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Abstract 
 
In the Eastern Islamic world, Arabic, Persian or Turkic speaking authors 

would adopt existing plots and rewrite them, to the admiration of traditional 
literary criticism. A work’s originality depended on details introduced by each 
new author’s individual style in recasting an existing storyline. On the 
contrary, in Western literary traditions, the emphasis lies on innovative plots 
and thematic searches. Taking over ideas from earlier authors was considered 
imitation, or even plagiarism. Notwithstanding the fact that Nizami Ganjavi 
(1141-1209) had not travelled beyond Ganja, the city where he spent his life, 
the impact of his poems was felt almost immediately throughout the Near and 
Middle East and began to influence European literature from the 17th century 
onwards. The continuation of the poetic tradition related with Nizami and his 
literary works can be viewed as a natural phenomenon in the East. The same 
phenomenon in Western literature however, is somewhat unexpected. This 
article highlights a number of remarkable crossing points between Eastern and 
Western literatures and cultures.  

 
The main parameters of Nizami’s influence 

 
The Azerbaijani poet Nizami Ganjavi is an exceptional personality 

whether for his own country, for the whole Eastern literary world, or also for 
world literature. The influence of Nizami on the development of literary 
thought is remarkable on terms of the number of his followers, the vast 
geographical spread, the longevity and variety of the spheres of his influence.  

The reasons for this widespread resonance necessitate a varied 
examination of the dynamism of Nizami’s heritage. His education, the 
intellectual atmosphere in which he lived also need to be investigated. These 
questions have been posed in the past already, but the tools to answer them 
were incomplete and his sources were not yet known.  

300 years into Nizami studies, the facilitation of current international 
contacts brings with it much improved opportunities to work on the poet’s 
literary heritage. In addition, during the last half-century, the discovery of 
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further reliable data on Nizami generated new conclusions1, making it possible 
to view him as a key personality of world literature and culture. 

 
The tradition of nazira in Eastern literature and features of the 

canonization of Nizami’s heritage 
 
The canonization of Nizami’s heritage occured less than a century after 

his death. One well-documented example of Nizami’s influence is found as 
early as the 13th century: his “Khamsa” was perceived as a model, which 
generated replies in different cultural and linguistic areas. The nazira, poems 
written in response to older works, is a popular type of literature in the Muslim 
East which was practised over a long period. Responses were written to his 
Khamsa’s topics and plots, the characters, the poet’s mode of thinking and 
expression. The responses were based either on Nizami’s original Persian 
language poems, or on translations. By the 18th century, important numbers of 
Oriental poets, proudly presenting themselves as Nizami’s literary disciples. 
We might consider them as forming a Nizami literary school: basing 
themselves on Nizami’s original poems, composed responses in Persian but 
also in Arabic or Turkic.   

The importance of Nizami was recognised by the French Orientalist 
D’Herbelot, who dedicated two articles to Nizami in his 1697 “Librairie 
Orientale”, thus introducing him to the attention of French and European 
scholars.2 About a century later, in 1785, Nizami started to speak directly to the 
Europeans, through the translation by the English Orientalist, William Jones, of 
twenty hekayats taken from the Makhzan al-Asrar, the Khamsa’s first masnavi. 
This was followed by an English translation of Leyli o Majnun by J. Atkinson 
in 1836, and by Wilberforce Clarke’s translation of the Sharaf Nama. At 
roughly the same time, in 1809, in Leipzig, J.F.Von Hammer-Purgstall 
translated selections from “Khosrov and Shirin” into German.3 These were all 
prose translations which did not preserve Nizami’s poetical mode of 
expression. But the power of his poetry transcended the changes, to such an 
extent that Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) in his “West-East 
Divan” written in 1814-1815, named him “Wisdom of sensible and high talent” 
and refers to his works as “breathing with delicacy and beauty”4. Behind the 
curtain of the translation, he felt the power of Nizami’s word which inspired 
him to write a Saqiname.5 

 
The Saqinama Genre, created by Nizami. The adoption of this 

literary form in Western literature 
 
Over thirty near- and middle-eastern poets were influenced by Nizami to 

compose “saqinames”. At the turn of the sixteenth and seventeenth centuries, 
Fakhr az-Zamani, a literary critic, collected these works in a “Tazkire-yi 
Meykhane”.6 

The success of the genre of saqiname is is a vivid example of direct 
influence. Goethe’s “Saginame” is an example of literary impact at another 
level. What impressed Goethe in the translation was not the outer beauty of 
Nizami’s verses, but its poet’s energy of thought and feeling.7  
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It is not by chance that Western languages have few terms to translate 
literary expression such as “nazira” (response) or “tatabbo” (imitation). Within 
this literary line, many specific types of imitations are listed and carefully 
studied.  Imitations exist in Western literatures as well, but never as part of 
such a characteristic tradition.  

Alishir Navai (1441-1501), the 15th century Uzbek poet, characterises 
imitation in his poem “Farhad and Shirin” written as a response to Nizami᾽s 
“Khosrow and Shirin”, in which he repeated Nizami’s plot, many episodes and 
all major characters: “galloping the horse on the trampled road is not a decent 
act”8. This is a clear condemnation of reiteration. A person unaware of the 
essence of the tradition of nazira writing in the East can find strange the 
indicated conclusion of Navai in his work namely seeming as a one repeating 
Nizami. The essence of nazira writing recognises that an expression which is 
mre refined within the background of the same topic, same plot, same events 
and same heroes, as originality and professional skill. The successful 
translation of one poem or verse into another language can be considered as an 
original and independent work. 

Nizami has also composed a “Divan” comprising lyrical and 
philosophical verses.9 It is probable that responses were written to that 
collection as well, considering how influential Nizami’s oeuvre had become. 
However, the uncertainties surrounding this “Divan” prevent precise and 
detailed study of its likely influence on the later literary tradition, although 
scholarship has identified some responses to separate verses included in the 
“Divan”... It is, however, the Khamsa, the collection of Nizami’s five long 
narrative poems which earned him his fame and which had such a lasting 
influence on literature that it is even possible to speak of a “literary school” 
based on Nizami’s poetry. The collection of his works under a single title 
happened after his death. The Khamsa suggests that its five separate 
components share ideological and topical similarities; it proposes unity across 
the separate entities. There is no trace that Nizami planned to write five poems, 
or that he considered that his five poems were the links in the chain of a 
complete epopee. It is probable that he would have continued to compose 
poetry, had his life been longer. It is usually accepted that he composed the 
Iskandarnama at the end of his life.10 

It is therefore improbable, as hypotesised by the Turkish scholar Agah 
Sirri Lavand and others who follow him, that Nizami constructed his 
“Khamsa”, specifically as a chain  of five  poems in the manner of the Indian 
“Panchtantra”.11 The hypothesis of the Iranian scholar Agha Bozorg Tehrani is 
equally unfounded, proposing that Nizami created his “Khamsa” in honor of 
the famous five treasures (called “khamsat kunuz”) of the Sassanian ruler 
Khosrow Parviz, or in honor of five planets – Utarid, Zohra, Mushtari, Zuhal 
(Mercury, Venus, Mars, Jupiter, Saturn) which medieval astrologers called the 
“khamsat al-mutahariyya”.12      

We reiterate that transformation of these poems to a single entity is an 
assumption emerged fairly long after the death of Nizami.  

Any consideration of Nizami stating that he viewed his five poems as a 
single entire work is unknown. The autographs of the works of Nizami haven’t 
reached us, and the most ancient manuscripts of poems date back to the 14th 
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century. Therefore, there exist no real documents confirming that the poet 
entitled his five poems as "Khamsa". When finalizing his last masnavi 
“Iskandarnama”, own life of Nizami was coming to the end. At the end of 
“Iqbalnama”, the second part of “Iskandarnama” the poet notes his state of 
being on the brink of life, and does not mention his intention to combine his 
five poems under the title "Khamsa" in this work or his other verse.  

 
 نظامی چون اين داستان شد تمام
13بعزم شدن نيز بر داشت گام  

When this work of Nizami was completed 
He himself started to prepare to leave. 
 
The oldest dated tazkira that gives information about Nizami is "Lubab 

ul-albab" (compilation period: 1200-1242) by Mohammed Oufi (1171-1242). 
Although there Nizami's poems are listed one by one and each of them is 
evaluated separately, the word "Khamsa" is not applied as their common title. 
Poems are merely presented as "Masnaviyyat".14 

The great Russian scientist Yevgeni Bertels, considered to be the most 
respected researcher of  Nizami's heritage, was also resolute that  the title 
"Khamsa" had been added to these five poems much later.15  

This seems to be demonstrated by the absence of any links between his 
masnavis, that would have been introduced by Nizami within the warp of his 
five poems. The esthetical similarities that are evident between the five 
masnavis result from Nizami’s style, but each theme is distinct and 
independent.  

Amir Khosrov Dahlavi16 (1253-1325), Abdurrahman Jami17 (1414-1492), 
Ashraf Maraghayi18 (1380-1460), Alishir Navai19, Sarfi Kashmiri20 (1521-
1594), authors who responded to Nizami’s masnavis were either complete 
“Khamsa” writers or composed naziras to separate poems or single masnavis. 
Despite the distinct writing techniques and specific styles particular to each of 
them, the accurate observation of the common esthetic principles deriving from 
Nizami’s art is the factor uniting all of these poets. We may thus conclude that 
Nizami was considered in the region as the standard of poetical excellence. 
Nizami’s heritage set the canon in style and content for what was considered 
good quality poetry.    

Abdallah Hatifi Khorasani (1454-1521) a nephew of Abdurrahman Jami, 
is the final representative of this golden age of classical Persian poetry. He also 
wrote a response to the Khamsa. The legend tells how, when Hatifi shared with 
his uncle his desire to build his name by joining the ranks of acknowledged 
poets who responded to Nizami, Jami advisedhim to learn by first writing 
responses to Firdowsi (940-1020, Sa’di (1210-1291) or Anvari (1126-1189) 
and only later to progress to Nizami. And Jami explained the philosophy of his 
advice: each of these great poets is a prophet of the world of poetry, but Nizami 
is the God of verse21. This story confirms that Nizami used to be perceived as 
beacon, having set the highest poetical standards according to what one might 
cal the “poetry legislation of the Middle Age”.22  

It is to Nizami’s “Leyli and Majnun” that the most numerous responses 
have been composed. Besides nearly one hundred “Leyli and Majnun” 
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masnavis, the work has been emulated in different artistic forms such as 
cinema, theater, or music. 

Majnun, the poem’s main character, has a historical prototype. The poet 
Qeys ibn Mulawwah had experiencedthis legendary love, as told in certain 
sources.23 As he did in his other works, Nizami seems to have done research 
prior to starting his composition, attentively investigating sources in various 
languages. The oldest source that Nizami might use when writing "Leyli and 
Majnun" was Ibn Qutayba's (828-889) “Kitab ash-shiir va-sh-shuara” (“Book 
about verse and poets”) which he had dedicated to Majnun as a separate 
chapter.24 And the major source widely used by Nizami was multivolume work 
“Kitab ul-aghani” (“Book of songs”) by Abulfaraj Isfahani.25    

Possibly, some of those who addressed the theme of “Leyli and Majnun” 
after Nizami, used other sources relating to this love story and discovered 
different details about Majnun. This would be reflected in new episodes, which 
did not exist in Nizami’s “Leyli and Majnun”. Some later poets also introduced 
gazals, rubais and other forms of verse passages into the poem, thus over-
stepping the structure of the masnavi. Nevertheless, none of these innovations 
could compete with the superior reputation of the original by Nizami. 

Some poets made additions which changed the entire structure of the 
“Khamsa”. For example, the “Khamsa” written by Khwaju Kirmani as a res-
ponse to Nizami, was formed of six parts, thus becoming a “Sitta” new 
masnavi having beenbeen added to the row of the traditional five masnavis. 
Abdurrahman Jami’s response  to the “Khamsa” became “Sabe” consisting of 
seven part, the author calling his chain “Haft Awrang”.26 These formal 
changes, increases and decreases, replacement of some Nizami stories by 
alternatives such as “Yusif and Zuleykha” or “Salman and Absal”, nevertheless 
remained under the spell of  Nizami’s works. Using a post-Nizamian metaphor, 
Nizami was the way itself, the rails and the trains of the responses remained as 
in Nizami, only the passengers were distinct. But these authors who attempted 
to introduce differences to the Khamsa canon did not attract followers. This 
shows that the basic esthetic principles were established by Nizami and their 
preservation is enhanced by the spirit of the literary progress in Near and 
Middle East.  

 
Translations of Nizami's literary works into European languages and 

the transition of the Khamsa model to the West 
 
Nizami and his literary world reflect an international culture which 

transcends a purely national heritage.  
Nizami spoke several languages and was familiar with the cultural and 

literary history of the East as well as with the canon of the antiqueand 
hellenistic worlds. His  knowledge and sympathy for the ancient philosophers 
and their scientific heritage is manifested in their appearance as characters but 
also in the numerous quotes from their works and in Nizami’s opinion on them. 
Nizami supported the spread and intellectual domination of that heritage 
among his nation. He proposed a morality based on their antique formulas. In 
Azerbaijan and other countries of the Moslem East the names of Platon and 
Aristoteles were easternized/Arabisized into Aflatun and Arastun (It is thus 
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possible to see Nizami’s influence in the present-day fashion to name children 
after the two philosophers!).  

Thus, we may say that with the Khamsa, Nizami  has generated 
“Khamsa”s written under his influence, which lead to the adoption of a 
Western mode of thinking in the East besides the Qur’anic influence in moral 
and behavioural criteria. These two trends joined organically and enriching the 
morality of both Azerbaijani and Eastern people. 

Nizami wrote his “Khamsa” in Persian, the common poetic language of 
the medieval Middle East, in line with the literary tradition of that period. The 
responses to his “Khamsa” were written in Persian, Turkic, Arabic, Sanskrit, 
Georgian, Urdu, etc. The presentation of Nizami’s teachings in these other 
languages was the tool for the  penetration of this pattern and its encoding in 
their genetical memories.27 

It is likely that Nizami  perceived himself to be a descendant not only of 
several  nations, of the region and of the Moslem East to which  he belonged, 
but also of the civil world of that period. His themes destroyed  the limited 
frames, thus creating a genuine internationalist panorama.   

Within last 300 years Nizami counts amongst the most frequently 
translated Oriental poets. Even in their translated form, his works were 
considered not only as the carrying past traditions and sweet Oriental tales, but 
they are also seen as valuable pearls whose essence and spirit closely relate  to  
Western sensibilities. With their universal mode of expression, his poems have 
impacted on both  the East and the West. His work had an  effect on the literary 
activities of the later literatures. Some authors acknowledged this, but the 
phenomenon was also recognised by Western literary critics investigating the 
developoment  of the literary process.  

The prominent Azerbaijani artist Ogtay Sadigzada conducted serious 
research for his paintings(?). One paintings was named “Nizami and world 
culture” but he also composed five paintings dedicated to the literary activities 
of Nizami. He represented how Nizami inspired Eastern and Western 
followers.28 

 
Features of the transfer of Nizami's plots into the French cultural 

environment 
 
Bartelemy d’Herbelot states that several adventures in French literature 

came from Nizami’s  “Seven Beauties” and “Khosrow and Shirin”.29  
The French poet and playwright Alain-Rene Lesagej (1668-1747) found 

inspiration in the various episodes of Nizami’s “Seven Beauties” to write such 
librettos as “Good and Evil”, “Chinese prince” and these works of opera which 
were staged in 1721 at “Comedie Francaise” remained popular for 15 years.30 

While some researchers name this type of work "opera",31 it generates 
hesiation to present them as examples of art that fully meet the requirements of 
the opera genre. It would be more accurate to name such works “musical 
spectacles”.  

Why are these works called "comic operas"? At the end of the eighteenth 
century, there was a competition between the two official and leading theaters 
in Paris the opera – Academie Royale de musique and the French comedy – 
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Comedie Française as one side,  and the actors of the fairground scene and the 
free theater as other side. In 1791, the Decree on Freedom of Thought in 
France was signed, and amateur actors as well as fairground scenes gained 
considerable freedom. At that time, Alain Rene Lessaj had been for a long time 
consistently and effectively working to help the "folk theaters" and the 
fairground scenes. Between 1712 and 1738, he wrote over 100 comic plays for 
these scenes and named them "comic opera".32 A selection of these 100 "comic 
operas" was published under the title "Theater de la Foire ou l'Opera comique" 
in the compilation of 10 volumes of Alain Lessaj. This book, first published in 
1737, contains notes of performed couplets and arias along with engravings 
and illustrations made for operas.33  

The matter is that if in the first days the verses in these comic operas were 
performed by small orchestra under the accompaniment of the ready composer 
and folk melodies, afterwards the composers who produced the original music 
for these plays had grown up.34 

In 1712, French translation of "1001 Nights", where Alailn Lessaj also 
served as editor-in-chief, was followed by translations from Eastern poetry, 
including Nizami. Lessaj starts writing plays based on those plots. His new 
comic operas “Good and Evil” and “The Prince of China”, written on the basis 
of his quotations on the plots from “Seven Beauties” by Nizami, appear on the 
scene in 1723 and 1729, respectively. 

In the same period, a translation of the “Seven Beauties” into French was 
made for the celebrated composer Louis Nicolas Clerambault (1676-1749), 
presumably in order to serve as an opera libretto. This translation was never 
published. It is part of his archives, kept in the Bibliotheque Nationale in 
Paris.35 The Italian playwright Carlo Gozzi was interested,  like the French 
Lesage,  in tales and adventures. He established the “Theater of Tales” and 
wrote for that stage the “Collection of Tales  for the Theater” in 1761 and 
“Turandot” one year later. Gozzi also used the story “Good and Evil” which 
was repeteadly performed ont stage, in a different interpretation from that by 
Lesage.36 

Carlo Gossi, like Alain Lessaj was also prone to the Oriental plots, and 
wrote "comic operas" as well. In addition to the plots taken by Alain Lessaj and 
Carlo Gossi from Nizami and Eastern literary samples, such Muslim Eastern 
names as Dilara, Zibeyda, Nureddin do not merely target to create  coloring, 
but primarily relates to the spiritual affinity of these famous pen holders with 
the East.37 

The early 16th century is noteworthy for the development of  relations 
between Italy and the Safavid State, with a mutual discovery of these two 
distinct high cultures.38  

Nizami has also influenced prominent representatives of German 
literature such Wolfgang Goethe, Fredrich Schiller (1759-1796) and Heinrich 
Heine (1797-1856).39 

In the second half of 19th century and in 20th century Nizmai Ganjavi 
conquered Europe and the world in the genuine sense of the word. His works 
were noticed, now  as a whole. Valuable scholarly research on his life and 
literary activities introduced him to the attention of European researchers. 
Translations into English, German, French, Italian, Russian, Polish, Czech and 
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other languages introduced Nizami the literary and cultural world. Among the 
recent translations of the heritage of Nizami into European languages we 
mention the translation of fragments from “Seven beauties” into Slovak 
language.40 The full panorama of Nizami’s influence on world culture and 
literature appears incredible.  

 
CONCLUSION 

 
Incomplete calculations indicate that the the replies written to "Khamsa" 

of Nizami Ganjavi outnumber 400, and of course, this figure can be further 
enhanced by detection of other authors and masnavis that are still unknown. 
There is no second poet whose hetitage has been universally accepted at all 
levels and whoses creative line is continued at such level.  

Due to the fact that “Khamsa” by Nizami has been so willingly and 
consistently read, studied, loved, and persecuted within the last 8 centuries, it 
made Near and Middle East somehow more compact thus leading to the 
formation of common taste and aesthetic principles, generally accepted moral 
and spiritual clichés.         

"Gulustan" (1258) by Muslihaddin Sadi, which was beneffitted from for 
centuries to create initial reading, writing and poetic memory habits in the 
Muslim East in the Middle Ages, “Koran” and “Khamsa” by Nizami which as 
a moral canon have exerted systematic and direct impact on all aspects of life 
including literature, can be considered as the three most commonly shared and 
accepted textbooks in a huge geography.    

Alishir Navai, one of the most brilliant followers of Nizami’s literary 
school, wrote that even if the Earth overflows and the heavens turn to scales, it 
is powerless to carry the weight of Nizami.41 Truly, the grandeur of Nizami 
Ganjavi cannot be confined within space or time as we know it: to completely 
discover Nizami is impossible. 
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Рафаэль Б. Гусейнов 

ТОЧКИ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ ЛИТЕРАТУРНОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ, ПОРОЖДЕННЫЕ В 

ВОСТОЧНОЙ И ЗАПАДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

Ключевые слова: Хэмсэ, Низами Гянджеви, восточно-западные 
связи, литературное влияние, назире, сагинамэ, трансфер сюжетов, 
поэтической системы Низами 

РЕЗЮМЕ 

Одна особенность, одобряемая и считающаяся традиционной в 
литературе народов мусульманского Востока, не являлась характерной 
для западных литератур и не оценивалась ими. В арабо-, персо- и 
тюркозычной литературах продолжение в течение нескольких столетий 
отдельными поэтами общеизвестного сюжета и сопровождающей его 
системы образов считалось нормальным явлением, оригинальность 
произведения, написанного на повторную тему, определялась по 
своеобразностям индивидуального стиля каждого поэта. А для западных 
литератур более приемлемым считались поиски нового сюжета и темы, 
повторяющиеся идеи и сюжеты воспринимались как эпигонизм, даже как 
плагиат. Азербайджанский поэт-мыслитель XII века Низами Гянджеви, 
по подтверждениям источников и его собственной отметке в «Хэмсэ», 
никогда не выходил за пределы Гянджи, где он проживал, вскоре после 
его смерти, с XIII века круг влияния его поэм охватил весь Ближний и 
Средний Восток, а с XVII века начал оказывать свое влияние и в Европе. 
Если даже продолжение на Востоке поэтической традиции и 
литературной школы, связанной с именем и творчеством Низами, могло 
оцениваться как закономерное явление, но, распространение этой 
тенденции и в западные литературы считалось немного неожиданным. 
Проведенные в историко-сравнительном аспекте сопоставления на 
примере Низами выявляют ряд заслуживающих одобрения точек 
пересечения между литературами и культурами Востока и Запада. В 
разделах статьи под названиями «Основные параметры влияния Низами», 
«Традиция подражательного стихотворения в литературах Востока и 
особенности канонизации в наследии Низами», «Переводы Низами на 
европейские языки и переход модели «Хэмсэ» на западную плоскость», 
«Созданный Низами жанр сагинамэ и применение этой литературной 
формы в западной литературе», «Особенности трансфера сюжетов 
Низами во французскую культурную среду» детально рассматриваются 
отдельные аспекты модели, качества создания шаблона, присущие 
творчеству гянджинского гения. 

Наблюдения за литературными традициями Низами на основе 
образцов восточной и западной поэзии показывают, что процесс, начатый 
в европейской литературе с переводов произведений Низами, постепенно 
повысил интерес к его наследию, присущая восточной литературе 
традиция написания ответов на сюжеты Низами стала проявлять себя и в 
западной литературе.  
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Автором инициативы представления пяти поэм Низами, объединяя их 
под названием «Хэмсэ», как комплексное, единое произведение, является 
не сам поэт, а литературоведы периода после его смерти. В то же время, 
представление творчества Низами как модели, также является 
инициативой не его самого, а его последователей. Сформированная, 
начиная с XIII века, традиция написания ответов к наследию Низами 
показывает, что «Хэмсэ» на протяжении более 6 столетий являлся 
основным критерием, определяющим уровень литературного вкуса и 
аккуратности в литературе народов Ближнего и Среднего Востока. 
Исследуемые образцы показывают также и то, что, несмотря на 
повторение сюжетов, образов, в целом, поэтической системы Низами со 
стороны его последователей, высокая техника обработки произведений, 
написанных в ответ на «Хэмсэ», предотвратила возникновение застоя в 
литературном процессе. Наблюдение использования сюжетов Низами в 
творчестве отдельных видных поэтов в западной литературе 
демонстрирует наличие двух форм цитирования. Во-первых, европейские 
поэты с целью более заметного представления в своих произведениях 
восточного колорита, умышленно, даже немного в демонстративном виде 
включают образы и сюжеты Низами в свои оригинальные произведения; 
а во-вторых, взяв определенные сюжеты от Низами, развивают их, 
применяя в совершенно иной реальности, создают полностью 
независимые произведения. При подходе с этих двух углов обзора 
возникает вывод того, что, в действительности, количество европейских 
произведений, созданных с использованием Низами, составляет 
большинство. А это рассуждение, в свою очередь, обещает хорошие 
перспективы для новых соответствующих исследований, а также 
определения точек пересечения культурно-литературного трансфера, о 
которых до сих пор не говорилось. 

 
Rafael B. HÜSEYNOV 

 

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN ƏDƏBİ MODEL QURUCULUĞUNUN ŞƏRQ 
VƏ QƏRB ƏDƏBİYYATINDA DOĞURDUĞU KƏSİŞMƏ NÖQTƏLƏRİ 

Açar sözlər: Xəmsə, Nizami Gəncəvi, Şərq-Qərb əlaqələri, ədəbi təsir, 
nəzirə, Qərb ədəbiyyatında Nizami süjetləri  

XÜLASƏ 

Müsəlman Şərqi xalqları ədəbiyyatında bəyənilən və ənənəvi olan bir 
cəhət Qərb ədəbiyyatları üçün səciyyəvi olmamış və təqdir də edilməmişdir. 
Ərəb, fars və türkdilli ədəbiyyatlarda məlum süjetin və onu müşayiət edən 
obrazlar sisteminin bir neçə əsr ərzində ayrı-ayrı şairlər tərəfindən davam 
etdirilməsi normal hal sayılmış, təkrarlanan mövzuda yazılmış əsərin 
orijinallığı hər bir şairin fərdi üslubunun özünəməxsusluqlarına görə 
müəyyənləşdirilmişdir. Qərb ədəbiyyatları üçün isə yeni süjet və mövzu 
axtarışları daha münasib gəlmiş, təkrarlanan ideya və süjetlər epiqonçuluq, 
hətta plagiat kimi qavranılmışdır. XII əsrin mütəfəkkir Azərbaycan şairi 
Nizami Gəncəvi, mənbələrin təsdiqinə və özünün də “Xəmsə”dəki işarəsinə 
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görə, heç vaxt yaşadığı Gəncə şəhərindən kənara çıxmasa da, onun vəfatından 
lap az sonra, XIII əsrdən etibarən poemalarının təsir dairəsi bütün Yaxın və 
Orta Şərqi əhatə etmiş, XVII əsrdən başlayaraqsa Avropada da öz təsirini 
göstərməyə başlamışdır. Nizaminin adı və yaradıcılığı ilə bağlı ədəbi məktəbin 
və poetik ənənənin Şərqdə davam etdirilməsi nə qədər qanunauyğun bir hal 
kimi qiymətləndirilə bilərsə də, bu təmayülün Qərb ədəbiyyatlarına da 
sıçraması bir qədər gözlənilməzdir. Tarixi-müqayisəli aspektdə aparılmış tutuş-
durmalar Nizaminin nümunəsində Şərq və Qərb ədəbiyyatları və mədəniy-
yətləri arasında bir sıra diqqətəlayiq kəsişmə nöqtələrini üzə çıxarır. Məqalənin 
“Nizami təsirinin başlıca parametrləri”, “Şərq ədəbiyyatlarında nəzirə ənənəsi 
və Nizami irsinin kanonlaşma xüsusiyyətləri”, “Nizaminin Avropa dillərinə 
tərcümələri və “Xəmsə” modelinin Qərb müstəvisinə keçidi”, “Nizaminin 
yaratdığı saqinamə janrı və bu ədəbi formanın Qərb ədəbiyyatında tətbiqi”, 
“Nizami süjetlərinin fransız mədəni mühitinə transferinin xüsusiyyətləri” adlı 
bölmələrində gəncəli dahinin yaradıcılığına xas model, ülgüyaratma 
keyfiyyətinin ayrı-ayrı aspektləri ayrıntıları ilə nəzərdən keçirilir. 

Nizami ədəbi ənənələrinin Şərq və Qərb poeziyasının nümunələri 
əsasında izlənilməsi göstərir ki, Avropa ədəbiyyatında Nizami əsərlərinin 
tərcüməsindən başlanan proses tədricən onun irsinə marağı artırmış, Şərq 
ədəbiyyatlarına xas olan Nizami süjetlərinə cavablar yazmaq adəti Qərb 
ədəbiyyatına da sirayət etmişdir. 

Nizaminin beş poemasının “Xəmsə” başlığı altında birləşdirilərək bir 
kompleks, vahid əsər kimi təqdim edilməsi təşəbbüsünün müəllifi şairin özü 
deyil, onun vəfatından sonrakı dövrün ədəbiyyatşünasları olmuşlar. Eyni 
zamanda Nizami yaradıcılığının bir model kimi təqdim edilməsi də onun 
özünün yox, ardıcıllarının təşəbbüsüdür. XIII əsrdən başlayaraq formalaşan 
Nizami irsinə cavablar yazmaq ənənəsi göstərir ki, “Xəmsə” 6 əsrdən artıq 
müddətdə Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatında ədəbi zövq və səliqənin 
səviyyəsini müəyyən edən başlıca meyar olmuşdur. Tədqiq edilən nümunələr 
bunu da göstərir ki, davamçıları tərəfindən Nizami süjetləri, obrazları, 
bütövlükdə onun poetik sistemi təkrarlansa da, “Xəmsə”yə cavab olaraq 
yazılmış əsərlərin yüksək işlənmə texnikası ədəbi prosesdə durğunluğun baş 
verməsinin qarşısını almışdır. Qərb ədəbiyyatında Nizami süjetlərindən istifa-
dənin ayrı-ayrı görkəmli şairlərin yaradıcılığında müşahidə edilməsi iki iqtibas 
formasının olduğunu nümayiş etdirir. Birincisi, Avropa şairləri Nizami obraz 
və süjetlərini əsərlərində Şərq koloritini qabarıq göstərməkdən ötrü məqsədli, 
hətta bir az da nümayişkaranə şəkildə öz orijinal əsərlərinə daxil edirlər; 
ikincisi isə Nizamidən müəyyən süjetləri götürərək onları inkişaf etdirir, tamam 
başqa bir gerçəkliyə tətbiq edərək tam müstəqil əsərlər yaradırlar. Bu iki baxış 
bucağından yanaşılanda, əslində, Nizamidən bəhrələnməklə yaradılmış Avropa 
əsərlərinin miqdarının daha geniş olduğu qənaəti yaranır. Bu mülahizə isə, öz 
növbəsində, yeni müvafiq araşdırmalar və mədəni-ədəbi transferin indiyədək 
haqqında bəhs edilməmiş kəsişmə nöqtələrinin müəyyənləşdirilməsi üçün  
yaxşı perspektivlər vəd edir. 
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SALİH İBN ABD ƏL-QUDDUS VƏ BƏŞŞAR İBN BURD ABBASİ 
İNKVİZİSİYASININ İLK QURBANLARINDAN BİRİ KİMİ 
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Giriş. Abbasilər dövründə müxtəlif xalqların Bəsrə, Kufə, Bağdad kimi şə-

hərlərdə birgə yaşaması kosmopolitan cəmiyyət və multikultural ədəbiyyat ya-
radır. Cəmiyyətdə geniş yer alan zındıqlıq, yəni dini ayin və ehkamlara əməl 
etməmə, eyş-işrətə meyil məhz bu dövrdə vüsət tapır. Bu yeni istiqamət 
xüsusilə farslar arasında güclü idi. Abbasilər dövründə inkvizisiya qurbanla-
rının böyük əksəriyyəti əcəmlər idi; Kafirlik, zındıqlıq, bir qayda olaraq, dua-
lizm və manixeyçiliklə əlaqələndirilirdi. Bu səbəbdəndir ki, Abbasilərin dini tə-
qiblərinin ilk qurbanları cərgəsində Salih ibn Abd əl-Quddusun və Bəşşar ibn 
Burdun adı çəkilir. 

"Zındıqlar sahibi" təsisatının ilk qurbanlarından Salih ibn Abd əl-
Quddus. Salih ibn Abd əl-Quddusun bir sıra şeirləri mənbələrdə hifz olunsa 
da, onun həyatı barədə məlumat olduqca azdır. 

O, Bəni-Əsəd və ya Bəni-Əzd qəbiləsinin məvalisi idi. Atasının fars əsilli 
olduğu bildirilir. Onun xəlifə Mənsurun katiblərindən biri və məşhur ədib İbn 
əl-Müqəffanın həmkarı olduğu söylənilir. 

VIII əsrin ortalarında əslən fars olan katiblər xilafətin həyatında mühüm rol 
oynayırdılar. Onların bir-biri ilə korporativ yaxınlıqları da diqqəti cəlb edir. İbn 
əl-Müqəffa Əməvilər dövrünün məşhur katibi, fars əsilli Abd əl-Həmid əl-Kati-
bin tələbəsi olmuşdur. Abd əl-Quddusun İbn əl-Müqəffa ilə yaxınlığı fars əsilli 
katiblərin cəmiyyətdə birlik nümayiş etdirməsinə dəlalət edir.  

Salih ibn Abd əl-Quddusun poeziyasında hikmətamiz fikirlər üstünlük təş-
kil edir. Onun bu fikirləri fars mənbələrindən əxz etdiyi bildirilir. Salih ibn Abd 
əl-Quddusa آتاب الشكوك (“Kitəb əş-Şukuk”) – “Şübhələr kitabı” adlı əsər aid 
edilir. Əsərlərindən zəmanəmizədək ancaq şeirləri gəlib çatıb. Bu şeirlərində 
antiislam əhvali-ruhiyyəsi duyulmadığından, ola bilsin ki, o, poeziyasına görə 
deyil, həyat tərzinə görə zındıq kimi tanınıb. Əhməd Fərəcullah haqlı olaraq 
göstərir ki, müdrik şair və mütəkəllim kimi tanınması Salih ibn Abd əl-Quddu-
sun həbsinə əsas vermirdi. O, Bəsrə məscidində moizələr söyləyən mömin bir 
insan kimi tanınırdı. Digər şairlər kimi şəraba şeirlər həsr etmirdi və açıq-saçıq 
şeirlər yazmırdı. Abbasi xəlifələri açıq-saçıq şeirlər yazan şairləri saraylarına 
gətirməkdən çəkinmirdilər. Bu səbəbdən, çox güman ki, Salih ibn Abd əl-Qud-
dusun həbsinə səbəb onun Bəsrə məscidindəki moizələri idi. Bu möizələr za-
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manı o, insanları dinləyir, onların hakimiyyətdən  narazılıq etməsini anlayır, bir 
növ, siyasətə qarışırdı. Bu səbəbdən xəlifənin ona qarşı ittiham kimi səsləndir-
diyi aşağıdakı şeir də bir kəsin edamı üçün ən zəif səbəb idi: 

 
  حتى يوارى في ثرى رسمه  والشيخ ال يترك اخالقه

 
Qəbir evində yatanadək qoca şeyxin əxlaqı dəyişməz. 

 
Görünür, xəlifənin xəfiyyəsi ona Salih barədə ciddi xəbərlər çatdırırmış, şa-

ir bu səbəbdən qətlə yetirilmişdi. Bu zaman, təbii ki, Salih özünü təmizə çıxar-
mağa çalışmışdır. Xəlifə isə Salihin yuxarıdakı misrasını misal çəkib onun heç 
vaxt manixeyçilikdən dönməyəcəyini bildirmiş, edam hökmünü dəyişməmişdi. 

Salih ibn Abd əl-Quddus Bəsrənin altı məşhur ilahiyyat alimindən biri sayı-
lıb. Digər ilahiyyatçılar Vasil ibn Ata, Bəşşar ibn Burd, Abd əl-Kərim ibn Əbi-
l-Auca və Cərir əl-Əzdi idi. Onlar adətən əl-Əzdinin evində toplaşıb dini-
fəlsəfi mülahizələr yürüdürdülər. Sonradan hər kəs öz yolunu seçdi. Vasil ibn 
Ata mötəzililik yolunu tutdu. Salih ibn Abd əl-Quddus dualizmə meyil etdi. Sa-
lihin eləcə də yəhudi və xristianlarla əlaqədə olub dini söhbətlər etdiyi 
bildirilir. Bu söhbətlərin əsas mövzusu həyat, varlıq, ölüm, xeyirlə şərin 
mübarizəsi və s. olurdu. Onun آتاب الشكوك (“Kitəb əş-Şukuk”) əsərində 
vəhdaniyyətə şübhə etməsi barədə fikirlər mövcuddur. Onun manixeyçilərin 
təsiri ilə insan varlığını bitki mənşəli hesab etməsi də söylənilir. Təəssüf ki, bu 
əsəri və manixeyçi-zındıq baxışlarına dəlalət edən şeirləri zəmanəmizədək 
gəlib çatmayıb. Əldə olan şeirlərində tərkidünya – asketik fikirlər hökm sürür.  

Salih ibn Abd əl-Quddus alın yazısı və iradi azadlıq məsələsində üstünlüyü 
birinciyə verir. İnsanın taleyinin qabaqcadan müəyyənləşməsi fikrinə inanırdı. 
Bununla belə, o, insanların öz gündəlik qazancları üçün çalışmasını məqbul bi-
lirdi. Ümumilikdə götürdükdə, Salihin şeirlərində islama zidd heç bir fikir yox-
dur. Amma bir şeirində o deyir: 

 
Mən lal və kar kimi bir çox 
fikirlərimi gizli saxlayıram. 
Əgər dinimi açıb insanlara 
göstərsəm, yerim həbsxana olar. 

 
Deyilənə görə, o, islam ayinlərinə əməl edir, namazını vaxtlı-vaxtında qılır-

dı. Rəvayətə görə, Salihin şeirləri ilə tanış olan İbn əl-Mutəzz onun  bütün ya-
radıcılığında təmiz iman və zühd motivindən başqa heç nə görmədiyindən 
şairin zındıq kimi qətlə yetirilməsinə təəccübünü gizlədə bilməmişdir. Bir dəfə 
ona deyirlər: "Sənin ki dinin başqadır, nə üçün namaz qılırsan?” O, cavab verir: 
“Bu, artıq bu şəhərin adətidir, həm də bədənim artıq namaza alışıb". 

Salih Xəlifə Mehdinin repressiyası dövründə, 783-cü ildə Dəməşqdə 
zındıqlıq ittihamı ilə həbs edilir. Oğlu da özü ilə birlikdə həbs edilir. Onun 
məhkəməsini Xəlifə Mehdi özü aparır; Salih günahkar bilinir, qətlə yetirilir və 
bədəni Bağdadda çarmıxa çəkilir. 

Məlumdur ki, farsların köməyi ilə hakimiyyətə gələn Abbasilərin ilk dövr-
lərində fars təsiri güclü olmuşdur. Abbasilər hakimiyyətlərini möhkəmləndir-
dikdən sonra islam ideologiyasını gücləndirib kənar dini təsirlərin qarşısını al-
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maq siyasəti yeritdilər. F.Ömər göstərir: “Xüsusilə xəlifə Mehdinin dövründə 
islama dair dini kitablar artdı. Məkkə və Mədinənin müqəddəs ziyarətgahları 
təmir edildi, Bağdadda və başqa şəhərlərdə möhtəşəm məscidlər tikildi. Bu si-
yasətin bir qolunu da islama zidd məzhəblərin təqibi təşkil edirdi. 

Bəzi mənbələrdə Salihin həbsinin əsl səbəbi kimi peyğəmbərin zövcəsi 
Zeynəb ibn Cəhşlə bağlı yazdığı şeirin olduğu göstərilir. Məlumdur ki, Zeynəb 
peyğəmbərin oğulluğu Zeydin arvadı idi. Zeyd Zeynəbi boşadıqdan sonra pey-
ğəmbər onunla evlənmişdir. Məhkəmə zamanı Salih bu şeiri yazmadığını, baş-
qa adamın yazıb onun adına çıxdığını bildirmişdir. 

Salih ibn Abd əl-Quddus Abbasilər hakimiyyətindən narazı təbəqələrin dü-
şüncəsini ifadə edən bir şəxs idi. Digər fars əsilli məvalilər kimi, o da Abbasi-
lərin siyasətinə ümidlər bəsləsə də, bu ümidlər özünü doğrultmur. Abbasiləri 
hakimiyyətə gətirmiş qüvvələr özləri hakim təbəqə tərəfindən təqiblərə məruz 
qalır. Bu dövrdə azadfikirlilik məhz hakim ideologiyanın ziddinə gedən ideya-
larla ifadə olunurdu. Bu cür ideyaların münbit mənbəyi isə cəmiyyətdəki iye-
rarxiyaya qarşı çıxan manixeyçilik idi. Təsadüfi deyil ki, xəlifə Mehdi zama-
nında zındıqlar sahibi –   صاحب الزنادق (“Sahib əz-zənədiq”) adlı təsisat da ya-
ranır. Bu təsisatın ilk qurbanlarından biri də haqqında danışdığımız Salih ibn 
Abd əl-Quddus idi. 

Bəşşar ibn Burdun şüubilik və zındıqlıq mövqeyi. Şüubilik və zındıqlıq-
la bağlı repressiyaya məruz qalmış şairlərdən biri də Bəşşar ibn Burddur (714-
744). Bəşşar Bəni-Uqeyl qəbiləsinin məvalisi idi. Ulu babası vaxtı ilə Tuxaris-
tanda ərəblərə əsir düşmüşdü. İbn Quteybə Bəşşara həsr etdiyi oçerkdə onun 
künyəsinin  أبو معاذ (“Əbu Muaz”), ləqəbinin isə مرّعث (“Muraas”) olduğunu bil-
dirir. Bu söz qulağı halqalı, sırğalı deməkdir.  İbn Quteybə göstərir ki, Bəşşar 
ibn Burd zındıqsayağı, yəni manixeyçilər kimi qulağına sırğa taxırdı. Bəşşar 
Bəsrədə anadan olmuş, anadan kor doğulmasına baxmayaraq, Bəsrənin mədəni 
həyatında yaxından iştirak etmişdir. O, Salih ibn Abd əl-Quddusla birlikdə 
Bəsrənin din adamlarından sayılan əl-Əzdinin evində yığışır, burada Bəsrə 
alimləri insanlığı düşündürən əbədi və əzəli suallarla bağlı mübahisələr edirdi-
lər. VIII əsrin əvvəlləri islam dünyasında mötəzililiyin formalaşdığı dövr idi. 
Bu məclislərin daimi iştirakçılarından biri də məşhur mötəzili teoloqu Vasil ibn 
Ata idi. Bəsrə məclisləri, bazar və məscidləri dini-fəlsəfi mübahisələr məkanı 
idi. Bu mübahisələrdə Bəşşar daim şüubilik və zındıqlıq mövqeyindən çıxış 
edir, dualizmə olan meylini gizlətmirdi. O, hətta şeirlərindən birində odu tərif 
edərkən oddan xəlq olunmuş iblisi Adəmdən üstün tutur: 
 

بليس أفضل من أبيكم آدمإ  فتنبهوا يا معشر الفجار   
 والطين ال يسمو سمّو النار   النار عنصره وآدم طينة
بودة مذ آانت النار والنار مع  االرض مظلمة والنار مشرفة  
 

İblis sizin atanız Adəmdən daha üstündür. 
Ayılın, ey əxlaqsızlar toplusu! 
Onun cövhəri oddur, Adəm isə torpaqdan xəlq olub,  
Torpaq heç vaxt odun səviyyəsinə qalxa bilməz. 

Torpaq qaranlıq, od parlaqdır, 
Oda xəlq olunduğu vaxtdan ibadət edilib. 
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"Kitab əl-Əğani"də şairin bir müzəkkər qəzəlində qulağı halqalı oğlan təs-
vir etdiyi üçün bu adla adlandığı bildirilir. 

Bəşşarın zındıqlığı onun şüubiliyi ilə bağlı idi. Odun, işığın üstün tutulması 
zərdüştilikdən və manixeyçilikdən qaynaqlanırdı, şairin qədim fars mədəniy-
yəti ilə qürrələnməsi onun poeziyasının aparıcı motivlərindən sayıla bilər. 
Xüsusilə fəxriyyələrində şairin nəinki fars, hətta ana tərəfdən rumlu nəsəbi ilə 
öyünməsini görürük. O deyirdi: 

 
  عددت بوما نسبي   قيصر خالي اذا

Bir gün nəsəbimi öyrənsən, bil ki, Qeysər (çar) mənim dayım olub. 
 

Şairin  şüubiliyi və zındıqlığı Bəsrə elitasının diqqətindən yayınmırdı. Xü-
susilə sırf tövhid tərəfdarı olan mötəzililər şairi təqib edirdilər. Rəvayətə görə, 
uzun-uzadı mübahisələr edən, onun dualist baxışlarını küfr sayan, eləcə də Bəş-
şarın açıq-saçıq şeirlərinin gənclərin tərbiyəsini korladığını düşünən Vasil ibn 
Ata bir gün məsciddə xütbə söyləyərkən cana doyub Bəşşar barədə deyir: 

 
يقتله؟  من  أما لهذا االعمى الملحد المشنف المكّنى بابي معاذ  

"Bu Əbu Muaz künyəli, qulağı sırğalı kor kafiri bir öldürən 
tapılmayacaqmı?" 
 

O vaxt Bəsrədə mötəzililər böyük nüfuz sahibi olduğundan Bəşşar qətlə ye-
tirilməyindən qorxub şəhəri tərk edir. O, Hərran, Vasıt kimi əyalətlərə yönəlir, 
buradakı yerli hakimlərə mədhiyyələr deyir. 

750-ci ildə Abbasilərin hakimiyyətə gəlməsi ilə Bəşşarın da həyatı dəyişir. 
Farsların imperiyada güclənməsi, fars vəzirlərin dövlət işlərindəki mühüm rolu 
şair üçün bəzi perspektivlər, imkanlar yaradır. O, fars əsilli Bərməki vəzirlərinə 
mədhiyyə yazıb onlardan hədiyyələr alır. 

Bəşşar ibn Burd ərəb ədəbiyyatında yeniləşmə hərəkatının nümayəndəsi 
idi. Prof. M.Mahmudov həmin hərəkatı bu cür xarakterizə edir: "Ərəb ədəbiy-
yatında yeniləşmə hərəkatı başqa xalqların nümayəndələrinin ədəbi prosesə 
qoşulması və bu xalqların mədəni tələbindən irəli gələn bəzi cəhətlərin ədəbiy-
yatda əks olunması ilə bağlı idi. Çünki onlar tarixən zəngin keçmişə malik 
olmuş, onların ədəbiyyatı özünə xas keyfiyyətlərlə səciyyələnmişdir. Ərəb ədə-
biyyatının forması və dili olduğu kimi qalsa da, başqa xalqların nümayəndə-
lərinin fikir və düşüncə tərzi ilə bağlı məzmun dəyişiklikləri ədəbiyyatdan yan 
keçə bilməzdi. Onları bədəvi ruhlu qəsidələr, ərəbin oba qarşısında axıtdığı göz 
yaşları, səhra bitkilərinin, çöl heyvanlarının təsviri o qədər də cəlb etmirdi. 
Şəhərdə doğulub boya-başa çatan şairlər ədəbiyyatda şəhər həyatının təsvir-
çisinə çevrilirdilər. Oba qalıqlarını meyxanələr, bədəvi gözəllərini rəqqasələr, 
kənizlər, müğənnilər əvəz etməyə başlamışdı". 

"Kitab əl-Əğani"də göstərilir ki, xəlifə Mehdi Bəşşardan kimlərdən olduğu-
nu soruşarkən o demişdir: 

 
 أما اللسان والزي فعربيان واما االصل فعجمي

Dilim və geyimim ərəb, əslim isə əcəmdir. 
Sonra xəlifə soruşmuşdu: Əcəmin hansı qolundansan? Bəşşar bir çox cən-

gavərlərin diyarı olan Tuxarıstandan olduğunu bildirir. Bəşşar məvalisi olduğu 
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Bəni-Uqeyl qəbiləsinə çox bağlı olub onu tərif etmişdir. Ümumiyyətlə isə şai-
rin bəzən bütün insanlara nifrətlə yanaşdığı qeyd edilir. Bir dəfə o deyib: "Məni 
kor edən Allaha şükürlər olsun". Səbəbini soruşduqda deyib: "Nifrət etdiyim 
insanları görməyim deyə". 

Şairin xarici görkəmi xoşagəlməz olub. Kobud, nahamar bir adam idi, kor 
gözlərini qırmızı ət örtürdü. Bu da insanları ondan uzaqlaşdırırdı. Bəşşar, kor-
luğuna baxmayaraq, fəxriyyə yazır, qəlbinin bəsirətini, yəni zəkaca itiliyini, 
şair kimi istedadını tərif edirdi: 

 
 فجئت عجيب الّظّن للعلم موئال   عميت جنينًا والذآاء من العمى
 لقلب إذا ما ضّيع الناس حّصال   وغاض ضياء العين للعلم رافدًا

بينهوشعر آنور الروض الءمت   بقول اذا ما أحزن الشعر أسهال    
 

Mən ana bətnində ikən kor oldum. Amma korluq mənə zəka verdi. 
Gözümün ziyası yox olsa da, bu mənim qəlbimin elminə kömək etdi. 
İnsanlar bir şey itirərkən əvəzini kəsb edirlər. 
Şeir sanki nurlu bir cənnət bağıdır. 
Mən də orada öz sözümlə parlayıram. 
Şeir kədərli olanda qəlbə asanlıqla yol tapır. 

 
Bəşşar ibn Burdun şüubiliklə bağlı məşhur qəsidəsi onun "raiyyəsi"dir. De-

yilənə görə, bir dəfə Bəşşar bir əyanın evində bir bədəvi ərəblə (االعرابي) görü-
şür. Ev sahibi Bəşşarı ərəbə şair kimi təqdim edir. Bədəvi soruşur: "O, ərəbdir, 
yoxsa məvali?" Ona Bəşşarın məvali olduğunu bildirdikdə "Məvali  hara, şeir 
hara?" deyir. Bu zaman Bəşşar əsəbiləşib aşağıdakı şeiri söyləyir: 

 
  وال آبي على مولى وجار  خليلي ال أنام على اقتسار

أخبر فاخر االعراب عّنيس   وعنه حين بارز للفخار  
   ونادمت الكرام على العقار  أ حين لبست بعد العري خّزا
 بنى االحرار حسبك من خسار  تفاخر يا بن راعية وراع 
 ذاك اإلطار  شرآت الكلب في   وآنت إذا ظمئت إلى قراح 
 

Ey dostum, mən yatarkən qəlbimdə nifrətlə yatmıram. 
Dostlarıma, qonşularıma kin bəsləmirəm. 
Ey qarşımda öyünən bədəvi ərəb,  
Qoy sizə bu fəxrinizlə bağlı bəzi məsələləri yada salım. 
İndi xəz geyinirsiz, lüt gəzdiyiniz vaxtlar yadınıza düşürmü? 
Alicənab dostlarla yığışıb şərab içirsiz? 
Ey çoban oğlu, nə qədər istəyirsən alicənab insanlar qarşısında öyünüb 
Öz rəzilliyini ört-basdır et. 
Sən ürəyi su istəyəndə itlərlə birlikdə gölməçədən su içən deyilmisən? 

 
Bu şeirdə Bəşşar ərəblərin yalnız məişəti ilə bağlı məsələlərə deyil, həm də 

onların qisasçılıq, qan intiqamı səbəbindən həddindən artıq kinli olmaq kimi 
xüsusiyyətlərinə toxunur. Məlumdur ki, bu səbəbdən ərəb qəbilələri arasında 
bəzən 40 il davam edən حرب السباق (harb əs-sibaq) حرب ناقة باسوس (harb nəqat 
bəsus) kimi müharibələr olurdu. 
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Çox güman ki, Bəşşar yalnız şüubilik ruhunda olan şeirləri ilə deyil, açıq-
saçıq qəzəlləri ilə də müsəlman cəmiyyətini narahat edirdi. Təsadüfi deyil ki, 
Vasil ibn Ata onun qəzəllərini "şeytanın toru" adlandırırdı. Bu cür qəzəllərin 
qızların əxlaqına pis təsir edəcəyi düşünülürdü. Söz-söhbət artdıqda Xəlifə 
Mehdi işə qarışmalı olur. O, Bəşşarı hüzuruna çağırır. Bəşşar xəlifəyə mədhiy-
yə söyləyir. Bundan sonra xəlifə ona bir daha qəzəl deməməyi tapşırır [90, 
s.40]. Bəşşarın islam ayinlərinə əməl etməməsi, şərab içməsi, namazlarını 
vaxtlı-vaxtında qılmaması barədə məlumatlar da mənbələrdə yer alır. 

“Kitab əl-Əğani”dəki xəbərdən məlum olur ki, Bəşşarın əcəm əsilli olması 
ilə öyünməsi ərəbləri narahat edib. Bir dəfə bir ərəb ona yaxınlaşıb deyir: 

 
" ينا، تدعوهم إلى االتقفاء منا وترغبهم في الرجوع إلى أصولهم وترك يا بشار، قد أفسدت علينا موال
  ."الوالء وانت غير زاآي الفرع وال معروف االصل
 

"Ey Bəşşar! Sən bizim məvalilər arasında fitnə-fəsad törədirsən. Onları 
bizim əleyhimizə qaldırırsan. Məvaliləri öz əsillərini düşünməsinə həvəslən-
dirirsən. Onlar bizi tərk etmək fikrinə düşür. Halbuki sən əsli-kökü bəlli 
olmayan murdar bir toplumdansan". 

Bəşşar həmin adamın ittihamlarına belə cavab verir: 
 
واهللا ألصلي أآرم من الذهب ولفرعي ازآى من عمل االبرار وما في االرض آلب يوّد أن نسبك له "

".نسبهب   
"Mənim əsil-köküm qızıl kimi nəcibdir, mənim qövmüm əsil-nəcabətli və 

saf insanlardır. Sizə gəlincə, yer üzündə it də öz nəsəbini sizin nəsəbə 
bağlamaq istəməz".  

Əgər islam peyğəmbərinin ərəb olmasını nəzərə alsaq, Bəşşarın bu sözləri 
ərəblər tərəfindən, təbii ki, hiddətlə qarşılanmalı idi. 

Bu hadisədən sonra Bəşşar həmin adamı və onun qəbiləsini həcv edən bir 
qəsidə yazır. Səhərisi günü Mirbəd bazarında hər kəs həmin qəsidəni söyləyir-
di. Həmin adam utandığından bir daha evdən çıxmır. 

Bəşşarın dini-fəlsəfi baxışları onu cəmiyyətdə mülhid (ملحد) kimi tanıdıb. 
O, şeirlərindən birində varlıq barədə büsbütün şəkk-şübhə içərisində olduğunu 
bildirir. 

 
 هواى ولو خّيرت آنت المهّذبا   طبعت على ما في غير مخّير
ال المغّيباوقّصر علمي أن أن    أريد فال أعطى ولم أرد  
  وأمسي وما أعقبت إالالتعجبا   فأصرف عن قصدي وعلمي مقّصر
 

Mən özüm istəmədiyim, seçmədiyim bir şəkildə xəlq olunmuşam. 
Əgər hər şey öz seçimimlə olsaydı, daha mükəmməl olardım. 
Kaş ki mənə verilən (taledən) qaça biləydim. 
Mən onu istəmədim. Elmim bu barədə çox azdır.  
Qeybdən xəbərdar ola bilmərəm. 
Mən öz məqsədimdən yayınmıram. Elmim kifayət  etmir, 
Rastlaşdığım şeylər isə təəccüb doğurur. 

  
Bəşşarın ölüm səbəbi onun əqidəsində möhkəmliyi, hətta xəlifədən belə çə-

kinməməsi idi. Xəlifə Mehdinin inkvizisiyası Bəşşarın bir çox dostlarının və 
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həmfikirlərinin edamı ilə nəticələndi. O, çəkinmədən Xəlifə Mehdini həcv edir, 
onun zinakarlıq etdiyini iddia edir və Allahdan Mehdini başqa bir xəlifə ilə 
əvəz etməyi diləyir. 

Bundan əvvəl Bəşşar qazi Yaqub ibn Davudu da həcv etmişdi. Yaqub ibn 
Davud bu həcvi xəlifəyə çatdırır. Hətta rəvayətə görə, onu dilinə gətirməyib 
xəlifəyə yazılı şəkildə verir. Xəlifə həcvi oxuyub qəzəblənir. Dərhal Bəşşarı 
gətirməyi tapşırır. Bəsrəyə adam göndərirlər. Amma Bəşşar, görünür, təhlükəni 
hiss edib Bəsrəni artıq tərk etmişdi. Bəşşarın qətlinə haqq qazandırmaq üçün 
onun guya sərxoş halda camaatı vaxtından əvvəl namaza çağıraraq azan deməsi 
kimi bir ittiham uydurulur. Düzdür, mənbələr bunu həqiqət kimi qələmə verir, 
amma həyatı üçün qorxan birisinin bu dərəcədə kobud səhvə yol verməsi ağla-
batan deyil. Bəşşara qamçı zərbələri vurulur və o, yetmişinci zərbədə dünyasını 
dəyişir.  

İbn Quteybə şairin ölümü ilə bağlı fərqli məlumat verir. O göstərir ki, şairi 
suda boğub öldürmüşlər. Səbəb onun xəlifə Mehdini həcv etməsi idi. Xəlifə 
Bəşşarın şərab içməsini əsas tutub onun qətlinə fərman verir. Özləri də şəraba 
biganə olmayan Abbasi xəlifələrinin kimi isə şərab içdiyinə görə edam etməsi 
ağlasığan deyil. Buna görə də şairin məhz xəlifələri, onların üsuli-idarəsini tən-
qid etdiyi üçün qətlə yetirildiyini düşünmək olar.  

Bəşşarın cəsədi Dəclə çayına atılır. Su onu Bəsrəyə gətirib çıxarır və şair 
Bəsrədə dəfn edilir. Mehdinin qorxusundan Bəsrə əhli Bəşşarı son mənzilə 
yola salmağa qorxur. Onun cənazəsinin ardınca yalnız qaradərili bir kəniz ge-
dib "Ağam vay!” (واسيداه) deyib ağlayırmış. Bəlkə də adamlar acıdilli şairdən 
xilas olduqları üçün sevinirmişlər. Bəziləri Bəşşarın ölüm xəbərini həmd-səna 
ilə qarşılayıb sevinirmiş. Hətta şairlərdən biri ölümündən sonra onu həcv edir: 

 
   أجل ولم يفتقده مفتقد   يا بؤس ميت لم يبكه أحد
  يبك عليه لفرقة ولد   ال أم أوالده بكته ولم
  والحميم رقت له آبد  وال ابن أخت بكى وال ابن أخ
  لما أتاهم نعّيه سجدوا   بل زعموا أن أهله فرحا
 

Meyitlərin ən pisidir. Onu nə ağlayanı var, 
Nə də onun ölümü ilə nə isə itirdiyini düşünən. 
Bacı-qardaşı belə onu ağlamadı. 
Nə də bir övlad kimi ona kimsə göz yaşı axıtdı. 
Nə bir bacısı oğlu, nə də bir qardaş balası ona yas tutdu. 
Heç bir yaxın adam onun dərdi ilə kədərlənmədi. 
Deyirlər ki, qohum-əqrəbası onun ölüm xəbərini eşidəndə 
Sevinib (Allaha şükr edərək) səcdə qılıb. 

  
Bu şeir unikal bir formada olub mərsiyənin həcvlə sintezindən ibarətdir. Bir 

kəsin ölümünə sevinmək ərəb ədəbiyyatında zaman-zaman rast gəlinən şeir 
janrıdır. 

"Kitab əl-Əğani"də göstərilir ki, Bəşşar edam edildikdən sonra evindən bir 
məktub tapılır. Guya o, bu məktubda heç bir zaman xəlifənin əleyhinə olmadı-
ğını, haqqında söylənilən ittihamların əsassız olduğunu yazıbmış. Guya məktu-
bu xəlifəyə oxuyarkən o, şairin ölümündən peşmançılıq keçirir. 
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Bu, Abbasilərin hiyləgər siyasətinin təzahürü idi. İbn əl-Müqəffanı qətlə 
yetirdikdə də guya xəlifə peşmançılıq keçiribmiş. Təbii ki, bununla onlar insan-
lar arasında müsbət imiclərinin formalaşmasına çalışır, bir sıra günahları mə-
murların boynuna yükləyirdilər. 

Bəşşar ibn Burd ərəb ədəbiyyatı tarixində görkəmli şair kimi tanınıb. Onun 
xüsusilə  qəzəl janrında misilsiz əsərləri var. Bəşşar daha çox şüubiliyi ilə şöh-
rət tapıb. Onun bu sahədə ən məşhur qəsidəsi "Bəiyyə"sidir.  

 
   عني جميع العرب  هل من رسول مخبر
 ومن ثوى في التراب   من آان حيا منهم 
   عال على ذي الحسب   بأنني ذو حسب
 آسرى، وساسان أبي  جّدي الذي اسمو به
   عددت يوما نسبي   وقيصر خالي إذا
 بتاجه معتصب  آم لي وآم لي من أب
 يجثى له الرآب   اشوس في مجلسه
 في الجوهر الملتهب   يغدو إلى مجلسه
 بآنيات الذهب   يسعى الهبانيق له
 يشربها في العلب  لم يسق اقطاب سقى
 خلف بعير جرب   وال حدا قّط أبي
 يثقبها من سغب   ال أتي حنظلة
 منضنضا بالذهب   وال شوينا ورال
 أآلت ضب الحزب   وال تقصعت وال
 مفّحجا للهب  وال اصطلى قط إلى

وال آان أبيآال   يرآب شرجي قتب   
  في سالفات الحقب   أنا ملوك لم يزل
 

Mənim adımdan bütün ərəblərə bəzi xəbər çatdıran tapılarmı? 
Onların həm ölüsünə, həm də dirisinə deyilməli bəzi sözlər var. 
Bilin ki, mən əsil-nəcabətimlə bir çoxlarından üstünəm, 
Mənim fəxr etdiyim əcdadım Sasanilər olub. 
Əgər nəsəbimi saysam, görərsiniz ki, xalalarım Bizans çarlarının 

nəslindəndir. 
Əcdadlarım içərisində də o qədər tac gəzdirənlər var ki. 
Onlar insanların qarşılarında əyildiyi igid cəngavərlərdir. 
Onlar par-par yanan ləl-cavahirata bürünmüşlər 
Tülkü dərisi geyinib qiymətli əbalara bürünürdülər. 
Nökərlər qarşılarında gəzib onlara qızıl qablarda yemək verirdilər. 
Onlar dəri kisələrdən dəvə südü içmirdilər 
Onlar nəğmə oxuyaraq qotur dəvələrin ardınca qaçmırdılar. 
Acarkən acı hanzələ ağacının meyvəsini yemirdilər. 
Onlar quyruğunu oynadan koramal qızardıb yemirdilər. 
Mən heç bir zaman qumu ələyib oradan çıxan kərtənkələni yemirəm. 
Ata-babam ocaq qarşısında çöküb qızınmırdı. 
Mənim atam heç bir zaman dəvə belində gəzməyib. 
Mən şah nəslindənəm. Uzun müddət qırılmayan bir nəslin nümayəndə-

siyəm. 
Bu cür şeirlərdə sosial statusu müxtəlif olan insanların müqayisəsi müxtəlif 

xalqların müqayisəsi kimi verilir. Təbii ki, heç də farsların hamısı qızıl qabda 
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yemək yeyib, xəz geyimdə gəzmirdi. Fars rəiyyəti kasıb həyat sürürdü. Bu, an-
caq Sasani şahlarının həyat tərzi idi. Şair bu şahları kasıb bədəvi ərəblə müqa-
yisə edir. Halbuki Yəməndə ərəblərin də Səba, Məin kimi dövlətləri olub, Səba 
məlikəsi Bilqeysin cah-calalı dini kitablarda da yer alıb. Amma təzadı daha 
güclü etmək üçün şair müxtəlif sosial təbəqələri müzakirə edir və bacardığı qə-
dər ərəbləri aşağılamağa çalışır. 

Nəticə. Manixeyçilərin zındıqlıq ittihamı ilə təqiblərə məruz qalması Abba-
silər dövründə başladı. Artıq fütuhat arxada qaldığından dini məsələlər cəmiy-
yəti daha artıq düşündürürdü. Məhz bu zaman manixeyçilərin ədəbiyyatı təftiş 
edilir, manixeyçi şair və ədiblər təqib edilir. Əksəriyyəti xilafətin fars əya-
lətlərindən olan zındıqlar dualist ideyaları və islama zidd əhvali-ruhiyyələri ilə, 
bir növ, öz istək və iradələrini təbliğ edirdilər. 
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Salih ibnAbd al-Quddus and Bashar ibn Burdas early victims of 
the Abbasid inquisition 

 
Summary 

 
Zindik was closely associated with Manichaeism, which promoted social 

equality. Therefore, the Abbasid Caliphs persecuted writers and poetswith Ma-
nichean worldview. The Abbasid Caliphs paid no attention to zindik and offen-
sive anti-Arab spirit in poetry. The persecution of the followers of Manicha-
eism was carried out under the banner of religion. 

    
Джамиля Дэмирова 

 
Салих ибн Абд аль-Куддус и Башар ибн Бурд  

 как одни из первых жертв инквизиции Аббасидов 
 

Р е з ю м е 
 

Зиндик был тесно связан с манихейством, которое пропагандировало 
социальное равенство людей. Поэтому, несмотря на то, что халифы 
Аббасидов в некоторых случаях закрывали глаза на факты нарушения 
религиозных догматов, они преследовали писателей и поэтов-
манихейцев. Аббасидские халифы не  обращали внимания на зиндик и 
оскорбительный антиарабский дух в поэзии. Преследование 
последователей манихейства осуществлялось под предлогом религии. 
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ƏRƏB YAZISININ MƏNŞƏYİ 

 
Açar sözlər: ərəb yazısı, musnəd yazısı, nabati yazısı 
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Yazının yaranması və inkişafı bəşər cəmiyyətinin təkamülü ilə bilavasitə 

bağlıdır. Belə ki, yazı növlərinin inkişaf tarixinə nəzər saldıqda onların cəmiy-
yətin inkişafı ilə paralel şəkildə  təkmilləşdiyini görmək mümkündür. 

Ərəb yazısı özünəməxsus inkişaf yolu keçmişdir. Məqalədə mövzu ilə bağlı 
materiallar əsasında ərəb yazısının ilkin mənşəyinin müəyyənləşdirilməsi qarşı-
ya məqsəd qoyulmuşdur.  

Ərəb yazısının yaranması, ilkin mənbəyi, mənşəyi ilə bağlı alimlərin fi-
kirləri. Ərəb yazısının yaranması, ilkin mənbəyi, mənşəyi ilə bağlı alimlərin, 
tədqiqatçıların müxtəlif fikirləri mövcuddur. Məqalə üzərində işləyərkən əldə 
etdiyimiz materiallara əsasən bu sahədə tədqiqat aparan alimlərin mülahizələri-
ni, fikirlərini üç qrupa bölməyi qərara aldıq. 

Ərəb yazısının Allah-taala tərəfindən insanlara bəxş olunması. Birinci 
qrup alimlərin – klassik dövr alimlərinin  əsas rəyi budur ki, ərəb yazısı bəşər, 
yəni insan əlinin  məhsulu deyil, Allah-taala tərəfindən nazil olan, insanlara 
bəxş edilən ilahi bir vergidir. Ərəb yazısının yaranması, mənşəyi, tarixi ilə bağ-
lı nəzər saldığımız bütün əsərlərdə ilk olaraq bu fikirlərlə rastlaşırıq.  

XIII əsrin görkəmli ensiklopedist alimi Əbu Abbas Əhməd əl-Qalqaşandi-
nin yazı sənəti haqqında yazdığı “Subh əl-aşə” əsərində deyilir:  

 
آتبها في طين وطبخه؛ وذلك قبل : إن أّول من وضع الخطوط والكتب آّلها آدم عليه السالم: قيل

 .موته بثالثمائة سنة، فلما أظّل األرض الغرق أصاب آّل قوم آتابهم
 

“Deyilir ki, bütün yazıların və xətlərin əsasını ölümündən 300  il əvvəl 
Adəm (ə.s.) qoymuşdur. O, yazını palçıq üzərində yazmış, sonra bişirmişdir. 
Yer üzünü su basanda hər bir xalq öz yazısını əldə etmişdir” [16, c.3, 10]. 

 
Ərəb yazısının yaranmasının vəhy yolu ilə Hz.Adəmə və ya Hz. Huda öyrə-

dilməsi fikrini irəli sürənlərlə yanaşı, ondan ilk dəfə Hz. İdris və ya Hz. İsmayı-
lın istifadə etdiklərini bildirən rəvayətlər də mövcuddur [18, 15; 33, c.4, 1622]. 

Əl-Suyuti “Əl-itqan fi ulumi əl-Quran” əsərində İbn Farisin “Əl-sahibi fi 
fıqh əl-luğa” əsərindən iqtibas gətirərək [18, 15] yazır: “İbn Əştə “Əl-məsahif” 
kitabında Kəb əl-Əhbərə istinadən deyir: “Ərəb, siryani və digər yazıların əsa-
sını Adəm (ə.s.) qoymuşdur. O, ölümündən üç yüz il əvvəl yazını gil üzərində 
yazmış və gilləri bişirmişdir. Dünyanı su basdığı zaman bu yazılar suda qərq 
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olmuş, su çəkildikdən sonra hər bir millət öz yazısını,  İsmayıl bin İbrahim 
(ə.s.) isə ərəblərin yazısını tapmışdır [23, c.4, s.145].  

Bu fikrə Muhamməd bin Abdus əl-Cəhşiyarinin “Əl-vuzara va əl-kuttəb” 
əsərinin müqəddimə hissəsində eyni ilə rast gəlmək mümkündür [17, 8]. 

Yazının yaranması haqqında olan bu ilkin rəyə ərəb yazısı ilə bağlı tədqiqat 
aparan ərəb, eləcə də avropalı şərqşünas alimlər öz əsərlərində yer ayırsalar da, 
bu fikrin heç bir elmi əsasının olmadığını bildirmişlər. 

Qeyd edək ki, yazının insanlara Allah-taala tərəfindən bəxş olunması qəna-
ətinə orta əsr alimləri məhz yazı ilə bağlı Qurani-Kərimdəki ayələrin1  təfsiri 
zamanı gəlmişlər.  

Ərəb yazısının ixtira hesab edilməsi. İkinci  qrup alimlər yazını kəşf hesab 
edirlər. Belə ki, yazı bir “nailiyyətdir” – “ixtiradır”.  O, insanlar tərəfindən ix-
tira olunub. Bu fikir daha əvvəl qeyd olunan fikrin tam əksidir. Burada yazının 
kimlər tərəfindən ixtira olunması barədə rəylər müxtəlifdir. Bəzi mənbələr onu 
müəyyən qruplara, bəziləri isə müəyyən şəxslərə aid edirlər.  

Ərəb yazısının kim tərəfindən əsasının qoyulmasına gəlincə, Hişəm əl-Kəl-
bi deyir ki, “əsl ərəblərdən” العرب العاربة – (“əsl ərəblər” dedikdə Yəmən əhalisi, 
qahtanilər, cənub ərəbləri nəzərdə tutulur. Onlar tarixdə himyərilər kimi tanınır 
[1, 18])  olan Adnən bin Udədin dövründə Əbcəd,  Həvvaz, Hutti, Kələmən, 
Səfas və Qəraşət adlı bir qrup adam əvvəlcə öz adlarına uyğun olaraq ərəb 
hərflərinin əsasını qoymuş, daha sonra sözlərdə onların adlarında olmayan 
hərflərin mövcudluğunu gördükdə yeni hərflər ث،  خ، ذ، ظ، غ ، ض  yaratmış, on-
ları “ravadif” adlandıraraq əvvəlki hərflərin sırasına daxil etmişlər”. Rəvayətdə 
qeyd olunur ki, onlar Mədyən şahlarından olmuş və Şüeyb peyğəmbərin um-
məti ilə bir vaxtda bəla nəticəsində həlak olmuşlar” [23, c.2, s. 348; 14,  6; 16, 
c. 3, 13;  25,  1816].  

Ərəb tarixçiləri başda əl-Bəlazuri olmaqla, ərəb yazısının Hirədə2 yaran-
dığını qeyd edirlər. Ərəb dilçilərinin əksəriyyətinin dəstəklədikləri tarixi faktlar 
bu dilin yazısının üç nəfər tərəfindən yaradıldığını təsdiqləyir.  

Əl-Bəlazuri Abbas bin Hişəm bin Muhamməd bin əl-Səib əl-Kəlbidən, o da  
öz atasından, babasından və əl-Şərqi bin əl-Qattamədən rəvayət edərək bildirir 
ki, Tayy qəbiləsindən Bauləndən3 3 nəfər Muramr bin Murra, Əsləm bin Sidra 
və Amir bin Cədəra Baqqa adlı yerdə görüşürlər, siryani əlifbasından bəh-
rələnərək ərəb əlifbasını yaradırlar. Birincisi hərflərin formasını, ikincisi bitişik 
və ayrı yazılmasını, üçüncüsü isə hərflərin altında və ya üstündə diakritik 
işarələri yaradır. Onlar bu xətti “cəzm” adlandırdılar. Ənbar camaatı onlardan, 
Hirə əhli də ənbarlılardan həmin yazını öyrəndi  [19, 659; 25,1816;  39,18; 14, 
6-7]. 

Bu barədə rəvayətlər çoxdur. Biz sadəcə ən çox yayılan iki rəvayətə toxun-
duq. Burada alimlər ərəb yazısının mənşəyi, yaranması ilə bağlı gəldikləri qə-
naətlərində rəvayətlərə əsaslanırlar. Demək olar ki, ərəb yazısını tədqiq edən 
həm ərəb, həm də avropalı tədqiqatçıların əsərlərində bu rəvayətlərə yer verilir.  

Ərəb yazısının qədim yazılardan yaranması. Üçüncü fikir, nəzəriyyə isə 
ərəb yazısının özündən qədim olan yazılardan yaranmasıdır. Burada isə birinci 

                                                            
1 “Əl-Alaq” surəsi, I-IV ayələr, “ əl-Qaləm” surəsi, I ayə; “ əl-Bəqərə”  surəsi, XXXI ayə. 
2  İraqın indiki Nəcəf şəhəri ilə Kufə şəhəri arasında yerləşən bir şəhər idi. IV-VI əsrlərdə 
Ləhimilər dövlətinin paytaxtı olmuşdur. 
3 Tayy qəbilələrindən biridir. 
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rəy, ərəb yazısının cənub (Himyər) yazısından öz mənşəyini götürməsidir. 
Ərəblərdə belə bir fikir yayılmışdır ki, ərəb yazısı himyəri musnəd yazısından 
törəmişdir. Ərəb yazısının cəzm adlandırılması səbəbi isə onun himyəri mus-
nəd yazısından kəsilmiş və ayrılmış olmasıdır.  

Bildirilir ki, Himyər4 əhalisindən ərəb yazısını haradan öyrənmələri barədə 
soruşulduqda “Ənbar5 əhlindən” deyə cavab verirlər. “Bəs Ənbar əhli onu  har-
dan öyrənib” sualına isə “Yəməndən” deyə  cavab verirlər  [16, c.13, 14]. 

Ümumiyyətlə, sami dillərinin beşiyi Yəmən hesab olunur. Alimlər Yəmən-
də mövcud olan dilləri “qədim Yəmən dili”, “qədim cənub ərəb dili” və ya 
“qahtani dili”, bəzən isə onu məşhur ləhcələrinin adı ilə – himyər və səba ad-
landırmışlar [34, 58]. 

Ehtimal olunur ki, bu nəzəriyyənin mənbəyi Yəmənin öz siyasi ağalığını 
miladdan əvvəl birinci və ikinci əsrlərdə Şimalda Səba və Himyər dövlətlərinin 
hökmranlığında olan bəzi ərəb xalqlarının üzərinə qoymasından qaynaqlanır. 
Təbii ki, belə halda o öz mədəniyyətini də həmin millətlərə qəbul etdirmiş 
olmalı idi [32, 9-10]. 

Ərəbistan yarımadasının bəzi yerlərində yunan və digər dillərdə yazılmış 
kitabələrə də rast gəlinmişdir. Cahiliyyət dövrünün mətnlərinin tədqiqi zamanı 
məlum  olur ki, islamdan əvvəl ərəblər Yəməndə xüsusi şəkildə meydana gələn 
xətlə yazmışlar. Salnaməçilər bu xətti musnəd və ya himyər yazısı adlandır-
mışlar [25, 1814]. 

Cavad Əlinin  qeyd etdiyi kimi, tədqiqatçıların Ərəbistan yarımadasının 
müxtəlif ərazilərində, o cümlədən Ərəb körfəzinin sahillərində rast gəldikləri 
musnədlə yazılmış kitabələrdən (onların bəziləri qədim, bəziləri də islama ya-
xın dövrə aiddir )  aydın olur ki, musnəd yazısı ərəblərin ilk və orijinal yazısı 
olmuşdur. Bütün Ərəbistan yarımadasının əhalisi bu yazı ilə yazırdı.  

Alimlər Ərəbistan yarımadasının müxtəlif yerlərində musnədlə yazılmış 10 
mindən artıq kitabələrə rast gəlmişlər. Ərəb körfəzinin sahillərində tapılan kita-
bələrin bəziləri qədim, bəziləri isə islama yaxın dövrlərə aiddir.  

Musnəd yazısı ərəblərin ilk yazısı hesab olunur. Xristianlığın təbliğinin 
Ərəbistan yarımadasına daxil olması və yayılması ilə bərabər, irəmi yazısı – 
Şərq kilsələrinin yazısı yayılsa da,  bütün Ərəbistan yarımadasının əhalisi bu 
yazı ilə yazırdı.  Sonralar bu yazının musnəddən daha asan olması baxımından  
xristian və bütpərəstlər arasında yayılmasına baxmayaraq, musnədi tam aradan 
çıxara bilmədi. Belə ki, musnəd yazısı ilə yazanlar da var idi [25, 1813]. 

 Hanna əl-Fəxuri ərəb yazısının mənşəyi məsələsindən danışarkən əvvəlcə 
qeyd edir ki, ümumiyyətlə, yazıya gedən yol qədim Misir heroqliflərindən baş-
lamış, sonra Finikiya yazısı ilə davam etmiş, ondan da musnəd ərəb yazısı ya-
ranmışdır. Musnəd yazısından da bu gün bildiyimiz digər ərəb yazıları yaran-
mışdır.   

Ərəb xətti silsiləsinin halqaları üçdür:  
Birincisi, üç növü olan qədim Misir yazısı (heroqlif, hiratik və demotik), 

ikincisi, Finikiya yazısı, üçüncüsü, musnəd yazısı [ 27, 22-23]. 
Heysam bin Udai və İbn Kəlbi deyir: “Cahiliyyə xətti ikidir: cəzm və mus-

nəd. Üçüncüsü yoxdur. Musnəd cənubi ərəb yazısıdır və Ərəbistan yarımadası-
                                                            
 4 Himyərilər Ərəbistanın cənub əhalisinin bir qəbiləsidir. Sonradan onlar Ərəbistan yarımada-
sının cənubunda e.ə. 115-ci ildə Səba dövlətinin süqutundan sonra hakimiyyəti əldə edirlər. 
5 Fərat çayının şərq hissəsində yerləşən İraqın qədim şəhərlərindən biri. 
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nın müxtəlif yerlərində bu yazı ilə yazırdılar. Cəzm isə Məkkə və Mədinə əha-
lisinin, İraq ərəblərinin və digər ərəblərin yazısıdır” [25, 1815]. 

Qeyd edək ki, islamdan əvvəl Ərəbistanın şimal və cənubunda ərəblər tərə-
findən iki müxtəlif yazı növündən istifadə olunmuşdur. Lakin hər iki yazının 
mənbəyi Finikiya yazısı olduğundan aralarında bənzərliklər vardır. Şimalda is-
tifadə olunan yazı bəzi dəyişikliklərlə islam yazısı formasını almış və günümü-
zə qədər gəlib çatmışdır” [10, c. 1, 191]. 

Uzun zaman cənub  ərəbləri tərəfindən istifadə olunan himyər yazısı isə in-
kişaf etməyə imkan tapmamış və Cənubi Ərəbistan mədəniyyətinin (himyə-
rilər) süqutundan sonra aradan çıxmışdır [10, c.1,191; 12, 30]. 

Görkəmli alim və xəttat Muhamməd Tahir əl-Kurdi bildirir ki, himyər əlif-
basını ən yaxşı izah edən kitab,  ərəb filosofu əl-Həsən bin Əhməd əl-Həməda-
ninin 10 hissədən ibarət olan “Əl-İklil” kitabıdır.  Lakin kitabın yalnız iki his-
səsi Berlində Kral Kitabxanasında saxlanılır. Qalanları itmişdir.  

“Əl-iklil” kitabının mövcud olan bu iki hissəsindən birini – səkkizinci his-
səni böyük yazıçı əmir Şakib Ərslan tərcümə edərək “Musnəd hərfləri” 
fəslində, himyər hərflərinin qaydaları haqqında olan kiçik bir parçanı isə “İbn 
Xəldunun müqəddiməsi”nin birinci hissəsinə “Əlavə”də vermişdir [39, 43]. 

Şakib Ərslan “İbn Xəldunun “Müqəddimə” əsərinə olan şərhlər” adlı əsə-
rində qeyd edir ki, bu bir həqiqətdir ki, Məsihdən 1000 il əvvəl ərəblərin xüsu-
silə Yəməndə son dərəcədə inkişaf etmiş mədəniyyətləri vardı. Bunu həmkarı-
mız, alman şərqşünası Morits iddia edir ki, heroqlif yazısından sonra ilk hərfi 
yazı Yəməndə olmuşdur. O inanır ki, yazını ixtira edənlər finikiyalılar deyil, 
məhz yəmənlilərdir”  [22, 73]. 

XX əsrin əvvəllərində yaşamış ərəb dili və ədəbiyyatının tədqiqatçısı Hafni 
Nasıf də ərəb yazısının musnəd yazısından yaranması fikrini dəstəkləmişdir. O, 
buna sübut olaraq bir neçə səbəb irəli sürmüşdür. Alimə görə, ərəb yazısında 
arami yazısında və onun qollarında olmayan, lakin himyər-musnəd yazısında 
mövcud olan ravadif  hərflərinin olması (حروف الروادف), həmçinin rəvayətlər 
ərəb yazısının öz mənşəyini musnəd yazısından götürməsi fikrinə əsas verir 
[26, 43]. 

 

 
 

Şəkil 1. Ravadif hərflər [37, 74] 
 

Lakin digər bir tədqiqatçı Saleh bin İbrahim əl-Hasən Hafni Nasifin bu fikri 
ilə razılaşmır və qeyd edir ki, çox təəssüf ki, Hafni Nasıf bu firkində arxeologi-
ya elmində əldə olunan yeni yazılı abidələrin nəticələrindən istifadə etməyərək 
rəvayətlərə əsaslanır [31, 29].  Həmçinin Muhamməd Əli  Mədvuni də ərəb ya-
zısının mənbəyinin himyəri-musnəd yazısı olmasını dəstəkləyir [38, 12].  Alim 
“Əl-xattu əl-cəzm ibnu əl-xatt əl-musnəd” adlı əsərində ərəb yazısının mənşəyi 
ilə bağlı tədqiqatlara toxunur, nəzər salır, müqayisələr apararaq bu nəticəyə 
gəlir ki, hazırkı ərəb yazısı (cəzm) qədim Yəmən ərəb yazısı musnəddən ya-
ranmışdır.  
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İbrahim Cuma ərəb yazısının himyər yazısından yaranması fikrini heç bir 
maddi sübutun olmaması, həmçinin Yəməndəki himyər yazısı ilə ərəb yazısı 
arasında açıq-aydın əlaqənin olmadığını vurğulayaraq  rədd edir [15, 9]. 

Ərəb yazısının tədqiqatçısı əl-Cuburi qədim cənubi ərəb dilini tədqiq edən 
şərqşünas alim İqnatis Guveydiyə6 istinadən qeyd edir ki, müasir tədqiqatçılar 
arasında ərəb yazısının əsasının himyər yazısına əsaslanmasını hesab edənlər 
yoxdur. Bunu onlar himyər hərflərinin bitişik deyil, ayrı yazılması ilə əsaslan-
dırırlar. Hərflər ərəb hərflərindən formalarına görə  açıq-aydın fərqlənir [30, 
26-27; 21, 3]. 

 
  اسسه علي القلم ليس بين االختصاصيين المحدثين من يري ان القلم العربي قد اعتمد في

الحميري و برهانهم علي ذلك ان حروف الحميري تكتب منفصلة غير متصلة و هي تختلف في اشكالها 
 .         اختالفا بينا عن اشكال الحروف العربية

 
Əl-Cuburi bildirir ki, hər iki yazıda ra  ر hərfindən başqa bir-birinə bənzə-

yən digər bir hərf yoxdur.  
Ərəb tədqiqatçılarından Muhamməd Hisam qeyd edir ki, bizə gəlib çatan 

ərəb yazısı ilə Yəməndəki himyər yazısı arasında açıq şəkildə oxşarlıq yoxdur 
[35, 10]. 

Qeyd edək ki, digər yazı nümunələri – lihyan, səfavi, səmudi və s. yazılar 
cənub ərəb xətti olan himyəri musnəddən yaranmışdır. Lihyan və səmud xətlə-
rinin adı Yəməndən köçən və şimalda Hicazdan Qəza şəhərinə qədər olan əra-
zilərdə məskunlaşan, səfavi xətti isə Şam ölkələrində Səfa bölgəsində  yaşayan 
qəbilələrin adından nisbə olaraq götürülmüşdür [20, 170]. 

İtaliyalı şərqşünas İqnatios Guveydi “Əl-muxtasar fi ilm-əl-luğa əl-arabiy-
yə əl-cənubiyyə-əl-qadimə” əsərində yazır ki, Ərəbistan yarımadasının cənub 
hissəsinin əhalisinin islamdan əvvəl danışdığı dil haqqında məlumatlarımız ki-
tabələrdən götürülmüşdür. Bu dil müxtəlif  ləhcələri – məin, səba, qatbəni, av-
sən, hadrami və digərlərini əhatə edirdi. Bu ləhcələrdən ikisi – birincisi Məin 
krallığının dili, digərlərindən daha qədim olan məin, ikincisi isə paytaxtı Mərib 
olan Səba krallığının dili – səba daha çox yayılmışdı [21, 2].  

İslam ərəb mədəniyyətinin görkəmli tədqiqatçısı Muhamməd Həmdullah 
qeyd edir ki, “musnəd yazısı peyğəmbərin (s.) dünyaya gəlməsi ərəfəsində Yə-
məndə hakim yazı idi. Hicaz da bu yazı ilə yazanlardan xali deyildi. 

Əbrahın7 Mərib səddindəki yazısı himyər musnəd yazısıdır. Əbrah pey-
ğəmbərin (s.) dünyaya gəlməsi ərəfəsində vəfat edir. Ehtimal olunur ki, bu yazı 
Yəmən xalqı arasında yayılmışdı və məsələn, yəmənlilərdən islamı qəbul edən 
Əbu Hureyrə bu yazını bilməli idi. Mən bu yazı ilə yazılan kitabələrdən 
Mədinədə Arva quyusu yaxınlığında əqiq üzərində tapmışam”  [36, 143]. 

Bu bizə belə bir fikri irəli sürməyə əsas verir ki,  musnəd yazısı peyğəmbə-
rin (s.) dünyaya gəlməsi ərəfəsində yaşamaqda davam edirdi və Hicazda da 
tanınırdı. Yəmən oğulları, başda səhabə Əbu Hureyrə və peyğəmbərin (s.) di-
gər səhabələri olmaqla musnəd oğullarıdır. Həmçinin musnəd yazısı Ərəbistan 
yarımadasının şimalında ərəb xalqlarının əlində inkişaf etmiş, lihyan, səfavi, 
səmudi kimi tanınan digər yazı növlərinə doğru inkişaf etmiş, lakin islamdan 
əvvəl istifadədən çıxmışdır [37, 25]. 
                                                            
6 Bəzi mənbələrdə Cuveydi kimi də qeyd olunur. 
7Əbrah  Himyər dövlətinin VI əsrin əvvəllərində yaşamış həbəş əsilli xristian hökmdarı idi. 
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Tədqiqatçıların gəldikləri nəticəyə görə, musnəd yazısının inkişaf etməmə-
si, ərəblərin onu tərketmə səbəbləri Yəmənin islamdan əvvəl mədəni vəziyyəti-
nin bu yazını inkişaf etdirməyə imkan verməməsi, həmçinin yazının özünə-
məxsus xüsusiyyətləri, təbiəti ilə də birbaşa bağlı idi. 

Məlumatlara əsasən bəlli olur ki, musnəd yazısı əslində çox çətin bir yazı-
dır. Əksər  hallarda bu yazı sağdan sola, bəzən isə ilanvari metodla – birinci sə-
tir sağdan sola, ikinci isə soldan sağa, üçüncü isə sağdan sola yazılır. Hərflərin 
sayı 29-dur.  

Əli Abd əl-Vahid Vafi “Fiqh əl-luğa” əsərində qeyd edir ki, Yəmən yazısı 
ərəblərdə “musnəd” yazısı kimi tanınır. Bu yazı kənani yazısının törəməsidir. 
Bir neçə formadan ona bənzəyir. Lakin kənani yazısından quruluşunun gözəlli-
yi, nizamlı həndəsi formaları ilə fərqlənir. Əksər hallarda sağdan sola, bəzən 
isə ilanvari metodla – birinci sətir sağdan sola, ikinci soldan sağa, üçüncü sağ-
dan sola və beləcə bu qayda ilə yazılırdı. Hərflərin sayı 29-dur. Bu hərflər yal-
nız samit səsləri ifadə edirdi [34, 62-63]. 

 

 
 
Cədvəl 1. Himyər əlifbası ərəb və latın hərfləri ilə qarşılığı göstərilməklə8 
 
Əmir Şakib Ərslana istinadən, qeyd etdiyimiz kimi, alman alim Morits bil-

dirmişdir ki, heroqlif yazısından sonra əlifba yazısı Yəməndə olmuşdur. Morits 
hesab etmişdir ki, yazını finikiyalılar deyil, məhz yəmənlilər kəşf etmişlər. Bü-
tün yazılar Yəməndəki musnəd yazısından yaranmışdır [34, 14]. 

İkinci fikir ərəb yazısının şimal (Hirə) yazısından yaranması fikridir ki, əl-
Muncidə görə, Hirə, şübhəsiz, mədəni bir mərkəz idi. Yazı da oradakı mədə-
niyyətin nailiyyətlərindən biri idi. Lakin onlar xristian dininə sitayiş edir, 
əhalisi siryani və ya “hira yazısı” adlanan yazı ilə yazırdı [40, 16]. 

Həm şərqşünas, həm də ərəb alimlərinin fikrincə, bu fikir yanlışdır. Çünki 
Hirə yazısına aid heç bir yazılı abidə aşkarlanmamışdır. 

 Növbəti rəy isə ərəb yazısının məinlilərdən götürülməsidir. Deyilir ki, 
məinlilərdən ərəbcə yazan şəxslər hərfləri məhz  onun  əsasını qoyan Mədəin 
(Yəmənin Məiyin ərazisindən olan qəbilələr) şahlarından götürmüşdür. Əl-
                                                            
8Cədvəl Kemal Tuzcunun “İslamiyetden once arab yazısı” məqaləsindən götürülmüsdür. S.215. 
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Daxm bin Ərəm bin Səm bin Nuh, onun övladları və Taifə gələnlərdən onları 
izləyənlər, onlar ilk ərəbcə yazan və 29 ərəb hərf qrupunun əsasını qoyanlardır.   

Qədim tarixçilərdən bir çoxu insanlar arasında siryani yazısının yayılması-
na açıq-aydın işarə etmişlər [13, c.4, 156]. 

Kopp, Gesenins, Kausisde de Peseval, Renan və Starki kimi bir sıra şərqşü-
nas alimlər bildirmişlər ki, qədim ərəb yazısı öz mənşəyini siryani yazısından 
götürmüşdür [8, 319]. 

Hətta ərəb yazısının öz əsasını siryani yazısından götürməsi fikrini irəli sü-
rən ərəb mütəxəssislərindən biri də Əhməd Rzadır [28, 10]. 

Lakin əl-Cuburi İbn Hişama istinad edərək bildirir ki, fakt budur ki, siryani 
yazısı Ərəbistan yarımadasında islamın ilk vaxtlarında da mövcud idi [30, 29; 
33, c.1, 208]. 

Burada fikirlər vardır ki, kufi adı ilə tanınan qədim ərəb yazısı ilə qədim 
siryani yazısı olan satrancil yazısı arasında oxşarlıq var. Forma, meyillilik və 
hər iki yazının hərflərinin üç – əvvəl, orta, son formalarda olması, bu formala-
rın bir-birindən fərqlənməsi, ra, vav, əlif, dəl kimi hərflərin hər iki yazıda 
özündən sonra gələn hərflərlə birləşməməsi [28, 12], hər iki yazıda bə, cim, 
dəl, kəf, ləm, nun, ayn, fə və sad  kimi hərf formalarının oxşarlığı mütəxəssis-
ləri bu qərara gəlməyə sövq etmişdir. 

Bəzi hərf formaları, onların sırası, bir-biri ilə birləşməsi baxımından bu iki 
yazı arasında əlaqənin olması tamamilə mümkündür. Bunun da səbəbi hər iki 
yazının başlanğıcını eyni kökdən götürmələridir [30, 29-30]. 

Alimlərin qədim kitabələr, yazılı abidələrin tədqiqi nəticəsində əldə etdiklə-
ri və yekdilliklə təsdiqlədikləri  növbəti fikir – ərəb yazısının islamdan əvvəl 
Ərəbistan yarımadasında yayılmış nəbati hərflərinin müxtəlifliyindən yaran-
ması fikridir.  

Ərəb yazısının ərəblərin yaşadığı Hicaza qonşu bölgələrdən daha əvvəl 
mövcud olan yazılardan bəhrələnərək meydana gəldiyini söyləyənlər ərəblərin, 
xüsusilə qureyşilərin Ərəbistan yarımadasının şimal və cənub bölgələrinə ticari 
və başqa məqsədlərlə səfərlərinin olduğunu bildirirdilər. Necə ki, “Qureyş” su-
rəsində buna işarə olunur. Beləcə, ərəb yazısı ərəblərin bu səfərləri əsnasında 
təsirləndikləri, inkişaf etmiş mərkəzlərindən mədəniyyəti Hicaza ötürüüər [11, 
24-25]. 

Cahiliyyə şeirinin mənbələrini tədqiq edən Nasr əd-Din əl-Əsəd yazının 
mənşəyinə toxunarkən ərəb yazısının yaranması ilə bağlı fikirləri sadalayaraq, 
onun nəbati yazısından yaranması fikrini də əlavə edir və vurğulayır:  

 
 و ان يكون مشتقا من الخط اآلرامي آما آان يذهب بعض المستشرقين او مشتقا من الخط -

 .النبطي آما يذهب المستشرقون اليوم، و هو ارجح االراء عند الباحثين في هذا الموضوع
 . 42, 24][ 

 
“Ərəb yazısının bəzi şərqşünasların da  tərəfdarları olduqları arami və ya bu 

gün şərqşünasların tərəfdarı olduqları nəbati xəttindən törəmiş olması fikrinə 
gəlincə, sonuncu, bu mövzunun tədqiqatçılarına görə, ən üstün rəydir.  

Əl-Cuburi yazır ki, ərəb yazısının kökü, ilkin mənbəyi, mövzusu çoxsaylı 
sami alimlərinin marağına səbəb olmuşdur. Fakt budur ki, onun nəbati kökünün 
olması, ümumiyyətlə, bir tərəfdən nəbati yazısı ilə siryani, digər tərəfdən isə 
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ərəb yazısı ilə nəbati yazısı arasında əlaqələrin olmasını başa düşən Kler kimi 
(miladi 1864-cü il) bəzi alimlərə məlum idi [30, 51]. 

1865-ci ildə Tyoder Noldekeyə məlum oldu ki, ərəb yazısının əsli nəbati 
yazısından törəmişdir [5, 11]. Bir-birinin ardınca gələn tədqiqatlar nəticəsində 
həmin əlaqələr daha da aydın sübut olundu, samişünas alimlər bu əlaqələr üzə-
rində tədqiqatlar aparmağa başladılar. Eutinq [4], Littman [3], Xəlil Yəhyə Nə-
mi [41], Nabia Abbot [7] kimi alimlər onlardandır [30, 51]. 

XIX əsrdə bir qrup şərqşünas həmin yerlərə ekspedisiyalara başladı. Məd-
yən ölkələrində və onun ətrafındakı Ərəbistan yarımadasının şimal regionunda 
yaşayan, “nəbati xalqı” kimi tanınan xalqın adını daşıyan kitabələrə və oyma 
yazılara rast gəldilər. Bu kitabələrin və yazıların tədqiqi zamanı alimlər bu 
nəticəyə gəlmişlər ki, nəbati yazısı islam ərəb yazısının törədiyi mənbədir [35, 
17-18]. 

Ərəb yazısının mənşəyi məsələsinə gəlincə, burada iki tərəfin rəyi mövcud-
dur. Birinci ərəb alim və tədqiqatçılarının  fikirləri, ikinci qeyri-ərəb mütəxəs-
sislərin fikirləri.  

Hər iki tərəfin alimləri ərəb yazısının nəbati yazısından yaranması fikrini 
təsdiqləmişlər.  

Qeyd edək ki, müasir dövr Qərb alimlərindən Beatris Qrendlerin  “The de-
velopment of arabic scripts from the Nabatean Era to the First İslamic century 
according to dated Texts”  [2] adlı əsəri də ərəb yazısının mənşəyinin, inkişaf 
tarixinin tədqiqi üçün çox dəyərli mənbələrdəndir. Müəllif  ərəb yazısının keç-
diyi inkişaf yolunu xronoloji qaydada izləyir, yazılı abidələr üzərində şərhlər 
verir.  

Səlahəddin əl-Muncidin fikrincə, nəbatilər mədəniyyəti olmayan bədəvi 
ərəblər olduqları üçün əvvəlcə arami hərflərinin şəklini çəkməyə başladılar. 
Mədəniləşdikdən sonra arami xəttini inkişaf etdirərək nəbati adı ilə tanınan ye-
ni yazı yaratdılar. Miladdan əvvəl birinci əsrə aid mətnlərdə gördüyümüz kimi, 
daha sonra bu yazı sürətli inkişaf dövrünü keçir, özünəməxsus xüsusiyyətləri 
formalaşır.  O, dördbucaqlı forması ilə arami yazısına oxşayır, dairəyə meyilli-
liyi ilə isə ondan uzaqlaşırdı. İnkişaf bu yazıya təsir etməkdə davam edir, hətta 
getdikcə biz bu yazının arami yazısından uzaqlaşaraq sonralar üzə çıxan Cahi-
liyyət dövrü ərəb yazısına daha çox oxşadığının şahidi oluruq [40, 19]. 

Tədqiqatçılara görə, tarixi miladdan əvvəl 106-cı ilə gedib çıxan  İmmul-
Cəbəldə9  tapılan oyma yazılar, həmçinin Şamdakı Qasr əl-Abyadda tarixi mi-
laddan sonra 328-ci ilə aid olan  Niməra kitabəsi buna dəlalət edir.  

 
\ 

Şəkil 2. Niməra kitabəsi  [43] 
                                                            
9 İordaniyanın paytaxtı Əmmanın 86 kilometrliyində yerləşən qədim şəhər. 
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Səlahəddin əl-Muncidin qeyd etdiyi kimi, miladın V əsrində nəbati yazısı 

sanki öz ruhunu Cahiliyyə dövrü ərəb yazısında dirçəltmək üçün aradan çıx-
maq yolunu tutur. Bunu Zəbəd10 və Hurran11 oyma yazılarında görmək olur 
[40, 19]. 

 
 

Şəkil 3. Zəbəd yazısının mətni  [45] 
 

 
 
Şəkil 3. Hurran yazısının mətni [44] 
 

Qeyd edək ki, nəbati yazısı daim inkişaf edən bir yazı idi və bu inkişaf mi-
ras olaraq Cahiliyyə dövrü ərəb yazısına keçir. Hətta Nəbati krallığının 
süqutundan sonra da bir neçə əsr şimal ərəbləri bu yazı ilə yazırdılar. Cahiliyyə 
ərəb xəttinin ilk forması və surəti heç də nəbati yazısının son mərhələlərinin 
formasından uzaq deyil [41, 25]. 

Əsas qəbul edilən fikir budur ki, ərəb yazısının birbaşa nəbati yazısının bir 
qolu olması fikri danıla bilməz. Çünki poleoqrafik dəlillər bu fikri təsdiqləyir 
[7, 32]. 

Qeyd edək ki, nəbati yazısı 22 hərf və 29 səsdən ibarət olmuşdur [29, 15]. 
Bu yazı sağdan sola doğru yazılır. Bu baxımdan o, qədim sami yazısından, ara-
mi yazısından əsasını götürən əksər yazılara bənzəyir. Nəbatilərdə bir hərf bir 
neçə hərfi ifadə edirdi. Məsələn, bə hərfi eyni vaxtda həm bə, həm də nun hər-
fini, dəl hərfi dəl, zəl, ra hərflərini bildirirdi [30, 40]. 

Həmçinin onlarda eyni sistem və hərflərin əlifba sırası, digər qədim yazılar-
da olmayan bitişik və ayrı yazılan formaları mövcuddur [30,  48].  

 

                                                            
10 Miladdan sonra 512-ci ildə.  
11 Miladdan sonra 536-cı ildə. 
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Cədvəl 2. Nəbati hərflərinin formaları [29, 21] 
 

Əl-Cuburi özünün “Aslu əl-xatt əl-arabi va tatavvuruhu hattə nihəyəti asr 
əl-əmavi” adlı tədqiqat əsərində nəbati yazısının, əlifbasının bütün hərflərini 
təhlil edərək bu qənaətə gəlir ki, nəbati yazısı iki hərf – ləm və sin hərfləri istis-
na olmaqla, arami yazısına əsaslanır. Həmçinin digər qədim yazıların heç birin-
də görünməyən hərflərin bitişik və ayrı yazılışına əlavə olaraq bu yazı hərflərin 
əlifba sırasında da arami yazısından eyni sayı və quruluşu götürmüşdür [30, 
48]. 

Miladdan əvvəlki iki, sonra da bir əsr olmaqla (miladi 106-cı ilə qədər) 
ümumilikdə üç əsr bir dövlət olaraq varlıqlarını sürdürmüş nəbatilərin yazısı 
bir neçə əsr istifadə olunmuş, miladi V əsrdə nəbati yazısının yox olması zama-
nı onun ruhu ərəb yazısında yenidən dirilməyə başlamışdır [11, 28]. 

Nəticə. Ərəb yazısının yaranması, mənşəyi məsələsi daim alimlərin, tədqi-
qatçıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Bu barədə Qurani-Kərimdəki ayələrə 
əsaslanaraq orta əsr alimlərinin bir qrupu ərəb yazısının Allah-taala tərəfindən 
insanlara bəxş olunması, digər qrup alimlər rəvayətlərə əsaslanaraq ərəb yazısı-
nın müəyyən insanlar tərəfindən ixtira edilməsini, bir sıra alimlər, tədqiqatçılar 
isə onun qədim yazılardan yarandığı fikrini irəli sürmüşlər. Sonuncu – ərəb 
yazısının mənşəyini özündən qədim yazılardan götürməsi rəyinə gələn alimlər 
əsas  iki mənbə – qədim cənub ərəb yazısı olan himyər, musnəd və şimal ərəb 
yazısı olan nəbati yazısı üzərində durmuşlar. Qeyd edək ki, ən sonuncu rəy – 
ərəb yazısının öz mənşəyini nəbati yazısından götürməsi maddi sübutlara 
əsaslanır və mütəxəssislər tərəfindən yekdilliklə qəbul edilir.  
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Konul Eyvazova 

 
The origin of the Arabic script 

S u m m a r y 
 

The article is devoted to the study of sources of Arabic script. The 
author divides the opinions of scholars about the source of Arabic script into 
multiple groups, explains the reason for this division, and traces the 
development of Arabic script. The article leads to the conclusion that both 
Arabic and Orient researchers are of the same opinion about the development 
of Arabic script from Nabatean script. 

 
 Кёнуль Эйвазова 

 
Источник арабской письменности 

Р е з ю м е 
 

Настоящая статья посвящена вопросу исследования источника 
арабской письменности. Автор сначала разделяет на несколько групп 
мнения ученых об источнике арабской письменности, разъясняет 
причины этого разделения и прослеживает за развитием  арабской 
письменности, он приходит к заключению о том, что и арабисты, и 
ученые-востоковеды придерживаются единого мнения о том, что  
арабская  письменность берет свое начало от Набатейской письменности. 
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Giriş. Cahiliyyət dövrünün mükəmməl şeir nümunələri olan müəlləqələr 

forma, məzmun, vəzn, söz ehtiyatı, məna və qafiyə baxımından tədqiqatçıları 
daim özünə cəlb etmiş, əsrlər boyu ərəb dilçiləri və tənqidçilərinin, eləcə də 
şərqşünasların istinad mənbəyi və tədqiqat obyekti olmuşdur. Məhz bu xüsu-
siyyətinə görə müəlləqələrə çoxlu şərhlər yazılmış və indi də yazılmaqdadır. 
Müəlləqələrin şərhçiləri arasında klassik ərəb ədəbiyyatının İbn Keysan (vəf. 
932),  Əbu Bəkr ibn əl-Ənbari (vəf. 940), Əbu Cəfər ən-Nəhhas (vəf. 949), 
Əbu Abdullah əz-Zavzani (vəf. 1093), Xətib Təbrizi (vəf. 1109) kimi tanınmış 
simaları da vardı. İslamaqədərki dövrün bu poeziya inciləri həm digər müəllə-
qələrlə bir yerdə, həm də müəlləqə sahiblərinin şeir divanları daxilində şərh 
edilmişdir. Bundan başqa, bəzi şairlərin müəlləqələrinin müstəqil şərhləri də 
mövcuddur.  

Bu məqaləmizdə ərəb poeziyasında şərhçilik sənətinin inkişafında özünə-
məxsus rol oynamış azərbaycanlı dilçi alim Xətib Təbrizinin “On qəsidənin 
şərhi” əsərində müəlləqələrə şərhçilik üsuluna toxunulacaq və onun İmrul-Qey-
sin müəlləqəsinə şərhi hərtərəfli nəzərdən keçiriləcək. 

X.Təbrizinin bu əsəri ərəb alimləri tərəfindən dəfələrlə tədqiq olunaraq 
müxtəlif illərdə nəşr edilib. Əsərin tədqiqatçıları arasında Əbdüssalam əl-Hufi, 
Fəvvaz Şəar, Məhəmməd əl-Xıdr Hüseyn, Fəxrəddin Qabava, Məhəmməd 
Muhyiddin Əbdülhəmidin adlarını qeyd etmək olar. Məqaləmizdə əsərin İstan-
bulun Ayasofya kitabxanasında saxlanılan 4095 nömrəli mötəbər əlyazması 
əsasında dr. Fəxrəddin Qabava tərəfindən tədqiq edilərək 1980-ci ildə Beyrutda 
nəşr edilmiş nüsxəsindən istifadə olunub [8, s.9]. Bu əlyazma Əhməd bin 
Lubeydə əl-Əzci tərəfindən X.Təbrizinin tələbəsi İbn əs-Səmində olan orijinal 
nüsxədən köçürülərək hicri 545-ci ildə (miladi 1151-ci il) qələmə alınmışdır [8, 
s.9]. Bundan başqa, F.Qabava Brokkelmanın “Tarix əl-ədəb əl-arabi” əsərinə 
və “Dairat əl-maarif əl-islamiyyə” ensiklopediyasına istinadla X.Təbrizinin 
İmrul-Qeys divanına yazdığı ayrıca şərhinin də adını (“Şərh divan İmril-Qeys”) 
çəkir [9, s.24]. Təəssüf ki, bu əsər dövrümüzə gəlib çatmamışdır. 

Qeyd etmək lazımdır ki, X.Təbrizinin “On qəsidənin şərhi” əsəri Qərb şərq-
şünaslarının da diqqətini cəlb etmişdir. Ç.J.Lyall (Charles James Lyall) bu şər-
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hi “A commentary on ten ancient Arabic poems Namely: The seven Muallakat, 
and poems by al-Asha, an-Nabighah, and Abid ibn al-Abras” adı ilə 1894-cü il-
də nəşr etdirmişdir [5].  

“Allahın səxavətli torpaq və iqlim əta etdiyi Azərbaycan diyarı”nın [9, s.6] 
övladı Xətib Təbrizinin yaradıcılığı xalqının dəyərli alimləri tərəfindən yüksək 
qiymətləndirilir. Azərbaycanın şərqşünas alimləri prof. Malik Mahmudov, Nai-
lə Tağıyeva, f.e.d. Qaley Allahverdiyev X.Təbrizinin əsərlərinin öyrənilməsi 
sahəsində mühüm işlər görmüşlər. Xətib Təbrizinin “On qəsidənin şərhi” əsəri, 
o cümlədən oradakı İmrul-Qeysin müəlləqəsinə şərhi Azərbaycanda ayrıca təd-
qiqata cəlb edilməsə də, prof. M.Mahmudov Təbrizinin həyat və yaradıcılığına 
həsr etdiyi monoqrafiyasında alimin əsərləri, o cümlədən “On qəsidənin şərhi” 
barədə də məlumat vermişdir [3]. N.Tağıyeva X.Təbrizinin “Şərh ixtiyarat əl-
Mufaddal” əsərinin tədqiqinə həsr etdiyi dissertasiyasının ikinci fəslində alimin 
şərhçilik metodlarından bəhs edərkən onun müəlləqələrə şərhinə də toxunmuş-
dur [4]. Bununla yanaşı,  X.Təbrizi irsinə artan marağı nəzərə alaraq, onun 
müəlləqələrə şərhinin ölkəmizdə geniş tədqiq edilməsinə ehtiyac olduğunu 
qeyd edə bilərik. 

X.Təbrizi də, öz sələfləri kimi, islamaqədərki poeziyanın bu şah əsərlərini 
“müəlləqə” deyil, “qəsidələr” (ərəbcə: “qəsaid”) adlandırır. Cahiliyyət poezi-
yasının bu incilərinin “müəlləqat”, “müzəhhəbat”, “sumu”t (hərfi mənası: “bo-
yunbağı”) və s.adları bu şeirlərin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır. Məsələn, bəzi 
müəlliflərə görə, onlar Kəbə divarlarından asıldığına görə “müəlləqat” adlanıb 
[22, s.62]. Bu poeziya nümunələri qızıl suyu ilə yazıldığı üçün “müzəhhəbat” 
adı ilə də məşhurlaşmışdır [25, s.118]. Qənaətimizcə, X.Təbrizi və sələfləri bu 
şeirlərin şərhinə həsr etdikləri əsərlərini adlandırarkən şeirlərin xüsusiyyətləri-
nə işarə edən adlardan deyil, onların forma və məzmununu daha aydın bildirən 
“qəsidə” sözündən istifadə etmişlər. Həm də bu şeirlər qəsidə janrının forma-
laşmış ilk nümunələri sayılır.   

Sələfləri kimi, X.Təbrizi də bu əsərini yeddi əsas “qəsidə”dən biri olan İm-
rul-Qeysin müəlləqəsinin şərhi ilə başlayır, daha sonra Tarafa, Zuheyr, Ləbid, 
Əntərə, Əmr bin Külsüm və əl-Haris bin Hillizənin müəlləqələri ilə yanaşı, əl-
Əşa, ən-Nabiğə əz-Zubyani və Ubeyd bin əl-Abrasın qəsidələrinin şərhlərini 
verir. Cahiliyyət dövrü şairlərinin həyatlarından bəhs edən orta əsr mənbələrin-
də (İbn Sallam əl-Cuməhi, İbn Quteybə, Əbulfərəc əl-İsfahani və başqalarının 
əsərlərində) olduğu kimi, onların şeirlərinin şərhlərinə həsr edilmiş əsərlərdə də 
İmrul-Qeysin müəlləqəsi ilə başlamaq ənənəsinin davam etdirilməsi şairin ərəb 
poeziyasında tutduğu yüksək məqamdan xəbər verir. Belə ki, İmrul-Qeysin qə-
sidəni formalaşdıran, onu “atlal” motivi (“tərk edilmiş obanın xarabalıqları 
qarşısında ağlayaraq” xitabı ilə) ilə  başlayan ilk şair olduğu, “atlal”dan istifa-
dənin İmrul-Qeysdən sonra şairlər arasında ənənəyə çevrildiyi qeyd edilir [19, 
s.128]. İmrul-Qeys həm də qəsidəni açıb uzadan, həcmini genişləndirən, qəsi-
dənin “nəsib” hissəsini (sevgilinin təsvirinə həsr olunmuş hissə) gücləndirən, 
axıcı edən ilk şair kimi tanınır [20, s.42]. İmrul-Qeys ərəb poeziyasında yeni 
təşbehlərin, motivlərin yaradıcısı kimi təqdim edilir [20, s.42; 19, s.129-134]. 
Atın, yağışın, dəvənin ustalıqla, sənətkarlıqla vəsfi İmrul-Qeysin ətraf mühiti, 
təbiət hadisələrini dərindən müşahidələrinin nəticəsidir və onun poeziyasının 
realistliyindən xəbər verir. Məhz buna görə bu təşbehlər, motivlər ərəb şeirində 
uzun müddət istifadə edilmişdir. 
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Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, “qıfa nəbki” (قفا نبكي – “siz ikiniz dayanın, ağ-

layaq”) sözləri ilə başlayan bu müəlləqə o qədər məşhur olmuşdur ki, ərəblər 
nəyinsə tanındığını bildirmək üçün “qıfa nəbki”dən də məşhur”   أشهر من قفا
)نبكي ) məsəlini işlətmişlər [12, s.191].  

Təbrizinin müəlləqələri şərh metodu. X.Təbrizinin “On qəsidənin şərhi” 
əsəri ərəb dilçiliyinin nəhv (sintaksis) və sərf (morfologiya) məsələləri ilə 
yanaşı, Cahiliyyət dövrü ərəblərinin dünyagörüşü, adət-ənənələri haqqında bəzi 
məlumatları yığcam və sadə şəkildə çatdırması baxımından müəlləqələrə şərh-
lər arasında əhəmiyyətli yer tutur. Dilçi alim müxtəlif şərhlər mövcud ola-ola 
yenidən bu mövzuya müraciət etməsinin səbəbini “On qəsidənin şərhi” əsərinin 
müqəddiməsində belə açıqlayır: “...Onun (müəlləqələrin) məlum şərhləri çoxlu 
dil (məsələlərinin) və onlara aid sübutların gətirilməsi nəticəsində uzanmışdır. 
Halbuki ondan (şərhdən) məqsəd hallanmaya aid çətin və anlaşılmaz yerləri 
öyrənmək, mənaları izah etmək, yorucu surətdə uzatmadan və mətləbə xələl 
gətirəcək dərəcədə qısaltmadan bütün zəruri sübutları verməklə rəvayətləri 
dəqiqləşdirmək və anlaşıqlı etməkdir...” [8, s.17-18]. Yeri gəlmişkən qeyd edək 
ki, Təbrizi eyni fikri “Siqt əz-Zənd”in [18, s. 4] və “İxtiyarat əl-Mufaddal”ın 
(“Əl-Mufaddaldan seçmələr”in) şərhlərinə yazdığı müqəddimələrdə də [9, 
s.91-92] təkrarlayır. Böyük ərəb dilçisi İbn Cinnini (vəfatı 1002-ci il) Mü-
tənəbbi Divanına şərhində oxucuya lazım olan və şərhin əsas məqsədi olan 
beytlərin mənasını açmaq əvəzinə çoxlu filoloji dəlillər, sitatlar gətirməkdə, ər-
əb dili məsələlərinə gen-bol yer verməkdə tənqid edən X.Təbriziyə görə, ən 
yaxşı şərh gərəksiz uzunçuluqdan uzaq olmalı, zəruri sübutlar ehtiva etməklə 
yanaşı qısa və yığcam şəkildə verilməlidir [11, s.121]. Belə aydın olur ki, alim 
uzunçuluqdan qaçaraq şərhlərin yığcam və anlaşılan olmasına çalışmış, yığcam 
təhlil metodundan istifadə etmişdir. X.Təbrizinin bu təhlil metoduna müraciət 
etməsinin səbəbini həmin dövrdə əsas diqqətini ərəb dilinin incəliklərini öyrən-
məyə doğru yönəltməsi və ən başlıcası, ənənəvi şərh üsulunun təsiri altında ol-
ması ilə bağlayan görkəmli alim M.Mahmudovun fikirləri [3, s.148] ilə razıla-
şaraq əlavə etmək istəyirik ki, görünür, müəlləqələrin, o cümlədən İmrul-Qey-
sin müəlləqəsinin yazılması, mövzuları barədə fərqli rəvayətlərin olması 
X.Təbrizini də düşündürmüş və onların hər birinə yer ayıracağı təqdirdə “On 
qəsidənin şərhi”nin uzanacağından çəkinərək təfsilata varmaq fikrindən daşın-
dırmışdır. Məhz bu sadəliyinə və yığcamlığına görə X.Təbrizinin şərhi Cahiliy-
yət dövrü poeziyasının nümunələrinin digər şərhləri içərisində ən məşhurların-
dan, müəllifin özü isə bəzi tədqiqatçılar tərəfindən qədim ərəb poeziyasının bü-
tün şərhçilərinin ən böyüklərindən hesab olunur [2, s.24]. 

Yazılma tarixi barədə məlumat verilməyən bu əsərdə tətbiq edilən tədqiqat 
metodundan çıxış edərək onu müəllifin şərhçilik sahəsində ilk işlərindən hesab 
edən [3, s.147] görkəmli alim M.Mahmudovun fikri ilə razılaşmaq olar. Amma 
alimin yuxarıda adlarını çəkdiyimiz digər üç əsərinin müqəddimələrində də ey-
ni metodu tətbiq etdiyini bildirməsi belə deməyə əsas verir ki, o, bu mövzuya 
təkrar müraciət etməsində başqa məqsəd güdmüş və buna nail olmuşdur. Mə-
lumdur ki, X.Təbrizi “Nizamiyyə” mədrəsəsində uzun müddət (40 ildən artıq) 
dərs demişdir. Fikrimizcə, X.Təbrizinin sadə, anlaşılan və yorucu olmayan şərh 
üsuluna üstünlük verməsinin əsas səbəbi məhz onun müəllimlik fəaliyyəti ilə 
bağlıdır. Belə ki, alimin “Həmasə”yə şərhinin müqəddiməsindən də göründüyü 
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kimi, o, oxucuların istəyi ilə köhnə yoldan (əvvəlcə bütöv mətnin, sonra onun 
şərhinin verilməsi) imtina etmiş və şeirləri beyt-beyt şərh etmişdir [10, s.11]. 
Təsadüfi deyildir ki, tanınmış küveytli alim, ədib dr. Süleyman əş-Şatti 
X.Təbrizinin üsulunu “sadə tədris metodu” adlandırmışdır [27, s.104]. Lakin 
əş-Şattinin X.Təbrizini “On qəsidənin şərhi”ndə sələfləri İbn əl-Ənbari və ən-
Nəhhasın fikirləri ilə kifayətlənərək yeni fikirlər irəli sürmədiyinə və istifadə 
etdiyi mənbələrin adını göstərmədiyinə görə tənqid etməsilə [27, s.103-104] 
razılaşa bilmərik. Birincisi, X.Təbrizinin də qeyd etdiyi kimi, o, sadə tədris 
üsulu seçərək tələbələr üçün, bir növ, dərslik hazırlamışdır. Orta əsr mənbələri-
nin əksəriyyətində istifadə olunan fikirlərin müəlliflərinin adları çox vaxt qeyd 
olunmur, sadəcə “deyilir, “deyirlər”, “rəvayət edilir” və s. bu kimi ifadələrlə 
fikrin iqtibas olunduğu bildirilir ki, X.Təbrizinin şərhində də bunun şahidi olu-
ruq. İkincisi, əvvəlki şərhçilər, o cümlədən Təbrizinin istinad etdiyi Əbu Bəkr 
ibn əl-Ənbari və İbn ən-Nəhhas bizə yarımçıq formada gəlib çatmış və ilk şərh-
lərdən hesab edilən İbn Keysanın əsərindən istifadə etsələr də, onun adını çox 
az çəkmişlər. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, tanınmış şəxslərin tərcümeyi-halın-
dan bəhs edən əsərlərin (təracim) verdiyi məlumatlara görə, İbn Keysan İbn ən-
Nəhhasın müəllimlərindən olub. O, müəlləqələrin şərhində müəllimindən çox 
şey əxz etmiş və əsərində 80-dən çox yerdə müəlliminin fikirlərinə yer vermiş-
dir [28, s.21]. X.Təbrizi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində bir neçə yerdə 
İbn Keysanın adını qeyd etmişdir. Bundan başqa, beytlərin mənalarının izahın-
da istifadə edilən vasitələrdən biri olan əxbarların və rəvayətlərin ilk mənbəyi 
məşhur ravi Həmmad ər-Raviyə hesab olunur. X.Təbrizinin müraciət etdiyi və 
adını bir neçə yerdə çəkdiyi Cahiliyyət poeziyasının məşhur ravilərindən biri 
olan əl-Əsməi də İmrul-Qeyslə bağlı əldə olan məlumatların əsas qaynağı kimi 
Həmmad ər-Raviyəni göstərir: “İmrul-Qeysin şeirlərindən əlimizdə olanın ha-
mısı Həmmad ər-Raviyədən nəql edilib. Yalnız az qismini bədəvilərdən və 
Əbu Əmr bin əl-Əladan eşitmişəm” [23, s.440]. Beləliklə, aydın olur ki, 
X.Təbrizinin şərhində istinad etdiyi mənbələr sələflərinin mənbələri ilə, demək 
olar ki, eynidir. Buna görə də müəllifi təkrarçılıqda günahlandırmaq düzgün 
deyil. 

Xətib Təbrizi bu şərhində, yuxarıda qeyd etdiyimiz iki mənbəyə – Əbu 
Bəkr əl-Ənbari ilə İbn ən-Nəhhasa əsaslanaraq gah  birinə, gah da hər ikisinə 
istinad etmişdir. Həmin mənbələrlə yanaşı, X.Təbrizi öz mövqeyini də 
bildirmiş, lüğətlərdən əlavələr etmiş və razılaşmadığı fikirləri rədd edərək şərhə 
daxil etməmişdir. Müəlləqələrə yazılmış əvvəlki şərhlərdə olduğu kimi, burada 
da ədəbiyyatşünaslıq, tarix, folklordan daha çox dilçilik məsələlərinə diqqət 
yetirilir. Bütün bunlara baxmayaraq, bu əsəri sərf-nəhv kitabı hesab etmək 
olmaz. X.Təbrizi mənaları çətin anlaşılan beytlərin izahında sərf, nəhv, bəlağət 
və əruz kimi elmlərə müraciət etmiş, Qurani-Kərimdən, hədislərdən, ərəb 
məsəlləri və ya şeirlərindən nümunələr gətirməklə onların mənasını daha da 
dəqiqləşdirmişdir.  

X.Təbrizi İbn əl-Ənbari [13, s.15-111], Əbu Cəfər ən-Nəhhas [16, s.97-
204] kimi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 82 beytini şərh etmişdir [8, s.19-94]. 
Müqayisə üçün qeyd edək ki, Əbu Zeyd əl-Qurəşi isə müəlləqənin 90 beytdən 
[24, s.113-148] ibarət olduğunu bildirmişdir. Müxtəlif mənbələrdə beytlərinin 
sayının fərqli olması qəsidədə müəllifi mübahisə doğuran beytlərin mövcudlu-
ğu ilə izah edilir. Bu problemlə üzləşən X.Təbrizi öz mövqeyini ortaya qoy-
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muşdur. Məsələn, müəllif İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 3-cü beytinin sonradan 
əlavə edildiyini deyən İbn əl-Ənbari və ən-Nəhhasla razılaşmır, əl-Əsməiyə 
istinadla bu beytin bədəvi ərəblər tərəfindən İmrul-Qeysin müəlləqəsinə aid 
edildiyini bildirir [8, s.25]. Bunun əksinə olaraq, müəlləqədə mənsubluğu mü-
bahisəli olan 49-52-ci beytlər barədə öz rəyini irəli sürməyən X.Təbrizi bu ba-
rədə iki fərqli fikri təqdim etməklə kifayətlənmişdir. Alim deyir ki, bəzi ravilər 
burada (yəni 48-ci beytdən sonra) 4 beytin olduğunu yazaraq onları qəsidəyə 
(müəlləqəyə) daxil edirlər. Bəzi ravilər isə buna qarşı çıxaraq həmin beytlərin 
məşhur Cahiliyyət dövrü şairi Təəbbətə Şərrana (vəfatı təxminən miladi 530-cu 
il) aid olduğunu iddia edirlər [8, s.69].  

Bir çox şərhçilər (İbn əl-Ənbari, ən-Nəhhas, əz-Zavzani və b.) müəlləqənin 
şərhinə qısa müqəddimə də yazmışlar. Məsələn, müəlləqənin əvvəlində şairin 
nəsəbini qeyd edən, müəlləqənin yazılma səbəbini açıqlayan, fikirlərini tarixi 
hadisələrlə və müxtəlif sitatlarla əsaslandırmağa çalışan İbn əl-Ənbaridən fərqli 
olaraq, ən-Nəhhas və əz-Zavzani şairin nəsəbi haqqında qısa məlumat vermək-
lə kifayətlənmişlər. Xətib Təbrizi də bu ənənədən geri qalmamış və İmrul-Qey-
sin nəsəbi haqqında qısa məlumat təqdim etmişdir: “İmrul-Qeys bin Hücr bin 
əl-Haris əl-Məlik bin Əmr əl-Məqsur – atasının torpaqları ilə kifayətləndiyi 
üçün (əl-Maqsur adlanır) – bin Hücr Akili-l-Murar bin Əmr bin Müaviyə ibn 
əl-Haris bin Müaviyə bin Murtiin dedi ... Künyəsi Əbul-Harisdir” [8,  s.19].  

Qəsidəni beyt-beyt izah etməyə başlamazdan əvvəl X.Təbrizi, əvvəlki şərh-
çilərdən fərqli olaraq, onun əruzun hansı bəhrində və hansı qafiyədə olduğunu 
da yazır. İmrul-Qeyslə yanaşı, bunu Ləbidin müəlləqəsinin şərhində də görü-
rük. İmrul-Qeysin “qifa nəbki min zikra habibin va mənzili” misrası ilə başla-
yan müəlləqəsi əruzun təvil bəhrinin ikinci qəlibində, mütədarik qafiyəsindədir 
[8, s.20]. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, tədqiqatçılar V-VI əsrləri əruzun yaran-
dığı, əruz vəznli poeziyanın ilkin şərtlərinin, o cümlədən təvil, bəsit kimi bəhr-
lərinin formalaşdığı dövr hesab edirlər [6, s.14]. Maraqlıdır ki, əruz elminin 
qaydaları Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidi (vəf.778) tərəfindən VIII əsrdə sistem-
ləşdirilsə də, əksər müəlliflər müəlləqələrin şərhində bu mövzuya maraq 
göstərməmişlər. Bu baxımdan X.Təbrizinin əruza keçid dövründə yaranmış 
müəlləqələrin bəhrləri və qafiyə növü barədə qeydləri əhəmiyyətlidir.  

X.Təbrizi şərhdə “va qavluhu” ( -və onun deməsi) kəlməsi ilə müəllə وقوله- 
qə sahibinin sözünü qəsd edir. Şairin dediyi cümlələrin, misranın mənasını isə 
“məna qavlihi” (معنى قوله “dediyinin” mənası), “mənahu” ( معناه  “onun” mənası) 
“val-məna” ( وا “beləliklə” mənası), “yaqulu” ( يقول “deyir”) sözlərindən sonra 
qeyd edir. Özünün şübhə ilə yanaşdığı fikirləri isə “zəamə” (زم   “iddia etmək”) 
feili ilə verir  [8, s.69]. 

 
İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində toxunulan məsələlər. 

Dilçilik məsələləri 
 

Beləliklə, X.Təbrizinin müəlləqələrin, o cümlədən məqaləmizin əsas möv-
zusu olan İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində toxunduğu mövzuları və məsə-
lələri aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: dilçilik məsələləri, poetika və əruz 
məsələləri, dünyagörüşü, folklor və tarixi hadisələrlə bağlı mövzular, Qurani-
Kərim. 
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Xətib Təbrizi beytlərin yozumuna keçməzdən əvvəl diqqəti, əsasən, orada 
öz əksini tapan dilçilik məsələlərinə (nəhv, sərf, leksikologiya ilə bağlı mövzu-
lara) yönəldərək, çətin anlaşılan sözlərin mənasını açıqlamağa çalışmış, bəzi 
sözləri leksik-semantik baxımdan izah etmiş, sözlərin məruz qaldığı idğam, ib-
dal, tasğir kimi dəyişiklikləri, enantiosemləri, sinonimləri göstərmiş, sözlərin 
müxtəlif leksik formalarını, cəm şəkillərini təqdim etmiş və digər dilçilərin fi-
kirlərinə də istinad etmişdir. Məsələn, X.Təbrizi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 
birinci beytində “sıqt” sözünü izah edərək bildirir ki, bu söz üç formada – sıqt, 
saqt, suqt kimi işlədilir, mənası “qum təpəcikləri”dir [8, s.20]. 

Dilçi alim başqa bir misalda ərəb dilində enantiosemiya (sözdaxili antonim-
lik) məsələsinə toxunur: 

 
 تجاوزت أحراسا إليها ومعشرا       علي حراصا لو يسرون مقتلي
 

X.Təbrizi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 24-cü beytinin şərhində يسرون sözü-
nün özündə iki zidd mənanı – gizlədirlər və göstərirlər (izhar edirlər) – birləş-
dirdiyini və enantiosem olduğunu  bildirir [8, s.50]. Buna görə də beyti iki vari-
antda tərcümə etmək olar: Məni qətl etmək niyyətini göstərən (və ya gizlədən) 
insan yığınını və keşikçiləri keçib onun yanına çatdım. 

Məkan adlarının izahı da maraq doğurur. Məhz bu şərhlər sayəsində şairin 
müəlləqəsindəki hadisələrin cərəyan etdiyi yerlərin coğrafiyası daha aydın təs-
vir olunur. İmrul-Qeysin müəlləqəsinin  “fətudih, fəl-miqrat, ləm yə’fu rasmu-
hə” misralı ikinci beytinin şərhində X.Təbrizi “Tudih”, “əl-Miqrat” sözlərinin 
mənasının izahında qeyd edir ki, Tudih və əl-Miqrat yer adlarıdır. Onlar İmərra 
ilə Əsvad əl-Ayn arasında yerləşir [8, s.22]. X.Təbrizi daha sonra Əsvad əl-
Aynın dağ adı və Kulab qəbiləsinin məkanı olduğunu bildirir.  

X.Təbrizi şərhində sözlərin mətn daxilində verdiyi mənaları qeyd etməklə 
kifayətlənməmiş, oxucuda daha aydın təsəvvür formalaşdırmaq məqsədilə ayrı-
lıqda leksik-semantik mənalarını da təqdim etmişdir. Bu misalımızda azərbay-
canlı dilçi “əl-miqrat” sözünün həm də “su yığılan quyu”nu bildirdiyini yazır 
[8, s.22]. Sözün leksik-semantik mənasını daha geniş açmaqdan ötrü həmin sö-
zün yarandığı kökdə olan, amma mətnlə birbaşa əlaqəsi olmayan digər kəlmə-
lərdən (əsasən feillər) cümlə daxilində və ya sərbəst şəkildə işlənən misallar 
gətirir. Burada “əl-miqrat” sözünün düzəldiyi “qaraya” köklü feili cümlə daxi-
lində verərək mənasını izah edir:  qaraytul-mə’ə fil-haudi – yəni  suyu hovuza 
yığdım [8, s.22]. 

X.Təbrizi sözlərin mənalarını izah etdikdən sonra çox vaxt onların hallan-
ma (irab) şəkillərini, eyni zamanda başlanğıc formalarını təqdim edir. Fikirləri-
ni əsaslandırmaq üçün Qurani-Kərimdən, digər şairlərdən və ərəb qrammatika 
məktəblərinin nümayəndələrindən (əsasən, Kufə və Bəsrə) əl-Mübərrəd, əz-
Zəccac, Sibaveyhi, əl-Fərra, əl-Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidi və əl-Kisaidən nü-
munələr gətirir. Məsələn, İmrul-Qeysin müəlləqəsinin əvvəlindəki “qıfa” ) قفا( 
sözü ilə bir, yoxsa iki nəfərə müraciət edilməsi (muxatabətul-isneyn) barədə 
mövcud üç fərqli rəvayətə yer verir, əl-Mübərrəd (Bəsrə qrammatika məktəbi)  
və əz-Zəccacın (Bağdad qrammatika məktəbi) fikirlərini nəql edir [8, s.20-21]. 
Rəvayətlərdən birinə görə, şair burada iki dostuna müraciət edir. İkinci rəvayət-
də isə şairin bu sözlə bir dostuna xitab etdiyi bildirilir. X.Təbrizi “Ərəblər bir 
şəxsə iki şəxsə müraciət etdikləri kimi müraciət edirlər” deyərək fikrini  “Qaf” 
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surəsinin 14-cü ayəsini və ərəb şeirlərindən nümunələr təqdim etməklə əsas-
landırmağa çalışır. Eyni zamanda, şərhçi Bəsrə qrammatika məktəbinin nüma-
yəndələrinin bu mülahizəni inkar etdiklərini xəbər verir. Əl-Mübərrəd dəlil ki-
mi təqdim olunan ayədə təsniyə (ikili) formasının mənanı daha da vurğulamaq, 
gücləndirmək üçün işlədildiyini qeyd edir. X.Təbrizinin nəql etdiyi üçüncü 
rəvayətə görə, burada قفن (nun hərfi ilə) sözü nəzərdə tutulub. Nun hərfi əlif 
hərfi ilə əvəz olunduğundan söz bu şəklə düşüb [8, s.21]. 

İmrul-Qeysin müəlləqəsinin mətləsində ikili (təsniyə) müraciət formasının 
işlənməsi şərqşünasların, filoloqların da diqqətini cəlb etmiş, müxtəlif fikirlər 
doğurmuşdur. Azərbaycanda klassik ərəb ədəbiyyatının tanınmış tədqiqatçısı 
prof. Aida Qasımovanın fikrincə, “ərəb şeirində ikili müraciət kimi möhkəm 
bir poetik ənənənin əsasını qoymuş bu beytin izahını ərəblərin dual miflərə 
bağlanan təsəvvürlərində axtarmaq lazımdır” [1, s.130]. Bu poetik ənənə döv-
rümüzdə də davam etdirilmiş, Barudi, Şövqi, Hafiz İbrahim kimi şairlərin şeir-
lərində öz əksini tapmışdır [7, s.42].    

Başqa mülahizəyə görə, İmrul-Qeys ikili müraciət formasını işlədərkən bu-
rada hər hansı məqsəd güdməmiş, sadəcə şeirin tələbinə tabe olmuşdur [7, 
s.43]. Tədqiqatçı Cərir Əbu Heydər fikrini əsaslandırmaq üçün qeyd edir ki, 
X.Təbrizinin təqdim etdiyi “ərəblər bir şəxsə iki şəxsə müraciət etdikləri kimi 
müraciət edirlər” fikrinin tətbiqini 5-ci beytin izahında görmək olmur [7, s.43]. 
Beytdə deyilir: 

 
  [s.26 ,6]  تهلك أسى وتجملال: وقوفا بها صحبي علي مطيهم          يقولون

 
Dostlarım dəvələrini saxlayb mənə dedilər: “Özünü üzüb öldürmə, 

təmkinli ol”. 
 

X.Təbrizi bu məsələni qabaqcadan duyaraq şərhində onu belə izah etməyə 
çalışır: dəvələrini və mal-mülkünü tənzimləmək üçün bir kişiyə ən azı iki kö-
məkçi lazımdır. Yol yoldaşı olmaq üçün isə ən azı üç nəfər olmalıdır. Beləliklə, 
kişinin iki dostuna müraciət etməsi adətdən irəli gəlib. Şərhçilər belə qənaətdə-
dirlər ki, əslində o, bir nəfərə müraciət edib. Lakin bəsrəlilər (qrammatika 
məktəbinin nümayəndələri) bu fikri qəbul etməyərək bir nəfərə təsniyədə (ikili) 
müraciət edilməsinin qeyri-müəyyənlik yaradacağını bildiriblər [8, s.21]. İzah-
dan məlum olur ki, X.Təbrizi ikili müraciətin şeirin tələbi ilə deyil, ərəblərin 
adətindən yarandığını düşünür. Digər tərəfdən, 1-ci beytdən fərqli olaraq, 5-ci 
beytdə صحبي (sahbi) “dostlar” sözü cəm formasında işlənib. Belə olan halda 
şərhçilərin ikili müraciətlə bağlı fikirlərini bu beytə şamil etmək düzgün olmaz.  

İmrul-Qeysin müəlləqəsinə şərhindən də görünür ki, X.Təbrizi istinadların-
da və dilçilik məsələlərinin izahında yalnız bir qrammatika məktəbinin mövqe-
yindən çıxış etməmiş, əksinə, ayrı-ayrı məktəblərin nümayəndələrinin münasib 
fikirlərini qəbul etmişdir. Onu da deyək ki, şərhçi “Şərh ixtiyarat əl-Mufaddal” 
əsərində də bu mövqeyinə sadiq qalmışdır [27, s.105]. Bununla yanaşı, şərhçini 
müəyyən ərəb qrammatika məktəbinin nümayəndəsi hesab etmək düzgün ol-
maz. Müxtəlif ərəb qrammatika məktəblərinin təmsilçiləri olan əksər şərhçilər-
dən fərqli olaraq, X.Təbrizi bu mövzuda müstəqil mövqe sərgiləmişdir.  

X.Təbrizini fərqləndirən cəhətlərdən biri də budur ki, o, bir beytin mənasını 
ondan qabaqkı və ya sonrakı beytin mənası ilə əlaqələndirmiş, sözlər arasında 
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əlaqə qura bilmişdir. Məsələn, müəlləqənin 2-ci və 6-cı beytlərinin şərhində 
maraqlı rabitənin qurulduğunun şahidi oluruq: 

 
 فتوضح، فالمقراة، لم يعف رسمها      لما نسجتها، من جنوب، وشمأل
 

beytindəki  لم يعف رسمها (ləm yə’fu rasmuhə) ifadəsinin mənasını izah edərkən 
bildirir ki, “hə” (bitişən əvəzlik) sonluğu birinci beytdəki Dəxul və Havmələ, 
həm də ikinci beytdəki Tudih və Miqrata aiddir [8, s.23]. Bu ifadə “onların 
izləri itməyib” kimi tərcümə edilir. Sonra X.Təbrizi beytin mənasının izahına 
keçir və burada əl-Əsməinin fikrini təqdim edir. Qeyd edilir ki, izin üzərindən 
iki bir-birinə əks istiqamətli külək əsdikdə, o itmir, pozulmur. Belə ki, bir 
istiqamətdə əsən küləyin sildiyi, itirdiyi izlər əks istiqamətdə əsən küləklə 
yenidən üzə çıxır [8, s.23]. Bunu nəzərə alaraq beyti belə tərcümə etmək olar: 
Tudih və Miqratın da izləri cənub və şimal küləklərinin sayəsində itməyib. 

X.Təbrizi “Mənim şəfam sel kimi axan göz yaşlarıdır, itməkdə olan izlərin 
(və ya izləri itməkdə olan obanın) qarşısında ağlamayan varmı?” kimi tərcümə 
olunan 6-cı beytdə (وإن شفائي عبرة، مهراقة     فهل عند رسم دارس، من معول؟) işlədilən 
 ifadəsini yuxarıda qeyd etdiyimiz 2-ci beytlə izah (itməkdə olan izlər)  رسم دارس
edir. Şərhçi söyləyir ki, əl-Əsməinin fikrincə, burada da izlərin bütünlüklə 
deyil, yalnız bir hissəsinin itməsi başa düşülməlidir [8, s.28-30]. Bu da hər iki 
beytdəki mənanın bir-birinə zidd olmadığını, əksinə, bir-birini tamamladığını 
göstərir. 

Poetika və əruzla bağlı məsələlər. Xətib Təbrizinin İmrul-Qeysin müəllə-
qəsinin şərhində toxunduğu mövzulardan biri də poetika və əruzla bağlıdır. 
Müəllif burada poetik kateqoriyaların (təşbeh, istiarə, məcaz və s.) adlarını çək-
mədən, tərəflər arasında əlaqələrin növlərini izah etmədən, mətnləri təhlil et-
mədən onları qısaca qeyd etməklə və ya onlara işarə etməklə kifayətlənir, tən-
qidçilərdən və bəlağət alimlərindən fərqli olaraq, təfsilata varmır. İmrul-Qeysin 
müəlləqəsində ərəb dilinin geniş imkanlarından yararlanaraq poetik təxəyyülün 
rəngarəng formalarda ifadəsini görürük. Şair məcaz, təşbeh, istiarə, kinayə 
kimi poetik kateqoriyalardan ustalıqla istifadə etmişdir.  

İmrul-Qeysin sərrast seçilmiş təşbehləri şairlər tərəfindən iqtibas edilmiş-
dir. Nümunələrə müraciət edək: 

 
 آأن الثريا علقت، في مصامها       بأمراس آتان، إلى صم جندل

 
X.Təbrizi bu beytin şərhində iki rəvayətin olduğunu bildirir. Birinci rəvayə-

tə görə, burada gecənin uzunluğu vəsf edilir. Sanki Sürəyya (9-13 ulduz topası) 
kəndirlə qayaya bağlanıb, tərpənmir. İkinci yozuma görə, şair burada atı vəsf 
edərək onun səkilliyini (ayaqlarının ağlığını) atın ayaqlarında asılmış və kən-
dirlə qayaya bağlanmış ulduzlara, atın dırnaqlarını isə daşlara bənzədir [8, 
s.69].   

Başqa bir misalda maraqlı təşbehi izah edir: 
 

 آأني غداة البين يوم تحملوا     لدى سمرات الدار ناقف حنظل
 
Ayrılıq günü səhər onlar yüklərini hazırlayarkən  
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obanın akasiya ağaclarının yanında (durub) sanki kolosint bitkisi 
kəsirdim. 

 
X.Təbrizi göz yaşı axıdan şairin burada özünü kolosint bitkisinin meyvəsini 

kəsənə (ناقف حنظل) bənzətdiyini bildirir. Kolosint meyvəsi acıdır [8, s.26]. Məhz 
buna görə də onu kəsərkən gözlərdən yaş axır. 

Başqa nümunəyə baxaq:  
 

 آأن السباع، فيه غرقى عشية     بأرجائه القصوى ، أنابيش عنصل
 

X.Təbrizi şairin bu beytdə suda batan yırtıcıları (السباع) yabanı soğana 
 bənzətdiyini bildirir. Sel yırtıcıları batırarkən onların ayaqlarının ucları (عنصل)
sudan bayırda qaldığı üçün yabanı soğanların köklərinə (أنابيش عنصل) oxşadılıb 
[8, s.94]. 

Atın, yağışın, dəvənin və s.-nin ustalıqla, sənətkarlıqla vəsfi İmrul-Qeysin 
ətraf mühiti, təbiət hadisələrini dərindən müşahidələrinin nəticəsi olub poeziya-
sının realistliyindən xəbər verir. 

Qeyd edək ki, X.Təbrizi bəzi cümlələrin şərhində onları müstəqim mənada 
deyil, məcazı mənada təqdim edir. Bu zaman digər müəlləqələrdəki oxşar cüm-
lələrin mənası və Quran ayələri ilə analogiya qurulduğu, paralellər aparıldığı 
aydın hiss olunur. Bunu  20-ci beytdəki “fəsulti siyabi min siyabik” (hərfən: 
libasımı libasın üzərindən at) cümləsinin [8, s.48] şərhində görürük. Bu cümlə-
ni məcazi və müstəqim mənada şərh etmək olar. Təbrizi bu cümlədəki “siyabi” 
(libasımı) sözünün “qəlb” mənasında işləndiyini bildirərək cümləni belə tərcü-
mə edir: “qəlbimi öz qəlbindən xilas et (çıxart)”. Qeyd edək ki, “siyab” sözü-
nün nəfs, qəlb mənasında işlənməsinə Quranda da rast gəlinir. X.Təbrizi Əntə-
rə bin Şəddadın müəlləqəsinin 51-ci beytində işlədilən “siyab” sözünü də 
“qəlb” mənasında izah edir [8, s.298]. “Əl-Müddəsir” surəsinin 4-cü ayəsində – 
 ,libas” kəlməsi nəfs, qəlb kimi izah edilir. Bundan başqa“ (siyab) –َوِثَياَبَك َفَطهِّْر
dr.Məhəmməd əd-Dərranın fikrincə, bu cümləni Cahiliyyət adət-ənənəsi ilə 
bağlı da yozmaq olar. İslamaqədərki dövrdə ərəblər arasında yayılmış adətə gö-
rə, boşanma zamanı ər öz libasını arvadının əynindən, qadın da özününkünü  
ərinin əynindən atırdı [8, s.92]. Göründüyü kimi, X.Təbrizi sözün həqiqi və 
məcazi mənaları arasında əlaqəni, rabitəni aydınlaşdırmır. Bu əlaqə dilin müx-
təlif inkişaf mərhələlərində zəifləsə də, tamamilə aradan çıxmır.  

İmrul-Qeys müəlləqəsində məcaz növlərindən biri olan istiarədən (metafor) 
də istifadə edib. Şairin 75-ci beytinin şərhində X.Təbrizi istiarəyə işarə edir:  

 
 فأضحى يسح الماء، حول آتيفة       يكب، على األذقان، دوح الكنهبل

 
Sübh vaxtı Kuteyfədə elə yağış yağdı ki, böyük kənəhbəl ağacının başını 

(burada: çənələrini) çıxartdı. 
Şərhçi buradakı “əl-əzqan” sözünün (çənə) istiarə (mustəar) olduğunu, 

onunla ağacın başı, yuxarısının nəzərdə tutulduğunu bildirir [8, s.88]. 
Əruz mövzusunda məşhur “Kitab əl-kafi fil-aruz val-qavafi” əsərinin müəl-

lifi olan azərbaycanlı alim X.Təbrizi, sələflərindən fərqli olaraq, müəlləqələr-
dən ikisinin – İmrul-Qeysin və Ləbidin qəsidələrinin əruzun hansı bəhrində 
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yazıldığını qeyd etmişdir. Bundan başqa, o, İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 88-ci 
beytinin şərhində əruz elminin anlayışlarından birinin adını çəkir: 

 
 آأن ثبيرا، في عرانين وبله     آبير أناس، في بجاد، مزمل

 
Səbir (dağı) gur yağışın altında yun əbasına bürünmüş qəbilə böyüklə-

rindən birinə bənzəyirdi. 
 

X.Təbrizi beytin şərhində gətirdiyi sitatında qeyd edir ki, İbn Keysan bu və 
sonrakı beytlər arasında rabitə olsun deyə آأن -dən qabaq و (vav) əlavə edildiyi-
ni bildirirdi. X.Təbrizinin F.Qabavanın redaktəsi və izahları ilə nəşr olunmuş 
“On qəsidənin şərhi” əsərində İbn Keysanın sözlərindən sonra bu halın əruz 
elmində xəzm adlandığı yazılır [8, s.90]. Lakin F.Qabavanın qeydindən məlum 
olur ki, əsərin əlyazma nüsxəsində əruz hadisəsinin adı burada səhvən xərm ya-
zılıbmış və o, bunu düzəldərək xəzm edib. İlk baxışda əlyazmanın nüsxəsinin 
köçürülməsi zamanı hərf xətası edildiyini və şəkilcə yalnız bir nöqtə ilə fərq-
lənən iki hərfdə (ra və zeyn) səhvə yol verildiyini, xəzm əvəzinə xərm 
yazıldığını düşünmək olar. Lakin ən-Nəhhasın bu beytə yazdığı şərhə baxsaq, 
məsələ aydın olur. Ən-Nəhhas yazır: “Əbulhəsən ibn Keysan bu beyti belə 
rəvayət edirdi. Qəsidədə bəzi mənaları bir-biri ilə bağlamaq üçün həmin beytin 
əvvəlində vav” əlavəli “vakəənnə” )وآأن(  yazılsa da, onun silinməsi ilə vəzn dü-
zəlir. Bunu əruz alimləri xərm adlandırırlar” [16, s.198]. Bəs onda beytdə rast 
gəlinən əruz hadisəsinin müxtəlif şəkildə adlandırılmasının səbəbi nədir? 
Fikrimizcə, beyt hər iki halın şahidi olub. İlk şərhçilərdən biri olan İbn Keysa-
nın dediyi kimi, beytin əvvəlinə vav hərfi (və bağlayıcısı) əlavə edilibmiş, am-
ma sonradan bu düşüb və əruzda xərm adlanan hadisə baş verib. Məlumat üçün 
söyləyək ki, əruzda zihaflardan (termin kimi “dəyişmə, əsldən uzaqdüşmə” 
mənasını verir) biri olan xərm beytdə, əsasən, ilk sözdə birinci hərəkəli hərfin 
atılması deməkdir. Dr. Emil Yəqub Bədiin əruz və qafiyə elminə həsr etdiyi 
ensiklopedik lüğətində deyilir ki, çox vaxt beytin birinci və bəzən də ikinci his-
səsinin əvvəlinə 1-4 hərf əlavə edilməsi xəzm adlanır [29, s.228]. İbn Rəşiqə 
görə isə, xəzm nöqsan, illət deyil, vəznin əvvəlinə əlavə olunmuş hərf atılsa 
belə, mənaya və ahəngə xələl gətirmir [29, s.228; 30,s.141]. 

İbn Rəşiq “əl-Umdə” əsərində fikrinə davam edərək deyir: “Xəzm barədə 
mövqelər belədir ki, əgər beyt sonrakı beytlə əlaqəlidirsə, o, bağlayıcılarla (hu-
ruful-atf) bir-birinə bağlanır. Bu hərflər ismi ismə, feili feilə, cümləni cümləyə 
bağlayır [30, s.141]. Bəziləri isə “xəzm”i qəribə hal və ya ravilərin uydurması, 
əlavəsi hesab edirlər. Belə ki, “əruzçuların dediyinə görə, bu, lazımsız, əsası ol-
mayan bir əlavədir, çünki onu çıxarmaq, ləğv etmək düzgün olur” [29, s.229]. 

Bu və sonrakı beytdən vav (və) bağlayıcısının düşməsini nasixlərin və ya 
ravilərin imla xətası kimi də əsaslandırırlar. Dr.İbrahim Ənis “Musiqa-ş-şer” 
əsərində yazır: “Qədim şeirlərdən rəvayət olunanlara nəzər saldıqda görürük ki, 
bəzi ravilər beytlərin əvvəllərindən vav və ya fə bağlayıcılarının, yaxud vəznin 
düzgünlüyünə səbəb olan qısa bağlayıcıların düşdüyü qəsidələrdən nümunələr 
gətirmişlər” [26, s.296]. “Mufaddaliyyət”də onlarla belə şeir nümunəsi olduğu-
nu deyən müəllif qeyd edir ki, əgər bu beytlərin əvvəlinə fə və ya vav əlavə 
edib oxusaq, beytlərin musiqi axını (ritmi) düzələr, zihaflara və illətlərə də 
ehtiyac qalmaz [26, s.296]. Fikrimizi yekunlaşdıraraq qeyd edə bilərik ki, bu 
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beytin əvvəlindən hərfin düşməsi hadisəsi X.Təbriziyə qədər baş vermişdir. 
X.Təbrizi bu halı izah edərkən ən-Nəhhasın şərhindən ixtisarla istifadə etmiş, 
nəticədə xərmi əsaslandıran cümlə buraxılmışdır. Ona görə də X.Təbrizinin bu 
əsərinin əlyazması ilə onun sonrakı bəzi nəşrlərində eyni beytin şərhində iki 
fərqli əruz hadisəsinin adı qeyd edilmişdir. 

İslamaqədərki dövrün adət-ənənələri və dünyagörüşü ilə bağlı məsələlər. 
Müəlləqələr həm də islamaqədərki dövr ərəblərinin adət-ənənələri, dünyagö-
rüşü haqqında zəngin məlumatları ehtiva edir. Bu məlumatların aşkara çıxarılıb 
izah edilməsində şərhçilərin də mühüm xidmətləri vardır. X.Təbrizi də burada 
istisna deyil. İmrul-Qeysin qəsidəsinin “va mə zərafət aynəki, illə litadribi, 
bisəhmeyki, fi ə’şari qalbin, muqattəli” beytinin şərhində Cahiliyyət ərəbləri 
arasında məşhur olmuş bir adət barədə məlumat alırıq. Beytin mənası belədir: 
“parçalanmış qəlbin on tikəsini (ə’şaru qalbin) iki oxunla (bisəhmeyki) vurmaq 
üçün gözlərin yaşardı”. İlk baxışda şeirin məzmununu  anlamaq çətindir və or-
taya müxtəlif suallar çıxır: qəlbin on parçası və ya üç yox, məhz iki oxla şair 
nəyi qəsd edib? Beytin şərhi bu məsələlərə aydınlıq gətirir, onun mənasını açır, 
şairin məqsədini elmi şəkildə çatdırır. Təbrizi qeyd edir ki, burada “ə’şarul-
cəzuri”, yəni ətlik dəvənin cəmdəyinin parçalarının fal və ya qismət oxları vasi-
təsilə oyunçular arasında bölüşdürülməsindən söhbət gedir. Dəvənin cəmdəyi 
on paya bölünür. Sonra oxların üzərində pay qeyd edilir. On ox götürülür: fəzz, 
tav’əm, raqib, hils, nafis, mumhil və müəlla adlı yeddi oxun hər birinə müxtəlif 
sayda pay ayrılır [8, s.49]. Burada X.Təbrizi qalan üç oxdan – vağd, səfih və 
munihdən söhbət açmır. Bu oxların payı yoxdur. Məsələn, fəzz oxu udarsa ət-
dən bir pay, raqib udarsa üç pay ayrılır. Müəlla udarsa, iştirakçı hamıdan çox – 
yeddi paya sahib olur. Beləliklə, X.Təbriziyə görə, şair “bisəhmeyki” (iki oxun-
la) sözü ilə yeddi paylı müəlla və üç paylı raqib oxlarını əldə etmiş qızı nəzər-
də tutur. Şair demək istəyir ki, qız onun qəlbini tamamilə ələ keçirdiyi üçün 
(sevincindən) gözləri yaşarır [8, s.50]. 

İslamaqədərki ərəblərin şeirlərində, o cümlədən müəlləqələrində o dövrün 
folkloru ilə bağlı məlumatlara çox rast gəlinir. İmrul-Qeysin müəlləqəsində yu-
xarıda qeyd etdiyimiz və böyüklər arasında məşhur olan məşğuliyyətlə yanaşı, 
uşaqların oynadığı oyun barədə də məlumat alırıq. “Xuzruf” adlanan bu oyun 
növü müəlləqənin 59-cu beytində qeyd edilir:  

 
 درير، آخذروف الوليد، أمرَّه   تتابع آفيه، بخيط، موصل

 
Uşağın uzun və möhkəm bir iplə bağlayıb sürətlə fırlatdığı xuzruf (oyun-

caq) kimi cəld və durmadan qaçan atımla. 
Xuzruf uşaqların oynadığı balaca çubuqdur (onu iplə bərkidərək fırladırlar). 

O, hərəkət etdirilən zaman səs çıxarır [8, s.76]. Şair atın sürətini və cəldliyini 
bu oyundakı sürətə və cəldliyə bənzədir. 

Cahiliyyət poeziyası qədim ərəblərin mifik düşüncəsini tədqiq etmək üçün 
əsas qaynaqlardan biridir. Bu mühüm mənbənin bu istiqamətdə araşdırılmasına 
ehtiyac olduğunu vurğulayan prof. Aida Qasımova deyir: “Sözsüz ki, Cahiliy-
yət şeirinin islamazidd mifik ruhlu böyük bir qismi bu poeziya VIII əsrdə ravi-
lər tərəfindən yazıya alınarkən qəsdən buraxılmış, yazıya alınmamışdır. Ona 
görə də ərəb mifik təsəvvürü “ərəblərin divanı” adlanan bu mənbədə də tam 
əks oluna bilməzdi. Ancaq dərin araşdırmalar nəticəsində bu poeziyada ərəblə-
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rin kosmoqonik, antropoqonik, teoqonik, esxatoloji miflərinə, bir sıra arxetiplə-
rə işarə olunmasını görürük” [1, s.127]. Bu mifoloji elementlərin, baxışların ta-
pılıb açılmasında müəlləqələrə şərhlərin də müəyyən rolu vardır. Cahiliyyət 
ərəbləri arasında yayılmış dini inanclardan biri bütpərəstlik idi. Bütlər barədə 
yazılmış əsərlərdə onların sayı, növləri və adları haqqında məlumatlar almaq 
mümkündür. Bu barədə ən qədim mənbələrdən biri İslamaqədərki dövrün poe-
ziya nümunələridir. İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 64-cü beytində belə bütlərdən 
birinin adı çəkilir. X.Təbrizi “davvar” sözünün izahında onun Cahiliyyət döv-
ründə büt adı olduğunu və ətrafında dövrə vurularaq ibadət edildiyini qeyd edir 
[8, s.79]. 

X.Təbrizi müəlləqələrin, o cümlədən İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində 
beytlərin mənasını daha da aydınlaşdırmaq üçün lazım gəldikdə ərəb məsəlləri-
nə də müraciət edir. İmrul-Qeysin müəlləqəsinin 50-ci beytində oxuyuruq: 

 
 [s.70 ,8]لمعيلواد آجوف العير قفر قطعته     به الذئب يعوي، آالخليع، ا

 
X.Təbrizi “cauful-eyr” (جوف العير – hərfən: vəhşi eşşəyin qarın boşluğu) 

ifadəsinin mənasını izah edərkən iki rəvayətin olduğunu bildirir. Birinci rəva-
yətə görə, “eyr” – “vəhşi eşşək” deməkdir. Onun qarın boşluğu faydasız olduğu 
üçün vadi ona bənzədilib. X.Təbrizi bu məsəlin yaranması barədə ikinci rəva-
yətə diqqəti cəlb edərək bildirir ki, Eyr Əmaliqədən bir kişinin adıdır. Onun 
oğulları və münbit vadisi var imiş, işləri də yaxşı gedirmiş. Səfərlərin birində 
oğlanlarını ildırım vurub yandırır. Kişi küfr edərək oğlanlarının yanmasının 
səbəbkarı hesab etdiyi Tanrıya ibadət etməyəcəyini bildirir və bütlərə etiqad 
etməyə başlayır. Tanrı da onun vadisini oda, alova tuş edir, vadisini yandırır və 
vadidən əsər-əlamət qalmır. Yəmən əhli vadiyə “cauf” deyir. “Eyrin vadisi” 
ifadəsi “qalıcı olmayan, izi-tozu qalmayan hər şeyə” deyilən zərbi-məsəldir [8, 
s.70]. Məlumat üçün qeyd edək ki, əl-Cövhərinin “əs-Sıhah” lüğətində həmin 
şəxsin Eyr deyil, o mənaya yaxın Himar (mənası “eşşək”) adlandığı bildirilir. 
Lüğətdə bu adla bağlı zərbi-məsəlləri də oxuyuruq. Məsələn, Əkfəru min himar 
(Himardan daha kafir) və ya əxrabu min caufi himar (Himarın vadisindən daha 
xaraba) [15, s.200]. 

Xətib Təbrizi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin beytlərini şərh edərkən orada əks 
olunmuş hadisə ilə bağlı bəzi əxbarları (rəvayətləri) da qeyd etməyi unutmur. 
Məsələn, “Həmin gün ki mən qızlar üçün dəvəmi kəsdim, onun ləngərli yerişi 
nə gözəl idi” kimi tərcümə edilən 11-ci beytin ( ويوم عقرت، للعذارى مطيتي       فيا

ا المتحملعجبا من رحله ) mənasını izah edərkən göldə çimən qəbilə qızları ilə şairin 
arasında baş vermiş və “Darət Culcul” adı ilə tanınmış hadisə ilə bağlı rəvayəti 
bütöv şəkildə nəql edir [8, s.38-39]. Sonrakı bir neçə beyt bu hadisə ilə bağlı 
olsa da, X.Təbrizi rəvayəti yuxarıda qeyd etdiyimiz beytin şərhində təqdim 
edir. Rəvayətə görə, İmrul-Qeys Uneyzə adlı əmisi qızına aşiq olur. Onu şairə 
vermirlər. Ğədir və ya Darət Culcul günündə qəbilə qızlarından bəzisi köçdən 
geri qalır. Qızlar göldə çimərkən pusquda duran İmrul-Qeys onların paltarlarını 
gizlədir. Qızlar göldən bir-bir çıxıb İmrul-Qeysin yanındakı paltarlarını 
götürüb geyinirlər. Amma Uneyzə bunu rədd etsə də, sonda razı olur. İmrul-
Qeys ac qalan qızlar üçün dəvəsini kəsib bişirir. Qızlar İmrul-Qeysin yükünü 
öz dəvələrinə yükləyirlər. Uneyzə də isrardan sonra İmrul-Qeysin onun 
dəvəsinə minməyinə razılıq verir. 
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X.Təbrizi müəlləqədə bəzi misraların müxtəlif variantlarını da qeyd edərək 
izah edir: İmrul-Qeysin müəlləqəsinin bir beytində “yaumə dəxəltul-xidra, xid-
ra uneyzə” cümləsinin “yaumə dəxəltul-xidra, yaumə uneyzə” şəklində 
işlənməsi barədə də rəvayətin olduğuna diqqəti cəlb edir. Müəllif qeyd edir ki, 
birincidə Uneyzə qız adı, ikinci də isə Şibr yaxınlığında (hazırda Yəmən ərazi-
sindədir) “qara təpəlik” deməkdir [8, s.40]. 

Qurani-Kərim müəlləqənin şərhində istinad edilən mənbələrdən biri 
kimi. X.Təbrizinin beytlərin mənasını izah edərkən istinad etdiyi mənbələrdən 
biri də Qurani-Kərim ayələridir. Dilçi alim İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhin-
də 13 yerdə ayəyə müraciət edib. Müqayisə üçün deyək ki, bu işdə ən-Nəhhas 
43, İbn əl-Ənbari isə 54 yerdə ayədən nümunə gətirib. Apardığımız araşdırma-
dan məlum olur ki, şərhçilər, o cümlədən X.Təbrizi daha çox sözlərin mənaları-
nın və nəhv məsələlərinin izahı üçün ayələrdən istifadə ediblər. 

Nəticə.Məqaləmizdə XI əsrdə yaşayıb-yaratmış məşhur azərbaycanlı dilçi 
alim Xətib Təbrizinin müəlləqələri  şərh üsulu araşdırıldı, onun Cahiliyyət döv-
rünün məşhur şairi İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində tətbiq etdiyi üsul, isti-
fadə etdiyi mənbələr öyrənildi. O da məlum oldu ki, Xətib Təbrizi şairin ver-
mək istədiyi fikri uzunçuluğa varmadan və mühüm faktları nəzərdən qaçırma-
dan bütün incəliklərinə qədər açıb göstərməyə çalışmışdır. Beləliklə, X.Təbri-
zinin müəlləqələri şərh üsulunu sadə tədris üsulu adlandırmaq olar. X.Təbrizi 
sələflərinin əsərlərinə tez-tez müraciət etsə də, öz mövqeyini də yazmış, lüğət-
lərdən əlavələr etmiş və razılaşmadığı fikirləri rədd edərək şərhə daxil etmə-
mişdir. X.Təbrizi bu şərhində bir sıra yeniliklərə də imza atmış, İmrul-Qeysin, 
o cümlədən Ləbidin müəlləqəsinin əruzun hansı bəhrində yazıldığını qeyd et-
mişdir. X.Təbrizinin müəlləqələrin, o cümlədən məqaləmizin əsas mövzusu 
olan İmrul-Qeysin müəlləqəsinin şərhində toxunduğu mövzuları və məsələləri 
aşağıdakı kimi qruplaşdıraraq araşdırdıq: dilçilik məsələləri, poetika və əruz 
məsələləri, dünyagörüşü, folklor və tarixi hadisələrlə bağlı mövzular, Qurani-
Kərim. X.Təbrizi istinadlarında və dilçilik məsələlərinin izahında yalnız bir 
qrammatika məktəbinin mövqeyindən çıxış etməmiş, əksinə, ayrı-ayrı məktəb-
lərin nümayəndələrinin münasib fikirlərini qəbul etmişdir. Şərhçi müəlləqədə 
öz əksini tapan poetik kateqoriyaların (təşbeh, istiarə, məcaz və s.) adlarını çək-
mədən, tərəflər arasında əlaqələrin növlərini izah etmədən onları qısaca qeyd 
etməklə və ya onlara işarə etməklə kifayətlənmişdir. Məqalədə bunlar müəllə-
qənin beytlərindən verilən nümunələrlə izah edilmişdir. Məhz bu sadəliyinə, 
yığcamlığına və digər xüsusiyyətlərinə görə X.Təbrizinin şərhi Cahiliyyət döv-
rü poeziyasının nümunələrinin digər şərhləri içərisində ən məşhurlarından biri 
olmuşdur. 
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Commentary (sharh) of Muallaka of Imru al-Qais by KhatibTabrizi 
S u m m a r y 

 
The article studies the commentary methodology (sharh) of the great 

Azerbaijani linguist, scholar, literary critic of the 11th century Khatib Tabrizi 
on the famous monument of early Arabian poetry – the poem “Imru al-Qais”, 
known as “Muallakaof Imru al-Qais”, furthermore, the sources and the 
commentary methodology he used are studied as well. 

The methodology of comments of Muallaka Khatib Tabrizi can be 
described as a simple way of teaching. Despite the fact that Khatib Tabrizi 
commonly referred to the writings of his predecessors, at the same time, he 
voiced his opinion and excluded from them thoughts with which he did not 
agree. He also applied a number of innovations in his comments, in particular, 
he noted the used meters of aruz in muallakas ofImru al-Qais and Labid. 

The topics and issues that were studied by Khatib Tabrizi in his comments 
on Muallka, in particular, on Muallaka of Imru al-Qais, which is the main topic 
of this article, are grouped as follows: questions of linguistics, questions of 
poetics and aruz, worldview, folklore, topics related to historical events and the 
Koran. 

In his references to sources and explaining linguistic questions, 
KhatibTabrizi did not speak from the position of only one grammar school, but, 
on the contrary, inherited relevant ideas from representatives of different 
grammar schools. The commentator limited himself to a brief description of 
poetic styles (tashbeh, istiaramajaz, etc.) or a simple reference to those that 
occur in muallaka and does not list them and does not explain the connection 
between the parties. In this article, all these questions are based on examples 
and conclusions. 

Tabrizi’s comments, due to their simplicity, clarity of presentation, brevity, 
and other above-mentioned characteristics, became among the most famous 
among other works on the study of the poetry of the Jahili period. 
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Kомментарий Хатиба Табризи к муаллака Имру Аль-Кайса 
Р е з ю м е 

 
В статье изучена методика комментарии (шарх) великого 

азербайджанского лингвиста, учёного, литературоведа XI века Хатиба 
Тебризи на известного памятника раннеарабской поэзии – поэмы Имру 
аль-Kайса, знаменитой как “муаллака Имру аль-Kайса”, изучены 
использованные им источники и применённая методика комментариев. 

Методику комментариев муаллака Хатиба Тебризи можно назвать 
простым способом преподавания. Несмотря на то, что Хатиб Тебризи 
часто ссылался на труды своих предшественников, при этом он 
высказывал и своё мнение и исключал из них мысли, с которыми  не 
соглашался. Он также применил в своих комментариях ряд новшеств, в 
частности, отметил использованные метры аруза в муаллаках Имру аль-
Кайса и Лабида. 

Изучаемыe темы и вопросы которые были рассмотрены Хатибом 
Табризи в своих комментариях на Муаллака, в частности, на муаллака 
Имру ал-Кайса, являющейся основной темой данной статьи, 
сгруппированы следующим образом: вопросы лингвистики, вопросы 
поэтики и аруза, мировоззрение, фольклор, темы, связанные с 
историческими событиями и Кораном. 

В своих ссылкаx на источники и объяснениях вопросов лингвистики 
Х.Тебризи не выступал с позиции только одной грамматической школы, а 
наоборот, унаследовал соответствующие идеи представителей разных 
грамматических школ. Комментатор ограничивается лишь кратким 
описанием поэтических стилей (ташбеx, истиаре, меджаз и др.) или же 
простым указанием теx, которые имеют место в муаллака, не перечисляет 
их и не объясняет связи между сторонами. В данной статье все эти 
вопросы приведены на основе примеров и заключений.  

Комментарии Табризи, именно благодаря своей простоте, ясности 
изложения, краткости и другим вышеуказанным характеристикам стали 
одними из наиболее знаменитыми в числе иных трудов по изучению 
образцов поэзии периода Джахилия. 
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Giriş. Zəngin şifahi ədəbiyyata malik olan türkdilli xalqların qiymətli xə-

zinələrindən biri də heyvanlar haqqında təmsillər və nağıllardır. Yazılı ədəbiy-
yatın bu növlərinin əsas qaynaqlarından biri, təbii ki, miflərdir. Mifologiyanın 
tarixi bəşər dünyasının tarixi qədər qədimdir. Qədim insanların şüurunun pri-
mitiv inikası olan mif özünü təbiətin bir hissəsi kimi görən bu bəşər övladının 
təbiət hadisələri, heyvanlar, insanlar arasında yayılan müxtəlif xəstəliklər və 
ümumiyyətlə, hər cür təsadüflərə qarşı qorxu və şübhələrinin məhsulu, totem 
isə insanların onları ilahiləşdirməsi, bunların baş verməsinin səbəblərini araş-
dıraraq bir ilahi, qeyri-adi güc axtarışında olmalarının “bəhrə”si idi.  

Tarix irəlilədikcə heyvanlara sitayiş yerini heyvan başlı, insan bədənli 
tanrılara verdi və bir müddət sonra da heyvanlar artıq tanrıların yol yoldaşları 
olaraq qəbul edilməyə başlandı. Məsələn, Misir mifologiyasında Bennu və 
Akerə sitayişlə başlayan mifoloji mədəniyyət zamanla yerini çaqqal başlı 
Anubisə, pişik başlı Bastet, inək başlı Hator, dörd qoyun başı Banebcedetə sita-
yişə verdi. Zevs yanından qartalını, Atena bayquşunu, Apollon isə kərtənkələ-
sini ayırmazdı [10, s.231]. 

G.Halmuhammedovun yazdığı kimi: “İnsanlar texnologiyanın inkişafı sa-
yəsində təbiətə hakim olunca əvvəlcədən müqəddəs saydıqları heyvanlara 
hökm etməyə başladılar. O heyvanları ovlayıb öldürməyə başlayınca da artıq 
bir zamanlar “sitayiş” etdikləri canlıları nağıllarda məsxərəyə çevirdilər. Başqa 
sözlə, əvvəl müqəddəs olan sonradan adiləşdi” [15, s.68]. Amma hər nə qədər 
adiləşsə də, günümüzdə ayrı-ayrı heyvanlar hələ də bəzi xalqlarda öz “müqəd-
dəsliklərini” itirməmişlər. Belə ki, Hindistanda inək və kobra hal-hazırda da 
müqəddəs sayılır, hətta ilanlara itaət üçün Nag Pançami adlandırılan xüsusi fes-
tival da keçirilir, Çində Kunmin ərazisi pələnglərə əsas sitayiş yeri olaraq seçil-
mişdir, Taylandda ağ filin ölü insanın ruhunu daşıdığına inanılır, Nepalda 
noyabrın 14-cü günü Kukurtoyhar, yəni itlər günü olaraq qeyd edilir, həmin 
gün onlara sitayiş edilir və onları çələnglə bəzəyirlər, Vyetnamda, demək olar 
ki, hər bir kənddə pələng sitayişgahları vardır və s. Müsəlmanlarda pişiklər 
müqəddəs sayılmasa da, yeganə heyvandır ki, onlar məscidə girə və hətta orada 
yata bilərlər.  

Ümumilikdə baxdığımızda müxtəlif xalqların mədəniyyətindəki hər bir mi-
fik ünsürün o xalqın yaşam tərzindən izlər daşıdığının şahidi oluruq. Abdullah 
Kamala görə, “Mifin qəhrəmanı hədsiz dərəcədə güclü və dayanıqlı, fantastik  
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əməllər sahibi, eyni zamanda xaraktercə son dərəcə bəsit bir qəhrəman olmalı-
dır. Onun psixologiyası ya qara,  ya da ağ rənglə verilməli, daxili aləmi ya 
müsbət, ya da mənfi xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Psixoloji və mənəvi qarı-
şıqlıq mif qəhrəmanına yad bir durumdur. O, bir sifətdə, bir rəngdə görünür” [9, 
s.166].   

Mifologiyada quşlar. Türklərin milli atributlarından olan qartal şamanizm-
də daha çox qarşımıza çıxır. Yakutların ən yüksək  ruhları daşıdığına inandığı 
bu heyvan Gök Tanrının timsalı olaraq və ya şaman ruhunu ifadə etmək məq-
sədilə Dünya Ağacının təpəsində təsəvvür edilirdi. Qartalın bu mənaları islam-
dan sonra da davam edərək bəzi türkdilli xalqların dövlət gerblərində öz əksini 
tapmışdır (Qırğızıstan və Saxa). 

Önəmli bir törəmə simvolu olaraq qəbul edilən qartal eyni zamanda günəş, 
işıq mənbəyi totemi idi. Bəzi xalqlarda bunlar iki, bəzilərində isə hətta dörd-
başlı olaraq təsvir edilirdi.  

Qriffonlar da qartalın öz təcəssümünü tapdığı mifoloji qəhrəmanlardan biri 
idi. Miladdan öncə II minillikdə Shang dövrünə aid qoyun bədənində yırtıcı 
quşların Gök Tanrının simvolu olduğu söylənilirdi. Aslan bədənli, qartal qa-
nadlı və başlı qriffonlar göy üzü, elm və qüvvət mənasını daşıyırdılar. Qriffon 
təsvirlərinə hələ eramızdan əvvəl bir çox abidələrdə rast gəlinsə də, bu 
ikonoqrafik obraz Əhəmənilər dövründə özünün ən yüksək bədii təcəssümünü 
tapmışdır. Tədqiqatçıların çoxu Persopolis relyefindəki qriffonla savaşan insan 
səhnəsini xeyirlə şərin mübarizəsi kimi qiymətləndirir. Burada xeyir qüvvə 
Ahuraməzda, şər qüvvə isə Anqramanyudur [20]. 

Qriffon müasir gerblərdə sülh, xoşbəxtlik, doğma torpağın zənginliyinin 
qoruyucusu, heyvan, quş və təbiətin hamisi kimi mənalar daşıyır. Altay Res-
publikasının gerbində əks olunan qriffon “kan-kerede”nin qanadları qızılı rəng-
də təsvir olunaraq günəşə işarə edilmişdi. Krım Respublikasının gerbində isə 
qriffon gümüşü rəngdə, sağ əlində içində mirvari olan balıqqulağı ilə təsvir 
olunmuşdur.  

Onu da qeyd edək ki, kan-kerede qarşımıza həm qriffon, həm də qaruda 
olaraq çıxır. Lakin gerbdə məhz qriffonun təsvir olunduğunu görürük [21, 
s.166]. Ola bilsin, məhz bu səbəbdəndir ki, gerbdəki bu ikonla əlaqədar 
ziddiyyətli fikirlər yaranmışdır. Qriffonun dövlət simvolu olmasına qarşı olan 
qruplar belə hesab edirlər ki, bu heyvan “ölülər diyarı”ndan olduğu üçün bəd-
bəxtlik və qəm gətirir [21, s.167]. Qriffonla bağlı bu fikir ayrılığı orta əsrlərdən 
bəri mövcud olmuşdur. Belə ki, italyan Bestiarilərindən birində qriffon şeytan 
adlandırılırdı. Lakin Seviliyalı İsidor (570-636) öz “Etimologiya”sında onun 
obrazının İsa Məsihin müqəddəsliyini (quş) və insaniliyini (şir) simvolizə 
etdiyini yazır: “Христос есть лев, ибо он царит и обладает могуществом; 
он орёл, ибо после воскресения возносится на небо” (“Məsih aslandır, 
çünki o, hökmranlıq edir və güclüdür; O, bir qartaldır, çünki dirilmədən sonra 
göyə qalxır”). Ümumiyyətlə, orta əsr müəlliflərinin böyük əksəriyyəti (Deni 
Didro, Daniel Defo və b.) qriffonu daha çox müsbət qəhrəman kimi təqdim et-
mişlər [22, s.250]. Qriffonlar haqqında məlumatlara Aristotel, Herodot, Esxil 
və b. müəlliflərin əsərlərində də rast gəlinir. Esxil onu “Zevsin hürməyən 
quşbaşlı iti” adlandırır [19]. 

Türkdilli xalqlarda mifoloji varlıqlardan digəri hind mifologiyasında önəm-
li yeri olan qarudadır. Qaruda qartalın dimdiyi, pəncələri, başı və qanadlarına 
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sahibdir. Gövdəsi və qolları insan görüntüsündədir. Həyat Ağacının budaqları 
üzərində bir yuvada tapılan yumurtadan çıxmışdır. Qarudayla bağlı çoxlu əf-
sanə vardır. Bu əfsanələrdən birinə görə, qaruda Brahmanın dördüncü nəslin-
dəndir. Onun atası Kasyapanın 21 arvadı olub. Onlar arasında ən çox Kadru və 
Vinatanı sevirmiş. Onlar dünyaya ilan və quşlar gətirirmişlər. Bir gün onların 
hər biri 102 yumurta qoyur, amma sadəcə Kadrunun 100 yumurtası çatlayır və 
ilanlar çıxır. Bunun üzərindən 500 il keçməsinə baxmayaraq, Vinatanın yumur-
talarının heç biri çatlamır. Buna əsəbiləşən Vinata onlardan birini qırır və 
Arunanın immature dünyaya gəlməsinə səbəb olur. Aruna bu səbəbdən anasını 
lənətləyir və Kadrunun köləsi olaraq həyatına davam edəcəyini bildirir. Sonra 
o, günəş allahı Suryanın arabaçısı olur. Bunun üzərindən 500 il də keçir. 
Nəhayət, Vinatanın qoyduğu yumurtalardan biri çatlayır və qaruda belə 
doğulur. “O, günəş kimi parladı və sürətlə göyə yüksəldi. Allahlar heç biri nə 
olduğunu anlamadı və bu kral quşa öz xeyir-dualarını verdilər” [16, s.2-3]. Qa-
ruda ya müqəddəs ilanlar naqalarla mübarizə edir, ya da allahlara qarşı duraraq 
onlarla savaşır. Allahlarla girdiyi bir mübarizədə məğlub olunca tanrı Vişnunun 
minik heyvanı olur [7, s.131]. Qaruda buddizmdə aydın ağlın simvoludur. 
Hazırda qarudanın təsviri İndoneziya, Tailand respublikalarının və Monqolus-
tanın Ulan-Bator şəhərinin rəsmi simvollarında öz əksini tapmışdır.  

Başqa bir mifoloji quş, ay ilahəsi Humay məhəbbət, bərəkət, sağlamlıq, xe-
yirxahlıq rəmzi idi. Vaxtilə Babilistanda, Xaldeydə, Aşurda, Azərbaycanda, 
Urartuda geniş yayılmış bu rəmzin Altayda və Sayanda yarandığı güman edilir. 
Humaya dövlət quşu deyilməsi ilə “humayun” sözünün hökmdar, padşah mə-
naları qazanması Humayın kölgəsi ilə bağlı inanclarla bağlıdır. Xalq inanışına 
görə, qədim zamanlarda hökmdar ölüncə xalq bir meydanda toplanar, Humay 
quşu kimin başına qonarsa, o, hökmdar seçilərmiş. Bu gün də işlədilən dövlət 
quşu, tale quşu deyimləri, başına quş pisləməsinin xeyrə yozulmasının məhz 
Humayın zənginlik, xoşbəxtlik gətirməsi inancı ilə bağlı olduğu düşünülür [5, 
s.187].  

Əcinnələri qovan, uşaqlara şəfa verən və insanlara xoşbəxtlik bəxş edən bu 
quş qadınların himayəçisi kimi tanınırdı. Sibirin şaman qadınları təzə doğulmuş 
körpəni beşiyə qoymamışdan qabaq ilahə Humaya "od nənə" kimi müraciət 
edir, ondan körpənin sağlam böyüməsini diləyirdilər  [5, s.187]. Humayın for-
ması kiçik fincan idi. Müqəddəsləşdirilmiş südlə dolu belə fincanda körpələrin 
ruhlarının yerləşdiyi güman edilirdi. Uşaq xəstələndikdə onu həmin fincandakı 
süd ilə əmizdirmə mərasimi keçirilirdi. Bu fincan səma mənşəli sayılırdı. Uşaq-
ları bəd nəzərdən qorumaq üçün qulaqlarına ilahə Humayın təsviri olan sırğa 
taxırdılar. Runa yazılarında göstərildiyi kimi, Humay həm də ayın, günəşin və 
göy qurşağının yaradıcısı kimi təqdim edilirdi. 

Hal-hazırda Hüma Özbəkistan Respublikasının dövlət gerbini bəzəyir. 
Türkdilli xalqlarda mifik xarakter daşıyan və müqəddəs sayılan quşlardan 

biri də simurq idi. Palaya görə, simurq haqqında belə bir rəvayət vardır: “Ənqa 
(simurq) Qaf dağında yaşadığı zənn edilən, tükləri rəngli, üzü insana bənzəyən, 
əsla yerə qonmayıb yüksəklərdə uçan və özündə hər quşdan bir əlamət daşıyan, 
adı olub, özü olmayan bir quşdur. Bir rəvayətə görə, ənqa cənnət quşuna 
bənzər yaşıl bir quş imiş. Bu səbəbdən ona zümrüdü ənqa deyirlərmiş. İranlılar 
ənqaya üzərində otuz quşdan bir rəng və əlamət daşıdığı üçün simurq və ya 
sirəng də deyirlər [11, s.36]. Qeyd edək ki, “sirəng” fars dilində (“سى” [si] və 
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 otuz rəng” deməkdir. Cobsa görə, Rüstəm Zala cəsarət verən“ ([rəng] ”رنگ“
simurq İranda quşların padşahı sayılırdı [17, 1456]. Qeyd edək ki, Anadolu 
nağıllarında simurqdan, bir qayda olaraq, “ənqa” olaraq bəhs edilir. Türkdilli 
xalqların nağıllarında qəhrəmanlara çətin anlarda kömək edən simurq çinar 
ağacında yuva salarmış [8, s.20]. 

Müsəlman Orta Şərq qaynaqlarında ənqa haqqında yer alan məlumata görə, 
o, fil udacaq qədər nəhəngmiş. Ənqa çox qədimdən insanlar arasında yaşamış-
dır. Fəqət bir gün bir gəlini caynağına keçirərək qaçırdığı üçün xalq ənqaya 
qarğış edir. Tanrı da onların duasını qəbul edərək ənqanı ekvatordan uzaqda, 
dəniz içində olan bir adaya göndərir [8, s.24]. 

Qeyd edək ki, Firdovsi “Şahnamə”sində simurqu Zalı böyüdən və oğlu 
Rüstəmə yardım edən quş olaraq göstərir. Bu quş Qərbdə “phoenix” (feniks), 
Şərqdə “ənqa”, “sirəng”, “simurq”, “zümrüd-i ənqa”, “tuğrul”, “ənqa-yi 
müğrib” adlandırılır. Bəzi müəlliflərə görə, simurq hind mifologiyasındakı 
qaruda və Altay mifologiyasındakı kan-kerede ilə eyni xüsusiyyətlərə malikdir 
[13, s.139].  

Mifologiyada heyvan totemlər. Türkdilli xalqların mifologiyasında əsas 
yer tutan ünsürlərdən biri və bizcə, ən mühümü qaya və məzar daşları, şaman 
paltarları və ya əşyaları üzərində əks olunan tanrı-qurddur. Daha sonralar qurd 
dövlət, hökmdarlıq simvolu olmuş, göy və yer ünsürləri ilə bağlı müxtəlif mə-
nalar qazanmışdır [7, s.134].  

Müasir təsəvvürü ilə qurd qəddarlıq, acgözlük və tamahkarlıq rəmzi kimi 
göstərilsə də, qədim inanclarda o, zəifləri aclıqdan və ölümdən xilas edir. Bü-
tün yaşamını öz dişi yoldaşına və balalarının yaxşı bəslənməsinə həsr edən 
qurd, eyni zamanda, heyvanlar aləmində azadlıq, müstəqillik və sədaqət rəmzi 
idi. Məhz bu müsbət keyfiyyətlərinə görə də qədimdə türk xalqlarının toteminə 
çevrilmişdir.  

Qurd öz rənginə görə də fərqli xüsusiyyətlər daşıyırdı. Məsələn, “Oğuz Ka-
ğan” dastanında “göy qurd” bir işıqla bərabər ortaya çıxmışdır. Burada "göy" 
səma, "qurd" isə qurtuluş mənasını daşıyırdı. Çin mənbələrində verilən qədim 
türk əfsanələrinin birində yazıldığına görə, Aşin tayfası döyüşlərdən birində 
məğlub olaraq tamamilə məhv edilir.  Sadəcə on yaşlı bir oğlan uşağı sağ qalır. 
Onu yaşı az olduğuna görə öldürmürlər, amma əllərini və ayaqlarını kəsərək 
quyuya atırlar. O uşağı bir dişi qurd tapır və bəsləməyə başlayır. 10 il sonra bu 
gənc öldürülüncə qurd dağların arasında bir dərədə gizlənir və orada 10 oğlu 
olur. Türk boyları onun oğullarının törəmələridir.  

“Ağ qurd” X-XII əsrlərdə oğuz-qıpçaqların başlıca totemi olub. İndiyədək 
də mövcud tatar əfsanəsində meşədə azaraq düşmənlərin mühasirəsində qalan 
köçəri qəbilədən söz açılır. Bu qəbiləni mühasirədən çıxarıb məhvinə imkan 
verməyən məhz ağ qurd olub [18] . 

Mifoloji “qəhrəman”lardan sayılan ayı da, qaruda kimi, daha çox şamaniz-
mə itaət edən türkdilli xalqlar arasında yayılmışdı. Başqırdlar özlərinin ata say-
dıqları ayıdan əmələ gəldiklərinə inanırdılar. Digər tərəfdən də yakutlar ayı 
başının kəllə sümüyü üzərində and içirdilər.  

 Ona türk mifologiyasında alasığın və ya alakeyik də deyirlər. Çin mənbə-
lərində verilən bir əfsanəyə görə, Göytürklərin atalarından biri  mağarada gənc 
bir qız surətindəki dəniz ilahəsinə aşiq olur. Bir gün ov zamanı onun əsgər-
lərindən biri heyvanlar arasından bir maralı vurur. Mağaraya geri qayıdan 
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hökmdar sevdiyi qızı görmür. Və ov zamanı vurulan ağ maralın, əslində, aşiq 
olduğu ilahə olduğunu öyrənir [7, s.3]. 

Maral yüksəliş rəmzi və böyük güc nişanəsi idi.  Məhz bu cəhətinə görə də 
qədim türklər bürüncdən tökülmüş maral totemini yanlarında gəzdirirdilər. 
Totem maralın belində sıralanan yeddi buruq buynuzu var idi. O, qabaq və dal 
ayaqlarını qarnı altına yığmış vəziyyətdə təsvir edilmişdi [3, s.7]. 

Türk mədəniyyətində aslan və ya şir fiqurları daha çox buddizm zamanında 
görülməklə bərabər, Altaylarda Pazırıq kurqanlarından çıxarılan əsərlər üzərin-
də aslan-qriffon təsvirlərinə rast gəlinməsi bu heyvanın türklərdə daha erkən 
dövrlərdən etibarən tanındığını göstərir. Heyvan mübarizə səhnələrində aslan 
göy ünsürünə uyğun olaraq zəfər qazanan mövqedədir və pis-yaxşı, aydınlıq-
qaranlıq kimi qavramlardan müsbət olan tərəfdədir. Başqa sözlə, bir çox hey-
vanda olduğu kimi, aslan da müharibə (şumerlərin müharibə allahı qanadlı şir 
şəklində təsvir edilirdi), xeyirin şər üzərində qələbəsi, güc və qüvvət rəmzi ol-
muşdur. Türkdilli xalqlarda uzun saçın yayılması ilə aslan saçı arasında simvo-
lik bağlantı olduğu zənn edilir. 

İçərişəhərin şimal darvazası sayılan Qoşa qala qapıları üzərində həkk olun-
muş təsvirdə  üzbəüz dayanan şirlər arasında öküz başı, eləcə də günəş və ayın 
təsvirləri vardır. Bunun Bakının gerbi olduğu düşünülür. Bunu 1683-cü ildə 
Bakıya gələn alman səyyah E.Kempfer belə şərh edirdi: “Üzbəüz dayanan iki 
şir qala divarlarını, ortadakı öküz başı dövləti (iç qalanı) günəş və ay altında 
gecə-gündüz qoruyur” [4]. 

Pələng türk mifologiyasında və mədəniyyətində Çindəkinə paralel bir şəkil-
də yer alır. Dörd istiqamətdən birinə aid olan ağ və ya xallı pars dörd böyük 
ulduz qrupundan birinin də timsalı idi. Aslan kimi pələng də bir taxt rəmzi idi. 
Digər tərəfdən, zidd qavramların savaşına işarə edən heyvan mübarizə səhnələ-
rində pələng qalib heyvan olaraq, yəni müsbət ünsür şəklində  göstərilmişdir. 
O, insana xas bütün hisslərin daşıyıcısı idi. Qədim Azərbaycanda, Orta Asiya-
da, Altayda, Yeniseydə, Sayanlarda pələng qəbilələrin genalogiyasının təşək-
külündə böyük rol oynamışdı və əsas totemlərdən biri idi. At fiquru kimi, 
Pələng fiquru da qədim Altay astronomik təqvimində yer almışdır. Tatarların 
və bütün Altay qəbilələrinin şaman qavallarının bir qisminə “mənim qanım” 
(qan qohumum mənasında), yaxud “ala bars” deyilirdi. Sibirin bəzi xalqlarının 
təsəvvüründə pələng qadınların dünyaya övlad gətirə bilməsinə yardım 
göstərən totem idi. Türkdilli xalqların rəmzlərinə nəzər saldığımızda görürük 
ki, Xakasiya və Tatarıstan respublikalarının gerblərində bars qanadlı təsvir 
olunmuşdur. Ümumilikdə o, güc, ağıl və lütfün simvolu sayılsa da, qanadlı təs-
vir olunan barslar qədim zamanlarda uşaqların hamisi sayılır və doğurqanlığı 
simvolizə edirdi.  

Atların türk mifologiyasında xüsusi yeri vardır. Qədim türklərə görə, at yer 
üzündə ən ulu, ən təmiz varlıqdır. Türk mifoloji sistemində təbiətin dörd ün-
sürünün – od, su, torpaq, havanın yaranmasında atın müstəsna rolu vardır. İgid-
lərin atlarının göydən, işıqdan gəlməsi barədə inamlar geniş yayılmışdır [1, 
s.47].  Əfsanəyə görə, qanadlı atlar Qaf dağının altındakı Süd gölündə yaşamış-
lar. Xızır peyğəmbər ölümə çarə axtararkən bu atları görmüş, onları tutmağa 
çalışmışdır. Lakin tuta bilməyincə gölə şərab tökərək onları sərxoş etmişdir. Bu 
şəkildə atların bir hissəsini yaxalayan Xızır qanadlarını qopararaq onları 
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çütləşdirmiş və at nəslini də beləcə artırmışdır. Başqa bir əfsanəyə görə də cins 
atlar tanrılarla əjdahaların törəməsidir [14, s.145-146]. 

Qeyd edək ki, qanadlı at (Tülpar) təsviri hal-hazırda Qazaxıstan və Monqo-
lustan respublikalarının gerblərinin əsas simvollarındandır. 

Başqırd inanclarına görə, Tülparın qanadlarını heç kim görə bilməz. O, qa-
nadlarını yalnız qaranlıqda, böyük maneələri və məsafələri aşarkən açar. Əgər 
biri tərəfindən qanadları görünsə, Tülparın yox olacağına inanırlar. 

Şaman törənlərində at şamanın göy üzünə  çıxacağı minik heyvanı və qur-
banlıq heyvan olaraq önəm qazanmışdır. Şaman atın köməkliyi ilə yer altına, 
ya da digər dünyaya keçə bildiyi üçün at ölümünün də simvolu olmuşdur. 

Savaşdakı faydaları səbəbi ilə qüvvət və qüdrət timsalı da olan at türklərlə 
bağlı bir çox əfsanə, dastan və  hekayədə sahibinin yaxın yoldaşı, zəfər ortağı, 
ən dəyərli varlığı sayılmışdır. Makedoniyalı İsgəndər indiki Pakistan ərazi-
sində, bəzi mənbələrə görə, döyüşlərdən birində öldürülən və ya yaşlandığı 
üçün öldüyü zənn edilən atının son nəfəsini verdiyi yerdə onun xatirəsinə 
Bukefala və ya Bukefaliya (hazırkı Calalpur) şəhərinin əsasını qoymuşdur. Bu 
fakt atların öz sahibləri üçün nə qədər dəyərli olduğunu bir daha sübut edir.  

At kultu ilə bağlı “Manas” (“Manas” dastanında 200-ə qədər at adı çəkilir), 
“Kitabi Dədə-Qorqud”, “Koroglu” (Koroğlunun dəniz ayğırı və çöl qısrağının 
birləşməsindən törəyən Qıratı sudan çıxıb gəlmişdir) və s. Dastanlarda mifoloji 
düşüncə sistemi mühafizə edilməkdədir. 

At toteminə sitayiş günəşlə əlaqədar idi. Ona görə ki, hind-Avropa dil qru-
puna aid olan və Anadolunun şərq hissəsində məskunlaşan xetlər günəş allahı-
nın dörd at qoşulmuş arabada səma yolu getdiyini təsvir etmişlər. “Oğuz türklə-
rində at vücudunun dünya modelinin rəmzi olması “Oğuznamələr”də öz əksini 
tapmışdır. Mifologiyada atın sudan çıxan ayğırdan törəməsi, bundan başqa, qa-
nadlı göy atları haqqındakı mifoloji əfsanələrdən də yola çıxaraq söyləmək 
mümkündür ki, at dünya modelində kosmosu bildirir. At bədəni ilə yer, ayaqla-
rı ilə dörd yönə, başı ilə səmaya işarə etmişdir” [6, s.65-66].  

Türklər atlara rənglərinə görə adlar verirlər: Ağ at, Boz at, Qırat, Alat, 
Sarat, Qara at, Dürat... Qara atın yer altına, Ağ atın isə səmaya gedərkən istifa-
də ediləcəyinə inanılır və bu səbəblə yeraltı tanrıya qara at, səma tanrısına ağ at 
qurban edilir.  

Türk mifologiyasının başqa bir “qəhrəman”ı divdir. Nağıldan-nağıla dəyiş-
sə də, divlərin təkgöz olmaları, insan əti ilə bəslənmələri, canlarının 
bədənlərində deyil, başqa bir yerdə olması, uzunömürlü olmaları, birdən iyirmi 
dördə qədər başlarının olması və s. onların xarakterik xüsusiyyətlərindəndir. 
Divlərin canlarının bədənlərindən xaricdə gizlənməsi ilə bağlı Sevər belə yazır: 
“Canın/ruhun bədən xaricində gizlədilməsi inanışını, bir az fərqli şəkildə nağıl-
larımızda görmək mümkündür: qeyri-adi nağıllarda qəhrəmanın baş etməsi 
gərəkən ən böyük əngəllərdən biri olan divin və ya div bənzəri yaratığın canı 
bədənində deyildir. Başlanğıcı bəlli olmayan bir zamanda güvənli bir yer ola-
raq seçilmiş bir yerdə divin canı mühafizə edilir. Tapılmadığı, ələ keçirilmədiyi 
müddətcə divin həyatı güvəndədir. Yəni div yaralanmaqdan, öldürülməkdən ta-
mamən qorunmuş vəziyyətdədir” [12, s.162]. Divlərin ürəkləri çox zaman şü-
şədə, ya da sandıq içində olan yumurtada gizlədilir. Bu şəkildə onun heç də 
asan öldürülə bilinməyəcəyinə işarə edilirdi. Türk nağıllarında div nə qədər 
əzəmətli, nə qədər güclüdürsə, onu öldürən qəhrəman da bir o qədər qüvvətli 
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və cəsurdur. Yəni divin çətin yenilən varlıq olaraq göstərilməsi əslində qəhrə-
manı ucaltmağa xidmət edir. 

Əjdaha bütün dünyada Çin mifologiyası və sənətinə aid qəbul edilsə də, 
türk mifologiyasında da böyük yeri vardır. Türk kosmologiyasında yer əjdahası 
və göy əjdahasından (qanadları, saqqalı və buynuzları olan) bəhs edilir. Birinci-
si dişi, ikincisi erkək olaraq qəbul edilirdi. Yer altında, ya da dərin sularda 
yaşayan pulları və buynuzları olan yer əjdahası bahar aylarında yerin altından 
çıxır və göy üzünə yüksələrək buludların arasına girir. Beləcə yağış yağdırır, 
torpaqları bərəkətləndirirdi.  

Türklərdə xüsusən erkən dövrlərdə bərəkət, güc və qüvvət simvolu olan əj-
daha sonralar daha çox mənfi obraz kimi təsvir olunmağa başlamışdır [7, 
s.133]. Onu da qeyd edək ki, Azərbaycanda Qarabağ, Naxçıvan, Qazax və Cə-
nubi Azərbaycan xalçalarında əjdaha təsviri geniş yaılmış bir motiv idi. 
“Vərni” xalçasında toxunan “S” bəzək elementi el arasında əjdaha adlanıb su-
yu, paklığı, bolluğu ifadə edir.  

Əjdaha – qədim xalqların çoxunun  folklorunda və dekorativ incəsənətində 
mühüm yer tutan fantastik canlıdır. Qədim Çində və Türküstanda o, su allahı 
və tarlaların qoruyucusu hesab edilir. Qədim Yunanıstanda o, özündə xeyir və 
şər qüvvələrini, Misirdə isə qaranlıq və zülməti birləşdirən canlı kimi təsəvvür 
olunurdu.  

Divlərdə olduğu kimi, əjdahanın da zalımlığı qəhrəmanın gücünə dəlalət 
edir. Yəni əjdaha nə qədər zalımdırsa, onu öldürən qəhrəman da bir o qədər 
güclüdür. 

Nəticə. “Mif insanın təbiət və onun hadisələrinə yanaşma üsuludur, gündə-
lik təmasda insanların qarşısına çıxan hər hansı hadisə və ya əşyanın fantastik 
yorumudur.” Bu fantastik yorumların “qəhrəman”ları isə çox vaxt heyvanlar 
olurdu. Bunların bəziləri Porto Riko mifologiyasındakı Çupakabra, Bolqarıstan 
mifologiyasındakı Baba Yaga, Braziliya mifologiyasındakı Kurupira, fransız 
mifologiyasındakı Damz Blanşez, ingilis mifologiyasındakı Blək Annis, yunan 
mifologiyasındakı Avropa əjdahası, rus mifologiyasındakı Vodyanoy, fars 
mifologiyasındakı Şahməran və türkdilli xalqların mifologiyasındakı div, 
simurq kimi əfsanəvi varlıqlar, bəziləri isə qeyri-adi qüvvələrə malik olsalar da, 
həqiqi, real heyvanlar olan at, qurd, pələng, keçi, qartal və s. idi. Bu 
heyvanların özünəməxsus xüsusiyyətləri onların müqəddəsləşdirilməsinə, hətta 
ayrı-ayrı toplumlarda, ola bilsin ki, bəzilərinin zərərindən qaçmaq, bəzilərinin 
isə gücündən qorunmaq üçün totemə çevrilməsinə və sitayiş ünsürü olmasına 
səbəb olurdu. Məsələn, türklərdə əhliləşdirilərək səmaya göndərilən qartal 
Tanrıya göndərilən, qurd türklərin yox olmasını əngəlləyərək artmasına səbəb 
olduğuna inanıldığından tam əksi, Tanrıdan gələn elçi olaraq qəbul edilirdi  
[15, s.67]. Qədim Misirdə əsrlər boyunca öküz, inək, pişik, leylək, timsah və 
siçanlara; Hindistanda inək, timsah, fil və meymunlara; Finlandiya və Şimali 
Sibirdə ayılara; Afrikada aslan və ilanlara sitayiş edilmişdir. Bu məqalədə biz 
qədim insanların şüurunun primitiv inikası olan mifin türkdilli xalqların 
həyatındakı rolundan və bu fantaziya və xəyalların müasir dünyaya daşınması, 
fövqəltəbii varlıqlara inamın davam etməsi, hətta dövlət gerblərində belə əks 
olunmasına qısa baxış keçirmək istədik. Bütün oxuduqlarımızdan aydın olur ki, 
mifologiya sadəcə qorxu və sevinc, xeyir və şər, düşmən və qəhrəman 
obrazlarının təyin olunması deyil, o, bir mədəni nailiyyətdir. Mifologiyada 
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dünyanın yaranması haqqında ilkin fikirlər, qəhrəmanlıq dastanlarının ilk 
rüşeymləri vardır.  

Mifoloji qəhrəmanlar fiziki mənada fərqlilik göstərsələr də, ümumilikdə 
baxdığımızda, demək olar ki, eyni keyfiyyətləri daşıyırlar. Bu heyvanların çoxu 
üçün güc və qüdrət (qriffon, qaruda, şir, əjdaha, qartal və s.), səbirlilik və 
əməksevərlik (qriffon, qaruda, buğa), bərəkət (əjdaha, buğa),  sədaqət (at, qurd) 
və s. xüsusiyyətlər eynilik təşkil edir.  

Günümüzdə bəsit görünən bu təfəkkür tipi şifahi xalq ədəbiyyatında ayin 
və  mərasim nəğmələrinin, inancların başlanğıcını qoymuş, günümüzdə isə öz 
təcəssümünü təmsillərdə və nağıllarda tapmışdır. 
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Ilhama Gultekin 
Totems in the mythology of the Turkic-speaking peoples 

S u m m a r y 
 

This article talks about the role of the primitive repercussion of the mind of 
ancient people in the life of the Turkic-speaking peoples,  the transfer of these 
fantasies and dreams to the modern world and the continuation of trust in 
supernatural beings. Although the totems described in the state emblems of 
some republics in modern times vary physically, they have almost the same 
qualities in general. It clarifies that mythology is not merely the definition of 
fear and joy, blessing and evil, enemy and hero images. Mythology is the first 
embodiment of the origin of the world, the origin of heroic epics. 

 
Илхама Гюльтекин 

Тотемы в мифологии тюркоязычных народов 
Р е з ю м е 

 
 В этой статье речь идет о роли мифа, являющегося примитивным 
отражением сознания древних людей, в жизни тюркоязычных народов, а 
также переносе этих фантазий и мечтаний в современный мир, 
сохранении доверия к сверхъестественным существам. Хотя тотемы, 
отраженные в государственных гербах некоторых республик в наше 
время, физически различаются, они, в целом, обладают одинаковыми 
качествами. Становится ясно, что мифология – это не просто определение 
страха и радости, благословения и зла, изображений врагов и героев. 
Мифология – это первое воплощение мнений о происхождении мира, 
героических эпосов. 
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Giriş. Yüzillərdir Qədim Şərqin əlvan söz dünyasında İran xalqları tərəfin-
dən yaradılan zəngin poetik irs həm bədii cazibəsi, həm də mənəvi-fəlsəfi siq-
ləti ilə öz üstün məqamını qorumaqdadır. Bu ədəbi nümunələri dünya söz sə-
nəti inciləri sırasına qatan, onları ən qiymətli bədii-estetik zövq qaynağına 
çevirən, bəşəri şöhrət və sevgi qazandıran da bu şeiriyyətin cövhərində yatan 
mənəvi dolğunluq – xalq hikməti və müdrik düşüncədir. Bu nəhəng poetik xə-
zinənin ilkin qaynaqlarına baş vuranda qarşımızda həmin ərazidə yaşamış xalq-
ların bədii təfəkkür məhsulu olan çeşidli folklor sənəti nümunələri sıralanır. 
Yazılı ədəbiyyatdan xeyli əvvəl şifahi şəkildə meydana gələn, ağızdan-ağıza 
keçərək yayılan xalq yaradıcılığı örnəklərində hər bir xalqın mənəvi dünyasının 
gizli-aşkar nişanələri parlayır. İnsanların həyat baxışları, dünyadərki zamanla 
sözə çevrilərək minilliklər boyunca yaşayan şeir, nağıl, nəğmə şəklində təcəs-
süm edib. 

Dübeyti, yaxud təranə adı ilə məşhur olan dördmisralı fars şeir növü də ön-
cə şifahi yaradıcılıq məhsulu kimi meydana gəlib, zaman ötdükcə klassik ədə-
biyyatla üzvi şəkildə inkişaf edib, qaynayıb-qarışıb və yazılı poeziyanın ən iş-
lək janrlarından birinə çevrilib. Yazılı ədəbiyyatda dübeytiyə X əsrdə Mahmud 
Vərraq, Şəhid Bəlxi kimi şairlərin poeziyasında rast gəlinir. Bəndər Razi, 
Ruzbehani Şirazi və başqalarının yaradıcılığında bu poetik forma bir az da cila-
lanıb, təkmilləşib [2, s.96]. Dübeytinin yazılı ədəbiyyatda ən kamil və sevilən 
örnəkləri isə XI yüzildə yaşayıb-yaratmış böyük söz və sonsuz eşq sahibi hə-
mədanlı Baba Tahir Üryanın qələmindən çıxıb. Sonrakı dövrlərdə bu ədəbi yo-
lun ardıcılı olan onlarla dübeytiçi şair sənət meydanına atılıb və hər birindən 
zəngin ədəbi irs yadigar qalıb. Xalqın şifahi poeziya ümmanından bəhrələnə-
rək, xalq ruhuna sadiqliyini qoruyaraq yaratdığı ədəbi nümunələrlə böyük el 
sevgisi qazanan Fayiz Dəştistaninin adı öz dövrünün ən məşhur dübeyti şairi 
kimi poeziya tarixini şərəfləndirib. Fayizin ilahi şairlik təbi, fitri söz istedadı 
imkan verirdi ki, qələm toxundurduğu hər mövzuda sənət hünərləri yarada bil-
sin. Onun zərif duyğularla dolu poeziyasının dərin qatlarında bəşəri qayğılarla 
yüklənmiş fikir və söz adamının ürək çırpıntıları eşidilir. 
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Fayiz Dəştistaninin fars ədəbiyyatı tarixindəki yeri. Fayiz Dəştistaninin 
yaradıcılığı, bədii irsi ilə bağlı məsələlərdə olduğu kimi, bioqrafiyası ilə bağlı 
rəqəmlərdə də bəzi qeyri-dəqiqliklərə rast gəlinir. Əsl adı Zayer Məhəmməd 
Əli olan, İranın cənubunda, Buşəhrin Dəşti bölgəsinin Kordəvan kəndində do-
ğulan şairin doğum ili müxtəlif mənbələrdə hicri-qəməri tarixi ilə 1250, 1252, 
1253 (miladi tarixlə 1832, 1834, 1835) kimi göstərilir. Bu qeyri-dəqiqlik şairin 
vəfatı ilə bağlı məlumatlarda da özünü göstərir. Bəzi qaynaqlarda onun 70, bə-
zilərində 80 il ömür sürdüyü bildirilir. Bütün həyatını doğma kəndində yaşayan 
şair yalnız bircə dəfə – Kərbəla ziyarətinə gedərkən Dəştidən çixib. Vəfatından 
bir neçə ay sonra nəşi çıxarılaraq öz vəsiyyətinə uyğun Nəcəf şəhərində dəfn 
olunub [5]. 

Böyük rus şərqşünası A.A.Romaskeviçin fars dördmisralı şeir növləri ilə 
bağlı araşdırmalarında F.Dəştistaninin əslən İranın cənubunda “rəislər” (“baş-
çı”, “rəhbər”) adlandırılan yerli nüfuzlu zümrəyə mənsub olduğu haqda məlu-
matlara rast gəlirik [4, s.343]. Məhəmməd xan Dəştinin, Axund Kəbqaninin 
müasiri olan Fayiz uşaqlıqdan mükəmməl Quran təhsili alıb və bu fakt onun 
bütün yaradıcılığında öz izini qoyub. Fayizin ibtidai təhsil aldıqdan sonra 
Məhəmməd xan Dəştinin sarayında yaşayaraq (Məhəmməd xan qətlə yetirilənə 
qədər) ondan həm elm, həm də şeir qoşmağı öyrəndiyi haqda qeydlər var [6]. 

Öz zamanının poeziya mühitinin dübeyti janrında mübahisəsiz olaraq birin-
cisi sayılan Fayiz, təbii ki, özü də bu üstün mövqeyindən xəbərdar idi ki, bu 
əminliyin ifadəsini şairin bəzi dübeytilərində də görürük: 
 

 نه هر باالنشينی ماهتاب است
 نه هر سنگ و گلی در خوشاب است
 نه هر کس شعر گويد فايز است او
 نه هر ترکی زبان افراسياب است

 
Yüksəkdən görünən hər parıltı ay işığı deyil, 

                          Hər daş təmiz sudan çıxmış inci deyil, 
                          Hər şeir qoşan Fayiz deyil, 

Hər türkcə danışan Əfrasiyab deyil [4, s.343]. 
 

Şübhə yox ki, bu əminliyə əsas verən amillər var idi. Əvvəlcə Fayizin söz 
sənətindəki mövqeyinə aydınlıq gətirək. İranın cənubunda təranədən – dübeyti-
dən söz düşəndə ilk olaraq Fayizin – Baba Tahirdən sonra bu janrın ən gözəl, 
ən hissiyyatlı və qalıcı nümunələrini yaradıb yadigar qoymuş söz ustadının adı 
dilə gəlir. Bütün ömrü boyu xalqın içində yaşayıb həm məsafəcə, həm də qəl-
bən xalqa yaxın olan şairin qələmindən çıxan hər beyt, hər şeir nəhəng insan 
kütləsinin dilinin əzbərinə çevrilir, müəllifinə qədərsiz sevgi və məşhurluq gəti-
rirdi. Ən incə mətləbləri, ən dərin duyğuları da xalq ruhuna yaxın sadə, anlaşı-
lan bir dillə çatdıran, insan qəlbinin rəsmini son dərəcə həssaslıq və ehtiyatla 
seçilmiş sözlərlə çəkən şair elə bu məharətinə görə xalqdan “əfsungər-e delha” 
(“qəlblərin ovsunçusu”) kimi yüksək bir ad qazanmışdı [7]. Doktor Fərhad 
Gorginpurun söylədiyi kimi: “Fayiz hətta yazmaq və oxumaq biməyən 
adamların da doğma şairidir. Onlar Fayizi gözlə, yazıyla, kitabla yox, qulaqla, 
yəni eşitməklə tanıyıblar” [8]. 
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Fayiz Dəştistaninin ədəbi şəxsiyyəti, yaradıcılıq istiqaməti və yolu ilə bağlı 
müəyyən mübahisələrə yol açan fikirlər də var. Fayiz şifahi poeziya ənənələri 
zəminində, xalq şeiri üslubunda yaratdığı dübeytiləri üçün hər cür qəlizlikdən 
uzaq, sadə deyim və anlaşıqlı ifadə tərzi seçmişdi. Fayiz tədqiqatçıları məhz bu 
səbəbdən də bəzi yazılarda onun təfəkkür və idrakdan məhrum sadədil bir 
kəndli kimi tanıtmaq cəhdlərini qətiyyən yolverilməz hesab edir, nüfuzlu bir ai-
lədə doğulan, Quran müfəssiri kimi yetişən, dövrünün elmlərinə vaqif olan, 
Firdovsi və Hafiz yaradıcılığını dərindən bilən bir şairin bu cür təqdimatını kö-
kündən yanlış sayır, əksinə, Fayizin böyük eşq və irfan şairi olması fikrində is-
rar edirlər [9]. Tədqiqatçı alim Seyid Qasım Yahüseyninin bu məqamla bağlı 
fikirlərinə diqqət çəkək: “Mənim və eyni zamanda bir neçə həmkarımın fikrin-
cə, İran ədəbiyyatı tarixində rübai-dübeyti yaradıcılığının zirvəsini əks etdirən 
bir üçbucaq çəksək, onun birinci bucağı Ömər Xəyyamın, ikincisi Baba Tahirin 
və üçüncü bucağı Fayiz Dəştistaninin olacaq” [17]. 

Fayiz Dəştistani ilə Baba Tahirin – bu iki dübeyti ustasının yaşadığı dövrlər 
arasında yeddi əsrlik zaman məsafəsi var. Ancaq duyğu yaxınlığı, ruh bənzərli-
yi, üslub oxşarlığı o həddədir ki, Əbdülməcid Zənguyinin yazdığı kimi, təxəl-
lüs olmasa, bəzi dübeytilərin kimin qələmindən çıxdığını təyin etmək çətin olar 
[13]. Faizin Baba Tahirdən bəhrələndiyi şəksizdir. “O, ölməz klassikin ayrı-
ayrı beytlərini, misralarını, ifadələrini hərdən-hərdən bütöv şəkildə iqtibas edə-
rək dübeytilərini onların üzərində qurur” [3, s.12]. 

Cənubda təranə sözünün Fayizlə bağlılığı o həddə çatmışdı ki, dildən-dilə 
düşüb kəndbəkənd, şəhərbəşəhər yayılan, müəllifi bilinməyən bəzi dübeytiləri 
də Fayizin adıyla bağlayıblar. Bəzən də əksinə, Fayizə məxsusluğu şübhə do-
ğurmayan təranələr folklor nümunəsi kimi təqdim olunub. Məsələn, Fayizin bu 
məşhur dübeytisi folklora aid kitablarda, dərsliklərdə şifahi ədəbiyyat nümunə-
si kimi verilib, yalnız kiçik bir fərqlə: üçüncü misradakı “Fayiz” sözü “aşiq” 
sözü ilə əvəzlənib, bəzi musiqi mətnlərində isə həmin yerdə “bərayəm” 
(“mənim üçün”) ifadəsi işlənib [10]. 

 
 خودم اينجا دلم در پيش دلبر
 خدايا اين سفر کی ميرود سر
 خدايا کن سفر اسون به فائز
 که بيند بار ديگر روی دلبر

 
Özüm burdayam, ürəyim dilbərin yanında, 

                                  İlahi, bu səfər nə vaxt sona yetəcək? 
                       İlahi, bu səfəri Fayiz üçün asanlaşdır ki, 
                       Dilbərin üzünü bir daha görə bilsin. 
 

Bir məqam da maraqlıdır ki, Fayiz Dəştistaninin, demək olar, bütün dübey-
tilərində müəllifin təxəllüsünə rast gəlirik. Fayizdən əvvəl və sonrakı dübeytiçi 
şairlərdə təxəllüsün verildiyini görmürük. Doktor Əhməd Mohseni “Təxəllos 
dər ədəbiyyat-e farsi” adlı məqaləsində yazır ki, klassik ədəbiyyatda təxəllüsə, 
əsasən  qəzəl və qəsidə janrlarında yazılmış əsərlərdə, həmçinin bəzi hallarda 
məsnəvilərdə rast gəlinir. Kiçikhəcmli şeir növlərində müəllif nadir hallarda öz 
adını xatırladır. Rübaidə bunu görmürük, yalnız Xəyyamın bir neçə rübaisi 
istisnadır. Dübeytiyə gəlincə, Baba Tahirin şeirlərində müəllifin adına rast 
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gəlmirik, lakin Fayiz Dəştistaninin dübeytilərində təxəllüs verilir [11]. Bu, çox 
vaxt üçüncü, bəzən də dördüncü misrada olur, hətta bəzən bir dübeytidə şair iki 
dəfə təxəllüsünü xatırladır: 

 
 خبر آمد که دشتستان بهاره
 زمين از خون فايز الله زاره
 خبر بر دلبرزارش رسانيد

 که فايز يک تن و دشمن هزاره
 

Xəbər gəldi ki, Dəştistanda bahardır, 
Yer Fayizin qanından laləzara dönüb, 
Bu xəbəri dilbərə çatdırın ki, 
Fayiz təkdir, düşmən min. 

 
Fayiz Dəştistani irsinin əsasını təşkil edən dübeytilərin sayı müxtəlif mən-

bələrdə 134, 279, 282 və 332 kimi göstərilir. Fayiz tədqiqatçılarından olan iran-
lı alim doktor Kazım Məhəmmədin tərtib etdiyi “Təraneha-ye Faez Dəştestani” 
adlı kitabda isə müəllif şairin 345 dübeytisini toplamağa müvəffəq olub [3, 
s.2]. Əldə olunan dübeytilərin təhlili göstərir ki, Fayiz bu şeir növü ilə təxmi-
nən 40-50 yaşlarından sonra məşğul olmağa başlayıb. Şair təxminən 70 
dübeytisində qocalıqdan, gücsüzlük və zəiflikdən şıkayətlənir, cavanlığın əldən 
getməsindən təəssüflənir, yeddi dübeytidə isə ölümün yaxında olmasından bəhs 
edir [16]. 
 

 سحر، دل نالههای زار ميکرد
را خونبار ميکردچنان که ديده   

 شکايتهای ايام جوانی
 به فايز يک به يک اظهار می کرد

 
Səhər ürək elə nalələr çəkirdi ki, 
Gözlərimi qana boyayırdı. 
Cavanlıq çağlarının şikayətlərini 
Bir-bir Fayizə danışırdı. 
 

Fayiz dübeytilərinin mövzu əlvanlığı. A.A.Romaskeviç qeyd edir ki, uc-
qar əyalətlərdəki, kəndlərdəki həyat məzmun etibarilə o qədər də rəngarəng de-
yil, bu səbəbdən də burada yaranan şeirlərdə aktual həyati məsələlərə, güzəran-
la bağlı elementlərə, demək olar ki, rast gəlinmir. Çoxçalarlı ictimai motivlər, 
siyasi məzmunlu əsərlər əsasən mərkəzlərdə, böyük şəhərlərdə yaranır. Bu 
baxımdan Fayiz dübeytilərinin məzmununu “sevgi izharları, sevgilinin ayrılı-
ğından şikayət və itirilmış gəncliyin xiffəti” təşkil edir [4, s.35]. Bununla yana-
şı, Fayiz yaradıcılığında bəzən daha dərin, bəzən də ötəri şəkildə təcəssüm 
edən ictimai motivlər diqqətdən qaçmır. Heç şübhəsiz, xalq kütlələrinin sevim-
lisi olan, xalqın içində yaşayıb onun gün-güzəranına, həyat tərzinə, kədərinə 
yaxın olan Fayiz xalqın dərdlərinə biganə qala bilməzdi. Doktor Fərhad Gor-
ginpur “Faez və şərvexani dər mənateğ-e Cənub” məqaləsində qeyd edir ki, Fa-
yiz dübeytilərində rast gəldiyimiz  تيره روزی نيکان (“yaxşıların qara bəxti”)  به جاه
 və s. bu tipli etiraz (”nakəslərin məqam və şöhrətə çatması“)   و مقام رسيدن ناکسان
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və şikayət kəlmələri tarix boyu əksər şairlərin yaradıcılığında yer alıb [19]. 
Fayiz də, öz növbəsində, insanlarda narahatlıq və narazılıq doğuran məsələləri 
poeziyaya gətirməklə, öz ictimai missiyasını yerinə yetirirdi. Fayiz zəmanə 
dərdlərini öz içindən keçirib təqdim edir, onları yanğıyla dilə gətirir və insanla 
yaşadığı zaman arasındakı ziddiyyətləri açıb göstərirdi. Bəzən içindəki üsyan 
və narazılıq nidaları daha kəskin şəkildə səslənirdi: 

 
 چرا خواهی که من آيم به غربت ؟

  رنج و محنت ؟چرا بايد کشم اين
 درازی عمر فايز اين چنين شد
 که لعنت بر چنين عمری به ذلت

 
Niyə istəyirsən ki, mən qürbətə gəlim? 
Niyə mən bu əzab və möhnəti çəkməliyəm? 
Belə gətirdi, Fayizin ömrü uzun oldu, 
Belə ömrə, belə zillətə lənət olsun. 

 
Fayiz qələminin başlıca səmti, Fayiz dübeytilərinin əsas mövzusu, təbii ki, 

eşqdir. Şərqin ənənəvi məhəbbət poeziyasının motivləri Fayizin poeziyasında 
da rəngarəng çalarlarla əks olunub. O da, öz sələfləri kimi, məhəbbəti ən ali 
hiss kimi tərənnüm edirdi, onun da lirik qəhrəmanı yarın cəfasından ah-zar 
edən, həsrətdən sizlayan, intizardan beli bükülən qəmli aşiqdir. Amma Fayiz 
şeirlərini bu qədər sevimli, oxunaqlı, qiymətli edən onun sənətkarlıq 
xüsusiyyətləridir, şairin söz meydanındakı məharətidir. Onun şeirlərində 
obrazlar canlı, hisslər təravətli, düşüncələr dərin və orijinaldır. Yəni “dərdlər 
köhnə, amma yanaşma tərzi təzədir” [19]. 

 
خون خوردن از من! جفا از تو بتا  

 ز تو جور و تحمل آردن از من
 تو را با گريه فايز چه مطلب؟
 دل از من، ديده از من، دامن از من

 
Ey gözəl, cəfa çəkdirən sənsən, qan ağlayan mən, 
Əzab verən sənsən, bunlara dözən mən. 
Sən Fayizin göz yaşlarından nə istəyirsən? 
Ürək də mənimdir, göz də mənimdir, ətək də. 

 
Fayiz real, dünyəvi məhəbbətin tərənnümçüsü idi. Lirik-fəlsəfi düşüncələr 

fonunda onun eşq kamilliyinə çatmaq arzusu duyulur. Fayiz sevgini ən uca, ən 
ali varlıq kimi, sevgilisini əlçatmaz büttək təsvir etsə də, onun məhəbbəti göy-
də yox, yerdə qərar tutub. Bütün hiss və həyəcanlar, yaşantılar hamısı gerçək-
dir, hər kəsə tanışdır. Eyni kədəri, eyni hicran acısını, vüsal həsrətini yaşayan 
hər kəs bu dərin, rəngarəng hisslər peyzajında özünü görə bilir. 

 
 

 بت نامهربان ديدی چها کرد
 وفا کرديم و او باما جفا کرد
 کسی از دلبر فايز نپرسيد
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 که ناحق حکم قتل ما چرا کرد؟
 

Gördünmü o etinasız gözəl nələr etdi, 
Biz ona vəfalı olduq, o bizə cəfa çəkdirdi. 
Bir kəs Fayizin dilbərindən soruşmadı ki, 
Niyə haqsız yerə bizim qətlimizə fərman verdi. 

 
Fayiz dübeytilərindən gerçək insani duyğularla yaşayan, məhəbbət yolunda 

təlatümlərə düşən, eşq girdablarında çabalayan, əhvalı tez-tez dəyişən, gah ru-
huna bədbinlik çökən, gah da həyatı sevən, gileylərini, istəklərini bəzən hün-
dürdən, bəzən də pıçıltıyla dilə gətirən aşiq surəti boylanır. 

 
 مبرنام جدايی ترسم ای دوست
 که همچون مار بيرون آيم از پوست
 مکش فايز که هجران کشت او را

دن نه نيکوستتن مقتول آزر  
 

Ayrılıq sözünü dilinə gətirmə, ey dost, qorxuram, 
İlan kimi öz qabığımdan çıxıram. 
Hicran Fayizi öldürüb, sən də öldürmə, 
Ölmüş bədəni incitmək yaxşı deyil. 
 

Fayizin poeziya dili sadə olduğu qədər də cazibəli, anlaşılan olduğu qədər 
də dərindir. Şairin bədii təsvir və ifadə vasitələrindən məharətlə və yerində isti-
fadə etmək bacarığı bu gözəlliyi və cazibəni birə-beş artırır. Fikrin qüvvətlən-
məsinə xidmət edən, nitqin emosionallığını və bədiiliyini bir az da artıran poe-
tik fiqurlardan istifadə Şərq poeziya sənətində şair üçün bütün zamanlarda bö-
yük hünər sayılıb. Faiz dübeytilərində təşbeh, təkrir, istiarə kimi fiqurların 
ustalıqla və həssaslıqla işlənmiş çoxsaylı nümunələri ilə qarşılaşırıq. 

 
 قدت گل، قامتت گل، آفش پاگل

، مدعــا گلسخن گل، معرفت گل  
 به گــل چيدن برون شــد يــار فايز
 ســرو گـردن گــل و نشـو نما، گل

 
Qəddin gül, qamətin gül, ayağındakı başmaq gül, 
Sözün gül, mərifətin gül, arzu-istəyin gül, 
Fayizin yarı gül dərməyə çıxdı, 
Başı gül, boynu gül, görünüşü gül. 

 
Bu dübeytidə şair گل (gül) sözündən məharətlə istifadə etməklə təkririn gö-

zəl nümunəsini yaradıb. Bütün misralarda səslənməklə doqquz dəfə işlənən bu 
söz şeirdəki melodikliyi daha da artırır, ifadələrin quruluşuna ritmiklik gətirir. 

Fayizin dübeytilərində daha çox rast gəldiyimiz poetik fiqurlardan biri də 
təcnisdir ki, şəkilcə eyni, mənaca müxtəlif olan sözlərin şeirdə istifadəsi yolu 
ilə yaranır. Fayizi dübeytidə təcnisin ən böyük ustalarından hesab edirlər. 
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 دل من حالت پروانه دارد
 به آتش سوختن پروا ندارد

غ پر شکستهدل فايز چو مر  
 به هر جا کو فتد پروا ندارد

 
Mənim ürəyim pərvanə halındadır, 
Odlara yanmaq qorxusu yoxdur, 
Fayizin ürəyi qanadı sınmış quş kimi hara düşürsə, 
Qalxmağa taqəti yoxdur. 

 
Bu dübeytidə birinci, ikinci və dördüncü misraların sonunda səslənən və 

hər birində fərqli mənalar ifadə edən “pərvane darəd” ifadəsi tam təcnisə nü-
munədir. 

Fayiz yaradıcılığında şərvə. İranın cənubunda, Fayiz Dəştistaninin vətəni 
olan Buşəhrdə hələ lap qədimdən “şərvə” adlı musiqi janrı məşhur olub. Bölgə 
insanlarının həyat nəğməsi adlandırılan bu musiqi hər bir cənublunun beşikdən 
qəbrədək eşitdiyi doğma sədadır [20]. Şərvə bir ifaçı tərəfindən yanğılı avazla 
oxunan qədim musiqi növüdür, başqa sözlə desək, musiqili dübeytidir. Dehxo-
danın “Lüğətnamə”sində bu barədə oxuyuruq: “Şərvə – İranın cənubunda, xü-
susən də Buşəhr və Hörmözqan vilayətlərinin musiqisində ifa növüdür ki, bə-
zən ona “şəhri” də deyilir” [12]. Sasanilər dövründə “çərve” və “çərvək” adı ilə 
oxunan bu nümunələr sonradan Buşəhrin bəzi bölgələrində “haciyani” və 
“şənbeyi” kimi adlarla da təqdim olunub. Şərvə üçün, əsasən, aşiqanə məzmun-
lu, hicran-vüsal motivləri ilə zəngin dübeytilər seçilir və ”Dəşti” və “Şüştər”in 
mayəsində oxunurdu. Onlarda qəm motivini, yanğını artıran isə məhz musiqi-
dəki ritmdir. Mərsiyə tipli oxumalara bənzəsə də, şərvə dübeyti qəlibindədir. 
A.A.Romaskeviç yazir: “Hələ erkən yaşlarında şərvənin ən gözəl ifaçısı kimi 
şöhrət tapan Fayiz sonradan özü də belə nümunələr yazmağa başladı” [4, 
s.343]. 

Buşəhrin musiqi mühitindən bəhs edən bir məqalədə qeyd edilir ki, şərvələr 
bütün Cənubi İran boyu yayılsa da, onların əsl vətəni Dəşti, Dəştistan və Tən-
gistan saylırdı. Onları ifa etmək üçün Fayizin dübeytilərinə müraciət olunurdu. 
Bu nəğmələr çox vaxt elə müəllifin şərəfinə “Fayizxani” və “Dəştixani” adlan-
dırılırdı [18]. Bu həzin və aşiqanə nəğmələrin ifaçılarına isə şərvəxan deyilirdi. 
Fayiz irsinin xalq içində sürətlə yayılıb məşhurlaşmasında və nəsillərə ötürül-
məsində bu nəğməkarların böyük əməyi olub. Abdulla Rezayi yazır: “Fayizin 
şərvələri insanların ürəyində elə möhkəm yurd salmışdı ki, onlar işləyəndə də, 
istirahət edəndə də, asudə vaxtlarında da bu nəğmələrə bir şənlik, əyləncə səbə-
bi kimi baxırdılar” [17]. 

Nəticə. Fayiz Dəştistaninin zəngin poetik irsinin əsasını təşkil edən dübey-
tilər yüksək bədii dəyəri, məzmun əlvanlığı və şəkil rəngarəngliyi ilə fars poe-
ziya sənətinin ən parlaq örnəkləri sırasında qərar tutub. Bu zəriflik və təravətlə 
dolu nəğmələr yarandığı vaxtdan xalqın mənəvi qidasına çevrilməklə yanaşı, 
onlarla söz ustasının ilham qaynağı oldu. Fayiz sənətinə sevgi İranın cənubun-
da Məftun Bordexuni, Məhəmməd xan Dəşti, Seyid Abdullah Ələvi, Şəfiq Şəh-
riyari, Əhmədxan Dəşti, Molla Hüseyn Kəbqani, Seyyid Əlinəği Dəşti kimi dü-
beytiçi şairlərin yaradıcılığına güclü təkan verdi. 
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Khuraman Hasanova 
 

The features of the topics of dubeyties by Fayiz Dashtistani 
S u m m a r y 

 
Dubeyti, is a type of lyrical poems of four lines and eleven syllables, 

widespread in oral and written poetry of Iranian peoples. Appearing first in a 
verbal form and acquiring glory, this genre moved into written literature from 
around the 10th century. In written poetry, the names of the most famous 
founders of dubeyti Baba Tahir Uryanai and his follower Fayiz Dashtistani are 
pronounced with a great respect and love. Nearly 400 dubeyti are the basis for 
poetic heritage of Fayiz Dashtistani. The article takes a look at the form and 
content of dubeyti, created by the poet in the tradition of oral poetry in plain 
folk language. 
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Хураман Гасанова 

 
Особенности тем дубейтов Файиза Даштистани 

Р е з ю м е 
 

Дубейти, это тип лирического стихотворения из четырёх строк и 
одиннадцати слогов, широко распространённый жанр в устной и 
письменной поэзии иранских народов. Этот жанр, появившийся и 
прославившийся сначала в словесной форме, перешёл в письменную 
литературу приблизительно с Х века. В письменной поэзии имена самых 
известных основоположников дубейти Баба Тахира Уряна и его 
последователя Файиза Даштистани произносятся с большим уважением и 
любовью. Около 400 дубейти являются основой поэтического наследия 
Файиза Даштистани. В статье исследуются особенности формы и 
содержания дубейти, созданных поэтом на основе традиций устной 
поэзии на простом народном языке. 
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Görürəm, şöhrətdə ləyaqətin var, 
Şeirdə, sənətdə məharətin var. 
Şairlik eləmə! Dövrə bax ki bir, 
Şeirdən ucalıq umma dünyada, 
Çünki Nizamiylə qurtardı o da [4, s.51]. 

 
Nizami Gəncəvinin əvəzolunmaz beş poemasının vəhdəti olan “Xəmsə” 

dünya mədəniyyəti nümunələri sırasında mühüm əhəmiyyətə malikdir. Hamıya 
məlum olduğu kimi, şairin özünün “Pənc gənc” (“Beş xəzinə”) adlandırdığı 
“Xəmsə”yə məsnəvi formasında yazılmış “Sirlər xəzinəsi”, “Xosrov və Şirin”, 
“Leyli və Məcnun”, “Yeddi gözəl” və “İsgəndərnamə” poemaları daxildir. Bu 
poemalar hər biri müxtəlif səbəblərdən qələmə alınmış, maraqlı süjet xətti və 
təkrarolunmaz yazı üslubu ilə hər kəsin diqqətini cəlb etmişdir. Təsadüfi 
deyildir ki, Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Xacu Kirmani, Salman 
Savəci, Hatifi, Əlişir Nəvai, Fəridəddin Əttar kimi böyük sənətkarlar Nizami 
Gəncəvinin “Xəmsə”sinə nəzirə yazmışlar. Bir çox dillərə tərcümə olunmuş bu 
poemaların hal-hazırda əlyazma nüsxələri dünyanın məşhur muzey və 
fondlarında mövcuddur. 

“Xəmsə”də musiqi elementləri. Nizami Gəncəvinin əsərləri dərin fəlsəfi 
məzmuna, gözəl dil xüsusiyyətlərinə malik olmaqla yanaşı, həm də Azərbayca-
nın bir çox adət-ənənələrini, musiqi, süfrə mədəniyyətini təsvir edir. Milli mu-
siqi mədəniyyətimizi öz əsərlərində ustalıqla tərənnüm edən Qətran Təbrizi, 
Məhsəti, Əfzələddin Xaqani, İmadəddin Nəsimi, Molla Pənah Vaqif, Qasım 
bəy Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Mir Möhsün Nəvvab, Cəlil Məmmədquluzadə, 
Səməd Vurğun və b. kimi, Nizami Gəncəvinin də “Xəmsə”sində musiqimizə 
dair mühüm elementlər əks edilmişdir. Onun beş poemasının hər biri, demək 
olar ki, başdan-başa musiqi elementlərinin bədii ifadəsi ilə zəngindir. Nizami 
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Gəncəvi “Xəmsə”yə daxil olan poemalarda saray həyatındakı əyləncə 
məclislərini, yuxarı təbəqəyə mənsub şəxslərin musiqi həftisaz, setar, tənbur, 
qanun, əl zövqünü təsvir etməklə yanaşı, həm də Azərbaycanın XII əsrdəki 
musiqi mədəniyyətini əks etdirmişdir. Şair əsərlərində 30-dan artıq musiqi 
alətinin (saz, ud, rud, ney, çəng, bərbət, rübab və s.) adını çəkmiş, onların 
səslənməsindən bəhs etmişdir: 

 
Ney, təbil  gurladı şah qapısından, 
Zənglərin səsindən titrədi cahan. 
Təbilçi sürətlə qalın xam göndən 
Gecənin ağzına vurdu bir yüyən. 
Coşaraq inləyir neyin nəfəsi,  
Nağara əl çalır, yüksəlir səsi [5, s.82]. 
 

Mahnılar muğamlardan qabaq yaranmış, daha sonra ahəng baxımından ya-
xın olan melodiyalar birləşərək muğamı meydana gətirmişdir. Nizami Gəncəvi 
o dövrdə geniş yayılmış muğamların (“Rast”, “Üşşaq”, “Hesari”, “İraqi”, 
“Novruzu”, “İsfahan”, “Rəhavi”, “Zirəfkənd”) adlarını göstərmiş, bu muğamla-
rın, eləcə də müxtəlif melodiyaların məqamlar əsasında oxunduğunu qeyd 
etmiş, onların bir-birilə müqayisəsini vermişdir.  

Həmçinin o dövrdə xanəndələrin öz ifalarını müəyyən musiqi aləti ilə mü-
şayiətini, qəzəllər əsasında vokal-instrumental muğamların və təsniflərin oxun-
masını təsvir etmişdir. Bütün bunlar artıq XII əsrdə Azərbaycan musiqi mədə-
niyyətinin yüksək dərəcədə inkişafını sübut edən qiymətli faktlardır. Muğam 
ifaçılığı, muğam sənətinin tarixi məsələlərinin və ifası zamanı istifadə olunan 
qəzəllərin öyrənilməsində də şairin poemaları qiymətli mənbələrdir. Bu poema-
larda muğam, təsnif formalarına, rəqs melodiyalarına, musiqi alətlərinə, eyni 
zamanda onların ifaçılarına, rəqs sənətinə geniş yer verilmişdir. Şairin hər bir 
məqama uyğun musiqi alətinin adını çəkməsi, təsniflərin, qəzəllərin  ifasının 
dəqiq təsviri bir daha onun dahiliyinə, şairliklə yanaşı digər elmləri də dərindən 
bilməsinə dəlalət edir. 

 
Müğənni, sazını ələ alsana, 
Xoşahəng nəğməndən bizə çalsana! 
Dar pərdə dinləmək istəmirik biz, 
Genişdir, yüksəkdir öz ahəngimiz [1, s.70]. 

 
Nizami “Xəmsə”sində geniş yer tutan lirik ünsürlərdən biri də saqinamə və 

müğənninamələrdir. Saqinamə, müğənninamə məsnəvi şəklində yazılmış, icti-
mai, fəlsəfi, didaktik mövzulara həsr olunmuş müstəqil lirik şeir şəklidir. Bu 
şəkil ona görə belə adlanır ki, orada irəli sürülən fikirlər saqiyə və ya müğənni-
yə müraciət şəklində deyilir. Saqiyə və ya müğənniyə müraciətdən aslı olaraq 
adı dəyişir.  

İlk dəfə Nizami Gəncəvi tərəfindən yazılı ədəbiyyata gətirilən və poemalar-
da lirik ünsür kimi istifadə olunan saqinamə və müğənninamə sonralar müstəqil 
ədəbi forma kimi daha çox yayılmışdır. Dahi şair “Leyli və Məcnun”, “İsgən-
dərnamə” – “Şərəfnamə”də saqinamələrdən istifadə etmiş, “İqbalnamə”də isə 
saqinamələri müğənninamələrlə əvəzləmişdir. Burada hər fəsildən əvvəl iki 
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beytlik müğənniyə müraciət verilir, daha sonra əsas mövzuya keçilir. Şair 
poemadakı obrazların dilindən müğənniyə müraciət edərək bir hava çalmasını, 
könlünü şənləndirməsini və ya öz ruh halına uyğun bir nəğmə oxumasını istə-
yir: 

 
Müğənni, bir şirin nəğmə söylə sən, 
Bu ki ilk ricamız deyildir səndən! 
Sübh çağı dinləyib sənin səsini, 
Unudaq dünyanın ah-naləsini! [1, s.208]. 

 
Dahi sənətkar “Yeddi gözəl” poemasında musiqi alətlərinin və  məclisləri-

nin təsvirini verməklə həm də farslar, ərəblər və digər xalqların incəsənət nü-
mayəndələrinin Azərbaycan mədəniyyətinə – musiqisinə, ədəbiyyatına təsir 
dairəsini əks etdirmişdir. O, eyni zamanda şairə və müğənnilərə verilən 
qiyməti, bahalı hədiyyələri də diqqətə çatdırmışdır: 

 
Gəldi xanəndələr xoş ahəng ilə, 
Pəhləvi oxudu gözəl çəng ilə. 
Ərəb şairləri gəlib coşdular, 
Şeirə qiymət verən bəxş etdi sovqat [2, s.112]. 

 
Şair musiqi dünyasının möcüzəsini oxucuya çatdırmaq üçün “İsgəndərna-

mə” poemasında hətta təbili, sazı sehrli  bir alət kimi təqdim edir. Mütəfəkkir 
dini-fəlsəfi düşüncə vasitəsilə təbili Dəccalın təbilinə, səsini isə vəhy mələyi 
Cəbrayılın göydə qanad çalmasına bənzədir. Nizami Gəncəvi təbili çalınma 
məqsədinə uyğun olaraq müxtəlif məqamlarda fərqli şəkillərdə təsvir edir. O, 
təbili bəzən sehrli, döyüşə səsləyən, bəzən isə sadəcə qəlbindəki sevgini, sevin-
ci, kədəri riqqətə gətirən bir alət kimi göstərir. 

 
Şaha söylədi ki: "Günbəz hazırdır, 
Onun tilsimi də, təbli də vardır! 
İndi burulğana gəmini salsan, 
Salamat çıxacaq o təbli çalsan! [1, s.166-167] 

 
Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin təsiri ilə yaranmış əsərlər. Nizaminin 

yaradıcılığı yüksək sənətkarlığı ilə Şərq və Qərb ədəbiyyatının inkişafına güclü 
təsir göstərmiş, XIII əsrdən başlayaraq onun poemalarına nəzirələr yazılmışdır. 
Əmir Xosrov Dəhləvi, Əbdürrəhman Cami, Əlişir Nəvai kimi böyük sənətkar-
lar onu ustad adlandırmış, onun “Xəmsə”sinə cavab yazmaqla şairin ənənələri-
ni davam etdirmişlər. Nizaminin əsərləri dünyanın bir çox xalqlarının dilinə 
tərcümə olunmuşdur. Əsərlərinin nadir əlyazma nüsxələri xarici ölkələrin 
(London, Paris, Qahirə, İstanbul, Təbriz, Daşkənd, Moskva, Peterburq, Dehli) 
məşhur kitabxana, muzey və əlyazmaları fondlarında qiymətli incilər kimi qo-
runub saxlanılır. Nizaminin poemalarının süjetləri əsasında çoxsaylı təsviri sə-
nət, ədəbi və musiqi nümunələri, o cümlədən, Ü.Hacıbəylinin “Sənsiz” və 
“Sevgili canan” romans-qəzəlləri, Q.Qarayevin “Yeddi gözəl” baleti, F.Əmiro-
vun “Nizami” simfoniyası və baleti, Ə.Bədəlbəylinin “Nizami”, Niyazinin 
“Xosrov və Şirin” operaları və s. əsərlər yaradılmışdır. Əlavə olaraq qeyd et-
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mək yerinə düşərdi ki, Azərbaycanın dahi bəstəkarları da “Xəmsə”dən 
ilhamlanaraq incəsənətimizdə xüsusi yeri olan “Sənsiz” və “Sevgili canan” ro-
mans-qəzəlləri (Ü.Hacıbəyli), “Yeddi gözəl” baleti (Q.Qarayev), “Nizami” 
simfoniyası və baleti (F.Əmirov), “Nizami” (Ə.Bədəlbəyli), “Xosrov və Şirin” 
operaları (Niyazi) və s. əsərlər yaratmışlar.  

“Xəmsə” motivli miniatürlər. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si saray həya-
tını təsvir edən səhnələr və təbiət təsvirləri ilə zəngindir. Mir Musəvvir, Ağa 
Mirək, Sultan Məhəmməd, Mirzə Əli, Müzəffər Əli, Mir Seyid Əli kimi rəs-
samlar bu təsvirlərə dair çox gözəl əsərlər yaratmışlar. Adları qeyd olunan poe-
maların süjet xəttinə uyğun olaraq təsviri sənətin ən gözəl nümunələrindən 
sayılan miniatürlər də çəkilmişdir. Həmin miniatürlərin bəzilərində əyləncə 
məclisləri və musiqi alətləri də təsvir olunmuşdur.  

AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 
ekspozisiyasında Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinin motivləri əsasında çəkilmiş 
“Şirinin Xosrovun şəklinə baxması”, “Makedoniyalı İsgəndər Bərdə şahı Nüşa-
bənin sarayında” adlı təsviri sənət əsərləri tamaşaçılara nümayiş etdirilir.  

“Makedoniyalı İsgəndər Bərdə şahı Nüşabənin sarayında” adlı miniatürdə 
Makedoniyalı İsgəndər və Nüşabə əyləşiblər. Qarşılarında isə xidmətçi qızlar 
müxtəlif musiqi alətlərində  çalırlar.  

“Şirinin Xosrovun şəklinə baxması” miniatüründə də, həmçinin, ud, qaval 
kimi musiqi alətləri təsvir olunur. Burada Şirin mərkəzdə oturmuş vəziyyətdə 
xidmətçiləri ilə təsvir olunur. Xidmətçi qızlar onu əyləndirmək üçün musiqi 
alətlərində ifa edirlər. Qızlardan biri isə sanki nəğmə oxuyur. 

Miniatürlər poemaların fars dilindən digər dillərə tərcümə olunmasına 
köməkçi vasitə olmuşdur. Tərcümə zamanı mübahisə yaradan musiqi alətləri-
nin adları miniatürlərə əsasən daha da konkretləşdirilmişdir. 

Nəticə. Nəticə olaraq belə qənaətə gəlmək olar ki, dünya şöhrətli dahi 
Azərbaycan mütəfəkkiri və şairi Nizami Gəncəvinin yaratdığı “Xəmsə” təkcə 
Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı nümunələrinin incisinə çevrilərək ona yazılan 
nəzirələrin ilham qaynağı olmamış, həm də başqa incəsənət nümunələrinə 
məxsus şah əsərlərin də mənbəyini təşkil etmişdir. 
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Dilbar Huseynova 
 

Artistic expression of the music elements in "Khamsa"  
of Nizami Ganjavi 

Summary 
 

Valuable and important information about Azerbaijani music was studied 
on the basis of rock carvings of Gobustan (XII-VI millennium BC) and 
Gamigaya (III-I millennium BC). In the epic "The book of DedeKorkut" and 
also in the works of Nizami, Khagani, Fizuli are given information about 
musical culture, instruments of the Middle Ages. The writings of N. Ganjavi, 
which occupies the highest position in the Azerbaijani literature, represents the 
universal, socio-political, public and moral-artistic ideals. “Khamsa” by 
N.Ganjavi, filled with elements of music, is an indispensable historical source, 
reflecting the musical culture of Azerbaijan. 

 

Дильбер Гусейнова 

Художественное звучание музыкальных элементов в "Хамсэ" 
Низами Гянджеви 

Р е з ю м е 
 

Ценная и важная информация об Азербайджанской музыке была 
изучена на основе наскальных изображений Гобустана (ХII-VI тыс. до 
н.э) и Гемигая (III-I тыс. до н.э). В эпосе "Книга моего деда Коркута", в 
произведениях Низами, Хагани, Физули предоставлена подробная 
информация о музыкальной культуре, инструментах Средневековья. 
Творчество Н.Гянджеви, занимающее самую высокую позицию в 
азербайджанской литературе, представляет общечеловеческие, социаль-
но-политические, общественные, морально-нравственные художествен-
ные идеалы. Богатый элементами музыки "Хамсе" Н.Гянджеви является 
незаменимым историческим источником, отражающим музыкальную 
культуру Азербайджана. 
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(Şirvan dastanları əsasında) 
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Giriş. Şirvan folklor mühitinin zənginliyində dastanların funksional xarak-

teri onun ümumi xəttinin epos müstəvisində təhlilini aktuallaşdırır. Çünki epo-
sun bir mədəniyyət hadisəsi olaraq ehtiva etdiyi məzmun məhəlli, milli və qlo-
bal aspektləri ilə son dərəcə mükəmməl bir möhtəşəmliyə bağlanır. Müxtəlif 
səviyyələrdə aparılan təhlillər lokal mənzərənin tipoloji müstəvidə tədqiqini də 
faktlaşdırır. Şirvan aşıqlarının repertuarında yüzillər boyu işləklik qazanmış 
dastan nümunələrinin spesifik özəlliklərinin aydınlaşdırılması, müqayisəli təh-
lilə gətirilməsi milli epik ənənənin arxaik məzmununu və tarixi-mədəni mənzə-
rəsini aydınlaşdırmaq üçün xüsusi aktuallıq kəsb edir. 

Milli epik ənənə və Şirvan dastan yaradıcılığı. Ədəbiyyatda klassik epik 
ənənə və Şirvan epos yaradıcılığı kontekstində araşdırılmalı problemlərdən biri 
eposun milli epik ənənə sistemi olaraq öyrənilməsidir. Folklor milli özünüifa-
dənin ən mükəmməl hadisəsi olaraq geniş mahiyyətli mədəniyyət hadisəsidir. 
Burada etnosun yaddaş, tarix, mədəniyyət, milli-əxlaqi dəyərlər və s. nə varsa 
da hamısının cəmi (topluluğu) anlamında mükəmməl bir sistem qəlibləşir.  Onu 
da əlavə edək ki, bu zənginlikdə təkcə mənəvi mədəniyyət sisteminin genetik 
mənzərəsi və tarixi prosesi kodlaşmır, həm də bədii düşüncənin kanonik siste-
mi, ifadəlilik modelləri özünü göstərir. Mifdən eposa, oradan dastana və yazılı 
epik mühitə gələn inkişaf boyartımında etnosun bədii-estetik təfəkkürünün alt 
və üst şüur qatlarında olanlarla səciyyələnir.  Şirvan epik mühiti timsalında baş 
verənlər, prosesin tarixi dinamikası öz potensiyası ilə mühitin coğrafiyasında  
gedən proseslərin, yaşananların mədəni və tarixi laylarını aydınlaşdırmağa im-
kan verir.  “Son dövr Azərbaycan folklorşünaslığında bir-birindən maraqlı təd-
qiqat əsərləri yaranmaqdadır. Onların mühüm bir hissəsini regional folklorşü-
naslığın öyrənilməsi təşkil edir. Belə bir addımın atılmasının özünün kifayət 
qədər müsbət cəhətləri var. Ən birincisi, bu regionun spesifikasını, insanların 
qayğılarını, məişətini, adət-ənənəsini, keçib gəldiyi yolu öyrənmək anlamında 
mühüm dəyər kəsb edir. İkincisi, bütövlükdə Azərbaycan folklorunun ümumi 
mənzərəsi haqqında dolğun təsəvvür yaradır” [3, s. 270-271]. Epik ənənə 
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kontekstində aparılan müşahidələr şifahi və yazı örnəkləri kontekstində Şirva-
nın ciddi və həm də fundamental zənginliklə səciyyələndiyini düşünməyə əsas 
verir. Dastançılıq ənənəsində faktlaşan nümunələr, söyləyicilik repertuarında 
özünə yer alan epik zənginlik, yazı mühitində Xaqani Şirvanidən Ağa Məsih 
Şirvaniyə, Şakir Şirvaniyə və Məhcur Şirvaniyə qədər olanlar hamısı böyük bir 
layı və Azərbaycan epik mühitindəki prosesin fasiləsizliyini, informasiya və 
düşüncə axarının dinamikasını müəyyənləşdirir. “Koroğlunun Şirvan səfəri”, 
“Şirvanlı Qəhrəman şah”, “Adıgözəl və Aslan şah”, “Şahzadə Qasım”, “Seydi 
və Pəri”, “Aşıq Ağəmməd və Məryəm” və s. kimi dastan nümunələri epik ənə-
nənin axarını, arxetiplərin genetik sistemini ortaya qoyur. 

Məlum olduğu kimi, “Oğuznamə” şifahi bədii yaradıcılıq hadisəsidir. Ona 
görə də orta əsrlərdə yazıya alınmış mətnlər şifahi ənənəyə münasibətdə  klas-
sifikasiya olunmalıdır. “Oğuznamə”nin şifahi ifası, poetik forması, eləcə də şi-
fahi söz yaradıcılığının təbiəti haqqında biliklərə söykənib günümüzə çatmış  
mətnlərin hansı üsulla  ərsəyə gəldiyini müəyyənləşdirmək mümkündür. Elə bu 
prinsiplə də  “Oğuznamə” mətnləri təsnif və təhlil olunur. Bu baxımdan orta 
əsrlərdə yazıya alınmış “Oğuznamə” mətnlərini aşağıdakı şəkildə təsnif etmək 
olar: 

I. Təsvir üsulları ilə yaranmış müəllif mətnləri 
II. Şifahi ifadan yazıya alınmış mətnlər 
III. Tərtib üsulu ilə yaranmış mətnlər 
IV. Epik ədəbiyyat” [6, s.180]. 
 

Bütün bu nümunələrin hamısında bu və ya digər dərəcədə epik mühiti əks 
etdirəcək kifayət qədər zəngin material vardır. Folklorşünas alimin oğuznamə-
lər üzərində apardığı müşahidələr onun spesifikasını müəyyənləşdirmək baxı-
mından xarakterik görünmür, burada həm də ənənənin mövcudluğunun ümumi 
sistemi müəyyənləşir. Çünki oğuznamələr öz möhtəşəmliyi, fundamental 
xarakteri ilə rəngarəng özünəməxsusluqları, təhkiyə nümunələrini ortaya qoy-
maqla epos təhkiyəsindən gələnlərin mahiyyəti ilə dolğunlaşır. Məsələn, Rəşi-
dəddin və Əbülqazi mətni, Dəvadəri mətni, Adam Oleari mətni, Bayburlu Os-
man mətni və s. milli epik ənənənin “Kitabi-Dədə Qorqud”dan, “Manas”dan, 
“Maday-Kara”dan, “Alpamış”dan,  Koblandıbatır”dan və s.  (buraya “Bilqa-
mıs” dastanını da əlavə etmək olar) gələn ənənənin ümumi xəttində olanlar ki-
mi də diqqət yetirmək gərəyi yaradır. Çünki bu ənənə milli yaddaşın funda-
mental fakturasını sistemli şəkildə qorumaqla etnosun potensiyasını müəyyən-
ləşdirir. Məsələn, F.Rəşidəddin “Oğuznamə”sindən bir epizoda diqqət yetirək: 
“Bu qış mövsümünü Dəclə çayının sahilində keçirdi. Bahar gəlincə Şam tərəfə 
yeridi və öz altı oğlunu mankala (qabaqca) göndərdi və özü də onların ardınca  
yola düşdü. Onun oğulları Rakkaya çatanda şəhərin görkəmli adamları onları 
qarşılamağa çıxdılar. Oğuz oğullarının ardınca gəldiyi üçün onlar bu adamları  
onun qulluğuna göndərdilər. Onlar Oğuzun qulluğuna gəldilər və Oğuz onları 
yaxşı qarşıladı. Şixnə təyin edib onları şəhərinə göndərdi. Oğuz bu ölkədə ha-
raya gedirdisə, orada əhali öz istəyilə il olurdu. Təkcə türklərin Antak Şəhr ad-
landırdıqları  və üç yüz altı qapısı olan  Antakiya şəhəri  tərslik edib müqavi-
mət göstərdi. Nəticədə bir il vuruşdular və bir ildən sonra şəhəri aldılar. 

Oğuz şəhərə girdi, qızıldan taxt qurub üzərində oturdu. Oğuz onunla gəlmiş 
doxsan minlik  qoşunu, arvad-uşaqları ilə şəhərə yerləşdi. 
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Sonra Misir və Dəməşqə elçilər göndərib oraya gələcəyini bildirdi” [10, 
24]. Göründüyü kimi, təsvir üsulu ilə yaranan bu mətn öz potensiyası ilə nə qə-
dər fərdiliyi ehtiva etsə də, mahiyyətində daha əsaslı, ciddi potensiya ilə müəy-
yənləşəcək spesifikanı işarələyir.  

Epos milli epik ənənənin ən mükəmməl ifadə forması kimi. Epos milli 
epik ənənənin ən mükəmməl forması kimi əcdad mifdən sonrakı dövrün 
mədəni prosesinin möhtəşəmlik faktıdır. Türk xalqlarının  zəngin bədii mühiti 
onun genetikasını, janr səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün genişimkanlılığı ilə 
seçilir. Çünki burada təkcə etnosun gerçəklik haqqında təsəvvürləri və onun 
ümumi sistemi özünün ifadəsini tapmır, həm də  onu gerçəkləşdirən sintaqma-
tik model boy göstərir. Folklorşünas Azad  Nəbiyev prosesin axarını tipoloji 
müstəviyə gətirərək vurğulayır: “Lirik və dramatik üslubların meydana gəldiyi, 
hər iki üslub üzrə janrlaşma yaradıcılıq prosesinin davam etdiyi tarixi kəsimdə 
eyni qəbilə, tayfa insan qrupları  içərisində təhkiyəçiliyə əsaslanan epik üslub 
yaranmağa başladı. 

Canlı danışıq faktına, aydın  qarşılıqlı ünsiyyətə əsaslanan təhkiyəçilik in-
sanın özünün təkamülü ilə bağlı uzun davam edən maraqlı və canlı yaradıcılıq 
prosesi idi. Burada söz sistemlərinin düzümü sadə, sırası ardıcıl, mənası aydın, 
tutumu konkret idi.  Fikrin ifadəsi lirik və epik  üslublardan fərqli olaraq  daha 
ifadəli, tez anlaşılan və başadüşülən idi” [9, s.431]. Mifdən bu yana və bəlkə də 
daha dərinlərdən gələn bu proses elə insanın özünün təkamülü ilə inkişaf keçir-
miş və eposda bir bütöv olaraq modelləşmişdir. Epik dünya modelinin yaranışı 
məhz tarixi proses kimi ciddi, həm də tədrici proses olaraq gerçəkliyə çevril-
mişdir. Göründüyü kimi, öz mükəmməlliyi və imkanlılığı ilə “epik üslub həyatı 
dərketmənin geniş imkanlarını müəyyənləşdirdi, ağız ədəbiyyatında böyük və 
ənənəvi hadisə yaratdı. Bu hadisə şifahi sözü  bədii həqiqətə, həyatın və onun 
geniş, zəngin mahiyyətini bədii obrazlarda  əks etdirməyə gətirib çıxardı. Epik 
üslubun müxtəlif qəlib, ölçü  və tələbləri ilə əlamətdar  ən böyük icadı isə təh-
kiyəçiliyin  tarixi yüksəlişi və onun ilkin yekunu və nəticəsi olan epos yaradıcı-
lığının meydana çıxması ilə şərtləndi" [11, s.213]. Epik təhkiyənin milli epik 
ənənə modeli tarixi prosesin özündə insanın keçirdiyi inkişafla, prosesin müs-
bət gedişi ilə reallaşır. Bu proses özlüyündə epik təhkiyənin zənginləşmə və bə-
dii düşüncənin son fazasında eposun ortaya çıxması ilə bütövləşir. “Kitabi-
Dədə Qorqud”, “Bilqamıs”, “Manas”, “Alpamış”, “Koblandıbatır”, “Canqar”, 
“Corabatır” və s. kimi dastan nümunələri (Avropa məkanında olanlar da bura 
daxildir) həmin mükəmməl epik dünya modelinin faktı olaraq möhtəşəm 
düşüncə formalaşdırır. Etnosun gerçəklik haqqında təsəvvürlərini özündə ehti-
va etməyə hesablanmış bu nümunələr sonrakı dövrlərdə, eləcə də yazı mühiti-
nin formalaşdığı zamanlarda həmişə fundamental çəkisini və əsaslı qaynaq 
olaraq sintaqmatik səviyyəsini qoruyub saxlamışdır. “Bir gün Ulaş oğlu, Tulu 
quşun yavrusu, bizə miskin umudu, ümmət soyunun aslanı, Qaracuğun qaplanı, 
qonur atın əyası, xan Uruzun ağası, Bayındır xanın göygüsü, qalın Oğuzun 
dövləti, qalmış yigidin arxası Salur Qazan yerindən durmuşdu.  Doxsan başlı 
ban  evlərin  qara yerin üzərində tikdirmişdi” [7, s.31]. Burada ozan 
söyləyiciliyinin parametrləri təhkiyənin mükəmməl bir formatını müəy-
yənləşdirir ki, bütünlükdə epos kontekstində olanların mətn tipi ilə  sistemin 
özünə işıq tutur. Onu da əlavə edək ki, “Dədə Qorqud  oğuznamələrinin hər 
biri müstəqil dastandır  və onlar arasında xronoloji münasibət yoxdur. Boylar 
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arasında əlaqə bütün parametrlərilə  epik sosium və ona məxsus olan ənənəvi  
qəhrəmanlar vasitəsilə qurulur. Oğuznamələr arasında ziddiyyət fikri  onların 
“Kitab”dakı düzülüşündən doğur və boylar arasında bəzi  xroniki ünsürlər də 
burada  az rol oynamır. Yada salmaq istərdik ki, şifahi mətn  yazıya alınmaq  
və ya kitabdan oxunmaq üçün yox, auditoriya qarşısında ifaya hesablanmış 
mətndir. Ozan məclisdən asılı olaraq müxtəlif sayda, müxtəlif ardıcıllıqla  
müxtəlif  oğuznamələr söyləyə bilərdi. Ona görə də “Kitab”dakı boylar, onların 
sayı və ardıcıllığı çoxsaylı variantlardan  biridir. Ozan bir məclisdə üç, başqa 
məclisdə beş oğuznamə söyləyə bilərdi və “Kitab”a düşən oğuznamələrdən heç 
biri söylənən oğuznamələr içərisində olmaya bilərdi” [6, s.205]. Dastanın 
qeyri-adi mətn tipi, onun poetik sistemi, gerçəklik haqqında yaratdığı təsəvvür 
və əvəzsiz sintaqmatik səviyyəsi bütün müstəvilərdə mövcud vəziyyətin də 
müəyyən sistem olaraq özünəməxsusluğunu düşünməyə əsas verir.  

Epos milli düşüncənin bədii-estetik hadisəsi kimi bütünlükdə etnosun 
potensiyasını aydınlaşdırır. “Bilqamıs”, “Manas”, “Alpamış”, “Koblandıbatır”, 
“Canqar” və s. kimi nümunələr prosesin gedişini aydınlaşdırmaq üçün əsaslı 
faktura ilə səciyyələnir. Məsələnin aydınlığı üçün “Maday-Kara” dastanından 
bir parçaya diqqət yetirək. 

 
Anlı şanlı Erlik bey 
Yeri süpüren sakalı, 
Semayi çizen bıyıklarıyla 
Koyu kırın ayak seslerini duyup, 
Kapısının önüme çıktı. 
 
Anlı şanlı Kögüdey-Mergen, 
Yüz çentikli kutsal yayını 
Yüzüncü çentigine kadar gerdi, 
Doksan kenarlı kanlı oku 
Yeraltına fırlattı [12, s. 87]. 

 
Azərbaycan ədəbiyyatında klassik epik ənənənin  dinamikası və poetik sis-

temi eposdan gələnlərə, türk epos ənənəsinin potensiyasına, xalqın tarixi 
yaddaşına, bədii mühitin mənəvi-estetik təsəvvürlərinə, bütövləşmiş və həm də 
qəlibləşmiş sisteminə dayanır. Şirvan mədəni mühitinin həm şifahi, həm də 
yazılı sferasında gedən proseslərin ümumi məzmunu, ozan ənənəsindən gələn-
lər, həyat təsəvvürləri, onun genetikası, dövlətçilik düşüncəsi, qəhrəmanlıq fəl-
səfəsi və onun mahiyyətində olanlar hamısı bir bütöv olaraq eposun dinamika-
sını və həmin dinamikanın informasiya axarını ortaya qoyur. Ona görə epos 
mühitinin milli epik ənənənin ən mühüm hadisəsi olaraq etnosun gerçəklik 
haqqında təsəvvürlərini əks etdirmək kimi bir amala hesablandığını qeyd etmə-
liyik. Epos  milli epik ənənə kontekstində qəlibləşmiş söz modelidir, burada 
paradiqmatik, sintaqmatik, janr səviyyəsinin geniş məzmunu və funksiyası 
bütünlükdə etnosun  bədii-estetik düşüncəsindən tutmuş həyat ideallarına, məq-
səd və məramına qədər zənginliklə əhatələnir. “Maday-Kara”dan verdiyimiz 
nümunə ilə “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarından verdiyimiz nümunənin etno-
sun gerçəklik haqqında epik təsəvvürlərini hansı səviyyədə əks etdirməsində 
elə də ciddi fərqlilik yoxdur. Paradiqmatik səviyyədə bunun gerçəkliyi hansı 
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müstəvidə və sistem daxilində reallaşdırması “Bilqamıs”dan, “Kitabi-Dədə 
Qorqud”dan “Koroğlu”ya qədər eyni səviyyədə görünür. Çünki etnosun həyat 
təsəvvürləri, onun dünyagörüşü birbaşa kulturoloji sistemi ilə bütövləşir və et-
nosun gerçəklik haqqında olan təsəvvürləri hansısa formada auditoriyaya çat-
dırmağa çalışır. Şaman, ozan və aşıq auditoriyasında tarixi proses olaraq bunlar 
müxtəlif səviyyələrdə reallaşmışdır. Onların sənət statusunda, bütünlükdə etno-
kulturoloji düşüncəsində hansı dərəcədə fərqlilik (məzmun və üsullar konteks-
tində) olmasından yana mahiyyət eynidi, daha doğrusu, gerçəkliyin mənimsə-
dilməsi və ötürülməsi məqsədidir. Folklorşünas A.Nəbiyev vurğulayır ki, “epos 
yaradıcılığı əski dünyanın inkişaf etmiş sivil yüksəlişinin  yaddaşda əks 
olunmuş  bədii modeli idi. Bu modeldə bir çox estetik, mənəvi-əxlaqi, etik və 
hüquqi dəyərlər cəmləşmişdir. Hər bir etnosun tarixi bu mənəvi dəyərlərlə  sıx 
bağlı olub onun sivil səviyyəsinin istiqamətləri və hüdudlarını ifadə edir. Bu 
düşüncə isə tarixən daha əvvəlki inkişaf qatları üçün  ənənəvi olub  bizim əc-
dadlarımızın özünəməxsus  inkişaf istiqamətlərini əks etdirən qədim türk mifo-
logiyasından bəhrələnir” [9, s.431]. Mifin əcdad funksiyası o qədər ecazkarlıq 
və etnosun təsəvvürlərini əhatə etmək məramı ilə yüklənir ki, onun ehtiva etdi-
yi məzmun sonrakı çağlarda eposda bir model olaraq daha geniş mahiyyətlə or-
tada görünür və eyni zamanda prosesin gedişinə istiqamət verir.  

Şirvan dastan mühiti və klassik yazılı epik ənənə. Şirvan epos mühiti 
səviyyəsində aparılan təhlillər janr səviyyəsində eposun bütünlükdə epik janr 
modellərini ehtiva edə bilmək gücündə görünür. Son dövrün folklor mühitləri-
nin işlənməsi səviyyəsində görülən fundamental toplama və nəşr işləri janrlar-
arası bağlantıların, mifdən eposa gəlişin və digər janr modellərinin məzmununu 
aydınlaşdırmaq üçün ciddi material verir. Azərbaycan klassik epik ənənəsinin 
zənginliyi onun söz modelinin zənginliyi olub, bütünlükdə tarixi, məişəti, döv-
lətçilik təsəvvürləri, dünyagörüşü ilə bağlı olanlarla səciyyələnir. Şirvan ədəbi-
mədəni mühitinin araşdırıcısı S.Qəniyev vurğulayır: “Şirvan poeziyamızın be-
şiyi olan məkanlardandır. Xaqani Şirvani, Fələki Şirvani, İzzəddin Şirvani  və 
daha qədimlərdən başlayan  yolun hələ tarixin  bizə daşıyıb gətirdiklərindən  
əlavə bəlkə də  daha çox  (hətta bir neçə dəfə çox) sənətkarları əsərləri ilə acı-
nacaqlı aqibətlə üzləşmişlər. Çünki Azərbaycanımız həmişə müharibələrin 
meydanı olub, olmazın əzabları yaşayıb, ağır itkilərlə qarşılaşıbdı... Ona görə 
də  başlıca və əsas olan  kimi mədəniyyət tariximizin, xalqımızın  keçib gəldiyi 
yolun  zənginliyinin öyrənilməsi bir məqsəd olaraq həmişə qarşımızda durur” 
[8, s.9]. Təkcə onu demək kifayətdir ki, son dövrün ədəbi-nəzəri fikrinin 
müəyyənləşdirdiyinə görə, mənbələrdə Şirvanın 1250-dən çox sənətkarının adı 
vurğulanır. Bu ədiblərin ədəbi irsi mühitin keçib gəldiyi inkişaf yolunu, onun 
genetik sistemini, folklor stixiyasını, sənət dinamikasının məzmununu aydın-
laşdırmağa əsas verir. Epos yaddaşı, onun verdiyi informasiya yazılı mühit 
üçün bütün dövrlərdə enerji qaynağı olmuşdur. Ona görə də epos türk bədii 
düşüncəsinin fundamental hadisəsi olaraq Şirvan mühiti üçün etnos gerçəklik 
haqqında epik təsəvvürlər sistemidir.  Həmin təsəvvürlər sistemi isə sözlü 
mətndə, janr səviyyəsində reallaşmaqla mühitin bütöv bir sistemini və eposun 
milli epik ənənədə oynadığı funksional xarakteri aydınlaşdırır. Məsələn, 
“Yetim Aydın” dastanında bir epizoda diqqət yetirək: “Şah dağına dünya-aləm 
yoldu. Biçarə yetim çar-naçar razı olub həmən səmtə üz qoydu. Gethaget, get-
haget, axırda yorulub əldən düşdü. Dincini almaqdan  ötrü bir ulğun kolunun 
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altına uzandı. O qədər yorulmuşdu ki, elə uzanmağı ilə yuxuya getməyi bir 
oldu. Yuxuda şahlar şahı Həzrət Əli gəlib Aydının başı üstündə dayandı.  Əlin-
dəki abi-kövsər dolu  badəni ona verib dedi: 

– Al, bu badəni iç. 
Aydın badəni başına çəkdi, şahlar şahı dedi: 
– Bu badəynən mən sənə doxsan min sözü bəyan verdim. Sazda-sözdə 

qabağına çıxan olmayacaq” [5, s.332-333]. 
Epik təhkiyənin qəlibləşmiş modellərinin mahiyyətində gizlənən informasi-

ya təkcə yaddaşı ehtiva etmir, onun həm də məzmununda poetik sistemin özü-
nün formulları boy göstərir.  Onların açılması mühit və bütünlükdə etnos səviy-
yəsində ən ümdə məsələlərdən biri olaraq qarşıda durur. Çünki arxaik yaddaş 
etnosun işarə sistemlərini, paradiqmatik səviyyəsini, etnokosmik universium 
olmasını bir bütöv olaraq düşünməyə əsas verir. Epos mühitində etnosun 
işarələndirilməsi təkcə hansısa müstəvidə getmir, əksinə, onun konsentrasiyası 
bütün sistem vahidlərini özündə cəmləşdirmək kimi məqsədə yüklənir. Şirvan 
mühitinin söz modeli olan dastan yüzillər boyu aşıqların repertuarında 
proyeksiyalaşdırdığı təsəvvürlə ənənənin və ümumiyyətlə, prosesin gedişini 
ortaya qoyur. Fundamental çəkisi ilə bütünlükdə etnosu, mühitin məzmununu, 
genaloji sistemini aydınlaşdırmaq, qoruyub saxlamaq və gələcəyə daşımaq 
kimi əsaslı məzmunla ortada görünür. Epos janr səciyyəsi baxımından digər 
janrların spesifik çalarlarını, struktur elementlərini özündə əks etdirmək gücü 
ilə səciyyələnir ki, bu da etnosun bədiilik potensiyasına bağlanır. Şirvan folklor 
mühitində yaşayan bir mətndə Şah dağı ilə bağlı verilən informasiyada qeyd 
olunur ki, “deyilənlərə görə, qədim əyyamda, uzaq keçmişlərdə hökmlü, hü-
nərli, bir az da zəhmli bir şah gəlib bu yerlərə çatır. Başqa bir aləmə düşdüyünə 
görə heyrətə gəlir. Dağın əzəmətinə baxır, qürur keçirir. “Bu ki mən özüməm” 
deyib adını Şah dağı qoyur. Dağın ətəyində uyuyan düzə baxıb heyran olur, 
“lap özümə oxşayır, bu da mənim kimi saf ürəkli, geniş qəlblidir. Qoy bura da 
Şah düzü olsun” deyir [4, s.63]. Göründüyü kimi, əfsanə və rəvayət motiv-
lərinin informasiya dinamikası etnosun tarixi yaddaşını, arxaik düşüncəsində 
olanları bir bütöv olaraq qoruyub saxlamaq və onun epik təhkiyədə təhkiyə 
proyeksiyasını aydınlaşdırmaq səciyyəsi daşıyır. “Şirvanlı Qəhrəman şah”, 
“Adıgözəl və Aslan şah”, “Şahzadə Qasım”, “Seydi və Pəri”, “Koroğlunun 
Şirvan səfəri” və s. dastan nümunələri janr səviyyəsi baxımından fundamental 
baza ilə mühüm məzmun daşıyır. Mifik-kosmoloji düşüncədən qaynaqlanan bu 
zənginliyin müəyyənləşdirdiyi proyeksiya rəngarəng mətn münasibətləri ilə 
səciyyələnir. Bütün bunlar eposun milli ənənə statusunda olan imkanlılığını və 
etnosu ifadə etmək gücünü müəyyənləşdirir.   

Nəticə. Şirvan dastan mühiti əsasında aparılan təhlillər epos yaradıcılığı və 
milli epik ənənənin ümumi aspektləri kontekstində mükəmməl bir zənginliklə 
səciyyələnir. Milli-mədəni düşüncənin enerji qaynaqlarından birini təşkil edən 
bu mühitin folklor yaddaşı epos düncəsinin bədii-estetik sistemlərini, tarixi-
mədəni fakturasını, zənginlik və özünəməxsusluq mənzərəsini aydınlaşdırmaq 
üçün əsaslı material verir. Məhəlli, milli, ümumi aspektlərin müəyyənliyi və 
onun ümumi mənzərəsi baxımından mühüm dəyər qazanır. Bütün bunlar epos 
yaradıcılığının geniş müstəvidə mahiyyətinin açılması üçün lokal (məhəlli) 
kontekstlərin də təhlilə gətirilməsini və Şirvan dastan yaradıcılığı baxımından 
daha sistemli, həm də tipoloji tədqiqatların aparılmasını gərəkli edir.  



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2019(16)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 87

 
 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 
 

1. Abbaslı İ. Azərbaycan dastanlarının yayılması və təsiri məsələləri. Bakı, 
“Nurlan”, 2007, s. 272. 
2. Abid Ə. Azərbaycan türklərinin ədəbiyyat tarixi. Bakı, “Elm və təhsil”, 
2016, 240. 
3. Allahmanlı M. Folklorşünaslıq məsələləri. Bakı, “Elm və təhsil”, 2012,  
284s.  
4. Azərbaycan folkloru antologiyası. Şirvan folkloru (toplayıb tərtib edənlər: 
S.Qəniyev, H.İsmayılov). XI c., Bakı, “Səda”, 2005, 442 s. 
5. Dərbənd folklor örnəkləri (toplayıb tərtib edənlər: M.Qasımlı, O.Əliyev, 
R.Xəlilov). 1-ci kitab, Bakı, “Elm və təhsil”, 2014, 368 s. 
6. Əsgər Ə. Oğuznamə yaradıcılığı. Bakı, “ Elm və təhsil”, 2013, 340 s. 
7. Kitabi-Dədə Qorqud. Bakı, “Gənclik”, 1978, 182 s. 
8. Qəniyev S. Şirvan poeziya mühiti. Şirvanın 565 şairi. Bakı, “Elm və təhsil”, 
2014, s. 8-14. 
9. Nəbiyev A. Azərbaycan xalq ədəbiyyatı. 2 cilddə,  I c., Bakı, “Apostrof”, 
2014, 592 s. 
10. Rəşidəddin F. Oğuznamə. Bakı, “Azərnəşr”, 1992, 72 s. 
11. Жирмунский  В.М. Тюркский  героический эпос. М., 1974,  726 c. 
12. Bekki S. Maday-Kara destanı. “Manas”, 2007, 588 s. 

 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2019(16)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 88

 
Tariel Gani 

 
Epic creativity and common aspects of the national epic tradition  

(based on the epics of Shirvan) 
S u m ma r y 

 
The epos is a form characterized for revealing the essence of the national 

epic tradition. One of the important indicators of this is the analysis of the 
folklore environment of Shirvan.This enables the public to explain historical 
and cultural ideas, lifestyles, and creative thinking in such sagas as as 
“Gahraman Shah Shirvan”, “Adigezal and Aslan Shah”, “Prince Gasym”, 
“Sadi and Peri”, “Arrival Koroglu to Shirvan” etc. Studying at the local level 
of the Ashug environment of Shirvan also increases interest in other 
environments. All this requires that the work of the epic in Shirvan be studied 
fundamentally and in a wider context. 
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Эпичное творчество и общие аспекты национальной эпической 
традиции  

(на основе эпосов Ширвана) 
Резюме 

 
Эпос – это форма, характеризующаяся для раскрытия полной 

сущности национальной эпической традиции. Одним из важных 
показателей этого является анализ фольклорной среды Ширвана. Это дает 
возможность общественности объяснить исторические и культурные 
идеи, образ жизни, а также творческое мышление в таких сагах как 
«Гахраман шах Ширванский», «Адыгезял и Aслан шах», «Принц Гасым», 
«Сейди и Пери», «Ширванское прибытие Кероглу» и т.д. Подходы на 
типологической плоскости разъясняют силу мифологического охвата 
эпоса на функциональном уровне.  Изучение на местном уровне среды 
Ширвана также повышает интерес к другим средам. Все это требует, 
чтобы творчество эпоса в Ширване было исследовано фундаментально и 
в более широком контексте. 
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Giriş. Nədənsə, əksəriyyət düşünür ki, nağıllar yalnız uşaqlar üçündür. 
Lakin “1001 gecə nağılları” abidəsi və onun təsiri ilə yaranmış yüzlərlə əsər bir 
daha sübut edir ki, nağıl dinləməyin yaşı və zamanı yoxdur. 

Nağıl hər bir insanın həyatında ilk ədəbi  əsərdir. Uşaq vaxtı dinlənilən na-
ğıl həyatın müəyyən anlarında, müəyyən vəziyyətlərdə insanın davranışına tə-
sir edə və hadisələrin gedişini müəyyənləşdirə bilər. İsveçrəli psixoloq 
K.Q.Yunqun fikrincə, nağıl – nisbətən qısaldılmış rəvayətin mücərrəd 
formasıdır. Məhz bu yolla hadisələri və tarixi bir şəxsdən digərinə ötürmək, 
daha yaxşı yadda saxlamaq olar. Demək olar ki, hər bir nağılda müəyyən 
problemlər və bu problemlərin həlli yolları təqdim olunur [4]. Nağıl öz sadəliyi 
sayəsində qeyri-iradi insan şüuruna daxil olur və burada istənilən çətin 
vəziyyətdən çıxmaq üçün müxtəlif yollar formalaşdırır. Çünki bu qədim ədəbi 
nümunələr bir çox nəsillərin həyat təcrübəsini özündə ehtiva edən xəzinədir. 

Nağılların vəzifəsi təkcə sadə məişət vərdişlərinə yiyələnmək,  ətraf aləmə 
sevgi aşılamaq, fantaziyanı inkişaf etdirmək, zəngin söz ehtiyatı yaratmaqdan 
ibarət deyil, nağıllar həm də qorxulara qalib gəlməyə, insanın fərdi keyfiyyət-
lərini dərk etməyə, xoşagəlməz hadisələrin qarşısını almağa, həyati çətinliklə-
rin öhdəsindən gəlməyə yardımçı olur. İnsan nağılı dinləyərkən və ya oxuyar-
kən özünü qəhrəmanın yerinə qoyur, onun keçirdiyi hissləri keçirir, onunla 
bərabər həminki qorxulu, həyəcanlı anları yaşayır və başa düşür ki, pis ha-
disələr tez, ya da gec, onsuz da sona çatır.  

Nağıl terapiyası psixoloji terapiya metodlarından biri kimi. Bu kiçik 
tədqiqat işimizdə biz şifahi xalq ədəbiyyatının bir qolu olan nağıla ədəbi janr 
kimi yanaşmağı deyil, əksinə, onun dinləyiciyə və oxucuya göstərdiyi təsiri,  
özündən sonra onda hansı izləri buraxdığını və nağılın psixologiya elmində tut-
duğu əhəmiyyətli yerini aydınlaşdırmağı qarşıya məqsəd qoymuşuq. 

Zaman keçir, cəmiyyətlər, ənənələr, dövlətlər və dillər dəyişilir, lakin nağıl-
lar köhnəlmir, biz, əvvəlki kimi, övladımıza nağıl oxuyuruq. Bu ədəbi nümu-
nələrin belə uzunömürlü olması onunla izah olunur ki, insanların əsas psixoloji 
problemləri – arxetipik mənəvi təzadları burada rəmzi şəkildə öz əksini tapıb. 

XVII-XVIII əsrlərə kimi sehrli nağıllar təkcə uşaqlara yox, həm də böyük-
lərə danışılırdı. Bu ənənə indi də sivilizasiyadan kənarda qalmış cəmiyyətlərdə 
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davam edir. XVIII əsrdən etibarən isə nağıllara elmi maraq yaranmağa başladı. 
Artıq uşaqlıqdan hamının sevimli janrı olan nağıllardan təkcə ədəbi nümunə 
kimi deyil, həm də psixoloji terapiya vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Nağıl te-
rapiyası adlanan bu psixoloji müalicə üsulu insan davranışında və zəkasında 
yaranmış geriləmənin səbəbini üzə çıxarmağa və onu aradan qaldırmağa kö-
mək edir. Ümumiyyətlə, nağıl terapiyası – qəbul olunmuş və müsbət nəticə ve-
rən terapiya növüdür. Bu terapiya növü daha çox azyaşlılarda “yaxşı və pis” 
məfhumlarını formalaşdırmağa, valideynlərinin sözünə qulaq asmaq və сəmiy-
yətdə özünü aparmaq qaydalarını təlqin etməyə yardımçı olur. Lakin böyüklə-
rin də müalicəsində istifadə olunan bu metod özünü doğrultmuşdur. Nağıl tera-
piyasından Avropada  və Rusiyada XX əsrin 80-ci illərindən müalicə məqsədi-
lə istifadə olunmağa başladı. Halbuki  X əsrdə meydana gəlmiş “1001 gecə na-
ğılları” ilə tanış olduqda görürük ki, Şəhrizad bu metoddan istifadə edərək Şah 
Şəhriyarın daxili təlatümlərinə qalib gəlməsinə nail ola bilmişdi.  

Nağıl terapiyası həyat çətinlikləri ilə mübarizə aparmaq yolunda bir vasitə-
dir. Bu terapiya növü insana təsir yollarından biridir. Belə ki, nağıl vasitəsilə 
şəxsiyyətin formalaşmasına və ya formalaşmış şəxsiyyətdə yaranmış problem-
ləri düzəltməyə nail olmaq mümkündür. Buna görə də bu cür müalicə metodu  
yaş həddi tanımır. 

Nağıl terapiyasının müxtəlif istiqamətləri var: 1) Nağılların köməyi ilə in-
san öz şüurunda  bu və ya digər məsələnin  həlli üçün  modellər hazırlayır.  
Çünki nağıllarda müəyyən problemləri və bu  problemin bir sıra effektiv həll 
yollarını aydın şəkildə görmək olur. Beləliklə də dinləyici və ya oxucu real hə-
yatda rastlaşdığı çətin vəziyyətdən çıxmaq üçün ən  müvafiq çıxış yolunu seç-
mək imkanı əldə edir. 2) Nağılların köməyi ilə yaşlı nəsil gənc nəslə öz təcrü-
bələrini ötürür, əxlaq normalarını, yaxşını pisdən ayırmağı öyrədir. Yeri gəl-
mişkən onu da qeyd edək ki, Azərbaycan dilində istifadə olunan “nağıl” sözü 
ərəb dilindəki “naqalə”, yəni nəql etmək, ötürmək feilindən düzəlmiş “naqıl” 
kəlməsidir ki, mənası “ötürən” deməkdir. 3) İnsanın daxili ziddiyyətlərini üzə 
çıxarmağa və nağıl vasitəsilə bu ziddiyyətlər haqda daha dərindən düşünməyə 
yardımçı olur. Danışılan nağıl dinləyicinin qəlbinə toxuna bilibsə, deməli, düz-
gün terapiya üsulu  seçilib və həmin şəxs artıq onu narahat edən qarışıqlıqdan 
xilas olmağa başlayıb.   

Nağıl terapiyasını insan psixologiyasının “sağaldılmasında” başlanğıc 
mexanizm hesab etmək olar. Yeni nağıl qoşmaq və ya nağılı davam etdirmək  
imkanı dinləyiciyə düşüncəsində yaratdığı vəziyyətdən çıxmaq üçün sağlam 
şəxsiyyət  formalaşdırmağa şərait yaradır. Terapiya, müalicə üçün nəzərdə tu-
tulmuş nağıl müəyyən bir məsələ ətrafında mərkəzləşir. Təbii ki, eyni bir nağıl 
daxilində bütün problemlərə toxunmaq həm uzunçuluğa yol verər, həm də din-
ləyicini yorar. “Min bir gecə nağılları”nın timsalında bir daha bunun şahidi 
oluruq. Belə ki, tədricən, bir nağıldan o birinə ustalıqla keçərək, yeni-yeni 
mövzular tapan və bu mövzuların köməyilə insanın mənfi keyfiyyətlərini 
tənqid, müsbət keyfiyyətlərini isə təqdir edən Şəhrizad da öz dinləyicisinin 
diqqətini məharətlə cəlb etməyi bacarırdı. Onun məqsədi təkcə diqqət cəlb 
edərək vaxtı uzatmaq  deyildi; çünki mövzu seçimi ilə bərabər, danışılan nağıla 
sərf olunan vaxt da çox önəmlidir. Əks halda  yorulan dinləyici nağılı sona 
qədər dinləməkdən imtina edər və terapiya uğursuz alınar. Şəhrizad eyni 
zamanda danışdığı nağılların təsiri ilə Şəhriyarın aldığı psixoloji travmanı 
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sağaltmaq, onun mənəvi yaralarını sarımaq və bir daha yaralanmamaq üçün 
onda möhkəm xarakter, özünəinam formalaşdırmağı qarşısına məqsəd 
qoymuşdu. Bu yolu seçməklə əsərin xanım qəhrəmanı məharətlə öz istəyinə 
çata bilmişdi. 

Nağılın psixoloji məzmunu. Nağıl janrının məşhur tədqiqatçılarından biri 
olan psixoterapevt D.Y.Sokolov özünün “Skazki i skazkoterapiya” əsərində 
qeyd edir ki, nağılın necə yaranması deyil, onun müasir insanın psixologiyasına 
birbaşa təsir edə biləcək amillərin, o cümlədən, heç bir dinlə bağlı olmayan 
mifləri, şifrələnmiş ayinləri və tarixi hadisələri özündə ehtiva edib-etməməsi 
məsələsi tədqiqatçını daha çox maraqlandırır [3]. Bundan başqa, müəllif 
bildirir ki, əgər nağıl hər hansı bir psixoloji məzmun daşımasaydı, bir-birindən 
kəskin fərqlənən müxtəlif mədəniyyətlərdə öz varlığını necə qoruyub saxlaya 
bilərdi? Eyni zamanda nağılın yarandığı dövrlə hazırkı dövr arasında da istər 
dil, istər siyasi quruluş, istərsə də ənənələr baxımından hədsiz fərqlər var və 
əgər psixoloji amil olmasaydı, bu dövrlər arasındakı bağlılığı izah etmək çətin 
olardı. Həqiqətən də real həyat divarlarının arxasından başlayan nağıl dünyası 
insan təfəkkürünə əhəmiyyətli dərəcədə təsir edə bilir. Uşaqlar özünü nağıl 
qəhrəmanının yerinə qoyaraq onları təqlid edir, yeniyetmələr nağıllar vasitəsilə 
gələcəyə ümidlə baxmağı öyrənir, böyüklər isə daha çox nağıldan hasil olunan 
nəticələrə diqqət yetirir. 

Mariya Luiza fon Frantsın fikrincə, sehrli nağıllar bilavasitə kollektiv şüur-
suzluğun psixi proseslərini əks etdirir [7]. Elə buna görə də nağıl elmi təqdiqat 
üçün daha böyük əhəmiyyyət kəsb edir. K.Q.Yunq bildirir ki, kollektiv şüur-
suzluq anadangəlmə psixoloji strukturdur və özündə bir nəsildən digərinə şüur-
suz şəkildə ötürülən insan təcrübəsini ehtiva edir. Məşhur alim bu prosesdə heç 
bir bioloji faktorun rol oynamadığını göstərmişdir. Yunqun özünün dediyi ki-
mi, kollektiv şüursuzluğun əsasında hər bir fərdin beyin strukturunda yaranan 
insan təkamülünün ruhi səltənəti durur [4]. Belə olan təqdirdə kollektiv şüur-
suzluğun məzmununa bütün insanlığın səltənəti aid olur. Kollektiv şüursuzlu-
ğun ən mükəmməl təzahürü miflər, nağıllardır. Karl Yunq göstərir ki, ən çətin 
vəziyyətlərdə belə insan hər şeydən əlini üzsə də, yenə tutunacağı bir nöqtə 
olur ki, bu da onun dəyərləri, mifləri, tarixi qəhrəmanlarıdır; insan keçmişə dö-
nərək qəhrəmanlarına oxşamağa çalışır. Şüuraltı təmsil edilən qəhrəmanı isə 
Yunq “arxetip” adlandırır. 

Ümumiləşmiş nağıl obrazları özündə müxtəlif arxetipləri ehtiva edir. Bu 
arxetiplərin məqsədi şüuraltı materialı şüura çağıraraq onun dəyişməsinə nail 
olmaqdır. K.Q.Yunq bu inkişaf və dəyişmə prosesini fərdiləşmə prosesi 
adlandırır. 

Ümumiyyətlə, nağıllar psixoloji hadisələrin dramatik təsvirləridir. Buradakı 
arxetiplər insanın da özünü içində hiss etdiyi vəziyyətlərin, hadisələrin yaran-
masına xidmət edir. Nağıllarda tez-tez rast gəlinən metaforlar, xülyalar, sehrli 
çevrilişlər dinləyicidə müxtəlif emosiyalar yaradır: qəzəb, sevinc, təəccüb, hey-
ranlıq, hiddət, qorxu, təəssüf və s. İnsanın daxili çətinlikləri tez-tez nağıllarda 
öz əksini tapır: nağıl qəhrəmanı məqsədə gedən yolda bir çox maneələri dəf 
edir, gözəl qız heç vaxt ümidini itirmir və tez, ya da gec əsarətdən azad olur, 
cadugər çətinə düşəndə qəhrəmana kömək edir və s. Buna görə də nağıllar va-
sitəsilə aparılan psixoloji məşqlər təkcə uşaqlar üçün deyil, böyüklər üçün də 
müsbət nəticələr verir. Çünki nağıllar insanın öz uşaqlığına qayıdaraq, oradan 
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böyüklərin dünyasına, bizə yaxşı tanış olan nağıllarda əks olunmuş həyati 
problemlərə başqa yöndən nəzər salmağa yardımçı olur. Demək olar ki, nağıl-
lar uşağı gələcəyə aparır, böyükləri isə uşaqlıq illərinə qaytarır. Beləliklə də 
buraxdığı səhvləri, etdiyi yanlış hərəkətləri aydın görə bilməkdən ötrü böyüklər 
üçün bir imkan yaranır. 

Nağılın psixoloji təsirindən danışarkən hər bir insanın daxilində olan “mən” 
ilə nağıl qəhrəmanı arasındakı uyğunluğu və bağlılığı da nəzərdən qaçırmamaq 
lazımdır. Bu, əsasən, Yunqun təhlil psixologiyasının əsas istiqamətini təşkil 
edir. Nağılda əks olunmuş qəhrəmanları insanın daxili aləmində baş verən pro-
seslərin təzahürü kimi başa düşmək olar: şahzadə oğlan – idrak, şahzadə qız – 
qadın başlanğıcının rəmzi, qoca məsləhətçi – insanın müdrikliyi, əjdaha – kor 
qəzəbi və s. ifadə edir. 

Nağıl və miflərdəki kişi və qadın arxetiplərini araşdıran C.Şinoda Bolenin 
fikrincə, mifik obrazlar real həyatda mütləq şəkildə öz əksini tapır və onlar in-
sanın bu və ya digər həyat hadisəsinə bildirdiyi münasibətin təcəssümüdür. Hə-
qiqətən də insan nağılın təsiri ilə hansısa qənaətə gəlir, özü üçün müəyyən nəti-
cələr çıxarır və“1001gecə nağılları”nın qəhrəmanı Şah Şəhriyarın da timsalında 
gördüyümüz kimi, yaxşılığa doğru dəyişilə bilir. Nağılın sonunda qəhrəmanın 
öz əvvəlki vəziyyətindən xeyli fərqlənib, daha güclü xarakter kəsb etməsi isə 
qəhrəmanın dəyişməsi adlanır. 

Ümumiyyətlə, hər bir nağılın müəyyən psixoloji məzmuna malik olması 
onu təsirli etdiyi kimi, müəyyən bir süjet xəttinə malik olması da onu yaddaqa-
lan edir. Məsələn, uzun-uzadı ibrətamiz söhbət dinləyicini yora bildiyi halda, 
həm də unudula bilir. Lakin süjetli nağıl asanlıqla hafizəyə həkk olunur və qəh-
rəmanın nümunəvi hərəkətləri təqdir olunaraq, dinləyiciyə təlqin edilir, sanki 
şüuruna yeridilir. İstər böyük insana, istərsə də azyaşlıya nəsihət verilən zaman 
həmişə kiçik də olsa bir əhvalat, ya da hər hansı bir nağıl danışılır, yaxud on-
dan sitat gətirilir və beləliklə, yığcam məzmun və sadə süjetlə psixoloji təsir 
göstərilir ki, bununla da nəsihət yaddaqalan olur. Biz müqəddəs Qurani-Kərim-
də öz əksini tapmış dini rəvayətlərdə, qissələrdə (qissə –  ərəb dilində nağıl de-
məkdir) də bunun şahidi oluruq. Hər hansı bir ibrətamiz hadisə nəql edilir, bu 
yolla dinləyiciyə və ya oxucuya nəsihət verilir, düzgün yol göstərilir. Buradan 
belə bir qənaət hasil olur ki, nağılın insan şüuruna təsir göstərməsində psixoloji 
məzmun böyük rol oynadığı kimi, süjetin də bu məsələdə əhəmiyyətli payı var-
dır. Pərakəndə şəkildə deyilmiş bir neçə ibrətamiz cümlədənsə, həmin fikri 
özündə ehtiva edən hadisələri ardıcıl şəkildə, səbəb və nəticəsini dinləyiciyə 
göstərməklə süjetli şəkildə təqdim etmək daha effektivdir və müsbət nəticə ve-
rir. 

Nəticə. Yuxarıda qeyd olunanlardan belə bir nəticə hasil olur ki, nağıl bir 
janr olaraq bütün xalqların ədəbiyyatında əhəmiyyətli yer tutduğu kimi, psixo-
logiya elmində də özünəməxsus mövqeyə sahibdir. Müasir dövrdə belə öz ak-
tuallığını qoruyub saxlayan nağılların istifadə dairəsi genişlənmiş, artıq təkcə 
uşaqları sakitləşdirmək, onların diqqətini cəlb etmək məqsədilə deyil, həm də 
müsbət nəticə verən psixoloji terapiya vasitəsi kimi geniş istifadə olunmağa 
başlamışdır. Kökü çox qədim dövrlərə gedib çıxsa da, müasir psixologiya elmi-
nə son dövrlərdə daxil olan bu terapiya üsulunun tətbiqi zamanı yeni uydurulan 
nağıllarla bərabər, zamanın süzgəcindən keçmiş, yaddaşlara həkk olunmuş na-
ğılların da istifadəsi insan ruhunun “sağaldılmasında” öz effektiv təsirini göstə-
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rir. Bu nağıllar təkcə insanın xəyal dünyasını genişləndirmir, həm də hadisələrə 
kənardan baxaraq düzgün  analiz aparmağa, doğru nəticələr çıxarmağa yardım-
çı olur. Məhz bu səbəbdən nağıl janrı istər  ədəbiyyat, istərsə də psixologiya sa-
həsində öz aktuallığını qoruyub saxlayacaqdır. 
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Centuries-old reign of fairy-tales over human consciousness  
S u m ma r y 

 
This article discusses one of the directions of oral folk art –  a fairy tale, a 

literary genre, but rather, as a task to identify the effect of a fairy-tale on the 
reader and listener, the impression left behind, also to determine the important 
role of the fairy-tale in psychological science. Each fairy-tale bears a certain 
psychological effect; it is for this reason that it managed to preserve its 
originality in different cultures distinctive from each other. The fairy-tales have 
found their symbolic reflections, the main human problems –  archetypal 
spiritual contradictions and values. 

 
         

 Рахиля Садыгова 
 

Многовековое царствование сказки над сознанием человека 
Р е зю м е 

 
В этой статье рассматривается одно из направлений устного 

народного творчества –  сказка никак литературный жанр, а напротив, 
главной задачей является разъяснение влияния, оказываемого сказкой на 
читателя и слушателя, оставленного после себя впечатления, а также 
определение важной роли сказки в психологической науке. 

Каждая сказка обладает определённым психологическим влиянием, 
именно по этой причине ей удалось сохранить свою самобытность в 
разных культурах, резко отличающихся друг от друга. В сказках нашли 
свои символические отражения главные человеческие проблемы –  
архетипические духовные противоречия. 
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Giriş. Bir çox güvənli mənbələrə əsaslanıb deyə bilərik ki, XIII əsr anadilli 

türk ədəbiyyatının ən bariz nümayəndələrindən olan Əhməd Fakih Kutbuddin 
Seyid İbrahim oğlu, dünyaya Xorasanda göz açsa da, Konyaya gəlmiş, orada 
yaşamış və Mövlana Cəlaləddin Ruminin atası Bəhaəddin Vələdin müridi ol-
muşdur. Şair Bəhaəddin Vələddən fiqh (islam hüququ) dərsi aldığı üçün özünə 
“Fakih” təxəllüsünü seçmişdir. Onun həyat və yaradıcılığı haqqında ətraflı və 
dəqiq məlumatları daha çox Fuad Köprülü araşdırsa da, apardığı incələmədə  
məlumatların əksəriyyətini mənqibələrdən (məşhurların həyat hekayələrindən) 
topladığını etiraf etmişdir. Fakihin əsl adının Qutbuddin olduğunu isə Yunis 
Əmrənin şeirləri arasında yer alan aşağıdakı beytləri təsdiqləyir:  

 
Ahmed Fakih Kutbuddin Sultan Seyid Mecmüddin, 
Mövlana Celalüddin ol kutbi cihan kanı? [3, s.5] 

 
Əhməd Fakihin  Konyada olan türbəsi haqqında  Həmdizadə Əbdülqadir  

tərəfindən 23 mart 2014-cü ildə “Babalıq” qəzetində dərc olunan məqalədə ge-
niş  bəhs edilmiş  və yenidən həmin mövzuda təkrar  olaraq Şeyx Alıman 
“Türkgözü” qəzetində 17 mart 1918-ci  ildə daha maraqlı söhbət açmışdır [5, 
s.2-6]. 

Əhməd Fakih haqqında mənqibələr. Şairin şəxsiyyəti haqqında toplanan 
əsas məlumatların mənbəyi olan Əhməd Əflaki ibninin “Ariflərin mənqibələri” 
əsərində Əhməd Fakihin saf ürəkli bir türk oğlu olduğu, mədrəsə təhsili gördü-
yü, təsəvvüfü və İran ədəbiyyatını mükəmməl bildiyi, fiqh dərsi aldığı və sonra 
uzun müddət ailəsiz yaşadığı da vurğulanır. Hətta göstərilir ki, mürşidi Bəha-
əddin bir gün onun qarşısında Hidayə oxuyarkən müəllimi ona elə  incilər saç-
mışdır ki, (İlahiyə qovuşdurmaq məqamına yetişdirmişdir) bu zaman Əhməd 
Fakih kitabı  yerə çırpıb həyəcanlanaraq dağlara çəkilmiş və cəzb içində (yəni 
vəcd halında) tərkidünya olaraq illərlə dağlarda dolaşmışdır. Müəlliminin ölü-
mündən sonra 628-ci  ildə Fakih yenidən Konyaya dönmüş  və “Dervaze-i Ah-
med” deyilən bir yerdə xeyli müddət yaşamış, qeybdən gələn fikirlər söyləmiş, 
kəramətlər göstərmişdir. Əflaki mənqibələrində həmin hadisəni belə göstərir: 
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“Bir gün Bəhaəddin Vələd Hidayət oxuyurmuş, müəllimi öylə məna inciləri 
saçmış ki, Fakih cılğına dönmüş, kitabı əlindən atmış və dağlara getmiş. Cəzb 
içində illərlə dağlarda dolaşmış, ancaq 628-ci ildə müəlliminin ölümündən son-
ra Konyaya gəlmiş və Dervaze-Ahmed deyilen yerdeki zaviyəsində bir sıra 
dəxi yaşamış” [1, s.38-39]. 

Lakin müasirləri Əhməd Fakihi Mövlana və Şəms ilə müqayisədə mükəm-
məl bir şeyx kimi qəbul etməsələr də, mənqibələrdən məlum olur ki, onun 
kəramətləri XVIII əsrə qədər xalq arasında danışılmış, adı dillərdən  
düşməmişdir. Şairin bəzi şəriət qanunlarına əməl etmədiyini də vurğulayan 
mürşüdü Bəhaəddin Vələd də onun haqqında “Bizim içdiyimiz böyük 
qədəhlərdən o, ancaq  bir damla içmişdir” deyərək Fakihin təsəvvüfi baxışlarını 
orta səviyyədə qiymətləndirmişdir. Mövlana da həmin fikirləri təsdiqləmiş, 
Şəmsin sərxoşluq dənizi yanında Fakihin sərxoşluğunun sadəcə bir qoxudan 
başqa bir şey olmadığını söyləmişdir [1, 38-39]. 

Onun haqqında söylənilən bu fikirlər çox müəmmalı görünür, çünki şairi 
xalq qiymətləndirmiş, onun kəramətlərinə çox inanırmış. Yenə Əflaki mənqi-
bələrində göstərildiyi kimi, Əhməd Fakih Mövlananın kəramətlərinə hər zaman 
səcdə qılar, onun keçdiyi yollara para səpər, çığırtılar qoparar, “Yol verin,  
ayaqlı xəzinə gəlir” deyərək onu yüksək qiymətləndirərmiş. Hətta o zaman 
gənc Mövlananın kəramətlərindən xəbərsiz olan ətraf bu sirrin səbəbini anla-
mazmış [3, 9]. “Ariflərin mənqibələri” kitabında belə bir rəvayət də yer alır: 
“Bir gün Mövlananın qayınanası Kerra Xatun gecə səhərə yaxın qeyb alə-
mindən böyük bir gurultu duymuş və Mövlanaya üz tutaraq “Ruhların və 
mələklərin gurultusunu eşidirəm, bu nə haldır?” deyə soruşmuş, Mövlana isə 
“Fakihin təmiz ruhunu mələklər göyə çıxarırlar” demiş və həmin gün 
gerçəkdən bir qış gecəsi 1221-ci ildə Əhməd Fakih dünyasını dəyişmişdir” 
[3,9]. 

Əhməd Fakih şəxsiyyəti. Əslində şairin doğum və ölüm tarixi, o cümlədən 
şəxsiyyəti haqqında fikirlər çox təzadlıdır. Tədqiqatçılar arasında onun doğum 
tarixinin 1252-ci il olduğu və Əhməd Fakih adlı ikinci bir şairin həmin əsrdə 
varlığı, Fakihin Sula Fakih, Suli Fakihtək tanınması da bir çox tədqiqatçıları 
düşündürmüşdür. Selmih Tezcan mübahisəli məqamları nəzərə alıb, araşdırma-
larında bəzi məsələlərin həllinə son qoya bilmiş, Əhməd Fakihin Konyadakı 
türbəsinin üzərinə yazılan ölüm tarixinin (618) 1221-ci il kimi qeyd 
olunduğunu və bu tarixin Əhməd Əflakinin “Ariflərin mənqibələri” kitabındakı 
həmin tarixlə üst-üstə düşdüyünü fakt olaraq ortaya gətirmişdir. Həmin mənbə-
də Ə.Fakihin anasının Mövləvilər arasında yaşadığı da göstərilir [3, s.8]. 

Ə.Fakihin vilayətnamə mənqibələri. Şairin bir çox kəramətləri Hacı Vəli 
Bektaşi “Vilayətnamə”sində də yer alır. Hətta burada Fakih Haqq Əhməd 
Sultan,  Hacı Fakih Sultan kimi səsləndirilir və Əmir Cəm Sultanın xəlifəsi 
olduğu da vurğulanır [3, s.10].  

“Vilayətnamə”də söylənilir: Pir Sultan Əhməd Yəsəvi həzrətlərinin 
ağacdan bir qılıncı var idi. Gətirib Hacı Bektaş Vəli Xorasanlının belinə 
qurşadı və bu zaman ətrafdakı ocaqda tut ağacından od qalanmışdı. Pir Sultan 
Yəsəvi bir əsgi götürüb, ağacdan tutub Allahın kəraməti ilə Rum elinə tərəf 
tuşladı. Əsgi havada yana-yana keçərkən Konyada Sultan Hacı Fakih deyilən  
bir kişi bu alovu qapıb hücrəsinin önünə əkdi. İlahinin qüdrəti ilə başı yanıq,  
aşağısı tut olan bu ağac bitdi və bu şəfalı tut ağacı indi də bar verir [3, s.10].  
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Belə bir rəvayət də edirlər ki, bir gün şəkərfuruş satan biri Fakihin qarşısına 
cıxır, Fakih onun bankasından bir xuruş götürmüş və bu, şəkərfuruş satana xoş 
gəlməmiş. Səhəri gün yenə şəkərfuruş satan təsadüfən Hacı Fakih Sultanın qar-
şısına çıxır. Hacı Fakih soruşur ki, satdığın nədir. O, satdığının şirni olduğunu 
gizlədir, deyir, satdığım duz olur, şirnim qurtarıb, yoxdur. Fakih deyir, duz 
olsun. Şəkərsatan keçib gedir, bir az aralanmış qarşısına çıxan bir nəfərə şirni 
satarkən görür ki, bankasındakı şirni deyil, duzdur. Çox narahat olub, fikrə da-
lır və düşünür ki, duzu götürüb yenə Fakihin yanından ötsün, belə də edir, bu 
dəfə Fakih soruşur ki, şəkərfuruş, satdığın nədir, deyir, nabatdır, Hacı Fakih 
deyir, nabat olsun. Bir az aralanmış  şəkərfuruş satan baxır ki, bankasındakı na-
bat olub, anlayır ki, danışdığı insan sıradan biri deyil, kəraməti var [3, s.11]. 

Əhməd Fakihin yaradıcılığı. Əsərlərinə gəlincə, Əhməd Fakihin elm alə-
minə, əsasən, yalnız iki əsəri məlumdur. Birinci əsəri “Çarhnamə” adlanır. 
Əsər Anadolu türkcəsinin ilk örnəklərindən hesab olunduğundan çox dəyərli-
dir. “Çarhnamə” 100 beytlik bir məsnəvi olsa da, əsərin 17 beyti vərəqlərin 
düşməsi ucbatından çatışmır, yəni əlimizə 83 beyti çatıb. Əruzun həcəz bəh-
rinin məfaülün, məfaülün, faülin qəlibində yazılan “Çarhnamə”, dövrün nəb-
zinə uyğun olaraq, didaktik əsərdir. Əsər üzərində təhlil aparan M.Mənsuroğlu 
bəzi məqamlarda ərəb və fars sözlərinə yer verildiyini və bunun qafiyə xatirinə 
yazıldığını da vurğulayır. Məsnəvidə daha çox dini-əxlaqi nəsihətlər verilir. 
“Çarhnamə” əsəri çərxi-fələyin insan ömründə, tale yoluna düşdüyü cığırlardan 
bəhs etməklə yanaşı, insanı bu yolda müdrik olmağa, bəsirət gözünü açmağa, 
qəflət yuxusundan oyanmağa çağıran bir mənzumədir.  

 
Nasihat  dutar isen, dinle sözüm, 
Hünerün var ise, gel işda meydan. 
Sana bir kac ögütler vereyim ben 
Ki, hər birisi dürr ola, ya mercan. 

 
Şair “Çarhnamə” əsərinə xalq hikmətindən gələn bir nəsihətlə başlayır, ön-

cə ailədə qardaşın qardaşa rəğbət və hörmətinin vacibliyindən söz acır, bir-biri-
nə düşmən gözü ilə baxmamağı tövsiyə edir. Ə.Fakih bu nəsihətlərin ən qiy-
mətli incilər qədər dəyərli olduğunu da öncədən vurğulayır. Əsərdə dünyanın 
faniliyinə işarə edən şair dünya malından ötrü bir kimsə ilə düşmənçilik etmə-
yin mənasız olduğunu, çərxi-fələyin, yəni dünyanın çərxindən asılı olaraq hər 
kəsin həyatına yazılan tale yazısının yaşanacağını  şərh edir. 

 
İşid emdi bu ehvali, ey kardaş, 
Çün hümmetdür bir-birinə ihvan. 
Yavuz sanmaya kardaş-kardaşına, 
Haqıqatdır bu sözüm, bana inan! [2, s.5] 

 
Onun  xalq arasında tez-tez söylənən və müqəddəs Qurani-Kərimdən gələn 

tövbə etmək anlayışı da diqqət cəkir, insanın bir çox günahlardan xilas olma-
sının yolunu bu üsulda görən şair kamillik zirvəsinə çatmağın da, təmizlənmə 
məqamına yetişməyin də imdad və çarəsini məhz tövbə etməkdə tapır. Bu 
fikirlə müəllif hər işdə bir çarə, bir imdad olduğunu anladır. Oxucusunu 
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ümidsizliyə qapılmamağa, mübariz olmağa, ilk növbədə müqəddəs əməllər sa-
hibi kimi çalışmağa çağırır. 

 
Ögüdüm  bu Günehden tevbe eyle, 
Ki iman kaşdın  eyler bil, ki şeytan. 
Gözünü aç, qaflet içre yatma, e dost, 
Ki, koçmeğe dutubdur yuzi kervan. 
Neçe bir yata sen gafletde, e yar,  
Ecel ermezden öndin imdi oyan [2, s.5]. 

 
“Çarhnamə” əsərində görünən aləmin zaman etibarı ilə sonradan təşəkkül 

tapması və hər vaxt tərk olunmasına hazır olmaq  nəsihəti əsas yer  alır. Orta 
əsrlərin bütün mistik təlimlərində olduğu kimi, Əhməd Fakih də ümumən kai-
natı, onun  gözəlliyini yalnız Tanrıya çatmaq, onu dərk etmək üçün bir ayna 
hesab edir.  Yəni bu  dünya bütövlükdə məzmuna çatmaq üçün bir formadır. 
Görünən bütün əsrarəngiz  aləm yalnız ilahi gözəlliyin təzahürüdür. Əsərin iç 
mənasını şair özü açır. Qəlbin Allah evi oldugunu  bütün  XIII-XV əsr şairləri 
kimi, Əhməd Fakih də hər an oxucusunun yadına salır. Əslində, şair şəriət eh-
kamlarından daha çox dinin batini tərəflərinə meyil göstərir və bu xüsusiyyəti 
də onu müasirlərindən fərqləndirən cəhətlərdən biri olur. 

 
Bu dünya lezzetine mağrur olma, 
Bu nefsi beslemegil hem çü hayvan! [2, s.6] 

 
Ölüm və olum çox uzaq keçmişdən bu günə qədər bütün mifoloji və fəlsəfi 

düşüncələrə hakim kəsilmiş, bu haqda çoxlarının nəzəriyyə və fərziyyələrini 
yaratmışdır. Əhməd Fakih də dövrünün bütün ziyalıları kimi, bu məsələyə la-
qeyd qalmamış, mistik təfəkkür tərzinin əsas məqamı olan ölümü labüd bir hal 
olaraq normal qəbul etməyi dəfələrlə təkrar etmişdir:  

 
Ölüm bir qapıdır, gecmek gerekdir, 
Beraber anda Sultan ile çopan [1, s.8]. 

 
Şair burada ölümün mahiyyətində bir bərabərlik, ədalət görür, həmin qapı-

dan sultanla çobanın bərabər keçdiyini də vurğulayır. Əhməd Fakih, bütün 
müasirləri kimi, ölümdən sonrakı həyata inanır, onu tərəqqi mərhələsi hesab 
edir və məhz buna görə hər kəsi ədalətli olmağa, nəfsə uymamağa, ibadət 
etməyə çağırır.  

İbadet kıl Hak içün gece-gündüz! 
İbadetdür, bilursen, genel pünhan.  
 

Təsəvvüfi düşüncələri onu mistik ölüm çərçivəsində əbədiyyətə qovuş-
mağa, Allaha çatmağa yönəldir və şair bu yolu yalnız ibadətdə, səxavətli, 
rəhimli və ədalətli olmaqda  görür. 

Məsnəvinin 71-ci beytində şair yazır:  
 

Nedelüm, çün cihanın işi budur? 
O derde uğradu Davud, Suleyman... 
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Göründüyü kimi, Əhməd Fakih yaradıcılığının spesifik xüsusiyyətləri də 

yetərincədir, onun yaradıcılığından dövrünün mütəsəvvüf  şairlərindən fərqlə-
nən xətlər keçir. Əgər Mövlana Cəlaləddin Rumi və ya Yunus Əmrə ölümü da-
ha şərəfli bir yol kimi qəbul edib, ölümlə ölümsüzlüyə qovuşma və ya ilahi  eşq 
ilə Tanrıya yetişmə məqamını güdürsə, Əhməd Fakih bu prosesi Tanrının yazı-
sı, çərxi-fələyin, dünyanın, zamanın bir tələbi kimi qəbul edir. Şair, baxmaya-
raq ki, nəsihətlərində ibadətə yer ayırmağı, ədalətli olmağı, nəfsə  uymamağı  
nəsihət  edir, lakin ölümü  çarəsi  olmayan,  labüd  bir bioloji hal olaraq 
təsdiqləyir. Onun düşüncəsində ölüm hər kəsin başına gələcək bir qəzadır, o 
dünya olsa da, cənnətin varlığından asılı olmayaraq, istəsən də, istəməsən də,  
ölüm labüddür. Lakin  şair  “Çarhnamə” əsərində ibrətamiz nəsihətləri ilə o 
dünyaya hazır olmağı məsləhət görür. 

 
Esirgemez bu halkı çarhı zalım, 
Mecal vermez suret ademi bundan. 
Ne yoksulu esirger, ne ho bayı, 
Ne aksakalu pir kor ne ho oğlan [2, s.7]. 

 
Əhməd Fakihin əlimizə çatan ikinci əsəri “Kitabi-Evsafi Mesacidis-Şerife” 

əsəridir. Əsər “Çarhnamə”dən xeyli iri həcmlidir. Əsərin əsas əlyazması Brita-
niya muzeyində saxlanılır. Məsnəvi, bir növ, səyahətnamə məzmunu daşıyır. 
Çünki Əhməd Fakih ziyarətlərdə olarkən olduğu yerlərin gözəlliyindən, ecaz-
karlığından, qüdrətindən bəhs etmişdir. Əsər, əslində, islami dəyərləri təbliğ 
edən bir mənzumədir. Dostları ilə birlikdə həcc səfərinə çıxan Əhməd Fakih 
gördüyü Qüdsü, Məkkəni, Mədinəni və ziyarətdəki müqəddəs yerləri təsvir 
edir. Gəzdiyi yerləri diqqətlə seyr edən Ə.Fakih bu məkanların  o qədər həssas-
lıqla neçə qapısı olduğunu, qiblələrin, sütunların, nərdivanların, hasar və divar-
ların sayını, miqdarını, enini, uzunluğunu, zənginliyini və tarixi  dəyərlərini ol-
duğu kimi göstərir, sanki oxucusunu o yerlərdə gəzdirir. 

 
Əcayib yer imiş Kudsi-mübarek, 
Yaratmış anı şunından Tebarek. 
 
Sekiz katdır o kubbenin bucağı 
Anun karşusındadur Tur tağı [3, s.33]. 
 
Değme bir pencerede enval cam, 
Pencereler kamesu kırkdır temam [3, s.33]. 

 
Əsərin dili çox sadədir, “Çarhnamə”dəki avaz və ölçü bu əsərdə də izləni-

lir. Müqəddəs Qurani-Kərimin bütün həqiqətlərinə və dini rəvayətlərinə yeri 
gəldikcə üz tutan şair buradakı obrazlardan misallar gətirir, fikrini təsdiqləmək 
üçün onlara müraciət etməyi də unutmur:  

 
Yusif peyğəmbər atasına yakın 
Yatur düzmişler ana  dahi bir sin. 
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Bilün, Abbas o kubbenin içinde 
Yaturmış Huseynle bile anda [3, s.38]. 

 
Nəticə. Beləliklə, Əhməd Fakih XIII əsr türk ədəbiyyatına yeni dil incəlik-

ləri ilə gəlmiş mütəfəkkir yazarlardan biri olmaqla, haqqında söylənilən mənqi-
bələrlə bugünümüzə qədər xatirələrdə yaşayan maraqlı bir şəxsiyyət olmuşdur. 
Uzaq keçmişdən bugünümüzə qədər mənəvi-əxlaqi kamilləşmə məktəbi kimi 
tanınan klassik ədəbiyyatın kökündə dayanan təsəvvüfi təlim və bu təlimin ana 
xətti olan eşq, bütün mütəsəvvüflər kimi, Əhməd Fakihin yaradıcılığında da 
əsas konsepsiyanı təşkil edir. Lakin şair özündən əvvəlki irsdən bəhrələnsə də, 
onun təkrar olunmayan spesifik xüsusiyyətləri vardır. O, bir çox hadisələrə 
fərqli prizmadan baxır. Allaha qovuşmağın yollarını eşqdə görən mütəsəvvüf 
ölüm hadisəsini labüd və bioloji bir hadisə kimi qəbul edir.  
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Farida Hijran Valiyeva 
 

A new look at the life, works and menhybes (narratives) of Ahmed Fakihi 
S u m m a r y  

 The article deals with the life and works of Ahmed Fakihi, one of the  
thinkers who lived in the 13th century. The author touches upon the study of 
many sources regarding A.Fakihi and his menhybes (narratives) reflected in 
these sources. It has also been mentioned the content and idea of his two 
known masnavis. Examples from both masnavis are presented. Different as-
pects of A.Fakihi from his contemporaries are also noted in the article. 
Moreover, this article describes the simplicity of the language, especially its 
meter and rhythm. It clarifies the ways how to reunificate with the God within 
the framework of mystical death according to Sufi views and many other 
theories and hypotheses in this regard. Some mystical definitions which have 
overcome a centuries-old path and come down to us are also analyzed.  The 
author pays special attention to the wise thoughts related to the poet given in 
various sources. The article also sheds light on some contraversial ideas about 
A.Fakihi. Author presents examples from the work “Chaharname”. The main 
idea of the work is explained in detail. The article investigates the reasons of 
writing of his main work “Kitabi Evsavi Mesajidis-Sherife”. The  attitude of 
poet toward birth and death is also considered. His views on religious dogmas 
and human inner world are cleared up. The concept of the Man and the God is 
also examined. The article deals with the poet’s ability of skillfully describing 
the places where he travelled. 
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      Фарида Хиджран Валиева 

Новый взгляд на жизнь, творчество и  менгибе (повествования) 
Ахмеда Факиха 

Р е з ю м е 

Статья, главным образом, посвящена жизни и творчеству мыслителя, 
жившего в ХIII веке, Ахмеда Факиха. Автор привлекает к исследованию 
многие источники относительно Факиха и его менгибе (повествований), 
которые нашли отражение в них. Здесь рассматриваются также два 
известных месневи (двустишие) поэта, приводятся поэтические образцы. 
Указываются некоторые отличительные черты его творчества от стихов 
современников. Описывается простота языка его поэзии, особенности их 
метра и ритмики. Предпринимается попытка вникнуть в суть верований 
касательно путей воссоединения с Господом в рамках мистической 
смерти, что соответствует суфийским взглядам. В связи с этим уточ-
няются многие теоретические положения и гипотезы. Анализируются 
некоторые мистические понятия, преодолевшие многовековой путь и 
дошедшие до нас. Выражается отношение к мудрым мыслям поэта, 
отражённым в источниках. Высказывается мнение о некоторых спорных 
суждениях об А.Факихе. Предлагаются вниманию читателей отрывки из 
произведения «Чархнаме», подаётся информация о его сути. Сообщается 
причина написания «Китаби Эфсави Месаджидис-Шерифе». Описывается 
отношение поэта к жизни и смерти. Доводятся до сведения интере-
сующихся его взгляды на религиозные догмы и внутренний мир человека. 
Подчеpкивается точка зрения А.Факиха относительно концепции 
Человека и Всевышнего. Не забывает автор упомянуть и способность 
поэта мастерски описывать места, где он побывал. 
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BRİTANİYA POSTMODERNİST ROMANINDA JANR POLİFONİZMİ  

(A.Bayett və L.Norfolkun yaradıcılıqları əsasında) 
 

Açar sözlər: Britaniya postmodernist romanı, A.Bayett, L.Norfolk, janr 
polifonizmi 

Key words: British postmodern novel, A.Bayett, L.Norfolk, genre 
polyphony 

Ключевые слова: британский постмодернистский роман, А.Байетт, 
Л.Норфолк, жанровая полифония 

 
 

Giriş. XX əsr ədəbiyyatşünaslığının əsas problemlərindən biri də müxtəlif 
ədəbi janrların qarışığı – “janr polifoniyası” və ya “janr hibridliyi” problemidir. 
Ədəbiyyatda janr polifoniyası bütün dövrlərdə mövcud olmuşdur. İngilis yazı-
çısı V.Skottun “Ayvenho” və “Puritanlar” romanlarını  tarixi romanla yanaşı, 
macəra və məhəbbət  romanı və ya fəlsəfi roman da adlandırmaq olar. Bununla 
belə, klassik ədəbiyyat janrın arxitektonikasına ciddi şəkildə sadiq olmuş, onun 
genetik “yaddaşını” qoruyub saxlamışdır.  

XX əsr ədəbiyyatında bu “ciddilik” öz təsirini itirdi və yeni dövr özünün 
yeni tələblərini irəli sürdü. Yaradıcı sənətkarlar tərəfindən  məhz janr polifoni-
yasından şüurlu şəkildə istifadə edilir, əsərin bədii xüsusiyyətlərini daha geniş 
şəkildə açmaq üçün bir neçə janr növündən  faydalanırdılar.  

Məlumdur ki, roman universal janr olub, özündə bir çox janr sistemlərini 
birləşdirə bilir. Müxtəlif mənbələrdə romanın bu cür şəkil dəyişməsini romanın 
janr müxtəlifliyi adlandırırlar. Qotik roman və bildunqs roman, detektiv və sə-
yahət romanları, cəngavər romanı və s. romanın müxtəlif növ janr formaları he-
sab olunur. Bu onunla bağlıdır ki, roman janrı təbiəti etibarilə lakonik deyil və 
XX əsrdən başlayaraq öz roman formasını dəyişmişdir.  

Y.Kristevaya görə,  roman polifoniyası, eyni zamanda,  müəllif yoxluğun-
dan və personajlar sistemindən yararlanan müxtəlif ideologiyaların səslənməsi-
dir. Bu ideologiyaların heç biri dominant və müəyyənedici ola bilməz, ideolo-
giyalar bir neçə “Mən” arasında  bərabər şəkildə paylanılmışdır. Müəllif  – po-
lifonist ideologiyaları iyerarxiyaya və mühakimələrə məruz qoymadan  toqquş-
durur” [2, s.18].  

Deməli, polifoniya mürəkkəb bədii priyomdur, ədəbi əsərin kompozisiya 
prinsipidir və o, qəhrəmanların müxtəlif baxışlarının harmonik şəkildə möv-
cudluğunu səciyyələndirir, müəllif fikirləri ilə onların hər birinin fikrinə bəra-
bər məna ayırır. Polifonik mətndə bir hadisə vahid məna kəsb etmir və müəllif 
tərəfindən yaradılan hadisələrdən asılı olaraq, müxtəlif aspektdə şərh olunur. 
Qəhrəmanın düşüncələri polifoniyanın köməyi ilə vahid aləmə çevrilir və əsə-
rin mənasını açır.  
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XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq modernistlərin janr hibridliyinə  meyilli-
yi  F.Kafkanın “Məhkəmə”, M.Turnyenin “Qızıl damcı”, A.Merdokun “Tor al-
tında”, C.Apdaykın “Kentavr” və s. romanlarında janr polifonizminə gətirib çı-
xardı. Modernistlərin ardınca postmodernist romanlarda da  janr hibridliyi  ge-
niş şəkildə  tətbiq edilməyə başlandı. Bu baxımdan Qərb nəsrində roman janrı-
nı öyrənən V.Pesteryevin romanın müasir vəziyyəti ilə bağlı fikirləri maraq do-
ğurur: “Sintetiklik, polistilistika, janr polifoniyası, dilin və mətnin çoxqatlı 
məkanı, intertekstuallıq, metatəhkiyə, janrdankənar və qeyri-ədəbi formalar, 
şərtilik və romanın mimesisi, müəllif “Mən”i və oxucu metamorfozları, işarələ-
nənlə işarələyənin oyunu, düzxətli və qeyri-düzxətli strukturlar müasir roman 
kontekstinin tərkibidir” [5, s.155]. Daha sonra müəllif  əlavə edir: “Biz yeni pa-
radiqmalar yaratmalıyıq, bunun nəticəsində yeni kitablar, yeni üslublar, yeni 
oxucu diqqəti əldə edəcəyik” [5, s.159]. 

Postmodernist roman janrlararası dialoq kimi. Postmodernist romana 
gəldikdə isə, onun aparıcı məna  strukturu digər janrların əlamətlərindən “yığıl-
mışdır”. J.Delöz “Mənanın məntiqi” əsərində göstərir ki,  “məna aləmi prob-
lemli statusa malikdir”. Başqa sözlə desək, postmodernist düşüncədə reallıq 
onun haqqında təsəvvürlə bağlıdır və bu təsəvvür reallığın müxtəlif rakursları-
nın qırıntılarından asılıdır. Bunun nəticəsində isə  xaos, entropiya və son ideya 
yaranır ki, bu da bədii anarxiyaya – məna və dəyərlərin inkarına gətirib çıxarır. 

Hibrid formalar janr sərhədlərinin silinməsi ilə şərtlənən yeni roman  mode-
lini yaradır. Roman-mif, roman-nağıl, roman-pritça, roman-hekayə kimi janrlar 
detektiv, fantastika kimi kütləvi ədəbiyyatın mexanizmlərindən istifadə edərək 
yeni roman formasını meydana gətirir. Qarışma, fərqli janr sərhədlərinə nüfuz 
mövcud təhkiyənin strukturunun təsiri ilə  onun nəqletmə strategiyasını dəyişir 
və beləliklə, iki janrın sərhədində oxucuya mətləbi fərqli biçim və dildə danı-
şan təhkiyə fiqurları meydana gəlir. Bu təhkiyə fiqurları zaman keçdikcə, yəni 
təhkiyə boyunca mətnin dərinliklərinə çökür, orada əsərin strukturunda yaranan 
dəyişikliklərin mətləbə çevrilməsində səssiz formada iştirak edir. Yeni təhkiyə 
strategiyası fantaziya və təxəyyüllə zənginləşərək elitar və kütləvi ədəbiyyatın 
sərhədlərini dağıdır, yeni oxucu tipi yaradır. Deməli, yeni təhkiyə strategiyası-
nın yaranması vahid oxucu anlayışını da dağıdır, onun bədii təxəyyülündə radi-
kal çevrilmələrin yaranmasına zəmin hazırlayır. Ədəbi tənqid birmənalı olaraq 
romanın ilkin funksiyasına qayıtmasını qeyd edir, lakin eyni zamanda, belə ro-
manlarda J.Derrida, M.Fuko, R.Bart və J.Lakanın ideyaları ilə formalaşan yeni 
təhkiyə tipinin mövcudluğunu  da qeyd edir.  Əslində, janrdaxili, təhkiyə struk-
turunda ardıcıl şəkildə dəyişikliklərin meydana gəlməsi ədəbi düşüncənin özü-
nün predmetinin xüsusiyyətləri ilə bağlıdır, yəni gerçəkliyin hərtərəfli dərk 
edilməsi üçün təhkiyə mövqeyi ardıcıl şəkildə dəyişməlidir.  

Yeni bədii təcrübə estetik paradiqmaların dəyişməsi ilə bağlıdır və roman 
“təmiz forma”dan janr qarışıqlığına doğru irəliləmişdir. Klassik forma və janr-
lardan fərqli olaraq roman fəzasında, belə bir qalaktika sistemində hərəkətin di-
namikası dayanmır,  mütləq, bir yerdə donub qapanmamalıdır. Məsələn, faciə 
və komediya kimi janrların hərəkət sistemi artıq qapanmışdır, burada əlavə edi-
lən istənilən dəyişiklik yerindəcə donmalı, yəni köhnə formanın qəlibində əri-
məlidir. Lakin roman, ümumiyyətlə, epik təhkiyə adıçəkilən sükunətli qəlibə 
düşməmək üçün daim irəliləməli, yerdə qalan bütün janrları özünün daxilində 
əritməyə çalışmalıdır. Modernistlərin ənənələrdən birdəfəlik imtinası ideyasını 
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deyil, yenidən yaranması – rekonstruksiyasına  meyil postmodernist nəsrin, xü-
susən də roman janrının əsas xüsusiyyətlərindən sayılmalıdır.  

Ədəbiyyatşünas S.Şərifova “Azərbaycan romanının janr çoxobrazlılığının 
nəzəri aspektləri” adlı tədqiqatında janrdaxili yerdəyişmənin xüsusiyyətlərinə 
münasibət bildirərək yazır: “Əgər mif ümumilikdə əsərin süjetinin təməlini təş-
kil edirsə, bu halda roman-mifdən danışmaq olar. Roman-mif müxtəlif mifoloji 
ənənələri hansısa mifoloji arxetiplərin nəticəsi qismində poetik rekonstruksiya 
materialı kimi  sinkretik şəkildə istifadə edir. Romana daxil olan ən çox yayıl-
mış formalar  romanın bir hissəsinə “daxil edilən”, struktur baxımdan   əsaslan-
dırılan, eyni zamanda da  romanın süjeti ilə əlaqəli olan nəsrin kiçik janr for-
malarıdır. Söhbət silsiləvi romanlar kimi, qoşma novellalar, povestlər, hekayə-
lər, pritçalardan gedir. Növdaxili qarışma roman-novella, roman-povest, 
roman-hekayə, roman-pritça kimi roman növlərinin formalaşmasına gətirib 
çıxarır” [6, s.23]. 

Janrlararası dialoq – polifonizm mətnin janr əlaqəsində - arxitekstuallığında 
da özünü göstərir. J.Janettin arxitekstuallıq anlayışı  mətnlərarası  qarşılıqlı əla-
qənin əsas növlərindən biri hesab olunur. J.Janettə görə, “mətnin öz arxiteksti 
ilə qarşılıqlı münasibəti janr strukturu ilə əlaqəlidir” [7, s.339-340] və  yazıçı 
tərəfindən yaradılan hər bir əsər hər hansı bir janr və ya janr müxtəlifliyinin 
çərçivələrinə bağlanan, bədii mətnin təşkilində mövcud olan modelə söykənir. 
Beləliklə, hər hansı bir əsər  oxşar janr əlaməti olan çoxsaylı mətnlərlə sıx əla-
qədədir. Janrdaxili qarşılıqlı əlaqə XX əsr ədəbiyyatında özünün ən pik nöqtə-
sinə çatdı və J.Janettin təbiri ilə desək, “onlar mövcuddur, yaşayır, ölür, trans-
formasiyaya məruz qalır” [7, s.339]. Ədəbi prosesin təbii təşəkkülü nəticəsində  
janr normaları ilə dialoq  və ya janrların dialoqu  bəzi yazıçıların yaradıcılığın-
da yer alır ki,  bu da özlüyündə mətnlərarası kommunikasiyanı təmin edir. Bri-
taniya romanında bu meyil C.Faulz, A.Bayett, A.Karter, M.Bredberi, P.Ak-
royd, D.Loc, C.Barns, L.Norfolk, K.İşiquro, N.Qayman və digərlərinin yaradı-
cılığında özünü göstərir.  

Britaniya nəsri roman janrının digər janrlarla qarşılıqlı əlaqəsindən maksi-
mum  dərəcədə yararlanır. Müasir romanın janr qarışıqlığı “kollaj”lardan iba-
rətdir və onlar, bir tərəfdən, bir-birinə əks obrazların vəhdətinə yönəlir, o biri 
tərəfdən isə, müxtəlif formaları birləşdirməklə əsərin bütövlüyünü yaradır.  
Janr qarışıqlığından yaranan bu cür  bütövlük  postmodernist romanın əsasını 
təşkil edir.  

Məlumdur ki, müasir roman estetik yeniləşməyə məruz qalıb. Bu baxımdan 
müasir romanı həm əvvəllər mövcud olan, yeni mədəni-bədii mühitdə isə yeni-
dən plastik janr kimi  mətnin və kontekstin daxili və xarici dialoji dinamikası  
kimi anlamaq lazımdır. 

Postmodernizmin estetikasına münasibət bildirən N.Kireyeva haqlı olaraq 
yazır: “Postmodernist paradiqma janr hibridliyini, oxucu ilə yenidən “yaran-
ma” prinsipini, çoxlu mədəni kodlara və mədəni vərəsəliyə istinad edən inter-
tekstuallığı, məzmunda reallaşan  işarə kodlarının çoxluğunu, postmodernist 
diskurs adlandırdığımız çoxlaylı və çoxmənalı dünyaların birliyindən yaranan 
“çoxsaylı” kodlaşmalar və dil oyunları prinsipini  qəbul edir” [3, s. 9]. N.Kire-
yevanın göstərdiyi bədii prinsiplər postmodernist romanın yaranmasına səbəb 
olan amillərdir və janr hibridliyinin öyrənilməsi baxımından maraq doğurur. 
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Həmçinin postmodernist romanın digər janrlarla qarşılıqlı əlaqəsi həmin janrla-
rın özəlliyini qəbul etməsi prinsipi ilə də bağlılığını üzə çıxarır. 

R.Bartın semiotika ilə bağlı fikirlərində əsas aparıcı istinad nöqtəsi gizli 
mənaları açan “işarə” anlayışıdır. Bu işarələri oxuyub deşifrə etdikdə mifi anla-
yıb başa düşmək olur. Bunun üçün də R.Bart görkəmli dilçi F.de Sössürün dil 
nəzəriyyəsindəki işarələr sisteminə müraciət edir. Məlumdur ki, F.de Sössürə 
görə, işarələr sistemində işarələyənlə işarələnən işarənin özünü təşkil edir. 
R.Bart bu fikrə istinad edərək “mifdə həmin əksolunma sistemi müəyyən olur” 
[1, s.216] qənaətinə gəlir. 

Mifin yazılı ədəbiyyatla birliyi yeni forma – roman-mif formasının yaran-
masına səbəb olmuşdur. Belə romanlarda estetik və fəlsəfi anlaşma yeni  bədii 
ümumiləşdirmə mərhələsində baş vermişdir.  

Postmodernist romançılar mifdən, mifik qəhrəmanlardan və mifik motivlər-
dən  istifadə etməklə müəllifin təhkiyə strukturuna və mətninə daha dərin məna 
“yükləməyi” qarşılarına məqsəd qoyurlar.  Belə romanlarda mif vacib funksiya 
daşır və bu funksiya simvol və simvolikliyin yaranmasına xidmət edir.  
Mifdən, eyni zamanda, bədii priyom kimi istifadə olunur və o, əsərin strukturu-
nu müəyyən edir.  

“Müasir ingilis romanında mifopoetika” adlı tədqiqatında Y.Muratova 
müasir Britaniya yazıçısı Culian Barnsın romanlarında mif və mifologemlər 
probleminə münasibət bildirərək yazır: “Dünya tarixi 10½ fəsildə” romanı 
metafiziki ölçüdən məhrumdur və bu da “Bibliya”dakı gəmi obrazını postmo-
dernist ağac qurdunun gəmirdiyi şübhələrlə dağılmasının və məhvinin alleqori-
yasını şərtləndirir. Barnsın romanında paradoksal şəkildə forma və məzmun bir 
bütövü təşkil edir və bununla da mifə bənzəyir” [4, s.12]. 

Kosmosu insanın bilgi sferasına “sıxışdıran” tədqiqatçı C.Barnsın romanını 
ədəbi mif, sənətkar tərəfindən yaradılan, kosmik masştaba ucala bilən, postmo-
dernizmin estetikasına söykənən –  reallıqla əlaqədə olan mətn adlandırır.  

XX əsr postmodernist romanı mifə, mifologemlərə meyilliliyi ilə seçilir. Bu 
meyillər Britaniya romanından da yan keçməmiş, müasir əsərlərdə mifoloji ob-
raz və motivlər öz əksini tapmışdır. Y.Muratovanın fikrinə əsaslanaraq qeyd  
edək ki, C.Barns miflərdən istifadə edərək postmodernist diskurs yaradır və 
bədii mətndə tarix yeni mifə dönür,  beləliklə, postmodernist istehzanın oyunu-
na çevrilir. C.Barns məlum miflərin kökündə yerləşən tarixi “faktların” absurd-
luğuna işarə edir, onların uydurma olduğunu göstərir. 

Müəllif tərəfindən yaradılan bədii mifologizmin bir neçə tipini göstərən 
J.Vayt onları aşağıdakı kimi fərqləndirir: “Mifologiya üçün xarakterik məna və 
simvolu olmayan, müəllif tərəfindən yaradılan tamamilə yeni miflər; əsərlərin-
də birbaşa anlaşılmayan qədim mifoloji təfəkkür dərinliyini açan miflər; müəl-
lifin qədim mifoloji süjetləri özünün yaratdığı yeni müasir təhkiyəsinə tətbiq 
edən miflər; müəllifin mifoloji personajları öz təhkiyəsinə daxil edərək onlara 
yeni məna və simvolika əlavə edən miflərə; müəllifin insan həyatının daimi 
əlamətləri  olan – ev, çörək, yol, ocaq, dağ, uşaqlıq, qocalıq, sevgi, ölüm kimi 
arxetipləri pritçaya oxşar elementlərlə birgə işlədən miflər” [14, s.321]. J.Vayt 
müasir əsərlərdə mifdən istifadənin təsnifatını aparır və maraqlı qənaətlərə gə-
lir. Bu təsnifatı postmodernist romana, xüsusilə də roman-mifə də tətbiq etmək 
mümkündür. Roman-miflərdə də yuxarıda sadalanan bədii prinsiplər öz əksini 
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tapır və postmodernist romanın janr imkanları J.Vaytın gəldiyi qənaəti özündə 
əks etdirir.  

Göründüyü kimi, müəllif öz ideyasını ifadə etmək üçün romanlarda mifolo-
ji elementlərdən istifadə edir. Belə istifadə çox vaxt miflərin simvolikasından 
və ümumiləşmiş xarakterindən istifadəyə qədər gedib çıxır. 

A.Bayettin “Raqnarok. Tanrıların sonu” romanında mifologemlər. 
Britaniya postmodernist romanının tanınmış nümayəndələrindən olan Antoniya 
Bayettin “Raqnarok. Tanrıların sonu” (“Ragnarok. The End of the Gods”) və  
Culian Barnsın “Dünyanın tarixi 10½  fəsildə” (“A History of the World in 
10½ Chapters”) romanları müəllif tərəfindən interpretasiyaya məruz qalan, 
müasirləşdirilən mifoloji süjetlərin rekonstruksiyasıdır. C.Barnsın “Dünyanın 
tarixi 10½ fəsildə” roman-mifində  mifoloji motiv və personajların postmo-
dernist mətnə “yeridilməsi”, mifik personajların müasir problemlərə şamil edil-
məsinin şahidi oluruq.  

A.Bayettin  “Raqnarok. Tanrıların sonu” roman-mifində isə mifdən müxtə-
lif şəkildə istifadəni və yeni mif dünyasının yarandığını görürük. Müəllif mə-
lum mifik süjetlərin rekonstruksiyasıyla müasir dövrün problemlərinin daha ay-
dın şəkildə izahına nail olur.  

A.Bayettin “Raqnarok. Tanrıların sonu” [9] roman-mifi bir neçə janr hib-
ridliyindən yaranıb. Bura,  ilk növbədə, qədim german eposu “Böyük Edda”nın 
yenidən yazılması, tarixi və avtobioqrafik romanların vəhdətini də aid etmək 
olar. Yazıçının uşaqlığını təsvir edən romanda  təhkiyəçi kiçik qız uşağı – onun 
özüdür. A.Bayettin bioqrafiyasından məlum olan hadisə mətndə kiçik qızın si-
masında yenidən yazılır və məlum olur ki, müharibə vaxtı onu Londondan ki-
çik kəndə yollamışlar. Skandinav mifik tanrılarının şəkillərinin təsviri olan ki-
tabı əldə edən təhkiyəçi alman tədqiqatçısı tərəfindən yenidən işlənmiş “Böyük 
Edda”nın mif dünyasına qərq olur və qədim german mədəniyyəti ilə yaxından 
tanış olur.     

A.Bayett, əslində, “Böyük Edda”nın mətnini deyil, alman tədqiqatçısı 
Vilhelm Vaqnerin german-skandinav eposundan yığılan miflərin  əsasında yaz-
dığı “Asqard və tanrılar: qədim skandinav mifologiyasının tam dəstini təmsil 
edən şimal əcdadlarımızın tarixi və ənənələri” kitabından istifadə edir. A.Ba-
yett alman tədqiqatçısının bu yazı üsulunu mənimsəyərək skandinav mifləri 
haqqında öz versiyasını yenidən qələmə alır. Demək olar ki, A.Bayett yenidən 
yazılan mifləri “təzədən yazır”, lakin bu yazı tərzinə postmodernist oyun ef-
fektini əlavə edir. Əsərin təhkiyəsi A.Bayettin uşaqlığının prototipi olan qız və 
özünün yazıçı mövqeyində əks olunur. Roman-mif eyni adamın uşaqlıq və yet-
kinlik yaşında dünyaya baxış nöqtəsinin iki qütbdən verilməsi ilə bağlıdır. Eyni 
miflər iki nöqteyi-nəzərdən açılır və postmodernist oyunun hədəfinə tuş gəlir. 
Bundan başqa, romanda “Bibliya” mifləri də öz əksini tapır, allüziya və re-
minissensiyalar Vordsvort, Kolric, Bayron mətnlərinə də gedib çıxır. İngilis ro-
mantik şairlərinin tarix və keçmiş haqqında fikirləri mətnə “yeridilir”, lakin 
əsas problem “Böyük Edda”nın mifoloji süjetləri ətrafında birləşir. İngilis təd-
qiqatçıları S.Batsvors və M.Abenhyus ingilis ədəbiyyatında mif və nağılın iza-
hını verərkən A.Bayett yaradıcılığını ən uyğun nümunə kimi göstərərək yazır-
lar: “Norveç miflərini yenidən nəql edərkən Bayett öz əsərində həm nağıl, həm 
də mifi qəbul edilmiş ənənəvi intertekstual  münasibətlərə diqqət yetirir, bu da 
onun “XIX və XX əsr romanları daim mif və nağıl formaları ilə bağlı olmuş, 
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həm onlarla, həm də onlara qarşı işləmişdir” fikrindən aydın görünür” [8, 
s.200]. 

Beləliklə, “Raqnarok. Tanrıların sonu” əsəri alman tədqiqatçısı V.Vaqne-
rin, müasir Britaniya yazıçısı A.Bayettin uşaqlıq və indiki yaşında mifləri necə 
başa düşüb dərk etmələri ilə əlaqədar olan silsilə təhkiyələrdən  keçir. Yeni təh-
kiyədə məlum miflər interpretasiya olur və yeni, müasir dünyanın problemləri-
nə çevrilir. Nəhəng Borun oğulları Odin, Vili, Ve birinci nəhəng Miri öldürərək 
dünyada öz qayda-qanunlarını yaradırlar. Tanrı Odin, Loki ilkin xüsusiyyətləri-
ni saxlamaqla, müasir dövrün insani xüsusiyyətlərini əxz edirlər. Tanrı Loki 
qədim dünyada odun və istiliyin daşıyıcısı olduğu halda, müasir obrazında özü-
nün trikserinə, hiyləgər, yalançı və  pisniyyətli personaja çevrilsə də, digər tan-
rılar içində yeganə tanrıdır ki, qeyri-adi ağla, ağlagəlməz çevikliyə malikdir və 
həyasızcasına hər şeylə maraqlanan, ixtiraçı və sehrbaz obrazında “dirçəlir”. 
Balaca qız məhz bu personajı sevir, onun yumorlu, iti ağlına heyran olur. Gö-
ründüyü kimi, postmodernist romanlarda kanonik tabular dağıdılır, onun yerinə 
müasir insanı düşündürən obrazlar gəlir.  

Raqnarok haqqında mifin yenidən yazılması təhkiyəçinin qeyri-adi şəxsi 
keyfiyyətləri ilə bağlıdır, onun vasitəsilə mifə yeni hekayətlər və yeni tarixçələr 
əlavə edilir. Belə əsərlərdə mifin yenidən “yazılması”nda intertekstual element-
lər avtobioqrafik səciyyə  ilə qaynayıb-qarışır.  

Roman-mifdə qəhrəmanlar “özgə dünya”da kök salır, dəyişir, lakin onlar 
dünyanı dəyişməyə qalxmırlar. Özünün dəyişməsi onun daxili nüvəsini dəyiş-
mir, eyni zamanda da, ona əlavə səlahiyyətlər verir, yeni keyfiyyətlər qazandı-
rır.  Bu tip personajları A.Bayettin “Raqnarok. Tanrıların sonu” roman-mifində 
müşahidə etmək mümkündür. A.Bayettin müəllif sərbəstliyi ona bir əsərin çər-
çivəsində bir-birinə uyğun məna yüklərini bir neçə janrın strukturunda birləş-
dirməklə, janrın təşkilində polifonikliyə yol açmağa imkan verir.  

A.Bayettin əsərinin təhlili bu nəticəyə gəlməyə əsas verir ki, roman-mif 
ədəbi janr kimi mifoloji romanın inkişafı ilə bağlıdır və o, mətnin semantikası-
nın,  kompozisiyasının təşkilində bir vasitə kimi mifologemlərdən  istifadəyə 
meyillidir.   

L.Norfolkun “Qaban qiyafəsində” romanında mifoloji yaddaş və tarix 
problemi. Böyük Britaniya ədəbiyyatında mifin yenidən işlənməsi, onu yeni 
müəllif mifləri mərhələsinə çıxaran yazıçılardan biri də Lourens Norfolk 
(1963) hesab olunur. Böyük Britaniyanın ən yüksək ədəbi mükafatı –  Somer-
set Moem və ədəbiyyat üzrə Budapeşt mükafatlarına layiq görülən L.Norfolk 
ədəbiyyata keçən əsrin 90-cı illərindən gəlmişdir. İlk romanından Britaniyada 
və sonralar Avropada məşhurlasan yazıçını, bir qayda olaraq, postmodernist 
ədəbiyyatın nümayəndəsi hesab edirlər. Onun əsərləri, Malkolm Bredberinin 
təbiri ilə desək, “90-cı illərin ən gözəl romanlarındandır” (“The Modern British 
Novel”). İlk romanı “Lampriyerin lüğəti”  (“Lempriere's Dictionary”) (1991) 
ona ədəbi şöhrət gətirmiş və ardınca “Papa üçün kərgədan” (“The Pope's 
Rhinoceros”) (1996), “Qaban qiyafəsində” (“In the Shape of a Boar”) (2000), 
“Con Saturnun bayramı” (“John Saturnall's Feast”) (2012) romanlarını yazmış-
dır.  

L.Norfolkun “Qaban qiyafəsində” [11] romanı keçmiş tarixlə yeni tarixin, 
həqiqət və yalanın qaban formasında metamorfozunu əks etdirir. Qədim yunan 
mifinin motivləri əsasında qurulmuş hadisə ilə başlayan əsərin birinci hissəsi 
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qədim yunan mifi “Kalidon ovu”nun olduğu kimi təsvirindən ibarətdir. Kali-
donda baş verən qədim hadisə yeni dövrdə elə həmin coğrafi ərazidə yenidən 
təkrarlanır. Müəllif təhkiyəsindən məlum olur ki, Kalidon şahzadəsi Meleaqr 
ən güclü ovçuları başına yığıb ilahə Artemidanın qəsdinə məruz qalan əkin sa-
hələrini vəhşi qabandan qorumağa çağırır. Qabanla döyüşə hazırlaşan ovçular 
arasında onun dayıları, dostu və sevdiyi qız Atalanta da iştirak edir. Qədim 
mifdəki səhnə – ovun yenidən təsviri və vəhşi qaban üzərində qələbəsi insan-
lararası münasibətlərdə məkr, həsəd, paxıllıq, xəyanət kimi şər qüvvələrin 
hakim kəsilməsinə, insan xislətində gizlənən qaranlıq tərəflərin açılmasına 
gətirib çıxarır. L.Norfolk əbədi mövzu – xeyir və şər mövzusunu yazıya köçü-
rür, onun qədim dövrdən müasir dövrə qədər insanların “içində” yaşadığını, 
formasının dəyişməsinə baxmayaraq, mahiyyəti etibarilə eyni qaldığını göstə-
rir, xeyir və şərin daimi mübarizəsini əks etdirir. Minillərdən sonra İkinci 
Dünya müharibəsi dövründə Kalidon yaxınlığındakı həmin təpədə ov yenidən 
“icra” olunacaq və  oxucu bir qrup yunan müqavimət hərəkatı iştirakçılarının  
SS zabitinin axtarışına çıxmasının və ən ağlagəlməz hadisələrin yenidən baş 
verməsinin şahidinə çevriləcək. Müqavimət hərəkatı iştirakçılarının köməyi ilə 
alman faşistlərinin əsirliyindən qurtulan rumın yəhudisi Solomon Memel də 
onlara qoşularaq zabitin “ov”unda iştirak edəcək. Bu hadisədən ilhamlanan 
Solomon Memel müharibədən sonra Kalidon ovu ilə həmahəng səslənən 
“Qaban ovu” (“The Boar Hunt”) adlı poema yazacaq və bu poema SS səhra 
komendantı, alman zabiti Hanrix Eberhardın “ovlanması” ilə qədim mifin – 
yeni “Kalidon ovu”nun təkrarlanmasından xəbər verəcək. Tez bir zamanda 
məşhurlaşan bu şeirdə ova çıxan insanlar müasir mifin bir hissəsini yaradır.  
İkinci Dünya müharibəsi dövründə baş verən  real tarixi hadisə ilə qədim mif 
arasında yerdəyişmə reallıqla uydurma, həqiqətlə yalan arasındakı sərhəddə 
bir-birinə qarışır, postmodernist oyuna çevrilir. Postmodernist oyunda qiyafə-
sini hər dəfə dəyişən vəhşi qaban gah Kalidon ovundakı qorxulu qaban, gah SS 
zabiti,  gah o zabitin “ov”una çıxan, qisas hissilə alışıb yanan bir qrup 
könüllüdə, gah da tarixin özündə əks olunur.   

“Qaban qiyafəsində” roman-mifi  müasir dünyada vəhşiliyi şərin pik nöqtə-
si kimi təsvir edir, onun çoxüzlü hadisələrə çevrilməsindən, öz mahiyyətini 
hələ də qoruyub saxlamasından xəbər verir. Əsərin adı mifik qabana uyğundur, 
eyni zamanda, müasir dövrdə baş verən qeyri-insani hadisələrin vəhşi “sima”-
sını əks etdirir. Müəllif mifik hadisəni müasir dövrə “köçürməklə” oxucunu 
şərin sonsuz hüdudlarından xəbərdar edir. Beləliklə, L.Norfolk tərəfindən 
yaradılan “vəhşi” obrazı ikili xarakter daşıyır. O, insani yaşayışı dağıtmağa, 
torpaqla bir etməyə, göndərilən mifik vəhşi qabanla müasir dünyanı “vəhşi”, 
qeyri-insani qanunlarla idarə etməyə çalışan bugünkü insanın xarakterində 
birləşir. 

Nəticə. Mifdən romana keçiddə mifin daxili strukturu məzmuna təsir edir. 
Bu zaman mif motiv və epizodlara bölünür, lazımi mövzuları mənimsəyir və 
təhkiyə kontekstinə “yeriyir”.  Bundan çıxış edərək qeyd etmək olar ki,  əsərdə 
iki növ təhkiyə strukturunun –  “götürülən” və “yeni yaranan” növləri meydana 
gəlir. “Götürülən” struktur romanın ideyasının əsasını təşkil edir, “yeni yara-
nan” isə  mifoloji elementləri bütün mətn boyu paylayır. Roman-mif təhkiyəsi-
nin təşkilində hər iki növ  mövcuddur. Bundan çıxış edərək demək olar ki, mif 
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romanda dinamik struktur olmaqla,  romanın mətni ilə qarşılıqlı dialoji əlaqə-
dədir. 

 Roman-mif postmodern dövründə yaransa da,  ənənəvi miflə bağlıdır və 
buna görə özündə həm yeni, həm də ənənəvi poetik əlamətləri birləşdirir. Post-
modernist yazıçılar yuxarıda qeyd olunan fikirləri roman-mifə tətbiq edir, yeni 
forma dəyişikliyinə nail olurlar. Qədim miflərdə mifoloji süjetlər, bir qayda 
olaraq, həqiqətdir, postmodernizmdəki həqiqətin birmənalı olmaması ideyası 
isə onları şübhə altına alır. Ənənəvi mifdə insan onu əhatə edən dünyaya açıq-
dır, postmodernist düşüncədə isə vurğu qəhrəmanın tənhalığına və özgələş-
məsinin üzərinə salınır. Mifdəki hadisələr kollektiv yaddaşla bağlıdır, postmo-
dernizmdə isə  bu, şəxsi xatirələrə bağlanır. Postmodernizmdə həqiqət müxtəlif 
elementlərdən yığılan situasiyalardan və şəraitlərdən asılı olduğundan, çox-
tərəflidir. Bununla bağlı görmək olur ki, roman-mif  mətndə heç bir izahat ver-
mir, obyektiv olmağa da can atmır, əksinə, ənənəvi mifdən istifadə edib post-
modernist mətndə dünyanın çoxqütblülüyünü göstərir. Bu halda təhkiyəçinin 
köməyi ilə yaranan  özünəməxsus məkanda kinayəli duskurslarla məlum mətn-
lər yeni əsərdə yeni məna kəsb edir. Qədim miflərin dağılması yeninin yaran-
masına gətirib çıxarır. Müəyyən coğrafi və milli hadisələrlə bağlı miflər yeni-
dən “işlənir”, yeni, müasir formasını alır. Bu yenilik Britaniya roman-mifində 
özünün ən bariz nümunəsini A.Bayettin, C.Barnsın yaradıcılığında olduğu ki-
mi, L.Norfolkun “Qaban qiyafəsində” roman-mifində də  özünü büruzə verir. 
Həm L.Norfolkun, həm də adları çəkilən yazıçıların romanlarında qeyri-müəy-
yənliklə müəyyənlik arasında sərhədlər itir, oyun və məna, yazı və səs (R.Bart), 
istehza və metafizika bir-birinə qarışır, yeni roman dünyasını yaradır.  
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Genre Polyphony in British Postmodern Novel 
(Based on the works of A. Byatt and L. Norfolk) 

 
Genre polyphony is one of the main problems of literary criticism of the 

twentieth century. It is known that the novel is the only genre that is prone to 
change in form, with which the appearance of such varieties as the novel-myth, 
the novel fairy-tale, the novel story, the parable novel is connected. In recent 
years, in Western literature, in particular, in British literature, there has been a 
change in the form of the novel. These include the novels of J. Barnes, A. Byatt 
and L. Norfolk. The article based on the novels of these writers brings clarity to 
the genre polyphony of the postmodern novel, analyzes the most famous myths 
of British literature – “History of the World in 10½ Chapters”, “Ragnarok. The 
End of the Gods”, “In the Shape of a Boar,”and comments are given, covering 
the range of problems of this article. 

 
Егяна Абдуллаева 

 
Жанровая полифония в британском постмодернистском романе 

(на основе творчества  А.Байетт и Л.Норфолка) 
Р е з ю м е 

 
Жанровая полифония является одной из основных проблем 

литературоведения ХХ столетия. Известно, что роман – единственный 
жанр, склонный к изменению формы, с чем связано возникновение таких 
его разновидностей, как роман-миф, роман-сказка, роман-рассказ, роман-
притча. В последние годы в западной литературе, в частности, в 
британской литературе, встречается изменение формы романа. Сюда 
можно отнести романы Дж. Барнса, А. Байетт и Л. Норфолка. В статье на 
основе романов указанных писателей привносится ясность в жанровую 
полифонию постмодернистского романа, анализируются самые известные 
романы-мифы британской литературы – «История мира в 10½ главах», 
«Рагнарёк. Конец богов», «В обличье вепря», и даются комментарии, 
охватывающие круг проблем данной статьи. 
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Giriş. Türkmanların İraqda meydana gətirdikləri ədəbiyyat tarix boyunca 

inkişaf edərək dünya ədəbiyyatına zəngin miras bəxş etmişdir. Müasir İraq-
türkman ədəbiyyatı öz inkişaf mərhələsində bir çox şair və yazıçıların yaradıcı-
lığı ilə zənginləşmişdir. Onlar öz qələmlərini həm əruz, həm heca, həm də sər-
bəst vəznlərdə  sınamışlar. Bu ədəbiyyatı təmsil edənlər arasında klassik poezi-
ya ənənələrinə bağlı şairlər olduğu kimi, yeni ədəbi cərəyanları təmsil edən 
şairlər də vardır. İraq-türkman poeziyasının yaradıcılarından bir qismi öz ədə-
biyyatlarını ən çox Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlayırlar [2, s.58]. Bu, əlbəttə, 
əsassız olmayıb, etnik mənşə, dil, adət-ənənə yaxınlığı və tarixi tale kimi bir-
ləşdirici amillərdən doğmuşdur. 

Həyatı. İraq-türkman ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Əta 
Tərzibaşıdır. O, ədəbiyyat sahəsində verdiyi töhfələr sayəsində İraq-türkman 
ədəbiyyatının bu günə qədər yetişdirdiyi ən dəyərli ədiblərindən hesab edilir. 
Əsl adı Hacı Ömər Ataulla [10, s.16] olan Əta Tərzibaşı Kərkükün tanınmış 
ailələrindən birinə mənsub olub, Kərkükdə dünyaya gəlmiş, ilk təhsilini bu şə-
hərin məktəblərində almış, daha sonra Bağdad Universiteti Hüquq fakültəsinə 
daxil olmuşdur [2, s.85]. Muhsin Behçet Şakir özünün “İraqda XX əsr türkman 
ədəbiyyatı” kitabında ədibin doğum tarixini 1922-ci il kimi göstərsə də [12, 
s.84], əksər mənbələrdə onun doğum tarixi 14 noyabr 1924-cü il [12, s.84; 9, 
s.10; 7, s.444] kimi verilir. Onu da qeyd edim ki, Əta Tərzibaşının 1924-cü il 
noyabrın 14-də anadan olması faktı ədibin atasının apardığı qeydlər dəftərindən 
götürülmüşdür [13, s.18]. 

Hüquq fakültəsindən məzun olduqdan sonra vəkillik etmiş və eyni zamanda 
həftəlik ədəbiyyat və mədəniyyət qəzeti olan “Bəşir” qəzetinin redaktoru vəzi-
fəsində çalışmışdır. Cəmi 26 nömrəsi nəşr olunan bu qəzet 1959-cu il mart 
ayının 17-də hərbi vəziyyət rəhbərliyi tərəfindən verilən hərbi qərarla bağlanır 
və elə həmin mart ayında ədib həbs olunaraq Hilləyə sürgün edilir [3, s.21]. 
Diktator Əbdülkərim Qasımın dövründə türkmanlara qarşı törədilən terror və 
təzyiqdən nəsibini almış Tərzibaşı daha sonra Kərkükə qayıdaraq vəkillik fəa-
liyyətini bərpa etmiş, təqaüdə çıxana qədər bu işini davam etdirmişdir [9, s.10]. 
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Hakimlərin, prokuror və vəkillərin hörmətini qazanmış ədib 1955-ci ildən öm-
rünün sonuna kimi Kərkük Vəkillər İttifaqının başçısı olmuşdur [13, s.19].  

Ədib 2016-cı il mart ayının 31-də 92 yaşında doğma şəhəri Kərkükdə vəfat 
etmişdir [11]. Həssas bir təbiətə malik olan Tərzibaşı bu xüsusiyyətini peşə-
sində, əsərlərində, bütün işlərində əks etdirərək heç bir maddi mənfəət güdmə-
miş, pul qazanmamışdır. Doğruları və reallıqları olduğu kimi çatdırmağa ça-
lışan Tərzibaşı bu realist yanaşmasından heç bir zaman vaz keçməmişdir.  

Əta Tərzibaşı istər öz fəaliyyəti, istərsə də öz şəxsiyyəti ilə xalqın, eləcə də 
yerli və xarici həmkarlarının rəğbətini qazanmışdır. İraq türkmanlarının qüruru 
və fəxri olan ədib İraq, Türkiyə, İran, Azərbaycan və Orta Şərq ölkələrində ta-
nınmış və böyük hörmət qazanmışdır. Bunu onun haqqında deyilən fikirlərdən 
də aydın görmək olar.  

Ankarada Türkməneli Mədəniyyət Mərkəzinin başçısı dr. Mustafa Ziya 
onun haqqında “Əta Tərzibaşı həyatını İraq-türkman mədəniyyəti haqqında 
tədqiqat aparmaqla keçirmişdir. Ədəbiyyat tarixi, folklor, musiqi, mətbuat, 
memarlıq tarixi kimi mədəniyyətin hər sahəsində kitab və məqalələr yazmışdır. 
Başda Türkiyə və Azərbaycan olmaqla Türk dünyası İraq-türkman mədəniyyə-
tini Əta Tərzibaşının kitablarından tanımışdır” [3, s.9] sözlərini demişdir.  

Azərbaycan ədəbiyyatşünası, filologiya elmləri doktoru, professor Qəzənfər 
Paşayev də Əta Tərzibaşının fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmiş və ədiblə 
yaxın dostluq münasibətlərində olmuşdur. Bu, onlar arasında uzun müddət da-
vam edən yazışmalardan açıq-aydın görünür. Əta Tərzibaşı tərəfindən toplanan 
“Arzı-Qənbər” dastanına yazdığı ön sözdə Qəzənfər Paşayev ədib haqqında 
aşağıdakı sözləri demişdir: “Əta Tərzibaşı hərtərəfli alimdir. Təsadüfi deyildir 
ki, o, Türk Dil Qurumunun müxbir üzvüdür. Gözəl dilçi, folklorşünas və musi-
qişünas olan Əta Tərzibaşı həm də yaxşı jurnalist və tənqidçidir. Kərkük dia-
lektində rast gəlinən bir çox fonetik və qrammatik hadisələr barədə ötəri də 
olsa ilk dəfə söz açan Əta Tərzibaşı olmuşdur” [1, s.6].  

Sübhi Saatçı da, öz növbəsində, Əta Tərzibaşının Füzuli haqqında yazdığı 
məqalələrindən ibarət toplunun təqdimatında ədib haqqında “İraq-türkman mə-
dəniyyətinin ən böyük avtoriteti olan Əta Tərzibaşı ömrünü mənsub olduğu cə-
miyyətin mədəni irsini araşdırmağa həsr etmiş böyük bir bilici və idealist bir 
şəxsiyyətdir. Türkman cəmiyyətinin tarix boyu yaratdığı mədəni irsi hərtərəfli 
araşdıran Tərzibaşı bir-birindən qiymətli kitablar yazmışdır. Bununla yanaşı, 
yüzlərlə məqalə yazmış, beynəlxalq konfranslarda təbliğatlar aparmış, bir çox 
araşdırma və tədqiqatları elm dünyasında maraqla  qarşılanmışdır” [13, s.7] 
sözlərini deyərək onun türkman mədəniyyətinin dünyaya çatdırılması sahəsin-
də gördüyü işləri yüksək qiymətləndirmişdir.  

Folklorşünaslıq fəaliyyəti. Əta Tərzibaşı İraq-türkman ədəbiyyatı, mədə-
niyyəti və folkloru sahəsində apardığı araşdırmalarla tanınmışdır. Şöhrəti İraq-
dan başqa Türkiyə və Azərbaycan ərazisində də yayılmış və bu sahədə türkman 
mədəniyyətinin ən böyük təmsilçisi olmuşdur [7, s.444]. Onun yazıları şəxsi 
duyğu və düşüncələrinin güzgüsüdür. O, hər dəyərli İraq ədibi kimi hər şeydən 
öncə düzgünlük və gerçəklik axtarmış, həyatın hər cür çətinlikləri qarşısında 
qələminə hörmət və inancını itirməmiş, yaşadığı İraq torpağına bağlılığını daim 
qoruyub saxlamışdır [12, s.85].  

Araşdırma fəaliyyətinə gənc yaşlarında başlayan Tərzibaşı ilk yazısını hü-
quq fakültəsində tələbə ikən yazmış və Misirdə nəşr olunan “ər-Risalə” jurna-
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lında çıxarmışdır [7, s.444]. Daha sonra onun yazıları Qahirədə “əl-Risalə”, 
Beyrutda “əl-Ədib”, Hələbdə “əl-Hədis”, İstanbulda “Türk Yurdu”, Ankarada 
“Türk dili” jurnal və qəzetlərində çap olunmuşdur. Kərkükdə “Afaq” və “Kər-
kük” qəzetlərinin daimi yazarlarından olan Tərzibaşı türkcə “Bəşir” və ərəbcə 
“əl-Səqafə” adlı həftəlik ədəbi qəzetlərin təsisçisi olmuşdur [3, s.33]. Bundan 
əlavə, o, Türkiyə və İraqda türkologiya və folklor mövzusunda keçirilmiş bir 
çox beynəlxalq konqres və simpoziumlarda iştirak etmiş, türkman mədəniyyəti, 
ədəbiyyatı və folkloru sahəsində təbliğatlar aparmışdır.  

Ədib yuxarıda adı çəkilmiş qəzet və jurnallarda nəşr etdiyi 268 elmi məqa-
ləsi [3, s.38] ilə yanaşı,  hüquq, mədəniyyət, ədəbiyyat və incəsənət mövzusun-
da bir sıra kitabın da müəllifidir. Bu kitablara misal olaraq hüquq sahəsində 
yazdığı “Taliqat ala əl-Taliqat əl-Vafiyə”, 200 şərqi və türkünü ehtiva edən 
“Şərqi və türkülər”, unudulmuş xalq melodiyalarını əhatə edən “Kərkük hava-
ları”, “Kərkük xoyrat və maniləri”, 700 atalar sözünü ehtiva edən “Kərkük əs-
kilər sözü”, Füzulinin “İcmali Aşk” kitabının tərcüməsi, “Arzu-Qənbər” dasta-
nı, 1879-1985-ci illərdə Kərkükdə nəşr olunan qəzet və jurnallar, nəşriyyat ev-
ləri haqqında “Kərkük mətbuat tarixi”, Kərkükdə və Ərbildə yaşayıb-yaratmış 
şairlərin həyat və yaradıcılığını ələ alan “Kərkük şairləri” və “Ərbil şairləri”, 
Kərkük şəhəri və ətrafında tikilmiş 62 tarixi tikilinin yaranma tarixini əks etdi-
rən  “Kərkükdə imarət və təsislərin mənzum tarixləri”, İraq-türkman ədəbiyyatı 
tarixində ilk səyahətnamə olan  “Sərgüzəşt-i Səadət” (“Xoşbəxt Həcc ziyarə-
ti”), Kərkük və türkman cəmiyyəti haqqında tarixi, ictimai, ədəbi məqalələr 
toplusu olan  “Türkman kəşkülü”, görkəmli şairlər Kərküklü Şeyx Rıza, Kər-
küklü Muhiddin Qabil Əfəndi, Şeyx Əbdülqadir Faizin həyat və yaradıcılığı 
haqqında yazdığı “Kərküklü Şeyx Rıza və türkcə şeirləri”, “Kərküklü Kabil”, 
“Kərküklü Faiz” kitablarını, eləcə də “Kərkük ağzı” türkman dili lüğətini gös-
tərmək olar.  

Adı çəkilən kitablardan da göründüyü kimi, ədib yaradıcılığında folklor 
araşdırmalarına geniş yer vermişdir. O, folklor sahəsində araşdırmalara 1950-ci 
illərdən etibarən başlamışdır [7, s.444]. Onun bu fəaliyyəti folklor və xalq ədə-
biyyatı nümunələrini, xoyrat və mani dördlüklərini, atalar sözləri və türkülərini 
sistemli şəkildə toplamaq və kitab halına salmaq məqsədini güdürdü. Tərzibaşı 
İraq türkmanlarının xalq ədəbiyyatı sahəsində ilk olaraq elmi metodla çalışaraq 
yeni nəsil üçün yol göstəricisi olmuş, ədəbi tənqidləri bir çox şair və yazıçının 
fəaliyyətinə təsir göstərmişdi [9, s.10-11]. “Kərkük xoyratları və maniləri” kita-
bında ədib öz folklorşünaslıq fəaliyyətini belə dəyərləndirir: “Başqalarının bi-
zim mədəniyyət sahəsində aparacaqları tədqiqat və araşdırmaları gözləməkdən-
sə, öz beyinlərimizi yoraraq öz gücümüz hesabına mövcud xam materiallarımı-
zı əsl mənbələrdən toplayaraq işə yarar hala gətirmənin lüzumuna çoxdan inan-
mışıq” [12, s.84].  

Tərzibaşının folklor sahəsində ilk araşdırma əsəri olan üçcildlik “Kərkük 
xoyrat və maniləri” kitabı özündə 2488 xoyrat və manini [13, s.33] ehtiva edir. 
Kitabın birinci cildində xoyrat və mani növünün tarixi, ikinci cilddə 850-yə qə-
dər cinaslı xoyrat, üçüncü cilddə isə 1200-ə qədər cinassız xoyratlar verilmişdir 
[3, s.51]. İraq türkmanlarının xalq ədəbiyyatında xüsusi yerə malik xoyrat haq-
qında ədib “Kərkük anıldığı zaman xatirə ilk olaraq xoyrat gəlir və xoyrat adını 
duyduğumuz vaxt xəyalımızda Kərkük eli canlanır” [3, s.52] demişdir. Bu 
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kitab Bakıda professor Qəzənfər Paşayev tərəfindən “Kərkük bayatıları” adı 
altında çap olunmuşdur. 

İraq-türkman xalq havalarının toplanması, tədqiqi və çapı da Əta Tərzibaşı-
nın adı ilə bağlıdır. Onun “Kərkük havaları” kitabı bu sahədə mükəmməl və ən 
əsası yeganə əsərdir. Türkman musiqi tarixinin əsası hesab edilir [13, s.29]. Bu 
kitabda o, xoyrat və manilərə nisbətən az yayılmış və unudulmuş xalq melodi-
yalarına yer vermişdir. Kitab Azərbaycanda professor Qəzənfər Paşayev tərə-
findən 1975-ci ildə kiril əlifbası ilə “Kərkük maniləri” adı altında nəşr olun-
muşdur. Bundan əlavə, İraq-türkman atalar sözləri və məsəllərini ilk olaraq 
toplayıb tədqiq və çap edən də məhz bu görkəmli folklorşünas olmuşdur. O, 
atalar sözlərinə böyük önəm verir, onlara dilin leksik-qrammatik qaydalarını 
tədqiq etmək işində əvəzsiz mənbə kimi yanaşır. 700 atalar sözünü ehtiva edən 
“Kərkük əskilər sözü” kitabında Tərzibaşı atalar sözlərini nəzəri cəhətdən təhlil 
etmiş, başqa ölkə və xalqların atalar sözləri ilə müqayisə etmiş, həmçinin 
onların yaranması ilə bağlı bir neçə hekayə də daxil etmişdir [3, s.170]. Kitab 
Azərbaycanda yenə professor Qəzənfər Paşayev tərəfindən 1978-ci ildə “İraq-
Kərkük atalar sözləri” adı altında nəşr edilmişdir.  

Türk xalqları arasında geniş yayılmış, lakin az öyrənilmiş dastanlardan biri 
olan “Arzı-Qənbər” dastanının kərkük ləhcəsində olan variantını ilk dəfə Əta  
Tərzibaşı canlı danışıq dilində toplayıb yayımlamışdır. Əta Tərzibaşı tərəfindən 
toplanmış “Arzı-Qənbər” 1964-cü ildə Bağdadda, sonralar Tehran və İstanbul-
da nəşr edilmişdir [4, s.7]. Dastanın Azərbaycanda nəşri isə professor Qəzənfər 
Paşayev tərəfindən həyata keçirilmişdir.  

Əta Tərzibaşının türkman xalqına verdiyi dəyərli töhfələrdən biri də ədibin 
türkman dilində yazdığı “Kərkük şairləri” antologiyasıdır. 13 cilddə tərtib olun-
muş bu əsərdə Kərkükdə yaşayıb-yaratmış bütün şair və şairələrin, müəllifin 
özünün qeyd etdiyi kimi, “divan sahibi şairlərdən tutmuş bir qəzəlini gördüyü-
müz şairlərə qədər Kərkükdə doğulmuş və ya yetişmiş bütün bildiyimiz köhnə 
və yeni şairlərin” [14, s.12] həyatı, həyat fəlsəfəsi, ədəbi şəxsiyyəti və yaradıcı-
lığı ətraflı şəkildə şərh edilmiş, nəzm və nəsr əsərlərindən nümunələr verilmiş-
dir. Kitabı hazırlayarkən ədib köhnə məcmuələrdən, şairlərin öz divanlarından, 
Kərkükdə çıxan qəzetlərdə şairlərin həyatları haqqında olan məlumatlardan 
faydalanmışdır.  

Hərtərəfli bir tədqiqatçı olan Tərzibaşı folklorla yanaşı digər mövzulara da 
toxunmuş, məqalələr yazmışdır. Belə ki, o, Füzuliyə həsr edilmiş silsilə məqa-
lələrin də müəllifidir: “Füzulinin doğum yeri”, “Füzulinin ərəbcə qəsidələri”, 
“Füzulinin “Mətləül-etiqad” əsəri”, “Füzulidə gizli mənalar”, “Füzulinin 
doğum yeri haqqında yeni məlumatlar”, “Füzulinin doğum tarixini əks etdirən 
bir mənzumə”, “Məktublaşma ədəbiyyatı və Füzulinin bir qəzəli” və s. Ədib 
2015-ci ildə Füzuli haqqında yazdığı bütün yazılarını bir araya toplayaraq 
“Füzuli haqqında yazılar” adı altında kitab halına salmışdır. Təəssüf ki, bu 
kitab onun nəşr olunan son kitabı olmuşdur. Adıçəkilən kitab 18 mart 2016-cı 
ildə Azərbaycan Yazıçılar Birliyində “Azərbaycan–İraq türkmanlarının mədəni 
və ədəbi əlaqələri” mövzusunda keçirilən iclasda oxuculara təqdim olunmuşdur 
[11]. O, Füzulini “Azərbaycan təsiri altında qalmış xalis türkman şairi” [13, 
s.56-57] kimi təqdim edir və bunu Füzuli şeirlərinin dili ilə əsaslandırır: “İraq 
türklərinin dili Azərbaycan dilinə çox yaxın olmaqla bərabər, özünəxas ana 
xətlərlə önəmli özəlliklərə malikdir. Lakin  qeyd etmək lazımdır ki, Füzulinin 
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şeirlərində rast gəlinən yüzlərcə özəl söz və ifadələr eynilə Kərkük xalqının 
istifadə etdiyi sözlərdən ibarətdir. Bundan əlavə, bəzi özəl cümlə tərkibləri də 
Kərkük türklərinin bildiyi tərkiblərdən başqa bir şey deyildir” [13, s.57]. 

Elmi-ədəbi fikirləri. Tərzibaşının toxunduğu mövzulardan biri də sərbəst 
şeir mövzusudur. Sərbəst şeirə olan münasibəti “Qardaşlıq” jurnalında dərc et-
dirdiyi “Saçma şeir” adlı məqaləsində aydın görünür: “Yazıq Baqilər, Şeyx Ğa-
liblər, Nədimlər, Füzulilər və miskin xalq ədəbiyyatının heca şairləri bu günləri 
görsəydilər, bəlkə də şeir yazmağa tövbə edərdilər” [5, s.30]. “Bəşir” qəzetinin 
baş redaktoru olan Tərzibaşı bu qəzetdə dərc olunan sərbəst şeirlərə əvvəlcə 
“özbaşına şeir”, daha sonra isə “saçma şeir” adını vermişdi [8, s.1599]. Köhnə 
şeir ənənəsini müdafiə edən Əta Tərzibaşı sərbəst şeiri ibtidai şeirin təkrarı ki-
mi qəbul etmiş, əsl şeir yazmanın fitri istedad tələb edən çətin bir iş olduğunu 
iddia etmiş, sərbəst şeirin isə hər kəsin yaza biləcəyi önəmsiz bir iş olduğunu 
dilə gətirmişdir: “Sərbəst şeiri yeni və hər yenini yaxşı sayanlar səhv edirlər... 
Gerçək şeir yazmaq çətin işdir, fitri istedad və bacarıq məsələsidir. Buna hər 
kəs sahib ola bilməz. Sərbəst şeir isə əsl şeirin əksinə, önəmsiz bir işdir, fitri is-
tedada malik olmayan hər bir kəs asanlıqla onun öhdəsindən gələ bilər. Bu növ 
şeirdə hərdən qafiyəyə bağlılıq göstərilirsə də, vəzn və musiqi ahənginə önəm 
verilmir. Gözəl sözlər nəsr şəklində səpələnməkdədir” [5, s.30]. “Qardaşlıq” 
jurnalında nəşr etdiyi “Yeni şeir üzərinə” adlı digər bir məqaləsində yenidən bu 
mövzuya qayıdaraq sərbəst janrda yazılan gözəl nümunələrə rast gəlmənin 
mümkün olduğunu, lakin onları şeir adlandırmağın haqsızlıq olduğunu qeyd 
edir və gənc şairləri qələmlərini heca vəznində sınamağa çağırır: “Bu sözlər 
arasında gözəl parçalar tapılmaqla bərabər, hamısına birdən nəsr demək müm-
kün olmadığı kimi, şeir demək də haqsızlıq olar... Bu baxımdan gənc şairlə-
rimiz fitri istedadlarını, fikrimizcə, ahəngli heca vəznində sınamalıdırlar. O za-
man ilahi vergi sayılan şeirdəki qüdrət və qabiliyyət özü-özlüyündə bəlli olur” 
[6, s.36]. Ədibin yaşadığı dövrdə sərbəst şeirin geniş yayılmasına və bu janrda 
qələmini sınayan şair və şairlərin günbəgün artmasına baxmayaraq, o, bu yeni 
şeir növünün inkişafına inanmır və onun gələcəyinə şübhə ilə yanaşır. Belə ki, 
eyni məqalənin başqa bir yerində o yazır: “Hər nə qədər sərbəst şeir bu dövrdə 
bir axın halında olub yayılırsa, fikrimizcə, bu ahəngsiz şeir əvvəl-axır ölümə 
məhkumdur” [6, s.35].  

Göründüyü kimi, Əta Tərzibaşının yaradıcılığının böyük hissəsi ədəbiyyat, 
ədəbi janrlar, ədəbiyyat tarixi, mətbuat tarixi, folklor araşdırmalarına həsr olun-
muşdur və daha çox bu sahədə önə çıxmışdır. Lakin  o, dil mövzusuna da la-
qeyd qalmamış, bu sahədə “Sağır kef”, “Yazı dili, danışıq dili”, “İraq türkləri 
və dil təmizlənməsi”, “Dil sürüşmələri”, “Əlifba kitabı və tövsiyələrimiz”, 
“Kərkük manilərində bilinməyən türkcə sözlər” kimi məqalələr yazmış, lüğət 
tərtib etmişdir. “Yazı dili, danışıq dili” məqaləsində Əta Tərzibaşı türkman 
dilində danışıq dili ilə yazı dili arasındakı fərqin digər dillərdəki qədər dərin ol-
madığını sübut etmək üçün ərəb dili ilə müqayisələr aparmışdır [10, s.17]. 
Adıçəkilən məqalədə ədib türkman dili ilə Azərbaycan dilinin doğmalığına da 
toxunmuşdur: “İraq-türkman ləhcəsi azəri ləhcəsinə türk ləhcəsindən daha 
yaxın, bəlkə də, əkiz qardaşlar olmaqla bərabər, bu ləhcələr uzun bir tarix 
boyunca müxtəlif səbəblərin təsiri ilə bir-birindən xəbərsiz olaraq inkişaf 
etdikləri halda, aralarında görkəmli fərqlər bilinməmişdir” [3, s.167]. Tərzi-
başının dilçiliklə bağlı yazdığı məqalələrdə önəm verdiyi məsələlərdən biri də 
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dilin təmizlənməsi məsələsidir. “Qardaşlıq” jurnalında çıxan “İraq türkləri və 
dil təmizlənməsi” adlı məqaləsində ədib bu məsələyə toxunur, orta əsrlərdə 
türk dilinə daxil olmuş ərəb və fars sözlərindən təmizlənmə prosesinə diqqət 
çəkir. Eyni zamanda, bu prosesin birdən-birə güc yolu ilə deyil, yavaş-yavaş və 
türk xalqları arasında bağlılığa xələl gətirməyəcək şəkildə həyata keçirilməli 
olduğunu vurğulayır [10, s.17]. O yazır: “Bu gün heç təhsil almamış nənə-
babaların dili məktəbdə oxumuş gənclərin dilindən daha sadə və daha təmizdir. 
Əcnəbi dillərin təsirindən uzaq qalmış kəndlilərin dili şəhər sakinlərinin 
dilindən daha dolğun və daha məsumdur” [7, s.445]. 

Türk Dil Qurumunun təşkil etdiyi söztoplama çalışmaları əsnasında Tərzi-
başı Kərkük ləhcəsinə aid 1375 söz [13, s.48] toplamış və nəticədə “Kərkük 
Ağzı Türkmanca Sözlük” lüğəti ərsəyə gəlmişdir. Bu lüğət digər lüğətlərdən 
fərqlidir. Özündə yerli sözləri ehtiva edən bu kitabda türkmanların danışıq di-
lində, yəni Kərkük ləhcəsində geniş yayılmış söz və terminlər, uşaq dilində isti-
fadə olunan səs təqlidləri, folklorla bağlı sözlər, şəxs adları, Kərkük və türk-
manlarla bağlı tarixi və coğrafi adlar, Qərbdən dolayı yolla keçən əcnəbi sözlər 
əhatə olunmuşdur [13, s.48-49]. Onu da qeyd edək ki, Tərzibaşı söztoplama fə-
aliyyətinə bu lüğəti tərtib etməzdən daha əvvəl, “Kərkük manilərində bilinmə-
yən türkcə sözlər” məqaləsi ilə başlamışdır.  

Tərzibaşının dilçilik sahəsində göstərdiyi bu xidmətlər əvəzsiz qalmamış-
dır. O, 1964-cü ilin may ayında Türk Dil Qurumunun “yardımçı üzvü”, 1996-cı 
ilin iyun ayında “şərəfli üzvü” seçilmişdir [10, s.17]. Ədib, eyni zamanda, 
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin də fəxri üzvü seçilmişdir.  

Nəticə. Ömrünü türkman ədəbiyyatının, dilinin, folklorunun və mətbuat ta-
rixinin öyrənilməsinə həsr etmiş Əta Tərzibaşı türkman xalqı qarşısında misil-
siz xidmət göstərmiş, özündən sonra zəngin bir irs qoyub getmişdir. Bu irs 
İraq-türkman ədəbiyyatının, xüsusilə də folklorunun bir araya toplanması, itib-
batmaması və bütün dünyaya tanıdılması baxımından türkman xalqı üçün əvəz-
siz, qiymətli bir töhfədir. Bu möhtəşəm əsərlər və ədibin şəxsi nümunəsi sayə-
sində gələcəyin folklorşünas və ədəbiyyatşünaslar nəsli yetişmişdir. Siyasi 
oyunlar ucbatından təzyiq və işgəncələrə məruz qalmış türkman xalqının tarixə 
qarışmış, tozlanmış zəngin ədəbi mirası Əta Tərzibaşı və onun elmi-ədəbi fəa-
liyyəti sayəsində dirçəldi desək, mübaliğə etmərik. Onun bu xidmətləri əvəzsiz 
qalmamış, xalqın, xarici və yerli həmkarlarının hörmət və sevgisini qazanmış-
dır.  
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Ata Terzibashi: folklore research and scientific-literary views 

S u m ma r y 
 

The article provides general information about the life and works of the 
outstanding representative of the Iraqi-Turkman literature – Ata Terzibashi, 
who played a significant role in the revival and development of Iraqi-Turkman 
literature, especially folklore. Particular attention is paid to his research in the 
field of folklore and scientific-literary views. Many of the facts presented in the 
article were substantiated by words from the mouth of Terzibashi himself. 
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В статье изложена общая информация о жизни и творчестве 
выдающегося представителя иракско-туркманской литературы Ата 
Терзибашы, который сыграл немалую роль в возрождении и развитии 
иракско-туркманской литературы, в особенности фольклора. Особое 
внимание уделяется его исследованиям в области фольклора и научно-
литературным взглядам. Многие факты, изложенные в статье, были 
обоснованы словами из уст самого Терзибашы. 
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XX ƏSRİN İLK ONİLLİKLƏRİNDƏ AZƏRBAYCANDA “KÖHNƏ” VƏ 
“YENİ” ƏDƏBİYYAT ARASINDA İDEOLOJİ MÜBARİZƏ 
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Giriş. Hələ XVIII əsrdə Avropada maarifçilik estetikasının təmsil olundu-
ğu dövrdə, yeniliklə köhnəlik arasındakı  mükəmməl təcəssümünü ingilis yazı-
çısı Conatan Sviftin “Kitabların döyüşü” əsərində  tapmışdı. Bu əsərdə  bir ne-
çə satirik axın bir-birinə qarışır: bunlar iki  savaşın, yenilərin və köhnələrin  söz 
atışmasının, həmçinin təhkiyəçinin təsviri xarakteristikalarının təsvirindən iba-
rətdir. Bu axında satirik  müstəvidə fantastik  və müəllif tərəfindən həyat ob-
razlarına uyğun uydurulmuş qəhrəmanlar, tarixi şəxsiyyətlər və mifoloji  var-
lıqlar  üz-üzə gəlir, ixtilafa girir, barışır və münasibət qururlar. Bu, əsərin struk-
turunun kifayət qədər mürəkkəblik kəsb etməsinə səbəb olur. Pamfletdə geniş 
şəkildə istifadə olunan  mifoloji obrazlar, tarixi şəxsiyyətlər və hadisələr, müəl-
lifin öz mövqeyini daim Ezop dilində ifadə etməsi oxucudan bir tərəfdən geniş 
bilik və erudisiya, digər tərəfdən daim diqqətli olmağı, müəllifin işarələr siste-
minin yaratdığı mənalara həssaslığı tələb edir. Tədqiqatçılar bu baxımdan pam-
fletdə bir-biri ilə birləşən, bir-birinə nüfuz edən üç ideyanı üzə çıxarırlar: birin-
cisi, müəllif qrotesk bədii-satirik vasitələrdən istifadə edərək yeniləri təkzib 
edir; ikincisi, xeyirxah  və eyni zamanda  istehzalı münasibətlə qədimlərin üs-
tünlüyünü təsdiq edir; üçüncüsü, estetik və əxlaqi idealını ifadə etməyə nail 
olur. 

XX əsrin əvvəllərində ideoloji dəyişikliyin Azərbaycan mədəniyyətinə 
təsiri. Azərbaycan ədəbiyyatında da XX əsrin əvvəllərində kommunist parti-
yasının əsas tələblərindən biri köhnə, partiyaya aid olmayan, onun prinsiplərini 
özündə əks etdirməyə nail olmayan hər hansı ədəbi-bədii nümunənin, janrın, 
obrazın və s. məhv edilməsi idi. 1925-ci ildə qəbul edilmiş “Partiyanın bədii 
ədəbiyyat sahəsində siyasəti haqqında” qərarından sonra ədəbiyyata nəzarət işi 
gücləndirildi, “Qızıl qələmlər” və daha sonra Azərbaycan Proletar Yazıçılar 
Cəmiyyətinin yaradılması ilə ədəbi prosesin təşkili işi ideoloji mərhələyə qalx-
mışdı.  “İnqilab və mədəniyyət ” jurnalının 1929-cu il 2-ci sayında “Ədəbiyyat 
gecəsi” adı ilə verildiyi xronikada deyilirdi: “Birinci dəfə olaraq Bakıda “Yeni 
yol” qəzetəsi APYC-nin təşəbbüsü ilə ədəbi gecə düzəltmişdir. Gecədə yoldaş 
Teymur Hüseynov (APYC-nin sədri) bugünkü ədəbiyyatın qarşısında duran 
məsələ haqqında qısa məruzə etmiş, Simurğ, Süleyman Sani, Seyid Hüseyn, 
M.Müşfiq, A.Faruq, Əbülhəsən və başqa yazıçılar öz əsərlərindən oxumuş-
lardır. Yazıçılar ilə oxucuları tanıtmaq üçün bu, birinci təşəbbüsdür” [1, s.40]. 
Köhnə ədəbiyyata belə represssiv münasibət və onun yerində yeni ideologiyaya 
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xidmət göstərən ədəbiyyatın yaranması bir çox yeni konsepsiyaların da 
meydana gəlməsi ilə nəticələndi. Məhz bu dövrdə «Oxuma, tar!», XX və XXl 
əsrlərin qovşağında isə «Doloy Füzuli!» kimi ortaya çıxan «futurist» tezislər 
həm də bu ümumi təfəkkür tipologiyası ilə izah edilə bilər.  İnqilabın əsas 
düşüncəsini futurizm, akmeizm kimi ədəbi-estetik cərəyanlar ifadə edirdi. 

Bütün bu problemlərin kökündə V.İ.Leninin “iki mədəniyyət” konsepsiyası 
dururdu. Adıçəkilən konsepsiyaya görə, iki mədəniyyət mövcud idi. Birincisi, 
inqilaba qədər mövcud olan və onun ideyalarına müvafiq konsepsiyalarla çıxış 
edən, digəri isə inqilabdan sonra sırf fəhlə-kəndli tərəfindən yaradılan mədə-
niyyət qəbul edilirdi və beləliklə də “ədəbiyyat partiyalı olmalıdır”, “mədəniy-
yət sinfi düşüncənin məhsuludur” kimi şüarlarla proletar mədəniyyəti anlayışı 
meydana gəlmişdi. Lenin “Milli məsələyə dair tənqidi qeydlər”  məqaləsində 
yazırdı: “Hər bir milli mədəniyyətdə, inkişaf etməmiş olsa da, sosialist və de-
mokratik mədəniyyət ünsürləri vardır, çünki hər bir millətdə zəhmətkeş və 
istismar olunan kütlə vardır və onun həyat şəraiti labüd şəkildə demokratik və 
sosialist məfkurə doğurur” [2, s.8].  

Bu baxımdan 1920-ci illərin ədəbi tənqidçiləri “əski ədəbiyyat” məfhu-
munu “burjuaziya ruhunun tərcümanı” adlandırır, bu ədəbiyyatın “bir çox 
xəyalat və məcazat dolu olduğunu” göstərirdilər. Yeni incəsənətin bədii-
konseptual keyfiyyətlərini və  xüsusiyyətlərini ümumi şəkildə ehtiva etməli 
olan bu anlayış coşqun mübahisələr və nəzəri axtarışların nəticəsi kimi 
meydana gəlmişdi. Bu mübahisələrdə yeni quruluşu səmimiyyətlə dəstəkləyən 
o dövrün görkəmli mədəniyyət xadimləri və yeni dövrün tələblərinə cavab 
verən ədəbi-bədii söz sənəti yaratmaq iddiasında olan gənclər  iştirak edirdilər. 
O dövrdə təklif olunan bəzi anlayışları nəzərdən keçirək. F.Qladkov, Y.Lebe-
dinski yaranmaq mərhələsində olan yeni ədəbiyyatın yaradıcılıq metodunu 
“proletar realizmi” kimi müəyyən etməyi təklif edirdilər. Oktyabr inqilabının 
qələbəsi nəticəsində bərqərar olmuş siyasi rejimin proletariatın diktaturasına 
söykənməsi nəzər nöqtəsindən bu anlayışa haqq qazandırmaq olar. Bu haqda 
mühacirətdə yaşayan M.Rəsulzadə də öz fikirlərini söyləmişdi. Lakin bu 
anlayış, birincisi, keçmiş mədəniyyətin ənənələrinin yeni ədəbiyyatın təşək-
külündə iştirakını istisna edirdi, ikincisi, digər siniflərin, o cümlədən guya 
inqilabın həyata keçirilməsində və yeni cəmiyyətin qurulmasında proletariatın 
müttəfiqi kimi çıxış edən kəndliləri də bu prosesdən kənarlaşdırırdı. Üçüncüsü, 
marksizmin klassikləri göstərirdilər ki, proletariat diktaturası yeni siyasi 
rejimin qələbəsini təmin edəndən sonra yerini ümumxalq hakimiyyətinə təhvil 
verməlidir. Bu isə yeni anlayışın meydana gəlməsini, ona uyğun olaraq yeni 
estetik prinsiplərin hazırlanmasını tələb edəcəkdi. V.Mayakovskinin təklif 
etdiyi  “tendensiyalı realizm” anlayışı isə yayğın idi. Çünki  bütün dövrlərdə 
bədii söz sənəti müəyyən ictimai təbəqənin və eyni zamanda müəyyən fərdin 
maraqlarını ifadə etmişdir və buna görə də qeyri-tendensiyalı ədəbiyyat, 
ümumiyyətlə,  mövcud ola bilməz. A.Tolstoy yeni yaradıcılıq metodunu 
“monumental realizm” adlandırmağı təklif edirdi. Bir tərəfdən “möhtəşəm”, 
digər tərəfdən “əsaslı”, “köklü” mənalarını ifadə edən “monumental” sözü artıq 
termin səviyyəsində incəsənətin çox zaman gerçəkliyin mahiyyətini daha 
dərindən və hərtərəfli şəkildə açıqlamağa xidmət edən xırda tərəflərini və 
təfərrüatlarını görməyə imkan vermirdi. “Əzəmətlilik” və “əsaslılıq” istər-
istəməz incəsənətin hərəkətliyini də məhdudlaşdırırdı. Marksist ideologiyasına 
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əsaslanan, qurulmaqda olan, yeni cəmiyyəti yeni bədii vasitələrlə ifadə etmək 
iddiasında olan yeni ədəbiyyat və incəsənət yaradıcılıq metodunu və ideolo-
giyasını ehtiva edən termin tapmağı təkidlə tələb edirdi. 

 “Literaturnaya qazeta”nın 1932-ci il 29 may tarixli nömrəsinin baş məqalə-
sində deyilirdi: “Kütlələr sənətkarlardan səmimiyyət, proletar inqilabının təsvi-
rində inqilabi sosialist realizmi tələb edirlər”.  Elə təxminən bu dövrdə Ukrayna 
Yazıçılar İttifaqının sədri İ.Kulik yazırdı: “Bizim istiqamətlənə biləcəyimiz 
metodu şərti olaraq “inqilabi-sosialist realizmi” adlandırmaq olar”. Nəhayət, 
1932-ci il 25 oktyabrda yazıçıların M.Qorkinin başçılığı ilə keçirilən müşavirə-
sində yeni ədəbiyyatın metodu qismində rəsmi olaraq “sosialist realizmi” ter-
mini təklif olundu. Sonralar bütün bu müzakirələr, təkliflər, terminin ümumi-
ləşdirmə prosesində meydana gəlməsi “yaddan çıxdı” və bu anlayışın İ.Stalin 
tərəfindən irəli sürüldüyü iddia olundu. 

Marksizmin klassikləri belə hesab edirlər ki, proletariat tarixən sosialist in-
qilabını həyata keçirməli və zorakı  vasitələrlə cəmiyyətdə ədalətin bərqərar ol-
masına nail olmalıdır. Proletariat öz tarixi vəzifəsini kommunist partiyasının 
başçılığı ilə həyata keçirməlidir. Sosialist inqilabının həyata keçirilməsi nəticə-
sində sinifsiz cəmiyyət qurulur. Bu cəmiyyətdə insanlar şəxsi mülkiyyətdən 
məhrumdurlar. Praktikada bu müddəa insanların tamamilə partiya bürokratiya-
sının idarə etdiyi dövlətdən asılı vəziyyətə düşməsinə səbəb oldu. “Çağırış” 
başlıqlı 1923-cü ildə “Kommunist” qəzetində [3, s.4] çıxan elanda gənc ədəbiy-
yat həvəskarlarını dərnək yaratmağa dəvət edirdilər. Bu elandan sonra 1924-cü 
ildə Azərbaycan Ədəbiyyatı Cəmiyyəti yaranır. Cəmiyyətə daxil olan yazıçı-
ların öz xətləri ilə yazılmış sorğu anketləri Məhəmməd Füzuli adına Əlyazma-
lar İnstitutunda Əliabbas Müznibin arxivində saxlanılır. Lakin bu cəmiyyətin 
üzvü olan yazıçı və şairlərin bir çoxunun yeni ədəbiyyatın yaranmasında gös-
tərdikləri səylərin “zəiflik” olması düşünülür. Dərnək tezliklə ləğv olunur. 
Üzvləri isə sonralar repressiyaya uğrayır. 

Köhnə irsə münasibət və repressiya. Rus inqilabının əsarəti altında olan 
Azərbaycanda da  bu ideologiyanın təsir dalğası əsrlər boyu yaradılmış milli 
mənəvi dəyərlərə zərbə olaraq təşəkkül tapmışdı. Ədəbi irsə, ənənəyə  qərəzli 
münasibətə həmin dövrün mətbuatında Əsəd Əyyubinin, Hüseyn Bünyadovun, 
Əli Əkbərin və başqalarının yazılarında təsadüf edilir. Ə.Əyyubi 1920-ci ildə 
Bakıda yaradılan Türkiyə Kommunist Partiyasının üzvlərindən biri idi. O, 
“Düşmən ağzına bolşevik yumruğu” adlı məqaləsində proletar ədəbiyyatına gə-
tirilən zərərli təmayüllərdən söhbət açır, bu işə xidmət edən Mikayıl Müşfiqi, 
Əhməd Cavadı  və Almas İldırımı kəskin tənqid edirdi: “...Müşfiq Cavadın tə-
sirindən qurtarmaq niyyətilə marksizm-leninizm təhsilinə ciddi girişməzsə, 
proletar dünyagörüşünü əldə etmək üçün bütün qüvvəsilə çalışmazsa, bu vasitə 
ilə özünə sağlam yol tapmazsa və həqiqi inqilab günəşinə çıxmazsa, qoy təpik-
lərimiz altında sınmış sümüklərinin fəryadını tərənnüm etsin” [4]. 

Ümumiyyətlə, 1920-1932-ci illər Azərbaycan sovet ədəbi tənqidinin ilk tə-
şəkkül illəridir. Dövrün mühüm bədii təcrübələrinin və ümumi ədəbi məsələlə-
rinin təhlilində bu tənqidin gəlmiş olduğu nəticələrə əsasən qeyd etmək lazım-
dır ki, bütün bunlar sovet ədəbiyyatının yaradılması uğrunda gedən kəskin 
ideoloji təzyiqlər şəraitində qazanılmışdır. Marksist tənqidin prinsipləri baxı-
mından  yaradılmış vulqar sosiologizm, “vahid axın” konsepsiyası məhz  qeyd 
etdiyimiz yeni tipli sovet ədəbiyyatının yaradılmasına xidmət edirdi.  Bu illərdə  
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“Maarif və mədəniyyət” məcmuəsində, həmçinin “Ədəbiyyat və cəmiyyət” 
tərəfindən buraxılmış kitablarda ayrı-ayrı klassiklərə aid çıxmış məqalələrdə 
düzgün mövqe aşılanmırdı. Bu baxımdan həmin dövrdə Füzuliyə, o cümlədən 
klassik Şərq poeziyasına münasibəti əks etdirən məqalələr diqqəti cəlb edir.  
Məcmuənin redaktoru İsmayıl Hikmətin məqalələrində klassik Şərq poezi-
yasını birtərəfli izah etmək, bu poeziyada yalnız sufi, mistik, ilahi eşqin ifadə-
sini görmək  və bununla da Şərq şeirinin canlı həyatla əlaqəsini şübhə altına al-
maq, onu dolayı yolla müasir həyatın axınında tamamilə yararsız hesab etmək 
cəhdi dayanırdı. 20-ci illərin ən fəal tənqidçilərindən biri olan Əli Nazim “Yeni 
həyat və yeni ədəbiyyat” adlı məqaləsində  göstərirdi ki,  cəmiyyətin həyatında, 
müqəddəratında inqilabi dönüş baş verdikdə onun bədii görüşlərində də mütləq 
şəkildə dəyişikliklər baş verir, yeni məzmuna sahib olur. Müəllif bu haqda 
yazırdı “Fransa inqilabı Fransa və bütünlükcə dünya ədəbiyyatında yeni məf-
kurələr və axınlar doğurmuşdu. Böyük oktyabr inqilabı da, onun kimi, dünya 
ictimai həyatında tək əhəmiyyətli təsirlər vücuda gətirdi və ...ədəbiyyat ictimai 
müəssisə olduğu üçün bundan yeni yollar, təzə axınlar yaratdı” [5]. 

Bədii inkişafdakı bu “yeni qolların və axınların” konkret olaraq nədən iba-
rət olduğunu göstərməyə cəhd edən tənqidçi “yeni ədəbiyyat nə deməkdir” sua-
lından çıxış edərək qeyd edir ki, istehsalat alətlərinin ümumiləşməsi, fəhlə sin-
finin azadlığı, maarif və mədəniyyətin dini, milli məhkumluqdan çıxıb ictimai 
bir məzmun alması yeni həyatın əsas xüsusiyyətidir. Bu xüsusiyyətləri daşıyan 
cəmiyyətin yeni tələbləri vardır ki, bunlardan ən vacibi bədii ədəbiyyatdır.  
Beləliklə, o, belə hesab edirdi ki, elə bir yeni ədəbiyyat yaradılmalıdır ki, o, ye-
ni həyatın istək və ehtiyaclarına uyğun, geniş proletar və kəndli sinfini sinfi 
şüur ətrafına toplaya bilsin, onu sinfi mübarizəyə, tərəqqiyə, kommunizm cə-
miyyətinə gətirsin və əski məfkurələrdən uzaqlaşdırsın... Göründüyü kimi, tən-
qidçi  mövcud olan ədəbiyyatı tamamilə dağıdaraq yerində yeni ideoloji düşün-
cələrə xidmət edən əsərlərin yaranmasını təklif edir.  

Ə.Nazimin  və onun kimi digər tənqidçilərin klassik ədəbiyyata münasibəti 
“Ədəbiyyatmı? Xalqmı?” məqaləsində daha çox diqqəti cəlb edir. O, bu məqa-
lədə köhnə ədəbiyyatın xalqa deyil, kiçik bir sinfə xidmət etdiyini, ədəbiyyatın 
yalnız hakim siniflərin ruhunu oxşadığını, klassik ədəbiyyatla xalq arasında ya-
xınlıq olmadığını əsaslandırmağa çalışırdı. Ə.Nazim köhnə irsi onun əsaslan-
mış olduğu iqtisadi-siyasi münasibətlərin tamamilə aradan qalxdığına görə rədd 
edirdi; müəllifə görə, ədəbiyyatın aid olduğu cəmiyyət daha mövcud deyilsə, 
deməli, biz “əski ədəbiyyat ideolojisinin aramızdan qalxmasına çalışmalıyıq”. 
Bu baxımdan marksizmin bədii yaradıcılığın cəmiyyətin istehsal münasibətlə-
rindən asılı olması haqqında təliminə əsaslanaraq vulqar sosiologizm prinsiplə-
rini müəyyənləşdirən tənqidçi ordusu fəaliyyət göstərirdi.   

Bütün bunlarla yanaşı,  Ə.Nazim proletar mədəniyyəti məsələsini həll et-
mək baxımından ümumi şəkildə bu mədəniyyətin keçmiş irslə bağlılığını şübhə 
altına qoymurdu. O, 1926-cı ildə yazdığı məqalələrin birində göstərirdi ki, bu 
mədəniyyət “hər şeydən əvvəl, bütün keçmiş mədəniyyətlərin bir sintezidir” [6, 
s.32]. Məhz buna görə H.Mehdinin “Proletar ədəbiyyatının baş xətti uğrunda” 
məqaləsində Ə.Nazim ciddi şəkildə tənqid edilmiş, onun bu mövqeyi əsassız 
hesab olunmuşdu. 

Əlbəttə, klassik irsə belə münasibət digər tənqidçilərin də yaradıcılığında 
öz əksini tapmışdı və həmin dövrün ədəbi müzakirələrində geniş vüsət almışdı. 
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Milli ədəbi irsimizə qarşı nihilist münasibətin digər səbəbi də bu illərdə ümu-
miyyətlə sənətin prinsiplərinin vulqar-sosioloji kontekstdə izah olunması ilə 
bağlı idi. Belə hesab olunurdu ki, feodalizm, kapitalizm dövrlərinin  incəsənəti 
həmin bu iqtisadi-siyasi quruluşların bədii ifadəsindən ibarətdir və bir halda ki 
ictimai quruluşlar daha mövcud deyillər, onların irsinə qarşı kəskin mübarizə 
aparmaq lazımdır, bu baxımdan onların incəsənəti də qəti şəkildə rədd olun-
malıdır. Bu, keçmişin mədəni-bədii sərvətlərinin proletkultçu baxışı idi. 1920-
ci illərin Azərbaycan ədəbi tənqidində – M.Quliyev, Ə.Nazim, M.Hüseyn, 
M.Rəfili və başqalarının məqalələrində proletkultçuluq açıq-aydın hiss olunur-
du. M.Quliyev “Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin inkişaf yolları” məqaləsin-
də yazırdı: “Şərq incəsənətlərini biz abstrakt surətdə götürə bilmərik. Bu incə-
sənətin elə çürük cəhətləri vardır ki, bunlar ancaq dərəbəylik cəmiyyətini 
möhkəmlətmək üçün yaranmışdır” [7, s.26]. Bu baxımdan M.Quliyev milli 
musiqinin inkişafını vulqar şəkildə izah edərək onun milli ənənələrinə yad 
münasibət sərgiləyirdi. Bu qənaət müəllifi tarı bir musiqi aləti olaraq rədd 
etməyə gətirib çıxarmışdı. Həmin məqalədə bu qədim və mükəmməl çalğı aləti 
“dərəbəylik mirası”, “ali cəmiyyətlərin zövqünü oxşayan bir musiqi vasitəsi” 
sayılırdı. M.Quliyev yazırdı ki, kütlənin belə mürəkkəb alətlərə heç bir ehtiyacı 
yoxdur. Bundan başqa, tarın heç bir gələcəyi yoxdur və ola da bilməz. Müəllif 
əsası olmayan bir uzaqgörənliklə tarın həyat səhnəsindən çıxmasında səbəbin 
muğamatın bədbinlik motivləri ilə dolu olması, onun musiqi obrazlarının 
“mübarizədə aciz bir qulun” əhvali-ruhiyyəsi olmasından xəbər verirdi. “Bu 
havaların çox hissəsi bədbinlik törədir. Bunların bir hissəsi mərsiyəxanlıq 
dövründən qalmış mərsiyə havalarıdır. Bir çoxu da qul, kölə havalarıdır. 
Mübarizədə aciz olan, mübarizə yollarını bilməyən bir qulun oxuduğu havalar, 
heç şübhəsiz ki, ümidsizlik şərqiləri olacaq” [7, s.27]. 

1930-cu illərin mətbuatında yazılmışdı: “Təsərrüfatımızda inqilab törəndiyi 
bir zamanda, heç şübhəsiz ki, dərəbəylik dövrünün mirası olan bir alət yaşaya 
bilməz. Bu aləti müdafiə etmək gülüncdür. Tar öz-özünə həyat səhnəsindən 
çıxmalıdır”. Başqa bir yazı isə “Tar konservatoriyadan çıxarılıb” başlığı ilə 
“Gənc işçi” qəzetində dərc olunmuşdu. 1932-ci ilin martında APYC-nin II 
Plenumu keçirildi. Plenumda ən çox tənqid atəşinə tutulan “Tar” şeiri idi. 
“Gənc işçi” qəzetinin redaktoru şair Ağahüseyn Rəsulzadə klassik irsə münasi-
bət məsələsini “ikinci dərəcəli mövzu” hesab edirdi.  Belə bir dövrdə həm 
S.Rüstəmin, həm də M.Rahimin “Tar” şeirlərində (“Aprel alovları” məcmu-
əsində) tara münasibət mənfi idi. M.Müşfiqin “Oxu, tar” şeiri mövcud 
ideologiyaya zidd bir məqam idi. Şübhəsiz, gənc şairin mübariz əhvali-
ruhiyyəsi mənəvi sərvətimizə olan təzyiqə cavab verməli idi. Elə həmin ildə 
“Gənc işçi” qəzetinin 21 mart 1932-ci il sayında dərc olunmuş məqalədə 
deyilirdi: “Müşfiqin “Tar” şeiri bizim zamanın ruhuna uyğun deyildir”. Heç bir 
mətbuatın dərc etməyə cürəti çatmadığı “Oxu, tar” şeirini şair yalnız kütləvi 
yığıncaqlarda sinədən deməklə xalqa çatdırırdı.  

Sonralar S.Rüstəm öz xatirəsində yazırdı: “Biz hamımız və bütün zal qeyri-
adi, şiddətli bir dalğanın qanadlarında uçur kimi vəcdə gəlib Müşfiqi alqışladıq. 
O, bir məşəl kimi tribunadan dörd tərəfə hərarət və işıq saçırdı. Tarın köhnə-
liyini, xalqın sosializm uğrunda mübarizəsinə kömək etmədiyini deyənlərə 
məğrur səslə hücum çəkirdi”  [8, s.4].  
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 “Azərbaycan sovet ədəbiyyatı tarixi” kitabında haqlı olaraq qeyd olunmuş-
du ki, “Tar” şeirində M.Müşfiqin lirik qəhrəmanı mütərəqqi keçmişin, xalqın 
mənəvi dühasının müdafiəçisi rolunda çıxış edirdi. O, tarı sadəcə bir çalğı aləti 
kimi yox, daha geniş mənada, xalq mənəviyyatının tərcümanı kimi başa düşür-
dü”  [9, s.281-282]. 

Milli ədəbiyyatımızı “orta əsr dərəbəylik mədəniyyəti ilə” damğalayıb, 
onun inkişafını, güclü humanizmini, bəşəri yetkinliyini görməzdən gəlmək, 
Şərq incəsənətini yalnız bədbinlik, məyusluq kimi motivlərdən ibarət aləm he-
sab etmək meyli bir tərəfdən incəsənətin varlığı hissini konkret formada əks et-
məyi nəzərdə tutan mahiyyətinə xələl  gətirir, digər tərəfdən də Şərq bədii tə-
fəkkürünün tərkib hissəsi olan mədəniyyətimizi süni şəkildə yeni quruluşun  
ideoloji silahına çevirirdi. 

Kult mədəniyyətinin köhnə irsə təzyiq dalğası  digər  məqamda klassik 
şairlərə, o cümlədən janrlara münasibətdə özünü göstərirdi. Belə ki, klasssik 
janrlar sıxışdırılaraq aradan çıxarılmış, fəaliyyət göstərən “Füyuzat”, “İrşad”, 
“Şəlalə” kimi  dərgilər həmişəlik bağlanmışdı.  

1920-ci illərin müxtəlif qəzet və jurnallarının səhifələrində çıxan yazılarda 
da mədəni irsə nihilist münasibətin ayrı-ayrı təzahürlərinə rast gəlmək müm-
kündür. Məsələn, “Dan ulduzu” məcmuəsinin səhifələrində çıxmış bir məqalə-
də “Azərbaycanı ədəbiyyat nöqteyi-nəzərindən tədqiq etdikdə onun son dərəcə 
fəqir olduğunu görəcəksiniz... Uzaq keçmişə baxsanız da, növhə və sinəzən ya-
zan Raci və Molla Pənahlara, ya gülə, bülbülə və yarın telinə, xalına və buxağı-
na ithaf edilmiş mənasız şeir və qəzəl yazan Şagilərə, Natavanlara, yaxud söz-
lərini şifahi söyləmiş olan aşiqlərə rast gələcəksiniz” deyə  Azərbaycan ədəbi 
irsi bəsit və primitiv şəkildə təhqir olunurdu [10, s.14].  Bədii ədəbiyyatın sinfi-
liyi prinsipi ilə yanaşıldığından bu illərin tənqidçiləri Nizamini “sufi”, Füzulini 
“idealist” sənətkar adlandıraraq rədd edirdilər. “M.F.Axundovda burjua-libera-
lizmi” axtarılır, N.B.Vəzirovun yaradıcılığını “mülkədar və feodalizm həya-
tının çürüklüyünü” ifadə edən bir yaradıcılıq hesab edirdilər.  

Ədəbiyyata, klassik irsə vulqar sosioloji münasibət güclü olduğuna görə bu 
və ya digər yazıçının yubileyini keçirmək, onlara heykəl qoymaq təşəbbüsləri 
də böyük mübahisələrə səbəb olurdu.  

Ədəbiyyata, klassik irsə vulqar sosiloji münasibətə misal olaraq H.Mehdi-
nin   1932-ci ildə “Vaqif” əsərini misal göstərmək olar.  O, həmin əsərin “Pro-
letariat və ədəbi irs” adlı başlanğıc hissəsində ədəbi irsdən imtina etmir,  onun 
“mürtəce” ünsürlərini rədd edərək demokratik tərəflərini qabardır. Bu prinsiplə 
müəllif Vaqifi Nizami, Xaqani, Füzuli kimi sənətkarlara qarşı qoyur, onun sadə 
türk dilinə önəm verdiyini  vurğulayır. Vaqif şeirinin  ideya-estetik məzmunu-
na gəldikdə isə ,o, şairi tənqid edirdi, kübar cəmiyyətinin “məfkurəvi təmayü-
lünü, sarayın boşluğunu, qadına qarşı olan eşqbazlıq əlaqəsini” ifadə edən bir 
məzmun kimi başa düşürdü.  Bu baxımdan Vaqif şeirinin xəlqiliyi, xalqın bədii 
təfəkküründən qidalanması dəyərləndirilmirdi.  

Keçən əsrin 30-cu illərinin əvvəllərində vulqar-sosioloji metod iflasa uğra-
masına baxmayaraq, çap olunmuş məqalələrdə özünü büruzə verirdi. Görkəmli 
Azərbaycan şairi S.Vurğun da “Oktyabr və Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı 
məqaləsində sovet ədəbiyyatının ideya-bədii yeniliyini  tərifləmək naminə mi-
nillik Azərbaycan ədəbiyyatını hakim siniflərə xidmət etmiş fərdiyyətçi bir 
ədəbiyyat kimi səciyyələndirirdi.  Klassik ədəbiyyatın yaradıcılıq metodları ba-
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rədə isə qeyd edirdi ki, bu istiqamət “klassisizm, romantizm və xırda burjua 
realizmi olmuşdur ki, bu həyatı, obyektiv varlığı olduğu kimi göstərmək imka-
nına malik olmamışdır” [11, s.2]. 

Köhnə irsə təzyiq XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan əlifbasının zorla dəyiş-
dirilməsi ilə başlayır. Öncə  qeyd etmək lazımdır ki, o dövrdə mövcud olan 
ərəb əlifbası bir tərəfdən Yaxın Şərq ədəbiyyatları, mədəniyyətləri, elmləri  ilə 
bir araya gəlmək, eyni aspektdən dəyərləndirmək bacarığı aşılayırdı. Digər tə-
rəfdən isə, iki problem ortaya çıxırdı. Birinci problem ərəb əlifbasının Azər-
baycanda daha çox inkişaf etmiş mədəniyyətə inteqrasiya olunmasına maneə 
törətməsi ilə bağlı idi. Bu məqamı vaxtilə Mirzə Fətəli Axundov da hiss etmişdi 
və məlum  məsələdir ki, əlifba islahatı onun həyatının mühüm hissəsi idi.  İkinci 
problem o idi ki,ərəb əlifbasının özü Azərbaycan dilinin ifadəsi baxımından 
naqis idi. Sait səslərin olmaması Azərbaycan dilinə uyğun deyildi. Bu 
baxımdan 1920-ci illərdə birmənalı şəkildə latın əlfbasına keçilməsi qaçılmaz 
idi. 1926-cı ildə (26 fevral-6 mart) Bakıda keçirilən Birinci Türkoloji 
Qurultayda türk xalqarının bir çox taleyüklü məsələlərinin həll edilməsi yolları 
ortaya qoyuldu.  

Beləliklə, Yaxın Şərqdə əsası M.F.Axundzadə ilə qoyulmuş, sonralar İsma-
yıl bəy Qaspıralı, Ü.Hacıbəyli, C.Məmmədquluzadə, F.Köçərli, V.Xuluflu və b. 
ziyalılarımız tərəfindən dəstəklənmiş əlifba islahatı problemi bu qurultayda öz 
həllini tapır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, hələ 1922-ci ildə 
C.Məmmədquluzadənin rəhbərlik etdiyi “Yeni yol” qəzeti  latın qrafikası ilə 
nəşr olunurdu. Həmin ildə də Səməd Ağamalıoğlunun rəhbərliyi ilə “Yeni türk 
əlifbası” komitəsi fəaliyyət göstərirdi. Lakin bütövlükdə bütün türk xalqlarının 
latın əlifbasına keçməsi Birinci Türkoloji Qurultayın qərarı ilə reallaşdı. Lakin 
Türkiyənin latın qrafikasına keçməsi, 1939-cu ildə isə İkinci Dünya müharibə-
sinin başlaması çəkilən bu qədər əməyi bir qərarla məhv edir. Azərbaycanla 
Türkiyə arasındakı yazı əlaqəsinin müharibədə təhlükəli olacağını düşünən və 
artıq repressiya maşını ilə bütün ziyalıları qıran rejim kiril qrafikasına keçidlə 
bağlı qərar verir. 1967-ci ildə Azərbaycanda səfərdə olan Səməd Ağaoğlu (Əh-
məd Ağaoğlunun oğlu) kitabında yazır: “Moskvanın belə bir qərar verməsinə 
səbəb İttifaq xalqlarını bir-birindən uzaqlaşdırmaq ola bilməz. Çünki slavyan 
əlifbası ortaq olduğuna görə, əsl hədəfi başqa bir nöqtədə axtarmaq lazımdır. 
Bu başqa nöqtə, bizə görə, bütün bu ölkələrin türk xalqlarının Türkiyə 
xalqından uzaqlaşdırılması ola bilər”. 

Beləliklə, 1940-cı il yanvarın 1-dən latın əlifbası kiril yazısı əsasında tərtib 
edilmiş yeni qrafikalı əlifba ilə əvəz olunur. Əlifbanın dəyişdirilməsi öncə latı-
na, sonra rus əlifbasına – kiril əlifbasına keçilməsi, əslində, köhnə irsimizə, 
milli-mənəvi abidələrimizə, dəyərlərimizə zərbə idi. Bu, onların oxuna bilmə-
məsi üçün aradan sıxışdırılıb çıxarılması demək idi. Almas İldırımla bağlı 
Süleyman Rüstəm öz xatirələrində qeyd edirdi: “Sabir adına kitabxanada 
“Yaşıl qələmlər” ədəbi birliyinin yığıncağı idi. Yığıncağa başqa ədəbi birlik-
lərdən də saysız-hesabsız adam gəlmişdi. Sonralar anladım ki, bunu təşkil 
etmişdilər. Belə ki, yığıncağa Azərbaycan Ali Sovetinin sədri Səməd 
Ağamalıoğlu da qorumaları ilə gəldi və uzun-uzadı bir çıxış  elədi. Çıxışında 
ən çox ərəb əlifbasını tənqid etdi. O, çıxışını bitirməmiş Almas İldırım irəli 
çıxdı və dedi: “Bunun dediklərinə inanmayın. Bu sizi kiril əlifbasına, rus əlif-
basına aparır. Əvvəlcə keçici olaraq latın və sonra həmişəlik rus. Qulaq 
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asmayın buna”. Ağamalıoğlunun qorumaları onun üstünə cumdular, tutmaq 
istədilər, ara qarışdı, Almas İldırım aradan çıxsa da, sonralar sorağını 
Qazaxıstandan, İrandan aldıq” [12, s.9-10].  

Latın əlifbasına keçidlə bağlı  görkəmli şair Abdulla Faruqun da xidmətləri 
diqqətəlayiqdir. 1920-1930-cu illərdə dövrün məşhur şairlərindən biri hesab 
olunan Abdulla Faruq latın qrafikasının kiril əlifbası ilə əvəz olunmasını qətiy-
yətlə pisləmiş və bununla bağlı Mərkəzi Komitəyə  etiraz məktubu yazmışdı. 
Nəticəsi isə gözlənilən idi. Şair dərhal  Azərbaycan Yazıçılar İttifaqından, 
bütün kitabları isə satışdan çıxarılmış, əsərlərinin çap olunmasına qadağa qo-
yulmuşdu.   Abdulla Faruq Stаlinin «Kim günаһını yumаq istəyirsə, cəbһəyə 
gеtsin» sərəncаmına müvafiq olaraq  müharibəyə göndərildi və orada da həlak 
oldu. Əhməd Cavadın müsavatçı olmasını tənqid edən “Sonadək ifşa edilməli” 
adlı məqalənin müəllifi Abdulla Faruq özü də sovet rejiminin qurbanına çevril-
di. Şair özü bu barədə  Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqına ünvanladığı 
məktubunda yazırdı:   “Öz kоbud siyаsi və məişət səһvlərim üzündən müvəq-
qəti оlаrаq sizdən аyrı düşdümsə də, mən Аzərbаycаn sоvеt yаzıçılаrı аiləsində 
böyümüş оlduğumdаn оnu unudа bilmərəm. Мən аrtıq üç gündür ki, döyüşə 
girmişəm. İkinci dəfədir ki, mən оnlаrlа cəbhə mеydаnındа üz-üzə gəlirəm...” 
[13] Sovet rejiminə tabe olsa da, ana dilinə münasibətdə Abdulla Faruqun son 
ana qədər öz mövqeyində qalması, kiril əlifbasına kəskin etirazı bir daha 
ziyalılarımızın vətənpərvər əzminin nə qədər qırılmaz olmasının bariz sübu-
tudur. 

Nəticə. Marksist estetikasına görə, incəsənət ictimai şüur formasıdır və 
onun durumu iqtisadiyyatın xüsusiyyətləri və dinamikası ilə müəyyən olunur; 
bu isə o deməkdir ki, iqtiadiyyatın inkişafı incəsənətdə baş verən keyfiyyət də-
yişikliklərinin əsas şərtidir. İncəsənətin tarixi boyu formalaşmış ənənələr onun 
inkişafını müəyyən edən ikinci şərtdir. Bu amil incəsənətin nisbi müstəqilliyini 
təmin edən amildir. İncəsənət xalq kütlələrinə dərin təsir göstərmək bacarığına 
malikdir. Sosialist realizminin bədii nümunələri bundan istifadə edərək kütləni 
səfərbər etməli və partiyanın tələb etdiyi istiqamətə yönəltməlidir. Kütləyə və 
ayrı-ayrı fərdlərə səmərəli şəkildə təsir etməkdən ötrü incəsənət daim partiya-
nın nəzarəti altında olmalıdır. Bu nəzarət iki yolla həyata keçirilə bilər:  bunlar-
dan birincisi kənardan senzura və incəsənət xadimlərinin fəaliyyətini tənzimlə-
yən müxtəlif sənədlər vasitəsilə, ikincisi içəridən daxili senzuranın köməyi ilə 
həyata keçirilir. Daxili senzura ümumbəşəri əxlaq və mənəviyyat normaları ilə 
deyil, partiyanın diktə etdiyi prinsiplər əsasında həyata keçirilir: partiya sənət-
kara partiya və xalq qarşısında sosial cəhətdən borclu olması, partiyanın incə-
sənət sahəsində siyasətinə qeyd-şərtsiz tabe olması, yaradıcılığının sinfi və ten-
densiyalı xarakter daşıması ilə aşılanır. Beləliklə, marksizmin klassikləri tarixin 
qanunauyğunluqlarını araşdırmaq əsasında cəmiyyətin son məqsədinin kom-
munizm qurmaq olduğunu müəyyən etmişlər. İnqilabi çevriliş həyata keçiril-
dikdən sonra isə cəmiyyət qanunauyğun şəkildə bu məqsədə doğru irəliləyir. 
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An ideological struggle between “old” and “new” literature in Azerbaijan 
in the first decades of the twentieth century 

S u m ma r y 

The article explains the reasons for the pressure due to changes in political 
and ideological relations in Azerbaijan at the beginning of the 20th century, 
which was reflected in culture and literature. The article mentions the factors 
that make up the new ideology's aggressive attitude to the old heritage and its 
place in the literary debate of that era. The article also discusses the 
ambivalence of the press of that time to our national moral values as our tar, 
mugham, alphabet and classical heritage. It has been concluded that the reason 
for this was the aggressive policy of the Communist Party which wanted the 
arts to serve the ideology of the time and effectively influenced every person 
and the people as a whole. 

 
Айнур  Гасанова  

 
Идеологическая борьба между “старой” и “новой” литературой  

в Азербайджане в первые десятилетия ХХ века 
Р е з ю м е 

 
В данной статье разъясняются причины давлений в связи с 

изменениями политико-идеологических отношений в начале XX века в 
Азербайджане, которые отражались в культуре, в том числе литературе. В 
статье описываются отношения между прошлой и новой литературной 
идеологией и место этой идеологии в литературных дискуссиях того 
времени. В статье также обсуждается противоречивое отношение прессы 
того времени нашим национально-моральным ценностям как тар, мугам, 
алфавит и  классическое наследие.  Причиной этого была агрессивная 
политика Коммунистической партии, которая хотела, чтобы искусство 
служило идеологии того времени и  эффективно воздействовало на 
каждого человека и, в целом, народ. 
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Bəxtiyar Vahabzadə, Türk dünyasının vətənpərvər şairi, görkəmli dövlət 
və ictimai xadim, çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələ-
rindən biri, mənalı ömür yolu keçmiş bir insan [1, s.92]. Sadaladığımız bu adla-
rın arxasında poeziyada öz sözünü demiş şair-vətəndaş B.Vahabzadənin gərgin 
əməyi dayanır. Bəs qəzəl dünyasında Bəxtiyar Vahabzadə kim idi? Biz də bu 
məqaləni yazarkən şairin həyat yolunu bir daha nəzərdən keçirib, onun zəngin 
və çoxcəhətli yaradıcılığının bir hissəsi olan qəzəl yaradıcılığından danışmaq 
istədik. Şairin müxtəlif illərdə, yaradıcılığının fərqli məzmun daşıdığı dövrlər-
də qələmə aldığı qırxdan çox qəzəlini araşdırmaya cəlb edərək, şairin iç dünya-
sını qəzəl dili ilə anlamağa calışdıq. 

Şairin qəzəl yaradıcılığının ilk mərhələsi (1960-1990-cı illər). Qeyd 
edim ki, Bəxtiyar Vahabzadə ilk dəfə qəzəl  janrına 1961-ci ildə müraciət etmiş 
və məhəbbət, vətənpərvərlik, gün-güzəran, haqq-ədalət, azadlıq, Yaradana 
yalvarış, ustad Şəhriyara xitab və başqa mövzularda qəzəllər yaratmışdır.  
"Yenə bağlar o bağlardır, fəqət bağda gülüm yoxdur" [2, s.581] adlı qəzəlini də 
məhz elə bu ildə yazmışdı. Şair qəzəllərinin böyük hissəsində məhəbbət və 
gözəlliyin mənəvi-psixoloji və fəlsəfi təsvirini verərək məhəbbətdən, sevginin 
ölümsüzlüyündən bəhs etmişdi. Şair "Ən ülvi, təmiz duyğudur insanda 
məhəbbət" (1963) qəzəlində məhəbbəti "insanı həm ucaldan, həm qocaldan" 
adlandıraraq təzad yaratmışdı.  
 

Ən ülvi, təmiz duyğudur insanda məhəbbət, 
Ömür yoluna nur səpir hər anda məhəbbət. 
 
Dünya da məhəbbətlə dönür, fırlanır ancaq, 
Məhvər də məhəbbətdi, bu dövran da məhəbbət. 
 
...Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün, o, həyatın; 
İnsanı ucaldan da, qocaldan da məhəbbət  [2, s.582]. 
 

Şair "dünyanı öz cilvələrilə gözəlləşdirən sevgi"ni nə qədər ülviləşdirsə də, 
onu tez-tez vəfasızlıqda günahlandırır, bu yolda "bəxtin  sənə yar olduğuna çox 
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da inanma" deyir. Şair "Bu qədər saldı məni həsrət amandan-amana" (1963) 
qəzəlində sevginin vəfasızlığından məyus olduğunu belə ifadə edir: 

 
Neçə yol vədə verib əhdə vəfa qılmadı yar, 
Bəxtiyar! Qəlbin axır düşdü talandan-talana [2, s. 583]. 

 
"Gəl-gəl" deyə hicrində kaman tək mələdim mən" (1969)  sətrilə  başlayan 

qəzəlində isə ömrünü sevgisinə qurban verdiyinə görə təəssüflənir: 
 

«Gəl-gəl» deyə hicrində kamantək mələdim mən, 
Bir ömrü sənin eşqinə qurban elədim mən. 
 
Eşqim də qaxınc oldu mənim başıma hər gün, 
Bir eşqin ucundan nə qədər tənə yedim mən [2, 586]. 

 
B.Vahabzadənin qəzəl yaradıcılığında Füzuli lirikası duyulsa da, o, klassik 

ruha yeni bir duyğu gətirmişdi. "Min kitab söz yazırıq qəlbi usandırmaq üçün" 
(1973) və "Hikmətli sözün hər biri min-min sözə rəhbər" (1974) qəzəllərində 
sözün hikmətinə Füzuli qədər dəyər verir: 

 
Hikmətli sözün hər biri min-min sözə rəhbər, 
Mirvari olur göz yaşı dəryayə düşəndə [3, s. 585]. 

 
Yaxud: 
 

Min kitab söz yazırıq qəlbi usandırmaq üçün, 
Bəs edər bir acı söz min ürəyi qırmaq üçün [4, s. 433]. 

 
Sosializm ideyasının hökm sürdüyü 70-ci illər,  milli musiqiyə olan biganə 

münasibət muğam sənətinin də taleyinə kölgə salmışdı. Bundan çox narahat 
olan şair 1974-cü ildə qələmə aldığı "Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı mu-
ğam" adlı qəzəlində muğamın hətta "kinli ürəklərdəki qəzəb tonqalı"nı söndürə 
bilmək gücünə malik olduğunu, neçə "qəsdin önünü kəsə" biləcəyini söyləyir: 

 
Daş ürəklərdə yanıb daşları sındırdı muğam, 
Haqqa düşmən olanı haqqa tapındırdı muğam... 
 
Su çilər kinli ürəklərdə qəzəb tonqalına, 
Neçə qəsdin önünü kəsdi, dayandırdı muğam [3, s.434). 

 
B.Vahabzadə xəyal gözü ilə görməyi bacaran şair olub. O, insana xas olan 

kamilliyin ilahi gözəllikdən qaynaqlandığını söyləyirdi. "Məşuqəmə Allah gü-
cü bəxş etdi gözəllik" (1974) qəzəlində gözəlliyi "ilahi güc", "cövhərdəki hik-
mət" adlandırır. İlahi gözəlliyi "dağları yerindən tərpətmək", "dünyanı öz da-
lınca apara bilmək" gücünə sahib hesab edir.  

 
Heyrət elədik tamlığa, yüksəkliyə daim, 
Kamilliyə ən yaxşı əlamətdi gözəllik [3, s. 437]. 
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Dünya, axirət və ölüm haqqında yazdığı qəzəllər də öz maraqlı məzmunu 

ilə fərqlənir. Şair ölümü "ömrün nəhayəti", "insanla o dünya arasındakı sərhəd", 
"insanlıq üçün əbədiyyət" adlandırır. "Yaranışdan bilirik ömrə nəhayətdi ölüm" 
(1985) qəzəlində şair sual-cavab vəhdətindən istifadə edərək verdiyi suala özü 
aydınlıq gətirir. Ölümün, bəlkə də, Yaradanın insana qismət etdiyi "hörmət" və 
"fəzilət" olduğunu güman edir: 

 
Nə imiş hikməti dünyamızı tərk eyləməyin? 
Ulular söylədi: torpaq ilə vəhdətdi ölüm. 
 
Nə olarmış, görəsən, saxlaya bilsək zamanı? 
Kim bilir, bəlkə də insana bir hörmətdi ölüm. 
 
Ölənin qəbrinə qan-yaş axıdıb ağlaşırıq, 
Nə bilək, bəlkə şərəf, bəlkə fəzilətdi ölüm [4, s.370]. 

 
Dünya haqqında şairin mülahizələri, "Heç bilmədik, ey dost, necə dünyadı 

bu dünya" (1987) adlı qəzəlində öz əksini tapır. Bu qəzəlində B.Vahabzadə 
maraqlı bir paradoks yaradaraq dünyanı gah "həqiqət", gah da "röya" adlandı-
rır: 

 
Heç bilmədik, ey dost, necə dünyadı bu dünya, 
Şirnikdiyimiz arzudu, sevdadı bu dünya. 
 
Yalnız sona çatdıqda ömür biz bunu qandıq: 
Başdan-başa çarpışmadı, qovğadı bu dünya  [4, s.374]. 

 
Cənub mövzusu şairin həmişə diqqət mərkəzində olmuşdur. Ustad Şəhri-

yara məktub yazmış, ondan aldığı cavab məktubundan təsirlənərək yüz ildən 
bəri həsrət çəkən ikiyə bölünmüş xalqın iztirablarını dilə gətirmişdi. "Çəkdik, 
çəkirik biz ki yüz ildən bəri həsrət" (1980) qəzəlinin məqtə beytində hər iki 
xalqı birliyə çağırır: 

 
Öz haqqına biganə olan bəxtiyar olmaz, 
Çapmış, talamış daima dilsizləri həsrət. 
 
Həmqafiyədir adlarımız, Şəhriyar ustad, 
İnsafmı ayırsın bu qədər bizləri həsrət? [4, s.368]. 

 
"Mənzil uzaqda, yol dolaşıq, ömrümüz qısa" (1980) dərin fəlsəfi düşüncə 

tələb edən bir qəzəldir. Yüksək məqsədlərə çatmaq üçün zəka ilə qəlbin, ağıl və 
hissin düzgün seçilməsini, hansına üstünlük verilməsini diqqətə çatdırır. "Məq-
səd yəqindir, qəsdi dolaylarda çaşmasa" deməklə insanı öz amalından dönmə-
məyə, nəfs və tamahdan uzaq olmağa çağırır. Beləliklə də insan və insanlığa 
daha geniş müstəvidən yanaşır. B.Vahabzadə dindar bir ailədə doğulduğundan  
həmişə Allaha sığınmış və öz dinini təbliğ etmişdi. Şairə görə Allahı dərk 
etmək üçün insan gərək güclü dini biliyə malik olsun. 
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Ömrüm boyu mən qul kimi oldum Sənə möhtac, 
Allahını idrak üçün insan dinə möhtac. 
 
... Dinim, imanım haqqa yetirsin məni, ya Rəbb, 
Allahını idrak üçün hər kəs dinə möhtac [5, s.518]. 

 
Müstəqillik dövründə yazılmış qəzəllər. 1990-cı illərin əvvəllərindən 

başlamış milli-azadlıq hərəkatı, xalqımızın öz müstəqil gələcəyi uğrunda 
mübarizəsi, xalqımıza qarşı törədilən silsilə cinayətkarlıqlar vətənpərvər şair 
B.Vahabzadənin diqqətindən kənarda qala bilməzdi. O, xalqı azadlığa çağır-
maq məqsədilə bütün əsərlərində bu ruhu duydurmağa çalışmışdı. 1990-cı 
illərdə xalqın dərdləri ilə birlikdə şairin də qayğıları artmışdı. Artıq 
qəzəllərindəki sevgi, məhəbbət duyğuları yeni mövzularla əvəz olmuşdu. Bu 
dövrdə şairin qəzəl yaradıcılığında millət, vətən, vətənpərvərlik, azadlıq uğrun-
da mübarizəyə çağırış, haqsızlığa qarşı üsyan, dil və s. mövzular daha geniş yer 
tutmuşdu. "Dərk etmədiyim min cürə halət var içimdə" (1988) qəzəlində şair  
haqq və ədalət yolunda əngəllərin olmasına baxmayaraq, "dünyanı gözəl görür". 
İç dünyasında vicdan borcu ilə haqqı arasındakı savaşda hakim ədalətin mərdi-
mərdanə qalib gələcəyinəinanır. 

 
...Öz borcum ilə haqqımın illər savaşından 
Mərdanə çıxan hakim ədalət var içimdə... 
 
Röyalara, xülyalara min yol qanad açdım, 
Gördüm neçə əngəl, neçə sərhəd var içimdə. 
 
Hər yerdə gözəllik görürəm, Bəxtiyaram mən,  
Dünyanı gözəlləşdirən afət var içimdə  [4, s.376].  

 
Onun "Cənnət ola qürbət, yenə, vallah, Vətən olmaz" (1992), "Çağırır indi 

bütün milləti imdada Vətən" (1992), "Alqış vətən yolunda vuran güclü qollara" 
1993) qəzəlləri ölkəmizin müstəqillik qazanmağa cəhd etdiyi qanlı-qadalı gün-
lərindən bəhs edir. "Fərqlər yox olub düz ilə nöqsan arasında" (1997) qəzəlində 
sovet imperiyasının çöküşü ərəfəsində xalqımızın öz torpağ uğrunda apardığı 
mübarizənin haqq yolu olduğunu qeyd edərək, qəbul olunmuş atəşkəs qay-
dalarının iblis tərəfindən pozulduğuna işarə edir: 

 
...İnsan bu qədər güclü ikən yerdə rəzalət! 
Sən sülhə bax arif ilə nadan arasında. 
 
Tərif ilə, təhrif ilə təhqir olunur haqq, 
 Guya yox imiş fərq su ilə qan arasında. 
 
Bu əsrdə saziş yaranıb əxlaqa qarşı, 
İsmətli mələklə dəli şeytan arasında [5, s.520]. 

 
Eyni qəzəlində haqq və ədaləti, ümumiyyətlə, "vicdan" və "nəfs"in 

öhdəsinə buraxaraq yazır: 
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 ...Səhv harda imiş? Keçdi ömür, anladım artıq, 
  Çarpışma bitib nəfs ilə vicdan arasında [5, s.520]. 
 

Şair həmçinin günümüzün danılmaz faktlarından olan bürokratiya, sürün-
dürməçilik kimi ictimai bəlalara qarşı "Dili lal, gözləri kordur, qulağı kar qapı-
lar" (1998) misrası ilə başlayan qəzəlində qələminin gücündən istifadə edərək 
haqsızlığı tənqid atəşinə tutmuşdu. "Haqlı təmənnalarını" həll etmək istəyənlər-
lə onların üzünə bağlanan rəsmi otaqlar arasındakı "həngamələr"ə qapıların 
"şahidlik" etdiyini, qapıların da insanların halına ağladığını mübaliğə edir. Son-
da isə bir gün haqq-ədalətin hətta "dəmir qapılar"ı belə yerindən çıxaracağına 
inanır. 

 
Nə bilək gizli otaqlardakı həngamələri, 
Bizə naməlum olan sirləri saxlar qapılar. 
 
Qapılardan qovulan boynubükük bəndələrin 
Ahı dəhşətli olur, ah ilə laxlar qapılar [s. 5, 521]. 

 
 "Zülmün sonu yox, haqq unudulmuşmu, İlahi?" (1998) qəzəlini də eyni 

mövzuya həsr etmişdi. Şair bütün dünyada hər gün baş verən ədalətsizlikləri 
görüb üzünü İlahi haqqa çevirir: "Dünyada ədalət yasaq olmuşmu?", "Haqq za-
limə, düz əyriyə qulmuşmu?", yoxsa bu "millət sərxoşmu?" olub haqsızlığı gör-
mədiklərini düşünüb, insanların gözünü açmağa çalışır.  Lakin əzənin də, əzilə-
nin də – hər ikisini "vətən oğlu" adlandıraraq humanistlik göstərir və onları bir-
liyə  çağırır: 

 
Əzdikcə vətən oğlu vətən oğlunu qəsdən 
Bilməm, əzənin qəlbi məgər daşmı, İlahi? 
 
Vicdan kimi, insaf kimi hisslər içimizdən 
Biryolluq atılmışmı, qovulmuşmu, İlahi? [5, s.522].  

 
Şair 1999-cu ildə fəlsəfi kamillik haqqında "Dünyanı bir zamanlar oyun 

sanmışıq, gülüm" qəzəlini yazır. Dünyanı gənclikdə bir oyun sanan şair ömrü-
nün ixtiyar çağında "oddan keçib, həyatda cilalanıb" kamilliyə çatır: 

 
Eşqin qanadlarında uçardıq səmalara,  
İndiysə ağlımızla cilovlanmışıq, gülüm. 
 
Bilməm qazancımız nə imiş? – Sordu Bəxtiyar, 
Oddan keçib, həyatda cilalanmışıq, gülüm [5, s.528). 

 
     B.Vahabzadə dövrün nəbzini tutmağı bacaran bir şair olub. Göründüyü kimi, 
o, qəzəl dünyasını çeşidli mövzularla süsləmiş və dövrlə səsləşən qəzəllər ya-
ratmışdı; qəzəl yaradıcılığının ilk dövrlərində təbiət gözəlliyi, könül azadlığı, 
dini baxışlar, zülmətlə işığın təzadı, Allaha yalvarış və s. mövzulara geniş yer 
verilmiş, müstəqillik dövründə isə haqq səsini xalqın tərəfindən ucaltmış, icti-
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mai-siyasi, ədalətsizliyə qarşı üsyan məzmunlu qəzəllər yazmışdı. Əlbəttə, 
B.Vahabzadənin qəzəl dünyasından yazmaq, bu qədər kiçik bir məqalə ilə onu 
ifadə edə bilmək mümkün deyil. Ona görə də məqalənin əvvəlindəki “Qəzəl 
dünyasında Bəxtiyar Vahabzadə kimdir” sualına onun öz sözü ilə cavab verək. 
O, "könüllərdə yatan bir kitabın ön sözü", "ulu fikrin özü", "öz könlünün güz-
güsü"dür. 
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The themes of ghazals in the works of Bakhtiyar Vahabzade 
S u m m a r y 

 
The article deals with the content of the ghazals of Bakhtiyar Vahabzade, 

the great poet of Azerbaijan and the entire Turkic world. All the ghazal poems 
were totally examined, their contents and features were completely investigated. 
It is noted that the subjects of the poet's ghazals are dedicated to the 
motherland, patriotism, justice, love, world and afterlife, moral values, religion 
and longing for the South. 
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Tематика газелей в творчестве Бахтияра Вахабзаде 
Р е з ю м е 

  
Статья посвящена художественному мышлению в газелях великого 

поэта Азербайджана, а также всего тюркского мира Бахтияра Вагабзаде.  
На основе примеров из газелей исследуются их содержание и другие 
особенности. Газели поэта посвящены Родине, патриотизму, 
справедливости, любви, миру, человеческим качествам, религии, тоске по 
Югу. 
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Bədii ədəbiyyat yalnız romantik vüsəti, estetik səciyyəsi ilə yox, eyni za-

manda dövrün sosial-ictimai gerçəklikləri ilə bağlı mənəvi-əxlaqi, fikri-idraki 
mahiyyət kəsb etmək,  taleyüklü problemlər ətrafında düşündürmək, cəmiyyəti 
təşkil edəcək, formalaşdıracaq, irəli aparacaq ideya  gücünə malik olmaq  im-
kanları ilə təsirli və əzəmətli olur. Ədəbiyyatın cəmiyyətlə bağlılığı, ona təsir 
keyfiyyəti qazanması, əlbəttə ki, ilk növbədə mühitin və həmin mühitin yaran-
masında başlıca rol oynayan ideoloji sistem və idarəetmənin doğurduğu  insan 
münasibətləri kompleksinin ədəbiyyata təsirinə qarşılıq olaraq həmin ideoloji 
sistemə və idarəetmə modelinə münasibətində yaranıb formalaşır. Cəmiyyət in-
sanın mövcudolma sferası, insani münasibətlər kompleksinin formalaşması 
mühiti olduğu kimi, ədəbiyyat da cəmiyyətdə baş verən hadisələrin qəhrəmanın 
şüurunda necə əks-səda verməsini, insan münasibətlərində necə təzahür etməsi-
ni özünəxas bir şəkildə canlandırır ki,  bu da cəmiyyəti  mənəvi və mədəni cə-
hətdən zənginləşdirməyə, ictimai şüurun və vətəndaşlıq düşüncəsinin inkişaf 
etdirilməsinə kömək edir. Ədəbiyyat özünün bu funksiyasını cəmiyyəti təşkil 
edən böyük insan kütlələrinin əhvali-ruhiyyəsini özündə əks etdirən  qəhrəma-
nın hiss, həyəcan və düşüncələrini parlaq boyalarla ifadə etməklə və yaxşı-pis 
haqqında müəllif mövqeyini ortaya qoymaqla yerinə yetirir.  

Biz bu əlamət və qanunauyğunluğu tarixin ən müxtəlif dövr və mərhələlə-
rində  yazıb-yaratmış sənətkarlarımızın ədəbi-fəlsəfi görüşlərində də aydın şə-
kildə izləyə bilirik. Yəni ədəbiyyatın cəmiyyəti idarəetmə forma və modelləri-
nə münasibəti, onları təkmilləşdirmə, yaxud yeniləşdirmə arzu-istəyi  köklü və 
davamlı bir ədəbi meylin, ənənənin formalaşmasına səbəb olmuşdur.  

Məsələn, dastan kimi formalaşması VI-VII əsrlərə təsadüf edən “Kitabi-
Dədə Qorqud”da oğuz igidləri aralarındakı sinfi və silki fərqlərə baxmayaraq,  
xalqın və məmləkətin mənafeyi naminə birgə mübarizə aparırlar, Oğuz elində 
dövlət xalqın, xalq da dövlətçiliyin namını, təəssübünü çəkir; XI əsrdən Şərqdə 
ədəbiyyat “xoşbəxtlik və siyasət” biliyini xalqa öyrətməyə başlayır (həmin əs-
rin məhsulu olan “Qudatqu bilik” əsərinin adı da  “xoşbəxtlik və siyasət biliyi” 
mənasını verir [1, s.81]; Nizami Gəncəvini ictimai ədalət, humanist cəmiyyət 
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və dövlət quruluşu problemləri düşündürür. Şair 1201-ci ildə yazdığı “İsgən-
dərnamə”sində heç kəsin heç kəsdən asılı olmadığı, qulsuz, sinifsiz, hamının  
bərabər səviyyədə yaşadığı, dərdlinin dərdinə şərik olunan, sevinənin sevinci 
bölünən, qapıları qıfıllanmayan, əliəyrisiz-oğrusuz,  mənəvi dəyərlərin var-
dövlətdən üstün tutulduğu  ideal  cəmiyyət arzusunu romantik şəkildə ifadə et-
məklə feodal quruluşundan, bu quruluşda hökm sürən qeyri-bərabərlik, ictimai 
haqsızlıq şəraitindən narazılığını bildirir; Məhəmməd Füzuli beş yüz il bundan 
əvvəl qələmə aldığı “Şikayətnamə”sində insan taleyinə biganə dövlət idarəçili-
yinə nifrət hisslərini gizlətmir,  məşhur “Salam verdim, rüşvət deyildir deyə al-
madılar” ifadəsi ilə  ədalətsiz, talançı bir rejimin cəmiyyəti mənəvi şikəstlik və-
ziyyətinə gətirib çıxardığını vurğulayır;  XVI-XVII əsrlərin bədii məhsulu 
“Koroğlu”da Koroğlu və onun dəliləri yalnız özlərinin azad, firavan həyat tərzi 
uğrunda mübarizə aparmır, həm də gücsüzlərin, “qara camaat”ın haqqını qoru-
yur, sosial ədalət naminə daxili və yadelli düşmənlərə qarşı vuruşur, Çənlibeli 
azadlıq, müstəqillik simvoluna çevirirlər...  

Bununla belə,  sadalamaları uzatmadan deyə bilərik ki, cəmiyyəti idarəetmə 
sisteminin və bu sistemin doğurduğu insan münasibətləri kompleksinin əsl ma-
hiyyətinin bədii dərki və inikası XIX əsrdən  etibarən daha  intensiv xarakter 
almağa başlamışdı.  Belə ki, Çar Rusiyasının Qafqazı və onun ardınca Cənubi 
Qafqazı işğal etməsi, İranla bağladığı Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri 
əsasında Azərbaycan məmləkətinin parçalanması və müstəmləkə idarəçiliyində 
milli ayrı-seçkilik siyasətinin aparılması milli ədəbiyyatımızın ictimai həyatla 
əlaqəsinin möhkəmlənməsinə, bu  zəmində  milli kimlik, milli şüur, dil, dövlət 
və s. kimi ictimai-siyasi faktorların bədii düşüncədə boy verməsinə səbəb 
olmuşdur. Mirzə Fətəli Axundzadənin “Aldanmış kəvakib” (1857), “Kəma-
lüddövlə məktubları” (1863-1865) və digər əsərləri ilə cəmiyyət və idarəetmə 
problemi ətrafında siyasi polemikaya meydan açması və  mövcud siyasi quru-
luşun bütünlüklə yararsız olması barədəki müəllif mövqeyini açıq-aydın şə-
kildə ortaya qoyması, milli tərəqqi üçün insan hüquq və azadlıqlarının təmin 
edilməsinin başlıca şərt olması barədəki baxışları, Cəmaləddin Əfqaninin “mil-
li vəhdət” fəlsəfəsi, Abbasqulu Ağa Bakıxanovun milli yaddaşa təkan verən 
“Gülüstani-İrəm”i, Mirzə Kazım bəyin Şərq müsəlman həyatı ilə bağlı çoxşa-
xəli tədqiqat  əsərləri, ilk milli qəzetimiz olan  “Əkinçi”nin (1875-1877) yara-
dıcısı Həsən bəy Zərdabinin  “zindəganlıq (milli mövcudluq) davasından” qalib 
çıxmaq üçün xalqı elmə, maarifə yiyələnməyə çağırış  konsepsiyası, Qasım bəy 
Zakir, Seyid Əzim Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Mirzə Ələkbər Sabir, Rəşid bəy 
Əfəndiyev və digər mütərəqqi düşüncəli qələm adamlarının cəmiyyətdəki icti-
mai-siyasi eybəcərlikləri kəskin şəkildə tənqid atəşinə tutması, N.Nərimanovun 
1899-cu ildə yazdığı “Nadir şah” tarixi faciəsi ilə xalq hakimiyyəti ideyasını 
irəli sürməklə cəmiyyətin inkişafının milli özünüidarəetmə yolu ilə mümkün 
ola biləcəyini vurğulaması və s. millətin öz müqəddəratı uğrunda mübarizəyə 
səfərbərolma səviyyəsinə yüksəlişinin ilk halqaları, mərhələləri idi. 

1905-1907-ci illər rus, 1906-1911-ci illər İranda Məşrutə və 1908-ci il Tür-
kiyədə Gənc türklər inqilablarının təsiri altında Azərbaycan xalqının da milli 
kimlik, milli özünüdərk və milli özünütəsdiq məfkurəsi genişlənmiş, mövcud 
rejim və idarəçilik sistemi ilə bağlı qızğın müzakirələr başlanmışdı. Mətbu 
nəşrlər (“Kəşkül”, “Kaspi”, “Şərqi-Rus”, “Həyat”, “İrşad”,  “Tərəqqi”, “Molla 
Nəsrəddin”, “Füyuzat”, “Zənbur” və s.) vasitəsilə aparılan  belə müzakirələrin 
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ana xəttini əsasən ictimai-siyasi məzmunlu bədii-publisist çıxışlar təşkil edirdi. 
Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Cəlil Məmmədquluzadə, Ömər Faiq 
Nemanzadə, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Nəriman Nərimanov,  Məhəmmməd 
Əmin Rəsulzadə, Üzeyir Hacıbəyli, Firidun bəy Köçərli, Məhəmməd Hadi, Sil-
tan Məcid Qənizadə, Abdulla Şaiq və başqaları artıq “milli tale” probleminə 
köklü şəkildə – Azərbaycan xalqının öz istiqlalını, siyasi hüquq və azadlığını 
əldə edə bilməsi nöqteyi-nəzərindən yanaşır, “millətin diriliyinə” səbəbi sadəcə 
olaraq maarifçilikdə, elmi biliklərə yiyələnməkdə, milli dəyərləri inkişaf etdir-
məkdə yox, milli özünüidarəetmədə – millətin öz taleyinə cavabdeh olmaqda 
gördüklərini bəyan edirdilər. Ö.F.Nemanzadə zülm və istibdaddan qurtulmağa  
səsləyirdi: «Bəsdir bu qədər səbir! Bəsdir çəkdiyimiz bu qədər həqarət! Vaxtdır 
ki, cümləmiz ittifaq edib tələb edək: Cənablar! Biz öz dilimizlə oxuyub, dilimizi, 
milliyyətimizi bilmək istəyirik. İstəyirik ki, bir para milli işlərimizi özümüz ida-
rə edib, bizim adətimizdən bixəbər olan cahil və zalım qulluqçular başımıza bə-
la olmasınlar» [2, s.146-149]. Eynəli bəy Sultanov “Xalqa məhəbbət” məqa-
ləsində xalqını əsarət və köləlikdən xilas olmağa çağıraraq yazırdı: “Mə-
nim xalqım! Səni azad insanlar içərisində azad, xoşbəxtlər içərisində xoş-
bəxt, maarifçilər arasında maarifçi görə biləcəyəmmi?” [3, s.197-198].  

C.Məmmədquluzadə «Azərbaycan» adlı felyetonunda millətini öz tarixi 
məmləkəti, doğma dili, mədəniyyəti barədə  düşünməyə, o taylı-bu taylı vətəni-
nin bütövlüyü uğrunda mübarizəyə çağırırdı: «Bəzi vaxt otururam və papağımı 
qabağıma qoyub fikrə gedirəm, xəyalata cumuram, özümdən soruşuram ki: 

– Mənim anam kimdir? 
– Öz-özümə də cavab verirəm ki: 
– Mənim anam rəhmətlik Zöhrəbanu bacı idi. 
– Dilim nə dildir? 
– Azərbaycan dilidir. 
– Yəni vətənim haradır?  
– Azərbaycan vilayətidir. 

Demək, çünki dilimin adı türk-Azərbaycan dilidir, belə məlum olur ki, vətə-
nim də Azərbaycan vilayətidir. 

– Haradır Azərbaycan?  
– Azərbaycanın çox hissəsi İrandadır ki, mərkəzi ibarət olsun Təbriz şəhə-

rindən; qalan hissələri də Gilandan tutub qədim Rusiya hökumətilə Osmanlı 
hökuməti daxillərindədir ki, bizim Qafqazın böyük parçası ilə Osmanlı Kürdüs-
tanından və Bayaziddən ibarət olsun… 

Ay torpaq çörəyi yeyən təbrizli qardaşlarım, ay keçəpapaq xoylu, meşginli, 
sərablı, goruslu və moruslu qardaşlarım, ay bitli marağalı, mərəndli, gülüstan-
lı quli-biyaban vətəndaşlarım, ey ərdəbilli, qalxanlı bəradərlərim! Gəlin, gəlin, 
gəlin mənə bir yol göstərin! Vallah, ağlım çaşıb! Axır dünya və aləm dəyişildi, 
hər bir şey qayıdıb öz əslini tapdı, hər mətləbə əl vuruldu, gəlin biz də bir dəfə 
oturaq və keçə papaqlarımızı ortalığa qoyub bir fikirləşək haradır bizim vətəni-
miz?! Gəlin, gəlin, ey unudulmuş vətənin cırıq-mırıq qardaşları! Gəlin görək 
beşikdə yad millətlərin südünü əmmiş, vətənimizdən yadırğamış və millətimizin 
ruhundan xəbərsiz bir para millət başçılarımız sizə nə gün ağlayacaqlar?! Niyə 
sakitsiniz, ey mənim lüt-üryan vətən qardaşlarım?!» [4]  

Beləliklə, milli intibah dövrü kimi səciyyələndirə biləcəyimiz bu dövrdə 
ədəbiyyatımızda azərbaycançılıq və vətəndaşlıq məfkurəsi daha da dərinləşmiş, 
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əsarət rejimindən xilas olmaq, xalq hakimiyyətini qurmaq, milli özünüidarəet-
məyə və demokratik dəyərlərə nail olmaq əsas ideya səviyyəsinə yüksəlmişdir. 
Artıq 1920-ci illərə doğru ədəbiyyatımızda «köhnəni yıxmaq və təzə bina üçün 
zəmin hazırlamaq» (Y.V.Çəmənzəminli) ideya və problemləri qətiyyətlə ifadə 
olunurdu. M.Hadinin: 

 
İmzasını atmış millət övraqi-həyata, 
Yox millətimin xətti imzalar içində, – 

 
hayqırtısı milli istiqlala səsləyən poeziya bayrağına çevrilmişdi. Y.V.Çəmən-
zəminli: «Dünyada hər bir millətin xoşbəxt yaşamasına səbəb ancaq o millətin 
öz milli idarəsi ola bilər. Milli idarə də milli torpaqda, yəni müəyyən bir ölkədə 
bərqərar ola bilər. Deməli, əvvəlinci məsələ milli ölkədir» [5, s.219] fikri-bə-
yanatı ilə Azərbaycan xalqının milli iradəsini ifadə edirdi. Ədib bu müqəddəs 
yolda xalqı dəyanətə, iradə əzmi göstərməyə çağırırdı: «Bizim Azərbaycan min 
il bundan əvvəl də mövcud idi. Onda həm ölkəmiz var idi, həm də xalqımız. 
Lakin hakimiyyət bizim əlimizdə deyildi. Gəldi-gedər bir xan və ya bəy 
faydamızı gözləyə bilmirdi. Rusların hakimiyyəti bizi dəxi də pis hallara 
gətirdi; ixtiyarımızı əlinə alıb bizi həm torpağımızdan, həm də millətimizdən 
məhrum qılmaq istədi» [5, s.220]. 

Ədəbi-tarixi araşdırmalar belə deməyə əsas verir ki, Azərbaycan xalqının 
köhnə feodal-patriarxal həyat tərzindən və müstəmləkəçi çar-quberniya idarəçi-
lik formasından xilas olaraq 1918-ci ildə, bütün müsəlman aləmində ilk azad, 
demokratik respublika (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti)  qurmağa və parla-
mentli idarəçilik sistemini tətbiq etməyə nail olması möhtəşəm bir hadisə idi və 
bu tarixi nailiyyətin qazanılmasında “millətin xoşbəxtliyi yolunda xidmət et-
mək kimi müqəddəs vəzifəsini” (C.Məmmədquluzadə) ləyaqətlə həyata keçir-
miş milli ədəbiyyatımızın müstəsna rolu olmuşdur. Bu rolun miqyasını, 
əhəmiyyətini tədqiqatçı B.Əhmədov belə ümumiləşdirir: “Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti bir tarixi, siyasi, ideoloji fakt olaraq yalnız dövrünün tarixi 
şəraitinin məhsulu olmayıb, həmin illər boyu milli siyasi, ədəbi, fəlsəfi 
düşüncənin nəticəsi olaraq meydana gəlib. Milli dövlətçilik ideyasının tarixi o 
qədər uzağa getməsə də,  milli dövlətçiliyi, müstəqillik ideyalarını şərtləndirən 
milli mənlik şüurunun yaranmasının aspektləri məhz bədii düşüncəyə söykənir. 
Yəni milli, etnik mənlik şüuru əvvəlcə bədii, sonra isə ictimai-siyasi təfəkkürdə 
təşəkkül tapır” [6, s.117].      

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə isə vətən sevgisi, milli dövlətçi-
liyin qorunması ədəbiyyatın  başlıca mövzusuna və leytmotivinə  çevrilmiş,  is-
tiqlal düşüncəsi, üçrəngli bayrağımızın rəmzi rəngləri (göy – türklük, yaşıl – is-
lamçılıq, qırmızı – müasirlik)  onun  əsas ideya-estetik ruhunu, ideya-məzmun  
üfüqlərini   müəyyən etmişdir. Bu baxımdan poeziyada Məhəmməd Hadi, Hü-
seyn Cavid, Abdulla Şaiq, Cəfər Cabbarlı, Əhməd Cavad, Umgülsüm Sadıq-
zadə, Əliyusif və başqa şairlərin, nəsrdə Cəlil Məmmədquluzadə, Əbdürrəhim 
bəy Haqverdiyev, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Abdulla Şaiq, Seyid Hüseyn, Ta-
ğı Şahbazi və digər sənətkarların, dramaturgiyada Cəlil Məmmədquluzadə, Cə-
fər Cabbarlı, Hüseyn Cavid, Mirzə Bala Məmmədzadə və başqalarının yaradı-
cılıq örnəklərini ədəbiyyatımızin milli ictimai düşüncəyə yol göstərən sönməz 
mayakları kimi qiymətləndirməmək mümkün deyil.  
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Hətta sovet ideoloji maşınının ədəbiyyatı öz “vintciyinə” çevirməyə cəhd 
etdiyi, yazıçılar ittifaqlarının, ədəbi-bədii nəşrlərin və nəşriyyat şəbəkələrinin 
partiya idarəçiliyinə tabe edilərək fəaliyyətlərinin partiya qərarlarının həyata 
keçirilməsi istiqamətində səmtləşdirildiyi, buna müvafiq olaraq ədəbiyyatın 
şəxsiyyətə pərəstiş və ehkamçı baxışlar müstəvisində inkişaf etdirildiyi dövrdə 
belə milli ədəbiyyatımız bu ənənəsinə sadiq qalmağa, öz missiyasını bu və ya 
digər səviyyədə həyata keçirməyə çalışmışdır. Hüseyn Cavid öz “Səya-
vuş”unda “parçalanan, talanan Azərbaycanın” taleyinə acıyır, açıqdan-açığa 
türkçülüyü müdafiə edirdi. “Sosrealizm”in tələbləri çərçivəsində yazıb-yarat-
mağa məcbur olan  istedadlı sənətkarlarımızın yaradıcılığında milli koloritin, 
milli vətənpərvərlik ruhunun, milli azadlıq ideya-məğzinin yüksək olmasının 
əsas səbəbi buradan irəli gəlir. Biz onların “beynəlmiləlçilik”, “azad qardaşlıq 
cəmiyyəti”, “kommunizm yolu” barədə hay-küylü şüarların səngimədiyi vaxt-
larda yazdıqları əsərlərdə ideloji uydurmalarla gerçək həyat münasibətlərinin 
tərs-mütənasibliyini hiss edir, ictimai ziddiyyət və ədalətsizliyin artmasına eti-
raz səslərini eşidir, xalqımızın azad, xoşbəxt yaşamaq istəyinin əlvan ifadələri-
ni görürük. Bu baxımdan, qeyd edildiyi kimi, sovet ideolojisini təbliğ edən, 
“Stalin adı ilə nəfəs alan”, “Stalin epoxası ilə qidalanan” (Azərbaycan Yazıçı-
lar İttifaqının 1937-ci il 28 yanvar tarixli iclasının materialları) sovet ədəbiyyatı 
ilə sovet dövründə yaranan, lakin sovet ideologiyasından yan keçən, hətta möv-
cud rejimə qarşı çıxan, ona protest edən böyük ədəbiyyatı bir-birindən fərqlən-
dirmək çətin deyildir. Bu, çağdaş ədəbi-tənqidi fikirdə birmənalı surətdə qəbul 
edilir. Görkəmli şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas-alim Bəxtiyar Vahabzadə 
“Şəhriyar” qəzetinə (25 sentyabr 1997-ci il) və  “Xalq qəzeti”nə (10-16 aprel 
1998-ci il) müsahibələrində “o dövrdə yaranmış protest səciyyəli əsərlərin 
yenidən tədqiq edilməsinin”, bu əsərlərdəki “rejimə, quruluşa qarşı etiraz detal-
larını aşkarlamağın, sosializm realizmi deyilən cərəyanın əsasında yaranıb so-
vet ideologiyasını təbliğ edən ədəbiyyatla, həmin dövrdə yaranıb, lakin həmin 
ideologiyanı təbliğ etməyən, əksinə, müxtəlif bədii üsullardan istifadə edərək 
ezop dili ilə sovet ideologiyasına qarşı çıxan ədəbiyyatı eyniləşdirməməyin va-
cibliyini vurğulamışdır: “Rus sovet ədəbiyyatında sovet ideolojisini təbliğ edən 
Mayakovski, D.Bednı, Serafimoviç, A.Fadeyevlərlə yanaşı, Mandelştam, 
L.Qumilyov, Svetayeva, Anna Axmatova kimi sovet idologiyasına biganə olan 
və Zoşşenko, Pasternak, Soljenitsin kimi bu ideologiyaya qarşı çıxan yazıçılar 
da var idi. Böyük qırğız yazıçısı Ç.Aytmatov “Əsrə bərabər gün”, “Cəllad 
kötüyü” kimi əsərlərində sovet təbliğatı nəticəsində tarixi yaddaşını itirmiş 
manqurtların obrazını yaratmaqla sovet rejiminə və ideolojisinə qarşı 
çıxmamışdımı? Və bu əsərlər “sovet ədəbiyyatı” adlanmırmı?”  

Akademik sözünün mabədi olaraq bu sırada Azərbaycan “sovet ədəbiyya-
tı”nı da xarakterizə edir və haqlı olaraq sovet ideologiyasından yan keçən şair 
və yazıçılarımızı (H.Cavid, Ə.Cavad, Y.V.Çəmənzəminli və b.), həm sovet 
ideologiyasını təbliğ edən, həm də ondan yan keçən, hətta bəzi hallarda ona 
qarşı çıxan  sənətkarlarımızı (S.Vurğun, R.Rza, S.Rüstəm, M.S.Ordubadi, 
M.Cəlal, O.Sarıvəlli, M.Hüseyn, M.İbrahimov, İ.Əfəndiyev, İ.Şıxlı, İ.Hüsey-
nov, M.Araz, Anar, Elçin, M.Süleymanlı, İ.Məlikzadə, S.Əhmədli, İ.İsma-
yılzadə, A.Məsud və b.) və onların bu gün də ədəbi-ictimai aktuallığını 
qoruyub saxlayan yaradıcılıq nümunələrini xatırladır [7, s.205-206].  
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Və yaxud eyni mövqedən çıxış edən tənqidçi-filosof Y.Qarayev yazır: 
“Bizdə də sosialist ideologiyasından başqa bir “sosializm dövrünün sənəti və 
onun intibahı” anlayışı və təcrübəsi olmuşdur. “Koroğlu” və “Yeddi gözəl”, 
“Kürd ovşarı” və “Şur”, “Od gəlini” və “Vaqif”, “Toy”, “Açıq kitab” və 
“Saçlı”, “Dəli Kür” və “Yanan ürək”, “Karvan yolu”, “Ağ liman” və “Kür 
qırağının meşələri, “Yamacda nişanə”, “Köç” və “Quyu”, Büllur sarayda” və 
“Fəryad”, “Labüdlük”, “Şəhidlər və şahidlər”, “Qətl günü”, “Ölüm hökmü” 
və “Qarlı aşırım” və s. və s. hamısı onun nümunələridir” [1, s.39-40]. 

Bu qeydlərdən də belə nəticəyə gəlmək olur ki, sovet dövründə bir sıra sə-
nətkarlar kommunist ideologiyasının illüziyalarına inanaraq mövcud rejimi 
möhkəmləndirmək məqsədinə xidmət etmişlərsə, ikincilər ruhən, qəlbən bağlı 
olduqları yurdun, millətin dərdlərini, problemlərini düşünərək onun  azad, xoş-
bəxt gələcəyi üçün töhfə verməyə çalışmışlar. Belə bir amalın, məramın sovet 
dövrü ədəbiyyatında inkişafı, təcəssümü, müasir ədəbi tənqidimizdə qeyd edil-
diyi kimi,  özünü aşağıdakı şəkillərdə büruzə verirdi: 

“– Ana dilinin və milli şüurun qorunması və inkişaf etdirilməsi; 
– milli-tarixi yaddaşın bərpası; 
– Azərbaycan idealının, milli vətənpərvərlik ruhunun yaşadılması; 
– Azərbaycan insanının obrazının bədii təcəssümü; 
– nəhayət, birbaşa milli ideya vasitəsilə qurtuluşa çağırışın bədii ifadəsi” 

[8, s.6].      
Hesab edirik ki, bu sıraya yuxarıda qeyd etdiyimiz  “ictimai ziddiyyət və 

sosial ədalətsizliyin artmasına etiraz” motivlərinin güclənməsi bəndini də əlavə 
etmək lazımdır. Elə həmin mənbədə göstərildiyi kimi: “...Ədəbiyyat son sovet 
dönəmində milli varlıqla sosializm cəmiyyəti arasında tam bir ziddiyyətin, 
gərgin mənəvi atmosferin olduğunu fiksə edir, aşkarlayırdı. 1980-ci illərin 
bədnam yenidənqurma və aşkarlıq siyasəti bu eybəcərliyi bütünlüklə ortaya 
qoydu, üzə çıxardı. Sovet cəmiyyətinin sabahının olmaması milli həqiqətlərin 
fonunda daha da bariz görünürdü. Yusif Səmədoğlunun “Qətl günü” (1984), 
Elçinin “Ağ dəvə” (1987) və “Ölüm hökmü” (1989) romanları bu əhvali-
ruhiyyədən xəbər verir, bütün sovet dönəmində milli insanın yaşadığı ağrı və 
acılardan söz açırdı. Anar “Molla Nəsrəddin-66” və “Yaxşı padşahın nağılı” 
əsərlərində ictimai-siyasi quruluşu ifşa edir, “Beşmərtəbəli evin altıncı 
mərtəbəsi” romanında müasir cəmiyyətin uğradığı mənəvi deqradasiya və 
fərdin ekzistensial azadlıq ehtiraslarını əks etdirir, “Əlaqə” povestində boğucu 
mühitdən xilas yolları axtarırdı. Rəsul Rza ömrünün sonunda yazdığı 
“Xəstəxana şeirləri”ndə cəmiyyəti bürümüş sosial kataklizmlər, mənəvi sar-
sıntılar üzərində dərin düşüncələrə dalır, İsa Hüseynov “İdeal” romanında so-
vet cəmiyyətinin çıxılmaz ziddiyyətlər və sosial böhranına qarşı milli ideal irəli 
sürürdü” [8, s.55-56].  

Əlbəttə, ədəbi fakt və materiallar belə deməyə əsas verir ki, müxtəlif ideo-
loji sistemlərdəki cəmiyyəti idarəetmə forma və modellərinin və onların doğur-
duğu  insan münasibətləri kompleksinin ədəbiyyatda əksi, bu istiqamətdə bədii 
fikrin fəallaşması sənətkarın dünyagörüşü, istedadı və cəsarəti məsələləri ilə 
yanaşı, istər-istəməz, mövcud ictimai-siyasi şəraitlə, ideoloji sistemlərdəki reji-
min verdiyi imkanlarla əlaqəlidir. Məlumdur ki, Azərbaycan öz  təbii sərvətləri 
və coğrafi mövqeyinə görə  minilliklər boyu istila yürüşlərinə məruz qalmış, 
müxtəlif imperiyaların və ideologiyaların təsiri altına alınaraq müstəmləkə re-
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jimlərinin qadağa və cəza üsullarına söykənən sərt idarəetmə modelləri ilə ida-
rə edilmişdir. Hətta bu üzdən zaman-zaman bir çox sənətkarlarımız (Nizami 
Gəncəvi, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Hadi, Hüseyn Cavid, Mikayıl 
Müşfiq, Əhməd Cavad, Əli bəy Hüseynzadə, Əhməd bəy Ağaoğlu, Yusif 
Vəzir Çəmənzəminli və onlarla başqaları) mövcud rejimin danışıqsız tabeçi-
lik tələbi ilə üzləşmiş, yaxud həqiqəti yazmağın qurbanına çevrilmişlər ki, 
bu ağrılı yaşantılar da ən müxtəlif forma və janrlarda bədii ifadəsini tapmış-
dır.  

Lakin bu kimi mühüm məsələlər müstəmləkə rejimlərinin qadağaları üzün-
dən zamanında elmi araşdırmalara cəlb edilməmiş, yaxud “sənət xatirinə sənət” 
nəzəri baxışlarına görə rədd edilmiş və yaxud mövcud ideoloji sistemin tələblə-
rinə müvafiq qaydada təhlil olunduqlarından əsl mahiyyətləri lazımınca dəyər-
ləndirilməmiş, əksinə, “çərçivədən” kənara çıxdıqlarına görə  tənqid olunmuş-
lar. Xüsusən də sovet rejimində insan-cəmiyyət münasibətlərinin ədəbiyyatda 
inikası probleminin araşdırılmasına ciddi məhdudiyyətlər qoyulmuş, bu sə-
bəbdən  dövrün sosial-ictimai ruhunu canlı və inandırıcı boyalarla əks etdirən 
bədii nümunələr, epizodlar, sənətkarın Ezop dili uzun illər elmi araşdırma ob-
yektinə çevrilməmiş qalmış,  ən yaxşı halda birtərəfli surətdə – siyasi-ideoloji 
mövqedən tədqiq olunmuşdur.  

Şübhəsiz ki, müstəqillik şəraitində ideoloji ehkamçılığın aradan qalxması 
problemin sistemli və əhatəli surətdə işlənməsinə imkan verir və  artıq bir sıra 
tədqiqatçılar (Y.Qarayev, B.Nəbiyev, İ.Həbibbəyli, H.Qasımov, T.Salamoğlu, 
A.Rüstəmli və b. ) bu istiqamətdə xeyli təşəbbüs göstərmiş, bir sıra ədəbi nü-
munələri obyektiv təhlil edərək yeni meyarlarla dəyərləndirmişlər. Lakin hesab 
edirik ki, problemin ədəbiyyat tariximizin yenidən yazılması, habelə ədəbiy-
yatımızın cari cəmiyyətdə rolu və vəzifələri məsələləri ilə sıx bağlılığı, habelə 
çağdaş ədəbi düşüncənin müstəqil dövlət quruculuğu və onun sivil idarəetmə 
modellərinin hazırlanması prosesində fəal mövqe tutması onun  daha köklü, 
sistemli,  əhatəli surətdə öyrənilməsini tələb edir.  

Hələlik isə apardığımız araşdırmadan belə bir qənaətə gələ bilərik ki,  icti-
mai problem, dövlət quruluşu, mövcud ideologiya (siyasi, hüquqi, əxlaqi, este-
tik, dini, fəlsəfi və s. baxışlar sistemi),  həmin sistemin  doğurduğu rejim və 
idarəetmə formalarının mahiyyəti xalq həyatı ilə sıx bağlı olan sənətkarlarımızı 
zaman-zaman düşündürmüş və onlar dövrün insan münasibətlərinə mənfi təsir 
göstərən ictimai-siyasi ziddiyyətlərini və eybəcərliklərini tənqid atəşinə tutmuş, 
hakim qüvvələri rəiyyətlə etik-əxlaqi davranışa, cəmiyyəti ədalətli idarəçiliyə 
səsləmiş, azad milli özünüidarə uğrunda mübarizə aparmışlar. Bu ədəbi ənə-
nə, tendensiya milli ədəbiyyatımızın ən müxtəlif mərhələlərində, milli varlığı-
mızın və dövlətçiliyimizin tarixi mənzərəsinin canlandırılması fonunda özünü 
göstərmiş və bu gün də göstərməkdədir.  
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Traditionalism in artistic terms in society management 

Summary 
 

The article is devoted to the problem of traditionalism in artistic terms to 
social problems and issues of state structures.The author observes this tendency 
with his research, ranging from ancient written literary examples to the modern 
literary process. Hence the conclusion – artists closely associated with the life 
of people – the owners of beliefs and ideas, have always been vulnerable to the 
public environment, highlighting the contradiction and disgrace of the era, put 
forward such progressive ideas as purity, novelty, the democratization of 
society. In turn, this led to the formation of a deeply rooted literary tradition 
with dynamic nature. 

 
 

Наргиз Гахраманова 
 

Традиционность в художественном отношении  
к системе управления обществом 

Р е з ю м е 
 

Статья посвящена проблеме традиционности в художественном 
отношении к общественным проблемам и вопросам государственных 
структур. 

Автор наблюдает за этой тенденцией своими исследованиями, 
начиная от древних письменных литературных образцов до современного 
литературного процесса. 

Отсюда вывод – деятели искусства, тесно связанные с жизнью народа, 
– обладатели убеждения и идеи, всегда были уязвимы в отношении к 
общественной среде, освещая противоречия и безобразие эпохи, 
выдвигали такие прогрессивные идеи, как непорочность, новизна, 
демократизация социума. 

В свою очередь, это привело к формированию литературной традиции 
глубоко укоренившегося и динамичного характера. 
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Giriş: Bədii ədəbiyyat insanın daxili aləminin açılmasına yönəlmiş sənət 

aləmidir. Onun vasitəsilə oxucu insanın, dolayısı ilə özünün bütün hallarda 
olan vəziyyətini izləyə bilər. İstər aşiq olmuş, istər ədalətsizliyə qarşı mübarizə 
aparan, istər cəmiyyət tərəfindən çıxılmaz dalanda sıxışdırılan, normal və ya-
xud qeyri-normal obrazın təsviri ilə müəllif öz mesajını, icmarıcını cəmiyyətə 
çatdırmağa cəhd edir. Bu baxımdan bədii ədəbiyyatda psixoloji, hətta psixiatrik 
mövzular da təqdim edilir. Nisbətən daha az toxunan, bir qədər ağırlığı ilə mü-
əllif kimi, oxucunu da narahat edən belə mövzularda ruhi cəhətdən normal qar-
şılanmayan, psixikası zədələnmiş insanların həyatı daha geniş yer alır. Ağlını 
itirmiş, depressiyaya düşmüş, qatilə çevrilmiş, intihar edən obrazların təsviri, 
baş verən hadisə və situasiyaların obrazın həyatına təsiri, onların düşdüyü və-
ziyyətin səbəblərinin açılması, personajın mücadilələri daha çox diqqət çəkir.  

İntihar psixoloji problem kimi. Bədii ədəbiyyatda rast gəlinən psixoloji 
problemlərdən biri intihar – suisid hadisəsidir. Belə əsərlərə müəlliflər müxtəlif 
məqsədlərlə müraciət edə bilərlər. Problemlərdən çıxış yolu tapa bilməyən in-
sanın intihar etməsinin çarə olmaması, bütün problemlərin həlli yollarının möv-
cudluğuna inam hissinin aşılanması və s. ədəbi funksiya kimi özünü göstərir. 
Lakin bəzən insan bunları anlasa, probleminin çıxış yolunu görsə belə, buna 
gücünün çatmayacağını dərk edir. O bilir ki, etməli olduğunu edə bilməyəcək. 
Bu halda çıxış yolunun mütləq olduğunu aşılamaq deyil, onu gücünün hər şeyə 
yetə biləcəyinə inandırmaq lazımdır. Qeyd edək ki, bəzən deyilən və məsləhət 
görülənlə edilən və ya ediləcəklər arasında o qədər uçurum olur ki, çarəsizlik 
hər tərəfi sarmış kimi görünür. Bu halda intihar, əsasən, qurtuluş yolu kimi dü-
şünülür. Təsadüfi deyil ki, rus filosofu Nikolay Berdyayev də intiharın psixolo-
giyasını ümidsizlik psixologiyası ilə eyniləşdirir. Alimin fikrincə, intihar edən 
insan yalnız bütün ümidlərini deyil, eyni zamanda inamını, o cümlədən Tanrıya 
inamını da itirir. XIX əsrdə Nitsşenin insan iztirablarının ömrünü uzadan 
xəstəlik adlandırdığı ümidi N.Berdyayev insanın ən çətin vəziyyətə düşəndə 
belə yaşama hissini artıran vasitə hesab edir [13].  

Bu baxımdan A.Məsudun “Qatar altına atılan qadın” [1] əsəri diqqəti cəlb 
edir. Əsərində bütün ümidləri puç olmuş bir aktrisanın intihar qərarı ilə onun 
icrasına qədər olan zaman kəsiyindəki vəziyyəti təsvir edilir. Ruhi cəhətdən 
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sarsılmış bu qadın qərarını verib: bu cansıxıcı cəmiyyətdən canını qurtarmaq. 
Bunun icrasının isə iki yolu var: ya qatara minib buranı tərk eləmək, ya da qa-
tarın altına atılmaqla bu dünyanı tərk eləmək. Nəhayətdə qadın ikinci yolu se-
çir. Onu əhatə edən cəmiyyət isə bu iki yol arasında seçim etməkdə çətinlik çə-
kən, tərəddüd edən birinə qərar verməkdə “yardımçı” olur.  

Diskurs baxımından intihar müxtəlif elm sahələrinin – psixologiya, sosiolo-
giya, fəlsəfənin tədqiqat obyektidir. Hər bir elm sahəsində də bu mövzuya 
problemin yaranma səbəbinə görə yanaşılır. Deməli, intihar hadisəsini sosio-
loqlar sosial və iqtisadi problem, filosof və yazarlar ruhi vəziyyət, psixoloqlar 
isə psixi xəstəlik kimi qəbul və izah edirlər. 

Psixiatrik ədəbiyyatda qeyd edilir ki, “...psixi xəstəliklərin bir çoxu patoloji 
prosesin mənbəyində – beyin toxumasında nəzərə çarpan morfoloji dəyişiklik 
baş vermədən cərəyan edir. Elə buna görə də psixi xəstəlikləri funksional və 
orqanik xəstəliklər qrupuna bölmək qəbul olunmuşdur. Funksional psixi xəstə-
liklərə misal olaraq nevrozlar, reaktiv psixozlar, MDP (maniakal depressiv 
psixoz – S.N.), psixopatiyalar və s., orqanik psixozlara isə qocalıq, ağıl zəifliyi, 
PİK və Altsheymer xəstəliyini, beyin sifilisi, ensefalitlər və s. göstərmək olar.  
Bəzi psixi xəstəliklərin, o cümlədən, şizofreniyanın orqanik xəstəliklərə aid 
edilməsi mübahisəlidir. Morfoloji tədqiqat üsullarının təkmilləşdirilməsi və 
yüksək həssaslığa malik yeni aparatların kəşfi nəticəsində (elektron mikros-
kopu, maqnit nüvə rezonansı, kompüter tomoqrafiyası və s.) əvvəllər 
funksional hesab olunan bəzi xəstəliklərin əsasında çox zəif nəzərə çarpan 
patohistoloji dəyişiklikləri aşkar etmək imkanı vermişdir” [7, s.124]. 

Bədii ədəbiyyata müraciət etsək, S.Vurgunun “Komsomol poeması”nı nü-
munə gətirmək olar. Burada Gəray bəyin intiharınıonun psixoloji sarsıntı keçir-
məsi ilə izah edə bilərik. Etibar etmədiyi üçün Cəlalı xəstə yatağında, yuxuda 
ikən namərdcəsinə öldürən Gəray bəy qızının ölümündə özünü suçlayır. Sevgi-
lisinin atası tərəfindən öldürüldüyünü eşidən Humay Cəlalı atasının yanına 
göndərməkdə səhv etdiyini anlayır. Bu dərd onu pərişan edərək yatağa salır və 
ölümünə səbəb olur. Humayın ölümü, xüsusən də bunda özünün günahkar ol-
ması Gəray bəyin də psixoloji halına təsir edir. Gəray bəy sevimli qızının ölü-
mündə dolayısı ilə özünü qatil hesab edir. Humayın xəyalı atasıını rahat burax-
mır. Komsomollara qarşı mübarizədən çəkinməyən Gəray bəy qızının xəyalına 
təslim olur. Onu mühasirəyə alan düşmənlərinə müqavimət göstərmir və Kürün 
sularında qərq olan Humayın xəyalının arxasınca gedərək suda batır.  

Burada biz personajın psixikasındakı dəyişikliyi aydın görə bilirik. Bu ba-
xımdan intihara psixoloji xəstəliyin təzahürü, psixi cəhətdən insandakı dəyişik-
liklərin nəticəsi kimi yanaşma iddiaları özünü doğruldur. Necə ki, fransız psi-
xiatrı Jan Etiyen Dominik Eskirol 1838-ci ildə yazdığı “Ruhi xəstəliklər barə-
də” kitabının “İntihar haqqında” bölməsində intiharı ruhi xəstəlik hesab edirdi 
[15]. 

İntihar hadisəsi psixiatrik halın nəticəsi kimi. İntiharı sosial və iqtisadi 
problemlərlə birbaşa əlaqələndirən fransız sosioloqu Emil Durkhaym iqtisadi 
tənəzzül, müharibələr və digər ağır şərait zamanı intihar hallarının artdığını sta-
tistik faktlarla sübut edərək bildirirdi ki, intihar sosial normaların dağıldı-
ğı(anomiya) və insanlar istiqaməti itirdiyi, çaşqınlıq hissini yaşadıqları halda 
baş verir. Alimin intihar haqqında fikirləri ilə tanış olduqda onun iki istiqamət-
dən qiymətləndirildiyinin şahidi oluruq: sosial və psixi. Birinci istiqamət sosial 
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tərəfi əhatə edərək eqoistik (şəxsiyyətin sosial qrupa inteqrasiya edə bilməmə-
si), altruistik (şəxsiyyətin sosial qrupa tam inteqrasiya etməsi), anomik (şəxsiy-
yətin sosial düzəninin dəyişməsini çətin qəbul etməsi) qruplara bölünür. İkinci 
istiqamət isə psixi xəstələrin intiharıdır və onun da bir neçə forması qeyd edilir: 
Maniakal intihar – hallüsinasiyalardan (müəmmalı və ya “ilahi” göstərişin inti-
hara sövq edilməsi) əziyyət çəkən xəstənin; melanxoliklərin intiharı – ruhi və-
ziyyətin aşağı olması, ətraf mühitin və ya hadisələrin düzgün dəyərləndirilmə 
qabiliyyətinin olmaması; pis ideyalara mübtəla olmaq – belə xəstələr səbəbini 
anlamasalar belə, intihara meyilli olurlar; mexaniki və ya qeyri-iradi intihar – 
uça biləcəyini güman etmə,  altruistik intihar – özünügünahlandırma, özünücə-
zalandırma və s.  

Baxmayaraq ki, suisid yalnız psixi xəstəlik nəticəsində meydana çıxmır, 
bununla belə, Ziqmund Freyd intiharı şəxsiyyətin psixoseksual inkişafının po-
zulmasının nəticəsi hesab edirdi. Məşhur  rus psixiatrları Q.Qordon, 
S.Korsakov, İ.Sikorski, N.Bajenov, S.Suxanov və digərləri isə haqlı olaraq gös-
tərirlər ki, yalnız psixi cəhətdən xəstə olanlar deyil, hətta normal insanlar da in-
tihar edə bilərlər [12]. Lakin intihara meyil depressiya halına düşmüş insanlar-
da daha güclü olur. Depressiya isə ciddi görünməsə də, hər halda psixi xəstəlik 
hesab edilir.  

Razılaşmaq olar ki, bu halın xəstəlik kimi özünü büruzə verdiyi insanlar da 
vardır. Hətta bir sıra psixi xəstəliklərin gedişində, yəni patogenezində intihar 
meylinin güclənməsi və özünü büruzə verməsi də xəstəliyin əlamətlərindən biri 
kimi təqdim edilir. Uçacağını, havada yeriyə biləcəyini və s. zənn edən xəstə 
də davranışlarının nəticəsində həyatını itirir. Bəzən isə psixi xəstə remissiya, 
yəni tutmaların buraxdığı – müvəqqəti sağalma zamanı intihar edir, çünki xəs-
təliyin əlamətlərini özünə təhqir hesab edir. Psixiatrik ədəbiyyatda səbəbindən 
asılı olmayaraq intihar, ümumiyyətlə,  normal hal sayılmır, onun elmi-tibbi, fi-
zioloji mahiyyəti və səbəbləri araşdırılır. Bu baxımdan mərkəzi sinir sistemində 
impulsları ötürən metobolitlərin rolu da öyrənilir. İntihar etmiş insanlar üzərin-
də aparılan tədqiqatlar nəticəsində müəyyən edilmişdir ki, onlarda onurğa 
beyin mayesində defomin metaboliti olan homovanil turşusunun miqdarı nor-
mal insanlara nisbətən 50% aşağı enmiş,  “onurğa beyni maddəsində seroto-
ninin 5-hidroksi-indolaset turşusu metabolitinin azaldığı müəyyən olunmuşdur 
[8, s.268]. Alimlər serotonin maddəsini “xoşbəxtlik hormonu” adlandırırlar. 
Qeyd edilir [2] ki, bu hormon insanda xoşbəxtlik hissini artırır və insanın dep-
ressiyaya düşməsinin qarşısını alır. Düşünmək olar ki, suisidin yaranma səbə-
binin, yəni etiologiyasının öyrənilməsinə baxmayaraq, bu problemin aradan 
qaldırılmasına nail olunmamışdırsa, deməli, bu nəticələr hələlik bir ehtimal 
olaraq qalmaqdadır. Belə ki, nümayişkaranə şəkildə intihara cəhd etmə və bu-
nun uğursuz alınması (bilərəkdən kənar müdaxilə şəraiti yaradaraq xilas olma), 
eyni zamanda bunun dəfələrlə təkrarlanması kimi artıq ruhi deyil, psixiatrik 
hallara da rast gəlinir. Bu cür xəstələr üzərində tədqiqat aparıb müəyyən 
nəticələr əldə edilərsə, artıq bu nəzəriyyə özünü doğrultmuş olardı.  

İntiharın müxtəlif səbəbləri ola bilər. Məhz bu səbəblərə əsasən suisid müx-
təlif sahələrin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Bunlar arasına ictimai və sosial 
problemlər – maddi çətinlik, ailədaxili münaqişələr və narazılıqlar, intihara 
sövqetmə (İ.Şıxlının “Dəli Kür” əsərində Cahandar ağa bacısı Şahnigarı intiha-
ra sövq edir), özünümüdafiə məqsədi, siyasi təzyiqlər və s., sağalmaz və ağır 
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xəstəlikdən əziyyət çəkmədən qurtuluş, şəxsi həyatdakı uğursuzluq, psixi amil-
lər – spirtli içki və narkotikdən istifadə, ruhi sarsıntı halları, psixi pozuntunun 
nəticəsi olan depressiya, şizofreniya, şəxsiyyət pozuntusu, affekt – yüksək 
həyəcanlılıq da daxil edilə bilər. 

Gete intiharı sağalmaz xəstəliklə eyniləşdirir. Bununla belə, müəllif onu 
psixi xəstəlik saymır. O, bu barədə fikirlərini “Gənc Verterin iztirabları” əsə-
rində qəhrəmanın dili ilə ifadə edir. Onun fikrincə, intihar ruhi vəziyyətin sa-
ğalmazlığının nəticəsi kimi ortaya çıxır. İnsanın fiziki xəstəliyinin (burada əlacı 
olmayan xəstəliklər nəzərdə tutulur) onun ölümünü gerçəkləşdirdiyi qəbul edi-
lirsə, intihar da insan ruhunun (burada psixiatrik xəstəliklər deyil, insanın mə-
nəvi cəhətdən sarsılması və çıxılmazlıq nəzərdə tutulur) xəstəliyi və məhvi ki-
mi dəyərləndirilməlidir [6, s.80-81]. Onun qəhrəmanı Verter də ruhunun sağa-
lacağına ümid etmədiyindən çıxış yolunu intiharda görmüşdü.  

Sosial proseslərin intihar hadisəsinə təsiri. F.M.Dostoyevski “Yazıçının 
gündəliyi” publisistik oçerkinə saldığı “İki intihar”  əsərində səbəblərini anla-
mağa çalışdığı, lakin bəraət verə bilmədiyi iki intihar hadisəsini müqayisə edir. 
Birinci intihara səbəb imkanlı ailənin ehtiyacdan bixəbər övladının həyatının 
“bir xətt” üzrə davam etməsindən usanması hesab edilir. İkinci halda isə bina-
nın dördüncü mərtəbəsindən özünü atan bir qadının intihar etməsinə səbəb 
onun həyatın ağır zərbələrinə tab gətirə bilməməsi, yaşamaq, yemək üçün iş ta-
pa bilməməsidir [14]. Burada müəllif intihara sosial bir məsələ kimi yanaşır.  

N.Berdyayev qeyd edir ki, intihar edən insanı anlamaq üçün onun ruhi 
vəziyyətini dərk etmək lazımdır [13]. Bu, fəlsəfi, eyni zamanda psixoloji 
yanaşma olsa da, ədəbiyyatın da problemə yanaşma tərzi ilə üst-üstə düşür, 
çünki ədəbiyyatın süjet xətti elə insanın əməllərinin, hərəkətlərinin mahiyyə-
tinin açılması üzərində qurulur. Belə ki, ədəbi əsərlərdə müxtəlif səbəblərdən 
icra edilən intihar halları təsvir edilir; ümidsizlik, həyatın mənasızlığı, 
təsadüfdən meydana gələn hadisə, psixi sarsıntılar, affekt halında intihar və s. 
Onu da qeyd edək ki, bütün hallarda, səbəbindən asılı olmayaraq, baş verən 
intiharın ədəbiyyatda təsviri həm oxucunu bu addımdan yayındıra, həm də onu 
buna sövq edə bilər. Elçin Qaliboğlu qeyd edir ki, “ədəbiyyat adamları intihar 
mövzusunu bədiyyatın tələbləri baxımından təsvir edir, müəyyən məqamlarda 
onu hətta vəsf etmiş də olurlar” [4]. Xalq yazıçısı Elçin də ədəbiyyatın təsir 
vasitəsi kimi gücünü yüksək qiymətləndirərək bildirir ki, “Gənc Verterin 
iztirabları”ndan sonra az qala bütün Avropanı intihar dalğası bürümüşdü...” [5]  

İntihar hadisəsinin təsvir edildiyi bədii əsərlərin əksəriyyətinin təhlili onu 
göstərir ki, intihar insanın, daha dəqiq desək, obrazın affekt halında icra edilir. 
Belə əsərlərə antik dövr ədəbiyyatından müasir dövrümüzə qədər rast gəlmək 
mümkündür. Nümunə üçün Antik Yunan ədəbiyyatından Sofoklun “Tiran 
Edip” və Azərbaycan ədəbiyyatından T.Kazımovun “Qisas” əsərlərinə 
müraciət edə bilərik. Hər iki əsərdə baş verən hadisələrdən sarsılan, özlərinə 
bəraət verə bilməyən obrazların daxili aləminin təlatümləri nəticəsində, eyni 
zamanda düşünülərək həyata keçirilmiş intiharın təsvirinə ras gəlirik. Janr və 
süjet baxımından fərqlənən bu əsərlərdə səsləşən hadisələr, final onları bir-
birinə yaxınlaşdırır və müqayisə üçün zəmin yaradır. “Tiran Edip” əsərində 
Edipin anası intihar edir. Burada Fiv şəhərinin kraliçası əri oldürüldükdən 
sonra başqası ilə ailə quraraq ondan dörd uşaq dünyaya gətirir. Tanrıların onun 
xalqına qəzəblənməsi və cəza verməsinin səbəblərini araşdırdıqda isə məlum 
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olur ki, kraliçanın hazırkı əri Edip əvvəlki ərindən dünyaya gələn, lakin atılaraq 
ölümə məhkum edilən oğludur. Tanrıların qəzəbinə səbəb olan bu hadisə elə 
psixoloji halın təzahürü olan intiharın səbəbi kimi də təqdim edilir. Öz doğma 
oğluna ərə getməsi, ondan uşaq dünyaya gətirməsi, oğlunun öz atasının qatili 
olması kimi situasiyanın ağırlığına tab gətirə bilməyən kraliça intiharı ən doğru 
yol hesab edir. Edip isə intiharı yüngül cəza hesab edərək özünü kor edir [11, 
163]. “Qisas”da isə Xanların ayrı böyüyən və bir-birindən xəbərsiz olan oğlu 
ilə qızının övladı dünyaya gəlir. Bunu qəbul edə bilməyən Xanlar kişi ondan 
qisas almaq məqsədilə bu birliyi təşkil edən insanların, sonra isə oğlunun 
cəzasını verərək onları qətlə yetirir. Bu işdə özünün günahının heç də az 
olmadığını düşünən personaj sonda qızının gözləri qarşısında öz dəhşətli ölüm 
səhnəsini qurur və onu həyata keçirir [9].  

Həkim-psixiatr Nihad Məmmədov intihara səbəb olan affekt halını psixiat-
rik xəstəlik hesab edir və iddia edir ki, bu hal insanda bir ay öncədən əsəbilik, 
təcavüzkarlıq, yuxu və iştaha pozğunluğu kimi əlamətlərlə özünü büruzə verir 
və zamanında həkimə müraciət etməklə, bir aylıq müalicə kursu qəbul etməklə 
sağalmaq mümkündür. "Affekt ən gec bir ay öncədən özünü büruzə edir. Adam 
susqunlaşır, qapalı olur, özünə baxmır, baxışları donuqlaşır, ara-sıra ölüm və 
vida haqqında sözlər deyir. Ümidsiz olmağa başlayır. Gələcəyə ümidi olmayan 
xəstə haldan düşmüş kimi görünür. Amma maraqlısı budur ki, affekt keçirəcək 
insan affekt halından 1 saat öncə bunun tam tərsini nümayiş etdirir. Sakit, do-
nuq baxışlı insanın əvəzinə canlı, şən insan görünür” [3]. Bütün hallada suisid 
bir sıra elmin tədqiqat obyekti kimi aktuallığını daim saxlasa da, problemin 
həlli yolları naməlum olaraq qalır. Baxmayaraq ki, psixoloq və psixiatrlar bu 
problemin həllinin müalicə yolu ilə aradan qaldırılmasının mümkünlüyünü id-
dia edirlər. Lakin mürəkkəb daxili aləmə malik insanın gizli dünyasına nüfuz 
etmək, orada qətiyyətli dəyişikliklərə nail olmaq mümkün deyildir. 

İntihar hadisəsinə təriqətlərin təsiri. Burada həm də dini amillərin, təri-
qətlərin rolu öyrənilir. Əgər din intiharı günah, yolverilməz hesab edirsə, hazır-
da müxtəlif təriqətlər çox zaman dini pərdə altında xüsusi düşünülmüş proq-
ramlar və təsir vasitələrindən istifadə edərək insanları intihara sürükləyir. Bir 
zamanlar dövlətlərin, xüsusən Yaponiyanın ərazilərini qorumaq məqsədilə isti-
fadə etdiyi “kamikadze”lər müasir dövrümüzdə ayrı-ayrı qrupların ambisiyaları 
uğrunda qurban kimi yetişdirilir.  

Bədii ədəbiyyatda kamikadzelərlə bağlı mövzuya rast gəlmək mümkündür. 
Yapon dünyagörüşündə intihar, o cümlədən kamikadzelik mərdlik, qorxmazlıq 
təcəssümü ilə ifadə edilən fəlsəfi mahiyyətə malikdir. Yəni intihar günah deyil, 
hətta bir kişilik, ləyaqət rəmzi hesab edilir.  

Kamikadzeləri ölüm hökmü kəsilmiş insanlarla müqayisə etmək olar. Hər 
ikisi ölməlidir, lakin birinin icraçısı özüdür, birininki isə başqası. Y.Səmədoğ-
lunun “Simurq quşu” hekayəsində ölüm hökmü kəsilən məhbusların psixoloji 
durumundan bəhs açılıb [10, s.231]. Hekayədə ölüm hökmü kəsilən məhbus-
ların kamerasında yaşanan bir neçə saat təsvir edilir. Üç məhbusdan biri ona 
kəsilən hökmün icrasını sakitcə gözləyir. İkincisi isə tamamilə aqressiv 
olmuşdur. O, kamerada kimsəyə rahatlıq vermir, dayanmadan qışqırıb ağlayır, 
ölmək istəmədiyini deyir. Lakin kamikadzelərin vəziyyətini ölüm hökmünün 
icrasını gözləyən bu iki insanınkı ilə müqayisə etmək düzgün olmasa da, hər 
halda yaxın duyğuların yaşandığını anlamaq çətin deyil.   
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Nəticə. Bədii əsərlərin də mövzusuna çevrilən intihar probleminin həlli 
yalnız ədəbiyyatın deyil, eyni zamanda fəlsəfə və sosiologiyanın, pedaqogika-
nın, psixiatriya və psixologiyanın da üzərinə düşür. Çünki bu, sırf ideoloji 
problem kimi nəzərə alınmalıdır. 

Suisid haqqında ədəbiyyatların araşdırılması bu qənaəti yaradır ki, intihar 
hadisəsini nə tamamilə fəlsəfi düşüncə tərzi hesab etmək, nə də tamamilə psixi-
atrik xəstəlik adlandırmaq olur. Çünki bu proses düşünülərək icra edilir. Deyil-
diyi kimi, insanlar düşünməyi öyrəndikdən sonra intiharı fikirləşiblər. Deməli, 
kökündə müxtəlif – sosial, siyasi, dini və s. mahiyyətin dayanmasından asılı 
olmayaraq, intiharı psixoloji-fəlsəfi hal hesab etmək daha düzgün olardı. 
 

 
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 

 
1. Afaq Məsud. Qatar altına atılan qadın. “Azərbaycan” jurnalı. 2012, №-

6. http://www.azyb.net/cgi-bin/jurn/main.cgi?s=1 
2. az.wikipedia.org/wiki/İntihar 
3. Bəzən cinayətlər şüursuz vəziyyətdə baş verir. Müsahibə. 15:47, 13 

noyabr 2012, http://news.day.az/society/366163.html 
4. Elçin Qaliboğlu. Gündəlik həyatın çətinlikləri – Həyatın qiyməti 

artdıqca onu heç kəs itirmək istəmir. “Xalq cəbhəsi” qəzeti, 2009. 
5.  Ədəbiyyat söhbəti. Yaşarın Xalq yazıçısı Elçin ilə müsahibəsi. 23 

avqust 2011. www.Kitabxana.net 
6. Höte İ.V. Gənc Verterin iztirabları. Bakı, “Yazıçı”, 1983, 204 s. 
7. İsmayılov N.V. Psixiatriya. Bakı, Maarif, 1992. 370 s. 
8. İsmayılov N.V., İsmayılov F.N. Tibbi psixologiya və psixoterapiya. 

Bakı, “Maarif”, 2008. 416 s. 
9. Kazımov T. Qisas. Povestlər. Bakı, “Yazıçı”, 1990, 272 s. 
10. Səmədoğlu Yusif. Seçilmiş əsərləri. Bakı, “Şərq-Qərb”, 2005, 320 s 
11. Sultanlı Əli. Antik ədədbiyyat tarixi. Bakı, ADU, 1958, 494 s. 
12. Банщикова Е.Г. Философские и методологические основы 

психопатологического анализа самоубийства. 
www.rusmedserv.com/psychsex/su.shtml 

13. Бердяев Николай. О самоубийстве. М.: МГУ, 1992, 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/Berd/Suid.php  22.02.14  13:58. 

14. Достоевский Ф.М. Два самоубийства. Архивировано из 
первоисточника. 24 мая 2012. 

15. Эскироль, его деятельность. 
http://www.psychiatry.ru/lib/53/book/9/chapter/40 

 
 
 
 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2019(16)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 153

 
Sevil Mammadaliyeva 

 
Suicide as eternal and lıterary problem 

Summary 
 

On the basis of literary samples, the case of suicide was highlighted in the 
article through psychological, sociological, religious, and philosophical 
aspects.It was noted that suicide appears in the psychiatric literature as a 
mental illness; by sociologists, as a manifestation of social and economic 
problems; in fiction and philosophical literature, however, as a result of 
psychic human turmoil. Nevertheless, in the article, this case, unfolding in 
human life was basically assessed as a psychological state. It was noted that the 
decision about the suicide of the characters described in fiction literature, and 
the execution of this decision does not occur suddenly, the event description 
makes it clear that suicide is inevitable.This insight appears on the background 
of mental changes of character. Along with this, it is concluded that suicide, 
regardless of social, political, religious and other factors, it would be more 
correct to consider a psychological and philosophical decision. 

 
 

Севиль Мамедалиева 
 

Суицид как вечная и литературная проблема 
Р е з ю м е 

 
На основе литературных образцов случай самоубийства в статье был 

освещён через психологические, социологические, религиозные и 
философские аспекты. Было отмечено, что суицид представляется в 
психиатрической литературе, как психическое заболевание; социологами, 
как проявление социальных и экономических проблем; в художественной 
и философской литературе же как результат психических потрясений 
человека. Тем не менее, в статье этот случай, происходящий в 
человеческой жизни, в основном был оценён, как психологическое 
состояние. Было отмечено, что решение о самоубийстве персонажей, 
описываемых в художественной литературе, и исполнение этого решения 
не происходит внезапно, по описанию событий становится понятно, что 
самоубийство неизбежно. Это понимание же представляется на фоне 
психических изменений образа. Наряду с этим, делается вывод, что 
самоубийство, вне зависимости от социальных, политических, 
религиозных и других факторов, было бы правильнее считать психолого-
философским решением. 
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Giriş. XX əsrin 30-70-ci illəri dünyada baş verən qlobal hadisələr və regi-
ondakı ictimai sarsıntılarla yadda qalıb. Bütün bunlar Azərbaycan ədəbiyyatına 
da təsirsiz ötüşməyib. Maraqlıdır ki, dövrün, tarixin məhz ən çətin anlarında, 
dahilər meydana çıxır. Repressiya, İkinci Dünya müharibəsi, imperiya siyasəti 
ilə üzləşən bu insanlar adlarını tarixə yazmağı bacardılar. Bu dövrün poeziyası 
dedikdə göz önündə S.Vurğun, S.Rüstəm, M.Rahim, R.Rza, O.Sarıvəlli, 
N.Rəfibəyli və bir çox məşhur şairlər canlanır. Bu siyahını uzatmaq olar, lakin 
bizim qəhrəmanımız Zeynal Xəlildir.  

Azərbaycan şairi, dramaturq, Əməkdar incəsənət xadimi, “Şərəf Nişanı” or-
deni ilə təltif olunmuş ictimai xadim, bir çox nüfuzlu vəzifələrdə çalışan 
Zenyal Xəlilin adı bu gün nədənsə bir çoxlarına tanış gəlmir. Şairi tanımaq 
üçün bəzən onun əsərləri kifayət eləmir. Belə olmasaydı, “Kimlər gəldi, kimlər 
keçdi”, “Mən səni gördüm ay işığında”, “Fikrimdə aylı, ulduzlu” kəlmələrini 
eşidən kimi xoş xəyallara dalan insan təəccüblə soruşmazdı ki, “Bunların 
müəllifi məgər Zeynal Xəlildir?” Necə olur ki, şairin lirik şeirlərinə 
bəstələnmiş  nəğmələr indi də sevilərək dinlənilir, amma müəllif haqqında 
məlumatı olan çox az adam var?! Azərbaycan ədəbiyyatında yeni novator 
poeziyanın təməlini qoyanlardan biri olan Zeynal Xəlili daha yaxşı tanımaq 
üçün onun haqqında yazılan yazılar, deyilən fikirlər, tərcümeyi-halı, 
yaradıcılığına dair  məqalələr, kitablar bir çox məsələyə aydınlıq gətirə bilər.  

Ömrü qısa olsa da, şairin yaradıcılığıyla maraqlananda dolu bir həyat yaşa-
dığını görürsən. Şair 1914-cü il aprelin 1-də Gəncədə sənətkar ailəsində doğu-
lub. Üzüntü və dərin sevgiylə daim atasını anan Zeynal Xəlil yeddi yaşında onu 
itirir: 

 
Atam mənim papaqçıydı... 
Varı, yoxu bir qəlibdi, 
Bir də iynə. 
Gecə-gündüz bunlar oldu 
Çatan onun köməyinə [1, s.9]. 

 
Z.Xəlilin sənətə gəlişi. Böyük qardaşlarının himayəsində böyüyən Zeynal 

yeddiillik, daha sonra isə peşə məktəbini bitirir. Erkən yaşlarından işləməyə 
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başlayır. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Dil və ədəbiyyat 
fakültəsində təhsil alır. Hələ tələbə dönəmində şeir yazmağa başlayır. “Yeni 
kənd” adlı ilk şeiri 1936-cı ildə “Hücum” jurnalında nəşr olunur. Təhsilini 
bitirdikdən sonra bir müddət kənd məktəbində müdir işləyir, müəllimlik edir. 
Bu illər ərzində bir sıra şeirləri çap olunur. İlk şeirlər toplusu olan “İstək” adlı 
məcmuə də 1936-cı ildə işıq üzü görür. Ölkədə repressiyanın davam etdiyi bir 
vaxtda Zeynal Xəlil bir müddət Yazıçılar İttifaqı Rəyasət Heyətinin məsul 
katibi işləyir. Repressiyadan canını qurtara bilənlərin necə əziyyət çəkdiyini 
şair şeirlərində də əks etdirib. Repressiyanın ardınca isə İkinci Dünya 
müharibəsi başlayır. Zeynal Xəlil müharibəyə yollanır. Həm döyüşür, həm də 
müxbirlik edir. Yaralanır, vətənə qayıtmalı olur. Onun bu illər ərzində 
göstərdiyi şücaət yüksək qiymətləndirilir, şair Zeynal Xəlil “Şərəf Nişanı” 
ordeninə layiq görülür. Müharibədən sonra Azərbaycan Dövlət Filarmoniya-
sının müdiri vəzifəsində çalışan Zeynal Xəlil üç il də Azərbaycanın Xarici 
Ölkələrlə Mədəni Əlaqələr Cəmiyyətinin sədr müavini olur.  

Zeynal Xəlil dramaturq, tərcüməçi, publisist kimi də fəaliyyət göstərir. 
Onun pyesləri hələ İkinci Dünya müharibəsi illərindən Azərbaycan Dövlət 
Akademik Milli Dram Teatrında tamaşaya qoyulur. “Qatır Məmməd” adlı 
mənzum pyesi isə böyük uğur qazanır. Dramın motivləri əsasında bədii film 
çəkilir. Əsərləri bir sıra xarici dillərə tərcümə olunan müəllifin rus və Avropa 
ədəbiyyatından etdiyi tərcümələr də diqqətəlayiqdir.  

Lirikası.  Şairi ədəbiyyata ötəri bir həvəs, gəldigedər bir hiss gətirməmişdi. 
Qəlbən, ruhən şair olan Zeynal Xəlil ədəbiyyata böyük ideallar, sağlam məslək, 
yüksək amallar naminə gəlmişdi. Heç vaxt şeirdə, sənətdə şöhrət axtarmayan 
şair təbiətən təvazökar və sadə bir insan idi. Zeynal Xəlil şeirə, ədəbiyyata xal-
qa, vətənə bəslənən böyük, güclü məhəbbətin ifadə forması kimi baxır. O, lirik 
şair idi. Poeziyasının əsas qayəsində İnsan, onun hiss və duyğuları, arzu, hə-
yəcan və düşüncələri, sevgi, ölüm və həyat dayanırdı. Onun “Dəniz olmaq is-
tədim... ” adlı şeiri buna bariz nümunədir: 

 
Baxdim: İnsan gözəldir! 
Gözəldir insan olmaq! 
İnsanla bir qüdrətdə 
Nə dəniz var, nə də dağ. 
Sən ondakı kamala, 
Ondakı hünərə bax! 
Vurulsam da dənizə, 
Gözəldir insan olmaq! [1, s.13] 

 
Şeirlərindəki konkretlik həyat həqiqətlərinə düzgün münasibətdən, ifadə 

olunan ideyanın əhəmiyyətini doğru qiymətləndirməkdən irəli gəlir. Bu isə şei-
rin bədiiliyini, poetik təsirini gücləndirir,  şeirlə oxucu arasındakı əlaqənin ya-
xınlaşmasına kömək edir. Elə bu səbəbdən də şeirlərin bədii ifadə vasitələri də, 
dili də axıcıdır, qəlbəyatandır. Onun şeirlərinin əksəriyyəti bu səpkidə yazılıb. 
Qəhrəmanın keçirdiyi hissləri mükəmməl tərənnüm  edən sətirlərdə məhəbbə-
tin insanı necə ucaltdığı, onu əlçatmaz amala doğru aparan yeganə yol olduğu 
aydın görünür. Zeynal Xəlil lirikası – əzəmətinə daim heyran olduğu İnsandan 
qidalanıb. Həmişə səmimiyyəti əsas götürən şairin lirik qəhrəmanı da oxucuyla 
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tam səmimi söhbət edir. Aydın, məntiqli və dəqiq məna daşımayan sözlərdən 
qaçan şair sözgəlişi, qafiyə naminə şeir yazmır. Elə buna görə Azərbaycanın 
bir çox dahi bəstəkarları (Q.Hüseynli, E.Sabitoğlu, S.Hacıbəyov və b.) onun 
şeirlərinə müraciət edərək, indi də dillər əzbəri olan bir çox şedevr nəğmələr 
bəstələyiblər:  

 
Fikrimdə aylı, ulduzlu, 

asiman var bu gecə! 
Könlümdə körpə quzutək 

bir ümman var bu gecə! 
Həmdəmim sıldırım dağlar, 

buludlardı bu gecə! 
Qonağım qırmızı güllər, 

göy otlardır bu gecə! 
Şimşəyə çaxma desəm mən, 

bil ki, çaxmaz bu gecə! 
Araza axma desəm mən, 

bil ki, axmaz bu gecə! 
Bircə sən yoxsan, əzizim, 

bilir aləm bu gecə! 
De, neçün olmadın, ey yar, 
         mənə həmdəm bu gecə? [2, s.18] 

 
“Bu gecə” şeirini Zeynal Xəlil dahi, ölməz şairimiz Füzulini yad edərək qə-

ləmə alıb. “Gəldi yar...”, “Bənövşə”, “Mənə lazımdır ancaq”, “Sən nə gözəl-
sən”, “Əllərin sənin”, “Ay işığında”, “Məhəbbət”, “Ürək”, “Uzaqda sanma mə-
ni...”, “Mən səni axtardım”, bu siyahını durmadan sadalamaq olar. Bütün bu 
şeirlərdə Z.Xəlil əsl sevgidən, saf məhəbbətdən yazır. Onun adsız şeirləri ara-
sında bir şeir daha çox qəlbə toxunur: 

 
Yorğunam, sevgilim, 
Yorğunam yaman, 
İstəməz nə həkim, 
Nə də ki dərman!... 
    Gəl yanıma, danış bir, 
Qulaq asım sözünə, 
Baxım yenə üzünə. 
     Əy üstümdə, əzizim, 
əyilməyən belini, 
Qoy başıma əlini... 
Yorğunam, sevgilim, 
Yorğunam yaman, 
İstəməz nə həkim, 
Nə də ki dərman. 
Yetər mənə əzizim, 
          Əlinin hərarəti, 
                    Bir insan məhəbbəti! [3, s.45] 
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Zeynal Xəlilin “Seçilmiş əsərləri” toplusundan “Günəş, Dəniz və İnsan” 
şeiri Qara dəniz sahilində xəyallara dalmasıyla başlayır. Burada şair Dənizi, 
Günəşi canlandıraraq, onların söhbətindən  yazır. Lovğa Dəniz Günəşə təkəb-
bür göstərir. Bu mübahisəyə son qoymağısa şair İnsana həvalə edir. Hər ikisini 
yüksək qiymətləndirən İnsan belə deyir: 

 
– Günəş, qadir Günəş! Bu, bir söhbətdir, 
Hər telin dünyada bir səadətdir! 
Parla, işıq saçıb parla hər zaman, 
Sənsiz nə dəniz var, nə də ki, insan! [1, s.56] 
 

Kitabda,  həmçinin, “Qara dəniz sularında”, “Dəniz yanmadı”, “Damcılar”, 
“Günəş batır”, “Dəniz olmaq istədim”, ümumiyyətlə, təbiətə müraciətlə yazılan 
bir çox şeirlərə rast gəlmək olar. Zeynal Xəlil təbiət hadisələrindən bəhs edən-
də də, onun gözəlliyini vəsf edəndə də, insan obrazı şairin diqqətində olur. 
Onun lirikasında hər şey İnsanla vəhdətdə təsvir olunur. Zamanın vacib prob-
lemlərindən yazan müəllifi yer üzündəki bütün insanların taleyi, onların xoş-
bəxt gələcəyi həmişə düşündürür. 

Zeynal Xəlilin ədəbi irsini təkcə İnsan, məhəbbət və təbiətə həsr olunmuş 
lirik şeirləri təşkil etmir. Öz doğma vətəninə, onun hər daşına, tarixinə, insanla-
rına daim yüksək qiymət verən şair bu doğmalığın köklərə bağlılıqla yarandı-
ğını hər zaman qeyd edir. “Özündən əvvəl gələn nəslə böyük hörmət və ehti-
ram göstərmək hər bir azərbaycanlının gələcək nəslə ötürə biləcəyi ən gözəl 
mirasdır” fikrini şair həmişə qeyd edir. Onun Nizami Gəncəvi dühasının həyat 
və yaradıcılığından danışan “Şairin yuxusu” pyesi, böyük şairimiz Səməd Vur-
ğuna həsr olunmuş “Dedim, şeir yazım ona”,  “Ölüm haqqında  söhbət”, 
“Şairin səsi”, “Qəbrin üstə düşdü ilk qar” adlı dörd şeiri,  M.Müşfiqi yad etdiyi 
“Tar”, N.Hikmətə ithaf olunan “Şairin ölümü”, M.Ş.Vazehi andığı “Şair və 
Axund”, “Mirzə Şəfi, Mirzə Yusif və Tacir”, “İlk məhəbbət”, “Şairin vətəni”, 
“Buz haqqında ballada”, “Çinarlar altında” adlı əsərləri bir daha bütün 
deyilənləri sübut edir.  

Zeynal Xəlil həm də on dörd poema, beş dram əsəri və bir mənzum roman 
müəllifidir. “Ulduzlar” “İki dost” adlı poemanın yeni variantıdır.  Lakin  şair 
burada təkrara yol vermir, hadisələri yeni formada işləyir, əsərə yeni obrazlar 
gətirir və mövzuya yeni süjet xətləri əlavə edir. Burada yenə də insanlar, on-
ların  arzu və istəkləri, müharibənin İnsan taleyində qoyduğu izlərdən bəhs edi-
lir. Poemanin əsəs xətti – İnsan və müharibədir. Əsərin dili çox axıcıdır, müəl-
lif dialoqların təbii və səmimi alınmasına çalışıb, atalar sözü və məsəllərdən is-
tifadə edib. Əsər 1961-ci ildə çap olunur və dövrün həm ədəbi, həm də ictimai 
mühiti  tərərfindən yüksək qiymət alır.  

Nəticə. Zeynal Xəlil öz əsrini inqlablar əsri adlandırırdı. Yaradıcılığı sovet 
dönəminə təsadüf edən Zeynal Xəlili sovet şairi adlandırmaq olmaz. O, zəma-
nəsinin bütün hadisələrini, problemlərini əhatə etməyə çalışsa da, bunu qəlbi və 
ruhuyla vətəninə bağlılığını, əsl Azərbaycan şairi kimi səmimiliyini, insanpər-
vərliyini qoruyaraq edib. Düzdür, zaman dəyişdikcə şeirə, şairə olan münasibət 
də dəyişir. Lakin  Zeynal Xəlil yaradıcılığı əsri üstələyə bilir. Bu gün də onun 
şeirlərini vərəqləyəndə özünə, mühitə, insan hisslərinə doğma olan məqamlara 
rast gəlmək mümkündür. Azərbaycan milli poeziyasının qırxillik inkişaf mər-
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hələsinin gözəl nümunəsi olan Zeynal Xəlil yaradıcılığı məhz buna görə öyrən-
mək, tədqiq etmək baxımından əla poetik mənbədir. Onun əsərlərinin həzin ro-
mantikası, təbii obrazlılığı, axıcılığı və müasir ruhu, yazı texnikası (çoxhecalı 
formalara müraciət etməsi) və ən əsası mənəvi dəyərlərə verdiyi yüksək qiymət 
diqqətəlayiqdir. Bütün bu sadalananlar oxucunu müəllifin səmimiliyinə bir da-
ha inandırır. Zəmanəsini üstələyə bilən, illər keçsə də qəlblərə yol tapan şeirlər 
miras qoymaq isə hər şairə nəsib olmur.          
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The article discusses the life and literary activity of Zeynal Khalil (1914-

1973), the prominent Azerbaijani poet, playwright, public and cultural figure. It 
is also mentioned the importance of studying works of Zeynal Khalil, as a 
perfect example of the development stage of Azerbaijan National poetry. 
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Р е з ю м е 

 
В статье рассматривается жизнь и литературная деятельность извест-

ного азербайджанского поэта, драматурга, общественного и культурного 
деятеля Зейнал Халила (1914-1973). Также подчеркивается важность изу-
чения творчества Зейнала Халила, как прекрасный поэтический источник 
с точки зрения изучения и исследования этапов развития азер-
байджанской национальной поэзии. 
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“ÇİNLİ KİŞİLƏR” ƏSƏRİNDƏ MÜHACİR PROBLEMİ  

VƏ KİMLİK MÜCADİLƏSİ 
 

Giriş. “Döyüşçü qadın”ın davamı hesab edilən “Çinli kişilər” əsərində 
Maksin Honq Kinqston qeyd edirdi ki, onun əcdadları əsrlər öncə, 1849-cu il 
məşhur Kaliforniya qızılına hücum tarixindən də qabaq Sakit okeanı keçərək 
“Qızıl dağ” adlanan torpağa ayaq basmışlar. Digər asiyalı, meksikalı, avropalı 
miqrantlarla birlikdə çinlilərdə dəmir yolları tikmiş, mədənlərdə tər tökmüş və 
həyatlarını itirmişlər. “Çinli kişilər” əsəri vasitəsilə Kinqston çinli-amerikanla-
rın tarixini yenidən yazmışdır. Lakin o, burada məhz nəql üslubundan istifadə 
etmiş, etnikliyindən süzülüb gələn köklü yazı ənənələrinə sadiq qalaraq bu əsə-
ri ərsəyə gətirmişdir. Bütün digər miqrantlar kimi, Amerikanın qurulmasında 
iştirak etmiş kişi əcdadlarının təcrübələrini, Amerika ordusu üçün mücadilələ-
rini təsvir etməklə Kinqston ailəsinin və xalqının səciyyəvi nəsillər transforma-
siyasını göstərmiş, onların sərgüzəştlərini arxetipləşdirərək, Amerika tarixinin 
qələmə alınmasında qəsdən buraxılmış dövrləri ifşa etmiş və çinli-ameri-
kanların nöqteyi-nəzərindən alternativ çinli-amerikan tarixini yenidən 
yazmışdır. 

“Nə keçmişimiz, nə bir rəvayətimiz, nə də Çinimiz var”. “Milli Kitab” 
mükafatına layiq görülən və“Pulitzer” mükafatına namizəd olan “Çinli kişilər” 
əsərində M.Kinqston Amerikanın tarixi köklərinə söykənən əcdadlarının tarixi-
ni və buradakı həyatını qələmə almışdır. Yazıçı özü “No stories. No past. No 
China” – “Nə keçmişimiz, nə bir rəvayətimiz, nə də Çinimiz var” [5, s.14] deyə 
bəyan etsə də, atası sakit və qaradinməzliyinə rəğmən onun kişi nəslinin Ame-
rikaya köç etməsi barədə Maksinə dörd alternativ hekayə nəql etmişdi. Kinqs-
ton bu xüsusda yazır: “Mənim valideynlərim, onların nəsilləri Amerikaya qey-
ri-qanuni köç etmişdilər, lakin onlar miqrasiya rəsmiləri üçün saxta hekayələr 
uydurmuşdular. 1906-cı il San-Fransisko zəlzələsi və yanğını ictimai sənədləri 
məhv etdi, “gəlmələr” kimi, həqiqi vətəndaşların da heç bir sənədi yox idi. Hər 
bir çinli yanğından sonra vətəndaş kimi yenidən doğuldu” [6]. 

Beləliklə də “Çinli kişilər” əsəri “qeyri-qanuni gəlmələr” ifadəsini sual al-
tında qoymuş oldu. Məsələ burasındadır ki, ABŞ-ın miqrasiya işləri üzrə qa-
nunvericiliyi irqi müstəsnalıqlara söykənirdi: əgər avropalılar sakinlər idisə, 
asiyalılar sadəcə gəlmələr (sojourners) idi. "Çinli kişilər" əsərinin tən yarısında 
təsvir olunmuş "Qanun" fəslində yüzillik bir tarixə malik çinlilərə Yasaq Aktı 
və bu aktın 1860-cı illərdən bəri olan normalarının tətbiqindən danışılır. 1870-
ci il Milliləşdirmə Aktına əsasən yalnız "azad ağlar" və "Afrikadan gəlmələr" 
milliləşmə hüququna malik ola bilərdilər. Amerikada XIX əsrin sonlarında tüğ-
yan edən "sarı təhlükə" və ondan canqurtarma illəri ərəfəsində Çin əsilli qırx 
min mədənçi zorla 1868-ci ildə Kaliforniyadan sürgün edildi. 1924-cü ildən 
1948-ci ilə qədər olan tarix ərəfəsində çinli və ya çin əsilli insanla ailə həyatı 
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quran istənilən amerikalı vətəndaşlıq hüququndan məhrum edilirdi. Kinqston 
özü qeyd edir ki, baş verənlər hər hansı bir mif, yaxud qədim tarix deyildir. 
“XIX və XX əsrlərdə baş verən hadisələrdən əksəriyyətin xəbəri yoxdur, mə-
nim bu tarixi təsvir edən fəsli məhz kitabın mərkəzində yerləşdirməyimin əsas 
səbəbi oxucuları tarixdən bir haşiyə ilə tanış etmək idi. Mən istəyirdim ki, oxu-
cu məhz bu hadisələrin təsiri altında əsəri oxumağa davam etsin”. 

Ədəbi tənqidçi Şirli Geok Lin Lim vaxtilə bu kitabdakı təsviri tam bir ədəbi 
uğursuzluq hesab etsə də, indi həmin əsəri öz zamanını qabaqlamış bir ədəbi 
nümunə kimi dəyərləndirir. Kinqston özü bunu belə izah edir: "Siz bu hekayə-
ləri, bu qanunların tarixini bilmədən anlaya bilməzsiniz. Zorakılıq tiryək çəkib, 
siçan əti yeyən, xaç suyuna salınmamış vəhşilər üçün tam qanuni bir akt idi".  
Başqa sözlə desək, “Çinli kişilər” əsəri Kinqstonun Amerikaya iddia etmək va-
sitəsi idi: "O insanlar ki əsl amerikalı olmaq iddiasındadırlar, onlar bu torpaqla-
ra ya "Mayflower"12 gəmisində ayaq basıblar, ya da  yerli hindulardır" [6].  

Fikrini davam etdirən ədib yazır:  "Mənim də xalqım bu torpaqlara gəmidə 
köç etmişdilər, lakin onların bu torpaqlarda tutunmağa heç bir qanuni əsasları 
yox idi. Mənim Amerikaya bir ölkəm kimi iddia etməyimin yeganə yolu yazıçı 
olmaqla mümkündür”.  

Amerikalı tənqidçi və yazıçı Edmund Vayt Kinqstonun "Çinli kişilər" əsə-
rini yüksək qiymətləndirərək onu "iki mədəniyyət, iki əsr, eyni zamanda iki 
cins arasında vacib və zərif bir əlaqə" kimi şərh edir [1]. Buna baxmayaraq, 
tənqidçi Ş.G.Lin Lim bu əsərin elit təbəqəyə məxsus və Çindən Amerikaya 
Mao inqilabından sonra qaçmağa məcbur olan bir çox çinli-amerikanlar tərə-
findən bəyənilməməsi məsələsinə toxunaraq, onların narazılığını ifadə edir, bu 
əsərin yalnız işçi sinfin və miqrant kəndlilərin camaşırxanalarda və yaxud ofisi-
ant kimi çalışmalarını təsvir etdiyini vurğulayırdı [6]. 

Çinli kişilər Amerikanın kəşfində. “Çinli kişilər” əsəri on səkkiz fəsildən 
ibarətdir, bunların altısı çin rəvayətləridir və bu rəvayətlər, əslində, simvolik 
cəhətdən Kinqstonun dörd kişi nəslinin təcrübələrini özündə ehtiva edən ədəbi 
nümunələrdir. Əsərdə onun  dörd nəslinin – babasının babası Bak Qunqun (Bak 
Goong), babası Ah Qunqun (Ah Goong), atası və qardaşının XIX əsrin əvvəllə-
rindən XX əsrin 60-cı illərinin axırına kimi hibridlik və miqrasiya mücadilələri 
və təcrübələri təsvir olunmuşdur. Kitabın girişi, eyni zamanda birinci fəsli olan 
“Kəşfdə” (“On Discovery”) məzmun etibarilə  dolğundur və simvolik məna yü-
künə malikdir. Tanq Ao (Tang Ao) adlı çinli “Qızıl dağ”ın (Amerikanın) axta-
rışına yollanır  və Qadınlar diyarında  (The Land of Women) əsir alınır. Burada 
ona qadına çevrilmə ayinləri tətbiq edilir: “They bent his toes so far backward 
that his arched foot cracked. …Tang Ao wept with pain …they fed him with 
women’s food: the tea was thick with chrysanthemums and stirred the cool fe-
male winds inside his body; chicken wings made his hair shine; vinegar soup 
improved his womb. …Every night they unbound his feet, but his veins that 

                                                            
12 Burada bir haşiyə çıxmaq yerinə düşər ki, İngiltərədən çıxan "Mayflower" gəmisi 1620-ci il 
noyabrın 11-də ilk dəfə Amerikanın "Cape God" torpaqlarında 100-ə yaxın heyəti ilə birlikdə 
lövbər salmışdı. Qeyd edək ki, gəminin heyəti, sonradan özünü "səyyah" və yaxud "müqəddəs" 
adlandıran ingilislər əslində separatçı qruplar idi, belə ki, onlar Kral Ceymsin Anqlikan 
kilsəsinə qarşı çıxaraq öz kilsələrini yaratmış və kral təqibindən can qurtarmaq və müstəqil dini 
inanclarını davam etdirmək üçün Amerikadakı Yeni dünya – Virciniya torpaqlarına köç etməyi 
qərara almışdılar [9]. 
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had shrunk, and the blood pumping through them hurt so much, he begged to 
have his feet re-wrapped tight. …Powdered him white, painted hid eyebrows 
like a moth’s wings, painted his cheeks and lips red” [5, s. 4]. 

“Onlar Ao Tanqın ayaq barmaqlarını arxaya elə qanırdılar ki, ayağının arxa 
tərəfi şaqqıldadı. Tanq Ao ağrıdan ağlayırdı... ona qadın yeməkləri yedizdirdi-
lər: çay, içərisindəki xrizantemaya görə qatı idi və sərin qadın yeli bədəninin 
içərisinə nüfuz etdi; toyuğun qanadları onun saçlarını parıldatdı; üzüm sirkəsi 
şorbası möhkəmlətdi... Hər gecə onun ayaqlarının sarığını açırdılar, lakin yığı-
şıb qalmış damarlarından keçən qan onu elə incidirdi ki, yalvarırdı ki, ayaqları-
nı daha da kip sarısınlar... Onu ağ rənglə kirşanladılar, görünməz olan qaşlarını 
kəpənək qanadları kimi rənglədilər, dodaqlarını və yanaqlarını qırmızı rəngə 
boyadılar” (tərcümə bizimdir – P.M.). 

Tanq Ao bütün bu ağrılı mərhələlərdən keçdikdən sonra qadına çevrilir və 
ona kraliçanın masasına yemək aparılması əmri verilir. Əsərin sonrakı sətirlə-
rindən Tanqın gözəl bir qadına çevrildiyi məlum olur. Kinqston fəslin sonların-
da daha bir haşiyə çıxaraq Qadınlar diyarının Şimali Amerika deyilən torpaq-
larda olduğunu bəyan edir: “Adsız qadının cəzalanması və Tanq Aonun meta-
morfozu tipik epizodlardır, əsasən ekzotik və sensasiyalı bir ədəbi nümunə ki-
mi dəyərləndirilir. Bu əsər zülmə məruz qalmış çinli qadınların və işgəncələr 
çəkmiş çinli-amerikan kişilərin təsviri kimi qiymətləndirilə bilər” [3, s.54]. 
Kinqston özü isə bu fəsli yazarkən Virciniya Vulfun “Orlando” əsərindən təsir-
ləndiyini bildirmişdir. Məlum olduğu kimi, Amerikaya işləmək və ya yaşamaq 
üçün köç edən çinli kişilər bir çox məhrumiyyətlərə və zorakılıqlara məruz qa-
lır, daha çox camaşırxanalarda, restoranlarda və sair bu kimi xidmət sahələrin-
də əsasən qadınların gördüyü işlərlə məşğul olmağa vadar edilirdilər. Tanq 
Aonun qadına çevrilməsi bu baxımdan çox xarakterik idi. J.Vanq hesab edir ki, 
Tanq Ao xarakteri Li Jusenin (Li Juchen/Ruzhen) “Güzgüdə güllər”13 (“Flo-
wers in the Mirror”) (1825) əsərindən bir pastiş elementidir. Bu əsərdə çinli 
alim və səyyahın qızı itmiş atasının axtarışına çıxır. J.Vanqa görə, Kinqston Ao 
Tanq obrazını yaradarkən “Güzgüdə güllər” romanındakı Ao Tanq xarakte-
rindən istifadə etmişdir. Kinqstonun özü üçün isə “çinli ata” obrazı onun öz 
atasının Çini tərk edərək Amerikaya mühacirətindən əvvəlki həyatı ilə assosia-
siya edilirdi. J.Vanq qeyd edir ki, Tanq adı arxetipik soyaddır, bundan başqa, 
Kinqstonun və əcdadlarının doğma torpağı olan Kantones “Güzgüdə güllər” 
əsərindəki qəhrəmanın və romanın müəllifinin də doğulduğu torpaqdır. Kanto-
nesdən Amerikaya köç edən xalq özünü “tanq xalqı” adlandırırdı. Hətta belə 
bir deyim də var ki, çinlilər ilk dəfə Şimali Amerikanı Tanq sülaləsi hakimiy-
yətində kəşf etmişlər [3, s.200]. 

Kinqston “Kəşfdə” fəslinin sonlarında bu tarixə münasibət bildirərək yazır: 
“Some scholars say that, that country was discovered during the reign of Emp-
ress Wu and some say earlier than that, and it was in North America” [5, s.5]. 

“Bəzi elm əhli bu ölkənin imperatriçə Vunun zamanında, bəziləri isə bun-
dan da öncə kəşf edildiyini iddia edir və həmin diyar Şimali Amerikadadır” 
(tərcümə bizimdir – P.M.). 

Kinqstonun bu fikirlərinə münasibət bildirən J.Vanq Şimali Amerikanın 
kəşfinin Tanq sülaləsinə gedib çıxmasını, əslində, Amerikanın Kolumbdan ön-

                                                            
13 “Güzgüdə güllər” əsəri Quanq hakimiyyəti dövründə yazılmış fantastik romandır. 
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cə kəşfinə iddia kimi qəbul edir.  Bundan başqa, Ao Tanqın “Güzgüdə güllər” 
romanında taoist (taoizm/daoizm) olması və ya Kinqstonun təsvirində kişidən 
qadına çevrilməsi (taoizm metamorfoz və ya reinkarnasiyanın ritorik ifadəsi-
dir), tənqidçiyə görə, Kinqstona Qərb konsepsiyalarını dekonstruksiya etməyə 
və Amerika oriyentalizmində kişi və qadın stereotiplərini müəyyənləşdirməsinə 
imkan vermişdir [3, s.202]. Ao Tanqın hekayətinə verilmiş digər bir təhlil fe-
minist nöqteyi-nəzərdən maraq kəsb edir: “Bir kişinin vücuduna çətinliklər və 
ağrılı ayinlər tətbiq etdinsə, qadına çevriləcək, zənnimcə, Kinqston demək istə-
yir ki, çinli kişilərin yad diyarda qarşılaşdıqları çətinliklərə, ağrı-acılara baxma-
yaraq, onlar qadınlar qədər əsarətdə və miskin şəraitdə ola bilməzlər [8, s.42]. 
Kinqston isə Ao Tanqın hekayəsinə heç bir şərh verə bilməyəcəyini söyləyir və 
deyir ki, “hər hansı bir yazıçı üçün qələmə aldığı hekayətin nə anlam daşıdığı-
nın izahını vermək qədər çətin və qeyri-mümkün heç nə ola bilməz, çünki hadi-
sə, hal-qəziyyə elə hekayənin içərisindədir” [2, s.2]. K.K.Çeunq (King Kok 
Cheung) “Çinli kişilər”in müqəddiməsində Ao Tanqla bağlı hekayəyə öz 
şərhini verərkən qeyd edirdi ki, çinli kişilərin Amerikaya ayaq basarkən 
yaşadıqları ən ağrılı təcrübə cinsi məhrumiyyətləri ilə bağlı idi; erkən köç edən 
mühacirlərin doxsan faizi kişi cinsindən idi, bununla belə, mövcud olan 
antigenetik, eləcə də digər yasaq qanunları onları öz həyat yoldaşlarını 
Amerikaya gətirməyə icazə vermirdi; nəticədə Çaynataunda sonrakı nəslə 
atalıq edə bilməyən subay kişi cəmiyyətləri meydana gəlirdi [4, s.104].  

Nəticə. Bu bir həqiqətdir ki, öz torpaqlarından köç etməyə məcbur olan 
çinli, əməkçi kişilər dominant Amerika mədəniyyəti tərəfindən çox məhrumiy-
yətlərə dözməyə məcbur olurdular, hətta bu zorakılıqların, işgəncələrin qarşı-
sında belə susmağa tabe idilər, çünki ilk vaxtlar dəmiryol tikintilərində və mə-
dənlərdə çalışan bu çinli əməkçilər ağdərili işçiləri öz çalışqanlıqları və zəh-
mətkeşlikləri ilə üstələyirdilər, ağdərili dominant sosial qruplar isə, şühbəsiz, 
bu “sarı təhlükə”ni məhv etməyə israrlı idilər və nəticədə çinli kişilər öz tor-
paqlarında əsasən qadınların yerinə yetirdiyi işlərlə məşğul olmağa məcbur edi-
lirdilər. Ao Tanqın ağrı-acılar içərisində çevrilməsi, “kişiliyindən məhrum 
olması, metaforik qadınlaşması, əslində, çinli-amerikanların Yeni dünyada ax-
talanmasına bənzəyir” [7, s.1029].  
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S u m m a r y 
 

The article discusses major aspects of “China Men”, the second famous 
work after “The Woman Warrior” written by Maxine Hong Kingston. The 
identity struggle, as well as migration problems of male family members of 
Kingston have been analyzed by using the original examples from the related 
book. The article investigates the identity crisis of Chinese men due to the 
historical data presented by M. Kingston in her “China Men”. However, the 
article tends to examine  artistic style of the author in accordance with the 
presented historical information.  
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Проблема миграции и борьба за идентичность в произведении 

Максин Кингстонa «Китайцы» 
Р е з ю м е 

   
В данной статье исследуются основные аспекты произведения 

Максин Кингстона «Китайцы», второй по счёту известной работы автора, 
написанной после автобиографической книги «Женщина-Воин». 

Борьба за идентичность, так же как и проблема миграции 
представителей мужского пола семьи Кингстона, была  проанализирована 
с использованием подлинных примеров из данной книги. В статье 
рассматривается кризис идентичности kитайцев, вследствие исторических 
данных, описанных в книге Максин Кингстона «Китайцы». Несмотря на 
это, в статье отражаются попытки исследования художественного стиля 
автора в соответствии с представленной исторической информацией. 
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Giriş. Bildiyimiz kimi, fantastikaya verilən ən düzgün tərif Arkadi və Boris 
Struqatski qardaşlarına məxsusdur və belə səslənir: “Fantastika dünyanın elə 
bir təsviridir ki, oraya sehrli (qeyri-adi, mümkün olmayan) elementlər daxil 
edilir. Sehrli elementlərə nümunə olaraq müasir dövrdə mövcud olmayan texni-
ka da, magiya da, tarixin mümkün ola biləcək (amma gerçəkləşməmiş) çevriliş-
ləri və bir çox şeyi göstərmək olar. Qeyri-adi və az mümkün ola biləcək hadi-
sələrə “realist” macəra ədəbiyyatında da rast gəlmək mümkündür, amma orada 
onlara mümkün ola biləcək hadisələr kimi yanaşırlar” [1]. Bu görkəmli rus fan-
tastların fikrincə, fantastik ədəbiyyatdan danışarkən əsl ədəbiyyat anlayışını 
mütləq vurğulamaq lazımdır. Bu isə Bredberi, Abe, Pristli səviyyəsidir, planet-
lərarası tarzanların müharibəsindən və ya kainat imperatorlarından bəhs edən 
ədəbiyyat deyildir. 

Fantastik ədəbiyyatın janrdaxili təsnifatı. Ədəbiyyatda fantastika janrı-
nın tədqiqinə həsr edilmiş əsərlərdə müxtəlif təsnifatlara rast gəlinir. Bu təsni-
fatlar bəzən hətta yuxarıda adı çəkilmiş sehrli elementlərə əsaslanaraq da aparı-
lır. Məsələn, Ukrayna fantast yazıçısı, tərcüməçisi və tənqidçisi Mixail Naza-
renkonun təsnifatına nəzər salaq. Müəllif özü təsnifatının sehrin növlərinin 
fərqləndirilməsi üzərində qurulduğunu yazır və qeyd edir ki, bu halda fantasti-
kaya da ədəbi üsul və metod kimi yanaşır: 

 
“I – sərhəd zona 
II – “təmiz” fantastika 
III – dini fantastika 
IV – mistika 
V –  alternativ tarix 
VI – elmi fantastika 
VII – fentezi 
VIII – elmi fentezi” [2]. 
 

Bu təsnifatdakı sərhəd zonaya realizmlə fantastika arasındakı əsərlər, ədə-
bi mətnlər daxil edilir. Bəzən bu ədəbi mətnlərin üslubunu müəyyənləşdirmək 
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çətin olur, onların realizmə və ya fantastikaya aidliyi sual altında qalır. Absurd 
ədəbiyyatı və mifoloji realizm də bütünlüklə buraya aid edilir.  

“Təmiz” fantastikaya haqqında söhbət açdığımız Struqatski qardaşlarının 
əsərlərini, H.Uelsin hekayələrini aid etmək olar. Təmiz fantastikada bəzən ha-
disələr iki zaman kəsimində eyni zamanda təsvir edilə bilər. Burada nə zaman, 
nə məkan məhdudiyyəti olur.   

Dini fantastikada ilahi və demonik varlıqların iştirakı labüddür. Bu varlıq-
lar potensial oxucunun dini mənsubiyyəti nəzərə alınaraq əsərə salınır. Herbert 
Uelsin, Moris Meterlinkin, Vilyam Qoldinqin əsərləri bu qəbildəndir. Mixail 
Bulqakovun “Ustad və Marqarita” romanını da bu cəhətlərinə görə dini fantas-
tikaya aid edirlər.  

Bəzən isə belə varlıqlar mövcud olmayan dinə mənsub olur. Bu isə artıq 
fentezi janrını yaradır. Ədəbi-tənqidi ədəbiyyatlarda bəzən elmi fantastikanın 
dini məzmunlu əsərlərini dini fantastika ilə də qarışıq salırlar.  

Mistika və ya fantastikanın mistika növü dini fantastikaya və “təmiz” fan-
tastikaya digər növlərə nisbətən yaxındır. Amma buradakı sehrin dinə aidiyyəti 
yoxdur və daha çox qeyri-adilik təsiri bağışlayır. Bu əsərlər ruhlara və ya qul-
yabanılara həsr olunur. Qədim irqlər və mifologiyaya daxil edilməyən qüvvələr 
də bu bölümə aid edilir. 

Fantastikanın maraqlı növlərindən biri alternativ tarixin təqdim edilməsi-
dir. Burada süjet xətti, əsasən, belə qurulur – bəşəriyyət tarixinin ən kulmi-
nasiya nöqtələrində (bu məqamlara “bifurksiya nöqtələri” deyilir) tarix baş 
verdiyi kimi deyil, tamamilə başqa ssenari üzrə davam edir. Məsələn, İkinci 
Dünya savaşı faşistlərin məğlubiyyəti ilə deyil, qələbəsi ilə bitir və ya XX 
əsrdə illərlə davam edən “soyuq müharibə” nəhayət ki, ABŞ ilə SSRİ-nin nüvə 
müharibəsi ilə yekunlaşır.  

Dünya ədəbiyyatında belə əsərlər kifayət qədərdir. Amerika fantast yazıçısı 
Filip Dik 1962-ci ildə “Yüksək qəsrdəki adam” romanını nəşr etdirir [4]. Bu 
əsər fantastikada yeni bir istiqamətin – haqqında bəhs etdiyimiz alternativ tari-
xin əsasını qoyur və dərhal çox ciddi marağa səbəb olur. Burada hadisələr ikin-
ci dünya savaşından sonra Amerikada cərəyan edir. Amma bu savaş rusların 
deyil, almanların qələbəsi ilə başa çatır, Yaponiya ABŞ hərbi donanmasını 
məhv edir, hələ 1941-ci ildə SSRİ tam şəkildə zəbt olunur, slavyan xalqları 
məhv edilir və s. Əsər belə bir xaos şəraitində Amerikadakı hadisələri təsvir 
edir. 

Eyni mövzuya XX əsrin sonunda rus yazıçısı Andrey Lazarçuk da müraciət 
edir və 1993-cü ildə “Yad səma” povesti nəşr olunur [5]. Bu əsər sonralar, daha 
doğrusu, 1997-ci ildə yenidən işlənərək “Silah tutmağı bacaranlar” adı ilə ikin-
ci dəfə işıq üzü görür. Bu əsərdə də Filip Dikin “Yüksək qəsrdəki adam”ında 
olduğu kimi, bifurkasiya nöqtəsi 1941-ci ildir. Məhz 1941-ci ildə SSRİ tam 
şəkildə zəbt edilərək Reyxin protektoratına keçir. 1942-ci ildə Hitler avia-
qəzada ölür, onun yerinə German Gerinq keçir və 1991-ci ilədək hakimiyyətdə 
olur. 1991-ci ildə keçmiş SSRİ ərazisində üsyan baş verir. Bu üsyanı gürcülər 
qaldırır.  

Əsərdə fantastik elementlərdən biri də keçmişə və gələcəyə səyahətin 
mümkünlüyüdür. Andrey Lazarçukun povestində qəhrəmanlar keçmişə səyahət 
edərək Amerikanın yerli əhalisi olan hinduların Yukatandakı dövlətinin dağıl-
masına mane olurlar. Əsərdəki hadisələr üç zamanda – 1961, 1991 və 2002-ci 
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illərdə baş verir. Maraqlıdır ki, alternativ tarixin təsvirinə müraciət edən yazıçı-
lar, adətən, öz zamanlarını təsvir edirlər. Amma Lazarçuk həm keçmişə – 1961, 
həm öz zamanına – 1991, həm də gələcəyə – 2002 – müraciət edir.   

Elmi fantastikada sehrli olan element elmi və ya kvazielmi izah tapır. Bu-
radan belə qənaətə gəlmək olar ki, gələcəyi təsvir edən hər bir əsər elmi-fantas-
tikaya aid edilə bilər. Bu əsərlərdəki həqiqət heç də hər zaman elmi həqiqət ola 
bilməz. Fantastikanın bu növünə Mixail Bulqakovun “İt ürəyi” əsərini aid et-
mək olar.   

Fentezi əsərlərdə bizim dünya ilə heç bir əlaqəsi olmayan sehrlərlə dolu 
olan bir dünya təsvir edilir. Bu dünya bizim dünyaya paralel olaraq mövcud ola 
bilər.  

Nəhayət, elmi fentezidə yazıçı tərəfindən uydurulmuş sehrlərə yalançı elmi 
izah verilir.  

Postapokalipsis anlayışının mənşəyi. Postapokalipsis anlayışına bir neçə 
aspektdən nəzər yetirmək mümkündür. Bu aspektləri bir neçə başlıq altında 
ümumiləşdirmək olar. Birinci aspekt esxatoloji aspektdir ki, bildiyimiz kimi, 
esxatologiya – son deməkdir. Burada tək dünyanın sonu deyil, ümumiyyətlə 
sondan söhbət gedir.  

Digər bir aspekt dini aspektdir ki, postapokalipsis motivi bununla sıx bağlı-
dır. Bu aspekt Allahdan qorxu ilə onu inkara qədər uzanıb gedir. Bədii əsərlər-
də bu motiv, adətən, özünü bu şəkildə göstərir: dünyada baş verən bütün katas-
trofik hadisələr Allahın insanlara göndərdiyi cəza kimi qəbul edilir. Amma za-
manla insanların qarşılaşdığı pislik və bədlik Allahın varlığına şübhə yaradır və 
inkara gətirib çıxarır.  

“Postapokalipsis” termini ilk dəfə 1978-ci ildə Amerika tənqidçisi Alan 
Frank tərəfindən işlənmişdir. Amma bir cəhətə mütləq diqqət yetirmək lazımdır 
ki, apokalipsis və postapokalipsis barədə müstəqil janr kimi deyil, eyni bir jan-
rın altbaşlıqları kimi danışmaq olar. Çünki istər apokalipsis, istərsə də postapo-
kalipsis motivinin ortaq cəhətləri kifayət qədərdir.  

 Postapokalipsis motivinin inkişafı. Fantastika ədəbiyyatında baş vermiş 
dünyanın sonundan sonra gələn hadisələrin təsviri postapokalipsis süjetini ya-
radır. Belə ədəbi əsərlərdə hadisələr müəyyən tarixi nöqtədən sonra inkişaf et-
məyə başlayır. Bu nöqtə qiyamət günü sayılır. Əsərin qəhrəmanları qiyamətdən 
sonra yaşamaq uğrunda mübarizə aparırlar və belə əsərlər də məhz bu mübari-
zəyə həsr olunur. Adətən, postapokaliptik əsərlərdə qəhrəmanlar insanlara qi-
yamətdən sonra yaşamağa yardım edəcək müqəddəs nəsnənin axtarışına 
çıxırlar. Hətta dünya ədəbiyyatında müqəddəs qədəh (müqəddəs qraal) obrazı 
da yaradılmışdır ki, buna uyğun “grail narrative” də formalaşmışdır. Əslində, 
bu motivin kökləri çox qədimdir, Kral Artur haqqında əfsanələrə, Persifal və b. 
barədə rəvayətlərə bağlanır.  

Postapokalipsis motivli əsərlərdə, adətən, dünyanın sonuna gətirib çıxaran 
hadisələr insanların günahı üzündən baş verir.  

Postapokalipsis mövzulu əsərlərdə cəmiyyətin bir sıra aktual problemləri öz 
əksini tapır. Onları, əsasən, bu şəkildə qruplaşdırmaq olar: 

 
- elmi-texniki tərəqqi problemi və onun mənfi nəticələri; 
- qlobal planda insanın məsuliyyəti; 
- mənəvi təmizlik problemi və onun qorunması; 
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- humanizm ideallarının dağılması; 
- cəmiyyətdə baş verən krizislər və s. 

Postapokalipsis süjetinin inkişafı üçün dönüş nöqtəsi bədii əsərlərdə baş 
verən apokalipsis hadisəsidir. Belə əsərlərdə apokalipsis bir neçə səbəbdən baş 
verə bilər: 
- zombi-apokalipsis; 
- ekoloji fəlakət; 
- yadplanetlilərin hücumu; 
- dini apokalipsis – qiyamət günü; 
- dünyanın viran qalması; 
- dünyanın fantastik yenidən qurulması və s. 
-  

Postapokalipsis süjetinin tarixi. Dünya ədəbiyyatında bu mövzu hələ XIX 
əsrdən işlənməyə başlamışdır. Bu mövzunu bədii ədəbiyyata gətirən isə ingilis 
qadın yazıçısı, “Frankenşteyn” əsəri ilə məşhurlaşan Meri Şellidir.  

Meri Şelli 1826-cı ildə “Son insan” əsərini nəşr etdirir. Əsərdəki hadisələr 
taun xəstəliyinə düçar olmuş və məhv olmuş dünyada cərəyan edir. Əsər yazıl-
dığı zaman birmənalı qarşılanmır, ancaq XX əsrin 60-cı illərindən sonra elmi-
fantastik ədəbiyyata maraq yarananda öz həqiqi qiymətini alır. Tənqidçilər bu 
əsəri Meri Şellinin ən pis romanı hesab edirlər, yazıçının “xəstə təxəyyülünün” 
məhsulu adlandırırlar, əsərin ideyasının – dünyadakı son insan ideyasının 
gülünc olduğunu göstərirlər. XIX əsrin 20-ci illərindən sonra “Son insan” bir 
də 1965-ci ildə işıq üzü görür. 

Postapokalipsis motivi ilə yazılmış ikinci əsər “Al taun”dur. 1912-ci ildə 
çap olunmuş bu əsərin müəllifi Cek Londondur. Əsərdəki hadisələr 2073-cü il-
dən – postapokaliptik gələcəkdən bəhs edir. Bəşəriyyətin böyük hissəsi virus-
dan məhv olur, qalanlar isə ibtidai icma dövrünə qayıdır.  

Bu mövzu öz yüksək inkişaf mərhələsinə İkinci Dünya savaşından sonra 
daxil olur.  

Kormak Makkarti və onun “Yol” əsəri.  Postapokalipsis motivinə həsr 
olunmuş ən məşhur əsər Makkartinin “Yol” romanı hesab olunur. Çağdaş 
Amerika ədəbiyyatının nümayəndəsi Kormak Makkarti bu ədəbiyyatın ən sirli 
yazıçısı hesab olunur. Heç vaxt müsahibələr verməmiş, “Bütün suallara əsərlə-
rimdə cavab tapa bilərsiniz” demişdir. On roman müəllifi olan Makkarti beşin-
ci romanı – “Qanlı meridian və ya Qərbdə qırmızı qürub” əsərindən sonra dün-
ya şöhrəti qazanır. Əsər həm tənqidçilər, həm də oxucular tərəfindən rəğbətlə 
qarşılanır, hətta müəllifi Dante, Folkner, Po və digər klassiklərlə müqayisə et-
məyə başlayırlar.   

“Yol” əsərində apokalipsisin səbəbi verilmir, birbaşa postapokaliptik dövr 
təsvir olunur. Əsərin əsas qəhrəmanları ata və oğuldur. Bu ikilik qəsdən düşü-
nülmüş bir addımdır – onlar gəncliyi və qocalığı, keçmişi və gələcəyi, fikirlərin 
əksliyini təmsil edirlər. Onlar, həmçinin ustad və şagird münasibətlərini də eh-
tiva edirlər. Əsərdə yolda onlara rast gələn quldur və hannibal-adamyeyən ob-
razları da vardır. Ümumiyyətlə isə, Makkarti bu əsərdə tam şəkildə “kişi dün-
yası” təsvir edir. Burada kişi dünyası qəddarlığı, amansızlığı, məntiqiliyi ilə 
fərqlənir. Bu dünyadakı qadınlar da “kişiləşib”. Onlar övladlarına qarşı aman-
sızdırlar, hətta dünyaya gətirdikləri uşaqlarını yeyirlər.  
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Nəticə. Beləliklə, postapokaliptika yalnız bədii ədəbiyyatda deyil, mədə-
niyyətin digər sahələrində, xüsusilə kinematoqrafiyada geniş yayılmış bir 
janrdır. Bu motivin yaranma səbəbi yazıçıların apokalipsisdən sonra baş vermiş 
faciəni qavramaq, anlamaq və ondan ibrət götürmək kimi amillərə bağlıdır.    
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The article deals with  a fantasy genre,  the one of the main genres of the 

world literature. The author tries to explain this literary phenomenon by 
generalizing the definitions given in critical literature to the fantasy genre. The 
author also pays attention to the genre classification of a fantasy, and divides 
them into nine parts. In the article, post-apocalyptic motives which recently 
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В статье рассматривается один из основных жанров мировой 

литературы – жанр фантастики. Обобщая определения, данные до 
настоящего времени в критической литературе этому жанру – фантас-
тике, автор попытался объяснить этот литературный феномен. Автор 
также обратил внимание на внутрижанровую классификацию фантастики, 
и разделил их на девять частей. В статье также рассматриваются 
постопокалипсисные мотивы, которые занимают ведущие позиции в 
фантастической литературе современности. Были исследованы история и 
условия возникновения постапокалипсисного мотива, проанализированы 
произведения писателей-фантастов на эту тематику.  
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Giriş. Bədii yaradıcılıqda alleqorik üslub. Bədii fikrin, qayənin ifadə for-

malarından biri olan alleqoriya qədim dünya ədəbiyyatında şeirin, XIX əsrdən 
isə həm də nəsrin obrazlılıq vasitəsidir. Metaforik troplardan biri kimi alleqori-
ya bəzən əsərdə bir neçə qeyri-insan obrazının yaradılması ilə, bəzən isə hətta 
bütövlüklə süjet xəttinin alleqorik surətlər üzərində qurulması ilə üzə çıxır. 
Yalnız alleqorik surətlərin mükaliməsinə söykənən belə əsərlərdə alleqoriya sa-
dəcə ifadə vasitəsi olmayıb, üslub səviyyəsində də özünü göstərir. Məsələn, da-
hi Məhəmməd Füzulinin “Bəngü badə” poemasındakı qeyri-insan obrazlar və 
ya britaniyalı yazıçı Corc Oruellin “Heyvanıstan” pritçasında ferma heyvanla-
rının məcmusu ilə ortaya çıxan alleqorik üslub  kimi. Hər iki əsərdə sətiraltı 
mətləbin çatdırılmasına xidmət edən alleqorik üslub müəllifin ictimai-siyasi 
görüşlərinin ifadəçisinə çevrilir. “Alleqoriyaya müraciət sənətkarların ictimai-
siyasi mühit və mövcud hakimiyyət haqqında tənqidi söz demək, ümumi şika-
yətlərdən üstüörtülü olsa da mətləbi açıq ifadə etməyə, ədəbiyyatda hədəfləri 
daha da konkretləşdirməyə keçidi dövriyyəyə gətirmişdir. Alleqorik poeziya 
daha dərin ictimai məzmuna malik olan ciddi siyasi fikirləri meydana qoyan 
ədəbiyyat nümunəsi idi” [2]. 

Adını çəkdiyimiz “Heyvanıstan” pritçası ictimai-siyasi alleqoriyanın məş-
hur nümunəsi kimi vaxtilə Sovetlər miqyasında gizli, yasaq ədəbiyyatlardan 
hesab olunurdu. Bu da səbəbsiz deyildi. Əsər fermada üsyan edərək bərabərhü-
quqlu animalist bir quruluş yaratmaq istəyən heyvanların dili ilə sovet reji-
minin 1917-ci il oktyabr inqilabından 1943-cü il Tehran müqaviləsinəqədərki 
sosial-siyasi mühitini tənqid edir. Avropa realizminin bəzi nümunələri kimi, 
“Heyvanıstan”ın da sovetlər məkanında rus dilinə tərcüməsi və yayılması 
1980-ci illərdən başlayır. O, ilk dəfə Latviyada işıq üzü görür. Azərbaycan 
oxucusu isə bu satirik əsərlə Vilayət Quliyevin dilimizə tərcüməsində tanış 
olur.  

Satirik alleqoriyanın bitkin nümunəsi hesab olunan bu əsərlə müəllif yalnız 
Stalin diktaturasını tənqid etmir. İctimai formasiyalar sistemində xalqın etibarı-
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nı qazanmaq üçün dəridən-qabıqdan çıxan, onun çevriliş əzmi ilə hakimiyyət 
qazanan qüvvələrin ikiüzlülüyünü ifşa edir.  

Bencamin surəti – totalitarizmə etirazın səsi. “Heyvanıstan” əsərinin do-
nuzlar, at, köpəklər, qoyunlar kimi qəhrəmanlarından fərqli olaraq, səhnədə tə-
kəmseyrək görünən, az danışan,  lakin müəllif mövqeyinin ifadəsi olan bir qəh-
rəmanı da var. Bu eşşək Bencamindir.  

Məlum olduğu kimi “alleqoriya” yunan sözü olub, mənası kinayə, məcaz 
deməkdir. Adətən, alleqoriya dilində hər bir heyvan malik olduğu davranış xü-
susiyyətlərinə uyğun obrazlılıq qazanır. Məsələn, tülkü hiyləgərliyin, ayı ko-
budluğun, bayquş müdrikliyin, dovşan qorxaqlığın rəmzi olur. Bu obrazlar 
sistemində, yəqin ki, yalnız eşşək el arasında möhürü vurulmuş bir cəhəti – 
kütlüyü, axmaqlığı ilə xarakterizə olunmur. Əksinə, araşdırdığımız əsərlərdə 
eşşək alleqoriyası daha çox müdrik, həlim, dünyagörmüş bir kult səviyyəsində 
təqdim olunur. Corc Oruell də özünün siyasi sarkazmında bu məcazdan məha-
rətlə istifadə edir: “Bencamin Üsyan və onun nəticələri haqqında danışmaqdan-
sa susmağa daha çox üstünlük verirdi. Ondan Cons qovulandan sonra özünü 
xoşbəxt hiss edib-etmədiyini soruşanda burnunun altında donquldanırdı: "Eş-
şəklərin ömrü uzun olur. Hələ heç biriniz ölü eşşək görməmisiniz". Bu sözləri 
eşidənlər onun nə demək istədiyi üzərində baş sındırmalı olurdular” [7]. 

Apardığımız araşdırmanın əsas obyekti bugünümüzün müharibə reallıqları-
nın şahidi olmuş “milli eşşək” obrazı olsa da, biz bu mövzunu tipoloji təhlilə 
cəlb edərək başqa, “yad” eşşək obrazlarını da nəzərə aldıq ki, Bencamin də on-
lardan biridir. Ümumiyyətlə, siyasi baxışları etibarilə demokrat-sosialist olan 
Corc Oruellin “1984” və “Heyvanıstan” əsərləri antiutopiya ədəbiyyatıdır. 
Antiutopiya mövzusu isə, məlum olduğu kimi, cəmiyyət və dövlətlərdə tərəqqi-
ni boğan neqativliyi, insanın seçim, düşüncə azadlığına imkan verməyən totali-
tarizmi tənqid edir. Müəllif özü bu haqda yazır: “Əsərdəki hadisələrin Britani-
yada cərəyan etməsinə gəldikdə, bununla ingilisdilli irqin mahiyyət etibarilə 
başqalarından daha yaxşı olmadığını və əleyhinə mübarizə aparılmazsa, totali-
tarizmin hər yerdə qələbə çalacağını diqqətə çatdırmaq istəmişəm” [6]. 

Oruellin “Heyvanıstan” əsərindəki eşşək Bencamin müəllifin ömrünün so-
nunadək sadiq qaldığı bir mövqeyin – sosializm ideyasına və stalinizm rejimi-
nin ikiüzlülüyünə nifrətinin daşıyıcısı idi. Məsələn, insan cəmiyyətinə qarşı 
qalxıb öz animal dövlətini qurmuş ferma heyvanları yekdilliklə yeni dünyanın 
yaşam qanunlarını qəbul etmiş və sabaha inamlı olduqları halda Bencaminin 
tükü də tərpənmir: “O, nə məhsul bolluğu yaradılacağına, nə də dəyirmanın 
heyvanların əməyini yüngülləşdirəcəyinə inanırdı. Deyirdi ki, dəyirman oldu-
olmadı, həyat öz axarı ilə davam edəcək. Yəni vəziyyət get-gedə daha da korla-
nacaq” [7]. 

İnsan cəmiyyəti modeli “Kitab yüklü eşşək”in gözü ilə. Cəmiyyət hər 
zaman deyilməmiş, orijinal situasiya və hadisələr, fikirlər axtarışındadır. Ədə-
biyyatı isə bu sırada yeni yanaşmanın, düşüncənin izində olan ən sayıq əsgər 
hesab etmək olar. Həyatı estetik qavrayışın bu yeniliklərindən biri də 
cəmiyyətdə adətən kütlük, qanmazlıq kultuna qarşı olaraq eşşək – müdrik, 
səbirli, rəhimli, əzabkeş bir bədii obraz kimi meydana gəlir. Azərbaycan 
ədəbiyyatında bu fəlsəfi-metaforik çevrilişin bariz nümunəsi kimi “Kitab yüklü 
eşşək” romanını və onun əsas qəhrəmanı cəfakeş və dünyagörmüş Çoşşanı 
misal göstərmək olar.  
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1837-1911-ci illərdə Təbrizdə, sonralar isə Dağıstanda yaşamış Mirzə Əb-
dürrəhim Talıbovun bu əsərinə eşşəyi qəhrəman seçməsi, fikrimizcə, təsadüfi 
deyil. Fikrimizi əsaslandırmaq üçün, hər şeydən əvvəl, müəllifin şəxsiyyətinə 
və dünyabaxış tərzinə nəzər salaq. Təbrizdə azərbaycanlı dülgər ailəsində bö-
yümüş Mirzə Əbdürrəhim mədrəsə təhsilindən sonra Tiflis şəhərinə elm dalın-
ca yollanır və Təbrizdə yiyələndiyi ərəb, fars dillərindən başqa, burada rus, in-
gilis, fransız dillərini də öyrənir. Mənbələrdən belə məlum olur ki, sənətkar 
ailəsindən çıxsa da, Mirzə Əbdürrəhim elm və savadla yanaşı güzəranını da 
yaxşılaşdıra bilmiş, Təbrizdə yol tikintisi üzrə bir kontorun sahibinə çevrilmiş-
dir. Onun özü və yaradıcılığı haqqında dolğun məlumata Firidun bəy Köçərli-
nin “Azərbaycan ədəbiyyatı” kitabında rast gəlirik. Ədib yazır ki, o, əsərlərini 
fars dilində yazmış, ilk qələm təcrübəsi “Kitab yüklü eşşək”dən sonra “Xeyir-
xahların yolu”, “Həyat məsələləri”, “Azadlıq haqqında izahat” və s. ədəbi-elmi 
və publisistik əsərlərini yaratmışdır. Firidun bəy Köçərlinin bu dəyərli əsərində 
həmçinin Əbdürrəhim bəyin şəxsi keyfiyyətləri, xasiyyəti haqqında da qeydlər 
vardır. Belə ki, ədib ondan özü haqqında məlumat yazmasını təvəqqe edərkən 
Əbdürrəhim bəy ona bu məzmunda belə bir cavab yazır: “Xəlqən müstəvilxil-
qə, xülqən acıqlı və qeyzli, əxlaqi-həsənədən ari, fəzaili-nəf’saniyyədən bibəh-
rə, hər tövbixü təşniəyə ən şayəstə bir məchul adamam” [5, s.357]. Yəni ədib 
özünü “Allahın eyibsiz yaratdığı, lakin əxlaq cəhətdən acıqlı, xoş rəftardan 
xali, nəfsin müsbət tərəflərindən bəhrələnməmiş, tənbeh olunmağa layiq 
məchul bir adam” kimi təqdim edir və Firidun bəydən təkidlə xahiş edir ki, onu 
elə beləcə tanıtsın. “Oxuyan məni səhihən tanısın. Gələcəkdə tarix hər kimin 
haqqında öz qəzavətin icra edəcəkdir” [5, s.357]. İllər öncə yaşamış bir ədibin 
və siyasi xadimin əxlaqı keyfiyyətlərinə azacıq da olsa bələd olmaq üçün necə 
də qiymətli bir etirafdır. Onun özünütənqid ruhunda yazdığı bu “bioqrafiya” bir 
tərəfdən Əbdürrəhim bəyin tündməcazlığının göstəricisidirsə, digər tərəfdən 
xarakterindəki düzlük, mərdanəlik sifətlərinin bariz nümunəsidir. Yəqin, bu 
səbəbdəndir ki, ömrünün sonunadək konstitusiyalı reformalar və parlamentli 
hakimiyyət tərəfdarı, şah üsuli-idarəsinin qəti əleyhdarı olan Mirzə Əbdür-
rəhim İran parlamentinə üzv seçilərkən bu kürsüdən imtina edir. Əksinə, 1905-
1911-ci illərdə şahlığa qarşı yönəlmiş milli azadlıq hərəkatının ideyalarını 
yaxından dəstəkləyir. 

Belə inqilabi, demokratik görüşlərinə görə Əbdürrəhim bəyi Corc Oruellin 
siyasi mövqeyi ilə müqayisə etmək olar. Hər iki ədib insanın fikir, yaşam, mət-
buat azadlığını boğan totalitar rejimə nifrət bəsləyirdi. Bu üsyanı onların siyasi, 
publisistik yazılarında olduğu kimi, alleqoriya üslubunda yazdıqları bədii əsər-
lərində, xüsusilə eşşək obrazlarının timsalında da görmək olar. Belə ki, “Hey-
vanıstan”dakı Bencamin də, “Kitab yüklü eşşək”dəki Çoşşa da biliyin, müdrik-
liyin, səbrin, cəfakeşliyin timsalı kimi despotik quruluşa qarşı ironik etirazın 
simvoludurlar. Bencamin yalançı proletariat və guya bərabərlik üzərində qurul-
muş bir hökumətin ikiüzlülüyünü hamıdan əvvəl görür və onu saymırsa, Mirzə 
Əbdürrəhimin qəhrəmanı Çoşşa, Qədim Şərqin əxlaqi-didaktik fikir ənənəsinə 
uyğun olaraq, siyasi quruluşdan çox cəmiyyətdə, insan psixologiyasında əxlaqi 
davranış və münasibətləri təqdir və ya tənqid edir. “...Siz nitqli varlıqla biz dil-
siz heyvanın bir fərqi vardır. O da bundan ibarətdir ki, biz icma halında yaşa-
dıqda aramızda bərabərlik olur: siz isə lovğalıq və xudpəsəndliyin şiddəti üzün-
dən bir fayda, bir mənfəət duyan kimi bərabərliyə, qarşılıqlı köməkliyə riayət 
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etməyirsiniz; o faydanı inhisara almağa və təkcə özünüzə məxsus etməyə səy 
göstərirsiniz. Hamısını təklikdə mənimsəyib, başqasına zülmkarcasına təcavüz 
etməkdə üstünlük qazanmağa, qonşunu və öz həmcinsini məhrum etməyə çalı-
şırsınız” [9, s.45]. 

Nəsrdə Qarabağ qaçqını və Boz eşşəyin yurddan məktubları. Antik və 
qədim dövrün ədəbi-fəlsəfi fikrindən (antik Çin ədəbiyyatında “Qian eşşəyi”, 
Apuleyin “Qızıl eşşək”, “Ezop nağılları”, “Kəlilə və Dimnə”, “Xərnamə”, 
“Bremen musiqiçiləri” və s.) süzülüb gələn eşşək kultu müasir poetik düşüncə-
nin də nəzər-diqqətində olan bir fiqurdur.  

Bu gün Azərbaycan nəsr yaradıcılığının aktual mövzularından birini də mü-
haribə, qaçqınlıq faciəsi təşkil edir. Bu gerçəkliklərin bədii inikas tapdığı əsər-
lər içərisində yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin hekayələri xüsusi yer alır. 
Vətənindən didərgin düşməyə məcbur olanlardan biri də elə özü olan yazıçı bu 
acı xatirəni sadəcə qələmə almır. O özü də Yuxarı Qarabağın işğalının dərdi ilə 
bütünləşmiş xatirələr, vaqeələr kitabına çevrilir. Bu səbəbdəndir ki, müəllif 
əlacsızlıq motivini kədərli süjetlərlə olduğu kimi, yumoristik dil və sarkastik 
ifadələrlə də ustalıqla qələmə alır. Onun “Ağ hekayələr”i dərdin acı təbəs-
sümlə, “Qara hekayələr”i isə hüzn və kədərlə təsviridir. Bu hekayələrin əksər 
qəhrəmanları şəhərdə, əyalətdə sığınacaq tapmış məcburi köçkünlərdir. Yazıçı 
dünyada, ölkədə baş verən hadisələri də ürəyi yaralı bu qəhrəmanlarının gözü 
və düşüncəsilə təqdim edir: “Qaracanın qoyunların belinə atılmaq zamanı gə-
ləndə, yəni iydələr çiçəkləyəndə bizi Avropa Şurasına qəbul elədilər” [3,s. 56].   

Bu gün müharibədən bəhs edən nəsrin hər qəhrəmanında qarabağlı şivəsi 
və ya danışıq manerasını müşahidə etmirik. Məsələn, Xalq yazıçısı Elçinin qaç-
qın həyatından bəhs edən silsilə əsərlərində qabarıq dialekt təhkiyəyə rast gəl-
mirik. Çünki bütün yaradıcılığı boyu Elçinin əsas məqsədi ayrı-ayrı qəhrəman-
ların bədii portretini yaratmaqdan çox mürəkkəb həyat hadisələri və dərslərini, 
insan münasibətlərini önə çəkməkdir. “...Adamın ömrü də qatar kimi bir şeydir, 
səni mənzil başına aparıb düşürür, əvəzinə bir başqasını götürüb geri qayıdır. 
Gərək papağını  qabağına qoyub fikirləşəsən ki, qatar relsdən çıxmayacaq, 
cədvəlini də pozmayacaq, ona görə bu məsafədə adam ol, adam kimi yaşa, 
adam kimi öl” [1, s.27]. 

Onun “Qaçqınlar” silsilə hekayələrində əsas qayə insanın min arzu ilə yurd 
saldığı isti ocağını, obasını tərk etmək məcburiyyəti, əvəzində fəhlə yataqxana-
sında künc tapmaq faciəsini göstərmək, qaçqın psixologiyasını, məhkum insa-
nın ağrısını üzə çıxarmaqdır. Elçin Hüseynbəyli isə hekayələrində qaçqın insa-
nın hissləri, amalı ilə yanaşı, özünəməxsus əməllərini, danışıq tərzini, davranı-
şını da göstərməyə çalışır. Bu halda müəllifin həyat materialı elə onun doğulub 
böyüdüyü mühit və yaxından bələd olduğu insan prototipləridir. Burada heka-
yəçi də elə qaçqın qəhrəmanın özüdür. Həmin kənd insanı təbii dialekti, yeri 
gələndə vulqar danışığı ilə yadda qalır:  

“ – Ə, bura bizim kümdü. İyindən tanıdım. Yazıx nənəm həmişə orda çörək 
salırdı. Gəl elə ocax yerində yatax. Ora isti olar. Gəl, ə. Gəl, burda uzan. Oxay, 
canım qızdı. Ə, ocağımız hələ istidi e! Çoxdandı bədənim qızmırdı, elə bil, be-
limə buz bağlamışdılar” [4, s. 111]. 

 Kənd həyatından bəhs edən bir sıra əsərlərdə olduğu kimi, Elçin Hüseyn-
bəylinin də müharibə nəsrində ev heyvanlarının obrazına rast gəlirik. O yazır: 
“Mənim hekayələrimin, demək olar ki, hamısında it və eşşəyin olmasına təəc-
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cüblənməyin. Çünki bizim kənddə iti və eşşəyi olmayana türmədən çıxmış 
adam kimi baxırlar” [3, s.67]. Müəllifin yaşamaq eşqi, insan ömrü haqqındakı 
fəlsəfi düşüncələrini  ifadə edən İnək obrazı (“Sular günəşə nəğmə oxuyanda”), 
doğma yurda qayıdış arzu-kamının, həsrətinin simvolik qəhrəmanları olan Qa-
raca qoyun (“Qaracanın qara başı”), Pələş it (“Pələş”) və s. belələrindəndir. La-
kin Elçinin yaradıcılığındakı vətənə, yurda bağlılıq motivini daha təbii və təsir-
li boyalarla əks etdirən alleqorik fiqur boz eşşəkdir. Digər heyvan obrazların-
dan fərqli olaraq, boz eşşək müəllifin həm də sarkastik görüşlərinin  “yükləndi-
yi” qəhrəmanıdır. Yazıçı “Eşşək haqqında ballada”, “Boz eşşəyin məktubları”, 
“Boz eşşəyin məktublarına cavab” silsilə hekayələrində bir tərəfdən müasir 
kənd mühiti və insanının timsalında milli koloriti səmimi dillə yarada bilirsə, 
digər tərəfdən Boz eşşəyin məktubu ilə boşalmış yurd yerinin fəryadını şəhər 
insanına çatdırmağa çalışır. Əvvəldə haqqında bəhs etdiyimiz Bencamin və 
Çoşşa kimi, Boz eşşək də müəllifin acı reallığa şikayət və üsyanından doğmuş 
ironik bir obrazdır. Onun sahibinə ünvanladığı məktub bir tərəfdən keçmiş 
gözəl günləri xatirə gətirirsə, digər tərəfdən Qarabağda böyümüş hər bir azər-
baycanlının ürəyindən qopan “Görən, yurdum indi nə haldadır” sualına cavab 
verir: “Bu yaxınlarda Yalobaya çıxdım, otluya-otluya Tək tutun dibinə gəldim. 
Yazıq qoca Tək tut qocaldı, əldən düşdü və yavaş-yavaş saralıb-solmağa başla-
dı. Kölgəsi lazım olmayan ağac kimə lazım… Uşaq vaxtı sizin çimdiyininz 
dəyirman arxı da quruyub, balıqları xiffətdən ölüb. Balıqsız suyun, susuz arxın 
nə qiyməti… Quşlar da buralardan birdəfəlik köç eliyib. Elə bil buranın yazı-
payızı yoxdu. Ağaclar çiçəkləmir. Kiminçün çiçəkləsin axı? Bir eşşək üçünmü? 
Kimdi onu sayan…” [3, s.18-19].  

Corc Oruellin “Heyvanıstan” əsəri ədalətsiz siyasi sistemi, total-unitar ha-
kimiyyəti tənqid edən antiutopik əsərdir. Əbdürrəhim Talıbovun “Kitab yüklü 
eşşək” romanı isə eşşək qəhrəmanın cəmiyyətdəki müşahidələrindən, başına 
gələn hadisələrdən aldığı dərsləri qələmə alan didaktik əsərdir. Hər iki süjet 
tənqidi-realist vəzifə daşıdığı üçün onlardakı eşşək alleqoriyası da bəşəri fikir-
lərin ifadəsinə xidmət edir. Ona görə də müəlliflər belə bir qəhrəman seçimini 
izah etmək məcburiyyətində qalmır. “Boz eşşəyin məktubları” hekayəsinin 
qəhrəmanı da Çoşşa kimi sahibinə məktub yazır. Lakin burada müəllifin qayəsi 
öyrətmək, nəsihət etmək kimi ali bir məqsəd deyil. Onun istədiyi yalnız qoyub 
getdiyi yurdu, orada qalmış uşaqlığını qiyabi də olsa xatirələrdə canlandırmaq, 
həzin notlarla “oxşamaqdır”. Bunun üçün o, kənd adamının ən sadiq, cəfakeş 
dostu olan eşşəyi hekayəçi seçir. Və qayğısız günlərinin bu dostunu da oxucuya 
xüsusi təqdim edir: “Bizim kənddə uşaq gözün açanda dədə-nənəsini, bir də qa-
pıdakı eşşəyi görür. Uşaqların nənni yerinə minib yırğalandığı bir nənələrinin 
kürəyi, bir də eşşəyin beli olur” [3, s.8].  

Bencamin və Çoşşanın fərdi keyfiyyətlərini tanıdıqca anlayırıq ki, bu ob-
razlara müəlliflər yalnız dördayaqlı ev heyvanı kimi yanaşmırlar. Məcazi məna 
daşıyıb, heyvan şəklində yaradılmış bu qəhrəmanlar, əslində, dünyagörmüş, 
mütaliələr etmiş, müdrik simalardır. Məsələn, Bencamindən soruşulanda ki, o, 
yeni yaranan hökumətdən razıdırmı? O, “Eşşəklər uzunömürlü olur. Sizin heç 
biriniz hələ gəbərmiş eşşək görməmisiz” deyə məchul və lakonik cavab verir. 
Elçin Hüseynbəylinin yaratdığı Boz eşşək isə məcazlıq və altmənalılıqdan 
uzaq, dördayaqlı yük heyvanının bütün xüsusiyyətləri ilə tanıdılan, daha çox 
milli folklor nümunələrimizdə əzizlənən, təriflənən heyvandır. Lakin bütün 
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heyvani hərəkətlərə (“soncuxlamaq”, “şıllaqlamaq”, “anqırmaq”), heyvan sə-
daqətinə (“Səhərlər günəşin çıxmasına, axşamlar batmasına baxıram. Gözümü 
həyətin qapısınnan çəkmirəm. Bir taqqıltı gələn kimi qulaqlarımı şəkləyirəm. 
Darıxa-darıxa sizi gözlüyürəm…) rəğmən Boz eşşək alleqoriyası “belində” 
həm qəlbsızladan hüzn, həm də unutqanlığı, haqsızlıq qarşısında susmağı, la-
qeydliyi ifşa edən bir kinayə, üsyan mənası daşıyır. Onun boşalmış, tərk edil-
miş obanı qarış-qarış gəzməsi, gözünün axırıncı yaşını axıdıb qurumuş Yaloba 
bulağından, yavaş-yavaş saralıb-solmağa başlamış Tək tutdan, ot basmış 
cığırların tənhalığından xəbər verməsi, əslində, müəllif xəyalının o yerləri dola-
şan ayağı, görən gözüdür. Müəllifin “Ağ hekayələr”ə, yəni bir gözünü ağla-
danda digərini güldürən hekayələrinə aid etdiyi “Boz eşşəyin məktubları”nın 
xalq ifadə tərzində səmimi bir təhkiyəsi var. Xalqın böyük faciəsini göstərən bu 
kiçik əsərində də müəllif yumoristik, sətiraltı eyhamlardan imtina etmir. Bu 
kinayəli eyhamların bəziləri yerində söylənib kompozisiyanı möhkəmlədirsə, 
bəziləri yersiz və ya əsassız olmaqla mətnə anlaşılmazlıq gətirir. Məsələn, 
kəndə qəfildən düşmən mərmisi enərkən yazıçı: “Göydən qəfil düşənlər 
Allahın bəlasıymış və onu adamlara ağılsızlıq elədiklərinə görə Allah 
göndəribmiş” kimi iddialı, lakin yarımçıq bir fikir söyləyir.  

Əsərdə tənhalığın, özü də fərdin yox, vaxtilə uşağın, heyvanın səs-küyünə 
bələnmiş bütöv bir kəndin indiki hüznü, Tək tutun, bulağın, cığırın sükuta dal-
ması təsvir olunur. Qocaman tək Tut vaxtilə Qaçaq Qaranı da koğuşunda düş-
məndən gizləyərmiş. Oxucunu belə milli koloritə kökləyərkən müəllif gözlənil-
mədən zəif və əlaqəsiz bir assosiasiya edir: “İgidlik ondu, doqquzu dondu, biri 
qaçmaqdı. Deyəsən, bizimkilər onuncu variantı seçiblər”. 

Nəticə.   Beləliklə, bədii düşüncənin məhsulu olan alleqoriya tropu sənət 
tarixində mühüm inkişaf yolu keçmişdir. XIX-XX əsrlər ədəbiyyatı və publisis-
tikasının, tənqidi-realist fikrin əsas ifadə vasitəsi kimi alleqoriya dili cəmiyyə-
tin həqiqət gözünün açılmasında, maariflənməsində əhəmiyyətli rol oynamış-
dır. Təhlilə cəlb etdiyimiz “Heyvanıstan”, “Kitab yüklü eşşək” romanları da bu 
qəbildəndir. Lakin yaxın sənət tarixindən məhz bu iki əsərə müraciət etməyimi-
zə səbəb alleqorik eşşək obrazının müasir bədii fikirdəki “çağdaşlarını” araşdır-
maq idi. Yazıçı-dramaturq Elçin Hüseynbəylinin müasir dövrümüzün ən dərin 
yarası olan Qarabağın işğalından bəhs edən əsərləri, xüsusilə “Boz eşşəyin 
məktubları” hekayəsi bu mənada çox aktualdır. Qarabağ savaşını təsvir edən 
əsərlərin əksəriyyətində olduğu kimi, buradakı süjet kənd sakinlərinin yaşadığı 
arxa cəbhənin və ya ön cəbhənin hadisələri üzərində qurulmayıb. “Boz eşşəyin 
məktubları” artıq alçaq düşmənin ayağı altda tapdaq olan, o tərk edilmiş adam-
sız kəndin, qapısı açıq dolu evlərin, barlı-meyvəli həyətlərin, heyvanı, mal-qa-
rası açılıb buraxılmış təsərrüfatların, yetim qalmış cığırların yanıqlı təsviridir. 
Ümumiyyətlə, qaçqın qəhrəmanın cəbhə xəttini adlayaraq işğal olunmuş torpa-
ğına doğru yol alması yazıçının nəsrində rast gəlinən fabuladır. Lakin yazıçının 
yurd dərdinin heyvanın timsalında inikası orijinal ifadə tərzidir. 

Elçin Hüseynbəylinin Boz eşşəyi yalnız sahibini qınayan, təklikdən şikayət 
edən, yeri gələndə xatirələrlə bizi kövrəldən bir qəhrəman deyil. Əvvəldə 
haqqında bəhs etdiyimiz daha müdrik “həmcinslərindən” fərqli olaraq, biz 
onun öz genetik xüsusiyyətlərinə daha çox bağlı (bir ağız anqırdım, gərildim, 
yıxılıb ağnadım, soncuxladım) olduğunu, deməli, daha real, böyüdüyü kənd 
həyatı kimi daha təbii və səmimi obraz olduğunu müşahidə edirik.     
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Nazmiyya Yigitoqlu  

 
The donkey allegory as the expression means of the satirical thought in the 

literature 
S u m m a r y 

 
Today the necessary task of the contemporary Azerbaijani literature and 

philology is the description of the Garabagh war and the refugee tragedy. The 
creativity of the writer and playwright Elchin Huseynbeyli occupies a special 
place among the numerous works dedicated to the following topics. From this 
point of view, the writer’s narrative “The letters of the grey donkey” differs 
from the other works of the author. So the donkey is the sad story-teller about 
an abandoned village in this work. 

The idea-aesthetic features of the allegorical style and donkey characters 
encountered in the world literature are also discussed in the article. 

 
Назмия Йигитоглу 

Аллегория осла в литературе как способ выражения сатирической 
мысли 

Р е з ю м е 
 

Актуальной задачей современной азербайджанской литературы и 
филологии сегодня является тема Карабахской войны и трагедия людей, 
ставших беженцами на своих землях. Среди многочисленных 
произведений, посвященных данной тематике, творчество известного 
писателя и драматурга Эльчина Гусейнбейли занимает особое место. 
Данная работа посвящена аллегорическому рассказу автора «Письма 
серого осла». В произведении скорбным очевидцем  истории покинутого 
села оказывается осел.  

В статье также рассматриваются идейно-эстетические свойства 
аллегорического стиля и разнообразие образов осла в мировой 
литературе. 
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Giriş. Bəşər tarixi öz fəaliyyət dövrünü keçirmiş mərhələlərdən ibarətdir və 

bu proses davam etməkdədir. Tarixi inkişafda mədəniyyətin inkişafına və ya-
yılmasına təkan verən insan öz zəkasının köməyi ilə sadə ibtidai alətlərdən tut-
muş ən incə zövqlü zərif nümunələrə qədər, tarixi məqamların yaşadılıb nəsil-
lərə çatdırılmasına nail olmuşdur. Minilliklər ərzində və sonrakı dövrlərdə bə-
şəriyyətin qoruyub saxladığı tarixi mədəniyyət abidələri, maddi-mədəniyyət 
nümunələri, kitabələr, adət-ənənələr, folklor inciləri, bir sözlə, ilham pərilərinin 
toplandığı muzalar (muzeylər) məbədi nəsillərdən-nəsillərə keçərək, soy-kökü-
nü qoruyaraq, bu günə gəlib çatmısdır. 

Bu gün bizi ilk muzeylərin yaranmasından qərinələr ayırır. Bu dövrlər ər-
zində dünya xalqlarının milli mənəvi sərvətləri, tarixi yaddaşları muzeylərdə öz 
əksini tapmışdır. Muzey – bəşəriyyətin çoxərslik tarixi ərzində yaratmış oldugu 
qiymətli sərvətlərin mühafizəçisi, onun yaddaş salnaməsidir. 

Bəşər cəmiyyəti formalaşmağa başladığı dövrdə – yəni insan cəmiyyəti 
özünü dərk etməyə başladığı zamanlarda müəyyən bir formada muzeyçilik ənə-
nələri formalaşmağa başladı. Bəzən qiymətli bir əşyanın qorunub saxlanması, 
gözəl əl işi olan xalçanı xarab olmasın deyə yerdən götürüb divarda saxlamaq, 
istifadə olunan pulları (xırda pullar) toplayaraq kolleksiya yığmaq fikri mu-
zeylərin yaranmasına zərurət yaratdı. Bəşər tarixində muzeylərin yaranması və 
inkisafı onu deməyə əsas verir ki, bu müqəddəs məkanların meydana gəlməsini 
insan övladı ilk dəfə gözəllik aləmi ilə əlaqələndirmişdir. Beləliklə də tarixi 
inkişafın labüdlüyünün nəticəsi olaraq muzeylər yaranmağa başladı. 

Muzeylər. Mədəniyyət müəssisələrindən biri kimi muzeylər – tarixi yad-
daşlarda əks etdirən,  zamanın sınağından çıxa-çıxa zənginləşən, nəsillərdən-
nəsillərə yadigar qalan ən qiymətli xəzinədir. Muzeylər dünyanın dünənki real 
həqiqətlərini öyrənmək, sabahına da açıq gözlə baxmaq üçün yaradılmış əsl 
elm və tərbiyə ocaqlarıdır. Eyni zamanda tarix və mədəniyyət abidələri  də 
xalqın milli sərvətidir. Tarix və mədəniyyət abidələri, arxeoloji və memarlıq 
nümunələri, tarixi hadisələr, numizmatik və epiqrafik materiallar – xalqın 
tarixi, keçmişi, bugünkü əqidəsi ilə bağlı dəyərlərdir. Bu dəyərləri qoruyub 
gələcək nəsillərə çatdırmaq üçün isə tariximizi bilməli və ona sahib çıxmalıyıq. 
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İnsan cəmiyyəti keçmişini, öz ictimai və mənəvi həyatını bəzi  mənbələrə 
əsaslanaraq araşdırır. Mənbələr isə olduqca müxtəlifdir. Əsasən, mənbələr iki 
qrupa bölünür: maddi mənbələr, yazılı mənbələr. 

Maddi mənbələr, yəni insan əli ilə yaradılmış hər nə varsa, onların qalıqla-
rını öyrənir. Bu baxımdan tədqiqatçının ən yaxın köməkçisi qayaüstü təsvirlər, 
epiqrafik mətnlər olur. Lakin əsas mənbə əsrlərlə yer altında qalmış və cəmiy-
yətin keçmişi haqqında  müəyyən maddi dəlilləri  özündə əks etdirən abidələr 
kompleksidir. 

Yazılı mənbələr – tarixdə ən qədim yazılı mənbə e.ə. IV minilliyin ikinci 
yarısına aiddir. Yazılı mənbələr cəmiyyət tarixinin yalnız altı minillik bir döv-
rünü qismən işıqlandırmağa imkan verir. Bu dövr bəşər tarixində sinifli cəmiy-
yətin yaranması və inkişaf dövrüdür [4, s.5]. 

Hər birimiz tarixlə bağlı məlumat almaq istədikdə kitab oxuyuruq, filmlərə 
baxırıq, internetə müraciət edirik. Bununla da maraqlandığımız mövzu haqqın-
da müəyyən məlumatlar əldə edirik. Ancaq tariximizi, keçmişimizi əyani şəkil-
də dərk etmək, yaşanmışlarla yaşayan əşyaları görmək, təbliğ etmək üçün mu-
zeylərə, tarixi abidələrə müraciət etməliyik. Ümumiyyətlə, tarix və arxeologiya 
bir-birindən ayrılmazdır. Yəni hər ikisi cəmiyyətin keçmiş tarixini öyrənir. 
Tarixin isti izlərini ancaq bu məkanlarda görə bilərik. Öz vətəninin keçmişinə 
məxsus olan hər bir əşya insanda vətənpərvərlik hissini, keçmişinə məhəbbət 
hissi oyadır. Öz vətəninə, xalqına aid olan nümunələrin başqalarına, başqa 
xalqlara aid edilməsinə etiraz hissi yaranır. Bu isə gələcək nəslin öz torpağına, 
vətəninə, xalqına sahib çıxmasının ilk cücərtiləridir. 

Azərbaycanda muzeylərin yaranması XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərinə, 
arxeoloji komitənin yaranması 1923-cü ilə təsadüf etsə də, muzeylərin sələfi 
olan kolleksiyaçılıq ənənələrinin,  mədəni irsi bəşər mədəniyyətinin ayrılmaz 
parçası olan vətənimizin yaşayış  məskənlərinin tarıxi çox qədimdir. E.ə. son, 
eləcə də eramızın  ilk əsrlərində Atropatena və Albaniyanın hökmdar saray-
larında nadir sənət əsərlərinin, dünyəvi və dini məzmunlu zəngin kitabların, 
əlyazmaların saxlandığı məlumdur. Səfəvilər dövründə müasir muzeyçilik fəa-
liyyətinin prototipi olan kolleksiyaçılıq ənənələri daha da inkişaf etmişdir. Hə-
min dövrdə qiymətli əşyalar, əsasən, xəzinələrdə və saray kitabxanalarında sax-
lanılırdı. Saray kitabxanası sadəcə kitabxana deyil, həm də  elm və incəsənət 
mərkəzi, təhsil ocağı, muzey əşyalarının qorunduğu böyük bir dövlət müəs-
sisəsi rolunu oynayırdı. 

XIX əsrdə Azərbaycanın güclü dövlətlər tərəfindən parçalanması, daxildəki 
ictimai-siyası pərakəndəlik bütövlükdə mədəniyyətə, o cümlədən muzey və 
kolleksiyaçılıq işinə çox ciddi ziyan vurdu. Xanlıqlar arasında baş verən ara çə-
kişmələri, müharibələr nəticəsində bir çox qiymətli maddi-mədəniyyət abidələ-
ri məhv edildi, qalanları isə yad ölkələrə aparıldı. 

Qarət olunmuş tariximiz.  1826-1828-ci  illər Rusiya–İran müharibəsinin  
sonunda rus generalları Şeyx Səfi kompleksinə məxsus zəngin, qiymətli əşyala-
rı, xalqımız üçün dəyəri əvəzsiz olan, maddi mədəniyyət nümunələrini qarət 
etdilər [1, s.713]. 

Çarizm dövründə Azərbaycanda arxeoloji bazanın yaradılması, muzey işi-
nin təşkili məqsədyönlü şəkildə ləngidilirdi. Əsas məqsəd isə vətənimizin əra-
zisində aşkar edilən arxeoloji abidələri, qiymətli sənət nümunələrini ölkədən 
aparmaq idi. 
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Bilindiyi kimi, yer altında uzun illər qalan  abidələr həmin diyarın keçmiş 
tarixini öyrənmək  üçün geniş imkanlar açır. Azərbaycan ərazisinin hansı böl-
gəsində qazıntı aparılırsa, qədimdən qalma abidələrə rast gəlinir. Bu abidələr 
ulu babalarımızın yaşayış tərzini qədim tariximizin bu və ya digər dövrünü öy-
rənmək üçün bizə imkanlar açır. Zəngin tarixi abidələrə, yeraltı və yerüstü sər-
vətlərə malik Azərbaycan XIX əsrin ortalarından başlayaraq xarici arxeoloqla-
rın, səyyahların diqqətini çəkmişdi. Azərbaycanda arxeoloji abidələrin tədqiqi 
elə bu tarixdən başlayır. Tədqiqatlarla xarici arxeoloqlar məşğul olurdular, əsa-
sən də həvəskar arxeoloqlar. Çox təəssüflər olsun ki, onlar açdıqları abidə-
lərdən çıxan qiymətli nümunələri öz ölkələrinə göndərmişlər. 

Öz maddi mədəniyyət qalıqları ilə zəngin olan Azərbaycan hələ o dövrdə,   
böyük rus akademiki İ.İ.Meşşaninov tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. 
Akademik Azərbaycanın müxtəlif bölgələrini gəzdikdən sonra vətənimizin əra-
zisini zəngin və təbii muzey adlandırmışdır. 

Fransız tədqiqatçı A.Barje 1862-ci ildə yazırdı ki, Muğan düzündə abidələ-
rin sayı çoxdur və son dərəcə qiymətlidir. O, həmçinin yazırdı ki, qədim za-
manlarda bu ərazilərdə çoxlu əkin sahələri, gözəl meyvə bağları, kəndlər və şə-
hərlər olmuşdur. 

Gədəbəy və Daşkəsən mis mədənlərində elektrotexnik vəzifəsində işləyən 
Valdemar Belk Şuşa və Gəncədə alman dili müəllimi işləyən Emil Reslurla bir-
likdə  Azərbaycanın bir çox rayonlarında uzunmüddətli qazıntı işləri apararaq, 
yüzlərlə abidəni açıb öyrənmişlər. Onlar açdıqları abidələrdən çıxan əlvan me-
talları, daş-qaşlardan düzəldilmiş zərif zinət əşyalarını Berlin, Münxen və 
Hamburq muzeylərinə verməklə öz muzeylərini zənginləşdirmişlər. 

Fransız mühəndis Jak de Morqan Misir və İranda geniş tədqiqat işləri apar-
dıqdan sonra XIX əsrin axırlarında Azərbaycanın cənub-şərqinə gəlmiş və bu-
rada 300-ə yaxın qəbir abidə aşkara çıxararaq, onları açmışdır. Hətta Jak de 
Morqan sonralar öz xatirələrində yazırdı ki, bir abidədən 16 kq əlvan metal gö-
türmüşdür. Onun Lənkəran ətrafında əldə etdiyi əşyalar Fransanın məşhur mu-
zeylərindən olan Şen-Jermen muzeyinə satılmışdır [2, s.28]. 

Təəssüflər olsun ki, əcnəbi arxeoloqların vətənimizdən daşıdıqları,  dəyəri 
heç nə ilə ölçülməyən maddi mədəniyyət xəzinələrimiz muzeylərdə Qədim 
Şərq xalqlarına aid edilmlşdir. Bununla da biz maddi mədəniyyəti olmayan bir 
xalq kimi qələmə verilmişik. 

Azərbaycanın maddi mədəniyyət nümunələrinin respublikadan daşınması 
sovet hakimiyyəti illərində də davam etmişdir. Bu dəfə həmin vəzifəni “qonşu” 
Ermənistan respublikası yerinə yetirmişdir. Ermənilər 1920-1930-cu illərdə 
Qarabağın dağlıq hissəsinə, Qazax və Zəngəzur bölgələrinə ekspedisiyalar təş-
kil etmiş, xalqımızın tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı dəyərli nümunələri apar-
mışlar. 

Erməni təcavüzkarlarının qarət etdikləri muzeylərdə Azərbaycan xalqının 
tarixi və mədəniyyəti ilə bağlı qiymətli əşyalar, rəsm və heykəltəraşlıq əsərləri, 
dünya şöhrətli Azərbaycan xalçaları, Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinin 
xatirə əşyaları, digər qiymətli materiallar olmuşdur. Qarət etdikləri bu əşyalar  
indi xarici auksionlarda satılır, yaxud müxtəlif sərgi və muzeylərdə erməni mə-
dəniyyət nümunəsi kimi dünya ictimaiyyətinə təqdim olunur [3, s.26]. 

Tariximizdə baş verən bir çox hadisələrlə əlaqədar memarliq abidələrimizin 
çoxu uçurulub xarabalıqlara çevrilmiş olsa da, onların bəzilərinin qalıqları uzaq 
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keçmişdəki abidələrin quruluşu və tikinti materialları haqqında müəyyən qiy-
mətli məlumat verir. 

Arxeoloji qazıntılar zamanı tədqiqatçılarımız Naxçıvan, Ağam, Qazax və 
Mingəçevirdə çiy kərpicdən tikilmiş çox sayda abidə tapmışlar. Mingəçevirdə 
tapılan yaşayış yerlərinin qaradam tipli binalara oxşadığı güman edilir. Bu tipli 
binaların ən azı 3500-4000 ilik tarixi vardır. 

Memarlıq abidələrimizin çoxu tariximizin müəyyən dövrlərində işğalçılar 
tərəfindən dağılsa da, bəziləri indiyədək qalmaqdadır. Abidələrin ən qədimi 
siklop tikintiləridir. Çox iri daşlardan tikilmiş bu abidələrin başa çatdırılması 
üçün çoxlu insan qüvvəsi tələb olunurdu. Belə tikintilərdən Azərbaycanın dağ-
lıq yerlərində 120-yə qədəri bu günə kimi qalmaqdadır. 

Naxçıvan, Gədəbəy, Daşkəsən, Şəmkir, Tovuz və digər rayonlardakı 
sikloplar akademik İ.İ.Meşşaninov və İ.M.Cəfərzadə  tərəfindən tədqiq 
edilmişdir. Bu tikintilər tarixin müxtəlif dövrlərində müxtəlif məqsədlər üçün 
yaşayış yeri, heyvan saxlamaq, düşməndən qorunmaq və ibadətgahlar kimi 
istifadə edilmişdir. 

İstər keçmişin bizə gəlib çatan tarixi mədəniyyət abidələri, istərsə də müa-
sir dövrdə yaradılmış gözəl sənət nümunələrini gələcək nəsillər üçün mühafizə 
edib saxlamaq günün ən vacib məsələlərindən biridir. Bu, həm də insanlarda 
milli şüuru, milli-mənəvi, əxlaqi dəyərləri, vətənə məhəbbəti, milli həmrəylik, 
milli və ümumbəşəri hissləri formalaşdırır. 

Bu baxımdan sosial institutlardan olan muzeylər, tarixi abidələr mədəniy-
yətin varisi kimi çıxış edərək tarixi, bədii və estetik sərvətləri özündə əks etdi-
rir. Muzeylər xalqın mənəvi xəzinəsini mühafizə edərək qoruyub saxlamaqla 
yanaşı, həm də bu mənəvi xəzinəni zənginləşdirir və gələcək nəsillərə çatdırır. 

Xalqımızın qədim tarixi və mədəniyyətini özündə əks etdirən, bədii mədə-
niyyətin  inkşafını artıran, dünya incəsənətinin inkşafinda əsas amil hesab edi-
lən Azərbaycan muzeylərinin də özünəməxsus rolu, dəsti-xətti vardır. Azərbay-
canda muzey şəbəkəsinin təkmilləşməsi maarifin, elmin, teatrların, kitabxana-
ların və digər mədəni-maarif ocaqlarının inkşafı ilə əlaqədər olmuşdur. İlk mu-
zeylərin yaradılmasında bir çox ziyalıların, maarifçilərin və pedaqoqların 
əməyi əvəzedilməzdir. Məsələn, ilk diyarşünas alim, filosof Abbasqulu ağa 
Bakıxanov öz yurdunu və onun tarixini gözəl bilənlərdən idi. “Gülüstani-İrəm” 
traktatında o öz şəxsi müşahidələrindən yararlanmışdır [2, s.45, 49]. 

1890-cı ildə Azərbaycanın görkəmli yazıçısı C.Məmmədquluzadə Naxçıva-
nın Nehrəm kəndində dərs dediyi məktəbdə  diyarşünaslıq muzeyi yaratmışdır 
və buna görə də müdiriyyətin xüsusi təşəkkürünü almışdır. 

XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda muzey işi, arxeoloji 
sahə olmadığı üçün xalqımıza məxsus maddi-məddəniyyət nümunələri başqa 
ölkələrin sərgilərini, muzeylərini bəzəyirdi. Azərbaycandan aparılmış müxtəlif 
sənət nümunələrindən seçmələr 1872-ci ildə Moskvada, 1873-cü ildə Vyanada, 
1918-cı ildə Peterburqda Ümumrusiya sərgisində, 1924-cü ildə Parisdə Ümum-
dünya sərgisində nümayiş etdirilmişdir. Bu nümunələrin bir hissəsi ayrı-ayrı 
şəxslərdən alınmış, bir hissəsi isə qarət edilərək, Azərbaycandan çıxarılmışdır. 
Bu gün xalqımızın keçmişini, tarixini özündə əks etdirən müxtəlif sənət nümu-
nələri Londonun Viktoriya və Albert muzeyini, ABŞ-ın (Nyu York) Metropoli-
ten muzeyini, Rusiyanın (Moskva) Tarix və Şərq Xalqları Sənəti Muzeyini, Pa-
risin Luvr muzeyini, Türkiyənin (İstanbul) Topqapı sarayını bəzəyir [3, s.6]. 
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Nəticə. Ümumiyyətlə, dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, bir muze-
yin yaranması və formalaşması uzun sürən mürəkkəb prosesdir və bu iş müəy-
yən hazırlıq dövrü tələb edir. Həmçinin müəyyən bir ərazidə aşkar olunmuş ta-
rixi abidənin arışdırılması üçün xeyli vaxt lazım olur. Elə respublikamızdakı 
muzeylərin yaranma tarixi bunun bariz nümunəsidir. 

Bu sahədə çətin bir yol keçən Azərbaycanda bu gün 300-dən çox muzey, 
Arxeologiya İnstitutu, müxtəlif arxeoloji sahələr fəaliyyət göstərir. Bu müəssi-
sələr içərisində Azərbaycan xalqının qədim tarixini, keçmişini, mənəviyyatını 
özündə əks etdirən zəngin muzeylərimiz, dünya əhəmiyyyətli, ölkə əhəmiyyətli 
tarixi abidələrimiz var. Nə vaxt yaranmasından, eksponatlarının zənginliyindən 
asılı olmayaraq, muzeylər, tarixi abidələr keçmişlə bugün arasında bağ, əlaqə 
yaradır. Bu müəssisələr tariximizin öyrənilib-öyrədilməsi, mədəniyyət sərvət-
lərimizin toplanıb qorunması və təbliği ilə bağlı çox vacib işlər görür. Cansız 
əşyalar şüşə vitrinlər altında yaddaşa çevriləndə, keçən tariximizi , mədə-
niyyətimizi, mənəviyyatımızı, vətən uğrunda canından keçən övladlarımızı, qə-
ləbə dolu günlərimizi  əks etdirəndə dünənimizi görür, sabahımıza daha inamla 
baxırıq. Muzeylərdə, abidələrdə daşa çevrilən tariximiz keçmişimizə işıq 
tutmağa, torpağımıza, vətənimizə, ayrı-ayrı səxsiyyətlərə, qəhrəmanlara, baş 
vermiş tarixi hadisələrə münasibətimizi  formalaşdırır. 

Bu gün Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına görə, tarix və mədəniy-
yət abidələrini mühafizə etmək hər bir vətəndaşın borcudur. Tarix və mədəniy-
yət abidələri Azərbaycan Respublikasının “Mədəniyyət haqqında” (6 fevral 
1998-ci il), “Tarix və mədəniyyət abidələrinin mühafizəsi haqqında” (10 aprel 
1998-ci il) qanunlarına, habelə “Ümumdünya mədəni və təbii irsin qorunması 
haqqında Konvensiya” (Paris, 1972-ci il), “Arxeoloji irsin qorunması haqqında 
Avropa Konvensiyası” (La-Valetta, 1992-ci il) kimi beynəlxalq sənədlərə uy-
ğun olaraq mühafizə, bərpa və istifadə edilir [2, s.5]. 
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 Aygun Gasimova   

 
From yesterday to today 

S u m m a r y 
 

 Museum objects reflect our history, past, yesterday turning into memory 
under the glass showcase. Namely these objects, archeological findings 
demonstrate once again that our motherland has old history and culture. The 
examples, revealed during the archaeological excavations conducted in 
Azerbaijan, prove that the place is an ancient human settlement. The cultural 
heritage of the Azerbaijani people is an integral part of the human culture. 

 
 
 

Айгюн  Касумова 
 

С прошлого по настоящее 
Р е з ю м е 

 
Bce предметы в музее под стеклянными витринами отражают нашу 

историю, прошлое и вчерашнее, которые запечатлены в нашей памяти. 
Именно эти предметы, археологические находки доказывают, что наша 
родина обладает многовековой исторической культурой. Образцы, 
найденные в результате проводимых археологических раскопок на 
территории Азербайджана, являются визуальным доказательством  того, 
что этот край является древним поселением людей. Культурное наследие 
азербайджанского народа является неотъемлемой частью культуры всего 
человечества. 
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Giriş. Muzeylərin funksional fəaliyyətində mühüm istiqamətlərdən biri də 
incənəsətin təbliği və incəsənət vasitəsilə tərbiyə məsələsidir. Mədəniyyət və 
maarif işinə aid ədəbiyyatda bu istiqamət estetik tərbiyə işi adlandırılır [3, 
s.60]. Təsviri incəsənətin qollarından olan heykəltəraşlıq sahəsi təkcə zahiri 
oxşarlığı deyil, təsvir olunan obrazın fərdiliyini, daxili mahiyyətini, rəng çalar-
lığını da açıb göstərir. Başqa mədəniyyət müəssisələrindən fərqli olaraq, 
muzeylərin bu sahədə apardığı iş daha səmərəli və təsirlidir.  

Tarixi dövrlərdə yaşayıb-yaradan ədəbi şəxsiyyətlərə və onların yaradıcılı-
ğına həsr edilmiş təsviri sənət əsərlərinə Azərbaycanda və ölkə xaricində müx-
təlif parklarda, memarlıq abidələrinin, müxtəlif binaların qarşısında rast gəlinir. 
Bir çox incəsənət əsərləri kimi, həmin heykəltəraşlıq abidələrinin bəzilərinin 
orijinalları, eyni kompozisiya əsasında hazırlanmış formaları Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin fondunun incəsənət bölməsində 
qorunur, daimi və müvəqqəti ekspozisiyasında nümayiş olunur.  

Tarixi mənbələr sübut edir ki, XX əsrdə Azərbaycan heykəltəraşlığının so-
vet incəsənətinin tərkib hissəsi olduğunu nəzərə alsaq, milli maraqlara xidmət 
edən mövzuların bədiiləşdirilməsi ilkin dövrlərdə çox çətin idi. 1920-ci illərdən 
etibarən monumental heykəltəraşlıq sahəsində ilk addımlar atılmış və şəhər 
mühitində heykəl yerləşdirilməsi sahəsində təcrübələr aparılmışdır. Sevindirici 
haldır ki, sovet ideoloqları ictimai xadimlərə heykəl ucaltmağa qərar verərkən 
Mirzə Ələkbər Sabiri və Mirzə Fətəli Axundovu da unutmamışlar. Və  şəhərdə 
qoyulan ilk heykəl  də elə M.Ə.Sabirin heykəli olmuşdur. Əsərin müəllifi rus 
heykəltəraş Yakov Keylixisdir. Xalq Maarif Komissarlığının qərarı əsasında 
qoyulan abidənin açılışı 1922-ci ilin aprel ayında olmuşdur. Heykəlin qoyulma-
sının təşəbbüskarları Dadaş Bünyadzadə, Hənəfi Zeynallı, Mirzə Cəlil, 
Nəriman Nərimanov, Tağı Şahbazi idi [2, s.15]. 

Heykəltəraşlıq sahəsində atılan ilk addımlarda üzləşilən ən ciddi problem 
material çatışmazlığı idi. Heykəlin hansı məqsədə xidmət etməsindən və hazır-
landığı materialın xassələrindən asılı olaraq onun plastik formaları da müxtəlif 
olur. Binanın daxilini bəzəyən dekorativ heykəllər forma cəhətdən bir qədər 
yüngül, yumşaq, axıcı səpkidə düzəldilir. Monumental heykəllər, abidələr isə 
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sadə, əzəmətli, siluetinə görə dəqiq və anlaşıqlı, kompozisiya cəhətdən taraz və 
mütənasib həkk edilir. Eləcə də qranit formasının daha bütöv, sərt və lakonik 
işlənməsini tələb edir [4, s.45]. Sabirin heykəli sadalanan problemlər səbəbin-
dən betondan hazırlanmışdır. Ona görə də əsərin ömrü qısa olmuş, 1958-ci ildə 
Cəlal Qaryağdının tuncdan hazırladığı möhtəşəm abidə ilə əvəz edilmişdir.  

Şəhər mühitindəki ədib abidələrinin Nizami muzeyinin ekspozisiyasın-
da əksi. İncəsənət tarixi boyu ədəbiyyatımızı və mədəniyyətimizi təbliğ  edən, 
təsviri sənət nümunələrini tanıdan ədəbi obrazların surətləri heykəltəraşlıq əsər-
lərinin ən mühüm mövzu dairələrindəndir. Bu sahədə Nizami Gəncəvi obrazı 
yüksək sənətkarlığın göstəricisi kimi özünü təsdiqləmişdir. Çünki heykəltərаş-
lıq, mеmarlıq, miniаtür yaradıcılığını bütün ənənəvi еtnоqrаfik хırdаlıqlаrı ilə 
dahi Nizami bəşərə münаsibətində və əsərlərində yаşаdırdı. Nizami fəlsəfəsinin 
mərkəzində varlığın ən böyük sərvəti, mənəvi zənginlik  və müdrikliyin tükən-
məz mənbəyi olan insan dayanır.  

Cəmilə Novruzovanın qeydlərinə görə, 1930-cu illərin sonunda respublika-
nın bədii həyatında Azərbaycan şairi dahi Nizaminin portretinin və abidəsinin 
yaradılması üçün müsabiqənin təşkil edilməsi xüsusi əhəmiyyət kəsb edirdi. 
Bakıda onun adına möhtəşəm muzeyin yaradılması və qarşısındakı parkda abi-
dənin ucaldılması şairin yaradıcılığının tədqiq olunması, araşdırılması işinə də-
rindən yanaşmaya səbəb oldu.  Yubileyə hazırlıq Azərbaycanın keçmiş tarixi-
nin öyrənilməsi ilə yanaşı, təsviri incəsənətin, xüsusilə də heykəltəraşlığın inki-
şafına təkan verən əlamətdar hadisə idi. Nizami abidəsinin yaradılması üçün 
keçirilmiş müsabiqədə dövrün tanınmış heykəltəraşları iştirak etmişdir. Hey-
kəltəraş Fuad Əbdürrəhmanovun gərgin əməyi nəticəsində meydana gəlmiş 
əsər müsabiqənin münsifləri tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş və memarlar 
Sadıq Dadaşov və Mikayıl Useynovla birlikdə abidənin şairin vətəni olan Gən-
cə şəhərində ucaldılması tövsiyə olunmuşdur. Nizami Gəncəvinin abidəsi 
1947-ci ildə Gəncə şəhərində təntənəli şəkildə açılaraq qısa müddətdə geniş ic-
timaiyyətin rəğbətini qazandı. Klassik şairin obrazının uğurlu olması Nizami 
Gəncəvi abidəsinin Bakıda qoyulması üçün əsas simasını müəyyən etdi. Hey-
kəlin rəsmi açılışı 1949-cu ildə, Böyük Vətən müharibəsi qurtardıqdan sonra 
keçirildi [7, s.9].  

Həmçinin muzeydə Avtandil Telman oğlu Məlikov (müəllif) tərəfindən hə-
diyyə olunan Nizaminin Gəncədəki abidəsi ilə eyni kompozisiyada təşkil olu-
nan heykəl də nümayiş olunur.  Heykəlin özəlliyi onun çox çətinliklə başa gə-
lən kibrit dənələrindən düzəldilməsi və təsvirdə tuncdan olan abidənin xırda 
detallarının belə unudulmamasındadır. Həmçinin özünə birləşdirilən postament 
hissəsində N.Gəncəvinin “Xəmsə”sinə aid poemalardan süjetlər verilmişdir. 

Nizami Muzeyinin ekspozisiyasının XIX əsrin II yarısında Qarabağ mühiti-
nə həsr olunmuş zalda Xurşidbanu Natəvanın həyatını və yaradıcılığını özün-
də əks etdirən bir heykəl də nümayiş olunur. Həmin heykəl şəhərin qaynar gu-
şəsində Səbail rayonunun Nigar Rəfibəyli küçəsində işıqlanan, tunc və qranit-
dən hazırlanmış abidənin bir nüsxəsidir.  

Heykəltəraş Xurşidbanu Natəvana aid əsəri ilk dəfə mərmərdən işləmişdir. 
Natəvan kübar bir cəmiyyətdən olan təhsilli qadın idi. Oğlunun zamansız vəfatı 
Natəvanı çox kədərləndirmiş, ən yaxşı şeirləri oğlunun xatirəsinə həsr  etməyə 
vadar etmişdir. O öz ətrafında şeirlər deyən, əsasən qadınlardan ibarət məclis 
yaratmağa müyəssər olmuşdur. Sovet sənətşünası professor Nikita Vasilyeviç 
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Voronovun fikirlərinə görə, Ömər Eldarov X.Natəvanın kompozisiyasının üzə-
rində işləyərkən şairənin dövrümüzə kimi gəlib çatan portretindən istifadə et-
mişdir. Şairənin şəxsiyyəti gənc heykəltəraşı o qədər təsirləndirmişdi ki, bu 
portret onun əvvəlki işlərindən çox fərqli alınmışdır. Bu əsər heykəltəraşın ya-
radıcılıq potensialını, incəsənət barədə formalaşan fikirlərini ifadə etmək üçün 
geniş imkanlar açmışdır [5, s.19].  

Hazırda Bakının mərkəzi küçələrinin birində hər gün yüzlərlə izləyicinin 
seyrçisinə çevirilən Xurşidbanu Natəvanın bu abidəsi (1960) haqqında danışdı-
ğımız mərmər portretdən qaynaqlanmışdır. Düzdür, gənc heykəltəraş mərmərin 
zəngin imkanlarından geniş istifadə edərək portretdə fiqurun təsvirini yerində 
versə də, dövrün görkəmli münsifləri tərəfindən bəyənilməyən cəhətləri də var 
idi. Ona görə də Ömər Eldarov bürüncdən yaratdığı bu abidədə həmin qüsurları 
aradan götürməyə çalışmışdır. Natəvanın nisbətən yana əyilmiş başını saxlayan 
dirsəkdən qatlanmış əli elə bil havadan asılı qalıb, onun bu jesti əsassız kimi, 
mövqeyinin təbii olmamağı, tam vizual olaraq görünüşü qavramağa imkan ver-
mədiyi kimi qəbul olunmuşdur.  

Heykəlin Nizami muzeyində olan nüsxəsinin XIX əsr Qarabağ mühiti ilə 
səsləşməsi muzey əşyaları və digər ekspozisiya materialları ilə kompleks təşkil 
edir. Muzey əşyaları ilə kompleks təşkiletmə muzey fəaliyyətinin əsas təzahür 
formasıdır ki, bu istiqamətdə Natəvanın heykəli  bu fəaliyyəti tamamlayır.  

Şəhər mühitində yaradılan heykəltəraşlıq nümunələrindən biri də XII əsrdə 
Azərbaycanda başlamış İntibah poeziyasının istedadlı nümayəndələrindən sayılan 
Məhsəti Gəncəvinin heykəlidir. Abidə Gəncə çayının sol sahilində yerləşən 
şairənin adını daşıyan Mərkəzin qarşısındakı bağda qoyulmuş, binanın klassik 
memarlıq üslubu ilə səsləşərək ümumi ansamblı tamamlamışdır. Heykəlin müəllifi 
Azərbaycan sənəti tarixində qalan bir insan olan Münəvvər Rzayevadır. 
Heykəltəraşın özünün də ən sevdiyi əsər Məhsəti obrazı olmuşdur.  Yaratdığı 
obrazların taleyini, yaradıcılığını dərindən öyrənən Münəvvər xanım əsərlərində 
psixoloji məqamları yenidən həyata qaytarır, ona əbədiyyət bəxş edir.  

Gəncədə parkı bəzəyən bu əsərin gips versiyası hal-hazırda muzeyin ekspo-
zisiyasında Məhsəti Gəncəviyə aid zalda nümayiş olunur. Münəvvər xanımın 
yaratdığı Məhsəti Gəncəvinin heykəli öz emosionallığı ilə fərqlənir. Şairənin 
qəhvəyi-qızılı rəngdə boyanmış heykəlində qədd-qaməti, boy-buxunu ilə insanı 
heyran edən siması incə zövqlə işlənmişdir. 

Nizami muzeyinin direktoru, akademik Rafael Hüseynov 2004-cü il iyun 
ayının 14-də muzeydə Münəvvər Rzayevanın 75 illik yubiley tədbirində həmin 
abidənin gətirilməsi haqqında fikirlər söyləmişdir.  Şairənin həyat və yaradıcılı-
ğına həsr olunan rəsm qalereyasının fəaliyyət göstərdiyi, çoxsaylı eksponat-
lardan ibarət Məhsəti Gəncəvi muzeyində  Münəvvər Rzayevanın əllərindən 
çıxmış heykəl və barelyeflər də vardır. Akademik parkı və muzeyi bəzəyən 
həmin əsərlərin evində qalan, emalatxanasında saxlanan variantlarını Nizami 
muzeyinə gətirilməsinin təşəbbüskarı olmuşdur [1, s.71].  

Sabir Əmirxanovun yaradıcı ilə tamaşaçı arasındakı ünsiyyət və əlaqələrdə 
müəyyən qanunauyğunluqların olması fikrini muzey mühitində yaradıcının ta-
maşaçıya təsiri qanunu təsdiqləyərək ifadə edir. 

Növbəti şəhər ab-havasının ənənəsini özündə daşıyan heykəltəraşlıq nümu-
nəsi Mikayıl Müşfiqin heykəlidir. Müşfiq obrazı yüksək sənətkarlığın göstə-
ricisi kimi Azərbaycan rəssamlığında və heykəltəraşlığında özünü təsdiqləmiş-
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dir. Bakının Yasamal rayonu  İnşaatçılar prospekti və Nəriman Nərimanov kü-
çələrinin kəsişməsində qoyulmuş Mikayıl Müşfiq heykəli 1968-ci ildə şairin 
altmış illik yubileyi ərəfəsində hazırlanmışdır. Memarı Şəfiqə Rzayeva olan 
abidənin açılışı 9 iyun 1970-ci ildə olmuşdur. Heykəlin hündürlüyü 1.5 metr, 
postamentlə birikdə abidənin hündürlüyü isə 3.2 metrdir. Heykəltəraş zəngin 
təsvir vasitələrindən istifadə edərək şairin həyatdan çox gənc köçdüyünü, lakin 
qəlbinin yeni poeziya axtarışlarında olduğunu vurğulamışdır. 

Muzey əhəmiyyətli əsərlər içərisində təsviri sənət əsərləri xüsusi yer tutur. 
Şair obrazını tişə vasitəsilə muzey seyrçisinə çatdıran M.Rzayeva şəhər mühi-
tində yaratdığı heykəltəraşlıq silsiləsini Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbay-
can Ədəbiyyatı Muzeyində davam etdirmişdir. Muzey ekspozisiyasında yer 
alan Mikayıl Müşfiq büstü bir eksponat kimi muzey tamaşaçılarının ruhunu 
mənəvi irslə tərbiyələndirməklə yanaşı, onu yaradan heykəltəraşın bu torpağın 
sevilən şəxsiyyətinə böyük ehtiramının göstəricisidir. 

Şəhər mühitində yaranmış heykəltəraşlıq nümunəsinin muzeydə davamı 
ənənəsini daşıyan digər abidə Yusif Məmmədəliyevə aiddir. Kimyaçı alim, 
akademik Yusif Məmmədəliyevin 16 sentyabr 1998-ci ildə Azərbaycan Elmlər 
Akademiyası Rəyasət Heyətinin binasının yanında qoyulan heykəli memarlıq 
detalları ilə şəhər mühiti abı-havasını tamamlayır. Heykəltəraş A.Əsgərov tərə-
findən yaradılan bu heykəl Bakıda alimə qoyulan ilk heykəldir. Memarı 
E.Əsədov, rəssamı isə Ç.Fərzəliyevdir. Binanın yanında oturmuş vəziyyətdə 
təsvir edilmiş əsər monumental xarakterlidir. Onun digər büstü isə akademik 
Y.H.Məmmədəliyev adıına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutunun binasının qarşı-
sında qoyulmuşdur [9]. 

Şəhər mühitindəki mədəniyyət xadimlərinin abidələrinin Nizami muze-
yinin heykəltəraşlıq fondunun zənginləşməsində rolu. Muzeyin heykəltəraş-
lıq fonduna daxil olan digər heykəl Zivər bəy Əhmədbəyovun heykəlidir. O 
öz dövrünün görkəmli ziyalısı, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) dövrün-
də Bakı şəhərinin baş memarı olmuşdur. 2013-cü ildə muzeyə daxil olan, 
gipsdən hazırlanmış bu heykəl hazırda muzey saxlancındadır. 2011-ci il may 
ayının 26-da dövlət başçısı  İlham Əliyevin Zivərbəy Əhmədbəyovun heykəli-
nin acılışında iştirakı bu insana verilən böyük qiymət və hər birimizə bir 
xatırlatma idi. Meydanın  mərkəzində ucalan heykəlin  müəllifi heykəltə-
raş  Natiq  Əliyev idi. Paytaxtımızı  bəzəyən  bu sənət  əsəri  bir  sənətkarın 
digərinə olan məhəbbətindən, hörmətindən yaranmışdı. 

Muzeyin müvəqqəti sərgisində nümayiş olunan, fondunda mühafizə olunan 
digər heykəllər Azərbaycanın dilbər güşəsindən olan Xaçmazın açıq hava şə-
raitində yaradılan Şəxsiyyətlər muzeyində qoyulan Xan Şuşinskinin və Habil 
Əliyevin büst və fiqurlarıdır. 2013-cü ildə qoyulan və həmin ildə muzeyə daxil 
olan heykəllərin müəllifi Xalq rəssamı, Nizami  Muzeyi Elmi Şurasının üzvü 
Akif Əsgərovdur. Heykəltəraş da hər iki musiqi sənətinin nəhənglərin obraz-
larının qayəsindən doğan ən səciyyəvi hərəkəti tapmış, musiqi sənətinin sirlə-
rini bilən zəngin biliyi ifadə etməyə nail olmuşdur. 

Musiqişünas Firudin Şuşinskinin Xan haqqında fikirlərindən öyrənirik ki, 
Xanın xalq arasında böyük müvəffəqiyyət qazanmasına səbəb onun yalnız ge-
niş səs diapazonuna malik olması deyil, eyni zamanda Azərbaycan klassik mu-
siqi və mahnı mədəniyyəti ilə geniş xalq kütlələrini tanış etməsidir. O, xalq xa-
nəndəliyini yüksək sənət dərəcəsinə çatdırmışdır. Üstəlik onun qəlbləri əsir 
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edən, insanın ruhunu oxşayan, onun əsəblərini sakit edən, bir sözlə, dinləyicini 
məst edən yumşaq səsi məclisi daha da şənləndirirdi. 

Ölkə xaricindəki şəhərlərdə olan heykəltəraşlıq nümunələrinin Nizami 
muzeyində davamı. Ümumilikdə şəhər mühitində heykəltəraşlığın inkişafı bir 
neçə istiqamətdə aparılır. İctimai yerlər üçün seçilən heykəltəraşlıq nümunələri 
təkcə dekorativliyi təmin etmək deyil, eyni zamanda incəsənətimizin təbliği 
işində və gənc nəsil tərəfindən heykəltəraşların yaradıcılığına diqqətin artırıl-
masında böyük rol oynayır. Azərbaycan zəngin ədəbi irsinin, qədim mədəniy-
yətinin təqdimi funksiyasını yerinə yetirən bu abidələr sərhədlər tanımayaraq 
vətəndən uzaqlara da gedib çıxmışdır.  

2004-cü il mayın 18-də Belçikanın paytaxtı Brüsseldə Ümumdünya Göm-
rük Təşkilatının iqamətgahı qarşısında “Dədə Qorqud” abidəsinin ucaldılması 
bu fikirləri təsdiq edir. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 
abidənin açılış mərasimində iştirak etmiş, “Dədə Qorqud” dastanını milli sərvət 
adlandırmış və bəşəriyyətə aparan yolun da məhz millidən başladığını bildir-
mişdir.  Heykəltəraş Namiq Zeynalovun hazırladığı abidə Belçika Azərbaycan 
Evinin rəhbəri Bülənd Gurcanın təşəbbüsü ilə qoyulmuşdur [8]. Hazırda Ni-
zami muzeyinin “Kitabi-Dədə Qorqud”a aid zalında həmin heykəlin müəllif tə-
rəfindən hazırlanmış maketi tamaşaçılara təqdim olunur. 2005-ci ildə muzeyə 
daxil olan bu əsər zalın divarından asılmış Dədə Qorqudun portreti və digər 
heykəltəraşlıq nümunələri ilə xüsusi uyğunluq təşkil edir, ekspozisiyanın möv-
zusunu tamamlayır.  

İstər dəyərli muzey əşyası, istərsə də muzeydənkənar abidənin maketini ha-
zırlayarkən əsli ilə hazırlanma texnikası tam uyğun olmalı, orijinalı ilə eyni tə-
səvvürü yaratmalıdır [6, s.302]. Namiq Zeynalovun muzey üçün yaratdığı Dədə 
Qorqudun maketi kiçik olmasına baxmayaraq, Azərbaycan xalqının əcdadı 
olan qədim oğuzların baş bilicisi, ozanı, müdrik el ağsaqqalı, hörmətli və 
nüfuzlu siması kimi təqdim etməyi bacarmışdır.  

Nizami muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş olunan heykəllərdən biri də 
Xurşidbanu Natəvanın Evian şəhərində ucaldılan heykəlidir ki, muzeyin dəh-
lizindən keçərkən ilk qarşısına çıxan heykəllərdəndir. 3 iyul 2017-ci ildə isə 
Fransanın Evian-le-Bən şəhərində “Azərbaycan parkı”nın və oradakı heykəlin 
açılışı olmuşdur. Xurşidbanu Natəvanın heykəlinin müəllifləri Salhab Məm-
mədov və Əli İbadullayevdir. Dostluğun rəmzi olan “Azərbaycan parkı”nda 
azərbaycanlı şairənin abidəsinin ucaldılması iki ölkə arasında qarşılıqlı əmək-
daşlığın, multikulturalizm və mədəniyyətlərarası dialoqun inkişafına töhfədir.  

Nəticə. Şəhər mühitində ucalan heykəltəraşlıq örnəklərinin Nizami Gəncəvi 
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində muzey əşyası kimi təhlil edilərək 
aparılan tədqiqatın sonunda əldə edilən nəticələr bunlardır. Həmin heykəltəraşların 
şəhərin açıq səma altında nümayiş olunan əsərlərinin muzey ekspozisiyası və 
fondunda yer alması Azərbaycanın qədim mədəniyyətini və ədəbi irsini təbliğ edə-
rək Nizami muzeyinin Ümumazərbaycan ədəbiyyatı muzeyinə çevrilməsinə şərait 
yaratmışdır. Şəhər mühiti heykəltəraşlığını muzeydə davam etdirmə ənənəsinin 
üstünlüyü ondadır ki, muzey elmi-maarif və estetik-maarif işi funksional fəaliyyə-
tini həyata keçirir ki, bu zaman heykəllər yalnız dekorativlik yox, ekspozisiyanın 
tematik planına uğun tərtib edilir. Zal izahatçıları vasitəsilə həm şair və sənət 
adamları, həm onu yaradan heykəltəraşlar, həm də o dövrü xarakterizə edən digər 
eksponatlarla kompleks şəkildə məlumat əldə etmək imkanı olur. 
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В статье повествуется о том, что скульптурные образцы, посвященные 

литературным личностям и их творчеству, встречаются  как в 
Азербайджане, так и за ее пределами. Оригиналы и аналогичные копии 
этих произведений хранятся в фонде музея Низами и выставляются на 
экспозиции. Преимущество традиции продолжения городской 
скульптуры в музее заключается в том, что скульптуры создаются не 
только для декоративных целей, но и в соответствии с тематической 
планировкой экспозиции. 
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Giriş. Azərbaycanın əlverişli coğrafi şəraiti, strateji cəhətdən əhəmiyyətli 
ərazidə yerləşməsi, yeraltı və yerüstü sərvətləri hələ lap qədimlərdən yadelliləri 
cəlb etdiyindən buraya basqınlar, müdaxilələr olmuş, ölkə dəfələrlə işğal edilsə 
də, bütün çətinliklərə baxmayaraq, ayrı-ayrı dövrlərdə xalq öz müstəqil dövləti-
ni yaratmış, ölkə istiqlaliyyətinə qovuşmuşdur. Bunu daha aydın dərk etmək 
üçün baş verən tarixi olayları ötəri izləmək kifayətdir. Ərəb işğalı, səlcuqların 
yürüşləri, monqol-tatar basqınları, Əmir Teymurun yürüşü... Bütün bunlara 
baxmayaraq, istənilən dövrdə xalq əsarət boyunduruğunu qəbul etməmiş, ağır 
itkilər hesabına olsa da, düşmən qüvvələrini zəiflədərək azadlığa doğru irəlilə-
mişdir. Milli azadlıq mübarizəsi xalq kütlələrinin həmişə qəlbində yaşamış, on-
lara düzgün yol göstərmişdir. Sadə xalq kütlələrini milli azadlıq mübarizəsinə 
ruhlandıran ayrı-ayrı böyük şəhərlər, şəhər-qalalar milli azadlığın simvolu, 
simgəsi, ədalət və əmniyyətin dayağı, qeyrət və qürurun məbədi kimi tanınmış, 
saysız-hesabsız nəğmələrdə, mahnılarda xatırlanmışdır. 

İstiqlaliyyət məbədi Gəncə. Zəngin tarixə malik Gəncə şəhəri də Azərbay-
canın qədim yaşayış məskənlərindən və böyük şəhərlərindən biridir. Bu haqda 
XIV əsrdə yaşamış görkəmli şair, tarixçi, coğrafiyaşünas Həmdullah Qəzvini 
yazır: 

 
Seçmə şəhərlər var cəmi bir neçə,  
Bütöv xəzinədir Arranda Gəncə.  
Varı bol, suyu saf, barlı, bəhrəli,  
İqlimi mülayim, torpağı gencə [6, s.3].  
 

Xəzinə kimi qiymətləndirilən bu şəhər tarix boyu  Azərbaycan ərazisindəki 
dövlətlərin paytaxtı, elm, mədəniyyət və ticarət mərkəzi kimi təkcə Azərbay-
canda deyil, Yaxın Şərq və Şərq ölkələrində də tanınmışdır.  

Gəncə dəfələrlə müdaxiləçilər tərəfindən yandırılıb dağıdılsa da, əhali onu 
böyük əzmkarlıqla abadlaşdırıb əvvəlkindən daha artıq möhtəşəmliyinə nail ol-
muşdur. Bu qəhrəman şəhər neçə-neçə faciənin şahidi olsa da, xalqın qəlbində 
milli özünüifadənin, azadlığın simvolu kimi qalmış, milli dəyərlərə, milli dü-
şüncəyə böyük və tükənməz sevgi yaratmışdır. Xalq bu həqiqəti tarixin müxtə-
lif kəsimlərində düşmənlə qeyri-bərabər döyüşlərdə görmüş və dərk etmişdir. 
Cavad xanın rus qoşunları ilə döyüşdə həlak olmasından sonra – 1926-cı ilin 26 
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iyulunda onun oğlu Uğurlu xanın yerli əhalinin köməyilə Gəncəni yenidən ələ 
alaraq qısa bir müddətə də olsa xanlığı bərpa edə bilməsi gəncəlilərin vətənpər-
vərlik dəyərlərinə olan yüksək sevgisinin bariz nümunəsidir [7, s.9]. Gəncənin 
şanlı tarixində iz buraxmış bu və buna bənzər bir çox hadisələr deməyə  əsas 
verir ki, Gəncə adı xalq kütlələrinin hər fərdinin yaddaşında milli qürur, azad-
lıq və istiqlaliyyət simvolu kimi dərin iz buraxmışdır. Məhz bu inam, ümum-
xalq sevgisi Gəncənin dəfələrlə dağıntılardan sonra qalxmasına səbəb ol-
muşdur. Bu məğrur şəhərin xalqın nəzərində istiqlaliyyətin məbədi olması yad-
elliləri vahiməyə saldığından Gəncə adını xalq kütlələrinin qəlbindən tamamilə 
silib yox etmək məqsədilə onu dəyişdirməyi qərara almışdılar. Buna görə də 
gözəl və qədim şəhərin adı bir neçə dəfə dəyişdirilmiş, xalqa yad olan adlarla 
adlandırılmış, onun qədim adının unutdurulmasına təşəbbüs göstərilmişdir. La-
kin bütün bu təsirlər, müdaxilələr Gəncənin əsl mənşəyini, simasını, öz varlığı-
nı dəyişdirə bilmədi. Şeirlərində Azərbaycan dilinin gücündən bəhrələnib milli 
varlığımızın bədii əksini verən görkəmli şairimiz Hüseyn Arifin dediyi kimi: 

 
Nələr çəkməyibdi başın həyatda, 
Kimlər meydan açıb at oynatmadı. 
Adını dəyişmək mümkün olsa da, 
Zatına toxunmaq mümkün olmadı. 
 
Duyub acısını qırğının, qanın 
Yada diz qatlayıb, boyun əyməyib. 
Dost kimi Gəncəyə arxalananın 
Çətində kürəyi yerə dəyməyib [5, s.26]. 

 
Gəncə adının dəyişdirilməsi. Gəncənin çox basqınlara və zərbələrə məruz 

qalması şəhər ərazisində xarabalıqlar yaratdığından Səfəvi hökmdarı I Şah Ab-
bas şəhərin qədim yerindən xeyli aralıda yeni şəhər saldırmış, Gəncə XVII yüz-
illikdə onun adı ilə Abbasabad da adlandırılmışdır. Bu hadisə tarixi mənbələrdə 
belə qeyd edilir: “XVI-XVII əsrlərdə baş verən Səfəvi-Osmanlı müharibələri 
zamanı Gəncə dağıdıldığı üçün Şah Abbas tərəfindən şəhər əvvəlki yerindən 
bir fərsəx (təxminən 6 km) aralıda yenidən salınmışdır” [15]. Gəncə yeni əraziyə 
köçəndən sonra orada böyük Bazar meydanı, iki üstüörtülü bazar (Tün bazarı, 
Məscid bazarı), karvansaralar (Məscid karvansarası, Uğurlu bəy karvansarası), 
saraylar (Xan sarayı, İmarət), hamamlar (Məscid hamamı, Pəhləvan hamamı) və 
günbəzli ev tipli çoxlu yaşayış evləri ucaldılmışdı. Təzə şəhərin salınmasında öz 
xidmətlərini gələcək nəsillərə çatdırmaq məqsədilə şah şəhəri Abbasabad 
adlandırmışdır [3, s.68]. 

XIX yüzilliyin əvvəllərindən Çar Rusiyasının Cənubi Qafqaza marağı art-
mağa başladığından rus qoşunları bu əraziləri yavaş-yavaş işğal etməyə başla-
dı. Azərbaycanda feodal dağınıqlığı olduğundan vahid dövlət yox idi, bir neçə 
xanlıq mövcud idi. Düşmən bu pərakəndəlikdən dərhal faydalandı. 1804-cü il-
də Gəncə xanlığının dirənişi, Cavad xanın son damla qanı qalana qədər vuru-
şub qəhrəmancasına həlak olması çarı da, Gəncəni mühasirəyə  alan rus qoşun-
larının komandanı Sisianovu da qorxuya saldığından onun adını dəyişdirib ça-
rın arvadı Yelizaveta Alekseyevnanın  şərəfinə Yelizavetpol adlandırdılar [3, 
s.105]. Gəncə adı isə yasaq edildi. Bu adı çəkənlər cərimə ödəməli idilər. Bu-
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nunla işğalçılar xalqa “Gəncə” adını unutdurmağa çalışırdılar. Ancaq “Gəncə” 
xalqın mənəviyyatı, milli mənliyi, tarixi, milli azadlıq mübarizəsi ilə bağlı 
olduğundan bu ad unudulmadı, əksinə, adamların qəlbində daha dərin iz 
buraxdı, milli özünüdərkin, milli istiqlaliyyətin simvolu oldu.  

 
Min qanun hökmündən güclüdür tarix, 
Bu nə oyuncaqdır, nə əyləncədir. 
Min dəfə adını dəyişsək də biz, 
Yenə el dilində Gəncə Gəncədir [13, s.32]. 

 
Azərbaycan xalqının milli düşüncəsindən, yaddaşından silinməyən Gəncə 

adının yenidən qaytarılması məsələsi məşəqqətli keçən 114 ildən sonra bir daha 
müzakirə obyektinə çevrildi. 1918-ci il iyulun 30-da Azərbaycan Xalq Cüm-
huriyyəti bir tarixi haqsızlığı – Gəncənin Yelizavetpol adlandırılmasını höku-
mət iclasının müzakirəsinə çıxardı [9, s.68]. Bu təklif heç müzakirə olunmadan 
yekdilliklə qəbul edildi və Gəncə adı yenidən qaytarıldı. Sevindirici haldır ki, 
1804-cü ildə Gəncə adının Yelizavetpola keçirilməsi haqqında fərman Ru-
siyada – Peterburqda verildiyi halda, Yelizavetpolun yenidən Gəncə adlandı-
rılması haqqında qərar 1918-ci il iyulun 30-da məhz həmin dövrdə AXC-nin 
paytaxtı olan Gəncədə verildi [8, s.279]. Bu hadisə Azərbaycan xalqının tarixi 
yaddaşının, milli mənliyinin təntənəsi idi. 

 Gəncə şəhərinin adının son dəfə dəyişdirilməsi isə Sovet hakimiyyətinin 
30-cu illərinə təsadüf edir. Sovet hakimiyyətinin çinovnikləri Gəncə adının 
necə möhtəşəm və güclü təsirə malik olduğunu iki tarixi hadisə ilə yaxşı anla-
mışdılar. Hər iki olay Sovet hakimiyyətini qorxuya salmışdı. Bunlardan biri 
1918-ci il iyunun 16-dan sentyabrın 16-na qədər Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin paytaxtı elan edilməsi, digəri isə 1920-ci il may ayının 25-26-da Gən-
cədə Azərbaycan Milli Ordusunun bölmələri tərəfindən başladılan və 10-12 
min üsyançının silahlı çıxışı ilə qalxan Gəncə üsyanı idi [12, s. 261].  

Gəncə üsyanının Azərbaycan xalqının mübarizlik tarixində çox mühüm ye-
ri vardır. Bu üsyan Azərbaycanın parçalanmasına, müstəmləkəçilik əsarətinə 
qarşı xalqın ən böyük və güclü müqaviməti idi. İstiqlal aşiqi, istedadlı yazıçı və 
jurnalist Ceyhun Hacıbəylinin Gəncə üsyanı haqqında mülahizəsi də diqqətəla-
yiqdir. “Gəncə üsyanı millətimizin şərəf və namusunun yenidən qəsdi-etibar 
qazandığı bir dastandır” [1, s.425]. İstiqlal uğrunda qaldırılmış bu müqavimət 
hərəkatı gələcək nəsillər üçün də örnək oldu.  

 
Tarix qisas aldı tarixçilərdən, 
Yaşadı yaddaşda Gəncə üsyanı. 
Öldük, içimizdə ölmədi Vətən, 
Torpaqda və daşda Gəncə üsyanı [6, s.24]. 

 
Bu olaylar Gəncənin xalqın ruhunda, canında azadlıq ideyalarının yaşadığı-

nı və ölməzliyini sübut edirdi. Buna görə də 1935-ci ildə Gəncənin adı yenidən 
dəyişdirildi. Sergey Mironoviç Kirovun şərəfinə Kirovabad adlandırıldı [4, 
s.12]. Sovet hakimiyyətinin nəhəng təbliğat və təşviqat maşını “qardaşlıq və 
dostluq” ideologiyasını təbliğ edir, xalqı necə olur-olsun dədə-baba adətlərin-
dən, soy-kökündən ayrı salmaq, hətta adamlara milli mənsubiyyətini unutdur-
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maq məqsədi güdülürdü. Buna görə də sovet ideologiyası Sovetlər İttifaqı mə-
kanında “bütün xalqların gələcəkdə sovet xalqına qovuşacağı” ideyasını irəli 
sürürdü, hətta bunu beyinlərə yeritmək məqsədilə ali məktəblərdə tədris 
edilməsi üçün “Elmi kommunizm” adlanan cəfəng bir dərslik də yazılmışdı. 
Təbii ki, burada “sovet xalqı” deyiləndə ruslar nəzərdə tutulurdu. Yəni Sovetlər 
İttifaqı ərazisində yaşayan bütün xalqlar ruslaşdırılmalıdır.  

Gəncə kəlməsinin yaşaması. Ruslaşma ideologiyasını var gücü ilə tətbiq 
edən Sovet hökuməti xalqımızın milli təfəkkürünə təsir edə bilmədi. Bu dirəniş 
özünü Azərbaycan ziyalılarının simvola çevrilmiş adlarımızın, tariximizin qo-
runmasındakı fəaliyyətlərində büruzə verirdi. Bu istiqamətdə görülən işlərdə 
poeziyanın rolu danılmazdır.  Milli özünütəsdiqin rəmzi olan Gəncə adının 
yenidən bərpa olunmasına çalışan millətpərəst ziyalılarımız qədim şəhərin adı-
na şeirlər yazır, musiqilər bəstələyirdilər. Həmin dövrdə Hüseyn Arif, Süley-
man Rüstəm, Əhməd Cavad, Osman Sarıvəlli, Rəsul Rza  kimi çox sayda şair-
lərimiz qədim diyarın dahilər yetirən torpağını, insanı valeh edən təbiətini, qəh-
rəmanlığı ilə seçilən oğullarını, qəlblərə məhəbbət bəxş edən gözəllərini usta-
lıqla tərənnüm edərək bütün bu fikirlərini “Gəncə” adı ilə tamamlamışlar. Əh-
məd Cavadın “Gəncəyə ithaf” şeirində olduğu kimi: 

 
Beş il bağlarında gəzdim, əyləndim, 
İçdikcə doymadım suyundan, Gəncə! 
Sənsən salan məni bu dadlı dərdə, 
Boynumda borcun var, verimmi, Gəncə?! 
Yaşıl bağlarının gül xiyabanı, 
Cənnətdən də bil ki, yaxşıdır, Gəncə! [2, s.207]   

 
Şair Gəncəni əvəzsiz gözəlliklərinin verdiyi rahatlığa görə cənnətə 

bənzədir. 
Bu möhtəşəm şəhərin cənnəti xatırladan təbiətini, qonaqpərvər, etibarlı in-

sanlarını vəsf edən dəyərli sənətkarlarımızdan biri olan Hüseyn Arif isə belə 
yazır:  

 
Qucaqlayıb həm aranı, həm dağı, 
Öz çəməni, öz bostanı, öz bağı. 
Göy gölünün əskilməyən qonağı 
Ana Kəpəz havadarı Gəncənin. 
 
Küçələri yaraşıqlı, bəzəkli, 
Adamları bir-birindən ürəkli. 
Dost yanında gülərüzlü, çörəkli 
Pozulmayıb etibarı Gəncənin [5, s.27]. 

 
Gəncəli ziyalı. Gəncəyə dərin hörmətini, sonsuz məhəbbətini yazdıqları 

şeirlərlə bildirən şairlərimizin adlarını və onların bədii yaradıcılıq nümunələri-
nin sayını istədiyimiz qədər artıra bilərik. Belə dəyərli ziyalılar içərisində Gən-
cəyə olan xüsusi diqqəti və sevgisini fəaliyyətində əks etdirən yurduna bağlı in-
sanlar da vardır. Onlardan biri Tofiq Məsim oğlu Bağırovdur. Bu ziyalının şəx-
siyyətini ən gözəl şərh edən isə akademik Rafael Hüseynovdur: “Örnək insan – 
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unudulmaz Tofiq müəllim – təmkinli, hər sözünün, hər hərəkətinin yerini bilən 
müdrik ağsaqqal, riyadan, qəlplikdən çox-çox uzaq olan pak bir ziyalı, təpə-
dən-dırnağacan səmimiyyət dolu vətənpərvər, hər soydaşımıza nümunə olası 
qiymətli azərbaycanlı!” [10, s.3].  

Tofiq Bağırov Azərbaycanın “Müstəqillik Aktı”nın müəlliflərindən biri 
olub, “Gəncənin Fəxri vətəndaşı” adına layiq görülmüşdür. O, 1962-ci ildə 
Gəncə şəhərinin birinci katibi vəzifəsinə təyin edilmişdir [10, s.136]. Dahi 
Nizaminin yaşayıb-yaratdığı Gəncənin Kirovabad deyə anılması onu çox 
narahat edirdi. Bu fikirləri Azərbaycan ziyalıları ilə bölüşürdü. Qəlbi Gəncə 
sevgisiylə döyünən, onun tarixini yaxşı bilən Tofiq Bağırovun söhbətləri Xalq 
şairi Bəxtiyar Vahabzadəni bu sözləri deməyə vadar etmişdi: “O, içindən 
alovlanırdı. Deyirdim ki, sənin  bu qədər məlumatın var, bu qədər biliyin var. 
Bunlar hamısı bir yana, sənin bu qədər vətən yanğın, millət yanğın var, sən bir  
şey yaz. Azərbaycan haqqında düşüncələrini, fikirlərini...” [16] Sonralar Tofiq 
Bağırovun yazdığı “Gəncə marşı” bu söhbətin nəticələrindən biri idi. Musiqisi 
Xalq artisti Faiq Sücəddinova aid mahnı əsl marş təntənəsini andırır  və şəhərin 
qəhrəmanlıq rəmzlərini göz önünə sərir. 

 
Gəncə həm Kəpəzdir, həm də Qoşqardır, 
Torpağıma bağlı köklü çinardır. 
Əyilməz vüqarı, əyilməz başı, 
Nəsib bəy, Cavad xan yenə də vardır [6, s.25]. 
 

Şeirdə Gəncəni millətinin qeyrət rəmzi kimi göstərən Tofiq Bağırov bu 
adın çoxalmasına və tarixdə qalmasına cəhd edirdi. O, Gəncədə işlədiyi zaman 
tanıdığı şair və yazıçılardan xahiş edirdi ki, "Gəncə" adı ilə şeirlər, məqalələr 
yazsınlar. Təsadüfi deyil ki, sovet dönəmində Azərbaycan şair və bəstəkarları-
nın yaratdıqları Gəncə mahnıları məhz Tofiq Bağırovun fəaliyyəti dövrünə aid-
dir. Akademik Rafael Hüseynov Tofiq Bağırovla bağlı xatirələrində qeyd edir 
ki, “günlərin birində mənə Gəncəni vəsf edən 7 nəğmənin yazıldığı bir kaset 
hədiyyə etdi və dedi: “Bu mahnıların çoxu heç radionun fondunda yoxdu. Bun-
ların hamısını 60-cı illərdə Gəncə Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi 
olanda dostluq etdiyim tanınmış Azərbaycan şair və bəstəkarlarına yazdırmış-
dım ki, “Gəncə” kəlməsi hər gün eşidilsin, məişətimizə, həyatımıza daha çox 
daxil olsun” [10, s.7].  

Tofiq Bağırovun xahişi ilə yazılmış həmin şeirlərdən biri yuxarıda nümunə-
sini verdiyimiz “Gəncə”dir. Sözləri Hüseyn Arifə məxsus bu poeziya nümunə-
sinə Tofiq Quliyev mahnı bəstələmişdir [10, s.136]. Hüseyn Arifin həmin şeiri 
yazıb göndərəndə Tofiq müəllimə ünvanladığı xüsusi müraciət belə idi: “Xalqı-
mızın müdrik oğlu, dostum Tofiq Məsim oğluna ithaf. Tofiq müəllim, salam! 
Sizə söz verdiyim “Gəncə” şeirini göndərirəm. Sizə doğma Gəncə şəhərinin 
gələcək abadlığı, daha da gözəlləşib abadlaşması üçün yeni-yeni müvəffəqiy-
yətlər arzu edirəm” [5, s.26]. 

Tofiq Bağırovun xahişi ilə qələmə alınmış növbəti şeirlər isə Süleyman 
Rüstəmin “Gəncə” və “Ey könül” qəzəlləri idi. Şair “Gəncə” adlı qəzəlini To-
fiq Bağırova göndərərkən ona bir neçə söz də əlavə etmişdi. “Qardaşım Tofiq! 
Ali Sovetin Rəyasət Heyətinin iclasında səninlə görüşdüm, həmin gün sənə it-
haf etdiyim bu qəzəli yazdım. Xanəndələr bu qəzəli daha rəvan oxuya bilər. Bu 
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qəzəli kitabıma da salacağam. Dostlara salam. Hörmətlə: Süleyman Rüstəm. 2 
dekabr 1965” [5, s.26].  

Həqiqətən də sonralar bu qəzəl xanəndələrin ifasında çox gözəl səslənmiş-
dir. 

 
Elə ki güldü sənin bəxtinə dövran, Gəncə! 
Hər yerin, hər bucağın oldu gülüstan, Gəncə! 
 
Bilirəm, sənsiz üzüm gülməz, açılmaz könlüm, 
Mən ürəkdən deyirəm: Can sənə qurban, Gəncə! [14, s.137] 

 
“Onu Gəncə böyütmüşdür” adlı kitabda Rafael Hüseynovla Tofiq Bağır-

ovun müsahibəsindən verilən hissədə ziyalı özü həmin dövrdə onun xahişi ilə 
yazılmış Gəncə ilə bağlı şeirlər haqqında qeyd edir ki, “bunlardan əlavə, İslam 
Səfərli, Osman Sarıvəlli özlərinin bu mövzuda gözəl şeirlərini yazdılar və Ca-
hangir Cahangirov da mahnı yazdı” [10, s.136]. 

Həmin vaxt Rəsul Rza da Gəncəyə şeir yazdı, Telman Hacıyev isə musiqi 
bəstələdi. Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, yazıçı, şair Anar Rzayev söz-
ləri Rəsul Rzaya aid olan “Gəncə” mahnısı haqqında öz xatirələrini bölüşərkən 
yazır: “Bir-iki dəfə efirə gedəndən sonra “Gəncə” sözünə görə mahnını qada-
ğan etdilər. Yalnız o vaxt Mərkəzi Komitədə məsul vəzifədə çalışan Tofiq Ba-
ğırovun təkidilə “Gəncə” mahnısı yenidən ara-sıra efirdə səslənməyə başladı 
[17, s.525]. 

Bütün bu görülən işlərin “Gəncə” adının yaddaşlardan silinməməsi və yeni-
dən qaytarılmasında faydası çox olmuşdur. Ancaq bunlar asan məsələ deyildi. 
Tofiq Bağırovun Rafael Hüseynovla müsahibəsində, özünün də qeyd etdiyi 
kimi, buna görə ona dəfələrlə xəbərdarlıq ediblər ki, belə işlərlə məşğul 
olmasın [10, s.137]. Buna baxmayaraq, qəlbi Gəncə ilə döyünən Tofiq Bağırov 
kimi ziyalılarımız milli azadlıq simvolu olan Gəncə adının yaşadılması naminə 
mübarizə ruhlu fəaliyyətlərini bütün maneələrə baxmayaraq davam etdirmişlər. 

Nəticə. Bu faktlar bir daha təsdiq edir ki, Azərbaycan ziyalısının qədim çi-
narlar vətəni Nizami yurduna, onun şəxsiyyətinə hörmət və məhəbbəti sonsuz-
dur. Gəncə adının yasaq olunduğu bir zamanda da dillərdən, ürəklərdən, düşün-
cələrdən silinməməsi və daim xatırlanması,  xalqımızın milli dəyərlərinin  qo-
runmasındakı əzminin bariz nümunəsidir. 

Xalqın milli azadlıq ideyalarına və bu ideyaları özündə təcəssüm etdirən 
simvollara olan məhəbbəti, sadiqliyi, hörməti nəticədə qələbə çaldı. Düzdür, 
Sovet imperiyası 70 il mövcud olduğundan Gəncə şəhərinin adı da özünə gec 
qaytarıldı. Bu hadisə 1989-cu ildə baş verdi. Bununla da tarixi ədalətsizlik sona 
çatdı, haqq öz yerini tapdı. Belə bir məqamda Ulu Öndər Heydər Əliyevin bir 
kəlamı yada düşür: “Tarix hər şeyi öz yerinə qoyur” [11, s.214]. 
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Tarana Verdiyeva 

 
The symbol of national freedom – Ganja  

 S u m m a r y 

The article discusses about the change of the historical name of the ancient 
city of Ganja, as well as the social, historical and political reasons for this. 
Further, the article reveales the significance of this name as a symbol of 
national self-expression of independence and loyality to spiritual values. All 
these issues are mentioned in a parallel combination of historical events and 
poetic samples. 

 
 
 

Тарана Вердиева 
 

Символ национальный свободы – Гянджа 
 Р е з ю м е 

 
В статье повествуется об изменении исторического названия древнего 

города Гянджи с указанием общественно-социальных и исторических 
причин этого. Далее раскрывается значимость этого названия как символа 
национального самовыражения, независимости и верности духовным 
ценностям. Все эти вопросы освещаются в параллельном сочетании 
исторических событий и поэтических образцов. 



Oxuyacaqlarınız
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Nəşr şərtləri: 
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sənətşünaslıq (muzeyşünaslıq) sahələri üzrə məqalələr nəşr edilir. 
Çapa təqdim edilən məqalələr Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) dövri elmi nəşr-
lərin qarşısında qoyduğu tələblərə və qaydalara cavab verməlidir. 
Məqalələr əvvəllər heç yerdə çap olunmamış (o cümlədən başqa dillərdə) və digər 
nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqatlar olmalıdır. 
Bir müəllif eyni nömrəyə yalnız bir məqalə təqdim edə bilər.  
Həmmüəllifli məqalələr nəşrə qəbul edilmir. 
Çapa təqdim olunan məqalələr 7-12 səhifə həcmində olmalıdır. 
Məqalələr müvafiq elm sahəsi üzrə iki elmlər doktorunun rəyi ilə nəşrə təqdim edilmə-
lidir.  
Müəllif məqalədə göstərilən faktların həqiqiliyinə və digər məlumatlara görə cavab-
dehlik daşıyır. 
Məqalələr üç dildə – azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər. 
Məqalələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən elmi araşdırmaların yazılma 
üsullarına uyğun giriş, nəticə və ən azı iki başlıq olmalıdır. 
Hər bir məqalədə UOT indeks göstərilməlidir. 
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Açar sözlər – üç dildə, sol tərəfdən başlamaqla 
Məqalənin mətni (Giriş, bölmələr, nəticə) 
İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı – əlifba sırası ilə 
Xülasə – 3 dildə, müəllifin adı, soyadı və məqalənin adı göstərilməklə 
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Terms of publication: 

 Articles on philology (Azerbaijani and world literature, theory ofliterature, literary 
analysis and criticism, textual criticism) and art criticism (museum studies) are 
published in the booklet of research papers collection. 
Anchor articles shall comply with the requirements and regulations established by the 
Higher Attestation Commission (HAC) for periodicals. 
Articles should representa new, previously unpublished (including in other languages) 
studies that have not been submitted to other publications. 
Author can submit solely one article to the same number. 
Co-authored articles are not accepted for publication. 
Anchor articles should be 7-12 pages. 
Articles should be submitted for publication in the opinion of two doctors of sciences 
in relevant fields. 
Author is responsible for the accuracy of the facts and other information in the article. 
Articles can be submitted in three languages – Azerbaijani, Russian and English. 
Articles should have an introduction, a conclusion, and at least two titles in 
accordance with the methods of writing scientific research that comply with 
international standards. Each article should show the UDC index. 

 
Rules of compiling of articles: 

 
 Article should be collected on a computer and presented in electronic 
(mail: risale.az@mail.ru or info@litmuseum.science.az) and printed form:  

• Program - Microsoft Word, Times New Roman font 
• Main text should be typed in 12-dimensional font and linear distance should be 1 

interval, the text format A4 
• Fields should be 2 cm at the top and bottom, 3 cm left, 1 cm on the right.  

List of references hould be placed in alphabetical order, compiled in accordance with 
the requirements of the HAC, and references in the article should be listed in a straight 
bracket (for example [5, p.12]). 
Key words should be indicated in the language in which the article was published and 
in two additional languages. There should beat least 5 key words. 
Article should be summarized in the language in which it is published and in the other 
two additional languages. Summaries of article in different languages should be 
identical and consistent with the content of the article. Summary should reflect the 
scientific conclusion of the author, the scientific novelty of the work, the importance 
of applying, etc. Each summary should include the author's full name, and the title of 
the article should be translated. 
The volume of articles should be 7-12 pages, the summary should be 200-250 words. 

 
Structure of article: 

 
UDC index 
The author's name, surname, academic degree, scientific name (if any), e-mail address 
– at the top right corner 
The title of the article – in the middle, in black font, in CAPITAL LETTERS 
Key words – in three languages, starting from the left 
Text of the article (introduction, sections, conclusion) 
References – in alphabetical order 
Summary – in 3 languages, indicating the author's name, surname and the title of the 
article 
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Условия издания: 

В сборнике исследований “Рисале” публикуются статьи в области филологии 
(азербайджанская и мировая литература, теория литературы, литературный 
анализ и критика, текстоведение) и искусствоведения (музееведение). 
Статьи, представленные для публикации, должны отвечать требованиям и 
правилам Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), поставленным перед 
периодическими научными изданиями. 
Статьи должны быть новыми исследованиями, нигде не опубликованными ранее 
(в том числе на других языках), и не представленными в другие издания.    
Один автор может представить в один и тот же номер только одну статью. 
Статьи с соавторами не принимаются к публикации. 
Статьи, представляемые к печати, должны быть в объеме 7-12 страниц. 
Статьи должны быть представлены для издания по отзывам двух докторов наук 
по соответствующей научной сфере. 
Автор несет ответственность за действительность фактов, указанных в статье, и 
другие сведения.  
Статьи могут быть представлены на трех языках – азербайджанском, русском и 
английском. 
Статьи должны состоять из введения, заключения и, как минимум, двух 
заголовков, в соответствии с методами написания научных исследований, 
отвечающих международным стандартам. 
В каждой статье должен быть указан индекс УДК. 

 
Правила составления статей: 

 
 Статья должна быть набрана в компьютере и представлена в электронном 
(mail: risale.az@mail.ru или info@litmuseum.science.az) и печатном виде:   

• Программа – Microsoft Word, шрифт Times New Roman 
• Основной текст должен быть набран шрифтом 12 размераи интервал между 

строками должен составлять 1, формат текста – А4 
• Поля – сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1 см. 

Список литературы должен быть  в алфавитном порядке, составлен в 
соответствии с требованиями ВАК, ссылки в статье должны быть указаны в 
транскрипции (например: [5, стр.12]). 
Ключевые слова должны быть указаны на том языке, на котором опубликована 
статья, и дополнительно еще на двух языках. Должны быть указаны, как 
минимум, 5 ключевых слов. 
Следует представить резюме статьи на языке публикации и дополнительно еще 
на двух языках. Резюме статьи на различных языках должны соответствовать 
друг другу, а также содержанию статьи. В резюме должны найти свое отражение 
научное заключение, к которому пришел автор, также научное новшество труда, 
значимость применения и др. В каждом резюме следует полностью указать имя 
автора, а также перевести заголовок статьи. 
Объем статьи должен составлять 7-12 стр., а резюме – 200-250 слов.  

 
 

Структура статьи: 
 
Индекс УДК 
Имя, фамилия автора, ученая степень, ученое звание (если есть),  адрес e-mail  – 
на верхнем правом углу 
Заголовок статьи – в середине, жирным шрифтом, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 
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Ключевые слова – на трех языках, начиная с левой стороны 
Текст статьи (Введение, разделы, заключение) 
Список использованной литературы – в алфавитном порядке 
Резюме – на 3 языках, с указанием имени, фамилии автора и заголовка 
статьи 
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