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Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 4
iyun 2015-ci ildə keçirdiyi Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə
həsr edilmiş “Milli dəyərlər və
istiqlal uğrunda mübarizələr” adlı
ümumrespublika konfransının
MATERİALLARI

3

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Rafael HÜSEYNOV
Akademik
rafaelhuseyn@yahoo.com
Açar sözlər: xalqın taleyi, parçalanmış vətən, sovet senzurası, sətiraltı
məna, Şəhriyar, təsəvvüf, fəlsəfi şeir, muğam poeması, şəhidlər, millət
ağsaqqalı, ana dili
Key words: nation-building process, political censorship, partition of
Azerbaijan, national and moral values, philosophical trends, mother tongue
Ключевые слова: независимость нации, раздробленность страны,
свободолюбивые воззрения, шахрияр, философские мотивы, родной
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN ARZULADIĞI
BƏXTİYAR GƏLƏCƏK
Böyük şairin istiqlal, Vətən, millət və dil uğrunda mübarizələri
O, artıq tarixin bir parçasıdır. Hərçənd, elə sağlığında da canlı tarix idi və
sadəcə istedadlı söz ustası deyil, millətinin varlığı, taleyi, ruhu ilə qovuşmuş bir
yurd fədaisi olmaq məsudluğu və məsuliyyəti ona cavan vaxtlarından nəsib
olmuşdu.
Bəxtiyar Vahabzadə İkinci Dünya müharibəsindən sonra ədəbiyyata
gələrək elə ilk addımlarından da diqqətləri cəlb etmiş, söz sərraflarını
diksindirməyi bacarmış parlaq qələm sahibi idi.
60 ildən artıq bir müddətdə hərarətli qəlbi, yorulmaz qələmi, buxovsuz və
hüdudsuz düşüncələri ilə millətinə xidmət etdi.
Bəxtiyar Vahabzadənin ömrünün 60 ildən çoxu elə bir zaman kəsiyində
keçdi ki, sovetin qılıncı daim başı üstündə asılı idi.
Bu nəhəngə tabe olmamaq, onunla hesablaşmamaq (barışmaq yox!), yeri
düşəndə ona əyilməmək müşkül idi. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, sovet
dövrünün şairi Bəxtiyar Vahabzadə sovet şairinə çevrilmədi. Əksinə,
qələmiylə, sözüylə, qaynar təbiəti və coşqun təfəkkürü ilə həmin qəddar
rejimin ayağının altını qazıyanlardan, bu quruluşun çürük mahiyyətini şüurlara
yeritmək yolunda mübarizə aparan azlardan oldu.
Bəxtiyar 60 il ədəbi aləmdə dikəldi. 60 ilin özü ayrılıqda bir ömürdür.
Həmin 60 il Bəxtiyar Vahabzadənin yalnız fəal yaradıcılıqla məşğul olduğu
həyat parçası deməkdir.
O, qismətinə yazılmış bu yaradıcı 60 il boyunca elə təkrarsız və füsunkar
bir söz və düşüncə dünyası doğurdu ki, bundan sonra yüzillərlə yaşamasına bəs
edər.
Yüzillər və minillərdən gələn bir ədəbi ənənə, yazılmamış bir qayda var
ki, adətən, hər şair gerçək adından savayı təxəllüs də götürür. Müasir
Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli yaradıcılarından sayılan Bəxtiyar
Vahabzadənin şairlik təxəllüsü yox idi. Şeirlərini elə öz əsl adı və soyadı ilə
imzalayırdı.
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“Bəxtiyar” sözü sevimli şairin həm də təxəllüsü məqamında idi və ustad
bir sıra şeirlərinin sonunda fikirlərini, qayəsini də bu kəlmənin anlamına uyğun
olaraq ifadə və şərh edirdi. Amma mənası “xoşbəxt”, “məsud” olan bu sözü bir
şairə aid etmək həmişə çətindir. Tarixin bütün dövrlərində və dünyanın hər
yerində həmişə belə olub. Çünki şair, xüsusən də Bəxtiyar Vahabzadə kimi
həssas, cəmiyyətin də, insanın da, həyatın da çox dərin qatlarını görməyi
bacaran, ağrı və acılara biganə qalmayan, həmdərd ola bilmək zərifliyinə malik
bir söz sərrafının tam xoşbəxt adlandırıla bilinməsi təsəvvürəgəlməzdir.
Bəxtiyar Vahabzadə millətini sevən, xalqının və yurdunun məruz qaldığı
bütün nisgilləri daim qəlbində daşıyan, misralarına gətirən yazar idi. İlk
gəncliyindən belə olmuşdu, ömrünün sonunadək də o cür qaldı.
Bəxtiyar sözün əsl mənasında və bütövlüyü ilə o zaman bəxtiyar ola
bilərdi ki, insana möcüzə kimi gələn, gerçəkləşməsi millətini və yurdunu əsl
bəxtiyara çevirəcək bütün ülvi arzuları onun payına düşmüş ömür möhləti
içərisində həyata keçsin.
Hər halda bəxt ona yar oldu. Bəxtiyar Vahabzadə “şər imperiyası”
adlandırılan Sovet İttifaqının dağılmasının ürəkdən tikan çıxaran fərəhini də
yaşadı, Azərbaycanın müstəqilliyini də gördü, dilimizin, mənəvi dəyərlərimizin
ən ali təntənələrinə də şahid kəsildi.
Onillərcə dillər əzbəri olmuş şeirlərində şah damar kimi qan ağlayan
vətənçi və millətçi düşüncələrinin doğrulması asta-asta Bəxtiyarı
bəxtiyarlaşdırırdı, valideynlərinin bağışladığı ad gəlib həqiqi mənasında öz
yerini tuturdu (elə buradaca bir dəqiqləşdirməyə ehtiyac var. Bəxtiyar
Vahabzadə hər yerdə “Mahmud oğlu” yazılsa da, əslində, bu onun ata bir, ana
ayrı qardaşının adıdır. Bəxtiyarın atası, adətən, babası kimi təqdim olunmuş
Zəkəriyyədir. Mahmudun övladı olmadığından o, Bəxtiyarı kiçik yaşlarından
doğmaca balası kimi böyütmüşdü [8, 243]. Şairin öz oğluna müraciətlə yazdığı
“İsfəndiyar, sənə verdim qardaşımın adını mən” misrası bunu bir daha əyani
şəkildə sübut edir. İş ondadır ki, Bəxtiyarın böyük qardaşı, İkinci Dünya
müharibəsində həlak olmuş İsfəndiyar sənədlərdə elə “Zəkəriyyə oğlu” kimi
qeyd edilmişdir).
Ancaq hələ böyük ustadın yerinə yetməmiş, ümid olaraq qalan arzuları da
var.
Bəxtiyar Vahabzadə Vətəninin o tayı ilə bu tayını birləşmiş görmədən
getdi, Qarabağ düyününün çözülməsini görmədən getdi...
Həmin arzuların hamısı gerçəkləşmədən Bəxtiyar sonacan necə bəxtiyar
olsun?!
Bəxtiyar Vahabzadə vurğun kəsildiyi Mehmet Akif Ərsoyun “Millət
şərqisi”ndən bu misraları təkrarlamağı xoşlardı:
Gələcəkdir bizə vəd etdiyi günlər Haqqın,
Kim bilir, bəlkə yarın, bəlkə yarından da yaxın.
Bəxtiyar Vahabzadəni yaxşı tanımış və uzun müddət onunla sıx dostluq
telləri ilə bağlı olmuş görkəmli dövlət xadimi və düşüncə adamı Həsən
Həsənovun müşahidəsi çox sərrastdır: “Bəxtiyar Vahabzadə siyasətə gəlmədən
siyasətçi, dövlət vəzifəsini tutmadan bir dövlət xadimi, milli istiqlal
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hərəkatının heç bir qurumunda iştirak etmədən həmin hərəkatın
başçılarından biri, daha doğrusu, onun Vicdanı olmuşdur” [12, 4].
Bəxtiyar bir Azərbaycan sevdalısı idi ki, uzun ömrünü yalnız bu
məmləkətin içində yaşamadı, həm də Azərbaycanı hər an elə bir ürək kimi
içərisində daşıdı. Dünyanın harasına getsə də, orada Azərbaycandan bir iz, bir
işıq aradı.
1959-cu ilin dekabrında, hələ sovet adamının həyatında hansısa xarici
ölkəyə səfər etməyin fövqəladə hadisə sayıldığı çağlarda bir dəstə qələm dostu
ilə ona İraqa getmək nəsib oldu. Bağdadı, Bəsrəni, Kərkükü ilk dəfə gördü,
sözün tanrısı kimi qəbul etdiyi dahi Füzulinin məzarını ziyarət etdi.
Bağdadda Qəsr-i Abbasi muzeyinə də baş çəkmişdilər.
(Kim bilir, 1180-ci ildə tikilmiş o bənzərsiz memarlıq abidəsi və sənət
ocağı indi salamatdırmı, görən saysız bombardmanlar o sarayı da yerlə yeksan
etməyib ki?).
O qəsrdə də Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan tapmışdı. Otaqlardan
birində divara orta əsrlərdə 8 misralıq azərbaycanca şeir həkk edilibmiş.
Sovuşan yüzillər bəzi misraları oxunmaz edibmiş. Bəxtiyar hələ oxuna bilən 5
misranı köçürmüşdü, səfərdən sonra yazdığı məqaləsinə də daxil etmişdi ki,
Azərbaycan poeziyasının Bağdaddakı o itkin qəlpəsi də bizlərə bəlli olsun,
kağızın yaddaşında əbədiləşsin:
Bu yadigaridən qərəzim bir nişanədir,
Bir məhliqadən olmadı xali zəmanə də.
Əskik deyil çiraği, əcəb asitanədir,
...Fərhadın etdiyi buna nisbət zəbanədir,
Hadi, cahanda qeyr-i tamam bir bəhanədir [4, 236].
Tarixdə qalan söz sehrkarı ədiblərimiz az olmayıb. Lakin o mahir qələm
sahiblərinin heç də hamısı bütöv milləti birləşdirə biləcək şəxsiyyət əzəmətinə
və cazibəyə malik olmayıb.
Bəxtiyarı müstəsna edən ən bariz keyfiyyəti onun rəmzə çevrilməsi idi.
O, millətin ümid, inam yerinə dönmüş azman şəxsiyyət idi.
1980-ci illərin sonunda yüz minlərlə azərbaycanlı müstəqillik çağırışları
ilə meydanlara axışanda Bəxtiyar Vahabzadə xitabət kürsüsünə doğru insan
selinin çiyinlərində irəliləyən bir Xalq Qibləgahı idi.
Yalana, riyaya nə qədər uyduq,
Biz Qızıl orduya abidə qoyduq.
Ona ad da verdik: “Xilaskar ordu”.
Adını doğrultdu, el xilas oldu
Yenicə tapdığı azadlığından,
“Ölüyə azadlıq, diriyə zindan” [7, 6].
1990-ci ilin qara yanvarında, Bakı küçələrində Sovet ordusunun dinc
insanları qanına qəltan etdiyi müdhiş günlərdə ölüm qorxusunu unudaraq
Kreml cəlladları ilə mərd-mərdanə üz-üzə dayanan, Azərbaycan
Televiziyasının dəhlizində xunta generalının sifətinə sözün birbaşa mənasında
tüpürən, millət yasına qəlbinin qanı ilə mərsiyə qoşan da Bəxtiyar idi:
6
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O şənbə gecəsi, o qətl günü, –
Mümkünə döndərdik çox namümkünü.
Xalqın qəlbindəki qorxu mülkünü
O gecə dağıdıb sökdü şəhidlər.
Tarixi yaşadıb diləyimizdə,
Bir yumruğa döndük o gecə biz də.
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə
Cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər.
Dözdü hər zillətə, dözdü hər şeyə,
“Dünyada mənim də haqqım var”, – deyə
Kütləni xalq edən müqaviləyə
Qanıyla qolunu çəkdi şəhidlər.
İnsan insan olur öz hünəriylə,
Millət millət olur xeyri, şəriylə.
Torpağın bağrına cəsədləriylə
Azadlıq tumunu əkdi şəhidlər [7, 45-46].
Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaradıcılığı və fəaliyyətləriylə millət
quruculuğu ilə məşğul olan, xalqa yaxşı millət olmağın dərslərini verən
Müəllim idi.
Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivində 66 saylı bir fond
var ki, onun 6 və 7-ci siyahılarında burada qorunan yüzlərlə məktub haqqında
bilgi əksini tapıb. O məktubların hamısı Bəxtiyar Vahabzadəyə ünvanlanıb.
Ermənistan qaçqınlarından, Qarabağ didərginlərindən tutmuş Azərbaycanın
dörd bucağındakı insanlar, Türkiyədəki, Səudiyyə Ərəbistanındakı,
Özbəkistandakı,
Gürcüstandakı,
Rusiya
Federasiyasının
ayrı-ayrı
şəhərlərindəki soydaşlar, vətənpərvərlər yazıblar həmin məktubları (Bu məktub
və müraciətlərin bir hissəsi ayrıca kitab şəklində nəşr də edilib [11]).
Dərdləşirlər şairlə, ondan kömək unurlar, Vətəni xilas etməyi, milləti düz
yola, ağ günə çıxarmağı ondan umurlar.
Həmin məktublar Bəxtiyar Vahabzadəyə yazılanda respublikanın
rəhbərləri də vardı, nazirləri də, mötəbər dövlət qurumları da. Amma bu sadə
insanlar nicatı onlardan yox, Bəxtiyardan diləyirdi.
Hansısa əmrlə, sərəncamla, fərmanla yox, xaqın iradəsi və eşqi ilə
Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın vahid, mötəbər, etibarlı ağsaqqalı
seçilmişdi.
Xalqın bu təhtəlşüur seçimindən, minnətsiz sevgisindən uca hansı qiymət
ola bilər ki!
1991-ci ilin 15 fevralında Yardımlı rayonunun Horavar kəndindən sadə
kənd adamları həyatda bircə dəfə belə canlı olaraq rastlaşmadıqları Bəxtiyar
Vahabzadəyə “el ağsaqqalı, el şairi” deyərək bu cür məhəbbətlə müraciət
edirdilər: “Xalqımızın səsinə səs verməyiniz, xalqın dərdini açıq deməyiniz
indi bu məktubu yazdığım Horavar kənd camaatında, eləcə də ətraf
kəndlərin – Əngovülün, Əvçədulanın, Vərovun, Keçələkaranın sadə zəhmət
7
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adamlarının qəlbində sabaha inam hissi oyadır. Yardımlı Rayon Səhiyyə
Şöbəsinin müdiri Zeyni Adiyev zəng vurmuşdu mənə, yazıq kişi
həyəcanından ağlayırdı. Rayonun Ostair kəndində yaşayan səhiyyə işçisi
Xudaverdi dayını ağır infarkt vəziyyətindən Sizin çıxışınız həyata, yaşamağa
qaytarmışdır.
Allah xatirinə, özünüzdən muğayat olun!
Bu kəndin adamları televiziya ekranında Sizin kişi sifətinizi öpdülər.
Bəlkə də, Siz öz mərdanə səsinizi ucaltmasaydınız, anam Balabəyim
Şahələng qızının ürəyi, neçə-neçə anaların mənliyi, ana qeyrəti sakitlik
tapmazdı” [11, 106-107].
Xalqın bircə belə minnətdar məktubuna bir ömrü qurban verməyə dəyər!
Bəxtiyar Vahabzadəyə isə belə qədirşünas məktublardan yüzlərləsi,
minlərləsi gəlib.
Bəxtiyar Vahabzadəyə yaşamı boyunca çoxlu dövlət təltifləri qismət
oldu. Bunlardan ən alisi özünün də iftixar etdiyi müstəqil Azərbaycan
Respublikasının “İstiqlal” ordeni idi. Lakin Bəxtiyar istiqlaldan yazanda,
istiqlal uğrunda mübarizələrə başlayanda bu şirin nemətin ürəklərin
dərinlərində sönməməsinə, daim közərməsinə çalışdığı onillərdə hələ azadlıq
da, bağımsızlıq da bir röya qədər əlçatmaz, onun haçansa yetişəcəyi
ağlasığmaz, inanılmaz idi.
Bəxtiyarsa inanırdı. Ürəkdən inanırdı və ona görə də inandırmağı
bacarırdı.
Gəlirik dünyaya bir amal üçün
Gedirik...
Yaşayır bu yurd, bu torpaq!
Ölər bizim kimi Vətən də bir gün,
Vətənçün ölümə hazır olmasaq!
Neçə əsrlərə bəs edər bəzən
Vətənə hay verən bir odlu səs də.
Dünən də, bu gün də yaşayır Vətən,
Babəkin qırılan qolları üstdə [1,98].
Bəxtiyarın odlu səsi həmişə Vətənə hay verdi, ona görə də heç vaxt tək
qalmadı və heç vaxt da tənha olmayacaq!
Bəxtiyar Vahabzadənin hər şeiri bir tarixçə ilə bağlı idi və onun heç bir
əsəri iri, ya xırda olsun, təkansız, səbəbsiz yaranmamışdı.
Bir dəfə ürəyimdən keçmişdi ki, onunla ard-arda bir neçə gün söhbət
edərək bircə-bircə hər şeirinin yaranma tarixçəsini nağıl elətdirim və öz
müşahidələrimi, başqa Bəxtiyara yaxın olmuş insanlardan eşitdiyim o qəbil
hekayətləri də birləşdirərək ayrıca arşdırma-yazıya çevirim.
Bəxtiyar müəllimin möhkəm yaddaşı vardı, şeirlərinin doğulma tarixçələrinin əksəri ən xırda cizgilərinədək hafizəsindəydi. O vaxt həmin niyyətimi
gerçəkləşdirsəydim, bütün o əhvalatlar danışılaraq yazılaşdırılsaydı, nə qədər
maraqlı bir kitab alınardı! Heyiflər ki, bir dəfə özü ilə də bölüşdüyüm bu
istəyim elə niyyət olaraq qaldı. Amma bəzi şeirlərinin tarixçəsini özü yazmışdı,
bəzilərini soruşmuşdum, mənə söyləmişdi, bəzi şeirlərinin törəməsinin
8
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qığılcımlarının haradan gəlmiş olmasını dostları Xudu Məmmədovdan,
Nurəddin Rzayevdən, Habil Əliyevdən, Şirməmməd Hüseynovdan eşitmişdim.
Lakin başqa bir işi isə hər halda etdim və Bəxtiyar müəllimin mütəmadi
lentə aldığım həmin söhbətləri ilə də haçansa yazacağım kitabınmı, ya sanballı
bir esseninmi bünövrəsi yarandı.
Onunla vaxtaşırı görüşlərimizdən savayı tez-tez də telefonla danışardıq.
Hər dəfə həmin söhbətləri əvvəldən sona lentə alardım. Telefon danışıqlarımız
müxtəlif səbəblərdən olurdu. Ya özü mənim hansısa yazımı oxuyub, ya
çıxışımı, verilişimi dinləyəndən sonra təəssüratını bölüşərdi, ya mən hansısa
sualla, dəvətlə ona müraciət edərdim. Telefon danışığımızın yazıldığını o
bilməsə də, mən bilirdim və ona görə də hər dəfə mühüm bir mətləblə, ya
hansısa şəxsiyyətlə, hadisəylə bağlı onun münasibətini, xatirəsini sözarası
soruşardım. Həmin saatlar uzunluqlu lentlər də indi ayrıca bir sərvətdir və onlar
da yazılaşma növbəsini gözləyir.
Yay mövsümündə Bəxtiyar müəllim, adətən, bir neçə aylığa Şəkiyə
köçər, oradakı evində yaşayardı. Şəkini çox sevirdi və bu doğma torpağa min
bir tellə bağlı idi. Qəribədir ki, ekranda-efirdə, səhnələrdə, auditoriyalarda, lap
elə adi insani ünsiyyətlərində Bəxtiyar müəllim həmişə təmiz, ədəbi
Azərbaycan dilində danışsa da, evdəki tələffüzündə hərdən Şəki ləhcəsi açıqaşkar sezilərdi.
Tək özü yox, elə ailə üzvləri də evdə həmin şakərdən vaz keçə
bilmirdilər.
Bir dəfə bir şəkili Bəxtiyar müəllimə gileylənir ki, ata-baba yurduna bu
qədər bağlı olsan da, niyə indiyəcən Şəkiyə bircə dənə də şeir həsr etməmisən?
Və həmin qəfil, haqlı sual bir qora dönərək alışmış, ustadın yeni şeirini
yaratmışdı:
Bir nəğmə yazmadım hələ mən sənə,
Dağlar bunu mənə kəsir sanmasın.
Mən dedim, vurğunam Azərbaycana,
Deyirəm heç zaman xırdalanmasın.
Könlümdən ucalan bu avaz, bu səs,
Böyükdür, ucadır məsləkim mənim.
Bala anasına “sevirəm” deməz,
Mən də deməmişəm, a Şəkim mənim.
Mən sənə borcluyam öz balan kimi,
Çox da ki şeirimdə görünmür adın.
Mənim oxuduğum nəğmələrimi
Mənim qulağıma sən pıçıldadın.
...Mən həm bakılıyam, həm lənkəranlı,
Gəncəli, qubalı, həm naxçıvanlı.
Şəkili, şirvanlı, qarabağlıyam,
Bütöv Vətənimə bütöv bağlıyam [5, 22].
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Bunlar sadəcə şair sözü seyil, quruca bəyanat deyil. Bəxtiyar Vahabzadə
ömrü boyu düşüncəsi ilə, mübarizələri ilə yalnız vətəndaşı olduğu Azərbaycan
Respublikasının deyil, həm də ərazicə, əhalicə bu Azərbaycandan qat-qat
böyük, çox guşələrini heç vaxt görmədiyi, lakin ilahi bir məhəbbətlə sevdiyi
Cənubi Azərbaycanın şairi oldu. Səbəbsiz deyil ki, onun ömründə və
yaradıcılığında həlledici yer tutan “Gülüstan” poeması da bu millətin ən ağır
faciəsinə, parçalanmağımıza, ikiyə bölünməkliyimizə həsr edilmişdi.
Bəxtiyar Vahabzadəni mən şəxsən 1971-ci ilin sentyabrından tanımışam,
elə ilk tanışlıq günümüzdən ta onu itirdiyimiz çağlaracan daimi mehriban
ünsiyyətlərimiz olub. Həm mütəmadi izlədiyim yaradıcılığı, həm vaxtaşırı
təmaslarımız, fikir mübadilələrimiz, eləcə də aradan keçmiş vaxtın yaratdığı
olmuşlara üstdən baxa bilmək fürsəti onu həm bir insan, həm yaradıcı, həm də
ictimai xadim kimi dəqiq görüb qiymətləndirməyə imkan verir.
Həmin il mən Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsinin Fars
filologiyası şöbəsinə qəbul olunmuşdum, Bəxtiyar müəllimin böyük oğlu İsfəndiyar da mənimlə eyni qrupda idi. Türk, fars, ərəb şöbəsi hamısı birlikdə 40
civarında tələbə idi və mən həm fars qrupunun, həm də bütöv heyətin sinif
nümayəndəsi idim.
Elə başlanğıcdan hamımız bir ailə üzvü kimi yaxın idik və həmin
səmimiyyət, doğmalıq indiyədək davam etməkdədir. İsfəndiyarlasa elə lap
əvvəldən digər qrup yoldaşlarımıza nisbətən daha simsar idik.
Fakültəmiz ovaxtkı Kommunist, bugünkü İstiqlaliyyət küçəsində, indi
bütünlüklə Əlyazmaları İnstitutuna verilmiş binada, Bəxtiyar Vahabzadənin
mənzili isə oçağkı Hüsü Hacıyev, hazırkı Azərbaycan küçəsində – “Yazıçılar
evi” kimi məşhur olan binada yerləşirdi. Buradan ora piyada 5-10 dəqiqəlik yol
idi. Elə dərsə başladığımız ilk həftədən hər gün məşğələlərimiz bitən kimi
gedərdik İsfəndiyargilə. Saatlarla birgə olardıq. Tapşırıqları yerinə yetirərdik,
əlavə oxu materiallarını araşdırardıq, musiqi dinləyərdik. Və Bəxtiyar müəllim
də tez-tez bizim söhbətlərimizə müdaxilə edər, bizi dialoqa, mübahisəyə
çəkərdi. İndi hiss edirəm ki, bizi sərbəst düşüncəyə alışdırmağa cəhd edir,
höcətlərdən adlayaraq müstəqil qənaətlərə gəlməyə daha çox mail olmağımıza
səy edirmiş.
Elə o vaxtlardan hamının böyük şair kimi qəbul etdiyi Bəxtiyar
Vahabzadə mənimçün həm də doğma bir insan, əziz Bəxtiyar əmi idi.
Lakin o dövrdə baş verən bir hadisə məni çox təəccübləndirdi.
1973-cü ildə bir gün fakültə rəhbərliyi şad xəbər verdi ki, Tehran Universitetində xarici ölkədən yığılacaq 20-25 tələbənin dərs alacağı bir qrup təşkil
edilir. SSRİ-dən də ora Moskva, Leninqrad (indi Sankt-Peterburq), Orta Asiya
və Azərbaycandan seçiləcək 5 tələbə göndəriləcək. Bakıda məni seçmişdilər.
Bununla bağlı sənədlər hazırlayır, müxtəlif qurumlarda yoxlamalardan
keçirdim. Əsas müsahibələrdən biri ovaxtkı Oktyabr, indiki Yasamal Rayon
Partiya Komitəsində olmalıydı. Həmin il Türkmənçay müqaviləsinin
bağlanmasının 145-ci ili tamam olurdu. Adətən, rayon komsomol və partiya
komitələrində siyasi hazırlığın səviyyəsini imtahan etmək məqsədilə sualcavablarda Azərbaycanın Rusiyaya birləşməsinin bizə nə verdiyini də
soruşurdular. Həmin gün müsahibəyə də İsfəndiyargildə dərslərimizi
hazırlayandan sonra, axşamüstü yollanmalıydım. Bəxtiyar müəllim məsələdən
xəbərdar idi və mənə bəzi məsləhətlərini verəndən sonra dedi ki, Türkmənçayla
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bağlı soruşsalar, ayıq ol, bunun mütərəqqi addım olması, Rusiyaya
birləşməyimizin Azərbaycanın müasir ölkə kimi inkişafına çox faydalar
verməsindən danış.
Mən o vaxtlar Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan”ını sadəcə
oxumamışdım, başdan-sona əzbər bilirdim, özü də bundan agah idi.
Püxtə, tükü-tükdən seçən insan idi, təbii, hiss edirdi ürəyimdən keçə bilər
ki, bu dediyiniz sözlər nədir, o yazdığınız poema nə?
Fikrimdə dolaşanları oxuyubmuş kimi düşüncəli-düşüncəli əbədilik
beynimə həkk olunacaq öyüdünü verdi: “Hər adamla eyni tərzdə, hər yerdə
eyni dildə danışmazlar. Ürəyindəki ürəyində, dilindəki dilində”.
Bunu mənə ürəyi ilə dili, düşüncəsi ilə qəlbi arasında sərhəd olmayan,
amma başı müsibətlər çəkəndən sonra pak amalından dönməsə də, daha
ehtiyatlı hərəkət etməyin vərdiş və dərslərini mənimsəmiş, bunu ardıcıllarına
da təlqin edən bir müdrik deyirdi.
Və bu misralar Bəxtiyar Vahabzadənin 1958-ci ildə – Rusiya ilə İran arasında Azərbaycanı ikiyə bölməkçün imzalanmış Gülüstan müqaviləsinin 145,
Türkmənçay müqaviləsinin 130-cu ilinin tamamında yazdığı, 1960-cı ildə çap
edilmiş – Sovet İttifaqında, sovet mətbuatında dərc edilmiş “Gülüstan”
poemasındandır:
Ey kağız parçası, əvvəl heç ikən
Yazılıb, qollanıb yoxdan var oldun.
Böyük bir millətin başını kəsən,
Qolunu bağlayan hökmdar oldun.
Bir eli ikiyə araladın sən,
Özün kağız ikən aralanmadın,
Köksünə yazılan qəlb atəşindən
Niyə alışmadın, niyə yanmadın?
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq,
Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır.
Bir elin ruhunu, dilini ancaq
Kağızlar üstündə bölmək asandır [3, 133-134].
Bütün çap məhsullarının ən ciddi senzuradan keçdiyi sovet dönəmində
bəs bu misralar hansı möcüzə ilə dərc edilə bilmişdi?
Bundan ötrü bir qəhrəman ruhlu insana borcluyuq və Bəxtiyar
Vahabzadə də onu həmişə xüsusi sayğıyla anardı.
“Gülüstan” poeması 1960-cı il 23 və 26 oktyabr tarixlərində “Nuxa fəhləsi”ndə çap edilmişdi [2, 96] və bu, yaralanaraq müharibədən qayıdandan
sonra həmin redaksiyada işləməyə başlayan, 1945-ci ildən ömrünün sonuna –
1974-cü ilin dekabrınadək həmin qəzetə redaktorluq edən cəsarətli və qeyrətli
ziyalı Məhyəddin Abbasovun qətiyyəti sayəsində baş tutmuşdu.
O vaxt hər rayonun həftədə üç dəfə çıxan öz qəzeti vardı və yalnız rayon
qəzetləri redaktorlarına Bakıya gəlmədən məsələni yerində həll etmək,
Mətbuatda Dövlət Sirlərini Mühafizə edən idarə adı ilə fəaliyyət göstərən siyasi
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senzorun vəzifəsini də yerinə yetirərək qəzetin çapına imza atmaq səlahiyyəti
verilmişdi.
Bəxtiyarın üsyan püskürən bu misralarını Bakıda hansı ağlı başında olan
senzor çapa imzalardı:
Min ləkə vurdular şərəfimizə,
Verdik, sahibimiz yenə “ver” dedi.
Lap yaxşı eləyib, doğrudan, bizə
Biri “baran” dedi, biri “xər” dedi.
Bizi həm yedilər, həm də mindilər,
Amma dalımızca hey deyindilər [3, 132].
Bir neçə gün sonra “Nuxa fəhləsi” qəzetinin “Gülüstan”ın dərc edildiyi
iki nömrəsi əl-əl gəzməyə başlayır və insanlar bu poemanı köçürərək ölkə boyu
yayır, hər yerdə oxuyur, müzakirə edirlər.
Bəxtiyar Vahabzadənin partiya sıralarından qovulması, universitetdə
müəllimlikdən kənarlaşdırılması və azadlıqdan məhrum edilməsi məsələsi
qoyulur.
Unudulmaz Heydər Əliyev o hadisə ilə bağlı təfərrüatları belə dəqiqləşdirirdi: “Mən hələ Dövlət Təhlükəsizlik Komitəsində işləyən zaman Bəxtiyar
Vahabzadənin həbs olunması məsələsi qoyulmuşdu. O vaxt mən onu xilas
etdim, qoymadım həbs olunsun. Nəinki qoymadım, onunla dəfələrlə söhbət
apardım, öz məsləhətlərimi verdim. Belə bir insan o vaxt böyük fəlakət
qarşısında idi. Nəyə görə? Heç bir cinayəti yox idi. Ona görə ki, millətini
sevirdi, millətin qayğıları haqqında şeirlər yazırdı” [2, 25].
Heydər Əliyev Bəxtiyar Vahabzadəyə məsləhət görmüşdü ki, bir müddət
auditoriyalarda görünməsin, uzunmüddətli elmi məzuniyyət götürərək
doktorluq dissertasiyasını yazsın.
Bu məsləhətə əməl etdi şair və nə universitetdəki işindən çıxarıldı, nə
partiyadan kənarlaşdırıldı. Qısa müddətdə “Səməd Vurğunun həyat və
yaradıcılığı” adlı doktorluq dissertasiyasını yazıb tamamladı, zəruri prosedur
və müzakirələrdən sonra 1964-cü ildə uğurla müdafiə də elədi.
Daha nə tövsiyə etmişdi Heydər Əliyev?
Demişdi ki, sənin əleyhinə olanların ağzını bağlamaq üçün Vladimir İliç
Lenin haqqında bir əsər yaz.
Və Bəxtiyar Vahabzadə “Leninlə söhbət” adlı poema qələmə aldı və
professor Qulu Xəlilov da həmin əsərə “Lenin zəkasının işığı ilə” sərlövhəli bir
önsöz yazdı [1, 5-12].
Bəs Bəxtiyar Vahabzadə o poemasında Lenin zəkasının işığı ilə necə
irəliləyirdi, nə yazırdı?
Lenindən sitat gətirirdi: “Mücərrəd həqiqət yoxdur, həqiqət həmişə
konkretdir”. Dərhal da mənbəni göstərirdi: əsərlərinin 32-ci cildi, səhifə 89-90.
Başlayırdı Leninə söykənərək ürəyini boşaltmağa:
Həqiqət! Ən böyük nəğməsən...
Ancaq
Səni dinləməyə qulaqlar sağır.
Həqiqət,
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Gözünün içinə baxmaq,
Nə qədər gərəksə, o qədər ağır!
Həqiqət! Könülə – yaxından-yaxın.
Əmələ – uzaqdan-uzaqsan nədən?
Dünyanın tarixi
Qurbanlarının
Qanıyla yazılıb dövri-qədimdən.
Yalanlar al-əlvan, yalanlar min-min,
Deyir gecəyə bax, zülməti görmə.
Yalanlar... Ağ yalan qara gerçəyin
Üzünə rəng çəkir, gözünə sürmə...
Sözlərin üzündə kirşanı, rəngi,
Dili uzunsa da, ömrü çox qısa.
Yaşaya bilərmi zülmün nəhəngi,
Udub həqiqəti, yalan qusmasa?! [1, 50-51]
Bu sətirləri oxuyan azərbaycanlıların heç biri çörəyi qulağına-burnuna
yemirdi. Onlar hamısı sovet gerçəkliyinin axarında yaşayırdı və gündə yüz
dəfələrlə bu abırsız-həyasız ideologiyanın qırmızı-qırmızı necə ağa qara dediyinin, qəzetindən, radiosundan, televiziyasından, kürsülərindən riya
horralarının əndərildiyinin şahidi olurdular. O səbəbdən də qəşəng anlayırdılar
ki, Bəxtiyar daşı hansı bostana atır, eyhamı hara vurur.
Lenini iqtibas edirdi, “dahi rəhbər”in əsərlərinin 33-cü cildinin 309-cu
səhifəsindən bu parçanı epiqraf götürərək elə həmişə dediyini deyirdi:
Üfüqdən genişdir, göylərdən dərin
Xisləti, qüdrəti, hikməti xalqın.
Onun zəkasıyla düşünənlərin
Qolunda birləşir qüvvəti xalqın.
Xalqa arxalanan xalqsevərlərin
Özü də xalq üçün arxaya döndü.
Xalqa arxasını çevirənlərin
Arxası həmişə yerdə göründü.
Azadlıq uğrunda axan qanların,
Kim deyir, buxarı göyə sovrulur?
Xalqın qəm oduna alışanların
Dayaq nöqtəsi də xalq özü olur.
Dərk etdim bu böyük həqiqəti mən:
Sevgin hər atəşdən keçirər səni.
Xalqı dərk etməsən, xalqı sevməsən,
Xalq nə dərk eləyər, nə sevər səni [1 , 20-21].
13

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Və 1976-cı ildə Lenin haqqındakı bu əsərinə görə Sovet Azərbaycanının
Dövlət mükafatını aldı, 1984-cü ildə isə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görüldü.
Ağıllı siyasət belə olur. Həm sözünü deyirsən, işini görürsən, həm də
bütün bunlara görə sənə cəza verməli olan səni bəh-bəhlə təltif edir!
Əslində isə ehtiyatlılıq Bəxtiyar Vahabzadəyə çox da xas olan xüsusiyyət
deyildi. Bəxtiyar müəllim cəsur, çəkinməz bir kişi idi və bica deyil ki, onun bu
ötkəmliyini, ruhunun yenilməzliyini amerikalı müəllif Kinzer Stefan da elə
şeirlərindəncə duyaraq bu haqda ABŞ-da, nüfuzlu “Nyu York tayms”da ayrıca
məqalə dərc etdirmişdi [16, 3].
Bəxtiyar Vahabzadənin ilk gənclik illərindən ən etibarlı dostlarından
olmuş professor Şirməmməd Hüseynov şairə Leninin bir başqa “köməyi”
haqda da maraqlı bir yaddaşını bölüşür. Deyir, Bəxtiyarın “Gülüstan”
poemasına görə vurulduğu çağlarda V.İ.Leninin 1901-ci ildə “İskra” qəzetində
çap edilmiş “Столетие русского штыка в Грузии” (“Gürcüstanda rus
süngüsünün 100 illiyi”) adlı məqaləsinin surətini çıxararaq ona verdim ki,
bundan qalxan kimi istifadə elə. Lenin həmin məqaləsini Gürcüstanın Çar
Rusiyası tərəfindən ələ keçirilməsinin 100 illiyinin orada bayram edilməsinə
hazırlıqların getməsi ilə əlaqədar yazıbmış və gürcülərə qeyzlənirmiş ki, işğalın
da ildönümünü bayram edərlər?
“Bəxtiyara dedim ki, bundan yaxşı tutacaq? Lenin Rusiyanı “xalqlar
həbsxanası” adlandırır. İndiyəcən dünyada bircə nəfərə rast gəlinibmi könüllü
gedib həbsxanaya girsin, sonra da illər boyu həmin günü bayram kimi qeyd
eləsin?”
Bəxtiyar Vahabzadənin oturub-durduğu, dostluq etdiyi Şirməmməd
Hüseynov kimi şəxsiyyətlərin hər biri millət dərdlərinə həssas olan insanlar idi
və söhbətləriylə bəzən bilərəkdən, bəzən özlərindən xəbərsiz Bəxtiyara hansısa
yeni şeirlərini yaratmağa impulslar verirdilər.
Bəxtiyar Vahabzadə dərdlə döyüşəndə güclü olurdu və bunu ömrünün
sonlarında verdiyi bir müsahibəsində də boynuna alıb: “Məni dərd yazdırır.
Mən dərdi axtarıram. Məni yazdıran dərddir, kədərdir. Sevincdə mən
xoşbəxtlik görmürəm. Dərd insanı düşündürür:
Dərdim olmasaydı, dərd tutmaq üçün
Dərdin dəryasına tilov atardım.
Sevinci qaşıyıb, vallah, mən hər gün
Sevincdən özümə dərd yaradardım.
Əgər olmasaydı dəryaca dərdim,
Dərdin yoxluğunu mən dərd edərdim” [10, 1].
Bəxtiyar Vahabzadəyə Tanrı tükənməz ilham, fitri şairlik istedadı ilə
bərabər bir filosof xisləti də ərməğan etmişdi. Onda batinə enməyə, cövhərə
dalmağa, adi olanda qeyri-adini qavramağa canatma vardı. Təsəvvüf şairlərinə,
illah da Mövlana Cəlaləddin Rumiyə, bu cərəyanın fəlsəfəsindəki hikmətə
sonacan vaqif olmağa çox səy edirdi.
Böyük şərqşünas alim Rüstəm Əliyevlə bir ara çox yaxın idilər və
Bəxtiyar müəllimgildə onların ikilərinin qızğın təsəvvüf söhbətlərinə çox şahid
olmuşam.
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Allahdan, peyğəmbərdən, ruhdan, insanın, dünyanın mahiyyətindən
gərək hər kəs yazaraq özünü gülünc vəziyyətə salmaya. Çünki bunlar elə ülvi
məfhumlardır ki, onlardan yazmaq səlahiyyətini qazanmaqçün gərək onillərlə
təfəkkür dəryasına baş vurasan, çox kitabları mütaliə edəsən, çox hikmətlərdən
hali olasan.
İndi xeyli uzaqlarda sayrışan 1970-ci illərin əvvəllərində oğlu
İsfəndiyarla mənə təsəvvüfi idrakın layları, bu düşüncə şəbəkəsinin şəriət,
təriqət, mərifət, həqiqət kimi mərhələlərinin varlığından, həmin təfəkkür
mərtəbələrinin hər birinin özəlliklərindən ilk dəfə yerli-yataqlı, həm də son
dərəcə sadə bir dillə Bəxtiyar müəllim söz açmışdı.
Və o özü şeirində həqiqət mərtəbəsinə yovuq olan seçilmişlərdən idi.
Olmasaydı, Allahı bu cür görə, bu cür tərənnüm edə, adi insanlara da
Pərvərdigarı bu sayaq insanca anlada bilərdimi?
Allah! Bilirik, cisim deyil, bəs nədir Allah?
Ən yüksək olan haqda, həqiqətdədir Allah.
Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında,
Dərk et, bu təəccübdə, bu heyrətdədir Allah.
İnsanın əzəl borcudur insanlığa hörmət,
İnsanlığa hörmətdə, ləyaqətdədir Allah.
Gördüklərimiz zahiridir, bətnə nüfuz et!
Batindəki, cövhərdəki fitrətdədir Allah.
Mən bir ağacam, yarpağı sözlər, kökü fikrim,
Sözlərdə deyil, sözdəki hikmətdədir Allah.
Zülmün üzünə haqq deyilən şilləni çəksən,
Şilləndə möhürlənmiş o qeyrətdədir Allah.
Zülmətdə, cəhalətdə, ədavətdə görünməz,
İlqarda, sədaqətdə, məhəbbətdədir Allah.
Ən yüksək olan zirvəyə mütləq demək olmaz,
Ülviyyətə çatmaqdakı niyyətdədir Allah [3, 8-9].
Mənsub olduğu xalqa xidmət artıq hər böyük şairin adından başlanır. O
söz ustası xalqı, Vətəni haqqında ömrü boyu bircə sətir belə yazmasa da, xalq
onunla ən azı məhz böyük, şöhrətli övladı olduğu üçün iftixar edir. Hər ata-ana
balası ilə qürrələnən kimi. Çünki hər adlı-sanlı övladının şöhrətindən millətinə,
yurduna da mütləq pay düşür. Lakin qələmi, zəkası və fəaliyyətləriylə ömrü
boyu xalqın daha artıq yüksəlişləri üçün bilavasitə mübarizə aparmış qüdrətli
yaradıcıların adları, təbii ki, xalqın yaddaş kitabına əbədilik həkk olunur.
Bəxtiyar Vahabzadə məhz o yurdsevər, millətpərvər sənətkarlardandır ki,
ali vətəndaşlıq duyğusu ömrü boyu onunla yol yoldaşı oldu.
Bəxtiyar Vahabzadəni səciyyələndirən başlıca amillərdən biri odur ki,
mübarizələrini tarixi baxımdan yetərincə mürəkkəb bir zaman şəraitində, Sovet
İttifaqında ciddi siyasi senzuranın və total nəzarətin mövcudluğu şəraitində
həyata keçirmişdir.
Artıq Azərbaycanın müstəqilliyə qovuşduğu ilk aylarda, 1991-ci ildə
Azərbaycan parlamentindəki çıxışında şair belə etiraf edirdi: “Durğunluq
illərində beynimizi gəmirən fikirləri açıq yaza bilmir, hadisəni başqa ölkələrə
keçirib sözümü deyirdim. 1968-ci ildə Asiya və Afrika yazıçılarının Daşkənd
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müşavirəsində iştirak edirdim. Öz fikrimi bir afrikalı yazıçının dili ilə belə
ifadə eləmişdim: guya afrikalı yazıçı imperiya dövlətlərinə müraciətlə belə
deyir:
Sizin kimi bir insanıq,
Biz nə daşıq, nə dəmirik.
Yetər, artıq biz heç kəsə
Yamaq olmaq istəmirik.
...Yaman dərddir,
Gözün ola,
amma görə bilməyəsən.
Yaman dərddir,
Dilin ola,
Nə danışıb, nə dinəsən.
Yaman dərddir,
Ağlın ola,
Özgəsinin ağlı ilə düşünəsən” [9, 68-70].
Bu sözləri afrikalının deyil, SSRİ tərkibindəki Azərbaycanın şairinin dilə,
qələmə gətirdiyini nəzərə alanda bunun sırf antisovetizm olduğunu görürsən və
sovet rejimi də belə dikbaşları, adətən, həbslə, sürgünlə, qapalı psixiatriya
müalicəxanalarının daimi xəstəsi olmaqla “mükafatlandırırdı”.
Bəxtiyar “qızım, sənə deyirəm, gəlinim, eşit” prinsipi ilə yazırdı. “Yollar
– oğullar” poemasını Əlcəzair xalqının milli azadlıq mübarizəsinə həsr etmişdi
[8, 250-252].
Sovet dövrü Azərbaycan ədəbiyyatını vərəqləyən və o əyyamların siyasi
mühitindən yetərincə hali olmayanlara əcaib gəlməsin ki, şair və yazıçılarımız
özümüzün dağlardan hündür dərd-sərimiz ola-ola niyə Afrika və Amerika
zəncilərinin hüquqlarını qorumaqçün haray salmağa, canfəşanlıqla sıra-sıra
əsərlər yaratmağa belə sinov gedirlərmiş. Ya nədən ədiblərimizin neçəsi Fransa
istilasına və müstəmləkəçiliyinə məruz qalan məzlum Əlcəzair xalqına belə
həmrəylik nümayiş etdiriblər?
Bu şeirlərin hamısı atalar sözü kimidir – üzdəki anlamı da doğrudur, alt
qatdakı həqiqəti də vacibdir. Amma üst qatdakı həqiqət dərindəki, dibdəki
gerçəyi ifadə edərkən senzor qayçılarından qorunmaq naminə düşünülmüş
ədəbi fənd, diqqətyayındırıcı örtükdür.
Guya fransızca təhsil almış, fransızlaşmış, manqurtlaşmış əlcəzairlini
deyir, amma biz anlayırdıq axı şairin məramı nədir, dərk edirdik ki, hədəf sapı
özümüzdən olan baltalardır:
Əyil, özün əyil, xalqı əymə sən,
Bu haqqı heç kəsə verməyib Vətən!
Sığın ömrün boyu qoltuğa, sığın!
Lənət bu halına, min dəfə lənət!
Xalqını satmaqla o qazandığın
Sərvətə, şöhrətə, şərəfə lənət!
Səni qınamıram, sən öz elində
Aldın təhsilini firəng dilində.
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Firəng tarixini sənə keçdilər,
Özünə yad oldun, yada vuruldun.
Firəng tarixini sən bildin əzbər,
Babandan, atandan xəbəsiz oldun [3, 157].
Bəxtiyar Vahabzadə bu poemanı yazanda 1962-63-cü illər idi və Azərbaycan sovet oxucusu bu misraları oxuya-oxuya zehnində “firəng dili”, “firəng
tarixi” sözlərini başqa kəlmələrlə əvəzləyirdi.
Dəmir zindanlara saldılar bizi,
Parisə daşıyıb sərvətimizi.
Gəlib evimizdə bizi soydular,
Ancaq adımızı vəhşi qoydular.
Bir soruşan yoxdur bu gəlmələrdən:
Bu vəhşi dediyin sənsən, yoxsa mən? [3, 169]
1960-70-ci illər Azərbaycan oxucusu bu şeirdə Parisi Paris oxumurdu,
çünki apaydınca bu misralarda asılı Azərbaycanın qismətini, öz taleyini
görürdü.
Və beləcə hər misrası ilə Bəxtiyar Vahabzadə könüllərdəki istiqlal
ocağını şölələndirirdi.
Bəxtiyarın şair çöhrəsinin məziyyətlərindən, ən ümdə üstünlüklərindən
biri də bu idi ki, o, heyrətlənməyi, sidq ürəkdən, məsum uşaq səmimiyyəti ilə
heyran qalmağı bacarırdı. Məhz gözəllik qarşısında mat qala bildiyinə, bütün
başqa istedadları ilə yanaşı valeh olmaq qabiliyyətinə də sahibliyi üzündən
daim məftun qalaraq məftunedici müdrik və zərif misralar doğurmağı bacarırdı.
Misilsiz kaman ustası Habil Əliyev haqqında Bəxtiyar Vahabzadənin
şeirləri də var, ayrıca məqaləsi də. Habil ustad özü mənə danışırdı ki, Bəxtiyar
bəzən eyni bir muğamı mənə dönə-dönə ifa etdirirdi və təəccüblənirdim ki,
neçə dəfə təkrar eləməyimə baxmayaraq, hər yeni çalğıya yenə mütəəssir olur,
qəhərlənir, həyəcanlanır.
Bu haqda elə Bəxtiyar Vahabzadə özü də yazıb: “Muğam” poemasının
bir müzakirəsində mənə belə bir sual verdilər: “Niyə indi yeni muğamlar
yaranmır?”
Məgər bu gün dinlədiyimiz “Segah” yüz il əvvəlki “Segah”dırmı? Xeyr,
o, həmişə dəyişir, ildən-ilə yeniləşir.
...Muğam köklü-köməcli, qollu-budaqlı bir ağacdır. Onun yarpaqları
göydə, kökü torpaqdadır. Yaradıcı ifaçı onu yarada-yarada çalanda
budaqlarda təzə pöhrələr puçurlayır...
...Bəzən 2-3 saat ərzində mən Habilə eyni muğamı bir neçə dəfə
çaldırmışam. Hər çalğısında eyni muğam başqa rəngdə, başqa təravətdə
səslənmişdir” [6, 164].
Bəxtiyar Vahabzadənin sözlərinə çoxlu mahnı bəstələnib. Bu mahnıların
bir çoxu artıq bəlli olan şeirlərə qoşulubsa, müəyyən hissəsini ya Bəxtiyar
müəllim hazır musiqiyə yazıb, yaxud da bəstəkarla birgə işləyərək ortaya
çıxarıblar.
Bəxtiyar Vahabzadənin bu sahədəki ardıcıl fəaliyyətinin qəlbəyatan əsas
cəhəti odur ki, incəliklə hikmətliliyin qovuşduğu bu mətnlərlə Azərbaycan
mahnısının poetikası, söz baxımından göyçəkliyi, cilası artıb.
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Bəxtiyaraqədərki Azərbaycan bəstəkar mahnılarının çoxunun mətnində
ifrat bəsitlik sezilir ki, bəzən ilk baxışda gözəl melodiya səni sanki aldadır və
bu kəsiri tutmağa imkan vermir. Lakin diqqətlə məğzə varanda mətnlə musiqi
arasında qabarıq səviyyə fərqi olduğu qənaətinə gəlirsən.
Bəxtiyar müəllim simfonik musiqini də, muğamı da, sazı da sevirdi, həm
bu müxtəlif istiqamətli musiqilərdən yaxşı baş çıxarırdı.
Evlərində onun sakitcə uzanaraq saatlarla dünya bəstəkarlarının, elə
bizim Qara Qarayevin simfonik əsərlərini dinləməsi xatirimdədir.
Muğama vurğunluğu isə başqa aləm idi. Muğamı sadəcə məftunluqla
dinləmirdi, qulaq asdıqca vəcdə gəlirdi, haldan-hala düşürdü.
Muğam sənətimizi dərindən bilməsi və bu irsə atəşin məhəbbəti
olmasaydı, “Muğam” kimi misilsiz bir əsəri də yaza bilməzdi.
Bu, yalnız bir şairin muğamdan aldığı təəssüratların, daxilində qaynayan
duyğu burulğanlarının bəhrəsi olan poema deyil. Yəni yüksək şairanəlik öz
yerində, eyni zamanda bu poemada elm var, ayrı-ayrı muğamların, onların şöbə
və guşələrinin fəlsəfi dərki, yozumu, incədən-incəyə təhlili və yozumu var.
Bəxtiyar Vahabzadə bu əsəri dahi Üzeyir Hacıbəyliyə ithaf edib. Özü
mənə söyləmişdi ki, həyatında Üzeyir bəyi bircə dəfə, cavan vaxtlarında Dram
Teatrındakı bir tamaşanın fasiləsində görüb.
Nəzərlərini əfsanəvi maestrodan çəkə bilmirmiş. Üzeyir bəy bu baxışları
hiss edir, onu pərəstiş duyğusuyla seyr edən gəncə sarı çevrilərək şəfqətlə
gülümsəyir: “O təbəssüm, Üzeyir bəyin simasındakı o işıq indiyəcən gözümün
qabağından çəkilmir” [16].
Üzeyir bəyin şah elmi əsəri – “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
risaləsi muğam və musiqi tədqiqatçılığı, mədəniyyət tariximiz üçün nə qədər
önəmlidirsə, Bəxtiyar Vahabzadənin “Muğam” poemasını da milli sənətimizin
bu sahəsinə həsr edilən ən sanballı poetik inci kimi eyni şərəflə həmin
musiqişünaslıq abidəsinin yanında ucalmağa layiq hesab edirəm.
Bəxtiyar “Çahargah”ı belə xırdalayır:
“Çahargah”ın “Müxalif”i
Çaldıranda at saldıran,
Qılınclardan od aldıran
Döyüş səsi...
“Çahargah”ın “Cövhəri”si
Kol dibində
Qar altında
Çıxan tənha bənövşənin üşüməsi.
Qılınc səsi, qalxan səsi,
Bənövşənin üşüməsi.
Biri hünər,
O birisi göz yaşıdır.
O sərtliklə bu incəlik
Bir muğamda yanaşıdır [1, 60-61].
“Şur”u hamımız saysız dəfələrlə dinləmişik. Amma kim “Şur”un özəyini
Bəxtiyar kimi belə görə bilib?
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Çoxdan unudulmuş, yeri qalmış yaradır “Şur”,
Birdən yada düşmüş bir ötən macəradır “Şur”.
Qürbətdə Vətən həsrəti, yurdunda bir anlıq
Yaddaşda yanıb, tez də sönən xatirədir “Şur” [1, 67].
Bir rəssama deyin “Rast”ın şəklini çəksin. Aydındır ki, duyduğunu
çəkməlidir. Amma sənin duyduğunun həm də o musiqinin daxilindəki elmi
təmələ bağlantısı olmalıdır axı. Mahiyyəti bilməsən, təkcə hissiyyata
arxalansan, çətin uzağa gedəsən.
Bəxtiyar “Rast”ı belə görür, belə göstərir:
Dağlarda göynəyən Məcnundur “Segah”,
“Rast” onun atası... Nəsihət eylər.
Məcnun – səhralara gətirər pənah,
Ata – bu sevdanı məzəmmət eylər.
“Rast” – müdrik bir ağıl, dərin düşüncə,
Danışır təmkinlə, aramla tək-tək.
“Segah” – bir istəyin, eşqin dalınca
Mələyə-mələyə qaçan bir ürək [1, 86].
Bəxtiyar qədəm-qədəm “Rast” şəhərini dolaşır, bircə-bircə “Rast”
qəsrinin qapılarını açır.
“Üşşaq” aşiqlər, sevgililər deməkdir. Bu söz, bu guşə sanki məhəbbət
ovqatlı “Segah”a daha yaraşandır. Amma “Üşşaq” “Rast”ın tərkibindədirsə,
deməli, onun aşıladığı məna “Rast”ın ümumi fikir ahənginə uyğun olmalı, bu
muğamın siqləti ilə tən gəlməlidir. Və Bəxtiyar o çaları tapa bilir:
Bir aqilin hikmətli nəsihətləridir “Rast”,
Tarix danışan köhnə rəvayətləridir “Rast”.
“Üşşaq”ı verir sirli suallar bizə rəng-rəng,
Eşqin də cavabsız qalan hikmətləridir “Rast”.
“Dilkəş”də pıçıldar bizə dünya kədərindən,
İnsanın ədalətli şikayətləridir “Rast”.
Öz dərdini qışqırmaz o, ahəstəcə söylər,
Lakin əzabın son dəmi, sərhədləridir “Rast” [1, 88].
Bu əsərdəki başlıca tapıntısı nədir Bəxtiyarın? O, muğamla, muğama
bağlı təsniflər, mahnılar, rənglər, rəqslər və milli tariximiz, milli kimliyimiz,
insani keyfiyyətlərimiz arasında bağlantının dəqiq mənzərəsini cızır, həmişə
eşitdiyimiz muğamı bizə həm də söz fırçası ilə rəsm etdiyi tablo təki
göstərməyi bacarır:
Tanımaqmı istəyirsən
Görmədiyin bir xalqı sən?
Əvvəl onun nəğməsinə sən qulaq as,
Onu öyrən.
Öz sözünü, sorğusunu
19

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Xəyalını, duyğusunu
Xalq yaşadır nəğməsində.
Tarixin bir dövrü yatır,
Bir bəmdəki “ah” səsində [1, 60].
Muğam həmişə qəzəllə, əruzla bağlı olub. Məntiqlidir ki, şair bu
poemasının “fəsil” deyə biləcəyimiz hər bölümünü Məhəmməd Füzuli “Leyli
və Məcnun” məsnəvisində edən sayaq qəzəllə tamamlayır. Lakin həm bu, həm
Bəxtiyarın əruzdakı bütün digər şeirlərindəki çox xoşagəlim bir məziyyətin
üstündən onu görməzliyə vuraraq, ayrıca qiymətləndirmədən ötmək günahdır.
Əruzu Azərbaycan dilinin ahənginə nə qədər ustalıqla yatırıb, dilimizin
və əruzun ruhunu incitmədən onların nə qədər kamil vəhdətini yarada bilib
ustad!
İstiqlal duyğusu, Vətənini, millətini hər cəhətdən azad görmək ehtirası
nəfəsi gedib-gəldikcə Bəxtiyar Vahabzadənin varlığında çırpınan nəbz idi. Bu
amalına görə başının daşlardan-daşlara dəydiyi də, az qala bütün gələcəyinin
məhvolma təhlükəsi altında qaldığı da olmuşdu.
1981-ci ildə də Bəxtiyarın həyatında qeyri-adi hadisə baş verdi. O, çox
hissiyyatlı adam idi, daxili həyəcanını, coşqunluğunu da gizlətməsi mümkün
deyildi.
1981-ci ilin qış günlərində isə o nəinki evinə, iş yerinə, heç Bakıya,
Azərbaycana da sığmırdı.
1981-ci il yanvarın 23-də baş vermiş hadisə onun həyatında bir fırtınanın
qopması, möhtəşəm vulkan püskürməsi kimi idi.
Zahirən də, daxilən də, istedadca da, ruhca da bir-birinə çox yaxın, az
qala eyni olan iki zirvə görüşmüşdü.
Bilavasitə deyil, sadəcə telefonda.
Həmin axşam Bəxtiyar Vahabzadə ilə Məhəmmədhüseyn Şəhriyar
telefonda danışmışdılar. Di gəl, bu telefon söhbəti yüz əyani görüşdən daha
artıq idi.
Elə dövr idi ki, xarici ölkə ilə telefon rabitəsinə girmək də xeyli müşkül
idi. Gərək bir-iki gün qabaqdan sifariş edəydin, sonra da hansı saatda, hansı
dəqiqədə səni umduğun nömrə ilə birləşdirəcəklərini bilmədən saatlarla
telefonun yanında oturub gözləyəydin. Başadüşən camaatımız yaxşı anlayırdı
ki, xüsusi xidmət orqanları xariclə (hələ daxildəkiləri qoyaq bir yana)
danışıqları mütləq dinləyir, lentə alır.
Bu, adi telefon danışıqlarına bənzəyən söhbət deyildi.
Bəzən dəqiqələr uzunu susurdular – biri bu başda qəhərlənirdi, digəri o
başda kövrəlirdi.
Şəhriyar Güneyin butaykı Azərbaycana xiffətinin, həsrətinin rəmzi idi,
Bəxtiyar bu sahildəki Azərbaycanın Arazın o tərəfindəki parçamıza
tamarzılığının, hicranının simgəsi.
Onlar telefonla danışmışdılar, elə san, o tayla bu tay qovuşmuşdu:
Telefon telləri, sizə bu axşam
Həsrətin nə boyda ehtiyacı var!
Xəttin bu başında mən dayanmışam,
Xəttin o başında ustad Şəhriyar.
20

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

...Üzünü görmədim hələ bircə an,
Nisgilə döndərdi bu nisgil bizi.
Ancaq əlli ilin dost-tanışından
Yaxşı tanıyırıq bir-birimizi [5, 36].
Doğrudan da belə idi. Bəxtiyarın kim, Şəhriyarın kim olduğunu onların
ikisindən yaxşı bilən olmazdı.
Ürəyi, bəlkə də, arzularla hamıdan daha dolu olan bu iki qüdrətli
soydaşın bir müştərək ali arzusu da vardı.
Adi bir insan arzusu – qovuşmaq, sərhədsiz, maneəsiz, əngəlsiz,
çəpərlərsiz qardaşlıq edə bilmək!
Məndən xəbər aldın: – Neçə yaşın var?
Yaşımı söylədim. Dedin: “Min alqış!”
Dedim: “Niyə alqış, ustad Şəhriyar?”
Dedi ki, cavansan, sən mənə baxmış.
Arzum göyərmədi, keçibdir yaşım,
O gözəl günləri sən gör, qardaşım! (5, 37).
Həmin arzular arzusuna iki mühümdən-mühüm körpünü isə bu iki millət
zirvəsi bu telefon qonuşması və qovuşmasından onillər öncə yaratmışdılar.
Şəhriyar “Heydərbabaya salam”ı, Bəxtiyar “Gülüstan”ı ilə!
1981-ci il azadlıq sevdalı ruhların ümidlərlə qol-qanad açdığı vaxt idi.
Möcüzə sanılası hadisələr baş vermişdi. İranda inqilab olmuş, şahlıq rejimi
devrilmiş, yeni era başlanmışdı.
Sovetlərsə hələ ayaq üstə, yerində idi.
Və Bəxtiyar Vahabzadə zahirən guya İranda baş verənləri nəzərdə tutaraq
yazdığı bu sətirlərlə həm də heç vəchlə bağışlamadığı sovet rejiminin də
tezliklə həmin aqibəti yaşayacağına işarə edirdi:
Zamanın qəribə oyunları var,
Dünən dağ dediyin uçulur bu gün.
“Mənəm-mənəm!” deyən imperiyalar,
Dünənki quluna qul olur bu gün [5, 37].
1981-ci il idi və Şəhriyar da, Bəxtiyar da telefonda səs-səsə, ürək-ürəyə
olduqları 23 yanvar axşamında xoşbəxt idilər və ülvidən-ülvi diləklərinin çox
da uzaq olmayan sabahlar içərisində bərq vurduğuna qəlblərində fəhmlə
duyduqları qəti əminlik vardı.
Düz 10 il sonra sovet quruluşu da devrildi, sosialist düşərgəsi də çökdü,
SSRİ də tar-mar oldu.
Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın, qələm qardaşı Şəhriyarın görməyi
arzuladığı xoşbəxt sabahlarının hamısına şahid olmasa da, hər halda bir
çoxlarını gördü. Həm də sadəcə görmədi, həmin səadətləri millətə, yurda
gətirənlərdən oldu.
(SSRİ-nin dağılacağına, müstəqilliyin gələcəyinə Bəxtiyar müəllim tam
qətiyyətlə inansa da, bütün bunların belə erkən, öz ömrü içərisində baş verə
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biləcəyinə bir az tərəddüdlü kimiydi. Bu səadətə bir qədər uzaq illərdə
çatılacaq nemət kimi baxırdı.
O da, əqidə və məslək qardaşlarının çoxu da.
Bəxtiyar Vahabzadə gülə-gülə bu qəmli əhvalatı danışardı ki, bir dəfə
Xudu Məmmədovgildə imişlər. Bəxtiyar müəllim “Azərbaycanın gələcəyi,
müstəqilliyi və Türkiyə Cümhuriyyəti, bu babətdə ən böyük arzunuz” söhbətini
ortaya atır. Özü mülahizələrini bölüşür, deyir ki, ən ali istəyim parçalanmış
Azərbaycanı birləşmiş və xoşbəxt görməkdir, Nurəddin Rzayev fikirlərini
söyləyir, arzulayır ki, kaş Azərbaycan dünyanın qabaqcıl ölkələri kimi parlaq
bir inkişafa çataydı. Növbə çatır Xudu müəllimə. Qayıdır ki, mənim bu
baxımdan ən böyük arzum odur ki, günlərin birində qapım döyülsün. Açıb
görüm ki, gələn türk ordusunun əlində süngülü tüfəng olan əsgəridir. Xəbər
alsın ki, kommunist Xudu Məmmədov bu mənzildə yaşayır? Cavab verim ki,
bəli, mənəm. Desin: “Türkiyədən gəlmişik ki, Azərbaycandakı sonuncu
kommunist olan Xudu Məmmədovu güllələyək!”
Rəhmətliklər Nurəddin müəllim də, Xudu müəllim də, Bəxtiyar müəllim
də 1970-ci illərin sonlarında baş vermiş bu əhvalatı sonralar təbəssümlə xatırlayırdılar. Lakin məsələnin gülüşsüz, acı tərəfi odur ki, SSRİ-nin laxlayıb çökə
bilməsi ehtimalı 1970-ci illərdə bu qədər qeyri-adi, fantastika, xülya kimi idi).
Həmin telefon söhbətindən 10 il sonra Bəxtiyarın Azərbaycanı istiqlalına
çatdı. Azadlıq, müstəqilliksə heç vaxt öz-özünə, kiminsə töhfəsi kimi qızıl
boşqab içərisində nazil olmur. Onun uğrunda mübarizələrə qatlaşmasan, o
amalı müdam bağrının başında bəsləməsən, istiqlal gələrmi?
Bəxtiyarsa bu daşlı-kəsəkli, bəzən həyatını, bəzən azadlığını, bəzən
özünün və ailəsinin bütün gələcəyini itirmək təhlükələriylə dolu yolun dönməz
yolçuluğunu ilk gəncliyindən intixab etmişdi.
Daha 10 il ötdü. Sonra daha bir neçə il.
Bəxtiyarın 90-ı onsuz yetişdi, ölməz şair 100 yaşına, ondan sonrakı
yuvarlaq ildönümlərinə səmt götürdü.
90-ı gələndə Bəxtiyar artıq həyatda yox idi, Şəhriyarsa ondan da əvvəl
gedib.
Ancaq böyük, müqəddəs arzuları ilə bərabər ən sönməz ümidləri də
insanlara yadigar qalıb.
Bu sözləri Bəxtiyar Şəhriyara və əslində, otaylı-butaylı bütün
Azərbaycana söyləyirdi:
İnamdır yaşadan bizi, ey ustad,
O bizi yaşatdı, biz də arzunu.
İnsan ölməyibsə, qurtarmır həyat,
Həyatın sonudur inamın sonu [5, 38].
.
Bəxtiyar Vahabzadə dilimizin aşiqi idi, vurğunu idi.
Bəlkə də aşiqi, vurğunu deyimlərindən daha dəqiq, əsl yerinə düşəni
“Məcnunu idi” ifadəsidir. Dilimizin saflığı, qorunması, cəmiyyətdə layiq
olduğu yüksək mərtəbəni tutması üçün o, ömrü boyu mübarizə apardı. Sovet
dövründə mətbu sözün xalqa çatanadək qat-qat senzuralardan keçməyə vadar
olduğu çağlarda Bəxtiyar dil mübarizələrini bəzən üstüörtülü deyişlərlə, Ezop
diliylə bəyan edirdi. Qanan onsuz da qanırdı, lap elə həmin yazıların nəşrinə,
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çapına icazə verən senzorlar da anlayırdılar. Və o çılğın vətənçi şeirlərin
qarşısını almırdılar. Axı həmin senzorlar özləri də azərbaycanlı idilər.
1967-ci ildə sovet ideoloji maşınının qan-qan deyən vaxtlarında Bəxtiyar
Vahabzadə “Latın dili” adlı bir ittihamnamə yazıb. Yox, buna sadəcə gözəl şeir
demək yetərli deyil.
Latın dili!
Hər sözündə dünya boyda yük daşıyır.
Latın dili!
Millət ölüb, dil yaşayır.
“Ana” deyən, “torpaq” deyən, “Vətən” deyən
yox bu dildə.
Ancaq yenə yaşar bu dil,
Sabah bizim ərzimizin
Sərhədindən o yana da
Qoşar bu dil.
Bəlkə bütün ulduzları
Gəzər bu dil.
Döyüşlərdə zəfər çalıb,
Ölən ərə bənzər bu dil.
Vətəni yox,
Milləti yox,
Yaşar özü.
Elmlərin təməlidir
əvvəl sözü, axır sözü.
Şeirin sonunda tarixin yanında guya şeirin yazıldığı yeri də nişan verir:
Kasablanka. Şeirin içərisində də işarə edir ki, guya əhvalat vaqe olur uzaq
Atlantika sahilində. Ancaq həmin o illərdə bu şeiri oxuyan hər azərbaycanlı
gözəlcə başa düşürdü ki, burada söhbət küncə sıxışdırılmış, yüksək kürsülərə
yolunu rus dilinin bağladığı azərbaycancadan gedir.
...Atlantika sahilində
Coşa-coşa
Daşa-daşa:
Mən azadam, mən xoşbəxtəm, –
Deyir natiq yad dilində.
Söylə, natiq,
İndi nəyə inanaq biz –
Qulağamı, ya gözəmi?
Əmələmi, ya sözəmi?
“Mən azadam, müstəqiləm” sözlərini
Öz dilində deməyə də
İxtiyarın yoxsa əgər, de, kim sənə azad deyər?
Söylə, necə azadsan ki,
Komalarda dustaq olub
ana dilin?
Böyük-böyük məclislərdən itirilib ilim-ilim.
...Sən dərdə bax,
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Vətən də var,
Millət də var,
Ancaq onun dili yoxdur.
Elə bil ki,
Güzgü kimi hamar, şəffaf royalın var,
Dili yoxdur.
İndi söylə,
Hansı dilə ölü deyək?
Vətən varkən,
Millət varkən
Kiçik, yoxsul komalarda
dustaq olan bir diləmi?
Yoxsa uzun əsrlərdən
keçib gələn,
xalqı ölən,
özü qalan bir diləmi? [5, 163-16]
1999-cu il idi, o vaxtlar çalışdığım Bakıdakı Amerika Universitetində
Azərbaycanşünaslıq lektoriyası təşkil etmişdim. Ayda bir-iki dəfə tariximizlə,
milli kimliyimizlə, dilimizlə, ruhumuzla bağlı bir məruzə qoyurduq və hansısa
görkəmli mütəxəssisin etdiyi o çıxışı dinləmək, müzakirələrə qatılmaqçün
Azərbaycanın ən seçmə ziyalılarını dəvət edirdim.
Bəxtiyar müəllim həmin görüşlərin əksərinə təşrif gətirirdi.
Yadımdadır ki, ilk gəlişi vaxtı bir pərtlik də yaşanmışdı.
Nurəddin Rzayevlə gəlmişdi.
Universitetə vədələşdiyimiz saatdan 10-15 dəqiqə tez çatdıqlarından
onları həyət qapısında qarşılamağa çıxmağımı gözləmədən özləri əraziyə daxil
olublarmış və elə ilk tuş gəldikləri tələbələrin birindən soruşublarmış ki, iclasın
keçiriləcəyi zal haradadır?
Uşaqlar öz aralarında ingiliscə söhbət edirlərmiş, bu da təbii idi, çünki
həmin universitetdə təhsil ingiliscəydi. Üstəlik, bu tələbələrdən bir çoxu dil
vərdişlərini dərinləşdirmək, mükəmməlləşdirmək üçün bir il-il yarım ABŞ-da
amerikan ailələrində yaşamışdılar.
İşin tərsliyindən Bəxtiyar müəllimin ilk rastlaşdığı, öz aralarında ingiliscə
danışan bu tələbələr həm də orta məktəbin rus bölməsini bitirdiklərindən rusca
onlarçün elə ana dili kimiydi. Və Bəxtiyar müəllimgil onlardan tədbirin
keçirildiyi zalın yerini xəbər alanda həmin tələbələr aralarındakı ingiliscə
söhbətlərini kəsərək ədəblə rusca cavab verirlər ki, düz gedin, sonra bir qədər
sola burularsınız.
Bəxtiyar müəllimi od götürür və onların üstünə qışqırır ki, bu nə
deməkdir, niyə öz ana dilinizi bəyənmirsiniz, nəyə görə azərbaycancaya belə
alçaldıcı münasibət bəsləyirsiniz?
Uşaqlar bu gözlənilməz sərt münasibətdən çaşıb qalırlar.
Əhvalatı bir neçə dəqiqə sonra Bəxtiyar müəllim özü mənə danışdı və
deyəsən, yeniyetmə tələbələrlə belə kəskin danışdığına görə peşmanlıq da
keçirirdi. Qayıtdı ki, vallah, bu dil məsələsində lap xəstə kimi olmuşam, hərdən
heç əsəblərimi idarə də edə bilmirəm.
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Amma bu nə həmin günün əsəbi idi, nə də bundan əvvəlki 3-5 ilin hirsi.
Çox illər öncə, yəqin ki, oxşar vəziyyətin yaratdığı başqa bir nigaranlıq ona bu
misraları dedirtmişdi:
Bilmirsənsə dilini, sən Vətənin üzünə
istəmədən ağ oldun.
Sən özünə bir ögey, özgəyə yamaq oldun.
...Bilsən də yad dilini lap yadın özü kimi,
Səni doğma bildimi?
Bilməyib, bilməyəcək!
Ona “can, qurban” desən,
o, haqqını yeyəcək.
Ürək qızdırmayacaq sənə “özgəsən” deyə,
Sənin özününkü də satılmış biləcəkdir
qardaşını özgəyə.
...Öz doğma övladına doğma ana dilini
Öyrətməyən analar.
Bəs ana adlanmağa sizin haqqınızmı var?!
Dilinizi danırkən
özünüzü dandınız,
Ancaq bu alçaqlığı siz ucalıq sandınız.
Ey kökündən ayrılıb öz-özündən qaçaqlar,
Əmin olun,
sizi də bir zaman danacaqlar! [5, 39-40]
Müstəqillik əldə etdik, bir gəlmə dilin Azərbaycandakı bro-bro əyyamları
ötüb-keçdi, ancaq bu yandan ingilis dili hər tinbaşı boy verməyə üz qoydu.
Əskidən qalmış – “xaricdən gələn mal şirin olar” – şakərimizlə girəvə
düşdükcə indi ingilis dilinin Azərbaycan dilindən qabağa çıxarılmasına
başlandı.
Bəxtiyar yenə coşdu:
Bir zaman ruscaydı reklam işıqlar,
İndi ingiliscə dürtülür gözə.
İtin də dilinə hörmətimiz var,
Təkcə öz dilimiz yaramır bizə [14].
Bəxtiyar belə Bəxtiyar idi. O, milli dil, milli ruh məsələlərində ömrü
boyu belə barışmaz, bu cür dönməz, belə güzəştəgetməz oldu.
Bəxtiyarsızıq, lakin Bəxtiyar Vahabzadənin narahat ruhu milləti ilə bir
yerdədir. Dünən belə idi, indi belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Və ən böyük
dilək də odur ki, sevimli şairin Vətənə və millətə bağlı bütün ülvi arzuları
parlaq bir gerçəyə dönsün, “bəxtiyar” kəlməsinin səadət siqləti yaxın bir
sabahın qoynunda tam doğrulsun!
Bəxtiyarın bəxtiyar olacağı günlər Millətin və Yurdun da hər an
intizarında olduğu məsud tarix anlarıdır! O əziz günlərin hökmən gələcəyinə
hamıdan çox inanan elə Bəxtiyar Vahabzadənin özü idi və bu bəxtiyar gəlişin
niyə labüd olduğunun səbəbini də söyləmişdi: “Axı dünya fırlanır!”
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Rafael Huseynov
Academician
The happy future of Bakhtiyar Vahabzada᾽s dreams will appear
The struggle of the great poet for the progress of Independence, Motherland,
Nation and Mother Tongue
Summary
With his over 60 year active literary life the prominent Azerbaijani poet
Bakhtiyar Vahabzada is among the personalities who mostly affected the
nation-building process via their literary and public activities in 20th century.
The independence of his nation, the reuniting of Azerbaijan that was
divided into two parts by the verdict of great politics, the preservation of
national and moral values during the years passed within soviet regime has
always made Bakhtiyar Vahabzada think about in this respect as a poet and as
an intellectual.
The partition of Azerbaijan between the kingdom of Iran and tsarist
Russia with the following division of nation into two parts through impassable
borders have been reflected in number of verses of Bakhtiyar Vahabzada,
particularly in his poem entitled “Gulustan” written in 1958. The fact that
having evaded the supervision of the political censorship Bakhtiyar Vahabzada
succeeded in publishing the indicated poem incompatible with the ideological
line of Soviet Union, made him popular as a patriot with unwavering
conviction at the scope of Azerbaijan. Meanwhile, due to this poem and the
related liberal views the young poet faces the serious political pressures and
even the issue of his imprisonment by the soviet regime becomes actual.
The presented investigation provides the detailed analysis of services by
Bakhtyar Vahabzada towards the achievement of state independence of
Azerbaijan in line with historical stages on the ground of the poet᾽s works and
biographical facts included into these series. Futhermore, special attention in
this context is paid to the concrete events relating to the creation of the various
works of the poet, the philosophical trends appearing in the heritage of
Bakhtiyar Vahabzada as well as to his activities towards the preservation and
enrichment of Azerbaijani language.
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Рафаэль Гусейнов
Академик
Счастливое будущее, о котором мечтал Бахтияр Вагабзаде
Борьба великого поэта на пути независимости, процветания
отчизны, нации и родного языка
Резюме
Выдающийся азербайджанский поэт Бахтияр Вагабзаде, проживший
более шестидесяти лет активной литературной жизни – личность,
оказавшая большое влияние своим творчеством и общественной
деятельностью на процесс развития государственности в ХХ веке.
Независимость нации, слияние воедино разделенного когда-то
большой политикой Азербайджана, сохранение национально-духовных
ценностей в годы господства советского режима всегда беспокоили
Бахтияра Вагабзаде как поэта и гражданина.
Раздел Азербайджана между шахским Ираном и царской Россией,
раздробленность страны непреодолимыми границами вопреки воле
народа нашло свое отражение в цикле стихов Бахтияра Вагабзаде,
особенно ярко – в поэме «Гюлистан», написанной в 1958 году. Преодолев
рамки политической цензуры, поэт сумел опубликовать это произведение,
противоречащее советской идеологии и с тех пор Бахтияр Вагабзаде стал
известен в Азербайджане как человек несгибаемой воли. Однако,
молодой поэт, после опубликования поэмы стал подвергаться серьезным
политическим преследованиям за свои свободолюбивые воззрения и даже
вопрос его ареста стал актуальным.
В представленном исследовании, основываясь на цикле стихов
поэта, воспевающих независимость и на биографических фактах
обширно, по историческим этапам анализируются заслуги Бахтияра
Вагабзаде на пути приобретения государственной независимости
Азербайджана. В этом исследовании особое внимание уделяется
конкретным событиям, связанным с созданием отдельных произведений,
философской концепции в наследии Бахтияра Вагабзаде, его заслугам на
пути сохранения и обогащения азербайджанского языка.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin 4 iyun 2015-ci ildə keçirdiyi Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr edilmiş “Milli
dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” adlı
ümumrespublika konfransının
MATERİALLARI

BÖLMƏLƏR:
BÖLMƏ 1: BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA
VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU
BÖLMƏ 2: BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ
AZƏRBAYCAN DRAMATURGİYASINDA
TARİXİLİK
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SÜLEYMAN ƏL-İSANIN YARADICILIĞININ AZƏRBAYCAN
POEZİYASI İLƏ UZLAŞAN MƏQAMLARI
(Bəxtiyar Vahabzadə və Xəlil Rza yaradıcılığının müqayisəsi)
XIX əsrdə ərəb dünyasının ictimai və mədəni həyatında mühüm
hadisələrdən olan "Nahda" (“Yüksəliş”) maarifçilik hərəkatının ideya və
prinsipləri əsas etibarilə ərəb millətçiliyi üzərində qurulmuşdu. XX əsrə qədər
davamlı inkişaf yolu keçən ərəb millətçiliyi ideologiyası ərəb regionunda
Osmanlı hakimiyyətinin sona çatması ilə daha da möhkəmləndi. Əlbəttə,
Qərbdən gələn missioner qrupları tərəfindən əsası qoyulmuş və sonralar daha
da inkişaf etdirilmiş bu ideologiyanın təməlində ərəblərdə osmanlılara qarşı
nifrəti daha da gücləndirmək və regionda yaşayan xalqları daha asan
parçalamaq və bir-birinə qarşı qoymaq dururdu.
Missionerlərin və onların bölgədəki dəstəkçilərinin səyləri nəticəsində
XX əsrin 30-cu illərindən ərəb dünyasının bir çox bölgəsində olduğu kimi,
Suriyada da ərəb millətçiliyi ideyaları artıq ictimai-siyasi və mədəni həyatın
ayrılmaz bir parçasına çevrilmiş və öz nüfuzunu xeyli gücləndirmişdi. 1946-cı
ildə ölkənin fransız mandatından azad olması və müstəqillik qazanmasından
sonra ərəb millətçiliyi dövlətin rəsmi ideologiyasına çevrildi.
Bunun təbii nəticəsi olaraq müstəqilliyin ilk illərindən etibarən bir çox
suriyalı söz sənətkarı bu ideologiyanı öz əsərlərində təbliğ etməyə başladı.
Bunlardan biri də Süleyman əl-İsa (1921-2013) idi.
Süleyman əl-İsa 1921-ci ildə indi Türkiyə ərazisində yerləşən Antakya
şəhərində anadan olmuşdur. Kiçik yaşlarından şeirə həvəs göstərmiş və
minlərlə klassik ərəb poeziya nümunələrini əzbərləmişdir. Orta və ali təhsilini
Həma, Dəməşq və Bağdad kimi şəhərlərdə tamamladıqdan sonra 1947-1967-ci
illər arasında Hələb məktəblərinin birində ərəb dili və ədəbiyyatı müəllimi
işləmişdir.
Şair "Bəəs" partiyasının qurucuları Mişel Əflaq, Səlahəddin əl-Baytar və
Zəki əl-Ərsuzi ilə tanış olduqdan sonra poetik yaradıcılığını, demək olar ki,
ərəb millətçiliyi, ərəb dünyasının xarici və daxili düşmənlərinə sonsuz nifrət və
"Bəəs" partiyasının ideologiyasının təbliği mövzuları üzərində qurmuşdur.
Onun şeir kitablarını vərəqlədiyimiz zaman müxtəlif vaxtlarda Suriyada və
ərəb dünyasında baş vermiş ictimai-siyasi hadisələrin, milli azadlıq hərəkatları
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və inqilabların geniş poetik tərənnümü ilə rastlaşırıq. Suriyanın Fransanın
mandatı tərkibində olduğu vaxtlarda vətəni yadellilərdən müdafiə edənləri
dəstəklədiyi üçün bir çox çətinliklərlə qarşılaşmış sənətkar vətənpərvərlik,
işğala nifrət və milli mücadilə məzmunlu şeirlər yazdığına görə fransız rejimi
və onların yerli əlaltıları tərəfindən dəfələrlə həbs edilmiş, ağır işgəncələrə
məruz qalmış və sürgünə göndərilmişdir.
Şairin şeir məcmuələrinin tam külliyyatına yazdığı müqəddimədə
Vuheyb əl-Ğanim onun vətənpərvər və milli poetik ruhu haqqında bu sözləri
deyir: "Şeir yeganə sənət növüdür ki, heç bir zaman özünün milli xarakterindən
uzaq qala bilməz. Çünki onun sırf vətənə bağlı əsas bir hissəsi vardır ki, o da
dildir. Demək olar ki, milli olmayan şeir yoxdur. Şairlər humanizm, sevgi,
həyat və ölüm kimi bəşər təbiətinə xas olan mövzulara toxunsalar da, onların
şeirlərini təşkil edən söz və obrazlar onların mənsub olduğu xalqın dilində və
xarakterində bir araya gələrək birləşir" [9, 172].
S.X. əl-Cəyyusi Süleyman əl-İsanı iraqlı şair Məhəmməd Mehdi əlCəvahiri ilə birlikdə ərəblərin ən yaxşı "kürsü şairi" adlandırmışdır [6, 635].
Əlbəttə, bunun səbəbi sənətkarın şeirlərinin əksəriyyətinin bütün ərəb
dünyasını məşğul edən problemlərlə əlaqədar olması, özünü və poeziyasını
imperialistlərə qarşı inqilaba, üsyana səsləyən biri kimi tanıtmasındadır. Şair
bunu şeirlərinin birində bu cür ifadə edir:
أﻧﺎ ﻓﻲ أﻋﻤﺎق ﻗﻮﻣﻲ ﺻﺮﺧﺔ ﺗﺘﺸﻈﻰ ﻻ ﻗﺼﻴﺪ ﻳـﻘـﺮأ
Mən oxunan qəsidə deyiləm,
Mən xalqımın dərinliklərində
Qəlpələrə ayrılan bir harayam [5, 434].
Şairin həyatı boyu ən böyük arzularından biri xalqının vəhdətini,
bölünməzliyini görmək olmuşdur. Dünyaya göz açdığı gündən bəri panərəbizm
ideyası, yəni ərəblərin birliyi ("əl-urubə") üçün yaşadığını və hələ də bu amala
xidmət etdiyini deyən şair hamını onu bu cür tanımağa səsləyir:
اﻟﻨﻮر آﻨﺖ وﻟﻦ أزاﻻ
رﺷﺪا ﺗﺮاﻧﻲ أم ﺿﻼﻻ
ﻋﺮﺑﻴﺔ ﺗـﺄﺑـﻰ اﻧﻔﺼﺎﻻ
ﻃﻮى وأﻧﺎت اﻟﺜﻜﺎﻟﻰ

أﻧﺎ ﻟﻠﻌﺮوﺑﺔ ﻣﺬ رأﻳـﺖ
أﻧـﺎ ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎة ﻷﻣـﺘــﻲ
أﻧـﺎ وﺣـﺪة ﻳـﺎ ﺳـﻴـﺪي
أﻧﺎ ﺷﻬﻘﺔ اﻟﻤﺘﻀﻮرﻳﻦ

Mən dünyaya göz açandan
Yaşayıram ərəb birliyi naminə.
Və hələ də eyni yoldayam
Xalqımın həyatı naminə.
İstəyirsən məni ya düz, ya səhv gör.
Cənab, mən ərəb vəhdətiyəm,
Bölünməyi rədd edənəm.
Acından qıvrılanların naləsiyəm,
Balasını itirmiş qadınların ah səsiyəm [7, 310].
"Təhqiqatçı ilə birgə" (" )"ﻣ ﻊ اﻟﻤﺤﻘ ﻖadlı bu şeir şairin həbsxanada olarkən
təhqiqatçı müstəntiqin ona qarşı irəli sürdüyü ittihamlara bir vətəndaş-şair kimi
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verdiyi cavablardır. Suriyalı sənətkarın tutduğu yolda göstərdiyi qətiyyət və
dözüm, xalqının çəkdiyi sıxıntılara qarşı keçirdiyi təlaş və həm şair, həm də bir
vətəndaş kimi sarsılmaz mübarizə əzmi bu şeirdə məharətlə ifadə edilmişdir.
Diqqətlə baxdığımızda burada Azərbaycanın ən cəfakeş millətçi şairi
Xəlil Rzanın Lefortovo zindanında və ona qədər yazdığı milli istiqlal
mücadiləsi və vətənin bütövlüyü ilə bağlı şeirləri ilə yuxarıdakı beytlər
arasında məzmun yaxınlığı və pafos oxşarlığını görə bilərik. Xəlil Rza da
Süleyman əl-İsa kimi öz mübarizə yolunu çəkinmədən, cəsarətlə ifadə edən, bu
yolda həm özü, həm də sözü ilə vuruşan, lazım gəlsə, bunun uğrunda
həbsxananı belə gözə alan sənətkarlardandır. Bunu azərbaycanlı şairin bu
misralarında daha aydın görmək mümkündür:
Hey! Hey! Davam edir hələ vuruşlar,
Mən kiməm? Ər oğlu, mübariz dədə.
Özüm kamerada, yarı canımsa
Bəşərin uğrunda mübarizədə [2, 307].
Bu nöqteyi-nəzərdən ərəb tənqidçisi Bəssam Sainin Süleyman əl-İsa
haqqında dediyi "O, təsirli kürsü poeziyası ilə ruhları titrədirdi" sözünü biz tam
əminliklə Xəlil Rzaya da aid edə bilərik. Çünki hər iki şair onlara xas olan
amal və ideya uğrunda apardıqları davamlı mübarizə meydanında heç vaxt geri
addım atmamış və ömürlərinin sonuna kimi bu səciyyəvi xüsusiyyətlərinə
sadiq qalmışlar.
1952-58-ci illər arasında Süleyman əl-İsanın altı şeir məcmuəsi çapdan
çıxmışdır. Onlar "Sübhlə birgə" (")"ﻣ ﻊ اﻟﻔﺠ ﺮ, "Buxovlardakı tufanlar" ( أﻋﺎﺻ ﻴﺮ
)ﻓﻲ" اﻟﺴﻼﺳﻞ, "Divarlar arasındakı şair" (")"ﺷ ﺎﻋﺮ ﺑ ﻴﻦ اﻟﺠ ﺪران, "Qifarın igidi" ( "ﻓﺘ ﻰ
" )ﻏﻔ ﺎرvə "Susuz qumlar"dır (")"رﻣ ﺎل ﻋﻄ ﺸﻰ. İlk şeirlər məcmuəsində şair
parçalanmanı pisləmiş və ümmətin gələcəyinə ümid etdiyini bildirmişdir.
Həmçinin yerli hakimlərin imperialist qüvvələrlə ərəb ölkələrini parçalamağa
yönəlmiş siyasi mövqeyini tənqid etmiş və cəsarətlə onları qeyri-qanuni
yollarla sərvət toplamaqda ittiham etmişdir. Eyni ideya və məzmunu biz Xəlil
Rzanın Sovet imperiyasının dağılmağa doğru getdiyi dövrdə və bundan öncə
yazdığı şeir nümunələrində də müşahidə edirik. Xəlil Rza Qərb
imperializminin məkrli niyyətləri qarşısında vüqarla dayanmış xalqlara
müraciətlə "Vətən, ya ölüm" adlı bir şeirində deyir:
Hər mahnısı, laylası silahlanmış bir vətən!
Dinlə qəlbimdən qopan bu alovlu sözləri:
Haqqa güvənənlərin yerə gəlməz dizləri!
– Vətən, ya ölüm! – dedin. Budur məramın.
Ancaq
Ölüm – düşməninizin, Vətən – sizin olacaq!!! [3, 61]
Süleyman əl-İsa da Xəlil Rza kimi ikiüzlü, xalqın sərvətlərini talayan və
vətənin bütövlüyünə zərbə vuran qara qüvvələrin qarşısında köləyə, xalqın
qəhrəman övladları qarşısında isə aslana çevrilən hakim təbəqələrə qarşı
olduqca sərt və ifşaedici mövqeyini ortaya qoymuşdur. Kreslosunu qorumaq
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naminə vətən torpağını satan xain və ikiüzlü dövlət başçılarını sənətkar bu
şəkildə ifşa edir:
ﺑﻜـﻮا ﻓـﻘـﺪ اﻟﻠﻮاء ﻟـﻨـﺎ رﻳــﺎ ًء وهﻢ ﻃﻌﻨﻮا اﻟﺒﻼد وﺿﻴﻌﻮﻩ
ﻓـﻴـﺎ ﻟـﺪم ﻳـﻀـﻴـﻌـﻪ ﺑـﻨــﻮﻩ

أﺿﺎﻋﻮﻩ ﻟﻜﻲ ﺗﺒﻘﻰ اﻟﻜﺮاﺳﻲ

Ölkəyə arxadan zərbə vurduqları
Və onu itirdikləri halda
Bizim qarşımızda
Vətənin bir əyalətinin itirilməsinə görə
Riyakarcasına göz yaşı tökdülər.
Onu itirdilər ki, kresloları qalsın.
Vətən övladlarının hədər getmiş qanına heyif! [8, 165]
Bu şeirdə səslənən üsyankar motivləri, tənqid pafosunu biz eynilə
X.Rzanın yaradıcılığında da görürük. Şair xalqı aldadan, yalanı doğru
göstərmək üçün min bir cildə girən xain və ikiüzlü rəhbərləri qələmi ilə ağır və
sərt formada qamçılayır:
Rədd ol! – buqələmuntək
gündə yüz rəng alanlar!
Rədd ol! – hörümçək kimi
tor qurub qan soranlar!
Rədd ol! – yalnız kürsüdə
el dərdinə qalanlar.
Bu günəş ölkəsində
bataqlıq yaradanlar.
Bir santi şöhrət üçün
ləhləyib axşam-səhər,
Rüşvətlə can bəsləyən,
pambıqla baş kəsənlər,
Üstü bərli-bəzəkli,
içi təzək kimilər,
Xalqımın sinəsində
qansız xərçəng kimilər...
Kürsüyə dartınırlar
Vətən, millət adından,
Partiya, xalq adından [3, 248-249].
"Qayalar şahid olsun" adlı bu şeirin də, həmçinin “Nə cür baxacaqsan
gözlərimə sən?!” şerinin də ifşa hədəfi 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanı
idarə etmiş rəhbərlərdir. Bu şeirlərdə X.Rza 80-ci illərin sonundan etibarən
xalqın üzləşdiyi faciə və bədbəxtlikləri canlandırır, vəzifəsini, rütbəsini
qorumaq xatirinə xalqın övladlarının başına gətirilən müsibətlərə göz yuman
riyakar və xain rəhbərləri ifşa edir.
1953-cü ildə işıq üzü görən "Buxovlardakı tufanlar" divanında sionist
qəsbkarlara qarşı xalqını qələmi ilə müdafiə edən Süleyman əl-İsa millətçilik
problemini sosial problemlərlə əlaqələndirməyə çalışmışdır. "Susuz qumlar"
divanında isə Əlcəzair xalqının fransız işğalından xilas olmasını, Misirin
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Süveyş kanalını milliləşdirməsini, İordaniyadan ingilis ordularının
çıxarılmasını və başqa mühüm hadisələri tərənnüm etmişdir [8, 178].
Yuxarıda adları çəkilən mövzulardan Əlcəzair xalqının fransız
müstəmləkəçilərinə qarşı mücadiləsi Azərbaycan poeziyasında B.Vahabzadə
tərəfindən də işlənmişdir. Azərbaycanlı şairin "Yollar–oğullar" poeması
ədəbiyyatımızda ərəb Şərqi mövzusunda yazılmış ən sanballı əsərlərdəndir.
Bundan başqa, bu poema ərəb dünyası mövzusunda yazılmış ən irihəcmli əsər
olaraq ədəbiyyat tariximizə düşmüşdür.
B.Vahabzadə də sözügedən poemada yuxarıda adları çəkilən iki şair kimi
xalqına, mənəviyyatına dönük çıxmış, yadellilərin quluna çevrilmiş hakim və
vəzifə sahiblərini tənqid etmişdir. Şair əlcəzairli Ben-Osmanın simasında bütün
satqınları belə ifşa edir:
Milyonçu Ben-Osman çoxdan əl çəkib
Vətəndən, millətdən, məzhəbdən, dindən.
Qırx ildir gözünü Parisə dikib,
Təkcə adı qalıb ərəbliyindən.
Axı əyilməsə yaşaya bilməz,
Paris əyilməyə öyrətmiş onu.
Axı nazir qaynı bununçun onun
Döşünə taxıbdır "Şərəf legionu".
Anlaya bilmir ki, şərəf bildiyi
Ordenə satılıb şərəf, namus, ar.
Anlaya bilmir ki, şərəfsizliyi
Altun dünyasında şərəf sayırlar [1, 318-321].
"Ərəb qəsidələri" (" )"ﻗ ﺼﺎﺋﺪ ﻋﺮﺑﻴ ﺔdivanında da Süleyman əl-İsanı əvvəlki
yaradıcılıq xəttinə sadiq görürük. Burada o, ərəb dünyasında baş vermiş ən
mühüm hadisələri və tanınmış şəxsiyyətləri, 1958-ci ildə İraqda baş vermiş
İyul inqilabını "Bağdad qandalı qırır" (")"ﺑﻐ ﺪاد ﺗﻤ ﺰق اﻟﻘﻴ ﺪ, 6-cı amerikan
donanmasının Livan sahillərinə yaxınlaşmasına qarşı livanlıların xalq
mücadiləsini "İnqilabçı Livan" (")"ﻟﺒﻨ ﺎن اﻟـﺜﺎﺋ ـﺮ, 1958-ci ildə Suriya və Misirin
birləşməsini "Vəhdət bayramında" (")"ﻓ ﻲ ﻋﻴ ﺪ اﻟﻮﺣ ﺪة, "Əbdünnasiri xoş gördük"
(" )"أهﻼ ﺑﻌﺒﺪ اﻟﻨﺎﺻﺮşeirlərində coşqun hərarətlə qələmə almışdır [8, 179].
Əlbəttə, Azərbaycan poeziyasında digər xalqların azadlıq mücadiləsinə,
qəhrəmanların övladlarına, bəzi xarakterik keyfiyyətlərinə həsr edilmiş şeir
nümunələri çoxdur. Bunların arasında ərəb dünyasına aid olanlar bizim bu
xalqla, onun dili və tarixi ilə olan yaxınlığımız və doğmalığımız yönündən
xüsusi önəm kəsb edir. Burada Osman Sarıvəllinin "Misirli qardaşlar", "Ərəb
qadını", R.Rzanın "Əlcəzair meydanında", "Şəttül-ərəb", T.Bayramın
"Əlcəzair qızı", M.Rahimin "Bağdad gecələri", "Ərəb kəfən toxudu",
M.Dilbazinin "Əlcəzairli qız", B.Vahabzadənin "Salam olsun şanlı İraq
torpağına", P.Qəlbinurun "Ərəb qardaş", Xəlil Rzanın "İki ərəb, iki yol",
"Qrenada, Qrenada" şeirlərinin və başqalarının adlarını çəkə bilərik.
Xəlil əl-Hindavinin yazır ki, "şeirini ürəyinin qanı ilə boyayan"
Süleyman əl-İsa ömrünün sonunadək yaradıcılığının bütün mərhələlərində
xalqın azadlıq mücadiləsi, milli birlik, həmrəylik və vətənpərvərliyin təbliğinə
çalışmış və əsərləri ilə ərəb dünyasına yönəlmiş hər hansı imperialist və ya
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sionist təcavüzə qarşı mübarizə aparmışdır [4, 37]. Buna görə də elə hesab
edirik ki, bu suriyalı şairin poeziyasının həm məzmun, həm də forma yönündən
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə səsləşən məqamları şərqşünaslığımızda geniş
araşdırmaya ehtiyac duyan mövzulardandır.
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Kamil Mohubbat oglu Şarifov
Common features of Suleiman al-lisan’s creative activity with
Azerbaijani poetry
(Comparision of B.Vahabzade and Khalil Rza’s creativity)
Summary
The article describes the life and literary activity of well-known modern
Syrian poet Suleiman al-Isa, whose main trend of literary activity was national
struggle, patriotism and criticism of treacherous leaders of the nation. The
similarity between his poetry and Azerbaijani literature has been studied,
samples of poems of Arab and Azerbaijani poets, such as Suleiman al-Isa,
Khalil Rza and Bakhtiyar Vahabzade have been comparatively researched
according to content and idea.
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Камил Мохуббат оглы Шарифов
Соответствующие моменты творчество Сулеймана аль-Исы
с Азербайджанской поэзией
(Сравнение творчеств Б.Вагабзаде и Х.Рзы)
Резюме
В статье описывается жизнь и творчество известного современного
сирийского поэта Сулейман аль-Исы. Своей литературной деятельностью
он поднимал вопросы
национального кризиса, патриотизма,
коррумпированных народных лидеров предавших свой народ. Его
творчество было изучено на предмет схожести с азербайджанской
литературой. Поэзия арабских и азербайджанских поэтов, таких как
Сулейман аль-Иса, Халил Рза и Бахтияр Вагабзаде были исследованы с
точки зрения содержания и идеи.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ PUBLİSİSTİKASINDA MİLLİ
ÖZÜNÜDƏRK
(“Azərbaycan” jurnalının materialları əsasında)
Mənsub olduğu xalqın ideallarını, dərdini, faciəsini, kədərini, duyğu və
düşüncələrini dərindən duyan, bütün varlığı ilə ana yurduna bağlı olan şair
siyasi proseslərə, faktlara ayıq, operativ münasibət bildirən, ən uca kürsülərdə
– hətta Ali Sovetin sessiyalarında səsini ucaldaraq hələ ötən əsrin 50-ci
illərindən qələmi ilə mübarizə aparan, milli düşüncə tariximizin ən parlaq
simalarından biri olan Bəxtiyar Vahabzadə baş verən siyasi proseslərə qarşı
hiddətli münasibətini 1990-cı ildə yazdığı “Şənbə gecəsinə gedən yol”
məqaləsində açıq şəkildə oxucusuna çatdırır. Həqiqətən də “Şənbə gecəsinə
gedən yol” əsərində şairin səsini, harayını, hönkürtüsünü duymamaq
mümkünsüzdür [1, 4]. Çünki əsərdə “hissdən təfəkkürə, emosiyadan idraka
keçid “prosesində” bədii fikrin genişliyi və poetik idrakın zənginliyi önəmli
cəhət kimi üzə çıxır” [2, 6]. Adıçəkilən məqalə gərgin siyasi vəziyyətlərin
cərəyan etdiyi şəraitdə – Dağlıq Qarabağın Azərbaycanın tabeliyindən
çıxarılması, 70 il Sovet hakimiyyəti altında əzilən xalqın üsyanı, tarixdə misli
görünməmiş şənbə gecəsində törədilən 20 Yanvar faciəsi və bu hadisələrin
fövqündə milli mənliyi alçaldan qüvvələrə qarşı milli özünüdərk hissinin
gücləndiyi bir zamanda ərsəyə gəldi. Publisist məqalədə milli özünüdərkin
bütün komponentlərini – milli mənlik şüuru, milli fikir, milli bəşəri şüur, milli
yaddaş, milli ruh, milli istiqlal arzusunu əks etdirməyə nail olmuşdur.
Milli özünüdərk milliliyin (qismən bəşəriliyin) sintez olunmuş
qavrayışıdır. Publisistin milli özünüdərk psixologiyasının əsasında özünə
kənardan baxıb qiymət vermək, milli amili dəyərləndirmək durur. Milli
özünüdərk vahid milli ideyanın təsiri ilə narazı təmayüllərin, yad, barışmaz
ideyaların, qlobal tendensiyaların içərisində yaranıb inkişaf edir.
B.Vahabzadənin “Şənbə gecəsinə gedən yol” məqaləsində müəllifin
qabartdığı milli fikir məsələsi vətənə olan sevgi hissindən doğmurdu, onun
milli ideologiyaya söykənən, vahid konsepsiyaya əsaslanan fəlsəfi görüşü idi.
“Özünü dərk etmək istəyən insan, əlbəttə, öz fərdi və milli xüsusiyyətlərini də
dərk etməyə çalışır. Lakin o, əvvəlcə insan ümumisini, insan varlığının
səciyyəsini dərk etmək məcburiyyətindədir [3, 32]. Publisisti ən çox düşündürən xalqının illər boyu məruz qaldığı haqsızlıqların ölçü miqyası, eyni
hüquqları daşıyan, amma millətlər içərisində ona qarşı qərəzli, ədalətsiz, ayrı38
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seçkili münasibətdir. Xalqın milli yaddaşını səhifələyən B.Vahabzadə
millətinin başına gətirilən faciənin baiskarını da konkret görürdü: “Əgər
Qorbaçov məsələni birdəfəlik kəskin qoysaydı, onlar cəsarət edib bir daha
Qarabağ sözünü dillərinə gətirməzdilər. Görünür, özü də bunu istəmir. Bizə
çoxdan məlumdur ki, başımıza açılan bu oyunlar təkcə balaca bir xalqın,
erməni lobbisinin işi deyil. Bu işlərin başında erməni mafiyasına istiqamət
verən, onu güclü silahlarla təchiz edən, hətta açıq-açığına müdafiəsinə keçib
hər məsələdə Azərbaycan xalqını təkləyən Qorbaçov özü durur” [4, 16-17].
Milli istiqlal uğrunda mübarizə üçün tarixi şərait yetişdikdə milli
özünüdərk hissi də məntiqi olaraq güclənir. Bununla bağlı liberal-islahatçıların
tərəfdarı olan Cəmaləddin Əfqani ilk dəfə milli özünüdərkə üstünlük verərək
yazmışdır: “Azad, müstəqil və mədəni həyat sürmək üçün bütün müsəlman
xalqları milli özünüdərk şəraitində yaşamalıdır” [5, 97]. İctimai-siyasi həyatda,
milli şüurun güclənməsində böyük rolu olan, həqiqətpərəstliyə sadiq, cəsarətli
söz qılıncının əbədi müəllifi, publisist B.Vahabzadə məqalədə gərgin siyasi
burulğanların içərisində onu ən çox düşündürən milli yaddaş, tərəqqi ilə irtica,
düzlüklə yalan, cəsurluqla qorxaqlıq, yurdsevərliklə milli satqınlıq, zəka ilə
nadanlıq arasında nəticə çıxarmağa çalışır. Publisistin təfəkküründəki milli
özünüdərk illərdən bəri mənsub olduğu kommunist partiyasından çıxmaqla
özünü qərarlaşdırır. O, tarixin ən qaranlıq qatlarına – 70 il əvvəlki hadisələrə
baş vuraraq 1918-ci ildə Azərbaycanda törədilən qırğınların sahibi, vaxtilə
adına heykəllər ucaltdığımız Şaumyan, onun havadarı Lalayevi lənətləyir,
ermənilərin Dağlıq Qarabağ iddiaları, tarixi saxtalaşdırmaq cəhdləri, xalqımıza
qarşı törədilən genosidin maraqlarını, məqsədlərini aydınlaşdırır, tutarlı
arqumentlərlə böhtançı erməni siyasətini ifşa edir, bu siyasi prosesə şərait
yaradan Qorbaçov və Moskvadan alqışlar qazanmaq naminə susmaq planını
layiqincə yerinə yetirib, özünü qəhrəman hesab edən, doğma dilində doğrudüzgün danışmağı bacarmayan azərbaycanlı rəhbərlərin yarıtmaz fəaliyyətini
tənqid etməkdən çəkinmir: “Bağırovdan tutmuş Vəzirovlara qədər hansı
rəhbərin qəlbi xalq üçün ağrıyıb? Hamısı tutduğu mövqeyini düşünüb. Yuxarı
dırmaşmaqdan ötrü xalqı tapdalayıblar, amma onlar bu xalqa görə rəhbər
olduqlarını heç düşünməyiblər. Bu xalq olmasaydı, onları hansı xalqın başı
üstünə rəhbər təyin edəcəkdilər? Rəhbərlərimizdəki bu nadanlığı, bu cəhaləti,
bu eqoizmi düşündükcə adamı dəhşət götürür. Hələ mən xalqın mənəviyyatına,
dilinə, mədəniyyətinə, musiqisinə etdikləri qəsdi demirəm.
Biz bu gün dizimizə döyürük ki, Moskvanın bütün mətbuat orqanlarında
ermənilərin nümayəndəsi olduğu halda, bizdən bir nəfər də yoxdur. Niyə
yoxdur? Çünki bizim rəhbərlərimiz ömründə bu barədə düşünməyib. Az-çox
olanları isə burada törətdiyi fırıldaqlar orada açılmasın deyə ya vəzifəyə gətirib
burada başını əziblər, ya da buradan ora barmaq uzadıb işdən qovdurublar” [6,
14].
Publisistin aşıladığı milli ruh emosional ifadələrlə oxucuda tarixi prosesə,
siyasi hadisələrə qarşı fikir nəticəsi formalaşdırır, analitik təhlili polemik
keyfiyyətlərlə zənginləşdirir.
B.Vahabzadə əsər boyu xalqına doğru yönələn tarixin səhnə ekranından
üsyankar hiddətini, cavabını bədii suallarla kütləyə aydınlaşdırmağa çalışır:
“Yüz əlli ilə yaxın bir müddətdə torpağımızdan sorub apardığı qızıl neftlə
bərabər qızıl qanımızı da tökdülər. Nə idi çiçəyi burnunda ölən
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yeniyetmələrimizin,
torpağımızın
bütövlüyünü
qorumaq
istəyən
cavanlarımızın, qız-gəlinlərimizin günahı? Vətən torpağını sevmək, onu
qorumaq istəmək haçandan günah hesab olunmuşdur? 40-45 il bundan əvvəl
indi sizin əlinizlə şəhid düşən bu gənclərin ata-babaları məgər rus torpağı
yolunda öz canlarından keçməmişdimi? Ata-babaların o zaman sizə göstərdiyi
o xidmətin, fədakarlığın cavabını beləmi qaytararlar, ey nankorlar? 200 ildir
mən sənin qulun oldum, nökərin oldum, gün çıxandan gün batana qədər mən
sənin üçün əlləşdim, sənə canım və qanım bahasına neft verdim, pambıq
verdim, taxıl verdim, özüm becərdiyim məhsulu özüm sənə göndərdim. Sən
mənim hesabıma dünyanın ən qüdrətli dövləti oldun, dünyaya meydan oxudun,
ölkələrə hədə-qorxu gəldin, indi bu idi mənim yaxşılıqlarımın əvəzi? Biz bu
sitəmi götürdük, Allah götürməsin!” [4, 11-12].
“Bu suallar isə xalqının, bəşəriyyətin, dünyanın dərdləri ilə yaşayan
sənətkarın fəlsəfi düşüncələrinin, narahat duyğularının əks-sədasıdır” [1, 22].
B.Vahabzadə milli özünüdərkin əsasında dayanan faktların mahiyyəti, özünəməxsus keyfiyyətləri, çevrəsi və analogiyaları bədii suallarla açır,
dəyərləndirir. Təhlil etdiyi hadisə və faktın gerçəkliyə uyğunluğunu
aydınlaşdırır. Bəzən təhlil dərinləşdikcə faktın ümumiləşdirmə miqyası da
böyüyür.
Milli oyanışımızda, milli dirçəlişin xalq ruhuna yol tapmasında,
“insanlardakı buz bağlamış vicdanların” donunu açmaqda, yatmış ruhlarda itibbatmış milli qeyrətin tapılmasında, soydaşlarımıza xalqın keçmişini, kökünü
anlatmaqda” böyük rolu olan B.Vahabzadənin genosidə qarşı fəal publisistik
kəsəri və prinsipial vətəndaşlıq mövqeyi məqalədə aydın bir şəkildə
görünməkdədir.
Öz xalqının tarixi faciəsini bədii sənət müstəvisində böyük cəsarətlə
canlandıran şair ilk dəfə olaraq ədəbiyyatımızda milli düşüncənin, milli
özünüdərkin təməlini qoydu. B.Vahabzadənin milli özünüdərkin fövqündə
həqiqətə sədaqəti o qədər qüvvətlidir ki, bəzən baş verən siyasi proseslərdə öz
xalqını qəflət yuxusunda sakit qərar tuduğuna görə məzəmmətləyir.
Ümumiyyətlə, “Şənbə gecəsinə gedən yol” məqaləsində milli ruhlu publisistika
ilə analitik alim təfəkkürlü zərif bir şairin ürəyinin sızıltılarını duymamaq
qeyri-mümkündür. Amma əsərin sonunda müəllifin xalqın işıqlı gələcəyinə
olan böyük inamı diqqəti cəlb edir. Ancaq emosiya ilə məntiqin sərhədinin
çətin müəyyənləşdiyi “Şənbə gecəsinə gedən yol” məqaləsində publisistdə
qanlı faciənin törədildiyi şənbə gecəsindən sonra millətinin bu ağır baryerlər
qarşısında qələbəsinə qarşı əminliklə inanır: “Mən bir daha inandım ki, bu
xalqı qırmaq olar, əzmək olar, amma sındırmaq olmaz” [4, 20]. Dərin mətləb
və yüksək vətəndaşlıq qeyrəti ilə yazılmış əsərin əsas ideyası, başlıca qayəsi
xalqı həqiqi birliyə, möhkəm özünəinama, dərin ağıl və əməl mübarizəsinə
çağırmaq, bötüvlükdə milləti səfərbər olmağa səsləməkdir.
Bəxtiyar Vahabzadə qarşı düşmən tərəfin tarixini, keçmiş mənfur
siyasətini anlayacaq qədər ayıq düşüncə sahibi idi. Onun genosid yaddaşı ötəri,
keçici deyil, bu yaddaş özündə milliliyi və həqiqəti əks edən bədii ruhu,
mənəvi özünəməxsusluğu yaşadır. Genosidə qarşı nifrətli emosiyalarla çıxış
edən publisist bütün diletant yanaşmalar, böhtanlar içərisində ictimai
mexanizm xəstəliyinə tutulan ermənilərə qarşı millətin yeganə çıxış yolunu
gedəcəyi yolda qibləsini düzgün təyin etməkdə, Azərbaycan xalqının milli
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istiqlal mübarizəsinin mənəvi-ideoloji hazırlıq mərhələsində görürdü.
B.Vahabzadə 1988-ci ildən bu yana azərbaycanlılara qarşı törətdikləri
müsibətlərin üstündən xətt çəkib ədalətin xilafına çıxaraq bizi “vəhşi”,
“mədəniyyətsiz” millət adlandırıb özlərini “əzilən xalq” kimi qələmə verən
ermənilərə qarşı sonsuz qəzəbini bu əsərində açıq şəkildə, böyük cəsarətlə
bildirdi.
Vətəndaş duyğusu şairin hər bir misrasında poetik enerji kimi təzahür
edir. Sözsüz ki, B.Vahabzadənin publisistikası vətəndaş qayəli, vətəndaş
siqlətli publisistikadır. Bu publisistika özündə böyük ictimai kolliziyaları, lirik
qəhrəmanın mənəvi aləmi ilə onu əhatə edən dünyanın problemləri arasındakı
uyğunsuzluğun inikası olan konfliktləri əhatə etməkdə səciyyəvidir. Bu
baxımdan B.Vahabzadənin publisistikasında milli düşüncə, milli azadlıq
problemləri, ana dilinə münasibət və məsələlər aparıcıdır.
Əsərdə ziddiyyətli gərgin siyasi proseslərin dinamikası yazıçı qələminin
mübarizəsini daha da aktivləşdirir. Müəllif hər bir tendensiyanın dixotomiyasını dəqiq müəyyən edib, ölçüb-biçmişdi. Beləliklə, milli özünüdərk
prosesini dərindən duyan, milli şüurun oyanışına çağıran, qan yaddaşının
bərpasına çalışan B.Vahabzadə məqalədə ictimaiyyətə çatdırmağa çalışdığı
milli fikirlə, aşıladığı mübarizə ruhu ilə xalqın gözündən qəflət pərdəsini
götürməyə cəhd göstərmiş, dövrün siyasi mənzərəsinin görünməyən
həqiqətlərini cəsarətlə oxucusuna ürək ağrısı ilə çatdırmağa çalışmışdır.
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Aynura Niyaz gizi Pashayeva
National self-understanding in Bakhtiyar Vahabzade’s publicism
(On the basis of literary review “Azerbaijan”)
Summary
Bakhtiyar Vahabzade – one of the most splended personalities of national
conception expressed his outrage at current political process of 1990 year in the
article. “The road to Saturday night”. The publicist tried to reflect all
components of national self-understanding – national dignity consciousness,
national idea, national human consciousness, national memory, national spirit,
national independence wish.
Айнура Нияз гызы Пашаева
Национальное самосознание в публицистике Бахтияра Вагабзаде
(На основе материалов журнала «Азербайджан»)
Резюме
Одно из самых выдающихся фигур в истории мысли, Бахтияр
Вагабзаде, в статье «Дорога, ведущая к субботнему вечеру» выразил свое
возмущение по поводу политических процессов 1990 года. Публицист в
статье пытается отразить все компоненты национального самосознания –
национальный сознатель, национальное мнение, национальное
человеческое сознание, национальная память, национальный дух,
стремление к национальной независимости.
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TÜRK DÜNYASININ ŞAİRİ BƏXTİYAR VAHABZADƏ
Bahtiyar Vahabzade çağdaş Azerbaycan Cumhuriyetinin kurulmasında
topluma yön veren ve bu işte büyük emeği geçen, mümtaz bir şahsiyyettir. O
hem şair, yazar, hem pedagog, hem de halkı milli manevi değerlere sahip
çıkmaya ve onu derk etmeğe çağıran mütefekkirdir. Bahtiyar Vahabzade gibi
kuvvetli sosiyal-siyasi analize sahib, felsefi derinliği bilen, vatansever, millimanevi değerlere bağlı bir şahsiyyetin yazıları bu gün de aktüelliğini
sürdürmektedir. Çünkü bu Vahabzade hayatını halkına adayan bir düşünürdür.
Bahtiyar Vahabzade sanatın hemen hemen her alanında eser veren ve bu
eserlerinin konusu her zaman topluma, milli manevi değerlere hizmet eden bir
ediptir. Onun eserleriyle yetişen nesil bu gün yeni Azerbaycan’ın daha da
kuvvetlenmesinde, milli manevi değerlerin korunmasında, vatanseverlikte önde
olan yetişmesinde önemli bir rola sahip, vatanı milleti için canını feda eden bir
nesildir.
Milli kimliğin idrak edilmesi, Türklük, Türk dünyası, milli manevi
değerler sahip çıkmak Bahtiyar Vahabzade’nin edebi şahsiyetinin esasını
oluşturur. Bahtiyar Vahabzade sadece Azerbaycan’ın değil bütün Türk
dünyasının şairidir. Bu elbette gelişi güzel sözler değil, bu sözler amelde de
ispatlanmış ve her kes tarafından kabul edilmiş sözlerdir. O sadece
Azerbaycan’ın derdi ile dertlenmez, Türkiye ve bütün Türk Dünyasının derdini
kendi derdi olarak kabul eder ve bunun için yollar arar ve çözümler sunar.
Bahtiyar Vahabzade uzun yıllar Sovyet baskısı altında milli manevi
değerlerinden uzaklaştırılmaya çalışıldığını görmüş ve bütün hayatını tarihin
akışı içinde tıkanmaya yüz tutan Azerbaycan–Türk medeniyetinin yolunu
kalemiyle açmaya çalışmıştır.
Bahtiyar Vahabzade bu yönünü dile getirirken, ister istemez M.Emin
Yurdakul’un,
“Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet
Sevenleri toprak olmuş öksüz çocuk gibidir” –
mısraları akla gelir ve burada Vahabzade bilhassa bütün hayatı boyunca milleti
ve onun aydınlık geleceği için yüreğini ortaya koyan ve korkmadan haykıran
bir şair olmuştur. Bahtiyar Vahabzade eserleriyle yeni, bağımsız Azerbaycan’ın
kurulmasında büyük hizmeti olmuş ve bu mücadelesiyle genç nesle gerçek şair
olmanın esaslarını göstermiştir. Şair daha 70-li yıllarda yazdığı köşe
yazılarında “sanatkarlık meseleleri” ne dokunmuş, ister Azerbaycan’da, ister
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Türkiye ve Türk dünyasında şairlik ve şiiriyetle ilgili fikirlerini açık yazmaktan
çekinmemiştir.
Bahtiyar Vahabzade şiir nedir? Sorusunu cevaplarken estetik yaklaşım,
insan duyguları, kalp çarpıntıları, istek ve arzularla beraber sosyal gerçekliği,
insanların yaşadığı acı ve zorlukları yansıtması gerektiğini yazar. Hayat
gerçekliklerini dile getirmede şiir türünün kuvvetli bir ifade vasıtası olduğuna
inanır. “Bellidir ki, bazen cilt cilt kitapların diyemediği gerçekleri ve fikirleri
bir beyit ve ya bir mısra ile veciz bir şekilde ifade eder. Elbette bu şairin şairlik
kudretine bağlıdır” [Vahabzade, 2008:254].
İlhamsız yazılan şiiri plastikten yapılmış yapay meyveye benzeten şair
bunun zahiri meyveye benzese de tadı ve kokusu olmayacağı fikrindedir. Bu
anlamda kalıcı ve güzel eserin yaranmasında esas meselenin ilham olduğunu
savunur. Şair fikrini Samed Vurgun’un aşağıdaki mısraları ile kuvvetlendirir.
İlhamsız yaranan hangi bir eser
Yadigar kalmıştır yarınki güne?!
Bu anlamda Fuzuli’yi örnek göstererek ,“İlhamla, yürekle yazılan
eserlerin üstünü asırların tozu örtememiştir. Fuzuli’nin 400 yıl önce yazdığı,
Şeb'i hicran yanar canım. Döker kan çeşm-i giryânım.
Uyarır halkı efkânım. Kara bahtım uyanmaz mı.
mısralarında verilen fikrin etkisi hangi kitabın etkisinden azdır?” diyen şair
kalem dostlarının ustadların isimlerini zikreder, fakat gelen genç şairlerden
biraz sitem eder. Son dönemde etkili ve uzun ömürlü şiirlerin daha az
yazıldığını söyler. Bunun da sebebini mücerretlikte ve hayatın gerçekliklerine
inememede görür. “Şiirin kendine özgü konusu vardır, şiir sosyal gerçeklikleri
yazamaz, bu yalnız nesrin vazifesidir” diyen bazı şairlere karşı çıkarak çağdaş
dünya şiir tecrübesine dayanarak, “her birimiz gözlemlediğimiz sıradan
olaylardan yazabiliriz ve bu sıradan olaylara şiiriyet kazandırabiliriz. İşte asıl
şiiriyet sıradan ve hayatta baş veren olaylardadır” [Vahabzade, 2008:255]. Şair
insan ve onun hayatıyla bağlı her şeyin şiirin konusu olabileceğini belirterek.
Bunun için her şeyden önce anlattığı olayı ve ya tasvir ettiği objeyi iyi bilmeli,
duymalı, hissederek öğrenmeli ve bundan sonra yazmalıdır.
Bahtiyar Vahabzade “Edebi Düşünceler” adlı kitabının “Şiir nasıl
yaranır” başlıklı yazısında şairliğin fıtri bir istidat olduğunu savunur. Şaire göre
istidat her şeyden önce başkalarının baktığı, fakat göremediğini görebilmektir.
"Şiir sanatında neden yazmak önemli değil, esas olan nasıl yazmaktır" diyen
şair hayatta her zaman rastladığımız olayları ister ilmi, isterse de edebi yönden
tahlil eder ve genç şairlere bir nevi tecrübe gösterir. Şair ister insan oğlunun
yaşlandıkça belinin eğilmesini, isterse de doğar doğmaz çocuğun çığlık atarak
ağlamasını ilmi yönden açıklarken, sanatkarane bakışların da ne kadar
mükemmel olduğunu göstermiştir. Şair burada da çağdaş şairlerden örnek
getirmekle beraber, yine büyük klasik Fuzuli’yi de esas almıştır. Çocuk
doğarken oksijenin ciğerlerini genişlendirmesi neticesinde çocuğun çığlık
atarak ağlamasına Fuzuli “Leyli ve Mecnun” manzumesinde şiiriyet
kazandırmıştır.
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Ol gün ki, bu haki-dane düştü,
Halini bilip fegane düştü.
Ahir gününü evvel eyleyip yad,
Akıttı sirişgi, kıldı feryad.
Fuzuli bu doğal hadiseden şiirinin poetik seviyesini kaldırarak güya
Mecnun doğduğu zaman gelecek hayatını, yani Mecnun olup sahralara
düştüğünü, acı çekeceğini daha o zaman derk etmiş ve ağlamıştır.
Mehmet Akif Ersoy’un eserlerini okuyan, onu tanıyan ve ona hayran olan
Bahtiyar Vahabzade bu konuda da gençleri asıl kaynağa- Fuzuli’yle beraber
Mehmet Akif Ersoy’a da yönelmelerini sağlamıştır. Vatan uğrunda şehit olan
askere hiçbir şekilde karşılığının ödenemeyeceğini “Çanakkale Şehitleri”
manzumesinde sanatkarane ifade tarzını manzumeden aldığı mısralarla genç
şairlere örnek göstermeye çalışmıştır [Vahabzade, 2008:659].
"Bu taşındır" diyerek Kabe'yi diksem başına,
Ruhumun vahyini duysam da geçirsem taşına,
Sonra gök kubbeyi alsam da rida namiyle
Kanayan lahdine çeksem bütün ecramiyle
Mor bulutlarla açık türbene çatsam da tavan
Yedi kandilli Süreyya'yı uzatsam oradan.
Sen bu avizenin altında bürünmüş kanına
Uzanırken gece mehtabı getirsem yanına.
Türbedarın diye ta fecre kadar bekletsem,
Gündüzün fecr ile avizeni lebriz etsem.
Tüllenen magribi akşamları sarsam yarana,
Yine bir şey yapabildim diyemem hatırana...
[Düzdağ, 1999:385]
Bu mısraların yarattığı manzara karşısında insanın kanının donduğunu
belirten Şair, askerin vatan uğrunda şahadetini o kadar yüksek değerlendirir
ki, bu durum karşısında olması imkansız hayallere baş vurur. Mümkünsüz,
fakat benzersiz ve tekrar olunmaz bir ifade tarzıyla karşı karşıya kalındığını
belirterek ibretle “Budur bedii söz. Büyük sözün kudreti!” diyor ve genç
şairlere de bu örnekleri gösteriyor [Vahabzade, 2008:658].
Bahtiyar Vahabzade’ye göre şairlik için esas olan şartlardan biri de dil ve
ifade güzelliğidir. Bu konuda şair gençleri klasik şiire yönlendirir. Klasik şiiri
mihenk taşı olarak gören Bahtiyar Vahabzade, gençleri yönlendirmekle
kalmaz, eski şiire saldıranlara karşı da tutarlı cevaplar verir. Onun 1976 yılında
Bakü’de yayınlanan “Sanatkar ve Zaman” gazetesinde 1972 yılında Türkiye’de
yayınlanan “Varlık” dergisinin Ağustos sayısında İsmet Zeki Eyupoğlu’nun
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“Ölü Edebiyat” adlı makalesine cevap olarak “Yel kayadan ne götürür”
makalesi yayınlanmıştır.
Bahtiyar Vahabzade makalesinin başında “Ben bir kalem sahibi olarak,
milliyetinden asılı olmayarak, dünya edebiyatının büyük ediplerine her zaman
saygı duymuş, kendimi onlara borçlu saymışım. Klasiklere yapılan saygısızlığı
geniş anlamda edebiyata, sanata, medeniyete bir kast ve garaz olarak
görüyorum.”der [Vahabzade, 1999:195]. Dil ve ifade güzelliği için klasikleri
örnek gösteren şair, Divan Edebiyatının dilinin özellikle Fuzuli dilinin
anlaşılmaz, Arap ve fars terkipli sözlerle dolu olduğunu belirten makale
yazarına dilin canlı varlık olarak sürekli geliştiğini ve bu esnada sürekli sosyal,
siyasi, kültürel ve tarihilik bakımından irtibatta olduğu ülkelerin dilinden
etkilenmesinin gayet doğal olduğunu, dilin gelişerek her dönem değiştiğini
söyler. Aynı zamanda dünyada hiçbir halkın dilinin saflığını iddia etmesinin
mümkün olmadığını, hatta muhafazakar milletlerden biri olarak tanınan
İngilizlerin bu günkü dilinin Shakspeare’nin dili ile aynı olmadığını göstererek
bunun tamamıyla doğru bir süreç olduğunu belirtir.
Avrupalılaşma sürecinde Bahtiyar Vahabzade de aynı Mehmet Akif
Ersoy gibi Batıdan Japonlar gibi faydalanmamız gerektiğini söyler. Yenileşme
adı altında eskiye sırt çevirmektense, Avrupalıların – İngiliz, Fransız, Almanlar
ve Rusların ecdatlarının isimlerini gururla çektiklerine, Beethoven’in, Bach’ın,
Shakspeare’in, Tolstoy’un, Balzak’ın, Hugo’nun yıldönümlerini, heykellerini
yaptıkları gibi bizim de milli değerlerimize sahip çıkmamızı ve Fuzuli, Nedim,
Nabi, Nizami, Şeyh Galip, Itri gibi değerlerimizi yüceltmemiz ve adlarını
ebedileştirmemiz gerektiğini belirtir.
Bahtiyar Vahabzade bu makalesinde yine eski edebiyata saldıranlara,
dilinin milli değil, Arapça ve Farsçanın etkisinde kalarak taklide
başvurulduğunu savunanlara İtalyan yazarı Francesco Petrarko’nun eserlerini
ve dilini örnek göstererek onun da zamanında İtalyanca değil Latince yazdığını
ve bunun için de hiçbir zaman hor görülmemiştir.
Bahtiyar Vahabzade şiirlerinin sevilmesinin, araştırılmasının, onlara
musiki bestelenmesinin esas sebebini klasik şairlerin söyledikleri vecizelere
borçlu olduğunu belirtir. Çünkü daha küçük yaşlarından Fuzuli,Sabir,
Karacaoğlan, Aşık Alesker, Mehmet Akif Ersoy, Bayrın ve Puşkin gibi büyük
şairleri okuduğunu, onları derk etmeğe çalıştığını söyler. Buna göre de yeni
yetişen genç şairlere klasikleri sevmeyi, söz sanatının sırlarına vakıf olmak için
onları mısra mısra okuyup derk etmeyi tavsiye eder.
Şair o dönemde Türkiye’de eski edebiyata karşı yapılan saldırıları değerlendirir ve bunu kesinlikle yanlış olduğunu belirtir. Bunu tam tersi olarak,
Fuzuli gibi büyük şairlerden örnek alınması gerektiğini, eski edebiyattan
faydalanılmasının gerekliliğini tavsiye eder. Nitekim B.Vahabzade Fuzuli’nin
“ilimsiz şiir temelsiz duvar olur, temelsiz duvar gayette bi-itibar olur”.
Düşüncesinin genç şairlere örnek olmasını arzu eder. Burada da yine akla
Mehmet Akif Ersoy gelir. Mehmet Akif Ersoy da edebiyat hakkındaki
fikirlerinden biri okumak, öğrenmek ve istidat sahibi olmak. Mehmet Akif
Ersoy da tek istidatla güzel ve kalıcı şiirlerin yazılamayacağını, kalıcı
olabilmek için ilim sahibi olmak gerektiğini söyler. Demek ki, büyük
şahsiyetlerin fikirlerinin ortak olması bizim bu gerçekler üzerinde durmamızı
gerektirir.
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Bahtiyar Vahabzade şiirin değer kazanmasında, şairlerin gelişmesinde
edebiyatçıların da büyük rolü olduğunu belirtir. Onun fikrince yazılan şiirler
tahlile tabi tutulursa yeni şiirin eksiklikleri, eski şiirin de ananelerinin
öğrenilmesine fayda sağlar. Bu da genç şairlerin yetişmesine, şiiriyete daha
ciddi yaklaşmalarına neden olur. Genç şairlerin yetişmesinde seçtikleri üslubun
da büyük önem arz ettiğini söyleyen şair bu konuda muharrirleri de göreve
davet eder. B.Vahabzade her şairin kendine özgü üslubunun olduğunu söyler
ve yayın evlerinde genç şairlerin yazdıklar şiirlerin bir başka şair tarafından
redakte edilmemelidir. Bu genç şairin üslubunun zedelenmesine yol
açabileceğini söyler. “Neşriyat idarelerinde şairin kendine özgü ifade tarzına,
üslubuna dokunulmamalıdır. Şairin şiiri üzerinde başka bir şair düzeliş yapması
doğru değildir. Bizce redaktor şiirde bulduğu hataları şairin kendisine redakte
ettirmelidir. Çünkü sanat kalp çarpıntısıdır. Başka bir kalp onun mısraları
arasında çarparsa, ahenk bozulur, ses sahteleşir”. Gerçekten de felsefi bir
duyuş, şairane bir yaklaşım. Bu fikirler Bahtiyar Vahabzade’nin sadece şair
olduğunu değil, pedagog, filozof ve büyük mütefekkir olduğundan haber verir.
Makalesinin sonunda genç şairlere yüzünü tutarak yüzünü tutan yazar,
şiirin seviyesinin yükseltilmesini, sanatkarlık meselelerine özellikle dikkat
edilmesi gerektiğini ve Azerbaycan–Türk edebiyatının oluşturduğu senfonide
kendi sesimizle katılmamız gerektiğini söyler.
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Bayram Burhan oglu Gundogdu
Bakhtiyar Vahabzade – the poet of the Turkish World
Summary
Bahtiyar Vahabzadeh was a prominent poet, who always served society,
national spiritual values with the theme of his writings in every sphere of
art. Bahtiyar Vahabzadeh`s mastership prevailed over his other qualities and
brought him fame to be “a poet of the Turkic World” either. The poet did not
contented himself with writing poems, but also revealed the secrets of poetry,
showed his skills in his articles theoretically and experimentalised them in his
poems. The poet`s words “Inspiration is just the first line, the rest are based on
talent and toil” have been analyzed in the article in details based on the views
of the poet.
Байрам Бурхан оглу Гюндогду
Поэт тюркского мира Бахтияр Вагабзаде
Резюме
Б.Вахабзаде литератор, который соченял почти во всех сферах искусства и сюжет этих произведений служит национальным
духовным ценностям и обществу.
Поэзия Б.Вахабзаде превосходила другие виды искусства и
принесла ему репутацию поэта тюркского мира. Б.Вахабзаде не только
писал поэмы, он открыл секреты поэзии и в своих статьях, теоретически
показал каким должен быть настоящий поэт.
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Açar sözlər: Mənəvi-əxlaqi problemlər, tarixi mövzu, romantik
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ AZƏRBAYCAN
DRAMATURGİYASINDA TARİXİLİK
(“Fəryad” pyesi əsasında)
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında ədəbi-bədii fikrin ən görkəmli nümayəndələrindən olan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə yalnız lirikasıyla deyil,
dramaturji fəaliyyəti ilə də müasir ədəbiyyata öz təsirini göstərmişdir. O, poetik
yaradıcılığı ilə oxucuların qəlbinə necə yol tapırdısa, pyesləri ilə də olduqca
maraq doğurmuşdur. Yaşar Qarayev bununla əlaqədar yazırdı: “Bəxtiyar
Vahabzadənin dramaturgiyası da onun poeziyasının tərkib hissəsini təşkil edir.
Onun pyeslərini özündənəvvəlki mənzum və poetik teatrla həm birləşdirən,
həm də ayıran xüsusiyyətlər qabarıqdır”. Dramturq kimi ilk qələm təcrübələri
sayılan “Vicdan”, “İkinci səs”, “Yağışdan sonra”, “Artıq adam”, “Qızıl alma”
pyesləri mənəvi-əxlaqi problemlərə həsr olunmuşdur.
Bəxtiyar Vahabzadənin tarixi mövzuda yazdığı pyesləri onun dramaturgiyasının ana xəttini təşkil edir. Onun “Dar ağacı”, “Fəryad”, “Rəqabət”,
“Özümüzü kəsən qılınc” kimi tarixi pyeslərində keçmişə münasibət yeni
aspektdə ifadə edilir.
B.Vahabzadənin dram janrında yazılan əsərləri içərisində tarixilik
nöqteyi-nəzərindən fərqlənən pyeslərindən biri “Fəryad” əsəridir. Bu əsər
müəllifin tarixi mövzuda yazdığı ikinci dram əsəridir. Pyes orijinallığı, yüksək
bədiiliyi, qarşısına qoyduğu fəlsəfi məqsədin dərinliyi ilə ədəbi tənqidin
diqqətini cəlb etmiş, oxucu və tamaşaçının böyük maraq və rəğbətinə səbəb
olmuşdur. Pyesin “Fəryad” adlandırılması təsadüfi deyil. Bu ad tarixi planda
müasir dünyagörüşü və düşüncəsi baxımından ancaq çarəsizlik, gücsüzlük,
köləlik barədə fikirlər doğurmur. Əksinə, insanlara tarixi taleyi və gələcəyi
barədə ciddi xəbərdarlıq ruhu ilə yüklənmiş hayqırtı təsiri bağışlayır. Bütün
bunlar, nəticə etibarilə əsərin yüksək bədii təsir gücünə malik olmasında şairin
gözəl, poetik dili və üslubu da xüsusi rol oynayır. Bu əsərdə müəllifin məqsədi
konkret tarixi şəxsiyyətin həyat və fəaliyyətini dəqiqliklə verməkdən ibarət
olmayıb. Odur ki, əsərdəki hadisələrin, obrazların hərəkətlərinin mənşəyini
konkret tarixi dövrdən çox insanların əxlaq və mənəviyyatının dərinliyində
axtarmaq lazım gəlir. Bəxtiyar Vahabzadə bu pyesində də öz şair təbiətinə
sadiq qalaraq tarixin keşməkeşlərinin, taleyin dönüklüyünün səbəbini də
ümumiyyətlə bütün yaxşılıq və pisliklərin zəmini olan insan daxilində, bu tarixi
yaradan adamların mənəviyyatında axtarır. Bununla yanaşı, şair qəhrəmanların
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hərəkətlərini konkret dövrdən, konkret şəraitdən çıxış edərək şərtləndirir. Əks
təqdirdə əsər inandırıcı olmaz, müvəffəqiyyət qazanmazdı. Əsərdəki hər bir
obraz konkret tarixi şəraitdə meydana gəlmiş, öz dövrünə, zəmanəsinə müxtəlif
tellərlə bağlıdır. Məhəmməd Peyğəmbərin belə bir kəlamı var ki, insanlar
onları dünyaya gətirən valideynlərindən çox zəmanələrinə bənzəyirlər.
Bəxtiyar Vahabzadənin qəhrəmanları da canları və qanları ilə doğulduqları,
böyüdükləri zəmanənin övladlarıdır. Onların bu və ya başqa vəziyyətlərdə necə
hərəkət etmələri, hansı amala qulluq etmələri bir çox hallarda həmin ictimai
quruluşda tutduqları yer və vəzifə ilə müəyyən olunur. Zahid də, Loğman da,
Vəliəhd də, Dəyanət də mənəvi əxlaqi keyfiyyətləri, həyata münasibətləri ilə
bir-birindən kəskin fərqlənsələr də, zəmanənin övladlarıdır və onların
hərəkətləri də bununla şərtlənir. Eyni zamanda da demək olar ki, bütün
zamanların və dövrlərin dəyişməz qəhrəmanı olan ölümə könüllü gedən
romantik qəhrəman, Bəxtiyar pyeslərinin çoxu kimi, “Fəryad”da da aparıcı
simadır. Yaşadığı zəmanənin, üzvü olduğu ictimai quruluşun yetişdirməsi olan
Loğmandan, Zahiddən, Ayparadan, Əmirdən fərqli olaraq, Birinci və İkinci
Nəsimi bütün dövrlərin qəhrəmanıdır. Bu qəhrəman cəmiyyətdə heç vaxt
hakim mövqe tutmasa da, dünya belə qəhrəmanların üzərində qərar tapıb.
Yüksək əxlaqa tapınan, ideya və inam uğrunda ölümə gedən belə qəhrəmanlar
humanizmin, insanlığın sınaqdan çıxdığı bütün ideya döyüşlərində iştirak
edirlər. Bəxtiyar Vahabzadə öz qəhrəmanları ilə həmrəydir, dünyaya, həyata
baxışı onlarla birdir. Onun rəğbəti, məhəbbəti bu qəhrəmanların tərəfindədir.
Müasir həyatdan bəhs edən pyeslərində adiliyə, çərçivəyə, stereotipə
qarşı çıxan sənətkar bəzən sxematizmə yol verir. Dramaturqun tarixi
dramlarında fədai-qəhrəman axtarışlarında Nəsimi, Babək kimi işıqlı
şəxsiyyətlərə müraciət etməsi
təbii və qanunauyğundur. Bütövlükdə
poeziyasındakı kimi, dramaturgiyasında da Bəxtiyar Vahabzadə ağrılı, narahat
axtarışlardadır. Əgər dramaturqun qəhrəmanları əzablı axtarışlar nəticəsində
müəyyən qənaətə gəlir, özləri üçün hər hansı həqiqəti “kəşf edirlərsə”, müəllif
özü bu həqiqətlə kifayətlənmir. “Fəryad” pyesində hadisələr fəlsəfi-psixoloji
yönümdə cərəyan edir. İnsanı insan edən daxili-mənəvi ehtiyaclar, onu
alçaldan, yaxud da allahlıq səviyyəsinə qaldıran əxlaqi-vicdani kateqoriyalar
təhlil edilir.
“Fəryad” pyesinin lap əvvəlindən bir-birinə zidd olan iki qüvvə –
Loğman və Zahid üz-üzə dayanmışlar. Və bütün təzadlar da bu iki qüvvənin
mübarizəsindən doğur. Proloqda ilk əvvəl Loğmanla Zahid arasında gedən
fəlsəfi duetə biz əsər boyu tez-tez rast gəlirik. Müəllifin dünya, həqiqət
haqqında təsəvvürlərini açıqlamağa yönəlmiş bu qarşıdurma-dialoqlardan
başqa “Fəryad”da Bəxtiyar dramaturgiyası üçün ənənəvi olan xəyal, kölgə,
“ikinci səs”in təzahürünə də yer verilir. Vəliəhdin vicdanının səsi ona Zahidin
oğlu Dəyanətin şəklində görünür. Vəliəhdin “ikinci səs”i ona iztirabla
ucalmağı, öz əzablarından doğulmağı məsləhət görür. Bəxtiyar
dramaturgiyasına xas olan “dünyaya sığmayanlar”ın, “qutu”ya, “çərçivə”yə –
geniş mənada hər bir ehkama qarşı yönəldilmiş üsyanı burada bir neçə çeşidlə
üzə çıxır. Sarayda yaşayan Vəliəhdin əqlini ehkam qəlibə salıb. İctimai
zümrənin ən yüksək pilləsində dayanan şəxs bu qutunun dar çərçivəsindən
çıxmaq üçün çırpınır.
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Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına xas olan lirik özünütəhlil “Fəryad”da
qüvvətlidir. Şair üçün insan, onun daxili aləmi, hiss və həyəcanları olduqca maraqlı bir tədqiqat obyektidir. Onun faciəsinin əsası da daxilindən gəlir. Nəticə
etibarilə insanın ən kəskin rəqibi yenə onun özüdür. B.Vahabzadə pyesindəki
“ikinci səs”, “teyf” həmin bu daxili mübarizəni şərtləndirən ədəbi
priyomlardandır.
Y.Qarayev “Fəryad” pyesinə yüksək qiymət vermiş, onu “bütünlükdə düşündürən və narahat edən tamaşa” kimi səciyyələndirmişdir. “B.Vahabzadənin
“Fəryad” fəlsəfi faciəsi, Azərbaycan ədəbiyyatındakı faciə boşluğunu dolduran
başqa faciələr kimi, müəyyən dərəcədə təkzib olunmasında müsbət rol
oynaması ilə də maraqlıdır” [1, 160]. Bütün dramlarında həqiqət axtarışı ilə
məşğul olan B.Vahabzadə “Fəryad”da sanki bu həqiqəti tapmışdır. “Ən böyük
həqiqət insan və ona xidmətdir. Ən böyük din insana, onun zəhmətinə, onun
arzularına hörmətdir”.
“Fəryad” pyesində yeganə qadın obrazı olan Aypara surəti üzərində
xüsusi dayanmaq istərdik. Bu obraz Bəxtiyar Vahabzadənin yaratdığı qadın
surətləri qalereyasında özünəməxsus yer tutur. Aypara öz mübarizliyi,
əzmkarlığı ilə oxucuda böyük ehtiram oyadır. Elə ilk səhnələrdən dünyaya
baxışı, həyat hadisələrinə münasibətilə seçilən obrazdır. Hətta başqa obrazların
inkişaf və təkamülündə (Vəliəhd) də onun xüsusi rolu vardır. Onun köməyi ilə
Əmir oğlu saray divarlarını bir zindan divarı sayır və bu divarlar arasında hökm
sürən yalana, saxtakarlığa qarşı qəlbində etiraz baş qaldırır. Pyesdəki hadisələr
tarixi plan və aspektdə qələmə alınsa da, tarixilik prinsiplərinin tələblərinə
müəyyən mənada cavab versə də, o, bütövlükdə ideya və məzmun baxımından
müasir və aktual səslənən bir əsər kimi meydana çıxmışdır. Burada müəllifin
problematikanın ideya müasirliyinə nail olmasında bədii şərtiliyin forma və
vasitələrindən bacarıqla istifadə etməsi mühüm rol oynamışdır. Əsərdə ən qatı
islam fanatiki kimi çıxış edən Zahid obrazıdır. Əlindəki səlahiyyətdən istifadə
edərək o, neçə-neçə günahsız adamın ölümünə fitva vermişdir. Yeganə
oğlunun ölümü faktı bir ata kimi onu nə qədər məyus etsə də, “şəhid atası”
titulu onu bir o qədər məmnun edir. Oğul itirmiş atanın əsl faciəsi isə oğlunu
təzədən sağ-salamat gördükdən sonra başlayır. Dindar atanı oğlunun onun
yoluna xəyanət edərək hürufilərin cəbhəsinə keçməsi faktı sarsıdır. Əmir
xəbərdən heyrətə gəlir, qəzəblənir. Oğlunun ancaq atasının əli ilə asılması
əmrini verir. Əmirin əmrini pozmağa cəsarəti çatmayan Zahidin sinəsindən bir
fəryad qopur. Bu fəryad çarəsizlik, gücsüzlük fəryadıdır. İndi ona heç kəs,
bütün ömrü boyu fanatikcəsinə tapındığı din də kömək edə bilməz. Zahidin
inamında çat, fikrində tərəddüd əmələ gəlir.
Fikrimizcə, “Fəryad”da əsas tragik obraz kimi götürülmüş Zahidlə
yanaşı, Vəliəhd surəti də faciəvidir. Zahiddən fərqli olaraq, Vəliəhd yaxın
adamlarını itirməyib, ancaq xidmət etdiyi hakimiyyətin, inam gətirdiyi dinin
ədalətsizliyə xidmət etdiyini, yaxşı adamların, vicdanların əzaba düçar
olduğunu görüb dərin ruhi sarsıntı keçirir. O bu qüvvətli və ədalətsiz aləmə
qarşı gücsüzdür, yeganə təsəllisi öz şəxsi müstəqilliyi, törədilən cinayətlərə
şərik olmamasıdır. Ümumiyyətlə, B.Vahabzadə “Fəryad”da dünyaya baxışını
açıqlamaq üçün konkret şəxslərdən çox müəyyən həyati prinsipləri
toqquşdurur. Bütövlüyü, mənəvi dünyanı Loğman təmsil edir. O, elə ilk
səhnədə əks mənəvi dünyanın nümayəndəsi olan Zahidlə üz-üzə gəlir. Bəxtiyar
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Vahabzadənin “Fəryad” pyesinin tamaşaçı marağını qazanmasının bir səbəbi
də onun ideya-bədii cəhətdən mükəmməlliyi, qoyduğu, həll etdiyi məsələnin
qəlbimizə yaxınlığıdır. Bu müvəffəqiyyət həmçinin sənətkarın teatr sənətinin
yüksək tələblərinə əməl etməsi ilə izah olunmalıdır. Bu əsəri ilə Vahabzadə
milli dramaturgiyamızın zəngin ənənələrini davam etdirib yaşatmışdır.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:
1. Yaşar Qarayev. Poeziyanın kamilliyi. Bakı: Yazıçı, 1985
2. Bəxtiyar Vahabzadə. Fəryad. Bakı: Azərbaycan nəşriyyatı, 1995
Dilara Shamil gızı Aliyeva
Б.Вахабзаде и историзм в Азербайджанской драматургии
(Анализ пьесы «Фаръяд»)
Summary
"Feryad" by B.Vahabzadeh dedicated to great Azerbaijani poet Nasimi is
one of the works written in the genre of drama. The key in the play,is the voice
– the cry of people suffered at the time of social inequality.
Дилара Шамил кызы Алиева
B.Vahabzade and historism in Azerbaijani dramaturgy
(According to the play “Faryad”)
Резюме
Произведение «Фарьяд» («Вопль») Б.Вагабзаде, посвященное
великому азербайджанскому поэту Насими, является одной из его работ,
написанных в жанре драмы. В пьесе ключевым являются голоса – крик
людей, кoторые страдали вовремя социального неравенства.
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Açar sözlər: Azadlıq, vətənpərvərlik, dostluq, Cənub həsrəti, vahid
Azərbaycan arzusu.
Key words: freedom, patriotism, friendship, feeling a loss for South,
wish of unit Azerbaijan.
Ключевые слова: Свобода, дружба, тоска по югу, мечта о едином
Азербайджана.
AZADLIQ VƏ İSTİQLAL ŞAİRLƏRİ:
BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ SÖNMƏZ
Cənubi Azərbaycanın görkəmli şairi Sönməzin kitabını vərəqlədikcə
gözlərim önündə vətənin dərdləri ilə sinəsi şan-şan olmuş Səhənd canlanır.
B.Vahabzadə
Görkəmli Azərbaycan şairi Bəxtiyar Vahabzadə bütün yaradıcılığı boyu
milli istiqlal və azadlıq ideyalarına sadiq qaldı. Azərbaycan poeziyasındakı
fəlsəfi dərinlik ənənələrini qoruyan xalq şairimiz poeziyamızı vətəndaşlıq ruhu
ilə zənginləşdirdi. Onun sadə bir şeirinin işığında bütöv (Şimallı-Cənublu)
Azərbaycana məhəbbət hissi və həyəcanı hiss edildi. Sovetlər dönəmində heç
nədən çəkinmədən, həyatıını təhlükəyə ataraq Azərbaycan xalqının azadlığı,
milli müstəqilliyi uğrunda həm fiziki, həm mənəvi baxımdan son məqama
qədər mübarizə apardı. Xeyli dram əsəri, poemalar, lirik və lirik-fəlsəfi seirlər
müəllifi olan şair haqlı olaraq xalq tərəfindən sevildi və bu sevginin qürurunu
yaşadı. “Keçmişə güvənib gələcəyə addımlayan” bir ölkənin vətəndaşı olmaq
şərəfini daşıdığını yüz dəfələrlə isbat etdi. Vətəninə “Mən də sənin bir
parçanam” deyən şair ona olan sonsuz məhəbbətini ifadə etmiş oldu.
Azərbaycanın tarixini, müasir həyatımızı vətəndaşlıq qüruru ilə təsvir edərkən
“Həyat-ölüm”ləri, “Təzadlar”ı, “Dar ağacı”na gedən yolu xalqına göstərdi,
“Vicdan”ının səsinə qulaq asmağı tövsiyə etdi. Sovet imperiyası onun xalqına
öz qəhrəmanlıq keçmişini unutdurmağa çalışanda “Gülüstan” poemasını yazdı.
Onun yaradıcılığında Cənub mövzusu xüsusi yer tutur. “Mərziyyə”, “Nə
ondansan, nə bundan”, “Yasəmən üçün”, “Cənublu bacıma” əsərlərində ikiyə
bölünmüş vətənimizin taleyi ilə bağlı fikirlərini dilə gətirdi. Şair xalqımızın
başına gələn bu tarixi ədalətsizliklə barışmadı. Sovetlərin sərhədlərə ciddi
nəzarət etdiyi bir vaxtda belə Cənubi Azərbaycan xalqı ilə əlaqə saxladı,
cənublu şair və yazıçılarla görüşdü. Həmin şəxslərdən biri də Cənubi
Azərbaycanın görkəmli şairi Sönməz idi. Bəxtiyar Vahabzadə Sönməzi böyük
sənətkar olmasından ziyadə səmimi bir insan olduğu üçün sevirdi. Bəxtiyar
yazır ki, Sönməz Bakıya gələndə çox sevinirdim. Ancaq bu sevinc qəribə idi –
toyqarışıq yasa bənzəyirdi. Bir-birimizi qucaqlayırdıq və o zaman ayılırdıq ki,
içimizdəki hönkürtü yaşa dönüb gözlərimizdən axır.
Dəfələrlə Bulud Qaraçorlu Səhəndlə görüşən, vətən dərdiylə yanan şairin
düşüncələrini dinləyən B.Vahabzadə Sönməzi Səhəndə bənzədir və onun sənəti
53

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

ilə şəxsiyyətinin bir səviyyədə olduğu qənaətinə gəlir. Bəxtiyar müəllim qeyd
edir ki, “Vahid Azərbaycan” Sönməz şeirinin baş mövzusudur və o, “Cənubi
və Şimali Azərbaycan” istilahını qəbul etmir. Azərbaycanın Azərbaycandan
ayrılması ona ağır gəlir.
Sönməz Pəhləvi xanədanının əziyyətlərinə məruz qalan şairlərdən olub.
“Savak” xəfiyyəsinin qorxusu xalqın canına “çökmüşdü” və o vaxt Sönməz
şeirlərinin birində yazırdı ki, “elə özümə “Savak”am özüm”. İnsanların
həqiqəti, haqqı deməkdən çəkindiyi bir dövrdə hər şeydən xoflanan şair yenə
də fikirlərini misralara tökürdü. Cənubun “Savak”ı Şimalın repressiyası ilə
eyni məzmunlu “işlər” görürdü. Xalq öz torpağında qəribsəyirdi. Şair “Öz
diyarında vətənsizləmişəm” deyirdi. Xalq üçün, vətəni üçün yanan şair
həmvətənlərinə birlikdə hərəkət etməyin yolunu göstərirdi. Bəxtiyar
Vahabzadə Sönməzin bu mövqeyini yüksək qiymətləndirirdi. Çünki özü 1988ci ildə Qarabağ torpaqları uğrunda xalq hərəkatı vüsət alanda, elan edilməmiş
müharibə başlayanda bu hərəkatın həm mənəvi, həm də rəsmi liderlərindən biri
oldu. Tribunalardan xalqı birliyə, torpaqlarımızı düşmənə verməməyə səslədi.
Sönməzin Bakıda kitabı ilk dəfə “Qaranquş yazı gözlər” adı altında
1989-cu ildə “Yazıçı” nəşriyyatı tərəfindən nəşr olundu. Kitabın nəşr
olunmasına Bəxtiyar Vahabzadə özü nəzarət etdi və ön söz yazdı. Sönməzin
əsərlərində əsrlər boyu öz istiqlaliyyəti uğrunda mübarizə aparan Cənubi
Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıqlarla dolu, qanla yoğrulmuş tarixi keçmişi öz
əksini tapır. Şair həssasdır, kövrəkdir. Duyğularını, hisslərini o taylı-bu taylı
qardaşları ilə könül nəğmələri şəklində paylaşır, həyəcanını, çəkdiyi əzabları,
gördüyü dəhşətləri səmimi bir insan olaraq təsvir edir, yaratdığı insan
obrazlarına da şəxsi xarakteri sirayət edir. Xalqına bağlı sənətkar onun şad
gününə sevinir, kədərli gününə qəmlənir:
Baharda yay xəbəri –
Hey gətir yay xəbəri.
Xəbərçi! Cəbhələrdən
Az gətir vay xəbəri.
Şair “xəbərçi” xitabından sonra nida işarəsi qoyur, qan qardaşının
ölümünə dözmür. Dili yasaq, köməyi az, iradəsi və Allaha inamı güclü olan
cənubluların qələbəsinə inanır: “O gün gələcək”. Onların mənəvi qələbəsi
danılmazdır. Qışda cana doyanlar yazın həsrətini çəkər. İnsanların ideoloji
cəhətdən silahsız olması qələbəni ləngidir.
Al badə, ver sağlığı,
Arzum dünya sağlığı.
Mən də varam! – deyərəm,
Qoysa dil yasaqlığı.
Şairin fikrincə, hər bir şəxs kömək istəmək əvəzinə özünün “bir kəs”
olduğunu, şəxsi mənini ortaya qoymalı, adamsız, köməksiz olduğunu düşünüb
düşməni gözündə böyütməməlidir. Azərbaycan xalqının soy-kökündə
böyüklük, şəxsiyyətyönümlü qəhrəmanlıq həmişə olub. “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının “Əgrəklə Səgrəyin boyu”nda qardaşını tapmağa və qurtarmağa
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gələn oğuz igidini görən 300 nəfər Dış Oğuzlu düşmən “qaçaraq ağacın dalında
gizlənir”. Sönməz bunu düşünərək yazır:
Demə: Yoxdur bir kəsim,
De: Mən özüm bir kəsəm!
Şairin yaratdığı bütün insan obrazları hərə öz “qəlibində” böyükdür,
əlçatmazdır, milli kökünə söykənəndir. Onun vətəni də, vətəndaşı da
şövkətdən, şandan əskik deyil. Onlar birlikdə azadlıq yolunun izini açıblar, çox
şey görüblər, odur ki, həyatları sualla doludur: niyə ingilisin, fransızın,
almanın, amerikalının, rusun nəzəri başımızın üstündədir? Niyə 35 milyondan
çoxuq, amma dilimiz yasaqdır? Niyə milli azadlıq hərəkatı dövründə nail
olduğumuz azadlığımızı əlimizdən aldılar? Və s. Onun vətəni elin ümidi,
söykənəcəyi olan odlar ocağı, məzlumlar üçün ana qucağıdır. Ancaq bu zərif
ana düşmənə qanlı-qadalı kimi baxmaq iqtidarındadır. Bu baxışdan şimşək,
ildırım çaxır. Zahirdə susur, ürəyi kövrək, ciyəri yaralı, içində səsli, sədalıdır.
Sönməzin yaratdığı obrazlar – kargər, əkinçi, tələbə, ustad və b. əlbir olmaq
məcburiyyətindədirlər. O zaman şairin qəhrəmanları qələbə çalacaq ki, Ana bir,
Vətən bir, El bir olacaq.
Yastıq bir, yataq bir, dayanacaq bir,
Bozbaş bir, çölmək bir, od bir, ocaq bir,
Koma bir, çardaq bir, örtənəcək bir,
Ürək bir, dilək bir, dil bir olmalı.
O zaman dəhşətli tufandan qurtuluş yolu olur ki, qayıq da, yelkən də, yel
də bir istiqamətdə hərəkət edir. Yalnız o vaxt zülmün rişəsi yanar. Hamını bir
dərd, bir od yandırır. Hamının bir düşməni var: fars terroru. Vətəndə azad
gəzmək istəyirsənsə, hamının sözü və əməli bir olmalıdır. Sönməz bu
məzmunlu şeirini 1980-ci ildə Təbrizdə yazmışdı. Gözü önündən Səttarxanın,
Xiyabaninin, Pişəvərinin rəhbərliyi altında reallaşan inqilablar keçir, milli
azadlıq hərəkatının bir illik qalibiyyəti keçir. Şair bunun səbəbini çox gözəl
başa düşür, hətta güclü siyasətçi təbiri ilə qələbəyə çatmaq yollarını sadalayır:
Vətəndə dərdlərə dərman gərəksə,
Qorxusuz, vəhşətsiz dövran gərəksə,
Bir azad, müstəqil İran gərəksə,
Bilək bir, yumruq bir, əl bir olmalı.
Şair düşünür ki, məğlubiyyətdə xalqın günahı yoxdur. Qələbəyə birinci
beyin hazır olmalı, çarə və əməl əvvəlcədən düşünülməlidir. Vətən qədrini
bilən şairə torpaq anasından əzizdir.
Sönməz yaradıcılığı əvvəldən axıra qədər vətən dərdi ilə yoğrulub. Milli
azadlıq hərəkatının məğlubiyyətindən çox illər keçməsinə baxmayaraq, onun
“yarası” sağalmayıb. Zaman-zaman həmin mövzuya qayıdıb, o ucalığı və
qətliamı yad edib. Bir yaz günü yadına fədailər düşəndə onun üçün bağlar
xəzan olub, güllər quruyub. O fədailəri ki, şair onları nə kimliyinə, nə yaşına
görə ayırıb. Onları mənliyinə, fikir dərinliyinə görə qiymətləndirib. Şair üçün
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azadlıq mücahidləri dərin dərə, uca zirvə və dərin fikir qədər yüksəkdir və o
baxımdan qiymətləndirilməlidir. Budur şair üçün ucalıq ölçüsü. 1983-cü ildə
“Azərbaycan” jurnalının 8-ci nömrəsində Balaş Azəroğlunun – son nəfəsinə
qədər azadlıq hərəkatını təfəkküründə canlı saxlayan sevimli şairimizin “İsanın
son şamı” adlı yazısını oxuyan Sönməz çox təsirlənir. Çünki B.Azəroğlu
görmədiyi bir şairi – Sönməzi yad etmişdi. Sönməz “Babam özü gələcəkdir”
adlı poemasını ona cavab olaraq yazmış, 1945-ci ildəki qanlı-qadalı hadisələri
unutmadığıını əsaslandırmışdır. Cənuba gələ bilməyən bir çox mühacirlərlə
əlaqə saxlamağın çətin olduğu bir zamanda riyasız, quru bir salamı qənimət
sayan Sönməz bunu ağır hicran illərinin hədiyyəsi kimi qəbul edir.
Sən “İsanın son şamı”nın
Titrək, zəif işığında
Görmədiyin bir şairi
Yad elədin,
Onun kövrək, sınıq qəlbin
Şad elədin.
Eyni halda
Ürəyimdə gözmələnən bir yaranın
Başın açdın,
Neştər vurub deşdin onu.
Sönməz üçün 45-ci ilin baharı doğma vətən torpağında gül-çiçək
açmadan, bar vermədən xəzan oldu. O il qaranlıq üfüqlərdə bir dəqiqəliyə çıxıb
batan günəş timsalıdır. Həmin il şairə ulu babası Səttarxanın Gülüstana
gəlməyini xatırladır. Şair hələ də o illərin yükünün ağırlığı altında əzilir. Onun
üçün o ağırlıq ölçüyə gəlməz. “Tərəzinin bir gözünə həmin ili, o biri gözünə
Savalan dağını qoysan”, dağ o gözü qaldırmaz. Ağır bir bənzətmə, poetikliyin
ən qəmli mənzərəsidir.
40 ildir ki,
bu ağır yük
çiyinlərə ləngər salır.
El bu ağır yük altında
Nə qəddini aça bilir,
Nə altından qaça bilir.
1984-cü ildə Tehranda yazılmış bu poema əldən-ələ gəzdi. O illərin,
Səttarxanın xatırlandığı bu əsər yaşayan azadlıq mücahidlərini sevindirdi,
onlara ümid verdi.
Arxayınam,
Səttarxanın özü bir gün
Gülüstana gələcəkdir.
Öz mehriban əlləriylə
qaraləçək anaların
göz yaşını siləcəkdir.
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Sönməzə görə, Səttarxanın əkdiyi toxumlardır ki, zaman-zaman
çiçəkləyir və solur. Kələfçənin başı tapılsa, dolaşıq sapın düyünləri tez açılar.
Üzdə yoldaş, dalda düşmən dövlətlər yoldaşın üzün öpüb, dönüb daldan xəncər
vurmasa, “Cənubi Azərbaycan yarası”nın 200 illik qaysağı qopar. 70 ildir
azadlıq hərəkatı sevinciylə, kədəriylə öz əksini bədii nümunələrdə tapır.
Sönməz də “casusluğun, şeytanlığın” rəsmi olan o qanlı tablonu unutmur.
Onun yaratdığı obrazlar içərisində “şair” obrazı daha mərddir, həssasdır.
Vəfasız deyil, ağlar göz görəndə ağlayan, gülər göz görəndə güləndir. Bir
damcı sədaqətə bir ömür yol gələr. Həyatın sərt küləyindən titrəməz. Onun söz
silahı daima təmiz, hazır və tətikdədir. Eyni zamanda zalımın bağrını dəlmək
gücündədir. Şair xalqın həyatı ilə bağlı, onun yaşamı əks olunmuş, onun
istəyindən doğan şeiri qiymətləndirir.
Şair dediyin axmasa al qan ürəyindən,
Bir gül dərə bilməz o, gülüstan ürəyindən.
Tufanda pənahsızlar üçün yelkən açammaz,
Hər dəm ki onun qopmasa tufan ürəyindən.
Onun poeziyasının şeiriyyəti, poetik mündəricəsi yerli-yerindədir. Təsvir
istər siyasi məqamda olsun, istər peyzaj məqamında, istərsə də məhəbbət
məqamında, – hamısı qəlbindən, ürəyindən qopub gəlmiş könül nəğmələridir.
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Sakiba Alasgarova
Poets of freedom and independence: Bakhtiyar Vahabzade and
Sonmez
Summary
In the article reflects prominent Azerbaijan poet Bakhtiyar Vahabzade’s
warm attitude and patriotism to South Azerbaijan poets. And it is spoken about
friendship of South Azerbaijan poet Sonmaz and Bakhtiyar. The author tries to
analyze some moments of sovereignty poet Sonmaz’s creative activity.
Though it was 40 years ago, was highly evaluated reflection of national
liberation movement in 1984 year in B.Azeroglu, Sonmaz and others work.
Сакибе Алескерова
Поэты свободы и независимости: Бахтияр Вахабзаде и Сенмез
Резюме
В статье речь идет о патриотизме и о теплом отношении к поэтам
Южного Азербайджана выдающегося Азербайджанского поэта Бахтияра
Вагабзаде. Здесь также говорится о дружбе Бахтияра с поэтом из
Южного Азербайджана с Сенмезом. В данной статье рассматриваются
некоторые моменты творчества поэта. Несмотря на то, что прошло 40 лет,
в произведениях Б.Азероглу, Сенмеза и других поэтов Национальноосвободительное движение было положительно оценено.
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Açar sözlər: Motivasiya, məqsəd, kompozisiya, metod, hazırlıq
Ключевые слова: Мотивация, цель, композиция, метод, поставка
Key Words: motivisation, aim, composision, method, stationary
İBTİDAİ SİNİFLƏRDƏ MİLLİ VƏTƏNPƏRVƏRLİK HİSSİNİN
AŞILANMASI
(Bəxtiyar Vahabzadənin “Ana dili” şeiri əsasında)
Ümummilli lider Heydər Əliyev dil haqqında demişdir: “Xalqı xalq edən,
milləti millət edən onun ana dilidir”. Layiqli ana dili olmayan, ana dilindən
istifadə edə bilməyən, ana dilindən bəhrələnə bilməyən xalq millət, millət xalq
ola bilməz. Bizim xoşbəxtliyimiz ondan ibarətdir ki, Şərq ölkəsinin əsarəti
altında olduğumuz zamanda biz dilimizi yaşatmışıq. Nəinki yaşatmışıq, onu
inkişaf etdirmişik. Bu, xalqımızın, xüsusən bizim söz ustalarımızın,
ədəbiyyatçıların, mədəniyyət xadimlərinin, elm xadimlərinin ən böyük
nailiyyətidir.
Belə dahi ədəbiyyatçılarımızdan, söz ustadlarımızdan biri də Bəxtiyar
Vahabzadədir. Xalqına, vətəninə sonsuz məhəbbəti olan hər bir şəxsin neçə dil
bilməsi ilə yanaşı, ana dilinə yiyələnməsi vacib vətəndaşlıq borcudur. Bu
baxımdan məktəblərimizdə ana dilinə məhəbbət və hörmət aşılamaq ibtidai
sinif müəllimlərinin qarşısında duran mühüm vəzifələrdən biridir. Bu işdə 3-cü
sinif dərsliyinə salınmış Bəxtiyar Vahabzadənin 1954-cü ildə qələmə almış
olduğu “Ana dili” şeiri məqsədə çatmaq üçün əvəzedilməz bəhrədir.
Dərslikdə müxtəsər şəkildə təqdim olunmuş şeirin orijinal variantını
oxuyub şagirdlərin diqqətinə çatdırmağı hər bir müəllim özünə peşə borcu
hesab etməklə, şairin qəlbindəki vətən sevgisini, vətən övladlarına öyüdnəsihətini tam şəkildə çatdırmış olar. Xalqımızın sovet dönəmində maddi və
mənəvi sərvətlərinə olan təzyiq dövrün yazarlarını nəinki narahat etmiş, o
dönəmin ağır siyasi məşəqqətinə rəğmən xalqına müraciət edərək
əcdadlarımızdan bizə miras qalan dilimizin saflığının qorunmasının keşiyində
durmağı hər kəsə müracət edərək tövsiyə etmişdir. Təbii ki, dilimizin keşiyində
durmaq ilk növbədə xalqın ziyalı təbəqəsinin üzərinə düşən vəzifədir. Məhz
buna görə də şair müraciətində yazır:
Ey öz doğma dilində danışmağı ar bilən,
Bunu iftixar bilən
Modalı ədabazlar,
Qəlbinizi oxşamır qoşmalar, telli sazlar.
Qoy bunlar mənim olsun.
Ancaq Vətən çörəyi,
Bir də ana ürəyi
Sizlərə qənim olsun.
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Şeir şagirdlərin milli-vətənpərvərlik ruhda tərbiyə olunmasında, öz
doğma dillərinə məhəbbət hissinin aşılanmasında, yetişməkdə olan nəslin
şəxsiyyət kimi formalaşmasında müstəsna rol oynayır.
Ana dilini bilməyənlər, Bəxtiyarın fikrincə, milli düşüncə və
vətənpərvərlik baxımından da şərəfsiz olur, onlar üçün vətən məfhumu şəxsi
mənzili ilə, millət məfhumu isə qohum-qardaşı ilə əvəzlənir, milli dinini
bilməyən insan millətin ruhuna, mənəviyyatına və tarixinə yaddır və millətin
övladı deyil [1, 13].
Bəxtiyar Vahabzadə ana dilimizin təmizliyinə və gözəlliyinə riayət
etməyi mənəvi zənginlik və kamillik kimi dəyərləndirir, təfəkkür
mədəniyyətinin, intellektual qabiliyyətinin yüksək göstəricisi kimi ön plana
çəkir. Bəxtiyar Vahabzadəyə görə, dil xalqın malı və sərvətidir. O yazır: “Dil
xalqındır. Ona görə də dilin gözəlliyi keşiyində yalnız alim və yazıçılar, filoloq
və jurnalistlər deyil, bütün xalq durmalıdır. Bu, hər birimizin vətəndaşlıq
borcudur. Bu, ümumxalq işi, dövlət işidir. Ata-babalarımızdan miras aldığımız
ana dilimizi göz bəbəyimiz kimi qorumaq, onu cilalaya-cilalaya, öz dadı-tamı
və təmizliyi ilə gələcək nəsillərə təhvil vermək müqəddəs borcumuzdur” [3,
181].
Ana dilinin əsl mahiyyətini və mənasını Bəxtiyar daha nikbin obrazlarda
görür: əcdadlarımızın bizə miras verdiyi qiymətli xəzinə, bütün vətən
övladlarını qohum edən və əhd-peyman yaradan, insanı ana vətəninə, dünəninə,
bugününə, sabahına bağlayan, insanın dərd və sevincini dodağında çağladan,
qürbəti də vətən edən, vətən ruhunu nəsildən-nəslə keçirən, insan ruhunu
cingildədən, keçmişdən gələcəyə körpü salan, insanın səsinə səs verən, millətin
varlığını yer üzünə göstərən qiymətli sərvət, millətin vəhdəti, insanın ilk
dərsliyi, laylamızın təranəsi, qılıncda ovxarlanan söz kəsəri, vuruşlarda
qəhrəman, barışlarda həlim, ümman, fərman, qılıncdan od alan, möhtəşəm,
nurlu, insanın ad-sanı, namusu, vicdanı, ruhu, eşqi, canı, bayrağı, şərəfi,
şöhrəti, qeyrəti... ana dili... belədir Bəxtiyar üçün ana dili!
III sinif dərsliyində təqdim edilmiş B.Vahabzadənin “Ana dili” şeiri
əsasında
Mövzu: B.Vahabzadənin “Ana dili” şeirinin məzmunu və təhlili
Məqsəd: Şagirdlərdə ana dilinə və vətənə məhəbbət hissi aşılamaq
Standart: 2.2.5., 2.2.8., 2.2.9., 4.1.9., 2.2.4.
Mövzu: B.Vahabzadənin “Ana dili” şeirinin məzmunu və təhlili
Standart: 2.2.5., 2.2.8., 2.2.9., 4.1.9., 2.2.4.
a) Şeirdə hansı hissələrdən söhbət açıldığını əsaslandıraraq izah edir.
b) Şeirin kompozisiyasını müşahidə edir və onun necə qurulduğunu şərh
edir.
c) Ana dilinin şairdə doğurduğu hissləri düzgün qiymətləndirir.
d) Şeirdən çıxan nəticəni düzgün dəyərləndirir və öz həyati təəssüratları
ilə onu zənginləşdirir.
e) Şeiri ifadəli şəkildə oxumaq bacarığını nümayiş etdirir.
Ən ümdə vəzifə: vətənpərvərlik ruhu aşılanır.
Üsul: beyin həmləsi, şaxələndirmə
Dərsin tipi: induktiv
Təchizat: iş vərəqləri, Y.Rzazadənin “Şirin dil” melodiyası, dərslik
Dərsin gedişi:
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1. Motivasiya. Y.Rzazadənin “Şirin dil” melodiyası dinlənilir.
Sual:
Melodiya xoşunuza gəldi? (...)
O sizdə hansı hissləri yaratdı? (...)
Melodiya nəyə həsr olunmuşdur? (...)
Necə bilirsiz, bu gün biz nə barədə söhbət açacağıq? (...)
Biz bu gün bu gözəllikləri sizinlə hansı dildə təqdim etdik? (...)
Təşəkkür edirəm. Siz düzgün buyurdunuz. Bugünkü dərsimizdə ana
dilindən söhbət açacağıq.
Mövzu aşağıdakı şəkildə lövhəyə qeyd olunur:
B.Vahabzadə. “Ana dili” şeiri.
Tədqiqat sualı:
Sizcə, “Ana dili” şeirində şair ana dili ilə bağlı nə kimi fikir və düşüncələrini
ifadə edə bilərdi?
Müəllim tədqiqat sualını mövzunun altında qeyd edir.
Sonra suala verilən ilkin cavabları (şagirdlərin ilkin fərziyyələrini) qısa
şəkildə lövhəyə qeyd edir.
2. Tədqiqatın aparılması mərhələsi.
Suallar:
Dediklərinizin doğruluğunu yoxlamaq üçün biz nə etməliyik? (...)
Düzgün buyurdunuz. Gəlin axtarışa çıxaq, görək sizin göstərdiyiniz
məsələlər şeirdə nə səviyyədə əks olunmuşdur. Əvvəlcə 5 qrupa bölünürük
(hər qrupa bir tapşırıq təqdim olunur). İndi isə aşağıdakı tapşırıqları yerinə
yetirək:
1-ci qrup: – Şeiri ifadəli şəkildə oxuyun. Birinci bənddə nədən danışıldığını
müəyyən edin.
2-ci qrup: – Şeirin bəndlərini tutuşdurun və onlarda ana dili ilə bağlı
hissələrin necə təhlil edildiyini qeyd edin.
3-cü qrup: – Şeirin məzmununa uyğun olaraq onu necə davam etdirə
bilərdiniz?
4-cü qrup: – Sonuncu bənddə nədən danışıldığını qeyd edin. Şeir sizdə nə
kimi vətənpərvərlik hissləri oyadır?
5-ci qrup: – Bəndlərdə bizə aşılanacaq düşüncənin necə qurulduğunu
müəyyən edin və şeiri ifadəli şəkildə oxuya hazırlayın.
Tapşırığın icrasına 5 dəqiqə vaxt verilir. Şagirdlər qoyulmuş vaxt müddətində
tapşırığın cavabını iş vərəqlərində qeyd edirlər.
3. Məlumat mübadiləsi mərhələsi. Bu mərhələdə qruplar öz tədqiqatlarının
nəticələri ilə sinfi tanış etməyə başlayırlar. Hər qrupa təqdimat üçün 2 dəqiqə vaxt
ayrılır. Qrupun təmsilçisi iş vərəqlərində qeyd olunan məlumatı sinfə təqdim edir.
Əvvəlcə birinci qrup gəlib öz işlərini təqdim edir. Sonra ikinci, üçüncü, dördüncü və
beşinci qruplar təqdimatlarını edirlər.
4. Məlumatın müzakirəsi və təşkili. Müəllim şagirdlərin diqqətini lövhəyə
yapışdırılmış iş vərəqlərinə yönəldir. Bildirir ki, gəlin indi birlikdə təqdimatları
nəzərdən keçirək və orada qeyd olunan fikirləri müzakirə edərək ümumiləşdirək.
Müzakirə üçün suallar:
a) Birinci bənddə ilk iki misralarda şair nəyi nəzərdə tutur? (...) Bəs sonrakı
misralarda bəstəkar və şair ana dili dedikdə nəyə işarə edir? (...) Siz buna
necə dəyər verə bilərsiniz? (...)
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Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz,
“Ana dili” adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə.
b) Bu misralarda şairin ana dilinə münasibəti hansı sözlərlə daha qabarıq
ifadə olunur? (...) Şair sonuncu misralarda nəyi bizə çatdırmaq istəyir? (...)
Bu dil – bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil – bir-birimizlə əhdi-peymanımızdır,
Bu dil – tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi.
Bu dil – əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır, onu gözlərimiztək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək.
c) “Mənim adım, sanımsan, namusum, vicdanımsan” dedikdə nə nəzərdə
tutulur? O biri misralarda şair nəyə işarə vurur? (...) Misraların
məzmunundan hansı nəticəni çıxarmaq mümkündür? (...)
d) Şair sonuncu bənddə hansı məsələdə tərəddüdünü və qənaətini ifadə edir?
(...) Gəlin bir anlığa fikirləşək. Nə üçün şair şeirinə “Ana dili” başlığı
vermişdir? (...) Biz bu şeirdən hansı hissləri əxz edə bilərik? (...)
e) Gəlin fikirlərimizi ümumiləşdirək: bu şeirdə ana dilinin hansı üstün
keyfiyyətləri və vətənə bağlılığı vurğulanıb? (...)
5. Nəticələrin çıxarılması. Ümumiləşdirilmiş fikirlə ilkin fərziyyəni
müqayisə edərək nəticə çıxaraq.
6. Yaradıcı tətbiqetmə. Tapşırıq:
a) Siz şairin yerinə olsaydınız, bu şeiri necə davam etdirərdiniz?
b) Gəlin klaster üsulu ilə ana dili haqqında ən yaxsi sözlərimizi qeyd edək.
7. Refleksiya. Biz bu biliklərə necə sahib çıxdıq.
8. Formativ qiymətləndirmə sxemi:
Qiymətlər
№

Meyarlar
2

1.

Şeirdən aldığı hissləri əsaslanaraq izah etməsi

2.

Şeirin qurulmasını, kompozisiyasını şərh edir

3.

Ana dilinin şairdə oyatdığı
hissləri
düzgün
dəyərləndirir

4.

Nəticənin düzgün
mətləndirilməsi

5.

İfadəli

oxu

3

qiy-

bacarığının
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nümayiş etdirilməsi
6.

Əməkdaşlıq

9. Ev tapşırığı: Şeiri əzbərləyin [2, 147].
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Inokulating with national patriotism in primary schools
(“Mother longue” by Bakhtiyar Vahabzadeh)
Summary
In this article the poet’s love to his mother tongue, the power of our
language have been described very attentively and the teaching of the
patriotism to the pupils is presented as one of the main aims for the teacher by
the author s.
Гюльшан Кямал кызы Мехтизаде
Прививание в начальнах классах чувства национального
патриотизма
(На основании стихотворения Б.Вахабзаде «Родной язык»)
Резюме
В стихотворении поэт умело выразил свое благоволение к родному
языку и могущество родного языка. Поэт так же, ставит главной целью
педагога прививать ученикам чувство патриотизма.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEMALARINDA
SOSİAL MÜHİTİN TƏSVİRİ
Bəxtiyar Vahabadə poemalarını fərqləndirən əsas cəhətlərdən biri
şairin sosial həyat və mühiti dolğun təsvir etməsidir. Onun yaradıcılığının
ilk mərhələsinin məhsulu olan “Sadə adamlar” və “İztirabın sonu”
poemalarında da kənd həyatı və sosial mühitin epik təsviri poetik şəkildə
verilmişdir. Bu poemalarda sosial mühit, eləcə də kənd və şəhər arasında
mövcud olan fərqliliklərin insan psixologiyasındakı təzahürü təsvir edilir.
Əvvəlki poemalarında olduğu kimi, “Sadə adamlar”da da aparıcı
mövqe tutan sevgi xəttində sosial mühitin təsvirinə geniş yer verilir. Ülkər–
Rizvan, Cəmilə–Nəriman xətlərində səmimi, ülvi insani münasibətin
qəlblərə gətirdiyi hiss və duyğudan bəhs edilir. Ülkər kəndə gələrkən
çətinliklərlə üzbəüz qalır, ilk günlər tərəddüdlər də keçirir. Və təbii ki, bu
psixoloji hallar və həyəcanlar şəhərdə böyüyən və ali təhsil alan gənc
mütəxəssisin daxili aləmini, duyğu və düşüncələrini dolğun əks etdirir və bu
hal tamamilə obyektiv təsir bağışlayır, oxucu qəhrəmanın mənəvi
təkamülünü hadisələrin ümumi axarında izləməyə nail olur.
Əlbəttə, “Mən kənddən gedirəm, kənd gözəlləşir” fikri əsasən
Rizvanın kənddən ayrılma məqamlarına bir işarə olmaqla yanaşı, həm də
kəndi gözəlləşdirməyə, inkişaf və tərəqqiyə doğru aparmağa can atan
Ülkərin gəlişini bir yenilik və ruh yüksəkliyi kimi qarşılamaq cəhdini də
təlqin edir. Poemada təbiətlə insan üzbəüz və nəfəs-nəfəsə təsvirə gətirilir,
burada insanın keçirdiyi daxili təbəddülatlar, təbiətlə qarşılıqlı münasibətlər
təsirli və inandırıcı lövhələrlə verilir. Şair burada kəndlə şəhəri bir-birinə
qarşı qoymur, “işi bir, sözü bir” olanlar üçün kəndin özünün də şəhər
olduğunu dilə gətirir.
Hələ kifayət qədər yaradıcılıq təcrübəsinə və səriştəsinə malik olmasa
da, Bəxtiyar Vahabzadənin 50-ci illərin ortalarında yazdığı bu poemalarında
sosial mühit mövzusu ətrafında qurduğu süjet xətləri öz dövrü üçün
yenilikçilik kimi qəbul edilə bilər. Şairin bir qədər təfərrüatları uzun təsir
bağışlayan fikir və düşüncələri ev və ailə mühitinə, onun davranış və
münasibətlərinə gur işıq salır ki, bu da bir çox qaranlıq mətləblərin bədii
ifadəsinə geniş imkanlar açır.
Həyata və dünyaya münasibətdə fərqli düşüncə sahibləri olan Hatəmlə
Şahnaz arasında yaranan uçurumlar və ixtilaflar “İztirabın sonu”
poemasında bütün detalları ilə üzə çıxır. Şahnazın Hatəmin keçirdiyi
hisslərə biganə və laqeyd münasibətində aralarında yaranan mənəvi
uçurumların fəsadları sosial mühitin mənzərəsini aydın şəkildə göstərir.
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Daha sonra ailədə yaranan soyuq münasibət, Gülpəri–Hatəm qarşılaşması və
nəhayətdə Hatəmin evli olması məsələsinin ortaya çıxması, Sədaqət adlı
körpəsinin dünyaya gəlişi və ailədə tədricən tarazlığın bərpasına stimul
yaratması poemada əsas ideyanın qabarıq şəkildə ifadəsini gerçəkləşdirir.
Beləliklə, B.Vahabzadənin ilk yaradıcılıq məhsullarından olan “Sadə
adamlar” və “İztirabın sonu” poemalarının əsas təsvir obyektinin sosial
mühit və onun xarakterinin olduğunu görmək mümkündür.
“Sadə adamlar”da (1952-1955) Bəxtiyar Vahabzadə bundan əvvəl
yazdığı poemalarda qaldırılan problem məsələlərə sədaqət nümayiş
etdirməyə fəal təşəbbüs göstərir. Bu əsərdə də sosial qayğılar: kənd və şəhər
arasında mövcud olan tamamilə fərqli durum və bunun insan
psixologiyasında müəyyən izlər buraxması əsas məqsəd və hədəf seçilir.
Digər poemalarında olduğu kimi, bu əsərdə də sevgi xətti aparıcı bir
mövqe tutur. Ülkər–Rizvan, Cəmilə–Nəriman arasında olan səmimi hisslər
və düşüncələr bu baxımdan diqqətdən yayınmır. Müəllifin ayrı-ayrı
bölmələr və nəğmələr şəklində qələmə aldığı poemanın elə bir səhifəsi
yoxdur ki, orada bu ülvi insani münasibətin qəlblərə gətirdiyi hiss və
duyğudan kifayət qədər bəhs edilməsin. Əlbəttə, poemadakı sevgi xəttinin
əsər boyu aparıcı bir ideya istiqaməti kimi müəyyənləşməsi elə bir ciddi
narazılıq doğurmur. Ancaq poemaya bütövlükdə natamam təəssürat aşılayan
məqamlar sevgi xəttinin heç birinin kifayət qədər əsaslandırılmaması və
sona qədər davamlı şəkildə izlənilməməsidir. Şair Ülkəri hazır qəhrəman
kimi oxucuya təqdim etmir. O, kəndə gələrkən çətinliklərlə üzbəüz qalır, ilk
günlər tərəddüdlər də keçirir. Və təbii ki, bu psixoloji hallar və həyəcanlar
şəhərdə böyüyən və ali təhsil alan gənc mütəxəssisin daxili aləmini, duyğu
və düşüncələrini dolğun əks etdirir və bu hal tamamilə obyektiv təsir
bağışlayır, oxucu qəhrəmanın mənəvi təkamülünü hadisələrin ümumi
axarında izləməyə nail olur.
Kənd mühiti, onun təbiəti, saf qəlbli insanları Ülkərin bu yerlərə tez
bir zamanda isinişməsinə, ürəkdən bağlanmasına münbit zəmin yaradır,
hətta quşların və yağan yağışın səsi burada nağıllarda təsvir olunan
əsrarəngiz və sehrli bir aləmi ona xatırladır.
Şair “məni”nin məhsulu olan bu düşüncələr həm də poemanın baş
qəhrəmanı olan Ülkərin həyat və fəaliyyət kredosunu və məramını dolğun
əks etdirməkdədir. Bu düşüncələr Ülkəri daha fəal və işgüzar fəaliyyətə
qoşur, Şiraslan kişinin vasitəsilə kənd rəhbərləri ilə baş tutan görüşdə də o
öz məram və məqsədini açıq etiraf edir, kəndin dirçəlişi və tərəqqisi naminə
hamını səfərbərliyə çağırır. Əlbəttə, Ülkərin bu fəaliyyətinə qısqanclıqla
yanaşanlar da tapılır ki, bu da poemada əsas konflikti şərtləndirən başlıca
amillərdən biri kimi müəyyənləşir. Kənd kitabxanasında uzun müddət başını
girləyən Vəli kişinin yerində elmi-texniki nailiyyətləri kəndə və onun
təsərrüfat həyatına gətirməyi qarşısına əsas niyyətlərdən biri kimi qoyan
Ülkərin fəaliyyəti yalnız kənd kitabxanasında kosmetik xarakterli səliqəsahman yaratmaqla məhdudlaşıb qalmır, o, tezliklə pambıq sahələrinə baş
çəkir, min bir əziyyətlə becərilən “ağ qızıl”ın becərilməsində zəhmət çəkən
əmək adamlarının qayğı və problemlərinin həlli yollarının axtarılıb
tapılmasında yaxından iştirak edir. Tez bir vaxtda o, pambıq ustaları
Yasəmənlə Zöhrənin yaxın sirdaşına və xeyirxah məsləhətçisinə çevrilir.
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Poemadakı bu səhnələr və təsvirlər işini-gücünü ataraq Cəmiləni sevmək
xəyalları ilə “ciddi” məşğul olan mehtər Nərimana da təsirsiz ötüşmür,
əvvəlcə mehtər sənətini özünə ar bilən Nəriman baş tutmayacaq bu sevgidən
uzaqlaşır, Mehtər Təyyarın yazmış olduğu kitabdan faydalanaraq öz işində
əsaslı dönüş yaratmağa müvəffəq olur. Ayrı-ayrı təsərrüfatlarda, hətta
yaylaqlarda belə səyyar kitabxananın təşkilinin əmək adamlarının
həyatında, fəaliyyət sahələrində nailiyyətlərə gətirib çıxarması fonunda
insani münasibətlərin bir qədər arxa plana keçməsinə səbəb olması da
nəzərdən yayınmır. Məsələn, Ülkərlə ilk görüşdən Rizvan arasında az qala
əhd-peymana çevrilən görüş səhnələri, onların ailələrində öz doğma
evlərində olduğu kimi qarşılanması epizodları Rizvanın anası Pəri
tərəfindən bəyənilən, hörmət və izzətlə qarşılanan kitabxanaçı qızın sevgi
taleyinin yarımçıq qalması, poemada bu xəttin kifayət qədər ayrı-ayrı hadisə
və təfərrüatlarla “yüklənməsi” hesabına sona çatdırılmamasına səbəb olur,
hadisə içindən şaxələnən hadisələr poemaya ağırlıq və ümumiləşdirmələrə
zərurəti kölgədə saxlayır.
Bəxtiyar Vahabzadənin 1956-cı ildə qələmə aldığı “İztirabın sonu”
poeması da epik səpkidə yazılan belə nümunələrdəndir. Bu poemada da
ailə-məişət mövzusu əsərin əsas ideya istiqamətini müəyyənləşdirir. Müəllif
gənc bəstəkar Hatəmin şəxsində təsadüfi tanışlıq nəticəsində Şahnazla
qurulan ailənin davranış və münasibətlərində, həyat və dünyagörüşlərində
baş verən ziddiyyətlərin fonunda yaranan fikir ayrılıqlarını, tamamilə fərqli
düşüncə tərzlərini konkret hadisə və təfərrüatlar əsasında açmağa müvəffəq
olur.
İnsanın mənəvi dünyasının ən səciyyəvi məqamlarına toxunan, onun
təzadlarını, bir çox hallarda qəribəliklərini özünəməxsus poetik
ümumiləşdirmələrlə canlandırmağa çalışan şairin, dünyanın əşrəfi sayılan
insanın bir anın içində büsbütün dəyişməsini, özgələşməsini həssaslıqla
duymaq, bu məqamları əks etdirən təfərrüatları epik təsvirin predmetinə
çevirmək cəhdi poemanın əvvəlində daha qabarıq ifadəsini tapır.
Poemanın ayrı-ayrı hissələrində əsas konflikt və ziddiyyətləri
doğuracaq səbəblərin bəzən o qədər də həyati məsələlərdən və real
mətləblərdən yaranmaması diqqətdən yayınmır. Şübhəsiz ki, bir sənət
əsərinə baxışdan və təəssüratlardan irəli gələn fərqli münasibətin fonunda
yaranan fikir ayrılığının az qala yeni qurulan ailənin dağılmasına gətirib
çıxaracağı da oxucu üçün bir o qədər inandırıcı təsir bağışlamır. Şairin
insanların dünyagörüşündə və həyata baxışındakı fərqli yanaşmaları
doğuran ciddi səbəbləri yalnız adi bir təfərrüat üzərində qurmaqdansa,
gerçəkliklərin özündən irəli gələn məsələlərə yönəltməsi daha təbii görünər,
nəticə etibarilə əsər belə bir məziyyəti ilə daha çox yeni və prinsipial
keyfiyyətlər qazana bilərdi. Belə xüsusiyyətlərə Bəxtiyar Vahabzadənin
epik yaradıcılığının ilkin mərhələlərində təsadüf edilməsi həm də hələ bu
sahədə müəyyən təcrübə və səriştənin olmamasından irəli gələn bir hal kimi
qiymətləndirilməlidir. Hadisə və süjet içində yeni təfərrüatlar vermək,
situasiyaların bəzən qəsdən uzadılmasına edilən uğursuz cəhdlər də şairin
ilk poemalarından nəzərə çarpan qüsurlardan idi və bunun əlamətləri
“İztirabın sonu” poemasında da müşahidə olunmaqdadır. Digər tərəfdən,
keçən əsrin ortalarında ailə-məişət mövzularında qələmə alınan poemaların
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böyük əksəriyyətində real həyatın və gerçəkliklərin məntiqindən irəli gələn
barışmaz ziddiyyətlərin bütün təfərrüatı ilə açılmaması və ya belə konflikti
doğuran səbəblərin obyektiv və inandırıcı görünməməsi dəfələrlə işlənmiş
mövzulara və konkret hadisələrə təkrar müraciətdən irəli gəlirdi. Aydın
həqiqətdir ki, ailədə və cəmiyyətdaxili münasibətlərdə belə hadisələr və
gözlənilməz situasiyalar baş verə bilər və bu, epik əsər üçün yeni mövzu və
ideyaların bədii ifadəsinə yönəldilməsi şübhə doğurmur. Bu, həyati
müşahidələrin obyektiv səciyyəsindən və dərin ümumiləşdirmə
qabiliyyətindən irəli gələn bir xüsusiyyət kimi epik səpkili əsərlərdə əsas
ideyanın ifadəsində başlıca rol oynaya bilər.
Bu tipli suallar, şübhəsiz ki, Bəxtiyar Vahabzadənin bir müəllif kimi
özünə və qəhrəmanlarına münasibətinə də ünvanlana bilərdi. Çünki keçən
əsrin ortalarında ailə-məişət mövzularında qələmə alınan əsərlərə belə baxış
bucağından yanaşma ön mövqeyə çıxır, mövzu və sənətkarlıq məsələləri
kimi yenidən aktuallıq qazanır. Hətta belə məqamlarda bədii həqiqətlə
həyati gerçəkliyi eyniləşdirmək cəhdləri də nəzərə çarpırdı. Qəhrəmanın və
ayrı-ayrı surətlərin səciyyəvi cəhətlərinin müəyyənliyindəki sinxronluğu da,
yanlış addımları da sənətkarın adına yazmaq təşəbbüslərinə təsadüf edilməsi
adi hala çevrilirdi.
Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadənin epik yaradıcılığının birinci mərhələsində qələmə aldığı ədəbi nümunələrin mövzu, ideya-sənətkarlıq
xüsusiyyətləri bir daha onu təsdiqləyir ki, şairin bütün istiqamət və sahələr
üzrə axtarışları bilavasitə bu dövrdən başlayaraq özünün inkişaf və təkamül
prosesini keçirir. Əslində, kəskin fikir və mövqe toqquşmaları, dramatik
təzadlar və gərgin situasiyalar Bəxtiyar Vahabzadənin poemalarında özünün
parlaq bədii ifadəsini tapır. Bu cəhət sonralar şairin bir dramaturq kimi
məhsuldar yaradıcılıq axtarışları aparmasına da müsbət təsir göstərir.
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Yegana Sabir gızı Huseynova
Description of social environment in poems
of Bakhtiyar Vahabzade
Summary
One of the distinguishing features of poems of Bakhtiyar Vahabzade is
substantial description of social life and environment by poet. The product of
first stage of his creative work, the poems “Ordinary people” and “End of
pangs” describe rural life and social environment poetically in epic form. These
poems reflect the manifestation of differences available between social
environment, as well as village and cities on human psychology.
Although in 50-es Bakhtiyar Vahabzade had no such creative work
experience and skill but his poems of the given period may be accepted as
pioneer of that period in view of topics set by him on the social environment.
Some details of poet, long lasting thoughts and ideas bring sufficient light on
home and family environment, his behavior and relations, which create broader
opportunities for artistic expression of many, undisclosed matters.
It is possible to see that main object of description in poems of poet
“Ordinary people” and “End of pangs” is social environment and its character.
Thus topics, idea-mastership features of literary samples penned by Bakhtiyar
Vahabzade in his stage of epic creative work once again confirm that the
searches of poet on all directions and areas passes through its development and
evolution process directly starting from this period.
Егане Сабир кызы Гусейнова
Описание социальной среды в поэмах Бахтияра Вахабзаде
Резюме
Описание поэтом социальной жизни и среды, является основным
качеством, отличающих поэм Бахтияра Вахабзаде. Также в поэмах
«Простые люди» и «Конец страданий», которые считаются
произведениями первой эпохи его творчества, эпическое описание
деревенской жизни и социальной среды представлено в поэтическом
виде. В этих поэмах отражены проявления различий в психологии
человека, имеющих место между социальной среды и деревни.
Несмотря на недостаточный творческий опыт и навыки, сюжетные
линии, построенные вокруг темы социальной среды в поэмах Бахтияра
Вахабзаде, написанных в середине 50-х, могут быть восприняты как
новаторство для своей эпохи. Мысли поэта, хотя и создают впечатление
затянутости, проливают яркий свет на домашнюю и семейную
обстановку, его поведение и отношения, что в свою очередь, открывает
широкие возможности для художественного выражения многих
неясныхзамыс,лов.
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В одном из первых произведений Б.Вахабзаде – поэмах «Простые
люди» и «Конец страданий» можно увидеть, что основным объектом
описания являются социальная среда и ее характер. Таким образом, тема,
идейно-творческие свойства образцов литературы, написанных в первой
эпохе эпического творчества Бахтияра Вахабзаде, еще раз подтверждают,
что поиски поэта по всем направлениям и областям начинаются
непосредственно с данной эпохи и осуществляют процесс своего
развития и эволюции.
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POEZİYAMIZIN GÜNƏŞİ ÖZ MİSRALARINDA
(Fəlsəfi müstəvidə)
“Türk dünyasının şairi”, şeirlərini sevə-sevə oxuduğumuz, yaradıcılığına
rəğbət bəslədiyimiz sənətkar, dəyərli insan, əsl vətəndaş, şair, yazıçı, publisist,
dramaturq, nasir Bəxtiyar Vahabzadə (1925-2009)! Kimdir o? Öz qələminin
gücü ilə az qala dünyanı dolaşıb könülləri oxşayan, həssas ruhu, möhkəm
iradəsiylə hər kəsə meydan oxuyan, zamanı qabaqlayan, fikirlərini qələmi
vasitəsilə qorxmadan bəyan edən füsunkar sətirlərin müəllifi... Onun
əsərlərindən bəhrələnərək özümüzə yol açdıq, həyat dərsi aldıq. Bəxtiyar
Vahabzadə poeziyası Şəkidə, ucqar kənd məhəllələrindən birində çalınan
məktəb zəngi ilə başlayır, sonuncu kitabının üzərində yazılan “Fəryad”
sözündəki harayla öz zirvə və yekun məqamına gəlib çatır. Artıq bir kənddə
çalınan məktəb zəngi kimi yox... planetə səs salan həyəcan zəngi kimi
səslənməyə başlayır [1, 6].
Deyirlər, şeir, musiqi mələklərin dilidir. B.Vahabzadə də insanlarla məhz
mələklərin dilində danışan sənətkar idi. Bəzən yüz minlərlə insanın söyləyə
bilmədiyini bircə kəlmədə ifadə edən şair öz qələminin gücü ilə az qala
dünyanı fəth edirdi. Arzusunda olduğu, yaşadığı nə varsa, onun şeirlərində
güzgü kimi əks olunurdu.
Lakin bu o demek deyil ki, B.Vahabzadə fani dünyanın aşiqinə çevrilib,
əbədi dünyanı tamamilə unutmuşdu. Həyatı sevərək yaşamağın nə qədər gözəl
olduğunu vurğulasa da doğruluğun, dürüstlüyün, mərdliyin, sevginin və
məhəbbətin Allah vergisi olduğuna inanır və son anda yalnız əqidəsinə sadiq
insanların Allahı dərk edə biləcəklərini söyləyir.
İnsanın məhz ağıl və düşüncəsinin əbədi yaşayacağını inamla söyləyən,
dünyanı rənglərlə boyayan sənətkar bir zamanlar “Həyat, sən nə şirinsən”
deyib həyatın şirinliyindən əl çəkməyin mümkünsüzlüyünü xüsusi vurğuyla
təsdiqləyirdisə, hətta əlli yaşında belə başından dağılmayan uşaqlıq həvəsini
qəlbində yaşadaraq son nəfəsinə qədər həyatdan doymayacağını deyirdisə,
ömrünün ahıl yaşında həyatdan gileylənərək fani dünyada müvəqqəti qonaq
olduğunu çox gözəl dərk edirdi. Elə buna görə də onun son illərdə yazdığı
şeirlərdə Allaha vardığının, əbədi dünyanı dərk etdiyinin şahidinə çevrilirik.
Qüdrətli qələm sahibinin düşüncələrində vaxtında həqiqətə varmaq,
Haqqı dərk etmək insanı zülmətdən qurtarar, aydınlığa çıxarar.
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Vaxta, zamana etibar etməyən şair dişlərinin tökülməsində, saçlarının
ağarmasında yaşın bəhanə olduğunu söyləyir, bunu, əslində, fırlanan dünyanın
vərdişi hesab edir. Dünya fırlandıqca təkrarlanan bir çox vərdişlər onu heç də
təəccübləndirmir.
Mən atamı keçmişəm, məni keçir övladım.
Bu belə də olmalı, axı dünya fırlanır [5, 33].
“Peyğəmbərimiz” adlı şeirində nəfəsinin torpağa toxunub kolları gülə
döndərərək bütün məchulları bizlərə məlum edən, adı şəfqət və işıqla dolu
Peyğəmbərimizin yolçusu olduğunu söyləyir.
Ulu Qurani-Kərimdən gözümüz aldı işıq,
Bizə göstərdi müdam düz yolu Peyğəmbərimiz [5,
33].
Qurani-Kərimin işığıyla zehinləri və gözləri açan, insanları doğru yola
çəkən, haqqın yolunu tapmağa kömək edən, könülləri zənginləşdirən
Peyğəmbərimizin nurlu siması sanki göz önündə canlanır. Şair bütün bu
bəxşişlər üçün Allaha şükür edir, Peyğəmbərimizə sonsuz sevgisini bildirir.
Bulub haqqın yolunu Bəxtiyar oldum necə mən,
Belə zəngin elədi yoxsulu Peyğəmbərimiz [1, 33].
Əgər insanın qəlbində Allah sevgisi, Allah eşqi varsa, bu dünyada ondan
zəngini yoxdur. Vahabzadə ən adi bir durğu işarəsinə şeir yazmış və bu şeirdə
də ölümü, əbədi dünyanı unutmamış, son anda yeganə mənzilimizin torpaq
olacağı fikrini bir daha təsdiqləmişdir.
Nida işarəsi!
Sən dik dayandın,
Özünü hamıdan qüdrətli sandın.
Sual işarəsi! Baxmadın göyə,
Əyildin, “torpağı dərk edim” deyə [5, 62].
İnsan hər nə qədər dik dayansa da, özünü hamıdan qüdrətli zənn etsə də
o, dərk etməlidir ki, sonunda torpağa məğlub olacaq, qüdrətli olan, hər şeyə
qadir olan isə yalnız uca Yaradandır.
Müasir şairlərdən biri yazır ki, Bəxtiyar Vahabzadə öz sinəsində hər
zərbəyə açıq “dərisi soyulmuş ürək” gəzdirir. Bəlkə də, elə buna görədir ki,
məhz dərisi soyulmuş şairi – Nəsimini B.Vahabzadənin lirikasının da,
dramaturgiyasının da əsas qəhrəmanı kimi görürük. “Dərisi soyulmuş
Nəsimi”ni həm Bəxtiyarın, həm də bütövlükdə Azərbaycan şeirinin rəmzi
saymaq olar [1, 6].
B.Vahabzadə yaradıcılığının möhtəşəm əsərlərindən biri “Fəryad”
pyesidir. Əsərdə müəllifin dahi Nəsiminin ideyalarına münasibəti öz bədii
əksini tapmışdır.
71

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Nəsimiyə, onun dünyagörüşünə, düşüncələrinə, elminə və təfəkkürünə
xüsusi heyranlıq B.Vahabzadə yaradıcılığında aydın duyulmaqdadır. B.Vahabzadənin fikirlərindən bizə məlum olur ki, insan öz əməli və düşüncəsi ilə ibadət
edir. İnsan ona verilən ömür payından düzgün faydalanmalıdır. Nəsiminin
düşüncələrinin Bəxtiyar qələmində təsviri öz orijinallığı ilə seçilir.
Fəryad pyesində Nəsimi obrazının dilində söylənilən
İdrakda yol açmış gecədən gündüzə Allah,
Güldürməsən öz könlünü, gülməz üzə Allah.
Dünyaya şəfəqlər kimi Tanrı səpələnmiş,
Qəlbin gözü yanmazsa, görünməz gözə Allah [3, 47] –
sətirləri B.Vahabzadənin idraka, düşüncəyə, elmə, savada verdiyi dəyərin
nümunəsidir. Həmin misraların ardınca Allahın haqda, həqiqətdə olduğunu
söyləyən şair gözəllik qarşısında heyrət etməyin səbəbini də Allahın lütfü
hesab edir. Şairə görə, insanlığa hörmət insanın borcudur və həmin bu
hörmətdə, ləyaqətdə Allahın varlığı hiss olunur. Onun bu əsərində əsas xətt
həqiqəti bilmək və idrakı ona təslim etməkdir. Şair Nəsiminin dilindən kamil
insanın simvolunu yaratmış və oxuculara təqdim etmişdir.
Allah, bilirik, cisim deyil, bəs nədir Allah?
Ən yüksək olan haqda, həqiqətdədir Allah.
Dondunsa təkamül və gözəllik qabağında,
Dərk et, bu təəccübdə, bu heyrətdədir Allah [3, 48].
B.Vahabzadəyə görə, bütün xeyirxah iş və əməllərin təməlində iradə
dayanır. O düşünür ki, insan gövhərdir, hər şeyin qayəsi, məqsədi insandır. Elə
bu səbəbdən də ağıl insana kölədir. İnsan öz ağlını iradəsinin köməyi ilə idarə
edə bilir.
Şairin baxışında insan bir sirr dünyasıdır, o, gizli bir aləmin zərrəsidir,
zərrənin küllə qovuşmaq niyyəti, zahiri deyil, batini gözəlliyə qiymət vermək
bacarığı Allaha çatmaq üçün başlıca meyardır. Onun nəzərində söz fikrin
ifadəsi üçündür, şair özünü ağaca, sözünü həmin ağacın yarpağına, fikrini isə
ağacın kökünə bənzədərək Allahın sözlərdə deyil, sözlərdəki hikmətdə
olduğunu təsdiqləyir.
Bəs söz nə demək?
Hər sözün amal yükü fikrim.
Seçmiş, seçəcək daima tükdən tükü firkim.
Mən bir ağacam, yarpağı – sözlər, kökü – fikrim,
Sözlərdə deyil, sözdəki hikmətdədir Allah [3, 48].
B.Vahabzadə zülmün nə olduğunu maraqlı bir tərzdə izah edərək yazır
ki, haqqın şilləsini zülmün üzünə çəksən, bil ki, həmin şilləndə möhürlənmiş o
qeyrətdə Allahın varlığını duyacaqsan. Cahil insan öz qəlbinə enmək əvəzinə
alçaqlığa enər, xeyirindən əl çəkməyib, vicdanını hər şeyə satar. Qaranlıq,
cahillik, ədavət olan yerdə Allahın adı çəkilməz. Allah ancaq məhəbbəti,
sədaqəti, düz ilqarı olanların yanında olar.
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Hər şeyin yalnız Allahın hökmüylə olduğuna inanan şairin düşüncələrinə
görə, əslində, səbəb və bəhanələr gəzdiyimiz həyatın özü taleyin bir
oyuncağıdır.
İnsan müvəqqəti olan bu həyata bel bağlamamalıdır. Həqiqəti tapmaq o
qədər də çətin deyil, həqiqət isə Mütləq Allahın varlığını duymaq, onu hiss
etmək və ona doğru can atmaqdadır. Taleyin, qismətin varlığını öz misralarında
vurğulayan şair qisməti Allahın insanlara bir lütfü hesab edir.
Bəxtiyara görə, insan bu dünyada ona verilən bütün gözəlliklər və
nemətlər üçün yalnız Allaha minnətdar olmalı və şükür etməyi bacarmalıdır. O,
sübh çağının, doğulan hər yeni günün Allahın töhfəsi olduğunu söyləyir.
Bir bax, açılan sübh, qızaran dan, doğulan gün
Bir töhfəsidir Allahın insanlara hər gün.
Min töhfə umub, aldığı bir töhfədən insan
Neyçün bu gözəlliklərə heç olmadı şükran [3, 160].
B.Vahabzadə Allahın varlığının indiyə qədər sirr olduğunu təsdiqləyir və
Allahı anlayanlardan Allahın kim olduğunu soruşarkən, əslində, Allahı
anlamaq Onun sirlərini anlaya bilməməkdədir qənaətinə gəlir. O düşünür ki,
insan yalnız o zaman Allahın sirlərindən agah olacaq ki, Ona qovuşmuş olsun.
Allahın varlığı – sirri-qədimdir,
Allahı anlayan varsa, de, kimdir?
Allahı anlamaq, onun sirrini
Heç cürə anlaya bilməməyimdir [3, 160].
Bəxtiyar şeiri oxunanda yox, dinlənəndə daha sehrlidir. Burada səsin
təsiri sözün cazibəsindən güclüdür. Maraqlıdır ki, hayqırtı, səs, haray, fəryad...
özü Bəxtiyar şeirində ayrıca obrazdır, hətta addır, sərlövhədir. Onun
pyeslərində bir sıra obrazların ancaq səsi eşidilir, özü görünmür [1, 6].
Allahı çox gözəl dərk edən Bəxtiyar “Azan səsi” adlı şeirində “Allaha
vardım” deməklə Allaha olan sonsuz məhəbbətini bir daha təsdiqləyir. Bütün
gözə görünməyənləri, Allahın yolunda yolundan dönməyənləri azanın
müqəddəs səsində görən, duyan şair bu səsin sehriylə, nəhayət, “Allaha
vardım” deyir. Və son anda artıq cismiylə, ruhuyla, bütün mənəviyyatıyla
səcdəyə çevrilərək kamilliyə yetişir.
Mən səsdə görürəm gözəgörünməzləri,
İlahinin yolunda yolundan dönməzləri.
Bu xoş dəqiqələrdə “Allaha vardım” deyə
Mən təpədən-dırnağa çevrilirəm səcdəyə [3, 177].
İnsan yaşa dolduqca Allaha daha da yaxınlaşır, ömrün sonu
yaxınlaşdıqca insanın ürəyi günahlarının bağışlanması istəyi ilə çırpınır. Ancaq
vaxtında həqiqətə varmaq, haqqı dərk etmək insanı zülmətdən qurtarar,
aydınlığa çıxarar.
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Məni vurdu gah yerə, gah da uçurdu göyə,
Gecikdim ömrüm boyu özümlə görüşməyə [3, 11] –
söyləyən Bəxtiyarın “özümlə görüşməyə” fikrinin arxasında insanın dünyanı və
Allahı dərk edə bilməsi gizlənir. “Şair qarşıdurmalar, sonsuz təzadlar içərisində
itib-batmamaqdan ötrü iki aləm arasında elə bir körpü istəyir ki, ancaq xeyir
əməllilər keçə bilsinlər” [3, 10].
B.Vahabzadə şeirlərində qaranlığın, zülmətin ömrünün bitəcəyini və
günəşə qovuşacağını vurğulayır. Şair inanır ki, günəş əbədi yoxluğa qovuşmaq
üçün yox, yenidən doğmaq üçün batır. Burada günəş insanın simvolik
obrazıdır. İnsan fani dünyada qonaq kimi yaşayır, dünyasını dəyişəndən sonra
həqiqi və ilahi aləmdə yenidən həyat qazanır, əbədi bir həyat... və insan
Yaradanına qovuşduğu üçün, bir bütün olduğu üçün daha parlaq, daha işıqlıdır.
Yer Günün başına dolanır həm də,
Günəşə əbədi ehtiram üçün.
Gələn bir xeyirdən, bir şərdən gəlir.
Doğuş da, batış da bir yerdən gəlir [2, 31].
“Bütün əksliklər arasında o səbəbdən möhkəm körpü salınmalıdır ki,
qarşı-qarşıya gələn varlıqların hamısının mayası eyni xəmirdən yoğrulub, bir
bətndə yetişib. Onlar gəldikləri yerə də birlikdə dönəcəklər” [3, 10].
“Göydən enən o nuru görə bilməkçün sənə
Üçüncü göz gərəkdir”.
...O göz ilə baxanda mən yalnız üzü deyil,
Həm də özü görürəm.
Üçüncü göz – qəlbin gözü. Bəzən üzümüzə baxmaq istərkən həmin
üçüncü gözlə, əslində, özümüzü, yəni daxilimizi, iç dünyamızı görürük. “Bu da
Allah vergisidir” deyə düşünür B.Vahabzadə... Bu vergidən məhrum olanlar isə
Allahı dərk etməkdə aciz olanlardır.
Doğrudan da, Bəxtiyar sənəti Bəxtiyar qəlbinin güzgüsüdür. O güzgü ki,
sənətkarın daxilindəki həyəcan və iztirabları, sevgi və mərhəməti bütün
çılpaqlığı ilə inikas etdirir.
B.Vahabzadənin yaradıcılığında poetik sözün əbədiliyi etiraf və tövbədən
sonra başlayır. Şeirin fəlsəfəsində işıq, istilik, şəfqət, ülvilik tapan Bəxtiyar bu
müqəddəs hisslərin Allah dərgahından ona bəxş olunduğunun fərqinə vararaq
Allaha pənah gətirən şairlər sırasında öz layiqli yerini tutmuşdur.
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The sun of our poetry in his hemistichs
Summary
It is investigated in the article believe to Allah which reflects the
connection (relation) with Islam in B. Vahazade’s creativity. We can meet such
motives in the last creation period of the poet. Understanding and feeling the
death the poet has delivered this emotion to us through his poems.
Рейхан Меджидова
Солнце поэзии в своих строках
Резюме
В статье исследуется и выносится на передний план вера в бога,
отражающая связь с исламом в творчестве Б.Вахабзаде. В последних
этапах творчества поэта можно часто встретить такие мотивы. Чувствуя
близость смерти, испытывая чувство трепета перед кончиной, поэт
старается донести эти чувства своими стихами.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN POETİK YARADICILIĞINDA
VƏTƏN SEVGİSİNİN TƏRƏNNÜMÜ
“Milli müstəqillik elə bir nurdur ki, onun qarşısında
zəncirlər əriyir, taxt-tac yanıb kül olur”.
Mustafa Kamal Atatürk
Milli azadlıq və müstəqillik fədaisi, həyatın, insanın, cəmiyyətin dərin
qatlarını düşünən, xalqının, millətinin ağrı-acılarına biganə qalmayan, həmdərd
ola bilmək istedadına malik olan Bəxtiyar Vahabzadənin poetik dünyasında
yurdsevərlik, milli-mənəvi azadlıq, əxlaqi dəyərlərə ehtiram və s. məsələlər
diqqət çəkən məqamlardandır. Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına bu
müstəvidən yanaşdıqda çoxlu sayda ədəbi örnəklərin üzə çıxacağı şübhə
doğurmur. Şair “Vətən borclu deyildir, biz borcluyuq vətənə” deməklə doğma
diyarını ilk və son məhəbbəti, torpağına qarışacağı daimi məskəni, qolu-qanadı,
şanı-şöhrəti hesab edir. Bəxtiyar Vahabzadənin fikrincə, hər bir vətəndaşın ilk
vəzifəsi, ilk borcu doğulduğu və qoynunda yaşadığı ana vətəni bütün varlığı ilə
sevmək, vətəninin azadlığı uğrunda çətin məqamlarda canını qurban verməyə
hazır olmaq və milli müstəqilliyə nail olmaqdır. Cünki vətən bəşər övladının
şan-şərəfi, qeyrəti və namusudur.
Vətənin gözəlliyi də, qüsuru da vətən övladlarının hamısına məxsusdur.
Vətənin nemətlərinə ortaq, dərdinə, azarına biganə olanlar “mənə nə var”
fəlsəfəsiylə yaşayırlar, amma yeri gələndə ağızdolusu vətənin, xalqın adından
danışır, özlərini xalqın layiqli övladı sayırlar. Gənclərimiz dərk etməlidirlər ki,
onlar, hər şeydən əvvəl, vətəndaşdırlar, öz vətəninin övladıdırlar. Vətənin
şərəfi hər kəsin şəxsi şərəfidir, insanın ən ulu, müqəddəs borcu vətən borcudur
[5, 76].
Bəşəriyyət tarixində vətən məcnunları üçün şəxsi istək vətən sevgisindən
başlanır. Onların şəxsi istəyi, arzusu milyonların istək və arzusunda əriyir,
yoxa çıxır. Bu zaman o, bir insan kimi vətən timsalına dönür, şəxsiyyət
səviyyəsinə yüksəlir.
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Bir böyük amala vurulan zaman
Özünü yenidən yaradır insan.
O böyük amalın çağrış səsində
Qayğılar əriyir, məqsəd doğulur.
Özünüyaratma mərhələsində,
İnsan kamilləşir, şəxsiyyət olur [5, 74].
Vətənpərvərlik və vətəndaşlıq məfkurəsi yalnız Azərbaycanın
istiqlaliyyət əldə etdiyi müasir mərhələdə deyil, əvvəlki dövrlərdə də müəyyən
mənada aktual məsələlərdən olmuşdur. B.Vahabzadənin fikrincə, “dünyanın ən
böyük dahiləri, ədəbiyyat və sənət xadimləri ən gözəl əsərlərini vətənə həsr
etmişlər” [3, 213]. Şairin “Şəhid məzarları”, “Vətən dərdi”, “Vətən eşqi hər
eşqdən əzəldir”, “Köhnə mərəz”, “Vətəndaş” və s. şeirlərində vətənpərvərlik
duyğusu təkrarsız şəkildə bədii təcəssümünü tapmışdır.
“Şəhid məzarları” (1975) şeirində vətən torpağını şəhidlərin məzarı ilə
müqayisə edən şair doğulduğu yurda biganə münasibət bəsləyənləri ittiham
edir, hər bir insanın vətən və torpaq qarşısında borclu olduğunu xatırladır.
Şəhid məzarlarını millətin “qəhrəmanlığının, vüqarının”, vətən yolunda ölümə
gedə bilməyin simvolu, “möhürü” kimi dəyərləndirən müəllif xalqın tarixinin
qanla yazıldığını vurğulayır:
Gəlirik dünyaya bir amal üçün
Gedirik...
Yaşayır bu yurd, bu torpaq!
Ölər bizim kimi Vətən də bir gün,
Vətənçün ölümə hazır olmasaq! [7, 119]
B.Vahabzadə “Vətən dərdi” (1999) adlı şeirində Azərbaycanın
istiqlaliyyət əldə etməsindən sonra yenicə istiqlaliyyətinə qovuşmuş bir ölkədə
ayrı-seçkiliyə aparan hər bir addımın mənfi nəticə verəcəyinə inandığı üçün
milləti birliyə, bütövlüyə çağırır. Vətən naminə bütün parçalanmalara son
qoymağa səsləyir.
Sındırılsa kökdən gələn dayaqlar,
Millət dönüb bir-birini ayaqlar.
Sınacaqdır bar gətirən budaqlar,
Söykənməsə bir dayağa, dəstəyə [8, 565].
Dərin ictimai məzmun daşıyan “Vətən” rədifli qəzəlində vətən sevgisinin
müqəddəsliyinə, ilahiliyinə diqqət yönəldən şair doğma yurdun ağır günlərində
hər bir insanın üzərinə düşən vətəndaşlıq borcunu yerinə yetirməyə çağırır.
Çağırır indi bütün milləti imdada Vətən,
Dəyişilməz, ay oğul, cənnətə dünyada Vətən.
Bizə meydan oxuyan bilməlidir birdəfəlik,
Nə satılmaz, nə verilməz binədən yada Vətən.
Sinə altında gərək qəlb kimi hər an döyünə,
Yana ulduz kimi hər sözdə, hər imzada Vətən [10, 63].
77

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Onun Azərbaycanın görkəmli şairi X.R.Ulutürkün vətən yolunda şəhid
olmuş oğlu Təbrizin əziz xatirəsinə yazmış olduğu “Vətən məcnunluğu” (1992)
adlı şeirdə yurd, vətən sevgisi özünəməxsus şəkildə bədii ifadəsini tapmışdır:
Vətənin yolunda kimi qan ağlar,
Kimi də can verər....
Sənsə sən oldun.
Vətənçün pulundan keçməyənlər var,
Doğmaca balandan keçən sən oldun [8, 33].
“Vətən eşqi hər eşqdən əzəldir” (1969) misrası ilə başlayan şeirdə
Bəxtiyar Vahabzadə vətəni millətin dili, varlığı, canı – bir sözlə, hər şeyi hesab
edərək vətənsizliyin ən böyük faciə olduğuna diqqət yönəldir:
Vətən eşqi hər eşqdən əzəldir,
Mənim elim, mənim dilim gözəldir.
Öz canımdır, öz anamdır Vətənim,
Azərbaycan, mən səninəm, sən mənim [6, 290].
Şairin doğma yurda bu qədər dəyər verməsinin arxasında vətən
məfhumunun ana ilə yanaşı çəkilməsi, başqa sözlə, vətənə “ana vətən”
deyilməsidir. Bu, həqiqətən, belədir. Vətən ona görə gözəl deyil ki, doğrudan
da gözəldir, ona görə gözəldir ki, o, vətəndir. Ana da elə [9, 145]. B.Vahabzadə
“Vətən haqqında düşüncələr” adlı məqaləsində belə bir məsələyə diqqət yetirir
ki, “Vətən mənafeyi qarşısında onun övladlarının hamısı eyni dərəcədə
cavabdehdir. Vətən müxtəlif fikirli və əqidəli insanları birləşdirən yeganə
anadır” [5,73].
Ədib publisistikasında olduğu kimi, poetik yaradıcılığında da bu və ya
buna bənzər fikirləri ifadə etməyə çalışmışdır. Məsələn, “Azərbaycan” (1971)
adlı şeirində vətən sevgisinin ilahiliyi, müqəddəsliyi özünəməxsus poetik
cizgilərlə təcəssümünü tapmışdır. Şair doğma yurduna olan məhəbbətini
dövrün bir çox şairlərinin əsərlərində olduğu kimi, quru, ritorik şəkildə deyil,
obrazlı formada ifadə etdiyindən əsər oxunaqlığı, təsir və təlqin gücü ilə seçilir:
Ey qüdrətim, ey şöhrətim,
Sənsiz mənim nə qiymətim?
Torpağından qüvvət alıb yarandım mən.
Xəyalımın əvvəli sən,
sonu sənsən [7, 43].
“Köhnə mərəz” (1994) adlı şeirdə şair uzun illər boyu millətin əxlaqına
yoluxmuş mənəvi xəstəliklərdən biri haqqında söhbət açır. Bu mənəvi xəstəlikmərəz millətin qan yaddaşında ictimai düşüncənin olmamasıdır. Məhz ictimai
düşüncədən məhrum olmaq ayrı-ayrı fərdlərin gücünün bir-birinə qarşı
çevrilməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə torpaqlarımız düşmən pəncəsində
inləyərkən onun xilasını düşmən zülmünə dözməklə özgədən umuruq. Şairin
fikrincə, doğma torpaqlarımız ona görə düşmən əlinə belə asanlıqla keçdi ki,
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xalqın önündə gedən oğullar cəbhələrdə vətən uğrunda döyüşdükləri halda,
kimlərsə silahlı qiyam qaldırmaqla yenə də “vəzifə uğrunda” döyüşməyə
üstünlük verdilər:
Bir-birimizə uyuşan deyil,
Bir-birimizə tərs düşən olduq.
Biz Vətən uğrunda döyüşən deyil,
Vəzifə uğrunda döyüşən olduq.
Bir-birimizi endirib heçə,
Biz gələ bilmədik ortaq məxrəcə.
Böyüyə bilmirik kindən, qərəzdən,
Bizim ən qorxulu mərəzimiz bu [8, 110].
Ədib belə bir həqiqəti aşılamağa çalışır ki, Azərbaycan hamının ortaq
vətənidir. Vətənin taleyinə münasibətdə heç bir fikir ayrılığına yol
verilməməlidir. Çünki yurdumuza göz dikmiş düşmənin əsas niyyəti doğma
torpaqlarımızı qəsb etməkdir. Belə olan təqdirdə bütün gücümüzü, qüvvəmizi
ümumi düşmənə – erməni işğalçılarına qarşı yönəltməliyik.
Onu da xatırlamağa ehtiyac vardır ki, Bəxtiyar Vahabzadənin vətən
haqqında yazdığı şeirlərin böyük əksəriyyəti ilahi duyğuların, səmimi hisslərin
təzahürü kimi diqqəti cəlb edir. Bu şeirlər sadəcə şairin vətən sevgisini ifadə
etmir, həmçinin vətən üçün ölümə getməyin fəlsəfəsini aşkarlayır [2, 24].
B.Vahabzadənin poemalarında da vətənpərvərlik motivləri dolğun
şəkildə bədii ifadəsini tapmışdır. Mövzusu yapon xalqının həyatından alınan
“Vətən mənəm, mən Vətənəm” (1972) adlı poemada şair adi bir yapon
vətəndaşının fədakarlığı fonunda vətən sevgisini təkrarsız çalarlarla təqdim
etmişdir [7, 526-535]. Əsərə “Vətən mənəm, mən Vətənəm” adının verilməsi
də təsadüfi sayılmamalıdır. Bununla şair göstərmək istəyir ki, hər bir fərd öz
əməli ilə vətənin şərəfini yüksəldə də bilər, onun adına xələl də gətirə bilər.
Xalq şairi S.Rüstəm B.Vahabzadənin poetik yaradıcılığının
vətənpərvərlik aspektlərini səciyyələndirərək yazırdı: “B.Vahabzadənin yaradıcılığında mənim xoşuma gələn nədir? Bu suala belə cavab verərdim: ilk növbədə vətəndaşlıq, azərbaycançılıq, sonra da cəsarət, dərinlik. Onun respublikamızdan kənarda çap olunmuş şeirlərində imzasının yanında “Azərbaycan”
sözünü yazmamaq da olar. Sanki onun bütün yaradıcılığına “Azərbaycan”
möhürü vurulmuşdur” [1].
B.Vahabzadənin poeziyası vətənpərvərlik və vətəndaşlıq nöqteyinəzərindən çox zəngindir. Şair bu mövzuda yazdığı əsərlərin mühüm bir
qismini sovet siyasi rejimi dövründə qələmə almışdır. Senzuranın hökmran
olduğu həmin illərdə şair cəsarətlə yazırdı ki, “babalarımızı beynəlmiləlçilik
ruhunda böyütmək üçün də vətən sevgisi əsas şərtdir” [4, 308]. Vətənə olan bu
ilahi sevgi ədibin həyat və mübarizə amalının təməlində dayanırdı.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA TÜRKÇÜLÜK
XX əsrin 60-70-ci illərində türklüyünə, kökünə qayıdışın, gen-qan
azadlıq mübarizəsinin milli poeziyamızda öz təcəssümünü tapmasında
Azərbaycanın xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin xidmətləri ölçüyəgəlməzdir.
Sənətkarın yaradıcılığında türkçülük və milli azadlıq mübarizəsi mövzulu
əsərlər xalqımızın milli özünüdərkinin oyanışında çox böyük və mühüm rol
oynamışdır. Türkün türklə qardaşlıq əlaqələrinin yasaq olunduğu illərdə
ümumtürk mənəvi dəyərlərinin xilası yolunda türk birliyi ideyasına söykənən
dəyərli əsərlər yaratmış vətənpərvər şairin yaradıcılığı bu yolda bir örnəkdir.
Onun hələ keçən əsrin 60-cı illərində qələmə aldığı “Şəhid məzarları”,
“İstanbul”, “Mumiya”, “İstiqlal”, “Baba Gur-Gur” və s. əsərlərində türk
mənəvi birliyi ideyasının rişələri görünür.
Cəmiyyətə millət duyğusunu, hürriyyət ab-havasını aşılayan qeyrətli
yurddaşımız haqqında qardaş Türkiyədə çox qiymətli fikirlər söylənilmişdir.
Türkiyə Cümhuriyyətinin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl Azərbaycana
səfərlərindən birində B.Vahabzadənin “yalnız Azərbaycan torpağının deyil,
bütün türk dünyasının şairi” olduğunu bəyan etmişdir. Türk şairi Yavuz Bülənd
Bakilərin fikrincə, “Türk ədəbiyyatı üçün Mehmet Akif, Yəhya Kamal, Nəcib
Fazil nə isə, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də Bəxtiyar Vahabzadə odur...
Bəxtiyar Vahabzadə bütün türk dünyasının ortaq səsi, sevən ürəyi, aydın üzü
və gözəllik cizgisi, rəmzidir” [5, 63]. Dursun Yıldırım onu “dünya türklərinin
böyük şeir ustası [6, 12], Əli Yavuz Akpınar “başqaları üçün, bəlkə də, şeir
mövzusu olmayan mövzuları öz şair nəfəsi ilə şeirə çevirməyi bacaran ustad
şair” [5] adlandırırlar. Bədrəddin Keleştimir isə vətənpərvər şairi
“Azərbaycanda yanan istiqlal məşəli”nə bənzədir [2, 13].
Türk ədəbiyyatına sonsuz sevgi və rəğbət bəsləyən B.Vahabzadə xüsusilə
Mehmet Akifin heyranı idi. O, “Mehmet Akifi türk ruhunun, türk tarixinin,
türk mədəniyyətinin təcəllisi” olaraq görürdü [2, 12].
B.Vahabzadə poeziyasında türkün türkə sevgisi, can yanğısı, doğmalığı,
türkün böyüklüyü, tarixi qəhrəmanlarına məhəbbəti yüksək səviyyədə ifadə
edilmişdir. “Canım çıxanadək qəlbimin səsi, / “Türkəm” gerçəyini
pıçıldayacaq”; “Ana yurdum, ata yurdum / Azərbaycan – Türkiyə”; “Ey
Azərbaycanımız, türkün oğuzlar vətəni”; “İlahi hökmünlə qaldır göylərə /
İslam bayrağını, türk bayrağını”; “İki yanağı var, amma bir üzü, / Türk öz
anasından belə doğulmuş”; “Sinəsi dağlıdır türkün”; “Tapacaqdır əminəm, türk
oğlu haqq yolunu”, “Atatürk düz demiş, vallah, düz demiş, / Yoxdur Türkün
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dostu özündən özgə” və s. ruhumuzun dərinliyinə nüfuz edən qiymətli
fikirlərdəndir.
1999-cu ildə Türkiyədə baş vermiş dəhşətli zəlzələdən sarsılan şair qəlb
ağrısıyla qələmə aldığı şeirində qardaş xalqın dərdinə şərik olur:
Eşidincə ata yurdda depremi,
Axdı yaşım, döndü başım, Türkiyə.
Hər dərdimin, hər qəmimin ortağı
Can qardaşım, can qardaşım, Türkiyə [2, 12].
B.Vahabzadə türkə qarşı yönəlmiş haqsızlıqları, riyakarcasına təhrif
edilmiş tarixini, türk xalqlarının öz dədə-baba yurdlarından didərgin
salınmalarını, adlarının belə dəyişdirilməsini bəzən birbaşa, yəni aşkar, bəzən
isə sətiraltı məna və ifadələr vasitəsilə yaradıcılığında əks etdirmişdir. Bu qəbil
türk faciələrindən biri də Krım türklərinin öz halal torpaqlarından Orta Asiyaya
sürgün edilmələridir. Sovet imperiyasının məqsədyönlü şəkildə həyata
keçirdiyi amansız siyasətə qarşı çıxan şair yazır:
Krım, Yalta, Qızıldaş... bir xalqın ata yurdu
O millətə yad oldu, gəlməyə vətən oldu.
İndi necə ayıraq burda xeyirdən şəri,
Axı haqqın gözləri oyum-oyum oyulmuş,
Torpağın altındadır torpağın sahibləri,
Gəlmələr torpaq üstə torpağa sahib olmuş [6, 54].
Türkləri gözü götürməyən bədxahlarımız ara-sıra onların arasına nifaq
toxumu səpməyə, bu xalqları bir-birindən ayrı salmağa cəhd də göstərmişlər.
Lakin bu bir həqiqətdir ki, türk dünyasının həmrəyliyi, tarixin çətin
məqamlarında bu qardaş xalqların bir-birinə dayaq olması düşmənlərimizin
ümidlərini hər zaman boşa çıxarmışdır. Müasir dövrümüzdə də süni şəkildə baş
verən bu cür narahatlıqlar B.Vahabzadəni bir vətəndaş kimi düşündürməyə
bilməzdi. O, bununla əlaqədar vaxtında yazmış olduğu “Haqqı yox” şeiri ilə
bütün türk soylarına səslənərək, onları heç bir provakasiyaya uymamağa, ayıqsayıq olmağa dəvət edir:
Yad əlində tapdanırkən şərəf, şan,
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.
Hər işimiz başlanırkən sıfırdan
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.
Dayaq olsun bugün gərək sol sağa,
Bu vəhdətdən yurdumuza gün doğa.
Bütün millət dönməliykən yumruğa
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.
Tarix bizi imtahana çəkirkən
İmdad umur hamımızdan bu vətən.
82

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Dünya da haqq səsimizə kar ikən
Türkün türklə ədavətə haqqı yox.
Nə çox imiş bu torpağa göz dikən,
Baxa-baxa gözümüzə mil çəkən.
Düşmənimiz dostumuzdan çox ikən
Türkün türklə ədavətə haqqı yox [6, 176].
B.Vahabzadə bir ulu kökdən yaranmış Türkiyə türklərini azəri
türklərindən ayrı təsəvvür edə bilmirdi. Şairin “Ana yurdda yuva qurdum // Ata
yurda könül verdim // Ana yurdum, ata yurdum // Azərbaycan – Türkiyə” kimi
kəlamları fikrimizin təsdiqidir.
B.Vahabzadə öz xalqı ilə yanaşı, bütün türk dünyasının taleyini,
gələcəyini, öz milli haqlarına qovuşması məsələlərini düşünərək, onların
yüksəliş yollarını axtarmağa səy göstərmiş, yəni türkçülüyün və
azərbaycançılığın ümumi tərəqqisi yolunda çalışmışdır. Bu baxımdan ədibin
yaradıcılığında azərbaycançılıqla türkçülük üzvi şəkildə birləşir.
Vətənpərvər şair ikiyə parçalanmış yurdunun acı taleyi barədə qəlbi
göynədən, təsirli, eyni zamanda mübarizlik ovqatı ilə seçilən əsərlərində bu
tarixi ədalətsizliyi ifşa edir. Onun azadlıq ruhlu poeziyasında doğma
Azərbaycanını yenidən bütöv, vahid dövlət olaraq görmək istəyi çox güclüdür.
“Azərbaycan dərdlərini hayqıran” (Yavuz Bülənd Bakilər) Bəxtiyar
Vahabzadə, əslində, nəsihət verməkdən, yol göstərməkdən daha çox
daxilimizdə mürgüləyən hissləri oyadır, insanda insanlığı hərəkətə gətirir” [1,
17].
Bir zamanlar İranda Azərbaycan xalqının milli mənşəyini inkar edən,
“xalqımızı farsların tör-töküntüsü” hesab edən “alimlər” meydana gəlmişdi. Bu
məntiqsiz iddia bəzi fars alimlərinin köhnə uydurmasıdır. Azərbaycanlıların
milli varlığını, dilini hər vasitə ilə sıxışdırmağa çalışan İran mürtəce dairələri
əsassız, yanlış müddəa və mühakimələrə söykənərək özlərinə bəraət
qazandırmaq məqsədilə bu tarixi haqsızlığı ört-basdır etməyə cəhd
göstərmişlər. Bununla əlaqədar 1981-ci ildə yazmış olduğu “Cavab” şeirində
B.Vahabzadə öz haqq səsini ucaldaraq belə üzdəniraq alimlərin iddialarını altüst edir. Şairi xüsusilə hiddətləndirən məqam onların sırasında “özgələrin
əlində alətə” çevrilən milliyyətcə azərbaycanlı Yəhya Zəkanın da olmasıdır.
Nankor həmyerlimizə xitabən: “Sənin şanın hanı, şərəfin hanı? // Əyilmə
özgəyə öz mənzilində” [6, 125] söyləyən müəllif türk boylarının Qafqazlardan
Altaylara qədər geniş bir ərazidə təşəkkül etməsi faktını dananları cahil və
satqın adlandırır. O, həmçinin şərəfli tarixi ilə qürur duyan qəhrəman türk
millətinin qədimliyini, türk xalq şeirinin qüdrətini önə çəkməklə xalqımızın
ünvanına böhtan yağdıranları öz kəskin qələmiylə ittiham edir:
Altay dağlarını baban aşanda
Ağan bu cürəti heç danmamışdı.
Qorqud öz dilində nəğmə qoşanda
Sədinin qəzəli yaranmamışdı.
Tarixlər yaradıb tarixdən qədim
Bu xalqın qılıncı, bu xalqın sözü.
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Bəs necə oldu ki, ey dönük alim,
Biz olduq özgənin tör-töküntüsü? [6, 126].
“Bir insanın öz xalqını və öz doğma dilini dəlicəsinə sevmək qabiliyyətini
Bəxtiyar Vahabzadədən öyrəndiyini” [5, 19-20] etiraf edən Azərbaycan
ədəbiyyatının tədqiqatçısı və təbliğçisi Əhməd Şmide öz qənaətində heç də
yanılmamışdır. B.Vahabzadə ana dilimizdən, özünün söylədiyi kimi “bayatı
şirəsi, bayatı şəhdi” çəkilməsin deyə onu hər zaman yad təsirlərdən mühafizə
etmiş, müqəddəs bildiyi bu nemətin saflığı, təmizliyinin keşiyində müsəlləh
əsgərtək dayanmışdır:
Bu dil – bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır,
Bu dil – bir-birimizə əhdi-peymanımızdır.
Bu dil tanıtmış bizə bu dünyada hər şeyi,
Bu dil – əcdadımızın bizə qoyub getdiyi
Ən qiymətli mirasdır. Onu gözlərimiztək
Qoruyub, nəsillərə biz də hədiyyə verək [5, 15].
B.Vahabzadə elmi-publisistik əsərlərində də türkçülüyü təbliğ və tədqiq
etmiş, türk varlığını yüksək tutaraq, xalqımızın türklüyünü dərk etməsinə səy
göstərmişdir: “Dilimiz, diriliyimiz”, “Dilimizin və millətimizin adı”, “Bizim
kimimiz var?”, “Qatıq qara ola bilməz”, “Türk xalqlarının birliyi”, “Dil və
əlifba” və s. məqalələrində müəllifin türk xalqlarının mənşəyi, dili, ortaq
mədəniyyəti ilə bağlı dəyərli fikirləri yer almışdır” [8].
1981-ci ildə Azərbaycanda çapdan çıxmış “Türk xalq şeirindən
seçmələr” adlı kitaba B.Vahabzadənin yazdığı ön sözdə türk dilinin
Azərbaycan türkcəsinə qohum dil olduğu göstərilir: “Dilimizə qohum dillərin
qədim abidələrini nəşr etmək və öyrənməklə biz öz dilimizin də keçib gəldiyi
kökü, yolu, onun tarixini öyrənmiş və bilmiş oluruq” [7, 3].
B.Vahabzadənin ürəyi, nəbzi xalqı, vətəni ilə həmişə birgə döyünmüşdür.
Türk dünyasının sevincini paylaşan, ağrı-acısını isə öz şəxsi dərdləri kimi
yaşayan şairin “Hansı bir ürəklə?” şeirində adının dəyişdirilməsini istəməsi heç
də təəccüb doğurmur. Axı milləti xoşbəxt deyilsə, o necə bəxtiyar ola bilər?!
Adımı dəyişin, bilinsin yolum,
Məgər bəxtiyaram, Bəxtiyar olum?
Sinəmə dağ çəkən bir belə dağla
Mən ağlar bəxtimə necə yar olum?
Millətim bədbəxtsə, mən hansı haqla,
Mən hansı ürəklə bəxtiyar olum? [6, 265]
Bəxtiyar müəllimin böyük şair həssaslığı və coşqunluqla təbliğ etdiyi
ideyaların bir çoxunun gerçəkləşdiyini öz gözləriylə görməsi, illərlə həsrətini
çəkdiyi və uğrunda mübarizə apardığı dövlətimizin müstəqilliyinə qovuşması
səadətini yaşaması o anlarda onun nə qədər məsud olduğunu bizə söyləməyə
əsas verir. Xalqımızın milli şüurunun formalaşmasına böyük təsir göstərmiş,
türkün tərəqqisi yolunda yorulmadan çalışmış, ümumtürk mənəvi dəyərlərini
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daim uca tutaraq türk insanına təqdim etmiş B.Vahabzadənin həyat və
yaradıcılıq yolu xalqımız, millətimiz üçün millətsevərlik örnəyidir.
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Natavan Mustafaeva
Turkism in the creative work of Bakhtiyar Vahabzade
Summary
The given article touches upon the famous Azerbaijani poet-patriot
Bakhtiyar Vahabzade whose creative work at the end of 80-s – beginning of
90-s of the XX century made for the awakening of national self-consciousness
of the Azerbaijani people inspiring them to the struggle for freedom and
independence.
The author discloses the motives of Turkism which found their deep
reflection in the creative activity of the poet. Turkism of B.Vahabzadeh
showed itself in his art works, scientific-theoretical opinions, and, as a whole,
in all his activity.
Натаван Мустафаева
Тюркизм в творчестве Бахтияра Вагабзаде
Резюме
Данная статья посвящена известному азербайджанскому поэтупатриоту Бахтияру Вагабзаде, творчество которого в конце 80-х – начале
90-х годов ХХ века способствовало пробуждению национального
самосознания азербайджанского народа, вдохновляя его на борьбу за
свободу и независимость.
Автор раскрывает мотивы тюркизма, которые нашли свое глубокое
отражение в творчестве поэта. Тюркизм Б.Вагабзаде проявляется в его
художественных произведениях, а также научно-теоретических
суждениях, в целом же – во всей его деятельности.
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AZƏRBAYCAN POEZİYASINDAKI “ALTMIŞINCILAR” NƏSLİNDƏ
DİSSİDENT DÜŞÜNCƏ – BƏXTİYAR VAHABZADƏDƏN
VAQİF SƏMƏDOĞLUYADƏK
1960-cı illərdən başlayaraq həm Azərbaycan, həm də Rusiya
ədəbiyyatında yeni poetik tendensiyalar formalaşmağa başlayır. Əvvəlki illərin
ölçülü, bəzən patetik ənənələrə söykənən şeirindən fərqli olaraq, həyat
həqiqətlərinə yeni rakursdan baxib yeni, orijinal tərzdə təsvir, təhlil edən,
bənzədən, məna verən poeziya yaranmağa başlayır.
Rus ədəbiyyatşünası və tənqidçisi, o cümlədən, “altmışıncılar” sözünün
onun tərəfindən ilk dəfə işlədildiyi söylənilən Stanislav Rassadin ədəbi dövrü
xarakterizə edərkən yazır: “Altmışıncılar” poeziyası dedikdə, ilk növbədə
bizim bu dövrün zahiri əlamətləri – şairin şairlə, siyasi rejimlə, senzurayla
qarşıdurması diqqətimizi cəlb edib. Bütün bunlar, əlbəttə ki, bizim məişətimizi,
dramamızı təşkil edir, lakin incəsənətin əsl həyatı bu deyil. Poeziyanın öz
hakimiyyəti var, öz senzurası var. O senzura ki, demokratiyanın ifrat dərəcəyə
çatıb özbaşınalığa çevrilməsinə və ya demokratiyanın pozulması hallarına
yasaqlar qoyur” [4].
Bənzər arayışı həmçinin Azərbaycan ədəbiyyatının da 1960-cı illər
mərhələsinə aid etmək olar. Bu, poeziyanın aparıcı estetik tələbi olan
müasirlik, özünü bədii fikrin fəlsəfi, psixoloji obrazlılıqla, beynəlxalq mövzuya
həssaslıqla, analitik düşüncə tərzi ilə ifadəsində tapırdı. İnqilabi, azad insan
pafosu isə lirik “mən”in, əvvəllər olduğu kimi, əməllərində, gur nitqində deyil,
həyat hadisələrinə münasibətində, fərdi qənaətlərində özünü göstərirdi. Buna
İsa İsmayılzadə, Ələkbər Salahzadə, Vaqif Cəbrayılzadə, Əli Kərim poeziyası
misaldır. Xüsusən sətiraltı mənalar, alleqoriya, rəmzlər vasitəsilə milli əsarətin,
müstəmləkəçilik təzyiqinin, azadlıq ehtirasının ünvanı gah Afrikaya, gah
Kubaya, gah Vyetnama yönəlsə də, əslində, Azərbaycan həqiqətlərinə aid idi.
Vaqif Səmədoğlunun “Vətən şirin şeydir, şirindir talan olsa da, şirindir tək-tük
şeiri, mahnısı yalan olsa da” və yaxud “Qoy əzilsin əlimdə yumularkın
gözlərim, tapılmamış dərmanın reseptitək Türkmənçay müqaviləsi” misraları
kimi. Yəni bu dövrün həqiqi ədəbiyyatı yalnız Azərbaycan dilində deyil, həm
də Ezop dilində yaradılırdı.
1990-cı illərəqədərki poeziyada Bəxtiyar Vahabzadənin “Latın dili”,
“Anamın kitabı”, Xəlil Rza Ulutürkün “Laylam mənim, nərəm mənim”,
86

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

“Afrikanın səsi”, Məmməd Arazın “Araz dili”, Sabir Rüstəmxanlının “Sağ ol,
ana dilim” və s. əsərlər mətnarası, sətiraltı məqamlarla Azərbaycan xalqının və
dilinin şanlı tarixini, soykökünü unutmağa qoymurdusa, 1990-cı illərin narahat,
artıq dostun dost, düşmənin düşmən kimi üzə çıxdığı vaxtlarda türkçülük,
xalqçılıq, istiqlalçılıq ideyalarının bayraqdarına çevrilir poeziya. Yəqin ki, bu
səbəbdən senzuranın “dissident kompleksi” (fərqli düşünən, başqa fikirli) bəhs
edilən dövrdə çox fəal idi. Məsələn, ABŞ-da çıxan və tirajı milyonu aşan “Nyu
York tayms” qəzeti 1997-ci ildə Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə haqqında yazır:
“Cavid və Vurğunun həyatına son qoymuş iki fərqli ölüm arasındakı orta yolu
araya-araya Bəxtiyar müəllim alleqoriya örtüklü şeirlər yazmışdı.
O, sovetlərin Azərbaycan dilini məhv etmək cəhdlərinə görə dərindən
kədərlənərək bu haqda şeir yazırdı, amma o şeirin adı “Latın dili” idi.
Bunun gerçək mənasını açıq-aşkar anlayan DTK məmurları onu
dindirməyə çağırırlar. Bəxtiyar Vahabzadə fəndə əl ataraq deyir ki, bu şeirdə
heç bir siyasi məqsəd güdməyib” [3].
Baxmayaraq ki, bu şeir 1967-ci ilin məhsuludur, Bəxtiyar Vahabzadənin
bir “dissident” kimi DTK və MK-nın həm gizli, həm də açıq hədəfinə
çevrilməsi hələ 1962-ci ildən – “Gülüstan” poemasının nəşrindən sonra
başlamışdı.
Vaxtilə sovet rejiminin “dissident” adını qoyduğu bu yazıçıların əsas
müdafiəçisi isə yenə də Heydər Əliyev idi. 1997-ci ildə Azərbaycan
yazıçılarının X qurultayında çıxış edərkən ümummilli lider deyir: “Yaxşı ki,
dissident olmusunuz. Əgər dissident olmasaydınız, Azərbaycan xalqında bu
milli ruhu, əhvali-ruhiyyəni qaldıra bilməzdiniz. Əgər Bəxtiyar Vahabzadə
dissident olmasaydı, Azərbaycan xalqının, gənclərinin şüuruna təsir edə
bilməzdi. Əgər Xəlil Rza dissident olmasaydı, onun əsərlərinin təsiri güclü
olmazdı. Əgər o vaxtlar onlar təqib olunmayıbsa, başqa yerlərdə olduğu kimi,
onları dissident adlandırmayıblarsa, onları nədənsə məhrum etməyiblərsə,
demək, bu da bizim nailiyyətimizdir, bu da bizim o vaxtlar, çətin dövrdə
apardığımız düzgün siyasətin nəticəsidir” [2].
Dövrə elə bir rejim hakim idi ki, hətta Vaqif Səmədoğlunun “Ayrılıq bir
dənizmiş, sən uzaq yaşıl ada” misralı məşhur lirik şeirində belə yaşıl rəngə
müəyyən mənalar verilir, çapına qadağa qoyulurdu. Yalnız Heydər Əliyevin
müdaxilələrindən sonra bu şeir işıq üzü görür. Məhz belə yersiz maneələr
üzündən V.Səmədoğlu “Günün baxtı” kitabından sonra on il dərc olunmur.
Səbəbini isə sonralar müsahibələrində belə izah edir: “Qorxurdum ki,
“Qlavlit”də mənə deyərlər ki, bu cür yaz və mən də o cür yazmağa
başlayardım. Öz içimdə senzorun yaranacağından qorxurdum” [6, 4].
Onun haqqında Anar yazır: “Vaqif, yaradıcılığının bircə səhifəsini də
yaradıcılığı nümayiş etdirmək həvəsinə qurban vermədi. Bu baxımdan
aramızda Vaqif hamımızdan çox azad idi. Ona görə ki, hamımızdan az çap
olunurdu” [1, 13].
V.Səmədoğlunun şeirləri xüsusi başlıqlara bölünmədiyi kimi, xüsusi
mövzulara da həsr edilməyib. O, məqsədli şəkildə mövzu axtarmır. Lakin biz
araşdırmamızda məzmun, ideya üzrə konkret nəticələrə gəlmək üçün bu şeirləri
təhlil edərək təsnifləşdirməyə çalışdıq:
1. Asketik-fəlsəfi şeirlər;
2. Məhəbbət-həsrət şeirləri;
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3. Allahla söhbət;
4. İctimai-analitik şeirlər.
V.Səmədoğlu yaradıcılığı haqqında müəllifin bədii konsepsiyası yerinə
müəllifin həyat konsepsiyası ifadəsini işlətmək daha məqsədəuyğun olar.
Çünki V.Səmədoğlunun şeirləri onun birbaşa öz daxilinin, həyat fəlsəfəsinin,
xüsusən də əsas tematika – ömür, ölüm, tənhalıq haqqında fərdi, səmimi
qənaətlərinin tərcümanıdır. Buna görə də onun poeziyasına həzin pessimist,
romantik ruh hakimdir. Lirik “mən”in yaşadığı hal-hazırkı əhvali-ruhiyyəni,
hiss və düşüncələri, məkanı, həyat hadisələrindən gəldiyi individual,
özünəməxsus məntiqi ifadə edir. Dövrünün şairlərindən fərqli olaraq, burada
bütöv fikir, aydın ideya, kütləyə xitab edən məzmundan çox, ürəyində öz-özü
ilə götür-qoy edən, Allahla danışan, tərəddüdlər, etiraflar edən obraz yaradılıb.
Bir sözlə, Vaqif dərdlərini hayqırmır, hıçqırır, çığırmır, xısın-xısın pıçıldayır:
Bu sevincək rənglərin mənzərəsindən
yorulmuşam, bezmişəm yaman
Gözlərim taqətdən düşüb
alabəzəyə baxmaqdan,
neyləyim, yatmır ürəyimə
rənglərin, boyaların zildən oxunanları [7, 268].
Beləcə, tənhalıq, ölüm, məzar, “Ayrılığın ən sıx meşəsində belə aza
bilmərəm”, “Ayrılıq gözünə düz baxa bildiyim yeganə dirimdir” deyən ayrılıq
mövzusu V.Səmədoğlu poeziyasının əsas motivini təşkil edir. Ədəbiyyatda
geniş məna çalarlarına malik olan ölüm-məzar mövzusu şairin bir neçə şeirində
bu dünyanın reallıqlarından ayrılıb şeir yazmaq halı ilə qiyaslanır:
Ölməkdən ötrü mənə
bir neçə qələm,
bir qalaq kağız,
siqaret, tütün,
bir az da musiqi gərəkdir.
Ölməkdən ötrü mənə,
bütün dünya
və bir otaq lazımdır [5, 247].
Vaqif Səmədoğlu şeirlərinin təhlilindən əldə etdiyimiz nəticələr göstərir
ki, bu poeziya sentimental fəlsəfi ədəbiyyata uyğundur. Burada hadisələrin
insan mənəviyyatında əks-sədası, hər şeyə hissiyyat prizmasından yanaşılma,
təbiəti ideallaşdırıb onu cəmiyyətin eybəcərliklərinə qarşı qoyma, sadə insanın
mənəvi aləminin zənginliyinin açılıb göstərilməsi, ədəbi dilin
demokratikləşməsi aydın görünən xüsusiyyətlərdir.
Dramaturji yaradıcılığa isə Vaqif Səmədoğlu 1980-ci illərin sonunda –
Azərbaycanın tarixi, çağdaş həqiqətlərinin, istiqlalçılıq ideyasının Azadlıq
meydanında olduğu kimi, ədəbiyyatda da əks-səda verdiyi o illərdə gəldi. Onun
dramaturji yaradıcılığını “Qalib”, “Yayda qartopu oyunu”, “Bəxt üzüyü”,
“Generalın son əmri”, “Mamoy kişinin yuxuları” kimi pyeslər təşkil edir.
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1960-1990-cı illər ictimai-siyasi mühiti də Azərbaycan tarixinin siyasi
oyunlar, gizli qarşıdurma və etirazlarla müşaiyət olunan, üsyan, qan və
soyqırımlarla əbədiləşən epoxası oldu. Və təkcə qanla deyil, eyni zamanda
hüzn, kədər mürəkkəbli bir ədəbiyyatla. Buna görə də dövrün ən
məntiqəuyğun, zamana uyğun tələbi tarixi dram idi. İlyas Əfəndiyev, Bəxtiyar
Vahabzadə, Nəbi Xəzri, Nəriman Həsənzadə yaradıcılığına məxsus torpaq,
yurd istilaları, erməni ikiüzlülüyü, Tanrıya müraciət və s. tarixi patriotik əsərlər
əsasən mərkəzdənqaçma süjet strukturuna söykənirdi. Yəni cəmiyyətin, xalqın
bəla və konfliktləri xarici, kənar qüvvələrin iştirakı, müdaxilələri ilə cərəyan
edir, ideyanın bədii həlli növ-növ xarakterlər, məkanlar vasitəsilə həyata
keçirdi. Belə dramlardan “Hökmdar və qızı” (İlyas Əfəndiyev), “Fəryad”,
“Özümüzü kəsən qılınc”, “Torpağa sancılan qılınc” (Bəxtiyar Vahabzadə),
“Gecə döyülən qapılar” (Nəbi Xəzri), “Pompeyin Qafqaza yürüşü” (Nəriman
Həsənzadə) kimi tarixi-vətənpərvər əsərləri misal göstərmək olar.
V.Səmədoğlu dramaturgiyasında isə ilk diqqəti çəkən burada tarixi süjet
yox, müasir cəmiyyət hadisələrinin, əsasən də dağılan sovet rejiminin satirik
yolla ifşasıdır.
V.Səmədoğlu şeirlərində və ya müsahibələrində düşüncələrini çox
səmimi, olduğu kimi ifadə edən insandır. Dramaturgiyada da bu səmimilik
davam edir. Bu, ilk növbədə özünü onda göstərir ki, müəllifin pyes
qəhrəmanları kəskin müsbət və ya mənfi tiplərə bölünmür. Burada güclü, mətin
xarakter də yoxdur. Bizə yaxşı məlum olan “Bəxt üzüyü” pyesinin
qəhrəmanları həm yaxşı, həm də gülünc tərəfləri ilə tanıdılır. Müəllif
konsepsiyası bu əsərlərdə daha çox sərxoş, şikəst, dəli, işsiz, yəni haradasa
yazıq, marginal obrazların timsalında öz ifadəsini tapır. Poeziyada olduğu kimi,
burada da müəllif özünəməxsus həyat fəlsəfəsini 1990-cı illərin dramaturji
poetikasına uyğun olaraq güclü, mübariz obraza deyil, cəmiyyət içərisində
tənha, bir növ, həyata sarıla bilməyən zəif obrazlara həvalə edir. Poeziyada bu
xüsusiyyət şeirə lirizm, sentimental ovqat gətirirsə, müasir dramaturgiyada
absurd teatrın meyarlarına yaxınlaşır. Absurd teatrın əlaqəsizlik, uyğunsuzluq
üzərində qurulmuş süjeti tənha insan, cəmiyyətdəki özgələşmə ideyası
ətrafında cərəyan edir. Burada önə sürülən fikir və ya düşüncə açıq-aydın
göstərilmədiyi üçün onu hər kəs istədiyi kimi dərk edir. V.Səmədoğlunun
“Qalib”, “Generalın son əmri” pyesləri özünün mücərrəd, fantasmaqor süjet
xətti ilə absurd teatr adlana bilər.
Müəllifin poeziya və dramaturgiyasının forma, janr, vəzn, sənətkarlıq
xüsusiyyətləri, dil-ifadə xüsusiyyətlərinə görə təhlili də bu irsi ehtiva edən
bədii bütövlüyü görməyə imkan verir. Məlum olur ki, 1960-1990-cı illər
poeziyasına xas lirik-metaforik üslub V.Səmədoğlu yaradıcılığına da uyğundur.
Sərbəst vəznli şeirlərdə şair nə qədər dərin fəlsəfi fikir ifadə edir və ölçüsüz,
qafiyəsiz şeirin imkanlarından istifadə edirsə, onun heca vəznli şeirləri yenə də
fəlsəfi, qlobal səciyyə daşımaqla 8, 11 hecalı nəzmdir və bunlar arasında bayatı
və gəraylılar da yer alır.
Sənətkarlıq xüsusiyyətlərinə gəldikdə isə, fəlsəfi səciyyəni ifadə etmək
üçün şair implist ifadə tərzini seçir. Yəni fikri dolayısı yolla, sətiraltı mənada
söyləyir. Bunun üçün bədii təzadlardan istifadə olunur, mürəkkəb cümlə
həcmində məcazlar qurur. Məsələn:
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Batan gəminin
Suya atılan yükü kimi
Kənara atıram ümidlərimi [№7 s.46].
Obrazlılıq yaradan sintaktik poetikaya isə qeyri-həmcins sözlərin
sadalanması “Bir-bir getdi o köhnə dostlar. Kimi qapıdan, kimi özündən, kimi
yadımdan çıxıb” və frazeoloji birləşmənin metafor kimi işlənməsinə tez-tez
rast gəlinir.
V.Səmədoğlu dramaturgiyasının forma əsasında janr sintezliyi durur.
Belə ki, müəllif bir əsərdə bir neçə həyati-psixoloji mətləbi əhatə edib
şəkilləndirməyə çalışdığı üçün onun pyeslərində dramatik, komik, tragik
epizodlar çulğalaşır. Obrazlar silsiləsini isə iki istiqamətdə qruplaşdırmaq olar.
Məsələn, Tanrıbəy kişi, Adil, Tacmahal, Fərari, Azər kimi əsas qəhrəmanlar
əgər müəllif konsepsiyasının reallaşmasına xidmət edirsə, “Generalin son
əmri”ndəki cəllad, “İntihar” pyesindəki lal-kar oğlan müəllif konsepsiyasının
birbaşa ifadəçisi olan şərti-epizodik obrazlardır. Cəmi bir pərdədə görünən bu
kiçik obrazlar, əslində, V.Səmədoğlunun bütün yaradıcılığını ehtiva edən ideya
və qayənin təmsilçiləridir. Buna görə də oxucu bu qəhrəmanların adı altında
müəllifin özünü görə bilir.
Şair-dramaturq Vaqif Səmədoğlunun poeziya, poema və pyeslərinin ayrıayrılıqda estetik, poetik təhlili müəllifin bütün yaradıcılığından keçən əsas
üslub xəttini müəyyənləşdirməyə imkan verir. Belə ki, o, yaradıcılığa başladığı
altmışıncı illər ədəbiyyatının müasirlik tendensiyasını qələmində özünəməxsus
şəkildə reallaşdırır. Poeziyanın poetik sütununu təşkil edən implist ifadə, fəlsəfi
bədii təfəkkür (bədii simvolika, altmənalılıq) dramaturgiyada da davam edir.
Aydın olur ki, pyeslərin süjeti ailə-məişət xarakterli olub, səhnə qapalı
məkanda qurulsa da, məqsəd, ideya ictimai quruluşun satirik ifşasına yönəlib.
Buna görə də bu əsərləri biz janrca dramokomediya, məzmunca pamflet
adlandıra bilərik.
Lakin bütün yaradıcılığı boyu V.Səmədoğlu bədii təfəkkürünün
unudulmaz idealı təbiətə sevgi, təbiətlə sirdaşlıqdır. Təbiət saflığının cəmiyyət
eybəcərliklərinə
qarşı
qoyulması
sentimental
ədəbiyyatın
əsas
təzahürlərindəndir. Bu mövzu nəzmdə “Meşədə də adam öldürürlər, İlahi. O
qədər ağacın gözü qabağında” və s. bu kimi misralarla bədii həllini tapırsa,
dramaturgiyada da daha qabarıq şəkildə Tanrıbəy obrazı və şam ağaclarının
timsalında göstərilir.
Beləliklə, müasir ədəbiyyatın romantizm, modernizm, postmodernizm
estetik çərçivələrində yaratdığı qəhrəman sosial-ekzistensial obrazdır. O,
həyatın mənasını axtarmır. Əksinə, taleyinə yazılan qorxu və tənhalıqla,
təklənmə ilə yaşamağa çalışır. Vaqif Səmədoğlunun da bütün yaradıcılığını,
estetik idealını, üslubunu ifadə edən, fərqləndirən məhz budur. Həyatın,
insanlığın həqiqətini, mahiyyətini axtaran tənha qəhrəman.
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Nazmiyya Agaali kizi Yigitoglu
Dissident views of Azerbaijani poetry generation of the 60s – from
B.Vahabzade to V. Samadoglu
Summary
Generation of the 1960s writers played an important role in the process
of enrichment of modern Azerbaijan literature both with ideas of independance
national celf-cognition and new opportunities of artistic genre and form.
In the article it is discussed the creativity and individual style of Vagif
Samadoglu who had entered to the literary arena since 1963 with early poems,
but since 1980 with satirical plays.
In the research it is also investigated the main problematics in poetry and
dramaturgy of the author – the model of the world, society, literary hero,
philosophical-aesthetic thought of the life.
Назмия Агали Йигитоглу
Диссидентское мышление у поколении «шестидесятников»
Азербайджанской поэзии – от Б.Вагабзаде до В.Самедоглы
Резюме
Поколение писателей 1960-х годов сыграло важную роль в
обогащении современной азербайджанской литературы как идеями
независимости, национальной самосознательности, так и новыми
возможностями художественной формы и жанра.
В статье обсуждается творчество и индивидуальный стиль Вагифа
Самед оглу, вступившего в литературную арену в 1963-го году с первыми
стихами, а с 1980-го года - с сатирическими пьесами.
В работе также исследуется главная проблематика поэзии и
драматургии автора – модель мира, общество, художественный герой,
философско-эстетическое мышление о бытие и жизни.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASINDA
ANA DİLİNƏ MÜNASİBƏT
Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanın yetişdirdiyi ən böyük şairlərdən
biridir. O, çox dəyərli şair olmaqla yanaşı, həm dərin təfəkkür və ağıl sahibi bir
alim, dünyada baş verənlərə biganə qalmayan həssas insan, həm də ölkəsi
Azərbaycanın, eyni zamanda bütün Türk dünyasının xoşbəxt gələcəyinə ümid
bəsləyən, vətənin sevincinə sevinib, qəminə göz yaşı tökən əsl vətənpərvər idi.
Həyatının bütün mərhələlərində yurdumuzun məruz qaldığı haqsızlıqlar
onu bir vətəndaş kimi narahat etmiş, bu da öz əks-sədasını yaradıcılığında
tapmışdır. Ümumilikdə isə B.Vahabzadənin əsərlərinin mərkəzində insan və
həyat durur. Həyatın mürəkkəb hadisələrindən, vətən məhəbbətindən,
sevgidən, tarixdən, bir sözlə, nədən yazır-yazsın, o, həmişə səmimiyyəti ilə
ürəklərə yol tapır. Şairi daim düşündürən əsl insanın həyatdakı amalı, qayəsi nə
olmalıdır sualı idi. Bu sualın cavabı isə elə onun misralarında öz cavabını tapır:
Yaşamaq yanmaqdır, yanasan gərək,
Həyatın mənası yalnız ondadır.
Şam əgər yanmırsa, yaşamır demək,
Onun da həyatı yanmağındadır [15, 154].
B.Vahabzadə həyatdakı məqsədini tapmışdı, o nə üçün yaşadığını bilirdi.
Onun yaradıcılığının əsas qayəsini saf sevgi şeirləri ilə yanaşı, vətən sevgisi,
millət birliyi və milli dəyərlərin qorunub saxlanılması təşkil edir. İstənilən
mövzuda dəyərli əsərlər yaratsa da, onun qələmi üçün dediyimiz əsaslar daha
aparıcı olmuşdur.
Azərbaycanda Xalq Cümhuriyyətinin süqutu və Sovet hakimiyyətinin
qurulmasından sonra Birlik ölkələrində rusdilli təhsil məcburi olur. Demək
lazımdır ki, 70 illik müddətdə bu kimi məcburiyyətlərin dilimizə, millətimizə
vurduğu ziyanlar danılmazdır. Həm öz dilində sərbəst fikir ifadə edə bilməmək,
həm də dövrün ideologiyasına uyğun əsərlər yazmaq ən əvvəl ədəbiyyatımızın
inkişafını bir əsr geri salmışdır. "Sosialist realizmi"nin məhdudiyyətləri ilə
mübarizə aparanlardan biri də B.Vahabzadə olmuşdur. Şairi bütün bunlar
arasında ən çox düşündürən, şübhəsiz ki, ana dilinə münasibət məsələsi idi.
Məşhur dilçi V.Humboldtun "Xalqın dili onun ruhudur, xalqın ruhu onun
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dilidir" ifadəsi B.Vahabzadənin də əsas şüarı idi. Milli şüurun yetişməsində ana
dilinin əhəmiyyətini dərindən duyan sənətkar istər poeziyasında, istər epik
əsərlərində, istərsə də məqalə və çıxışlarında dilimizin hüquqlarını daima
müdafiə etmiş, ömrünün sonuna qədər bu mübarizədən geri çəkilməmişdir.
B.Vahabzadə poeziyasında ana dilinə münasibət deyiləndə, təbii ki, ilk
ağla gələn onun məşhur "Ana dili" şeiri olur. Bu şeiri şairin ana dili uğrunda
mübarizəsində "bayraq" hesab etsək, yanılmarıq. Şairə görə, öz ana dilini
bilməyən insanın həmin millətə aid olduğunu söyləməyə haqqı yoxdur. Ana
dilini bilməyən insanlar millətin ruhuna, mənəviyyatına, tarixinə yaddır. Əsl
vətəndaş isə bunu deməyi bacarmalı, dediyini isə əməldə sübut etməlidir:
Ana dilim, səndədir xalqın əqli, hikməti,
Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış.
Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti,
Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış.
Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu
Tarixi varaqlanır.
Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim
Şan-şöhrətim saxlanır.
Mənim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan! [8, 101-102]
Şair görürdü ki, xalqın başını qatanlar "öz doğma dilində danışmağı ar
bilən fasonlu ədabazlardır", elələri ilə nə əvvəllər, nə də sonralar barışıb.
"Adamlar tanıyırıq ki, ana dilini bilmir. Maraqlı burasıdır ki, eləsi bundan
utanmır, başqaları da ona ana dilini bilməməsini nöqsan tutmur. Demək,
dəhşətli budur ki, ana dilinə biganəlik xəstəliyi adiləşib" [7, 105].
Dil ilk başlanğıcdır, göz açdığmız yurda ilk bağlılığımızdır, aid
olduğumuz xalqı ilk dərkedişimizdir. Dil həm də insanın kimliyi, onun
şəxsiyyətini təsdiqləyən sənəddir. Əgər dil varsa, demək, biz də varıq, biz
varıqsa, millət də var, ona görə də millətin, yurdun varlığı dilin varlığından
asılıdır:
Mənim mənliyimin füsunkarlığı,
Danışan kamalı, ağlıdır dilim.
Millətin varlığı, dilin varlığı,
Sənin varlığına bağlıdır, dilim [12, 178].
B.Vahabzadə əsərlərində "vətən dili", "ana dili", "ana dili – varlıq
möhrü", "dil-vətən" şüarları şairin nümunə gətirdiyimiz "Mənim ana dilim"
şeiri üçün də əsas xətti təşkil edir. Burada isə şair dilə "söz hünəri", "səs
bayrağı" deyə müraciət edir. Dilsiz ona bu həyat haramdır. Nə xoşbəxtdir ki,
dili ona öz anasının südü kimi halaldır. Bununla da o, ana dilinin mənşəyinə,
tarixinə şübhə ilə baxanlara ən ali cavabı verir:
Sözü öz yerinə qoymaq təhrini,
Ustadlar öyrətdi bizə birbəbir.
Sənin qüdrətini, sənin sehrini
Göstərdi dünyaya Füzuli, Sabir [12, 178].
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Digər şeirləri kimi, burada da ana dilinə yad münasibət məsələsi
vətənpərvər şairi qəzəbləndirir:
Fərqini bilməyib ağla qaranın,
Adam var bu dili yad sayar bu gün.
Dədəsi bu dildə cəbhə yaranın,
Özü özgə dildə banlayar bu gün [12, 179].
Böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk öz xatirələrində yazır ki, səfərlərin
birində Bəxtiyar Vahabzadə ona ana dili ilə bağlı nigarançılığını belə
bildirmişdi: "Xəlil, özün bilirsən ki, mənim ən çox qorxduğum ana dilimizin
gözgörəsi əridilməsidir" [5, 49]. Narahat qəlbli şairimizin özünü ifadə etməsi
də maraqlıdır: "Yol ilə gedirəm... görürəm bir daş... təpiklə vurmaq istəyirəm,
bəzən dəymir. Gərək mütləq qayıdıb onu təzədən vuram. Vurmasam, ürəyim
rahat olmur" [5, 65].
Biz bilirik ki, B.Vahabzadə xarici dilləri öyrənməyin heç vaxt əleyhinə
olmayıb. Lakin dünyagörüşlərini formalaşdığı bir dövrdə uşaqları milli kökdən
və milli ruhdan ayırmağı, onları özgə ruhda böyütməyi təhlükəli hesab edirdi.
Haqlı idi. Əlbəttə ki, ata-babalardan miras qalan ana dilini "göz bəbəyi kimi"
qorumaq, onu "öz dadı-tamı və təmizliyi ilə gələcək nəsillərə təhvil vermək"
hamının müqəddəs borcu olmalıdır.
Mənim övladıma ana dilində
Dərs deyən "ağıllı" müəllimə bax.
"Vətən", "vətən" deyir,
öz övladını
Əcnəbi dilində oxudur ancaq.
Özgəyə "Dilini öyrən!" deyirsən,
Özünsə bu dili bəyənməyirsən! [9, 248]
Öz ana dilinə, əslinə, nəslinə arxa çevirənləri, riyakarları şair həmişə
qınayır. Lakin yenə də təmkinli davranır, o deyir ki, körpələrimiz bir yox, hətta
beş dil bilsinlər, amma öz ana dillərinə də dodaq büzməsinlər:
Əvvəl evin içi demişlər nədən?
Sən çölü bilməzsən içi bilmədən.
Yaxşı bilmək üçün özgə bir dili
Əvvəl öz dilini yaxşı bilməli [9, 248].
Bununla şair valideynləri, ata-anaları öz övladlarına dil sevgisi, eyni
zamanda yurd sevgisi aşılamağa çağırır. Və sübut edir ki:
Özünü sevməyən özgəni sevməz.
Vətənin dilinə gərəksiz deyən
Vətənin özünü necə sevsin bəs?! [9, 279]
Dil barəsində şair heç kimə güzəştə getməyib. Çünki dil "insan ürəyinin
açarıdır". Dilinə xor baxan torpağına kor baxar. O, yeri gələndə heç ustad
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Şəhriyarı da (Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, Cənubi Azərbaycan şairi – 19041988) bağışlamır, günahını üzünə deyir:
Məni bağışlasın Şəhriyarım da,
Otuz il özgəyə "bəradər" dedi.
Öz doğma yurdunda, öz diyarında
Doğma anasına o, "madər" dedi [9, 251].
B.Vahabzadə özünü dilimizin namusunu qoruyan "əsgər" adalandırırdı.
O, bu "əsgər andı"na daim sadiq qalmışdır. "Ana dili" çox şairləri
duyğulandırmış və çoxları bu dilə şeir həsr etmişlər. Şübhəsiz, çox dilçilər ana
dili ilə tarix arasında münasibət olduğunu yazmışlar. Lakin dili "xalqın
namusu" adalandıran şairə mən təsadüf etməmişəm. Ona görə ki, ana dilindən
və milli mədəniyyətdən başqa söykənəcək yeri olmayan bir millətin oğlu məhz
belə olmalıdır. Əlbəttə, ana dilinin hər kəlməsini göz bəbəyi kimi qoruya
bilməyənlərə, şübhəsiz ki, bu duyğu çox yaddır" (Əhməd Bican Ercilasun) [14,
734].
Son olaraq demək lazımdır ki, B.Vahabzadənin dilimizlə bağlı şeirləri
onun poeziyasının milli və beynəlmiləl qayəsini anlamaq üçün açardır. Şairin
öz şeirlərini əsasən heca vəznində yazması da onun milli adət-ənənələrə
sədaqətinin sübutudur. "B.Vahabzadənin ana dili ilə bağlı yazdığı şeirlərinin,
məqalələrinin, qısacası, onun bütün əsərlərinin dili Azərbaycan türkcəsinin
istər milli məktəblərdəki, istərsə xaricilərə verilən təhsildə nümunəvi mətn
olaraq istifadə edilə biləcək dəyərdədir" (Rasim Özyürek) [6, 207].
Nəticə etibarilə B.Vahabzadə şeir yazmasaydı belə, ana dilinə yenə bu
dərəcədə vurğun olardı deyə bilərik. Çünki o, şairdən əvvəl həssas qəlbli bir
insan idi. Dil açıb "ana" dediyi dilə məhəbbət onun daxili xislətindən gəlirdi.
Həm də bu dil ona babalarının yadigarı idi. Layiqli övlad kimi o, bu mirası
qorumağı şərəf sayırdı və hamını buna səsləyirdi. B.Vahabzadənin ölməzliyi
bu səmimiyyətindən gəlir. Nə qədər təvazökar davranıb, "özündən narazı"
qalsa da, yenə də çoxlarının bacarmadığı qəhrəmanlığı göstərdi. "Kim nə
deyirsə-desin, mənim nəzərimdə B.Vahabzadə bir fikir və şeir qəhrəmanıdır.
Hürriyyət aşiqi, vətənpərvər bir milliyyətçidir. Çünki o, İsmayıl Hami
Danişmənin "vətən torpaqlaşınca millət vətənsizləşir" ifadəsini çox yaxşı
qavramış, türk tarixini, türk dilini və türk millətini özündən çox sevməyi
bilmişdir" (M.Halistin Kukul) [6, 191]. O, xalqın dərdinə də yandı, millətin
haqq səsi də oldu, alim də oldu, ən yüksək zirvələrə də ucaldı, yenə özünü
"cılız səsli ney" adlandırdı. O həm dilimizin, həm millətimizin, həm
ədəbiyyatımızın, həm də tariximizin keşiyində qürurla durdu. Dəyərli
şairimizin bütün əsərləri də bizə mirasdır, biz də bütün dəyərlərimizlə birgə
onları qoruyaq və "gələcək nəsillərə hədiyyə" etməyi unutmayaq.
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Turkan Movlam Gadirova
Attitude towards the native language in B.Vahabzadeh's poetry
Summary
B.Vahabzadeh’s service is great in the strengthening of patriotism in the
Azerbaijan poetry. The most disturbing problem for the poet as the national
representative was the national language. So He tried to draw attention to this
problem, not only in his poems, but also in other literary and journalistic
works.

Туркан Мовлам кызы Кадирова
Отношение к родному языку в поэзии Б.Вагабзаде
Резюме
В укреплении патриотизма в Азербайджанской поэзии услуги
Б.Вагабзаде велики. Как народного представителя его больше всего
тревожила проблема родного языка. Поэт старался привлечь внимание к
этой проблеме не только в своих стихах, но и в других литературных и
публицистических произведениях.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINA BİR BAXIŞ
Şair Bəxtiyarın bəxtiyarlığı onun
qibtəolunacaq dərəcədə böyük olan poetik
istedadıdır. Bu yaradıcılıq istedadı ona
dərin xalq məhəbbəti qazandırmışdır. Onu
vətənin sevimli şairi etmişdir. Belə bir
insan, həqiqətən, bəxtiyardır. Bu bəxtiyarlıq
bir insan, bir vətəndaş, bir nəğməkarın
bəxtiyarlığıdır.
Mən
Bəxtiyarı
belə
tanımışam, belə duymuşam, belə sevmişəm.
Rəsul Rza
Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığında ana xətt və aparıcı meyar Vətən,
Ana dili və Millətdir. “Vətən eşqindən alar Bəxtiyar öz qüdrətini; Döyünər qəlb
kimi hər yeni misrada Vətən” deyən şair ana dilinə öz sevgisini belə bildirir:
Dil açanda ilk dəfə ana söyləyirik biz,
“Ana dili” adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə.
Bu dil bizim ruhumuz, eşqimiz, canımızdır.
Bu dil bir-birimizə əhdi-peymanımızdır.
Şairin “Ana və şəkil” adlı ilk şeiri 1943-cü ildə, ilk kitabı “Mənim dostlarım” isə 1949-cu ildə çap olunmuşdur. “Əbədi heykəl” (1953), “Sadə
adamlar” (1954), “Ceyran” (1957), “İnsan və zaman” (1964) və s. kitabları
çıxmışdır.
O, “Gülüstan” poemasını 1959-cu ildə Şəkidə buraxılan rayon qəzetində
çap etdirmişdir. Poemanın epiqrafında yazılmışdı: “Azərbaycanın birliyi və
istiqlalı uğrunda çarpışan Səttarxan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Pişəvərinin
əziz xatirəsinə”.
Şair “Gülüstan” poemasını Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”
poemasından gətirdiyi sitatla bitirir.
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Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqillik
mübarizələrinin tarixini gözəl bilirdi və öz əsərlərində işıqlandırırdı. 1975-ci
ildə yazılmış “Şəhid məzarları” şeirindən:
Şəhid məzarları... Düşmən qənimi
Vətənin köksündə vüqarla durub.
Mənim varlığımı bir təsdiq kimi
Yurdun sinəsinə möhürlə vurub.
1990-cı ilin baharında şair 20 Yanvar şəhidlərinin qəhrəmanlığına həsr
etdiyi “Şəhidlər” poemasını yazdı. Şair “Vətəndaş” şeirində insanın vətən
qarşısındakı borcundan bəhs edir. 1994-cü ildə yazdığı “Vətən” adlı şeirində
“Vətən eşqindən alar Bəxtiyar öz qüdrətini, Döyünər qəlbi kimi hər yeni
misrada Vətən” deyən şair Azərbaycan xalqının azadlıq və müstəqil dövlət
uğrunda mübarizələr tarixini daha yaxından öyrəndikcə belə bir nəticə
çıxarmışdı ki, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründəki milli hərəkat,
Cənubdakı Xiyabani hərəkatı, Səməd Vurğunun azərbaycançılığı, Cənubi
Azərbaycanda 1941-1946-cı illərdə baş vermiş milli hərəkat və qurulmuş Milli
hökumət də eyni zəncirin halqalarıdır. Onları qarşı-qarşıya qoymaq yox,
hamısının varisi olmaq lazımdır. Bu nəticə yeni bir milli proqram idi və
Bəxtiyar Vahabzadə bu proqramın poeziyada əsas icraçısı oldu.
“İkinci səs”, “Yağışdan sonra”, “Dar ağacı”, “Vicdan”, Nizami
Gəncəviyə həsr etdiyi “Fəryad”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız günah”
kimi dram əsərləri təqdirəlayiqdir.
Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulmuş “İkinci səs”
pyesi Almaniyada və Türkiyədə göstərilmişdir. 50-dən çox şeir kitabı çıxan
şairin seçilmiş əsərləri bir çox dilə tərcümə edilmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyamızın klassik ənənələrinə və köklərinə sadiq
bir şair olmuşdur.
Onun “Seçilmiş şeirləri” məcmuəsini çapa hazırlayan Azərbaycan
Respublikasının Tehrandakı keçmiş səfiri Abbasəli Həsənov olmuşdur. Buna
“Ön söz” yazan Cavad Heyət göstərir ki, Bəxtiyar Vahabzadə hər adama
qismət olmayan bir çox titullar almış və mükafatlara layiq görülmüşdür.
Məsələn, Türkiyədə bir neçə il öncə Türk dünyasında ən böyük şair olaraq
seçilmiş, əsərləri bir çox dillərə tərcümə edilmiş və sevilə-sevilə
oxunmaqdadır. “Muğam” və “Atılmışlar” daha əvvəl ərəb əlifbası ilə İranda
çap edilmişdir. “İki qorxu” poeması görkəmli şairimiz Sönməz tərəfindən bu
əlifbaya çevrilmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadə ən böyük mənbələrdən birini xalq düşüncə tərzində
axtarır.
Bədii ifadə vasitələrindən, atalar sözlərindən və deyimlərdən istifadə
edən şair “İki qorxu” poemasında “Niyə dəsmal bağladın ağrımayan başına”;
“İnsan çiy süd əmibdir”; “Xeyri də var, şəri də” kimi atalar sözlərindən, zərbiməsəllərdən və xalq deyimlərindən başqa əsərlərində də istifadə etmişdir: “Əl
mənim, ətək sənin”, “Kiçikdən xəta, böyükdən əta”, “Başına haranın külünü
töksün?”, “Günortadan sonra çıxan gün adamı isitməz”, “Əli ətəyindən uzun
olanlar”, “Qulaq iki, dil birdir, bir söylə, iki eşit”. Xalq deyimləri: “Sənə elə
söz deyərəm ki, dəymişin durmuşkən kalın tökülər” deyimi “Falçı” şeirində
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“Dəymişin budaqda ikən sən tökülən kalına bax” şəklində, yaxud “Bəsləsən
atlas olar tut yarpağından” deyimi “Səbir elə” şeirində: “Dedilər səbirlə
bəsləsən əgər, Atlas geyinərsən tut yarpağından” şəklində, yaxud “Utanmasan,
oynamağa nə var ki?” deyimi şairin “Utanmaq, qızarmaq” şeirində
“Utanmaqmı? Çox asan özündən utanmasan” şəklində özünü göstərir. Yaxud:
Əziziyəm sal yana,
Dara zülfün, sal yana,
Necəsən bir ah çəkəm,
Kür quruya, sal yana, –
bayatısı “Muğam” poemasında “Kürü ahıyla qurutdu, Salı yandırdı muğam”
şəklində ifadə olunmuşdur.
Beləliklə, tarixi-mədəni dəyərlərə ehtiram, ana dilinin saflığının
qorunması, vətəndaşlıq və vətənpərvərlik Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının
əsas istiqamətlərindəndir.
Bəxtiyar Vahabzadə yazır: “Dil xalqındır. Ona görə də dilin gözəlliyi
keşiyində yalnız alim və yazıçılar deyil, filoloq və jurnalistlər deyil, bütün xalq
durmalıdır. Bu, hər birimizin vətəndaşlıq borcudur. Bu, ümumxalq işi, dövlət
işidir. Ata-babalarımızdan miras aldığımız ana dilimizi göz bəbəyi kimi
qorumaq, onu cilalaya-cilalaya öz dadı-tamı və təmizliyi ilə gələcək nəsillərə
təhvil vermək müqəddəs borcumuzdur” [1, 181].
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığını yüksək qiymətləndirən professor
Buludxan Xəlilov yazır ki, sənətkar xalqın dilinə, xalqın ruhuna, xalq
yaradıcılığına söykəndikdə xalqın qəlbinə daha asan yol tapır, xalqın qəlbinə
girməyi bacarır. Belə olanda sənətkarın yaradıcılığını xalqın hər bir üzvü
əzbərdən bilir. Belə olanda sənətkar kim üçün yazdığını və oxucunun kim
olduğunu dəqiq bildiyindən cəfakeşliklə yazıb-yaratmaqdan usanmır. Hətta
bəzən onun yazdıqlarını xalq onun özündən də artıq sevir, qoruyub saxlayır,
gələcək nəsillərə çatdırır. Nəticədə sənətkarın yaradıcılığı xalqın sərvətinə,
xalqın malına çevrilir. Azərbaycan ədəbiyyatında yaradıcılığı xalqımızın
sərvətinə çevrilmiş bədii nümunələr və onların müəllifi olan sənətkar az
olmayıb [2, 70-71].
1988-ci ildə Qarabağ torpaqları uğrunda xalq hərəkatı və Ermənistanla
elan edilməmiş müharibə hazırlananda Bəxtiyar Vahabzadə bu hərəkatın
liderlərindən biri idi. Minlərlə vətənpərvər və milli ruhlu gəncin
formalaşmasında onun vətənpərvərlik poeziyasının böyük rolu olmuşdu. Özünü
bütöv və böyük Azərbaycanın milli şairi kimi dərk edən şair yazır:
Mən həm bakılıyam, həm lənkəranlı,
Gəncəli, qubalı, həm naxçıvanlı,
Şəkili, şirvanlı, qarabağlıyam,
Bütöv vətənimə bütöv bağlıyam.
Bir eldə doğulub, xoşbəxtəm ki, mən
Böyük bir vətənə oğul olmuşam.
Şair Azərbaycanın parçalanmasına imkan verilməsini xəyanət sayır,
qəbul edə bilmir, Tomirislərin, Koroğluların, Babəklərin ruhuna bir təhqir kimi
nəzərə çatdırır və deyir:
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Qoy ildırım çaxsın, titrəsin cahan!
Ürəklər qəzəbdən coşsun, partlasın.
Daim haqq yolunda qılınc qaldıran,
İgid babaların goru çatlasın.
Qoy əysin başını vüqarlı dağlar,
Matəmi başlandı böyük bir elin.
Mərsiyə söyləsin axar bulaqlar,
Ağılar çağırsın bu gün qız, gəlin!..
Bağlanan müqavilələrə şairin münasibəti:
Ey kağız parçası, əvvəl heç ikən,
Yazılıb, qollanıb yoxdan var oldun.
Böyük bir millətin başını kəsən,
Qolunu bağlayan hökmdar oldun.
Bəxtiyar Vahabzadənin poeziyası rus və bir sıra xarici dillərə tərcümə
edilmişdir. Moskvada onun bir neçə kitabı nəşr edilmişdir. Müxtəlif illərdə rus
klassikləri olan A.S.Puşkindən, M.Y.Lermontovdan, N.A.Nekrasovdan və b.
şairlərdən tərcümələr etmiş, ingilis klassiki Corc Bayronun “Abidos gəlini”
poemasını ana dilimizə çevirmişdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, 1990-cı ilin baharında Bəxtiyar Vahabzadə 20
Yanvar şəhidlərinin qəhrəmanlığına həsr etdiyi “Şəhidlər” poemasını yazdı və
onların igidliyini əbədiləşdirdi. O, “Vətəndaş” şeirində hər bir insanın vətən
qarşısındakı borcunu bəndənin Allah qarşısındakı borcuna bənzədir:
Bilirik dünyaya biz niyə gəldik,
O bizi yaradan, biz Ona bəndə.
Yaradan uğrunda ölməyə gəldik...
Beləliklə, Bəxtiyar Vahabzadə özünü bütöv və böyük Azərbaycanın milli
şairi dərk etməklə həmişə fəxr etmiş, bunu yaradıcılığının bütün
istiqamətlərində büruzə vermişdir.
İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:
1. Bəxtiyar Vahabzadə. “Sənətkar və zaman”, “Dildə təbiilik” məqaləsi.
Bakı: Gənclik, 1976.
2. Buludxan Xəlilov. Bəxtiyar Vahabzadənin dilçilik görüşləri. Bakı:
Çap evi, 2014.
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Roza Huseyn gizi Eyvazova
Bakhtiyar Vahabzadeh: a vision of creativity
Summary
The leading subject and criteria in all poems, writings and cultural activities
of Bakhtiyar Vahabzadeh is Motherland, protection of Native Azeri language
and Azerbaijani Nation. The Main themes and directions as a writer in his
poems and writings were expression of his respect to historical and cultural
values and protection a holiness of own national Azeri language.
Роза Гусейн кызы Ейвазова
Взгляд на творчество Бахтияра Вагабзаде
Резюме
В творчестве Бахтияра Вагабзаде ведущим критерием является
Родина, Родной язык и Нация. Одним из важных направлений в
деятельности поэта является уважение исторических и культурных
ценностей и защита святости национального языка.
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AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
“Ekspozisiyanın qorunması, izahı və
audiomüşayiətin təmini” şöbəsinin müdiri
tomiris_babanly@hotmail.com
Açar sözlər: Tərcümə prosesi, poeziya, ədəbi nümunələr, adekvatlıq,
üslub, forma və məzmun
Key words: Translation process, poetry, literary examples, adequacy,
style, form and content
Ключевые слова: Процесс перевода, поэзия, литературные
образцы, адекватность, стиль, форма и содержание
BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASI İNGİLİS
TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ
Hər bir xalqın bəşəriyyətə, keçmiş mədəniyyətə özünəməxsus münasibəti
var. Müxtəlif ölkələrin, xalqların bir-birini tanıması, mədəniyyəti, adətənənələri, əxlaq prinsipləri, ailə münasibətləri ilə yaxından tanış olmasında
ədəbiyyatın rolu böyükdür. Ədəbi nümunələrin tərcümə olunaraq yayılması bu
prosesin daha tez həyata keçməsində vacib şərtlərdəndir. Milli mədəniyyətin
inkişafında tərcümənin rolu, onun orijinal yaradıcılıqla, xalqın ədəbi dili ilə
qarşılıqlı əlaqəsi xüsusi qanunauyğunluqlara tabedir. Məhz tərcümə sayəsində
dünya xalqları qiyabi də olsa, ünsiyyət imkanı əldə edir. Biz tərcümə
ədəbiyyatının inkişaf mərhələsi dövründə yaşayırıq. Tərcümə sənəti
Azərbaycanda qədim köklərə dayanaraq inkişaf etməkdədir.
Son illərdə Azərbaycan ədəbiyyatı nümunələrinin xarici dillərə, o
cümlədən, Avropa dillərinə tərcümə işi sürətli inkişaf yoluna qədəm qoymuşdur. Xarici oxucu üçün Şərqin bir qolu olan Azərbaycan, bu ölkənin insanları,
onların həyatı, məişəti, düşüncə tərzi böyük maraq kəsb edir. Bu gün
Azərbaycanın müstəqilliyi, demokratik cəmiyyət quruluşu, xalqımızın son
illərdə hər sahədə qazandığı uğurlar və nailiyyətlər dünya səviyyəsində tanınır.
Əgər bir neçə il əvvəl tərcümə əsərlərinin sayı azlıq təşkil edirdisə, hal-hazırda
Avropa dillərinə ədəbiyyatımızın istər nəzm, istərsə nəsr əsərlərinin tərcüməsi
geniş vüsət almışdır. Bu haqda çox sayda elmi işlər, monoqrafiyalar yazılır,
kitablar çap edilir. Bu zəruri ədəbi prоsеs nəzəri-prаktik bахımdаn gеniş
ictimаi-siyаsi, həmçinin mədəni mаhiyyət dаşıdığınа görə tаnınmış
ədəbiyyаtşünаslаrın diqqətindən kənarda qalmayıb, bu mühüm iş barədə nəzəri
müddəаlаr irəli sürülmüş, tərcümə prоblеmlərinin müsbət həllinə kоmplеks
münаsibət bəslənilmişdir. Аkаdеmik B.Nəbiyеv hаqlı оlаrаq qеyd еdirdi:
“Vətənimizin tаriхi təcrübəsi хüsusilə аydın göstərir ki, həm mədəniyyətin
inkişаfı, həm də bütünlüklə milli münаsibətlərin dаhа dа yахşılаşmаsı,
gеnişlənməsi və təkmilləşməsi üçün хüsusi еmоsiоnаl təsir gücünə mаlik ən
səmərəli vаsitələrdən biri bədii ədəbiyyаtlаr, оnlаrın qаrşılıqlı əlаqələri və
həmin əlаqələrin ən çох yаşаyаn, təsir göstərən sаhəsi bədii tərcümədir”.
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Ədəbi nümunələrimizin xarici dillərə tərcüməsi müasir dövrdə
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının qarşısında duran mühüm problemlərdəndir.
Bədii tərcümə orijinal yaradıcılıqla eyni istiqamətdə inkişaf etməklə yanaşı,
ədəbi dilin inkişafına da təkan verir, anlayışlar dairəsini genişləndirir, xalqın
mədəniyyətinin zənginləşməsinə yaxından kömək edir. Tərcümə prosesində
tərcüməçi qarşılaşdığı obrazların açılması üçün yeni üsullardan istifadə edərək
metaforlar, neologizmlər, atalar sözləri, frazeoloji birləşmələr vasitəsilə öz
xalqına digər xalqın dil mədəniyyətini təqdim etməyə çalışır.
Sözsüz ki, hər bir tərcüməçi öz ruhuna, dünyagörüşünə, maraq dairəsinə
yaxın olan ədəbi nümunə üzərində işləməli, müəlliflə ideya birliyinə malik
olmalı və tərcümə etdiyi əsəri öz ədəbiyyatına yeni dəyərli töhfə kimi təqdim
etməlidir. Əgər tərcümə olunan əsərdə xalqın milli koloriti qorunub saxlanırsa,
bu iş daha keyfiyyətli və səmərəli olur. Lakin çox vaxt üçüncü dilin
köməyindən (əsasən, rus dilinin) istifadə edən tərcüməçilər təhriflərə yol verir,
nəticədə əsərin bədii səviyyəsi aşağı düşür və zəif tərcümə meydana çıxır.
Tərcüməçi iş prosesində forma və məzmunla yanaşı ədəbi nümunənin məxsus
olduğu xalqın dilinin leksik, qrammatik, semantik xüsusiyyətlərinə də fikir
verməlidir. Tərcümə olunan əsər poeziya nümunəsidirsə, burada qafiyə, vəzn
və ölçüyə daha diqqətlə yanaşılmalı, həm də şeirdəki məna gözlənilməlidir.
Bu baxımdan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından edilmiş
bəzi tərcümələri nəzərdən keçirərkən uyğunsuzluqlarla qarşılaşdıq. Bildiyimiz
kimi, Bəxtiyar Vahabzadə irsi öz milliliyi, fəlsəfiliyi ilə yalnız Azərbaycanın
deyil, həmçinin türk ədəbiyyatının, bütünlüklə götürdükdə isə dünya ədəbiyyatının ən gözəl nümunələri ilə bir sırada dura biləcək qədər güclü və dərin
mənalıdır. Şairin poeziyası bəşəri duyğular, insan, onun daxili aləmi, fəlsəfi
düşüncələri, yaşam tərzi, arzuları, dünyaya baxışı kimi mühüm problemlərə
toxunur, onları öz düşüncə prizmasından keçirərək çözməyə çalışır. Dərin
məna, fəlsəfi-poetik məzmun B.Vahabzadənin bütün yaradıcılığının ana xəttini
təşkil edir. Şairin əsərlərində məzmunla forma daim vəhdət təşkil edir. Bəs
tərcümədə bu keyfiyyətlər necə qorunub saxlanılır?
B.Vahabzadə poeziyası xarici dilə hansı yanaşma üsulu ilə tərcümə
edilir? Bu maraqla Bəxtiyar Vahabzadənin poeziya nümunələrinin bir
neçəsinin tərcüməsini nəzərdən keçirdik. Əsasən Tom Bottinq, Luis Zellikov,
Tələt Səid Halmanın və Piter Makkekin tərcümələrinə istinad edərək bəzi məqamları açıqlamağa çəhd göstərdik. Moskvada çapdan çıxmış “Azərbaycan
poeziyası antologiyası”nda Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığından dörd şeirin
tərcüməsi verilmişdir. Şeirlərin biri Luis Zelikoff, üçü isə Tom Bottinqin
tərcüməsidir. “Babamdan qocayam mən” şeirinin tərcüməsi Luis Zelikofa məxsusdur. Şeir sərbəst vəzndə yazılmışdır və tərcümə zamanı vəzn və ölçü
saxlanmışdır. Bəzi misralarda tərcüməçinin rus dilindən istifadə etməsi
üzündən uyğunsuzluqlar meydana çıxır. Məsələn, orijinalda:
Telefonlar, teleqraflar, radiolar, qəzetlər
Yükləndirir günün, ayın yüküylə
Hər saatı, hər anı...
Bir otağa sığışdırır
Sağı gündüz, solu gecə
Başı bahar, ayağı qış dünyanı...
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fikrini tərcüməçi belə verir:
Telephones,
Telegraphs,
Radio,
Newspapers
They load the days and load the months
And every hour
And every minute...
Condense the world, whose day is to the right,
And to the left – the night –
İnto one tiny room,
With spring at your head, and Winter – at your feet...
Orijinalda şair “Sağı gündüz, solu gecə, Başı bahar, ayağı qış dünyanı...”
deyir. Yəni dünyanın sağı, solu, başı, ayağından söhbət gedir, sənin yox.
“Your” – “sənin” bura heç cür uyğun gəlmir. “Its” – “onun” (yəni dünyanın)
işlənməli idi. Başqa bir misrada şair “itirmişik ayların, illərin sahilini” söyləyir,
tərcüməçi isə “illərə qənaət edərək ayları itirmişik” kimi çevirir.
Bu yaxınlarda Azərbaycan Dillər Universitetinin dosenti Şəhla
Nağıyevanın maraqlı bir kitabı ilə tanış oldum. Kitab “Bədii tərcümə:
nəzəriyyə və praktika” adlanır. Burada təqdim edilən tərcümələri nəzərdən
keçirərkən diqqətimi Şəhla xanımın köməkliyi ilə amerikalı Piter Makkekin
çevirdiyi bir neçə şeirin tərcüməsi cəlb etdi və həmin tərcümələr üzərində
dayanmaq istərdim. Bəxtiyar Vahabzadənin çox sevdiyim, kövrək duyğularla
yazılmış “Qızıma” şeirinin tərcüməsində bir neçə bənddə bəzi xətalarla
rastlaşdım. Tərcüməçinin ingilisdilli olması təqdirəlayiqdir, lakin o,
azərbaycanlı olmadığı üçün şeirdəki milli koloriti istənilən səviyyədə verə
bilməmişdir. Bu, əsasən şeirin son bəndlərində daha aydın nəzərə çarpır.
Beşinci bənddə şair qızına müraciət edərək deyir:
Gələndə qonaqsan, gedəndə qonaq,
Nə tez özgələşdi bu ocaq sənə?
İngiliscəsi:
You come and go a guest,
This house so quickly
Strange to you,
No longer the same.
Bir qədər soyuq səslənir. Atanın isti məhəbbətini izhar edərək, qızına sual
verməsini Makkek nəqli cümlə kimi verir. Bizcə, aşağıdakı kimi verilsəydi,
daha mənalı alınardı:
You come and go a quest,
Why your dear hearth became
so quickly strange to you?
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Şeirin altıncı bəndinin tərcüməsində də qüsur var. Son misralarda şairin
fikri dəqiq verilməyib. Orijinal:
Sev ki, seviləsən…
Bizimki keçdi,
İndi sənin üçün narahatam mən.
İngiliscəsi:
You love and are loved in return.
My troubles seem selfish.
Orijinalda ata artıq özünün yaşa dolduğunu, həyatının çox hissəsinin
arxada qaldığını qeyd edərək, indi övladının taleyi üçün narahat olduğunu
bildirir. Amma tərcüməçi nə üçünsə “selfish” sözünü işlədir. Bu söz
ingiliscədən tərcümədə “eqoist, özünüsevən” kimi tərcümə edildiyi üçün mətnə
heç cür uyuşmur. Şair əksinə, özünün qayğıkeş ata hisslərini dilə gətirir. Bizcə,
bu misralar:
You love and be loved in return...
My life has past,
Now, my troubles are about your fortune, –
kimi verilsəydi, daha dəqiq səslənərdi.
Sonuncu bəndin də tərcüməsi barədə bəzi iradları göstərmək istərdik.
Orijinal:
Qoru hər ləkədən məhəbbətini
Hər yerdə,
Həmişə,
Hər zaman, qızım.
Arxan – atan evi…
Səadətini
Yalnız ər evində tapasan, qızım.
İngiliscəsi:
Protect your love
Wherever you go, dear daughter,
My house is here as an addition
To the love of your own love’s house.
Burada “addition” sözü – “əlavə”, “tamamlama” kimi tərcümə edilir.
Göründüyü kimi yerində işlənmədiyi üçün tərcümənin adekvatlığı itir və
“mənim evim sənin ər evinə olan məhəbbətini tamamlasın” kimi alınır. Yaxşı
olardı ki, tərcüməçi mətnin həqiqi mənasını saxlayaydı: – “Arxan – atan evi,
səadətini yalnız ər evində tapasan, qızım”.
Protect purity of your love, dear,
Wherever you go, whenever you are.
Rely on always your paternal hearth,
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But find happiness
At your own house.
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığına müraciət etmiş tərcüməçilərdən biri də
Tələt Sait Halmandır. Şairin əsərlərinin tərcüməsi ABŞ-da İndiana Türk
Araşdırmalar Universitetinin nəşrlərində çapdan çıxmışdır. Kitaba professor
Tələt Sait Halmanın, Tom Bottinqin, Aleks Miller, Qladis Evans, Luis Zelikof,
Dorian Rottenberqə məxsus tərcümələr toplanmışdır.
Tələt Sait Halmanın tərcüməsində şairin “İki kor” şeiri öz maraqlı həllini
tapmış, “ağlın gözüylə” dünyanı görən insanla “gördüyünü görmək istəməyən”
insanın mənəviyyatı, onların daxili aləmi arasındakı böyük fərq tərcümədə də
yüksək peşəkarlıqla qorunmuşdur. Bəzi məqamlarda tərcüməçi çox yerində
səslənən ifadələrlə hətta şeirdəki mənanı gücləndirməyə çalışır ki, bu da,
əlbəttə, tərcümənin səviyyəsini artırır. Məsələn, şeirdə görən insanın mənfi
xislətini açmaq üçün şairin “bəzən gördüyünü görmək istəmir” fikrinin
tərcüməsində Halman “bəzən” sözünün əvəzinə “often” – “tez-tez” sözü
işlətməklə bu xüsusiyyəti daha qabarıq şəkildə büruzə verir. Lakin şeirin
sonuncu misrasında “Həyatın özü də kordur deyərdim” fikrini tərcüməçi “Life
itself is a grave, if you ask me” kimi çevirmişdir. Burada tərcüməçinin “if you
ask me” əlavəsi qafiyə xatirinə işlənib, heç də pis səslənmir. Ancaq maraqlısı
budur ki, nə üçünsə tərcüməçi “həyatın özü də kordur” əvəzinə “həyatın özü də
məzardır” söyləyir. Kor olmaq heç də ölü olmaq demək deyil. Şeirdə əsas
məqsəd insanın mənəvi korluğunu, kasadlığını qabartmaqdan ibarətdir. Qeyd
etmək lazımdır ki, B.Vahabzadə poeziyası Tələt Sait Halmanın tərcüməsində
daha ustalıqla tərcümə olunmuş və dəqiq əksini tapmışdır. B.Vahabzadənin
“Kiçik pəncərə” şeiri də çox uğurlu tərcüməsi ilə seçilir.
Kitabda İrina Jeleznovanın da tərcümələri yer almışdır. “Əks-səda”
şeirinin tərcüməsində isə bəzi uyğunsuzluqlar var: şeirin birinci bəndində
orijinalda:
Əgər qalxsan
Uca dağlar zirvəsinə,
Səs alarsan öz səsinə.
O zaman sən
Demə təksən.
Tərcümədə:
İf you climb to the top of towering hill,
And sigh and hear and answering sigh, then only
Will you know
That at the top of a towering hill,
You can never be lonely.
İkinci misranın tərcüməsində “and” bağlayıcısının bir neçə dəfə
işlənməsi tərcüməni zəiflədir. Bəlkə “and” bağlayıcısının əvəzinə “an” artikli
işlənsəydi, daha münasib və düzgün olardı. Burada “uca dağlar zirvəsi” –
“towering hill” – “uca təpə” kimi verilmişdir. Əvvəla onu qeyd edək ki, təpə
ölçüsünə görə kiçik hündürlüyə malik olan relyef formasıdır. Şair isə uca
dağlarda əks olunan səsdən bəhs edir. Daha sonra şair öz qəhrəmanına müraciət
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edərək “demə təksən” söyləyir. Tərcüməçi isə “Sən heç vaxt tək ola bilməzsən”
kimi çevirir. Bizcə,s “never say you are alone!” işlətsəydi, daha dəqiq olardı.
Şeirin üçüncü bəndinin tərcüməsindən isə baş açmaq olmur. Orijinalda:
Əks-səda!
... Bu səs nədir?
Əks-səda dərinlikdə,
Əks-səda zirvədədir.
Tərcümə:
Echoes born of the heights
And echoes born of the deep
But lightly sleep.
Burada şairin ikinci misrada verdiyi sual tərcümə olunmayıb, son
misrada isə nəyə görəsə “lightly sleep” ifadəsi işlənib.
Belə uyğunsuzluqlara tərcümələrin çoxunda rast gəlmək mümkündür.
Biz yalnız bir neçə tərcüməçinin işi üzərində dayandıq. Qeyd etmək lazımdır
ki, Bəxtiyar Vahabzadənin sərbəst vəzndə yazılmış şeirlərini vəznə
toxunmadan tərcümə etmək tərcüməçi üçün asan olsa da, bəzi hallarda mətnin
mənası, ideyası düzgün qavranmamışdır. Əlbəttə, əsərin tam dəqiqliklə
tərcüməsi heç zaman mümkün deyil. Lakin tərcümə prosesində bir çox
məsələlərlə yanaşı, milli dəyərlər də nəzərə alınırsa, əsər öz əhəmiyyətini
itirmir, əksinə, xalqın tanınmasında xarici oxucuya yaxından kömək edir.
Sonda qeyd etmək istərdik ki, tərcümədə adekvatlıq problemi müəyyən
dərəcədə tərcümə zamanı həm də leksik-frazeoloji, qrammatik və stilistik
uyğunluqların düzgün və yerində işlədilməsiylə tənzimlənir. Adekvatlıq geniş
məfhumdur və tərcümənin dəqiqliyi məsələsinə münasibəti, ümumilikdə
götürdükdə, “dəqiqlik” anlayışının başa düşülməsini özündə birləşdirir.
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Tomiris Babanli
English translations of Bakhtiyar Vahabzade’s poetry
Summary
The article illuminates translation problems of poetry of the national poet
of Azerbaijan Bakhtiyat Vahabzade into English. The great poet of the Turkish
world Bakhtiyar Vahabzade’s literary heritage has been translated into many
languages. English translations differ with originality of style and adequacy.
The author exemplifies translations of different translators and detects the
stylistic features of each poem particularly in the article.
Томирис Бабанлы
Поэзия Бахтияра Вагабзаде в английских переводах
Резюме
В статье рассматривается проблема перевода творчества народного
поэта Азербайджана Бахтияра Вагабзаде на английский язык.
Литературное наследие великого поэта тюркского мира Бахтияра
Вагабзаде переведено на многие языки мира. Английские переводы
отличаются своеобразным стилем и адекватностью. Автор приводит
примеры переводов разных авторов и выявляет стилистические
особенности каждого отдельного произведения.
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Açar sözlər: B.Vahabzadə, millilik və ümumbəşərilik, Azərbaycan
poeziyası
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Ключевые слова: Б.Вагабзаде, национальное и общечеловеческое,
азербайджанская поэзия
НАЦИОНАЛЬНОЕ И ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ В ПОЭЗИИ
БАХТИЯРА ВАГАБЗАДЕ
Азербайджанская литература, давшая миру великих корифеев слова,
таких как Низами Гянджеви и Хагани Ширвани, И.Насими и М.Физули,
Вагиф и М.Ф.Ахундов, Сабир и Вургун, явилась той благодатной и
духовной почвой, на которой расцвел неповторимый поэтический мир
Бахтияра Вагабзаде.
Творческое отношение к исконным, национально-художественным
традициям переплавляется у поэта в открытие нового смысла, нового
качества азербайджанской культуры, и сегодня творчество Вагабзаде
представляет из себя одно из лучших достижений национальной
поэтической мысли.
Самобытная и афористичная, глубоко национальная и философская,
осененная любовью к Человеку и Азербайджану поэзия Б.Вагабзаде
утверждает величие подлинной человечности как нравственной основы
бытия.
Общечеловеческая сущность многогранного творчества поэтамыслителя проистекает из чрезвычайно национального характера этого
творчества, и поэзия Вагабзаде действительно достигает уровня
хрестоматийного
образца
столь
диалектической
взаимосвязи
национального и общечеловеческого.
Гуманистическая доминанта всегда определяла идейное направление
поэзии Вагабзаде, от первых его значительных поэтических сборников –
«Лунные ночи», «Раздумья», «Чувствую вращение Земли», «Человек и
время» до таких зрелых произведений, как «Гюлюстан», «Тетрадь путешествия», «Шехиды», «Время и я», «Истиглал» и составляла основной
стержень их художественно-эстетической мощи. Основной пафос этих
произведений – лиризм и гражданственность, нравственная смута и
потрясения, любовь и ненависть, добро и зло – составляют
общечеловеческие чувства и переживания, носят не локальный, а
мировой смысл.
Поэзия Бахтияра Вагабзаде – это сплав лиризма и сосредоточенного
раздумья, воплощение традиционно «вечных тем», преображенных
современным восприятием и философским осмыслением. Любовь, её
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облагораживающая красота и драматичная диалектика ищутся поэтом не
во внешних преметах, а в самых сокровенных движениях человеческой
души.
Одной душой мы были оба,
Расстались – многими я стал.
Ты – мой Аллах! Поверь мне, чтобы
Постичь тебя, я верой стал! [4, 38]
Как отмечает И.Алиева: «Ритм восточной поэтики, дыхание национальной классики наиболее ярко ощущается в стихотворениях,
посвящённых любви» [2, 24].
Поэт приобщает нас к реальным чувствам и исканиям человека и
эпохи, заставляет задуматься. Значительность личности – в
значительности его идеалов и устремлений, в человечности его
свершений.
Зоркий наблюдатель, вдохновенный и мудрый собеседник,
талантливый ученый – литературовед, он олицетворяет собой
подвижнический образ поэта – землепроходца, взору которого открыты и
настоящее, и прошедшее, и будущее.
Окно в грядущий день – моё Вчера,
Оно распахнуто для света и добра.
Я – сын земли, я врос в неё корнями,
Я – сын Отчизны, ей воздам плодами [3, 84].
Остро переживая как поэт национальную историю, Вагабзаде с неизбывной болью пишет о судьбе разделенного Азербайджана: «…Я горю у
себя на родине, тоскуя по Родине».
Родина для поэта не только географическое понятие. Родина- это
прежде всего героический азербайджанский народ, который украшает
свою землю, борется за её свободу и независимость, за родной язык и
литературу.
Историю народа веками создавали
Народа щит и сабля, народа саз и стих [6, 165].
Враги не сумели перерезать корни народа, иссушить его истоки,
национальную самобытность:
Ты с Хатаи делила трон державный,
и слушали твой голос полноправный
и друг, и тайный враг, и недруг явный
шла о тебе молва, родная речь [5, 102].
Обращение к прошлому родного народа – не ностальгическое возвращение к некоей идиллии, к былой заповедной зоне. Свою задачу поэт
видит в воссоздании свободолюбивого духа, в приобщении к
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героическому началу истории – «познав свой дух, познаем сущность
нашу».
Вагабзаде гордится сегодняшним независимым Азербайджаном, культурные, политические и экономические достижения родного народа ярко
отражаются в лирике поэта.
Возвышенная любовь к родной земле не ослепляет поэта, не отгораживает его от мира, «обошёл я чуть не весь белый свет».
Творчество поэта – гуманиста вмещает весь земной шар, вся планета с
её заботами и сомнениями, страданиями и тревогами проходит через
сердце поэта, высекая искры гнева и негодования – «…велики невзгоды
мира».
О чём бы ни писал Вагабзаде – о национально-освободительной
борьбе народов Востока, об американской агрессии во Вьетнаме, о
Карабахе – священной азербайджанской земле, обагрённой кровью
мужественных патриотов, размышляет ли о судьбе древней Помпеи,
превращённой в прах лавами Везувия – он остаётся верным правде
жизни.
Поэт – художник не только рисует картину, он пытается вскрыть
заложенный в ней исторический смысл, проникнуть в суть событий. Все
факты и явления, штрихи и детали его произведений служат раскрытию
важных социально-политических проблем, волнующих человечество.
Я свободу божественным правом зову,
Это право свое защищая, живу! [5, 57]
Народный поэт Бахтияр Вагабзаде обладает этим правом. Это право
поэзии, сражающейся за свободу, за мир, за торжество общечеловеческих
гуманистических идеалов.
Общение с поэзией Б.Вагабзаде – это встреча с просветляющей силой
таланта. Лауреат Нобелевской премии Чингиз Айтматов верно отмечает:
«Помогают жить и думать истинные поэты, слово которых есть концентрация мысли, образа, духовности. Читатели всей Вселенной смогут
найти сегодня себя, свой мир, свои переживания и чувства в поэзии
Бахтияра Вагабзаде» [1, 5].
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T.Hüseynova
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasında millilik və ümumbəşərilik
Xülasə
Məşhur şair B.Vahabzadə poeziyası XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının
hadisəsidir, amma eyni zamanda bəşəri düşüncələrin bədii-estetik
illüstrasiyasıdır.
B.Vahabzadə bəşəriliyinin bünövrəsi, təməli – millilikdədir.
T.Huseynova
The nationalism and universal values in the poetry of
B.Vahabzadeh
Summary
The poetry of the well-known poet B.Vahabzadeh is naturally a
phenomenon of the 20th century Azerbaijan literature, but at the same time it is
also an artistic and aesthetic illustration of human views.
The basic, foundation for Vahabzadeh's humanity is a nationalistic one.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASINDA ƏDƏBİYYAT VƏ
SƏNƏT MƏSƏLƏLƏRİ
Ədəbiyyat tariximizdən böyük sənətkarların sənətlə, bədii yaradıcılıqla bağlı fikirlərini geniş oxucu kütləsinə çatdırmaq, ümumiyyətlə
onları narahat edən bu məsələlərə münasibət bildirmək məqsədilə
əsərlərində onlara yer verməsi və yaxud ayrıca əsər həsr etməsi faktları
məlumdur. Nizami, Füzuli kimi klassiklərin bu ənənəsini sonradan
ədəbiyyatımızın bu sahəsi ilə məşğul olan mütəxəssislər, yaradıcı
insanlar davam etdirmişlər.
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli simalarından olan Bəxtiyar Vahabzadənin həm milli, həm də ümumbəşəri dəyərlərə əsaslanan yaradıcılığının
əhatə etdiyi çoxsaylı mövzular içərisində ədəbiyyat və sənət məsələlərinə
münasibət mövzusu da diqqəti cəlb edir.
Ziyalı, ictimai xadim B.Vahabzadə hər şeydən öncə bir şairdir. Səməd
Vurğun məktəbindən ilhamlanan və qaynaqlanan şairin şeirlə bağlı düşüncələri
maraq doğurur. Şairin qənaətincə, şeir elə yüksək bir mərtəbədir ki, o, yalnız
gözəllik yaratmağa xidmət etmir, düşündürür və belə demək mümkünsə, əsl
vətəndaş yetişdirir. “Mənim şeirim” adlı şeirində şair poetik düşüncələrindən,
əzablı yaradıcılıq axtarışlarından yaranan misraları, sənət incilərini öz həqiqi
səadəti adlandırır. Həyatın bütün hiss-həyəcanlarını, həm kədərini, həm də
sevincini şeirdə tapan müəllif sənətin müqəddəs missiyasını məhz vətənə, xalqa
xidmətdə görür:
Sən atəş ol, sən od ol,
yandır da sən, yax da sən.
İldırım ol, çax da sən.
Göstər öz işığında bu dünyaya özünü,
Bir an yumma gözünü,
Həm gör sən, həm də göstər! [2, 26]
Şair sənət yollarının mürəkkəbliyini şeirə yeni gələn həmkarlarına anlatmaqla bərabər, sözün keçmişdən bir miras olduğunu və bu mirasa hər zaman
sahib çıxmalı olduqlarını da vacib sayır. Nəsillərin bir-birini əvəzləməsi,
zövqlərin dəyişməsi ilə meydana çıxan problemlərin həllində şair yeniliyin
müsbət tərəflərindən bəhrələnməklə bərabər, min illik keçmişinə arxalanır.
Ənənə və müasirlik məsələsində də ustad, hər zaman olduğu kimi, ilk öncə
vətəndaş mövqeyini ortaya qoyur. Onun fikrincə, hər ənənə ətalət olmadığı
kimi, hər müasir görünən yol da inkişaf demək deyil. Milli ənənələrə, kökə
bağlı olmayan sənətkar sənət yarada bilməz. Şairin qənaətlərinə görə, həqiqi
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sənət hər cür naşılıqdan, sünilikdən, yad ünsürlərdən, təqliddən uzaq olmalı,
ilham və istedadın qovuşuğundan yaranmalıdır:
Qəlbinə, hissinə daim arxalan,
Bir də... əlvan səsli illərimizə.
Köhnə söz deməmiş ilham heç zaman
Hər qəlbin öz sözü təzədir bizə! [2, 38]
Şair yeri gəldikcə şeirlərində bədii yaradıcılıq prosesinin özünəməxsusluğundan da bəhs etmişdir. “Miz arxasında”, “Fikir qanadlarım”, Şairlər“, “Elə
bir fikir ki...”, “Axtarışlarım” kimi şeirlərində şairin dərin müşahidələrini, söz,
fikir axtarışlarını görmək mümkündür. Gözəlliyi məhz bu əbədi axtarışlarda
gördüyünü etiraf edən şairin doğulan hər təzə misrası onun hisshəyəcanlarından, duyğularından və ilhamından qaynaqlanmış, həyat
qazanmışdır. Bəxtiyar Vahabzadə özü də etiraf edir ki, “mən qələmə aldığım
mövzunu əvvəlcə duymuş, onunla yaşamış, bundan sonra onu yazıya
köçürmüşəm” [4, 92]. “Hər cilvədə min sirr axtaran” şair ucsuz-bucaqsız xəyal
aləmində dünyanın min bir tərəfinə səyahət edərək yalnız yurdunun deyil,
bütün bəşəriyyətin vətəndaşı olaraq ətrafında baş verən hadisələrə heç zaman
biganə qalmamış, şair və vətəndaş münasibətini bildirmişdir. Professor
B.Əhmədovun da qeyd etdiyi kimi, şairin “obrazları da milli olmaqla
yanaşı, bəşəriyyəti düşünür, dünyada gedən proseslərə narahatlığını ifadə
edir. Bu, hər şeydən əvvəl, şairin özünün narahat təbiətindən irəli gəlir”
[1, 493].
Masa arxasmda öz ürəyimi
Məşələ döndərib yandırıram mən;
Dünyanın dərdləri mürəkkəb kimi
Axır qələmimdən, axır sübhəcən [2, 44].
B.Vahabzadənin bədii yaradıcılıq prosesinin ayrılmaz parçası olan
fikir axtarışları onun poeziyaya yüksək tələbkarlıqla yanaşdığının bariz
nümunəsidir. Dinamik şəkildə davam edən bu axtarış prosesi həqiqi sənət
meyarlarına bağlı olan şairin bədii-fəlsəfi düşüncələrinin həm forma,
həm də məzmunca poetik təqdimatının uğurlu təminatçısıdır. Şairin
nəzərincə, sənət adamının həm sonsuz həsrəti, həm də daimi səadəti onun
əbədi fikir axtarışlarındadır.
Şairin düşüncə və söz münasibətlərinə baxışları da onun poetik
qənaətlərinə nümunədir. Şair üçün müqəddəs olan söz hər zaman
ədalətsizliklə, haqsızlıqla mübarizədədir və söz hər cür təzyiqlərdən
qüvvətlidir, çünki o, həqiqətdən və azadlıqdan güc almışdır. Həyat
həqiqətlərinin təsvirində həm hiss, həm də fikir sahibi olan sənətkarın
fikrincə, söz fikri düzgün ifadə etməli, onun, bir növ, qəlibi olmalıdır:
Düşüncələr – havadakı quşa bənzər.
Sözlər – quşa atdığımız daşa bənzər.
Dəyə bilsə, səninkidir,
Dəymədisə –
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Daşdan küsmə,
Özündən küs.
O incidən əlini üz [2, 94].
Varlığı və amalı ilə vətənə xidmət edən şairlər B.Vahabzadənin
nəzərində həqiqət carçısı, haqq aşiqidirlər. Şairin fikrincə, bu məqamda
“şeirlərə adi şeirlər kimi deyil, öz haqqı uğrunda ayağa qalxmış xalqın könül
nəğmələri kimi baxırıq. Bax bu nöqtədə şair xalqla birləşir, onun düşünən
beyninə, danışan dilinə çevrilir” [3, 181]. Şairliyi xoşbəxtlik hesab edənlərə
ustad hər kədərdə bir sevinc, hər sevincdə isə bir kədər duyan şairlərin,
əslində, vətən təəssübkeşi olduqlarını, hər cür əzablara qatlaşaraq bu
mürəkkəb vəzifəni daşıdıqlarını diqqət önünə gətirir.
Təqiblərdən, sürgünlərdən, ölümlərdən keçsə də, şair ömrü cismani
yoxluğundan sonra da davam edir, zamanın bütün dönəmlərində insan
mənəviyyatını uca zirvələrə səsləyir:
Şair – zəmanənin, əsrin vicdanı,
Şair – tarixlərin şərəfi, şanı,
Şair – bu dünyaya zamanın sözü,
Şair – həqiqətin, haqqın güzgüsü! [2, 59]
“Şairləri öldürürlər” şeirində də B.Vahabzadə azadlığı əllərindən
alınmış sənət adamlarının faciəsini ön plana çəkərək, bir şairin
susdurulmasını onun ölümünə bərabər sayır. “Oxucu məktubu” şeirində
B.Vahabzadə sənət və sənətkar olmadan yaşamağın mümkünsüzlüyünü
belə açıqlayır:
Şair – od qaynağı, şeir – güllədir.
Barıtsız şeirə şeir deyilməz.
Şairi olmayan bir xalq kütlədir,
Amalsız bir kütlə xalq ola bilməz [2, 210].
Yaradıcılıq yolu və şəxsiyyəti ilə daima xalqına, vətəninə bağlı olan,
“həyat yollarından hər zaman əqidəsi ilə keçən” ölməz Bəxtiyar Vahabzadə irsi
bütün məsələlərdə olduğu kimi, ədəbiyyat və sənətə münasibət məsələlərində
də daima milli təfəkkürün saflaşmasına və inkişafına xidmət göstərmişdir.
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Nurana Firudin Asadullaeva
The questions of literature and art in the poetry of B.Vahabzadeh
Summary
The creation of the outstanding representative of modern Azerbaijani
poetry Bahtiar Vahabzadeh rich by the ideas of national independence and
freedom, attracts attention by the attitude towards the questions of literature
and art. The author researches the process of artistic creation of the poet, the
questions of poetry, the poetical thoughts, tradition and modernity in poetry.
Нурана Фирудин Асадуллаева
Вопросы литературы и искусства в поэзии Б.Вахабзаде
Резюме
Творчество выдающегося представителя азербайджанской поэзии
Бахтияра Вагабзаде, богатое идеями национальной независимости и
свободы, привлекает внимание отношением к вопросам литературы и
искусства. В статье исследуется процесс художественного творчества
поэта, вопросы поэзии, поэтические раздумья, традиция и современность
в поэзии.
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Kəmalə Kamil qızı CƏFƏROVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
Açar sözlər: Bəxtiyar Vahabzadə, azadlıq, Azərbaycan
Key words: Bakhtiyar Vahabzade, freedom, Azerbaijan
Ключевые слова: Бахтияр Вагабзаде, свобода, Азербайджан
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “GÜLÜSTAN” POEMASINDA
AZADLIQ, İSTİQLALİYYƏT, AZƏRBAYCANIN BÜTÖVLÜYÜ
UĞRUNDA MÜBARİZƏYƏ ÇAĞIRIŞ
Bəxtiyar Vahabzadənin qəhrəmanı ilə özü arasında
ziddiyyət yoxdur.
Mehdi Hüseyn
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin görkəmli şairi, dramaturqu və
publisisti, 1960-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının öncüllərindən
olan Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə (16 avqust 1925 – 13 fevral 2009) zəngin
yaradıcılığa malik söz ustadlarımızdan biridir. O, 70-dən artıq şeir kitabının, 2
monoqrafiyanın, 11 elmi-publisistik kitabın və yüzlərlə məqalənin müəllifidir.
Bakı Akademik Dövlət Dram Teatrının səhnəsində onun "Vicdan", "İkinci
səs", "Yağışdan sonra", "Yollara iz düşür", "Fəryad", "Hara gedir bu dünya?",
"Özümüzü kəsən qılınc", "Cəzasız günah", "Dar ağacı" pyesləri tamaşaya
qoyulmuşdur. O, tarixi və müasir mövzuda 20-dən artıq irihəcmli poemanın
müəllifidir. Bunların arasında 1958-ci ildə qələmə aldığı “Gülüstan” poeması
onu xalqa daha çox sevdirmişdir.
İlk dəfə 1959-cu ildə “Şəki fəhləsi” qəzetində nəşr olunmuş bu əsər geniş
oxucu kütləsinin dərin rəğbətini qazanaraq qısa zamanda məşhurlaşmışdır.
Əslində, qələmə alınandan sonra Sovetin mövcud olduğu dövrdə bu poema
ötən əsrin istər 60-cı, istər 70-ci, istərsə də 80-ci illərində oxucunun həmişə
tamarzı qaldığı, əlyazma şəklində, makina çapı ilə əl-əl gəzilən bir əsər idi.
Onun az zaman kəsimində sevilməsinin əsas səbəbi qadağan olunmuş
mövzunun cəsarətlə və yüksək sənətkarlıqla işlənməsidir.
Tarixdən məlumdur ki, 1804-cü ildən etibarən Rusiya Azərbaycan
xanlıqları arasındakı ixtilafdan istifadə edərək torpaqlarımızı zəbt etməyə
başlamış və nəhayət, 1813-cü ildə Gülüstan kəndində Rusiya imperiyası və
İran monarxiyası arasında Azərbaycan torpaqlarının ikiyə bölünməsi bahasına
sülh sazişi imzalanmışdır. Nəticədə Azərbaycanın Araz çayından şimal hissəsi
Rusiyanın ixtiyarına keçmiş, digər hissəsi İranın tərkibində qatılmışdır. Bu
ədalətsiz tarixi hadisə poemada belə ifadə olunur:
Qoyulan sərtlərə razıyıq deyə,
Tərəflər qol çəkdi müahidəyə...
Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad!
Yadlarmı edəcək bu xalqa imdad?!
...Eynəkli cənabla təsbehli ağa,
Qalxıb əl də verir biri-birinə.
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Onların birləşən bu əllərilə
Ayrılır ikiyə bir el, bir Vətən [1, 596].
Poemanı müəllif Azərbaycanın birliyi və istiqlalı uğrunda mücadilə
aparan Səttar xan, Şeyx Məhəmməd Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvəri kimi
azadlıq mücahidlərinin xatirəsinə ithaf etmişdir. Poemada imperialist
dövlətlərin, – burada konkret olaraq İran və Rusiyanın, – bir xalqı, torpağı iki
yerə parçalaması, Azərbaycanın tarixi faciəsi yazıya alınaraq müəllifin dili ilə
ürəyi qan ağlayan xalqımızın azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli
mübarizəsindən bəhs edilir.
İmzalı, möhürlü ey cansız varaq,
Nə qədər böyükmüs qüvvətin, gücün.
Əsrlər boyunca vuruşduq, ancaq
Sarsıda bilmədik hökmünü bir gün [4].
Sovet siyasi rejimi dönəmində qələmə alınmış “Gülüstan” poeması milli
azadlıq və müstəqillik ideyalarını qabardaraq, sovet dövrü tarixşünaslığının
göstərdiyi kimi Azərbaycanın ilhaq deyil, məhz işğal olunaraq təkcə Çar
Rusiyası dövründə parçalanmasına, ikiyə bölünməsinə deyil, həm də Sovet
imperiyası (o cümlədən də İran monarxiyası) tərkibində yenə eyni səbəblərdən
müstəmləkəyə çevrilməsinə sərt bədii etirazı ifadə edir:
Öz sivri ucuyla bu lələk qələm,
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.
Başını qaldırdı,
Ancaq dəmbədəm
Kəsdilər səsini Azərbaycanın [1, 596].
Şübhəsiz, insan haqlarının nəzərə alınmadığı, şərəf və ləyaqətin
tapdandığı sovet cəmiyyətində (həmçinin ana dili qadağan edilən,
azərbaycandilli məktəblərin olmadığı Cənubi Azərbaycanda) millətlərin və
xalqların hüquqlarından söhbət belə gedə bilməzdi. Azərbaycan xalqı da, istər
çar imperializmi dövründə, istərsə də sovet sistemində çırpınan digər
müstəmləkə xalqları kimi, tarixi faciələrinin çox ağır bir hissəsini məhz belə
idarəetmə sistemlərinin hökmran olduğu bir dönəmdə yaşadı.
Poemanın mahiyyətində, özülündə ikiyə parçalanmış bir xalqın, ölkənin
bütövləşmək arzusu, məramı və əzmi durur. Ruhən, mənən bu xalq –
Azərbaycan xalqı bütövdür. Bu bütövlüyü heç nə – nə hansısa dövlətlər
tərəfindən imzalanan müqavilələr, sənədlər sarsıda, nə də sərhəd dirəkləri,
tikanlı məftillər, qadağalar, sürgünlər və repressiyalar... məhv edə bilər. Bu,
BÜTÖV bir xalqın qan yaddaşından, genindən süzülüb gələn bir gücdür,
qüvvədir, varolmadır. Bunun qiymətini zaman verəcək. Zamanın haqqını ondan almağa heç kəsin gücü çatmaz. Onun qarşısında heç nə duruş gətirə
bilməz.
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq;
Təbriz də, Bakı da – Azərbaycandır,
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Bir elin ruhunu, dilini ancaq
Kağızlar üstündə bölmək asandır [1, 603].
Pоemada xalqı əsarətə, parçalanmaya, qədərə bоyun əyməməyə bir
səsləyiş, azadlıq, istiqlaliyyət, bütövlük uğrunda mübarizəyə çağırış ruhu çox
qabarıq ifadə olunmuşdur. Müəllif bir vətəndaş yanğısı ilə xalqının başına
gətirilən müsibətlərə münasibətini bildirir, onun faciələrini içindən keçirərək,
qəlbinin dərinliklərindən sarsıyaraq gələn duyğularıyla dəyərləndirir.
“Azadlıq mövzusu B.Vahabzadə yaradıcılığının aparıcı mövzularındandır. B.Vahabzadə azadlığı şeir pafosu ilə pomantik bir tərzdə yoх, demək
olar ki, bu anlayışı dərindən təhlil edərək onun dolğun və gerçəkli izahını verir:
Azadlıq bütün inamların ən yüksəyidir, kimdənsə umulmamalıdır, o, ərməğan
şəklində verilməməlidir, yadlara ümidli olmaqla onu əldə etmək olmaz, onu
хalq öz mübarizəsi ilə qazanmalıdır və onun yolunda хalq qurbanlar verməyə
hazır olmalıdır” [2, 17].
Sovet hakimiyyətinin amansız vaxtlarında, necə deyərlər, qılıncının
dalının da, qabağının da kəsdiyi vaxtlarda cürət edib “Gülüstan” kimi poemanı
yazmaq hər yazarın hünəri deyildi. O zaman bu, özünə qəbir qazmaq kimiydi.
Bu poema yazılana qədər Azərbaycanın ikiyə parçalanması, Şimalı ilə Cənubu
arasında sərhəd qoyulması mövzusunda əsər yazmaq qadağan deyildi. Məsələn,
M.S.Ordubadinin ən yaxşı tarixi əsərlərindən biri dahi Nizami Gəncəvinin
həyatından, dövründən bəhs edən "Qılınc və qələm" romanında Nizaminin
diliylə Şimali və Cənubi Azərbaycan birliyindən söhbət açılır, Fəxrəddinlə XII
yüzildən çox-çox sonra yaranan və bugünün problemi olan Şimali və Cənubi
Azərbaycan məsələsi təhlil edilir. Yazıçı öz qəhrəmanına bugünün nöqteyinəzərindən yanaşaraq sovet azərbaycanlısını həyəcanlandıran məsələlərdən
danışır. Ümumiyyətlə, Cənubi Azərbaycan mövzusuna bir çox yazarlarımız
(M.İbrahimov, S.Rüstəm və b.) toxunmuşlar. Bununla belə, B.Vahabzadənin
“Gülüstan” poemasında bu tarixi hadisəyə, fakta yazıçının mənfi münasibəti
açıq-aşkar və sərtdir. Görünür, elə bu səbəbdəndir ki, “Gülüstan”ın millətçilik
əhvali-ruhiyyəsi yaradacağından təşvişə düşən hakimiyyət dairələri onun
çapına icazə verməmiş, poemanın çap olunduğu qəzetin bütün nüsxələri
müsadirə olunmuşdu ki, bu da xalq arasında tamamilə əks-təsir yaratmışdı.
Heç şübhəsiz, dövlət orqanlarının müəlliflə ciddi pərdəarxası söhbətləri,
yəqin ki, hansısa xəbərdarlıqedici hərəkətləri də olmamış deyildi. Ancaq Azərbaycanın istiqlaliyyəti uğrunda mübarizəni həyatının məqsədi seçən və
ömrünün sonunadək bu məqsəd uğrunda çarpışan böyük sənətkarın ürək qanı
ilə yazdığı bu əsərin respublikada antisovet ovqatın və milli azadlıq
ideologiyasının formalaşmasında böyük təsiri olmuşdu. Əsərin siyasi və ictimai
əhəmiyyəti, bəlkə də, ədəbi əhəmiyyətindən daha böyükdü. Çünki “...milli
birlik, Azərbaycanı vahid görmək ideyası sovet dönəmində Bəxtiyar
Vahabzadə poeziyasından başlayır” [3, 190].
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K.Jaffarova
Appeal for liberty, independence and unity in Bakhtiyar
Vahabzade’s poem “Gulustan”
Summary
Appeal for liberty, independence, unity and disobey the bondage and
split is forcibly expressed in Bakhtiyar Vahabzade’s poem “Gulustan”.
The author expresses his protest not only against fragmentation of
Azerbaijan in the time of Tsarist Russia, but at the same time in the period of
Soviet empire.
К. Джафарова
Призыв к борьбе за независимость и суверенность
Азербайджана в поэме «Гюлистан» Бахтияра Вагабзаде
Резюме
В поэме Бахтияра Вагабзаде «Гюлистан», ярко выражен призыв
народа к борьбе за независимость и суверенность.
В произведении автор выражает свое острое возражение не только к
разделению Азербайджана во время Царской империи, но и к
бесправному положению своего народа во время Советской империи.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin 4 iyun 2015-ci ildə keçirdiyi Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr edilmiş “Milli
dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” adlı
ümumrespublika konfransının
MATERİALLARI
BÖLMƏLƏR:
BÖLMƏ 1: İNSAN KONSEPSİYASI VƏ BƏDİİ QƏHRƏMAN
BÖLMƏ 2: TÜRK DÜNYASI ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİNİN
KEÇMİŞİ VƏ İNDİSİ
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Aysel ABİZADƏ
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “GÜLÜSTAN” POEMASINDA
İKİYƏ BÖLÜNMÜŞ VƏTƏN MÖVZUSUNUN POETİK TƏHLİLİ
Hər xalqın tarixində elə şəxsiyyətlər olur ki, onların yaradıcılıq və
mübarizə yolu öz xalqının taleyi ilə qovuşaraq yaddaşlarda əbədi qalır və heç
vaxt unudulmur. Belə yüksək amallı şəxsiyyətlərdən biri də Xalq şairi Bəxtiyar
Vahabzadədir. Onun ədəbi irsi bu gün də xalqımız üçün tükənməyən qiymətli
xəzinədir.
Bəxtiyar Vahabzadə sözün əsl mənasında şair idi. “O öz şair adını rəsmi
titul olaraq yox, xalqının milli varlığının qorunması və yaradılması uğrunda
bütün ömrü boyunca apardığı milli mübarizə məktəbində qazanmışdır”.
Əsərlərində yalnız doğma xalqının deyil, bəşəriyyətin arzu və istəklərini,
düşüncələrini böyük ustalıqla əks etdirdiyi üçün təkcə Azərbaycanda deyil,
bütün türk dünyasında tanınıb sevilən şair olmuşdur.
Həyatı boyu onu düşündürən məsələlərdən biri xalqının müstəqilliyi,
milli istiqlalı olmuşdur. Mənsub olduğu xalqın dərdini, kədərini, duyğu və
düşüncələrini dərindən duyan ədibin milli azadlıq uğrunda bir vətəndaş şair
kimi illər boyu davam edən mübarizəsi yaradıcılığında öz əksini tapmışdır. O,
poeziyamızda milli birliyin, vahid azərbaycançılığın əsas təbliğatçısı və
tərənnümçüsü idi.
Yaradıcılığa başladığı ilk günlərdən sevilən şair oxucular tərəfindən milli
poeziyamızın sütunu, dayağı hesab edilmişdir. Bu sevgi, məhəbbət nəticəsində
onun 1959-cu ildə “Gülüstan” poeması işıq üzü gördü. Ötən əsrin əllinci
illərinin sonlarında, Sovet imperiyasının hələ heç sarsılmadığı, daha da güc
topladığı o illərdə B.Vahabzadə “Gülüstan” poemasını yazdı. V.Yusifli qeyd
edir ki, “bircə elə bu fakt kifayət edir ki, o taylı-bu taylı yatmış millətin içində
huşyar insanlar da vardı, biri də Bəxtiyar Vahabzadə idi”. Əsl vətən
övladlarının ürəyində qövr edən bu yaraya “Gülüstan” poeması sanki bir
məlhəmə çevrilmişdi. Xalqımızın tarixində zaman-zaman baş vermiş faciələrin
əsasını qoymuş, Azərbaycanın ikiyə parçalanmasını təsdiqləyən Gülüstan
müqaviləsinə həsr olunmuş poemada ədib doğma yurdunun tarixi faciəsini dilə
gətirmiş, rus və fars imperiyalarının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan
xalqının azadlıq və istiqlal uğrundakı ədalətli mübarizəsinə qoşulmuşdur.
Şair 1959-cu ildə qələmə aldığı poemada Gülüstan müqaviləsiylə (1813)
ikiyə bölünmüş Azərbaycanın birliyini təbliğ etdiyi üçün böyük əziyyətlərə
düçar olmuşdur. İllər əvvəl Çar Rusiyası ilə İranın Azərbaycan torpaqlarına
qarşı yürütdükləri parçalama siyasətinin ifşa edildiyi əsərdə ikiyə bölünmüş
torpaqlarda baş verən faciəyə qarşı güclü qəzəb hissi duyulur.
Poemada Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq tarixinə müraciət edərək şair
yazır:
...Qoy qalxsın ayağa ruhu Tomrisin,
Babəkin qılıncı parlasın yenə...
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...Hanı bu ellərin mərd oğulları?
Açın bərələri, açın yolları.
Bəs hanı bu əsrin öz Koroğlusu –
Qılınc Koroğlusu, söz Koroğlusu?..
Düz qırx il sonra, 1999-cu ildə “Gülüstan” poemasının ikinci hissəsi
yazılır. “Bir vətənpərvər cənublunun xahişi ilə yazdığı bu lirik poemada Sovet–
İran sərhədlərində baş verən hadisələr, sərhəd dirəklərinin sökülməsi, qardaşın
qardaşa qovuşması lirik planda tərənnüm edilir, indiki İran dövləti ərazisində
Cənubi Azərbaycanda Azərbaycan xalqına, Azərbaycan dilinə yad münasibətə
ittihamlar oxunur”. Şair poemanı bu sözlərlə bitirir:
Salaq yadımıza bu gün cahanın
Rəngləri dəyişən beş qitəsini.
Biz də görəcəyik Azərbaycanın
Güneyli-Quzeyli xəritəsini.
Bəxtiyar Vahabzadə xalqın şairi idi. O, bir vətəndaşın deyil, bütöv bir
xalqın missiyasını öz üzərinə götürdü. Onun üçün dünya Azərbaycandan
başlayırdı, Azərbaycanla da bitirdi. Yaratdığı ölməz əsərlərində xalqının tarixi
kədərini ürək ağrısı ilə dilə gətirdi, şərəfini isə böyük qürur hissi ilə vəsf etdi.
Elə buna görə də şeirin Bəxtiyarı Azərbaycanın Bəxtiyarı olaraq qəlblərə girdi.
Dahi Niyazi ədibin yaradıcılığını yüksək qiymətləndirərərk demişdir:
“Bəxtiyar ona görə bəxtiyardır ki, onu xalq sevir; xalqı da ona görə bəxtiyardır
ki, onun Bəxtiyarı var”.
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BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “GÜLÜSTAN” POEMASINDA
VƏTƏNPƏRVƏRLİK MOTİVLƏRİ
Azərbaycanın keşməkeşli tarixində həmişə vətəninin dərdinə şərik olan
oğullar olmuşdur. Daima şair, yazıçı, incəsənət xadimləri onların arasında
xüsusi yer tutmuşlar.
Belə şairlərdən biri də Azərbaycanın vətənpərvər övladı Bəxtiyar Vahabzadədir. Şair yüzlərlə məqalənin, iyirmidən artıq poemanın, yetmişdən çox şeir
kitabının, bir çox elmi-publisistik əsərin müəllifidir. Onun əsərlərinin əsas
mövzusu vətənpərvərlik, humanist ideyalardır. Lakin hakimiyyətdən,
zəmanəsindən olan narazılıqlarını da, adətən, sətiraltı ifadə etmişdir. Onun
yaşayıb-yaratdığı dövrü nəzərə alsaq, bu addımın əhəmiyyətini də daha yaxşı
başa düşmüş olarıq.
O, milli azadlıq hərəkatının aparıcı şəxslərindən olmuşdur. Şair 1958-ci
ildə “Gülüstan” poemasını yazmaqla iki yerə parçalanmış Azərbaycanın
dərdini hamıya çatdırmaq istəmişdir. “Gülüstan” poeması, B.Vahabzadə
tərəfindən düşünülmüş şəkildə olmasa da, bölünmüş Azərbaycan torpağı kimi
iki hissədən ibarətdir. Əsərin birinci hissəsində sırf Gülüstan müqaviləsinin
imzalanması və bu müqavilənin Azərbaycana vurduğu ağır yara, dərin kədər,
üsyan hissləri əks olunur. İkinci hissədə isə vətənimizin başqa ağır dərdi, həm
də şərəf səhnəsi olan 20 Yanvar hadisəsi Gülüstan müqaviləsi ilə qarşılaşdırılır.
Bu poemaya görə o, bir çox təzyiqlərə məruz qalmış, hətta “millətçi şair”
damğası da almışdır. Poema həcmcə çox böyük olmasa da, məzmunca kifayət
qədər uzun illəri, tarixi şəxsiyyətləri, Azərbaycana dair mühüm faktları özündə
ehtiva edir. Poemanın ikinci hissəsinin qırx il sonra yazılmasına baxmayaraq,
şair bu parçalar arasında çox gözəl rabitə qurmuşdur. Daim incə şair qəlbini
narahat edən vətənin dərdi onu uzun illər rahat buraxmamış, eyni dövlətlər
tərəfindən tarixin qara səhifələrinin yurdumuzun taleyində təkrarlanması onu
“Gülüstan” poemasının ikinci hissəsi olan “İstiqlal”ı yazmağa məcbur etmişdir.
Əsər yalnız ədəbi təxəyyül məhsulu deyil, bununla yanaşı, həqiqətən baş
vermiş hadisələrin poetik dillə canlandırılmasıdır. Həmin tarixi hadisələrin
Azərbaycanın taleyində, xalqımızın həyatında ağır kədər, dönüm nöqtələri
olduğunu nəzərə alsaq, Bəxtiyar Vahabzadənin “Gülüstan” poemasını
yazmasının vətənimiz üçün nə dərəcədə əhəmiyyətli olduğunu görə bilərik.
Müqaviləyə imza atılmasının təsviri ilə başlayan poemada şairin daxili
iztirabı açıq-aydın hiss olunur. Narazı olduğu bir çox məqamları sual şəklində
verməklə isə, əslində, xalqının başına gətirilən faciələrdən şikayətlənir.
B.Vahabzadə bu poemada təkcə Gülüstan müqaviləsinə deyil, həm də türk
olmağımıza şübhə edənlərə, ana dilimizi unutdurmaq istəyənlərə, öz kökünü
bəyənməyərək
başqalarına
bənzəmək
istəyənlərə,
xalqımızın
qonaqpərvərliyindən sui-istifadə edənlərə etirazını bildirir. Qardaş dediyimiz
iki dövlətin Azərbaycana qarşı belə etinasız, qəddar rəftarı vətənpərvər şairi
daha da hiddətləndirir.
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Poemanın əgər birinci hissəsində müqavilənin imzalanması, onun
yaratdığı kədər təsvir olunurdusa, əsərin ikinci hissəsində onun nəticələri,
könül qırıqlıqları, nisgil, şikayət daha qüvvətli hiss olunur. B.Vahabzadə ana
dili məsələsini xüsusi vurğulayaraq öz dilimizdə danışılmasına, təhsil
alınmasına Cənubi Azərbaycanda yasaq qoyulmasına qarşı açıq-aydın qəzəbini
bildirir. Şairin fikrincə, hakimlərin özləri də xalqımızın tarixinin və dilinin
qədimliyini, gözəlliyini bildikləri üçün bu addımı atmışlar. Azərbaycan dilinə
qadağa qoyulmasına münasibət bildirən şair burada yüz min erməninin məktəbi
olduğu halda qardaş saydığımız millətin iyirmi milyon türkə yasaq qoymasını
qınayır. Dini, adətləri bizə yad olmayan qonşumuzun məhz Azərbaycan dilinin
dövlət səviyyəsində bəyənilməyərək, xalq arasında kəndlərdə danışılmasını
ürək ağrısı ilə təsvir edir.
B.Vahabzadə poemada Tomiris, Babək, Koroğlu, Pişəvəri kimi
tariximizdə mühüm əhəmiyyət kəsb edən şəxsiyyətlərin və Füzuli, Vahid,
Şəhriyar, Nəbati kimi dahi şairlərimizin adını çəkərək onların vətənpərvər
xidmətlərini qeyd edir. Bizi farsdandönmə adlandıranlara cavab olaraq xalq
qəhrəmanlarımızı, dahi şairlərimizi xatırladaraq belə cəsarətin, mərdliyin bizi
parçalayan qüvvələrə deyil, əzəl vaxtdan məhz türk xalqına məxsus olduğunu
vurğulayıb, buna görə də Azərbaycanın heç vaxt qardaş dediyi milləti arxadan
vurmayacağını deyir. O, “Bəs hanı bu əsrin öz Koroğlusu – Qılınc Koroğlusu,
söz Koroğlusu?” deyərək, müasir günümüzün Koroğlusunun, yəni elimizin igid
oğullarının, həm də söz ustadlarının vətənin müdafiəsinə ayağa qalxmasını
arzulayır.
Bütün ağır kədərə baxmayaraq, şair ümidini yenə də itirmir, sonda
gələcəyə aid arzularını bildirir. O, əvvəl-axır bütün azərbaycanlıların vahid
bayraq altında birləşəcəyini və Azərbaycanın həm Güney, həm də Quzey
torpaqlarının birləşərək xəritədə eyni rənglə boyanacağı günün gələcəyini
deyir.
Poemanın ikinci hissəsində B.Vahabzadə Qanlı yanvar hadisəsini
Gülüstan müqaviləsinin nəticəsi olaraq qeyd edir. Şəhidlərin ruhunu dərin
kədər hissi ilə yad edərək, Gülüstan müqaviləsi ilə itirilən mənəvi
azadlığımızın 20 Yanvar hadisəsində xalqın igid, mərd oğulları tərəfindən
yenidən qazanıldığını düşünür.
Bəxtiyar Vahabzadənin qeyd edilən poemasında olduğu kimi,
yaradıcılığının böyük hissəsində vətənpərvərlik ideologiyası hiss olunur. Bu
hisslər də bir çox oxucuya və gənc şairlərə nümunə olaraq Azərbaycan
ədəbiyyatının daha məqsədli olaraq yaradılmasına, təkcə poeziya deyil, həm də
vətən uğrunda xüsusi ideoloji xidmət olaraq inkişaf etdirilməsinə böyük təsir
göstərmişdir.
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Fəridə HİCRAN
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu
BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA YUNUS ƏMRƏ
Azərbaycan xalqının qüdrətli qələm ustalarından biri olan Bəxtiyar
Vahabzadə ədəbiyyat və sənət aləminə qədəm qoyduğu vaxtdan öz
məziyyətləri ilə həmişə seçilib-sayılan bir mütəfəkkir kimi diqqət mərkəzində
olmuşdur. Şairə məxsus olan səciyyəvi cəhətlər onun poetik fəaliyyətini və
təfəkkürünü, mövzu və ideyalar aləmini yetərincə fərqləndirir.
Bir cəhəti də xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Bəxtiyar Vahabzadə bir
sənətkar olaraq yaradıcılıq xüsusiyyətlərini, hər şeydən öncə, zəngin ənənələri
olan türk xalq yaradıcılığından və ədəbiyyat ənənələrindən əxz etmişdir. Şairin
öz yaradıcılığında mərifət və mənəviyyatı əsas mövzu kimi qəbul edən Nizami
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, Mirzə Ələkbər Sabir, Mirzə Cəlil, Cəlaləddin
Rumi, Yunus Əmrə kimi dühalara dönə-dönə müraciəti də təsadüfi deyil.
Bəxtiyar Vahabzadə ədəbi-bədii yaradıcılığında bir çox şəxsiyyət və
mütəfəkkirlərin obrazını yaradır, onların bu gün və gələcək üçün faydalı,
ibrətamiz, dahiyanə fikirlərinə istinad edərək sözünü deyir. Şair “Şəbi-hicran”
poemasında böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri M.Füzulinin, “Fəryad”
pyesində öz əqidəsi yolunda çətin sınaqlardan çıxan Nəsiminin, “Ağlar
Güləyən” poemasında M.Ə.Sabir kimi klassiklərin obrazını yaradır. Təbii ki,
həmin sənətkarlar və B.Vahabzadə yaradıcılığı arasında yaxın məqamlar və
harmonik uyarlıq da var.
Şairirn yaradıcılığının ilk mərhələlərindən klassik irsə sevgi hiss olunsa
da, son illərində irfani düşüncəyə doğmalıq daha da artmışdır.
Bəxtiyar Vahabzadənin təsəvvüf və irfani şeiri öz şəxsində yüksək bir
mərhələyə qaldıran mütəfəkkirlər içərisində Yunus Əmrəyə xüsusi dəyər
verməsi onun öz daxili dünyasından irəli gəlir. Yunus Əmrəni bizdən yeddi yüz
ildən artıq bir zaman məsafəsinin ayırmasına baxmayaraq, bu zəngin irsdə bu
gün üçün öz əhəmiyyət və dəyərini qoruyub saxlayan fikir və düşüncələri əsrlər
və nəsillər arasında mənəvi körpü və bağların davam və inkişafı hesab edən
şair sərt rejimlərin, ideoloji basqı və təzyiqlərin belə bir əvəzsiz xəzinəyə xətər
yetirə biləcəyinə şübhə ilə yanaşır.
Bəxtiyar Vahabzadənin türk şeirinin böyük ustadlarından olan Yunus
Əmrə yaradıcılığına belə bir baxış bucağından müraciət etməsi şairmütəfəkkirin zəngin yaradıcılıq irsinin mahiyyətində dayanan təsəvvür və
anlayışların əsas mənəvi tərəflərini dərindən duymağından qaynaqlanır,
dünyanın təmizliyinə, daxili aləmin saflaşmağına doğru cəhdin yollarını
aramaq ehtiyacından yaranır.
Bəxtiyar Vahabzadə insan mənəviyyatının, onun iç dünyasını, ruhi
aləmini ucalara qaldıran fikir və düşüncələrin Yunus Əmrə yaradıcılığında
müstəsna bir mövqe daşıdığını məxsusi dəyərləndirərək şair-mütəfəkkirin diniəxlaqi görüşlərinə mühüm önəm verir. Yunus Əmrə fəlsəfəsinin mahiyyətini,
başlıca özəlliklərini açmaq üçün o, ən yaxşı və etibarlı mənbə kimi şairin öz
əsərlərini seçir, bu yöndə geniş və hərtərəfli təsəvvür formalaşdırmağa
müvəffəq olur. Məsələn, “Məni məndə demə...” adlı şeirdə Yunus Əmrə
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dünyasına məxsus əxlaqi-mənəvi dəyərlər sistemi bütün tərəfləri və yönləri ilə
açılır.
Yunus Əmrə dünyagörüşünün təməl prinsiplərindən çıxış edərək
Bəxtiyar Vahabzadə böyük irfan və mərifət ustadının həyat anlamını, ruhimənəvi yaşantılarını bütün təfərrüatı ilə təhlil müstəvisinə çıxarır. Şair yazır:
“Həqiqəti və mərifəti həyat qayəsi seçən bu dədə şair “Bir mən vardır məndə
məndən içəri” dediyi zaman nəyi nəzərdə tuturdu? “Mən”indən içəridə olan o
“mən” nəymiş, görəsən?
– Həqiqət və mərifət!
Həqiqəti və mərifəti onu əhatə edən ətraf mühitdə, yəni cəmiyyətdə tapa
bilməyəndə həmişə öz içinə qapılmış, axtardığını könül dünyasında, xəyal
aləmində gəzməyə başlamışdır”.
Özünün fərdi yaşam və duyum tərzi ilə başqalarından seçilib fərqlənən
fikir və düşüncə adamları öz dünyalarına qapılaraq orada xəyali aləmlə başbaşa qalır, burada mənəvi təskinlik tapır, belə bir təskinlik və təsəllini
insanlara, bütövlükdə cəmiyyətə və bəşəriyyətə təlqin edirlər.
Təsəvvüf nədir, o, insan mənəviyyatının arınmasında hansı funksiyanı
yerinə yetirir kimi suallar Bəxtiyar Vahabzadənin poetik yaradıcılığında öz
duyum tərzinə müvafiq şəkildə açılır. Aydın məsələdir ki, onun sovet ideoloji
sisteminin mövcud olduğu illərdə bu barədə bir qədər ehtiyatla fikir söyləməsi
rejimin sərt tələb və nəzarətindən irəli gəlirdi. Ancaq SSRİ kimi dünyaya
meydan oxuyan bir “xalqlar həbsxanası”nın süqutundan sonra irfani dəyərlərə
üz tutmaq, onun faydalarından bəhs etmək cəhdi gerçəkləşir, bu haqda öz
duyum və düşüncələrini rahat ifadə edir. “Təsəvvüf” adlı şeirdə bu təlimin ən
prinsipial məqamları, insanlara mənəvi təskinlik və rahatlıq gətirən
xüsusiyyətləri diqqət önünə çəkilir. Böyük Mövlanə Cəlaləddin Rumiyə həsr
olunan bu şeirdə təsəvvüfün bir sistem kimi ardıcıllığı pillə-pillə açılır, insanın
bu ali hisslərdən kənar qalması mənəvi korluq və bəsirət gözünün tutulması
kimi dəyərləndirilir.
Bu xarakterik şeirdə, şübhəsiz ki, Yunus Əmrənin könül dünyasına
məxsus səciyyəvi məqamları da izləmək mümkündür. Doğrudur, şeirdə
təsəvvüfün mərtəbə və ali məqamları, mərhələ və xüsusiyyətləri əsas yer tutur.
Ancaq burada səslənən fikirlərlə Yunus Əmrə haqda düşüncələr arasında
paralel xətlər də müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, birbaşa Yunus Əmrəyə həsr
olunan “Yunus karvanı” adlı şeirdə məhz bu amillərə istinad olunaraq mənəvi
paklığın və könül rahatlığının ünvanına xəbər verən məqamlar fəal surətdə
iştirak edir. Diqqəti çəkən bir cəhət də ondan ibarətdir ki, Bəxtiyar Vahabzadə
əgər keçən əsrin səksəninci illərinin əvvəllərində Yunus Əmrədən son dərəcə
ehtiyatla – ölçülü-biçili şəkildə bir ədəbiyyatşünas alim kimi bəhs edirdisə,
artıq 90-cı illərin başlanğıcında bir şair kimi bu mərifət dühasının əvəzsiz fikir
karvanından ürəkdolusu danışmaq səlahiyyətinə sahib çıxır.
Əslində, Bəxtiyar Vahabzadə Yunus Əmrə yaradıcılığından söhbət açdığı
məqalədə – kitaba ön sözdə hansı mətləbləri qabarıq şəkildə diqqət önünə
çəkirdisə, şeirdə bunu bir qədər də hissi-emosional tərzdə ifadə etməyə nail
olur. Birbaşa Yunus Əmrəyə istinadın şeirdə verilməsi nə qədər mümkünsüz
olsa da, şair mərifət və irfan sahibinin düşüncələrindən hasil olan ibrətamiz
fikirləri dilə gətirməyə, oxucuya ünvanlamağa ustalıqla nail olur.
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Göyərçin Abid qızı MUSTAFAYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, böyük elmi işçi,
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
goyercin.mustafayeva@yandex.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN VƏTƏNDAŞLIQ DUYĞULARI
Şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
Xalq şairi, filologiya elmləri doktoru, professor, Milli Elmlər Akademiyasının
həqiqi üzvü, Əməkdar İncəsənət Xadimi, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı,
millət vəkili, ən önəmlisi də millətinin azadlığı uğrunda qələmini süngüyə
çevirmiş Bəxtiyar Vahabzadə.
Yaşar Qarayevin dediyi kimi: “Bəxtiyar Vahabzadə üçün ayrıca bir
“tarixilik” anlayışı yoxdur; ayrıca bir ənənəvi, milli xarakter; ayrıca bir müasir
“intellektual qəhrəman” yoxdur. Onun üçün yalnız eyni, vahid, yekparə varlıq
–müqəddəs, əbədi Azərbaycan vardır”.
1943-cü ildə “Ana və şəkil” adlı ilk şeirini çap etdirən şairin dövri
mətbuatda ardıcıl olaraq şeirləri, elmi məqalələri dərc olunur.
“İkinci səs”, “Vicdan”, “Yollara iz düşür”, “Fəryad”, “Hara gedir bu
dünya?”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız günah”, “Dar ağacı”, “Rəqabət”
(1960-2003) pyesləri Azərbaycan Dövlət Milli Dram Teatrında tamaşaya
qoyulmuşdur.
Bəxtiyar Vahabzadə keçən əsrin 60-cı illərindən başlayan milli azadlıq
hərəkatının fəallarından biri idi. Hələ 1958-ci ildə yazdıgı “Gülüstan”
poemasına görə “millətçi” damğası vurularaq 1962-ci ildə Azərbaycan Dövlət
Universitetindən xaric edilir. Poemada iki yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirən şair rus və fars imperiyalarının pəncəsi altında inləyən
vətən torpaqları uğrunda ədalətli mübarizəyə qoşulmuşdu. Şair Sovet rejimində
milli varlığı tapdanan, hər cür zülmə məruz qalan millətinin dərdini rəmzlər və
müxtəlif ədəbi üsullarla ifadə etmiş, poema və pyeslərində xalqının dərdlərini
dilə gətirmişdir. Sovet rejimində yazılan bu səpkili şeirlərini şair yalnız Sovet
İttifaqı dağılandan sonra “Sandıqdan səslər” başlığı altında nəşr etdirdi.
20 Yanvar faciəsinə indiyədək cox əsərlər, məqalələr, şeirlər həsr edilib.
Lakin bu faciəyə yüksək səviyyədə və həqiqi siyasi qiyməti öz qələmiylə
Bəxtiyar Vahabzadə verib.
Şairin “Şəhidlər” kitabında gedən “Nə istəyir bu millət?”, “Təzadlar
içində”, “Eşq olsun sizə”, “Matəm mərasimi”, “Xəcalət”, “İlham–Fərizə”, “İki
gün sonra”, “Şəhidlər”, “Son” kimi xalqın ağrı-acılarını göstərən şeirlər bu
hadisəni əks etdirən dəyərli əsərlərdir.
“Şəhidlər”də oxuyuruq:
Qatil gülləsinə qurban gedərkən
Gözünü sabaha dikdi şəhidlər.
Üçrəngli bayragı öz qanlarıyla
Vətən göylərinə çəkdi şəhidlər.
Bəxtiyar Vahabzadə bir vətəndaş kimi öz duyğularını, millətinin bu acı
anlarını şeirlərində əks etdirir, xalqı ilə bərabər Qara yanvarı yaşayır.
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Xalqın dərdinə şərik olan şair hər zaman millətin azadlığı, istiqlalı uğrunda qələmi ilə mübarizə aparmış, şeirlərində türk xalqının qanı bahasına olsa
belə hec vaxt məğlub olmayacağını hər bir misrasında səsləndirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin əsl qiymətini qırğız xalq yazıçısı Çingiz Aytmatov vermişdir: “Dünyada ad çıxaran çox şair var. Qəzet və jurnalları vərəqlədikcə görürsən ki, əsl şair azdır. Tək-tənha qalanda da, bir neçə kəlmə ilə
“Həyat nədir” sualına cavab axtaranda da yalnız sözü fikirdən, obrazlardan, ruh
və nəfəsdən yoğrulmuş həqiqi şairlər sənin yaşamaq eşqinə, düşüncələrinə qolqanad verir. Müasirimiz Bəxtiyar Vahabzadə belə şairlərdəndir”.
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Gülnar Zöhrab qızı ƏQİQ
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
gulnaraqiq@gmail.com
BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA
VƏTƏNPƏRVƏRLİK MÖVZUSU
Milli ədəbiyyatımızın tarixi inkişafını böyük poeziya ustadı, ədəbiyyatşünas, yazıçı, publisist Bəxtiyar Vahabzadənin yaradıcılığı olmadan
təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Dövrünün ictimai-siyasi görüşlərini öz
şeirlərində canlandıran şair XX əsrin ikinci yarısında milli poeziyamızı öz
yaradıcılığı ilə zirvələrə qaldırmışdır.
Şairin yaradıcılığında vətənpərvərlik mövzusu ana xətt təşkil edir.
Xalqına, millətinə, ana dilinə olan böyük eşqi onu geniş oxucu kütlələrinin
sevimli şairinə çevirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin yetmişdən artıq şeir kitabı, iki monoqrafiyası,
yüzdən artıq elmi-publisistik məqalədən ibarət böyük ədəbi irsində
vətənpərvərlik mövzusunda yazdığı şeirlər üstünlük təşkil edir. Bu əsərlər gənc
nəsildə vətəndaşlıq ruhunu qüvvətləndirir, onlarda vətənə, millətə böyük sevgi
hissləri aşılayır.
Böyük sənətkarın insan qəlbinin dərinliklərinə nüfuz edən belə
vətənpərvərlik ruhunda yazılmış şeirlərindən biri “Ana dili” şeiridir.
Xalqımızın milli-mənəvi dəyərlərini, adət-ənənəsini, tarixi keçmişini öz
şeirlərində yaşadan şair 1954-cü ildə yazdığı “Ana dili” şeirində üzünü öz
dilində danışmağı özlərinə ar bilənlərə tutur. Öz qüdrətli qələmi ilə daim
dilimizin keşiyində duran şair hələ Sovet imperiyasının hakimiyyətdə olduğu
illərdə dilimizdə olan yad sözlərə, bayağılığa qarşı çıxmışdır. O, dilimizin
əlifbasının dəfələrlə dəyişdirilməsini Sovet rejiminin türkdilli xalqlara qarşı
apardığı mənfur siyasətin nəticəsi hesab edirdi.
Vətənpərvər şair “Ana dili” şeirində öz doğma dilinə sonsuz sevgisini
poetik boyalarla ifadə edərək ana dilinin bütöv bir millətin inkişafında necə
böyük rol oynadığını vurğulayır. Şairin təbiri ilə desək, “əcdadlarımızın bizə
qoyub getdiyi bu ən qiymətli mirası qoruyub gələcək nəsillərə çatdırmaq” bu
gün hər birimizin vətəndaşlıq borcudur.
Yaratdığı əsərləri ilə dilimizin keşiyində duran şairin fikrincə, insanın dil
və nitq mədəniyyəti onun düşüncə və təfəkkürü ilə sıx əlaqədədir.
Millətin əsas atributu olan dilini qoruyub saxlayanların məhz sadə
insanlar olduğunu vurğulayan sənətkar elə öz şeirlərini sadə oxucu kütləsi üçün
nəzərdə tutaraq hər bir misrada yabançılıq və bayağılıqdan, pafoslu, mürəkkəb
və şablon ifadə tərzindən uzaq qaçmışdır.
Ədəbiyyatşünas R.Xəlilov şairin ana dilimizin inkişafinda göstərdiyi
xidmətlərə işarə edərək söyləyir: “O, Azərbaycan dilinə məhəbbətlə yanaşmağı
öyrədən, Füzulinin, Xətainin, Cəlil Məmmədquluzadənin, Sabirin, Səməd
Vurğunun dil mədəniyyətinə varis çıxan, sadiq qalan şairlərimizdən biridir”.
Bəxtiyar Vahabzadə hələ 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının
qabaqcıllarından olmuşdur. Şair 1959-cu ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə
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iki yerə parçalanmış ölkəmizin tarixi faciəsini qələmə almışdır. Şair bir cansız
kağız parçası ilə bir qələmin bu millətə yad olanlarin əliylə bir bütöv millətin
taleyini yazdığını öz şairlik istedadından bəhrələnərək qələmə almışdır:
Bir qələm əsrlik hicran yaratdı,
Bir xalqı yarıya böldü qılınctək.
20 Yanvar faciəsi zamanında da şairin kəskin qələmi susmadı. O,
xalqımızın bu ağır günlərinə həsr etdiyi “İlham və Fərizə”, “Larisa”, “Qanlı 20
Yanvar” şeirləri və “Şəhidlər” poeması ilə yaddaşlarda qaldı.
Bəxtiyar Vahabzadənin çağdaş poeziyamızı zirvələrə qaldıran ədəbi irsi
xalqımız tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdir. O, dəfələrlə Azərbaycan
Respublikası Ali Sovetinin deputatı seçilmiş, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı
adına layiq görülmüş, Azərbaycan Yazıçılar Birliyi Ağsaqqallar Şurasının üzvü
seçilmiş, Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizəsində xüsusi
xidmətlərinə görə “İstiqlal” ordeni ilə təltif edilmişdir. Bu saysız-hesabsız
adların arasında onun daşıdığı “Xalq şairi” adı şairin parlaq simasının dolğun
təcəssümüdür. 1985-ci ildə ona verilən bu şərəfli adı istedadlı şair elə əli qələm
tutub ilk şeirlərini yazdığı gündən daşımışdır.
Bəxtiyar Vahabzadə sözün həqiqi mənasinda xalqın, sadə insanlarin şairi
idi. Şairin coşub-çağlayan ilhamı, yüksək şairlik təbi məhz xalqımızın ulu
keçmişindən,
şərəfli
tarixindən,
adət-ənənələrindən,
folklorundan
qidalanmışdır. Hər beyti, hər misrası, hər heca və qafiyəsi “vətənim, doğma
yurdum, elim, xalqım, millətim” deyə hayqıran əvəzsiz şeirləri bizə Bəxtiyarın
ülvi vətənpərvərlik duyğularından söz açır. Onun şeirlərini oxuyub dinlədikcə
şairin vətən torpağı üzərində dolaşan ruhunun Azərbaycanla bir olduğunun
şahidi oluruq.
B.Vahabzadənin vətənə, xalqa sonsuz sevgisi elə bu yaratdığı şeirlərdəmi
bitir?! Bu sevginin zirvəsini ona ünvanlanmış saysız-hesabsız oxucu məktublarında görmək olar. Müxtəlif rayon və kəndlərdən, hətta respublikamızın
hüdudlarından kənarda yaşayan həmvətənlərimiz, xaricdə təhsil alan
azərbaycanlı tələbələr, uzaq həbsxana düşərgələrində cəza çəkən məhbuslar, bir
sözlə, hüquqları tapdalanan çoxlu sayda soydaşımız şairə daim məktublar
yazır, öz dərd-qəmlərini, sevinc və kədərlərini onunla bölüşürdülər. Bu ağsaçlı
müdrik insan sanki əli hər yerdən üzülən insanların, kimsəsi olmayanların son
ümid yeri idi.
Şairə göndərilən məktubları yazan insanlar içərisində övladı bürokratiya
olan ağbirçək ananı da, doğma elində özünə layiqli iş tapa bilməyib qürbətə üz
tutan ali təhsilli gənci də, vəzifəsindən sui-istifadə edən məmurlar tərəfindən
haqqı tapdalanan kolxozçunu da görmək olar.
Hardasa bir haqqın tapdalanmasına
Mən dözə bilmərəm, isti qanım var.
Mənə biganədir soyuqqanlılıq,
Hər şeyə öz ölçüm, öz tərəzim var, –
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deyən şair ona pənah gətirən insanları ürək ağrısı ilə qarşılayaraq imkanı
daxilində onlara yardım göstərmişdir. Bunu neçə-neçə şikayətçinin sonradan
şairə göndərdikləri minnətdarlıq dolu məktublarından görmək olar.
Şairə yazılan saysız-hesabsız məktubları vərəqlədikcə onun vaxtilə
aparıcısı olduğu Azərbaycan televiziyası ilə işıqlandırılan “Poeziya axşamı”
ədəbi verilişinin necə böyük tamaşaçı auditoriyası tərəfindən sevildiyinin
şahidi oluruq.
Vətənpərvər şairin belə ümumxalq məhəbbəti qazanmasının səbəbini
nədə axtaraq?! Şairin damarlarında axan, vətənə, millətə sevgi ilə coşan
qeyrətli türk qanındamı, yoxsa Nizami, Füzuli dühasından qidalanan sözünün
qüdrətindəmi?
B.Vahabzadənin bizi həm tariximizin uzaq keçmişinə aparan, həm də bu
gün müasirlik ənənələrini özündə canlandıran dəyərli poeziyası daim öyrənilir,
tədqiq edilir.
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Gülnar Vaqif qızı QASIMLI
Doktorant,
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu
gulnar0486@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN MÜSTƏQİLLİK
İLLƏRİNDƏ YAZILMIŞ POEMALARI
Azərbaycanın dünya mədəni arenasında xüsusi çəkisi olan yazarlarından
biri də Bəxtiyar Vahabzadədir. Onun yaradıcılığı çoxşaxəliyi ilə diqqəti çəkir.
O həm şair, dramaturq, həm də tədqiqatçı alim kimi Azərbaycan ədəbiyyatının
aparıcı simalarından biridir.
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının bütün dövrlərində ən müxtəlif
janrlardan istifadə etmişdir. Onun kifayət qədər müraciət etdiyi janrlardan biri
də poema janrıdır. Bu janra o, ölkəmiz istiqlal əldə etdikdən sonra da müraciət
etmişdir. Müstəqilliyimizin ilk illərində yazdığı poemalar milli ruhu aşılaması
səbəbindən xüsusilə seçilir. Müstəqillik illərində yazılmış poemalara nümunə
olaraq “Şəhidlər”, “İstiqlal” əsərlərini misal gətirə bilərik.
B.Vahabzadənin müstəqillik ərəfəsində yazdığı ən sanballı əsərlərindən
biri də “Şəhidlər” poemasıdır. Poema Qanlı yanvar faciəsinə ən kəskin bədii
cavablardan biri kimi yazılmışdır. Əsər 1990-cı ilin mart-iyun aylarında Bakıda
və Şəkidə qələmə alınmışdır. Poemanın bədii xüsusiyyəti ondan ibarətdır ki,
əsər ənənəvi formada proloqla başlayıb, sonluqla tamamlanır. Bütövlükdə
poemada 16 yarımbaşlıq var. Doqquzuncu bölümdən sonra hissələrin adları
konkret faciə qurbanlarının adıyla adlandırılır. “İlham–Fərizə”, “Larisa”,
“Sürəyya Lətif qızı”, “Baba müəllim”, “Aleksandr Marxevka”, “Hidayət”,
“Ağabəy”, “Georgi Rantikoviç” – şəhidlərin hər birinin şəhidlik zirvəsi
bədiiləşdirilib. Şair bütün acı həqiqətləri çılpaqlığıyla diqqətə çatdırır:
Qırana verdilər marşal rütbəsi,
Prezident taxtına çıxdı qırdıran.
Bu cür milli bəlalarımızın tarixi düşmənlər tərəfindən amansızlıqla
həyata keçirilməsi şairi daim narahat edir. Əsər boyu böyük bir milli
təəssübkeşliyin şahidi oluruq. Bunu İlham obrazının timsalında da görmək
mümkündür.
Dözməyib qatilin kəshakəsinə,
İlham çölə çıxdı güllə səsinə.
Gördü qırhaqırdı, gördü vurhavur,
Tanklar adamların üstünə cumur.
“Şəhidlər” poeması kimi müstəqillik illərində yazılmış dəyərli əsərlərdən
biri də “İstiqlal” poemasıdır. “Gülüstan” poemasının ikinci hissəsi kimi
M.Çöhrəqanlıya ithaf edilmiş “İstiqlal” poeması 1999-cu ilin noyabrında
tamamlanmışdır. Poema ümumilikdə beş hissədən ibarətdir. Əsərdə
vətənimizin ikiyə bölünməsinin acınacaqlı təsviriylə yanaşı, qazanılan
bağımsızlığın əbədi olacağına sarsılmaz inam da vardır:
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Zülm öz-özünə kəsilir qənim
Baxın öz yönünü dəyişən çarxa.
Suyun gəlməsinə şübhəm yox mənim
Bir vaxt şırıl-şırıl su gələn arxa.
Bu inam özünü doğrultdu, B.Vahabzadə müstəqil bir ölkənin xalq şairi
kimi ən dəyərli əsərlərini azad, suveren bir dövlətin şairi olaraq yazdı. Bu gün
müstəqil Azərbaycanın ziyalı təbəqəsi onun həyat və fəaliyyətini diqqətdən
kənarda qoymur, böyük şairə layiq olduğu hörmətlə yanaşır.
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Məlahət Rəfail qızı AĞAYEVA
AMEA-nın Memarlıq və İncəsənət İnstitutu
“Teatr, kino və televiziya” şöbəsi
melahet-agayeva@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN SƏHNƏ ƏSƏRLƏRİNDƏ
TARİXİ-FƏLSƏFİ ASPEKT
Azərbaycan mədəniyyətinin və ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi,
Xalq şairi, dramaturq, publisist, ədəbiyyatşünas, ictimai xadim, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor
Bəxtiyar Mahmud oğlu Vahabzadə (16.VIII.1925–14.II.2009) milli
dramaturgiyamızın və teatrımızın tarixində parlaq səhifə açan
şəxsiyyətlərdəndir.
Bəxtiyar Vahabzadə sırf tarixi mövzuda yazılmış üç pyesin: “Fəryad”
(24.03.1984), “Özümüzü kəsən qılınc” (10.04.1998), “Dar ağacı” (09.12.2000)
müəllifidir. Tarixin müxtəlif zamanlarına işıq salan bu dramlar bütövlükdə
müasir səhnədə milli keçmişimizin möhtəşəm bir abidəsi kimi həllini taparaq,
çağdaş mədəniyyətimizin bir parçasına çevrilmişdir.
Şair “Fəryad” tarixi faciəsi ilə dramaturgiyamızda ədəbi-bədii şəxsiyyətlərə ənənəvi münasibətlə yanaşı, müasir forma da gətirdi. Belə ki,
B.Vahabzadənin iki tarixi şəxsiyyətə – Babəkə (“Dar ağacı”) və Nəsimiyə
(“Fəryad”) həsr etdiyi tarixi əsərlərinin heç birində nə Babək, nə də Nəsimi
iştirak edir. Doğrudur, “Dar ağacı”nda bütün hadisələrə və talelərə Babəkin
səsi və qəhqəhəsi ilə yekun vurulur, amma süjetin real gedişi prosesində
Babəkin özü yox, kabusu, kölgəsi, teyfi iştirak edir. Eləcə də “Fəryad”
pyesində Nəsiminin öz obrazı yoxdur. Nəsimini iki dünyanın işığında göstərən
B.Vahabzadə Nəsimi dühasına, Nəsimi varlığına müraciət etdiyini belə
əsaslandırır: “Cordano Brunonun yandırılmasına, Bayronun cəlayi-vətənliyinə,
Puşkinin sürgün edilməsinə, Nəsiminin dərisinin soyulmasına səbəb nə imiş?
Bu böyük şəxsiyyətlərin həyat və fəaliyyətini dərindən öyrənəndən sonra
mənim üçün əsl elmin və əsl sənətin mahiyyəti və məqsədi aydın oldu. Mənə
aydın oldu ki, istər elm və istərsə də sənət zülmün, əsarətin törətdiyi
məhrumiyyətlərdən qorxmayıb yalnız həqiqəti dediyi zaman böyüyür, ucalır və
o, yalnız bir xalqın deyil, bütün bəşəriyyətin ürəyinə yol tapır, rəğbətini
qazanır…”
Xalq artisti, rejissor Ağakişi Kazımov “Ədəbiyyat qəzeti”ndə dərc
olunmuş müsahibəsində deyir: “Tale elə gətirib ki, mən Bəxtiyar Vahabzadənin
tarixi mövzulu əsərlərinin səhnə təcəssümü ilə bağlı olmuşam. Bəxtiyar
Vahabzadə Azərbaycan dramaturgiyasında tarixi mövzuda monumental əsərlər
yazan sənətkarların davamçısıdır. Həm “Özümüzü kəsən qılınc”, həm
“Fəryad”, həm də “Dar ağacı” hadisələrin monumentallığı, obrazların həm
daxili, həm xarici cəhətdən dolğunluğu, ehtiraslığı və bədii bütövlüyü ilə
seçilir... Bu əsərlərdə hətta ən kiçik obraz belə hadisələrin ümumi gedişində,
ideyanın ümumi təntənəsində mühüm mövqeyə malikdir. Sadə dildə desək, bu
saat mexanizmində bir dənə artıq detal yoxdur. Tarixi mövzulu bu əsərlərin
ikinci xüsusiyyəti isə ondan ibarətdir ki, son dərəcə müasir fikir deyilir. Tarixi
hadisələr müasirlik ruhunda yoğrulur”.
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Mövzusu XIV əsrin sonu, XV əsrin əvvəllərində (1369-1417) yaşamış
Azərbaycan mütəfəkkiri Nəsimi dövründən, hürufilikdən bəhs edən “Fəryad”
pyesinin ilk tamaşası Milli Dram Teatrında 1984-cü il martın 24-də Hüseynağa
Atakişiyevin quruluşunda göstərilmişdir. Rejissor “Zülmətdən işığa,
məhkumluqdan azadlığa doğru mübarizə aparan insanların haqq səsini”,
fəryadının eşidilməsini tamaşanın ən ali məqsədinə çevirə bilmişdi.
Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra milli tarixin
əvvəllər qadağa qoyulmuş səhifələrinə baş vuran şair-dramaturq Bəxtiyar
Vahabzadə Azərbaycan varlığının daha dərin qatlarına nüfuz etdi. Məhz bu
yaradıcılıq axtarışlarının bəhrəsi olan “Özümüzü kəsən qılınc” (“Göytürklər”)
tarixi pyesi meydana gəldi. 10 aprel 1998-ci ildə göstərilən “Özümüzü kəsən
qılınc” pyesinin ilk tamaşasında iştirak edən Heydər Əliyev əsərə və tamaşaya
yüksək qiymət vermişdi: “Tariximizi araşdırıb bu gün üçün əhəmiyyətli,
dəyərli olan səhifələrini indiki və gələcək nəsillərə çatdırmağın özü xalq,
millət, tarix və gələcək nəsillər qarşısında böyük xidmətdir. Bu xidmətə görə
mən Bəxtiyar Vahabzadəyə xüsusi təşəkkür edirəm və hesab edirəm ki,
millətimiz, xalqımız, cəmiyyətimiz də bu təşəkkür sözlərimə qoşulacaqlar və
daim ona minnətdar olacaqlar”.
“Dar ağacı” tarixi faciəsində dramaturq hökmdar və xalq probleminə
toxunaraq islam dininin Şərqdə yayılması tarixindən mövzu alır. İlk tamaşası
2000-ci il dekabrın 9-da göstərilən əsərdə xalq və vətən amalına xəyanət
edənlərə mənəvi dar ağacı qurulur, onları məhşər ayağına çəkirdi. Dramaturqun
bu pyeslərində tarixin özü müasirliyin təhlili üçün bədii materiala çevrilərək,
fəlsəfi-analitik ümumiləşdirməyə səbəb olur, müasir teatr təfəkkürünün
işığında reallıq kəsb edir.
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Məlahət Məmməd qızı KƏLƏNTƏRLİ
Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
kelenterli 43 @ mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN DRAMATURGİYASINDA
MİLLİ VƏ ÜMUMBƏŞƏRİ İDEYALARIN VƏHDƏTİ
Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadənin ədəbiyyatın bütün növ və janrlarından:
poeziya – iyirmidən çox irihəcmli poema və saysız-hesabsız şeir, nəsr – on bir
elmi-publisistik kitab, məqalələr, dram əsərlərindən ibarət olan əlvan palitralı
yaradıcılığının mühüm bir hissəsini dramaturgiya təşkil edir. Ustadın dram
növünün bütün forma və janrlarını ehtiva edən – sosial-məişət, tarixi mövzulu
dramları, faciə, komediya, dramatik novella, ssenari, radiopyes kimi müxtəlif
janrlı, səbkli əsərləri müasir dövrümüzdən başlayaraq, ulu tariximizin ən dərin
qatlarınadək yaşadığı həyatın, sözün əsl mənasında, bir ensiklopediyasıdır.
Məna, məzmun zənginliyi, bu əsərlərdə qoyulan geniş fəlsəfi, etik-estetik,
mənəvi – insanı insan edən problemlərin həllinə xidmət edir. Bu əsərlərdə
yazıçı incə zövqlü cərrah həssaslığıyla cəmiyyətin mənəvi, etik həyatında baş
verən “xəstəlikləri”, hadisələri, bu zaman şəxsiyyətin mənəvi aləmində baş
verən təlatümləri üzə çıxarır. Müxtəlif məzmunlu, böyük həcmli dram
əsərlərində – “Vicdan”, “İkinci səs”, “Yağışdan sonra”, “Yollara iz düşür”,
“Qızıl alma”, “Hara gedir bu dünya”, “Özümüzü kəsən qılınc”, “Cəzasız
günah”, “Dar ağacı”, “Rəqabət” və b. əsərlərində yazıçı münaqişənin həllini
“dış dünya” zəminində, hadisələrin fəal axımı məcrasında açmaqla bərabər,
qəhrəmanlarının şəxsiyyətində baş verən psixoloji vəziyyəti açmağı, hisslə,
duyğu ilə ağlın, ürəklə başın, arzu ilə həyat borcunun təzadlarını göstərmişdir.
Sənətkarın bütün əsərlərindəki hər bir qəhrəmanında sanki daim bir “ikinci səs”
mövcuddur, sanki onların mənəvi aləmi bir məhək daşıyla sınaqdan keçir.
Ustadın öz diliylə desək, o, həmişə “öz qəlbini öz eşqinə zindan, öz eşqini öz
qəlbində dustaq edə bilən” insanların təlatümünü göstərərək, onları
ümumbəşəri paklığa, təmizliyə səsləyir. Məcazlar, istiarələr, üstüörtülü imalar,
işarələr, pyeslərdə qoyulan problemlər vasitəsilə geniş ümumiləşdirməyə nail
olur.
Qədim Göktürk dövlətinin faciəsi səksənillik yalanlar üzərində qurulmuş
çağdaş dahi Məhəmmədəmin Rəsulzadənin deyimiylə, “qırmızı imperiya”nın
xəstə nəticələrini dar ağacı altında, qul psixologiyası ilə yaşayanların,
qəhrəmanlıqla şəhid olan vətənpərvərlərdən daha çox “ölü” olduğunu,
qoluzorluların kölgəsi altında başını girləyənlərin kölgələrinin olmadığını, yəni
insan adına layiq olmadıqlarını əyani şəkildə göstərir.
Böyükhəcmli klassik dram əsərləriylə bərabər, sənətkarın “Qisas”,
“Duz”, “Atılmamış güllə”, “Yaxşılıq” adlı dramatik novellaları, “Təyyarə
kimi”, “Qəlyan” adlı radiopyesləri vardır.
Onu da qeyd edim ki, Bakı Dövlət Universitetində çalışdığım zamanlarda
ustadla söhbətlərimin birində onun bu kiçikhəcmli pyeslərindən danışarkən,
onların dərin fəlsəfi mənasından ürəkdolusu söz edərkən, orijinal əsər kimi
onların janrını “dramatik novella” deyə adlandırdım. Hörmətli sənətkarımız,
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ədəbiyyatımızın korifeyi olan alim-şairimiz o zamanlar gənc tədqiqatçı kimi
elmdə ilk addımlarını atan mənim bu müşahidəmi çox bəyəndi, qəbul etdi və
xeyir-dua verdı. Bu miniatür dramların, dramatik novellaların fəlsəfi dərinlik,
ideya-estetik baxımdan dəyərləri çox yüksəkdir. Ona görə ki, həcmlərinin kiçik
olmasına baxmayaraq, daşıdıqları dərin, böyük ümumbəşəri ideyaların açılması
daha da bariz şəkildə üzə çıxır. Həcm, kəmiyyət keyfiyyətin gözəlliyinə xələl
gətirmir. Dramatik novellaların bahabiçilməz qiyməti ondan ibarətdir ki,
müəllif Azərbaycan xalqının mənəvi aləmini, əsrlərlə yaşatdığı etik normaları
ümumbəşəri səviyyəyə qaldırır və bəşəriyyətin tarix boyu əldə etdiyi humanitar
dəyərlərlə birləşdirir. Bu isə müasir dövrümüzün qarşısında duran humanitar
tərbiyə, tolerantlıq, xəlqilik prinsiplərinin, böyük insan konsepsiyasının həyata
keçməsinə xidmət edir. Azərbaycan xalqının, türk dünyasının göz bəbəyi kimi
qoruduğu, bir çox dünya xalqlarında olmayan milli-mənəvi, əxlaqi dəyərləri –
duz-çörəyə sədaqət (“Duz”), yaxşılığa yamanlıq, xəyanət etməmək
(“Yaxşılıq”), qadın yanında kişiyə əl qaldırmamaq, ona xələl gətirməmək
(“Atılmamış güllə”), zəiflərə pasiban olmaq, təmənnasız yardım etmək, anaya,
qadına hörmət etmək (“Qisas”) və bu kimi qiymətli fikirləri dünya miqyasına
çıxararaq, ümumbəşəri mənəvi dəyərlər xəzinəsinə daxil olan incilər kimi
qiymətləndirmək lazımdır. Bu isə Azərbaycan xalqının fərdi, milli, ümumxalq
fəlsəfəsinin ümumbəşər fəlsəfəsiylə vəhdəti, harmoniyası deməkdir, xalqımızın
dünya xalqları məclisində şərəfli yer tutması deməkdir...
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Günel Adışirin qızı MUSAYEVA
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
eltachemidov@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ VƏTƏNDAŞLIQ DUYĞUSU
Xalq şairi B.Vahabzadə özünün çoxşaxəli yaradıcılığı ilə Azərbaycan
ədəbiyyatının inkişafına mühüm töhfələr verən, bu istiqamətdə müstəsna xidmətləri olan sənətkarlardan biridir. Ədəbiyyatımızın görkəmli Bəxtiyar Vahabzadə tədqiqatçıları onu haqlı olaraq çağdaş şeirimizin klassiki adlandırırlar.
Azərbaycan ədəbiyyatının yarıməsrlik tarixi inkişaf prosesini Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı olmadan təsəvvür etmək mümkün deyil. Unudulmaz Xalq şairimizin bütün yaradıcılığı, demək olar ki, vətənpərvərlik mövzusu ilə əhatə olunub.
Vətənpərvərlik dərin anlama malik kəlmədir. Vətənpərvərliyin dərin və
tarixi kökləri vardır. Bu kəlmə insanın yurduna, xalqına, dilinə, adət və
ənənələrinə məhəbbət və sədaqətin ifadəsi kimi meydana gəlib.
B.Vahabzadə hər zaman vətəni, vətən torpağı üçün narahat olan şairlərdəndir. Onun yaradıcılığına nəzər salan hər bir poeziyasevər vətənpərvərlik
ruhunda yazdığı şeir və poemalarından təsirlənməyə bilməz. Şairin
vətənpərvərlik ruhunda yazdığı şeirləri oxuyan hər bir oxucuda millətinə,
vətəninə məhəbbət hissi yaranır və belə şeirlər insanlarda milli mənlik şüurunu
formalaşdırır.
Alim-şair yaradıcılığının ana xəttini vətənpərvərlik mövzusu təşkil edir.
Vətənin istiqlalı, dil, söz, torpaq uğrunda apardığı söz mücadiləsindən alnıaçıq,
üzüağ çıxan şair vətənin azadlığı uğrunda əsl vətənpərvər insan, vətəndaş kimi
iz qoymuşdu. Hər qarışı füsunkar gözəlliklər yatağı olan vətənimiz şair üçün
müqəddəs bir məkandır. Onun vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı
əsərlərində dərdli, nisgilli şairin əhvalı duyulur.
Böyük söz ustadının “Vətəndən-vətənə”, “Azərbaycan oğluyam”, “Şairvətən”, “Vətən marşı”, “Yurd yağı əlində”, “Ana yurdum”, “Ana dili”,
“Anamın kitabı” şeirlərində “Muğam”, “Şəhidlər”, “416” və vətənpərvərlik
mözsunda yazdığı əsərlərinin zirvəsi sayılan “Gülüstan” poemalarında
vətəninə, yurd-yuvasına bağlılıq, torpaqdan aldığı güc, xalqının keşməkeşli
tarixi, vətən torpağına xor baxanlara qarşı nifrəti, ürək yanğısı obrazlı şəkildə
əks olunmuşdur. Bu əsərlər oxucuda vətəndaşlıq hisslərini çoxaldır, əsasən də
gənclərin elimizə, yurd-yuvamıza olan vətənpərvərlik hisslərini artırır.
Bəxtiyar Vahabzadənin bütün varlığıyla vətəninə bağlılığı, bütöv Azərbaycanımıza olan sonsuz məhəbbəti və xalqın başına gətirilən faciələrin şair
qəlbində açdığı yaraları şeirlərinin hər misrasında duymaq olur. Vətənpərvərlik
şairin yaradıcılığının canı-cövhəridir. Xalq şairinin yaradıcılığı ruhu, xəmiri
əzəl gündən ana vətənin və xalqının azadlığı, istiqlaliyyəti, həqiqiətin, haqqın
və vicdanın qələbəsi kimi müqəddəs amallardan yoğrulmuşdur.
B.Vahabzadənin vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı əsərlərdə
xalqının başına gətirilən müsibətlər, yad əldə olan vətən torpağının dərdi
narahat şairin sətirlərində ürək yanğısı ilə ifadə olunmuşdur.
B.Vahabzadə yaradıcılığı Azərbaycan xalqına öz kökünə sadiq olmağı
öyrədir. Bu yaradıcılıq Azərbaycan xalqının qarşısında duran ən mühüm
vəzifəni – vətənə layiqli vətəndaş olmaq vəzifəsini əxz edir.
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Nərgiz Arif KƏRİMOVA
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
nergizkerimova622@gmail.com
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN “İSTİQLAL” POEMASINDA TÜRK
MİLLƏTİNİN TARİXİ ŞÖHRƏTİ VƏ MÜASİR PROBLEMLƏRİNƏ
ŞAİR, VƏTƏNDAŞ MÜNASİBƏTİ
Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycanda milli düşüncənin formalaşmasında
böyük müstəsna xidmətləri olan şair, publisist, vətəndaş ziyalıdır.
Yaradıcılığının əsas qayəsini vətənpərvərlik təşkil edir. Vətənpərvərlik və
mübarizlik, vətəndaşlıq ruhu Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında aparıcı yer
tutur.
Bəxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdən başlayan milli azadlıq hərəkatının
qabaqcıllarından biri idi. O, 1959-cu ildə yazdığı “Gülüstan” poeması ilə iki
yerə parçalanmış Azərbaycanın tarixi faciəsini dilə gətirmiş, rus və fars
imperiyasının pəncəsi altında inləyən Azərbaycan xalqının azadlıq və istiqlal
uğrundakı ədalətli mübarizəsinə qoşulmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə “Gülüstan”
əsərindən bugünə qədər bir şair kimi milli birlik, vahid Vətən məsələsinin
mahiyyətinə varmış, çıxış yolları axtarmağa çalışmışdır.
Bəxtiyar Vahabzadə 1999-cu ildə “Gülüstan” əsərinin davamını –
“İstiqlal” poemasını yazmışdır. Əsər Azərbaycanın güneyində gedən istiqlal
hərəkatının lideri Məhəmməd Çöhrəqanlıya ithaf olunmuşdur. “İstiqlal”
poeması istiqlal fikrinin yeni mərhələsidir. Artıq Quzeydə istiqlal qazanılıb.
Xalqın ayağa qalxması, 20 Yanvar hadisələri, rus tanklarına qarşı xalqın
müqaviməti və nəticədə qan bahasına əldə olunan müstəqilliyimiz...
Quzeydə ayağa qalxdı məmləkət,
Bir təpə bir dağla üz-üzə gəldi.
Millətin qəlbində boy atan nifrət
Köksün həmləsiylə o dağı dəldi.
Vahid bir millətin, xalqın doğma ana dilində danışmağının, yazmağının
yasaq edilməsi, bu dildə deyil, hakim zümrənin dilində danışmağa məcbur
edilməsi poemada şairin kəskin münasibətilə ifadə edilir. Türk dilinin, tarixinin
varlığını, qədimliyini hər kəs aşkar surətdə bilir, lakin bu həqiqəti danırlar.
Bir vahid millətə iki hakimin
Dili doğmalaşdı... Bu lap ağ oldu.
Doğma anamızın şəkərdən şirin
Bizə öyrətdiyi dil yasaq oldu.
Hakimlər özü də bilirdi aşkar
Mənim öz dilim var, öz tarixim var.
Siz haqqın üzünü boyalayırkən
Həqiqət də aydın, yalan da aydın.
Şair türkün dilinin yasaq olmasını onun kökündən uzaqlaşması kimi
qiymətləndirir. Hakim zümrənin məqsədi məhz bu idi. Türk öz kökündən,
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dilindən, dinindən məhrum olsun. Yeni nəsillər öz tarixini, onun qədimliyini,
kökünün varlığını dərk etməsin. Dil hər bir xalqın açarıdır. Dil yoxdursa, nə bir
millət, nə də bir varlıq var. Dilimiz nə qədər yasaqlansa da, bütün etirazlara
baxmayaraq, xalqımız hər zaman ana dilimizi qoruyub saxladı.
Özündən, sözündən qaçaq dilimiz
İslanıb üşüdü qarda, çisəkdə.
Yüksək məqamlarda yasaq dilimiz
Qovulub yaşadı kənddə, kəsəkdə.
İnsan olmaq üçün uşaq dil açar
Yasaqlar önündə biz dilsiz olduq.
Dil varsa, xalq da var, şan-şöhrət də var
Dil yoxsa, millət yox, heç varlıq da yox.
V.Q.Belinski deyirdi: “Öz vətəninə mənsub olmayan şəxs insanlığa
mənsub deyildir”. Şairi narahat edən budur ki, Azərbaycanın ikiyə
parçalanması iki əsrə yaxın bir tarixi əhatə etdiyi kimi, Dağlıq Qarabağ itkisi
də uzanaraq ərazi itkisi ilə nəticələnə bilər.
Bəxtiyar Vahabzadənin poetik yaradıcılığında Güney Azərbaycan probleminin mühüm yer tutması bir sıra səbəblərlə bağlıdır. Hər şeydən əvvəl şair bir
vətəndaş kimi xalqının və vətəninin ikiyə parçalanmasına etiraz səsini
ucaltmaq məramını izləmişdir. Digər tərəfdən isə, bu mövzu şairə milli istiqlal
problemini sovet rejiminin sərt dönəmlərində belə açıq şəkildə göstərmək
imkanlarını vermişdir. Müəllif bu səpkidə mövzu axtarışlarını genişləndirmiş
və əsərlərini daha da zənginləşdirmişdir.
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Hicran Sədi qızı NƏSİBOVA
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
hicran-744@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASININ İSTİQLAL RUHU
“Bütövlüyün, vəhdətin izini, bəlkə də, sərhədlərdən silmək olar, amma
yaddaşlardan, sümükdən, qandan yox”. Azərbaycan xalqının yetmiş illik həsrət
yuxularını, bu xalqın qan yaddaşından silinməyən müqəddəs vətən duyğularını
ifadə edən “böyük bir həsrət ədəbiyyatı” da məhz buna görə yaranmış oldu.
Azərbaycan xalqının tarixi faciəsi onun torpağının hələ XIX əsrdə
Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri əsasında İranla Çar Rusiyası arasında,
sonra isə sovet dövründə hissə-hissə bölünüb qonşulara verilməsidir. Sonrakı
əsrlərdə Azərbaycan poeziyasının yaradıcıları arasında elə bir şair tapmaq
çətindir ki, bu dərd onu düşündürməsin.
Azərbaycanın dərdlərini çox ustalıqla əsərlərində göstərmiş və bununla
da nəsillərin qan yaddaşının düzgün formalaşmasına layiqli örnək olan
şairlərimizdən biri də Bəxtiyar Vahabzadədir. Totalitar rejimin müxalifində
dayanan hər bir sözün qarşısına sipər çəkilən dövrlərində Azərbaycan
poeziyasının cəsarətli çıxışları B.Vahabzadə şeirlərində də öz pafosu etibarilə
dövrün ehkamlarına qarşı dayanırdı. Müxtəlif təzyiqlərə məruz qalsa da, öz
əqidəsindən dönməyən, mənliyini qoruyub saxlayan B.Vahabzadənin həyat
amalı vətəninə sədaqət, onun azadlığı, bütövlüyü uğrunda çalışmaq idi. Şairin
ictimai-siyasi fəallığı, mövqeyi şeirlərində aydın görünürdü. Təqiblərin ən qatı
vaxtlarında belə şair ağrı-acını, ah-naləni qəbul etməyib, onun sözü, onun səsi,
sənəti həmişə öz xalqının harayı olmuşdur.
Şairin lirik “mən”i yüksək, mübaliğəli, predmetsiz pafosdan uzaq
olmuşdur. Bu mənada onun məşhur İran şairinə yazdığı “Səhəndə məktublar”,
“Vüsalda hicran” və s. şeirləri diqqət çəkir. B.Vahabzadə cənublu qələm
dostuna onun şeirlərini göz yaşları ilə oxuduğunu buldirir:
Yazdın eyni dərdi yaşayaq bahəm,
Qardaş qardaşıyla həmfikir olar.
Sənin düşüncəndi mənim düşüncəm,
Dərdlər bir olanda fikir bir olar.
Deyirsən, yarıya bölünənlərin
Dərdini dünyada bir bilməyən yox.
Biz də bölünmüşük,
Ancaq bu dərdi
Uca kürsülərdən heç bir deyən yox.
Şair yollarını göstərməsə də, qəti hərəkətlərin vacib olduğunu görürdü,
daha üsyankar mövqe tuturdu:
Hanı?
Sormadılar –
Bəs yarı canın? –
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Niyə ucaltmırsan üsyan səsini?
Hələ görməmişik Azərbaycanın
Bir yerdə, bir bütöv xəritəsini...
Vətən, xalq uğrunda savaşa qalxan oğulların azadlıq ruhunun odunu
sönməyə qoymayan B.Vahabzadə poeziyası olub. Onun başıbəlalı
“Gülüstan”dan sonra yazdığı “Ağlar Güləyən” (1962), “Yollar-oğullar” (196263), “Həyat-ölüm” (1964-65), “Təzadlar” (1966-67), “Amerika gözəli” (1982),
“Mərziyə” (1984), “Bağışlayın, səhv olub” (1985), “Ləyaqət” (1986)
poemaları, Nəsimiyə həsr olunmuş “Fəryad” (1984) pyesi, habelə “Latın dili”,
“Neo”, “Dan yeri”, “Şanyan deyir”, “Külək-ot”, “Qarağac”, “Ələddin çırağı”,
“Baba Gur-Gur”, “Atılmayan toplar” və s. şeirlərində, Y.Qarayevin dediyi
kimi, Azərbaycan xalqı öz keçmişini, tarixini dərk edə-edə, özünə qayıdaqayıda istiqlala, azadlığa nail olmaq cəsarətini qazanmışdır.
B.Vahabzadə hadisələri ya xarici ölkələrə, ya da tarixə köçürməklə
demək istədiklərini həmişə demiş və xalq da, gənclik də həmişə onu
anlamışdır. Məsələn, “Ağlar Güləyən”də Sabirin dilində deyir:
Xalqların cərgəsində
Mən də varam deyirəm!
Bu dünyadan özümə
Ədalət istəyirəm...
Vətən övladlarını qeyrətə səsləyən şair “Təzadlar” poemasında da başqa
xalqın taleyi işığında doğma xalqının taleyini düşünürdü:
Qardaşı qardaşa düşmən edibdir
Bir ana torpağın iki məsləki.
Bir böyük məmləkət qanammıram mən
Saxta kağızlara necə büküldü.
Şair “Təzadlar”da “Azadlığa qılınc çəkib, azadlıq adından danışan ölkə”
deyəndə Sovetlər İttifaqının saxta azadlığına üsyan edirdi.
İrili-xırdalı bir çox əsərində sovet sisteminin törətdiyi cinayətlərə bu və
ya digər şəkildə toxunan şair İkinci Dünya müharibəsində Moskvadan
Berlinədək yol keçmiş 426-cı diviziyanın döyüş rəşadətindən danışan “426”
poemasında göstərir ki, Faşist Almaniyasındakı Buhenvald kimi ölüm
düşərgələrinin məhz 1937-ci ildə salınması faktı eyni ildə SSRİ-də xüsusilə
şiddətlənən repressiyalarla üst-üstə düşür. Dəhşətlərinə görə Buhenvalddan geri
qalmayan rejim haqda eyhamlar vurmaqla onların arasında heç bir fərq
olmadığını rəmzi şəkildə göstərir. Bu poemada Azərbaycanın həm keçmişi,
həm də indiki dərdlərini ayrıca səsləndirən notlara rast gəlmək mümkündür.
“Yad evində çıraq kimi yanan” millətin buyur deyə-deyə qonağı ev sahibi
etməsinin acı nəticəsindən, “özgəyə qulluq edən beyinlərin əsərlərinin
özgənin” olmasından yana-yana danışan şair xalqı başa salır ki, sənin çəkdiyin
əməyin bəhrəsi özgənindir. Hələ 1965-ci ildə yazdığı “Həyat-ölüm” adlı
poemasında da vətəninə, elinə azadlıq istəyən, xalqının səadəti üçün
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səadətindən keçən, öz əcdadını, öz tarixini, öz nəğməsini, dilini sevən dillərə
qıfıl vurulduğundan üsyan edən qəhrəmanına alqış deyən şair yazırdı:
Sənin nitqin bir dəniz,
Hər cümlən azadlığın
Bir dəli dalğasıdır.
Vətəndaşlıq qeyrətini hər şeydən üstün tutan ustad hesab edirdi ki, şair
“fikirlərin çırpışan seli”, “həqiqətin müğənnisi”, “təbiətin danışan dili”,
cəmiyyətin üsyan səsi”, “zəmanənin, əsrin vicdanı”, “tarixlərin şərəfi, sanı”,
“bu dünyaya zamanın sözü”, “həqiqətin, haqqın güzgüsü” və s. olmalıdır.
Bütün bunlar yaşlı nəslin müdrikliyi, uzaqgörənliyi, gənc nəslin cəsarəti,
gələcəyə inamı sayəsində poeziyamızda təsdiqlənirdi. Artıq 1980-ci illərdə
Azərbaycan poeziyasının “Araz çayı”na yeni bir “sel”, yeni bir “qol” qarışırdı
ki, B.Vahabzadənin səsi daha əzmli qarışmış oldu bu selə.
Ölkəni bürüyən xaos içində çürüməkdə olan Rus imperiyasının “Qarabağ
kartı” xalqı hiddətləndirdiyi bir zaman dövrün hərc-mərcliyini B.Vahabzadə
belə ifadə edirdi:
Yalanlar həqiqət qiyafəsində,
Oğrular, əyrilər zəmanəsində
Əyrilik sayılır fərasət, Allah.
Qarabağ üzərində dolanan tufanı görən şair həyəcanlı, təlatümlü xalqın
səsinə səs verib etirazını, üsyanını ifadə edərək yazırdı:
İndi daha döyüşürəm dözümlə,
Öz əlimlə özümədir bu həmlə.
Dözüm bitdi, qorxuram ki, özümlə
Qədərimin arasına qan düşə.
Xalqının azadlığı uğrunda haqq səsini ucaldan cəsarətli oğulların “dəli
dalğaları”nın coşub-daşmasının labüdlüyünü şair təsdiqləyir və vətənin azadlığı
uğrunda boyunlarını edam kəndirinə keçirməyə hazır olan igidlərsiz azadlığın
mümkün olmadığını bildirirdi. B.Vahabzadə poeziyası ilə “savaş meydanında
istiqlal və azadlıq əsgəri olur və poeziya da ona yalnız “İstiqlal” adlı ünvana,
mənzil başına aparan cığır, yol kimi lazım olur. Daha doğrusu, millətin
azadlığını milli poeziyanın böyük idealına o illərdə hamıdan çox Bəxtiyar
Vahabzadə çevirir” deyən Yaşar Qarayev bir daha təsdiqləyir ki, B.Vahabzadə
poeziyasında Azərbaycan xalqı özünüdərketmə yolu keçib.
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Pərixanım Soltan qızı HÜSEYNOVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN "MƏRSİYƏ-REKVİYEM" ƏSƏRİNDƏ
MİLLİ ƏXLAQ MƏSƏLƏLƏRİ
Bəxtiyar Vahabzadə "Mərsiyə-rekviyem" əsərini məşhur oftalmoloq,
akademik Zərifə xanım Əliyevanın xatirəsinə ithaf etmişdir. Zərifə xanım
1985-ci il aprel ayının 15-də Moskva şəhərində dünyasını dəyişmişdir. Bu, tək
Əliyevlər ailəsinin, Əliyevlər şəcərəsinin deyil, bütöv bir xalqın itkisi idi.
B.Vahabzadə bu xəbəri alan kimi Moskvaya getmiş, Heydər Əliyevin bu ağır
günündə onun dərdinə, kədərinə şərik olmuşdur. O vaxt Heydər Əliyev
Moskvada keçmiş SSRİ miqyasında məsul vəzifədə çalışırdı.
Zərifə xanım baharda dünyaya gəldi. Bu fəslin də vurğunu idi, elə bu
fəsildə də dünyasını dəyişdi. Lakin bu elə bir vaxt idi ki, Heydər Əliyevə və
xalqına qarşı olan düşmən münasibət açıq-aydın özünü göstərirdi. Heydər
Əliyev ona və Azərbaycana qarşı çevrilən güclü qaragüruha qarşı mübarizə
aparırdı.
İlk dəfə “Mərsiyə-rekviyem” Zərifə xanıma həsr olunmuş albomda işıq
üzü görmüşdür. Sonra şair onu "Qafqaz" jurnalının 003 (12) may 2008-ci il
sayında dərc etdirərək geniş oxucu auditoriyasına təqdim etmişdir.
B.Vahabzadə "Mərsiyə-rekviyem"də Z.Əliyevanın yüksək insani
keyfiyyətlərini misralarına köçürüb. Əsərdə Zərifə xanımı Heydər Əliyev kimi
siyasi dövlət xadiminin həyat yoldaşı olmaqla bərabər onun siyasi dostu,
arxası, dayağı kimi təsvir etmişdir. Şair belə bir ömür-gün yoldaşının itkisindən
Heydər Əliyevin keçirdiyi hissi, sarsıntını əks etdirmişdir:
O qıymazdı sənin göz yaşlarına,
Qıymazdı o solğun baxışlarına.
Qıymazdı başını əyəsən bu gün.
Qıymazdı sinəndə ağlasın ürək.
Sən onun ruhunu incitməməkçün
Onun dərdinə də dözəsən gərək.
Bəxtiyar yaxın dostuna təsəlli verir, bu itkidən sarsılmamağı, xalqının
onu həmişə vüqarlı gördüyünü, “əgər o əyilərsə, xalqı da sönər” poetik
deyimləriylə xalqının ona arxalandığını önə gətirir, dostunu səbirli, təmkinli
olmağa səsləyir.
Bu vüqar önündə biz də baş əydik.
Kaş səni bu halda biz görməyəydik.
Əgər sən əyilsən,
Sınmış bil bizi.
Əvvəlki vüqarla yaşa, yaşat sən
Səninlə fəxr edən ellərimizi!
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Poemada Zərifə xanımın müqəddəs, güclü qadın olmasından da söhbət
açılır. Şair onu aslan yanında duran dişi aslan portretini yaratmışdır:
Aslantək yaşadın aslan yanında,
Mərdliyin səbəbi mərddən sorulmaz.
Aslan da aslana arxalananda
Aslanın erkəyi dişisi olmaz.
B.Vahabzadə əsərdə Heydər–Zərifə cütlüyünü, onların arasındakı xoş,
mehriban ər-arvad münsibətlərini, aralarındakı eşqi də qabartmışdır. Sanki
Tanrı onları bir-biri üçün yaratmışdı. Əsərdə onlar ər-arvad kimi bir-birini
tamamlayan obraz kimi də səciyyələnmişdir. Şair hər ikisinin bir-birinə olan
sevgisini poetik misralara köçürmüşdür. Tərəzinin gözündə hər iki tərəfin
münasibəti eyni çəkidədir. Zərifə xanımın bir qadın kimi ərinə göstərdiyi
nəvaziş də öz əksini tapmışdır.
İşdən qanıqara evə dönəndə,
Dünya gözlərinə tor görünəndə
Könül sirdaşının bir xoş baxışı,
Bir xoş təbəssümü sənə can verər,
Dünyanı gözündə gözəlləşdirər.
Eşitdim, beləymiş könül sirdaşın.
Zərifə xanım da Heydər Əliyevsiz yaşaya bilməzdi. Onun yoxluğu
Heydər Əliyevə nə qədər dərd gətirdisə, bir o qədər də o dərd onun payına
düşərdi.
Səni sevdiyindən o istərdi ki,
Sən yola salasan dünyadan onu...
Bu ağır dərdi də bölüşmək üçün
Yenə Zərifəni axtarır gözün.
Poemada Zərifə xanıma olan ümumxalq məhəbbəti də tərənnüm
olunmuşdur. Onun sadəliyi, səmimiliyi, xəstələrinə göstərdiyi şəfqət, tibb
elminə bəxş etdiyi töhfələr də əsərdə öz əksini tapmışdır. Zərifə xanımın bir
ana kimi ali xüsusiyyətləri də nəqş edilmişdir. Onun övladlarına verdiyi
tərbiyənin nəticəsidir ki, oğlu İlham Əliyev bu gün Azərbaycan xalqının
lideridir. "Mərsiyə-rekviyem" milli əxlaqi dəyərlərin aşılanması baxımından da
çox dəyərlidir. Gənc ailələrə ər-arvad münasibətlərinin qurulmasında bir
məktəbdir.
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Səkinə QAYBALIYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
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sakina051@rambler.ru
AZƏRBAYCAN–İRAQ TÜRKMAN ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİNİN
İNKİŞAFINDA BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN YERİ
Bütün zəngin elmi və ədəbi yaradıcılığı boyu insanlara yalnız milli qürur,
milli dəyər, milli düşüncə aşılayan, onları milli ruhda yaşamağa, yaratmağa
səsləyən böyük şair ömrünün sonunadək heç bir çətinlik qarşısında bu
müqəddəs vəzifəsindən, şərəfli mübarizəsindən dönməmiş, yeni-yeni nəsillərin
bu ruhda yetişməsində mühüm rol oynamışdır. Bəxtiyar Vahabzadə bütün
dünyada yaşayan soydaşlarımızla mədəni-ədəbi əlaqələrin yaradılmasında, bu
əlaqələrin genişləndirilib inkişaf etdirilməsində yaxından iştirak etmişdir. İraq
türkmanları, onların yaratdığı zəngin xalq ədəbiyyatı, İraq türkman mühitində
baş verən mədəni-ictimai yeniliklərə xoş qardaş münasibəti hər zaman Xalq
şairinin yaradıcılığında xüsusi yer tutmuş, ölkəmizdə İraq türkman ədəbiyyatı
və mədəniyyəti ilə bağlı bir çox təbliğat-təşviqat xarakterli tədbirlər Bəxtiyar
Vahabzadə qələmi ilə öz dəstəyini almış, sevgi dolu sətirlərdə Azərbaycan–İraq
türkman qardaşlığı yüksək dəyərlərlə xatırlanmışdır. Görkəmli şairin İraq
türkmanları ilə yaxın münasibətlərinin tarixi 1959-cu ildən başlayır. Həmin
vaxt vətənpərvər şairimiz Azərbaycanın digər görkəmli şairləri Qasım
Qasımzadə və Rəsul Rza ilə birlikdə Türk dünyasının möhtəşəm söz ustadı
Məhəmməd Füzulinin 400 illik yubiley tədbirləri çərçivəsində Kərbəlada onun
qəbrinin ziyarət olunması ilə əlaqədar ilk dəfə İraqa, oradan isə Kərkükə
getmişdir.
...Böyük şairimiz ölkəmizdə də İraq türkman şairlərinin əsərlərinin
nəşrinə diqqət etmiş, bu münasibətlə yazdığı ön söz və müqəddimələrdə, geniş
məzmunlu məqalələrində şairlərin min bir çətinliklərlə yaşatdıqları ana dili,
yurd sevgisi, xalqın söz xəzinəsi və bu kimi mövzulara toxunaraq onların öz
xalqı qarşısında yüksək xidmətlərindən söz açmışdır.
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Səba Azad qızı NAMAZOVA
Gəncə Dövlət Universiteti
seba8080@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK
Çağdaş Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Bəxtiyar
Vahabzadə bütün varlığına hopmuş vətən sevgisini hər zaman yüksək poetik
dillə ifadə etmiş, “Şair-Vətən” adlı şeiri vasitəsilə oxuculara hərarətlə
səslənmişdi:
Şairə vəzifə, rütbə nə gərək!
“Vətən”, “Vətən” deyir könül səsi də.
Vətəni sevməkdir, Vətəni sevmək
Şairin ən böyük vəzifəsi də.
Azərbaycan ədəbiyyatında vətənə aid çox sayda şeirlər yazılıb, bundan
sonra da yazılacaq... O baxımdan Bəxtiyar Vahabzadənin şeirləri təbiiliyi və
xəlqiliyi ilə seçilən ədəbi nümunələr kimi xalqın yaddaşında silinməz iz
qoymuş, qələminə məxsus olan əsrarəngizlik, fərdi poetik çalarlar ona
ümumxalq sevgisi qazandırmışdır. Azərbaycanın istiqlalı uğrunda fəal
mübarizlərdən olan Bəxtiyar Vahabzadə vətən, xalq qarşısında öz tarixi
missiyasını ədəbi fəaliyyəti boyunca ləyaqətlə, uğurla yerinə yetirmiş, doğma
yurda, ana dilinə məhəbbət, milli dəyərlərə sadiqlik ruhu aşılayan yaradıcılığı
ilə bədii fikri daha da zənginləşdirmişdir.
Bəxtiyar Vahabzadənin bugündən sabaha boylanan şeirləri illərdir ki,
dillərdə dolaşaraq ürəkləri riqqətə gətirir, mənalı sözlər, fikirlər oxucuların
qəlbini ovsunlayır... Onun yaradıcılıqda ən böyük bəxtiyarlığı məhz sözügedən
cəhətlərdən qaynaqlanırdı. Türk dünyasının böyük sənətkarı Çingiz Aytmatov
Bəxtiyar Vahabzadənin malik olduğu yaradıcı keyfiyyətlərdən bəhs edərkən
demişdir: “Lirizm və vətəndaşlıq Bəxtiyarın yaradıcılığında ayrılmaz qoşa
simlərdir və bu simlər onun şəxsi və ictimai dünyagörüşünün qüdrətinə bir
daha şəhadət verir. O, vətənpərvərdir, o, aqildir, sözün yaxşı mənasında
nəsihətverən, yolgöstərən sənətkardır. B.Vahabzadənin başqa kamil
cəhətlərindən biri də odur ki, şair öz əsərlərində tarixi müasirlik qədər yaşada
bilir. Keçmişə görə əzab çəkmək, ona bugünün gözü ilə baxmaq – Bəxtiyarın
mövzu dairəsinin genişliyindən, mürəkkəbliyindən və zənginliyindən xəbər
verir”.
Bəxtiyar Vahabzadənin vətən sevgisi ilə ana sevgisi yaradıcılığında qoşa
qanad idi və o ülvi, saf məhəbbətin ifadəsi olaraq şeirlərindən birində yazırdı:
Savadsızdır,
Adını da yaza bilmir
Mənim anam...
Ancaq mənə
Say öyrədib,
Ay öyrədib,
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İl öyrədib;
Ən vacibi:
Dil öyrədib
Mənim anam...
Bu dil ilə tanımışam
Həm sevinci,
Həm də qəmi...
Bu dil ilə yaratmışam
Hər şeirimi,
Hər nəğməmi.
Yox, mən heçəm,
Mən yalanam,
Kitab-kitab sözlərimin
Müəllifi – mənim anam!..
Ümumən insan ruhunun dərinliklərindən qopan ali duyğuların poetik
şəkildə ifadəsi Bəxtiyar Vahabzadənin sənətkar təbiətini xarakterizə edən
mühüm cizgilərdəndir. Təsadüfi deyil ki, o, şair qəlbinin ən böyük istəyini
misraları vasitəsilə belə izhar etmişdi:
Çağlamaq istəyirəm dağda şəlalə kimi,
Səpilmək istəyirəm çöllərə lalə kimi.
Dərya olub, nəhr olub, çalxanmaq istəyirəm,
Göylərdə ulduz kimi mən yanmaq istəyirəm.
Şığımaq istəyirəm başsız küləklər kimi,
Bəslənmək istəyirəm bütün ürəklərdə mən
arzu, diləklər kimi.
Bir rəngi yox, göylərin min rəngini sevirəm.
Bir gülü yox, güllərin çələngini sevirəm.
Mən çıxmağa təpə yox, uca dağ istəyirəm;
Həyatı həyat kimi yaşamaq istəyirəm,
Yaşamaq istəyirəm!
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Sevinc AYAZQIZI (HEYDƏROVA)
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
jsevinj@mail.ru
TÜRK DÜNYASININ ORTAQ SƏSİ VƏ SEVƏN ÜRƏYİ
Türkiyə–Azərbaycan münasibətlərinin ən yüksək səviyyəsini təsdiqləyən
“Bir millət – iki dövlət” məşhur ifadəsini layiqincə dəyərləndirən görkəmli
dövlət xadimi Süleyman Dəmirəl “Gəlin ortaq dəyərlərimizə sahib çıxaq, onları
yaşadaq” deyərkən həmin məqsədə xidmət göstərən məşhur ədəbi hadisə və
şəxsiyyətlər sırasında Bəxtiyar Vahabzadənin də adını çəkir: “Orxon
abidələri”ndən başlayan, “Manas” dastanında təcəssüm edən, Xoca Əhməd
Yasəvidə alovlanan, “Koroğlu”da, “Dədə Qorqud”da, Molla Nəsrəddində,
Nizamidə, Füzulidə, Yunus Əmrədə, Hacı Bəktaş Vəlidə, Gur Babada, Əlişir
Nəvaidə, Əhməd Cavadda, Əbdülhəqq Hamiddə, Yəhya Kamalda, Çingiz
Aytmatovda, Bəxtiyar Vahabzadədə çiçəklənərək böyüyən bütün sərvətlər
hamımızındır”.
1999-cu il oktyabrın 19-da isə Ankarada Atatürk Kültür Mərkəzi türk
dünyasının ünlü şairlərini bu qurumun fəxri üzvlüyünə qəbul etmişdi. Qurumun
üzvləri sırasında yer alan xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə müxbirlərlə söhbətində
Ankara səfəri ilə bağlı maraqlı məqamdan danışıb: “Atatürk Kültür Mərkəzinin
üzvlük diplomunu və ödülünü mənə cümhurbaşqanı Süleyman Dəmirəl təqdim
etdi. O, “Kök” şeirimi əzbər dedi”.
Bəxtiyar Vahabzadənin ana dilinə olan dərin məhəbbəti türk dünyası
klassiklərinin – Nəvai, Füzuli ənənələrinin bəhrəsi olaraq formalaşıb. Başqa
dilləri dərindən mənimsəməklə bərabər öz ana dilinə layiq olduğu yüksək
qiyməti vermək və onun daha da zənginləşməsinə var qüvvə ilə çalışmaq hər
bir qələm sahibinin müqəddəs borcudur.
Yavuz Bülənd Bakilər söyləmişdir ki, türk ədəbiyyatı üçün Mehmet Akif,
Yəhya Kamal, Nəcib Fazil nə isə, Azərbaycan ədəbiyyatı üçün də Bəxtiyar
Vahabzadə odur. Bu baxımdan yeni Azərbaycan cümhuriyyətinin
yaranmasında onun hayqıran yaradıcılığının mühüm bir payı vardır. Bəxtiyar
Vahabzadə bütün türk dünyasının ortaq səsi, sevən ürəyi, aydınlıq üzü və
gözəllik cizgisi, rəmzidir!
Bəxtiyar Vahabzadənin yaşadığı mühiti təsəvvür etmək çətin deyil.
Məlumdur ki, şairin yaradıcılığının formalaşması keçmiş sovet dövrünə təsadüf
edir. Sovet dövrü ədəbiyyatının bir sıra mühüm cəhətləri ilə yanaşı, ideoloji
tələblər səbəbindən yaradıcılıqda xüsusən xalq həyatına, milli duyğulara
münasibət birmənalı olmamışdır. Vaxt olub ki, ana dili ilə əlaqədar vurğulanan
mövzular o dövrün sənətkarı üçün millətçilik kimi yozulub. Belə qorxulu
məqamlar çox olub və həmin ittihama görə vaxtilə millətçi kimi cəzalandırılan
sənətkarlarımız az olmayıb. Məsələn, H.Cavid, Ə.Cavad, M.Müşfiq və b.
XX əsrin 30-cu illərinin repressiya hadisələri daha çox millilik ruhunun
bəlası olaraq baş verirdi. Lakin B.Vahabzadə ədəbiyyata gəldiyi dövrlərdə 37ci il hadisələri arxada qalmışdı.
50-ci illərdə şəxsiyyətə pərəstiş dövrü tənqid hədəfi olandan sonra
ümumən ədəbiyyatımızda, eləcə də B.Vahabzadənin yaradıcılığında milli dil,
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milli məsələ, milli ruh getdikcə daha geniş meydan almağa başlayır. O dövrün
poeziyasını, ümumən ədəbi məhsullarını nəzərdən keçirsək görərik ki, 30-cu
illər hadisələrindən bir müddət keçəndən sonra da həmin fikirlər ədəbiyyatda
ehtiyatla ifadə olunur. Hələ yenə də millilik məsələsindən, xalq dilindən, xalq
ruhundan o qədər də geniş danışmaq imkanı yox idi. Belə bir vaxtda
B.Vahabzadə “Gülüstan” poemasını yazdı. Bu poemada Şimali və Cənubi
Azərbaycanın ayrılıq faciəsi qələmə alınıb.
B.Vahabzadə Türkiyənin də fikir və sənət dünyasına bir parlaq işıq kimi
daxil olmuş və bu işıq bu gün də öz şöləsini saçır. Türkiyənin görkəmli
tədqiqatçıları onu layiqincə qiymətləndirib. Türkiyə türkləri B.Vahabzadəni ilk
dəfə Səadət Cağatayın “Türk ləhcələri örnəkləri – II” adlı kitabından tanıdı,
izlədi və bugünümüzə kimi sevdi. Onun şeirləri sanki səyahət edib – keçmişi,
gələcəyi və bugünümüzü. Şair yaradıcılığında hər bir tarixin, anın açıqlamasını
verib. Məhz buna görədir ki, Əli Yavuz Akpınar “Şair vətənsiz, millətsiz
yaşaya bilməz. Şair vətən və millət əqidəsinin Məcnunudur” deyir.
Əslimi, nəslimi tanıyıram mən,
Qarışıq deyiləm, özümdən hürkəm.
Sən kimsən, sən nəsən, özün bilərsən,
Mən ilk qaynağımdan türk oğlu türkəm!
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığının türk dünyasındakı yüksək mövqeyini
qardaş ölkənin IX Prezidenti Süleyman Dəmirəl ayrıca vurğulamışdı: “Sizin
ədəbi yaradıcılığınız bütün türk dünyasının mənəvi birliyi və yüksəlişi ilə də
yaxından əlaqəlidir. Odur ki, sizi sadə azərbaycanlı qardaşlarımızın deyil,
çağdaş türk dünyasının böyük bir qələm ustadı olaraq salamlayıram”.
B.Vahabzadə hər şeirində təbiidir. Bu da yalnız insanın səmimiliyindən
və ürəyinin açıqlığından irəli gəlir. Oxucu qəlbi səmimiliyi tez hiss edir. Belə
duyğuların ardından C.Aytmatovun fikirlərini xatırlayırıq: “Tək-tənha qalanda,
bir neçə kəlmə ilə “Həyat nədir” sualına cavab axtaranda yalnız sözü fikirdən,
obrazdan, ruh və nəfəsdən yoğrulmuş həqiqi şairlər sənin yaşamaq eşqinə,
düşüncələrinə qol-qanad verir. Müasirimiz Bəxtiyar Vahabzadə belə
şairlərdəndir”.
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Xanım MUSTAFAYEVA
Azərbaycan Mədəniyyət və
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edebiyyat_nezeriyyesi@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN LİRİKASINDA MİLLİ VƏ
ÜMUMBƏŞƏRİ DƏYƏRLƏR
Bəxtiyar Vahabzadə Azərbaycan poeziyasında yeni cığır açan, poetik
düşüncəyə fəlsəfi dərinlik gətirən bir sənətkardır. Həddən artıq emosional,
duyğulu görünən bu poeziya təkcə Azərbaycanda deyil, eyni zamanda bütün
Türk dünyasında, o cümlədən Avropa ölkələrində çox sevilir. Bunun əsas
səbəbi odur ki, şairin lirik şeirlərində milli və ümumbəşəri dəyərlər vəhdət
təşkil edir.
İstənilən bədii sənət nümunəsində yerli kolorit, milli dəyərlər olmayanda
diqqəti cəlb etmir, oxucular tərəfindən maraqla qarşılanmır. Əsl bədii sənət
nümunəsi xalq həyatının bədii ədəbiyyatdakı dərkidir. Bəxtiyar Vahabzadənin
“Torpaq”, “Göygöl”, “Ana hədiyyəsi”, “Novruz qarı”, “Latın dili”, “Azərbaycan”, “Ana və bahar” və sair şeirlərində tarixi-etnoqrafik yaddaş çox güclüdür.
Vaxtilə Mehdi Hüseyn onun haqqında yazdığı məqalələrin birində “Narahat
şair” ifadəsini işlətmişdi. Bu narahatlıq Bəxtiyar Vahabzadənin vətənin,
torpağın tarixi taleyi ilə bağlı emosional ovqatından irəli gəlir. Keçmişi də,
gələcəyi də şair məhz “Vətən tarixi”nin səhifələri kimi varaqlayır.
Minillik tarixi olan ədəbi ənənələrə, milli dəyərlərə Bəxtiyar Vahabzadə
həmişə, bir qayda olaraq, hörmətlə yanaşır, torpağa, vətənə bağlılıq nümayiş
etdirir, gələcəyi görmək üçün keçmişə boylanır. Keçmiş, tarixi yaddaş, minillik
tarixi olan mənəvi və ədəbi dəyərlər şairə gələcəyi görməkdə yardımçı olur,
ona yol göstərir:
Mən unudub gələcəyi,
Ötənlərə könül verdim…
Keçmişləri bilməyimlə öyünərdim.
Bilirdim ki, onu bilmək deyil hünər
Öz işini tamamlamış ötən illər.
Min il əvvəl olanları bilsəm də mən,
Bir an sonra olacağı bilməyirəm.
O bir anın qarşısında baş əyirəm.
Şair üçün həyata, dünyaya pəncərə Azərbaycandan açılır. Hara gedirsə,
hansı xarici ölkədə olursa, vətəni düşünür, onun həsrətini çəkir. “Bakı”,
“Torpaq”, “Tarix kitabı”, “Ana hədiyyəsi”, “Anam haqqında şeirlər”,
“Şəhriyara” şeirləri poetik düşüncəmizə “Azərbaycannamə” kimi həkk olunub.
“İlk andım – vətənimdir” şeirində Bəxtiyar Vahabzadə vətənə olan bağlılığını
bu cür ifadə edir:
İlk andım Vətənimdir,
Mən həm odam, həm suyam.
Bu torpaqdan yarandım,
Bu torpağa bağlıyam.
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Bəxtiyar Vahabzadəyə görə, milli dəyərlər ana dilindən başlayır. Kimliyindən asılı olmayaraq, hər kəs ana dilini sevməli, öz övladlarını da bu dilə
sevgi ruhunda böyütməlidir. Ana dilinə xor baxanları, övladlarına əcnəbi dildə
təhsil verməyi üstün tutanları, xarici dildə danaşmağı əsilzadəlik hesab edənləri
Bəxtiyar Vahabzadə heç cür qəbul edə bilmirdi. Bu cür adamlar sırasında
müəllimlərin də olduğunu təəssüflə vurğulayan şair yazır:
Mənim övladlarıma ana dilində,
Dərs deyən “ağıllı” müəllimə bax.
“Vətən”, “Vətən” deyir,
Öz övladını
Əcnəbi dilində oxudur ancaq.
Milliliklə yanaşı, ümumbəşəri dəyərlər də Bəxtiyar Vahabzadənin
yaradıcılığında çox güclüdür. Harada yaşamasından, harada anadan olmasından
asılı olmayaraq, şair hər kəsi azad, xoşbəxt görmək istəyir. Hüququ pozulan
kim varsa, şair daim onun yanındadır. O həmişə insanlığı, dünyəvi məhəbbəti
üstün tutur, həmişə böyük hərflə yazılan İnsan haqqında düşünür.
İnsanı sevmək, şairin fikrincə, torpağı, təbiəti, Yaradanı sevmək
deməkdir. “İnsan” şeirində o bu duyğularını daha konkret formada ifadə
etməyə nail olub:
– Qurudan çox-çox olur bu dünyada su,
Bəs niyə dünyanın adı Yer oldu?!
– İnsandır şöhrəti bütün aləmin,
O, Yerdə yaşadı, Yerdə doğuldu.
Bəxtiyar Vahabzadə Yer kürəsinin bütün əhalisini “bir gəminin
yolçuları” hesab edir. Ona görə də səyahətə çıxdığımız “gəmidə” – yəni
yaşadığımız Yer kürəsində əmin-amanlıq yaratmalıyıq, sevincimizi də,
kədərimizi də bölüşməyi bacarmalıyıq.
Bəxtiyar Vahabzadə dünyəvi şairdir. Ana dilindən, torpaq sevgisindən,
yurd həsrətindən başlayan poetik düşüncələr bəşəri kədərə, dünyanın gələcək
taleyinə nigarançılığa qədər uzun bir yol keçir. Səmimiyyətlə, ilhamlı bir
yaradıcılıq çeşməsi ilə fərqlənən Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası bu cəhətlərinə
görə həmişə seviləcək, sərhəd tanımayaraq vətəndən uzaqlarda da öz dəyərini
alacaq.
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Mərziyyə Allahyar qızı NƏCƏFOVA
AMEA Ədəbiyyat İnstitutu,
aparıcı elmi işçi
necefova.merziyye@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ YARADICILIĞINDA VƏTƏNPƏRVƏRLİK
MOTİVLƏRİ
Ədəbiyyatımızın Qarabağ uğrunda müharibəni əks etməsi, əslində, xalqımızın öz milli azadlığı uğrunda mübarizəsi, milli dövlət quruculuğu prosesi ilə
bir vaxta düşsə də, poeziyamızda Vətən harayı, torpaqlarımızın bütövlüyü ilə
bağlı narahatlıq hər zaman əks olunub. Xüsusilə Bəxtiyar Vahabzadə
yaradıcılığında zaman-zaman azadlıq ideyaları torpaqlarımızın bütövlüyü və s.
mövzular üstünlük təşkil edib. Onun “Gülüstan”, “Təzadlar” poemalarının
ədəbiyyatımızda azadıq ideyalarında xüsusi rolu olub. Hələ 1966-cı ildə Xalq
şairi B.Vahabzadə “Təzadlar” poemasında Vyetnamın taleyindən söhbət açır,
onun fonunda öz doğma xalqının taleyini də yazırdı. Fəqət 60-cı illər
poeziyasında “azadlıq, müstəqillik arzuları cücərməyə başlasa da, azad söz
demək, azadlıq arzularını dilə gətirmək çətin olmuş, şairlərin hürriyyət istəkləri
boğulub qalmışdı. Bəxtiyar Vahabzadə isə “Gülüstan” əsərindən sonra
təqiblərə məruz qaldı. Müəllif bu barədə “Şənbə gecəsinə gedən yol” əsərində
vaxtilə respublikamızda milli mənliyə, milli iftixara saymazyana münasibəti,
bu müqəddəs duyğuların laqeyd rəhbərlərin əli ilə boğulmasını şair-publisist
ürək ağrısı ilə yada salaraq yazırdı: “Durğunluq illərində bütün ölkədə milli
vədlərdən bəhs edən şairlər, yazıçılar və digər qələm sahibləri kölgədə idi. O
cümlədən mən də. Ermənistanda isə məsələ tam başqa cür idi. P.Şevok
“Susmaya zənglər” poemasından sonra daha çox nüfuz qazandı. Bu poemaya
görə ona fəxri filologiya elmləri doktoru adı verildi və onu SSRİ Ali Sovetinə
deputat seçdilər. Məni isə həmin illərdə “Gülüstan” poemasına görə çarmıxa
çəkdilər, universitetdən çıxardılar. Biz bu münasibətləri görə-görə, xalqımızın
taleyini qonşularımızın taleyi ilə müqayisə edə-edə, qəlbimizə çəkilən dağlara
dözə-dözə yaşadıq və yaratdıq”.
İllərlə Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında, özü demiş, bütün tamlığı ilə
açıla bilməyən məsələlər, nəhayət ki, 20 Yanvar hadisələrində açılıb-saçıldı.
Əvvəl “Şənbə gecəsinə gedən yol” əsərində müəllif başımıza gətirilən
münasibəti özünəlayiq şəkildə əks etdirdi. Onun “Vicdan, namus və ləyaqət”
başlıqlı yazısında Bəxtiyar Vahabzadənin yaşantılarımıza doğru, dəqiq
yanaşma, səlis fikir söyləyə bilmə kimi əsas keyfiyyətlərini görürük. Bir
həqiqət dönə-dönə xatırlanır. Bu xalq illərlə qazandıqlarını, əldə etdiklərini,
uğurlarıını hər zaman başqalarının adına yazmışdır. Nə üçün? Bu suala
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığında cavab tapılır. Müəllif xalqın övladlarını
dünənimizdən, ermənilərin Azərbaycan xalqına tarix boyu etdikləri zülmlərdən
və bu fəlakətin başımıza gəlməsində öz qüsurlarımızdan, günahlarımızdan da
bəhs edir. Tariximizin saxtalaşdırılmasını, eyni zamanda Azərbaycan xalqının
illərlə haqsızlıqlarla qarşılaşdığını diqqət mərkəzinə çatdırır. “Şənbə gecəsinə
gedən yol” əsəri ilə dünənimizə, tariximizə çevrilib baxır və etdiyimiz
sadəlövhlüyü gözdən keçiririk. Bu yazı göz yaşı, qəlb ağrısı ilə yazılmışdır və
sabahımıza tariximizdən bir sənədli salnamədir.
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B.Vahabzadə yaradıcılığının şah əsəri “Şəhidlər” poemasıdır. Eyni
zamanda bu əsər ədəbiyyatşünaslar tərəfindən xalq mübarizəsi haqqında lirik
təhkiyə adlandırılır.
Poemada konkret olaraq Qarabağ uğrunda müharibənin səhnələri təsvir
olunmasa da, bu müharibənin mühüm məqamları tarixi faktlar əsasında qələmə
alınmışdır. Poema lirik ovqatda qələmə alınsa da, müəyyən epik məqamlara da
malikdir. Əlbəttə, poemada epik miqyaslı bir hadisədən bəhs olunduğu, bu
cəhətin də onun janr və üslubuna təsirsiz qalmadığı şübhəsizdir. Lakin bu epik,
möhtəşəm faciənin, ümumxalq faciəsinin poemadakı ifadəetmə, təsdiqetmə
forması, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, şairin “mən”i vasitəsilə
gerçəkləşdirilmişdir ki, bu səbəbdən də poema əsas etibarilə lirik poema olaraq
yaranmışdır.
B.Vahabzadə “Şəhidlər” poemasının başlanğıcında Allaha üz tutur,
xalqının başına gələnləri nəql edir, epik planda tarixi faciələri bəyan edir. Şair
170 il xalqımızın imperiya əsarətində keçirdiyi iztirab və məhrumiyyətləri epik
məzmunlu yüksək səviyyədə oxucuya çatdırır. Poemanın proloqunda yeri
gəldikcə bədxah, qaniçən düşmənlərimizi hiddət və qəzəblə lənətləyir. Şair
poemada epik məqamları çox real, canlı şəkildə təsvir etmişdir. Maraqlıdır ki,
epik təsviri bitirən kimi şair təbii olaraq dərhal özünün yüksək hiss və
həyəcanlarını ifadə etmək üçün lirik xassəyə üz tutur. Epik məqamda şair 20
Yanvar gecəsinin o müdhiş mənzərəsini çox böyük ustalıqla yaratmışdır.
Qarabağ probleminin daha güclü düyünə çevrilməsində ən böyük rolu,
şübhəsiz ki, Rus imperiyası oynamışdır. “Şəhidlər” poemasının əsas tənqidi
ideya pafosunun ünvanı erməni tərkibli rus ordusudur. Və təbii ki, əsərdə
kəskin ittihamedici hədəf də rus ordusudur. B.Vahabzadə yaradıcılığında
vətənpərvərlik mövzusu bugünümüz üçün ən bariz nümunələrdəndir.
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Aygün Ağabağır qızı BAĞIRLI
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
ayguntuncay@rambler.ru
VAQİF SƏMƏDOĞLUNUN POEZİYASINDA AZADLIQ İDEYASI
Vaqif Səmədoğlunun bütün poeziyasına azadlıq ruhu hakimdir desək,
yanılmarıq. Bu azadlıq insan azadlığı, şəxsiyyət azadlığı, vətən və məmləkət
azadlığıdır. Şairin azadlığın, istiqlalın birbaşa adını çəkdiyi:
Sən mənim
doğma anamsan, Azadlıq,
Mən sənin
yad qapısında böyümüş balan...
Sən son ümidimin qaldırdığı
ağ bayraqsan, Azadlıq,
Mən səni yellədən külək, –
kimi şeirləri azdır. Ancaq:
39-da doğuldum,
37-də tutuldum, –
deyən şairin şeirlərinin alt qatına diqqət yetirsək, burada itirilmiş, əlindən
alınmış, ömür boyu arzusunda olduğu, axtardığı azadlığın poetik obrazını
görərik.
V.Səmədoğlu istiqlaliyyətdən, vətəndən yazmağın çətin olduğu vaxtda
yazırdı. Düzdür, bu əsərlərin əksəriyyəti yazıldığı vaxt çap oluna bilməmişdi.
Amma bu gün onların yazıldığı tarixə nəzər salanda şairin cəsarətinə, o zaman
düşünülməsi belə yasaq olunmuş fikirlərinə təəccüblənməyə bilmirsən. Yazıçı
Anar yazır: “Vaqif poetik “mən”ini ana balasını qoruyan kimi qorudu. Bu
baxımdan aramızda Vaqif hamımızdan çox azad idi. Ona görə ki, hamımızdan
az çap olunurdu. Başqa cür də demək olar: hamımızdan az çap olunurdu, ona
görə də hamımızdan azad idi”.
...Yad ellərin qarı yağır
Haçaqdan elimizə
Bu soyuqdan qorunmaqçün
Nə əlcək var, nə papaq.
Zor imiş hər gün fillə
Bir yastığa baş qoymaq!
Ürəyimdə bir qorxu var,
Yaman qara qorxu var.
Qorxuram bir gün əriyər
Buza dönmüş bu yad qar.
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Təbii ki, burada hansı “qardan”, hansı “fil”dən söhbət getdiyindən, “yad
ellərin” hara olduğundan arif oxucunun xəbəri var. Şairin “qara qorxusu” isə
onun yuxarıda vurğuladığımız cəsarətini inkar etmir. O cəsarət poetik cəsarət,
şair cəsarəti idisə, bu qorxu vətəndaş həyəcanı, babalardan ona miras qalmış
məmləkətin azadlığını, hürriyyətini geri qaytarmaq, qorumaq, vətənini “dünya
xəritəsində öz rəngində görmək” istəyindən doğan qorxu idi. Bu qorxu “vətən”
sözünü pıçıltıyla deməyə məcbur olan, gecələr “yastıq yerinə qorxuya baş
qoyan” şairin qorxusu idi.
Üzük var, taxmağa bir barmağın yox,
Yollar var, ayaqsız yol yormağın yox,
Yamaq vurmağa da öz bayrağın yox,
Nə yaman ağırmış bulud kölgəsi,
İçimdə qaralan köçəri səsi...
1984-cü ildə böyük ağrı və sızıltıyla yazılmış bu bənddə şair “yamaq
vurmağa da öz bayrağın yox” deyəndə ay-ulduzlu bayrağın həsrətini
poetikləşdirmişdi.
Deyirlər, özün seç, “tebe na vıbor”
İntihar, qazamat, vətən həsrəti...
Heç bir ucunda işıq görünməyən yol ayrıcında qalan şairin taleyi onun
bütün çağdaşlarının, cığırdaşlarının taleyi idi. Bu mənəvi ağrılar, sızıltılar bir
gün lirik “mən”i fiziki xəstəliyə düçar edir. Öz xəstəliyinin səbəbini və
diaqnozunu isə həkimdən də yaxşı dərk edir:
Professor, bilirəm,
bu xəstəlikdən can qurtarmaqçün,
bir zəhrimar içkidən,
bir də
azadlıq arzusundan əl çəkmək gərək.
Amma şair nə azadlıq arzusundan, nə də tənhalıq və təklikdən əl çəkmək
niyyətindədir. Bu fikrində israrlı olan şair:
Ağ kağız üzərində
yer üzünün bütün məntiqlərinə
meydan oxuyan qələmimin təkliyini
dəyişmərəm
nə bir dövlət bayrağının kölgəsinə,
nə bir qadın səsinə,
nə övlad nəfəsinə,
nə də, bağışla, Allah, Sənə...
Vaqif Səmədoğlunun azadlıq ideyalı şeirləri onun yaşadığı dövrün
ictimai-siyasi, sosial panoramını, zamanın mənəvi-psixoloji durumunu əks
etdirmək baxımından çox dəyərli bədii poetik nümunələrdir.
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Günay ALLAHVERDİYEVA
AMEA Mərkəzi Elmi Kitabxanası,
baş kitabxanaçı
gunay.allahverdiyeva.85@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ VƏ VƏTƏNPƏRVƏRLİK: “VƏTƏN –
BİZİM NAMUSUMUZ, BİZ VƏTƏNİK, VƏTƏN DƏ BİZ”
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Bəxtiyar Vahabzədənin bədii yaradıcılığı əsasən fəlsəfi və tarixi dərinliyi ilə
seçilir. O, yaradıcılığı etibarilə bütöv bir tarixi zamanda yaşayıb-yaradan,
nəsillərə örnək olan bir şəxsiyyətdir. Onun şeirlərində türkçülük, xalqına
sədaqət, yurduna bağlılıq qeyd olunmalı xüsusiyyətlərdəndir. XX yüzilliyin o
qədər də sabit olmayan ictimai-siyasi durumunda sarsılmaz vətəndaş mövqeyi
ilə seçilən görkəmli sənətkarlardan biridir. Şairin yaradıcılığının ən məhsuldar
dövrü 1970-1990-cı illəri əhatə edir ki, bu mərhələni də onun yaradıcılığında
müdriklik poeziyası kimi ümumiləşdirmək olar. Onun bu illərdə yazmış olduğu
ən seçmə şeir və poemaları, pyes və publisistik yazıları milli və ümumbəşəri
mətləblərə, günün aktual məsələlərinə və ya əbədi mövzulara mütəfəkkir baxışı
emosionallığı ilə səciyyələnir. XX əsr Azərbaycan şeirinin zirvələrindən
sayılan B.Vahabzadə poeziyasında Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri
əsasında Azərbaycanın Rusiya ilə İran arasında bölünməsi, xalqımızın qəlbinə
basılan “Gülüstan dağı”, bu səbəbdən doğan ağrı-acılarımız, nisgilimiz,
həsrətimiz, sinəsinə çalın-çarpaz dağlar çəkilən, vüqarı tapdanan, parçalanaparçalana kiçilən, yaralanan ağ saçlı vətənimiz, ikiyə bölünmüş
Azərbaycanımız, Təbriz həsrəti–Güney Azərbaycan mövzusu özünəməxsus yer
tutur. Şair vətəni bir quşa bənzədir:
Vətən quşa bənzər,
Qanadlarının biri bu taydırsa, biri o taydır.
Quş iki qanadla uçar, yüksələr,
mən necə yüksəlim tək qanadımla?
Təbriz də, Bakı da Azərbaycandır, –
deyən şair bir ölkənin ruhunun, dilinin kağız üzərində bölünməsinin asan olduğunu, ancaq torpağı ikiyə bölmənin çətin olduğunu bildirir; bədəni candan
ayırmanın mümkün olamayacağını söyləyir. B.Vahabzadənin bir çox
əsərlərində – “Gülüstan”, “Mərziyə”, “İstiqlal” poemalarında, “Şəhriyara”,
“Ustad Şəhriyardan Süleyman Rüstəmə”, “Azəroğluna”, “Bakıyla Təbrizin
arasındayam” və s. şeirlərində Bütöv Azərbaycan probleminə toxunulmuşdur.
Ümumiyyətlə, ədəbiyyatda, sənətdə Azərbaycanı bütöv görmək ideyası
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyasından başlayır.
Bir başqa “Vətəndən Vətənə” (1962) şeirində müəllif Azərbaycanın
parçalanmasının millətin tarixi, taleyi və mənəvi-ruhi aləmində yaratdığı ağrı
və əzabları, həsrəti bədii sözə çəkir:
Arazın bu tayı Vətənim,
O tayı Vətənim!
Vətəni görməyə zamanım yox mənim.
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Vətəndaş şair vətənin ikiyə parçalanmasına, qədim tarixə malik olan
millətinin ayrı-ayrı sərhədlər içərisində yaşamasına dözə bilmir. Azərbaycanın
birliyi, istiqlalı uğrunda mübarizə aparmış Səttarxan, Şeyx Məhəmməd
Xiyabani və Seyid Cəfər Pişəvərinin xatirəsinə ithaf edilmiş “Gülüstan”
poemasının ruhunda və mahiyyətində ikiyə parçalanmış bir ölkənin
bütövləşmək əzmi duyulmaqdadır. Azərbaycanın birliyinin və istiqlalının əsas
düşmənləri kimi şair Sovet imperiyasına və İran monarxiya rejiminə meydan
oxuyur. O, vahid xalqın və torpağın parçalanmasını ən böyük ədalətsizlik hesab
edir:
Bir qələm əsrlik hicran yaratdı,
Bir xalqı yarıya böldü qılınctək.
Öz sivri ucuyla bu lələk qələm
Dəldi sinəsini Azərbaycanın.
Başını qaldırdı,
Ancaq dəmbədəm
Kəsdilər səsini Azərbaycanın...
Bəxtiyarın şeir dili o qədər sadə, ürəyəyatandır ki, artıq fikirlərinin
əksəriyyəti xalq arasında aforizmləşib.
Biz vətən məcnunu, el aşiqi, sülh əsgəriyik,
Biz vətən naminə ölsək, dirilərdən diriyik.
Həmin şeirin bir başqa misrası isə yuxarıda söylədiyimiz fikri daha
poetik şəkildə dilə gətirir: “Vətən uğrunda ölənlər ölümündən doğular”.
B.Vahabzadənin ana dili konsepsiyasında həm dil, həm də ana bir-biri ilə
vəhədtdə olan vahidlər kimi götürülür və mənalandırılır:
Savadsızdır
Adını da yaza bilmir.
Mənim anam...
Amma mənə
Say öyrədib
Ay öyrədib,
İl öyrədib,
Ən vacibi:
Dil öyrədib
Mənim anam.
Şeirlərindən birində (“Ana dili”) şair ana dili haqqında deyir:
Dil açanda ilk dəfə ana söyləyərik biz,
“Ana dili” adlanır bizim ilk dərsliyimiz.
İlk mahnımız laylanı anamız öz südüylə
İçirir ruhumuza bu dildə gilə-gilə…
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Burada milli mənlik, vətən sevgisi, millət qayğısı və öz kökünə bağlılıq
düşüncəsi ifadə olunur. “Vətən var” şeirində isə Bəxtiyar Vahabzadə milli
varlıq uğrunda savaşa hər an hazır olan oğulların varlığına sevinir.
Yüz-yüz itən olsun,
Min-min də bitən var.
Şükr eyləyəlim ki,
Bizlərdən həm əvvəl,
Həm də sonra Vətən var.
Bəxtiyar Vahabzadə poeziyası “Amal uğrunda ölmək əbədi yaşamaqdır”
düşüncəsi üzərində köklənib. Bu gün biz hamımız bu torpağın üstündə azad və
hürr yaşadığımız, müstəqilliyimiz üçün şəhidlərimizə borcluyuq. Şair
demişkən:
Tarixi yaşadıb diləyimizdə,
Bir yumruğa döndük o gecə biz də.
Yıxıb köləliyi ürəyimizdə,
Cəsarət mülkünü tikdi şəhidlər.
İnsan insan olur öz hünəriylə,
Millət millət olur xeyir-şəriylə,
Torpağın bağrına cəsədləriylə
Azadlıq toxumu əkdi şəhidlər.
Bu poemada şair narahat ürəyinin döyüntülərini sözə çevirib, insan
oxuduqca düşünür, müdrikləşir, mətinləşir, mübarizləşir.
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Şəfəq Səadəddin qızı MAHMUDOVA
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
sefeq1973@mail.ru
VƏTƏNPƏRVƏR ŞAİR BƏXTİYAR VAHABZADƏ
Bəxtiyar Vahabzadə yaradıcılığı XX-XXI yüzilliklərə təsadüf edən
Azərbaycanın say-seçmə şairlərindən biridir. Onun adı M.Ə.Sabir, S.Vurğun,
R.Rza, H.Cavid kimi şairlərin adları ilə bir çəkilir.
Xalq şairi B.Vahabzadə yazırdı ki, “dünyaya göz açdığımız zaman ilk
dəfə ayağımızı basdığımız torpaq – Ana Vətəndir. Sonralar min ölkəyə gedə
bilər, min ölkənin suyunu içib havasını uda bilər, neçə-neçə torpağın, bu
ölkənin heç biri bizə doğma torpağımızı əvəz edib Ana Vətən ola bilməz...
Vətən yalnız torpaq deyil, vətən, hər şeydən əvvəl, mənəvi keyfiyyətləri ilə –
bu torpağın üstündə yaşayan xalqın dili, tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, bir
sözlə, ruhu və psixologiyası ilə vətəndir. Vətənə bu mənəvi keyfiyyətləri ilə
bağlanmış adam vətəni uğrunda hər fədakarlığa, hətta ölümə də gedə bilər”.
B.Vahabzadə vətəni olan şəxsiyyətdir – sözün əsl mənasında
Vətəndaşdır, onun dərin inamına görə, vətəni sevməyən şəxs vətəndaş deyil,
mənəvi mühacirdir. Bu hisslər onun “Azərbaycan”, “Vətəndaş”, “Ana dili”,
“Vətən var”, “Çörək-vətən”, “Şəhid məzarları”, “Biz Vətən üçün doğulmuşuq”,
“Vətəndən – vətənə”, “Mənə nə var?” və bir çox vətənpərvərlik şeirlərində
duyulur.
B.Vahabzadə parlaq istedada malik vətənpərvər, mübariz, millətini sevən
və sevilən bir şairdir. Lirizm və vətəndaşlıq ədibin yaradıcılığında mühüm yer
tutur. Şair üçün vətən, xalq, doğulduğun, sevdiyin torpaq naminə, insanlar
naminə... yana bilərsənsə, deməli, yaşayırsan. Bu ulu hikməti B.Vahabzadə
böyük inamla öz poeziyasında və şair taleyində yaşadır. B.Vahabzadə şeirinin
hikməti və onun bir sənətkar kimi əvəzsiz böyüklüyü də məhz bundadır.
B.Vahabzadə yaradıcılığı xalqa ilahi bir inamla doludur və bu inam onun
sənətkar taleyində başlıca rol oynamışdır. O, neçə-neçə nəsil oxucunun
vətəndaş kimi yoğrulub doğulmasında böyük iş görüb, ədəbiyyatımızdakı
böyük xalq müəllimlərinin işini davam etdirməyə çalışıb. Milli şüurun
saflaşması və formalaşmasında, xalqın öz içində təzədən doğulmasında
B.Vahabzadə yaradıcılığı qədər təsir göstərmiş qüvvələrin sayı çox azdır.
Sənətkar üçün bundan böyük xoşbəxtlik ola bilməz! B.Vahabzadə şeir və
poemalarında cəmiyyət hadisələrinin, insan hisslərinin mahiyyətini açan poetik
təzadlar silsiləsi, duyğu və düşüncələrin daimi çarpazlaşması inkarı və təzədən
doğulması şəklində müşahidə olunur.
B.Vahabzadə əqidəsinə sadiqdir, həqiqətin, azadlığın, nəcibliyin, yer
üzərində əmin-amanlığın mücahidi və tərənnümçüsüdür. Sənətkarın “Şənbə
gecəsinə gedən yol”, “Gülüstan” əsərlərində insanın mənəvi ucalığı, xalqın
bütövlüyü, müstəqilliyi, cismani və mənəvi əsarətdən xilas olmağı şairin poetik
məramının qanına və ruhuna çevrilmişdir. O, həmişə əsarətə, haqsızlığa,
“nökərçiliyə” dözümün, “quzu sakitliyinin”, “qul itaətkarlığının” – yəni mənəvi
ölümün barışmaz düşməni kimi çıxış edir.
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Yüzlərlə gözəl şeirin, poemanın, dram əsərinin müəllifi çox sevdiyi dili –
Azərbaycan türkcəsini yeni mərhələyə qaldırmış, Səməd Vurğundan sonra dilə
publisist-dramatik düşüncələrin ritmini, harmoniyasını, sintaksisini gətirmişdir.
“Mərziyə” poemasında Mərziyənin doğma dilin müdafiəsi və müqəddəsliyi
uğrunda min bir əzaba dözməsi də Xalq şairinin dilimizə sonsuz sevgisindən
qaynaqlanır.
B.Vahabzadə yaradıcılığı insanın mənəvi və ictimai bütövlüyünə mane
olan hər cür çəpərlərə qarşı üsyan poeziyasıdır. Vətəndaşlıq pafoslu şeirləri
bugünün hadisələrinə həssaslıqla cavab verir, öz xalqının keçmişi və gələcəyi
ilə bağlı olduğunu göstərir.
Görkəmli şairimizin şeirləri nümayiş etdirir ki, müasir dövrdə xalqın
taleyinə yanmayan, el-obaya həqiqətin yolunu nişan verməyən, bitərəf, liberal
yol tutan, fikir yoxsulluğunu yalançı zahiri parıltılar arxasında gizlədən poeziya
– gücsüz, gərəksiz poeziyadır. Ədəbiyyatın ideya və problemləri həmişə xalqın
taleyində doğur. Bəxtiyar Vahabzadə isə öz yaradıcılığında xalqın ürəyindəki
“sarı sim”ə toxunmağı bacarır.
Hazırlanmış tezisin əsas məqsədi B.Vahabzadə yaradıcılığında
vətənpərvərlik mövzusunun araşdırılaraq tədqiqata cəlb olunmasıdır.
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Yaşar QASIMOV
AMEA-nın Nizami adına
Ədəbiyyat İnstitutu
yashargasimov@mail.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏ POEZİYASINDA
MİLLİ OYANIŞ MOTİVLƏRİ
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində XX əsrin 50-ci illərinin sonu, 60-cı
illərinin əvvəllərindən etibarən geniş vüsət alan milli oyanış və özünəqayıdış
prosesinin dərinləşməsində Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi,
Nigar Rəfibəyli, Əhməd Cəmil, Hüseyn Arif, Nəbi Xəzri, Qabil və başqa
görkəmli sənətkarlarla bir sırada görkəmli Xalq şairimiz, akademik Bəxtiyar
Vahabzadənin də böyük xidmətləri vardır. Amma 50-ci illərin ikinci yarısından
və 60-cı illərin əvvəllərindən etibarən isə bütün ədəbiyyatımızda, o cümlədən
B.Vahabzadənin bədii axtarışlarında tamamilə təzə estetik prinsiplərlə
səciyyələnən növbəti və əsas dövr başlanır. 60-cı illərdən başlanan bu bədiiestetik yenilənmə mərhələsi müxtəlif tənqidçi və ədəbiyyatşünaslar tərəfindən
xüsusi qeyd edilmişdir.
60-cı illərdən etibarən B.Vahabzadə yaradıcılığında tamamilə yeni estetik
məzmun və keyfiyyətə malik bir mərhələ başlayır. Bu mərhələnin mahiyyətini
və əsas estetik əlamətlərini milli özünüdərk meyilləri səciyyələndirirdi. Həmin
dövrdə yaranan və ədəbi mühitdə böyük rezonans doğuran “Azərbaycan oğluyam” (1966), “Nəsənsə özün ol” (1966), “Anamın kitabı” (1967), “Şair-Vətən”
(1967), “Səhəndə məktub” (1968), “Beşik” (1969), “Vüsalda hicran” (1970),
“Səhənd qardaşımıza” (1971) və s. şeirlər yeni Azərbaycan poeziyasının milli
idealını dolğun surətdə özündə əks etdirirdi. Bu şeirlər, təxminən, yarım əsrə
qədər öz səmimi duyğularını və öz mahiyyətini ifadə etmək imkanından
məhrum olan lirik qəhrəmanın öz xalqına coşqun bir ehtirasla söyləyə bildikləri
idi. “Azərbaycan oğluyam” şeirini yeni Azərbaycan poeziyasının milli oyanış
manifesti adlandırmaq olar. Yığcam və lirik bir dastan təsiri bağışlayan, poetik
fikrin zənginliyinə və vüsətinə görə zamanın əhvali-ruhiyyəsini
ümumiləşdirmək qüdrətinə malik olan bu şeirdə azəri oğlunun milli
mənşəyindən tutmuş bütün mürəkkəb həyat yolu, sözün əsl mənasında, milli
tərcümeyi-halı əks etmişdi. Onların ehtiva etdiyi mənalar qatına 20-30-40-cı
illərin amansız qətliamları, dəhşətli qadağa və yasaqları haqqında yaddaş da
hopdurulmuşdu.
“Azəri oğluyam” şeirində məhz buna görə də lirik “mən”in və milli
“mən”in icitmai tərcümeyi-halı, mənəvi vəziyyətləri və dünyaya baxışı bu
qədər yaxın, bu dərəcədə həmahəngdir. Lirik qəhrəman öz ölməzliyinin
səbəblərini bəyan edir. Gənc lirik qəhrəmanın milli varlığımızın mahiyyətini və
qanunauyğunluqlarını dərindən dərk etməsi, şübhəsiz ki, Azərbaycan
mənəviyyatının və söz sənətinin sağlam özüllər və mənəvi-əxlaqi dəyərlər
üzərində inkişaf etdiyini göstərirdi. B.Vahabzadənin “Azərbaycan oğluyam”
şeirinin orijinallığını təmin edən cəhətlərdən biri onun Azərbaycan obrazını
milli-tarixi kontekstdə yaratması idisə, ikinci bir mühüm cəhət Azərbaycanın
taleyini birincilərdən olaraq bütün sərtliyi və kəskinliyi ilə əks etdirməsi idi.
30-50-ci illər poeziyasının xoşbəxt Azərbaycan obrazı “Azərbaycan oğluyam”
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şeirində ciddi dəyişikliyə uğrayır. Birincilərdən olaraq, B.Vahabzadə ikiyə
bölünmüş Azərbaycan haqqında, vətənimizin əsas və böyük hissəsi Cənubi
Azərbaycan barəsində sətiraltı mənalarla, rəmzlərlə və işarələrlə deyil,
ilhamının gur səsi ilə, bütün varlığı ilə dünyaya xitab edirdi.
Ümumən B.Vahabzadənin 60-cı illər poeziyasında milli oyanış
motivlərinin xarakterindən və özəlliyindən bəhs edərkən bir cəhəti xüsusi qeyd
etməliyik. Öz ədəbi müasirlərindən və yaşıdlarından fərqli olaraq,
B.Vahabzadənin milli oyanış və özünüdərk mübarizəsində Şimallı və Cənublu
bütöv Azərbaycan iştirak edirdi.
Məhz buna görə də B.Vahabzadənin milli estetik dünyagörüşündə həmişə
Cənub və Şimal qoşa, yanaşı iştirak edir. Müəllif doğru olaraq birətərəfli
oyanışın, birtərəfli intibahın və səadətin mümkün olmadığını vurğulayır.
B.Vahabzadə ən böyük və tragik milli məsələlərə, milli dərd və faciələrə
münasibətdə heç vaxt idealist mövqe sərgiləmir. O öz düşüncələrində həmişə
ardıcıl, mübariz və realistdir. B.Vahabzadənin poeziyasında bədiiləşən bütöv
Azərbaycan ideyası ümumən XX yüzildəki milli-estetik fikrimizin zirvəsi idi.
M.Araz, X.R.Ulutürk və başqa altmışıncılarla bir sırada B.Vahabzadənin
yaradıcılığındakı Cənubi Azərbaycan və Araz motivlərini XX əsrin
əvvəllərində böyük mollanəsrəddinçilər – Mirzə Cəlil və Mirzə Ələkbər
Sabirin milli ədəbi qəhrəmanlığı ilə müqayisə etmək mümkündür.
B.Vahabzadənin bütöv Azərbaycan idealı XX yüzildəki milli idealımızın
inikası sahəsində özünəməxsus və təkrarsız bir mərhələ idi.
Beləliklə, B.Vahabzadənin yuxarıda nəzərdən keçirdiyimiz şeirlərində
əks olunan milli oyanış motivləri və Bütöv Vətən konsepsiyası yeni
Azərbaycan poeziyasının tərənnüm etdiyi mənəvi-estetik dəyərlərin mahiyyəti
və ehtiva miqyasları haqqında dolğun təsəvvür yaradır. Bu şeirlərdəki coşqun
və mübariz Bütöv Azərbaycan əhvali-ruhiyyəsi B.Vahabzadənin milli idealını
özünün ən yaxın müasirlərindən ciddi surətdə fərqləndirirdi. Əminliklə
söyləmək mümkündür ki, böyük şairin milli özünüdərk və milli özünütəsdiq
pafosu ilə yoğrulmuş poeziyası bədii-estetik təfəkkürümüzün inkişaf tarixində
tamamilə yeni və müstəqil bir mərhələni – Bəxtiyar Vahabzadə mərhələsini
formalaşdırmışdır.
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Təranə Əzim qızı HƏŞİMOVA
AMEA Akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutu
tarana_nur@yahoo.com.tr
XX ƏSRİN 60-80-ci İLLƏRİNDƏ SOVET İTTİFAQINDA BİRLƏŞƏN
TÜRK XALQLARININ ŞEİRİNDƏ YENİLƏŞMƏ;
BƏXTİYAR VAHABZADƏ SƏNƏTİNDƏ TÜRKLÜK
XX əsrin 60-cı illərində ədəbiyyatda, xüsusilə şeirdə baş verən
“yeniləşmə” 60-cı illər ədəbi prosesində xüsusi yer aldı. Belə ki, illərlə Sovet
dönəminin, ayrı-ayrı dövlət xadimlərinin mədhinə həsr olunan poeziya bəlli
mənada inkişaf istiqamətini dəyişərək yerini əsarətdə olan milli mövzulara
verdi. Bu ədəbi proses təkcə Azərbaycan xalqı üçün deyil, Sovetlər birliyində
birləşən digər türk xalqları, xüsusilə özbək xalqı üçün də xarakterik idi. Çünki
Stalinin ölümündən sonra əsarət boyunduruğunda boğulan poeziya azca nəfəs
almağa başladı.
Bütün dövrlərdə Azərbaycan-özbək ədəbi əlaqələrinin qarşılıqlı
bəhrələnmə istiqamətində ədəbi proseslər, ideya birliyi, mövzuların davamı
reallaşmışdır. Bunu şərtləndirən başlıca amil oxşar ictimai-siyasi vəziyyət
olmuşdur. Bəxtiyar Vahabzadə 60-cı illərdə milli kimliyini bəlli edən, milli
ruhlu, türklük sevdalı şeirlər yazdığı kimi, özbək şeirində Erkin Vahidov
xalqının türklük tarixini, qədim tarixini, coğrafiyasını tərənnüm edən əsərlər
qələmə almışdır.
Bəxtiyar Vahabzadə sənətində milli özünüdərk altmışıncıların ədəbi
yoluna işıq tutur. Hələ 1961-ci ildə Türkiyə Cümhuriyyətində səfərdə olan
B.Vahabzadə “Vətəndaşlıq vəsiqəm” adlı kiçik poema və “İstanbul” adlı şeir
yazır. 60-cı illər şeirinə uyğun sətiraltı anlamların fövqündə dayanan, tarixi
kimliyinə, qan-gen yaddaşına, dilinə ehtiramla qələmə alınan bu əsərlər istər
Azərbaycan, istərsə də digər türk xalqlarının şairləri üçün cəsarət məktəbi,
bədii təsir və bəhrələnmə obyektinə çevrildi. Sovetlər məkanında qazax şairi
Oljas Süleymenov ümumtürk xalqlarının genetik yaddaşının oyanmasına
xidmət etmişdirsə, Azərbaycanda bu ali məqsəd Bəxtiyar Vahabzadə, Xəlil Rza
Ulutürk və digər şairlərin yaradıcılıqlarında əks olunur. Bəxtiyar Vahabzadə
yaradıcılığında milli azadlıq və türklük mövzuları məzmun həllində birləşərək
bədiiləşir, biri digərindən ayrılmır. Bu məzmun vəhdətinin nəticə etibarilə
birləşən nöqtəsi Sovetlərin boyunduruğundan qurtulmaq və tarixi kimliyinə,
türklüyünə dönüşdür.
Şairin yaradıcılığında ana dili mövzusu hər zaman aktualdır. Bu mövzu
türklük sevdalı şeirlərlə paraleldir. Millətsevər şair çox yaxşı bilirdi ki, millətin
bərabərliyini, birliyini yaşatmaq dilimizi yaşatmaqla reallaşır.
Necə udum, necə mən
Bu həsrəti, bu qəmi?
Öz doğma vətənimdən
Sürgün olmuş öz dilim
“yabançı ölkəyəmi?”
Gəmidən endim,
İlk dəfə
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Neçə illik
Həsrətimlə öpüşdüm.
“Ohhay!” deyib dərindən
Bu qocaman şəhəri
Sanki basdım bağrıma.
Aldığım hər nəfəsi
Məlhəm sandım ağrıma.
Şair “mən”i, dili bir qardaş ölkəni “yabançı”laşdıran üsuli-idarəyə
mədəni etiraz edir. Kiçik poemadakı bədii suallarıyla tarixi kimliyini nümayiş
etdirir. Poemanın sonunda gələcəyi düşünən, millətinin dilində yazılan bir bank
qəbzini övladlarına miras qoyan şair:
Aman Allah! Nə dedim?!
Arzuya bax, sözə bax!
Mənim övladlarım da
Doğma ana dilinə
Həsrətmi qalacaq?.. –
söyləyərək xalqımızın kimliyinə, türklüyünə dönüşün nə zaman reallaşacağı
həyəcanını ifadə edir.
B.Vahabzadə yaradıcılığında bəzən türk xalqları qınaq obyektidir. Ötən
əsrin 70-80-ci illərində Sovetlərin boyunduruğuna keçməsini bayram edən
qırğızları şair tarixi kimliyinə, qardaş türk xalqlarının acılarına yanğıyla
yanaşmağa dəvət edir, mənəvi birliyə çağırır.
Bu gün bayram edir qırğız elləri.
Yadın pəncəsinə keçəndən bəri
“Ağ günə çıxıbdır…”
Buna bax, buna!
Sevinir, ögülür qul olduğuna.
Türklük sevdası, türk xalqlarına məhəbbəti ana yurdda mərkəzləşən şairin 6070-ci illərdə qələmə aldığı “Vətəndaşlıq vəsiqəm”, “Qapalı Çarşı”, “Topqapı
sarayı”, “İstanbul” və digər şeirləri istər həmin zaman kəsiyində, istərsə də əsrin
sonlarına doğru türklük məfkurəsinin şeirdə canlanmasına, Azərbaycanda başqa türk
xalqlarının bu yönlü poeziyasının inkişafını şərtləndirən təməl rolunu oynamış oldu.
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Aygül Nazim qızı XƏLİLOVA
AMEA Şəki Regional Elmi Mərkəzi
aygul.xelilova@bk.ru
BƏXTİYAR VAHABZADƏNİN NƏSR YARADICILIĞI
XX əsr Azərbaycan elmi və ədəbi fikrinin ən görkəmli
nümayəndələrindən biri B.Vahabzadədir. Onun yaradıcılığı janr etibarilə çox
zəngindir. Burada məzmun və formaca bir-birini tamamlayan çoxsaylı şeirlər,
poemalar, dram əsərləri və maraqlı nəsr nümunələri əhatə olunmuşdur. Bu dahi
şəxsiyyət Azərbaycan, ümumtürk və dünya ədəbiyyatında daha çox şair və
dramaturq kimi tanınır. Yaradıcılığında nəsr nümunələri azlıq təşkil etdiyindən
ədib bir nasir kimi hələlik tədqiqata cəlb olunmamışdır.
Bəxtiyar Vahabzadənin nəsr yaradıcılığı ilə tanış olduqda mövzuca
həyati, müasir dövrlə səsləşən əsərlərlə üzləşirik. Belə ki, böyük ədib
yaradıcılığının bu istiqamətində bir çox hekayələr, qısametrajlı film üçün
ssenarilər müəllifidir.
Sənətkarın nəsr yaradıcılığına “Məşhur adam”, “Alabəzək çamadan”,
“Ürək döyüntüləri”, “Nənəmin xalçası”, “Yaltaqlıq”, “Saat”, “Rəqabət”,
“Şübhə”, “Başqası üçün yaşayanda”, “Könül sevən göyçək olar”, “Kölgədə”,
“Əqidə”, “Pis adam”, “Fotoaparat” hekayələri daxildir.
Şair-nasirin nəsr yaradıcılığına münasibət ədəbi fikirdə yox deyildir. Bir
sıra tədqiqatçılar onun yaradıcılığına ümumi müstəvidən yanaşanda nəsr
nümunələrinə də münasibət bildirmişlər. Şairin “Şənbə gecəsinə gedən yol”
adlı kitabına ön söz yazan İlyas Tapdıq B.Vahabzadənin hekayələrinə də
mövzu və mündəricə baxımından münasibət bildirərək göstərir: “Bəxtiyar
Vahabzadənin hekayələri uydurulmur, ona həyat diktə edir. Başqa sözlə desək,
həmin hekayələr şairin ömür salnaməsinin müxtəlif məqamlarının müşahidə
yarpaqlarıdır. Şairin gündəlik müşahidələri, qayğıları, həyatdan aldığı
təəssüratı isti-isti qələmə alınıb. Bəzən müdrik bir dost söhbətinin təsiri, bəzən
də bir toy, yas yerinin mükaliməsi, yaxud təsadüfi tanış olduğu bir insanın
taleyi, ya da intizarlı, hərarətli bir məktub bu hekayələrin yazılmasına səbəb
olub; bütün səmimiyyəti ilə vərəqlərə hopub”.
Bu hekayələrdə sənətkar olduqca rəngarəng əhvalatları oxunaqlı, lakonik,
rəvan dillə oxuculara çatdırmışdır. Sənətkar poeziyasında toxunduğu
həmişəyaşar, aktuallığını daim qoruyan məsələləri nəsr yaradıcılığında da
zaman-zaman davam etdirmişdir.
Böyük sənətkarın poeziyasında olduğu kimi, nəsrində də milli hiss ön
plandadır. Onun nəsrinə daxil olan hekayələrin hər birində millətə, doğma
torpağa, milli tariximizə bağlılıq, vətəndaşlıq duyğuları əyani olaraq öz əksini
tapmışdır.
Onun rəngarəng hekayələrində sözü hər zaman üzə deyən, yetmiş yaşlı
Muxtar müəllimi daim əqidəsinə sadiq bir insan kimi görürüksə, şöbə müdiri
Səlimin yaltaqlığı, vəzifə düşkünlüyü, hətta vəzifədə qalmaq və uğur əldə
etmək üçün atasının məzarını belə satmasının incə bədii ustalıqla təsvirinin
şahidi oluruq. Rübabə, Nadir, Qaratay, Firəngiz kimi obrazlar yazıçının həyat
həqiqətlərinə verdiyi dəyərin nümunəsidir. Rübabə ana obrazını yaradarkən əsl
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Azərbaycan qadınının ismətini bütün çılpaqlığı ilə göstərirdisə, Səlimin
yaltaqlığı, Səttarın paxıllığı onun yaradıcılığında xüsusi bir ştrixdir. Ədibin
bütün yaradıcılığı kimi, nəsrində də milli-mənəvi dəyərlərə sadiqlik
qorunmaqdadır.
B.Vahabzadənin nəsr yaradıcılığında da obrazlılıq dolğun şəkildə ifadə
olunmuş, bədii bitkinlik hekayələrinin hər birində yüksək səviyyədə öz əksini
tapmışdır. Bu baxımdan təqdim olunacaq məqalədə müəllifin nəsr əsərləri
təhlil müstəvisinə çıxarılacaq, bu əsərlərin sənətkarlıq xüsusiyyətləri
araşdırılacaqdır.
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Gülşən Teymur qızı ƏLİYEVA-KƏNGƏRLİ
Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor
gulshenkengerli@mail.ru
ŞƏBİ-HİCRANIN POETİK TALEYİ
XX əsrdə Azərbaycan xalqının dünya poeziyasına bəxş etdiyi korifey
sənətkarlar arasında Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə önəmli yer tutur.
B.Vahabzadə təkçə milli Azərbaycan bədii təfəkkürünün fenomeni deyil,
ümumtürk bədii-fəlsəfi hadisədir. XX əsr ümumtürk ədəbiyyatında onu yalnız
Çingiz Aytmatovla müqayisə etmək olar. Zamanı qabaqlayan idrak, tarixi
həzm edən fəlsəfi düşüncə, milli əxlaq, ali türkçülük qayəsi, ideala sədaqət bir
şair-mütəfəkkir kimi onu səciyyələndirən, ona nüfuz gətirən başlıca
xüsusiyyətlərdir. Kökləri dahi Füzulidən qaynaqlanan fəlsəfi-intellektual
poeziya təmayülünü XX əsrdə yekunlaşdırmaq səadəti ona nəsib olmuşdur.
O sənət əbədidir ki, onun kökündə gözəllik yatır, budağında ülviyyət
bitir. Azərbaycan poeziyası belə əbədilərdəndir. Ən azı ona görə ki, beş əsrdir
anadilli şeirimiz dahi Füzuli kökü üzərində pərvəriş tapıb. Füzulidən sonra
Füzuli nəhrindən dirilik suyu içməyən şairimiz yoxdur. Bizim fikrimizcə,
Füzuli yerə enmiş söz tanrısıdır. Öz ahı ilə fələkləri yandırdığı üçün fələklər
onu yerə sürgün ediblər.
B.Vahabzadə dahi Füzulini həm birbaşa sevdi, həm də bizə doğma türk
romantiklərindən – Namiq Kamaldan, Əbdülhəq Hamiddən, Rza Tevfiqdən,
Tofiq Fikrətdən keçirərək mənimsədi. 1958-ci ildə bütün bəşəriyyət
M.Füzulinin vəfatının 400 illiyini qeyd edəndə içərisi türk qanı ilə coşub
çağlayan, türk ruhu ilə səmalara pərvazlanan gənc şair Bəxtiyar Vahabzadə
sonralar dillər əzbəri olan “Şəbi-hicran” poemasını yazdı.
Füzulini sevən və sevərək də tədqiq edən bir ədəbiyyat adamı kimi məni
məcbur etsəydilər ki, bu dahinin ədəbi-tarixi və bədii-fəlsəfi kimliyini bir sözlə
ifadə edim, onda tərəddüd etmədən deyərdim: Qəm! Bu həm bir qəm ki, el
tənindən əfqan eyləmək olmaz! Çünki bu hüsnün kamilliyindən, eşqin
əzəmətindən, şəbi-hicranda yanan candan nalə kimi, fəryad kimi asimana
bülənd olan QƏMdir.
B.Vahabzadənin füzulinamələri də, “Şəbi-hicran” dastanı da bu qəm üstə
köklənib, bu qəmin nurundan süslənib. Baş qəhrəmanı şair Məhəmməd olan
“Şəbi-hicran” poemasını oxuyanda ilk növbədə Füzulinin aşağıdakı beytləri
yada düşür:
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var.
Yaxud:
Sürdü Məcnun növbəti, indi mənəm rüsvayi-eşq,
Doğru derlər, hər zaman bir aşiqin dövranıdır.
Nəhayət:
Lövhi-aləmdən yudum əşk ilə Məcnun adını,
Ey Füzuli, mən dəxi aləmdə bir ad eylərəm.
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“Şəbi-hicran” poeması dahi Füzulinin əsasən bu beytlərdə ifadəsini
tapmış məntiq və bədii-fəlsəfi qayə üzərində qurulub. Bu, artıq “Leyli və
Məcnun” dastanı deyil, “Leyla və Füzuli” dastanıdır. B.Vahabzadə bu nakam
məhəbbət dastanı ilə Məhəmməd Füzulinin Məcnundan daha böyük aşiq
olduğunu əks etdirməyə çalışmışdır.
Şairin əlində qələm titrəyir, B.Vahabzadə buna rəmzi məna verir, qələm
“hər səyyarəsi böyük bir kainat” olan Füzuli dünyasına baş vurmağa hazırlaşır:
“Batdım bircə damlasında, damlası da dərindir”.
M.Füzuli tarix durduqca duran, sənəti ilə ölümsüzlük qazanan, zamanzaman öz millətinə qayıdan əbədiyaşardır. Hər iki “Şəbi-hicran”ı – Füzulinin
“Şəbi-hicran”ı və Bəxtiyarın “Şəbi-hicran”ını sevən və bu sevgidən dolayısı
qəm çəkən aşiqin naləsidir.
B.Vahabzadə dahi Füzuliyə türk mənəviyyatından keçib gedir. Tarixdə
qəhrəman türkün getdiyi nur yolları şeiriyyəti ülviyyət saçan B.Vahabzadənin
əbədi sənət yoludur.
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İradə ZƏRQANAYEVA
AMEA-nın Fəlsəfə və Hüquq İnstitutu
dosent
e-mail: iradazargan@gmail.com
AZƏRBAYCAN ŞEİRİNİN BƏXTİYAR FƏLSƏFƏSİ
Müasir dövr Azərbaycan düşüncə mədəniyyətinin nəhəng simalarından
biri, xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə 70-dən artıq şeir kitabının, 2 monoqrafiya,
11 publisist əsər, 20-dən artıq iri poema və yüzlərlə elmi məqalənin müəllifidir.
Şairin şeirləri, dram əsərləri və publisistik yazıları ingilis, fransız, alman, fars,
türk, ispan, macar, rus, ukrayn, qazax, qırğız, özbək və s. dillərə tərcümə
olunmuşdur. B.Vahabzadənin şəxsiyyəti və yaradıcılığı haqqında ölkəmizdə və
xaricdə dəyərli fikirlər söylənmişdir.
Onun oxucuları ilə hər görüşü insanlara yalnız poeziyanın əsrarəngiz
zövqünü yaşatmır, həm də düşündürür. İnsanı özünə qaytarır, müasir dövrün
sürət marafonunda azacıq ayaq saxlamağa, keçmişə və gələcəyə nəzər
yetirməyə, həyat və ömrün qayəsini, bəşəri məsuliyyətin vacibliyini
xatırlamağa dəvət edir.
Azərbaycan şeirinin Bəxtiyar fəlsəfəsi cəmiyyəti düşündürən sadə, lakin
fundamental suallara şairin poeziya dilinin dərin, fəlsəfi, poetik çalarlarında
təzahür edir:
Nur atəşə, atəş göyə, göylər yerə möhtac,
Yerlərdəki ahəngü-nizam göylərə möhtac.
Dağlar ucalıqdan öyünüb qürrrələnir çox,
Yüksəklik üçün dağ dediyin düzlərə möhtac.
Göylər nə qədər sonsuz olub boşluğa varsa,
Göylərdə gözəllik yenə ulduzlara möhtac.
Mən Bəxtiyaram – söyləyib aldanma, a şair,
Fikrin də, məramın da sənin sözlərə möhtac.
Allahla aləmlər, ilham mənbəyi, şeir və sözün harmoniyasını, maddi və
mənəvi tamlığı – Ümumvəhdət fəlsəfəsinin mahiyyətini bu misralardan gözəl
və lakonik necə ifadə etmək olar?
Şairin Allah, dünya, vətən, dil, din, millət, insan, eşq və məhəbbət
haqqında şeirləri dərin fəlsəfi məzmunu ilə Azərbaycan mədəniyyətinin
zənginləşməsinə xidmət edir. B.Vahabzadənin misraları həyat dərsləridir. O,
şəxsiyyətin inkişafında özünütərbiyə amilinin vacibliyinə, insanın öz nəfsi ilə
mübarizə metoduna işarə edərək yazır:
Həyat başdan-ayağa düyündür, dolaşmadır.
Ömür yolu özünlə küsüşdür, dalaşmadır.
Yorulduq zaman-zaman bu vuruşdan, bu qaldan.
Ömür yolu məchuldan məluma yol açmadır.
Ömür yolu qara, ağ; çox çətindir baş açmaq.
Gah özünlə barışmaq, gah özündən qaçmadır.
172

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Artdıqca günahımız bizi yaxdı ahımız.
Eşqdir pənahımız: eşq – özünü aşmadır.
Həyat sınaqlarında özünü aşan şair məsləkinin məsuliyyətini dərk
etməklə yanaşı, yolunun çətinliyini və eyni zamanda mübarizəsinin qətiliyini
də aydın bilir:
Min kitab söz yazırıq qəlbi usandırmaq üçün,
Bəs edər bir acı söz min ürəyi qırmaq üçün.
Dil qabar bağladı, bir nadana dönnəm mən özüm
Bir kiçik mətləbi bir nadana qandırmaq üçün.
Səltənətdən keçər axır günü sultanlar özü,
Bircə dəm, bircə nəfəs vaxtı yubandırmaq üçün.
Ordular sarsıda bilməz mənim öz məsləkimi,
Bir həzin nəğmə bəs eylər məni yandırmaq üçün.
Eşqinin gözləri kor isə, əzəldən yox isə,
Neyləyim mən? Səni bir haqqa inandırmaq üçün?
Bəxtiyaram ki, Vətən eşqinə yandım, yanaram,
Hələ yatmışları qəflətdən oyandırmaq üçün.
B.Vahabzadə xeyir və şər arasında cəsarətlə seçim etmələri və sonda
peşman olmamaları üçün insanları müdrikcəsinə uyarır, bəsirətə çağırır:
İki duyğum – iki aləm: birində qəm, birində dəm.
Amma ömür sürməmişəm iki fikir arasında.
Fikir də bir, amal da bir, işarətdən mətləb götür.
Gözünlə bax, ağlınla gör fikri sətir arasında.
Könül, bulan, könül, durul, hər gün səfərə hazır ol.
Ömür, – dedin, – beş addım yol – beşik–qəbir arasında.
O, həyat iksirinin sirrini oxucuları ilə comərdliklə paylaşır. İnsanlıq
duyğusunun şah əsəri olan məhəbbət B.Vahabzadə şeirində su kimi axır, sərin
meh kimi könülləri oxşayır:
Ən ülvi, təmiz duyğudur insanda məhəbbət,
Ömrün yoluna nur səpir hər anda məhəbbət.
Dünya da məhəbbətlə dönür, fırlanır ancaq
Məhvər də məhəbbətdi, bu dövran da məhəbbət.
Ad-san, da şərəf-şan da bir övladıdır eşqin,
Şövkət də məhəbbətdi gülüm, şan da məhəbbət.
Min yol de ki, sev! Sevgidir insanı ucaldan,
Yox faidəsi, yoxsa əgər canda məhəbbət.
Həm zövqüdür, həm cövrüdür ömrün, o, həyatın;
İnsanı ucaldan da, qocaldan da məhəbbət.
Dünyanı gözəlləşdirir öz cilvələriylə.
Xoşdur duyan insana xəyaldan da məhəbbət.
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Mən Bəxtiyar oldum o zamandan ki, sevildim,
Min can yaşadır əzmlə bir canda məhəbbət.
Məlum olduğu kimi, fəlsəfə yalnız filosofların əsərlərindən deyil, həm də
xalqın mifologiyasından, dinindən, şifahi və yazılı abidələrindən, tarixindən,
adət və ənənələrindən, incəsənətindən qaynaqlanır. Bəxtiyar Vahabzadə (19252009), Məmməd Araz (1933-2004), Xəlil Rza Ulutürk (1932-1994) və başqa
şairlərin əsərlərində müasir Azərbaycan düşüncə mədəniyyətinin xarakterik
cəhətləri toplanmışdır. Azərbaycan fəlsəfi fikrinin inkişafında və
azərbaycançılıq ideologiyasının sistemləşdirilməsində onların yaradıcılığı
xüsusi yer tutur.
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin 4 iyun 2015-ci ildə keçirdiyi Xalq şairi
Bəxtiyar Vahabzadənin 90 illiyinə həsr edilmiş “Milli
dəyərlər və istiqlal uğrunda mübarizələr” adlı
ümumrespublika konfransının
MATERİALLARI

Bölmə:
MÜASİR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA
SƏNƏTKARLIQ PROBLEMLƏRİ
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Leyla ALLAHVERDİYEVA
AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun
“Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” şöbəsinin dissertantı
MÜASİR DRAMATURGİYAMIZDA TARİXİ MÖVZU
Aydındır ki, tarixi mövzu müxtəlif tarixi-ədəbi mərhələlərdə müxtəlif
xarakterdə çıxış edir. Onun məzmununda yalnız fakt və detal deyil, həm də
bədii əsərin aid olduğu zaman faktoru, eləcə də yarandığı ictimai-siyasi şərait
əhəmiyyətli dərəcədə iştirak edir. Odur ki, hər dəyişən ictimai-siyasi epoxada
tarixi mövzunun səciyyəsini araşdırmaq zərurəti yaranır.
Azərbaycan dramaturgiyasına tarixi mövzu XIX əsrin sonlarında daxil
olmuşdur. N.Nərimanovun “Nadir şah”, Ə.Haqverdiyevin “Ağa Məhəmməd
şah Qacar” tarixi pyeslərinin meydana çıxdığı dönəmdə bədii təfəkkür daha
çox tarixi fakt və detalın məzmununa yönəlirdi. Növbəti dəyişən ictimai-siyasi
epoxada –sovet dönəmində isə tarixi fakt və detal dramaturq üçün yalnız bədii
vasitə funksiyasını daşıdı. O, siyasi-ideoloji maraqlar xatirinə öz məna və
məzmununu dəyişdi. Tarixi mövzu sovet rejiminin repressiv siyasətinin ən
tüğyan etdiyi sahələrdən oldu. Tarixi personajlar səhnəyə öz forma və
məzmununu karikaturik dərəcədə dəyişmiş şəkildə çıxdı və tamaşaçı onların
eybəcərləşmiş biçimlərini püxtələşmiş sovet teatrlarının istedadlı rejissorlarının
quruluşlarında və mahir aktyorlarının oyunlarında izlədi, yaddaşına həkk elədi.
Aktyor ifaları hökmdarların daha çox qəddarlaşmış, aşağı zümrənin isə
fağırlaşmış simalarını yaratmağa yönəldi.
Sovet erası öz ömrünü başa vurduqdan sonra yeni formalaşan ictimaisiyasi epoxada münasibət və baxışlar dəyişdi və dəyişən bu müstəvidə ən ilkin
diqqət və marağa gələn tarix oldu. SSRİ dönəmində sinfiləşdirilən və
bolşevizm ideologiyası rakursundan tədqiq və təbliğ olunan tarix, müstəqillik
illərində elmi müstəvidə olduğu kimi, bədii müstəvidə də gündəmə gəldi.
Tarixə münasibətdə edilmiş haqsızlıqların, buraxılmış səhvlərin islahına
başlandı.
Bədii ədəbiyyatda bu funksiyanı öz üzərinə götürən ilk janrlardan biri də
dramaturgiya oldu. Azərbaycan sovet dramaturgiyasının ən möhtəşəm siması
olan İlyas Əfəndiyev bu işə ilk səs verənlərdən oldu. Onun 90-cı illərin
əvvəlində tarixi mövzuda “Hökmdar və qızı” pyesi meydana çıxdı. Pyes
Azərbaycan tamaşaçısının, adətən, mənfi planda izləməyə alışdığı tarixi
personajları fərqli bir biçimdə səhnəyə gətirdi. Düzdür, dramaturqun 80-ci
illərin əvvəlində yazdığı “Xurşidbanu Natəvan” əsərində də xan qızı müsbət
xarakterdədir və oxucu məhəbbətinə planlaşdırılmış obrazdır. Ancaq nəzərə
alaq ki, Xurşidbanu Natəvan “Hökmdar və qızı” pyesinin qəhrəmanı İbrahim
xan kimi rəsmi olaraq yüksək posta, həlledici sözə, tutarlı mövqeyə malik
tarixi sima deyildir. Sovet düşüncəsi məhz belələrinə qarşı daha amansız idi və
onları xalqın tarixi düşməni elan edərək, müxtəlif priyomlarla onlara qarşı
mübarizə aparırdı. Natəvanın şairə olması da rejimin ona münasibətini bir qədər yumşaldırdı. Həm də İlyas Əfəndiyev “Xurşidbanu Natəvan” əsərində ideologiyanın qəzəbindən özünü “sığortalamışdı”. Belə ki, sonda hadisələri sinfi
münasibətlər müstəvisinə gətirmiş, qəhrəmanını – xan qızı Xurşidbanu
Natəvanı öz sinfinin düşməni, aşağı zümrənin dostu kimi bir “ali” mərtəbəyə
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yüksəltmişdir. Sovet tarixi dramaturgiyasını formalaşdıran “Od gəlini” əsərinin
qəhrəmanı Elxan kimi, Natəvan da səhnəyə XX əsrdə reallaşan bolşevizm
ideyalarının tarixi sələfləri kimi çıxmaq məcburiyyətində qalmışdı.
“Hökmdar və qızı” pyesində bədii təxəyyül yeniləndi. Səhnənin tarixi
həqiqətlərə uzun müddət qapanan pərdələri, nəhayət ki, dramaturqun bu
əsərinin simasında öz ağuşunu onlara açdı. Onun bolşevizm ideologiyasının
çirkablarında bulanan rəngi, nəhayət ki, duruldu. İ.Əfəndiyevin bu əsəri sanki
70 il boyunca öz tarixi haqqını itirmiş tarixi simaların haqqını özlərinə
qaytardı. Onlar səhnəyə vətən xaini, “xalq düşməni” kimi yox, xalqın, vətənin
tarixi taleyini həll edən, bu yolda enişlərdən, yoxuşlardan keçən, bəzən düz,
bəzən isə səhv mövqe tutan, gah məğlub, gah da qalib olan bir tarixi sima kimi
çıxdılar.
Tarixi dramaturgiyamızda sinfi maraqları milli maraqlar əvəz etdi. Tarixi
şəxsiyyətə istismarçı sinfin nümayəndəsi rakursundan baxış, onun xalqın
zülmkarı bədii portreti öz funksionallığını itirdi. Onun ölkə və xalqın
həyatında oynadığı rol və əhəmiyyət bədii araşdırmaya gəldi. Elə buna görə də
dramaturgiyamızda tariximizdən elə simalar bədii personaja çevrildilər ki,
onlar tarixi
taleyimizdə bu rol və əhəmiyyətə malikdirlər. Məsələn,
İ.Əfəndiyevin “Hökmdar və qızı” pyesində İbrahimxəlil xan, Əli Əmirlinin
“Şah Qacar” pyesində Ağa Məhəmməd şah Qacar, yenə onun “Messenat”
əsərində Hacı Zeynalabdin Tağıyev, H.Mirələmovun “Gəncə qapıları”
pyesində Cavad xan, Kamal Abdullanın “Şah və şair” pyesində Şah İsmayıl
Xətai, göründüyü kimi, xalqımızın tarixində təsadüfi şəxslər deyillər.
Bu pyeslərin hər birində görkəmli dramaturq İ.Əfəndiyevin “Hökmdar və
qızı” pyesinin açdığı üslub özünü bu və ya digər dərəcədə göstərir. Konkret
olaraq adını çəkdiyimiz əsərlərə istinadən deyə bilərik ki, onların hər birində
müəllif öz böyük sələflərinin dəst-xəttinə uyğun olaraq tarixi araşdırmaçılıq
mövqeyi tutmuş, tarixi bədii tədqiqatlar müstəvisinə gətirmiş, tarixi fakt və
detalın məzmununa sirayət etməyə, bədii qələmin gücü ilə onun təfərrüat və
təfsilatlarını açmağa, xarakterini öyrənməyə çalışmışdır. Düzdür, onlar
arasında buna az və ya çox dərəcədə nail ola bilən müəlliflər və bunu özündə
güclü və ya zəif şəkildə ehtiva edən əsərlər var. Amma əsası odur ki, onlar bu
istiqamət və yönümdə meydana çıxmışlar.
Onu da qeyd edək ki, müasir tarixi dramaturgiyamızda milli ideoloji
yükün çəkisi çoxdur və o, vətənpərvərlik əhvali-ruhiyyəsinə köklənmişdir.
Azərbaycan xalqının tarixi düşməni və dostları kimdir? Harada səhv etmişik?
Və yaxud günah kimdədir? – sualları ətrafında qurulan bu əsərlər bir çox
qaranlıqları aydınlaşdıra bildiyi kimi, müasir dramaturgiyamızı da ideya və
məzmunca dolğunlaşdırmışdır.
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Mələk Tofiq qızı BAĞIROVA
AMİ Quba filialının Ədəbiyyat və dillər kafedrası
DRAMATURQ VƏ PUBLİSİST NƏCƏF BƏY VƏZİROV
Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli dramaturqu N.Vəzirov bir publisist
kimi də fəaliyyət göstərmişdir. O, publisistik fəaliyyətində də öz dəst-xətti, öz
imzası ilə seçilmişdir. Milli maarifçi publisistikada “Əkinçi”dən “Molla
Nəsrəddin”ə doğru xalis satirik üslubi dönüş də müəyyən əksini onun “Balaca
mütəfərriqələr”ində tapmışdır. Əxlaq, ailə-məişət mətləbləri, ənənəvi nadanlıq
və ona qarşı mübarizə mövzusu, Şərqdə və Qərbdə, xüsusən də Rusiyada milliictimai hərəkat, beynəlmiləlçilik və xalqlar dostluğu ideyası, qadın azadlığı
məsələsi və s. bu məqalələrin əsas özəyini təşkil edirdi.
1905-ci il 12 iyun tarixli “Həyat” qəzetində Dərviş, yəni N.Vəzirov öz
dilini bilməyən nadan müsəlman intelligentlərini tənqid edir:
“– … Yəqin ki, siz də “Həyat” qəzetini götürəcəksiniz?
– Mən çox jalet eləyirəm ki, müsəlmanca bilmirəm.
– Nə söyləyirsiniz, qardaşım? Ana dilini bilməmək. Vay, vay, bu olmadı
ki!
– Mən vinovat deyiləm, atam-anam vinovatdır”.
Vəzirov özü Rusiyada təhsil alıb vətənə dönəndən sonra bir maarifçi
ziyalı kimi xalqın qaranlıqda qalıb inləməsinə dözmür, onları işıqlığa
çıxarmağın yollarını axtarır. Lakin xalqın taleyinə biganə, öz dilini, vətənini
qorumaq haqqında düşünməyən nadanları incə bir yumorla qeyrətə gətirmək
istəyir.
Ümumilikdə cəmiyyətdəki bütün naqisliklər maarifçi sənətkarı çox
narahat edirdi. Xüsusilə də müsəlman cahilliyini kəskin tənqid edən başqa bir
məqaləsinə (“İrşad” qəzeti, 3 aprel 1907-ci il, №59) nəzər salaq.
“Bir amerikalı müsəlmanlardan soruşur ki, həqiqət nədir? İştə cavabını
Dərviş verir.
1. Müsəlman elmdə, tərbiyədə hər millətdən geri qalır.
2. Müsəlman istəməz ki, qeyri müsəlman inkişaf edib qabağa düşsün,
sahibi-dövlət olsun.
3. Müsəlmanın cəhalətdən çıxıb adam olmağına ümid yoxdur.
4. Müsəlman ruhaniləri və qeyri əz… qaraca pul görəndə şəriəti tapdalar.
5. Müsəlmanda rəh, səxavət azdır, demək olar ki, yoxdur.
6. Çox müsəlman, bəlkə də, cəmi adam aldatmağı hünər sayır.
7. Namaz qılan zikr etdiyi sözlərin mənasını bilməz, bilmərrə şəriətdən
bixəbərdir.
8. Keçsə belə dövran, müsəlmanlıq puçdur. Şəri müsəlman yoxdur, bir
tək adı qalıb”.
Adlarını müsəlman qoyub müsəlmanlıqdan və şəriətdən xəbərsiz bu
müsəlman ümmətinin acınacaqlı taleyi N.Vəzirovu çox narahat edirdi.
Həssas və humanist N.Vəzirov müasirləri olan böyük sənətkarlar –
N.Nərimanov, Ü.Hacıbəyov, C.Məmmədquluzadə, M.Ə.Sabir, Ə.Haqverdiyev,
F.Köçərli ilə birlikdə Qafqazda müsəlman qırğını əleyhinə öz hərarətli səsini
ucaldır. Arazın o tayında ictimai və milli-mənəvi zülmə qarşı ayağa qalxmış
Təbriz inqilabçılarına bir vətəndaş və sənətkar kimi öz qələmilə mətbuat
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vasitəsilə dəstək olur. Sənətkarın publisistik yaradıcılığında Cənub mövzusu –
Arazın o tayı ilə, Cənubla həmrəylik və həmdərdlik motivi xüsusi yer tutur.
Cənub dərdindən danışanda maarifçilərin qələmi sanki xüsusi kəsər kəsb edir.
O cümlədən N.Vəzirovun da bu motivdə yazdığı məqalə və felyetonları.
Maarifçi-publisist başını götürüb Arazı keçən, bir parça çörək üçün Bakı
mədənlərinə üz tutan o taylı qardaşlarına öz ürək yanğısını belə ifadə edir:
“…Halınız yadıma düşəndə ciyərim odlanır. Xaraba qalsın İran, necə ki
qalıbdır. Vəzirləriniz əlimə düşsəydilər, sizləri qətrəbəqətrə düzərdim,
qardaşlarım, ərz edərdim cənaba: Buyuruz, tamaşa ediz. Bu hala, bu rüzgara!
Biçarə, sərgərdan, köməksiz qardaşlar! Vətəninizdə insaf, vicdan, rəhm,
mürüvvət yox, millət tar-mar olub, vilayətiniz viran…”
Xüsusən İranı viran, milləti zar qoyan fanatik ruhanilərə Nəcəf bəyin
yağdırdığı lənət bu gün də çox ibrətli və müasir səslənir: “Tiryəkinizə lənət,
mütrübünüzə lənət, əfyun gəzdirən dərvişlərinizə lənət, yalançı seyidlərinizə,
siğəxanlarınıza lənət…”
Başqa bir məqaləsində “…Fəramuş etməyin, qardaşlarım! Vətən yolunda
ölməkdən gözəl ölüm yoxdur… Səhraları qanla sirab edin ki, sünbüllər uzun
bitsin!” deyərək əlisilahlı sərbazlara müraciət edir. Burada artıq bir fəryad və
yaxud inilti yox, mübarizəyə səsləniş və çağırış duyulur. Deməli, N.Vəzirov
təkcə maarifçiliklə deyil, əlisilahlı mübarizə aparmaqla azadlığa çıxmağın
tərəfdarıdır. Nadanları sözlə, elmlə başa salmaq mümkün olmadıqda silaha da
sarılmaq lazımdır. Təkamül yolu ilə inkişaf edə bilməyənlərin kökünü
birdəfəlik kəsmək zəruriyyəti yaranır.
Nəcəf bəy Vəzirov yaradıcılığı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində
özünəməxsus dəst-xəttiylə seçilir və yer tutur.
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Nərmin Fəyannum qızı CAHANGİROVA
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
nermincahangirova83@gmail.com
MİKAYIL MÜŞFİQİN POEMALARINDA QƏHRƏMAN
KONSEPSİYASI
İnsan konsepsiyası müasir Azərbaycan, eləcə də dünya ədəbiyyatında
bədii əsərlərin, psixoloji məqamların açılmasında həlledici amildir. Müasir
ədəbiyyatda qəhrəmanların daxili dünyalarının aşkarlanmasına hədəflənən bu
anlayış keçmiş sovet ədəbiyyatşünaslığında kommunist ideologiyasının
prinsiplərinə uyğunlaşdırılırdı.
Mikayıl Müşfiq də ilk addımlarını atan gənc şair kimi müasir tələblərə
müvafiq əsərlər yazmalı, “sovet gerçəklikləri”ni, dövrün “müsbət” cəhətlərini
tərənnüm etməli idi. Bu tərənnümün bir parçası isə sovet adamının yüksək
mənəvi axtarışlarını, özünün bütün qüvvət və imkanlarını cəmiyyətin böyük
işinə, quruculuğa, həyatı gözəlləşdimək səylərinə sərf etmək xüsusiyyətlərini
əks etdirməkdən ibarət idi. Gənc şairin yeni quruluşun təmsilçisi kimi seçdiyi
qəhrəmanları həyata, gələcəyə nikbin baxan, öz gücünü, qüvvətini hər
maneədən yüksək tutan yeni sovet gəncləri idi. İctimai həyatdakı nəhəng
quruculuq işləri, yaradan, quran insanın ruh yüksəkliyi gənc şairin
poemalarında təntənəli qalibiyyət, sevinc, fərəh nidaları ilə ifadə olunurdu.
Hamı başdan-başa girmiş kolxoza,/Səyini, gücünü vermiş kolxoza.
Bütün köhnəliyi yıxırlar indi,/Elliklə ağ günə çıxırlar indi.
Yeni quruluşun insanları məhz bu şəkildə təsvir olunmalı idi... Sovet
insanının həyat tərzinin, ictimaiyyətin yüksək əhvali-ruhiyyəsinin tərənnüm
olunduğu bu misralar xoşbəxt gələcəyə ümid bəsləyən xalqın coşqusunu,
inamını, sevincini əks etdirirdi. Şairin “Buruqlar arasında”, “Dağlar faciəsi”
poemalarının qəhrəmanları da bu ruh yüksəkliyi ilə vətən və xalq qarşısında bir
vətəndaş, eləcə də sovet adamı kimi öz mövqeyini aydınlaşdırmağa, sosializm
quruculuğu dövrünün fəal bir əməkçi insanı kimi özünün ictimai məzmununu
açmağa çalışır.
Həyatın əslini mənə qandıran,/Könlümü, gözümü işıqlandıran,
İşimdir, gücümdür, ehtirasımdır,/Bunlar tükəndimi mənim yasımdır.
Mikayıl Müşfiq poemalarında çox zaman qəhrəmanının bugününü
dünəninə qarşı qoyur, keçmişin qaranlığını bugünün aydınlığı ilə
işıqlandırmağa cəhd edirdi. Şairin lirik poemalarından olan “Azadlıq dastanı”
poemasında lirik qəhrəman vasitəsilə insanlığın çəkdiyi əzab-əziyyətdən,
azadlıq uğrunda aparılan mübarizədən və bu mübarizə nəticəsində əldə edilən
azad, xoşbəxt günlərdən bəhs edilir. Həqiqətən də poemanın qəhrəmanı
Müşfiqin digər qəhrəmanlarına nisbətən geniş dünyagörüşü, müstəmləkəçiliyə
nifrəti, ötkəmliyi, mübarizəyə çağırış ruhu ilə seçilir.
Lakin şairin bu dövr əsərlərində diqqəti çəkən cəhətlərdən biri də
obrazların bir xarakter kimi bütünləşməməsi, ictimai mövqeyin parlaq ifadə
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olunduğu halda mənəviyyata önəm verilməməsidir. Şair çox az hallarda
qəhrəmanının daxili aləminə nüfuz edir, çox zaman onu ağrıdan, incidən
səbəbləri, eləcə də qəhrəmanlarının sevincini, fərəhini göstərməkdən çəkinir,
hisslər, duyğu-düşüncələr geniş şəkildə tərənnüm olunmurdu. Bütünlükdə 2030-cu illər ədəbiyyatı üçün xarakterik olan bu cəhətin – ictimai mənafeyin
konkret fərdi mənafeyə, ictimai ruhun fərdi psixoloji məqamlara qarşı
qoyulması bir sıra quru, sxematik obrazların yaranmasına səbəb olmuşdu.
Şölənin öz atasını tutdurma ehtimalı (“Şölə”), Mərcanın Dəmirdaşın sözləri ilə
atasını öldürməyə razı olması (“Çoban”), Əfşanın “Yoxdur məhəbbətdən
nişanə məndə” (“Əfşan”) deyərək ictimai işləri sevgidən, məhəbbətdən üstün
tutması kommunist psixologiyasının təzahüründən başqa bir şey deyildi.
Bu dünyagörüşündə dinə, din xadimlərinə münasibət də yeni idi, din
xadimləri daha çox mənfi cəhətləri ilə təsvir edilir, köhnə dünyanın
nümayəndələri kimi yeni həyat qurucularına qarşı çıxırdılar. M.Müşfiq də bir
neçə poemasında bu məsələyə münasibətini bildirmişdi. Məsələn, “Dağlar
faciəsi” molla Səfəri qaçaqların rəhbəri, sinfi mübarizənin əsas aparıcı qüvvəsi
kimi təqdim edir. İlk epik poeziya nümunələrindən olan “Vuruşmalar”
poemasında da “Mollalar və keşişlər” başlığı altında din xadimlərinin sadə xalq
camaatına təsirindən, insanları müharibəyə, hərbə təhrik etmələrindən bəhs
olunurdu.
Yeni tipli qəhrəmanlardan, müasir düşüncəli obrazlardan bəhs edərkən
şairin qadın qəhrəmanlarına da xüsusi diqqət yetirmək lazımdır. Maraqlı haldır
ki, şairin bir çox poemalarının əsas qəhrəmanı elə məhz müasir düşüncəli,
həyata açıq gözlə baxan, özünü bu cəmiyyətin bir parçası sayan Azərbaycan
qızları, Azərbaycan qadınlarıdır. Böyük dramaturq C.Cabbarlıdan sonra, çox
güman ki, məhz M.Müşfiq öz qadın qəhrəmanlarının fəallığı ilə seçilirdi.
“Şölə”də Şölə, “Buruqlar arasında” Güləndam, “Əfşan”da Əfşan, “Dağlar
faciəsi” poemasında Gülpəri, “Səhər”də Səhər, “Sındırılan saz”da Sərin,
əfsanəvi mövzudakı “Çoban”da Mərcan, eləcə də oçerklərində də şair birbirindən fərqli qadın obrazları yaratmışdır. Düzdür, bunların hamısı qəhrəman
səviyyəsinə yüksəlməsə də, bu obrazların simasında Müşfiq ümumilikdə
Azərbaycan qadınının yeni dövrdəki bədii obrazını yaratmağa müvəffəq
olmuşdur.
Gördüyümüz kimi, şair cinsindən, irqindən, milliyyətindən asılı
olmayaraq hər kəsi, bütün dünya insanlarını bu yeni həyatın tələblərinə
uyğunlaşmağa, öz gələcəyi üçün inamla mübarizə aparmağa, xoşbəxtliyi öz
gücü ilə qazanmağa səsləyir. İnsanlığın xoşbəxt gələcəyinə böyük inam
bəsləyən Mikayıl Müşfiqin müasirliyi, humanizmi, səmimiyyəti, coşqunluğu və
ən əsası, nikbinliyi ilə seçilən poema qəhrəmanları 20-30-cu illər
ədəbiyyatımızda mühüm yer tutur.
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ÖMƏR FAİQ PUBLİSİSTİKASINDA QADININ CƏMİYYƏTDƏ
MÖVQEYİ MƏSƏLƏSİ
Qadın azadlığı məsələsi XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanın bütün mütərəqqi qüvvələrini, ziyalıları məşğul edən
problemlərdən biri idi. Ömər Faiq “ictimai yaralarımızın ən qorxulu və ən
zərərlilərindən” biri kimi qadınlara bəslənilən vəhşi adət, zülm və işgəncələri
“bəla və azar”, “mədəniyyətsizlik” kimi səciyyələndirir, “sünnilərdə şəriətin
rüsxət verdiyi “zövci-axər” ilə “şiələrdəki “siğə” biabırçılığını” qadın
hüquqsuzluğunun ən böyüyü hesab edirdi. O, ilk müəllimlik fəaliyyəti
zamanından başlayaraq qadın hüquqsuzluğuna qarşı çıxmış, qadınların kişi
əsarətində tam mənasında qulu olduğunu, “İslam şəriətində qadınlara böyük
haqq və ixtiyar verilmiş” olsa da, bunların sadəcə söz olduğunu, onlar üçün nə
bir məktəb, nə də bir cəmiyyət olmadığını təəssüflə qeyd edirdi. “Cənnət
qadınların ayaqları altındadır” buyuran şəriətmədar, döyülüb-söyüldüyündən
ötrü ərindən boşanmaq istəyən qadına şəri rüsxət verməməklə onu və onun
cənnətini ərinin ayaqları altına, cəhənnəmin dibinə buraxdığını ya
öküzlüyündən heç anlamırdı və ya bilə-bilə ikiüzlülük, şeytanlıq edirdi”. O, dini
dünyagörüşün kök saldığı bir yerdə dinə qarşı açıq çıxışın təhlükəli olduğunu
dərk etsə də, açıqdan-açığa fikirlərini bəyan edir, “bunların dəyişdirilməsini isə
ancaq bunları yaradan beyinlərin dəyişdirilməsinə” bağlayırdı. “Qadınlar onlara
qarşı edilən zülmləri, onların başına gətirilən bəlaları dini bir müqəddəmat
(qəzavü-qədər, alın yazısı) hesab etdikcə çəkdikləri əzab və əziyyətlərdən heç
vaxt qurtula bilməzlər. Və bu qurtuluşu da özgələrdən – kişilərdən yox, ancaq
özlərindən gözləməlidirlər. Bu da ancaq ictimai bir inqilab və ümumi maarif
sayəsində ola bilər. Onun fikrincə, qadınlar çəkdikləri zülm və haqsızlıqları “öz
hərəkətləri ilə – öz elm və mübarizələri ilə” yox etməlidirlər. “Mən köhnədən
bəri istərdim ki, bu hərəkət bir az tez, bir az sıçrayışlı olsun. Buna görə də
“Molla Nəsrəddin”də çəkdiyim zəhmətlərin böyük bir hissəsini bu xüsusa sərf
etdim”. “Bir arvadın cavabı”, “Xanpəri bacıya cavab”, “Hicab məsələsi və
cavabımız”, “Bir neçə günlüyə”, “Cəhrəçi xala”, “Ziyarət” kimi felyetonları ilə
Ömər Faiq “Molla Nəsrəddin” jurnalında qadın azadlığı ilə bağlı mübarizə
apararaq çıxış yolu kimi qadınların maariflənməsini ön plana çəkərək yazırdı:
“Şərqi-Rus”da, istərsə 3 il sonra nəşr edilən “Molla Nəsrəddin”də o barədə
uzun-uzadı bəhs etməyi bir vəzifə bildim... “Molla Nəsrəddin”də “Dərdimənd”
imzası ilə (1907,№-19, 20, 23) “Zövci-axər” və “Hicab məsələsi” başlıqları ilə
məqalələr yazıb qadın azadlığını iddia və tələb etdiyimdən ötrü Tiflisin
axundları və ağsaqqal köhnəpərəstləri məni 1907-ci ildə iyun ayında ağzına
qədər camaatla dolu olan Şah Abbas məscidinə şəri məhkəməyə çağırıb elmi
istintaq ilə məhkum etmək istədilər”.
“Şəri məhkəmə” məsciddə Molla Mirbağır Mirheydərzadənin “Molla
Nəsrəddin” və onun rəhbərlərinin “millət və məzhəbə xəyanətkar olan bir
dinsiz” nitqi ilə başlamışdır. Müasirlərinin qeydlərində göstərilir ki, Ömər Faiq
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bütün təhlükələri gözə alaraq bu məhkəməyə gəlmiş, özünün əhatəli nitqi ilə
əsas məqsədini izah edərək, qadınların üzüaçıq gəzməsinə toxunmuş, ən
görkəmli din xadimlərinin əsərlərindən misal gətirməklə qadınların üzüaçıq
gəzmələrinə icazə verildiyini sübut etmişdir. “Faiq əfəndi məscidə gedib çıxış
etmək istərkən avam camaat ona lənət oxumuş, onu kafir hesab edərək minbərə
yaxın buraxmamışdır. Lakin bir neçə nəfər silahlı cavan maarifçi ona tərəfdar
çıxıb camaatı sakitləşdirməyə, Faiq əfəndinin nitqinə qulaq asmağa məcbur
etmişdir. Faiq əfəndinin nitqi camaata müsbət təsir göstərmişdir”. Ömər Faiq
mübarizə meydanına atıldığı gündən qadın azadlığı ilə bağlı mübarizə aparan ilk
xalq mücahidlərindən biri kimi millətin müasirlik fəlsəfəsi, bütünlükdə
bəşəriyyətin sivilizasiya iştirakçısı kimi özünü təsdiqləməsi, şüur intibahının
ideyada təsdiqi olaraq bütün yaradıcılığı boyu əsərlərində əks etdirmişdir.
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1960-1970-ci İLLƏR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ
İNSAN KONSEPSİYASI VƏ ƏDƏBİ TƏNQİD
1960-70-ci illər Azərbaycan nəsrinin özünəməxsusluğunu şərtləndirən,
onun keyfiyyət yeniliyini təmin edən cəhətlərdən başlıcası insan
konsepsiyasının fərqli tərzdə bədii həlliidir. Ədəbi tənqid sözügedən dövrün
nəsrinin təhlilində sadə, sıravi insanları təmsil edən yeni tipli qəhrəmanın daha
geniş izahına yer verir, onun spesifikasını açmağa səy göstərirdi. Nəsrin
dəyişən problematikası, təzə mövzu çalarları, yeni sənətkarlıq xüsusiyyətləri və
s. yaradıcılıq məsələləri ilə müqayisədə ədəbi tənqidin bədii qəhrəman
konsepsiyasına sonsuz diqqət və marağı xüsusilə seçilir. Tənqid “altmışıncılar”
ədəbi nəslinin yaradıcılıq örnəklərinə həssaslıqla yanaşır, “nəsrə dəstə ilə
gələn” və hər biri böyük bədii potensiala malik nasirlərin hekayə və
povestlərini diqqətlə tədqiq edirdi. Anar, Elçin, Çingiz Hüseynov, Maqsud və
Rüstəm İbrahimbəyov qardaşları, Sabir Əhmədli və başqa nasirlərin
yaradıcılığında diqqəti çəkən sadə insan obrazları tənqid-təhlil materiallarında
daha geniş yer alır, onların psixologiyası, sosial mühit və zamanla əlaqəsi,
dünyagörüş müxtəlifliyi, müəllif qayəsinin ifadəsində bu qəhrəmanların rolu və
s. məsələlər aydın elmi izahını tapırdı.
Tənqid Elçinin, Anarın povestlərinin bədii qəhrəmanlarının izahı zamanı
hər iki yazıçının mənəvi-əxlaqi axtarışları ilə seçildiyini, sənətkar mövqeyinin
dürüst ifadəsi, əsərlərinin estetik nəsihət motivi ilə yadda qaldığını vurğulayır.
Anarın “Dantenin yubileyi”, “Gecə yarısında hadisə”, “Ağ liman”, “Əlaqə”,
“Macal” povestləri müasir Azərbaycan gerçəkliyinin dolğun bədii ifadəsi
baxımından mükəmməl örnəklər kimi dəyərləndirilir, bu əsərlərdəki
qəhrəmanların yazıçı məqsədinin kifayət qədər dəqiq ifadəsində əhəmiyyəti
qeyd olunur. Bakı və Bakıətrafı kəndlərdə baş verən hadisələr fonunda sadə
insanların yaşantılarını, mürəkkəb psixologiyasını, ruhi-mənəvi aləmlərini əks
etdirən Anarın qəhrəmanları hər zaman ədəbi-nəzəri fikrimizdə maraqla
qarşılanmışdır. Bu əsərlərin başlıca problematikası sosial-siyasi və mənəviəxlaqi problemlərdir. Anar qəhrəmanları da bu problemlərin məngənəsində
sıxıldıqları üçün çözüm yolu axtaran, mübarizə aparan, bəzən də taleyi ilə
barışıb açıq mübarizədən uzaq olan, lakin ruhi-mənəvi yaşantıları ilə
cəmiyyətlə daxili çəkişməsini davam etdirən obrazlardır. Bu mərhələdə yazılan
povestlərdə “hadisələrin əhatə dairəsi xeyli daralıb, cəmi bir neçə adamın
ətrafında cərəyan etsə də, məhdudluq təəssüratı yaranmır, çünki mənəvipsixoloji konfliktin ictimai konkretliyi aydın göstərilir, bədii fikir həyatın
səciyyəvi cəhətlərini, dövrün sosial-əxlaqi mənzərəsini şərh etməyə doğru
yönəlir və mündəricə dolğunluğu, əsərin zamanın ruhunu ifadə etməsi də
bununla şərtlənir”. Tənqidçi Akif Hüseynovun İsa Hüseynov nəsri haqqında
söylədiyi bu fikri Anar yaradıcılığına, eləcə də bütövlükdə 1960-1970-ci illər
nəsrinə şamil etmək mümkündür.
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Ədəbi tənqid Anarın “Ağ liman” povestinin çağdaş ədəbiyyatımıza
gətirdiyi yeniliyi, müasirliyi əsasən əsərin dövr, zaman haqqında dolğun
təəssürat yarada bilən bədii qəhrəmanları ilə izah edirdi. İlk olaraq böyük
tənqidçi Məmməd Arif Anar qəhrəmanlarının nəsrimizin ənənəvi
qəhrəmanlarından fərqli olduğunu göstərirdi: “Anarın mövzusu da yenidir,
amma dediyimiz təravət təkcə mövzuya, yazıçının təsvir etdiyi aləmə, hadisə
və insanlara aid deyildir. Anarın hekayələrində fövqəladə hadisələrə, igidlik,
şücaət, qəhrəmanlıq göstərmək iddiasında olan adamlara rast gəlmirik”. Anarın
digər povestlərində də bu cəhət aydın müşahidə olunurdu. Əslində, dövrün
tənqidinin sovet dövrü ədəbi meyarlarından irəli gələn “işıqlı həyat idealı olan”
bədii qəhrəman tələbi ilə yazıçının stereotipləri qıran, məhz sosial mühitin
“zülmətinə qərq olmuş” obrazlar yaratmaq məqsədi uyğun gəlmirdi. Lakin
bununla yanaşı, tənqid Anarın Təhminə, Zaur, Kəbirlinski, Muxtar və b.
obrazlarındakı yeniliyə və mükəmməlliyə laqeyd deyildi, əksinə, ədəbi-nəzəri
fikir bu qəhrəmanların yazıçının yaradıcılıq fərdiliyinin müəyyənləşməsində
əhəmiyyətini dərk edir və təsdiqləyirdi.
Elçinin povestlərinin qəhrəman konsepsiyası da milli ədəbi tənqidi ciddi
düşündürmüşdür. Elçinin povestlərində cəmiyyətimizi narahat edən
problemlərə qəhrəmanların münasibəti fonunda fərqli insan mənəviyyatı,
psixologiyası, daxili dünyası ilə qarşılaşırıq. Bu əsərlərdə təsvir olunan
obrazlar əsasən cəmiyyətin alt təbəqəsini, aşağı zümrəni təmsil edirlər, müəllif
diqqəti zahirən adi görünən həyatların qeyri-adi mənzərəsinə, qapalı aləminə
yönəlir. Ədəbi tənqid Elçinin “Açıq pəncərə”, “SOS”, “Bir görüşün tarixcəsi”,
“Toyuğun diri qalması” povestlərinin qəhrəmanlarında yazıçının insan
konsepsiyasını müəyyənləşdirən bu cəhətə xüsusilə əhəmiyyət verirdi. “Bir
görüşün tarixçəsi”ndə Məsməxanım, Məmmədağa surətləri, “Toyuğun diri
qalması”nda Zibeydə obrazı nəzəri təhlillərdə bu cəhətdən daha mükəmməl
görünür. Tənqid Elçin qəhrəmanlarının azadlığını, onların zamanın fövqündən
yüksəkdə dayanan istəklər, xəyallar aləmini yazıçının öz obrazlarını sosial
gerçəkliyin ağır məngənəsindən qurtarmaq cəhdi ilə izah edir.
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TÜRK DÜNYASININ İNCİSİ –- "KİTABI-DƏDƏ QORQUD”
DASTANININ KEÇMİŞİ VƏ BUGÜNÜ
Qədim və zəngin ədəbi irsə malik əksər dünya xalqları bəşər mədəniyyəti
xəzinəsinə ölməz dastanlar bəxş etmişlər. Türk dünyasının folklor xəzinəsinə
“Kitabi-Dədə Qorqud” boyları da daxil olmaqla müxtəlif oğuznamələr, “Oğuz
Kağan”, “Köç”, “Boz qurd” kimi ilkin folklor nümunələri, Koroğlu–Goroğlu–
Qurqulu silsiləsindən ibarət qəhrəmanlıq mənqəbələri, “Manas”, “Alpamış”
kimi irihəcmli dastanlar əksər türkdilli xalqlar arasında, həmçinin “Yedige” –
qazaxlar, qırğızlar, barabinlər, trançilər, Krim tatarları, “Koblandı” –
qaraqalpaqlar, tatarlar; “Şure” (“Çore”) – qazaxlar, qırğızlar, tatarlar, “Kozi
Körpəş-Bayan slu” – uyğurlar, oyratlar, qazaxlar içərisində geniş vüsət almış
folklor nümunələridir. Bu zəngin irslərdə ümumbəşəri məsələlərlə yanaşı, yerli
zəminlə, milli adət-ənənələrlə hər bir xalqın həyat tərzi, əhvali-ruhiyyəsi
zəngin folklor ənənəsi ilə bağlı cəhətlər üstünlük təşkil edir ki, bunun da təbii
səbəbləri vardır.
Türkoloji folklorşünaslıqda İslamiyyətdən qabaqkı dövrdə türk eposu
başlıca olaraq 4 yerə bölünmüşdür. Bu bölgülərin öz dövrü və bu dövrlə
səsləşən dastan nümunələri olmuşdur. Aparılmış tədqiqatlarda bunlar belə
qruplaşdırılmışdır: qədim türk, yaxud saq dastanları (“Alp Ər Tonqa” və “Şu”
mənqəbələri;) Hun dastanı (“Oğuz Kağan”); Göytürk dastanı (“Boz qurd”);
uyğur dastanı (“Törəyiş əfsanəsi” və “Köç” mənqəbələri). Əski türk dastanları
İslamiyyətdən sonra da geniş vüsət almış, yeni nümunələrlə zənginləşmişdir.
İslam mədəniyyətinin təsiri ilə bu kimi nümunələrlə bağlı olmayan bir çox yer
və
anlayışlar
dəyişdirilmiş,
dövrün,
zamanın
ideologiyasına
uyğunlaşdırılmışdır.
İlkin orta əsrlərdən başlayaraq türkdilli xalqların bir sıra yeni dastan
nümunələri yaranmışdır ki, belə əsərlər daha çox dövrün tarixi hadisələri ilə
bağlı olmuş, xalqın qəhrəmanlıq mübarizəsini əks etdirmişdir. İslamiyyətin
yarandığı dövrlərə və hətta əvvəllərə də aid edilən “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanı II-VI yüzilliklərdə Azərbaycan xalqına aid bir çox adət və ənənələri
özündə qorumuşdur. Xalqımızın həyatında mühüm rol oynamış ayrı-ayrı
mövsüm və mərasimlər, ayinlər, habelə etnoqrafik, psixoloji əlamətlərin
rəngarəng izləri boylara poetik-bədii ümumiləşdirmələr yolu ilə əks
etdirilmişdir. Tükənməz söz sənəti olan bu abidə folklorumuzun qədim janrları
ilə çox zəngindir.
1980-1981-ci illərdə Gədəbəydə aparılan arxeoloji və etnoqrafik
tədqiqatlar nəticəsində rayonun Qaramurad və Xarxar kəndlərində uzunluğu 6,
eni 2,1 metr olan qəbirlər aşkar edilmişdir. Bu qəbirlər əfsanədə təsvir edilən
Qorqud atanın boyu ilə üst-üstə düşür.
Dədə Qorqud şəxsiyyətindən danışarkən onu adi iştirakçı və adi
personajlarla eyniləşdirmək mümkün deyil. O, qılınc çalmır, döyüşə getmir,
lakin onun silahı olan qopuz onlarca qılıncdan güclüdür. Onun müdrikliyi
dastanda iştirak edən onlarca sərkərdə ağlından itidir.
187

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

“Kitabi-Dədə Qorqud” tayfa, qəbilə birləşmələri çağındakı bahadırlıq
ənənələrindən tutmuş XIII-XIV əsrlər də daxil olmaqla böyük bir tarixi
kəsimin mifoloji elementləri ilə səsləşən bədii salnamədir. “Kitabi-Dədə
Qorqud” həm də xalqımızın tarixidir, onun ictimai-siyasi varlığının poetik
nümunəsidir. Ensiklopedik mahiyyət daşıyan bu abidənin tarixini bir çox
alimlər tədqiqata cəlb etmişlər.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanının 200 ilə yaxın tədqiq və nəşr tarixi
vardır. Bu abidə Moskva, Leninqrad (Sankt-Peterburq), Bakı, Aşqabad, Vilnüs,
Ankara, İstanbul, London, Sürix və Texasda dəfələrlə nəşr olunmuş, bir çox
dünya xalqlarının dillərinə tərcümə edilmişdir. Bununla bərabər onun tədqiqat
arealı da çox böyükdür. Alman şərqşünaslarından Yakob Reysge, Fridrix Dits,
Vilhelm Qrimm, Teodr Nyoldeke, Valter Ruben, rus alimlərindən
A.A.Divayev, V.V.Bartold, A.Y.Yakubovski, türk tədqiqatçılarından Kilisli
müəllim Rifət, M.F.Köprülüzadə, F.Qırzıoğlu, M.Cövdət, Orxan Şaiq Gökyay,
Əbdülqadir İnan, İsmayıl Hikmət, Azərbaycanda Əmin Abid, H.Araslı,
A.Musaxanlı, Ə.Dəmirçizadə, M.Təhmasib, Əli Sultanlı, M.Seyidov,
X.Koroğlu, M.Rəfili, Kamal Abdulla, Bəhlul Abdullayev, Azad Nəbiyev, Paşa
Əfəndiyev, Füzuli Bayat, Seyfəddin Rzasoy, Əzizxan Tanrıverdi, Ramiz
Əsgər, Ramazan Qafarlı və b. Azərbaycan şifahi xalq ədəbiyyatını, ümumən də
Dədə Qorqud dastanını tədqiq edərək çox gözəl nüanslar ortaya qoymuşlar. İlk
tədqiqi tarixini bir çoxlarımız bilirik. Belə ki, dastanın əlyazması ilk dəfə
Almaniyanın Drezden şəhərindəki kitabxanadan tapılmışdır.
Məşhur alman şərqşünası Y.Reyski XVIII əsrdə dastanın əlyazmasına
rast gəlmiş, lakin onun dilini lazımınca bilmədiyindən üzərində elmi iş
aparmamışdır. Sonralar dastanın əlyazması həmin kitabxananın kataloqunu
tərtib edən Fleyşerin diqqətini cəlb etmişdir. Nüsxənin üzərində Osman paşanın
ölüm tarixi (1585) olduğuna görə Fleyşer onu XVI əsr əlyazmaları kataloquna
daxil etmişdir.
1815-ci ildə alman şərqşünası F.Dits dastanın əlyazmasının üzünü
çıxararaq Berlin kitabxanasına gətirmiş və “Təpəgöz” boyunu alman dilinə
tərcüməsi ilə birlikdə nəşr etdirmişdir.
1859-cu ildə alman şərqşünası Teodor Nyoldeke dastanı tərcümə etməyə
çalışmış, lakin yaxşı oxuya bilmədiyi üçün işi tamamlamamışdır. Yarımçıq
qalmış bütün materialları öz tələbəsi V.V.Bartolda təqdim etmişdir. Dastan
üzərində inqilabdan əvvəl ən çox iş aparan da rus akademiki V.V.Bartold
olmuşdur. Onun hazırladığı tərcümə tam şəkildə onun ölümündən sonra 1950ci ildə Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən nəşr edilmişdir.
1916-cı ildə Türkiyədə Kilisli müəllim Rifət dastanı Berlin nüsxəsi
əsasında ərəb əlifbası ilə ilk dəfə nəşr etdirmişdir. 1938-ci ildə isə türk alimi
Orxan Şaiq Gökyay tərəfindən əsər latın əlifbası ilə çap edilmişdir. Bundan
sonra M.Cövdət, M.F.Köprülüzadə, Əbdülqədir İnan, Pertev Naili,
M.Gırzıoğlu və başqaları dastanı çap etdirmiş və üzərində tədqiqat işləri
aparmışlar.
H.Araslı dastanı üç dəfə (1939, 1962, 1978) çap etdirmiş, Ə.Sultanlı
dastanda olan bir sıra əhvalat və boyların qədim yunan folkloru ilə səsləşən
cəhətlərini aşkara çıxarmışdır. M.Seyidov dastanın boylarının mənşəyinə həsr
etdiyi məqalələrdə maraqlı elmi fikirlər söyləmişdir. Ş.Cəmşid dastanın bütün
boylarını uşaqlar üçün işləyib sadələşdirmiş və 1980-ci ildə nəşr etdirmişdir.
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Son illər Drezden əlyazmasında olan, ancaq indiyə qədər əhəmiyyət
verilməyən tarixin araşdırıcılar 466 hicri, 1074 miladi olduğunu aydınlaşdırmışlar. Deməli, “Kitabi-Dədə Qorqud”un ilk əlyazmasının tarixi bizi bir
az da qədimlərə aparılır.
“Türk məşhurları Ensiklopediyası”nda da Dədə Qorqud ən əski türk şairi
kimi göstərilmiş və miladın VII-VIII əsrlərində yaşaması və “Dədə Qorqud
kitabı” adında masallardan ibarət əsər yazması haqqında məlumatlar da vardır.
Bu və ya bu kimi qeydlər yenə də Dədə Qorqudun tarixi şəxsiyyət olduğunu
indiyə qədər təsdiqləyə bilməmişdir.
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Prof. dr. Azadə Şahbaz qızı MUSAYEVA
AMEA Əlyazmalar İnstitutu
azada.musabeyli@mail.ru
ƏLYAZMA KİTABI TARİXİ KONTEKSTİNDƏ
AZƏRBAYCAN–TÜRKİYƏ ƏLAQƏLƏRİ
Türk xalqlarının, məmləkətlərinin qarşılıqlı əlaqələri tarixində məhz
Azərbaycanla Türkiyə arasında çoxşaxəli bağlılıqların daha əhatəli və üstün
olduğu nəzərə çarpır. Azərbaycanla Türkiyənin soykök, dil, din yaxınlığı başqa
bir sıra sahələrlə yanaşı, mədəni-ədəbi dəyərlərdə – əlyazma kitablarında
əsrlərdir ki, yaşamaqdadır. Türk və ya ümumtürk əlyazmaları mövzu, məzmun,
elmi təsnifat baxımından bir-birindən tamlıqla təcrid oluna bilməz. Belə ki,
fərqli cəhətlərin varlığı da təbiidir. Bu, özünü forma, bədii tərtibat, üslub,
paleoqrafiya və s.-də göstərir.
Şərq əlyazma kataloqları əsasında “Xarici ölkələrdəki Azərbaycan
əlyazmalarının toplu kataloqu”nu hazırlayarkən Türkiyədə – Ankarada, Konya
Mövlana Muzeyində, İstanbulun Süleymaniyyə, Universitet, Topqapı Sarayı
kitabxanalarında yüzlərlə əlyazma kitabımızı aşkarlamağa müvəffəq olmuşuq.
Azərbaycanda isə Türkiyə yazılı abidələri, əlyazma kitabları rəsmən AMEA
Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. Bunlar mütəxəssislərin
söykəndikləri əsas ilkin qaynaq sayılır. Bir sırası türkiyəli müəlliflərin
Türkiyədə yazılan, üzü köçürülən müxtəlif elm sahələrinə aid ərəb, fars, türk
dillərində əsərlərin nüsxələridir. Sayı yüzlərlə olan bu əlyazmaların
Azərbaycan ərazisindən toplanması faktı söz açdığımız mövzu ilə birbaşa
əlaqəlidir.
Azərbaycandakı Türkiyə əlyazmaları təsnifatına görə tarix, coğrafiya,
astrologiya-nücum, tibb, ilahiyyat-fiqh, riyaziyyat, poetika-ədəbiyyatşünaslıqədəbiyyat nəzəriyyəsi və s. klassik elm sahələrinə aiddir. Orta çağ elmlərinin
təsnifatına həsr olunmuş əlyazmalar da mühümdür. Azərbaycan və Türkiyənin
elə əlyazma abidələri vardır ki, müvafiq olaraq öz vətənində nüsxəsi yoxdur.
Əlyazma kitablarının tədqiqi göstərir ki, hər iki məmləkətdən alimlər,
təbiblər, şairlər, sənətkarlar, müəllimlər, şeyxlər, təriqət başçıları və b., eləcə də
əlyazma kitabları qədim və orta əsrlərdə, sonrakı zamanlarda, sərhədlərin
bədnam bağlanışı dövrü istisna olunmaqla, daima qarşılıqlı rəsmi, fərdi və
mənəvi tərzdə münasibətlərdə olub, gedib-gəliblər. Bir sənət, mədəniyyət
abidəsi kimi dəyərli olan əlyazma kitablarında, onların haşiyələrində,
cildlərinin iç tərəflərində bəzi qaranlıq məqamlara işıq çiləyən qeydlərlə
rastlaşırıq. Azərbaycan–Türkiyə əlyazma kitabları həmçinin ümumilikdə
coğrafi ərazi anlayışına sığmır. Tarixən bunlar əldən-ələ, eldən-elə keçərək
dünyaya səpələnib.
Azərbaycanda Türkiyə əlyazmaları daima əziz tutulub. XIX əsr
Azərbaycan alim və pedaqoqu Əbdülqəni Əfəndi Xalisəqarızadənin (18171879) kolleksiyası və kitabxanasınakı müxtəlif elm sahələrinə aid ərəbcə,
farsca ilə yanaşı, türkcə əsərlərin əlyazmaları bu qənaətimizi təsdiqləməkdədir.
Diqqətimizi cəlb edən məsələ bu məqamda ümumilikdə araşdırdığımız
Azərbaycandakı Türkiyə ilə bağlı əlyazmalar olduğundan Əbdülqəni Əfəndinin
əlyazma irsinə bu baxımdan nəzər salmağı məqsədəuyğun saydıq. Və məlum
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oldu ki, Əbdülqəni Əfəndinin Türkiyə ilə faktiki məlum əlaqələri təbii olaraq
onun əlyazma irsində də əksini tapmışdır. Bu, sözügedən rəngarəng məzmunlu
əlyazmaların müəlliflərinin Türkiyənin Birgə, Mərəş, Ərzurum, Böyük
Bozqalı, Bursa, İzmit, Qars, Kayseri (Qeysəriyyə), Gelenboy-Aydın, Amasya,
Mərdin, Daşköprü, Balıkəsir, Toqat və s. bölgələrindən olduqları araşdırmalar
nəticəsində aşkarlandı. Bu əlyazmaların məzmunu həmçinin nadirliyi ilə
seçilməkdədir. Müxtəlif elm sahələrinə, filoloji elmlərə, məsələn, poetikaya
dair əsərlərlə yanaşı poeziya örnəklərinin varlığı da müşahidə olunur və
bunların müəlliflərinin yaşadıqları dövr tarixi baxımdan, demək olar ki, bütün
orta əsrləri əhatələyir.
Əlyazmalar, əlyazma kitabları bir ümman kimidir. Əbdülqəni Əfəndinin
irsi bu ümman içində bir ümmandır. Biz bu dəryadan bircə damla götürə
bilmək səadətini dadmağa çalışdıq. Biz 30 ildən artıqdır ki, əlyazmalarla bağlı
araşdırmalar aparmaqda, illərdir ki, həm də Türkiyə ilə bağlı Azərbaycandakı
abidələri öyrənməkdəyik. Bu yolda Əbdülqəni Əfəndinin kolleksiyasındakı
bilgilər də bizi cəlb etdi. Adətən, mənəvi haqqımız olmayan işlərə baş qoşmağı
xoşlamıram. Biz Xalisəqarızadənin araşdırıcısı deyilik. Fəqət onun dili, dini,
ədəbiyyatı, mədəniyyəti bu qədər yaxın və doğma olan Azərbaycan–Türkiyə
əlyazma kitabı əlaqələrində özünəməxsus əməyini etiraf etmək, vurğulamaq
istədik. İlkin araşdırmalarımız hələlik Türkiyənin yalnız aşağı-yuxarı 15 alim
və şairinin 50-yə yaxın əsəri nüsxələrindən söz açmağa imkan verir. Lakin bu
mövzu istiqamətindəki materialları tamlıqla əhatə etmir. Bu mövzuya
Əbdülqəni Əfəndinin bütöv kolleksiyası kontekstində yanaşmaq daha müvafiq
olar.
Baxmayaraq ki, 1920-30-cu illərdə əlyazma kitabları da, dəyərli insanlarımız kimi, repressiyaya məruz qalıb. Tarixən Azərbaycan–Türkiyə
əlaqələrini təsdiqləyən faktlardan biri də əlyazma kitablarıdır. Azərbaycanda
Türkiyə əlyazmalarının elmi-paleoqrafik təsviri kataloqu və tekstoloji-filoloji
tədqiqi monoqrafiyası üzərində isə bu sətirlərin müəllifi illərdir ki,
çalışmaqdadır. Azərbaycan–Türkiyə əlyazma kitabları, təbii ki, qarşılıqlı və
ümumtürk ədəbi-mədəni əlaqələri kontekstində öyrənilir.
Fərqli elm sahələrinə aid olan hər iki xalqa məxsus əlyazma kitablarının
sayı yüzlərlədir, onların hər biri bənzərsiz, təkrarolunmaz və tədqiqata layiqdir.
Əyazma kitablarımız türk tarixinin, elminin, mədəniyyət və incəsənətinin,
ədəbiyyatının, qarşılıqlı əlaqələrinin möhtəşəm, zəngin və qədim yazılı qaynağı
kimi təşəkkül və inkişaf yolumuzun mərhələlərini özündə əks etdirməkdədir.
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Günay Ağaməhəmməd qızı QARAYEVA
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
gunaygarayeva@gmail.com
MƏHƏMMƏD ƏMİN YURDAQUL YARADICILIĞINDA
ÇANAQQALA TARİXİ GERÇƏKLİYİ
Türk poeziyasında öz kökünə, ulusuna, elinə, xalqına bağlı vətənpərvər
şairlərdən biri də Məhəmməd Əmin Yurdaqul olmuşdur. “Türklərin qəhrəman
şairi” türkün öz torpağı, azadlığı, istiqlalı uğrunda apardığı mübarizəni yüksək
təblə, coşqun poetik ehtirasla qələmə almışdır. Türk xalqının mücadiləsi,
qəhrəmanlığı, yenilməzliyi Yurdaqul yaradıcılığının əsas mövzularından birini
təşkil edir. Şairin şeirərində yalnız özünün doğulduğu torpaq deyil, türkün ayaq
basdığı hər bir məmləkət əzizdir, doğmadır, türk oğlunun göstərdiyi şücaət
böyük qəhrəmanlıq nişanəsidir və kimliyindən asılı olmayaraq türkün vətəninə,
torpağına uzanan əl, yad baxış bu yaradıcılıqda nifrət hissi ilə doludur.
1918-ci il hadisələri zamanı Azərbaycan hökumətinin müraciəti əsasında
Nuru paşanın komandanlığı ilə Qafqaz İslam Ordusunun tərkibində ölkəmizə
bir qrup şair, yazıçı, ictimai xadim gəlmişdir ki, bunlardan biri də
M.Ə.Yurdaqul olmuşdur. “Ya qazi ol, ya şəhid!” deyən şairin türkün
qəhrəmanlıq tarixinə həsr olunmuş “Ey türk, oyan!” və ordunun dastanı kimi
Çanaqqala savaşına və qəhrəmanlarına ithaf olunan “Zəfər yolunda”
poemalarında türkün tarixi keçmişi, xalqın çəkdiyi iztirablar, mənəvi-psixoloji
yaşantılar öz əksini tapmışdır. Poemada diqqət mərkəzində saxlanılan və əsərin
qayəsinə çevrilən əsas məsələlərdən biri əyilməmək, başını dik tutmaq, göz
yaşı tökməmək kimi yüksək mənəvi keyfiyyətlərin təlqin olunmasıdır:
Ey vətənin canlı bahar çiçəkləri,
Ey Şərqin saf eşqlər duyan mələkləri....
Göz yaşı ilə qəlbimizin
Şu sızlayan yarasını dağlamayın.
O millətlər ağlasın ki, ərkəkləri,
Qadınları vətən üçün hissizdirlər:
Şairlərin, zənginlərin yürəkləri,
Qüvvət, altun vermək üçün xəsisdirlər.
Əsərdə türkün qəhrəmanlığı, yenilməzliyi, qüruru, istiqlalı uğrunda
apardığı mübarizənin tarixi salnaməsi geniş, təfərrüatlı canlandırılır. Məhz
buna görə də Azərbaycanda olduğu müddət ərzində şairin Çanaqqala şavaşına
həsr olunmuş “Zəfər yolunda” poemasının “Azərbaycan” qəzetində hissə-hissə
çap olunması təsadüfi xarakter daşımamışdı. Məhəmməd Əmin Yurdaqulun
yaradıcılığındakı ictimai pafos, öz xalqına inam, güvənc hissi, milli ideal, milli
oyanış, milli qürur, azadlıq, istiqlal arzularının yüksək coşquyla ifadəsi həmin
dövrdə İstiqlalını, Cümhuriyyətini qurmaq istəyən xalqımızın qəlb çırpıntılarını
əks etdirirdi ki, bu da, təbii ki, Azərbaycan şairlərinin yaradıcılığına təsirsiz
ötüşməmişdir. M.Hadi, A.Şaiq, Ə.Cavad və b. yaradıcılığına güclü təsir
göstərmiş, şeirimizin ideya-məzmununu zənginləşdirmiş, poetik təsir gücünü
qüvvətləndirmişdir.
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Şəhriyar QUMRU
AMEA Folklor İnstitutu
nevayi-qumru@rambler.ru
TÜRKDİLLİ MƏTNLƏRİN AZƏRBAYCAN DİLİNƏ
TƏRCÜMƏSİ ZAMANI YARANAN PROBLEMLƏR
Müasir dövrdə türk mədəniyyətinin hərtərəfli öyrənilməsində folklor
nümunələrinin Azərbaycan dilində yayınlanmasının rolu böyükdür. Bir çox
türk dövlətlərində, məsələn, Qazaxıstanda, Türkmənistan, Türkiyə və digər
ölkələrdə “Dədə Qorqud dastanı” və “Koroğlu” dastanı geniş şəkildə tədqiq
olunmuşdur. Bu dastanlar kimi onlarla türkün tarixini öyrənən əsər
sadaladığımız ölkələrdə tədqiqat obyekti olmuş, cild-cild əsərlər yazılmışdır.
Ona görə də dastanların, türkülərin və bir sıra başqa folklor nümunələrinin
orijinal nüsxəsini Azərbaycan dilində nəşr etdirməyə ehtiyac yaranır. Bu
zaman, təbii ki, ortaya bir sıra problemlər çıxır.
D.Liхaçev əbəs yerə mətnşünaslığı “qaydasız oyun” adlandırmamışdır.
Tərcümə zamanı ayrı-ayrı folklor nümunələrinə fərdi yanaşılmalı, hər mətnin
öz dili, quruluşu, informasiya bazası saхlanılmağa çalışılmalıdır. Əvvəlcə onu
qeyd edək ki, tərcümə zamanı mətnin məzmunundakı formal hüdudlar
müəyyənləşdirilərək informativ tutumuna diqqət yetirilməsi vacibdir.
Mətnşünaslığın qaydalarına ciddi əməl olunmalı, yəni mətnin informativ
strukturu və təşkili mexanizmi, mürəkkəb sintaktik vahidlərin bədii mətn
vahidi kimi mətndə özünə yer alması, mətn üçün səciyyəvi olan funksionalməzmun, struktur-forma elementləri, nəzm və nəsr formalı mətnlərin fərqli və
özünəməхsus xüsusiyyətləri, mətnin dili üçün хarakterik olan sintaktik
quruluşlar, bədii təsvir və ifadə vasitələri sistemi, fonem, heca, intonasiya,
ahəng qanunu və s. bu kimi qanunlara riayət olunmalıdır.
Türkdilli mətnlərin forma və məzmun göstəricilərinin özünəməхsus
əlamətləri mövcuddur. Məlumdur ki, türk bədii mətninin strukturu özündə iki
əsas komponenti birləşdirir: informasiya və informasiyanın ifadəsi. İnformativ
struktur şeir və ya nəsr mətninin bazisini təşkil edir. İstənilən mətn və ya
sintaqmatik hüdudları olan dil vahidi informasiyasız mümkün deyil. Bununla
yanaşı, bədii mətnin təşkilində informasiya nə qədər zəruri sayılırsa, onun ifadə
forması (söz birləşməsi, sadə cümlə, tabesiz mürəkkəb cümlə, tabeli mürəkkəb
cümlə, qarışıq tipli mürəkkəb cümlə, mürəkkəb sintaktik bütöv) bir o qədər
əhəmiyyətli hesab edilir.
Folklor mətnlərinin tərcüməsində bütün janrlar diqqətə alınmalıdır. Həcm
etibarilə ən böyük janr olan dastanlardan tutmuş ən kiçiyinə – atalar sözlərinə
qədər hər bir nümunəyə ayrı-ayrılıqda fərdi yanaşılması, anlaşılan hissələrin isə
orijinalda saxlanılması daha məqsədəuyğundur.
Bildiyimiz kimi, dastanların nəsrlə ifadə olunan hissələri informasiya
хarakterlidir. Əslində, dastanda yarandığı şərait, formalaşdığı mühit, çatdırması
vacib olan informasiya nəsrlə, obrazlı ifadələr, bədii təsvir vasitələri isə əsasən
nəzmlə ifadə olunur.
Azərbaycan və digər türk dilləri qohum dil olduğundan mətnlər mümkün
qədər orijinala yaхın tərcümə olunmalı, bəzi söz birləşmələri, ifadələr, hətta
cümlələrin də olduğu kimi saхlanılaraq mətnin sonunda izahı verilməlidir. Bu,
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yalnız o halda baş verir ki, bir çoх sözlərin və ya birləşmələrin tərcüməsi
zamanı mətnin dilinə, sintaktik quruluşuna, fonetikasına, orfoqrafiyasına, hətta
nəzmlə ifadə olunmuş mətnin qafiyə quruluşuna хələl gəlir. Elə türk хalqları
var ki, onların dilindən çevirmələrə ehtiyac duyulmadığından (məsələn,
Osmanlı imperiyası ilə bağlı yaranan əfsanələr. “Dədə Qorqud” toplusu, 2008
(III)) mətn olduğu kimi verilir. Bu zaman, təbii ki, çətin anlaşılan sözlər, söz
birləşmələri, cümlələr, hətta bəzən fikirlərə də izahlar verilir.
Məqalədə Krım-tatar qəhrəmanlıq dastanı “Çorabatır”ın, “Koroğlu”
dastanının tatar-tobol versiyasının, Baraba tatarlarının folklorundan
“Kozıkörpəç və Bayansılu” dastanının, Altay dastanı “Kozın Erkeş”in, Хakas
türklərinin qəhrəmanlıq dastanı “Altın Arığ”ın, Anadoludan toplanmış Rumeli
türkülərinin və s. bu kimi bir çox folklor mətnlərinin tərcümə prinsipindən, bir
sıra söz və ifadələr, хüsusilə də cümlə quruluşu və təhkiyələr arasında
uyğunluqdan, bir qohum dildən digərinə tərcümə zamanı orijinalın təsirindən,
mətnin dilinin aхıcı, ahəng qanununa tabe, tərcümə zamanı obrazlı ifadələrdən
istifadədən, sintaktik quruluşlara, şeirlərin qafiyə quruluşuna, nəzm və nəsr
formalı mətnlərin fərqli və özünəməхsus xüsusiyyətlərinə, bədii təsvir və ifadə
vasitələrinə хələl yetirilib-yetirilməməsinə diqqət yetiriləcəkdir. Əslində,
türkdilli xalqların dilindən folklor mətnlərinin Azərbaycan dilinə çevrilərək
nəşr olunması çox maraqlı və ciddi problemlərin olduğunu ortaya qoyur. Bu,
tədqiqatçılar üçün maraqlı tədqiqat obyekti ola bilər.
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XIX ƏSR OSMANLI ƏDƏBİYYATININ
GÖRKƏMLİ NÜMAYƏNDƏSİ ŞƏRƏF XANIMIN ŞƏRQİLƏRİ
“Şərqi” ancaq türk ədəbiyyatında görülən bir nəzm formasıdır. Xalq
ədəbiyyatından gələn “türkü”nün davamı hesab edilə bilər. Daha çox dörd
misralıq bəndlər halında söylənilir və yazılır. Ümumiyyətlə, az da olsa beş
misralıq bəndlərdən təşkil olunan şərqilərə də rast gəlinir. Bu bəndlərin üçüncü
misralarına “miyan”, bənd sonlarında təkrar edilən misralara isə “nəqərat”
deyilir. Şərqilərdə “miyan” ən gözəl misra kimi diqqəti çəkir. Şərqilərin başlıca
mövzusu eşq və sevgilinin gözəlliyidir. Mahnı bəstələmək üçün söyləndiyindən
əsasən qısa, 3-5 bənd arasında yazılırmış. Həm də geniş kütlə üçün
yazıldığından dillərinin sadə olmasına fikir verilirdi. “Şərqi” bir janr kimi bu
adla və çarpaz qafiyəli şəkliylə XVII əsrdən sonra meydana gəlib. Daha
əvvəllər şərqinin yerini musiqi bəstələmək üçün yazılmış mürəbbelər tuturdu.
XV və XVI əsrlər şairlərinin divanlarında bu məqsədlə yazılmış bir çox
mürəbbeyə rast gəlinir. Qaynaqlarda “mürəbbe” bağlama, təsnifetmə deyimi,
mahnı bəstələmək mənalarında işlədilir. Osmanlı ədəbiyyatında ilk şərqi
nümunələri Naili-Qədim (?-1666) “Divan”ında görülmüşdür. Th.Menzel İslam
Ensiklopediyasında Nazim maddəsində ilk şərqinin Yəhya Nazimin yazdığını
(1650-1727) desə də, Nailinin şərqiləri ondan əvvəl yazılıb.
XVIII yüzillikdə Nədim (1681-1730) türk ədəbiyyatının ən usta şərqi
şairi olaraq qəbul edilir. XIX əsrdə Türkiyədə şərqi yazan şairlərin sayı
hissediləcək qədər artmış hesab edilir. Əndərunlu Vasif 217, Pərtöv Paşa 5,
Leyla xanım 12, Fatin əfəndi 7, Osman Növrəs 7, Asəf Mahmud Cəlaləddin
Paşa 8 şərqi müəllifi kimi tanınır.
Şərəf xanımın “Divan”ında isə 42 şərqi vardır və onlar bütün nüsxələrdə
( ت,ﯼ, ) بeyni ardıcıllıqla “Şərqiyyat” başlığı altında verilmişdir. Şairənin
“Divan”da yer alan şərqilərin ümumi bənd sayı 190, beyt sayı 390, misra sayı
781-dir. Şərqilərin 25-i beş, 14 şərqi dörd, 3 şərqi üç bənddən ibarətdir.
Bəndlərdəki misra sayları: 6 şərqidə 5 misralı, digər 36 şərqidə 4 misralı
bəndlərdən ibarətdir. Şərəf xanım ümumi sayı 42 olan şərqidən üçündə
təxəllüsdən istifadə etməmiş, 39-da isə istifadə etmişdir. Təxəllüslər şərqilərin
hamısında son bənddə verilmişdir: 15-də son bəndin birinci misrasında, 17-də
son bəndin ikinci misrasında, 7-də isə son bəndin üçüncü misrasında
yerləşmişdir. Şərqilərin 4-ü “müzdəvic şərqi”, digər 38 şərqi isə “mütəkərrir
şərqi” xüsusiyyəti daşıyır. Şərqilərdə əruzun işləndiyi vəziyyət belədir:
1.
2.
3.
4.
5.

FA`ilAtün fA`ilAtün fA`ilAtün fA`ilün (rəməl bəhri) – 9 şərqi;
Müstəf`ilün müstəf`ilün (rəcəz bəhri) – 9 şərqi;
FA`ilAtün fA`ilAtün fA`ilün (rəməl bəhri) – 7 şərqi;
MəfA`İlün məfA`İlün (həzəc bəhri) – 5 şərqi;
Fə`ilAtün fə`ilatün fə`ilAtün fə`ilün (rəməl bəhri) – 3 şərqi;
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6. MəfA`Ilün məfA`Ilün məfA`Ilün məfA`Ilün (həzəc bəhri) – 2 şərqi;
7. Məf`Ulü məfA`İlü məfA`İlü fə`Ulün (həzəc bəhri) – 2 şərqi;
8. Müstəf`ilAtün müstəf`ilAtün (rəcəz bəhri) – 2 şərqi;
9. Məf`Ulü məfA`ilün fə`Ulün (həzəc bəhri) – 1 şərqi;
10. Müftə`ilün müftə`ilün fa`ilün (səri bəhri) – 1 şərqi;
11. Məf`Ulü fA`ilAtü məfA`ilü fA`ilün (müzare bəhri) – 1 şərqi.
Şairə şərqilərində 4 növ qafiyədən istifadə etmişdir:
a) 4 şərqidə: aaaa, bbba, ccca və s.; b) 14 şərqidə: aaaA, bbbA, cccA və s.; c)
18 şərqidə: aAaA, bbbA, cccA və s.; d) 6 şərqidə: aaaAA, bbbAA, cccAA və s.
Şərəf xanım şərqilərinin ikisini nəzirə olaraq: birini özünün müasiri olan
Pərtöv (1785-1837) adlı şairə, birini də Şeyx Qalibə (1757- 1799) yazmışdır.
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AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ VƏ ƏDƏBİYYATŞÜNASLIĞININ
ATATÜRKƏ MÜNASİBƏTİ
Atatürkün bir qəhrəman kimi ədəbiyyatda obrazlaşması haqda araşdırmalarda ilk nəzm əsərinin M.E.Yurdakula (“Ordunun dastanı” mənzuməsi),
nəsrin Üryanizadə Ali Vahidə (“Çanaqqala cəbhəsində duyub düşündüklərim”)
aid olduğu bildirilir. Əldə olan ilk dram əsəri mətni kimi Münir Hayrı Egelinin
yazdığı “Bay Öndər” (1932) əsəri göstərilir. Lakin Azərbaycan ədəbiyyatında
H.Cavidin və C.Cabbarlının dramlarında prototipi Atatürk olan obrazların
mövcudluğu haqda mülahizələrin irəli sürülməsinə də əsaslar var. Hətta
C.Cabbarlının “Ədirnə fəthi” əsərindəki Mustafa obrazı öz çıxışları və nitqləri
ilə Atatürkə çox yaxındır. Tarixi şəxsiyyət kimi hələ tam formalaşmamış, lakin
İkinci Balkan savaşlarında, Çanaqqala döyüşlərində şöhrət qazanmış Mustafa
Kamal artıq yavaş-yavaş həm də bədii qəhrəmana çevrilməkdə idi. O döyüşlər
xalqın özünəgüvən və qürur hissini yenidən qaytardığı üçün qəhrəmanlar
sevilir və təbliğ olunurdu. Osmanlı torpağında baş verənlərin əks-sədası çarizm
müstəmləkəçiliyində yaşayan türk xalqlarının da ümidlərini alovlandırır və
qəhrəmanların, türk ordusunun qələbəsi onları da qürurlandırırdı.
Bədiiləşdirmə kontekstində olsa da, Azərbaycan dramaturgiyasında, xüsusən
də C.Cabbarlının adıçəkilən əsərində Atatürkə müraciət haqda mülahizələri
mətndən çıxış edərək əsaslandırmaq olar. Bu halda Atatürk obrazının dram
əsərində yaradılmasında ilkinlik Münir Hayrı Egelinin əsərindən daha önə
keçir. C.Cabbarlının 1917-ci ildə yazılan bu əsəri Osmanlı dövlətinin Ədirnə
uğrunda savaşına həsr olunmuşdur. Birinci Balkan savaşlarında Ədirnəni itirən
Osmanlı dövləti İkinci Balkan savaşlarında Ədirnəni geri alır. Ənvər paşanın
komandanlığı ilə gedən bu döyüşlər və qələbə təkcə Osmanlı dövlətində yox,
bütün türk xalqları arasında yüksək əhvali-ruhiyyə, milli mübarizəyə inam
yaratdı. Mustafa Kamal paşanın da qəhrəmanlığı əsas İkinci Balkan
savaşlarından sonra öz təsdiqini tapdı. Birinci Balkan savaşlarında iştirak
etməyən Mustafa Kamal paşa İkinci Balkan savaşlarına Bolayır Kolordusu
Kurmay başkanlığı vəzifəsinə gətirildi və itirilən bir sıra torpaqların geri
alınmasında əsas rol oynadı. C.Cabbarlının “Ədirnə fəthi” pyesində Mustafa
Ədirnə uğrunda igidliklə vuruşan igid bir komandan kimi təqdim olunur.
Əsərdə adıkeçən başqa tarixi şəxsiyyətlərlə bir sırada Mustafanın təqdimi,
Trablis və Ədirnə savaşlarında Mustafa Kamlın həqiqi iştirakı və göstərdiyi
tarixi şücaətlər bu obrazın Atatürkü əks etdirməsi ehtimalını gücləndirir.
C.Cabbarlının əsəri yazarkən gəncliyi və hələ bədii yaradıcılıq yollarında yeni
uğurlar qazanması, Mustafa paşanın döyüş şücaətləri haqda məlumatlar yayılsa
da, onun haqqında hələ dolğun təsəvvürün formalaşmaması hadisələrin
təqdimatında bir sıra nizamsızlığa və qeyri-ardıcıllığa yol açmışdır.
Qəhrəmanlığı, məğlubiyyəti qəbul etməməsi, insanları ardınca aparma
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qabiliyyəti, yoldaşları ilə danışıqda səsləndirdiyi fikirlər bu obrazda Mustafa
Kamal paşanın cizgilərini göstərir. Eyni zamanda əsərdə iştirak edən tarixi
şəxsiyyətlər və onlarla birlikdə Atatürkün döyüş cəbhələrində olması fikrimizin
əsaslılığına bir daha inam yaradır.
Qeyd edək ki, Cabbarlının əsəri yazdığı vaxt artıq Çanaqqala döyüşləri
də böyük zəfər kimi tarixə düşmüşdü və bu tarixin gerçəkləşməsində də əsas
rolu olan şəxsiyyətlərdən biri məhz Mustafa Kamal paşa idi.
Atatürkün özünün Azərbaycan ədəbiyyatına münasibətini bildirən
məlumatlar da mövcuddur. Türk Cümhuriyyətində Azərbaycan elçiliyinin
katibi vəzifəsində çalışan Rza Təhmasibin xatirələrindən bəlli olur ki, Atatürk
H.Cavidin Birinci Cahan savaşından və Osmanlının bu savaşda iştirakından
bəhs edən “İblis” faciəsini və əsərdən İblisin monoloqunu çox sevərdi. Bundan
başqa, Atatürkün bu əsərdəki Elxan obrazında öz cizgilərini gördüyünü
söyləməsi haqda da xatirələr var.
Sovet dönəmində türk xalqları üçün bir qəhrəmana çevrilməsinin
qarşısını almaq üçün Atatürk obrazının ədəbiyyatda canlandırılmasına yasaq
qoyuldu. XX əsrin 20-30-cu illərində ədəbiyyatşünaslığın bolşevik siyasətinə
uyğunlaşdırıldığı bir vaxtda Türkiyənin və onun qurucusunun ədəbiyyata
gətirilməsi Sovet dövlətinə qarşı çıxmaq kimi qiymətləndirildi. Atatürkə
sevginin Leninə olan məhəbbəti azaldacağından ehtiyat edilirdi. Bu illərdə
sovet ideologiyasında kamalizmə meyillilik pantürkizmin bir uzantısı kimi
səciyyələndirilirdi. Kamalistlər deyəndə türk cümhuriyyətinə sevgi
düşünüldüyündən sovetlərdə, o cümlədən Azərbaycanda kamalizm əleyhinə
mübarizə başladı. Bu mübarizənin önündə ədəbiyyat tənqidçiləri gəlirdi –
M.Ələkbərli, M.Quliyev, Ə.Nazim, H.Zeynallı və b. Hətta ədəbiyyatda Atatürk
obrazının yaradılmasına qarşı mübarizə üçün çağırışlar da səslənirdi. SSRİ
yazıçılarının 1934-cü ildə Moskvada keçirilən birinci qurultayında çıxış edən
M.Ələkbərli H.Cavidi kamalizmə, turançılığa meyillilikdə günahlandırırdı.
Ədəbiyyatımızda Atatürkə müsbət mənada müraciət bir də müstəqillik
dövründə canlanmağa başlayır. Bu dövrdə türk birliyini ideal kimi yaşayan
şairlərimiz yenidən bu tarixi şəxsiyyətə öz sevgilərini tərənnümə başladılar.
B.Vahabzadə, Z.Yaqub və b. yaradıcılığında Atatürk ideal şəxsiyyət kimi
tərənnüm və təqdim olundu.
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SABİR AZƏRİNİN MÜSTƏQİLLİYİMİZİN İLK İLLƏRİNDƏ
AZƏRBAYCAN–TÜRKİYƏ ƏDƏBİ ƏLAQƏLƏRİNDƏ ROLU
Sabir Azərinin əsl soyadı Tatlıyev olmuşdur. Bədii yaradıcılığa
başladıqdan sonra özünə “Azəri” təxəllüsünü seçmiş, lakin açıq-aşkar tənə və
təzyiqlərlə qarşılaşdığından soyadını dəyişdirib təxəllüsü ilə eyniləşdirmişdi.
Bu soyad-təxəllüs onun həm öz şəxsiyyəti ilə, həm də bədii irsinin mahiyyəti
ilə tam uzlaşır. Belə ki, yazıçı bədii irsinin nə sovet hakimiyyəti, nə də
müstəqillik illəri dönəmində konyunktura meyil etməmiş, qələmi ilə qəlbinin
sözü eyni olmuşdur. Onun yaradıcılığında sovet ideologiyasının zəhərli təsiri
duyulacaq bir cümləyə belə rast gəlmək olmaz. Əksinə, S.Azərinin istər bədii,
istər publisistik yaradıcılığı sovet hakimiyyətinə qarşı gizli və ya aşkar etiraz
motivləri ilə zəngindir. Yazıçının yaradıcılığı xalq ruhuna, mənəviyyatına,
şifahi söz xəzinəsinə sıx bağlı olmuşdur. İstər əsərlərində, istər
müsahibələrində türk mənsubiyyəti ilə fəxr etdiyini dönə- dönə bildirmişdir.
Ümdə cəhət isə ondan ibarətdir ki, əgər bir sıra ədiblər sovet dönəmində susub,
müstəqillik illərində türkçülüyün gündəmə gəlməsi ilə özlərini dissident,
türkçü, vətənpərvər kimi qələmə verməyə başlamışdılarsa, əsl vətənpərvər
yazıçı olan S.Azəri Sovet hakimiyyəti zamanı həbs olunaraq tələbə-dissident
olmuş və hələ müstəqilliyimizdən çox-çox əvvəl türkçülük fəxarətini öz
soyadında rəsmiləşdirmişdir.
Müstəqilliyimizin yeni qazanıldığı illərdə də Sabir Azəri öz ziyalı
məsuliyyətini dərk edir, müxtəlif qəzet və jurnallarda dərc etdirdiyi məqalələrlə
xalqına mənəvi dəstək olmağa çalışırdı. Ümumiyyətlə, 1990-cı illər S.Azərinin
bədii yaradıcılığında durğunluq dövrü kimi səciyyələnə bilər. Yazıçı bunu
kəskin dəyişən, qarışıq hadisələrin əsl mahiyyətinin dərk olunması üçün
müəyyən zamana ehtiyac duyulması ilə izah edirdi. Lakin o, bu zaman
kəsimində publisistik məqalələrlə tez-tez oxucularının görüşünə gəlirdi. Bu
məqalələrdə o, xalqının ağrı-acısını dilə gətirirdi. 1991-ci ildə “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetində çap etdirdiyi “Adamlar və kar qayalar” məqaləsi də bu
qəbildən idi. Məqalədə S.Azəri daha çox mənəvi problemləri qabartmağa səy
göstərmiş, ermənilərin xalqımıza qarşı tutduğu məkrli mövqeyi acı-acı
pisləmiş, Sovet imperiyasının süqutu ərəfəsində xalqımızın aldığı ağır zərbələri
ürək ağrısı ilə dilə gətirmişdir.
Yenicə əldə olunan müstəqillik xalqımıza qardaş ölkələrlə, türk dünyası
ilə sıx ünsiyyət imkanı yaratmışdı. Ziyalılarımız xüsusilə Türkiyə ictimaimədəni mühiti ilə sıx əlaqə qurmağa çalışırdı. Mütəfəkkir şair Bəxtiyar
Vahabzadə bu ziyalıların ən təəssübkeşi, ağır günlərində xalqımızın ucalan
haqq səsi idi. S.Azərinin də Türkiyə ilə qardaşlığımızın ədəbi sahədə
möhkəmlənməsində xüsusi rolu olmuşdur. Hələ 1983-cü ildə S.Azərinin
Türkiyədə “Türk ədəbiyyatı” dərgisində milli ruhda yazılmış “Qartal əfsanəsi”
adlı hekayəsi nəşr olunmuşdur. 1990-cı ilin payızında isə yazıçı Türkiyəyə
səfər etmişdir. Bu səfərdən doğan təəssüratlarını isə üç ildən sonra, yəni 1993cü ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə nəşr olunan “Həsrətin sonu” adlı məqaləsində
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qələmə almışdır. Məqalə böyük vətənpərvərlik hissi ilə yazılmışdır. Burada
Trabzon şəhərini xatırlayarkən yazıçı təbii məntiqlə Koroğlu və dəlilərini də
xatırlayır və vətənin dar günündə Koroğluya, onun misri qılıncına olan inama
yenidən ehtiyac duyulduğunu vurğulayır. Məqalənin davamında Azərbaycan–
Türkiyə qardaşlığından, dostluğundan hərarətlə bəhs edən S.Azəri bu dostluğa
tarixin şahidliyini xatırladır və müstəqilliyimizin ilk illərində olduğu kimi,
irəliləyən zamanlarda da tək sadiq dostumuzun, əməkdaşımızın məhz Türkiyə
olacağına inamını bildirir. Yazıçının bu illərdə yazdığı məqalələrin əksəriyyətində, o cümlədən “Adamlar və kar qayalar”, “Həsrətin sonu” məqalələrində
də “içimizdəki düşmənlər” tənqid olunur. Xalqın acı günündə onun yanında
olmayan, baş verən faciələrin qarşısında kar qaya kimi səssiz olan, o cümlədən
Azərbaycan və Türkiyə qardaşlığına kölgə salan həmvətənlərimiz, xüsusilə də
ziyalılarımız yazıçının əsas tənqid hədəflərindən olmuşdur. Türkiyəyə bu
səfərində Sabir Azəri Azərbaycan və Türkiyə ədəbi əlaqələrini
genişləndirməyə, möhkəmləndirməyə çalışan bir sıra qəzet və jurnalların,
müxtəlif dərgilərin redaksiyalarında qonaq olmuş, Türkiyənin bir çox
vətənpərvər aydınları ilə (Yusif Gədikli, Əhməd Əfə, Şamil Güvən, Əhməd
Kabaklı və b.) görüşlər keçirmişdir. S.Azərinin Azərbaycan xalqının 1990-cı
ilin yanvarından sonra yaşadığı acı olaylar və nümayiş etdirdiyi əzmkarlıq
haqqında müsahibəsi “Tanıtım” dərgisinin 1991-ci ilin aprel sayında çap
olunmuşdur.
Necə ki, sovet dönəmində, eləcə də müstəqillik dövründə Sabir Azəri öz
layiqli qiymətini almamışdır. Əgər imperiya zamanında pantürkist hesab
olunur, həbs olunması səbəbindən sıxışdırılır, ədəbi uğurları qısqanclıqla
qarşılanır, iş həyatında maneələrlə rastlaşır – bir sözlə, dissident həyatı
yaşayırdısa, imperiyanın süqutundan sonra hər kəsin özünü türkçülüklə
əlaqələndirib imperiya tərəfindən sıxışdırıldığını iddia etməyə başladığı
zamanda da S.Azəri unudulur, laqeyd münasibətlə rastlaşırdı. Lakin bu
sıxıntılar heç zaman S.Azərini ruhdan salmamış, inamını azaltmamışdır.
Yazıçının həm bədii, həm də publisistik yaradıcılığı sonadək milli-tarixi
kimliyimizdən doğan fəxarət hissinə köklənmişdir.
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Almaz Qasım qızı ÜLVİ (BİNNƏTOVA)
Filologiya elmləri doktoru,
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
almazulvi1960@mail.ru
ÜLVİ BÜNYADZADƏNİN TƏRCÜMƏ ƏSƏRLƏRİ
VƏ ONUN TƏRCÜMƏ SƏNƏTİNƏ BAXIŞI
Ülvi Bünyadzadənin dünya ədəbiyyatından – 17 müəllifdən 19 tərcümə
əsəri vardır. Bir neçə də yarımçıq tərcümələri var, arxivindədir, bəlkə də,
gələcək tədqiqatçılarına gərək olacaq, onlar tədqiq edəcəklər. Bir tərcümə
pyesi də var. O da yarımçıqdır, tədqiqatçısı dəqiqləşdirər.
B.Ülvinin tərcümələri ilk dəfə 1990-cı ildə məsləkdaşı, milli azadlıq
mücahidi və şəhidi Aydın Məmmədovun təklifi ilə rəhbərlik etdiyi Tərcümə
Mərkəzinin “Xəzər” dərgisinin V sayında dərc olunmuşdu. 1992-ci ildə “Azərbaycan” dərgisi də bir neçə tərcüməsini çap etdi.
B.Ülvinin zəngin mütaliəsi vardı, onun bu qabiliyyəti ailə ənənəsindən
irəli gəlirdi. Atası da dünya ədəbiyyatının ən məşhur əsərlərini dönə-dönə
oxuyardı. Bəlkə də onun – atası, şair təbli Yusif bəyin nəzərindən heç bir bədii
əsər, ən yeni əsər belə qaçmırdı. Mütaliəsini, necə deyərlər, heç əlindən yerə
qoymurdu. Bəli, B.Ülvinin mütaliə məhəbbətinin qaynağı atası olmuşdu:
aralarındakı ədəbi mübahisələr, ədəbi yeniliklərlə tanış olaraq hər söhbətində
atasını heyrətləndirmək marağı və s. oxuduğu əsərlərin təsiri, təbii ki, onun
yaradıcılığında da özünü göstəririb. Konstantin Simonovun “Gözlə məni”
(“Жди меня”) şeiri az qala dünyanın əksər dillərinə tərcümə olunmuşdu, o
cümlədən Azərbaycanın bir çox tanınmış şairlərinin (Ə.Kürçaylı, X.R.Ulutürk,
Anar, İ.İsmayılzadə, S.Məmmədzadə, S.Babullaoğlu, A.Vəfalı, X.Əfəndiyeva
və b.) tərcüməsində də dilimizə çevrilmişdi (Böyük rus şairi K.Simonovun
Böyük Vətən müharibəsi (1941-1945) illərində yazdığı şeirlər içərisində
"Gözlə məni" şeiri müharibədə vuruşan bir əsgərin dilindən verilir). B.Ülvi də
bu şeiri tərcümə etmişdir. Sanki öz nakam taleyinə yazdığı həmin şeiri – ağını
diqqətinizə yetirmək istərdim:
Anam da, övladlarım da məni qəmgin xatırlasın.
Qoy ən əziz dostlarımsa həmişəlik yadırğasın.
Ülvi Yusif oğlu Bünyadzadənin bütün yaradıcılığı – istər poeziyası, istər
nəsri, istərsə də digər əsərləri mübarizlik və ümumbəşəri ideyalar üzərində
köklənmişdir. Bu əsərlərdə vətən müqəddəsliyi, milli azadlıq duyğusu və
qeyrətli vətəndaş-oğul obrazının tərənnümü ana xətti təşkil edir. Əsərlərin əsas
özəlliyi ondan ibarətdir ki, müəllif birbaşa orijinala müraciət etmişdir.
B.Ülvinin yaşadığı sovetlər dönəmində, bütövlükdə ötən əsrin son 70 ilində
nəşr olunan tərcümə əsərləri orijinaldan yox, rus dili vasitəsilə çevrilirdi. Yəni
dünya ədəbiyyatı nümunələri sovet psixologiyasına uyğun şəkildə tərcümə
olunurdu, SSRİ xalqları da məcburən məhz belə şəkildə rus dilinə çevrilmiş
əsərlərə müraciət etməli idi və edirdi.
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B.Ülvi Xarici Dillər İnstitutunda oxuyurdu, tərcüməyə xüsusi marağı var
idi. Hələ orta məktəbdə oxuduğu illərdə klassik Şərq ədəbi nümunələrindən
olan tərcümələrini (təbii ki, rus dili vasitəsilə) rayon qəzetində (“Daşkəsən”)
çap etdirirdi.
Əlyazmaları içərisindən yazdığı bir vərəq gələcəyi üçün qeyd-planları
var:
1. Bünyadzadə B.Ülvi – X sinif – 1985 / 86-cı dərs ili; 2. Yaşamaq
fikrindəyəm; 3. Tərcüməçilik peşəsini bütün peşələrdən üstün hesab edirəm; 4.
Mənə belə gəlir ki, yalnız bu peşə vasitəsilə mən var gücümü xalq üçün
səfərbər edə bilərəm; 5. Onlar hər şeyi mənim öhdəmə buraxıblar. Buna görə
onlara minnətdaram. Atam mühəndisdir; 6. Musiqi dərnəyində məşğul oluram;
7. Bu sahədə müvəffəqiyyətim o olub ki, musiqini musiqiçi kimi qavramağı,
sevməyi öyrənmişəm (nisbətən); 8. Ədəbiyyat fənnini daha çox sevirəm
(xüsusilə də xarici ədəbiyyat).
Müstəqil həyata atılmağın ilk addımlığında yazılmış bu qeyd-planda bir
gəncin sonsuz həyat eşqi, yaradıcılıq məhəbbəti, valideynlərinə sevgisi,
yaradıcılıq dünyasına olan bağları, gələcək arzuları, xalqı üçün yararlı bir işə
özünü səfərbər etməsi, musiqiyə olan diqqəti isə daxilində nur dolu aləmə qərq
olması və s. kimi keyfiyyətlər vardır. B.Ülvi yazdığı bu “həyat-planları”ndan
sonra cəmi 4 il yaşadı və görə biləcəyi işlərin hamısını artıqlaması ilə başa
vurdu və uca bir məqamda köç etdi, Vətən üçün, Xalqı üçün Şəhid oldu –
sadəcə bu dünyanın gözəlliklərini dadmadı, təkcə buna ömrü yetmədi, nakam
getdi.
B.Ülvinin ən məhsuldar yaradıcılıq dövrü milli azadlıq mübarizəsi
illərinə təsadüf etmişdir. O da bu fürsətdən istifadə edərək tərcümə üçün məhz
orijinal əsərlərə üstünlük vermişdir. O, gecə-gündüz yaradıcılıqla məşğul
olardı, hətta ingilis dilində nitqini daha da inkişaf etdirmək, sözləri düz tələffüz
etmək üçün səsini – oxuduğu mətni maqnitofon lentinə yazar, sonra özü
diqqətlə dinləyər, pozub yenidən yazar, dinləyərdi... Bir mətnin üzərində
dəfələrlə çalışmaqdan yorulmazdı, xüsusi dil öyrənmə qabiliyyəti var idi, yəni
öyrənmək istədiyi dili çox tez qavrayardı, söz ehtiyatını hər gün artırardı, bir
sözlə, öz həyatında sanki böyük bir işlək mexanizm qurmuşdu. 20 Yanvar
hadisələrindən sonra onun əsərlərini toplayıb çap etmək istərkən xeyli tərcümə
əsərləri ilə də rastlaşdıq. İnstitut illərində öyrəndiyi müəlliflərin ən dəyərli
əsərlərinə müraciət etdiyini gördüm. Orijinaldan olduğuna şəkk-şübhəm yox
idi. Çünki institut kitabxanasından götürdüyü kitabların arasından seçib
tərcümə etmişdi, çevirmələr üzərində dəfələrlə işləməsinə heyrətlənməyə
bilmədim. Bunlar – Р.Sauti, J.Q.Bayron, P.B.Şelli, T.Hud, A.S.Puşkin,
Ş.P.Gillman, Ç.Kinqzli, R.Kiplinq, İ.Mixayluçenko və Ç.Makkeyin poetik
nümunələri, Mark Tven, J.Bernard Şou, O.Uayld, S.Moem və K.Mensfilddən
nəsr əsərləri idi. Adları qeyd olunan bu müəlliflər hər kəsə tanışdır, hər kəsin
sevə-sevə mütaliə etdiyi klassik sənətkarlardır. Dünya ədəbiyyatının
dahiləridir. Əlbəttə, bu addım cəsarət idi, özünəinam idi. Bəlkə də o, şəhid
olmasaydı, heç bu əsərlər də ortaya çıxmayacaqdı. Çünki onun özünü yazar
kimi təqdim cəhdində olmaması faktı ortadadır.
Tərcümə etdiyi əsərlər – hekayələr, şeirlər və bir pyes B.Ülvi qəlbinin
dünya ədəbiyyatına olan sevgisidir və öz eşq dünyasının kəhkəşanında bəzədiyi
topa ulduzlardandır.
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Bəxtiyar ƏSKƏROV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
ndn-2009@mail.ru
Y.V.ÇƏMƏNZƏMİNLİNİN "QIZLAR BULAĞI" ROMANINDA
TARİXİ GERÇƏKLİK PROBLEMİ
Tarixi roman janrına ilk müraciət edənlərdən biri Y.V.Çəmənzəminlinin
"Qızlar bulağı" əsərində tarixi təfəkkürlə bədii təxəyyül qovuşuq şəkildə təsvir
edilir. Hər iki romanda yazıçı tarixi hadisələrdən bədii düşüncədəki ideyalarını
ifadə etmək üçün istifadə etməyə nail olur. "Qızlar bulağı"nda daha çox bədii
təxəyyül paralel olaraq çıxış edir. Məlumdur ki, Y.V.Çəmənzəminli 30-cu
illərə qədər hekayə və romanlar yazmışsa da, tarixilik yalnız son romanlarında
üzə çıxmışdır. Doğrudur, yazıçı "Azəri ədəbiyyatına bir nəzər" tədqiqatında
tarixi məsələlərə də münasibət bildirir. Lakin bədii əsərdə tarixiliklə bədii
təxəyyülün sintezi bütün komponentləri ilə "Qızlar bulağı"nda üzə çıxır.
Y.V.Çəmənzəminli bu romanda ilk dəfə olaraq romana Zərdüşt təlimini
hopdurmaqla kifayətlənməmiş, dövrü Şərq xalqlarının adət-ənənələrinə uyğun
şəkildə qələmə almışdır. Yazıçının "Avesta" ilə əlaqələndirdiyi təsvirlər (adətənənələr, rənglər, rəmzlər və s.) yalnız bədii təxəyyülün məhsulu olmayıb,
həm də tarixlə, daha doğrusu, "Avesta" təlimi ilə səsləşir. Romanda Caməsb
adlı bir midiyalının başçılıq etdiyi qəbilənin həyatı, tarixi və quruluşunun
müxtəlif mərhələləri təsvir edilir. "Xoruz" və "Qoç" qəbilələrinin getdikcə
böyüyərək mahal, oba və cəmiyyət halına düşməsi prosesi reallıqla göstərilir.
Romanın süjet xətti də tarixiliklə bədiiliyin vəhdəti üzərində qurulub;
əsərin əsas qəhrəmanı zərdüştilik dininə mənsub olan Caməsb gənc yaşlarından
başlayaraq bu dinin geridə qalmış, bugünün tələblərinə cavab verməyən qayda
və qanunlarına qarşı çıxdığına görə təqib edilir və qəbilədən tərki-vətən olur.
Əslində isə o, yeni fikir söyləyir, ideoloq kimi çıxış edir, cəmiyyəti (ibtidai
icma quruluşunu) kökündən dəyişməyə çalışırdı. Başına bir çox qəzavü-qədər
gəldikdən sonra gənc ideoloq Muğan düzünə gəlib çıxır və burada yeni bir
dinin əsasını qoymağa nail olur. Caməsbin Muğan düzünə gəlməsini də yazıçı
təsadüfən vermir, belə ki, Midiya dövlətinin əsasını təşkil edən yeddi tayfadan
biri muğlar, mağlar olur ki, yazıçı da əsərini məhz midiyalılar üzərində
qurmağa qərar vermişdir. O, burada yeni bir qəbilənin əsasını qoymaqla
qalmır, həm də yeni bir din və qayda-qanunun əsasını qoyur ki, romanda
müxtəlif qəbilələrin həyat tərzini təsvir etməklə yazıçı Caməsbin qurduğu
qəbilənin və dinin müqayisəsini verməyə çalışmışdır.
Y.V.Çəmənzəminli bu tarixi həqiqətləri bədii təxəyyülün dili ilə
verməklə zamanında deyə bilmədiyimiz tarixi həqiqətləri çatdırmağa çalışır,
Azərbaycan xalqının qədimliyini göstərməklə yanaşı, qədim Babil, Urartu,
Pars, Xaldey kimi ölkələrdən gələn hər qəbilənin özünəməxsus həyat tərzi,
adət-ənənəsi olduğunu tarixi məxəzlərin və bədii təxəyyülün qovuşuğunda
təsvir edir. Ədəbiyyatşünas M.Əlioğlu da yazıçının tarixi mənbələrə və
məxəzlərə müracit edərkən həqiqətə sadiq qaldığını, götürdüyü mövzunu və
qələmə aldığı hadisələri, insanları bədii boyalarla canlandırarkən hərarətli və
səmimi olduğunu təsdiq edir.
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"Qızlar bulağı" romanında xalqın həyat tərzi, adət-ənənəsi, özünəməxsusluğu ifadə edilir, 2500 il əvvəl təsvir edilən hadisələrə enilir, onu bütün
detalları ilə təsvir edərək tarixiliklə müasirliyin vəhdətini bədii təxəyyüldə
canlandırmağa müvəffəq olur. Burada qəbilə üçün təhlükə, təbiətə pərəstiş, yas
və toy mərasimləri və s. adətlərin təsviri zəngin mənbə və qaynaqlardan
istifadə etməklə yanaşı, sərhədsiz bədii təxəyyüldən də istifadəni şərtləndirir.
"Qızlar bulağı" tarixi romanının mənbə və qaynaqları "Avesta" və
zərdüştilik olduğundan romanda təsvir edilən hadisələr, adət-ənənələr də tarixi
gerçəkliyə uyğun gəlir. Məlumdur ki, xalqımızın müqəddəs saydığı od, su,
torpaq, hava ünsürləri xalqın tarixi inkişaf yolunda, məişətində, həm də şifahi
xalq yaradıcılığında başlıca yer tutur. Yazıçı "Ənasiri-ərbəə"ni (dörd ünsür)
təsvir edərkən tarixə, eləcə də "Avesta" kitabına müraciət etmiş, qəbilənin
müqəddəs saydığı inanclar arasında "Ənasiri-ərbəə"ni bədii şəkildə göstərməyə
çalışmışdır. Xüsusilə oda və axar suya sitayiş əsərdə geniş yer tutur. Suyu
murdarlamazlar düşüncəsi də məhz buradan irəli gəlir.
Zərdüşt fəlsəfəsinin bir çox parametrləri (işıq-kölgə, həyat-ölüm, xeyirşər, Hörmüz-Əhrimən və s.) "Qızlar bulağı” romanında da ifadə olunur. Əsəri
nəzərdən keçirərkən Hörmüz ilə Əhrimən arasındakı mübarizənin şahidi
oluruq. Buna görə də romanda təsvir edilən dünyanın, müəyyən mənada,
"Avesta" dünyası olduğunu görmək olar. Lakin yazıçı bunu o dərəcədə
incəliklə işləmişdir ki, tarixiliklə bədii təxəyyülün sərhədləri əriyib getmişdir.
Aydındır ki, romanın süjeti boyu qəbilələr tərəfindən xoşbəxt yaşamaq yolları
aranılır.
"Avesta"da olduğu kimi, "Qızlar bulağı" romanında da təbiətə pərəstiş və
sitayiş əsas yerlərdən birini tutur. Yazıçı Xoruz qəbiləsi ilə bağlı təsvirlərdə
bunu aydın təsvir edir; evlənmək üçün Qoç qəbiləsinə gedəcək gənclər
məcməyi içində bir qab su, bir qədər torpaq və odun parçası gətirirlər. Tarixi
mənbələrdən də məlumdur ki, zərdüşti adətlərə görə meyidi dəfn etmirlər, nə
də yandırmırlar. Zərdüşti düşüncəyə görə, meyidi yerə basdırmaq ona görə
olmaz ki, torpaq müqəddəsdir, ölü isə torpağı iyləndirə bilər və təbiətdə
xəstəliyin yayılmasına şərait yaradar. Xəstəlik isə şər qüvvənin – Əhrimənin
yaratdıqlarındandır, onun artmasına, yayılmasına yol vermək olmaz.
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Gülnarə MƏMMƏDOVA
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun dissertantı
gulnare.memmedova.78@mail.ru
ÇAĞDAŞ POEZİYANIN POETİK SİSTEMİNDƏ OBRAZLI FİKİR
VƏ İFADƏ İMKANLARI
Obrazlılıq sənətdə, xüsusilə də poeziyada əsas keyfiyyətlərdən biri kimi,
onun inkişaf yolunu şərtləndirən, şairin fərdi yaradıcılıq üslubunu müəyyənləşdirən amillərdəndir. Poeziyada hər yeni nəslin yaradıcılığını müəyyən edən
obrazlı fikir və obrazlılıq olur. Çox zaman şairlər məhz həmin obrazlı fikir və
obrazlılıq, yaxud onun fərqli ifadə imkanlarının zənginliyi ilə tanınır. Şeirin
poetikasında dilin işlənmə estetikası, fikrin fəlsəfi mahiyyəti, onun emosionalekspressiv təsiri, üslubi-poetik çalarları, bədii təsvir və ifadə vasitələri başlıca
yer tutur. Əslində, poetika sənətin (burada poeziyanın) bütün sirlərini özündə
birləşdirdiyi kimi, poetiklik də onun ekspessivliyini və ifadə imkanlarını artırır.
Poeziyada fikrin gözəlliyi ilə ifadə imkanları arasındakı əlaqəni yüksək
qiymətəndirən Bualo yazırdı: "Şeirdə ki fikir oldu, sözün gözəlliyi olmadı,
sözlər və səslər qulağı dəldi, belə şeiri heç kəs oxumaz və dinləmək də
istəməz". Böyük rus şairi V.Belinski də fikrin və onun ifadə zənginliyinin
vəhdətini poeziyada vacib faktorlardan hesab edirdi. Bu cəhətdən çağdaş
Azərbaycan poeziyası özünün mahiyyəti, fikrin ifadə imkanları və zənginliyi
baxımından diqqəti cəlb edir.
Məlumdur ki, poeziyada bir nəsil anlayışı var və hər gələn nəsli birbirindən də fərqləndirən məhz onun nümayəndələrinin müxtəlif poetik
fiqurlardan, məcazlar sitemindən, eləcə də obrazlardan və obrazlı deyim
tərzindən istifadə etməsi ilə səciyyələnir. 1990-cı illərdən sonra çağdaş
Azərbaycan şeirinin poetikası da bu yeni nəslin gəlməsi ilə zənginləşir. 60-cı
illərdə Sərdar Əsəd, Əli Kərim, Ələkbər Salahzadə, İsa İsmayılzadənin
başlatdığı yenilikçilik sonrakı mərhələdə Ramiz Rövşən, Nüsrət Kəsəmənli,
Çingiz Əlioğlu, Eldar Baxış, Adil Mirseyid, Vaqif Cəbrayılzadə, Vaqif
Bəhmənlinin şeirləri ilə onun poetik xəritəsini dəyişir, çağdaş poeziya üslub,
dil, ifadə imkanları baxımından zənginləşir. Poeziyada artıq müəyyən inkişaf
yolu keçən və getdikcə oxucunu təmin etməyən bəsitləşən, qəlibləşən,
monotonlaşan fikir və ifadə tərzləri yenilənməli olur. Rüstəm Behrudi, Zahid
Sarıtorpaq, Nisəbəyim, Ramiz Qusarçaylı, Ağacəfər Həsənli, Akif Səməd,
Tofiq Qaraqaya, Avdı Qoşqar və başqalarının yaradıcılığı çağdaş poeziyanın
polifonizmini genişləndirdiyi kimi, ifadə imkanlarını da zənginləşdirir. Artıq
onların şeirlərində işlənən obrazlılıq, ifadə vasitələri, eləcə də məcazlar sistemi
yenilikçi poetik düşüncəni təmsil edir. Onların şeirlərinin semantikasında
orijinal təşbeh, metafor, təşxis, sinekdoxa, peyzaj, epitet və simvollar bu
şairlərin fərdi üslubunu müəyyənləşdirən faktor olaraq diqqəti cəlb edir.
Adil Mirseyiddə "Vağzallarından tanınır şəhərlər, vağzallarda gecə
qatarlarının hərəkət cədvəlindən oxudum adamların taleyini, mənim taleyim
yoxdu amma" misralarında vağzal ritmləri və eskizləri, Salamda "Sənli
xatirələr dağılıb evə, – bağışla, otağım tör-töküntüdü" "xatirə" ilə "otağın" törtöküntüsü qarşılaşdırılır. R.Behrudi "Biz bir yerdə yalnızıq, Yıx təkliyi, yıxıb
get", – deyə təkliyə yeni poetik məzmun verir.
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Doxsanıncı illər şeirlərinin poetik xəritəsi də xeyli dərəcədə dəyişmişdir;
bu şeirlərdə emosionallıq, ekspressivlik artdığı kimi, mövzu və
problematikasında da dəyişiklik baş vermişdir. Əlizadə Nuri, Dəyanət,
Rəsmiyyə Sabir, Etimad Başkeçid, Rasim Qaraca, Xanəmir, İbrahim, Narıngül,
Şərif Ağayar, Aqşin, Zahir Əzəmət və başqalarının şeirlərində modernist
təfəkkür elə modern təsvir və ifadə vasitələri ilə ifadə olunur. Şair Dəyanət "Ağ
şeirlər"ində durğu işarələrindən istifadə etmədiyindən burada intonasiya və
ritm başlıca rol oynayır:
Eşidirsənmi bir də qayıtmaram
göyünü qaldır əzizim
gedim gedim gedim
qəzaya uğrayım sən olmayan yerdə.
"Alatoran"çı Rasim Qaracanın şeirləri formaca olduğu kimi, məzmunca
da modernizmin nümunəsi hesab edilə bilər. Azad Yaşarın şeirlərində isə
postmodernist üslub aparıcı olur. Murad Köhnəqalanın "Alma əhvalatı"
kitabında toplanan şeirlər postmodern düşüncənin poetik ifadə imkanlarını
genişləndirir. Onun şeirlərində poetik ironiklik, intertekstuallıq, parodiyaçılıqla
yanaşı, dərin bir lirizm orijinal poetik detallarla təsvir edilir. "Ömrün tərkibi"
şeirinin ifadə imkanlarına nəzər salaq:
Ömür axır boz-bulanıq
Dadsız-duzsuz biyabanlıq
Tərkibində haş iki o.
Çağdaş poeziyanın sintaktik üslubi vasitələri, linqvistik əsasları şeirin
emosional-ekspressiv imkanlarını daha da artırdığı kimi, onun fərdi üslubunu
da müəyyən edir. Hər şeyi obrazlı şəkildə mənalandırmaq, adilikləri qeyri-adi
detallarla təsvir etmək, sürrealist əhvali-ruhiyyə, mistik, mifik ortam canlandırmaq poetik düşüncənin əsasını təşkil edir.
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Gülşən AĞABƏY
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent,
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Quba filialı
ƏLİAĞA VAHİD SATİRASI VƏ ONUN QƏHRƏMANLARI
Azərbaycan ədəbiyyatında satirik poeziyanın tarixi o qədər qədim olmasa
da, son iki yüzillilkdə milli, ictimai şüurun formalaşmasında önə çıxmışdır.
Xüsusilə XIX yüzilin ortalarından başlayaraq ötən əsrin 20-ci illərinə qədər
poeziyada dominant yer almış, çox qısa bir zamanda Mirzə Ələkbər Sabirlə
satirik düşüncə özünün ən yüksək bədii zirvəsinə qalxmışdır.
Cümhuriyyətdənsonrakı dövrdə satira geriyə çəkilsə də, öz mövcudluğunu
qoruyub saxlayır. Sərt bolşevik senzurası və proletar ədəbiyyatı olmasına
rəğmən satira əvvəlki yüksələn xətlə olmasa da, yeni problematika, bədii təsvir
və ifadə vasitələri baxımından inkişaf edir.
Yeni dövrdə poeziyada satiranı inkişaf etdirənlərdən Əliağa Vahidin
1915-ci il "Babayi-Əmir"lə başlayan satirik yaradıcılığı bütün çətinliklərə
rəğmən, sovet dövründə də davam etmişdir. Yəni Əliağa Vahid yaradıcılığının
iki əsas qolu – klassik ənənənin davamı kimi qəzəl janrının inkişafı və Sabir
ənənəsi olaraq satira, – bədii fikrimizə yeni çalarlar əlavə etmişdir. "Vahidəm,
xəlqimin qəzəl şairi, Məhəbbət şairi, gözəl şairi" deyən Ə.Vahid həm də xalqın,
ictimai mühitin eyiblərini görən, dərk edən və onu satirik tərzdə dilə gətirən,
ictimai qüsurları Sabir yolu ilə tənqid edərək ictimai idealları yaşadan şairdir.
Hər ləhzə yazıb eyləyirəm şeirlər inşa,
Məzmununu bir başqasının almaram əsla,
Şeirimdən əgər eyb eləməz çıxmasa məna,
Çünki özümü mənbəyi-ürfan sanıram mən,
Ərbabi-zəka, şairi dövran sanıram mən.
Ə.Vahid ötən yüzilliyin ikinci onilliyində "Tuti", "Babayi-Əmir",
"Məzəli", Cümhuriyyətdənsonrakı dövrdə isə əvvəlcə yeganə satirik jurnal
"Molla Nəsrəddin", sonra isə "Kirpi"də müntəzəm çıxış etmişdir. 1921-ci ildə
yaranan "Tənqid-təbliğ" ("Satir-agit") teatrında onun satirik kupletləri də
oxunmuş və tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdır. Hətta gənc şairin "Bəlkə də
qaytardılar" satirik şeiri o qədər məşhur olmuşdur ki, Cəlil Məmmədquluzadə
bu şeirin təsiri altında özünün "Bəlkə də qaytardılar" hekayəsini yazmışdır. 2040-cı illərdə onun satirik şeirləri "Kommunist" və "Ədəbiyyat qəzeti"ndə də
dərc edilirdi. Ə.Vahidin "Dövran bizim oldu" (1924), "Sür dərəyə" (1924),
"Molla Zaman" (1924), "Əcdadıma lənət" (1925), "Məhərrəm nəğməsi" (1925)
və s. şeirləri də yeni satirik forma və üsullarla zəngin idi. Bu şeirlərində şair
cəhalətə, geriliyə, savadsızlığa qarşı özünün mübariz səsini qaldırır, cəmiyyəti
irəli aparacaq istinad nöqtələri arayırdı. Şairin tənqid hədəfləri içrisində xalq
adından istifadə edən din xadimləri, xurafat keşiyində duranlar, şəriəti ehkama
çevirənlər, cəhalət vaizləri kəskin tənqidə məruz qalırdı:

207

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 11.2015

Toplamış başə əvami yenə söz-söhbət üçün,
Düşünür, məncə, təfəkkürdə qalıb qiymət üçün,
Pul yığır, möhür basır, qəbz verir cənnət üçün,
Sözmü qalmış deyə insan belə bir sənət üçün?
Tacirin, yolkəsənin məşəleyi-rahidi bu,
"İşçilər dəstəsinin qatili-gümrahidi bu".
Əliağa Vahidin satirik şeirlərində qadın azadlığı, beynəlxalq imperializm
kimi mövzulara da toxunulur, özünün satirik münasibətini ifadə edirdi. Bu
zaman qadın azadlığının əsas atributlarından və rəmzi simvolu hesab edilən
çadra mövzusuna tez-tez müraciət edirdi. "Çadra" (1929), "Atanın etirazı"
(1929), "Cahilə qız demişkən" (1929) və s. şeirlərində çadralılıqla çadrasızlıq
qarşılaşdırılaraq qadın azadlığına yeni prizmadan baxılır. Ə.Vahidin satirik
qəhrəmanı "Ey mənim munisi-qəlbi-nigaranım çadra, Səni tərk eyləmərəm,
çıxsa da canım çadra" deyərək "qəlb dostu" çadradan ayırılmaq istəməsə də,
zaman, dövr və inkişaf onun bu arzusunu gözündə qoyur.
Ə.Vahidin satirik qəhrəmanları müxtəlif olduğu kimi, şeirləri də janr və
formaca zəngindir. O, meyxana janrına yeni ictimai, satirik motiv gətirməklə
onu qüvvətli mübarizə silahına çevirməyi bacardı, xalq arasında məşhur olan
bu janr "sataşma"dan, "yüngüllük"dən, "zarafat"dan azad olaraq ictimai
funksionallıq qazandı. Həm 20-ci, həm də 40-cı illərdə şair bu janrdan geniş
istifadə edərək bir çox satirik meyxanalar yaratmışdır. Müharibə illərində onun
"Faşistlərin burnun əcəb ovdular, Qoşunların Moskvadan qovdular" misraları
xalq arasında faşistlərin və Hitlerin satirik portretini bütün cizgiləri ilə yaratmış
olurdu.
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Gültəkin ƏLİYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru,
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji
Kollecinin tədris hissə müdiri
adpk_tedris@mail.ru
SƏRBƏST ŞEİRİN NƏZƏRİ İNKİŞAF PROBLEMLƏRİNƏ DAİR
Dünya poeziyasında özünəməxsus inkişaf yolu keçərək Verxarn, Uitmen,
Pablo Neruda, V.Nezval kimi nümayəndələri ilə məşhurlaşan sərbəst şeir XX
yüzilliyin 20-ci illərindən sonra Azərbaycan şeirinin də ən çox istifadə edilən
formalarından biri olaraq nəzəri ədəbiyyatşünaslığın əsas tədqiqat
obyektlərindən olmuşdur. Milli poeziyada əruz və hecanın sıralarına qoşulan
sərbəst vəzn çox qısa bir müddətdə Nazim Hikmət, Əli Nazim, İsmayıl Hikmət,
Mikayıl Rəfili, Rəsul Rza ilə özünü təsdiq edərək əruz və heca vəznləri ilə
bərabərhüquqluğunu təsdiq etmişdir. Bundan sonra sərbəst şeirin mahiyyəti,
strukturu, daxili ahəngi, vəzni, forması və s. haqqında nəzəri araşdırmalar
aparılmış, poeziya sənətinin ümumi ahəngində tutduğu yeri və mövqeyi
qiymətləndirilmişdir. İngiltərə, Yaponiya, Türkiyə, Fransa, Yunanıstan, İran
kimi ölkələrdə sərbəst şeirin nəzəri problemləri və inkişaf yolu ilə bağlı
tədqiqatlar aparılmışdır.
Keçmiş Sovetlər İttifaqında da sərbəst şeirin inkişaf yolu və nəzəri problemlərinin araşdırılması davam etdirilmişdir. Sərbəst şeirin ölkənin ayrı-ayrı
milli xalqlarının poeziyasında populyarlaşması tənqidçi və ədəbiyyatşünasların
diqqətini bu vəznə yönəltmiş, məqalə və tədqiqatlar yazılmışdır. "Voprosı
literaturı" (1972, N7) jurnalı sərbəst şeirin nəzəri və praktik problemləri ilə
bağlı ayrı-ayrı şairlərin, tənqidçi və ədəbiyyatşünasların müxtəlif aspektlərdən
araşdırmalarını təqdim etmişdir. Bu araşdırmalar içərisində Sergey
Noravçatovun "Verlibr poetikdir?", Arvo Metsin "Sərbəst şeirin inkişaf
tendensiyaları", Oyar Vasistisin "Verlibrin qüvvəsi və zəifliyi", Boris
Slutskinin "Lazımdırmı? Və nə dərəcədə?", Arseni Qorkovskinin "Ənənəvi –
bu, doğrudur" və s. dərc edilmiş məqalələrində sərbəst şeirə yanaşma və
qiymətləndirmə meyİllərinə münasibət bildirilir. Azərbaycan sərbəst şeirinin
görkəmli nümayəndələrindən olan Rəsul Rzanın "Qəlibləri pozarkən..."
məqaləsində də sərbəst şeir və onun mahiyyəti, eləcə də forma, struktur
problemlərinin praktiki məsələləri tədqiq edilir.
Sərbəst vəzndə şeir yazanlar və tənqidçi və ədəbiyyatşünasların yekdil
fikri onunla yekunlaşır ki, bu vəzn heç də bəzən başa düşüldüyü kimi, hər şeyin
sərbəstliyi demək deyil, özünəməxsus həmahənglik sisteminin və strukturdaxili
tələblərin olması ilə əlaqəlidir. Bəzən sərbəst şeirlə tonik şeirdəki sərbəstlik
qarışdırılır. Halbuki qarışıq ölçülü şeirlə sərbəst şeirin müxtəlifliyi haqqında
nəzəriyyəçilər də fikir söyləmişlər. Bu cəhətdən məşhur türk şairi N.Hikmətin
"Sərbəst şeirdəki ahəngin bir saz, hətta bir kaman deyil, bir orkestr, müxtəlif
kombinasiyalarda səs verdiyi bir orkestr ahəngi olması" qənaəti vəznin qəlib və
ölçülərinin harmoniyası baxımından diqqəti cəlb edir. Sərbəst şeirdə formanın
şeirin məzmununa əsasən yaranması və tabe olması onun daxili strukturundan
irəli gəlir. Burada misraların və bu misralarda toplanan fikirlərin
ahəngdarlaşması, özünəməxsus harmoniya yaratması onun məzmun və məna
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mahiyyətindən doğur. Sərbəst şeirdə forma və ritmin bir-birinə
uyğunlaşdırılması da onun daxili quruluşundan irəli gələn məsələlərdəndir.
Ötən yüzilliyin 20-ci illərindən həyata vəsiqə alan sərbəst şeir çox qısa
bir zamanda Əli Nazim, İsmayıl Hikmət, Nazim Hikmət, Mikayıl Rəfili
yaradıcılığı ilə özünü təsdiq edir. 30-cu illərin əvvəllərindən başlayaraq Səməd
Vurğun, Rəsul Rza, Osman Sarıvəlli, Mirvarid Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, daha
sonra isə Əli Kərim, Nəbi Xəzri, Fikrət Qoca, Nəriman Həsənzadə, Ələkbər
Salahzadə, Vaqif Səmədoğlu, Ramiz Rövşən, Vaqif Cəbrayılzadə və başqa
onlarla görkəmli nümayəndələri formalaşmışdır. 80-90-cı illərdə də sərbəst şeir
özünün inkişaf yolunu davam etdirərək assosiativ və intellektual poeziya
nümunələri sayəsində yeni mərhələyə adlamışdır.
Sərbəst şeir milli poeziyanın vəznlərindən biri olduqdan sonra ötən yüzilliyin 20-50-ci illər tənqid və ədəbiyyatşünaslığında da ziddiyyətli mülahizələr
söylənmişdir. Tənqidçi M.Hüseyn "Bizdə futurizm cərəyanı", M.Quliyevin
"Ədəbiyyatda şəkil və mündəricə məsələsi", "Gülən adam" imzası ilə Mikayıl
Rəfilinin "Sərbəst şeir haqqında ilk söz", M.C.Cəfərovun "Şeirimizin dili və
vəzni haqqında", Ə.Ağayevin "Azərbaycan sovet poeziyası" və s. məqalə və
tədqiqatlarda sərbəst şeirin nəzəri və praktik problemləri araşdırma obyekti
olur. Ədəbiyyatşünas A.Abdullazadənin "Şairlər və yollar" monoqrafiyasında
Azərbaycan sərbəst şeirinin inkişaf yollarına nəzər salınır, R.Rza və N.Hikmət
yaradıcılığında vəznin mahiyyəti, xarakteri və ifadə imkanları tədqiq edilir.
Ədəbiyyatşünasın belə bir fikri yerindədir ki: "Heca və əruz vəznlərində
olduğu kimi, sərbəstdə də xüsusi ritm və musiqi vardır. Fərq orasındadır ki,
başqa vəznlərdə bu ritm və musiqi şeirin bütün misralarında əvvəldən axıra
qədər ölçü və bölgünün təkrarlanması nəticəsində yaranır".
Son illərdə sərbəst şeirin yaranması, inkişaf yolu, nəzəri məsələləri ilə
bağlı ədəbiyyatşünaslardan Vaqif Yusifli və Bədirxan Əhmədovun tədqiqatları
vəznin mahiyyətini açmağa imkan verir. B.Əhmədovun "XX əsr Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixi" (B., 2010) kitabında bu vəznin yaranması və inkişafı ilə bağlı
aparılan araşdırmalar ən son tədqiqatlardandır.
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Mehman Ağasəlim oğlu HƏSƏNOV
AMEA Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
mehman.hesen@gmail.com
İKİNCİ DÜNYA MÜHARİBƏSİ – REALLIQDAN BƏDİİ TƏXƏYYÜLƏ
(Ç.Aytmatovun “Ana tarla”, İ.Hüseynovun “Saz” povestləri əsasında)
Müharibə təkcə baş verdiyi meydanlarda deyil, ondan arxada, kənd və
şəhərlərdə qapıları “qara kağız”larla döyən itkiləri, fəlakətləri, mənəvi
sarsıntıları ilə bədii yaradıcılıq üçün hər zaman qaynaq mənbəyi olmuşdur.
Amansız repressiyadan bir neçə il sonra başlayan müharibə sovet insanının
psixologiyasına dağıdıcı təsir göstərdi. Sovet ideoloji maşını durmadan
müharibəni, qəhrəmanlıq və “vətən” uğrunda savaşmağa çağırışlar edirdi.
Bolşevizm və nasizm adları ilə dizayn olunan və XX əsrin 30-cu illərində birbirinə qarşı gəlməyə başlayan ideologiyalar bütün dünyanı ağlasığmaz bir
fəlakətə sürüklədi. Xüsusilə Sovet İttifaqının bir o qədər inkişaf etməmiş hərbi
sənayesi insan itkisinin miqyasına böyük təsir etmiş oldu. Müharibənin
sonucunda SSRİ-nin qalibiyyəti heç də ədalətin bərpası demək deyildi. Qələbə
milyonlarla insanın fiziki ölümü, geridə ondan dəfələrlə çox insanın həyatının
puç olması hesabına başa gəldi. “Ana tarla” povestində Tolqonay qələbədən
əfv diləyir, bu zaman kədər hissi fərəh hissinə qalib gəlir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonra ədəbiyyata gələn Çingiz Aytmatov
və İsa Hüseynovun yaradıcılığında döyüş gedən səngərlərin deyil, ondan da
ağır sarsıntıların yaşandığı arxa cəbhənin reallıqları təsvir olunmağa başladı.
Müharibə başlayanda Çingiz Aytmatovun 13 yaşı var idi. On yaşında
atasını haqsız ittihamlarla itirən ailə müharibədə növbəti zərbəni yaşamalı olur.
Çingiz Aytmatov ömrünün bu dövrü ilə bağlı yaşadığı bəzi psixoloji məqamları
“Ana tarla” povestində Caynaq obrazı vasitəsilə təsvir etmişdir. On üç yaşında
kənd sovetinin katibi vəzifəsində işləməli olan yazıçı öz yaşından qat-qat ağır
yükü daşımağa məcbur olur. Bu dövrün əsas cəhətlərindən biri də uşaqların
vaxtından tez böyümək məcburiyyəti idi.
Çingiz Aytmatova ön cəbhədən gələn “qara kağız”ları qırğızcaya
çevirərək ailələrə çatdırmaq vəzifəsi tapşırılır. Sonsuz ümidlə aclığa,
yoxsulluğa qarşı mübarizə aparan kənd ailəsinə belə bir xəbəri çatdırdıqdan
sonra ailənin mənəvi-psixoloji çöküşünü görmək onun uşaq təfəkkürünə ciddi
təsir etmiş, “Üz-üzə” povestində Totoyun ailəsinin, “Ana tarla” əsərində
Tolqonayın ailəsinin timsalında məhz bu faciəni canlandırmışdır.
Çingiz Aytmatovun müharibə ilə bağlı yazdığı povestləri sanki bir
bütövün hissələrini xatırladır. Yaratdığı qəhrəmanlar yaşadığı Şəkər kəndinin
sakinləri idi. “Üz-üzə”, “Ana tarla”, “Cəmilə” və digər povestlərində təsvir
etdiyi hadisələr, yaratdığı qəhrəmanlar da real zəmin daşıyırdı. “Ana tarla”
povestində Tolqonay ananın timsalında xalqın ümumiləşmiş obrazını
yaratmışdır. Necə ki, “Saz” povestində İsfəndiyar kişi, “Gün var əsrə bərabər”
romanında Yedigey xalqı təmsil edirsə, Tolqonay da daşıdığı nəcib, insani,
bəşəri dəyərləri ilə bir xalqın obrazıdır. “Mən həmin an düşündüm ki, gövdə
kökün üstündə bitdiyi kimi, ananın xoşbəxtliyi də xalqın xoşbəxtliyi ilə
bağlıdır. Xalqın taleyi ilə ananın taleyi ayrılmazdır. Başıma min bəla gəlsə də,
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həyatım ciddi çətinliklərə düçar olsa da, mən inamımdan heç vaxt dönmərəm.
Xalq yaşayır deyə mən də yaşayıram”.
Qırğız kəndində əri Suvankul və oğlanları Caynaq, Qasım, Maselbek və
gəlini Alimanla xoşbəxt yaşayan Tolqonayın taleyi Qasımın “– Ana,
müharibə!” deməsi ilə alt-üst olur. Yeni həyat, müharibə həyatı başlayır.
İsa Hüseynovun İkinci Dünya müharibəsindən bəhs edən “Saz”, “Tütək
səsi” kimi povestlərində baş verən hadisələr yazıçı təxəyyülünün nəticəsi
olmaqla bərabər, gördüyü, qarşılaşdığı real həyat hadisələrinin əsasında
yaranmışdır. Yazıçı çox sonralar uşaqlığı haqqında yazırdı: “...Müharibə
illərində kəndimizdə şahidi olduğum müsibətləri və bu müsibətlər içində məhv
olmuş gəncliyi xatırlayıram”. “Saz” və “Tütək səsi” yazıçının yeniyetməlik
dövründəki iti müşahidələrinin nəticəsində yaranan və Azərbaycan nəsrində
sosial və fərdi psixologizmin əsasını qoyan povest nümunələridir.
“Saz” povestində İsfəndiyar kişi xalqı təmsil edir, xalqın ümumiləşmiş
obrazıdır. Çingiz Aytmatov “Ana tarla”da xalqı belə təsvir edir: “Nahaq
demirlər ki, xalq – dənizdir, onun dərini də var, dayazı da”. İsa Hüseynov
dənizin dərin qatı olaraq insan xarakterinə aid bütün müsbət cəhətləri
İsfəndiyar kişinin timsalında təsvir edir. İsfəndiyar kişini, xalqı özündə
birləşdirməsini Qılınc Qurban özünəməxsus şəkildə təsvir edir: “...Neçə illərdir
çəkic vurursan. Bu kənddə elə bir təkər şini tapmaq olmaz ki, ona sənin əlin
dəyməmiş olsun. Kətmən vuranlarımızın əlinin kətmənisən, yer sulayanların
əlinin lapatkasısan....”
İsfəndiyar obrazı Çingiz Aytmatovun “Gün var əsrə barabər” romanında
yaratdığı Yedigey obrazına bənzəyir. “Gün var əsrə bərabər” romanının
qəhrəmanı Boranlı Yedigey dünya ədəbiyyatında bənzəri olmayan, bütöv bir
epoxanı, nəhayət, mənsub olduğu xalqın və məmləkətin taleyini ümumiləşmiş
şəkildə əks etdirən nadir bədii obrazdır”.
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Könül Aydın qızı NƏHMƏTOVA
AMEA Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutu
konul.nehmetova@mail.ru
MƏHƏMMƏDİN “ŞƏHRİYAR” DASTANININ MƏZMUNU
ƏNƏNƏ VƏ MÜASİRLİK KONTEKSTİNDƏ
Bədii nəsr tariximizdə XVIII əsrdə yazılmış Şəhriyar” əsərinin bədii
məziyyətləri Azərbaycan ədəbiyyatında təhkiyənin və epik növün janrlarının
mükəmməl təcrübəsindən xəbər verir. Dastanda ümumşərq eposunun klassik
ənənə və inkişaf təmayüllərinin vəhdətini müşahidə edirik.
Kiçicik bir məqam olsa da, “Şəhriyar” əsərinin bədii müqəddiməsinin
başlanğıcını “Dozd və qazi” əsərlərinin arasında körpü kimi də görürük. Birinci
“Dozd və qazi” əsəri şifahi xalq ədəbiyyatından rəvayət üslubunda başlayırsa,
ikinci hekayə yazılı ədəbiyyatın dastan üslubunda nəql olunur. Bu üslubu yazılı
ədəbiyyatın təcrübəsi olaraq Nizami, Əssar, Füzuli yaradıcılığında görürük.
Bədii nəsrin və ümumilikdə epik ədəbiyyatın klassik bir təcrübəsi olaraq əsərin
yazılması səbəbi və müəllifin qayəsi haqqında “Şəhriyar” dastanının giriş
sözündə danışılırsa, Mirzə Mahmud Zövinin “Dozd və qazi” əsərinin finalında
bəhs edilir.
Şəhriyar” dastanında məhəbbət mövzusu bir konsepsiya kimi ələ
alınmışdır. Şərq ədəbi-bədii görüşündə eşq fəlsəfəsinin müxtəlif incə
çalarlarına toxunulur. Məlum olduğu kimi, məhəbbət və eşq fəlsəfəsini Şərq
ədəbiyyatında müxtəlif maraqlı tendensiyalar izləyir. Nizami, Əssar və Füzuli
yaradıcılığında məhəbbət mövzusu açıq-aşkar olaraq bədii polemikaya
çevrilmişdir ki, XVIII əsrdə də Məhəmməd öz əsəri ilə bu polemikaya
qoşulmuşdur.
Nizami yaradıcılığında məhəbbət mövzusu çoxçalarlıdır. Lakin şairin
əsas ilham pərisi “həvəs”dir. Bunun üçün də şair Şirvan şahı Axsitanın “Leyla
və Məcnun” dastanını nəzm etmək təklifini alınca bildiyimiz tərəddüdü
göstərmiş, yazımmı, yazmayımmı deyə ciddi düşünmüşdür. ...“Leyla və
Məcnun” hekayəsinin özünə qədər nəzm edilmədən qalmış olmasının səbəbini
də Nizami mövzudakı “nəşəsizlik”də görür”.
Əssar Təbrizi də “Mehr və Müştəri” əsərini yazmağa hazırlaşarkən bu
mövzu üzərində ciddi düşünmüşdür. Lakin Əssar Təbrizi məhəbbət
mövzusunda zövqü alqışlasa da, saflığı daha üstün tutduğu üçün dövrün
təqlidçi şairlərinə bənzəməmək cəhdi ilə “nəşə”dən qaçır.
Füzuli də “Leyli və Məcnun” əsərini yazmağa başlayanda mövzunun
ağırlığından şikayətlənir. Füzuli fəlsəfəsində Məcnun məhəbbəti eşqə doğru
istiqamət alır. Amma bu nöqtəyə qədər hələ uzun yol var. Bu yolda isə
məhəbbət bəladır.
Məhəbbət mövzusu Füzulidə dərin bir fəlsəfəyə qədər varır. Əslində,
Leyli də, Məcnun da bir bəhanədir, məcaz yolu ilə həqiqətə qovuşmaq
arzusudur. Göründüyü kimi, Füzuli çox aydın şəkildə “Leyli və Məcnun”
əsərinin ideyasının məzmununu Allaha olan sevgisinin sirri kimi mənalandırır.
Füzuli öz kəşfi ilə Şərq ədəbiyyatını özündən sonra məhvərinə salır və XIX
əsrə kimi kimsə bu cəzbdən kənarda qala bilmir. Lakin Məhəmmədin
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“Şəhriyar” dastanından göründüyü kimi, müəllif də Əssar Təbrizi kimi bu
tilsimi qırmağa iddialıdır. Əsərin müəllifi məhəbbətin həqiqiliyi və məcaziliyi
üzərində düşünür.
“Şəhriyar” dastanı nəsrimizin inkişaf tarixinə mükəmməl bədii sistemi,
ədəbi dilin və fərdi üslubun formalaşması sahəsində əhəmiyyəti ilə bir töhfə
olduğu kimi, ideya istiqamətinə görə də ictimai təfəkkürümüzə və estetik
görüşlərimizə əvəzolunmaz xidmətini göstərmişdir. Əsərin bu istiqamətdə
gördüyü əsas iş isə yüksək mənsəbli dövlət xadimlərinin hərəmxanasında
qadınların sayının az olması ideyası ilə bağlıdır. Burada da qadına münasibətin
əsasını hər hansı bir şöhrətpərəst təmənna və məqsəd deyil, həqiqi məhəbbət,
azad sevgi tutur. Lakin müəllif həyat həqiqətlərinə də sadiq qalmağa
çalışmışdır.
Əsərin müqəddiməsindən etibarən Yusif və Züleyxa münasibətinin
xatırlanması yazıçının ideyasına bu rəvayətin təsirindən xəbər verir. Aparılan
müqayisə həm də “Şəhriyar” müəllifi tərəfindən irəli sürdüyü ideyanın tarixi
zəmininə işarədir.
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Lalə HƏSƏNOVA
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu
hltlala@mail.ru
GƏNC ŞAİRİN POETİK DÜNYASI
(Ramil Əhməd)
Hər yeni nəslin poeziyası mövzunun deyil, yanaşmanın yeniliyində
özünü büruzə verir. Müasir gənclərin yaradıcılığında daha cox suallar, sosial
gerçəkliklərin təsviri, əvvəlki nəsillərin müqəddəs bildiyi hisslərə prozaik
yanaşma, bir sözlə, heyrət deyil, analitik yanaşma səciyyəvidir. Burada əbədi
mövzulara əks mövqedən baxış, ülvi hisslərin daha əlçatan, daha adi, fəlsəfi
mövzuların prozaik təqdimi, ətraf mühitlə konflikt deyil, insanın daha çox özözü ilə dialoqu, özünü yeni müstəvidə dərk etmək cəhdi əsas yer alır.
İroniyanın, qroteskin, brutal sarkazmın arxasından boylanan hisslər müxtəlif
şairlər tərəfindən fərqli yozumda təqdim olunur.
Gənc şair Ramil Əhmədin “Amerika”, “Sevginin zamanı”, “Nikbinlik”,
“O” şeirlərində məhəbbət, sevgi münasibətlərinə müdrik, fəlsəfi bir yanaşma
sərgilənir. O, hazır konsepsiyalara deyil, ehtimallara əsaslanır, fərqli anlamları
birləşdirərək (Kolumb və sevən kişi), mövzuya fərqli, bir az müccərrəd və sirli
yozum verməyə cəhd edir:
Bütün kişilər Kolumbdu bəlkə?
Sevgi inanmaqdı
ömrün sonuna qədər,
ömrün sonuna qədər
Amerikanı Hindistan bilməkdi (“Amerika”).
Şeirdə istifadə olunan “Amerikanı Hindistan bilmək” ifadəsi hissin daha
çox aldanışlarla bağlı olduğunun vurğulanması ilə diqqəti cəlb edir. Bu
parcanın özəlliyi ondadır ki, təsvir və tərənnümdən uzaqdır. Məzmun oxu
prosesi ilə bitmir, əyaniləşmir. Kiçik parçada müqayisələr dərk edilərək hiss
edilir, duyulur. Uzun-uzadı təsvirlər olmadan belə bu hissin alt, gözə
görünməyən, ağrılı məqamları önə cəkilir, sadəcə təsvir edilmir, “yaşadılır”.
Bu gün məhəbbət kövrək ürək çırpıntıları deyil, yanlış kəşfdir. Bu şeir
parcasında həzin bir nisgil, dramatik bir sükut var. Rasional yanaşma, ölcülübbicilmiş münasibət sərgilənir. Müəllifin hisslərin bu cür analitik təsvirinə can
atması isə dövrün nişanəsidir.
Eyni ahəng “Qırmızı” şeirində də saxlanılır:
mərhumun günahı:
göydələnin damındakı
antenin qırmızı işığından keçib
və çox sevirmiş çoooox...
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İntiharın qırmızı rənglə təqdimi orijinal bir formada arzularla faciəni
birləşdirir. Qırmızı rəng arzu, şadlıq rəmzidirsə, qan rəngi olaraq ölümü də
ifadə edir. Müəllif daxili bağlılığı tapmaqla mətləbi açmağa nail olur:
Sevginin üç zamanı var:
darıxmaq, ayrılmaq və unutmaq.
Əslində,
biz özümüzü tanımaq üçün sevirik –
necə sevdiyimizi,
necə darıxdığımızı,
necə ayrıldığımızı,
necə unutduğumuzu bilmək üçün...
Bu şeirdə isə sevginin tamamilə fərqli, eqoistik bir hiss olduğu qeyd
edilir.
Şairin “Günəş” şeiri həyata ruhi, mistik bir yanaşma bəlirtiləyir. “İçi boşluq
dolu”, “kədərə hamilə” insan, “Tanrı ruh üfürməz” kimi misralarda üzünü
Allaha tutmuş gücsüz, köməksiz insan harayı dialoqla əvəzlənir. Şair bu duaları
cavablandıraraq çıxış yolu nədədir kimi əbədi mövzuya dərin fəlsəfi mövzulara
varmadan səmimiliyi, sadəliyi ilə inandırıcı olan bir cavab verir:
Sevsən adamları,
dünyanı,
ağacları,
günəşi,
yağışı
onda hamıdan,
hamıdan güclü olacaqsan!
Ramil Əhmədin şeirlərində söz və duyğu, məzmun poetik ovqatla
cuğlaşaraq şair deyiminə çevrilə bilir. Bu səbəbdən də gənc şairin yaradıcılığı
müasir poeziyamızın uğurlu nümunələrinə aid edilə bilər.
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POSTMODERNİST DÜŞÜNCƏNİN STRUKTURU
VƏ BƏDİİ MƏKAN
Çoxsəslilik, parçalılıq, müxtəlif cinsli anlayışların bir müstəvidə yığımı,
avanqard sənətlə kütləvi mədəniyyət arasındakı məsafənin bağlanılması,
sənətlə həyatın birləşdirilməsi, mətnlərarası yolçuluq, dəyişik parçaların bir
yerdə istifadə edilməsi, yazma müddətinə oxucunun daxil edilməsi, janr ayrıseçkiliyinə son qoymaq, ideologiyadan imtina, mətnlərin xüsusi şifrələr və
kodlarla qurulması və mətnin struktur-semantik çözülməsində onların deşifrəsi,
sistemli və nizamlı olandan imtina, hər şeyin naməlum və müəmmalı
tərəflərinin qabardılması, dəqiqlikdən uzaqlaşma, paradokslar, təsadüflər və içiçə keçmiş zaman paralelləri yaratmaq, parodiya, pastiş, şizofreniya, istehza,
plüralizm postmodern təhkiyənin əsas göstəriciləri hesab olunur.
Postmodernizmdə bədii təhkiyədə təsvir obyekti olaraq sıxışdırılan və
əhəmiyyətsizləşdirilən məkanın yerini daha böyükplanlı və miqyaslı məkan
anlayışları tutur. Kainat miqyasında yer-göy, dünya, qalaktika, mifik-mistik
aləm, irreal dünyalar, dinin prizmasından o dünya, bu dünya, yuxu, yaddaş,
tarix, zaman, dar mənada özünəqədər mövcud olmuş mədəniyyətlər, sivilizasiyalar, dünyanı dərk və qavrayış formalarını əks etdirən elmi-nəzəri
konsepsiyalar, müxtəlif janrlar, bədii-estetik cərəyanlar, tarixin dərinliklərinə
gömülmüş mətnlər, əlyazmalar, abidələr, tarix kitablarından boylanan,
nağıllarda, miflərdə, əfsanələrdə yaşayan, gerçək dünyada izi-tozu olmayan
şəhərlər, ölkələr, qədim və orta əsrlərin qaranlıqlarında gizlənmiş tarixi
mətnlər, xronikalar, salnamələr və ən nəhayət, dünya kitabxanasının rəfində öz
yerini tapmış bütün kitablar postmodern mətndə predmetləşə, əşyalaşa, məkanlaşa bilir.
Postmodernizmin bədii-estetik dünayaduyumunu realizə etmək üçün
seçdiyi irreal, fantastik, tarixi məkanlarla yanaşı, oxucuda gerçəklik duyğusu
oyandıran (bu da postmodernist yanıltmanın bir növüdür) məkanlara rast
gəlmək olar. Belə ki, postmodernist mətnlərin gerçəkləşdiyi və baş tutduğu
məkanları ümumiləşdirsək, istifadə sıxlığına və tezliyinə “postmodern
hadisələr” daha çox
kitabxana, muzey, meqapolis strukturlu şəhərlər,
çoxmərtəbəli bina evləri, əsrarəngiz və qaranlıq zirzəmilər, müxtəlif ölkələrin
sərhədində, Şərqin Qərblə, Qərbin Şərqlə kəsişdiyi yerlərdə, şəhər-kənd
dixotomiyasının ən bariz təcəssümü olan yollarda və s. baş tutur.
Postmodern yazar üçün gerçəklik özü bir kitabdır: özünün və
başqalarının dönə-donə oxuya biləcəyi, hər oxuduğunda yeni məna və
anlamlarla rənglənən, deşifrə olunan bir kitabdır. Kainat, dünya bu kitabların
toplandığı ecazkar məkan – kitabxanadır. Postmodernizmdə ənənəvi məkan
anlayışını və onun ifadə etdiyi məzmunu, daha funksional və çoxanlamlı
hiperməkan (hyperspace) əvəzləyir.
Postmodernizmin eklektik-plüral yanaşmasında ənənəvi məkan və onun
məhdudiyyətli dərki yox olur, əvəzində müntəzəm surətdə və gözlənilməz for217
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malarda hərəkətdə olan məkan konsepsiyası formalaşır. Ümumiyyətlə, postmodernizmin dünyaya fraqmentar baxışı, çoxvariantlı şərh mövqeyi, ziddiyyətləri
bir arada tutmaq, əskiklikləri tamamlamaq, əlaqəsiz görünən məfhumları əlaqələndirmək, fərqlilikləri bir-birinə bənzətmək cəhdləri nəticəsində mürəkkəb və
qarışıq struktura malik mətn nümunələri yaranır. Bu tip mətn nümunələrini və
onların ayrı-ayrı komponentlərini ənənəvi təhlil metodları ilə şərh etmək
istənilən effekti vermir.
Postmodern mətni təhlil etmək, müəyyən qənaət formalaşdırmaq üçün
konsepsiyanın öz daxilindən baxmaq, məsələni onun meyarları çərçivəsində
həll etmək lazımdır. Azərbaycan postmodernist ədəbiyyatı dedikdə ilk ağla
gələn isim olan K.Abdullanın “Yarımçıq əlyazma” romanında mədəni yaddaşımızın əzəli və əbədi qatlarını özündə əxz etdirən “Kitabi-Dədə Qorqud”
dastanının poetik mətni və Azərbaycan tarixinin xüsusi mərhələsi ilə
Səfəvilərin hakimiyyət illərinə aid tarixi xronika məkan olaraq seçilir. Qədim
bir mağarada çox-çox qədimlərə aid bir yazılı mətnin (Çiçəkli yazı) tapılması
və oxunması cəhdlərinin macərasını nəql edən “Unutmağa kimsə yox”
romanında isə dünyanın, kainatın, kosmosun modelini müəyyənləşdirmək
istəyi daha qabarıqdır. Bu nümunələrin sayını kifayət qədər artırmaq olar.
Bütün dövrlərdə yaranmış ədəbiyyatın tərkib komponenti olan məkan
postmodernizmdə daha çox fəlsəfi-psixoloji missiya ilə yüklənir, hadisələrin
baş verdiyi məkanları ifadə etməklə qalmır, həm də çağın daha qlobal
problemlərinin, etik-əxlaqi, mənəvi-tarixi məsələlərinin bədii həllində
əvəzedilməz vasitəyə çevrilir. Məkan postmodernist ədəbiyyata həm mətn təhkiyə sisteminin aparıcı ünsürü, həm də ədəbi-bədii mövzu səviyyəsində daxil
olur. Postmodernizm kimi düşüncə sistemlərində tək bir həqiqət anlayışı yoxdur. Müəllifin ölümü bir əsərin yaşamaq vəsiqəsidir. Bu anlamda müəllif və
oxucunun mövqeyi o zaman üst-üstə düşər ki, hər ikisinin yaddaş özülündə
oxşar mahiyyətli hadisələrə yer olsun. Bu eyni gerçək dünyanın paylaşılmasından daha ziyadə eyni kontekstdən gələn informativ kodların, tarixi-mənəvi
proseslərin doğurduğu eyni məzmunlu ab-havadan qidalanmaya bağlıdır. Bu
zaman deyimin müəllifdə başlayan mahiyyəti oxucuda öz izahını tapır. Belə
müəyyənləşmələr isə eyni milli dəyərlər sistemində daha qabarıq görsənir.
Mətnin stukturunda əksini tapan gerçəkliyin özü deyil, onun virtuallığıdır,
diskursudur. İntertekstual münasibətlərdə fəal oxucu amili əsasdır. Mətn fərqli
mədəniyyətlərdən gələn, biri digəriylə dialoji, parodik, mübahisəvi
münasibətlərə girən çeşidli yazı növlərindən qurulur, ancaq bu çoxluq müəyyən
nöqtədə fokuslanır ki, bu nöqtə artıq müəllif deyil, oxucudur. Oxucu artıq
mətnin aşkara çıxdığı məkandır.
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YAZILI FOLKLOR ABİDƏLƏRİNİN BƏZİ ƏLYAZMA NÜSXƏLƏRİ
Şərq yazılı abidələri ilə zəngin olan AMEA-nın Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində sənətkar nümunələri ilə yanaşı, müəllifsiz
folklor abidələri də mühafizə olunmaqdadır. Bu abidələrin bir çoxu günümüzə
qədər üzə çıxarılmamış, nəşr edilməmişdir. Əlbəttə ki, bu, sovet rejiminin
hakim ideologiyasının tələbləri ilə bağlı idi. Dövrə görə müəllifli yazı
nümunələrində təsəvvüf öyrənilmədiyi kimi, dini mövzuda yazılı dastan
abidələrinə də nəzər yetirilməmiş, diqqətdən kənarda qalmışdır. Misal üçün bir
fakta nəzər yetirək: Azərbaycan folklorunu dərindən tədqiq edən görkəmli alim
M.H.Təhmasib 1971-ci ildə nəşr olunmuş, dövrün ən sanballı əsərlərindən
hesab olunan “Orta əsrlər Azərbaycan xalq dastanları” adlı monoqrafiyasında
istər milli, istərsə də mövzusu Şərq ölkələrindən alınan və azərbaycanca
(türkcə) yazılan dastanlar haqqında məlumat vermiş və onların müəyyən
təsnifatını aparmışdır. Alim qəhrəmanlıq dastanlarını üç qrupa bölmüşdür: 1.
Mənşəyinə görə ən uzaq keçmişlə bağlı olanlar; 2. Tarixi hadisələrlə səsləşən
qəhrəmanlıq dastanları; 3. Adi qəhrəmanlıq dastanları. Hörmətli alimimiz
qəhrəmanlıq dastanlarını bu şəkildə qruplaşdırmış və qruplara uyğun olaraq
dastanların hər birinin ayrılıqda təhlilini vermişdir. Lakin bu zaman dini
qəhrəmanlıq dastanlarının adı çəkilməmişdir. Halbuki bu tipli dastan
abidələrini ikinci qrupa: tarixi hadisələrlə səsləşən qəhrəmanlıq dastanlarına aid
etmək olardı və ömrünü ozamankı Əlyazmalar Fondunda yazılı abidələrlə
işləməyə sərf edən hörmətli alim dini yazılı dastan abidələrinə, şübhəsiz ki,
bələd idi. O, qəhrəmanlıq dastanlarından danışarkən bir neçə “Kitabi-Dədə
Qorqud”, “Koroğlu”, “Şah İsmayıl və Taclı bəyim” və s. dastanları təhlil
etməklə kifayətlənmişdi.
Dini-mifoloji dastan abidələri və əfsanəvi xalq hekayələri barədə
məlumatı, ilk dəfə 2002-ci ildə qırx illik ömrünü yazılı dastan abidələrinin,
xüsusilə də “Dədə Qorqud”un tədqiqinə həsr etmiş professor Şamil Cəmşidov
özünün “Azərbaycan yazılı dastan abidələrinin tədqiqi” adlı monoqrafik
əsərində vermişdir. Ş.Cəmşidova qədərki tədqiqatların heç birində
“Xavərnamə” və “Qəhrəmannamə” kimi dini-mifoloji-tarixi-qəhrəmanlıq
dastanlarının adı çəkilməmişdir. Bu baxımdan alimin hər iki dastana aid
verdiyi bilgilər təqdirəlayiq olmaqla yanaşı, gələcək tədqiqatlar üçün bir
mənbədir.
Dini-tarixi-qəhrəmanlıq dastanlarının işlənməməsi, ümumiyyətlə adlarının
çəkilməməsi Azərbaycan folklorunun tam şəkildə öyrənilməməsindən xəbər
verir və bununla əlaqədar ədəbiyyatımızda bir boşluq hiss olunur. Halbuki
onların tədqiqi, nəşri türkdilli xalqların qədim tarixi mənşəyini, zəngin tarixi
keçmişini, coğrafi ərazilərini, etnoqrafiyasını öyrənmək baxımından dəyərli
material verir. Bu nöqteyi-nəzərdən düşünürük ki, dini-tarixi-qəhrəmanlıq
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mövzusunda yazılmış əxlaqi-didaktik xarakterli nümunələrin tədqiqinə və
nəşrinə ehtiyac duyulur.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əlyazmalar İnstitutunun xəzinəsində
İslam mədəniyyətinin təsiri ilə meydana gələn əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyətli və
bu humanist dinin yayılmasında şücaətlər göstərmiş, ərəb əsilli qəhrəmanların
və onlarla bərabər addımlayan igid sərkərdələrin şərəfinə yazılmış dastan
abidələri mövcuddur ki, bunlar coğrafi baxımdan müxtəlif məkanlarda
yaranmışsa da, sənətkarlıq, üslubiyyat, dil xüsUsiyyətləri cəhətdən yaxınlıq,
eynilik təşkil edir. Belə abidələrdən “Qisseyi-Məhəmməd Hənifə”, “İsitmən
Meracnamə”, “Şəfaətnamə”, “Xatunnamə”, “Hekayəti-cəngi-Əli”, “QisseyiKəsra”, “Kitabi-Xavərzəmin”, “Əz qəzavəti-Əmirəlmöminin”, “Avərdənhəzrəti-Əli”,
“İbrahimnamə”,
“Cəngnameyi-Əli”,
“Xeybərnamə”,
“Xavərnamə”, “Qəhrəmannamə” və s. bu kimi dini motivlər altında bir sıra
əsərlər nəşr olunmaq üçün öz tədqiqatçısını gözləməkdədir. Buna görə də
Türkiyədə yazıya alınmış “Battalnamə”, İran torpaqlarında “Xavərnamə”,
Azərbaycanda isə “Qəhrəmannamə” adlı üç eyni stilli yazılı abidələr arasında
qarşılıqlı müqayisəli paralellərin aparılması, dastan qəhrəmanlarının kimliyinin
öyrənilməsi, cərəyan edən hadisələrdə yaxından iştirak edən digər tarixi
şəxsiyyətləri aşkar etmək, tanımaq, onların tarixdəki yerini müəyyən etmək,
xalqımızın tarixi keçmişinə dair bir çox faktların, qaranlıq məqamların
açılması, dilimizin zəngin leksik tərkibini öyrənmək ədəbiyyatşünaslığımız
qarşısında duran əhəmiyyətli və ümdə məsələlərdəndir.
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HÜSEYN CAVİDİN “ANADOLU HƏRBZƏDƏLƏRİNƏ YARDIM”
SƏRLÖVHƏLİ “HƏRB VƏ FƏLAKƏT” ŞEİRİNDƏ
MƏTNLƏRARASI ƏLAQƏ
Hüseyn Cavidin yaradıcılığında türk, türkçülük ideyalarının tərənnümü ilə
Türkiyə sevgisinin geniş yer tutduğu məlumdur. Ədibin bu qəbildən olan
əsərləri arasında 1914-1915-ci illərdə Şərqi Anadoluda yaşayan türk-müsəlman
əhaliyə qarşı rus və ermənilərin törətdiyi cinayəti əks etdirən "Hərb və fəlakət"
şeiri xüsusi ilə diqqəti cəlb edir.
Məlum olduğu kimi, Birinci Dünya müharibəsi illərində rus işğalı altındakı
Şərqi Anadolunun türk-müsəlman əhalisi rus və ermənilərin qırğınına məruz
qalmış, Qars, Ərzurum, Ərdəhan kimi şəhərlər xarabalığa çevrilmiş, əhalisi isə
aclıq, xəstəlik, səfalətlə üz-üzə qalmışdır. Dövr haqqındaki tarixi mənbələrdən,
sənədli materiallardan aydın olur ki, işğal altında olan ərazi ilə Azərbaycan
arasında əlaqənin yaradılmasına maneə törədən rusların fəaliyyətlərinə
baxmayaraq, Azərbaycan xalqı bölgə insanına hər cür köməklik göstərmiş,
"Qardaş köməyi" adı altında yardım kampanyiaları tərtib etmişdir. Bu mənada
cəmiyyətin maariflənməsi işində bir çox şair və yazıçımızın əzmlə çalışdığını,
bu istiqamətdə böyük işlər gördüyünü onların biblioqrafik göstəricilərindən
görmək mümkündür.
Cavid də 1916-cı ildə Anadolu hərbzədələrinə yardım münasibətilə yazdığı
"Hərb və fəlakət" şeirində bu hadisədən bəhs edir. 100 il bundan əvvəl yaşanan bu
fəlakət şairin qələmində bir dastan kimi şəkillənir. Olduqca dərin məzmuna malik,
3 hissəli şeirin birinci hissəsində şair hüznlü bir gecədə uzaq bir məmləkətə gedən
ruhunun qarşılaşdığı hadisəni nəzmə cəkir. Ruhunun getdiyi məmləkət bir türk
yurdudur, burada yığın-yığın insan haqq və ədalət uğrunda ölümlə pəncələşir,
vətən uğrunda ölür, öldürür. Bu qırğından, tökülən qandan, kindən, ədavətdən,
dərd və bəladan əldə edilən sərmayə nədir? – deyə soruşan Cavid elə özü bu suala
belə cavab verir:
Xayır, xayır... nə diyor baq ricali-bəzmara;
Siyasət ərləri gür-gür gürüldiyor hər an,
Böyük səadət umar həp şu qanlı fırtınadan.
Bütün şu vəlvələ onlarca bir bəşarətdir,
Yarınki bayramı təbrik için işarətdir.
Şair insanların xoşbəxt olacağına inanmaq istəyir, fəqət ona görə bütün
bunlar bir əfsanə, bir yalan, bir xəyal, bir röyadır. Cavidə görə tarix boyunca
zəif, gücsüz insanların yaşamaları üçün peyğəmbərlər, alimlər, fəlsəfədən zövq
alan ədiblər hər zaman mücadilə etmiş, ancaq onları acizlikdən qurtara
bilməmişdir. Çünki zəifin hüququ yoxdur, dünyada haqq və hüquq güclü olanın
əlindədir.
Şeirin ikinci hissəsində sanki Cavid türkün şücaət tarixini yenidən yazır.
Zülm və əsarətə məruz qalmış türkə cahanı titrədən əcdadını, dünyaya hökm
edib hər dediyini qəbul etdirən qəhrəmanlarını misal göstərir. Şair şeirinin bu
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hissəsində türkün yaşadığı acını və iztirabı, ölümlə pəncələşən, hətta ölümü
səadət olaraq görən xalqın vəziyyətini dilə gətirməklə bərabər ümidsiz deyil.
Bir zamanlar şərəfli Turanın,
O cihani-ğəyuri qavğanın,
Qəhrəman, bərgüzidə evladı,
Türklərin anlı-şanlı əcdadı,
Saldırıb titrətirdi yer yüzünü,
Hökm edər, dinlətirdi hər sözünü, –
və s. misraları ilə türkün keçmişindən, yazılı və şıfahi tarixindən, dastan ənənəsindən
nümunələr göstərərək əsarətdə olan naümid cəmiyyəti ruhlandırır. Qeyd olunduğu
kimi sanki Cavid yeni bir qəhrəmanlıq dastanı yazır, dolayı yolla cahanı fəth edən
Oğuz Xaqanın idealını, hakimiyyətini genişləndirən Bilgə Xaqanın əzmini xatırladır.
Yenə şeirin "Nə zaman kişnəsəydi türkün atı, Qırılırdı bir ölkənin qanadı" misraları
ilə, elə bil, şair qartal kimi şığıyan, güclü, qüvvətli Dədə Qorqud igidlərinin parlayan
qılınclarının qüdrəti ilə əldə olunan ululuqdan, müzəffəriyyətdən danışır. Cavid
türkün qılıncı qarşısında kralların, xanların, papaların, prenslərin diz çökdüyünü
qeyd edir, boyun əyən millətlərə isə hər zaman mərhəmət göstərildiyini bildirir. Şair
bu gün başına gələn müsibətlərin bir səbəbini də "ona boyun əyib yalvaran, ondan
mərhəmət görüb canını qurtaranların" xəyanətində axtarır. Cavidə görə bu gün türk
ondan aman diləyənlərin tələsinə düşüb. "Qavrulub əski sızlayan yaralar, Fışqırıb
durdu odlu qumbaralar. Mərhəmətkarı mərhəmətlə dеyil, Qəhrü-şiddətlə qıldılar
tənkil" misralarında şair türkün göstərdiyi mərhəmətin ona qarşı qəzəb və nifrətə
çevrilmış bir qumbaraya dönüşdüyünü və onun bu şəkildə cəzalandırıldığını deyir.
Bu gün isə o şanlı millətin övladı ac, səfildir, torpaq yeyir, qan ağlayır, ah-naləsi
göyə yüksəlir, kömək diləyir.
Şeirin üçüncü hissəsində millətinin hər bir fərdinə müraciət edən Cavid
azacıq vicdanı olanın, imanı sönməmişlərin bu zülmə dözə bilməyəcəklərini
bildirir. “Qalx, oyan, kim olduğunu xatırla, sürünmə, yüksəl, ümidsizliyi tərk
et, beş-altı əsr əvvəl kim olduğunu xatırla. Ayıl, çarpış, acizliyi tərk et, ətrafına
bax, sabahını düşün, addımlarını sürətlə at, yoxsa ayaq altında məhv olub
gedəcəksən” deyir. Aydınlığa çıxmaq üçün cəhaləti yox etmək, ideal seçmək
lazımdır ki, ən böyük ideal ittihaddır. Şairə görə həyat birlikdədir.
"Hərb və fəlakət" şeirinin məzmunundan da göründüyü kimi, Cavid XX
əsrin əvvəllərində türkün yaşadığı bu ölüm-qalım müharibəsinə, onun başının
üstünü kəsdirən bu qanlı faciəyə biganə qalmamış, türkün şanlı keçmişindən
nümunələrlə onu bu zülmdən qurtarmağa ruhlandırmış, eyni zamanda dahiyanə
bir üslub və uzaqgörənliklə bu millətin düçar olduğu bəladan qurtulmanın
yolunun da "ittihad", yəni birlikdə keçdiyini bildirmişdir.
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Ülkər Elman qızı BAXŞIYEVA
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MİRZƏ İBRAHİMOVUN ƏDƏBİ-NƏZƏRİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ
XAQANİ YARADICILIĞININ TƏDQİQİ MƏSƏLƏLƏRİ
Azərbaycan klassik ədəbiyyatının öyrənilməsi və tədqiqi problemləri
Mirzə İbrahimov ədəbi-nəzəri görüşlərinin əsas tərəflərindən birini təşkil edir.
Klassik ədəbiyyat problemlərinin araşdırılması M.İbrahimovun elmi
fəaliyyətində iki baxımdan diqqəti cəlb edir. Onun nəzəri görüşlərində klassik
ədəbiyyat sırf metod, cərəyan, təriqət və s. nəzəri problemlər daxilində özünə
yer tapmaqla yanaşı, bu ədəbiyyatın ayrı-ayrı aparıcı yaradıcı şəxsiyyətlərinin
həyat və yaradıcılıqlarının öyrənilməsi də daim diqqət mərkəzində
saxlanılmışdır. Bu mənada M.İbrahimovun elmi-nəzəri araşdırmalarının
nəticəsi olaraq Azərbaycan renessans ədəbiyyatı, klasssik Azərbaycan
ədəbiyyatının metodu və s. məsələlər, o cümlədən Nizami, Xaqani, Nəsimi,
M.F.Axundov, M.Ə.Sabir və digər sənətkarların yaradıcılıqları ilə bağlı
tədqiqləri klassik Azərbaycan ədəbiyyatı haqqında kompleks elmi fikirlər
yürütmək baxımından əhəmiyyət daşıyır.
M.İbrahimovun elmi araşdırmalarında XII əsr klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Xaqaninin tədqiqi xüsusi yer tutur. O,
klassik ədəbiyyata həsr etdiyi bir sıra məqalələrində Xaqani yaradıcılığına
diqqət ayırsa da, 1980-ci ildə yazmış olduğu “Xaqaninin həyatı və estetik
idealı” və 1982-ci ildə qələmə aldığı “Nizami və Xaqani yaradıcılığının
tədqiqinin bəzi məsələləri” adlı araşdırmalarında konkret olaraq Xaqaninin
həyat və yaradıcılığı üçün xarakterik olan bir sıra məsələləri təhlil etmiş, bəzi
mübahisəli məqamlara aydınlıq gətirmişdir.
M.İbrahimov Xaqanini ilk növbədə Azərbaycan ədəbiyyatının böyük
klassiki və bəşəriyyətin bədii fikir tarixində əbədi ad qazanan şairi hesab edir.
Bir tərəfi milli, digər tərəfi bəşəri dəyərlərə hesablanan bu fikri ilə
M.İbrahimov Xaqaninin ədəbi qüdrətinin masştabını üzə çıxarır, qüdrətli söz
sahibinin ədəbiyyat tarixlərində birincilər cərgəsində dayanmasının bu amal ilə
möhkəm bağlandığını diqqətə çatdırır. M.İbrahimov öz tədqiqlərində
Xaqaninin həyatı, dövrü, mühiti və yaradıcılıq keyfiyyətləri haqqında söz açsa
da, bu yaradıcılığın estetik xüsusiyyətlərinə daha çox yer vermiş, şairin parlaq
dühasının məhsulu olan poeziyasını “dərin psixoloji incəliklər”, “realist
lövhələr”, “renessans ruhlu xüsusiyyətlər” və s. baxımdan araşdırmağa
təşəbbüs göstərmişdir. M.İbrahimovun Xaqani kimi dahi sənətkarın
yaradıcılığına bu tələblər daxilində yanaşması səbəbindəndir ki, onun poetik
qüdrəti ideya-estetik baxımından düzgün qiymətini ala bilmişdir. M.İbrahimov
özünəqədərki tədqiqlərdə Xaqani ilə bağlı yanlışlıqlara diqqəti çəkməklə ona
məddah şair damğası vuranlarla barışmadığını bildirir. Tədqiqatçı-alim haqlı
olaraq Xaqanini məddah şair deyil, “Şərq poetik təfəkküründə tamamilə yeni
mərhələ olan novator ruhlu” və “dərin fəlsəfi mahiyyəti” ilə seçilən poeziyanın
yaradıcısı hesab edir. Xaqanini zəmanəsinin övladı və onun bütün həyatını,
yaradıcılığını dövrü ilə bağlı hesab edən M.İbrahimovun aşağıdakı fikirləri də
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şairin yaradıcılığını xarakterizə etməkdən ötrü əhəmiyyətlidir: “O, zəmanəsinin
kasıbı yox, yaşayan, mübarizə aparan, onu təhlil və tənqid edən böyük şairi,
işıqlı filosofu idi”.
M.İbrahimov Xaqani poesiyasının fəlsəfi aspektini onun dərin
humanizmində, xalq həyatı ilə bağlılığında, xalq ruhunu əks etdirən
demokratizmdə, insan səadəti, insan azadlığı ilə bağlı, o cümlədən təbiət və
cəmiyyət hadisələrinə aid düşüncələrində axtarır, təhlil prosesində fikirlərini
əsaslandıra bilir. Məsələn, Xaqani yaradıcılığına xas olan insan səadəti və
mənəvi rəzalət problemlərindən danışarkən M.İbrahimov hər iki halın insan
cəmiyyətinə xas olduğunu bildirir, birinin düz, digərinin naqis xüsusiyyətlərini
nümunələr əsasında diqqətə çatdırır. Tədqiqatçı haqlı olaraq bu prosesdə
Xaqani yaradıcılığının böyüklüyünü insana olan inamla hər cür pisliklərin,
rəzalətin səbəblərinin açıqlanması ilə bağlayır. M.İbrahimov bir çox bədii
nümunələrə istinad etməklə insan və cəmiyyət münasibətlərinin Xaqaniyə
məxsus modelini üzə çıxarır. Şairin ictimai münasibətlər zəminində insan
naqisliyini anadangəlmə deyil, həyat şəraiti və bu şəraitə rəvac verən ictimai
quruluşla bağlamasını düzgün sayır: “Xaqani poeziyasında ozamankı həyat,
cəmiyyətin mənəvi, fəlsəfi aləmi, şairin mübarizələrlə bağlı olan şəxsi hissləri
dərindən əks olunmuş, demək olar ki, bütün təfərrüatı ilə öz geniş obrazlı
ifadəsini tapmışdır”.
M.İbrahimov Xaqani yaradıcılığını dəyərləndirərkən onun sənətinin milli
xüsusiyyətlərini də diqqətdən kənarda saxlamamışdır. Akademik M.İbrahimov
Xaqaninin bütün irsinin fars dilində yazılmasına baxmayaraq, şairin düşüncə və
idrak sistemində özünü mühafizə edən milliliyin mövcudluğundan söz açır.
Bunları bilavasitə təsvir və obrazlar silsiləsi ilə əlaqələndirən tədqiqatçı həmin
silsilədəki milliliyi aşağıdakı şəkildə dəyərləndirir: “Bunlar Azərbaycan ruhu,
Azərbaycan zövqü, Azərbaycan bədii təfəkküründən və həyatından
qidalanmışdır. Əsərlərində çoxlu Azərbaycan məsəlləri, obrazlı ifadələri və
sözləri də işlənir ki, bu da az əhəmiyyətli deyildir”.
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Xatirə Bədrəddin BƏŞİRLİ
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Bashirli58@mail.ru
NƏSRDƏ FOLKLOR SİMVOLİKASININ MƏTNALTI
FUNKSİYASI
(Mövlud Süleymanlının "Dəyirman" povesti əsasında)
Mövlud Süleymanlı nəsrində folklorun mətnaltı funksiyası birbaşa rus
çarizminin son 200 və sovet ideologiyasının 50-60 ildən artıq bir zamanda
xalqımızın milli-mənəvi kodlarının dəyişdirilməsinə qarşı yönəldilmiş əlahiddə
bədii üsyan örnəyidir. Mənəviyyat itkilərinin milli varlığı təhlükəyə
sürüklədiyini duyan və xilas yolu kimi folklor yaddaşına, simvolikasına
müraciət edən yazıçı bir çox əsərlərində, bəlkə də daha çox "Dəyirman"ında
"altmışıncılar"ın başlatdığı ədəbi mücadiləni yetmişlərdə uğurla başa çatdırdı
və onun təhkiyəsinin folklor yükü sonralar bütünlükdə ədəbi prosesdəki böyük
novatorluq, fəlsəfi-estetik düşüncədə baş verən dəyərlərə yeni istiqamət verə
bildi.
M.Süleymanlı yaradıcılığında tarixin, zamanın folklora, kökə, milliliyə
bağlı qavrayışı var. "Dəyirman" povesti, milli-mənəvi dəyərlərin, tarixietnoqrafik mədəniyyətin aşınması probleminin nə qədər ağır və acınacaqlı
fəsadlar ortaya qoyduğunu, gerçək həyatdakı daxili-psixoloji erroziya və
deqradasiya ilə zahiri parıltı, saxta dəbdəbə, şüarçılıq və yalançı təmtərağa
bürünmüş sovet ideoloji təbliğatı arasındakı böyük bir uçurum və ziddiyyət
olduğunu əsərin süjet xətti boyunca açıq, üstüörtülü, simvolik maneralarla
oxucusuna çatdırır. "Dəyirman"da epik mənzərə və bədii vasitələr içərisində
xalqın tarixi-mənəvi yaddaşından gələn rəmzi-məcazi obrazlar mühüm yer
tutur. Folklor simvolikası və bu simvolikanın mətnaltı funksiyası əsərin
adından başlamış ayrı-ayrı obrazların yerinə yetirdiyi tarixi-mənəvi statusa
(məsələn, Telli qarı el ağbirçəyi, Güllü arvad ailə dəyərlərinin keşikçisi, Çoban
Güllü düzlük, mərdlik, halallıq obrazı və b.), eləcə də yazıçı təhkiyəsi və
obrazların danışıq tərzindəki rəmzi – eyhamlı ifadə və replikalara, xalq
təfəkkürü və folklor təxəyyülündən gələn orijinal təşbehləndirmələrə qədər ən
müxtəlif məqamlarda bərqərardır.
Sərlövhə – ad səviyyəsinə qaldırılmış "Dəyirman" obrazı, əslində, əsərin
alt qata yerləşdirilmiş əsas mahiyyətini bir neçə məna istiqamətində
məqsədyönlü şəkildə ümumiləşdirərək rəmzləşdirir. El dəyirmanı öz ilkin
statusundan çıxarılaraq onunla tamamilə təzad təşkil edən başqa bir mühitə
çevrilir: çörək, halallıq, bərəkət hesab edilən dəyirman, qan, pul hərisliyi,
sərxoşluq, mənəviyyatsızlıq yuvasına çevrilir. Kontrast müstəvi içərisində üzüzə gələn "əski" və "yeni" dəyərlərin cəmiyyətdə gedən neqativ proseslərin
nəticəsi olaraq yeri dəyişdirilir. Bərəkət üyüdən dəyirmanın meydanı "yeni"
dəyirmana buraxması əsərin sərt təzadlarla dolu olan mürəkkəb və ziddiyyətli
mənzərəsindəki əsas istiqamətdir. Simvol – "Dəyirman" sovet sistemində
dəyərlərin bu şəkildə dəyişməsinin insan mənəviyyatına və insan şüuruna
mənfi təsirini sərgiləyir, mənəvi erroziya dəyirmanın çölündən içinə, içindən
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də çölünə sirayət edir. Yazıçı M.Süleymanlı povestdə milli-mənəvi varlığı,
folklor və etnoqrafiya dəyərlərini, bütövlükdə isə tarixi kimliyimizi məhvə
sürükləyən "Yeni dəyirman”ın gətirdiyi və gələcəkdə gətirə biləcəyi
bəlalardan, müsibətlərdən əsl sənətkar uzaqgörənliyi, daha doğrusu,
öncəgörməliyi ilə söz açmışdır.
"Dəyirman" povestində milli-mənəvi dəyərlərin aşınması, tarixi-etnoqrafik mövcudluğun, o cümlədən folklor əxlaq və ruhunun aşınmaya
uğradılaraq yolundan sapdırılması probleminin Sovet rejiminin saxtakar
mahiyyətindən doğan sərt həyati lövhələrlə canlandırılmasında folklor
simvolikası başlıca meyardır. El dəyirmanının tarixi halallığından fərqli olaraq,
sovet dəyirmanı yalan üyüdür. Zahirdə-sözdə sosial bərabərlik, düzgünlük,
böyük inkişaf, irəliləyiş var idi, mahiyyət isə "dəyirman kababçı"dakı
acınacaqlı, dəhşətli vəziyyət idi. Haram halala, əyrilik düzlüyə, yalan doğruya
meydan oxuyur...
Müəllif "Dəyirman" povestində istər obraz, istərsə də ayrı-ayrı motivlərin
inikası səviyyəsində folklora, xüsusən də folklor simvolikasına o qədər yaxın
və dərin bir bağlılıq nümayiş etdirmişdir ki, əsər həm dil və üslub
keyfiyyətlərinə, həm xəlqi kolorit göstəricilərinə, həm də bütövlükdə bədiiestetik səciyyəsinə görə milli ruhun tərcümanıdır. Povestdəki yazıçı
təhkiyəsinin özü də xalq dilinə, canlı danışıq dinamikasına son dərəcə güclü
bağlılıq, danışıq nümayiş etdirir.
Beləliklə, xalq yazıçısı M.Süleymanlının folklora müraciəti heç bir
zaman sadəcə olaraq xəlqi kolorit və ya etnoqrafik mozaika yaratmaqla
məhdudlaşmamış, onun folklor dəyərlərini bədii nəsrin tərkib hissəsinə
yerləşdirməsi bütün əsərlərində mətnaltı məqsəd daşıyan dolayı bir yazıçı
istedadıdır.
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