində olmuşlar. Sabir jurnalın təkcə əməkdaşı yox, eyni zamanda ən sevimli bir şairi kimi tanın-
mış və Mirzə Cəlil ona həmişə yüksək hörmətlə yanaşmışdır. Bunun əksini iddia etmək üçün o 
dövrün sənədlərindən bir nümunə belə tapmaq qeyri-mümkündür. Qiyabi tanışlıqdan tutmuş həyatı-
nın sonunadək əl-ələ, çiyin-çiyinə dövrün nöqsanlarını açıb xalqa göstərən bu iki “əməl dostu” – 
böyük satirik şairimiz Mirzə Ələkbər Sabirlə Cəlil Məmmədquluzadə dar gündə də bir-birinə mənə-
vi dayaq olmağı çox yaxşı bacarmışlar. AMEA-nın müxbir üzvü Abbas Zamanovun toplayıb nəşr 
etdirdiyi Sabirin müasirlərinin xatirə və məktublarında bu barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Həmi-
də xanımın Sabirə göstərdiyi qayğı haqqında unudulmaz bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyovun mətbu-
atda dərc etdirdiyi məqalə xüsusilə təsirlidir. Həmin məqalə bu sözlərlə bitir: “Qoy ədəbiyyat tarixi-
nə yazılsın ki, Sabir kimi şairi diriliyində təqdir edən bir kişi olmadısa da, bir nəfər arvad oldu ki, 
şairin nadeyi-səhhəti üçün milyonçu kişilərə rəğmən, öz varından keçəcək qədər böyük bir həmiy-
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yət göstərdi” [19, s.280]. Belə olduğu təqdirdə, Mirzə Cəlil ən yaxın dostu və məsləkdaşı Sabir haq-
qında, həm də onun vəfatından on səkkiz il sonra yalan danışa və ya onun hər hansı bir şeirini mə-
nimsəmək iddiasında ola bilərmi?!  

Professor M.Məmmədov “Bir məslək eşqi ilə” (1967) adlı məqaləsində onların əməkdaşlığı-
nın əhatə dairəsindən, Sabir dünyagörüşünün inkişafında “Molla Nəsrəddin” jurnalının rolundan, 
“Dəbistan” (1906-1908) jurnalının bağlanmasına münasibət mövzusunda Mirzə Cəlilin felyetonu ilə 
Sabirin “Əlminnətü-lillah ki, “Dəbistan” da qapandı” (1907) misrası ilə başlayan satirası, aclıq 
mövzusunda Mirzə Cəlilin “Qarnıyoğunlar” (1906) felyetonu ilə Sabirin “Hər nə versən ver, məba-
də vermə bir dirhəm zəkat” (1906) misrası ilə başlayan satirası, “Ot” (1908) felyetonu ilə Sabirin 
“Bizə nə?” (1908) satirik şeiri, Səttarxana və Zilli-Sultana münasibətləri əks etdirən əsərləri arasın-
dakı ədəbi əlaqə və təsirdən bəhs etmişdir. Maraqlıdır ki, buradakı nümunələrin hamısında Cəlil 
Məmmədquluzadənin felyetonlarının Sabirə təsiri və onun mühüm dəyərə malik satiralarının zaman 
etibarilə də felyetonlardan sonra yazılması faktı diqqətimizi cəlb etməyə bilmir. Məqalənin sonunda 
hörmətli alim “Zilli-Sultan” (1909) felyetonu ilə səsləşən Sabirin “Bura say!” (1909) satirasından 
danışarkən yazır: “Şairin ilham mənbələrindən danışarkən “Molla Nəsrəddin” jurnalının rolunu, 
“Bura say” satirasının yaranmasında isə “Zilli-Sultan” felyetonunun əhəmiyyətini görüb-göstərmə-
mək doğru olmazdı” [20]. Müəllif “İdeal qardaşları” (1967) kitabında da onların dərin məzmunlu 
ailə və məfkurə dostluğundan, bu dostluğun kökləri, başlanması tarixi, qarşılıqlı ədəbi əlaqələrindən 
bəhs etmişdir. Alim burada da “Nə işim var” satirasından Sabirin jurnalda nəşr olunan ilk əsəri kimi 
söhbət açdıqdan sonra yazmışdır: “Görünür, Sabir şeirinin ideya-məzmunu böyük ədibin məramı ilə 
həmahəng olduğundan o, həmin şeiri felyetonunun altında dərc etməyi məqsədə tam müvafiq say-
mışdır” [21, s.3]. Lakin Mirzə Cəlilin “Niyə məni döyürsünüz?” (1906) felyetonunun quruluşunu 
ətraflı və dərindən incələdikdə məlum olur ki, əsər əvvəldən sona qədər müəllif fikri ilə mollaların 
fikrinin qarşılaşdırılması, ruhanilərin fikrinin, nitqinin öz sözlərilə ifadə olunması şəklində qələmə 
alınmışdır. Görkəmli ədib ruhanilərin daxili keyfiyyətlərini dörd dəfə nəsrlə və ən güclü təzad daxi-
lində açmış və sonra bununla kifayətlənməyərək onların dilindən bir satirik şeir yazaraq, fikirlərinin 
kulminasiya nöqtəsini nəzmlə dilə gətirmişdir. Bu üsul, nəsrlə ifadə olunması ədibin ürəyini soyut-
mayan fikirlərin şeirlə dilə gətirilməsi Mirzə Cəlilin ən çox istifadə etdiyi ədəbi priyomlardan biri-
dir. Bu üsuldan o, “Ölülər”də (1909) və bir çox felyetonlarında da istifadə etmişdir. Bu satira ilə 
Cəlil Məmmədquluzadə Molla Nəsrəddinlə müqayisə olunan yalançı mollaların daxili aləmini öz 
monoloqu vasitəsilə çox böyük ustalıqla aça bilmişdir. Felyetonda, fikrimizcə, ədib iki dəfə molla-
ların sözlərini necə nəsrlə ifadə etmişdirsə, eyni qaydanı nəzmlə verilmiş şeirdən əvvəl də istifadə 
etmişdir. Satira ilə felyeton bu cəhətdən bir-birilə o qədər sıx bağlıdır ki, burada şeirin hər hansı 
başqa bir şəxs tərəfindən yazılması barədə fikirləşməyə bir güman yeri belə yoxdur. Satirada nəqa-
rət olan beyt birinci bəndin birinci beytidir və ikinci bənddən sonra təkrara başlamışdır. “Ərzi-hal” 
və ya “zəbani-hal”, yəni oxucuya demək istədiyi fikri birinci şəxsin adından söyləmək yolu ilə ifadə 
etmək formasında yazılmışdır. 

Mirzə Cəlilin göstərdiyi əsaslardan biri də şeirdə Sabir şivəsi və ruhunun olmamasıdır. Araş-
dırma nəticəsində belə aydın olur ki, Cəlil Məmmədquluzadə “şivə” sözü ilə yaradıcılıq üslubu və 
ya fərdi üslubu nəzərdə tutmuşdur. Cəlil Məmmədquluzadə 1927-ci ildə istedadlı mollanəsrəddinçi 
şair Əli Nəzminin “Sijimqulunamə” adlı kitabına yazdığı “Məşədi Sijimqulu “Kefsiz” adlı müqəd-
diməyə diqqət yetirək: “Biz bunu qəti deyə bilərik ki, “Molla Nəsrəddin” dünyasında, “Molla Nəs-
rəddin”ə yaraşan şivənin məzəliliyi və duzluluğunda, məharət və lətafətdə Sabirə yavuq gələn və 
ona əvəz olan – birinci Məşədi Sijimqulu Kefsiz olubdur” [7, s.263]. “Sabir barəsində xatiratım” 
(1929) əsərində istedadlı ədib bu sözü məhz üslub, satirik üslub anlamında istifadə etmişdir: “Molla 
Nəsrəddin” məcmuəsi 1906-cı il aprel ayının 7-də nəşrə başlayanda biz Sabiri tanımazdıq və Sabir 
adlı şairin varlığını eşitməmişdik. Əgər bizim şivəmizə yaraşan belə ləzzətli bir şairin dünyada ol-
duğunu zənn etsə idik, birinci nömrəmizi onun qələmi ilə bəzəməmiş meydana qədəm qoymazdıq” 
[7, s.285]. Cəlil Məmmədquluzadənin şeirin Sabir üslubu və ruhunda yazılmamasına dair bu çox 



www.journal.literature.az               Aygün Orucova 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 130 - 

mühüm əhəmiyyətli qeydinə baxmayaraq, “Nə işim var?” satirası “üslubu Sabir yaradıcılığına çox 
bənzədiyindən” [22, s.450] “Hophopnamə”yə daxil edilmişdir. 

“Şivə” sözünü müasir anlamda götürsək, bu baxımdan da şeir Sabir şivəsində qələmə alınma-
mışdır. Azərbaycan dilinin şivələri məlumdur ki, dörd qrupa bölünür. Şamaxı dialekti Şərq qrupuna, 
Naxçıvan dialekti isə Cənub qrupuna daxildir. Sabirin yaradıcılığında Şərq qrupu dialektlərinin əsas 
xüsusiyyətlərinə aid yüzlərlə konkret nümunələr gətirmək mümkündür [23, s.29-34]. Digər əsas bir 
cəhət ondan ibarətdir ki, Sabirin dilində türk-Osmanlı dilində işlədilən spesifik sözlər üstünlük təş-
kil edir. Demək olar ki, Sabirin əksər əsərlərində ən azı bir və bir neçə Osmanlı ləhcəsinə aid sözlər 
işlənilmişdir: əcəba, yahu, bilməm, şimdi, ufacıq (daxma), qalın qafalı, tavuğu, derlər, əski (ha-
mam), pəkey, bacarmam, quzum, haydı, buncamı, böyləcə, iştə, əfv et, qəzetə, bir paramız, oxu-
mam, ac qarındaş, tanırıq, haydı, həp, bəkləmək, çocuq, denilən, söləsəydi, böylə, pək, uyqu və s. 
“Millət necə tarac olur-olsun” satirasında isə Osmanlı dilindən alınmış söz və ifadələrdən və ya sin-
taktik vahidlərdən heç birinə təsadüf olunmur. Şeirdəki izafət tərkibləri, hətta üçqat izafətlər (söhbə-
ti-tarixi-cəhani) isə Mirzə Cəlilin şeir dili və üslubunda yazıldığına bir sübutdur. Digər tərəfdən nə-
qərat kimi təkrarlanan iki misradan ibarət beytin şeirin əvvəlində verilməsi və birinci bəndin misra-
larının sayının digər bəndlərdən fərqli olması Mirzə Cəlil özünəməxsusluğunu və orijinallığını və 
“Lisan bəlası” şeirinin quruluşunu yada salır, “Bir məclisdə on iki kişinin söhbəti” satirasını yox. 
Jurnalın ilk nömrələrində “Hophop” imzası ilə nəşr olunmuş və Sabirə aid olmağına heç bir şübhə 
olmayan “Ol gün ki, sənə xaliq edər lütf bir övlad”, “Bilməm nə görübdür bizim oğlan oxumaq-
dan?”, “Qocalıqdan şikayət”, “Cəhd eylə, sən ancaq nəzəri-xəlqdə pak ol” satiralarının hamısı bu 
satiradan fərqli olaraq, müstəzad janrındadır. 

“Obyektiv reallığa, söylənilən fikrə münasibət bildirən predikativlik imkanlarına malik, 
bütövlükdə əsas cümlənin məzmunu ilə bağlı olan və əsas cümlədən vergül işarəsi ilə ayrılan” [24] 
“Mənim nə işim var?” ara cümləsi sırf Naxçıvan dialektinə məxsus olan bir cümlədir. Şərq qrupu 
dialekt və şivələrində eyni mənanı ifadə edən “Mənə nə?” variantından daha çox istifadə olunur. Sa-
birin şeirlərini, felyetonlarını nəzərdən keçirdikdə, müəyyən bir hadisəyə münasibət bildirən “Nə 
işim var?” ara cümləsinə təsadüf hallarda və çox az rast gəlirik. Onun “Çapma atını, girmə bu mey-
danə, a Molla!” adlı satirasında bu ifadə bir dəfə işləndiyi halda, “Sənə nə” ifadəsindən beş dəfə is-
tifadə olunmuşdur. “Gər bu il xəlqi təbah etdi giranlıq, bizə nə?”, “Şeirimi, Molla dayı, zənbilə sal-
san, mənə nə?” misralı satiralarında da, göründüyü kimi, eyni mənanı ifadə edən Şərq dialektinə 
məxsus olan formadan istifadə olunmuşdur. Mirzə Cəlilin dram və nəsr əsərlərindən, felyetonların-
dan bu cümlənin işlədilməsinə aid saysız nümunələr gətirmək mümkündür. Cəlil Məmmədquluza-
dənin “Ər”, “Danabaş kəndinin əhvalatları”, “İranda hürriyyət”, “Qurbanəli bəy”, “İki qardaş” və s. 
əsərlərindən, felyetonlarından bu cümlənin işlədilməsinə aid saysız nümunələr gətirmək müm-
kündür. Lakin Sabirin hekayə, məqalə və məktublarında bu və buna bənzər cümlələrə rast gəlmədik. 
İstisna hal kimi satiranın “Millət necə tarac olur-olsun, nə işim var?” misrası Sabirin “Mətbuat” adlı 
məqaləsində ruhanilərin dilindən dırnaq işarəsi içərisində işlənilmişdir. Bu məqalə də satiranın 
“Molla Nəsrəddin” jurnalında nəşrindən sonra yazılmışdır. 

Nəticə. Beləliklə, aydın olur ki, “Nə işim var” satirasının Mirzə Cəlilə aid olduğunu təsdiq 
edən faktlar üstünlük təşkil edir. Ömrü boyu qaraya ağ deməyən görkəmli ədibin belə bir ciddi 
mövzuda yalan deməsi və ya səhv etməsi mümkün deyildir. O, ən yaxın həmkarı və əməl dostu, 
şəxsiyyəti və sənətinə böyük hörmət bəslədiyi və yüksək qiymətləndirdiyi Sabirə heç vaxt xəyanət 
etməzdi. Fikrimizcə, “davam” yox, “Sabirin, Möcüzün, Qəmküsarın əvvəli” [25, s.105] olan Mirzə 
Cəlilin qeyd olunan xatirəsinə əhəmiyyət verməmək düzgün deyil. Çünki mətnşünaslıqda əsərin at-
ribusiyasında (Mətnşünaslıqda əsərin müəllifinin təyin olunması deməkdir – A.O.) istifadə olunan 
birinci prinsip sənədlər əsasında atribusiyadır. Bu sənədlərə: “avtositatlar, avtotəsdiqlər, avtobioqra-
fik təsdiqlər, məktublar, gündəliklər, xatirələr” [26, s.114] daxildir. Bir çox mətnşünas alimlər bu 
prinsipə əsaslanarkən xatirəni də sənəd kimi qəbul etmişlər [27, s.59-60]; [28, s.166-175, s.166-
175]. Mirzə Cəlilin “Sabir barəsində xatiratım” əsəri “Nə işim var?” satirasının atribusiyası üçün 
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əvəzolunmaz bir sənəddir, dəlildir. Mirzə Cəlil, sadəcə olaraq, misilsiz təvazökarlığı ucbatından və 
Sabirə olan sonsuz sevgisi səbəbindən 1929-cu ilə qədər bu barədə susmuş, bu ildən etibarən isə ye-
nə də əsərin müəllifinin özü olduğunu dilinə gətirməmişdir. 
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HÜSEYN CAVİDİN ROMANTİKLƏRƏ 
VƏ REALİSTLƏRƏ MÜNASİBƏTİ  

Xülasə 

XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda iki ədəbi məktəb yarandı və formalaşmağa başladı: romantizm və realizm. 
Bu məktəblər Azərbaycan ədəbiyyatı və mediyasına bir çox yeniliklər gətirmiş və onu zənginləşdirmişdir. H.Cavid 
romantizm məktəbinin nümayəndələrindən biri olmuşdur. Turançılıq ideyası H.Cavidin fəlsəfi-siyasi görüşlərində 
xüsusi yer tutmuşdur. Romantizmin digər nümayəndələri kimi, H.Cavid realizm ədəbi məktəbinin nümayəndələrinə, 
xüsusilə Məmmədquluzadənin yaradıcılığı və şəxsiyyətinə böyük hörmət bəsləyirdi. O, Mirzə Cəlilin “Ölülər” əsərini 
yüksək qiymətləndirmiş və “Açıq söz” qəzeti və “Tuti” jurnalında bu əsər haqqında məqalə dərc etdirmişdir. H.Cavid 
deyir: “Ölülər” əsərində bir canlılıq və incəlik var.” O, əsər haqqında çox dəyərli fikirlər irəli sürmüşdür. Xalqı azadlıq, 
müstəqillik uğrunda mübarizə aparmağa səsləyən hər iki ədəbi məktəbin nümayəndələri ilk növbədə, təhsil, elm və 
mədəniyyətin təbliğatını aparmış və Azərbaycan xalqının milli dirçəlişi üçün müstəsna xidmətlər göstərmişdir. 

Açar sözlər: romantizm, ədəbi proses, realistlərə münasibət, turanizm, Azərbaycan romantizmi, ədəbi cərəyan, 
milli mənəviyyat və milli təfəkkür 

H.JAVID'S ATTITUDE TO THE REPRESENTATIVES 
OF ROMANTICISM AND REALISM 

Summary 

At the beginning of the XX century two literary schools were created and formed in Azerbaijan; they were: 
romanticism and realism. They brought a lot of innovations to the Azerbaijani literature, press and enriched it. H.Javid 
was one of the representatives of the school of romanticism. The idea of turanism occupies an important place in 
H.Javid’s philosophical and political views. Like other representatives of romanticism, H.Javid had great respect for 
representatives of the literary school of realism, especially for Mammadguluzadeh’s creativity and personality. He 
highly appreciated M.Jalil’s work of “The Dead” and published an article about it in the newspaper “Achygsoz” and in 
the magazine “Tuti”. H.Javid said: “There is a vitality and subtlety in “The Dead”. He expressed very valuable ideas 
about the work. Representatives of both literary schools, which called on the people to fight for freedom and 
independence, primarily propagandized education, science and culture and rendered exceptional services in the national 
revival of the Azerbaijani people. 

Key words: romanticism, literary process, attitude to realists, turanism, romanticism of Azerbaijan, literary 
movement, national spirit and national thought 

ОТНОШЕНИЕ Г.ДЖАВИДА К ПРЕДСТАВИТЕЛЯМ 
РОМАНТИЗМА И РЕАЛИЗМА 

Резюме 

В начале ХХ века в Азербайджане были созданы и сформированы две литературные школы: романтизм и 
реализм. Они принесли много нововведений в азербайджанскую литературу, прессу и обогатили ее. Одним из 
представителей школы романтизма был Г.Джавид, в философско-политических взглядах которого идея тура-
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низма занимает важное место. Как и другие представители романтизма, Г.Джавид с большим уважением отно-
сился к представителям литературной школы реализма, особенно к творчеству и личности Джалила Мамед-
кулизаде. Он высоко оценивал произведение «Мертвецы» М.Джалила и опубликовал об этом статью в газете 
«Ачыг соз» и в журнале «Тути». «В «Мертвецах» имеется жизненная сила, тонкость», – сказал Г.Джавид. Он 
высказал очень ценные идеи о произведении. Представители обеих литературных школ, которые призывали 
народ к борьбе за свободу и независимость, в первую очередь пропагандировали образование, науку и культуру 
и оказали исключительные заслуги в национальном возрождении азербайджанского народа. 

 
Ключевые слова: романтизм, литературный процесс, отношение к реалистам, туранизм, азербайджан-

ский романтизм, литературное движение, национальный дух, национальная мысль  
 

Giriş. Məqsəd Hüseyn Cavidin romantiklərə və realistlərə münasibətini yeni metodoloji və 
ideoloji baxımdan elmi ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır. Romantik ədəbi məktəbin görkəmli 
nümayəndəsi, filosof-şair, dramaturq, publisist Hüseyn Cavidin həyatı, fəaliyyəti, yaradıcılığı, elmi-
nəzəri görüşləri həmişə Azərbaycan cəmiyyətinin diqqət mərkəzində olub və olmaqdadır. H.Cavid 
dərin fəlsəfi-estetik məzmuna malik yaradıcılığı ilə ədəbiyyatımızda yeni bir mərhələnin başlanğıcı-
nı qoymuşdur. 

Əksər tədqiqatçılar bu fikirdədirlər ki, 20-ci yüzilliyin mətbuatı çox zəngin, rəngarəng olsa da, 
ədəbi məktəb səviyyəsinə “Molla Nəsrəddin” və “Füyuzat” yüksələ bilib. “Bir tərəfdən Mirzə Cəlil, 
Sabir və onların məslək dostları, digər tərəfdə isə Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Hadi, Hüseyn 
Cavid yetişərək” [1, s.4] xalqı milli oyanışa səslədi. “Azəri türklərinin milli haqlarının aynası” 
(A.Şaiq) olan “Füyuzat” Ə.Hüseynzadənin arzusu ilə “Bən istərdim ki, öylə bir sehr və ya əfsun bu-
lunsun ki, onun qüvvətilə “bütün millətimizi birdən-birə cəmi füyuzati-vicdaniyyəyə nail etmək 
mümkün olsun” [2, s.29]. 

Romantizmin əsas məqsədi şəxsiyyətin azadlığına, azad iradə və düşüncəyə diqqət çəkmək ol-
muşdu. Azərbaycan romantizmini araşdırarkən belə bəlli olur ki, Azərbaycan romantikləri əsasən 
türkçülüyə meyil etmişlər. Odur ki, bu romantizmin idealında vətənpərvərlik, millətçilik, həm də tu-
rançılıq daha qabarıq şəkildə verilirdi. Əsasən də füyuzatçılar və sonralar onların yolunu davam et-
dirən yazarlar bu yolda fərqlənmişdilər. Məsələn, M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, A.Sur və başqa ya-
zarların yaradıcılığında azadlıq ideyaları daha çox tərənnüm edilirdi. Məsələn, A.Səhhət “Mən vətə-
ni canım kimi sevirəm” deyirdisə, H.Cavid “Haqqını sən mübarizə ilə alarsan” söyləyirdi. “Mənim 
tanrım gözəllikdir, sevgidir”, – deyə bütün bəşəriyyəti sülhə, sevgiyə səsləyən H.Cavid də bütün ro-
mantiklər kimi xalqını maarifə, ittihada, hürriyyətə doğru istiqamətləndirirdi.  

Burada ədibin uzun illər tədqiqatdan kənarda qalan, unudulan və bu mövzuya həsr edilən 
ədəbi-tənqidi məqalələri obyektiv şəkildə şərh edilib. Çünki, uzun illər ədibin yaradıcılığına 
yanaşma tərzi marksist-leninçi ideologiya və metodologiyaya uyğun olub. H.Cavid realist ədəbi 
məktəbin nümayəndələrinə, xüsusən də dahi Mirzə Cəlil yaradıcılığına və şəxsiyyətinə çox böyük 
hörmətlə yanaşıb. Bildiyimiz kimi, 1916-cı ildə ilk dəfə Bakıda M.Cəlilin “Ölülər” pyesi tamaşaya 
qoyulur. Tamaşaya baxan H.Cavid əsəri və müəllifi yüksək qiymətləndirərək təəssüratını belə qələ-
mə alır: “Ölülər” son komediyalarımız içində parlaq bir mövqe tutur. “Ölülər”də sənətkaranə bir di-
rilik, mahiranə bir incəlik var. “Ölülər”in hər təbəssümündə acı bir fəryad qopar” [3]. 

Bu məqaləni oxuyarkən hiss olunur ki, publisistin “ədəbiyyat və həyat” probleminə baxışı xü-
susi bir anlamdır. “Ölülər”i həyatı əks etdirib acı bir fəryad qopardığına” [3] görə yüksək qiymət-
ləndirən müəllifdə əsər o qədər yaxşı təəssürat oyadır ki, o, bu mövzuda “Tuti” jurnalının 7 may 
1916-cı sayında da çıxış edərək əsər və tamaşa haqqında xoş sözlərini bildirir. 

1917-ci ildə M.Cəlil “Cümhuriyyət” məqaləsində hürriyyətdən yazdığı bir vaxt, H.Cavid də 
1917-ci ildə “Şeyda” pyesində “İştə səadət günəşi parlayır, hürriyyət pərisi gülümsəyir”, – deyirdi. 
Deməli, hər iki əqidə sahibi, fikir mücahidi azadlığı, hürriyyəti, demokratiyanı öz əsərlərində təbliğ 
edirdilər. 
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“Füyuzat”çılar arasında da məfkurə baxımından bir-birinə daha çox yaxın olan da elə M.Hadi 
və H.Cavid olub. Hətta illər sonra sovet dövründə tənqidçi M.K.Ələkbərli “Aprel ədəbiyyatı” məqa-
ləsində bu fikri vurğulayır: “Hüseyn Cavid və Məhəmməd Hadi də bu məktəbin məhsuludurlar. An-
caq bunların, xüsusilə şura yazıçıları sırasında duran Cavidin yaradıcılığını “Füyuzat” xətti-hərəkə-
tilə müəyyənləşdirmək doğru olmaz. Eyni zamanda o əsasdan çıxdıqlarını və yaradıcılıqlarında bu 
xəttin göründüyünü də inkar etmək olmaz” [4, s.16-17]. Cavidşünas M.Cəfər yazırdı: “H.Cavidin də 
əsas yaradıcılıq ideyaları, baş mövzusu, ruhu, məzmunu etibarı ilə M.Hadiyə çox yaxın idi. Buna 
görə də bu iki sənətkar axıra qədər romantik üsluba meyil göstərmişlər” [5, s.30]. 

“Füyuzat”da cəmi bir dəfə çıxış edən H.Cavid füyuzatçılıq ideologiyasını davam etdirən “Şə-
lalə”, “İqbal”, “Tərəqqi”, “İttifaq”, “Həqiqət”, “Açıq söz”, “Qurtuluş”, “Bəsirət” və “İstiqlal” kimi 
demokratik ideyaların təbliğatçısı olan mətbu orqanları ilə sıx əməkdaşlıq edib. Bu mətbuat orqan-
larında H.Cavidin pyesləri, şeirləri ilə yanaşı, publisistik məqalələri də çap olunub. Bütövlükdə 
H.Cavid “yaradıcılığında Şərq və Qərbin mədəni, mənəvi-əxlaqi dəyərləri türkün düşüncə müstəvi-
sində gəlişib, sintezə uğrayıb, təhlilə çəkilib, tədqiq edilir” [6]. 

H.Cavid üçün vətən anlayışı Azərbaycanla məhdudlaşmırdı, o, Turanı Böyük Türk dünyasının 
vətəni sanırdı. Lakin “Cavid romantizminin dalğaları bəzən Turana sığmır, onun hüdudlarını aşaraq 
Şərq-islam dünyasına və bütün yer kürəsinə yayılır. Bu isə onun bəşəriliyini şərtləndirir” [7, s.311]. 

Mətbuatşünas alim, prof. Ş.Vəliyev “Şəlalə”ni “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə doğru apa-
ran yolun ən qiymətli abidəsi” [8, s.212, 264] adlandıraraq 20-ci yüzilliyin əvvəllərindəki fəaliyyəti-
ni belə qiymətləndirir: “Füyuzat” ədəbiyyat tariximizdə “feyzlər mənbəyi” adını şərəflə yerinə ye-
tirmişdisə, bu mənbədən alınan ideya-bədii və nəzəri-estetik qidanı öz fəaliyyəti ilə daha da təkmil-
ləşdirən “Şəlalə”çilər sözün geniş mənasında ikinci onillikdə ədəbi hərəkatda şəlalə axını yaratmağa 
nail ola bildilər” [8, s.274]. 

Jurnalda romantiklərin ən fəal üzvlərindən M.Ə.Rəsulzadə, M.Hadi, A.Səhhət, A.Şaiq, H.Ca-
vid və S.Hüseynin şeirləri, məqalələri ilə yanaşı, bəzilərinin ədəbi-tənqidi diskussiyaları da çap olu-
nub. Onlardan biri də dövri mətbuatda mübahisələrə səbəb olan H.Cavidin “Sevinmə, gülmə, qu-
zum!” adlı şeiridir. “Şəlalə”nin redaktorunun H.Cavidin bu şeirinə mənasız müdaxiləsi və sonra da 
özünə haqq qazandırması ədibin etirazına səbəb olur. 

X.X.Səbribəyzadənin “İqbal”ın 17 mart 1913-cü il tarixli sayında “Açıq cavab” sərlövhəli 
“Hüseyn Cavid Əfəndiyə...” məktubu verilib. Məzmunca çox uzun olan bu məktubda “Şəlalə”nin 
redaktoru şairin şeirinə müdaxiləsində haqlı olduğunu cidd-cəhdlə oxucusuna inandırmağa çalışır. 

H.Cavid də öz fikir və ədəbi mülahizələrini məktub və cavab formasında bildirərək, burada da 
klassik üsluba sadiq qalmışdır. (Məsələn, M.F.Axundovun “Əkinçi” qəzeti haqqında H.Zərdabiyə 
məktubları, F.Köçərlinin, M.Cəlilin, M.Ə. Sabirin, A.Şaiqin və başqalarının dövrün digər ziyalıları-
na məktubları). Bu həm də ondan irəli gəlirdi ki, dövrün ziyalıları bu məsələlərə daha ciddi yanaş-
mış və ədəbi əməkdaşlıq etmiş, fikirlərini ədəbi mübahisələrlə bildirmişlər. 

Ədib də bu məsələyə münasibətini “İqbal” qəzetində “Cavablara cavab, yaxud ikinci rica” ad-
lı publisistik məqaləsində belə bildirirdi: “Tənqidin üslubu o deyildir ki, başqasının kəlamını başqa 
şəklə salıb nəşr etsin; münərrid borcludur ki, tənqid etmək istədiyi kəlamı eynən dərc etdikdən son-
ra öz mülahizələrini əlavə eləsin. Şimdilik bizim etiraz edəcəyimiz bir şey varsa, o da öz mühitimiz, 
bilxassə Türkiyədə hənuz tənqidin nə olduğu anlaşılmamasıdır. Artıq sözümü bitirib, möhtərəm 
“Şəlalə”nin və usanmış qarelərinin əfvini isterham edirəm”, – deməklə, bu mübahisənin nəzakət və 
hörmətlə bağlanmasına xitam verir [9]. 

Ədibin o zamankı dövri mətbuatda ədəbi tənqidə məruz qalan ikinci şeiri İstanbulda oxuyar-
kən qələmə aldığı və “İqbal” qəzetində çap olunan (28 mart 1914) “Pəmbə çarşaf” şeiridir. Şeirdə 
çadranın gözəlliyini tərənnüm edən şair təhsilini başa vurub vətənə qayıtdıqdan sonra “Qadın” şeiri-
ni yazaraq çadranı “zülmət pərdəsi” adlandırmışdı. 

Ədibin yaradıcılığına qarşı çox tələbkar olduğunu söyləyən Q.Məmmədli xatirələrində yazır-
dı: “Cavid özünə inanırdı. Ədəbi mübahisələrdə, mühakimələrdə onu tənqid edərkən əsasına dirsək-
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lənib sakit-sakit danışanlara qulaq asardı. Yerindən dillənsin, danışsın, cavab versin, çıxış etsin-belə 
şeylər ona yad idi. Bütün bunlara çox sakit, soyuqqanlıqla qulaq asardı. Çünki özünə qarşı çox tə-
ləbkar sənətkar idi. Cavid daim axtarırdı, həmişə özü-özü ilə mücadilə və mübarizədə idi. Cavid öz 
yaradıcılığında yenilik sevən, mütərəqqi sənətkar idi. O, nəinki hər əsərini, hətta məqalələrini, şeir-
lərini də dönə-dönə məhək daşından keçirdikdən sonra üzə çıxarardı” [10]. 

Deməli, H.Cavidə qarşı ilk qərəzli tənqid “Şəlalə”nin redaktoru tərəfindən edilmişdir. Bu qə-
rəzli çıxışa dövrün ədəbi tənqidçisi Seyid Hüseynin münasibətinin daha kəskin olması X.X.Səbri-
bəyzadənin qəzəbinə düçar olur və “sən mürəttibsən” deməsi nəticəsində S.Hüseyn “İqbal”da ona 
belə bir cavab verib: 

“Cavidin necə alicənab, nasıl nəzakətli bir mühərrir olduğunu kəsdirərsiniz, zənn edirəm. 
Böylə ədib bir kəsə öylə dürüst cavab verən bir hərifin mənə qarşı “sən mürəttibsən” deməsi bir o 
qədər də təəccüblü bir nəsə deyil, əfəndim. Müdir əfəndi demişkən bu kimi həriflərin cavabı sükut-
dur…” [11, s.65-66]. 

Gənc şair Əhməd Cavad isə redaktoru təkcə H.Cavidə deyil, ümumiyyətlə, yaradıcılığa qarşı 
məsuliyyətsizlikdə günahlandırırdı: “...Sizin yazınızda, fikrinizdə “eski”likdən çox bir “başqa”lıq 
var. Siz müstəsna bir məxluqə bənzəyirsiniz... Düşünüb yazmaq əlindən gəlməyən qələminiz, doğ-
rudan da “altun”danmı, yoxsa İstanbuldakı o eskifikirli, dargözlü qələm arkadaşlarınız tərəfindən 
hədiyyə olunan həzrəti Nuh qələmlərindənmidir? Burası mənim ən çox maraq etdiyim bir nüqtədir” 
[11, s.67]. 

H.Cavid yaradıcılığına müdaxilənin əleyhinə olan tədqiqatçı alim Ə.Sultanlı illər sonra yazır-
dı: “H.Cavid orijinal təbiətə malik bir şair idi. Onun bir misrasını silmək, başqa bir misra ilə əvəz 
etmək mümkün deyildi, hətta dilinin imlasını dəyişdirmək belə böyük cəsarət tələb edirdi” [12, 
s.86]. Təbii ki, bunlar ədibin sənətkar ilə yaradıcılıq haqqında olan görüşlərindən irəli gəlirdi. 

Nəticə. Burada elmi araşdırmaların, ümumiləşdirmələrin nəticəsi cavidşünaslıq tarixinin digər 
mərhələlərinin öyrənilməsində, ədəbiyyatşünaslıq və cavidşünaslıq tarixinə dair hazırlanan elmi 
əsərlərdə istifadə oluna bilər. 

Azərbaycan romantik ədəbi məktəbin nümayəndəsi olan H.Cavidin ədəbiyyatımızda, mətbua-
tımızda, istiqlal tariximizin təbliğində xüsusi rolu, mövqeyi olan ədəbi irsi hər zaman aktualdır və 
əhəmiyyətlidir. Ona görə də bu zəngin irsi daha da ətraflı öyrənməli, elmi tədqiqatlar səmərəli və 
müntəzəm aparılmalı, intensiv şəkildə araşdırılmalı, gələcək nəsillərə çatdırılmalıdır. 

Ən önəmli məsələlərdən biri dəyişkən siyasi-sosial tarixi mərhələdə yaşayıb-yaradan, keçid 
dövrlərinin mürəkkəbliyi ilə qarşılaşan bu sənətkarın əsərlərinin orta və ali məktəblərdə əvvəllər ki-
fayət qədər əhatə olunmaması gənc nəsli bu zəngin irsdən uzaq salmışdı. 

Sonda bir daha belə nəticəyə gəlirik ki, bəşərin əhvalını, millətin istiqbalını və istiqlalını düşü-
nən, milli-məfkurəvi məsələlərdə dürüst qənaətlərə gələn mütəfəkkir sənətkarın yaradıcılığı, türk 
birliyi ideyasını, islam əxlaqını ehtiva edən, mükəmməl ədəbi-bədii sərvətlər toplusudur. Odur ki, 
Cavid yaradıcılığı cəmiyyəti xilas edə biləcək məfkurə modelini irəli sürən ədəbi və siyasi hadisə-
dir. 
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ROMANTİK ƏDƏBİYYATDA AZƏRBAYCANLILARIN  
SOYQIRIMININ BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ 
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Xülasə 
 
Məqalədə 31 mart 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımı haqqında ilk bədii nümunələr: hekayələr, şeirlər, bədii-

publisistik əsərlərdən söhbət açılır. 1918-ci il mart soyqırımlarının bədii ədəbiyyatda əksi əsasən Məmməd Səid Ordu-
badi, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Seyid Hüseyn, Əli bəy Hüseynzadə, Cəfər Cabbarlı, Məhəmməd Hadi, Ceyhun Ha-
cıbəyli və digər görkəmli ədiblər tərəfindən geniş şəkildə ifadə olunması diqqətə çatdırılır. Ümumilikdə, “soyqırım” 
mövzusunun bütün dövrlərdə dünya ədəbiyyatında aparıcı istiqamətlərdən biri olması qeyd edilir. 
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Summary 
 
The article deals with the first artistic examples of the genocide of Azerbaijanis on March 31, 1918: stories, 

poems, literary and publicistic works. Reflection of genocide  of March, 1918 is widely expressed by prominent writers 
and poets such as Mammad Said Ordubadi, Mirza Bala Mahammadzadeh, Seyid Huseyn, Ali bey Huseynzade, Jafar 
Jabbarli, Mahammad Hadi, Jeyhun Hajibeyli and other famous literary critics. In general, the issue of "genocide" also is 
mentioned as one of the leading trends in world literature at all times.  
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АЗЕРБАЙДЖАНЦЕВ В РОМАНТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

(31 марта 1918 г.) 
 

Резюме 
 
В статье приводятся первые литературные образцы: рассказы, стихи, литературно-публицистические 

произведения о геноциде азербайджанцев 31 марта 1918 года. К вниманию привлечены литературные образцы 
в основном произведений Мамед Саида Ордубади, Мирзы Бала Мохаммедзаде, Сеида Гусейна, Алибека 
Гусейнзаде, Джафара Джаббарлы, Мохаммеда Хади, Джейхуна Гаджибейли и других известных литераторов, 
достоверно отражающие мартовские события 1918 года. В целом отмечается, что тема геноцида во все времена 
является одним из ведущих направлений в мировой литературе. 
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Giriş. XX əsrdə Azərbaycan türkləri dəfələrlə soyqırımlara, qətliamlara, təcavüzlərə məruz 
qalmışdır. Bu xalq son yüz il ərzində mürəkkəb ictimai-siyasi şəraitdə qanlı qırğınların, deportasiya-
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ların ağrılı, əzablı yollarından keçmişdir. Təcavüzlər, qətllər sonucda tarixi ərazilərimizin müəyyən 
hissəsinin işğalı ilə nəticələnmişdir. Xalqımızın yaşadığı qanlı hadisələr şairlərimizin, yazıçılarımı-
zın müxtəlif janrlı əsərlərində bədii əksini tapmışdır.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisi kimi Azərbaycan Respublikası müstəqillik illərində 
soyqırım hadisələrinə siyasi qiymət vermək borcunu tarixin hökmü kimi qəbul etmişdir. Bu hadisə 
ilə bağlı sistemli işin aparılmasına Ümummilli lider, görkəmli dövlət xadimi Heydər Əliyevin 26 
mart 1998-ci ildə imzaladığı “Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında” [1] sərəncamdan sonra başlan-
dı. Bu sərəncama əsasən 31 mart “Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü” elan edilmişdir. Eyniadlı fər-
mandan sonra XX əsrdə Qafqaz regionunun və Azərbaycan tarixinin araşdırılması üçün geniş im-
kanlar yarandı. Qeyd edək ki, soyqırımla bağlı bu mühüm dövlət sənədlərinin qəbul edilməsindən 
sonra 31 Mart soyqırımı haqqında məqalələr, kitablar yazılmağa, tədqiqat işləri, elmi araşdırmalar 
aparılmağa, bu mövzuda konfranslar keçirilməyə başlandı.  

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, 
erməni-bolşevik silahlı dəstələrinin 100 il əvvəl azərbaycanlılara qarşı törətdikləri bəşəri cinayətlər 
barədə həqiqətlərin ölkə və dünya ictimaiyyətinə daha dolğun çatdırılması məqsədilə Azərbaycan 
Respublikası Prezidentinin Administrasiyası 1918-ci il azərbaycanlıların soyqırımının yüzüncü 
ildönümünə həsr olunmuş tədbirlər planının hazırlanıb həyata keçirilməsini təmin etmişdir [2]. 

XX əsrin əvvəllərində erməni-daşnak cəlladlarının Azərbaycan türklərinə qarşı törətdikləri 
soyqırımlarının bədii ədəbiyyatda əksi, əsasən, dövrünün tanınmış qələm sahibləri – Məmməd Səid 
Ordubadi, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, Seyid Hüseyn, Əli bəy Hüseynzadə, Cəfər Cabbarlı, Mə-
həmməd Hadi, Ceyhun Hacıbəyli kimi ədiblərimizin irsində ifadə olunmuşdur.  

1918-ci il qanlı Mart hadisələrində kütləvi insan qırğını millətsevər ziyalılardan biri kimi Se-
yidağa Axundzadəni də sarsıtmış və onu “Mart hadisəsi, 1918... yaxud Nuru paşa” adlı kitab yaz-
mağa sövq etmişdir. Bu kitab soyqırım haqqında yazılan ilk bədii-publisistik kitabdır.  

Mart soyqırımı haqqında ilk bədii nümunə – hekayə isə 1918-ci ilin iyulun 23-də Tiflisdə 
“Gənclər yurdu” adlı jurnalın 1-ci sayında nəşr edilən “Əksinqilabçılar” hekayəsidir. Mirzə Bala 
Məhəmmədzadənin beş hissədən ibarət olan “Əksinqilabçılar” hekayəsinin qəhrəmanı Moskva 
Darülfünununda oxuyan, bolşevik əqidəli “Azərbaycan türkü” Hüseyn bəydir. Hüseyn bəyin fikrin-
cə, hürriyyət, istiqlal istəyən Azərbaycan, Türküstan, Tatarıstan, Krım türk gəncləri, doğrudan da, 
əksinqilabçıdırlar. Müəllif Hüseyn bəy haqqında tam təsəvvür yaratmaq üçün şahidi olduğu Bakı 
qətliamından dəhşətli bir mənzərəni təsvir edir: “Bakı həyəcanlı günlər keçirirdi. Şəhər od içində 
yanırdı. Pulemyot, top, tüfəng, qurşun səsilə paroxodların bombardmanı, cəmaətin qışqırığı, çoluq-
çocuğun, qadın-qızların ah-fəryadı məhşəri andırırdı. Ölən, yanan, qaçan, çığıran, dağıdan, kəsən, 
kəsilən bir-birinə qarışmışdı” [3]. 

Bu müsibətdən təəssüflənməyən Hüseyn bəy milli qırğının günahsız qurbanlarına xəcalət çək-
mədən yeni “əksinqilabçılar” deyir. Bu tip obrazları böyük satirik şair Mirzə Ələkbər Sabir XX əs-
rin əvvəllərində xalqa bu şəkildə nişan verirdi: 

 
“Neyləyim, ey vay, bu urusbaşdılar, 
...Cümləsi kafirlərə yoldaşdılar”. 

 
Professor Asif Rüstəmlinin də qeyd etdiyi kimi, “Əksinqilabçılar” hekayəsi mart qətliamından 

bəhs etməklə yanaşı, həm də çox ibrətamiz məsələləri özündə ehtiva edir [4]. 
XIX əsrin sonu XX əsrin əvvəllərində ermənilərin azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə si-

yasəti, soyqırım törətməsini arxiv sənədləri ilə yanaşı, həmin illərin mətbuatında dərc edilmiş məqa-
lələr də təsdiq edir. Həmin dövrdə “Azərbaycan”, “İstiqlal”, “Bəsirət”, “Açıq söz”, “Gənclər yurdu” 
və digər bu kimi mətbu orqanlarda Mart soyqırımı ilə bağlı bir sıra publisistik məqalələr, hekayələr, 
şeirlər dərc edilmişdir. 1919-1920-ci illərdə nəşr edilən demokratik mətbuat orqanı olan “İstiqlal” 
qəzetinin mart buraxılışları ümumilikdə 31 Mart soyqırımı hadisələrinə həsr edilmişdir. Həmin bu-
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raxılışlarda, əsasən, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Üzeyir Hacıbəyli, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, 
Cəfər Cabbarlı, İbrahim Xəlil, Hacı Səlim Səyyah və digər ictimai xadim və ədəbiyyatşünasların çı-
xışları dərc edilmişdir.  

Şərqin ilk demokratik cümhuriyyətinin – AXC-nin banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 
“İstiqlal” qəzetində yazırdı ki, martın 31-i bizə Azərbaycan tarixi siyasətində unudulmaz 3 günü xa-
tırladır... Günlər var ki, sevincinin böyüklüyü ilə, günlər də var ki, fəlakət və qüssənin əzəməti ilə 
unudulmazdır... 31 mart ikinci fəlakət günlərindən idi. Bu gün tarixin qeydində “aşura”, “partlama” 
və hətta “Varfalamey gecəsi”ni xatırladan siyasi faciələrdən biri idi. Soydaşlarının faciəli taleyinə 
acıyan M.Ə.Rəsulzadə həmin çıxışında mart hadisələrindən – Azərbaycan türklərinin kütləvi şəkil-
də soyqırğınından millətsevər ziyalılarımızın da dərindən kədərləndiyini qeyd etmişdir. 

Satirik şeirləri ilə geniş oxucu auditoriyası qazanmış, erməni nasistlərinin törətdiyi qırğını xa-
in əllər tərəfindən xalqına arxadan zəhərli bir xəncər vurulması kimi təqdim edən Mirzə Bala Mə-
həmmədzadə 31 mart hadisələrinin əsl mahiyyətini belə açıqlayır: “Bu gün hürriyyəti-milliyyə və 
istiqlali – Azərbaycan fikri ilə oyanmış türk qəlbinə xain əllər tərəfindən zəhərli bir xəncər vurul-
muşdur. Bu gün həyat və istiqbal əməli ilə çırpınan türk qəlbini susdurmaq istəmişlər. Bu gün ətra-
fını bürümüş qara dumanları yarıb parçalamağa başlayan Od yurdunun “Müqəddəs atəşi” “kəskin 
şimal ayısı” tərəfindən söndürülmək istənilmişdir” [5].  

Hadisələrin ağırlığından, faciənin dəhşətlərindən sarsılan M.B.Məhəmmədzadə qəzəb və kə-
dərini sözlərlə ovutmaq və baş verənləri gələcək nəsillərə çatdırmaq amacı ilə “31 mart 1918 sənə” 
başlıqlı məqaləsində daha sonra yazır: “Bu gün hürr bir millətin paytaxtı olan Bakımızda qanlar ax-
mış, evlər talanmış, ata-babalarımız şəhid düşmüş, ana-bacılarımız əsir edilmiş. Bu gün – Bakı xalqı 
kəndi yurdunda qətliama, əsirətə və məhkumiyyətə məruz qalmışdır.  

Qanlı gün... 
Bu gün Bakının ətrafından axan neft çeşmələri qan çeşmələrinə mübəddil olmuşdur. Bu gün 

Bakı sahilini boyayan Quzğun dənizi qan dənizinə çevrilmişdir” [5]. 
1918-ci ildə Tiflisdə nəşr olunan “Qardaş qayğısı” qəzetində çap olunmuş məqalələr də mart 

soyqırımına qarşı etirazın bariz nümunəsidir. 
Əbdülsəlimzadə Məhəmməd Hadi “Azərbaycan” qəzetinin 31 mart 1919-cu il tarixli 147-ci 

nömrəsində çap etdirdiyi “Şühədayi-hürriyyətimizin ərvahinə ithaf” şeirində qanlı Mart hadisələrinə 
münasibətini belə bildirir: 

 

Sizin məzarınız iştə qülubi-millətdir, 
Bu sözlərim ürəyimdən qopan həqiqətdir, 
Sizi unutmayacaq şanlı millətim əsla, 
Əmin olun buna, ey zinəti-cəhani-fəna 
Sizinlə buldu bu millət şərəfli istiqbal. 
Sizinlə buldu bu millət həyati-puriqbal. 
 

Bu gün də etmədə əhli-vətən sizi dəryad, 
Salamlayır sizi iştə bu milləti-azad. 
Müəbbədən diridir namınız bu dünyada, 
Sizin də ruhunuz üçsun behişti-əlada. 
Bizi xilas edərək pəncəyi-əsarətdən, 
Nicatbəxş olarıq dəsti-əhli-vəhşətdən. 
Çəkildiniz əbədi xüldizari-Rəhmanə, 
Behişti-rəhmətə, yəni diyari-rəxşanə. 
O, xununuzla açıldı bahari-hürriyyət, 
Sizin də yurdunuz olsun behişti-ülviyyət! [6] 
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Bu şeirdə şair vətənin azadlığı, xalq, millət yolunda canından keçən hər bir vətəndaşının ruhu-
na rəhmət və məkanlarının cənnət olmasını diləyir. 

Cəfər Cabbarlı Mart soyqırımına həsr elədiyi şeirində faciə qurbanlarını anaraq belə deyir:  
 

Gülzari- vətən soldu, 
Millət xari-zar oldu, 
Hamı payimal oldu, 
Dur, ey xar olan millət! 
 

Pullularımız qafil, 
Alimlərimiz cahil,  
Oldu elimiz zayil, 
Dur, ey xar olan millət! 
 
Bir yandan ədu cəllad, 
Bir yan naləvü fəryad, 
Ol bu zülümdən azad, 
Dur, ey xar olan millət! 
 
Əl çək bu həqarətdən, 
Qurtar bu əsarətdən, 
Xar ol bu xəcalətdən,  
Dur, ey xar olan millət! [7] 

 
Dərvişlər, əsasən, gənclər bu şeiri şəhidlərin yeddi və qırx mərasimlərində, məscid və küçələr-

də günahsız qurbanlar üçün göz yaşı tökərək oxuyur, əslində isə xalqı maskalı düşmənə qarşı səfər-
bərliyə çağırırdılar. 

Ən yaxın qohum və dostları Mart faciəsinin qurbanı olmuş Hacı Səlim Səyyahın “Mart ayı” 
şeirini həyəcansız oxumaq olmur... Hüznünü mart ayını günahlandırmaqla azaltmağa səy göstərən 
şair yazır: 

 
Mart ayı... Allah amandır, əlhəzər, min əlhəzər! 
Mart ayı, çox qəmli aysan, tez qutar get müxtəsər. 
Sən kimi mənhus bir aydan deyil məmnun bəşər. 
Olmamış bəd yəni sən tək nə Məhərrəm, nə Səfər! [8] 

 
1918-ci ilin Mart hadisələrinə ilk dəfə olaraq Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tərəfindən qiy-

mət verilməyə cəhd göstərilmişdir. AXC 1919 və 1920-ci illərdə martın 31-ni milli hüzn günü kimi 
qeyd etmişdir. Bu hadisələr sənədli şəkildə, həmin dövrün mətbuat səhifələrində, ziyan çəkmiş 
şəxslərin və şahidlərin hekayətləri əsasında yazılmış Məmməd Səid Ordubadinin “Qanlı sənələr” 
romanında, Cəfər Cabbarlının “Bakı müharibəsi”, “1905-ci ildə” dram əsərlərində öz bədii əksini 
tapmışdır. 

Nəticə. XX əsr ərzində Azərbaycan türklərinə qarşı törədilən soyqırımların bədii ədəbiyyatda 
və publisistikada əksi ilə yanaşı, həmin materialların təbliği də mühüm addımlardan biridir. Bu kimi 
təbliğatlar xalqımızın milli-mənəvi yaddaşının oyanmasında və milli özünüdərk məsələlərində 
aparıcı mövqe tutur.  
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Xülasə 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının böyük söz ustadlarından olan Məmməd Araz Naxçıvan ədəbi mühitindən 
Azərbaycan və ümumtürk ədəbiyyatına yol alan, yaradıcılığı boyu Azərbaycançılıq və millilik, bütöv vətən ideologiya-
sını özünə həyat amalı hesab edən dəyərli bir ziyalı idi.  

Məmməd Arazın zəngin və çoxcəhətli yaradıcılığı haqqında Azərbaycan ədəbiyyatının ən nüfuzlu nümayəndələ-
ri Rəsul Rza, İsmayıl Şıxlı, Bəxtiyar Vahabzadə, ədəbiyyatşünas alimlərdən Yaşar Qarayev, İsa Həbibbəyli, Bəkir Nəbi-
yev, Vaqif Yusifli və başqaları müxtəlif illərdə məqalələr yazmış, onun əsərlərinin bədii qiymətini vermiş, şairin sənət-
karlıq məziyyətləri haqqında ətraflı bəhs etmişlər.  

Məqalədə görkəmli ədəbiyyatşünas alim, akademik İsa Həbibbəylinin elmi araşdırmalarında Məmməd Araz ya-
radıcılığı və xüsusiyyətləri təhlil olunur. 

Açar sözlər: Azərbaycançılıq, ədəbi tənqid, poeziya, ədəbi irs 

MAMMAD ARAZ CREATIVITY IN THE SCIENTIFIC RESEARCH  
OF ACADEMICIAN ISA HABIBBAYLI 

Summary 

Mammad Araz, one of the great master of 20th century in Azerbaijani literature, was a valuable intellectual who 
concern not only Nakhchivan literary environment but also Azerbaijani and Turkish literature and considered the 
ideology of his homeland as a way of life.  

Many of the most influential representatives of Azerbaijani literature – Rasul Rza, Ismail Shikhli, Bakhtiyar 
Vahabzade, literary scholars Yasar Garayev, Isa Habibbayli, Bakir Nabiyev, Vagif Yusifli and others gave an literary 
appreciation of his works and dealt in detail about the poet's craft. 

Mammad Araz poetry and peculiarities in the scientific researches of a prominent literary scholar, academician 
Isa Habibbeyli are analyzed in the article.  

Key words: Azerbaijanism, literary criticism, poetry, literary heritage 

ТВОРЧЕСТВО МАМЕДА АРАЗА В НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
АКАДЕМИКА ИСЫ ГАБИББЕЙЛИ 

Резюме 

Мамед Араз, один из великих литературных мастеров 20-го века в Азербайджане, был ценным интел-
лектуалом, который перешел из литературной среды Нахчывана в азербайджанскую и общетюркскую лите-
ратуру и считал жизнь идеологией азербайджанства и национализма.  

Об этом подробно говорили наиболее влиятельные представители азербайджанской литературы Расул 
Рза, Исмаил Шихлы, Бахтияр Вахабзаде, литературоведы Яшар Гараев, Иса Габиббейли, Бакир Набиев, Вагиф 
Юсифли и другие. 
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В статье анализируются особенности творчества Мамеда Араза в научных исследованиях выдающегося 
литературоведа и академика Исы Габиббейли.  

 
Ключевые слова: азербайджанство, литературоведение, поэзия, литературное наследие 
 

Giriş. Akademik İsa Həbibbəylinin elmi fəaliyyətində çağdaş ədəbi prosesin ayrı-ayrı nüma-
yəndələrinin yaradıcılığını geniş, hərtərəfli şəkildə təhlil edib ümumiləşdirmək əsas istiqamətlərdən 
biridir. Onun bu sahədə qələmə aldığı bir sıra irihəcmli elmi əsərlər müasir ədəbi tənqidimizdə özü-
nəməxsus yer tutur. 

Ustad-ədəbiyyatşünasın Xalq şairi Məmməd Arazın yaradıcılığı ilə bağlı elmi araşdırmaları, 
ədəbi-tənqidi qənaətləri xüsusilə diqqəti çəkir. Alimin 1993-cü ildə çapdan çıxmış “Məmməd Araz 
(tərcümeyi-hal)” kitabından sonra elmi axtarışlarının davamı kimi 1999-cu ildə “Xalq şairi Məm-
məd Araz” adlı albom-monoqrafiya nəşr etdirməsi şairin yaradıcılıq dünyasının əhatəli təqdimi ilə 
səciyyələnir [1]. Həmin kitabda M.Arazın yaradıcılığı barədəki elmi-ədəbi təhlilləri İ.Həbibbəyli bir 
neçə il sonra çapdan çıxmış “Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik” kitabına da daxil etmişdir [2, s.290-
320]. Yüksək elmi səviyyəsi ilə seçilən bu təhlillər 1990-cı illər Azərbaycan ədəbi tənqidində xüsusi 
yer tutmaqla poeziyaya hərtərəfli, konseptual yanaşmanın, bədii mətnlərin daxili semantikasını in-
cəliklərinə qədər araşdırıb üzə çıxarmağın ən uğurlu nümunələrindəndir. 

Məmməd Arazın mühiti, yaradıcılığının əsas istiqamətləri barədə söz açan İsa Həbibbəyli 
onun poeziyasının ana xətləri, başlıca poetik obrazları, əxlaqi-didaktik qənaətləri barədə dolğun el-
mi nəticələrə gəlmişdir. Şairin poeziyasının dərin xəlqi mahiyyəti, əsrlərin sınağından çıxmış adət-
ənənələrə bağlılığı barədə təhlillər aparan tənqidçi ata ocağı motivinin ideya-bədii missiyasını çox 
dəqiqliklə aydınlaşdırmış və elmi şəkildə ümumiləşdirmişdir: “Məmməd Arazın ata ocağı sözün hə-
qiqi mənasında bütöv bir xalqı və böyük bir vətəni təmsil edən ümumiləşmiş Azərbaycan ocağıdır. 
Şair nəsillərdən-nəsillərə keçib gəlmiş bu tarixi ocağın layiqli varisi, etibarlı odqoruyanıdır. Xalq 
şairinin yaradıcılığında qırx ildən artıq çağlamada davam edən Azərbaycan ruhu, bənzərsiz vətən 
duyğusu və milli ideyalar həqiqi və geniş mənada öz odunu-qorunu təmiz, müqəddəs “ata oca-
ğı”ndan – vətəndən alır” [2, s.295]. 

İlk qələm təcrübələrini obrazlı şəkildə “tapşırıq dəftəri” adlandırdığı “sal daşlar üstündə” [3] 
yazmalı olan Məmməd Arazın poeziyasında Daş obrazının poetik semantikası, işlənmə məqamları 
bütöv bir sistem təşkil edir. Akademik İsa Həbibbəylinin araşdırmaları təsdiqləyir ki, şairin müxtəlif 
əsərlərində bu obraz rəngarəng mənalar daşıyır, çeşidli mətləbləri ifadə etməyə xidmət göstərir. Daş 
obrazı haqqında alimin elmi ümumiləşdirməsi belədir: “Bizim fikrimizcə, ədəbiyyatşünaslıq nöqte-
yi-nəzərindən daş Məmməd Araz poeziyasında bütövlük, Vətənə, toprağa bağlılıq, gərəkli olmaq, 
əsl vətəndaşlıq mənalarını ifadə edir. Şair hətta özünü milli şeirimizin “daş əsgəri” hesab edir” [2, 
s.296]. Bu istiqamətlərin hər biri Məmməd Arazın müxtəlif poema və şeirlərindən gətirilən parçala-
rın təhlili timsalında əsaslandırılmış, şairin fəlsəfi lirikasının müvafiq çalarlarının mahiyyət və tutu-
mu da bu aspektdə yetərincə aşkarlanmışdır. 

Akademik İsa Həbibbəyli M.Araz yaradıcılığının qaynaqları, şairin poetik “mən”inin forma-
laşmasına təsir göstərən mənbələr sırasında xalq müdrikliyinin ifadəsi olan zəngin folklorumuzla 
yanaşı, klassik ədəbi irsin rolunu da aydınlaşdırmış, o cümlədən bir sıra söz ustadlarının sənətindən 
gələn ənənələrin mövqeyini və bədii müstəvidə təzahür çalarlarını da müəyyənləşdirmişdir. M.Araz 
sənətində ənənə və novatorluq, klassika və müasirlik kimi məsələlərin çağdaş poeziyamızın yaradı-
cılıq axtarışları, inkişaf problemləri kontekstində tədqiqi elmi müddəaların yeniliyi və mükəmməlli-
yi ilə diqqəti çəkir. Xüsusən Məhəmməd Füzuli, Mirzə Ələkbər Sabir və Səməd Vurğun ənənələri-
nin M.Araz yaradıcılığında davamı və inkişafı barədə deyilənlər dərin elmi müşahidələrin bəhrəsi 
kimi ciddi əhəmiyyət daşıyır. 
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Təqdirəlayiq cəhətlərdən biri də budur ki, İ.Həbibbəyli bu problemi sadəcə M.Arazın adıçəki-
lən ustadlara həsr etdiyi, poetik ehtiramını bildirdiyi əsərlərinin nəzərdən keçirilməsi ilə məhdudlaş-
dırmır. Fikrini ən müxtəlif bədii mətnlərin ideya-bədii arxitektonikasında, semantik yaddaşında yer 
alan ədəbi bağlılıqların aşkarlanması əsasında diqqətə çatdırır. Alimin əhatəli elmi təhlillərdən sonra 
gəldiyi haqlı qənaətinə görə, “Ustad Məhəmməd Füzulinin müdriklik və məsuliyyəti, Sabir sənəti-
nin vətəndaşlıq cəsarəti, Səməd Vurğun şeirinin yüksək ilhamı və milliliyi özünəməxsus şəkildə 
Məmməd Araz poeziyasında cəmləşmiş, yeni keyfiyyətlərlə zənginləşmişdir. Məmməd Araz adları 
çəkilən ustad sənətkarlardan yaradıcılıqla öyrənmiş, onların heç birini təkrar etməmişdir. Nəticə eti-
barı ilə millilik və müasirlik, dərin və incə lirizm, fəal vətəndaşlıq mövqeyi və bəşərilik Məmməd 
Araz şeirinin özünəməxsusluğunu müəyyən edir” [2, s.303]. 

Məmməd Arazın, ümumən onun mənsub olduğu ədəbi nəslin müasir ədəbiyyatımızın inkişa-
fında göstərdiyi xidmətləri əsaslı keyfiyyət dəyişikliyi kimi xarakterizə edən akademik yazır: “30-
50-ci illərin poeziyasındakı zamanın tələblərindən doğan poetik dəbdəbə, ritorika, zahiri təntənə, 
parıltı, tərənnüm, ideoloji xəttə meyil kimi qəlibləşmiş ənənələrin buzu Məmməd Araz və onun 
mənsub olduğu ədəbi nəslin istedadlı nümayəndələrinin səyi, cəsarəti ilə sındırılmışdır” [2, s.299-
300]. Bu prosesdə Məmməd Arazın rolunu xüsusi qiymətləndirən, onun yaradıcılığını “tərənnüm 
poeziyasından düşüncə lirikasına qəti keçidin dolğun ifadəsi” kimi səciyyələndirən, şairi “milli şeir-
də düşüncə lirikası komandasının baş kapitanı” sayan [2, s.303] alimin bu elmi ümumiləşdirmələri 
də ədəbi həqiqəti ifadə edir. 

Məmməd Araz lirikasındakı mövzu genişliyi, fikir təzəliyi, aydın qayə, orijinal duyum və de-
yim tərzi də yüksək dəyərləndirilmişdir. Şairin əsərlərində dərin vətənpərvərliyin xüsusi yer tutma-
sı, dolğun bədii vasitələrlə poetik təcəssümünü tapması da İ.Həbibbəylinin ədəbi təhlillərində 
özünün layiqli elmi qiymətini almışdır. Akademik fikrini belə ümumiləşdirir: “Ana Vətənə və şəx-
siyyətə aid olan bütövlük amilini hər iki məqamda örnək səviyyəsində bütün ucalığı ilə yaşatmağı 
bacarmaq Məmməd Arazın həyatda da, sənətdə də çox mühüm nailiyyətidir. Azərbaycan ədəbiyya-
tında Əhməd Cavaddan və Səməd Vurğundan sonra müqəddəs Azərbaycan vətənimiz haqqında ən 
sanballı, yaddaqalan, ilhamlı və təsirli şeirləri Məmməd Araz yaratmışdır” [2, s.305]. Şairin “Azər-
baycan-dünyam mənim”, “Vətən mənə oğul desə”, “Mənim Naxçıvanım”, ”Oxuyan Təbriz”, “Ata 
ocağı” və digər şeirlərinin [4] bu kontekstdə təhlili elmi ümumiləşdirmələrin bədii əsası kimi yerinə 
düşmüşdür. 

Alim xüsusi olaraq nəzərə çatdırır ki, milli birlik, daxili saflıq və bütövlük, mənəvi və ictimai 
azadlıq M.Araz yaradıcılığında mühüm yer tutur. Şairin “müxtəlif dövrlərin Azərbaycan gerçəkliyi-
ni mənalı və münasib şəkildə əks etdirən” çoxsaylı şeirləri timsalında fikrini izah edən alim onu da 
vurğulayır ki, Məmməd Arazın yaradıcılığında milliliklə bəşərilik vəhdət təşkil edir. “Onun poetik 
rübabında dünya məsələlərinə, bəşəriyyəti düşündürən vacib problemlərə dair fikir və qayğılar da 
sıx-sıx öz əksini tapır. Lakin bütün məqamlarda Məmməd Araz, özünün elan etdiyi kimi, “Azərbay-
can dünyasından baxar dünyaya” [2, s.309]. 

İstedadlı şairin 1990-cı illərdə yazdığı şeirlərdə milli istiqlal duyğusunun təsirli və qabarıq tə-
zahürü, hamının vətən naminə birliyə çağırılması, düşmən önündə ağlayıb-sızlamaq yox, qətiyyətlə 
dayanmaq ideyasının önə çəkilməsi kimi məsələlər də akademik İsa Həbibbəylinin elmi təhlilləri ilə 
aydınlaşdırılmışdır. “Ayağa dur, Azərbaycan!” şeirini “İstiqlal şairinin yeni dövrdəki qüvvətli səfər-
bərlik marşı” sayan İsa Həbibbəyli [2, s.306] onun müstəqillik dövrü Azərbaycan poeziyasının qiy-
mətli nümunələri sırasında yer alan digər müvafiq şeirlərini də nəzərdən keçirmiş, əsas məziyyətləri 
araşdırmışdır. 1992-ci ilin dəhşətli Xocalı faciəsi günlərində yazılmış məşhur “Ağlama” şeirinin 
“ümidsizlikdən, bədbinlikdən xilas olmağa, mənəvi dirçəlişə, böyük qələbəyə çağırış himni” kimi 
qiymətləndirilməsi də [2, s.310] əsərin ideya-bədii mündəricəsinə əsaslanır.  

İsa Həbibbəyli yazır ki, doxsanıncı illərdə M.Arazın yaradıcılığında yeni mərhələ başlanmış-
dır. Şairin bu dövrdə oxuculara təqdim edilmiş “Daş harayı” (1992), “Dünya düzəlmir” (1992), 
“Qayalara yazılan səs” (1994), “Yol ayrıcında söhbət” (1997) kitablarında və son dövrlərdə yazıl-
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mış şeirlərində “lirik-fəlsəfi ovqat daha da dərinləşmiş, fədakarlığa, səfərbərliyə, vətəndaşlıq fəallı-
ğına, milli-mənəvi özünüdərkə, milli mücadiləyə çağırış qüvvətlənmişdir” [2, s.317]. Tənqidçi onu 
da xüsusi vurğulayır ki, belə əsərlər şüarçılıqdan uzaqdır, şair ən zəruri milli ideyaları poetik şəkil-
də, səmimi tərzdə oxuculara çatdırmağa nail olur.  

Akademik İsa Həbibbəylinin 1999-cu ildə yazdığı bu əsərdə M.Arazın müstəqillik dövrü 
Azərbaycan ədəbiyyatının ideya-bədii yüksəlişindəki əvəzsiz mövqeyi özünün elmi ümumiləşdiril-
məsini belə tapmışdır: “Xalq şairi Məmməd Araz indiki müstəqillik mərhələsində də millət və milli 
dövlət yolunda mübariz keşikdədir… O, indiki mərhələdə, XXI əsrin astanasında təkcə şeirimizin 
yox, sözün geniş mənasında ədəbiyyatımızın və mədəniyyətimizin layiqli ağsaqqalıdır” [2, s.318].  

Məmməd Arazın poeziyasının üslub xüsusiyyətlərini də araşdıran alim belə bir dürüst nəticə-
yə gəlir ki, o, müasir milli şeirimizdə lirik-romantik və lirik-psixoloji üslubun ən fədakar daşıyıcısı 
olmuşdur. M.Arazın ağrı-acılı tale yaşantılarını əks etdirən “tale şeirləri”, qəlbin həzin sədası kimi 
poetikləşən “ürək şeirləri” barədəki ədəbi təhlillər də öz sanbalı ilə seçilir. 

Məmməd Arazın poemaları barədə aparılan təhlillər, hasil olunan elmi qənaətlər də milli ədə-
bi fikrimiz üçün yeni və orijinal müddəalardır. İ.Həbibbəylinin dəqiq müəyyənləşdirdiyi kimi, 
“M.Arazın “Üç oğul anası” poeması xalq yazıçısı İsa Hüseynovun psixoloji nəsrinin milli poeziya-
dakı yolyoldaşıdır” [2, s.312]. İkinci Dünya müharibəsində üç oğlunu itirmiş ananın faciəsini, sar-
sıntılarını əks etdirən bu poemada lirik ricət, bədii haşiyə və monoloqlardan məharətlə istifadə ayrı-
ca vurğulanmışdır. 

 “Araz axır” poemasında isə müharibə dövründə və sonrakı illərdə Arazın hər iki sahilində baş 
vermiş hadisələr təsvir olunsa da, müəllifin yaratdığı Ayrıgül obrazının “bütövlük həsrəti, vüsalın 
daşıyıcısı” olması barədə akademikin qənaətləri maraq doğurur. Şairin sosial-mənəvi problemləri 
məişət və cəmiyyət kontekstində ədəbi müstəviyə gətirən “Paslı qılınc” poemasının “yeni dövrün 
“Aygün”ü kimi qiymətləndirilməsi də elmi həqiqəti ifadə edir. Böyük satirik M.Ə.Sabirə həsr olun-
muş “Mən də insan oldum” poeması isə qüdrətli ustad qarşısında ciddi poetik hesabat” [2, s.314] sə-
viyyəsində nəzərdən keçirilmişdir. 

Akademik İsa Həbibbəylinin Məmməd Araz poeziyasında xüsusi yeri olan məşhur “Atamın 
kitabı” poeması barədəki aşağıdakı fikri də elmi-ədəbi düşüncənin məntiqi, konseptual qənaəti kimi 
üzə çıxmışdır: “Məmməd Arazın “Atamın kitabı” poeması isə Azərbaycan ədəbiyyatında böyük 
Mirzə Cəlilin “Anamın kitabı” əsərindən sonra milli birlik, Vətən təəssübkeşliyi və mənəvi ucalıq 
haqqında yazılmış ən kamil poetik dastandır” [2, s.314]. Bu poemada lirikliklə epikliyin vəhdəti ba-
rədə müşahidələr də konkret bədii təhlillərlə diqqətə çatdırılır. “Əsgər qəbri haqqında ballada” poe-
ması isə lirik başlanğıcın aparıcılığı ilə qələmə alınmış nümunə kimi səciyyələndirilmişdir. 

İsa Həbibbəyli Məmməd Arazın bədii publisistikasındakı mövzu aktuallığını, vətəndaşlıq 
mövqeyini, fikrin münasib vasitələrlə ifadəsini, həmçinin şairin bədii tərcümə sahəsindəki uğurlu 
fəaliyyətini də diqqət mərkəzinə çəkmişdir. 

Nəticə. Son olaraq onu deyək ki, akademik İsa Həbibbəylinin Məmməd Araz yaradıcılığı haq-
qındakı ədəbi düşüncələri sadəcə ədəbi tənqid faktı deyil, bu, mükəmməl ədəbi-nəzəri yanaşmaları, 
dərin analitik təhlil və ümumiləşdirmələri ilə çağdaş filoloji fikrin böyük uğurlarından biridir. Və 
nəhayət, ustad-ədəbiyyatşünas, akademik İsa Həbibbəylinin Məmməd Araz haqqındakı bəzi məqa-
lələri bir sıra müxtəlif ölkələrdə nəşr olunmuşdur.  
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ZƏRDÜŞTİLƏRİN FƏLSƏFİ DÜŞÜNCƏLƏRİ  

BƏDİİ MƏTN KONTEKSTİNDƏ 
(Y.V.Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı” romanı əsasında) 

 
Xülasə 

 
Məqalədə romanda fərd və cəmiyyət münasibətləri, ali insan şüuru bu münasibətləri tənzimləmə prinsiplərinin 

vəhdəti təsvir edilir. Dünya, təbiət, cəmiyyət haqqında fəlsəfi tezislərini konkret həyati misallarla isbatlayan Yusif Vəzir 
dünyanı iki qeyri-maddi qüvvələrin (xeyir və şər) mübarizəsi meydanı hesab edən zərdüştilərin, misirlilərin, hindlilərin 
mifik təsəvvürlərini romanına gətirir, fəlsəfi təxəyyül metodlarının fоrmalaşmasının ibtidai qaynaqlarını açıb göstərir. 

О, “Qızlar bulağı” rоmanında insanı daima düşündürən bu cür məsələləri geniş müzakirə оbyektinə çevirir, bu 
haqda düşüncələrini özünəməхsus tərzdə fəlsəfi mühakimələr vasitəsilə охucuya çatdırır. Həyatın mənasını “dirilikdə və 
maddilikdə” görən Y.V.Çəmənzəminli insan anlayışını, оnun həyatını bitki və heyvan kimi üzvi və canlı aləmlə əlaqəli 
şəkildə izah edir. “Müvəqqəti həyat, əbədi ölüm” tezisi zərdüştilik təliminin nəzəri ehkamları fonunda izah edilir. 
Mütəfəkkir yazıçı cəmiyyət timsalında, yeni-yeni insan nəsillərinin yaranması sayəsində həyatın əzəliliyini sübut 
etməyə çalışır. Yazıçı zərdüştilik fəlsəfəsinə realist kimi yanaşır. Maddi başlanğıclardan, real həyatdan kənarda, illüziya 
xarakterli nişanələri həyatın təhrifi hesab edir. “Qızlar bulağı” romanında Azərbaycan coğrafiyasının eskizini cızır, 
azərbaycanlıların etnik mənşəyini şərh edir. Romanda müəllifin yaşadığı zamanın ictimai-siyasi, sosial mənzərələrini 
rəsm edən səhnələr də çoxluq təşkil edir. 

 
Açar sözlər: Y.V.Çəmənzəminli, “Qızlar bulağı”, tarixi roman, zərdüştlük təlimi, fəlsəfi təxəyyül metodu, mifik 

təsəvvür, ədəbi etüd 
 

PHILOSOPHICAL THOUGHTS OF ZOROASTERS  
IN THE FIGURATIVE CONTEXT OF THE TEXT 

(On the basis of the novel “Maiden Spring” by Y.V.Chamanzamanli) 
 

Summary 
 
The article demonstrates that in the novel the complex of relationships of person and society, regulating 

principles of these relationships by the supreme human consciousness is described. Yusif Vazir, who has proved his 
philosophical ideas about the world, creation, nature and society with concrete examples, uses mythical ideas of Hindus, 
Zoroaster, Egyptians who consider the world as a fight area of the two powers (good and bad) and reveals the primary 
sources of the formation of philosophical imagination methods. In his novel called “Maiden spring”, he considers such 
kind of problems, that always make a person think, as a point at issue and about this issue he reflects his thoughts to the 
readers in his own way, by means of philosophical judgements. Y.V.Chamanzaminli, who sees the meaning of life in 
vitality and materiality, explains the notion of human and his life like plant and animal, in connection with organic and 
alive life. The thesis “temporary life, eternal death ” is explained by means of theoretical tenets of  Zoroaster school. In 
example of society, the thoughtful writer tries to prove the eternality of life by means of the formations of new human 
generations. The writer regards illusive signs, that are far away from material beginnings and real life, as distortion of 
the life. In the novel “Maiden spring”, he draws a sketch of the primary beginning of geography of Azerbaijan. There 
are a number of scenes which reflects public, political, social views of that time that the author had experienced. 

 
Key words: Y.V.Chamanzamanli, “Maiden spring”, historical novel, zoroastrianism school, philosophical 

imagination method, mythical idea, literary study  
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ЗОРОАСТРИЙСКИЕ ФИЛОСОФСКИЕ МЫСЛИ  
В КОНТЕКСТЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 
(По роману Ю.В.Чеменземинли «Девичий Родник») 

 
Резюме 

 
В статье показано, что в романе описана взаимосвязь между индивидом и обществом. Юсуф Везир, 

который излагает свои философские тезисы о мире, творчестве, природе и обществе, привносит в роман 
зороастрийское, египетское и индийское мифическое воображение, которые считают мир полем битвы двух 
нематериальных сил (добра и зла), раскрывает основные источники философского воображения. Он 
превращает подобные вопросы в более широкую дискуссию в романе «Девичий родник». Ю.В.Чеменземинли, 
который видит смысл жизни в «жизненности и материализме», объясняет концепцию человеческой жизни по 
отношению к органическому и живому миру. Тезис «Временная жизнь, вечная смерть» объясняется в свете 
теоретических учений зороастризма. Писатель пытается доказать вечность жизни на примере общества,  в 
котором рождаются новые поколения людей. Писатель относится к зороастрийской философии как  реалист. 
Он считает искажением жизни за пределами материальных начал, основанную только на иллюзиях. В романе 
«Девичий родник» он описал азербайджанскую географию и представил этническое происхождение 
азербайджанцев. В романе также создаются сцены общественно-политических, социальных сцен исторического 
периода жизни автора. 

 
Ключевые слова: Ю.В.Чеменземинли, «Девичий родник», исторический роман, зороастризм, метод  

философского воображения, мифическое воображение, литературный этюд  
 

Giriş. XX əsrin 20-ci illərinin sonu, 30-cu illərinin əvvəlləri romana keçid yeni dövr roman-
larının  təkamül mərhələsi kimi səciyyələnə bilər. Roman janrı üçün ədəbi mərhələ (sovet dövrü) 
xüsusiyyətləri, ideya-estetik prinsiplər, siyasi mahiyyət daşıyan metodoloji təlqinlər, sosialist 
realizminin nəzəri qanunları əsas meyara çevrilmişdi. Bir çox roman tədqiqatçılarının fikri ilə 
razılaşmayaraq qeyd etmək istərdik ki, həmin dövr Azərbaycan romanları  dünya ədəbiyyatında 
yaranan romanlardan həm forma, həm də mövzu, mahiyyət baxımından təcrid olunmuşdu. Məz-
munda və süjet quruluşunda qlobal, bəşəri genişlik, ideyada yeni dünyanın, yeni əsrin ədəbi-estetik 
prinsipləri görünmürdü. Ədəbiyyat, eləcə də roman yaradıcılığı üçün sovet ideoloqları tərəfindən 
cızılan dairənin “nəzəri qanunları” buna icazə vermirdi. Bəzi istisnalar vardı ki, Y.V.Çəmənzəmin-
linin romanları da o qəbildən idi. 

Bir çox tədqiqatçılar kimi professor T.Salamoğlu da XX əsrin 30-cu illərini ədəbiyyat 
tariximiz üçün xüsusi roman mərhələsitək səciyyələndirir və göstərir ki, XX əsrin 30-cu illəri 
“Azərbaycan sovet romanı”nın yaranması ilə də xüsusi dəyər qazanır. 30-cu illərdən milli müs-
təqillik dövrümüzə qədərki onilliklər həm də “Azərbaycan sovet romanı”nın inkişaf tarixidir [1, 
s.6]. Roman janrının sovet dövrü öz mövzu və ideya konsepsiyasına görə müxtəlif istiqamətlərdə 
inkişaf edirdi. “Sovet romanları”nın böyük əksəriyyəti tendensiya və ideoloji diktələr əsasında 
yazıldığı üçün əsl ədəbiyyat faktı kimi yaşaya bilmədi.  

Y.V.Çəmənzəminli isə folklor və tarix materiallarından bədii mətn süjeti üçün daha əhəmiy-
yətli şəkildə yararlanmışdı. “Nağıllarımızı necə toplamalı”, “Xalq ədəbiyyatının təhlili”, “Folklor 
yolunda”, “Azərbaycanda zərdüştlük adətləri” və başqa məqalələri yazıçının  xalq ədəbiyyatına nə 
qədər dərindən bələd olmasını göstərirdi. İdeal cəmiyyət modeli klassik ədəbiyyatımız, eləcə də 
N.Gəncəvi ideallarına əsaslanan fəlsəfi görüşləri fonunda təsvir edilirdi. Çəmənzəminlinin “Qızlar 
bulağı” romanında mifoloji strukturlu obrazlar və motivlər xalq ədəbiyyatının müxtəlif janrları ilə 
bir arada təsvir edilir. XX əsr Azərbaycan nəsrində özünəməxsusluqları ilə seçilən “Qızlar bulağı” 
romanı ilk dəfə 1934-cü ildə nəşr olunmuşdur. Y.Vəzir “Qızlar bulağı” romanını Şura Yazıçılarının 
Ümumittifaq qurultayına ithaf edib. İnqilabdan əvvəl yazmağa başlasa da, bu əsəri 1933-cü ildə 
başa çatdırmışdı. Romanda zərdüştilərin fəlsəfi düşüncələri bədii mətn kontekstində “maddi” və 
“abstrakt” anlayışlarının qarşılaşdırılması üslubu ilə dialoqlarda izah olunur. Materializm ilə 
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idealizmin mübarizəsi nəzəri olaraq müqayisə və təhlil edilir. İlk məlumat isə bu olur ki, Əhməd 
“Maarif işçisi” klubunda ibtidai cəmiyyətə dair məruzəçi olacaq, ona görə də  ibtidai mədəniyyət, 
xalq ədəbiyyatı, adət və ənənələr  tarixinə aid əsərlərdən, Şərq və Qərb səyyahlarının qeyd 
dəftərlərindən istifadə еtməlidir. Topladığı kitablardan biri – “Yеl” ulusuna mənsub Çоpо adlı şəxs 
tərəfindən yazılmış və XIX əsrin оrtasında Avrоpa dillərinə tərcümə оlunmuş bir əsər Əhmədin 
diqqətini çəkir. “Yеl” ulusu mеşəli dağlar arasında, çayın kənarında salınıb. Yeni evləri və 
gənclərdən ibarət cəmiyyəti olan bu ulus mühafizəkarlıqdan uzaqdır, insanlara bütün seçimlərində 
azadlıq verilib. Hətta adət-ənənə buxovundan da yaxa qurtarıblar.  

Y.V.Çəmənzəminlini illərlə düşündürən milli kimlik sualı təkcə tarixi-siyasi, publisistik 
araşdırmalarında qalmadı. Həm də bu taleyüklü məsələni roman mətnində təhlilə çəkdi. Bizim bir 
xalq olaraq təşəkkül və təkamülümüzün sxemini, coğrafiyasını müəyyənləşdirməyə çalışdı. Roma-
nın son qənaəti kimi aşılanan ideya – “lakin muğ mətanəti qırılmadı, atırvan оrdusu pоzulmadı!”- 
Azərbaycanın tarix boyu işğallardan, müstəmləkə əsarətindən qurtulması reallığını sübut edir.  

Yazıçı 1934-cü ildə “Gənc işçi” qəzetində çap olunmuş “Qərardan sonra” adlı məqaləsində 
“Qızlar bulağı” romanını yeni mənbələrə istinadən tamamilə dəyişib fərqli bir əsər kimi işlədiyini 
qeyd edirdi. “Qızlar bulağı”nın tarixi roman olmasını da ilk dəfə müəllif özü yazır. 1935-ci ildə 
yenə “Gənc işçi” qəzetində çap olunmuş “Qərardan sonrakı yeni əsərlərim” və “Vışka” qəzetində 
çap olunmuş “Etimadı doğruldacağam” adlı yazılarında roman üzərində dönə-dönə işlədiyini 
bildirirdi. 

“Dünya ədəbiyyatında “Qızlar bulağı” kimi əsər yoxdur, yəni bu tipdə. Kampanellanın 
“Günəşlər ölkəsi”, Tomas Morun “Utopiya adası” var, amma onlar başdan ayağa xəyaldan ibarətdir. 
“Qızlar bulağı”nda isə xəyal ilə gerçək bir-birinə qarışdırılır. Burada xəyal ilə tarix birləşir. Bu 
fəlsəfi-tarixi romandır. Fəlsəfi-tarixi roman dünya ədəbiyyatında  az-az adamlarda var. Bizdə isə bu 
janrın ilk nümunəsini Çəmənzəminli yaradıb” [2]. 

1930-cu illərdə tarixi-siyasi romanlar yox dərəcəsində idi. Sosializmin təntənəsi, kolxoz 
quruculuğu, kollektivləşmə ideyaları aparıcı mövzu kimi diqqət mərkəzinə çəkilmişdi. Tarixi 
romanların müəllifləri isə Y.V.Çəmənzəminli və M.S.Ordubadi idi. Professor T.Hüseynoğlunun da 
qeyd etdiyi kimi Paris Milli kitabxanasına üzv olan və orada 2-3 ay araşdırma aparan yeganə 
yazıçımız və alimimiz olan Çəmənzəminli tarixi mükəmməl bilirdi. 1923-26-cı illərdə Çəmən-
zəminli Paris yaxınlığındakı Klişe şəhərində yaşayıb və bu zaman Paris Milli kitabxanasına üzv 
olub. Orada Azərbaycanla bağlı bütün materialları toplayıb, beləliklə, tarixi yaxşı öyrənib [2]. 

Roman Xoruz qəbiləsinin tarixinə səyahətlə başlayır. Kəbusey gil kərpiclərin üzərindəki mixi 
yazıları şagirdlərinə oxutdurur.  Orada Yaxın Şərqin eramızdan iki min il əvvəlki həyatının məğzi 
təsvir edilirdi. Bu tarix gedib Şumer dövrünə çıxır və əsərdəki bir çox süjet, obraz və motivlər 
Şumer tarixi, ədəbiyyatı, mədəniyyəti ilə qırılmaz tellərlə bağlıdır. 

“Qızlar bulağı” romanı başlayan kimi müəllim Kəbusey sonuncu dərs olduğunu deyir. O, 
gənclərə Xoruz qəbiləsinin tarixini öyrətmək istəyir və bildirir ki, bütün bunlar mixi xətti ilə gil 
kərpiclərin üzərinə yazılmışdır. Burada istər mixi yazının, istərsə də kərpiclərin adının çəkilməsi 
şumerləri yada salır. Hazırda  dünyanın ən iri  muzeylərində təxminən 200 min yazılı gil kərpic – gil 
kitab saxlanılır. Onların böyük bir hissəsi şumer dilində yazılmışdır. Mixi yazısı və gil kitablar 
şumerlərin dünya mədəniyyətinə verdikləri ən böyük töhfədir [3, s.245]. 

Kəbusey şagirdlərinə danışır ki, vaxtilə güllü-çiçəkli qəbilə əvəzində burada bоş bir çöl 
varmış. Qəbilənin yaradıcısı, buranı abad еdən midiyalı Cəməsb оlmuşdur. Bu yerlərin  tarixi оnun 
tərcümеyi-halından başlayır. Yazıları kərpiclərə özü həkk еtmişdir. Cəməsb zərdüşti imiş. Lakin 
Zərdüştün bəzi qanunlarına еtiraz еtdiyi üçün vətənini tərk еtmək məcburiyyətində qalmışdı.  

Süjetin ekspozisiya hissəsindən etibarən hadisələrin gedişində dönüşlər olacağı və obrazların 
xarakter baxımından fərqli situasiyalarda dəyişiləcəyi ehtimalı sonrakı hissələrdə öz təsdiqini tapır. 
Əsərin baş qəhrəmanlarından biri olan Cəməsb zərdüştilik inancı ilə yaşasa da, bir din və ehkam 
kimi bu inancın bütün qanunlarına, qaydalarına əməl etmir. Dünyanı cismani, maddi yaradılış kimi 
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qəbul еdir. Cəməsb bu üsyankar təbiəti ilə bir məkanda qərar tuta bilmir. Onun daxilində əsrlərlə 
donub qalmış itaət və ibadət obyektlərinə qarşı qəzəb hissi coşur. Bu hal təsadüfən baş vermir. 
Ölmüş anasının daxmada (cəsədxanada) gözlərini vəhşi bir quş dimdikləyib yeyəndə, atası və 
böyük qardaşı tərəfindən bacısı Jinduqta qarşı zor tətbiq ediləndə, möbidin və Şiz adlı təlim 
rəhbərinin riyakarlığı hər addımda təzahür edəndə sanki onun içində yeni, daha humanist və daha 
bəşəri qanunlar doğulur. Xeyirxahlıqdan, rəhmdillikdən moizə oxuyan rəhbərlər yeməyə başlayar-
kən, yanlarındakı çocuqlara yedikləri quzu budunun ancaq sümüklərini atır. “Ayin bitər-bitməz 
rəhbərimiz Şiz hərəmizin bеlinə kоsti adlanan bir qayış bağladı: bеlimiz zərdüştiliyə bağlanırmış. 
Möbid uzun-uzadı nəsihətlər еtdi və bizi ruhani rəhbərimiz оlan Şizə tapşırdı. Оn bеş yaşına qədər 
bu adam bizə rəhbərlik еdərək sadiq zərdüştilər yеtişdirəcəkmiş. Halbuki о, əllərini ac qurd kimi 
quzu buduna uzadandan bəri ürəyim оndan sоyumuşdu” [4, s.351]. 

Cəməsb var gücü ilə xoşbəxt olmağa, bütün ağılkəsməz qanunlara qarşı çıxmağa çalışır. 
Amma bu yolda onun verdiyi ilk qurban bacısı Jinduqt olur. Qanuna əsasən, bu gənc qız anasının 
ölümündən sonra  atasına arvad olmalı idi. Böyük qardaş da bacısı ilə evliliyə iddialı olduğu üçün 
ailədə faciə başlayır. Jinduqt qalanın başına çıxaraq intihar edir. İlk təmizlənmə və etiraz qanla, 
ölümlə reallaşır. Dəyişmə, bayağı ənənələrdən,  iyrənc adətlərdən (atanın qızı ilə, qardaşın bacısıyla 
evlənməsi) xilas olma prosesi cəsarət və qurban tələb edir. Bütün roman boyu cəmiyyətin və 
qəbilənin şüurlu, özünü və ətrafını dərk edən üzvlərinin daşlaşmış və çürümüş mənfi təmayüllü 
adətlərə qarşı mübarizəsini müşahidə edirik. Məhv edilən hər pis, ibtidai şüur səviyyəsinə hesab-
lanmış adətlər müqabilində daha sivil, mədəni, etik və müsbət qarşılanan əxlaq kodeksləri 
çərçivəsində müəyyənləşən prinsiplər, qanunlar yaradılır. Bu yenidən yaratma, yenidən qurulma, 
mənəvi və cismani baxımdan təmizlənmə yenilikçi gənclər tərəfindən icra olunur. Hətta yeni 
qəbilədə 40 yaşından yuxarı adam tapmaq belə mümkün deyil. Hadisələrin yaz fəslində cərəyan 
etməsi yenilənmə, canlanma, təzələnmə təntənəsi olan Novruz bayramı ilə bağlıdır. Həyatı ali insani 
keyfiyyət hesab edilən  şüurla dərk etmək, heyvani, instinktiv reaksiyalardan yaxa qurtarmaq, 
cəmiyyət əхlaqının qorunması naminə fədakarlıq göstərmək, daima təkamüldə, inkişafda olmaq 
yeni yaradılan qəbilə üçün əsas meyarlar idi. İnkişaf etmiş cəmiyyətlərdə insan yaşadığı mühitin 
təmizliyinə, əxlaqi-etik normallığına cavabdeh kimi tanınır. O insan ki, öz şüuru və mükəmməl 
düşüncələri ilə özünü və cəmiyyətini xeyir – Ahura Mazda yoluna təşviq edir.  

Romanda Ahura Mazdanın fikirləri (“Yеr dеmiş: məni əkən şad оlar, əkməyən isə qəmgin 
оlar. Buğda yеrə səpiləndə divlər acıqlanar, buğda cücərəndə divlər hirslənər; buğda sünbül 
sallayanda divlər çatlar!”, “Divlərə xidmət еdən köçəbələrdir, – özləri əkməz, başqalarının da 
əkinini tapdalar”, “Ən fərəhli yеr İnsanın еv tikəcəyi yеrdir! Ən fərəhli yеr çоx taxıl əkilən, 
çəmənliyi оlan, bоl mеyvə ağacları bulunan yеrdir! Ən fərəhli yеr qadın, çоluq-çocuq, hеyvan 
sürüsü və ilxısı оlan yеrdir!”,  “Ən əziz hеyvan pəridardır (xoruz – İ.M), çünki о, sabahın açılmasını 
xəbər vеrir. Ən əziz hеyvan itdir, çünki sizi köçəbə turanlılardan saxlayır!”,  “Dünyada dərd 
vеrənlər Əhrimənin yaratdıqları divlər, andırlar, nəslər, çоrlardır. Dünyanı kədərləndirən sоyuq, 
xəstəlik, qaranlıq, köçəbəlikdir...” və s.) işığın, ülviyyətin, zəhmətin və sevginin təzahürü kimi ifadə 
olunur. Yenilikçi gəncliyin yeni yaratdığı ulus, qəbilə də şər simvolu Əhrimənin deyil, xeyir və işıq 
saçan Ahura Mazdanın bu nəzəriyyələri ilə silahlanaraq fəaliyyət göstərir. İşıqdan, xeyir və 
pislikləri yandıran atəşdən yoğrulmuş bir cəmiyyət, el, oba romanda gələcək Azərbaycanın ibtidai 
modeli kimi səciyyələnir. Cəməsbin atası Muğandan gəlmiş bir atırvan (od keşikçisi azərban) idi. 
Çоcuq ikən Muğan atəşgədəsində xidmətçiliyə başlamış və еyni zamanda bu atəşgədə yanında dərs 
оxumuşdur. Qayda bu idi ki, onun nəslindən olan oğlanlar da burada xidmətkar olsun. Lakin 
Cəməsb bu qaydanı da pozur.  

Romanda göstərilir ki, qaranlıq, Əhrimən, divlər daima işıq allahı Ahura Mazda ilə ziddiy-
yətdədir. “Avesta” abidəsinin dini-fəlsəfi, sosial-mədəni, tarixi aspektləri romanın əsas ideya 
mənbəyidir. Müəllifin “İncil”, “Tövrat” və “Qurani-Kərim”i oxuması, bəşəriyyət tarixində dini 
təlimlərin mahiyyətini dərindən dərk etməsi faktı əsər boyu özünü təsdiqlədir. Şərq xalqlarının 
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arxaik mifoloji təfəkküründə  mifik obraz kimi formalaşan divlər bu əsərdə nağıl qəhrəmanlarıtək 
sadə səciyyəli deyil, daima xeyirə qarşı vuruşan mifik, əslində  gözə görünməyən, güc çatmayan 
qüvvədir. Bu təsvirlərdəki divlər İslam dinində, “Qurani-Kərim”də xarakterizə edilən İblisin 
missiyasını daşıyır. Məhz “Avesta” abidəsindəki xarakterizələrə əsasən sonradan yaradılan xalq 
nağıllarında da divlər qorxulu, savaş və mübarizə meydanını sonuncu, 40-cı qapıdan idarə edən 
qeyri-insani obraz kimi təqdim edilir. Zərdüştilikdə div mürəkkəb situasiyaların güclü idarəedici 
qüvvəsi kimi izah olunur. 

Lakin çox zaman işığı təbliğ edənlərin özü işığa qarşı mübarizə aparanlar olur. Zərdüştilik 
təliminin təbliğçiləri dilləri ilə dedikləri fikirlərə uyğun yaşamadıqları üçün öz şagirdlərini belə 
xeyirxahlıqdan uzaqlaşdırır. 

Y.V.Çəmənzəminlini bu mövzu, xalqımızın tarixi o qədər dərindən maraqlandırmışdı ki, hətta 
1937-ci ildə yazdığı “İki od arasında” romanında da bu tarix, tarixin kitabı haqqında məlumat 
verilir.  M.P.Vaqif İbrahim Xəlil xanın ən qəzəbli vaxtında söhbətin yönünü dəyişmək istəyir:  

“– Xan, – dеdi – bu gün əlimə qəribə bir kitab düşüb, bu ölkənin tamam qədim əhvalat və 
qəziyyələri yazılmışdır. Bilirsən  ki, təvarixin müştaqiyəm. Xan maraqlanan kimi оldu: hirsi о saat 
yatdı. Vaqif xanda оlan dəyişikliyi sеzərək, sözlərinin arasını kəsmədən nağıl еləməyə başladı: – 
Hələ hicrəti-xatəmələnbiyadan (Məhəmmədin Məkkədən Mədinəyə köçməsindən – İ.M.) min il 
qabaq bizim bu Qarabağda zərdüştilər yaşarmış. Turan еlləri Dərbənddən, səddi-İskəndərdən kеçib, 
buraları yəğma еdərmişlər. “Şahnamə”də rəvayət оlunan İran-Turan davası bizim Kür ilə Araz 
arasında vaqе оlmuşdur... Bizim bu ölkənin başından çоx qəribə qəziyyələr gəlib kеçmişdir. Ağası 
bəy asudə nəfəs alaraq özünü düzəltdi, quru, lakin möhkəm döşünü irəli vеrərək söhbətə qarışdı: – 
Rəhmətlik Pənah xan Əfşar Fətəli xanın üstünə gеdəndə, məlumi alinizdir ki, mən yaralanıb bir 
nеçə vaxt Ərdəbildə yatdım. Bəylərbəyi məni bir dərviş zaviyəsinə tapşırmışdı. Оrada pustnişin bir 
qоca şеyx var idi. Gеcə-gündüz ibadətlə məşğul idi. Özü də həkimi-haziq idi: yaramı da yaxşı 
еliyən о оldu. İbadətdən sоnra yanıma gəlib döşəyimin yanında оturardı. О da bu qəziyyələri mənə 
dеmişdi. Оnun dеdiyinə görə Aran böyük bir ölkə imiş, məqərrər-səltənəti (mərkəz şəhəri) də 
Gəncədə imiş. Amma Allah bu gözəl ölkəyə ilanı qənim yaratmış imiş: gürzələr, əfilər bu yеrdə 
qaynaşırmış... İbrahim xan tamamilə sakit оlub, maraqla sоruşdu:  

– Bəs bu еrmənilər harada imiş? Vaqif sakit səslə: – Еrmənilər buralara çоx sоnralar gəl-
mişlər; bunlar Çingiz və Tеymurləngin zülmündən qaçıb, bu dağlara sığınmışlar. Görmürsənmi, 
еrməni yaşayan yеrlərə “sığınaq” dеyirlər... еrmənilər başıbəlalı tayfa оlublar” [4, s.535]. 

Mif və əfsanə, ehkam cəfəngiyyatına qarşı çıxan, dünyanı daha çox maddi, real tərəfləri ilə 
yaşamağa cəhd edən Cəməsb yuxu və fal gerçəkliyinə işarə edən hadisələrdə fərqli inancla təsvir 
edilir. Yəni, yuxuya və fala inanaraq baş verən hadisələri izləməkdə davam edir. Falçının dediyi, 
özünün yuxuda gördüyü hadisələr reallaşır. Şamanlıq, şaman ayinləri ilə əlaqələndirilən fraqmentlər 
qoca falçının gələcəkdən verdiyi xəbərlərlə izah olunur. Cəməsb və Jindiqutun qarşılaşdığı falçı 
qocanın ehtimalla sıraladığı hadisələr romanın süjeti boyunca qeyd olunur. Cəməsb qan üzərindən 
adlayıb (bacısının ölümü) azadlığa çıxır. Məbəddən qaçır, qadağaları bəzən qaydaya çevirə bilir, 
bəzən isə qaydaları qadağa kimi təlqin edir. Zərdüştilik təlimini öyrədən Şizdən və məbəddən qaçan 
Cəməsbi həbs edirlər, lakin yuxuda gördüyü yolla azadlığa buraxılır.  

Hadisələrin hamısı mixi yazılar vasitəsi ilə oxunmur, müəyyən məqamlarda təfsilata varmaq 
istəməyən Kəbusеy ümumiləşdirmə apararaq kərpicdəki yazıların oxunuşunu dayandırır, mətləbi 
qısaldır: “Təfsilatına lüzum görmürəm. Əcdadımız Midiyadan Urartu ölkəsinə gеdir. Bunu tutub, 
qul dеyə bazarda satırlar. Bir mülkədar alıb, оnu еvə gətirir. Mülkədarın gözəl bir qızı varmış. 
Cəməsblə qız bir-birini sеvir. Məsələni mülkədar duyur, əvvəl rədd cavabı vеrir. Sоnra qızının ah-
zar еtdiyini nəzərə alaraq Cəməsbə bir təklif еdir: “Yеddi il dоğru xidmət еtsən, qızımı sənə 
verərəm”, – dеyir. Cəməsb razı оlur. Səmimi оlaraq xidmətə başlayır. Dördüncü il mülkədar ölür, 
qızla Cəməsb еvlənir. Bu əsnada Kapadоsya Urartu ölkəsinə hücuma başlayır. Buna əlavə оlaraq bir 
də daxildə iğtişaş baş vеrir. Yaşayış şəraiti fənalaşdığı üçün Cəməsb ailəsini və əqrəbalarını 
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götürərək Aran ölkəsinə kеçir”. [4, s.358] Aran ərazisində bina edən qəbilənin tarixi beləcə təsvir 
olunur. Və o da vurğulanır ki, bu qədər zəhmət sərf olunmuş qəbiləni qorumaq, adət-ənənəsini 
sevmək lazımdır. Yaşayış qanunlarını isə onlara Xanburabi öyrətmişdi. Son sözü “cəmiyyətinizə 
daima sadiq olun”, – tapşırığı idi. 

Xoruz qəbiləsinin gəncləri Çopo ilə Ceyniz arasındakı dialoqlar, polemikalar çox zaman 
“Studentlər” romanındakı gənclər arasında olan millət, xalq və cəmiyyət problemləri ilə bağlı 
danışıqları xatırladır. Adətlərdən şikayətlənən Ceyniz bu itaət və adətə sadiqliyi “sürü” davranışına  
xas əlamət kimi səciyyələndirir. Söhbətin məzmunu sadə görünsə də, məğzi, ideyası aktual, XX 
əsrin problemi kimi səslənir.  

“Cеyniz istеhza ilə güldü: – Tühafsan, Çоpо, – dеdi. – Sən durğun həyat aşiqisən. Dеyirsən, 
aman, asayiş pоzular. Qоca müəllimlərin təsiri səndə dərin köklər atmışdır. Bircə şеyi nəzərdən 
qaçırırsan. Tariximizi bilirsən, amma qəbilə həyatına kеçməmizin əsl səbəblərini dərk еdə 
bilmirsən. Cürət еdib bu sözü dеyirəm. Bağışla! Qəbilələrə Babil, Midiya, Kapadоsya, Urartu, Pars, 
Xaldеya, Pоnt-Öksin sahillərindən bеlə adamlar tоplanmışdır. Səbəbi? – Bəlli: оrada yaşamaq üsulu 
çəkilməz bir hala gəlmişdir. Saray istibdadı, müharibə, daxili iğtişaşlar, dərəbəylik, din naminə qan 
tökmələr, zоrluların əmlak iştahası xalqı zara gətirmişdir” [4, s.367]. 

Romanda “7” rəqəmi ilə bağlı simvollaşma N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” əsərini xatırladır. 
Yеddi Xоruz məbədi, yеddi xoruz başlı daş sütunlu möhtəşəm bina, məbədə çıxan yеddi pilləli iri 
daş pilləkənlər, hər pillədə oturub ney çalan əlvan gеyimli, xоruzu qalpaqlı, uzun saqqallı yeddi 
qоcanın yeddi ibrətamiz hekayəti. Yeddi qübbəli saray, yeddi ulduzlu səmanın təsviri, yeddi gözəl 
qız və yeddi ərən və s.  

Əsərdə hakimiyyət və xalq, dirçəlməkdə olan bir məmləkətin başı üzərini alan təhlükələr, 
millət kimi azadlıq qapılarının sanki birdəfəlik bağlanması nüansları da qabardılır.  Göstərilir ki, 
“Qürur yavaş-yavaş sarayı qapladı. Zərdüşt еhkamları unudulmağa başladı, hökmdarla təbəələr 
arasına sədlər çəkildi, xalqın səsi еşidilməz оldu. Astiyaz (Midiyanın son hökmdarı)  kеfə daldı. 
Babil qızları, Еllin оğlanları saraya hakim kəsildi; pars şərabı bеyinləri dumanlandırmağa başladı. 
Midiya əzəməti sarsıldı. Əhrimən qanadlarını aləmə sərdi. Dəbdəbəmizə çоxdan bəri həsədlə 
tamaşa еdən pars baş qaldırdı. Kürüşün (Pars səltənətini təsis еdən)  qılıncı Midiya səltənətinə xitam 
vеrdi. Assuriya, Lidiya, Еlam və iskitləri titrədən оrdu parslar tərəfindən ricətə sövq еdildi... Atəşlər 
söndü, bağlar xarabalığa döndü, abadanlıq dağıldı, yеr inlədi, göylər ağladı... Lakin muğ mətanəti 
qırılmadı, atırvan оrdusu pоzulmadı və iman qülləsi baqi qalaraq, düşmənlərə qarşı için-için kin 
bəslədi...” [4, s.369]. “Lakin muğ mətanəti qırılmadı, atırvan оrdusu pоzulmadı və iman qülləsi baqi 
qalaraq, düşmənlərə qarşı için-için kin bəslədi” – fikrinin təhlili, 1935-ci ildə təhlükəli görünürdü. 
“Atrıvan” – odu qoruyan bir xalq (Azərbaycan – İ.M) müstəmləkəyə çevrildisə də, içində kin dolu 
intiqam hissi ilə yaşamağa başladı. Bu məqamda onu da qeyd etmək istərdik ki, 1937-ci ildə 
“Studentlər” romanı ilə yanaşı, “Qızlar bulağı” əsəri də kəskin tənqidlərə məruz qalmışdır. Aydındır 
ki, bu romanların mövzu-ideya baxımından tənqidi siyasi xarakter daşıyırdı.  

1935-ci ilədək əsərləri mütəmadi olaraq çap olunan və təriflənən yazıçı romanları işıq üzü 
görən zamandan etibarən kəskin tənqidlərə məruz qalır. Repressiya hərəkatı ilə nəşri eyni zamana 
düşən romanlar barədə ardıcıl olaraq ittiham xarakterli yazılar çap edilir. Diqqət edək: “Kom-
munist” qəzetinin 1936-cı il, 26 mart tarixli sayında çap edilən “Ədəbiyyatda formalizm və 
naturalizm əleyhinə”, M.Ələkbərlinin “Kommunist” qəzetinin 1936-cı il, 17 aprel tarixli bura-
xılışında işıq üzü görən “İlk yekunlar”, M.Ələkbərlinin “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının 1936-cı 
il, 4-5-ci sayındakı “Tənqid-sosializm realizmi uğrunda mübarizə” və elə jurnalın həmin nöm-
rəsindəki Ə.Sadıqın “Mübahisə davam edir”, H.Əfəndiyevin “Kommunist” qəzetinin 1936-cı il, 24 
fevral sayında nəşr edilən “Həqiqi yenidən qurulma yollarına!”, yenə H.Əfəndiyevin “Ədəbiyyat 
qəzeti”nin 1936-cı il, 07 noyabr tarixli sayında çap edilən “Nəsrimiz yüksəliş yollarında” adlı 
məqalələrdə Y.V.Çəmənzəminlinin romanları, o cümlədən “Qızlar bulağı” kəskin tənqid edilir. 
Hidayət Əfəndiyev və Əli Vəliyev onun əsərlərini daha çox və ən ağır ittihamlarla tənqid edənlər 
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sırasında idi. H.Əfəndiyev hətta “Ədəbiyyatda kontrrevolusion sarsaqlama” adlı məqaləsi ilə 
(“Kommunist”qəzeti, 1937-ci il, 10 aprel) onun “Studentlər” (Bakı, Azərnəşr, 1935) əsərini anti-
sovet ideyalı roman kimi səciyyələndirmişdir.  

Bütün bunların nəticəsi olaraq 1937-ci ildə Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqı üzv və 
namizədlərinin ümumi iclasının qərarı ilə Y.V.Çəmənzəminli və digər yeddi nəfər ziyalının 
Yazıçılar İttifaqı üzvlüyündən azad edilməsi barədə “Ədəbiyyat qəzeti”nin 1937-ci il 23 iyul tarixli 
sayında məlumat verilir, Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının III plenumunda Y.V.Çəmən-
zəminlinin yaradıcılığı haqqında kəskin tənqidlər səsləndirilir (“Ədəbiyyat qəzeti”, 1937-ci il, 27 
mart). 

“Pravda” qəzeti ədəbiyyatda repressiya mexanizmini “sistemləşdirmək” üçün  “Formalizm və 
naturalizm əleyhinə” sərlövhəli yazı dərc etmişdir. Bu məqalənin tezisləri Azərbaycan Yazıçılar 
İttifaqında son illərin irihəcmli əsərlərini təftiş etməli idi. “Ədəbiyyat qəzeti”nin 14 aprel 1936-cı il 
nömrəsində çap edilən müzakirədə M.Hüseyn demişdir: “Qoy, Yusif kimi görkəmli yazıçılarımız öz 
son əsərlərinin siyasi mündərəcəsini, konsepsiyasını dərindən təftiş etsinlər. Belə olsa, onların 
bugünkü quruluşumuza münasibəti artıq nitqlərdə deyil, əvvəlcə ürəkdə, sonra isə bədii əsərlərdə 
ifadə olunacaqdır... Yusif Vəzirə gəlincə, burada məsələ daha da mürəkkəbləşir. Onun son əsərləri, 
xüsusilə də “Qızlar bulağı” və “Studentlər” romanı, şura ədəbiyyatının fikri yüksəlişini ifadə 
etməyir. Bütün səmimiyyəti və qətiyyətilə göstərməliyik ki, Yusif Vəzir, inqilabın ən qəti 
momentlərindən birini – 1917-ci ili, yəni bizim ədəbiyyatımızda ən aktual dövrlərdən birini götür-
məsinə baxmayaraq, yenə də yeni sənət cəbhəsinə, sosialist realizmi cəhbəsinə keçməyib” [5]. 

Lakin repressiya ilinin ən ağır zamanında əsəri haqsız tənqidlərdən qorumağa çalışan adamlar 
da vardır. Sonralar özü də repressiya qurbanı olan S.Hüseyn həmin adamlardan biri idi: “Mən 
“Kommunist” qəzetində dərc edilən Hidayətin tənqidi haqqında da bir neçə kəlmə söyləmək 
istəyirəm. Nəhayət, Çəmənzəminlinin “Qızlar bulağı”nı tənqid edərək yazır ki: “Çəmənzəminli 
özünün ədəbi xüsusiyyətində, tarixi mühit içərisində tipik xarakteri, bu xarakterin necə təşəkkül 
etdiyini və ən tipik şəraitdə necə hərəkət etdiyini aça bilmir”. Çəmənzəminlinin bu əsərində böyük 
tarixi romanlara xas olan möhkəm süjet xətti, kompozisiya vəhdəti, orijinal bədii əda və forma 
xüsusiyyətləri görünmür. “Qızlar bulağı” tam mənada tarixi roman olmaqdan ziyadə, ədəbi etüd və 
ya tarixi romana eskizdir”.  

Məncə, əgər “Qızlar bulağı” öz mündərəcəsi etibarilə qiymətli əsərdirsə, onun tarixi roman 
olmaması, onun üçün nöqsan deyildir. Bu cəhətdən əsəri tənqid etmək, məncə, doğru deyil. Bilir-
siniz ki, bizim ədəbiyyatımızda roman yenidir. Odur ki, hələ forma cəhətcə bizim romanlarımızı 
tənqid etmək doğru deyil” [6]. 

Y.V.Çəmənzəminli romanda bir çox bəşəri problemlərin bütün zamanlarda təkrarlandığını, 
sinifli cəmiyyətlərdə istismarın xarakterini, saray hakimiyyətinin patriarxal qanunlarını açıb 
göstərir. Bir gün xəstələnib işə çıxmayan qulu çubuq altına salıb öldürürlər. Minlərcə qul tökülüb, 
firоn məmurlarını qətlə yetirir. “Zülmün mənbəyi saraydır, saray!” – şüarlı üsyanlar baş qaldırır.  

N.Gəncəvinin “Yeddi gözəl” mənzum romanındakı kimi ibrətamiz hekayətlər söylənilir, lakin 
gözəl qadınların dilindən yox, ərənlərin dilindən eşidirik. Firоn оrdusu tüğyan edən üsyanları 
amansızlıqla yatırır.  Yüzlərlə insan öldürülür.  

 Qızlar bulağında özünə həyat yоldaşı sеçəcək gənc oğlanlar Xoruz qəbiləsindəndir. Qızlar 
bulağı Qoç qəbiləsinə mənsubdur. Qəbilə, tayfa, ulus ayrı-seçkiliyi edilmədən ortaya yeniliyin, 
dəyərlərə, əxlaq, mənəviyyat və ağıla söykənən səmərəli fəaliyyətin modeli qoyulur. Gənclər ailə 
qurmaq məqamına yetişəndə valideynlərinin də dediyi kimi, zahiri gözəlliyə deyil, dəruni və sabit, 
dəyişməz mənəviyyata üstünlük verirlər. 

“Cеyniz adəti üzrə istеhza ilə güldü: – Mühafizəkarlıq həyata durğunluq vеrir, – dеdi, – hal-
buki durğunluq həyata yakışmayan bir sifətdir. – Bu dоğru, – dеdim; – ancaq mühafizəkarlığa riayət 
оlunmazsa, əsrlərin təcrübəsindən istifadə еdilməz. Ənənə cəmiyyətin rüknüdür. – Ənənə оlmasa 
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cəmiyyət yaşamazmı? – Yaşar, lakin sarsıntı ilə yaşar. – Ənənə dеyil, ağıl, daha dоğrusu, kоllеktiv 
bir ağıl lazımdır [4, s.396]. 

“Yel” ulusu  yeni bir ittifaqa, yeni bir cəmiyyətə xas olan toplumun simvolu kimi ifadəsini 
tapır. Qəbilələrdən sürgün оlanlar “Yеl” adlı ulusa təşrif gətirirlər. Adətlər, ənənələr çox zaman bir-
birinə zidd durum yaradır. Məsələn, əvvəllər, zərdüştilikdə qəbilədən, ailədən kənar evlənmə adətə 
zidd idi, sonralar isə qəbilədaşların evlənməsi günah sayıldı. Bütün qadağa, yasaq, insan iradəsinə 
və mənəviyyatına, əxlaqına zidd adətlərə qarşı amansız mübarizə başlanılmışdır. Və bu mübarizənin 
ilk addımı “Yel” ulusuna köçmək qərarı ilə atıldı. 

“Y.V.Çəmənzəminli filоsоf оlmasa da, оnun yaradıcılığında bəşəriyyətə mütərəqqi ideyaları, 
zəngin dünyagörüşləri ilə хidmət edən elm və zəka kоrifeylərindən Aristоtel, Sоkrat, Demоkrit, 
Herоdоt, Hоratsi, Plutarх, Оqyust Kоnt, F.Nitsşe, J.J.Russо və başqalarının fəlsəfəyə, ədəbiyyata, 
tariхə dair əsərləri хüsusi yer tutur, çохlu mütaliə etməklə оnların mütərəqqi fikirlərinə yiyə-
lənmişdir. “Studentlər” və “Qızlar bulağı” rоmanlarında “dünyanın vəhdətini” оnun maddiliyində 
görən, həyatın daima diri və maddi bir qüvvə оlması, maddə və həyatın bir-birindən ayrılmazlığı və 
s. filоsоfların bu və ya digər fikirlərini təsdiqləyən Yusif Vəzirin müdrik kəlamlarının düzgün 
əsaslandırılması məqamlarına tохunulmuşdur. Müəllif Y.V.Çəmənzəminlinin dinlə bağlı görüşlərini 
də açıqlamış, оnun dinə yenilik dоnu geyindirməklə kоsmоpоlit din yaratmaq istəyən bəzi bəhayi və 
vəhhabi tərəfdarlarını qəti və kоnkret çıхışları ilə geri оturtduğunu, yalnız mənsub оlduğu İslam 
dininə bağlı оlduğunu əsaslandırmışdır” [7, s.5-6]. 

Romanda fərd və cəmiyyət münasibətlərinin, ali insan şüurunun bu münasibətləri tənzimləmə 
prinsiplərinin vəhdətini görürük. Dünya, yaradılış, təbiət, cəmiyyət haqqında fəlsəfi tezislərini 
konkret həyati misallarla isbatlayan Yusif Vəzir dünyanı iki qeyri-maddi qüvvələrin (xeyir və şər) 
mübarizəsi meydanı hesab edən zərdüştilərin, misirlilərin, hindlilərin mifik təsəvvürlərini romanına 
gətirir, fəlsəfi təxəyyül metodlarının fоrmalaşmasının ibtidai qaynaqlarını açıb göstərir. 

Romanda Ceynizin dilindən deyilən “Çоpо, əvvəl mən də başqaları kimi qəbilə həyatına zidd 
idim. Səfəri yaşayış, macəralar, saray təntənəsi hələ bеynimi istila еtmədə idi. İlk zəhmət mənə yеni 
bir zеhniyyət bağışladı. İndi kеçmişin xəstə irsindən tamamilə xilas оlmuş bir adamam, səadətimin 
hüdudu yоxdur”–  mülahizəsi bizə iki müxtəlif yanaşmanın  mesajını verir. “Kеçmişin xəstə irsi” – 
dedikdə Ceyniz adət və ənənəsini tərk etdiyi köhnə, çürümüş, heyvani münasibətlər əsasında davam 
etməkdə olan qəbiləni nəzərdə tutur.  

Kitabın əvvəlində romanını Şura Yazıçılarının  Ümumittifaq qurultayına həsr etdiyini yazan 
Y.V.Çəmənzəminli finalda üslubuna zahiri don geydirərək özünü müdafiə “tədbirləri” görmək 
istəyir. Türk mədəniyyəti sarayını tərk edib “Kommunist” küçəsinə doğru addımlayan Əhməd 
“Qızlar bulağı” kitabını bağlayır. 

“Əhməd kitabı yumdu. Lakin fikir və xəyalı kitabdan ayrılmaq istəmədi. Çоpо, Nuşa, Cеyniz, 
şair Milnir, xaqan və Ərdica ətrafına tоplanaraq bütün macəraları ilə оnu əhatə еtmişdilər. Əhməd 
özünü “Yеl” ulusdaşı zənn еdərək “Türk mədəniyyəti sarayı”nı tərk еtdi. Gеniş qaldırımdan 
“Kоmmunist” küçəsinin оrtasına kеçər-kеçməz birdən sürətlə gələn tramvayın zəngi çalındı” [4, 
s.450]. 

Nəticə. Aydındır ki, Y.V.Çəmənzəminlinin bu “tədbirliliyi” kömək etmədi, bütün yaradıcılığı 
boyu müstəqil Azərbaycan ideyasını təlqin edən, bu yolda əmək sərf edib, qələm çalan Y.Vəzirin 
bəraəti yox idi. “M.Ə.Rəsulzadə haqqında ilk fikir söyləyənlərdən biri Y.V.Çəmənzəminli 
olmuşdur. Onun “Biz kimik və istədiyimiz nədir?” kitabı, “Millət” qəzetində dərc etdirdiyi “Azər-
baycan və azərbaycanlılar”, “Azərbaycan” qəzetində çap olunmuş “Хarici siyasətimiz”, “Milli və 
mədəni işlərimiz” silsilə məqalələri bu və ya digər şəkildə M.Ə.Rəsulzadənin rəhbərlik etdiyi Mü-
savat partiyasının proqram və məramnaməsinin şərhi və aydınlaşdırılması istiqamətində yazılmışdır. 
Qeyd olunmalıdır ki, Müsavat partiyasının Kiyev şöbəsinin əsası Y.V.Çəmənzəminli tərəfindən 
qoyulmuşdur. Həmin partiyanın 1917-ci il oktyabrın 26-31-də Bakıda keçirilən I qurultayında 
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“Azərbaycana muхtariyyət” şüarı irəli sürülmüş və elə həmin ildəcə Yusif Vəzirin “Azərbaycan 
muхtariyyəti” kitabı nəşr olunmuşdur” [8, s.13]. 

1935-ci ildə Əli Hüseyn Zadə “İnqilab və mədəniyyət” jurnalının iki sayında (4 və 5) “Qızlar 
bulağı” haqqında məqalə yazmış və əsəri tamamilə mahiyyətindən ayıraraq kəskin tənqid etmişdir: 
“Biz bu əsərə qiymət verirkən, onun yuxarıda qeyd etdiyimiz məsələləri inqilabi proletar müasirliyi 
tələbatına nə dərəcəyə qədər uyğun olaraq işıqlandıra bildiyini nəzərə almalıyıq... “Qızlar bulağı” 
başdan ayağa uzaq keçmişin tozlu səhifələrini canlandırmağa çalışıb... “Qızlar bulağı”ndakı tarixi 
faktlar zaman və məkan etibarilə müəyyən bir çərçivəyə salınmadığı kimi müəllifin fantaziyasında, 
tənqidi-nöqteyi nəzərdən təhlil bir yana dursun, daha da təhrif edilmiş, öz tarixiliyini itirib saxta bir 
mifologiyaya çevrilmişdir” [9, s.84]. 

Y.V.Çəmənzəminlinin repressiya olunması üçün saysız-hesabsız “əsaslar” ortaya atıla bilərdi, 
lakin məhz bu romanların təhlillərindən başlanan ittihamlar ipucu kimi onu repressiya qurbanıtək  
ölümə apardı... 
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CƏFƏR CABBARLININ POEZİYASI 
 

Xülasə 
 
XX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının görkəmli sənətkarı Cəfər Cabbarlı həm də lirik-satirik şeirlər, kiçik 

hekayələr və kino-ssenarilər müəllifi kimi tanınır. 
Məqalədə söz ustadının şeir yaradıcılığı əhatəli araşdırılır. Onun böyük şair M.Ə.Sabirin təsirilə yazdığı satirik 

şeirlərində dövrün ağrılı problemlərinə toxunulmuş, avamlıq, savadsızlıq, mövhumatçılıq tənqid edilmişdir. “Ana”, 
“Sevimli ölkəm”, “Dan ulduzu”, “Azərbaycan bayrağına”, “Məhkum Şərqə” və s. nümunələrdə C.Cabbarlının lirik-
romantik üslubunun özəlliklərinə diqqət yetirilir.  

C.Cabbarlının istər romantik, istərsə də realist pyeslərində rast gəlinən nəzm parçaları da dəyərli poetik 
nümunələrdir. Bunlar dramatik qəhrəmanların konkret ruhi vəziyyəti ilə həmahəng olub, onların xarakterinin 
tamamlanmasına kömək edir. 

 
Açar sözlər: C.Cabbarlı poeziyası, satirası, lirikası, “Ana” şeiri, dram poeziyası 

 
POETRY OF JAFAR JABBARLI 

 
Summary 

 
Jafar Jabbarli, who is a prominent representative of the Azerbaijani dramaturgy of the XX century, is known as 

an author of lyric-satirical poems, small stories and movie-scripts. 
In the article poetry of the master is studied comprehensively. It is adressed the painful problems of that time in 

poet’s poems which he wrote them under M.A.Sabir’s influence an it is criticised the illiteracy, superstition and 
ignorance. It is also paid attention to the lyric-romantic style features of Jafar Jabbarli in the samples of “The Mother”, 
“My Favorite country”, “Morning Star”, “To the Azerbaijani Flag”. 

Poems in both romantic and realistic plays by J.Jabbarli are valuable poetic samples. These are harmonious with 
concrete spiritual state of dramatic characters, as well as help them for completing their characters.  

It is concluded that poetic heritage of J.Jabbarli has a great importance to study his personality and creativity.  
 
Key words: poetry of J.Jabbarli, his satire, lyrics of the writer, the poem “Mother”, dram poetry 
 

ПОЭЗИЯ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ 
 

Резюме 
 

Прославленный творец азербайджанской драматургии ХХ века Джафар Джаббарлы известен также как 
автор лирико-сатирических стихотворений, маленьких рассказов и киносценариев. В статье подробно иссле-
дуется стихотворное творчество художника слова. Рассмотрены злободневные проблемы его эпохи, отражён-
ные в его сатирических стихах, написанных под воздействием великого поэта М.А.Сабира, в которых крити-
куются невежество, безграмотность, отсталость. В стихотворениях «Мать», «Родной край», «Заря», «Знамени 
Азербайджана», «Приговорённому Востоку» особое внимание привлечено к своеобразию лирико-романти-
ческого стиля Дж.Джаббарлы. Ценными поэтическими образцами являются стихотворные фрагменты, встре-
чающиеся как в романтических, так и в реалистических пьесах Дж.Джаббарлы. Они соотносятся с духовным 
состоянием драматических героев и являются довершением к конкретному характеру. 

В итоге представляется важным изучение личности и творчества Дж.Джаббарлы для освещения его 
многогранного поэтического наследия. 

 

Ключевые слова: поэзия Дж. Джаббарлы, его сатира, лирика, стихотворение «Мать», драматическая 
поэзия 
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Giriş. İyirminci əsrin əvvəlləri Azərbaycan ədəbi-mədəni mühitində böyük bir dirçəliş möv-
cud idi. Qəzet və jurnalların nəşri, teatr tamaşalarının sayı çoxaldıqca, onlar üçün əsərlər yazmağa 
həvəslənən gənc istedadların da yaradıcılıqları getdikcə püxtələşirdi. 

Azərbaycan dramaturgiyasının ölməz sənətkarı Cəfər Cabbarlı milli ədəbi-ictimai mühitdə 
çox erkən yaşlarından lirik və satirik şeirləri ilə görünməyə başlamışdır. C.Cabbarlı irsinin son dövr 
tədqiqatçılarından filologiya elmləri doktoru Asif Rüstəmlinin araşdırmasına görə, bu tarix 1911-ci 
ilin 5 noyabrında “Həqiqəti-əfkar” qəzetində dərc edilən “Eşidənlərə” və “Şücaətim” şeirlərindən 
başlanğıc götürmüşdür. Onun poeziyası ədəbiyyatşünas alimlərdən M.A.Dadaşzadənin “Cəfər Cab-
barlının yaradıcılığı” [1], A.Abdullazadənin “Şair Cəfər Cabbarlı” [2] və R.Sadıqovun “Cəfər Cab-
barlı yaradıcılığının ilk dövrü” [3] monoqrafiyalarında ətraflı tədqiq və təhlil edilmişdir. Bu əsər-
lərdə sənətkarın ilk mətbu şeirinin 1915-ci il tarixli “Bahar” və “Qürub çağı bir yetim” olması 
göstərilmiş, sovet ideoloji mühitindəki qadağalara rəğmən 1918-1920-ci illərdə AXC dövründə ya-
zılan milli istiqlal ruhlu şeirlərindən bəhs edilməmişdir. Məqsədimiz C.Cabbarlı poeziyasına həm 
onun öz yaradıcılığı, həm də iyirminci əsr poetik irsimiz müstəvisində aydınlıq gətirmək və elmi 
dəyərini verməkdir. 

Görkəmli sənətkarın 90 illik yubileyi münasibətilə “Şair C.Cabbarlı” kitabını nəşr etdirən 
A.Abdullazadə monoqrafiyasında “Lirikası”, “Satirası”, “Dram poeziyası” və “Nəsr poeziyası” 
fəsillərində onun şeir yaradıcılığını əhatəli tədqiq və bədii təhlil etmişdir. Fitri istedadın bədii-
estetik zövqünün formalaşmasında ilkin təmasda olduğu ədəbi irsin həlledici təsiri danılmazdır və 
yeniyetmə Cəfər də ilk lirik şeirlərini müəllimi Abdulla Şaiqin, satirik şeirlərini isə zamanın sənətdə 
güzgüsü böyük Sabirin təsiri ilə qələmə almışdır. 

C.Cabbarlı 1915-1916-cı illərdə “Babayi-Əmir” jurnalında 40-dan artıq satirik şeir dərc etdir-
mişdi. Satirik şeirlərində mühitinin aktual ideya-mövzuları: savadsızlıq, mövhumat və cəhalət, 
avamlıq, qadın hüquqsuzluğu və s. əsas yer tuturdu. Bu ilk qələm təcrübələrində istedadlı gənc həm 
məzmun, həm də forma cəhətdən Sabir şeirinin təsir dairəsindən çıxa bilməmişdir. Akademik 
Məmməd Arifin qeyd etdiyi kimi,  “bu təsir hələ səthidir; Sabir şeirlərindəki ideya-mövzu dərinliyi, 
siyasi kəskinlik Cabbarlının satirasında yoxdur” [1, s.23]. Ancaq gənc istedadın öz yaradıcılığını 
“millətin dərdinə-qəminə” yönəltməkdə bu ustad məktəbindən öyrəndiyi dərslərin böyük əhəmiy-
yəti oldu. C.Cabbarlı yaradıcılığının ilk dövrünün tədqiqatçısı filologiya üzrə fəlsəfə doktoru R.Sa-
dıqovun da qənaətinə görə, “ədibin satirik şeirləri aktual məişət və ictimai mövzuda yazılsa da 
müəllifə şöhrət gətirməmişdir” [3, s.31]. 

Satirik örnəklərindən “Səbətə ithaf” və “Müdirim” şeirləri gənc Cəfərin bilavasitə fərdi 
yaşantıları nəticəsində yarandığı və onun ilkin sənət görüşlərini inikas etdiyi üçün maraq doğurur. 
Ömür-gün yoldaşı Sona xanımın xatirəsinə görə, məktəbli Cəfər ilk şeirinin 1911-ci ildə çapından 
sonra tez-tez qəzet və jurnal redaksiyalarına öz yazılarını aparır, redaktorlar isə bu çəlimsiz 12-13 
yaşlı oğlanın gətirdiyi vərəqləri uzun müddət heç oxumadan bürmələyib səbətə atırmışlar. Düz dörd 
il məruz qaldığı bu vəziyyətdən pərtlik və məyusluq hissləri nəhayətdə “Səbətə ithaf” şeirinin 
yaranması ilə nəticələnir. Eləcə də bu məzmunun davamı olan “Müdirim” şeiri  gənc istedadın 
yaradıcılıq barədə ilkin qənaətləri, fərdi yaşantılarının ümumiləşmiş ifadəsi idi. Belə ki, tənqid 
obyektində “hər kitabdan bir-iki söz almaqla şeir quraşdıran”, “şöhrət xatirinə fars-ərəb dilində 
yazmağa” üstünlük verən, qafiyədən, vəzndən başı çıxmayan şairlik azarına tutulanlar tipikləşib 
orijinal bir üsulla ifşa olunurdular: 

 
Görüm olsun o qamışlar sənə peykan, a səbət, 
Verməyirsən mənə göz açmağa imkan, a səbət, 
Hamı yazdıqlarım olmuş sənə mehman, a səbət! [4, s.233] 

 
C.Cabbarlı ilk lirik şeirlərində dövrünün romantik poeziyasının görkəmli sənətkarları M.Hadi, 

H.Cavid, A.Səhhətin təsir dairəsində olmuşdur. “Qürub çağı bir yetim”, “Kiçik sərsəri”, “Bahar”, 
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“Boranlı bir qış gecəsi”, “Bayram saxlayanlara” və s. şeirlərində cəmiyyətin yoxsul, xəstə, zəif 
insanlarının acınacaqlı halına yanmaq, mərhəmət göstərmək, xeyirxahlığa çağırış və s. motivlər 
dərin yanğı hissi ilə öz ifadəsini tapmışdır. İdeya-məzmununda maarifçi görüşlər, romantik pafos, 
klassik poetikanın forma qəlibləri üstünlük təşkil etsə də arabir gənc istedadın fərdi üslubunun 
satirik ovqata meyilli işartıları da görünürdü. Məsələn: 

 
Zülmü bipayan zalımlardan əzildi millətim, 
Cəhlə qarşı tutmuşuq min şövq ilə ünsiyyəti, 
Harda qaldın, ey ədalət, aşikar ol sən də bir... [5 s.149] 

 
Gənc istedadın ilk lirik örnəklərindən olan “Ana” şeirinin yazılma tarixi ilə bağlı məşhur 

aktyor İsmayıl Hidayətzadənin həyat yoldaşı Soltan xanım Atakişiyevanın xatirəsində belə bir qeyd 
vardır: “Mən Cəfərlə 1916-cı ildə Xanlarovun mənzilində tanış oldum. Məclisdə yalnız tələbələr idi. 
Bunların içərisində Cəfər daha çox xoşuma gəldi. Özünün “Ana” şeirinin ilk variantını oxudu. Elə 
hiss və pafosla oxudu ki, hamı heyran qaldı” [6]. Hələ ənənəvi poetikanın təsirilə fərdi dəsti-xətti 
seçilməyən gənc şairin birdən-birə “Ana” kimi parlaq bir lirik şeir yaratmasına ilk növbədə çox 
güclü  daxili yaşantılar təkan verə bilərdi. Yazıçının həyat yoldaşı Sona xanımın xatirəsində C.Cab-
barlının anası Şahbikə xanımın çox  işgüzar, səliqəli, saf təbiətli olması nəzərə çatdırılır. 1903-cü 
ildə əri Qafar kişi öləndən sonra uşaqlarını dolandırmaq məqsədilə qulluqçuluq etdiyi varlı ailəsində 
gözəl insani keyfiyyətlərinə görə tezliklə ona aşbazlıq həvalə edilir. Bir müddət sonra isə evin ağası 
ona xanımını Məkkə ziyarətinə gedəndə müşayiət etməyi təklif edir. Bu hadisədən sonra Şahbikə 
ana qohumların, məhəllənin ən hörmətli ağbirçəyi, məsləhətçisi, güman yeri olan bir hacıxanım 
kimi tanınıb, sevilmişdir. 

Lirik şeirin yaranmasında fikri-hissi təlatüm yaradan emosional başlanğıcın özəlliyi şübhə-
sizdir. Ancaq həmin həyəcanlı məqamın yaşantılarına bədii sözlə sənətdə əbədi həyat vermək üçün  
yaradıcının fitri istedadı ilə yanaşı,  sənətkarlıq bacarığı da önəmlidir. C.Cabbarlının “Ana” şeiri 
nəinki milli poeziyamızda bu mövzuda ilk şeir idi, həm də ümumiyyətlə, Şərq poeziyasında ənənəvi 
aşiq-məşuq duyğular aləminin tərənnümündən fərqli fərdi könül intibalarının yeni bir səmtini 
açıqlayırdı. Doğrudur, əsrin əvvəlində böyük türk şairi Tofiq Fikrət də “Ana” adlı bir şeir yazmışdı. 
Ancaq orada xəstə, dilənçi bir qadının qucağında tutduğu körpəyə sevgisi, nəvazişi ilə necə 
dəyişilib zənginləşməsindən bəhs olunurdu. 

C.Cabbarlının “Ana” şeirinin məzmunu isə övladın Anaya bəslədiyi hisslərin bədii inikası ilə 
bağlıdır. Şeir fikri-hissi yaşantının assosiativ poetik ifadəsinə görə bütövlük təsiri bağışlayır; gah 
yüksələn xətt üzrə inkişaf edən, gah da enib-qalxan struktura malikdir; Birinci hissədə lirik “mən” 
bütün varlıqlardan yüksəkdə sandığı mənəvi qüdrətini ifadə edir; özünü insanın qarşılaşa biləcəyi ən 
təhlükəli, qorxunc məqamlara qarşı qoymaqla kimliyi: ruhi-mənəvi əzmi, qüvvəti, qüruru haqda 
təsəvvür yaradır.  

 
Pələnglər tuta dövrüm, çəkinmərəm əsla, 
Və ya ki vəd edələr dövləti-cahanı mənə, 
Ki, bir kəsə baş əyib əczimi bəyan eləyim, 
Əyilmərəm nə ki yer, versələr səmanı mənə... [4, s.186] 

 
A.Abdullazadə yazır ki, “Şeir Ana haqqında yazılan coşqun bir simfoniyanı xatırladır” [2, 

s.17]. Həqiqətən romantik tərənnümün yüksək bəlağətli intonasiyası kəskin təzadlar, mübaliğələr, 
metaforalarla lirik “mən”in ruhi-mənəvi intibalarını daha təsirli çatdırır. Çılğın enerjili “Cahanda 
yox elə bir qüvvə baş əyim ona mən”, – deyə hökmlü nidasından sonra sözün leksik-semantik 
variasiyaları sayəsində ahəngin həzin pıçıltıyadək enişi lirik xarakterin tamamilə zidd ovqatına 
keçid edir və onun yeni xüsusiyyətlərini üzə çıxarır: 
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Fəqət nə güclü, zəif bir vücud var, yahu.. 
Ki, hazıram yıxılım xaki-payinə hər gün 
Öpüm ayağını icz ilə, kimdir o? Nədir o? [4, s.187] 

 
Dərin bir səmimiyyət, şəfqət və nəvazişlə deyilmiş bu duyğular seli oxucunun da ürəyini 

titrədir, munis duyğularını oyandırır, qəlbini kövrək hisslərlə  həyəcana gətirir. Sonrakı bənd sanki 
bu saf, zərif məhəbbətin etiraf bölümüdür. Şair “Ana, Ana” adlı bu “zəif vücudun qarşısında bir 
qultək həmişə səcdədə olmağı” ən böyük fəxarət və səadət, onun əliylə gələn hər bəlanı “bəzmi-
istirahət” sanır. Məmməd Arif doğru olaraq qeyd edirdi ki, “Hiss-həyəcandakı səmimiyyət, ehtiras-
lardakı qüvvət, ifadədəki sadəlövhcəsinə mübaliğələr bizə ancaq gənc Cabbarlının qələmini xatır-
lada bilər” [1, s.312]. Lirik “mən” titrək hisslərinin əzəmətliyinin təsirilə yenidən coşur; insanların 
iradəsi xaricində olan bütün təbiət qüvvələrinə də “əs”, “ləpələn”, “bağır”, “atıl”, “alış”, “gurulda”, 
“çatla”, “dağıl”, “yağdır” deyə meydan oxuyur. “Bunlar mənə əsər eylərmi? Mütləqa yox! Yox! 
Yox!” – deyə nərə çəkir. Və yenə çox həzin bir ahəngə keçid edib, iç dünyasında yaşatdığı 
müqəddəs duyğularını dilə gətirir, artıq hər kəsin qəlbində canlandırdığı öz doğmasına pərəstiş-
karanə sevginin son nidalarını səsləndirir.  

 
“Ana, Ana! Sənə mən rahibəm itaətdə!” 

 
Bununla da şeir bitir. Ancaq C.Cabbarlının əsərlərinin son nəşri “Turan ellərinə salam” kita-

bında arxivdə olan əlyazmasına istinadən şeirə daha üç bənd əlavə edilib. Bu bəndlərin məzmununa 
əsasən lirik həyəcanın obyekti Ana deyil, “bir takım canavarın”, “zülmnən şikar etdiyi” yıxıb “xaki-
rəzalətdə” tapdayıb əzərək “ayaqlar altına torpaq kimi nisar etdiyi” nəsnə... [7, s.354] “Vətən” sözü 
işlənməsə də şeirin cümhuriyyətin süqutundan sonrakı dövrdə yazıldığını fərz etmək olur. Fik-
rimizcə, bu tamamilə başqa amal, başqa ovqatla yazılmış şeirdir ki, bitməmiş olsa da ayrıca vermək 
daha məsləhətlidir. Onu “Ana” şeirinə əlavə etmək isə heç bir filoloji-tekstoloji prinsiplərə cavab 
vermir. 

Məlum olduğu kimi, C.Cabbarlı Azərbaycanda müstəqil dövlətin yaradılmasını hədsiz se-
vinclə qarşılamış və onun fəaliyyətində yaxından iştirak etmişdir. Həmçinin bədii yaradıcılıqla da 
məşğul olmuş, mətbuatda “Sevimli ölkəm”, “Sevdiyim”, “Azərbaycan bayrağına”, “Salam”, “Yaşa-
maq” kimi vətənpərvərlik ruhunda şeirlər də çap etdirmişdir. 

İllərdən bəri C.Cabbarlının məsuliyyətli və yorulmaz tədqiqatçısı Asif Rüstəmli ilə razılaşırıq 
ki, “milli bayrağın simvolika açımını ilk dəfə C.Cabbarlı poeziyaya gətirmişdir” [8, s.69]. Bu dövr-
də şeirlərinin nəinki ideya-məzmunu təzələndi, həm də poetik strukturunda, bədii təsvir və ifadə 
vasitələrində fərqli dəyişiklik üzə çıxdı. Şeir dili xeyli sadələşdi və klassik poeziyanın əruz bəhrləri 
də xalq şeirinin ritmik növləri ilə əvəzləndi. Məşhur “Sevimli ölkəm”, “Azərbaycan bayrağına” və 
s. şeirlərində olduğu kimi: 

 
Şiş ucları buludlarla döyüşən, 
Dağlarında buzları var ölkəmin. 
Göy otlardan ipək paltar geyinən 
Tarlaları, düzləri var ölkəmin.[4, s.190] 

 
Yaxud: 

 
Göy yarpaqlar, al çiçəklər, yaşıl otlar topasımı?! 
Xayır, xayır! Çiçək solar, otlar yerdə tapdanır, 
Fəqət bizim bayrağımız ucaları pək sevir [5, s.151]. 
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Həmin şeirlərdə şairin ən böyük uğurlarından biri də milli poeziyamızda ilk dəfə ictimai 

məzmunun nikbin intonasiya ilə səslənməsi idi. Təəssüf ki, bu şad, xürrəm poetik ovqatın ömrü çox 
qısa olmuş, milli azadlığın bəxtiyarlığını təzəcə dadmış gənc Cəfər artıq 1920-ci ilin aprelində  
“Yaşamaq” şeirində dərin kədərlə fəğan edirdi: 

 
Neçin? Neçin yaşamaq? Ölməmək?! Nədir məna?.. 
Neçin həyata səbəbsiz dözüb, ayaqlanmaq? 
Nədir? Nədir dirilik yurdu? Qanlı bir ölkə? 
Ölüm!... Nə tatlı şey...Bu əzaba o son çəkər bəlkə... [5, s.53] 

 
Milli dövlətin məcburən süquta məruz qalması səbəbindən sarsıntılar keçirən C.Cabbarlının 

lirik şeiri artıq faciə qəhrəmanının monoloqunu xatırladırdı. Acizanə vəziyyətə düşdüyü bu fəlakət 
səbəbindən çəkdiyi iztirabların müqabilində ölümü “əzaba son çəkər” deyə “tatlı bir şey” kimi 
məcazlandırırdı. Lakin Cəfərin 1920-ci ildə cəmi 21 yaşı var idi, gənc idi, özünə qürrəli idi. “Ümidi 
intiharə qalmışkən”, “Dan ulduzu” şeirində olduğu kimi, ürəyində bir “ziya görünür”, “onu işıqlı bir 
ideal” – “bir vüsalədək yaşamağa” sövq edirdi. Asif Rüstəmlinin araşdırmalarından məlum olur ki, 
gənc Cəfər öz “şanlı idealı”nın “vüsalına” yetmək üçün mübarizə aparmış, bir müddət gizli təş-
kilatın yığıncaqlarında yaxından fəaliyyət göstərmişdir. Asif Rüstəmli “Cəfər Cabbarlı və milli 
istiqlal hərəkatı” kitabında göstərir ki, Azərbaycan Cümhuriyyətinin süqutundan sonra “Müsavat” 
partiyasının toplantıları gizli şəkildə davam etmiş, seçilmiş komitə gizli fəaliyyəti” təklif etmişdir. 
1920-1922-ci illərdə onların 15-16 iclasları keçirilmişdir. 1923-cü ildə C.Cabbarlı iki dəfə həbs 
edilmişdir [8, s.89-90]. 

Böyük sənətkarın 1923-1924-cü illərdə yazdığı “Məhkum Şərqə” şeirinin kəskin siyasi-
ideoloji siqlətinə görə günümüz üçün də çox aktual olan bu şeirin hər misrasında əsrimizin acı 
həqiqətləri inikas etməkdədir. 

 
Ey Şərq, sənin üstündə cahan çarpışıyorkən, 
Aləm səni bölməklə səadət bölüşüyorkən, 
Övladın əsarətdə, yazıq, can çəkişiyorkən, 
Hala da sükut etmədəsən, ey evi bərbad! 
Kimdən əcəba ummadasan dərdinə imdad! [4, s.181] 

 
A.Abdullazadə hələ 30 il əvvəl “Məhkum Şərqə” şeirinin poetik kamilliyi, ümumiləşdirmə və 

tipikləşdirmə siqlətindən bəhs edərək yazırdı: “Şair həcmcə o qədər də iri olmayan bir şeirdə bütöv 
bir poemaya mövzu ola biləcək bəşəri bir məsələni uğurla qələmə almağa nail olmuşdur... O, təkcə 
Cabbarlı yaradıcılığında deyil, bütün Şərq şeirində ən təsirli, ifadəli poeziya nümunələrindəndir [2, 
s.17]. 

C.Cabbarlının şeir yaradıcılığına əksər pyeslərində müxtəlif məqamlarda rast gəlinən lirik 
nümunələr də daxildir. Bu barədə Sona xanımın xatirəsində oxuyuruq: “Cəfərin belə bir xasiyyəti 
var idi: bir pyes yazmağı düşünəndə əvvəl onun qəhrəmanlarından birinin mahnısını fikirləşirdi. 
Bəzən bunu xalq mahnılarından götürür, bəzən də özü yeni bir mahnı yaradırdı. Sözlərini yazır, 
hətta musiqisini də özü bəstələyirdi. Bu mahnını uzun zaman dodaqaltı oxuyur, pianoda çalırdı, 
sonra pyesi yazmağa başlayırdı” [9]. 

Həqiqətən, yaradıcılığa şeirlə başlayan C.Cabbarlı sonradan bir dramaturq kimi püxtələşdikcə, 
istər romantik, istərsə də realist üslubda qələmə aldığı pyeslərində qəhrəmanların xarakterinə, ruhi 
vəziyyətinə həmahəng lirik parçalarla əsərini daha təsirli edirdi. Gərgin dramatik konfliktlər, 
altunun hökm sürdüyü ictimai mühitlə barışmaz ziddiyyətdə vurnuxan, buna görə də şəxsi həya-
tında sarsıntılı olaylara düçar olan gənclərin nitqində bu şeirlər çox təbii səslənir və romantik 
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motivə rəng qatırdı. Belə ki, onun 16 yaşında ikən yazdığı ilk pyesi “Vəfalı Səriyyə”dən başlamış 
son pyesi “Dönüş”ədək, demək olar ki, bütün pyeslərində şeir parçaları mövcuddur. Bunlardan bir 
qisminə C.Cabbarlı özü musiqi bəstələmiş, bir qismini isə seçdiyi xalq mahnısının avazında 
sədalandırmışdır. Sona xanımın xatırlamasına görə, “Od gəlini” pyesində Solmazın, “Sevil” pye-
sində Sevilin, “Almaz”da Yaxşının, “1905-ci ildə” pyesində Sonanın və s. nəğmələri dramaturqun 
öz bəstələri olsa da xalq mahnıları kimi yayılıb sevilmişdir. “Aydın” pyesindəki “Qalanın dibində 
bir quş olaydım...”, “Oqtay Eloğlu”da “Mən aşiq neylim sənə, Düşübdü meylim sənə...” kəsmə 
şikəstəsi, “Yaşar”dakı “Küçələrə su səpmişəm” nəğmələrinin bir-iki misrası xalq mahnısından olub, 
qalan bəndlər müəllifin qəlbinin əks-sədaları idi. Çünki personajlarının dilindən səslənən bu 
nəğmələrin, şeirlərin Vətən azadlığı sarıdan bağrı yanıq qalmış sənətkarın özünə doğma ağrılar 
olduğunu duymamaq, dərk etməmək mümkün deyil. 

 
“Oqtay Eloğlu”dan: 

Qarlı dağlar aşaram, 
Yorulmadan qoşaram, 
Bir ümid, bir işıq yox, 
Bilməm neçin yaşaram?! [4, s.123] 

 
“Od gəlini”ndən: 

Küskün tale, ulu tanrım, istəyindən gülümsər, 
Dərdli insan sənə tapqın, ulu Hürmüz, yol göstər... [4, s.7] 

 

Hər bir qanun azadlığa bir yağı, 
İnsan oğlu olmuş insan tapdağı, 
Silkin uçsun köləliyin torpağı, 
Qalx, qalx, qalx, düşkün dünya... [4, s.68] 

 

Yaxud: “Almaz” pyesində Yaxşının “Gərək günəş dağları aşıb sönməyəydi, Gərək mənim 
dönmüş taleyim dönməyəydi”; “1905-ci ildə” tamaşasında Sonanın hələ xoşbəxt günlərində oxu-
duğu: 

 

Azad bir quşdum, 
Yuvamdan uçdum... 
Bir ovçu gördü, 
Köksümdən vurdu, 
Torpağa düşdüm 
Bu gənc yaşımda... [4, s.269] 

 

ah-nalələri C.Cabbarlının iç dünyasındakı yaşantıların ifadəsi deyildimi?! 
Şair kimi qəlbi xalqına, Vətəninə, doğma insanlara ən coşqun məhəbbətlə, şəfqətlə dolu 

yazdığı bu şeirlər ona görə dəyərli və əbədiyaşardır ki, həm də dahi söz sənətkarımızın valehedici 
insani keyfiyyətlərini özündə yaşadır, mənəvi azadlıq duyğuları ilə təsirləndirir, dərin vətənpər-
vərlik hissləri oyadır, oxucusunu da bir şəxsiyyət kimi zənginləşdirir. Bu poeziyada yaşayan Cəfər 
Cabbarlımızı sevir, onunla qürurlanır, ondan öyrənirik. 

Nəticə. Belə nəticəyə gəlinir ki, C.Cabbarlının poetik irsi onun şəxsiyyətinin və yaradıcılı-
ğının çoxşaxəliliyini öyrənmək üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edir.  

Ölkədəki ictimai-siyasi reallıqlar zəminində cəmiyyətin taleyüklü problemləri C.Cabbarlı 
poeziyasının ideya-məzmununda aparıcı motiv olmuşdur. Mövcud ziddiyyətli sosial durum sarıdan 
onu qəlbən həyəcanlandıran, narahat edən düşüncələri ilə misralandığı şeirlər zamanı inikas etdiyi 
üçün xüsusilə dəyərlidir.  
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SƏMƏD VURĞUNUN EPİSTOLYAR İRSİNİN  

AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ İNKİŞAFINDA MÖVQEYİ 
 

Xülasə 
 
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatına Səməd Vurğun nə qədər təsir etmişdisə, bir o qədər də epistolyar janrın forma-

laşmasına təsir etmişdir. Məhz bu baxımdan Səməd Vurğunun simasında epistolyar irs anlayışı XX əsrin əvvəllərindən 
başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatında tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Baş verən böyük dəyişikliklər, 
kəskin siyasi mübarizə, öz xüsusiyyəti ilə fərqlənən ictimai-tarixi şərait əsrimizin əvvəllərində ölkəmizdə epistolyar ir-
sin inkişafına həqiqətən, böyük təsir göstərmişdir. Məqalədə Səməd Vurğunun müxtəlif məzmunlu məktublarının Azər-
baycan ədəbiyyatına təsiri təhlil olunur. Onun epistolyar irsinin Azərbaycan ədəbiyyatı ilə əlaqəsi nəzərdən keçirilir. 

 
Açar sözlər: epistolyar, ədəbiyyat, Səməd Vurğun, Azərbaycan  

 
THE POSITION OF EPISTOLARY HERITAGE OF SAMED VURGUN  

IN THE DEVELOPMENT OF AZERBAIJANI LITERATURE 
 

Summary 
 

Samad Vurgun affected both the Azerbaijani literature of XX century and formation of epistolary genre. From 
this point of view, the concept of epistolary heritage by Samad Vurgun in the Azerbaijani literature stepped into a 
completely new period from the beginning of the XX century. The radical changes, the political struggle, the socio-
historical conditions really had a great influence on the development of the epistolary heritage in our country. 

In the article it is analyzed the influence of Samad Vurgun’s letters in different content and its connection with 
the Azerbaijani literature. 

 
Key words: epistolary, literature, Samad Vurghun, Azerbaijan 
  

МЕСТО ЭПИСТОЛЯРНОГО НАСЛЕДИЯ САМЕДА ВУРГУНА  
В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Резюме 

 
Влияние Самеда Вургуна на азербайджанскую литературу ХХ века сказалось и в формировании 

эпистолярного жанра. С этой точки зрения понятие эпистолярное наследие в лице Самеда Вургуна с начала ХХ 
века шагнуло в совершенно новый период в азербайджанской литературе. Происходившие в начале столетия 
коренные изменения, острая политическая борьба, особенные общественно-исторические условия действитель-
но оказали большое влияние на развитие эпистолярного жанра в нашей стране. 

В статье исследуется влияние и связь с азербайджанской литературой писем Самеда Вургуна различного 
содержания. 

 
Ключевые слова: эпистолярное, литература, Самед Вургун, Азербайджан 
 
Giriş. Epistolyar irs ədəbiyyatın başqa janrlarına nisbətən qismən azad vəziyyətdədir. Nəzm, 

nəsr, dramaturji əsərlər, hətta kino ssenarisi belə ədəbi janr xüsusiyyətlərinə möhtacdırsa, yaxşı ya-
zılmış məktubların buna ehtiyacı yoxdur. Gözəl məktublar hər bir xalqın qəlbinə, hisslərinə çox tez 
və asanlıqla yol tapır, nüfuz edir, təsirləndirib düşündürə bilir. Elə buna görədir ki, məktublarda sə-
                                                 
* Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu.  
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mimiyyət olduğu üçün ürəklərdə özünə daha tez məskən tapır. Məktublar insanların arzu və düşün-
cələrini birləşdirib, onları həyatın sərt qayda və qanunlarına qarşı mübarizəyə səfərbər edə bilir. 
Epistolyar irsin ali keyfiyyəti də elə buradan yaranır və bununla izah olunur. 

Səməd Vurğunun simasında epistolyar irs anlayışı XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Azər-
baycan ədəbiyyatında tamamilə yeni bir mərhələyə qədəm qoymuşdur. Baş verən böyük dəyişiklik-
lər, kəskin siyasi mübarizə, öz xüsusiyyəti ilə fərqlənən ictimai-tarixi şərait əsrimizin əvvəllərində 
ölkəmizdə epistolyar irsin inkişafına həqiqətən, böyük təsir göstərmişdir. 

Səməd Vurğun klassiklərin yaradıcılığına həssaslıqla yanaşan ustad bir şairdir. O, bədii lövhə-
lər yaradarkən sözə qənaət edir, dərin fəlsəfi fikirlərini ifadə edərkən hikmətli beytlər, unudulmaz 
aforizmlər yaradır. Aşağıdakı məktubu oxuduqda hikmət dolu misralar oxucunun xəyalını qanad-
landırır: 

 

“Osman Sarıvəlliyə 
17 dekabr 1955-ci il, Bakı 

 

Əzizim Osman! Həkimlərin məsləhətinə görə Moskvaya getməli oldum. Sənin əlli illiyində 
iştirak etmək, sevinib gülmək mənə qismət olmadı. Ancaq hələ qabaqda sənin yetmiş beş illiyin var, 
mən onda mütləq iştirak edəcəyəm. O vaxt həkimlərin məsləhətinə qulaq asmayacağam. Əziz qar-
daşım! Qırx illik dostluğumuz üçün sənə öz minnətdarlığımı bildirirəm, çünki sən nəinki gözəl şair-
sən, eyni zamanda yüksək və alicənab bir insansan. Sənə uzun ömür, cansağlığı arzu edirəm. Qoy 
sənin qələmin daha yeni əsərlər yaratsın. Çünki sən şeir yazanda şair kimi yazırsan. 

Öpürəm səni! 
Sənin Səməd Vurğunun” [1, s.285]. 

 
Məktublarında insan xarakteri yaradan Səməd Vurğun zərgər dəqiqliyi ilə müşahidələrinin, 

təcrübələrinin yekununu yazır. Burada o detallar açar rolunu oynayır ki, şair onu dərin müşahidənin, 
iti fəhmin köməyi ilə tapıb və tapdıqdan sonra bədii sözlə ifadə edib: 

 
“M.Y.Vəkilova. 

27 fevral 1942, Bakı. 
 
Əzizim Mehdixan! 
Öpürəm səni. Mənim Moskvaya gedib qayıtmağım ay yarım çəkdi. Bakıya bu gün gəlmişəm. 

Mərkəzi Komitənin tapşırığı üzrə sovet xalqı üçün himn yazmaq lazım idi. Bütün şairlər bu işdə iş-
tirak edir. Hələlik yazılmışlar içində mənim yazdığım bəyənilmişdir. Şəxsən Aleksandrov və Şerba-
kov tərəfindən çox xoşlanıldı. Başqa bir çox işlər də görmüşəm. Hər halda məndən iş barədə niga-
ran olmağa haqqın yoxdur. Özüm isə lap sağlamam və kefim kökdür. Uşaqlar lap yaxşıdır. Arvadla-
ra gəlincə, çox möhkəm dostlaşmışlar. Görünür ki, bizim ümidimiz boşa çıxmadı… Ruqiyyədən ni-
garan olma, çünki arabir gecələr bizdə qalır. Xavər ona, o da Xavərə çox bağlanmışlar. Bir yerdə te-
atra, şəkillərini çəkdirməyə və hakəza gedirlər. Xavər səndən çox razılıq eləyir və sənə salam gön-
dərir. Yoska deyir ki, əmimin şəklini bəzən alıb öpürəm və bağrıma basıram, bir də mənə dedi ki: 
“Mən elə bildim ki, əmim də səninlə bir yerdə gələcəkdir”. Mənim ailəmin sənə qarşı belə bir mü-
nasibəti şübhəsiz ki, mənim xoşbəxtliyim deməkdir. Osmanı bərk-bərk öp. De ki, uşaqlardan niga-
ran olmasın, özü bilir ki, mən çox mehriban, vaxtlı-vaxtında baş çəkən bir adamam… 

Daha nə yazım. Bilirsən ki, məktub yazmaq şeir yazmaq qədər asan deyildir. Yenə öpürəm sə-
ni. Yoska deyir ki, əmim mənə batareya göndərsin. Xavər də deyir ki, Ruqiyyə ilə mənə bir rəngdə 
paltarlıq alsın ki, bir rəngdə geyib sizə çıxmaq istəyirik. Sənə pul göndərəcəkdir. Allah Yusif ağaya 
rəhmət eləsin. 

 
Sənin Səməd Vurğunun” [2, s.426]. 
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Səməd Vurğunun yaşadığı dövrdə cəmiyyətin yuxarı təbəqəsində mövcud olan ədəbi haqsız-

lıqlara qarşı etirazı bir o qədər də kəskin deyil. Həyatın realistcəsinə dərin inikası onun son dövr 
məktublarında bir qanunauyğunluq kimi meydana çıxır. 

Onun məktubları ideya və sənətkarlıq baxımından yüksələn xətt üzərində inkişaf edir, onu və-
təndaş bir şairə, xalqını, vətənini sevən dönməz bir aşiqə çevirir. O, lazım bildiyi, gərəkli sandığı 
məsələlərdən yazır, ictimai, ədəbi və sosial məsələlərdən söz açır.  

Səməd Vurğunun ev-muzeyində mühafizə olunan bir sıra materiallar – ailəsinə yazdığı mək-
tublar, onun respublika rəhbərliyinə ünvanladığı məktub, ərizə və teleqramın surətləri, xüsüusən, 
M.Quluzadənin “ədəbi səyahəti” adlı məktub-məqaləsi vardır. Sonralar bu məktubu şairin qızı – 
Aybəniz xanım Vəkilova “Yeni fikir” qəzetində dərc etdirmişdir.  

Sənətdəki gözəlliyin sirlərini kəşf etmək, böyük fikirləri duymaq və müdafiə etmək, dərin 
inandırıcılıq – onun tənqid sənətindən əsas tələbi bu xüsusiyyətlərdir və məhz həmin xüsusiyyətlər 
Səməd Vurğunun öz məktub yaradıcılığında kəsb etdiyi konkret ideya-məfkurə və emosional məz-
munu, onun rəğbət bəslədiyi estetik sistemi, ədəbi tənqid konsepsiyasını xarakterizə edir. 

Səməd Vurğun Azərbaycan ədəbiyyatı üzərində uzun zaman tədqiqat aparmışdır. Bu, onun 
məktublarında da izsiz qalmamışdır. Müəllifin ən çox meyil elədiyi mövzu ədəbi tənqiddir. Bu, həm 
ümumi yaradıcılığında, həm də haqqında danışdığımız məktublarında görünür. Onun daha maraqlı 
məktubları məhz tənqidin problemləri ilə bağlıdır. Bu məktublarda tənqidçinin maraqlı ümumiləş-
dirmələri, müşahidələri və müqayisələri çoxdur. 

Səməd Vurğunun məktublarında onun realizmi ilə xəlqiliyini bir-birindən ayırmaq mümkün 
deyil. Bu məktublarda realist, həqiqətə uyğun, inandırıcı bədii təsvir xəlqiliklə birləşmişdir. Yəni bu 
məktubların elə bir sözü yoxdur ki, o, qeyri-səmimi, yabançı görünsün, insanların zövqünə, həyatı-
na, arzularına müvafiq gəlməsin.  

Səməd Vurğun öz məktubları ilə şairlərimizin, yazıçılarımızın əsərlərini ədəbi fikir prizmasın-
dan keçirərək, tarixçi, dilçi və ədəbiyyatşünas alimlərimizin, ziyalılarımızın qayəsini və ideya yönü-
münü istiqamətləndirmək üçün zəmin hazırlayırdı:  

 
“Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının çağırdığı ədəbi tənqid konfransına məktub. 

Fevral, 1941-ci il. 
 
Yoldaşlar! Mən xəstə olduğumdan tənqid konfransında iştirak edə bilmədim. Odur ki, müxtə-

sər olsa da, öz arzularımı sizə məktubla bildirmək istəyirəm. 
Belə bir konfransın çağırılmasına şübhəsiz ki, bütün ədəbiyyatımızın ehtiyacı vardı. Demək 

istəyirəm ki, bu konfrans yalnız tənqidimiz və onun vəzifələri ətrafında deyil, bütün ədəbiyyatımı-
zın taleyini, onun qarşısında duran məsələləri, onun gələcək inkişaf yollarını göstərəcək bir yaradı-
cılıq konfransı kimi keçməlidir. Bu məqsədlə də mən belə bir konfransın çağırılmasını təklif etmiş-
dim. 

…Bir şeyi də qeyd etmək istəyirəm. Nə üçün bizim müasir mövzulara həsr olunmuş əsərləri-
miz çox vaxt səthi və az bədii olur? Bu məsələ ətrafında uzun-uzadı mübahisələr aparmaq olar və 
lazımdır. Eyni zamanda bir səbəb yox, bir çox səbəb göstərmək olar. Bunlardan, bəlkə də ən əsas 
səbəblərdən biri budur: hər hansı bir əsərin əsasında möhkəm və düşündürücü bir ictimai konflikt 
durmalıdır. Çünki konflikt nə qədər dayaz olarsa, əsər də o qədər dayaz olar. Ədəbiyyat tarixi göstə-
rir ki, ən çox ömür sürən əsərlər böyük tarixi konfliktlər üzərində qurulmuş əsərlərdir. 

Bizim dövrümüzdə də bu mürəkkəb və düşündürücü konfliktlər varmı? Mən bu sualı təsadüfi 
vermirəm. Çünki bir çox yazıçılarımız, məsələn, Əbülhəsən yoldaş və başqaları belə bir «nəzəriy-
yə» irəli sürürlər ki, guya sosializm dövründə, yəni sinifsiz cəmiyyət dövründə dərin ictimai konf-
liktlər ola bilməz. Buna görə də o yazıçılar “ortabab”, sakit təbiətli bir yazıçı olmaqla kifayətlənir-
lər. 
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Biz onların yeni hekayələrində böyük ehtirasların, xarakterlərin üz-üzə, qılınc-qılınca çarpış-
masını görmürük. Bu əsərlər o qədər ehtirassız və cansız olurlar ki, onları öz içində mızıldayan və 
başı gora titrəyən qarılara bənzətmək olar ki, onların səsini özlərindən başqa kimsə eşitmir. 

Vay o gündən ki, bədii əsərin səsi öz içində qalsın, o ya qulaqlara heç çatmasın, ya da ki bir 
çibin vızıltısı kimi zəif və mənasız olsun. Məncə, tənqidimiz bu “nəzəriyyə”yə qarşı çox amansız 
olmalıdır” [3]. 

Səməd Vurğunun məktublarında həm dərin və əhatəli mütaliəsi üzərində dönə-dönə işləməsi, 
həm təkrar və təqlid təzahürlərindən qaçıb hər sözü orijinal demək ehtirası, həm də şeir-sənət məsə-
lələrində oxucu kütləsi ilə hesablaşmaq mədəniyyəti aydınca görünməkdədir. Səməd Vurğun şair 
səmimiyyəti ilə qeyd edir ki, sələflərinin işlətdiyi məna və məzmundan, obraz və təşbehlərdən, ibarə 
və ifadələrdən imtina etmiş, gecə-gündüz yaradıcılıq əzablarına qatlaşaraq orijinal əsərlər meydana 
gətirmişdir. Şairin nəzərində yaradıcılıq orijinallıq deməkdir və bu iki məfhum bir-birini tamamla-
malıdır. 

Rəsul Rza yazırdı: 
«O, ancaq 50 il yaşadı. Əgər onun həyat yolunu nə etmiş olduğu ilə ölçsək, onda Səməd Vur-

ğun ömrünün onlarla həyata bərabər olduğu görünər. Yüzlərlə şeir, onlarla poema, neçə mənzum 
pyes, çoxlu məqalə. Böyük istedadlı şair-dramaturqun ədəbi irsinin ancaq üzünü köçürmək lazım 
gəlsə, buna illər tələb olunar… 

…Azərbaycan xalqı yaşayıb yaratdıqca, onun əziz şair oğlu Səməd Vurğunun adı yaşayacaq, 
dillərdən düşməyəcək” [1, s.198]. 

S.Vurğun Azərbaycan tarixinin öyrənilməsini vacib bir məsələ kimi qarşıya qoymuş, tariximi-
zin hansı səhifələrinin ilk növbədə öyrənilməsi üçün tövsiyələr vermişdir. Şair Azərbaycan dövləti-
nin və dövlətçiliyinin, dövlət quruluşu ənənələrinin tarixinin, habelə ayrı-ayrı dövlət xadimlərinin, 
görkəmli şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətinin ilk növbədə öyrənilməsini tövsiyə etmişdir. O, həm 
də tarixi mövzuda əsərlər yazmış, bu sahədə mövcud boşluqların doldurulmasına öz töhfəsini ver-
mək istəmişdir. Bunu onun Azərbaycan filosofu Heydər Hüseynova yazdığı məktubdan bir daha ay-
dın görmək olur: 

 
“H.N.Hüseynova 

17 iyul 1943, Şüvəlan 
 
Mən bağdayam. Yəqin ki, sən bu gün gələcəksən. Mənə Prometey haqqında, bir də Avesta 

haqqında vəd verdiyin kitabları özünlə gətir. Oxumağa çox ehtiyacım var. Yeni sözlər demək üçün 
tarixi yaxşı bilmək lazımdır. Sağ ol! 

 
S.Vurğun” [1, s.249].  

 
1945-ci ilin oktyabrında Bakı şəhərində Azərbaycan-İran Mədəni Əlaqələr Cəmiyyəti yaradıl-

mış və Səməd Vurğun bu cəmiyyətin sədri seçilmişdir. O, cəmiyyətin sədri kimi İranla, xüsusən Cə-
nubi Azərbaycanla mədəni əlaqələrimizin inkişafı üçün səmərəli fəaliyyət göstərmiş, onun rəhbərli-
yi altında konkret tədbirlər həyata keçirilmişdir. Cəmiyyətin sədri Səməd Vurğun 6 mart 1946-cı il-
də SSRİ Xarici İşlər Naziri Molotova İran Azərbaycanı və bütünlükdə iki ölkə arasında mədəni əla-
qələrin yaxşılaşdırılması və genişləndirilməsi üçün yazmışdır. Şair məktubda bu tədbirlərin həyata 
keçirilməsi üçün lazımi vəsait ayrılması məsələsini də qaldırmışdır.  

Səməd Vurğun rəsmi üslublu məktublarında fikir və ideyalarının ciddiliyi ilə seçilir. O, həya-
tın nəbzini tuta bilən, ətrafında baş verən hadisələri müşahidə etməyi və müəyyən məntiqi nəticələr 
çıxarmağı bacaran şair olmuşdur. İctimai-siyasi görüşlərinin, xüsusən də cəmiyyətə baxışlarının təh-
lili göstərir ki, o, mükəmməl konsepsiya yaratmasa da, ötəri nəzəriyyəçilikdən də uzaq olmuşdur. 
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Mütəfəkkirin ideyaları repressiyanın vüsət aldığı bir ölkədə formalaşsa da, o, ictimai-siyasi və ədəbi 
prosesləri yönləndirməyi bacarırdı:  

 
“Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının çağırdığı ədəbi tənqid konfransına məktub. 

Fevral 1941. 
 
…Tənqidimiz yüksəlməlidir. Elə yüksəlməlidir ki, istər ayrı-ayrı yazıçıların, istərsə də bütün 

ədəbiyyatımızın taleyini təmin edə bilsin. O, yoldan azdığımız zamanlar bir mayak kimi bizə yol 
göstərməlidir. Bunun üçün də tənqidçidən böyük idrak, geniş ürək və uzaqgörən göz tələb olunur. O 
bizim yaratdığımız əsərləri geniş xalq kütlələrinə çatdırmaq işində özünün böyük vəzifəsini görmə-
lidir.  

…Bir də iftixarla demək lazımdır ki, bizim tənqidçilərimiz arasında gözəl bədii zövqə və elmi 
səviyyəyə sahib yoldaşlarımız da az deyil. Bizim onlara qulaq asmağımız heç olmazsa, yazıçılıq 
borcumuz olmalıdır. Bu yoldaşlar bir çox bədii tənqidlər, tarixi məqalələr yazmışlar ki, onlardan 
şəxsən mən çox istifadə etmişəm. Məsələn, Məmməd Arif, Mikayıl Rəfili, Hüseyn Mehdi, Əziz Şə-
rif, Hidayət Əfəndiyev, Məmməd Cəfər Cəfərov, Əkbər Ağayev və başqaları kimi tənqidçilərimiz, 
ədəbiyyatşünaslarımız vardır... 

Tənqid konfransı şeirlərimizin taleyi ilə xüsusi məşğul olmalıdır. Bilirsiniz ki, indiki şeirimiz-
də ümumən bir yeknəsəqlik, bir-birini təkrarlamaq xəstəliyi var. Bu ondan irəli gəlir ki, şairlərimiz 
yeni formalar uğrunda mübarizə aparmırlar. Biz çalışmalıyıq ki, ədəbiyyatımızda müxtəlif yaradıcı-
lıq cərəyanları inkişaf etdirilsin” [2]. 

Səməd Vurğunun bu məktubundan aydın olur ki, Azərbaycan da daxil olduğu keçmiş sovet 
respublikalarının ədəbiyyatının vəziyyəti onu çox maraqlandırmışdır. Şair daha sonra bu məktubun-
da bildirmək istəyir ki, ədəbiyyatda nəzəriyyə və tənqid sahəsinə, yəni onun nəzəri və estetik fikir 
nailiyyətlərinə daha çox diqqət ayrılsın. 

Sadəliyə, səmimiliyə daha çox üstünlük verən şair bu məktubunda bir daha qeyd edir ki, qu-
rultay təmtəraqdan uzaq olmalıdır və ali tədbirdə ədəbiyyatda mövcud olan bütün ədəbi cərəyan və 
istiqamətlər ətrafında geniş müzakirə və diskussiyalar aparılmalıdır. 

Maraqlıdır ki, Səməd Vurğun bu məktubunda keçmiş sovet ədəbiyyatının söz deməyə qadir, 
sayılıb-seçilən bir ədəbi sənətkarı kimi gözümüzün önündə canlanır. 

Sonrakı dövrlərdə məhz bu missiyasının davamı olaraq bir çox Azərbaycan yazıçı və şairləri-
nin yaradıcılığı ədəbi müstəvidə tədqiq edilmiş, bu mövzularda çoxlu dissertasiya işləri, məqalələr 
və monoqrafiyalar yazılmışdır. Lakin hər bir işin əsasını qoymaq və yol göstərmək daha çətin və da-
ha şərəflidir. Məhz Səməd Vurğun Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti olanda 
belə işləri görə bildi. 

AMEA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədov yazır: “Səməd Vurğun akademik şərəfini, vitse-
prezident adını tam doğruldurdu. Alimlər onun fikirlərinə, məsləhətlərinə hörmət və ehtiramla yana-
şır, əməl edirdilər. 

…Ədəbi ictimaiyyətin Səməd Vurğun sözünə, Səməd Vurğun rəyinə böyük ehtiyacı və etibarı 
vardı. Şair özü də yaxşı dərk edirdi ki, vəziyyətinə, vəzifəsinə, nüfuzuna görə müəyyən mübahisələ-
rin çoxuna bir münsif kimi “son sözü” o deməlidir. Səməd Vurğun bu vəzifənin öhdəsindən bəzən 
bircə replika ilə gəlirdi” [1, s.205]. 

Tanınmış türk şairi Nazim Hikmət Azərbaycan xalqının Səməd Vurğuna bəslədiyi məhəbbəti 
çox gözəl ifadə edərək demişdir: “Əgər Azərbaycan xalqının Səməd Vurğuna bəslədiyi məhəbbətin 
yarısı qədər türk xalqı mənə məhəbbət bəsləsəydi, rahat ölərdim”. Adi danışığı da şeir olan Azər-
baycan xalqının məhəbbətini qazanmaq, sevimlisinə çevrilmək şair üçün ən böyük səadətdir. Elini, 
obasını, yurdunu, yuvasını sevməyən, xalqı ilə gülüb, xalqı ilə ağlamayan sənətkar sevilə bilməz [4, 
s.6]. 
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Epistolyar irsi ilə doğma xalqının yaddaşında qalan, gözəllik, harmoniya şairi, saflıq və səmi-
miyyət ustadı Səməd Vurğun kimi oğlu olan xalq doğrudan da xoşbəxtdir. 

Azərbaycanın İstiqlal ordenli şairi Xəlil Rza Ulutürk yazır: “Hər bir xalqın həyatında elə məf-
humlar, elə sözlər var ki, onlar doğma torpağa, əsrlərin dərinliyinə, xalq mənəviyyatına çox dərin 
köklər salmış, əbədi rişələrlə bağlanmışdır. Azərbaycanda Qobustan qayaları, Gəncə, Göy göl, Mö-
minə Xatun məqbərəsi, Babək qalası, Araz, Kür, Füzuli, Misri qılınc, Koroğlu, Sabir, Üzeyir və b. 
belə məfhumlardır. Mən bu müqəddəs siyahını Səməd Vurğunsuz təsəvvür edə bilmirəm… 

…Bir dəfə kimsə Səməd Vurğuna aksent ilə danışmasını bildirib. Səməd Vurğun cavab verib 
ki, aksent ilə danışmaq mədəniyyətdir. Yalnız milli simasını itirmişlər aksentsiz danışırlar” [1, 
s.202]. 

Səməd Vurğun gözəl şeirlər, poemalar yazmaqla yanaşı, məktub yazmağa da qol-qanad ver-
miş, bununla oxucularının sayını qat-qat artırmışdır. Bu məktublar həqiqətən, şairin yaradıcılığında 
xüsusi əhəmiyyətə malikdir. Onlar öz yeniliyi ilə şairin həyatına, poeziyasına və ədəbiyyatımıza bir 
çox yeniliklər gətirmişdir. 

Azərbaycanın xalq şairi Nəbi Xəzri yazır: “Azərbaycanın sadiq oğlu Səməd Vurğun bu gün 
bütün dünya ədəbiyyatına məxsus sənətkardır. 

Səməd Vurğun poeziyası – Azərbaycan xalqının məğrur ürək döyüntüsüdür. Xalq əbədi oldu-
ğu kimi, Vurğun poeziyası da əbədi və ölməzdir. 

Biz dünənə dərin hörməti (çünki o, tarixin özünü də müasirləşdirib), bu günə isə dərin məhəb-
bəti ondan öyrəndik. Sabaha gedən addımlarımızı da onun müzəffər addımları ilə ölçürük. 

Səməd Vurğun xoşbəxt taleli sənətkardır. O, hələ sağlığında əfsanələr haləsi ilə bəzənmişdi. 
Sağlığında klassikləşmişdir. Ümumxalq məhəbbəti qazanmışdı. Sənəti şəxsiyyətini, şəxsiyyəti də 
sənətini tamamlayırdı. 

O öz böyük məhəbbətini, ürəyinin odunu-alovunu, arzu və diləklərinin bahar burulğanlarını, 
ömrünün kamillik və müdriklik illərini – bütün əməyini, zəhmətini, hər şeyi, hər şeyi əbədiyyətə 
tapşırıb gedirdi. 

Hərdən insana elə gəlir ki, Səməd Vurğunun yazdıqlarının üzünü köçürmək üçün bir ömür az-
lıq edər…” [1, s.201] 

İnsanın yüksək sosial keyfiyyətləri, ictimai ləyaqəti, əməksevərliyi, namuslu olması bütövlük-
də onun mənəvi qüdrətidir, emosional sərvətidir, sözün müəyyən mənasında isə mədəni simasının 
göstəricisidir. İnsanın daxili mədəniyyəti, mənəvi nüfuzu xüsusilə əməyə münasibətdə – yaradıcılıq-
da təzahür edir. Yaradıcılıq ən nüfuzlu müəllim, qüdrətli tərbiyəçidir. Bu mənada əməyə yaradıcı, 
vicdanlı münasibətin tərbiyə olunması mədəni insanın formalaşdırılması üçün mühüm və spesifik 
şərtdir. Artıq yalnız özün üçün, “özününkülər” üçün deyil, eləcə də başqalarının, xalqın mənafeyi 
naminə çalışmaq, cəmiyyətin zəhmətkeş və istedadlı, namuslu üzvlərinin həyatına sevinc və fərəh 
bəxş etmək vaxtıdır. Bu missiyanı Səməd Vurğun öz məhsuldar yaradıcılığı ilə sübut etmişdir. 

Azərbaycanın Ümummilli lideri Heydər Əliyev demişdir: 
“XX əsrdə mədəniyyətimizdə, ədəbiyyatımızda, ictimai-siyasi həyatımızda Səməd Vurğunun 

xidmətləri olduqca böyükdür və ona görə də xalq onu sağlığında da sevib, ona sitayiş edib. İndi ar-
tıq 40 ildir ki, o, dünyasını dəyişib, ancaq xalq nəinki onu unutmur, daim onun yaradıcılığından 
bəhrələnir, onun əsərlərini sevə-sevə oxuyur, onun əsərlərinin təsiri altında tərbiyələnir. Bu gün 
müstəqil Azərbaycanda milli azadlıq şəraitində Səməd Vurğunun əsərləri bizim hamımız üçün və 
xüsusən gələcək nəsil üçün, bu günün gənc nəsli üçün böyük bir sərvətdir.”... 

…Səməd Vurğunu biz təkcə şair kimi, yazıçı kimi yox, eyni zamanda böyük bir ictimai-siyasi 
xadim kimi həmişə xatırlayırıq və o, tariximizə belə daxil olubdur. Ən gənc yaşlarından Azərbayca-
nın o dövrdəki ictimai-siyasi həyatında çox böyük fəaliyyət göstərib. Keçmiş Sovetlər İttifaqı miq-
yasında onun böyük fəaliyyəti məlumdur. Xüsusən, İkinci Dünya müharibəsindən sonra sülh uğrun-
da mübarizə hərəkatında Səməd Vurğun beynəlxalq aləmdə çox böyük fəaliyyət göstərmişdir və 
bunların hamısı eyni zamanda bizim xalqımızın adını, hörmətini daim ucaltmışdır. 
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…Səməd Vurğun ailəsinə mən həmişə böyük hörmət və ehtiramla münasibət göstərmişəm. 
Gənc vaxtlarımdan Səməd Vurğunun şeirlərini, əsərlərini sevərək, onların təsiri altında təhsil almı-
şam, həm də formalaşmışam. Ona görə də onun ədəbi irsinə Azərbaycanda həmişə böyük hörmət 
edilməsi və ondan istifadə olunması üçün bütün imkanlardan istifadə edib lazımi tədbirlərin görül-
məsinə çalışmışam. 

…Azərbaycanın dövlət müstəqilliyi, dünya birliyinə daxil olması, xalqımızın öz milli azadlı-
ğını əbədi olaraq əldə etməsi böyük nailiyyətdir. Bu nailiyyətlər bizdən əvvəl yaşamış nəsillərin, 
mütəfəkkir insanların da nailiyyətidir. Səməd Vurğun onların içərisində çox görkəmli yer tutur” [5]. 

Səməd Vurğunun məktublarının bir əhəmiyyətli cəhəti ondan ibarətdir ki, onların əksəriyyəti 
yeni axtarışlarla bağlıdır. Bu məktublar özündən əvvəlki bədii üslublar, cərəyanlar və müxtəlif yara-
dıcılıq istiqamətlərinə nisbətən təsvir vasitələrini zənginləşdirmək yolu ilə həyatın daha real və 
inandırıcı əks etdirilməsi uğrunda mübarizə edir, müasirin gələcəyə keçidində mürəkkəb dəyişkənli-
yin ifadəli lövhələrini əks etdirir.  

Səməd Vurğunun məktublarının coğrafiyası çox genişdir. O, təxminən otuz iki il müddətində 
dünyanın tanınmış adamları ilə məktublaşmışdır. Latviyanın Riqa şəhərindən – Yan Sudrabkaln, 
Moskvadan – Aleksandr Fadeyev, Nikolay Tixonov, Konstantin Simonov, Əziz Şərif, Gürcüstandan 
Georgi Geonidze, Özbəkistandan Tamara xanım, Başqırdıstandan Axniyar Kiriyeri Səməd Vurğu-
nun məktublaşdığı şəxslərdir. 

Şair dünyanın bir sıra tanınmış simaları ilə məktublaşmaqla otuz iki ildən çox bir zaman kəsi-
yində ədəbiyyatımızı, xalqımızın ədəbi fəaliyyətini, bu mühüm tarixi prosesdəki rolunu bədii şəkil-
də əks etdirməklə qalmayıb, onun daha geniş diapozona və kütləviliyə malik olmasına və beləliklə 
də vətənimizdən uzaqlarda bütöv bir xalqı tanıtmaq, təmsil etmək vasitəsinə çevrilməsinə də nail ol-
muşdur. İndi bizim ədəbiyyatımız dünyanın bir çox ölkələrində oxunur, sevilir və tədqiq edilir. Sə-
məd Vurğunun epistolyar irsinin bir əhəmiyyəti də məhz bundan ibarətdir. 

Səməd Vurğun öz poeziya sənəti ilə Azərbaycana böyük hörmət qazandırır, xalqımızı başqa 
millətlərə sevdirə bilirdi. Çox vaxt bizi onun simasında tanıyır, sevirdilər. Gürcü şairi İrakli Abaşid-
ze yazırdı: 

“Sizin qədirbilən, zəhmətsevər xalqla dostluğumdan çox razıyam. Günəşli Azərbaycanı dün-
yanın hər yerindən görürəm. Çünki onun bizim hamımızın əziz dostu olan Səməd Vurğun kimi uca 
zirvələri var” [1, s.191]. 

Filologiya elmləri doktoru, professor Kamil Vəli Nərimanoğlu isə özünün “Sözün sehri” kita-
bında yazır: 

“Alma-Ata şəhərində tarixçi, görkəmli arxeoloq, qorqudşünas, sovet şərqşünaslığının korifey-
lərindən biri Əlqey Marqulanla görüşdük. Bir neçə dəfə ölümün caynağından qurtarmış bu mərd qo-
ca, yorulmaz alim bizi böyük mehribanlıqla qarşıladı, kövrəldi və dedi: “Mən hər dəfə azərbaycanlı 
görəndə elə bil Səməd Vurğunu görürəm. Siz hamınız mənim unudulmaz dostumun balalarısız” [6, 
s.65]. 

Hər məktubun öz taleyi var. Əldən-ələ keçib sahibinə hörmət gətirən məktub da var, bircə də-
fə əl dəyilib cırılıb atılan da. Məktub var ki, bəzi insanların şəxsi arxivindən, kitabxanalardan toz-
torpaq içərisindən tapılıb bir insanı, bir xalqı, bir ölkəni hörmətə qaldırır. Məktub da var ki, yazanı 
ilə bərabər, mənsub olduğu xalqı, dövləti də hörmətdən salır… 

Səməd Vurğunun ürəkdən gələn məktubları xoş məqsədə çatmaq, xalqına, insanlara sevinc 
bəxş etmək üçün yazılıb. Bu məktublar həqiqətən müəllifinə böyük hörmət gətirir, onu oxuyanın 
gözündə qaldırır. 

Səməd Vurğunun məktublarını oxuduqca, dilimizin, ədəbiyyatımızın keçib gəldiyi yolu göz 
önünə gətirdikcə, müəllifinə ancaq heyran qalıb, onun həmişəyaşarlığına bir daha inanırsan. 

Dünya miqyaslı rus yazıçısı Mixail Şoloxov göstərirdi ki, “elə təkcə onun xarici görünüşünün 
özü bədii əsər üçün müdrik bir obraz idi. O, gözəl və əvəzsiz insan idi. Onun ölümü biz yazıçıların 
qəlbinə, ürəyinə dağ çəkdi… 
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Azərbaycanlı analara deyərsiniz ki, Səməd Vurğun kimi oğul doğanda onu yaşatmaq lazımdır, 
yaşatmaq! Tez-tələsik qara torpağa vermək yox, Səməd Vurğun sovet poeziyasının nadir istedadlı nü-
mayəndələrindən idi. Səməd Vurğun gözəl və əvəzsiz insan idi. Azərbaycan sovet şeirindən ən çox 
onun əsərlərini oxuyuram” [1, s.172]. 

Nəticə. Böyük, tanınmış şəxsiyyətlərin Səməd Vurğun haqqında yuxarıda qeyd olunan fikirlə-
ri onu göstərir ki, onun yaradıcılığı və epistolyar irsi insanları təsirləndirmiş, onlara yeni istiqamət 
vermişdir. Səməd Vurğunun yaradıcılığından güc alan sosial-siyasi görüşləri, o cümlədən məktubla-
rı müasir Azərbaycan ədəbiyyatının inkişafı və indiki nəslin dünyagörüşünün formalaşması üçün 
çox faydalıdır. Humanist mütəfəkkirin sosial ədalətlə bağlı ideyalarının dəyəri, həmin ideyaların 
xalq mənafeyini yüksək tutmasında və öz millətinin, xalqının səadəti naminə ümumbəşəri idealları 
özündə ehtiva etməsindədir. 
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MİKAYIL MÜŞFİQİN POEZİYA YARADICILIĞINA DAİR 

 

Xülasə  
 

Mikayıl Müşfiq XX əsr Azərbaycan poeziyasının yaradıcılarından biri kimi tanınır. Yaşadığı dövrdə, xüsusilə 
1930-1937-ci illərdə bu istedadlı şairin şeirlərindən ən azı birini bilməyən bir oxucu tapmaq çətin olardı. 

Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Hüseyn Mehdi Seyidzadə, Nigar Rəfibəyli və başqa yazıçıların 
xatirələrinə nəzər salsaq, Mikayıl Müşfiqin dövrünün necə görkəmli şairi olduğunu görərik. 

 
Açar sözlər: poeziya, təbiət, nadir istedad, şair, zəmanə 

 
 

ABOUT POETRY CREATIVITY OF MIKAYIL MUSHFIG 
 

Summary 
 
Mikayil Mushfig shone like a star in the sky of Azerbaijani poetry and is known as one of its founders. In the 

years of his life-activities, especially the 1930-1937s, it would be difficult to find such a reader who did not know at 
least one excpert from the work of this rarely talented poet. 

In the memoirs of writers such as Suleyman Rustam, Rasul Rza, Mirza Ibrahimov, Hussein Mehdi Seidzadeh, 
Nigar Rafibeyli and others, we can see, how respected poet was Mikail Mushfig in own era.  

 
Key words: poetry, nature, rare talent, poet, era 

 

О ПОЭТИЧЕСКОМ ТВОРЧЕСТВЕ МИКАИЛА МУШФИГА 
 

Резюме 
 
Микаил Мушфиг сиял как звезда в небе азербайджанской поэзии и известен как один из её 

основателей. В годы его жизнедеятельности, особенно 1930-1937-е годы, трудно было бы найти такого 
читателя, который не знал наизусть хотя бы один отрывок из стихов этого талантливого поэта.  

В воспоминаниях таких писателей, как Сулейман Рустам, Расул Рза, Мирза Ибрагимов, Мехди Хусейн 
Сеидзаде, Нигар Рафибейли и др. можно увидеть, каким известным и уважаемым поэтом своей эпохи был 
Микаил Мушфиг. 

 
Ключевые слова: поэзия, природа, редкий талант, поэт, эпоха 
 

Giriş. Yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatının ən istedadlı və görkəmli nümayəndələrindən biri, 
XX əsrin yetişdirdiyi müqtədir şairlərimizdən birincisi Mikayıl Müşfiqdir. Varlığa, insanlara, 
həyatın hər sahəsində gedən dəyişikliklərə daxilən bağlı olan Müşfiq gələcəyə böyük  ümidlə 
baxırdı, bu da onun romantik xəyalını qanadlandırırdı. Müşfiqdə romantik xəyalın uçuşu çox güclü 
idi. Müşfiqin romantikası, real aləmdə, maddi əsasdan məhrum olan romantika yox, varlığın öz 
bağrından qopan, oxucularına qol-qanad verən bir romantikadır.   

                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru. 
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Böyük fitri istedad, coşqun ilham, böyük səmimiyyət, poeziyaya gerçək anlamda bütün varlığı 
ilə vurğun bir şəxsiyyət... Müşfiq haqqında düşünməyə, yaxud onun haqqında yazmağa 
başlamazdan öncə xəyalda bu keyfiyyətlər, bu misralar canlanır: 

 
Cahan fikrimizlə süslənəcəkdir, 
Hər zaman nəğməmiz səslənəcəkdir. 
Bu dünya mehriban qucağımızda, 
Şən bir cocuq kimi bəslənəcəkdir. 

 
1937-ci ildə Azərbaycan Sovet Yazıçılarının III plenumunda öz çıxışının sonunda söylədiyi 

“Duyğu yarpaqları” silsiləsindən gətirdiyimiz bu rübai müəllifin − iyirmi doqquz yaşlı şairin coşqun 
ilhamı, zəngin xəyalı və sənətkarlıq qüdrəti haqqında oxuculara çox şey deyir. 

Mikayıl Müşfiq Azərbaycan poeziyasının səmasında ulduz kimi parlamış, bu poeziyanın 
yaradıcılarından və banilərindən biri kimi şöhrət tapmışdır. Onun yaşayıb-yaratdığı illərdə, xüsusən 
1930-1937-ci illərdə elə bir oxucu tapmaq olmazdı ki, bu coşqun təbiətli, nadir istedadlı şairdən 
bəzi parçaları əzbər bilməmiş olsun. 

Şairin zəmanəsində çox tanınan, oxunan, pərəstiş edilən sənətkarlardan biri olduğunu biz 
onun qələm yoldaşları Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza, Mirzə İbrahimov, Mir Hüseyn, Nigar 
Rəfibəyli və başqa yazıçı, şairlərin xatirələrində də görə bilirik. 

Mirzə İbrahimov xatiratında yazır: “Müşfiq böyük istedad idi. On bir ildə o nə qədər gözəl 
şeir nümunələri yaratmışdır. Onda rahatlıq bilməyən, həyat eşqi ilə, sənət eşqi ilə çırpınan böyük bir 
ürək vardı. Hələ 30-cu illərdə Səməd Vurğun onun istedadına çox yüksək qiymət vermişdi. Bir dəfə 
yaradıcılıqda istedadın əhəmiyyətindən və bu münasibətlə Müşfiqdən danışarkən Səməd Vurğun 
özünəməxsus açıq ürəklə və yarızarafatla: 

− Ayə, bilirsənmi, − dedi, − məndən sonra ən böyük istedad odur.  
Mən də zarafatla dedim: 
− Niyə səndən sonra, ay Səməd, bəlkə səndən əvvəl. 
Səməd fikrə getdi: 
− Ayə, düz deyirsən, əsl istedad odur − dedi [1, s.168]. 
Çox az davam edən yaradıcılığı ərzində şairin yazdıqlarını nəzərdən keçirərkən onun 

məhsuldarlığına, əməyə bağlılığına, əməksevərliliyinə heyran qalmaya bilmirsən: 
 

Bu vəfasız ömür, bu coşqun sular 
Gərək boş-boşuna axıb keçməsin! 
Bu gözəl cahanı sanıb pəncərə, 
Hər gələn sadəcə baxıb keçməsin! 

(“Mənim beşilliyim”) 
 
Şair başqalarına tövsiyə etdiyi kimi özü də həyatdan sadəcə baxıb keçməmiş, gecəsini 

gündüzünə qatıb inadla çalışmış, özündən sonra bir nişanə qoyub getmişdir. 
M.Müşfiqin ilk dövr şeirləri deyil, hətta 1930-cu illərdə yazdığı ideya-bədii cəhətdən günün  

tələblərinə tamamilə cavab verən əsərləri belə birtərəfli qiymətləndirilmiş, şairin cığırdaşlarından 
irəli getmədiyi fikri hakim olmuşdu. Onun gözəl, bu gün belə öz əhəmiyyətini itirməyən 
şeirlərindən ibarət olan “Günün səsləri” kitabının müqəddiməsində Mehdi Hüseyn yazır: “Müşfiq 
proletar şairi deyildir. O, heç bir zaman proletar şairi olmamışdır da! O, yalnız proletar şairi olmaq 
istəyən cığırdaş bir şairdir” [2, s.3]. 

Bu o illər idi ki, şair “Proletar sənəti” adlı şeirində yeni ədəbiyyatın ictimai həyatı “daha 
doğru, daha aydın, daha parlaq idrak edən bir sənət” olduğunu başa düşmüş, yaradıcılıq meydanında 
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S.Rüstəmi yarışa çağıraraq, dövrün tələblərinə cavab verən yeni-yeni əsərləri ilə diqqəti daha çox 
cəlb etmişdi: 

 
Dinlə, qəlbimdə Süleyman Rüstəm 
Sənə dair kiçicik bir nəğməm, 
Kiçicik – dağ kimi bir dalğam var, 
Bir dənizdir ki o dalğam, çağlar... 
Haydı, Rüstəm, çıxalım gəl yarışa, 
Çıxalım mövzu üçün axtarışa! 
Aləmə vəlvələ salmaq lazım, 
Quruluş şairi olmaq lazım. 
Çapar atlar kimi çapmaqda həyat, 
Bizi keçməkdə bu dövran, heyhat! 
Yataraq uyquya dalsan bir də, 
Bizi varlıq qoyacaqdır geridə [2, s.32]. 

 
M.Müşfiq ədəbiyyata lirik bir şair kimi gəlmişdir. Sevgi-məhəbbət mövzusunda bir neçə şeir 

yazsa da o, siyasi lirik şeirləri ilə nəzəri daha çox cəlb edir. 
Mikayıl Müşfiq siyasətçi deyildir. Lakin şeirlərində gizli siyasi məqamlar var idi. 
 

Kiçicik – dağ kimi bir dalğam var, 
Bir dənizdir ki, o dalğam daim coşar. 

 
Bu kiçik parçada şairin həyata qarşı böyük bir etirazı var.  O göstərir ki, bir gün gələr insanlar 

coşar, həyata olan münasibətlərə, yaşayış tərzinə öz münasibətlərini bildirərlər. Dənizdə dalğalar 
coşduğu kimi, insanlar da coşar, həyat həqiqətlərini tələb edərlər. Lakin bu siyasi  hisslər sətiraltı 
deyilirdi. Bunu da hər adam başa düşə bilməzdi, öz fikirlərini şair belə yazır:  

 
Yataraq uyquya dalsam bir də  
Bizi varlıq qoyacaqdır geridə.  

  
Həyatımız həmişə düşünən, yazmaq-yaratmaq xəyalı ilə məşğul olan şairə yeni-yeni mövzular 

vermiş və o, mövzu seçməkdə çətinlik çəkməmişdir. Klassik ədəbi irsə yüksək məhəbbətlə yanaşan, 
dünya ədəbiyyatının ən böyük sənət abidələrini nümunə kimi götürən şair yeni dövrün sənətkarını 
əsrlər boyu yaşaya bilən yüksək keyfiyyətli bədii əsərlər yazmağa çağırırdı. Şeirlərinin birində: 

 
Bəxtiyardır o şair ki, 
Rübabında məhəbbətin mahnısını çağırır. 
Sonra bütün gur səsilə 
Gələcəyə bağırır. 

 
− deyə şair hər şeydən əvvəl gələcəkdə də yaşaya biləcək bu günün sənətindən danışır. 
M.Müşfiq yaradıcılığında lirika çox qüvvətlidir. Lirik pafos onun epik planda yazılmış 

poemalarında da öz üstünlüyünü saxlayır. Şairin lirikasında nəzərə çarpan hiss, həyəcan, pafos 
qüvvətli xəyalla bağlıdır ki, bu da şeirlərə romantik bir xüsusiyyət verir. Lakin bu romantika real 
həyatla bağlıdır. Çünki şairin xəyalı nə qədər qanadlansa, nə qədər uzaqlara uçsa da real zəminə − 
həyatla bağlı olan şair real varlıqsız xəyalı da təsəvvür etmir. 

M.Müşfiq yaradıcılığındakı qüvvətli romantika şeirin formasında da gözəlliyə səbəb olur. 
Forma gözəlliyi ilə nəzəri cəlb edən aşağıdakı misralarda şairin xəyalının qüdrətinə diqqət edək: 
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Xoşladığım bir gecə, yerlər, göylər işıqlı, 
Ay bir sərxoş göz kimi, ulduzlar yaraşıqlı. 
Bunları seyr edərkən, 
Bir az fikrə gedərkən 
Fikrim, hissim, xəyalım o qədər yüksəldi ki, 
Mənə öylə gəldi ki, 
Bizlərdən əvvəl nə yer, nə göy, nə həyat olmuş, 
Nə bu ucsuz-bucaqsız gözəl kainat olmuş... [3, s.11] 

 
Bu parçada qafiyələrin düzülüşü, söz və ifadələrin sıralanması, real həyatla bağlı olan 

duyğuların romantikcəsinə qanadlandırılması şeirə xüsusi gözəllik vermişdir. 
Daima gözəlliyi sevən, gözəllik duyğusu ilə yaşayan Müşfiqin poeziyasında qiymətli fikirlərə 

təsadüf etmək mümkündür. 
 

Xoşdur gözəl görüb bütün elliyi, 
Çalışmaq, yaşamaq, sevmək, sevilmək. 
Xoşdur xilqətdəki hər gözəlliyi, 
Ürəkdən duyaraq anlaya bilmək! 

(“Gözəllik”) 
 

Gözəlliyi duymaq üçün xalqın gözəllik duyğusu, estetik zövqünü gündən-günə inkişaf 
etdirmək gərəkdir. Bu da söz yox ki, həmişə, hər zaman sənət və sənətkarlarımız qarşısında yeni-
yeni yaradıcılıq üfüqləri açmış, açır və açacaqdır. Deməli, insanlıq yaşadıqca şeir və sənət də 
yaşayacaqdır. “Əbədiyyət nəğməsi” şeirində bu fikirlərin bədii təsvirini görmək olar. 

Müşfiqin şeirsiz anları – özünün təbirincə desək “bədbəxt dəqiqələri” heç olmurdu, çünki şair 
şeirlə, musiqi ilə nəfəs alırdı. O, şeirlərinin birində əbəs yerə yazmamışdı: 

 
Yuxusuz bir beyin – susuz bir bulaq, 
Çalğısız əyləncə, tüstüsüz ocaq [4, s.297]. 

 
Müşfiqin şeir aləminə daxil olarkən, sanki misraların ritmini, musiqisini duyursan. Elə ona 

görə də Müşfiq nəğməkar şairdir, bu səbəbdən bəstəkarlarımız dönə-dönə Müşfiqin şeiriyyət 
bulağına müraciət etmişlər. Görkəmli bəstəkar, professor, Xalq artisti Hacı Xanməmmədov (1918-
2005) “Musiqi üçün yaranmış poeziya” adlı məqaləsində yazırdı: “Elə şairlər var ki, onların 
əsərlərini musiqi dilinə çox asan çevirmək olur. Çünki onların şeirləri musiqi kimi səslənir. Mikayıl 
Müşfiqin poeziyası mənə məhz belə təsir bağışlayır. Onun şeirlərinə musiqi bəstələyəndə böyük 
həzz alıram. Elə bil ki, şeirlərin hər biri melodiya ilə əkiz doğulmuşdur...” [5]. 

Belə şeirlərdən bir nümunə veririk:  
 

Ah, bu uzun sevda yolu 
Vurulurmu başa, könül! 
Nişan aldım, kaman atdım 
Dəydi oxum daşa, könül! [4] 

(“Yaşa könül”) 
 

və yaxud: 
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Bilməm məni neçin atmış, unutmuş, 
Cövrü cəfasına qurban olduğum? 
Yoxsa özgəsinə üzünü tutmuş, 
Yeni sevdasına qurban olduğum?  

(“Qurban olduğum”) 
 

və sair. 
Nəticə. Mikayıl Müşfiq bu gün də öz şeir və poemaları ilə oxucuların və dinləyicilərin, bizim 

hamımızın fikir və duyğularımızı şəfəq rəngləri ilə süsləyir, ürəyimizdə böyük iftixarla daşıdığımız 
Müşfiq obrazına layiq ülvi sevgi duyğuları oyadır.   

Müşfiqin məşhur “Əbədiyyət nəğməsi” şeirinin hər bəndinin sonunda təkrar olunan və təkcə 
bu şeirin deyil, şairin bütün yaradıcılığının leytmotivi olan belə bir şah misra vardır: 

 
Kainat olduqca şeir olacaq! 

 
Şairin özünəməxsus bir inamla söylədiyi bu gözəl sözlərinə biz də əlavə etmək istərdik: 
 

Şeir yaşadıqca Müşfiq olacaq! 
 

Bəli, Müşfiq şeiri də, özü də daim ürəklərdə, qəlblərdə, fikirlərdə yaşayacaq! 
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İSMAYIL ŞIXLININ “AYRILAN YOLLAR” 
ROMANINDA PSİXOLOGİZM 

 

Xülasə 
 
Məqalədə görkəmli Azərbaycan yazıçısı, nəsr ustası İsmayıl Şıxlının “Ayrılan yollar” romanında psixologizm 

problemi araşdırılır. 
Müəllif romanda psixoloji məqamları vurğulayır, yazıçının obrazların daxili aləmini açmaq məharətindən danı-

şır. Məqalədə romanın aktuallığı, yazıçının toxunduğu problemlər vurğulanır. Əsərin gənc nəslin tərbiyəsində rolu qeyd 
olunur. “Ayrılan yollar” romanının Azərbaycan nəsrində özünəməxsus yer tutması qeyd olunur.  

 
Açar sözlər: İsmayıl Şıxlı, roman, psixologizm, obraz, konflikt 
 

PSYCHOLOGISM IN THE NOVEL “DIVIDED WAYS” 
BY ISMAIL SHIKHLY  

 
Summary 

 
In the article is discussed the problem of artistic psychologism in the novel “Divided Ways” by the famous 

Azerbaijani writer Ismail Shikhly. Author emphasizes the psychological moments in the novel, as well as the writer’s 
ability to reveal the inner world of heroes. The article talks about the relevance of the novel, and the problems raised by 
the writer. The important role of the novels by Ismail Shikhly in the education of the youth is also emphasized. The 
novel “Divided Ways” takes it rightful place in Azerbaijani literature. 

 
Key words: Ismail Shikhly, novel, psychologism, character, conflict 
  

ПСИХОЛОГИЗМ В РОМАНЕ  
ИСМАИЛА ШИХЛЫ «ПУТИ РАСХОДЯТСЯ» 

 
Резюме 

 
В статье анализируется проблема художественного психологизма в романе видного азербайджанского 

прозаика Исмаила Шихлы «Пути расходятся». Автор подчеркивает психологические моменты в романе, также 
мастерство писателя, его умение раскрывать внутренний мир героев. В статье говорится об актуальности 
романа, о проблемах общества, затронутых писателем. Также подчеркивается важная роль произведений 
Исмаила Шихлы в воспитании нового поколения. Роман «Пути расходятся» занимает достойное место в 
азербайджанской прозе. 

 
Ключевые слова: Исмаил Шихлы, роман, психологизм, образ, конфликт 

 
Giriş. XX əsr Azərbaycan nəsrinin ən görkəmli nümayəndələrindən olan İsmayıl Şıxlı az ya-

zan, ancaq yaxşı yazan yazıçılardandır. İsmayıl Şıxlının qələminə məxsus olan hər bir əsər oxucular 
tərəfindən hər zaman böyük maraqla, rəğbətlə qarşılanmışdır. 

Bu sevilən əsərlərdən biri də ədibin 1955-ci ildə işıq üzü görən “Ayrılan yollar” romanıdır. 
Əsər ədəbi ictimaiyyət tərəfindən də çox yaxşı qarşılanmışdı. 
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“Ayrılan yollar” artıq gözəl hekayə ustası kimi tanınan İ.Şıxlının çoxplanlı roman yazmağa 
qadir bir yazıçı olduğunu göstərdi. Ədəbi təcrübəsinə arxalanan yazıçı, hər zaman həyat həqiqətinə 
sadiq qalmışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, “Ayrılan yollar” romanında uydurma əhvalatlar, süni vəziyyət yox-
dur, mövzu ədibin yaxşı bildiyi, gördüyü həyatdan götürülmüşdür. Əsərdə hər şey təbii əks olun-
muşdur. Romanın əsasında da zəngin həyat materialı dayanır. Ancaq bununla bərabər, roman heç də 
tez və asan yazılmamışdır. Müəllif bu əsəri yaradıcılıq əzabları keçirərək, gördüklərini və duyduqla-
rını dərindən yaşayaraq qələmə almışdır. 

“Ayrılan yollar” 1941-1945-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycanda gedən dirçəlişdən bəhs 
edir.  

O dövrün gəncləri quruculuq işlərində fəal iştirak etməyə can atırdı. Həyatda İmran, Zeynəb, 
Nərgiz kimi gənclər az deyildi. 

Müəllif göstərir ki, hər sahədə aparıcı qüvvə sayılan potensial imkanlı insan nə üçün çalışdığı-
nı, hansı məqsəd və ideal naminə mübarizə apardığını bilməlidir, kortəbii addım, düşünülməmiş hə-
rəkət, sadəcə ümumi axına qoşulmaq cəhdi nailiyyətə yol aça bilməz. Bunu anlamayan kolxoz sədri 
Qurban Kosaoğlu və onun tərəfkeşləri ilə mütərəqqi fikirli gənclər arasında konflikt buna görə yara-
nır. 

Bədii yaradıcılıqda konflikt müəyyən həyati səbəblər, ideoloji-məfkurəvi faktorlar, sosial-mə-
nəvi amillər, üslub-janr xüsusiyyətləri ilə şərtlənir və cürbəcür formalarda təzahür tapır. Dövrün 
aparıcı ruhu, vəziyyət və şəraitin real məzmunu, hərəkət və hadisələrin inkişaf məntiqi burada çox 
mühüm rol oynayır. Dərin psixoloji səpkidə, insanın daxili-mənəvi varlığında da böyük ictimai-tər-
biyəvi əhəmiyyətli konfliktlər baş verir. Bu baxımdan “Ayrılan yollar” romanı da maraq doğurur. O 
dövrün nəsr əsərlərində güclənən həyat konfliktlərini cəsarətlə açıb göstərmək meyli “Ayrılan yol-
lar” romanında daha güclüdür. Vaxtilə professor Pənah Xəlilov haqlı olaraq qeyd etmişdir ki, bu 
əsərin konflikti bir-birinə zidd əqidələr, arzular konfliktidir. Bu konflikt ciddi əkslikləri üzə çıxarır. 
İ.Şıxlı yaradıcılığını yüksək qiymətləndirən akademik Bəkir Nəbiyev də bu cəhəti xüsusi vurğula-
mışdır. O demişdir ki, bu mübarizə hər şeydən əvvəl əqidələr, mənəviyyatlar arasında gedən müba-
rizədir, böyük ideallarla idealsızlıq, vətəndaş pafosu ilə kiçik ehtiraslar arasında gedən mübarizədir. 
Həqiqətən də, İ.Şıxlı öz dövrünə görə cəsarətli addım ataraq mənəviyyatda, həyatda və cəmiyyətdə 
mövcud olan bir çox nöqsanları özünəməxsus tərzdə açıqlamış, mənfi xarakterlərini yaratdığı kol-
xoz sədri, briqadir, prokuror obrazlarının simasında əks etdirməyə nail olmuşdur. 

Ali təhsil alıb ata-baba yurduna qayıdan İmran həm övladlıq borcunu, həm də vətəndaşlıq 
borcunu yerinə yetirməlidir. Bir mütəxəssis kimi İmranı doğma kəndinin yeniləşməsi, inkişafı çox 
ciddi düşündürür. 

İnamla irəliyə doğru hərəkət etmək istədiyi halda, ciddi maneələrlə, ilk növbədə, mühafizəkar 
rəhbər olan saxtakar və hiyləgər Qurban Kosaoğlu ilə üzləşməli olur. Onlar sanki əks qütblərdən çı-
xış edir. Mövqe, hərəkət və münasibətlər birdən-birə kəskinləşmir. Açıq şəkildə toqquşma və dərin 
ziddiyyət birdən-birə yaranmır. Hadisələr gerçək mahiyyətində və təbii süjet axarında tədricən inki-
şaf edir. Əsərin başlanğıcında Kosaoğlu ilə Kazımın İmran haqqında söhbətindən oxucuya aydın 
olur ki, hamıya “yuxarıdan baxan”, hər şeyə istehza edən iki naqis təbiətli şəxs həmişə İmrana ma-
neçilik törədəcək. İmranın gözlənilmədən təyinat alıb kəndə gəlməsi Kosaoğlunu qəzəbləndirir. Ko-
saoğlunun oxumuş adamlardan xoşu gəlmir, çünki onlarla söhbət edərkən özünün çox şeyləri bilmə-
diyini hiss edir. Buna görə də o, İmranın kənddə qalmasını istəmir. Müəllif onların ilk görüşünü təs-
vir edərkən onların baxışmasını da xüsusi vurğulayır: “İmran qaşlarını düyünləyib gözlərini sədrə 
zillədi. Onun iti və kəskin baxışları Kosaoğlunun nəzərlərilə qarşılaşdı. Onlar bir-birini sınayırmış 
kimi, xeyli beləcə dayandılar. İmran sanki onun qəlbindən nələr keçdiyini gözlərindən oxumaq istə-
yirdi. Kosaoğlu onun kəskin baxışlarına tab gətirə bilməyəcəyini hiss etdisə də, özünü sındırmaq is-
təmədi. Kişiyə elə gəldi ki, İmranın baxışları onu nizə kimi deşib o üzə keçir. Hətta o, bir az özünü 
itirən kimi oldu. Kosaoğlu hələ bu cür kəskin və sərrast baxış görməmişdi” [1, s.30]. 
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Baxışlarla onlar bir-birini sanki yoxlayıb öyrənir, sınağa çəkir, mühakimə və ittiham edir. Ba-
xışlar zahirdən daxilə, daxildən də zahirə real keçid imkanları yaradır. Əlbəttə, Kosaoğlunun daxili 
düşüncələri, uşaqlıqdan tanıdığı İmrana münasibəti, ondan hansı səbəbə görə çəkinməsi ilə bağlı bu 
həyati detal və təfərrüat obrazı nə zahiri görkəm, nə də daxili aləm baxımından hələ tam açıqlaya 
bilməz, geniş və təqdim edə bilməz, ancaq oxucunun diqqətini həmin səmtə yönəldir, tədricən yeri-
nə yetiriləcək yaradıcılıq vəzifəsinə böyük kömək və vasitədir. İlk təsəvvür oyatmaq düzgün istiqa-
mət seçməkdə uğurlu başlanğıc xüsusi əhəmiyyətə malikdir. 

Oxucu ilk tanışlıqdan anlayır ki, “himayəçi olmaq”, “böyüklük etmək”, “əl tutmaq” kimi iş-
lərlə asılılıq vəziyyəti və şəraiti yaratmaq Kosaoğlu xarakterində mühüm amillərdəndir. Bəzi adam-
ların imtiyaz əldə etdikdən, vəzifə başına keçdikdən sonra “havalanması”, “yolunu azması” ilə əla-
qədar Nəsib kişinin müşahidə və qənaətləri, məlum həqiqətlər olsa da, oxucuda maraq doğurur. 
Ümumi vəziyyət və konkret söhbətlər göstərir ki, xeyirxah əməllərdən uzaq düşmüş Kosaoğlu da 
artıq o qəbildən olan adamlar, yenə “yolunu azmışlar” cərgəsindədir. İşə, vəzifəyə, insanlara müna-
sibətdəki fərqin getdikcə ziddiyyət, ixtilaf və münaqişə şəklində dərinləşməsinə real zəmin hazırla-
nır. İkilikdə və üçlükdə aparılan danışıqlar, izah və şərhlər yaxşı qarşılanmadığı üçün məsələ axırda 
kollektivin iştirakı ilə ümumi müzakirəyə çıxarılır. İşin böyüməməsi, yuxarılara gedib çatmaması 
üçün Kosaoğlu başqa tədbirə də əl atır – İmranı evinə qonaq çağırıb, onunla açıq söhbət etmək və 
“dil tapmaq” qərarına gəlir. Bu vasitə romanda konkret təsvir-təqdim özünəməxsusluğuna malik ol-
duğu üçün, mətləb və obrazları səciyyələndirməyə kömək edir. 

Mütərəqqi gənclərin tənqid və iradları, istək və tələbləri lovğa, özündən çox razı olan, ətrafı 
ilə hesablaşmağı xoşlamayan sədri razı sala bilməzdi. Kosaoğlunun bədbəxtliyi xudpəsəndlik xəstə-
liyinə tutularaq reallığı görməməsi, daha doğrusu, görmək, dərk etmək və qəbul etmək istəməməsi-
dir. Onun iş üsulu və düşüncə tərzi başqa cürdür. O, bəzən açıqdan-açığa, bəzən də gizli şəkildə ha-
mını aldatmaq, başqasının əməyini istismar etməklə məşğul olur. Əslində o, mənəviyyatı ləkəli, az 
savadlı, heç bir mütaliəsi olmayan bir şəxsdir. Buna görə də o, bir çox əməllər törədir, hər dəfə də 
özünü haqlı hesab edir. Kazım və Musa kimi adamlar da ona arxalanır, bəd əməllər törətməkdən çə-
kinmirlər.  

Əsərdə qadın surətlərinə də geniş yer verilmişdir. Bir-birinin təkrarı olmayan fərqli xarakter-
lər, fərqli psixologiyaya malik olan qadın obrazları romanda mühüm yer tutur. 

Zeynəb, Nərgiz, Tükəzban, Sayalı, Şahnaz surətləri olduqca canlı və inandırıcıdır. Müəllif 
böyük bir məharətlə bu surətlərin daxili aləmini açıb göstərmişdir. 

Nərgiz surəti oxucular tərəfindən sevilən, rəğbətlə qarşılanan surətlərdəndir. Xarakter etibarı 
ilə Nərgiz və İmran surətləri bir-birinə çox yaxındır. Pedaqoji təhsil alan Nərgiz vətəndaşlıq borcu-
nu yerinə yetirməyi vacib bilir, ona görə də təyinatla kəndə gəlir və kənd məktəbində müəllim kimi 
fəaliyyət göstərir, vicdanla işləyir, kənd camaatına qaynayıb-qarışır. Nərgizin atası vəzifəli şəxs ol-
duğundan, Nərgizi Bakıda istənilən yerdə işə düzəldə bilərdi. Valideynlər qızlarının təyinatla kəndə 
getməsinə qətiyyən razı deyildilər. Ancaq Nərgiz qərarından dönmür. Müəyyən qədər vaxt keçdik-
dən sonra Tükəzban xala və Nəsib dayının onların evinə elçi gəlməsi Nərgizin valideynləri üçün 
həm gözlənilməz olur, həm də onları qəzəbləndirir. Nərgizin atası bu yeniliyi çox pis qarşılayır, hət-
ta qonaqları möhkəm pərt edir. Valideynlərinin Nərgizə möhkəm acığı tutur. 

İmran və Tükəzban xala artıq Nərgizi itirdiklərini düşünürlər. Bu işə Zeynəb də təəssüf edir. 
Hamı Nərgizin öz valideynlərinə qarşı çıxa bilməyəcəyini, onlara tabe olacağını düşünür. Ancaq 
əsərin sonunda anasını itirən, tək qalan, kədər içində olan İmran bir gün yuxudan ayılanda Nərgizi 
evində görür. Nərgiz surəti oxucunun nəzərində bir daha yüksəlir. Aydındır ki, bu addımı atmaq, 
valideynlərə qarşı çıxaraq İmranı seçmək, kəndə qayıtmaq asanlıqla başa gəlməmişdir. Nərgizin və 
İmranın məhəbbəti hər şeyə qalib gəlir. 

Bir qədər də Sayalı surətinin üzərində dayanmaq lazımdır. Sayalının psixoloji durumu, 
üzüntüləri göz qarşısındadır. Sayalı Kosaoğlunun hərəkətlərinə nəyə görə göz yumur? Yalnız dəb-
dəbəli, təmtəraqlı həyat sürmək xatirinəmi? Sayalı müharibə zamanı Kosaoğlunun özü-özünü yara-
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layaraq, hamını aldadaraq ordudan tərxis olunduğunu anlamışdı, ancaq bu sirri gizli saxlamalı ol-
muşdu. Sayalı birinci ərindən necə bir biabırçılıq üstündə ayrıldığını xatırlayır. Həbs edilən ərinin 
kəndin içərisi ilə hər yerdən “oğru, oğru” – deyə səslənən adamların arası ilə aparıldığını, özünün 
isə xəcalətdən qaçıb gizləndiyini, adam arasına çıxa bilməməsini xatırlayan Sayalı belə bir rüsvay-
çılığı ikinci dəfə yaşamaqdan qorxur. İkinci dəfə ailə quran Sayalı Qurban Kosaoğlu ilə xoşbəxt hə-
yat quracağına ümid edir, həmişə ailəsini qorumağa çalışır. O zaman “dezertir” damğasını qazan-
maq ölümdən də pis təsir bağışlayan, dəhşətli bir hadisə idi. Şübhəsiz ki, fərarilik böyük cinayətdir. 
Özünün və övladlarının sabahını düşünən Sayalı ərini qorumağa çalışır. 

Oxucu həm Sayalının, həm də dayısının sayəsində harınlıq edən, düz yoldan çıxan, yelbeyin-
lik edən Şahnazın halına acıyır, ancaq onlara bəraət qazandırmır. Qeyd etməliyik ki, qadın surətlə-
rində milli psixologiyamız da güclüdür. Məsələn, Tükəzban xala – Zeynəb münasibətlərində biz nə-
yi hiss edirik? 

Tükəzban xala Zeynəbin anasının yaxın rəfiqəsidir. Erkən yaşından ata-anasını itirmiş Zeynə-
bin Tükəzban xala öz qızı kimi qayğısına qalmış, onu tək qoymamışdır. Tükəzban xala yanğın vaxtı 
aldığı xəsarətdən xəstəxanada dünyasını dəyişəndə də İmranı məhz Zeynəbə tapşırır, “Zeynəb, bala, 
İmranın heç kimi yoxdur, ona ana-bacı ol”, [1, s.232] – deyir. Ancaq bununla belə onların arasında 
müəyyən bir pərdə, böyük-kiçik münasibəti var. Bəzi şeyləri o, heç vaxt Zeynəbə danışmağı lazım 
bilmir. 

Nəsib dayı vaxtilə gəncliyində Zeynəbin anasını sevirdi. Nəsib təhsil almağa gedəndə “məni 
bir il gözlə” demişdi. Ancaq qızı başqasına verirlər. Nəsib qayıdanda onu başqasının evində görür 
və kənddə qala bilmir. Baş götürüb uzaqlara gedir. Heç vaxt ailə qurmayan Nəsib yaşa dolan vaxt 
kəndə qayıdır. O, kənddə hörmət qazanmış ağsaqqallardan biridir. Nəsib dayı Zeynəbə bir doğma 
adam kimi yanaşır, qayğısına qalır. Zeynəbin bir problemi olanda ona qayğı göstərir, həmişə kömək 
etməyə çalışır. Ancaq o əhvalatı heç vaxt Zeynəbə danışmır. Gördüyümüz kimi, hər zaman abır-hə-
ya gözlənilir. Tükəzban xala da heç vaxt Zeynəbə bu əhvalatı danışmır. Ancaq bir kəlmə ilə deyir 
ki, “qızım, Nəsib dayıya həmişə hörmətlə yanaş, ona bir ata kimi hörmət elə!” [1, s.139] Zeynəb su-
rəti oxucuda dərin rəğbət hissi yaradır, oxucu Zeynəbin tezliklə xoşbəxt olacağına əmin olur. 

Nəticə. “Ayrılan yollar” romanı həmin dövrdə yaranan nəsrin yeniləşmə meylini, bədii 
düşüncənin müasirliyə, həyat həqiqəti və psixoloji dərinliyə doğru hərəkətini müəyyən hüdudlarda 
əks etdirən bədii nümunələrdən sayılır. Bu roman bu gün də aktuallığını itirmir. Bədii nəsrimizdə öz 
yeri olan, tərbiyəvi əhəmiyyət kəsb edən əsərlərdəndir. 
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BƏDİİ-SƏNƏDLİ NƏSRDƏ OBRAZ VƏ MÜƏLLİF MÖVQEYİ:  

FAKTDAN BƏDİİ REALLIĞA 
 

Xülasə 
 

Məqalədə bədii-sənədli ədəbiyyatın problemləri ilə bağlı diskussiyaların, monoqrafiyaların əsas mövzusu olan 
obraz və müəllif mövqeyinin təzahür xüsusiyyətləri araşdırılmışdır. Müəllif obrazının bədii-sənədli nəsrin janrlara görə 
təsnifatında əsas faktorlardan biri olduğu qeyd olunmuşdur. Avtobioqrafik əsərdə yazıçı həm əsərin baş qəhrəmanı, həm 
də illər öncə baş vermiş hadisələri qələmə alan müəllif olaraq iştirak etsə də, ədəbiyyatşünaslardan M.Baxtin, 
L.Qinzburq bədii-sənədli əsərlərdə müəlliflə obraz-təhkiyəçinin tam eyniliyini, bərabərliyini qəbul etmirlər. Problem 
müasir Azərbaycan bədii-sənədli nəsr nümunələri əsasında araşdırılmışdır. 

Tədqiqatda bədii-sənədli əsərlərin mətn strukturu mürəkkəbləşdikcə müəllif mövqeyinin də mürəkkəbə doğru 
inkişaf etdiyi qeyd olunmuş, bədii və sənədli obrazın oxşar və fərqli cəhətləri, avtobioqrafik və bioqrafik nəsrdə müəllif 
mövqeyinin təzahür xüsusiyyətləri təhlil edilmişdir. 

 
Açar sözlər: müəllif, bədii-sənədli nəsr, obraz, avtobioqrafik nəsr, müasir Azərbaycan ədəbiyyatı 

 

THE POSITION OF IMAGE AND AUTHOR IN FICTIONAL DOCUMENTARY PROSE:  
FROM FACT TO ARTISTIC INTERPRETATION 

 
Summary 

 
The article examines the problem of the author and the system of images that has become the main topic of 

discussion on the problems of artistic and documentary prose. It is noted that the image of the author is one of the main 
factors in the classification of artistic and documentary genres. In autobiographical prose, the author of the work is also 
a character who recalls the past after a certain time. But they are not identical. The researcher refers to the scientific 
works of such literary scholars as M.Bakhtin, L.Ginzburg, T.Simonova, A.Tone, and others. This problem was 
investigated using samples of modern Azerbaijani artistic and documentary prose. 

As a result of the research, it is noted that, with the complication of the textual structure of artistic and 
documentary works, author's position is also changing. The article also analyzes the manifestation of the image created 
by the author in his autobiographical and biographical prose, examines similar and distinctive features of artistic and 
documentary images. 

 
Key words: author, fictional documentary prose, image, autobiographical prose, Azerbaijani literature of the 

independence period 
 

ОБРАЗ И АВТОР В ХУДОЖЕСТВЕННО-ДОКУМЕНТАЛЬНОЙ ПРОЗЕ:  
ОТ ФАКТА К ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ИНТЕРПРЕТАЦИИ 

 
Резюме 

 
В статье исследована проблема автора и системы образов, которая стала главной темой дискуссий, 

посвященных проблемам художественно-документальной прозы.  Отмечается, что образ автора  является 
одним из основных факторов при классификации художественно-документальных жанров. В автобиографи-
ческой прозе автор произведения одновременно и персонаж, который вспоминает прошлое спустя определен-
ное время. Но они не являются тождественными. Исследовательница ссылается на научные труды таких 
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ученых-литературоведов как М.Бахтин, Л.Гинзбург, Т.Симонова, А.Тоне и др.  Данная проблема исследована 
на примерах образцов современной азербайджанской художественно-документальной прозы. В результате ис-
следования отмечается, что с усложнением текстовой структуры художественно-документальных произведений  
меняется и авторская позиция. В статье также проанализированы формы проявления образа автора в авто-
биографической и биографической прозе, рассмотрены сходные и отличительные особенности художественных 
и документальных образов. 

 
Ключевые слова: автор, художественно-документальная проза, образ, автобиографическая проза, азер-

байджанская литература периода независимости 
 

Giriş. Ötən əsrin 60-cı illərindən başlayaraq bədii-sənədli ədəbiyyatın problemləri ilə bağlı 
təşkil edilən diskussiyaların, yazılan monoqrafiyaların əsas mövzusu obraz və müəllif mövqeyinin 
təzahür xüsusiyyətləridir (Литература. Документ. Факт // Иностранная литература, 1966, №8; 
Жизненный материал и художественное обобщение // Вопросы литературы, 1966, №9; 
Явчуновский Я.И. Документальные жанры: Образ. Жанр. Структура. Саратов, 1974; Л.Гинз-
бург və b.).  

Rus ədəbiyyatşünaslığında O.Kvitçenkonun təsnifatında müəllifin subyektiv münasibətinin 
minimum səviyyədə yer aldığı obyektiv-sənədli bədii nəsr və bu iki başlanğıcın eyni nisbətdə 
olduğu bədii-sənədli əsərlər fərqləndirilib [1, s.4-5]. Fransız tədqiqatçısı J.Jеnnet müəllif və təh-
kiyəçinin eyni olduğu, üst-üstə düşdüyü əsərləri faktual, digər əsərləri isə bədii əsərlərə aid etmişdir 
[2, s.418]. Göstərilən araşdırmalarla yanaşı, P.Pavlievski, L.Roşal və digər  tədqiqatçılar da bədii-
sənədli əsərdə müəllif və obraz mövzusu ilə bağlı  müxtəlif tədqiqatlar aparıblar. 

Bədii-sənədli nəsrin janrlara görə təsnifatında əsas faktorlardan olan müəllif obrazının 
“yaddaqalan və fərqli” [3] olması əsərin sənədli deyil, bədii əsərə aid olması üçün əsas şərt kimi 
qiymətləndirilir. Çünki bədii-sənədli əsərlərdə müəllif yalnız “həqiqətən baş vermişlər haqqında 
məlumat vermir, əksər hallarda eksplisit müəllif (mətnin bədiiliyinin göstəricisi) əsərin əsas qəh-
rəmanı kimi əsərdə yer alır”. Bu zaman müəllifin “şəxsiyyəti, mövqeyi, hadisələrə yanaşması oxucu 
üçün aydın” şəkildə əks olunur. T.Simonova müasir nəsrdə bədii-sənədli əsərlərin janr modifika-
siyalarının “müəllif mövqeyinin seçilmişliyi və fəal formada təzahürü ilə” [3] bağlı olduğunu bil-
dirmişdir.  

Avtobioqrafik əsərdə yazıçı həm əsərin baş qəhrəmanı, həm də illər öncə baş vermiş ha-
disələri qələmə alan müəllifdir. Müəllif-yazıçı bu günlə bağlı olub, ötənləri müasirlik baxımından 
qiymətləndirir, müəllif-personaj isə hadisələrin baş verdiyi keçmiş zamanda mövcuddur [3]. Ədə-
biyyatşünaslardan M.Baxtin, L.Qinzburq bədii-sənədli əsərlərdə müəlliflə obraz-təhkiyəçinin tam 
eyniliyini, bərabərliyini qəbul etmir. L.Qinzburq obrazın bədii gerçəkliyə mənsub olduğunu yazır. 
Bioqrafik və avtobioqrafik əsərlərdə “müəllif və qəhrəman” problemini araşdıran M.M.Baxtin 
müəllifin “öz “mən”inə kənardan baxdıqda onu “mən kiməm” aspektində deyil, “mən özümü necə 
təsvir edirəm” [4] baxımından canlandırdığını yazır. Bu iki kateqoriyanın eyniləşdirilməsi ilə razı-
laşmayan M.Baxtin əsərdə müəllifin həyatının bədii şəkildə canlandırdığını vurğulayır: “...müəllif 
obrazı başqa obrazlardan fərqlidir. Lakin o da obrazdır və onu da yaradan müəllif var” [4]. 

Bədii təsvir predmetinə çevrilən müəllif, çox zaman gerçək xüsusiyyətini itirir. Avtobioqra-
fiya müəllifləri özlərini, bioqrafik nəsr yazarları isə qəhrəmanlarını həyatda olduqlarından daha 
yaxşı göstərməyə can atırlar.  

Bu xüsusiyyət digər tədqiqatçılar tərəfindən də vurğulanır: “Bütün memuarlar bizə ikili bilik 
və təsəvvür dairəsi verir. Əvvəla, biz memuar müəllifi vasitəsilə onun gördüyü və haqqında yazdığı 
insanları və zamanı qavrayırıq. Bu bizim biliklərimizin birinci dairəsidir. 

İkinci – memuar müəllifinin özü haqqında olan bilik və təsəvvürlər dairəsidir: müəllif öz 
gözündə necə görünür və o, insanları hansı gözlə görür” [5, s.84]. 

Məlumdur ki, bədii-sənədli nəsrin müxtəlif formalarında müəllif obrazı fərqli şəkildə təzahür 
edir. Avtobioqrafiyalarda, memuarlarda yazıçı öz həyat hekayəsini, dövrün ictimai-siyasi mənzərə-
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sini yaratmağa çalışır, əsərdə həm təhkiyəçi, həm də bioqrafik qəhrəman olaraq yer alır. Müəllif-
təhkiyəçi bəzən haşiyəyə çıxaraq məlumatı dəqiqləşdirə və ya məsələ ilə bağlı düşüncə, mülahizə-
lərini bölüşə bilər. Avtobioqrafik əsərlərdə əsas mövqe müəllifə məxsusdursa, bioqrafik əsərlərdə 
başqa bir şəxsin həyat və yaradıcılığı canlandırılır. Müəllifin əsas funksiyası “ayrı-ayrı materialın 
əlaqələndirilməsi, müxtəlif materialın onun ideyasına müvafiq şəkildə montaj edilməsi və obrazlar 
sisteminin yaradılmasından ibarətdir” [6, s.81]. Bu məqama diqqət yetirən A.Tone də eyni fikirləri 
vurğulayır: “Yeni fakt ədəbiyyatın”da müəllif və şahidlərin mətninin nisbəti dəyişir. Birinci əsaslı 
şəkildə azdır. Müəllif mövqeyinin əsas ifadə üsulları – materialların seçimi və montajdır” [7]. 

Avtobioqrafik əsərlərdə zaman münasibətləri mürəkkəbdir. Yalnız ötən günlər əks edilmir, 
keçmiş indiki zaman perspektivindən işıqlandırılır. Hadisələrin baş verərkən doğurduğu təəssüratın, 
indiki zaman müstəvisindən qiymətləndirməsi, ötənləri xatırlayan yazıçının baş verənləri bu gün 
müstəvisindən qiymətləndirilməsi yer alır. Öz həyat hekayəsindən bəhs edən müəllif, bədii obrazını 
canlandırarkən bu obrazda dövrün ümumiləşdirilmiş xüsusiyyətlərini ehtiva etməyə can atır. Son 
illərdə avtobioqrafik nəsrdə psixoloji təsvirin zəifləməsi ilə, təhkiyənin dövrün mənzərəsinin 
əksində cəmlənməsi baş verir, müəllifin yaxınları, ailə üzvləri ilə birgə müasirlərinin portretləri əks 
olunur. Bəzən bioqrafik material avtobioqrafik materialı üstələyir.  

Janr daxilində mürəkkəbləşmənin təsiri ilə müəllif mövqeyi də mürəkkəbə doğru inkişaf edir. 
XX əsrin birinci yarısında qələmə alınmış memuarlarda təhkiyə əsasən müəllif tərəfindən aparılır, 
dialoq və monoloqlara az-az rast gəlinirdisə, XXI əsrin ilk onilliyində yazılmış əsərlərdə (Əli 
Əmirlinin “Ağdamda nəyim qaldı?”, Vidadi Babanlının “Gizlinlər”, Seyran Səxavətin “Qaçhaqaç” 
və s.) dialoq və monoloqların verilməsi ilə statik təsvirin aradan qalxması, personajların hadisələrin 
inkişafında aktiv iştirakını müşahidə etmək olar.  

Son dövrün “roman–rekonstruksiyalar”ında, əsasən müəlliflərin müasirləri haqqında qələmə 
aldıqları bioqrafik əsərlərdə onlar daha çox tədqiqatçı kimi çıxış edir, məlum stereotipləri təkzib 
edərək, yeni obyektiv yanaşma sərgiləməyə çalışır, şair və yaradıcı insanları sovet dövründə əhatə 
olduqları yalançı mifdən qurtararaq, ağrı-acılarını ifadə edən real obrazlarını təsvir edirlər (Anarın 
“Kərəm kimi”, “Həyatım ağrıyır”, Xəlil Rzanın Səməd Vurğun, Mikayıl Müşfiq, Əkrəm Cəfər 
haqqında kitabları və s.). Abdulla Şaiqin xatirələrində Səməd Vurğun obrazı sovet şairi stereotipinə 
uyğun gəlirsə, Xəlil Rzanın əsərlərində şairin faciəsi, sovet yazıçı və şairlərinin ağrısı, tərəddüdləri 
təsvir olunur. 

Rus ədəbiyyatşünası S.Volkova XX əsr  ədəbiyyatında, baş verənlərə öncədən, tam şəkildə  
bələd olan müəllif obrazının aradan qalxdığını qeyd edir: “Müəllif özü ilə oxucu arasındakı 
məsafəni qısaltmağa, onu öz düşüncə və mühakimələrinə yaxınlaşdırmağa çalışır” [8, s.28]. Müəllif 
mövqeyinin birbaşa ifadəsinin 1970-ci illər ədəbiyyatında yarandığını  qeyd edərək, bu faktorun 
“əsərin bütün konstruktiv elementlərinə” və “hadisəyə mümkün baxış bucaqlarının müxtəlifliyini” 
ötürməyə və fərdin şüuruna xas subyektivliyi aradan qaldırmağa hesablanmış olduğunu yazır [8, 
s.28]. Hadisənin müxtəlif rakurslardan göstərilməsi təsvir çərçivələrinin genişləndirilməsinə səbəb 
olur, nəticədə baş verənlərlə bağlı müxtəlif personajların münasibəti verilir. “Özgə” şüurunun nəsr 
strukturunun əsasını təşkil etdiyini qeyd edən tədqiqatçı, Q.Belayanın fikirlərinə istinad edərək, 
bununla da təhkiyə strukturunun dəyişdiyini: müəllif mövqeyinin ifadə vasitələrinin, müəllif və 
personajların səs nisbətinin mürəkkəbləşdiyini qeyd edir [8, s.28]. 

Başqa insanların xatirələrinə istinad, sənədin estetik çalar kəsb etməsi, mənbələrə (elmi-nəzəri 
ədəbiyyata) müraciət mətnin strukturunun mürəkkəbləşməsinə səbəb olur. Məsələn, Anarın “Kərəm 
kimi” əsərində yazıçı həm hadisələrin şahidi kimi Nazim Hikmətlə şəxsi görüşlərindən, atasının 
onunla münasibətlərindən bəhs etmiş, eyni zamanda ədəbiyyatşünas-tədqiqatçı kimi onun yaradıcı-
lığı, haqqında yazılanlar əsasında həyatının bir çox məqamlarına aydınlıq gətirməyə çalışmışdır. Bu 
zaman müəllif obrazı öndə olmasa da, əsas rol oynayır. Müəllifin subyektiv münasibəti, yəni idealı, 
baxışları və s. kimi xüsusiyyətlər obrazın canlandırılmasına təsirsiz ötüşmür. Müxtəlif insanların 
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xatirələrini qələmə alaraq, eyni mətn daxilində birləşdirən yazıçı əsərin bütünlüyünü təmin etmiş 
olur.  

Bioqrafik nəsrdə müəllif öz xatirələrinə deyil, daha çox müasirlərinin qəhrəmanı haqqında 
fikirlərinə yer verməsi ilə təhkiyənin çoxsəsliliyinə nail olunur. Xəlil Rzanın Səməd Vurğun haq-
qında qeydlərində bu cür təsvirlərin yer alması müşahidə olunur.  

Yaxın keçmişin əks olunması ilə özünün birbaşa şahidi olduğu (müasiri) hadisələrdən bəhs 
edən yazıçı, sadəcə təhkiyəçi olaraq baş verənləri təsvir etməklə kifayətlənmir. Hadisələrə müdaxilə 
edərək öz münasibətini bildirir. Mustafa Çəmənlinin “Fred Asif” əsərində yurd itkisi həm müəllif, 
həm də qəhrəman üçün eyni dərəcədə ağrılı olduğundan personaj, bir növ müəllifin fikirlərinin 
ifadəçisinə çevrilir. Beləliklə, bioqrafik əsərlərə xas müəllif və qəhrəman arasındakı məsafə aradan 
qalxmış olur.  

Beləliklə, həqiqətin parçalanması, müəlliflərin gerçəkliyə şübhə ilə yanaşması ilə mətndə 
faktlar üstünlük təşkil edir, müəllif mövqeyi isə ikinci plana keçir. Gerçəkliyin müxtəlif baxış 
bucağından təsvir edilməsi nəticəsində süjet xəttinin xronoloji ardıcıllığı pozulur, xətti süjet asso-
siativ təsvirlə əvəzlənir. Müəllif obrazı deformasiyaya uğradıqda, haqqında bəhs olunan insanın 
özünə istinadı artır. Mətndə qəhrəmana aid materiallardan: əsərlərindən parçalar, məktubları, haq-
qında yazılan məqalələrdən geniş istifadə olunur. Müəllif-personaj münasibətləri mürəkkəbləşdikcə 
mətnin strukturu da mürəkkəbləşir.  

Bədii və sənədli obrazları qarşılaşdıran L.Qinzburq bədii obrazın simvolik, ümumiləşdirici 
xüsusiyyət daşıdığını qeyd edir: “Memuarist isə buna əks olaraq, tamamilə başqa yola əl atır. O 
özünə uyğun olan hadisələri uydura bilməz. Hadisələr ona verilib, o, bu hadisələrə xas tarixi, fəlsəfi, 
psixoloji ümumiləşdirmələri əks etdirərək, onları bu ümumiləşdirmələrin işarələrinə çevirə bilməli, 
faktın məzmununu açmağı bacarmalıdır. O zaman fakt estetik əhəmiyyət kəsb edərək,  ideyanın 
formasına, obrazına çevrilir. Roman və memuar müəllifi əks istiqamətlərdən yola çıxırlar...” [9, 
s.64]. 

Tədqiqatçılar çox zaman bədii və sənədli obrazın eyni məzmun daşıdığını, əsas fərqin estetik 
cilalanmada (oтделка), işlənmədə olduğunu [10], bədii-sənədli obrazlarda estetik cilalanmanın zəif, 
psixoloji funksiyanın öndə olmasını qeyd edirlər. Bədii-sənədli nəsrdə müəlliflər obrazların bədii 
təsvirindən çəkinsələr də, hər bir obrazın “estetik məzmun kəsb etdiyi” qeyd olunur. Çünki bu ob-
razlarda “konkret insanlar sadəcə təsvir edilmir, həm də müəllifin onlara münasibəti əks olunur” 
[10].  

Bədii-sənədli nəsrin obrazlar sistemi  müəllifin yaradıcılıq kredosu ilə səsləşir. Məsələn, Xəlil 
Rza Ulutürk həmişə seçilən, fərqlənən, güclü insanları təsvir etməyə can atırsa (azadlıq mücahid-
lərini), Anarı yazıçı kimi mürəkkəb ömür yolu yaşamış şəxsiyyətlər cəlb edir (Ənvər Məmməd-
xanlının dramatik şəxsiyyəti, Nazim Hikmətin  həyat hekayəsi və s). 

Bədii-sənədli əsərlərin obrazlar sistemi əsərdə birbaşa iştirak edən  “obraz-personajlar, süjet 
xəttinə daxil olmayan, detal qismində çıxış edərək keçmişin ümumi mənzərəsini dolğunlaşdıran  
obraz-təsvirlər, xatırlatma obrazlar (upominanie)” [11, s.59] olaraq təsnif edilir. Məsələn, Vidadi 
Babanlının “Gizlinlər” romanında bir çox müasirlərinin obrazları əsərin bərabərhüquqlu personaj-
larına çevrilirsə, Anarın “Sizsiz”, “Həyatım ağrıyır”, “Kərəm kimi” romanlarında obrazlar əsasən 
müəllif təhkiyəsində təqdim edilir. Sənədli təsvir prinsiplərinə sadiq qalan yazıçı baş verənləri nəql 
edir, “canlandırmır”. 

Surətlər həmçinin konkret, hər hansı hadisə və ya anlayış haqqında geniş məlumat verən 
ümumiləşdirilmiş obrazlar olaraq iki qismə bölünür (tarixi-siyasi, ədəbi mühitin təsviri). “Ümumi-
ləşdirilmiş obrazlar müxtəlif elementlərin birliyindən yaranır: təsvir, müəllif mühakiməsi, qiymət-
ləndirməsi; ...personajın xarakteri və fəaliyyəti; siyasi həyatın axarı” [11, s.61]. “Zaman konkret 
şəkildə tarixi hadisələrin, müəllif-təhkiyəçinin həyatının axarında, müəyyən dövrün məişət, mə-
dəniyyət xüsusiyyətlərində, psixologiyasında ifadə olunur. Mühitin təsviri memuaristin taleyində, 
müasirləri ilə münasibətdə görünür. Memuarlarda  gerçək coğrafi ərazilər, topoqrafik məkanlar,  bir 
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zamanlar mövcud olmuş və ya hələ də mövcud olan binaların interyeri əks olunur” [11, s.61]. 
Sadalanan xüsusiyyətlər əsas personajın təsvirinin dolğunluğuna  sirayət edir.  

Obrazlar konstruktiv (insanın xasiyyətinin xarakterik detallarının tədricən, zamanla dolğun-
laşması), reproduktiv (insan haqqında məlum faktlara əsaslanma) və xarakteristik (insanın əhatəli 
xarakteristikası) vasitələrlə canlandırılır [10]. Bədii portretlərdə (əsasən kiçik janrlarda) reproduktiv 
vasitələrdən daha çox istifadə olunur, konstruktiv və xarakteristik təsvir əsasən böyük janrlarda yer 
alır.  

Əsərin obrazlar sistemi təsvir olunan həyat mərhələsi ilə əlaqəlidir. Uşaqlıq, yeniyetməlik 
dövrü ilə bağlı əsərlərdə əsasən ailə üzvləri, dostlar, qəhrəmanın yaxın çevrəsi təsvir edilir, gənclik 
illərindən başlayaraq qəhrəmanın ədəbi mühitdə, həyatda qarşılaşdığı hadisələrin təsviri ilə obrazlar 
sistemi genişlənir.  

Əvvəllər olduğu kimi, bu gün də, bir çox əsərlərdə bioqrafik və ya avtobioqrafik qəhrəmanın  
digərlərindən üstünlüyü göstərilir (uşaqlıqdan müsbət keyfiyyətlərinə, zəkasına, cəsurluğuna görə 
seçilməsi), səhvlərinə, yanlışlıqlarına isə az yer verilir ki, bu da sünilik yaradaraq obrazın dolğun-
luğuna, təbiiliyinə zərər yetirir.  

Bəzi əsərlərin təhkiyəsində xronoloji ardıcıllıq gözlənilir. Məsələn, Seyran Səxavətin “Qaç-
haqaç” romanında əsərin ilk hissələrində avtobioqrafik nəsr xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq yazıçının 
həyatı mərhələlər üzrə canlandırılır: uşaqlığı, məktəb illəri, kənddə təhsilini başa vurub Bakıya 
gəlməsi təsvir edilir. Sonrakı hissələr isə ayrı-ayrı insanlar haqqında portretlərə bölünür. Müəllifin 
dostları, iş yoldaşları, müasirlərinin ədəbi portretlərinin əks olduğu ayrıca fəsillərdə Yusif Səməd-
oğlunun, Nəsir İmanquliyevin, İlyas Əfəndiyevin, Vaqif Bəhmənlinin, Rauf Soltanın obrazları can-
landırılmışdır. 

Mistik təsvirin yer aldığı Rauf Soltan haqqında hissədə, insanın tənhalığı quruluşla, dövrlə 
əlaqələndirilmir, metafizik bir anlam kəsb edir. Mücərrəd kontekstin hakim olduğu bu hissə digər 
bölümlərdən fərqlənir.  

Hər bir əsərdə hadisələr müəyyən məkanda, zaman kəsiyində baş verir. Dövrün təsviri birbaşa 
(publisistik fikirlər, mühakimələr) və ya dolayısı yolla (müəyyən hadisələrə münasibət, obrazlar) 
ifadə olunur. 

Beləliklə, zaman keçdikcə sənədli üslubun belletrist üslubla yaxınlaşması nəticəsində bədii-
sənədli nəsrin poetikasının mürəkkəbləşdiyi, müəllif və obrazlar sisteminin yeniləndiyi müşahidə 
olunur. Müəllif obrazının müəllif–təhkiyəçi, müəllif-personaj, müəllif-tədqiqatçı kimi müxtəlif for-
malarda təzahür etdiyinin şahidi oluruq. 

Nəticə. Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında bədii-sənədli nəsrin az tədqiq olunması, mövzu ilə 
bağlı nəzəri aspektlərin öyrənilməsinin zəruriliyini şərtləndirir.  Məqalədə, müəllif obrazının bədii-
sənədli nəsrin janrlara görə təsnifatında əsas faktorlardan biri olduğu qeyd olunmuşdur. Avto-
bioqrafik və bioqrafik nəsrdə müəllif mövqeyinin təzahür xüsusiyyətləri təhlil edilmiş, bədii və 
sənədli obrazın oxşar və fərqli xüsusiyyətləri öyrənilmişdir. Zaman keçdikcə sənədli üslubun bel-
letrist üslubla yaxınlaşması nəticəsində bədii-sənədli nəsrin poetikasının mürəkkəbləşdiyi, müəllif 
və obrazlar sisteminin yeniləndiyi göstərilmişdir. 
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Xülasə 
 
Məqalədə realist satirik nəsrin tarixi inkişafı öz əksini tapmışdır. Müəllif XX əsrin 30-90-cı illərində Şəkidə 

yaşayıb-yaratmış Lütfəli Həsənov, Məmmədiyyə Süleymanlı, Ələşrəf Şayan, Tofik Qaffarov və Telman Həmidlinin 
nəsr əsərlərini satirik-realist istiqamətdə təhlil etmişdir. 

Ədəbi obrazların təhlili vasitəsilə yazıçıların ideyaları və mövzunun məqsədi aydınlaşdırılır. Satirik nəsrlə yazıb-
yaratmış yazıçıların sənətkarlığı qiymətləndirilir. 
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SATIRICAL-REALISTIC PROSE IN SHAKI LITERARY 
ENVIRONMENT IN 30-90s OF THE XX CENTURY 

(based on members’creativity of “Sabuhi” literary assemble) 
 

Summary 
 
The article “Satirical-realistic prose in Shaki literary environment in 30-90s of the XX century” by Kamil 

Adishirinov follows the development history of satirical-realistic prose. The author analyzed the directions of the 
satirical-realistic prose in the literary environment on the basis of creative examples of Lutfali Hasanov, Mammadiya 
Suleymanli, Alashraf Mammadov (Shayan), Tofik Gaffarov and Telman Hamidli, who wrote and created in Shaki in the 
30-90s of XX century. 

Creative writers’ skill is valued with the help of the analyzed examples in the area of satirical prose. 
 
Key words: : satire, story, satire type, topical satire, literary environment, satirical-realistic prose 
 

РЕАЛИСТИЧЕСКАЯ САТИРИЧЕСКАЯ ПРОЗА В 30-90-e 
ГОДЫ XX ВЕКА В ЛИТЕРАТУРНОЙ СРЕДЕ ШЕКИ 

(на основе творчества членов литературного кружка «Сабухи») 
 

Резюме 
 
В статье прослеживается историческое развитие реалистической сатирической прозы. Автор проанали-

зировал направления сатирико-реалистической прозы в литературной среде на основе примеров из творчества 
Лютфали Гасанова, Маммадия Сулейманлы, Алиашрафа Шаяна, Тофика Кафарова и Тельмана Гамидли, 
которые жили и творили в Шеки в 30-90-х годах XX века.  

При помощи проанализированных художественных образцов раскрываются цели тем и идеи писателей, 
пишущих и творивших в области сатирической прозы, оценивается их мастерство. 
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Giriş. XX əsrdə bütövlükdə Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu kimi, milli ədəbiyyatımızın in-
kişafı və formalaşması üçün mühüm amil olan ayrı-ayrı bölgələrdə də satiraya meyil poeziyada ol-
duğu kimi, nəsrdə də özünü göstərməkdə idi. Bədii yaradıcılığın bu sahəsi Şəki ədəbi mühitində 
özünü daha çox hekayə, felyeton janrında göstərmişdir. Bədii nəsrin bu kiçik forması Şəki ədəbi 
mühitinin Lütfəli Həsənov, Məmmədiyyə Süleymanlı, Ələşrəf Məmmədov (Şayan), Tofik Qaffa-
rov, Telman Həmidli və digər yazarlarının yaradıcılığında özünə yer almışdı. 

Ədəbi mühitin görkəmli nümayəndəsi olmuş Lütfəli Həsənovun satirik məzmunlu hekayələri 
daha çox “Şəki fəhləsi” qəzetinin səhifələrində dərc olunmuşdu. Onun “Narahat adam”, “Ailə qur-
maq məsələsi”, “İdarədə və evdə”, “Səhvini anladı”, “Sual”, “İstək”, “Yeni müdir”, “Qiymətlər və 
sifətlər”, “Göz ağrısı”, “Canfəşanlıq”, “Xahiş”, “Müdir müavini”, “Onu kim öldürdü?” və s. heka-
yələri satirik məzmunludur. 

“Narahat adam” [1] hekayəsində yazıçı rəis Ələmdarovun şəxsində özündən razı, hikkəli bir 
məmur surəti yaratmışdır. Zəhmətkeşlərin rifahına laqeyd münasibət bəsləyən bu tip Şəki Mənzil 
İstismar İdarəsinə rəhbərlik edir. Ələmdarov qəbuluna gələn adamları laqeyd qarşılayır, onların va-
cib həll olunası məsələlərini aylarla uzadır. Hekayədə müəllif kiçik süjet xətti ilə Ələmdarovun yal-
taq simasını aşağıdakı kimi oxucusuna təqdim edir. Ələmdarov qəbuluna gələn adamın kimliyini 
bilməyərək onu qəbuluna buraxmır, gələn “narahat adam”ın nazir olduğunu bildikdə isə müəllifin 
təsviri kimi: “Ələmdarov çevrilib stol arxasına keçdi və oradan onu görmək istəyən narahat adamın 
üstünə atılmaq istəyirdi ki, birdən nə oldusa qulaqları aşağı sallanmış dovşana döndü. Gələn nazir 
idi. Ələmdarov onun qaşısında müti qula döndü” [1]. 

Müəllif bu surət vasitəsi ilə zəmanəsi üçün səciyyəvi olan idarə müdirlərinin özbaşınalığını, 
rüşvətxor və yaltaqlığını çox qabarıq şəkildə oxucuların nəzərinə çatdırmışdır. 

Ədibin “Müdir müavini” [2] hekayəsində də süjet oxşarlığı diqqəti cəlb edir. O, Baləmmədov 
surəti ilə 50-60-cı illərdəki ticarət və ticarətdəkilərin harın həyatını müasir oxucuya çatdırır. Müəllif 
Baləmmədovu bir müavin kimi “səmimiliyi”, “mehribanlığı”, “sədaqəti” və “qayğıkeşliyi” ilə baş-
qalarından qabarıq verir. Baləmmədov bu xüsusiyyətlərinə görə irəli çəkilir. Rayon İcraiyyə Komi-
təsinin rəhbərliyi onu ticarət müəssisəsinə müdir qoymaq təklifini irəli sürür və Baləmmədov müdir 
təyin edilir. Lakin Baləmmədov müdir tikəsini uda bilmir. Yumşaq kreslo, xidmətində olan “Pobe-
da”, arvadının istəkləri onun beynini dumanlandırır. O, səlahiyyətlərini aşaraq özünə yeni təyin 
edilmiş müavinini düzgünlüyünə görə işdən çıxarır. Bu “işdən çıxarılma” əməliyyatı Baləmmədo-
vun faciəsinin özülünü qoyur. İdarəyə gəlmiş yoxlama komissiyası Baləmmədovu işdən azad edir: 
“Təmtəraqlı kabinet də, arvadının çox sevdiyi “Pobeda” da, müdir kabinetinin əzəmətli açarları da 
Baləmmədovun əlindən çıxır” [2]. 

Yazıçının satirik nəsrində “Xahiş” [3] hekayəsi də diqqətçəkicidir. Hekayədə tənqid hədəfi 
idarə rəisi Qolayzadədir. Müəllif bu tipin portretini rəngarəng boyalarla yaradaraq yazır: “Səftəralı 
rəis kabinetinin meşinli qapısını qorxa-qorxa aralayıb içəri boylananda tosqun sifətli, peysəri yoğun, 
mərtəbə buxaqlı Qolayzadə özünü elə dartıb oturmuşdu ki, uzaqdan baxanlar onu boğazında sümük 
qalmış hacıleylək quşuna bənzədə bilərdi” [3]. Bu təsvir Qolayzadənin kimliyini, şəxsiyyətini mü-
əyyənləşdirmək üçün oxucuya kifayət edir. Səftəralı kimi miskin adamlar ona qol-qanad verib, ha-
rın həyat sürməsinə şərait yaradırlar. Lütfəli Həsənov Qolayzadənin Səftəralı ilə mükaliməsini yük-
sək sənətkarlıqla verir. Bu mükalimənin bir tərəfində özündənrazı amir məmur, digər tərəfində isə 
qorxaq, miskin, özünün və balalarının yemədiyi təamları dəbdəbəli süfrəyə düzüb, Qolayzadə kimi 
adamlara yedirtmək üçün onu evinə qonaq dəvət etmək üçün yalvaran yaltaq bir insan durur. 

Lütfəli Həsənovun cəmiyyətin çatışmazlıqlarına qarşı satirik gülüşü bitib-tükənməzdir. Onun 
satira işığında yaşadığı cəmiyyətin bütün təbəqələri özünəməxsusluğu ilə əks edilib. 

XX əsrin 30-90-cı illərində Şəki ədəbi mühitində satirik realist nəsrin tanınmış təmsilçilərin-
dən biri Məmmədiyyə Süleymanlı olmuşdur. Hələ gəncliyində Hüseyn Cavid kimi böyük məfkurə 
sahibindən ədəbi təhsil alan yazıçı, həyatda olduğu kimi, sənətində də qorxmazlıq nümayiş etdir-
mişdir. 40-cı illərdə kolxoz quruculuğunun cəmiyyətin təsərrüfat həyatında yenicə özünü göstərdiyi 
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bir vaxtda, kolxoz sisteminə rəhbərlik edən rüşvətxor, karyeraçı kolxoz sədrlərini tənqid və ifşa et-
mək böyük cəsarət tələb edirdi. Heç bir hədə və təqiblərdən çəkinməyən M.Süleymanlı “Cəzalandı-
lar” [4] hekayəsinin baş mənfi qəhrəmanı Əlimov surəti ilə onların simasını ümumiləşdirə bilmişdir. 
Əlimov qardaşı Hüseynqulunu və qaynı Qəşəmi lazımi vəzifələrdə əyləşdirərək kolxoz əmlakını da-
ğıdır, Murad kimi namuslu kolxozçuların əməyinə xor baxır. Lakin bir məsələni unuda bilmərik ki, 
M.Süleymanlının tənqidi məzmunlu satirik hekayələrinin sonunda ədalət, haqq qalib gəlir, cinayət-
karlar, əliəyrilər öz cəzalarına çatırlar. Sovet dövlətinin zamanı üçün humanist qanunları bu ünsürlə-
ri cinayət məsuliyyətinə cəlb edir.  

“Direktor Daşdəmirov” [5] hekayəsinin qəhrəmanı Daşdəmirov Əlimovdan daha irəli gedib. 
O, rayon MTS-nin (Maşın Traktor Stansiyası) direktorudur. Daşdəmirov savadsız, qabiliyyətsiz bir 
adamdır. Lakin o, savadsız ola-ola savadlı, öz ixtisasını gözəl bilən aqronom Cəfərov, Maşın Trak-
tor Stansiyasının (MTS) siyasi işlərinə rəhbərlik edən Qocayev kimi ağıllı adamlara göstəriş verib, 
onları hər addımbaşı təhqir edir. İlk baxışdan oxucu hiss edir ki, Daşdəmirov mühitinin layiqli 
“meyvəsi”dir. O, idarəçilikdə heç kəslə hesablaşmır, mənəm-mənəmlik onu daim müşayiət edir. 
Daşdəmirov MTS direktoru olmasına baxmayaraq, kolxozların heç birini tanımır. O, ünvanına söy-
lənmiş haqlı iradları özünə qazılmış quyu kimi qiymətləndirir. Əsərin sonunda Daşdəmirov öz 
əməllərinin qurbanı olaraq məsuliyyətə cəlb edilir.  

Məlumdur ki, müşahidə və müşahidəçilik bədii istedadın ayrılmaz hissəsidir. Ədibin ki-
çikhəcmli felyetonlarında həyatı dərindən müşahidə etmək və duymaq qabiliyyəti açıq şəkildə özü-
nü göstərmişdir. Elə buna görə idi ki, dövrün ən məşhur satirik nəşri olan “Kirpi” jurnalı 50-60-cı il-
lərdə M.Süleymanlının felyetonlarına öz səhifələrində yer vermişdi. Ədibin yaddaqalan tiplər qale-
reyasına daxil olan surətlərdən biri “Yarımçıq Həmid” [6] felyetonunun baş qəhrəmanı Nuxa 5 
nömrəli Tikintiquraşdırma İdarəsinin rəisi Həmid Məcidovdur. O, özünə “Yarımçıq” ləqəbini qa-
zanmışdır. Onun bu ləqəbi necə qazanmasını felyetondan oxuyuruq: “Düzünə qalsa, bu ad Həmidə 
çox yaraşır. Onun rəis olduğu tikinti idarəsi beş ildir ki, Nuxa şəhər mexanizasiya məktəbini tikir. 
Hər ilin əvvəlində Həmid iclaslarda söz verib and içir ki, bina bu il tikilib istifadəyə veriləcək. İl 
qurtaranda isə yenə də həmin bina yarımçıq qalır. Elə Həmidə verilən “Yarımçıq” ləqəbi də buradan 
əmələ gəlmişdir” [6, s.5]. 

Əsərdə müəllifin yaşadığı siyasi mühitə tənqidi münasibəti Şəhər Partiya Komitəsinin ikinci 
katibi Fərrux İsmayılovun dili ilə açıqlanır: “Əlbəttə, nuxalılar Həmidə düzgün ləqəb vermirlər. Hə-
mid harada yarımçıq və harada bütöv iş görməyi bilən adamdır. Məs: mənim evimi on günün içində 
əməlli-başlı təmir elətdirdi. Həyətimə məhəccər çəkdirdi. Heç yarımçıq qoymadı. İndi, görün, mə-
nim kimi Nuxada nə qədər məsul işçi var. Hərəsinin evinə bir taxta vuranda Həmid elə yarımçıq 
olar da...” [6, s.5]. 

Felyetonda müəllif Həmidin təkcə tikinti işlərində deyil, məişətdə də yarımçıq olduğunu gös-
tərir. O, çoxarvadlılıq ideyabazlarındandır. 

Ədibin “Dərsi-üsuli-cədid”, “Bəs bu cinayət deyil?” adlı felyetonlarında da cəmiyyətdəki ya-
ramazlıqlar tənqid atəşinə tutulmuşdur. 

M.Süleymanlının qələmində fırıldaqçı, yalançı ara həkimlərinin tənqidinə də yer verilmişdir. 
Onun “Köhnə dələduzun təzə nömrələri” adlı felyetonunda zamanına görə mahir fırıldaqçı mamaça 
Mina Cabbarova tənqid edilmişdi. Yazıçı realist təsvir yolu ilə gedərək Mina Cabbarova kimi adam-
ların cəmiyyəti ictimai fəlakətə sürüklədiyini göstərmişdi. M.Süleymanlının “Subaylıq mərəzi” fel-
yetonunda isə çoxarvadlılıq mərəzinə tutulanlar Zahid Cəlilovun şəxsində kəskin tənqid atəşinə tu-
tulmuşlar. 

30-90-cı illərdə satirik-realist nəsrin təmsilçilərindən biri müəllim-yazıçı Ələşrəf Şayan ol-
muşdur. Yazıçının arxivində onun şeirləri ilə yanaşı, hekayə, oçerk kimi müxtəlif həyati mövzulara 
həsr edilmiş nəsr nümunələri də diqqəti cəlb edir. 

Ə.Şayanın “Möhtərəm xalanın təbrikləri” [7] hekayəsində satirik gülüş daha qabarıq, irəli sür-
düyü ideya daha dərin və həyatidir. Hekayədə müəllif saf, vicdanlı həyat sürməyə çalışan insanlarla, 



www.journal.literature.az             Kamil Adişirinov 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 188 - 

harın, başqasının hesabına firavan ömür sürmək istəyən insanların canlı surətini yaratmışdır. Heka-
yənin baş qəhrəmanı İsrafil uşaqlıqdan yetimliyin acısını dadıb, xalasının himayəsində böyümüş bir 
şəxsdir. O, öz halal zəhməti hesabına ailəsini dolandırır. Sadə əməyi hər şeydən üstün tutan bu 
gənc, hətta yüksək vəzifəyə namizəd görülsə belə getmir. İsrafilin rayonda yaşayan xalası Möhtə-
rəm sevinc və fərəh hissi ilə günlərin bir günü onlara qonaq gəlir. Xalanın gəlişi məqsədlidir. Oxucu 
əvvəl onun İsrafilə olan münasibətinin səbəbini birbaşa anlaya bilmir. Möhtərəm xalanın təbrikinin 
əsası və onun təbəssümlərinin saxta olması onun “Kommunist” qəzetinin səhifələrindən oxuduğu: 
“İsrafil Məmməd oğlu İsrafilov yoldaş Rayon Partiya Komitəsinin birinci katibi seçilmişdir” [7, 
s.137] cümləsinin onun bacısı oğlu İsrafilə deyil, başqa şəxsə aid olduğu bilindikdən sonra üzə çı-
xır. Bacısı oğlugilə bir ay müddətinə qalmağa gələn xala, həmin gün qatarla geri qayıdır. 

Müəllif bu qadının şəxsində qohumbazlıq yolu ilə vəzifə əldə edən, şöhrət düşkünlüyünə alu-
də olan insanların ümumiləşdirilmiş surətini yaratmışdır. Hekayə “Şəki fəhləsi” qəzetinin 1970-ci il 
11-13 avqust saylarında dərc edilmişdir [8; 9]. 

Real həyat hadisələrinin bədii təsviri, cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinə olan münasibət, sadə 
insanların taleyi, yığcamlıq Şəki ədəbi mühitinin tanınmış satirik qələm sahiblərindən olan Tofik 
Qaffarovun bədii nəsrinin əsas xüsusiyyətlərindəndir. Onun realist-satirik nəsrində “Zəlil” [10; 11], 
“Qapaz” [10; 12], “Qabıq, yaxud beş dostdan biri” [10], “Bığ” [10; 13], “Müdircan” [10; 14] və s. 
kimi hekayələri mühüm yer tutur. T.Qaffarovun hekayələrinin qəhrəmanları cəmiyyətin müxtəlif tə-
rəflərindən seçilmiş, üzərində böyük ümumiləşdirilmə aparılmış insanlardır. 

Yazıçının satirik məzmunlu maraqlı əsərlərindən biri “Bığ” [10; 13] hekayəsidir. Məlumdur 
ki, bığ kişiyə xas olan xarici əlamətlərdəndir. Adi bığ əhvalatı ilə yazıçı cəmiyyətdə mövcud olan 
bir sıra yaltaq ünsürlərin iç üzünü açmış, onların simasızlığını göstərmişdir. Hekayənin baş qəhrə-
manı və tənqid hədəfi həmişə öz şəvə bığları ilə öyünən və qürurla gəzən Səftərquludur. Müəllif 
Səftərqulunun bığlarını qırxdırması səhnəsini təsvir etməklə, bığsız təzə rəisin qarşısında özünü bığ-
lı təsəvvür etməkdən qorxan, öz kişiliyini vəzifə hərisliyindən aşağı sayan bir yaltaq surəti yaratmış-
dır. Səftərqulunun: “Görmürsünüz təzə rəisimiz bığsızdır. Mən necə bığ qoyum!” [10, s.195; 13] – 
sözləri onun şəxsiyyətinin çürüklüyünü açan bir vasitə kimi diqqəti cəlb edir. 

“Zəlil” [11] hekayəsində yazıçı Evlər İdarəsinin rəisi Kələntər Pirquliyev surəti ilə vəzifəsini 
vicdanla yerinə yetirməyə çalışsa da, Əmirxanov kimi yuxarı çinli məmurların əlində oyuncağa çev-
rilən bir surət yaratmışdır. Kələntər Pirquliyev qanunun aliliyini əsas götürərək rəhbərlik etdiyi ida-
rənin gözətçisi Səfəralını qeyri-qanuni təqaüdə çıxartmaq istəmir. Lakin nazir müavini Əmirxano-
vun ona vurduğu telefon zəngi ilə vəziyyət dəyişir. Məlum olur ki, Səfəralı “arxalı” imiş. Əmirxa-
novdan qorxan Kələntər Pirquliyev cinayətə yol verərək Səfəralıya vaxtından tez arayış verir. Əsə-
rin süjetini məqsədinə uyğun inkişaf etdirən yazıçı hekayədə ədalətin təntənəsini də əks etdirməyi 
unutmamışdır. Təsadüfən Bakıdan Rayon Sosial Təminat Şöbəsinə yoxlama gəlir. Yoxlama komis-
siyasının tərkibində nazir müavini vəzifəsindən uzaqlaşdırılıb aşağı vəzifəyə keçirilmiş Əmirxanov 
da var. Kələntər Pirquliyevi yenidən yağlı tikə kimi udmaq üçün Əmirxanovun əlinə yaxşı fürsət 
düşmüşdür. O, mehmanxanada olarkən Kələntəri yanına çağırıb köhnə arayış məsələsini ona xatır-
ladır və onu cinayət işlətməsində təqsirləndirib rüşvət tələb edir. Yazıçı hekayədə təsvir etdiyi bu iki 
obrazın dialoqu ilə mühitin ictimai reallıqlarını oxucusuna aydın çatdıra bilmişdir. Dialoqun bir tə-
rəfində rüşvətxor, digər tərəfində qorxaqlığı ucbatından cinayətə yol verərək tir-tir əsən bir məmur 
durur. Pirquliyev Əmirxanovun ondan tələb etdiyi beş yüz manatı rüşvət kimi verir. Əsərin sonunda 
müəllif rüşvətxoru cəzalandırır. Yazıçı Əmirxanovun düşdüyü son vəziyyəti zəlil adlandırır.  

Yazıçının “Müdircan” [10; 14] adlı kiçikhəcmli hekayəsində yaltaqlıq eybəcər etik keyfiyyət 
kimi tənqid edilir. Hekayə birinci şəxsin dili ilə nəql edilir. Müəllif yaltaq Heydərqulu surəti ilə 
oxucularını tanış edir. Məlum olur ki, “müdircan” ifadəsi vaxtilə Heydərqulu şəhər xəstəxanasında 
təsərrüfat müdiri işləyərkən hər kəlməbaşı müdirə etdiyi müraciətdir. Yazıçı Heydərqulunun yaltaq 
simasını oxucularına daha aydın təqdim etmək üçün hamam sərgüzəştini təsvir etmişdir. Hekayədən 
nümunə kimi verdiyimiz parça təkcə Heydərquluya deyil, bütün müdirlərə yaltaqlananlara aiddir: 



Kamil Adişirinov             www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 189 -

“O, iri gövdəsinə yaraşmayan tərzdə yaylandı, lap qadın kimi əzilib-büzüldü, üzünü gülüş və təbəs-
sümlə bəzədi və yağlı dilini işə saldı: 

- Müdircan, gördüm hamama gəlirsiniz, yağış da bərkiyir, ona görə taksi gətirdim ki, hamam-
dan çıxanda islanmayasınız” [10, s.185; 14]. 

Lakin Heydərqulunun müdircanlığı daimi deyil. Onun qarşısında ikiqat olduğu müdir artıq 
müdir vəzifəsində işləmir. Heydərqulu da artıq ona münasibətini dəyişib, onu saymır. Yazıçı bu re-
allığı hekayədə avtobusda gələn müdirin dili ilə aşağıdakı kimi oxucusuna çatdırır: “İndi, qardaş, 
həmin tip beş-beşdən qabaqda oturub, yüz kilometrlik yolu mən ayaq üstə gəlirəm, heç yerini də 
mənə təklif etmir. Deməli, o əclaf o zaman müdir olduğum üçün mənə hörmət edirdi. İndi isə mənə 
hörmət etmək lazım deyil, çünki mən müdir deyiləm” [10, s.186; 14]. 

Yazıçının ən maraqlı satirik məzmunlu hekayələrindən biri “Qapaz” [10; 12] adlanır. Hekayə-
nin baş qəhrəmanı Həsən Eşqi adlı bir ziyalıdır. Əsəri oxuduqca oxucuya elə gələ bilər ki, müəllif 
bu surəti mənfi planda işləyib. Həsən Eşqi yaradıcı ziyalıdır. Bədii yaradıcılıqla məşğul olur. Ancaq 
onun yazdıqları çevrəsində olan adamlar tərəfindən qiymətləndirilmir. Məktəb direktoru hər gün 
onu danlayır, qabiliyyətsizlikdə, bacarıqsızlıqda günahlandırır. Həsən Eşqinin məişət şəraitini təsvir 
etməklə müəllif, fikrimizcə, yaşadığı mühitin çatışmazlıqlarını nəzərimizə çatdırır: “Ürəyi yanırdı. 
Stəkanı su kranının altına tutdu. Tərs kimi su gəlmədi. Əh, səni lənətə gələsən! – deyə lap özündən 
çıxdı. - Di gəl, bu xarabada adam kimi yaşa, yarat. Allahın suyu da quruyub. Hamısı özbaşınalıqdan 
irəli gəlir” [10, s.178; 12]. 

Bu sətirlər hekayə müəllifinin yaşadığı siyasi mühitə açıq etirazı kimi səslənir. Yazıçı əsərdə 
Həsən Eşqinin dili ilə: “Su yox, qaz yox, işıq yanmır...” [10, s.178; 12], – fikri ilə həyat həqiqətləri-
ni oxucuya çatdırır. 

Həsən Eşqi müəllifin qələmində “mənfi”, “demaqoq” kimi təsvir edilib. O, gördüyü haqsızlıq-
lara dözmür, yuxarılara imzalı-imzasız şikayət məktubları yazır. Yoxlama komissiyasının fikirləri 
ilə də yazıçı kinayəli şəkildə siyasi quruluşun ədalətsizliyinə qarşı çıxır: “Qulaq as deyim. -Komis-
siyanın sədri təmkinlə danışmağa başladı: 

- O düz deyil ki, haqq, ədalət tapdanır, sənə zülm edirlər. O düz deyil ki, rayon başsız qalıb, 
hamı öz kabinetindədir. Camaatın qayğısına qalan yoxdur” [10, s.179; 12]. 

Əsərin sonunda döyüş meydanında tək qalıb, mübarizəsi üçün təəssüf hissi keçirərək başına 
qapaz salan Həsən Eşqinin düşdüyü vəziyyətə oxucu kədərlənməyə bilmir. 

70-ci illərdən “Səbuhi”nin fəal üzvlərindən olmuş Telman Həmidlinin satirik hekayələrinin 
mərkəzində dayanan surətlər yazıçının tanıdığı, gündəlik həyatda rastlaşdığı insanlar, yaxud müşa-
hidə etdiyi həyat həqiqətləridir. Yazıçının “Poçt qutusu” [15], “Zəkat” [15], “İmport” [15] adlı he-
kayələri bu qəbildəndir. 

“Poçt qutusu” [15] hekayəsində yazıçı Şəki ictimai həyatı üçün səciyyəvi olan bir əhvalatı təs-
vir etmişdir. Hekayənin adı bizə ilk baxışdan Mirzə Cəlilin “Poçt qutusu”nu xatırladır. Əsərin məz-
munu ilə tanış olduqda oxucu görür ki, yazıçı “Novruzəli” əhvalatını yeni, daha həyati bir süjetlə 
əvəz etmişdir. Hekayədə poçtxanalarda olan yarıtmaz fəaliyyətdən, poçt idarə rəislərinin rüşvət yolu 
ilə “fəaliyyətləri”ni işıqlandıran məqalələri qəzet redaksiyalarına çatdırmaq cəhdlərindən danışılır. 
Əsərdə poçt şöbəsinin yeni rəisi ilə müxbir arasında gedən söhbətlə müəllif məqsədini, əsərin ideya-
sını oxucunun nəzərinə dolğun çatdıra bilir: “Küçədə poçt şöbəsinin təzə rəisi ilə rastlaşdım. Xoş-
beşdən sonra dedi: 

- Dost, olmaya qələminiz kəsərdən düşüb. İmzanıza daha rast gəlmirik. Bax, götürək elə rəh-
bərlik etdiyim poçt şöbəsini. Heç bilirsiniz qəzetə yazılmalı nə qədər yaxşı işlərimiz var” [15, 
s.147]. Hekayənin giriş hissəsindən gətirdiyimiz bu nümunədə müəllif nəzərimizə işdə formal əla-
məti əsas götürərək, özünü təbliğ yolu ilə gedən bir tipin xüsusiyyətini çatdırır. Hekayənin sonunda 
müəllif mənfi tipin dilindən verdiyi: “- Bağışla dost! Sən demə, məktub saldığım poçt qutusunun qı-
fılı xarab imiş. İndicə zorla açdıq. Məktubum da buradadır” [15, s.148], – sözləri ilə müəllif poçt 
idarələrində xalqa göstərilən yarıtmaz xidməti vurğulamışdır. 
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“Zəkat” [15] adlı hekayəsində T.Həmidli dini mövhumatı yayan yalançı din xadimlərini tən-
qid etmişdir. Hekayədə göstərilir ki, Vardanlı kəndindəki pirdə bir "şeyx" peyda olub camaatı alda-
dır. Rayon qəzetinin redaktorunun tapşırığı ilə qəzetin müxbiri həmin kənddə olub, "Şeyx"in əməl-
lərini əks etdirən bir felyeton yazır və felyeton “Nuxa fəhləsi” qəzetinin səhifələrində dərc olunur. 
Aradan bir müddət keçir. “Şeyx”dən xəbər-ətər gəlmir. Redaktor müxbiri yenidən Vardanlı kəndinə 
göndərir ki, gedib “şeyx”in əhvalı ilə tanış olsun. Müxbir qorxu və təlaş içərisində kəndə gedir. La-
kin hər şey onun gözlədiyinin əksinə olur. O, Vardanlı pirinə çatanda gözlərinə inanmır. Görür ora-
da o qədər adam var ki, iynə atsan yerə düşməz. “Şeyx” müxbiri gülərüzlə qarşılayıb deyir: 

- Xoş gördük, müxbir qardaş. Həmişə sən gələsən. Müxbirin şəninə qonaqlıq təşkil edib onu 
təəccübləndirəndə şeyx deyir: “Bilirsən, müxbir qardaş. Biz dindarlar arasında belə bir adət var. Gə-
rək qazancımızın bir hissəsini zəkat çıxaq ki, qalanı bizə halal olsun. Felyeton qəzetdə çıxmamışdan 
qabaq məni 5-10 adam tanıyırdı. Sən məni məşhuri-cahan elədin. Yanıma ziyarətə gələnlərin sayı-
hesabı yoxdur. Qazancım da niyə gizlədim birə-on qat artıb. Bu qonaqlığı sənə zəkat çıxmışam. Qu-
ru maaşa baxan adamsan.Ye, halal xoşun olsun” [15, s.155]. 

Hekayədən nümunə gətirdiyimiz bu qısa parçada XX əsrin II yarısında mövhumatçılığın Şəki-
də və çevrəsində hansı səviyyədə olduğu nəzərimizə çatdırılır. “İmport” [15] adlı yumoristik heka-
yəsində T.Həmidli ticarət işçilərinin fırıldaq yolu ilə xalqı aldatmaq cəhdlərini çox maraqlı bir süjet 
xətti ilə açıqlamışdır. Şəhərin mağazalarından birində çalışan Məmişin mağazasının anbarında satıl-
mamış duz və soda qalaqlanıb qalmışdır. Anbarın tavanından yağan yağış duzu və sodanı istifadəyə 
yararsız hala salmışdır. Məmiş bikef halda satılmamış malın xiffətini çəkdiyi zaman mağazaya gə-
lən müfəttişin “ağıllı” məsləhətləri onun karına gəlir. Müfəttiş Məmişdən rüşvət aldıqdan sonra ona 
tapşırır ki, qalan malı “defisit” mal kimi qələmə versin və “import” mal olduğunu söyləsin. Mirzə 
Fətəli Axundzadənin Molla İbrahimxəlilin oyunlarını Məmiş nuxalıların başına duz və soda ilə açır. 
O, mağazaya gəlib duz soruşan qadına duzu iki kiloqram verməkdən imtina edib, duzun həm az, 
həm də “import” olduğunu söyləməklə onun iştahasını artırır. Avam qadın nə qədər yalvarırsa Mə-
miş ona bir kiloqramdan artıq duz vermir və bildirir ki, guya yarım saatdan sonra gəlsə, bir ki-
loqram da verə bilər. Beləliklə, Məmişin anbarda qalaqlanaraq daşlaşıb qalmış duzu “import” adı ilə 
bal kimi satılır. Mağazaya gələn müştərilər nə qədər yalvarsalar da, bu “import” maldan bir ki-
loqramdan artıq ala bilmirlər. Yazıçı avam qadının düşdüyü vəziyyətə möhtəkirin özündə belə təəs-
süf hissi yaradır: “İmport” sözünü eşidən kimi müştərinin gözü parıldadı. Üzünə mülayim bir ifadə 
çökdü. Yalvarmağa başladı: 

- Qardaş, sizdən çox xahiş edirəm, əgər mümkünsə mənə bir kilo da artıq verin.. 
Düzü, ona yazığım gəldi. İstədim piştaxtanın altındakı duz parçalarının ən irisini götürüb ve-

rim ona. Lakin müfəttişin tapşırığı yadıma düşdü” [15, s.23]. 
Müəllif alıcı qadının yalvarışına qarşı Məmişin: 
“- Yox bacı, olmaz. Məni xataya salırsan” [15, s.23], – sözləri ilə möhtəkirin şirnikləndirici iç 

üzünü çox məharətlə açmışdır. Təkcə sadə vətəndaşlar deyil, yuxarı çinli milis əməkdaşı da Məmi-
şin “duz əməliyyatı”nın qurbanı olur. “Duz əməliyyatı”nı məharətlə həyata keçirən Məmiş “soda 
əməliyyatı”na başlayır. Hekayənin sonluğunda verilmiş aşağıdakı qeydlər oxucuda belə bir yəqinlik 
yaradır ki, möhtəkirin “soda əməliyyatı” da uğurla keçəcək: “Bir azdan “importnu” duzu satıb ta-
mam qurtardım. Lakin müştərilər yenə də əl çəkmirdilər, “importnu” duz almağa gələnlərin ardı-
arası kəsilmirdi. Axırda dilxor olub belə bir elan yazıb mağazanın girəcəyindən asdım: “importnu” 
duz qurtarıb, sabah “importnu” soda olacaq” [15, s.24]. 

Nəticə. Qısa təhlildən gördüyünüz kimi, siyasi rejimin yasaq və qadağalarına baxmayaraq, 
ədəbi mühitin təmsilçiləri olan istedadlı qələm sahibləri satirik tənqiddən qaçmayaraq əsərlərində 
dövrün çatışmazlıqlarını realistcəsinə əks etdirmişlər. 
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MEHDİ HÜSEYNİN “ALOV” PYESİNDƏ TƏMİZ İNSAN PROBLEMİ 

 

Xülasə 
 

Azərbaycan ədəbiyyatının əsas ideoloji istiqamətlərindən olan mənəvi-əxlaqi problemə həsr olunmuş bu məqalə 
xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin “Alov” pyesi əsasında işlənmişdir. Milli mentalitetimizə xas olan bu problem həyatı-
mızda daha vacib məfhum olduğu üçün yazıçını narahat etmişdir. “Alov” pyesi bu səbəbdən yaranmışdır.  

Personajların mahiyyəti gərəkli hadisələrdə iştirakına, mövqelərinə görə dəyərləndirilir. Yazıçı insanda nəciblik, 
düzlük, vətənpərvərlik, fədakarlıq, xeyirxahlıq, yaxşılıq kimi yüksək mənəvi keyfiyyətləri uca tutur. 

Mehdi Hüseyn pyesdə mərkəzə çəkdiyi hadisələri mənəvi-əxlaqi mövqedə yekunlaşdırır. Daha doğrusu, səhvin, 
ağılsızlığın, xəyanətin, iti nəfsin, fabrikə,  cəmiyyətə, vətənə vurduğu ziyanın əzabını məhz mənəviyyat çəkir. Cəlalın, 
Rəfiqənin, Kərim dayının və b. mənəvi gözəlliklərinin Əmin Bəxtiyarov, Bədəl Sadıyev və başqalarının əxlaqi eybəcər-
likləri üzərində  qələbəsi ilə bitir. 

Pyesin mahiyyətini onun mövzusunun öz dövrü üçün aktuallığı təşkil edir. Təkcə öz dövrü üçün yox, pyes bütün 
dövrlər üçün aktualdır. 

 
Açar sözlər: Mehdi Hüseyn, “Alov” pyesi, mənəvi-əxlaqi problem 
 

THE PROBLEM OF GOOD HUMAN IN THE PLAY “FLAME” BY MEHDI HUSEIN 
 

Summary 
 
Focusing on one of the ideological directions in Azerbaijani literature e.g. moral and spiritual problems the given 

article is written on the basis of the play “Flame” by Azerbaijani national writer Mehdi Husein. The writer was very 
concerned about the issue inherent in the mentality of Azerbaijani people being an essential one. The play “Flame" was 
written with this purpose. The significance is attached to the characters due to their engagement in the important events 
and their viewpoints. The author emphasizes such moral qualities as generosity, honesty, love for motherland, 
selflessness and kindness. 

Mehdi Husein finalizes the events centrally highlighted in the play from the point of view of morality and 
spirituality. More precisely it is the spirituality that suffers from the mistake, foolishness, treason, avidity, damage 
caused to the plant, society and motherland. In the end the spiritual superiority of Jalal, Rafiga, Uncle Karim and etc. 
wins moral “ugliness” of Amin Bakhtiyarov, Badal Sadiyev and others. 

The actuality of the play for the period during which it was written constitutes its essence. However, the play 
retains its actuality for all times. 

 
Key words: Mehdi Husein, “Flame” play, moral-ethical problem 

 

ПРОБЛЕМА ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА В ПЬЕСЕ «ПЛАМЯ» МЕХДИ ГУСЕЙНА 
 

Резюме 
 
Освещая морально-духовные проблемы, являющиеся одним из идеологических направлений в азер-

байджанской литературе, статья написана на основе пьесы азербайджанского народного писателя Мехди 
Гусейна «Пламя». Автор глубоко обеспокоен этим важным вопросом, который присущ менталитету азер-
байджанского народа. Пьеса «Пламя» написана именно с этой целью. Значимость, придаваемая персонажам 
пьесы, связана с их участием в важных событиях и их мнениями. Автор подчеркивает такие моральные ка-
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чества, как благородство, честность, любовь к родине, самоотверженность и доброта. 
Мехди Гусейн завершает особенно подчеркнутые события в пьесе с нравственно-духовной точки зрения. 

Точнее сказать, именно духовность страдает в результате ошибок, безрассудства, предательства, алчности, 
ущерба, нанесенного фабрике, обществу и родине. В конце моральное превосходство Джалала, Рафиги, дяди 
Карима и т.д. одерживает верх над моральным уродством Амина Бахтиярова, Бадала Садиева и др. 

Значимость пьесы составляет ее актуальность со временем, когда она была написана. Однако пьеса 
сохранила свою актуальность и по сей день. 

 
Ключевые слова: Мехди Гусейн, пьеса «Пламя», морально-нравственные проблемы 
 

Giriş. Mehdi Hüseyn XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən idi. 
Çoxşaxəli  ədəbi fəaliyyətə malik olan Mehdi Hüseyn ədəbiyyata bədii əsərlərlə gəlmişdir. Yəni 
onun yaradıcılığının əsas qayəsini bədii əsərlər – yazıçılıq təşkil etsə də, ədəbi tənqid, oçerk, pub-
lisistika, cəbhə xatirələri və s. yazıları da yazıçının yaradıcılığını zənginləşdirmişdir. 

Qırx ilə yaxın ədəbi fəaliyyətlə məşğul olan Mehdi Hüseynin ilk qələm təcrübəsi "Qoyun 
qırxımı" hekayəsidir. Yazıçının əsərlərinin  ideya-mövzu dairəsi geniş və müxtəlifdir. Buraya tarixi, 
müasir, kənd həyatı, şəhər sənayeçiləri, istehsalat və məhəbbət, cəmiyyətin sosial durumu ilə bağlı 
aktual, ictimai və mənəvi-əxlaqi problemlər və s. daxildir.  

Mehdi Hüseyn hələ 30-cu illərdən yazdığı kiçik hekayələrindən tutmuş – "Xavər", "Toy", 
"Tunel", "Fəryad", "Köç yolları", irihəcmli povest, roman, pyeslərində – "Qara daşlar", "Abşeron", 
"Səhər", "Tərlan", "Bahar suları", "Nizami", "Cavanşir", "Şeyx Şamil", "Alov" və s. əsərlərində 
mənəvi-əxlaqi problemlər bir ana xətt kimi gedir. Milli mənəvi dəyərlərimizdən bəhrələnən bu 
əsərlər sovet dönəmində yazılsa da yüksək amal mövqeyindən cəsarətlə qələmə alınmışdır. Bunlar 
Mehdi Hüseyni həm xalq yazıçısı kimi, həm də ictimai xadim kimi səciyyələndirən cəhətlərdir. 
Onun əsərlərində təsvir olunan müsbət obrazlar mənəvi əxlaqi meyarlardan qaynaqlanan - mərd, 
həssas, vicdanlı qəhrəmanlardır. Belələri Əmrah, Qəhrəman, Şirəli ("Daşqın"), Tərlan, Mürsəl kişi, 
Asəf, Məryəm, Əziz ("Tərlan"), Qivami, Toğrul ("Nizami"), Şamil, Hacı Murad ("Şeyx Şamil"), 
Cavanşir, Qartal, Qılınc ("Cavanşir") və b. misal ola bilər. Yazıçı mənəvi meyarlardan məhrum olan 
obrazları da unutmamışdır. Belələrinə hər addımda hiylə quran, xəyanət edən, zəifləri özünə tabe 
edən rəzillər, hakimiyyəti təmsil edən – Mollayev, Qəşəm, Söhrab və başqalarıdır. Müxtəlif  möv-
zularda – həm müsbət, həm mənfi obrazlar yaradan yazıçı haqqında professor Qulu Xəlilov yazırdı: 
"Mehdi Hüseyn elə ağıllı, uzaqgörən ədib idi ki, sənətə gətirilən hər bir tipin mövqeyini, çəkisini 
dərhal müəyyənləşdirə bilirdi. Bilirdi ki, rəzaləti, riyakarlığı, əyriliyi, yuxarılar müdafiə etməsə, 
aşağılar – tabelikdə olanlar bu cəsarəti edə bilməzlər" [1, s.158]. Professor Qulu Xəlilov fikrini 
yazıçının "Qara daşlar" romanında Mollayev obrazı ilə əsaslandırır. 

Qeyd etdik ki, Mehdi Hüseynin yaradıcılığı çoxşaxəlidir. Ədəbiyyata bədii əsərlərlə gələn 
yazıçı qələmini ədəbi tənqidi məqalələrlə də sınamış və "Sədaqət və mənəviyyat müğənnisi", "Sabir 
– novator", "Böyük aşıq", "M.F.Axundov dramaturgiyası" və s. məqalələri ilə ədəbiyyatımızı 
zənginləşdirmişdir. 

Hələ yaşadığımız sovet dönəmində cəmiyyətdə yaranan durğun və tutqun atmosferdə – 
mənəviyyatsızlıq, əliəyrilik, rüşvət və s. kimi əməllər sosial ədalətsizlik kimi dəyərləndirilirdi. Belə 
vəziyyət təkcə bizim məmləkətimizdə deyil, digər sovet respublikalarının ədəbiyyatında da aktual 
idi. 

İnsan əxlaqına, mənəviyyatına zidd olan bu naqis cəhətlərə milli ədəbiyyatımız heç vaxt 
biganə qalmamışdır. Qədim dövrlərdən üzü bu yana bütün dövrlərdə ədəbiyyatımızın insan 
xarakterindəki bu cür mənfiliklərə toxunması dəqiq desək, bu cəhətlə mübarizəsini akademiyanın 
müxbir üzvü Yaşar Qarayev belə səciyyələndirir: "Bizim ədəbiyyatımızda ağılın  dastanına zirvə – 
Nizamidir; eşqin və qəmin faciəsinə meyar – Füzulidir; qeyrətin ağrısına, namusun yanğısına timsal 
– Sabirdir; həm eşq, həm ağıl, həm də qeyrət üçün borcun cavabdehliyinə, ölçüsünə əmsal – Cəlil 
Məmmədquluzadədir" [2, s.230]. Həqiqətən də saflığın, əxlaqın, düzlüyün qorunması işində 



www.journal.literature.az               Elza Rəhimova 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 194 - 

ədəbiyyatımız və ədiblərimiz – Sabir, Cəlil Məmmədquluzadə, C.Cabbarlı və b. tutarlı əsərlər 
yazmış, bu naqis cəhətləri humanizm, yüksək mənəvi dəyərlər mövqeyindən cəmiyyətə, oxuculara 
çatdırmışlar. 

Mehdi Hüseynin də yaradıcılığı belə motivlər üzərində qurulmuşdur. Bu cür motivlər yazıçı-
nın yaradıcılığında aparıcı xətt kimi gedir. Onun namuslu yaşayıb-yaratmaq qədər ali məqsədə 
xidmət edən "Alov" pyesi belə əsərlərdəndir. Pyesdə baş verən hadisələr uzaq rayonda yerləşən ipək 
fabrikində cərəyan edir. Müxtəlif xasiyyətli, müxtəlif xislətli, müxtəlif əxlaqlı adamların işlədiyi bu 
fabrikdə baş verən hadisələr də müxtəlif səpkidədir. Lakin əsərin ümumi pafosu xeyirxahlığa və 
yaxşılığa xidmət edir. Bu mənada Mehdi Hüseynin yaradıcılığının tədqiqatçısı Yəhya Seyidov belə 
yazır:" Xeyirxahlıq və yaxşılıq anlayışları "Alov" dramında Mehdi Hüseyni düşündürən başlıca 
əxlaqi problemdir" [3, s.195]. 

Pyesdə baş verən hadisələr fabrikdə cərəyan edir. Müəllifin məqsədi fabrikdə yaranan 
hadisələrin fonunda isə naqis əməllərlə xəyanətin vəhdətinə, ədalətlə haqsızlığın toqquşmasına işıq 
salmaqdır. Bu işıq isə qəsdən yandırılan fabrikin alovunun işığıdır. 

"Alov" dramında Mehdi Hüseyn hadisələri personajların xarakterləri, dünyagörüşləri, işə 
münasibətləri vasitəsi ilə açır, təqdim edir. Fabrikin direktoru fabrikin yaranmasında əməyi olan 
"Kərim dayı" kimi tanınan Kərim Rəhimlidir. O, baş mühəndisdən tutmuş fəhlələrə qədər bütün 
kollektivə atalıq qayğısı ilə yanaşan, mənən təmiz, qəlbən saf, ürəyiyumşaq, sülhsevər bir ahıldır. 
Lakin özü demişkən "İclaslara başı qarışdığından", əslində isə sadəlövh, ləyaqətli, fabrikin işinə can 
yandıran adam olduğundan, fabrikdə işləyənləri özü kimi sanaraq maskalı, fabrikdən öz şəxsi 
məqsədləri üçün işləyənləri, dələduzları əsl vicdanlı işçilərdən ayırd edə bilmir. 

Mehdi Hüseyn pyesdə müsbət obrazlarla mənfi personajların mahiyyətlərini elə məharətlə 
qələmə almışdır ki, onların hansının daha qüvvətli olmasını səciyyələndirmək çətindir. Bunu 
tənqidçi-alim Yaşar Qarayev daha dəqiq qeyd edir: "Kimdir qəhrəman: Qaşqay, ya Kamalov? 
Yaxud əsas mövzu nədir? Adətən, əsəri hüquqşünaslarımıza həsr olunmuş pyes kimi hesab edirlər. 
Lakin bu barədə mübahisə etmək olar. Cəlal süjetdə heç də Kamalovdan az əhəmiyyət daşımır. 
Daha doğrusu, əsərdə bir qəhrəmanın taleyi uğrunda mübarizə aparan iki adamın fədakar fəaliyyəti 
təsvir olunur: əsas qəhrəman həbsdə və xəstəxanadadır, iki vətəndaş Kamalov və Rəfiqə biri onun 
həyatı, ikincisi onun namusu, şərəfi uğrunda mübarizə aparır. Pyesdə xatırladılan simvolik surət - 
Səməndər quşu bu surətlərdən daha çox hansına şamil olunur? Cəlal iki dəfə yanmışdır. Birinci dəfə 
Böyük Vətən müharibəsində tankda, ikinci dəfə fabrik yanğınında. Fərhad Kamalov daha çox 
düzlük və ədalətə olan etiqadı, ürək yanğısını ifadə edir” [4, s.301-302]. Həqiqətən də fabrikin işi, 
fəhlələrin həyatı, mənəvi mövqeləri bu qəhrəmanları həmrəy edib, həqiqət uğrunda mübarizəyə 
sövq etmişdir. Və bu surətlərin mənəvi dəyərlərimizə söykənən fəaliyyətləri onları əsas qəhrəman 
kimi sevdirir.  

AMEA-nın müxbir üzvü, teatrşünas-alim Cəfər Cəfərovun da bu iki qəhrəmana münasibəti 
maraqlıdır: Pyesdə “Alov” məfhumu iki mənada səslənir. Çox səciyyəvidir ki, hər iki mənanı ifadə 
etmək üçün dramaturq Səməndər quşu haqqında qədim xalq əfsanəsindən, xalq dühasının yaratdığı 
çox şairanə bir obrazdan istifadə edir. Əfsanəyə görə, Səməndər quşunu nə qədər odlara qərq edib 
yandırırlarsa, o yanmır, yaşayır. Biz bu əfsanəni iki dəfə, həm Cəlal Qaşqayın, həm də Fərhad 
Kamalovun dilindən eşidirik. Cəlal bu əfsanədən istifadə edərkən Səməndər əfsanəsində ədalətin 
yenilməzliyini görür. Bu da onun üçün çox təbiidir, çünki onun nicatı ədalətin bu yenilməz-
liyindədir. Kamalov isə bu obraza, ölərkən müraciət edərək deyir ki, “insan bu əfsanəni yaradanda 
özünün böyük əməllərini nəzərdə tutub”. Bu da Fərhad üçün təsadüfi deyil. Çünki o özü ölməz 
əməlləri ilə şöhrət qazanmış insanlardan biridir” [5, s.285].    

Fərhad Kamalovun əsas məqsədi fabrikdə baş verən cinayəti araşdırıb qanunun, ədalətin 
aliliyini sübut etməkdir. Ürəyində güllə qəlpəsi gəzdirən, iki dəfə üzündən yanıq yarası alan, 
haqsızlığa məruz qalıb, ilyarım günahsız olaraq həbsdə yatan – Cəlal Qaşqay özünün haqlı işlərinə 
və fədakar əməlinə görə ədalətli münasibət gözləyir. 
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Kamalov təhqiqatını çox dəqiq və təmkinlə aparır. Kərim Rəhimli  isə fabrikin kim tərəfindən 
yandırıldığını aşkar etmək üçün çox tələsir. Kamalovun tələsmədən israrla, təmkinlə iş aparması 
onu hövsələdən çıxarır. Belə bir dialoqa fikir verək: 

"Fərhad: Rəfiqə xanım, buyurun cavab verin. 
    Pauza 
Kərim: Yoldaş Kamalov, şahid suala cavab vermək istəmir. 
Fərhad: Buna onun ixtiyarı yoxdur, vətəndaş Rəhimli. 
Kərim: Canım-gözüm, siz nə danışırsınız? İndi hansı dövrdür ki, hədə-qorxu ilə ifadə 

alasınız? Mənim qızımı nə üçün qısma-boğmaya salırsınız?" [6, s.196]. 
Əmin Bəxtiyarov  fabrikin "təhlükəli", heç bir pis əməldən çəkinməyən əsas mənfi perso-

najıdır. Onun bu və digər xüsusiyyətlərini tənqidçi Yəhya Seyidov belə səciyyələndirir: "Dramın 
əsas mənfi surəti olan Əmin cinayətinin cəzasından qorxaraq, onları gizlətmək üçün dəridən çıxır. 
Əsərin müsbət qəhrəmanları da ona münasibətdə təsvir olunmuşdur. Rəfiqəyə məhəbbət rəqiblərin 
münasibətini daha da kəskinləşdirmiş, Əminin qızdan rədd cavabı alması, onun intiqam arzusunu 
sürətləndirmişdir. Bəxtiyarov çirkin işlərinə maneçilik törədən baş mühəndis Cəlal Qaşqayı 
ləkələmək məqsədi ilə fabrikdə yanğın törətmiş, hazır malı oğurladıb satdırmış, üstəlik namuslu 
gəncin cani kimi baş mühəndisin həbs edilməsinə nail olmuşdur. Əmin baş mühəndisin yerini 
tutmuş, amma Rəfiqənin qəlbinə yol tapa bilməmişdir" [3, s.197]. Qeyd etdiyimiz bu sitatda Mehdi 
Hüseyn pyesdə surətlərin daxili aləmini işıqlandırmaq üçün zəruri imkan yaradan gərgin vəziyyətdə 
personajların həyata və işə münasibətini inandırıcı əsaslandırmağa müvəffəq  olmuşdur.  Yazıçının 
bu bacarığı Kərim Rəhimlinin sadəlövh mahiyyətində, Rəfiqənin işıqlı xislətində bariz nümayiş 
olunur. Əmin Kərim Rəhimlini özünə inandırmışdır. Daha doğrusu, mənən saf Rəhimli Əmin 
Bəxtiyarovun hiyləsinə aldanmış, yanlış nəticəyə gəlmişdir. 

Rəfiqə isə yüksək mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri özündə bütövlükdə, işıqlı ehtiva edən bir 
azərbaycanlı qızıdır. Bu obrazda toplanan mənəvi dəyərlər azərbaycançılığın, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatının qədimlərdən gələn, nəsildən-nəslə ötürülən  ali keyfiyyətləridir. Azərbaycan tari-
xində, milli söz sənətimizdə bütün dövrlərdə Burla xatunlar, Sara xanımlar, Həcərlər, Nigarlar 
olublar. Yaşadığımız XX əsrdə də belələri az deyildi. Bunlardan biri də Mehdi Hüseynin böyük 
şövqlə yaratdığı Rəfiqə obrazıdır. Rəfiqə – əzizlənən övlad, işıqlı düşünən gənc qız, sevilən və 
sevməyi bacaran, mahir cərrah-həkimdir. Onun təkcə mənəvi-əxlaqi mahiyyəti deyil, işıqlı təfək-
kürü, iti ağlı da onu daş-qaş, var-dövlət hərisliyindən qorumuş, onu sədaqətə, sadəliyə, doğruluğa 
sövq etmişdir. Rəfiqəni Əminin yaraşıqlı sifəti, bahalı boyunbağısı yox, Cəlalın yanıq üzü, saf 
mənəviyyatı valeh etmişdir. Bu da bir növ sədaqətdir, bir növ lazımlı əxlaqdır... 

Dramda iştirak edən başqa personajlar da öz ampluasında maraqlıdırlar. Eminin çirkin toruna 
düşən, fabrikin qabaqcıl toxucusu Əsmər onun hərəkətlərindən özünü təhqir olunmuş bilərək və bir 
daha onunla qarşılaşmamaq üçün fabrikdən getməyi qərara alır. Burada da Cəlalın humanizmi, milli 
mənəviyyatı onu bu yoldan sapındırır, yenidən fabrikə qaytarır. Baş mühasib Bədəl Sadayev 
fabrikdə Emin Bəxtiyarovun törətdiyi çirkin əməllərin icraçısı kimi cinayət törətməkdən çəkinmir, 
öz kefi üçün yaşayır. Əsərdə kassir Fərman, fəhlə Gümrah, ev qulluqçusu Səriyyə də maraqlı ob-
razlardır. 

Mehdi Hüseyn pyesdə mərkəzə çəkdiyi hadisələri mənəvi əxlaqı mövqedən yekunlaşdırır. 
Daha doğrusu, səhvin, ağılsızlığın, xəyanətin, iti nəfsin fabrikə, dövlətə, cəmiyyətə, vətənə vurduğu 
maddi və mənəvi ziyanı məhz insanlar çəkməli olur. Yəni əsər Cəlalın, Rəfiqənin, Kərim dayının və 
b. mənəvi gözəlliklərinin Əmin Bəxtiyarovun, Bədəl Sadayevin  əxlaqi eybəcərlikləri üzərində 
qələbəsi ilə bitir.  

Nəticə. "Alov" pyesi sovet cəmiyyətində aktual, gərəkli olduğu kimi bütün dövrlər və cəmiy-
yətlər üçün də aktual və dəyərlidir.     
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CƏFƏR CABBARLININ TEATR DÜŞÜNCƏLƏRİ  
(Cümhuriyyətəqədərki dövri mətbuatın materialları əsasında) 

 

Xülasə 
 
Cabbarlı haqlı olaraq qeyd edir ki, aktyor səhnədə oynadıqlarını özü yaşamalıdır. Dramaturqun fikrincə, aktyor 

rolunu yaxşı ifaetmək, canlandırmaq üçün bütün qüvvəsini işlətməkdən başqa, özündən əvvəl oynayanları təqlid etmə-
məli, özündən yeni, yaradıcı hərəkətlər göstərməlidir. 

Cəfər Cabbarlı dərin zəkaya, nadir dramaturji istedada malik böyük şəxsiyyət idi. Onun fikrincə, aktyor səhnəyə 
mənfəət xatirinə gəlməməli, səhnədən, teatrdan mənəvi zövq almağı bacarmalıdır. Ədib Hüseyn Ərəblinski, Abbas Mir-
zə Şərifzadə, Hacı Hacınski, Hacıbala Şərifzadə və başqa bu kimi bütün həyatını, varlığını sənətə, səhnəyə bağlayan, 
ağır, çətin şəraitə, mənəvi sıxıntılara baxmayaraq, qəlbi, ruhu ilə teatrı işığa, nura qərq edən, tamaşaçılara sənət sevinc-
ləri yaşadan, gənclərə örnək olan aktyorları yüksək dəyərləndirirdi. 

 
Açar sözlər: Cəfər Cabbarlı, teatr, opera, aktyor, mədəniyyət 

 

JAFAR JABBARLI’S THEATER THOUGHTS 
(on the basis of the materials of pre-Republican periodical press ) 

 
Summary 

 
In the pre-Republican press, the young and talented Jafar has been exposed with open and secret autographs, 

small-volume articles, and compact information about theatrical performances. In each of his writings, he illustrates the 
different problems of theater, the art of the stage, the complexity of the environment, the lack of professional actors, the 
inability to train personnel for the national scene, the incompatibility of the portrayal, the lack of professionalism, the 
artistry, some of the dramatic works, the simplicity of language, the language of translations made by foreign 
playwrights, the sophistication, the discrepancy between the idea of the performance, the content and the music, and so 
on. Jabbarly's sensitive attitude to the art, the bitterness and joy of this art temple is due to the young writer's longing for 
and hoping for this area of art. Jafar Jabbarly rightly viewed the theater as a cultural criterion, a barometer of art and an 
indicator of evolution. 

In the scientific article, theater issues were investigated in Jafar Jabbarli's works published by the periodical 
press organs till the Republic period, his thoughts about the art of actor were brought together and evaluated. 

 
Key words: Jafar Jabbarli, theatre, opera, actor, culture 

 

МЫСЛИ О ТЕАТРЕ ДЖАФАРА ДЖАББАРЛЫ 
(на основе матералов в предреспубликанской прессе) 

 
Резюме 

 
В предреспубликанской прессе молодой и талантливый Джафар написал статьи о театральных поста-

новках, небольшие статьи и компактную информацию под открытымии секретными подписями. В каждом из 
своих сочинений он иллюстрирует различные проблемы театра, искусство сцены, сложность среды, отсутствие 
профессиональных актеров, неспособность подготовить кадры для национальной сцены, несовместимость 
изображения, недостаток профессионализма, артистизм, некоторые драматические произведения, простоту 
пьесы, язык переводов иностранных драматургов, лирику, неоднозначность между идеей пьесы, содержанием 
пьесы и т.д. Чувственное отношение Джаббарлы к искусству, горечь и радость этого художественного храма 
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обусловлены стремлением молодого писателя и надеждой на эту область искусства. Джафар Джаббарлы 
справедливо рассматривал театр как культурный критерий, барометр искусства и показатель эволюции. 

В научной статье были исследованы вопросы театра в произведениях Джафара Джаббарлы, издавав-
шихся органами периодической печати до периода Республики, обобщены и оценены его мысли об актерском 
искусстве. 

 
Ключевые слова: Джафар Джаббарлы, театр, опера, актер, культура 

 
Giriş. Böyük Azərbaycan sənətkarı, bənzərsiz söz ustası, bədii-estetik düşüncəmizin qüdrətli 

nümayəndəsi Cəfər Cabbarlı hələ uşaqlıq, yeniyetməlik illərindən milli teatra, aktyor sənətinə, səh-
nə həyatına sonsuz həvəs göstərmiş, Bakıdakı Üçüncü ali-ibtidai məktəbdə (1909-1915) oxuduğu il-
lərdən mədəniyyət, incəsənət sahəsinə vurğunluğunu gizlətməmiş, xüsusilə teatr tamaşalarına səmi-
mi sevgi və rəğbət bəsləmiş, müxtəlifjanrlı bədii yaradıcılıq nümunələri yazmağa başlamışdır. 
Müqtədir sənətkar ilk dram əsəri olan “Vəfalı Səriyyə”nin birinci variantını 1912-ci ildə qələmə al-
mış, əsərin daha mükəmməl versiyasının tamaşaya qoyulması üçün 1916-cı il 9 mart tarixində – 17 
yaşında ikən Tiflis Senzura İdarəsindən icazə almağa müvəffəq olmuşdur. Təqdirəlayiq faktdır ki, 
Cümhuriyyətəqədərki dövrün mətbuat səhifələrində gənc və istedadlı Cəfərin teatr tamaşaları haq-
qında açıq və gizli imzalar ilə yazdığı resenziyalara, kiçikhəcmli məqalələrə, yığcam informasiyala-
ra təsadüf olunur. Hər bir yazısında teatrın, səhnə sənətinin fərqli problemlərini dövrün, mühitin 
mürəkkəb, tutqun fonunda işıqlandırır: peşəkar aktyorların qıtlığı, milli səhnə üçün kadr hazırlığının 
mümkünsüzlüyü, əlbisə biçiminin obrazlar ilə uyğunsuzluğu, peşəkar, milli aktrisaların yoxluğu, 
səhnə tərtibatının, dekorasiya işinin zövqsüzlüyü, zəifliyi, bəzi dram əsərlərinin süniliyi, bəsitliyi, 
xarici dramaturqların əsərlərindən edilmiş tərcümələrin dilinin qəlizliyi, bayağılığı, tamaşanın ide-
yası, məzmunu ilə musiqi tərtibatı arasındakı uyarsızlıq və s. Yeni yaranmaqda, ilk addımlarını at-
maqda olan sənət məbədləri üçün bütün bu sadalanan problemlər azmış kimi, bir tərəfdən də teatrın 
tərəqqisinə, taleyinə məsul olan şəxslərin – xüsusilə rəhbərliyin, təşkilatçıların məsuliyyətsiz, qeyri-
peşəkar hərəkətləri, tamaşaçıların əsəblərinin gərginliyinə hesablanmış yarıtmaz iş üsulu, soyuq və 
biganə münasibət az qala teatrsevərlərin mətbuat orqanlarında hər gün rastlaşdığı və ürəkağrısı ilə 
tanış olduğu məlumatlar idi...  

Belə üzücü, acınacaqlı vəziyyəti dəfələrlə müşahidə edən gənc Cəfər Cabbarlı 1916-cı ilin 
mart ayında yaxın dostları və yaşıdları ilə bərabər Bakıda Artistlər Klubunda üzləşdikləri xoşagəl-
məz hadisə haqqında geniş oxucu auditoriyasının diqqətinə “Yeni iqbal” (1915-1917) qəzeti vasitə-
silə “Açıq məktub” ünvanlamışdır. Həyəcan və qəzəb dolu, altı nəfər tamaşaçının imzaladığı mək-
tubda deyilirdi: “Cümə günü “Artistiçeski Klub”un zalında “Bəxtsiz cavan” və “Daşım-daşım” 
oyunları mövqeyi-tamaşaya qoyulacaq idi. Biletlər satılandan sonra müdiri-məsul H.Məcidov pulla-
rı cibişdanə qoyub daban alır... Cəmaət oyunun axırına qədər gözləyirsə də məqsədinə çatmıyor. 
Hamı deyir ki, müdiri-məsul qaçıb. Ar olsun bu yalançı artist və ac müdiri-məsula ki, onsuz da 
ölmüş dramın daha da tez ölməyinə səbəb olur. 

Cəmaət tərəfindən vəkil olunmuş tamaşaçılar: Cəfər Cabbarov, Məhəmməd Cavid Cavadov, 
Nemət Quliyev, Məhəmməd Tağı Zamanov, Əli Cəfər Oxlu, Qafar Quliyev” [1]. 

O dövrün mətbuat orqanlarından “Yeni iqbal”la yanaşı, “Bəsirət”, “Doğru söz”, “Açıq söz”, 
“Sovqat”, “Tuti” və b. qəzet və jurnal səhifələrində Üzeyir bəy Hacıbəyli, Seyid Hüseyn Kazımoğ-
lu, Böyükağa Talıblı, Abbas Mirzə Şərifzadə və digər sənət adamlarının teatr və tamaşaçı problemi-
nə fərqli rakurslardan yanaşmaları, “...Teatr işlərimizin belə bir gülünc hala gəlməyini” [2] şərtlən-
dirən amilləri qabartmaları Cəfər Cabbarlı və onun həmfikirlərini mövcud utancverici duruma açıq 
etirazlar səsləndirməyə həvəsləndirmişdir. 

C.Cabbarlının teatra həssas münasibəti, bu sənət məbədinin acısı və sevinci ilə yaşaması gənc 
ədibin incəsənətin bu sahəsinə onun böyük arzular, ümidlər bəsləməsi ilə şərtlənir. Professor, cab-
barlışünas alim A.Rüstəmli “Cəfər Cabbarlı: həyatı və mühiti” monoqrafiyasında sənətkarın teatra 
marağını, həvəsini, bağlılığını aşağıdakı fakta münasibət bildirməklə çox inandırıcı şəkildə isbatla-
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mağa çalışmışdır: “C.Cabbarlının Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məhəmməd Füzuli adı-
na Əlyazmalar İnstitutunda Cümhuriyyət dövründən əvvəl qeydlər apardığı güman edilən bir cib 
dəftərçəsi saxlanılır. Burada ədibin öz taleyini əbədi olaraq dramaturgiyaya, teatra bağlamasının 
“sirləri” açılır. İctimai həyatda teatrın əhəmiyyətini Cabbarlı yüksək qiymətləndirərək yazırdı: “Te-
atro – ölkənin bulunduğu mədəni yüksəkliyi, mədəniyyət dərəcəsini göstəriyor. Teatro yüksək bədii 
bir dərəcədədirsə, (deməli) ölkə də ümumən gözəl inkişaf etmişdir. Mədəniyyət – elm və sənətdən 
ibarətdir. Teatro isə sənətin başqa qismlərini birləşdiriyor” [3]. 

Cəfər Cabbarlı haqlı olaraq teatrı hər bir xalqın mədəniyyət meyarı, sənət barometri, təkamül 
göstəricisi kimi dəyərləndirirdi. Ölkənin, dövlətin iqtisadi tərəqqisi o cəmiyyətin mənəvi qüdrətin-
dən güc alır, milli dəyərlərin zənginliyindan boy göstərir, stimullaşır. Teatr elə bir sənət sahəsidir ki, 
incəsənətin bir neçə qolunu, janrını özündə ehtiva edərək inkişafına təkan verir, insanları saflığa, 
birliyə, bütövlüyə, quruculuğa, azadlığa, vətənsevərliyə səsləyir. Sinkretik, çoxşaxəli, tandem əlaqə-
lərə güvənli bu sənət sahəsinin insanlara təsir imkanlarını hələ yeniyetməlik, gənclik illərindən du-
yan, düşünən, maarifçilik ideyalarını gerçəkləşdirmək, həyata keçirmək üçün səhnə həyatı ilə nəfəs 
alan, uğurlarına sevinən, qüsurlarına acıyan, problemlərin çözümünə çarə axtaran, ümidsizlik dala-
nından çıxmaq üçün yol göstərməyə çalışan, ən azı buna cəhd edən Cabbarlı teatr tamaşalarını 
mütəmadi izləməkdən yorulmaz, fikirlərini qəzet vasitəsilə sənət adamlarının və teatrsevərlərin diq-
qətinə açıq və birmənalı çatdırmaqdan çəkinməzdi. Tədqiqatçıların qənaətinə görə, dövri mətbuat 
orqanlarında Cəfər otuzdan çox gizli və ya yarımgizli imzalardan istifadə etmişdir. Yaradıcılığının 
ilk mərhələsində, “C.C.” örtülü imzasından sıx-sıx bəhrələnən C.Cabbarlı bir neçə səhnə əsəri haq-
qında isti-isti resenziyalar yazaraq qəzetlərdə yayınlatmışdır. Belə resenziyalardan biri də 1916-cı il 
sentyabr ayının 18-də “Sovqat” qəzetində çap etdirdiyi “Aşıq Qərib” adlı yazısıdır.  

“Aşıq Qərib” Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Zülfüqar Hacıbəylinin ilk opera əsəridir. Bi-
rinci dəfə əsər Abbas Mirzə Şərifzadənin rejissorluğu və Z.Hacıbəylinin dirijorluğu ilə 9 sentyabr 
1916-cı ildə Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Teatrında səhnələşdirilmiş və geniş tamaşaçı auditoriyası-
na təqdim olunmuşdur. C.Cabbarlı isə “Aşıq Qərib”in xüsusilə sentyabrın 15-də nümayiş etdirilən 
ikinci tamaşasına baxdıqdan sonra əsər haqqında təəssüratlarını qələmə alaraq yazırdı: “Hacıbəylilə-
rin bu il opera fəqərəsinə artıq diqqət etmiş olmalarındandır ki, həm keçən dəfə və həm də bu dəfə 
oyunlar yaxşı keçdi. Ancaq bunu tövsiyə edirik ki, “Aşıq Qərib” operasında bəzi xorlar dəyişib, yer-
lərinə qulağa daha xoş gələn münasib xorlar qoyulmalıdır. Artistlərdən hər biri öz vəzifələrinin yax-
şı keçməsinə səy edirdilər. 1-ci və 2-ci pərdələr az sovuq keçsə də, lakin 3-cü pərdədə Sarabski ilə 
Ağdamskinin şikəstə ilə mükalimələri cəmaətin artıq dərəcədə diqqətini cəlb etdi [4]. 

“Aşıq Qərib” haqqında verilən bu yığcam məlumatdan əxz etmək olur ki, C.Cabbarlı operanın 
hər iki tamaşasını diqqətlə izləmiş, səhnə əsərinin ilk təqdimatından sonra fikrini geniş ictimaiyyətə 
çatdırmağa tələsməmişdir. Hər iki tamaşada Aşıq Qərib rolunun ifaçısı, görkəmli opera aktyoru 
Hüseynqulu Sarabskinin və Şahsənəm roluna səhnə təcəssümü verən, qadın rollarının bənzərsiz ifa-
çısı Əhməd Ağdamskinin “şikəstə ilə mükalimələri” tamaşaçı auditoriyasının ciddi marağına səbəb 
olmuşdur. Opera əsərinin bədii məziyyətlərini bütövlükdə yüksək dəyərləndirən gənc Cabbarlını 
forma və məzmun baxımından xorun fəaliyyəti yetərincə razı salmamışdır. 

Əsərdə rəqs parçalarını peşəkarlıqla icra edən aktrisalardan Olenskaya bacılarının istedadını 
vurğulayan gənc müəllif Aşıq Səlim rolunun ifaçısı Cəlil Bağdadbəyov haqqında məmnunluqla ya-
zırdı: “Bağdadbəyov cənablarının gözəl və gur səsi camaata xoş gəldiyi kimi Aşıq Səlim rolunu hə-
qiqətən də gözəl ifa etdi. Bu oyunun nöqsanı bəzən xorlar ilə musiqinin həmahəng olmaması idi ki, 
buna da Hacıbəyli qardaşlarının nəzər diqqətini ayrıca cəlb edirik. Bir də Sarabski cənablarının axı-
rıncı pərdədə vaxtından əvvəl çıxıb getməsi səhnədə qalanların sözlərini mənasız buraxdı. Teatroda 
cəmaət çox idi...” [4]. 

Göründüyü kimi, Cəfər Cabbarlı yeni opera əsərinin ilk tamaşalarını bəyənsə də, oradakı 
qüsurları qabartmaqdan vaz keçməmişdir. Hüseynqulu Sarabski kimi geniş miqyasda – teatr came-
sində tanınan, sevilən bir aktyorun tamaşanı vaxtından əvvəl tərk etməsini yalnız sənətkarın deyil, 
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bütövlükdə təşkilatçıların ciddi qüsuru kimi qeyd etmişdir. 
Səhnə əsərinin təcəssümü zamanı tamaşaçı amili gənc ədibin diqqətindən yayınmamışdır. Hər 

hansı bir dram əsərinin baxımlılıq meyarını tamaşaçı marağı ilə dəyərləndirən C.Cabbarlı “Teatroda 
cəmaət çox idi” – qənaətinə gəlməklə Zülfüqar Hacıbəylinin “Aşıq Qərib” operasının ictimai diqqə-
tin obyektinə çevrildiyini nişan vermişdir.  

Cəfər Cabbarlının “Sovqat” qəzetində eyni gizli imza ilə dərc etdirdiyi digər bir yazısı Üzeyir 
Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” operası haqqındadır. Böyük bəstəkarımız 1912-ci ilin may ayında ilk 
dəfə tamaşaya qoyulan yeni operasında eyniadlı məhəbbət dastanının motivlərindən bəhrələnmişdir 
(Son illərin tədqiqatları təsdiqləyir ki, sovet dövrünün ədəbiyyatşünaslığında məqsədli şəkildə qa-
bardıldığı kimi Əsli erməni keşişinin yox, alban (arnavud) keşişinin qızıdır). 

Görkəmli teatr tədqiqatçısı Qulam Məmmədlinin araşdırmalarına görə, Opera Teatrında ilk ta-
maşası nümayiş olunan əsərin baş rollarında – Kərəm obrazını canlandıran – Nasiri, Əsli rolunu isə 
Binəqədinski [5] ifa etmişdir. “Nicat” cəmiyyətinin təşəbbüsü ilə “Əsli və Kərəm” operası 1912-ci 
ilin noyabrında yenidən səhnə həyatını yaşamış, operanın rejissoru Hüseyn Ərəblinski, drijoru 
Müslüm Maqomayev olmuş, baş rollarda Hüseynqulu Sarabski (Kərəm), Əhməd Ağdamski (Əs-
li), Məhəmməd Hənəfi Terequlov (Qara keşiş) çıxış etmişlər. Üzeyir bəy Hacıbəylinin milli muğam 
musiqimizlə süslədiyi, Humayun, Qarabağşikəstəsi zərbi muğamı, Bayatı-Şiraz və Şikəsteyi-fars mu-
ğamlarının melodiyasından bəhrələnərək yazdığı “Əsli və Kərəm”i cəsarətlə muğam operası da adlan-
dırmaq olar. Az vaxtda geniş şöhrət qazanan, 4 pərdəli, 6 şəkilli bu muğam operası Bakıda, Şuşada, 
Ağdamda, Naxçıvanda, sonralar isə Tiflisdə, İranda, Orta Asiyada anşlaq ilə tamaşaya qoyulmuşdur. 

1916-cı ilin sentyabr ayında tamaşaya qoyulan “Əsli və Kərəm” operasının uğurlarına diqqət 
yetirən Cəfər Cabbarlı “Sovqat” qəzetində yazırdı: “Yekşənbə gecəsi, sentyabrın 18-də Tağıyevin 
Teatrında bu mövsümdə birinci dəfə olaraq Üzeyir bəy Hacıbəylinin “Əsli və Kərəm” adlı operası 
mövqeyi-tamaşaya qoyulmuşdur. Bu opera hər bir cəhətdən xoş keçdi. Artistlərin gözəl oynaması, 
səhnənin mükəmməlliyi, xorların musiqi ilə həmahəng olması oyunun gözəl keçməsinə səbəb oldu. 

Musiqini müəllif özü ifa edirdi. Cəmaət çox idi. Biletlər qurtardığı üçün xeyli adam tamaşa et-
məmiş geri qayıtdılar. Bunu görən müdiriyyət bu sentyabrın 23-də təkrar “Əsli və Kərəm”in 
mövqeyi-tamaşaya qoyulacağını elan etdi” [6]. 

Teatra tamaşaçı axını, opera həvəskarları üçün biletlərin qəhətə çıxması, zalda yer tapa bilmə-
yənlərin təəssüflənərək geri qayıtması C.Cabbarlının dahi Üzeyir bəy sənətinə, böyük sənətkarın 
xalq qarşısında məsuliyyət duyğusuna verdiyi yüksək dəyərin ifadəsidir.  

Nəticə. Teatr mühitinin ən tutqun, mürəkkəb dövründə, zamanında operasevərlərə sənət se-
vinclərinin yaşadılması, opera sənətinin inkişaf etdirilməsi, milli aktyorların yetişdirilməsi sahəsin-
də qara, qalın pərdələri yararaq işığa, tərəqqiyə doğru inadkarlıqla göstərilən cəhdlər gənc Cabbarlı-
nın böyük arzuları, amalları ilə vəhdət təşkil edirdi. O, 1915-1916-cı illərdə “Babayi-Əmir” satirik 
jurnalında çap etdirdiyi “Şair və artist” (05.08.1915), “Aktyor” (03.06.1916), “Uzun dərya” (10-
17.06.1916), “Dram cəmiyyəti” (01.07.1916) və s. əsərlərində teatr, aktyor sənətinin taleyi, prob-
lemləri ilə bağlı qayğıları satirik üslubda geniş oxucu auditoriyasının diqqətinə çatdırırdı. Milli teat-
rımızın tərəqqisində Cəfər Cabbarlının xüsusilə Cümhuriyyətəqədərki dönəmdə dövri mətbuat or-
qanlarında dərc etdirdiyi məqalələrin, resenziyaların, məlumatların, düşüncələrin əhəmiyyəti danıl-
mazdır. 
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1930-cu İLLƏRDƏ AZƏRBAYCANDA ƏDƏBİ MÜHİT VƏ  
RƏSUL RZANIN “QIZILGÜL OLMAYAYDI” POEMASI 

 
Xülasə 

 
Məqalədə xalq şairi Rəsul Rzanın 1937-1938-ci illərdə  repressiya qurbanlarından olmuş istedadlı sənətkar 

Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi “Qızılgül olmayaydı” poeması təhlil edilir. Məqalə gənc tədqiqatçının poemanın təhlili 
zamanı  mövzuya yeni meyarlarla yanaşması ilə maraq doğurur. Tədqiqatçı belə bir qənaətə gəlir ki, cəmiyyəti avtoritar 
və repressiv forma-idarəçiliyi ilk növbədə söz azadlığını aradan qaldırmaq niyyəti daşıyır, ən ağır zərbəni M.Müşfiq 
kimi müstəqil fikir, ideya sahiblərinə – yaradıcı ziyalılara qarşı yönəldir, xalqları zehni-mənəvi soyqırıma məruz qoyur. 
Stalin bu forma idarəçiliyini ölümünə qədər davam etdirməklə sovet xalqlarının tarixi-mədəni inkişafına amansız zərbə 
vurmuşdur. Heç şübhəsiz ki, Stalinin ölümündən sonra  total siyasi stressin tədricən zəifləyib yerini 70-80-ci illərdə 
kütləvi sosial-iqtisadi böhrana, 90-cı illərdə isə xaosa verməsi qismən yeniləşən idarəçilikdəki ciddi qüsurlarla ya-
naşı,  əvvəlki Stalinçi dövrdə yaradılmış mənəvi-ruhi boşluğun nəticəsi idi. Bu baxımdan “Qızılgül olmayaydı” poeması 
sadəcə olaraq M.Müşfiqin faciəvi taleyindən bəhs edən bir əsər olaraq qalmır, o eyni zamanda totalitar sistemin bədnam 
mahiyyətini, repressiya mühitinin anatomiyasını açan poetik təhlil nümunəsidir. 

 
Açar sözlər: Rəsul Rza, “Qızılgül olmayaydı”, repressiya, Mikayıl Müşfiq, “Vətən xaini”, Stalin rejimi 
 

LITERARY ENVIRONMENT IN AZERBAIJAN IN 1930s AND 
THE POEM “IF ONLY THERE WERE NOT A ROSE” BY RASUL RZA 

 
Summary 

 
In the article is investigated the poem “Qızılgül olmayaydı” (If only there were not a rose) by the national poet 

Rasul Rza, dedicated to the talented master, victim of repression in 1937-1938 Mikayil Mushfig. 
Article is interesting by new criteria, that the young researcher has approaches. The article is of interest because 

of young researcher's approach to the subject with new criteria, while analyzing the poem. The researcher concludes 
that authoritarian and repressive forms of society governance is primarily intended to abolish speech freedom, directed 
its most severe blow to independent thinkers and ideologists - creative intellectuals, such as M.Mushfig - and exposed 
nations under intellectual - moral genocide. Stalin continued to rule this form until his death and severely damaged the 
historical-cultural development of the Soviet people. Undoubtedly, after Stalin's death, gradually weaken of total 
political stress and changing its shape with the massive socio-economic crisis in the 70s and 80s, and the chaos in the 
90s, was partly because of the serious deficiencies in the renewed administration, and the result of the spiritual-mental 
void that established during the previous Stalinist period. In this regard, the poem "Qızılgül olmayaydı” is not simply a 
work that tells of the tragic destiny of M.Mushfig but also is an example of poetic analysis that reveals the inhuman 
nature of the totalitarian system and the anatomy of the repressive environment. 

 
Key words: Rasul Rza, “If only there were not a rose”, repression, Mikayil Mushfig, “traitor”, Stalin regime 

 

ЛИТЕРАТУРНАЯ СРЕДА В АЗЕРБАЙДЖАНЕ  
В 1930-е ГОДЫ И ПОЭМА РАСУЛЫ РЗЫ «ПУСТЬ НЕ БЫЛО БЫ РОЗЫ» 

 
Резюме 

 
В статье исследуется поэма «Qızılgül olmayaydı» народного поэта Расула Рзы, посвященная талантливому 

мастеру, ставшему жертвой репрессий в 1937-1938 годах, Микаилу Мушвигу. Статья интересна новыми 
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критериями, с которыми молодой исследователь подходит к данной тематике. Исследователь приходит к 
выводу, что авторитарные и репрессивные формы управления обществом, которые в первую очередь пред-
назначены для ограничения свободы слова, наносят наиболее серьезный удар по свободомыслящим творческим 
интеллектуалам, таким как М.Мушвиг, подвергают народы психологическому и духовному геноциду. Сталин, 
продолжая править этой формой до самой смерти, нанес серьезный ущерб историческому и культурному 
развитию советского народа. Несомненно, постепенное ослабление общего политического напряжения после 
смерти Сталина, приведшее к массовому социально-экономическому кризису в 70-х и 80-х годах и хаосу в 
1990-х годах, помимо серьезных недостатков в частично обновленном управлении, стало результатом мораль-
но-духовного разрыва, созданного в до-сталинскую эпоху. В этой связи поэма «Qızılgül olmayaydı» выступает 
не только как произведение, рассказывающее о трагической судьбе М.Мушвига, но в то же время является 
образцом поэтического анализа, раскрывающего бесчеловечную природу тоталитарной системы и анатомию 
репрессивной среды. 

 
Ключевые слова: Расул Рза, «Пусть не было бы розы», репрессия, Микаил Мушвиг, «враг народа», 

сталинский режим 
 
Giriş. Sovet proletar diktatura idarəçiliyindən Stalin avtoritar idarəetmə rejiminə keçid repres-

siya mühitini daha da tündləşdirmiş, xüsusən də 1930-cu illərdən başlayaraq rejimi vətəndaş təqibi-
ni gücləndirməyə və hər cür “solçu”, yaxud müstəqil düşüncəyə qarşı daha masştablı repressiyalara 
başlamağa vadar etmişdir. Təkcə 1937-1938-ci illərdə Hacı Kərim Sanılı (1878-1937), Hüseyn Ca-
vid (1882-1941), Əhməd Cavad (1892-1937), Mikayıl Müşfiq (1908-1937), Yusif Vəzir Çəmənzə-
minli (1887-1943), Böyükağa Talıblı (1897-1938) kimi onlarla istedadlı Azərbaycan sənətkarı, Sal-
man Mümtaz (1884-1941), Seyid Hüseyn (1887-1938), Bəkir Çobanzadə (1893-1937), Vəli Xuluflu 
(1894-1937), Hacıbaba Nəzərli (1895-1934), Mikayıl Rəfili (1905- 1958), Əli Nazim (1906-1941) 
kimi neçə-neçə dəyərli ədəbiyyatşünas-alimlərimiz müxtəlif bəhanələrlə amansızcasına cəzalandı-
rılmışlar. Ümumiyyətlə, hesablamalara görə 1937-1938-ci repressiya illərində 3,2 milyonluq Azər-
baycan xalqı 80-120 min nəfərə yaxın itki vermişdir ki, onlardan böyük əksəriyyəti elmimizin, incə-
sənətimizin, ədəbiyyatımızın nümayəndələri və digər sahələrdə çalışan ziyalılar idi. Repressiya qur-
banlarının arasında hətta 20 nəfərdən çox xalq komissarı, 50 nəfərə yaxın rayon komitəsinin katibi 
və s. kimi yüksək çinli partiya, dövlət xadimləri vardı. Şair, yazıçı və publisistlər əsasən həqiqəti 
yazmağa cəhd etdiklərinə, saxta “donos”larla yaradıcılıq axtarışları, prinsipləri, baxışları şübhə do-
ğurduqlarına görə “əksinqilabi fəaliyyət”, “millətçi”, “trotskisist”, “pantürkist”, “panislamist” və s. 
damğalarla təqib edilib cəzalandırılırdılar. Eyni zamanda, repressiya qurbanlarının ailə üzvləri də 
zindanlara atılır, sürgün edilirdi. Əhməd Cavadın həyat yoldaşı Şükriyyə xanımın 8 il müddətində 
Qazaxıstana sürgün edilməsi, Mikayıl Müşfiqin həyat yoldaşı Dilbər xanımın həbsxanaya atılması 
və s. kimi faktlar rejimin qəddarlıq xislətini təsdiq edən faktlardandır.  

Stalin öz repressiv forma-idarəçiliyini hətta İkinci Dünya müharibəsinin qalibi olandan, dünya 
sosializm sisteminin yaranmasından sonra belə, ölümünə qədər davam edirdi. Səməd Vurğunun “İn-
san” (1945) fəlsəfi dramının dar kommunist təfəkkürü ilə dərk edilib kəskin tənqid obyektinə çevril-
məsi, 200 mindən artıq azərbaycanlının qədim ata-baba yurdundan, Ermənistan ərazisindən çıxarıl-
ması (1948-50-ci illər), Şeyx Şamilin fəaliyyətini araşdırdığına görə görkəmli filosof Heydər 
Hüseynova təzyiqlər edilməsi, V.V.Bartoldun tərcüməsində “Dədə Qorqud”u rusca nəşrə hazırlayan 
ziyalıların (H.Araslı, M.Təhmasib və b.) tənqid və təqibə məruz qalması, Azərbaycan KP MK-nın I 
katibi İmam Mustafayevlə Azərbaycan Respublikası Ali Soveti Rəyasət Heyətinin sədri Mirzə İbra-
himovun Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi işlədilməsi üçün qərar qəbul edilməsinə nail olduqları-
na görə “millətçilik” üstündə vəzifələrindən çıxarılmaları və s. kimi bədnam əməllər bilavasitə tota-
litar sistemin mahiyyətini açıb ifşa edən faktların cüzi bir qismidir. Heç şübhəsiz ki, Stalinin 
ölümündən sonra total siyasi stressin tədricən zəifləyib yerini 70-80-ci illərdə kütləvi sosial-iqtisadi 
böhrana, 90-cı illərdə isə xaosa verməsi qismən yeniləşən idarəçilikdəki ciddi qüsurlarla yanaşı, əv-
vəlki Stalinçi dövrdə yaradılmış mənəvi-ruhi boşluğun nəticəsi idi. 

Təbii ki, milli ədəbiyyatımız cəmiyyətdə baş verən kataklizm və ziddiyyətlərə, zehni-mənəvi 
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soyqırıma biganə qala bilməzdi. Sovet totalitar sisteminin, despot idarəçiliyinin törətdiyi ağır cina-
yətlər, bu cinayətlərin qurbanı olan insanların faciəvi taleləri zaman-zaman ədəbiyyata gətirilmiş, 
müxtəlif forma və janrlarda yaradılan əsərlər (şeir və poemalar, hekayə, povest və romanlar, xatirə 
və memuarlar, pyeslər və s.) vasitəsilə ədəbi yaddaşa köçürülmüşdür.  

Xüsusi olaraq qeyd etmək vacibdir ki, “Qırmızı imperiya”nın, Stalin diktaturasının açıq şəkil-
də bədii ifşasının ilk dalğası elə 20-ci illərdən mühacirət ədəbiyyatından (Məhəmməd Əmin Rəsul-
zadə, Mirzə Bala Məmmədzadə, Almas İldırım, Nağı Şeyxzamanlı, Ceyhun bəy Hacıbəyli, Məm-
məd Altunbay, Abay Mirzə Dağlı və başqalarının xatirələrində, bədii və publisist əsərlərində) 
görünməyə başlamış, Stalin şəxsiyyətəpərəstişliyinin (1924-1953) ifşasından sonra isə Azərbaycan-
da yaşayıb-yaradan sənətkarların yaradıcılığında, ən müxtəlif forma və janrlarda (Rəsul Rzanın “Qı-
zıl gül olmayaydı” poeması, Mirzə İbrahimovun “Böyük dayaq”, Mehdi Hüseynin “Yeraltı çaylar 
dənizə axır”, Elçinin “Ölüm hökmü” romanları, Şıxəli Qurbanovun “Sənsiz” dramı, Anarın “O ge-
cənin səhəri” hekayəsi və s.) ifadəsini tapa bilmişdir.  

Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya qurbanları mövzusunda yazılmış dəyərli əsərlərdən biri 
Rəsul Rzanın Azərbaycanın istedadlı şairi Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi “Qızılgül olmayaydı” poe-
masıdır.  

Məlumdur ki, “Qızılgül olmayaydı...” və “Bağçamızda sarı gül...” misraları ilə başlayan məş-
hur xalq bayatılarımızda qızılgülün tez açılıb, tez solması həyatdan nakam köçən növcavanların ta-
leyi kimi rəmzləşdirilmişdir. Şair də öz qəhrəmanının taleyini qızılgül taleyinə bənzədərək əsərinə 
ad vermişdir. M.Müşfiq ömrünün baharında, gənclik eşqi ilə sevib-sevilən, yaradıcılığının “hər gün 
bir yeni nəğmə, hər gün bir yeni ilham” çağlarında, 29 yaşında qəddar rejimin qurbanı olmuşdur.  

Poema Rəsul Rzanın 50-ci illərin sonu, 60-cı illərin əvvəlləri yaradıcılığının məhsuludur. Şai-
rin yaradıcılığının həmin mərhələsi ədəbi tənqiddə “poetik axtarışlarının yeni səviyyəsindən və key-
fiyyətindən xəbər verən”, “ifadə etmək istədiyi hiss və həyəcanların, lirik mövzuların çərçivəsini 
genişləndirdiyi”, “yalnız fərdi yaradıcılığı miqyasında deyil, o vaxtkı ittifaq miqyasında yenilik ha-
disəsi təsiri bağışlayan” [1, s.108-109] bir mərhələ kimi xarakterizə edilir. Şair “Rənglər” silsiləsi, 
“Bir gün də insan ömrüdür”, “Qızılgül olmayaydı”, “İnsan şəkli”, “Pəncərəmə düşən işıq” və s. ki-
mi bədii-estetik dəyəri və humanizmə çağıran ideya-məfkurə dərinliyi ilə seçilən əsərlərini həmin 
dövrdə yazıb araya-ərsəyə çıxartmışdır.  

“Qızılgül olmayaydı” poeması M.Müşfiqin könül dünyasına işıq salmaqla yanaşı, onu vaxtsız 
solduran repressiya mühitinin, qəddar siyasi rejimin naqisliyini ifşa edir, azad-asudə yaşayıb-yarat-
maq istəyən insanla onun arzu və diləkləri qarşısında sipər çəkən, səsini boğan cəmiyyət arasındakı 
barışmaz ziddiyyətlərin mahiyyətinə aydınlıq gətirir.  

“Dərd nələr, nələr etmir adamla!...” [2] Dərd dözülməz olanda “nəhayətsiz, amansız, köz kimi 
yandıran sükut” gətirər, iztirab və ağrıları o “daş kimi sükutun arxasında gizlədər”, “gözlər göz ya-
şına həsrət qalar”, “arzular, ümidlər, sözlər o gileyli gözlərin fəryad alovlarında yanıb külə dönər”... 
R.Rza öz poemasını yaşanan qanlı-qadalı zamanın ağrılı gerçəklikləri haqqında təsəvvür yaradan 
belə fikirlərlə başlayır. Onu bu kimi qəmli-kədərli düşüncələrə dalmağa vadar edən repressiya illəri-
nin faciələrini taleyində yaşayan və cəmiyyətin verdiyi əzablar üzündən vaxtsız qocalıb tanınmaz 
hala düşmüş Dilbərlə - bir zamanlar dostluq etdiyi Müşfiqin sevgilisi, həyat yoldaşı ilə görüşü, onun 
quyuya düşmüş gözlərindən boylanan “Niyə belə oldu?”, “Müşfiq nə üstündə güllələndi?” sualları 
və bu həyəcanlı anlarda yaddaşında canlanan həzin, kövrək xatirələrdir. Dilin susduğu məqamda 
hisslər, duyğular, xatirələr danışar, – bu qanunauyğunluq əsərin bədii formasını təyin edir: “Qızılgül 
olmayaydı” əvvəldən axıradək xatirə-poema, olub keçənlər haqqında izahat-hekayət, ağır faciəyə 
rekviyem təsiri bağışlayır.  

Şairin xatirələrindən belə məlum olur ki, o, Müşfiqlə nəinki eyni dövrdə yaşayıb-yaratmış, cə-
miyyətin naqisliyini duymuş, iztirab və qayğılar çəkmiş, hətta “Gənc işçi”də çiyin-çiyinə çalışdıqla-
rı vaxtdan ayrılmaz dost olmuşdur. R.Rza o illəri “fırtınalı illər” adlandırır: 
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O gün, 
tanış olanda biz, 
orda 
bir taleyi kür 
şair də vardı. 
Tez qızar, tez soyuyardı. 
İndi yoxdur o da. 
Fırtınalı illər onu 
yaralı ov kimi 
qabağına qatdı. 
Ömrünü parça-parça, 
tikə-tikə qopartdı. 
Vətən xaini dedilər adına. 
Min bir ləkə yaxdılar 
özünə, 
əcdadına [2, s.223-224]. 

 
Şairin hekayətindən o da aydın olur ki, “fırtınalı illər”də “ömrü parça-parça, tikə-tikə qoparı-

lıb” “Vətən xaini” ittihamı ilə qətlə yetirilənlər, əslində, Vətənə ürəklə xidmət edənlər, onun istiqla-
lına sadiq olanlar idi. Rejim, hər şeydən öncə, belələrinin azad sözündən, kəsərli qələmindən çəki-
nir, qətlinə fərman verirdi:  

 
Dostlarımızdan biri də 
məzəli bir oğlandı. 
İddiasız-ədasız. 
Üzü güləş, 
qəlbi təmiz. 
 ... 
Sözü duzlu, şirin. 
Ancaq tez atdı, 
daşın şeirin. 
Gözə tez-tez dəymədi adı. 
Bəlkə elə bu da onu 
o bəlalı illərin 
tufanından saxladı [2, s.224-225]. 

 

Şair istibdad rejiminin “sənəti yumruqla, ilhamı zirzəmilə qorxutduğunu” xatırladır: 
 

Bir də gördün , 
əldə möhürlü mandat, 
gəldi ədəbiyyat darğaları. 
Bağırdılar: 
- Hey, fa-ra-ğat! 
Kim sıraya düzülmədi, 
kim yarınmağın 
kirli dilini bilmədi, 
min bir bəla çəkdi başı. 
Neçə mərd oğulların 
adı silindi 
dirilər sadalığından. 
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Yetmiş günah asdılar 
hər ayağından [2, s.229]. 

 
Bu misralarda o dövrün keşməkeşlərini bir qələm adamı kimi yaşamış R.Rzanın özünün də 

ürək çırpıntıları, hiss-həyəcanı duyulur. Şair fironluq idarə-üsulunun bir bayraq altına gətirilmiş 
millətlər, xalqlar tərəfindən deyil, “həyata, insana, sənətə qara gözlüklə baxan”, “məsləksiz, amalsız 
darğalar” tərəfindən düşünülüb-yaradıldığını, bu “üsulun” cəmiyyətdə riyakarlıq, rüşvətxorluq, 
mənsəbpərəstlik, mərdimazarlıq hallarını yaydığını, insani münasibətlərə pozucu təsir etdiyini açıq-
layır. “Ədəbiyyat darğaları” ifadəsi ilə şair və yazıçıların yaradıcılığında müxtəlif “izmlər”, “mürtə-
ce əlamətlər” axtaran, o cümlədən Müşfiq sənətinə şər-böhtan atmaqla gənc bir şairin qətlinə hökm 
verilməsində rol oynayan təhrikçi tənqidçi-ədəbiyyatşünasları, şair və yazıçıları nişan verir. 
“M.Müşfiqə ən böyük böhtan, iftira və qarayaxmalar o vaxtkı Azərbaycan Sovet Yazıçıları Cəmiy-
yətinin bir sıra üzvlərindən gəlmişdir” [3, s.86]. “Olsun ki, indi də bu sözlərə rəng vermək istəyən-
lər tapılar” – sözləri ilə cəmiyyətin hələ də diktatura idarə-üsulundan, “rütbə yolunda yorğalar”dan 
tamamilə xilas olmadığına işarə edir və hiss olunur ki, R.Rza bu həqiqətləri qələmə alarkən sözünün 
başına bəla ola biləcəyi gümanı ilə yenə də ehtiyatlanır.  

 Əsərdə Stalin siyasi rejiminin antihumanist mahiyyətinin açılması xətti Müşfiqin işıqlı obra-
zının yaradılması xətti ilə paralel şəkildə inkişaf etdirilir. Şair qəhrəmanın həyat və fəaliyyətinin, 
mənəvi dünyasının ən incə məqamlarını əks etdirir: 

 
O, hamıdan sadəydi, 
hamıdan açıqürək. 
Uşaq kimi inanan, 
yetim kimi kövrək. 
Dilindəydi çox zaman 
acığı, qəzəbi. 
Həm bədəndən zəif idi, 
həm də xeyli əsəbi. 
Gah görürdün, 
kəskin, odlu sözüylə 
rəqibini dağladı, 
gah görürdün, 
bircə sözdən 
qısılıb bir bucağa 
xısın-xısın ağladı. 
Hərdən qızıb, 
bircə tikana görə 
bütün bağı söyərdi. 
Hərdən saxta 
bir gülüşə inanar, 
bədxahını öyərdi. 
Dosta yumşaq, 
ülfəti yumşaq idi. 
Nə deyim, 
necə deyim, 
yaşlı bir uşaq idi [2, s.233-234]. 

 
Lakin, diqqət yetirsək, bu kimi poetik lövhələrdə Müşfiqin sadəcə olaraq portret cizgilərinin 

əksini tapdığını deyil, həm də, düşünülmüş şəkildə, onun bitkin xarakterinin, sağlam şəxsi keyfiy-
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yətlərinin riyakarlıq, “donosçuluq” mühitində başına bəla olmasına bir işarə verdiyini anlayırıq. 
Məlumdur ki, “donosçuluq” əvvəldən axıradək sovet idarəçilik sisteminin əsas alətlərindən olmuş 
və bu eybəcərlik Rəsul Rzadan xeyli əvvəl Əhməd Cavad, Səməd Mənsur və digər sənətkarlar tərə-
findən lənətlənib ifşa edilmişdir. Ə.Cavad yazırdı: 

 
Arpasın bölənməz iki ulağın, 
Qapı dalındadır uzun qulağı. 
Daldada gizlənib, danos yazmağı, 
Üzdə sinəsinə vuranlara bax! 
 
Sağdan da, soldan da yüksəlir səslər, 
Doğma qardaşına nifrinlər bəslər. 
Cavidi, Cavadı sevməyən kəslər, – 
Onların yerində duranlara bax! 
 
Yazıb-pozduğunuz nədir sözünüz! 
Bu bizim üzümüz, sizin üzünüz! 
Gəlib nə yapdınız, deyin özünüz? 
Sənət keşiyində duranlara bax! 
 
Biz aydan arıyıq, sudan duruyuq! 
Günəşin zərrəsi, haqqın nuruyuq! 
Ona-buna baxıb, bulayıb quyruq, 
Bizdən haqqı-hesab soranlara bax! 
Sənət keşiyində duranlara bax!! [4, s.263] 

 
Yaxud Səməd Mənsur yaradıcı ziyalıların bir-biri ilə yola getməmələrini, çəkişmələrini, bir-

birlərindən “donosçuluq” etmələrini və bu xislətin eybəcər mahiyyətini “Söyüşün, ey “nəcib”lər, 
söyüşün, “Fəxri-millət” ədiblər, söyüşün!” rədifli misraları ilə ümumiləşdirib satira atəşinə tuturdu 
[5, s.53].  

Qeyd etməliyik ki, M.Müşfiq də S.Vurğun, S.Rüstəm, R.Rza və bir sıra başqaları kimi Leni-
nə, Stalinə, partiyaya, 26-lara şeirlər həsr etmişdi. Lakin “rütbə üçün yorğalar”, “donosçular” “ürəyi 
bahar kimi sadə, zəngin”, “azad sözün, şeirin əsiri olan” coşqun təbiətli şairin “ələ verdiyi fürsəti” 
fövtə vermədilər.  

 
Bir axşamüstü 
vədələşdik, ayrıldıq 
- Sabah görüşərik, – deyə. 
“Sabah” gəldi. 
O gəlmədi [2, s.238-239]. 

 
İntizar içində dostunun yolunu gözləyən lirik qəhrəman repressiya illərində ev-ev, məhəllə-

məhəllə dolaşan “O gəlmədi” kəlməsinin, gecə ikən evindən götürülüb qara maşınlarla aparılma ha-
disəsinin doğurduğu hiss-həyəcanın, qorxulu-dəhşətli fikrin təsir gücünü daha da artıran bədii ifadə 
vasitəsinə – təkrirə çevirir, ondan epifora kimi istifadə edir: 

 
Pəncərədən düşən işıq 
divardan endi döşəməyə. 
O gəlmədi. 
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Sinəmdə ürək 
başladı üşüməyə. 
O gəlmədi. 
Fikirlərim pırtlaşdı, 
oldu düyün-düyün. 
O gəlmədi.... [2, s.239] 

 
 Poemada Dilbərin “quyuya düşmüş gözlərindən” boylanan “niyə belə oldu?”, “Müşfiq nə 

üstündə güllələndi?” sualları kimi, “nəyə görə həbs olundu?” sualının da cavabı açıq qalır. Mətndən 
belə məlum olur ki, “gəlməyənlərin” divan-məhkəməsi qurulmamış, günahı, təqsiri bildirilməmiş-
dir. Haqsızlığa, ədalətsizliyə görə “çığırmaq, bağırmaq” da olmurdu: rejim hamının səsini batırmış-
dı, hamı şübhə, qorxu içində saxlanılırdı, heç kimin gecə ikən qapısının döyülməyəcəyinə, sabaha 
salamat çıxacağına ümidi yox idi. Bu dövr “Mircəlladın qanunları yumruğunda sıxıb dövran 
sürdüyü”, “Xorenlərin iş başında olduğu”, “Səlim Petroviçlərin, Topuridzelərin, Markaryanların qa-
lın pərdəli otaqlarda limonlu çay içə-içə “ölüm qərarı imzaladığı”, “Borşovların dustaqxananı tez-
tez doldurub boşaltdığı” bir dövr idi. Bu dövrün qurbanı tək Müşfiq deyildi, Seyid Hüseynlər, Anaş-
kinlər, Əhməd Cavadlar da dustaq yatır, hökmlərini gözləyirdilər, tanrısı “gözəllik və sevgi olan” 
Hüseyn Cavid “xalq düşməni” elan edilmişdi. “Mürəkkəb, vahiməli, təzadlı həyatı anlamaq çətin 
idi”, “aşkarın da, sirrin də rəngi qarışmışdı”. Adamlar “gedər-gəlməzə gömülməmək”, “diri-diri 
sürgünlərdə itməmək barədə düşünürdü”. “Qorxu adamların başı üstündən sivrilmiş qılınc kimi asıl-
mışdı”.  

Sonralar ədəbiyyatşünaslıqda həmin səbəbin axtarışı davam etdirilməklə müxtəlif versiyalar 
irəli sürülsə də (məsələn, “Müşfiqin 20-30-cu illər yaradıcılığında məfkurə əyintiliyi” (M.Hüseyn), 
şairin 1936-cı ildə yazdığı “Tərtərhes nəğmələri”ndə erməni qəddarlığının ifşası” (E.Mehrəliyev), 
1937-ci ildə qələmə aldığı “Duyğu yarpaqlarında” milli idealın tərənnümü” (N.Şəmsizadə), M.Ra-
himin “Kontrrevolyusioner, kontrabançı, oğru” adlı “ölüm qoxuyan zəhərli məqaləsi” (R.Məmmə-
dov) və s.) yekdil qənaət əldə edilməmişdir.  

Əsərdəki poetik təsvirlərdən Müşfiqin həm də gəncliyindən incə duyğular, qanadlı fikirlər şai-
ri olduğu, könül rübabından qopan şirin təranələrin yaddaşlarda pozulmaz iz buraxdığı aydınlaşır: 

 
Tez-tez şeir oxumağa, 
görüşlərə gedərdik: 
zavoda, ya məktəbə, 
qəsəbəyə, ya kəndə. 
Salon susub durardı,  
alovlu misraları 
o, məclisə tökəndə... 
Gözlərini yumardı, 
(belə şakəri vardı). 
Oxuyardı əzbərdən, 
bir kəlməsini çaşmadan, 
heyran qalırdı adam... [2, s.234] 

 
Nəticə. Beləliklə, poemanı oxuduqca gözlərimiz qarşısında dörd obraz (əsərin qəhrəmanı 

Müşfiqin, onun həyat yoldaşı Dilbərin, müəllifin özünün – lirik qəhrəmanın və qəddar totalitar reji-
min) canlanır. Müəllif hər dörd obrazın daxili aləminə və mahiyyətinə işıq salmaqla kifayətlənmir, 
həm də onların arasındakı əlaqə və münasibətləri qələmə alır. Dövrün sosial-siyasi və mənəvi-psi-
xoloji səciyyəsi bu bədii təhlil tamlığı müstəvisində üzə çıxır. Şairin vətəndaş mövqeyini müəyyən-
ləşdirən poetik fikir qatları totalitar sistemin eybəcərliyini, uzun illər müsbət və zəruri olduğuna 
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inandırılmasına cəhd edilən diktator idarə-üsulunun naqislik xislətini açıb göstərməyə xidmət edir. 
Poemada yeri gəldikcə Müşfiqin şeirlərinə müraciət əsərin dil-üslub xüsusiyyətinə də təsirsiz qal-
mır, Rəsul Rza üslubu ilə Mikayıl Müşfiq üslubu arasında sanki bir yaxınlıq, ahəng oxşarlığı yara-
nır. 
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Milli özünüdərk və istiqlal ədəbiyyatı        

Tənzilə Rüstəmxanlı * 

ŞƏXSİYYƏTƏ  PƏRƏSTİŞ DÖVRÜNÜN SONU VƏ  
BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞI 

Xülasə 

 Azərbaycanın milli istiqlal savaşı, xalqın müstəqil dövlətə nail olmaq uğrunda mücadiləsi heç vaxt yarımplanda, 
yəni imperiyaların coğrafi bölgüdən daha çox ideya, mənəviyyat və milli mənlik şüurunu parçalamağı nəzərdə tutan 
siyasi-ideoloji yarımmüstəvilərində – Şimal və Cənub adlanan coğrafi məkanlarda fərqli şəkildə və məzmunda təzahür 
etməmişdir. Qədim ənənələrini yaşadan Azərbaycan xalqı ən mürəkkəb ictimai-siyasi, hüquqi-ideoloji basqı şəraitində 
belə öz dilini, dinini, adətini, bütövlükdə  mənəvi dəyərlər sistemini qorumaqla yanaşı, həm də bu dəyərlər sistemi 
üzərində bərqərar olmuş milli-azadlıq ideyasını, müstəqillik, dövlətçilik idealını ruhunda və qanında yaşadıb, onun 
uğrunda hər dəfə ölməyə hazır olduğunu sübut etmişdir. 

İstiqlal poeziyamızın görkəmli nümayəndələrindən biri, zəngin və çoxcəhətli ədəbi irsə malik, müasir 
ədəbiyyatımızda əsərlərinin milli mündəricəsi, sənətkarlıq xüsusiyyəti ilə seçilən,  görkəmli söz ustadı Bəxtiyar 
Vahabzadədir. Bəxtiyar Vahabzadənin publisistikası Azərbaycan ədəbi-ictimai fikrinin formalaşmasında, inkişafında 
önəmli rol oynayıb və öz təsir gücünü bu gün də qoruyub saxlamaqdadır. 

Açar sözlər: müstəqillik dövrü, poeziya, şəxsiyyətə pərəstiş, istiqlal mücadiləsi, vətənpərvərlik, milli ruh, milli 
ideologiya 

THE END OF THE ERA OF THE CULT  
OF PERSONALITY AND CREATIVITY  OF BAKHTIYAR VAHABZADEH 

Summary 

In Azerbaijan's National War of Independence, the struggle of the people to reach an independent state never 
appeared in different form – in the political and ideological geographical regions of the north and south, aiming the 
idea, the moral and the national consciousness brokenness more than the geographical division of the empire. In 
addition to ancient traditions, the people of Azerbaijan have preserved their own language, religion, tradition and moral 
values in the most complex socio-political, legal and ideological oppression and the idea of national freedom, 
independence and statehood in mind and blood and proved to be ready to die for it every time. 

One of the most prominent representatives of our poetry of independence is Bakhtiyar Vahabzadeh, a prominent 
vocabularist with a rich and varied literary heritage, distinguished by the national mastery of his works in modern 
literature. The publicisty of Bakhtiyar Vahabzade plays an important role in the emergence and development of literary 
public opinion in Azerbaijan and retains its influence to this day.  

Key words: independence, poetry, cult of personality, struggle for independence, patriotism, national spirit, 
national ideology 

КОНЕЦ ЭТАПА «КУЛЬТА ЛИЧНОСТИ» И  
ТВОРЧЕСТВО БАХТИЯРА ВАХАБЗАДЕ 

Резюме 

Война за независимость Азербайджана, борьба народа за достижение независимости государства, не-
взирая на стремление империй, помимо географического разделения, более стремившихся к идейному, нрав-

* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
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ственному разделению в политико-идеологическом аспекте и ущемлению национального достоинства в 
сознании – на разделённых географических пространствах, именуемых Северным и Южным Азербайджаном, 
никогда не воплощались в различных, полуплановых аспектах. Азербайджанский народ, оберегая древние 
традиции даже в условиях сильного социально-политического и правового идеологического давления, наряду с 
сохранением своего языка, религии, обычаев и системы нравственных ценностей в целом, даже сохранил в 
крови и духе основанную на этой системе национально-освободительную идею, страстное стремление к незави-
симости и самостоятельности, подтверждая всегда готовность умереть ради этого. 

Бахтияр Вахабзаде является одним из выдающихся представителей нашей поэзии независимости, 
имеющим богатое и многогранное художественное наследие, выделяющимся в нашей современной литературе 
произведениями с национальным содержанием и особенностями творчества бесценным мастером слова.  

Публицистика Бахтияра Вахабзаде сыграла важную роль в формировании и развитии литературно-
общественной мысли Азербайджана, и сегодня не теряет своей влиятельной силы. 

 
Ключевые слова: период независимости, поэзия, культ личности, борьба за независимость, патриотизм, 

национальный дух, национальная идеология 
 

Giriş. Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı mürəkkəb və faciəvi bir yol keçməsinə, öz sıra-
larından yüzlərlə istedadlı qələm sahiblərini qurban verməsinə  baxmayaraq, bütövlükdə sosialist 
realizmi prinsipləri çərçivəsində məhdudlaşıb qalmamış, yeri gəldikcə, “formaca milli, məzmunca 
sosialist” ədəbiyyatının sinfilik ideologiyasının arxa qatında olsa da, insan və zaman, insanın daxili 
aləmi, milli mənlik şüuru, fərdi dünyabaxış və s. kimi problemləri diqqətdən kənarda qoymamış, 
necə deyərlər, sosial-ictimai problemlərin poeziyada, nəsrdə bədii həllini verməyə çalışmışdır.  

Sovet yazıçısının yaradıcılıq metodu olan sosialist realizmi və sovet insanının arzu və 
xəyallarını tərənnüm edən sosialist romantizmi 70 illik bir dövr ərzində ədəbiyyatın parametrlərini 
müəyyən edən, hakimiyyət və sənət münasibətlərini tənzimləyən yeganə ədəbi dəyər ölçüsü olsa da, 
milli məfkurə bəzən parlaq, bəzən isə çox zəif olmaqla, onunla paralel şəkildə öz mövcudluğunu 
qoruyub saxlaya bilmişdir. Əks halda, 1950-ci illərin birinci yarısında Sovetlər Birliyində baş verən 
siyasi dəyişikliklərdən sonra birdən-birə elə güclü bir demokratik ədəbi dalğanın gəlməsi, cəmiyyət 
daxilindəki ictimai ziddiyyətlərin çox sürətli şəkildə bədii mətnə çevrilməsi, ictimai-siyasi 
strukturdan narazılıq edən yeni qəhrəman tiplərinin yaranması, hadisələrin sinfi müstəvidən milli 
zəminə keçməsi, tarixi faktların yeni rakursdan sərf-nəzər edilməsi və s. mümkün ola bilməzdi. Bu, 
bir daha onu göstərirdi ki, ədəbiyyatımız ən ağır dövrlərdə (30-50-ci illərin əvvəllərinə qədər) belə 
özünüqoruma instinktini itirməməklə yanaşı, gizli şəkildə olsa da, milli ruhunu qoruyub saxlamağa, 
onu nəsildən-nəslə ötürməyə qadir olmuşdur. Qeyd etdiyimiz dövrdə Səməd Vurğunun azərbaycan-
çılıq və vətənpərvərlik ruhunu ifadə edən bir çox şeirlərində, Süleyman Rüstəmin Cənub poeziya-
sında, Rəsul Rzanın fəlsəfi lirikasında, Məmməd Rahimin klassik janrda yazdığı bədii nümunə-
lərində və s. sosialist realizmi çərçivəsində milli duyğuların, milli ideal və arzuların tərənnümünə də 
yer verildiyinin şahidi oluruq. Stalinin ölümündən sonra şəxsiyyətə pərəstişin tənqidi adı ilə 
Sovetlər İttifaqında başlanan yeniləşmə, siyasi sistemin boşalması, ideologiyanın hüdudlarının 
nisbətən genişlənməsi uzun müddət sətiraltı deyilən fikir və mülahizələrin üzə çıxmasına, insan 
amilinin cəmiyyətdəki yerinin müəyyənləşməsinə, milli özünüdərkin və özünəqayıdışın sürətlən-
məsinə, milli məfkurənin bədii fakta çevrilməsinə imkan verdi. Bundan sonrakı dövrdə həmin 
proses yüksələn xətt üzrə getməklə həm yaşlı nəslin nümayəndələrini, həm də yeni ədəbi qüvvələri 
öz sıralarına cəlb edərək milliləşmənin dərinləşməsinə, milli-mənəvi özünüdərkin və istiqlalçılıq 
ideyalarının güclənməsinə yol aça, “dinc yanaşı olsa da, bir müddət ədəbiyyatda sosialist təfəkkürü 
ilə milli düşüncə əsasında yaranan ədəbiyyatın yanaşı addımlamasına şərait yarada bilmişdir” [1]. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “şəxsiyyətə pərəstiş”in aradan qaldırılması və cəmiyyətdə baş 
verən “yumşalma” nəticəsində hər iki qüvvənin – həm yaşlı nəslin, həm də ədəbiyyat meydanına 
yeni atılan qüvvələrin yaradıcılığında ciddi təbəddülat baş verdi. Məsələn, o zaman artıq Azər-
baycan poeziyasında xüsusi yeri olan Rəsul Rza Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi “Qızıl gül olmayaydı” 
poeması, “Rənglər” silsiləsi ilə yad əllərlə milli-mənəvi dəyərlərimizə divan tutulmasından, bir 
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xalqın mənəviyyat daşıyıcılarının qətlə yetirilməsindən  söhbət açaraq milli özünüdərkə qayıdışın, 
istiqlalçılıq ənənəsinin bərpasının, milli haqların dilə gətirilməsinin mümkünlüyünü bəyan edirdi. 
Poemada təkcə M.Müşfiqdən danışılmır, taleləri Markaryanlar, Topuridzelər tərəfindən həll olunan 
və cinayətləri bilinmədən gedər-gəlməzə göndərilən Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Cuvarlı kimi 
ziyalılarımız xatırlanır, onların aradan götürülməsi bir millətin faciəsi kimi təqdim edilir. Bununla 
yanaşı, həmin dövrdə artıq qələmlərini ədəbiyyatda sınamış Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza Ulutürk, 
Məmməd Araz, Sabir Rüstəmxanlı və digərlərinin yaradıcılığında milli məfkurə, milli düşüncə, 
xalqın taleyi üçün narahatlıq, ictimai problemləri kəskinləşdirən sosial ədalətsizliyin yaratdığı 
ümidsizlik sovet pafosunu, ritorikasını, nikbinlik və təmtərağını sıxışdırmağa başlamış, bədii təzad-
ların sinfi müstəvi  üzərindən  insan amilinin ideologiya ilə qarşı-qarşıya gəldiyi təzadlar üzərində 
qurulmasına gətirib çıxarmışdı. Bəxtiyar Vahabzadə memuarlarında istiqlalçılıq məfkurəsinin möh-
kəmlənməsinin səbəblərini aşağıdakı kimi izah edirdi: “...İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
müstəmləkə xalqlarının milli azadlıq hərəkatı, onların azadlıq əldə etməsi məndə inam yaratdı. 
Xarici ölkələrə, xüsusən Afrikaya səfərim isə bu inamı artırdı. Bütün bunlar “Ələddinin çırağı”, 
“Açıq şəhər”, “İstiqlal”, “Neo” və Əlcəzair xalqının milli azadlıq hərakatını tərənnüm edən “Yollar-
oğullar” poemasının yaranmasına səbəb oldu. Beləliklə, əzilən xalqın mübarizəsi və qələbəsi mənim 
yaradıcılıq bioqrafiyama təsir edən, məni bir şair kimi silkələyən ictimai hadisəni, əsas amillərdən 
biri və bəlkə də birincisi sayıram”. 

1943-cü ildə "Ana və şəkil" adlı ilk şeiri çap olunan Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığını XX 
əsrin milli hadisəsinə çevirən başlıca amil onun mübariz siyasi ruhu, bütün mövzularının milli 
zəmində təqdimatı, xalqının dünya xalqları içərisində yaşamaq və var olmaq hayqırtısı, ana dili, 
milli müstəqillik və suverenlik kimi insani haqlarını bəyan etməsi olmuşdur. Vaqif Yusifli çox 
doğru olaraq yazır: “Azərbaycan xalqının mənəvi dünyasını, mübarizələr tarixini, intellektual 
aləmini, keçmişindən bu gününə uzanan yolu-bu yolun şərəfli-şanlı səhifələrini, həmçinin faciəli, 
dramatik mənzərəsini biz digər böyük sənətkarlarımızın yaradıcılığı ilə bir sırada Bəxtiyar 
poeziyasında da izləyə bilərik” [2]. 

Amma Bəxtiyar Vahabzadə təkcə dünənin, keçmişin poetik salnaməsini yaratmamış, həm də 
irəlidə qeyd etdiyimiz kimi, zamanının ziddiyyətli, qara və ağ rənglərdən ibarət daxili qatlarını 
fəlsəfi lirikanın köməyi ilə bədii mətnə çevirmiş, xalqı öz arzu və idealları, bəşəri haqları uğrunda 
mübarizəyə səsləyən döyüşkən və mübariz poeziyanın milli əsaslarını möhkəmləndirmişdir. 

O, 1958-ci ildə yazdığı "Gülüstan" poeması ilə iki yerə parçalanmış Azərbaycan xalqının 
tarixi faciəsini ədəbiyyata gətirmiş, rus və fars imperiyasının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan 
xalqının azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli mücadiləsinin poeziyamızın əbədi mövzusu olduğunu 
bir daha təsdiqləmişdir. Hələ bundan yeddi il əvvəl yazdığı “Cənublu bacıma” (1951) adlı şeiri ilə 
şair Azərbaycanın Güney dərdini özünəməxsus şəkildə təcəssüm etdirməklə bərabər, həm də 
bununla şimallı insanların da ağır həyatını, güzəranını, “xeyirxah imperiya”nın olmadığını diqqətə 
çatdırmışdır. 

 
Ay kimi  qəlbində qıvrılan bacım, 
Dərdli nəğmələrin tanışdır mənə. 
Dumanlı Təbrizin dumanlarından 
Şehmi çilənmişdir kirpiklərinə? [3, s.84] 
 

“Gülüstan” poema – ittihamdır; bir xalqdan xəbərsiz iki imperiyanın onun taleyini həll 
etməsinə, qardaşı qardaşdan ayırmasına, ana ilə övladları arasında sərhəd dirəkləri basdırılmasına 
qarşı üsyandır. Şair əsərdə hətta “könüldən-könülə yollar görünür” ifadəsinə istehzasını da giz-
lətmir. Təbii ki, bu  əsərin yazılmasına səbəb olan faktlar içərisində XX əsr Azərbaycan poeziya-
sının nəhənglərindən olan Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın 1952-ci ildə yazıb tamamladığı və 1954-cü 
ildə Təbrizdə ilk nəşrinə nail olduğu “Heydərbabaya salam” poemasının güclü təsirini xüsusi qeyd 
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etməliyik. Bunu poemanın sonluğunda “Heydərbabaya salam”dan gətirilmiş sətirlər də təsdiq edir, 
amma ustad Şəhriyar nostoljisindən və onun bədbin və küskün romantikasından fərqli olaraq, 
Bəxtiyar Vahabzadə məsələni kəskin, birbaşa qoyur, tarixi fakt üzərindən öz zəmanəsinə hökm 
oxuyur, milli yanğı və vətəndaş qeyrəti ilə üsyan edir. Vaxtilə Çingiz Aytmatovun dediyi kimi, 
“...Bəxtiyar tarixi bu günün gözüylə mühakimə edir, bizi inandırır ki, bunun bilavasitə ona və 
müasirlərinə dəxli var. O, bizi inandırır ki, indiki adamların, indiki zamanın taleyi keçmişdən 
asılıdır”: 

 
Ayrılır ikiyə bir el, bir Vətən. 
Axıdıb gözündən yaş gilə-gilə, 
Bu dəhşətli hala nə deyir Vətən? 
Bir deyən olmadı, durun ağalar! 
Axı bu ölkənin öz sahibi var. 
Siz nə yazırsınız, bayaqdan bəri, 
-Bəs hanı bu yurdun öz sahibləri? 
Bəs hanı həqiqət, bəs hanı qanun? 
Böyükdür bu yurdun tarixi, yaşı. 
 Bəs hanı köksünə sərhəd qoyduğun, 
Bir vahid ölkənin iki qardaşı? 
Görək bu hicrana, bu müsibətə, 
Onların sözü nə, qərəzi nədir? 
Bu xalq əzəl gündən düşüb zillətə, 
Öz doğma yurdunda yoxsa kölədir? 
Necə ayırdınız dırnağı ətdən 
Ürəyi bədəndən, canı cəsəddən? [4, s.77-78]             
 

Bu poemada bədii tərənnüm öz yerini bədii faktın pafos və ritorika üzərindən patetik 
intonasiyaya vermişdir. Bununla bərabər, müəllifin əsərdə qoyduğu hər bir sualının konkret ünvanı 
var ki, onları görünən və görünməyən tərəflər kimi xarakterizə etməklə şairin öz zamanında nə 
qədər böyük  cəsarət və qeyrətlə fikirlərini bəyan etdiyinin şahidi oluruq. Ümumiyyətlə, poeziya 
xalqı, vətəni düşündürən böyük ictimai mətləblərin, milli məramların, amal və idealların ilkin təza-
hür forması olmaqla, onların bədii təcəssümünü yaradır və milli şüuru həmin ideallara doğru 
səfərbər edir. 

Bəхtiyar Vahabzadə sonrakı dövrlərdə də bu mövzunu davam etdirərək məşhur “Mərziyə” 
(1984) poemasını, lap sonralar isə, “Gülüstan” poemasının ikinci hissəsi kimi qələmə aldığı 
“İstiqlal” əsərini (1999) yazmaqla, iki sahildə yaşayan bir xalqın azad düşüncəsinin, ideallarının, 
milli mənliyinin təsdiqi uğrunda mücadiləsinin qarşısını almağın mümkün olmadığını bəyan et-
mişdir. Çünki şairin fikrincə, qorxu, azadlıq düşmənləri önündə geri çəkilmək əbədi mütilik, köləlik 
və qul psixologiyası yaradır: 

 
Qorxu bizə nə verər, qorxu bizdən nə alar, 
Qorxu adlı o iblis doğar kölə balalar. 
Kölə balalar isə mütiliyi balalar [3, s. 481]. 

 
Şairin fikrincə, hər bir millətin varlığı, şərəfi, ləyaqəti onun azadlığı, müstəqilliyi, müstəqil 

dövlətçiliyi ilə, dünya xalqları arasında öz haqqını sübut etməsi ilə bağlıdır. Əgər bu yoxdursa, o 
xalq gec-tez məhv olub gedəcək. 

 
Millətin millətliyi yaşar ləyaqətində - 
Eşqində, qeyrətində, 
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Şərəfində, adında 
Bir də...azadlığında [3, s. 481]. 

 
Şair bu fikri “Gülüstan” əsərinin ikinci hissəsi kimi qələmə aldığı və Güneyində gedən istiqlal 

hərəkatının liderlərindən biri olan M.Çöhrəqanlıya ithaf etdiyi “İstiqlal” (1999) poemasında daha 
sərt səsləndirmişdir.  

 

Torpağı yoğurur vaxt özü qanla 
Vaxt gəldi, bircə söz min dünya açar. 
Artıq anlamışıq ahla, amanla. 
Nə məftil əriyər, nə sərhəd uçar [4, s.95]. 
 

Ümumiyyətlə, Bəxtiyar Vahabzadə seçdiyi bütün mövzulara iki prizmadan yanaşır: 
1. Fəlsəfi mahiyyəti önə çəkməklə hadisə və predmetin analitik - bədii təhlilini vermək, 

mövzunu ideya və mərama uyğun olaraq, əxlaqi-didaktik nəticəyə istiqamətləndirmək. Bu şeirlərdə 
hər bir obraz və detal zamanın və zaman içərisindəki insanın daxili ziddiyyətlərini sadəcə əks 
etdirir, onun barəsində düşünməyə vadar edir. “Vaxt, Zaman, Ölüm-Olum, Gözəllik, Təbiət və 
Urbanizasiya, Xeyir və Şər və s. bütün bu anlayışlar Bəxtiyar poeziyasında öz fəlsəfi-poetik həllini 
tapırdı. Əzəldən bu böyük şairin daxilində narahat və ağıllı bir filosof yaşayırdı” [3]. Biz bu 
xüsusiyyəti şairin Füzuli, onun obrazları, o cümlədən həyatı ilə bağlı şeir və poemalarında daha 
aydın görürük. Bu, şeirlər feil, ittiham yox, düşüncə üzərində qurulmuşdur; bədii-tarixi fakt var, 
amma çağırış, haray, mübarizə yoxdur: 

 
Bu bir qəlbin səsi deyil, milyon qəlbin bir səsidir, 
Ömrü-günü əsarətdə keçən xalqın naləsidir. 
"Şəbi-hicran", qoca Şərqin öz varlığı öz adıdır. 
Məhkum olan millətlərin "yandım" deyən fəryadıdır [4, s.73]. 

 
2. İkinci qisim əsərlərdə isə hər bir hadisə və obraz iki mərhələdə – təsvir və bundan doğan 

nəticəyə uyğun olaraq çağırışla müşayiət olunur. Tarixi faktın gerçəkləşdiyi zaman yox, mövcud 
zaman əsas götürülür və nəticə ona uyğun verilir. Bu cür şeirlərdə Sabir ruhu, Mirzə Ələkbər 
Sabirin döyüşkən poeziyasının təsirini də sezirik. V.Yusifli bununla bağlı yazır: “Mənim fikrimcə, 
Bəxtiyar Vahabzadə Mirzə Ələkbər Sabirdən sonra dövranla, dünya ilə ən amansız müxalifətdə olan 
şairlərimizdən biridir. Dahi Sabirin “Hophopnamə”si göz yaşları içində qəhqəhə idi, üz tutduğu 
xalqa “özünü dərk et” harayını, fəryadını çatdırırdı. Bəxtiyarın “Bəxtiyarnamə”si isə nə göz 
yaşlarıdı, nə də qəhqəhə. Müdrik bir şair-filosofun bəzən çılğın, bəzən qəzəb, hiddət, üsyan dolu 
çağırışlarıdır. “Ey xalqım, özünü dərk et və düşün... əsrlər boyu səni izləyən və qəhr edən bu 
bəlalardan özün çıxış yolu ara, tarixdən ibrət al!” [5]. Amma bütün hallarda onun yazıb yaratdıqları 
sonda istiqlal və millilik kontekstində bir araya gələrək, ədəbiyyatımızın milliləşmə mərhələsinin ən 
yaxşı nümunələri kimi sonrakı nəsil sənətkarlarımızın yaradıcılığında və dünyabaxışında mühüm rol 
oynamışdır. 

Bəxtiyar Vahabzadənin istiqlal poeziyasının kulminasiya nöqtəsini, məncə, onun 20 Yanvara 
həsr etdiyi şeirlər təşkil edir. O, “Şəhidlər” adlı şeiri ilə Azərbaycan xalqının milli mübarizəsinin 
böyük tarixi yolunu ümumiləşdirərək,  həssas şair qəlbinin ağrıları bahasına olsa da, “qan olmadan 
qələbənin mümkünsüzlüyü” qənaətinə gəlmişdi. 

 
Tarixi yaşadıb diləyimizdə, 
Bir yumruğa döndük o gecə biz də. 
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə 
Cəsarət mülkünü tikdi Şəhidlər... 
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20 Yanvar faciə və qəhrəmanlıq səhifəsi olmaqla bərabər, istiqlal mübarizəsindən müstəqil-

liyə qədəm qoyan bir ölkənin şairinin qarşısında həm də yeni və daha məsuliyyətli poetik funksiya 
qoymuşdu: Şəhidlərin qanı bahasına başa gəlmiş müstəqilliyi, müstəqil dövləti qorumaq, milli 
qüvvələri səfərbər etmək günün aktual problemi idi. Bəxtiyar Vahabzadə bu məsələdə də milli 
istiqlal mübarizəsindəki kimi cəsarət nümunəsi göstərdi: daxili ziddiyyətlər, xalqın qanı bahasına 
qazanılmış müstəqilliyi zəhərə döndərən sosial bəlalar, torpaq itkiləri  onun sonrakı dövr yaradıcı-
lığında satiranı, sarkazmı gücləndirdi, ittihamlar ünvanını dəyişib imperiya hərislərindən ölkə daxi-
linə yönəldi: 

 
Millət unudulmuş, xalq unudulmuş 
Bir loxma çörəkçin övladlarımız 
Özgə qapılarda didərgin olmuş 
Gəl, bu imtahandan sən qurtar bizi 
Ya rəbbim, ağıl ver, kamal ver bizə. 
Çoxdan unutmuşuq düşmənimizi, 
Düşmən kəsilmişik bir-birimizə. 

 
Nəticə. Fikrimizcə, Bəxtiyar Vahabzadənin müstəqillik dövrü yaradıcılığı ayrıca təhlil və 

araşdırılmalıdır. Onun istiqlal şeirlərindən fərqli olaraq müstəqillik dövründə yazdığı şeirlərdə 
bəzən biz nihilizm, çarəsizlik elementləri görsək də,  onlar hədəf və inadından dönməyən bir şairin 
istiqlal poeziyasının yeni mərhələdə də mübarizə ruhunu davam etdirdiyini göstərir. 

 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. http://science.gov.az/news/open/7146. 
2. Yusifli V. O, xalqın divanəsiydi. “Azərbaycan” qəzeti, 13 fevral 2015. 
3. Vahabzadə B. Əsərləri, 10 cilddə, I c. Bakı, “Elm”, 2008. 
4. Vahabzadə B. Seçilmiş əsərləri, iki cilddə, II cild (Poemalar). Bakı, "Öndər nəşriyyat", 2004.      
5. Yusifli V. Poeziyamızın Bəxtiyarı. Bakı, “Ədəbiyyat qəzеti”, № 33 (3732), 2010, 20 avqust. 
 

http://science.gov.az/news/open/7146


AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 
Səhifə: 215-222         ISSN: 2663-4406 

 

UOT: 821.512.162(091)                  Yaşar Qasımbəyli * 

 
AZƏRBAYCANIN POEZİYA BAYRAĞINDA 

DALĞALANAN DƏNİZ  
 

Xülasə 
 

Məqalədə XX yüzil Azərbaycan poeziyasında qüdrətli sənətkarımız Əhməd Cavadın “Qara dəniz” şeiri ilə 
başlanan qiymətli bir ənənənin ədəbi müqayisəli müstəvidə təhlilindən bəhs edilir. Məlumdur ki, Qara dənizin və ona 
bitişik böyük torpaqlarımızın itkisi tariximizin ən faciəvi səhifələrindən biridir. Ustad sənətkarlarımızın bu mövzudakı 
şeirlərini oxuyarkən XX yüzil faciələrinin çox qədimlərdən başlandığını, başqa sözlə, Qərbi Azərbaycan, Qarabağ və 
başqa əlimizdən alınan torpaqların qəsdinə bir neçə əsr öncə fərman verildiyinin ağrısını yaşayırıq. “Qara dəniz” şeirləri 
bizi milli mentalitetimiz və milli varlığımız haqqında, tarixi və bağışlanılmaz yanlışlıqlarımız barəsində dərindən 
düşünməyə vadar edir. Zəruri və təbii şəkildə, öz mahiyyətinə və təyinatına uyğun olaraq, cəfakeş poeziyamız və poetik 
yaddaşımız milli-etnik faciələri unutmamağa, xalqımızın mənəviyyatında canlı, heç zaman qaysaqlanmayan yaralar 
kimi yaşamasına xidmət edir.  

 
Açar sözlər: “Qara dəniz”, XX yüzil Azərbaycan poeziyası, Əhməd Cavad, Rəsul Rza, Bəxtiyar Vahabzadə, 

Məmməd Araz, Fikrət Qoca 
 

WAVING SEA IN AZERBAIJANI POETRY FLAG 
 

Summary 
 

In the article is dealt with literary comparative analysis of a valuable tradition starting with poem “The Black 
Sea” by Ahmed Javad, mighty craftsman in Azerbaijani poetry of XX century. It’s known that the loss of the Black Sea 
and our large lands adjacent to it is one of the most tragic pages of our history. Reading poems written by our main 
poets on this, we see that the tragedies of the twentieth century began long ago and a decree was issued against the lands 
of Western Azerbaijan, Garabagh and other occupied lands a few centuries ago. “The Black Sea” poems induce us to 
think about our national mind and national existence, our history and unforgettable mistakes. In accordance with their 
essence and purpose, our poetic and poetic memory serves to not forget about our national-ethnic tragedies and helps 
them live in the spirituality of our people. 

 
Key words: “The Black Sea”, Azerbaijani poetry of XX century, Ahmed Javad, Rasul Rza, Bakhtiyar 

Vahabzade, Mammad Araz, Fikret Goja 
 

ВОЛНИСТОЕ МОРЕ НА ЗНАМЕНИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ 
 

Резюме 
 

В статье исследуется в литературно-сопоставительном аспекте ценная традиция, начатая со стихотво-
рения «Чёрное море» талантливого творца азербайджанской поэзии ХХ века Ахмеда Джавада. Как известно, 
Чёрное море и потеря прилегающих к нему обширных территорий одна из трагических страниц нашей истории. 
Читая стихи наших мастеров поэзии на эту тему, понимаем, что эти трагедии ХХ века берут начало с древних 
времён, иными словами, вновь переживаем боль за намеренно захваченные у нас по высокому указу несколько 
веков тому назад Западный Азербайджан, Гарабаг и другие земли.  

Стихотворение «Чёрное море» заставляет нас глубоко задуматься о нашем национальном менталитете и 
национальной сущности, о наших непростительных исторических ошибках. Естественно, призывает не забы-
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вать трагических национально-этнических ошибок нашей многострадальной поэзии и поэтической памяти, к 
насущной необходимости, согласно своему духовному назначению, хранить в духовной памяти нашего народа 
вечных душевных, не зарубцевавшихся ран. 

 
Ключевые слова: «Чёрное море», азербайджанская поэзия ХХ века, Ахмед Джавад, Расул Рза, Бахтияр 

Вагабзаде, Мамед Араз, Фикрет Годжа 
 

Giriş. Hüseyn Cavid, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd 
Cavad və başqa romantiklərin ədəbiyyat tarixindəki ən böyük xidmətlərindən biri də onların Azər-
baycan bədii təfəkkürünü ümumtürk tarixi idealları və həmrəyliyi zirvəsinə yüksəldə bilmələrindən 
ibarətdir. Azərbaycan ədəbiyyatının ümumtürk estetik mündəricəsi və müstəvisindən uzaqlaşması 
prosesi ayrıca bir tədqiqatın problemidir. Məhəmməd Füzuli dahiyanə bir uzaqgörənliklə “Şəbi-
hicran yanar canım, tökər qan çeşmi-giryanım, Oyadar xəlqi əfğanım, qara bəxtim oyanmazmı?!”,  
– deyə fəryad edərkən təkcə özünün məzlum və zəbun aşiq taleyini deyil, eyni zamanda hələ XVI 
əsrdə ikən böyük türk ellərini və dövlətlərini sürətlə öz ağuşuna almaqda olan misilsiz etno-milli 
müsibət və fəlakətləri də öncədən görmüş və ehtiva etmişdi. XVII-XVIII əsrlərdə daha geniş vüsət 
alan bu parçalanma və bölünmələr – etno-milli nüvədən və mənbədən uzaqlaşma, demək olar ki, 
bütün türk dünyasını və türk coğrafiyasını öz içinə almışdı.  

Yalnız XX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatı XIX əsr ədəbiyyatının bu yöndə atdığı addımları və 
gördüyü işləri dərinləşdirməyə və inkişaf etdirməyə özündə güc tapa bildi. XVII-XVIII əsrlərdə 
Molla Pənah Vaqif, Məhtimqulu Fəraqi, Turdi Fəraqi və azər, türkmən, özbək, qazax, qırğız, 
qaraqalpaq ozanlarının, aşıqlarının, akınlarının, baxşı və el şairlərinin ehtirasla can atdıqları və vəsf 
etdikləri ümumtürk arzuları və idealları ötən yüzilin əvvəllərindən etibarən qardaş türk ədəbiyyat-
larının ən başlıca işinə və qarşısıalınmaz mənəvi ehtiyacına çevrildi. Amma bu taleyüklü məsələləri 
və vəzifələri layiqincə həll etmək üçün türk ədəbiyyatlarına amansız tale son dərəcə qısa bir zaman 
məsafəsi ayırmışdı; qardaş türk ədəbiyyatlarının bu yöndəki hərəkətləri Sovetlər imperiyasının 
“qırmızı qaranlıqları” içində boğulmağa məhkum idi.     

XX yüzil Azərbaycan lirikasını özünün poetik cəsarəti və kəşfləri ilə zənginləşdirən Əhməd 
Cavadın “Qara dəniz” şeiri bədii təfəkkürümüzün hüdudlarını misilsiz dərəcədə genişləndirən bir 
əsər kimi məhz bu nöqteyi-nəzərdən diqqəti cəlb edir və böyük tarixi əhəmiyyətə malikdir. 1914-cü 
ildə Birinci Cahan müharibəsində Türkiyənin iştirakından hədsiz duyğulanan şair bu şeiri ilə təkcə 
Türkiyəyə deyil, bütün türklüyə təəssübünü və sevgisini bədii təcrübədə az rast gəlinən bir ilham və 
ehtirasla ifadə etmişdi.     

 
Çırpınırdı Qara dəniz 
Baxıb Türkün bayrağına! 
“Ah!...” deyərdim, heç ölməzdim 
Düşə bilsəm ayağına. 
Ayrı düşmüş dost elindən, 
İllər var ki, çarpar sinən!.. 
Vəfalıdır gəldi, gedən 
Yol ver, Türkün bayrağına! [1, s. 140] 

  
Əhməd Cavadın “Qara dəniz”i dəhşətli və “mədəni” yırtıcılarla üz-üzə gəlmiş türk dünyasını 

birliyə və həmrəyliyə çağırışı ilə böyük əhəmiyyətə malik olması öz yerində. Amma bu şeir 
Azərbaycan etnopoetikasının unutduğu və yadırğadığı bədii təxəyyül qatlarından doğulduğuna görə 
də hədsiz dəyər daşıyırdı. AMEA-nın müxbir üzvü, görkəmli ədəbiyyatşünas alim Yaşar Qarayev 
“Cümhuriyyət dövrü və onun poeziyada yaddaşı – Əhməd Cavad” məqaləsində aşağıdakıları vurğu-
layırdı: “...Ə.Cavadın sonralar bütün Türkiyədə az qala milli himn qədər kütləvi şəkildə oxunan və 
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sevilən əsəri “Çırpınırdı Qara dəniz” olur... Göy gölə, milli bayrağa, Qara dənizə və Dəli Kürə ən 
yaxşı şeirləri o illərdə Əhməd Cavad yazıb. “Azərbaycan sözü” ilk dəfə bu rübabda poetik 
mübtədaya, xəbərə dönüb, Əhməd Cavadın yazdığı nəğmədə təkrir və nəqərat olub” [2, s.7]. 

 
İncilər tök, gəl yoluna, 
Sırmalar səp sağ, soluna! 
Fırtınalar dursun yana, 
Salam Türkün bayrağına!  [1, s.140]. 

 
“Qara dəniz” metaforası türk yaddaşının məğlubiyyətlərdən öncəki – zəfərlər və qalibiyyətlər 

dövrünün işarəsi idi. Təbii ki, Qara dəniz həsrəti milli yaddaşda yaşayırdı. Bir an da, bir gün də 
unudulmamışdı. Amma milli yaddaş ağrısının estetik yaddaş faktına çevrilməsindən ötrü nə az, nə 
çox, bir neçə yüz il lazım olmuşdu. Azərbaycan şeirinin Molla Pənah Vaqif, Qasım bəy Zakir, 
Seyid Əzim Şirvani zirvələrinə bu həsrət enməmişdi, bu kədər yağmamışdı. Məhz Türkiyənin və 
türklüyün taleyi Qərbin antihumanizmi və qeyri-insani ehtirasları tərəfindən sınağa çəkiləndə, ölüm 
və qalım dilemması qarşısında dayananda, milli yaddaşın üsyanı estetik yaddaşın üfüqlərində 
görünməyə başlamışdı. Əgər türk dünyasının tarixi faciələrini Hüseyn Cavid bədii təfəkkürə gətir-
mişdisə, onun taleyinin yeni dövrdəki  ölüm-dirim çağlarını və çabalarını ədəbiyyata gətirmək 
Əhməd Cavadın şərəfli və danılmaz xidmətidir. Türküstanda Çolpan və Türkiyədə Mehmet Akif 
Ersoy kimi Əhməd Cavad da Azərbaycanda millət üçün döyüşən və çarpışan poeziyanın  banisidir: 

 
Dost elindən əsən yellər, 
Bana şer, salam söylər. 
Olsun bizim bütün ellər 
Qurban Türkün bayrağına! 
Yol ver Türkün bayrağına! [1, s.140] 

 
Beləliklə, Əhməd Cavadın “Qara dəniz”ində coğrafi məkan və ünvan yüz faizli etno-poetik 

işarə kimi çıxış edir. Daha doğrusu, Qara dəniz türkün yaddaşının və mənəviyyatının bir parçası, 
siyasi-hərbi əzəmətinin tarixi-coğrafi rəmzi, türk dünyasının adının, şanının və şərəfinin ifadəsi 
kimi mənalandırılır.    

Təbii ki, sovet dövründə, xüsusən stalinizm repressiyalarının vüsət aldığı 30-cu və 40-cı 
illərdə nə Dədə Qorqudu, nə Koroğlunu, nə də türkün tarixini və Qara dənizi xatırlamaq olardı. 
Yalnız 50-ci illərin sonu və 60-cı illərdən etibarən milli poetik təfəkkür özünün qadağan olunan və 
yadırğadığı sahillərinə qayıtmağa başladı. Həmin sahillərdən biri də bu illər ərzində daha da 
uzaqlaşmış və “yadlaşmış” doğma Qara dəniz idi.  

Çağdaş bədii düşüncəyə Qara dəniz həsrətini qaytaran şairlərdən biri ustad Rəsul Rzadır. 
Onun 60-cı illərin əvvəllərində qələmə alınmış “Qara dəniz sahilində düşüncələr” şeiri yeni poetik 
epoxanın etno-poetik manifesti kimi qiymətləndirilə bilər. Kifayət qədər irihəcmli və əzəmətli bu 
şeirdə “Qara dəniz” məkanı və obrazı müəllifə öz əsrinin ən kəskin və ən acı həqiqətlərini 
söyləməyə imkan vermişdi. Səkkiz hissədən və ya şeirdən ibarət olan bu böyük şeiri ümumdünya və 
ümuminsan faciələri haqqında əsər hesab etmək olar. Amma bu ümumdünya dəhşətləri fonunda 
ümumtürk faciələrini də göstərməyə müəllif cəsarət etmişdi. Rəsul Rzanın  “Qara dəniz”i haqqında 
düşüncələrimizi ümumiləşdirərkən şeirin əvvəllinə – proloquna fikir verməyi lazım bilirik. Şeir çox 
qəmgin, həzin və dramatik misralarla başlanır. Müəllif sanki öz iztirablarını dünyaya bəyan etmək 
və dərdlərin əlindən qurtulmaq üçün dənizə üz tutub, ona müraciət edir: 

  
Qara dəniz qapqaradır; 
adının oyatdığı təsəvvürdən qara.  
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Qəzəbini boğmuş adam kimi qara.  
Dalğalar söykənib buludlara.  
O tayda sən və siz.  
Arada acıqlı Qara dəniz [3, s.50].         

    
Əgər üçüncü və ya dördüncü şeirlərdə ümuminsani dərdlər və müsibətlər üstünlük təşkil 

edirsə, başqa şeirlərdə biz Qara dəniz obrazının və tragizminin türk çalarlarını müşahidə edirik: 
“Balıq olaydım, Nə elə balaca ki, böyüklərin yemi. Nə elə böyük ki, udduqca udub, doydura 
bilməyəm gövdəmi. Balıq olaydım. Adicə balıq. Öz rəngim, üzgəclərim. Nə kabablıq, nə şorbalıq. 
Balıq olaydım. Və danışa biləydim”. Rəsul Rza “Qara dəniz”in çoxmənalı və polifonik kontekstində 
bütün dünyaya, yer üzünə, o cümlədən öz ölkəsinə də açıq və cəsarətli səslə  müraciət edib deyirdi:  

 
Hamıya yer çatar 
planetin mavi su çanağında.  
Özünüz də gəzin, dolaşın 
oğlunuz, qızınız da,  
yeznəniz, oğlunuzun bacanağı da.  
Ancaq məhv  etməyin xırdaları!  
Toxunmayın xırda balıqlara.  
Onların da səbrinin  
hüdudu var ha... [3, s.51]. 

 
Rəsul Rza öz “Qara dəniz”ində milli faciələrimizi də məharətlə ifadə edib. Qara dənizin və 

ətrafının yadellilər tərəfindən zəbt edilməsini, bir vaxtlar türk xanlarının və xaqanlarının torpaq-
larında düşmənlərin at oynatmasını, doğma torpaqların bölünə-bölünə yadlaşması və itirilməsini də 
şair ağrı ilə xatırlayır. Aşağıdakı poetik suallar həmin ağrı və iztirabların bədii ifadəsidir:  

 
Torpaq harda başlayır?  
Bilmirəm.  
Torpaq harda qurtarır? 
Bilmirəm [3, s. 51]. 

 
Məhz bu kədər “Qara dəniz”in oyatdığı ovqatın məzmununu  müəyyənləşdirir. Dənizin 

gözəlliyinin və dənizin yaratdığı riqqətin heç bir mənası yoxdur. Çünki lirik “mən”in qəlbindəki 
həsrət və dərd o qədər sonsuzdur ki, onları əritməyə və yox etməyə dəniz də acizdir. Bu misra-
lardakı sarsıntı və iztirablar Əhməd Cavadın üsyankar və hayqıran türkanə kədəri ilə qandaş və 
qohumdur:  

 
Meh əsir. Qara dəniz  
səyriyir ləpələrlə.  
Cıldır-cıldır şəfəqlər 
sanki təbəssümündür.  
Neyləyirəm dənizi,  
neyləyirəm günəşi, 
qəlbimdə yuvalanmış 
bu həsrətlə, kədərlə [3, s.52]. 

 
Rəsul Rzanın “Qara dəniz”ində açıq və aydın türk həsrəti qabarıq ifadə olunub. Yeddinci 

şeirdə müəllif, təbii olaraq, Nazim Hikməti də xatırlayır. Şairin Qara dəniz həsrəti Nazim Hikmətin 
həsrəti ilə birləşərək böyük həsrət qatı yaradır:  
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Üfüqdə göy gözlərin sarı həsrəti. 
Bir səs: – oğlum, oğlum! – deyə  
çağırır Məməti... [3, s.53]. 

 
“Qara dəniz”lərin milli-poetik ənənəsi və Qara dəniz yaddaşı XX yüzilin ikinci yarısındakı 

poeziyamızda da canlı və sirayətedici olmuşdur. İtirilmiş Vətən və türk torpaqlarının ağrısı çox vaxt 
Qara dəniz kodu altında ümumiləşdirilmişdir. Hüseyn Cavidin, Məhəmməd Hadinin, Əhməd 
Cavadın, Nazim Hikmətin, Səməd Vurğun və Rəsul Rzanın türk-etno poetik təfəkkürünün miqyası 
və sərhədləri barəsindəki düşüncələri bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatında və poeziyasında əks-səda 
verməsi, qanunauyğun və təbii bir hal idi. 50-60-cı illərdən başlanan poetik yenilənmə və yüksə-
lişin, milli düşüncə oyanışının bayraqdarlarından olan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin həmin 
dövrdə qələmə aldığı bir çox əsərlər yuxarıda söylədiklərimizi təsdiq etməkdədir. Ustad sənətkarın 
bu mövzudakı axtarışları özünəməxsusluğu və problemin bədii-fəlsəfi həllinə yeni çalarlar əlavə 
etməsi ilə səciyyələnir. Bəxtiyar Vahabzadə özünəqədərki poeziyada mərkəzi mövqeyə malik Qara 
dəniz itkisi və həsrətini daha geniş müstəvidə və tragik-emosional üslubda təqdim edir. “Krımda 
tatar qəbirləri” (1966) şeirində Qara dənizdən başqa və Qara dənizdən daha çox sahibsiz qalmış, 
sahibləri məhv edilmiş və yoxa çıxmış sahillərin – Qara dəniz sahillərinin keçmişlərdən bugünü-
müzə gəlib çatan amansız, dözülməz hayqırtısı eşidilir: 

 
Torpağın altında yatır yerlilər,  
Üstündə gəlmələr kefdə, damaqda. 
Yerlinin dərdini yersiz nə bilər? 
Yerlinin haqqını o, tapdamaqda. 
Gəlmə haqlı bilir özünü, haqlı! 
Yerlinin yurduna yolları bağlı [4, s. 28]. 

 
Bu sətirlərin daşıdığı acı kədər və dözülməz yaşantılar XX yüzilin ən dəhşətli milli genosid 

faktlarından biri haqqında dərindən düşünməyə vadar edir. Bütün oğullarını və kişilərini cəbhəyə, 
Hitler Almaniyası ilə döyüşə göndərən cəfakeş Krım torpağı daha bir – dünyada misli görünməmiş 
müsibətləri yaşamağa məhkum edilmişdi. 1944-cü ilin mayında Stalinin repressiya və qətliam 
maşını bu dəfə bütöv bir ölkəni, bütöv bir milləti yer üzündən silməyi, gedər-gəlməzə, Sibirə və 
uzaq Qazaxıstan çöllərinə sürgün etməyi hədəfə almışdı. Krım-tatar xalqı 1944-cü ilin 18 mayında, 
hələ öz oğullarının cəbhədən gəlişini görməmiş, qadınlar və gəlinlər öz ərlərini qarşılamamış, ba-
laca uşaqlar öz atalarının, qardaşlarının, əmilərinin və babalarının vüsalından doymamış doğma 
vətənlərindən didərgin salındılar. Rusiya çarizminin XVII əsrin sonları və XVIII əsrin əvvəllərindən 
başladığı Qara dəniz sahillərini türklərdən təmizləmək və Krım-tatarlarını öz doğma torpaqlarından 
qovmaq siyasəti İkinci Dünya müharibəsinin amansız gurultuları və dəhşətləri fonunda “uğurla” 
başa çatdırıldı. 1944-cü ilin mayından – 1991-ci ilin dekabrına qədər Krım torpağına ayaq basmaq 
krım-tatarlara qadağan olundu. Şair “Gəlmə haqlı bilir özünü, haqlı! Yerlinin yurduna yolları 
bağlı”, – misralarını yazarkən ötən yüzilin məhz bu dəhşətli olaylarını nəzərdə tutur və öz müasir-
lərinin vicdan duyğusunu tərpətməyə, bir az oyatmağa can atırdı. Şeirin ikinci bəndi düşüncə və 
yaşantıların tragizmi dərəcəsinə görə daha emosional siqlətə malikdir:  

 
Bilmirəm Krımın öz sahibləri 
Bu torpaq altında necə dincəlir? 
Millət bu diyardan gedəndən bəri 
Ruhlar öz yurdunu ziyarət üçün 
Sibirəmi gedir, buramı gəlir? [4, s.28] 
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Qara dəniz sahillərinin qeybə çəkilmiş sahibləri və onların dərk olunmaz taleyi şairi dərdli 
xəyallara qərq edir. Bir vaxtlar bu torpağın üstündə xoşbəxt yaşamış insanlar gəlmələrin ayaqları 
altında necə “yaşadığını”, “dincəldiyini” təsəvvür etməyə çalışır müəllif. Yerin üstünü millət tərk 
etməli olub, bəs yerin altındakıların taleyi necə keçir? Ruhlar öz vətənlərini ziyarət etmək üçün 
göylərdən hara enir görəsən? Yerin altındakıların yanınamı? Və ya yerin üstündəkilərin sürgün 
edildiyi Sibir çöllərinəmi gedir görəsən? Son dərəcə dəhşətli və cavabsız suallardır. Bədii təfək-
kürdə tragizmin əsas qaynaqlarından biri isə məhz qarşı-qarşıya gələn həqiqətlərin kəskinlik dərə-
cəsi, bədii-fəlsəfi sualların cavabsızlığı ilə səciyyələnir. B.Vahabzadə isə zamanın ən kəskin təzad-
larını poetik müstəvidə təqdim etməyə üstünlük verən sənətkarlardan biri kimi diqqətəlayiqdir. Şair 
əsrin ən böyük və amansız əksliklərindən birinin ehtimal oluna biləcək ardıcıllığını özünəməxsus 
tərzdə təqdim edir:  

 
Tatar məzarları... əl açıb göyə 
Torpağı qaldırıb niyə qabarmır?  
Ölülər yer altda, görəsən, niyə 
Haqq deyə qışqırıb fəryad qoparmır? 
Krımı götürüb çiyinlərinə 
Millət olan yerə niyə aparmır? [4, s.28] 

 
Müəllif xalqın başına gələn misilsiz müsibətləri təsvir edərkən özü də sanki çıxılmaz bir 

vəziyyətə düşür. Tarixin və dünyanın bu çıxılmazlığından əlac axtararkən, qeyri-ixtiyari olaraq, 
yerin altındakıları, məzarları xilaskar olmağa çağırır. O, qəbirlərin altında yatanlara öz ana tor-
paqlarını – Krımı öz sahibləri və millət olan yerə aparmağa səsləyir. Poetik fikir tarixində bu cür 
faciəviliyi, əlacsızlığa və məğlubiyyətə şeiriyyətin ürəkləri titrədən, insan varlığını yandıran üsyanı-
nı təsəvvür və ya müşahidə etmək çətindir. B.Vahabzadə məzarlardan sonra ikinci və sonuncu 
xilaskar kimi Qara dənizə xitab edir. Şair sanki dənizə yalvarır, onu dilə tutur və yadelliləri, gəlmə-
ləri öz sularında qərq etməyə səsləyir: 

 
Məzarlar bu yurdun öz sahibləri 
Niyə bu zillətin bağrını sökmür? 
Torpağın üstündə sahibkar kimi  
Gəzən gəlmələri dənizə tökmür? [4, s.28] 

 
Xalq şairi B.Vahabzadə “Krımda tatar qəbirləri” şeirini 60-cı illərin ortalarında qələmə 

almışdır. Təbii ki, o vaxt bu şeirdə deyilənləri də, bu şeirin adını da dilə gətirmək, tələffüz etmək 
mümkün deyildi. Ustad sənətkarın sənət emalatxanasındakı gizli və sirli şedevrlərdən biri kimi biz 
bu əsəri də məhz müstəqillikdən sonra oxumaq xoşbəxtliyinə nail olduq. Sovet dövründə qardaş 
krım-tatar xalqının müsibətli taleyinə həsr olunmuş bu şeir bu gün daha tragik və daha yandırıcı 
səslənməkdədir. Biz bu sətirləri oxuyarkən böyük ustadın qəlbindən uzaq 60-cı illərdə bir vulkan 
kimi püskürən və hayqırıq kimi yazılan bu şeirdə yalnız qardaş krım-tatar və başqa repressiyaya 
məruz qalmış türk xalqlarının deyil, həm də özümüzün, krım-tatarlarının taleyindən heç də az 
müsibətli olmayan Qərbi Azərbaycan türklərinin, anamız Qarabağın faciələrinin də əks etdiyini 
duyuruq.  

Qara dəniz nisgili və həsrəti altmışıncıların da bədii təxəyyülündə doğma və məhrəm obraz-
lardan birinə çevrilib. Hüseyn Cavid, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Mikayıl Müşfiq və Rəsul Rza 
kədəri onlar üçün son dərəcə əziz və müqəddəs idi. Məhz buna görə də Qara dəniz motivləri və 
obrazı xalq şairi Məmməd Arazın yaradıcılığı üçün də son dərəcə doğma və aparıcı mövqeyə 
malikdir. Görkəmli sənətkarın 60-cı illərdə qələmə aldığı bir sıra şeirlərdə Qara dənizlə bağlı həsrət 
motivlərinin və duyğularının inikasını müşahidə edirik. Müəllifin “Azəri nəğməsi” (1968) şeiri bu 
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cəhətdən səciyyəvidir. Maraqlıdır ki, milli kimliyin poetik pasportu kimi düşünülən və yazılan bu 
şeirdə ən məhrəm, ən doğma hissiyatlar, anlayışlar, obraz və motivlər kontekstində Qara dəniz də 
özünə yer alıb. “Azəri nəğməsi” şeirinin ən gözəl və səmimi parçalarından  biri bizə Xəzər qədər 
əziz və doğma olan Qara dənizin şərəfinə ünvanlanıb: 

 
Sahilə çıxıram, Qara dənizlə 
Oturub üz-üzə, 
Diz-dizə danışmaq istəyirəm mən,  
Xəzəri soruşmaq istəyirəm mən: 
- Məktub alırsanmı Xəzərdən, de bir? 
Xəzri dəcəlinin kefi necədir? 
Gilavar qızı bəs? 
O bar qızı bəs –  
Sahil bağlarına yol açmayıb ki? 
Saçı qayalara dolaşmayıb ki? 
Arazdan nə xəbər, Kürdən nə xəbər, 
Sənin çay qızların bəlkə bilələr... [5, s.316] 

 
“Azəri nəğməsi” şeirində Qara dənizin xatırlanması Azərbaycan poeziyasının milli-estetik 

yaddaşı barəsində dərindən düşünməyə vadar edir. Məlum olduğu kimi, bu şeir milli bədii düşün-
cənin poetik manifesti kimi qələmə alınıb. Məhz bu səbəbdən də bu şeirdə milli mahiyyətimizin və 
varlığımızın əsas məfhumları, əsas ünvanları müəllifin diqqət mərkəzindədir. Söz sənətimizin, 
musiqi sənətimizin, tariximizin ən yüksək və müqəddəs zirvələri – aşıq sənətimiz, Koroğlu, Nizami, 
Nəsimi, Füzuli, Xətai, M.Ə.Sabir, Üzeyir Hacıbəyli, Bülbül və çağdaş klassiklərimizə qədər böyük 
sənət şəxsiyyətlərini müəllif hörmət və ehtiramla yada salır. Maraqlıdır ki, bu sırada, bu silsilədə 
şair anamız Xəzərlə yanaşı, doğma Qara dənizi də unutmur. Bu sadəcə yaddaşın istəyi, mənəvi 
ehtiyacı deyil, bunun səbəbləri daha dərindir. Burada Qara dəniz bizim milli kimlik yaddaşımızın 
mənəvi-estetik özülü və təməl anlayışlarından biri kimi çıxış edir. Məhz buna görə də Qara dənizi 
Azərbaycan poeziyasının bayrağında dalğalanan ən möhtəşəm və müqəddəs poetik obrazlardan biri 
adlandırmaq olar.  

Fikrət Qocanın “Qara dəniz” adlı gözəl şeiri də 60-cı illərdə yazılıb. İlk baxışda o, dəniz 
mənzərəsi haqqında lirik əsər təsiri bağışlayır: 

 
Qəzəbindən ağarıb,  
Qara dənizim, rəngin. 
Dalğaların,  
qəzəbli pəncəsi kimi pələngin, 
sahili cırmaqlayır. 
Elə bil sahil qaçmaq istəyir, 
dalğaları tutur, saxlayır [6, s.34]. 

 
F.Qocanın “Qara dəniz”ində də sahil motivi qabardılıb. Bu şeirdə də müəllif rəmzi ümumi-

ləşdirmələr yolu ilə gedib. Qəzəbli Qara dənizin pələng pəncələri sahili didib parçalamaq istəyir. 
Sahil isə dənizin qəzəb və ittihamlarından qorxub qaçmaq istəyir. Qara dəniz öz doğmalarını axta-
rır, yadlaşmış sahilləri özündən uzaqlaşdırmağı arzulayır: 

 
Sahildə yaralı göyərçinə dönürsən, 
             Lal adam xəbər gətirən kimi 
                             çırpınıb döyünürsən [6, s.34]. 



www.journal.literature.az                       Yaşar Qasımbəyli 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 222 - 

Müəllifin çox uğurla tapdığı “yaralı göyərçin” və “lal adam” metaforaları onun ovqatını və 
estetik məqsədini vurğulayır. Şair sanki bu misralarda öz ürək ağrılarını və niyyətini ehtiyatla söy-
ləmək istəyib:  

 
Baxışlarımla tumarlayıram səni, 
               ay sirlərin bağlı sandığı, 
                                         Qara dənizim! [6, s.34] 

 
Eyni zamanda müəllif “sirlərin bağlı sandığı” etnopoetik simvolu ilə türk dünyasının faciə-

lərinə işarə etsə də, lirik fikrin dinamikası bu nöqtədə dayanmır, ümuminsani və dünyəvi miqyaslara 
sarı hərəkət edir: 

 
Balıqların duzlu vətəni, 
Gəmilərin mavi qəbiristanlığı, 
                                        Qara dənizim! [6, s.34] 

 
Nəticə. XX yüzil Azərbaycan şeirinin beş görkəmli nümayəndəsinin “Qara dəniz” və Qara 

dəniz sahilləri barəsindəki şeirlərini nəzərdən keçirərkən, bir mühüm həqiqətə əminlik hasil edirik; 
Qara dəniz həsrəti, təkcə türk torpaqlarının deyil, ümmanlarımızın itkisinin də bizim üçün unudul-
maz ağrı və iztirab olduğunu göstərir. Məhz buna görə də şeirimizdə böyük Əhməd Cavadla baş-
layan, ustad Rəsul Rza tərəfindən dərinləşdirilən və çağdaş şeirimizin bir sıra klassikləri tərəfindən 
davam etdirilən Qara dəniz yaşantıları milli mənəviyyatımızın və poeziyamızın müqəddəs duyğu-
larıdır.  

Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı keçən əsrin milli-estetik dəyər baxımından ən qiy-
mətli təcrübə və ənənələrini inkişaf etdirərkən, M.Hadi, H.Cavid, A.Səhhət, A.Şaiq, C.Cabbarlı və 
başqaları kimi təkrarsız klassiklərimizlə bir sırada sevimli və ölməz sənətkarımız Ə.Cavadın da 
əbədiyaşar poetik örnəklərini, vətəndaşlıq və yaradıcılıq cəsarətlərini unutmur.  
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MÜSTƏQİLLİK DÖVRÜ AZƏRBAYCAN ŞEİRİNDƏ 
DOST VƏ QARDAŞ ÖLKƏLƏRƏ POETİK MÜNASİBƏT 

Xülasə 

Məqalədə müstəqillik dövründə dost və qardaş ölkələrin Azərbaycan poeziyasında necə təsvir, tərənnüm olundu-
ğundan bəhs edilir. Burada şairə Nurəngiz Günün şeir və poemaları Xalq şairləri Qabil və Sabir Rüstəmxanlının şeirləri 
araşdırma, tədqiqat obyekti kimi götürülmüş və kifayət qədər təhlil edilmişdir. 

Bu cür şeirlərdə qonşu, dost, qardaş ölkə və xalqların təbiəti, tarixi, adət-ənənələri və mübarizəsi xarakterizə olu-
nur. Nurəngiz Günün "Qar romanı", "Quzey-Kıprıs rüzgarları", Qabilin "Terek qanlı Fərat oldu", "Pompey", Sabirin 
Çin, Afrika, Türkiyə və Amerikaya aid şeirləri bu kimi əsərlərə aiddir. 

Açar sözlər: Qabil, Nurəngiz Gün, Sabir Rüstəmxamlı, Türkiyə, Nazim Hikmət, heykəl, “Kipr”, “Dünya 
ovcumdadır” 

POETIC ATTITUDE TO FRATERNAL COUNTRIES IN POETRY 
PERIOD OF INDEPENDENCE OF AZERBAIJAN 

Summary 

Candidate of Philology, Bahar Mammadova, in her article talks about how friendly and fraternal countries are 
described in the poetry of Azerbaijan during the period of independence. The poems of the famous poetess Nurangiz 
Gyun, the poems of the Popular Poets Gabil and Sabira Rustamkhanly were taken as the object of study and were 
sufficiently analyzed. 

Verses of this kind characterize the nature, history, traditions and struggles of the majority of Turkic and Eastern 
peoples. “The Snow Romance”, “The Winds of Northern Cyprus” by Nurangiz Gün, “The Terek turned into a bloody 
Euphrates”, “Pompeii” by Gabil, Sabir’s poems about China, Africa, Turkey and America are such works. 

Key words: Gabil, Nurangiz Gyun, Sabir Rustamhanli, Turkey, Nazim Hikmet, the statue, “Cyprus”, “World in 
my hands” 

ПОЭТИЧЕСКОЕ ВЫРАЖЕНИЕ К БРАТСКИМ СТРАНАМ 
 В АЗЕРБАЙДЖАНСКОМ СТИХЕ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 

Резюме 

В своей статье автор рассказывает о том, как дружественные и братские страны описаны в поэзии 
Азербайджана периода независимости. Стихи известной поэтессы Нурангиз Гюн, стихи народных поэтов 
Габиля и Сабира Рустамханлы были взяты в качестве объекта исследования и достаточно проанализированы. 

В стихах такого рода характеризуются природа, история, традиции и борьба большинства тюркских и 
восточных народов. «Снежный роман», «Ветра Северного Кипра» Нурангиз Гюн, «Терек превратился в 
кровавый Евфрат», «Помпея» Габиля, стихи Сабира Рустамханлы о Китае, Африке, Турции и Америке 
относятся к таким произведениям.  

* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.
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Giriş. Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatında bizə yaxın, dost və qardaş ölkələrin tarixi, 
bu günü, insanları, təbiəti, bir sözlə, onların yaşayışının təsvir və tərənnümü ədəbi problem kimi 
qarşıya qoyulmuşdu. Hər bir yazar bu mövzuda öz qələmini sınamış və bütün ədəbi janrlarda ma-
raqlı əsərlər yaranmışdı. Xüsusilə bu səpkili əsərlər şeirdə çoxluq təşkil edir.  

Ölkəmiz müstəqilliyini qazanandan sonra müstəqil də xarici siyasət yürütməyə başlamışdı. 
“Xalqımızın, cəmiyyətimizin müstəqil salnaməsi olduğu kimi, müstəqil elmin, incəsənətin və ədə-
biyyatının da özünəməxsus inkişaf yolu vardı. Bu tarix şərəfli, qürurverici, böyük uğurlarla dolu ol-
duğu qədər də, çətin və məsuliyyətli yollardan keçmişdi” [1, s.3]. 

İkinci dəfə hakimiyyətə gələn Heydər Əliyev xarici siyasətə xüsusi önəm verirdi. 
“Azərbaycan… üçrəngli bayrağını Birləşmiş Millətlər Təşkilatının binasında ən yüksəklərə 

qaldırmış, bu ümumdünya tədbirlərinə rəhbərlik etmək səlahiyyətlərinə qədər ucalmışdır” [1, s.3]. 
Ulu öndərin xarici səfərlərində şair-yazıçıların da mütləq iştirak etməsi, həmçinin müstəqil olaraq 
yazarların özlərinin də tez-tez dost ölkələrə ezamiyyətləri poetik tutumlu əsərlərin meydana gəlmə-
sinə rəvac verirdi. Demək, “Xalqımız ictimai-iqtisadi və mədəni inkişafın yüksək tempi ilə bir za-
manlar dünyada az tanınan bir toplumdan hazırda dünyanın hər tərəfində qəbul edilən, örnək göstə-
rilən millətə çevrilmişdi” [1, s.3]. 

Xalq şairi Qabilin bu mənada yaddaqalan şeirləri var. Onun “Teymurləngin şərəfinə”, “Qabi-
lin Qars səfəri”, “Salam,Otello”, “Kipr” kimi əsərləri hər hansı xarici səfərləri zamanı yazılıb. Şair 
gördüklərini, eşitdiyi tarixi faktları bədii təfəkkürün süzgəcindən keçirərək həqiqi sənət əsərinə çe-
virə bilib. Məsələn, adi bir misal, məhəbbətdən, onun yaratdığı qısqanclıqdan bəhs edən “Otello” ta-
maşasına baxan şair “Salam, Otello” şeirini yazır və çox maraqlıdır ki, mövzuya tam başqa bir baxış 
bucağından yanaşır: 

 
Dezdemonanı boğmaq 
Bu saat hünər deyil! 
Kafərləri boğmayan, 
İgid deyil, ər deyil! [2, s.224] 

 
Bəlkə də bu, dövrün, zamanın tələbi idi. Şəxsi məhəbbət, hisslər arxa plana keçmiş, o öz yeri-

ni Vətənə,xalqa olan məhəbbətə, sevgiyə, fədakarlığa vermişdi. Çünki öncə vətəndir. Bu zaman kə-
siyində vətən düşmən əhatəsində idi. Şair demək istəyir ki, qısqanclıqdan bir qadını boğub 
öldürmək kişilik, ərlik deyil. Ərlik, igidlik odur ki, Vətəni işğal edənləri məhv edəsən. 

 
Bu gün bir yumruqdadı, 
Müsəlmanın əlacı! 
Bu gün hər vəhdətdədir, 
Müsəlmanın əlacı! [2, s.224] 

 
Demək, bir yumruq, bir vəhdət, bir qeyrət bəs edər ki, müsəlman ölkələri yığışıb yağı tapda-

ğından, onun rəzilliklərindən, qərəzli hücümlarından azad olsun! 
Qabilin əruz vəznində yazdığı “Şahi-şahidan” şeiri də diqqəti çox çəkir. Əsər Kərbəla müsibə-

tinə, şəhid İmam Hüseyn Əleyissəlama həsr olunub: 
 

Şəhidlərin şahı İmam Hüseyndir, 
Şahı-şəhidan deyilir adına… [3, s.55] 
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Şeir ibrətamiz sonluqla bitir. Kərbəla müsibəti müasir Azərbaycanın müsibətli günlərilə mü-
qayisə olunur: 

 
Haqq yolunda kəfən geyib bir ölkə, 
Azərbaycan deyilir adına!.. [3, s.55] 

 
Neapolda olarkən yazdığı “Salvadori”, çeçenlərin mübarizəsindən bəhs edən “Terek qanlı Fə-

rat oldu”, “Pompey”, “Gecəyarı Qahirənin küçələrində”, “Dantenin heykəli” kimi şeirləri bizə yaxın 
ölkələrin, xalqların tərənnümünə həsr olunub. 

“Terek qanlı Fərat olub” şeirində şair bir ovuc çeçenin müstəqillik uğrunda necə mübarizə 
apardığını, necə döyüşdüyünü, vuruşduğunu, milli azadlığa qovuşmaq üçün hər birinin necə partiza-
na çevrildiyini əks etdirib: 

  
Etibarlı səngərlərdə, 
Sirli dağlarda, 
Məmə deyən, pəpə yeyən, 
Partizan olur…. 
Öz qanına boyandıqca, 
Nəsimi kimi – 
Bir ovuc xalq qundağacan  
Qəhrəman olur! [2, s.280] 

 
“Kipr” və “Atatürkün heykəli” şeirlərində müəllif Kiprin gözəl təbiətini, zümrüd sularını, ay-

ulduzlu diyarını təsvir edir, sonra bu diyarda iftixarla ucalan, şah vüqarla dayanıb millətinin əzmini, 
qeyrətini burdan seyr edən Atatürkün heykəlini tərənnüm edir. Bu böyük şəxsiyyət türk xalqına 
hürriyyət, cümhuriyyət gətirib, dar ayaqda qardaş Azərbaycana da kömək üçün əlini uzadıb: 

 
Atatürkün heykəli 
Deyil adi tamaşa. 
O hürriyyət rəmzidir, 
Cümhurriyyət rəmzidir! [2, s.220] 
Deyir şair. 

 
Müstəqillik illərində tanınmış şairəmiz Nurəngiz Günün də xarici səfərləri çox olub. Dost 

Türkiyəyə hər gedişi yeni bir əsərlə yadda qalıb. Onun “Qar romanı” böyük, ölməz türk şairi Nazim 
Hikmətin 100 illiyinə həsr edilib. Əsərin baş qəhrəmanı da türk oğlu türk, lakin ömrünün çoxunu 
soyuq şimalda keçirən, burada yaşamağa bir növ məcbur olan Nazim Hikmətdir. 

N.Günün maraqlı, özünəməxsus təsvir manerası var. Şair Türkiyədə N.Hikmətə əziz olan yer-
lərə, ərazilərə səyahət edir. Onun doğmaları, qohum-əqrəbası ilə görüşür, söhbətləşir. Sonra da 
gördüklərini, eşitdiklərini poetik sözün gücü ilə vəsf edir. Böyük şairə doğma olanlar onunçün də 
doğma, əzizdilər. Bu doğmaları danışdıran N.Gün Nazim Hikmətin özəl dünyasını araşdır və şairin 
bütöv obrazını yarada bilir. Poema başdan sona qədər N.Hikmətə müraciətən yazılıb. Daha doğrusu, 
onun qar örtmüş heykəli önündə lirik qəhrəmanın düşüncələridir: 

  
Xoş gördük, Nazim baba! 
Nə əziz təzahür? 
Nə gözəl vizit bu! 
Hardan gəlirsən belə? 
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Qar tozu içindəsən. 
Əllərin nə soyuqdu? [4, s.174] 

 
Nazim Hikmət haqqında Azərbaycan ədəbiyyatında müxtəlif janrlarda yetərincə əsərlər yazı-

lıb. Ancaq mənə elə gəlir ki, N.Günün bu kiçik poeması qədər, türklərin öz sözü ilə desək, sıcaq ya-
zılmayıb. O qədər səmimi, xoş ovqatla, xoş düyğu ilə yazılıb ki, sanki uzun illər şairlə birlikdə dost, 
yoldaş, qardaş olublar. 

  
...Dinmirsən...Div gövdə! 
Kardeşim! Nə işin vardı axı buzlakda? 
Günəşi içib böyümüş, utancaq, şeyda oğlan! [4, s.175] 

 
Şairə lirik qəhrəmanın Günəşi içib istı, hərarətli Cənubda böyümüş bu utancaq oğlanın soyuq 

şimalda yaşamasını, buza dönməsini heç cür qəbul edə bilmir. 
Eyni dövrdə, yəni 2002-2003-cü illərdə yazdığı “Quzey-Kıbrız rüzgarları” poeması da sanki 

bu əsərin ideya davamıdır. Türklərin tarixi keçmişinə səyahət edən şair onun əkin-biçinindən, insan-
larından, daha sonra, bu günündən poetik söz açır. Eyni zamanda, müharibələrdən, dövlətlərin qar-
şıdurmalarından, əzilən, sınan insanların həyatından da bəhs edən şair bu müharibələrə olan nifrəti-
ni, etirazını, üsyanını da gizlətmir. 

N.Günün valideynləri Cənubi Azərbaycandan olub. Onun Cənubla bağlı bir neçə şeiri var. 
“Ərk qalasına”, “Bakı-Təbriz Bayatıları”, Cənublu şairə Mədinə Gülgünə həsr etdiyi “Daha çağır-
ma”, “Olsaydı”, “Ayrılıqlar boyum biçimi” kimi əsərləri lirik səpkidə yazılıb, çox oxunaqlıdı, duy-
ğuludu, Vətənpərvərlik hissləri ilə zəngindir. 

Anasının doğmaları “37”-nin qurbanı olub. Cənuba sürgün edilən qohumlarla bir daha əlaqə 
yaratmaq mümkün olmayıb. Bakıda ölən anasına ağı deyən şairin səsini-sözünü Təbrizdə nənə eşit-
məyib. Müxtəlif vaxtlarda qələmə alınan bu poetik parçalar həyat gerçəkliyinin içindən boy verir: 

 
Torpaq cadar oldu ki, 
Yollar qabar oldu ki... 
Həsrət nə uzun çəkdi, 
Ürək qubar oldu ki!? 
Nənəm, nağılın vardı, 
Demədin qar apardı. 
Əllərini əlimdən 
Acı rüzgar qopardı... [4, s.117]  

 
“Torpaq məni tez basacaq bağrına, Baxmayacaq hicranıma, ağrıma!” – deyə M.Gülgünə 

müraciətən yazdığı şeir böyük ustad Şəhriyarın üslubunu, dilini xatırladır: 
 

Axı mən nə deyim belə naxışa, 
Tutub məni ucdantutma yağışa... 
İslanmışam, bəlkə yağış yığışa? 
Faydası yox, göydəkini çağırma, 
Çağırma, Gülgünüm, daha çağırma! [4, s.119] 

 
N.Günün Cənubla bağlı şeirləri onun ağrı-acılarından doğulub,-desək yanılmarıq.  
“Azərbaycan şeiri öz inkişaf tarixi ərzində heç zaman 1990-cı illərdə olduğu kimi dinamik, 

hadisələrə çevik reaksiya verən, ictimai-siyasi mühitlə nəfəs alan, o mühiti əks etdirən, ondan qida-
lanan, azadlıq ideyası ilə coşub-daşan, eyni zamanda da poetik anlamda dünya ədəbi prosesi ilə qo-
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vuşmağa can ataraq onda gedən prosesləri əxs etməyə çalışan və bu səbəbdən də bədii-estetik an-
lamda bir çox dəyişikliklərə uğrayan olmamışdı” [5, s.402]. Bu mənada Sabir Rüstəmxanlı da 
müstəqilliyimizin ilk illərindən bir çox xarici dövlətlərə səyahət etmişdir. Getdiyi, gördüyü, gəzdiyi 
ölkələrin tarixindən, təbiətindən, insanlarından, adət-ənənələrindən bəhs edən maraqlı poetik nümu-
nələr yazmışdı. Məsələn, “Əbədi sevda” kitabında “Dünya ovcumdadır” adı altında toplanan şeirlər 
bu qəbildəndir. “Misir şeirləri”, “Türkiyə duyğularından”, “Hindistandan üç yarpaq”, “Çin səddinin 
üstündə”, “Batumidə dəli olub təbiət”, “Kıprızda ilk səhər” və s.  

Dünya coğrafiya xəritəsində böyük ürəyə bənzəyən Afrika qitəsinə də şairin səfərləri çox 
olub. Bu səyahətlərin nəticəsi yeni şeirlərlə yadda qalıb. “Namibiyanın göylərinə yazılmış şeirlər” 
adı altında toplanan bu əsərlər şairin Afrika haqqında poetik düşüncələridi. “Afrika-qırmızı ürək”, 
“Qara olanda nə olar”, “Torpağa çəkir” və s. “Fil dözümlü, dəvə kinli-Afrika” zaman-zaman milli 
müstəqillik uğrunda çox çarpışmışdır. Azadlıq ideyalarını, azadlıq şüurunu, milli ləyaqət hissini 
bərpa etmək, həyata keçirmək üçün Afrika qaynar qazana dönmüşdü. Nəticədə bir çox müstəqil 
dövlət qazanan qaralar mübarizə əzmini bu gün də davam etdirir və çox nikbindir: 

  
Düzlüyü ilə bizdən irəlidədi  
Qara Afrika, 
Kimsənin cibində gözü yox! [6, s.485] 

  
Şair dövlətləri və xalqları müqayisə edir. Acgözlük, hərislik, millətçilik xalqların dinc yanaşı 

yaşamasına imkan vermir. Halbuki bütün milli dəyərləri, dinc yanaşı yaşamaq siyasətini qoruyub 
saxlamaqla, sabahları döyüşsüz, qansız-qadasız, qaçqınsız açmaq olar. 

Nəticə. Demək, Sabir Rüstəmxanlının yaradıcılığında, xüsusilə poeziyasında müxtəlif xalqla-
rın, millətlərin, dövlətlərin dostluğu, qardaşlığı da yetərincə əks olunub,-desək yerinə düşər. Həm də 
burada şair tarixi ənənələri də qoruyub saxlamış və inkişaf etdirmişdir. 
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MÜSTƏQİLLİK DÖNƏMİNİN DRAMATURGİYASI  

 

Xülasə 
 

Məqalədə keçən əsrin doxsanıncı illərindən bu günə qədərki dövrdə Azərbaycan dramaturgiyasında baş verən 
proseslər izlənilmişdir. Bu proseslər iki müxtəlif dövrdə: doxsanıncı illər və iki mininci illər kimi ayrı-ayrı dönəmlərdə 
təsnif olunaraq araşdırılmışdır. Hər dönəmin özünəməxsus xüsusiyyətləri aşkara çıxarılmış, bu xüsusiyyətlər janrda 
gedən proseslərin təmayülləri istiqamətində tədqiq edilmişdir. Sovet dramaturgiyası ənənələrinin, həmçinin yeni dram 
estetikasının müasir dramaturgiyamızın bədii strukturunda yeri məsələlərinə toxunulmuşdur. Məqalədə müasir dram və 
müasir teatr əlaqələri də mövzuya çevrilmişdir. Aparılan tədqiqatda bu nəticəyə gəlinmişdir ki, müasir dövrdə dram 
ənənəvi estetikadan imtina etməsə də, modern estetikaya güclü şəkildə meyil etmişdir. Və çağdaş dövrdə janrın 
dramatik təbiəti əsaslı şəkildə zəifləmişdir. 

 
Açar sözlər: dramaturgiya, dram, teatr, müstəqillik dönəmi 

 

DRAMATURGY OF INDEPENDENCE PERIOD 
 

Summary 
 
In the article it is followed the processes that happened in the Azerbaijani dramaturgy from 90s of past century 

until today. These processes are explored in two different periods: 1990s and 2000s. It is revealed the specific features 
of each period, and these features are researched in the direction of genre. In the article are discussed the issues such a 
place of soviet dramaturgy traditions and new dram aesthetics in the structure of our modern dramaturgy. It is also 
studied the relations between modern dram and modern theatre. The article concludes that though the dram doesn`t 
refuse the traditional aesthetics in modern era, it tends to modern aesthetics influentially. And in contemporary period 
dramatic nature of the genre has declined reasonably. 

 
Key words: dramaturgy, drama, theater, independence period 

 
 

ДРАМАТУРГИЯ ПЕРИОДА НЕЗАВИСИМОСТИ 
 

Резюме 
 
В статье прослежены процессы, произошедшие в драматургии Азербайджана с 90-х годов прошлого века 

до нашего времени. Изучались два различных периода классификации этих процессов: 90-е и 2000-е годы. 
Были выявлены своеобразные особенности каждого периода и изучены тенденции жанров в данных процессах. 
Были затронуты вопросы традиций советской литературы, а также места новой эстетики драмы в худо-
жественной структуре нашей современной драматургии. Темой статьи является и связь современной драмы с 
современным театром. В результате исследования был сделан вывод, что в современный период драма, не 
отказываясь от традиций эстетики, стремится к эстетике модернизма и драматическая составляющая жанра 
заметно ослабилась. 
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Giriş. Tədqiqat predmeti müstəqillik dönəmində milli dramaturgiyamız olan bu araşdırmada 
məqsəd janrın yeni mərhələdə ümumi mənzərəsini vermək, onda gedən struktural dəyişiklikləri üzə 
çıxarmaq və bu proseslərə teatr dram əlaqələri kontekstindən nəzər salmaqdır. 

Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında müstəqillik dönəmi kimi xarakterizə olunan yeni 
mərhələ XX əsrin doxsanıncı illərindən başlayıb bu günə kimi davam edən hadisədir. Yeni forma-
məzmun strukturuna keçidlə xarakterizə olunan doxsanıncı illər və keçidin inkişafla əvəzləndiyi iki-
mininci illər. Doxsanıncı illərdə milli teatrın böhranlı durumu dramaturgiyada gedən prosesləri xey-
li ləngitdiyindən bu janrda yeni ənənələrin qurulması keçid dövrü yaşadı. İki mininci illərdə milli 
teatrda müəyyən dirçəlmə və canlanmanın yaşanması dramaturgiyada keçidi inkişafla əvəzlədi.  

Keçən əsrin doxsanıncı illərində Azərbaycan dramaturgiyasının inkişafında yeni mərhələ bu 
janra yeni mövzu-məzmunun, düşüncə-təhlilin, tendensiyaların, forma-struktur xüsusiyyətlərinin 
gəlişi ilə öz başlanğıcını götürdü. Yeniləşmə prosesi ilk olaraq dramaturgiyanın ideya-məzmununda 
getdi. Cəmiyyət yetmiş il səcdə etdiyi bütləri yıxdığı, ehkamları inkar etdiyi kimi dramaturgiya da 
coşqun bir pafosla sovet dönəmində təbliğ etdiyi ideya-məzmunun əks qütbünə keçdi. Bu keçid hələ 
İ.Əfəndiyevin doxsanıncı ildə – Sovet imperiyasının çöküşü, meydan hərəkatı ərəfəsində yazdığı 
"Tənha iydə ağacı" (1990) pyesində baş vermişdi. Yetmiş ildə sovet ideologiyasını təbliğ, sovet əx-
laqını tərənnüm edən personajlar artıq bu əsərdə sovetlər birliyində olan qəddarlıqdan, qeyri-bəra-
bərlikdən şikayətçidirlər.  

Ümumiyyətlə, dramaturgiya yeni mərhələyə köhnə dövrün ittihamı ilə başlayır. Müstəqillik 
erasının başlanması ilə İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığında "Ağıllılar və dəlilər", Ə.Əmirlinin yaradı-
cılığında isə "Meydan" kimi mövzu-ideyanın sovet ideologiyasının inkarı, yeninin təsdiqi pafosu 
üzərində qurulduğu pyeslər meydana çıxdı. Dramaturgiya zamanın əhvali-ruhiyyəsinə uyğun özünü 
yenilədiyi kimi, köhnələri də yenilənməyə başladı. B.Vahabzadə sovet dövründə yazdığı "Cəzasız 
günah", (1973) – (1999-2000), "Dar ağacı" (1971-1978) – (1999-2000) dramlarını yenidən işləyərək 
ədəbi ictimaiyyətə təqdim etdi. 

Sovet erasının bitməsi ilə cəmiyyətin yeni təhlil və baxış bucağına keçməsi tarixi mövzunu 
günün mövzusu etdi. Dramaturgiya tarixə ekskursu Əli Əmirlinin "Tiran və aktyor", İ.Əfəndiyevin 
"Hökmdar və qızı" pyesləri ilə başladı. "Tiran və aktyor" pyesi öz ömrünü başa vurmuş sovet döv-
ründən repressiya siyasətinin timsalında haqq-hesab sorursa, "Hökmdar və qızı" pyesi isə Qarabağ 
müharibəsinin və başabəla erməni qonşuluğunun qaynar gündəmində XVIII əsrin sonları XIX əsrin 
əvvəlləri Qarabağ xanlığındakı siyasi durumu və erməni bədnamlığını bədii təhlilə gətirir.  

Dramaturgiya sovet rejiminin qadağalarının bitməsi fürsətini fövtə verməyərək tarixin bədii 
lövhələrini millilik və türkçülüyün təbliği üzərində qurmağa başladı. B.Vahabzadənin "Özümüzü 
kəsən qılınc" (1997) pyesində birinci Göytürk xaqanlığının tarixi türkçülük təəssübkeşliyi ilə, N.Hə-
sənzadənin "Pompeyin Qafqaza yürüşü" (1997) pyesində isə e.ə. I əsrdə Roma imperiyasının işğalı-
na Ermənistan çarlığının göstərdiyi itaət və indiki Azərbaycanın varis olduğu Alban çarlığı ilə İberi-
ya knyazlığının etdiyi müqavimət millilik təəssübkeşliyi ilə mövzuya çevrilir. 

Doxsanıncı illər dramaturgiyasında iki nəsil özünü göstərirdi: sovet dramaturgiyasından gələn 
köhnə nəslin nümayəndələri, doxsanıncı illərdə bu janra gələn yeni nəslin nümayəndələri. Birincilə-
ri İlyas Əfəndiyev, Nəbi Xəzri, Bəxtiyar Vahabzadə, Vaqif Səmədoğlu, ikinciləri isə, əsasən Elçin, 
Əli Əmirli, Firuz Mustafa, Elçin Hüseynbəyli, Kamal Abdulla, Hüseynbala Mirələmov təmsil edir-
dilər.  

Müstəqillik dönəminin ilk illərində bu janrda güclü şəkildə gündəmin ideoloji ruporuna çev-
rilmə tendensiyası özünü göstərirdi. Xüsusilə də, meydan ritorikasının gətirdiyi bədii inkar və təsdiq 
motivləri janrın dramatik təbiətini zəiflətdi. Elçinin 1992-ci ildə yazdığı "Ah, Paris, Paris!.." kome-
diyası janrı bu ritorikadan “ayıltdı”. Milli müstəqillik erası Elçinin komediyalarına görə İ.Əfəndiye-
vin “Ağıllılar və dəlilər”, Ə.Əmirli “Meydan” pyeslərindəki kimi uzun mübarizənin nəticəsi yox, 
qəfil burulğanın yaratdığı çaşqınlıqdır. Doxsanıncı illərin ortalarına doğru artıq dramaturgiyada 
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meydan ritorikasına istehza bədii məzmunda yer almağa başladı. Elçin Hüseynbəylinin "Fanatlar, 
yaxud I don't understand" pyesi isə tamamilə bu motiv üzərində quruldu.  

Dramaturgiya bu dövrdə öz mövzu-problemlərini zahirən müstəqillik, dövlətçilik şüarları ilə 
bəzənmiş cəmiyyətin alt qatında yaşanan fəsadlardan və mənəvi deqradasiya təhlükəsindən almağa 
başladı. Bu motiv əsasən yeni nəslin – Elçinin, Vaqif Səmədoğlunun, Firuz Mustafanın, Əli Əmirli-
nin ("Meydan" dramı istisna olmaqla) pyesləri üçün xarakterik idi.  

Ümumiyyətlə, dramaturgiya dövrün hadisələrini bədii tərənnüm və yaxud bədii tənqid motiv-
ləri üzərində qurur, onun bədii analizini verməkdə isə çətinlik çəkirdi.  

Kamal Abdullanın doxsanıncı illər dramaturgiyasını isə dövrün ictimai-siyasi məzmunu ma-
raqlandırmır, o, bədii problemi müəyyən bir mühitdə və zamanda çözmür, bu pyeslərin xronotopu 
ümumi cizgilərə malikdir, personajlar konkret bir zamanın insanları kimi görünmürlər. Xronotopun 
bu mücərrədliyinə hərəkətin mistik məzmununa E.Hüseynbəylinin pyeslərində də rast gəlinir. 

Azərbaycan dramaturgiyası bu mərhələdə ilk dəfə öz qəlibindən çıxmağa dünya dramaturgi-
yasında gedən proseslərə açılmağa başladı. Buna qədər milli dramaturgiyamız ənənəvi tərzin dra-
maturgiyası idi. Doxsanıncı illərdə bu janra yeni ədəbi cərəyanın - modernizmin daxil olması dra-
maturgiyada yeni mərhələnin başlanğıcını göstərən ən əlamətdar hadisə idi. Bu hadisədən sonra 
Azərbaycan dramaturgiyası iki ədəbi estetikanın: ənənəvinin və modernizmin varlığında mövcud ol-
du.  

Ənənəvidən fərqli olaraq dramın yeni bədii strukturu ideyanın idealda ifadəsindən imtina etdi. 
Dramatik konflikt yaxşıların və pislərin mübarizəsindən deyil, kimin yaxşı, kimin pis olduğu bilin-
məyən xaosun hərəkətindən doğdu.  

Hər bir pyes dramaturqun personajlar arasında qurduğu oyundur. Ancaq milli dramaturgiya-
mızda bu oyun buna qədər real dünyanın qanunlarıyla oynanılırdısa, modern estetikanın gəlişi ilə 
milli dramaturgiyamıza yeni tipli oyun konstruksiyası daxil oldu. Kamal Abdullanın “Ruh” kitabına 
toplanmış pyeslərində, V.Səmədoğlunun "Generalın son əmri", E.Hüseynbəylinin "Son dayanacaq" 
(1991-2000) dramında oyunun qurulmasında irreallıq gerçəklikləri də iştirak edir. V.Səmədoğlunun 
"Generalın son əmri" pyesində zamanın real sərhədləri aşılır, zaman öz fiziki təbiətini itirir, mistik 
bir şəkil alır, eyni məkanda üz-üzə gələn personajlar müxtəlif zamanlarda görünür. General XX əs-
rin doxsanıncı illərini onun həmsöhbətləri Şeypurçu və Fərari isə XX əsrin qırxıncı illərini yaşayır-
lar. Yeni oyunda bədii fikir mücərrəd müstəvidə, qeyri-konkret bədii fiqurlarla oynanıldı. Xüsusilə 
də, E.Hüseynbəylinin pyeslərində bu tendensiya özünü güclü şəkildə göstərdi.  

Yeni bədii strukturu ənənəviyə qarşı qoyan xüsusiyyətlərdən biri də zaman, məkan darlığı idi. 
Dramaturgiyamızda hərəkətin təkməkanlı, qısazamanlı bədii planı güclənən tendensiya şəklini aldı.  

Milli dramaturgiyamızda modern estetika duruş gətirəcəkmi, ənənəvi isə öz yaşarılığını qoru-
ya biləcəkmi suallarının həll olunduğu doxsanıncı illər keçidinin başa çatması ilə dramaturji proses-
də yeni mərhələ öz başlanğıcını götürdü.  

Modern dram arxitektonikasının əsas elementləri olan ziddiyyətlərin harmoniyası, xaosun ni-
zamı və absurdun məntiqi milli dram sənətimizdə bədii strukturun dağıntıları, öz yerində olmayan 
detalların xaosu, məna-məzmunsuzluğun absurdu kimi meydana çıxır. Odur ki, yeni dram istiqamə-
tinin varlığı inkar olunmasa da, dramaturgiyamızın postdramatik mərhələsi kimi bütöv bir ədəbi 
prosesdən danışmaq mümkün deyildir. Əsəd Cahangir milli dram sənətində ənənəvi ilə modernin 
ədəbi mübarizəsinin nəticələrini ümumiləşdirərkən belə nəticəyə gəlir ki, “son iyirmi ilin əsas dra-
maturji tendensiyalarından biri modernist dram estetikasının ənənəvi sənəti üstələməsidir. Əlbəttə 
ki, mən üstələmək deyəndə, modernizmin milli dram praktikasındakı birmənalı keyfiyyət üstünlü-
yündən daha çox, bu metodla yazan dramaturqların sayca getdikcə artmasından danışıram” [1, 
s.47]. 

Yeni dram estetikası milli dramaturgiyamızda özünü iki şəkildə göstərir: ənənəvi məzmun-
mahiyyətdən imtina, ənənəvi bədii strukturdan imtina.  
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Ənənəvi məzmun-mahiyyətdən imtina edərək predmeti yeni baxış müstəvisinə keçirmək özü-
nü tarixi-milli yaddaşımıza münasibətdə göstərir. Kamal Abdullanın “Şah İsmayıl, yaxud hamı səni 
sevənlər burdadı...”, İlqar Fəhminin “Hər şey tərsinə və ya Müsibəti-Fəxrəddin” pyesləri çağdaş 
dramaturgiyamızda bu təmayülün varlığından söz deməyə imkan verir.  

“Şah İsmayıl, yaxud hamı səni sevənlər burdadı...” əsərində modern dram estetikası isə özünü 
istər məzmun, istərsə də struktur hadisəsi kimi göstərir. Əsərin bədii planına çoxzamanlılıq və çox-
məkanlılıq ənənəvi şəkildə xatirə (keçmiş), xəyal (gələcək) kimi daxil olmur. Pyesdə müxtəlif za-
man və məkanların eyni zaman axınında bədii struktura gətirilməsi: XXI əsrdən və professorun ota-
ğından müşahidə oluna bilən XVI əsr və Səfəvilər sarayı, onunla paralel mövcud olan XXI əsr və 
professorun otağı – məntiqin bu qeyri-səlis forması əsərin bədii planına ona görə daxil olub ki, pye-
sin bədii məzmununun daşıdığı sirri – oxucunun indiyə qədər vahid şəxs kimi tanıyıb bildiyi Xətai 
şəxsiyyətinin ikiliyini – şah Xətai ilə şair Xətainin paralel mövcudluğunu tamamlasın. Bu sirr xro-
notopun qeyri-səlis forması olmadan bədii təxəyyülün qondarması kimi görünə bilərdi. Müəllif oxu-
cusunu şah Xətai ilə şair Xətainin başqa-başqa adamlar olması, şah Xətainin Çaldıran vuruşmasında 
həlak olması, 1524-cü ilə – ölümünə qədər Səfəviləri idarə edən hökmdarın şah yox, əslində onun 
bir oxşarı olmasına inandırmaq üçün yalnız qeyri-səlis məntiqdən deyil, həm də tarixi mənbədən – 
XVII əsrin tarixçi alimi Hacı Mir Həsən ağa Səyyahın “Sirlərin sərgüzəşti” əsərindən istifadə edir.  

İlqar Fəhminin “Hər şey tərsinə və ya Müsibəti-Fəxrəddin” pyesi isə münasibətlərin müəy-
yənləşdiyi, hökmün verildiyi tarixi müstəvidə – mühafizəkarlıqla maarifçiliyin qarşıdurmasının ta-
nış proyektində fərqli baxış bucağı ortaya qoyur: bu qarşıdurma ənənəvi olaraq qazanclarımızın 
yox, itkilərimizin mövzusuna çevrilir. Həmişə cəhalətin faciəsini yaşadığımız ssenaridə bu dəfə mə-
nəvi dəyərlərimizin faciəsini yaşayırıq. Uzun illərin qəhrəmanı Kefli İsgəndər antiqəhrəmana, mə-
lum mənfi personajlar qəhrəmanına çevrilir. Fəxrəddin isə cəhalətin yox, tapdalanan milli-mənəvi 
dəyərlərimizin qurbanı olur.  

“Hər şey tərsinə və ya Müsibəti-Fəxrəddin” pyesinin dekonstruktiv modeli bu janrda yenilən-
mənin gətirdiyi dəb, yaxud müəllif uydurması deyil. O, dünənin miras qoyduğu bu günün aqibətidir. 
Bu aqibət keçmişi yenidən müzakirə mövzusuna çevirir və modernləşməyin növbəti və çox sürətli 
mərhələsini yaşadığımız günümüzdə isə bu müzakirə olduqca aktual görünür.  

Ənənəvi bədii strukturdan imtina edən çağdaş dramaturgiyamız modern dram estetikası ənə-
nələrində özünü yenidən qurmağa can atır. Məlumdur ki, modern dram estetikası bu janrın klassik 
bədii planının – hadisəliliyin və gərginliyin əleyhinə işləyir. Bu estetikaya güclənən meylin nəticəsi 
olaraq çağdaş dramaturgiyamızda hadisəliliyin azalması, bəzən də itməsi, gərginliyin isə zəifləməsi 
müşahidə olunur. Bu proses özünü iki cür göstərir: birincidə hadisəni hiss və düşüncənin dinamika-
sı, ikincidə isə fraqmentar təsvirlər əvəz edir. Bədii problem ardıcıl və dinamik inkişafda olan hadi-
sədə deyil, kollaj konstruksiyasında, fraqmentar situasiyalarda və yaxud hisslərin bədii mənzərəsin-
də ifadə olunur. Hadisənin düyün və açılışını hisslərin bədii çözümü əvəz edir. Müasir dramın poeti-
kasında nələrin baş verdiyini bu sözlərlə ümumiləşdirmək olar ki, sanki o, nəsrdən uzaqlaşıb poezi-
yaya yaxınlaşır. İnsanın bədii ifadəsinə nəsrdə olduğu kimi hadisə deyil, poeziyada olduğu kimi 
onun daxili aləmi fon olmağa başlayır. Müasir dramaturgiyamızda poeziyalaşmış dramın ən yaxşı 
nümunəsi Afaq Məsudun “Qatarın altına atılan qadın” pyesidir. Lirik mənin – şöhrətin zirvəsindən 
həyatın dibinə enən aktrisa Sarabskayanın daxili aləmi sözün poetik rənglərində deyil, replikanın 
bədii müstəvisində açılır. Yazıçının “O, məni sevir...”, “Can üstə” dramlarında da bu üslub özünü 
göstərir.  

Dramaturji xəttə ardıcıl inkişafda olan hadisənin əvəzinə fraqmentar situasiyanın çıxması isə 
daha güclənən şəkil almaqdadır. Xüsusilə də, bu təmayül tarixi dramlar üçün xarakterik olmağa baş-
layır. Əli Əmirlinin “Bütün deyilənlərə rəğmən və ya Ağa Məhəmməd şah Qacar” tarixi dramının 
ideya xəttini təşkil edən Qacarın kimliyi məsələsi hadisəyə köçüb onun dinamikasında deyil, bu ta-
rixi şəxsiyyətin həyatından fraqmentar təsvirlərdə ifadə olunur. İlqar Fəhminin “Şahnamə” pyesi isə 
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Şah Abbasın həyatından ayrı-ayrı fraqmental məqamları: uşaqlığından, gəncliyindən, qocalığından 
situativ durumları diqqətdə saxlayır.  

Hələ doxsanıncı illərdə Kamal Abdullanın “Ruh” kitabına toplanmış pyeslərdə oyun poetika-
sına rast gəlinirdi. Bu poetika yazıçının iki mininci illərin başlanğıcında yazdığı “Şah İsmayıl, ya-
xud hamı səni sevənlər burdadı...” dramında, Vaqif Səmədoğlunun “Yumurta” komediyasında, 
E.Hüseynbəylinin və Firuz Mustafanın pyeslərində davam etdirilir. Vaqif Səmədoğlunun “Yumur-
ta” komediyasında və Firuz Mustafanın “İlğım” dramında yuxugörmə şəklində qurulmuş oyun kost-
ruksiyasında hadisələrin hərəkəti reallıq sərhədlərini aşsa da, sonda yenə onun zonasına qayıdır. Bu 
pyeslərdə əsər boyu oxucunu fiziki qanunlar müstəvisində mümkün olmayanlar aləminə aparan mü-
əllif “baş verənlər yalnız yuxu imiş” məntiqi ilə sonda onu yenə gerçəkliyə qaytarır, qeyri-fiziki tə-
biətin mümkünsüzlüyünə inandırır.  

Kamal Abdullanın “Şah İsmayıl, yaxud hamı səni sevənlər burdadı...” dramında isə hərəkət 
metafizik zonanı sona qədər tərk etmir və qeyri-mümkünlərin mümkünlüyündə israrlı görünür. Əs-
lində bu, yalnız əsərlərin bədii strukturunda özünü göstərən poetik fərqlər deyil, həm də düşüncə 
fərqləridir. Birinci modeldə varlığın fiziki təbiətinə inam var, ona görə də hərəkət onun çərçivəsin-
dən çıxmır, ikinci modeldə fiziki qanunauyğunluqlar varlığın yalnız bir hissəsi kimi qəbul olunur, 
ona görə də bədii düşüncə bu hissədən bütövə can atır. Varlığın bu cür dərki və qəbulu K.Abdulla-
nın doxsanıncı illər dramaturgiyası üçün də xarakterikdir.  

Yeni dram poetikasının milli dramaturgiyamızda sınanan konstruksiyalarından biri də inter-
tekstual mətnlərdir. Əli Əmirlinin “İki aktrisa üçün baş rol” pyesində aktrisanın şəxsi faciəsi Şillerin 
“Məkr və məhəbbət” faciəsi ilə iç-içə verilir, İlqar Fəhminin “Hər şey tərsinə və ya Müsibəti-Fəx-
rəddin” dramında isə N.Vəzirovun “Müsibəti-Fəxrəddin” və C.Məmmədquluzadənin “Ölülər” pyes-
lərinin bədii mətninə istinadlar var. 

“İki aktrisa üçün baş rol” pyesində alınmış mətnlə müəllif mətninin harmonik düzümü yara-
dılmağa çalışılır, “Hər şey tərsinə və ya Müsibəti-Fəxrəddin” dramında isə alınmış mətnin yalnız 
koordinatlarından istifadə olunur, müəllif mətni isə yenidən qurulur.  

İki mininci illər dramaturgiyasının bədii strukturunda gedən bu proseslər doxsanıncı illər dra-
maturgiyasının davamı kimi görsənir, ancaq doxsanıncı illərdən fərqli olaraq, iki mininci illər dra-
maturgiyası təhlil və yanaşmalarında olduqca pessimistdir. Bu əhvali-ruhiyyə o qədər güclüdür ki, 
F.Mustafanın “Qəfəs” əsərinin qəhrəmanı insanlar arasında yaşamaqdan heyvanxanada sığınacaq 
taparaq heyvanlaşmağı, Safari dramının qəhrəmanı isə sivil cəmiyyətin insanı olmaqdansa, Afrika 
qəbiləsinin üzvünə çevrilərək ibtidailəşməyi üstün tutur. Elçinin qəhrəmanları isə ümumiyyətlə, Yer 
üzündən imtina edirlər, “Şekspir” pyesində onlar Yad planetə, “Teleskop”da isə Axirətə can atırlar.  

Müasir dönəmdə faciə janrında əsərin meydana çıxmamasının səbəblərindən biri də dramatur-
giyanın bədbin əhvali-ruhiyyəyə köklənməsidir. Məlumdur ki, öz hərfi məna-məzmunun əksinə ola-
raq faciə nikbin, komediya isə bədbin janrdır. Elə bu məntiqdən çıxış edəndə müasir dönəmdə ko-
mediyanın aparıcı janr mövqeyi aydınlaşır.  

Çağdaş komediyanın bədbin notları həmişəkindən daha güclüdür və onun janr təyinatında tez-
tez tragikomediya, yaxud kədərli komediya kimi terminlərə rast gəlinir. Burada eybəcərlikdən gö-
zəlliyə, rəzillikdən ülviliyə keçidlər yoxdur. Bədii fikir xəttinə çıxan eybəcərlik və rəzillik öz hərə-
kəti boyunca özü-özünə dönüşlər edir, özü-özündə də tamamlanır. Müasir komediyada artıq nə 
Ananın kitabına tapınan Gülbahar, nə ölülər içərisində öz diriliyini qoruyub saxlaya bilən Kefli İs-
gəndər, nə Şəhrəbanu xanımın cadu-pitisinə qarşı Şahbaz bəyin tərəqqi arzusu, nə də Hacı Qaranın 
xəsisliyi müqabilində Heydər bəyin comərdliyi var. Mirzə Cəlil komediyası “ölülərin dirilməsinə” 
ümid edirdisə, Elçin komediyası xəstələrin belə sağalacağına ümid etmir, “Şekspir” komediyasında 
Baş həkim özü də dönüb bu xəstələrdən biri olmağı arzulayır.  

Müasir komediyanın əhvali-ruhiyyəsi dəyişdiyi kimi, bədii-komik planı da dəyişməkdədir. İki 
mininci illər komediyasında komik situasiyanı, ciddi gülüşü, düşündürücü mahiyyəti komik replika-
lar, qeyri-ciddi gülüş və əyləndirici məzmun əvəz edir. “Hər gülməli olan şey komik deyil” tezisinin 
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əksinə olaraq dramatik xəttin inkişafına dəxli oldu-olmadı gülüş doğura biləcək hər şey əsərin bədii-
komik planına daxil olur. Müasir teatr şou-səhnə üslubuna üz tutduqca komediya da ona doğru me-
yillənir. Ciddi komediya öz yerini məzhəkəyə güzəştə gedir. Azərbaycan Dövlət Akademik Milli 
Dram Teatrında 2002-ci ildə səhnələşdirilmiş Xeyrəddin Qocanın “Hərənin öz payı”, 2012-ci ildə 
Əfqanın “Oliqarx”, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrında 2015-ci ildə tamaşaya qoyul-
muş “Miras” əsərlərində şou-səhnə elementləri olduqca güclüdür. Ancaq çağdaş komediyanın tama-
milə şou-səhnə üslubuna təslim olduğunu demək olmaz. Elçinin Azərbaycan Dövlət Akademik Mil-
li Dram Teatrında bu illərdə səhnəyə çıxmış “Şekspir”, “Teleskop” komediyaları bu üslubdan kifa-
yət qədər uzaqdır.  

Əsasən insanın özgələşməsi, mənəviyyatın deqradasiyası, pulun fetişləşməsi mövzularında 
yaranan müasir komediyanın tənqidi yükü olduqca ağırdır. Ancaq bu tənqid sosioloji tənqid olmaq-
dan uzağa gedə, bədii tənqid səviyyəsinə qalxa bilmir. Həyati faktlar bədii mətnə mexaniki şəkildə 
ötürüldüyündən, çox müxtəlif problemlər isə motivasiyasız əsərin ideya-bədii xəttinə qoşulduğun-
dan bu janrda sadalama intonasiyası güclənmişdir. 

İki mininci illərin əvvəlində komediya siyasi mövzulara, konkret desək, çoxpartiyalılıq məsə-
ləsinə maraq göstərir. X.Qocanın “Hərənin öz payı”, V.Səmədoğlunun “Yaşıl eynəkli adam-3” ko-
mediyalarında çoxpartiyalılıq milli birliyi parçalayan, dəstəbazlığı gücləndirən zərərli təmayül kimi 
əsərin tənqid hədəfinə çıxarılır və hər iki əsərdə mövzunun bədii həlli ironik planda qurulur. Sonra-
kı illərdə yazılmış komediyalarda isə cəmiyyətin bədii mənzərəsi sosial-iqtisadi problemlər müstə-
visində çözülür. Nəfsinə əsir düşmüş insanlar, iflic olmuş mənəviyyat bu illərdə hər yeni komediya-
nın qəhrəmanı və mövzusuna çevrilsə də, öz köhnə məzmunundan uzağa gedə bilmir.  

Ümumiyyətlə, çağdaş dramaturgiyamızda təhkiyə və təsvir güclənir, söz hərəkətə yox, nəqlə 
yuvarlanır, dram dialoqlara parçalanmış nəsri xatırladır. Remarkalarda yalnız təsvir yox, təhkiyə və 
mühakimə yer alır. Onu da qeyd edək ki, nəsrləşmə yalnız milli dramaturgiyamızda gedən proses 
deyil. Rus tədqiqatçısı S.Y.Qonçarova-Qrabovskayanın dedikləri də fikrimizi bir daha təsdiqləyir: 
“Bəzi dramaturqlar remarkaya xüsusi əhəmiyyət verirlər: onlarda yalnız interyer və obrazların zahi-
ri təfərrüatları təsvir olunmur, hərəkətləri də ətraflı şərh olunur. Bəzən remarka nəsrə keçərək öz 
funksiyasını itirir. Dialoqa çevrilmiş nəsri xatırladan nəsr pyeslər meydana çıxır” [2, s.5]. 

Absurd dramın yaradıcısı Ejen İoneskonun “Kərgədan” pyesində də Janın kərgədana çevrildi-
yi səhnədə Beranjenin qorxuları, təlaş və həyəcanı irihəcmli təhkiyələrdə verilir. Ancaq bu təhkiyə 
hərəkətli təhkiyədir, səhnədə onu aktyorun səssiz oyunu əvəz edir və bədii mətndə onun iştirakı dra-
matizmi zəiflətmir.  

Nəticə. Çağdaş dramaturgiyamızda isə dramatizmin zəifləməsi müşahidə olunur, hətta bu ten-
densiya o qədər güclənən şəkil almaqdadır ki, sanki Azərbaycan dramaturgiyası yenidən keçən əsrin 
ortalarında olduğu kimi konfliktsizlik zonasına daxil olur. Ancaq bu dəfə o, siyasi rejimin iradəsinə 
tabe yaradıcılığın seçdiyi məqsədli istiqamət deyil, həyati konfliktlərin yetərincə öz bədii ifadəsini 
tapmamasının, bədii təhlillərin ictimai müzakirələrdən uzağa gedə bilməməsinin nəticəsidir.  

XIX əsr rus dramaturqu A.Ostrovski iddia edirdi ki, pyes ədəbi yox, səhnə materialıdır [3, 
s.97]. Müasir dramaturgiyamıza istinadən isə onu deyə bilərik ki, o, səhnə materialı olmaqdan daha 
çox, ədəbi materialdır və bu təmayül dramaturji prosesdə artan xətt üzrə getməkdədir.  

Janrın indiki ədəbi mənzərəsi bu qənaətə gəlməyə əsas verir ki, o, özünün ənənəvi formasını 
itirmiş, ancaq yenisini isə hələ də qurub təsdiqləyə bilməmişdir.  

Məqalədən müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı məsələləri və yaxud dramaturgiya 
problemləri bağlı araşdırmalarda mənbə kimi istifadə oluna bilər. 
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QARABAĞ HADİSƏLƏRİNİN  

FƏRMAN KƏRİMZADƏ YARADICILIĞINA TƏSİRİ  
 

Xülasə 
 
Məqalədə Fərman Kərimzadənin Qarabağ hadisələrinə həsr etdiyi əsərlərindən bəhs olunur. Qarabağ hadisələri 

F.Kərimzadənin müəllifi olduğu  “Çaldıran döyüşü”  və “Xudafərin körpüsü” əsərlərində silinməz iz buraxmışdır. 
F.Kərimzadənin öz əsərlərində istifadə etdiyi motivlər, romanlarda əks olunan tarix, bəzi qədim hadisələrin 
kütləviliyinin səbəbləri də burada açıqlanır. XXI əsrin müasir hadisələri Azərbaycan tarixi üçün marağa səbəb oldu  və 
Səfəvilərin farslara qarşı döyüşləri burada araşdırılır. 

 
Açar sözlər: tarix, əsər, ictimai fikir, ədəbi proses 

                                                                                              
IMPACT OF GARABAGH EVENTS  

ON FARMAN KARIMZADEH'S ACTIVITY  
 

Summary 
 

This article is devoted to the Karabakh events in the works by Farman Karimzade. Karabakh events have left an 
indelible mark on the works by F.Karimzade and the author of “Chaldiran Battle” and “Khudaferin Bridge” – F. 
Kerimzadeh, his creativity, motives used by him in his works, history reflected in the novels, reasons of publicity of 
some ancient events are exposed here as well. Contemporary events of the XXI century caused the interest to the 
definite period of Azerbaijan history, and the battle of Sefevids with Pershia are investigated here.  

 
Key words: history, work, public opinion, literary process 

 
ВЛИЯНИЕ КАРАБАХСКИХ СОБЫТИЙ 

НА ТВОРЧЕСТВО ФАРМАНА КЕРИМЗАДЕ 
 

Pезюме 
 

Представленная статья посвящена карабахским событиям в произведениях Фармана Керимзаде. 
Карабахские события оставили неизгладимый след в творчестве Ф.Керимзаде. Автор статьи исследует мотивы 
и причины некоторых древних событий, описанных писателем в произведениях «Чалдыранское сражение» и 
«Мост Худаферин». События, в которых Сефевиды ведут войну против Персии, представляют интерес и в 
современном 21 веке.  

 
Ключевые слова: история, произведение, общественная мысль, литературный процесс 
 

Giriş. Fərman Kərimzadənin (1937-1989) yaradıcılığı parlaqlığı və qeyri-adiliyi ilə seçilir. 
Yazıçı, ssenarist və rejissor şəxsiyyətinin mahiyyəti özlüyündə bir vəhdəti təmsil edir:  

“Fərman Kərimzadə xeyirxah, səmimi insan, heyrətamiz istedadlı peşəkar yazıçı, coşqun, hə-
yat enerjisi ilə dolub-daşan vətənpərvər vətəndaş kimi milli dövlətimizin müstəqilliyi uğrunda mü-
barizənin alovlandığı və 1988-ci il hadisələrinin tarixi köklərinə marağın artdığı bir dövrdə laqeyd 
qala bilməzdi və üzərinə vətənin müdafiəçisi missiyasını götürərək həm Bakıda, həm də Moskvada 
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siyasətçilərlə görüşdü. Göründüyü kimi, bu illər Fərman Kərimzadənin qəlbində dərin izlər buraxdı 
və bir neçə aydan sonra 52 yaşında vəfat etməsinə səbəb oldu. Yazıçının yazılmamış əsərləri, ger-
çəkləşdirilməmiş xeyli layihələri qalmışdır” [1, s.1-3]. 

Əzim Əzimzadə adına Dövlət Rəssamlıq Məktəbində və Ümumittifaq Dövlət Kinematoqrafi-
ya İnstitutunda təhsili, məktəbdə müəllimlik etməsi, tərcüməçi, “Abşeron” qəzetində və "Ədəbiyyat 
və mədəniyyət" jurnalında şöbə müdiri, "Azərbaycanfilm" kinostudiyası kollektivinin və Azərbay-
can Yazıçılar Birliyinin üzvü olması onun çoxyönlü bir sənətkar olduğunu və yalnız bir fəaliyyət sa-
həsi ilə məhdudlaşmadığını təsdiq edir. Hər zaman irəliləyişə, yeni nailiyyətlərə, insanlara fayda 
verməyə can atması Fərman Kərimzadənin həyatının mənasını təşkil etmişdir. Bununla yanaşı, 
1988-89-cu illərdə baş verən hadisələr Fərman Kərimzadəni tarixi romanın janrına müraciətə sövq 
etmişdir. Kinematoqrafiya sahəsində F.Kərimzadə “Oxuyur Şövkət Ələkbərova”(1970), “Axırıncı 
aşırım” (1971), “Daş dözür” (1973), “Dərviş Parisi partladır” (1976), “Şah və xidmətçi” (1976) və 
digər filmlərdə rejissor və redaktor kimi işləmişdir. “Axırıncı aşırım” (1971), “Tütək səsi” (1973), 
“Dörd bazar günü” (1974), “Arvadım mənim, uşaqlarım mənim” (1978) filmlərinin müəllifidir.  

Yazıçı F.Kərimzadənin yaradıcılıq karyerası keçən əsrin məşhur 60-cı illərinə təsadüf etmişdir 
və o epoxanın başqa nümayəndələri kimi cəsarətli axtarışlar və yeniliklərlə dolu idi. 1958-ci ildə qə-
ləmə aldığı "41 ölçülü ayaqqabı" hekayəsi ilk təcrübə olsa da, müharibənin fəlakət dolu nəticələrini 
təsirli bir dil ilə oxucuya çatdırırdı. "Sonuncu eksponat", "Toy toğlusu" əsərləri Böyük Vətən müha-
ribəsi mövzusuna həsr olunmuşdur və müharibənin ağrı-acılarından bəhs edir. "Sonuncu eksponat" 
povesti oğlunu müharibədə itirmiş ananın təsirli hekayətindən bəhs edir. Oğluna öz əlləri ilə tikdiyi 
köynəyin də sərgiləndiyi muzeyə gedən ana güvənin yeyib dəlik-deşik etdiyi həmin köynəyi görən-
də acısı daha da artır. F.Kərimzadə hadisələrin məntiqini tutmağı, obrazların mənəvi-psixoloji alə-
mini aydın cizgilərlə əks etdirməyi bacaran sənətkardır [2, s.20-26]. 

Hər hansı bir yazarın yaradıcılığı mövzuların miqyası, bədii səviyyəsi, ədəbi prosesdəki rolu 
və yerinə görə fərqlənən mərhələlərə ayrılır. Fərman Kərimzadə yaradıcılığının bu mərhələlərindən 
birini 1980-ci illərdə – yazıçının həyatının ən məhsuldar dövründə yaradılmış tarixi romanları təşkil 
edir.  

Özünə qarşı tələbkarlıq, məqsədə doğru inadla irəliləmək və heyranedici çalışqanlıq Fərman 
Kərimzadənin təkcə xarakterinin deyil, həm də tarixə azalmayan marağının təcəssümü idi. Görün-
düyü kimi, F.Kərimzadənin maraqlı hekayə və povestləri vardır. Lakin Fərman Kərimzadə imzası 
daha çox tarixi roman müəllifi kimi məşhurdur. Tarixi romanlarda onun xüsusi üslubu mövcuddur. 
1967-ci ildə çap olunmuş "Qarlı aşırım" onun yazıçı istedadını, ümidverici bir nasir kimi yetişdiyini 
üzə çıxardı. F.Kərimzadə "Qarlı aşırım"da 30-cu illərin ziddiyyətlərini, kollektivləşmə dövrünün çə-
tinliklərini, özündən əvvəlki nəsr ustalarını təkrar etmədən tamamilə yeni ruhda əks etdirdi. 30-cu 
illərə 60-cı illərin və altmışıncıların gözü ilə baxış, hadisələrin dolğun-dürüst mənalandırılması bu 
əsəri oxuculara sevdirdi [3, s.5-15]. 

Hər bir əsər üzərində işləyərkən, onlarla kitab, tarixi sənədləri və arxiv materiallarını araşdırıb 
öyrənirdi. "Çaldıran döyüşü" romanı da, “Xudafərin körpüsü” kimi təsvir olunan dövrün mürəkkəb-
liyi, süjet xəttinin dolğunluğu, personajların sayı baxımından postsovet dövrü Azərbaycan ədəbiy-
yatının ən yaxşı tarixi romanlarındandır. Yazıçı əvvəllər sovet ideologiyasının tələblərinə uyğun 
olaraq saymazyana şəkildə təhrif olunan faktları təhlil etmiş, daha öncə məlum olmayan hadisələrin 
üstünü açmış, tarixi həqiqətləri, o cümlədən Qarabağın əsl tarixini bərpa etmişdir. 1514-cü ildə Sə-
fəvilərlə Osmanlı İmperatorluğu arasındakı Çaldıran döyüşü, tarixi romanların əsası kimi böyük rol 
oynamışdır. Hər bir xalqın xarakteri ağır sınaq günlərində – yaxınlaşmaqda olan, xalqı yer üzündən 
silməyə, əsarət altına almağa və onun azadlıq arzularını boğmağa hazır olan tarixi hadisələrin qara 
buludları başının üstünü alanda daha yaxşı məlum olur. Belə zamanlarda, dəhşətli təhlükə xalqın 
gizli potensialını oyadır, onun həyat və mövcudluğuna təhdid yarada biləcək qüvvələri məhv edir. 
Belə mühüm məqamlarda xalq sahib olduğu iradə və möhkəmliklə tarixi taleyini özü həll edir. 
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1514-cü ilin qanlı hadisələri zamanı, Osmanlı qoşunları qorxunc bir axınla Azərbaycan üzərinə hü-
cuma keçərkən də belə olmuşdu.  

Sosial-ideoloji mütəşəkkillik, siyasi-coğrafi bütövlük, milli dövlətçiliyin yaradılması uğrunda 
mübarizə – F.Kərimzadənin ədəbi-bədii forma daxilində işlədiyi, tədqiq etdiyi əsas mövzulardandır. 
Müəllif öz qarşısına yeni, daha mürəkkəb tarixi mərhələdə milli identiklik və xüsusilə şəxsiyyət 
duyğusu problemini qoyur və onu həll edir. Professor N.Cəfərov yazır: "F.Kərimzadəyə qədər ədə-
biyyat tarixində sosializm quruculuğunun Azərbaycan kəndindəki kolxoz oyunları belə bir miqyas-
da və keyfiyyətdə təqdim edilməmişdir. Və uzun müddət təqdim olunmayacaq". Yazıçı karyerası 
boyunca qəlbinin səsini dinləmiş, vətəndaşlıq mövqeyini ciddi şəkildə ifadə etmiş, öz ölkəsinin tari-
xinə sevgi və həssaslıqla yanaşmışdır [4, s.7]. 

Müəllifin incəliklə işlədiyi mürəkkəb və çoxplanlı süjetlər ölkə tarixinin dərin qatlarına nüfuz 
etməyə və tarixi şəxsiyyətlərin realist obrazını yaratmağa imkan verirdi. Fərman Kərimzadə əmin 
idi ki, keçmişi bilmək yalnız dünyanı dərk etmək üçün deyil, ondan nəticə çıxarmaq, gələcəyi proq-
nozlaşdırmaq və hadisələrin inkişafını qabaqcadan görə bilmək, duymaq üçün lazımdır.  

Tarixi əsərlərində hərtərəfli məlumatlar yalnız nəzərdən keçirilmiş dövrün sosial-siyasi fikir-
lərinin bəzi və ya digər aspektlərini yüngülləşdirməklə yanaşı, bu barədə müəyyən edilmiş fikirlərin 
əhəmiyyətli bir dəyişməsinə də imkan verir. Keçmiş nə qədər maraqlı olsa da, şübhəsiz ki, gələcək 
F.Kərimzadə üçün daha maraqlı idi. F.Kərimzadə, bir ictimai xadim kimi hiss edirdi ki, Vətənin ba-
şı üzərini qara buludlar alıb. Onun ölkəsi müxtəlif tələblər altında əsrlər boyu hücuma məruz qalır-
dı, xalqın və ölkənin bütövlüyünü yenidən təhlükə gözləyirdi.  

Yazıçı tərəfindən müfəssəl şəkildə təsvir edilən xalqları birləşdirən tarixi körpülər (Xudafərin 
körpüsü), onları ayıran konfliktlər (Çaldıran döyüşü) xalqa bir daha ayıq-sayıq olmağı, xalqın başı-
nın üstünü ala biləcək təhlükələrin aradan qaldırılmasının vacibliyini xatırladır. Şah İsmayıl Xətai 
şəklində, o, dünənin liderini deyil, həm də gələcək lideri təsvir edir, bu sözləri professor Nizami Cə-
fərov "Xudafərin körpüsü" romanına yazdığı məqalədə ifadə edir [1, s.8-10]. 

1948-50-ci illərdə Ermənistandan “könüllü” olaraq deportasiya edilən F.Kərimzadə, “erməni 
xəritəsini” imperialist qüvvələr tərəfindən türklər əleyhinə necə istifadə edildiyini yaxşı bilirdi. Fər-
man Kərimzadə həyatının son illərində yazdığı “Vedi dağları” kitabında nisbətən yaxın keçmişi təs-
vir etmişdir [2, s.30]. 

Azərbaycanın əhalisinin işğal edilmiş ərazilərdə məruz qaldığı etnik təmizləmə siyasəti nəti-
cəsində bir milyondan çox soydaşımızın qaçqın və məcburi köçkün durumuna düşdüyü, Dağlıq Qa-
rabağın və ona bitişik yeddi rayonun işğalı – bütün bunlar Fərman Kərimzadəni bir vətəndaş kimi 
narahat etmiş və təbii olaraq onun bədii yaradıcılığında əksini tapmışdır. F.Kərimzadənin yaradıcılı-
ğı, xüsusilə də tarixi romanları Azərbaycan ictimai-ədəbi fikrinin ən məzmunlu, ən vətənpərvər sə-
hifələrindən biridir [3, s.9-18]. 

Fərman Kərimzadənin üslubu və düşüncə tərzi onun əsərlərinə yeni nəzərlərlə baxmağa və 
onu xarakterizə etməyə imkan verirdi. Əxlaqi-estetik dəyərlərin klassik irsin ən yaxşı ənənələrindən 
müasir zamanın prinsip etibarilə mürəkkəbləşdirilmiş və təzadlı kontekstinə doğru istiqamətdə yeni-
dən mənalandırılması xeyli sayda bədii təfəkkür istiqamətlərinin yaranmasına səbəb olmuşdur. Ke-
çid mərhələsinin xarakteri və dövrün dünyagörüşünün mənzərəsini müəyyənləşdirən konfliktlər mü-
əllifin fikir və ideyalarını daha dəqiq, dolğun və ətraflı şəkildə açmağa kömək etmişdir. Fərman Kə-
rimzadənin əsərlərində milli təfəkkür konsepsiyası və azərbaycançılıq ideologiyası açıqlanır, sərkər-
də və döyüşçülərin böyük xidmətlərindən bəhs edilir. Müəllif milli-ideoloji məsələlərin özünəməx-
sus təhlilini verir.  

Nəticə. Fərman Kərimzadənin bədii strategiyası müharibə dalğasında formalaşmışdır və onun 
Qarabağ müharibəsi ətrafında cərəyan edən hadisələrin sarsıtdığı həyatı olduğu kimi, bəzək-düzək-
siz əks etdirməyə çalışırdı. Təbii ki, yazıçının yaradıcılığında tənqidi realizmin təsiri hiss olunurdu, 
lakin o, bu cərəyanların ehkamlarının sərhədlərini aşıb keçməyi bacarırdı. O, Azərbaycan ədəbiyya-
tında məhz yazarın özünəməxsus üslubun – bədii publisistikanın, tarixi belletristikanın nümayəndə-
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sidir. Təsadüfi deyildir ki, yazıçı tarix və müharibə mövzularındakı əsərlərini ömrünün yetkin çağla-
rında yazmağa başlamışdır. Ölkə tarixi, müharibəsiz dünya ideyası – onun əsərlərinin əsas leytmoti-
vidir. Mütərəqqi düşüncəli qələm ustadı, bütün yaradıcılıq ömrünü tarixi həqiqətlərin axtarışına həsr 
etmiş yazıçı kimi o, müasiri olduğu gerçəklikləri hadisələrdə keçmişin əks-sədasını görürdü. Fər-
man Kərimzadə həyatının başlıca qayəsini övladlarına və nəvələrinə keçib gəldiyi ömür yolunda qa-
zandığı mənəvi dəyərləri miras qoymaqda görürdü. Bu, ən müxtəlif həyatı çətinliklərə sinə gərmək-
də, ən mühüm amillərə ikincidərəcəliləri, xüsusi ilə ümumini ayıra bilməkdə, təhlil etməkdə və düz-
gün nəticələr çıxarmaqda varislərinə yardımçı olacaqdı. 
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"ZƏRRİNTAC-TAHİRƏ" ROMANINDA  

BABİLƏR HƏRƏKATI VƏ QADIN AZADLIĞI  
 

Xülasə 

 
Əzizə Cəfərzadənin “Zərrintac-Tahirə” romanı XIX əsrdə İranda baş verən Babilər hərəkatının fəal üzvlərindən 

olan Zərrintac adlı qadından bəhs edir. Zərrintac Qurratuleyn, Tahirə və digər bir çox müxtəlif adlarla çağırılmışdır. 
Əzizə Cəfərzadə Azərbaycan ədəbiyyatında onun haqqında, türk qadını haqqında ədəbi əsər yazmış ilk yazıçı olmuşdur. 
Əvvəllər digər hərəkatlara qoşulmasına baxmayaraq, onu Babilər hərəkatına qoşulmağa cəlb edən əsas səbəb hərəkatın 
prinsipi olan qadın və kişi bərabərliyi idi. Zərrintac qadın hüquqsuzluğuna qarşı çıxaraq, cəmiyyətdə kişi və qadın 
bərabərliyinin təmin olunmasını istəyirdi. Romanda o, Şərq dünyasında ilk dəfə olaraq çadradan imtina edən cəsur 
qadın kimi təqdim edilir. Onun başçılığı ilə Qəzvin və Zəncanda baş verən üsyanların bir çoxu əsərdə qeyd edilir. Onun 
qətli ilə bağlı müxtəlif fikirlər olmasına baxmayaraq, bildirilir ki, o boğulub və quyuya atılıb. 

 
Açar sözlər: Babilər hərəkatı, Qürrətüleyn, yüksək amallar, hüquq bərabərliyi, qadın azadlığı 

 

BABILIAN MOVEMENT AND WOMEN FREEDOM  
IN THE NOVEL “ZARRINTAJ-TAHIRA” 

 
Summary 

 
The novel “Zarrintaj-Tahira” by Aziza Jafarzadeh deals with the woman named Zarrintaj, who was one of the 

active members of Babilian movement taken place in Iran in XIX century. Zarrintaj was called by different names like 
Gurratuleyn, Tahira and many others. Aziza Jafarzadeh was the first to have written a literary work about her, originally 
Turkish woman in Azerbaijani literature. Despite having joined other movements, the main reason of attracting her to 
join the Babilian movement was women and men equality principle of movement. Zarrintaj wanted to ensure the 
equality of men and women in society, speaking out against the lawlessness of women. In the novel she is repesented as 
a brave woman in Eastern world for the first time removing burqa. Her leading many rebellions taken place in Gavin 
and Zanjan are also mentioned. Although different opinions were expressed about the murder, it is reported that she was 
drowned and thrown into the well.  

 
Key words: Babilian movement, Gurratuleyn, the high aims, the equality of rights, women freedom 

 

ДВИЖЕНИЕ БАБИЛОВ И СВОБОДА ЖЕНЩИН 
В РОМАНЕ «ЗАРРИНТАДЖ-ТАХИРА» 

 
Pезюме 

 
В произведении Азизы Джафарзаде «Зарринтадж-Тахира» говорится о женщине, одной из активисток 

движения Бабилов, происшедшем в Иране в XIX веке, настоящее имя которой упомянуто как Зарринтадж. 
Кроме своего имени Заринтадж носила и другие имена (Гюрретюлейн, Тахира и др.). Впервые в азербайджан-
ской литературе об этой женщине, которая была по происхождению азербайджанской турчанкой, написала 
художественное произведение Азиза Джафарзаде. Зарринтадж привлек в движение Бабилов принцип единства 
мужчин и женщин этого движения, хотя сначала она присоединилась к другому движению. Зарринтадж высту-
пая против нарушения прав женщин, хотела обеспечения единства мужчин и женщин в обществе. В романе она 
представляется как отважная женщина, первая в восточном мире откинувшая чадру. Также сообщается о том, 
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что она возглавляла многие восстания, происшедшие в Газвине и Зенджане. Хотя озвучивались различные 
мнения насчет её убийства, больше всего говорится о том, что она была удушена и затем брошена в яму. 

 
Ключевые слова: Движение бабилов, Гюрретюлейн, высокая идея, единство прав, свобода женщин 
 

Giriş. Bəşər tarixində bir çox təriqətlər, məzhəblər, hərəkatlar mövcud olmuşdur. Onlar müx-
təlif məqsədlərə xidmət etmiş, özünəməxsus cəhətləri ilə seçilmişdir. Əksər hərəkatlar din pərdəsi 
adı altında fəaliyyətə başlasa da, daha sonra fərqli məqsədlərə xidmət etmişdir. Təriqətlərlə bağlı 
qeydlərində Mirzə Kazım bəy yazırdı: “...İslamda, xüsusilə də, şiələr arasında islahata aparan yega-
nə yol təriqət təlimidir. Ən sadə bir adamın təriqət silahı ilə görə bildiyi işləri, heç bir ali hökmdar 
öz qüvvəsi və ağlı ilə görmək iqtidarında deyildir” [1, s.160].  

1844-1852-ci illərdə fəaliyyət göstərən Babilər hərəkatı İran tarixində dərin iz buraxmışdır. 
Həmin dövr dini-siyasi iğtişaşlar dövrü kimi xarakterizə olunur. Antifeodal səciyyə daşıyan bu xalq 
hərəkatının yaradıcısı Seyid Əli Məhəmməd idi. Babilərin Allah tərəfindən xüsusi seçilmiş insan ki-
mi qəbul etdiyi Əli Məhəmməd əslən şirazlı olub, özünə "Bab" ləqəbi seçmişdir. Sözün mənası “qa-
pı”, “səadətə qovuşan”, “həqiqətə gedən”, “qovuşduran qapı” deməkdir. Yazıçı Ə.Cəfərzadə Bab tə-
xəllüsünün “doğruçu”, “bilikli alim”, “dediyinə əməl edən” kimi digər mənalarının da olduğu qə-
naətinə gəlir [2, s.5]. Babilərin dini kitabı “Bəyan” adlandırılaraq Quranla eyni səviyyədə tutulur və 
müqəddəs kitablar sırasına daxil edilirdi. Hərəkat nümayəndələri tərəfindən həqqə gedən yolun 
məhz bu kitabda olduğu iddia olunurdu.  

Əzizə Cəfərzadənin “Zərrintac-Tahirə” romanının mövzusu teoloji mövzudan götürülsə də, 
əslində yazıçının niyyəti Babilər hərəkatından yazmaq olmamışdır. Müəllif bu haqda romanda qeyd 
edir: “Hörmətli oxucum! İstəyirəm biləsən ki, məqsədim babiliyin tarixi və ya babiliyin islamiyyət, 
xüsusən şiəliyə qarşı mübarizə tarixini göstərmək olmamışdır” [2, s.4]. Ancaq istər-istəməz hadisə-
lərin mahiyyətinin açılmasında yazıçı hərəkatın özünəməxsus cəhətlərini göstərə bilmişdir. 

Yazıçı babilərin görüşmə etiketlərinin fərqli olduğunu da qeyd etmişdir. Onların salamlaşar-
kən salam əvəzinə “Allahu-əkbər”, yəni Allah böyükdür, əleykəssalam əvəzinə, yenə Allah böyük-
dür mənasında olan “Allahu-əzəm” cavabını qaytardıqları bildirilir. Bab nəzəriyyəsi ilə tanışlıq 
üçün aşağıdakı dialoqa diqqət yetirək: “- Bab, qapı deməkdir. O qapı ki, bu qapıdan girən insanlar 
Bəqiyyətullahın köməyinən Sahibəz-zamana və onun vasitəsilə həqqə, vücudi-həqqə çatacaqlar. 
Odu ki, “bey” hərfi bizlərcə müqəddəsdi. Bəqiyyətullah Allahın adı kimi.  

- Bəs niyə siz 19 rəqəmini müqəddəs bilirsiniz? 
- Çünki “vücud sözündəki hərflərin sayı 19-a bərabərdir, əbcədlə. Odu ki, pərvərdigari-aləmin 

vücuduna ram olaraq 19 rəqəmi müqəddəs götürülüb. Ay 19 gündən, il 19 aydan ibarətdir. Namaz 
19 rükətdi. Oruc 19 gün tutulmalıdır. Hər mömin insan ən azı 19 savab iş görməlidi” [2, s.11]. 

Verilmiş parçada işlədilən “bey” hərfinə gəlincə qeyd edək ki, babilərin bir-biriləri ilə dialoqa 
girməzdən əvvəl hərəkat üzvü olduğuna işarə məqsədi ilə üç “B” hərfi ilə başlayan sözdən, şifrəli 
danışıqlardan istifadə etmişdilər. Məsələn, əsərin digər hissəsində tərəflərdən biri özünü digərinə – 
“…Bahadır oğlu Bəşrin bəy hamamı”, – deyərək, yalnız bu üç “B” hərfi ilə başlayan sözlərdən isti-
fadə etməklə, babi olduğuna işarət etmişdir. Bəzən Babiliyin şiəliyin bir qolu olduğu bildirilsə də, 
müasir Bəhai nümayəndələri şiəliklə heç bir əlaqələrinin olmadığını, ancaq dinin Qurana zidd olma-
dığını, islamiyyət qaydalarına oruc tutmaq, namaz qılmaq, fitrə, zəkat vermək və s. də əməl olundu-
ğunu bildirirlər. Mirzə Kazım bəy təriqətə xristianlığın təsirlərini də istisna etmirdi. 

Müəllif əsərdə daha çox hərəkatın qabaqcıl nümayəndələrindən biri olan və İran tarixində 
əbədi, ölməz qəhrəman kimi yadda qalan Tahirə Qürrətüleyn xətti üzərində dayanmış, onun keşmə-
keşli, mübarizə dolu həyat yolunu işıqlandırmışdır. Həm xarici, həm də daxili aləminin gözəlliyi 
vəhdət təşkil edən Tahirə Qürrətüleyn yazıçını heyran etmişdir. Əsər 40-45 ilə yazılıb tamamlan-
mışdır. Bunu əslən azərbaycanlı olan Zərrintac Qürrətüleyn haqqında Azərbaycan ədəbiyyatında ilk 
bədii əsər hesab etmək olar. Ümumiyyətlə, romanlarında babilər hərəkatı və bəhaizmə toxunmaqla 
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yazıçı ədəbiyyatda bir ilkə imza atmışdır. Ə.Cəfərzadədən sonra isə bu mövzu bir daha işlənilmədi. 
Öz vətənindən başqa digər yerlərdə Tahirə Qürrətüleynin adını daşıyan mərkəzlər (ABŞ-da qadınla-
rın inkişafı naminə “Tahirə Assosiasiyası”, “Tahirə ədalət mərkəzi”, Braziliyada “Tahirə Təhsil 
Kollegiyası”) açılmış, haqqında yüksək fikirlər söylənilmişdir. Araşdırma aparan tədqiqatçılar hadi-
sələrin cərəyan etdiyi bir dövrdə, xüsusən də Qəzvin mühitində, cəmiyyətdə qadına zəif bir məxluq 
kimi baxıldığı bir zamanda güclü təsirlərə baxmayaraq, Qürrətüleynin atdığı qorxmaz addımlara 
heyranlıqlarını gizlətməmişdilər. Romanın “Özümün ön sözüm” adlı hissəsində yazıçı mövzunu iş-
ləməzdən əvvəl qadın qəhrəmanı haqqında bir çox yerlərdə - İngiltərə, Türkiyə, İran və eləcə də So-
vetlər Birliyində (Sankt-Peterburq, Moskva, Daşkənd, Düşənbə, Alma-ata, Xarəzm) geniş araşdırma 
apardığını qeyd edir. Həmçinin Əlyazmalar İnstitutunda işlədiyi müddətdə Zərrintacla bağlı ayrı-ay-
rı mənbələrdən məlumatlar əldə etmişdir. Müəllif qeydlərində daha çox Tahirə Qürrətüleyn kimi ta-
nınan bu qadın qəhrəmanın onda maraq doğurmasının 1946-47-ci illərə, aspiranturada təhsil aldığı 
dövrə təsadüf etdiyini bildirir. Həmin il yazıçının fars dili mütəxəssisi olan rəfiqəsi Aniyyə xanım 
Rzayeva-Ələkbərova fars dilində Zərrintaca məxsus  

 
Gər be to oftədəm nəzər cehre be cehre ru be ru 
Şərh dəhəm gəmi-tora nöqtə be nöqtə mu be mu [2, s.4]. 

 
– mətləli qəzəli oxumaqla onda böyük bir maraq oyatmışdır. Bununla da, yazıçı qəhrəmanının izinə 
düşərək geniş araşdırmalar aparmaq qərarına gəlmişdir.  

Roman 1996-cı ildə “Zərrintac-Tahirə” adı altında çap edildikdən sonra müasir dövrün Bəhayi 
nümayəndələri əsərdə müəllifin babiliyin tarixinə çox yer ayırmadığını və bir çox tarixi təhriflərə 
yol verdiyini bildirmişdilər [3, s.1; 2]. Əslində, yazıçının məqsədi sadəcə çoxlarının tanımadığı əs-
lən azərbaycanlı türkü-mərd qadın Qürrətüleyni tanıtmaq idi. Ə.Cəfərzadə Qürrətüleynin əsl adının 
Zərrintac (qızıl tac), T.Həsənzadə və D.Əhməd Fatimə, künyəsinin isə Ümmi Səlimə olduğunu bil-
dirir: “XVIII-XIX əsr Əfşarlar və Qacarlar dövrünün görkəmli Azərbaycan türkləri” monoqrafiya-
sında tədqiqatçı alim Tahirə Həsənzadə Qürrətüleyn adının mənasının iki cür izah olunduğunu vur-
ğulayır. Birinci ehtimalda bu adın bəlağətli nitq qabiliyyətinə malik olduğuna görə atası tərəfindən 
verildiyi və “gözün nuru”, “əziz övlad” mənalarında işləndiyi bildirilsə də, ikinci ehtimalda adın hə-
lə Şeyxiyyə təriqətində olarkən Əhsai haqqında yazdığı risaləyə görə Seyid Kazım Rəşti tərəfindən 
verildiyi bildirilir [4, s.141]. Seyid Kazım Rəştinin məşhur şagirdi olan Zərrintac ustadın ona verdi-
yi ad ilə də tanınmışdır. Yazıçı qəhrəmanının digər adlarını (Zəhra, Fatimə, Zəkiyyə, Qürrətüleyn) 
əsərdə qeyd etməyi də unutmur. Hələ uşaqlıq illərində yaşıdlarından seçilən Zərrintac erkən yaşla-
rından təriqətlərə qatılır. O, əvvəlcə bacısı, kiçik bibisi və qardaşı Əbdülvahabın da qoşulduğu Şey-
xiyyə təriqətinin nümayəndəsi olur, daha sonra Babilər hərəkatına qoşulur. Xatırladaq ki, Şeyxilik 
İranda Babiliyin meydana gəldiyi ərəfədə meydana çıxmış və geniş yayılmış təriqət olmuşdur. 
Həmçinin Şeyxiliyin Babiliyin nəzəri əsaslarını təşkil etdiyi bildirilir. Mənbələrdə doğum tarixi ilə 
bağlı dəqiq məlumatlar olmasa da, onun ölümü ilə bağlı dəqiq tarix qeyd olunur. 1814-1820-ci illər 
arası Qəzvində anadan olması ehtimal olunan Qürrətüleynin kimliyi və uşaqlığı ilə bağlı az məlu-
mat verilir. Onun mədrəsədə cavanlara dini biliklər aşılayan Molla Məhəmməd Saleh Baraqanlı (bə-
zi mənbələrdə Hacı Molla Məhəmmədsaleh Bərəqani kimi də qeyd olunur [4, s.141]) adlı mömin 
bir kişinin qızı olduğu və erkən yaşlarından razılığı olmadan əmisi Molla Tağının oğlu Molla Mə-
həmmədlə evləndiyi və bu evlilikdən iki oğlu (Şeyx İbrahim və Şeyx İsmayıl) və bir qızı (Səkinə) 
olduğu bildirilir. Qürrətüleyn Bab hörmətinə qızını Bahirə adlandırmışdı. Həmçinin Qürrətüleynin 
Şeyxiyyə təriqətinə qoşulduğu vaxtlardan etibarən həmin təriqətin davamçısı, eyni zamanda tanın-
mış nümayəndəsi olan Seyid Kazım Rəşti ilə məktublaşması ilə bağlı məlumatlara rast gəlinir. Ya-
şadığı mühitdə qadınların təhsil alması yasaq edilmiş, yüksək təhsil almaq hüququ yalnız kişilərə 
şamil edilmişdir. Ancaq Molla Saleh qızının savadlı olmasını istəmiş və bu niyyətlə də cavanlara 
dərs keçərkən qızının pərdə arxasında dayanmaq şərtilə bu dərslərdə iştirak etməsinə şərait yarat-
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mışdı. Digər müəllimlərdən də təhsil alan Zərrintac çox keçmir ki, öz ağlı, savadı, sərbəst mühaki-
mə yürütmək qabiliyyəti ilə digər yaşıdlarından seçilir. Hərəkata qoşulan qızının moizələrini, əsaslı 
dəlillərini və məntiqi fikirlərini dinləyən Molla Saleh əslində Zərrintacın bir çox məsələlərdə haqlı 
olduğunu bildiyi halda, cəmiyyətdən ehtiyat etdiyindən onun dediklərini təsdiqləyə bilmir. Zərrinta-
cı daha çox narahat edən məsələlərdən biri torpaqların hakim zümrə əlində cəmlənməsi, eləcə də 
vəqf torpaqları adı altında ruhanilər tərəfindən mənimsənilməsi olmuşdur. Əkinçilərin, sadə zəhmət 
adamlarının torpaqsız qalmasını, əldə etdikləri məhsulların mal-mülk sahibləri tərəfindən alınmasını 
qəbul edə bilməyən Qürrətüleyn ruhaniləri Quranda göstərilən şəriət qaydalarına əməl etməməkdə 
ittiham edirdi.  

Qəzvində yaşayan azəri türklərindən olan Molla Tağı və oğlu Molla Məhəmməd qatı dindar, 
fanatik olduqlarından Qürrətüleynin fikirlərini, hərəkətlərini heç cür qəbul edə bilmirlər. Qürrətü-
leynlə həyat yoldaşının dünyaya baxış bucaqlarının fərqli olması onların yollarını ayırması ilə yana-
şı, övladların analarından uzaq düşməsinə və hətta görüşlərinin yasaq edilməsinə səbəb olmuşdu. 
Möminlərin istehzalı sözləri, iftiraları da Molla Məhəmmədin yoldaşından ayrılmaq fikrini qətiləş-
dirmişdi. 

Molla Tağının moizə zamanı Babilər və şeyxiləri təhqir etməsi bir gün sonra onun məsciddə 
başda Seyid Saleh olmaqla Bab nümayəndələri tərəfindən (T.Həsənzadə bu şəxsin Ağa Hadi olduğu 
qənaətindədir – A.B.) öldürülməsi ilə nəticələnir. Bununla da tərəflər arasında qarşıdurma daha da 
gərginləşir; nəticədə Seyid Əli Məhəmməd Bab ələ keçirilmiş, müridi Hacı Məhəmmədəli (Mirzə 
Kazım bəy Ağa Məhəmmədəli kimi qeyd edir – A.B.) ilə Təbriz meydanında hər kəsin gözü qarşı-
sında edam edilmiş, Seyid Əhməd, Seyid Həsən və qardaşı Seyid Hüseyn mürşidi Babın vəsiyyəti 
ilə üzdə hərəkatdan imtina etməklə edam cəzasından xilas olmuşdu, baxmayaraq ki, onların bu hə-
rəkəti birmənalı olaraq yaxşı qarşılanmamışdır. Bütün bu faktlar Mirzə Kazım bəyin qeydləri ilə 
üst-üstə düşür [1, s.154]. Mirzə Kazım bəy də Babilər haqqında əsər yazmazdan əvvəl geniş araşdır-
ma aparmış, bir çox mənbələrə, xüsusən də “Naseh-ət təvarix” əsərinə əsaslanmışdır. 1847-ci ildə 
Molla Tağının ölümündə daha çox Qürrətüleyn təqsirləndirilərək, hər yerdə təqib olunmuşdur. Şüb-
həli şəxs kimi tutulan və Qəzvin hökumət idarəsində saxlanılan Qürrətüleyn buradan Tehrana qaçı-
rılaraq bəhailərin lideri olan Bəhaullahın evində saxlanılır. Hadisələrin axarı tək bu gedişlə davam 
etmir. 1852-ci ildə Babilərin Nəsrəddin şaha qarşı boşa çıxmış sui-qəsd cəhdi isə Qürrətüleynin ölü-
münü daha da yaxınlaşdırır. Kələntər Mahmud ağanın evində saxlanılan Qürrətüleyn bir müddət 
“Qəsri-Qacar”da saxlanılmış, fikirlərindən daşınmadığı görülüncə ehtimallara görə “Baği-Elxani” 
adlı yerdə boğularaq öldürülmüş və quyuya salınmışdır. 32 yaşlı Qürrətüleynin ölümü ilə bağlı mü-
əllif müxtəlif versiyalardan reallığa uyğun, inandırıcı olanları qeyd etmişdi. Əzablı şəkildə ölməyi 
mərdanəliklə qarşılamaq babilərin xarakterində idi. Qürrətüleyn bir neçə il vaxt uzadıb yaşamaq-
dansa, tutduğu yolu təkzib etməyib ölməyi daha şərəfli hesab etmişdir. Sərdar Əziz xana təhvil ve-
rilmək adı ilə Mahmud xanın evindən aparılan Qürrətüleyn mənzil başına çatmamış öldürülmüşdür. 
Ölüm səhnəsi olduqca təsirli şəkildə qələmə alınmışdır. Həmçinin çox dərin intuisiyaya malik Qür-
rətüleynin şahın yanına çatmamış öldürüləcəyini qabaqcadan hiss etmişdir. Digər ehtimallarda qeyd 
olunur ki, Nəsrəddin şah onu saraya gətizdirib şərt kəsmiş, tutduğu yoldan dönməsinin qarşılığında 
onunla evlənəcəyini bildirmiş, Qürrətüleyn isə şeirlə cavab yazıb təklifdən imtina etmişdir. Başqa 
bir ehtimalda isə Qürrətüleynin naməhrəm əlinə keçməkdənsə, hörükləri ilə özünü boğub öldürdüyü 
bildirilir. Əsərin epiloq hissəsində yazıçı qəhrəmanı haqqında yüksək fikirlər söyləmiş, şeirlərindən 
nümunə vermişdir.  

 
Zülfünün ucundan sevdaya qədər, 
Hicranın qəmindən qovğaya qədər. 
Dodağın ləlidir şəhdim dünyada, 
Eşqinə bələndin ayağa qədər [2, s.206]. 
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Ə.Cəfərzadə bu şeirin ibadət-təriqət məqsədi ilə deyil, insan və onun eşqini vurğulamaq niy-
yəti ilə yazıldığı fikrindədir. Yazıçı qəhrəmanını Babilər hərəkatının tərəfdarı kimi göstərməklə ya-
naşı, onu istedadlı şair, ana kimi, yeri gələndə alim, filosof, kamil müəllim kimi də təqdim edir. O, 
qəhrəmanının daxili aləmini, təlatümlərini açıb göstərmək üçün romanın ayrı-ayrı hissələrində Qür-
rətüleynin şeirlərindən nümunələr vermişdi.  

Qürrətüleynin dərin mənalı, azadlıq ruhlu şeirləri təəssüf ki, dövrümüzə çox az sayda gəlib 
çatmışdır. Bu, onun şeirlərinin daha çox hərəkat yatırılandan sonra tapılıb, məhv edilməsi ilə əlaqə-
ləndirilir. Yazıçı Təbrizdə işləyən tədqiqatçı Qulam Məmmədli vasitəsilə onun fars və türkcə bir 
müləmməsini əldə etmişdir. Daha sonra geniş araşdırmalar aparıb digər şeirləri əldə edən yazıçı ço-
xunun farsca yazılmasına baxmayaraq, onlarda türk ruhunun hakim olması qənaətinə gəlmişdir. 
Farsca yazılan şeirləri görsə də, türkcə yazılmış şeirlərin əlyazmasını görməyən yazıçı həmin şeirlə-
ri Tahirə yaradıcılığı ilə tanış olan yaşlı nəslin nümayəndələri vasitəsilə öyrənmişdir. Bu haqda bü-
tün qeydlər yazıçının ev arxivində saxlanılan Tahirə Qürrətüleynlə bağlı qovluqda yer almış sənəd-
lərdə öz əksini tapmışdır. Sənədlərin birində onun şeirlər divanının 1951-ci ildə ölümünün yüzilliyi 
qeyd ediləndə ABŞ-da fəaliyyətlərini davam etdirən bəhailər tərəfindən nəşr etdirildiyi bildirilir [5, 
s.112]. 

“Azərbaycanın aşıq və şair qadınları” kitabına Qürrətüleynin də adını daxil edən yazıçı onun 
şeirlərinin əsasən ictimai motivli olduğunu, zülm və haqsızlıqlara, mövcud ictimai rejimə qarşı ya-
zıldığını bildirir.  

Qürrətüleyndə insanları düzgün yola dəvət etmək sevdası onun analıq hissindən də yüksək sə-
viyyədə dayanır. Valideynləri, əmisi, eləcə də həyat yoldaşının məsləhətlərinə, yola gətirmələrinə 
əhəmiyyət vermir. O, yalnız qarşısına bir məqsəd qoyub və o məqsədə nail olmaq üçün ölümün gö-
zünün içinə dik baxaraq addımlamışdı. Əslində, Qürrətüleynin böyük iddiaları yox idi. O, cəmiyyət-
də qadın hüquqsuzluğuna qarşı çıxaraq qadın-kişi bərabərliyinin təmin olunmasını, insanların azad, 
firavan yaşamasını istəyirdi. Cəmiyyətdə yeni baxışları ilə seçilən Babiliyin əsas prinsiplərindən bi-
rinin qadın-kişi bərabərliyi olması məhz bu baxımdan qadın qəhrəmanın diqqətini cəlb etmişdir. 
Qürrətüleyn qadınlara azadlıq hüququnun verilməsi və onların təhsilə cəlb edilməsilə cəmiyyətin in-
kişaf edəcəyinə inanırdı. Həmin dövrün şəriət qanunlarına zidd olan bu məsələni ruhanilər mənfi tə-
rəfə yozmağa başlamışdılar. Fanatizmə qarşı çıxan Qürrətüleyn ruhanilərin insanları buxova salan 
dinlə bağlı uydurmalarına qarşı çıxınca dinsizlikdə, allahsızlıqda ittiham olunmuşdur. Romanın ay-
rı-ayrı hissələrində isə biz Qürrətüleyni ibadətdə, allaha dua edərkən görürük. Bununla yazıçı ruha-
nilərin fikrinin əsassız olduğunu göstərməyə çalışmışdır. Allaha yaxından bağlılığı onun yaradıcılı-
ğında da özünü açıq şəkildə büruzə verir: 

 
Gəldim dərgahə bağrı yaralı, 
Çaki-giriban, başı qaralı, 
Rəhmət nurundan qoyma aralı 
Allahım, Allah! Allahım, Allah. 
 
Ümüd dəryası cuşandı cuşan, 
Səbr kasası coşandı, coşan, 
Qulundur Sənin Tahirə inan 
Allahım, Allah! Allahım, Allah [6, s.48]. 

 
Şeir parçasından da göründüyü kimi, Allaha itaətdə olan və özünü onun qulu hesab edən biri-

nin ateist ruhlu olması qeyri-mümkündür. Eyni zamanda Qürrətüleyn qadın kommunizmini (qadının 
bir neçə kişi ilə evlənə bilmə hüququ – A.B.) təbliğ etməkdə ittiham olunsa da, bu haqda heç bir 
fakta rast gəlinməmişdir. Bəlağətli və fəsahətli danışığı ilə hər kəsi özünə heyran edən və məclisi 
ələ almağı bacaran bu qadından ruhanilər, vəzirlər xüsusi ehtiyat etmiş, onun şahın da fikirlərinə tə-
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sir edə biləcəyindən ehtiyatlanaraq, onunla görüşünü əngəlləməyə çalışmışdılar. Müxtəlif şər və 
böhtanlarla, hərdən də əxlaqsız kimi qələmə verərək daim onu gözdən salmağa, əzməyə can atmış-
dılar. Cəsarəti ilə seçilən Qürrətüleyn ilk dəfə olaraq İslam Şərqində hicabı (çadranı) atmış, Xora-
sanda çadrasız minbərə çıxaraq nitq söyləmiş, ilk qadın təfsirçi olmaqla yanaşı, üləma və kişilərlə 
mübahisəyə girişmişdir. Babilərin 1848-ci ildə Bədəşt kəndində təşkil olunan toplantısı daha yadda-
qalan olmuşdur, belə ki, Qürrətüleyn ilk dəfə olaraq müridlərinin arasına hicabsız, üzüaçıq halda 
çıxmış, onları heyrətə gətirmişdir. Toplantıdan sonra parçalanma olsa da, bir qrup babi Qürrətüley-
nin əhatəsində birləşmişdir. Xatırladaq ki, babilər qadınların çadrada saxlanmasına doğru baxma-
mış, çadraya əbədi dustaq nöqteyi-nəzərindən yanaşmışdılar. Bədəşt konfransında rəhbərliklə bağlı 
Məhəmmədəli adlı babi ilə Qürrətüleyn arasındakı qarşılaşma babilərin parçalanmasına səbəb ol-
muşdur. Bir qisim Qürrətüleyn tərəfə, digər qisim qarşı tərəfə keçmiş, bir qrupu isə hərəkatı tərk et-
mişdir. Bu konfransdan sonra Qürrətüleyn daha çox Tahirə adlandırılmışdır. Tahirə (pak) adının ona 
Bəhaullah tərəfindən verildiyi bildirilir. 

Tərkibi daha çox sadə xalq kütlələrinin nümayəndələrindən ibarət hərəkatın, əsasən feodaliz-
mə qarşı yönələn iğtişaşları qabaqcıl nümayəndələrinin həyatı bahasına başa gəlsə də, müəyyən qə-
dər bu quruluşa zərbə vurmuş, ən azından yuxarı təbəqə nümayəndələrini qorxuya salmış, əslində 
gözə çarpacaq dərəcədə böyük dəyişikliklərə nail ola bilməsələr də, yaddaqalan bir hərəkata çevrilə 
bilmişdir. Romanda Mazandaranda istehkamda gizlənən və şaha tələblər irəli sürən babilərin aldadı-
laraq qılıncdan keçirilməsi tarixi faktlar əsasında qələmə alınmışdı. Həmçinin Zəncanda və Mazan-
daranda baş vermiş sayca çoxluq təşkil edən üsyanların dördünə Qürrətüleynin özünün başçılıq etdi-
yi bildirilir. Göründüyü kimi, Qürrətüleyn qəti addımlar ataraq amalları uğrunda ölüm-dirim müba-
rizəsinə çıxmışdır. 

Romanın əvvəlində yardımçı obrazların dialoqları vasitəsilə yazıçı Şeyx Şamil hərəkatını da 
xatırlatmış, XIX əsrin 40-cı illərindən onun Rusiyaya qarşı ardıcıl olaraq qələbələr qazanmasına işa-
rə etmişdir. Həmçinin sonrakı hissələrdə İranda baş vermiş “Lütlər üsyanı”na toxunulmuş, üsyanın 
İran tarixində dərin izlər buraxdığı bildirilmişdir. Hakimlərin, ərbabların məsxərəyə qoyaraq “lüt-
lər” adlandırdığı binəsiblərin istəyi ədalətli şah, yeni qanunlar və yeni idarəçilik sistemi olmuşdur. 
Dəmirçi Kazımın ətrafında toplananlar xümsdən, zəkatdan, eləcə də digər vergi və rüsumlardan ca-
na doyan, təhqir olunan, zorakılıq görən aşağı zümrənin nümayəndələri olmuşdular. Bu üsyan da di-
gər üsyanlar kimi yatırılmışdır. Ümumiyyətlə, kortəbii xarakter daşıma, yetəri qədər silahla təmin 
olunmama, bəzən üsyan iştirakçılarının bir hissəsinin geri çəkilmə halları baş qaldıran üsyanların 
şah ordusu tərəfindən yatırılmasına səbəb olmuşdur. 

Romanda bir neçə yaddaqalan obrazlar aləmi yaradılmışdır ki, onlardan biri də Qürrətüleynin 
anası – Bədrünnisa xanımdır. O, övladının taleyindən narahat olan ana kimi xarakterizə olunur. Ha-
disələrin gərgin axarda davam etməsindən hali olan ana hər vəchlə qızını yola gətirməyə çalışır. 
Qürrətüleynin bir an öncə heç olmasa balalarının xətrinə dönəcəyini zənn etsə də, zaman keçdikcə 
ananın bu gümanı da boşa çıxır. Bədrünnisa bu işlərdə daha çox kiçik qaynını təqsirkar bilmiş və 
ona lənətlər yağdırmışdı. Çünki Zərrintacın hərəkatlara qoşulmasında onun əli və dəstəyi olmuşdur.  

Romanda diqqəti cəlb edən obrazlardan biri olan Ətaullah və ya Əta (əsl adı isə Hüseyn ol-
muşdur – A.B.) Qürrətüleynə yaxın tərəfdaş olmaqla yanaşı, qəlbinin bir küncündə ona gizli sevgi 
bəsləmişdir. Hər çətin məqamda vaxtında köməyə çatan Ətaullah Qəzvindəki məhəllələrin birində 
Zərrintacla qonşu olmuş və onunla bir böyümüşdür. Sevgisini ifadə edə bilməsə də, Zərrintac ona 
olan davranışlardan bu sevgini duymuşdur. Lakin o, sevdasız gəzməkdə, həyatını bütünlüklə Allaha 
məhəbbətə bağlamaqda israrlı idi. Qürrətüleynin ardıcılları, onun yolunu davam etdirənlər Qürrətiy-
yə adlandırılmışdır. 

M.F.Axundov “Kəmalüddövlə məktubları”nda Qürrətüleyn haqqında məlumat verərək onu 
atəşin təbə malik, hümmətli, qeyrətli biri kimi təqdim etmişdir. Həmçinin İmam Hüseyn qəbrini zi-
yarət etdiyi zaman Bab həzrətləri ilə görüşdüyünü və bundan sonra həmin təlimə qoşulub onu yay-
mağa başladığını qeyd etməklə yanaşı, üsyanlara başçılıq etdiyini də bildirmişdir. Həmçinin 
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M.F.Axundov “Bəyan” kitabında qeyd olunan iki hökmü – qadınların kişilərlə bərabər hüquqa ma-
lik olmasını və üzüaçıq gəzməsini daha hikmətli hesab etdiyini bildirmişdir [7, s.129; 130]. Ancaq 
M.F.Axundov Babiləri və şeyxləri müsəlman dininə zidd hesab etmişdir [8, s.103]. 

Nəticə. Zamanla mövcud olan bütün təriqətlər insanlara xoşbəxt gələcək vəd etsələr də, onla-
rın heç biri bu arzuolunan gələcəyi bəxş edə bilməmişdir. Bu baxımdan da M.F.Axundov təriqətlərə 
dünyaya fəsad və qarmaqarışıqlıq salan, xalqı bədbəxt və sərgərdan edən bir vasitə kimi baxmış, hər 
şeyin kökündən həllinin yalnız elmdə olduğunu bildirmişdir [7, s.132, 133]. Janna Dark, Firdovsi 
qəhrəmanları ilə eyni səviyyədə, hətta onlardan da yüksək pillədə tutulan Tahirə Qürrətüleyn də el-
min tərəfdarı kimi çıxış etmiş, xüsusən də qadınların savadlanmasının lehinə olmuşdur. Yazıçı cə-
miyyətin mühüm problemlərindən birini romanda qaldırmaqla, öz fikirlərini də Qürrətüleynin obra-
zı üzərində cəmləyərək ifadə etmişdir. 
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Xülasə 
 

Məhəmmədtağı Zehtabi bədii fəaliyyətlə məşğul olmaqla yanaşı, türkologiya, tarix, dilçilik, ədəbiyyat və folklor 
ilə bağlı dəyərli əsərlərin müəllifi kimi tanınır. M.Zehtabi Cənubi Azərbaycanda mədəniyyəti və tarixi saxtalaşdırılmış 
xalqın mənəvi irsini tədqiq etmişdir. O, həmçinin bənzəri olmayan şeir və poemaların müəllifidir. O, öz əsərləri ilə 
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THE POET CITIZEN DEVOTED TO THE LOVE OF HIS PEOPLE 
 

Summary 
 

Mahammadtaghi Zehtabi is known as an author of valuable works about turkology, history, linguistics, literature 
and folklore, including he was engaged in literary activity. M.Zehtabi investigated the spiritual heritage of the people 
whose cultural history had been falsified in South Azerbaijan. He is the author of unexampled poem and long poems. 
He actively promoted enlightenment with his works and awakened the national consciousness of the people. 
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ПОЭТ-ГРАЖДАНИН, ПРЕДАННЫЙ ЛЮБВИ СВОЕГО НАРОДА 
 

Резюме 
 
Мухаммедтаги Зехтаби был известен как автор ценных работ, связанных с тюркологией, историей, 

лингвистикой, литературой и фольклором, также занимался художественным творчеством. М.Зехтаби иссле-
довал наследие Южного Азербайджана, чья культура и история были искажены. Он также является автором 
уникальных стихотворений и поэм. Своими работами активно содействовал просветительству и пробуждал 
национальное сознание народа. 

 
Ключевые слова: Мухаммедтаги Зехтаби, художественное творчество, Южный Азербайджан, культура 

и история, духовное наследие 
 

Giriş. Türkologiya, tarix, dilçilik, ədəbiyyat və folklora aid dəyərli əsərlərin müəllifi kimi ta-
nınan M.Zehtabi bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Məhəmmədtağı Zehtabi Cənubi Azərbay-
canda tarixi saxtalaşdırılıb təhrif edilmiş Azərbaycan xalqının mənəvi irsini yenidən arayıb-araşdır-
mışdır. O, həm də bənzərsiz şeir və poemalar müəllifidir. Yazdığı əsərləri ilə xalqının maariflənmə-
si və milli şüurunun oyanmasına xidmət göstərmişdir. 

Məhəmmədtağı Zehtabi 1923-cü ilin oktyabrın 13-də Şəbüstərdə kirişçi ailəsində anadan 
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olub. O, ibtidai təhsilə kənd məktəbində başlamış, lakin iki il oxuduqdan sonra ailə dolanışığı ilə 
bağlı təhsildən ayrılmış, sonra təhsilini Təbrizdə davam etdirmişdir. İlk şeirini 13 yaşında farsca 
yazsa da, həmyerlisi Mirzə Əli Möcüzün əsərləri və özü ilə tanışlığı onu ana dilində yazmağa ruh-
landırmışdı. Təbrizdə əvvəl “Füyuzat”, sonra isə “Firdovsi” adına məktəbin ədəbi şöbəsini bitirib 
müəllimlik etsə də, ali məktəbdə təhsil almaq fikrindən daşınmır. 

M.Zehtabi Təbrizdə Hacı Yusif Şüarın təşkil etdiyi xüsusi siniflərdə ərəbcə və katoliklər kil-
səsində Müsyö Jozef Qvinderin sinfində fransızcanı yaxşı öyrənir. Beləliklə, ana dili ilə yanaşı, fars, 
ərəb, fransız, sonralar mühacirət dövründə isə rus dillərini mükəmməl mənimsəyə bilir. 1940-cı il-
lərdə M.Zehtabi Azərbaycan Demokratik Firqəsinin (Partiyasının – P.M.) mətbu orqanı olan və 
Mirzə Əli Şəbüstərinin redaktorluğu ilə ana dilində nəşr olunan “Azərbaycan” qəzetində məqalə və 
şeirləri ilə çıxış edir. Sonralar o günləri xatırlayıb yazırdı: “1945-ci (1324) il gəldi. “Azərbaycan” 
qəzeti yenə də nəşr olunmağa başladı. Bu qəzetlə tanışlıq məni ayrılmaz şəkildə ana dilimə bağladı. 
Ana dilimdə yazmağa başladım. Bu dövrdən ana dilimi elmi cəhətdən öyrənmək ürəyimdə mühüm 
hədəf və arzularımdan birinə çevrildi. Ana dilimi sevdim, sevdikcə dərinləşdim və dərinləşdikcə 
onu daha artıq sevdim. Universitetə daxil olub elmi cəhətdən öyrənmək üçün o zaman mövcud olan 
bütün qapıları döydüm, can atıb çabaladımsa, hamısı üzümə bağlı oldu” [1, s.3]. 

Z.Məhəmmədtağı 1946-cı ildə Azərbaycan Milli Hökumətinin Təbrizdə açdığı universitetin 
ədəbiyyat fakültəsinin ilk tələbələrindən olur. Yeni yaranmış Milli Hökumətin başçısı, eyni zaman-
da istedadlı publisist və ədəbiyyatşünas olan Seyid Cəfər Pişəvərinin həmin fakültədə həftədə iki 
dəfə “Dünya ədəbiyyatı” mövzusunda oxuduğu mühazirələrini dinləyir. Təəssüf ki, beynəlxalq və 
yerli qüvvələrin məkrli plan və maraqlarına uyğun gəlmədiyindən Milli Hökumət qan içində süquta 
yetirilir və onun uğurlu islahatlarının cərgəsində olan Təbriz Universiteti də qapadılır.  

O müdhiş günlərdə qanlı rejimin ana dilində təhsilə, nəşrlərə və danışığa qoyduğu yasağa qar-
şı söylədiyi: 

“Su deyibdir mənə əvvəldə anam, ab ki, yox. Yuxu öyrətdi uşaqlıqda mənə, xab ki yox. İlk 
dəfə ki, çörək verdi mənə, nan demədi. Əzəlində mənə duzdanə nəməkdan demədi… Özümə məx-
sus olan başqa elim vardı mənim. Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim, – etirazı onun poe-
ziyasının vizit kartına çevrilən məşhur “Sən osan, mən də buyam” [1, s.4] şeirində səsləndi. 

İranda və başqa ölkələrdə təhsilini davam etdirmək istəyində olan M.Zehtabi bir çox maddi və 
digər problemlərlə qarşılaşır. Universitet təhsilini başa çatdırmaq və İrandakı rejimin siyasi təqiblə-
rindən yaxa qurtarmaq üçün M.Zehtabi 1948-ci ildə vətənin bu tayına üz tutur. Lakin onu Bakıya 
gətirən bir neçə saatlıq yolu az qala, 4 ilə qət etməli olur. Sərhədi pozduğuna görə üç il Sibirə sür-
gün edilir.  

Nəhayət, “millətlər atası” Stalinin ölümündən sonra bəraət alır və Sibirdən Tacikistanın pay-
taxtı Düşənbə şəhərinə göndərilir. Başına gələnlərə rəğmən gənc qəlbi hələ də böyük həyat eşqi, ya-
şayıb-yaratmaq həvəsi ilə döyündüyündən, Məhəmmədtağı hər şeyi yenidən başlamalı olur. Ali 
məktəbdə təhsil almaq ümidilə sovet ölkəsində yenidən axşam məktəbinə gedib onu bitirir. Düşənbə 
yataqxanasında “mən varam, mənim həyatım və xalqıma xidmətlərim hələ qabaqdadır” fikri və 
ümidilə qələmə aldığı “Mən diriyəm” şeirində yazırdı: 

 
Təslim olmayaraq var gücümlə mən,  
Qışqırıb deyirəm:  
Ölməmişəm mən!  
Burada qulaqlar kardır, kar, nədən?!  
Hələ ölməmişəm, diriyəm, diri!  
Azər əsgərinin biriyəm, biri; 
Sinnim ötməmişdir, otuzdur yaşım,  
Bu fırtınadan da əyilməz başım,  
Hələ xidmətlərim gələcəkdədir! [1, s.21] 



www.journal.literature.az         Pərvanə Məmmədli 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 248 - 

 
Bir ildən sonra Bakıda təhsil almaq arzusu ilə şair Azərbaycana gəlir. Sonralar bu barədə ya-

zırdı; “Burada öyrəndim ki, Şurəvidə (SSRİ-də) universitetə daxil olmaq üçün orta məktəb attestatı 
lazımdır. Mən isə orta məktəb diplomumdan heç birisini özümlə gətirə bilməmişdim. Bir il burada 
axşam məktəbində oxuyub diplom alaraq onu bir ərizə ilə Bakı Universitetinə göndərdim. İki həftə 
sonra oradan müsbət cavab aldım, kitablarımı yığışdırıb Bakıda oxumağa getdim və yataqxanada 
yerləşdim. Günlərin birində yataqxana məsulu yanıma gəlib adımı soruşduqdan sonra: Səni univer-
sitetin rektoru çağırır, dedi get gör, nə deyir. Eşitmişdim ki, Bakı Universitetinin rektoru böyük 
kimyaçı, ixtiraçı, akademik Yusif Məmmədəliyev idi. O, İkinci Dünya müharibəsi dövrü kimya el-
mi sahəsindəki yeni elmi ixtiraları ilə Sovet ordusunu məğlubiyyətdən xilas etmişdi. Rektorun ota-
ğına getdim. Katibəsi adımı soruşub içəri girdi və qayıdaraq: buyurun, – deyə məni içəri buraxdı. 
İçəri daxil olub salam verdikdə, öz stolu arxasında oturmuş akademik Yusif Məmmədəliyev adımı 
və haralı olduğumu öyrəndikdən sonra: “Hansı fakültədə oxumaq istəyirsən? – deyə soruşdu. Azər-
baycan dili və ədəbiyyatı fakültəsində, – deyə cavab verdikdə, rektor qabağında olan diploma işarə 
edərək, belə yaxşı qiymətlərlə niyə orada oxuyursan, gəl kimya fakültəsində oxu, – dedi. – Hörmətli 
akademik, mənim xalqımın ehtiyacı bunadır, – deyə cavab verdim. Bu sözlərimi eşidən universite-
tin rektoru, akademik ilan vurmuş kimi dik yerindən qalxıb gəldi və mənimlə səmimi və möhkəm əl 
verərək, sənə müvəffəqiyyətlər arzulayıram, – deyərək məni yola saldı” [1, s.6]. 

“Rəhbər yoldaşların” mərhəmətindən ali məktəbə ancaq otuz üç yaşında bərpa olub təhsilini 
davam etdirən Məhəmmədtağı “Xatirə” avtobioqrafik şeirində başına gələn macəralardan yazırdı: 

 
Rəhbər yoldaşların mərhəmətindən 
Otuz üç yaşında tələbəyəm mən.  
Halbuki uçmağa qanadım da var,  
Susmayan, gur, möhkəm fəryadım da var.  
İlk gün otağa girən zamanlar  
Pıçpıça düşdülər qızlar, oğlanlar.  
Biri alim dedi, biri müfəttiş. . .  
Neçə gün bu sayaq davam etdi iş. . .  
Cavan qəlblərdə, gənc ürəklərdə,  
Nəhayət, mənimçün tapıldı yer də.  
Dost olduq, danışdıq, keçmişə daldıq,  
Hərdən “leksiya”dan yorulub qaldıq [2, s.24]. 

 
Bu 33 yaşlı tələbə bir gün dərsdən qalmalı olur. Buna səbəb onun yeganə pencəyinin oğurlan-

ması imiş. Milisə şikayət etsə də, xeyri olmur. Əksinə, onun özünü təqsirkar bilirlər. Şeirin sonunda 
tələbə şair “Leninin qurduğu” Azad Sovetlər ölkəsinə gəldiyindən peşman olduğunu yazır: 

 
Gördüm, həm lüt qaldım, həm oldum oğru.  
Susaraq qayıtdım.  
Gülürdü tərəf.  
Mənə üstün idi hər zaddan şərəf.  
Leninin qurduğu həyatı andım,  
Xəta etdiyimi yaxşıca qandım [2, s.25]. 

 
“Universiteti qurtarmağa yarım il qalanda həmin universitetin Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb 

dili və ədəbiyyatını tədris etməyə və elə bu günlərdə ana dili barədə də əldə etdiyim biliyi xalqıma 
çatdırmaq haqqında fikirləşməyə başladım. Axı, xalqımın ona ehtiyacı var idi. Bu hədəfə çatmaq 
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üçün xalqıma qovuşmalı idim. Xalqıma qovuşmaq üçün də əvvəla, özüm Sovet birliyinin dəmir di-
varını yarıb oradan çıxmalı və ikincisi, quldur şah rejimini zaman devirməli idi”.  

Təhsilini başa vurduqdan sonra o, 15 il müddətində Şərqşünaslıq fakültəsində ərəb dili və ədə-
biyyatını tədris edir. “Əbu Nəvvasın həyatı və yaradıcılığı” mövzusunda dissertasiya müdafiə edə-
rək, filologiya elmləri namizədi elmi dərəcəsini alır. Azərbaycan Dövlət Universitetində işlədiyi 
dövrdə tələbələrə ərəb dili və ədəbiyyatının incəliklərini öyrətməklə yanaşı, onların mənəvi dəyərlə-
rə yiyələnməsinə, milli ruhlu hərtərəfli vətənpərvər və kamil insan kimi formalaşmasına çalışır. 
Azərbaycanın tanınmış elm və siyasət adamları arasında onun vaxtı ilə yetişdirdiyi tələbələr az deyil 
(Məs. Əbülfəz Elçibəy, Vəfa Quluzadə və b.).  

M.Zehtabi sovet totalitarizmindən canını qurtarmaq üçün 1971-ci ildə böyük çətinliklərlə İra-
qa köçür. Bağdad Universitetində qədim türk dillərini və fars dilini tədris edir. Dilçiliyə aid yazdığı 
2 kitab dərs vəsaiti kimi istifadə olunur. Yazıb çap etdiyi əsərlər əsasında universitetin elmi şurası 
tərəfindən ona professor adı verilir. İraqda işlədiyi vaxtlar Avropaya səfər edir və bu zaman orada 
oxuyan güneyli tələbə gənclərlə görüşür və həmin tələbələr ona ana dilini öyrənmək üçün kitab tap-
madıqlarını söyləyirlər. Nəticədə professor “İran türklərinin sərfi” (morfologiyası – P.M.) kitabını 
yazır və bu kitab tələbələrin köməyi ilə 1976-cı ildə Almaniyada çap olunur. İraqda yaşayan kər-
küklərin (türkmanların – P.M.) dili bəzi məhəlli fərqləri nəzərə almasaq, tamamilə Azərbaycan türk-
cəsindədir. M.Zehtabi adı ilə qeyd olunan kitabı bir qədər təkmilləşdirərək İraq türkmanlarını ləhcə 
və ədəbiyyatı da daxil olmaqla digər bir dilçilik kitabı da hazırlayır. Təəssüf ki, kitab sonralar orada 
onun yox, başqa birisinin imzası ilə çap olunur. Ümumiyyətlə, onun dilçiliklə bağlı 6 kitabı nəşr 
olunub [3, s.44].  

Sonralar doğulub boya-başa çatdığı Təbrizə yenidən qovuşduqda Təbriz Universitetində Azər-
baycan türkcəsini, eləcə də ərəb dilini tədris edir. M.Zehtabi Berlində nəşr etdirdiyi “İran türklərinin 
sərfi” kitabını tədris etməkdən ruhlanaraq və universitetdə tədris zamanı yüzlərlə gənc oğlan və qız-
ların dili öyrənib mənimsəməyə can atdıqlarını bu sahədə mənbə və ədəbiyyatın qıtlığını nəzərə alıb 
“Müasir Azərbaycan ədəbi dilinin leksikologiyası”, “Ana dilimizi öyrənək” adlı kitablarını yazır.  

M.Zehtabi jurnalistika və tərcümə sahəsində də qələmini sınayır. Berlində “Ərk” dərgisini, 
Bağdadda isə 5 müxtəlif dildə “Birlik yolu” adlı qəzetini nəşr etməyə nail olur. Fransız ədəbiyyatın-
dan etdiyi tərcümələr hələ 40-cı illərdə qəzet səhifələrində dərc olunur. Sənət dostu Əliağa Vahidlə 
birlikdə klassik ədəbiyyatdan tərcümələr edir.  

1979-cu ildə İranda Pəhləvi rejiminin süqutundan sonra Zehtabi nəhayət ki, vətəni Təbrizə qa-
yıdır. Professor öz elmi tədqiqatlarını daha geniş aspektdə davam etdirir. M.Zehtabi Təbriz şəhərin-
də çoxlu Azərbaycansevər dostları ilə “Azərbaycan mədəniyyət ocağı”nı yaradır. O, neçə illər boyu 
ardı-arası kəsilmədən bu ocağın iclaslarında iştirak edərək xalqımızın ədəbiyyat və keçmiş tarixini 
tanıtdırmışdır. İnqilabdan sonra ana dilinin istifadəsinin qadağan edilməsi nəticəsində oxuyub yaza 
bilənlərin az olmasını nəzərə alan bəzi partiya və cəmiyyətlər qəzet və jurnal nəşr etməklə yanaşı, 
Azərbaycan türkcəsinin öyrədilməsinə və yazılmasına yönəldilmiş kurslar açdılar. Təbriz şəhərində 
türkcə qrammatika kurslarının açılmasında M.Zehtabinin böyük rolu olmuşdur. Professor Zehtabi 
İran inqilabından sonra Təbriz Universitetində türk dili və ədəbiyyatını tədris etmiş və çoxlu müəl-
lim yetirmişdir. O dövrdə ilk dəfə olaraq “Ana dilimizi necə yazaq” kitabçasını çap etdirmiş, dilin 
əsas – səs qanunları, ahəng qanunu açıqlanmışdır. Kitab əlifbanı düzgün yazıb-oxumaqda gənclərə 
bir mənbə olmuşdur. Sonralar Cənubda keçirilən orfoqrafiya ilə bağlı seminarlarda ondan çox fay-
dalanmışlar. Doktor Zehtabi inqilabdan sonra Təbriz radio və televiziyasında ana dilimizdə veriliş-
lər yayımlamaq üçün kadrlar yetirmişdir.  

Ömrünün çox hissəsi qürbətdə, sürgündə, həbsxanalarda keçən M.Zehtabi 1998-ci ilin dekabr 
ayında ürək tutmasından müəmmalı şəkildə qəflətən vəfat etmişdir. O, doğulub boy atdığı Şəbüstər-
də dəfn olunmuşdur. 

Türkologiya, tarix, dilçilik, ədəbiyyat və folklora aid dəyərli əsərlərin müəllifi kimi tanınmış 
M.Zehtabi bədii yaradıcılıqla da məşğul olmuşdur. Böyük müşahidə qabiliyyətinə malik olan şairin 
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qələmindən onlarla gözəl poemalar çıxıb. Əsərlərini “Mişovlu”, “M.T.Zehtabi”, “Şəbüstərli”, “Gül-
şən”, “Kirişçi” və s. təxəllüslərlə imzalayıb. 

“Çirik əfsanəsi”, “Pərvanənin sərgüzəşti”, “Bəxti yatmış”, “Bağban Eloğlu”, “Bəzz qalası”, 
“Mişovun əfsanələri”, “Qoy olsun on”, “Həsti nəsim” və “Əliağa Vahidlə bağlı xatirələr” kimi bədii 
əsərləri ayrı-ayrı vaxtlarda Bağdad və Təbrizdə nəşr olunmuşdur. “Şahin zəncirdə” və “Başqa dilim, 
elim var mənim” adlı şeir toplusu Bakıda işıq üzü görmüşdür. Altıcildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi” kitabındakı Azərbaycan ədəbiyyatı ən qədim dövrlərdə adlı fəslin icmal oçerkini d-r M.Zeh-
tabi f.e.n. Ç.Sadıqoğlu ilə birgə hazırlamışdır [4, s.28-57].  

“Türkcəm mənim, səs bayrağım”, “Sara və Məhəmməd” kitabları onun Təbrizdə çap olunmuş 
son kitablarındandır. Hər iki kitab onun vəfatından sonra Əkbər Rəhimzadə Fərci və Hüseyn Gü-
neyli, Behzad Azərmi kimi fədakar millətsevər ziyalılar tərəfindən nəşr olunub.  

“İslamaqədərki İran türklərinin dili və ədəbiyyatı”, “Əruzun türk folklorundakı izləri” adları 
altında çap edilmiş silsilə yazıları ümumtürk ədəbiyyatına daxil olan dəyərli yazılardandır. 

Füzuli qəzəllərinin vurğunu M.Tağı Zehtabi klassik ədəbiyyatımızda eşq, sədaqət və cəfakeş-
lik simvolu olan pərvanə obrazını çağdaş həyata gətirərək, “Pərvanənin sərgüzəşti” poemasında ona 
yeni məna tutumu verir: 

 
Zülmətlərə qəlbimdə dərin nifrət oyandı. 
Fikrim o qaranlıqları boğmaqda dayandı 
Cumdum, oda açdım qolumu, odlu həvəslə 
Ta bir qucaq atəş gətirim yurduma töhfə 
Rəhm etməyib üsyan, alovu – cismimi yaxdı, 
Şər qüvvələr at çapdı, qanım sel kimi axdı 
Yanmaqda da eşqim kimi, dildən-dilə düşdüm, 
Qan dalğası atdı, bu azad sahilə düşdüm [2, s.176]. 

 
“Şahin zəncirdə” poemasında şər qüvvələrin at çapdığı sahildən azad bildiyi o biri sahilə düş-

düyü zaman keçirdiyi hiss və yaşantılarını qələmə alır: 
 

İllər boyu zəncirdə qalsam da, varam mən 
Qəlbimdə mənim sarsımamış zərrəcə iman 
Bir gün zəncirimi axır qıraram mən, 
Ərkin başına qanla qızarmış qanadımdan 
Bayraq vuraram mən! [5, s.27] 

 
Poemanı təhlilə cəlb edən Anar Əhmədoğlu yazır ki, “şahin”, “zəncir”, “Qaf dağı”, “şimşək”, 

“Mişov”, “Xəzər”, “qürbət”, “həsrət”, “zülmət”, “al pərdə”, “od”, və “ilan” hərəsi öz əsl leksikasın-
dan başqa oxucuya dərin anlamlar danışır. Bu əzəmətli poema “Şimşək” sözü ilə başlayır, “Şimşək 
kimi illər boyu sonsuzluğu yarmış” şər güclərin simgəsi (simvol) olan qaranlıq gecəni hər an yarmaq-
da olan şairin çabalarını göz önünə gətirib özünü bir həqiqət aşiqi kimi bəri başdan tanıtdırır. Şimşək 
işığa və eyni halda cəld olmağa, yatmışları diksindirmək, gözləri işıqlandırmağa işarədir” [6, s.14]. 

Şahin və ya qartal göylərdə süzüb ovun üzərinə şimşək kimi şıdırğı cuman bir quşdan başqa 
daha geniş anlamlar aşılayır.  

Şahin ədəbiyyatda azadlıq, güc, məğrurluq simvolu kimi qəbul olunub. Şair poemada özünü 
şahin obrazında göstərib onun dili ilə xəyallarını, istəklərini dilə gətirir. Doğma eli Şəbüstərə yaxın 
olan Mişov dağından qanad açıb Xəzərin üzündən öpmək istəyəndə, ayağındakı zəncir onu saxlayır: 

  
“Bir anda Mişovdan uçaraq aşdı Səhəndi; 
Təbrizdən ötüb keçdi Mərəndi; 
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Şimşək kimi bir çaxdı dumanda, 
Qıy vurdu gəlin tək Savalanda ... 
Görcək Xəzəri, istədi öpsün yanağından, 
Aşcaq qanadın, saxladı lakin 
Zəncir ayağından” [5, s.28]. 

 
Şair poemada özünü bir xalqın nümayəndəsi olaraq özü kimi azad yaşamış bir xalqın da mə-

nəvi cəhətdən qandallanmasını göstərməyə çalışıb. 
On hekayəni özündə birləşdirən “Qoy olsun on” nəsr toplusunda müxtəlif zaman və məkan-

larda yaşayan insanların həyat hekayətlərindən bəhs olunur.  
İraq-İran müharibəsi zamanı ölkəyə böyük maddi və mənəvi ziyan dəymiş, uşaqlar yetim, 

ailələr başsız qalmışdı. Məhəmmədtağı Mişovlu (M.Zehtabi) hekayə toplusuna adı verilən “Qoy ol-
sun on” əsərində Viktor Hüqonun humanist məzmunlu bir şeirindəki süjeti yada salır [7]. 

Yazıçı nəql edir ki, həyatda bu hadisəyə bənzəyən bir əhvalatla qarşılaşdığına görə, onu bədii 
dillə qələmə alıb. Hekayədə göstərilir ki, ailəsini zorla dolandıran və 9 uşağı olan azərbaycanlı kon-
tor işçisi yetim qalmış daha bir uşağı himayə etmək qərarına gəlir.  

Hekayə müəllifi müharibənin acı nəticələrindən əzab, məşəqqət çəkən insanların vəziyyətini 
yüngülləşdirmək üçün humanizmi, insanların bir-birinə təmənnasız qayğısını çıxış yolu kimi məna-
landırır. Hekayədə böyük humanizm ön plana çəkilir və yazıçı bütün insanlarda mərhəmətli olmağı 
tövsiyə edir. Yazıçı hekayədə çətinliklərin İran əhalisini qorxutmadığını, insanların humanist əməl-
ləri ilə onları aradan qaldıra biləcəyi qənaətindədir. 

 
Yerin sinəsindən çıxan saf  
bulaqlar kimi, 
Elin sinəsindən qopub ildırım tək şaxandan biri  
Nə qəlbində pul var, nə şöhrət, nə ad 
Özü sadə bağban,  
ürəkdən polad  
Onun dərdi bir el olub, bir vətən 
Çörəksiz qalıb, xalq dərdin çəkən 
Tükənməz puldan göz çəkən  
Ovladı şamsız yatan qəhrəman bir insan [8, s.37] 

 
– bu misraları M.Zehtabi eyniadlı poemasının girişində Bağban Eloğluna ünvanlayıb. “Bağ-

ban Eloğlu” şairin son kitablarındandır. Poemanın ilk variantı Bağdadda, son təkmilləşmiş forması 
isə Təbrizdə çap olunmuşdur. Əsərdə o, Məşrutə inqilabının fəal iştirakçılarından biri, Həsən Bağ-
banın mübarizə dolu həyatını bədii dillə qələmə almışdır.  

İranda əsrin əvvəllərindən bu yana baş vermiş inqilablar, xüsusilə Məşrutə inqilabı ilə bağlı 
tarixi olaylar M.Zehtabini həmişə düşündürürdü. O, bununla bağlı arxiv materialları və tarixi sənəd-
lərlə tanış olub, araşdırmalar aparırdı. 

Məşrutə inqilabının iştirakçıları əsasən xalq içərisindən çıxmış və nəcib əməllərinə görə xal-
qın dərin hörmətini qazanmış şəxslər idi. Bu da özlüyündə onun xalq üsyanı olmasını bir daha sübut 
edir. Zehtabi yazırdı ki, bu comərd insanların adına “xan” kəlməsi qoşar, özlərini də “qoçu”, “məşə-
di” çağırardılar.  

Zehtabi sözügedən əsərində göstərir ki, Məşrutə inqilabının fəal iştirakçılarından biri el içində 
böyük hörmət qazanmış Həsən Bağban Təbrizin Lilava məhəlləsinin mücahidlərinin başçısı idi. 
M.Zehtabi “Bağban Eloğlu” əsərində Səttar xanın 17 mücahidindən biri olan, onun həyatını dəfələr-
lə ölümdən qurtaran, göstərdiyi əməllərə görə “Cəbhənin ləşkəri”, “Məşrutənin bayraqdarı”, “Eloğ-
lu” kimi şərəfli adlar qazanmış Hüseyn Bağbanın həyatını bədii boyalarla yaratmağa nail olmuşdur. 
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M.Zehtabi bu əsərini o illərdə yaşayan konkret şəxsiyyətlərlə bağlayaraq baş vermiş tarixi olayları 
açıb göstərmək istəmişdir [8, s.77]. 

Tarixi olayları ədəbiyyata gətirən doktor M.Zehtabi tarix və toponimika sahəsi ilə də ciddi 
məşğul olmuş, araşdırmalar aparmışdır. Onun “İran şahlarının 2500 illik – cinayətləri” əsərində fars 
millətçilərinin törətdikləri cinayətlərdən bəhs edilir.  

Alim İran türklərinin tarixi ilə bağlı araşdırmalarında böyük ürək yanğısı ilə yazır ki, bu məsə-
lə ilə bağlı dünya türkologiyasında dəqiq bilgi yoxdur, verilən məlumatlar da bilərəkdən saxtalaşdı-
rılmış, xüsusilə onların milli və etnik tərkibi ilə bağlı faktlar təhrif edilmişdir [9]. 

M.Zehtabi uzun illər boyu apardığı araşdırmaların nəticəsi olan “İran türklərinin əski tarixi” 
adlı üçcildlik kitabını yazmışdır. Onun bu kitabı türk dünyasında böyük bir hadisə kimi qarşılanmış-
dır.  

Kitabın I hissəsində öncə ümumi tarix, İranda və Azərbaycanda tarixə baxış və münasibət 
açıqlanır, sonra isə tarixi qaynaqlar göstərilir və bu qaynaqlar əsasında türklərin tarixi xronoloji ar-
dıcıllıqla araşdırılır, eyni zamanda dil, el, şəxs və yer adlarının mənşəyi izah olunur. Müəllifin ki-
tabda gəldiyi aşağıdakı nəticə diqqəti daha çox çəkir: “Cənubi Azərbaycan sərhədlərindən xeyli 
uzaqlarda olan və İranın mərkəzi əyalətlərindən sayılan Həmədan, Savə, Zərənd, Əsədabadın əhalisi 
türklər olmuşdur. Bunu oradakı qazıntılar zamanı tapılmış gil lövhələr, o yerlər: toponimikası, folk-
loru, ədəbiyyatı təsdiq edir” [10, s.267]. 

“İran türklərinin əski tarixi” kitabı haqqında Almaniyanın Berlin Universitetinin türkoloqu, 
professor Barbara Kellner Haikele bu tarixi kitab haqqında belə yazır: “Professor Zehtabinin bu ki-
tabı irihəcmli və elmi əsər olduğu halda, əski zamanlardan bəri İran-Turan ölkələri dövrünün dil və 
ədəbiyyatından təsir almış və dolğun analiz ilə yazılan bir əsərdir” [1, s.9]. 

Nəticə. M.T.Zehtabi “İslama qədər İran türklərinin dili və ədəbiyyatı” kitabının giriş hissəsin-
də yazır ki, “… ana dilimiz və ədəbiyyatımızın neçə minillik vəziyyəti, keçdiyi yolları, uğradığı 
müsbət və mənfi hadisələri bilmək və araşdırmaq üçün xalqımızın və ümumiyyətlə, çağdaş İran 
türklərinin o dövrdəki durumu və keçdiyi yollarla yığcam və qısa şəkildə tanış olmaq zəruridir. İs-
lamdan əvvəlki 45 min illik tariximizlə bu tanışlıqda məqsəd yalnız və yalnız dilçilik və ədəbiyyat-
şünaslıq baxımından deyil, folklor və ədəbiyyatımızın siyasi, iqtisadi və sairə tarixi hadisələrlə ilgili 
olaraq keçdiyi yolu qısa aydınlaşdırıb açıqlamaq və bu sahədə ilk addımlar atmaqdır” [11, s.8]. 

M.Zehtabinin yaradıcılığının böyük qismi Azərbaycan tarixini sifarişlə yazılan əsərlərin sax-
takarlığından, təhriflərindən xilas etməyə yönəlmişdir. M.T.Zehtabi “İslama qədər İran türklərinin 
dili və ədəbiyyatı” əsərində tariximizin qədim dövrü haqqında fikrini belə ümumiləşdirir: “Tarixə 
məlum olan miladdan 45 min il əvvəldən İslama qədərki uzun bir dövrdə çağdaş İranın bütün Qərbi, 
Mərkəzi və Xəzərin cənub əyalət və mərkəzlərində, Şimali və Cənubi Azərbaycan da daxil olmaqla, 
həmişə türkdilli ellər, qəbilələr, el birləşmələri və xalqları yaşayıb, bəşəriyyətin və İranın ən əski və 
ən zəngin mədəniyyətini, hünəri və sənətini yaradaraq, onunla bütün Yaxın Şərq, Misir və hətta Av-
ropaya örnək olmuş və yol göstərmişdir” [12]. 

Doktor M.Zehtabi millətinə olan sevgisinə ömrü boyu sadiq qalmışdır. Onun dilinə, elinə xor 
baxıb qara yaxan millətçilərə həmişə tutarlı cavablar vermiş, onları susdurmuşdur. Əqidəsi üzündən 
başı çox bəlalar çəkən vətənpərvər ziyalıya o tayda “pantürkist”, bu tayda isə “millətçi” damğası 
vurmuşlar. Bu gün Azərbaycan xalqının böyük oğlunun məzarı onu sevib dəyər verənlərin ziyarət-
gahına çevrilmişdir. 
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XIX ƏSRİN TALESİZ ŞAİRİ 

 
Xülasə 

 
XIX əsrin görkəmli şəxsiyyəti – şair, ədib, alim, həkim, Məhəmməd Hidəcinin maarifçilik  ideyalarının 

təbliğində də böyük rolu vardır. O, 1879-1887-ci illərdə  Qəzvin və Tehran şəhərlərində sərf, nəhv, məntiq, məani, 
bəyan, riyazi və hikmət elmlərini öyrənmişdir. 

Hidəci haqqında ilk məlumat Hacı Mirmustafa Lənkəraninin 1918-ci ildə Hacı Mirzə Səlimə göndərdiyi 
məktubundan, ikinci məlumat isə görkəmli tədqiqatçı Salman Mümtazın 1927-ci ildə nəşr etdirdiyi «Azərbaycan 
ədəbiyyatı» (El şairləri) kitabından alınmışdır. Hidəcinin yaradıcılığından ilk dəfə professor Cəfər Xəndan söz açmışdır. 

Hidəcinin ədəbi irsi «Danişnamə» poeması, «Divan» və həkim Səbzvarinin «Şəhri mənzum» əsərinə yazdığı 
«Təliqə»sidir. Gəncliyində «Müğənni», sonralar «Hidəci» təxəllüsü işlətmiş şair Azərbaycan, ərəb və fars dillərində 
şeir, poema, fəlsəfi, ictimai və dini əsərlər yazmış, öyüd, nəsihət, təmsil, mənzum hekayə kimi bədii parçalara müraciət 
etmişdir. 

Xalqın dərdlərini ustalıqla ümumiləşdirən şair onları yalnız təsvir etməklə kifayətlənməmiş, həm də etiraz səsini 
ucaltmışdır. Şairin lirikası ədalətsizliyin və riyakarlığın tənqidi, insanı saflaşdıran məhəbbətin tərənnümüdür. Dini 
əxlaqın tərənnümü də onun bir çox əsərlərində mühüm yer tutur. 

Xalq həyatını incəliklərinə qədər təsvir edən Hidəci yalnız Cənubi Azərbaycanda deyil, bütün İranda tanınmışdır.  
 
Açar sözlər: “Divan”, nəşr, ədəbi irs, ideya, öyüd, nəsihət, vəsiyyətnamə 

 

UNFORTUNATE POET OF THE XIX CENTURY 
 

Summary 
 

Outstanding personality of the XIX century – poet, writer, scientist, doctor – Mahammad Hideji has a great role 
in the promoting of awareness ideas. In 1879-1987, he studied serf, nehv, logic, meani, beyan, mathematics, and 
philosophy in Qazvin and Tehran. 

The first information about Hideji was taken from the letter which was sent to Mirza Salim by Haji Mirmustafa 
Lenkarani in 1918, and the second information from the book “Azerbaijani literature” (Public poets) published in 1927 
by prominent researcher Salman Mumtaz. First, Professor Jafar Khandan dealt with Hideji’s creativity. 

Literary heritage of Hideji consists of the poem “Danishname”, “Divan” and his “Letter” that written to the work 
“Shehri menzum” by doctor Sebzvari. In his youth, the poet who used pen-name“Mugenni” (Singer) and then “Hideji”, 
wrote poems, philosophical, religious and social works as well as edification, fables and poetical stories in Azerbaijani, 
Arabian and Persian. 

The poet, summarizing people’s troubles of Southern Azerbaijan masterly did not suffice to describe them, 
protested for it as well. Poet’s lyric is criticism of hypocrisy and injustice, praise of love. Praise of morality takes an 
important place in his works. Hideji described people’s life is known not only in Southern Azerbaijan, but also in whole 
Iran. 

 
Key words: “Divan”, prose, literary heritage, idea, edification, admonition, testament 
 

 
 
 
 
 

                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu.  

https://azerdict.com/english/moral-admonition
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ОБЕЗДОЛЕННЫЙ ПОЭТ ХIХ ВЕКА 
 

Резюме 
 

Большая роль в распространении просветительских идей принадлежит выдающейся личности ХIХ века – 
поэту, литератору, учёному, врачу Мохаммеду Хидачи. В 1879-1887 годах он изучал морфологию, синтаксис, 
логику, риторику, математику, софистику в Газвине и Тегеране. 

Первые сведения о Хидачи получены из сообщения Гаджи Мирмустафы Лянкарани в его письме к Гаджи 
Мирзе Салиму в 1918 году. Второе сообщалось в изданной в 1927 году известным исследователем Салманом 
Мумтазом книге «Азербайджанская литература (Народные поэты)». С творчеством Хидачи впервые ознакомил 
профессор Джафар Хандан. 

Литературное творчество Хидачи составляют поэма «Данешнаме», «Диван» и «Послание», написанное к 
произведению врача Сабзвари «Стихотворение городу». Используя в молодости псевдонимы «Певец», затем 
«Хидачи», поэт создавал стихи, поэмы, философские, социальные и религиозные произведения на арабском и 
фарсидском языках, обращался к стихотворным видам художественных жанров – поучений, наставлений, 
басни, рассказов. 

Поэт не только правдиво изображал тяготы народной жизни в Южном Азербайджане, но и внёс свой 
голос против этого явления. Лирика поэта заключает в себе критику несправедливости и коварства, воспевает 
любовь, возвышающую человека. Во многих его произведениях значительное место занимает также воспевание 
нравственности религии. 

Детально изображающий народную жизнь, Хидачи общепризнанный поэт не только в Южном 
Азербайджане, но и во всём Иране. 

 
Ключевые слова: «Диван», издание, литературное наследие, идея, поучение, наставление, завещание 
 

Giriş. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında böyük yer tutan, mövzu dairəsini bütün yaradıcılığı 
boyu yeni motivlərlə zənginləşdirən, formada yeniliklər yaradan qüdrətli şair Məhəmməd Məsuməli 
oğlu Hidəci 1853-cü ildə Xəmsə vilayəti  Əbhər rayonunun Hidəc kəndində anadan olmuşdur. 

Beş böyük rayonu əhatə edən Xəmsə vilayəti Cənubi Azərbaycanın Şərq hissəsində yerləşir. 
Vilayətdən vaxtilə bir çox alim, şair, filosof, məşhur dövlət xadimləri çıxmışdır. İranın hakim 
dairələri böyük nüfuza malik olan bu vilayəti əhalisinin dil, ədəbiyyat, milli ənənə, ərazi birliyinə 
baxmayaraq, onu Azərbaycan əyalətindən ayrı saxlamışlar. Ancaq tarixi faktlar və Məhəmməd 
Hidəci kimi xalq içərisindən çıxmış şair, yazıçı və xalq aşıqları bu xalqın azərbaycanlı olduğunu öz 
əsərlərində təsdiq etmişlər. 

M.Hidəci ilk təhsilini Hidəc kənd məktəbində almışdır. 1879-1887-ci illərdə Qəzvin və 
Tehran şəhərlərində oxumuş, Qəzvində sərf, nəhv, məntiq, məani və bəyan kimi elmləri öyrənmiş, 
Tehranda dövrün məşhur ustad və müəllimlərindən riyazi və hikmət elmlərini mənimsəmişdir. O, 
1887-ci ildə müctəhid (şiə aləmində dini qanunları, ehkamları təfsir və şərh edən baş ruhani) təhsili 
almaq üçün Nəcəf şəhərinə gedərkən Cəbəül-hümreyi adlanan yerdə quldurlar karvanı soymuş, 
hamı kimi onun da malları talan edilmişdir. Talan edilmiş mallar içərisində şairin “Divan”ı və 
əlyazmaları da olmuşdur. Özü bu barədə yazır: 

 
Mən yazardım neçə müddət din və daneş dəftərini, 
Din və imanı apardı oğru “Divan”ım kimi. 

 
Sonradan şair çox çətinliklə “Divan”ın yalnız bir hissəsini bərpa edə bilmişdir. 
“Hidəcidən ilk məlumat Hacı Mirmustafa Lənkəraninin 1918-ci ildə Hacı Mirzə Səlim adlı 

şəxsə göndərdiyi məktubundan alınmışdır. Məktubda deyilir: “Dənizlər qədər elmi olan, alimlərin 
başçısı və zəmanə ariflərinin seçilmişi Məhəmməd Hidəci Zəncaninin şeirləridir ki, Hacı Mirzə 
Səlimin xahişi ilə tələsik yazılmışdır” [1, s.23]. 

Hidəcidən ikinci məlumat görkəmli tədqiqatçı Salman Mümtazın 1927-ci ildə nəşr etdirdiyi 
“Azərbaycan ədəbiyyatı” (El şairləri) kitabında verilmişdir. Burada zəncanlı Molla Məhəmməd 
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Hidəci adı ilə şairin iki qəzəli – “Ey dost, mən buyurduğuna qoymuşam boyun”, “Bəh baharın yenə 
gəldi yelinin həmhəməsi” və “Xam Sevda” adlı bir şeiri dərc edilmişdir. İlk dəfə professor Cəfər 
Xəndan  M.Hidəcinin yaradıcılığından söz açmış, 1971-ci ildə isə S.B.Bağırzadə şairin haqqında 
namizədlik dissertasiyası yazmışdır. 

M.Hidəcinin ədəbi irsi “Danişnamə” poeması, “Divan” və həkim Səbzvarinin “Şəhri-
mənzum” əsərinə  yazdığı “Təliqə”sidir. Əsərləri nisbətən gec yayılmışdır. 

“Şairin “Divan”ı ilk dəfə 1938-ci ildə Təbrizdə  Seyid Cəlal Musəvi Müztərinin tərtibatı, 
müqəddiməsi, müəllifin qısa tərcümeyi-halı və “Vəsiyyətnamə”sinin surəti ilə birlikdə “Azərbaycan 
kitab çapı şirkəti” tərəfindən nəşr edilmişdir. Bu nüsxə həmin müəssisə tərəfindən ikinci dəfə çap 
olunmuşdur. Həmin “Divan” 1958-ci ildə Hidəcinin əlavə edilmiş bir çox nəzm və nəsr əsərləri ilə 
birlikdə yenə Müztərinin tərtibatı və eyni müqəddiməsi ilə Təbriz şəhərində “Kitabfürusi-həqiqət” 
tərəfindən nəşr edilmişdir. Bu nüsxə Təbrizdə çap edilmiş nüsxələrin ən mükəmməli hesab olunur. 

Hidəcinin əsərləri iki dəfə Zəncan şəhərində “Qeysəriyyə” mətbəəsində Əli Nəştrudinin 
tərtibatı, müqəddiməsi müəllifin nisbətən geniş tərcümeyi-halı və “Vəsiyyətnamə”si ilə birlikdə 
“Külliyyatı-divani Hidəci” adı ilə  “Kitabfürusin-Ələviyyun” tərəfindən nəşr edilmişdir. 

Həştrudi Hidəcinin əsərlərini sayarkən Nəsrəddin şah səltənəti dövründə baş vermiş məşhur 
“Duxaniyyə” hadisəsi (Məşhur Tənbəki üsyanı) haqqında onun bir risalə yazdığını və həmin 
risalənin dərhal nəşr olunduğunu da qeyd etmişdir” [1, s.26-27]. 

M.Hidəci 1892-ci ildə Nəcəfdə fiqh elmi üzrə təhsilini bitirib vətənə qayıtmış, sonra görkəmli 
din alimi və böyük ədib kimi Tehrana köçmüş, ömrünün sonuna kimi “Mədrəseyi-Münriyyə”də 
tədris işi, ədəbi yaradıcılıqla məşğul olmuşdur.  

M.Hidəci Tehranda yaşadığı dövrdə burada yaşamaqdan bezmiş, qəriblikdən, mühitin ağır-
lığından şikayətlənmiş doğma yurdunu və ailəsini sonsuz məhəbbət və həsrətlə xatırlamışdır. 

 
Mənəm ki, valehü matam, həmişə sərgərdan, 
Mənim muradıma hərgiz dolanmadı dövran. 
Açıldı börkümə Hidəci də möhrə, bu əyyam 
Olub vətən mənə darülxilafeyi – Tehran. 
İnanın əldən alıb gərdişi-zəmanə, məni – 
Bu şəhrə saldı, bu şəhri Xuda edə viran [2, s.158]. 

 
Düzgünlüyü, doğruçuluğu, təmizliyi insanın ləyaqəti hesab edən M.Hidəci yaşadığı zamanda 

düz adamların, düzlüyün azlığından şikayətlənmişdir: 
 

Bu gün sözü, özü düzgün əgər tapılsa, mənəm, 
Bu söz deyil, mən özüm bu sözümdə birhanəm.  
Mənəm ki, mehrü - vəfa məsləkimdə salarəm, 
Mənəm ki, sidqü - səfa kişvərində sultanəm [3, s.570]. 

 
Şair, eyni zamanda müsəlmanların geriliyindən, zəif və didərgin olmalarından, kafirlərin isə 

güclənməsindən kədərlənir, bu hisslərini də şeirə köçürürdü. 
M.Hidəci həkim və şair olmaqla bərabər, el dərdinə yanan  alim olmuş, məktəb vasitəsilə 

müxtəlif  biliklərin təbliğinə xüsusi səy göstərmişdir. O, xalq içərisində böyük hörmət sahibi və 
sevilən olmuşdur. Gəncliyində “Müğənni”, sonralar “Hidəci” təxəllüsünü işlətmiş şair Azərbaycan, 
ərəb və fars dillərində şeir, fəlsəfi, ictimai və dini əsərlər yazmışdır. Onun əsərlərində ibrətamiz, 
müdrik və tərbiyəvi fikirlər güclü olmuşdur: 

 
Qıl özünə Xızrı bu çöldə dəlil, 
Hər nə deyər, hər nə edər səbr qıl. 
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Əqlinə qurşanma, itirmə özün, 
Əql yoxun, cəhl tutubdur gözün [2, s.144]. 
 

Məhəmməd Hidəci, Mirzə Kazım Qazi Əsgərzadə Mətlə, Mirzə Əlixan Ləli əski formalarda 
yeni ideyalar ifadə etməklə bərabər, o vaxta qədər cənublu şairlərin yaradıcılığında az işlənən öyüd, 
nəsihət, təmsil, mənzum hekayə, poema kimi bədii janrlara müraciət etmişlər. 

XIX əsrin sonlarında poeziya xalq həyatına yaxınlaşdıqca, maarifçilik ideyaları gücləndikcə 
öyüd və nəsihətlərə ehtiyac artmışdır. M.Hidəcinin yaradıcılığında bu cəhət daha qabarıq nəzərə 
çarpmışdır.  

M.Hidəci oğluna müraciətlə başlanan “Atanın oğluna nəsihəti” şeirində üzünü bütün gənclərə 
tutmuş və arzularını ifadə etmişdir. O, həyatda qarşılaşdığı acı və şirin hadisələrdən nəticə çıxarmış, 
əsl həyat və yaşayış yolunu oğluna nişan vermişdir. Şair əxlaq normalarına yiyələnmək, məzlum-
ların halına yanmaq, ədəb və mərifət sahibi olmaq kimi insani keyfiyyətləri tövsiyə etmişdir: 

 
Mən imtahanü təcrübə etdim, hər ol oğul,  
Oldu ata-anasına ağ, tapmadı çörək. 
Danəyə ol qulam, sənə örgədib ədəb,  
Ustadə qulluq eylə, veribdir sənə əmək. 
Hörmət elə qocaya, qonağı əziz tut,  
Əl tut balam, yıxılmışa, ol acizə kömək. 
Anla sözü danış, demə hər yerdə hər sözü, 
Əndazə qoy danışmağa, tut ağzını cəhək [2, s.153]. 

 
M.Hidəci insanın, xüsusən gəncliyin tərbiyəsinə böyük əhəmiyyət vermiş, tərbiyənin nümu-

nəvi formalarını aşılamışdır: 
 

Uşağı pis öyrətmə, öydürmə çox, 
Hər ol kim uşağın öyür, əqli yox. 
Hər ol kəs ki, öz oğlunu öydürür, 
Atasın öləndən sonra söydürür [2, s.35]. 

 
“XIX əsrin sonlarında cənublu şairlərin öyüd və nəsihətləri üçün səciyyəvi xüsusiyyətlərindən 

biri təbliğ edilən əxlaqi fikrin bədii təsir dairəsini artırmaq, onu oxucunun ünvanına yetişməsini 
sürətləndirmək məqsədilə təbliği vacib olan ideyanın həyatdan, xalq və klassik ədəbiyyatdan alın-
mış hekayələr vasitəsilə əyaniləşdirməkdən ibarətdir. Bu baxımdan Mirzə Mehdi Şükuhi və Mə-
həmməd Hidəci yaradıcılığı maraqlı xüsusiyyətlərə malikdir” [4, s.394]. 

M.Hidəcinin təmsil şəklində də gözəl öyüd, nəsihət xarakterli şeirləri vardır. “Ləklək və 
tülkü” belə şeirlərdəndir. Şairin “Əfsanə” poemasında (mükalimə) da ibrətamiz, müdrik və tərbiyəvi 
fikirlər, obrazlılıq güclüdür. 

M.Hidəci tamahkarlığı insanda pis keyfiyyət kimi tənqid edirdi. Bundan qurtarmaq üçün 
insanlar nəfslərini saxlamalı, tamahkarlıq etməməlidirlər: 

 
Nəfsi-şərir noxtasını salma boynuna, 
İstər şərarət eyləyə, vur başına kəsək. 
Dünyaya uyma, zahirinə baxma, bu qarı – 
Aldatmağa səni, üzünə eyləyib bəzək [3, s.568]. 

 
İranın müstəbid siyasi rejimi şahlıq üsuli-idarəsinin əhalinin mənafeyinə zidd qanunları, 

insanların hüquqlarının pozulması, ölkənin xarabazara çevrilməsi M.Hidəci şeirində daha qabarıq 
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şəkildə özünü göstərirdi. Şairin “Olsun” rədifli qəzəlində Cənubi Azərbaycan mühitinin mənzərəsi 
daha aydın əks olunmuşdur. Ölkə kədərli vəziyyətdə mürgüləyir, heç kimin üzü gülmür, hamı dərd-
qəm içindədir. Zülm, maddi çətinlik, təqib və təzyiqlər insanları bir-birindən uzaqlaşdırıb. Biganəlik 
artıb, adamlar bir-birinin qayğısına qalmır: 

 
Könlüm tutulubdur, biri yox dil bilən olsun, 
Aç bu qapını, mənzilə şayəd gələn olsun. 
Bəs ağladım, oldu ciyərim qan, yetir Allah, 
Bir kəs gözümün yaşını üzdən silən olsun [2, s.159]. 

 
Xalqın dərdlərini ustalıqla ümumiləşdirən M.Hidəci onları yalnız təsvir etmir, həm də etiraz 

səsini ucaldır. Bu səs getdikcə qüvvətlənir və üsyana çevrilir. Şair Nəsrəddin şahı ölkədə baş verən 
bəla və səfalətlərin səbəbkarı kimi ittiham edir. Nəsrəddin şah üsuli-idarəsinin dağılmalı olduğu 
haqqında fikir söyləyir: 

 
O şah ki, düşmənə satdı rəiyyəti, gördün, 
Neçə əcəl oxuna sinəsi düçar gələr! 
Dolanma boş, babacan, get özün üçün iş tap, 
Demə mənə ki, bəyəm, kəsbü – kar ar gələr [3, s.574]. 

 
M.Hidəci sadə, bəzək-düzəksiz ömür yaşamışdır. O, bütün ömrünü qənaətlə başa vurmuş, 

məğrur, başıuca yaşamış və heç kəsə mədhiyyə yazmamış, heç kəsi təhqir etməmişdir.  
Hidəcinin “Divanı”na əlavə edilmiş “Vəsiyyətnamə”si onun olduqca yoxsul yaşamasına 

mühüm sənəddir. O, vəfat edərkən kitab və paltardan başqa gözəçarpan bir şeyi olmamışdır. Əl ilə 
yazdığı “Şeirlər” kitabının yaxın dostu Məhəmməd Hüseyn Hidəciyə verilməsini tapşırmış, yerdə 
qalan kitablarını “Müniriyyə” mədrəsəsinə vəqf etmişdir. 

Nəticə. M.Hidəci gözəl qəzəl, şeir, ibrətamiz hekayələr və məsnəvilər müəllifidir. Onun fars 
dilində qələmə aldığı nəsri fəlsəfi problemlərə həsr edilmişdir. Şairin lirikası ədalətsizliyin və 
riyakarlığın tənqidi, insanı paklaşdıran məhəbbətin tərənnümüdür. Onun bir çox əsərlərində dini 
əxlaqın tərənnümü mühüm yer tutur.  

Xalq həyatını incəliklərinə qədər təsvir edən M.Hidəci təkcə Cənubi Azərbaycanda deyil, 
bütün İranda tanınmışdır. O, 1928-ci ildə Tehranda vəfat etmişdir. Əli Həştrudi onun hicri tarixlə 
1346 (1927), Cəfər Xəndan isə 1352 (1933)-ci ildə dünyasını dəyişdiyini göstərmişlər. 

 

ƏDƏBİYYAT 
 

1. Bağırzadə S.B. Hidəcinin həyat və yaradıcılığı haqqında. Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının 
Xəbərləri. Ədəbiyyat, dil və incəsənət seriyası, 1968, say 3. 

2. Məhəmməd Hidəci. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası. Dörd cilldə, I cild. Tərt. ed. M.Mənafi, 
Z.Əkbərov, R.Qasımova. B., “Elm”, 1981. 

3. Məhəmməd Hidəci. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı (Poeziya). Tərt. ed. S.Əhmədova, T.Əhmədov. B., 
“Nurlar”, 2009. 

4. Məmmədov X. XIX əsrin sonunda Cənubi Azərbaycanda maarifçi ədəbiyyat. Cənubi Azərbaycan 
ədəbiyyatı tarixi. İki cilddə, I cild (XIX) əsr. B., “Qanun”, 2009.    

 



AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 
Səhifə: 259-264         ISSN: 2663-4406 

 

UOT: 821.512.162(091)          Lalə Ələkbərova* 

 
MƏHƏMMƏDHÜSEYN ŞƏHRİYAR  

YARADICILIĞINDA FÜZULİ ƏNƏNƏLƏRİ 
 

Xülasə 
 
Klassik ənənələr ümumi ədəbiyyatın sasını təşkil edir. Qəzələ gəlincə isə o, ən geniş yayılmış lirik janrdır. Bədii 

ədəbiyyatın milli və səciyyəvi tipoloji xüsusiyyət və janrları var. 
Şəhriyar yaradıcılığının əsasını klassik ədəbiyyat və şifahi xalq ədəbiyyatı təşkil edir. O, klassik Şərq ədəbiy-

yatının nümayəndəsi kimi, Nizami, Hafiz, Sədi, Füzuli və digər klassiklərin ənənələrinə uyğun olaraq qəzəllər yazmış-
dır. Onların arasında “Əzim şairimiz Füzuli” şeiri mühüm rol oynaamış və Füzulinin Şəhriyar yaradıcılığındakı əhə-
miyyətini göstərir. Məqalənin klassik ənənələrin müasir aədəbiyyatda öyrənilməsi baxımından praktiki əhəmiyyəti var. 

 
Açar sözlər: klassik, sənətkar, bədii irs, dəyər, peyğəmbər 
 

FUZULI TRADITIONS  
IN MAHAMMADHUSEYN SHAHRIYAR'S CREATIVITY 

 
Summary 

 
Classical literature is the basis of the general literature. As for the ghazal, it is one of the most widely used forms 

of lyric genre. Artistic literature has both national and typical typological features and genres. 
The basis of Shahriyar's creative work is connected with classical literature and folk art. He, as a representative 

of classical Eastern literature, wrote ghazals in the traditions of Nizami, Hafiz, Saadi, Fizuli and other classics. Among 
them, the poem "My poet Fuzuli" also plays an important role and shows the significance of Fizuli in the work of 
Shahriyar. The article is also of practical importance in terms of learning the contemporary literature of classical 
literature. 
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ные, так и типичные типологические особенности и жанры. 
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представитель классической восточной литературы, писал газели в традициях Низами, Хафиза, Саади, Физули 
и других классиков. Среди них стихотворение «Мой поэт Физули» также играет важную роль и говорит о 
значении Физули в творчестве Шахрияра. Статья также имеет практическое значение с точки зрения изучения 
влияния классической литературы на современную литературу. 

 
Ключевые слова: классическая, поэт, художественное наследие, ценность, пророк 
 

                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. E-mail: elekberova.lale@mail.ru 
 

mailto:elekberova.lale@mail.ru


www.journal.literature.az             Lalə Ələkbərova 

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 260 - 

 
Giriş. Məqalənin əsas mahiyyəti Məhəmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığı ilə Füzuli yaradı-

cılığının kəsişən və kəsişməyən məqamlarını yeni prizmadan elm müstəvisinə çıxarmaqdır. 
Klassik dönəm ədəbiyyatı ümumədəbiyyatın özülüdür. Qəzələ gəlincə isə, o lirik janrın ən 

çox işlənən və yayılan formalarındandır.  
Bədii ədəbiyyatın həm milli, həm də ümumi tipoloji xüsusiyyətləri və janrları vardır. ...Amma 

elə janrlar da var ki, onlar bir xalqdan başqa xalqa keçib milliləşmişdir. Müxəmməs, müsəddəs, mü-
səlləm ərəb poeziyasından, hekayə, roman, dram janrları Avropa xalqları ədəbiyyatından götürül-
müşdür. Avropa yazıçıları da Şərq yazıçılarından janrlar götürüb işlətmişlər. Şərq ədəbiyyatı üçün 
qəzəl tipik janrdırsa, Avropa ədəbiyyatında sonet və s. janrlar daha geniş yayılmışdır [1, s.3]. 

Klassik Şərq ədəbiyyatında Nizami, Hafiz, Sədi, Füzuli və başqa klassiklər qəzəl yazmış və 
bu ənənə özünü eyni şəkildə Əliağa Vahid yaradıcılığında da tapmışdır. Klassik şairlərin ən yaxşı 
qəzəllərində dərin məna və ən yüksək şeiriyyat vardır [2, s.39]. 

Qəzəl Şərq musiqisi ilə, xüsusən muğamlarla möhkəm bağlıdır [2, s.38]. 
Ənənəyə sadiq qalan Məhəmmədhüseyn Şəhriyar da klassik şeirin, qəzəlin keşiyində durur və 

ona yüksək qiymət verərək “Kəlisa namazı” şeirini yazır. Bu haqda kitabın tərtibçisi Ə.Fərdi yazır: 
“Bu qəzəl, klassik şeirin və qəzəlin əleyhinə çıxan şairlərə xitabən yazılmışdır. O, məharət və gözəl-
liklə isbat edir ki, qəzəl dövrü heç də qurtarmaz...”  

 
... Bu gözəllik ki, cahanda sənə vermiş Tanrı, 
Hər qədər naz eləsən, eylə ki, az eyləmisən [3, s.88]. 
 
... Mən “Əşiran” oxusam pəncə “İraq” üstə gəzər, 
Gözəlim, türk olalı tərki-“Hicaz” eyləmisən [3, 89]. 

 
Şəhriyarın “Getmə tərsa balası” şeirinin də çox maraqlı yazılma səbəbi vardır: Seyid Əzim 

Şirvaninin qəzəllərindən iki beyti Ustad Şəhriyarın qüdrətinə əsasən onun anası zümzümə edərmiş 
və Şəhriyar bu qəzəlin hamısını tapa bilmədiyi üçün qəzəlin bu beytini ustadanə şəkildə istiqbal edir. 
Şəhriyarın anasından eşitdiyi beyt belə imiş:  

 
Getmə, tərsa balası, mən də sənə sayə gəlim, 
Yapışım damənüvə mən də kəlisaya gəlim [3, s.90]. 

 
Şəhriyar o dövrdə geniş yayılmış ənənəyə istinad edərək yuxarıda qeyd etdiyimiz beyt əsasın-

da gözəl bir nəzirə yazır: 
 

“İzin ver, toy gecəsi mən də sənə dayə gəlim,  
Əl qatanda sənə məşşatə təmaşayə gəlim.” 
 
Sən bu məhtab gecəsi seyrə çıxan bir sərv ol, 
İzn ver, mən də dalınca sürünüb sayə gəlim [3, s.90]. 

 
Şairin yaradıcılığında, düşünürəm ki, önəmli yerlərdən birini “Türkün dili” şeiri tutur: 

 
Türkün dili tək sevgili, istəkli dil olmaz, 
Ayrı dilə qatsan bu əsil dil əsil olmaz. 

 
Öz şeirini farsa, ərəbə qatmasa şair, 
Şeiri oxuyanlar, eşidənlər kəsil olmaz, 
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Fars şairi çox sözlərini bizdən aparmış, 
Sabir kimi bir süfrəli şair pəxil olmaz. 
 
Türkün məsəli, folkloru dünyada təkdir, 
Xan yorğanı, – kənd içrə məsəldir, – mitil olmaz [3, s.94]. 

 
Fərdinin dili ilə desək: “Şəhriyar bu şeiri ilə türk dili və ədəbiyyatına, eləcə də Azərbaycan 

əsalətinə dair öz mövqeyini müəyyənləşdirmişdir” [3, s.95]. 
Şəhriyarın “Əsli Kərəm” adlı şeirə yazdığı haşiyə əslində iqtibas səciyyəlidir [3, s.115]. 
Ustad Şəhriyarın şeirlərində bütün millətlərin bir bəşər övladı kimi birləşməsi, bir dil, bir qan 

qardaşı olması ideyaları yaradıcılığının ana xəttini təşkil edir: 
 

... Bu gün gərək bəşər olsun bir millət, 
Bir millətə olarmı yüz hökumət?! 
 
Bizlər ki, lap bir dil, bir qan qardaşıq, 
Qardaş qalsın, insanlarıq, yoldaşıq... [3, s.44] 

 
Füzuli yaradıcılığı, məfkurəvi dolğunluq, dil və sənətkarlıq nöqteyi-nəzərindən müxtəlif dövr 

şairlərinin ilham mənbəyi, maraq obyekti olmuşdur. Bu, özünü Şəhriyar yaradıcılığında, xüsusilə də 
Füzuliyə yazdığı şeirdə bariz şəkildə göstərir. “Əzim şairimiz Füzuli” şeiri Şəhriyarın Füzuliyə ver-
diyi ən böyük dəyərdir:  

 
Türki, farsi, ərəbidə nə fəzail var imiş, 
Ki, Füzuli kimi bir şairi-fazil doğulur. 
Şərhi sədr ilə səhaif yazılır sinəsinə, 
Leylətülqədrə çatır, müshifi nazil doğulur. 
Səfəvinin qılıcı bu qələmə baxdı, dedi: 
Gül əfazil yaradaq, yoxsa ərazil doğurur. 
Üç lisanda açılır məktəbi-Quran qapısı, 
Bu məkatibdə ərazildən əfazil doğulur. 
Tuşeyi Həccü-ziyarət dolur əxlaqi-Rəsul, 
Naz ilə yol uzunu nazlı mənazil doğulur.  
Şəhriyar bu gəmiyə əgləşəli Nuh kimi, 
Gör nə tufan qoparır, bax, nə zəlazil doğurur. 
Fərdinin xidməti izzətlə qəbul olmalıdır 
Mənzilə izzət üçün xadimi-mənzil doğulur [3, s.61]. 

 
Beləliklə, belə qənaətə gəlirik ki, Şəhriyar yaradıcılığı özünü iki istiqamətdə türk və fars dilin-

də yazılmış əsərlərlə yaşamını davam etdirmişdir. Türkdilli yaradıcılığında xalq dilinə yaxınlıq, sa-
də ifadələrin istifadəsi ilə yanaşı, dərin məna ehtiva edən islami terminlər geniş yer alır. Farsdilli 
yaradıcılığına gəlincə, zəngin mövzu çalarlarından ibarət olan bir irsdir.  

Azərbaycan türkcəsində yaradılmış şeir-söz sənəti tarixində ayrıca yeri olan Seyid Məhəm-
mədhüseyn Şəhriyarın bədii yaradıcılığı, yeni bir mərhələnin başlanğıcını qoydu. Şəhriyarın türkcə 
şeirini ayrıca mərhələ kimi qeyd etməyə əsas verən başlıca cəhətlər onun özünəməxsus bədii düşün-
cə tərzi və xəlqiliyə güclü meyli əsasında formalaşan fərdi üslubudur. Amma şairin daha çox türkcə 
əsərlərinin özəlliklərindən olan fərdi üslubu kimi orta əsrlər şeiri ənənəsi çərçivəsindəki fəaliyyəti 
də bir sıra özünəməxsusluqları ilə nəzəri cəlb edir. Onun şeirində klassik ədəbiyyatın ənənələrinə 
bağlılıq yalnız poetik şəkil və bədii tərtibatda deyil, orta əsrlər fəlsəfi təfəkkür tərzinin, irfani müla-
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hizələrin bədii ifadəsində də özünü göstərir. Şəhriyarın əsərləri real aləmin doğurduğu duyğulardan 
qaynaqlanan həyat fəlsəfəsi ilə yanaşı, qeyb aləminin həqiqətləri haqqındakı biliklərə bələdliyin 
poetik ifadəsi ilə də ayrıca dəyər kəsb edir. Şairin türkcə əsərlərində real həyat, yaxud qeyb aləmi 
ilə bağlı fəlsəfi düşüncələrin bədii ifadəsinə verilən yer eyni səviyyədə deyildir və o daha çox birin-
ciyə üstünlük vermişdir. Ümumiyyətlə, Şəhriyarın “Divani-türki”sində irfana bağlılığını açıq göstə-
rən poetik-fəlsəfi örnəklər farsca divanı ilə müqayisədə azlıq təşkil edir [5, s.26]. 

Şəhriyar yaradıcılığı XVI əsr şairi dahi Füzulinin yaradıcılığından yetərincə təsirlənmişdir. Bu 
təsirlənmə özünü üç aspektdə göstərir: 

1. Hər iki şairin yaradıcılığında motiv, mövzu və süjetlərin kəsişən məqamları 
2. Füzuli yaradıcılığına xas istilah və ifadələrin Şəhriyar yaradıcılığında istifadə dairəsi 
3. Şərq poetik sisteminin, özəlliklə də təzminin Şəhriyar yaradıcılığında yeri. 
Şəhriyar yaradıcılığının ən önəmli tərəfi poeziyaya yenilik (“şeiri-nou” – yeni şeir) gətirməklə 

yanaşı, klassik ənənəyə sadiq qalması, onu mükəmməl bilməsi və keçmişin sənətkarlarından bəhrə-
lənməsidir. Məsiağa Məmmədlinin “Söz mülkünün Şəhriyarı” adlı məqaləsində bu fikir yetərincə 
aydın şəkildə öz təzahürünü tapır: “Şəhriyar klassik ənənə və novatorlar” arasında düzgün nisbəti, 
“etidalı”, “qızıl ortanı” tapmağa və yaradıcılığında gerçəkləşdirməyə nail olmuşdur” [6, s.34]. 

Şəhriyar lirikası, sözün əsl mənasında, Füzulidən bəhrələnmişdir. Belə ki, hər iki şair eşqi tə-
rənnüm etməklə yanaşı, yaradıcılığında peyğəmbər – Hz.Məhəmməd sevgisinə də xüsusi yer ayır-
mışlar. Füzuli peyğəmbərlik zəncirinin son halqası olan Məhəmməd peyğəmbərə (s) şeir həsr etmiş-
dir. M.Füzulinin məşhur “Su” qəsidəsi mövzulu şeiri, əsas obrazı baxımından Şəhriyarın “Məhəm-
mədin qiyamı” şeiri ilə səsləşir: 

 
Qılmaq üçün tazə gülzari-nübüvvət rövnəqin, 
Möcüzündən eyləmiş izhar səngi-xarə su [7, s.39]. 

 
– qatı daş, Peyğəmbərliyin gül bağçasının parlaqlığını təzələmək üçün (onun) möcüzəsinə görə su 
çıxartmışdır. Şəhriyarda eyni motiv, onun əsas obrazı aşağıdakı şəkildə səciyyələnir. 

 
Quranın səmavi səlnaməsində 
Peyğəmbərlik möhürü nəqşiəsi yazıldı Məhəmmədin [8, s.20-21]. 

 
Hər iki nümunədə hz.Məhəmmədin möcüzəsi şeirə gətirilmişdir. Bu da peyğəmbərin ali mə-

qamının göstəricisidir. 
Qeyd edəcəyimiz ikinci nümunədə Hz.Məhəmmədin meracından söz açılır. 
Klassik ənənəvi mövzular içərisində “Merac”ın yeri əvəzsizdir. Meracın dönəmbədönəm ədə-

biyyatda inikası haqqında M.Quliyeva “Aşıq yaradıcılığı və dastanlar Şərq poetikası və islami də-
yərlər baxımından” kitabında yazır: “Düşünmək olar ki, insanların günahlarının əfvində Merac hə-
diyyəsi Namazın böyük önəmidir ki, aşıq yaradıcılığı ilə yanaşı, dastanlarda da klassik ənənənin 
cizgilərini saxlamaqla, xalqın nəbzinə uyğun tərzdə öz əksini tapmışdır” [9, s.188]. 

M.Füzuli yaradıcılığında klassik ruhda nəzmə çəkilmiş aşağıdakı beyt: 
 

Sənsən ol bəhri-kəramət kim, şəbi-meracdə, 
Şəbnəmi-feyzin yetirmiş sabitü səyyarə su [7, s.39]. 

 
– sən o kəramət dənizisən ki, merac gecəsində feyzinin şehi sabit ulduzlara və planetlərə su çatdır-
mışdır – anlamındadır. Şəhriyara gəlincə: 

 
Rəfrəfə minib göylərə meraca getdi, 
Müqəddəslərin sıraya düzülərək, sürudları oldu-salam Məhəmməd(s) [8, s.20-21]. 
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Göründüyü kimi, hər iki şairin beytlərində merac hadisəsi əksini tapır.  
 

Bimi-duzəx, nari-qəm salmış dili-suzanimə, 
Var ümidim əbri-ehsanın sənə ol narə su [7, s.40]. 

 
– cəhənnəm qorxusu yanıq könlümə qəm atəşi salmış, amma o atəşə sənin ehsan (şəfaət) buludunun 
su səpəcəyindən ümidliyəm. 

Bu beytlərdə isə Peyğəmbərimizin(s) şəfaəti qeyd olunur. Belə ki, Hz.Məhəmmədin şəfaəti 
dedikdə bunlar nəzərdə tutulur: 

1- Məqamı Mahmud deyilən şəfaəti ilə, bütün insanları məhşərdə gözləmək əzabından qurta-
racaqdır. 2- Şəfaəti ilə, çox insanı hesabsız Cənnətə göndərəcəkdir. 3- Əzab çəkməsi lazım olan mö-
minləri əzabdan qurtaracaqdır. 4- Günahı çox olan möminləri Cəhənnəmdən çıxaracaqdır. 5- Savabı 
ilə günahı bərabər olub, Əraf deyilən yerdə gözləyənlərin Cənnətə getmələri üçün şəfaət edəcəkdir. 
6- Cənnətdə olanların dərəcələrinin yüksəlməsinə şəfaət edəcəkdir. Şəfaət ilə hesabdan qurtardığı 
70 min kimsənin hər birinin şəfaətləri ilə də 70 min adam hesabsız Cənnətə girəcəklərdir [10]. 

Şəhriyar yaradıcılığında bu beyt aşağıdakı şəkildə əks olunmuşdur: 
 

Onun Allah yanında hörməti təkcə bununla bəs edər ki, məhşər günündə şəfaətindən, 
Cəhənnəm odu sönər hörmətindən Məhəmmədin(s) [8, s.20-21]. 

 
Digər nümunədə: 
 

Seyyidi-növi-bəşər, dəryayi-dürri-istəfa  
Kim, səpibdir möcüzati atəşi-əşrarə su [7, s.39]. 

 
– insanların əfəndisi, seçmə inci dənizi (Hz.Məhəmmədin(s) möcüzələri pislərin atəşinə su səpmiş-
dir. 

 
Kor dəccalın fitnəsinə uyma, bizimlə ol, 
Ki bütün heyvanlar istəyi ilə ram olarlar Məhəmmədin(s) [8, s.20-21]. 

 
Füzuli beytində ümumilikdə mənfi qüvvələrin Peyğəmbərin(s) möcüzələri ilə məğlub ediləcə-

yi göstərilmişdir, lakin Şəhriyarda isə bu mənfi qüvvənin adı belə qeyd edilir. 
Hər iki şair yerin və göyün sahibinin o gözəl adlarını da öz yaradıcılıqlarında əks etdirmişlər: 
 

Tilismi-gənc üçün min ismi-ə’zəm yad tutdun, tut!  
Tilismi sındırıb, gənci töküb, ismi unutdun tut! [7, s.308] 
 
İsmi-Əzəm Süleyman(ə) ilə gələr, qəm yemə, 
Allah Əhrimənin tilsimlərini sındırar, qəm yemə [8, s.67]. 

 
Beytlərdə İsmi-Əzəmin tilsiminin sındırılması mövzusuna toxunulur. 
Hər iki şairin lirikasının ortaq mövzularından biri də hz. Əli və ona olan sevgiləridir. Belə ki, 

Füzuli kimi Şəhriyar da İslamın Şahi-Mərdanına şeir həsr etmişdir. Nümunələri izləsək, bu şeirlər-
dəki ortaq məqamları görə bilərik: 

 
Muradə çatmağa səndən səvay ümidim yox, 
Səninlə ancaq olur müşkül işlərim asan [7, s.306]. 
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Möhtacam, zəncirlə bağlanmışam zindana, ya Əli(ə) 
Ə1 tut, ey möhtaclara əl tutan, ya Əli(ə) [8, s.36]. 

 
Qeyd olunan nümunələrdə hz.Əliyə ümid qapısı kimi müraciət olunur, ondan yardım gözləni-

lir. 
 

Onun şəhadəti etmiş nübüvvəti təsdiq,   
Onunla tapdı Məhəmməd şəriətı səhman [7, s.305]. 
 
İslamm istiqamətində Əlinin(ə) Zülfüqarını gördün, 
İndi ən uca sütunu gör dayağında Məhəmmədin(ə) [8, s.21]. 

 
Bu nümunələrdə isə hz.Əlinin İslamdakı rolu öz əksini tapmışdır. Təhlilə gətirdiyimiz nümu-

nələrə əsasən qeyd edə bilərik ki, Şəhriyar yaradıcılığı Füzulidən müxtəlif yönlərdən bəhrələnmiş-
dir.  

Nəticə. İşin elmi yeniliyi müasir bucaqdan iki şairin yaradıcılığının motiv, mövzu, süjet, 
istilah və Şərq poetik sistemi, özəlliklə də təzmin çərçivəsində tədqiqindən ibarətdir. 

İşin nəzəri əhəmiyyəti Füzuli nəzəri sisteminin Şəhriyar yaradıcılığında təzahür formalarının 
öyrənilməsidir. Məqalə, eyni zamanda, klassik ədəbiyyatın müasir ədəbiyyata sirayətini öyrənmək 
baxımından da praktik əhəmiyyət daşıyır.  
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İSTİQLALA, İSTİQBALA İNAMIN BƏDİİ-PUBLİSİSTİK TƏCƏSSÜMÜ 
(Əziz Alpoudun “Həyatımın hekayətləri” memuarı əsasında)  

 
Xülasə 

 
Azərbaycan mühacirətinin tanınmış nümayəndələrindən Əziz Alpoud memuarında istiqlal uğrunda mücadilədə  

keçən çətin, lakin şərəfli həyat yoluna işıq salır, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir sıra qurucularının fəaliyyətindən 
söz açır, dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini göstərir, çar və sovet Rusiyasının Qafqazdakı çirkin əməllərini, bolşevik 
rejiminin və kommunist ideologiyasının qorxunc simasını, antibəşər mahiyyətini, havadarlarının maddi, mənəvi dəstəyi 
ilə ermənilərin qəddarlıqla xalqımıza qarşı törətdiyi ağlasığmayan cinayətləri ifşa edir. O, iştirakçısı və şahidi olduğu bir 
çox tarixi hadisələr – Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində erməni vəhşiliyi ilə müşayiət olunan qırğınları, Bakının 
erməni-bolşevik işğalçılarından azad edilməsi, sovet hakimiyyətinin ilk illərində həmvətənlərimizin min bir əziyyətlə 
İrana, Türkiyəyə mühacirət etməsi, Sovet İttifaqından olan mühacirlərin antibolşevik hərəkatında iştirakı haqqında 
kifayət qədər dəyərli məlumatlar verir. 

Məqalədə memuarın ideya bədii xüsusiyyətləri təhlil olunur, aktuallığı, əhəmiyyəti dəyərləndirilir, müvafiq elmi-
nəzəri qənaətlər hasil edilir. 

 
Açar sözlər: mühacirət ədəbiyyatı, memuar, Əziz Alpoud, “Həyatımın hekayətləri”, istiqlal mücadiləsi 

 

ARTISTIC AND PUBLICIST EMBODIMENT  
OF THE CONFIDENCE IN INDEPENDENCE AND FUTURE 
(on the basis of memoir “The Stories of My Life” by Aziz Alpoud)  

 
Summary 

 
One of the prominent representative of Azerbaijani emigration, Aziz Alpoud in his memoir talks about the 

difficult and honorable lifestyle in the struggle  for the sake of independence, the activity of  some founders of the 
Azerbaijani Democratic Republic, shows the public-political view of that period and reveals the ugly actions of Tsar 
and Soviet Russia in the Caucasus, the terrible face of the Bolshevik regime and the communist ideology, anti-human 
essence, brutal crimes committed by Armenians against our people. He gives information about many historical events 
that he witnessed – the massacres of Armenians in different regions of Azerbaijan, the liberation of Baku from the 
Armenian-Bolshevik invaders, the migration of our citizens to Iran and Turkey with thousands of problems in the early 
years of Soviet power and the participation of emigrants from the Soviet Union in the anti-Bolshevik movement.   

In the article ideological and artistic features are analyzed, its activity and importance is evaluated, related 
scientific and theoretical savings are extracted.   

 
Key words: emigration literature, memoir, Aziz Alpoud, “the Stories of My Life”, struggle for independence  
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ХУДОЖЕСТВЕННО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЕ  
ОТРАЖЕНИЕ ВЕРЫ В НЕЗАВИСИМОСТЬ 

(на материале мемуаров Азиза Алпоуда “Повесть моей жизни”) 
 

Резюме 
 

В мемуарах одного из видных представителей азербайджанских эмигрантов Азиза Алпоуда освещается 
трудный, но славный путь, пройденный в борьбе за независимость, говорится о деятельности ряда основателей 
Азербайджанской Демократической Республики, показана общественно-политическая обстановка той эпохи, 
разоблачены происки царской России на Кавказе, коварная, антигуманная сущность большевистского режима и 
коммунистической идеологии, бесчеловечные преступления армян, совершенные против нашего народа с 
помощью материальной и моральной поддержки их заступников. Будучи участником и свидетелем многих 
исторических событий, автор мемуаров приводит ценные сведения о событиях, очевидцем которых он был, – 
беспощадного истребления населения, творимого армянами в различных областях Азербайджана, освобож-
дения города Баку от армянских большевистских захватчиков, всех тягот наших соотечественников, вынуж-
денных эмигрировать в Иран и Турцию в первые годы советской власти, участии эмигрантов из Советского 
Союза в антибольшевистском движении. 

В статье анализированы идейно-художественные особенности этих мемуаров, оценены их актуальность 
и значимость, сделаны соответствующие научно-теоретические обобщения. 

 
Ключевые слова: эмигрантская литература, мемуары, Азиз Алпоуд, “Повесть моей жизни”, борьба за 

независимость 
 

Giriş. Mühacirət memuarları Azərbaycanın azadlığı uğrunda mübarizə yolunu əks etdirən 
ensiklopediya, istiqlal mücadiləsi tarixini işıqlandıran salnamədir. Bu janrda yazılan əsərlər yazı-
çının bilavasitə şəxsi tərcümeyi-halı, həyatı, təfəkkür tərzi, əqidəsi ilə sıx bağlıdır, eyni zamanda 
“Azərbaycan davası”nın önəmli hadisələrini, qəlbi Vətən həsrəti və məmləkət azadlığı ilə vuran 
mücahidlərin ölümsüz obrazlarını yaşadan, mühüm ədəbi-mədəni, tarixi, ictimai-siyasi əhəmiyyət 
kəsb edən mötəbər mənbə, dəyərli və zəngin milli-mənəvi xəzinədir.  

B.E.Ağaoğlunun “Solovkidə gördüklərim”, Ceyhun Hacıbəylinin “Bir il xəyallarda... və bütöv 
bir ömür”, Mirzə Abay Dağlının “Onlar türklərdi”, M.Ə.Rəsulzadənin “Bir türk milliyyətçisinin 
Stalinlə ixtilal xatirələri”, Teymur Atəşlinin “Stalinqrad cəhənnəmində 95 gün döyüşən türk”, Nağı 
Şeyxzamanlının “Azərbaycan istiqlal mücadiləsi xatirələri”, Əbdülvahab Yurdsevərin “Azərbaycan 
istiqlal savaşından səhnələr”, Məhəmməd Altunbayın “Düşmən gəlir”, “Hürriyyətə uçan türk”, 
İsmayıl Saryalın “Bakı rüzgarı”, İhsan Özköşəlinin “Bir ömrün döngələri” və s. kimi memuarlar 
məhz bu ideallarla süslənmişdir. 

Əziz Alpoudun (Mir Əbdüləziz Mir Seyfəddin oğlu Seyidov. Dilican mahalı, Alpoud kəndi 
1895-1988, Ankara) haqqında bəhs edəcəyimiz “Həyatımın hekayətləri” [1] memuar romanının 
taleyi müəllifin həyat yolu kimi keşməkeşli olmuşdur. İstedadlı yazıçı, publisist Zakir Sadatlı (Zakir 
Əmin oğlu Aslanov, 1961-2013) bir təsadüf nəticəsində Əziz Alpoudun qızı Gülər Somer ilə 
görüşür və “Həyatımın hekayətləri”nin əlyazmasını ondan alır. Bu tapıntını taleyinin hədiyyəsi  
kimi qəbul edən Zakir Sadatlı əsəri dilimizə uyğunlaşdırır və 2011-ci ildə  “Taleyin xəritəsi” adlı ön 
söz və “Şərhlər”lə nəşr etdirir. Bununla da kifayətlənməyən Zakir Sadatlı əsəri türk dilində nəşrə 
hazırlayır və 2012-ci ildə  memuar “Hayatımın Hikayeleri” adı ilə “Bəngü” nəşriyyatı tərəfindən 
Ankarada çap edilir. 

Altı yüz qırx beş səhifədən – “Giriş” və 185 yarımsərlövhədən ibarət “Həyatımın hekayətləri” 
bir istiqlal mücahidin sürgünlərlə, təqiblərlə, təhdidlərlə keçən çətin, lakin şərəfli həyat yoluna işıq 
salır, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir sıra qurucularının fəaliyyətini dəyərləndirir, dövrün 
ictimai-siyasi mənzərəsini təsvir edir, çar və sovet Rusiyasının Qafqazdakı çirkin əməllərini, 
bolşevik rejiminin və kommunist ideologiyasının qorxunc simasını, mahiyyətini, havadarlarının 
maddi, mənəvi dəstəyi ilə ermənilərin qəddarlıqla xalqımıza qarşı törətdiyi ağlasığmayan cinayətləri 
ifşa edir. Müəllif iştirakçısı və şahidi olduğu bir çox tarixi hadisələri – Azərbaycanın müxtəlif 
bölgələrində erməni vəhşiliyi ilə müşayiət olunan qırğınları, Bakının erməni-bolşevik işğalçı-
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larından azad edilməsini, sovet hakimiyyətinin ilk illərində həmvətənlərimizin min bir əziyyətlə 
İrana, Türkiyəyə mühacirət etməsini, Sovet İttifaqından olan mühacirlərin antibolşevik hərəkatında 
iştirakını və s. həm işıqlandırır, həm də dəyərləndirir.  

Azadlıq və istiqlal ideyasını özünə həyat kredosu seçən müəllif memuarı ilə bu janrın 
imkanlarından bəhrələnərək mühacirət irsinin, “Azərbaycan davası”nın tarixi və milli bir savaşın 
qəhrəmanlarına xas bədii-estetik düşüncənin diqqətəlayiq nümunəsini yarada bilmişdir. Sovet 
İttifaqının dünyaya meydan oxuduğu bir dövrdə qələmə alınan memuarı maraqlı və təsirli edən əsas 
məqamlardan biri müəllifin əzab və işgəncələrə rəğmən sonadək millətin və məmləkətin istiqlala 
qovuşacağına, parlaq istiqbala yetişəcəyinə sarsılmaz inamı, tükənməyən ümididir. Əsərin əvvə-
lindən sonunadək bu ruh, bu inanc, bu duyğu sətirlərə hakimdir. Memuarın başlanğıcında “İn-
şallah... illərdən bəri bir millət olaraq çəkdiyimiz zillət də sona yetmiş olar. Və Müstəqil 
Azərbaycan Cümhuriyyətinin üç rəngli bayrağı təkrar Millət Məclisinin binası üstündə dalğalanar. 
Onu Xəzərdən qopub gələn küləklər salamlayıb, oxşayar...” [1, s.11] yazır, əsərinin sonunu da eyni 
tərzdə bitirir: Bu gün həyatımda fərəhli bir gündür!.. Partiyamızın (Milliyyətçi Hərəkat Partiyası) 
mitinq günü idi... Tandoğan meydanından yürüşə başladıq. Ərzurumdan gələn gənc “Bozqurdlar” 
özləri ilə bir Azərbaycan bayrağı da gətirmişdilər... Sevinclə ona sarılıb, öpdüm... Və 6 saat onu 
yürüşdə daşıdım... Yol boyu qızlar bayrağımızın üstünə qırmızı qərənfillər atırdılar... Bunlardan 
birini qaldırdım və xatirə olaraq cibimə qoydum... İnşallah, bir gün bu bayraq yenə də əvvəlki yerini 
tutacaq və Millət Məclisi binasına gətirilib, əzəli yerinə asılacaq!” [1, s.643].  

Memuarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qurucularının həyat və fəaliyyəti, onların ara-
sındakı münasibətlər barədə maraqlı məlumatlar da kifayət qədərdir. Əlbəttə, bu cür fikirlər – istər 
şişirdilmiş, istər təhrif olunmuş mülahizələr Əziz Alpoudun subyektiv mühakimələridir, bəzən də 
partiyalı münasibətin təzahürü kimi meydana çıxdığından mübahisəli, ziddiyyətli, hətta yanlış 
təəssürat yaradır. Əziz Alpoudun memuara “səpələnmiş” faktlar əsasında ərsəyə gələn bioqrafiyası 
onun öz portretinin də yaradılmasına imkan verir. Kiçik yaşlarından xatirə dəftərində qeydlər 
apardığını yazan Əziz Alpoud 1961-ci ildən memuar üzərində işləyir və 1972-ci ilədək olan dövrü 
əhatə edən bədii-publisistik əsərini- həyatının hekayətlərini yazır. 

Əziz Alpoud memuarda Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin bir sıra liderlərinin, istiqlal 
mücadiləsi silahdaşlarının fəaliyyəti, xarakteri, azadlıq uğrundakı mübarizədə rolu, yeri, müha-
cirətdəki soydaşlarımızın problemləri, onların arasındakı qarşılıqlı münasibətlər və s. barədə geniş 
bəhs edir. Əsərdə Ömər Faiq Nemanzadə, Əhməd Ağaoğlu, Nəriman Nərimanov, Fətəli Xan Xoyski, 
Nəsib bəy Yusifbəyli, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Nağı Şeyxzamanlı, general Tlexas, Ceyhun 
Hacıbəyli, Gəncə üsyanının başçısı polkovnik Cahangir Kazımbəy, Xudadat bəy Məlikaslanov, 
Xosrov bəy Sultanov, Əkbərağa Şeyxülislam, Mustafa Vəkiloğlu, Məhəmməd Sadıq Aran, Ağarza 
Tağıoğlu, Fuad Əmircan, İsmayıl Saryal, Əbdürrəhman Fətəlibəyli, eləcə də Atatürk, Ənvər Paşa, 
Xəlil Paşa, Cəlal Bayar, Alparslan Türkeş, Mirzə Kiçikxan, Çiçerin, Hitlerin yavəri və digər tarixi 
şəxsiyyətlər haqqında yazılanlar yeni araşdırmalar aparmaq, bu və ya digər məsələlər barədə geniş 
fikir mübadiləsi və müzakirələrin, habelə, araşdırmaların aparılması üçün də ciddi əsas verir.  

Görkəmli mollanəsrəddinçi, ictimai-siyasi xadim Ömər Faiq Nemanzadənin, Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyətinin qurucularından, istiqlal qurbanlarından olan Nəsib bəy Yusifbəylinin işıqlı 
siması Ə.Alpoudun xatirələrində ustalıqla canlandırılır.  

Əsərdə Azərbaycan istiqlal mücadiləsi tarixində özünəməxsus və şərəfli yeri olan Nağı 
Şeyxzamanlının obrazı kifayət qədər əhatəli və dolğun təqdim edilmişdir. Ə.Alpoud Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti dövründə Bakının hərbi general-qubernatoru olmuş general-mayor Murad 
Gəray Tlexas haqqında ürək yangısı və qədirbilənliklə bəhs edir. Bədii-publisistik əsərdə Azər-
baycan Cümhuriyyətinin qurucularından, onun ilk baş naziri, görkəmli dövlət xadimi Fətəli Xan 
Xoyski haqqında məhəbbətlə söz açılır, onun böyük diplomat,  mahir təşkilatçı, cəsarətli siyasətçi, 
vətənpərvər ziyalı olduğu ibrətamiz və inandırıcı faktlarla göstərilir. Ə.Alpoud F.Xoyskini “Dünya 
səviyyəli bir dövlət adamı” – deyə xarakterizə edir və onun general Tomsonla bir görüşünü qələmə 
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alır: “Türkiyəli qardaşlarımızın yerinə ingilislər məmləkətimizə girdilər. Amma bu arada ko-
mandirləri olan general Tomsona şikayətlər göndərilməyə başladı. İngilis əsgərləri sakit (dinc) 
durmurlar, sərxoş olub xalqa sataşır, silah satırdılar. Baş nazirimiz Fətəli Xan Xoyski Tomsona 
müraciətlə burada nə axtardıqlarını soruşmuşdu. Əgər qonaq gəlmişlərsə, dinc otursunlar. Özlərini 
işğalçı qüvvələr hesab edirlərsə, Azərbaycan İngiltərə ilə müharibə etməmişdir. Dolayısı ilə qanuni 
bir haqları yoxdur, geri çəkilib getməlidirlər. Tomson özünü haqlı göstərməyə çalışanda da Baş 
nazirimiz: “Müsafirləri biz sevirik və qonaqpərvərliyimizi də bu günə qədər göstərdik. Ancaq artıq 
əsgərlərinizin pis hərəkətləri hövsələmizi (səbrimizi) tükəndirdi. Zəhmət olmasa, buradan çəkilin. 
Əks təqdirdə, mən kişilərimizə əmr edərəm, evlərinə çəkilsinlər və sizləri buradan qadınlarımız 
bayıra atarlar” [1, s.152]. Ə.Alpoudun istiqlal qurbanlarının və qəhrəmanlarının taleyi ilə yazdıqları 
nə qədər kədərli, ağır olsa da, bu sətirlərdən Vətənin istiqlallı sabahına bir ümid boylanır.  

Təəssüflə qeyd etməliyik ki, mühacirət tarixində və irsində ara-sıra nəzərə çarpan, şəxsi 
mənafedən, əsassız iddialardan, yerliçilik, tayfabazlıq kimi naqis cəhətlərdən qaynaqlanan, yaxud 
partiya mənsubiyyətindən asılı olaraq ortaya çıxan münaqişələrə, ayrı-seçkilik təzahürlərinə,  böh-
tan və qarayaxmalara da təsadüf edilir. Şəfi bəy Rüstəmbəylinin, Xəlil Xasməmmədovun, Mustafa 
bəy Vəkilovun, Fuad Əmircanın, Saffet Zərdabinin bu istiqamətdə pis nümunəsi təəssüf ki, Əziz 
Alpouddan da yan keçməmişdir. Ə.Alpoud əsərində daha çox “Müsavat” partiyasını, onun lideri 
Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tənqid edir. Bu cəhd real tarixi vəziyyəti, ictimai-siyasi  şəraiti 
nəzərə almadan, qüvvələr nisbətini dəyərləndirmədən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutunda 
kimləri isə günahlandırmaq, eyni zamanda Azərbaycan tarixində siyasi çəkisi ilə yox, yalnız bir 
neçə tanınmış nümayəndəsi ilə yadda qalan, Əziz Alpoudun da üzvü olduğu “Əhrar” partiyasının və 
özünün xidmətlərini şişirtmək naminə atılan addım təəssüratı yaradır. Ə. Alpoudun M. Ə. Rə-
sulzadəyə qərəzli münasibəti XX əsrin 20-ci və 50-ci illərindəki müxalif qüvvələrdən heç də geri 
qalmır, onun  Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti tarixindəki rolu, yeri təftiş, təhrif, tənqid edilir. Ə.Al-
poudun eyni və daha kəskin mövqeyini Mirzə Bala Məhəmmədzadəyə qarşı münasibətində də 
görürük.  

Əziz Alpoudun bəzi silahdaşlarına, fərqli partiyaya mənsub bir sıra istiqlal mücahidlərinə 
münasibətində bu cür ifrat qınağa, tənqidə rast gəliriksə, onun Vətən satqınlarına, xəfiyyə və xain-
lərə qarşı barışmaz və amansız olduğu da diqqətdən yayınmır. O, “sapı özümüzdən olan baltaları” 
“sinəmizdə bəslədiyimiz “yerli xainlər, yəni içimizdəki şeytanlar” adlandırır və sonda onların 
aqibətinin faciə ilə nəticələndiyini göstərir. 

Əsərdə ermənilərin “Daşnak” partiyasının  xalqımıza qarşı düşmənçilik hərəkətlərinə, bədnam 
və məkrli qonşularımızın havadarlarının maddi, mənəvi dəstəyi ilə törətdiyi saysız-hesabsız cina-
yətlərə, qətliamlara və vəhşiliklərə dair ciddi, tutarlı faktlar var. O, şahidlik etdiyi, iştirakçısı olduğu, 
gözü ilə gördüyü hadisələrə, tarixi faktlara və sənədlərə istinadən erməni vandalizmindən bəhs edir. 

Memuarın diqqətçəkən məziyyətlərindən biri dilinin zənginliyi, koloriti, canlı, oynaq və 
obrazlı olmasıdır. Mövzu baxımından maraqlı və aktual olması ilə yanaşı, əsərdə bədii təsvir və 
ifadə vasitələrinin zənginliyi də memuarın oxunaqlığını şərtləndirən amillərdəndir. Əsərdən məlum 
olur ki, Ə.Alpoud  mətbuatla sıx əlaqə saxlayır, əməkdaşlıq edir, müxtəlif səpkili elmi-publisistik 
əsərlər yazır, tərcüməçilik fəaliyyəti ilə məşğul olurdu.  Xalqının adət-ənənəsinə sadiq, tarixi kök-
lərə vurğun, milli-mənəvi dəyərlərə bağlı müəllifin eyni zamanda müəyyən yaradıcılıq təcrübəsinə 
malik ziyalı olması memuarın həm ideya-məzmun, həm də sənətkarlıq baxımından sanballı olma-
sına zəmin yaratmışdır.  

Sadaladığımız bütün müsbət cəhətləri ilə yanaşı, memuara xələl gətirən bəzi  məqamların 
olduğunu da qeyd etməliyik. Bəzən hadisələrin tarixi-xronoloji ardıcıllığı pozulur ki, bu müəyyən 
çaşqınlıq yaradır. Ümumiyyətlə, memuarın ciddi naqis cəhətlərindən başlıcası müəllifin  şəxsi 
münasibətdən ictimai rəyin formalaşmasına təsir gücü kimi istifadə etməsinə meyilliliyidir. 
Memuarda hadisə və ya faktlar bu və ya digər formada təkrarlanır ki, bu da mətnə ağırlıq, oxucuya 
yorğunluq gətirir.  
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Bəzən müəllifin real “mən”i onun ideal “mən”inə kölgə salır, başqa sözlə desək, “dediyimiz 
“mən”lər bir-birinə uyğun gəlmir, bir-birini tamamlamır. Memuarda bəzən macəraçılıq baş alıb 
gedir, bu xüsusilə müəllifin velosipedlə ağır coğrafi, hərbi-siyasi, maddi şərtlər daxilində İrana, 
oradan Türkiyəyə keçməsi prosesini uzun-uzadı təsviri zamanı özünü göstərir.  

Nəticə. Bu kimi xırda-para nöqsanlar memuarın sanbalına, əhəmiyyətinə ciddi xələl gətirmir. 
Əziz Alpoudun “Həyatımın hekayətləri” memuarı haqqında dediklərimizi ümumiləşdirsək, aşağı-
dakı qənaətə gəlmək olar. Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının nadir və maraqlı nümunələrindən 
olan memuar: 

- təkcə Əziz Alpoudun yaradıcılığında, mühacirət irsində deyil, ümumən Azərbaycan 
ədəbiyyatında xüsusi yeri olan bədii-sənədli nümunədir; 

- ədəbi-mədəni, tarixi, elmi, ictimai-siyasi əhəmiyyət kəsb edir və göstərilən sahələrin tədqiqi 
üçün dəyərli mənbədir; 

- ideya-məzmun cəhətdən dolğun və sanballıdır; 
- “Azərbaycan davası”nın bədii-publisistik təzahürü, bu ideyanın dəyərli daşıyıcısıdır;  
- Azərbaycan milli hərəkatının müxtəlif mərhələləri haqqında özünəməxsus bədii tədqiqatdır;  
- gənclərin, indiki nəslin Vətənə sədaqət, Azərbaycanın müstəqilliyinə, dövlətçiliyinə mə-

həbbət, milli-mənəvi dəyərlərə, adət-ənənələrə hörmət və sevgi ruhunda tərbiyəsinə, for-
malaşmasına təsirli vasitədir; 

- Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının, xüsusən onun memuar janrındakı nümunələrin öy-
rənilməsi, dəyərləndirilməsi nöqteyi-nəzərindən faydalıdır; 

- mühacirət ədəbiyyatının, onun mühüm qolu olan memuar janrının, o cümlədən Əziz Alpoud 
yaradıcılığının dil, üslub, sənətkarlıq problemlərinin araşdırılması üçün çox mühüm va-
sitədir. 

- sovet həyat və düşüncə tərzinin naqisliklərini,  bolşevik rejiminin və kommunist ideolo-
giyasının antibəşər təbiətini göstərən və ifşa edən əvəssiz nümunələrdəndir;  

- istiqlal qəhrəmanlarının və qurbanlarının  əziz xatirəsinə işıq salan, onların parlaq ideya və 
əməllərini yaşadan bədii-sənədli salnamədir; 

- mücahidlərin işğala, onun fəsadlarına qarşı mücadilənin nə qədər ağır, lakin şərəfli olduğunu 
əks etdirir, azadlıq qəhrəmanlarının mübarizə yoluna işıq salır, sələfləri mətin, cəsur, 
dözümlü olmağa səsləyir, düşmənə, köləliyə, mütiliyə nifrət hissi aşılayır; 

- erməni vandalizmini konkret faktlarla ifşa edir, xalqımızın ədalətli, humanist mövqeyini 
bəyan edir, haqq işimizə bəraət qazandırır;  

- Azərbaycan-Türkiyə qardaşlıq münasibətlərinin əbədi, sarsılmaz və təmənnasız olduğunu 
təsdiqləyir, bu münasibətlərin daha da möhkəmləndirilməsinə xidmət edir; 

- 1920-30-cu və 50-ci illərdə Azərbaycan mühacirlərinin sovet rejimi və kommunist ideolo-
giyasına qarşı fərqli mücadilə formasından yaranan fikir ayrılıqlarının mahiyyətini, müha-
cirlərin bu və digər problemlərlə bağlı qarşılıqlı ittihamlarının səbəblərini öyrənmək və 
dəyərləndirmək baxımından da maraqlıdır; 

- Əziz Alpoudun digər ciddi yaradıcılıq nümunələrinin, o cümlədən elmi və bədii tərcümə-
lərinin olduğuna dəlalət edir və yeni axtarışlar üçün əsaslar verir; 

- mühacir yazıçının timsalında soydaşlarımızın ikinci Vətəni Türkiyədəki həyat tərzinə, 
qardaş ölkədə gedən ictimai-siyasi proseslərə, Mustafa Kamal Atatürkün milli dövlət 
quruculuğu sahəsindəki fəaliyyətinə bir baxışdır. 
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MÜHACİRƏT MƏTBUATININ ÖYRƏNİLMƏSİ  

 

Xülasə 
 
Mühacirət irsi Azərbaycanın ümumi mədəni irsinin ayrılmaz bir hissəsi olduğu kimi, mühacirət mətbuatı da 

Azərbaycan mətbuatının ayrılmaz tərkib hissəsidir və onun tarixinin öyrənilməsi çox vacib məsələdir. Bu proses 1920-
ci il aprel işğalından başlayaraq 1991-ci ilə – Sovet İttifaqının rəsmi dağılmasına qədər davam etdi. 1988-ci ilin 
sonlarından etibarən mühacirət irsi, mühacirlər haqqında yazılar yazılmağa başlandısa da, bu mövzu 1990-cı illərin 
əvvəllərindən müstəqil araşdırma obyekti oldu. Azərbaycanın mühacirət irsi müxtəlif tədqiqatların mövzusu olmasına 
baxmayaraq, mühacirət mətbuatını öyrənmək lazımdır. Əks halda, mühacirət mətbuatını öyrənmədən, Azərbaycan 
mətbuatının tamamilə araşdırıldığını iddia etmək mümkün deyil.   

 
Açar sözlər: mühacirət irsi, Azərbaycan mühacirət mətbuatının tarixi, mühacirət mətbuatının tədqiqatçıları, 

siyasi mühacirət, sovetlərin mühacirlərə münasibəti 
 

STUDYING OF THE EMIGRATION PRESS 
 

Summary 
 
As the emigrant heritage is an integral part of the general cultural heritage of Azerbaijan, also the emigration 

press is an integral part of the Azerbaijani press. Studying this history is a very important issue as well. This process 
began in the April occupation of 1920 and continued until 1991, the official collapse of the Soviet Union. Since the end 
of 1988, they began to write articles on emigration history, heritage and migrants, but this subject became an 
independent research object only in the beginning of 1990. Despite the fact that the emigration heritage of Azerbaijan is 
the subject of various researches, there is a need to study the emigration press. Otherwise, without research of the 
emigration press, it cannot be asserted that the Azerbaijani press was fully investigated. 

 
Key words: emigration heritage, history of Azerbaijani emigration press, researches of the emigration press, 

political relation, attitude of the Soviet Union to emigrants 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ ЭМИГРАЦИОННОЙ ПЕЧАТИ 
 

Резюме 
 
Как эмиграционное наследие является неотъемлемой частью общего культурного наследия Азер-

байджана, так же и эмиграционная печать является неотъемлемой частью азербайджанской печати, а изучение 
её истории является очень важным вопросом. Этот процесс начался в апрельской оккупации 1920 года и 
продолжался до 1991 года официального распада Советского Союза. С конца 1988 года начали писать статьи об 
эмиграционной истории, наследии, эмигрантах, но в независимый объект исследования эта тема превратилась 
лишь в начале 1990 года. Несмотря на то, что эмиграционное наследие Азербайджана является предметом 
различных исследований, имеется необходимость в изучении эмиграционной печати. В противном случае, без 
исследования эмиграционной печати нельзя утверждать, что азербайджанская печать была полностью иссле-
дована. 

 
Ключевые слова: эмиграционное наследие, история азербайджанской эмиграционной печати, иссле-

дователи эмиграционной печати, политическое отношение, отношение Советского Союза к эмигрантам 
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Giriş. Burada əsas məqsəd Azərbaycan mühacirət mətbuatının və mətbuatşünaslığının 
tarixini, fəaliyyət istiqamətini ciddi şəkildə araşdırmaq və ortalığa qoymaqdır. Mühacirət irsi 
ümumazərbaycan mədəni irsinin tərkib hissəsi olduğu kimi, mühacirət mətbuatı da bilavasitə Azər-
baycan mətbuatının bir hissəsidir və bu tarixin öyrənilməsi olduqca əhəmiyyət kəsb edən vacib mə-
sələdir. Uzun illər sovet sistemi bu mövzuda araşdırmaların aparılmasına imkan verməmişdir. Bu 
proses 1920-ci ilin aprel işğalından, 1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin rəsmi olaraq dağıldığı zamana 
qədər davam edib. 

Azərbaycan mühacirət irsi müxtəlif araşdırmaların mövzusu olsa da, bunların arasında Azər-
baycan mühacirət mətbuatşünaslığının hərtərəfli öyrənilməsi mühacirət mətbuatının da araşdırılma-
sının zəruriliyini ortaya çıxardı. Mühacirət mətbuatı, onun tarixi, ayrı-ayrı nəşrlər, naşir və redaktor-
lar, mətbu nümunələr, xüsusilə publisistikanın mövzusu, ideya istiqaməti, dil-üslub, sənətkarlıq mə-
sələləri barədə araşdırmaların aparılması həm milli-mədəni irsə ehtiram, həm də ənənələrin yaşadıl-
ması, zənginləşdirilməsi baxımından faydalıdır. 

Mühacirət mətbuatı ilə bağlı vacib bir məsələyə, mühacirət mətbuatının nəşr tarixinə aydınlıq 
gətirilməlidir. Məsələ burasındadır ki, mühacirət mətbuatı ilə bağlı araşdırmalar aparan tədqiqatçıla-
rın əksəriyyəti Azərbaycan xalqının böyük ideoloqu, istiqlal aşiqi, istedadlı mühərrir M.B.Məm-
mədzadənin 1937-ci ildə qələmə aldığı və 1938-ci ildə Berlində, “Qurtuluş” məcmuəsinin mətbəə-
sində nəşr etdirdiyi “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı əsərindəki “Yeni Qafqasya” yalnız azərbay-
canlıların deyil, bütün rus əsilli türklərin xaricdə çıxardıqları ilk məcmuə idi” – fikrinə istinadən 
mühacirət mətbuatı tarixinin 1923-cü il sentyabrın 26-dan İstanbulda buraxılan “Yeni Qafqasya” 
jurnalı ilə başlandığını iddia edirlər. Halbuki belə deyildir. M.B.Məmmədzadə kitaba yazdığı “Baş-
larkən” adlı ön sözdə etiraf edir ki, “məhdud məxəz və vəsiqələrə dayanaraq meydana gətirilmiş bu 
əsərin nöqsanlı olacağına müdrikiz” [1, s.24]. M.B.Məmmədzadə 1953-cü ildə çap etdirdiyi “Azər-
baycan mühacirlik mətbuatının otuz illiyi (1923-1953)” adlı məqaləsində yazırdı: “26 sentyabr 
1923-cü ildə Məhəmməd Əmin Rəsulzadə tərəfindən İstanbulda təsis olunan “Yeni Kafkazya” dər-
gisi ilə də, Azad Azərbaycanın milli mətbuatının mühacirətdə təməlləri qoyulmuşdu” [2, s.202].  

Mətbuat tarixinin tanınmış tədqiqatçılarından olan filologiya üzrə elmlər doktoru Abid Tahirli 
bir sıra dəlillərə istinad edərək, mühacirət mətbuatı tarixinin “Molla Nəsrəddin” jurnalının Təbriz 
nömrələrindən başlandığını iddia edir.  

Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra inqilabın fəsadlarından narahat olan Mir-
zə Cəlil ölkəni tərk edərək İrana keçmək məcburiyyətində qalır. O, İranda, Azərbaycanın qədim mə-
dəniyyət mərkəzi Təbrizdə məskunlaşır. Sovet tədqiqatçıları Mirzə Cəlilin bu qərarını özünəməxsus 
yozurlar. Hətta onun inqilabçı Şeyx Məhəmməd Xiyabaniyə yardım etməyə getdiyini yazanlar da 
var. Halbuki belə olmamışdır. Mirzə Cəlil ölkəni tərk etməyə məcbur olmuşdur. Bu haqda Həmidə 
xanım Cavanşirin (Məmmədquluzadə) 2011-ci ildə yenidən çapa hazırlanan “Xatirələrim” kitabında 
yetərincə fakt var və bu xatirələrdən bəlli olur ki, köç Mirzə Cəlilin ürəyincə olmasa da, buna məc-
bur olub.  

Professor Əziz Mirəhmədov oncildlik “Molla Nəsrəddin” faksimelinin birinci cildinə (Bakı, 
1987) yazdığı “Molla Nəsrəddin”: dünən, bu gün, sabah” adlı ön sözdə yazıçının mühacirətini belə 
izah edirdi: “…Fevral və oktyabr inqilabları adı ilə məşhurlaşan hadisələrin imperiya xalqlarına, o 
cümlədən azərbaycanlılara xoşbəxtlik gətirə bilməyəcəyini dərk edirdi: arvadı Həmidə xanımın ma-
likanə, torpaq, məktəb sahibi, “mülkədar-xeyriyyəçi qadın” olması, qardaşı Ələkbərin isə İran inqi-
labı fədailərindən, Səttarxanın yaxın silahdaşlarından biri kimi tanınması, erməni-daşnak canilərinin 
Qarabağdakı vəhşilikləri zamanı silah götürüb Xankəndindəki vuruşlarda iştirak etməsi və s. kimi 
səbəblər əlindən Təbrizə mühacirətini (kursiv bizimdir) labüd etmişdir” [3, s.4].  

Beləliklə, Mirzə Cəlil 1920-ci ildə bir ölkədən – Şura Azərbaycanından digər ölkəyə –İrana 
mühacirət etmişdir. Professor Xaləddin İbrahimli də bu fikrində tam haqlıdır ki, “mühacirət” anla-
mının mahiyyətindən aydın olur ki, vətəndən vətənə mühacirət olmur. Hər ikisi qeyri-müstəqil olan 
bir Azərbaycandan o birinə keçid sözün rəsmi mənasında SSRİ-dən İrana mühacirət idi” [4, s.22].  
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Elmi yeniliyi əsasən ondan ibarətdir ki, bu məqalədə Azərbaycan mühacirət mətbuatşünaslığı 
heç bir siyasi rejimə, sistemə söykənmədən öyrənilir, əldə olunan nəticələr demokratik dəyərlər 
prizmasından qiymətləndirilir. Azərbaycan mühacirət mətbuatının və mətbuatşünaslığının uzun illər 
diqqətdən kənarda qalan məqamlarına da imkan daxilində yer ayrılıb. Bildiyimiz kimi, Azərbaycan 
mühacirət irsi müxtəlif araşdırmaların mövzusu olmuş və bu araşdırmalarda mühacirət mətbuatının 
tarixi, fəaliyyəti, yaradıcıları haqqında çox dəyərli, elmi fikirlər söylənilib. “Mühacirət irsinin ya-
ranma səbəbləri və milli istiqlal mübarizəsi ilə sıx əlaqəli tədqiqi öyrənilməmişdir. Digər tərəfdən, 
bu mövzu Avropa ölkələrinin arxiv materiallarına istinadən də tədqiq edilməyib. Araşdırılan möv-
zularda əsas tədqiqat obyekti olaraq həmin qəzet və jurnallardakı materiallar, yazılar təhlilə cəlb 
edilib. Odur ki, mühacirət irsimizin daha çox Türkiyə və Avropa ölkələrinin arxivlərinə, mühacirlə-
rin şəxsi yazışmalarına, sənədlərinə əsaslanıb tədqiq edilməsi son dərəcə vacibdir”, – [5, s.8] deyən 
Nəsiman Yaqublunun “Bakının qurtuluşu” (2010), “Azərbaycan mühacirət irsi” (2011), “Müsavat 
partiyasının tarixi” (2012), “Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası” (2013) əsərləri mühaci-
rət mətbuatımızın öyrənilməsi üçün həm çox dəyərli, həm də əhəmiyyətlidir. Müəllifin “Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası” əsərində M.Ə.Rəsulzadənin mühacirətdəki fəaliyyəti digər 
əsərlərə nisbətən daha geniş və ətraflı araşdırılmışdır. Azərbaycanda M.Ə.Rəsulzadə haqqında hə-
min ilk kitab da məhz 1990-cı ildə N.Yaqublu tərəfindən çap edilmişdi. “Məmməd Əmin Rəsulza-
də” adlı həmin kitabda müəllif M.Ə.Rəsulzadə irsinə uzun illərini həsr edərək, 2013-cü ildə 
“Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ensiklopediyası” adlı fundamental əsər ortalığa qoyub. İlk dəfədir 
məhz bu əsərdə M.Ə.Rəsulzadənin həm Azərbaycanda, həm də mühacirətdəki fəaliyyəti geniş və 
dəqiq araşdırılmışdır. 

 A.Tahirli qeyd edir ki: “Ölkəmizdə Azərbaycan mühacirəti, onun tarixi, yaranma səbəbləri, 
sosial-siyasi tərkibi, mərhələləri və s. problemləri haqqında mətbuatda ilk dəfə dolğun, analitik, bir 
qədər də dəqiq desək, proqram-məqalə ilə çıxış edən yazıçı-ədəbiyyatşünas  [6, s.6] Elçin Əfəndi-
yev olub”. O, “Azərbaycan mühacirəti haqqında” adlı məqaləsində yazırdı: “Azərbaycan mühacirə-
tini bir qurum kimi öyrənməli, elmi-nəzəri şəkildə onun demoqrafik, siyasi-ictimai və sosial təsnifa-
tını verməliyik. Məlum səbəblər üzündən bu sahədə, yəni Azərbaycan mühacirətinin öyrənilməsi 
sahəsində az iş görülmüşdür, ciddi, sanballı tədqiqatlar yox dərəcəsindədir, mühacirətə birtərəfli 
münasibət, bu münasibətdəki bədnam sinfilik prinsipi uzun zaman hakim ideologiyanın tərkib his-
səsi olmuşdur” [7].  

Azərbaycan öz müstəqilliyini yenidən bərpa etmək uğrunda mübarizə apardığı illər – 1980-ci 
illərin sonu, 90-cı illərin əvvəllərində mühacirət mətbuatı öz inkişafında yeni mərhələyə qədəm qo-
yur. Bu zaman həmin sahəyə çox güclü maraq artır. Buna səbəb: “Dəmir pərdə”nin götürülməsi, xa-
ricdə yaşayan həmvətənlərlə əlaqənin genişlənməsi, xarici ölkələrdə və respublikamızda irimiqyaslı 
tədbirlərin keçirilməsi bir tərəfdən bu prosesə marağı daha da aktuallaşdırırdı, digər tərəfdən elmi 
tədqiqatların yazılmasına təkan verirdi” [8, s.5].  

Mühacir mətbuatının tədqiqi məsələsinə daha böyük yol açan hadisələrdən biri də 1988-ci ilin 
əvvəllərində “Vətən” Cəmiyyətinin fəaliyyətə başlaması, 1989-cu ildə İstanbulda Dünya Azərbay-
canlılarının I Qurultayının keçirilməsi, Mədəniyyət mərkəzinin açılması elmi-ictimaiyyət arasında 
bu sahəyə böyük maraq oyatdı. 

Azərbaycanda baş verən bütün proseslərə “Vətən” Cəmiyyətinin köməkliyi ilə ilk olaraq Tür-
kiyə öz münasibətini bildirməklə yanaşı, qayğısını da əsirgəmədi. Həmin dövrdə və müstəqilliyin 
ilk illərində “Azərbaycan” (Ankara) jurnalı ölkədə gedən ictimai-siyasi prosesləri, xüsusilə Dağlıq 
Qarabağ və onun ətrafında baş verən hadisələri diqqətlə izləyərək, dərhal reaksiya verirdi.  

Bu zaman E.Əfəndiyev xaricdə yaşayan həmvətənlərlə Azərbaycan Mədəni Əlaqələr Cəmiy-
yəti – “Vətən” qurumunu yaratdı və cəmiyyətin orqanı olan “Odlar yurdu” qəzetini təsis etdi. 
“Azərbaycan Sovet mətbuatı tarixində ilk dəfə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin banisi M.Ə.Rə-
sulzadə haqqında “Odlar yurdu” qəzetində böyük həcmli yazı dərc olundu” (“Odlar yurdu” qəzeti, 
№ 7, sentyabr 1988). “Məmməd Əmin Rəsulzadə” sərlövhəli məqalədə siyasi-ictimai xadim 
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M.Ə.Rəsulzadənin həyatı, yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. M.Əliyevin silsilə şəklində qəzet-
də çap edilən məzmunlu məqalələri “azadlıq, müstəqillik uğrunda mübarizəyə çağırış” rolunu oyna-
yırdı.  

Mühacirət mövzusu zaman-zaman Türkiyə və Avropa, Amerika tədqiqatçılarının da diqqətini 
cəlb etmişdir. Onların əsərlərində yanlış mülahizələr, mübahisəli məqamlar, xırda səhvlər olmasına 
baxmayaraq, “əsas müsbət cəhətləri onunla bağlıdır ki, burada tarixi obyektivliyin gözlənilməsi diq-
qəti cəlb edir” [9, s.20].  

Bəzi tədqiqatlardan belə aydın olur ki, 1960-cı illərin əvvəllərindən 70-ci illərin əvvəllərinə 
kimi Azərbaycan mühacirətində, xüsusilə mühacirət mətbuatı tarixində süstlük, dalğınlıq və durğun-
luq dövrü kimi xarakterizə edilir. Həmin illərdə yalnız “Azərbaycan” jurnalı (Ankara), özü də bö-
yük fasilələrlə, birləşmiş saylarla nəşr olunubdu. 

1970-ci illərin sonu, 1980-ci illərin əvvəllərində isə mühacirlərin fəaliyyətində nisbətən can-
lanma yarandı. 1979-80-ci illərdə İran İslam inqilabından sonra hakimiyyətə gələn Xomeyni rejimi-
nin siyasəti yüz minlərlə azərbaycanlını ölkədən didərgin saldı. 1985-86-cı illərdə SSRİ-də başlanan 
aşkarlıq və yenidənqurma siyasəti imperiyanı süquta sürükləyən milli-azadlıq hərəkatının başlanma-
sına səbəb oldu. Mənfur ermənilərin Dağlıq Qarabağdakı separatçı fəaliyyəti və onların azərbaycan-
lılara qarşı ağlasığmaz vəhşilikləri ölkə daxilində olduğu kimi, xaricdəki azərbaycanlıların da kəs-
kin etirazına, qəzəbinə səbəb oldu. Mühacir nəşrlərin başlıca mövzusu Azərbaycanın azadlığı, ərazi 
bütövlüyü və eyni zamanda erməni vəhşiliyinin ifşası idi.  

Nəticə. Məqalədə Azərbaycan mühacir mətbuatşünaslığının keçdiyi yol qismən öyrənilir və 
ümumiləşdirilir. Beləliklə, mühacirət mətbuatı, onun idealı, məramı, istiqlal davası, bu mücadilənin, 
ideoloji mübarizənin fədakar daşıyıcıları, şanlı tariximizin şahidləri, salnaməçilərinin özləri bu gün 
tariximizin ədəbi, unudulmaz qəhrəmanlarına və mövzusuna çevrilmişlər. 
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Mənbələr məşhur ədib və alim Məhəmmədzadə Abdulla Tofiq Surun “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” adlı iri-

həcmli bir tədqiqat əsəri yazdığı və həmin əsərin kitab şəklində nəşrinin baş tutmayıb it-bata düşdüyü barədə infor-
masiya verir. Məqalədə A.Surun adıçəkilən tədqiqatının yazılması və nəşrinə göstərilən cəhdlərin uğursuzluğu səbəb-
lərinə aydınlıq gətirilir və onun bəzi hissələrinin dövri mətbuat vasitəsilə oxuculara çatdırılması fikri irəli sürülüb 
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GOOD NEWS TO THE PEOPLE INTERESTED IN LITERATURE  
OF “MOLLA NASRADDIN” AND “LETTER” OF ABDULLAH SUR 

 
Summary 

 
Original sources provide information about a voluminous research work called “A look at Turkish literature” 

written by well-known writer, scientist Muhammedzadeh Abdullah Tevfik and the publication of this work in the form 
of a book was not realized and lost Sur. In the article it is clarified the reasons of that research work’s writing by A.Sur 
and failure of attempts to publish. It is also substantiated the idea of delivering to the readers through periodical press. 
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БЛАГОВЕСТЬ “МОЛЛЫ НАСРЕДДИНА” ЛЮБИТЕЛЯМ  
ЛИТЕРАТУРЫ И “ПИСЬМО” АБДУЛЛЫ СУРА 

 
Резюме 

 
В журнале «Мола Насреддин» была напечатана информация о том, что известным литератором и ученым 

Магомедзаде Абдуллой Тофигом Суром было написано объемистое исследование под названием “Взгляд на 
тюркскую литературу”. Но оно не было выпущено отдельной книгой и исчезло неизвестно куда. В данной 
статье внесена ясность в причины написания этого исследования и неудачи попыток его издания. Автор 
выдвигает и обосновывает мысль, что некоторые части этого произведения были доведены читателям посред-
ством периодической печати. 
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Giriş. Müşahidə və araşdırmalar göstərir ki, XIX əsrin ortalarından başlanan milli-mədəni 
intibah XX əsrin əvvəllərinə doğru daha sürəkli şəkil almaqla yanaşı, həm də yeni məzmun kəsb 
etməyə başlamışdı. Bu, özünü milli ədəbiyyat tariximizin, mənəvi-əxlaqi düşüncənin inkişaf yoluna 
dair müxtəlif, janr və formalı əsərlərin yazılmasında, həm də o cür əsərlərə ictimai marağın 
artmasında göstərirdi. Belə ki, intibah XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda kitab nəşri, kitab-
şünaslıqla yanaşı, dövri nəşrlərə oxucu marağı da kifayət qədər artmışdı. Bunu ayrı-ayrı sərvət 
sahiblərinin, xeyriyyə cəmiyyətlərinin kitab nəşrinə xüsusi diqqət və vəsait ayırmaları da təsdiq 
edir. Belə maraqlı faktlardan biri də dövrün istedadlı və fəal qələm sahiblərindən – şair, publisist, 
tənqidçi, həm də ədəbiyyatşünaslarından olan Abdulla Tofiq Surun “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” 
adlı tədqiqat əsərinin nəşri ətrafında cərəyan edən proseslərdən ibarətdir. 

Abdulla Sur İstanbulda oxuyarkən türk (ortaq türk) ədəbiyyatının tarixinə dair geniş (iri-
həcmli) bir əsər yazmaq fikrinə düşmüş və bu niyyətlə araşdırmalar apararaq “Türk ədəbiyyatına bir 
nəzər” adlı tədqiqat xarakterli əsər qələmə almışdır. Gəncəyə qayıdandan sonra həmin əsərin nəşri 
istiqamətində göstərdiyi təşəbbüslər şəhərin (Gəncənin) qabaqcıl düşüncəli ictimaiyyəti tərəfindən 
müsbət qarşılanmış, A.Surun əsərinin nəşrini məşhur dövlət xadimi Nəsib bəy Yusifbəyli öz 
öhdəsinə götürmüşdür. Bu haqda “Molla Nəsrəddin” jurnalının 14 dekabr 1908-ci il tarixli 50-ci 
nömrəsində “Ədəbiyyat maraqlılarına müjdə” başlıqlı xəbərdə oxuyuruq:  

“Gəncəli Məhəmmədzadə Abdulla Tofiq əfəndinin “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” adlı əsəri 
fevralın (1909-cu il – A.B.) ibtidasından etibarən hər ay başında bir risalə şəklində nəşrə başla-
nacaq. 25 risalədən ibarət olan bu əsər üç cild üzrə min səhifəlik ədəbi bir əsərdir. Türk ədəbiy-
yatının dövri-ətiq, dövri-təcəddüd, dövri-cədidinə dair tarixi, ictimai-ədəbi məlumatlar verəcək. Bu 
münasibətlə Osmanlı üdəba və şüərasının haman həpsinin rəsmləri ilə bizə dəyiləcək. Səbatini-
Osmaniyyədən bir çoxunun fotoqrafları da bunlar arasında bulunacaq.  

Abunə, yəni müştəri dəftəri açıldı. 
“Türk ədəbiyyatına bir nəzər”in abunə bədəli – poçt məsarifi ilə bərabər Rusiyanın hər 

tərəfində 5 rublə, məmaliki-sairədə 7 rublədir. Sühubət olmaq üçün abunə bədəli şu qərar ilə dəxi 
qəbul olunur: Şimdidən 2 rublə. Səkkizinci risaleyi-təslimdə genə 2 rublə. On altıncı risaleyi-
təslimdə genə 2 rublə. Məmaliki-sairədən olan müştərilər üçün hər dəst 3 rublədir. 

Adres Naşir Yusifbəyzadə Nəsib. 
q. Yelizavetpol. Nasibski Usubbekovu” [1]. 
Bu məlumat oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış və həmin kitabı əldə etmək üçün ona 

abunə yazılanlar olmuşdur. Ancaq nədənsə, ədəbi-elmi ictimaiyyətin intizarında olduğu “Türk 
ədəbiyyatına bir nəzər” əsərinin nəşri düyünə düşmüşdür. Görünür, ona görədir ki,  abunəçilər 
kitabın nəşrinin gecikmə səbəbini öyrənmək üçün müraciət etmişlər. Həmin müraciətlərə cavab 
olaraq A.Tofiq “Tərəqqi” qəzetində (16 mart 1909) belə bir izahat verməli olmuşdu: 

“Müdiri-möhtərəm! 
Əsəri-acizanəm olan “Türk ədəbiyyatına bir nəzər”in nəşri barədə maarifməndimiz Nəsib bəy 

əfəndi tərəfindən əsəri-naçizanəmin fevral ayı ibtidasında nəşr olunacağı elan edilmişdi. Lüzumlu 
bəzi kitabların İstanbuldan cəlbi məcburiyyəti ilə ustadi-möhtərəm səadətli Əhməd Hikmət bəy 
əfəndidən göndəriləcək müqəddimənin daha yetişməməsi naşir bəy əfəndiyi bu qədər təxir ilə işə 
başlamağa məcbur etdi. 

Hər halda kitablar vüsul olur-olmaz işə başlanılacağı və meydani-intişara qoyulacağı qəti 
surətdə təyin ediləcək. Möhtərəm müştərilərə zamanilə xəbər veriləcəyini ərz ilə əfvlərini istərəm. 

5 mart 1909. Gəncə. 
Məhəmmədzadə Abdulla Tofiq” [2]. 
Oxuculara bu müraciət məktubundan aydın olur ki, Abdulla Sur “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” 

adlı tədqiqatını hələ tamamlanmış hesab etmədiyi üçün onun üzərində təkmilləşdirmə işini davam 
etdirirmiş. O, əsərini daha təkmil və əhatəli şəkildə çapa vermək üçün İstanbuldan bəzi kitablar 
sifariş edibmiş. Məktub-müraciətdəki “lüzumlu bəzi kitabların İstanbuldan cəlbi məcburiyyəti ilə 
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ustadi-möhtərəm səadətli Əhməd Hikmət bəy əfəndidən göndəriləcək müqəddimənin daha yetişmə-
məsi naşir bəy əfəndiyi bu qədər təxir ilə işə başlamağa məcbur etdi”, – sözlərindən aydın olur ki, 
1909-cu ilin martında nə İstanbuldan gözlənilən kitablar gəlib yetişmiş, nə də A.Surun həmin 
əsərinə Əhməd Hikmət bəyin yazacağı müqəddimədən bir xəbər çıxmışdır. Ona görə müəllif – 
A.Sur oxuculara üzrxahlıqla vəd verirdi ki, gözlənilən kitablar gəlib çıxan kimi işə davam edəcək və 
“Türk ədəbiyyatına bir nəzər”in nəşri vaxtı dəqiqləşdiriləcək. 

Lakin görünür, bir tərəfdən Abdulla Tofiqin bu intizarı sona yetmədiyi, yəni İstanbuldan 
gözlənilən kitablar və müqəddimə gəlib Gəncəyə çatmadığı, digər tərəfdən də onun başı digər 
yaradıcılıq, ictimai-mədəni və pedaqoji işlərə bərk qarışdığı üçün “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” 
əsərinin tamamlanmağı və nəşri təxirə salınmış, müəllifin şəxsi həyat və fəaliyyətində baş verən 
sonrakı proseslər isə bu böyük zəhmətin yarımçıq qalması ilə nəticələnmişdir.  

Abdulla Tofiq Surun dostlarına yazdığı məktublardan və həyatına dair digər faktlardan məlum 
olur ki, 1909-1910-cu illərdə həm Gəncə Ruhani Mədrəsəsində, həm şəhərdə təşkil edilən xeyriyyə, 
dram cəmiyyətlərinin və ədəbiyyat dərnəyinin işində, həm mədəni kütləvi tədbirlərdə, o cümlədən 
Nizami Gəncəvinin qəbirüstü abidəsinin bərpası və təmiri ilə bağlı keçirilən tədbirlərdə fəal və 
gərgin surətdə çalışır, həm Bakıda çıxan mətbuat orqanları (“Həqiqət”, “Tərəqqi”, “Günəş” və s.) 
ilə sıx əməkdaşlıq edir, həm də Azərbaycan folklor nümunələri və qədim türk tarixinə dair ədəbi, 
etnoqrafik və arxeoloji materiallar toplamaqla məşğul olurmuş [3, s.21; 4, s.22, 23]. Məsələn, 
Kiyevdə müqim (oturan, yaşayan, olan – A.B.) gəncəli dostlarımdan biri təbibə (“Tərəqqi” qəz, 8 
aprel 1909) başlıqlı məqaləsinin əvvəlində o, özünün ruhi-psixoloji gərginlikdən yana yorğunluq və 
süstlük mənğənəsində əzilən həyat varlığı haqda yazır:  

“…Tənbəllik ilə qarışıq yorğunluğu. Bu günlərdə mədrəsədə işimiz pək zor… Xüsusən 
dərslərimdə bu məşğuliyyət zehniyyəyə qarışdıqdan sonra, adətən bir odun parçası kibi… 
kəsiliyorum. Evə gedib “odam”a çəkildiyim zaman çul kibi ya yatağa, ya da qoltuğa (qoltuqlu 
kürsüyə, divan-kresloya – A.B.) sərilməkdən başqa bir şeyə iqtidarım qalmayıb. 

Bu yorğunluğa kiçik qardaşımın “vərəm” yatağında doqquz aydan bəri inlədiyini düşün-
düyüm dəqiqələr artırılırsa, nə halda bulunacağımı bir dərəcəyə qədər, əlbəttə təyin edə bilərsiniz.  

Bəradər (qardaş – A.B.) həyatım pək kədərəngiz (kədərli, qəmli – A.B.) keçiyor! Təsəlli bula 
biləcək bir cəhət, bir çöhrə görmüyurəm. 

Həyatımın bu sitəmlərinə qarşı bən nə yaparam, biliyormusunuz? Qımışıram!.. (burada 
gülümsəmək, dodağı qaçmaq – A.B.)… 

O (yəni həyat – A.B.), şiddətini, məzalimini (zülmkarlığını – A.B.) artırdıqca, xainliyini, 
qəddarlığını irəlilətdikcə bən də pərdə-pərdə qəhqəhələr qoparıram!.. Həyat bu ya! …Deyərim” [5]. 

Nəticə. Beləliklə, yuxarıda göstərdiyimiz səbəblərlə (İstanbuldan göndərilməsi gözlənilən 
fotoşəkillərin, lazımlı kitablar və Əhməd Hikmət bəyin müqəddiməsinin ləngiməsi) yanaşı, güzəran 
ağırlığı, iş rejiminin gərginliyi, bitib-tükənməyən məişət qayğıları və s. ucbatından, həmçinin 
mübtəla olduğu xəstəlik üzündən A.Sur “Ədəbiyyat maraqlılarına”, abunəçilərə və geniş ictimaiy-
yətə “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” əsərinin tamamlanaraq bir qədər də təkmilləşdirilərək çapa 
verilməsi ilə bağlı verdiyi vədi yerinə yetirməyə fürsət tapa bilmədi. Ancaq onu da qeyd edək ki, 
Abdulla Tofiq Surun “Türk ədəbiyyatına bir nəzər” adlı fundamental tədqiqatının bəzi bölmələri – 
“Füzuliyə bir nəzər”, “Nəfiyə bir nəzər”, “Sinan paşaya bir nəzər” və s. “Füyuzat” jurnalı və 
“Həqiqət” qəzeti vasitəsilə oxuculara təqdim edildi [6; 7]. Çapı nəzərdə tutulan “Türk ədəbiyyatına 
bir nəzər”lə mətbuatda dərc edilən məqalələrin adlarının sonluğundakı “bir nəzər” ifadəsinin 
eyniliyi həmin məqalələrin böyük və çoxmiqyaslı əsərin – “Türk ədəbiyyatına bir nəzər”in tərkib 
hissələrinə daxil olması, müvafiq bölmələri kimi nəzərdə tutulduğu fikrini söyləməyə əsas verir. 
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HACI İBRAHİM QASIMOV VƏ  
“HƏQİQƏTİ-ƏFKAR” QƏZETİ 

 

Xülasə 
 

1911-ci il noyabrın 1-dən 1912-ci il fevralın 25-nə kimi Bakıda “Həqiqəti-əfkar” qəzeti nəşr olunmuşdir ki, onun 
səhifələrində H.İ.Qasımovun məqalə və resenziyaları da yer almışdır. Bunlarda “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin kəndlərlə 
əlaqəsinə toxunulmuş, İtaliya ilə Türkiyə arasında müharibəyə münasibətini bildirmiş, yaşadığı dövrdə islam dininin 
bərbad vəziyyətdə olduğu yazılmış, Azərbaycan oğullarını vətəni qorumağa çağırmışdır. H.İ.Qasımov həmin qəzetdə iki 
tamaşaya dair resenziya ilə də çıxış etmişdir ki, onlar da məqalədə imkan daxilində təhlil olunmuşdur. 

 
Açar sözlər: H.İ.Qasımov, publisistika, teatr tənqidi, qəzet 

 

HAJI IBRAHIM GASIMOV AND THE  
NEWSPAPER “HAGIGAT-I AFKAR” 

 
Summary 

 
The newspaper “Hagigat-i Afkar” was published in Baku from December 1, 1911 to February 25, 1912, which 

contained the articles and references by H.Gasimov in its pages. In these articles, it was mentioned relations of the 
Society “Nashr-i Maarif” with villages, expressed attitude towards the war between Italy and Turkey, written that Islam 
was in bad condition in his lifetime, the sons of Azerbaijan had been called up for defending their homeland. H. 
Gasimov also published reviews on two plays in the same newspaper, which were also analyzed in the article among the 
possibilities. 

 
Key words: H.I.Gasimov, publicity, theatre criticism, newspaper 

 

ГАДЖИ ИБРАГИМ ГАСЫМОВ И  
ГАЗЕТА «ХАГИГАТ-И АФКАР» 

 
Резюме 

 
Газета «Хагигат-и Афкар» была опубликована c 1 декабря 1911 по 25 февраля 1912 года в Баку. На её 

страницах были размещены статьи и рецензии Г.И.Гасымова. В этих статьях были отражены контакты между 
Обществом «Нашр-и Маариф» и сельскими местностями, было выражено отношение к войне между Италией и 
Турцией, написано о плохом состоянии ислама при жизни публициста, призыв сыновей Азербайджана на 
защиту своей родины. Г.И.Гасымов опубликовал в той же газете рецензии по двум пьесам, которые также были 
проанализированы в статье в рамках возможностей. 

 
Ключевые слова: Гаджи Ибрагим Гасымов, публицистика, театральная критика, газета 
 

Giriş. Elmi ictimaiyyəti XX əsrin ilk iki onilliyində məhsuldar fəaliyyət göstərmiş Hacı 
İbrahim Qasımovun “Həqiqəti-əfkar” qəzetindəki fəaliyyəti ilə tanış etməkdir. 

1911-ci il noyabrın 1-dən 1912-ci il fevralın 25-nə kimi Bakıda  Mirzə Cəlal Yusifzadənin 
redaktorluğu ilə “Həqiqəti-əfkar” qəzeti nəşr edilmişdir. 

                                                 
* Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru.  
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Mirzə Cəlal Yusifzadə haqqında ilk məlumatı Mirmöhsün Nəvvab vermişdir [1]. 
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Asif Rüstəmlinin qeyd etdiyi kimi Mirzə Cəlal 

Yusifzadənin ədəbi və ictimai fəaliyyəti, mətbuat sahəsindəki xidmətləri, bədii-publisist yaradıcılığı 
ayrıca tədqiqata möhtacdır. O, bir çox mətbuat orqanlarında  müxtəlif gizli imzalarla çıxış etmişdir 
[2]. 

Mirzə Cəlal Yusifzadə 1910-cu illdə Şərq musiqi müəllimi Saşa Oğanazaşvili ilə birlikdə dahi 
Azərbaycan şairi  Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının motivləri əsasında “Fərhad və 
Şirin” operasını  yazmışdır [3].   

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Mirzə Cəlal Yusifzadə 1911-1912-ci illərdə Bakıda “Həqiqəti-
əfkar” qəzetini nəşr etdirir. Qəzetdə bir çox müəlliflərlə yanaşı, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan 
mətbuatının tanınmış xadimlərindən və ilk teatr tənqidçilərimizdən olan Hacı İbrahim Qasımov 
(1886-1936) da iştirak edirdi 

H.İ.Qasımov “Həqiqəti-əfkar” qəzetində demək olar ki, ilk nömrələrindən çıxış etmiş,   həmin 
qəzetdə ilk məqaləsi  “Nəşri-maarif və kəndçilər” [4] olmuşdur. 

Məqalədə göstərilir ki, Bakıda “Nəşri-maarif” cəmiyyətinin iclaslarının birində Bakının kənd-
lərində müsəlmanlara məxsus məccani məktəblərin açılmasına qərar verilmişdir ki, onların bütün 
xərcini  cəmiyyət  öz  öhdəsinə götürmüşdür.  

H.İ.Qasımov cəmiyyətin bu fəaliyyətinin “şayan təhsin” hesab edir. Çünki şəhərdə rus-
müsəlman məktəbləri fəaliyyət göstərdikləri halda, kəndlərdə ancaq bir-iki yerdə məktəb fəaliyyət 
göstərirdi. Məqalə müəllifi qeyd edir ki, kəndçilərimiz cəhalətə  qərq olmuş, bir-birini qırmaqda, 
bir-birinin evini yıxmaqdadırlar. İldə yüzlərlə, minlərlə əhali bu kəndlərdə qırılır ki, bunun da 
səbəbini müəllif onların cəhalətində görür. O, fikrini isbat etmək üçün yaxın vaxtlarda Sabunçuda 
baş vermiş bir faciəni  nümunə göstərərək qeyd edir ki, kənd əhalisi iki yerə parçalanıb. 

Məqalənin axırında H.İ.Qasımov “Nəşri-maarif” cəmiyyəti tərəfindən gələcəkdə kəndlərə 
məxsus əkinçilik və bağçılıq məktəblərinin təsis edilməsini də arzu edir.  

1910-1911-ci illərdə İtaliya ilə Türkiyə arasında Trablis üstündə müharibə başlanmışdır ki, bu 
müharibə haqqında dəqiq məlumatın olmaması H.İ.Qasımovu narahat etmiş və o, bu haqda 
“Həqiqəti-əfkar” qəzetində “Müharibəyə dair” məqaləsi ilə çıxış etmiş [5] və məsələyə müna-
sibətini bildirmişdir. 

H.İ.Qasımovun “Həqiqəti-əfkar” qəzetinin səhifələrində dərc etdirdiyi yazılar içərisində 
“Zavallı madər” [6] başlıqlı bədii-publisist yazısı da özünə yer almışdır. Müəllif bu yazını bədii 
şəkildə təbiətin təsviri ilə başlayır: “Payız günlərinin biri idi. Həvada gahi yağış, gahi qar əlamətləri 
görünürdü. Evimin qabağında olan pəncərələrdən dışarıya seyr və tamaşa eləyirdim.” Lakin bu 
ürəkaçan mənzərələr içərisində müəllifi həddindən artıq kədərləndirən ayaqyalın, başıaçıq bir uşa-
ğın dilənməsi idi. Bu mənzərə müəllifin kədərini daha da artırırdı. Belə xəyal aləminə qərq olmuş 
müəllifi yuxu aparır və o, yuxuda gördüyü röyanı oxuculara çatdırır. Müəllif röyada vüsətli bir 
salonun baş tərəfində bir taxt qurulduğunu və onun üstündə 25 yaşlarında cavan bir qadının 
oturduğunu yazır. Müəllif həmin qadını belə təsvir edir: “Xanımın zülfləri pərişan, didələri giryan, 
başını taxtın yanına söykəyib həsrət ilə divarda asılmış olan bir şəklə baxırdı. Bu şəklə baxdıqca 
gözlərinin yaşı yanaqlarına axıb həzin-həzin ağlamaq səsi eşidiliyordu.” 

Bu xanımın kim olduğu, nə üçün göz yaşları tökdüyü müəllifi maraqlandırsa da, cəsarət edib 
bir müddət səbəbini soruşa bilmirdi. Nəhayət, iradəsini toplayıb xanımın hüzuruna gəlib onun kim 
olduğunu xəbər alır: “Xanım, Sizi and verirəm gözlərinizdən cari olan göz yaşınıza, kim oldu-
ğunuzu bəndənizə nişan veriniz. Sizin bu məhzunanə qiyafəniz, bu kədəriniz, mənzərəniz mənim 
yürəgimdəki dərdlərimi də yadımdan çıxartdı. Allah eşqinə söyləyiniz kimsiniz və niyə ağlayır-
sınız.” 

Xanım əvvəlcə kim  olduğunu deməkdən yayınsa da, lakin sonra müəllifin israrından yaxasını 
qurtara bilməyib özünü belə təqdim edir: “Oğlum, mənim adıma Vətən xanım deyərlər. Mən döv-
lətli bir şəxsin qızı idim. Mənim atamdan böyük əmlaklar, mallar qalmışdı. Ah, mənim övladlarım 
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fərasətsiz oldular, babalarından qalan mülkləri, malları satdılar. Bunu da əlimdən almaq istəyirlər.” 
Müəllifin “Vətən xanım” adlandırdığı qadın vətənimiz Azərbaycanın simvoludur. Qadın oğlanla-
rının fərasətsiz olduqlarından, babalarından qalan mülkləri, malları satdıqlarından, onda olan zi-
nətləri apardıqlarından şikayət edir. O göstərir ki, onu bu günlərə salan oğlanlarıdır. Qadın oğlu 
Rəşidin əksini göstərərək deyir ki, “oğlum Rəşid çox heybətli idi. Onun zamanında  ona əziyyət 
edən olardımı? Mənə cəsarət ilə baxan olardımı? Xeyir! Xeyir!” Qadının oğlunun adı Rəşid idi ki, 
mənası igid, qorxmaz, düzgün, doğru deməkdir. Beləliklə, H.İ.Qasımov vaxtilə Azərbaycan 
oğullarının rəşid olduqlarına işarə edir və müasir dövrdə də onların elə rəşadətli, qorxmaz, igid 
olmalarını arzu edir. 

1911-ci ilin dekabrında müsəlman dünyasında Əlməhərrəm ayı həmişə olduğu kimi geniş 
şəkildə qeyd olunmuşdur. Bu münasibətlə Əlməhərrəm ayının səkkizinci günündə H.İ.Qasımov 
haqqında danışdığımız qəzetdə “Məhərrəm əl həram” məqaləsi ilə [7] çıxış edir. Demək olar ki, iki 
hissədən ibarət olan bu məqalənin birinci hissəsində müəllif Peyğəmbərin nəvəsi həzrət imam 
Hüseynin Kərbəla səhrasında Yezidin qoşunları ilə qarşı-qarşıya durub, Yezidin biətini mərdliklə 
qəbul etmədiyini, heç bir şeydən çəkinməyərək haqq-ədalət yolundan dönmədiyini bir daha müasir-
lərinin yadına saldıqdan sonra əsas mətləbə keçir. Yaşadığı dövrdə islamın nə kimi acınacaqlı 
hallara düçar olduğu müəllifi narahat etməyə bilməzdi:.. Baxın, bu gün islamiyyət məhv olur. 
Baxın, bu gün islamiyyət gəmisi naxudasız sahili məlum olmayan bir dəryanın ortasında seyr edir. 
Həva dumanlı! Gəmi sahibsiz. Yol xərab. İşıq görünməyor. Gəmidə oturanlar məğrur....” 

Sonda müəllif belə bir millətin axırını yaxşı nəticə ilə qurtaracağına şübhə ilə yanaşır. Lakin 
bununla belə H.İ.Qasımov müsəlmanların yenə də əvvəlki kimi inkişaf edəcəyinə əminliyini 
bildirir. 

Hacı İbrahim Qasımov XX əsrin 10-cu illərində milli mətbuatımızın səhifələrində həm də 
teatr tamaşalarına dair resenziyalarla da şıxış etmişdir. Odur ki, o, “Həqiqəti-əfkar” qəzetinin 
səhifələrində bir teatr tənqidçisi kimi də iştirak edir.  

H.İ.Qasımov bu ənənəsinə sadiq qalaraq cəmisi 9 sayı dərc olunan “Həqiqəti-əfkar” qəzetinin 
səhifələrində iki teatr tamaşasına resenziyası ilə çıxış edir. Həmin teatr resenziyalarından birisi 
böyük türk ədibi və dramaturqu Şəmsəddinbəy Saminin qələmə aldığı məşhur “Gaveyi-ahəngər” 
faciəsinin “Nicat” mədəni-maarif cəmiyyəti tərəfindən 1912-ci il fevralın 17-də göstərilmiş tama-
şasına aiddir [8]. 

Resenziya müəllifi, özünün qeyd etdiyi kimi, “tənqidə girişməzdən əvvəl səhnəmizin nöq-
sanlarından birini” göstərmək istəyir. Bu da  müsəlmanların bir çox işlərdəki kimi, səhnə işlərində 
də geri qalmalarıdır. O, kişilərin qadın rollarında çıxış etmələrini mənfi hal hesab etmiş və vur-
ğulamışdır ki, “iştə bunlar səhnəmiz üçün böyük zərbə (...) burası təəssüf ediləcək haldır ki, bu 
nöqsanları dəf etməgə kimsə də bir hərəkət görünməyor.” Daha sonra o, qətiyyətlə qeyd edir ki, 
”dəfəatla danışılıb ki, övrət rollarını kişilərə vermək səhnəni yıxır. Tamaşaçıları teatrodan nifrət-
ləndirir. Faciə oyunlarını dəxi məyus edir. Buna bir çarə edilməlidir.” 

Yalnız bundan sonra H.İ.Qasımov “Gaveyi-ahəngər” tamaşasının təhlilinə keçir və orada 
iştirak edən aktyorların oyunlarına münasibətini bildirir. 

Resenziya müəllifi Ə.Ağdamskinin  tamaşadakı Xohər rolundakı çıxışına mənfi münasibət 
bildirir. O, Ə.Ağdamskini ümumiyyətlə yaxşı bir aktyor kimi dəyərləndirir, onun opera tamaşa-
larında “oynayıb cəmaətin alqışına layiq” olduğunu yazsa da, Xohər rolunun ona əsla yaraşmadığını 
qeyd etmiş və bu rolu başdan ayağa bərbad etdiyini nəzərə çatdırmışdır. 

“Gaveyi-ahəngər” tamaşasındakı digər rollarda çıxış edən aktyorların oyunlarına da H.İ.Qası-
mov münasibətini bildirir. Məsələn, Pərviz rolunda çıxış edən aktyor Şirvanskiyə həmin rolun 
yaraşdığını bildirərək həm də tövsiyə etmişdir ki. danışanda sözü uzatmasın. Əlvəndinin Qəhtan 
rolunu mahiranə bir surətdə yaratdığını, Sarabskinin Fərhad rolunu yola verdiyini, Ərəblinskinin  
Gavə rolunda “noqsansız göründü”yünü, xanım Mixaylovanın Mahru rolunun əvvəllər bu rolda 
çıxış etmiş Olenskaya xanımdan daha yaxşı oynadığını yazmışdır. 
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Rəcəbovun Xosrov, Həsənovun Şiruyə, Əlinskinin Yezid, Xəlilovun Fəramərz rollarındakı 
son dərəcə gözəl oynadıqlarını qeyd etməklə bərabər, H.İ.Qasımov “möhtərəm Cahangir Zeyna-
lovun Qubad rolunda son dərəcə gözəl” oynadığını nəzərə çarpdırırdı. 

H.İ.Qasımov tamaşanın rejissor işinə də münasibət bildirir və səhnənin tərtibatını müsbət 
qiymətləndirir. 

H.İ.Qasımovun “Həqiqəti-əfkar” qəzetində dərc etdirdiyi ikinci resenziya 1912-ci il fevralın 
22-də H.Z.Tağıyev teatrında “İttihad” məktəbinin kasıb şagirdlərinin xeyrinə olaraq “Məclisi-
İraniyan” tərəfindən “Müsəlman dram dəstəsi”nin böyük dövlət və ictimai xadim, yazıçı, drama-
turq, publisist Nəriman Nərimanovun “Nadir şah” tarixi faciəsinin tamaşası haqqındadır [9]. 

Resenziya müəllifi “Əncümən” idarəsinin səyi və hümmətləri nəticəsində biletlərin satılıb 
qurtardığını və bu səbəbdən də tamaşa salonunun başdan-ayağa dolu olduğunu və həmin gün 
“daima teatroya nifrət ilə baxanlar” gəldiklərini və “bunlar teatrodan o qədər məmnun olmuşlar idi 
ki, oyun zəmanı hay-huyla ağlamaqdan özlərini saxlaya bilmiyordular”, – deyə  yazır 

Resenziyada yazılana görə, həmin gün tamaşada sazəndələr dəstəsi ilə yanaşı, “İttihad” 
məktəbinin şagirdlərindən ibarət musiqi dəstəsi də iştirak edirdi ki, “bunların çalğısından cəmaət 
feyziyab olub dəfəatla şagirdləri alqışlayırdılar.” 

H.İ.Qasımov “Nadir şah” tamaşasının təhlilinə keçməzdən əvvəl həmin gün teatrda hökm 
sürən hərc-mərcliyə özünün tənqidi münasibətini bildirir: “Əlhasil, yazmaqla bu işlərə çarə olma-
yacaq. Bunları təbiət becərməlidir, o da kim bilir nə zəman düzələcək.” 

“Nadir şah” tamaşası dəfələrlə göstərilməsinə baxmayaraq, H.İ.Qasımovun yazdığına görə, 
başqa tərzdə oynanılmış, onun müsbət cəhətləri ilə yanaşı, tənqiddən xali  olmayan yerləri də yox 
olmadığı göstərilmişdir. Belə ki, resenziya müəllifi “ikinci səhnədə Nadirin gəldiyi zaman qayət 
müntəzəm bir surətdə quldurların gəlməsini namünasib” hesab edirdi. 

Tamaşada iştirak edən aktyorların oyunlarına gəldikdə isə, H.İ.Qasımov ilk növbədə Hüseyn 
Ərəblinskinin Nadir şah rolunda gözəl oynamasını nəzərə çapdırmaqla yanaşı, danışığında tələsikli-
yə yol verməsini və bu halın onda bir adət olduğunu xüsusilə vurğulayır; xanım Olenskayanın 
Gülcahan roluna az vaxt içərisində hazırlamasına baxmayaraq, rolunu “nöqsansız yola verdi”yini, 
Şərifzadənin Şah Təhmasib rolunda “qadir bir hökmran kimi” oynadığını, Hüseynzadənin Sultan 
Hüseyn rolunda “əhəmiyyətli olmadığını”  çatdırır. 

Tamaşadakı  Nadirin oğlu Rzaqulu Mirzə rolunda çıxış etmiş aktyor Hüseynovun  oyunu haq-
qında H.İ.Qasımov belə yazır: “Nadirin oğlu Rzaqulu Mirzə rolunu Hüseynov cənabları oynayırdı. 
Doğrudan da, Hüseynovun bu dərəcədə oynamasını heç kim gözləmədigi kimi mən də  gözləmir-
dim. Xüsusən 4-cü pərdədə Hüseynov Nadirin qarşısında söylədigi nitqinə və hərəkətinə söz ola 
bilməz.” 

H.İ.Qasımovun “Nadir şah” tamaşasına yazdığı resenziyadan məlum olur ki, həmin gün XX 
əsrin əvvəllərində  aktyorluğu və şairliyi ilə məşhur olan Səməd Mənsur ilk dəfə olaraq Mirzə 
Mehdi rolunda çıxış etmiş və üzərinə götürdüyü bu ağır rolu “demək olar ki, layiqli və yaxşı yola 
verə bildi”. Resenziya müəllifi Xəlilbəyovun Fəraş rolunda bəd olmadığını, qalan rollarda çıxış 
edən Əzizbəyovun Cəfərxanını, Şirinzadənin Məhəmməd rollarında çıxış etdiklərini yazaraq, on-
ların hər üçünün bir tərzdə, bir qaydada oynadıqlarını qeyd edir və onların danışıqlarının ortabab 
olduqları halda səhnədə özlərini itirdiklərini nəzərə çarpdırır. 

Hacı İbrahim Qasımov “Nadir şah” tamaşasına yazdığı resenziyada demək olar ki, bir cümlə 
ilə də olsa, bütün iştirakçıların oyunlarına  münasibətini bildirmişdir. 

Göründüyü kimi, Hacı İbrahim Qasımov cəmisi 12 sayı çıxan “Həqiqəti-əfkar” qəzetində fəal 
iştirak etmiş, onun səhifələrində aktual mövzulu yazılarla və həm də teatr tamaşalarına dair resen-
ziyalarla çıxış etmişdir. 

Nəticə. H.İ.Qasımovun zəngin publisistik fəaliyyətinin “Həqiqəti-əfkar” qəzeti ilə əlaqəsi ilk 
dəfə araşdırılır və belə bir nəticəyə gəlinir ki, cəmi 9 sayı işıq üzü görən bu mətbuat orqanının 
səhifələrində H.İ.Qasımov müxtəlif məsələlərə dair yazılarla çıxış etmişdir. 
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Məqalə XX əsr Azərbaycan publisistikasının və ümumiyyətlə mətbuat tarixinin və nəzəriyyə-
sinin yazılmasında müəyyən əhəmiyyətə malik ola bilər. Eyni zamanda ali məktəblərdə, jurnalistika 
ilə bağlı dərsliklərin yazılmasında da istifadə oluna bilər. 
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KLASSİK İRSİN MİLLİ MÜƏYYƏNLİYİ DƏYƏR KİMİ 

 
Xülasə 

 
Milli müstəqilliyinin varisliyini elan etməkdə Azərbaycan xalqına mənəvi stimul olmuş ədəbiyyat XX əsrin 70-ci 

illərinin sonu, 80-ci illərin əvvəllərində  bir çox mənəvi dəyərləri ədəbi həqiqətlər işığında yenidən qiymətləndirməyə 
başlamışdı. Bu dövrdə ictimai hadisələrin sürətli dinamikasının cəmiyyətdə yaratdığı çaşqınlıq yeni yaranan  mənəvi 
dəyərlərlə bəşəriyyətin mənəvi dəyərləri arasında ahəngi yox, xaosu səciyyələndirirdi. Vəziyyətdən çıxış yollarından 
biri kimi tarixdə şəxsiyyət və epoxa, “mən” və zaman münasibətlərinin kökünün axtarılması idisə, bir yol da ədəbi irsin 
dəyər səviyyəsini müəyyən edən ayrı-ayrı yaradıcılıqların, mətnlərin və dövrlərin mənəvi təcrübəsini konkret tarixi 
materialın kontekstində  təqdim edilən ümumbəşəri problemlərin həllinə yönəltmək zərurətinin dərk olunması idi. 
Buraya insanı sabit mənəvi və sosial dəyərlər sınağında dərk etməkdə klassik ədəbi irsin məktəb kimi öyrənilməsi də 
əlavə olunmalıdır. Klassiklərin, klassik mətnlərin yeni mənəvi dəyərlər sisteminə qaytarılmasında “Azərbaycan” 
jurnalının fəaliyyəti həm də onunla diqqəti cəlb edir ki, klassik irslə bağlı nəzəri-fikir və mülahizələrə diqqət, mövcud 
ədəbi-mədəni təcrübəyə, sənət məsələlərinə çağdaş baxış nəşrin müstəqillik illərində ədəbi siyasətində xüsusi çəkiyə 
malik olmaqla yanaşı, bu istiqaməti müasir ədəbi prosesin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri kimi qəbul edir. 

 
Açar sözlər: klassik irs, dəyər, Azərbaycan, ədəbiyyat, müstəqillik 
 

NATIONAL IDENTITY OF CLASSICAL HERITAGE AS A VALUE 
 

Summary 
 

Literature that was a moral incentive for the Azerbaijani people in declaring  national independence, began to 
revise many spiritual values at the end of 70s and in the early of 80s of XX century. In this period the confusion caused 
by political events in society characterized not only the harmony between the new moral values and the moral values of 
humanity, but chaos. One of the ways out of this situation was to research the basis of  relations of the personality and 
epochs, “I” and time,  and the other way was to understand the solution of universal problems that is introduced the 
moral experience of seperate creativities, texts and periods, which defines the value of literary heritage, in the context of 
concrete historical materials. The study of classical literary heritage as a school should be added in understanding the 
human in the process of moral and social values. In returning classics and  classic texts in the new moral values system, 
the activity of the magazine "Azerbaijan" is also characterized by the fact that focus on theoretical ideas and 
considerations concerning classical heritage and contemporary view to literary-cultural experience and art during the 
independence years of the publication were specific in its literary policy and received this aspect as one of the main 
qualities of modern literary process. 

 
Key words: classical heritage, value, Azerbaijan, literature, independence 
 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ  
КАК ЦЕННОСТЬ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Резюме 

 
В провозглашении установления национальной независимости в конце 70 – начале 80-х годов литература 

начала оценивать в правдивом свете многие нравственные ценности, служащие духовным стимулом азербай-
джанского народа. Возникшая в этот период быстрая динамика общественных событий, создавшая неопре-
делённость в обществе, привела не к гармонии возникших новых нравственных ценностей с общечелове-
ческими нравственными ценностями, а к хаосу. Если, как один из выходов из этого положения, виделся в 
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поисках корня взаимоотношений личности и эпохи в истории, «я» и время, ещё один путь определения 
оценочного уровня художественного наследия нравственного опыта творчества отдельных представителей, 
текстов и эпох виделся в целесообразности представления решения общечеловеческих проблем в контексте 
конкретного исторического материала. Сюда включено и осознание классического художественного наследия 
как школы в изучении человеком нравственных и социальных ценностей существования. В деле возвращения 
классиков, классических текстов в новую систему ценностей деятельность журнала «Азербайджан» привлекала 
внимание и тем, что, с одной стороны, внимание уделялось связанным с классическим наследием теорети-
ческому мышлению и гипотезам, соответствующему литературно-культурному опыту, вопросам искусства, 
печати, имеющей особую значимость в годы независимости, но также восприятию нового направления 
современного литературного процесса как одного из основных качественных показателей. 

 
Ключевые слова: классическое наследие, ценность, Азербайджан, литература, независимость 
 

Giriş. İctimai münasibətlər sisteminin dəyişməsinin cəmiyyətə təsirlərinin təhlili göstərir  ki, 
ənənəvi dəyərlərdən tez-tələsik imtina olunması, xüsusən yeni dəyərlər yaradılmadan “köhnə” 
dəyərlərin arxivə göndərilməsi, onlardan üz döndərilməsi, yaxud ənənəvi dəyərlərin inkar olunması 
heç də yaxşı deyil. Yalnız ona görə yox ki, sınaqdan çıxmış “ən yaxşı yeni – unudulmuş köhnədir” 
nəticəsi ehkam kimi qiymətləndirilməyə layiqdir, həm də ona görə ki, cəmiyyətin də, fərdin də 
inkişafının keyfiyyəti dəyərlərin sintezinə nail olmaq və onlara  yaradıcı  yanaşmaqdan asılıdır. 

Mədəniyyəti təkcə yaradılanlar deyil, həm də yaradılanlara münasibət kimi qavrayan, qəbul 
edən düşüncədən yanaşılsa, klassik ədəbi irsə münasibətdə diqqətli və həssas yanaşma  müasir ədəbi  
prosesin əsas keyfiyyət göstəricilərindən biri kimi xarakterizə  olunmalıdır. Klassik irsə dəyər 
səviyyəsində münasibət – tarixə müraciət, klassik irsin tədqiqi və təbliği, sənətkarların təcrübə-
sindən bəhrələnmək, ayrı-ayrı sənətkarların  yaradıcılıq  nümunələrinə nəzirə, təbdil və iqtibaslar, 
ən başlıcası, ənənəyə novatorcasına yanaşma – müasir ədəbi prosesin  inkişaf etdirilməsində, onun 
bir sıra problemlərinin həllinə istiqamətlənmiş  yanaşmalarda, gənc ədəbi nəsillərin düzgün 
istiqamətlənməsində mühüm ictimai-estetik amillərdəndir. Bu amillər həm də milli  ədəbi irsin 
birdən-birə yaranmayaraq, uzun mədəni təşəkkül yolu keçməklə dünya bədii düşüncəsinin inki-
şafında yerinin və rolunun düzgün qiymətləndirilməsinə xidmət edir. Azərbaycan şairi Nizami 
Gəncəvinin yaradıcılığının özündən sonra dünya, xüsusilə Avropa ədəbiyyatına təsiri ilə bağlı 
ədəbiyyatşünas Əkbər Ağayevdən burada sitat gətirməyi məqsədəuyğun hesab edirik:”... Nizaminin 
süjetlərinin dünya ədəbiyyatında və xüsusilə Qərbi Avropa ədəbiyyatında yayılması məsələsi 
haqqında danışarkən qeyd etmək lazımdır  ki, böyük şairin əsərlərinin ayrı-ayrı süjetləri, bəzən 
Avropa yazıçıları tərəfindən bilavasitə istifadə  olunmuş, bəzən də həmin süjetlər dolayı yollarla 
Avropa ədəbiyyatına  gedib çıxmışdır [1, s. 155].  

“Azərbaycan” jurnalının ilk nömrəsindən  başlayaraq, klassik ədəbi irsə münasibətin onun 
ədəbi siyasətində aparıcı xətt olduğunu demək mümkündür. ”Maarif və mədəniyyət” jurnalının ilk 
iki nömrəsindən başlayaraq, klassik ədəbi irs mövzusu (məsələn, Salman  Mümtazın  Nəsimi 
haqqında irihəcmli oçerki) bu  gün də davam etdirilir. Bu, təkcə folklora, şifahi  xalq ədəbiyyatı 
nümunələrinə müraciət, klassik mətnlərin süjetlərinə, bədii əsərlərin strukturuna, poetik sintaksisinə 
və digər məziyyətlərinə müraciətlərlə müşayiət olunmur. Bədii mündəricəyə, fəlsəfi mahiyyətə, 
ideya dəyərlərinə, estetik təfəkkür tərzinə yaxınlıq və bağlılıqda da özünü göstərir.   

Vahid sovet mədəniyyəti yaratmaq adı altında xalqları, o cümlədən Azərbaycan xalqını öz 
zəngin tarixi-mədəni keçmişindən uzaqlaşdırmaq, əsrlər boyu formalaşmış mütərəqqi ənənələrdən 
imtina, milli-mənəvi dəyərlərin sıxışdırılması proletar ideologiyasının başlıca hədəfi idi. Bu 
məqsədini həyata keçirməkdə ədəbiyyatı bütövlükdə bir mətbu tribuna, vasitə kimi görən bolşevik 
ideologiyası partiya qərarları, ədəbi direktivlərlə “silahlanırdı”. “Pantürkizm”, “panislamizm”, milli 
yaddaşa qarşı mübarizə humanitar siyasətin “məntiqi” əsası kimi tənqid və təqibin dövriyyəsini 
sürətləndirirdi. XX əsrin iyirminci illərinin ortalarından başlamış bu siyasətin əleyhinə olanlar 
yalnız “köhnələr” deyildi. Yeni quruluşu alqışlayan, Azərbaycan sovet ədəbiyyatını yaradan şair və 
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yazıçıların, az da olsa, bir qismi milli düşüncəyə, mədəni irsə bu şovinist münasibətlə 
razılaşmayaraq etirazlarını ən müxtəlif səviyyələrdə və formalarda bildirirdilər. Əlbəttə, bu, açıq, 
kəskin etiraz deyildi, daha çox təəssübkeşlik, müdafiə səciyyəli idi, bununla belə, ədəbi siyasətdə bu 
yöndə hər cür cəhdlər “idarəolunmazlıq” təhlükəsi kimi çevik skeptik hücumlara məruz qalırdı. 
Azərbaycan sovet poeziyasının yaradıcılarından biri olan Səməd Vurğun “siyasi-ideoloji sayıq-
lığına” zaman-zaman məruz qaldığı ittihamlara qarşı mövqeyini belə əsaslandırırdı: “...mən 
kommunistəm, ona görə də mən özümü ən böyük internasionalist hesab edirəm. Mən bütün 
insanlara, bütün xalqlara və millətlərə səadət arzulayıram və bu yolda çalışıram. Lakin bununla 
bərabər, məndən ötrü ən müqəddəs torpaq Azərbaycandır, ən doğma xalq isə Azərbaycan xalqıdır, 
onun dili və şeiri mənim vicdan səsimdir, doğma anamdır. Əgər buna görə məni millətçi etmək 
istəyirlərsə, qoy etsinlər. Bir gün gələr, tarix həqiqəti açar” [2, s.37]. Yeri gəlmişkən, Səməd 
Vurğun nəzəri görüşlərində klassik irsin milli müəyyənliyinə xüsusilə diqqət ayırmış, “Avesta, 
“Dədə Qorqud” kimi ədəbi abidələrin milli təfəkkürün, estetik düşüncənin formalaşmasında və 
inkişafında mühüm mənbə kimi rolunu yüksək qiymətləndirmişdir: “Zərdüştün “Avesta” kitabı 
Azərbaycan fəlsəfəsinin böyük abidələrindən biridir. Şübhəsiz, həm məzmununa, həm əhəmiyyətinə 
görə ”Avesta” nəinki Azərbaycanın, bütün dünyanın mənəvi inkişafında qiymətli sənəddir” – fikrini 
müxtəlif məqalə və çıxışlarında qeyd etməklə yanaşı, şair bədii yaradıcılığında da, məsələn, 
“Fərhad və Şirin”, “Muğan”, “Hürmüz və Əhrimən”, “Zərdüştün xülyaları” və s. əsərlərində həmin 
mövzudan mənbə kimi yararlanmışdır. “...özü də Səməd Vurğun bunu o vaxt edirdi ki, ictimai – 
ideoloji mühit bu məqsəd üçün o qədər də hazır və münasib deyildi. Məlum rejimin qara 
projektorları öz “işığını” təkcə ayrı-ayrı ziyalıların, fikir adamlarının üzərinə deyil, əsrlərin o 
üzündən bu günə körpü olan abidələrimizin də üstünə salırdı və “Avesta”nın, “Dədə Qorqud”un 
lazımınca tədqiqi dövrün məntiqinə zidd idi. Bu abidələrin tədqiqatının ortaya çıxaracağı bir çox 
mətləblər mövcud rejimin tələblərinə uyğun gəlməyəcəkdi [3, s.20]. 

“İnsan” pyesinin “Vətən uğrunda” jurnalında dərcindən sonra müəllifə qarşı edilən kəskin 
ittihamlarda (məsələn, Q.Prokofyev) onun Zərdüştün fəlsəfəsinə uyması xüsusi vurğulanırdı. Şair 
ittihamları rədd edərək, “bir milli adam olaraq öz psixologiyamda çoxəsrlik milli ideologiya, 
fəlsəfə, psixologiya və mənəviyyatın nəcibliyini daşıyır və yaşayıram” cavabını verir və yeni 
ideologiyanı şəxsi və milli hisslərin mühitində anlamağı, sevməyi” məqbul hesab etdiyini bildirir.  

Klassik irslə bağlı elmi-nəzəri fikir və mülahizələrə diqqət, mövcud ədəbi – mədəni təcrübə, 
sənət məsələlərinə çağdaş baxış ”Azərbaycan” jurnalının müstəqillik  illərindəki ədəbi siyasətində 
xüsusi çəkiyə malikdir. 

Klassik irsin dəyər səviyyəsində  öyrənilməsi, ədəbi irsə qayğı, klassiklərin həyat və 
yaradıcılığına yeni dövrün metodologiyası baxımından yanaşılması, klassik mətnlərin öyrənilməsi 
və yenidən dəyərləndirilməsi ilə bağlı ədəbiyyatşünaslıq yazılarının mütəmadi dərc olunması jurnalı 
yalnız bədii mətnlərin dərci ilə məşğul olan nəşr nümunəsi kimi deyil, elmi tədqiqat laboratoriyası 
səviyyəsində araşdırmaların mühüm mənbəyi kimi düşünüldüyünü deməyə əsas verir. Həm də bu 
sahədə görülən işlərin ən mühümü, ayrı-ayrı tədqiqat xarakterli mətnlərin dilində elmi üslubu 
publisistik üsluba yaxınlaşdırmaqla, akademizmin də bədii yaradıcılıq nümunəsi səviyyəsində dərk 
və qəbul olunmasına, bununla da ədəbi prosesin canlı mexanizmə çevrilməsinə nail olmaqdır.  

Ədəbiyyat tarixində yaradıcılıqları mühüm mərhələ, səhifə olan yazıçıların yubileylərinin 
qeyd olunması ədəbi irsə münasibətin göstəricilərindən biridir. Bu da bir həqiqətdir ki, hər 
yaradıcılıq yolu rəmzləşə, hər yaradıcı tale obrazlaşa bilmir. Düşüncəni səmtləndirə biləcək enerjini 
görmək, duymaq,  onun ötürücülüyünü təmin etmək yubileylərin qeyd olunmasının bir məqsədidir. 
Məsələnin başqa bir tərəfi də vardır; vicdanlı əməyin, sağlam təfəkkürün, böyük amallara xidmətin 
layiqli qiymətini vermək həssaslığının sosial-mənəvi çəkisi, əhəmiyyəti daha çox cəmiyyətə yönəlir. 
Söhbət insan tərbiyəsindən, şəxsiyyət yetişdirməkdən, estetik idealı formalaşdırmaqdan gedir və 
başlıca yol budur – faydalı, vicdanlı əməyin mənəvi nüfuzunu yüksəltmək. Bu yöndə hər qərar, 
sərəncam, yanaşma bütöv bir sistemi hərəkətə gətirir, duyğulandırır, düşündürür. Yubiley, xüsusən 
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də 100 illik yubiley – bir yaradıcı  şəxsin xatirəsinin yad olunması deyil. Bu, bütöv bir dövrün, bir 
və bir neçə ədəbi nəslin keçdiyi yolun, mühitin və mədəniyyətin sərf – nəzər olunması, yenidən 
dəyərləndirilməsinə, stimul və istinad nöqtələrinin təyin olunmasına açılan bir imkandır. Bu, 
humanitar siyasətin tərkib hissəsi olmaqla yanaşı, eyni zamanda müxtəlif sistemlərin daxilində 
mədəniyyətlərin müqayisə olunması, qarşılaşdırılması deməkdir. Bu zaman bir məsələnin də  nəzərə 
alınması mühümdür; müqayisə yalnız fərqi göstərmək cəhdi deyil. Qarşılaşdırılan hər nəsnədə ortaq 
dəyərləri, ümumi, yaxın olan xüsusiyyətləri axtarmaq daha faydalı olmazmı? Fərq – uzaqlaşdırır, 
soyuqluğu artırır, ziddiyyəti dərinləşdirir. Xüsusilə sosial-mədəni proseslər fonunda, cəmiyyətdə 
dəyərlərin yenilənməsinin qarşısıalınmazlığını, stereotiplərin deformasiya labüdlüyünü tez-tez və 
ucadan təkrarlamaq vərdiş halına keçəndə. Halbuki, gələcəyimiz dünyanı nə dərəcədə vəhdətdə 
dərk etməyimizə, qütblərin yaxınlaşmasına bağlıdır. “Azərbaycan” jurnalı həyatı və yaradıcılığı 
məhz belə müqayisəyə imkan verən yaradıcı insanların yubileylərinin qeyd olunmasını məqbul 
hesab edir. 2011 -ci ildə 100 illik yubileyi dövlət səviyyəsində qeyd olunmuş [4, s.27] Mirvarid 
Dilbazinin bu misralarını xatırlamaq yerinə düşür:  

 
Bir kitabam, sinəm sözlə doludur,  
Getdiyim yol uluların yoludur. 

 
Tarix, əslində, elə budur – xatirələr. İnsan həyatı da buradadır - xatirələrdə. Mahiyyətimiz, 

kökümüz də eləcə, gücümüz, gözəlliyimiz, dəyərimiz də. Bu həm də etnosun tarix səviyyəsində 
dərk olunmasıdır. Özünü bu səviyyədə dərk edəndə böyük mədəniyyətin daşıyıcıları və yaradıcıları 
olmaq mümkündür.  

“Azərbaycan” jurnalının səhifələrində yubileylərin qeyd olunması iki rubrikada aparılır. 
Bunlardan biri vəfat etmiş sənətkarların xatırlandığı, məsələn, “Mirzə İbrahimov-90”, digəri isə, 
“Dünya, səndən kimlər keçdi...” rubrikalarıdır. Həyatda olan yazıçı və şairlər, ədəbiyyatşünaslar, 
məsələn, “Məmməd Orucun 70 yaşı” rubrikasında təqdim olunur. İlk baxışdan diqqət çəkməyə 
bilər, amma burada incə və həssas məqam dilin semantikası baxımından da diqqətəlayiqdir və bu 
yanaşma digər nəşrlərdə nəzərə alınmır. 

“Azərbaycan” jurnalının səhifələrində diqqətçəkən məsələlərdən biri də klassik ədəbi irsin 
dəyər səviyyəsində öyrənilməsidir. Ədəbi irsə diqqət və qayğı, klassiklərin, klassik mətnlərin 
öyrənilməsi, yeni mənəvi dəyərlər sisteminə qaytarılması. Klassiklərin (məsələn, Nizami 
Gəncəvinin) təbliğ etdikləri ideyaların və etik dəyərlərin aktuallığını qoruyub saxlaması - 
ədəbiyyatşünaslıq və fəlsəfə klassik  irsin əbədiyaşar sirrini bunda görür: 

İntellektual-ideoloji rezonansa səbəb olan bir hadisə – Oksford Universitetində Nizami 
Gəncəvi adına Azərbaycanşünaslıq və Qafqazşünaslıq Mərkəzinin açılması (qurucusu və rəhbəri 
akademik Nərgiz Paşayevadır) ilə bağlı ədəbi ictimaiyyətlə fikirlərini bölüşən Nizami Cəfərov 
məsələyə başqa aspektdən qiymət verir: “Nizami Gəncəvi ümumbəşəri hadisə olduğundan, onu 
dünyanın hər yerində öyrənmişlər, ancaq nizamişünaslıq adlanan mükəmməl elmi  məhz 
azərbaycanlı araşdırıcılar yaratmışlar. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Həmid Araslı, Qəzənfər 
Əliyev, Mübariz Əlizadə, Rüstəm Əliyev, Zümrüd Quluzadə, Əkbər Ağayev,  Arif Hacıyev, Nüşabə 
Araslı,  Azadə Rüstəmova kimi araşdırıcılar sübut etdilər ki, nizamişünaslıq azərbaycanlılar üçün 
yalnız elm deyil, həm də (və daha çox) milli-mənəvi özünüifadə (və özünütəsdiq) vasitəsidir” [5, 
s.5].  

Nizami kimi sənətkarların ölümsüzlüyünün səbəbi onların öz əsərlərində dövrlərin mənəvi 
təcrübəsi əsasında konkret tarixi materialın kontekstində ümumbəşəri problemlər qoyub həll  
etmələridir, insanı onun mövcudluq problemlərinin dəyişməz mənəvi və sosial dəyərlər sınağında 
dərk etmək qüdrətindədir. Bu problemlər insan həyatı, insan fikri və duyğuları üçün həmişə aktual 
və canlıdır və bəşəriyyətin qarşısında həmişə bütün kəskinliyi və ciddiliyi, möhtəşəmliyi və 
kəskinliyi ilə durmuş və durmaqdadır... 
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Y.Qarayev “Orta Şərq – İslam intibahı – Nizami Gəncəvi” məqaləsində Nizami irsinə bu 
yöndən insan dəyərinə xidmət edən sənətinə görə qiymət verir və bu yaradıcılığın müasirliyini 
mənəvi dəyərlərin möhtəşəm miqyası ilə izah edir: “Xüsusən indi yeni təfəkkürün və əxlaqın, əqli-
mənəvi intibahın, milli-bəşəri dəyər və beynəlmiləl sərvət axtarışının müasir mərhələsində 
“Xəmsə”dəki utopiya əsl bir gerçəklik, həqiqət və əməl cizgiləri kəsb edir”. 

Nizamini bizim müasirimiz edən onun yaradıcılığında mənəvi dəyərlərin möhtəşəm 
miqyasıdır: “Öz sosial-siyasi görüşlərinin miqyası və məzmunu, insana, onun cəmiyyətdə 
mövqeyinə və roluna, humanist  mahiyyətinə verdiyi qiyməti əqli-əxlaqi-sosial təkamül idealı ilə 
Nizami bu  gün də  bizim müasirimiz olaraq qalır. XXI əsrin də ideoloji döyüşlərində, humanizm və 
irtica mübarizələrində ən yaxından iştirak etməyə hazır olduğunu elan edir [6, s.173-174]. 

Mənəvi dəyərlərin təcəssümü və təbliği milli ədəbiyyatın funksiyalarından biridir. Müstəqillik 
dövrü Azərbaycan ədəbiyyatının 1990-cı illər mərhələsinin əsas xüsusiyyətləri “Xalqın mənəvi, 
ruhsal xüsusiyyətləri bədii əsərlərin məna mündəricəsini təşkil edir. Ədəbi obrazların daxili dünyası 
ilə cəmiyyətin mənəvi dəyərləri arasında sıx əlaqə vardır [7, s.185]. 

Bəzən mənəvi dəyərlər və xəlqilik anlayışlarını eyniləşdirirlər. Vətən sevgisi, soy-kökə, ata 
yurduna, adət-ənənələrə bağlılıq, böyüyə hörmət və s. etik dəyərlər Azərbaycan ədəbiyyatı 
nümunələrinin ideyasını və məzmununu təşkil edir. Vaxtilə böyük maarifpərvər və ədəbiyyatşünas 
F.Köçərli rus klassiklərini də bu yöndən qiymətləndirirdi. “Qoqol və Puşkin və bunlardan sonra 
Nekrasov, Turgenev, Dostoyevski, Qonçarov, Tolstoy, Çexov, hal-hazırda M.Qorki və Andreyev, 
əllərində məşəl, rusların məişətinə daxil olub, onun hər səmtinə və küncünə işıq salıb, millətin 
yaralarını və cismani qüdrətlərini, qəm və şadlıqlarını görüb və gördüklərinin surətini və şəklini 
mahir nəqqaş kimi eyni ilə çəkib bütün aləmə  göstərib deyirlər: “Baxın görün! Budur bizim  millət! 
Bu dayaqdır onun düzlüyü və dolancağı. Budur onun halı, fikirləri, hissiyyatı və xəyaləti [8, s.58]. 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının banisi F.Köçərli rus yazıçılarının yaradıcılığını örnək göstərməklə, 
Azərbaycan yazıçılarını xalqımızın mənəvi dəyərlərini əks etdirən əsərlər yaratmağa çağırırdı. 

Nəticə. Klassik irsin milli dəyər kimi təbliğində və araşdırılmasında “Azərbaycan” jurnalının 
yeri, əhəmiyyəti təkcə onun tarixinin kifayət qədər zəngin olması ilə şərtlənmir. XX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının və ədəbi nəsillərinin, ədəbi düşüncəmizin az qala bir əsrə yaxın yolu “Azərbaycan” 
jurnalı ilə bağlıdır. Ədəbi irsə qayğı, klassiklərin, klassik mətnlərin öyrənilməsi, yeni mənəvi 
dəyərlər sisteminə qaytarılması jurnalın ədəbi siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Jurnalın 
AMEA-nın Əlyazmalar İnstitutu ilə birgə “Naməlum abidələrimizdən soraqlar”, “Söz xəzi-
nəmizdən” layihələri, Ədəbiyyat İnstitutunun müvafiq şöbələri ilə sıx əməkdaşlığı bu məqsədə 
xidmət edir. “İnci söz”, “Köklər, qaynaqlar”, “Ədəbi irsimizdən”, “Adımız, tariximiz, taleyimiz” 
rubrikalarında, eləcə də daimi rubrikalardan olan “Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq” da təqdim olunan 
materiallar ədəbi irsin dəyər səviyyəsini müəyyən edən yaradıcılıqların, mətnlərin dövrlərin mənəvi 
təcrübəsini konkret tarixi materialın kontekstində təqdim edilən ümumbəşəri problemlərin həllinə 
yönəltmək, insanı sabit mənəvi və sosial dəyərlər sınağında dərk etmək qüdrəti – ədəbi irsin məktəb 
kimi öyrənilməsini həmişə aktual edən məhz budur.  
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QARABAĞDA “MOLLA NƏSRƏDDİN”  

JURNALININ PƏRƏSTİŞKARLARI 
 

Xülasə 
 

Məqalə Cəlil Məmmədquluzadənin nəşr etdiyi “Molla Nəsrəddin” jurnalının Qarabağda yayılmasına həsr 
olunub. 

Jurnal əhalini oxumağa, təhsil almağa, xurafatdan uzaqlaşmağa səsləyirdi. Buna görə də dövlət məmurları, 
ruhanilər “Molla Nəsrəddin” jurnalını tənqid edirdilər. Mollalar bu jurnalı oxuyanları kafir adlandırırdılar. 

“Molla Nəsrəddin”də qoyulan məsələlərdə insanları öz haqqını tələb etməyi, Avropa ölkələrində olduğu kimi 
elmi biliklərə yiyələnməyi təbliğ edirdi. 

Mütərəqqi ideyalarına görə Qarabağ ziyalıları “Molla Nəsrəddin” jurnalını təqdir edir və ona abunə yazılırdılar. 
Görkəmli yazıçı-dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev Mirzə Cəlilin yaratdığı “Molla Nəsrəddin” jurnalına çox 
böyük qiymət verərək yazırdı: “Hesabsız hədə kağızlarına, həcvlərə, maddi və mənəvi vədlərə etina etməyərək öz 
tutduğu məqsəddən, məsləkdən bir qədər geri durmamaqla Mirzə Cəlil öz azacıq dostları ilə birlikdə axırda qalib gəlib, 
həmişəlik bir ad və Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi bir cığır – “Molla Nəsrəddin” dövrü qoya bildi”. 

Qarabağda jurnala ilk abunə yazılanlardan biri də Həsənəli bəy Mehdi bəy oğlu Sarıcalinski idi. O, Şuşada vəkil 
işləmişdir. 

Həmidə xanım Əhməd bəy qızı Cavanşir “Molla Nəsrəddin”in ikinci abunəçisi olmuşdur. 1911-ci ilin martında 
o, Tiflisdə “Molla Nəsrəddin”in fəaliyyət göstərməsi üçün şəhər ətrafında ev alıb Mirzə Cəlilə bağışlamışdı. 

Mir Möhsün ağa Seyid İbrahim oğlu – Seyid Şuşinski, Hüseyn ağa Hidayət ağa oğlu Cavanşir, tacir Məşədi 
Zülfüqar Fəyazov “Molla Nəsrəddin” jurnalının nəşr olunması üçün köməklik etmişlər. 

Qarabağ ziyalıları “Molla Nəsrəddin” jurnalının fəaliyyətini həmişə yüksək qiymətləndirmişlər. Ona görə də 
jurnalın abunəçilərinin artmasına çalışmışlar. 

 
Açar sözlər: Molla Nəsrəddin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Qarabağ, Həmidə xanım Cavanşir, şuşalı abunə-

çilər, tacir Məşədi Zülfüqar Fəyazov 
 

THE ADMIRERS OF THE JOURNAL  
“MOLLA NASREDDIN” IN GARABAGH  

 
Summary 

 
In the article it is dealt with distribution of the magazine “Molla Nasreddin”, published by Jalil 

Mammadguluzade in Garabagh.  
The magazine encouraged people to get education and stay away from superstition. Therefore, government 

officials and clergy criticized the magazine “Molla Nasreddin”. Mullahs called the readers of this magazine an infidel.  
The magazine “Molla Nasreddin” promoted people to claim their rights and acquire scientific knowledge, as in 

European countries. 
According to progressive ideas Qarabagh intellectuals appreciate this magazine and subscribes to it. Prominent 

writer and playwright Abdurrahim bey Hagverdiyev praised the magazine “Molla Nasreddin” created by Mirza Jalil. He 
wrote: “Mirza Jalil ignored threats, ambitions, material and moral promises, and did not give up on his goals and left a 
special mark – “Molla Nasreddin” period in Azerbaijani literature”.  

One of the first people subscribed to the magazine in Qarabagh was Hasanali bey Mehdi bey oglu Sarijalinski.  
He worked as a lawyer in Shusha. 

Hamida khanim Ahmed bey gizi became the second subscriber to the magazine “Molla Nasreddin”. In March 
1911, she bought a house in Tbilisi for the work of the magazine “Molla nasreddin” and donated it to Mirza Jalil. 
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Mir Mohsun aga Seyyid Ibrahim oglu, Seyid Shushinski, Huseyn aga Hidayet aga oglu Javanshir, merchant 
Meshedi Zulfigar Feyazov helped to publish the magazine “Molla Nasreddin”.  

Garabagh intelligentsia highly appreciated the activities of the magazine “Molla Nasreddin”. That is why they 
tried to increase the number of subscribers to the magazine. 

 
Key words: Molla Nasreddin, A.Hagverdiyev, Garabagh, Hamida khanim Javanshir, subscribers from Shusha, 

merchant Meshedi Zulfigar Feyazov 
 

ЛЮБИТЕЛИ ЖУРНАЛА  
«МОЛЛА НАСРЕДДИН» В КАРАБАХЕ 

 
Резюме 

 
Статья посвящена распространению в Карабахе издающегося Джалилом Мамедгулузаде журнала «Мол-

ла Насреддин». Журнал призывал читателей к чтению, образованию, избавлению от невежества, ввиду чего 
журнал подвергался критике со стороны правительственных чиновников и священнослужителей. Религиозные 
служители называли читателей журнала кяфирами – неверными. 

В поставленных в «Молла Насреддине» проблемах пропагандировался призыв к людям добиваться своих 
прав, стремиться к научным знаниям, как в европейских странах. Карабахская интеллигенция поощряла журнал 
«Молла Насреддин» за прогрессивные идеи и подписывалась на него. 

Высоко оценивший издаваемый Джалилом Мамедгулузаде журнал «Молла Насреддин» известный 
писатель и драматург Абдурагим бек Хагвердиев писал: «Невзирая на постоянную нехватку бумаги, пасквили, 
материальные и моральные препоны, Мирза Джалил не отступил от поставленной цели, своих убеждений и 
совместно с малой группой друзей наконец навсегда завоевал себе имя в азербайджанской литературе и свою 
особую тропу – эпоху «Моллы Насреддина».  

Один из первых подписчиков журнала в Карабахе был Гасанали бек Мехди бек оглу Сарыджалинский, 
который работал в Шуше адвокатом. Гамида ханум Ахмед бек гызы Джаваншир была вторым подписчиком 
«Моллы Насреддина». В марте 1911 года она по поводу деятельности «Молла Насреддина» в Тифлисе купила в 
окрестности города дом и подарила Мирзе Джалилу. Помощь в издании журнала «Молла Насреддин» ока-
зывали Мир Мохсун ага Сеид Ибрагим оглу – Сеид Шушинский, Гусейнага Идаят ага оглу Джаваншир, купец 
Мешади Зульфугар Фаязов. Карабахская интеллигенция всегда высоко оценивала деятельность журнала 
«Молла Насреддин» и способствовала увеличению подписчиков журнала.  

 
Ключевые слова: «Молла Насреддин», Абдурагим бек Хагвердиев, Карабах, Гамида ханум Джаваншир, 

шушинские подписчики, купец Мешади Зульфугар Фаязов 
 

Giriş. Cəlil Məmmədquluzadə ədəbi fəaliyyətinin və nəzəri-ictimai fikirlərinin orijinallığı, 
zənginliyi və əhəmiyyəti cəhətdən nəinki Azərbaycanda, hətta bütün müsəlman ölkələrində məktəb, 
pedaqoji fikir, o cümlədən də, mətbuat tariximizin tanınmış və görkəmli simalarındandır. Yaşadığı 
dövrün avamlığının, cəhalətin, dini fanatizmin, hökumətin mürtəce siyasətinin bilavasitə şahidi olan 
böyük yazıçı maarifçilik ideyaları ilə silahlanaraq xalqı maariflənməyə çağırmış, mədəniyyətə 
səsləmişdir. Prinsipial və mübariz bir qələm sahibi olan Cəlil Məmmədquluzadə maarifçi-demokrat 
dünyagörüşünə yiyələnmiş və xalqı mübarizə ruhunda tərbiyələndirmək məqsədilə “Molla Nəsrəd-
din”i təsis etmiş, öz ideyalarını bu jurnal vasitəsilə həyata keçirmək üçün böyük bir ziyalı dəstəsini 
ətrafına toplaya bilmişdir. Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Həsən İxfa 
Əlizadə kimi qarabağlı yazıçı və şairlər bu müsəlləh ziyalı dəstəsinin mübariz əsgərlərindən ol-
muşlar. 

Məqalədə “Molla Nəsrəddin”in pərəstişkarları, xeyirxahları, jurnalın ilk abunəçiləri və 
müəlliflərinin bəziləri haqqında qısa məlumat ilk dəfə olaraq elmi dövriyyəyə cəlb olunur. 

Azərbaycanın, eləcə də bütün Yaxın Şərq ölkələrinin mədəni inkişaf və ictimai fikir tarixində 
böyük bir dönüş, böyük bir inqilab yaradan “Molla Nəsrəddin”in nəşri müsəlman dünyasında 
gözlənilməz həyəcana səbəb oldu və qara qüvvələrin, cəhalətin, nadanlığın, istismar dünyasının 
arasıkəsilməyən şiddətli hücumu ilə qarşılandı, çünki “o dediyi sözləri o vaxta qədər Azərbaycan 
mətbuatında heç kəs deməmişdi” (Əziz Şərif). Bəylər, ağalar, dövlət məmurları, cahil, köhnəpərəst 
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və mövhumatçı adamlar, ruhanilər və sair qaraguruhçular jurnalı lənətləsələr də, sadə, zəhmətkeş 
xalq, onun ən qabaqcıl nümayəndələri, mütərəqqi ziyalılar “Molla Nəsrəddin”i alqışlayır, onun 
tərəfində durur, qara qüvvələrdən müdafiə edərək nəşrini davam etdirməsi üçün əllərindən gələni 
əsirgəmirdilər. “Molla Nəsrəddin” də özünün arxa-dayağı olduğunu hiss edərək başladığı müqəddəs 
işdən əl götürmür, yatanları qəflət yuxusundan oyatmağa çalışır, sözünü açıqcasına, ucadan, gur 
səslə deyirdi. Deyirdi ki, “Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım! O kəsləri deyib 
gəlmişəm ki, mənim söhbətimi xoşlamayıb, bəzi bəhanələr ilə məndən qaçıb gedirlər, məsələn, fala 
baxdırmağa, it boğuşdurmağa, dərviş nağılına qulaq asmağa, hamamda yatmağa və qeyri bu növ 
vacib əməllərə. 

Çünki hükəmalar buyurublar: sözünü o kəslərə de ki, sənə qulaq vermirlər. 
Ey mənim müsəlman qardaşlarım! Zəmani ki məndən bir gülməli söz eşidib, ağzınızı göyə 

açıb və gözlərinizi yumub, o qədər xa-xa edib, güldünüz ki, az qaldı bağırsaqlarınız yırtılsın və 
dəsmal əvəzinə, ətəkləriniz ilə üz-gözünüzü silib, “lənət şeytana” dediniz, o vaxt elə güman etməyin 
ki, Molla Nəsrəddinə gülürsünüz. 

Ey mənim müsəlman qardaşlarım! Əgər bilmək istəsəniz ki, kimin üstünə gülürsünüz, o vaxt 
qoyunuz qabağınıza aynanı və diqqət ilə baxınız camalınıza. 

Sözümü tamam etdim, ancaq bircə üzrüm var: məni gərək bağışlayasınız, ey mənim türk 
qardaşlarım ki, mən siz ilə türkün açıq ana dili ilə danışıram. Mən onu bilirəm ki, türk dili danışmaq 
eyibdir və şəxsin elminin azlığına dəlalət edir, amma hərdənbir keçmiş günləri yad etmək lazımdır: 
salınız yadınıza o günləri ki, ananız sizi beşikdə yırğalaya-yırğalaya sizə türk dilində laylay deyirdi 
və siz qulaq ağrısı səbəbinə sakit olmurdunuz. Axırı biçarə ananız sizə deyirdi: “Bala, ağlama, 
xortdan gələr, səni aparar” və siz dəxi canınızın qorxusundan səsinizi kəsib, ağlamaqdan sakit 
olurdunuz. 

Hərdənbir ana dilini danışmaq ilə keçmişdə gözəl günləri yad etməyin nə eybi var?” [1]. 
Görkəmli yazıçı-dramaturq Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 1933-cü ildə qələmə aldığı 

xatirələrində “Molla Nəsrəddin”i 27 il əvvəl işə düşmüş çərx, Mirzə Cəlili və onun jurnalını isə bu 
çərxin məhvəri adlandıraraq yazırdı: “Onun ətrafında ən yavıqlıqda dolananlar “Molla Nəsrəddin”in 
tərəfdarları, ona öz fikirləri ilə, qələmlə kömək verənlər idilər. İkinci sıra jurnalı oxuyanlar, ondan 
həzz aparanlar və onun rəvacına çalışanlar, üçüncü sırada “Molla Nəsrəddin” tərəfindən zərbələrə, 
taziyanələrə, istehzalara, tənqidlərə düçar olub, olmazın föhşlərini verənlər el arasında “Molla 
Nəsrəddin” haqqında növbənöv lataliyat söyləyib, iftiralar buraxanlar idi. Belə bir mühit içərisində 
“Molla Nəsrəddin” davam edib gəldikcə dostlarını artırıb, düşmənlərini zəif salmağa nail oldu.  

Hesabsız hədə kağızlarına, föhşlərə, həcvlərə, maddi və mənəvi vədlərə etina etməyərək öz 
tutduğu məqsəddən, məsləkdən bir qədər geri durmamaqla Mirzə Cəlil öz azacıq dostları ilə birlikdə 
axırda qalib gəlib, həmişəlik bir ad və Azərbaycan ədəbiyyatında xüsusi bir cığır – “Molla 
Nəsrəddin” dövrü qoya bildi [2]. 

Böyük ədibin qeyd etdiyi kimi, “Molla Nəsrəddin” heç nədən qorxmur, heç nədən çəkinmirdi, 
çünki onu başa düşən, anlayan xalqın irəlidə gedən ən qabaqcıl, tərəqqipərvər adamları yaşamaq 
üçün jurnala həm maddi, həm də mənəvi kömək göstərirdilər.  

“Molla Nəsrəddin”ə düşmən kəsilən qüvvələr Cəlil Məmmədquluzadənin “murdar sifəti”ni 
görmək və sonra lazımi yerində onu məsxərə etmək üçün” (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev) Tiflisə 
ayaqları düşəndə jurnalın redaksiyasına gedir, onunla bir qədər söhbət edir, lakin çox çəkmədən 
məcmuə və redaktoru haqqındakı mənfi fikirləri beyinlərindən ataraq “canım, kişinin yazdıqları 
doğrudur, ancaq adam hər doğrunu yazmamalıdır” (Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev) – deyə naşirə 
bəraət qazandırır, onun haqlı olduğunu deyirdilər. 

“Molla Nəsrəddin”in birinci nömrəsi çıxandan dərhal sonra bir neçə nüsxəsi Mirzə Cəlilin 
qarabağlı dostları vasitəsilə Şuşaya göndərilmişdi. Üz qabığında verilən əmmaməli molla şəkli yerli 
camaatı, xüsusilə də, dindar təbəqəni qeyzləndirib, özlərindən çıxarmışdı. “Gah onun adını 
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misyoner və xalqı müsəlmanlıqdan döndərib, xaçpərəstliyə çəkmək istəyən jurnal qoydular, gah 
danışırdılar ki, guya, bu jurnalı nəşr edən babilərdir” [3]. 

Lakin elə ilk günlərdən “Molla Nəsrəddin” Qarabağda, onun din və dindarlar yuvası olan 
Şuşada neçə-neçə adamın rəğbətini qazandı və az müddətdə onlarca ziyalı jurnalın səsinə səs 
verərək ona abunə yazıldı. 

Həsənəli bəy Mehdi bəy oğlu Sarıcalinski (1837-?) Qarabağda “Molla Nəsrəddin” jurnalına 
ilk abunə yazılan vəkil və tanınmış teatr xadimidir. Şuşa qəza məktəbini bitirmiş, ərəb, fars, rus 
dillərini mükəmməl öyrənmişdi. Ömrü boyu Şuşada vəkil vəzifəsində çalışmış, lakin gəncliyindən 
teatr həvəskarları dəstəsinə daxil olaraq Mirzə Muxtar Məmmədov, Nəcəf bəy Vəzirov, Yusif bəy 
Məlikhaqnəzərov, Cavad bəy Vəzirov, Firidun bəy Köçərli, İsmayıl bəy Şəfibəyov, Haşım bəy 
Vəzirov, Rəsul bəy Tahirov, Məhəmmədhəsən bəy Mirzəcamalov, Salah bəy Zöhrabbəyov kimi 
səhnə fədailərindən ibarət truppanın tərkibində bir çox tamaşaların hazırlanmasında, təşkilatçılıq, 
quruluş işlərində səmərəli fəaliyyət göstərmiş, müxtəlif tamaşalarda iştirak etmişdir. Aktyor kimi 
yetişib-püxtələşməsində bilavasitə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin təsiri olmuş və o, Şuşa teatrının 
ən qüvvətli xadimləri sırasına çıxmışdır. Fitri istedada, milli koloritə, ifadəli yumor boyalarına 
malik aktyor Azərbaycan, eləcə də Avropa klassiklərinin əsərlərinin tamaşalarında yüksək sənətkar-
lıqla çıxış etmiş, maraqlı və dolğun səhnə obrazları yaratmışdır. Hacı Qara, Heydər (“Hacı Qara”, 
M.Axundov), Səlim bəy, Mirzə Qoşunəli (“Dağılan tifaq”, “Bəxtsiz cavan”, Ə.Haqverdiyev), 
Dezdemonanın atası (“Otello”, V.Şekspir) onun teatrda oynadığı klassik obrazlar silsiləsinə daxil 
olan ən məşhur rollarıdır. Bədəncə kök, alçaqboylu bu istedadlı aktyorun zahiri əlamətləri “Bəxtsiz 
cavan”dakı Mirzə Qoşunəlinin xarici görünüşü ilə tamamilə uyğun gəldiyindən rejissor həmin rolu 
oynamağı ona həvalə eləmiş və Həsənəli bəy bu obrazı olduqca məharətlə, çox yüksək səviyyədə 
yaratmışdı. Bu əsər təkrar-təkrar oynanılmış, oynanıldıqca da onun bir aktyor kimi şöhrətini daha da 
artırmışdı. Hətta o oynadığı rolun adını özünə ədəbi təxəllüs götürüb, “Molla Nəsrəddin” jurnalında 
öz duzlu-məzəli yazıları ilə çıxış eləməyə başlamışdı. “Molla Nəsrəddin” haqqında xatirələrim”də 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev yazırdı: “Molla Nəsrəddin”in birinci nömrəsi Şuşada neçə adamın 
hüsni-təvəccöhünü də qazandı. Şuşa ziyalılarından advokat Həsənəli bəy Sarıcalinski birinci abunə 
yazılıb, “Molla Nəsrəddin”ə “Mirzə Qoşunəli Təbrizi” təxəllüsü ilə məqalələr yazıb göndərməyə 
başladı və “Molla Nəsrəddin”in intişarı yolunda da lazımi səydən geri durmadı. O kişi həmişə 
deyirdi: 

- Tiflisə yolum düşərsə, əlbəttə, gedib, Məmmədquluzadəni görüb, üzündən öpəcəyəm” [5]. 
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli və başqa yazıçılar öz əsərlərində 

Həsənəli bəy Sarıcalinskinin adını nümunəvi bir ziyalı kimi hörmətlə çəkmişlər. Ə.Haqverdiyev 
“Çeşmək” hekayəsindəki Mahmud surətində onun şux, şən zarafatlarını qələmə almış, obrazını 
bütün əlvanlığı və çalarları ilə yaratmışdır.  

Əldə olan məlumata görə, Qarabağda “Molla Nəsrəddin”in ikinci abunəçisi Həmidə xanım 
Cavanşir (24.XII.1872–6.II.1955) olmuşdur. O, xatirələrində jurnala abunə yazılması barədə belə 
söyləyir: “1906-cı ilin yazında Zakirin qardaşı oğlu, şair Mustafa bəy Behbudov bizə gəldi və mənə 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının bir nömrəsini gətirdi. Mustafa bəy dedi ki, Tiflisdə “Molla Nəs-
rəddin” adında müsəlman dilində məcmuə nəşr olunur. Redaktorunun ad-familiyası Cəlil Məmməd-
quluzadədir. Yadıma düşdü ki, bu adamı tanıyıram. Dedim ki, mərhum atamın əsərlərini çap üçün 
ona vermişəm. Məcmuə son dərəcə xoşuma gəldi. Abunə yazılmaq üçün Mustafa bəy vasitəsilə 
Tiflisə pul göndərdim. Bundan sonra jurnal hər həftə bizə də gəldi. “Molla Nəsrəddin”in hər 
nömrəsi bizim evdə fırtına qoparırdı” [6, s.105]. 

Həmidə xanım 1906-cı ilin may ayında Tiflisə qızı Mina xanımın yanına gedəndə rəfiqəsi 
Sofya xanımın evində ikinci dəfə Mirzə Cəlillə görüşmüşdü. Söhbət əsnasında Həmidə xanım 
“Molla Nəsrəddin”i ona tərifləmiş, jurnalın az vaxt ərzində Qarabağda qopardığı gurultudan və 
bununla bağlı hadisələrdən danışmışdı. Mirzə Cəlil isə başını aşağı salıb, Həmidə xanımı sakitcə 
dinləyərək təvazökarlıqla susmuşdu [6]. 
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Ümumiyyətlə, Həmidə xanım Cavanşir “Molla Nəsrəddin”in müntəzəm çıxmasına çalışır, 
onun nəşrinə hər cür köməklik göstərirdi. 1911-ci ilin martında o, Tiflisdə olarkən şəhərin ətrafında 
həyət-bacalı, bağçası olan bir ev alıb, “Molla Nəsrəddin”in geniş və rahat yeri olsun deyə, Mirzə 
Cəlilə bağışlamışdı.  

1909-cu ildə “Molla Nəsrəddin”in tirajı kəskin surətdə azalmağa başladı. Türkiyə, İran, Bakı 
ruhanilərini lağa qoyan karikaturaları onun tirajına mənfi təsir göstərmişdi. Jurnalın abunə yazılışına 
İranda və Türkiyədə qadağa qoyulmuşdu. Zaqafqaziyanın bir çox şəhərlərində abunəçilərin sayı 
xeyli azalsa da, Şuşada, ümumiyyətlə, Qarabağda sabit qalmışdı, hətta qabaqkı illərə nisbətən bir 
neçə nüsxə də artmışdı. Şuşalı abunəçilər öz sevimli jurnallarının yolunu həmişə səbirsizliklə 
gözləyirdilər.  

1911-ci ilin sonlarında “Obşestvennoe sobranie” klubu Mir Möhsün ağa Seyid İbrahim oğlu - 
Seyid Şuşinskini (12.IV.1889–1.X.1965) yaşadığı Gəncə şəhərindən Tiflisə dəvət eləmişdi. Gənc 
xanəndə müxtəlif məclislər və klublarda son dərəcə uğurla çıxış edirdi. Və bunu görən teatr və klub 
sahibləri müğənnini teatrlara dəvət edib, tamaşaların fasilələrində oxudurdular. O, əsasən, Tiflisin 
ən böyük mədəniyyət ocaqlarından biri olan K.Y.Zubalov adına “Xalq evi”ndə çıxış edirdi. Seyid 
Şuşinski burada ayda iki dəfə fəaliyyət göstərən Azərbaycan teatr truppasının tamaşalarının 
fasilələrində oxuyurdu. Mirzə Cəlil də Seyid Şuşinskini ilk dəfə burda göstərilən teatr tamaşalarının 
birinin fasiləsində görmüş və “Molla Nəsrəddin”çi Əliqulu Qəmküsarın vasitəsilə onunla şəxsən 
tanış olmuşdu. 

1912-ci ildə Tiflis ziyalılarından Cəlil Məmmədquluzadə, Əlimirzə Nərimanov və Yusif bəy 
Tahirovun təşəbbüsü və Seyid Şuşinskinin maddi yardımı ilə şəhərin azərbaycanlılar yaşayan 
hissəsində – Şeytanbazarda “Auditoriya” adlı yeni klub açıldı. Bu mədəniyyət ocağının açılışı günü 
yerli sazəndələrin “Şərq konserti” oldu. Tarzən Məşədi Zeynal Haqverdiyevin müşayiəti ilə Seyid 
Şuşinski “Mahur” muğamını oxumuş və konsertdən əldə olunan maddi vəsaitin hamısını kluba 
bağışlamışdı. Elə həmin gündən Mirzə Cəlillə Seyid Şuşinski daha yaxından tanış olmuşdular. Cəlil 
Məmmədquluzadə Seyid Şuşinskini və tarzən Məşədi Zeynalı tez-tez evinə dəvət edir, xanəndənin 
gözəl, məlahətlə oxuduğu muğamları dinləməkdən doymurdu. “Molla Nəsrəddin” jurnalının mənəvi 
və siyasi əhəmiyyətini dərindən dərk edən Seyid Şuşinski isə məcmuənin vaxtlı-vaxtında nəşr 
olunmasına bacardığı köməyi göstərirdi. O, toy şənliklərindən qazandığını demək olar ki, təmən-
nasız olaraq jurnalın çıxmasına, onun əməkdaşlarının maddi vəziyyətinin yaxşılaşmasına sərf edirdi. 
1913-cü ildə “Molla Nəsrəddin” maddi çətinliklər ucbatından iki ay nəşrini dayandırmışdı. Batum 
şəhərindən təzəcə qayıdan Seyid Şuşinski bu vəziyyətdən hali olandan sonra jurnalın iki aylıq 
xərcini, üstəlik də, əməkdaşlara paylamaq üçün Mirzə Cəlilə 200 manat qızıl pul vermiş və bununla 
da jurnalın nəşri öz qaydasına düşmüşdü [8]. 

Seyid Şuşinskinin və Cəlil Məmmədquluzadənin möhkəm və səmimi dostluğu davam edirdi. 
Heç də təsadüfi deyildi ki, 1916-cı ilin yazında xanəndə “Ölülər” əsərinin tamaşaya qoyulmasında 
iştirak etmək üçün tarzən Məşədi Zeynal Haqverdiyev və yazıçı Əliqulu Qəmküsarla birlikdə 
Bakıya gəlmişdi. Bu, o dövrün mətbuatında da öz əksini tapmışdı: “1916-cı il aprelin 29-da Hacı 
Zeynalabdin Tağıyevin teatrında müsəlman artistlərinin iştirakı ilə Molla Nəsrəddinin “Ölülər” əsəri 
tamaşaya qoyulacaq. Tamaşanın fasilələrində məşhur Seyid Qarabaği-Şuşinski  oxuyacaq” [9]. 

Hüseyn ağa Hidayət ağa oğlu Cavanşir (1856-1924) Qarabağ xanları nəslindəndir, şair və 
ictimai xadim Cəfərqulu xan Nəvanın nəvəsidir. Şuşada doğulmuş, ilk təhsilini burada almış, 
ömrünün sonrakı hissəsini Cəbrayılda keçirmişdir. Ziyarət dağından tutmuş Arazboyu kəndlərə - 
Mahmudlu və Soltanlıya qədər ərazi atasından ona miras qalmışdı. Xeyirxah əməllərlə məşhur 
olmuş, şeirə, sənətə, musiqiyə yüksək qiymət vermiş, ziyalılara xüsusi diqqət yetirmişdir. Vaxtaşırı 
ədəbi və musiqili məclislər keçirmiş, poeziya, sənət həvəskarlarını buraya dəvət edərək yeri gələndə 
maddi köməyini də əsirgəməmişdi. Savadlı və yüksək dərəcədə mədəni olduğuna görə həmyerliləri 
Hüseyn ağaya hörmət əlaməti olaraq “Mirzə” deyə müraciət edir, onun şəxsində öz atalarını, 
qardaşlarını, arxa-dayaqlarını görürdülər. 



Vasif Quliyev              www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 293 -

Hüseyn ağa Cavanşir XIX əsrin sonlarında böhtan nəticəsində Sibirə sürgün edilmiş, bir 
müddət həbsxana həyatı keçirəndən sonra bəraət alıb, vətənə qayıtmış, ömrünün sonuna qədər 
qurub-yaratmaqla məşğul olmuşdur. Onun yadigarları – müxtəlif tikililər, kəhrizlər, arxlar, bulaqlar 
indi də qalmaqdadır. “Hüseyn ağa kəhrizi” adı ilə məşhur olan bir kəhriz isə camaatın suya olan 
ehtiyacını uzun illər ödəmiş, onun suyundan neçə-neçə kəndlər, bağlar, bostanlar dirçəlib, cana 
gəlmişdir. 

Hüseyn ağa Cəbrayılda yaşasa da, tez-tez Şuşaya gəlir, ədəbi və musiqi məclislərində fəal 
iştirak edirdi. O, “Məclisi-üns” ədəbi dərnəyinin üzvü idi. Şeirlərini “Hüseyn” təxəllüsü ilə yazırdı” 
[10, s.180-182]. 

Əsl ziyalı və mətbuat vurğunu olan Hüseyn ağa Cavanşir “Molla Nəsrəddin”in daimi 
abunəçisi olmuş, jurnalın müxtəlif nömrələrinin çap olunmasına maddi köməklik göstərmiş və əhali 
arasında yayılmasına çalışmışdır. 1920-ci ildə Cəlil Məmmədquluzadə ailəsi ilə İrana gedərkən o, 
qardaşı Cavad ağa ilə birlikdə onu qarşılamış, təhlükəsizliyini təmin edərək Arazın o tayına 
keçməsinə şərait yaratmışdı. Həmidə xanım həmin günləri belə xatırlayır: “Burda bizim karvana 
rəhmətlik Cavad ağa Cavanşir gəldi. Bu ahıl adam alnımdan öpüb ağladı. O, şair Cəfərqulu xanın 
nəvəsi, mərhum atamın uzaq qohumu idi. Bundan başqa, “Molla Nəsrəddin”in abunəçisi və heyranı 
idi. Mirzə Cəlillə salamlaşıb görüşdü. Üzünü mənə tutub dedi: “Əziz qardaşımın qızı, bəs siz hara 
qaçırsınız, nəyə görə qaçırsınız? Bolşeviklər sizə heç nə eləməzlər. İrandakı kürd soyğunçuları isə 
rastınıza çıxsalar, sizə aman verməzlər. Varidatınızı ələ keçirmək üçün dərin dərələrin birində 
uşaqlı-böyüklü hamınızı doğrayarlar. Gəlin sözümə qulaq asın, geri qayıdın!” Cavad ağa Cavanşir 
bizi evinə dəvət elədi, ancaq biz təşəkkür edib, bu dəvətdən imtina etdik, karvandan ayrılmaq 
istəmədik. 

Fikir verirdim ki, hansı kəndə yaxınlaşırdıqsa, həmin kəndin camaatı həyəcanlanır, bəziləri isə 
tələm-tələsik yığışıb, evlərini tərk edir, bizim arxamızca düşürdülər. 

Cavad ağanın sözləri mənə təsir elədi. Mirzə Cəlillə və Mirzə Ələkbərlə məsləhətləşib, İrana 
getməməyi xahiş elədim. Təklif etdim ki, buralarda xəlvət bir yerdə yerləşib, təhlükənin sovuş-
masını gözləyək...” [6, s.208-209].  

Mirzə Cəlilin ailəsi Hüseynbəyli kəndində gecələyəsi oldu. Həmidə xanım xatirələrinə davam 
edərək yazır: “Cavad ağanın qardaşı Hüseyn ağa Cavanşir də bu kənddə yaşayırdı. O da “Molla 
Nəsrəddin”in pərəstişkarı idi. Tiflisdə olanda bizə tez-tez gəlib-gedirdi. Həm də daim abunəçimiz 
idi. Gəlişimizi bilib, görüşümüzə gəldi. Bizi bu vəziyyətdə görüb, özünü saxlaya bilmədi, o da 
ağladı. İrana keçməmək üçün o da bizi bir xeyli dilə tutdu... 

Gecə idi... Daha yolumuza davam etməmək, o taya keçməmək qərarına gələrək orda gecə-
lədik [6, s.211-212]. 

... Cəlil Məmmədquluzadənin ailəsi Təbrizdə yaşayarkən onları daim yoluxan, lazım gələndə 
kömək əlini uzadan dostlarından biri, Mirzə Cəlilin və “Molla Nəsrəddin”in pərəstişkarı olan tacir 
Məşədi Zülfüqar Fəyazov idi. Həmidə xanım memuarlarında onu minnətdarlıq hissi ilə yad edir: 
“O, şuşalı idi, ancaq çoxdan bəri Təbrizə köçmüşdü və xalça alveri ilə məşğul olurdu. O bizə eninə-
uzununa bütün salonu tutan çox iri, gözəl bir xalı göndərdi. Bu xalı, elə bil məhz bu otağa görə 
toxunmuşdu. Bu hədiyyə bizi yaman təəccübləndirirdi. Bundan əlavə, zalın böyür-başına da bir-iki 
xalça atdıq və bununla da Mirzə Cəlilin saysız-hesabsız qonaqları üçün qəbul otağı məsələsi həll 
olundu” [6, s.261]. 

Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin”i Təbrizdə nəşr etmək fikrinə düşəndə bir çox 
çətinliklərlə qarşılaşmışdı. Yenə də Məşədi Zülfüqar Fəyazov onun dadına çatmış, jurnal üçün kağız 
alıb bağışlamışdı [6, s.268]. Beləliklə, “Molla Nəsrəddin”in Təbrizdəki nəşrində əməyi olan 
xeyirxahlardan biri də şuşalı tacir Məşədi Zülfüqar Fəyazov olmuşdu. 

Ümumiyyətlə, Cəlil Məmmədquluzadəni, Həmidə xanım Cavanşiri yaxından tanıyanlar, 
“Molla Nəsrəddin” jurnalının ictimai-siyasi əhəmiyyətini dərindən dərk edib duyanlar, sözə, 
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mətbuata hörməti olanlar imkanları daxilində yeri gəldikcə həm maddi, həm də mənəvi köməklərini 
əsirgəmirdilər.  

Nəticə. Görkəmli ədib Cəlil Məmmədquluzadənin həyatı, yaradıcılığı və ictimai fəaliyyəti 
haqqında kifayət qədər məqalələr, elmi və publisistik əsərlər, kitablar yazılmışdır. Lakin onun 
mürəkkəb və çətin ömür yolu, xüsusilə də, Qarabağ həyatı hələ tamamilə tədqiq olunmamışdır. 

“Molla Nəsrəddin”in ilk nömrəsi işıq üzü görəndən dərhal sonra bir neçə nüsxəsi yazıçının 
qarabağlı dostları vasitəsilə Şuşaya göndərilmişdi. Elə ilk nömrədən də jurnal Qarabağda, onun 
mərkəzi sayılan Şuşa şəhərində neçə-neçə ziyalının rəğbətini qazanmış və az bir vaxtda onlarca 
insan “Molla Nəsrəddin”in səsinə səs verərək ona abunə yazılmışdı. İlkin olaraq vəkil və tanınmış 
aktyor Həsənəli bəy Sarıcalinski, məşhur xeyriyyəçi qadın Həmidə xanım Cavanşir, xanəndə Seyid 
Şuşinski, şair və ictimai xadim Hüseyn ağa Cavanşir, şuşalı xalça taciri Məşədi Zülfüqar Fəyazov 
və başqa qarabağlı ziyalılar jurnala abunə yazılmış və bununla da onlar “Molla Nəsrəddin”in 
yaşamasına və xalq arasında geniş yayılmasına həm maddi, həm də mənəvi kömək göstərmişlər. 

Bütün bunlarla yanaşı, Cəlil Məmmədquluzadənin Qarabağın maraqlı şəxsiyyətləri ilə tanış-
lığı, onlarla səmimi dostluğu, sonralar bir çoxlarının jurnalla əməkdaşlığı məqalədə geniş əks etdi-
rilmişdir. 
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“ƏDƏBİYYAT MƏCMUƏSİ”NİN İLK SAYI HAQQINDA 

 
Xülasə 

 
Nəşr edildiyi ildən bəri ədəbiyyatşünaslıq elmində bir çox görkəmli ədəbiyyatşünasların əsas tribunasına çevrilən 

“Ədəbiyyat məcmuəsi” müasir dövrdə də çağdaş tədqiqatçıların əsas istinadgahlarından biridir. Uzun illərdir nəşr 
olunan məcmuənin Azərbaycanın mətbuat tarixində və ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafındakı yeri məqalədə dəyər-
ləndirilmişdir. Məqalədə məcmuənin ilk sayı haqqında digər araşdırmalarda yer almış pərakəndə fikirlər sistemli şəkildə 
əksini tapmışdır. Məcmuənin birinci nömrəsində yayımlanmış məqalələr və digər əsərlərin ədəbiyyatşünaslıq elmi üçün 
əhəmiyyəti vurğulanmışdır. “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin ilk sayında yer almış bütün yazılara münasibət bildirilmişdir. 
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ABOUT THE FIRST ISSUE OF "LITERATURE COLLECTION" 

 
Summary 

 
The article deals with the first issue of “The Literature Collection”. Since its publication, “Literature Collection” 

journal, which has become the main platform of many prominent literary critics in the field of literary criticism, has 
been a source  referred by modern scholars in the modern era. The role of the collection  in the history of  Azerbaijani 
press and in the development of the literary criticism is studied in the article. The ideas about the first issue of the 
collection in other researches have been systematically represented. In the article is emphasized the importance of 
articles and works published in the  first issue of the  journal for literary criticism. All articles of the first issue of 
“Literature Collection” journal is reviewed. The article is rich in detailed information about the first issue of the article.  

 
Key words: XX century, scientific article, scientist, classical source, scientific journal 

 
О ПЕРВОМ НОМЕРЕ «ЛИТЕРАТУРНОГО СБОРНИКА» 

 
Резюме 

 
В статье рассматривается первый выпуск «Литературного сборника». Тщательно анализируются статьи, 

опубликованные в первом номере журнала, отношение учёных к исследовательским статьям. Также иссле-
дуются другие публикации и труды, опубликованные в журнале. 

«Литературный сборник», будучи с первых лет основной трибуной для видных учёных в науке литера-
туроведения, и в настоящее время является одним из краеугольных камней для исследователей. Статья 
посвящена изданным в сборнике публикациям об истории и развитии литературоведения, подчёркивается важ-
ность для литературоведения опубликованных в «Литературном сборнике» статей и других трудов. Комменти-
рованы все статьи, опубликованные в первом выпуске «Литературного сборника», дана подробная информация 
обо всех публикациях, нашедших место в первом номере «Литературного сборника». 
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ilk elmi jurnalları olan “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişa-
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Həmin məcmuənin ilk sayının tədqiq edilməsi, bu nömrədə yer alan yazıların müasir müstəqil 
Azərbaycanın elmi meyarları ilə dəyərləndirilməsi vacib məsələlərdəndir. 

“Ədəbiyyat məcmuəsi” uzun illərdir ki, müxtəlif tədqiqat materiallarının çap olunduğu dərgi 
olaraq filoloji elmlər sahəsində öz töhfəsini verməkdədir. Eyni zamanda müasir dövrdə jurnalın 
yarandığı tarixi şərait və onunla əməkdaşlıq edən əsas müəlliflər tədqiqatçıların diqqətindən 
kənarda qalmır. Professor Asif Rüstəmli ilk dəfə arxiv materialları əsasında yazdığı məqalədə bu 
məsələyə münasibət bildirmişdir: “Direktor Məmməd Arif Dadaşzadənin və elmi katib Yusif 
Mirbabayevin imzaladığı Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun 1944-cü il üçün elmi-tədqiqat 
işləri haqqında hesabatında “İnstitutun plandankənar işləri”nin 5-ci paraqrafında yazılır: “Az.FAN 
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun Əsərləri” toplusu tərtib edilmişdir. 1 №-li məqalələr 
toplusuna Mir Cəlalın “Divanbəyoğlunun yaradıcılığı haqqında”, “Cənnəti haqqında”, H.Araslının 
“Füzuli haqqında” və “Saib Təbrizi haqqında”, M.F.Axundzadənin və A.P.Çexovun çap olunmamış 
məktubları M.A.Dadaşzadənin şərhləri ilə daxil edilmişdir” (AMEA RH Arxivi, fond-5, siyahı-4, 
saxlama vərəqi-16, qutu-73, səh.-132-136)”. Sitatdan da göründüyü kimi məcmuənin nəşri ilə bağlı 
işlər bir neçə il öncədən planlaşdırılmışdır.  

Asif Rüstəmli bu məsələni də diqqətdə saxlayaraq yazır: “Elmi qaynaqlardan məlumdur ki, 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun ilk elmi əsərlər toplusundan ibarət olan “Ədəbiyyat məc-
muəsi” 1946-cı ildə işıq üzü görüb. Amma bir fakt söyləməyə əsas verir ki, elmi-tədqiqat ocağının 
ilk məqalələr məcmuəsi Mir Cəlal müəllimin təşəbbüsü və tərtibi ilə məlum tarixdən iki il əvvəl – 
hələ 1944-cü ildə hazır idi...” [1] Beləliklə, “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin birinci cildi 1946-cı ilin 
martında Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Redaksiya Nəşriyyat Şurasının 106 nömrəli 
qərarına əsasən Məmməd Arifin redaktorluğu ilə 4000 tirajla çap olunmuşdur. Məcmuənin adı 
dəyişdirilərək 18 sentyabr 2018-ci il institut elmi şurasının 11 saylı qərarı ilə “Azərbaycan ədəbiy-
yatşünaslığı” kimi təsdiq olunmuşdur.  

Birinci cild şərti olaraq üç bölümə ayrılmaqla işıq üzü görmüşdür. Məcmuənin ilk bölümündə 
altı müəllifin səkkiz məqaləsi çap olunmuşdur ki, bunların da ikisi rus dilindədir. Ümumiyyətlə, 
Azərbaycan dilində olan məqalələrə rusca, rus dilində olan məqalələrə Azərbaycan türkcəsində bir 
səhifəyə qədər geniş xülasələr verilmişdir. Rus dilində olan yazılar Mikayıl Rəfilinin “Azərbaycan 
ədəbiyyatında ilk roman” və N.S.Pleşşunovun “N.S.Leskovun hekayələrində vətənpərvərlik” məqa-
lələridir. 

İkinci bölümün adı “Ədəbi irsimizdən” sərlövhəsi ilə qeyd edilmişdir. Bu hissədə 
A.Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə” əsəri yer almışdır. Əsər barəsində qısaca şərhdə bu hekayənin 
ilk dəfə 1861-ci ildə Peterburqda çap olunduğu qeyd edilməklə bərabər, “Ədəbiyyat məcmuə”sinin 
ilk nömrəsində yer alan həmin nüsxənin Qubada Ərdəbillilər məscidindən tapıldığı da qeyd olunub. 
Həmçinin həmin nüsxənin Ədəbiyyat və Dil İnstitutunun Əlyazmaları şöbəsində (№ 3573) sax-
lanıldığı və ilk dəfə nəşr olunan mükəmməl tənqidi mətninin Həmid Araslı tərəfindən tərtib edildiyi 
bildirilir. 

Üçüncü bölüm isə “Əlyazmaları şöbəsində” sərlövhəsi ilə fərqləndirilmişdir. Bu bölüm özü də 
üç hissəyə ayrılır. Birinci hissə “Çap olunmamış məktublar” adlandırılıb. A.Çexovun və 
M.F.Axundzadənin məktubları orijinalda olduğu kimi rusca verilsə də, həmin mətnlərin tərcümələri 
də yer almışdır. S.Ə.Şirvaninin məktubu isə Azərbaycan dilindədir. Axundovun və Şirvaninin 
məktubları H.Zərdabiyə ünvanlanmışdır. 

Üçüncü bölümün ikinci hissəsi “Cəfər Cabbarlının çap olunmamış bir məqaləsi” adlanır. 
“Azərbaycan yazıçıları vətən haqqında” başlığı ilə verilmiş son hissədə N.Gəncəvi, Ə.Xaqani, 
M.F.Axundzadə, H.Zərdabi, M.Ə.Sabir, M.Hadi, A.Səhhət, A.Divanbəyoğlu, C.Məmmədquluzadə, 
Ə.Haqverdiyev, S.S.Axundov, Ə.Cənnəti, A.Şaiq, C.Cabbarlı kimi yazarların vətənpərvərlik möv-
zusunda əsərləri yer almışdır. 

Məcmuə Məmməd Arifin “Azərbaycanda xalq teatrı” məqaləsi ilə açılır. Məqaləyə ikinci 
başlıq kimi “Xalq oyun və mərasimlərində teatr və tamaşa ünsürləri” adı verilmişdir. Tədqiqatçı 
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araşdırmanın əvvəlində aşıq sənətinin də xalq teatrının bir sıra tələblərini ödədiyini vurğulasa da, 
“Azərbaycan xalqının qədim oyun və əyləncələri, toy və yas mərasimləri, xalqın təbiətlə mübarizəsi 
ilə, əsas əmək forması olan maldarlıq və əkinçiliyin iş prosesi ilə əlaqədardır” [2, s.3] qənaətinə 
gəlir. Həmin mərasimləri, oyun və əyləncələri şərti olaraq dörd qrupda cəmləşdirir.  

1. Ailə və məişət mərasimləri 
2. Mövsüm mərasimləri 
3. Oyunlar və tamaşalar 
4. Xalq teatrı 
Məqalədə oyun və tamaşalara şərh verərkən diqqəti çəkən əsas məqam qədim epik təfəkkürə 

istinad olunmasıdır: “Dədə Qorqud bu başlanğıc hissədə qocalıqdan, alicənablıqdan, səxavətdən 
danışır və bəzən satirik bir tərzdə tənqid etməyə başlayır. Bu “ustadnamə”lərdən birində Dədə 
Qorqud arvadları dörd yerə bölür: “Qarılar dörd dürlüdür: birisi solduran soydur, birisi dolduran 
toydur, birisi evin dayağıdır, birisi necə söyləyirlər bayağıdır” [2, s.9]. Bu dastana istinad olunmaqla 
həm eposun türk təfəkküründəki yeri, həm də müxtəlif mövzular üçün material mənbəyi olması 
qabardılmışdır. 

Məmməd Arif Xalq teatrına aydınlıq gətirərkən “Tapdıq çoban” və “Tənbəl qardaş” oyun-
larının əhatəli məzmununu və geniş təhlilini verir. O, dini tamaşalar və misterial teatr haqqında belə 
ümumiləşdirmə aparır: “Geniş dini mərasim şəkli alan şəbehlərdə və “məhərrəmlik” ayinlərində 
Qumri, Dəxil, Raci və Dilsuz kimi şairlərin mərsiyə və dastanları əsas yer tutmuşdur” [2, s.13]. 
Yekunda müəllif xalqın ədəbiyyatının inkişafında dünyəvi və dini mahiyyətin vəhdət təşkil etməsi 
qənaətinə gəlir.  

Qeyd edək ki, bu məqalə məcmuənin  həmin sayında yeganə folklor araşdırmasıdır. Dərgidə 
yer alan növbəti yazılar Mir Cəlalın iki məqaləsidir. Birinci məqalə “Əbdülxaliq Cənnəti” adlanır. 
Yazı birbaşa adi nəqletmə yolu ilə tərcümeyi-hal xarakterli informasiyalarla başlayır. Məqalədə 
Ə.Cənnətinin yaradıcılığı iki dövrə bölünərək əsərlərinin adları da qeyd olunur. “Dini mövzuda 
yazılmış “Mühəssənati-şeiriyyə” adlı risaləsi, bir nəsihətnaməsi (“Yənbuil-hikmət”), “Təhvili-
övzan” adlı “Qəvaidi-ədəbiyyə” kitabı, əxlaq elminə dair üçcildlik əsəri, altı min beytlik bir divanı, 
bir romanı vardır” [2, s.16] – cümləsində araşdırmaçı Ə.Cənnətinin yaradıcılığı haqqında təsəvvür 
yaratmışdır. Onun əsərlərinə münasibət bildirilərkən nümunə gətirilən şeirlər orijinalda olduğu kimi 
farsca verilərək şərh edilmişdir. 

Ə.Cənnətinin yaradıcılığının ikinci mərhələsi 1905-ci il inqilabından sonra, əlli yaşlı yetkin 
bir insanın əsərləri kimi xarakterizə olunur və dövrün tələblərinə uyğun şərhlər verilir. Həmçinin 
M.Cəlal onu da Hadi kimi romantik şair hesab edir. Bir neçə şeiri tədqiq edilən Cənnətinin vətən-
pərvərlik mövzulu şeirlərinə xüsusi üstünlük verilir, “Səttarxanın ruhi pürfituhinə” şeirindən nümu-
nələr gətirilərək təhlil edilir. Məqalə aydın, sadə, ağır elmi terminologiyadan uzaq dili ilə seçilir. 

Mir Cəlalın “Divanbəyoğlu” (Sübhanverdixanov Abdullabəy Vəlioğlu) məqaləsi də birbaşa 
tərcümeyi-hal məzmunlu məlumatlarla başlayır. Bir məsələ xüsusilə fərqləndirilir, Divanbəyoğlu-
nun Cümhuriyyət dövründəki fəaliyyəti nəzərdən qaçmır: “Müsavat hakimiyyəti zamanı Xarici İşlər 
Nəzarətinin yazı-tərcümə hissəsində, Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra isə Xarici 
İşlər Komissarlığında, eyni zamanda “Xalq maarifi” jurnalında xidmət etmişdir” [2, s.22] – tipli 
informasiyalarla əslində bu cür şəxslərin Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinə biganə olmadıqları 
dövrün tələblərinin imkan verdiyi qədər işıqlandırılmışdır.  

M.Cəlal onu az yazan, səliqəli yazan yazıçılardan hesab edərək, “Duman”, (əlimizdə ancaq 
əsərin 1 hissəsi, natamam bir dəftər vardır, [2, s.22] “İlan”, “Ərdoy dərəsi” (əlyazmaları içərisində 
bu böyük hekayənin natamam surəti vardır, [2, s.24] hekayələrini və “Can yanğısı” romanını təhlil 
edir. Bu romanın təhlili zamanı onun sentimental üslubda yazılması barədə heç bir fikir söylənilmir. 
“Can yanğısı” çox cəhətdən dövr üçün xas əsərdir. Burada üsyançı Hüqo romantizminin, xüsusilə 
Russo baxışlarının təsiri açıq görülməkdədir” [2, s.24] – fikirləri ilə roman dünya ədəbiyyatı nümu-
nələri ilə müqayisə edilir. 
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Həmid Araslı da məcmuənin ilk sayında iki məqalə ilə çıxış etmişdir. Onun birinci məqaləsi 
“Füzulinin müəmmaları haqqında”dır. Məqalənin ilk cümləsindən Füzulinin “Risaleyi-müəmma” 
əsəri barəsində bildirilir ki, bu əsərin adı müxtəlif yerlərdə qeyd edilsə də, haqqında ətraflı məlumat 
verilməyib. “Biz Leninqrad Şərqşünaslıq İnstitutunda mövcud dünyada ən mükəmməl Füzuli 
külliyyatından istifadə edərək şairin müəmmaları haqqında mülahizələrimizi söyləyib, Azərbaycan 
dilində olan hissəsini ilk dəfə nəşr edirik” [2, s.27] – söyləməklə tədqiqatçı mövzunun elmi səviy-
yədə işlənmədiyini diqqətə çatdırır. 

Bir qədər də müəmma sözünün mənşəyi haqqında bilgi verilir: “Müəmma əslən ərəbcədir. 
Örtmək, gizlətmək mənasında olan təmiyə sözündən düzəlmiş sifətdir” [1, s.27]. Həmçinin, Lenin-
qradda Füzulinin “Müəmmiyati-farsi” və “Müəmmiyati-türki” adlı iki əsərinin olduğu qeyd edilir. 
Füzulinin müəmmanı bütün nəzm şərtlərinə uyğun müəyyən bir fikir ifadə edən parça hesab etdiyini 
xüsusilə vurğulayır. Füzulinin müəmmalarının əbcədə əsaslandığını qeyd edərək onun 40 beytini 
seçərək müəmmalarını şərh etmişdir. 

Həmid Araslının həmin nömrədə dərc olunmuş ikinci məqaləsinin adı “Saib Təbrizi”dir. 
Tədqiqatçı S.Təbrizi haqqında olan araşdırma və təzkirələrə istinad edərək onun həyat və yara-
dıcılığı barəsində ətraflı məlumat verir. Əsl adının Mirzə Məhəmməd Əli olduğunu, fars dilində fars 
şairlərinin hamısından yaxşı yazdığını, səksən min beytlik irsi olduğunu, Azərbaycan dilində olan 
qəzəllərinin vəzn, ifadə, şəkil etibarilə Füzuliyə nəzirə olaraq yazıldığını, öz adı ilə adlanan təkiyədə 
dəfn olunduğunu qeyd etməklə bərabər, onun mövləvilər təriqətinə aid edilməsini yanlış hesab edir. 
“Saibin Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərdən elm aləminə ancaq bir qəzəl, bir müəmma, bir də 
Şəmsəddin Sami bəyin qamusunda verilmiş bir beyt məlum idi” [2, s. 40] – qənaəti həmin dövrə 
qədər şairin yaradıcılığının tədqiqi barədə təəssürat yaradır. 

Məcmuənin birinci sayında Azərbaycan dilində olan sonuncu məqalə Əziz Mirəhmədovun 
“İlk təbliği sovet pyesləri” məqaləsidir. Məqalənin əvvəlində 1920-ci ildən teatr sahəsində aparılan 
uğurlu işlər haqqında məlumat verilir. 1921-ci il 1 iyun teatr işçilərinin rəsmi dövlət qulluğuna 
qəbul olunması haqqında əmr verilməsi, 1921-ci il 18 noyabr “Azad Türk Tənqid-Təbliğ Teatrı”nın 
(Satir-Aqit) yaranması, 1923-cü ildə teatrın 50 illik yubileyinin keçirilməsi, teatr muzeyinin ya-
radılması kimi işlərin sovet dövlətinin dəstəyi ilə əldə edildiyi etiraf edilir. 

Bəzi pyeslərin ideya və məzmunundan bəhs olunur, yeni dövrlə uyğunlaşmağın dramaturqlar 
üçün birdən-birə asan olmadığı vurğulanır, bir sıra pyeslərin eksperiment olaraq yazılmasına 
münasibət bildirilir, əmək və qadın azadlığı mövzusunda bir neçə pyesə təhlil və şərh verilir. 
Araşdırmaçı “Dəmir yol quldurları” pyesi haqqında yazır: “Bu cür maraqlı bir məzmun daşıdığına 
görədir ki, o zamanlar Azərbaycan K(b)P MK katibi olan C.M.Kirov yoldaş həmin pyesi çox bə-
yənərək onu, bütün Qafqaz dəmiryolçularının tamaşa etməsini təmin etmək məqsədilə, fasiləsiz ola-
raq bir ay tamaşaya qoymağı məsləhət görmüşdür” [2, s. 68]. Bu fikirlərdə həmçinin idarəçiliyin 
ədəbi prosesə də sirayət etdiyini müşahidə etmək olur. 

Məcmuənin sonrakı inkişaf yolu barədə Teymur Kərimlinin araşdırmasında qeyd edilir ki, 
“Ədəbiyyat İnstitutu müəyyən illərdə müstəqil, bəzi illərdə isə Dilçilik İnstitutu ilə birlikdə 
fəaliyyət göstərmişdir. Bu səbəbdən də nəşr etdiyi “Əsərlər”in bəzi  buraxılışları dilçilik prob-
lemlərini də əhatə etmişdir. Məcmuənin nəşr edilməsində Məmməd Arif (5 say), Mirzağa Quluzadə 
(4 say), Rəsul Rüstəmov (5 say), Kamal Talıbzadə (1 say), Yaşar Qarayev (1 say) və Teymur 
Kərimli (6 say) kimi mütəxəssislərin baş redaktor kimi xüsusi xidmətləri də qeyd olunmalıdır” [3, 
s.275]. Məcmuə 2013-cü ildən akademik İsa Həbibbəylinin baş redaktorluğu ilə mütəmadi olaraq 
nəşr olunur. 2013-cü ildə XXIV sayı nəşr edilən dərginin artıq 32 nömrəsi işıq üzü görmüşdür. 
XXX sayı isə xüsusi buraxılış kimi çap olunmuşdur. 

İlk sayından üzü bəri məcmuənin ədəbiyyatşünaslıq elmində aparıcı mövqeyi diqqəti çəkir. 
Nəşr edildiyi illər ərzində bir çox görkəmli ədəbiyyatşünasların əsas tribunasına çevrilən “Ədə-
biyyat məcmuəsi” müasir dövrdə də çağdaş tədqiqatçıların əsas istinadgahlarından biridir.  
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Nəticə. “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin uzun illərdir nəşr olunmağına baxmayaraq, indiyə kimi 
onun Azərbaycanın mətbuat tarixindəki və ədəbiyyatşünaslıq elminin inkişafındakı yeri hərtərəfli 
şəkildə tədqiqata cəlb olunmayıb. Məcmuənin ilk sayı haqqında digər araşdırmalarda yer almış 
pərakəndə fikirlər sistemli şəkildə məqalədə əksini tapmışdır. Bu səbəbdən də belə nəticəyə gəlmək 
olar ki, məcmuənin birinci nömrəsində dərc olunmuş məqalələr və digər əsərlər ədəbiyyatşünaslıq 
elmi üçün əhəmiyyət kəsb edən materiallardır. Məqalədə “Ədəbiyyat məcmuəsi”nin ilk sayında yer 
almış bütün yazılara münasibət bildirilmişdir. Bu baxımdan məqalə məcmuənin ilk sayı haqqında 
müfəssəl məlumatla zəngindir. Bu da onun gələcək tədqiqatçılarına mənbə kimi istinad etməyə 
yardım edir. Buna görə də işin nəzəri əhəmiyyəti məcmuənin ilk sayı haqqında hərtərəfli məlumat 
verməsi ilə müəyyən edilir. İşin praktik əhəmiyyəti isə gələcək tədqiqatçılar üçün əhəmiyyətli 
mənbə olması ilə ölçülür. 

 
ƏDƏBİYYAT 

 
1. Rüstəmli A. Professor Mir Cəlal Paşayev və Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu. “Ədəbiyyat qəzeti”, 26 aprel 

2018.  
2. “Ədəbiyyat məcmuəsi”. Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun əsərləri, I cild. Bakı, 1946.  
3. Kərimli T. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun elmi nəşrləri. AMEA Nizami adına Ədəbiyyat 

İnstitutu. Ədəbiyyat məcmuəsi. Xüsusi buraxılış, XXIV cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013. 
 



AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 
Səhifə: 300-306         ISSN: 2663-4406 

 

Mətnşünaslıq 
 
UOT: 801.7            Yədulla Dadaşlı* 

 
AZƏRBAYCAN TƏZKİRƏLƏRİNİN TƏDQİQİ TARİXİ 

 
Xülasə 

 
Məqalədə Azərbaycan təzkirələrinin yaranması və inkişafı tarixindən danışılır. Milli təzkirələr Azərbaycan 

ədəbiyyatı tarixinin qaynaqlarından biri kimi öyrənilir. Milli təzkirələrin əsas xüsusiyyətləri və elmi əhəmiyyəti 
haqqında məlumat verilir. Milli təzkirələr Azərbaycan şairlərinin həyat və yaradıcılığı əsasında tərtib qaydalarına 
aydınlıq gətirilir. Azərbaycan alimlərinin təzkirələr haqqında yazdıqları elmi əsərləri təhlil oluur. Azərbaycan 
ədəbiyyatının inkişafı tarixinin və Azərbaycan şairlərinin bioqrafiyasının öyrənilməsində antologiyaların faydası 
məqalədə qeyd edilir. Məqalədə Sam Mirzə, Z.Azər, M.Tərbiyət, Q.Məmmədli və başqa Azərbaycan alimlərinin tərtib 
etdikləri antologiyaların filoloji xüsusiyyətləri təhlil olunur. Antologiyalar haqqında məqalələr yazan Azərbaycan 
ədəbiyyatşünaslarından da bəhs olunur. 
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about the tezkires written by the Azerbaijani scientists are analysed in the article. It is mentioned in the article that 
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Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi və ədəbi tənqidinin tutarlı qaynaqlarından biri olan milli 
təzkirələrimiz orta çağlarda yaranmağa başlamış, dörd yüz ildən artıq bir inkişaf yolu keçmişdir. Bi-
oqrafik və biblioqrafik səciyyə daşıyan bu qaynaqlar müxtəlif müəlliflər tərəfindən klassik Azər-
baycan şairlərinin poeziyasından seçmələr əsasında hazırlanır, daha çox şeir nümunələrini itib-bat-
maqdan qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq, oxucuların mütaliə maraqlarını gücləndirmək məqsədi 
daşıyırdı. Klassik Azərbaycan poeziyası, əsasən, iki dildə – Azərbaycan və fars dillərində yaradıldı-
ğı kimi, təzkirələrə də anadilli və farsdilli şeir nümunələri salınırdı. Zaman keçdikcə artıq farsdilli 
təzkirələr anadilli təzkirələrlə əvəzlənməyə başladı. Anadilli təzkirələrdə milli mənsubiyyət daha 
qabarıq ifadə olundu.  

Əhdi Bağdadi “Gülşənüş-şüəra” təzkirəsinə Azərbaycan dilində olan ədəbi əsərlərdən nümu-
nələr salmaqla milli təzkirəçilik ənənəsinin əsasını qoydu. Sadiq bəy Əfşarın “Məcməül-xəvas” təz-
kirəsində tacik şairlərilə yanaşı, türk şairlərinin şeirlərinə də yer verməsi, onun milli ənənələrə əsas-
landığını təsdiqləyirdi. Lütfəli bəy Azər “Atəşkədə” təzkirəsində Azərbaycanın coğrafi mövqeyi, 
burada baş verən tarixi hadisələr haqqında danışır. Azərbaycan şairlərinin poeziyasından seçmələri 
oxuculara çatdırır. Bununla da Sam Mirzə, Ə.Bağdadi, L.Azər, S.Əfşar və başqa təzkirəçilər Azər-
baycan təzkirələrinin klassik nümunələrini yaradırlar. Onların tərtib etdikləri təzkirələr sonralar 
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi elminin yaranmasında, klassik şairlərimizin bioqrafiyasının öyrənil-
məsində, əsərlərinin elmi-kütləvi nəşrlərinin hazırlanmasında həlledici amilə çevrilir. Təkcə bir fak-
tı xatırlatmaq lazımdır ki, orta çağ təzkirələri içərisində M.Füzuli haqqında ilk məlumat Əhdi Bağ-
dadinin “Gülşənüş-şüəra” təzkirəsində verilmiş, Dövlətşah Səmərqəndi “Təzkirətüş-şüəra” əsərində 
XIII əsr Azərbaycan şairi İ.Həsənoğludan ilk dəfə söz açmışdır. Adı “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” 
kitablarına düşən və düşməyən yüzlərlə Azərbaycan şairlərini və onların əsərlərini bizə məhz təzki-
rə müəllifləri tanıtmış, milli ədəbiyyat tariximizin ilk qaynaqlarını yaratmışlar. Ona görə də Azər-
baycan təzkirələrinin inkişaf tarixini və klassik milli poeziyamızın istiqamətlərini, bu poeziyanı ya-
radan şairlərimizin bioqrafiyasını öyrənmək baxımından olduqca gərəklidir. Sadiqi Əfşar “Məcmə-
ül-xəvas”, Lütfəli bəy Azər “Atəşkədə”, S.Ə.Şirvani “Təzkirə” əsərlərində özlərindən əvvəlki təzki-
rələr və təzkirə müəlliflərini xatırlatmış, beləliklə, təzkirələrin və müəlliflərinin ömür yolu, ədəbi 
fəaliyyətinin araşdırılmasının başlanğıcını qoymuşlar. Təzkirələr və təzkirəçilər haqqında daha çox 
görkəmli Azərbaycan alimi Mirzə Məhəmmədəli Tərbiyətin (1875-1940) “Danişməndani-Azərbay-
can” təzkirəsində danışılır.  

Məhəmmədəli Tərbiyət “Danişməndani-Azərbaycan” əsərində Əsrar, Məftun, Məhəmməd 
Ərdəbili, Mir Möhsün Nəvvab, Sadiqi Əfşar, Sami Sam Mirzə, İbrahim Mirzə Əbülfət, Nazim xacə 
Məhəmməd Sadiq, Səhab, Fani Mirzə Həsən Zünuzi, Seyid Əzim Şirvani və başqa təzkirə müəllif-
lərinin adını çəkir, onların həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verir.  

Məhəmmədəli Tərbiyət XIX əsr Azərbaycan mütəfəkkiri Mirzə Məhəmməd Müctəhidzadənin 
də adını çəkir, onun hicri qəməri 1325(1907)-ci ildə tərtib etdiyi “Riyazül-aşiqin” təzkirəsində Qa-
rabağ şairlərinin tərcümeyi-halını, türk (Azərbaycan Y.D.) və fars dillərində şeirlərini yerləşdirdiyi-
ni xatırladır. Alim XVI əsr Azərbaycan alimi Sadiqi Əfşarın bioqrafiyasından nisbətən geniş danı-
şır, onun təzkirəsi haqqında məlumat çatdırır.  

O, Şah İsmayıl Xətainin (1487-1524) oğlu Sami Sam Mirzəni ədəbiyyatşünas kimi tanıdaraq 
yazır ki, “Hicri qəməri 957 (1550)-ci ildə “Töhfeyi-Sami” adlı bir təzkirə yazmışdır ki, onda öz 
müasiri olan 664 şairin tərcümeyi-halını vermişdir” [1, s.298].  

Alim təzkirə müəllifləri içərisində XIX əsr Azərbaycan şairi Mir Möhsün Nəvvabın da adını 
çəkir, onun Qarabağ şairlərinin tərcümeyi-halı və şeirlərindən ibarət təzkirəsinin Bakıda nəşr olun-
duğunu bildirir, “Səhab” təxəllüslü ordubadlı şair Seyid Məhəmmədin sona çatmamış bir təzkirəsin-
dən soraq verir. 
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F.Köçərli “Azərbaycan ədəbiyyatı” əsəri üçün materiallar toplayarkən və yazarkən tutarlı qay-
naqlardan biri kimi, təzkirələrdən də faydalanmışdır. Müəyyən mənada Lütfəli bəy Azərin məşhur 
“Atəşkədə” təzkirəsinin tərtib prinsiplərinə əsaslanıb, Azərbaycanda olan hər bir “diyarın şüəra və 
üdəbası haqqında ayrı-ayrı məlumat verməyi münasib saymışdır. Lakin L.Azərdən fərqli olaraq, 
məşhur Azərbaycan ədib və şairlərinin tərcümeyi-hallarına və əsərlərinə aid ətraflı məlumat vermiş, 
onların şeirlərini təhlil etmişdir. 

F.Köçərli Əbülüla Gəncəvi (1096-1159), Xaqani Şirvani (1120-1199), Nizami Gəncəvi 
(1141-1209) kimi məşhur Azərbaycan şairlərinin bioqrafiyası haqqında məlumat verərkən və əsərlə-
rindən sitatlar gətirərkən L.Azərin “Atəşkədə” təzkirəsindən faydalandığını dəfələrlə etiraf etmişdir. 
Eyni zamanda XIX yüzildə yaşayıb-yaratmış sənətkarlardan Ağahüseyn Arif, Kərbəlayı Abdulla 
ibn Canı, Cəfərqulu xan Nəva, Asəf Lənbərani haqqında məlumatları və onların əsərlərindən seçmə-
ləri Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsindən götürmüşdür. Alim Azərbay-
can ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Qasım bəy Zakirin (1784-1857) ömür yolunu və yaradıcı-
lığını isə M.Müctəhidzadənin və Mir Möhsün Nəvvabın təzkirələri əsasında işıqlandırmışdır. 

XX əsrin ilk onilliklərində görkəmli ədəbiyyatşünas Salman Mümtaz (1884-1927), Nişat Şir-
vani, Məhəmmədhüseyn xan Müştaq, Qövsi, Qasım bəy Zakir, Mirzə Şəfi Vazeh, İmadəddin Nəsi-
mi, Aşıq Abdulla və başqaları haqqında silsilə məqalələr yazaraq, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçili-
yinin ilk qaynaqlarını yaratmışdır. O, ədəbi materialları, özünün də yazdığı kimi, cüng və bəyazlar-
dan götürmüş, çeşidli təzkirələri tədqiqata çəkmişdi. Hacı Əliquluxan Valeh Dağıstaninin “Riyazüş-
şüəra”, Bəhmən Mirzə Qacarın “Təzkireyi-Məhəmmədşahi”, Nur Həsənin “Nigaristanı-süxən”, 
Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami”, Məhəmməd ağa Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin”, Mir Möhsün 
Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” əsərləri, “Ruzi-rövşən” adlı digər təzkirə nümunələri tədqiqatçının 
ədəbi oçerkləri qələmə almasında müstəsna mahiyyət daşımışdır. Demək, S.Mümtaz “Azərbaycan 
ədəbiyyatı” silsiləsindən yazdığı məqalələrdə daha çox orta çağ və XIX əsr təzkirələrinə əsaslanmış, 
apardığı araşdırmalar onu Azərbaycan ədəbiyyatının Molla Pənah Vaqifdən daha qədim çağlarda 
yaranması, min iki yüz illik bir inkişaf mərhələsi keçməsi qənaətinə gətirmişdir. 

1940-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında təzkirələrə və təzkirəçilərə ye-
ni yanaşma, onlara obyektiv dəyər verilməsinə geniş imkanlar açılır. Mərhum akademik Həmid 
Araslı “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin “Orta əsrlər ədəbiyyatı” (I c., 1943) bölümündə 
Azərbaycan təzkirəçilərinin fəaliyyətini işıqlandırır. Təzkirələrin meydana çıxmasını XVI yüzillə 
əlaqələndirir. Təzkirəçilik ənənələrinin daha çox Səfəvilər sarayında intişar tapdığını və şöhrət qa-
zandığını bildirir. O, Sam Mirzə, İbrahim Mirzə, Əhdi Bağdadi və Sadiq bəy Əfşar kimi məşhur 
təzkirəçilərin mədəni irsin toplanması və yazıya alınmasındakı xidmətlərinə aydınlıq gətirir. 
H.Araslıya görə, M.Füzulinin müasiri olan Əhdi Bağdadi Azərbaycan dilində təzkirə yazan ilk 
alimdir. Onun “Gülşənüş-şüəra” təzkirəsi Bağdad ətrafında yaşayan Azərbaycan şairlərinin yaradı-
cılığını daha geniş əhatə etməsi ilə fərqlənir. Tədqiqatçı alim haqlı olaraq bu nəticəyə gəlir ki, Ya-
xın Şərq mədəniyyətini dərindən mənimsəyən Sadiq bəy Əfşar XVI-XVII əsrlər Şirvan, Cənubi 
Azərbaycan və Bağdad şairlərini əhatə edən “Məcməül-xəvas” təzkirəsini yazarkən ədəbi material-
ları müasiri olan şairlərdən toplamış, dürüst faktlar çatdırmışdır. S.Əfşar bu əsəri yazmaqla Ə.Nəvai, 
Ə.Cami və Sam Mirzənin təzkirəçilik ənənələrini yaşatdığını təsdiqləyir. 

Həmid Araslı “XVII-XVIII əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi” (1956) monoqrafiyasında Azər-
baycan təzkirəçilərinin əsərlərini XVII-XVIII əsrlər Azərbaycan şairlərini əhatə baxımından araşdı-
rır. Onların daha çox fars dilində yazan şairlərin yaradıcılığı haqqında mülahizələrini çatdırır, Azər-
baycan dilində gözəl əsərlər yazan şairlər haqqında yazmamasına təəssüflənir. Əhməd Razi, Lütfəli 
bəy Azər, Mirzə Tahir Nəsrabadi, Əlişir xan və başqa təzkirəçilərin fars dilində əsərləri olan tək-tək 
Azərbaycan şairləri haqqında bir-iki cümlədən ibarət məlumat və şeirlərindən nümunələr verməsini 
xatırladır. Alim doğru olaraq bu qənaətə gəlir: “XIX-XX əsrlərdə təzkirə yazan Azərbaycan müəl-
lifləri də orta əsr təzkirəçilərindən o qədər irəli gedə bilməmiş, qədim təzkirəçilərə az-çox əlavələr 
etsələr də, əsas yazıçıları əhatə edə bilməmişlər. Seyid Əzim Şirvani, Ziyai, Qaradaği, Nəvvab, 
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Müctəhidzadə və Məhəmmədəli Tərbiyət kimi təzkirəçilər Azərbaycan dilində yazan son dövr şair-
lərinə xüsusi diqqət versələr də, XVII-XVIII əsr şairlərini tamam əhatə edə bilmirlər” [2, s.6]. 

1960-1980-ci illərdə Azərbaycan təzkirələrinin bir janr olaraq elmi tədqiqi və nəşri sahəsində 
xeyli mühüm işlər görülür. Azərbaycan ədəbiyyatşünas və mətnşünasları çeşidli təzkirələrimizlə 
bağlı tədqiqatlar aparmış, milli təzkirələrin tekstoloji özəlliklərinə aydınlıq gətirmiş, həqiqi elmi də-
yərini vermişlər. Mətnşünas alim Süleyman Rüstəmov (1933-1975) XIX əsrin məşhur Azərbaycan 
şairi və maarifçisi Seyid Əzim Şirvaninin qiymətli təzkirəsini çapa hazırlamış, geniş, dəyərli mü-
qəddimə və şərhlər yazmışdır. 1974-cü ildə nəşr etdirmişdir. Böyük Azərbaycan alimi Məhəmmə-
dəli Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsi mətnşünas alimlər – İsmayıl Şəms və Qafar 
Kəndli tərəfindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş təzkirənin özəllikləri haqqında bilgilər yer 
almışdı. Filologiya elmləri doktoru Qafar Kəndli “Sadiq bəy Sadiqinin həyat və yaradıcılığı haqqın-
da bəzi qeydlər” (1964) məqaləsində Sadiqinin “Məcməül-xəvas” təzkirəsinin əlyazma nüsxələri, 
müasir nəşri və İran ədəbiyyatşünasları tərəfindən tədqiqi məsələlərindən də söz açır. Tədqiqat gös-
tərir ki, 1960-80-ci illərdə Azərbaycan təzkirələrinin öyrənilməsi istiqamətində Nəsrəddin Qarayev, 
Əkrəm Bağırov, Mehri Məmmədova, Cənnət Nağıyeva, Məntiqə Muradova kimi mətnşünas alimlər 
daha səmərəli çalışmış, bir sıra təzkirələri elmi təhlildən keçirib gərəyincə dəyərləndirmişlər. Mənti-
qə Muradova “Sadiqinin “Məcməül-xəvas” təzkirəsi haqqında” (1969) məqaləsində Sadiq bəy Əf-
şar Sadiqinin (1533-1609) Azərbaycan elmi-ədəbi fikir tarixində rolundan bəhs etmiş, onun tutarlı 
ədəbi qaynaqlardan sayılan “Məcməül-xəvas” təzkirəsinin xarakterik cəhətlərindən, əlyazma və çap 
nüsxələrindən yığcam söz açmışdır. Məqalədən anlaşılır ki, Sadiqi özü əsərini böyük özbək şairi və 
alimi Əlişir Nəvainin (1441-1501) “Məcalisün-nəfayis” təzkirəsinə uyğun olaraq səkkiz bölməyə 
ayırmışdır. Əsərin dünyanın bir çox kitabxanalarında saxlanan nüsxələrinin 1607-1613-cü illərdə 
yazıldığını, Səfəvi hökmdarı II Şah İsmayılın hakimiyyəti illərindən Şah Abbasın zamanına qədərki 
dövrü əhatə etdiyini bildirir. “Məcməül-xəvas” təzkirəsinin elmi əhəmiyyətini yüksək qiymətləndi-
rərək yazır: “Məcməül-xəvas” təzkirəsi XVI-XVII əsr ədəbiyyatından bəhs edən dəyərli abidə olub, 
bir çox şairlərin və eləcə də Sadiq bəyin həyatı, elmi-ədəbi fəaliyyəti və ümumiyyətlə, yaradıcılığı 
ilə əlaqədar olan mühüm məlumatlarla zəngindir. Bu əsəri ilə Sadiqi orta əsr təzkirəçiliyini dövrün 
mədəni-ədəbi həyatı ilə bağlamağa cəhd edən müəlliflərdən olmuşdur [3, s.28]. 

Şərqşünas alim Mehri Məmmədova milli təzkirələrimizin öyrənilməsi sahəsində uzun illər sə-
mərəli çalışmış, 1974-cü ildə nəşr etdirdiyi “Orta əsrlər təzkirəsi” məqaləsində Lütfəli bəy Azər 
Bəydilinin (1722-1781) “Atəşkədə” təzkirəsinin tekstoloji xüsusiyyətlərinə aydınlıq gətirmişdir. 
Tədqiqatçıya görə, bu təzkirə orta çağ Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini, Azərbaycan və İran ədəbiy-
yatlarının tarixi əlaqələrini, qarşılıqlı təsir və ədəbi münasibətlərini öyrənmək baxımından da dəyər-
lidir. M.Məmmədova L.Azərin Nizamini “İran şairi” adlandırmasını, Füzuliyə düzgün qiymət ver-
məməsini, Saib Təbriziyə birtərəfli münasibət bəsləməsini təzkirənin başlıca çatışmayan cəhətləri 
sırasında göstərir. “Atəşkədə”nin təsirilə Azərbaycan və fars dillərində çoxlu təzkirələrin yazıldığını, 
bu əsərin Azərbaycan ədəbi-fəlsəfi və ictimai fikir tarixinin qiymətli mənbələrindən biri olduğunu 
göstərir. Mehri Məmmədova “Təzkirət-üş şüəra” və onun əlyazma nüsxələri” (1980) məqaləsində 
Orta Asiya təzkirəçisi Dövlətşah Səmərqəndinin “Təzkirət-üş şüəra” əsərinin “məlumatların nisbə-
tən dolğunluğuna və hadisələrin geniş şərhinə görə Yaxın Şərq ədəbiyyatından xəbər verən” ilk 
mənbə kimi qiymətli olduğunu bildirir. Bir çox qaynaqlardan istifadə yolu ilə yaranmış bu təzkirəni 
İran, Azərbaycan və türk təzkirə və ədəbiyyat tarixlərini yazanlar üçün önəmli sayır. “Təzkirət-üş 
şüəra”nın hazırda AMEA M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan 5 əlyazma nüsxəsinin 
tekstoloji və paleoqrafik xüsusiyyətlərini araşdırıb elmi dəyərini verir. XIX əsrin görkəmli Azərbay-
can şairi və alimi Abbasqulu ağa Bakıxanovun Şərq klassiklərini bu əsərdən öyrəndiyini yazır. 
Əsərdə 168 adlı-sanlı ərəb, fars, tacik və Azərbaycan şairlərinin şeirlərinə, o cümlədən Bədr Şirvani, 
Şeyx Kücac Təbrizi, Xacə Mənsur Tusi haqqında bilgilərə də müəyyən səhifələr ayrıldığını xatırla-
dır. 
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XIX əsr Azərbaycan təzkirələrinin araşdırılmasında, həqiqi elmi dəyərinin verilməsində mər-
hum mətnşünas alim Nəsrəddin Qarayevin xidmətləri diqqətəlayiqdir. O, Mirzə İsa Ziyainin “Təz-
kireyi-Ziyai” və Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” əsərlərini elmi tədqiqat predmetinə çe-
virmiş, hər iki təzkirənin filoloji cəhətlərini aydınlaşdırmışdır. O, xalq poeziyası nümunələrinin təz-
kirələrə salınmamasını xalq şeirinin görkəmli nümayəndələrinin yazılı mənbələrinin qalmaması ilə 
əlaqələndirmişdir. O, Ziyainin şəxsiyyətini müəyyənləşdirməyə çalışmış, Mirzə İsa və Mirzə İsa 
Xəyalinin eyni şəxsiyyət olmasını müəyyən etmişdir. XIX əsr Azərbaycan təzkirələrini orta çağ 
milli təzkirələrimizlə müqayisə edən alim bu nəticəyə gəlir ki, XIX əsrin bəzi Azərbaycan təzkirələ-
ri məhəlli xarakter daşıyır, adı yaşadığı qəzadan kənarda tanınmayan şairlər, M.M.Nəvvabın təzki-
rəsində olduğu kimi, bu təzkirələrə yerləşdirilirdi. N.Qarayev tədqiqat nəticəsində aydınlaşdırır ki, 
Ziyainin təzkirəsi fars dilində, “Atəşkədə” səpkisində yazılmış, əvvəl şairlərin həyatı, sonra əsərlə-
rindən nümunələr salınmışdır. Bu qiymətli təzkirədə S.Əzim, M.R.Fəna, M.Ə.Növrəs, Ə.Şəhid, 
F.Kəminə kimi Şirvan və Qarabağ şairləri öz əksini tapmışdır. N.Qarayev M.M.Nəvvabın “Təzkire-
yi-Nəvvab” təzkirəsinin filoloji xüsusiyyətlərindən də söz açmışdır. 

AMEA-nın müxbir üzvü Əziz Mirəhmədov tərtib və nəşr etdirdiyi “Ədəbiyyatşünaslıq ter-
minləri lüğəti”ndə (1978) təzkirəni “Orta əsrlərdə Şərqdə, o cümlədən Azərbaycanda çox yayılmış 
elmi-ədəbi əsər” adlandırır. Ədəbiyyatçı və tarixçi alimlər tərəfindən yazılan, əlyazmalar şəklində 
yayılan bu qaynaqlarda görkəmli ədəbi şəxsiyyətlər, hadisələr, əsərlər haqqında məlumat və sənət-
karlıq məsələlərinə üstünlük verildiyini açıqlayır. 

Filologiya elmləri doktoru Zaman Əsgərli “Seyid Əzimin təzkirəsi” (2002) məqaləsində XIX 
əsrin görkəmli şairi və maarif xadimi S.Ə.Şirvaninin “Təzkirə”sinin filoloji xüsusiyyətlərinə aydın-
lıq gətirmiş, S.Əzimi həm də klassik milli poeziyanın toplayıcısı, təzkirə müəllifi kimi də tanıtmış-
dır. 1883-cü ildə tamamlanan bu əsəri Azərbaycan ədəbiyyatının klassik dövrünü öyrənmək üçün 
qiymətli məxəzlərdən biri hesab etmişdir. Şairin təzkirə tərtib etməsinin səbəblərini də aydınlaşdır-
mış, şeir haqqında fikirlərini də açıqlamış, Qafqaz, Rum, Türküstan, Şimali və Cənubi Azərbaycan 
şairlərinin poeziyasını əhatə etdiyini bildirmişdir. Z.Əsgərliyə görə, Seyid Əzim M.Füzulinin şəx-
siyyətini və poeziyasını yüksək dəyərləndirmiş, klassik sənətkarlarla yanaşı, öz müasiri olan şairlə-
rin də həyat və yaradıcılığına, sənətkarlığına, ədəbiyyatda mövqeyinə dair müəyyən fikirlər söylə-
mişdir.  

Filologiya elmləri doktoru Nazif Qəhrəmanlı ”Milli ədəbiyyat tarixçiliyi: genezis, inkişaf, 
dövrləşdirmə problemləri” (1997) monoqrafiyasında təzkirələr və ədəbiyyat tarixi probleminə də 
münasibət bildirmiş, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi elminin yaranmasında təzkirələrin rolu məsələsi-
nə aydınlıq gətirmişdir. Müəllif bu nəticəyə gəlir ki, təzkirələr orta əsrlərdə türkdilli və farsdilli ədə-
biyyatşünaslığın növlərindən biri olub, orta çağların ədəbi simaları haqqında az-çox real təsəvvürlər 
yaradır. Tədqiqatçı D.Səmərqəndinin “Təzkirətüş-şüəra”, M.Övfinin ”Lübabül-əlbab” təzkirələrini 
Azərbaycan klassik şairlərini əhatə baxımından araşdırır, diqqəti ədəbi-tarixi faktların bu əsərlərdə 
yer almasına yönəldir. N.Qəhrəmanlı təzkirə yazan azərbaycanlı müəlliflərdən də söz açır, öncə 
Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami” əsərinin adını çəkir. Ş.İ.Xətai, M.Füzuli, Həbibi, Tüfeyli, Həqiri, Ür-
fi Təbrizi, Şərif Təbrizi, Şahhüseyn Ordubadi kimi dövrünün tanınmış şairləri haqqında ədəbi-tarixi 
bilgilərin verilməsindən danışır. N.Qəhrəmanlı yazır: “Bütövlükdə təzkirəçiliyin ədəbiyyat tarixi-
mizdə məna və mahiyyəti də ədəbi tarixi faktların az-çox toplu halına salınması ilə bağlıdır ki, bu 
da ədəbi-tarixi dövrün mühüm nailiyyəti sayıla bilər” [4, s.17]. 

Xatırlamaq lazımdır ki, M.Müctəhidzadənin “Riyazül-aşiqin” təzkirəsi 1995-ci ildə, 
M.M.Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” əsəri 1998-ci ildə, S.Əfşarın “Məcməül-xəvas” əsəri 2008-ci 
ildə çap olunmuş, hər üç təzkirəyə mətnşünas alim Əkrəm Bağırov dəyərli ön söz yazmışdır. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru Paşa Kərimov XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyasının san-
ballı qaynaqlarından biri kimi təzkirələrimizi də tədqiqata çəkmiş, həmin təzkirələri XVII əsrdə ya-
şayıb-yaratmış Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığını əhatə baxımından dəyərləndirmişdir. O, Sadiq 
bəy Əfşarın “Məcməül-xəvas”, Vəliqulu bəy Şamlunun “Qisəsül-xaqani”, Mirzə Tahir Nəsrabadi-
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nin “Təzkireyi-Nəsrabadi”, Xoşgunun “Səfineyi-Xoşgu”, Xəlilin “Sühufi-İbrahim”, Həzinin “Təz-
kireyi-Həzin” əsərlərində XVII əsr anadilli poeziyamızın inkişafında xidmətləri olan şairlər haqqın-
da maraqlı bilgilərin verilməsini vurğulamışdır. XVII əsr anadilli Azərbaycan poeziyasının və bu 
poeziyanı yaradan şairlərin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində Vəliqulu bəy Şamlunun “Qisə-
sül-xaqani” təzkirəsinin də adını çəkir. Əsərin əhəmiyyətini bir də II Şah Abbas dövrünün şairləri 
haqqında daha ətraflı danışılmasında görür. Alim təzkirə ilə bağlı yazır: “Əsərində Saib Təbrizini 
böyük ehtiramla yad edən müəllif onu digər şairlərdən ayırır və “Sərdəftəri-şüərayi-zəman” (“Za-
manın şairlərinin müqəddiməsi”), “Padişahi-büləndiqbal” (“Xoşbəxt taleli padşah”), “Xaqani-zə-
man”, “məliküşşüərayi-cahan” adlandırır, əsərlərindən nümunələr verir. Müəllifin bu qeydləri XVII 
əsr ədibləri, ziyalıları arasında Saibin necə də böyük bir hörmət, nüfuz sahibi olduğunu göstərir” [5, 
s.34]. Alimə görə, təzkirədə Vəhid Qəzvini, Məczub Təbrizi, Mirzə Saleh Təbrizi, Məlik bəy Avçı, 
Hacı Abbas Kəsvəti Təbrizi kimi Azərbaycan türkcəsində əsərlər yazan şairlər barədə verilən məlu-
matlar, əsərlərindən nümunələr onun elmi dəyərini artıran məziyyətlərdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 
tanınmış mətnşünas alim Paşa Kərimovun “XVII əsr anadilli Azərbaycan lirikası” monoqrafiyası 
milli poeziyamızın orta çağ dövrünün tədqiqində təzkirələrin elmi əhəmiyyətini yüksək dəyərləndi-
rən sanballı qaynaqlardandır.  

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında görkəmli Azərbaycan alimi Məhəmmədəli Tərbi-
yətin “Danişməndani-Azərbaycan” təzkirəsini ilk dəfə gənc tədqiqatçı alim Könül Nəhmətova elmi 
araşdırma predmetinə çevirmiş, bu təzkirənin filoloji özəlliklərinə aydınlıq gətirmişdir. İki fəsildən 
ibarət olan Məhəmmədəli Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” (2012) adlı monoqrafiyada 
Azərbaycan təzkirəçilik ənənəsinin inkişaf mərhələləri nəzərdən keçirilir. M.Tərbiyətin əsəri bu 
ənənənin davamı kimi öyrənilərək Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeri müəyyənləşdirilir. Monoq-
rafiyanın “Təzkirə-Azərbaycan ədəbiyyatı tarixçiliyinin bir janr və mərhələsi kimi” adlanan 1-ci 
fəslində təzkirənin tədqiqi tarixi, Azərbaycanda təzkirəçilik ənənəsi, “Danişməndani-Azərbaycan” 
təzkirəsinin quruluşu, təsnifatı və tərcüməsinin orijinalla müqayisəsi məsələləri araşdırılır.  

XX əsrin görkəmli jurnalist-alimi Qulam Məmmədlinin (1897-1994) “Azərbaycanlı alim, ya-
zıçı, şair və başqa görkəmli xadimlər haqqında biblioqrafik materiallar” adlanan təzkirəsi Azərbay-
can ədəbiyyatşünaslığında təzkirənin hələlik son nümunəsi sayılır. Müəllifin çoxillik elmi-ədəbi 
araşdırmalarının uğurlu nəticəsi olan bu əsər mətnşünas alim Aybəniz Rəhimova tərəfindən transfo-
neliterasiya olunmuş, geniş müqəddimə ilə “Qulam Məmmədli təzkirəsi” adı altında 2012-ci ildə 
çapdan buraxılmışdır. A.Rəhimova “Qulam Məmmədli “Təzkirə”sinin avtoqraf əlyazmasının ilk 
nəşri” adlanan ön sözdə Qulam Məmmədlinin həyat və yaradıcılığı, şəxsi arxivi, fəaliyyətinə Təbriz 
mühitinin təsiri, təzkirəsi haqqında bilgilər vermiş, təzkirəsinin əlyazmasının elmi-paleoqrafik xüsu-
siyyətlərini araşdırmışdır. O, Qulam Məmmədliyə qədərki təzkirələrlə Qulam Məmmədli təzkirəsi 
arasında müqayisə apararaq oxşar və fərqli cəhətləri müəyyənləşdirməyə çalışmış, Azərbaycan təz-
kirəçilik tarixinin inkişaf mərhələlərini ötəri nəzərdən keçirmişdir. Tədqiqatçı Sam Mirzə, Əhdi 
Bağdadi, Sadiq bəy Əfşar, Vəliqulu bəy Şamlu, XIX-XX əsr Azərbaycan təzkirəçilərindən Seyid 
Əzim Şirvani, Mir Möhsün Nəvvab, Məhəmməd ağa Müctəhidzadə, Məhəmmədəli Tərbiyətin təz-
kirələrinin filoloji özəlliklərini diqqətə çatdırır.  

A.Rəhimova ana dilində yazılmasına, şifahi xalq ədəbiyyatına və aşıq poeziyası nümunələrinə 
əhəmiyyətli dərəcədə yer ayırdığı üçün Q.Məmmədli təzkirəsinə böyük önəm verir. Qədim dövr 
ədəbiyyatından nümunələr, orta çağ şairlərinin həyat və yaradıcılığı, XVI-XVIII əsrlərdə Azərbay-
can dilində yazan şairlər və onların poeziyasından seçmələr, XIX-XX əsr Şimali və Cənubi Azər-
baycan şairləri haqqında məlumatları müəllifin öz təzkirəsinə yerləşdirməsini açıqlayır. Təzkirədəki 
məlumatların götürüldüyü qaynaqların da adını çəkir. A.Rəhimova təzkirənin elmi dəyəri ilə bağlı 
yazır: “Təzkirədə diqqəti çəkən cəhətin biri də budur ki, Q.Məmmədli faydalandığı qaynaqların ha-
mısının demək olar ki, müəllifləri barədə geniş məlumat, əsərlərindən nümunələr vermiş və onların 
tərtib etdikləri təzkirələr barədə öz rəyini, münasibətini bildirmişdir” [6, s.41].  
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Nəticə. Göründüyü kimi, Q.Məmmədli anadilli Azərbaycan poeziyasının inkişafında mühüm 
xidmətləri olan şairlərimizi tanıtmaqda təzkirələr çox mühüm rol oynayır.  
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MƏHƏMMƏD FÜZULİNİN  
HƏYAT VƏ YARADICILIĞI TƏZKİRƏLƏRDƏ 

 

Xülasə 
 

Məhəmməd Füzulinin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında ilkin məlumatlar Şərqin etibarlı məxəzləri hesab 
olunan təzkirələrdə yer alır. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında təzkirələr müntəzəm şəkildə tədqiq obyekti 
olmuş, şairin şəxsiyyəti və yaradıcılığına dair araşdırmalarda bu məxəzlər əsas götürülmüşdür. Bütün dünya 
şərqşünaslığında, eləcə də Azərbaycanda daima bu mənbələr öyrənilib. Bu məqalədə Füzulinin həyat və yaradıcılığı 
Lətifi, Əhdi Bağdadi, Şam Mirzə, Həsən Çələbi, Bəyani kimi müəlliflərin əsərlərindən istifadə olunub. 

 
Açar sözlər: Füzuli, təzkirə, Lətifi, Əhdi Bağdadi, Həsən Çələbi 
 

THE LIFE AND CREATIVITY OF MAHAMMED FUZULI IN THE TEZKIRES 
 

Summary 
 
Mahammad Fuzuli invested an immense work for the elevation of level of literary development of XVI century. 

Initial information about Mahammed Fuzuli's life and rich literary heritage are found in the supposedly credible sources 
of the East. It is known that the authors of the medieval writings were amazed at the magnificence and majesty of 
Fuzuli's art, emphasizing its uniqueness and meaning in its essence. In the world and Azerbaijan literary criticisms were 
regularly studied, these facts are based on the poet's personality and creativity. The article presents the information 
contained Fuzuli's life and creativity in the works of the authors, such as Latifi, Ahdi Bagdadi, Sam Mirza, Hasan 
Chalabi, Beyani, Sadiq bey Afshar and researches their tezkires. 

 
Key words: Fuzuli, tezkire, Latifi, Ahdi Bagdadi, Hasan Chalabi  
 

ЖИЗНЬ И ТВОРЧЕСТВО МУХАММЕДА ФИЗУЛИ В ТЕЗКИРАХ 
 

Резюме 
 
Мухаммед Физули проделал огромную работу, подняв уровень литературного развития XVI века. 

Первоначальные сведения о жизни Мухаммеда Физули и его богатом литературном наследии находятся в 
предположительно достоверных источниках Востока. Известно, что авторы средневековых писаний были 
поражены великолепием и величием искусства Физули, подчеркивая его уникальность и смысл по своей сути. 
В мировом востоковедении и также в Азербайджане регулярно изучались данные источники, которые содержат 
ценные материалы о личности и творчестве поэта. В статье представлена информация о жизни и творчестве 
Физули в произведениях таких авторов, как Лятифи, Ахди Багдади, Сам Мирза, Хасан Челеби, Бейани, Садик 
бек Афшар, и исследовании их тезкиров. 

 
Ключевые слова: Физули, тезкире, Лятифи, Ахди Багдади, Хасан Челеби 
 

Giriş. Məhəmməd Füzulinin həyatı və zəngin ədəbi irsi haqqında ilkin məlumatlar Şərqin eti-
barlı məxəzləri hesab olunan təzkirələrdə yer alır. Dünya və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında təz-
kirələr müntəzəm şəkildə tədqiq obyekti olmuş, şairin şəxsiyyəti və yaradıcılığına dair araşdırmalar-
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da bu məxəzlər əsas götürülmüşdür. B.Çobanzadə, S.Mümtaz, A.Sur, H.Araslı, F.Köprülü, H.Mazı-
oğlu, A.Qaraxan, Mir Cəlal, M.Quluzadə, R.Azadə, Ə.Səfərli, Ç.Sadıqoğlu, V.Feyzullayeva, T.Kə-
rimli, A.Mirzəyev və başqaları Füzulinin həyat və yaradıcılığından bəhs edərkən, orta əsr təzkirələri 
haqqında zəngin məlumatlar vermiş, orada mövcud olan qiymətli materiallara istinad etmişlər. Bu 
gün də Füzuli ədəbi irsinin tədqiq problemləri genişləndikcə, bu ilkin məxəzlər öz əhəmiyyətini 
saxlamaqdadır. 

Məlumdur ki, orta əsrlərin təzkirə müəllifləri Füzuli sənətinin əzəmət və ecazkarlığı qarşısın-
da heyrətdə qalmış, onun məna və bəlağətdə bənzərsizliyini xüsusi qeyd etmişlər. Təsadüfi deyildir 
ki, H.Araslı Füzuli irsinin öyrənilmə tarixinə nəzər salarkən yazırdı: “XVI əsrin ortalarından başla-
yaraq yazılan təzkirələrin hamısı Füzuli haqqında məlumat verir, onun şeirlərindən nümunələr 
göstərir və yaradıcılığını Şərq təzkirəçilərinə məxsus bir fəsahətlə tərifləyirlər” [1, s.311]. 

Məhəmməd Füzuli haqqında ilk qədim mənbə Qəstəmonlu Lətifinin “Təzkirətüş-şüəra” təzki-
rəsi hesab olunur. 1491-ci ildə Qəstəmonda anadan olan Lətifi Qanuni Sultan Süleymanın adına it-
haf etdiyi bu əsəri 1546-cı ildə tamamlamışdır. Lətifi təzkirəsinin Çorum nüsxəsi haqqında məlumat 
verən Səlahəddin Küçükün yazdığına görə, “Latifi tezkiresi, Anadoluda Sehi Beğin tezkiresinden 
sekiz yıl sonra yazılmış olan ikinci ve önemli bir kaynak eserdir. Latifi (ölm. 1582), bu eserini ha-
zırlarken Ali Şir Nevayinin “Mecalisü`n-Nefais”ini, Molla Caminin “Baharistan”ını ve Sehi Beğ'in 
“Heşt Behişt”ini örnek almıştır; ancak, tezkirecimizin, tertip bakımından bu eserlere uymadığı, şair-
leri alfabe sırasıyla verdiği görülmektedir. Laitifînin “Tezkiretü'ş-Şu'ara”sı, şairleri alfabe sırasıyla 
veren ilk tezkiremizdir” [2, s.279]. 

Məlumdur ki, hələ Füzulinin sağlığında qələmə alınmış bu təzkirə –müqəddimə, 3 fəsil və ki-
tabın xətmi hissəsindən ibarətdir. 1-ci fəsildə- Şair-şeyxlər; 2-ci fəsildə-Şair padşahlar; 3-cü fəsildə 
– Sultan II Murad dövründə yetişən 300-dən yuxarı şair, o cümlədən Məhəmməd Füzulinin həyatı 
və sənəti haqqında məlumat verir. Buna baxmayaraq, Füzulinin doğum tarixi haqqında nə Lətifi təz-
kirəsi, nə də başqa mənbələrdə dəqiq məlumat yoxdur. Təzkirələrdə ən çox şairlərin ölüm tarixinin 
qeydə alındığını nəzərə almaqla, Füzulinin həyatı, şəxsiyyəti və mühitinə dair tədqiqat aparmış 
Türkiyə tədqiqatçısı Abdulqadir Qaraxan 1949-cu ildə yazdığı “Füzulinin həyatı, şəxsiyyəti və 
mühiti” əsərində təzkirələrə əsasən Füzulinin ölüm tarixinin təxminən 1495-ci ilə aid olduğunu 
qeyd etmişdir [1, s.72]. Bundan əlavə, başqa bir görkəmli türk alimi Hasibə Mazıoğlu Füzulinin do-
ğum tarixinə həsr etdiyi “Füzulinin doğum tarixi məsələsi” adlı məqalədə şairin Əlvənd bəyə yazdı-
ğı qəsidəsinə əsasən, şairin bu qəsidəni qələmə alarkən, 25 yaşının tamam olduğunu yazır və bu he-
sablamaya əsasən, şairin 1480-ci ildə doğulduğunu təxmin edir [3, s.13]. 

Lətifi öz təzkirəsində Füzulinin “Bağdadlı Füzuli” təxəllüsü ilə şeirlər yazdığını, dövrünün şa-
irlərinin fəzilətlilərindən olduğunu göstərərək yazır: “Bu dövr şüərasındandır. Nəvai tərzinə qərib 
bir tərzdə və üslubi-əcəbi vardır” [4, s.133]. Lətifi öz təzkirəsində Füzulinin: 

 
Hansı gülşən gülbüni sərvi-xuramanınca var? 
Hansı gülbün üzrə qönçə, ləli- xəndanınca var?, – 

 
mətləli qəzəlini tam şəkildə vermişdir. Eləcə də: 

 
Müqəvvəs qaşların kim, vəsmə birlə rəng tutmuşlar, 
Qılıclardır ki, qanlar tökmək ilə jəng tutmuşlar [4, s.134], – 

 
mətləsini, həmçinin “Leyli və Məcnun” əsərindən bir parçanı təzkirəyə daxil etmişdir. 

Bundan əlavə, Lətifi Füzulinin Nizami “Xəmsə”sinə cavab yazdığını və məqbul beş ədəd əsə-
ri olduğunu da qeyd edir. 

Füzuli haqqında məlumat verən ikinci mənbə Sam Mirzənin “Töhfeyi-Sami” təzkirəsidir. Sam 
Mirzə öz təzkirəsini 1550-ci ildə fars dilində qələmə almışdır. Bu o deməkdir ki, bu təzkirə də şairin 
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sağlığında yazılmışdır. O, Füzulini “Mövlana Füzuli” deyə adlandırmış, şairin Darüssəlam Bağdad-
dan olduğunu qeyd edərək yazır: “Orada Mövlana Füzulidən yaxşı şair peyda olmayıb, hər iki dildə 
türk və ərəb dilində şeir söyləyir və onun əksər şeiri dini mənqəbələrdən ibarətdir” [5, s.136]. 

Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verən ən mükəmməl təzkirə 
Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəra” təzkirəsidir. Füzulinin müasiri olan Əhdi Bağdadi Azərbaycan 
türkcəsində yazdığı bu təzkirədə XVI əsr Bağdad mühitində yetişən azərbaycanlı şair və alimlər, o 
cümlədən Nişani, Baqi, Nihani, Tərzi, Füzuli, Hüsni, Rindi, Zöhdi, Muradi, Hüzni, Fəzli, Elmi, Kə-
layi, Gərmi bəy, Fikri bəy və başqalarının həyat və yaradıcılığı haqqında geniş məlumat verir. Qeyd 
etmək lazımdır ki, indiyədək bir çox dünya tədqiqatçılarının araşdırmalarında əsas mənbə rolunu 
oynamış bu təzkirənin Sankt-Peterburq Şərqşünaslıq İnstitutunda saxlanılan əlyazma nüsxəsi Azər-
baycan alimi Vəcihə Feyzullayeva tərəfindən nəşrə hazırlanmışdır. Türkiyədə Solmaz Süleyman tə-
rəfindən bu təzkirənin elmi-tənqidi mətni hazırlanaraq, 2005-ci ildə Ankarada nəşr olunmuşdur.  

Əhdi Bağdadi öz təzkirəsinin “Mövlana Füzuli (aleyhir rahme)-i Bağdadi” adlandırdığı hissə-
sində şair haqqında yazmışdır: “Kəmal-i mə’rifətlə kamil və fünun-i fəzayil ile fazil şux-təb’ ü şirin-
söhbət və elm-i həndəsə vü hey’ət ilə əbdan-dan əhl-i hikmət və əhadis ü təfasir ile peyrəv-i şeri’at 
hadd-i zatında bənde-i əhl-i tarikatdür. Ol pir-i niku-hisal məzmun-i bəlağət-nümun bulmaqla bi-mi-
sal idi” [6, s.241]. 

Bundan başqa Əhdi Bağdadi məsnəvi növündə “Leyli və Məcnun” kimi dürri - gövhər yara-
dan Füzulinin neçə-neçə türkcə və farsca risalələr yazdığını, Mövlana Hüseyn Vaizinin təriqilə 
“Rövzətüş-şühəda”nı “Hədiqətüs-süəda” kimi tərcümə etdiyini qeyd edir [6, s.241]. Təzkirə müəlli-
fi Füzulinin Nəvayi üslubunda türklər arasında şöhrətləndiyini, onun türk Divanının “Rum zərifləri” 
yanında məqbul sayıldığını də nəzərdən qaçırmır. O, Füzulinin: 

 
Buraxdı xakə hüsnün aftab-ı ‘aləm-arayı 
Götürdi yer yüzindən mu’ciz-i lə’lün Məsiha’yı, – 

 
mətləli qəzəlini bütöv şəkildə [6, s.243], eləcə də bir çox şeirlərindən beytləri nümunə olaraq öz təz-
kirəsinə daxil etmişdir. 

Əhdi Bağdadinin “Gülşəni-şüəra” təzkirəsi bu gün belə füzulişünaslıqda mötəbər mənbə ola-
raq əhəmiyyətlidir. 

Məhəmməd Füzulinin həyat və yaradıcılığı haqqında məlumat verən başqa bir mənbə Aşiq 
Çələbinin “Məşairüş-şüəra” təzkirəsidir. Onun məlumatına görə, Bağdad və Diyarbəkr müğənniləri 
Füzulinin yaratdığı şeirləri ifa edirlər. Onların rəvayət etdikləri hekayələr Mövlana Füzulidəndir. 
Aşiq Çələbinin yazdığına görə, Sultan Süleyman Bağdada təşrif buyuranda, Füzuli padşahın dərga-
hına gəlmiş, padşaha və İbrahim Paşaya qəsidələr həsr etmiş, onlara məsləhətlər vermişdir. Sultan 
Süleyman Bağdad vilayətinin mənafeyi və şairin maddi vəziyyəti üçün ona təqaüd ayırmışdır. 

 Aşiq Çələbi həmçinin Füzulinin əsərlərinin bəlağətdə davamlı olmasını, qəzəllərinin eşq hə-
yəcanı ilə dolu olduğunu, qəsidələrində isə romantik və bədii olmasını göstərir, onun Peyğəmbərə 
həsr olunmuş nətinin yüksək sənətkarlıq nümunəsi olduğunu xüsusi vurğulayır.  

Aşiq Çələbi öz təzkirəsini 1568-ci ildə tamamlasa da, həmin dövrdə artıq Füzulinin vəfat etdi-
yindən xəbər tutmadığı bəlli olur. 

Orta əsrlərin Füzuli haqqında məlumat verən qədim məxəzlərindən biri də Həsən Çələbinin 
(Xınalızadə) 1586-cı ildə yazdığı “Təzkirətüş-şüəra”sıdır. O, Füzuliyə həsr etdiyi bölmədə şairin 
“Fəza-yi lətafət-iktizası deli – kəriman ü mən’iman gibi pəhna vü vəsi’ və sahayi – lətafət-məsaha-
sı ... irfan-ı feyz-i muzahir gibi” bir guşədə, “şəhri-İrəm-ara və firdövs-təzyin olmaqla, baği-dad 
olan” Darüs-səlam Bağdadda anadan olduğunu göstərir və Füzulinin həyatından vəfatına qədər şeir 
və yaradıcılığa səy etdiyini, “dilguşa nəzm ilə ali-məniş bir şair” olduğunu qeyd etməklə, “Neva’i 
tarzına karib bir üslub-ı bedi’ vü semt-i garibi vardur”, – söyləyir [7, s.170]. 
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Həsən Çələbi həmçinin Füzulinin türk dilində “Xəmsə”si olduğunu, lakin “Leyli və Məc-
nun”un daha çox şöhrət tapdığını qeyd edir [7, s.170]. 

Həsən Çələbinin Füzulinin həyatı haqqında verdiyi məlumatlar əvvəlki təzkirələrdən az fərq-
lənsə də, həyatına və əsərlərinin təhlilinə dair zəngin məlumat verir. O, iki İraqı fəth etmək üçün 
Darüs-səlam (Bağdad) diyarında çadırını bəzəyən Sultan Süleymanın cəlalına Füzulinin qoşduğu bir 
neçə misranı, həmçinin Xaqana həsr etdiyi “Gül” rədifli qəsidəsindən parçanı təzkirəyə daxil edir [7, 
s.171]. Bundan əlavə, vəzir İbrahim Paşaya, Mövlana adlandırdığı Qazi Qadir Əfəndi Çələbiyə ithaf 
etdiyi şeirlərdən bəhs edir və Füzulinin Xaqandan mükafata və hədiyyələrə layiq olduğunu xüsusi 
qeyd edir. 

Həsən Çələbinin Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsərinin bəlağət və fəsahətdə orijinallıqları 
haqqında obrazlı şəkildə söylədikləri mühüm əhəmiyyət kəsb edir: “Fi’l-hakika ol hadika-i enika-i 
reşikaya şol denlü nihal-i belagat dikmişdür ki, Hüseyn Va’izün Bərg ü Barın görmemişdür ve ol 
kadar reyahin-i fesahat ekmişdür ki buy-ı dil-cuyı meşamm-ı münşiyan-ı cihana irmemişdür” [7, 
s.171]. 

Bundan əlavə, Füzulinin mükəmməl bir Divanı olduğunu qeyd edən Həsən Çələbi öz təzkirə-
sinə şairin lirikasından çoxsaylı beytlər daxil etmişdir.  

XVI əsrin əhəmiyyətli təzkirələrindən biri də Bəyani təzkirəsidir. Bəyani də Füzulinin 
“Darüs-səlam Bağdaddan” olduğunu söyləmiş və yaradıcılığı haqqında bunları yazmışdır: “Nevayi 
ile Türki ma-beyninde bir üslub-i bedi ihtiyar etmişdür. Tarzında fərid, səmtində vahid bir şa’ir-i 
bəlağat-şi’ar ve nazım-i fəsahat-disardur. Şe’ri rasin və nazmi rəngindür. Zəban-i Türkidə Hamsəsi 
vardur. Cümlədən “Leyla vü Məcnun”ı ziyadə iştihar bulmışdur. Hüseyn Va’izün “Ravzatü’ş- şühe-
da”sı tarzında “Hadikatü’s-sü’əda”sı vardur. Hayli nəfîs kitâb olmışdur. Sefer-i Irakeynde Sultan 
Süleyman Hana “Gül” rədif bir latif kasidə vermişdür” [8, s.148-149]. 

Bəyani öz təzkirəsinə “Gül” qəsidəsindən mətlə və Füzulinin “Müretteb ü mükemmel divanı 
vardur”, – söyləyərək, Türk “Divan”ından:  

 
Ah eyledügüm serv-i hıramanun içündür  
Kan agladugum gonce-i handanun içündür, – 

 
qəzəlini və başqa qəzəllərindən beytlər daxil etmişdir. 

XVI əsrdə Füzulinin həyatı, dövrü və yaradıcılığı haqqında məlumat verən qiymətli mənbələr-
dən biri də Sadiq bəy Əfşarın “Məcməül-xəvas” təzkirəsidir. Füzulişünaslıqda çox qiymətli olan bir 
faktı Sadiq öz təzkirəsində vermiş və bununla da Füzulinin həyatına dair mübahisəli məsələlərə son 
qoymuşdur. Onun yazdığına əsasən, Füzuli “Bayat elindəndir. İbrahim xanın xidmətinə Bağdada 
gedib, Xan mərhum Sultan Süleyman Xondgarın yanından köçüb İraqa gəldiyində, Mövlana Füzuli 
Hillədə sakin olur” [9, s.131]. Sadiq bəy Füzulinin “Şahü-gəda” əsərinin də olduğunu söyləyir.  

Sadiq bəyin “Məcməül-xəvas”ından sonra XVII əsrdə Riyazinin “Təzkirətüş-şüəra”sı (1607-
1609), Faizinin “Zübdətül-əşar” (1621), XVIII əsrdə Lütfəli bəy Azərin “Atəşkədə” təzkirələri 
Füzuli haqqında qiymətli məlumatlar verən məxəzlərdir.  

Nəticə. Araşdırmalara əsasən, belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, orta əsrlər dövrünə aid 
təzkirələr Məhəmməd Füzulinin həyatı və ədəbi irsinin öyrənilməsində ilkin və mühüm mənbə ola-
raq günümüzə qədər öz əhəmiyyətini saxlamaqdadır. Bu mənbələr şairin dövrü, həyatı, müasirləri 
haqqında geniş məlumatlarla zəngin olmaqla yanaşı, bənzərsiz söz ustadı Məhəmməd Füzulinin ya-
radıcılığı, dünyagörüşü və bədii sənətkarlığı haqqında qiymətli məxəzlərdir. 
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“QARADAĞLI CAMAL” ƏSƏRİNİN  
NƏŞR VƏ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ  

 
Xülasə 

 
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadi ötən əsrin 40-cı illərində 

“Azərbaycan xalqının qəhrəman keçmişindən” başlığı altında azadlıq uğrunda mübarizə aparan qəhrəmanlar haqqında 
oçerk-məqalələr yazmışdır. Qaradağlı Camaldan bəhs edən məqalə bu silsilədəndir. Camal XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Seyid Əbülqasım Nəbatinin ustadı olmuşdur. Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını 
tədqiq edən alimlərin araşdırmalarında Qaradağlı Camal haqqında məlumata təsadüf edilməmişdir. Halbuki Nəbati şair 
Camaldan ilham almış və ondan bəhrələnərək şeirlər qələmə almışdır. Məmməd Səid Ordubadinin Camal haqqında 
məqaləsi 1941-ci ildə “Vətən uğrunda” jurnalında və 1967-ci ildə yazıçının əsərlərinin VIII cildində nəşr edilmişdir. 

Ordubadinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan arxivində bu əsərin əlyazması 
halında bir neçə variantı mühafizə olunur. Bunlar ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf nüsxələrdir. Bu nümunələrdə 
Qaradağlı Camalın qəhrəmanlığı və şairliyi nəşr variantından fərqli olaraq daha ətraflı və əhatəli təsvir edilmişdir. 

 
Açar sözlər: Camal, Nəbati, avtoqraf, əlyazma, arxiv 
 

PUBLISHED AND MANUSCRIPT COPIES OF “GARADAGHLI JAMAL” 
 

Summary 
  
Mammad Said Ordubadi, a prominent representative of Azerbaijani literature, wrote bibliographical articles 

about the heroes fighting for freedom under the title "From the heroic past of the Azerbaijani nation" in the 40s of the 
last century. The article describing Garadaghli Jamal is from this series. Jamal became the mentor of the outstanding 
representative of the Azerbaijani literature of the XIX century, Seyid Abulgasim Nabati. Scientists researching South 
Azerbaijani literature have not found information about Jamal Garadaghli. However, Jamal was the inspirational source 
for Nabati’s poetries. Mammad Said Ordubadi's article about Jamal was published in 1941, in the journal “For the Sake 
of the Homeland” and in VIII volume of Mammad Said Ordubadi's works in 1967. 

In the Ordubadi’s archives at the Azerbaijan National Academy of Sciences - Institute of Manuscripts named 
after Muhammad Fuzuli, several variants of this work are preserved in the manuscript. These are autograph copies 
written in the Arabic alphabet. In these examples, Garadaghli Jamal's heroism and poetry have been described more in 
detail and broadly compared to the published version. 

 
Key words: Jamal, Nabati, autograph, manuscript, archive 

 

ОПУБЛИКОВАННЫЕ И РУКОПИСНЫЕ ЭКЗЕМПЛЯРЫ  
ПРОИЗВЕДЕНИЯ «ГАРАДАГЛЫ ДЖАМАЛ» 

 
Резюме 

 
Видный представитель азербайджанской литературы Мамед Саид Ордубади в 40-х годах прошлого века 

написал статьи-эссе о героях, борющихся за свободу, под названием «Из героического прошлого азербайджан-
ского народа». Статья о Гарадаглы Джамале из этой серии. Джамал был наставником видного представителя 
азербайджанской литературы XIX века Сеид Абулгасима Набати. В исследованиях ученых южноазербайджан-
ской литературы не была замечена информация о Гарадаглы Джамале. Однако Набати написал ценные стихи, 
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вдохновляясь поэтом Джамалом. Статья Мамед Саида Ордубади о Джамале была опубликована в 1941 году в 
журнале «Во имя Отечества» и в 1967 году в VIII томе произведений писателя.   

В архиве М.Ордубади, хранящемся в Институте Рукописей имени Мухаммеда Физули НАНА, сохра-
нилось несколько вариантов рукописи этой статьи. Эти экземпляры являются автографами, написанными на 
арабском алфавите. Героизм и поэзия Гарадаглы Джамала в этих статьях были описаны более подробно, чем в 
опубликованной версии. 

 
Ключевые слова: Джамал, Набати, автограф, рукопись, архив 
 

Giriş. Qaradağlı Camal Azərbaycanın XIX əsrdə yaşamış xalq qəhrəmanıdır. Böyük ədib 
Məmməd Səid Ordubadi bu qəhrəmanın həyat və fəaliyyətini işıqlandıran dəyərli məqalənin müəl-
lifidir. Məqalə ilk dəfə ötən əsrin 40-cı illərində dərc olunmuşdur. Ordubadinin AMEA Məhəmməd 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılan zəngin arxivində bu məqalənin dörd əlyazma 
nüsxəsi mühafizə olunur. 

Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Məmməd Səid Ordubadi ötən əsrin 40-cı 
illərində “Azərbaycan xalqının qəhrəman keçmişindən” başlığı altında milli istiqlaliyyət və azadlıq 
uğrunda mübarizə aparmış qəhrəmanlar haqqında oçerk-məqalələr yazmışdır. Qaradağlı Camal 
haqqında məqalə bu silsilədəndir. Məqalə 1941-ci ildə “Vətən uğrunda” jurnalında [1, s.31] dərc 
edilmiş və bu nüsxə 1967-ci ildə Məmməd Səid Ordubadi əsərlərinin VIII cildinə [2, s.363] daxil 
edilmişdir. 

Məmməd Səid Ordubadinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda sax-
lanılan arxivində Camal haqqında məqalənin mükəmməl variantı mühafizə olunur. “Çobanlar 
üsyanı. Qaradağlı Camal” [3] başlığı ilə verilmiş məqalə ərəb əlifbası ilə yazılmış avtoqraf 
nüsxədir. 28 vərəqdən ibarətdir. Üzərində düzəlişlər edilmişdir. Əsərin sonunda Ordubadinin belə 
bir qeydi vardır: “Camalın dastanını 1900-cü ilin yanvarında Üştibin kəndinin sakini Molla Musa 
Hacı Tarverdi oğlunun dilindən yazmışam. Buna görə də şeirlərin bəzisinin birinci bəndləri yoxdur. 
Qafiyə və vəzn cəhətcə də naqisdirlər. Molla Musa Nəbati ilə ana tərəfdən qohumdur. Həm də 
Camalı uşaqlıqda tərbiyə edən Tavus xanımın yaxın qohumudur.” [3, s.28]. 

“Məmməd Səid Ordubadi arxivinin izahlı təsviri” kitabında sözügedən məqalə “roman və 
povestlər” bölməsinə [4, s.30] daxil edilmişdir. Əslində əsər milli qəhrəmandan və şairdən bəhs 
edən oçerk-məqalədir. 

Ədibin şəxsi arxivində “Camal” əsərinin bir neçə variantı saxlanılır. Variantlardan biri 12 
vərəqdən ibarət pərakəndə və natamam nüsxədir [5]. Vərəqlərin bəzisi mürəkkəblə, bəzisi karan-
daşla, bəzisi isə həm mürəkkəblə, həm də karandaşla nömrələnmişdir. Bu pərakəndə nüsxənin 
üzərində müəllif düzəlişləri vardır.  

Əsərin digər əlyazma nüsxəsi [6] 6 vərəqdən ibarətdir, avtoqrafdır. Səliqəli xətlə yazılmış, 
üzərində cüzi dəyişikliklər edilmişdir. Bu nüsxənin həcmi az olsa da, burada elə məqamlar vardır ki, 
nəşr olunmuş nüsxədə və 28 vərəqdən ibarət olan mükəmməl variantda yoxdur. Bunlardan biri də 
Camalın Nəbati ilə görüşdüyü zaman dediyi şeirdir: 

 
Ey cavan, dünyadan vəfa görmədim. 
Çoban olub dağı-daşı gəzərəm. 
Həqiqətdən xəbər verən olmadı 
Naşı şeir yazaram, naşı gəzərəm. 
 
Dərdimi söylədim hər əhli-dilə. 
Dedi dərd əlindən gəlmə çox dilə. 
Dünyada çatmamış heç kəs mənzilə 
Öyüd verə bilən başı gəzərəm. 
 



www.journal.literature.az             Nailə Səmədova 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 314 - 

Həmdəmim quzular, gəzdiyim yer dağ. 
Ay mənə yandırır hər gecə çıraq. 
Namərdin evindən çəkmişəm ayaq 
Sərrəfam qiymətli daşı gəzərəm. 
 
Hər zaman ürəyim gələndə dərdə 
Baş alıb gəzərəm lal dərələrdə. 
Səfalı axşamda, güllü səhərdə 
Püstə dəhan, qələm qaşı gəzərəm [6, s.4]. 

 
Ərəb əlifbası ilə avtoqraf olan əsərin başqa bir variantı [7] 3 vərəqdir və sondan naqisdir. Biz 

əsərin 28 vərəqdən ibarət mükəmməl variantını əsas götürmüşük. 
Camal Qara Məlik, Teymur, İsmayıl xan, Səttar xan kimi xalq qəhrəmanı olmaqla yanaşı, 

XIX əsrin sənətkar şairlərindəndir. O, məşhur şair Nəbatinin ustadı və Aşıq Cavadın şagirdi idi. 
1838-ci ildə Dizmar mahalında doğulmuşdur. (Nəşr variantında Camalın 1934-cü ildə doğulduğu 
göstərilmişdir.) Uşaq yaşlarında ata-anadan yetim qalan Camal Üştibin kəndinin varlısı Tavus 
xanımın himayəsində yaşamışdır. Hələ gənc yaşlarında olarkən Camal “Üştibin kəndinə tez-tez 
gələn Aşıq Cavad ilə tanış olmuş və ondan saz çalmaq, şeir yazmaq və oxumaq öyrənmişdi. Camal 
18 yaşında olduğu zaman ustadı olan Aşıq Cavad kimi gözəl şeirlər yazır və saz çalırdı. Lakin o, 
şeir yazmaq və saz çalıb oxumaqla kifayətlənməyərək, eyni zamanda qolu qüvvətli, güləşən, fikri 
geniş və tədbirli bir gənc idi” [3, s.1]. 

Əlyazmada Camalın həyatı haqqında ətraflı məlumat verilmişdir. Şəxsi həyatındakı çətinliklər 
onun Üştibin kəndində yaşamasına mane olur. O, tüfəngini və sazını götürüb dağlara çəkilir. Xanın 
çobanı olduğu üçün adını “Xan çobanı” qoyurlar. Bundan sonra Camalın şairlik və qəhrəmanlıq 
şöhrəti başlanır. 

Məmməd Səid Ordubadi “öz fikrini sazında, şeirində, gözəl səsində, hətta kəskin qılıncında 
əks etdirə bilən Camal kimi bir sima”nın [3, s.3] indiyə qədər heç bir xalqın yetişdirə bilmədiyini, 
bu şərəfin ancaq Azərbaycan xalqına məxsus olduğunu, eyni zamanda indiyə qədər Nəbati kimi 
böyük bir şairə ilham verən Aşıq Cavadın və şair Camalın kölgədə buraxıldığını bildirir. Ədib, hətta 
Nəbati ilə şair Camalı fərqləndirməyənlər haqqında yazır ki, “tərcümeyi-hal yazanlardan bir çoxu 
Nəbati ilə şair Camalı bir-birinə qarışdırıb və onun şeirlərində “xan çoban” kəlmələrini Nəbati üçün 
təxəllüs qərar verməyə cəsarət etmişlər” [3, s.4]. Çobanlar Camalı özləri üçün xan seçmişdilər. 
Buna görə, Nəbati öz əsərlərində ustadı Camalı “Xan Çoban” deyə yazmışdı və Camalı tanıma-
yanlar “Xan Çoban” sözünü Nəbatinin təxəllüsü hesab edirdilər. Ancaq onu bilmək lazımdır ki, 
Camal həm xan çobanı, həm də çobanların xanı idi. 

Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatını tədqiq edən alimlərin araşdırmalarında Qaradağlı Camal 
haqqında məlumata təsadüf edilməmişdir. Halbuki XIX yüzil Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi Seyid Əbülqasım Nəbati “şair və Qaçaq Camaldan ilham almış və onun təsirində 
olaraq xalq vəznində şeirlər yazmışdır” [6, s.2]. 

Çobanlar Qaradağın müxtəlif bölgələrindən dəstə-dəstə Camalın görüşünə gələrdilər. Camal 
onların hər bir çətinliyini həll edər, xeyrində və şərində iştirak edərdi. Çobanlar Camalı özləri üçün 
müqəddəs bir şəxsiyyət hesab edərək onun varlığına and içərdilər. Ordubadinin fikrincə, “Camalın 
çobanlar təşkilatı Şərqdə birinci hadisədir ki, o, çobanları bir sinif olaraq sahibkarlara qarşı qoya 
bilmişdi.” [3, s.9].  

“Qaradağlı Camal” əsərinin əlyazma nüsxəsində Camalın Zərəfşan xanıma olan sevgisi, bir 
çox çətinliklərdən sonra onların qovuşması əhatəli təsvir edilmişdir. Eyni zamanda Camalın nəşr 
nüsxəsində ixtisarla verilən bəzi şeirləri əlyazmada tam haldadır. Məsələn: 
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Xana divan tutdu xan çobanlarım 
Daşlara axıtdı qan çobanlarım  

 
– misraları ilə başlayan şeirin sonrakı iki bəndi nəşr variantından fərqli olaraq əlyazmada 
verilmişdir. 

 
Kəskin qılıncımdan ildırım çaxdı. 
Xanın dəstəsini yandırıb yaxdı. 
Yüzlərcə atlını suya buraxdı 
Düşməndən alırdı can çobanlarım. 
 
Dərələr, təpələr boyandı qana. 
Cəmdəklər bir yana, başlar bir yana. 
Sifariş aparın Ələkbər xana 
Ağladar xanlara qan çobanlarım [3, s.18]. 
 

Şair Camal faciəli surətdə həlak olmuşdu. Bu xəbəri eşidən Aşıq Cavad Əndiryan kəndindən 
çıxıb Dizmar mahalına getmiş və bir daha öz kəndinə qayıtmamışdı. Nə Camalın, nə də Aşıq Ca-
vadın harada ölüb, harada dəfn olunduğu heç bir kəsə məlum deyil və onların əsərlərindən, demək 
olar ki, heç bir şey yadigar qalmamışdır. Yalnız “Aşıq Cavadın bəzi şeirləri qoca aşıqların dilindən 
eşidilir. Camaldan isə Nəbatinin dağınıq kağızları içərisində bir neçə parça tapılmışdır” [3, s.28]. 

Ordubadinin şəxsi arxivində Camalın “Ayrıldım”, “Zərəfşan”, “Gəldi” rədifli şeirləri sax-
lanılır ki, bu nümunələr nəşr variantında yoxdur. “Zərəfşan” şeirində şair Camal sevgilisinə olan 
hisslərini belə ifadə edir: 

 
Aç gül camalını, gülə naz eylə. 
Al çöhrəni göstər, qışı yaz eylə. 
Camalın könlünü bir dəm saz eylə 
Çəkdirmə zülfünlə dara Zərəfşan. 
 
Hicranın qatı qış, vüsalın yazdır. 
Vüsal dəftərimdə adımı yazdır. 
Sənə qovuşmağa gümanım azdır 
Olubdu günlərim qara Zərəfşan [3].  
 

Məmməd Səid Ordubadinin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda sax-
lanılan və əlyazması halında olan Qaradağlı Camal haqqında əsəri Azərbaycanın qəhrəman və şair 
oğlundan bəhs edən dəyərli avtoqraf nümunə olmaqla yanaşı, nəşr nüsxəsindən daha mükəmməl və 
daha əhatəlidir. 

Nəticə. Məşhur şair Əbülqasım Nəbatinin ustadı olmuş xalq qəhrəmanı qaradağlı Camal aşıq 
şeiri tərzində nümunələr yaratmışdır. Onun qəhrəmanlığı və şairliyi Məmməd Səid Ordubadinin 
məqaləsində ətraflı təsvir edilmişdir. Yazıçının “Qaradağlı Camal” məqaləsinin nəşr və əlyazma 
nüsxələrinin müqayisəli təhlili və tədqiqi bu şəxsiyyət haqqında geniş məlumat əldə edilməsinə 
imkan yaratmışdır, indiyədək məlum olmayan bir çox məqamlara aydınlıq gətirmişdir. 
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NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “YEDDİ GÖZƏL” DASTANINDA  

XEYİR-ŞƏR MOTİVİ VƏ ONUN FOLKLOR QAYNAQLARI  
 

Xülasə 
 
Xeyir və şər motivi sözlü ədəbiyyatda geniş yer tutmuş, buradan da yazılı ədəbiyyata keçmişdir. Nizami 

Gəncəvinin “Yeddi gözəl” dastanındakı xeyir-şər motivi də sözlü ədəbiyyatdan götürülmüşdür. 
Nizami Gəncəvinin tədqiqatçıları xeyir-şər mövzusuna toxunsalar da, bir sıra məsələlər hələ də aydınlaşdırılma-

mışdır. Bu məqalədə şairin xeyir-şər nağılından bəhs etməklə Bəhram şaha dərs verməsi, onun yumulmuş gözlərini 
açmaq istədiyi araşdırılmışdır. Yeddi nağılı danışan gözəllərin əslində türk qızları olduğu məsələsinə də toxunulmuşdur.   

 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Yeddi gözəl”, xeyir, şər, motiv, türk qızı 

 
GOOD AND EVIL MOTIVE IN EPOS “YEDDI GOZEL”  

(“SEVEN BEAUTIES”) OF NIZAMI GANJAVI AND ITS FOLKLORE SOURCES 
 

Summary 
 
Good and evil motive was took great place in oral literature, from here passed to the written literature. Good-evil 

motive in epos “Seven beauties” of Nizami Ganjavi also was taken from the oral literature. 
Researches of Nizami Ganjavi have studied goodie-evil topic, but plenty of problems were not elucidated. In this 

article was investigated that poet wants to open Bahram shah’s eyes with a story about good and evil. At the same time 
was touched to the questions that beauties telling seven tales in fact were Turkish girls. 

 
Key words: Nizami Ganjavi, “Seven beauties”, good, evil, motive, Turkish girl 

 
МОТИВ ДОБРА И ЗЛА В ПОЭМЕ «СЕМЬ КРАСАВИЦ» 

НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ И ЕГО ФОЛЬКЛОРНЫЕ ИСТОЧНИКИ 
 

Резюме 
 

Мотив добра и зла занимает большое место в устном народном творчестве, откуда перешел к пись-
менной литературе.  Мотив добра и зла в поэме «Семь красавиц» Низами Гянджеви был позаимствован из уст-
ной литературы. Несмотря на то, что исследователи Низами Гянджеви часто касались темы добра и зла, 
некоторые вопросы по сей день остаются не освещенными. В данной статье исследовано, что поэт с помощью 
рассказа о добре и зле хотел открыть глаза Бахрам шаху. В то же время автор прикоснулся к вопросу о том, что 
в семи рассказах рассказывали девушки-турчанки. 

 
Ключевые слова: Низами Гянджеви, «Семь красавиц», добро, зло, мотив, турчанка 

 
Giriş. Nizami Gəncəvi və xalq yaradıcılığı problemi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında geniş 

şəkildə araşdırılmışdır. Bu mövzuda bir neçə dissertasiya, monoqrafiya və onlarla məqalələr 
yazılmışdır. Lakin böyük şairin “Yeddi gözəl” dastanındakı xeyir-şər motivi nə qədər öyrənilsə də, 
onun ilkin qaynaqlarının üzə çıxarılması baxımından yeni bir araşdırmaya ehtiyac yaranmışdır.   
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Sözlü ədəbiyyatın tarixi çox qədimdir. Hətta onun yaşını müəyyən etmək belə çətindir. Bu da 
onunla bağlıdır ki, insan yarandığı gündən özünün hiss və həyəcanlarını, duyğu və düşüncələrini 
sözlə ifadə etməyə başlamışdır. Bütün bunları və bir çox mühüm tarixi olayları yaşadıb gələcək 
nəsillərə ötürməyin yeganə yolu da onları sözlə ifadə edib yaddaşların ümidinə buraxmaq olmuşdur. 

İnsanlar həyatda gördüklərini, bildiklərini, duyduqlarını, düşündüklərini əbədi olaraq yaşat-
maq  üçün sözlü ədəbiyyatı yaratmışlar. Bununla da babalarımızın ağlının, güclü istedadının və tü-
kənməz müdrikliyinin yaratdıqlarından gələcək nəsillərin də bəhrələnməyini təmin etmişlər. Sözlü 
ədəbiyyat yarandığı gündən insan həyatının güzgüsü olmuşdur. İnsanlar özlərindən öncə olanları da 
bu güzgüdə necə varsa, eləcə görmüşlər. 

Sözlü ədəbiyyat mövzu və məzmun baxımından çox zəngindir. Həyatda elə bir mövzu tapmaq 
olmaz ki, ona sözlü ədəbiyyatda rast gəlinməsin. 

Yazılı ədəbiyyat yarandıqda bütün mövzu, süjet və motivləri ilk dəfə sözlü ədəbiyyatdan 
götürmüşdür. Ona görə də bütün xalqların yazılı ədəbiyyatının ilkin qaynağı onun sözlü ədəbiyyatı 
olmuşdur. Sözlü və yazılı ədəbiyyatda eyni mövzu, süjet və motivlərə rast gəlinməsi də daha çox 
bununla bağlıdır. Bunları müştərək mövzular adlandırmaq olar. 

Sözlü və yazılı ədəbiyyatda daha çox rast gəlinən ortaq mövzulardan biri xeyirlə şərin mü-
barizəsidir. 

Azərbaycan folklorunda xeyir və şərlə bağlı motivlər, süjetlər çox geniş yayılmışdır. Atalar 
sözü və məsəllərimizdə, əfsanə, rəvayət və lətifələrimizdə, nağıl və dastanlarımızda xeyir və şər 
mövzusuna tez-tez rast gəlinir. “Xeyirlə şər əkiz qardaşdır” atalar sözü xeyir və şərin bir ata-anadan 
doğulduğu anlamını bildirmir. Atalar sözündə söhbət xeyirlə şərin eyni vaxtda doğulduğundan 
gedir, yəni burada əkiz sözü yaşıd sözünün sinonimi yerində işlənmişdir. Əkizlər də eyni vaxtda 
doğulurlar, yəni yaşıd olurlar. 

Bütün hallarda xeyir insanı, şər iblisi, şeytanı təmsil edir. Burada ikinci variant yoxdur. Ona 
görə, insanla şeytanın bir ata-anadan doğulduğunu düşünmək belə mümkün deyil. Bu da “xeyirlə 
şər əkiz qardaşdır” atalar sözündəki fikrin onların yalnız eyni vaxtda doğulduqları anlamını 
bildirdiyini təsdiqləyir. 

Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi “Xəmsə”dəki bir çox mövzuları, hətta obraz və 
motivləri də sözlü ədəbiyyatdan götürmüşdür. Onlardan biri də “xeyir-şər” mövzusudur. Şairin 
“Yeddi gözəl” poemasında çinli türk gözəli Bəhram şaha “xeyirlə şər” hekayəsini danışır. Bu he-
kayənin mövzusu da, süjeti də Azərbaycan folklorundan alınmış, Nizami Gəncəvinin poetik dü-
hasının süzgəcindən süzülərək orijinal biçimdə yeni bir əsər yaradılmışdır. Xalqda və Nizamidə 
hadisələr eyni cür davam edir, lakin böyük şair nağılı yalnız nəzmə çəkmir, ondan öz fikir və 
düşüncələrini ifadə etmək üçün ustalıqla bəhrələnir, hər şeyə təzə don geyindirir, bu don da onlara 
yeni məna, məzmun qazandırır. Həm xalqda, həm də Nizamidə Xeyirlə Şər yoldaş olurlar, uzaq bir 
səfərə çıxırlar. Yol boyu Xeyirin suyunu içib qurtarırlar, Şər öz suyunu gizlədib saxlayır. Xeyir bərk 
susuzlayır, dili-dodağı quruyur. Şərin gizlincə su içdiyini görür. Bir qurtum su istəyir. Şər bir 
qurtum su vermək üçün Xeyirin gözlərini oymaq fikrinə düşür. Ciyəri yanan Xeyir buna da razı 
olur. Şər isə onun gözlərini oyub çıxardır və əvəzində su da vermir. Axırda bir çobanın qızı Xeyiri 
tapıb evə gətirir və onun gözləri sağalır [1, s.370-372]. 

Bu nağılda və Nizami Gəncəvinin poemasında əsas obrazların adları Xeyir və Şərdir. Lakin 
bir çox nağıl və dastanlarımızda xeyir və şər adlı obrazlar olmasa da, onların süjetinin xeyir və şər 
mövzusu üzərində qurulduğu şübhə doğurmur. Məsələn, “Məlikməmməd” nağılını götürək. Bu, bir 
sehrli nağıldır. Burada Xeyir və Şər obrazları yoxdur, onlarla bağlı motivlər də gözə dəymir. Lakin 
bu yalnız ilk baxışda belədir. Nağılın üst və alt qatları var. Birincini hamı görür, ikincini yox. Nağılı 
yalnız diqqətlə dərin ağılın süzgəcindən keçirəndə buradakı xeyir-şər mövzusu və onunla bağlı 
motivlər gözlərimizin önündə canlanır. Hətta bir sıra obrazların Xeyiri, digərlərinin Şəri təmsil 
etdiklərini aydın görmək olur. Məlikməmməd, ağ qoç, zümrüd quşu, qızlar Xeyirin, almaları 
oğurlayan Div, qara qoç, Zümrüd quşunun balalarını yemək istəyən əjdaha, qızlara görə Məlik-



İslam Sadıq              www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 319 -

məmmədin kəndirini kəsib onu qaranlıq dünyada qoyan qardaşları Şərin təmsilçiləridir. Bu obraz və 
personajların təhlili yuxarıdakı fikri söyləməyə tam əsas verir. “Məlikməmməd” və  “Xeyir-Şər” 
nağıllarında ilk baxışda nəzərə çarpmayan çox maraqlı və oxşar bir motiv də var. “Xeyir-Şər” 
nağılında Şər Xeyirin hər iki gözünü oyub onu işıqlı dünyaya həsrət qoyur. İşıqlı dünya onun üçün 
qaranlıq zülmətə dönür. Məlikməmmədin qardaşları da onun kəndirini kəsib, quyudan çıxmağına 
imkan vermirlər. Quyu da qaranlıq dünyanı təmsil edir. Gözləri çıxarılmış Xeyirin düşdüyü qaranlıq 
dünya ilə Məlikməmmədin qaldığı qaranlıq dünya burada eyniləşir. Həmin anda hər iki qəhrəman 
üçün dünya qaranlıq zülmətdən başqa bir şey deyil. Burada fərq bircə ondadır ki, Məlikməmməd 
yerin altında, Xeyir yerin üstündə qaranlıq dünyaya düşmüşdür. Hər iki nağılın sonluğu da bir-
birinə çox oxşayır. Məlikməmmədi Zümrüd quşu işıqlı dünyaya çıxardır, Xeyirin də gözləri sağalır 
və o əvvəlki işıqlı dünyasına qayıdır. Onların hər ikisinə xeyirxah qüvvələr kömək edirlər və 
düşmənləri-şər qüvvələr cəzalarını  alırlar. 

Yuxarıda deyilənlər aydın göstərir ki, “Məlikməmməd” nağılının da əsasında xeyir-şər möv-
zusu durur. Ona görə də cəsarətlə demək olar ki, Nizami Gəncəvi yalnız “Xeyir-Şər” nağılından 
deyil, digər nağıllarımızdakı xeyir-şər motivindən də bəhrələnmişdir. Onlardan böyük ustalıqla 
istifadə etmiş, öz fikir və düşüncələrinin daha dolğun, daha poetik ifadəsinə nail olmuşdur. 

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin fikrincə, “Fəlsəfi düşüncələrində fərdi həyatın geniş oldu-
ğunu daim irəli sürməklə yanaşı, Nizami dünyanın kədər və qəm üçün deyil, sevinc və nəşə üçün 
yaradıldığına əmindir. Nizami bir şair kimi həyatın tərənnümçüsüdür” [2, s.198]. Dünya isə ya-
randığı gündən onda yaxşı əməllərlə yanaşı, pis əməllər də olmuşdur. İnsanların həyatı çox zaman 
xeyirlə şərin mübarizəsi üzərində qurulmuşdur. Ona görə də həyatın tərənnümçüsü olan Nizami 
Gəncəvi heç vaxt xeyir və şər mövzusuna biganə qala bilməzdi. Belə demək mümkündür ki, “Xeyir-
Şər” nağılının “Yeddi gözəl” poemasına daxil edilməsi qətiyyən bir təsadüf deyildi, şairin həyata 
baxışının poetik ifadəsini daha dolğun vermək üçün lazımıydı, zəruriydi və yerinə düşmüşdür. 

Azərbaycanda Nizamişünaslığın təməl daşlarını qoyanlardan biri olmuş akademik Həmid 
Araslı Nizami Gəncəvinin xalq ədəbiyyatına bağlılığı, ondan yerli-yerində və böyük ustalıqla 
bəhrələndiyi haqqında dönə-dönə söz açmış, dəyərli fikirlər söyləmişdir: “Nizami, əsərlərini fars 
dilində yazmasına baxmayaraq, həmişə bir azərbaycanlı kimi düşünmüş, öz obrazlı ifadələrini 
həmişə xalqdan, canlı xalq dilindən almışdır. Təsadüfi deyildir ki, farslar Nizami və Xaqani şeir-
lərindən danışanda “buyi-türk miayəd” deyirlər. Bu həqiqətən belədir. Xalq ifadələri Nizami ya-
radıcılığının əsas ruhunu, qanını təşkil etmişdir” [3, s.139]. Alim başqa bir yazısında bu məsələyə 
bir də toxunmuş, “Nizamini öyrənərkən xalq yaradıcılığını xatırdan çıxarmaq olmaz”, – deyərək öz 
fikrini daha da qətiləşdirmişdir: “Nizami yaradıcılığının qüdrətini Azərbaycan mədəniyyətinin in-
kişafı ilə izah edərkən, bu qüdrətin əsas təməlini təşkil edən zəngin şifahi xalq yaradıcılığını xatır-
dan çıxarmaq olmaz. Çünki, bütün Şərq  şairlərindən, xalq həyatına və xalq məişətinə yaxınlığı və 
bağlılığı ilə fərqlənib, Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətlərilə ayrılmaz dərəcədə bağlı olan 
Nizami, zəngin şifahi xalq ədəbiyyatı ilə tərbiyələnib, öz yaradıcılığını da ondan istifadə yolu ilə 
rövnəqləndirmişdir” [3, s.167]. Bunlar həm də Nizami Gəncəvini Azərbaycandan ayırıb farslara 
bağlamağa çalışanlara yaxşı və tutarlı cavabdır. 

Həmid Araslı Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasındakı “xeyir-şər” motivinə bir neçə 
dəfə toxunmuşdur. O, yeddi gözəlin Bəhrama danışdığı nağılların guya əsərin süjeti ilə bağlan-
madığını düşünənlərə cavab olaraq yazırdı: “Poemada hadisə ilə əlaqədar verilən yeddi gözəlin 
söylədiyi nağıllar da mənaca çox əhəmiyyətlidir. İctimai xeyirin qalib gəldiyini ifadə edən bu 
nağıllar düzlüyə, biliyə, yaxşılığa dəvət edir. Hind qızının söylədiyi qara geyimli şah nağılında 
insanlara səbirli olmaq, ərəb şahzadəsinin söylədiyi kənizlə şah macərası təsvir olunan nağılda 
düzlük, doğruluq təbliğ edilir. İran şahzadəsinin söylədiyi nağılda inam və saf məhəbbət, rus şah-
zadəsinin nağılında bilik qazanmaq, qəhrəmanlıq və  möhkəmlik tərif olunur. Xeyirlə Şər, Mahan 
haqqındakı nağıllarda verilən ideyalar əsərin əsas mövzusunu tamamlayır. Bu nağılların hər biri öz-
özlüyündə müstəqil bir bədii əsərdir” [3, s.135]. 
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Həmid Araslı Nizami Gəncəvini yaxşı duyur və ona görə  doğru deyir. Nizami Gəncəvinin 
yeddi gözələ yeddi nağıl danışdırmağı və onları öz əsərinə daxil etməyi qətiyyən təsadüfi deyildi. 
Birincisi, burada yeddi gözəl, yeddi nağıl, yeddi gün, yeddi gecənin seçilməsi türk epik təfək-
küründə yeddi sayının müqəddəsliyindən irəli gəlmişdir və bu motiv böyük şairin ruhundan, qanın-
dan, canından süzülüb poemaya hopmuşdur. Bu fikri şairin yaradıcılığını araşdıranlar da dönə-dönə 
vurğulamışlar. İkincisi, Nizami Gəncəvi bu nağıllarla Bəhram şaha yaxşı dərs vermiş, onun şəhvətin 
bağladığı gözlərini açmış, qəflət yuxusundan ayıltmışdır. Bəhram şah yolunu azdığını, nə qədər 
səhvlərə yol verdiyini, ölkəni başlı-başına buraxıb haqsızlıq, ədalətsizlik, zülm dünyasına döndər-
diyini yalnız bu nağıllara qulaq asdıqdan sonra başa düşmüşdür. Deməli, şairin bu nağılları danış-
dırmaqda əsas məqsədi Bəhramı düz yola qaytarmaq olmuşdur. Bu da onu göstərir ki, həmin nağıl-
lar poemanın ümumi süjetindən ayrılmazdır, bütöv bir mətnin ayrı-ayrı parçalarıdır. 

Əliyar Səfərli və Xəlil Yusifli də Nizami Gəncəvi yaradıcılığından, xüsusilə “Yeddi Gözəl” 
poemasından danışarkan “Xeyir ilə Şər” nağılına, onun Azərbaycan xalq ədəbiyyatından götürül-
düyünə, şairin bu yolla həm özünün türklüyünü göstərdiyinə, həm də sözlü ədəbiyyatla yazılı 
ədəbiyyatın bu cür qırılmaz tellərlə bağlılığına, birincinin həmişə ilkin qaynaq olduğuna, bütün 
böyük sənətkarların ondan qidalandıqlarına ayrıca diqqət yetirmişlər. Onlar “Yeddi gözəl” poema-
sındakı yeddi gözəlin danışdığı nağılların əsərin süjetinin ayrılmaz tərkib hissəsi olduğunu ayrıca 
vurğulayaraq yazırlar: “Süjetdə (“Yeddi gözəl” poemasının süjetində – İ.S.) mühüm yeri yeddi gö-
zəlin danışdığı yeddi hekayə təşkil edir. Poemanın az qala yarısı qədər olan bu hekayələr də 
süjetdəki vəhdəti pozmur. Hekayələrin mövzusu konkret olaraq Bəhramla bağlı deyildir. Bunlar 
ancaq ona danışılan hekayələrdir. Zahirən süjeti ləngidən, elə bil ki, hadisələrin inkişafını yarımçıq 
qoyan bu hekayələr əslində süjetin ayrılmaz tərkib hissəsidir. Bu, qəhrəmanın da əsas hadisələrdən, 
dövlət işlərindən uzaqlaşması, sanki bağlı olduğu real həyatdan, qarşısında duran vəzifələrdən təcrid 
olunması, nağıllar, əfsanələr dünyasında yaşaması deməkdir. Bəhram real həyatdan uzaqlaşıb nağıl-
lar dünyasına daldıqca, ölkənin işini unutduqca nağıllar da onu uzaqlaşdırır, başqa-başqa aləmlərə 
aparır. Bu, yuxudurmu, nağıldırmı, əfsanədirmi-hər nədisə əsas hadisələrlə bağlı deyildir. Bu əla-
qəsiz hekayə uzandıqca Bəhramın idarə işlərindən uzaq düşməsi də artır, uzanır, fəryadlar, nalələr, 
şikayətlər, haraylar eşidilməz olur. Bu nağıllar bitəndə Bəhramın yeddi gözəl dünyası və poemada 
deyiləcək əsas söz sona yetir, hər şey aydınlaşır, Bəhramda əsl oyanma başlayır. Bundan sonra 
Nizamiyə Bəhram lazım olmur. Ona lazım olan Bəhramın yeddi gözəllə bağlı həyatının mahiyyətini 
göstərmək, onu oyatmaq idi” [4, s.181-182].  

Burada yeddi gözəlin söylədiyi yeddi nağılın poemanın süjetindəki yeri və əhəmiyyəti düzgün 
dəyərləndirilmişdir. Bu da təhlilin doğruluğunun məntiqi nəticəsidir. Ə.Səfərli və X.Yusifli 
poemadakı “Xeyir-Şər” nağılına ayrıca toxunduqdan sonra onun da xalq ədəbiyyatından alındığını, 
şairin əsas məqsədinin Xeyirin Şər üzərində qələbəsinə inamını ifadə etmək istədiyini diqqətə 
çatdıraraq yazırlar: “İntibah dövründə Xeyirlə Şərin mübarizəsi və Xeyirin qələbəsinə inam məsə-
ləsi mühüm yer tuturdu. “Yeddi gözəl” poemasında da bu məsələyə geniş yer verilmişdir. Xeyirlə 
Şərin mübarizəsi və Xeyirin qələbəsinə inam əslində “Yeddi gözəl”in əsas pafosunu təşkil edir. 
Poemadakı hekayələrin bu baxımdan təhlili fikrimizi təsdiq edə bilər. Yeddi gözəlin danışdığı 
hekayələr müxtəlif cəhətlərdən xeyirin şər üzərində qələbəsini göstərir” [4, s.186]. 

Nizami Gəncəvinin araşdırıcılarının əsərlərində sözlü və yazılı ədəbiyyatın ortaq mövzusu 
olan xeyir-şər məsələsinin çox vaxt diqqət mərkəzində saxlandığı, təhlillərdən kənarda qalmadığı 
aydın görünür. “Nizami Gəncəvi və folklor” mövzusunda aparılmış araşdırmalarda bu məsələyə 
daha geniş yer ayrılmışdır. Bu mövzunu hərtərəfli araşdıranlardan biri Tağı Xalisbəyli olmuşdur. O, 
Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin folklor qaynaqları ilə bağlı yazılmış üç sanballı monoqrafiyanın 
müəllifidir. Alim öz araşdırmalarında Xeyir və Şər mövzusuna da ayrıca diqqət yetirmişdir. T.Xa-
lisbəyli Nizami Gəncəvinin “Yeddi Gözəl” poemasındakı “Xeyir ilə Şərin nağılı”nı “Hatəmin na-
ğılı”, “Xeyir və Şər”,  “Məlik Düçar”, “Mərd və Namərd” kimi Azərbaycan nağılları ilə müqayisəli 
şəkildə araşdıraraq bu nəticəyə gəlmişdir: “Təkcə Azərbaycan nağıllarının oxşar əlamətləri, 
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motivləri, qəhrəmanların xarakter və psixologiyası deyil, işarələr də, eyhamlar da Nizami Gəncəvi-
nin Azərbaycan xalq nağılları ilə bağlılığını, qidalandığını göstərən əsas şərtlərdəndir. Altıncı iqlim 
padşahı Qeysərin qızı Humayın danışdığı “Xeyir ilə Şərin nağılı”ndakı inam-etiqad motivləri ilə 
Azərbaycanda qədimdən məskunlaşan xalqın inam və etiqad oxşarlıqları, Azərbaycan  nağılların-
dakı eyniliklərlə yanaşı, şairin qeydləri də bizə çox şey deyir. Nağıllar ədəbi forma xatirinə, sözlə 
müxtəlif xalqlara bağlansa da, nağıl söyləyənin kimliyini göstərən qeydlər fikrimizə yekun vurur” 
[5, s.160]. Tağı Xalisbəyli burada çox maraqlı və açılmasına ciddi ehtiyac duyulan bir məsələyə 
toxunmuş, əslində ona inandırıcı aydınlıq gətirmişdir. Nizami Gəncəvinin əksər tərcüməçiləri və 
araşdırıcıları yeddi nağılı danışan gözəlləri ayrı-ayrı xalqlarla bağlayırlar. T.Xalisbəyli Nizami Gən-
cəvinin iliyindən, qanından, ruhundan süzülüb “Xəmsə”yə hopmuş hissləri, həyəcanları, duyğuları, 
düşüncələri bütün incəliklərinə qədər aydınlaşdırdıqdan sonra burada bir yanlışlığın, bəlkə də bir 
təhrifin olduğu fikrini söyləmişdir. T.Xalisbəyli doğru olaraq “Xeyir ilə Şərin nağılı”nı  danışan 
çinli gözəli türk qızı hesab etmişdir. Onun Xatay adlı türk qəbiləsindən olduğunu söyləmişdir [5, 
s.147]. Nağılı danışan gözəlin adı Humaydır. Humay adı türklərdən başqa heç bir xalqda yoxdur. 
Türk mifoloji mətnlərində Humay/Umay sevgi, məhəbbət tanrısıdır. Bunun özü də T.Xalisbəylinin 
yuxarıda dediklərini təsdiqləyir. Eyni sözləri yeddi nağılı danışan digər gözəllər haqqında da demək 
olar. Onlar da başqa xalqların qızları deyil. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si başdan ayağa türk duyğu 
və düşüncəsiylə yoğrulmuşdur. Onların hamısında bir türk nəfəsi aydın duyulur. Bütün bunları 
doğuran yeganə səbəb odur ki, Nizami Gəncəvi öz əsərlərini yazarkan daha çox türk xalqının ağız 
ədəbiyyatından bəhrələnmişdir. Nizami Gəncəvinin bu nağılları hindli türk qızına, Yəmənli türk 
qızına və s. danışdırmağı da təsadüfi ola bilməzdi. Şair bununla türklərin tarixi coğrafiyasının xə-
ritəsini çəkmiş, özü kimi yayıldığı  coğrafiyanın da nə qədər böyük olduğunu işarələmişdir. 

Nizami Gəncəvi yaradıcılığının tədrisində “Xeyir və Şər” mövzusunun şagirdlərə doğru-
düzgün öyrədilməsinin böyük tərbiyəvi əhəmiyyətini nəzərə alan pedaqoqlar da bu məsələnin 
mahiyyətini açmağa daha çox fikir verirlər. Sayad Rüstəmovanın orta məktəblərdə Nizami Gəncəvi 
yaradıcılığının tədrisindən danışarkan “Yeddi gözəl” poemasındakı “Xeyir ilə Şərin nağılı”nın 
öyrədilməsinə daha geniş yer ayırması təbiidir. O öncə həmin nağılın tədrisinin məqsədini açır [6, 
s.37]. Bunun ardınca doğru olaraq göstərir ki, müəllim dərsliklə kifayətlənməməli, həmin parçanı 
sinifdənxaric oxu kimi tam şəkildə şagirdlərə oxutmalıdır: “Müəllimin əsəri bütöv oxutması Xeyir 
obrazını hərtərəfli xarakterizə etməyə imkan verir. Belə ki, dərslikdə Xeyirin Şərlə yenidən görüşməsi 
hissəsi verilmir. Halbuki bu Xeyir surətinin humanistliyini bütövlükdə açır, oxucuya göstərir” [6, s.42]. 

Doğru fikirdir, nağılın mətnini bütövlükdə oxumadan onun məzmununu düzgün anlamaq, 
şairin onu öz əsərinə daxil etməklə nə demək istədiyini bilmək olmaz. Dərslikdə verilən parça qısa 
olduğundan  yalnız onu oxuyan şagirdə bir çox məsələlər qaranlıq qalır. Hətta burada müəllimin 
özünün mətni necə duymağından, onu şagirdlərə necə başa salmağından da çox şey asılıdır. Özü 
nağılların məzmununu, şairin onları poemaya nə üçün daxil etdiyini doğru-düzgün bilməyən müəl-
limin izahları da, öyrətdikləri də yanlış olacaq. Ona görə də bu sahədə müəllimlərə düzgün isti-
qamət verilməlidir.  

Bəzən görürsən ki, müəllimlər “Yeddi gözəl” poemasını şagirdlərə öyrədərkən “buradakı 
nağıllar və hekayələr də ibrətamizdir. Bu nağıllar şairin həllinə çalışdığı insan həyatı, əxlaq və 
mənəviyyatının islahına, onu yüksəltmək probleminə xidmət edir” [7, s.207], – deməklə kifayət-
lənirlər. Halbuki müəllim burada şairin insan həyatını necə görmək istədiyini, əxlaq və mədəniyyət 
dedikdə nəyi nəzərdə tutduğunu, özünün əsas ideyasının və məqsədinin nədən ibarət olduğunu açıb 
göstərməyi bacarmalıdır. 

Nizami Gəncəvi elə böyük, qüdrətli söz ustasıdır ki, onun hər hansı bir əsərində yersiz şey 
axtarmaq ağılsızlıqdır. Təsəvvür edin ki, “Yeddi gözəl” poemasında şair Bəhramın eyş-işrətə 
qurşandığını göstərmək istəyir və onu hər gecə bir gözəllə görüşdürür. Lakin burada  yeddi gözəlin 
heç biri ona nağıl danışmır. Onda bu səhnələr oxucuda heç bir maraq oyatmazdı, bayağı təsir 
bağışlayardı, gərəksiz, dəyərsiz mətnlərə çevrilərdi. İndiki halda isə həmin nağıllar haqqında bu 



www.journal.literature.az                     İslam Sadıq 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 322 - 

sözləri demək mümkün deyil. Nizami Gəncəvi bu nağılları yeddi gözələ danışdırmaqla elə böyük 
hünər göstərmişdir ki, bunu yalnız onun özü eləyə bilərdi. Elə “Xeyir ilə Şərin nağılı”nı götürək. 
Bununla şair Bəhram şaha demək istəyir ki, bu dünya da, sənin ölkən də xeyir və şər qüvvələrlə 
doludur. Şahın borcu xeyir əməlli insanları qorumaqdır. Ancaq sənin başın eyş-işrətə elə qarışıb ki, 
bütün bunları unutmusan. Ona görə də şər qüvvələr baş qaldırıb ölkədə meydan sulayırlar. Bir içim 
sudan ötrü Xeyirin gözlərini ovurlar. Bütün bunlar da gətirib ona çıxarıb ki, sənin ölkəndə zülm ərşə 
dirənib. Şər qüvvələr başa çıxıb, xeyir əməlli insanları işıqlı dünyaya da həsrət qoyublar. Nizami 
Gəncəvi bu nağıllarla Bəhrama yaxşı dərs verir, onun şəhvətin yumduğu gözlərini açır, qəflət yu-
xusundan oyadır. Onu düz yola qaytarır. Nizami Gəncəvinin yeddi gözəlin hərəsinə bir nağıl da-
nışdırmaqda əsas məqsədi bax budur. Bunu poemada bu nağılların ardınca verilmiş yeddi 
məzlumun şikayəti də təsdiqləyir. Deməli, Nizami Gəncəvi poemanın süjetini çox böyük ustalıqla 
və yüksək sənətkarlıqla qurmuşdur. Poemanın  əsas məzmunu yeddi gözəlin danışdığı nağıllarla və 
yeddi məzlumun şikayətləri ilə birbaşa bağlıdır, onları heç cür süjetdən ayırmaq olmaz. 

Nizami Gəncəvi “Xeyir ilə Şərin nağılı”nın sonluğunu Xeyirin qələbəsi ilə qurtarır. Bu da 
şairin nikbinliyinin, həyata inamının, içindəki arzu və idealların böyüklüyünün, bir də ilhamının 
xalqın yaratdığı zəngin söz xəzinəsindən qidalanmağının, mayalanmağının nəticəsidir. 

Nizami Gəncəvi “Avesta” ilə tanış olmuşdur. Bunu onun öz əsərlərində dönə-dönə “Avesta”-
nın adını çəkməyi də aydın göstərir. “Avesta”da xeyir-şər mövzusu mühüm yer tutur. Burada 
Hürmüzlə Əhrimənin mübarizəsi bütünlüklə xeyir-şər motivi üzərində qurulmuşdur. Ona görə belə 
düşünmək olar ki, Nizami Gəncəvi “Xeyir ilə Şərin nağılı”nı danışdırıb Bəhram şaha dərs verərkən 
“Avesta”nın motivlərindən də bəhrələnmişdir. 

Xeyir-şər mövzusunu işləyərkən Nizami Gəncəvinin “Avesta”dan bəhrələndiyini “Yeddi 
gözəl” poemasında açıq şəkildə görmək olmur, onu yalnız duymaq, hiss etmək mümkündür. Bəlkə 
ona görə də araşdırıcıların çoxu bu mövzudan danışarkan Nizami Gəncəvinin “Avesta”dan bəhrə-
ləndiyinə toxunmamışlar. Tağı Xalisbəyli isə bu məsələni araşdırarkan şairin “Avesta”dan bəhrə-
ləndiyini nəzərdən qaçırmamışdır: “Şübhə etmədən demək olar ki, Nizaminin “Yeddi peykər” əsərində 
olan “Xeyir ilə Şərin nağılı” həm də  Zərdüştün müqəddəs kitabı “Avesta” ilə səsləşir” [5, s.147]. 

Nəticə. Beləliklə, Nizami Gəncəvinin bütün əsərlərində türk havası açıq şəkildə duyulur. Bu 
birinci növbədə Nizaminin türklüyündən irəli gəlmişdir. O həmişə türk kimi düşünmüş, qələmi əlinə 
alanda türklüyünü heç vaxt unutmamışdır. İkincisi, Nizami türk mühitində yaşamış, yazıb-yarat-
mışdır. Bəhrələndiyi ilkin qaynaq da həmişə türk xalqının yaratdığı zəngin söz xəzinəsi olmuşdur.  

“Yeddi gözəl” dastanındakı xeyir-şər motivinin də ilkin qaynağı türk xalq yaradıcılığı 
örnəkləri olmuşdur. Böyük şair öz ənənəsinə sadiq qalaraq bu əsərində də daha çox özünün mənsub 
olduğu türk xalqının sözlü ədəbiyyatından bəhrələnmişdir. Yeddi gözəlin danışdığı yeddi nağıl, o 
cümlədən “Xeyir ilə Şərin nağılı” da türk folklorundan götürülmüşdür. Yeddi nağılı danışan qızlar 
da türk qızlarıdır.  
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“MİN BİR GECƏ NAĞILLARI”NIN MÜXTƏLİF  
ƏDƏBİYYATLARDA TƏCƏSSÜMÜ 

 
Xülasə 

 
Bu məqalədə “Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə meydana gələn və quruluş, məzmun, obrazlar sistemi 

baxımından bir-birini xatırladan, lakin müxtəlif ədəbiyyatlara mənsub olan bir neçə əsər haqqında məlumat verilir. 
Şərqdə çoxdan tanınan və sevilən “Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə yaranmış çoxsaylı əsərlərin hamısını sələfinin 
uğurlu davamı hesab etmək olmaz. Lakin fars, tatar, monqol, çin, hind, peru ədəbiyyatlarına aid olan və ərəb nağıllarını 
təqlid edən diqqətəlayiq əsərlər də vardır. 

 
Açar sözlər: nağıl, “Min bir gecə nağılları”, “Min bir gün. Fars nağılları”, A.Qallan, “Min bir saat. Peru 

nağılları”,  Tomas Simon Qalette 
 

MANIFESTATION OF "THOUSAND AND ONE NIGHTS 
FAIRY TALES” IN DIFFERENT LITERATURES 

 
Summary 

 
This article provides information on several works that have been emerged under the influence of "Thousand and 

one nights fairy tales" and are resembled by the structure, content, image system, but belong to different literatures. Not 
all of the many works created under the influence of the well-known and favorite “Thousand and one nights fairy tales” 
in the East can be considered as a successful continuation of the previous ones. But there are also remarkable works of 
Persian, Tatar, Mongolian, Chinese, Indian, Peruvian literatures which are reputed as imitation of Arabic tales. 

 
Key words: fairy-tale, “Thousand and one nights fairy tales”, “Thousand and one days. Persian tales”, A.Gallan, 

“Thousand and one hours. Peruvian tales”, Tomas Simon Galette 
 

ОТРАЖЕНИЕ СКАЗОК «TЫСЯЧА И ОДНА НОЧЬ» 
В РАЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Резюме 

 
В этой статье рассматриваются материалы из нескольких произведений, схожих по структуре, содер-

жанию и системе образов, однако принадлежащих различной литературе и созданных на основе произведения 
«Сказки тысячи и одной ночи». Нельзя считать достойным продолжением многочисленные произведения, 
созданные на основе известного с давних времён и почитаемого на всем Востоке произведения «Сказки тысячи 
и одной ночи». Однако невозможно оставить без внимания произведения персидской, татарской, монгольской, 
китайской, индийской, перуанской литератур, являющиеся ярким подражанием арабских сказок. 

 
Ключевые слова: сказка, сказки “Тысяча и одна ночь”, «Тысяча и один день». Персидские сказки, 

А.Галлан. «Тысяча и один час». Перуанские сказки, Томас Симон Галетте 
 

Giriş. Yarandığı dövrdən bu günə kimi öz aktuallığını qoruyub saxlayan, dönə-dönə araş-
dırmaların, dissertasiyaların mövzusu olan “Min bir gecə nağılları” dünya ədəbiyyat xəzinəsinin elə 
unikal incilərindəndir ki, onlar əsrlər boyu öz əlvanlığını itirmir, daima yeni gələn nəsillərin zehnini 
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işıqlandırır, hətta özü kimi neçə-neçə dəyərli incilərin yaranmasına bilavasitə səbəb olur. Yəqin 
dünyada çox az adam tapılar ki, ya bu nağılların adını eşitməmiş, ya da heç olmasa, bircə nağılından 
belə xəbəri olmamış olsun. Bu əsər yüzillər ərzində qloballaşaraq, təkcə ərəb ədəbiyyatının bir 
parçası olmaqdan çıxmış və əbədi olaraq bəşər kitabxanasında ən layiqli rəflərdən birinə yerləş-
mişdir. Lakin biz bu məqalədə “Min bir gecə nağılları”nın möhtəşəmliyindən, dünya ədəbiyyatında 
tutduğu əhəmiyyətli mövqeyindən deyil, onun təsiri ilə meydana gəlmiş və quruluş, məzmun, 
obrazlar sistemi baxımından bir-birini xatırladan, lakin müxtəlif ədəbiyyatlara mənsub olan çoxsaylı 
əsərlərin ən çox diqqətəlayiq olanları haqqında söz açmaq niyyətindəyik.  

XVII əsrin sonu – XVIII əsrin əvvəllərində Avropa dövlətləri ilə Yaxın və Orta Şərq ölkələri 
arasındakı ticarət əlaqələrinin möhkəmlənməsi, Türkiyə, İran, Hindistan, Çin kimi ölkələrə edilən 
səfərlərin artması və bu səfərlərin səyahətçilərdə dərin təəssüratlar buraxması, həmin ölkələrin 
Avropada dəbdəbəli səfirliklərinin açılması Şərqin sehirli dünyasına yaranan marağı gün-gündən 
artırırdı. Şərqdə çoxdan tanınan və sevilən “Min bir gecə nağılları” da elə bu dövrdə, 1704-cü ildə 
məşhur şərqşünas A.Qallan tərəfindən fransız dilinə tərcümə edilir və nəşr olunduqdan sonra bu 
əsər sahibinə böyük şöhrət qazandırır. Bununla da Şərqin sehirli dünyası fransız ədəbiyyatına yol 
tapmış olur. Qallan 12 cilddən ibarət bu tərcümə ilə əsərin ərəb dilində olan orijinalını XVIII əsr 
fransız ədəbi zövqünə uyğunlaşdıra bilmişdi. Bundan sonra “Min bir gecə nağılları” dünya şöhrəti 
qazanır və onun davamı olaraq tatar, monqol, çin, hind, peru ədəbiyyatına aid olan silsilə əsərlər 
yaranmağa başlayır [1, s.10]. Məşhurlaşan əsər o qədər oxucuların marağına səbəb olur ki, onun 
təsiri ilə yaranmış “Min bir saat. Peru nağılları”, “Min bir gün. Fars nağılları”, “Min bir çərək saat. 
Tatar nağılları”, “Min bir axmaqlıq”, “Məhəbbət uğrunda min bir mərhəmət”, “Sərkərdə Fum-
Hoamın maraqlı macəraları. Çin nağılları”, “Quzarat şahzadəsi və ya oyaq kişilərin yuxuları. 
Monqol nağılları”, “Fars sultanı ilə vəzirlərinin hekayəsi” kimi bir sıra əsərlər də fransız dilinə 
tərcümə edilir [1; 2; 3, s.810; 4, s.267]. Beləliklə də, Avropada bu janr şərq mənzərəsi ilə yanaşı 
Qərbin maarifçi axtarışlarını da özündə ehtiva edərək, yeni bir çalar kəsb etməyə başlayır. Bütün bu 
əsərlər sayəsində Avropa ədəbiyyatına “şərq nağılları” adlı yeni bir dəb yol açmış olur.   

 Yuxarıda adları çəkilən və ənənəvi olaraq “min bir” sözü ilə başlayıb öz sələfinə oxşayan 
əsərlərlə yanaşı, “Zeloida və Amanzərifdinin sərgüzəştləri”, “Hənifin oğlu Abdullanın sərgüzəşt-
ləri”, “Sərəndibdən olan üç şahzadənin səyahət və sərgüzəştləri” və s. bu kimi əsərlər ad baxı-
mından öz sələfini xatırlatmasa da, ideya və məzmun cəhətdən “Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə 
ona bənzər şəkildə yaranmış ədəbi nümunələr sırasına daxildir [1, s. 10]. 

Quruluş etibarilə ənənəvi “Min bir gecə”lərdən fərqlənən, ancaq məzmun və ideya baxı-
mından sələfinə çox yaxın olan “Fars sultanı ilə vəzirlərinin hekayəsi” əsəri 1707-ci ildə fransız 
şərqşünası və yazıçısı Fransua Peti de la Krua tərəfindən tərcümə olunmuşdur. Avropa oxucularının 
diqqətini cəlb edən bu əsərdə xəyanətdə günahlandırılan  şahzadəni “məhkəmə” qarşısında müdafiə 
etmək və günahsız olduğunu sübuta yetirmək üçün vəzirlər qarşılıqlı söhbət əsnasında növbə ilə bir-
bir sultana nağıllar danışır, onu şahzadənin məsum olduğuna inandıra bilirlər [5, s.159]. 

Əsər bütün Asiyanı öz hakimiyyəti altında birləşdirmiş fars hökmdarı Hafikin haqqında məlu-
mat verilməsi ilə başlayır: “Bu ədalətli şah yalnız öz xalqının rihafını düşünür, onun xoşbəxt 
gələcəyi üçün əlindən gələni edir. Xalqın rəğbət və xeyir-duasını qazanmış bu padşahın gözəlliyi ilə 
görənləri heyrətə salan Nurcahan adlı bir oğlu olur. Yeddi günlük aya bənzəyən bu gənc öz 
dövrünün bir sıra elmlərinə yiyələnir, bir neçə əcnəbi dildə sərbəst danışır. Nurcahan bu müsbət 
keyfiyyətləri öz anasından götürmüşdü. Padşah Hafikin də öz sultan xanımını dərin məhəbbətlə 
sevirdi. Lakin doğumdan sonra gələn vaxtsız ölüm onları çox tez ayırır. Zamanın axarı padşahı 
təsəlli edir və o, qonşu ölkənin hökmdarının qızı Canzadə ilə evlənir. Lakin gənc və gözəl Canzadə 
şahzadə Nurcahanı görər-görməz ona vurulur. Bir çox elmlər, o cümlədən astronomiya ilə maraq-
lanan şahzadənin müəllimi münəccimbaşı Əbu Məşşar bir dəfə Nurcahanın ulduz falına baxır, onu 
böyük bir təhlükə gözlədiyini və bu bəladan xilas olmaq üçün qırx gün tamamilə susmaq lazım 
olduğunu deyir. Kədərlənən Nurcahan münəccimbaşı ilə razılaşır, hamıdan uzaqlaşaraq Əbu Məş-
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şarın dediyi kimi qırx gün ərzində danışmaqdan imtina edir. Padşah Hafikin bir neçə gün oğlunu 
görə bilmədiyi üçün narahat olur və onu hüzuruna çağırır. Lakin atası ilə bir kəlmə belə danışmayan 
şahzadənin vəziyyəti hökmdarı daha da çox narahat edir. Bu zaman hökmdar əmr edir ki, Nurcahanı 
analığının yanına aparsınlar, bəlkə o, bu sirrin üstünü aça bildi. Çoxdandır ki, Nurcahanda gözü 
olan Canzadə onun otağa gətirilməyindən istifadə edərək, fürsəti əldən vermir, sevgisini açıb ona 
bildirir. Gənc şahzadənin danışmayacağından arxayın olan bu məkrli qadın, onun boynuna sarılaraq 
öz hiyləgər planlarının üstünü açmağa başlayır; Nurcahanın atasını öldürmək, onun yerinə Nur-
cahanı taxta çıxarmaq və ona ərə getmək istədiyini bəyan edir. Eşitdiklərindən dəhşətə gələn 
Nurcahan Canzadəyə sillə vurur və otaqdan çıxır. Sevgisinin rədd edildiyini görən qəzəbli Canzadə 
ona şər ataraq qisas almaq qərarına gəlir. Üz-gözünü cırmaqlayıb, paltarlarını cırandan sonra səs-
küyə gələn padşah Hafikinə bütün bunları oğlu Nurcahanın etdiyini, öz analığına göz qoyduğunu və 
istəyinə çatmaq üçün ona hücum etdiyini deyir. Canzadənin yalanına inanan padşah oğlunun edam 
olunmasını əmr edir. Lakin işin əslini bilən vəzirlər şahzadənin müdafiəsinə qalxırlar, müxtəlif 
nağıllar danışaraq onun fikrini aydınlatmağa, haqqı nahaqdan seçməyə yardımçı olurlar. Nəticədə 
Şah Hafikin kimin doğru, kimin isə yanlış olduğunu anlayır və Canzadənin edamına göstəriş verir” 
[6, s. 301-306].  

Göründüyü kimi, burada nağılları bir nəfər deyil, bir neçə nəfər nəql edir. Belə bir janr 
Avropada artıq XVI-XVII əsrlərdə italyan şairi J.Bazilenin yaradıcılığında öz əksini tapmışdı. 
Lakin maraqlısı budur ki, Barokko dövründə yazıb-yaratmış bu şairin əsərlərindən fərqli olaraq, fars 
nağıllarında sehirli süjetə daha az rast gəlinir.  

“Min bir gün. Fars nağılları” forma və məzmun baxımından “Min bir gecə nağılları”na daha 
yaxın hesab edilən bir əsərdir. Onu digər “min birlər”lə eyniləşdirmək olmaz. Çünki bu əsər ərəb 
nağıllarının təqlidi deyil, onun təsiri ilə yaranmış müstəqil bir əsərdir [7]. Bu iki əsərin adında 
olduğu kimi quruluşunda da özünəməxsus bir kontrast vardır. “Min bir gecə” kitabında nağıllar 
qadınlara qarşı qəzəbli və kinli olan bir padşah üçün danışılırsa, “Min bir gün” əsərində bu tipli 
nağıllar kişilərə qarşı nifrət bəsləyən gənc şahzadə xanım üçün nəql edilir [8, s.103-104].  

“Min bir gün. Fars nağılları” da 1710-cu ildə Fransua Peti de la Krua tərəfindən fransız dilinə 
tərcümə edilmişdir və 5 cilddən ibarətdir. Yazıçı əsərin əlyazmasını, özünün qeyd etdiyi kimi 
səxavətli bir dərvişdən almışdı. Fars dilində olan və “Hezaro yek ruz” adı ilə tanınan bu nağılları 
məhz həmin dərviş toplamış və görüşlərin birində onları böyük səmimiyyətlə Fransuaya vermişdi 
[8, s.282-286]. 

Əsərin ana xəttini Kəşmir şahzadəsi Fərruxnazın yuxuda öz arzularının arxasınca getməsi və 
gördüyü bir mənzərə qarşısında ümidsizliyə qapılması təşkil edir; erkək maralın tələdə ilişib qalmış 
dişisini tərk edib getməsi, sanki, gənc qızı ruhən yaralayır və o, çox məyus olur. Bundan sonra 
kişilərə nifrət bəsləyən Fərruxnaz ərə getməkdən imtina edir. Fərruxnazın kədərli olduğunu görən 
Sütlüməmə adlı dayəsi hər şeydən soyumuş gənc şahzadə üçün min bir gün ərzində nağıllar 
danışmağa başlayır [8, s.282-286]. Hər səhər Kəşmir şahzadəsi hamamda çimərkən dayəsinin ona 
danışdığı nağıllar yavaş-yavaş Fərruxnazın fikrini dəyişdirir; nağılların gücünə inanan Sütlüməmə 
məhz bu yolla onu kişilərin sədaqətinə inandırmağa nail olur [7]. Bu fars əsərindəki “günlər” “Min 
bir gecə nağılları”ndakı “gecələr” kimi sanki müalicəvi təsirə malik idi. “Min bir gecə”də Şəh-
rizadın şah Şəhriyara danışdığı nağıllar kimi “Min bir gün”də də Fərruxnaza danışılan ibrətamiz 
nağıllar onun ruhunu sağaldır. Nəhayət, sonda Toğrul bəyin qızı Fərruxnaz cəsur şahzadə Fərrux-
şadın timsalında öz ideal kişi obrazını tapır. Elə Fərruxnaz da sevgilisinin nəzərində ideal qadın 
obrazıdır. Bu iki gəncin sevgisi ilə bərabər Fərruxşadın etibarlı dostu Simurqla Gülnazın məhəbbəti 
də diqqətdən kənar qalmır. Oxucu gözü qarşısında canlanan bu sehirli aləmdə  dərvişlərin yalan 
burulğanına düşən gənc qızların ceyrana çevrilməsinin, Ədis və Dahi tək müdriklərin timsah və 
əjdahaya dönüşməsinin və bu kimi bir sıra maraqlı hadisələrin şahidi olur [8, s.282-286]. 

“Min bir saat. Peru nağılları”. Adından da göründüyü kimi, “Min bir gecə nağılları” təkcə 
Avropa və Asiya qitələrində yaşayan xalqların ədəbiyyatlarına təsir etməmiş, orta əsrlər dövründə 
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okeanlar  keçmiş, Amerika qitəsinə qədər gedib çıxmış və orada da yerli xalqların folkloruna nüfuz 
edərək, özünə bənzər əsərlərin yaranmasına təkan vermişdir. İki cilddən ibarət olan bu əsər özündə 
Perunun qədim yerli sakinləri olan inklərin həyatı, adətləri, dini inancları, onların vaxtilə yarat-
dıqları böyük imperiyanın tarixi ilə bağlı müəyyən məqamlar və yürütdükləri siyasət  haqqında 
çoxsaylı nağılları ehtiva edir [9]. Əsər ənənəvi olaraq “Min bir saat” adlansa da, ümumilikdə 61 
saatdan və ya 10 nağıldan ibarətdir [10]. Əsərin əsas ana xəttini Günəşin qızı hesab olunan 
Aklahuanın özünü zəhərləyərək öldürmək istəyən padşah Yaquar Uakakı intihardan uzaqlaşdırmaq 
üçün müxtəlif nağıllar danışması təşkil edir [9]. Belə ki, ədalətli hökmdar kimi tanınan Yaquar 
Uakakın bədniyyət oğlu Virakoç hakimiyyəti ələ keçirərək, atasını saraydan qovur. Daima xalqın 
rifahını düşünən padşah qan tökülməsin deyə taxt-tacı qoyub getməyə razı olur. Yaquar bundan 
sonra özünə qapanır, özünü tənha hiss edir, öz varlığı haqqında düşüncələr onu rahat buraxmır. 
Zaman keçdikcə bu fikirlər daha da dərinləşir və bu narahatlıq ucbatından məsuliyyətini daşıdığı 
taxt-tac, hakimiyyət barəsində düşünə bilmir [11, s.329-351]. Gün-gündən artan cansıxıcı düşün-
cələr artıq qarabasmalara çevrilərək, padşahın həyatını dözülməz bir hala gətirib çıxarır. Nəticədə o, 
zəhər içərək intihar etmək qərarına gəlir. İnklərin ibadət etdiyi ilahələrdən biri olan Luna bu haqsız 
ölümün qarşısını almaq üçün Aklaxua adlı on yeddi yaşlı bir qızı seçir və yuxusuna girərək ona 
vəzifəsini izah edir: “İnci və zümrüdlərlə bəzədilmiş parlaq bir əl Aklaxuanı Günəş və Ay tanrısının 
məbədinə aparmış, burada ilahə Luna ona demişdi: “Yaquar Uakakı öz niyyətindən döndər, ona 
bildir ki, bir padşah, bir də Günəş bütün çətinliklərə baxmayaraq, gərək öz ağlını, iradəsini və 
cəsarətini qoruyub saxlaya bilsin”. Bundan sonra Aklaxua hər səhər Yaquarın yanına gəlir, bir saat 
ərzində onunla söhbət edir, “Min bir gecə nağılları”ndakı Şəhrizad kimi nağıllar danışmağa 
başlayır. O, bu nağıllar vasitəsilə keçmiş hökmdarların həyatından misallar çəkir, özünü öldürməyin 
heç bir fayda verməyəcəyini izah etməyə çalışır. Bu işdə ona Luna da kömək edir. Belə ki, bütün 
nağıllar Lunanın köməkliyi ilə padşahın gözü qarşısında bir xəyal tək canlandırılır. Hər gün nağıl 
zamanı bitəndən sonra Aklaxua həminki sehirli əlin vasitəsilə Günəş məbədinə gətirilir [10]. Əsərin 
qısa məzmunundan da göründüyü kimi burada toplanan bütün nağıllar kökündə real tarixi hadisə və 
şəxsiyyətlərin dayanmasına baxmayaraq, sehirli nağıllardır. “Min bir saat. Peru nağılları”nda da 
“Min bir gecə nağılları”nda olduğu kimi hökmdar nağıl danışan bu gözəl qıza vurulur və onun 
göstərdiyi psixoloji təsir vasitəsilə bütün çətinliklərə qalib gəlir. Əsər 1733-cü ildə fransız əsilli 
hakim və məhsuldar yazıçı Tomas Simon Qalette tərəfindən həm redaktə, həm də əlavələr edilərək 
fransız dilinə tərcümə olunmuşdur. 

“Min bir gecə nağılları” türk ədəbiyyatına da təsirsiz ötüşməmişdir. XV-XVI əsrlərdə türk-
tatar dilində meydana gəlmiş “Min bir çərək saat” abidəsi bu mövzuda yaranmış əsərlər arasında ən 
layiqli yerlərdən birini tutur. “Min bir gecə nağılları”nın uğurlu davamı hesab olunan “Min bir 
çərək saat” abidəsi əsərin baş qəhrəmanı olan Şəmsəddin haqqında geniş məlumat verilməsi ilə 
başlayır. Şəmsəddin doğulmamışdan öncə münəccimlər Əlzaliq xana bir oğlu olacağı və böyüdük-
dən sonra taxt-taca yiyələnəcəyi barəsində məlumat verirlər. Bunu eşidən xan doğulacaq körpəni 
öldürmək qərarına gəlir. Lakin Əlzaliqin yoldaşı Düymə xanım oğlu dünyaya gələr-gəlməz onu 
saraydan uzaqlaşdırır. Şəmsəddin dərzi Qurbanın ailəsində böyüyür və özü də mahir dərziyə çev-
rilir. Düymə xanım hiylə işlədir, sultanlar üçün paltar tikməkdən ötrü Şəmsəddini saraya gətirdir.  
Heç nədən xəbəri olmayan Əlzaliq xan bu gənc dərzini dələduz zənn edərək, öldürmək istəyir. 
Ancaq hər şey əksinə olur, Şəmsəddin üstünə hücum çəkən xanı ağır yaralayır. Bu zaman Düymə 
xanım bütün həqiqətləri həm xana, həm də oğluna danışır. Ölümcül yaralanan Əlzaliq bir oğlu 
olduğu üçün sevinir və onu özünə varis elan edərək ölür. Göründüyü kimi, anadan olduğu andan 
şahlıq taxtına çıxana kimi başına gələn bütün hadisələr maraqlı bir süjet üzrə inkişaf edir. Şəmsəd-
din dünyalar qədər sevdiyi Zəbd əl-Qatonla evlənsə də, onu çox tez itirir. Sevgilisinin ölümündən 
sonra uzun müddət onun yasını saxlayır və ağlamaqdan gözləri kor olur. Onun dərdinə əlac tapmaq 
üçün həkim Əbubəkr uzun səfərə çıxır. Həm gənc, həm də kor olmasına baxmayaraq, ölkəni 
ədalətlə, müdrik bir şəkildə idarə edən Şəmsəddinin başı dövlət işlərinə o qədər qarışır ki, nə özünə 
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vaxt ayırır, nə də dincəlir. Elə buna görə də hər gün heç olmazsa, on beş dəqiqə (çərək saat) ərzində  
Şah Şəmsəddinə maraqlı əhvalatlar, nağıllar danışılır. Sonda həkim Əbubəkr səfərdən qayıdır və 
onun gözlərinə əlac qılır [12].  

Əsərin “Min bir çərək saat” adlanmasına baxmayaraq, o, yuxarıda qeyd etdiyimiz ana süjet 
xətti və yetmiş dörd çərək saatdan ibarətdir.  

“Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə yaranmış bütün əsərləri heç də sələfinin uğurlu davamı 
hesab etmək olmaz. Belə ki, “Min bir saat. Peru nağılları”, “Min bir gün. Fars nağılları”, “Min bir 
çərək saat. Tatar nağılları” və bu kimi bir sıra əsərlərin ümumi quruluşu, mövzusu və məzmunu bir-
birinə yaxın olub, qədim ərəb nağıllarına oxşasa da, “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsəri transformasiyaya 
uğrayaraq, “Min bir gecə nağılları”nı təşkil edən əsas qayədən uzaqlaşmışdır. Əbədi məhəbbət, hər 
çətinliyin öhdəsindən gələn iti ağıl, cəsarət və s. bu kimi insani keyfiyyətləri, ümumiyyətlə, xeyrin 
şər üzərindəki qələbəsini tərənnüm edən ənənəvi “Min bir gecə nağılları”ndan fərqli olaraq, fars 
ədəbiyyatına aid olan “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərində kişi və qadın arasında olan məhrəm  müna-
sibətlər müxtəlif şəkillər-miniatürlər vasitəsilə oxucuya təqdim edilir. Səlcuq  hökmdarı I Toğrul 
üçün yazılmış bu əsər “Min bir gecə”nin ənənəvi məzmun və ideyasından çox uzaqlaşmış, “ehtiras 
sənəti” haqqında yaradılmış əsərlər sırasına daxil edilmişdir [13]. Buna görə də “Əlfiyyə və 
Şəlfiyyə”ni “Min bir gecə nağılları”nın uğursuz təbdili hesab etmək olar. 

Nəticə. Sonda onu qeyd etmək istərdik ki, “Min bir gecə nağılları” bir çox dünya xalqlarının 
həm folkloruna, həm də yazılı ədəbiyyatına diqqətəçarpan dərəcədə təsir göstərmiş, müxtəlif 
çalarlar kəsb edərək yeni-yeni əsərlərin yaranmasına rəvac vermişdir. İnanırıq ki, gələcək nəsillər də 
istər “Min bir gecə”, istərsə də onun təsiri ilə yaranmış digər əsərlərə dərin maraq göstərəcək, 
bəşəriyyət var olduqca bu əsərlər də öz aktuallığını qoruyub saxlayacaqdır. 
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TƏMSİLİN JANRLAŞMA YOLU –  
EL SÖZÜNDƏN YAZILI ƏDƏBİYYATA 

 
Xülasə 

 
Təmsil janrının bir ədəbi növ kimi formalaşmasında şifahi ədəbiyyatdan qaynaqlanan təmsil təcrübəsi mühüm 

rol oynayır. Folklordan qidalanan, formaca yığcam, məzmunca dərin olan təmsillər sonralar yazıya köçürülərək müstə-
qil ədəbi növ kimi formalaşmışdır.  

Təqdim edilən məqalədə təmsilin hələ janr kimi formalaşmadığı dövrlərdə mövcud olan quruluş xüsusiy-
yətlərindən, didaktik mahiyyətindən və s. bəhs edilir. Həmçinin məqalədə pritça, münazirə, şəxsləndirmə, təşxis, intaq 
kimi alleqorik formalar haqqında ətraflı məlumat verilir, təhlillər aparılır. O cümlədən müəllif alleqoriya ilə təmsilin 
eynilləşdirilməsi məsələsinə də toxunaraq fikrini nümunələrlə əsaslandırır. Təmsillərlə nağılların oxşar və fərqli janr 
xüsusiyyətləri də məqalədə araşdırılaraq müqayisəli tədqiqata cəlb olunur.  

 
Açar sözlər: təmsil, nağıl, alleqoriya, janr, folklor 

 

THE WAY OF THE FORMING OF A FABLE AS A GENRE:  
FROM FOLKLORE TO WRITTEN LITERATURE 

 
Summary 

 
In the formation of the fable genre as a literary genre, the experience of fable originated from oral literature plays 

an important role. Compact and subtle fables that benefited from folklore were transmitted to writing and formulated as 
an independent literary type.  

The presented article deals with the features of existing structure and didactic essence when fables have not been 
formed as a genre yet. Also in the article detailed information on allegorical forms such as proverb, personalization, 
intuition is given and analyzes are made. Including author touches on the issue of identifying fables and allegories and 
substantiates her ideas on the issue. Similar and different characteristics of fables and fairy tales is involved in 
comparative research and examined in the article. 
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ПУТЬ ФОРМИРОВАНИЯ БАСНИ КАК ЖАНРА:  
ОТ ФОЛЬКЛОРА К ПИСЬМЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

 
Резюме 

    
Опыт басни, исходящий из устной литературы, играет важную роль в формировании этого жанра как 

литературного типа. Басни, которые питаются фольклором и различаются с тонким изображением и крат-
костью, были позже переведены в письменную форму и сформулированы как самостоятельный литературный 
вид. 

В данной статье говорится о структуре, дидактической сущности и т.д., которые существовали когда 
басня еще не сформировалась как жанр. Кроме того, статья представляет подробную информацию по аллего-
рическим темам, таким как притча, моралите, персонализация и метафора. В частности, автор также затра-
гивает вопрос идентификации аллегории и басни и обосновывает мнение примерами. В статье также изучены и 
включены в сравнительные исследования похожие и разные жанровые особенности сказок и басен. 

 
Ключевые слова: басня, сказка, аллегория, жанр, фольклор 
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Giriş. Təmsillərin məxsus olduğu Qərb və Şərq xalqlarının folkloruna, ədəbiyyatına dair 

müxtəlif tədqiqatçıların araşdırmalarına söykənərək elmi-nəzəri dəlillər əsasında tədqiqat aparmaq-
dan ibarətdir. Eyni zamanda Azərbaycan ədəbiyyatında təmsil növünün təşəkkülü və formalaşması 
prosesini şərtləndirən ictimai-siyasi, mədəni, ədəbi-tarixi amilləri müəyyənləşdirmək, təmsilin bir 
janr kimi formalaşana qədərki inkişaf xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq da nəzərdə tutulur. Bu məq-
sədlə aşağıdakı vəzifələr müəyyən olunmuşdur:  

− təmsilin mənşəyi, formalaşması və inkişafı;  
− xalqın şifahi xalq yaradıcılığında təzahür tapan alleqorik ünsürləri janrın ilk rüşeymləri kimi 

tədqiqata cəlb etmək; 
− alleqoriya və təmsilin sərhədini müəyyənləşdirmək; 
− təmsil və nağılın oxşar, fərqli janr xüsusiyyətlərini aydınlaşdırmaq; 
 Xalqın tarixini, ictimai-siyasi həyatını, məişətini özündə əks etdirən təmsil, Azərbaycan ədə-

biyyatında folklor nümunəsi kimi mövcud olmuş, uzun inkişaf yolu keçərək, sonralar yazılı ədəbiy-
yatda bir janr kimi formalaşmışdır. Formaca yığcam, məzmunca dərin olan təmsillər şifahi xalq 
ədəbiyyatından qidalanaraq, zaman-zaman yazıya köçürülmüş və dildən-dilə keçərək ədəbi-mədəni 
inteqrasiya prosesində ümumbəşəri əhəmiyyətə malik müstəqil ədəbi növ kimi formalaşmışdır.  

Məlumdur ki, hər bir xalqın yazılı ədəbiyyatı folklordan bəhrələnərək, müəyyən zaman məsa-
fəsində onun janr xüsusiyyətlərini də özündə ehtiva etmişdir. Bu mənada təmsil janrının da ayrıca 
bir ədəbi növ kimi formalaşmasında şifahi ədəbiyyatdan qaynaqlanan təmsil təcrübəsi mühüm rol 
oynamışdır.  

Təmsilləri çox zaman şifahi xalq ədəbiyyatının başqa janrları ilə dəyişik salırlar. Qeyd edək 
ki, didaktik və dini məzmun daşıyan pritçadan, nəsihətamiz apoloqdan və digər alleqorik təhkiyə 
formalarından fərqli olaraq, təmsillərdə süjet xətti qısa və bitkindir, hadisələr sürətlə açılır, mövzu 
ilə səsləşməyən, onun gedişatına maneə törədən məsələlər mətndən uzaqlaşdırılır.  

Təmsillərdən əvvəl yaranmış, müstəqil janr kimi formalaşmayan və geniş yayılmayan pritça-
lar tarixi baxımdan özündə təmsilə xas olan əxlaqi-didaktik məzmun əxz etmişdir. Qeyd edək ki, 
pritça müəyyən hadisəni, faktı, varlığın özünü isbat etmək üçün yaranan folklor nümunəsi olub, yal-
nız müsahibə, münaqişə fonunda mövcud olmuşdur. Bu janrın antik dövrdən başlayaraq tarixi yolu-
na nəzər salan, onun janr xüsusiyyətlərini izah edib analoji təhlil aparan M.Qasparov təmsilləri, in-
sana xas olan düşünüb-danışmaq kimi bacarıqların heyvanların üzərinə köçürülməsi yolu ilə yara-
nan, əsasən nəzmlə yazılan, didaktik kiçik hekayə adlandırırdı. Burada iştirak edən əsas obrazlar in-
sani keyfiyyətlərlə təmsil olunmuş heyvanlardır və təmsilin bu xüsusiyyəti məhz onun pritçadan ya-
randığını sübut edir. M.Qasparova görə, “pritçanın əsas məqsədi rəqibin sübut və dəlillərini bərtəraf 
etmək deyil, eyni zamanda rəqibi heyvan dünyasından gətirdiyi misallarla müqayisə edərək alçalt-
maq, rüsvay etməkdir” [1, s.187]. 

Antik ədəbiyyat tarixindən o da məlumdur ki, ilk dəfə Ezop pritçaları məzmun və üslub baxı-
mından ictimai mübarizənin əsas ünsürü hesab edərək, təmsil kimi qələmə almışdır. Lakin qeyd 
edək ki, qədim Yunanıstandan fərqli olaraq Şərq ölkələrində pritça gülüş, satira ünsürü qəbul edilib 
təmsilə çevrilə bilməmişdir. 

Azərbaycan ədəbiyyatında, eləcə də orta əsr Şərq ədəbiyyatında təmsil janrının nümunələri 
“təmsil” adı ilə deyil, “məqalət”, “hekayət”, “nağıl”, ”rəvayət” adları ilə yayılmışdır. Məsələn, “Kə-
lilə və Dimnə” əsərində verilən təmsillər rəvayət kimi təqdim olunur. Yaxud fars yazıçısı Ağa Mə-
həmməd Hiləruddinin “Cameyi-təmsil” adlı kitabı əfsanəvi-dini hekayə və rəvayətlərdən ibarət ol-
duğu halda, əksinə, “təmsil” adlandırılmışdır. Komediyalarını “təmsilat” adlandıran dramaturgiya-
mızın banisi Mirzə Fətəli Axundzadə isə bu sözün “misal”, “nümunə”, “örnək” mənalarına əsaslan-
mışdır.  

Qeyd etmək yerinə düşər ki, təmsil janrına aid nümunələrin “məqalət”, “hekayət”, “rəvayət” 
adı altında verilməsi də təsadüfi deyil. Fikrimizcə, təmsildə müəllif tərəfindən verilən təhkiyə, hey-
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vanların təqdimi, ayrı-ayrı obrazların təsviri, lakoniklik onu struktur baxımından hekayəyə yaxınlaş-
dırsa da, məzmun və mövzu baxımından rəvayət və əfsanələrə yaxın edir.  

Konkret olaraq təmsildən danışanda qeyd etməliyik ki, ədəbiyyatda bir janr kimi formalaşana 
qədər o, şifahi xalq ədəbiyyatında müxtəlif formalarda özünü göstərmişdir. Bu ədəbi formalardan 
biri Şərq ədəbiyyatında geniş işlənilən münazirədir: “İki tərəfin mübahisəsi üzərində qurulan müna-
zirələrdə tərəflər canlı insan, təbiət (yaz və qış), mücərrəd məfhum (eşq və əql) ola bilər. Azərbay-
can şifahi xalq şeirində deyişmə ilə həm müştərək, həm də fərqləndirici xüsusiyyətlərə malik olan 
münazirədə, mübahisə zamanı tərəflər dəlillərlə özünü öyüb üstünlüyünü sübuta çalışır, qarşı tərəfin 
nöqsanları sayılır. Adətən adil hökmdar və ya ağsaqqal tərəfindən həll edilən mübahisələrdə üstün-
lük birinə verilir” [2, s.145]. 

Azərbaycan folkloru antologiyasının birinci kitabında “Əkinçi ilə öküzün bəhsi”, “Heyvanla-
rın bəhsi”, “Yerlə göyün bəhsi”, “Aranla dağın bəhsi”, “Aranla yaylağın bəhsi” başlığı altında şeir 
parçaları verilmişdir. Bu şeir formaları fikrimizcə, satirik deyişməyə bənzər alleqorik tərzdə yazılan 
münazirələrə nümunə ola bilər.  

Məsələn, “Aranla dağın bəhsi” şeirinə nəzər salaq:  
 
Dağ deyər: Nə qaralırsan, ay qaralan aran, 

Səndən gələn ağır ellər məndədi. 
Döşümdə otlayan gecə-gündüzlər, 
Ağır sürü, çoxlu mallar məndədi. 
 

Aran deyər: Nə lovğalanırsınız, ay lovğa dağlar, 
 İsti hava, həmvar çöllər məndədi. 
 Sənə gedən heyvan dırnaqdan olur, 
 Ayağa vurulan nallar məndədi [3, s.28]. 
 

Nümunədən göründüyü kimi, coğrafi və iqlim cəhətdən fərqli (dağ-sərin, aran-isti) məkanla-
rın deyişməsində dağ və aran özünəməxsus xüsusiyyətlərini sadalayaraq lovğalanır.  

Qeyd edək ki, təmsil bir janr kimi formalaşana qədər şifahi xalq ədəbiyyatı nümunələrində 
şəxsləndirmə və yaxud təşxis formasında da özünü göstərmişdir. Belə ki, istiarə növü olan bu for-
mada canlılara məxsus keyfiyyətlər cansız predmet və hadisələrə köçürülür. Əvvəlcə şifahi ədəbiy-
yatda, sonralar isə yazılı ədəbiyyata da sirayət edən, heyvanların, bitkilərin, coğrafi məkanların da-
nışdırılması, ağlaması, gülməsi kimi təzahür tapan şəxsləndirmə eyni zamanda alleqorik ifadə tərzi-
dir. Cansız əşyalara verilən ritorik sual, yaxud onlara edilən müraciət də şəxsləndirməyə yaxındır. 
“Şəxsləndirmədən dünya xalqlarının qədim mifologiyası və folklorunda antropomorfizm halında 
çox istifadə olunmuşdur. Nağıl və mahnılarda heyvan, bitki və əşyaların insan kimi danışması, hərə-
kət etməsi antropomorfizm adlanır. Bu ibtidai insan təfəkkürü, xüsusilə mifologiya üçün səciyyəvi 
hal idi” [2, s.17]. 

Şəxsləndirmənin (təşxis) bir növü olan intaq, danışıq qabiliyyəti olmayan varlıqların, əşyala-
rın ədəbi əsərdə dindirilməsidir. Qeyd edək ki, “nitq” sözündən götürülmüş intaqa şifahi xalq ədə-
biyyatı nümunələri ilə yanaşı yazılı ədəbiyyatda da rast gəlinir. Heyvan və bitkilərin dilindən yazı-
lan əsərlərdə, təmsil və alleqoriyalarda intaqa müraciət edilir. “Kəlilə və Dimnə”, Məhəmməd Füzu-
linin “Yeddi cam”, “Söhbətül-əsmar”, Mirzə Ələkbər Sabirin “Ağacların bəhsi” əsərləri intaqa nü-
munə kimi göstərilə bilər.  

Bildiyimiz kimi, alleqorik təsvir də təmsildə geniş istifadə olunan bədii ifadə üsuludur. Təmsil 
üçün alleqoriya başlıca şərtdir. Daha dəqiq desək, alleqoriya təmsildə özül rolunu oynayır. Alleqori-
ya janrın özü deyil, təsvir üsulu, ifadə vasitəsi olub, hər hansı bir mücərrəd fikrin, anlayışın konkret 
predmet, yaxud hadisənin köməyi ilə təsvir edilməsidir. Alleqorik bədii detal insanı təkcə düşündür-
mür, eyni zamanda onu tərbiyə edir, xarakterinin formalaşmasına təsir göstərir.  
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Bəzən təmsillə alleqoriyanı tamamilə eyniləşdirirlər. Bu növdən danışarkən, onun adını “təm-
sil-alleqoriya”, yaxud “alleqoriya-təmsil” kimi qeyd edirlər. Əslində bu fikir bir qədər düzgün səs-
lənmir. Çünki təmsillərin əsasını alleqoriya təşkil etsə də, bütün alleqorik mövzuda yazılan əsərlər 
təmsil hesab oluna bilməz. Belə ki, alleqorik ünsürlərə təkcə təmsillərdə yox, şifahi və yazılı ədə-
biyyatın müxtəlif növlərində də rast gəlinir. Məsələn, “Tülkü ilə qurd”, “Şəngül, Şüngül, Məngül”, 
“Tülkü ilə canavar” və s. alleqorik ünsürlərlə zəngin olan nağıllardır. Məhəmməd Füzulinin “Bəngü 
Badə”, “Yeddi cam” əsərləri də alleqorizm ünsürləri ilə zəngin olduğu üçün ədəbiyyat tarixinə mü-
əyyən mənada alleqorik poema kimi daxil olmuşdur. Lakin bu əsərlər nə forma, nə də məzmunca 
təmsil hesab edilə bilməz. 

İnsanlara məxsus keyfiyyətlərin əşya və hadisələrin üzərinə köçürülərək canlandırılması, təbi-
ətdə çox adi görünən hadisələrin fantastik şəklə salınması, gələcəyə inam, xoş əhvali-ruhiyyə, geniş 
epik lövhələrin, macəra və hadisələrin bölgüsü nağıllara xas olan xüsusiyyətlərdir. Sadalanan xüsu-
siyyətlərin bəziləri sonralar təmsilin janr kimi formalaşmasında müəyyən rol oynamışdır. Professor 
Məmmədhüseyn Təhmasibin qeyd etdiyi kimi: “Heyvanlar haqqında nağıllar ibtidai icma dövründə 
yaranmış, qədim ovçu, eləcə də əkinçi qəbilə və tayfalarda uzun müddət xüsusi əfsun vasitəsi kimi 
istifadə edilmiş, daha sonralar isə alleqorik nağılların və təmsillərin yaranmasında çox əhəmiyyətli 
rol oynamışdır” [4, s.44]. 

Ümumiyyətlə, heyvanlar haqqında nağıllarla təmsillər uşaq ədəbiyyatının əsasını təşkil edir. 
Biri folklora, digəri isə yazılı ədəbiyyata aid olan janrların həm ortaq, həm də fərqli cəhətləri vardır. 
Hər iki janrın nümunələri dinləyənlərin və oxucuların bədii zövqünün formalaşmasında, ətraf aləmi 
dərk etməsində böyük rol oynayır. Didaktik məzmunu, sadəliyi, yığcamlığı, rəmzi məna daşıması 
hər iki janrın xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. Bu janrların yaranması dövr, şərait, zamanla bağlı 
olub, real həyat həqiqətlərini əks etdirdiyi üçün xalq içində geniş yayılmışdır.  

Heyvanlar haqqında nağılların sonrakı dövründə alleqoriya özünü göstərsə də, bəzi tədqiqatçı-
lar, xüsusən görkəmli rus folklorşünası V.Y.Propp heyvan obrazları ilə insana işarə olunması fikri 
ilə razılaşmayaraq qeyd edir ki, “təmsildən fərqli olaraq nağıl üçün alleqorizm tamamilə yaddır” [4, 
s.44]. Fikrimizcə, V.Y.Proppun bu fikirləri bir qədər ziddiyyətlidir. Belə ki, heyvanlar haqqında 
olan nağıllarda da təmsillərdə olduğu kimi alleqorizm mövcuddur. Məsələn, “Tülkü ilə canavar”, 
“Süleyman şah və qarışqa”, “Qoca aslan”, “Hiyləgər tülkü” və s. nağılları alleqorik nağıllardır. 

Bildiyimiz kimi, heyvanlar haqqında nağılların və təmsillərin özünəməxsus janr və struktur 
xüsusiyyətləri vardır. Hər iki janr nümunələri, əsasən qısa giriş, məzmunu təşkil edən əhvalat və 
çox zaman aforizm kimi səslənən didaktik sonluqdan ibarətdir. Həm heyvanlar haqqında nağıllarda, 
həm də təmsillərdə geniş, demək olar ki, çoxşaxəli süjet xətti yoxdur, bəzən nəticə çıxarmaq dinlə-
yicinin və ya oxucunun öhdəsinə buraxılır.  

Xalq təmsillərinin bir janr kimi formalaşana qədər şifahi xalq ədəbiyyatında nəsr formasında 
mövcud olması faktı hər kəsə məlumdur. Azərbaycan ədəbiyyatında xalq təmsilinin ilk nümunələri 
“Tülkü və ilan”, “Hiyləgər keçi”, “Arı və milçək”, “Aslan və dovşan” və s. hesab olunur. Xalq təm-
silləri nəsr formasında yazılıb yayılsa da, yazılı ədəbiyyatda daha çox nəzm formasında qələmə 
alınmışdır. Folklordan götürdüyü təmsil mövzusunu nəzmə çəkən Qasım bəy Zakirin “Xain yoldaş-
lar haqqında” təmsilinin son misraları fikrimizi bir daha təsdiq edir: 

 
Müşküldü nəzm etmək hər belə nəşri, 
Əhv eyləsin arif gər olsa kəsri [5, s.114]. 

 
Məlumdur ki, Q.B.Zakirin “Tülkü və şir”, “Aslan, qurd və çaqqal”, “Tülkü və qurd” təmsilləri 

Azərbaycan xalq təmsillərinin orijinal yolla işlənmiş yeni formalarıdır. Lakin burada da bəzi istisna-
lar var. Belə ki, Seyid Əzim Şirvani, Abdulla Şaiq, Hikmət Ziya və bu kimi bəzi təmsil yazan şairlə-
rin yaradıcılığında nəsrlə yazılan nümunələrə də rast gəlinir.  
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Hər iki janrı fərqləndirən cəhətlərdən biri kimi onu da qeyd etməliyik ki, nağıllarda təsvir edi-
lən hadisələr reallıqdan uzaq olub mahiyyət etibarilə bütün zamanlar üçün eyni qəbul edilir. Təmsil-
lərdə isə gündəlik həyatda baş verənlər təsvir olunduğundan real olub, təmsilin yazıldığı zamana uy-
ğun verilir. Nağıllarda hadisələrin açılması hissə-hissə baş verir, təmsillərdə isə ideya gözlənilməz 
şəkildə sürətlə açılır. Heyvanlar haqqında nağıllarda bəzi istisnalar nəzərə alınmazsa, heyvan obraz-
ları adətən müəyyən keyfiyyətlərlə xarakterizə edilirsə (məsələn, tülkü hiyləgər, ayı tənbəl, qurd ac-
göz, it, at vəfalı və s. təsvir olunur), təmsillərdə heyvanların timsalında verilən mənfi xüsusiyyətlər-
lə birbaşa insanlara işarə olunur və tənqidi mahiyyət daşıyır.  

Təmsillərdə adətən alleqoriya, simvolizm, kinayə, sarkazm, məcaz və poetik dil, nağıllarda isə 
şirin və sadə danışıq dili, folklora məxsus variantlılıq, anonimlik, təhkiyə üslubu aparıcı xəttdir.  

Təmsilləri nağıllardan janr xüsusiyyətləri baxımından fərqləndirən cəhətlərdən biri də nağıl-
larda dialoqların təmsilə nisbətən çoxluq təşkil etməsidir. Hadisələrin gedişatını istiqamətləndirən, 
situasiyaların açılmasına kömək edən dialoqlar bütövlükdə nağıllara canlılıq, obrazlılıq verir. Buna 
“Tülkü və kəklik”, “Ac qurd”, “Tülküylə toyuq” və s. kimi nağılları misal göstərmək olar. 

Təmsillərdə isə bir qayda olaraq uzun təhkiyə, dialoq, təsvir əsas yer tutmasa da, sonralar ya-
zılı ədəbiyyatda dialoq üzərində qurulan təmsillərə də rast gəlmək mümkündür. Xüsusən XX-XXI 
əsrlərdə təmsil yazan şairlər, şifahi xalq ədəbiyyatından bəhrələnərək, dialoqlardan ibarət təmsillər 
yazmışlar. Bu təmsillərdə dialoq dili həcmcə qısa, axıcı şeirlərdən ibarət olub, forma və məzmun 
baxımından bitkin olur. Adətən iki və ya üç obraz arasında gedən dialoqlarda onların daxili aləmi 
üzə çıxır. Burada dialoqlar həm heyvanlar arasında, həm də insanla heyvanlar arasında verilir. Mə-
sələn, Hikmət Ziyanın “Çaş-baş qalan ördək” təmsilinə nəzər salaq: 

 
O üz tutdu bir gün Qaza: 
− De, bu kimin işidir? 
Qaz çıxartdı eynəyini: 
− Bəyəm hamı kişidir?! [6, s.8] 

 
Məlumdur ki, şifahi xalq ədəbiyyatımızdakı alleqorik ünsürlərə təkcə nağıllarda deyil, əfsanə-

lərdə, rəvayətlərdə, atalar sözləri və məsəllərdə, lətifələrdə, dastanlarda və s. janrlarda da rast gəli-
nir. Və heç şübhəsizdir ki, bu alleqorik ünsürlərin janrlararası mübadiləsi təmsilin yazılı ədəbiyyat-
da janr kimi formalaşmasında əsas rol oynamışdır.  

Nəticə. Azərbaycan ədəbiyyatında təmsil ünsürləri çox qədimlərdən, hələ mifoloji dövrlərdən 
yaranmışdır. Onun keçdiyi təkamül və inkişaf mərhələlərini öyrənmək ədəbiyyatşünaslığımız qarşı-
sında duran mühüm vəzifələrdəndir. Bu barədə təsviri və nəzəri aspektdə bəzi tədqiqatlar aparılmış-
dır.  

Təmsilin ədəbi-tarixi təşəkkülü, janr olaraq formalaşması, ayrı-ayrı təmsilnəvislərin yaradıcı-
lığı haqqında tədqiqatlar mövcud olsa da, bu tədqiqatda məsələyə daha çox tarixi aspektdən yanaşı-
laraq janrın ədəbiyyat tariximizdə keçdiyi inkişaf mərhələləri öyrənilməyə çalışılmışdır. 

Tədqiqat mövzumuzun obyekti konkret olaraq, təmsil olduğu üçün, qeyd etməliyik ki, bu ədə-
bi növ yazılı ədəbiyyatda bir janr kimi formalaşana qədər folklorumuzda müxtəlif formalarda təza-
hür tapmışdır. Təqdim olunan məqalədə ilk dəfə olaraq bu alleqorik formalar haqqında məlumat ve-
rilir, təmsil janrına tipoloji aspektdən yanaşılır. Həmçinin təmsilin bu alleqorik formalarla tipoloji 
yaxınlığı nümunələr əsasında tədqiq olunur.  

Məqalənin sonunda belə nəticəyə gəlmək olur: 
1. Azərbaycan ədəbiyyatında təmsil janr kimi formalaşana qədər uzun inkişaf yolu keçmişdir. 

Fikrimizcə, folklorda özünü göstərən alleqorik ünsürlər təmsilin janr olaraq yaranmasının ilk 
mərhələsi hesab edilə bilər; 

2. Təmsiləqədərki dövrdə ədəbiyyatda münazirə, şəxsləndirmə, intaq, pritça və s. formalardan 
istifadə edilmişdir; 
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3.  Alleqorik ünsürlər və formalar zaman-zaman şifahi ədəbiyyatdan yazılı ədəbiyyata ötürül-
müş və bir çox ədəbiyyat nümayəndələrinin yaradıcılığında təzahür tapmışdır;  

4. Sadalanan bu xüsusiyyətlər təmsilin janr olaraq formalaşmasına təkan vermişdir.  
Tədqiqat işi ali məktəblərin humanitar fakültələrində xüsusi kursların aparılmasında vəsait ki-

mi istifadə oluna bilər. Həmçinin orta məktəb müəllimləri də bu yazıdan mənbə kimi faydalana bi-
lər. 
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QƏZƏNFƏR PAŞAYEVİN “SEÇİLMİŞ ƏSƏRLƏRİ”NİN 

ONCİLDLİYİNƏ XÜLASƏ 
 

Xülasə 
 
Professor Qəzənfər Paşayev İraq-Türkman folklorunun  görkəmli tədqiqatçısıdır. O, kərkük dialektinin foneti-

kası, İraq-Türkman folklorunun janrları ilə ardıcıl məşğul olmuş, “Nəsimi” haqqında tədqiqatlar aparmış, şairin Diva-
nının İraq nüsxəsi, habelə irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə diqqət yetirmişdir. Aşıq yaradıcılığının bilicisi olan alim aşıq 
şeirinin yerini, şəkillərini tədqiq etmişdir. Oncildliyə alimin rus və ingilis dillərində elmi yazıları, rusca, türkcə məqalə-
ləri, ingilis dilindən Azərbaycan dilinə tərcümələri də daxil edilmişdir. 2017-2018-ci illərin məqalələri həm də Ümum-
milli lider Heydər Əliyev, habelə islam həmrəyliyi, dini-mədəni müxtəlifliyin harmoniyasına aid olan çap məhsullarıdır. 

Q.Paşayev elmi-ictimai fəaliyyətinə görə “İlin alimi”, 2018-ci ildə Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illiyi münasibətilə 
“Əməkdar elm xadimi” adlarına layiq görülmüşdür. 

10 cildlikdə alimin elmi, ədəbi, publisistik və tərcümə əsərləri, habelə müsahibə, məktub, çıxış və rəyləri topla-
nılmışdır.  

 
Açar sözlər: Qəzənfər Paşayev, Dəclə-Fərat sahilləri, seçilmiş əsərləri, “İlin alimi”, Əməkdar elm xadimi 
 

 
SUMMARY TO 10 VOLUMES OF “SELECTED WORKS” 

 BY GAZANFAR PASHAYEV 
 

Summary 
 
Professor Gazanfar Pashayev is a prominent researcher of Iraq-Turkmen folklore. He has been engaged in 

phonetics of Kirkuk dialects and genres of Iraq-Turkmen folklore continuously, conducted researches on “Nasimi” and 
paid attention to Iraq copy of Divan by the poet, at the same time investigation of his heritage and history of publication 
of this heritage. The scientist being an expert on ashug creativity has studied the ashug poems and its forms. 10 
Volumes include in scientific writings of the researcher in Russian and English, his articles in Russian and Turkish and 
translations from English to Azerbaijani.  His articles published in 2017-2018 are about National Leader Heydar Aliyev, 
as well as Islamic solidarity, harmony of religious-cultural diversity. 

G.Pashayev was awarded the title of scientist of the year for his scientific-social activity and in 2018 the title of 
Honoured Scientist on the occasion of the 85th anniversary of the Institute of Literature. 

In the 10 volumes it is collected scientific, literary works, publicity and translations, interviews, letters, speech 
and reviews. 

 
Key words: Gazanfar Pashayev, banks of the rivers Tigris-Euphrates, selected works, “Scientist of the year”, 

Honored scientist 
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Əlizadə Əsgərli             www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 335 -
 

 
РЕЗЮМЕ НА 10-ТОМНОЕ «СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ» 

ГАЗАНФАРА ПАШАЕВА 
 

Резюме 
 
Профессор Газанфар Пашаев известный исследователь фольклора иракских туркман. Фонетика керкук-

ского диалекта, фольклорные жанры иракских туркман длительное время являются объектом его изучения. 
Помимо этого, он исследовал творчество Насими, иракский экземпляр его «Дивана», историю изучения и пуб-
ликации наследия поэта в целом. Знаток ашугского творчества, учёный исследовал место, образный мир 
ашугской поэзии. 

В 10-томник входят труды учёного на русском, английском языках, статьи на русском, турецком языках, 
сделанные им переводы с английского языка на азербайджанский. Плодотворным итогом являются опублико-
ванные в 2017–2018 гг. статьи об общенациональном лидере Гейдаре Алиеве, исламской солидарности, гар-
монии в религиозно-культурном разнообразии. 

За научно-общественную деятельность Г.Пашаев удостоен звания «Учёный года», а в связи с 85-летием 
Института литературы также звания «Заслуженный деятель науки». 

В 10-томнике собраны научные, литературные, публицистические и переводные произведения учёного, а 
также интервью, письма, выступления и рецензии, написанные учёным. 

 
Ключевые слова: Газанфар Пашаев, берега Даджлы-Ферата, собрание сочинений, «Учёный года», 

заслуженный деятель науки 
 

Giriş. Hazırda Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin öyrənilməsi, yenidən dəyərləndirilməsi sahə-
sində də müvafiq işlər görülür. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi çoxcildliklərinin hazırlanması ilə bərabər, bircildlik, ikicildlik, 
üçcildlik, beşcildlik və daha artıq cildlərin nəşrinə üstünlük verilir. Bu baxımdan akademiyanın 
Ədəbiyyat İnstitutunda çap edilmiş kitablar: M.Arif, M.C.Cəfərov, H.Araslı, K.Talıbzadə, Ə.Səfərli 
və başqalarının bircildlikləri qeyd edilə bilər. 

Təbii ki, Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, tarixçiləri və çoxcildlərinin hazırlanması faydalıdır. 
Akademik B.Nəbiyev, professor Y.Qarayev, professor T.Əhmədov, akademik N.Cəfərov artıq 5 
cildliklərini elmi ictimaiyyətə təqdim etmişlər. 

Əməkdar elm xadimi, professor Qəzənfər Paşayev isə 2012-2018-ci illərdə 10 cildlik seçilmiş 
əsərlərini elmi ictimaiyyətə ünvanlamışdır. 2012-ci ildə alimin 7, 2018-ci ildə isə davamı olaraq 
VIII-X cildləri çaprdan çıxmışdır. 

Elmi, ədəbi, publisistik, tərcümə, müsahibə, məktub, çıxış və rəylərdən ibarət olan 10 cildlik 
hesab edirik ki, elmi-tədqiqatların aparılması, habelə memuar yazıların yazılması və araşdırılması 
işində faydalı olacaqdır. 

Əməkdar elm xadimi, professor Qəzənfər Paşayev Azərbaycan elmi-ictimai fikrinin görkəmli 
nümayəndələrindən biridir. Elm-tədris mühitində nüfuzlu söz sahibidir. Qəzənfər müəllimi 
kitablarından tanımışam. Bir zaman alimin İraq-Kərkük xoyratları, “Altı il Dəclə-Fərat sahilində” 
kitabları ətrafında söhbətlər olurdu. Bir dəfə də onu rəhmətlik Vaqif Arzumanlının direktor olduğu 
institutda, iclasda gördüm. Yaxşı yadımda deyil, Vaqif müəllimə hansı mükafatı isə təqdim etmək 
üçün gəlmişdi. 

“Ədəbiyyat qəzeti” redaksiyasına gedəndə təsadüfən bir otaqda əyləşdiyini gördüm. Elə 
orada: – professor Yaşar Qarayev haqqında “Ədəbiyyat qəzeti”ndə gedən yazını oxudum, xoşuma 
gəldi, – dedi. Fərəhləndim. “Min ilin sonu” kitabı haqqında resenziya idi... Professor Qəzənfər 
Paşayevi şəxsən işlədiyim Ədəbiyyat İnstitutunda yaxından  tanımışam.  

Qəzənfər Paşayev cəmiyyət adamı, fəal ictimaiyyətçidir. Müxtəlif tədbirlərdə tez-tez görünür, 
fikir, mülahizə söyləyir. Səmimi, sadə, zəhmətkeş insandır. Kim onunla yolyoldaşı olsa, nə qədər 
insanın ona yaxınlaşıb salam verdiyinin, hal-əhval tutduğunun şahidi olar. O, bu nüfuzu kitabları və 
səmimiyyəti, ünsiyyəti hesabına qazanıb. 
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Qəzənfər müəllim tez-tez yazan, klassik və müasir ədəbiyyat adamları, habelə, mədəniyyət 
xadimlərinə yazıları ilə yüksək dəyər verən ziyalıdır.  Kitablarının, sözünün qayğısına qalandır. Çap 
etdirdiyi 10 cildlik “Seçilmiş əsərləri”  bunun bariz nümunəsidir. 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi çoxcildlərinin universal xarakteri ilə bərabər, bircildlik, 
ikicildlik, üçcildlik və çoxcildlik “Seçilmiş əsərlər”imiz də vardır. Bu baxımdan akademik Bəkir 
Nəbiyev, AMEA-nın müxbir üzvü, professor Yaşar Qarayev, professor Teymur Əhmədov, 
akademik Nizami Cəfərov və başqa ədəbi şəxsiyyətlərin 5 cildlikləri qeyd oluna bilər. Əməkdar elm 
xadimi, professor Qəzənfər Paşayevin əsərləri isə 10 cilddədir. 

Alimin 2012-ci ildə “Seçilmiş əsərləri”nin 7 cildi, 2018-ci ildə VIII-X cildlər “Təhsil” nəşriy-
yatında çapdan çıxıb. I cild alimin şəkli və qiymətli avtoqrafı ilə başlayıb: “Elm əvvəli görünən, 
sonu görünməyən bir aləmdir. Bu aləmdə hərə bir yolla gedir. Hərə bir nəticəyə gəlir. Yenilik 
görülmüş işlərin sayəsində yaranır”. 

Oncildlikdə Qəzənfər Paşayevin elmi, ədəbi, publisistik və tərcümə əsərləri, habelə müsahibə, 
məktub, çıxış və rəyləri toplanıb. Bir sözlə, professor Qəzənfər Paşayevin söz ruhunun dəyərli 
yazıları olan bir kitab alınıb.  

I cildin [1] redaktorları AMEA-nın müxbir üzvü, professor doktor Əbdüllətif Bəndəroğlu və 
alim-şair Ayaz Vəfalı, rəyçilər professor Paşa Əfəndiyev, filologiya elmləri doktoru Vaqif Yusifli 
və doktor Şəmsəddin Kuzəçidir. Bu cilddə alimin “İraq-Türkman folkloru” və “Altı il Dəclə-Fərat 
sahillərində” kitabları özünə yer alıb. 

“İraq-Türkman folkloru” giriş, “İnamım mənim, həyatım mənim” adlı birinci fəsildə, ehtiva 
olunmuş arxaik janrlar, inanclar, dualar, bəddualar və fallar adlı  hissələrdən ibarətdir. II fəsildə 
“Xalq mərasim və nəğmələri”, “Dini bayram və nəğmələri”, “Məişət mərasimləri və nəğmələri”, 
“Yas mərasim və nəğmələri”, “Toy mərasim və nəğmələri”; “Lirik növ” adlı III fəsildə “Xoyratlar 
və manilər”, “Xalq havaları”, “Xoyrat havaları”, “Xalq mahnıları”, “Aşıq havaları”, “Beşik 
nəğmələri”, “Bayatı tapmacalar”; “Epik növ” adlı IV fəsildə “Dastanlar”, “Nağıllar”, “Atalar sözləri 
və məsəllər”, “Tapmacalar”, “Lətifələr”, “Son söz əvəzi” və “Qaynaqlar” verilmişdir. Professor 
Qəzənfər Paşayev “İraq-Türkman” folklorunun janr poetikasından əhatəli bəhs edib. 

Alimin geniş şöhrət tapmış kitablarından biri “Altı il Dəclə-Fərat sahilində” əsəridir. Yaxşı 
xatırlayıram, oxucularda bu kitabı oxumağa böyük maraq vardı, televiziyada tez-tez söz açılır, 
mətbuat tez-tez yazırdı. Kitab 1985-ci ildə 10 min tirajla, 1987-ci ildə 120 min tirajla nəşr edilib. 
Redaktorları Ayaz Vəfalı və Ərşad Hürmüzlü, rəyçisi isə Vaqif Yusiflidir. Əsər qədim 
mədəniyyətin beşiklərindən olan İraq və iraqlıların dünəni, bu günü, adət-ənənəsi, ictimai həyatı və 
inkişafından bəhs edir. Kitab “İraq necə yaxın olur”, “Bağdad bu gün”, “İraqın bu günündən 
etüdlər”, “Xurma bağları”, “Mədəniyyət mərkəzi şəhərləri”, “Adəm-Həvva nişanəsi”, “Tovuz 
quşuna sitayiş”, “İnamlar”, “Əsrlərin izləri var bu yerdə”, “Xitabət kürsüsü”, “Şayba-Şaabi”, “Çöl 
ərəbləri”, “Əfsanəyə bənzər həqiqətlər”, “Vətən həsrəti, övlad dərdi”, “İraq bizə iraq deyil” və 
başqa bölmələrdən ibarətdir. Kitabın 1987-ci il nəşrinin sonunda şair və alim Qasım Qasımzadənin 
“Ömrün əbədiləşən illəri” adlı əsərə həsr olunmuş məqaləsi verilib. Kitabın içərisində isə əsasən 
müqəddəs ibadət yerləri: “Bağdad şəhidlər məscidi”, “Harun ər Rəşidin azərbaycanlı həyat yoldaşı 
Zibeydə xanımın məqbərəsi”, “Nəcəf şəhərində İmam Əli məscidi”, Bağdadda “Kazımiyyə 
məscidi”, Kərbəlada “İmam Hüseyn məscidi”, Kərbəlada “Həzrət Abbas məscidi”, Samarada 
“İmam Hadi məscidi”, Bağdadda “İmam Maarif məscidi”, “Füzuli məqbərəsi”nin şəkilləri özünə 
yer alıb. 

Professor Qəzənfər Paşayevin “Seçilmiş əsərləri”nin ikinci cildində [2] alimin elmi əsərləri: 
“Dilimiz-varlığımız” (2011), “Kərkük dialektinin fonetikası” (2003) adlı monoqrafiyaları və ədəbi 
əlaqələr məcrasında “Könüldən könülə yollar görünür” başlıqlı məqalələri, habelə bəzi mətnlər və 
İraq-türkman ləhcəsinə aid lüğət toplanıb. II cildin redaktorları akademik Ağamusa Axundov, 
akademik Tofiq Hacıyev, professor Mustafa Arquşah, rəyçilər professor Qəzənfər Kazımov və 
professor Məhərrəm  Məmmədlidir.  
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“Dilimiz – Varlığımız” kitabında akademik Tofiq Hacıyevin “Azərbaycan kərkükşünaslığının 
banisi” adlı geniş ön sözü verilib. “Dilimiz – Varlığımız” adlı I  fəsildə “Kitabi Dədə Qorqud”, 
“İraq-türkman ləhcəsi və ədəbi dilimiz”, “Azərbaycan dilinin qərib dialektləri”, “ABŞ-da Azərbay-
can dilinə dair araşdırmalar”, “İraq-türkman tarixinə və dialektinə bir baxış” bölmələri “Qürur duy-
duğum tarixi şəxsiyyətlər” adlı II fəsildə “Mirzə Kazım bəyin görkəmli şəxsiyyət kimi yetişməsində 
dillərin əhəmiyyəti”, “Mirzə Fətəli Axundzadənin həyatında dillərin rolu”, “Türkologiya elmimizin 
patriarxı” (Akademik M.Şirəliyev), “Çağdaş dilçilərimizin yaradıcılığında etüdlər” adlı III fəsildə 
“Türkologiya elmimizin iftixarı (Akademik Tofiq Hacıyev)”, “Çoxşaxəli yaradıcılıq yolu”, “Gələ-
cək nəsillərə yadigar”, “Tarixdə qalacaq abidə bir əsər”, “Tanınmış pedaqoq və alimin uğurları”; 
“İngilis dilinin tədrisi problemləri” adlı IV fəsildə “Xarici dil və ölkəşünaslıq”, “İngilis dilində 
dərslik”, “Xarici dillərin tədrisində ölkəşünaslıq elementlərindən istifadəyə dair” bölmələri və  
bütün cildlərdə olduğu kimi müəllif haqqında məlumat verilib, elmi qaynaqlar göstərilib. 

Bu cilddə yer alan sonrakı bölmə. 
“Könüldən-könülə yollar görünür” məqalələr toplusudur. İraq azəriləri–türkmanlar haq-

qındadır. Burada “Könüldən-könülə yollar görünür”, “İraq azəriləri”, “Kərkük bayatıları” kitabına 
son söz, “Kərkük azəriləri”, “İraq bizə iraq deyil”, “Dəclə-Fərat sahillərində”, “Bağdad səfəri”, 
“İran körfəzi məsələsinin kökü və məğzi”, “Füzulinin məzarı haqqında şayiə və həqiqət”, “İraq-
Azərbaycan ədəbi əlaqələrinə bir baxış”, “Folklorumuzun qüdrətli qolu”, “Folklorumuzun öyrə-
nilməsi”, “Döyüşkən poeziya” və başqa məqalələr verilib, burada folklor, klassik və müasir ədə-
biyyat, habelə ədəbi əlaqələr haqqında araşdırmalar özünə yer alıb. 

Professor Qəzənfər Paşayevin elmi tədqiqatlarının bir qolu kərkük dialektləri ilə bağlıdır. Bu 
baxımdan onun seçilmiş əsərlərinin II cildinə daxil olan “Kərkük dialektinin fonetikası” monoqra-
fiyası (2003) İraq türkmanlarının fonetikasına həsr edilib, Kərkük dialektinin fonetikası geniş dil 
materialı əsasında araşdırılıb. Monoqrafiya “Bir neçə söz”, materialların toplandığı şəhər, qəsəbə, 
rayon və kənd adlarının ixtisarı, qısaltmalar, transkripsiya və 3 fəsildən ibarətdir. I fəsildə saitlər və 
onların variantları, ahəng qanunu, heca; II fəsildə samitlər; III fəsildə fonetik hadisələr, vurğu, mətn, 
adətlər, lətifə, tapmaca, bayatı və sazlamalardakı fonetik xüsusiyyətlərdən bəhs edilib. 

Alimin “Seçilmiş əsərləri”nin III cildi [3] folklor janrlarına elmi-nəzəri baxışın ifadəsidir. 
“İraq-türkman folklorunun janrları” (İstanbul, 1998, Bakı, 2003, Tehran, 2008) monoqrafiyası ilk 
dəfə nəzəri aspektdə işlənib. Əsərin elmi redaktorları akademik Bəkir Nəbiyev, professor Mahir 
Naqib, rəyçilər professor Azad Nəbiyev və doktor Əbdüllətif Bəndəroğludur. Əsərdə Kərkük folk-
loru janr baxımından təsnif edilib, onun lirik və epik növlərinə ideya-məzmun və poetik keyfiyyət 
baxımından dəyər verilib. 

Kitaba Türkiyə Erciyes Universitetinin professoru, prof., dr. Mahir Naqib “Abidə bir əsər” 
adlı ön söz yazıb. Kitab giriş, “Mərasim folkloru”, “İlkin janrlar”, “Dualar və bəddualar”, “Fallar, 
xalq mərasim və nəğmələri”, “Dini bayram və nəğmələr”, “Məişət mərasim və nəğmələri”, “Yas 
mərasim və nəğmələri”, “Toy mərasim və nəğmələri”nin  ehtiva olunduğu I fəsil; Lirik növ. Xoy-
ratlar və manilər, Xoyrat üsulları, Xalq türküləri, Beşik nəğmələri, Bayatı-tapmacalar başlıqlı II 
fəsil; Epik növ. “Nağıllar”, “Atalar sözləri və məsəllər”, “Tapmacalar, lətifələr” və “Dastanlar”ı 
əhatə edən III fəsil, nəticə və qaynaqlar hissəsindən ibarətdir.  

Professor Qəzənfər Paşayevin “Borcumuzdu bu ehtiram” adlı kitabının elmi redaktoru 
akademik Bəkir Nəbiyev, rəyçi və ön sözünün müəllifi professor Nizaməddin Şəmsizadədir. Alim 
kitabda dostluq etdiyi, ünsiyyətdə olduğu, habelə dünyasını dəyişmiş bir sıra dəyərli insanlar 
haqqında fikir və düşüncələrini ifadə edib. 38 məqalədən ibarət olan, deməli, 38 şəxsiyyət haqqında 
olan yazılar Ümummilli lider Heydər Əliyev (“Xilaskar”), Səməd Vurğun (“Səməd Vurğunun 
dünya şöhrəti”), Rəsul Rza (“İki zirvədən biri”), İhsan Doğramacı (“Sağlığında heykəlləri ucaldılan 
fenomen insan”), Bəxtiyar Vahabzadə (“O, xalqın ümid və güvənc yeri idi”), Yaşar Qarayev 
(“Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin iftixarı”), Əbdüllətif Bəndəroğlu (“Heyif sənə Bəndəroğlu”), 
Əbdülvahid Kuzəçioğlu (“Böyük nəğməkar da köçdü dünyadan”), Əbdüllətif Bəndəroğlu (“Hər bir 
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dərddən betər ayrılıq”), Mövlud Taha Qayaçı (“O, da Bakı həsrətilə yaşayırdı”), Xeyrulla 
Məmmədov (“Yeri görünən vicdanlı alim, yaxşı dost”) və başqalarına həsr olunub. Kitabın sonunda 
ənənəvi olaraq alimin tərcümeyi-halı, çap olunmuş əsərləri və tərtib etdiyi kitabların göstəricisi, 
habelə haqqında yazılmış əsərlərin siyahısı və kitablarının üz qabığı verilib. 

Qəzənfər Paşayev redaktorları akademik Nizami Cəfərov, prof., dr. Suphi Saatçı, rəyçisi Flora 
Xəlilzadə olan IV cilddə [4] “Nəsimi haqqında araşdırmalar”, “Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin pat-
riarxı” və “Sevərək yaşayanlar” adlı monoqrafiya və əsərlərin ədəbi əlaqələrə aid məqalələrini, ha-
belə “Ürəkdən gələni deməsəm olmur”, “Sazlı-sözlü dünyamızdan” mövzusunda publisistik ya-
zılarını çap etdirib.  

İmadəddin Nəsiminin 640 illiyinə həsr edilmiş kitabın elmi redaktoru və ön söz müəllifi 
akademik Bəkir Nəbiyev, rəyçisi AMEA-nın müxbir üzvü Əlyar Səfərlidir. Monoqrafiyada alimin 
müxtəlif illərdə Nəsiminin həyat və yaradıcılığına həsr etdiyi məqalələri toplanıb. Kitaba akademik 
Bəkir Nəbiyevin “Bir neçə söz”, “Nəsimi divanının İraq nüsxəsi və naməlum şeirləri”, “Nəsiminin 
həyat və yaradıcılığına yeni baxış”, “Axtarışlar”, “Şeyx Nəsimi: tarixi həqiqətlər, həyəcanlı anlar”, 
“İraq divanı və biz”, “Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə bir nəzər” adlı bölmələr daxil edilib.  

“Ədəbiyyatşünaslıq elminin patriarxı” adlı monoqrafiyanın elmi redaktoru və “Patriarxın 
payızı” adlı ön sözün müəllifi professor Asif Rüstəmlidir. Kitab görkəmli elm xadimi, akademik 
Bəkir Nəbiyevin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqındadır. Kitabda “Nə yaxşı dünyada yaxşı var imiş”, 
“Tarix qurub-yaradanları yaşadır”, “Böyük yolun yolçusu”, “Tarixi səfərin bəhrəsi”, “Yarım əsrlik  
gərgin əməyin bəhrəsi”, “Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin təntənəsi”, “Ədəbiyyatşünaslıq elmimizin 
patriarxı” adlı qiymətli yazılar özünə yer alıb.  

Xalq yazıçısı Elçinə həsr edilmiş “Sevərək yaşayanlar” toplusu “Elçin haqqında düşüncələr, 
onun sənət dünyası, habelə, “Sosrealizm bizə nə verdi?” adlı elmi-nəzəri yazılardan ibarətdir. Bu 
cilddə eyni zamanda akademik Vasim Məmmədəliyev, akademik Budaq Budaqov, xalq şairi 
Nəriman Həsənzadə, yazıçı-jurnalist Nahid Hacızadə, eləcə də folklor və folklorşünaslıqla bağlı 
professorlar Paşa Əfəndiyev, Bəhlul Abdulla, Babək Qurbanov haqqında məqalələr yer tutub. 

Əməkdar elm xadimi Qəzənfər Paşayev filologiyamızın ədəbi-elmi əlaqələr mövzusuna daim 
diqqət yetirib. Bu baxımdan “Kərkük şairləri”, “Yazıçıya el məhəbbəti”, “Böyük maraq”, “Çağdaş 
türk poetikasının tədqiqi”, “Xalq şairi Rəsul Rza”, “Əbədiliyə aparan yolun yorulmaz yolçusu”, 
“Azərbaycan–İraq ədəbi əlaqələri”, “Con Steynbek və Azərbaycan ədəbiyyatı” məqalələri səciy-
yəvidir. Onların hər biri haqqında fikir söyləmək təbii ki, imkan xaricindədir. 

Çoxcildlikdə “Kərkük dünyası” başlığı ilə silsilə yazılar verilib (“Kərkük folklorşünasları”, 
“Xoyratlar, ədəbiyyatımız və folklorşünaslıq elmimiz haqqında”, “Uzaq və doğma ellər”, “Bir 
ömürdən səhifələr”, “Kərkükdən gələn qardaş səsi”, “Bitib-tükənməyən incilər xəzinəsi”). 

Professor Qəzənfər Paşayev xarici ölkə səfərləri ilə bağlı xeyli publisistik məqalə yazıb, 
onların bir hissəsini IV cildə daxil edib. “Hər xalqın öz adəti”, “Mənəvi körpü, Azərbaycan 
xalçaları Amerikada”, “Xətaişünaslığa yeni töhfə”, “Silinməz tarixdən izi şairin”, “Azerbaijan 
international” və “Azərbaycan reallığı”, “Bənzərsiz etnoslar haqqında bənzərsiz əsər”, “İlahiyyatçı 
və ədəbiyyatşünas alim irsə məhəbbətlə”  və başqaları “Ürəkdən gələni deməsəm olmur” adı altında 
toplanıb. 

Folklorşünas alim kimi aşıq mühiti və aşıq şairlər silsiləsindən çox yazan müəlliflərdən biri 
professor Qəzənfər Paşayevdir. O, IV cilddə “Sazlı-sözlü dünyamızdan” adı altında “Azərbaycan 
xalqının mədəniyyət tarixində aşıq sənətinin yeri və rolu”, “Aşıq şeiri şəkilləri və Mikayıl Azaflı”, 
“Əkbərin bülbülü susduran səsi”, “Xanların sazından və sözündən doymaq olmurdu”, “Tarixə 
çevrilən iki görüş”, “Keşməkeşli yolun yolçusu”, “Xalq ruhu ilə qaynayıb-qarışan poeziya” və s. 
məqalələri toplanıb. Cildin sonunda alimin tərcümeyi-halı, əsərləri və tərtib etdiyi kitabların 
göstəricisi, haqqında yazılmış əsərlərin siyahısı, habelə çap olunmuş əsərlərinin üz qabığı verilib.  

Professor Qəzənfər Paşayevin seçilmiş əsərlərinin V cildinin [5] redaktorları akademik Tey-
mur Bünyadov və professor Asif Rüstəmli, rəyçilər Ərşad Hürmüzlü və Sərvaz Hüseynoğludur. Bu 
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cilddə alimin çıxışları, müsahibələri, məqalə və məktubları, habelə opponent rəyləri özünə yer alıb.  
“Deyilən söz yadigardır” başlığı altında alimin radio, televiziya və müxtəlif tədbirlərdəki 

çıxışları, “Tarixə çevrilən yaddaş” bölməsində mətbuat orqanları, jurnalist və şəxsiyyətlərə ünvan-
lanan məktublar, “Həqiqətin özü” adı altında mətbuat orqanlarına verdiyi müsahibələri namizədlik 
və doktorluq dissertasiyalarına yazdığı rəylər, eləcə də, Elçin, Fuad Qasımzadə, Zəlimxan Yaqub və 
ozan-aşıq sənəti haqqında məqalələri və tərcümeyi-halı, əsərlərinin siyahısı və üz qabığının əksi 
verilib. 

VI cilddə [6] alimin “Seçilmiş əsərlər”inin bir qismi elmi yazılar, digəri isə tərcümələrdir.  
Professor Qəzənfər Paşayev və Həmid Abbasovun ingilis və fransız dillərindən tərcümə etdiyi 

Aleksandr Dümanın “Qafqaz səfəri” əsəri 1985-ci ildə nəşr olunub. Kitabın redaktoru professor 
Rauf İsmayılov, rəyçisi professor Qorxmaz Quliyevdir. Kitaba fransız yazıçısı Aleksandr Dümanın 
Qafqaz səfərindən Azərbaycanla bağlı hissəsi daxil edilib.  

Aleksandr Düma XIX əsrin ortalarında Azərbaycanda olub, torpağımız, xalqımız, adət-
ənənəmiz və şəxsiyyətlərimiz haqqında təəssüratlarını yazıb, maraqlı yol qeydlərini verib. 

Sula Benetin “Necə yaşayasan yüzü haqlayasan” (1989) kitabının ingilis dilindən tərcüməsi 
və ön sözü professor Qəzənfər Paşayevin, məsləhətçisi və son sözünün müəllifi professor Mehdi 
Sultanov, rəyçisi professor Şahin Xəlilovdur. 

Amerika alimi, Ölkəşünaslar Cəmiyyəti və Nyu-York EA-nın üzvü, professor Sula Benet 
uzun müddət Qafqazda olub, tədqiqatlar aparıb, Qafqaz xalqlarının mədəniyyəti, adət-ənənəsi, həyat 
tərzi ilə maraqlanıb, uğurlu kitab yazıb, bir çox səhifəsini Azərbaycana həsr edib və Nyu-Yorkda 
nəşr etdirib.  

Detektiv əsərlər müəllifi Oqata Kristinin “Mavi qatarın sirri” romanı (1995) professor 
Qəzənfər Paşayevin ingilis dilindən tərcümə əsəridir, redaktorları şair Ağasəfa və tənqidçi Məti 
Osmanoğludur. “Qətl-qarət romanları kraliçası” adlı ön sözün müəllifi olan Qəzənfər Paşayev sonda 
tərcümeyi-halını verib. 

Ədəbiyyatşünasın “Seçilmiş əsərlər”inin VII cildinin [7] ön söz müəllifi Türkiyə, Kayseri, 
Erciyes universitetinin professoru, doktor Mahir Naqib, redaktorları professorlar Əzizə Hacıyeva, 
Nigar Vəliyeva, rəyçisi isə professor Abbas Abbasovdur. 

Bu nəşrdə alimin rus, ingilis dilində elmi yazıları, rusca və türkcə məqalələri, ingilis dilindən 
Azərbaycan dilinə tərcümələri, habelə, Nostradamus haqqında fikir və düşüncələri özünə yer alıb. 
Alimin bu baxımdan rus dilində “İraq türkman folklorunun janrlar sistemi” adlı monoqrafiyası da 
xüsusi qeyd olunmalıdır.  

Ölkəşünaslıqdan bəhs edən “İngiltərədən söz açaq” dərs vəsaiti və ingilis, rus dilində və türk 
dillərində xaricdə çıxmış məqalələri daxil edilib. Kitabın rus dilinə tərcüməsinin müəllifi Vladimir 
Qafarov, redaktoru professor Gülrux Əlibəyli, rəyçi dosent Heydər Orucovdur. 

 Professorun “Elçin haqqında düşüncələri”, “Ədəbi məktublar” və “Həyat düşüncələri” 
kitabları və 2017-2018-ci illərdə məqalələrinin ehtiva olunduğu VIII cildin [8] elmi redaktoru 
professor Bədirxan Əhmədov, rəyçisi Vaqif Bəhmənlidir.  

“Elçin haqqında düşüncələrim” (2013) kitabının redaktoru və ön söz müəllifi yazıçı-publisist 
Yaşardır. Məqalələr məcmuəsi olan kitabda alimin “Elçinin sənət dünyası”, “Elçin və peyğəm-
bərcəsinə deyilmiş sözlər”, “İtirdiklərimiz və qazandıqlarımız”, “Bir daha Elçinin “Sosrealizm bizə 
nə verdi” əsərləri”, habelə “Teleskop”dan görünən dünyamız”, “Elçinin folklor dünyası” məqalələri 
toplanıb, görkəmli yazıçının elmi-ədəbi fikirlərinə münasibəti ifadə olunub. 

“Ədəbi məktublar” (2015) əsərinin redaktoru və ön söz müəllifi professor Bədirxan Əhmədli, 
rəyçiləri dosent Tinatin Məmmədova və dosent Aynur Xəlilovadır. Kitabda özünə yer almış 
məktublar 35 illik zamanın ifadəsi olub, ötən əsrin 80-ci illərindən indiyədək yazılanlardır. Mək-
tublar akademiklər Bəkir Nəbiyev, İsa Həbibbəyli, Nizami Cəfərov, xalq yazıçısı Elçin, xalq şairləri 
Nəriman Həsənzadə, Sabir Rüstəmxanlı, professorlar Yavuz Axundlu, Süphi Saatçı, Nizaməddin 
Şəmsizadə, Vilayət Quliyev və başqaları, habelə “Qardaşlıq” dərgisi və “Ədəbiyyat qəzeti” 
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haqqındadır. 
“Həyat düşüncələri” alimlə müsahibədir. 2017-ci ilin nəşridir. “Kərkükün mənəvi elçisi” adlı 

ön sözün müəllifi xalq yazıçısı Anardır, redaktor professor Şirindil Alışanlı, rəyçi Sərvaz Hüsey-
noğludur. Kitabın annotasiyasında deyilir: “Şair Vaqif Bəhmənlinin görkəmli ədəbiyyatşünas, folk-
lorşünas, dilçi, mətnşünas Qəzənfər Paşayevlə geniş müsahibəsi professorun elm, sənət, ədəbiyyat 
və həyat haqqında bədii-fəlsəfi düşüncələrini əks etdirir”. Bu cilddə yer alan 30 məqalə 2017-2018-
ci illərə aid olub, ideoloji, ictimai-siyasi və ədəbi-estetik məzmun daşıyır.  

Müsahibədə alimin elmi-pedaqoji, şəxsi-ictimai mühitlə bağlı sualları cavablandırılıb. Bir 
sözlə, geniş müsahibə elm, sənət, ədəbiyyat və həyat haqqında bədii-fəlsəfi düşüncələrdir. Müsahi-
bənin sonunda professor Qəzənfər Paşayevin kitablarından seçmə nümunələr verilib.   

Professor Qəzənfər Paşayevin 2017-2018-ci illərdəki məqalələri Ümummilli lider Heydər 
Əliyev, “İslam həmrəyliyi: dini və mədəni müxtəlifliyin harmoniyası” mövzusunda beynəlxalq 
konfrans, xalq yazıçısı Elçin, Anar,  akademik Teymur Bünyadov, AMEA-nın müxbir üzvü, 
professor Kamran Əliyev və Nəsimi “Divan”nın İraq nüsxəsi haqqındadır. 

Elmi redaktoru və ön söz müəllifi professor Şirindil Alışanlı, rəyçisi professor Alxan 
Bayramoğlu olan IX cild [9] məqalələr məcmuəsidir. 2012-2017-ci illərin yazılarıdır. Qəzet, jurnal 
və kitablarda çıxmış məqalələrdir.  

“Ədəbi estafetdə keçən ömür” (2017) kitabının ədəbi-elmi-publisistik məqalələr toplusu olan 
ön sözündə professor Şirindil Alışanlı Əməkdar elm xadimi, professor Qəzənfər Paşayevi filoloji 
fikrimizin görkəmli nümayəndəsi kimi qiymətləndirib, onun əhatəli elmi-ədəbi yaradıcılığına fərdi 
baxış ifadə edib.  

Kitaba professor Yavuz Axundlu, akademik Bəkir Nəbiyev, professor Müseyib Müseyibov, 
professor Azad Nəbiyev Azərbaycan-Hindistan ədəbi-mədəni əlaqələri, Dehlidə Nizami Gəncəvinin 
870 illiyinə həsr edilmiş Beynəlxalq Konfrans, İmadəddin Nəsimi, xalq şairi Rəsul Rza, Məm-
mədağa Şirəliyev, akademik Vasim Məmmədəliyev, Teymur Bünyadov və Muxtar İmanov, Nobel 
mükafatı laureatı Con Steynbek, professorlar Məmməd Qocayev, İmamverdi Əbilov, Zeydulla 
Ağayev, Alxan Məmmədov, “Koroğlu” operasının tamaşası, İraq türkmanlarının nağıl dünyası, 
İraq-Türkman-Azərbaycan folkloru, xalq yazıçısı Elçin, Azərbaycan-İraq-Türkman ədəbi-elmi 
əlaqələrinin araşdırıcısı Əta Tərzibaşı, “Kitabi Dədə Qorqud”, tənqidçi Vaqif Yusifli, xalq şairi 
Zəlimxan Yaqub, şair və alim Ayaz Vəfalı, fransız yazıçısı Aleksandr Düma haqqında yazılar və 
filologiya elmləri doktoru və fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş disserta-
siyalara rəsmi opponent rəyləri daxil edilib.  

X cildin [10] elmi redaktoru akademik İsa Həbibbəyli, rəyçisi professor Məhərrəm Qasım-
lıdır. Kitabda “Əta Tərzibaşının folklorşünaslıq fəaliyyəti” (2016) və “Hüseyn Kürdoğlunun poetik 
dünyası” (2017) adlı iki monoqrafiya, habelə, xalq yazıçısı Anar, Elçin, akademiklər İsa Həbib-
bəyli, Teymur Bünyadov və başqalarının professor Qəzənfər Paşayev haqqında yazıları və müəllifin 
80 illik yubileyi münasibətilə məqalə və şeirlər, habelə çəkilən şəkillər əksini tapıb.  

Birinci monoqrafiyanın ön söz müəllifi Əməkdar elm xadimi Məhərrəm Qasımlı, redaktorları 
professorlar Süphi Saatçı, Mahir Naqib, rəyçilər akademik Muxtar İmanov və doktor Mustafa 
Ziyadır. 

Dil, folklor, musiqi, adət-ənənə birliyimizdən, İraq-türkman ədəbiyyatından söz açan, əsərləri 
İraq, Türkiyə, Azərbaycan və İranda çap olunmuş Əta Tərzibaşı haqqında monoqrafiyada xoyrat və 
manilər, xalq havaları, xalq türküləri, aşıq havaları, dastanlar, atalar sözləri və məsəllər sahəsində 
tədqiqatları özünə yer alıb. Əsər giriş, 6 fəsil (I fəsil. Əta Tərzibaşının həyat və ilk yaradıcılıq illəri; 
II fəsil. Xoyratlar və manilər; III fəsil. Xalq havaları, xalq türküləri; IV fəsil. Aşıqlar, aşıq havaları 
və dastanlar, “Arzu-Qənbər” dastanı; V fəsil. Atalar sözləri və məsəllər; VI fəsil. Əta Tərzibaşı və 
Azərbaycan-İraq-Türkman ədəbi-elmi əlaqələri) və son söz əvəzindən ibarətdir. 

“Hüseyn Kürdoğlunun poetik dünyası” (2017) monoqrafiyasının ön söz müəllifi akademik İsa 
Həbibbəyli, elmi redaktoru professor Şirindil Alışanlı, rəyçilər dosent Safura Quliyeva və dosent 
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Əroş Vəliyevdir. 
Monoqrafiya XX əsrin 50-ci illərində ədəbiyyata gəlmiş şair, alim və tərcüməçi Hüseyn Kürd-

oğlunun yaradıcılığı, onun mühiti, mənsub olduğu ədəbi proses və şairin sənətkarlığı haqqındadır. 
Əsərin “Ədəbiyyatşünaslıqda faydalı örnək” adlı ön söz müəllifi akademik İsa Həbibbəylidir. 
Monoqrafiya “Mühiti, həyatı və yaradıcılığının ilk illəri”, “Şairin poetik dünyası”, “Dördlük ta-
rixində era yaradan şair”, “Zəmanəmizin bayatı ustası”, “Təcnislər”, “Şairin gəraylı dünyası”, “Təs-
niflər”, “Hüseyn Kürdoğlunun ağıları”, “Rübailər”, “Sağalmaz yarası ilk məhəbbətin”, “Hüseyn 
Kürdoğlu poeziyası və unudulmaqda olan janrlar”, “Hüseyn Kürdoğlunun uşaq şeirləri”, “Şairin 
əbədi məhəbbəti”, “Qadınlar günü münasibətilə yazılan şeirlər”, “Avtoqrafla hədiyyə olunan 
kitablar”, “Fəridə xanımın ad günü münasibətilə yazılmış şeirlər”, “Şair, alim, tərcüməçi”, “Elmi 
axtarış yollarında”, “Folklorşünaslıq fəaliyyəti” bölmələrindən ibarətdir. Kitabın sonunda dosent 
Safura Quliyevanın “Əbədi abidə” məqaləsi, Hüseyn Kürdoğlunun çap kitablarının siyahısı verilib. 
X cilddə həmçinin alimin 80 illik yubileyində çəkilən şəkillər, habelə müəllif haqqında “Kərkükün 
mənəvi elçisi” (Anar), “Siz kimsiniz, Qəzənfər Paşayev?” (Elçin), “Ziyalı fədakarlığına örnək” (İsa 
Həbibbəyli), “Gözəl insan, görkəmli alim” (Teymur Bünyadov), “Şöhrətin sevinci sizə yaraşır” 
(Nəriman Həsənzadə), “Qürur duyduğumuz ziyalı” (İlham Rəhimov), “Qəzənfər Paşayev feno-
meni” (Məmməd Novruzoğlu), “Milli şüur oyadan alim” (Tural Axundov), “Alim dünyasına bir 
baxış” (Teymur Bünyadov), “Görkəmli ədəbiyyatşünas, alim və müəllim” (Cəfər Quluzadə), “Dərin 
zəkaya sahib görkəmli alim” (Bəhruzər Rüstəmov), “Atama etiraf” (Təranə) və Barat Vüsalın 
“Oğuzun Qəzənfəri” və Adil Cəmilin “Dağıldı durna qatarı” şeirləri daxil edilib.  

Professor Qəzənfər Paşayev elmi-ictimai fəaliyyətinə görə “İlin alimi” adına layiq görülüb. 
2018-ci ildə isə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 85 illik yubileyi 
münasibətilə ona “Əməkdar elm xadimi” fəxri adı verilib.  

10 cilddə “Seçilmiş əsərlər” tanınmış alimin böyük uğurudur. Bu münasibətlə Əməkdar elm 
xadimi, professor Qəzənfər Paşayevi ürəkdən təbrik edir, ona möhkəm cansağlığı, ailə-övlad 
səadəti, daimi xoşbəxtlik və yeni yaradıcılıq uğurları arzulayırıq.  

Nəticə. Əməkdar elm xadimi, professor Qəzənfər Paşayevin seçilmiş əsərlərinin oncildliyi 
ədəbi-elmi tariximiz üçün faydalı nəşrlərdir. 

Birincisi, çoxcildlikdəki “İraq-Türkman folkloru”, “Kərkük dialektinin fonetikası”, “Altı il 
Dəclə-Fərat sahilində” monoqrafiyaları, habelə “Kərkük dünyası” silsilə yazıları folklor janr poeti-
kası, kərküklərin tarixi-ədəbi keçmişi, bu günü və sosial həyatı, ədəbi dilinin fonetik və qrammatik 
quruluşu baxımından elmi-nəzəri fikrimizə konkret yeniliklər verir. 

İkincisi, alimin “Dilimiz – varlığımız” monoqrafiyasındakı “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Qürur 
duyduğum tarixi şəxsiyyətlər”, “Çağdaş dilçiliyimizin yaradıcılığında etüdlər”, “İngilis dilinin 
tədrisi problemləri” fəsillər və bölmələrində ifadə olunan problemlər, elmi qaynaqlar və vacib 
müddəalar perspektiv planlar və araşdırma mövzularının müəyyənləşdirilməsi üçün zəmin yaradır. 

Üçüncüsü, görkəmli Azərbaycan şairi və filosofu İ.Nəsiminin yubileylərinə həsr edilmiş 
monoqrafiyalarının “Nəsimi divanının İraq nüsxəsi və naməlum şeirləri”, “Nəsiminin həyat və yara-
dıcılığına yeni baxış”, “Axtarışlar”, “Şeyx Nəsimi: tarixi həqiqətlər, həyəcanlı anlar”, “İraq divanı 
və biz”, “Nəsimi irsinin tədqiqi və nəşri tarixinə bir nəzər” bölmələri, eyni zamanda mütəfəkkir 
sənətkar İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyi ilində aktual və müasir səslənir. Bu yazılar həm də 
“İ.Nəsimi–650” ilində konfrans və simpoziumlar üçün əhəmiyyətli materiallar verir. Professor 
Qəzənfər Paşayev nəsimişünaslıq sahəsində mötəbər sözü olan alimlərdən biridir. 
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(Akademik İsa Həbibbəylinin 70 yaşına) 

 

Akademik İsa Həbibbəyli zəmanəmizin böyük alimidir; adətən kürsülərdən vulkan püskürən 
bu “böyüklüy”ün ehtişamına valeh olub, sirlərinə çox da varmırıq. Məşhur Hamletin sözləri ilə “za-
manın bağlarının qırıldığı yerdə” bu gün bizdə humanitariyanın bütün sahələrini bir-birinə ilgələ-
yən, istiqamətləndirməyi bacaran tarixi şəxsiyyətdir İsa Həbibbəyli. Millət vəkili və Parlamentdə 
Elm və Təhsil Komissiyasının sədri, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti, Hu-
manitar və İctimai elmlər bölməsinin yönətməni, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun di-
rektoru... – azca düşünəndə, dövlətin humanitar və ictimai elmlər sahəsində, mədəniyyət və mədəni 
quruculuq sferasında siyasəti, perspektiv inkişaf tendensiyaları xeyli qədər də həmin instansiyalara 
rəhbərlik edən akademikin parlaq zəkası və əməli düşüncəsinə bağlanır... 

Akademik İsa Həbibbəyli Ulu öndər Heydər Əliyevin azərbaycançılıq və dövlətçilik məktəbi-
ni keçmişdir. Ulu öndər haqqında “Heydər Əliyevin həyatı və fəaliyyətinin Naxçıvan dövründə 
Naxçıvan Dövlət Universiteti” (1998), “Heydər Əliyev və Naxçıvan Dövlət Universiteti” (2002), 
“Heydər Əliyev dövlətçilik təlimi və müasir dövr” (2013), “Ədəbiyyatda Heydər Əliyev obrazı: ta-
rixi gerçəklikdən ideala” (2018-2019) kitablarının müəllifidir. Ulu öndərin təqdirini qazanmış, 
“Azərbaycan elmi, mədəniyyəti və ədəbiyyatının inkişafındakı böyük xidmətlərinə görə” Əməkdar 
elm xadimi fəxri adına (1999) layiq görülmüş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 
tərəfindən “Azərbaycan elminin inkişafındakı xidmətlərinə görə” Şöhrət ordeni (2007) və “Naxçı-
van Muxtar Respublikasının sosial və iqtisadi inkişafında böyük xidmətlərinə görə” Şərəf ordeni 
(2009), “Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına və elmin inkişafında 
xidmətlərinə görə” 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə (2019) təltif olunmuşdur.  

Uzun illər rəhbərlik etdiyi Naxçıvan Dövlət Universitetinin əsl “yaradılış dastanı” (1996-
2013) və yubileydən yubileyə gəlişdirdiyi 85 yaşlı AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunun son yüksəliş dövrü (2013-cü ildən bugünə) İsa Həbibbəylinin adı ilə bağlıdır.  

Akademik İsa Həbibbəyli miqyaslı ədəbiyyatşünasdır, ədəbiyyat nəzəriyyəçisi və ədəbiyyat 
tarixçisidir, elm təşkilatçısı və ədəbi mühit qurucusudur... 

 
*** 

 
İsa Həbibbəyli ilə ilk tanışlığım “Ədəbiyyat qəzeti”ndə, ani və ötəri olmuşdur; birbaşa təəssü-

ratım da elə bu cür ani: harasa tələsən, vaxtı qovan, hardasa vacib işlər sahibi; amma necə ki, ədəbi 
mühitdə borc bilirik, baş redaktordan sonra redaktor müavininə də bir salam verək deyib (o zaman 
mən qəzetdə baş redaktor müavini idim) nəzakət göstərən, mühüm persona təsiri oyatmışdı. Amma 
çox təəccübümə, bu an mənə hədiyyə etdiyi təzəcə çıxmış “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müa-
sirləri” monoqrafiyasında (Bakı, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1997) belə bir avtoqraf yazmışdı: 
“Yeni nəsil ziyalılarının ən zəhmətkeş nümayəndəsi, böyük imkanları aşkar nəzərə çarpan hörmətli 

                                                 
* AMEA-nın müxbir üzvü. 
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Tehran müəllim üçün Müəllifdən xatirə. 18.X.97”. Demək, o zaman üçün İsa müəllim məni daha 
çox tanıyırdı, nəinki mən onu. Doğrusu, o vaxtacan İsa Həbibbəylini bir alim, ədəbiyyatşünas ola-
raq oxumamışdım, ilkin bu kitabdan tanıdım… 

“Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” monoqrafiyası, mənimcə, Cəlil Məmmədqu-
luzadəşünaslıqda dahiyanə əsərdir. Təkcə ona görə yox ki, Əli Nazim, Mirzə İbrahimov, Mir Cəlal, 
Əziz Mirəhmədov, Yaşar Qarayev mərhələlərindən sonra İsa Həbibbəyli bu fənni daha bir səviyyə 
qaldırmağa nail olmuşdur, bu öz yerində. İsa Həbibbəyliyə qədər ədəbiyyatşünaslar Mirzə Cəlilin 
əsərlərinə, yaradıcılığına, həyat yolu və geniş ictimai fəaliyyətinə dayanaraq, başlıca olaraq ədibin 
irsinin metafizikasına varmağa çalışmış; dahi yazıçı klassik mətnlərində bizə nə deyir, nə vəsiyyət 
edir… - müstəvisində çabalar göstərmişlər. Şəksiz ki, son nəticə və məram həmin olmaqla, İsa Hə-
bibbəyli başqa yolla gedib ümumən müstəvini dəyişir: həyatı, tərcümeyi-halı, “mühiti və müasirlə-
ri”ni dərindən araşdırıb sadəcə təsvir və “bərpa”sına səy etməklə, bütünlükdə Cəlil Məmmədquluza-
dənin yaradıcılıq yolu, əsərləri və ictimai fəaliyyətini təfərrüatlı bu kontekstdə çözməyə çalışır. Nə-
ticədə Azərbaycan ədəbiyyatında Mirzə Cəlil fenomenini yeni rakursdan – “bioqrafiya və (onun gir-
diyi) mühit (zəmanə)” konseptindən oxumağa nail olur… 

İsa Həbibbəyli “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” monoqrafiyası ilə həm də ədə-
biyyatşünaslığımıza “mühit” anlayışını bir nəzəriyyə və təhlil prinsipi olaraq gətirir, daxil edir. 
Doğrudur, İsa Həbibbəyliyə qədər də ədib və şairləri yetirən, o cümlədən Mirzə Cəlilin yetişdiyi 
mühitdən yazanlar çox olmuşdur. Müəllif özü də bunu monoqrafiyaya girişdə iqrar edir. Əvvəla, ya-
zıçının “Xatiratım” əsərində, yaxud Əziz Şərifin “Keçmiş günlər”ində – memuar ədəbiyyatı olaraq. 
Əziz Mirəhmədovun “Molla Nəsrəddin” monoqrafiyasında – sosioloji planda; mühit – ictimai-siya-
si hadisələr, tarixi-mədəni şərait, yazıçını əhatə edən cəmiyyət, siniflər, zümrələr, məişət və güzə-
ranlıq kimi… İsa Həbibbəyli anlayışda özünəxas bir “antropoloji çevriliş” edir; alimin nəzərində 
“mühit” – ictimai-siyasi, tarixi-mədəni gəlişmələr qalmaqla, ilk növbədə “bioqrafiya”nı əhatə edən 
insanlardır, müasirlərdir, “müasirini-digər”dir…  

Bu məqamı məxsusi vurğulayıram: sadəcə cansız əhatə yox, mühit – insanlardır, fərdlərdir, 
şəxsiyyətlərdir… Monoqrafiyada müəllif sanki yanında, zamanında, Mirzə Cəlili ilk qədəmlərindən 
izləyir, hər addımına sual verib, cavab axtarır, obrazını “canlı əhatəsi”ndən (istər “tarix” müstəvi-
sində, istərsə də mətnlərindən) əxz edir. İsa Həbibbəyli qəhrəmanının uşaq çağlarından vəfatınacan, 
“bioqrafiya”nı kəsən əhatəsini sadəcə fon olaraq təqdim etməklə, sadalamaqla qalmır; adını çəkdiyi, 
sorağını verdiyi, “bioqrafiya”da yeri, izi, təması, təsirini gördüyü hər kəsi araşdırma obyektinə çevi-
rir, çoxsaylı arxiv sənədləri, faktlar, dəlillər altından insan şəxsiyyətləri, xarakterləri, talelərini kəşf 
edir; kitablar-monoqrafiyalar-şünaslarla dialoq və polemikada, yaxud Mirzə Cəlilin öz mətnlərinə, 
obrazların güman olunan prototiplərinə istinadən yazıçının həyatında tüm insanlardan danışır… İn-
sanlar, insanlar, insanlar… - hər yerdə: ailədə, məktəbdə, seminariyada, Naxçıvanda, İrəvanda, Tif-
lisdə, Təbrizdə, Bakıda, dünyada insanlar…  

Monoqrafiya məni şaşırtmışdı; Mirzə Cəlili biz belə oxumamışdıq axı. Adlı-sanlılara söz yox, 
necə ola bilər ki, məsələn, hətta Mirzə Cəlilin mollaxanada, ibtidai məktəbdə bir-iki il oxuduğu, kəl-
mə kəsdiyi, ünsiyyətdə olduğu hər müəllimin, şagirdin, N nəfərin də sorağına düşüb, arayışını verə-
sən, informasiya olmadığı yerlərdə isə hələ təəssüflə boş xanalara tədqiqi vacib məqam kimi nöqtə-
lər də düzəsən. İsa Həbibbəylinin bir ədəbiyyatşünas kimi usanmaz araşdırıcılıq üslubu heyrətamiz-
dir, qibtə doğurur və həmişə alqışa layiqdir… 

O zaman “Azərbaycan” nəşriyyatında hazırlanan “Cəlil Məmmədquluzadə” ensiklopediyası-
na, unudulmaz ustadım Yaşar Qarayevin tövsiyəsi ilə, Mirzə Cəlilin hekayələrinə dair yığcam 
oçerklər yazırdım; yadımdadır ki, nəşriyyatda bir “şünaslıq” söhbəti düşəndə, çağdaş Cəlil Məm-
mədquluzadəşünaslığın son səviyyəsi kimi İsa Həbibbəylini və bir də özümü (! – təbii ki, metafizik 
uğurlar planında) vurğuladım. Cavanlıqda, fərqinə varmadan, özümüzə-sözümüzə vurğun oluruq; 
utancıma, sonralar Mirzə Cəlil tədqiqlərini davam etdirmədim. Bəlkə də ortada İsa Həbibbəyli örnə-
yi vardı – ondan; ya bəlkə “aşkar böyük imkanlarım” müasir ədəbi prosesə məşğul idi – o səbəbə… 
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*** 
 
İsa Həbibbəyli bizim ədəbiyyat tarixçiliyinə yeni bir istiqamət – “mühitşünaslığ”ı gətirmişdir. 

Yalnız Mirzə Cəlilə həsr olunmuş monoqrafiyasında deyil, bütünlükdə: Nizami Gəncəvidən çağdaş-
lığacan gəlişən ədəbiyyatımızı o, “ədəbi şəxsiyyət”lərin ətrafında öyrənir, “mühiti və müasirləri” 
paradiqmasında təsəvvür və şərh etməyə çalışır. Yazır: “Yazıçı Zamanı düşündürən və qabaqlayan 
böyük ideallar səviyyəsinə çatdıqda ədəbi şəxsiyyətə çevrilir. Ədəbi şəxsiyyət – möhtəşəm ədə-
biyyat məbədinin yük daşıyan divarı, onu çiyinlərində saxlayan dayanıqlı sütun, Zamanı və ədə-
biyyatı irəli dartan at gücüdür. Ölkəsi və xalqı ilə həmrəylik miqyasındakı səviyyə sənətkarın cə-
miyyətdəki və ədəbiyyatdakı yerini müəyyənləşdirir...”  

Bir neçə zaman əvvəl professor Yusif Seyidovun “Akademik İsa Həbibbəyli” kitabını (Bakı, 
“Elm və təhsil”, 2014) oxudum. Mənimcə, çox mükəmməl monoqrafiyada Yusif müəllim İsa Hə-
bibbəylinin alim-ədəbiyyatşünas dəst-xəttinin başlıca cəhətlərini doğru müşahidə etmiş, olduqca ge-
niş yaradıcılığını adekvat olaraq portretlər, şəxsiyyətlər, simalara həsr olunmuş oçerklər üzrə izlə-
miş, şərh etmişdir. Vərəqləyib görürük, İsa Həbibbəylinin tədqiq etdiyi, qələmə aldığı tarix, elm, sə-
nət, ədəbiyyat dünyasından necə insanlar gəlib-keçibdir: Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev və 
onunla yanaşı Mustafa Kamal Atatürk, akademik Zərifə Əliyeva, akademik Yusif Məmmədəliyev, 
akademik Məmməd Cəfər Cəfərov, akademik Abbas Zamanov, akademik Fərəməz Maqsudov, aka-
demik Əhməd Mahmudov…; klassiklər: Dədə Qorqud, Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, 
M.P.Vaqif…; maarifçilər: Məhəmməd Tağı Sidqi, Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Eynəlibəy Sultanov…; 
romantiklər: Əlibəy Hüseynzadə, Abbas Səhhət, Hüseyn Cavid…; realistlər: C.Məmmədquluzadə, 
M.Ə.Sabir, M.S.Ordubadi…; sovet dövrü ədibləri: Səməd Vurğun, Yusif və Vaqif Səmədoğlular, 
Məmməd Araz, Anar, Elçin, Nəriman Həsənzadə, Sabir Rüstəmxanlı, Hüseyn İbrahimov, Zəlimxan 
Yaqub, Cavad Cavadlı…; ədəbiyyatşünaslar: Əziz Mirəhmədov, Kamran Məmmədov, Yaşar Qara-
yev, Nizami Cəfərov, Vaqif Yusifli, Qəzənfər Paşayev…; dünya klassikləri: A.S.Puşkin, Ernest He-
minquey, Çingiz Aytmatov…; sənətçilər: Tahir Salahov, Oskar Şmerlinq və b. tarixi simalar.  

Təsadüfi deyil ki, İsa Həbibbəyli hazırda nəşr olunmaqda olan oncildliyinin ədəbiyyat tarixçi-
liyini ehtiva edən 2-ci cildini “Ədəbi şəxsiyyət və zaman” adlandırmışdır (Bakı, “Elm və təhsil”, 
2017). Və mənim hesablamama görə, kitabda akademikin araşdırmasında ədəbiyyat tariximiz, ayrı-
ayrı zamanlarda 67 ədəbi sima ətrafında və hər birinin “mühiti”ndə daha nə qədər (epizodik) “müa-
sirləri” olmaqla cərəyan edir. Uzaq əyyamların hansı bir əlyazmasındasa gözdən-nəzərdən qaçmış 
detallar, faktlardan da, müasir yazıçı və şairlərin mətnləri üzərində, hər kəsin nəzərlərində olan, am-
ma yalnız iti tədqiqatçı gözünün sezib-fərqləndirdiyi həssas müşahidələrindən də alim bilavasitə 
“ədəbi şəxsiyyət”ə çıxır, dövrün ədəbiyyatını “ədəbi şəxsiyyət”lərdən təcəssüm etdirir. Və ümumən 
diqqət yetirdikdə, həmin paradiqmanın aktuallandırılmasını İsa Həbibbəylinin əksər “tarixçilik” ki-
tablarında görürük: “XX əsr Azərbaycan yazıçıları” (1992), “XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan yazıçı-
ları” (2004), “Ədəbi-tarixi yaddaş və müasirlik” (2007) və s. Bu, ədəbiyyatşünas-alim İsa Həbib-
bəylinin nəzərlərindən görünən, eyni zamanda bu gün, çağdaşlıqda, dövrəsində cərəyan edən ədə-
biyyat dünyası, mühitidir.  

 
*** 

 
Akademik İsa Həbibbəylinin elmi yaradıcılığında ümdə yer tutan digər bir ədəbiyyatşünaslıq 

sahəsi – ədəbiyyat nəzəriyyəsidir. Ötəri baxanda, 1985-ci ildə yazdığı “Ədəbiyyat nəzəriyyəsi” 
dərsliyindən savayı, alimin sanki sırf nəzəriyyə kitabı yoxdur. Amma o da bəllidir ki, 1984-cü ildə 
çap olunmuş ilk monoqrafiyası və namizədlik işi olan “Romantik lirikanın imkanları” və daha son-
ralar romantizm klassiklərini araşdıran bir çox əsərləri İsa Həbibbəylini elmi ictimaiyyətə roman-
tizmşünas alim, problemin nəzəri üfüqlərini genişləndirmiş bir ədəbiyyatşünas kimi tanıtmışdır. 
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Eləcə də Cəlil Məmmədquluzadə mövzusunda: “Cəlil Məmmədquluzadə” (1987; 1994; 2002), “Cə-
lil Məmmədquluzadə və ədəbi mühiti: metodik vəsait” (1990), “Zamanın dühası” (1992), doktorluq 
tədqiqatı olan “Cəlil Məmmədquluzadə: mühiti və müasirləri” (1997; 2009) və s. nəşrləri, realizm 
klassiklərinə dair onlarla araşdırması İsa Həbibbəylini həm də realizmşünas-nəzəriyyəçi kimi təq-
dim etmişdir. Ümumən ədəbi növ, cərəyan və janrların yenidən təsnifi, dürüstləşdirilməsi məsələləri 
İsa Həbibbəylinin tarixçilik araşdırmalarında nəzəri stixiya olaraq üzvi iştirak edir.  

Akademik İsa Həbibbəyli ədəbiyyatşünaslıqda özünü akademik Məmməd Cəfər məktəbinin 
davamçısı olaraq gördüyünü deyir. Məmməd Cəfər Cəfərovun yaradıcılığında da belədir; İsa Həbib-
bəylinin təsbit etdiyi kimi, sırf nəzəriyyə əsərləri ümdə deyil, amma tarixçiliyi də, ədəbi tənqidi də 
nəzəri baxışla üzvi vəhdətdə mövcuddur. İsa Həbibbəyli bütün ədəbiyyat tədqiqatlarını nəzəriyyə 
işığında gerçəkləşdirir, konkret nəzəri postulatlardan “yola çıxır”. Əvvəla, bu, (bir daha vurğulayaq) 
akademikin incəliklərinə qədər işlədiyi “ədəbi mühit” təlimidir və (daha sonra) tədqiqat materialla-
rının təklif etdiyi növbənöv nəzəriyyə konkretliyidir; deyək, XX əsr üçün məqbul metodolojini orta-
çağ poeziyasına tətbiq etmək mümkünsüzdür və bu, öz yanaşmasını istəyir. İsa Həbibbəylinin nəzə-
ri əsaslardan kənarda nəinki hər hansı yazısı, hətta abzası, cümləsi də yoxdur desəm, mübaliğə ol-
maz. Akademikin ədəbiyyat tarixçiliyini araşdıran məqaləmdə (“Ədəbiyyat tarixçiliyi: universal 
akademizmdən akademik universaliyaya”- “525-ci qəzet”, 23 noyabr 2017), onlarla oçerkini öyrə-
nib, misal üçün, belə bir nəzəri-metodoloji sxem müəyyən edirəm: Ədəbi şəxsiyyətin ədəbiyyat ta-
rixində yeri; həyatının geniş və təfərrüatlı faktları; yaradıcılığının ideya-məzmun istiqamətləri və 
janrlar üzrə təhlili; ayrı-ayrı yaradıcılıq sahələrində rolu, yenilikçi mövqeyi və poetikası; dövlətçi-
lik (azərbaycançılıq) baxımından ideoloji dəyəri; öyrənilməsinin vacibliyi, aktuallığı, tarixi və 
problemləri, müasirlik çəkisi və gündəmliyi... – İsa Həbibbəylinin janrından asılı olmayaraq hər 
bir yaradıcılıq oçerki, arxasında ciddi tədqiqat durmaqla, ədəbiyyat tarixçiliyinin konkret modeli-
ni təqdim edir. Onu da təkrar demək artıq olmaz ki, nə zamandır çoxsaylı mülahizələr, təsadüfi 
müddəa və təxminlər içərisində dolaşıb-qalan ədəbiyyat tarixçiliyimizi İsa Həbibbəyli akademiz-
mə qaytarmış, yenidən nəzəri “relslər” üzərinə yönəltmişdir.  

 
*** 

 
Ədəbiyyat tarixçisi və nəzəriyyəçi alim bölünməzliyini İsa Həbibbəylinin son zamanlar işıq 

üzü görmüş “Azərbaycan ədəbiyyatı: dövrləşdirmə konsepsiyası və inkişaf mərhələləri” monoqrafi-
yası (Bakı, “Elm”, 2019) bir daha göstərdi. Monoqrafiyanı milli Azərbaycan ədəbiyyatının bugünə-
cən bəlli, öyrənilmiş, araşdırılmış, əyaniləşmiş mənzərələri, tarixən gəlişən portreti, ana dərsliyi, 
məhz “ədəbiyyat tarixi” kimi də oxumaq olar; yeni nəzəri səviyyədən dərk olunmuş, analitik və sis-
temli təsniflənmiş, inkişaf məntiqi, təkamülü və poetikası aşkar bir ədəbiyyatın “nəzəriyyə kitabı”, 
örnəyi kimi də. Qətiyyətlə demək olar: monoqrafiyada akademik İsa Həbibbəyli, milli ədəbiyyat ta-
rixçiliyimizin əsr yarımlıq nəzəriyyə və təcrübəsini ümumiləşdirib, tənqidi süzgəcdən keçirib, ideo-
loji və sosioloji sapmalardan ələyib, habelə bu gün müstəqillik dönəminin bizə verdiyi geniş imkan-
lar şəraitində müzakirələr, təhlillər, fikir dartışmalarından keçirib, milli ədəbiyyat tarixçiliyinin sis-
temli nəzəriyyəsini ortaya qoya bilmişdir. 

Alimin gərgin əməyinin nəticəsi olaraq, gözümüzün önündəcə, əsasən 2015-1018-ci illərdə 
yekunlaşmış yeni ədəbiyyat tarixçiliyi konsepsiyasının yığcam təsnifat sxemi monoqrafiyada belə 
xülasə olunur: “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin aşağıda təqdim olunan dövrləşdirmə modeli 
ümumdünya ədəbi proseslərinin gedişatı müstəvisində Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi ərzində 
milli ədəbiyyatın keçdiyi təkamül proseslərinin daxili inkişaf qanunauyğunluğundan, təbii məntiqin-
dən doğan elmi təsnifatdır: 1. Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı: Etnosdan eposadək (ən qədim 
dövrlərdən VII əsrə qədər); 2. Azərbaycan yazılı ədəbiyyatının ortaq başlanğıc dövrü (VII-X əsrlər); 
3. İntibah dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı (XI-XII əsrlər); 4. Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı. Ana-
dilli ədəbiyyat epoxası (XIII-XVI əsrlər); 5. Azərbaycan ədəbiyyatında erkən realizm dövrü (XVII-



Tehran Əlişanoğlu              www.journal.literature.az 

 

AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 

- 347 -

XVIII əsrlər); 6. Azərbaycan ədəbiyyatında maarifçi realizm dövrü (XIX əsr); 7. Azərbaycan ədə-
biyyatında tənqidi realizm və romantizm epoxası (XIX əsrin 90-cı illərindən 1920-ci ilədək); 8. 
Azərbaycan ədəbiyyatında sosialist realizmi dövrü; 9. Milli-mənəvi özünüdərk və istiqlal ədəbiyyatı 
mərhələsi. Modernizm (1960-1980-cı illər); 10. Müstəqillik dövrü çoxmetodlu Azərbaycan ədəbiy-
yatı (1991-ci ildən)”. 

Konsepsiyanın nəinki bugünəqədərki digər təsniflərdən aşkar fərqini, hətta 2015-ci ildə ilk də-
fə tezis şəklində bəyan olunmuş variantla (bax: Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun Əsərləri, 
Xüsusi buraxılış XXVI cild. Bakı, “Elm və təhsil”, 2015) müqayisədə də böyük üstünlüyünü 
görürük; tədqiqat materiallarının dərinliyinə endikcə təsnifat daha da cilalanmış, nəzəri mükəmməl-
lik kəsb etmişdir. Məsələn, belə bir məqama diqqət edirəm, ilk dəfə olaraq alim tarixi mərhələləri 
şərh edərkən vahid nəzəri prinsipləri gözləyə bilir; əgər təşəkkül dövrü və orta əsrlər mərhələlərini 
ədəbiyyatın ümumi səciyyəsindən çıxış edərək təsnifləndirirsə, yeni dövrdən başlayaraq ardıcıl bir-
birini əvəz edən hərəkat və cərəyanlar tarixinə vurğu salır: erkən realizm, maarifçi realizm, tənqidi 
realizm və romantizm, sosialist realizmi, modernizm və çoxmetodluluq. Məxsusən, XX yüzilin 60-
80-ci illərinin milli özünüdərkə paralel həm də “modernizm” epoxası olaraq qeydə alınması, - bu 
barədə mülahizələr səviyyəsində çox bəhs olunsa da, – ilk dəfədir və mənimcə, cəsarətli addımdır. 
Eləcə də konsepsiyada çağdaş dövrün “çoxmetodlu ədəbiyyat” mərhələsi kimi təsbit edilməsi aka-
demik İsa Həbibbəylinin müasir ədəbi proseslə bağlı çoxsaylı araşdırmalarına, habelə son illər ədə-
biyyatşünaslığının böyük nailiyyəti sayılan, rəhbərliyi altında hazırlanmış ikicildlik, geniş “Müstə-
qillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı” tədqiqatına (Bakı, “Elm və təhsil”, 2016) söykənir.  

 
*** 

 
Akademik İsa Həbibbəylinin çağdaş ədəbi proses və ədəbi tənqid sahəsində şəksiz xidmətləri 

vardır. Alimin klassiklərin müasirliyini gündəmə gətirən məqalələri ilə müasirliyin klassikasını təq-
dim edən yazıları yanaşıdır. Çağdaş ədəbiyyatın təmsilçiləri barəsində mütəmadi yazmaqla, İsa Hə-
bibbəyli ayrı-ayrı ədəbi şəxsiyyətlərə (Anar, Elçin, Kamal Abdulla, Sabir Rüstəmxanlı və b.), kəşf 
etdiyi yeni imzalara (Rəşad Məcid, Hüseynbala Mirələmov, Əjdər Ol, Yunus Oğuz və b.) daim diq-
qət çəkməyi sevir. Bununla belə, söhbətlərində(n), şifahi çıxışlarında(n) İsa müəllimin ədəbi tənqidə 
elə də iddia etmədiyini eşitmiş, qulaq şahidi olmuşuq; o, çağdaş ədəbiyyat yazılarında da “tarixçi” 
və “nəzəriyyəçi” olaraq qalmağı daha üstün sayır. Amma bu da şəksizdir ki, son illərdə müasir ədə-
bi prosesin gəlişməsində akademik İsa Həbibbəylinin rolu, zəhməti ədəbi tənqidçilərdən heç də az 
olmayıb, bəlkə bir pay da artıq görünür.  

2013-cü ildə Ədəbiyyat İnstitutunda “Ədəbi tənqid” şöbəsini təsis etməklə, İsa Həbibbəyli ey-
ni zamanda bir zamanlar (1976-1984-cü illərdə) mövcud olmuş “ilin ədəbi yekunları” – ədəbi ilə 
tənqidi yekun vurmaq və illik “Ədəbi proses” toplularını nəşr etmək ənənələrini prosesə qaytardı və 
dirçəltdi. İdeya təzə deyildi və bir çoxları fərz edirdi ki, model işləməyəcək. İşlədi!; artıq altı ildir 
ədəbi proses tədbiri və topluları ədəbi növlər və janrlar üzrə məruzələrdən başlayıb, getdikcə daha 
da çox cari ədəbiyyat ilinin çoxsaylı problemlərinə açılır. Bir zamanlar, sovet dönəmində normativ 
nəzarət mexanizmi olan (aydındır ki, ideoloji-sosioloji ilə yanaşı, həm də pozitiv– estetik planda) 
“Ədəbi proses” toplularını İsa Həbibbəyli yeni missiyada bərpa edib, müstəqillik dövrünün 
(“mühit”in) tempinə, getdikcə artan sürətinə çatdıra bildi... Akademikin hər il “Ədəbi proses” toplu-
larına yazdığı “Ön söz”lər cari ədəbi prosesin nəzəri dərki səciyyəsini daşıyır və “ədəbi ilin yekun-
ları”nda baş verən kəmiyyət və keyfiyyət dəyişmələrini addım-addım qeydə alır... 

İsa Həbibbəylinin bu gün ədəbi tənqid sahəsində xidmətlərindən daha birisini, israrla ədəbi 
cərəyanlar nəzəriyyəsini tənqid praktikasına daxil etmək səylərində görürəm. Romantizm, realizm, 
sosialist realizmi olubsa, modernizm və postmodernizm nədən olmasın?! Akademikin: dekadans, 
magik realizm, sürrealizm, yeni realizm, postmodernizm, akademizm və s. - getdikcə şövqlənən 
“izm” axtarıcılığı müstəqillik dövrü ədəbiyyatının kortəbii, stixiyalı təzahür və gəlişmə tendensiya-



www.journal.literature.az         Tehran Əlişanoğlu 

  

ANAS 
Institute of Literature named Nizami Ganjavi 

Azerbaijan Literary Studies, 2019, № 2 

- 348 - 

larını izah etmək və onu “nəzəriyyə toru”na salmaq niyyətlərindən qaynaqlanır. Və fayda verir də; 
getdikcə daha çox kortəbii bədiiyyat axınlarının hansısa “nəzəriyyə” instansiyalarında təmərküzləş-
diyinin şahidi olur, çağdaş ədəbiyyatın “çoxmetodluluğ”una öyrəşirik və qane oluruq. Perspektivlər-
dən çıxış edərək, akademik İsa Həbibbəyli Ədəbiyyat İnstitutunda “Ədəbi cərəyanlar” şöbəsini təsis 
etmişdir...  

 
*** 

 
Akademik İsa Həbibbəyli bu gün bizdə yalnız “ədəbi mühit” tədqiqatçısı, “mühitsünaslığ”ın 

əsasını qoymuş nəzəriyyəçi-alim kimi nəzərə gəlmir, eyni zamanda bu sahədə biliklərini bilavasitə 
praktikaya çevirməyi bacarmış elm təşkilatçısı və ədəbiyyat yönəltməni olaraq tanınır. İsa Həbib-
bəyli bütün yaradıcı yönləri ilə mühit qurmağın böyük ustadıdır. Bunu biz beş il ərzində, artıq altı 
ilin tamamıdır ki, Ədəbiyyat İnstitutunun timsalında parlaq surətdə görürük. Vur-tut, iki yubiley-
arası fəaliyyətində (İnstitutun 80 və 85 illik yubileylərinə) akademik İsa Həbibbəyli, Nizami Gəncə-
vi adına Ədəbiyyat İnstitutunu apogeydə: AMEA-nın bir küncünə sığınıb sakit, qapalı, bir qədər də 
durğun həyat sürən arxivarius statusundan çıxarıb, gur, coşqun fəliyyətilə geniş ədəbi-mədəni icti-
maiyyətin diqqətində duran Ədəbiyyat ünvanı, dövlətin nəzərində olan mühüm humanitar elm mər-
kəzi mərtəbəsində təqdim və prezentasiya edə bildi.  

Akademik İsa Həbibbəyli bu uğura mötəbər ədəbiyyat biliyi, böyük ədəbiyyatşünaslıq stajı, 
zəngin təşkilatçılıq bacarığı və təcrübəsi ilə nail oldu. 85 yaşlı Ədəbiyyat İnstitutu həmişə ədəbiyya-
tın və ədəbiyyat elminin bizdə baş məbədgahı statusunu daşımışdır. Ölkə ədəbiyyatçılarının əsas 
potensialı burada cəmləşmişdir; və lider gərəkirdi ki, onu hərəkətə gətirsin. Yazılmamış patriarxali-
yaya görə, tarix boyu rəhbərini institut mühitinin özü yetirmişdi. İsa Həbibbəyli özgəsi deyildi ki; 
Ədəbiyyat İnstitutunun yetirməsiydi, aspirantlığını burda keçirmiş, onu yetirən elmi mühit, müəl-
limləri Məmməd Cəfər, Əziz Mirəhmədov, elmi rəhbəri Kamran Məmmədov, yaşlı həmkarı Yaşar 
Qarayev və b. haqda yazılarında minnətdarlıqla bu faktı anmışdır. Amma akademikin bioqrafiyasın-
da daha da mühüm bir ştrix var. 1975-ci ildə aspiranturaya qəbul olduqdan sonra Məmməd Cəfər 
müəllim İsa Həbibbəylinin İnstitutda işləməsi qayğısına qalır. Lakin elə bu zaman gənc alimin qar-
şısında daha bir qapı açılır; Naxçıvan Pedaqoji İnstitutunun Ədəbiyyat kafedrasında müəllim yeri 
boşalır. Bir sıra səbəblərdən İsa Həbibbəyli ikinci fürsətdən yararlanmalı olur (bax: “Akademik 
Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti”, Bakı, “Elm və təhsil”, 2009, s.40) Bununla da İsa Hə-
bibbəylinin yaradıcı fəaliyyətinin uzun və şərəfli Naxçıvan dövrü başlayır. Fəlsəfəsinə dalsaq, 
görünür ki, ədəbiyyatımızın və ədəbiyyat elmimizin xilasında da böyük Naxçıvan təcrübəsi vacib və 
gərəkmiş...  

Akademik İsa Həbibbəyli Naxçıvanda doğulmuş, orta və ali təhsilini Naxçıvanda almış, bir 
ədəbi şəxsiyyət, alim, müəllim, elm təşkilatçısı və ictimai-siyasi xadim olaraq Naxçıvanda forma-
laşmış, parlamışdır. İsa Həbibbəyli Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi işlər üzrə prorektoru 
(1990), daha sonra rektoru (1996-2013) olmuşdur. İsa Həbibbəylinin yaradıcılığında Naxçıvan te-
matikası mühüm yer tutur; elm və təhsil quruculuğu ilə yanaşı, çağdaş Naxçıvan ədəbi-mədəni 
mühitinin intişarında da İsa Həbibbəylinin rolu danılmazdır. Böyük ədəbi şəxsiyyətlərlə yanaşı, elm 
və mədəniyyət sahəsində hünərləri olmuş elə bir həmyerlisini tapmaq çətindir ki, İsa Həbibbəyli 
onun haqqında yazmasın. Akademik İsa Həbibbəyli doğma vətəni haqqında ensiklopedik səciyyədə 
irihəcmli “Nuhçıxandan Naxçıvana” monoqrafiyasını (Bakı, “Elm və təhsil”, 2015) qələmə almış-
dır. 

İsa Həbibbəylinin bioqrafiyasında Naxçıvandan böyük ədəbiyyatın geniş yollarına işıq saçan 
daha bir mənalı ştrix tapırıq. 1970-ci ildə üçüncü kursda oxuyarkən, Elm günləri çərçivəsində üç ta-
nınmış alim “görkəmli filosof Firudin Köçərli, böyük ədəbiyyatşünas Məmməd Cəfər Cəfərov və 
tarixçi alim Fuad Əliyev” Naxçıvanda olur; Tələbə elmi cəmiyyətinin sədri kimi İsa Həbibbəyli də 
məruzə edir və çıxışını böyük Nizami Gəncəvinin məlum sözləri ilə bitirir: qüvvət elmdədir, başqa 
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cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə bilməz!”. 1975-ci ildə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunun aspiranturasına qəbul olunduqda, Məmməd Cəfər istedadlı gənci tanıyır: “-Səndən ədəbiy-
yatçı çıxar. Elm qüvvətini göstərdi...” – deyir. İsa Həbibbəyli xatırlayır: “Başa düşdüm ki, Məmməd 
Cəfər müəllim məni tanıyıbmış. Mənim üçün aspiranturaya qəbul olmaqdan da mühüm iş qəlbimdə 
özümə ustad seçdiyim möhtərəm müəllimimiz, görkəmli elm xadimi Məmməd Cəfər müəllimin ina-
mını qazanmaq idi...” (“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov. Taleyi və sənəti”, Bakı, “Elm və təh-
sil”, 2009, s. 35) Bu ki, Ədəbiyyat İnstitutunda adını daşıdığı dahinin az qala min il əvvəl işıq saçdı-
ğı həqiqət bu gün də hökmfərmadır: “Qüvvət elmdədir, başqa cür heç kəs, heç kəsə üstünlük eləyə 
bilməz!” 

 
*** 

 
Akademik İsa Həbibbəylinin böyük ədəbiyyat və elm yollarında Ədəbiyyat İnstitutunda atdığı 

addımlar, həyata keçirdiyi islahatlar, təşkilati tədbirlər, miqyaslı konfranslar, ardıcıl proqramlar, ak-
tual müzakirələr, analitik məclislər, geniş tədqiqat və nəşr siyasəti və s. barəsində ötən illər ərzində 
çox yazılmışdır; o sıradan mən də yazmışam. Təkrar etmədən, önəm verdiyim bircə faktı yada sal-
maq istərdim. Keçən il 85 illik yubileyinə, İnstitutun “sükunət” halından “hərəkət”ə və “hərəkat”a 
doğru böyük sürətini müşahidə edib, araşdırmalar, faktlar, dəlillər, arqumentasiyalar əsasında bir ki-
tab ərsəyə gətirdim: “Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun beş ili akademik İsa Həbibbəyli 
ilə” (Bakı, “Elm və təhsil”, 2018). Bəzi mötəbərlər faktlara, gerçəklərə deyil, metaforasına uyub, 
ironiya etmişdi: bəs Ədəbiyyat İnstitutu “sürət qatarı” deyil!  

Əksinə, bir daha təsdiqləməyə hazıram: çox böyük sürətlər epoxasında yaşayırıq; hətta o qə-
dər ki, bəzən bir zamanlar mindiyimiz qatarların bizi o uzaq mənzillərdə qoyub da indi çox irəlidə 
şütüdüyündən xəbərimiz olmur... İroniya haqqımızdır, əlbəttə; bütövlükdə özümüzün də internet əs-
rinin ironiyaları içərisində olduğumuzu bilməsək belə. Biz hazırda bir-birini sürətlə əvəz edən pre-
zentasiyalar-reprezentasiyalar-performanslar dövründə yaşayırıq. Hər hansı ideyanın ayaq açıb yeri-
məsi üçün əvvəlcə ilkin təqdimatı gərəkir, daha sonra gerçəkləşməsi, artması. Günün elmi və ədə-
biyyat ideyaları da həmin bu burulğandan heç də kənar deyil. Çox maraqlıdır ki, hər gün həyatın və 
ictimai sferanın içərisində iştirakçısı olanlar nədənsə bu “sürət”i ədəbiyyata qıymırlar. Akademik 
İsa Həbibbəyli az bir müddətdə çevik və usanmaz yaradıcı fəaliyyəti ilə elm və ədəbiyyat aləmini 
yanlış təsəvvürlərdən, ehkamlardan təmizləməyin örnəyini göstərdi və göstərir. Lap yaxın zaman-
lardan, yenə yuxarıda söz açdığım “ədəbi proses”lərdən misal deyəcəm. 

Hələ ötən il, “ilin ədəbi yekunları”nda akademik İsa Həbibbəyli artıq beş ildir İnstitutda ayaq 
açıb yeriyən, gəlişən, getdikcə intensivləşən “müasir ədəbi proses”ləri qətiyyətlə “ədəbi proses hə-
rəkatı” adlandırdı. Gerçəklərlə müqayisədə çox da inandırıcı görünmürdü; bir qədər ironik mən də 
yazı yazıb təsdiqləməyə çalışdım: “Ədəbi proses hərəkatı: praktikadan gerçəkliyə” (“Ədəbiyyat qə-
zeti”, 23 iyun 2018). Və budur, 2019-cu ilin sentyabrında artıq Ədəbiyyat İnstitutunun civarlarından 
çıxıb, AMEA-nın Elmi Kitabxanasında təşkil olunmuş məclisdə yaşanan izdihamda, “ilin ədəbi ye-
kunları”nı gerçəkdən də “hərəkat” qismində gördük. Ölkəni təmsil edən tüm ədəbiyyat qurumların-
dan ədəbi tənqidçilər, ədəbiyyatşünaslar, yazarlar, qələm əhli “ədəbi il”i müzakirə üçün bir araya 
gəlmişdilər. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun çoxsaylı təmsilçiliyindən başqa: BDU, 
ADPU, BSU, ADNA, AYB, “Ədəbiyyat qəzeti”, “Ədəbi 525”, “Azərbaycan”, “Ulduz”, “Kulis.az”, 
“Simsim.az”, “Artkaspi.az”-dan nümayəndələrin gəlişi və çıxışları artıq ideyanın gerçəkləşməsin-
dən və Ədəbiyyat İnstitutunun “ədəbi proses hərəkatı”nın mərkəzi mövqeyindən xəbər verirdi. Məc-
lisin yekununda akademik İsa Həbibbəyli müzakirələri ümumiləşdirib, performativ olaraq yeni bir 
hədəf təyin etdi: “Ədəbi proses hərəkatı”nda “yeni dalğa” formalaşmış, müəyyənləşmişdir! Belə. 
Hədəfə doğru! – deyib, alqışlayaq. 

Akademik İsa Həbibbəyli böyük miqyaslar, nəhəng mədəni aksiyalar ustadıdır. Bunu yaxın-
dan müşahidə edib qələmə almaq mənə nəsib olubdur. 2018-ci il 14-24 noyabr tarixlərində Bakıda, 
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Şamaxı Astrofizika Rəsədxanasında və Moskva yaxınlığındakı elm mərkəzi Dubna şəhərində aka-
demik İsa Həbibbəylinin bilavasitə təşəbbüsü, əzmkarlığı və proyekti əsasında baş tutmuş beynəl-
xalq “Fizika və lirika: dünya təcrübəsi və MDB ölkələrinin elm və ədəbiyyat reallıqları” konfransı 
həm çağdaş elmlərin (humanitar, ictimai, dəqiq və təbiət elmlərinin) gəlişmə qovşağında(n), həm 
uzaq Monqolustandan yaxın Gürcüstana onlarla ölkənin nümunəsində post-sovet məkanı və zama-
nını görükdürmək baxımından əsl “iri miqyaslar”ın performansına misal ola bilərdi (daha ətraflı: 
“Bakıdan Dubnaya, Xəzərdən Volqaya: Elm və Sənət dekadası” – “Ədəbiyyat qəzeti”, 19 və 26 
yanvar 2019-cu il). Onu da vurğulamaq gərək ki, “Fizika və lirika” konfransları 2014-cü ildən baş-
layaraq, AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəylinin özgür proyekti olaraq ölkə daxi-
lində hər il gerçəkləşdirilən elm və mədəniyyət aksiyasıdır... 

2019-cu ili Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Nəsimi ili” elan etmişdir; eyni zamanda Pre-
zident sərəncamları ilə ədib və alimlərin yubileylərinin – İmadəddin Nəsiminin 650, Cəlil Məm-
mədquluzadənin 150, Cəfər Cabbarlının 120, Həmid Araslının 110, Məmməd Cəfərin 110, İsmayıl 
Şıxlının 100, Hüseyn İbrahimovun 100 illik və s. yubileylərin təşkili və gerçəkləşdirilməsi 
bütövlükdə ölkənin mədəni-mənəvi həyatının məzmunu və mənzərələrini təqdim edir. Heydər Əli-
yev Fondu, Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi ilə birgə AMEA-nın da bu mühüm 
proqram və aksiyalarda ictimai payı və iştirakı vacibən görünür. Belə ki, bu məqamda akademik İsa 
Həbibbəylinin məsuliyyətli mövqeyi, böyük təşkilatçılıq bacarığı və əzmkar fəaliyyəti mədəniyyət 
tədbirlərinin aramsız axınında daha da qabarıq və parlaq nəzərə çarpır. Daim gördüyümüz kürsülər-
də akademiki daha coşqun, sevincli, Prezident sərəncamlarından vəcdlə danışan, dövlətin klassik ir-
sə, mədəniyyətə, ədəbiyyata münasibətinin prioritetlərini işgüzarlıqla təhlil və şərh edən görürük. 
Yubileylər sırasının akademik civarlarda (Ədəbiyyat İnstitutunda, Ədəbiyyat Muzeyində, Əlyazma-
lar İnstitutunda, Dilçilik İnstitutunda, Folklor İnstitutunda) və cəmiyyətdə: mətbuatda, məktəblərdə, 
paytaxtda və bölgələrdə “yeriməsi”, gərəkli rezonans verməsi akademiki məşğul edir və qayğılandı-
rır. Hər bir mədəniyyət aktının ictimai önəmi ilə yanaşı, elmi qazancları da olmalıdır; akademik İsa 
Həbibbəyli “Nəsimi ili”ndə İmadəddin Nəsimi haqqında təkcə akademiya institutlarında 20-yə qə-
dər yeni kitabın çap olunmasından fəxrlə söz açır... Daha bir hadisə, Cəlil Məmmədquluzadənin 150 
illik yubileyini ölkədə bayram etdiyimiz lap son günlərdə akademikin uzun illər axtarıb üzə çıxardı-
ğı “nəsil şəcərəsi”ndən Mirzə Cəlilin nəticəsi Martin Cavanşiri və övladı Pşemislav Cavanşirini də-
vət edib ilk dəfə Vətənə gətirməsi böyük şərəf işi olmaqla, ulu ədibin ölməz ruhunu şad etmişdir.  

Akademik İsa Həbibbəyli alim ömrünün zirvə çağlarını beləcə coşqun yaradıcılıq enerjisi 
içində, qarşısında geniş fəaliyyət üfüqləri, böyük əzm və intensiv çalışmalarla qarşılayır. Yazının 
əvvəlinə, xatirə notlarına qayıdıb, düşünürəm ki, ilkin təəssürat çox zaman aldatmır. O zaman oldu-
ğu kimi, bu gün də İsa Həbibbəylini vaxtı qovan, vaxtla əlləşən, hər saat, hər an vaxtı üstələməyə 
çalışan, nə qədər də vacib işlər sahibi, bizim humanitar elmdə “əvəzsiz persona” olaraq görürük. 
Özlüyümdə bəlkə bircə şeyə – İsa Həbibbəylini bir qədər gec tanımağıma təəssüf edirəm. Hərçənd 
gec olsun, güc olsun deyiblər. Bu gün biz, əhatəsində olan “müasirini-digər”, akademik İsa Həbib-
bəylinin nəhəng ədəbi şəxsiyyətindən güc alır, elm və ədəbiyyat yollarında xalq, vətən, millət nami-
nə usanmaz fəaliyyətindən ilhamlanırıq. 

Yubiley yaşınız mübarək, İsa müəllim! 
 



AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 
Səhifə: 351-353         ISSN: 2663-4406 

 

Qürbət Mirzəzadə* 

 
TƏNQİDÇİ EHTİRASI İLƏ MÜASİRLİK MEYAR OLANDA 

(Vaqif Yusiflinin anadan olmasının 70 illiyinə) 
 

Ədəbi tənqid elmi-nəzəri fikrin elə bir sahəsidir ki, burada bədii fakt və hadisəni, onu yaradan 
şəxsiyyətin düşüncə və təfəkkür tərzini zamanın tələb və gerçəklikləri ilə əlaqə və bağlılıqda, 
tarixiliklə müasirliyin üzvi vəhdətində təhlilə yönəltmək, fəlsəfi-estetik ümumiləşdirmələrlə dəyər-
ləndirmək mühüm şərtdir. Şübhəsiz ki, bu üç amil arasında üst-üstə düşən, bir-birini tamamlayan 
məqamları taparaq üzə çıxarmaq, nəzəri təhlili belə bir baxış bucağından aparmaq tənqidçidən 
zəngin dünyagörüş, istedad və məharət tələb edir.   

Tanınmış tənqidçi Vaqif Yusiflinin nə az, nə çox qırx ildən artıq bir dövrü əhatə edən 
məhsuldar fəaliyyətində bu səciyyəvi yaradıcı keyfiyyətləri aydın şəkildə görmək mümkündür. 
Onun bir tənqidçi kimi formalaşmasında klassik tənqid ənənəsindən irəli gələn məziyyətlər mühüm 
rol oynamış, uzun illər respublikanın aparıcı mətbu orqanlarından biri olan “Azərbaycan” jurnalında 
“Tənqid və ədəbiyyatşünaslıq” adlı ciddi bir şöbəyə rəhbərlik etmək, ən əsası bir əməkdaş kimi 
şöbəyə daxil olan çoxsaylı yazıları nəzərdən keçirərək saf-çürük etmək, nəşrə hazırlamaq, müəllif 
olaraq məqalə və resenziyalar yazmaq, müzakirə və müsahibələr aparmaq əsl tənqidçiyə xas olan 
xüsusiyyətləri göz önündə canlandırır. Biz Vaqif Yusiflinin özünün də ən çox sevdiyi, fikir və 
mülahizələrinə dönə-dönə istinad etdiyi böyük rus tənqidçisi və mütəfəkkiri Vissarion Qriqoriyeviç 
Belinskinin tənqidçilik fəaliyyətinin mətbuatla bağlı məqamlarını burada xatırlatmaq istəyirik. 
Doğrudan da, məşhur rus tənqidçisinin yetişməsində o dövrün aparıcı ədəbi mətbu orqanları mühüm 
rol oynamış, onun geniş dairələrdə tanınmasında və şöhrət qazanmasında dövri nəşrlərin müstəsna 
əhəmiyyətini heç cür danmaq olmaz. Bir tənqidçi kimi Vaqif Yusiflini biz V.Q.Belinski ilə mü-
qayisə etmək fikrindən çox uzaqıq. Ancaq burada müəyyən oxşarlıqların və paralellərin olduğu da 
göz qabağındadır. 

Tənqidçinin ümumi fəaliyyətindəki bir məqamın da üzərindən sükutla keçmək olmaz. İndi 
respublikanın adlı-sanlı elm xadimləri kimi tanınan müəlliflərin böyük əksəriyyətinin məqalələrinin, 
müxtəlif xarakterli yazılarının vaxtilə bu nüfuzlu nəşrdə işıq üzü görməsinə böyük ürək genişliyi və 
xeyirxahlıqla yaradılan şərait, təmənnasız yardım Vaqif Yusiflinin nəcib və humanist təbiətindən 
xəbər verir.  

Vaqif Yusifli keçən əsrin 70-ci illərində elmi-nəzəri fikrə axınla gələn, xüsusilə linqvistik 
təhlilə daha çox meyilli olan dilçi-tənqidçilər də daxil olmaqla yaradıcılığa başlayan, dövri mətbuat 
səhifələrində ilk yazılarını dərc etdirən, az keçmədən ayrıca bir onilliyin – 80-90-cı illərin sayılıb-
seçilən, fəal və cəsarətli yaradıcılıq axtarışları ilə fərqlənən bir tənqidçisi kimi yetişir. Tənqid kimi 
çətin, çətin olduğu qədər də məsuliyyətli, obrazlı şəkildə desək, rəqabətə meyilli bir sahədə duruş 
gətirmək, tənqidçidən ədəbi prosesin inkişaf meyillərini həssaslıqla duymaq, onu obyektiv meyar və 
prinsiplər əsasında təhlilə yönəltmək qabiliyyəti tələb edir. Haqqında bəhs edilən onilliklər ədəbi 
tənqidin tarixində xüsusi mərhələ olmaqla bərabər, həm də əsrin sonlarına yaxın cəmiyyətdə baş 
verən ciddi təbəddülatların, böhran və kataklizmlərin baş verdiyi bir ərəfədir. Belə bir olay ədəbi 
prosesə də təsirsiz ötüşmür, bu mərhələdə tənqidi fikir ədəbi proseslə bərabər, ziddiyyətli anlar və 
dilemmalar qarşısında qalır, bədii düşüncənin hərəkət dinamikasının barometri hesab olunan ədəbi 
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tənqidin səngəri bir-bir boşalır, sıralar seyrəlir, elmi-nəzəri fikrin bu sahəsini inkar edən mülahizələr 
elə “...tənqidin öz rotasından” israrla eşidilməyə başlayır. Təfərrüata varmadan demək olar ki, Vaqif 
Yusifli ədəbi tənqidin varlığını, onun mövcud olmaq imkanlarını öz yaradıcılıq axtarışları, analitik 
təfəkkürlə qələmə alınan yazıları ilə o dövrdə (elə indi də!) təsdiq edən azsaylı tənqidçilərdən biri 
idi və tərəddüd etmədən demək olar ki, belə bir yaradıcılıq ehtirası indi də onun müntəzəm və fasilə 
bilməyən fəaliyyətində müşahidə olunur. Onun elmi-nəzəri irsində müasir ədəbi prosesin ən müx-
təlif yaradıcılıq problemləri təhlil və araşdırma predmeti seçilir, bədii düşüncənin ənənə və varislik 
prinsipləri üzərində qərarlaşan yaradıcılıq təcrübəsi və bu mərhələlərin aparıcı nümayəndələrinin 
ədəbi irsi özünün obyektiv dəyər və qiymətini tapır. 

Tənqidçilik Vaqif Yusiflinin elmi-nəzəri fəaliyyətinin əsas və aparıcı istiqamətlərindən bi-
ridir. O, “Müasir Azərbaycan nəsrində konflikt və xarakter” mövzusunda müdafiə etdiyi sırf nəzəri 
səciyyə daşıyan namizədlik dissertasiyasında da özünün tənqidçilik missiyasına sadiq qalır. Çağdaş 
bədii nəsrin yeni yaranan nümunələrinin mövzu, ideya-sənətkarlıq xüsusiyyətlərini təhlilə cəlb edən 
məqalə və resenziyalarla yanaşı, müəllifin “Roman haqqında mülahizələr”, “Azərbaycan romanı-
dünən, bu gün”, “Romanlar, qəhrəmanlar” və “Böyük kitab” kimi icmal xarakterli yazılarında epik 
növün janr, üslub təkamülü konkret bədii fakt və nümunələr əsasında araşdırılır, nəsrin inkişafında 
nəzərə çarpan yeni meyillər və yaradıcılıq məziyyətləri barədə əyani təsəvvür yaradılır. Sonuncu 
silsilə məqalələrdə təxminən yarım əsr müddətində nəsrin nail olduğu əsas yaradıcılıq məziyyətləri, 
düçar olduğu uğursuzluqlar zəngin materiallara istinadən müəyyənləşdirilir. Nəsrlə yanaşı, Vaqif 
Yusifli həm də zəngin yaradıcılıq ənənələrinə malik olan milli klassik poeziyanın, o cümlədən 
iyirminci yüzilliyin poetik təcrübəsinin və müstəqillik illərinin – müəyyən mənada ənənədən tama-
milə fərqlənən müasir şeirin (modernist şeir təmayülünün təmsilçiləri də daxil olmaqla) nüfuzlu 
şərhçilərindən biri kimi tanınır. Əgər onun poeziyaya həsr olunan məqalələrində və müxtəlif vaxt-
larda nəşr olunan kitablarında yaradıcılığından bəhs edilən şairlərin sadəcə olaraq adlarını sada-
lamalı olsaq, böyük bir siyahı alınar. Poeziyanı belə fasiləsiz və müntəzəm təhlil etmək daha sonra-
lar onun doktorluq dissertasiyası kimi müdafiə olunan “Müasir Azərbaycan poeziyasında ənənə və 
novatorluq” adlı sanballı tədqiqatının yaranmasına zəngin material verir, əlverişli zəmin hazırlayır. 
Doğrudur, istər keçən əsrin 20-30-cu illərini, istərsə də 20-70-ci illərini eyni problem və nəzəri-
estetik kateqoriya əsasında araşdıran monoqrafik tədqiqatların elmi-nəzəri dövriyyədə olduğu bir 
halda belə, onun bu cəhdi çoxlarına qəribə və gözlənilməz görünə bilər. Ancaq burada da müəllifin 
ənənəyə sədaqəti ilə yanaşı, ən azı otuz ilin poetik təcrübəsini, keçmiş olduğu inkişaf yolunu 
izləmək, dövrün poetik düşüncəyə yansıtdığı keyfiyyət dəyişmələrini təhlil edərək ümumiləşdirmək 
əsas məqsəd və qayəyə çevrilir. Burada zamanın poeziyanın mövzu-mündəricəsinə, forma-məzmun 
və sturukturuna təsiri çoxsaylı imzalar, yetərli ədəbi nümunələr, ümumiləşmələr və şərhlər hesabına 
gerçəkləşir ki, bu da tədqiqatçıdan poeziyanın axtarış meyillərindəki səciyyəvi nüansları tapmaq, 
onu nəzəri təhlillə üzvi vəhdətdə dəyərləndirmək səriştəsi tələb edir. Vaqif Yusiflinin haqqında 
söhbət açılan tədqiqatında belə bir yaradıcı təfəkkürün əlamət və təzahürünü yaxından izləmək olur. 
Beləliklə, nəsr və poeziyaya dair tədqiqlər Vaqif Yusiflinin əsas təhlil və münasibət hədəfi seçilən 
tənqidçilik fəaliyyətinin daimi, dəyişməz mövzu və problemləri sırasında mühüm yerlərdən birini 
tutur. Bu sahələr hələ onun bir tənqidçi-ədəbiyyatşünas kimi toxunduğu sahələrin miqyas və hüdud-
larını da bütünlüklə əks etdirmir. Teatr, aktyor sənəti, aşıq yaradıcılığı, onun aparıcı nümayəndələri, 
muğam ifaçıları, əyalət və bölgələrdə yaranan ədəbi-bədii nümunələr haqqında silsilə məqalə və 
kitablar Vaqif Yusiflinin maraq dairəsinin və yaradıcılıq erudisiyasının geniş vüsəti barədə kifayət 
qədər əyani təsəvvür yaradır. Tənqidçi iki mindən artıq məqalənin, monoqrafiyalardan və toplu-
lardan ibarət iyirmi beş kitabın müəllifidir. Əlbəttə, say və kəmiyyət əsas göstərici hesab olunmasa 
da, bu rəqəmlərlə ifadə olunan faktlar tənqidçinin yorulmaq bilmədən yazıb-yaratmaq eşqini və 
yaradıcılıq əzmkarlığını, zənnimizcə, kifayət qədər nümayiş etdirən qeyri-adi, çoxlarını heyrətlən-
dirə biləcək bir statistikadır.   
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Ədəbi proses tənqidçi kimi Vaqif Yusiflinin əsas təhlil və ümumiləşdirmə obyekti seçdiyi 
sahələrdən biridir. Onun ayrı-ayrı içmallarında çağdaş gedişatın ümumi mənzərəsi, ayrı-ayrı ədəbi 
növ və janrların inkişaf dinamikası, yaradıcılıq axtarışlarının ən xarakterik məqamları barədə əyani 
təsəvvür yaradılır. Heç təsadüfi deyil ki, uzun fasilədən sonra Azərbaycan Milli Elmlər Akade-
miyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda Ədəbi tənqid şöbəsi yaradılarkən həm şöbəyə, 
həm də nəşri və strukturu tamamilə yeniləşən, hər il mütəzəm şəkildə ədəbi-elmi ictimaiyyətə təq-
dim olunan Ədəbi proses məcmuələrinin təşkili işinə rəhbərlik Vaqif Yusifliyə həvalə olunmuşdur. 
Az sonra uzun illər ərzində qazanılan yaradıcılıq təcrübəsi burada öz müsbət nəticəsini göstərir, 
ədəbi proses bütün mənzərəsi – janr və üslub təmayülləri ilə təqdim olunur. Açıq etiraf etmək 
lazımdır ki, bu nəşrin icraçılarından biri olmaqdan daha çox müəlliflər heyətinin seçimindən tutmuş, 
yerinə yetirilən elmi-təşkilati işlərin koordinasiya edilməsinə qədər məsul-həmmüəllif kimi fəal 
iştirakı Vaqif Yusiflinin illərlə qazandığı peşəkarlığın sayəsində əldə olunan nailiyyətlər kimi 
qiymətləndirilə bilər. O, Azərbaycan televiziyasında ekrana çıxan “Məclisi-üns” kimi klassik ədəbi 
irsə həsr olunan bir proqram və verilişin daimi iştirakçılarından biridir. Klassik ədəbiyyatla, onun 
sənət möcüzələri ilə belə sıx təmas və ünsiyyət işıq üzü görən “Azərbaycan qəzəli” kimi həm nəzəri 
şərh və tədqiq səciyyəli, həm də müntəxabat-antologiya xarakterli bir kitabın araya-ərsəyə gətiril-
məsinə əlverişli zəmin yaratmasını isbat etməyə elə bir lüzum yoxdur. Ancaq burada rübabi şeirin 
böyük ustadı Məhəmməd Füzulinin yaradıcılıq irsinə dərin sevgi və ehtiramdan irəli gələn bir 
sehrin də izinə düşmək olur. Vaqif Yusifli fədakar tənqidçidir. Son illər səhhətində yaranan ciddi 
problemlərə, məruz qaldığı cərrahi əməliyyatlara baxmayaraq, onun ədəbiyyat və sənət sevgisinin 
əvvəlki səviyyə və coşqu ilə davam etdirməsi çoxlarına təəccüblü görünə bilər. Təsəvvür edin, 
həyatı ciddi sınaqlara çəkilən bir vaxtda dörd günlük verilən möhlətdən yararlanaraq o, növbəti 
məqalələrdən ibarət kitabının elektron variantını dar bir macalda nəşrə hazırlamağı özünə borc bilir. 
Belə bir fakt onun ürəkdən bağlandığı yaradıcılıq sahəsinə dəruni sevginin, belə bir aurada yaşamaq 
və nəfəs almaq cəhdinin ibrətamiz və əməli nümunəsidir. Yazmaq, yaratmaq həm də yaşamağın 
felən bir təzahürüdür. Vaqif Yusifli bu üç hərəkət və var olmaq səlahiyyətinə sahib çıxmağa mənəvi 
haqqı olanlar sırasındadır. Bu haqqı o yorulmaz yaradıcılıq fəaliyyəti ilə qazanıb. 

 



AMEA 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı, 2019, № 2 
Səhifə: 354-357         ISSN: 2663-4406 

 

Könül Hacıyeva* 
 

ZƏHMƏTLƏ YOĞRULMUŞ ÖMÜR 
(Leyli Əliyevanın anadan olmasının 70 illiyinə) 

 
Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının Avropa alimləri tərəfindən araşdırılması, qədim və orta əsr 

şairlərimizin Qərb şərqşünaslığında öyrənilməsi Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi üçün daim 
böyük maraq kəsb etmişdir. Bu cür tədqiqatlar ədəbi irsimizə dünya alimlərinin gözü ilə baxmağa 
imkan yaradır. Belə ki, görkəmli ədəbi simalarımızın həyat və yaradıcılığına ingilis, fransız, alman, 
italyan ədəbiyyatşünaslığında fundamental əsərlərlə tədqiqatçı mövqeyinin ortaya qoyulması bu şa-
irlərin dünya çapında tanınmasına öz səmərəli töhfələrini vermişdir. Xüsusilə də anadilli şeirimizin 
çiçəklənməsində böyük rolu olan ədəbi şəxsiyyətlərimizdən Xaqani, Məhsəti, Qazi Bürhanəddin, 
Nəsimi, Füzuli, Xətai kimi sənətkarların zəngin irsinin Qərb ədəbiyyatşünaslarının diqqət mərkəzin-
də olması qürurvericidir. Avropa alimlərinin həmin araşdırmalarının böyük bir hissəsi ingilis dilində 
olduğundan bu qaynaqlar yalnız ingilis dilinə mükəmməl şəkildə bələd olan mütəxəssislər tərəfin-
dən tədqiqata cəlb oluna bilərdi. Bundan əlavə, Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında araşdırmaların ol-
duğu ingilisdilli mənbələrlə işləmək həm də Şərq ədəbiyyatının səciyyəvi xüsusiyyətlərini bilmək, 
orijinaldan birbaşa poetik tərcümə etmək bacarığı və dərin poeziya duyumu tələb edir. Bu gün 
ömrünün yetmişinci baharını yaşayan görkəmli alim filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Leyli 
Əliheydər qızı Əliyeva hələ illər öncə bu mürəkkəb və gərəkli işə başlamış, özünün çoxşaxəli və 
məhsuldar fəaliyyəti ilə qarşısına qoyduğu elmi hədəfə doğru müvəffəqiyyətlə irəliləmişdir. Tədqi-
qatçı ingilis şərqşünası E.C.V.Gibbin Qazi Bürhanəddin, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli 
haqqında yazdığı elmi əsərləri diqqətlə araşdırmış, qələmə aldığı elmi məqalələrdə alimin qənaətlə-
rinə münasibət bildirmişdir. Leyli Əliyeva ingilis şərqşünaslarının Xaqani yaradıcılığı üzərində 
apardığı araşdırmaları da tədqiqata cəlb etmiş, Q.Ausli, E.Braun, C.Klinton kimi əcnəbi alimlərin 
şair haqqındakı fikirlərinə istinad edərək elmi əhəmiyyət daşıyan maraqlı faktlar üzə çıxarmışdır. 
Leyli Əliyeva məqalələrində, xüsusilə Gibbin Füzuli ilə bağlı tədqiqatlarını təqdir etmiş, onların 
füzulişünaslıq üçün əhəmiyyətini yüksək qiymətləndirmişdir. Alimin bu yöndə müxtəlif elmi dərgi-
lərdə silsilə məqalələri nəşr olunmuşdur. Həmin araşdırmalarda L.Əliyeva Gibbin Füzuli irsini 
böyük məhəbbətlə tədqiq etdiyini vurğulayaraq, onun Füzuli haqqında söylədiyi “heç bir türk və 
fars şairinin yoluyla getmədiyi, özünün yeni bir cığır açdığı” fikrini nümunə gətirərək, mövqeyini 
təqdirəlayiq hesab edir. Tədqiqatçı Gibbin bu məşhur Azərbaycan şairini “Şərqdən çıxan Günəş”ə 
bənzətməsindən söz açır. Müəllif yazır: “...Gibb yalnız təzkirəçilərin yazdıqlarına əsasən fikir 
söyləməmiş, özü şəxsən Füzuli Divanını diqqətlə oxumuş, dərindən mənimsəmişdir.” L.Əliyeva 
Füzulini “dövrünün güzgüsü” hesab edən ingilis aliminin əsərlərini diqqətlə gözdən keçirib təhlil et-
dikdən sonra bu qənaətə gəlir. Tədqiqatçının Gibb araşdırmaları ilə bağlı məqalələri hal-hazırda 
mövzu ilə bağlı aparılan elmi tədqiqatlarda ən çox müraciət olunan mötəbər elmi mənbələrdir de-
sək, yanılmarıq. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında Leyli Əliyevaya qədər ingilisdilli qay-
naqlarla dərindən və ciddi şəkildə məşğul olub, onları geniş araşdırmaya cəlb edən başqa bir tədqi-
qatçı olmamışdır.  

İngilis alimi Çarlz Riyonun araşdırıcılıq fəaliyyəti L.Əliyevanın diqqətini çəkən ilk işlərdən-
dir. Tədqiqatçı Füzulinin farsca və türkcə Divanının əlyazmasını geniş təsvir edən bu ingilis şərqşü-
nasının əməyini yüksək qiymətləndirir. “Qərbi Avropada Füzuli irsinin öyrənilməsində italyan alimi 
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Alessio Bombaçinin xidmətləri daha dəyərli və maraqlıdır”, – deyə fikir bildirən araşdırıcı onun Ni-
zami Gəncəvi ilə Füzuli “Leyli və Məcnun”larının müqayisəli təhlilindən də böyük rəğbətlə söz 
açır. Tədqiqatçı həmin bölümün italyancadan ingilis dilinə tərcüməsini Neapol Universitetinin do-
senti Elizabet Deyvisin yerinə yetirdiyini xüsusi olaraq vurğulayır. Sözügedən mənbələri ciddi şə-
kildə araşdıran Leyli Əliyeva A.Bombaçinin Füzuli ilə bağlı verdiyi məlumatın “daha maraqlı, daha 
elmi” olduğu qənaətinə gəlir. İngilis alimi E.Braunun Azərbaycan şairləri haqqında tədqiqatları da 
L.Əliyevanın istinad etdiyi mühüm qaynaqlardandır. Avropalı şərqşünasın Füzuli irsinin öyrənilmə-
sinə aid qeydlərindən bəhs edən L.Əliyeva onun görkəmli ictimai xadim və şair Şah İsmayıl Xətai-
nin ədəbi irsinə həsr etdiyi geniş araşdırmaya da münasibət bildirmişdir. Bundan başqa, ingilis alim-
ləri Con Malkolm, Reynold Nikolson, Marxam Klements Robertin Xətainin həyatı və ədəbi irsi 
haqqında araşdırmalarına da müraciət edən tədqiqatçı bu əsərlərin mühüm elmi cəhətlərinin əhə-
miyyətini vurğulamışdır. Məsələn, o, C.Malkolmun şair-hökmdarın həyatı və siyasi fəaliyyəti ilə 
bağlı yazdıqlarına toxunaraq, Xətai dövrünün ictimai-tarixi mənzərəsini ətraflı təsvir etdiyindən söz 
açır. L.Əliyevanın araşdırmalarından R.Nikolsonun da Xətai barədə tədqiqat apardığını öyrənirik. 
Müəllif bu ingilis aliminin Xətaini şeiri, sənəti, sənətkarları sevən, onlara qayğı göstərən bir 
hökmdar olaraq səciyyələndirdiyini yazır. Alessandro Bauzzani adlı italyan aliminin Şah İsmayıl 
Xətai ilə bağlı araşdırmalarından da bəhs edən tədqiqatçı onun Xətaidən böyük sərkərdə kimi söz 
açdığını, onun hərbi yürüşlərini, zəfər və məğlubiyyətlərini geniş təhlil etdiyini yazır. Anadilli poe-
ziyamızı araşdıran Avropa alimləri ilə yanaşı, fars dilində yazıb-yaratmış şairimiz Məhsəti Gəncəvi 
yaradıcılığını tədqiq və tərcümə edən əcnəbi araşdırıcıların fəaliyyəti də L.Əliyevanın tədqiqat ob-
yektlərindəndir. Belə ki, ingilis şərqşünası Q.Auslinin farsca yazan şairlər və şeirləri haqqında yaz-
dığı əsərləri araşdıran tədqiqatçı onun müxtəlif Şərq ölkələrindən çoxlu materiallar topladığını qeyd 
edir. L.Əliyeva bu ingilis aliminin əməyini yüksək qiymətləndirərək yazır: “Q.Auslinin əsəri həmçi-
nin orta əsrlərdə Azərbaycanda bir sıra Şərq xalqları arasında olan ədəbi-mədəni əlaqələri öyrənmək 
baxımından da zəngin faktiki material verir.” Bundan başqa, tədqiqatçı Məhsətinin şəxsiyyəti və 
ədəbi irsi haqqında məlumat vermiş əcnəbi alimlərin qeydlərini də diqqətdən kənarda qoymur. Av-
ropalı alimlərdən Çarlz Riyo, E.Brayn, Kassel, R.Levi, hindistanlı müəlliflərdən Abdulla Ənvər 
bəy, R.P.Masani, Hadi Həsən L.Əliyevanın diqqətlə araşdırdığı mənbələrdəndir. Tədqiqatçı yazır: 
“...Şairənin Avropada tanınması, rübailərinin tərcümə edilərək ingilis oxucularına çatdırılması baxı-
mından onların xidmətləri əlbəttə ki, inkaredilməzdir.” Müəllif bütün bunlarla bərabər həmin alim-
lərin qeydlərində Məhsətinin fars şairi kimi təqdim edildiyini də böyük təəssüf hissi ilə vurğulayır. 
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin ingilis dilinə tərcüməsi ilə də yaxından maraqlanan tədqiqatçı bu 
tərcümələri elmi-bədii səciyyə baxımından təhlil edərək, qənaətlərini yazdığı məqalələrində ortaya 
qoymuşdur. Bu tədqiqatlarda ingilis mütərcim Qladis Evansın Məhsəti rübailərindən etdiyi tərcü-
mələr müsbət dəyərləndirilmiş, orijinal mətndəki məna və ruhun saxlandığı vurğulanmışdır.  

L.Əliyevanın Azərbaycan ədəbiyyatı üçün böyük əhəmiyyət daşıyan qədim eposumuz 
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının ingilisdilli qaynaqlarda öyrənilməsinə dair araşdırmaları da 
onun elmi yaradıcılığında mühüm və xüsusi yer tutur. Tədqiqatçı bu sahədə amerikalı türkoloq Ro-
bert P.Finnin araşdırmalarına böyük əhəmiyyət verdiyini qeyd edir. Onun “Dədəm Qorqudun kita-
bı”nda epik ünsürlər” adlı məqaləsini tədqiq və təhlilə cəlb edən L.Əliyeva alimin bu dastanın 
mövzu və motivləri ilə Qərb mifologiyasını özündə əks etdirən epik əsərlərin motivləri arasında pa-
ralellər aparmasından, “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanı ilə anqlo-saks eposu olan “Beoful”u birləşdi-
rən ümumi cəhətlər üzərində dayanmasından bəhs edir. Tədqiqatçı amerikalı türkoloqun eposun da-
şımalı olduğu cəhət və missiya haqqındakı fikrinə münasibət bildirərək yazır: “...P.Finn, həqiqətən 
də, eposun hər şeydən əvvəl ədəbiyyat və ədəbi baza üzərində qurulmasını, tarixi və siyasi əhəmiy-
yət baxımından əsaslı olmasını vacib sayır.” Gördüyümüz kimi, görkəmli tədqiqatçı filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru, dos. Leyli Əliyeva Avropa və Amerika şərqşünaslarının Azərbaycan ədəbiyyatı və 
Azərbaycanın orta əsr şairləri ilə bağlı araşdırmalarını dərindən incələmiş, oradakı yanaşma və qə-
naətləri təhlil edərək fikir bildirmişdir. Onun bu istiqamətdə apardığı tədqiqatlar və gəldiyi elmi nə-
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ticələri monoqrafiya və məqalələr şəklində nəşr olunmuşdur. Tədqiqatçı “Füzuli və ingilis şərqşü-
naslığı” adlı monoqrafiyanın, “Gibb və Azərbaycan ədəbiyyatı”, “Füzuli italyan şərqşünasının təd-
qiqatında”, “Nəsimi poeziyasının ingilis dilinə tərcüməsinə dair”, “Məhsəti Gəncəvi rübailərinin in-
gilis dilinə tərcümə xüsusiyyətləri”, “Xaqani Şirvani ədəbi irsi Qərb tədqiqatçılarının elmi-nəzəri 
fikrində”, “Şah İsmayıl Xətai ədəbi irsinin Qərb Şərqşünaslığında öyrənilməsi”, “Füzuli və Şekspir 
poeziyasında bəzi paralellər”, “Kitabi-Dədə Qorqud” Amerika aliminin tədqiqatında”, “Mövlana 
Cəlaləddin Rumi ingilisdilli qaynaqlarda” və s. kimi sanballı elmi məqalələrin müəllifidir. Bu əsər-
lər ədəbiyyat, tarix və tərcüməçilik sahəsində araşdırmalarla məşğul olan tədqiqatçıların çox müra-
ciət etdiyi mənbələr olmaqla bərabər, elmə yeni gələn araşdırıcılara qaynaqla düzgün işləmək, 
tərcümədə orijinaldan uzaqlaşmamaq, ən əsası isə milli maraqlarımızı hər zaman göz önündə tut-
maq kimi məsələlərdə doğru istiqamət verir. L.Əliyeva bir çox dissertasiya mövzularının müdafiə 
olunması işində də yaxından iştirak etmişdir. Belə ki, Həsənova Aidə Musa qızının “Kitabi-Dədə 
Qorqud” ingilisdilli mənbələrdə”, Məmmədova Mətanət Ramazan qızının “Şah İsmayıl Xətai ingi-
lisdilli qaynaqlarda”, Atayeva Şəfiqə Yusif qızının “Mirzə Fətəli Axundzadə ingilisdilli ədəbiy-
yatşünaslıqda”, İsgəndərova Nigar Vəliş qızının “Əhməd Cavad V. Şekspirin tərcüməçisi kimi”, 
Vəkilova Dürdanə Mahmud qızının “Romantizmin tipologiyası problemləri”, Hüseynova Ətrabə 
Bayram qızının “XX əsr Azərbaycan poeziyasının ingilisdilli mənbələrdə dəyərləndirilməsi”, İbra-
himova Vəfa Muradxan qızının “Azərbaycan folklorunun ingilisdilli qaynaqlarda tədqiqi və tərcü-
mə məsələləri”, Hüseynova Ziyafət Fərhad qızının “Azərbaycan və ingilis əfsanə və rəvayətlərinin 
tipoloji müqayisəsi”, Layla Roşanın “Gibb və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı filologiya üzrə fəlsəfə 
doktorluğu mövzularında dissertasiya işlərinə elmi rəhbərliyi məhz Leyli Əliyeva yerinə yetirmiş-
dir. Öz sahəsində nadir mütəxəssislərdən olan alimin elmi rəhbərlik fəaliyyəti indi də davam etmək-
dədir. 

L.Əliyeva ingilis dili ilə yanaşı, rus, fars və ərəb dillərini də mənimsəmişdir. O, iki il ərəb dili, 
iki il də fars dili kurslarında dil biliklərini təkmilləşdirərək sözügedən kursları müvəffəqiyyətlə bi-
tirmişdir. Hələ 90-cı illərdə Hindistanda elmi ezamiyyətdə olmuş, universitet arxivlərində və kitab-
xanalarında ingilisdilli mənbələr üzərində iş aparmış, orada olduğu müddətdə hind dilini mənimsə-
mişdir. L.Əliyeva islamşünaslıq sahəsində də geniş biliyə sahib, Qurani-Kərim haqqında məlumatlı 
xanım tədqiqatçımızdır. Dəyərli alimimiz sadaladığımız dil bilgiləri və dini biliklərin sayəsində orta 
əsrlər ədəbiyyatımızı müvəffəqiyyətlə araşdırmaqda davam edir. 

L.Əliyeva həm də zərif ruhlu, kövrək qəlbli, incə duyumlu şair kimi tanınmışdır. Onun hələ 
gənclik illərindən qələmə aldığı şeirləri müəllifinin dərin mənəvi dünyasından, geniş təxəyyülündən 
və sözlə ustalıqla davranma bacarığından xəbər verir. Şeirləri müxtəlif qəzet və jurnallarda, “Rəng-
bərəngdir ləçəkləri güllərin”, “Nağıl kimi şipşirindi bu dünya”, “Şuşada ağlayan çiçək” adlı şeir 
toplularında yer almışdır. L.Əliyevanın illər uzunu çalışdığı və taleyini bağladığı Ədəbiyyat İnstitu-
tuna həsr etdiyi böyük həcmli şeir, ingilis və rus ədəbiyyatından etdiyi poetik tərcümələr onun şair-
lik istedadını dolğun şəkildə əks etdirən əsərlərdir. Şair Leylinin poetik dünyası alim Leylinin elmi 
bilikləri qədər zəngindir. O, elmdə nə qədər ciddi, dönməz və qətiyyətlidirsə, poeziyada bir o qədər 
şəfqətli və hikmətlidir. Qələmə aldığı “Bayatılar” dediklərimizə bariz nümunədir. Bayatıların birin-
də oxuyuruq: 

 
Əziziyəm, naşıyam, 
Qəm yükünü daşıyam. 
Sən gözümün işığı, 
Mən gözünün yaşıyam. 

 
Dörd misrada zərif bir qadın qəlbinin daşıdığı kədər və qayğı, bəslədiyi mərhəmət və ümid öz 

dolğun ifadəsini tapmışdır. Digər bir bayatıda isə dünya görmüş, müdrik bir xanımın baxışlarını 
görürük. 
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Əzizim ayaz olar, 
Qar yağar ayaz olar. 
Yalan qurulan evin 
Binəsi dayaz olar. 

 
Bu bayatı özündə dərin hikmət, böyük nəsihəti ifadə edir, bir qayğıkeş ananın “qulaqda sırğa 

ediləcək” tövsiyəsi kimi güclü səslənir. Başqa bir bayatıdan isə zəngin daxili dünyası və yüksək mə-
nəvi dəyərləri ilə seçilən məğrur Azərbaycan qadını boylanır. 

 
Əzizinəm, dağladı, 
Od-alovsuz dağladı. 
Təpəylə nə işim var, 
Mənim işim dağladı. 

 
Bu dörd misrada uca amallar sahibi, maksimalist, qürurlu bir insan obrazının səciyyəsini 

görürük. Sadaladığımız bütün bu insani keyfiyyətlər məhz alim, şair, gözəl insan L.Əliyevada cəm-
lənmişdir. Onun bu məziyyətləri istər elmi və ədəbi yaradıcılığında, istər gündəlik iş fəaliyyətində, 
istərsə də insanlarla münasibətində özünü ən gözəl şəkildə göstərir. Pedaqoji fəaliyyəti ilə də yeti-
şən gənc nəslin ingilis dili təhsili almasına öz töhfələrini verən L.Əliyevanın elm və təhsil yolunda 
gördüyü işlər diqqətdən kənarda qalmamışdır. O, çeşidli mükafat və təltiflərin sahibidir. L. Əliyeva 
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 8 Mart Qadınlar Günü münasibətilə ədəbiy-
yatşünaslıq elminin inkişafında səmərəli fəaliyyətinə görə Fəxri Fərmanına, “Avropa nəşr mətbuat 
evi” tərəfindən “Ən yaxşı vətənpərvər tədqiqatçı alim” diplomu və Qızıl Medalına, müxtəlif respub-
lika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfrans və simpoziumlarının sertifikat və təşəkkürnamələrinə və 
s. bu kimi təltiflərə layiq görülmüşdür.  

Alim, müəllim, tərcüməçi, şair L.Əliyevanın şərəflə daşıdığı bir mövqe də onun ləyaqətli və 
məsuliyyətli ailə başçısı olmasıdır. Ziyalı bir müəllim ailəsində, maarifpərvər bir mühitdə yetişən 
Leyli xanım yeganə övladını da savadlı, vətənpərvər, layiqli bir şəxsiyyət kimi yetişdirmişdir. Bu 
gün elmi və pedaqoji fəaliyyətini böyük həvəslə davam etdirən dəyərli ziyalımızın iki gözəl nəvəsi 
var. Çoxlarına örnək ola biləcək mənalı və faydalı bir ömür sürən Leyli Əliyevanı 70 illik yubileyi 
münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, sağlam və uzun ömür, bol yaradıcılıq uğurları və elmi nai-
liyyətlər arzulayırıq. 
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18 yanvar – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda 1990-cı il yanvarın 19-dan 

20-nə keçən gecə törədilmiş qanlı hadisələrin 29-cu ildönümünə həsr olunmuş anım mərasimi keçi-
rilib. Əvvəlcə Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş şəhidlərin 
əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Tədbiri Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun 
direktor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Əlizadə Əsgərli açaraq, 1990-cı ilin yanvarın 19-
dan 20-nə keçən gecə sovet imperiyasının silahlı birləşmələrinin Bakıda törətdiyi vəhşiliklərdən və 
qətllərdən danışıb. İnstitutun aparıcı elmi işçisi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Aslan Salmansoy 
“20 Yanvar hadisələrinin bədii ədəbiyyatda inikası” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Tədbir işti-
rakçıları 20 Yanvar şəhidlərindən bəhs edən nəşrlərdən ibarət sərgi ilə tanış olublar. 

11 fevral – “Sənətkarın elmi pasportu” seriyasından ilk monoqrafik tədqiqat –“Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü 
ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açıb. Akademik qeyd 
edib ki, ədəbiyyat tariximizdə görkəmli yer tutan sənətkarlarımızın həyat və yaradıcılıqlarının tədqi-
qinə yenidən qayıtmaq vacibdir. “Bir sıra görkəmli şair və yazıçılarımızın həyat və yaradıcılıqlarını 
əhatə edən pasport kitablar uzun illərdir ki, yazılmır. Biz bu istiqamətə yenidən qayıtmışıq. “Əbdür-
rəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı” kitabı bu istiqamətdə gördüyümüz işlərin ilk nəticə-
sidir”, – deyə İsa Həbibbəyli bildirib. Tədbirdə filologiya üzrə elmlər doktoru İslam Qəribli “Ədə-
biyyat tarixçiliyinə yenidən qayıdış: “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı” monoq-
rafiyası” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə vurğulanıb ki, “Əbdürrəhim bəy Haqverdi-
yev. Həyatı və yaradıcılığı” monoqrafiyası müstəqillik dövrünün yeni təfəkkürü işığında, mümkün 
qədər keçmiş sovet ideoloji stereotiplərindən fərqli mövqedən yazılıb. Monoqrafiyada görkəmli ya-
zıçının həyatı və yaradıcılığı ədəbi-tarixi prosesin reallıqlarına uyğun şəkildə tədqiq olunub. Sovet 
dövründə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev haqqında yazılmış elmi əsərlər isə bugünkü tədqiqat üçün 
mənbədir. Akademik İsa Həbibbəylinin kitaba yazdığı “Yeni ədəbiyyat tarixçiliyi konsepsiyası və 
ilk elmi addımlar” adlı “Ön söz” həm “Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev. Həyatı və yaradıcılığı”, həm 
də bütövlükdə “Sənətkarın pasportu” seriyasından nəşr ediləcək sonrakı kitablar üçün nəşrin zərurə-
tini əsaslandıran və seriyanın inkişaf yoluna işıq salan mükəmməl elmi-nəzəri müqəddimədir. Daha 
sonra filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Şahbaz Musayev və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Aslan Salmansoy çıxış edərək monoqrafiyanın elmi məziyyətlərindən danışıblar. Bildirilib ki, 
monoqrafiyada görkəmli yazıçı və ictimai xadim Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin həyatı və yaradı-
cılığı əhatəli şəkildə təhlil edilib, ədibin ömür yolu, ictimai fəaliyyəti və yaradıcılığının əsas sahələ-
ri: dramaturgiyası, bədii nəsri, publisistikası, ədəbi görüşləri, habelə əsərlərində sənətkarlıq xüsusiy-
yətləri, ədəbi irsinin tədqiqi və nəşri tarixi haqqında geniş və sistemli elmi məlumat verilib. Layihə-
nin ideya rəhbəri və kitabın ”Ön söz”ünün müəllifi akademik İsa Həbibbəyli, elmi redaktoru mər-
hum ədəbiyyatşünas alim, filologiya elmləri doktoru, professor Zaman Əsgərli, rəyçisi AMEA-nın 
müxbir üzvü Tehran Əlişanoğlu, məsul redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Ba-
ğırlıdır.  

21 fevral – Görkəmli demokrat yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmməd-
quluzadənin anadan olmasının 150 illiyinə həsr edilən ədəbi-bədii tədbir keçirilib. Tədbir iştirakçı-
ları əvvəlcə Fəxri Xiyabanda ədibin məzarını ziyarət ediblər. AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiy-
yat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli “Böyük demokrat ədib Cəlil Məmmədquluzadə 
haqqında söz” mövzusunda geniş məruzə ilə çıxış edib. Bildirilib ki, Prezident İlham Əliyevin “Cə-
lil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2019-cu il 17 yanvar tarixli 
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Sərəncamının icrasına uyğun olaraq AMEA-da tədbirlərə start verilib. Bu tədbirlər böyük yazıçının 
dərin humanist məzmuna malik dram və nəsr əsərlərini, bədii publisistikasını özündə ehtiva edən ir-
sini xalqa tanıtmaq baxımından olduqca əhəmiyyətlidir. Vurğulanıb ki, Mirzə Cəlil dühasının məh-
sulu olan “Molla Nəsrəddin” jurnalı XX əsrin əvvəllərində ictimai fikrin, bədii düşüncənin forma-
laşmasında mühüm rol oynayıb. 

Tədbirdə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Səadət Vahabovanın “Mirzə Cəlil yaradıcılığında 
milli mənlik problemi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib. Həmçinin Mehdiabad qəsəbəsi 1 nömrəli 
orta məktəbin direktoru Pənah Babayev və Abşeron Rayon Təhsil şöbəsinin əməkdaşı Səkinə Abba-
sova çıxış ediblər. Çıxışlarda qeyd olunub ki, Cəlil Məmmədquluzadə çoxşahəli yaradıcılığı ilə 
Azərbaycan mədəniyyəti və ictimai fikir tarixində əbədiyaşarlıq qazanmış şəxsiyyətlərdən biridir.  

Məktəbin müəllimi Vüsalə Həsənovanın rəhbərliyi ilə şagirdlər Cəlil Məmmədquluzadənin 
əsərlərindən səhnələr nümayiş etdiriblər, habelə yazıçıya həsr olunmuş şeirlər səsləndiriblər. Foyedə 
Cəlil Məmmədquluzadənin ev-muzeyi və institutun kitabxanası tərəfindən sərgi təşkil edilib. Sərgi-
də yazıçının əsərlərindən və haqqında yazılmış məqalələrdən ibarət kitablar nümayiş olunub. 

25 fevral – Görkəmli ədəbiyyatşünas, Əməkdar elm xadimi, akademik Həmid Araslının ana-
dan olmasının 110 illiyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib. Əvvəlcə XX əsr Azərbaycanın elmi 
və ədəbi-ictimai həyatında aparıcı mövqeyə malik şəxsiyyətlərdən olan H.Araslının elmi yaradıcılı-
ğına həsr olunmuş sərgi nümayiş etdirilib. Tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitu-
tunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli görkəmli alimin çoxcəhətli elmi fəaliyyətindən, Azərbay-
can ədəbiyyatı tarixinin formalaşmasında və inkişafındakı misilsiz xidmətlərindən söhbət açıb. O, 
Prezident İlham Əliyevin “Akademik Həmid Araslının 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 11 
fevral 2019-cu il tarixli Sərəncamını elmimizə, ədəbiyyatşünaslığımıza göstərilən diqqət və qayğı-
nın daha bir nümunəsi olduğunu vurğulayıb. Daha sonra professor Qəzənfər Paşayevin “Böyük 
folklorşünas alim”, professor Şirindil Alışanlının “Görkəmli ədəbiyyat tarixçisi”, filologiya elmləri 
doktoru Fəridə Əzizovanın “Həmid Araslı və klassik ədəbiyyat problemləri” və filologiya elmləri 
doktoru Əlizadə Əsgərlinin “Həmid Araslı və türk-müsəlman dünyası ədəbiyyatı” mövzusunda mə-
ruzələri dinlənilib. Tədbirdə Dilçilik İnstitutunun direktoru, akademik Möhsün Nağısoylu, Əlyaz-
malar İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, fil.e.d. Paşa Kərimov və digərləri çıxış edərək 
H.Araslı yaradıcılığından söz açıb, onun elmi irsinin daha dərindən öyrəniləcəyini və gənclər üçün 
layiqli örnək olaraq qalacağını bildiriblər. 

Sonda alimin qızı, AMEA-nın müxbir üzvü Nüşabə Araslı çıxış edərək atasının xatirəsinə 
göstərilən diqqət və qayğıya görə ailə üzvləri adından Prezident İlham Əliyevə, tədbirin təşkilatçıla-
rına və iştirakçılarına minnətdarlığını bildirib. 

4 mart – 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş “Azərbaycan qadını elmdə və 
ədəbiyyatda” mövzusunda tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə açan AMEA-nın vitse-prezi-
denti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli institutun 
qadın əməkdaşlarını qarşıdan gələn bayram münasibətilə təbrik etmiş, qadınların cəmiyyətdə və gə-
ləcək nəslin inkişafında əhəmiyyətli rolu, müxtəlif əmək sahələrində, ictimai-siyasi həyatda və elm-
dəki fəaliyyəti haqqında danışaraq onların zəhmətini yüksək qiymətləndirmişdir. Sonra Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun Qadınlar Şurasının sədri, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, do-
sent Aynur Xəlilova məruzə ilə çıxış edərək Azərbaycanın qadın tarixi şəxsiyyətləri barəsində da-
nışmış, qadında mənəvi-əxlaqi keyfiyyətləri önə çəkərək əsas və vacib amil kimi dəyərləndirmişdir. 
Tədbirdə filologiya elmləri doktoru, professor Əlizadə Əsgərli, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru İsmi-
xan Osmanlı çıxış edərək, qadınlara ən gözəl arzularını və bayram təbriklərini bildirmişlər. 8 mart 
Beynəlxalq Qadınlar Bayramı münasibətilə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun bir qrup 
qadın əməkdaşı AMEA Rəyasət Heyəti Humanitar Elmlər Bölməsinin Fəxri fərmanı, Ədəbiyyat 
İnstitutunun Fəxri fərmanı və Təşəkkürnaməsi ilə təltif olunmuşlar.  

18 mart – Novruz bayramı münasibəti ilə tədbir keçirilmişdir. Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-
nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbib-
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bəyli açıb. O, Novruz bayramının hər zaman Azərbaycanda xalqın tarixi və milli bayramı kimi qeyd 
edildiyini bildirib. İnstitut əməkdaşlarını və tədbirdə iştirak edən qonaqları bayram münasibətilə 
təbrik edən akademik İsa Həbibbəyli onlara gələcək fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. Tədbirdə 
institutun Şifahi xalq ədəbiyyatı və yazılı abidələr şöbəsinin müdiri, Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin 
sədri, professor Məhərrəm Qasımlı, AMEA-nın Qadınlar şurasının sədri, professor Rəna Mirzəzadə 
çıxış edərək, öz təbriklərini çatdırıblar. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aynur Xəlilova 
“Novruz türk etno-mədəni hadisəsi kimi” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Sonra Novruz adət-
ənənələrini əks etdirən videoçarx nümayiş olunub. Novruz tədbirində Aşıqlar Birliyinin üzvləri saz 
üstə öz təbriklərini çatdırıblar. 

27 mart – Elm Gününə həsr olunmuş “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq elmi: vəzifələr və prob-
lemlər” mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direkto-
ru, akademik İsa Həbibbəyli Elm Gününün təsis olunması ilə bağlı Sərəncamına görə ölkə Preziden-
ti İlham Əliyevə kollektiv adından minnətdarlığını bildirib. Qeyd edilib ki, ölkəmizdə Elm Gününün 
təsis olunması elmə dövlət səviyyəsində böyük əhəmiyyət verilməsinin bariz göstəricisidir. Alim 
institut əməkdaşlarının elm bayramını təbrik edib, onlara yaradıcı fəaliyyətlərində uğurlar arzulayıb. 
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının tarixinə nəzər salan İsa Həbibbəyli dövlət müstəqilliyi illərində 
yeni inkişaf mərhələsinə qədəm qoyan bu elm sahəsində institutun əməkdaşlarının gördüyü işləri 
diqqətə çatdırıb. Qeyd olunub ki, bu elmi müəssisə ölkəmizdə ədəbiyyat siyasətinin müəyyən edil-
məsində və həyata keçirilməsində həmişə aparıcı mövqedə dayanıb. Elmi sessiyada institutun direk-
tor müavini, filologiya üzrə elmlər doktoru Əlizadə Əsgərli “Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı: prob-
lemlər və vəzifələr” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə digər çıxış edənlər ölkəmizdə elmə 
göstərilən dövlət qayğısından danışıblar. 

4 aprel – Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademi-
yasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Azərbaycan Milli Kitabxanasının təşkilatçılığı 
ilə ədəbiyyatımızın görkəmli nümayəndəsi, böyük şair, yazıçı və dramaturq Cəfər Cabbarlının ana-
dan olmasının 120 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçirilib. Elmi konfransı giriş sözü ilə 
AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa 
Həbibbəyli açaraq görkəmli ədib Cəfər Cabbarlının anadan olmasının 120 illik yubileyinin qeyd 
olunması ilə bağlı Sərəncamına görə, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevə 
elm və mədəniyyət xadimləri adından minnətdarlığını bildirib. Akademik İsa Həbibbəyli qeyd edib 
ki, cənab Prezident İlham Əliyevin 17 dekabr 2018-ci il tarixli Sərəncamına əsasən ardıcıl işlər 
görülməkdədir. Akademik çıxışında Cəfər Cabbarlının Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mühüm yer 
tutduğunu diqqətə çatdırıb. Daha sonra tədbirdə Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət nazirinin bi-
rinci müavini Vaqif Əliyev və M.F.Axundov adına Milli Kitabxananın direktoru, tarix üzrə fəlsəfə 
doktoru, professor Kərim Tahirov çıxış edərək görkəmli dramaturqun ədəbiyyatımıza bəxş etdiyi 
töhfələrdən bəhs ediblər. 

Elmi konfransda filologiya elmləri doktoru, professor Şirindil Alışanlı “Cəfər Cabbarlı irsi za-
manın və sənətin işığında”, filologiya elmləri doktoru, dosent Əlizadə Əsgərli “Cəfər Cabbarlı irsi-
nə Heydər Əliyev qiyməti”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Safura Quliyeva “Cəfər Cabbar-
lının poeziyası” və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tahir Məsimov “Xarakterlər dramaturgiyası” 
mövzularında məruzə ilə çıxış ediblər. 

Elmi konfrans Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Dövlət Teatr Muzeyinin direktoru Sevinc 
Mikayılova, Cəfər Cabbarlının ev muzeyinin direktoru Qəmər Bağırovanın çıxışları ilə davam edib. 

Elmi konfransın ardınca filologiya elmləri doktoru, professor Asif Rüstəmlinin “Cəfər Cab-
barlı və Milli istiqlal hərəkatı” kitabının təqdimatı keçirilib. 

10 aprel – Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Siracəddin Hacının Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın görkəmli nümayəndəsi Nizami Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” haqqında yazdığı 10 cildlik tədqi-
qat işinin təqdimatı keçirilib.  

11 aprel – Dünya şöhrətli yapon yazıçısı Haruki Murakaminin 70 illiyinə həsr olunan elmi 
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konfrans keçirilib. Konfrans çərçivəsində yazıçının kitablarından ibarət sərgi təşkil edilib. Tədbiri 
AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq ölkəmizin müstə-
qillik qazanmasından sonra Azərbaycanla Yaponiya arasında siyasi, iqtisadi əlaqələrin qurulduğunu 
bildirib. Sonra Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyinin müşaviri Keisuke Yamana-
ka çıxış edərək, H.Murakaminin müasir yapon ədəbiyyatının ən vacib simalarından biri olduğunu 
deyib. Bildirib ki, yazıçının əsərləri 1400 illik tarixi olan yapon ədəbiyyatından öz spesifik xüsusiy-
yətlərinə, romanlarındakı dərin psixoloji məqamlara toxunmasına görə fərqlənir. O, konfransın 
H.Murakaminin əsərlərinin ölkəmizdə daha da tanınmasına xidmət edəcəyini söyləyib, tədbirin təş-
kilatçılarına öz minnətdarlığını bildirib. Konfransda, həmçinin Azərbaycan-Asiya ədəbi əlaqələri 
şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Bədirxan Əhmədovun "Haruki Murakami və 
Azərbaycan", həmin şöbənin elmi işçisi Gülnar Yunusovanın "Yapon ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndəsi Haruki Murakami" və yazıçı, tərcüməçi Nəriman Əbdülrəhmanlının "Haruki Muraka-
mi və Azərbaycan dilinə tərcümə məsələləri" mövzusunda məruzəsi dinlənilib. 

29 aprel – Görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr edilmiş 
elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan akademik İsa Həbibbəyli Prezident İlham Əliyevin 
böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinin qeyd edilməsi və 2019-cu ilin 
Azərbaycan Respublikasında “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında sərəncamlarının ölkəmizdə huma-
nitar fikrə, ədəbiyyatımıza göstərilən böyük diqqət və qayğıya bariz nümunə olduğunu vurğulayıb. 
Tədbirdə Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Fəridə Əzi-
zova “Nəsimi və qədim ərəbdilli Azərbaycan şeiri”, professor Qəzənfər Paşayev “Edamdan sonra 
başlanan həyat”, Türk xalqları ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, professor Məmməd Əliyev “Nəsimi şei-
rinin vəzn xüsusiyyətləri”, Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, professor İmam-
verdi Həmidov “Nəsiminin XX əsr ərəb ədəbiyyatşünaslığında öyrənilməsi”, Erkən yeni dövr Azər-
baycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, dosent Mahirə Quliyeva “Nəsiminin sənətkarlıq dünyasında” 
mövzularında məruzə ilə çıxış ediblər.  

2 may – "Məhməd Akif Ərsoydan Bəxtiyar Vahabzadəyə – iki şair bir şeir" mövzusunda bey-
nəlxalq elmi panel keçirilib. Tədbir çərçivəsində hər iki şairin əsərlərindən ibarət sərgi də təşkil edi-
lib. İclası AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq Azər-
baycan-Türkiyə münasibətlərindən danışıb. Paneldə, həmçinin TR Azərbaycandakı fövqəladə və sə-
lahiyyətli səfiri Erkan Özoral, TR Mədəniyyət və Turizm nazirinin müavini Nadir Alpaslan, TR Qi-
da və səhiyyə nazirliyinin nümayəndəsi Necdet Ünüvar, EkoAvrasiya dərnəyinin rəhbəri, yazıçı 
Hikmət Ərən, Bakı Yunus Əmrə İnstitutunun müdiri, dosent Cihan Özdemir, TİKA Bakı Proqram 
Koordinatoru Teoman Tiryaki, Türkiyənin Azərbaycandakı Dostluq qrupunun rəhbəri, millət vəkili 
Şamil Ayrım və M.A.Ərsoyun nəvəsi Səlma Ərsoy Arqon çıxış edərək Azərbaycan-Türkiyə müna-
sibətlərindən, eləcə də ədiblərin yaradıcılığından danışıblar. Sonda çıxışlar ətrafında elmi müzakirə-
lər aparılıb. 

7 may – Türkiyənin Üsküdar Universitetinin nəzdində fəaliyyət göstərən Təsəvvüf Araşdır-
maları İnstitutunun rəhbəri Camalnur Sargutun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti AMEA Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun qonağı olub. Tədbiri giriş sözü ilə İnstitutun direktor müavi-
ni, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırlı açıb. Aygün Bağırlı çıxışında İnstitutun di-
rektoru, akademik İsa Həbibbəylinin salamlarını qonaqlara çatdırıb. O, çıxışında bildirib ki, Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda da tarixi kökləri olan təsəvvüflə bağlı tədqiqatlar aparılır və 
bu görüş gələcək araşdırmalar və əməkdaşlıq üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Daha sonra Camalnur 
Sargut Türkiyədə Təsəvvüf Araşdırmaları İnstitutunun qurulması və fəaliyyəti ilə bağlı çıxış edib. 
Qonaq çıxışında Türkiyədə Təsəvvüf fəlsəfəsinin tarixi və onun müasir tədqiqat istiqamətləri barədə 
iştirakçıları məlumatlandırıb və onları maraqlandıran suallara cavab verib. 

20 may – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda təcrübə keçən Bakı Avrasiya Univer-
sitetinin tələbələrinin iştirakı ilə “Xalq yazıçısı İsmayıl Şıxlı” mövzusunda elmi konfrans keçirilib. 
Elmi konfransda İsmayıl Şıxlının həyatı, yaradıcılıq yolu, hekayələri, “Ayrılan yollar”, “Dəli Kür”, 
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“Namərd gülləsi”, “Ölən dünyam” əsərləri, yazıçının yaradıcılığında xəlqilik və milli kolorit 
mövzularında çıxışlar dinlənilib.  

22 may – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda bu müəssisədə təcrübə keçən Azər-
baycan Dillər Universitetinin tələbələrinin iştirakı ilə görkəmli yazıçı, dramaturq, publisist, nasir 
Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunan “Böyük demokrat yazıçı Cəlil Məmmədquluza-
də: bədii düşüncə ilə ümummilli idealın vəhdəti” mövzusunda elmi konfrans keçirilib.  

23 may – Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun 100 illiyinə həsr olunmuş elmi konfrans keçiri-
lib. Tədbir İnstitutda təcrübə keçən Bakı Avrasiya Universitetinin Filologiya fakültəsinin IV kurs 
tələbələri ilə birlikdə hazırlanıb.Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi 
adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açıb. Akademik qeyd edib ki, 
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun 
100 illiyinin qeyd edilməsi haqqında Sərəncamı Azərbaycan ədəbiyyatına, onun görkəmli yaradıcı-
larına dövlət səviyyəsində diqqətin mühüm nümunəsidir. Akademik İsa Həbibbəyli çıxışında Xalq 
yazıçısı Hüseyn İbrahimovun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində mövqeyindən, onun zəngin bədii ya-
radıcılığından danışıb.  

27 may – Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetində Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İns-
titutu ilə birgə böyük yazıçı, dramaturq, publisist və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin 150 
illik yubileyinə həsr olunan tədbir keçirilib. 

Tədbiri giriş sözü ilə açan ADPU-nun rektoru, professor Cəfər Cəfərov Azərbaycan Respubli-
kası Prezidentinin “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” 2019-
cu il 17 yanvar tarixli Sərəncamının ölkəmizdə ədəbiyyata yüksək qiymət verilməsinə bariz nümu-
nələrdən biri olduğunu deyib. Rektor qeyd edib ki, Cəlil Məmmədquluzadə Azərbaycan ədəbiyyatı-
nın yeni mərhələyə yüksəlməsində müstəsna rol oynamış və ədəbi məktəb yaratmış qüdrətli şəxsiy-
yətdir. Yazıçının zəngin irsində azərbaycançılıq məfkurəsi dövrün ictimai-siyasi fikrinin aparıcı 
amili kimi dolğun ifadəsini tapıb. Sonra AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli “Cə-
lil Məmmədquluzadə: həyatı, mühiti və yaradıcılığı” və professor Təyyar Salamoğlu “Qaranlıq 
dünya problemi və Mirzə Cəlilin nəsr qəhrəmanları” mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. Məru-
zələrdə böyük ədibin yaradıcılığı, sənətkarlıq xüsusiyyətləri, ictimai-siyasi baxışları təhlil olunub. 
Professor Tahirə Məmməd və digər çıxış edənlər böyük yazıçının yaradıcılığına müxtəlif aspektlər-
dən nəzər salıblar. Tədbirdə Cəlil Məmmədquluzadə haqqında videoçarx nümayiş etdirilib, bədii 
proqram təqdim olunub. 

27 may – Ədəbiyyat İnstitutu və Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti (ADPU) arasında 
əməkdaşlıq müqaviləsi imzalanıb. Müqaviləyə əsasən Ədəbiyyat İnstitutunda ADPU-nun Azərbay-
can və dünya ədəbiyyatı kafedrasının filialı yaradılıb. Sənəddə elm və təhsilin inteqrasiyasının 
gücləndirilməsi, tədris prosesinin elmi-tədqiqatla əlaqələndirilməsi, elmi-tədqiqat və kadr hazırlığı 
sahəsində əməkdaşlığın yaradılması və digər məsələlər əksini tapıb. Müqaviləni AMEA-nın Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli və ADPU-nun rektoru, 
professor Cəfər Cəfərov imzalayıblar. 

30 may – "Xalq yazıçısı İlyas Əfəndiyevin ədəbi irsi və müasirlik" mövzusunda elmi sessiya 
keçirilib. İ.Əfəndiyevin Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyindən, onun zəngin bədii yaradıcılığın-
dan danışan İ.Həbibbəyli yazıçının fəaliyyətinin çoxcəhətli olduğunu, publisistikası, lirik nəsri və 
dramaturgiyası ilə ədəbi tariximizdə böyük iz qoyduğunu bildirib. Sonra İlyas Əfəndiyevin oğlu, 
Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyev çıxış edərək, Ədəbiyyat İnstitutunun onun üçün doğma olduğunu və 
gəncliyində kiçik elmi işçi kimi burada işlədiyini xatırladıb. Bildirib ki, tarixi ənənələri davam etdi-
rən institut bu gün ədəbiyyatın müasir problemləri ilə geniş məşğul olur. O, atasının yaradıcılığına 
verilən qiymətə görə tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına öz minnətdarlığını bildirib. Daha son-
ra Elçin Əfəndiyevə Ədəbiyyat İnstitutunun nəşrləri hədiyyə olunub. Sessiyada filologiya elmləri 
doktoru, professor Şirindil Alışanlının "XX əsr tarixi prosesində İlyas Əfəndiyevin yeri", sənətşü-
naslıq elmləri doktoru, professor Məryəm Əlizadənin "İlyas Əfəndiyevin teatrı", filologiya elmləri 
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doktoru, professor Nizami Tağısoyun "İlyas Əfəndiyevin nəsri" və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Qurban Bayramovun "İlyas Əfəndiyevin yaradıcılığı" mövzusunda məruzələri dinlənilib. 

3 iyun – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov: 
Ədəbiyyat nəzəriyyəçiliyi və ədəbi proses” mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə 
açan Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli Prezident İl-
ham Əliyevin “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” 2019-
cu il 15 aprel tarixli Sərəncamının əhəmiyyətindən danışıb. 

İsa Həbibbəyli Azərbaycan ədəbiyyatşünaslıq tarixində özünəməxsus yer tutan akademik 
Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi fəaliyyətindən bəhs edib. Elmi sessiyada professor Tahirə Məm-
məd “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov ədəbiyyat nəzəriyyəçisi kimi”, filologiya elmləri doktoru 
Pərvanə İsayeva “Hüseyn Cavid və Cəlil Məmmədquluzadənin ədəbi irsi Məmməd Cəfər Cəfəro-
vun tədqiqatlarında”, filologiya elmləri doktoru Elnarə Akimova “Məmməd Cəfər Cəfərov yaradıcı-
lığında romantizm məsələləri”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qürbət Mirzəzadə “Akademik Məm-
məd Cəfər Cəfərov və ədəbi tənqid”, elmi işçi Şəfa Əliyeva “Məmməd Cəfər Cəfərovun bədii yara-
dıcılığı” mövzularında məruzələrlə çıxış ediblər. 

10 iyun – Görkəmli amerikan yazıçısı Ernest Heminqueyə həsr olunmuş “Ernest Heminquey: 
yeni nəsr və müasir insan” mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vit-
se-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli 
açaraq Ernest Heminqueyin yaradıcılığından bəhs edib. O, Heminqueyin Azərbaycanda da çox se-
vildiyini, əsərlərinin tərcümə olunaraq dəfələrlə çap olunduğunu diqqətə çatdırıb. 

Daha sonra ABŞ Səfirliyinin və Mətbuat şöbəsinin müdiri Natan Cons çıxış edərək Amerika 
yazıçısının həyatı və yaradıcılığından danışıb, təşkilatçılığa görə Ədəbiyyat İnstitutuna minnətdarlı-
ğını bildirib. Sessiyada Dünya ədəbiyyatı və komparativistika şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru, professor Gülər Abdullabəyova “Ernest Heminqueyin əsərləri Avropa dillərində”, filologi-
ya üzrə fəlsəfə doktoru Şükufə Vəliyeva “Ernest Heminqueyin əsərlərinin strukturu və Amerikan ta-
leyi”, filologiya elmləri doktoru, dosent Səkinəxanım Vəliyeva “Azərbaycan filoloji və ədəbi mühi-
tində Ernest Heminquey yaradıcılığı”, Naxçıvan Dövlət Universitetində fəaliyyət göstərən Ernest 
Heminquey Mərkəzinin direktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Xumar Məmmədova “Er-
nest Heminquey Mərkəzinin fəaliyyəti” adlı məruzələrlə çıxış ediblər. Tədbirdə nasir, publisist, He-
minqueyin əsərlərini dilimizə tərcümə edən Nəriman Əbdülrəhmanlı çıxış edərək yazıçı ilə bağlı fi-
kirlərini bölüşüb. 

11 iyun – AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Azərbaycan” qəzetinin 
100 illiyinə həsr olunmuş “Böyük publisistika ənənələrinin müasir təqdimatı” mövzusunda elmi 
sessiya keçirilib. Tədbiri AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli 
açaraq, “Azərbaycan” qəzetinin 100 ildə keçdiyi şərəfli inkişaf yolundan danışıb. Daha sonra 
AMEA-nın Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akademik Teymur Kərimli “Azərbay-
canda rəsmi dövlət mətbuat nümunəsi: ənənə və müasirlik” mövzusunda məruzə ilə çıxış edib. Ses-
siyada, həmçinin akademik Nizami Cəfərov, professorlar - Qəzənfər Paşayev, Bədirxan Əhmədov 
və filologiya elmləri doktoru Elçin Mehrəliyev çıxış edərək, Azərbaycan ədəbi dilinin normalarının 
qorunmasında qəzetin rolundan danışıblar. Daha sonra çıxış edən Milli Məclisin deputatı, “Azər-
baycan” qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov tədbirin təşkilatçılarına və iştirakçılarına öz min-
nətdarlığını bildirib. 

13 iyun – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, TİKA, Bakı Yunus Emre İnstitutu, Türk 
Dil Qurumu və KÜNİB-in birgə təşkilatçılığı ilə “Türk dünyasında milli mücadilə və ədəbiyyat” 
mövzusunda simpozium keçirilib. Simpoziumu giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami 
Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq, Türkiyə ilə Azər-
baycan arasında qardaşlıq və dostluq münasibətlərinin inkişafından danışıb. Akademik İsa Həbib-
bəyli bu cür tədbirlərin təşkilini ölkələrimiz arasındakı milli mücadilə tarixinə bir töhfə kimi qiy-
mətləndirib. Həm Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulmasında, həm də Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti-
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nin xilasında soydaşlarımızın birgə mübarizəsini yüksək qiymətləndirib. Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən Türkiyə qurumları ilə Ədəbiyyat İnstitutu arasında keçirilən bu cür tədbirlərin xüsusi əhə-
miyyətindən bəhs edib. Daha sonra Bakı Yunus Emre İnstitutunun direktoru Cihan Özdemir Milli 
mücadilənin 100 illiyinə töhfə olaraq belə bir tədbirin keçirilməsi üçün təşkilatçılara təşəkkür edib. 
Bu işdə ilk partnyor kimi Elmlər Akademiyasını seçdiklərini bildirib. O vurğulayıb ki, İsa Həbib-
bəyli hər zaman qardaşlıq məsələsini yalnız sözdə deyil, əməldə göstərən millət vəkili, akademik və 
bir ziyalıdır. Simpozium öz işini bölmələrdə davam etdirib.  

18 iyun – On cildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin birinci cildinin təqdimatı keçirilmiş-
dir. İnstitut Elmi Şurasının 15 oktyabr 2018-ci il tarixli, 12 saylı iclas protokolunun qərarı ilə nəşr 
olunan birinci cild “Şifahi xalq ədəbiyyatı” bölməsini əhatə edir. “Elm” nəşriyyatında işıq üzü 
görmüş kitab AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
akademik İsa Həbibbəylinin “Azərbaycan ədəbiyyatı: dövrləşmə konsepsiyası və inkişaf mərhələlə-
ri” adlı irihəcmli tədqiqatı ilə başlayır. Kollektiv elmi-yaradıcılıq məhsulu olan fundamental “Azər-
baycan ədəbiyyatı tarixi” kitabının birinci – “Şifahi xalq ədəbiyyatı” cildində Azərbaycan folkloru 
bütöv bir sistem kimi ayrı-ayrı ədəbi növ və janrların tarixi təkamül və təşəkkülü, struktur-semantik 
səciyyəsi, ideya-məzmun tutumu, bədii-estetik məziyyətləri ilə əlaqəli şəkildə öyrənilmişdir. 

Təqdimat mərasimini giriş sözü ilə akademik İsa Həbibbəyli açmış, akademik Muxtar İma-
nov, filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı, filologiya elmləri doktoru, professor 
Qəzənfər Kazımov, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər Paşayev, filologiya üzrə fəlsəfə 
doktoru Əfzələddin Əsgər, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aynur Xəlilova çıxış etmişlər.  

21 iyun – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Pakistan Müsəlman Dünyası İns-
titutunun birgə təşkilatçılığı ilə "Azərbaycan-Pakistan ədəbi-mədəni əlaqələri" mövzusunda beynəl-
xalq elmi konfrans keçirilib. 

Tədbiri AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbib-
bəyli açaraq, iki ölkə arasında dostluq, qardaşlıq münasibətlərinin olduğunu, siyasi, iqtisadi, elmi, 
mədəni, hərbi və digər sahələrdə sıx əməkdaşlıq edildiyini bildirib.  

Müsəlman Dünyası İnstitutunun direktoru Sahibzadə Sultan Əhməd Əli isə öz növbəsində 
Ədəbiyyat İnstitutunda Pakistanın görkəmli şairi Məhəmməd İqballa bağlı aparılan tədqiqat işlərini 
yüksək qiymətləndirib və qonaqpərvərliyə görə öz minnətdarlığını bildirib. 

Daha sonra iki qurum arasında elmi əməkdaşlıq haqqında müqavilə imzalanıb. Konfransda, 
həmçinin Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, professor Bədirxan Əh-
mədovun "Azərbaycan-Pakistan ədəbi-mədəni əlaqələri", filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Bə-
sirə Əzizəliyevanın "Məhəmməd İqbalın yaradıcılığında müsəlman birliyi ideyası, ilahi eşq və milli 
düşüncə" və Fəlsəfə İnstitutunun direktor müavini, fəlsəfə elmləri doktoru Eynulla Mədətlinin 
"Azərbaycan-Paksitan əlaqələrinə dair" mövzusunda məruzələri dinlənilib. 

22 iyun – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Şamaxı Rayon İcra Hakimiyyətinin 
birgə təşkilatçılığı ilə Şamaxı şəhərində görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyinə həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib. Sessiyada akademik İsa Həbibbəylinin rəhbərliyi ilə 
Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşları, İnstitutun qonaqları – Pakistan Muslim İnstitutunun direktoru 
və Londondakı nümayəndəsi, Şamaxı Rayon İcra hakimi və rayon ziyalıları iştirak ediblər. 

Öncə Ümummilli lider Heydər Əliyevin abidəsi ziyarət edilib. Sonra Nəsiminin büstü, qardaşı 
Şahxəndanın türbəsi və Mirzə Ələkbər Sabirin qəbrinə baş çəkilib. 

Elmi sessiya Şamaxı şəhər İncəsənət Təhsili Mərkəzində keçirilib. Sessiyanı Şamaxı Rayon 
İcra Hakimiyyətinin başçısı Tahir Məmmədov açaraq iştirakçıları salamlayıb. İcra başçısı çıxışında 
bildirib ki, Ədəbiyyat İnstitutunun təşəbbüsü ilə Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunmuş 
növbəti tədbirdə toplaşmışıq. O qeyd edib ki, Nəsimi yaradılanların arasında insanın ən ali varlıq ol-
duğunu daim vurğulayırdı və onları sülhə səsləyirdi. İnsanları allahı, insanlığı, təbiəti, sənəti-sözü 
sevməyə səsləyirdi. Nəsiminin dahiliyi ondadır ki, onun əsərləri və yaradıcılığı bütün dövrlər üçün 
aktualdır. Bu gün ən ucqar Qərb ölkələri, Cənubi Amerika ölkələri daxil olmaqla, Asiya ölkələrinin 
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hər birində onun fəlsəfəsi araşdırılır, öyrənilir. Mən Nəsimi torpağında bir daha bütün qonaqlarımı-
za xoş gəldiniz deyirəm. Nəsimi yaradıcılığını araşdıranların hər birinə təşəkkür edib, onlara müvəf-
fəqiyyətlər arzulayıram.  

Sonra AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, 
akademik İsa Həbibbəyli çıxış edib. Böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin vətənində Ədə-
biyyat İnstitutunun əməkdaşlarını və pakistanlı qonaqları əsl Azərbaycan qonaqpərvərliyi ilə qarşı-
ladığı üçün içra başçısına və bütün Şamaxı sakinlərinə kollektiv adından təşəkkürünü bildirib. 

Akademik geniş və əhatəli çıxış edərək xatırladıb ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 
cənab İlham Əliyevin 11 yanvar 2019-cu il tarixli Sərəncamı ilə 2019-cu il bütövlükdə “Nəsimi ili” 
elan edilib. Həmçinin bildirib ki, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası həm ölkə daxilində, həm 
də beynəlxalq miqyasda 6-7 ölkədə tədbirlərdə iştirak edib. Bizim buraya bugünkü səfərimiz də Nə-
siminin vətənində, Şamaxı ictimaiyyəti ilə bir yerdə Nəsimiyə olan mənəvi borcumuzu yerinə yetir-
məkdən ibarətdir. Nəsimi laməkanlıq səviyyəsinə bu məkandan yüksəlib. 

Çıxışının sonunda akademik İsa Həbibbəyli Ədəbiyyat İnstitutundan Şamaxı rayonundakı ki-
tabxanalara hədiyyə etmək üçün xeyli kitab gətirildiyini qeyd edib. Həmçinin İnstitutun nəşr etdiyi 
iki sanballı kitabı icra başçısı Tahir Məmmədova hədiyyə verib. Sonra Ədəbiyyat İnstitutunun alim-
ləri Nəsimi haqqında məruzələrlə çıxış ediblər. 

Professor Qəzənfər Paşayev “Ədəbiyyat və incəsənətdə Nəsiminin bədii obrazı”, Orta əsrlər 
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri doktoru Fəridə Əzizova “İmadəddin Nə-
siminin soykökü və şəcərəsi” , filologiya elmləri doktoru Rəhim Əliyev “Nəsimi yaradıcılığında 
hürufilik və islam”, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Zəkulla Bayramlı “Azərbaycan ədəbiyyatında 
Nəsimi ənənələri” və Qədim Qubadov “Nəsimi və folklor” mövzusunda məruzələrlə çıxış ediblər.  

Sonda pakistanlı qonaq, professor Sahibzadə Sultan Ahmed Ali öz təəssüratlarını bölüşüb və 
Nəsimi torpağında olmaqdan məmnun qaldığını bildirib. 

27 iyun – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu 
və Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı Səfirliyi tərəfindən “Məhtimqulu Fəraqi – Azər-
baycan-Türkmənistan qardaşlığının rəmzi kimi” mövzusunda Beynəlxalq elmi konfrans keçirilib.  

Tədbir çərçivəsində akademik İsa Həbibbəyli və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent İsmi-
xan Osmanlının müəllifliyi ilə çap olunmuş “Məhtimqulu Fəraqi və Azərbaycan” kitabının təqdima-
tı və Məhtimqulu Fəraqi haqqında filmin nümayişi olub. 

4 iyul – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda yazıçı-publisist, dramaturq, tarixçi-
alim Yunus Oğuzun “Səfəvi Şeyxi” tarixi romanının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri açan 
AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli Yunus 
Oğuzun çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyindən danışıb. Bildirib ki, Yunus Oğuz müstə-
qillik dövründə Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi romanın əsas yaradıcılarından biridir. O, tarixi 
mövzuda 10-dan çox romanın müəllifidir. Bu əsərlərdə Azərbaycanın dövlətçilik tarixi, milli 
dövlətçilik təfəkkürü, azərbaycançılıq ideyaları ön planda dayanır, aparıcı xətti təşkil edir. Həmçi-
nin tarixlə bədii düşüncənin balansı ustalıqla gözlənilir, tarixi faktlar, reallıqlar qorunaraq bədiiləş-
dirilir. 

12 iyul – AMEA-nın Azad Həmkarlar İttifaqı və Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu-
nun birgə təşkilatçılığı ilə “Qoşa qanad: VI Fizika və lirika” konfransı keçirilib. AMEA-nın Yüksək 
Texnologiyalar Parkında keçirilən “Qoşa qanad: VI Fizika və lirika” konfransı çərçivəsində Memar-
lıq və İncəsənət İnstitutu tərəfindən sərgi təşkil edilib. Sərgidə AMEA əməkdaşlarının müxtəlif 
mövzularda illüstrasiyaları nümayiş olunub. Nümayiş olunan əsərlərin əksəriyyəti Memarlıq və İn-
şaat İnstitutunun əməkdaşları tərəfindən işlənib hazırlanıb. AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik 
İsa Həbibbəyli, Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü, professor 
Ərtegin Salamzadə və institutun bir qrup əməkdaşı sərgiyə baxıblar. Sərgi iştirakçılarda böyük ma-
raq oyadıb.  

16 iyul – “Ədəbi cərəyanlar: poetikası və estetikası” mövzusunda elmi sessiya keçirilib. Təd-
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biri AMEA-nın vitse-prezidenti, institutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq ədəbi cərə-
yanlar və onların Azərbaycan ədəbiyyatındakı mövqeyindən danışıb. Akademik bu günə qədər ədə-
bi cərəyanların az tədqiq olunduğunu bildirib və dərindən əsaslı şəkildə öyrənilməsinin zəruriliyini 
vurğulayıb. O, bunun üçün ədəbiyyat tarixinin düzgün dövrləşdirilməsinin önəmli olduğunu bildi-
rib. İ.Həbibbəyli ədəbi cərəyanların öyrənilməsi istiqamətində tədqiqatlar aparan Yaşar Qarayev, 
Məmməd Cəfər Cəfərov, Hüseyn Həşimli, Qorxmaz Quliyev kimi alimlərin fəaliyyəti haqqında da 
məlumat verib. Qeyd edib ki, problemin öyrənilməsi üçün institutda ayrıca Ədəbi cərəyanlar sekto-
ru da açılıb. Müstəqillik dövrünə qədər Azərbaycan ədəbiyyatında erkən realizm, maarifçi realizm, 
romantizm, tənqidi realizm, sosializm realizmi, modernizm, sentimentalizm kimi cərəyanların ya-
randığını deyən akademik hazırda isə dekadenizm, magik realizm, neorealizm, postmodernizm kimi 
cərəyanların müşahidə olunduğunu qeyd edib. Tədbirdə professor Tahirə Məmmədin “Divan ədə-
biyyatı və ədəbi cərəyanlar problemi” mövzusunda məruzəsi dinlənilib. 

12 sentyabr – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda hürufizmin dünyada ən 
tanınmış tədqiqatçılarından biri olan professor Fatih Usluerin iştirakı ilə “İmadəddin Nəsimi Fəzlul-
lah Nəiminin əlyazmalarında” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Bu seminar Azərbaycan Respub-
likasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik 
yubileyi və 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında verdiyi sərəncamlara uyğun olaraq İns-
titutun həyata keçirdiyi silsilə tədbirlər çərçivəsində baş tutub.  

13 sentyabr – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə "Ədəbi proses-
2018" mövzusunda elmi yaradıcılıq müşavirəsi keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın vitse-prezidenti, ins-
titutun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli, Humanitar Elmlər Bölməsinin akademik-katibi, akade-
mik Teymur Kərimli, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, "525-ci qəzet"in baş redaktoru Rəşad 
Məcid, "Ədəbiyyat qəzeti"nin baş redaktoru, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Azər Turan, "Azərbay-
can" jurnalının baş redaktoru İntiqam Qasımzadə, həmçinin respublikanın tanınmış ədəbiyyatşünas 
alimləri və yazıçıları iştirak ediblər. Tədbiri akademik İsa Həbibbəyli açaraq "Ədəbi proses" müşa-
virəsinin 2014-cü ildən etibarən mütəmadi keçirildiyini və ölkənin bir sıra ədəbi qurumları və mət-
buat orqanlarının bu müşavirələrə böyük maraq göstərdiyini qeyd edib. Bildirib ki, sözügedən pro-
ses hələ Ədəbiyyat İnstitutunda akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun rəhbərliyi altında 1974-cü il-
dən etibarən başlayıb və Yaşar Qarayev, Akif Hüseynov, Arif Səfiyev kimi ədəbiyyatşünas alimlə-
rin iştirakı ilə 1984-cü ilə qədər davam etdirilib.  

Hər il məruzəçilərin sayının artdığını, ədəbi prosesin müxtəlif istiqamətlərinin daha da dərin-
dən araşdırıldığını deyən AMEA-nın vitse-prezidenti bu müşavirələrin müasir ədəbi prosesi hərtə-
rəfli öyrənməyə stimul verdiyini bildirib. Daha sonra tədbirdə AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Əli-
şanoğlunun "Ədəbi tənqid", filologiya elmləri doktorları – Elnarə Akimovanın "İlin ədəbi mənzərə-
si", Vaqif Yusiflinin "Şeir", Cavanşir Yusiflinin "Ədəbi gənclik", filologiya üzrə fəlsəfə doktorları - 
Pərvanə Məmmədlinin "Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatı", Mehman Həsənlinin "Ədəbiyyatda esse", 
Aynur Xəlilovanın “Povest”, Maral Yaqubovanın "Bədii nəsr nəzəriyyə işığında", Lalə Həsənova-
nın "Rusdilli Azərbaycan ədəbiyyatı" və s. mövzularda məruzələri dinlənilib. 

15 oktyabr – Akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə 
Azərbaycan Respublikasının ictimai-siyasi həyatında fəal iştirakına və elmin inkişafında xidmətləri-
nə görə 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə təltif edilmişdir. 

18 oktyabr – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat 
İnstitutu, Türkiyənin Uşaq və Gənclik Ədəbiyyatı Yazarlar Birliyi və digər qurumların birgə təşki-
latçılığı ilə VI Beynəlxalq Uşaq və Gənclik Ədəbiyyatı Simpoziumu keçirilib. Builki simpozium 
“Uşaq musiqisi, uşaq nəğmələri, laylalar və bəstələnmiş uşaq şeirləri” mövzusuna həsr olunub. Əv-
vəlcə tədbir iştirakçıları Mərkəzi Elmi Kitabxananın foyesində uşaq rəsmləri və uşaq ədəbiyyatı 
nəşrlərindən ibarət sərgiyə baxıblar. Tədbiri giriş sözü ilə Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitu-
tunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq simpoziuma bir sıra qurumların böyük maraq 
göstərdiyini deyib. Simpoziuma Türkiyə, Rusiya, Qazaxıstan, Makedoniya, Pakistan və digər ölkə-
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lərdən qonaqların qatıldığını deyən akademik bugünkü tədbirin Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin 
ildönümünə təsadüf etdiyini bildirib. Vurğulayıb ki, Prezident İlham Əliyevin apardığı siyasət nəti-
cəsində aparıcı ölkələrdən birinə çevrilmiş müstəqil Azərbaycanda yeni nəslin yetişdirilməsi qarşı-
mıza qoyulan dövlət səviyyəli əsas problemlərdən biridir. Yeni nəslin hazırlanmasında isə uşaq ədə-
biyyatı, musiqisi, folkloru, təsviri incəsənəti əsas amillərdən biridir.  

Uşaq və Gənclik Ədəbiyyatı Yazarlar Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Bican Veysəl Yıldız 
Azərbaycanda təşkil edilən bu simpoziumun faydalı cəhətlərindən danışıb. O deyib: “Uşaq və 
Gənclik Ədəbiyyatı Yazarlar Birliyi olaraq türk və İslam dünyasının uşaq ədəbiyyatı nümunələrinin 
toplanıb nəşr edilməsini həyata keçiririk. Ancaq bu, əsas amalımız deyil. Əsas amalımız uşaqların 
zehninə milli duyğu və düşüncə, vətənpərvərlik ruhunu hopdurmaqdır”. 

İsa Həbibbəyli uşaq ədəbiyyatının təbliği istiqamətində böyük xidməti olan Bican Veysəl Yıl-
dızı Ədəbiyyat İnstitutunun “Ədəbiyyatşünaslığa dəstək” diplomu ilə təltif edib. Sonra Azərbaycan 
Milli Konservatoriyasının Gənclər Xorunun ifasında iki musiqi nömrəsi səsləndirilib. Tədbirin təş-
kilatçılarından biri olan Azərbaycan Milli Konservatoriyasının elmi işlər üzrə prorektoru, sənətşü-
naslıq üzrə fəlsəfə doktoru Lalə Hüseynova çıxış edərək simpoziumun davamı kimi gənclər xoru-
nun konserti olacağını bildirib. Daha sonra AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutunun direkto-
ru Ərtegin Salamzadə, Ədəbiyyat İnstitutunun Uşaq ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru Elnarə Akimova, filologiya elmləri doktoru Mərziyyə Nəcəfova, uşaq şair və yazıçılarından 
Zahid Xəlil, Yusif Nəğməkar, Qəşəm İsabəyli, İbrahim Yusifoğlu və Sevinc Nuruqızı çıxış etmişlər. 
İki gün davam edən simpozium müxtəlif bölmələrdə öz işini davam etdirib.  

22 oktyabr – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu, Suraxanı Rayon İcra Hakimiyyəti, 
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti və Suraxanı rayon Heydər Əliyev Mərkə-
zinin birgə təşkilatçılığı ilə görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsiminin 650 illik yubileyinə 
həsr olunmuş elmi sessiya keçirilib. Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndərin Suraxanı rayonunda 
ucaldılmış abidəsi önünə gül dəstələri qoyub, xatirəsini ehtiramla yad ediblər. Tədbirdə Suraxanı 
Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İlqar Abbasov çıxış edərək Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı 
ilə 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsini böyük mütəfəkkirin yaradıcılığına verilən yüksək dəyər 
və ehtiramın göstəricisi olduğunu bildirib. AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədə-
biyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli mütəfəkkir şairin zəngin ədəbi irsi, Azər-
baycan ədəbiyyatında mövqeyindən danışıb. Şairin yaradıcılığının Azərbaycan dilinin və ədəbiyya-
tının inkişafında mühüm yer tutduğunu deyən İsa Həbibbəyli müstəqillik dövründə Nəsimi irsinə 
yenidən qayıdışın böyük əhəmiyyət daşıdığını vurğulayıb. 

Tədbirdə İsa Həbibbəyli Ədəbiyyat İnstitutunun Nəsimi yaradıcılığı ilə bağlı nəşrlərini Sura-
xanı Rayon İcra Hakimiyyətinə hədiyyə edib. 

Sonra Ədəbiyyat İnstitutunun Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya 
elmləri doktoru, dosent Fəridə Əzizova “İmadəddin Nəsiminin həyatı və mühiti”, elmi işlər üzrə di-
rektor müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırlı “Azərbaycan ədəbiyyatında 
Nəsimi mövzusu”, Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri dok-
toru, dosent Mahirə Quliyeva “Nəsiminin sənətkarlıq dünyası” mövzularında məruzələrlə çıxış 
ediblər. 

Tədbir Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin müəllim və tələbə heyəti-
nin təqdimatında bədii hissə ilə davam etdirilib. 

31 oktyabr – Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetində (UNEC) görkəmli ədəbiyyatşünas 
və tənqidçi alim, Əməkdar elm xadimi, akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyinə həsr olu-
nan tədbir keçirilib. Tədbirdə AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun alimləri və 
universitetin professor-müəllim heyəti iştirak edib. Rektor Ədalət Muradov Prezident İlham Əliye-
vin “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərəncamından 
söz açaraq, dövlətimizin elm, mədəniyyət və incəsənət xadimlərinə olan diqqət və qayğısından danı-
şıb.  
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Akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan estetik fikir və ədəbi tənqidinin görkəmli nümayəndəsi 
Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi fəaliyyətindən söz açıb. Bildirib ki, görkəmli alim Azərbaycan ədə-
biyyatının tarixinə və nəzəriyyəsinə həsr olunan sanballı əsərlərin, aktual ədəbi, estetik və pedaqoji 
problemlərə aid dəyərli kitabların müəllifidir. 

Azərbaycan dili kafedrasının müdiri, professor Tofiq Əbdülhəsənli görkəmli alimin ədəbiyyat 
tariximizin öyrənilməsində əvəzsiz xidmətlərindən söz açıb. Sonra Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə 
müdiri, professor Tahirə Məmməd “Məmməd Cəfər Cəfərov və klassik irs” mövzusunda çıxış edib. 
O, görkəmli alimin Azərbaycanın ədəbiyyatşünaslıq elminə verdiyi töhfələrdən bəhs edib. 

Tədbirin sonunda akademik İsa Həbibbəyli müəllifi olduğu kitabları UNEC-in kitabxanasına 
hədiyyə edib. 

5 noyabr – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunda “Cəlil Məmmədquluzadə–150 – məqalələr, esselər, müsahibələr, şeirlər” kitabının təqdimatı 
olub. Tədbirdə çıxış edən Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli Prezident İl-
ham Əliyevin “Cəlil Məmmədquluzadənin 150 illik yubileyinin qeyd edilməsi haqqında” Sərənca-
mına əsasən ölkədə və AMEA-da müxtəlif tədbirlər keçirildiyini diqqətə çatdırıb. 

8 noyabr – Türkiyə Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Türk ədəbiyyatı” jurnalının baş redaktoru 
Bəxtiyar Aslanın “Üç əqrəb zamanı” kitabının təqdimat mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə 
akademik İsa Həbibbəyli açaraq, Bəxtiyar Aslanın yaradıcılığından və “Üç əqrəb zamanı” kitabının 
məziyyətlərindən danışıb. Sonra AMEA-nın müxbir üzvü Tehran Mustafayev “Bəxtiyar Aslanın 
modern hekayəçiliyinə Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstindən baxış” mövzusunda məruzə ilə çıxış 
edib. O, Bəxtiyar Aslanın əsərlərini düşüncə hekayələri kimi səciyyələndirib. Tədbirdə, həmçinin fi-
lologiya elmləri doktoru, professor Salidə Şərifova, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Xuraman 
Hümmətova, Lalə Həsənova və Eşqanə Babayeva kitab haqqında fikirlərini bildiriblər. 

Sonra Bəxtiyar Aslan çıxış edərək təqdimat mərasiminin təşkili üçün institutun rəhbərliyinə 
minnətdarlığını bildirib.Türkiyənin Ərdahan Universitetinin rektoru Ramazan Korkmaz və Qazaxıs-
tandan olan ədəbiyyatşünaslar da çıxışlarında bu tipli tərcümə işlərinin ümumtürk ədəbiyyatına 
müsbət təsirindən söz açıblar.  

 8 noyabr – AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli Qırğız-Azərbaycan ədəbi, 
mədəni əlaqələrinin inkişafındakı xidmətlərinə görə Beynəlxalq Aytmatov Akademiyasının akade-
miki seçilib. Qırğızıstan Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun əməkdaşı, filologiya elmləri doktoru Nurz-
han Narnbaeva “Qayaüstü mədəniyyət: mif, rəsm və dünya” mövzusunda Bakıda keçirilən elmi se-
minarda Akademiyanın diplomunu İ.Həbibbəyliyə təqdim edib. 

18 noyabr – M.F.Axundzadə adına Azərbaycan Milli Kitabxanasında Cəlil Məmmədquluza-
dənin anadan olmasının 150 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfrans keçiri-
lib. Konfrans Mədəniyyət Nazirliyi, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatı – TÜRKSOY, Azər-
baycan Milli Elmlər Akademiyası (AMEA) Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu və Azərbay-
can Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə reallaşıb. Konfrans çərçivəsində Milli Kitabxananın 
“Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından nəşr etdiyi “Cəlil Məmmədquluzadə. Biblioq-
rafiya” kitabı və “Cəlil Məmmədquluzadə–150” elektron məlumat bazasının təqdimatı keçirilib. 

Milli Kitabxananın direktoru Kərim Tahirov çıxış edərək konfransın əhəmiyyətindən söz açıb. 
Deyib ki, konfransda Bolqarıstan, Polşa, Türkiyə, Özbəkistandan dəvət olunmuş Cəlil Məmmədqu-
luzadə tədqiqatçıları iştirak edir. Qeyd edib ki, konfransda həm də böyük ədibin nəslinin davamçıla-
rı – nəticəsi Martin Cavanşiri və kötücəsi Pşemislav Cavanşiri də iştirak edirlər. Mənə elə gəlir ki, 
onların ulu babalarının vətəninə gəlməsi xalqımızın həyatında böyük hadisədir. Mən inanıram ki, 
onlar bundan sonra tez-tez Azərbaycana gələcək və xalqımızın Cəlil Məmmədquluzadə irsinə necə 
böyük sayğı ilə yanaşdığına daha yaxından şahid olacaqlar”. 

Mədəniyyət nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev Cəlil Məmmədquluzadənin yaratdığı 
“Molla Nəsrəddin” satirik jurnalının cəmiyyətin maariflənməsində böyük rol oynadığını diqqətə 
çatdırıb. Qeyd edib ki, bu jurnalla Cəlil Məmmədquluzadə eyniadlı məktəbin əsasını qoyub.  
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Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anar, AMEA-nın vitse-prezidenti, akade-
mik İsa Həbibbəyli çıxış ediblər. Cəlil Məmmədquluzadə “Molla Nəsrəddin” jurnalındakı XX əsrin 
əvvəllərinin bütün ədəbi mühitinə təsir göstərən əsərlərində, hekayə, povest, pyes, felyeton, məqalə 
və məktublarında həmin dövr Azərbaycan həyatının bütün aktual siyasi-ictimai problemlərini əhatə 
edib- deyən akademik tədbirin Prezident İlham Əliyevin müvafiq Sərəncamı əsasında təşkil olundu-
ğunu vurğulayıb və konfransın işinə uğurlar arzulayıb.  

 19 noyabr – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnsti-
tutunda akademik İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə Azərbaycana gələn görkəmli Azərbaycan yazıçısı 
və ictimai xadim Cəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi Martin Cavanşiri və oğlu Pşemislav Cavanşiri 
ilə görüş olub. Tədbiri giriş sözü ilə açan akademik İsa Həbibbəyli Cəlil Məmmədquluzadə şəcərə-
sinin nümayəndələrinin Azərbaycanda olduqları müddət ərzində Mirzə Fətəli Axundzadə adına 
Azərbaycan Milli Kitabxanasının və Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı ilə 
ölkəmizdə Cəlil Məmmədquluzadəyə həsr edilmiş elmi-mədəni tədbirlərə qatıldıqlarını, yazıçının 
ev muzeyini və Fəxri Xiyabandakı məzarını, Şəhidlər Xiyabanını ziyarət etdiklərini, Cəlil Məm-
mədquluzadənin 150 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi-praktik konfransda iştirak etdiklərini, 
müxtəlif kütləvi informasiya vasitələrinə müsahibələr verdiklərini, nəhayət, Nizami Gəncəvi adına 
Ədəbiyyat İnstitutunun kollektivi ilə görüşdüklərini xatırladıb. 

Cəlil Məmmədquluzadənin nəticəsi Martin Cavanşiri də Azərbaycanda onlara göstərilən 
yüksək qonaqpərvərliyə görə təşəkkürlərini bildirib. Ədəbiyyat İnstitutundan xoş xatirələrlə ayrıl-
dıqlarını deyib. 

19 noyabr – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun, Folklor İnstitutunun, 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin, Qaradəniz dərgisinin (Türkiyə) birgə təşkilatçılığı ilə 
“III Beynəlxalq dərgi Qaradəniz sosial elmlər simpoziumu” keçirilmişdir. Simpoziumda Türkiyə, 
Qazaxıstan, Gürcüstan və digər ölkələrdən yüzə yaxın alim və mütəxəssis iştirak etmişdir. Tədbirdə 
çıxış edən AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli 
Azərbaycan ilə Türkiyə arasında dostluq və qardaşlıq münasibətlərindən söz açıb, bu əlaqələrin qə-
dim tarixi köklərə bağlı olduğunu söyləyib. O, hazırda iki ölkə arasında bütün sahələrdə əməkdaşlı-
ğın uğurla davam etdirildiyini bildirib. Simpozium açılış mərasimindən sonra öz işini bölmələrdə 
davam etdirmişdir.  

2 dekabr – Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda görkəmli mütəfəkkir, publisist və 
ictimai-siyasi xadim Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinə həsr olunan elmi sessiya keçirilib. 
Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, akademik İsa Həbibbəyli açaraq Prezident İlham 
Əliyevin Əhməd bəy Ağaoğlunun 150 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında Sərəncamının əhəmiy-
yətini vurğulayıb. Dövlət başçısının sərəncamına əsasən görkəmli mütəfəkkirin 150 illik yubileyinin 
AMEA-da silsilə tədbirlərlə qeyd olunduğunu deyən akademik İ.Həbibbəyli bu mərasimlərdə dövlət 
rəsmiləri, ictimai xadimlər, xarici ölkələrdən dəvət olunmuş alimlərlə yanaşı, Əhməd bəy Ağaoğlu-
nun nəslinin nümayəndələrinin də iştirak etdiyini bildirib. 

Elmi sessiyada filologiya elmləri doktoru, dosent Nikpur Cabbarlının “Əhməd bəy Ağaoğlu-
nun bədii-publisistik irsinin nəşri və tədqiqi problemləri”, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları – Şah-
baz Şamıoğlunun “Əhməd bəy Ağaoğlu fenomeni” və Abid Tahirlinin “Əhməd bəy Ağaoğlunun 
epistolyar irsi” mövzusunda məruzələri dinlənilib. Məruzələrdə qeyd olunub ki, Əhməd bəy Ağaoğ-
lu müsəlman Şərqində müasirləşmə siyasətinin ardıcıl tərəfdarı kimi tanınıb.  

4 dekabr – Ədəbiyyat İnstitutunda “Klassik Şərq mənbələrində Azərbaycan təfəkkür tarixinin 
izləri” mövzusunda elmi seminar keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan direktor müavini, filologiya 
elmləri doktoru, dosent Əlizadə Əsgərli seminarın klassik ədəbiyyata həsr olunduğunu qeyd edib. 
Sonra Türkiyə Respublikası Hacı Bayram Vəli Universitetinin professoru Ahmet Taşğın “Nurbəxş 
Kuhistaninin “Silsileyi-övliya” adlı əsərində azərbaycanlı sufilər”, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru 
Vüsalə Musalı “Nəsiminin Osmanlı ədəbiyyatına təsiri” və tarix üzrə fəlsəfə doktoru Namiq Musalı 
“Şeyx Zahid Gilaninin yeni üzə çıxarılmış türkcə mənaqibi haqqında” mövzusunda məruzələrlə çı-
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xış ediblər. Seminarda Orta əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri dok-
toru Fəridə Əzizova, Erkən yeni dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru Mahirə Quliyeva, Qədim dövr Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsinin müdiri, filologiya elmləri 
doktoru İmamverdi Həmidov, Əlyazmalar İnstitutunun əməkdaşı, əlyazmaşünas, filologiya elmləri 
doktoru Nəsib Göyüşov və digər alimlərin mövzu ilə bağlı çıxışları olub. 

9 dekabr – AMEA-nın Mərkəzi Elmi Kitabxanasında görkəmli Azərbaycan şairi İmadəddin 
Nəsiminin 650 illik yubileyinə həsr olunan “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda II Bey-
nəlxalq elmi konfrans öz işinə başlayıb. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun təşkilatçılığı 
ilə keçirilən konfransda Rusiya, Özbəkistan, Tacikistan və Türkiyədən nümayəndələr iştirak ediblər. 
Əvvəlcə Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən şairin yaradıcılığına həsr olunan sərgi nümayiş etdirilib. 
Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik İsa 
Həbibbəyli açaraq Prezident İlham Əliyevin Sərəncamı ilə 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsini 
böyük mütəfəkkirin yaradıcılığına verilən yüksək dəyər və ehtiramın göstəricisi olduğunu bildirib. 
Qeyd edib ki, məhz bu Sərəncamın icrası istiqamətində respublikamızda və onun hüdudlarından kə-
narda şairin yubileyi münasibətilə silsilə tədbirlər keçirilib, o cümlədən AMEA-da Nəsimi ilə bağlı 
müxtəlif konfranslar, elmi sessiyalar təşkil edilib, şairin əsərləri 11 dildə nəşr olunub və alimlərimiz 
həmin əsərlərə müqəddimə və şərhlər yazıblar. Akademik İ.Həbibbəyli konfransda xarici və yerli 
alimlərin, tanınmış ziyalıların iştirakını dahi Nəsimiyə xalq sevgisinin təzahürü kimi dəyərləndirib. 

“Nəsimi bütün Şərq miqyasında tanınan, ölkəmizin üfüqlərini onun sərhədlərindən uzaqlara 
apara bilən qüdrətli Azərbaycan şairi və mütəfəkkiridir”, – deyən akademik İ.Həbibbəyli cari ildə 
AMEA-da Nəsimi yaradıcılığına həsr olunan 19 kitabın çap edildiyini, daha bir neçə əsərin nəşrinin 
isə nəzərdə tutulduğunu vurğulayıb. Qeyd edib ki, AMEA-nın “Nəsimişünaslığı”nı təşkil edən bu 
kitablar üçün səciyyəvi cəhətlər müstəqillik dövrünün ideallarının təbliği və Nəsimi fəlsəfəsinin da-
hi şairin mənsub olduğu xalqın milli-mənəvi dəyərləri ilə birgə təqdim olunmasıdır: “Aparılan son 
tədqiqatlar fonunda Nəsimi irsini bir daha dəyərləndirmək və onun əzəmətli obrazını yenidən can-
landırmaq mümkündür”. Nəsimi şeiriyyatını Nizami Gəncəvidən sonrakı və Məhəmməd Füzulidən 
əvvəlki dövrün ən böyük ədəbiyyat zirvəsi kimi dəyərləndirən İ.Həbibbəyli qeyd edib ki, kamil in-
san konsepsiyasının yaradıcısı olan şair öz yaradıcılığında insanın mənəvi cəhətdən təkmilləşməsini 
cəmiyyətin inkişafının əsası kimi təbliğ edib. Sonda İ.Həbibbəyli bu gün keçirilən konfransın 2019-
cu il ərzində AMEA-da Nəsimi irsinin tədqiqi və təbliği ilə bağlı görülən işlərin yekunu olduğunu 
vurğulayıb, tədbirin işinə uğurlar arzulayıb.  

Daha sonra AMEA-nın Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru, akademik Gövhər Baxşəliyeva 
“Nəsimi irsinin tədqiqi və müasirlik” mövzusunda çıxış edib. O, dövlət başçısı tərəfindən 2019-cu 
ilin Azərbaycanda “Nəsimi ili” elan olunmasını ölkəmizdə mədəniyyət, şeir, sənət və onların inkişa-
fına böyük diqqətin təzahürü kimi dəyərləndirib. 

Tədbirdə Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov, 
Özbəkistan Elmlər Akademiyası Ədəbiyyat, Dil və Folklor İnstitutunun əməkdaşı, fil.ü.f.d. Erqaş 
Oçilov, Tacikistan Dövlət Dillər İnstitutunun dosenti, fil.ü.f.d. Ruxşona Vasiyeva, Rusiya Fəlsəfə 
Cəmiyyətinin beynəlxalq məsələlər üzrə vitse-prezidentinin müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru 
Ariz Gözəlov, Ədəbiyyat İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru, dosent Fəridə Əzizo-
va və başqaları Nəsiminin yaradıcılığından söz açıb, dahi şairin zəngin irsinin Azərbaycan xalqının 
bədii-fəlsəfi fikir tarixində müsbət rol oynadığını qeyd ediblər. Konfrans işini bölmə iclasları ilə da-
vam etdirib. 

9 dekabr – Ədəbiyyat İnstitutunda “Nəsimi-650” tədbirlər silsiləsinin davamı kimi tanınmış 
yazıçı, publisist və ssenarist Hüseynbala Mirələmovun “Son səfər” povestinin təqdimatı olub. Təd-
birdə Rusiya, Özbəkistan, Tacikistandan olan nümayəndələr, o cümlədən Ədəbiyyat İnstitutunun 
əməkdaşları iştirak ediblər. Təqdimat mərasimində AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitu-
tunun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli çıxış edərək, müstəqillik illərində Nəsimi yaradıcılığına 
elmlə yanaşı, ədəbiyyatda da diqqətin artdığını, bədii yaradıcılıq sahəsində Nəsimi mövzusunda 
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əsərlərin yazıldığını qeyd edib. İ.Həbibbəyli bildirib ki, bu il Nəsimi ilə bağlı çap olunan əsərlər içə-
risində tanınmış yazıçı Hüseynbala Mirələmovun “Son səfər” povesti xüsusi yer tutur. Nəşr Nəsimi 
ilə bağlı yeni tarixi mərhələnin ilk parlaq bədii nümunəsi kimi olduqca əhəmiyyətlidir. Əsərdə 
H.Mirələmovun Nəsimi mövzusuna ənənəvi yanaşmadan fərqli olaraq, azərbaycançılıq mövqeyin-
dən müraciət etməsi, böyük sənətkarı hər cür dini-ideoloji baxışdan uzaq, həyati şəkildə, təbii insan 
obrazı kimi oxuculara çatdırması cəsarətli addım hesab olunmalıdır. 

Tədbirin “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” mövzusunda II beynəlxalq elmi konfransın tərkib 
hissəsi olduğunu deyən AMEA-nın vitse-prezidenti əsərin Azərbaycan nəsimişünaslığına dəyərli 
töhfə olduğunu bildirib. Sonra professor İslam Qəribli “Hüseynbala Mirələmovun “Son səfər” əsə-
ri” və professor Salidə Şərifova “İmadəddin Nəsimi “Son səfər”də” adlı məruzələrlə çıxış ediblər. 
Tədbirdə Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət komitəsinin sədri Hadi Rəcəbli, Özbəkistan Elmlər 
Akademiyası Ədəbiyyat, Dil və Folklor İnstitutunun əməkdaşı, fil.ü.f.d. Erqaş Oçilov, Tacikistan 
Dövlət Dillər İnstitutunun dosenti, fil.ü.f.d. Ruxşona Vasiyeva, Rusiya Fəlsəfə Cəmiyyətinin bey-
nəlxalq məsələlər üzrə vitse-prezidentinin müavini, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Ariz Gözəlov, insti-
tutun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırlı və di-
gərləri çıxış edərək əsər haqqında fikirlərini bölüşüblər. Sonda povestin müəllifi Hüseynbala Mirə-
ləmov tədbirin iştirakçılarına təşəkkürünü bildirib. 

10 dekabr – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda hürufizmin dünyada ən ta-
nınmış tədqiqatçılarından olan, Oman Sultan Qabus Universitetinin professoru Fatih Usluerin 
“Hürufi qaynaqlarında Seyid Nəsimi” mövzusunda elmi-nəzəri seminar keçirilib. Bu seminar Azər-
baycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin böyük Azərbaycan şairi İmadəddin Nəsi-
minin 650 illik yubileyi və 2019-cu ilin “Nəsimi ili” elan edilməsi haqqında verdiyi sərəncamlara 
uyğun olaraq İnstitutun həyata keçirdiyi silsilə tədbirlər çərçivəsində baş tutan “Ey Nəsimi, cahanı 
tutdu sözün...” II Beynəlxalq elmi konfransın davamı olaraq reallaşıb. 

Tədbiri giriş sözü ilə Ədəbiyyat İnstitutunun elmi işlər üzrə direktor müavini, filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru, dosent Aygün Bağırlı açaraq “Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün...” II Beynəlxalq elmi 
konfransın tərkib hissəsi olan bu seminar üçün dəvəti qəbul edib Ədəbiyyat İnstitutuna gəldiyinə 
görə, professor Fatih Usluerə təşəkkürünü bildirib.  

Türkiyəli alim Fatih Usluer “Hürufi qaynaqlarında Seyid Nəsimi” adlı məruzəsində Nəsimi-
nin hürufiliyə nə zaman gəlməsi, Fəzlullah Nəimi ilə nə vaxt və harada tanış olması ehtimallarına da 
münasibət bildirib. Onların ilk görüşlərinin 1386-1387-ci illərdə Təbrizdə olması ehtimalını irəli 
sürsə də, Bakıda görüşdüklərini də inkar etmir. Hətta Nəsiminin hürufiliyə 1394-cü ildə, Nəiminin 
edamından sonra gəlmə ehtimallarını da diqqətə çatdırıb.  

Seminarda Ədəbiyyat İnstitutunun alimlərindən filologiya elmləri doktorları Rəhim Əliyev, 
İmamverdi Həmidov, Fəridə Əzizova, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Zəhra Allahverdiyeva, dokto-
rant Şəmsurə İsmayılova və başqalarının mövzu ilə bağlı sualları da cavablandırılıb. 

10 dekabr – "Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün..." mövzusunda II beynəlxalq elmi-praktiki 
konfrans çərçivəsində Bakı şəhəri 20 nömrəli məktəb-liseydə tədbir keçirilib. İmadəddin Nəsiminin 
650 illik yubileyinə həsr edilən tədbirdə şairin həyat və yaradıcılığına dair şagirdlərin əl işlərindən 
ibarət sərgi də təşkil olunub. Konfransda AMEA-nın vitse-prezidenti, Ədəbiyyat İnstitutunun direk-
toru, akademik İsa Həbibbəyli, AR Təhsil nazirinin müavini Məhəbbət Vəliyeva, Bakı Şəhəri üzrə 
Təhsil İdarəsinin müdiri Rəşad Tağıyev, akademiyanın elmi müəssisə və təşkilatlarının əməkdaşları, 
eləcə də 20 nömrəli məktəb-liseyin müəllim-şagirdləri, xarici ölkələrin alimləri və KİV nümayəndə-
ləri iştirak ediblər. 

Mərasimi məktəbin direktoru Səadət Veysova açaraq, ölkə başçısının 11 yanvar 2019-cu il ta-
rixli Sərəncamı ilə ölkəmizdə “Nəsimi ili” elan edildiyini xatırladıb, sözügedən sənəddən irəli gələn 
tədbirlər çərçivəsində rəhbərlik etdiyi müəssisədə silsilə tədbirlərin keçirildiyini bildirib.  

İ.Həbibbəyli son illərdə AMEA ilə təhsil müəssisələri arasında əlaqələrin genişləndirilməsi is-
tiqamətində mütəmadi tədbirlər həyata keçirildiyini bildirib, konfransın şairin ideyalarının yeni nə-
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sillərə çatdırılmasında mühüm rol oynayacağını söyləyib. Akademik daha sonra Ədəbiyyat İnstitu-
tunun nəşrlərini məktəbə hədiyyə edib. Konfransda, həmçinin Məhəbbət Vəliyeva çıxış edərək 
2019-cu ilin "Nəsimi ili" elan edilməsini ölkə başçısının milli mədəniyyətimizə, xalqımızın tarixi 
dəyərlərinə göstərdiyi diqqətin təzahürü olduğunu bildirib, tədbirin gənclərin düzgün istiqamətlən-
dirilməsinə töhfə verəcəyini vurğulayıblar. Daha sonra şagirdlərin ifasında İmadəddin Nəsiminin 
şeir və qəzəllərindən nümunələr səsləndirilib, əsərləri əsasında bəstələnmiş mahnılar ifa olunub, 
ədəbi-bədii kompozisiyalar nümayiş etdirilib. 

13 dekabr – AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunda “Varlıq” jurnalının 40 il-
lik yubileyi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə Ədəbiyyat İnstitutunun direktor müavini, filologiya elm-
ləri doktoru Əlizadə Əsgərli açaraq “Varlıq” jurnalının tarixi və fəaliyyət istiqamətləri haqqında da-
nışıb. Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Pərvanə Məmmədli “Varlıq” jurnalı 40 illik fəaliyyəti 
dövründə” adlı məruzə ilə çıxış edib. Tədbirdə professorlar İmamverdi Həmidov, Şirindil Alışanlı, 
Tahirə Məmməd, Vüqar Əhməd, Gülər Abdullabəyova, filologiya üzrə fəlsəfə doktorları Esmira 
Fuad, Nizami Muradoğlu və başqaları “Varlıq” jurnalı və onun qurucusu doktor Cavad Heyət haq-
qında fikirlərini bölüşüblər.  

Jurnalın baş redaktoru, Ankara Universitetinin müəllimi Məmməd Rza Heyət Ədəbiyyat İnsti-
tutunda təşkil edilən yubiley üçün təşkilatçılara minnətdarlığını bildirib.  

Sonda “Varlıq” jurnalının ayır-ayrı nömrələri İnstitutun kitabxanasına hədiyyə olunub.  
16 dekabr – AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun di-

rektoru, akademik İsa Həbibbəyli Rusiya Elmlər Akademiyası (REA) Maksim Qorki adına Dünya 
Ədəbiyyatı İnstitutunun direktoru, REA-nın müxbir üzvü Vadim Polonskinin dəvəti ilə həmin insti-
tutun elmi şurasının iclasında elmi məruzə ilə çıxış edib. 

Əvvəlcə REA-nın müxbir üzvü Vadim Polonski akademik İsa Həbibbəylinin zəngin və çoxcə-
hətli elmi fəaliyyəti barədə elmi şura üzvlərinə məlumat verib. 

İclasda “Azərbaycan-Rusiya ədəbi əlaqələri: ənənələr, reallıqlar və perspektivlər” mövzusun-
da məruzə edən akademik İsa Həbibbəyli Azərbaycan-Rusiya ədəbi əlaqələrinin inkişaf mərhələləri 
və əsas istiqamətlərindən, əldə edilmiş mühüm elmi nəticələr və qarşıda duran vəzifələrdən bəhs 
edib. 

Məruzə ətrafında müzakirələrdə akademik Aleksandr Kudelin, professorlar Kazbek Sultanov, 
Andrey Kofman, Abuzər Bağırov və Salidə Şərifova, filologiya elmləri namizədi Lyubov Turbina 
çıxış ediblər. Elmi məruzənin Maksim Qorki adına Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun “Elmi əsərlər” 
jurnalında çap edilməsi tövsiyə olunub. Bundan başqa, REA-nın Dünya Ədəbiyyatı İnstitutunun 
rəhbərliyi ilə keçirilmiş görüşdə iki elmi müəssisə arasında birgə əməkdaşlıq məsələləri geniş müza-
kirə olunub. Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun və Maksim Qorki adına Dünya Ədəbiy-
yatı İnstitutunun "Elmi əsərlər" jurnallarının hər iki ölkənin ədəbiyyatlarına həsr olunan xüsusi bu-
raxılışının hazırlanıb çap edilməsi qərara alınıb. Azərbaycanlı alim REA-nın Dünya Ədəbiyyatı İns-
titutuna üzərində AMEA-nın emblemi həkk olunmuş Azərbaycan xalçasını hədiyyə edib. Həmçinin 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutuna görkəmli rus rəssamı S.Kutuzovun çəkdiyi rəsm əsəri 
bağışlanıb. Səfər çərçivəsində akademik İsa Həbibbəyli REA-nın İctimai elmlər üzrə vitse-prezi-
denti, akademik Taliya Xabriyeva ilə də görüşüb. Görüş zamanı AMEA və REA-nın 2020-ci ildə 
Xəzəryanı ölkələrin elmlər akademiyaları ilə birgə keçirilməsi planlaşdırılan "Xəzər dialoqu" bey-
nəlxalq forumunun təşkili məsələləri müzakirə olunub. Müzakirələrdə Q.V.Plexanov adına Rusiya 
İqtisad Universitetinin Vətəndaş-hüquqi intizamlar kafedrasının müdiri, hüquq elmləri doktoru, pro-
fessor Rəşad Qurbanov da iştirak edib. Qeyd edək ki, Moskvada "Художественная литература" 
("Bədii ədəbiyyat") nəşriyyatında İ.Həbibbəylinin rus dilində 415 səhifədən ibarət "Ədəbiyyat, za-
man və müasirlik" kitabı çapdan çıxıb. 

26 dekabr – Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Humanitar Elmlər Bölməsi tərəfindən 
“Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov və Azərbaycan humanitar elminin müasir problemləri” mövzu-
sunda elmi sessiya keçirilib. 
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Tədbiri giriş sözü ilə AMEA-nın vitse-prezidenti, Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu-
nun direktoru, akademik İsa Həbibbəyli açaraq elmi sessiyanın Azərbaycan Respublikası Preziden-
tinin 15 aprel 2019-cu il tarixli “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun 110 illiyinin qeyd edilməsi 
haqqında” Sərəncamına uyğun olaraq keçirildiyini bildirib. Akademik İsa Həbibbəyli Məmməd Cə-
fər Cəfərovun hərtərəfli şəxşiyyət olması, onun bir ədəbiyyatşünas, tənqidçi kimi fəaliyyətindən 
bəhs edib. 

Sessiyada akademik Teymur Kərimli “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərov və klassik ədəbi 
irs”, akademik Möhsün Nağısoylu “Akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun dilçilik görüşləri”, pro-
fessor Şirindil Alışanlı “Məmməd Cəfər Cəfərov və Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin problemləri”, 
filologiya elmləri doktoru Gülbəniz Babaxanlı “Cavidşünas Məmməd Cəfər Cəfərov”, professor 
Tahirə Məmməd “Məmməd Cəfər Cəfərovun elmi irsi nəzəri baza kimi”, filologiya elmləri doktoru 
Vaqif Yusifli “Məmməd Cəfər Cəfərov tənqidçi kimi”, sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
Vidadi Qafarov “Məmməd Cəfər Cəfərovun teatrşünaslıq baxışları” mövzularında məruzələrlə çıxış 
ediblər. 

Sonda akademik Məmməd Cəfər Cəfərovun ailəsi adından Mahir Əliyev çıxış edərək tədbirin 
təşkilatçılarına təşəkkürünü bildirib. 
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