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ÖTÜRÜCÜLÜK MİSSİYASI
Qədim müdrik belə söyləmiş ki, eyni yolun yolçuları bir yerdə
olanda yalnız gücləri artmır, həm də kimlikləri, məqsədləri, imkanları
daha aydın görünür.
Bu topluda qovuşan və ən müxtəlif mövzularla bağlı
düşüncələrini bölüşən araşdırıcıların hamısını birləşdirən cəhət odur
ki, elmi rəhbərləri mənəm.
Birinci məqalə mənimdir, qalanları yetirmələrimin.
Özümü də onlardan ayırmadan toplunu ona görə belə tərtib etdim
ki, bu müstəvidə, əslində, hamımız mahiyyətcə eyniyik – araşdırıcı,
həmkar, məsləkdaş!
Onların arasında artıq elmlər doktoru adını qazanmış tədqiqatçı
da var, fəlsəfə doktoru olanlar da, tədqiqatını tamamlamaq üzrə olub
müdafiəyə yaxınlaşanlar da, hələ seçilmiş mövzunun əhatə dairəsinə
yeni-yeni daxil olmağa başlayanlar da. Əlbəttə, bunlar elmi
rəhbərliyimlə yüksək araşdırmaçı titulu qazanan və qazanmağa
hazırlaşanların heç də hamısı deyil. Təxminən üçdən biridir.
Ümumilikdə 60 nəfərdən çoxdurlar. Və onların hər biri mənimçün çox
3

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

əzizdir. Çünki onlar mənim komandam, mənim məktəbim, mənim
elmdə getdiyim yolun, sadiq qaldığım prinsiplərin davamçılarıdır.
Və yəqin, daha iki belə toplu da olacaq ki, “məktəbim” deyə
biləcəyim bu istedadlı cavanların hamısının imzasını əhatə etsin.
İndi də xüsusi bir seçim aparmamışam. Hər biri mənim üçün
dəyərlidir. Sadəcə, hansı bu toplu mətbəəyə göndərilənədək məqaləsini
çatdırıb, onları da daxil etmişik. Eyni imkan digərlərinə də hökmən
yaradılacaq. Təki onlar axtarsın, tapsın, yazsın, işləməkdən
yorulmasın!
Tale elə gətirib ki, 1976-cı ildə indiki Bakı, o vaxtsa ali təhsil
müəssisələri arasında tək olan Azərbaycan Dövlət Universitetinin
Şərqşünaslıq fakültəsini bitirdikdən sonra mən təyinatımı Elmlər
Akademiyasına almışam və paralel olaraq da elə o vaxtlardan ali
məktəblərdə dərs deməyə başlamışam.
Təxminən 40 ilə sığan bu müddətdə minlərlə tələbəm olub, bir
çoxlarının diplom işlərinə rəhbərlik etmişəm. O tələbələrdən elmdə
fayda verə biləcəklərinə ümid etdiklərimi elmə sarı yönəlməyə təşviq
etmiş, mümkün köməklərimi əsirgəməmişəm.
1980-ci illərin əvvəllərindən isə mütəmadi olaraq fars, ərəb, türk,
eləcə də klassik Azərbaycan ədəbiyyatına həsr edilən dissertasiyaların
rəsmi opponenti olmağa başladım. Eyni zamanda rəhbəri olduğum ilk
dissertantlar, aspirantlar yetişməyə başladı. Əvvəl onlar tək-tək idi.
Sonra isə say artdı, sıra sıxlaşdı və nəhayət, bu istiqamətdə də bir
sistemli yanaşmanın müəyyənləşdirilməsi ehtiyacı yarandı.
Mən bəzən ilk dəfə ağlıma gələn, tapıntı sayılacaq ideyaları da
rəhbəri olduqlarıma ötürməkdə xəsislik etmirəm və bunu minnətsiz,
məhz belə olmalıymış kimi edirəm. Xatirimə gəlir unudulmaz
müəllimim, bizə şərqşünaslıq fakültəsindəki tələbəlik illərində qədim
fars dilindən dərs demiş, xalqımıza öz misilsiz tərcümələrində “Kəlilə
və Dimnə”ni, “Qabusnamə”ni, Sədi Şirazinin “Gülüstan”ını,
Nəsirəddin Tusinin “Əxlaq-i Nasiri”sini ərməğan etmiş professor
Rəhim Sultanovun sözləri.
Bir dəfə mənə danışdı ki, çox olub ya özüm bölüşmüşəm, ya da elə
məndən icazəsiz, mənə istinad etmədən müəyyən bakirə fikirlərimdən,
elmi qənaətlərimdən istifadə edənlər olub. Heç vaxt buna görə
narahatlıq keçirməmişəm. Çünki əminəm ki, əgər həmin adamın
qabında bir qabiliyyət, istedad yoxsa, məndən mənimsədiyi fikri istifadə
edəcək, amma üstünə bir şey əlavə edə, özü yeni nələrisə doğura
bilməyəcək. Heç olmazsa qoy yazdıqlarının içərisində işıqlı bir guşə də
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olsun. Yox, əgər qabil, istedadlı insana həmin bakirə fikrim nəsib
olubsa, fərqi yoxdur, mən özüm könüllü bu mülahizələri ona
bağışlamışammı, ya mənə bildirmədən özü götürüb, halal xoşu olsun!
Çünki mütləq o fikri davam etdirə, üstünə yeni fikir əlavə edə,
dərinləşdirə, genişləndirə, irəlilədə biləcək. Hamımızın məqsədimiz
ümumi elmə xidmət deyilmi?! Qısqanclıq gərək deyil!
Yaş artdıqca, işlər çoxalıb vaxtın (bu sözün bütün mənalarında)
daraldıqca günlərin birində hiss edirsən ki, deyə, yaza biləcəklərinin,
araşdırmağı arzuladıqlarının hamısını əhatə etməyə bir insan ömrü
çatan deyil. Nəinki bir insan ömrü? Mən hərdən bu qəbil
niyyətlərimdən dostlar yanında bəhs edərdim və bir dəfə böyük şairimiz
Vaqif Səmədoğlu zarafata saldı ki, hesablamışam, Rafael düşündüklərinin hamısını yazmaq üçün gərək bundan sonra 750 il də yaşaya.
700-ü qoyaq bir kənara, bundan sonra heç 50 il real görünmür.
Və təbiət də ona görə əvvəldən zəncir prinsipi ilə qurulub ki, estafetlər
ötürülsün, yeni gələnlər köhnələrin yolunu davam etdirsin.
Köhnələrinsə yeni gələnlərə həmişə borcu var. Bu borc, əslində,
özündən əvvəlkilərə – müəllimlərə olan borcdur. Həyat elə qurulub ki,
biz borcu özümüzdən əvvəlkilərə deyil, özümüzdən sonrakılara
qaytarmalıyıq. Məkbəblər məhz belə yaranır, ənənələr məhz belə
formalaşır.
Bəxt mənə yar olub ki, güclü müəllimlərdən dərs almışam.
Və o müəllimlərin də özlərindən daha qüdrətli, klassiklər
zümrəsindən sayılan müəllimləri olmuşdu.
Mənim müəllimim Əkrəm Cəfər olmuşdu, onun müəllimi Nikolay
Yakovleviç Marr.
Mənim müəllimim Qəzənfər Əliyev, Rüstəm Əliyev olmuşdu,
onların müəllimi Yevgeni Eduardoviç Bertels.
Mənim müəllimim Fuad Qasımzadə olmuşdu, onun müəllimi
Heydər Hüseynov, Aleksandr Makovelski.
Mənim müəllimim Mübariz Əlizadə, Əhməd Şəfai, Nəyyar Zaman
Hatəmi, Əbdülkərim Əlizadə, Məmmədağa Sultanov... olmuşdu,
onların müəllimləri elmdə əfsanə sayılan müstəsna şəxsiyyətlər.
Başlasan bu müəllimlər silsiləsini nəsil-nəsil izləyə-izləyə
tarixlərin dərinlərinə enməyə, gedib çıxacaqsan orta əsrlərə, dahilər
əyyamlarına.
Əzəl başdan təməl o cür qurulub, xəmir o təhər yoğrulub.
Bünövrə möhkəm, maya sağlam olduğundan bu düstur, bu qəlib
indiyəcən davam edir və gələcəyə səmtlənib.
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Dərs aldığımız, elmin əlifbasını öyrəndiyimiz müəllimlərimizin
hərəsi bir məktəb idi və şəxsən mən nəyə nail olmuşamsa, hamısında
onların danılmaz payı var.
Bunun üstünə sovet dönəmində dünyadakı mötəbər elm
mərkəzlərindən sayılan SSRİ Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq
İnstitutunda, indiki Sankt-Peterburq, oçağkı Leninqrad Şərqşünaslıq
İnstitutunda, həmin şəhərin zəngin ənənəli universitetində keçdiyimiz
təcrübələri, təmasda olduğumuz nəhəng alimlərlə saysız müsahibələri,
əməkdaşlıqları gələndə yetirməsi olduğumuz məktəblərin (və hamısının
qovuşaraq doğurduğu bütöv bir MƏKTƏBin) nə qədər mötəbər olduğu
anlaşılır.
1950-60-cı illərdən başlayaraq keçmiş Sovet İttifaqında klassik
ədəbiyyat və mədəniyyətin tədqiqi istiqamətində mühüm işlər görülmüş,
əhəmiyyətini, gərəkliyini onillər ötəndən sonra belə hifz etməyə qadir
monoqrafiyalar yazılmış, çoxlu nadir mənbələr nəşr edilmiş, onlardan
bir qisminin sanballı elmi-tənqidi mətnləri hazırlanmışdı.
Rusiya, Ukrayna, Cənubi Qafqaz, Orta Asiya şərqşünaslıqda,
medevistikada sıx tellərlə bağlı olan müştərək və münbit elm məkanı
idi.
Tarixin gərdişi ilə XX yüzilin son çərəyində həmin ortaq məkanın
dağılması, nəsil dəyişimi elmdə də öz mənfi təsirini buraxdı.
Lakin bu misilsiz məktəbi, bu böyük ənənəni, bu çoxqatlı,
çoxçalarlı təcrübəni və dərsləri itirmək olmaz.
Ənənə, məktəb, təcrübə isə məhz pərakəndə səylər sayəsində yox,
sistemli, düşünülmüş, çərçivələri, hüdudları, hədəfləri dəqiq müəyyən
edildiyi halda davam etdirilə, yaşaya bilir.
Ənənəni, məktəbi ortaya qoymaqçün isə gərək şəraitin,
laboratoriyan, davamçılarını ətrafına cəmləyən elm məkanın olsun.
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində
mən belə bir fürsəti əldə etdim.
Əvvələn, tədricən bu mədəniyyət ocağını sadəcə mədəniyyət
müəssisəsi, muzey olmaqdan çıxararaq üfüqlərini genişləndirdik,
vicdanlı, səriştəli alimləri cəlb etdik, yeni-yeni elmi şöbələr yaratdıq və
buranı həm də nüfuzlu bir elmi müəssisəyə çevirməyə nail olduq.
Yəni muzey içərisində müstəqil bir elmi-tədqiqat müəssisəsini
vücuda gətirdik.
XX yüzilin başlanğıcında burada əməkdaşların miqdarı 100
civarında idisə, indi çoxdan daimi işçilərin sayı 200 nəfəri aşıb. Bunun
isə yarıdan çoxu elmi işçilərdir. Lakin biz muzeydə həm də aspirantura
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və dissertantura, daha sonra doktorantura yaratmağa müvəffəq olduq.
Bu isə muzeyə bağlı 50-dən çox gənc alim deməkdir ki, hər il də
onların cərgəsinə yeniləri əlavə olunur. Başqa sözlə, muzeyi bir muzey
olaraq dünya muzeyşünaslığının ən yüksək tələbləri səviyyəsində
tamamilə yenidən qurmaqla yanaşı, buranı həm də fəal enerji ilə
çağlayan iri bir elmi laboratoriyaya döndərdik. Elə bir laboratoriya ki,
tərkibi Elmlər Akademiyasının digər aparıcı elmi-tədqiqat müəssisələri
ilə müqayisədə müsbət mənada üstünlüyü ilə seçilir.
Elmi yolum mənə ədəbiyyat və mədəniyyətimizin son 1000 illik
müstəvisində rahat hərəkət etmək imkanı yaratmışdır. Yəni mən yeni
və müasir ədəbiyyatımızın, mədəniyyətimizn problemlərini də peşəkar
səviyyədə araşdırmış, Hüseyn Cavid, Üzeyir Hacıbəyli, Müslüm
Maqomayev, Mikayıl Müşfiq, Rəsul Rza, Nigar Rəfibəyli və digər bir
çoxları haqqında kitablar yazmış, tədqiqat əsərləri qələmə almışam,
XVIII-XIX, XV-XVI əsrlərin ədəbi və mədəni mühitini də öyrənmiş,
müvafiq əsərləri elmi ictimaiyyətə təqdim etmişəm. Lakin X-XV əsrlər
arası Yaxın və Orta Şərqdə ədəbi-mədəni proses mənim başlıca
tədqiqat sahəmdir və o dövrün real ədəbi-mədəni mənzərəsini əks
etdirən bir sıra monoqrafiyaların, yüzlərlə araşdırmanın müəllifiyəm.
Beləliklə, mən öz məktəbimi formalaşdırarkən məhz fayda verə
biləcəyim, cavanlara yol göstərmək, təcrübə öyrətmək gücündə
olduğum həmin istiqamətlərə üstünlük verdim.
Orta əsrlər türk, fars, ərəbdilli ədəbiyyatın şəxsiyyətləri, nəzəri
problemləri, inkişaf xüsusiyyətləri, regional mədəni transfer məsələləri
yeni və müasir ədəbiyyatın və mədəniyyətin öyrənilməmiş, az tədqiq
edilmiş, yaxud müəyyən siyasi, sosial, tarixi məhdudiyyətlər
ucbatından layiqincə araşdırılmamış yönləri.
Hər il rəhbərlik etdiyim doktorantlardan (qeyd edim ki, onların
arasında bir sıra başqa elmi müəssisələr və təhsil ocaqlarında çalışan
cavanlar da az deyil) azı 3-ü dissertasiyasını uğurla müdafiə edir və
belələri ilə işimiz müdafiədən sonra yenə davam edir. Başlanır
dissertasiyanın kitab halında ayrıca nəşrinə hazırlıq. Bəzən
dissertantlara özüm tövsiyə edirəm ki, hansısa mübahisələr doğura
biləcək, müdafiəyə zərər vuracaq məqamları əsərlərində qabartmaqdan
çəkinsinlər.
Bu nisbətən həssas, bir az da riskli mərhələ aşılsın, əlinə alimlik
diplomunu alandan sonra monoqrafiyada nə qədər fikirlərin,
mülahizələrin var, hər kəslə bölüş.
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İnanıram ki, hər birinə çox doğma hisslərlə yanaşdığım, hər an
yanlarında olmağa, kömək etməyə, yeni araşdırmalara həvəsləndirməyə çalışdığım bu ardıcıllarımın sayı il-il artacaq.
Qətiyyən şübhə etmirəm, gün gələcək, bu gün elmdə ayaq
tutmalarına, yüksəlişlərinə çalışdığım gənc alimlərin arasından elələri
çıxacaq ki, onlar özləri dönüb məktəb olacaqlar.
Bir vaxtlar müəllimlərimizin, müəllimlərimizin müəllimlərinin,
sonralar bizim gördüyümüz ötürücülük, körpü olmaq missiyasını onlar
yerinə yetirəcəklər.
Məktəblərin sonu olmur!..
Rafael HÜSEYNOV,
akademik
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KLASSİK ƏDƏBİ ABİDƏLƏRİN TEKSTOLOJİ BƏRPASINDA
XÜSUSİ YANAŞMALAR VƏ BABA TAHİR DÜBEYTİLƏRİ
Azərbaycanın və Yaxın–Orta Şərqin orta əsrlərdə yaşayıb-yaratmış
qələm sahiblərinin doğurduğu ədəbi və elmi əsərlərinin yalnız kiçik bir hissəsi
müasir mətnşünaslığın tələblərinə cavab verə biləcək səviyyədə nəşr
edilmişdir. Ayrı-ayrı ədəbi abidələrin mükəmməl elmi-tənqidi mətnlərinin
hazırlanması işi 1950-80-ci illərdə Azərbaycanın da bir parçası olduğu Sovet
İttifaqında yaxşı təşkil edilmişdi, bu sahədə müəyyən mənada bir koordinasiya
da mövcud idi. Lakin təəssüflə qeyd etmək lazımdır ki, indi ən müxtəlif xarici
ölkələrin əlyazma xəzinələrindən qədim nüsxələrin surətlərini qısa müddətdə
əldə etmək, müasir texnologiyalara əsaslanaraq daha rahat araşdırmalar
aparmaq mümkünsə də, əski mətnlərin tekstoloji baxımdan elmi bərpası və
nəşri istiqamətində bir süstlük duyulmaqdadır.
Əlbəttə, bizimlə aralarıında bir neçə yüz illik zaman məsafəsəi olan
müəlliflərin Azərbaycan türkcəsində, farsca, ərəbcə yaratdıqları əsərlərin bu
gün nəşr olunaraq elmi dövriyyəyə daxil edilməsi əsnasında ən ideal variant
müəllifin avtoqrafının əldə olmasıdır. Ancaq bu, nadir rast gəlinən haldır.
Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani, Fələki, Zülfiqar, Nəsimi, Xətai və digər
ədiblərimizin avtoqrafını deyil, yaşadıqları vaxta daha yaxın olan tarixdə
köçürülmüş əlyazmaları tapanda bunu da uğur sayır və adətən, belə nüsxələri
elmi-tənqidi mətnin tərtibində əsas kimi götürürlər.
Aydın məsələdir ki, nüsxə fərqlərini göstərmək üçün imkan daxilində
daha çox mötəbər əlyazmaların cəlb edilməsi də vacibdir.
Bu yanaşma tərzi ilə dünya kitabxanaları və əlyazma xəzinələrinə
çıxışımızın asanlaşdığı müasir dövrdə bütün klassiklərimizin elmi-tənqidi
mətnlərinin hazırlanması, akademik nəşrlərinin gerçəkləşdirilməsi məsələsinə
mütləq yenidən qayıtmalıyıq.
Lakin bəzən ayrı-ayrı klassiklərin əsərlərinin elmi-tənqidi mətninin
hazırlanması irsin bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərinə görə tamam fərqli
araşdırma üsulları tələb edir.
Məsələn, XII əsrin şairi Məhsəti Gəncəvinin “Rübaiyyat”ının, yaxud
Nizami Gəncəvinin “Divan”ının elmi-tənqidi mətnlərinin hazırlanması bu
baxımdan daha müşküldür.
İş ondadır ki, nə Məhsətinin, nə də Nizaminin öz əlyazmaları bizə gəlib
yetişib. Heç Məhsəti “Rübaiyyat”ı və Nizami “Divan”ının bu böyük
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sənətkarların yaşam zamanına yaxın illərdə katiblər tərəfindən köçürülmüş
nisbətən bütöv əlyazmaları da ortada yoxdur.
Məhsəti rübailərinin və Nizaminin lirik şeirlərinin indiyədək nəşr edilmiş
topluları müxtəlif mənbələrə səpilmiş ayrı-ayrı fraqmentlərin şərti olaraq
qovuşdurulması nəticəsində mümkün olmuşdur. Ona görə də həmin
“Rübaiyyat” və “Divan” nəşrlərinin sonrakı təhlil və tədqiqlər nəticəsində bu
kitablara Məhsəti və Nizamiyə aidliyi şübhə doğuran, yaxud onlara
mənsubluğu mümkün olmayan, başqa müəlliflərə məxsus bir sıra nümunələrin
də daxil edildiyi aşkarlanmışdır.
Digər daha mürəkkəb vəziyyət isə XI əsrin filosof şairi Baba Tahir Üryan
kimi şairlərin irsinin bir toplu halında bərpası ilə bağlıdır.
Baba Tahirin də avtoqrafı bəlli deyildir. Ayrı çətinlik yaradan məqam isə
ondan ibarətdir ki, Baba Tahir əsərlərini ədəbi fars dilində deyil, xalq danışıq
dilində yaratmış, bu əsərlər şifahi olaraq yayılmış, yazıya da məhz bundan
sonra köçürülmüşdür. Müxtəlif İran köçəri xalqlarının hər biri isə həmin
şeirləri ilkin yazıldığı dialektdə deyil, öz şivəsi və ləhcəsinə uyğun şəkildə
qorumuş, elə sonra da bu formada yazılaşdırmışdır. Həmin səbəbdən də Baba
Tahirin eyni bir dübeytisindəki məna və ifadə fərqlərini kənara qoysaq belə,
tam identik olduqları halda da dil baxımından nəzərəçarpacaq seçildikləri
görünür. Yaxşı, bəs bu təqdirdə Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi mətnini
tərtib etmək istərkən hansı mövqedə durmalı, hansı prinsiplərə üstünlük
verməliyik?
Ənənəvi metodlar burada işə yaramır. Mirasın özünəməxsusluğu və
mətnin mövcud vəziyyəti büsbütün yeni və fərdi tədqiq və tərtib modeli tələb
edir.
Şərq ədəbiyyatında hər poetik janr, adətən, ən böyük yaradıcısının adı ilə
birgə xatırlanır. Farsdilli poeziyadakı ən gözəl rübailər deyəndə Ömər Xəyyam,
ən yaxşı qitələr deyəndə ibn Yəmin, ən lətif qəzəllər deyəndə Hafiz Şirazi
düşünülür. Baba Tahir qələmində isə dübeyti poetik kamilliyə yetib, bir janr
kimi formalaşıb.
Şairin hələlik elmə bəlli olan poetik irsi 400-ə yaxın dübeyti və bir neçə
qəzəldən ibarətdir.
1885-ci ilə qədər Baba Tahirin təzkirələrdə qeyd olunan 30-a qədər
dübeytisi məlum idi. Həmin ildə Parisdə, “Jornal Aziatik”də fransız şərqşünası
Klemen Uar şairin 59 dübeytisini dərc etdirir [10, 502-545]. 1908-ci ildə o,
Baba Tahirin daha 28 dübeytisi və ilk dəfə olaraq bir qəzəlini əldə edir [11,
290-302]. Doğrudur, bundan bir qədər əvvəl, 1902-ci ildə ingilis şərqşünası
Edvard Heron Allen Baba Tahir irsini üç dördlüklə zənginləşdirməyə cəhd
göstərmişdi [9, 30, 42, 58]. Lakin həmin dördlüklərin heç birini Baba Tahirə
aid etmək olmaz. Çünki E.H.Allenin Baba Tahir irsinə şamil etdiyi
dördlüklərin hamısı rübai vəznindədir. Bir nümunə:
دردﻳﺴﺖ اﺟﻞ ﮐﻪ ﻧﻴﺴﺖ درﻣﺎن او را
ﺑﺮ ﺷﺎﻩ و وزﻳﺮ هﺴﺖ ﻓﺮﻣﺎن او را
ﺷﺎهﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﮑﻢ دوش ﮐﺮﻣﺎن ﻣﻴﺨﻮرد
.اﻣﺮوز هﻤﻴﻦ ﺧﻮرﻧﺪ ﮐﺮﻣﺎن او را
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1920-ci ildə Berlin əlyazmalarından istifadə edən Q.Leşcinski Baba
Tahirin daha 80 dübeytisi və bir qəzəlini aşkarlayıb Münxendə tərcümələrilə
nəşr etdirir [7].
1927-ci ildə İran alimi Hüseyn Vəhid Dəstgerdi İsfəhani “Ərməğan”
jurnalında Baba Tahirin 296 dübeytisi və dörd qəzəlini dərc etdirir. Naşir
hazırladığı həmin divana məşkuk hesab etdiyi 62 dübeytini də əlavə etmişdi
[25, 69-80]. Baba Tahir şeirlərinin hələlik ən kamil toplusu sayılan həmin
“Divan” sonralar dəfələrlə nəşr edilmişdir.
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”ın başlıca qüsuru bundan ibarətdir ki,
o, konkret olaraq hansı mənbələrdən istifadə etdiyini göstərməmişdir. Bəzi
dübeytilər yarımçıq halda verilmiş [25, 73, 77, 78], bəzən bir şeir həm mütləq,
həm də məşkuklar sırasına düşmüş [25, 25, 75], bəzən eyni bir dübeytinin
müxtəlif variantları ayrı-ayrı şeirlər kimi [25; 15] verilmişdir.
Baba Tahir irsini toplamaq yolunda görkəmli rus şərqşünası V.A.Jukovskinin xidməti daha böyükdür. O, XIX əsrin sonları, XX əsrin əvvəllərində
Baba Tahirə aid yazıları [4; 22] və dostlarına məktublarında [19, 1; 2, 31] fars
klassikinin şeirlərindən ibarət elmi-tənqidi mətn tərtib etmək istəyində
olduğunu bildirirdi.
V.A.Jukovski Baba Tahir şeirləri toplanmış ən qədim əlyazmasını
axtarırsa da [19, 1], müvəffəqiyyət qazana bilmir. Buna görə də o, 15 müxtəlif
mənbə əsasında bir elmi-tənqidi mətn tərtib edir. Təəssüf ki, Baba Tahirin
poetik irsini öyrənmək sahəsində çox gərəkli olan bu iş yarımçıq qalmışdır.
Tanınmış rus aliminin tərtib etdiyi mətn, onun Baba Tahirə aid topladığı başqa
materiallarla yanaşı, Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitutunun Sankt-Peterburq
bölməsindəki arxivində saxlanılır [20]. Mətndə Baba Tahir qələminə
mənsubluğu güman edilən 279 dördlük vardır. Onların xeyli hissəsi
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”da yoxdur.
V.A.Jukovski hər dördlüyü ayrıca vərəqdə yazmış, onları rus dilinə
tərcümə etmiş, müfəssəl nüsxə fərqlərini göstərmişdir. Lakin istifadə olunmuş
mənbələrin siyahısı və onların təsviri olmadığından nüsxə fərqləri formal
xarakter daşıyır, tədqiqatın elmi dəyəri aşağı düşür.
Tutuşdurmalar nəticəsində yalnız V.A.Jukovskinin istifadə etdiyi
mənbələrdən bir neçəsini üzə çıxarmaq mümkün olmuşdur.
Bunlardan ikisi Sankt-Peterburq Dövlət Universitetində 372 və 939 nömrələri altında saxlanan, üçüncüsü Rusiya EA Şərqşünaslıq İnstitutu SanktPeterburq bölməsinin fondundakı V-1210 şifrli əlyazmalarıdır [18].
V.A.Jukovskinin arxivində onun istifadə etdiyi ilk mənbələrdən bir neçəsi
qalmışdır. Bunlardan biri P.Boqdanovun köçürdüyü 22 vərəqdən ibarət “Baba
Tahir dübeytilərinin farsca mətni” [21], ikincisi, üzqabığında rusca “Baba
Tahir Həmədaninin lur ləhcəsində dördlükləri. Tehran. 1884. 6 fevral” yazılmış
yeddi vərəqdən ibarət əlyazması [23], üçüncüsü V.A.Jukovskinin özünün
1908-ci ildə qələmə aldığı 46 dübeytidir [2, 32]. Bunlardan əlavə,
V.A.Jukovski K.Uar [10, 502-545] və E.Heron Allenin [64] də mətnlərini
nüsxə fərqlərini göstərmək üçün istifadə etmişdir.
Beləliklə, biz rus şərqşünasının ilk mənbə olaraq istifadə etdiyi
mətnlərdən səkkizini aşkarlaya bildik.
V.A.Jukovski mətnində bir sıra qüsurlar da vardır. Lakin unutmayaq ki,
onun hazırladığı mətn işin son variantı deyildi. Əgər görkəmli rus şərqşünası
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bu tədqiqatını başa çatdırmış olsaydı, şübhəsiz ki, bütün xırda-para nöqsanları
da düzəldəcəkdi.
Mətnə Baba Tahirə aid edilib, əslində onun olmayan “sərgərdan”
dördlüklər də daxil olmuşdur.
Məsələn, tərtibçinin özünün də qeyd etdiyi kimi, “Əsrar ət-tohid”də Əbu
Səid Meyxaniyə [20, 225(b)] şamil edilən bu rübai Baba Tahir dördlükləri
sırasına qoşulmuşdur:
ﺗﺎ ﮔﺒﺮ ﻧﺸﯽ ﺑﺘﯽ ﺑﺘﻮ ﻳﺎر ﻧﺒﯽ
ور ﮔﺒﺮ ﺷﯽ از ﺑﻬﺮ ﺑﺘﯽ ﻋﺎرﻧﺒﯽ
ﺁﻧﺮا ﮐﻪ ﻣﻴﺎن ﺑﺴﺘﻪ ﺑﺰﻧﺎر ﻧﺒﯽ
او را ﺑﻤﻴﺎن ﻋﺎﺷﻘﺎن ﮐﺎر ﻧﺒﯽ
[20, 225].
Göründüyü kimi, bu dördlük dübeyti vəznində deyildir.
Baba Tahir dübeytilərinin başlıca məziyyətlərindən biri onlardakı dil
sadəliyidir. Şairin dübeytilərində ərəb sözlərinə, ərəb tərkiblərinə çox az
təsadüf edirik. İşlənənlər də artıq fars dilində vətəndaşlıq hüququ qazanmış söz
və ifadələrdir. Bu baxımdan V.A.Jukovski mətnindəki aşağıdakı dübeyti istəristəməz bizi şübhəyə salır:
ﺑﻬﺮ ﻣﻮ ﻳﺖ هﻮﻳﺪا ﻟﻴﻠﺔ اﻟﻘﺪر
ز رﺧﺴﺎرت هﻮﻳﺪا ﭼﻬﺮۀ ﺑﺪر
ﭼﻪ ﺑﺮ دارﯼ ﻧﻘﺎب از روﯼ زﻳﺒﺎ
ﺷﻮد ﻇﺎهﺮ در ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻔﺠﺮ
[20, 56].
Bu dübeytidəki “Leylət ül-qədr”, “Mətlə ül-fəcr” kimi tərkiblər Baba
Tahir dilinə yaddır və onun heç bir dübeytisində təsadüf olunmur.
Ümumiyyətlə, dil baxımından şairə aidliyi şübhəli görünən belə dübeytilər
V.A.Jukovski mətnində 15-ə yaxındır, həm də onların çoxunu nəzərdən
keçirdikdə nisbətən son dövrlərdə yazıldıqları ehtimalı, yaxud şifahi xalq
ədəbiyyatının məhsullarından olması gümanı ortaya çıxır.
Baba Tahirə mənsubluğu şübhə doğuran üçüncü qisim dübeytilər isə
üslubi xüsusiyyətlərinə görə ayrılır.
Dərviş poeziyası ruhu Baba Tahir dübeytilərindən uzaqdır, lakin
V.A.Jukovski tərtib etdiyi mətnə sərgərdan dərvişlərin yazdıqları din, təriqət
qanunları təbliğ olunan bir sıra dördlükləri də daxil etmişdir:
ﻋﻠﯽ در وازﺑﺎن ﺷﻬﺮ دﻳﻨﺴﺖ
ﻋﻠﯽ هﻢ ﻧﻮر اﻟﻌﺎ ﻟﻤﻴﻦ اﺳﺖ
ﺳﻮارﯼ هﻢ در ﺁﻣﺪ رو ﺑﻘﺒﻠﻪ
ﻳﻘﻴﻦ دارم اﻣﻴﺮ اﻟﻤﻮ ﻣﻨﻴﻦ اﺳﺖ
[20, 15].
Çox güman ki, bu dübeyti əliallahilər təriqətinə mənsub olan bir şairin
şeiridir. Bədii cəhətdən zəifliyindən başqa, onun üslubu və ruhu da Baba Tahir
təranələri ilə səsləşmir.
Bütün yuxarıda deyilənlərlə yanaşı, V.A.Jukovski mətnində elə
dübeytilər də vardır ki, istər-istəməz maraq doğurur. Ona görə ki, bu
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dördlüklərdə Baba Tahirə xas şirinlik, ifadə aydınlığı açıqca görünməkdədir.
Bu dübeytilər Baba Tahir irsini zənginləşdirməyə yardım edə bilər.
Tutuşdurmalar, Baba Tahirin leksikası ilə yoxlamalar nəticəsində
V.A.Jukovskinin arxivindəki “Baba Tahir dübeytilərinin mətni”ndən
seçdiyimiz 20 dübeytini tərcümələriylə birgə burada nümunə gətirməyi gərəkli
hesab edirik:
ﺑﻬﺎراﺳﺖ و ﺑﻬﺎراﺳﺖ و ﺑﻬﺎرﻩ
ﮔﻞ ﺳﺮخ و ﺳﻔﻴﺪ و ﻻﻟﻪ زارﻩ
ﺑﻬﺎر دﻳﮕﺮان اﺳﺖ ﻋﻴﺪ ﻧﻮروز
ﺑﻬﺎر ﻋﺎﺷﻘﺎن دﻳﺪار ﻳﺎرﻩ
[20, 5].
Bahardır, bahardır, bahardır...
Qırmızı, ağ güllər (açmış), laləzardır.
Özgələrinin baharı Novruz bayramıdır,
Aşiqlərin baharı yarın üzüdür.
درازﯼ دو زﻟﻔﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﮐﺸﺖ
ﺳﻴﺎهﯽ دو ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺮا ﮐﺸﺖ
هﻤﻴﻦ وﻋﺪﻩ دهﯽ اﻣﺮوز و ﻓﺮدا
هﻤﻴﻦ اﻣﺮوز و ﻓﺮداﻳﺖ ﻣﺮا ﮐﺸﺖ
[20, 11].
Hörüklərinin uzunluğu məni öldürdü,
Gözlərinin qaralığı məni öldürdü.
Elə vədə verirsən: “Bu gün, sabah”,
Həmin “bugün-sabah”ların məni öldürdü.
دو ﭼﺸﻤﺎﻧﻢ ﺳﺮﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
دودﺳﺘﻢ ﺷﺎﻧﻪ ﺑﺮ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻣﺮا ﺑﺎ ﺣﺎﺟﻴﺎن ﺣﺦ ﭼﻪ ﮐﺎر اﺳﺖ
زﻳﺎرﺗﮕﺎﻩ ﻣﻦ روﯼ ﺗﻮﺑﺎﺷﺪ
[20, 29].
Gözlərim küçənin başına dikilər,
İki əlim saçlarının darağıdır.
Mənim hacılarla nə işim var,
Ziyarətgahım sənin çöhrəndir.
ﻓﻠﮏ از دﺳﺖ ﺗﻮ ﻓﺮﻳﺎد ﻓﺮﻳﺎد
ﻓﻠﮏ ﺧﺎﮎ ﻣﺮا ﺗﻮ دادﯼ ﺑﺮﺑﺎد
ﮔﺮﻓﺘﺎر ﻏﻢ هﺠﺮم ﻧﻤﻮدﯼ
ﮐﻪ هﻴﻬﺎﺗﻪ ﮐﻪ وﻳﻨﻢ ﺧﺎﻃﺮ ﺷﺎد
[20, 46].
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Fələk, sənin əlindən fəryad-fəryad,
Fələk, sən mənim tozumu yelə sovurdun.
Məni hicran qəminə mübtəla etdin,
Heyhat! Könlümü şad görərəmmi?
ﺑﻮﻳﻢ ﻳﮏ ﻋﻨﺪﻟﻴﺒﯽ در ﭼﻤﻦ زار
وﺗﻢ از ﭼﻪ ﺑﻐﻢ هﺴﺘﯽ ﮔﺮﻓﺘﺎر
ﺗﻮ در ﻓﺼﻠﯽ ﭼﺮا ﺁزردﻩ ﺣﺎﻟﯽ
ﺑﻮت ﻳﺎرم ﻧﺸﻴﻨﯽ داﻣﻦ ﺧﺎر
[20, 57].
Çəmənlikdə bir bülbül gördüm,
Dedim: Niyə qəmə giriftarsan?
Bahar çağı belə ağlarsan?
Dedi: Yarım tikanın yanında oturub.
ﭼﻪ ﺧﻮش دارم ﮐﻪ ﭼﻴﻨﻢ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻳﺎر
ﭼﻪ ﺧﻮش دارم ﮐﻪ ﺑﻴﻨﻢ ﭼﻬﺮۀ ﻳﺎر
ﭼﻪ ﺧﻮش دارم ﮐﻪ ﻳﺎر ﺁﻣﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون
ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﮐﻨﺪ روﺷﻦ ز رﺧﺴﺎر
[20, 60].
Nə gözəldir ki, yarın gülünü dərirəm,
Nə gözəldir ki, yarın çöhrəsini görürəm.
Nə gözəldir ki, yarım çölə çıxacaq,
Çöhrəsi ilə dünyanı işıqlandıracaq.
ﺳﺮﯼ دارم ز ﺳﻮداﯼ ﺗﻮ ﭘﺮﺷﻮر
دﻟﯽ در ﺳﻴﻨﻪ ام ﭼﻮ ﻣﺮدﻩ در ﮔﻮر
هﻤﻴﻦ ﺧﻮاهﻢ ﺑﺒﺎﻟﻴﻨﻢ ﺑﻴﺎﺋﯽ
ﮐﻪ ﺑﺎﺷﻢ ﺗﺎ ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺑﺎ ﺗﻮ ﻣﺤﺸﻮر
[20, 64].
Başım sənin sevgindən qalmaqallıdır,
Sinəmdə ürək məzardakı ölüyə bənzər.
İstəyirəm ki, yastığımın (başına) gələsən,
Ki qiyamətə qədər səninlə birlikdə olum.
ﻋﺰﻳﺰون واﯼ ﺑﺮدل واﯼ ﺑﺮدل
ﮔﻨﻪ از ﭼﺸﻢ ﺑﺎﺷﺪ درد در دل
ﺧﻄﺎ ﭼﺸﻤﺎن ﮐﺮو ﺑﻴﻨﺪ رخ ﺧﻮب
ﺧﻄﺎ از ﭼﺸﻢ و ﺑﻴﻨﻪ درد ﺳﺮ دل
[20, 86].
Əzizlərim. Vay ürəyin halına, vay ürəyin halına,
Günahı gözlər edər, dərd ürəyin başına gələr.
Gözlər günah edib gözəl üzü görür,
Günah gözdən olur, ürək başağrısı çəkir.
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اﺟﻞ ﻧﺎﻣﺮد ﭼﻪ ﻣﻴﺨﻮاهﯽ ز ﺟﺎﻧﻢ
ﺣﺎﻻ ﻣﻮﺳﻢ ﻧﻴﻪ ﻣﻦ هﻢ ﺟﻮاﻧﻢ
ﺷﻮم ﻣﺮﮔﺎ ﺑﺮو ﭘﻴﺮان ﻃﻠﺐ ﮐﻦ
اﮔﺮ ﻣﻮﺳﻢ ﺷﻮد ﻣﻦ هﻢ رواﻧﻢ
[20, 90].
Namərd əcəl! Canımdan nə istəyirsən?
Hələ vaxtı deyil, mən də cavanam.
Ölüm, gedirəm, get qocaları ara,
Vaxtı gələndə mən də hazıram.
ﺑﺪرﮔﺎﻩ ﺧﺪا ﻳﮏ ﺁرزوﻳﻢ
ﮐﻪ ﻳﮑﺒﺎر دﮔﺮ ﺁﺋﯽ ﺑﺴﻮﻳﻢ
ﻧﻬﻢ ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺒﺎن ﺷﮑﺮ ﻳﻨﺖ
ﺑﺮﻳﺰد ﺷﺒﻨﻢ زﻟﻔﺖ ﺑﺮوﻳﺘﻢ
[20, 97].
Allahın dərgahında bir arzum var:
Bir də yanıma gələsən.
Dodaqlarımı şəkər dodaqlarına qoyam.
Saçlarının şəbnəmi üzümə tökülə!..
ﺑﺪوران روز ﺧﻮش هﺮ ﮔﺰ ﻧﺪﻳﺪم
زﺑﺎغ وﺻﻞ ﮔﻞ هﺮ ﮔﺰ ﻧﭽﻴﺪم
ﺑﻐﻴﺮ از ﻏﻢ اﻳﻨﯽ وﺟﻠﻴﺴﯽ
ﻣﻮ از دوران دﻳﮕﺮ ﭼﻴﺰﯼ ﻧﺪﻳﺪم
[20, 99].
Dünyada heç xoş gün görmədim,
Vüsal bağından heç gül dərmədim.
Dost və qohum qəmindən başqa
Dövrandan özgə bir şey görmədim.
ﺳﺮ هﺮ ﺷﺐ ﺑﺴﻴﺮ ﮐﻮﻳﺖ ﺁﻳﻢ
ﺑﺴﻴﺮوﺟﺴﺘﺠﻮﯼ روﻳﺖ ﺁﻳﻢ
ﺑﺘﺮس از روز ﺣﺸﺮو ﭘﺎﯼ ﻣﻴﺰان
ﮐﻔﻦ در ﺗﻦ ﺑﺠﺴﺘﺠﻮﻳﺖ ﺁﻳﻢ
[20, 103].
Hər axşamçağı küçənə tamaşa etməyə gələrəm,
Çöhrəni axtarmağa və görməyə gələrəm.
Qiyamət günündən qorx ki,
Kəfənə bürünmüş (halda) səni axtarmağa gələrəm.
دﻟﯽ از ﺑﻨﺪ ﻣﺤﻨﺖ رﺳﺘﻪ دﻳﺮم
ﺑﺰﻟﻒ ﻧﻴﮑﻮان ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ دﻳﺮم
دﻟﯽ ﮐﺶ ﻳﺴﺘﮕﯽ در ﺑﺴﺘﮕﯽ هﺎﺳﺖ
ز ﺷﺎدﯼ رﺳﺘﻪ در ﻏﻢ ﺑﺴﺘﻪ دﻳﺮم
[20, 125].
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Ürəyim möhnət kəməndindən azad olmuşdur,
(O) gözəllərin tellərinə bağlanmışdır.
Azadlığı əsirlik olan ürəyim
Şadlıqdan qurtulub qəmə bağlanmışdır.
ز ﻋﺸﻘﺖ دﻳﺪۀ ﻧﻤﻨﺎﮎ دﻳﺮم
زهﺠﺮت ﺳﻴﻨﮥ ﻏﻤﻨﺎﮎ دﻳﺮم
ﭼﻮ ﮔﻞ ﺗﺎ ﮔﻴﺮﻣﺖ روزﯼ در ﺁﻏﻮش
ﮔﺮﻳﺒﺎن ﺗﺎ ﺑﺪاﻣﺎن ﭼﺎﮎ دﻳﺮم
[20, 131].
Eşqindən yaşlı gözlərim vardır,
Hicrindən köksüm qəmlidir.
Gül təki səni bir gün ağuşuma alsam,
Köynəyi dabana kimi cıraram.
زدل ﮔﺮ ﺷﻤﻊ ﺁهﯽ ﺑﺮ ﻓﺮوژم
ﭼﻪ ﭘﺮواﻧﻪ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺟﺎن ﺑﺴﻮژم
ﭼﻪ ﻣﻴﭙﺮﺳﯽ زﻣﻦ از ﻣﻮﯼ و روﻳﺶ
ﮐﻪ روژم ﺷﻮ ﺷﻮ ﮐﺮدﻩ روژم
[20, 132].
Ürəyimdən ahımın şamını yandırsam,
Pərvanə nədir, dünyanın ürəyini yandıraram.
Məndən onun saçları, çöhrəsi haqda nə soruşursan?
(O) gündüzümü gecə, gecəmi gündüz edib.
ﻧﻤﯽ داﻧﻢ ﭼﺮا ﺁزردﻩ ﺣﺎﻟﻢ
ﻣﺮﻏﯽ ﻣﺎﻧﻢ ﮐﻪ ﺻﻴﺎد ﮐﻨﺪﻩ ﺑﺎﻟﻢ
ﻧﻪ ﭘﺮدارم ﭘﺮم ﺷﻬﺮون ﺑﺸﻬﺮون
ﻧﻪ ﻳﺎرﯼ ﺗﺎ ﮐﻪ واﺟﻢ ﻋﺮض ﺣﺎﻟﻢ
[20, 150].
Bilmirəm niyə belə incikəm,
Qanadını ovçu qırmış quşa bənzərəm.
Nə qanadım var ki, şəhərdən-şəhərə uçam,
Nə yarım var ki, halımı söyləyim.
ﺑﺸﻢ ﺑﺎ ﻻﻟﻪ روﻳﺎن ﺳﻮﯼ ﮔﻠﺸﻦ
دﻣﺎﻏﯽ ﺗﺮﮐﻨﻢ از ﺑﻮﯼ ﮔﻠﺸﻦ
ﻳﻘﻴﻦ دﻳﺮم ﮐﻪ از ﻳﮏ هﻔﺘﮥ ﺑﻴﺶ
اﻻﻟﻪ ﯼ ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺗﻮﯼ ﮔﻠﺸﻦ
[20, 157].
Laləüzlülərlə gülşənə gedib,
Gülşənin ətri ilə damağımı çağ edim.
Yəqin bilirəm ki, lalə
Gülşəndə bir həftədən artıq qalmayacaq.
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ﻋﺰﻳﺰا از ﻟﺒﺖ ﺑﻮﯼ دل ﺁﻳﻮ
ﻣﺮا از ﺗﻮ ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﺁﻳﻮ
ﻣﺮا ﮔﻮﺋﯽ ﺟﺪاﺋﯽ ﮐﻦ ﺟﺪاﺋﯽ
ﺟﺪاﺋﯽ ﻣﻦ ﮐﺮم ﭼﻮن از دل ﺁﻳﻮ
[20, 202].
Əzizim, dodaqlarından ürək ətri gəlir,
Mənə səndən ayrılıq çətin gəlir.
Mənə deyirsən ki, ayrıl, ayrıl,
Mən ayrılaram, bəs ürək necə ayrılsın?
دﻻ در ﮐﻮﯼ او وﻗﺖ ﺳﺤﺮ ﺷﻮ
زﺑﯽ ﭘﺮوا ﺣﺮﻳﻔﺎن ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ
ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﺋﯽ ﮔﺮت ﺑﺎ او ﻧﻴﺎز اﺳﺖ
ز ﻧﻘﺶ ﭘﺎﯼ ﺧﻮد ﺁهﺴﺘﻪ ﺗﺮ ﺷﻮ
[20, 196].
Ey könül! Onun küçəsinə səhər çağı get,
Laqeyd rəqiblərdən xəbərsiz get,
Əgər təklikdə onunla söhbətin varsa,
Ləpirindən də asta get.
ﺗﻪ ﮐﻪ در ﺳﺮ ﻧﻮاﯼ ﭼﻨﮓ دﻳﺮﯼ
هﻮاﯼ ﺑﺎدۀ ﮔﻠﺮﻧﮓ دﻳﺮﯼ
هﻤﻪ ﮐﺎﻣﯽ هﻤﻪ ﻧﺎزﯼ هﻤﻪ ﺻﻠﺢ
ﭼﻮ ﻣﻮ ﺑﺎ ﺑﺨﺖ ﺧﻮدﮐﯽ ﺟﻨﮓ دﻳﺮﯼ
[20, 227].
Sənin ki başında çəng səsi vardır,
Gülrəng bir badə həvəsi vardır.
Tamam kama yetmisən, tamam nazsan,
başdan-ayağa aram içindəsən,
Mənim kimi bəxtinlə nə döyüşəsən.
Baba Tahir poetik irsinin hər yeni axtarışı maraqlı faktlar doğurur.
XX əsrin ortalarında İran alimi M.Minövi İstanbulda, Konya muzeyində
2576 nömrəsi altında saxlanan bir məcmuədə 848-ci hicri ilində köçürülmüş
Baba Tahir şeirlərini tapır. Bu nüsxədə şairin iki qitəsi və səkkiz dübeytisi
varmış [27, 74]. Bu şeirlərdə ilk növbədə nəzəri cəlb edən cəhət dil
xüsusiyyətlərinə görə dübeytilərin bugünkü səslənişindən seçilməsidir.
M.Minövinin aşkarladığı dübeytilərdən biri Baba Tahirin son dövrlərdə nəşr
olunmuş “Divan”larında da vardır. M.Minövi mətnində dübeyti bu şəkildədir:
ﻣﻦ ﺁن ﭘﻴﺮم ﮐﻪ ﺧﻮاﻧﻨﺪم ﻗﻠﻨﺪر
ﻧﻪ ﺧﺎﻧﻢ ﺑﯽ ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻢ ﺑﯽ ﻧﻪ ﻟﻨﮕﺮ
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روهﻤﻪ رو رواﻧﻢ ﮔﺮد ﮔﻴﺘﯽ
ﺷﻮ در اﻳﮥ ّو او ﺳﻨﮕﯽ ﻧﻬﻢ ﺳﺮ
[27, 74].
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”da isə bu formadadır:
ﻣﻮ ﺁن رﻧﺪم ﮐﻪ ﻧﺎﻣﻢ ﺑﯽ ﻗﻠﻨﺪر
ﻧﻪ ﺧﻮان دﻳﺮم ﻧﻪ ﻣﺎن دﻳﺮم ﻧﻪ ﻟﻨﮕﺮ
ﭼﻮ روز ﺁﻳﻪ ﺑﮕﺮدم ﮔﺮد ﮔﻴﺘﯽ
ﭼﻮ ﺷﻮ ﺁﻳﻪ ﺑﺨﺸﺘﺎن وا ﻧﻬﻢ ﺳﺮ
[25, 9].
Dil xüsusiyyətlərinə görə dübeytinin necə dəyişməsi, müasirləşməsi göz
qabağındadır.
M.Minövinin dərc etdiyi Baba Tahir dübeytilərində gördüyümüz dil
xüsusiyyətləri nəzərimizi XIII əsrin məşhur poetika alimlərindən Şəmsəddin
Qeys ər-Razinin “Əl-Mö’cəm...” əsərinə yönəltməyə sövq edir. Həmin əsərin
“Həzəc” və “Müşakil” bölmələrində müəllifi göstərilmədən verilmiş dördlüklər
böyük maraq doğurur.
Nümunə olaraq verdiyimiz bu dördlükdə Babatahiranəlik çətinlik
çəkmədən duyulur:
اج ﺗﻪ وذ ﮐﺮدن و وذ ﺑﺮدن اج ﻣﻦ
وج ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺎوﻩ داذن ﺧﻮردن اج ﻣﻦ
ور ﺑﻨﺎﻟﻢ ﺗﻪ واﻧﺎﮐﻢ ﻣﮑﺮ ﮐﻮش
ﮐﺞ ﺗﻪ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺧﻮش ﺑﯽ ﮔﺮدن اج ﻣﻦ
[24, 173].
Yaxud başqa bir dübeytini göstərək:
ار ﮐﺮﯼ ﻣﻮن ﺧﻮارﯼ اج ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
ورﮐﺸﯽ ﻣﻮن ﺳﺎرﯼ اج ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
از ﻳﻨﻴﻤﻪ دﻟﯽ ﻧﺘﺮﺳﻢ اج ﮐﻴﭻ
اﻳﻦ ﮐﻬﺎن دل ﺗﻪ دارﯼ اج ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
[24, 105].
Görəsən, Baba Tahir səbki ilə bu qədər uyuşqan olan göstərdiyimiz
dördlüklərin müəllifi kimdir?
V.Dəstgerdinin hazırladığı “Divan”ı nəzərdən keçirərkən çox asanlıqla
bu sualın cavabını tapırıq. Sən demə, Şəmsəddin Qeys ər-Razi gətirdiyi
nümunələri Baba Tahir irsindən seçibmiş. Müəllifin göstərilməməsi, yəqin ki,
hələ XIII əsrdə həmin şeirlərin çox məşhurluğundan irəli gəlir. “ƏlMö’cəm”dən verdiyimiz ikinci dübeyti bu gün Baba Tahir “Divan”ında
aşağıdakı şəkildədir:
ﮐﺸﻴﻤﺎن ار ﺑﺰارﯼ از ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
ﺑﺮوﻧﻴﺎز ﺑﺨﻮارﯼ از ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
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ﺑﺎﻳﻦ ﻧﻴﻤﻪ دل از ﮐﺲ ﻣﻮ ﻧﺘﺮﺳﻢ
دو ﻋﺎﻟﻢ دل ﺗﻪ دارﯼ از ﮐﻪ ﺗﺮﺳﯽ
[25, 43].
“Əhl-i həq”çilərin “Sərəncam” kitabında rast gəlinən Baba Tahir
dübeytiləri də dil xüsusiyyətlərinə görə şairin dördlüklərinin müasir
variantlarından nəzərəçarpacaq dərəcədə fərqlidir [22, 13, 16, 17]. İlk
mənbələrin inadla, səbirlə öyrənilməsi göstərir ki, hələ Baba Tahirin naməlum
dübeytiləri çoxdur və axtarışlar davam etdirilməlidir.
1191-1199-cu hicri illərində Məhəmməd Rza ibn Məhcur tərəfindən
hazırlanmış, Rusiya Şərqşünaslıq İnstitutu Sankt-Peterburq bölməsində
saxlanan “Gülşən” əlyazması [16, 362-363] timsalında fikrimiz sübutunu tapır.
Bu əlyazması 459 vərəqdən ibarətdir. Uzunluğu 68, eni 49 santimetrdir. Əvvəli
və axırı yoxdur. 178-ci vərəqdən sonra 45 vərəq boşdur. Nəstəliq və şikəstə
xətti ilə yazılıb. Səhifələrini 100 miniatür bəzəyir. XI-XVIII əsrlərdə İran,
Hindistan, Orta Asiyada yaşamış 58 şairin divanlarından parçalar verilir.
362(b)-379(b)-cu səhifələrdə X-XVIII əsrlərdə yaşamış 117 şairin
dördlükləri verilmişdir. 362(b)-363(b)-cü səhifələrdə Baba Tahirin 129
dübeytisi və bir qəzəli vardır.
129 dördlük içərisində vəzn, dil, üslubi xüsusiyyətlərinə, ruhuna görə
Baba Tahir poetik irsini sayca zənginləşdirən daha beş dübeyti əldə etdik.
Həmin dördlüklər indiyə qədər şairin heç bir “Divan”ında çap olunmamış və
V.Dəstgerdi mətninə də daxil edilməmişdir. Həmin dübeytiləri ruscaya
tərcümələriylə birgə vaxtilə Moskvada SSRİ Elmlər Akademiyası Şərqşünaslıq
İnstitutunun buraxdığı bir məqalələr toplusunda nəşr etmişik [3, 88-91]. İlk
dəfə olaraq həmin şeirləri ana dilimizə tərcümədə burada da veririk:
زﻧﺮﮔﺲ ﭼﺸﻢ ﺷﻬﻼﯼ ﺗﻪ ﺑﻴﻨﻢ
زﻏﻨﭽﻪ ﻟﻌﻞ ﮔﻮﻳﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﻴﻨﻢ
وﮔﺮ ﺑﺮ ﺳﺮو ﺑﻴﻨﻢ ور ﺑﻪ ﺷﻤﺸﺎد
هﻤﺎن ﻗﺪ دﻻراﯼ ﺗﻪ ﺑﻴﻨﻢ
[16, 362/b/].
Nərgizdə sənin şəhla gözünü görürəm,
Qönçədə sənin ləl dodağını görürəm.
Sərvə, ya şümşada baxsam,
Sənin ürəyi şadlandıran qəddini görürəm.
ﭼﻤﻦ ﭘﺮ ول ﺑﻬﺮ ول ﺑﻠﺒﻠﯽ ﺑﯽ
ﺑﻬﺮ ﺑﻠﺒﻞ ز ﻋﺸﻖ ول دﻟﯽ ﺑﯽ
دل ﺑﻠﺒﻞ اﮔﺮ ﭘﺮ ﺷﻮر ﻋﺸﻘﻪ
دﻟﯽ ﭘﺮ ﺧﻮن درون هﺮ وﻟﯽ ﺑﯽ
[16, 362/b/].
Çəmən güllə dolu, hər gülün üstündə bülbül var idi,
Hər bülbülün gül eşqli ürəyi var idi.
Bülbülün ürəyi eşqdən qəmlidirsə,
Hər gülün içərisində qanlı ürəyi vardır.
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دارد دﻧﻴﺎ ﻃﻠﺴﻤﺎﺗﯽ ﭼﻪ واﺟﻢ
هﺰاران ﺷﻪ در ﺁن ﻣﺎﺗﯽ ﭼﻪ واﺟﻢ
ﻧﺪﻳﺪﻩ هﻴﭻ ﮐﺲ ﺷﺎدﯼ ز دﻧﻴﺎ
ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﺁﻓﺎﺗﯽ ﭼﻪ واﺟﻢ
[16, 362/b/].
Dünya mülkü tilsimlərdir, nə deyim?!
Orda minlərlə şah matdır, nə deyim?!
Dünyadan heç kəs şadlıq görməyib,
Başdan ayağa bəladır, nə deyim?!
دﻟﯽ دارم ﭼﻮ ﮔﺮداب ﺑﻼﺑﯽ
ﺑﺪرد ﻋﺸﻖ داﻳﻢ ﻣﺒﺘﻼ ﺑﯽ
ﺑﺮم هﻤﭽﻮن اﻻﻟﻪ داغ ﺑﺮدل
اﮔﺮ ﭼﻪ داغ دل درد و ﺑﻼﺑﯽ
[16, 362/b/].
Bir ürəyim var ki, bəla girdabıdır,
Eşq dərdinə daim mübtəladır.
Bədənimdə lalə kimi dağlı ürəyim var,
Ürəyin dağı dərd və bəladır.
Lakin qeyd etmək lazımdır ki, “Gülşən” əlyazmasında Baba Tahirə aid
edilib onun qələmindən çıxdığı şübhə doğuran dübeytilər də vardır. Məsələn,
bu dördlük kimi:
اﮔﺮ ﺗﻪ ﻳﺎرﯼ ﮔﻴﺮﯼ ﻳﮕﻠﯽ ﺑﺲ
وﮔﺮ ﺑﺎ دو ﮐﻨﯽ ﻳﺎرت ﻧﺸﯽ ﮐﺲ
وﮔﺮ ﺑﺎ ﺳﻪ ﮐﻨﯽ ﺑﯽ ﻳﺎر ﻣﺎﻧﯽ
وﮔﺮ ﭼﺎرﻩ ﮐﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ زﻧﯽ ﺑﺲ
[16, 362].
“Sərgərdan” dördlüklər sırasına aid etdiyimiz bu dübeyti, hər şeydən
əvvəl, çox müasir səslənir və yəqin ki, İran xalq dübeytilərindəndir.
Baba Tahirə aid edilən “sərgərdan” dördlüklərin bir qismi də XVII əsrin
şairi Məhəmməd Sufi Mazandaraninin “Divan”ındadır [Bax: 15, 168]. Tədqiqatçıların təsdiqinə görə, həmədanlı şair Şatir bəy Məhəmməd Baba Tahirə
isnad edilən bir çox dübeytilərin öz qələmindən çıxdığını söyləyirmiş [26, 20].
Baba Tahirə şamil edilən “sərgərdan” dübeytilərin mövcudluğu, həm də
bunların az olmaması şairin poetik irsinin yeni nümunələrini axtaran
araşdırıcıları hədsiz dərəcədə diqqətli olmağa səfərbər etməlidir.
Çünki yeni nümunələrin tapılması Baba Tahirin dünyagörüşünü,
sənətkarlığını, ədəbi mövqeyini daha doğru aydınlaşdırmağa nə qədər yardım
edərsə, “sərgərdan” dübeytilər bu işi bir o qədər çətinləşdirə bilər, səhv
nəticələr çıxarılmasına zəmin yaradar.
Baba Tahir poeziyaya gələndə artıq Yaxın və Orta Şərqin neçə ölkəsində
ədəbi fars dili poeziya dili kimi “hökmranlıq” dövrünü başlamışdı. Lakin Baba
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Tahir şeirlərini ədəbi fars dilində yazmadı. Onbirinci yüzilliyin poeziya mühiti
gözlənilməz, həm də maraqlı bir fenomenlə qarşılaşdı: yazılı ədəbiyyatda hələ
yaxşı ayaq tutmamış xalq şeiri janrlarından biri – dübeyti xalqın öz dilində,
dialektdə qələmə alınan nümunələriylə dövrün güclü poetik axarına qovuşdu.
Niyə Baba Tahir poeziyaya ləhcə şairi kimi gəldi sualına konkret cavab
vermək çətindir.
Müxtəlif xalqların ədəbiyyatlarında ən müxtəlif dövrlərdə belə hadisələr
olmuşdur. Və şübhəsiz ki, hər hadisə də müəyyən səbəblə bağlıdır. Şairimizin
xalq dilində yazıb-yaratması səbəbini aydınlaşdırmaq üçün biz, sadəcə olaraq,
müəyyən mülahizələr irəli sürə bilərik.
Dübeytilərindən və tarixi qaynaqlardan aldığımız biliklər, irəlidə qeyd
etdiyimiz kimi, Baba Tahiri “Əhl-i həqq” və qələndəri təriqətləri ilə bağlayır.
“Əhl-i həqq” haqqındakı “Sərəncam” yazılarına görə, şair bu təriqətin
nüfuzlu üzvlərindən olub. “Əhl-i həq”çilərin bir sıra ideyaları, fikirləri xalq
arasında onun şeirlərinin [22, 13, 15, 16] köməyi ilə yayılıb. Xalqa doğma olan
dübeytinin xalqın danışdığı saya dildə yazılması həm bu şeirlərin, həm də o
şeirlər içərisindəki fikirlərin tez əzbərlənib yayılmasına səbəb olardı.
Qədim əlyazmaları olmadan xalq yaddaşında Baba Tahir şeirlərinin
bugünümüzə qədər gəlib çatması ehtimalımızın düzgünlüyünə tutarlı sübutdur.
İkinci ehtimal – qələndəri təriqətinin baxışlarında müəyyən ekoloji
prinsiplərin izlərini görürük. Qələndərilərdə tərkidünyalıq yox, təbiətə
qayıtmaq meyilləri güclü idi. Bu isə onların çərçivəyə alınmış qayda-qanunlara
sığmamalarında, qəbul edilmiş etik normaların çoxu ilə barışmazlıqlarında
təzahür edirdi [13; 14; 32]. Bu baxımdan qələndəri təriqətinin şair üzvünün də
sabit qrammatika ölçülərinə salınmış, etalonlaşdırılmış ədəbi dildə deyil, xalqın
danışdığı sadə, loru dildə şeirlər yaratması təbiətə qayıtmanın bir növü kimi
qəbul edilməlidir.
Üçüncü ehtimal – dil ünsiyyət vasitəsi olaraq hansısa ictimai təbəqəyə,
zümrəyə aiddirmi, ya keçmiş onillərin ideologiyasında, ştamplaşmış ifadə ilə
söyləsək, sinfi xarakter daşıyırmı? Sözün geniş mənasında yox. Lakin konkret
tarixi şəraitdən asılı olaraq dilin sinfi xarakteri də ortaya çıxa bilər. XI yüzillik,
Baba Tahirin yaşadığı mühitlə münasibətləri çərçivəsində fikrimizi izah etməyə
çalışaq. Rəsmi dildə yaranan rəsmi ədəbiyyat, saray poeziyası və danışıq
dilində, xalqın öz ləhcəsində yaranan ədəbiyyat eyni şey demək deyildir.
Birincisindən avam, ya azsavadlı geniş xalq kütləsinə müəyyən fayda yetirsə,
ikincisi bilavasitə onun üçün nəzərdə tutulmuşdur. Xalqa münasibətdə ikincidə
güdülən sosial mənafe həmişə birincidən qat-qat üstün olacaq. Çünki ikinci
halda söz bilavasitə xalqa deyilir və bu sözün qəhrəmanı bilavasitə xalqın
özüdür.
Şah saraylarında sığınacaq axtarmamış, xalqa üz çevirmiş Baba Tahirin
danışıq dilinə müraciətində saray poeziyasının rəsmi ədəbi dilinə zidd getmə
var. Əslində isə bu, xalqın şair elçisinin şəxsində saraylara qarşı zidd
getməsidir.
Baba Tahirin danışıq dilində yazıb-yaratmasına cəmiyyətin yuxarı
təbəqələrinə qarşı üsyankarlığın daha bir üsulu kimi baxmalıyıq.
Şairin dübeytilərini dialektdə, danışıq dilində yazması bir tərəfdən həmin
şeirlərin zəmanəmizə qədər gəlib çatmasına kömək etmişsə, digər tərəfdən bu
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gün iranşünaslıq qarşısında “Baba Tahir dili” kimi mürəkkəb, həlli çox çətin
görünən bir problemin dayanmasına səbəb olmuşdur.
Şairin dübeytiləri daxil edilmiş və hələlik elmə bəlli olan əlyazmalarının
sayı məhduddur. Həm də bunların ən qədimləri belə XVI-XVII əsrlərdə
köçürülmüşdür.
Müxtəlif dövrlərdə dübeytiləri yazıya salan katiblər müəyyən söz, ifadə
və misraları, Füzuli təbirincə desək, “öz tişəvar qələmləri” ilə “təshih etmiş”,
zövqlərinə uyğun şəklə salmışlar.
Uzun əsrlər, illər boyunca ağızdan-ağıza dolaşan, nəsildən-nəslə verilən
dübeytilər getdikcə dil xüsusiyyətlərini dəyişmiş, ilk yazıldıqları şəkildən
uzaqlaşmışdır.
Şərqşünaslar arasında Baba Tahir dübeytilərinin hansı dialektdə
yazılması haqqında fikir müxtəlifliyi vardır. Şairin ilk tədqiqatçılarından
fransız iranşünası Klemen Uar dübeytilərin “müsəlman pəhləvisi” dilində
yazıldığını qeyd etmişdir [10, 502].
Bu nöqteyi-nəzəri tənqid edən görkəmli rus şərqşünası V.A.Jukovski
yazırdı:
“Biz bütün başqa mülahizələri kənara qoysaq belə, “müsəlman pəhləvisi”
terminini necə qəbul edə bilərik ki, kürd mazandaranlını, mazandaranlı gəbri
başa düşmür. Fars dialektləri – qədim dilin qalıqları müxtəlif şəraitdə və
dövrlərdə qalıb inkişaf edərkən rəngarənglik kəsb etmişlər. Baba Tahir
“müsəlman pəhləvisi” dilində yazmışdır söyləsək, onun hansı dialektdə yazdığı
anlaşılarmı?” [5, 4-5].
Bir sıra tədqiqatları ümumiləşdirən Jukovski göstərirdi: “Baba Tahir,
əgər belə ifadə etmək mümkünsə, dialekt şairidir, fars, mazandaranlı, bəxtiyari
və s. onu öz milli şairləri hesab edir, həm də hər biri onu öz istədiyi kimi
oxuyur (yəni öz şivə xüsusiyyətlərinə uyğun olaraq – R.H.). O, bundan əlavə,
sadə farsların da sevimli şairidir” [5, 5].
Lütfəli bəy Azər “Təzkireyi-Atəşkədə”sində şairin 25 dübeytisini verir və
onların raci dialektində yazıldığını söyləyir [28, 260].
İngilis alimi Edvard Braun bu sözün razi (reyli, yəni Rey şəhərindən
olan) kimi oxunmasının daha düzgün olmasını qəbul edir və bu qənaəti həmin
sözdə şairin dübeytilərində tez-tez təsadüf edilən “( ”ج – زməsələn, “ – ﺳﻮزم
 )”ﺳﻮﺟﻢəvəzlənməsi ilə təsdiq edirdi [9, 11].
Baba Tahir dübeytilərinin ingiliscə ilk nəşrinin tərtibçisi E.Heron Allen
də dübeytilərin Rey (Rey – Tehranın qədim adıdır) dialektində yazılması
fikrinə şərik çıxırdı [9, 11].
Təzkirəçi Rzaqulu xan Hidayət “Reyaz ol-arefin”də ingilis şərqşünaslarından daha əvvəl həmin fikri söyləyərək yazır:
زﺑﺎن راﺟﯽ ﻳﺎ رازﯼ زﺑﺎﻧﯽ ﺑﻮدﻩ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺁن زﻣﺎن اهﺎﻟﯽ رﯼ و دﻳﻨﻮرو ﺑﺪان ﺗﻠﻔﻆ ﻣﻴﮑﺮدﻧﺪ
[28, 102].
(Raci və ya razi dili o zaman Rey, Dinəvər və Bidan əhalisinin danışdığı
dil olmuşdur).
Rzaqulu xan Hidayət eyni fikri “Məcmə ül-füsəha” adlı təzkirəsində də
təkrar edir [29, 326].
Başqa bir təzkirəçi – Şəmsəddin Sami Bəyin “Qamus ul-əlam”da Baba
Tahir haqqındakı məlumatında da şairin “raci lisanında” şeirlər yazdığı qeyd
olunur [31, 3144].
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Y.E.Bertelsin fikrincə isə, Baba Tahir dübeytilərini “Həmədan ətrafında
yaşayan kənd əhalisinin ləhcəsində” yaratmışdır [1, 524].
Hazırda dübeytilərin lur dialektində yazılması fikri, əsasən, bütün
iranşünaslar tərəfindən qəbul edilir.
Lakin bununla belə, Baba Tahir dilini küll şəklində bu dialektlə bağlamaq
çətindir. Şairin dili bugünkü şəkildə ədəbi fars dilinə çox yaxındır və
dübeytilərdə bir sıra ləhcələrin əlamətləri qabarıq şəkildə görünməkdədir.
“İslam ensiklopediyası”nda Baba Tahir haqqında məqalənin müəllifi
V.Minorski bunları nəzərə alaraq yazır:
“...Nam – num (ad), dəstəm – dəstum (əlim), rəftəm – rəftum (getdim)
kimi təmayüllər lur ləhcələri xüsusiyyətlərindəndir. Vac – “danışmaq”, kər –
“etmək” kimi köklər kürd və mərkəz ləhcələrinə yaxındır. Mikəru – “edir”, ayu
– “gəlir” kimi sözlər daha qərbdə danışılan quranini xatırladır. Bəzi
xüsusiyyətlərinə isə, məsələn, darəm – dirom, ancaq Kazerunda bənzər tapmaq
mümkündür [15, 169].
Alman alimi Karl Hadank da dübeytilərdə müxtəlif dialektlərin
əlamətləri olduğunu söyləmiş və bunları müfəssəl şərh etmişdir [8, 37-55].
Baba Tahir dübeytilərini erməni dilinə tərcümə etmiş Ruben Abramyanın
da şairin dili haqda maraqlı bir tədqiqatı vardır [6, 155-170].
Baba Tahir dilindəki belə rəngarənglik onun tədqiqatları arasında çox
zaman fikir müxtəlifliyinə, bəzən isə səhv nəticələr çıxarılmasına səbəb
olmuşdur.
Şairin dübeytilərini istər linqvistik, istərsə də vəzn xüsusiyyətlərinə görə
təhlil etmək, bu gün elmi-tənqidi mətnin yoxluğu yolunda etdiyimiz ilk cəhdlər
bir sıra maraqlı faktların ortaya çıxmasına səbəb olmuşdur.
Məsələn, Baba Tahirin ən populyar dübeytilərindən birinin ixtiyari olaraq
götürülmüş 6 nüsxədəki fərqlərinə nəzər yetirək:
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﺑﻤﻮ داﻳﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
اﮔﺮ د ﺳﺘﻢ ﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﺖ ور ﻳﮋم
ووﻳﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[10, 517]
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
هﻤﻴﺸﻪ وام ﺑﺠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﺑﺪ ﺳﺘﻢ ﮔﺮﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮﻳﮋم
ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻢ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[16, 362]
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﮐﻪ داﻳﻢ وا ﻣﻮ ﺟﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
اﮔﺮ د ﺳﺘﻢ ﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮﻳﺰم
ﺑﻮﻳﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[18, 83b]
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﺑﻤﻮ داﻳﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
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اﮔﺮ د ﺳﺘﻢ ﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮﻳﺰم
ﺑﻮﻳﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[20, 88]
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﺑﻤﺎ داﻳﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
اﮔﺮ د ﺳﺘﻢ ﻓﺘﯽ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮﻳﺰم
ﺑﻪ ﺑﻴﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[17, 107b]
ﻣﮕﺮ ﺷﻴﺮو ﭘﻠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
ﺑﻤﻮ داﻳﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
اﮔﺮ د ﺳﺘﻢ رﺳﺪ ﺧﻮﻧﺖ ﺑﺮﻳﺠﻢ
ﺑﻮﻳﻨﻢ ﺗﺎ ﭼﻪ رﻧﮕﯽ اﻳﺪل اﻳﺪل
[24, 14]
Göründüyü kimi, burada bir-biri ilə tam eyniyyət təşkil edən iki dübeyti
yoxdur. Onların əsas nüsxə fərqlərini nəzərdən keçirək.
Dübeytilərin hamısında ilk misra sabit qalmış, heç bir dəyişikliyə uğramamışdır. Qalan üç mütəhərrik misradan isə sonuncusunun sabitliyə meyli
daha çox olmuşdur. Dübeytilərdə yalnız “ ”رﻳﺨﺘﻦfeilindən yaranmış “”ﺑﺮﻳﺰم
sözünün 4 şəklinə rast gəlirik: “( ”ﺑﺮﻳﺰم3 dəfə), “ ”ورﻳﺰم,“ ”ﺑﺮﻳﮋمvə “ﺑﺮﻳﺠﻢ.”. E-12
nüsxəsindən götürülmüş dübeyti isə diqqəti xüsusilə cəlb edir. İlk misra nəzərə
alınmazsa, bu dübeyti başqalarından çox qabarıq şəkildə fərqlidir.
Məsələn, 5 nüsxənin hamısında 2-ci misranın əvvəli “”ﺑﻤﻮ داﻳﻢ ﺑﺠﻨﮕﯽ
şəklindədirsə (A-67 nüsxəsindəki  ﺑﻤﺎ- ﺑﻤﻮvə B-1210-dakı داﻳﻢ وا ﻣﻮ
əvəzlənməsini nəzərə almırıq), bu əlyazmasında “”هﻤﻴﺸﻪ وام ﺑﺠﻨﮕﯽ
formasındadır. O biri 5 nüsxədə sonuncu misranı nəzərdən keçirək. “”ﺑﺒﻴﻨﻢ
sözünün 3 dəfə “”ﺑﻮﻳﻨﻢ, hərəsi 1 dəfə olmaqla “ ”ووﻳﻨﻢvə “ ”ﺑﺒﻴﻨﻢşəklində
işləndiyinə rast gəlirik. Sözlərin düzümü, misranın quruluşu isə hamısında
eynidir. E-12-də yenə tamamilə fərqlənən “ ”ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻴﻨﻢşəklinə rast gəlirik.
Burada diqqəti çox cəlb edən “ ”وامsözüdür. Doğrudanmı, bu, “”وا ﻣﻮ
sözünün fonetik dəyişikliyə uğramış və vəznə uyğunlaşdırılmış formasıdır?
Bəlkə, bu sözün əslini fars dilinə aid daha qədim mənbələrdə aramaq lazımdır?
Qədim fars dilində  واﻳﺎم، وﻳﺎم، واﻳﻢ،وم. (vayam), “Avesta” dilində
ؤﻳﻢ وا ِﻳ َﻢ
(vaem) və sanskrit dilində də qədim fars dilində olduğu kimi işlənən və biz
mənasını verən əvəzliklə bu dübeytidəki “ ”وامarasında əlaqə görünmürmü?
Maraqlıdır ki, A-67 nüsxəsində də dübeytidə “ ”ﺑﻤﺎsözü işlənmişdir.
Dediklərimizə onu da əlavə edək ki, E-12 əlyazması nisbətən mötəbər
mənbələrdəndir. Əlyazmasının tərtibçisi Məhəmməd Kazım ibn Rza Məhcur
həm yaxşı tədqiqatçı, həm də gözəl şair olmuşdur. Bunu onun əlyazmasına
daxil edilmiş və öz qələminin məhsulu olan 6 poeması və şeirləri də sübut edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, Baba Tahir dübeytilərini bir sıra başqa dünya
dillərinə tərcümə edənlər də müxtəlif kobud təhriflərə yol vermişlər (Əlbəttə,
biz burada bədii tərcümələrdən deyil, müəyyən elmi mahiyyət daşıyan sətri
tərcümələrdən danışacağıq).
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Məsələn, Baba Tahir dübeytilərinin ingiliscəyə ilk tərcüməsinin tərtibçisi
və mənsur tərcümələrin müəllifi Edvard Heron Allen şairin aşağıdakı
dübeytisini ingiliscəyə çevirərkən səhvə yol vermişdir.
اﮔﺮ ﻣﺴﺘﺎن ﻣﺴﺘﻴﻢ از ﺗﻪ اﻳﻤﺎن
اﮔﺮ ﺑﯽ ﭘﺎ و دﺳﺘﻴﻢ از ﺗﻪ اﻳﻤﺎن
اﮔﺮ هﻨﺪو اﮔﺮ ﮔﺒﺮار ﻣﺴﻠﻤﺎن
ﺑﻬﺮ ﻣﻠﺖ ﮐﻪ هﺴﺘﻴﻢ از ﺗﻪ اﻳﻤﺎن
[25, 28].
Əgər məstlərdən-məstiksə, səndənik,
Əgər əlsiz-ayaqsızıqsa, səndənik.
Əgər hind, gəbr, ya müsəlmanıqsa,
Hansı millətdəniksə, (yenə) səndənik.
E.Heron Allen bu dübeytinin “ ”اﻳﻤﺎنyerində “ ”اﻳﻤﻮنişlənən variantını
verir və ona yazdığı qeyddə “ ”اﻳﻤﻮنsözünün, əslində, “ ”اﻳﻤﺎنolduğunu (yəni  و-ﺁ
fonetik əvəzlənməsi baş verdiyini) göstərir. Həmin sözü “inam, etiqad” kimi
tərcümə edir. Tərcüməyə yazdığı qeyddə isə, əslində, “( ”اﻣﺎنəman) – “aman,
rəhm, bağışlanma” ola bilməsi fikrinə də etiraz etmədiyini bildirir.
Yuxarıda verdiyimiz tərcümədən isə aydın olur ki, bu sözün mənası nə
“aman”, nə də “inam”dır.
Vaxtilə Baba Tahir dübeytilərinə məşhur şərh yazmış Mizə Mehdi xan
Kövkəb çox əsaslandırılmış şəkildə göstərirdi ki,  اﻳﻤﻮنsözü “is plural form of”
ﻣﺎ → هﺴﺘﻴﻢ+اﻳﻢ.” (həstim ma-iim manın cəm formasıdır [12, 5]. Bu haqda
V.A.Jukovskinin fikri diqqətəlayiqdir. O göstərir ki,  اﻳﻤﻮنsözü  – ﻳﻢin (yəni
həstimin) dialektdə işlənən formasıdır). Yəni  اﻳﻤﻮنsözü ﻣﺎ+ اﻳﻢhissəciklərinin
cəmindən deyil, اﻳﻢ-ə  ون-un əlavə edilməsi ilə yaranmışdır.
V.A.Jukovski vurğulayır:“Такую форму глагола сушествительного 3х лиц множественного числа, а потом и личных окончаний формах,
производных от основы настояш. вр. нарашенную  اﻳﻤﻮن( ون، اﻳﺪون، )اﻧﺪونя
встретил в наречии афганской полосы Сэде” [20, 154/b/].
Tərcüməsi: “Üçüncü şəxsin cəminin mübtədasının bu şəkildəki feilinə
və daha sonra indiki zamana -un (imun, idun, əndun) artırmaqla şəxs
sonluqlarına mən Sədə zolağındakı əfqanlarda rast gəlmişəm”.
Doğrudan da, onun “Fars ləhcələrini öyrənmək üçün materiallar” adlı
kitabında verdiyi bir sıra şeirlərdə bu xüsusiyyət özünü göstərir [5, 12, 15].
Baba Tahir dübeytilərinin leksik tərkibini diqqətlə nəzərdən keçirdikcə
linqvistik nöqteyi-nəzərdən diqqəti cəlb edən çox maraqlı bir dil hadisəsinə –
müxtəlif fonetik əvəzlənmələr nəticəsində bir-biri ilə omonim təşkil edən
sözlərə rast gəlirik.
Məsələn, iki dübeytini nəzərdən keçirək:
ﺑﺎ ﻳﻦ ﺑﯽ ﺁﺷﻴﺎﻧﯽ ﺑﺮﮐﻴﺎن ﺷﻢ
ﺑﺎﻳﻦ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎﻧﻴﺒﺮﮐﻴﺎن ﺷﻢ
هﻢ از در ﺑﺮاﻧﯽ ﺳﻮﺗﻪ ﺁﻳﻢ
ﺗﻪ ﮐﻢ از در ﺑﺮاﻧﻴﺒﺮﮐﻴﺎن ﺷﻢ
[20, 96].
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Belə yurdsuz-yuvasız halda kimin yanına gedim?
Belə evsiz-eşiksiz halda kimin yanına gedim?
Hamı məni qapıdan qovur, sən tərəfə gələrəm,
Sən (də) məni qapıdan qovanda kimin yanına gedim?
ﺑﻮرﻩ ﺳﻮﺗﻪ دﻻن ﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻟﻴﻢ
زدﺳﺖ ﻳﺎر ﺑﯽ ﭘﺮوا ﺑﻨﺎﻟﻴﻢ
ﺑﺸﻴﻢ ﺑﺎ ﺑﻠﺒﻞ ﺷﻴﺪا ﺑﮕﻠﺸﻦ
اﮔﺮ ﺑﻠﺒﻞ ﻧﻨﺎﻟﻪ ﻣﺎ ﺑﻨﺎﻟﻴﻢ
[24, 27].
Yanıqürəklilər, gəlin ağlayaq,
Laqeyd yarın əlindən nalə edək.
Şeyda bülbüllə gülşənə gedək,
Əgər bülbül ağlamasa, biz ağlayaq.
Hər iki dübeytidə  ﺳﻮﺗﻪsözü işlədilmişdir. Onlardan biri ﺳﻮﺧﺘﻪ, ikincisi isə
 ﺳﻮﯼ ﺗﻮsözünün dialektdə işlənən formasıdır. Lakin verdiyimiz mətnlərdə
birinci sözdə  – خsəsinin, ikincidə isə hecanın – izafətin düşməsi və و – ﻩ
əvəzlənməsi ilə onlar omonim sözlərə çevrilmişdir.
Bu qəbildən olan fonetik hadisələr də şərqşünasları müəyyən xətalara
aparmışdır.
اﻻﻟﻪ ﮐﻮهﺴﺎران هﻔﺘﮥ ﺑﯽ
ﺑﻨﻔﺸﻪ ﺟﻮ ﮐﻨﺎران هﻔﺘﮥ ﺑﯽ
ﻣﻨﺎدﯼ ﻣﻴﮑﺮم ﺷﻬﺮو ﺑﺸﻬﺮو
وﻓﺎﯼ ﮔﻠﻌﺬاران هﻔﺘﮥ ﺑﯽ
[24, 43].
Dağlarda lalə bir həftə olar,
Arx kənarında bənövşə birhəftəlikdir.
Şəhərbəşəhər car çəkirəm ki,
Gülüzlülərin vəfası bir həftə çəkər.
Bu dübeyti ətrafındakı mübahisəyə  ﺷﻬﺮو ﺑﺸﻬﺮوsözbirləşməsi səbəb
olmuşdur. Bizim qənaətimizə görə, bu, “ – ﺷﻬﺮان ﺑﺸﻬﺮانşəhərbəşəhər” sözünün
dialekt formasıdır. Həm Klemen Uar [10, 536], həm də E.Heron Allen [9, 5354] bu sözün “şəhərlər” mənasını qəbul etmiş və eləcə də çevirmişlər. Lakin
qəribədir ki, V.A.Jukovski həmin sözün “bülbül” mənası verdiyini qəbul
edərək son beyti: “Bülbül bərkdən deyirdi: “Gülüzlülərin vəfası bir həftə
çəkər” kimi tərcümə edir [20, 214/a/].
O bu nəticəyə əlyazmalarından birində yazılmış haşiyədəki
ﺑﻠﺒﻞ= ﺷﻬﺮو
qeydinə əsasən gəldiyini söyləyir.
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V.A.Jukovskinin fikrincə, ümumiyyətlə,  ﺷﻬﺮان ﺑﺸﻬﺮانifadəsi fars dili
üçün yaddır. Lakin elə onun tərtib etdiyi mətndəcə həmin ifadənin işləndiyi
başqa bir dübeytiyə rast gəlirik.
Çatdırmaq istədiyimiz fikir ondan ibarətdir ki, Baba Tahir mətnlərindəki
bu dil qatışıqlıqları hətta ən yaxşı biliciləri belə çaşdıra bilmək gücündədir.
Dübeytilərdə ayrı-ayrı sözlər, fikirlər bir yana, hətta şəxs əvəzliklərinin
belə sabit şəkildə işlənməməsi (məsələn: I şəxsin təki mən əvəzliyinə gah “”ﻣﻦ
(mən), gah “( ”ﻣﻮmo), II şəxsin təki sən əvəzliyinə gah “( ”ﺗﻮto), gah “( ”ﺗﻪte) və
s. kimi təsadüf edilir) Baba Tahir şeirlərinin linqvistik baxımdan nə qədər
böyük dəyişikliyə uğradığını aydın göstərir.
Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi mətnini tərtib edərkən indi dil
baxımından hansı hüdudları seçmək lazımdır? Axı şairin hansı dialektdə
yazdığı belə sual olaraq qalır.
Qeyd etmək lazımdır ki, dübeytilərə zaman-zaman müasirləşən, saflaşan,
arxaikləşən sözləri passiv lüğət fonduna keçirən ədəbi fars dilinin təsiri bütün
başqa dialekt təsirlərindən daha artıq olmuşdur.
V.Dəstgerdinin hazırladığı və dəfələrlə nəşr edilmiş Baba Tahir
“Divan”ında bu xüsusiyyət özünü göstərməkdədir. Bizcə, artıq xalq üçün
doğmalaşmış, populyarlaşmış bu “Divan”ı elmi-tənqidi mətnin tərtibində
linqvistik hüdudlar baxımından əsas götürmək olar. Yalnız tez-tez dəyişməyə
uğrayan linqvistik vahidləri sabitləşdirmək lazımdır.
Vaxtilə V.A.Jukovski yazırdı ki, Baba Tahir dübeytilərinin elmi-tənqidi
mətnini şairin öz dövründə yazılmış əlyazması olmasa da, hər halda ən qədim
nüsxəni tapmaqla, ya da mümkün qədər çoxlu mənbə əsasında tərtib etmək
lazımdır [5, 6].
Ola bilsin ki, dünyanın hansı əlyazmaları fondunda isə Baba Tahir
şeirləri toplanmış qədim əlyazma vardır. Lakin hələ elmə belə bir fakt məlum
olmadığından babatahirşünaslıqda yeni mərhələ aça biləcək birinci yol az real
görünür.
Bəs ikinci yol? Bizcə, bu üsulla tədqiqat üç mərhələdə aparılmalıdır.
Həmin mərhələləri şərh etməzdən əvvəl qeyd edək ki, bu yolla Baba Tahir
“Divan”ı elmi-tənqidi mətninin tərtibi bir sıra özünəməxsus xüsusiyyətlərə
malik olacaq və başqa elmi-tənqidi mətnlərdən xeyli fərqlənəcəkdir. Bunu
şərtləndirən, hər şeydən əvvəl, dübeytilərin dil cəhətdən rəngarəngliyidir.
Birinci mərhələdə indiyədək aşkarlanmış 400-ə yaxın Baba Tahir
dübeytilərindən ən etibarlı ola biləcəklərini, təxminən 200-250-sini seçmək və
onların əsasında dördlüklərdə işlənmiş sözlərin tezlik lüğətini düzəltmək
lazımdır.
İkinci mərhələdə mümkün olan qədər çox, nisbətən köhnə tarixli
əlyazmaları toplamaq, hər dübeytinin nüsxələrdə eynilə, ya az dəyişikliklə daha
çox variantını seçmək, şeirlərin leksik tərkibini tezlik lüğəti ilə müqayisə edib
yoxlamaq lazımdır.
Üçüncü mərhələdə artıq müxtəlif nüsxələrdən seçilib leksik tərkibi
etibarilə nisbətən yaxın olan dübeytilərdən ibarət əsas mətn düzəltməli, bütün
nüsxə fərqlərini dəqiqliklə göstərməli, haşiyələrdə çətin anlaşılan dialekt
əlamətlərini şərh etməli.
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Axtarışlar zamanı nisbətən qədim olan, dil xüsusiyyətlərini az dəyişmiş
dübeytilərə rast gəlinərsə, onları elmi-tənqidi mətnə əlavə şəklində ayrıca
göstərməyi lazım bilirik.
Əgər belə şeirlərin sayı çox olarsa, həm də onların götürüldükləri
mənbələr mötəbər olarsa, elmi-tənqidi mətnin tərtibi üçün üçüncü bir yol
ortaya çıxa bilər.
Tezlik lüğəti bu dübeytilərin dilinə əsasən düzəldilər, müasirləşmiş, ilkin
linqvistik xüsusiyyətlərindən uzaqlaşmış, lakin Baba Tahirə aidliyi yəqinləşdirilmiş dübeytilər həmin sözlüyə əsasən təshih, daha dəqiqi, restavrasiya
edilər.
Biz bu istiqamətdə zəruri hazırlıq işlərini illərdən bəri aparmış, seçmələri
etmiş, dəqiqləşdirmələri reallaşdırmışıq.
Baba Tahir “Divan”ı elmi-tənqidi mətninin tərtibi və nəşri şərqşünaslığımızın, mətnşünaslığının təxirəsalınmaz vəzifələrindəndir və çox güman ki, bu
iş yaxın gələcəkdə öz əsaslandırılmış həllini tapacaqdır.
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27.1337 ﺑﺎﺑﺎ ﻃﺎهﺮ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻴﻨﻮﯼ ﺗﻬﺮان/دهﺨﺪا ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ ﻟﻐﺘﻨﺎﻣﻪ
28.1305 رﺿﺎ ﻗﻠﯽ ﺧﺎن هﺪاﻳﺖ رﻳﺎ ض اﻟﻌﺎرﻓﻴﻦ ﺗﻬﺮان
29.1295 رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺧﺎن هﺪاﻳﺖ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﺼﺤﺎ ﺗﻬﺮان
30. 1277ﻟﻄﻔﻌﻠﯽ ﺑﮓ اذر ﺗﺬﮐﺮﻩ اﺗﺸﮑﺪﻩ ﺑﻤﺒﯽ
31. 1311 4 ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎﻣﯽ ﺑﮓ ﻗﺎﻣﻮس اﻻﻋﻼم اﺳﺘﺎﻧﺒﻮل ﺟﻠﺪ
32. 1394  ﺗﻬﺮان. اﻧﺘﺸﺎرات ﺳﺨﻦ.ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺷﻔﻴﻌﯽ ﮐﺪﮐﻨﯽ ﻗﻠﻨﺪرﻳﻴﻪ در ﺗﺎرﻳﺦ

Rafael Huseynov,
academician
SPECIFIC APPROACHES IN TEXTUAL RESTORATION OF
CLASSICAL LITERARY MONUMENTS AND
DUBEYTIS OF BABA TAHIR
Summary
Merely a little part of the literary and scientific works belonging to
medieval pen-masters of Azerbaijan and Near-Middle East has been published
at the level meeting the requirements of the modern textual criticism. The most
ideal variant within the process of including the currently published works of
the authors (who lived several centuries ago) written in Azerbaijani Turkic,
Persian and Arabic into the scientific circulation is the availability of the
author᾽s autograph. Nevertheless, this a rare case. The manuscript copies of the
works of our such literary figures as Nizami Ganjavi, Khagani Shirvani, Falaki,
Zulfigar, Nasimi, Khatai and others that were copied in the dates closer to the
period of the existence of the indicated persons is considered as a ground in
compiling the scientific-critical text. Sometimes the preparation of the
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scientific-critical text requires completely distinct investigation methods due to
the certain pecularities of that heritage.
Paritcularly complicated situation relates to the restoring in bulk the
heritage of Baba Tahir Uryan, the philosopher-poet of 11th century. The
autograph of Baba Tahir is unknown. Another moment that generates the
hardship relates to the fact that Baba Tahir has written his works not in literary
Persian but in folk language and these works spread out orally being written
afterwards. Each of various nomadic Iranian peoples has protected those verses
not in their original dialect but in accordance with their own dialects and put in
writting namely in similiar form. Traditional methods for the compliation of
the scientific-critical text are useless in this regard. The uniquness of the
heritage and the existing state of the text require fully new and individual
research and pattern of compilation.
At the first stage one should select the most reliable 200-250 out of Baba
Tahir᾽s nearly 400 discovered dubeytis and compose the frequency glossary of
the words used in quatrains on their background.
At the second stage one should collect as many as possible and relatively
ancient historical manuscripts as well as select out more variants of each
dubeyti in copies that are similiar or almost unchanged and finally compare the
lexical strucuture of the verses with the frequency glossary.
At the third stage one should make up the basic text composed of the
dubeytis relatively close to each other regarding their lexical structure,
precisely point out all copy diffrences as well as coment the dialectical signs
hardly undstood in the references.
If relatively ancient dubeytis with scarcely changed linguistic pecularities
are encountered, they should be pointed out as additions to the scientificcritical text.
If the number of such verses is considerable and their sources are
reliable, a third way for compilation of the scientific-critical text can emerge.
The frequence glossary can be composed in line with the language of
these dubeytis, and the modernized dubeytis identified as a belonging of Baba
Tahir can be corrected and more precisely restored in conformity with that
glossary.
Рафаэль Гусейнов,
академик
ОСОБЫЕ МЕТОДЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ
ВОССТАНОВЛЕНИИ ТЕКСТОВ КЛАССИЧЕСКИХ
ЛИТЕРАТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ И ДУБЕЙТИ БАБА ТАХИРА
Резюме
Лишь малая часть художественных и научных произведений,
созданных мастерами пера Азербайджана и Ближнего и Среднего Востока
в средние века, опубликованы на уровне требований современной
текстологии. При издании и включении в научный оборот произведений,
созданных на тюркском, персидском, арабском языках авторами, с
которыми нас разделяетогромное временное расстояние, наиболее
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идеальным вариантом является приобретение автографа автора. Однако
этот случай встречается редко. По этой причине экземпляры рукописей
произведений Низами Гянджеви, Хагани Ширвани, Фалаки Ширвани,
Зульфикара Ширвани, Имадеддина Насими, Хатаи и других авторов,
переписанных в наиболее близкое к их периоду жизни время, берется как
основа в составлении научно-критического текста.
Но порой составление научно-критического текста произведений
отдельных классиков требует совершенно иные, нестандартные методы
исследования в связи своеобразными особенностями этого наследия.
Крайне сложная ситуация связана с восстановлением наследия
поэта-философа ХI века Баба Тахира Урьяна. Автограф Баба Тахира
неизвестен. Другим моментом, создающим сложность, состоит из того,
что Баба Тахир создал свои произведения не на литературном
персидском, а на народном разговорном языке, веками эти произведения
распространены в устном виде, и письменно зафиксированы только лишь
после XVI-XVII веков. А каждый из кочевых народов Ирана сохранил эти
стихотворения не на первично написанном диалекте, а в гармонии со
своим говором и акцентом и в такой же форме переписывал. В данном
случае традиционные методы для составления научно-критического
текста не подходят. Своеобразие наследия и существующее состояние
текста требуют совершенно новый и отличительный модель исследования
и составления.
На первом этапе следует выбрать из числа обнаруженных до сих
пор около 400 дубейти Баба Тахира, приблизительно 200-250, атрибуция
которых не вызывает сомнения и на их основе подготовить частотный
словарь языка поэта.
На втором этапе: проверять и координировать лексический состав
всех стихотворений с частотным словарем.
Далее, основной текст сборника дубейти, составленный после
необходимых лингвистических операций, снабжается разночтениями, с
привлечением всех основных известных рукописей, где зафиксированы
четверостишия Баба Тахира.
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Şəhla ABDULLAYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Açar sözlər: Quran, “Yusif” surəsi, irfan, nəfs, şəfaət, tövbə, günah
Key words: Qur’an, surah “Yusuf”, sufism, “nafs” (soul), “shafa’at”
(asking for forgiveness), repentance, sin
Ключевые слова: Коран, сура «Йусуф», суфизм, «нафс» (душа),
«шафаат» (заступничество), покаяние, грех
QURANIN “YUSİF” SURƏSİNDƏ TƏRBİYƏVİ VƏ İRFANİ
MƏQAMLAR
Məlum olduğu kimi, istər Şərq, istərsə də Qərb ədəbiyyatının
bəhrələndiyi ilkin qaynaqlardan ən mühümü səmavi kitablar, xüsusilə də bu
kitablardakı qissələr olmuşdur. “Qissə” ərəb sözü olub, “bir məsələnin bəyanı”,
“qısaca nəql olunan xəyali, yaxud həqiqi bir macəra” mənalarını verir [17, c.6,
5544].
Quranın insanlara göndərilməsində mütləq bir hədəf olduğu inkaredilməz
bir həqiqətdir. Bu hədəfi tam mənasıyla açıqlarsaq, deyə bilərik ki, QuraniKərim hidayət kitabıdır və bütün bəşəriyyətə ünvanlanmışdır. Quran qissələri
vasitəsilə Allah insanlara onların üzləşdikləri əqli, əxlaqi, sosial, siyasi, iqtisadi
və s. çətinliklərə qarşı durmaları üçün işarələr göndərmişdir.
Qurani-Kərimin 12-ci surəsi olan “Yusif” surəsinin 111-ci ayəsində
buyurulduğu kimi:
ﻞ ُآﻞﱠ
َ ﻦ َﻳ َﺪ ْﻳ ِﻪ َو َﺗ ْﻔﺼِﻴ
َ ﻖ اﱠﻟﺬِي َﺑ ْﻴ
َ ﺼﺪِﻳ
ْ ﺣﺪِﻳﺜًﺎ ُﻳ ْﻔ َﺘﺮَى َوﻟَـﻜِﻦ َﺗ
َ ب ﻣَﺎ آَﺎن
ِ ﻷ ْﻟﺒَﺎ
َ ﻋ ْﺒ َﺮ ٌة ﻟﱢُﺄ ْوﻟِﻲ ا
ِ ﺼ ِﻬ ْﻢ
ِ ﺼ
َ ن ﻓِﻲ َﻗ
َ َﻟ َﻘ ْﺪ آَﺎ
ن
َ ﺣ َﻤ ًﺔ ﱢﻟ َﻘ ْﻮ ٍم ُﻳ ْﺆ ِﻣﻨُﻮ
ْ ﻲ ٍء َو ُهﺪًى َو َر
ْ ﺷ
َ
“(Peyğəmbərlərin) hekayətlərində ağıl sahibləri üçün, sözsüz ki, bir ibrət
vardır. (Bu Quran) uydurma bir söz deyildir. Ancaq özündən əvvəlkilərin (ilahi
kitabların) təsdiqi, (Allahın bəndələrindən ötrü) hər bir şeyin (bütün
hökmlərin, halal-haramın) müfəssəl izahıdır. O, iman gətirən bir tayfa üçün
hidayət (doğru yolu göstərən rəhbər) və mərhəmətdir!”
Müsəlman Şərq ədəbiyyatında səmavi kitablarda gəlmiş ən sevilən, ən
məşhur qissə, əlbəttə ki, Yusif peyğəmbərin həyat sərgüzəştidir və bu qissə
klassik dövr sənətkarları tərəfindən müxtəlif səpkidə işlənərək, insanların
mənəvi-əxlaqi tərbiyəsinə xidmət etmişdir. Buna ən gözəl misal kimi dahi
Mövlananın “Məsnəviyi-Mənəvi”si və Fəridəddin Əttarın məsnəvilərini
göstərmək olar ki, hər iki şair öz əsərlərində “Yusif” surəsinin bir sıra
ayələrindən uğurla istifadə yolu ilə tərbiyəvi-əxlaqi, mənəvi dərslər çıxarmışlar
[14, 333; 15, 66, 137, 142, 164; 13, 51-52, 102, 249, 274; 24, 1080, 1108,
1143].
“Quran”da “Yusif” surəsi “əhsənül-qisəs”, yəni “qissələrin ən gözəli”
adlandırılmışdır [Quran, 12/3]. Yusif peyğəmbərin sərgüzəştinin “əhsənülqisəs” adlandırılmasının səbəbini müxtəlif təfsirlərdə müxtəlif cür izah
etmişlər. Məsələn, görkəmli mütəsəvvif Əhməd Qəzali (vəf.1126) bunun
səbəbi kimi “Yusif” surəsinin məhəbbət sirlərini açıqladığını yazır [bax: 8,
277]. Əgər təfsirlərdə bəyan olunmuş bütün səbəbləri ümumiləşdirsək, belə
qənaətə gəlmək olar ki, bunun səbəbi qissədəki mühüm əxlaqi-irfani
məfhumlar, mənəvi-tərbiyəvi hidayət məsələsidir.
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“Yusif” surəsi Məkkədə nazil olan surələrdəndir, 111 ayədən ibarətdir.
Onu da qeyd edək ki, bu surə ilə bağlı məşhur fransız şərqşünası, professor
Anri Masse (1886-1969) yazır ki, xaricilər bu surəni rədd edib, Yusif
peyğəmbərlə Misir əyanının arvadının aşiqanə hekayətinin Müqəddəs Kitaba
layiq olmadığını bildirmişlər. Onların fikrincə, belə bir qissə Allahdan nazil ola
bilməz [bax: 2, 26]. “Yusif” surəsinin nazil olması ilə bağlı bir sıra hədis və
rəvayətlər mövcuddur. Rəvayətə görə, yəhudi alimləri müşriklərin başçısının
yanına gələrək məsləhət görürlər ki, Məhəmməddən (s) soruşsunlar ki, nə üçün
Yaqub və ailəsi Şamdan Misirə köçüb və ümumiyyətlə, Yusifin sərgüzəşti
necədir? Müşriklər peyğəmbərin yanına gəlib bu sualı verdikdən sonra “Yusif”
surəsi nazil olur [3, 17-18].
Həmçinin ilk səhabələrdən olan Səd ibn Əbu Vəqqasdan (vəf.674) belə
rəvayət edilir ki, peyğəmbər Məkkədə olarkən ona vəhy olunanları əshaba
danışırdı, birdən səhabələr ona bildirdilər ki: Ya rəsulullah! Nə olardı ki,
Yaradan elə bir surə göndərdi ki, onda əmr və nəhy olmayaydı, bir qissə –
hekayət olaydı ki, bizim də qəlblərimiz onunla fərəh tapaydı. Xudavənd də
peyğəmbərə buyurur: İndi Sənə Yusif qissəsini – qissələrin ən gözəlini
söyləyirik, sən də onlara oxu [26, 7]. Digər bir rəvayətə görə isə, bu surə nazil
olduğu dövrdə həm peyğəmbər, həm də digər möminlər müəyyən müsibətlərlə
üzləşmiş, əzizlərini itirmişdilər. “Hüzr ili” adlandırılan belə bir zamanda Allah
yolu gedənlər və səbir edənlər üçün zəfərin yaxın olduğunu göstərən bu surənin
nazil olması ilə möminlər böyük bir təsəlli almışdılar [3, 18].
“Yusif” surəsinin Qurandakı digər surələrdən fərqli olması bir həqiqətdir,
belə ki, Qurani-Kərimdə heç bir peyğəmbərin həyatı belə müfəssəl
verilməmişdir və bu surədə nəql olunanlar bir-birinə bağlı surətdə
tamamlanmış bir dastan təəssüratı bağışlayır. Həmçinin müfəssirlər Quranı
təfsir edərkən bu surəyə xüsusi diqqət yetirmış, ondakı gizli məqamları, adları
keçməyən qəhrəmanları müəyyənləşdirməyə çaılşmış, hətta “Yusif” surəsinə
ayrıca olaraq təfsirlər yazmışlar [10; 16; 18; 20; 25].
“Yusif” surəsi digər surələrdən daha bir xüsusiyyətinə görə də fərqlidir:
Quranda yalnız Yusif peyğəmbərin həyatı uşağlıq çağlarından başlayaraq
Misirdə vəzifəyə çatması, ailəsini Misirə gətirməsi, bir sözlə, tam həyat
sərgüzəşti bir surədə bəyan edilmişdir. Digər peyğəmbərlərin sərgüzəştləri
müxtəlif surələrdə gəlmiş və ən çox da onların müxaliflərinin əhvalları və
müxtəlif hadisələrə işarə olunmuşdur. Halbuki “Yusif” surəsi ən çox Yusif
peyğəmbərin şəxsiyyətini və başına gəlmiş hadisələri bəyan edir.
Qurani-Kərimdə hz. Yusifin adı 27 dəfə çəkilmişdir. Bunun 25-i elə
“Yusif” surəsində [Quran, 12/4, 7-11, 17, 21, 29, 46, 51, 56, 58, 69, 76, 77, 80,
84, 85, 87, 89, 90, 94, 99), digər ikisi isə peyğəmbərin həyatı ilə bağlı olmayıb
sadəcə onun peyğəmbərliyinə işarədir ki, “əl-Ənam” və “əl-Mumin”
surələrində gəlmişdir (Quran, 6/84; 40/34].
Yusif peyğəmbərin sərgüzəşti ədəbiyyatda daha çox eşq hekayəsi kimi
qəbul edilmişdir, lakin bu qissə sadəcə bir eşq hekayəsi və ya peyğəmbərin
həyatının şərhi kimi deyil, onun vasitəsilə insanların ortaq, əsas duyğu və
hallarını, ictimai və əxlaqi davranışlarını tənzimləmə baxımından da
əhəmiyyətlidir. “Yusif və Züleyxa” məzmununu özündə daşıyan “Yusif” surəsi
qısqanclıq, övlad sevgisi, ayrılıq ağrısı, zülm, eşq, öz hislərini cilovlamaq və
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ona nəzarət etmək, səbir, iffət, vəfa, ədalət, düzgünlük, yalançılıq, böhtan, şər
və s. bu kimi bəşəri xüsusiyyətlərin bəyanı, faydası və zərərini açıqlamaqdadır.
Bu qissənin bəyan etdiyi tərbiyəvi və irfani məqamları açıqlamadan öncə
müxtəsər olaraq “Qurani-Kərim”dəki “Yusif” surəsinin məzmununu verməyi
məqsədəuyğun bilirik.
Yusif peyğəmbərin sərgüzəşti surənin 4-cü ayəsindən qəhrəmanın öz
atasına yuxuda on bir ulduz və Günəşlə Ayın ona səcdə etdiyini gördüyünü
söyləməsi ilə başlayır.
Atası Yusifə tapşırır ki, yuxusunu qardaşlarına danışmasın, yoxsa onlar
şeytana uyub, ona qarşı bir hiylə qurarlar. Hz.Yaqub oğlunun yuxusunu belə
təbir edir: Allah səni seçilənlərdən edəcək, sənə yuxu yozmağı öyrədəcək və
babaların İbrahimə və İshaqa peyğəmbərlik verdiyi kimi, sənə və Yaqub
nəslinə də peyğəmbərlik verəcək.
Yusifin ögey qardaşları isə Yusifin və onun atabir-anabir qardaşı olan Bin
Yaminin hz.Yaqub tərəfindən daha çox sevilməsindən narahat olurlar. Bu
qısqanclıq son nəticədə qardaşlarda Yusifə qarşı çox böyük bir kin yaradır və
onlar qərara gəlirlər ki, Yusifi öldürsünlər. Onların düşüncəsinə görə, bu halda
ataları, bəlkə də, mehrini onlara salar. Lakin qardaşlardan bəziləri Yusifin
öldürülməsinə qarşı çıxırlar və nəticədə belə qərar verirlər ki, onu bir quyunun
dibinə atsınlar və yoldan keçənlərdən kimsə onu götürüb aparsın.
Qardaşlar atalarının yanına gəlib xahiş edirlər ki, Yusifi onlarla birgə çölə
göndərsin, onun da ürəyi açılsın, bir qədər gəzib-dolaşsın. Lakin hz.Yaqub
Yusifin ayrılığına dözə bilmədiyini və onu qurd yeyəcəyindən qorxduğunu
bildirir. Qardaşlar söz verirlər ki, Yusifdən muğayat olacaqlar. Özləri isə
axşamüstü qayıdarkən Yusifin köynəyinin üstünə qan yaxıb, ağlaya-ağlaya
atalarının yanına gəlib bildirirlər ki, biz bir-birimizlə yarışmaq üçün səhraya
getmişdik, Yusifi isə öz əşyalarımızın yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq
ki, onu qurd yeyib. Lakin hz.Yaqub onların bu sözünə inanmayıb deyir: “Yusif
barəsində dedikləriniz yalandır, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir.
Mənə isə yalnız Allahdan kömək diləmək və səbir etmək qalar!”
Qardaşlarının Yusifi atdıqları quyunun yanından keçən karvan əhli su
götürmək üçün quyuya yaxınlaşdıqda Yusifi görür və onu çıxarıb qul kimi
satmaq üçün özləri ilə Misirə aparırlar. Yusifi Misir padşahının vəziri (Əziz)
satın alır. Vəzir öz arvadına buyurur ki, Yusiflə yaxşı davransın.
Lakin vəzirin arvadı (Züleyxa) Yusifi tovlayıb yoldan çıxarmağa çalışır.
Yusif isə onun bu hərəkətlərindən Allaha sığınır və ağasına xəyanət
etməyəcəyini bildirir. Yusif Züleyxanın əlindən çıxmaq üçün qapıya tərəf
getdikdə qadın onun köynəyini arxadan cırır. Onlar qapının ağzında vəzir ilə
rastlaşırlar və qadın Yusifə şər ataraq, onun ağasının namusuna pis gözlə
baxdığını bildirir. Lakin köynəyin arxadan cırılması və bir şahidin köməyi
sayəsində vəzir anlayır ki, bu, arvadının məkridir. Bununla belə, Yusifdən
xahiş edir ki, bu məsələni açıb-ağartmasın, arvadına da öz günahlarına görə
Allahdan bağışlanmasını diləməyi tapşırır.
Vəzirin arvadının cavan qula olan məhəbbəti şəhər qadınlarının dilinə
düşür və Züleyxa bu dedi-qodulara son qoymaq üçün ziyafət təşkil edərək bu
qadınları da ora dəvət edir. Məclisdə hər bir qadına meyvə kəsmək üçün bir
bıçaq verir, sonra isə Yusifə onların qarşılarına çıxmasını əmr edir. Yusifin
gözəlliyi qarşısında heyran olmuş qadınlar meyvə əvəzinə əllərini kəsirlər.
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Vəzirin arvadı qadınlara bildirir ki, bu qul məni eşqimə görə qınadığınız həmin
cavandır. Mən onun olmaq istədim, qul isə imtina etdi və əgər əmrimi yerinə
yetirməsə, sözsüz ki, zindana atılacaq. Yusif isə Allahdan onu bu qadınların
məkrindən, hiyləsindən qorumasını diləyir, belə davam edərsə, onlara meyil
edəcəyindən qorxduğunu və zindanda qalmağın bu qadınların onu sövq edə
biləcəkləri əməldən daha xoş olduğunu bildirir. Allah Yusifin duasını qəbul
edir. Vəzir Yusifin günahsız olduğunu bilə-bilə yenə də onu bir müddətə
zindana salmaq qərarına gəlir. Onunla birlikdə iki cavan oğlan da – saqi ilə
aşpaz zindana atılır. Gənclər Yusifə gördükləri yuxunu danışırlar və Yusif
onların yuxusunu belə təbir edir: “Biriniz yenə ağasına şərab içirəcək, digəriniz
isə edam olunacaq”.
Yusif saqidən xahiş edir ki, azad olunduqdan sonra padşaha ondan söz
açsın. Lakin saqi azad olunduqdan sonra şeytan onun yadından Yusifin
sözlərini çıxarır və bu səbəbdən Yusif daha bir neçə il zindanda qalmalı olur.
Bir gün Misir padşahı qarmaqarışıq bir yuxu görür: yeddi arıq inək yeddi
kök inəyi yeyir, həmçinin yeddi quru sünbül yeddi yaşıl sünbülün belinə sarılır.
Heç kəs bu yuxunu yoza bilmədikdə saqi onu zindana – Yusifin yanına
göndərmələrini xahiş edir.
Yusif bu yuxunu yozduqdan sonra deyir: “Yeddi il hər zaman olduğu
kimi əkin əkin. Yediyinizi yeyin, amma artıq qalan məhsulu sünbüldə saxlayın.
Yeddi bolluq ilindən sonra yeddi qıtlıq ili olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər
üçün tədarük etdiyinizi yeyər, az bir miqdarı toxumluq üçün saxlayarsınız.
Daha sonra insanların bol yağış görəcəyi bir il gələcək. Onda da insanlar
meyvələrin, tərəvəzlərin şirələrini sıxıb bərəkətindən istifadə edəcəklər”.
Padşaha bunu xəbər verəndə o, Yusifin yanına gətirilməsini istəyir. Lakin
Yusif öz günahsızlığı sübut olunmamış zindandan çıxmaq istəmir və belə bir
xəbər göndərir ki, ağanın yanına qayıdıb soruşun: məclisdə əllərini kəsən o
qadınların halı necədir? Padşah həmin məclisdə iştirak etmiş qadınları
çağırtdırıb əhvalatı soruşur və onların hamısı Yusifin günahsız olduğunu
bildirir. Hətta vəzirin övrəti də boynuna alır ki, Yusifi tovlayıb yoldan
çıxarmaq istəyən onun özü olmuşdur. Beləliklə, Yusif zindandan azad olur və
padşah Yusifin istəyi ilə onu Misir xəzinələrinin məmuru təyin edir.
Qıtlıq illəri başlarkən Yusifin qardaşları Misirə ərzaq üçün yollanırlar.
Onlar Yusifi tanımasalar da, Yusif qardaşlarını dərhal tanıyır. Qardaşlarının
ərzaq yüklərini hazırlatdırır, lakin tələb edir ki, gələn dəfə Bin Yamini də
gətirsinlər. Buna söz verən qardaşlar atalarının yanına döndükdə bildirirlər ki,
yenidən Misirə ərzaq almağa getməyimiz üçün gərək Bin Yamin də bizimlə
getsin, yoxsa bizə taxıl verməyəcəklər. Ataları etiraz edir, lakin qardaşlar
aldıqları ərzaq üçün verdikləri malların da yüklərinə qoyulduğunu bildirirlər və
bununla ikiqat ərzaq alıb gətirə biləcəklərini söyləyirlər. Hz.Yaqub onlardan
Bin Yamini sağ-salamat qaytarıb gətirəcəklərinə dair Allaha and içib, söz
vermələrini istəyir. Qardaşlar and içirlər. Hz.Yaqub isə Allahın qəzaqədərindən qaçmağın mümkünsüzlüyünü bildirib Ona təvəkkül etdiyini
söyləyir.
Yenidən Misirə yollanan qardaşlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları
zaman o, Bin Yamini bağrına basıb ona kim olduğunu söyləyir. Lakin digər
qardaşlarının bundan xəbəri olmur. Yusif qardaşlarının ərzaq yüklərini
hazırlatdığı vaxt Bin Yaminin yükünün içinə bir qızıl su qabı qoyur və karvan
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yola düzəldikdən sonra arxalarınca adam yollayır. Qardaşlar oğurluqda ittiham
olunduqlarını görüb, “Yükümüzü axtarın, kimdə tapsanız, o, sizin qulunuz
olacaq” deyirlər. Su qabı Bin Yaminin yükündən çıxır. Qardaşlar bunu görüb
əvvəlcə Bin Yaminin qardaşının, yəni Yusifin də oğru olduğunu söyləyirlər,
lakin sonra yalvarmağa başlayırlar ki, onun yerinə digər on bir qardaşdan birini
saxlasınlar, çünki Bin Yaminin qoca atası var və onun ayrılığına dözə bilməz.
Qardaşlar Bin Yamini apara bilməyəcəklərini anladıqda onlardan ən
böyüyü bildirir ki, mən Allaha and içmişəm, atam izin verməyincə, yaxud
Allah qardaşımızın buradan xilas olması haqqında hökm verməyincə mən
Misirdən gedəsi deyiləm.
Qardaşlar hz.Yaqubun yanına qayıdıb əhvalatı atalarına danışdıqda
Yaqub deyir: “Xeyr, sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi! Əvvəla, Bin Yamin
heç bir zaman oğurluq etməz, bundan başqa, oğurluğa görə köləlik bizim
şəriətdədir, Misirdə belə qanun yoxdur. Bunu siz onlara məsləhət
görmüsünüz”.
Hz.Yaqub Allahdan yenə səbir diləyərək, öz oğullarından üz döndərir,
Yusifi də xatırlayaraq o qədər ağlayır ki, gözləri tutulur. Oğlanları atalarını
sakitləşdirməyə çalışırlar, onun ağlamaqdan ya xəstələnəcəyini, ya da öləcəyini
bildirirlər. Lakin hz.Yaqub ümidini Allaha bağladığını bildirir. O, Yusifin
yuxusunun təbirinə görə bir gün Yusifə yetişəcəyini, Allahın vəhyinin yerinə
yetəcəyini bilirdi!
Hz.Yaqub oğlanlarını Misirə yollayaraq gedib Yusifdən və Bin
Yamindən bir xəbər gətirmələrini, Allahın mərhəmətindən ümidlərini
kəsməmələrini istəyir. Qardaşlar yenidən Yusifin hüzuruna gələrək ondan
ərzaq istəyirlər. Yusif onlardan soruşur: “Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və
qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi?”
Bunu eşidən qardaşlar anlayırlar ki, qarşılarındakı Yusifdir. Onlar əməllərinə görə Yusifdən üzr istəyirlər, artıq peşman olduqlarını, Yusifin onlardan
üstün olduğunu, özlərinin isə böyük günaha batdıqlarını bildirirlər. Hz.Yusif
onları məzəmmət etmir, Allah tərəfindən bağışlanmalarını diləyir. Öz
köynəyini qardaşlarına verib atalarının üzünə sürtmələrini, bütün ailəni də
özləri ilə Misirə gətirmələrini istəyir.
Karvan geri dönür, qardaşlar köynəyi hz.Yaqubun gözlərinə sürtdükdə
onun gözləri açılır. Bütün ailə yığışıb Misirə yollanır. Onlar Yusifin hüzuruna
daxil olduqda o, ata-anasını öz taxtının üstünə qaldırır. Sonra ata-anası və
qardaşları Allaha onları bir-birinə qovuşdurduğu üçün şükür səcdəsi edirlər. Bu
zaman hz.Yusif deyir: “Atacan, Allah gördüyüm yuxunu həqiqətə çevirdi”.
Yusif atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdükdən sonra hz.Yaqub
dünyasını dəyişir. Yusif atasını aparıb öz vətənində dəfn edir və dünyanın heç
bir etibarı olmadığını gördükdə Allaha dua edərək Ondan ölüm diləyib deyir:
ﺖ وَﻟِﻴﱢﻲ ﻓِﻲ اﻟﺪﱡ ُﻧﻴَﺎ
َ ض أَﻧ
ِ ﻷ ْر
َ ت وَا
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻃ َﺮ اﻟ ﱠ
ِ ﺚ ﻓَﺎ
ِ ﻷﺣَﺎدِﻳ
َ ﻞا
ِ ﻚ وَﻋَﱠﻠ ْﻤﺘَﻨِﻲ ﻣِﻦ َﺗ ْﺄوِﻳ
ِ ﻦ ا ْﻟ ُﻤ ْﻠ
َ ب َﻗ ْﺪ ﺁﺗَ ْﻴﺘَﻨِﻲ ِﻣ
َر ﱢ
ﻦ
َ ﺴﻠِﻤًﺎ وَأَ ْﻟﺤِ ْﻘﻨِﻲ ﺑِﺎﻟﺼﱠﺎِﻟﺤِﻴ
ْ ﺧ َﺮ ِة َﺗ َﻮ ﱠﻓﻨِﻲ ُﻣ
ِ وَاﻵ
“Ey Rəbbim! Sən mənə səltənətdən (istədiyimdən də artıq) bir pay
verdin. Mənə yuxu yozmağı öyrətdin. Ey göyləri və yeri yaradan! Sən dünyada
da, axirətdə də mənim ixtiyar sahibimsən. Mənim canımı müsəlman olaraq al
və məni əməlisalehlərə qovuşdur!” [Quran, 12/101].
Göründüyü kimi, bu qissənin insanın tərbiyəsində böyük rolu vardır. Ailə
həyatı, ailə məhrəmliyi, valideyn-övlad, qardaş münasibətləri, övlada olan
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sevgi, namus, şərəf, iffət kimi əxlaqi anlayışlar, dövlətçilik, idarəetmə, bir
məmurun və ya dövlət başçısının xalqının qarşısına çıxa biləcək fəlakətlərlə
mübarizədə necə fikir yürütməsi, çıxış yolu tapması kimi mühüm
xüsusiyyətlər, qardaş xəyanəti, əxlaqsız hərəkət, xəyanət kimi rəzil sifətlərin
gətirdiyi acı nəticə, pis aqibət, Yusifin göstərdiyi səbir timsalında Allaha
inanan, çəkdiyi hər bir əziyyəti səbirlə qarşılayan, doğru yolundan heç bir
zaman çıxmayan sadiq və şərəfli bəndənin xoş aqibəti və s. bu kimi məsələlər
bir insanın ideal cəmiyyət quraraq, ideal şəraitdə yaşaya bilməsi üçün bir örnək
hesab edilə bilər.
İlk öncə dastanın tərbiyəvi xüsusiyyətlərindən bəzilərinə diqqət yetirək:
1. Valideyn-övlad münasibətləri:
a) Valideyn evdə münasib şərait yarada bilməli, övladları arasında fərq
qoymamalı, öz sevgisini, mehrini övladları arasında bərabər paylaşdırmalıdır.
Yaqub peyğəmbər isə öz mehrini daha çox Yusifə salmış, bu da digər övladlar
– ana tərəfdən ögey olan qardaşlar arasında bir gizli nifaqın, kin-küdurətin
yaranmasına gətirib çıxarmışdır;
b) Övlad ata-anasını özünün ən böyük dayağı bilməli, həyatının hər hansı
bir mərhələsində üzləşdiyi çətinliklər və ya onu narahat edən problemləri
onlarla paylaşa bilməli, onlarla məsləhətləşməlidir. Hz.Yusif başına gələnləri
hər zaman atası ilə bölüşür. Bu da atanın onunla bağlı hər bir şeydən xəbərdar
olması deməkdir;
c) Hər bir valideyn öz övladının istedadını gördükdə onu inkişaf
etdirməyə çalışmalıdır. Övladına həyatda qarşısına qoyduğu hədəflərə
çatacağını, gözəl gələcəyə sahib olacağını ona təlqin etməlidir. Hz. Yaqub
Yusifin yuxusunun təbiri olaraq övladına parlaq bir gələcəyinin olacağından
xəbər verir, ona bu gələcəyə aparan yolları göstərməyə çalışır. Bu mənada
valideyn övladının hətta ən kiçik bir uğurunu alqışlamalı, onda olan istedadın
hətta ən kiçik bəlirtilərini belə sezməyi bacarmalıdır.
2. Sirr saxlamaq: atası Yusifə yuxusunu qardaşlarına danışmamasını
tapşırır, bu da insana sirr saxlamağın vacibliyindən xəbər verir. Həmçinin
Misirdə vəzir Yusifə şər atıldığını, arvadının günahını anlayır, lakin Yusifdən
xahiş edir ki, bu işi açıb-ağartmasın. Yusif zindanda illərlə qalsa belə, bu sirri
özündə saxlamağı bacarır.
3. Həsadət – paxıllıq alovunu yatırmaq: insan birisinin ona paxıllıq
etdiyini bildikdə, gərək çalışsın ki, bu paxıllıq alovunu yatırsın, əksinə, kiminsə
həsədinə səbəb olmaq üçün müxtəlif yollara əl atmasın. Belə ki, paxıllıq insanı
ən pis işlərə belə sürükləyər – qardaşların Yusifi su quyusuna atdıqları kimi.
4. “Yamanlığa yaxşılıq ər kişinin işidir”: Yusifin qardaşları ona çox
böyük pislik etmişdilər, lakin Yusif onları bağışlayır. Hədisə görə, Məhəmməd
peyğəmbər buyurub: “Hər kəs ona edilmiş zülmü bağışlasa, Allah ona əvəzində
hər iki dünyada izzət bəxş edər” [9, 197]. Yusif nəinki qardaşlarından intiqam
almır, məzəmmət belə etmir, hətta Allahdan şəfaət diləyərək, onların
bağışlanmasını istəyir.
5. Səbir: həyatda baş verən hadisələrə qarşı səbirli olmaq çox mühümdür.
Həm hz.Yaqub, həm hz.Yusif çox səbirlidirlər [Quran, 12/18, 83, 90].
Rəvayətə görə, imam Əli ibn Əbu Talib (599-661) buyurmuşdur: “Hər işdə
səbir və dözümlülük insanın dostudur” [9, 196]. İnsan gərək hər uğursuzluqdan
ümidsizliyə qapılmasın, dərd qarşısında səbir edib, ümidini üzməsin. Çünki
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bəşər övladının yaşadığı dünya enişli-yoxuşlu yolları ilə daima insanın
müəyyən çətinliklərlə üzləşməsinə səbəb olur ki, səbir bu çətinliklərin həllində
mühüm rollardan birini oynayır.
6. İffət, həya və vəfa: vəzirin arvadının cavan, gözəl qula olan ehtirası
onun iffətsizliyinin və öz ərinə qarşı vəfasızlığının əlamətidir. Və bu
hərəkətlərinə görə o, şəhər əhlinin dilinə düşür, Yusifi şərləyərək böyük günaha
batır və sonda hər kəsin qarşısında öz günahını boynuna alaraq etdiyi əməllərin
mənəvi cəzasını çəkir. Yusif isə əksinə, həyalı, iffətli və vəfalıdır, öz ağasının
namusunu qoruyur, ona olunan əmanətə xəyanət etmir və böhtanla üzləşsə də,
sonda öz adını ləkədən təmizləyə bilir. Vəzir arvadının təşkil etdiyi məclisə
dəvət olunan qadınlar da günaha batırlar, onlar da öz iffət və həyalarını unudub
Yusifin gözəlliyindən heyrətə düşürlər. Peyğəmbərimiz buyurub: “Gözəl üzə
baxmaq ibadətdir, lakin mühüm odur ki, şəhvət gözü ilə baxılmasın” [23, 145].
“Yusif” surəsi tərbiyəvi-əxlaqi məziyyətləri ilə yanaşı, irfani məzmunla
zəngindir. Bu qissədən ilham alan şairlər də öz əsərlərini əsasən irfani yöndə
işləmişlər.
1. Röya: Yusif peyğəmbərin həyatındakı irfani məzmunlar onun
yuxusundan başlanır. Ümumiyyətlə, yuxu (irfani istilahda “röya”) vasitəsilə
mənəvi yüksəlişə, qeybdən xəbərə Quran qissələrində çox rast gəlinir.
Hz.İbrahim də yuxuda gördüyü bir əmrlə oğlu İsmayılı qurban kəsmək
istəyirdi. Məsələn, “əs-Saffat” surəsinin 105-ci ayəsində buyurulur:
َﺤﺴِﻨِﻴﻦ
ْ ﺠﺰِي ا ْﻟ ُﻤ
ْ َﻚ ﻧ
َ ﺖ اﻟ ﱡﺮ ْؤﻳَﺎ ِإﻧﱠﺎ َآ َﺬِﻟ
َ ﺻ ﱠﺪ ْﻗ
َ َﻗ ْﺪ
“Artıq sən röyanın düzgünlüyünü (Allah tərəfindən olduğunu) təsdiq
etdin!” (Sənə yuxuda nə əmr olunmuşdusa, onu yerinə yetirdin. Allah sənə lütf
edərək oğlunun yerinə bir qoç kəsməyi buyurur). Biz yaxşı iş görənləri belə
mükafatlandırırıq”.
Yaxud, “əl-Fəth” surəsinin 27-ci ayəsində buyurulduğu kimi:
ﻖ
ﺤﱢ
َ ق اﻟﻠﱠ ُﻪ َرﺳُﻮَﻟ ُﻪ اﻟ ﱡﺮ ْؤﻳَﺎ ﺑِﺎ ْﻟ
َ ﺻ َﺪ
َ َﻟ َﻘ ْﺪ
“And olsun ki, Allah-taala Öz peyğəmbərinin (Məkkə fəthi) röyasının çin
olduğunu təsdiq etdi”.
Peyğəmbər (s) yuxuya böyük əhəmiyyət verərdi, hətta hədisə görə, o
həzrət belə buyurmuşdur: “Möminin röyası nübüvvətin qırx altı bölümündən
bir bölümdür”; “Məndən sonra “röyayi-sadiqə” istisna olmaqla, “nübüvvət”
deyə bir şey yoxdur” [bax: 4, 135-136]. Bu hədisdə qeyd olunan “röyayisadiqə” (doğru yuxu), yaxud “sadiq röya” insana Allah tərəfindən bir
xəbərdarlıq, yaxud bir müjdə olaraq göndərilən yuxulara deyilir. Yusifin də
yuxusu bu qəbil yuxudan olub, onun gələcək taleyindən xəbər verir. Bunu atası
anlayır və biz surənin sonuna yaxın Yusif peyğəmbərin yuxusunun çin
olduğunun şahidi oluruq [Quran, 12/100]. Ümumiyyətlə isə, “Yusif” surəsində
12 ayə röya və onun yozumundan bəhs edir [Quran, 12/4-6, 41-44, 47-49, 100101].
2. Bəşəri eşq: bildiyimiz kimi, irfan olan yerdə eşq var. Eşq – insanın Allaha
olan hislərindən qaynaqlanır və bu, Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitə kimi qəbul
edilir. Quranda Misir vəzirinin arvadının eşqi müsbət deyil, daha çox şəhvət və
həvəsdir. İrfani baxımdan isə eşq cəbridir, ixtiyari deyil və bu səbəbdən Misir
vəzirinin Yusifə olan eşqinin bir qəzavü-qədər, alın yazısı, əvvəlcədən Allah
tərəfindən təyin edilmiş bir əmr olduğunu qəbul etmək olar. Lakin Allah insana
iradə də vermiş və onu əməllərinə məsul etmişdir. Allah öz qulunun pis
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sifətlərə, pis əxlaqa düçar olmasını arzulamaz. O, insana yalnız gözəlliklər bəxş
edər. Pisliyi arzulayan isə nəfs olar. Çünki insan nəfsi heç bir zaman gözəl,
yaxşı əməlləri sevməz, bu səbəbdən insan əməllərində pisliyə məsul da hər
zaman nəfs olar. Qurani-Kərimdə buyurulduğu kimi:
ﻚ
َﺴ
ِ ﺳ ﱢﻴ َﺌ ٍﺔ ﻓَﻤِﻦ ﱠﻧ ْﻔ
َ ﻚ ﻣِﻦ
َ ﻦ اﻟﻠّﻪِ َوﻣَﺎ َأﺻَﺎ َﺑ
َ ﺴ َﻨ ٍﺔ َﻓ ِﻤ
َﺣ
َ ﻦ
ْ ﻚ ِﻣ
َ ﻣﱠﺎ َأﺻَﺎ َﺑ
“(Ey insan!) Sənə yetişən hər bir yaxşılıq Allahdandır, sənə üz verən hər
bir pislik isə özündəndir” [Quran, 4/79].
Yusif peyğəmbər də qadınlar onun günahsız olduğunu söylədikdə Misir
vəzirinin arvadı öz günahını boynuna aldıqda belə buyurur:
ن َرﺑﱢﻲ ﻏَﻔُﻮ ٌر ﱠرﺣِﻴ ٌﻢ
ﻲ ِإ ﱠ
َ ﺣ َﻢ َر ﱢﺑ
ِ ﻻ ﻣَﺎ َر
ﺲ ﻷَﻣﱠﺎرَ ٌة ﺑِﺎﻟﺴﱡﻮ ِء ِإ ﱠ
َ ن اﻟ ﱠﻨ ْﻔ
ئ ﻧَ ْﻔﺴِﻲ ِإ ﱠ
ُ َوﻣَﺎ ُأ َﺑﺮﱢ
“Mən özümü təmizə çıxarmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna
olmaqla, nəfs (insana) pis işlər görməyi (şəhvətə uymağı) əmr edər. Həqiqətən,
Rəbbim bağışlayandır, rəhm edəndir” [Quran, 12/53].
Onu da qeyd etmək lazımdır ki, Yusif və Züleyxa haqqında olan
məsnəvilərdə Züleyxa müsbət qəhrəmandır və onun eşqi məcazdan həqiqətə
keçid mərhələsini ifadə edir. Bir çox mütəsəvviflər ilahi eşqin, irfani
məqamların bəyanında və simvolikasında məhz Züleyxanı və onun eşqini misal
çəkirlər.
3. Nəfs və nəfsin təzkiyəsi: irfanda “nəfs” təməl anlamlardan biri hesab
olunur. Bəşər övladı öz nəfsinin tərbiyəsi ilə məşğul olmalı, nəfsi müqabilində
daima diqqətli olub onunla mücadilə etməlidir. Ümumiyyətlə, İslam irfanında
insanın öz niyyətləri, arzu və istəklərinə nəzarət mühüm yer tutur. Çünki bu,
insan şəxsiyyətinin kamillik səviyyəsində tərbiyəsində mühüm rol oynayır.
Nəfsinə qalib gəlmək öz daxili məninə qalib gəlmək deməkdir, çünki
nəfs insanın daxili dünyasında yuva salmış “mən”i, istəkləridir. Nəfsə qalib
gəlmək üçün daima mübarizə aparmaq və bu ağır mübarizədə üzləşdiyi
çətinliklər qarşısında səbir etmək lazımdır. Yalnız iman və səbirlə insan özünü
dərk edə bilər və insan özünü tanıyarsa, dərk edərsə, Allahı da tanıyar, ilahi
sirlərə vaqif olar. Məhəmməd peyğəmbər (s) buyurduğu kimi: “Özünü tanıyan
Pərvərdigarı da tanımış olar” [21, 32].
Nəfslə mübarizənin çətinlikləri “Yusif” surəsində özünün çox aşkar
ifadəsini tapmışdır. Yusif peyğəmbər kimi vəfalı, saf, iffətli bir insan belə
nəfsindən çəkinərək Allaha sığınır və belə bir dua edir:
ﻦ
َ ﻦ َوَأآُﻦ ﱢﻣ
ﺐ ِإَﻟ ْﻴ ِﻬ ﱠ
ُ ﺻ
ْ ﻦ َأ
ﻋﻨﱢﻲ َآ ْﻴ َﺪ ُه ﱠ
َ ف
ْ ﺼ ِﺮ
ْ ﻻ َﺗ
ﻲ ِﻣﻤﱠﺎ َﻳ ْﺪﻋُﻮ َﻧﻨِﻲ ِإَﻟ ْﻴ ِﻪ َوِإ ﱠ
ﺐ ِإَﻟ ﱠ
ﺣ ﱡ
َ ﻦ َأ
ُﺠ
ْ ب اﻟﺴﱢ
ل َر ﱢ
َ ﻗَﺎ
ﻦ
َ ا ْﻟﺠَﺎ ِهﻠِﻴ
“(Yusif) dedi: “Ey Rəbbim! Mənim üçün zindan bunların məni sövq
etdikləri işi görməkdən xoşdur. Əgər (bu qadınların) hiyləsini məndən dəf
etməsən, mən onlara meyil edər və cahillərdən olaram” [Quran, 12/33].
4. İlahi eşq: Yusif peyğəmbərlə atasının ayrılığında çox dərin məna var,
buna səbəb Yaqub peyğəmbərin övladına sonsuz sevgisi və bağlılığıdır.
Məşhur mütəsəvvif Sədrəddin Konyəvinin (vəf.1274) görkəmli İslam alimi
Mühyiddin ibn Ərəbinin (1165-1240) “Füsusül-hikəm” əsərinə yazdığı “əlFükuk fi müstənədati-hikəmül-Füsus” adlı şərhində açıqladığı mətləblərdən
biri də hz.Yaquba “hikməti-ruhiyyə”nin aid edilməsi səbəbidir. Bu bölmədə
Konyəvi bir tərəfdən ruhu müdəbbir (tədbirli) və insanın kamilliyə yetmə, ilahi
əxlaqa və ilahi sifətlərə bürünmə və tərəqqisinin, digər tərəfdən insan təbiətinin
islahı, əmin-amanlıq və rahatlığın amili hesab edir. Konyəvi onlar arasında bir
əlaqənin olduğunu qeyd edir: bu əlaqə ondan ötrüdür ki, hər kəs hz.Yaqubun
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keçdiyi yol kimi İlahinin hökmlərinə təslim ola bilsin, öz nəfsindən uzaq
düşsün və Haqqa tərəf yönələrək ən yüksək rahatlığa qovuşsun. Allah təcəlli
etmək istədiyi və təcəllisinin zühur məkanı olacaq qəlblərdə özündən başqasına
yer olmasını qəbul etmir. Hz.Yaqub oğlu hz.Yusifə həddən ziyadə bağlı olduğu
üçün Haqq-taala Yusifi atasından – hz.Yaqubdan aldı, bununla da onun qəlbini
qəm-qüssəyə bürüdü. Hz. Yaqub oğlu Yusifi bir daha görə biləcəyinə ümidini
itirdi və Haqqa pənah apardı. Haqq da oğlunu sağ-salamat ona qaytardı və bu,
hz.Yaqubun mükafatı oldu. Konyəvi bu imtahanı “rəbbani müalicə” və “ilahi
tibb” adlandırır və qeyd edir ki, bu, Allaha doğru sülukda çox şərəfli və dəyərli
bir yoldur [19, 53].
5. Mürşid-mürid münasibətləri: “Yusif” surəsində hz.Yaqub seyri-süluk
fəlsəfəsindəki mürşid məqamındadır. Sanki surənin beşinci ayəsindən etibarən
Yaqub mürşidlik missiyasını öz üzərinə götürür. Mürşid Haqqa aparan yola
girib, o yolun bütün təhlükələrini bilən, müridi yönəldən, çətinlik və
təhlükələrdən xəbərdar edən bir insandır. Mürid isə Haqq yoluna çıxan salikdir,
o, mənəvi kamilləşmə yolunda öz mürşidindən aldığı təlimatlara əməl etmiş
olsa, qısa bir zamanda əsas hədəfinə yetişə bilər. Yaqub peyğəmbər Yusifin
yuxusunun təbirində onu işıqlı bir gələcəyin gözlədiyini ona anladır və Yusif
mərhələ-mərhələ öz seyrini qət edir. Həmçinin Yusif öz mürşidinə sözsüz
tabedir, onun sirri saxlamaq haqqında dediklərinə əməl edir.
Yusif hətta Misirdə, atasından uzaqda olduğu anda belə mürşidi çətinliyə
düşmüş müridinin köməyinə gəlir. “Yusif” surəsinin 24-cü ayəsinə nəzər salaq:
ﻋﺒَﺎ ِدﻧَﺎ
ِ ﻦ
ْ ﺤﺸَﺎء ِإﻧﱠ ُﻪ ِﻣ
ْ ﻋ ْﻨ ُﻪ اﻟﺴﱡﻮ َء وَا ْﻟ َﻔ
َ ف
َ ﺼ ِﺮ
ْ ﻚ ِﻟ َﻨ
َ ن َر ﱢﺑ ِﻪ َآ َﺬِﻟ
َ ﺖ ِﺑ ِﻪ َو َه ﱠﻢ ِﺑﻬَﺎ َﻟﻮْﻻ أَن ﱠرَأى ُﺑ ْﺮهَﺎ
ْ َوَﻟ َﻘ ْﺪ َه ﱠﻤ
ﻦ
َ ﺨَﻠﺼِﻴ
ْ ا ْﻟ ُﻤ
“Doğrudan da, (qadın) ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini
(xəbərdarlığını) görməsəydi, (Yusif də) ona meyil edərdi. Biz pisliyi və
biabırçılığı (zinanı) ondan sovuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən, Bizim
sadiq bəndələrimizdəndir!” [Quran, 12/24].
Məşhur fiqh alimi Mahmud Zəməxşəri (1074-1144) bu ayəni belə təfsir
edir: “Rəbbinin dəlili”, yaxud “xəbərdarlığı”, əslində, Yusifin gözü önündə bir
anlıq hz.Yaqubun görünüb: “Özünə sahib ol, ondan üz çevir” deyə xitab
etməsidir ki, bu ani xəyal Yusifi bu işdən çəkindirir [bax: 6, 370-371].
6. Qəzavü-qədər: İslam dinində qəzavü-qədərə inam mühüm əhəmiyyət
kəsb edir və bu, imanın əsaslarından hesab olunur. Bəşər övladı Allaha, mələklərə, peyğəmbərlərə inandığı kimi, dünyada və şəxsən onun həyatında olanların
və baş verəcəklərin hamısının Allah tərəfindən yazıldığını qəbul etməlidir.
Qurani-Kərimdə buyurulduğu kimi:
ﻻ
َ ﻋ ًﺔ َو
َ ن ﺳَﺎ
َ ﺧﺮُو
ِ ﺴَﺘ ْﺄ
ْ ﻼ َﻳ
َ ﺟُﻠ ُﻬ ْﻢ َﻓ
َ ﻞ ِإذَا ﺟَﺎء َأ
ٌﺟ
َ ﻻ ﻣَﺎ ﺷَﺎء اﻟﻠّ ُﻪ ِﻟ ُﻜﻞﱢ ُأ ﱠﻣ ٍﺔ َأ
ﻻ َﻧﻔْﻌًﺎ ِإ ﱠ
َ ﺿ ّﺮًا َو
َ ﻚ ِﻟَﻨ ْﻔﺴِﻲ
ُ ﻻ َأ ْﻣِﻠ
ﻗُﻞ ﱠ
ن
َ ﺴَﺘ ْﻘ ِﺪﻣُﻮ
ْ َﻳ
“(Ya Rəsulum!) De: “Allahın istədiyindən başqa, mən özümə nə bir
xeyir, nə də bir zərər verə bilərəm. Hər ümmətin (əzəldən müəyyən olunmuş)
bir əcəl vaxtı (ömrünün sona çatma, məhv olma, tənəzzülə uğrama, əzaba,
müsibətə düçar olma çağı) vardır. Onların əcəli gəlib çatdıqda (ondan) bircə
saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçərlər” [Quran, 10/49].
İstər hz.Yaqub, istərsə də Yusif peyğəmbər öz taleləri qarşısında təslim olur
və müqavimətin faydasız olduğunu bilirlər: başlarına gələnlərin alın yazısı, ilahi
imtahan, sınaq olduğunu düşünür və səbir edərək yeganə ümidi Allaha bağlayırlar.
Həqiqətən də, onlar bu dözümlülüklərinə və inamlarına görə Allah tərəfindən
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mükafatlandırılırlar: hz.Yaqub öz oğullarına qovuşur və qul olaraq satılan hz.Yusif
isə zindandan qurtulur, günahsızlığı sübuta yetir, Misir kimi bir ölkədə vəzifə və
hörmət sahibi olur [Quran, 12/99, 100].
Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşər. Bəzi müfəssirlərə görə,
Yusif peyğəmbərin zindanda olarkən saqidən yardım istəməsi, yəni Allahdan
ümidini kəsib Allah bəndəsinə pənah aparması üzündən şeytan Yusifin xahişini
saqinin yadından çıxarır və bu da onun 12 ilədək zindanda qalmasına səbəb olur
[11; 12; 22].
Bu məsələ ayrıca tədqiqat tələb etdiyi üçün burada qısaca olaraq onu qeyd
edək ki, Yusif peyğəmbər zindanı özü seçmişdi və buna səbəb Allaha olan inamı
və imanı idi, qəlbində yalnız Allah eşqinə yer olan Yusif peyğəmbər zindanda belə
öz dinini unutmur, Allahın təkliyindən bəhs edir:
ﻋﻠَﻰ
َ ﻋَﻠ ْﻴﻨَﺎ َو
َ ِﻞ اﻟﻠّﻪ
ِﻀ
ْ ﻚ ﻣِﻦ َﻓ
َ ﻲ ٍء َذِﻟ
ْ ﺷ
َ ك ﺑِﺎﻟّﻠ ِﻪ ﻣِﻦ
َ ﺸ ِﺮ
ْ ن َﻟﻨَﺎ أَن ﱡﻧ
َ ب ﻣَﺎ آَﺎ
َ ق َوَﻳ ْﻌﻘُﻮ
َ ﺳﺤَﺎ
ْ ﺖ ِﻣﱠﻠ َﺔ ﺁﺑَﺂﺋِـﻲ ِإ ْﺑﺮَاهِﻴ َﻢ َوِإ
ُ وَاﺗﱠَﺒ ْﻌ
ن
َ ﺸ ُﻜﺮُو
ْ ﻻ َﻳ
َ س
ِ ﻦ َأ ْآَﺜ َﺮ اﻟﻨﱠﺎ
س َوَﻟـ ِﻜ ﱠ
ِ اﻟﻨﱠﺎ
“Mən ata-babalarım İbrahim, İshaq və Yəqubun dininə tabe oldum. Bizə heç
bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu (tövhid), Allahın bizə və (bütün)
insanlara bəxş etdiyi nemətdir, lakin insanların əksəriyyəti (Ona) şükür etməz!”
[Quran, 12/38].
Hətta zindan yoldaşlarını belə “tövhid”ə dəvət edən [Quran, 12/39, 40]
Yusifin Allahdan ümidini üzüb bəndədən yardım diləməsi yuxarıda qeyd olunan
təfsirin etibarını itirir.
7. Təvəkkül: “Təvəkkül” “Allahın rəhmətinə inam və ona ümid
bəsləmək” mənasını verir [17, c.3, s.1979]. Təvəkkül barədə imam Əli ibn Əbu
Talib (ə) belə buyurub: “Təvəkkül – Allaha olan güclü inamın nəticəsidir” [9,
124]. Hz.Yusif Misir vəzirinin arvadının şərindən Allaha sığınır, Ona təvəkkül
edir [Quran, 12/23]. Hz.Yaqub da öz övladlarını yenidən Misirə yollarkən
buyurur:
ن
ِ ﻲ ٍء ِإ
ْ ﺷ
َ ﻦ اﻟﻠّﻪِ ﻣِﻦ
َ ﻏﻨِﻲ ﻋَﻨﻜُﻢ ﱢﻣ
ْ ب ﱡﻣ َﺘ َﻔ ﱢﺮ َﻗ ٍﺔ وَﻣَﺎ ُأ
ٍ ﻦ َأ ْﺑﻮَا
ْ ﺧﻠُﻮ ْا ِﻣ
ُ ﺣ ٍﺪ وَا ْد
ِ ب وَا
ٍ ﺧﻠُﻮ ْا ﻣِﻦ ﺑَﺎ
ُ ﻻ َﺗ ْﺪ
َ ﻲ
ل ﻳَﺎ َﺑ ِﻨ ﱠ
َ َوﻗَﺎ
ن
َ ﻞ ا ْﻟ ُﻤ َﺘ َﻮ ﱢآﻠُﻮ
ِ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َﻓ ْﻠ َﻴ َﺘ َﻮ ﱠآ
َ ﺖ َو
ُ ﻋَﻠ ْﻴ ِﻪ َﺗ َﻮ ﱠآ ْﻠ
َ ﻻ ِﻟّﻠ ِﻪ
ﺤ ْﻜ ُﻢ ِإ ﱠ
ُ ا ْﻟ
“(Yəqub) dedi: “Oğullarım! (Misirə) eyni bir qapıdan girməyin, ayrı-ayrı
qapılardan daxil olun (sizə göz dəyməsin). Bununla belə, mən Allahın qəzaqədərini sizdən heç bir şeylə dəf edə bilmərəm. Hökm yalnız Allahındır. Mən
ancaq Ona təvəkkül etdim. Qoy təvəkkül edənlər də ancaq Ona təvəkkül etsinlər!”
[Quran, 12/67].
8. Günah və tövbə: “Yusif” qissəsində öz şərhini tapan daha bir
məfhum “günah”dır. Nəvvas ibn Səmandan söylənilən bir hədisdə
peyğəmbərimizin (s) yaxşılıq və günah haqqında sözləri nəql edilmişdir:
“Yaxşılıq – əxlaqın gözəl olması, günah isə qəlbini incidən və digərlərinin
xəbərdar olmasını istəmədiyin bir şeydir” [bax: 5, 34-35]. Lakin günah edən
insan bağışlanması üçün Allaha dua edərsə, onun günahı Allah tərəfindən
bağışlanar. Dua – bəndənin müəyyən istəklərinin izharı olduğu kimi,
günahlarının bağışlanması üçün Allaha yalvarışıdır. Allah-taala, bəndəsi nə
qədər günahkar olursa-olsun, ondan üz döndərməz. Məşhur ərəb şairi Əbu
Nüvas (756-814): “Ey Rəbbim, mənim günahlarım nə qədər böyük olsa da,
Sənin əfvin daha da böyükdür”, – demişdir [bax: 5, 372]. Günahın
bağışlanmasında tövbəyə çox əhəmiyyət verilir. Tövbə, insanın günah işlədiyini dərk etdikdən və bunun nəticəsinin cəza olduğuna inandıqdan, mədəd
qapısının tapıldığını gördükdən və əfv tələbi ilə bağışlanacağına ümid etdikdən
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sonra iman və təslimiyyət nəfəsinin təzələnməsidir [5, 368-369]. QuraniKərimdə bir çox ayələr tövbənin mühüm olmasına, Allahın tövbə edənlərə
münasibətinə işarə edir [Quran, 2/222; 4/27; 9/3, 118; 11/3; 24/31; 110/3 və s.].
Bu səbəbdən Yusifə böhtan atmış qadınlar da, Misir vəzirinin arvadı da,
Yusifin qardaşları da öz günahlarını boyunlarına almaqla sanki tövbə edir və
etdikləri bu qədər yanlış hərəkətin, zülmün müqabilində yenə də Allah
tərəfindən bağışlanacaqlarına ümid edirlər [Quran, 12/51, 91, 97]. QuraniKərimin “əz-Zümər” surəsinin 53-cü ayəsində buyurulur:
ﺟﻤِﻴﻌًﺎ ِإﻧﱠ ُﻪ ُه َﻮ اْﻟ َﻐﻔُﻮ ُر
َ ب
َ ن اﻟﻠﱠﻪَ َﻳ ْﻐ ِﻔ ُﺮ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮ
ﺣ َﻤ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪِ ِإ ﱠ
ْ ﺴ ِﻬ ْﻢ ﻟَﺎ َﺗ ْﻘَﻨﻄُﻮا ﻣِﻦ ﱠر
ِ ﻋﻠَﻰ أَﻧ ُﻔ
َ ﺳ َﺮﻓُﻮا
ْ ﻦ َأ
َ ي اﱠﻟﺬِﻳ
َ ﻋﺒَﺎ ِد
ِ ﻞ ﻳَﺎ
ْ ُﻗ
اﻟ ﱠﺮﺣِﻴ ُﻢ
“Ya Peyğəmbər! (Mənim adımdan qullarıma) de: “Ey Mənim (günah törətməklə) özlərinə zülm etməkdə həddi aşmış bəndələrim! Allahın rəhmindən ümidsiz
olmayın. Allah (tövbə etdikdə) bütün günahları bağışlayar. Həqiqətən, O bağışlayandır, rəhm edəndir!”
9. Şəfaət: “Yusif” surəsində “şəfaət” məfhumuna geniş yer verilmişdir.
Şəfaət Allah tərəfindən bağışlanma yollarından biridir. Qurani-Kərimdə
buyurulduğu kimi, şəfaət yalnız Allaha məxsusdur:
ش ﻣَﺎ َﻟﻜُﻢ ﻣﱢﻦ دُو ِﻧ ِﻪ ﻣِﻦ
ِ ﻋﻠَﻰ ا ْﻟ َﻌ ْﺮ
َ ﺳﺘَﻮَى
ْ ﺳ ﱠﺘ ِﺔ َأﻳﱠﺎ ٍم ُﺛﻢﱠ ا
ِ ض َوﻣَﺎ َﺑ ْﻴ َﻨ ُﻬﻤَﺎ ﻓِﻲ
َ ت وَا ْﻟَﺄ ْر
ِ ﺴﻤَﺎوَا
ﻖ اﻟ ﱠ
َ ﺧَﻠ
َ اﻟﻠﱠ ُﻪ اﱠﻟﺬِي
ن
َ ﺷﻔِﻴ ٍﻊ أَﻓَﻠَﺎ َﺗ َﺘ َﺬ ﱠآﺮُو
َ ﻲ وَﻟَﺎ
َوِﻟ ﱟ
“Göyləri, yeri və onların arasındakıları altı gündə xəlq edən, sonra ərşi
yaradıb hökmü altına alan (ərşdə bərqərar olan) Allahdır. Sizin Ondan başqa
heç bir haminiz və şəfaət (əzabı dəf) edəniniz yoxdur. Məgər öyüd-nəsihət
qəbul etməyəcəksiniz?” [Quran, 32/4]
Lakin Qurani-Kərimin bir sıra ayələrinə görə, Allah bəzi insanlara şəfaət
etmə haqqını verir və sevimli bəndələri vasitəsilə günahları bağışlayır [Quran,
20/109; 21/28; 53/26]. “Yusif” surəsində də həm Yusif peyğəmbər, həm də
hz.Yaqub öz günahlarını boyunlarına almış və peşman olmuş yalançı və xain
qardaşlar üçün sanki şəfaətçi rolu oynayaraq, Allah-taaladan bağışlanmalarını
diləyirlər [Quran, 12/92, 98].
Beləliklə, yuxarıda göstərilənlər bir daha sübut edir ki, həqiqətən də,
“Yusif” surəsi öz məzmunu ilə Qurani-Kərimin əzəli hədəfi – insanları hidayət
missiyasının ən gözəl təcəllisidir. Müfəssəlliyi ilə digər surələrdən seçilən bu
surədə buyurulduğu kimi:
ﻦ
َ ت ﻟﱢﻠﺴﱠﺎ ِﺋﻠِﻴ
ٌ ﺧ َﻮ ِﺗ ِﻪ ﺁﻳَﺎ
ْ ﻒ َوِإ
َ ﺳ
ُ ن ﻓِﻲ ﻳُﻮ
َ ﱠﻟ َﻘ ْﺪ آَﺎ
“Yusifin və qardaşlarının əhvalatında (bu haqda) soruşanlar üçün (neçəneçə) ibrətlər vardır” [Quran, 12/7].
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Shahla Abdullayeva
Didactic and mystical moments in surah “Yusuf” in The Holy
Qur`an
Summary
Surah “Yusuf” is the 12th sura (chapter) of the Holy Qur`an. This surah
was revealed at Mecca and consists of 111 ayats. It has been named “Ahsan alQisas” (“The most beautiful of stories”). Unlike stories of other Prophets, the
details of which are scattered throughout the Holy Qur`an, the history of
Prophet Joseph was revealed completely in one surah.
This paper is dedicated to researching of educative-instructive and
mystical moments in surah “Yusuf”, also moral and ethical issues, reflected in
it.
Шахла Абдуллаева
Дидактические и мистические моменты в суре «Йусуф» в Коране
Резюме
Сура «Йусуф», двенадцатая сура Священного Корана,
ниспосланная в Мекке, состоит из 111 аятов и называется «Ахсан улькысас» («Самое прекрасное повествование»). В отличие от историй о
других пророках, сведения о которых разбросаны по всему Священному
Корану, история о Пророке Иосифе передана полностью в одной суре. В
данной статье исследуются воспитательно-поучительные и мистические
моменты в суре «Йусуф» и морально-этические нормы, освещенные в
ней.
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Faiq ƏLİYEV
“Odlar yurdu” Universitetinin
dosenti, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Açar sözlər: məvali şairlər, ərəbdilli ədəbiyyat, ədəbi əlaqələr
Key words: poets-mavali, arabic language literature, literary relations
Ключевые слова: Поэты-мавали, арабоязычная литература,
литературные связи
ƏRƏBDİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI TARİXİNDƏN
Ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi erkən orta əsrlərdən başlayır.
Məlumdur ki, müəyyən tarixi şəraitlə əlaqədar olaraq Mədinədə yaşamış
azərbaycanlı şairlər VII əsrin II yarısından başlayaraq ərəb dilində əsərlər
yazmışlar. Musa Şəhəvat, İsmayıl ibn Yasar, Əbül Abbas əl-Əmanın
“azərbaycanlı ruhu, azərbaycanlı təfəkkürü, azərbaycanlı zövqü” ilə
yaratdıqları ərəbdilli şeir “ərəbləri belə heyrətə salan kamil sənət nümunələri”
olmaqla həm də ərəbdilli Azərbaycan poeziyasının başlanğıcı hesab
edilməlidir. Ərəbdilli şeir yaratmaq üçün ən azı ərəb ədəbiyyatına, ərəb şeirinin
forma, vəzn, məzmun xüsusiyyətlərinə yaxından bələdlik tələb olunurdu. Musa
Şəhəvatın bədii yaradıcılıqla 680-ci ildən xeyli əvvəl məşğul olduğu şübhə
doğurmamalıdır. Azərbaycanın və İranın xəlifə Ömərin hakimiyyəti illərində
(634-644) istila olunması və məvali şairlərin bu zaman əsir alınaraq Mədinəyə
aparılması faktı ilə yuxarıdakı tarix arasındakı fərq ərəbləri heyrətə salan kamil
sənət nümunələri yaratmaq üçün o qədər də böyük deyil. Ehtimal etmək olar ki,
azərbaycanlı şairlərin klassik ərəb ədəbiyyatı ilə tanışlığı xeyli əvvəllərə aid
olan məsələdir. 636-cı ildə xilafətin orduları Sasaniləri məğlub edərək Mədaini
dağıtdığı dövrə qədər yüzilliklər ərzində eyni imperiya daxilində yaşanmış
xalqların ədəbiyyatının da qarşılıqlı təmasda olması təbii idi. Buradan belə bir
nəticə hasil olur ki, Şərq şeirinin bu və ya digər janrının konkret olaraq hansı
xalqın poetik təfəkkürünün məhsulu olması mübahisəlidir. Bu, eyni dərəcədə
həm yazılı, həm də şifahi ədəbiyyata aid edilməlidir. Şübhəsiz ki, Şərq
xalqlarının folklor yaradıcılığının forma və məzmun xüsusiyyətlərinin eyni,
oxşar və ya fərqli olması çox-çox əvvəllərə aid olan məsələdir. O ki qaldı Şərq
şeirinin forma və vəzn müxtəlifliyinə, burada biz yalnız qarşılıqlı
zənginləşmədən söhbət aça bilərik. Lakin bu zaman son dərəcə mühüm bir amil
– dil amili nəzərdən qaçırılmamalıdır. Fikrimizin təsdiqi üçün Şərq şeirində
əruzdan istifadəyə nəzər salaq. Məlumdur ki, əruz ilk dəfə VIII əsrdə Bəsrə
şəhərində ərəb şairi və alimi Xəlil ibn Əhməd tərəfindən yaradılmışdır. Əruzun
19 bəhrindən cəmi bir neçəsi (təvil, kamil və s.) ərəb şeirində işlənir. Sonradan
başqa Şərq xalqları tərəfindən yaradılmış bir sıra bəhrlər (cədil, qərib və s.)
ərəb şeirində istifadə olunmur. Əruz vəzninin Azərbaycan şeirinə saysızhesabsız ərəb-fars sözləri gətirərək dili ağırlaşdırdığını görən Füzuli, Sabir kimi
klassiklərimiz əruzu azərbaycanlılaşdırmış, bu vəznə yeni xüsusiyyətlər gətirib
onu zənginləşdirmişlər. Eyni sözləri fars şeiri haqqında da demək olar. Şairin
qüdrətini, hünərini qəzəldə görən “ləhceyi-türki”də “nəzmi-nazik”in
“namənbutu-nahamvar” olduğunu deyən, ərəb və farsdilli qəzələ dərindən
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vaqif olan böyük Füzuli əruzun oxunaqlı və rəvan bəhrlərində türkdilli qəzəlin
misilsiz nümunələrini yaratmış və “bu düşvarı asan” etmişdir:
Qəzəl de ki, məşhuri-dövran ola,
Oxumaq da, yazmaq da asan ola.
Görünür, ərəbdilli qəzəlin vəzn və s. xüsusiyyətləri dahi şairi qane
etməmiş və elə buna görə də ərəb dilindəki divanını əsasən qəsidələrdən
bağlamışdır.
Ərəbdilli Azərbaycan şeirinin intişarı farsdilli ədəbiyyatımızın yaranması
və təşəkkülündən fərqlidir. Məvali şairlər olan Musa Şəhəvat, İsmayıl ibn
Yasar və Əbül Abbas əl-Əma ərəb mühitində yaşayıb-yaratmışlar, onlar ərəbcə
yazmağa məcbur idilər. Məvali şairlərin düşdüyü mühitdə və ümumən xilafətdə
ərəb dili hegemon mövqe tuturdu, bu dildə yaranan əsərlərin yayılmaq imkanı
geniş idi. Şübhə yox ki, güzəran çətinliklərini aradan qaldırmaq, ərəb
cəmiyyətində nüfuz qazanmaq istəkləri də məvali şairləri ərəb dilində ərəb
mövzulu əsələr yazmağa təhrik etmişdir. İstər Musa Şəhəvatın mədhləri və
əsasən din xadimləri əleyhinə çevrilmiş həcvləri, istər “Şuubiyyə” hərəkatının
ardıcıl tərəfdarı olan İsmayıl ibn Yasarın siyasi lirikası, istərsə də Əbül Abbas
əl-Əmanın Əməviləri tərənnüm və müdafiə edən şeirlərində erkən orta əsrlər
ərəb həyatının, ərəb ictimai psixologiyasının ümdə tərkibi hifz olunmuşdur.
Erkən orta əsrlər ərəb təzkirəçiləri öz əsərlərini tərtib edərkən mədhlərə və
həcvlərə üstünlük verərdilər. Ərəb ədəbi mühitində mədhlər və həcvlər dəbdə
idi, daha çox oxunur və yayılırdı. Əslində, orta əsrlər Şərq şeirinə xas olan bu
ənənə məvali şairlərin yaradıcılığının dövrümüzə gəlib çatmış nümunələrinin
məhz bu qəbildən olmasını şərtləndirmişdir. VII əsrin 80-ci illərində kamil
sənətkarlar kimi tanınan məvali şairlərin xeyli əvvəllər də müxtəlif janrlarda
poetik əsərlər yaratması təbii və məntiqidir. Təəssüf ki, həmin əsərlər əlimizə
gəlib çatmamışdır. Bu, ərəbdilli Azərbaycan ədəbiyyatının sonrakı əsrlərdəki
forma və məzmun xüsusiyyətlərinin araşdırılmasında faydalı məxəz olardı.
IX əsrə qədər teologiya, filologiya və təbiət elmləri sahəsində hər hansı
bir əsər ərəb dilində yazılmasa İslam mədəniyyəti tərəfindən qəbul edilə
bilməzdi. Ərəb dili fəlsəfə, məntiq, əxlaq, din, nücum və s. dili idi. Belə bir
şəraitdə, təbii ki, bədii söz sənətində də dövr ərəb dilinin üstünlüyünü təmin
edirdi.
Azərbaycanlılar Ərəbistana təkcə əsir olaraq gətirilməmişdilər. Təxminən
elə həmin dövrlərdə (VII-VIII əsrlər) digər ərəb ölkələrində, məsələn, İraqda da
azərbaycanlılar məskən salmış, öz ədəbiyyat və incəsənətlərini yaratmışlar.
“Daha hicrətin ilk yüzillərində Azərbaycan türkləri Təbriz Sultaniyyədən keçib
Kərkük yörəsinə yerləşdilər” (S.Buluç). Bu fikir kərküklü Şakir Sabitin İraqda
türkdilli xalqın (oxu: azərbaycanlıların) artıq VII əsrdən məskən salması və
Bağdadda 745-ci ildə bütöv türk məhəllələrinin olmasını təsdiq etməsi ilə
möhkəmlənir. Beləliklə, azərbaycanlıların VII əsrdən təkcə Ərəbistan
yarımadasında deyil, həm də digər ərəb torpaqlarında, xüsusilə İraqda
məskunlaşması faktı ortaya çıxır. Artıq tayfa, xalq şəklində ərəblərin arasına
düşmüş azərbaycanlılar öz ədəbiyyatlarını həm də ana dilində yaratmışlar.
Dövr, ərəb hegemonluğu, ərəb dilinin hakim mövqeyi həmin ədəbiyyatın
nümunələrinin bizə gəlib çatmasına imkan verməmiş, lakin İraqda yaranan
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ədəbiyyatımızın həm də ərəbdilli olmasını zərurətə çevirmiş və bu proses
əsrlərlə davam etmişdir. Dahi Füzulinin ana dilində yazıb-yaratması
deyilənlərə sübutdur. Bunun üçün Azərbaycan dili öz gözəllik və lətafətini
qorumalı olmuşsa, Azərbaycan ədəbiyyatı, o cümlədən ərəb ölkələrində,
xüsusilə İraqda yaradılan ədəbiyyat Füzuli yetirmək üçün uzun sürən, çətin,
həm də şərəfli yol keçmişdir. Xilafət tərkibində müxtəlif vaxtlarda eyni inzibati
birliyə daxil olan Azərbaycanla ərəb torpaqları, xüsusilə İraq və Suriya
arasında hərtərəfli dərin əlaqələr mövcud olmuşdur. Azərbaycan İraq və Suriya
ilə birlikdə üçüncü ərəb əmirliyinin tərkibinə daxil idi. Əmirliyin paytaxtı əvvəl
Dvin, 789-cu ildən isə Bərdə oldu.
Hicri 89-cu (707-708) ildə kəsilmiş dirhəm ərəblərin vaxtında Aranda
kəsilmiş ilk sikkələrdən hesab olunur. Əməvilər dövründə – 722-ci ildə
xilafətdə, o cümlədən Azərbaycanda vahid ölçü sistemi qəbul edildi. 767-ci
ildə Bərdədə, yenə də həmin ildə əl-Yəzidiyyədə (Şamaxı yaxınlığında)
kəsilmiş gümüş pul dövrümüzə gəlib çatmışdır. Abbasilərin hakimiyyəti
dövründə (750-1258) mərkəzin Bağdada köçürülməsi, onun Yaxın və Orta
Şərqdə ən böyük mədəni, elmi mərkəzə çevrilməsi xilafətə daxil olan xalqların
ziyalı təbəqəsi arasında Bağdada getmək, orada dövrün məşhur alim və
şairlərindən dərs almaq meyillərini gücləndirirdi. VII-XII əsrlərdə yazıbyaratmış, əsərləri bizə az-çox məlum olan elə bir azərbaycanlı şair və alim
tapmaq çətindir ki, o, müəyyən müddət ərəb mühitində yaşamamış olsun. Əbu
Bəkr əl-Bağdadi, Əbu Səid əs-Səmani və Əbu Muhamməd əl-Əsnəvi kimi
cəmi üç ərəb təzkirəçisinin əsərlərində iki yüzə qədər azərbaycanlı alimdən
bəhs olunur. Digər mənbələrdə də biz azərbaycanlı alim və şairlər haqqında
məlumatlara tez-tez rast gəlirik. Onların böyük əksəriyyəti xilafətin dini və
elmi mərkəzlərində təhsil almış, ana dili ilə yanaşı ərəb dilində də yazıb-yaratmışlar. Bu ənənə min ildən artıq bir dövrü əhatə etmiş, Qazi Bürhanəddindən,
Nəsimidən, Şeyx İbrahim Gülşənidən tutmuş S.Ə.Şirvani və A.A.Bakıxanova
qədər davam etmişdir.
IX-X əsrlərdən başlayaraq Azərbaycan mədəniyyətinin ərəb
ədəbiyyatına, ictimai-fəlsəfi fikrinə, elm və incəsənətinə təsiri gücləndi. Ərəb
ölkələrində Azərbaycana maraq getdikcə artır, ticari-iqtisadi-mədəni əlaqələr
genişlənirdi. İbn Xordadbeh (IX əsr) “Yollar və ölkələr kitabı”nda 20-dən artıq
Azərbaycan şəhərinin adını çəkir. IX-X əsrlərdə Bərdə, Gəncə, Ərdəbil
böyüklüyünə görə Bağdaddan geri qalmırdı. Əl-Müqəddəsi və əl-İstəxri
Bərdəni çox böyük şəhər kimi təsvir edir, onu “bu diyarın Bağdadı”
adlandırırdılar. Azərbaycan ədəbiyyatının nümayəndələri bütün Şərqdə məşhur
idi. Əbul Fərəc əl-İsfahani özünün “Kitab ül-Əğani” əsərində xəlifənin saray
şairləri sırasında bir neçə azərbaycanlının adını çəkir. X-XI əsrlərdə
Azərbaycan ərəbdilli poeziyasının əl-Muğləsi, əl-Maraği, Bərəkəveyh Zəncani,
Mənsur Təbrizi, Xətibi Urməvi, İskafi Gəncəvi, Xətib Təbrizi və bu kimi
müqtədir nümayəndələri var idi.
XI əsrə qədər ərəb dili ümummüsəlman mədəniyyətinin dili kimi öz
mövqelərini qoruya bildi. Bu dövrdə xilafətin tərkibinə daxil olan ölkələrdə, o
cümlədən Azərbaycanda ərəb dilində bədii əsərlər, ümumiyyətlə, çox az
yazılmışdır. Bu bir daha sübut edir ki, xalq yad dildə öz ədəbiyyatını yaratmaq
istəməmiş, anadilli ədəbiyyatı qoruyub saxlamağa çalışmışdır. Bununla belə,
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ədəbiyyatımızın məhz ərəb dilində yazılmış nümunələri dövrümüzə gəlib
çatmışdır.
Səlcuq Sultani Alp Arslanın (1063-1072) vəziri Nizam əl-Mülkün təşəbbüsü ilə Bağdadda yaradılmış Nizamiyyə mədrəsəsinin zəngin kitabxanasına və
ədəbiyyat kafedrasına böyük Azərbaycan alimi Xətib Təbrizi başçılıq edirdi.
Məhəmməd Salmasi və Mahmud Zəncani kimi azərbaycanlılar Nizamiyyədə
uzun müddət müəllimlik etmiş, görkəmli alim kimi şöhrət qazanmışlar. XI əsr
Azərbaycan fəqihləri Əbu Nəfs Zəncani, Osman Dərbəndi, Əbülfəzl Uşnuhi,
Əbülqasım Xoylu və b. Bağdadda tanınmış alimlər idi. Görkəmli Azərbaycan
filosofu Bəhmənyarın ərəbcə yazdığı və ona böyük şöhrət qazandıran “Təhsil”
kitabı mədrəsələrdə tədris edilirdi. XII əsrdə Azərbaycanın sırf milli zəmin
üzərində yüksələn Xaqanisi Bağdada xəlifə sarayına dəvətdən imtina edirdi.
Azərbaycanlı alimlər ibn əl-Müsənnə, Əbülfəzl əl-Ərdəbili, Əbdülxaliq əlArrani, Əminəddin ət-Təbrizi, Tacəddin əl-Urməvi, Əbu Nəsr əş-Şirvani və
başqaları Bağdadın “ən-Nizamiyyə” və “əl-Kəmaliyyə”, Qahirənin “ənNasiriyyə” və “əl-Səlahiyyə” mədrəsələrində, Mosulun və Xilatın tədris
mərkəzlərində ədəbiyyat, hüquq, fəlsəfədən və s. dərs deyir, dövrünün tanınmış
alimləri kimi Azərbaycan elminin, poeziyasının şöhrətini qaldırırdılar.
Stefan Lonqri, Həmid Araslı və başqaları Azərbaycanla Bağdad arasında
münasibətlərin XIV əsrdə Cəlalilər, XV əsrdə Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular
dövründə çox qüvvətli olduğunu qeyd edirlər. Uzun Həsənin vaxtında ölkənin
paytaxtı yayda Təbriz, qışda Bağdad olmuşdur... Şah İsmayıl Səfəvi dövründə
İraqla Azərbaycan eyni dövlətin tərkibində idi. XIV əsrin əvvəllərində
Təbrizdə “Dər əş-Şəfa” adlı möhtəşəm elm mərkəzi yaradılır.
Azərbaycanlılarla yanaşı burada Çindən, Hindistandan, Suriya və Misirdən
dəvət olunmuş alimlər çalışırdılar. Mərkəzdə fəaliyyət göstərən universitetdə
müxtəlif Şərq ölkələrindən gəlmiş 7 min tələbə fəlsəfə, ədəbiyyat, tarix, tibb,
astronomiya, məntiq, ilahiyyat və s. elmlərə yiyələnirdi.
Əks proses, yəni ərəblərin Azərbaycanda yerləşməsi və özləri ilə
ədəbiyyat və incəsənətlərini gətirməsi də nəzərdən qaçırılmamalıdır. ƏlBəlazuri yazır ki, ərəblər Azərbaycanı fəth edəndə “Bəsrə və Kufədən (İraq),
Suriyadan çoxlu tayfa buraya axışdı... Torpaq sahəsi aldı”. Yenə də əl-Bəlazuri
və əl-İstəxri göstərirlər ki, Dərbənddə 24 min suriyalı yerləşdirildi. Bərdə,
Beyləqan, Qəbələ və Aranın başqa şəhərlərinin ətrafı ərəb tayfaları tərəfindən
tutuldu. Beləliklə, ərəb mədəniyyəti və ərəb ədəbiyyatı xalqımızın zəngin
mədəni irsi ilə qaynayıb-qarışırdı. İraqdan, Suriyadan, hətta Yəməndən
Azərbaycana
gəlmiş
ərəb
tayfalarının
düşərgələrini
V.V.Bartold
“ümummüsəlman tipli mədəniyyətin yarandığı yerlər” adlandırır. Bununla da
Azərbaycan və ərəb mühacirləri milli mədəniyyətlərin və ədəbiyyatların
daşıyıcısına çevrilirdilər. Ərəb dilinin üç əsrə yaxın hakimliyi dövründə
Azərbaycanda ərəbdilli ədəbiyyatın türkdilli ədəbiyyatımızla yanaşı yaşaması
və inkişafından danışmamaq sadəlövhlük olardı.
Ərəblərin xilafət tərkibindəki xalqların bir çox yazılı sənət nümunələrini
öz dillərinə çevirməsi və orijinalını məhv etməsi məlumdur. Azərbaycanda
yazılı mənbələrin, ədəbiyyatın məhv edilməsinə, divanların ərəbləşdirilməsinə
Xəlifə Əbu əl-Malikin (685-705) zamanında başlanmışdı. Böyük ehtimalla,
ərəb istilasına qədər mövcud olmuş Azərbaycan yazılı ədəbiyyatı
nümunələrinin də taleyi belə olmuşdur. Akademik Z.Bünyadov faktlara
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əsaslanaraq göstərirdi ki, artıq V əsrdə Aranın öz zəngin ədəbiyyatı mövcud
idi. Bununla da məvali şairlərdən başlayaraq istər ərəb ölkələrində, istərsə də
Azərbaycanda yaradılmış ərəbdilli ədəbiyyatımızın bizə gəlib çatmış
nümunələrinin cüzi bir hissə təşkil etməsi, həmin ədəbiyyatın özlüyündə və
ümumən Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində inkişaf istiqamətlərinin, forma və
məzmun xüsusiyyətlərinin araşdırılması çətinliklər yaradır.
Buna baxmayaraq, ərəbdilli ədəbiyyatımızı ayrılıqda götürmək, onun
Azərbaycan ədəbiyyatından təcrid olunmuş şəkildə inkişafından danışmaq
məsələyə qeyri-elmi yanaşma olardı.
F.G.Aliyev
From the history of the Arabic-language Azerbaijani literature
Summary
The creation and development of the Arabic Azerbaijan literature
existing in the middle age based on the examples belonging to the end of the
VIIthe and the beginning of the VIIIthe centuries has been covered in this article.
Here is investigated the main developing points of arabic Azerbaijan literature's
form and content in the relation with the historical and political conditions
from point of view of Azerbaijan-Arabic literaray relations.
Ф.Г.Алиев
Из истории арабоязычной литературы Азербайджана
Резюмe
В статье предпринята попытка проследить возникновение и
развитие азербайджанской литературы на арабском языке в раннем
средневековье на основе образцов конца VII, начала VIII вв.
При этом в свете азербайджанско-арабских литературных связей
освещены основные направления развития формы и содержания
арабоязычной азербайджанской поэзии под воздействием историкополитической ситуации.
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FÜZULİDƏKİ RİNDÜ-ŞEYDA ANLAYIŞININ
ƏDƏBİ-FƏLSƏFİ ŞƏRHİ
Füzuli rindü-şeydadır, həmişə xəlqə rüsvadır,
Sorun kim, bu nə sevdadır, bu sevdadan usanmazmı?
Həqiqətən də, Füzulini rindü-şeyda edən “bu nə sevdadır?” Niyə Füzuli
bu sevdadan usanmır? Axı bu rindü-şeydalıq Füzuliyə nə verir? Hesab edirik
ki, füzulişünaslığın bir sıra problemləri kimi, bu sualların da cavabını tapmağın
vaxtı gəlib çatıb. Bunun üçün Füzuli nəhrinə, Füzuli sehrinə baş vurmaq
lazımdır. Bu gözəlliklər və mənalar nəhrinə, bu ecazkar sehr aləminə yalnız
Füzuli sənətinə aşiqlik sayəsində girmək olar. Füzuli şeirinin sehr bağçasına
gedən qapıya hər açar düşmür. Bunun üçün yalnız bir açar var – Sevgi!
Qəzəlin sonuncu – yeddinci beytinin şərhini mərhum füzulişünas Sabir
Əliyev belə verir: “Füzuli vurğun bir rinddir, həmişə el içində rüsvadır: soruşun
ki, bu nə sevdadır, bu sevdadan bezmirmi?
Rind – qayğısız, laqeyd, zirək və qorxusuz, laübali, kefcil adam
deməkdir, rindü-şeyda vurğun bir rind mənasındadır. Füzulinin ömürlük
rüsvalığı onun bilavasitə aşiqliyi ilə bağlıdır, aşiqliyi isə yüksək və qeyri-adi
gözəllik hissindən irəli gəlir; indi şair özü tələb edir ki, soruşun görək, bu nə
sevdadır, bu sevdadan bezmirmi?
Sevda melanxolik bir xəstəlikdir. Eyni zamanda qara mənasındadır
(əsvəd və onun şiddətidir). Burada ədəbi dəlilik, başqa sözlə, ədəbi aşiqlik
xəstəlikdir. Sevda – həmçinin eşq və məhəbbət mənası da daşıyır. Birinci
beytdə yar cəfadan usanmır, sonuncu beytdə aşiq sevdadan usanmır” (Sabir
Əliyev. “Füzuli qəzəllərinin şərhi”. 4 cilddə, IV cild. Bakı, “Adiloğu”, 2004,
s.164).
S.Əliyevə böyük ehtiramımızı bildirir və bu şərhlə qismən razılaşmırıq.
Fəqət, bu şərhi tam hesab etmək olmaz. Bu şərhin başlıca qüsuru ondadır ki,
mərhum alimimiz Füzuli eşqini ilahilikdən adiliyə endirir, insaniləşdirir.
Əslində, çox kamil bədii formada bütöv həzəc bəhrində sual-qafiyələrlə
yazılmış dillər əzbəri olan bu qəzəlin birinci misrası – “Məni candan usandırdı,
cəfadan yar usanmazmı?” bizə belə deməyə əsas verir ki, Füzuli burada ilahilikdən, özünün ilahi eşq konsepsiyasından – eşq dərdinin səadəti olması ideyasından geri çəkilir, şikayət edərək, aşiq kimi zəiflik göstərir. Tənqidçilər artıq
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qeyd etmişlər ki, “Şikayətnamə” əsərini yazmaqla Füzuli ilahilikdən adiliyə enmişdir.
Halbuki bütün yaradıcılığı boyu lirik qəhrəman, aşiq – Füzuli bu
rüsvalığı ilə fəxr etmiş, qürur duymuş və bunu bir səadət hesab etmiş, bu eşq
dərdinin sağalmaması üçün Allaha yalvarmışdır. Bəzi beytlərə nəzər salaq:
Ya Rəbb, bəlayi-eşq ilə qıl aşina məni,
Bir dəm bəlayi-eşqdən etmə cüda məni.
Yaxud:
Ey Füzuli, zövqi-dərdi-eşq nöqsan heyfdir
Ehtiyat et, pənbeyi-dağında məlhəm olmasın.
Yaxud, o, dərdi cana bənzədir, dərd varsa, insanın canı var:
Əgər çıxsaydı dərdin cisimdən, derdim ki, candır bu,
Nə hacət dərdini yeydir demək candan, əyandır bu.
Şair burada “dərd candan şirindir” deyilməsinə elə bir ehtiyac görmür.
Məşhur bir beyti:
Olsaydı məndəki qəm Fərhadi-mübtəladə,
Bir ah ilə verərdi min Bisütuni badə.
Şair başqa bir beytində deyir:
Ey Füzuli, qılmazam tərki-təriqi-eşq kim,
Bu fəzilət daxili-əhli-kamal eylər məni.
Füzulidə rüsvayçılıq, əslində, eşqdə kamilliyin, “daxili-əhli-kamal”
olmağın ən parlaq təzahürüdür. Füzuli klassik aşiqlik rəmzləri olan Fərhada,
Vamiqə, Məcnuna qibtə hissi ilə yazır:
Bəladır şəhrlərdə mən kimi rüsvayi-eşq olmaq
Nə xoş Fərhadü Məcnun məskən etmiş kuhi-səhrayı.
Füzuli deyir ki, Fərhad və Məcnun kimi səhrada məskən salmağa nə var,
onların eşqdən nə hala düşdüyünü – rüsvalığını, dəliliyini heç kəs görmür.
Mənim kimi şəhərdə rüsvay vəziyyətdə yaşamaq daha çətindir. Füzuli deyir ki,
yar istəyən canından əl çəkməli, tamahını kəsməlidir: “Yar vəslin istəyən
kəsmək gərəkdir candan təmə”. Aşiqin ən böyük dərdi məşuqəyə qovuşmaq,
vüsal, hicran həsrətidir fəqət:
Dəhənin dərdimə dərman dedilər cananın,
Bildilər dərdimi, yoxdur dedilər dərmanın.
Cananın – Allahın harada olduğunu heç kəs bilmədiyi üçün Füzulinin
dərdinə dərman da yoxdur. Bəs nədir eşq bəlasından qurtulmağın çarəsi?
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Ey Füzuli, öylə kim, bimari-dərdi-eşqsən,
Yoxdur ölməkdən özgə hiç dərmanın sənin.
Eşq yolunda ölmək aşiqə səadətdir, eşqi sağaltmaq, ona dərman etmək
isə fəlakət:
Var bir dərdim ki, çox dərmandan artıqdır mənə,
Qoy məni dərdimlə, dərman eyləmə, var, ey həkim!
Əslində, dərdin, xüsusilə eşq mərəzinin gözəlliyi onun pünhan
qalmasında, dərdin fəlsəfəsi onun sağalmamasında, aşiqlik cismində can olaraq
yaşamamasında, oradan çıxmamasındadır.
Füzulinin bədii-fəlsəfi konsepsiyasında, idealında can vermək sadəcə
ölmək deyil, eşqi təslim etməkdir ki, bu da insanda olan ən qiymətli şeyin –
Allah əmanəti olan ruhun öz mənbəyinə qayıtması deməkdir.
Canlar verib sənin kimi cananə yetmişəm,
Rəhm eylə kim, yetincə sənə canə yetmişəm.
Şükraneyi-vüsalinə can verdiyim bu kim,
Çox dərd çəkmişəm ki, bu dərmanə yetmişəm.
Beləliklə, “canan vüsalı can qurbanı istəyir” (S.Əliyev). Allaha yetmək,
ona qovuşmaq üçün can qurban vermək, qəbir evində ruhu bədəndən
təmizləmək lazımdır. Bir qədər əvvəl misal verdiyimiz bir beytdə şair deyir ki,
ey Füzuli, ehtiyatlı ol, pənbeyi-dağında məlhəm olmasın. Birdən, bilməzsən,
ora məlhəm qoyarsan, aşiqin – cünunun yarasını sağaldıb günaha batarsan.
Başqa bir qəzəlində isə şair bu mənada səhvini etiraf edir:
Ey Füzuli, rəvişi-əql məlul etdi məni,
Səhv qıldım ki, cünun dərdinə dərman etdim.
Mənası budur ki, əql məni çaşdırdı, yoldan çıxardı və əqlin sözünə baxıb
eşq cünununun yarasına dərman qoydum. Biz əvvəlki yazılarımızda sufi
ədəbiyyatda, o cümlədən Füzulidə əqlin etibarsız obrazının işlədildiyini söyləmişik. Bir daha şairin əqlə münasibətini əks etdirən məşhur beytini xatırladaq:
Əql yar olsaydı, tərki-eşqi-yar etməzmidim?
İxtiyar olsaydı, rahət ixtiyar etməzmidim?
Əslində, Füzuli deyir ki, eşqlə bağlı suallara insan zəkası – əql cavab
verə bilməz. Eşq yer anlayışı deyil, ilahi – səmavi bir hisdir. Onu ağılla yox,
qəlblə dərk etmək olar. Eşqi dərk və izah etməyə, eşq dərdini sağaltmağa insan
ağlının gücü çatmaz. Əksinə, insan ağlı eşqin ülviyyətini və qüdsiyyətini poza
bilər:
Eşq dərdiylə xoşam, əl çək əlacımdan, təbib,
Qılma dərman kim, həlakım zəhri dərmanındadır.
İlahi sevgi ilə sevən aşiq üçün sevmək yaşamaq deməkdir. Təbibin
verdiyi dərman isə eşqi aşiqin canından çıxarıb öldürən bir zəhərdir.
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Eşq dərdinin dəvası qabili-imkan deyil,
Tərki-can derlər bu dərdin mötəbər dərmanına.
Əvvəla, Füzulinin eşqi adi eşq deyil, Füzuliyəqədərki aşiqlərin heç
birində olmayan, daha doğrusu, hamıdan yüksəkdə, ucada olan ilahi bir eşqdir.
Bunu Füzuli özü də etiraf edir:
Yazanda Vamiqü, Fərhadü Məcnun vəsfin əhli-dərd,
Füzuli adını, gördüm, səri-tümarə yazmışlar.
Dərd əhli məşhur aşiqlər Vamiq, Fərhad və Məcnun adını yazanda
gördüm ki, Füzuli adını məktubun – vərəqin lap başında, ilk sətirdə yazmışlar.
Rüsvayi-eşq olmaq, eşq əlindən dəli-divanə olub çöllərə, səhralara
düşmək, xəstəliyə mübtəla olmaq, gecə-gündüz dərddən göz yaşı axıtmaq, bu
dərdi tale kimi yaşamaq Füzuli poeziyasında (ümumən orta əsrlər sufi şeirində),
musiqi termini ilə desək, aşiqliyin belkanto həddidir. Bu həddən sonra Allaha
qovuşmaq gəlir.
Sürdü Məcnun növbətin, indi mənəm rüsvayi-eşq,
Doğru derlər, hər zaman bir aşiqin dövranıdır.
Yazılarımızdan birində Füzulinin Məcnuna qısqanclığından ayrıca bəhs
etmişdik. Burada isə şair rüsvayi-eşq olması ilə fəxr edir, bu rüsvayçılıqdan
qürur duyur. Bu rüsvalığı, bir növ, qəhrəmanlıq, aşiqin hünəri kimi mədh edib
göylərə qaldırır. Füzulinin – lirik qəhrəmanın bu eşqdən, deməli, bu
rüsvalıqdan əl çəkmək fikri yoxdur:
Nalədəndir ney kimi avazeyi-eşqim bülənd,
Nalə tərkin qılmazam, neytək kəsilsəm bənd-bənd.
“Mənim də eşqimin avazının neyin iniltili səsi kimi göylərə ucalması
nalədəndir. Neytək bənd-bənd kəsilsəm də, bu eşq naləsindən əl çəkmərəm”
deyir aşiq Füzuli! Onsuz da Füzulinin bədəni məşuqənin qəmzə oxlarından dəlik-dəlikdir. Nəfəs aldıqca yerbəyerdən qəm sədası verir:
Ney kimi cismim oldu oxundan dəlik-dəlik,
Dəm urduğumca yerli-yerindən səda verər.
Fikirlərimizə aydınlıq gətirmək üçün Füzuli poeziyası ilə bağlı bir
mühüm cəhəti burada da qeyd etməliyik: Füzuli yaradıcılığı ilə bağlı hansı
məsələyə yanaşırsansa, mütləq bədii-fəlsəfi üçlük – hüsn, eşq və qəm əl-ələ
verib qarşına çıxır. Burada da belədir: Füzuli ona görə rindü-şeydadır ki, o,
ilahi hüsnün gözəlliyi qarşısında dayana bilmir, onu bəsirət gözü ilə görür, ona
vurulur, ondan qopmağa, uzaqlaşmağa ağlının gücü çatmır. Füzuli ona görə
rindü-şeydadır ki, bu hüsn onu ilahi eşqin sönməz oduna salır və o, dərk edir
ki:
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Eşq dərdi, ey müalic, qabili dərman deyil,
Cövhərindən eyləmək cismi cüda asan deyil.
Bu qənaətə gəlirik ki, eşq candır, can çıxmasa, eşq candan çıxmayacaq.
Füzuli ona görə rindü-şeydadır (və bu üzdən də “xəlqə rüsvadır”) ki, el
tənindən qorxub eləmədiyi eşq onu özündən xəbərsiz “rüsvayi-eşq” edib və o
bu sahədə Şərq poeziyasında fədakar aşiqlər olan Vamiqi, Fərhadı, Məcnunu
ötüb keçib, adı “səri-tumarə” yazılıb, gözünün yaşı ilə “lövhi-aləmdən” –
dünya lövhəsindən Məcnun adını yuyub aparıb. Füzuli eşqinin qüdrəti, bu
rüsvalığın gözəlliyi həmin eşqin sağalmazlığındadır.
Füzuli “qəmin hərifidir”, onun bəyənmədiyi Məcnun bu dünyaya,
əslində, dünyanın qəmini qəlbinin tutumu qədər azaltmağa gəlib. Füzuli bu
qəmin rindü-şeydası və “xəlqə rüsvası”dır.
Füzuli qəzəllərindən birində Fərhadı öz sevgilisinin şəklini çəkib xalqa
göstərdiyinə görə arsız hesab edir.
Daşə çəkmiş xəlq üçün Fərhad Şirin surətin,
Ərz qılmış xəlqə məhbubin, əcəb biar imiş.
Füzuli məşuqəsinin surəti isə gözəgörünməzdir, ona görə də şair deyir ki,
eşqin nə olduğunu, eşq dərdini hər adama açıb danışmaq olmaz. Onu yalnız
sevən aşiqlərə söyləmək olar:
Məhəbbət ləzzətindən bixəbərdir zahidi-qafil,
Füzuli, eşq zövqün zövqi-eşqi var olandan sor.
Eləcə də şair bu fikirdədir ki, vüsalın şəfasını, həzzini hicran xəstəsindən
soruşmaq gərəkdir. Füzulinin maraqlı bir qəzəlindən iki beytə nəzər salaq:
Zülfi kimi ayağın qoymaz öpəm nigarın,
Yoxdur onun yanında, bil, qılca etibarım.
Rüsvalərindən ol məh saymaz məni, Füzuli,
Divanə olmayımmı, dünyada yoxmu arım?
Bu beytdə Füzulinin dərdi ondadır ki, məşuqə ona bir tük qədər də
əhəmiyyət vermir, ona görə ki, Füzuli onun rüsvalarından ola bilmir, daha
doğrusu, o ayüzlü onu öz rüsvalarından saymır.
S.Əliyev bu beytə belə şərh verir: “Füzuli bir aşiq kimi eşq divanəsi
olmuşdur, eşq divanəsi olandan da ar və ismətindən keçmişdir. İndi sevgilisi də
onu öz rüsvalarından saymır, bu, aşiqin bütünlüklə heysiyyətinə toxunur, onun
varlığını sarsıdır, aşiq sanki yenidən dəli-divanə olur və büsbütün ruhdan
düşür. Bu ruhi düşkünlük isə bir daha təsdiq edir ki, o, haqq aşiqidir və son
qərarı yalnız ölümdür” (Füzuli qəzəllərinin şərhi. III c., s.216).
“Məni candan usandırdı...” qəzəlinin altıncı beyti belədir:
Degildim mən sənə mail, sən etdin əqlimi zail,
Mənə tən eyləyən qafil səni görcək utanmazmı?
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Rüsvalığa görə tənə etmək qəflət yuxusunda olan, nadan və naşı adamın,
eşqdən bixəbər bidərdlərin işidir. Füzuli əmindir ki, ona tənə edən, Füzuli
eşqini ayıb bilən, ona gülən nadan məşuqənin gözəlliyini görsə utanacaq. Bu,
qeyri-adi, ilahi gözəllikdir, Allah nurunun insan hüsnündə təcəllasıdır:
Ey mələksima ki səndən özgə heyrandır sana,
Həqq bilir, insan deməz hər kim ki insandır, sana.
Həqiqətən də, Füzulini, öz eşqini Məcnunun məhəbbətindən uca tutan
aşiqi, xəlqə rüsva etmiş bir aşiqi, bu rüsvalığa düçar etmiş məşuqəni, ilahi
gözəli, hürufilərin dediyi kimi, “Həqdən qopmuş nur parçaşı”nı insan adlandırmaq mümkün deyil. Ona görə də kefcil bir rind sevgi oduna düşür və
rüsvalığı tale kimi qəbul etməli olur.
Füzuli eşqinin əzəmətini, böyüklüyünü ölçmək üçün meyar yoxdur.
Çünki göylərin, kainatın ölçüsü yoxdur. İndiki anlamla desək, bu, kosmik bir
eşqdir. Füzuli belə bir eşqin rindü-şeydasıdır. Füzulinin yerlə, adi düşüncə
sahibi olan insanla işi yoxdur. Onun rüsvalığı da, əslində, yer insanlarına aid
deyil, bunun üçün də anlaşılmazdır.
Füzuli ona görə “rindü-şeydadır” ki, o, yaşadığı aləmdə yaşaya bilmir,
ilahi aləmə qovuşmaqdan başqa çarə görmür. Bunun da yolu eşqdən, məşuqə
uğrunda rüsvalıqdan keçir. Füzuli rüsvalığı insan cəmiyyətini inkar etmək deməkdir. Füzuli təkcə göz yaşları ilə həyat lövhəsindən Məcnun adını silib atan
aşiq deyil, o həm də rüsvalıq aləmində adı “səri-tumarə” yazılan rüsvalar
şahzadəsidir. Kim daha artıq rüsvadırsa, o, əsl “rindü-şeydadır” – Füzuli kimi!
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The article deals with the magnificence and fragrance of Fuzuli’s ghazal.
We may come to conclusion that Fuzuli is "mad about love" because of the
world which he cannot live in, and he sees no choice but to join the divine
world. And its way out goes through the love, for lover's regret. Fuzuli's blame
means to deny human society. Fuzuli is not only the lover wiping the name of
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as Fuzuli!
Гюльшен Алиева-Кенгерли
Литературно-философская трактовка понятия
"Ринду-Шейда" Физули
Резюме
В статье анализируется чудодейственная, обаятельная сила воздействия газели великого Физули. Душа поэта, полная любви («rindü-şeyda»),
неустанно рвется к небесам, так как в мире насущном ей нет места. Путь
любви во имя любимой лежит через «бесчестье». Но это «бесчестье» –
вызов обществу, это возвышение любви над всеми и вся. Физули не
только тот, кто смыл слезой имя Меджнуна с арены жизни, но и король
«бесчестия» любви («səri-tumarə») имя, которого всегда стояла первым.
Кто больше влюблен, тот настоящий «rindü-şeyda» – как Физули.
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NİZAMİ VƏ ÇAKƏRİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” MƏSNƏVİLƏRİNDƏ
OXŞARLIQLAR VƏ NORMADAN KƏNARLAŞMALAR
XIII əsrdən başlayaraq Nizami Gəncəvi mövzularında əsər yazmaq, onun
“Xəmsə”sinə cavab vermək nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün Şərq ədəbiyyatında ənənəvi şairlik imtahanı sayılmışdır. Şairlərin bəziləri beşlik, bəziləri
yeddilik yazmaqla sanki özləri arasında “Xəmsə” adlı bir yarış təşkil
etmişdilər. Bu yarışda hamı bu ənənənin qurucusu dahi Nizaminin “Pənc-i
Gənc” adlandırdığı beşlikdən daha mükəmməl bir əsər ortaya qoymağa
çalışırdı. Bu yolla addımlayanlardan biri də XIX əsrin görkəmli şairi Mirzə
Hüseyn bəy Çakər olmuşdur. O, ictimai-siyasi, eləcə də mədəni həyatında
yüksək inkişaf və yeniliklərlə xarakterizə olunan XIX əsr Qarabağ ədəbi
mühitinin yetirmələrindən biri olmuşdur. Hacı Mirzə Hüseyn bəy Mirzə Kərim
bəy oğlu 1863-cü ildə Şuşa şəhərində varlı tacir ailəsində anadan olmuşdur.
Əslən Cavanşir-Dizaq mahalının Hacılı camaatındandır [4, 238]. Atası Mirzə
Hacı Kərim ağa dövrünün sayılıb-seçilən bəylərindən olmuş, övladlarının
təlim-tərbiyəsinə xüsusi önəm vermişdir. Hacı Kərim ağanın Mirzə Hüseyndən
başqa iki qızı və Hacı Məmməd adlı oğlu var idi. Mirzə Hüseyn ibtidai təhsilini
atasından almış, sonra isə mədrəsədə təhsilini davam etdirmişdi. Mədrəsədə
ərəb-fars dillərini mükəmməl öyrənmiş, Şərqin görkəmli şairləri Firdövsi,
Nizami, Sədi, Nəvai, Füzuli və digər Şərq klassiklərinin əsərləri ilə tanış
olmuşdur. Bu da onda şeirə, sənətə böyük həvəs oyadır. Çakər haqqında ilk
məlumatı Mir Möhsün Nəvvab vermişdir. O, “Təzkireyi-Nəvvab” əsərində
yazır: “Mirzə Hüseyn bəy Çakər ibn mərhum Mirzə Kərim ibn Hacı
Məhəmməd Qarabağın Şuşa əhlindən, Qurtlar məhəlləsindəndir. Şuşada
anadan olub. Otuz yaşı var. Peşəsi tacirlikdir. Təxəllüsü Çakərdir” [10, 450].
Çakərin həyatı və yaradıcılığı haqqında digər təzkirələrdə heç bir
məlumata rast gəlinmir, yalnız bəzi cünglərdə onun yazdığı şeirlərə təsadüf
etmək olar. Tədqiqat nəticəsində əldə edilmiş Zeynal Tağızadənin öz xatirələri
haqqında yazdığı “Ömrün üfüqləri” [12, 26-27], Ənvər Çingizoğlunun
“Hacılılar” [4, 238] və “Qarabağda maarif” [5, 288], Eldar Əzizovun “19061908-ci illərdə “Qarabağ Birlik Məclisi” – “Difai"nin fəaliyyəti” [7, 9], Maarif
Teymurun “Bir daha Hilal Münşi haqda” [9, 4] və s. məqalələr, xüsusilə də
Münşizadələr nəslinin görkəmli nümayəndəsi kimya elmləri doktoru, professor
Mina xanım Münşiyevanın intervü zamanı verdiyi məlumatlar şairin həyat və
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yaradıcılığı ilə bağlı qaranlıq məqamların aydınlığa qovuşmasında böyük rola
malik olmuşdur.
Ömrünün sonlarına yaxın ailəsi ilə birlikdə Bakıya köçən şair 1932-ci
ildə elə burada da vəfat edir. Onun ölümündən sonra pərakəndə qalan
əsərlərinin bir qismi itib-batmış, bir qismi isə müxtəlif cünglərdə, fraqment və
əlyazma nüsxələrində saxlanmışdır. Bunlar Azərbaycan və fars dillərində olan
qitə, qəzəl, müxəmməs, tərkibbənd, tərcibənd, müxtəlif dillərdən tərcümə
etdiyi hekayələrdən və “Leyli və Məcnun” poemasından ibarətdir.
Şairin yaradıcılığında Nizamiyə nəzirə olaraq yazdığı “Leyli və Məcnun”
poeması xüsusi yer tutur. Hələ təkcə XIX əsrdə Çakərlə yanaşı İsmayıl bəy
Nakam, Əndəlib Qaracadaği, Mustafa ağa Nasir Nizaminin söz xəzinəsi hesab
olunan “Xəmsə”yə fraqmentar cavablar yazmışdırlar. Belə ki, Nakam da,
Nizami kimi, “Xəmsə” yazmaq niyyətində olsa da, üç məsnəvi ilə onu
cavablandıra bilmişdir. Əndəlib Qaracadaği isə avtobioqrafik xarakterli
kiçikhəcmli “Qisse-yi Leyli və Məcnun”la bu ənənəni qismən də olsa qoruyub
saxlamışdır. XIX əsrin digər görkəmli sənətkarı Mustafa ağa Nasir isə “Xosrov
və Şirin”ə cavab olaraq eyniadlı məsnəvisini qələmə almışdır. Həyat və
yaradıcılığı üzərində tədqiqat apardığımız Mirzə Hüseyn bəy Çakər isə
Nizaminin “Leyli və Məcnun”una cavab məsnəvisini yazmışdır. Bu əsəri
yazmaqda başlıca məqsədi isə məsnəvi sahəsində də qələm çalmaq, bu sahədə
özünü sınamaq idi. Niyə məhz “Leyli və Məcnun”? Çünki “Leyli və Məcnun”
məsnəvisi “Xəmsə”yə daxil olan digər poemalara nisbətən daha çox sevilmiş
və bu səbəbdən də nəzirələrin çoxluğuna görə onlardan fərqlənmişdir. Dillərə
dastan olmuş bu məhəbbət mövzusunu da ilk dəfə Nizami yazılı ədəbiyyata
gətirmişdir. “Leyli və Məcnun” mövzusunun Şərq bədii ədəbiyyatında
işlənməsi haqqında dəyərli tədqiqat aparmış görkəmli türk ədəbiyyatşünası
A.S.Ləvənd bu dastanın digər məhəbbət dastanlarına nisbətən daha çox
yayılmasından bəhs edərək bunun səbəbini hekayənin faciəli sonluğu, təsvir
edilən məhəbbətin nakamlığı ilə əlaqələndirmişdir [8, 8]. A.S.Ləvəndin
fikirlərinə əlavə olaraq görkəmli tədqiqatçı alim Nüşabə Araslı bu barədə
özünün “Nizami və türk ədəbiyyatı” adlı monoqrafiyasında yazır: “Öz faciəvi
sonluğu ilə seçilən “Leyli və Məcnun” dastanında qoyulan məhəbbət azadlığı
kimi mühüm bir məsələ bu poemanın əbədiləşməsində böyük rol oynamış, onu
ölməz etmişdir” [1, 104].
Əsərin yazılma tarixi bəlli deyil, ancaq ilk vərəqinin kənarında yazılmış
yazıya əsasən təxmin etmək olar ki, əsər 1910-1920-ci illər arasında qələmə
alınıb. Əsər 62 vərəqdən ibarətdir və B-201 şifri ilə Əlyazmalar İnstitutunda
qorunub saxlanılır. Azərbaycan dilində yazılmış bu poemanın sonu naqisdir.
Əsər Nizaminin təsirilə yazılmışdır. Bununla yanaşı, bəzi hissələrdə
Füzuli və Cəlilinin “Leyli və Məcnun”u ilə oxşar məqamlara da rast gəlmək
olar. Klassik poemalardan fərqli olaraq, burada ənənənəvi başlıqlara təsadüf
edilmir. Bu cəhətlə Çakərlə eyni dövrdə yaşayıb-yaratmış Ə.Qaracadağinin
“Qisse-yi Leyli və Məcnun” əsərində də qarşılaşmırıq. Oxşar xüsusiyyət kimi
isə onu qeyd edə bilərik ki, Çakər sələflərinin yolu ilə gedərək əsəri əruz
vəzninin həcəz bəhrində qələmə almışdır. Əsər Nizaminin poeması ilə həcminə
görə müqayisədə çox kiçikdir. Çakərin “Leyli və Məcnun” poeması 1607
misradan ibarətdir ki, onun da 44 misrasını qəzəl, 32 misrasını isə mürəbbe
təşkil edir.
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Adətən, nəzirə olaraq qələmə alınan əsərlərdə müəllif mövzunu
özündən əvvəl işləmiş söz ustadlarının adını çəkir, özünü onların şagirdi
adlandıraraq əsərin yazılma səbəbini izhar etməyə çalışır. Ancaq Çakərin
“Leyli və Məcnun”unda bu cəhətlə qarşılaşmırıq. Çakər “Leyli və Məcnun”
məktəbinin yaradıcısı olan Nizaminin, eləcə də onun davamçıları Həqiri,
Nəvai, Cəlili, Füzuli və b. sənətkarların adlarını çəkmir. Əsərin yazılma
səbəbindən bəhs edən “Səbəb-i təlif” adlı başlığa da burada rast gəlinmir.
Çakər nət, minacat, saqinamə və s. kimi ənənəvi başlıqlardan istifadə
etməyərək “Əvvəl-i dastan” adlı girişlə birbaşa hadisələrin təsvirinə başlayır.
Şairin bu addımını onu sələflərindən fərqləndirən xüsusiyyət kimi
səciyyələndirmək olar. Poema kökü əfsanə və rəvayətlərə qədər uzanan bu
əsərin tarixinin qədimliyinin təsviri ilə başlayır.
Tarix-i sələfdə çün əsatir,
Bu tərzilə eyliyüblər təhrir.
Daha sonra isə Çakər Amiri tayfasının başçısı olan Məcnunun atasının
əzəmət və şöhrətinin tərifinə keçid alır.
Ərabdə bir bozorgvari,
Var idi qəbailin kübari.
Çün nam-i qəbilə Amir idi,
Ondan hamı əmr sadir idi.
Qaruntək hədsiz var-dövlətə sahib olan Məcnunun atası övlad həsrətilə
yanır, daim səxavət simvolu olan Hatəm kimi kasıblara nəzir-niyaz paylayır.
Gecə-gündüz oğul arzusu ilə yaşayan ataya, nəhayət, Uca Yaradan lütf eyləyir,
onu sonsuz səxavətinə görə övlad payı ilə mükafatlandırır. Məqsuduna yetişən
valideynlərin sevinci aşıb-daşır. Əmir-i Amiri qəbiləni yığaraq oğluna
adqoyma mərasimi keçirir və uşağın adını Qeys qoyurlar.
Bir həftə keçib bu macəradən,
Cəm eylədi qom-u əqrəbadən.
Mövludə qoyuldi Qeys nami,
Bu nam ilə doldi eşq cami.
Qeys 7 yaşa çatanda atası onu məktəbə qoyur. Qeyslə yanaşı digər
qəbilələrdən olan qız və oğlanlar da məktəbə təhsil almağa gəlirdilər. Bunların
arasında gözəlliyi ilə seçilən qonşu qəbilənin qızı Leyli Qeysin diqqətini cəlb
edir. Leyli də Qeysə biganə qalmır. Məktəbdə başqa uşaqlar dərs oxuduğu
halda Qeys eşq dərsi oxuyur.
Ətfal okuyurdi dərs-i məşqi,
Leyli ilə Qeys oxurdi eşqi.
Getdikcə güclənən bu ülfət şiddətli bir sevgiyə çevrilir. Aralarında olan
bu sevgini nə qədər pünhan saxlamağa çalışsalar da, ətrafda olanlar bunu
duyurlar. Nəticədə onların sevgisi dillərə düşüb ağızlarda dastana çevrilir. Bu
hadisədən sonra hamı Qeysə Məcnun deyə müraciət edib onu lağa qoyur.
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Məşuqlə Aşiq oldi yekdil,
İş zahirə düşdi, oldi müşgül.
Həm münkəşif oldi pərdədən raz,
Məşuqəyə töhmət oldi ağaz.
Bu qissə ki, möhkəm ayət oldi,
Əfvahə düşib hekayət oldi.
Sonrakı fəsillər “Məcnunla Leylinin bir-birinə təəşşüq yetirməsi”, “Leyli
eşqində Məcnunin halı”, “Məcnunin Leyli tamaşasına getməsi”, “Məcnun
atasının Leylini istəməgi Məcnunə”, “Məcnunun ah-u zari Leyli fərağında”,
“Məcnun atasının Məcnuni axtarması”, “İbn Səlamın Leylini istəməgi” və s.
adlanır. Maraqlı fəsillərdən biri “Məcnunun Kəbəyə aparılması” fəslidir. Çakər
bu fəslə “Kəbədə Məcnunun minacatı” adlı şeir də əlavə etmişdir ki, buna
Nizaminin əsərində rast gəlinmir.
Astar-u Kəbədən yapuşub ah-u zar ilən,
Raz-i niyazə başladı Pərvərdigar ilən.
Ya Rəbb, degil bu eşq qəmi ixtiyar ilən,
Eşqiylə gəlmişəm qapuna inkişar ilən.
Gəldim, İlahi, Kəbədə əbraz raz edəm,
Zəmzəm suyulə sidqiylə bir dəstnəmaz edəm.
Leylini yad edüb niçə rükət nəmaz edəm,
Aşiqlər iştiqal edə ta bu şüar ilən.
“Kəbədə Məcnunun minacatı” başlığı ilə verdiyi bu mürəbbe bədii
cəhətdən güclü və dərin məzmuna malikdir. Digər “Məcnunlar” kimi, Çakərin
“Məcnun”u da Kəbəyə gələrək Allahdan “bəla-yi eşq”dən qurtulmağı deyil,
onu ziyadə etməsini, bir dəm belə onu tərk etməməsini diləyir. Məcnunun
astar-u Kəbədən yapışıb “Leyli” deyə etdiyi fəğanını, yalvarışlarla dolu duasını
eşidən atası oğlunun bu yoldan dönməyəcəyini, eşq xəstəliyindən
qurtulmayacağını anlayır.
Çakərin “Leyli”si bir qadın obraz olaraq Nizaminin “Leyli”sindən güclüdür. Bunu Leylinin İbn Salama ərə verilməsi səhnəsində açıq-aydın görmək
olar. Ailəsinin qərarı ilə öz istəyi olmadan İbn Salama ərə verilən Leyli toy
günü İbn Salamın üzünə bir şillə vuraraq əzəldən Məcnunə könül verdiyini,
onu sevdiyini qorxmadan bəyin üzünə deyir. Leylinin atdığı bu cəsarətli
addıma biz Nizaminin yaratmış olduğu “Leyli” obrazında rastlamırıq. Bu
cəhətinə görə deyə bilərik ki, Çakər bu məsnəvini qələmə alarkən yalnız
Nizami ilə kifayətlənməmiş, özünəqədərki bütün “Leyli və Məcnun”
yazarlarının əsərləri ilə tanış olmuşdur. Bu motivi isə, ola bilsin ki, Çakər
Sevdayinin “Leyli və Məcnun”undan götürmüşdür.
Bir şillə vurub onun yüzündən,
Od parladi çün onun gözündən.
“Məcnunə əzəldə vermişəm dil,
Səhradə qalub çü morğ-i bismil”.
Leyli edüb ol zəman qəsəm yad,
Əl çəkdi ərusdan o damad.
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Sevdayinin “Leyli və Məcnun”u:
Mecnun çeke mihnet-i cemalüm,
Nakes ola hemdemüm, visalüm.
Ben sana iderem üşte bilgil,
Var özünə özge fikri kılgil [8, 218].
Çakərin “Leyli və Məcnun”u ilə Hamidizadə Cəlilinin “Leyli və
Məcnun”u arasında məzmun və şəkilcə də müəyyən oxşarlıqlar var:
Cəlilinin “Leyli və Məcnun”u:
Leyli gül-i bağ kimi hendan,
Mecnuna bahar-i bağ zindan.
Leyli gül-i bağ-i işret ister,
Mecnun has-ü har mihnet ister.
Leyli gül-i bağ-ü gülşənəfruz,
Mecnun ten-i laleveş cigersuz [8, 207].
Çakərin “Leyli və Məcnun”u:
Leyli yüzi leyl sanki bir ruz,
Məcnun o şəm-i şəmdansuz.
Leyli gül-i yasəmən xəzansız,
Məcnun qətatək aşiyansız.
Leyli gül əkirdi bağ içində,
Məcnun o gülə sorağ içində.
Leyli gül-i tazətək bitərdi,
Məcnun o gülə baxub ötərdi.
Hər iki əsərdən gətirdiyimiz nümunələr bu məsnəvilərin məcazlar
sistemi və qafiyə quruluşundakı oxşarlığı ortaya qoyur. Məsnəvilərdəki bədii
təsvir və ifadə vasitələri, obrazlılıq yaratmağa xidmət edən poetik ifadələr də
bir-birilə bənzərlik təşkil edir. Çakər öz sələflərindən olan Cəlilinin “Leyli və
Məcnun” məsnəvisinin zəngin poetik dil, üslub ənənələrindən bəhrələnmişdi.
Bu da əsərin poetik gücünü daha da artırmışdır. Şair aşiqlərin keçirdikləri hiss
və həyəcanı, ayrılıq həsrətiylə döyünən qəlb çırpıntılarını canlı və inandırıcı
vermək üçün xüsusi poetik ibarələrdən məharətlə istifadə etmişdir.
Çakərin Leyli və Məcnununu Nizaminin eyniadlı məsnəvisindən fərqləndirən əsas cəhət əsərə qəzəllər daxil etməsidir. Bu isə Çakərin Nizami ilə
yanaşı, Füzulinin “Leyli və Məcnun”undan bəhrələndiyini təsbit edir. Şair
qəzəllər vasitəsilə əsərin təsir gücünü daha da artırmaq, qəhrəmanların daxili
aləminin təsvirini daha inandırıcı və təbii real boyalarla verməyə çalışmışdır.
“Qəzəllər emosional xarakterli şeir nümunələri olduğundan burada şair
şəxsiyyətinin müəyyən cizgiləri qəhrəmanın obrazında sintezləşdirilmiş şəkildə
əks olunur” [3, 11]. Yəni qəzəllər şairin lirik mənini sərgiləməyə şans verən ən
gözəl lirik şeir nümunəsidir.
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Diyürsüz tərk qıl Leylini, dil ver özgə dildarə,
Degil mümkün tərk eyləmək tən olsa, sədparə.
Düşüb canım bəlayə, bin təbib olsa, əlac olmaz,
Məriz-i eşqə vəsl-i yardən yoq özgə bir çarə.
Verün səhrani Məcnunə, ola vəhşilərə həmdəm,
Diyə öz dərdini vəhşilərə, gəh kuh-i kuhsarə.
Bu qəzəl sanki Məcnunun qohum-əqrəbasının onu Leylidən
uzaqlaşdırmaq cəhdlərinə bir etiraz səsidir. Şüursuz adlandırdığımız vəhşi
heyvanlar, daş-qaya parçasından betər olan cəmiyyəti o, tənqid edir. Qeys
məcnunluğunu dərk etməyən insanlara öz halını izhar etməyə çalışır.
Mənə Leyli sözündən özgə söz lazım degil əsla,
Deyin Leyliyə gəlsün, çarə qılsun bir bu bimarə.
Sər-i zülfündə Leylinin dutubdur aşiyan könlüm,
Evim bərbad olur döksə səba ol türre-yi tarə,
Mənimtək Çakər-i biçarə də Məcnun-i eşq olmuş,
Düşüb səhra-yi eşqə zar u sərgərdan u avarə.
Göründüyü kimi, şairin lirik qəhrəmanı yarının zülf-i pərişanına aldanıb
sər-i zülfündə dustağa çevrilib. Səbanın yarının saçlarına toxunaraq onun
tellərini üzünə tökməsinə belə qısqanan aşiq qəlb evinin onun həsrətindən
viranə qalmasından acı-acı şikayətlənir. Könlünü zəncir kimi zülfü ilə bənd
edən yarından bir mərhəmət göstərməsini, çarə qılmasını istəyir.
Əsərdə poetikliyi ilə diqqət çəkən qəzəllərdən biri də “Məcnunun naləsi”
adlı qəzəldir. Leylinin İbn Səlama ərə verilməsini eşidən Məcnun ah-ü fəğan
edir, yaşadığı zəmanədən, cəmiyyətdən, sevgilisinin atası tərəfindən zorla
sərvətə, pula satılmasından şikayətlənir. Məcnunun dilindən verilən bu qəzəl
elə XIX əsrdə də hüquqsuzluğun qurbanı olan, istək və arzuları ürəyində
boğulan neçə-neçə Leylilərin varlığından xəbər verir.
Virdilər yarın əlin zülmilə əğyar əlinə,
Bu, rəvadır düşə gülşəndə o gül xar əlinə?
Taleyim oldu zəbun rayət-i iqbal niqun,
Sevdigim yarımi kim verdi o xunxar əlinə?
Nizamidə Leylinin anası qızının Qeysə aşiq olduğunu eşidib onu yanına
çağırır, öyüd-nəsihət verir. Eləcə də XIX əsrdə Nakam tərəfindən yazılmış
“Leyli və Məcnun” əsərində də ana qızının adının dillərə düşəcəyindən ehtiyat
edib Leylinin rəfiqələrini yanına çağırır ki, qızını bu yoldan çəkindirsin. Ancaq
Çakərin əsərində bu səhnəyə rast gəlinmir. Leylinin anası obrazına ancaq
Leylinin İbn Səlama ərə verilməsi ilə bağlı ata-ananın məsləhətləşməsi
səhnəsində qarşılaşırıq. Əsərdə Məcnunun anası obrazına isə ümumiyyətlə rast
gəlinmir.
Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda Leylinin qəbiləsindən bir nəfər onun
atasına hər gün kuy-i yarə gəlib sevgilisinə qəzəllər oxuyan Məcnundan şikayətlənir. Leylinin atası buna qəzəblənib onun cəzasının verilməsini əmr edir.
Bu səhnə Çakərin poemasında “Məcnunun atasının Məcnunu axtarması”
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fəslində verilib. Fərqli məqam ondan ibarətdir ki, Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda Qeysin atası ölümdən qurtarmaq üçün oğlunu dilə tutur, hətta Leylinin
evdə onun yolunu gözləməsi yalanını uyduraraq Məcnunu evə gətirə bilir.
Çakərin “Leyli və Məcnun”unda isə ata heç bir bəhanə uydurmur, sadəcə
oğluna bu eşq daşını ürəkdən çıxarmasını, biyaban çöllərdən əl çəkib, öz
həmyaşıdları kimi, iş-güc sahibi olmasını, başqa bir qızla ailə qurub ömrünü
puça verməməyi məsləhət görür. Ancaq Çakərin Məcnunu atasının
nəsihətlərinə bu cür cavab verərək evə dönmür:
Qismət mənə eşq olub əzəldən,
Çarə mənə olsa, var əcəldən.
Mən eşq çölündə biqərarəm,
Bu eşq ilə xeyli bəxtiyarəm.
Çakər əsərində Nizaminin “Leyli və Məcnun”unda olan bir sıra obrazları
ixtisar etmişdir. Məsələn, Məcnunun dayısı Səlim Amiri, Bağdadlı Səlam,
Zeyd, Zeynəb, qarı və s. obrazlar əsərdə olmadığından onlarla əlaqədar olan
epizodlar da əsərdə öz əksini tapmır. Eləcə də Çakər Nizaminin “Leyli və
Məcnun”unda Məcnunun ahu və maralları azad etməsini təsvir edən ayrıca iki
başlığı da əsərdən çıxarmış, yalnız “Məcnunun qara qarğa ilə mülağatı”
başlığını saxlamışdır.
Nizaminin “Leyli və Məcnun”u ilə müqayisəli təhlilə əsasən deyə
bilərik ki, Çakərin “Leyli və Məcnun”unda fəsillərarası əlaqə nisbətən zəifdir,
hətta bəzi hissələrdə bu əlaqə tamamilə itir. Məsələn, Çakər Leylinin İbn
Salama ərə verilməsindən Məcnunun xəbərdar olması epizodundan sonra
“Məcnunun naləsi” adlı qəzəlini və “Qara qarğa ilə mülağatı” başlığını verir və
hadisələr yenidən dərhal Leyliyə istiqamətlənərək “Leylinin Məcnuna qasidi”
epizodu ilə birləşir. Yəni burada Nizaminin təsvir etdiyi “Atasının səhraya
Məcnunun yanına gəlməsi”, “Onun oğluyla vidalaşması və atasının ölümü”,
“Məcnunun ulduzlara şikayəti” və s. epizodlar yoxdur. Nizaminin “Leyli və
Məcnun”unda artıq öz eşqi yolunda atasından belə imtina edən Məcnunun
kamil eşqə doğru qalxan pillə-pillə addımlarını sezmək mümkündür. Qeysi
cünunluğa doğru aparan yolda hər biri gizli və simvolik anlamlar kəsb edən bu
obrazların əsərdə ixtisarı hadisələrin zəncirvarı ardıcıllığını pozur. Qısacası,
Çakər, Leylidən – məşuqədən məktub almaq şansına nail olmaq üçün, Nizami
kimi, Məcnunu müəyyən çətin və ağır sınaqlar qarşısında qoymur. Hadisələrin
bu cür sürətlə bir-birinə keçidi isə fəsillər arasında əlaqənin zəifləməsinə
gətirib çıxarır.
Şairin tez-tez əsərə girişi, yaratdığı obrazlar dünyasına keçidi və baş
verən hadisələrə münasibətinin ifadə üsulu fərdi və orijinal xarakter daşımasına
görə diqqəti cəlb edir. Artıq bu hissədə şairə xas xüsusiyyətlər, daxili aləmi, iç
dünyası bütün çılpaqlığı ilə ortaya çıxır. Sanki şair özü bu dünyanın qəmsevinc ikiliyində bərkidiyindən səhvlərini qəhrəmanlarına yaşatmaq istəmir.
Buna görə də əsərə müdrik şair obrazı kimi daxil olaraq onlara nəsihət və
məsləhətlər vermək istəyir. Artıq bu hissədə Nizami, Füzulidən fərqli, onların
təsirindən kənar, sırf özünəməxsus keyfiyyətləri ehtiva edən və fərdiliyi ilə
seçilən insan tipi – şair obrazı ortaya çıxır. Məsələn, Qeysin Leyliyə vurulması
və ona aşiq olması hissəsində şair hadisələrə müdaxilə edərək aşiqlərin
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sevgisinə öz münasibətini bildirmiş, həmçinin nəsihət xarakterli fikirləri ilə
onlara müəyyən yol göstərməyə çalışmışdır.
Aşiq ki, düşə fərib-i eşqə,
Aya olumi şəkib-i eşqə?
Eşq oldiği yerdə səbr olmaz
Daim günə qarşı əbr olmaz.
Çakərin “Leyli və Məcnun” əsərinin dili təxminən həmin illərdə yazılmış
Nakamın “Məcnun və Leyli” əsərlərinə nisbətən çox sadə və axıcıdır. Şair
əsərdə ədəbilikdən nisbətən uzaq, xalq danışıq dilinə yaxın bir dil üslubu
seçmişdir.
Poemanın səciyyəvi cəhətlərindən biri də şairin burada istifadə etdiyi
çoxmənalı sözlər, omonimik, sinonimik ifadələrin zənginliyidir. Məsələn:
Ulduz kimi Leyli əbr içində,
Evdə oturardı əbr içində.
Birinci misrada bulud anlamını verən “əbr” sözü ikinci misrada döşək
mənasında işlənmişdir. Çakər bu cür maraqlı assosiasiyalar yaratmaqla əsərin
poetik gücünü daha da artırmışdır.
Əsərdə rastladığımız maraqlı məqamlardan biri də burada osmanlı
türkcəsinə məxsus müəyyən sözlərin, ləhcə elementlərinin mövcudluğudur. Bu
da təbii bir hal hesab edilməlidir. Çünki Çakərin yaşadığı dövrdə, yəni XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ədəbiyyatına türk ədəbiyyatının,
dilimizə isə osmanlı-türk dilinin təsiri prosesi xeyli güclənmiş və XX əsrin 30cu illərinə, yəni repressiya dövrünə qədər davam etmişdir. Bu isə həmin dövrdə
Azərbaycan və Türkiyədə ortaq əlifba və ortaq dil yaratmaq cəhdləri ilə
bağlıdır. Bütün bunlar bu illərdə yaşayıb-yaratmış digər şairlər kimi, Çakərin
yaradıcılığına da təsirsiz ötüşməmişdir. Osmanlı türkcəsinin elementlərinə
Çakərin həm “Leyli və Məcnun” poemasında, eləcə də şeirlərinin dilində
təsadüf edilir.
Leyli yüzi Qeysə oldi məstur,
Eşq atəşi şölələndi çün Tur.
Burada, Azərbaycan dilindən fərqli olaraq, osmanlı türkcəsinə xas xüsusiyyət kimi bəzi sözlərin önündə “y” samitinin işlənməsinin şahidi oluruq.
Bununla yanaşı, əsərdə işlədilən bana, böylə, yoq, okuyor, gidiyor, topraq və s.
kimi osmanlı türkcəsinə məxsus sözlər şairin yaradıcılığında xüsusi önəm
daşıyır.
Görkəmli türk tədqiqatçı alimi A.S.Ləvənd Nakamın “Leyli və Məcnun”
poemasını türkcə və onun ləhcələrində yazılmış “Leyli və Məcnun” məsnəvilərinin sonuncusu hesab edirdi. Ancaq Çakərin “Leyli və Məcnun”una əsasən bu
fikri təkzib edərək deyə bilərik ki, türkcə yazılmış “Leyli və Məcnun” məsnəvilərinin sonuncusu məhz Çakərin “Leyli və Məcnun” əsəridir.
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Ilahe Hajieva
Similarities and deviations from the norm in Nizami and Chaker’s
“Leyla and Majnun” mesnevis
Summary
I consider that one of the last and next fragmentary response distich,
written for “Khamsa” in Azerbaijan Literature in XIX century, distich “Leyli
and Majnun”, written by Sir Mirza Huseyn Chakar, is stated in this article. At
the same time, distich “Leyli and Majnun”, written by Sir Mirza Huseyn
Chakar, is analyzed in comparative manner collating with Nizami`s “Leyli and
Majnun”, different and similar characters are stated among distiches.
Beside, our Master in Literature, tradition of Nizami`s “Khamsa” is
successfully continued in Azerbaijan Literature in XIX century by Chakar,
M.I.Nakam, A.Garajadaghi, M.Nasir. We are witnessed that Chakar realized
his creativity according to the rules of Nizami and also his peculiar manner.
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Илаха Гаджиева
Сходство и различие в месневи «Лейли и Меджнун» Низами и Чакера
Резюме
Статья посвящена двустишию «Лейли и Меджнун», написанному
Мирза Гусейн Чакер, которое является очередным и, по моему, одним из
последних фрагментарных ответных на «Хамсе» двустиший в азербайджанской литературе XIX века. Также написанное Чакером двустишие
«Лейли и Меджнун» сравнивается с поэмой Низами «Лейли и Меджнун»
и подвергается корпоративному анализу, выявлены схожие и отличные
черты между этими двустишиями. Наряду с этим, указывается, что
наряду с Чакер традиция «Хамсе», внесенная великим мастером Низами,
в азербайджанской литературе XIX века успешно продолжалась такими
известными поэтами, как М.И.Накам, А.Гараджадаги, М.Насир. В статье
мы становимся свидетелями того, как Чакер придерживается
предложенных великим наставником Низами стандартов, а также
оставляет в литературе своеобразный, присущий ему след.
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RÜBAİ JANRI İNGİLİSDİLLİ ƏDƏBİYYATŞÜNASLARIN
ARAŞDIRMALARINDA
Rübai Şərqdə yazılı ədəbiyyatın geniş yayılmış şeir janrlarından biridir.
Rübai birinci, ikinci və dördüncü misraları həmqafiyə, üçüncü misrası isə
sərbəst qalan dörd misralıq müstəqil əsərdir. Rübai ərəb dilində “al-rabi”
sözündən götürülüb və dörd deməkdir.
Rübai cəmi dörd misradan ibarət olan və daha çox ictimai, fəlsəfi və
əxlaqi məzmun daşıyan şeir janrıdır. Rübai əruz vəzninin həzəc bəhrində
yazılır. Bəzən misralarda həmqafiyə olan sözlərdən sonra rədif də gələ bilər.
Rədif – hər beytin axırında qafiyədən sonra təkrar edilən söz və ya söz
birləşməsidir. Misra sonunda ahəngdar və ardıcıl surətdə səslənən belə sözlər
oxucunun diqqətinin konkret bir mətləb üzərində cəmləşməsində, bədii əsərdən
nəticə çıxarmasında mühüm rol oynayır.
Həcmcə ən kiçik poetik şəkillərdən olsa da, rübai bədii tutumu sarıdan
çox geniş olmuş, həm də özünəməxsus nəzəri sisteminin varlığıyla başqa şeir
formalarından seçilmişdir. Minlərcə insanın qəlbinə yol açan rübailərdə həyat
sevgisi, humanizm, fəlsəfə, şəhraşub, mədhiyyə, musiqi alətlərinin vəsfi və s.
kimi mövzular tərənnüm olunmuşdur. Farsın 7 mindən artıq şairinin təxminən
2500 nəfəri rübaidə qələmini sınayıb. X-XX əsrlər arası 200-ə yaxın
Azərbaycan şairi (2000 şairdən) rübai yazıb (Ancaq unutmayaq ki, ana dilində
rübai yazanlarımızın sayı 50-dən artıq deyil. 200 deyəndə biz həm ana dilində,
həm də cığatay və farsca yazanlarımızı nəzərdə tuturuq). Osmanlı
poeziyasındakı rübaiçilərin sayı (5000-ə qədər şairdən) 100-ü haqlayır. Özbək,
tacik, türkmən ədəbiyyatlarının rübaiçilərini də buraya əlavə etsək, rübai
şairlərinin sayı 3000-i də ötüb keçər. Rübainin mənşəyinə gəlincə, Qeys ərRazi (qəti şəkildə olmasa da) bu şeir şəklinin Əbülqasim Rudəki tərəfindən
yaradıldığını söyləyir [1, 91].
Rübainin tarixi haqqında görkəmli şərqşünas alim R.Hüseynov "Məhsəti
necə varsa" monoqrafiyasında geniş məlumat vermişdir. Rübainin tarixi
haqqında Rafael Hüseynovun araşdırmasında maraqlı bir faktı da qeyd etmək
istəyirəm.
Kitabda görkəmli şərqşünas alimimiz rübainin mənşəyinin Rudəkidən
daha əvvəl, hələ VIII yüzildə yarandığını dəlillərlə sübut edir.
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Şəfiq Əbu Əli ibn İbrahim (bəzən onun adı "Şəqiq" kimi də göstərilir)
adlı sufi şairinin bir rübaisi dövrümüzə gəlib çatmişdir. Şəfiq Bəlxinin vəfat
tarixi 153- 770, bir də 174-790-cı illər göstərilir.
Sufi ke be xerqeduziyəş bazarist
Gər bəxyə bə fəqr mizənəd xoşkarist.
Dər xaheşe-təb dəste-u conbanəd
Hər bəxyə vo reşteəş bot o zonnarist.
(Şamseddin Sami bey. “Kamus ul elam”)
İşi-peşəsi xirqə (dərviş paltarı) tikmək olan sufi
Əgər bu tikmə (işini) kasıbçılıqla görsə, xoşdur.
Onun əli ilham təmənnası ilə hərəkət edir,
Hər vurduğu tikiş və sap büt və zünnardır.
Bizə Şəfiq Bəlxinin bircə rübaisi bəllidir və şübhəsiz ki, bu dördlük tək
olmayıb. Aydındır ki, bu rübai, heç olmazsa, səkkizinci yüzilin ortalarında,
Rudəkidən xeyli əvvəl yaranıb və yəqin, elə o zamanlar sufi ideoloqları, şairləri
içərisində başqaları da bu şeir şəklinə müraciət etmişlər. Bu fakt bizə indiyə
qədər elmdə kök salmış bir yanlış fikri kənar etməyə, rübai praktikasının
tarixini iki əsr qədimə keçirməyə tam haqq verir.
VIII yüzilin ortalarından XII yüzilliyin sonuna kimi yaşamış şairlərin
çoxunun əsərlərində rübai janrına rast gəlmək olur. Lakin rübai ustadları
dedikdə, ilk növbədə Ömər Xəyyam və Məhsəti yaddaşlara həkk olunub. Eyni
əsrdə yaşamış bu qüdrətli sənətkarlar rübai janrında gözəl sənət nümunələri
yaratmışlar. Rübai janrı ilə inglisdilli oxucu kütləsi Edvard Fitsceraldın 1859cu ildə Ömər Xəyyamın rübailərinin tərcüməsindən sonra tanış olmuşdur.
Qərbdə rübaiyə olan maraq getdikcə artmış və bu janr haqqında bir çox
araşdırmalar aparılmışdır.
İngilis tədqiqatçısı Edvard Braunun 1906-cı ildə nəşr olunmuş "Fars
ədəbiyyatı tarixi" kitabında klassik şeir formaları, həmçinin rübai haqqında
məlumat verilmişdir. Rübai 2 beytdən və ya 4 misradan ibarət olan, qəzəl və
qəsidənin əvvəlində həzəc bəhrində yazılmış şeir janrıdır və hər zaman epiqram
(qısa, maraqlı, yaddaqalan, satirik yazılan ifadə və ya şeir) kimi bitkin olur.
Birinci, ikinci və dördüncü misraları həmqafiyə, üçüncü misra isə sərbəst olur.
İranda yaranan ən qədim şeir forması olan dördlüklərin əvvəlcə dübeyti, daha
sonra isə rübai adlandırıldığını qeyd edir. 2 beytdən ibarət olan dördlüyü
dübeyti, 4 misradan ibarət olanı isə rübai adlanır. Fitsceraldın Ömər Xəyyamın
dördlüklərini gözəl tərcümə etdiyini qeyd etməklə yanaşı, bir faktı da
vurğulayır ki, Fitscerald tərcümə etdiyi rübailəri seçib sıralamasına
baxmayaraq, bu dördlüklər sərbəstdir və öz-özlüyündə bitkindir və ancaq
sonuncu hərfinə əsasən əlifba sırası ilə sıralana bilər [4, 18, 34].
Müasir dövr tədqiqatçılarının araşdırmalarına baxdıqda rübai haqqında
bir çox kitabların yazıldığının şahidi oluruq. İlk öncə avstraliyalı tədqiqatçı Pol
Smitin rübai haqqında kitabı olan "The Rubai (Quatrain) in Sufi Poetry" ("Sufi
poeziyasında rübai (Dördlük)") kitabı haqqında məlumat vermək istərdim. Bu
kitabda tədqiqatçı rübainin tarixi, xüsusiyyətləri haqqında məlumat vermiş,
həmçinin fars, ərəb, türk, urdu və ingilis poeziyasında rübai yazan 60-dan çox
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şairin rübailərinin ingilis dilində tərcümələrini daxil etmişdir. O, hər bir rübai
yazarının qısa bioqrafiyasını və ingilis dilinə tərcümə olunmuş rübailərini daxil
etmiş, bundan başqa, sufi poeziyası haqqında da geniş müqəddimə vermişdir.
İslam Şərqində orta əsrlərə aid bədii söz sənətinin mühüm bir qolunu təriqət
ədəbiyyatı təşkil edir. Sufizm dini-fəlsəfi baxışlar sistemi olmaqla yanaşı, bədii
düşüncəyə, ədəbi fikrə və bütövlükdə söz sənətinə də ciddi şəkildə təsir göstərmişdir. Rübai haqqında məlumatlara tədqiqatçının bir çox kitablarında rast
gəlirik, lakin bu kitabda məlumatlar daha müfəssəl şəkildə yer almışdır.
Rübai haqqında müəllif qeyd edir ki, ilk 3 misra sonuncu misraya giriş
kimi xidmət edir və şeirin məzmunu dördüncü misrada verilir və rübainin bəlağətli, ani olmasını, minillər boyunca varlıları, kasıbları, hər kəsi məftun etdiyini
vurğulayır. Rübai farsdilli ədəbiyyatın ən qədim formalarından hesab edilir,
digər klassik şeir formaları olan qəzəl, qəsidə, məsnəvi, qitə və s. ərəb
ədəbiyyatında yaranmışdır (Pol Smit isə "Azərbaycanın klassik poeziyası"
kitabında rübaini fars və Azərbaycan ədəbiyyatının ən qədim forması kimi
təqdim edir [2, 7]).
Fars dili ərəb və pəhləvi dilləri ilə sıx əlaqəlidir. Pəhləvi və sanskrit
dilləri Zərdüştün dili olan zend dilinin qollarıdır. Məsələn, istilik sözü zend
dilində “garema”, sanskrit dilində “gharma”, pəhləvi dilində “garma”, fars
dilində “garm” kimi işlənir. “Avesta”da işlənən, Zərdüşt peyğəmbərin fərdi
yaradıcılıq məhsulu kimi qiymətləndirilən Qatların rübaiyə çox yaxın olduğu
qeyd edilir. Zərdüştü nəinki fars dilinin, həmçinin fars poeziyasının bənzərsiz
şeir şəklinin banisi hesab edirlər.
Bu poetik dilin mənşəyi 7000 il əvvələ – Zərdüştün vaxtına gedib çıxır.
Lakin bəzən müasir alimlər Zərdüşt peyğəmbərin eyni adı daşıyan son kahinlə
səhv salındığını qeyd edirlər. Barbar qoşunları Baktriyada Aryan torpaqlarını
işğal edən zaman Zərdüşt 100 minə yaxın davamçısı ilə oranı tərk edir,
davamçılarının bəziləri Hindistanda, İranda və Avropada məskunlaşır və
beləliklə, zend dili tədricən sanskrit, pəhləvi və ingilis dili daxil olmaqla,
Avropa dillərinə çevrilir. Eyni zamanda kitabda “Avesta”dan Zərdüştün
şeirlərindən, yəni Qatlardan nümunə gətirərək rübaiyə məhz qafiyə və məzmun
baxımından oxşar olması göstərilir.
Həmçinin kitabda qeyd olunur ki, Ömər Xəyyamın Fitscerald tərəfindən
tərcümə olunmuş rübailərinin uzun bir şeir kimi verilməsi düzgün deyil, çünki
rübai 2 beytdən və ya 4 misradan ibarət şeir janrıdır.
Daha sonra rübainin necə yarandığı barədə məlumat verilir. Rudəki bu
yeni həzəcin bəhrini məhz Novruz bayramı ərəfəsində uşaqların qoz-fındıqla
oynadığı vaxt oxuduqları "Qəltan-qəltan həmi rəvəd ta bone-qəv" (Yuvarlanayuvarlana çuxurun dibinə qədər gedir) ifadəsini eşidir və 4 dəfə təkrarlamaqla
rübaini yaradır. Kitabda məhz Rudəkinin rübai janrının ilk ustadı və fars poeziyasının atası hesab edildiyi qeyd olunur. Rudəki, Baba Tahir, Xəyyam, Sənai,
Məhsəti, Xaqani, Nizami, Rumi, Nəsimi və digər klassik şairlərin rübailərinin
tərcümələri, eyni zamanda müəllifin özünün yazdığı rübailər kitabda yer
almışdır.
Rübai haqqında digər araşdırma ingilis şair və tərcüməçisi Dik Devis
tərəfindən yazılmış "Borc alınmış məhsul" ("Borrowed Ware") kitabıdır. Bu
kitabda fars poeziyasının klassik dövrü hesab edilən X-XVI əsrlərdə farsca
yazılmış qısa şeirlər tərcümə edilmişdir. Əsasən 68 şairin şeirlərinin
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tərcümələri və orijinal variantları da daxil edilmişdir. Kitabda həmçinin
tərcümə prosesində rast gəlinən problemlərdən də söhbət açılır. İngilis
tədqiqatçısı bu kitabında əsasən qitə və dübeytilərin tərcüməsini vermişdir.
Qərbdə Fitsceraldın tərcümələri ilə məşhurlaşan rübai isə xüsusi vəzndə
verilmiş dübeytinin bir növü kimi təqdim edilir. Hər iki şeir şəklində şeirin əsas
hissəsinin məhz sonuncu misrada verildiyini qeyd edir [4, 23].
Rafael Hüseynov "Məhsəti necə varsa" kitabında dübeyti haqqında
məlumat vermiş və eyni zamanda rübai ilə dübeytinin fərqləndirici
xüsusiyyətlərini qeyd etmişdir. "Son dövrə qədər elmi ədəbiyyatda belə çox
zaman rübai ilə ona həm tematikası, həm də forması etibarilə çox yaxın, bənzər
olan dübeyti arasında fərq qoyulmur, onların özünəməxsus xüsusiyyətləri
nəzərə alınmır. Bu bəllidir ki, rübai vaxtilə dübeyti də adlanmışdır. Baba
Tahirin məşhur dördlüklərinə də gah rübai, gah dübeyti, gah da fəhləviyyat
deyilmişdir.
Dübeytinin mənşəyi "Avesta"nın xüsusi hissəsi olan qatlara gedib çıxır.
Qatların “Spentamaniya” adlanan 3-cü qrupu hər biri 4 misradan ibarət
bəndlərdən təşkil olunurdu. Bu nəğmələrin hər misrası 11 hecadan ibarətdir".
Daha sonra tədqiqatçı rübai ilə dübeyti arasındakı bir sıra fərqləri
göstərmişdir. Hər şeydən əvvəl onların ayrı-ayrı vəznlərdə olduğunu
vurğulayır, daha sonra isə qeyd edir ki, dübeyti üçün romantik xəyallar,
emosionallıq qəlibinə girmiş zərif məhəbbət xarakterikdirsə, rübaiyə dərin əqli
mühakimələr, fəlsəfi fikirlər xasdır.
Farsdilli poeziyada dübeyti XI əsrdə inkişaf edib kamilləşmiş və bu
dövrdə onun yaradıcıları içərisində Baba Tahir xüsusən seçilmişdir. Rübai XII
əsrdə daha böyük vüsət yoluna qədəm qoymuş, kamilləşmiş və Məhsəti ilə
Xəyyamın yaratdıqları sayəsində əlçatmaz zirvəyə ucalmışdır.
Müəllif rübai ilə dübeytinin əsas fərqləndirici xüsusiyyətlərindən birinin
də onların qafiyələnmələri arasında olan fərqlilikləri olduğunu göstərmişdir.
Rübainin misraları AABA sxemi üzrə qafiyələnir. Bəzən hər dörd misra
həmqafiyə olur və belə rübailərə "rübaiye-təranə" deyilir. Dübeytidə
qafiyələnmə daha zəngindir. Rübaiyə xas olan yuxarıdakı iki formadan əlavə
ABAB, AABB şəklində qafiyələnən dübeytilərə də rast gəlindiyini də qeyd
etmişdir [1, 96-98].
Reza Saberi "Minillik fars rübailəri" ("A Thousand Years of Persian
Rubaiyat") kitabında 1500 rübainin ingilis dilinə tərcüməsini vermişdir. Əslən
iranlı olan, İranda və Amerikada ingilis dili üzrə təhsil alan tərcüməçi, dilçi
alim bu kitabda X-XII əsrlərdə yaşayıb-yaratmış 106 şairin rübailərinin orijinal
fars dili ilə yanaşı, ingilis dilinə də tərcümələrini vermişdir. Qərbdə az tanınan
bir çox şairlərin rübailəri ingilis dilinə ilk dəfə tərcümə edilmişdir.
Əksər farsdilli şairlər rübai yazmışlar, lakin farsdilli poeziyada əksəriyyət
qəsidə, qəzəl və məsnəvi janrlarına üstünlük vermişdir. Bəzi şairlər yalnız bir
neçə rübai yazmışdır. Farsdilli poeziyanı tərcümə edərkən vəzn, bəhr,
qafiyələnmə şəkillərinin tərcümələrdə verilməməsinə baxmayaraq, oxucular bu
poeziyanı oxumaqdan həzz alırlar, çünki poeziyanın fəlsəfəsini anlayırlar.
Farsdilli şairlərin çoxu sufi kimi tanınmışdır. Qərbdə sufizm sözünün yaxşı
tanınmasına baxmayaraq, bəzi farsdilli alimlər arif və erfan sözlərinə üstünlük
verirlər. Mövcud olan hər şeydə vahidlik var və sufizmdəki bu vahidlik
Allahdır. Bütün mövcudiyyətin mənşəyi olana sufilərin yanaşması sevgi ilədir.
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Eşq – sufizmin və farsdilli poeziyanın əsas mövzusudur. Bir sufinin gözündə
bütün bəşəriyyət Allahın təzahürüdür. Bütün gözəlliyin və sevginin
mənbəyidir.
Farsdilli şairlər bu sevgini öz əsərlərində ifadə etmişlər, gözəlliyi, sevgini
ən yüksək dərəcədə izah etmişlər. Müəllif rübailəri "cənnət bülbüllərinin
nəğməsi" kimi təqdim etmişdir [5, 11-15].
Bo Utas adlı tədqiqatçının "Genres in Persian Literature 900-1900"
("Fars ədəbiyyatında janrlar 900-1900") adlı məqaləsində rübai haqqında
araşdırma var [6, 199]. Burada tədqiqatçı rübai formasının uzun və
özünəməxsus bir tarixinin olduğunu qeyd edir. Həmçinin rübainin bizim
dövrümüzdə də müşərrəs adlanan poeziya deyişməsində islənən sevimli bir
janr olduğunu vurğulayır. Araşdırmaçı rübainin daha çox ərəb mənşəli
olduğunu və qafiyə quruluşunun qəsidəyə oxşadığını bildirmişdir. Nəzəri
cəhətdən də ərəb bəhr sisteminə uyğun olduğu göstərilir. Bununla yanaşı,
alman şərqşünas Gerhard Doerferin bir məqaləsinə istinad edərək rübainin türk
mənşəli olmasına dair dəlil və sübutların olduğu da qeyd olunur. Gerhard
Doerfer həmçinin rübainin Çin poeziyasının Tanq dövrü ilə mümkün
əlaqəsinin olduğunu göstərir. Məqalədə 762-ci ildə yaşamış Li Bai adlı Çin
şairinin şeirlərinin rübai ilə eyni qafiyədə yazıldığı da vurğulanır.
Rübai ustadlarından Ömər Xəyyamı qeyd edir və onun müasiri kimi
Məhsəti Gəncəvinin adı çəkilir və onun daha çox erotik məzmunda rübailərinin
olduğu söylənilir. Qədim tarixə malik olan bu klassik şeir forması haqqında
ingilisdilli ədəbiyyatşünaslıqda çoxlu sayda araşdırmaların aparılması rübainin
nəinki Şərqdə, eyni zamanda Qərbdə də hələ də maraqla qarşılanmasının,
sevilməsinin bariz nümunəsidir.
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Ilaha Mammadova
Rubai (Quatrain) in English literary studies
Summary
The article focuses on the research made in our literature, as well as
English literature about rubai which is one of the classical forms of the eastern
poetry. Best known to an Anglophone reading public from the translations of
Omar Khayyam by Edward Fitzgerald in 1859, rubai is four hemistichs and has
social, philosophical and moral meanings. Many studies have been conducted
and books have been written in English about quatrain. In particular, this article
represents information about the books of such contemporaries as Paul Smith
"Rubai (Quatrain) in Sufi poetry", Dick Davis and Reza Saberi.

Илаха Мамедова
Жанр Рубаи в исследованиях англоязычных литературоведов
Резюме
В статье уделяется внимание исследованиям одной из форм
восточной классической поэзии – рубаи, как в нашей литературе, так и в
англоязычной. Англоязычный читатель познакомился с этим жанром,
состоящим всего из четырёх строф и содержащим-общественный,
философский и моральный смысл, благодаря переводам Эдварда
Фиджеральда в 1859 году рубаи Омар Хайяма. Об исследованиях жанра
рубаи на современном этапе было написано немало книг на английском
языке. В частности, можно отметить исследования таких современников
как Пол Смит "Рубаи (четверостишие) в суфийской поэзии", Дик Девис,
Реза Сабери.
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Açar sözlər: mənzum roman, klassik sevgi dastanları, müasir romançılıq
sənəti, tarixi roman ustası, ilahi eşq, Şərq xalqlarının folkloru və s.
Key words: verse novels, classic love epics, contemporary art of the
novel, historical novel maker, divine love, the folklore of eastern peoples and
etc.
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божественный любовь, восточный народный фольклор и др.
KLASSİK EŞQ FƏLSƏFƏSİ TARİXİNDƏ İLK ROMAN
(Nizami Gəncəvinin “Leyli və Məcnun” mənzum romanı haqqında)
Klassik farsdilli və türkdilli ədəbiyyatda böyük ənənələr yaradıcısı olan
Nizami Gəncəvi şeir şəklinin poetik mahiyyətindən istifadə edərək hekayə,
rəvayət və əfsanə hadisələrini irihəcmli mətnlərlə romanlaşdırdı. Nizami
Gəncəvi lirik tərzdə, nəzm formasında epik monumentallıq nümayiş etdirən,
dünya ədəbiyyatının ən qədim mənzum romanlarını yaradan sənətkarlardandır.
Onun dörd mənzum romanının (“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi
gözəl”, “İsgəndərnamə”) süjet, kompozisiya, problem və situasiyaları bugünkü
ədəbiyyatşünaslığın da “müasir roman” prinsiplərinin tələblərinə cavab verir.
Bu dörd əsərdən istənilən birini nəsrlə təhkiyələşdirsək, həmin əsərlərin çağdaş
dünya romanlarının siyahısında ilk yerdə dayandığını görəcəyik. “Sirlər
xəzinəsi” əsərindən etibarən hekayə söyləməyə başlayan Nizami öz təhkiyəsini
“İsgəndərnamə”də epopeyalaşdıra bildi. Nizaminin romançı olması həm də
onunla izah edilə bilər ki, onun irihəcmli əsərlərində şeirə, nəzmə, lirikaya
məxsus təb, tərənnüm və təxəyyül kimi yaradıcılıq təfəkkürü ilə yanaşı, eyni
zamanda və daha çox epik, təhkiyəvi və analitik təfəkkür üslubunun, tərzinin
olduğunu görürük. Hələ klassik mənbələrdə onun haqqında yazılan
“məsnəviçilərin imamı və Şərq əfsanə yazanlarının şeyxi” [2] təyini sübut edir
ki, Nizami yalnız nəzm ustadı, şair kimi deyil, həm də problemləri
hadisələşdirən, nəqli, təhkiyəvi yolla bədiiləşdirən, epik ifadə formasını
dastanlaşdıran bir müəllif olmuşdur. “Leyli və Məcnun” əsərinin məğzi hadisədir, vaqeə, əhvalat və əfsanə, rəvayətdir. Bu saydığımız əlamətlərin hamısı epik
növün irihəcmli janrının spesifikasına aiddir. Nizaminin digər romanlarında
olduğu kimi, “Leyli və Məcnun” əsərində də “dastan” sözündən dəfələrlə
istifadə etməsi yazdığı əsərin poema yox, dastan, hadisə, nəqli mümkün olan
mətn olduğunu şərtləndirir. Deməli, Nizami Gəncəvinin özü haqqında
səciyyələndirməsi və qəti qənaətinə əsaslansaq, o, “dastançı” idi. Təbii ki,
dastan danışan aşıq yox, yazı dili, yazı sənətkarlığı ilə dastan, müasir dillə
desək, “roman” yaradan sənətkar idi. Məsələn, “Leyli və Məcnun” dastanının
(romanının) süjetinə daxil olan hadisə, əhvalat, nəqli mətn, hərəkətlilik, feillilik
prosesini bəzi başlıqlara diqqəti yönəltməklə izah etməyə çalışaq. Başlıqların
məzmununda roman səhnələrində əks olunan hadisə, əhvalat, dramatik
situasiyalar çaları var: “Dastanın başlanğıcı”, “Leyli ilə Məcnunun sevişməsi”,
“Məcnunun Leylinin tamaşasına getməsi”, “Məcnunun atasının Leyliyə elçi
getməsi”, “Atasının Məcnunu Kəbəyə aparması”, “Məcnunun atasınin Leyli
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qəbiləsinin qəsdindən xəbər tutması”, “Atasının Məcnuna nəsihəti”,
“Məcnunun atasına cavabı”...
Süjetin əvvəlində Leylinin və Məcnunun görüşməsi, sevişməsi, elçilik,
rədd cavabı prosesi sonrakı hadisələrin tragik notda olacağından xəbər verir.
Lakin “Məcnun Kəbədə eşqindən xilas üçün dua edərsə” ümidinə qapılıb
hadisələri və get-gedə faciə aktyorlarına çevrilmiş obrazların taleyini izləməyə
başlayırıq. Amma Məcnun taleyə, zamana, insanların qayğı və tövsiyələrinə
etiraz etməklə qara rəngi bir az da tündləşdirir və bütün ümidlərin üstündən
xətt çəkib eşqinin ikinci, daha ağrılı mərhələsinə qədəm qoyur. Qara sevda
yolundan dönməyəcəyi inadı sona qədər davam edir. Bu eşq hamının taleyini
dəyişir. Leylinin, Qeysin, hər ikisinin ata-analarının və hətta İbn Salamın...
Mənə deyirlər ki: – Gəl eşqi burax, –
Bu, dost məsləhəti deyildir ancaq.
Eşq ilə yaşayır aləmdə səsim,
Eşqsiz aləmdə batar nəfəsim.
Eşqdən yoğrulmuş ruhum, bədənim,
Eşqsiz bir günüm olmasın mənim.
Eşqsiz bir ürək heçliyə varsın,
Onu qəm selləri yuyub aparsın.
İlahi, birliyin xatirəsinə
Yenə yalvarıram ürəkdən Sənə.
Qoy eşqim ucalıb namidar olsun,
Mən özüm ölsəm də, eşqim var olsun [3, 163].
“Baharın tərifi və Leylinin xurmalıq tamaşasına getməsi”, “İbn Səlamın
Leylini istəməsi”, “Nofəlin Məcnunla tanış olması”, “Məcnunun Nofələ
acıqlanması”, “Leylinin qəbiləsi ilə Nofəlin müharibə etməsi”, “Məcnunun
Nofələ acıqlanması”, “Nofəlin ikinci müharibəsi”, “Məcnunun ahuları azad
etməsi”, “Məcnunun maralı azad etməsi”, “Məcnunun qarğa ilə söhbəti”,
“Qarının Məcnunu Leylinin qapısına aparması” hissələrində də oxucu lirik
poema assosiasiyalı mütaliədən uzaqdır. Roman hadisələri, epik-dramatik
situasiyalar təhkiyəsi içərisində böyük bir zamanın tarixinə, həmin tarixin
tipikləşmiş, xarakterləşmiş insanlarının portretlərinə tamaşa edirik. Bütün
klassik sevgi dastanlarını unuduruq. Nizami əsərində Eşqi yeganə hakim güc,
hökm sahibi kimi təqdim edir. Qeys Eşq boyda böyüyüb “Məcnun” olur, Eşq
Məcnun qiyafəsi geyib insanlaşır, əllə tutulacaq qədər real, doğma bir
mövcudata çevrilir.
Şərq xalqlarının folklorunda klassik məhəbbət hekayəsi kimi geniş
yayılmış bu eşq süjetinin təkcə finalı yox, həm də “düyün nöqtəsi”
(kulminasiya), düyünün açılması (razvyazka) məqamı da tədqiqatçıların
diqqətini cəlb edib. Balaca bir hadisənin əsrlərlə yaşı olan məhəbbət əfsanəsinə
çevrilməsinin özündə dərin bir fəlsəfə var idi. Bu əfsanələrin tarixi ilə
akademik İ.Y.Kraçkovski, professorlar Y.E.Bertels, Q.Cahani daha çox məşğul
olmuşlar. Məsələn, Y.E.Bertels “Hicazinin məşhur məlumatına əsaslanaraq
rəvayətin ərəblərdən əvvəl başqa xalqlarda olması”nı nəzərdə tutmuşdur [4,
21]. Akademik H.Araslı “Leyli və Məcnun” mövzusundan bəhs edən bir çox
ərəb alimlərinin fikirlərini tədqiqata cəlb edərək, Leyli və Məcnun haqqında
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rəvayətlərin xalq poeziyasında yaranıb müxtəlif varıantlarla intişar etdiyini
göstərir. H.Araslı Hicazi və Dunayevskinin “Leyli və Məcnun” süjetinin hələ
miladdan əvvəl VI əsrdə Babilistanda geniş yayılması fikrinə ehtiyatla
yanaşaraq, bu kitabələrlə yaxından tanış olan alimlərin belə bir abidəyə təsadüf
etmədiklərini göstərir. Alim dastanın Əməvilər dövründə yarandığı fikrinə
haqq qazandırır [5, 291].
Romanda realist təsvir, həyati, canlı, tanış səhnələr və əhvalatlarla
romantik ovqat, təxəyyül uçuşunun mətnə gətirdiyi qeyri-real təsvirlərin birbirini əvəzləməsi mövzuya yaradıcı yanaşmanın və Nizami sənətkarlığının
nəticəsi idi. Məsələn, “İbn Səlamın dastanı”, “Leylinin İbn Səlama verilməsi”,
“Leylinin İbn Səlamın evinə köçməsi”, “Leylinin ərə getməsindən Məcnunun
xəbər tutması” hissələrində adi, ənənəvi macəra kompozisiyası var. Amma elə
bu hadisələrin ardınca o zaman ki meydana Məcnun gəlir, sanki hər şey yerdən,
Yer həyatından uzaqlaşır və səmavi bir tamaşa mənzərəsi yaradır. Anlayırıq ki,
incidilən Məcnunun bədəni, cismi deyil, ruhu, duyğuları, xəyal və ümidləridir.
Məcnun şikayət edir, amma kimə və nəyə? – Leylinin xəyalına və ulduzlara...
(“Leylinin xəyalına Məcnunun şikayət etməsi”, “Məcnunun ulduzlara
şikayəti”) Məcnun səhrada vəhşilər arasında yaşayanda da vücudunun yox,
ruhunu, xəyalını, düşüncə və hisslərini əsir edən Eşqinin qeydinə qalır. Əsərin
bundan sonrakı hissələrində sanki ikinci bir Leyli peyda olur. Artıq Məcnunun
daima həmsöhbət olduğu Leyli xəyalı var. Bu sevgilini Məcnun özü yaradır. O
öz yaratdığına tapınır, onu əzizləyir, onunla həmdərd, həmsevgi olur. Bu
səbəbdəndir ki, İbn Səlam öləndən sonra Leylinin qovuşma arzusu həyata
keçmir. Çünki qarşısındakı real, canlı varlıq olan Leyli Məcnuna yad idi. Onun
xəyalındakı Leylidən çox kiçik bir qız...
“İbn Səlamın ölümü”, “Zeydin İbn Səlamın ölüm xəbərini gətirməsi”,
“Leylinin Allaha yalvarması”, “Leyli ilə Məcnunun görüşməsi”, “Payızın
yetişməsi və Leylinin ölməsi”, “Leylinin ölümündən Məcnunun xəbər tutması”,
“Bağdadlı Səlamın ikinci dəfə Məcnunun görüşünə gəlməsi”, “Leylinin qəbri
üzərində Məcnunun ölməsi” fəsillərindəki təhkiyənin ağır, sarsıdıcı
intonasiyası mətnin məzmununu Nizami fəlsəfəsində sufi-ilahi eşq məntiqinə
həmahəng şəkildə səsləndirə bilir. Süjetin ekspozisiyası
– “Dastanın
başlanğıcı”, finalı isə “Zeydin Leyli və Məcnunu yuxuda görməsi” hissələri ilə
qütbləşir. Allahın tərifi (“Ey Adı hər şeyə başlanğıc Olan”) və “Kitabın sonu”
isə kompozisiyanın sistemindəki xətti bitkinləşdirir. Diqqət edəndə görürk ki,
bütün başlıqlar, qeyd etdiyimiz kimi, geniş təsvirli, detalları ilə nəql edilən
hadisələri ehtiva edir.
Onu da qeyd edək ki, “Xosrov və Şirin”, “Yeddi gözəl”, “Leyli və
Məcnun” mövzusunda Nizamiyə qədər mənbələrdə nə vardısa, məhz nəsr
şəklində olmuşdur. Kiçik mətnlər də olsa, məğzin bilavasitə epik növə xas
səciyyələndirmə imkanı diqqəti çəkmişdir.
“Leyli və Məcnun” əsərini klassik Şərq poeziyasının öz bədii-estetik
prinsiplərindən çıxış etməklə dəyərləndirən M.Ə.Rəsulzadə əsərdə təcəssüm
olunmuş
eşq
konsepsiyasını
birbaşa
təsəvvüfi-irfani
görüşlərlə
əlaqələndirmişdir. O yazır ki, Nizaminin təsvir etdiyi Məcnun özünü idealına
tamamilə həsr etmiş səmimi və fədakar idealist simvoldur. Aşiq – mömin, ya
mücahidin, məşuq – Allah və ya İdealın timsalıdır. Qeys ələladə (sıradan, adi)
insanların hərəkətlərinə ağıl erdirmədiklərindən “Məcnun” dedikləri özündən
77

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

keçən bir mömin, bir mücahiddir. Fəna fillahın və ya ideal vurğunluğun
timsalıdır… Məhviyyat və fədakarlığın dəlicə bir ifadəsi olan bu kimi rəmzli
hallar Məcnun tərəfindən türlü şəkillərdə göstərilmişdir. Məsələn: bir kağıza
Leyli ilə Məcnun rəsmlərinin bərabər cızıldığını görüncə, Məcnun həmən
Leylini silir. Səbəbini sorurlar. “Biz iki deyilik, birik” deyir. “O halda nədən
özünü deyil də, onu silirsən?..” “Çünki o – ruhdur, mən – qəlib, ruh qəlibdə
örtülü olur” [6, 179].
“Leyli və Məcnun”da təsvir olunmuş hadisələrin mündəricəsini bu
mənbələrlə tutuşdurduqda aydın görünür ki, Nizami daha çox üç mənbədən –
İbn Qüteybənin, Əbül Fərəc İsfahani və əl-Valibinin əsərlərindən
bəhrələnmişdir. Ancaq bununla bərabər, Nizami Zeyd və Zeynəb əhvalatından
da xəbər verən bir mənbə ilə, şübhəsiz, tanış imiş.
Qərb tədqiqatçıları etiraf edirlər ki, Qərbi Avropanın orta əsrlərdə
yaranan məhəbbət hekayələri öz süjetini Şərq ədəbiyyatından almışdır. Bu
nümunələr içərisində isə N.Gəncəvi mətnlərini xüsusilə qeyd edirlər. P.Horn
1925-ci ildə Berlində nəşr etdiyi əsərində Nizami şeirinin misilsiz
dolğunluğunu belə təsvir edir: “Qraf Şaks “Leyli və Məcnun” şairinin misilsiz
həssaslığını alman dilində etdiyi nəfis tərcümələrində əks etdirə bilmişdir. Bu
beytlərdə tərənnüm olunan sevginin Qərbi Avropanın orta əsrlər məhəbbət
hekayələrinə bənzədiyi bilavasitə gözə çarpır; bu, yəni Qərbi Avropaya orta
əsrlərdə məhəbbət hekayələri, şübhəsiz, Şərqdən gəlmiş və çox güman ki,
həmin janr Qərbi Avropaya ərəb İspaniyası yolu ilə keçmişdir”. P.Horn da
üslub baxımından Nizamini Firdovsidən üstün tutur və aralarındakı fərq
“yerdən göyə qədərdir” deyə öz fikrini tamamlayır... H.Ritter Praqa
Şərqşünaslıq İnstitutu hesabına nəşr edilib yayılan “Həft peykər”in mətninə
yazdığı müqəddiməsində Nizami sənətkarlığını (daha əvvəllər çap etdiyi
“Bildensprache des Nizamis” əsərində qeyd etdiyi kimi) təhlil edərək yazır:
“Nizami yalnız öz dövründəki şeir dilinə məxsus ifadə tərzinə hakim olmaqla
qalmamış, eyni zamanda – bu, daha qiymətlidir – bu sənəti öz əsərlərinin
varlığını təşkil edən fikirlərinə xidmət etdirməyi də bacarmışdır. Sənətkarlıq
baxımından “Həft peykər” şairin ən dolğun bir əsəri olduğu halda, burada sənət
sənət üçün işlədilməmiş və şairlik məharəti sadəcə olaraq zövq əhli olan şeir
həvəskarlarının gözlərini qamaşdırmaq üçün sərf edilməmişdir: yalnız əsərin
məzmunu bu ecazkar, parlaq formanı zəruri etmişdir. Bu forma o məzmuna
uyğun gəldiyi üçün təbii surətdə öz-özündən yaranmışdır. Belə ki, forma
pozulmadan yaymaq istədiyi fikri qüvvətləndirmək prinsipini yüksək bir
surətdə həyata keçirmişdir”. Alim qeyd edirdi ki, Nizami “mənzum roman
sahəsində sevilən yeganə ustad”dır [2]. Nizami “Leyli və Məcnun” dastanının
sifarişini şahdan aldığını yazır. Naməni öz əli ilə yazan hökm sahibi Axsitan
həm də söz sərrafı, sənət bilicisidir:
Min eşq kitabından yüksək və təzə,
Sən öz qələminlə bir dastan bəzə.
Bu mövzu şahıdır bütün sözlərin,
Layiqdir bu sözə sənin hünərin [3, 34].
Nizami “Leyli və Məcnun” əsərinin əvvəlində təqlidçilərini ittiham
edəndə “nəzmlə hekayə demək” ifadəsini işlədir. Yəni müəllifin özü də
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“poema” anlamında yox, sırf epik növün janrında – hekayə, roman anlamında
yanaşıb irihəcmli əsərlərinə:
Qarşımda kölgətək çox alçalırsan.
Mən qəzəl deməyi edəndə peşə,
O da zurnasını çalar həmişə.
Mən hər gün düzəndə xoş qəsidələr,
O da quraşdırır boş qəlidələr.
Hətərən-pətərən dilinə bax bir,
Yenə də nəzm ilə hekayə deyir [3, 48].
“Leyli və Məcnun”u yazanda ilham, təb şərabı istəyir saqidən. Əsərin
məzmun və ideyası elə bir genişlik tələb edirdi ki, Nizami bu böyük həcmliliyi
(roman monumentallığını) “uzaq mənzil” adlandırırdı:
Saqi! Şərab ver ki, mənzil uzaqdır,
Xəyalım bu yolda yorulacaqdır [3, 54].
Eşq rəvayət, əfsanə cildindən çıxır bu romanda. “Xosrov və Şirin”
təcrübəsi vardı Nizaminin. Müxtəlif insan xarakterlərini və hətta ictimai-siyasi
hadisələri içərisində yerləşdirən, təhlilə çəkdirə bilən və ilahi məqama qədər
aliləşdirən Eşqi müəllif “Leyli və Məcnun”da daha da ucaltdı. Bu Eşqlə insan
da yer halindən qopdu və aliməqam oldu.
Dedi: "Ey göylərə meydan oxuyan,
"Xosrovi-Şirin"i yazıb-yaratdın,
Hər duyan könüldə bir zövq oyatdın.
Leyli-Məcnundan da yarat bir əsər,
Cüt olsun yazdığın qiymətli gövhər.
Bu gözəl mövzuda böyük sənət var,
Xoşdur qoşa gəzsə cavan tovuzlar [3, 35].
“Leyli və Məcnun”da Nizami ilk dəfə olaraq eşqi romanlaşdırdı, uzun və
genişsüjetli vaqeələr, hadisələr mətni edə bildi. Bu mövzunun əbədiliyini ilk
duyan klassik müəllif də Nizami Gəncəvi olmuşdur. Və ən əsası, mövzunu
ancaq poetika, pafos, tərənnüm və romantika qəlibində deyil, həm də epik
genişlikdə, roman situasiyalarında qələmə aldı. Çağdaş postmodern
romançılıqda da “Leyli və Məcnun” havası, mətni istinad nöqtəsi ola bilir.
Nobel ödüllü Orxan Pamuk “Qara kitab” romanında digər klassik nümunələr
(“Kəlilə və Dimnə”, Əttarın “Məntiq-üt Teyr”, “Mənaqib-i Övliya”, “Qissə-yi
Ənbiya”, “Min bir gecə nağılı” və s.) kimi “Leyli və Məcnun” mövzusundan da
yararlanmış və dəyişməz, əbədi olan hisslərin, yaşantıların postmodern
anlayışda inikasını göstərmişdir. Digər üç romanında olduğu kimi, “Leyli və
Məcnun”da da şair hər bir hadisəni və ya obrazı təhlilə başlayanda görürük ki,
bu mətn faktları şeir, poema, sadəcə nəzm materialı deyil, ictimai-siyasi, sosial
yükü olan, dünyaya və insana tarixi aspektdən, zamansızlıq və məkansızlıq
genişliyindən baxa bilən dühanın epopeya təfəkkürü, erudisiyası ilə tədqiqi,
təhlilidir.
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Bizim ədəbiyyatşünaslardan fərqli olaraq, xarici tədqiqatçılar Nizami
Gəncəvi mətnlərində daha çox poema, sırf şeiriyyət, nəzm hünəri, tərənnüm,
romantika və pafos yox, roman təfəkkürü fundamentallığı, epik sərhədsizlik,
əbədiyaşar mövzuların klassik möhürünü vuran təhkiyə, epopeya ustalığını
axtarıb aramış və tapmışlar. Fransız şərqşünası, həm də M.F.Axundov
yaradıcılığının tədqiqatçısı Barbye de Meynar Nizamini yeni tipli tarixi roman
ustası və romançılıq sənətinin atası kimi səciyyələndirirdi. “Nizamidə biz tarixi
romanın yeni bir növünü görürük. Şöhrətli şair bu sahədə atalıq haqqına
malikdir” [7].
Məcnun Yerlə-Göylə əlləşən Eşq şəhidi, fədaisidir, amma Yer insanının,
real mövcudluğun mübarizi, mücahididir. Onun eşqi qadın sevdasından
başlanğıc götürsə də, İlahi məqama qədər yol gedir və sonda qadın Leylini yox,
ilahiləşmiş, cins qəlibindən çıxmış ali bir varlığı sevdiyini bəyan edir. Leyli eşq
əlaməti, simvoludur, Eşq isə Allaha ünvanlanan duadır Nizami təfəkküründə.
Amma bu duaların sahibini zaman, dövran, fələk fırtınadan-fırtınaya salır,
çərxinin fırlanğacında buğda kimi əzib üyüdür. Nalə ərşə – Eşqin ünvanlandığı
səmaya qədər yüksəlir, “Tanrılıq lütfündən mənə də göndər, qaranlıq gecəmi
gündüzə döndər”, – deyə Allaha yalvarır:
Bildi ki, xəyalın səfası çoxdur,
Amma ki, dərdinə dəvası yoxdur.
Üz tutub yalvardı aşiq bir daha,
Hər dərdin çarəsi böyük Allaha.
Dedi: "Ey qapısı son sığınacaq,
Sənsən umud yerim dünyada ancaq.
Zöhrə, Müştəritək Sənin qulun var,
Adınla başlanır aləmdə adlar.
Hamıdan ucadır elmin, hikmətin,
Axar çeşməsisən Sən səxavətin.
Sən ey hər müşkülün açarı olan.
Səxavət Ağası, dərdlərə dərman,
Səninlə yüksəlir hər böyük dilək,
Acizə, məzluma bir Sənsən kömək [3, 174].
“Leyli və Məcnun” əsəri sırf məhəbbət məzmunlu deyil. Burada sosialsiyasi, ictimai problemlərə işarələr, zamanın gedişatını təhlil edən ideoloji
mesajlar, təsiredici ittihamlar var:
Neçin alçaqlara boyun əyirsən?
Oyuncaq olursan namərdlərə sən?
Nə üçün boynuna min yük alırsan?
Zalımın zülmündən razı qalırsan?
Qəlbiyumşaqlığı bir dəfə unut,
Çiynini dağ kimi ucalıqda tut!
Sən də süsən kimi ipəkdən olsan,
Səni saf torpaq da yaralar, inan!
Zəlillik ürəyə ağrılar salar,
Zülmə dözənlərin sonu olar xar [3, 35].
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“Rustavelişünas Pavel İnkorokva öz məqaləsində vaxtilə Nizaminin
“Leyli və Məcnun” və “Xosrov və Şirin” poemalarının gürcü dilinə tərcümə
edildiyini tədqiq və isbat edir. Professorun fikrincə, “Pələng dərisi geymiş
pəhləvan” poemasının tədqiqi göstərir ki, Ş.Rustaveli üçün “Şərq mədəniyyəti
gürcü mədəniyyəti qədər yaxın və doğma idi”. Həmin müəllif qeyd edir ki,
Şotanın əsərində “Leyli və Məcnun”un buraxdığı izlər vardır: Tariyel Qeysin
tayıdır, onun kimi dəli olub çöllərə düşür, vəhşi heyvanlarla yoldaşlıq edir; onu
müşayiət edən Aftandil isə Nofəlin varisidir”. “Pələng dərisi geymiş pəhləvan”ı
gürcü dilindən ruscaya çox gözəl tərcümə edən Şalva Nutscubidzenin qeydinə
görə, XII əsr gürcü ədəbiyyatında Rustavelinin yaşlı müasirlərindən
Çaxruxadzenin əsərlərində belə Nizamiyə işarələr vardır. Rustaveli Nizaminin
açdığı Şərq Renessansının yolu ilə getmişdir” [2].
“Leyli və Məcnun” əfsanəsi Nizamiyə qədər də dilləri dolaşırdı. Hətta
Azərbaycan şairi Q.Təbrizi də nakam sevgi mövzusundan söz açanda Leyli və
Məcnun eşqini xatırladırdı. İran şair və nasiri Nasir Xosrov (XI əsr) da bu
əfsanədən xəbərdar olmuş, onu daha çox bədəvi ərəblərin mühiti ilə
əlaqələndirmişdir, Taifdə Leylinin yaşadığı qəsrin xərabələrindən hekayələr
söylənilirmiş və s. Nizami özü də bu eşq haqqında danışanda onu “aləmə bəlli
bir ayə” adlandırırdı.
Nizami Gəncəvi “Xosrov və Şirin” əsərindən etibarən Azərbaycan
ədəbiyyatının ilk romanlarını yazmağa başlamışdı. Klassik Şərq ədəbiyyatı,
folkloru nümunələrindən sənətkarlıqla bəhrələnən Nizami Gəncəvi dühası
ədəbiyyatın bütün sahələrində olduğu kimi, roman sənətində də öz sözünü ilk
deyənlərdən oldu. Nizami romanları nəinki Azərbaycan, eləcə də bütün dünya
romançılığında klassik mənbə, istinad obyektidir. Bu faktı dünya
ədəbiyyatşünaslığı təsdiq etsə də, təəssüf ki, bizim ədəbiyyatşünaslıqda hələ də
Nizami Gəncəvi sadəcə bir şair, nəzm ustası kimi öyrənilir və tədris edilir.
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Irada Musaeva
The first novel in the history of the classic love philosophy
Summary
Nizami Gancavi is presented as a master of the classic novel in the
article. In addition, it is noted that his third major work, "Leyla and Majnun"
must be considered as a novel, not as a poem. Love stories from the Middle
Ages in Western Europe has its own plot of the Eastern literature. Particularly
Ganjevi texts should be mentioned in these examples.
Ирада Мусаева
Первый роман в истории классической философии любви
Резюме
В статье представляется Низами Гянджави, как мастер классической
любви. В то же время его объемный произведение "Лейли и Меджнун"
должно рассматриваться не как поема, а как содержание стихотворной
роман. В середине века Западной Европы созданные любовные рассказы
брали свои сюжеты от Восточных литературы. Во внутри этих образцов
тексты Н.Гянджави особенно должны отмечается.
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FÜZULİ VƏ MÜASİRLƏRİNİN MÜXƏMMƏSLƏRİ BARƏDƏ
XVI əsrdə ölkədə baş vermiş ictimai-siyasi hadisələr, xüsusilə də
Səfəvilər dövlətinin yaranması Azərbaycanda XV əsrdən genişlənməkdə olan
bir prosesi daha da vüsətləndirdi, anadilli ədəbiyyatın inkişafına təkan verdi.
Akademik Həmid Araslı bu dövrün özəllikləri barədə yazır: “XV əsrdən
etibarən Azərbaycan ədəbiyyatı əsasən öz milli dilində inkişaf etməyə başlayır.
Ağqoyunlu və Səfəvilər dövlətlərinin Azərbaycan dilinə əhəmiyyət verməsi;
xüsusən Səfəvilər dövlətinin bu dildən dövlət dili kimi istifadə etməsi
Azərbaycan dilinin ədəbi dil olaraq istiqamətverici rol oynamasına əsas zəmin
yaratmış olur” [2, 45]. XVI əsr anadilli poeziyamızın ən görkəmli şəxsiyyətləri,
əlbəttə ki, Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli olmuşlar. Bu dahilərlə
bərabər həmin yüzillikdə Azərbaycan türkcəsində yazıb-yaratmış Həbibi, Şahi,
Həqiri, Qəribi, Sadiq bəy Əfşar, Əmani, İbrahim Mirzə Cahi, Zəmiri, Məsihi,
bağdadlı şairlər – Əhdi, Şəmsi, Zehni, Zayei, Elmi, Fəzli və başqalarının adını
çəkmək olar. Dövrün anadilli divan ədəbiyyatında janr əlvanlığı xüsusi olaraq
diqqəti cəlb edir. Füzulinin türk divanına qəzəllərlə bərabər tərcibənd,
tərkibbənd, müxəmməs, təxmis, mürəbbe, qitə və rübailər daxil edilmişdir. Bu
əsrdə ana dilində müxəmməs yazan şairlərdən Xülqi, Füzuli, Məsihi, Yusif bəy
Ustaclu və Heydərinin adını çəkə bilərik. Şah İsmayıl Xətainin yeganə təxmisi
farscadır. O, Hafizin “Ğolame-nərgis məst, to tacdareənd” misrası ilə başlanan
qəzəlinə 7 bəndlik təxmis yazmışdır [18, 505-507]. H.Araslı Xülqinin məlum
olan yeganə müxəmməsinin aşağıdakı bəndinə əsaslanaraq şeirin Şah İsmayıl
Xətainin hakimiyyətə gəldiyinə həsr edildiyini göstərmişdir:
Tərəb qəsrini bünyad eylə, saqi, qəm binasın puz,
Qədəh bəzm içrə gərdan eylə, işrət birlə məclis tüz,
Meyi-gülgün içarka gildi bais kimi ol gül yüz,
Müğənni, bir nəvai tüz, nəvai-tazəni görküz,
Ayaqçı, tasını tutquz ki, Darayi-zəman gildi [2, 48].
Xülqi Allahi, Ziyayi kimi, bir müddət Orta Asiyada yaşamış, “vaxtilə
Nəvai məclislərində böyüyüb, onun təqdirinə layiq olduqdan sonra vətənə
qayıtmış sənətkarlardan” [2, 47] olmuşdur. Şairin yaradıcılığından nümunə
gətirilən şeir parçasındakı cığatay – orta əsrlər özbək ədəbi dilinə məxsus
elementlər bir daha bunu sübut edir.
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XVI əsr Azərbaycan ədəbiyyatı öz inkişafının bütün istiqamətlərinin ən
bariz ifadəsini dahi Füzuli yaradıcılığında tapmışdır. Bu baxımdan Füzulinin
türk divanına daxil edilmiş 5 müxəmməsi (3 müxəmməs və 2 təxmis) dövrün
təxmis yaradıcılığının araşdırılması baxımından böyük maraq kəsb edir. Şairin
“Ayrılmışam” rədifli 7 bəndlik müxəmməsinin bütün bəndlərində sonuncu “Bir
qədi şümşadü gül rüxsardən ayrılmışam” misrası nəqərat kimi təkrar olunur.
Ona görə də bu şeiri müxəmməs-tərcibənd kimi nəzərdən keçirə bilərik. Əgər
şeirin birinci misrası (“Vay, yüz min vay kim, dildardən ayrılmışam”) Nəsimi
qəzəlinin “Ey müsəlmanlar, mədəd, ol yar pünhan ayrılır” [14, 247] misrasını
xatırladırsa, bəzi yerləri Əlişir Nəvai əsərləri ilə səsləşir. Üçüncü bənddə Nəvai
qəzəllərində rədif kimi işlənən “biş iməs” ifadəsi Azərbaycan türkcəsindəki
variantda “eyb iməs” kimi işlədilmişdir:
Dustlar, mən naləvü fəryad qılsam, eyb iməs,
Çərxi-bədmehrin əlində dad qılsam, eyb iməs,
Qəm diyarın dil ara abad qılsam, eyb iməs,
Bu bina birlə cahanda ad qılsam, eyb iməs,
Bir qədi şümşadü gülrüxsardən ayrılmışam [8, 341].
Fikrimizcə, cığatay sözü olan “iməs” sözünün şeirə gətirilməsi artıq
Nəvai sənətinə hörmət əlaməti kimi başa düşülməlidir. Məlum olduğu kimi,
Əlişir Nəvainin birinci divanı olan “Qəraib əs-siğar”da “iməs” rədifli 7, “biş
iməs” rədifli 1 qəzəl vardır. Onun “biş iməs” rədifli qəzəli
Dəhr sudidin təmə`üz kim, ziyani biş iməs,
Ömrüni tutgil qənimət kim, zamani biş iməs [13,
241],
beyti ilə başlanır. Qeyd etmək istərdik ki, Nəvainin “biş iməs” rədifli qəzəli
XV əsr şairimiz Kişvərinin, XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairləri Məsihi və
Yusif bəy Ustaclunun diqqətini cəlb etmişdir. Məsihinin həmin rədifli
müxəmməsi barədə danışacağıq. Yusif bəy Ustaclu divanının Londonun
Britaniya muzeyində saxlanan, filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov
tərəfindən geniş ön sözlə nəşr edilmiş nüsxəsinin vərəqlərindən birində dahi
özbək şairinin şeirindən götürülmüş “Qəm yemin, divanə bixanümani biş iməs”
misrası köçürülmüşdür [17, 76]. Divanın başqa yerində “biş iməs” rədifli 7 və
5 beytlik 2 nəzirəyə rast gəlirik [17, 48-49]. Şeirin “hənuz” sözünün rədif kimi
təkrar edildiyi 6-cı bəndi də Nəvai təsirindən xəbər verir:
Vəsl umub cövrü cəfasini çəkərkən can hənuz,
Mehr umub şövqində yanarkən dili-suzan hənuz,
Cismü qəmnakimdə var ikən qəmi-hicran hənuz,
Yetmədən payanə ahü naləvü əfğan hənuz,
Bir qədi şümşadü gülrüxsardən ayrılmışam [8, 34].
Nəvainin “Qəraib əs-siğar” adlı divanında “hənuz” rədifli 4 qəzəl vardır.
Füzulinin türk divanındakı
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Aləm oldu şad səndən, mən əsiri-qəm hənuz,
Aləm etdi tərki-qəm, məndə qəmi-aləm hənuz [8, 143], –
mətləli 7 beytlik qəzəli Nəvainin
Xürrəm oldu bağü bir güldin içində qəm hənuz,
Güldi xarən, qönçeyi-könlüm işi matəm hənuz [13, 224], –
beyti ilə başlanan 7 beytlik qəzəlinə nəzirədir.
Füzuli müxəmməsindəki nəzərdən keçirilmiş bənddə, fikrimizcə, Nəvai
qəzəlinin və şairin ona yazdığı nəzirəsinin əks-sədasını görürük. “Hənuz” fars
sözü olub, hələ, hələ ki mənasını bildirir [7, 126]. Əgər Nəvai qəzəlində “Bağ
bir güldən şad-xürrəm oldu, mənim isə hələ də işim adəmdir” deyirsə, Füzuli
nəzirəsində “Aləm şad oldu, mənim könül qönçəmin isə hələ də qəm əsiriyəm”
deyir. Müxəmməsində isə Füzuli zahirən formanı saxlasa da,məzmunda
dəyişiklik vardır, burada aşiqin vəziyyətinin çıxılmazlığı daha qabarıq nəzərə
çarpır. Şair bəyan edir ki, məşuqəmin cövrü-cəfasını çəkib vəslini umarkən,
ürəyin şövqü ilə yanaraq onun mehrini umarkən, cismində hicran qəmi olduğu
bir halda, ahü əfğanım sona çatmadığı bir vaxtda mən yarımdan ayrılmışam.
Nəvai qəzəlində, Füzuli nəzirəsində aləm, ətraf mühit, təbiət şad olarkən lirik
qəhrəmanın qəm əsiri olmasından söhbət gedir. Müxəmməsdə isə
müqayisəediləcək heç bir xoş durum yoxdur. Müəllif onsuz da vəziyyətinin
yaxşı olmadığı halda, üstəlik, “yarımdan da ayrılmışam” deyir. Qeyd edək ki,
müxəmməsin 7 bəndinin hamısında eyni fikir müxtəlif variantlarda təkrar
olunur: aşiq ah-fəryad edir, çünki yarından ayrılmışdır. Əgər ilk iki bənddə
məşuqənin gözəlliyi təsvir edilirsə, aşiqin necə bir gözəldən ayrıldığından bəhs
edilirsə, sonraki beytlərdə sırf aşiqin kədərli, faciəli vəziyyəti ifadəsini
tapmışdır.
Lirik-aşiqanə məzmunlu bu şeirdə əsasən dünyəvi eşqdən söz gedirsə də,
xüsusilə ilk bəndlərdə irfani eşqin əlamətləri də sezilməkdədir. Buradakı hicran
fəryadları mütəsəvvif, hürufi şairlərin Haqdan ayrı düşmələri səbəbindən
etdikləri şikayətləri xatırladır. Sonuncu bənddə Füzuli dilbərinin vüsal
mülkünün könlündə tam yer tutmadığı, aşiqliyi məşhur olmadığı bir halda
yarından ayrı düşdüyündən söz açır.
Füzulinin real, konkret bir gözəli, dünyəvi eşqi vəsf etdiyi şeirlərindən
biri də onun “Ey hərir içrə tənin, mütləq, bülur içrə gülab” misrası ilə başlanan
beş bəndlik müxəmməsidir. Şeirin ilk dörd bəndində gözəlin geyimindən,
sonuncu bənddə isə onun özünün gözəlliyindən söhbət gedir. H.Araslı şeirin ilk
iki bəndi barədə yazır: “Birinci bənddə şair məşuqənin ipək paltarını büllura,
bədənini gülaba bənzədir. Sinəsini saf suya, düymələrini isə üzərindəki
qabarcıqlara oxşadır. Belə bir gözəl səhər-səhər ləçəyini açıb, niqabını üzündən
salsa, dünya onu görüb özünü itirər. İkinci bənddə isə şair yana əyilmiş
cütqabağının məşuqənin dodaqlarından soraq verdiyini və sırğaların bu
söhbətə qulaq asdığını göstərməklə onun baş bəzəyini təsvir edir. Daraq
sevgilinin saçlarına həmdəmdir. Aşiq isə ondan uzaqdır. Odur ki, daraq
sevgilinin saçralarından düyünləri açdıqca qısqanclıqdan aşiqin can telinə
düyünlər düşür [2, 119]. Şeirdəki gözəlin, libasının, saçının, göz və qaşlarının
ardıcıl olaraq təsviri üsulu, ədası, ritm şifahi xalq ədəbiyyatında rast gəldiyimiz
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qoşmaları xatırladır. Xüsusilə üçüncü bənd dilinin sadəliyi, təşbehlərin
konkretliyi etibarilə diqqəti cəlb edir:
Ey üzü gül, köynəgi gülgünü donu qırmızı!
Atəşin kisvət geyib, odlara yandırdı bizi,
Adəm oğlundan sənin tək doğmaz, ey zalım qızı.
Ayü Gündür hüsn bəhsində cəmalın acizi,
Güya atan Məhi-tabandır, anan Afitab [8, 342].
Şair atəş kimi qırmızı paltar geymiş gül üzlü, köynəyi gül rəngli gözələ
üz tutaraq deyir ki, gözəllikdə Ay və Gün sənin qarşında acizdilər, elə bil ki,
atan Ay, anan isə Günəşdir. Sonuncu bənddə məşuqənin gözəlliyindən, qara
gözlərindən, hənalı əllərindən, vəsməli qaşından, oxa dönmüş qəmzəsindən
danışılır. Şair könül quşunun bu qəmzəyə, qaşa meyil etdiyinə özü də
təəccüblənir. Axı quş ox və kaman görəndə qaçar.
Füzulinin “Tən pozuldu əşki-çeşmi-xunfəsanimdən mənim” misrasıyla
başlanan beş bəndlik müxəmməsi aşiqin məşuqəsindən ayrı çəkdiyi iztirabların
təsvirinə həsr edilib. Şeir aşiqin psixoloji vəziyyətini ifadə edən mübaliğələrin
çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Şeirdəki mübaliğələrə bir neçə nümunə verək:
“Köydü can könlümdəki suzi-nihanımdan mənim”; “Aləmi tutdu sirişkim qanı,
tutmazsan xəbər!”; “Saldı yaşim rəxnələr yollarə, qılmazsan nəzər!”; “Göz evi
tək qıldı çox ev mərdümi-çeşmin xarab”, “Aləmi seylabə verdim, ey cəmali
afitab!”. Göründüyü kimi, bu obrazların əksəriyyəti aşiqin göz yaşlarının axıb
ətrafı xarab etməsi ilə bağlıdır. Şeirin ikinci bəndində müəllif kədərini musiqi
alətlərindən çəngi təsvir etməklə ifadə edir:
Meyli-vəsl əgmiş qədimni çəngi-bəzmi-yartək,
Rəglərim sızlar əl ursan çəng üzrə tartək,
Ğəngü ney mümkün kəm edə zarlıq mən zartək,
Bəs ki, məmluyəm həvayi-eşqə musiqartək,
Min fəğan hər dəm çıxar hər üstüxanimdən mənim [8, 343].
Füzuli deyir ki, vüsal istəyim qəddimi yar məclisindəki çəng musiqi aləti
kimi əymişdir. Əl vursan, damarlarım çəngin üzərindəki simlər kimi sızıldar.
Çəng və ney mənim qədər ah-zar edə bilməz. Mən nəfəs aləti kimi eşq havası
ilə doluyam. Sümüklərimdən hər an min fəğan çıxa bilər. Gördüyümüz kimi,
şair müxəmməsin bir bəndində yalnız musiqi ilə bağlı obrazlardan istifadə
etmişdir. Sonuncu misrada sümüyündən fəğan çıxdığını söyləyən müəllif
sümüyü də musiqi alətinə bənzətmişdir.
Füzulinin divanına daxil edilmiş iki təxmisi ədəbiyyatımızdakı sələfxələflik münasibətlərini, dövrün ədəbi əlaqələrini araşdırmaq üçün
tədqiqatçılara çox dəyərli material verir. Ədəbiyyat tariximizdə Həbibi orijinal
yaradıcılıq üslubu, fitri istedadı, xalq ifadə tərzinə yaxın bədii dili ilə seçilən,
Nəsimi ilə Füzuli arasındakı bir dövrdə, XV əsrin sonu – XVI əsrin əvəllərində
yaşamış qüdrətli sənətkar kimi dəyərləndirilir [4, 356]. Həbibinin dövrün ədəbi
prosesində mühüm rol oynayan sənətkar olduğunu həm də o fakt sübut edir ki,
dahi Füzuli onun şeirlərinə təxmis və nəzirə yazmışdır. Görkəmli türk alim
Fuad Köprülü yazır: “Son bir mütaliə olaraq şunu söyləyəlim ki, Həbibi
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Nəsimi, Şah İsmayıl, Füzuli ilə bərabər azəri ədəbiyyatının, şübhəsiz, böyük
istedadlarından biridir. Onun tam divanı meydana çıxarılacaq olursa, bu, bütün
türk ədəbiyyatı üçün pək məsud bir hadisə təşkil edəcəkdir” [10, 43].
F.Köprülü Füzulinin Həbibidən bəhrələndiyini, bu iki şairin yazı üslubunda
yaxınlıq olduğunu göstərmişdir. Alimə görə, hətta Nəsimidən də əvvəl
poeziyada yaranmış, Azərbaycan şairlərinə məxsus tərz, üslub olmuşdur:
“Həbibi kəndisindən yarım əsr sonra olan böyük dahi Füzuli üzərində hər halda
pək mühüm təsirat icra etmişdir... Füzulinin əsərlərilə cüzi aşinalığı olan hər
kəs ilk oxuyuşda etiraf edər ki, bu saf, səmimi, aşiqanə əda Füzulininkindən
fərqsizdir. Məmafih, bu tərzi-şeirin, yuxarıda ərz etdiyimiz kimi, yalnız
Həbibiyə, yalnız Füzuliyə deyil, Nəsimidən, hətta daha əvvəlkilərdən
başlayaraq son zamanlara qədər bütün azəri türk şeirinə məxsus olduğunu
unutmamalıdır” [10, 42-43]. Füzulinin Həbibi qəzəlinə yazdığı təxmisdən
danışmazdan öncə qeyd etmək istərdik ki, şairin “Dün sayə saldı başıma bir
sərvi-sərbülənd” misrası ilə başlanan müsəddəsi Həbibinin “Dün gördüm ol
nigarı-tərəbnakü ərcümənd” misrası ilə başlanan müsəddəsinə nəzirə olaraq
yazılmışdır. Tədqiqatçılar Həbibinin bu şeirini yüksək dəyərləndirmişlər.
“Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi”nin üçüncü cildində oxuyuruq: “Hələ ilk
mənbələrdən şairin qeyd etdiyimiz müsəddəsi təqdir edilmiş, sonralar irsinə
həsr olunmuş müxtəlif yazılarda “Dedim-dedi” müsəddəsi araşdırıcıların
diqqətini xüsusilə cəlb etmiş, o, Azərbaycan şeirinin nadir incilərindən biri
kimi təhlil süzgəcindən keçirilərək bütövlükdə “sağlam, gümrah həyat
zövqünün və insan gözəlliyinin təsdiqi” kimi qiymətləndirilmişdir. Həqiqətən,
Həbibi qələminin qüdrət və qüvvəti, demək olar ki, öz zirvəsini şairin həmin
müsəddəsində tapmışdir” [4, 361]. Həbibinin 7 bəndlik müsəddəsinə Füzulinin
yazdığı 7 bəndlik nəzirə özünün yüksək bədii keyfiyyətləri ilə seçilir. Qeyd
etdiyimiz kimi, Füzuli Həbibinin
Gər səninçün qılmasam çak, ey büti-nazikbədən,
Gorum olsun şol qəba, əğnimdə pirahən kəfən, –
mətləli 6 beytlik qəzəlinə 5 bənddən ibarət təxmis yazmışdır. Şair Həbibi
qəzəlinin aşağıdakı 3-cü beytinə təxmis yazmayıb:
Gərçi şad olman dəxi, ey dil, bundan böylə kim,
Çün mənə həmdəm olan sənsən, nə sən olgil, nə mən [5, 367].
Təxmisin bütün bəndlərində Füzulinin Həbibi beytlərinə hörmətlə,
diqqətlə yanaşdığını, əlavə etdiyi misralarla bu beytlər arasında məharətlə üzvi
əlaqə, keçid yaratdığını görürük. Həbibi beytlərindən birində məşuqəsinə üz
tutaraq deyir ki, əgər ölsəm də, kəlləmdə əqrəblər yuva salsalar da, məhəbbətin
başımdan çıxmayacaqdır. Füzuli bu beytlərə əlavə etdiyi misralarda əvvəlcə
gözələ deyir ki, “Sənin sevgindən zar və zəlil olsam da, nə qədər ömrüm olsa
da, bu eşqdən keçmərəm”. Həbibinin beytinə keçid etmək üçün üçünçü misrada
şair “Öldürülsəm də, bu sevgini tərk etmərəm” deyir. Bundan sonra Həbibinin
“Qəbr evində əqrəblər yuva salmış kəlləm belə eşqini unutmayacaq” dediyi
beyt gəlir:
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Gərçi-sevdayi-səri-zülfündənəm zarü zəlil,
Keçməm ol sevdadən olduqca mənə ömri-təvil,
Sanma tərk edəm bu sevdayi, gər olsam həm qətil,
“Çıxmaya sevdayi-zülfün başdan, ey məh, gər yüz il,
Üstüxani-kəlləm içrə tutsa əqrəblər vətən [8, 344].
Həbibi bir beytində könlünə müraciətən deyir ki, hər gecə şam kimi eşq
əhlinə gülərdin. Mən sənə demədimmi ki, bu gün gülən sabah ağlayacaqdır.
Yəni bilmirdinmi ki, bir gün sən də aşiq olacaqsan?! Füzulinin bu beytə əlavə
etdiyi misralar, etdiyi keçid diqqətəlayiqdir. O, könülə üz tutub deyir: Mən
sənə deyirdim ki, dərd əhlinə şəkk gətirmə, səni də dövran dərdə salar.
Nəsihətə qulaq asmadın, indi sən də aşiqsən və işin ah etməkdən ibarətdir.
Həbibi eşq əhlinə sadəcə gülməkdən, Füzuli isə onlara şəkk edib, inanmayıb
gülməkdən danışır:
Der idim, ey dil, gətirmə hiç dərd əhlinə şək,
Ta səni həm salmasın bir dərdə dövrani-fələk,
Almadın pənd, imdi aşiqsən, işin ah eyləmək,
“Ey könül, eşq əhlinə hər şəb gülərdim şəmtək,
Mən deməzmidim ki, danla ağlayasıdır gülən” [8, 344].
Füzulinin orta əsrlər özbək ədəbiyyatını, dahi özbək şairi Əlişir Nəvainin
əsərlərini oxuduğunu, Nəvai şeirlərinə nəzirələr yazdığını bilirik. Onun
Nəvainin sələfi, özbək şairi Lütfinin (?–1402) qəzəlinə də təxmis yazması
ədəbi əlaqələrimizin öyrənilməsi baxımından böyük maraq kəsb edir.
Akademik Araslı yazır: “Böyük Füzuli zəngin özbək ədəbiyyatını, xüsusən
Əlişir Nəvaini çox oxumuş, onlardan çox öyrənmişdir. Onun məşhur özbək
şairi Lütfinin qəzəlini təxmis etməsi təsadüfi bir hal deyildir” [1, 674]. Qeyd
edək ki, Füzuli Lütfinin 5 beytlik qəzəlinə 5 bənddən ibarət təxmis yazmışdır
[16, 73]. Yəni heç bir beyt diqqətdən kənarda qalmamışdır. Təxmisdə
Füzulinin Lütfi beytlərindəki fikirləri dərindən anladığını, onlara artırdığı
misralar arasında uyğunluq yaratdığını görürük. İkinci beytdə Lütfi məşuqəsinə
deyir ki, Tanrı xatirinə, heç olmasa can verdiyim vaxtda yanıma gəl, səni
görüm. Füzuli bu beytə artırdığı ilk iki misrada deyir ki, həkimlər damarımı
yoxlayıb, məni müayinə edib öləcəyini demişlər. Üçüncü misrada isə deylir ki,
dəvasız dərddən can verəcəyim yəqin olmuşdur. Bu hazırlıq, keçid
mərhələsindən sonra Lütfinin beytı gəlir:
Tutdular təşxisi-dərd içün müaliclər rəgim,
Tapdı bir sihhət ki, sihhətdən yəqindir ölməgim,
Çün yəqin oldu dəvasız dərdilən can verməgim,
“Can verir çağında, Tanrıçün, qatımğa gəl, bəgim,
Barı görmüş bolğa min bir ləhzə didarın sənin” [8, 345].
Qeyd etmək istərdik, biz bu bənddəki Lütfi beytini təshih etmişik. Füzuli
əsərlərinin I-ci cildində yanlış olaraq belə getmişdir:
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Can verir çağında, Tanrıçün, qaşımğa gəl bəgim,
Barı görmüş bulğa min bir ləhzə didarın sənin [8, 345].
Birinci misrada “qaşımğa” deyil, “qatımğa” (yəni yanıma) yazılmalıdır.
İkinci misrada “bulğa” deyil, “bolğa” olmalıdır. Cığataycada “bulmaq” –
tapmaq, “bolmaq” isə olmaq deməkdir. Burada mənaya uyğun gələni
“olmaq”dır. Bundan başqa, şair “bəyim” deyə müraciət etdiyinə görə həmin
sözdən əvvəl vergül işarəsini əlavə etmişik.
Sonuncu beytdə Lütfi sevgilisinə “Məni cəfa xəncəri ilə öldürsən belə
ruhum sənin mədədkarın-köməkçin olacaqdır” deyir. Füzuli isə beytə artırdığı
misralarda deyir: “Sanma ki, Füzulini incitsən, səni tərk edəcək, istər cəfa ver,
istər vəfalı ol, canım sən qatilə fədadır”. Sonuncu misrada şair məharətlə keçid
edib deyir: “Mən xud öldüm, imdi sən tiği-cəfa alıb ələ”. Bundan sonra gələn
beytdə Lütfi öldürüləcəyindən danışır.
Sanma cövr etsən, Füzuli incinib tərkin qıla,
Gər cəfa qıl, gər vəfa, canım fəda sən qatilə,
Mən xud öldüm, imdi sən tiği-cəfa alıb ələ,
“Lütfini öldürsən, ey dilbər, cəfa tiği bilə
Anda həm bolğay mənim ruhim mədədkarın sənin” [8, 345].
Göründüyü kimi, şair burada elə ustalıqla keçid etmişdir ki, gözəlin
əvvəlcə Füzulini öldürdüyü, indi isə Lütfini öldürmək ərəfəsində olduğu
təəssüratı yaranmışdır. Füzulinin böyük lirik olmaqla bərabər, necə incə
yumora malik olduğunu bir daha görürük. Müxəmməslərini ətraflı nəzərdən
keçirdikdən sonra cəsarətlə deyə bilərik ki, dahi şairin qəzəllərində, “Leyli və
Məcnun” poemasında, digər əsərlərində gördüyümüz fikir dərinliyi, yüksək
bədii keyfiyyətlər onun müxəmməslərində də vardır. Fikrimizcə, akademik
Teymur Kərimli cığatay dil elementlərinə əsaslanaraq Füzulinin
müxəmməslərində Nəvaidən təsirləndiyini deyərkən haqlı olmuşdur:
“Maraqlıdır ki, Kişvəridə olduğu kimi, Füzulinin müxəmməslərində də cığatay
ləhcəsi özünü büruzə verir. Bu, müxəmməs yaratmaq sahəsində də Nəvainin
prioritetini bir daha sübut edərək, Füzulinin öz müxəmməslərini ondan ilhamən
yazdığını göstərir” [3, 352].
Müxəmməslərində Nəvai təsiri, cığatay dili elementləri nəzərə çarpan
şairlərdən biri də XVI əsr müəllifi Məsihidir. O, Sadiq bəy Əfşar, Məhəmməd
Əmani kimi, Əlişir Nəvai yaradıcılığından ilhamlanmış, şeirlərinin
əksəriyyətini cığatay türkcəsində yazmışdır. Professor Əlyar Səfərli 1998-ci
ildə Tehranda çap etdirdiyi Məsihi divanının ön sözündə şairi həm divan, həm
də “Vərqa və Gülşa” poemasının müəllifi kimi təqdim etmişdir [11, 11].
Fikrimizcə, əsəri nəzərdən keçirən filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov
haqlı olaraq belə bir nəticəyə gəlmişdir ki, bu divanın müəllifi XVI əsrdə
yaşamış Azərbaycan şairi Məsihidir, “Vərqa və Gülşa” poemasının müəllifi isə
XVII əsrdə yaşamış eyni Məsihi təxəllüslü başqa müəllifdir. Fikrini sübut
etmək üçün P.Kərimov göstərir ki, “Vərqa və Gülşa” poemasını müəllif, əsərdə
göstərdiyi kimi, hicri 1088-ci, miladi tarixlə 1629-cu ildə, 51 yaşında olduğu
zaman yazmışdır. Buna əsasən deyə bilərik ki, onun müəllifi təxminən 1580-ci
ildə doğulmuşdur. Sonra tədqiqatçı yazır: “Ə.Səfərli tərəfindən nəşr edilmiş
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divanda bir sıra tarixlər vardır. Divanın digər yerində əsərin yazılma tarixi
“Əbyati-məhəbbətəngiz” sözləri ilə ifadə olunur ki, bu da h.942-ci (m.15351536) ilə uyğun gəlir. Hesablasaq görərik ki, türkcə divan “Vərqa və Gülşa”
poemasında təxminən 93 il əvvəl yazılmış olur. Bu fakt iki əsərin bir müəllifə
məxsusluğunu qeyri-mümkün edir. Divan müəllifi ədəbiyyatda ən çox hörmət
bəslədiyi və səcdə etdiyi, yaradıcılıqda yolunu tutduğu şəxsin böyük özbək
şairi Əlişir Nəvai olduğunu dəfələrlə həm dibaçədə, həm də divanın sonunda
deyir. Dibaçədə şair Nəvaiyə ehtiramını belə ifadə edir:
Ol Xosrovi-türki-nəzmi-iqlımlara
Kim, şiveyi-şeir ara idi sehrnüma.
Çün irdi təxəllüs Nəvai, ya Rəbb,
Həqq rəhmətidin hər dəm ana yetsə nəva....
Başqa bir yerdə müəllif Nəvai ruhunun daim ona mədədkar olmasını
istədiyini bildirir:
Caniğa Xuda Rəhməti besyar olsun,
Ruhi daim bizgə mədədkar olsun.
“Vərqa və Gülşa” müəllifi Məsihi də Nəvaiyə, onun yaradıcılığına
hörmətlə yanaşan şairdir. Lakin poemanı oxuduqca görürük ki, ona görə,
şairlər arasında birinci yer Füzuliyə məxsusdur” [9, 75-76].
Beləliklə, h. 942-ci (m.1535-1536) ildə tamamlanmış divan müəllifi
Məsihi XVII əsr müəllifi Məsihidən fərqli olaraq Nəvai ədəbi məktəbinin
davamçısı olmuşdur ki, təxmislərindən bunu bariz şəkildə görə bilərik. Qeyd
edək ki, bu divana dibaçə, qəzəl, məsnəvi, tərcibənd, müsəddəslərlə bərabər, 2
təxmis, 1 müxəmməs daxil edilmişdir. Təxmislər Nəvai qəzəlinə yazılmışdır,
müxəmməs də dahi özbək şairinin qəzəlinə yazılmış nəzirədir. Məsihi Nəvainin
8 beytlik
Ey arizi nəsrin, saçı sünbül, qədi şümşad,
Bülbül kibi hicrində işim naləvü fəryad [13, 136], –
mətləli qəzəlinə “Bir ləhzə mini qılmadı ənduhdin azad” misrası ilə başlanan 6
beytlik təxmis yazmışdır. Burada Nəvai qəzəlindəki
Ol məktəb ara kim, oxudun naz rümuzin,
Guya ki, vəfa elmin unutmuş idi ustad;
Mindin bir emas yüz yürəgi zəxmləridin,
Har necə ki, tağ bağrini zəxm eyladi Fərhad;
Gül yafrağı tırnağlar erür bu çəmən içra,
Bülbül pərü balini yolub berqali bərbad [13, 136], –
beytlərinə təxmis yazılmayıb. Birinci beytdə Nəvai sevgilisini vəsf edir, bülbül
kimi gecə-gündüz onun hicrində nalə və fəryad etdiyindən danışır. Məsihinin
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əlavə etdiyi misralar həm məzmun, həm qafiyə, vəzn etibarilə bu beyt ilə üzvi
surətdə uyğunlaşır:
Bir ləhzə mini qılmadın ənduhdin azad,
Köydürdü mini firqətin, ey huri-pərizad,
Ayrılğalı sindin nəfəsi bolmamışam şad,
“Ey arizi nəsrin, saçı sünbül, qədi şümşad,
Bülbül kimi hicrində işim naləvü fəryad” [11, 269].
Qəzəlinin son beytində Nəvai deyir: “Hər kəs ki yarı pərizaddır, çox
gözəldir, onun mənim kimi divanəlik, dəlilik etməsində eyib yoxdur”. Yəni
onunçün bu, təbii haldır. Məsihinin artırdığı misralar elə səslənir ki, guya
Nəvainin beytini də o yazmışdır. Məhz o, oxucuya müraciət edərək deyir ki,
yarı pərizad olanın Nəvai kimi dəlilik etməsində eyib, qəribəlik yoxdur. Belə
çıxır ki, Məsihi Nəvainin başına gələn eşq əhvalatından öz şeirində nümunə
kimi istifadə etmişdir:
Ol hur Məsihiğə çü həmxanəliq etsə,
Həmxanə ana bolsavü cananəliq etsə,
İrmas əcəb ər əql ilə biganəliq etsə,
“Ni eyb, Nəvai kimi divanəliq etsə,
Hər adəmi kim, bolsa anım yari pərizad” [11, 370].
Məsihinin nə qədər məharətlə keçid yaratdığı göz qabağındadır.
Məsihinin “Bardi ta ol sərvi-gülrüxsar yanımdin mimin” misrası ilə
başlanan 6 bəndlik təxmis yazdığı
Bir xəbər ver, ey səba, sərvi-rəvanimdin mimin.
Kim, kuyar can lalətək daği-nihanimdin mimin, –
mətləli qəzəli H.Süleyman tərəfindən Nəvai divanlarının elmi-tənqidi mətni
əsasında tərtib edilmiş nəşrə salmayıbdır. Görünür ki, Məsihinin əlində olan
Nəvai divanına salınmış həmin qəzəlin böyük özbək şairinə məxsusluğu
mətnin tərtibçisində şübhə oyatmışdır. Hər halda, burada da Məsihinin təxmis
yazdığı qəzəli dərindən-dərinə duyduğunu, misraları ilə beyt arasında uyğunlıq
yaratdığını görürük:
Ey Məsihi, yox ana təsiri ahu nalənin,
Vəh, nə ahu nalə sarığ yüzda gülgün jalənin,
Çün şəhid-xalü ləli boldum ol qəttalənin,
“Ey Nəvai, məqbərimdin baş çıxarqan laləmin,
Dağ könlümdin nişandur rəngi qanımdin mimin [11, 368].
Misralarla beyt arasında məntiqi ardıcıllıq, keçid yaradılmışdır: Məsihi
məşuqənin qəddarlığından, biganəliyindən şikayət edir, “mən o qatilin xal və
dodaqlarının şəhidi oldum” deyir. Bundan sonra gələn Nəvai beytində deyilir
ki, qəbrimdən baş qaldıran lalə dağ olmuş ürəyimdən axan qanım rəngindən bir
nişandır. Məharətlə yaradılmış keçid göz qabağındadır.
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Məsihinin “Eşq ara hasil mana ahü fəğani biş iməs” misrası ilə başlanan
5 bəndlik müxəmməsi Nəvainin “Qəraib əs-sığar” divanına daxil edilmiş 9
beytlik
Dəhr sudidin təmə` üz kim, ziyani biş iməs,
Ömrüni tutgil qənimət kim, zəmani biş iməs [13, 241], –
mətləli qəzəlinə nəzirədir. Qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyat tariximizdə
Nəvainin həmin qəzəlinə qəzəl formasında da nəzirə yazılmışdır.
Ümumiyyətlə, orta əsrlərdə qəzəllərə yazılan nəzirələr əksər hallarda qəzəl
formasında yazılırdı. Lakin başqa şəkillərdə də nəzirələr olmuşdur. Füzulinin
Həbibi müsəddəsinə nəzirə olaraq müsəddəs yazması, Sadiq bəy Əfşarın Füzuli
tərkibbəndinə nəzirə olaraq tərkibbənd yazması ədəbiyyat tariximizin məlum
faktlarıdır. Tədqiqatçı Fazil Seyidov “Füzuli qəzəllərinə yazılan təxmis və
nəzirələr” adlı məqaləsində yazır: “Nəzirə yazmaq və ya bir qəzəli təxmis
etmək şairin inkişaf və yüksəlişinə böyük xidmət etmişdir. Bir qəzələ nəzirə
yazmaqla hər şair çalışırdı ki, onun yazdığı nəzirə başqasının nəzirəsindən
qiymətli olsun. Nəzirələrdə nəzirə olunan əsas şeirin vəzni, qafiyəsi, rədifli
gözlənilirdi. Nəzirələrin əhəmiyyəti orasında idi ki, bu iş bir ədəbi yarış kimi
şairlərin diqqətini aptırır və onların arasında münasibəti genişləndirir, bununla
da şeirlərinə nəzirə yazılan şairlərin qədir və qiyməti artırdı” [15, 337].
Filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov XVII əsr Azərbaycan ədəbiyyatındakı
nəzirələr barədə yazır: “XVII əsr şairlərimizin qəzəlləri içində nəzirələr xüsusi
yer tutur. Nəzirələrin təhlili dövrün ədəbiyyatının müəyyən mənada xarakterizə
edilməsinə kömək edə bilər. Bu dövrdə türkdilli nəzirələr əsasən Füzuli və
Nəvai qəzəllərinə yazılırdı” [9, 262].
Məsihinin nəzərdən keçirilən nəzirəsi o cəhəti ilə diqqətəlayiqdir ki, o,
qəzələ müxəmməslə nəzirə yazmışdır. Nəvai qəzəli əsasən nəsihətamizdidaktik məzmundadır. Zəmanədən, dünyadakı ədalətsizliklərdən şikayət də
şeirdə mühüm yer tutur. Məsihinin bu şeirə cavab olaraq yazdığı müxəmməsdə
həyatdakı ədalətsizliklərə, haqsızlıqlara qarşı etiraz mühüm yer tutur:
Dəhri-dun kim, eyşi anım az irür, əhduhi bol,
Ni qəmi birlə qəmin, ni şad şadisiğə yol,
Çün aparmas hiyləvü təzviriğə heç kimsə yol,
Bu cəhani-köhnənün məkrinə aldanma, könül,
Gərçi məkri köpdürür, köhnə cəhani biş imas [11, 372].
Şeirdə həyatın müxtəlif tərəflər, o cümlədən şeyx və vaizlərin riyakarlığı
tənqid edilir.
XVI əsrdə yaşamış Azərbaycan şairi, 2012-ci ildə Azərbaycan
türkcəsindəki divanı filologiya elmləri doktoru Paşa Kərimov tərəfindən nəşr
etdirilənə qədər haqqında çox az məlumatımız olan Yusif bəy Ustaclu 1571-ci
ildə qısa müddət ərzində Təbriz şəhərinin valisi olmuşdur. Onun divanının
Londonun Britaniya muzeyində saxlanan nüsxəsi 94 qəzəl, 2 məsnəvi, 2
təxmis, 3 rübai, 1 beytdən ibarətdir. Yusif bəy Ustaclunun ədəbi irsi XVI əsrin
ikinci yarısında anadilli Azərbaycan poeziyasında gedən prosesləri bariz
şəkildə əks etdirir. Onun yaradıcılığına eyni zamanda Nəvainin də, Füzulinin
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də təsir etdiyini görürük. XVI-XVII əsirlər Azərbaycan poeziyasını tədqiq edən
P.Kərimov belə bir inkişaf qanunauyğunluğunu müşahidə etmişdir:
“Ümumiyyətlə, böyük özbək şairi Əlişir Nəvainin XVI-XVII əsrlər
poeziyamıza təsirini zaman ardıcıllığı ilə izlədikcə belə bir qanunauyğunluğu
müşahidə edirik: əvvəlcə Əmani və Sadiq bəy Əfşar kimi şairlərin
yaradıcılığında Nəvai təsiri özünü daha güclü şəkildə göstərirsə, sonralar
Füzulinin ədəbiyyatımızdakı nüfuz, təsir dairəsi daha da artır, bununla bağlı
olaraq Nəvai təsiri nisbətən azalır. Bundan belə nəticəyə gələ bilərək ki, XVI
əsr ədəbiyyatımızda Füzuli kimi dahi bir şair meydana çıxmasaydı, sonrakı
dövr poeziyamızda Nəvai təsiri, ədəbi dilimizdə cığatay dili elementləri daha
çox ola bilərdi” [9, 17]. Yusif bəy Ustaclunun şeirlərində Nəvai təsirini, cığatay
dili elementlərini aydın şəkildə görürüksə, Füzuli təsirini də görməmək
mümkün deyildir. Müasiri Sadiq bəy Əfşar isə şair barədə belə yazmışdır:
“Şeirləri Mövlana Füzuliyə yaxındır. Divanını onun rədif və qafiyələri ilə
bağlayıb” [6, 45]. Yusif bəyin divanını oxuduqda görürük ki, onun
yaradıcılığında Nəvai təsirini qeyd etməməklə Sadiq bəy Əfşar qeyri-dəqiqliyə
yol vermişdir. İki dahi şairin təsiri Yusif bəy Ustaclunun təxmislərində də
özünü göstərir. Onun divanının əlimizə çatmış London nüsxəsində 2 təxmisi
vardır, bunlardan birini Nəvainin, digərini Füzulinin qəzəlinə yazmışdır. Şair
Nəvainin
Qoşu yüzini münəccim çünki göndi biniqab
Dedi gör kim, qövs bürcidin toğubdur aftab [12, 62], –
mətləli 7 beytlik qəzəlinə “Boldu qaşın mahi-no sənglığ nümayan bihesab”
misrası ilə başlanan 7 bəndlik təxmis bağlamışdır. Təxmis Y.Ustaclunun Nəvai
poeziyasına dərindən bələdliyini, misraları ilə Nəvai beytləri arasında üzvi
əlaqə yarada bildiyini göstərir. Üçüncü beytdə Nəvai məşuqəyə müraciətən
deyir ki, fələk sənin hilal qaşınla gözəllikdə mübahisəyə, bəhsə girişərsə,
həmişə bir sözünə iki cavab alacaqdır. Burada gözəlin iki qaşının olduğuna
işarə vardır. Məsihi əlavə etdiyi misralarda Nəvai kimi astronomik anlayışlara
müraciət edərək gözələ üz tutub yazır ki, sənin günəş üzünlə kim gözəllikdə
bəhsə girişərsə, hər saat zavala uğrayar. Məlum olduğu kimi, zavala uğramaq
məhv olmaq, eyni zamanda, səma cisminin batması deməkdir [7, 211]. Burada
hüsni-təlil poetik fiqurundan ustalıqla istifadə edildiyini görürük. Şair bir
tərəfdən gözəllə bəhsə girişmək istəyənlərdən danışır, eyni zamanda məlum
olur ki, günəşlə mübahisə etmək istəyən səma cisimləri də nəzərdə tutulur.
Məlumdur ki, günəş çıxarkən digər səma cisimləri görünmür, “batır”. Üçüncü
misrada Yüsif bəy aşiqin sevgilisi ilə mübahisəyə girişənlərin əyri xəyala
düşdüklərini bildirir ki, bu, əslində, Nəvai beytinə keçid yaratmaq üçündür.
Şair Nəvainin beytində haqqında danışılacaq gözəlin əyri qaşlarına işarə
etmişdir:
Mehr yüzünlə qəçən dəvi cəmalidin qılur,
Yüz tümən əndişə hər saət zəvalidin qılur,
Doğrusun gər söylərəm, əgri xəyalidin qılur,
“Gər fələk qaşın bilə dəvi hilalidin qılur,
Bir desə peyvəstə, cana eşidür iki cəvab [17, 77].
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Beşinci beytdə Nəvai deyir ki, mənim göz yaşımı görən eşqimin hasilini,
bəhrəsini görmüşdür. Onu (göz yaşlarımı) dənələrlə hesablayın ki, insanlar öz
nəqdini düzgün hesablamağı sevirlər. Yusif bəyin beytə artırdığı misralar
poetikliyi ilə diqqəti cəlb edir: Eşqimin hasilini, yəni bağrımdakı qatilin
(məşuqənin) kirpiklərinin oxlarını nə qədər gizlədimsə də, gözlərindən axan
qan-yaşlar kor taleyimin yazısını faş etdi:
Gözlədim hər necə eşqim hasilinin vasilin,
Yəni bağrımda necə peykani-tirdir qatilin,
Qan-yaşım faş eylədi kor taleimnin yazilin,
“Kim sirişkim gördü, məlum etdi eşqim hasilin,
Danə birlə eylə kim, ol nəqdini eylən hesab” [17, 77].
Y.Ustaclu Füzulinin 7 beytlik
Məhrəm qoyub önərmə sinəmdə qanlı dağı,
Söndürmə öz əlinlə yandırdığın çırağı [8, 313], –
mətləli qəzəlinə 7 bəndlik, “Könlüm ki bar çıraği, qəm dağı, əşk bağı”
misrasıyla başlanan təxmis bağlamışdır. Qəzəlinin dördüncü beytində Füzuli
gözələ deyir ki, sənin dürr kimi dişlərindən çıxan sözləri eşitmək istədiyi üçün
dənizin qulağı sahildədir. Burada dəniz sahillərinə səpələnmiş balıqqulaqlarına
işarə edilmişdir. Onu da nəzirə alanda ki, dürlər dənizin dibində
balıqqulaqlarının içində olur, şairin hüsni-təlil poetik fiqurundan məharətlə
istifadə etdiyini görürük. Bir tərəfdən gözəlin dürr kimi sözlərini eşitmək üçün
dənizin qulağı sahildədir, dəniz sahildən gözəlin sözlərinə qulaq asır. Digər
tərəfdən, doğrudan da, dənizin qulağı – balıqqulağı sahildədir. Yusif bəy bu
beytə artırdığı misralarda gözələ deyir ki, sənin gövhər saçan dodağın əmrlərini
bəhr əhlinə, dəniz əhlinə çatdırmaq istəyir. Füzuli beyti ilə qarşılıqlı əlaqə
yaranır: əgər Füzuli dənizin qulağının sahildə olduğunu, gözəlin sözlərini
eşitmək istədiyini deyirsə, Yusif bəy onun əmrlərini dodaqlarının dəniz əhlinə
çatdırmaq istəməsindən danışır:
Gövhərfəşan ləbin bin söz demək istər,
Hər əmr kim, sən etsən, ol əmrə yetmək istər,
Bəhr əhlinə ol əmri, bil kim, yetirmək istər,
“Dürtək dişin səfasın hər dəm eşitmək istər,
Bəhrin müdam anunçün sahildədir qulağı” [7, 78].
Sonuncu beytdə Füzuli deyir: “Dünyada baş verilənlərdən qorxumuz
yoxdur, meyxanələr bucağı pənah yerimizdir”. Y.Ustaclu bunun cavabında
özünə deyir ki, “dünyadakı bütün istəklərini bir kənara qoyub piri-muğanın
(təriqət başçısı, kamil insan mənasında işlədilmişdir – N.M.) yanına
getməlisən. Orada yüz min bəla da vecinə olmaz”:
Bəsdür cəhandə, Yusif, bu istəgün hüsuli
Kim, qövlü felim ola piri-Muğan qəbuli,
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Andin sənin olsa, nə qəm, yüz min bəla nüzuli,
“Dövran həvadisindin yox bakimiz, Füzuli,
Darül-əmanımızdır meyxanələr bucağı [17, 78].
Maraqlıdır ki, burada Füzulinin beytindəki “həvadisindən” sözü
cığataycalaşdırılaraq “həvadisindin” şəklinə salınmışdır.
XVI əsrdə Nəvai yaradıcılığından təsirlənərək onun şeirlərinə təxmis
yazan şairlərimizdən biri də Heydəri Təbrizi olmuşdur. Filologiya elmləri
doktoru, professor Cənnət Nağıyeva “Atəşkədə”, “Həft İqlim”, “Xəzaneyiamirə”, “Qamus ül-elam”, “Danişməndani-Azərbaycan” və s. qaynaqlardan,
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan
əlyazmalardan istifadə edərək ilk dəfə şair haqqında məlumat vermiş, onun
Nəvai qəzəlinə yazdığı təxmisini müasir əlifbada təqdim etmişdir. C.Nağıyeva
yazır: “XVI əsrin istedadlı şairlərindən biri olan Heydəri Təbrizdə anadan
olmuş, bir neçə dəfə Hindistana səyahət etmiş, Hindistan mühiti ona xoş təsir
bağışlamış, ona görə də Əkbər şaha qəsidə yazmışdır. Tərbiyətin yazdığına
görə, 1577-ci ildə sağ imiş... Lütfəli bəy Azər yazır ki, Heydəri Təbrizinin
“Lisan ül-qeyb” əsərindən başqa əlli min beytlik divanı da vardır. Heydəri iki
dildə – fars və Azərbaycan dillərində yazıb-yaratmışdır. Onun şeirləri xalq
tərəfindən çox sevilmiş və geniş yayılmışdır. Bunu şairin Əlyazmalar
Fondunda olan cünglərə daxil edilmiş şeirləri göstərir” [12, 64].
Heydərinin Nəvainin “Sənsizin, ey ömr, bir saət mənə can bolmasun”
misrası ilə başlanan qəzəlinə yazdığı təxmisini C.Nağıyeva Nəvai divanının
Bakı əlyazma nüsxəsindən üzə çıxararaq ilk dəfə tədqiqat obyektinə
çevirmişdir. Şair Nəvainin müzare bəhrində yazdığı 7 beytlik qəzəlinə 7
bənddən ibarət təxmis yazmışdir. İki şeiri müqayisə etdikdə görürük ki, Nəvai
qəzəlinin aşağıdakı mətləli 2 beytinə təxmis yazılmayıb:
Ol pəri könlümdə mehman olmuş, ey can, vaqif ol,
Ah otu dud etməsün, zəxm içrə peykan bolmasun.
Ey könül, masti çikib şəhr içrə solmiş rustaxez,
Bax, xəbər tut kim, bizin bibok nodon bolmasun [13, 486].
Heydəri Nəvai əsərinin əsas əlyazmalarında olmayan, divanlarının elmitənqidi mətninə düşməmiş aşağıdakı iki beytinə təxmis yazmışdır:
Daği-hicran çəkməyən aşiq qaçan tapğay vüsal,
Bəs nədəndür kim, derlər: daği-hicran bolmasun.
Nə sənəmdən vədeyi-vəslü nə hicrandan xilas,
Bu qara gündə ki mən, pəs heç müsəlman bolmasun [12, 66].
Nəvai şeirin birinci beytində məşuqəsini nəzərdə tutaraq “Sənsizin, ey
ömr, bir saət mənə can bolmasun” deyir (Heydəri təxmisində “hər saət “ deyil,
“bir saət” ifadəsi işlədilmişdir. Bizə belə gəlir ki, Heydərinin əlində olan Nəvai
divanı nüsxəsində ifadə daha düzgün, məntiqəuyğundur. Təbii ki, aşiq
məşuqəsindən bir saat belə ayrı düşməməyi istəyir – N.M.). Sevgilisi olduqdan
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sonra cənnəti belə istəmədiyini bildirir. Heydəri bu beytə əlavə etdiyi
misralarında onu uğurla tamamlamışdır:
Ey pəri, sənsiz mən mülki-Süleyman bolmasun,
Asimanü həm zəminü çərxi-gərdan bolmasun,
Rövzeyi-cənnat, ədən, bağü bustan bolmasun,
“Sənsizin, ey ömr, bir saət mənə can bolmasun,
Sən bolub bəs tubiyü firdövsü rizvan bolmasun [12, 65].
Heydəri təxmisinə düşmüş, Nəvainin “Qəraib üs-siğar” divanının elmitənqidi mətninə düşməyən beytlər yüksək bədiiliyi ilə seçilir, dahi özbək
şairinin yazı üslubuna, bədii məntiqinə uyğun gəlir. Bu fikirdəyik ki, əgər
Nəvai divanının əlyazmaları daha ətraflı araşdırılarsa, sonralar üzə çıxarılmış
nüsxələr tədqiq edilərsə (“Qəraib üs-sığar” divanının Həmid Süleyman
tərəfindən hazırlanmış nəşri 1959-cu ildə işıq üzü görüb), həmin beytlərin bu
və ya digər variantda Nəvaiyə məxsus olması üzə çıxar. Elmi-tənqidi mətnə
düşməmiş bir beytində Nəvai deyir: “Hicran dağı çəkməyən aşiq nə zaman
vüsala yetib ki? Bəs onda nə üçün aşiqlər hicran dağının olmasını istəmirlər?”
Heydərinin bu beytə əlavə etdiyi misralar həm onu tamamlayır, həm də
hazırlıq, keçid xarakteri daşıyır. Heydəri burada deyir ki, hicran qəmi çəkən
aşiqlər vüsala çatmışlar. Hicran odunda yanmayanlar fikri-məlal nə olduğunu
bilməzlər. Eşqin minlərcə möhnətinə dözmək lazımdır:
İştiyaqi-hicr ilə buldu qamu aşiq vüsal,
Çəkməyən hicran odun qılmaq nədür fikri-məlal?
Bəs çəkər min möhnəti-eşq, ey büti-niku xisal,
“Daği-hicran çəkməyən aşiq qaçan tapğay vüsal,
Bəs nədəndür kim, derlər: daği-hicran bolmasun” [12, 66].
Göründüyü kimi, bənddə Heydəri misraları Nəvai beyti ilə üzvi bir
vəhdət təşkil edir. Şeirin sonuncu bəndində də eyni mənzərənin şahidi oluruq.
Nəvai qəzəlinin son beytində deyir: “Sevgilim ayağının torpağını öpməyimi
istəmişdir. Ey Nəvai, tez ol ki, o bu sözündən peşman olmasın”. Heydəri isə bu
beytə əlavə etdiyi misralarda məna əlaqəsi, keçid yaradaraq yazır: “Dərd ilə
möhnət məhəlləsində həmnişin idim. Birdən bəxtimin ulduzu mənə yoldaş
oldu. O nazənin mənə iltifat göstərdi”. Bundan sonra Nəvainin beyti gəlir:
Olmuş idim dərd ilə dər kuyi-möhnət həmnişin,
Nagəhan əksidən oldu kövkəbi-bəxtim qərin,
İltifat etdi sənə, ey Heydəri, ol nazənin,
“Dedi kim, can ver, daği öpgil ayağım tufrağın,
Ey Nəvai, tezrak bol kim, peşiman bolmasun” [12, 66].
İnanırıq ki, əlyazmalar üzərində gələcək axtarışlar nəticəsində
Heydərinin yeni anadilli şeirləri, o cümlədən müxəmməs və təxmisləri ortaya
çıxacaqdır.
Beləliklə, XVI əsr anadilli Azərbaycan poeziyasından günümüzə çatan
müxəmməs nümunələri sayca az olsa da, onlar həmin dövrdə cərəyan edən
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ədəbi prosesin inkişaf qanunauyğunluqlarını, sələf-xələflik münasibətlərini,
türk xalqları ədəbiyyatları arasındakı ədəbi əlaqələri bariz şəkildə əks
etdirməkdədir. Dövrün müxəmməsçiliyinin ən görkəmli nümayəndəsi
Füzulidir. Onun müxəmməsləri qəzəlləri, “Leyli və Məcnun” məsnəvisi qədər
dərin təfəkkür və yüksək bədii istedad məhsuludur. Xülqi, Məsihi, Yusif bəy
Ustaclu və Heydərinin müxəmməsləri də ədəbiyyat tariximizin tədqiqində
mühüm əhəmiyyətə malik əsərlərdir. Bu fikirdəyik ki, ölkəmizdə, dünya
kitabxanalarında aparılan axtarışlar nəticəsində bu əsrdə yazılmış yeni anadilli
müxəmməslərin tapılması mümkün olacaqdır.
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Naila Mustafayeva
Muhammases of Fuzuli and his contemporaries
Summary
In the XVI century muhammases of great Azerbaijani poet Muhammad
Fuzuli attract attention. His Turkish divan includes 3 muhammases and 2
tahmises. These poems attract attention firstly by the depth of thought and high
artistry. Besides Fuzuli, in the XVI century muhammeses were written by such
poets as Hulgi, Masihi, Yusif bek Ustajlu and Heydari. Azerbaijani
muhammases of XVI century clearly reflect the literary process and literary
communications between poets of Turkish peoples of that time.
Наиля Мустафаева
Мухаммасы Физули и его современников
Резюме
В XVI веке привлекают внимание мухаммасы великого азербайджанского поэта Мухаммада Физули. В его тюркский диван вошли 3
мухаммаса и 2 тахмиса. Эти стихи прежде всего привлекают внимание
глубиной мысли и высокой художественностью. Кроме Физули в XVI
веке в азербайджанской литературе мухаммасы писали такие поэты, как
Хулги, Масихи, Юсиф бек Устаджлу и Гейдари. Азербайджанские
мухаммасы XVI века наглядно отражают литературный процесс,
литературные связи между поэтами тюркских народов того времени.
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Kəmalə Nuriyeva
Açar sözlər: İ.Y.Kraçkovski, müasir ərəb ədəbiyyatı, ərəbşünaslıq, ərəb
əlyazmaları, tarixi roman
Key words: I.Y.Krachkovsky, modern Arabic literature, Arabic studies,
Arabic manuscripts, historical romance
Ключевые слова: И.Ю.Крачковский, современная арабская
литература, арабистика, рукопись, исторический роман
İ.Y.KRAÇKOVSKİNİN YENİ ƏRƏB ƏDƏBİYYATI
SAHƏSİNDƏ TƏDQİQATLARI
İ.Y.Kraçkovskinin yaradıcılığı ərəbşünaslığın hələ bölünməmiş,
kompleks elm şəklində olduğu vaxta təsadüf edir. Bəlkə elə bu səbəbdəndir ki,
onun elmi fəaliyyəti ərəbşünaslığın hər bir sahəsinə toxunur. O, ərəb
ədəbiyyatını tarixi, filoloji baxımdan əlyazmalarına əsasən tədqiq etmişdir.
Ümumiyyətlə, əksər işlərini əlyazmaları üzərində qurmuş, əlyazmanın
ədəbiyyat, dil, tarix, coğrafiya və s. sahəyə aid olmasına fərq qoymamışdır.
İ.Y.Kraçkovskinin elmi irsinin böyük hissəsi ərəb əlyazmalarının təsvirinə həsr
olunub. Əlyazmaları əsasında klassik ərəb ədəbiyyatını tədqiq etmək bir yenilik
deyildi. Amma İ.Y.Kraçkovski bunu da gözəl şəkildə həyata keçirmişdir.
Əlyazmalarının təsvirini verərkən ədəbi-tarixi səciyyə daşıyan yazılar yer
alırdı. Burada əlyazmasının mətni tərcüməsindən əlavə, materialın təhlili və
müəllif haqqında dəqiq toplanmış məlumat da verilirdi. Bu halda resenziya
dolğun ədəbi-tarixi tədqiqata çevrilirdi. Bu şəkildə əlyazmaları üzərində iş
aparılması o dövr sovet ərəbşünaslığı üçün bir yenilik idi.
Onun bir sıra yenilikləri var. Coğrafi ərəb ədəbiyyatını VI əsrdən XVIII
əsrə qədər ədəbi, tarixi, filoloji baxımdan tədqiq etmək ilk dəfə məhz
İ.Y.Kraçkovskinin həyata keçirdiyi yenilikdir. Müasir ərəb ədəbiyyatını
ənənəvi ədəbiyyatdan ayıraraq tədqiq etmək dünya şərqşünaslığında ilk dəfə
İ.Y.Kraçkovski tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bunu o dövrdə bir sıra xarici
mətbuat orqanlarında dərc edilən fikirlər sübut edir. 1930-cu ildə “Die Velt des
İslam” jurnalında dərc olunmuşdu: “Dahi rus şərqşünası professor
İ.Y.Kraçkovski Qərbdə müasir ərəb ədəbiyyatını sistemli öyrənən ilk şəxsdir”
[1].
İ.Y.Kraçkovski öz dövrünün yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə
böyük töhfə vermişdir. İ.Y.Kraçkovskiyə qədər həm rus, həm də Qərbi
Avropa şərqşünaslığı yalnız orta əsr ərəb ədəbiyyatını tədqiq edirdi. Иlk
dəfə olaraq İ.Y.Kraçkovski XIX əsrin ikinci yarısından başlayaraq inkişaf
edən yeni ərəb ədəbiyyatının sistemli tədqiqini apardı və bu ədəbiyyatın
dəyərini düzgün qiymətləndirdi. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə ərəblərin
özlərində ədəbi tənqid mövcud deyildi, İ.Y.Kraçkovskinin bu yeni ədəbi
cərəyanı tədqiqi və tənqidi böyük əhəmiyyət daşıyırdı. Hələ 1909-cu ildə
İ.Y.Kraçkovski ərəb ədəbiyyatında müşahidə etdiyi qədim yunan
ədəbiyyatına olan marağı və “İliada”nın tərcüməsi kimi yeniliyi qeyd edir.
Milli hərəkatla az-çox bağlı olan ədəbiyyat xadimlərinin yaradıcılığını
ardıcıl, sistemli şəkildə tədqiq edirdi. O, Birinci Dünya müharibəsindən
sonrakı dövrə aid ədəbiyyata xüsusi diqqət ayırır, çünki bu yeni ərəb ədə99
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biyyatının inkişafında mühüm rol oynayır. Böyük ədəbi xidmətləri olan
məşhur yazıçıların yaradıcılığı onun diqqət mərkəzində idi. Əmin Reyhani,
Mikayıl Nuayme, Teymur qardaşları (Əmir Teymur və Mahmud Teymur),
Taufiq əl-Həkim və bir sıra başqa yazıçıların yaradıcılığını araşdırmış,
onların əsərlərindən rus dilinə tərcümələr etmişdir. Süleyman əl-Bustani,
Risqallah Xassun (İ.А.Krılovun təmsillərinin tərcüməçisi), Circi Zeydan
kimi ədəbiyyat nümayəndələrinin yaradıcılığı və bəzən həyatı barədə
kifayət qədər məlumat yazmışdır.
Onun rəyinə görə, ədəbi formaların nəzərəçarpan inkişafı ədəbi dil
normalarının dəyişməsi şəklində müşahidə olunur. Ədəbiyyatın danışıq dilinə
daha yaxın bir şəkildə inkişaf etməsinin xüsusi əhəmiyyət kəsb etdiyini hesab
edir. Amma ərəblərdə tam inkişaf etmiş ədəbiyyatın yaranması problemi hələ
də həllini tapmamışdı. İkinci Dünya müharibəsi ərəfəsində yeni mərhələ
başlayır. Bu dövrdə “Ət-Tariq” jurnalı kimi mətbu orqan fəaliyyət göstərməyə
başlayır. Bu jurnalın təşkilatçısı və redaktoru Ömər Fəxur idi. Jurnal müharibə
zamanı olan çətinliklərə baxmayaraq, göstərdiyi xidmətlərə görə 1950-ci ildə
dünyanın qızıl medalına layiq görülür. İ.Y.Kraçkovski jurnalla və onun
redaktoru ilə sıx yaradıcılıq əlaqələri saxlamışdır.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, İ.Y.Kraçkovski yeni ərəb ədəbiyyatı
sahəsindəki fikirlərini hələ 1909-cu ildə bildirmişdi və bu sahədəki ilk işini də
həmin ilin noyabrında, Beyrutda olarkən yazmışdır. Peterburqa qayıtdıqdan
sonra 1910-cu ildə bu işi mühazirə şəklində Şərq dilləri fakültəsinin
tələbələrinə tədris etmişdir. Bu yazısı ilk dəfə “Xalq yaradıcılığı nazirliyinin
jurnalı”nda dərc olunur [7]. Sonralar İ.Y.Kraçkovski həmin işi əlavə və
dəyişikliklərlə təkmilləşdirərək kitab şəklində dərc etdirir və alman dilinə
tərcümə edir. «Исторический роман в современной арабской литературе»
(“Müasir ərəb ədəbiyyatında tarixi roman”) adlandırdığı əsəri оrta əsrlərə aid
ərəb tarixi romanları haqqında bölümlə başlayır. Burada İ.Y.Kraçkovski qeyd
edir ki, “ərəblərdə tarixi roman tarixilikdən çox təxəyyülə dayanır. Lakin
onların tarixi roman kimi yeniliyi İspaniya vasitəsilə Avropaya keçmiş və
Avropada, həmçinin dünya ədəbiyyatında tarixi romanın meydana gəlməsinə
şərait yaratmışdır” [4, 18].
Əsərin ikinci hissəsində İ.Y.Kraçkovski müasir ərəb ədəbiyyatında tarixi
romanın rolu haqqında məlumat verir. Onun qeyd etdiyinə görə, bu dövrün
tarixi romanında Avropa təsiri özünü göstərir. Bu formada yazının başlanğıcını
XIX əsrə aid edir və iki adı qeyd edir: Nasif əl-Yəzici, Butrus əl-Bustani.
İ.Y.Kraçkovski ərəb ədəbiyyatının yeni dövrünün başlanğıcını bu şəxslərlə
bağlayır (B.Bustani elmi metodlara dayanan ilk ərəb ensiklopediyasının
müəllifidir). Nasif əl-Yəzicinin oğlu İbrahim əl-Yəzici də atasının yolunu
davam etdirir. Süleyman əl-Bustani (B.Bustaninin qardaşı oğlu) “İliada”nın
uğurlu tərcüməsini verir və bu, müasir mədəni dirçəlişdə müəyyən rol oynayır.
XIX əsrin 80-ci illərindən Aleksandr Düma, Viktor Hüqo, Valter Skottun
əsərləri ərəb dilinə tərcümə olunmağa başlayır.
Üçüncü bölüm ərəblərdə tarixi roman janrında bir çox əsərlərin müəllifi
olan Circi Zeydan haqqında məlumatlardan ibarətdir. Müasir formalı ilk tarixi
roman Circi Zeydanın “Ağ məmlük” əsəridir. Zeydan 22 tarixi romanın
müəllifidir. Xristian ərəb olmasına baxmayaraq, İslam tarixi mövzusuna həsr
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olunmuş bir sıra əsərlərin müəllifidir. Bu əsərlər tez bir zamanda məşhurlaşmış
və müsəlman ərəblər arasında öz təsdiqini tapmışdır.
Əsərin dördüncü bölümündə Fərəh Antun və Yaqub Sarruf (“əlMuktataf” jurnalının banisi) barədə məlumat verirlər. Bu tədqiqatını bəzi
Avropa alimlərinin ərəblərdə tarixi romanı tənqid etməsi fikirləri və bu janrın
inkişaf edəcəyi fikri ilə bitirir.
İ.Y.Kraçkovski müasir ədəbiyyat sahəsində təkcə özü əsər yazmaqla
kifayətlənməmiş, bu mövzuda yazılan əsərlərə ön söz yazmaq şəklində
münasibət bildirmişdir. Belə bir işə nümunə olaraq onun K.V.OdeVasilyevanın kitabına [6] yazdığı ön sözü göstərmək olar. О, bu əsərə iki dəfə
– 1928 və 1949-cu illərdə ön söz yazmışdır. Həmçinin ərəb dilindən tərcümə
olunmuş əsərlərə ön söz yazmış, rəy bildirmiş, ədəbi tənqid etmişdir.
İ.Y.Kraçkovskinin bu sahədə, təxminən, 40 əsəri var. Bunlardan
«Новоарабская литература» [3] (“Yeni ərəb ədəbiyyatı”) əsərini İslam
ensiklopediyasına daxil etmək üçün alman dilində yazmış, özü də rus dilinə
çevirmişdir. Onun 1949-cu ildə yazdığı «Арабская литература в ХХ веке»
[2] (“XX əsr ərəb ədəbiyyatı”) müxtəsər monoqrafiyasını ədəbiyyatın bu
sahəsində gördüyü işlərin yekunu kimi qəbul etmək olar. Bu əsərdə qeyd edir
ki, “heç də bütün ərəb ölkələri yeni ədəbiyyatın inkişafında bərabər rol
oynamır. Bəziləri orta əsr ənənəsinə sadiq qalır. Bu inkişafın başında Misir,
daha sonra Livan və Suriya gəlir. Birinci Dünya müharibəsindən sonra İraq
mühüm rol oynayır. Tunis, Səudiyyə Ərəbistanı, Yəmən, Mərakeş kimi ölkələr,
demək olar ki, bu inkişafa heç bir təsir göstərmir” [2, 24].
İ.Y.Kraçkovski rus klassik əsərlərinin ərəb dilinə tərcüməsinin necə
yayıldığını diqqətlə izləyir, bu mövzuda meydana gələn hər bir tənqidi
məqaləni, L.N.Tolstoyun, A.P.Çexovun, M.Qorkinin əsərlərinin istənilən
tərcüməsni qeyd edirdi.
Təxminən 45 il müddətində yeni ərəb ədəbiyyatı İ.Y.Kraçkovskinin
yaradıcılığında böyük yer tutmuş, onun elmi marağını özünə cəlb etmişdir. Bu
sahədə əsas tədqiqat obyekti bədii ədəbiyyat nümunələri – nəzm və nəsr
olmuşdur. Yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə ilk başlayan
İ.Y.Kraçkovskinin xidmətləri həm Şərqdə, həm də Qərbdə məşhurluq və rəğbət
qazanmışdır.
İ.Y.Kraçkovskinin ərəb Şərqində keçirdiyi iki ilin nəticələri böyük idi. O,
ərəb ədəbi dilində mükəmməl danışır, ərəb ölkələri və əhalisinin həyatı və
mədəniyyəti ilə yaxından tanış olur, müasir ərəb ədəbiyyatını öyrənir.
İ.Y.Kraçkovski bu ədəbiyyatın nümayəndələri ilə sıx dostluq əlaqələri saxlayır
və bu dostluq sayəsində Peterburqa qayıtdıqdan sonra da ərəb ədəbiyyatının
yeniliklərini izləyə bilir. Bu dostlarından Misirdə Taha Hüseyn, Mahmud
Teymur, Livanda Mikayıl Nuayme ilə məktublaşaraq əlaqə saxlayır, onlar
sayəsində müasir ərəb ədəbiyyatının nümunələrini öz kitabxanasında toplaya
bilir. İ.Y.Kraçkovski həmçinin Qasım Əmin, Əmin ər-Reyhani kimi yazıçı və
publisistlərin əsərlərini rus dilinə tərcümə edir. Ümumiyyətlə,
İ.Y.Kraçkovskinin şəxsən tanıdığı ərəb alimləri və yazıçıları arasında
Məhəmməd Kürd-Əli (Dəməşq Elmlər Akademiyasının təsisçisi və ilk
prezidenti), Luis Şeyxo (ərəb intibahının ilk öncüllərindən biri hesab olunur və
məşhur “əl-Məşriq” jurnalının (Beyrut) naşiri), Antun Salhani (filoloq-alim,
ərəb ədəbiyyatının mahir bilicisi), Circi Zeydan (ərəb alim və yazıçısı, bir sıra
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tarixi romanların müəllifi), Əmin Reyhani (Ərəb Elmlər Akademiyasının
(Dəməşq) müxbir üzvü, filosof, səyyah və yazıçı) [5, 15-16] kimi dahilərin
adlarını çəkmək olar.
İ.Y.Kraçkovski bu ikillik səfəri çərçivəsində Rus-Fələstin Cəmiyyətinin
fəaliyyətində yaxından iştirak edir. Cəmiyyətin Suriya, Livan və Fələstində
olan məktəblərində rus, ərəb və Qərbi Avropa dillərinin tədrisi komissiyasının
üzvü olur. 1915-ci ildə ömürlük həqiqi üzv seçildikdən sonra, rəsmi olaraq, bu
qurumun tərkibinə daxil olur. 1921-ci ildə şuranın üzvü seçilir. 1928-ci ildən
sədrin köməkçisi, 1934-cü ildən ömrünün sonuna qədər həmin qurumun
həmsədri olur.
O, müasir ədəbiyyat nümunələrini tədqiq etməklə kifayətlənməmiş,
dövrünün ərəb şairləri, yazıçıları, mütəfəkkirləri ilə daim yaradıcılıq əlaqələri
saxlamışdır. Böyük ədəbi xidmətləri olan məşhur yazıçıların yaradıcılığı daim
onun diqqət mərkəzində olmuşdur. Həmçinin yeni ərəb ədəbiyyatının əsərləri
və bu ədəbiyyatın nümayəndələri haqqında məlumatları şərqşünaslıq
fakültəsinin tələbələrinə tədris etmişdir. Təxminən 45 il müddətində yeni ərəb
ədəbiyyatı İ.Y.Kraçkovskinin yaradıcılığında böyük yer tutmuş, onun elmi
marağını özünə cəlb etmişdir. Bu sahədə əsas tədqiqat obyekti bədii ədəbiyyat
nümunələri – nəzm və nəsr olmuşdur. Yeni ərəb ədəbiyyatının öyrənilməsinə
ilk başlayan İ.Y.Kraçkovskinin xidmətləri həm Şərqdə, həm də Qərbdə
yayılmışdır.
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K.A.Nuriyeva
Krachkovsky’s researches on new Arabic literature
Summary
I.Y.Krachkovsky is the first orientalist investigated new and classic
Arabic literature divorcing from each other. Article is dedicated to
Krachkovsky’s researches about new Arabic literature from XIX century up to
his period and analyzes his major research works. Also article is about his
creative relations with his contemporary Arabic poets and writers.
К.А.Нуриева
Исследования И.Ю.Крачковского в области
новой арабской литературы
Резюме
И.Ю.Крачковский первый востоковед, который исследовал
новую арабскую литературу, отделив ее от классической литературы. В
статье нашли отражение исследования И.Ю. Крачковского в области
новоарабской литературы с XIX до середины ХХ века, анализируются его
работы в этой сфере. Так же освещены его творческие связи с арабскими
писателями и поэтами-современниками.
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Samirə QOCAYEVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
dissertantı
Açar sözlər: Lonqfello, folklor, Koroğlu
Key words: Longfellow, folk-lore, Koroglu
Ключевые слова: Лонгфелло, фольклор, Короглу
AMERİKA ŞAİRİ HENRİ UORDSVORT LONQFELLO
YARADICILIĞI VƏ ŞƏRQ MOTİVLƏRİ
XIX əsr Amerika ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən olan
Henri Uordsvort Lonqfello (1807-1882) özündən sonra zəngin ədəbi-bədii irs
qoyub getmişdir. Amerika ədəbiyyatında romantizmin yüksəldiyi bir dövrdə
ədəbi fəaliyyətlə məşğul olan istedadlı qələm sahibinin zəngin və çoxcəhətli
yaradıcılığı hələ onun öz sağlığında ikən istər ədəbi-elmi ictimaiyyət, istərsə də
geniş oxucu kütlələri tərəfindən böyük rəğbət və maraqla qarşılanmışdır. Onun
yaradıcılığı dərin həyati müşahidələrə söykəndiyindən rəmzi-məcazi
ümumiləşdirmələrə, fəlsəfi mənalandırmaya güclü meyil göstərməsi
kiçikhəcmli şeirlərindən tutmuş geniş epik vüsətə malik poemalara qədər
müxtəlif örnəklərdə təbii bir qanunauyğunluq kimi ortaya çıxır.
Henri Lonqfello öz təbiəti etibarilə ekzotikaya üstünlük verən romantiklərdən olduğu üçün folklor və etnoqrafiya səpkili mövzulara daha həssas yanaşaraq bədii əsərlərində folklor ənənəsindən gələn motiv, obraz və süjetlərin
inikasına geniş yer verməyə çalışmışdır. 1839-cu ildə ilk dəfə çap etdirdiyi
“Gecənin səsi” (“Voices of the night”) şeirlər toplusu ilə ədəbiyyata gələn
H.U.Lonqfello 1842-ci ildə çıxan “Köləlik haqqında nəğmə” (“Poems on
slavery”) poeması ilə məşhurlaşmışdır. Henri Uordsvort Lonqfellonun
diqqətini daha çox folklor, epos yaradıcılığı cəlb edirdi. Amerika ədəbiyyatında
H.U.Lonqfelloya qədər epos olmamışdır. O, ölkəsinin keçmişinə müraciət
edərək Amerikada ilk məskunlaşan xalqların həyatından epik mənzərələri
qələmə almışdı. O həm də tərcüməçilik fəaliyyətində də boyük uğurlar əldə
etmiş, Dantenin “İlahi komediya” əsərini amerikan ingiliscəsinə tərcümə
etmişdir. İlk dəfə A.Xodzkonun ingilis dilinə tərcüməsindən “Koroğlu”
eposunu oxuduqda bu əsər onu heyran etmişdi. İlkin araşdırmalardan məlum
oldu ki, “Koroğlu” eposunun elmə məlum bu ilk tam variantının toplanmasının
təşəbbüskarı 1830-1841-ci illərdə görkəmli Azərbaycan alimi, şərqşünası,
diplomatı, tərcüməçisi, şairi Mirzə Cəfər Topçubaşovun tələbəsi, Rusiyanın
İrandakı diplomatik nümayəndəliklərində müxtəlif vəzifələrdə çalışmış polyak
əsilli şərqşünas və şair Aleksandr Lenardoviç Xodzko-Borneyko olmuşdu.
Mənəvi irsimizin möhtəşəm abidəsi olan “Koroğlu”nu ilk dəfə 1832-ci ildə
qələmə aldıraraq eposun əlyazmasını Avropaya aparmış, bir nüsxəni Paris Milli
Kitabxanasına təhvil vermişdir. “Koroğlu” dastanının Paris nüsxəsi eposun
digər mətnlərindən fərqli olaraq daha geniş yayılıb və tanınıb [1, 2].
Dastanın sözügedən, 156 səhifədən ibarət bu əlyazması Paris Milli
Kitabxanasında A.Xodzkonun şəxsi arxiv materilları arasında S.P. 994 şifrəsi
104

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

altında saxlanılır. 1989-cu ildən Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun arxivində
əlyazmasının fotosurəti və mikrofilmi qorunmaqdadır [1].
A.Xodzkonun Şərq xalqlarının yazılı və şifahi ədəbiyyatına, tarixinə,
etnoqrafiyasına marağı hələ gənc yaşlarında yaranmış və sonra o, Azərbaycan,
İran və digər Xəzərətrafı ölkə və vilayətlərdə çalışdığı illərdə həmin istiqamətlərdə toplama və tədqiqat işləri apamışdır. A.Xodzko türk, monqol və İran
mənşəli xalqların folkloruna aid zəngin məlumat toplamış və onların bir
hissəsini öz sağlığında çap etdirməyə nail olmuşdur. Bunların içərisində ən
önəmli yeri, şübhəsiz ki, “Koroğlu” eposunun Cənubi Azərbaycandan yazıya
alınmış variantı tutur [1].
Əlyazmanın sonundakı tarixin (22 iyun 1834-cü il) A.Xodzkonun hələ
Təbrizdə çalışdığı dövrü göstərməsi belə düşünməyə imkan verir ki, dastan
orada yazıya alınmışdır. Mətnin sonundakı qeydlərə görə, dastanın yazıya
alınmasına A.Xodzko göstəriş vermiş və epos Aşıq Sadıqdan Mirzə
Əbdülcahab tərəfindən qeydə alınmışdır. A.Xodzkonun “nökər və
qulluqçuları” – Mirzə Mehdi Gilani, Həzrətqulu bəy və Yaqub bəy bu işə
şahidlik etmişlər. Ən son səhifədəki qeyddə isə bu nüsxənin əvvəldən axıra
qədər Mahmud xan Dünbüli Dircuy tərəfindən toplandığı göstərilir [5].
Xodzkonun yazıya aldırtdığı və sonra Avropada nəşr etdirmək
məqsədilə daha yaxşı bildiyi farscaya çevirtdirdiyi bu “Koroğlu” variantı ilk
dəfə Londonda ingilis dilində nəşr edilib. Xodzkonun bu nəşrə yazdığı ön söz
“Koroğlu” tədqiqatçıları tərəfindən Paris nüsxəsinin tədqiqi istiqamətində ilk
elmi araşdırma kimi dəyərləndirilir. A.Xodzko burada dastanın harada
toplanmasından, “Koroğlu”nun türk xalqları arasında populyarlığından, epos
qəhrəmanının tarixi şəxsiyyətindən danışır, bir sıra obrazların (Koroğlu, Qırat)
bədii təhlilini verir.
Həmin A.Xodzko variantı heç bir dəyişiklik edilmədən 1971-ci ildə
Amerika Birləşmiş Ştatlarında – Nyu Yorkda “Burt Franklin” nəşriyyatı
tərəfindən təkrar çap olunmuşdur.
A.Xodzko “Koroğlu”nu ingilis dilinə tərcümə edir və ona geniş ön söz
yazaraq 1842-ci ildə Londonda nəşr etdirir. Dastan mütərciminə böyük uğur və
şöhrət qazandırır. “Koroğlu”nun London nəşri ilə tanış olan Amerika əsilli
ingilis şairi, yazıçısı, folklorşünası, Harvard Universitetinin professoru Henri
Uordsvort Lonqfello (1807-1882) Azərbaycan xalq qəhrəmanının
cəsurluğundan, igidliyindən vəcdə gələrək “Rövşən bəy – Koroğlunun atlanışı”
adlı irihəcmli şeirini yazır.
Dastanda xalqın özünəməxsus xarakteri, dünyagörüşü, adət-ənənəsi,
mərdliyi, igidliyi, qoçaqlığı ingilis şairinin diqqətindən yayınmamışdır. “Koroğlu”nun peşəkar dastançılıq ənənələrindən yararlanan H.U.Lonqfello “Rövşən
bəy – Koroğlunun atlanışı” şeirində “at igidin arxasıdır” qənaətinə gələrək,
ağlın və gücün vəhdətini vurğulayaraq cəsarətin və mərdliyin təntənəsini
tərənnüm etmiş, Qıratın dastan qəhrəmanının həyatında vacib amillərdən biri
olduğunu əsaslandırmağa çalışmışdır. “Koroğlu”nun London nəşri əlimizdə
olmasa da, Paris nüsxəsi ilə şeirin müqayisəsi onu deməyə əsas verir ki,
H.U.Lonqfello dastana vurğunluğunu gizlədə bilməmiş, eposun “Üçüncü
məclis”inin hadisələrini nəzmə çəkmiş, qoşmadakı fikirləri, hətta “hey” rədifini
mənzuməsinə salmışdır.
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Həm dastanda, həm də H.U.Lonqfellonun şeirində Qıratın atlanışqabağı
mədh edilməsi özünü doğruldur, möcüzə baş verir.
“Koroğlu Qırata elə bir qamçı vurdu ki, at əl-ayağını yığıb, dərənin o
tayına sıçradı. Qırat elə tullandı ki, hələ iki arşın da o yana düşdü”.
Bu atlanış Koroğlunun qorxudan qəbul olunan yeganə çıxış yolu deyildi. Bu
atlanış xalq qəhrəmanının cəsarətinin, qərarında dəqiqliyinin, etibar etdiyi,
güvəndiyi Qıratının qeyri-adiliyinin düşmən qarşısında nümayişi idi. Bu, əsl
qüdrətin və vəhdətin təcəssümü idi. Koroğlunun uçurum üstündən atlanışını
H.U.Lonqfello məhəbbətlə tərənnüm edərək yazırdı:
Uçurum üstündən Qırat uçur, bax,
Bir qartaldır sanki qanad açır, bax,
Sanki dalğa dəniz üstdən keçir, bax,
Sanki daşdır, atmış onu sapand, hey!
Bu atlanış Koroğlunu quş kimi,
Tutulmuş ov ikən əldən uçurtdu.
Qırat minicisin sağlam olaraq
Bu böyürdən o böyürə keçirtdi.
Bu sərt atlanışdan çatıldı qaşlar,
Görənlər şaşırdı, hərləndi başlar,
Qıratın nalından qopundu daşlar,
Çaya yuvarlanıb oldu nihan, hey!
O, bu əsərdə xalq şeirinin özünəməxsus məziyyətlərini, milli koloritini,
yüksək poetik vüsətini, qəhrəmanlıq pafosunu böyük sənətkarlıqla qoruyub
saxlaya bilmişdir [2].
“Rövşən bəy – Koroğlunun atlanışı” həm də böyük sənətkarımız Cəfər
Cabbarlının birbaşa ingilis dilindən çevirdiyi uğurlu poetik tərcümələrindən
biridir. Cəfər Cabbarlının mütərcimlik fəaliyyətində nəsr, dramaturgiya əsərləri
ilə yanaşı poeziya nümunələrinə də rast gəlinir. Onun ilk dəfə “İnqilab və
mədəniyyət” jurnalının 1928-ci il birləşmiş 6-7-ci sayında [4, 54-55] çap
etdirdiyi “Rövşən bəy – Koroğlunun atlanışı” irihəcmli tərcümə əsəri sonralar –
1938-ci ildən 1969-cu ilədək ədibin nəşr olunan bütün cildlərinin “Lirik
şeirlər” bölməsində orijinal əsər kimi yer almışdır. Əsər C.Cabbarlının 1938-ci
il I cildinə daxil edilərkən kitabda belə bir qeyd də yazılmışdı: “Rövşən bəy –
Koroğlunun atlanışı” – bu şeir məşhur Azərbaycan xalq dastanı “Koroğlu”nun
ingiliscə mətnindən (Longfellow-dan) tərcümədir” [3, 223]. Bütün nəşrlərdə öz
əksini tapmış bu qeyddən belə anlaşılır ki, şeir Lonqfellonun ingilis dilinə
çevirdiyi Azərbaycan xalq dastanı “Koroğlu”nun mətnindən götürülüb tərcümə
edilmişdir. Əslində isə “Koroğlu”nun tərcüməçiləri arasında Lonqfellow
soyadlı mütərcim koroğluşünaslığa məlum deyildir. Digər tərəfdən, şeirin
məzmunundan məlum olur ki, onun dastanın mətninə aidiyyəti yoxdur. Əsər
xalq qəhrəmanı Koroğlunun atlanışına həsr edilmiş müstəqil poetik nümunədir.
Tərcümə ilə bağlı maraqlı bir cəhət də diqqəti cəlb edir: şeirin
sərlövhəsindən sonra mötərizə arasında “İngiliscə “Longfellow-dan” qeydinin
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verilməsi onu göstərir ki, Cəfər Cabbarlı bu əsəri orijinaldan – ingilis dilindən
çevirmişdir [3].
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Samira Gojayeva
Creative activity of the American writer Henry Wordsworth Longfellow
and the oriental motives
Summary
Henry Wadsworth Longfellow was an American writer, poet, philologist,
interpreter whose works include “The Song of Hiawatha”, “Ballads and Other
Poems” and “Evangeline”, ”The leap of Rovshan beg” etc. He could save
national and heroic color in his creative activity.
Самира Годжаева
Творчество американского писателя Генри Вордсворта Лонгфелло и
восточные мотивы
Резюме
Генри Уодсуорт Лонгфелло – американский писатель, поэт, филолог,
переводчик, знаток фольклора прославился как автор опубликованных
произведений; «Песни о Гайавате» «Баллады и другие стихи», «Стихи о
рабстве», «Эвaнгeлина», «Прыжок Ровшан бека» и.т.д. Он в своих
произведениях смог сохранить национальный колорит, героических
пафос.
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Elnarə ZEYNALOVA
Açar sözlər: Nun, Qələm, Quran, beyt, şərh
Key words: Nun, Galam (the pen), Koran, bayt, comment
Ключевые слова: Нун, трость, Коран, бейт, комментарий
“TUHFƏTUL-İRAQEYN” POEMASINDAN İKİ BEYTİN ŞƏRHİ
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında özünəməxsus qələmi ilə seçilən
Xaqani Şirvaninin yaradıcılığı nə qədər tədqiq olunsa da, yenə də açılmayan
çox sirləri var. Xaqaninin dərin fəlsəfi məzmunlu əsərlərini qavramaq, bu
əsərlərin hər beytində ifadə və sözlərin poetik məna tutumunu açmaq asan
deyil. Təsadüfi deyildir ki, Xaqani irsini öyrənməyə girişən bütün tədqiqatçılar
şairin əsərlərinin dilinin çətinliyini xüsusi qeyd etmişlər.
Elmin müxtəlif sahələrinə aid məlumatları özündə ehtiva edən Xaqani
yaradıcılığı klassik Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ən şərəfli yerlərdən birini
tutsa da, şairin fəlsəfi fikirlərinin oxuculara düzgün çatdırılmasında nöqsanlar
vardır və bu nöqsanlar müasir dövrdə onun təbliğatına bir kölgə salır. Hər
birimizin kitabla, ədəbiyyatla ilkin tanışlığı, təbii ki, məktəbdən başlayır. Bəs,
görəsən, klassik şairlərimiz məktəb dərsliklərində və yaxud geniş oxucu kütləsi
üçün nəzərdə tutulmuş kitablarda necə təbliğ olunur? Tədqiqat işimin mövzusu
Xaqani Şirvani olduğuna görə onunla bağlı kiçik bir araşdırma nəticəsində belə
məlum oldu ki, son dövrlərdə çap olunmuş kitablar Xaqani ilə bağlı yeni
tədqiqatlarda öz əksini tapmış yenilikləri nəzərə almadan köhnə məlumatları
təkrarlamaqdadır. Elə götürək 2004-cü ildə çap olunmuş Xaqani Şirvaninin
seçilmiş əsərlərini. Bu kitab heç bir dəyişiklik olmadan 1987-ci il nəşrinin latın
qrafikası ilə təkrar çapıdır. Kitabın “Xaqani Şirvani və ədəbi irsi” adlı ön
sözündə Xəlil Yusifli yazır: “Oxuculara təqdim olunan və qüdrətli şairin ölməz
irsinin böyük bir hissəsini əhatə edən bu kitab Məmmədağa Sultanov
tərəfindən tərtib edilən və 1985-ci ildə (əslində, 1987-ci il olmalıdır) "Yazıçı"
nəşriyyatında işıq üzü görən nəşri əsasında hazırlanmış kitabda Əkrəm Cəfər
və Məmmədağa Sultanovun yazdığı şərhlər də eynilə saxlanmışdır” [1, 20].
Yəni dəyişən ancaq formadır, məzmun isə olduğu kimi qalıb. Quran ayələri,
Quran qissələri, hədislər iqtibas edən Xaqani əsərlərini şərh olmadan oxumaq
və anlamaq çox çətindir. Əkrəm Cəfərin yazdığı şərhlərin sovet dönəmində
yazıldığını nəzərə alsaq, təbii ki, bu şərhlərdə İslam dininə qoyulan qadağalara
görə təhriflərin olduğu şübhəsizdir. Quranla birbaşa əlaqəsi olmayan beytləri
dolğun şəkildə izah edən alim dinlə əlaqəli beytlərə səthi şərhlər yazmışdır.
Çox güman ki, alim özü də yazdığı şərhlərdən narazı qalmış, amma zəmanənin
tələbindən kənara çıxa bilməmişdir. Görkəmli şərqşünas-alimlərimizdən olan
Mübariz Əlizadə 1992-ci ildə Nizami Gəncəvinin 850 illik yubileyi ilə bağlı
nəşr olunmuş “Nizami Gəncəvi–850” məqalələr toplusunda yazır: “Biz böyük
sənətkarın hər bir əsərinin giriş hissəsini təşkil edən tövhid, minacat, nət və
meracnamələri şərh etməkdən də qorxurduq. Çünki bu kimi şərhlər partiyanın
elan etdiyi “vicdan azadlığı” prinsipinə uyğun gəlməzdi.
Hazırda müvəqqətimi, daimimi, elə imkan yaranmışdır ki, Nizamini
xalqa bizim istədiyimiz kimi deyil, onu olduğu kimi tanıtdıraq” [2, 78].
Şübhəsiz ki, bu səmimi sözlər Nizami ilə yanaşı, digər klassik şairlərimizin
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əsərlərinə də aiddir. Deməli, onların əsərlərinin tərcüməsi, şərhləri müasir
şərtlər daxilində yeni baxış tələb edir.
Məlum olduğu kimi, “Tuhfətul-İraqeyn” əsəri yalnız Xaqani
yaradıcılığında deyil, bütün klassik ədəbiyyatda çox yüksək qiymətləndirilən
əsərlər sırasına daxildir. İctimai, fəlsəfi məzmunlu bu əsər şairin həm həyatını,
həm daxili aləmini, həm də o dövrün ab-havasını öyrənmək üçün qiymətli
mənbə hesab olunur. Mərhum xaqanişünas Qafar Kəndli-Herisçi yazır: “552
(1157/58)-ci il Xaqanisini biz bu iki əsərdə (“Tuhfətul-İraqeyn” və
“Həbsiyyə”) axtarmalı, bu əfsanəvi bahadırın əfsanəvi həyat səhifələrini burada
vərəqləməli və aramalıyıq” [3, 286].
Əsərlə yaxından tanış olduqca Xaqaninin dahiliyinə və onun timsalında
klassik dövrün şairlərinin elmi dünyagörüşünə, biliyinə heyran olmamaq
mümkün deyil. Bu gün Xaqaninin bir beytinin mənasını anlamaq üçün onlarla
mənbə araşdırılsa da, yenə də beytin şərhinin düzgün verilib-verilməməsi
şübhə doğurur. Xaqaninin əsərlərini Həmid Araslı, Əkrəm Cəfər, Mübariz
Əlizadə, Məmmədağa Sultanov, Qafar Kəndli-Herisçi və bu kimi tanınmış
alimlərin Azərbaycan dilinə tərcümə etdiyi və yeri gəldikcə sətiraltı mənası
olan beytlərə şərhlər yazdıqları məlumdur. Amma qeyd etdiyimiz kimi, onlar
həmin şərhləri yazarkən öz fikirlərini pərdələmək məcburiyyətində qalmışlar.
Bütün yaradıcılığı boyu Quran ayələrindən, Quran qissələrindən, hədislərdən,
İslam adət-ənənələrindən, o cümlədən aid olduğu milli mənsubiyyətindən –
türklərdən bəhs edən şairin fikirləri, təbii ki, sovet ideologiyası şəraitində
təhrifə uğramalı idi. Bu baxımdan əsas diqqəti “Tuhfətul-İraqeyn”də şairin
əmisinə həsr etdiyi iki beytə yönəltmək istəyirik.
Təbii ki, beytlərin orijinal variantı, yəni farscası olmadan onlarla bağlı
mülahizə yürütmək çətindir. Buna görə də əvvəlcə həmin beytlərin əsli və
onların filoloji tərcüməsi ilə tanış olaq:
ﻧﻮن واﻟﻘﻠﻤﯽ ﻧﻮﺷﺖ اﻳﺎم
ﻳﺎﺳﻴﻦ ﺧﻮاﻧﺪ ﯼ ﺑﺮدﻣﻴﺪﯼ

ﺑﺮﻟﻮح ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻦ ﺳﻴﻪ ﻓﺎم
[ ﻧﻮن واﻟﻘﻠﻤﯽ ﭼﻮ ﺑﻨﮕﺮﻳﺪﯼ4.98]

Ağ lövhə üzərində qaraya çalanla əyyam “Nun val-qaləm” yazdı.
“Nun val-qaləm”ə baxdıqda “Yasin” oxudu və dirçəldi.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda Xaqani əsərlərinin tərcüməsi ilk dəfə
Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Nəşriyyatı tərəfindən 1956-cı ildə nəşr
olunmuşdur. Ön sözün müəllifi H.Araslının qeyd etdiyi kimi, “...bu kitab ilk
təcrübə olmaq etibarilə əhəmiyyətlidir” [5, 12]. Beləliklə, şairin öz taleyi
haqqında yazdığı bu beytlərin ilkin tərcümə variantına və onlara yazılan
şərhlərə baxaq:
Zəmanə bəxtimə yazırkən rəqəm,
Ağ lövhədə yazdı: “Nun vəl-qələm” [5, 37].
“Nun vəl-qələm” Quranda kasıblığa dair yazılmış bir surədir. Xaqani demək istəyir ki, mənim bəxtimə ağ lövhədə qara xətlə kasıblıq yazılmışdır” (5,
433].
109

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

Baxdıqda bu “nun”a, bu “vəl-qələm”ə
Bir “Yasin” pilərdi dərdə, ələmə [5, 37].
“Quran surələrindən biri olan “Yasin” əsas mündəricəsilə ölüm haqqında
yazılmışdır. Xaqani bu beytdə yoxsulluğu və fəqirliyi unudub mübarizəyə
girişməyi lazım bilir” [5, 433].
1978-ci ildə “Azərnəşr” çapında da həmin beytlər və şərhlər ilkin
variantda olduğu kimi saxlanmışdır [6, 68/304]. 1987-ci il çapında isə birinci
beytin tərcüməsi fərqlidir:
Ağ lövhdə bəxtimi qara yazdılar,
Etdi “nun vəl-qələm” taleyimi zar [7, 88].
Beytin Əkrəm Cəfər və Məmmədağa Sultanov tərəfindən verilən şərhi
isə tam fərqlidir: “Ərəb əlifbasında nun ( )نbeli bükülmüş hərf olduğu üçün
Xaqani öz əyilmiş qəddini bu hərfə oxşatmışdır. “Nuni vəl-qələm”, “Yasin” –
Quran surələrinin adlarıdır” [7. 561].
Göründüyü kimi, müxtəlif dövrlərdə yazılan şərhlərin heç biri beytin
mənasını açıqlamır. Çünki bu beytlərin nə kasıblıqla, nə də əyri qamətlə əlaqəsi
var. Kasıblıqla ona görə əlaqəsi yoxdur ki, şair saray həyatından gənc
yaşlarından özü imtina etmiş, öz sənətini sərvətə görə dəyərləndirməmişdir və
buna görə də bu beytə yazılan şərhi qəbul etmək Xaqani yaradıcılığının əsas
qayələrindən birini – mənəvi zənginliyi hər şeydən üstün tutmağı nəzərə
almamaq deməkdir. Xaqaninin öz əyri qamətini nun hərfinə oxşatması da
həqiqətə tam uyğun gəlmir. Klassik ədəbiyyatda ərəb hərflərinin, hərəkələrin,
rəqəmlərin rəmzi məna daşıdıqları məlumdur. Xaqani də bəzi beytlərində,
həqiqətən, dərddən əyilmiş qamətini mimə, nuna, dələ bənzətmişdir. Amma
beytlərin daxil olduğu “Tuhfətul-İraqeyn” əsəri şairin gənc yaşlarına təsadüf
edir. Xaqani kimi üsyankar təbiətli bir dahinin gənc çağlarında əyilmiş
qamətdən danışması şübhə doğurur.
Beytlərin mənasını açıqlamaq üçün ilk növbədə “nun vəl-qələm”in, “Ağ
lövhə”nin rəmzi mənaları araşdırılmalıdır. Ümumiyyətlə, Quranın 68-ci ayəsi
olan “Qələm” surəsi 52 ayədən ibarətdir və Məkkədə nazil olub. Bu surənin ilk
sözünün nun olmasına görə surə bəzən “Nun val-qaləm” də adlandırılır.
Surənin birinci ayəsi ilə tanış olaq: ن
َ ﻄﺮُو
ُﺴ
ْ [ ن وَا ْﻟ َﻘَﻠ ِﻢ َوﻣَﺎ َﻳ8, 564]. Ayənin Vasim
Məmmədəliyev tərəfindən Azərbaycan dilinə edilən tərcüməsi belədir: “Nun!
And olsun qələmə və (mələklərin) yazdıqlarına (yaxud lövhi-məhfuzda
yazılanlara) ki” [9]. Ayənin Elmir Quliyev tərəfindən rus dilinə edilən
tərcüməsi də V.Məmmədəliyevin tərcüməsiylə üst-üstə düşür: “Нун. Клянусь
письменной тростью и тем, что они пишут!” [10]. Əbdürrəhman ibn Nasir
əs-Səədi (1889-1957) bu ayəni təfsir edərkən qələm sözünü belə açıqlamışdır:
“Под письменной тростью подразумевается все, чем люди записывают
свои достижения в самых различных областях знаний, а также свои
сочинения и стихи” [11, 847]. “Yazı qamışı dedikdə, insanların elmin bütün
sahələrində əldə etdikləri nailiyyətləri, o cümlədən əsər və şeirlərini qələmə
almaq üçün istifadə etdikləri vasitələr nəzərdə tutulur”.
Təbərinin təfsirinə istinad edən Ziya Bünyadov qələmlə bağlı yazır:
“...Hədislərə görə qələm gələcək hadisələri yazmaq üçün Allah tərəfindən ilk
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yaradılan şeydir. Bunun üçün iki izah verilib; 1) yazı yazmağa təxsis edilmiş
alət, yazı kimi, ilahi bir lütfdür; 2) uzunluğu yer ilə göy arasındakı məsafə
qədər olan bir işıq qələmi Qiyamət gününə qədər meydana gələcək olan bütün
vaqiələri yazmışdır” [12, 150].
Eyni fikirlə İbn Kəsirin təfsirində də rastlaşırıq. Belə ki, “Qələm”
surəsini şərh edərkən İbn Kəsir müxtəlif hədislərə istinad etmişdir. Məzmunca
eyni olan bu hədislər bir-birindən ancaq tabiinlər sırasına görə fərqlənir.
Onlardan biri ilə Əbu Hüreyrədən nəql edilən hədislə tanış olaq. "ﺣﺪﻳﺚ ﺁﺧﺮ ﻓﻲ
 ﺳﻤﻌﺖ رﺳﻮل: ﻋﻦ أﺑﻲ هﺮﻳﺮة, ﻋﻦ أﺑﻲ ﺻﺎﻟﺢ, ﻋﻦ أﺑﻲ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻣﻮﻟﻰ ﺑﻨﻲ أﻣﻴﺔ, رواﻩ اﺑﻦ ﻋﺴﺎآﺮ:ذﻟﻚ
." اﻟﺪواة: ﺛﻢ ﺧﻠﻖ "اﻟﻨﻮن" و هﻲ, "إن أول ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﷲ اﻟﻘﻠﻢ:اﷲ – ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ – ﻳﻘﻮل
(13)“
Bununla bağlı başqa bir hədis: İbn Asəkir, Əbu Abdullah Maulə Bəni
Uməyyədən, o, Əbu Salihdən, o da Əbu Hüreyrədən nəql edir: “Allahın
Rəsulunun – salləllahu aleyhi vasəlləm – belə dediyini eşitdim: “Allahın ilk
yaratdığı şey qələmdir, sonra isə nunu yaradıb ki, o da mürəkkəbdir”.
Bəşər sivilizasiyası tarixində əhəmiyyətli yer tutan qələm, göründüyü
kimi, özündə çox dərin mənaları birləşdirir. Quran ayəsindən də göründüyü
kimi, İslam aləmində qələm and içiləcək qədər müqəddəs hesab olunmuşdur.
Quranda, təfsir ədəbiyyatında və Azərbaycan-türk şeirində qələm arxetipini
dərindən araşdıran prof. Aida Qasımova yazır: “Qələmin məqamı o qədər əziz
tutulardı ki, katiblər yazmağa ara verdikdə qələmi yerə qoymaz, onu
qulaqlarının ardına taxardılar. Peyğəmbərin hədisində bu barədə deyilir ki,
Rəsulullah katibinin yazmağı dayandırarkən qələmini yerə qoyduğunu
gördükdə, ona qələmi yerə qoymamağı, qulağının ardına taxmağı tapşırmışdır”
[14, 91].
Nəsib Göyüşov “Təsəvvüf anlamları və dərvişlik rəmzləri” kitabında
qələmlə bağlı (Nizaməddin Tirini Qəndəhari və Məhəmməd Əla ibn Əli
Təhanəviyə istinadən) yazır: “Qələm. Geniş bilgi və xilqətin ilkin mərhələsi.
İslam kosmoqoniyasına görə, yaranışın əsasında yazı dayanır. Xilqət üçün
mürəkkəb, qələm və lövhə – üç önəmli amil sayılır. Quranda Tanrı müsəvvir
(nəqqaş) kimi verilir. Qələm külli nəfsə işarədir” [15, 55].
Bu deyilənlərdən belə nəticə çıxarmaq olar ki, bu gün bizim üçün adi bir
dəftərxana ləvazimatı olan qələm özündə bir çox dərin dini, mifoloji, fəlsəfi
mənaları birləşdirir. Bəs beytdəki nun hərfi nə deməkdir? Nun – ərəb əlifbasına
daxil olan bir hərfdir. Mukattaa hərf olaraq onun həm Quranda, həm dinifəlsəfi cərəyanlarda, həm də klassik ədəbiyyatda özünəməxsus rolu var. Bu
hərfin qılıncın kəsən tərəfi (şəfratus-seyf), balıq (əl-hu:t), mürəkkəb (əd-dəva:t)
kimi mənaları var [16, 849].  أ ﻻ ﺗﺮى أن, ﻻ ﻳﺠﻮز ﻓﻴﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻬﺠﺎء, ن واﻟﻘﻠﻢ:"ﻗﺎل اﻻزهﺮي
[17.392] ."آﺘﺎب اﻟﻤﺼﺤﻒ آﺘﺒﻮﻩ ن؟ وﻟﻮ أرﻳﺪ ﺑﻪ اﻟﺪواة أو اﻟﺤﻮت ﻟﻜﺘﺐ ﻧﻮن
“Əl-Əzhəri demişdir: “Nun və Qələmdə başqa məna yoxdur.
Görmürsənmi ki, Müqəddəs Kitabı yazanlar onu nun şəklində yazıblar?
Mürəkkəb və ya balıq nəzərdə tutularkən nun yazılardı”.
Burada əl-hut (balıq) deyərkən kainata işarə edilir. Nunun yerin yeddinci
qatında olan böyük balığı bildirməsi ilə bağlı hədislər mövcuddur. “Nun harfi
yaratılış olayı ilə bir başka açıdan da ilişkiləndirilir. Nun huruf-ı tekvın olaraq
adlandırılan Kur′andaki kun fe yekun harfləri içerisində bulunur. Allahın
buyruğunun kaf ilə nun harflerinin arasında olduğu kabul edilir. Böylece nun
kaf ilə beraber yaratılışın özünü teşkil eder” [18, 52].
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Ə.Səfərli Divan ədəbiyyatında bu hərfin rolu ilə bağlı yazır: “Nun. Əski
Azərbaycan əlifbasının 25-ci hərfi. Əbcəddə 50 rəqəmini daşıyır. Divan
şeirində qaş və ayparaya bənzədilir.
Qurani-Kərimdə “Qələm” surəsinin ilk ayəsi “Nun vəl-qələm” (Nun,
qələm və yazdığı şeylər haqqı üçün) formasında yazılmışdır” [19, 509].
Nun hərfinin ədəbiyyatda daşıdığı rəmzi mənanı isə N.Göyüşov müxtəlif
mənbələrə əsasən belə açıqlamışdır: “Nun Haqqın substansiya (əhədiyyət)
mərtəbəsində yazılan ilahi bilgilərin (sirlərin) xülasəsidir. Qələm isə müfəssəl
yazılan bilgiyə işarədir. Nun – mürəkkəb, qələm – nurla dolu yazan alət, Tanrı
isə yazardır” [15, 146].
Deməli, nun hərfi özündə bir sıra mistik mənaları ehtiva edir. Həmin
mənaları dəqiq açıqlamaq çox çətin olsa da, əksər müfəssirlərin gəldiyi fikrə
görə, nun qələmlə yanaşı işlədildikdə “mürəkkəb” – əd-dəvat mənasını verir.
Nəhayət, Ağ lövhə. Qurani-Kərimdə, hədislərdə Lauhun-Məhfuzun
(qorunub saxlanan lövhə), Ummul-kitəb (Ana kitab, Əsas kitab), LauhunMəknunun (gizli saxlanılan Kitab), İməmun-Mubinun (açıq-aydın Kitab) kimi
xatırlanan bu lövhə, dini təsəvvürlərə görə, sudan, ərşdən, uca qələmdən sonra
yaradılmışların dördüncüsüdür. Nəhəng ölçüyə malik bu lövhə nur şəklindədir
və Qiyamət gününə qədər bu dünyada baş verəcək bütün hadisələr, olacaqlar,
insanların taleyi bu lövhədə yazılmışdır [20]. “Yasin” (12-ci ayə) surəsində bu
barədə deyilir: “Həqiqətən, ölüləri dirildən, onların (dünyada) nə etmiş
olduqlarını və qoyub getdiklərini yazan Bizik. Biz hər şeyi hesaba alıb açıqaydın Kitabda (Lövhi-Məhfuzda) təsbit etmişik” [21]. Dürdən hazırlanıb işıq
saçdığına görə şair onu “Ağ lövhə” adlandırmış və bu ağ lövhədə onun
qədərinə nun val-qələmin yazıldığını göstərmişdir.
Bu izahatlardan sonra yenidən Xaqaninin beytinə nəzər salaq. Zənnimcə,
beytin ilkin variantı – 1956 və 1978-ci il nəşrindəki tərcüməsi orijinala daha
yaxındır:
Zəmanə bəxtimə yazırkən rəqəm,
Ağ lövhədə yazdı: “Nun vəl-qələm”.
Nisbətən yeni nəşrlərdəki tərcümə isə sanki yazılan şərhə
uyğunlaşdırılmışdır. Belə ki, beytin tərcüməsində rast gəldiyimiz rəqəm sözü
də ərəb sözü olub “yazmaq” mənasını verir. Şair demək istəyir ki, zəmanə
bəxtimə yazı yazarkən ağ lövhədə (lövhi-məhfuzda) “nun val-qələm”
(mürəkkəb və qələm) yazdı. Yəni şairlik, gözəl söz demək bacarığı onda ilahi
bir istedaddır, alın yazısıdır. Bu beytdən sonra gələn beytin mənası da
aydınlaşır. Xaqaniyə tərbiyə verən, təhsilinə, elminə xüsusi diqqət yetirən, öz
dövrünün tanınmış təbiblərindən, filosoflarından, riyaziyyatçılarından olan, söz
sənətinə böyük qiymət verən əmisi Kafiəddin Ömər zəhmətinin hədər
getmədiyini görüb, yəni şairin istedadının, elminin, savadının, biliyinin şərti
simvolu olan “nun val-qələm”ə baxdıqca fərəhlənir və dərdə, qəmə “Yasin”
oxuyur.
Sonrakı beyt də bu fikri təsdiqləmiş olur:
Gördü söz mülkünə mən bir hakiməm,
O mənə ad qoydu Həssani-əcəm [7, 88].
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Ümumiyyətlə, Xaqaninin yaradıcılığı ilə yaxından tanış olduqca onun
əsərlərinin tədqiqatı sahəsindəki boşluqları görməmək mümkün deyil. Şairin
ərəb dilində olan yaradıcılığından fərqli olaraq, farsdilli yaradıcılığının daha
yaxşı tədqiq olunmasına baxmayaraq, burada da yeni tədqiqatlara ehtiyac
duyulur. Zənnimcə, hətta dünya ədəbiyyatında belə dərin fəlsəfi fikirlərə malik
bir şair kimi tədqiqatçıların maraq çərçivəsində olan bu şairin yaradıcılığındakı
boşluqları doldurmaqla, totalitar bir rejimdə bu sahədə böyük işlər görmüş
alimlərimizin başladıqları işi ləyaqətlə davam etdirməklə həm Xaqaninin, həm
də vaxtilə onun əsərlərinin tədqiqi ilə məşğul olmuş mərhum alimlərimizin
ruhunu şad etmiş olarıq.
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E.Zeynalova
The comments of two bayts from the poem
“Tuhfatul al-Irakeyni”
Summary
This article refers to the "white spots" observed in the study of creativity
Khaqani, one of the most brilliant representatives of Azerbaijani literature. It
was conducted comparison of the two translations and comments bayts from
the poem "Tuhfatul al-Irakeyni" taken from various editions of selected works
of Khagani. New comments on these bayts were presented, which are directly
connected with the verses of the Koran.
The conclusion drawn on the basis of the study confirms necessity for
repeated investigations for works of Khagani at the present stage.
Э.Зейналова
Комментарий двух бейтов из поэмы
«Тухфатуль аль-Иракейни»
Резюме
В данной статье говорится о «белых пятнах», наблюдаемых в
изучении творчества Хагани Ширвани, одного из блестящих
представителей азербайджанской литературы. Проводится сравнение
переводов и комментариев двух бейтов из поэмы «Тухфатуль альИракейни», взятых из различных изданий избранных произведений
Хагани. Представлены новые комментарии к этим бейтам, которые
непосредственно связаны с аятами Корана.
Результаты работы подтверждают большую необходимость
повторного исследования произведений Хагани на современном этапе.
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Nərminə ƏLİYEVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Açar sözlər: Saqib poeziyası, ictimai-siyasi-motiv, zəmanədən şikayət,
milli şüur, mənəvi-əxlaqi dəyər
Key words: poetry of Sagib, political motives, complaint at the time,
national identity, moral and ethical values
Ключевые слова: поэзия Сагиба, общественно-политические
мотивы, жалоба на время, национальное самосознание, моральнонравственные ценности
HAŞIM BƏY SAQİB VƏ ONUN YARADICILIĞINDA
İCTİMAİ-SİYASİ MOTİVLƏR
Azərbaycan tarixinin ən ziddiyyətli və mürəkkəb dövrü olan XIX əsrin
sonu, XX əsrin əvvəllərində baş verən gərgin ictimai-siyasi hadisələr, tarixi
proseslər: çarın müstəmləkəçilik siyasəti, Xalq Cümhuriyyətinin yaranması və
süqutu, sovet hakimiyyətinin bərqərar olması tarixlə bilavasitə bağlı olan
ədəbiyyatda da izsiz ötüşmədi. Xüsusilə “XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan
ictimai həyatında olduğu kimi, ədəbiyyatda da həm şəkil, üslub, həm də
məzmun və keyfiyyətcə böyük dəyişiklik əmələ gəldi. Şair və ədiblər köhnə,
ənənəvi mövzulardan aktual ictimai-siyasi mövzulara keçdilər, günün zəruri
məsələləri və zəhmətkeşlərin taleyi ilə yaşamağa başladılar” [1, 51].
Ümumiyyətlə, ədəbiyyat həmişə cəmiyyəti, onun həyatında baş verən
ictimai-siyasi prosesləri əks etdirmək nöqteyi-nəzərindən digər sənət
növlərindən fərqlənmişdir. Müəyyən dövrlərdə baş verən tarixi prosesləri,
xalqın həyatını, məişətini öyrənmək baxımından ədəbiyyat, xüsusilə də ictimaisiyasi motivli əsərlər müstəsna əhəmiyyət kəsb etmiş, əvəzsiz mənbə rolunu
oynamışdır. Lakin çox təəssüf ki, bu fikirləri heç də bütün ədəbi əsərlər
haqqında demək mümkün deyil. Xüsusilə Azərbaycanda sovet hakimiyyəti
qurulandan sonra hakim ideologiyanın tələbləri əsasında yazılmış, məddahlıqla
dolu, reallığı əks etdirməyən bir çox əsərlər əksər halda yalnız yazıldıqları dövr
üçün aktual olmuş, bu gün isə öz tarixi və bədii dəyərini çoxdan itirmişlər.
Cəmiyyətdə gördüyü yaramazlıqlar, əyintilər, neqativ reallıqları açıqaşkar deyə bilmək, əsərinin mövzusu etmək sənətkardan yüksək ustalıqla
bərabər cəsarət də tələb edirdi. Və hamımıza məlumdur ki, bütün dövrlərdə
olduğu kimi, məlum sovet rejimində də bu cəsarəti özündə tapanlar daim təqib
və təzyiqlərə məruz qalmış, “xalq düşməni” adı ilə damğalanmış, ya da
əsərlərinin nəşrinə icazə verilməyərək bir sənətkar kimi unudulmağa məhkum
edilmişlər. Bütün bunlara baxmayaraq, yaradıcılığında ictimai-siyasi
məsələlərə geniş yer verən Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli və fədakar
şəxsiyyətlərindən biri də dövrünün tanınmış şairi, ruhani, publisist, xeyriyyəçi,
tacir, Bakıda fəaliyyət göstərən “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin üzvü olmuş
Haşım bəy Saqib idi.
Ədəbi fəaliyyəti XIX əsrin sonlarından XX əsrin 30-cu illərinə qədər olan
dövrü əhatə edən Saqibin yaradıcılığı, poeziyası ilə tanış olmazdan əvvəl
yaşadığı sosial və ədəbi mühitə nəzər salmaq daha məqsədəuyğun olardı. İnsan
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şəxsiyyətinin formalaşmasında onu əhatə edən mühit, ünsiyyətdə olduğu
şəxslər, şahidi olduğu tarixi proseslər müstəsna əhəmiyyətə malikdir. Çünki
“insanın mənəviyyatı, bir tərəfdən genetik əsaslara malik olsa da, əsasən sosialmənəvi mühitin təsiri ilə formalaşır. Burada cəmiyyətin mədəni-mənəvi həyatı,
insanın yetişdiyi mühitin kulturoloji aspektləri mühüm rol oynayır” [2].
Doğrudan da, Saqibi əhatə edən mənəvi, ədəbi, tarixi mühit onun bir
şəxsiyyət kimi formalaşmasında mühüm rol oynamışdır.
Haşım bəy 1870-ci ildə Bakının Buzovna kəndində tanınmış ruhani, ziyalı
və tacir olan Hacı bəy Heybət oğlunun ailəsində doğulmuşdur. Şair haqqında
olan xatirələrdə oxuyuruq: “Haşım bəyin mənsub olduğu Heybətbəyovlar nəsli
Buzovna kəndinin qədim ziyalı, xeyriyyə işləri ilə məşğul olan nəsillərindən
biri kimi təkcə Bakıda deyil, o cümlədən Azərbaycanda, İranda, Türkiyədə,
hətta Avropanın İsveçrə, Fransa, Almaniya kimi ölkələrində də tanınmışlar. Bu
nəslin övladları Bakı xanları sarayına yaxın olmuş, içərişəhərli Mənsurovlar,
Mirbabayevlər, xiləli, ramanalı, balaxanılı Əsədullayevlər, Muxtarovlar və
Mayılovlar nəsli ilə dostluq etmişlər” [3, 63].
Atasından və onun yaxın dostu Kərbəlayi Əziz İmaməliyevin təsis etdiyi
mədrəsədə təhsil alan Haşım bəy ərəb, fars, türk, özbək, cığatay, rus dillərini və
ədəbiyyatını, İslam, şəriət və ilahiyyat tarixini də öyrənmişdir. Quranı oxuyub
başa çıxmış, Azərbaycan klassikləri: Xaqani, Nizami, Xətai, Füzuli ilə bərabər
Şərqin böyük dühaları Cami, Firdovsi, Hafizin ədəbi irsi ilə də dərindən
maraqlanmışdır.
Bakıda yaranmış XIX əsrin 80-ci illərindən 1915-ci ilədək fəaliyyət
göstərmiş “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisi də Haşım bəyin yaradıcılığında
böyük iz qoymuş, onun bir şair kimi püxtələşməsində əvəzsiz rol oynamışdır.
Publisist kimi də fəaliyyət göstərmiş şairin “Yeni yol”, “İqbal”, “Qızıl qələm”
qəzetlərində, “Maarif və mədəniyyət” jurnalında əsərləri nəşr olunmuşdur.
C.Cabbarlı, M.Müşfiq, Ağasəlim Fədai, S.Ruhulla, C.Qaryağdıoğlu,
H.Ərəblinski və bu kimi bir çox görkəmli şəxslərlə dostluq etməsi, həmsöhbət
olması Saqibin bir şəxsiyyət və sənətkar kimi cəmiyyətdə, ədəbi mühitdə
mövqeyinin aydın göstəricisidir.
“Azəri kişvərinün şairiyəm…” şeirində özü haqqında məlumat verən şair
deyir:
Namımız Haşimdür, leyk təxəllüs Saqib,
Bildirübdür özin ədna ilə həm əlayə [4, 416].
Ərəbcədən tərcümədə “çox parlaq, nurlu, işıqlı” anlamını verən Saqib
təxəllüsünü götürən sənətkar, doğrudan da, işıqlı əməl sahıbi olmuş,
xeyriyyəçilik etmiş, açdığı mədrəsələrdə pulsuz Quran dərsləri vermişdir.
Arvadı maarifpərvər bir qadın olan Xoşsima xanım da bu nəcib işdə həyat
yoldaşından geri qalmamış, hər zaman ona fəal yardımçı olmuşdur.
Azəri kişvərinün şairiyəm bimayə,
Füqəradür mana başdan-əyağə həmsayə.
Açmısan çoxlarına lütf ilə ehsan əlini,
Çox təəccüb eləmə, Hatəmə salson sayə [4, 416].
Cəmiyyətin inkişafında elmin, təhsilin rolunu xüsusi qiymətləndirən və
dörd qız atası olan Saqib övladlarının təhsil alması üçün hər cür şərait
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yaratmışdır. İki qızı – Rübabə və Ruqiyyə tibb işçiləri olmuş, digər qızı
Nuriyyə isə Moskva Xalq Yaradıcılığı Texnikumunda təhsil almışdır. Sonuncu
övladı Azərbaycan teatr səhnəsi və kinosunun məşhur aktrisası Nəcibə xanım
Məlikova idi. Övladları ilə bərabər 4-5 yaşlarından arvadı Xoşsima xanımın
xahişi ilə himayəyə götürdüyü qaynı Ruhulla Axundovun da mükəmməl təhsil
alması üçün heç bir məsrəfdən çəkinməmişdir (görkəmli ziyalı və dövlət
xadimi olan R.Axundov 1937-ci il repressiyasının qurbanı olmuş , həbs
olunaraq öldürülmüşdür).
Qızımun birsi gedüb Mosqvaya dərs oxıyur,
Dayısı Ruhullah ilən ta mana salsun sayə.
İksi də burda oxur, xərcinə tabim yoxdur,
Qorxuram namusum əldən gedə axir zayə [4, 416].
Tərəqqipərvər, maarifçi şəxs olan şairin sonuncu misraları dövrünün hələ
də elm öyrənməyi, təhsil almağı namussuzluq hesab edən, nəinki qızlarını, heç
oğlanlarını da məktəbə göndərməyən həmvətənlərinə, onları bu cür düşünməyə
vadar edən yalançı vaizlərə istehzası idi.
Ailəsi haqqında geniş məlumat aldığımız bu şeirdə həm də şairin bir insan
kimi zəngin daxili aləmi, mənəviyyatı ilə də tanış oluruq.
Kişiyəm, türkdür əslim, nə farsam, nə ərəb,
Əgərəm baş nə şəhü xanə, nə də ağayə [4, 416].
Bütün ömrünü şərəf və ləyaqətlə yaşayan, nəcib, qorxmaz bir insan kimi
yaddaşlarda qalan Saqib 1931-ci ildə vəfat etmiş və Bibiheybət
qəbiristanlığında dəfn olunmuşdur.
İncə, zərif, həssas, kövrək duyğularla yanaşı, cəsarət, ləyaqət və qürür
hissini də özündə ehtiva edən Saqib poeziyası həm ictimai-tarixi əhəmiyyəti,
həm janr, mövzu baxımından hərtərəfli və çoxşaxəlidir. Klassik Şərq
poeziyasının ənənələri əsasında yazdığı əsərlər – qəzəllər, növhələr, rübailər,
mərsiyələr və s. sənətkarın ustalığından xəbər verir. Digər tərəfdən həyat
həqiqətlərinə satira güzgüsündən baxması da şairin yenilikçi ruhunun aydın
təzahürüdür.
Azərbaycan şifahi və yazılı ədəbiyyatı əsasında formalaşan özünəməxsus
düşüncə tərzi əsərlərinin ideya-bədii təsir gücünü artırır. Təkcə Azərbaycan
ədəbiyyatı klassiklərinin deyil, Hafiz, Cami, Firdovsi kimi sənətkarların da
yaradıcılığına bələd olması, Şərq mədəniyyəti qaynaqlarından bəhrələnməsi,
Quranı mükəmməl bilməsi və əsərlərində onlardan tez-tez iqtibas gətirməsi
Saqib poeziyasının daxili ideya zənginliyi haqqında aydın təsəvvür yaradır.
Mövzu dairəsi geniş olan bu poeziyada biz müxtəlif – məhəbbət, ictimai-siyasi,
dini mövzuda yazılan əsərlərlə tanış oluruq.
İncə lirizmi, Allaha, müqəddəslərə dərin sevgisi, insanlara, xalqına sonsuz
məhəbbətini əks etdirən bu əsərlər şairi bir insan kimi də xarakterizə edir.
Saqib poeziyasının böyük bir qismini məhəbbət lirikası təşkil edir. “Şairin
qəzəllərində məhəbbət, eşq ayrıca məna kəsb edir. O öz qəzəllərində ülvi
hisslər aləminin dərinliklərindən doğan hicran dərdi, vüsal həsrətini daha
qabarıq təsvir edir” [5].
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Məhəbbət lirikası hər bir şairə öz poetik imkanlarını, fikirlərini, duyğu və
düşüncələrini tamamilə sərgiləmyə imkan verirsə də, ictimai-siyasi lirikada bu
imkan bir qədər məhdudlaşır. Yaşadığı dövrün həqiqətlərini, xüsusilə şikayət
və narazılıqlarının bədii təcəssümünü vermək, həm də bunu sənət əsərinə
çevirmək sənətkardan ustalıq, yüksək poetik ruhla bərabər cəsarət də tələb
edirdı. Və bu mənəvi dəyərlərə malik olması Saqib irsinin ideya-bədii dəyərini
artırır, vətəndaş mövqeyini ortaya qoyurdu. Saqib poeziyasının əhəmiyyəti
onun bugünlə səsləşməsi, öz mahiyyətini itirməməsi, bədii və tarixi dəyərini
indi də qoruyub saxlaya bilməsindədir. Bədii ifadə tərzi, xalq yaradıcılığına və
klassik poeziya ənənələrinə bağlılıq, humanist fikirlərin, cəmiyyətin
problemlərinin bədii təqdimi, dini xurafatın tənqidi onun yaradıcılığının əsas
xüsusiyyətləridir.
Onun ictimai-siyasi səciyyə daşıyan şeirlərində klassik poeziyaya xas olan
mücərrədlik yox, konkret hadisələrin bədii təsviri əsas yer tutur. Şair konkret
faktlarla, bəzən də ümumiləşdirmələrlə zəmanədən, dövrdən şikayətinin
səbəbini göstərir. Və bu ifadə tərzi realist ədəbiyyatın görkəmli nümayəndəsi
Vaqifin “Bax” qəzəlini, “Görmədim” müxəmməsini bizə xatırladır.
Milli ləyaqət hissini oyatmaq, milli şüuru yüksəltmək, ictimai həyata şüurlu
münasibəti formalaşdırmaqda poeziyanın əvəzsiz rolunu başa düşən bir çox
müasirləri kimi, Saqib də bundan yararlanmağa çalışmış, xalqının ictimaimədəni tərəqqisini ictimai həyata şüurlu münasibətdə görmüş və bu münasibəti
formalaşdırmaqdan ötrü bütün ömrü boyu yorulmadan çalışmışdır. “Poeziyanın
ədəbi mövzuları sırasına daxil olan milli mənəvi dəyərlər, xalqın yaddaşı və
tarixin ibrət dərsləri, mühüm tarixi total hadisələr və bunların xalqın taleyində
buraxdığı izlər və digər məsələlər” [6, 10] şairin yaradıcılığında əhəmiyyətli
yer tutmuşdur.
Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulandan sonra yaranan ictimai-siyasi
motivli şeirlər daha çox sovet ideologiyasına xidmət etdiyindən, dövrün
tələblərinə uyğun yazıldığından bu gün öz əhəmiyyətini itirmişdir və əlbəttə ki,
“köksüz, ənənəsiz poeziya olmadığı kimi, öz mövcudiyyətini hansı bir
dövrdəsə başa vurub qurtaran, gələcəyə yönəlməyən poeziya da
təsəvvürolunmazdır” [7, 9].
Ancaq Saqib poeziyasının üstünlüyü ondadır ki, onun toxunduğu mövzular,
qələmə aldığı problemlər bu gün də öz aktuallığını qoruyur, dövrlə, zəmanə ilə
səsləşir. İctimai-siyasi motivli şeirlərinin tənqid hədəfi olan, öz mənafeyi üçün
vətənini, xalqını satmağa hazır olan millət xainləri, xeyrini güdən üzdəniraq din
xadimləri, insanlıq adına ləkə olan naqis xislətli kəslər bu gün də dövrümüzün
utancverici reallıqlarıdır. Məhz bu həmişəyaşarlıq, dövrlə səsləşmə digər
klassiklərimiz kimi, Saqib poeziyasının da əhəmiyyətini olduqca artırır.
Onun yaradıcılığında elə bir əsərə rast gəlmək mümkün deyil ki, bugünlə
səsləşmir, əhəmiyyətini itirib deyə kənara qoyasan. Yüksək poetik ifadə
tərzinə, bədii çalara malik olan bu əsərlər həm də məzmun baxımından dolğun,
rəngarəng, cəzbedicidir.
Həssas, lirik duyğular şairi olan Saqib xalqının məşəqqətli həyatına biganə
qala bilmirdi. Daim təhqir və təzyiqlərə məruz qalan xalq və onun faciəvi
həyatı şairin yaradıcılığında əsas mövzudur. Bu, Saqibin bütün ruhuna hopmuş,
onu o qədər düşündürür ki, hətta məhəbbət lirikasında belə ara-sıra beytlərlə bu
ictimai kədərini, dərdini dilə gətirir. Xalqının nə vaxtsa haqq səsini
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ucaldacağına inanan şair zamanının siyasi proseslərinin, tarixi hadisələrinin
real cizgisini yaradır, dövrünün ümumi mənzərəsini gözlərimiz önündə
canlandırır.
“Azərbaycanın sovetləşməsi illərində qələmə aldığı “Getdikcə”, “Hər kəs
öz keyfindədir”, “Kim-kimədir”, “Ey satanlar vətəni”, “Sözün həqiqəti”,
“Qaldı”, “Qalmaz” kimi qəzəllərində və həcvlərində dövrünün haqsızlıqlarını
tənqid edən” [3, 6] şair bu quruluşun xalqa xoşbəxtlik gətirmədiyi qənaətini,
fikir və düşüncələrini qorxmadan qələmə almışdır.
Zəngin yaradıcılığa malik, dövrünün tanınmış səxsiyyəti, cəmiyyətdə
mövqeyi olan belə bir şairin tanınmamasının, əsərlərinin nəşr və təbliğ
edilməməsinin, unudulmasının mühüm səbəbi də yaşadığı dövrdə sosializmi
tərifləmək, mədh etmək əvəzinə tənqid etməsi idi. Buna görə də “mənfur
bolşevizmin, sosializm quruluşu”nun siyasətini ifşa edən əsərlərin müəllifini
heç bir naşir vəzifəsi xatirinə nəşr edə bilməzdi” [3, 3].
İctimai-siyasi hadisələri hərtərəfli əks etdirmək baxımından “Kimkimədir”, “Hər kəs öz keyfindədir” şeirləri Saqibin ədəbi irsində əhəmiyyətli
bir mövqeyə malikdir. Dövr və zəmanə haqqında fikir və duyğularını bu
şeirlərində ümumiləşdirən şair öz vətəndaş mövqeyini ortaya qoymuşdur.
İdeya-bədii tutumu cəhətdən yüksək dəyərə malik olan bir çox əsərləri kimi,
“Kim-kimədir” şeiri də zamanında məşhur olmuş, dildən-dilə gəzmişdir.
Müasirlərinin söylədiyinə əsasən, bu və bunun kimi bir neçə şeirinə görə şair
təzyiqlərə məruz qalmışdır.
Saqib yaradıcılığının ən önəmli xüsusiyyəti sözdən məharətlə istifadə, xalq
danışıq dilindən gələn ifadə və deyimlərin düzgün seçimidir. Gündəlik
həyatımızda işlətdiyimiz sözlər onun şeirlərində yeni bədii çalar qazanmaqla
bərabər böyük məna tutumu da kəsb edir. “Kim-kimədir” ifadəsi də bu
cəhətdən istisna deyil. Müəyyən bir dövr və zəmanənin aydın təsvirini vermək
üçün bu ifadə çox dəqiq və yerində işlədilmiş, özlüyündə dövrünün ümumi abhavasını açıq-aşkar göstərir. İctimai-siyasi hadisələrə şairin ayıq münasibətini
aşağıdakı misralar daha aydın ifadə edir.
Dəgişüb dövrü zəmanə, hərə bir nəğmə oxur,
Hökmranlıq eləyür şahə gəda, kim-kimədür?! [4, 491]
Gədanın şaha hökmranlıq etdiyi bir quruluşda yaxşı və yamanı ayıran,
onlara fərq qoyan yoxdur. Dövr və onun ziddiyyətli olayları, hərc-mərclik
haqqında şairin düşüncələri, fikirləri həmin illərin siyasi sferasını aydınlatmaq
baxımından xüsusilə maraqlıdır.
Sözün həqqin demə xəlqə əbəs, yox eşidən,
Qaranı ağ oxu, ağı qəra, kim-kimədür?!
O, sənündür, bu, mənim, keçdi, o günlər keçdi,
Varuvı kim aparur, olma riza, kim-kimədür?! [4, 492]
Cəmiyyət həyatının real gerçəkliyinin əks olunduğu bu əsərdə göstərilir ki,
zülmün ərşə dirəndiyi bir dövrdə insanı eşidən, onun şikayətlərini dinləyən heç
kimsə yoxdur.
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Börküvi başdan alurlar, hanı imdadə yetən?!
Eşidən yox, eləsün ahü-nəva, kim-kimədür?! [4, 492]
Şikayətin, ah-fəğanın səmərəsiz, faydasız olduğu qənaətinə gələn şair abırhəyanın, ismətin də yoxa çıxdığını bildirir. Nə qədər ki yuxarıda oturanlar bu
xalqı düşünməyəcəklər, onun qeydinə qalmayacaqlar, onda bu cür
özbaşınalıqlar da zəruri, qaçılmaz olacaqdır. Həqiqət ayaqlar altında
tapdanacaq, qan su yerinə axacaqdır və ən acınacaqlısı da budur ki, bunlar heç
də təəccüblə qarşılanmayacaq, çünki kim-kimədir.
Nanəciblər oturub təxti-xilafət üstə,
Tökülür seyl kibi xuni-Xuda, kim-kimədür?!
Mərdi-baqeyrət özin öldürə, eyb eyləməyün,
Öldi sərdəftəri-aləm süfəha, kim-kimədür [4, 492].
Bu misralarda yaşadığı cəmiyyətin səciyyəvi xüsusiyyətlərini qələmə alan,
ürəyi daim xalqına sevgi ilə döyünən, humanist idealların tərənnümçüsü olan
şairin gördüyü mənzərə, şahidi olduğu hadisələr qarşısında keçirdiyi ruhi
iztirabları duymamaq mümkün deyil.
İnsanları mənəvi yüksəlişdə görmək istəyən, lakin əksini müşahidə edən
sənətkarın düşüncələrinin dərin daxili çarpışmasının inikası olan “Hər kəs öz
keyfindədür” şeirində də zəmanədən şikayət motivi ön plandadır. Yüksək
ideya-bədii məzmuna malik olan bu sənət əsərinin dilinin sadə və anlaşıqlı
olması, xalq danışıq dilindən gələn ifadələrə poetik çalar verilməsi onun bədii
məziyyətini artırmış, məzmunla formanın gözəl vəhdətini yaratmışdır.
Cəmiyyətin mənəvi aşınmaya məruz qalması, insanların abır-həyanı
unudub yaramaz işlərlə məşğul olması müəllifi düşündürür, gördüyü
rəzalətlərə, çirkinliklərə biganə qalmayaraq bunları böyük ürək ağrısı ilə
qələmə alır. Belə bir mənzərə ilə qarşılaşdığına görə təəssüf hissi keçirdiyini
gizlətmir.
Aləmi tutmış cəhalət, hər kəs öz keyfindədür,
Az qalıb olsun Qiyamət, hər kəs öz keyfindədür.
Doğruluqdan qalmayub hər kimə birbəbir,
Var adı, yoxdur əlamət, hər kəs öz keyfindədür.
Xəlqdə qalmub həyadən zərreyicə bir əsər,
Günbəgün artur şərarət, hər kəs öz keyfindədür [4, 492].
Naqislərin ucaldığı, namusluların alçaldığı bir toplumda insanlar əsl insani
dəyərləri unudub şərə, yamanlığa meyil edirlər. Onlar dini, imanı bir kənara
atıb, insafı, vicdanı bilmərrə unudublar. Yardım etmək, kiminsə qayğısına
qalmaq, imdadına çatmaq, sədaqət, etibar kimi dəyərlərin unudulduğu bir
cəmiyyətdə şərin xeyir üzərində təntənəsi hökm sürür.
Din yox, vicdan yox, insaf yox, namus yox,
Xəlqə dəb olmuş bu adət, hər kəs öz keyfindədür.
Çoxsı namusın hərifə müftə ehsan eyləyür,
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Hatəmə eylər şəmatət, hər kəs öz keyfindədür.
Hər kimə izhar qilson dərdüvi, yüz döndərür,
Məhv olub, yoxdur sədaqət, hər kəs öz keyfindədür [4, 492].
Dinin rolunu xüsusi qeyd edən şairi kədərləndirən odur ki, indi insanlar
dinə də hörmət qoymurlar. Heç kimdən bir xoş sözün eşidilmədiyi,
özbaşınalığın hökm sürdüyü bu dövrdə yaşayan həmvətənlərinə üzünü tutan bir
çox ziyalılar kimi, insanın mənəvi kamilləşməsində sənətkar istehza ilə deyir:
Dindən kim mənfəət görmüş, yapuşma dindən,
Boş sözə, get, ver nəhayət, hər kəs öz keyfindədür.
Dindür aləmləri avarə, sərgərdan qoyan,
Fikrini çəkmək nə hacət, hər kəs öz keyfindədür [4, 492].
Şeirin sonrakı misralarında ölkədə hərc-mərcliyin baş alıb getdiyini,
mənəvi-əxlaqi dəyərlərin iflas etdiyini ürək ağrısı ilə qeyd edən şair
naxələflərin yaranışını səhv sayır. Ətrafından bixəbər öz kefində olanları kinin,
ədavətin mənbəyi, dinin düşməni adlandırır. Yaxşı yamanın fərqini bilməyənin
işinin ancaq qətl-qarət olduğunu bildirən şair “hər kəs öz keyfindədür” deyə
təəssüf hislərini belə ifadə edir:
Bilməyən aləmdə heç yaxşı-yəmanun fərqini,
Adətidür qətlü qarət, hər kəs öz keyfindədür [4, 492].
Milli azadlıq ideyalarının təbliği, nadanlığın, mövhumatın tənqidi, zülmə,
haqsızlığa etiraz Saqibin ictimai-siyasi motivli şeirlərinin ana xəttini –
leytmotivini təşkil edir. Şairi bütün yaradıcılığı boyu müşaiyət edən bu
tendensiya doğma vətənə məhəbbət, azad olmaq istəyi, bir də tərəqqi yoluna
qədəm qoymuş dövlətin vətəndaşı olmaq arzusundan irəli gəlirdi. “Qalmışdır”,
“XX əsrin yaratdığı vəhşətə dair”, “Bilməz çoxı cəhanda nə şeydür qəzəlməzəl” və s. əsərlərində biz həmin ideyaların bədii təfəkkür süzgəcindən
keçirilmiş poetik inikasını görürük.
Vətənpərvərlik ideyası Saqib poeziyasında aparıcı yer tutur. Hətta
məhəbbət lirikasında belə ara-sıra ictimai düşüncələrə yer verən şair vətənin,
xalqın taleyi üçün narahatlığını ifadə edirdi. Təbii ki, ictimai həyatda fəal biri
olan, dünyagörüşlü, açıq fikirli şəxs ictimai-siyasi proseslərdən kənarda qala
bilməzdi. Hər bir vətənpərvər şəxs kimi, o da xalqın, cəmiyyətin həyatında baş
verən təbədüllatları diqqətlə izləyir, əsərlərinin başlıca mövzusu edir, öz fikrini
açıq bildirirdi. “Dutmış nə içün...” şeirində ifadə olunan fikirlər bu baxımdan
maraq doğurur.
Rəhbərlərimiz bilməyür heç yaxşı-yəmani,
Fərqin başa düşmir, eləyür cəhli riayət.
Ey əsri-igirmiylə edən fəxr dəmadəm,
Əfsanə söz ilə eləmə xəlqi hidayət [4, 437].
İctimai quruluşun, istilaçılıq siyasətinin tənqid olunduğu bir çox
əsərlərində Saqib xalqa vurulan sağalmaz yaralardan, vətən övladlarının
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dərbədər olmasından, günahsız yerə zindan həyatı yaşamasından böyük urək
yanğısı ilə bəhs edir. Nadanlıq, məhrumiyyət, cəhalətin hökm sürdüyü vətən,
onun övladlarının hüquqsuz, ağır yaşayışı vətənpərvər, həssas şairin qəlbini
ağrıdır, təəssüf hisslərinin ifadə olunduğu misralarda şair zalımlara olan nifrət
və qəzəbini də gizlətmir:
Bir gögə bax, od dutub, baisi kimdür onun?
Rəhbəri bu millətin qan içənə yardür [4, 101].
Qan içənə ad qoyub xəlq, kəmal əhlidür,
Aləm olub xərabə, gör necə biardür [4, 101].
Yəqubə bir deyən yox, bəsdür bu ahü nalə,
Min Yusifim düşübdür zindanə hər tərəfdə [4, 236].
Ey vay, getdi əldən qəflətdəkən vətənimiz,
Əğyar hər tərəfdə, biganə hər tərəfdə [4, 236].
Saqib də öz vətənini dünyanın qabaqcıl, elm, maarif, mədəniyyətin
inkişaf etdiyi ölkələri kimi görmək istəyirdi. Həmvətənlərini azad olmasını
arzulayan, heç kimin boyunduruğu altında yaşamasını istəməyən şair bunları
görməyəndə kədərlənir və bu kədər onun misralarına süzülərək şairin həssas,
təlatümlü, kövrək hisSlərini oxucuya çatdırır.
İctimai mühitin bütün ziddiyyətlərinin, əyintilərinin əks olunduğu
“Bilməz çoxı cəhanda nə şeydür qəzəl-məzəl” qəzəlində şairin yaradıcılığı
üçün səciyyəvi olan şikayət motivlərinə geniş yer verilmişdir. Sənətə hörmət
olunmayan, ziyalı sözünə qiymət verilməyən bir dövrdə yaşadığını bildirən
müəllif dövrün mənzərəsini gözlərimiz önündə canlandırır.
Bilməz çoxı cəhanda nə şeydür qəzəl-məzəl,
Şair qoyubdur ad özinə hər keçəl-meçəl.
Dana sözinə zərrəcə qiymət qoyan hanı,
Xəlqün içində rütbə tapubdur dəğəl-məğəl.
Qismət olundı söz qanana xuni-dil müdam,
Qanmaz başından açdı töküldi əsəl-məsəl [4, 151].
Yaşadığı dövrün eyiblərini tənqid edən, ədalətsizliyə, haqsızlığa etirazını
bildirən şair ictimai nöqsanların geniş, əhatəli təsvirini verir:
Yox ehtiramı saliki-həqqün qarışqacə,
Təkfir eyləyür onı hər dəm bədəl-mədəl.
Biar də olsa, tazə cəvanlar gərək bizə,
İş verməyür, zəmanı keçübdür, əfəl-məfəl.
Keçmiş zəmanun imdiki vəqtə nə dəxli var,
Millət satan yox idi, nə hasil əzəl-məzəl [4, 151].
Cəmiyyətin ictimai-siyasi problemlərini əks etdirən Saqib sonda fikrini
daha kəskin ifadə edərək zəmanə haqqında qəti hökmünü verir.
Saqib, şəhididür içə hər kimsə bu zəman,
Cəllad əlilə zəhrli cami əcəl-məcəl [4, 151].
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Zəmanəsinin bu cür təqdim və tərənnümünə biz Saqibin digər əsərlərində
də rast gəlirik. “Vətən gedübdür əlündən, həram ləzzətdür” qəzəlində zülm və
istismara “yox” deyən cürətkar bir insan əhvali-ruhiyyəsi ilə qarşılaşırıq.
Vətən gedübdür əlündən, həram ləzzətdür,
Nicat verə vətənə, intiqam ləzzətdür.
Viranda düşmənə tiği tərəhhüm etməgilən,
Boyanə qırmızı qanə niyam, ləzzətdür [4, 94].
Bu misralar şairin heç də həmişə ah-nalə etmədiyini, yeri gələndə
mübariz bir insan olduğunu bir daha sübut edir. İnsan üçün yaxşılığın nicat
olduğunu bildirən müəllif aləm içində təmiz, yaxşı adın ləzzət olduğunu
bildirir.
Yəmanlıq eyləmə, yoxdur yəmanlığun səməri,
Kişiyçün aləmara nik nam ləzzətdür [4, 94].
Cəmiyyətin ictimai-siyasi, sosial bəlalarının əks olunduğu maraqlı sənət
əsərlərindən biri olan “Qalmışdur” şeiri də yüksək ideya-bədii məzmunu ilə
diqqəti cəlb edir. Şeirin ilk misralarından zəmanəsindən, yaşadığı dövrdən
şikayətlənən şair dindən, imandan quruca ad qaldığını bildırir. Elə bir dövrdür
ki, insan əqlinə, kamalına qiymət qoyan yoxdur.
Quru bir ad qalub Qurandən, dini-Mühəmməddən,
Ədalət qəbr içində məhv olub, bicanda qalmışdur.
İmami-əsrə uyma, ixtiyarun anə tapşurma,
İnanmaq olmaz anə, hansı bir peymanda qalmuşdur.
Kəmalü əqlü fəhmə zərrəcə qiymət qoyan yoxdur,
Kəmalü əqlü fəhmün rütbəsi böhtanda qalmuşdur [4, 422].
Dövrünün dəyişdiyini, tamam başqa bir zəmanənin gəldiyini bildirən şair
haqq söz deyənlərin zindanda çürüdüyünü bildirərək azadlığın olmamasından
şikayətlənir.
Zəmanə çevrilüb bir özgə rəngi ixtiyar etmiş,
Sözin həqqin deyənlər guşeyi-zindanda qalmışdur [4, 422].
Bütün əsər boyu keçmişin həsrəti ilə yaşayan şair yaxşı hər bir şeyin –
mənəvi dəyərlərin keçmişdə qaldığını, indi nadanların, hünər sahibi
olmayanların at oynatdığını, əql və kamal sahiblərinin isə ortalıqda qaldığını
bildirir.
Sənün fikrün qalubdur huridə, qılmanü Kövsərdə,
Mənim çıxmş gözüm bu Azəribaycanda qalmuşdur [4, 422].
Vətənpərvər şair bir an olsa da vətənin, xalqın taleyini untmur. Elə
dövrandır ki, sənətə də hörmət qalmayıb. Sənətə qiyməti nadanlar verir.
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Zəmanədən şikayətini aşağıdakı misralarla yekunlaşdıran şair acı gerçəklikləri
bir daha bizə izah edir.
Qəzəl bazarını yıx, de, Füzuli vəqti bitmişdür,
Əlifba bilməyən sərdəftəri-irfanda qalmuşdur [4, 422].
Dövrünün ruhunu, ictimai-siyasi mühitə real münasibəti əks etdirən bu
əsərlər həm də müəllifin mövcud qənaət və təsəvvürlərinin poetik süzgəcdən
keçirilmiş bədii təcəssümüdür.
Şairin əsrlərində narazılıq, şikayət motivləri öz yerini bəzən öyüdnəsihətə, yolunu azmışları haqq yoluna qaytarmaq cəhdlərinə verir. Bəzən isə
narazılıq o həddə çatır ki, şair insanların düzələcəyinə inamını itirir, dünyanı,
insanları yenidən yaratmaq arzusunu, istəyini dilə gətirir. “XX əsrin yaratdığı
vəhşətə dair” şeirində gördüyü haqsızlıqları nəzmə çəkən şair müstəbidləri,
xalqa qan udduranları tənqid edir, onları bu yoldan çəkindirməyə çalışır.
Bir aqibətün fikrini qıl, etmə məniyyət,
Bihudə yerə eyləmə çox xəlqə əziyyət,
Etmək sana bica yerədür gərçü nəsihət,
Bəsdür, bu qədər eyləmə qan tökməğə rəğbət [4, 457].
Ancaq nahaq qanın yerdə qalmayacağını, bir gün intiqam alınacağını
bildirən şair öz millətinə zülm edənlərin gec-tez cəzasına çatacağına inamını
dilə gətirir. Sovet rejiminin xalqa yaşatdığı fəlakətlərin əks olunduğu bu əsərdə
İslam ədəbiyyatında geniş yayılmış “intizari-fərəc” (qurtuluş intizarı) motivi də
vardır. “Bu intizar dünyada baş verən ədalətsizliklərdən, haqsızlıqlardan,
çirkinliklərdən və qeyri-insani əməllərin çoxluğundan cana doymuş insanların
gözlədikləri ülvi bir qəhrəmanın intizarıdır. Gəlişiylə viran qalmış ədalət
mülkünü abad edəcək, dünyanı bütün çirkinliklərdən təmizləyəcək bir
xilaskarın intizarıdır” [8, 13]. Şairin “qan sahibi” adı ilə qeyd etdiyi xilaskar
“Rəsuli-Əkrəmin (s) bizə əmanət olaraq tapşırdığı Əli (ə) övladı, Fatimə (s.ə)
balası Mehdi Sahib əz-Zamanın (ə.f) intizarıdır” [8, 14].
Qadir nəyə oldun, elədün xahi-nəxahi,
Öz millətüvə, bil, səni axır dutar ahi,
Dutmış vətənin, dust edibdürmi günahi,
Yox səndə məgər zərrəyicə xovfi-İlahi,
Qan sahibi yoxdur demə, ey qan eləyənlər,
Vardur, gələcək aləmi viran eləyənlər [4, 458].
Vətəni yadlara verən, öz həmvətənlərini yadlara satan insanların nəyin
xatirinə bunu etdiklərini anlamağa çalışan sənətkar bu şərəfsizliyi heç cür başa
düşə bilmir.
Satdun vətəni heç nəyə əfsanələr içün,
Verdün vətən oğlın ələ biganələr içün,
Keçdün şərəfündən kimə divanələr içün?
126

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

Namusı buraxdun belə peymanələr içün,
Qan sahibi yoxdur demə, ey qan eləyənlər,
Vardur, gələcək aləmi viran eləyənlər [4, 458].
Ancaq zalım və satqınlar güman etməsin ki, bu vətən sahibsizdir. Vətəni
üçün canından keçməyə hazır olan, onu hər zaman yadlardan qurtarmağa
çalışan namuslu övladlar da var.
Oğlanları vardur vətənün şiri-jəyandur,
Vəqtində gələr, gözləyür hökmi, nigərandur,
Heç kim onı bilməz gələnün vəqtü haçandur,
Tədbir gərək hər işə, məşhuri-cəhandur,
Qan sahibi yoxdur demə, ey qan eləyənlər,
Vardur, gələcək aləmi viran eləyənlər [4, 458].
Gələcəyə inamını itirməyən, bu zülmün, istibdadın bir gün bitəcəyinə
inanan şair şeiri nikbin sonluqla qurtarır. Bu da onun ictimai-siyasi proseslərin
mahiyyətinə vardığını aydın göstərir.
Bu Saqibə baxma ki, zəmingir olubdur,
Qəm-qüssə alub canıni, dilgir olubdur,
Yox tabü təvanı, qocalub, pir olubdur,
Vəqtində görərsən dirilüb şir olubdur,
Qan sahibi yoxdur demə, ey qan eləyənlər,
Vardur gələcək aləmi viran eləyənlər [4, 458].
Dərin həyat müşahidəsi nəticəsində şairin gəldiyi qənaət bu idi ki, nadanlığın, cəhalətin hökm sürdüyü bir ölkə tənəzzülə məhkumdur. İnsanların
ictimai-siyasi həyata real münasibətini yalnız onların maariflənməsi,
yuvarlandıqları cəhalət quyusundan çıxmaqla təmin etmək mümkün idi. Bu
yolda isə əsas maneə mövhumat idi. Dövrünün qabaqcıl ziyalıları kimi, Saqib
də başa düşürdü ki, heç də, düşünüldüyü kimi, mədəni geriliyin, mövhumatın
səbəbi İslam dini deyil, dini fanatizmdir. Buna görə də xalqı mövhumat və
cəhalətə sürükləyən din xadimləri onun yaradıcılığında əsas tənqid hədəfləri
olmuşdur.
Saqib din xadimlərini kor-koranə tənqid etmir, tənqidinin səbəbini göstərirdi. Çünki həqiqi din xadimləri heç vaxt xalqın cəhalətdə qalmasına, elm,
maarif, mədəniyyətdən uzaqlaşmasına razı olmayıblar. Tarixə nəzər salsaq,
şairin yaşadığı dövrün – XX əsrin əvvəllərinin ümumi mənzərəsini anladan
aşağıdakı faktlara rast gələrik: "Uşaqlar, xüsusən qızları ümumtəhsil ibtidai
məktəblərinə cəlb edənlərə qarşı mübarizə aparan mövhumatçı müsəlman
ruhaniləri eyni zamanda yeni üsullu məktəblərə qarşı çıxır, onları “İslam
ruhuna zidd” hesab edir, müəllimləri ənənəvi təhsil üsulundan əl çəkmələrinə
görə günahlandırıb lənətləyirdilər. Lakin onların əksinə olaraq Cənubi
Qafqazın ali ruhanilərindən Axund Əbdülsalam Axundzadə, Molla Məhəmməd
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Pişnamazzadə, Müfti Hüseyn Əfəndi Qayıbov öz dövrlərində yüksək təhsilli
adamlar kimi xalqın maariflənməsinə hər cür şərait yaratmağa çalışır, Qurana,
Məhəmməd peyğəmbərin hər bir müsəlmanın biliklərə yiyələnməyə çalışmalı
olması barədə vəsiyyətlərinə əsaslanırdılar” [9, 157].
Bu kontekstdən çıxış edərək demək olar ki, Saqib də maarifpərvər şəxs
kimi cəmiyyətin həyatında İslam dininin rolunu yüksək dəyərləndirmiş, lakin
xalqı cəhalətə sürükləyən yalançı vaizlərə qarşı mübarizə aparmışdır. “Ey
satanlar vətəni” şeirində etirazını dilə gətirən müəllif onları xalqın zülm və
zillətdə qalmasının başlıca günahkarı kimi qiymətləndirmişdir.
Min il əfsanə deyib aləmi təkfir elədiz,
Millətin yıxdız evin, qoyduz əcəb avarə.
Hələ həll etməlisiz məsəleyi-meraci,
Qonşular uçmağa icad eləyib təyyarə.
Vətən övladına təlim elədiz mövhumat,
Kimiya elmini qaldırdız əcəb əğyarə! [3, 29].
Möhkəm dini etiqada malik olan şair ən mütərəqqi din olan İslamdan bu
cür istifadəyə rəvac verənlərə qarşı barışmaz mövqedə dayanırdı. Dinin evini
yıxmaqda təqsirləndirdiyi din xadimlərinə olan nifrətini gizlətməyən şair hiss
və düşüncələrini “Mail oldun sən nə içün bu kəmanəbrulara” qəzəlində bu cür
ifadə etmişdir:
Vaizi-şəhrün inanma, Saqiba, fitvasinə,
Din evin viran qoyubdur, uyma bu bədgulərə [4, 242].
Bütün bunlarla bərabər, bəşəri bir mövzu olan insan, onun sevinci, kədəri,
Haqqa, İlahiyə məhəbbəti, cəmiyyətdəki mövqeyi, ona münasibət Saqib
poeziyasından da yan keçməmiş, öz bədii həllini tapmışdır. “Şübhə yoxdur ki,
insan, onun mənəvi aləmi, hiss və düşüncələri hər zaman sənətin, poeziyanın
baş mövzusu olmuş, ən böyük əsərlər, sənət şedevrləri məhz İnsan
mübhəmlərinə bədii təfəkkür işığında nəzər salmaq cəhdlərindən yaranmışdır”
[6, 35]. Və əlbəttə ki, qəlbində insana sevgi, məhəbbət olmayan kəslər bu sənət
əsərlərini yarada bilməzdi. Qəlbi daim məhəbbətlə döyünən, insan
mübhəmlərinə həssaslıqla yanaşan, ona sevgisini bildirməklə bərabər mənfi
cəhətlərini də göstərməkdən çəkinməyən şair cəmiyyətin problemlərini
“İnsanlar” şeirində daha qabarıq ifadə etmişdir. Yaradılmışların ən qiymətlisi
olan insanı müəllif öz baxış prizmasından tamam fərqli şəkildə oxuculara
təqdim edir.
Yer üzündəki rəzalətlərin səbəbkarı hesab etdiyi insanlar haqqında kəskin
fikirlərini özünəməxsus tərzdə ifadə edən şair bu cür naqis əməl sahiblərinə
qəzəbini gizlətmir.
Cəhan mülkini qılmış sərbəsər viranə insanlar,
İçərlər su yerinə qanları divanə insanlar.
Tökülmiş qanlarə dünyani viran qanə qərq etmiş,
Nərm etməyüb, od yağdırur hər yanə insanlar [4, 421].
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Özü hər günaha sahib olduğu halda şeytana lənət oxuyan bu insanlar
dünyanı qəm yuvasına çevirmişlər. Hər zaman qorxulu varlıq olan ilanla
müqayisədə belə şair üstünlüyü ilana verir. İlan toxunmasan səni vurmaz,
nədən bəs insanlar bir-birinə qənim kəsilir, günahsıza zülm edirlər?!
İlanı vırmason, vırmaz səni, bu söz degül böhtan,
Günahi yox, vırursan nişüvi insanə, insanlar.
Degül asan, bir insaf etgilən, həmnövi öldürmək,
Səni yoldan çıxardub, uyma bu dövranə, insanlar [4, 421].
Vicdan sahibi olmayanlar zülmləri ilə hətta heyvanları da dilə gətirib. Onlar
da öz etiraz səslərini ucaldırlar.
Bəhayimlər də süzdən hər nəfəsdə etiraz eylər,
Bu bəd rəftaruvuz xoş gəlməyür heyvanə insanlar [4, 421]
Şikayətdən öyüd-nəsihətə keçən şair bu cür insanları iman əhli olmağa
çağırır. Lakin öyüd-nəsihətin də faydasız olduğunu düşünüb onların
düzələcəyinə inamını itirir. Dərin ümidsizliyə qapilan şair insanlar haqqında
olan ictimai və fəlsəfi düşüncələrini aşağıdakı misralarla oxucularına çatdırır:
Başağrı vermə, Saqib, rəhmə gəlməz Adəm övladı,
İşün yoxdur, qoy olsunlar dəli-divanə insanlar [4, 421].
İnsanlarda milli ləyaqət hissini oyatmağa çalışan müəllifin görmək
istəmədiyi digər bir cəhət isə var-dövlət hərisliyidir ki, onun düşüncəsinə görə,
insan mənəviyyatını sınağa çəkən, iradəcə zəifləri məğlub edən simu-zər heç
kimə xeyir gətirməz. Şər-fitnə və hər cür rəzalətə yol açan var-dövlət
hərislərinə “İstər”, “Simü zərdədir” , “Ey zər” və s. kimi əsərlərində müəllifin
kinayəli, acı gülüşü ibrətamiz nəsihətlərlə də müşaiyət olunur.
Həqqün kişilikdə, ola bilməz ki, zərün yox,
Simü zər ilə doldura cib, şiri-nər istər [4, 402].
İt ağzına qızıl pulı ver, canuvı alar,
Qul eyləyər səni qızıl ol bəxtəvərdədür [4, 404].
Fəda olum sənə, ey simü zər, əman günidür,
Əlimi dut, düri-naçizara yixılsam əgər [4, 405].
Bütün bu əsərlərdə bir ümumi fikir var ki, pula, var-dövlətə görə
kimsənin qarşısında əyilmək, başqalarına zülm etmək, haqqı qoyub nahaqı
müdafə etmək nəcib insana yaraşan sifət deyil. Var-dövlət o zaman qiymətlidir
ki, bir xeyirli işə sərf olunsun. Qan tökülməsinə, başqalarının məşəqqətlərinə
səbəb olan, rəvac verən qızılın nə qiyməti ola bilər?! Bəşər övladlarında ən
nəcib əxlaqi keyfiyyətləri müşahidə etmək istəyən şair onların var-dövlətə,
simü-zərə marağını kəskin ifadələrlə tənqid etməkdən, satira atəşinə tutmaqdan
çəkinməmişdir.
Doğrudur, yaradıcılığında dövrdən, zəmanədən şikayət, insanlığın faciəsi,
zülmə, haqsızlığa etiraz motivlərinə geniş yer versə də, ümümən ümidsizlik
Saqib poeziyası üçün xarakterik olmadığından bir çox əsərlərində bu ictimai
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kədərin yerini gələcəyə olan inam hissi tutur və bütün yaradıcılığı boyu onu
izləyir. Elə buna görə də milli ideyaların təşəkkülü və xalqa çatdırılması üçün
var gücü ilə çalışan, ictimai-siyasi gerçəkliyin real bədii mənzərəsini
gözlərimiz önündə canlandıran şairi narahat edən, düşündürən problemlərin
təsviri ilə yanaşı, həm də xalqın arzu və istəklərinin bədii, poetik ifadəsi Saqib
poeziyasının həmişəyaşarılığını daim təmin edəcəkdir.
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Narmina Aliyeva
Hashim Bey Sagib and socio-political motives in his works
Summary
This article examines the life and works of Azerbaijani poet Hashim
Bey Sagib. Author explores the impact of historical processes and sociopolitical events that took place during the time then the poet lived – the end of
19th and early 20th centuries – on the work of Sagib. The paper identifies the
main objects of criticism of his works on the socio-political motives and
reasons for his complaint at the time.
Нармина Алиева
Хашим-бек Сагиб и общественно-политические мотивы
в его творчестве
Резюме
В статье говорится о жизни и творчестве азербайджанского поэта
Хашим-бека Сагиба. Исследуется влияние исторических процессов и
общественно-политических событий, происходивших в эпоху жизни
поэта – конец XIX – начало XX вв., на творчество Сагиба. Выявляются
основные объекты критики его произведений на общественнополитические мотивы и причины жалобы поэта на время.
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SOVET ƏDƏBİYYATINDA “İDEOLOJİ DÜŞMƏN” OBRAZINI
FORMALAŞDIRAN SOSİAL-SİYASİ AMİLLƏR
Hər bir bədii əsər müəyyən dövrün məhsuludur və özündə həmin
dövrün xüsusiyyətlərini əks etdirir. Bu baxımdan sovet dövründə yaranmış
bədii əsərlər də istisna təşkil etmir. Belə ədəbiyyatın, xüsusilə də 1930-1940-cı
illərdə yaranan bədii əsərlərin əksəriyyətində biz müsbət qəhrəmanların “xalq
düşmənləri”, “təxribatçılar”, “ziyankarlar”, “şpionlar” və s. kimi tiplərlə
mübarizə aparmasının şahidi oluruq. Belə əsərlərin yaranmasını şərtləndirən
amilləri aydınlaşdırmaq üçün həmin əsərlərin yazıldığı dövrdə mövcud olmuş
sosial-siyasi vəziyyətlə tanış olmalıyıq. Ona görə də aşağıda biz sovet
dövlətinin bədii ədəbiyyat sahəsindəki siyasətinin formalaşdığı 1920-1930-cu
illər tarixinə nəzər salacağıq.
Müxtəlif aspektlərdən yanaşılan “düşmən” obrazı ictimai şüurda kök
salmış ən qədim stereotiplərdən biridir. Qədim dövrlərdə “düşmən” obrazının
sinonimi kimi “işğalçı”, “kafir”, “vəhşi”, “yabancı” və s. sözlər işlədilirdi [11,
126]. Bu istilah bütün tarix boyu siyasi və sosial məsələlərlə əlaqələndirilmiş
və həmin məsələlərə mühüm təsir göstərmişdir. Belə təsirləri daha da
gücləndirmək üçün sadəcə “düşmən” yox, “xalq düşməni” və ya “ideoloji
düşmən” istilahlarından da istifadə edilmişdir [5, 64-65]. Hakim dairələr
istədikləri ideoloji sistemləri yaratmaq və bu zaman qarşıya çıxan problemləri
aradan qaldırmaq, xalqı bu işə səfərbər etmək məqsədilə tez-tez “xalq
düşmənləri” ilə mübarizə ideyasından bəhrələnmişlər. “Düşmən” obrazından
yararlanmaq totalitar sistemlər üçün daha səciyyəvidir.
Məlumdur ki, sovet hakimiyyəti dövründə də bir çox daxili və xarici
məsələlərin həllində “ideoloji düşmən” və ya “xalq düşməni” obrazlarından
istifadə edilmiş, bu məqsədlə həmin terminlər altında geniş təbliğat
kampaniyaları aparılmışdır [1, 250-252]. Belə təbliğat əsasən xalqın nəzərini
ölkədəki real vəziyyətdən yayındırmaq və mövcud çətinliklərin günahını həmin
düşmənlərin üzərinə qoymaq məqsədi daşıyırdı və təbliğat vasitəsi kimi
mətbuat, radio, kino, teatr, o cümlədən də bədii ədəbiyyatdan istifadə edilirdi
[7, 238-245]. Şair və yazıçılardan tələb edilirdi ki, onlar da öz əsərlərində “yeni
həyatın” düşmənlərini ifşa etsinlər.
Ancaq bu məqalədə bizim başlıca məqsədimiz “ideoloji düşmən” obrazının yaranmasının tarixi və nəzəri-metodoloji qaynaqlarını nəzərdən keçirmək
olduğundan biz konkret təbliğat formalarından çox problemin nəzərimetodoloji prinsipləri üzərində dayanacağıq.
Oktyabr inqilabından sonra hakimiyyətə gələn bolşeviklərin “xalq
düşmənləri” ilə mübarizə proqramları keçici bir hadisə olmadı və uzunmüddətli
dövrü əhatə etdi, çünki belə mübarizə formasının dərin ideoloji qaynaqları var
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idi: bolşeviklər belə “sinfi mübarizə” formasını Böyük Fransa inqilabından
mənimsəmişdilər. Onlar geniş xalq kütlələrini öz tərəflərinə çəkmək üçün
“sinfi mübarizə” və “xalq düşmənləri” ideyalarını müxtəlif təbliğat vasitələri
ilə xalqın şüuruna yeridir və öz məqsədləri üçün geniş kütlələri səfərbər etməyə
çalışırdılar [6, 274]. Bolşeviklər öz məqsədlərini həyata keçirmək üçün
inqilabdan dərhal sonra güclü təbliğat mexanizmləri yaratmağa başladılar. Bu
təbliğat sistemi geniş xalq kütlələrinin şüurunu siyasiləşdirmək və onlarda
utopik ideyalar yaratmaq məqsədi daşıyırdı. Bolşeviklərin təbliğatında dünya
iki – “xeyir” və “şər” qüvvələrin mübarizəsi səhnəsi kimi təsəvvür edilirdi:
“xeyir” qüvvələr kommunist və fəhlə hərəkatından ibarət idi və onların
məqsədi bəşəriyyəti “tərəqqiyə”, “işıqlı gələcəyə” aparmaqdı. “Şər” qüvvələrə
isə xaricdəki kapitalist ölkələri və daxildəki “xalq düşmənləri” aid edilirdi.
Daxili düşmənlər əsasən üç qrupa bölünürdü: terrorçu təşkilatların üzvləri,
xarici ölkələrin şpionları və onların agentləri, müxtəlif təşkilatlarda və sənaye
müəssisələrində gizli fəaliyyət göstərən antisovet və əksinqilabi ünsürlər, yəni
məmurlar, fəhlələr, xidmətçilər və s. qruplar arasında təxribatla məşğul olan
zərərli ünsürlər [2, 218].
İnqilabdan sonra ölkədə yaranmış çoxşaxəli sosial struktur “düşmən”
obrazının formalaşdırılması üçün bolşeviklərə geniş imkanlar verirdi. Bu
obraza verilə biləcək cəza tədbirləri hətta rəsmi qanunverici sənədlərdə də öz
əksini tapmışdı. Yuxarıda “düşmən” obrazının qruplaşdırılmasında göstərilən
təsnifat da bolşeviklərin cinayət məcəlləsində göstərilən qanunlara əsaslanır.
Həmin universal “düşmən” obrazları üzərində siyasi səviyyəli “düşmənlər” də
formalaşdırılırdı. Siyasi səviyyəli düşmən obrazları partiyadaxili mübarizənin
nəticəsi kimi ortaya çıxırdı və belə düşmənlər öz liderlərinin soyadlarına uyğun
adlar daşıyırdı. Bunlara nümunə kimi “trotskiçilər”, “buxarinçilər”,
“zinovyevçilər” kimi qrupları göstərmək olar. Müxalifət nümayəndələri ilə
yanaşı, əvvəllər repressiyaya uğradılmış partiyaların nümayəndələri də
“menşeviklər”, “kadetlər”, “anarxistlər” və s. adlar altında “düşmən”
obrazlarına aid edilirdi [6, 184].
“Xalq düşməni” obrazları piramidasının ən yuxarı hissəsində sosial
səviyyə dayanırdı: “terrorçu qolçomaq və qiyamçı təşkilat və qrupların” iştirakçıları, həmçinin kəndlərdəki “antisovet və əksinqilabçı” ünsürlər; bütün dinlərə
və təriqətlərə mənsub olan dini qrupların rəhbərləri və üzvləri; keçmiş
məmurlar, fabrik sahibləri, tacirlər, sənətkarlar; “düşmən” sosial qrupların
nümayəndələri – “keçmiş avantüristlər”, “mühafizəçilər”, “polislər”, “həbsxana
rəhbərləri”, çar hökumətinin cəza dəstələrinin üzvləri [8, 17]. Vətəndaş müharibəsi illərində bolşeviklərin təbliğat dilinə daxil olmuş “burjua mütəxəssisləri”
sonralar “təxribatçılar” obrazına çevrildilər və bununla da sosial səviyyədən
siyasi səviyyəyə keçirildilər. Beləliklə də bolşeviklər özlərinin “xalq düşməni”
obrazını yaradarkən iqtisadi, sosial və siyasi səviyyələri əhatə edən və
kompleks səciyyə daşıyan bir ideologiya yaratmışdılar.
1933-1936-cı illərdə partiyadaxili mübarizənin güclənməsi ilə bağlı
“xalq düşməni” obrazı da yeni məna almağa başlayır. Qolçomaqlar və din
xadimləri ilə ideoloji mübarizə arxa plana keçir və “siyasi düşmən” obrazı ön
plana çəkilir. Əsas “xalq düşmənləri” kimi daha çox Q.E.Zinovyev,
N.İ.Buxarin, L.B.Kamenev və patriya rəhbərliyində təmsil olunmuş digər
şəxslərin və onların tərəfdarlarının adları çəkilir [2, 204-206].
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1936-1938-ci illərdə “düşmənlə” mübarizə istiqaməti Stalini açıq
şəkildə tənqid etməyə başlayan Trotskiyə qarşı yönəlir. Eyni zamanda bu
dövrdə başqa cür düşünənlərin hamısına qarşı Stalinin böyük terroru başlayır.
Kollektiv şəkildə “düşmənlərlə” mübarizə başqa bir mübarizə formasının –
“biz-onlar” qarşıdurmasının yaranmasını zəruri edir. Ona görə də “xalq
düşmənləri” ilə mübarizədə müsbət rol oynayan “qəhrəmanlar” obrazı da
yaranır. “Düşmənlərlə” mübarizədə kütlələri birləşdirməyə xidmət edən
“qəhrəman” obrazının bariz nümunəsi kimi “Staxanov hərəkatını” göstərmək
olar. Bu zamandan etibarən geniş vüsət alan “rəhbər” obrazı da eyni məsələyə
xidmət edirdi. 1930-cu illərdən SSRİ-də “qəhrəmanlıq gerçəkliyinin”
formalaşması totalitar mif yaradıcılığının ən mühüm amillərindən biri oldu [11,
195]. Partiya təbliğatı “yeni sovet adamı” barədə təsəvvürlər yaradırdı və onun
ən mühüm səciyyələrini müəyyənləşdirirdi. Təbliğat və təşviqat sistemində
göstərilən sovet adamı “sinfi düşüncə”yə, “marksist-leninçi baxışlar”a malik
idi, o, partiyanın siyasətini tam şəkildə dəstəkləyir və “sosializmin düşmənləri
ilə amansız mübarizə aparmağa hazır idi” [10, 127]. Yazıçıların qarşısında da
məhz belə “qəhrəmanların” obrazlarını yaratmaq, “sosialist gerçəkliyini” öz
əsərlərində təcəssüm etdirmək tələbi qoyulurdu. Radio, televiziya və qəzet
səhifələrində aparılan təbliğatda yeni əmək qəhrəmanlarını, sosialist
vətənpərvərlərinin adları “qəhrəman salnamələri” yazanlar kimi təqdim
edilirdi. 1935-ci ildə artıq hər bir sənaye müəssisəsinin öz staxanovçusu var idi,
Staxanovun adı sakral simvola və sovet təbliğatının baş qəhrəmanına
çevrilmişdi [3, 143]. “Düşmən” obrazı bu təbliğatın mərkəzində dayanmasa da,
“xalq düşməni” axtarışı bu zaman da yüksək səviyyədə davam etdirilirdi. Belə
kampaniyaların formalaşması göstərirdi ki, cəmiyyətdə qarşıdurma ab-havası
son həddə çatmışdı və köhnə dəyərlər sistemini dağıdıb, yeni ideologiyaya
keçmək zərurəti yaranmışdı [4, 5-7]. Yeni ideologya hakimiyyətin nüfuzunu
qaldırmalı, ona cəmiyyətin sosial-psixoloji himayəsini qazandırmalı idi [9,
254].
1936-cı ilin ortalarından “rəhbər” mifologemi daha əsaslı surətdə yeni
ideologiyaya uyğunlaşdırılmağa başlandı. Keçirilən ideoloji tədbir və kampaniyalarda “rəhbər” istilahı “xalqın atası” mənası ilə doldurulur və bununla da
kütləvi şüurda sosializm haqqında yeni təsəvvürlər yaradılırdı. “Rəhbər” xalqı
tərəqqiyə doğru aparmaq üçün “xalq düşmənləri” ilə daha qətiyyətlə mübarizə
aparmalı idi.
“Xalq düşməni” obrazının əsas xüsusiyyət və əlamətləri bolşevik
rəhbərliyi tərəfindən müəyyənləşdirilir və çoxsaylı təbliğat vasitələri vasitəsilə
xalqa ötürülürdü. Bununla eyni zamanda yerlərdə “xalq qəzəbini” göstərən
tədbirlər keçirilirdi. Belə tədbirlərdə guya xalq tərəfindən hakimiyyətin
siyasətinin bəyənilməsinə və hakimiyyətin “düşmənlərlə” daha amansız
mübarizə aparmağa çağırılmasına dair qətnamələr qəbul edilirdi. Bu yolla
hakimiyyət öz repressiya siyasətinə bəraət qazandırmağa, onun düzgün və
“ədalətli” olması təsəvvürlərini xalqın beyninə yeritməyə çalışırdı. Eyni
zamanda yerlərdəki “partiya fəallarından” və inzibati orqanlardan da insanların
rəftarına və fəaliyyətinə daha ciddi nəzarət etmək, “xalq düşmənləri”ni
vaxtında aşkarlamaq tələb edilirdi. Bu isə 1937-ci ildən başlanan böyük
terrorun baş verməsini şərtləndirən ən başlıca amillər idi [4, 7].
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Beləliklə, 1930-cu illərdə SSRİ-də partiya və dövlət siyasətinin bütün
mühüm sahələrində “xalq düşməni” obrazının çox geniş surətdə işlədilməsi
belə bir nəticəyə gəlməyə imkan verir ki, o zaman bolşeviklərin yaratdıqları
dövlət sistemində bu obraz totalitar rejimin çox mühüm elementlərindən biri
olmuşdur.
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Nurana Asadullaeva
Socio-political implication of the image of “ideological enemy”
in the Soviet literature
Summary
The article is dedicated to the study of enemy image in the social
mobilization in the soviet system of 1920-1930 years. Total usage of the image
of public enemy in all man priorities of party and state polisy of the Soviet
power of that time shows that the image became the important element in the
state system which had been formed by bolshevist ideology.
Fictitious image of the public enemy or “ideological enemy” did not only
serve the achievements of the monotithic unity of the society, but also was used
for solvation of utilitarian, pragmatic problems: ruling group of bureaucracy
made effort to shift their own socio-economical and political inadvertences
onto imaginary “public enemies”.
Нурана Асадуллаева
Социально-политические предпосылки формирования образа
«идеологического врага» в советской литературе
Резюме
Статья посвящена изучению образа врага народа в советской
системе социальной мобилизации в 1920-1930-х годах. Тотальное
использование образа «врага народа» во всех ключевых направлениях
партийно-государственной политики советской власти того времени
показывает, что данный образ стал сущностным элементом в
сформированной большевиками идеологической государственной
системе.
Сконструированный образ «врага народа» или «идеологического
врага» не только служил целям достижения монолитного единства
общества, но и использовался для решения утилитарных, прагматических
задач: правящая группа бюрократии стремилась переложить собственные
социально-экономические и политические просчеты на придуманных
«врагов народа».
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Bəxtiyar ƏSGƏROV
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Açar sözlər: tarixi roman, yazıçı, bədii düşüncə, tarix problemi
Key words: historical novel, a writer, artistic thinking, historical problem.
Ключевые слова: исторический роман, писатель, художественное
мышление, историческая проблема
BƏDİİ DÜŞÜNCƏDƏ YAZIÇI VƏ TARİX PROBLEMİ
Azərbaycan bədii düşüncəsində tarixi mövzulara meylin yaşı çox olsa
da, yazıçı və tarix probleminin tarixi o qədər də uzağa getmir. Xüsuslilə XIX
əsrin sonundan başlayan tarixə müraciət intensiv xarakter aldıqca yazıçı və
tarix, tarixin bədii inikası, tarixi düşüncə vüsəti məsələləri diqqət mərkəzində
olmuşdur. Tarixin bədii yaradıcılığın mənbələrindən birini təşkil etməsi
prosesindən (bu proses ötən yüzilliyin 30-cu illərindən başlayaraq bugünə
qədər davam edir) sonra daha kəskin və aktual şəkildə qarşıda duran əsas
problemlərdən biridir. Bu illərdən başlayaraq tarixi mövzuya maraq artdığı
kimi, tarixdən yazılan əsərlərə də oxucu marağı artmağa başladı. Lakin elə bu
vaxtdan başlayaraq yazıçı və tarix problemi ilə bağlı nəzəri fikirdə yaranan
mübahisələr bu gün də bu və ya başqa şəkildə davam edir. Əlbəttə, bu
mübahisələrin məzmunu zaman dəyişdikcə dəyişir və inkişaf edir; 1930-40-cı
illərdə yazıçı və tarix problemi 70-80-ci illərin nəzəri pəncərəsindən, yaxud
postmodernist düşüncənin tarixə baxışından əsaslı şəkildə fərqlənir. Dövrdən,
zamandan və ideoloji meyillərdən asılı olaraq tarixə, ayrı-ayrı tarixi hadisələrə
və şəxsiyyətlərə baxış dəyişir. Ona görə də yazıçı və tarix problemi, bədii
düşüncədə tarix konsepti sistemli araşdırma tələb edir. Burada Azərbaycan
tarixi romanının ilk mərhələsində tarix və yazıçı probleminə nəzər yetirəcək və
onların qarşılıqlı münasibətlərinə ədəbiyyatşünaslığın mövqeyini təhlilə cəlb
edəcəyik.
Məlumdur ki, bədii nəsrdə tarixi mövzulara ilk münasibət ötən
yüzillikdən başladıqdan sonra yazıçı və tarix arasında da bəzi ixtilaflar olmuş,
yazıçı ilə tarixçi arasında fikir ayrılıqları mövcud olmuşdur. Bunun bir səbəbi
Azərbaycanda tarixin hələ lazımınca öyrənilməməsi, ayrı-ayrı tarixi hadisələr,
şəxsiyyətlər haqqında müstəqil elmi araşdırmaların aparılmaması idisə, digər
səbəbi
də
tarixlə
bədii
düşüncənin
sərhədlərini
düzgün
müəyyənləşdirməməkdən irəli gəlirdi. Oxucu bədii əsərdə tarixi faktlardan
daha fərqli təsvirlərə rast gələrkən tarixdən öyrəndiyi bəzi faktları başqa
interpretasiyada görür, bu məlumatların onun bildiyindən fərqli olması, istəristəməz, onu narazı salır. Bu zaman tarixçinin faktik məlumatları ilə yazıçının
bədii təxəyyül süzgəcindən keçirdiyi tarixi faktların interpretasiyası oxucu
tərəfindən birmənalı qarşılanmır. Eyni zamanda bədii yaradıcılığın da
özünəməxsus xüsusiyyətləri və yazıçı müstəqilliyi da vardır ki, bütün bunlar
bədii düşüncədə yazıçı və tarix problemini daha da aktuallaşdırır.
Əslində isə ədəbiyyat obrazlı təfəkkürdür və obrazlar vasitəsilə
keçmişin qaranlıq səhifələrinə işıq tutur, onu canlandırır, tarixin mürəkkəb və
dolaşıq hadisələrinə bir aydınlıq gətirir. Onun vasitəsilə bütöv bir xalqın
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tarixinin müəyyən bir parçasını özünə qaytarmaq, tarixdə olan yerini,
mövqeyini bərpa etmək mümkündür. Bu mənada tarixlə bədii düşüncə arasında
ortaq cəhətlər az deyildir və tarixi mövzuda əsər yazan sənətkar bu missiyanı
hər zaman dərk etməyə çalşır. Ola bilsin ki, bəzi əsərlərdə yazıçı tarixi
hadisələrdən, faktlardan ikinci dərəcəli vasitə kimi istifadə etsin, ola da bilsin
ki, tarixi faktlar yazıçının bədii ümumiləşdirməsi üçün körpü rolunu oynasın.
Çünki yazıçının oxuduğu tarix ona həmin dövr haqqında dolğun, hərtərəfli
məlumat vermədiyindən, o, bu faktların, hadisələrin içini bədii təxəyyül
vasitəsilə doldurmağa çalışır. Valter Skott, Lev Tolstoy, Aleksey Tolstoyun
tarixi romanlarında da bu tənasüb gözlənilməyə çalışılmışdır. Lakin zamanzaman tarixi mövzuya münasibət dəyişdiyi kimi, ondan yararlanma üsulları,
yolları da təkmilləşdirilmişdir. Dünya ədəbiyyatında tarixi roman janrının
banisi hesab olunan Valter Skottun (1771-1832) zamanı ilə, deyək ki, XX
yüzilin 30-cu illərinin tarixi fakta baxışında müəyyən dəyişikliklər vardır. Ən
yaxşı tarixi roman yalnız tarixi hadisələri ardıcıllıqla təsvir edən əsərlər
deyildir, bu, tarixi faktdan səthi yararlanma hesab olunur, daha çox xalqın,
dövrün, zamanın həyatını, məişətini, psixolojisini, düşüncəsini bütün reallığı ilə
təsvir etməkdir. Bu mənada çox zaman yazıçı ilə tarixçi arasında yaranan
müəyyən mübahisələri yazıçı Ceyms Oldricin "roman həqiqətdən daha dəqiq,
faktdan daha real olmalıdır" [2, 29-33] fikri tamamlayır.
Tarixi romanın yazılmasında yazıçının məsuliyyəti olduğu kimi,
müstəqilliyi də vardır; bu müstəqillik hadisələrin tarixdə olduğu kimi surətini
çıxarmaq deyildir, tarixdəki hadisələrdən vermək istədiyi ideyanın təzühürü
üçün istifadə etməsidir. Böyük rus şairi A.S.Puşkin "Kapitan qızı" əsərində
Puqaçov hərəkatını başdan-başa təsvir etməmişdir, heç bunu qarşısına məqsəd
də qoymamışdır, Puqaçov hərəkatının yazıçının öz dövründə xalq arasında olan
bədii inikasını çatdırmağa çalışmışdır. Aydındır ki, oxucu Puqaçov hərəkatı
barədə tarix kitablarından məlumat ala bilər, ancaq bu hərəkatın mahiyyəti və
Puşkin dövründə xalq təfəkküründəki, dünyagörüşündəki bədii inikasını yalnız
A.S.Puşkinin "Kapitan qızı" romanı verə bilərdi.
"Data Tutaşxia" tarixi romanının müəllifi Ç.Amirecibi tarixi janrın və
yazıçının tarixi mövzuya üz tutmasının məğzini, mənasını belə izah edirdi:
"Yazıçı bu və ya digər dövrdə hansı məqsədlə səyahət edir? Əsərin yaranma
texnologiyası, məncə, aşağıdakından ibarətdir: yazıçı ilk növbədə müəyyən bir
problemi – fəlsəfi, əxlaqi, psixoloji və ya ictimai problemi qələmə alır; yəni
deyək ki, konkret bir döyüşün, məhəbbətin və ya ailə münaqişəsinin deyil,
məhz nüəyyən bir problemin bədii həllini həyata keçirir! Adamların
müasibətləri, onların həyatı, məişəti, xarakteri – bütün bunlar yalnız
materialdır. "Data Tutaşxia" romanı məni illər boyu düşündürən, narahat edən
mənəvi problemdən doğmuşdur. Mən həyatı müşahidə və dərk edir, öyrənir,
müəyyən bir qənaətə gəlirdim; beləcə, məndə xeyli material toplanmışdı.
Sonralar məhz bu materiallar tarixi zamanı seçməkdə həlledici rol oynadı –
mən romanı artıq başqa dövrə keçirə bilməzdim" [1, 100].
Yazıçı bü müsahibəsində çox doğru olaraq əsərini tarixi tədqiqat hesab
etmir və tarixi həqiqətə yaxın olmağa çalışdığını bildirir. Yazıçı burada
sənətkar və tarix probleminin qarşılıqlı əlaqəsini tənzimləməyə və buna
müəyyən dərəcədə əməl etməyə çalışdığını bildirir. Ç.Amirecibi bir tarixçi
olmadığını yaxşı başa düşür, ona görə də tarixin dili ilə danışmır, bədii təfəkkür
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vasitəsilə həqiqəti çatdırmağa çalışır. Burada tarixlə ədəbiyyatı qarşı-qarşıya
qoymaqdan daha çox, onların qovuşuğunu tapmaq lazım gəlir ki, tarixi
mövzuda yazan bir çox yazıçılar məhz buna əməl etdiklərinə görə onlarda
tarixin təsviri uğurlu alınmışdır. Yazıçının sənətkarlığı isə tarixi hadisələri (çox
zaman tarixi hadisə ilə tarixi həqiqət qarışdırılır) və şəxsiyyətləri dolğun,
reallığa uyğun hərtərəfli göstərməkdən ibarətdir.
Azərbaycan ədəbi mühitində yazıçı və tarix problemini ilk dəfə bədii
düşüncə ilə yanaşı nəzəri fikri də eyni dərəcədə yaradıcılığında təzahür etdirən
yazıçı və tənqidçi M.Hüseyn olmuşdur. Onun 1940-cı illərdə yazdığı "Yazıçı
və tarix" (birinci və ikinci) məqalələri problemə aydınlıq gətirən nəzəri baza
rolunu oynayır. Nəzərə alaq ki, bu məqalənin yazılmasına qədər Azərbaycan
ədəbiyyatında tarixi romanın bəzi nümunələri yaranmışdı. 30-cu illərdə
Y.V.Çəmənzəminlinin "Qızlar bulağı" dərc edilmiş, "Qan içində" romanı
yazılmışdısa da, müəllifi repressiyaya məruz qaldığından onu dərc etdirmək
mümkün olmamışdı. M.S.Ordubadinin də "Gizli Bakı", "Döyüşən şəhər",
"Dumanlı Təbriz" kimi romanları janrın inkişafında müəyyən rol oynamışdı.
Məqalə yazılan ərəfədə isə M.S.Ordubadinin ən yaxşı tarixi əsərlərindən biri
dahi Nizami Gəncəvinin həyatından, dövründən bəhs edən "Qılınc və qələm"
romanı yazılmaqda idi. Bununla belə, bu vaxta qədər ədəbi mühitdə tarixi əsər,
roman, yaxud tarixi hadisəyə, fakta yazıçı münasibətilə bağlı hələ nəzəri fikir
söylənilməmiş, yazıçı və tarix probleminə aydınlıq gətirilməmişdi. M.Hüsynin
həm "Yazıçı və tarix", həm də “Qılınc və qələm” haqqında qeydlər” məqalələri
tarixi roman janrının, eləcə də yazıçı və tarix problemini öyrənmək üçün nəzəri
baza rolunu oynayır.
Məlumdur ki, bu məqaləyə qədər S.Vurğunun "Vaqif" dramında tarixi
aspekt əsas yer tutduğundan tarixi nöqteyi-nəzər aktuallığını qoruyub
saxlamışdır. Dramın uğurlu tamaşasından sonra tarixçilər arasında müəllifə
ünvanlanan suallar yaranır; tarix bizə deyir ki, İbrahim xan "ağıllı və tədbirli
dövlət xadimidir, S.Vurğun isə onu qəddar və hiyləgər göstərir. Yaxud Ağa
Məhəmməd şah Qacar tarixi şəxsiyyət olaraq bugünkü tarixi kitablar tərəfindən
S.Vurğun obrazından fərqli şəkildə göstərilir. Bu isə tarixlə bədii düşüncə
arasında müəyyən fikir fərqliliyinin yarandığını göstərir. Maraqlıdır ki, hər iki
tarixi şəxsiyyətə əsərin yazıldığı dövrdə indikindən fərqli münasibət
göstərilirdi. Deməli, tarixi şəxsiyyətin, hadisələrin özü də tarix kitablarında
fərqli şəkildə göstərilə bilir. Bu mənada yazıçı və tarix probleminin
araşdırılmasının əhəmiyyəti daha aydın şəkildə görünür.
Tarixlə bədii düşüncə arasındakı bu uyğunsuzluq yalnız S.Vurğunun
"Vaqif" dramında baş verməmişdir, demək olar ki, tarixi mövzuda yazılmış
əsərlərdə bu cür ixtilaflar da olmuşdur. Tarixçilərin bu cür faktlara görə şairi
(dramaturqu, yazıçını) təqsirləndirməsinə münasibət bildirən M.Hüseyn sual
edirdi: "Tarixçi haqlıdırmı? Tarixçi öz nöqteyi-nəzərindən haqlı olsa da,
sənətkar Vaqifin əzəmətli surətini yaradarkən, onun dövlət işindəki gözəl
tədbirlərini göstərmək istərkən və onun faciəsini həqiqi şairanə zirvəyə
qaldırarkən tarixin qulu olmağa məcbur deyildir" [1, 416].
S.Vurğunun İbrahim xana, yaxud Ağa Məhəmməd şah Qacara
münasibətində tarixi düşüncə ilə yanaşı, bədii təxəyyül də əsas rol oynayır.
Tənqidçi çox doğru olaraq İbrahim xan obrazını yaradarkən yazıçı və tarix
probleminin nəzəri prinsiplərindən çıxış edir. Əgər burada S.Vurğunu
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günahlandırmaq mümkünsə, onda N.Gəncəvi "İsgəndərnamə" poemasındakı
İsgəndər obrazına görə qınaq obyekti ola bilər. Tarixi bütün təfərrüatı ilə
öyrənən şairin yaratdığı İsgəndər obrazı ilə tarixdəki İsgəndər arasında xeyli
fərqlər ortaya çıxacaqdır.
Tənqidçi M.Hüseyn burada bədii düşüncə ilə tarixi faktlar arasındakı
fərqləri izah edir və çox doğru olaraq ədəbiyyatla tarixin yazılışı arasındakı
qaydaların müxtəlifliyinə diqqət çəkir. Tənqidçi yazıçının tarixi materialı ilə
tarixçinin faktik materialının bir-birindən fərqləndiyini, tarixi faktları nəzərə
almağın vacibliyi kimi, bədii yaradıcılığın da xüsusiyyətlərini nəzərə almaq
lazım olduğunu ifadə etməkdə tamamilə haqlıdır. Tənqidçi fikrini
əsaslandırmaq üçün böyük rus yazıçısı L.Tolstoyun məşhur "Hərb və sülh"
romanına müraciət edərək yazır: "...Tarixçi bizə deyir ki, Napoleon Bonapart
böyük sərkərdə idi. Bu, doğrudur. Lakin Lev Tolstoy "Hərb və sülh" əsərində
həmin Napoleonun tarixi hadisələrin hərəkətində heç bir həlledici rol
oynamadığını göstərir. Sizcə, bu nə deməkdir və böyük sənətkar nə dərəcədə
haqlıdır? Unutmaq olmaz ki, Tolstoy eyni zamanda filosofdur. O, tarixi öz
nöqteyi-nəzərindən izah edir və Tolstoyun bu izahı onun bədii şüurunun
qanunları cəhətindən doğru və ardıcıldır" [3].
Burada doğru olan həm də budur ki, əgər biz Napoleonun tarixdəki rolu,
yaxud apardığı döyüşlər haqqında nəsə öyrənmək istəyiriksə, tarix
kitablarından öyrənə bilərik, ancaq bunu mütləq şəkildə yazıçıdan tələb etməyə
haqqımız yoxdur. Baxmayaraq ki, Napoleon haqqında onlarla tarixi əsər
yazılmışdır, onun, eləcə də 1812-ci il Vətən müharibəsinin ən yaxşı təsviri
L.Tolstoy tərəfindən verilmişdir. Yazıçı və tarixçi probleminin qarşılıqlı
əlaqələrinin vacibliyini irəli sürən tənqidçi yazır: "Yazıçı tarixçi deyildir.
Yazıçı tarix kitabı yazmır. Yazıçının təsir gücü daha dərin olduğu üçün onun
hadisələrə və şəxsiyyətlərə birtərəfli yanaşmağa qətiyyən haqqı yoxdur. Yalnzı
böyük həqiqətləri dürüst, hərtərəfli göstərən sənətkar həqiqi təsir gücünə malik
ola bilər" [4].
Yazıçı və tarix problemi M.Hüseynin "Qılınc və qələm" haqqında
qeydlər" [5] məqaləsində bir qədər də genişləndirilir. Belə ki, M.S.Ordubadi bu
romanı yazmaqla Azərbaycan tarixi romanının yeni bir mərhələsinə daxil olur.
Yazıçı romanda tarixi hadisə və faktlardan istifadə edərək Nizami Gəncəvinin
həyatını, onun yaşadığı dövrü təsvir edir. Romanın iki baş qəhrəmanından biri
(Nizami) tarixi şəxsiyyət, digəri isə (Fəxrəddin) bədii təxəyyülün məhsulu olub
süjet xəttinin əsasını təşkil edir. Yazıçı dövrün tarixi hadisələrini izləməklə
yanaşı, ayrı-ayrı obrazların həyatı, məişəti, sevgi macəralarına da geniş yer
ayırır. Tənqidçi romanın "ədəbiyat tarixində özünə görə mövqeyi"nə qiymət
verir, "ictimai hadisələri əhatə etmək" cəhətindən onun "Ordubadi
yaradıcılığında müəyyən bir yer tutacağına, Nizami və onun dövrünü
öyrənməyə böyük həvəs oyadacağına" [5, 580] inamını bildirir.
Maraqlıdır ki, tənqidçinin böyük yazıçıya iradları da yazıçı və tarix
problemini özündə ehtiva edir və bu dəfə tənqidçi əvvəlki fikirlərini roman
əsasında bir qədər də möhkəmləndirir. Məsələn, tənqidçi yazıçının Nizami
obrazını modernizə etməsinə, yaxud Nizaminin danışığında Şimali və Cənubi
Azərbaycan birliyinin izah olunmasına irad bildirərkən nə qədər haqlı
görünürsə, "tarixi hadisələrə münasibətdə real tənasübü pozmaqda" [5, 574]
tənqid etdiyi zaman haqsız görünür. Tənqidçi yazır: "Məlumdur ki, tarixi
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şəxsiyyət olmaq etibarilə Nizaminin bütün xüsusiyyətlərini öz əsrinin məhsulu
kimi götürmək tarixi roman müəllifinin başlıca vəzifələrindən biridir. Yəni
Nizamini bugünün tələbinə modernizə etmək, onu müasirləşdirmək olmaz.
Möhtərəm ədibimiz Ordubadi öz qəhrəmanını çox zaman dövrünün konkret
tarixi şəraitindən ayrı təsvir etməklə və öz görüşlərinin ifadəçisinə çevirməklə
müəyyən dərəcədə saxtalaşdırmış və beləliklə də romanın tarixi dürüstlüyünə
xələl gətirmişdir" [5, 569].
Romanda tənqidçini narazı salan yazıçının öz qəhrəmanına bügünün
nöqteyi-nəzərindən yanaşması və "bugünkü sovet adamını həyəcanlandıran
məsələlərdən danışması"dır ki, bu da tarixi qəhrəmanı müasirləşdirməyə
xidmət edir. Tənqidçi romandan gətirdiyi müsallara əsasən Nizaminin
nitqindəki müasirliklə yanaşı, onun dünyagörüşündəki müasirliyi də nəzərə
çapdırır və ona müasir don geydirməyin düzgün olmadığı fikrini irəli sürür.
Yaxud romanda Nizami ilə Fəxrəddinin Şimali və Cənubi Azərbaycan
məsələsini təhlil etmələrini də tənqidçi bugünün problemi hesab edir və XII
yüzildən sonra yaranan bu problemin onlar tərəfindən müzakirəsinin
mümkünsüzlüyünü bildirir: "Tarixdən bizə məlumdur ki, xalqımızın bu süni
ayrılığı Nizami dövrünün məhsulu olmamışdır. M.S.Ordubadi həmin problemi
"Dumanlı Təbriz" əsərində həll etsəydi, əlbəttə, daha düzgün olardı" [5, 572].
Professor Abbas Zamanov çox sonralar tənqidçi M.Hüseynin bu fikriylə
razılaşmayaraq yazıçını müdafiə etmək yolunu tutmuşdur [6]. Tədqiqatçı
Y.Axundlu isə tarixi roman janrının prinsiplərindən çıxış edərək M.Hüseynə
haqq qazandırır və "Professor A.Zamanov "Qılınc və qələm" romanında
müəllifi keçmiş hadisələri müasirləşməkdə qınayanları tənqid etsə də, hər halda
M.Hüseynin yuxarıdakı fikriylə müəyyən dərəcədə razılaşmaq lazım gəlir" [7,
78-79] qənaəti daha doğrudur.
Əlbəttə, bunların tarixi roman janrının prinsiplərinə o qədər də uyğun
olmadığı məsələsində M.Hüseyn haqlıdır, ancaq tarixi hadisəyə sovet tarix
elminin gözü ilə baxılması fikrində tənqidçi haqlı görünmür. Çünki sovet tarix
elminin obyektivliyinin özü bu gün şübhə altındadır: "Sovet tarix elmi hər
dövrün xüsusiyyətlərini son dərəcə dürüst və obyektiv şəkildə tədqiq etdiyi
kimi, bu gün tarixi roman yazan sovet müəllifi də eyni dərəcədə dürüst və
obyektiv olaraq tarixi hadisələri bədii şəkildə əks etdirir" [5, 570].
Y.Axundlu "Qılınc və qələm"in tənqidçiləri ilə bir məsələdə yazıçını
daha haqlı hesab edir; bu da romanda macəraçıılıq üslubuna yer verilməsidir.
Tədqiqatçı burada tənqidçinin deyil, roman müəllifinin tərəfində duraraq yazır:
"Həm də bunlar (macəraçılıq və sevgi səhnələri – B.Ə.), M.Hüseynin iddia
etdiyi kimi, obrazların hərəkətsiz və durğun şəkildə meydana çıxmasına gətirib
çıxarmamışdır. Özü də Ordubadi tarixi çox gözəl bilirdi və öz əsərlərində tarixi
hadisə və faktlara sadiq idi. Macəraçılığa gəldikdə isə, bu, onun romanlarını
daha da oxunaqlı edir" [6, 7].
Tədqiqatçı bir məsələdə haqlıdır ki, macəraçılıq M.S.Ordubadinin bütün
əsərlərində aparıcı xətt kimi diqqəti çəkir. O da aydındır ki, dünya tarixi romanında da macəraçılığa həmişə geniş yer verilmişdir. Görünür, bununla yazıçı
oxucunu tarix kompleksindən xilas etmək, əsərdə maraq və intriqa yaratmaq
yolu ilə getməyi üstün tutmuşdur. Ən maraqlı cəhət burasındadır ki, "Qılınc və
qələm"dən sonra yazılan tarixi əsərlərdə də tənqidin iradları içərisində həmişə
yazıçının macəraçılağa meyil etməsi başlıca yer tutmuşdur. Görünür ki, burada
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müəyyən bir qanunauyğunluq da yox deyil, həm müəllifin tarixi romanlarda
macəraçılığa, həm də tənqidçilərin bunu onlara irad tutmasında. Elə dünya
ədəbiyyatının təcrübəsinə nəzər salsaq, bu romanlarında süjet xəttində
macəraçılığın əsas yer tutduğunu söyləmək olar. Yazıçı və tarix problemi bu
gün də bu və ya başqa şəkildə davam edir; postmodernizmin tarixə
münasibətini və bir çox tənqidçilərin bu münasibətə etirazını qeyd etmək
yerinə düşərdi.
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Baxtiar Askarov
The artistic thinking of the writer and the historical problem
Summary
The object of the given article is artistic thinking of the writer and the
historical problem. It is known that in the different epochs there were the
different views on history. The distortion of the historical facts, sometimes
having place in the piece of literature, became the cause of the dissatisfaction
of the historians, in connection with this matter objective and subjective critics
sounded. In the given article leaning upon the works such writers as V. Scott,
L. Tolstoy, J. Oldridge, Ch. Amirajibi, the poet S. Vurgun the attitude of the
writer towards the historical facts is researched. At the same time the author
touched the question of the enlightenment of the historical problem and the
writer M. Hussein in national literary study from the theoretical point of view
first time.
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Бахтияр Аскеров
Художественное мышление писателя и историческая проблема
Резюме
Объектом данной статьи является художественное мышление
писателя и историческая проблема. Известно, что в разные эпохи
существовали разные взгляды на историю. Искажение исторических
фактов, пoрой имеющeе местo в художественном произведении,
становилось причиной недовольства историков, на этот счет звучалa
объективная и субъективная критика. В статье, опираясь на труды таких
писателей, как В.Скотт, Л.Толстой, Дж.Олдридж, Ч.Амереджиби, поэта
С.Вургуна, исследуется отношение писателя к историческим фактам.
Одновременно автор впервые касается вопроса освещения с
теоретической точки зрения исторической проблемы и писателя
М.Гусейна в азербайджанском литературоведении.
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Mahirə HACIYEVA
ADU
Açar sözlər: ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatı, yazıçı, roman
Key words: Pakistani literature in English, writer, novel
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писатель, роман
PAKİSTANDA İNGİLİSDİLLİ ƏDƏBİ MÜHİTİN FORMALAŞMASI
Müxtəlif mədəniyyətə, dinə və dilə mənsub olaraq multikulturalist bir
cəmiyyət olan Pakistanda ədəbiyyat urdu, hindi, paştu, sindhi kimi müxtəlif
yerli dillərdə yaranmaqdadır. Lakin Pakistan ədəbiyyatı yalnız yerli dillərlə
məhdudlaşmır. İngilis koloniyaçıları tərəfindən bu ərazilərə gətirilən ingilis dili
hal-hazırda Pakistanda müstəqil bir ədəbiyyatın dili olaraq inkişaf etmişdir.
Artıq bu dil yabançı dil deyil, “Pakistanda ingilis dili xüsusən son iki onillikdə
yerli mühitə uyğunlaşmış və həm Pakistan geyiminə, həm də nitqinə, lüğətinə
və yerli linqvistik quruluşa, eyni zamanda İslam ritual və kodeksinə,
mənəviyyatına nüfuz edərək Pakistan dillərinə bərabər tutulacaq (bəlkə də,
olnardan daha üstün) səviyyəyə qalxmışdır” [1, 99].
İngilis koloniyalarında ingilis dilinin yayılması koloniyalaşmanın
məntiqi nəticəsi olmaqla bərabər həm də məqsədyönlü şəkildə həyata keçirilən
siyasət idi. Bu siyasətin nəticəsində yarımada ərazisində fars dili rəsmi dil kimi
sıxışdırılaraq ingilis dili ilə əvəz olundu və ingilis dili koloniyaçı işğalçıların
dili olmaqdan Hindistan yarımadasında vahid rəsmi dil statusuna qalxdı. İngilis
imperializminin Hindistan ərazisində yürütdüyü kolonial siaysətin əsasında
yerlilərin
özlərindən
istifadə
etməklə
kolonial
hakimiyyətin
möhkəmləndirilməsi dururdu. Məsələn, Mişel H.Fişer Din Məhəmmədin
“Səyahətlər” kitabına yazdığı ön sözdə Şərqi Hindistan şirkətinə məxsus
Benqal ordusundan danışarkən qeyd edir: “1967-ci ildə Din Məhəmməd
orduya qoşularkən onun tərkibində 27.277 hindli zabit və əsgər, 522 avropalı
zabit və 2.722 avropalı əsgər vardı” [11, 73]. Eyni siyasət mədəni və ziyalı
mühitində də aparılırdı və məqsədyönlü şəkildə insanların doğma dil və
ənənələrdən uzaqlaşdırılması həyata keçirilirdi. İngilisdilli təhsil bu siyasətin
əsas tərkib hissəsi idi. Lord Makauley 1935-ci ildə yazırdı. “Hal-hazırda biz
idarə etdiyimiz milyonlarla bizim aramızda tərcüman olacaq bir sinif hindli
rənginə və qanına, lakin ingilis zövqünə, düşüncəsinə, mənəviyyatına və
zəkasına malik olanlardan ibarət bir sinif, yaratmaq üçün əlimizdən gələni
etməliyik” [12, 107-117]. Hindistan yarımadasında yaşayan, vaxtilə bu
ərazilərə hökmranlıq edən, lakin ingilis imperializminin tərkibində gücünü
itirərək dini azlığa çevrilmək təhlükəsində olan müsəlmanların siyasi mühitinin
yenidən formalaşmasında, bununla da onların dini icmadan xalqa
çevrilməsində mühüm rol oynamış, Qərb üslublu elmi təhsilin tərəfdarı olan,
sonralar Aliqarh Müsəlman Universiteti adını almış Məhəmməd, AnqloOriyental Kollecin yaradıcısı, görkəmli İslam filosofu Seyid Əhməd Təqvi
(1817-1898) kimi, ingilisdilli ədəbi mühitdə də tanınmış, İslam əleyhinə çap
olunmuş məqalələrə yazılmış bir çox tutarlıı cavabların, 1889-cu ildə çap
olunmuş “Sarakenlərin tarixi” (saraken – orta əsrlərdə Avropada müsəlmanlar
üçün işlədilən termindir) və 1891-ci ildə çap olunmuş “İslam ruhu” əsərlərinin
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müəllifi olan Seyid Əmir Əli (1849-1928) kimi siyasət və din xadimləri ingilis
dilinin yayılmasında, demək olar ki, Lord Makauleydən də artıq rol oynamışlar.
Əslində, indiki Pakistanın da tərkibində olduğu Hindistanda ingilisdilli
ədəbiyyatın yaranması XΙX əsrə təsadüf edir. Cənubi Asiya ingilisdilli bədii
fikir tarixinin yaranması Bihar əyalətinin Patna şəhərində doğulmuş, Şərqi
Hindistan şirkətinin ordusu tərkibində əvvəlcə öz ölkəsi boyunca səyahət etmiş,
sonralar qulluq etdiyi kapitan Qodfrey Beykerlə birgə İngiltərəyə və
İrlandiyaya mühacirət etmiş Seyk Din Məhəmmədin (1759-1851) adı ilə
bağlıdır. Mişel H.Fişerin fikrincə, Din Məhəmmədin 1794-cü ildə İrlandiyada
çap olunmuş “Səyahətlər” kitabının nəşri ilə Hindistan (və o zaman eyni
əraziyə daxil olan indiki Pakistan) İngiltərə xaricində ingilis dilində ədəbi
fikrin formalaşmağa başladığı ilk bölgələrdən birinə çevrilmişdi [11, 2]. Əsər
uzun müddət unudulmuş olsa da, 1997-ci ildə Mişel H.Fişer tərəfindən redaktə
olunaraq qeydlərlə birgə çap olunmuşdur. Beləliklə, Pakistanda ingilisdilli
ədəbiyyatın başlanğıcını mühacirət mövzusundan götürdüyünü deyə bilərik. Bu
ənənə sonralar da davam etmişdir və mühacirət mövzusu müasir dövr
ədəbiyyatında da aparıcı mövzu olaraq qalmaqdadır. İmperializmin müxtəlif
mədəniyyətlərin qovuşduğu və ya qarşı qarşıya gəldiyi dünya kimi təsvir
olunduğu avtobioqrafik səciyyə daşıyan povest epistolyar səyahət formasında
yazılmışdır və həm o dövr Hindistan ərazisində mövcud olan etnik
müxtəlifliyin doğurduğu mədəni rəngarəngliyi, həm də koloniyaçı və yerlilər
arasındakı münasibətlərin təsviri baxımından maraq doğurur. Əsəri oxuduqca
Şərqi Hindistan şirkətinə məxsus ordunun tərkibində səyahət edən müəllifin öz
babalarının da müəyyən dərəcədə bağlı olduğunu iddia etdiyi müsəlman moğol
hakimiyyətinin müxtəlif bölgələrdə tədricən gücünü itirdiyini və şahanə
müsəlman mədəniyyətinin zəiflədiyini görürük.
Getdikcə zəifləyərək digər din və dillərə mənsub xalqların, xüsusilə
hindlilərin içərisində tədricən yox olmaq təhlükəsində olan müsəlmanlar yeni
mühitdə yer tapmaq üçün özlərinə məxsus ənənələrlə yeni qaydalara
uyğunlaşmaq məcburiyyətində idilər. Bunun üçün də yarımadada yaşayan
müsəlmanların əsas dili olan urdu dili ilə yanaşı yeni hakim dilə çevrilmiş
ingilis dilində də ədəbiyyat yaranmağa başladı. Asma Mansur ingilisdilli
ədəbiyyatın yaranmasını müsəlman eksepşionalizmi (istisnalıq) ilə
əlaqələndirərək yazır: “İngilis hakimiyyətinin bərqərar olmasından öncə
onların yarmamadada hakim mövqedə olmasını nəzərə alaraq onlara təbii
olaraq şübhə və inamsızlıqla baxılırdı. Britaniyalıların qəlblərində və
düşüncələrində nəzərə çarpan bu skeptisizmi və inamsızlığı aradan qaldırmaq
üşün və müsəlman yazıçılar öz üslublarının yeni bərqərar olmuş sistemdə yer
tapacaq şkildə dəyişdirməli və nizamlamalı idilər” [2, 15]. Beləliklə, Pakistanda ingilisdilli ədəbiyyatın yaranması milli özünütəsdiqin ifadəsi kimi
meydana çıxmışdır və bunun ən bariz nümunəsini Məhəmməd İqbalın yaradıcılığında görmək mümkündür. Məhz Məhəmməd İqbal yarımada
müsəlmanlarının özünəqayıdışının yeganə yolu olaraq İslam dinini sadəcə bir
ehkam kimi deyil, onları bir ideya ətrafında birləşdirəcək yeganə real yol
olaraq təqdim etdi. Prof. Rafael Hüseynov M.İqbalı misal göstərərək qeyd edir:
“Milli yaddaşın elə insanları var ki, onları sadəcə bir varlıq, bir fərd kimi qəbul
etmək düzgün deyil. Məsələn, Pakistanda Məhəmməd İqbal bir böyük şair,
filosof kimi anılır, amma onun doğum günü təqvimdə rəsmi bayramdır”. Bu
144

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

mənada Pakistan tarixində M.İqbal sadəcə filosof kimi qalmir, o, Pakistan
ideyasının yaradıcısı və bu ideyanın reallaşması üçün əvəzsiz rol oynamış,
ümumilikdə Şərq tarixində, fəlsəfəsində və ədəbi düşüncəsəində xüsusi yer
tutan, urdudilli Şərq ədəbiyyatında Shair-e-Mashriq (Şərqin şairi), Mutffakir-ePakistan (Pakistan mütəfəkkiri) və ya Hakkim-ul-Ummat (Xalq ağsaqqalı)
deyə anılan, Pakistanın xalq şairi və doğum günü – İqbal günü Pakistanda
rəsmi bayram olaraq qeyd olunan mütəfəkkirdir. Yaradıcılığında əsasən fars və
urdu dillərindən istifadə edən bu görkəmli xadim ingilis dilində iki əsərin,
1908-ci ildə Almaniyada çap olunmuş doktorluq dissertasiyası “İranda
metafizikanın inkişafı” və İqbalın Madras, Heydərabad və Aliqarhda söylədiyi
mühazirələr toplusu olan 1930-cu ildə çap olunmuş “İslamda dini düşüncənin
bərpası” adli iki əsərin və məktubların müəllifidir. Məhəmməd İqbal urdu, fars
dilləri ilə yanaşı ingilisdilli ədəbi mühitdə də, həm Şərqdə, həm də Qərbdə
kifayət qədər nüfuza malik mütəfəkkirdir. Özünü “xəyalpərəst idealist” [10,
37] adlandırsa da, İqbal İslam fəlsəfəsini insan həyatını və cəmiyyətin varlığını
təmin edəcək bir bütöv kimi izah etməklə bərabər, ozamankı Hindistan
ərazisində yaşayan müsəlmanların bir icma kimi problemlərinin həlli üçün bu
fəlsəfədən irəli gələn ideayalara sadiq qalmaqla tətbiq oluna biləcək real üsullar
təklif edir.
XX əsrin birinci yarısı Pakistan ideyasının yaranması, böyük qurbanlar
bahasına reallaşması ilə Pakistanın müstəqil bir dövlət kimi tarixinin
başlanğıcını təşkil etdi və bu dövr ədəbiyyatda uzun müddəd aktual olaraq
qalacaq hadisələrə şahidlik etdi. Bu dövr yarımada tarixində qanlı, ağrılı bir
səhifə açdı və ingilis ədəbiyyatında Paul Scotun “Raj dördlüyü”, Hindistan
ədəbiyyatında Xuşvat Singhin “Pakistana gedən qatar” romanlarında,
ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında Mümtaz Şahnəvaz və B.Sidva
yaradıcılığında əksini tapdı. Bu mənada müxtəlif yazıçıların o dövr tarıxınə
fərdi baxışını əks etdirən bir mədəni, ədəbi dialoqun getdiyini görə bilirik.
Əslində, Pakistanda artıq bölünməsi və ozamankı böyük insan köçündən
sonrakı dördüncü nəsil yaşasa da, istər cəmiyyətdə, istərsə də bu cəmiyyətin
həyatını işıqlandıran ədəbiyyatda bölünmə dövrü hadisələrinin saldığı kölgələr
daim hiss olunur.
Məhz bu dövrdən, yəni XX əsrin birinci yarısından başlayaraq
ingilisdilli ədəbiyyat müstəqil bir ədəbiyyat kimi daha sürətlə inkişaf etməyə
başladı. Bu, əvvəllər ənənəvi Şərq poeziyasının, xüsusilə qəzəlin yüksəkliyinə
qalxa bilməsə də, yerli ədəbi ənənələrlə ingilis romantizminin sintezinden
yaranan ədəbi forma olan poeziyada daha çox nəzərə çarpsa da, sonralar nəsr,
xüsusilə roman janrı ədəbiyyatda aparıcı formaya çevrildi. Bu dövr ədəbiyyatı
üçün daha bir səciyyəvi cizgi onun birbaşa Pakistan ideyasının reallaşması
üçün çalışan və diplomatik fəaliyyətlə məşğul olan ziyalılar tərəfindən
yaradılmasıdır. Bu yazıçı və şairlərin hər biri yalnız ədəbi sahədə deyil,
ümumilkdə elmi və siyasi sahədə ölkələrinin dünya səviyyəsində tanınmasında
xidmət göstərmiş xadimlərdir. İlk yarandığı dövrdən bu vaxta kimi ingilisdilli
Pakistan ədəbiyyatının sosial-siyasi xarakterli olamasını da məhz bu amillə
əlaqələndirmək olar. M.İqbal dərindən bildiyi İslam fəlsəfəsini yaradıcılığı
üçün əsas istiqamət götürdüyü kimi, bu dövr yazıçı və şairləri də yaxından
bələd olduqları, içində olduqları sosial-siyasi mühiti işıqlandırırdılar. Bu ənənə
145

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

sonrakı nəsil yazıçıların yaradıcılığında da əksini taparaq ingilisdilli Pakistan
ədəbiyyatına realist, avtobioqrafik xarakter verir.
Alamgir Haşiminin fikrincə, ingilisdilli poeziya başlanğıcını maarifçi,
şair, dilçi, ədəbi tənqidçi və diplomat Həsən Şahid Sührəvərdinin (1890-1965)
yaradıcılığında tapır və onun 1937-ci ildə çap olunmuş “Nəzmi oçerklər” kitabı
Pakistanda ilk ingilisdilli poeziya toplusudur [1, 104]. Rus, yunan, italyan,
fransız, kanton (Çin), arami kimi bir çox Şərq və Qərb dillərini mənimsəmiş
Həsən Sührəvərdi Rusiyada, Hindistanda akademik fəaliyyətlə məşğul olmaqla
yanaşı, yeni qurulan Pakistanın İspaniyada, Tunisdə, Vatikanda və Mərakeşdə
səfiri də işləmişdir.
İngilisdilli Pakistan ədəbiyyatında roman janrında ilk əsərin çap
olunması isə Pakistan tarixində həm də siyasi xadim kimi qalmış Əhməd
Əlinın (1910-1994) adı ilə bağlıdır. Məhz Əhməd Əli yaradıcılığı ilə Hindistan
yarımadasında yaşayan müsəlmanlar ilk dəfə olaraq o vaxta kimi artıq kifayət
qədər tanınmış Mülk Raj Anand, Raja Rao kimi yaradıcılıqları üçün ingilis
dilini seçmiş müasir həmyerlilərinin sırasına qatıldı. Hekayələrini əsasən urdu
dilində, şeirlərini, dram və romanlarını isə ingilis dilində yazan Ə.Əlinin 1940cı ildə çap olunmuş “Dehlidə toranlıq” romanı çap olunmuş ilk Pakistan
ingilisdilli romanı kimi təqdim olunur. Əhməd Əli yeni yaranmış Pakistanın
Çindəki təmsilçisi kimi bu iki ölkə arasında münasibətlərin yaranmasında
müstəsna xidmət göstərmişdir. O, 1910-cu ildə Dehlidə doğulmuş və təhsilini
Aliqarh və Luknou universitetlərində almış, BBS-nin Hindistandaki ofisinin
rəhbəri olmuşdur. Yarımadanın bölünməsi zamanı Əhməd Əli qonaq professor
kimi Nankinqdə Çin Universitetində idi və geri, Dehliyə qayıda bilməyərək
Pakistan ərazisinə, Karaçiyə köçməli olmuşdu. Bununla da yeni yaradılmış
Pakistan ərazisində məskunlaşan milyonlarla müsəlman kimi, Əhməd Əli də
həyatını yenidən qurmaq məcburiyyətində idi. Beləliklə, onun həyatı həm
bölünmədən qabaqkı Hindistan, həm də yeni yaranan Pakistan ərazisində baş
verən həlledici tarixi mərhələyə təsadüf etmişdi və o bu hadisələrə həm
diplomat, həm də yazıçı və şair kimi özünəməxsus lirik və realist üslubda
münasibət bildirmişdi. O, elmi-tənqidi əsərlərin, urdu, çin, indonez, ərəb
dillərindən tərcümələrlə (müqəddəs Quranın tərcüməsi daxil olmaqla) bərabər
ingilis dilində yazılmış üç romanın – “Dehlidə toranlıq” (1940), “Gecə okeanı”
(1964), “Siçovullar və diplomatlar” (1985), iki dramın, hekayə və şeirlərin
müəllifidir. Yazıçının 1857-1919-cu illərin xaotik hadisələri zamanı
yarımadada yaşayan müsəlmanların həyat tərzini olduqca canlı şəkildə təsvir
etdiyi “Dehlidə toranlıq” romanında Moğolların süqutu və Britaniya
idarəçiliyinin bərqərar olmasının Dehli müsəlmanlarında doğurduğu
ümidsizlikdən bəhs olunur. Əsərin adı da təsadüfi deyil, simvolik olaraq
Moğolların süqutu və Britaniya kolonistlərinin hakimiyyəti ələ keçirmələri ilə
XX əsrin əvvəllərində sönməkdə olan Hindistan müsəlman mədəniyyətinə işarə
edir. Əhməd Əlinin “Siçovullar və diplomatlar” əsəri həm də ingilisdilli
Pakistan ədəbiyyatında postmodernizmə və Məhəmməd Hənif kimi sonrakı
nəsil yazıçıların yaradıcılığında da öz əksini tapmış magik realizmə keçid kimi
nəzərdən keçirilə bilər. Əhməd Əli yaradıcılığında həm alleqorik, həm lirikrealistik, həm də avtobioqrafik, psixiloji və sürrealist ıüslublardan istifadə
edərək istər urdudilli, istərsə də ingilisdilli, ədəbiyyata yeni, modernist baxış
gətirmişdir.
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İngilis dilində çap olunmuş ilk romanın müəllifi kimi bir çox
qaynaqlarda Əhməd Əlinin adı çəkilsə də, ilk olaraq Pakistan hərəkatı ilə bağlı
olan və gənc yaşında Pakistanı Birləşmiş Millətlərin qurultayında təmsil etmək
üçün Nyu Yorka gedərkən təyyarə qəzasında həlak olan Mümtaz Şahnəvaz
haqqında danışmaq yerinə düşər. Mümtaz Şahnəvaz (1912-1948) Şərqdə
qanunvericiliklə bağlı missiyaya sədrlik edən ilk asiyalı qadın siyasi xadim
olmaqla bərabər, həm də Pakistanda ingilis dilində yazılmış ilk romanın
müəllifidir. Onun 1940-cı il Şimali Hindistanı təsvir edən və yarımadanın
bölünməsi haqqında ilk əsər olan “Bölünmüş ürək” əsəri müəllifin ölümündən
11 il sonra işıq üzü görmüşdür. Roman bir qədər avtobioqrafik səciyyə daşıyır
və hind və müsəlman ailələri arasında dəyişməkdə olan qarşılıqlı münasibətlər
fonunda ayrıca bir müsəlman dövlətinin yaradılması ideyasını irəli sürür.
Əslində, əsər həm də müasirləşməkdə olan yeni nəsil və daha çox ənənələrə
sadiq qalan valideynlər arasında yaranan problemlər kimi universal bir
mövzuya toxunur.
İngilisdilli Pakistan ədəbiyyatı ingilis və ya Hindistan ədəbiyyatının
tərkibində olan dini və ya milli azlığın ədəbiyyatı deyil, özünəməxsus müstəqil
bir ədəbiyyatdır. Bu cür inkişaf, təbii ki, ölkənin 1947-ci ildə müstəqillik
qazanması ilə bağlıdır. Müstəqillikdən sonrakı dövrdə poeziya Zülfiqar Qus,
Taufiq Rafat, Adrian Huseyin, Salman Tarik, Kalim Ömər və Maki Qureyşinin,
Alamgir Haşiminin timsalında inkişaf etməkdə idi. İngilisdilli Pakistan
poeziyası davamlı olaraq əsasən 1970-ci ildən inkişaf etməyə başlayaraq qisa
bir tarixə malik olduğundan bu ədəbi formanı hər hansı bir ədəbi cərəyan
daxilində təhlil etmək çətindir. Lakin bu poeziyanın əsas xüsusiyyəti onun
özündə kolonial keçmiş və İslam dəyərlərini müasir ədəbi tendensiyalarla
birləşdirərək inkişaf edən “mədəni sintez”in [9, 257] nəticəsi olmasıdır. Bu
dövr ədəbiyyatında yarımadanın bölünməsi mövzusu uzun müddət aparıcı
mövzu olaraq qaldı, ədəbiyyatda sosial- siyasi realizmlə bərabər tarixi roman
janrı da inkişaf etməyə başladı və əsərlər daha çox avtobioqrafik elementlərlə
zənginləşdi. Bu baxımdan Zülfiqar Qus və Bapsi Sidva yaradıcılığı xüsusən
diqqəti cəlb edir.
Yaraqıcılığı hər zaman diqqət mərkəzində olan Zülfiqar Qus (1935-?)
tərəfindən yazılmış və ingilis dilində yazılmış ilk sistemli roman olan “Əziz
xanın qətli” romanı 1967-ci çap olundu. Müəllifin yaradıcılığı 1964-cü ildən
başlayaraq böyük bir dövrü əhatə etməkdədir və yaradıcılığına həm bədii
ədəbiyyatın müxtəlif janrlarında yazılmış əsərlər, həm də elmi-tənqidi əsərlər
daxildır. Pəncab əyalətinin Sialkot şəhərində doğulmuş, sonralar ailəsi Bombey
şəhərinə köçmüş və yarımadanın bölünməsi zamanı İngiltərəyə, daha sonra isə
Texasa mühacirət etmiş Zülfiqar Qusun yaradıcılığında Latın Amerikası
ədbiyyatına məxsus sürrealist əhvali-ruhiyyə üstünlük təşkil edir və yaradıcılığı
özündə kəskin realizmlə yaradıcı təxəyyülü birləşdirən üslubu ilə fərqlənir.
Digər bir çox Pakistan mənşəli yazıçıların əsərlərində olduğu kimi, Zülfiqar
Qusun yaradıcılığında da mədəni köklərindən qopmaqda olan və dünyanın
harasındasa yadelli kimi həyat sürən insan şüurunun qorxusunu hiss edirik.
Müsahibələrindən birində o qeyd edir: “Bir gün doğulub yaşadığın ölkənin
artıq sənin ölkən olmadığını öyrənmək insanı dəhşətə gətirir. Bölünmə məni az
qala məhv edəcək bir xəstəliyə düçar etdi və hələ də özümü simvolik olaraq
ölümü artıq bir dəfə yaşamış kimi hiss edirəm. Hər zaman hansısa bir şəkildə
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bu yazılarımda özünü göstərir”. Qusun yaradıcılığını bir neçə dövrə bölmək
olar. Yaradıcılığının ilk mərhələsində Zülfiqar Qusun “Hindistan itkisi” (1964)
və “Narıncı təyyarələr” (1967) adlı iki poeziya toplusu, “Yerli yabançının
etirafı” adlı avtobioqrafiyası (1965), iki romanı “Ziddiyyətlər” (1966) və “Əziz
xanın qətli” (1969) romanları çap olundu. Qus poeziyasından və avtobioqrafiyasından nostalgiya, yerdəyişmənin doğurduğu çaşqınlıq və narahatlıq
hissləri qırmızı xətlə keçir. “Ziddiyyətlər” romanı eyni mövzunu davam
etdirməklə həm də Qərb və Şərq mədəniyyəti, dünyabaxışı, həyat tərzi
arasındakı təzadlara diqqəti yönəldir və bununla da Qus yaradıcılığı ingilisdilli
Pakistan ədəbiyyatına yeni, yabançılaşma mövzusunu gətirməklə mədəni
ikidişlikdən doğan mürəkkəbliyə toxunur. “Əziz xanın qətli” romanı sonrakı
nəsil ədəbiyyatında Möhsin Həmidin yaradıcılığında əksini tapan ciddi sosial
problemlərə toxunan, cəmiyyətin müxtəlif təbəqələrinin həyat tərzini
işıqlandıran ilk sistemli ingilisdilli romandır.
Qus yaradıcılığının 1970-ci illəri əhatə edən növbəti mərhələsində
“Vəhşi Qərb” (1972) adlı daha bir poeziya toplusu çap olundu və “Qeyri-adi
braziliyalı” trilogiyasının nəşr olunması ilə beynəlxalq səviyyədə tanındı.
Braziliya tarixinin dörd əsrini əhatə edən trilogiyaya daxil olan birinci roman –
“Yerli” (1972) romanında varlı plantasiya sahibinin oğlu Qreqorinin macəraları
fonunda XVII əsr Braziliyasıının yaddaqalan təsvirini verən müəllif
trilogiyanın ikinci romanı “Gözəl imperiya”da (1975) Qreqorinin uğur və
uğursuzluqların bir-birini əvəz etdiyi həyat hekayəsini davam etdirir və 1980-ci
illərin sonundakı Braziliyanı təsvir edir. “Fərqli dünya” adlanan üçüncü
romanda Qreqori müasir dövrdə inqilabçı kimi yenidən peyda olur və
trilogiyaya daxil olan əvvəlki romanlar kimi, “Fərqli dünya”da coşqun
Braziliya mühitinin parlaq təsvirini görə bilirik. Z.Qus yaradıcılığı
eksperimental və qeyri-ənənəvi üslubu ilə səciyyələnir və növbəti iki
romanında “Kramp semestri” (1975) və bir neçə üslubun və bədii vasitələrin
birləşməsindən yaranmış “Hulmun Boqart əlyazmasını araşdırması” (1981)
Braziliya mövzusundan bir qədər uzaqlaşsa da, “İztirabın yeni tarixi” (1982) və
“Don Bueno” (1983) romanları ilə Braziliya trilogiyasının ahənginə qayıdış
hiss olunur. Yaradıcılığının bu mərhələsində də “Şərqi xatirəsi” (1984) şeirlər
toplusu və “Tilsimin formaları” (1986) romanı ilə Qus əsərlərində aparıcı
mövzu olan mühacirət və yerdəyişmə mövzusuna yenədən qayıdır. Davamlı
olaraq ədəbi- tənqidi fəaliyyətlə məşğul olan Zülfiqar Qus “Hamlet, Prufrok və
dil” (1978), “Bədii reallıq” (1983) kimi ədəbi-tənqidi əsərlərini çap etdirmişdir.
XII əsrin ikinci yarısında ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında Bapsi Sidva
yaradıcılığının timsalında tarixi və avtobioqrafik roman janrları daha da inkişaf
etdi. Bapsi Sidva 1938-ci ildə Kəraçi şəhərində doğulmuşdur və zərdüştilik dini
inancına malik olan parsi dini etnik icmasına mənsubdur ki, bu da onun
əsərlərinə ikili perspektiv verir. Əgər “Konfetsatan”da o, pakistanlı parsi olaraq
çıxış edirsə, “Amerikalı adaxlı”da daha çox parsi icmasının nümayəndəsi kimi
bu icmanın Pakistanın siyasi həyatında fəal iştirak etdiyini nəzərə çarpdırmağa
çalışır. Yazdığı əsərlərin hər birində duyulan parsi cəmiyyətinə və adətənənələrinə sevgisi Bapsi Sidvanın yaradıcılığına daim zərif yumoristik əhval
qatır. Müəllifin ilk çap olunan əsəri “Qarğayeyənlər”in qəhrəmanı hiyləgər
parsi Faredun, “Freddi” Jungevala digər bir romanın – “Amerikalı”nın (1993)
qəhrəmanı, Amerikaya dayısının yanına gələn və orada oxumağa başladığı ilk
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illərdə mədəni şok yaşayan, daha sonra isə bu adətlərə öyrəşərək mədəni
hibridə çevrilən Firuzənin ulu babasıdır. Həm “Gəlin” (1982) həm də
“Parçalanan Hindistan” (1991) romanlarında müəllif yarımadanın bölünməsi
zamanı baş verən hadisələri, Pakistanın siyasi, mədəni həyatının özünəməxsus
təsvirini və Bapsi Sidva yaradıcılığına xas tarixi və sosial hadisələrin cəngində
çırpınan insan, xüsusilə qadın obrazlarını yaradır.
Kolonial sistem süqut etdikdən sonra keçmiş müstəmləkə xalqlarında
ciddi mədəni və milli mənsubiyyət böhranının yaranması ingilis işğalının, bir
növ, səbəbi kimi təqdim olunan xalqları müasirləşdirmək və mədəniləşdirmək
ideyasının çürüklüyünü ortaya qoydu. Kolonial sistemin başa çatması
Pakistanda yeni problemlər ortaya çıxardı və öz ölkəsində yadelli-ingilis,
İngiltərədə yadelli-pakistanlı kimi qəbul edilən Zülfiqar Qusun təbiri ilə desək,
“doğma yadelli” bir nəslin yaranmasına səbəb oldu. Pakistan ədəbiyyatında
hələ keçən əsrin 40-cı ilində “Dehlidə toranlıq” romanında ortaya qoyulan
özkökündən ayrılma qorxusu və yadelli mədəniyyətlə qarşıdurma mövzusunun
davamı olaraq 60-cı illərdə Zülfiqar Qus yaradıcılığında sosial-siyasi
problemlərin məngənəsində sıxılan insanların və dünyanın heç bir yerində yerli
kimi qəbul edilməyən “yadelli” qəhrəmanların obrazları yarandı və bu obrazlar
hələ də həllini tapmamış sosial çətinliklərlə üz-üzə qalmış çarəsiz qəhrəmanlar
və hibridləşmiş kimliklər şəklində Möhsin Həmid, Bapsi Sidva yaradıcılığında
davam etdirildi. Bununla da ingilisdilli Pakistan ədəbiyyatında köhnə və yeni
nəsil yazıçıların yaradıcılıqları arasında boşluq yaranmır, bir ardıcıllıq və
səbəb-nəticə əlaqəsi müşahidə olunur.
Vaxtilə Zülfiqar Qus yaradıcılığında əksini tapan sosial-siyasi
problemlər Möhsin Həmidin 2000-ci ildə çap olunan “Pərvanə tozu”
romanında artıq nüvə gücünə malik olan Pakistanda yaşayan və əhatə olunduğu
sosial həyata alışa bilməyərək narkomaniya bataqlığına sürüklənən qəhrəmanın
hekayəsi ilə yenidən diqqət mərkəzinə gətirildi. İnnovativ strukturu ilə seçilən
əsər işləmədiyi cinayətdə suçlanan qəhrəmanın məhkəməsi və digər obrazların
bu məhkəmədə verdiyi ifadələrdən oluşan oçerklər şəklində qurulmuşdur.
Uşaqlığını Amerikada keçirən Möhsin Həmid Prinston Universitetini və
Harvard Hüquq Məktəbini bitirmiş, bir müddət Londonda yaşamış və 2009-cu
ildə Pakistana, Lahora köçmüşdür.
Müəllifin dramatik monoloq şəklində yazılmış ikinci “Könülsüz fundamentalist” (2007) romanı bir qədər avtobioqrafik səciyyəlidir və Möhsin
Həmidin özü kimi Pakistanda doğulub Amerikada təhsil alaraq mədəni hibridə
çevrilən qəhrəmanın 9 sentyabr 1911-ci il hadisəsindən sonra Amerikada özünə
qarşı münasibətin dəyişməsi ilə dünyagörüşündə və düşüncə tərzində yaranan
təzad, onun Pakistana qayıtması və antiamerika fəaliyyətində suçlanması təsvir
olunur. Möhsin Həmidin üçüncü romanı “Asiyada böyüyərək necə kirli pullar
qazanmalı” (2013) romanı əvvəlkilərdən tamamilə fərqlənən üslubda qələmə
alınmışdır. Əyalətdən olan kasıb oğlanın Asiyanın bir şəhərində varlı maqnata
çevrilməsi və daim yolları kəsişən, amma heç cür rastlaşa bilmədiyi “gözəl
qızı” arayan qəhrəmanın (sən – oxucu) həyatını anladan əsər ikinci şəxs
tərəfindən nəql olunur. M.Həmidin davamlı olaraq siyasət, mədəniyyət, səyahət,
Pakistanda baş qaldıran daxili çəkişmələr və ekstremizm kimi müxtəlif
mövzularda yazıları çap olunur.
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Beləliklə, Pakistanın müstəqillik əldə etməsi və urdu dilinin milli dil
elan olunmasından sonra qəddar idarəçilərin dili hesab olunan ingilis dili
əhəmiyyətini itirmədi, əksinə, vaxt keçdikcə beynəlxalq əlaqə vasitəsinə
çevrildi. Bu gün Pakistanda ingilis dili hər bir sahədə olduğu kimi, ədəbiyyatda
da yazıçılar, şairlər və dramaturqların yaradıcılığında, demək olar ki, urdu dili
ilə eyni səviyyədə istifadə olunur. İngilisdilli Pakistan ədəbiyyatı həm
ümumilikdə ingilisdilli ədəbiyyatın, həm də Cənubi Asiya və müsəlman
ədəbiyyatının bir parçası kimi inkişaf etməkdədir. Bu ədəbiyyatda aparıcı
formaya çevrilmiş roman janrı müstəqillikdən qabaq hələ o zaman bir ölkə
kimi deyil, sadəcə tarixi müsəlmanların yarımadaya ayaq basdığı ilk dövrlərə
qədər gedib çıxan və bir arzu, bir ideya kimi beyinlərdə, ürəklərdə yaşayan,
Pakistanın azadlığı uğrunda çalışanların dastanları idi. Bu gün yazıçılar
büsbütün realizmə əsaslanır, insan psixologiyasına nüfuz etməyi bacarır və
inandırıcı, yaddaqalan obrazlar yarada bilirlər. Onların yazıları həm də cəsarətli
və riyakarlıqdan uzaq üslubu, orijinal obrazları, incə ironiya və sarkazmı ilə
diqqəti cəlb edir. İngiltərədə və ya Amerikada yaşayaraq Pakistan müsəlman
mədəniyyətinin daşıyıcısı olan Bapsi Sidva, Zülfiqar Qus, Möhsin Həmid,
Hənif Qureyşi kimi yazıçılar həm də aid olduqları etnik qrupların
təmsilçiləridir. Məhz bu rəngarənglik pakistanlı yazıçıların yeni forma və ədəbi
üsullardan istifadə etməsinə gətirib çıxarır. Onların yaradıcılığında Pakistan
ədəbiyyatı ənənəvi mövzu və formalarla postmodern üslubun sintezinə çevrilir,
əsas diqqət dəyişməkdə olan dünyada yerini tapmağa cəhd edən insan
psixologiyasına yönəlir və bu cür yaradıcı ziyalıların sayəsində bugün
geosiyasi konfliktlərin və getdikcə artmaqda olan zorakılıq və dini
ekstremizmin mərkəzi kimi təqdim olunan Pakistan eyni zamanda incəsənətdə
və ədəbiyyatda yeni mədəni ənənələrin çiçəklənməsinə şahidlik edir.
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Mahira Hajiyeva
Formation of English literary thought in Pakistan
Summary
This article is about Pakistani literature in English. Brief information is
given about some of the most prominent writers and works of pre and postpartition period. It is mentioned that after partition english language has
become a tool of international communication and Pakistani writers proved
their matchless skill of creating novels full of convincing portraits of human
being, with surprazingly deep insight to human psychology and unique style
characterized by subtle sarcazm.
Махира Гаджиева
Формирование английской литературной мысли в Пакистане
Резюме
Эта статья о пакистанской литературы на английском языке. Краткая
информация дается о некоторых из самых известных писателей и
произведений до и период после раздела. Он отметил, что после раздела
английский язык стал средством международного общения и
пакистанских писателей доказали свое несравненное мастерство создания
романов полный убедительные портреты человеком, с удивительно
глубокое понимание человеческой психологии, и c неповторимый стиль
характеризуется тонким сарказм.
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Nüşabə HÜSEYNOVA (HÜSEYNLİ)
Açar sözlər: internet ədəbiyyatı, yazıçı-oxucu, virtuallıq, şəbəkə
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interactive, literary targets
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виртуализация, сетевое искусство, интерактивность, литературные цели
İNTERNET ƏDƏBİYYATI – YANAŞMA BUCAQLARI,
MÜNASİBƏTLƏR SİSTEMİ
2014-cü il oktyabrın ilk həftəsində Bakıda keçirilən IV Bakı Beynəlxalq
Humanitar Forumu bizləri artıq hər kəsə bəlli olan bir həqiqətlə bir daha üz-üzə
qoydu: ölkələrin uğurlu inkişafını elmi-texniki tərəqqi, texnologiyanın gücü və
tətbiqi müəyyən edir. Və o da aydın oldu ki, XXI əsrdə qloballaşan dünyada
Azərbaycanın yeri bu prosesdə ön cərgədə olan dövlətlər sırasındadır.
Qloballaşmanın şərtlərindən biri yüksək texnologiyaların tətbiqidir. Son
illərdə ölkəmizdə bu sahədə əldə olunmuş parlaq nəticələr Azərbaycanın
prosesə çox sürətlə və aktiv inteqrasiyasının bariz nümunəsidir. 2013-cü il
Azərbaycanda informasiya texnologiyaları kimi tarixə döndü ki, bu da təsadüfi
deyildi. 8 fevral 2013-cü ildə Azərbaycanın ilk telekommunikasiya peyki
fəzaya qaldırıldı. Bu isə birmənalı şəkildə bütün sahələrdə yeni bir mərhələ,
səhifə deməkdi.
Texnologiyanın inkişafı kütləvi informasiya vasitələrində də böyük bir
təkana səbəb oldu. Klassik medianın nüfuzunu sarsıdan internet mediası öz
mövqeyini daha da gücləndirdi, sosial media ənənəvi medianı artıq
sıxışdırmağa başladı.
Sivil cəmiyyətdə sözün ifadəsinə, özünütəsdiqə yönələn bu texnoloji proses
ədəbiyyatdan da yan keçmədi. Nəinki yan keçmədi, hətta son illərin
müşahidələri göstərir ki, texnologiyanın yaratdığı imkanlardan ən çox
bəhrələnənlər sırasında söz, fikir, ədəbiyyat yaradıcılığı ilə məşğul olanlar daha
böyük üstünlük təşkil edirlər. Və bu da, öz növbəsində, ədəbi leksikonumuza
“internet ədəbiyyatı”, “şəbəkə sənəti” kimi ifadələr gətirdi. İnternet milli
ədəbiyyatımıza çox sürətlə nüfuz etdi. Texnologiyanın ədəbi ifadə üçün açdığı
imkanlar ilkin mərhələdə müəyyən qədər çaşqınlıq, bir nizamsızlıq yaratsa da,
sonradan tədricən klassik ədəbi mühit özü də bu yeniliklə barışdı və hətta
ayaqlaşmağa başladı. Bu il keçirilən humanitar forum bir daha təsdiq etdi ki,
ədəbi aləmə nüfuz edən bu proseslə bağlı milli ədəbi mühitdə yaranan
nizamsızlıq qloballaşma, texnoloji yenilənmə yolunu seçmiş əksər ölkələrdə
müşahidə edilir və müsbətli-mənfili təzahürləri, eləcə də özüylə gətirdiyi yeni
qaydalar toplusuyla ən aktual mövzular sırasındadır.
Sual eynidir: internet ədəbiyyatımıza nə gətirdi? “İnternet ədəbiyyatı” kimi
xarakterizə etdiyimiz bu yazı nümunələri nə dərəcədə ciddi ədəbiyyat sayıla
bilər? İnternet ədəbiyyatını müasir ədəbiyyatımızın yeni ünvanı kimi qəbul
etmək olarmı?
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Milli internet məkanında özünü ədəbi sayt, ədəbi dərgi kimi təqdim edən
xeyli portal var. Maraqlı olan budur ki, sırf ədəbi prizmadan yanaşdıqda bu
portalları bir-birindən peşəkarlığına, auditoriyasına, həmçinin yazarlarına,
burada mütəmadi və ya təsadüfi çıxış edən kontingentə – yəni peşəkar və ya
həvəskar ədəbiyyatçı kimi çeşidləmək cəhdi özünü doğrultmur. Bu saytları
yalnız, ən başlıcası, kəmiyyət – oxucu sayına – keyfiyyət baxımından isə
mövzu rəngarəngliyinə görə fərqləndirmək mümkündür. Bu o deməkdir ki,
Azərbaycan ədəbiyyatında hələ ki heç bir sayt ədəbi “brend” ola bilməmişdir.
Təbii ki, iddialılar var və bu saytların ədəbi brendə çevrilmək cəhdi kimi
xarakterizə edilə bilən çabaları da, əslində, ümumilikdə ədəbiyyatın inkişafına
xidmət etmək anlamında çox təqdirəlayiqdir. Lakin sual yaranır: oxucu sayı
amilini nəzərə almadan brend olmağın şərtləri nədir və bu, ümumiyyətlə, bizim
indiyədək bildiyimiz anlamda olan ədəbiyyatın analoji variantıdırmı?
Bu saytlara ədəbiyyat səhifələri olan qəzetlərin elektron versiyalarını,
bloqları, şəbəkə söz sənətini də əlavə etdikdə, bəlli olur ki, ümumilikdə
“internet ədəbiyyatı” termini kifayət qədər böyük bir sahəni əhatə edir və bu
müstəvidə hansıların əsl ədəbiyyat, hansıların həvəskar olduğunu müəyyən
etməyin özü böyük bir müzakirə, debat mövzusudur. Təsadüfi deyil ki, bu
mövzular ümumi texnoloji tərəqqi, yayım imkanlarının gətirdiyi yeniliklərin
tətbiqi ilə paralel şəkildə, elə prosesin içindəcə müzakirə edilir. İnformasiyakommunikasiya texnologiyalarının, internet, kompüter və sosial şəbəkələrin
ədəbiyyata gətirdiyi yeni ab-hava, söz sənətinin inkişafında yaratdığı yeni
meyillər, təsir nümunələri, internet ədəbiyyatının sərhədləri – virtual, elektron,
yaxud sosial şəbəkə – texnoloji yeniliyin diktəsinin sövqü ilə formalaşmaqda
olan yeni ədəbi dəyərlər sistemi, meyarlar, həmçinin milli ədəbi yaradıcılıq
sahəsində vərdişlər toplusunun xarakteri, oxucunun ədəbi məhsuldan tələbi
mövzuları hazırda ədəbi-mədəni ictimaiyyətin müzakirə etdiyi ən aktual
mövzular sırasındadır.
Doğrudanmı, biz milli ədəbiyyatımızda bir çox mənalarda tam yeni bir
mərhələnin müasirləriyik?
Yazıçı-publisist, filologiya elmləri üzrə fəlsəfə doktoru, BDU-nun
müəllimi, sosial şəbəkələrdə fəallığıyla seçilən Natəvan Dəmirçioğlunun
fikrincə, informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının, kompüter, internet və
sosial şəbəkələrin çağdaş ədəbiyyatımızın inkişafında rolu çox böyükdür və söz
sənətinin inkişafında ən yeni texnologiyalardan niyə də faydalanmamalıyıq?
Lakin bunun da öz şərtləri var. N.Dəmirçioğlunun sözlərinə görə, milli
ədəbiyyatımız öncə texniki yeniliklərə, fərqli estetik vərdişlərə yiyələnməlidir.
“Bizə lazımdır ki, ictimai-mədəni düşüncəmiz, milli söz sənətimiz forma
dəyişikliklərinə, fərqli estetik texnologiyalara, kreativ-texniki yeniliklərə hazır
olsun, durmadan öz səviyyəsini artırsın. Hələliksə biz bunu müşahidə eləmirik:
milli söz sənətimiz bu sahədə yüksək vərdişlərə yiyələnməyib. Nəticədə isə nə
görürük? Milli ədəbi-mədəni düşüncəmiz sürətlə üzərinə gələn texnoloji
inqilabın qarşısında sanki sarsılır, hətta bacardıqlarını belə şaşırır, yaxud da
zəif bildiyi texnika ilə işləyərək, əvvəlki sürətini, işgüzarlığını itirir.
Ədəbiyyatımız texniki yeniliklərə, fərqli estetik vərdişlərə uyğunlaşmalıdır.
Buna münbit zəmin də var. İnternet istifadəçisinin say göstəricisinə görə
Azərbaycan MDB və Orta Asiya ölkələri içərisində lider yerlərdən birini tutur.
Dünya İqtisadi Forumunun hesabatında ölkəmiz “şəbəkələşmə hazırlığı
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indeksi”nə görə dünyanın 144 ölkəsi arasında 56-cı yerdədir. Bu gün kosmik
dövlətlər sırasındayıq, ölkəmizdə internet istifadəçilərinin sayı yetmiş faizdən
çoxdur və onlar sürətlə artır” [1].
Bu texnoloji yeniliyi ədəbi inkişafa yeni və qüvvətli bir təkan kimi
dəyərləndirən N.Dəmirçioğludan fərqli olaraq, tənqidçi Vaqif Yusifli hesab
edir ki, bunun ədəbiyyatımıza xeyirdən çox ziyanı olacaq. “Çap ədəbiyyatının
yaşarı ənənələri var. Bu ədəbiyyatla oxucular arasındakı münasibətlərin də öz
ənənələri var. Bu ənənələrin hardasa qırılması ədəbiyyatın xeyrinə deyil” [2].
V.Yusifli internetin yeni, bizə bəlli olmayan ədəbi nümunələrlə tanışlıq
imkanı yaratması amilini müsbət dəyərləndirsə də, bunun kitab satışına və
yayımına mənfi təsirinin də qaçılmaz olduğunu deyir. “Elə adamlar var ki,
onlar həmişə kitab mağazalarına müraciət edirdilər. Həmin mağazalarda gözəl
kitablar var, ancaq alıcıları yoxdur, satılmır. Yəqin ki, bu kitabların bəziləri
internetdə çap olunur. Ona görə alıcıların sayı azalır” [2].
Tənqidçinin bu sözlərini internetin yaratdığı yeni ədəbiyyatın xarakterinə
yönəlik olmasa da, hər halda bu texnoloji yeniliyə əvvəlki nəsil ədəbiyyatşünasların, söz xiridarlarının mühafizəkar münasibəti kimi qəbul etmək olar.
Təsadüfi deyil ki, bu müzakirələr təsirindən heç zaman qaça bilmədiyimiz
Rusiya ictimaiyyətinin dəyirmi masasına çoxdan tanışdır. Rus ədəbi mühiti
eyni suallar ətrafında debatlara bizdən xeyli əvvəl başlayıb. Onlar bu prosesi
hansısa nəzəri müstəviyə oturtmağa cəhd edir, proqnozlar verir, dəyərlər,
meyarlar sistemini müəyyən etməyə çalışırlar. İnternetin ədəbiyyata mənfi və
müsbət təsirini xarakterizə etməklə yanaşı, həm də bu texnoloji yeniliyin
mahiyyətini araşdırırlar. Rus şairi, ədəbi-tənqidçi, ədəbiyyatşünas, eyni
zamanda naşir Dmitri Kuzmin bu mövzunun aktuallığını hələ ötən əsrin
sonlarında qabartmışdı [3]. Məqalədə internetin ciddi yazıçılardan çox
qrafomanlar üçün geniş imkanlar açdığını və diletant ədəbiyyatın
populyarlığına rəvac verdiyini qeyd edən tənqidçi ciddi ədəbi saytların
yaranması üçün əsl ədəbiyyatın internetə yolunun açılmasını şərt kimi irəli
sürür və internetin ədəbi forma və janrlara mümkün təsirlərini
proqnozlaşdırmağa çalışır. Bu isə italyan filosofu, yazıçısı və tənqidçisi
Umberto Ekonun 1996-cı ilin noyabrında Kolumbiya Universitetində oxuduğu
“İnternetdən Qutenberqədək: mətn və hipermətn” adlı məşhur məruzəsində
kitabların, ədəbi mətnin gələcək taleyilə bağlı səsləndirdiyi fikirlərin Rusiyada
müzakirəsindən doğan yanaşma idi. Yeri gəlmişkən, Eko eyni mühazirəni il
yarım sonra – 1998-ci ilin mayında, Moskvaya səfəri zamanı Moskva Dövlət
Universitetində də oxumuşdu [4]. Eko yüksək texnologiyanın inkişafına
rəğmən mətnin (oxu: ədəbi mətnin) kitab versiyasının gələcəyi barədə çox
nikbin danışır və heç bir halda kağız ədəbiyyatının hipermətnə
uduzmayacağını, həmişə tələb olunacağına ümidini ifadə edir. Lakin
texnologiyanın bu gün üçün belə fantastik həddədək inkişafını məşhur italiyalı
da proqnozlaşdıra bilməzdi. Eko hipermətn dedikdə kompüterin bu prosesdə
yalnız bir alət kimi rolunu və yaratdığı yeni oxu imkanını nəzərdə tuturdu,
onun bu mühazirədə dedikləri “internet” adlı inqilabın özüylə gətirdiyi
interaktivliyə, rəqəmsallığa, bədii mətnin məsafəsiz və aralıqsız yayımına aid
edilə bilməzdi. Ekonun dedikləri həmin dövrdəki texnologiyanın mövcud
durumu baxımından nikbin görünsə də, XXI əsrin ilk illərindən ümidsizliyə və
iflasa uğradı. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyalarının sürətli inkişafı
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tək informasiya emalının ən təkmil aləti kimi təzahür etmədi, eyni zamanda
ədəbi mühiti də geniş açılmış qollarla ağuşuna aldı və ədəbi mətn, bir sözlə,
ədəbiyyat interaktiv bir materiala çevrildi. Və təsadüfi deyil ki, rus ədəbi
mühiti bu prosesi elə o zamandan daha soyuqqanlıqla dəyərləndirdi. Rusiyanın
uşaq yazıçısı, marginal filosof kimi tanınan Sergey Kornev «Сетевая литература» и завершение постмодерна. Интернет как место обитания
литературы» [5] adlı məqaləsində hələ ötən əsrin sonlarında çap dəzgahlarının
gələcəyi ilə bağlı fikirlərini deyir və dərhal da bu barədə danışmağın hələ tez
olduğunu vurğulasa da, o günlərin çox uzaqda olmadığını açıqlayır. O, interneti
ədəbiyyatı oxucu ilə müəllif arasındakı məsafədən və çap maşınından qurtaran
xilaskar kimi xarakterizə edir və eyni zamanda onun ədəbi aləmdə açdığı yeni
səhifəni dəyərləndirir. Onun qənaətlərindən bəzi maraqlı məqamlar hazırkı
durumu çox dəqiq şəkildə əks etdirir.
*İnternet texniki nöqteyi-nəzərdən çox əlverişli publikasiya, yayım,
müzakirə və kollektiv mətnin yaradılması üçün ideal bir mühitdir və onun gectez, ədəbi həyatın məkanına çevrilməsi qaçılmazdır [5].
Zaman göstərir ki, ən sanballı müəlliflər, yazıçı və şairlər, eləcə də
tənqidçilər bu gün öz yaradıcılıq nümunələrini onları oxuculara daha əlçatan
edən internet ədəbiyyatı bazarına çıxarmaqda maraqlıdırlar. Söz adamlarının
şəxsi saytlarının açılmasına maraq göstərmələri, ədəbiyyat indeksli bloqların
çoxalması, sosial şəbəkələrdə gedən ədəbi müzakirələr və digər analoji
məkanlar və oxşar proseslər hazırda ədəbiyyatımızın bu qaçılmazlığı
yaşadığının göstəricisidir.
*İnternetin meydana çıxması ilə eyni zamanda cəmiyyətdə ədəbi mətnin
taleyi də dəyişdi. Mətnin nəşr olunması üçün daha çap maşınlarına, pula,
nüfuza ehtiyac qalmadığından ədəbiyyatın arxasında dayanan, yayımaqədərki
bu mexanizmi internet yerli-dibli dağıtdı və bununla da ədəbi mətnin forma və
məzmununda köklü dəyişikliklərə səbəb oldu [5].
*İnternetdə – ədəbiyyatın yeni məkanında müəllif və onun oxucu ilə
münasibəti tamamilə fərqli xarakter daşıyır. Müəllifin mistifikasiya
imkanlarına və “virtual şəxsiyyətlər” formasında tirajlanmaq imkanları nəzərə
alınarsa, müəllif obrazının özü internetdə, az qala, ədəbi yaradıcılığın xüsusi
bir janrına çevrilir. Həmçinin kağız formasında – kitab şəklində yayım zamanı
müəlliflə oxucu arasındakı status fərqi internet məkanında minimuma enir,
əksər hallarda isə tamamilə yoxa çıxır ki, bu, da şəksiz hər iki tərəfə təsirsiz
ötüşmür [5].
Bu da danılmaz bir həqiqətdir ki, ədəbiyyatın interaktivliyi oxucuya istədiyi
ədəbi mətn barədə düşüncəsini, münasibətini onun müəllifinə yubanmdan və
heç bir xüsusi vərdişlər sistemi keçmədən münasibət bildirmək, hətta müəlliflə
debata çıxmaq, ədəbi mətnin onun anladığı tərzdə və xarakterdə gündəmə
gətirilməsi üçün yeni imkanlar açdı. Deməli, müəllif-oxucu münasibətlərinin
indiyədək çoxlarının xəyallarda təsəvvür etdiyi tam yeni bir forması ilə üzüzəyik.
*İnternet ədəbi yaradıcılığın marginal janr və tiplərinin inkişafı üçün
olduqca əlverişli, rahat mühit yaradır. O, ədəbi məhsulla yaradıcılıq prosesinin
yerini dəyişir ki, bu da əhəmiyyətli şəkildə yeni fiqurun – XX əsr
intellektuallarının çoxdankı arzusunun gerçəyə çevrilməsi – “fəal oxucu”
təbəqəsinin yaranması deməkdir.
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*Çap maşınlarından imtina edildikən sonra internetdə yerləşdirlən istənilən
mətn, o cümlədən ədəbi nümunələr avtodekonstruksiyaya məruz qalır və sonda
bu virtual məkanda olan bütün mətnləri bir-biri ilə əlaqələndirən nəhəng bir
ensiklopediyaya çevrilir [5].
Çoxlarına mübahisəli görünən bu mövqeyə müəllif birdən-birə gəlməyib.
Məqalənin sonuna əlavə etdiyi qeydlərdə o, 30-dək məqaləyə istinad edir və
fikirlərini o dövrə nəzərən yetərincə əsaslandırmağa çalışır. Məqalənin linkinə
daxil omaqla, onun istinadları ilə daha yaxından tanış olmaq mümkündür.
Nə qədər bir-birindən fərqli və oxşar fikirlər səslənsə də, Rusiya ədəbi
mühiti
bu
gün
də
mövzunun
müzakirəsini
davam
etdirir.
“Ədəbiyyat+internet=?” sorğusuna müasir rus yazıçılarının verdiyi cavablar
müxtəlif mövqeləri əks etdirir [6].
Rus yazıçısı və şairi Mariya Stepanovanın [7] fikrincə, internetin
ədəbiyyata təsiri böyükdür. Bu, xüsusilə də qrafomanlar üçün göydəndüşmə
fürsətdir. Onlar istədikləri yerdə və istənilən an çap olunmaq imkanı qazanıblar,
oxucular isə sevdikləri və sevmədikləri yazıçılara, müvafiq olaraq, rəğbətlərini
və ya iradlarını bildirə bilərlər. M.Stepanovanın dediklərinə görə, internet əsl
yazıçılar üçün də göydəndüşmə məkandır, istəsələr, lap hər gün özlərini və
kitablarını reklam edər, kitablarının satışını və reytinqini izləyərlər.
Rusiyanın müasir nasiri Aleksandr Snegiryovun [8] mövqeyi isə bir qədər
fərqlidir. Yazıçı internetin qrafomanların sayını azaldacağına ümid edir.
“İnternetin gəlişi ilə barmaqdan mənasız fikirlər soranlar yoxa çıxacaq. Əsl
yazıçılar isə onların həyatını təmin edəcək, yaradıcılıqlarının ən qiymətli
incilərini yaratmaqla məşğul olacaqlar. İnternet insanlardakı şöhrətpərəstlik və
pul hərisliyini azaltmayacaq, amma ədəbiyyatda səmimiyyət və keyfiyyət
baxımından böyük dəyişikliklərə səbəb olacaq”.
Sovet və Rusiya ssenaristi, yazıçısı Mixail Lipskerov isə bu prosesi,
dəyişikliyi nəzəri baxımdan əsaslandırmağa cəhd etmir və yeniliyi olduğu kimi
qəbul edərək, ondan ədəbiyyatın xeyrinə istifadə etməyə çalışır. “Ədəbiyyatla
internetin əlaqəsi barədə ağıllı bir söz deyə bilməyəcəyəm. Amma sizin
diqqətinizə üç məktub təqdim edəcəyəm. Mən hər gün səhər bu məktubları
yazır və “Rodistko Ket” nikli bir qadına göndərirəm. Mən bu qadını heç vaxt
görməmişəm, onun haqqında, ümumiyyətlə, heç nə bilmirəm və bu qadın
internetdən kənarda mövcud ola bilməz. Bu məktublar “Feysbukdan
sevgilərlə” kitabımdam bir hissədir” [9].
Göründüyü kimi, yazıçı internetin ədəbiyyatla hər hansı bir əlaqəsini təhlil
etməsə də, yeni kitabının adı bəzi mətləblərə aydınlıq gətirir.
Yenidən Azərbaycan ədəbi ictimaiyyətinin ayrı-ayrı nümayəndələrinin
fikirlərinə qayıdaq. Rusiyada 15 ildir aktual olan “internet və ədəbiyyat”
mövzusu milli yazarlarımızın diqqətini son illərdə cəlb edib və onlar da
müəyyən qənaətlərlə çıxış etməyə başlayıblar. Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlının
fikrincə, internet böyük inqilabi dəyişiklikdir. “Gözü kompüterə alışan yeni
nəsil üçün kitab və kitabxana deyiləndə elə ekran yada düşəcək. Bu proses bu
cür də davam edəcək. Bizim isə gözümüz zəngin kitab rəflərinə alışıb. Ona
görə də bizim üçün kitab heç vaxt əhəmiyyətini itirməyəcək. Mən “kitab”
deyiləndə onu ilk növbədə səhifələrdə təsəvvür edirəm. Təzə kitablarım
kompüterdə yığılır, özüm redaktə edirəm, səhifələyirəm, fəsillərə ayırıram. Son
variantını kağızda görməyənə qədər onu kitab şəklində təsəvvür edə bilmirəm.
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Bu da bizim köhnə vərdişlərimizdir”[2]. S.Rüstəmxanlı ümumilikdə interneti
missiyasını yerinə yetirməkdə yazıçının əlində daha yeni və təkmil bir alət kimi
dəyərləndirir. “Yazıçı üçün önəmli olan onun sözünün yayılmasıdır. Fərqi
yoxdur, bu, kağızda yayılsın, yoxsa internetdə. Dəyərli olan sözdür. Söz
oxucuya hansı şəkildə tez çatırsa, ondan da istifadə etmək lazımdır” [2].
Nasir-publisist, "Ulduz" jurnalının və "Ədəbiyyat qəzeti"nin sabiq baş
redaktoru Elçin Hüseynbəyli isə internetin yazıçının formalaşmasına mane
olduğunu düşünür. Onun fikrincə, belə dərhal və sürətli yayım imkanı nəticə
etibarilə sözü dəyərdən salır. “Onlar (oxu: yazıçı və şairlər) uzun ədəbi mərhələ
və proses keçmirlər. Ona görə də bizdə internetdə yazılan ədəbiyyat
nümunələri həm dil, həm stilistika, həm də düşüncə baxımından çox
qüsurludur. Hətta mən bəzən fikir verirəm ki, aparıcı saytlarda gedən köşə
yazıları feysbuk səhifəsindən götürülür” [2]. Bununla belə, o, ədəbiyyatın
internetli gələcəyi barədə nikbin fikirdədir: “Düşünürəm ki, texnikanın inkişaf
etdiyi belə bir dövrdə də ədəbiyyata ciddi yanaşan adamlar olacaq. Sadəcə,
onlar az olacaq. Cavanların çoxu fikirlərini, sözlərini sosial şəbəkələrə
xərcləyir. Bir də gözlərini açıb görəcəklər ki, ortaya dəyərli heç nə qoya
bilməyiblər. Amma bu, faktdır ki, sosial şəbəkə ədəbiyyatı yaranır” [2].
Sayılan virtual ədəbi dərgilərdən olan Kulis.az-ın baş redaktoru Qan Turalı
internetin ədəbiyyatın inkişafına zərbə vurması fikri ilə razı deyil. Onun
sözlərinə görə, müəlliflə oxucunun yaxınlaşmasından sonucda ədəbiyyat udur.
Qan Turalı bunun müasir dünyanın tələbindən irəli gəldiyini, tək ədəbiyyatın
deyil, dünyanın virtuallaşdığını deyir. “Sovet dövründə yazıçılar deyirdilər ki,
əsərimdən sonra filan qədər məktub gəldi. İndi də məktublar internet vasitəsilə
gəlir. Şərt deyil ki, kağız məktub olsun, bu, ünsiyyətin daha sadələşmiş
formasıdır. Mən bunu (oxu: interneti) kitabın tanıtımına əlavə dəstək kimi başa
düşürəm. Əgər biz “internet kitabı yeyir” deyiriksə, bu proses dünyanın hər
yerindədir: Belə çıxır ki, kitablar elektron çap olunmalıdır” [2].
“Ulduz” jurnalının baş redaktoru Qulu Ağsəs isə rus ədiblərinin internet
ədəbiyyatının aktuallaşdırdığı yazıçı şəxsiyyəti mövzusunu daha ağrılı hesab
edir. “İnternetdə bir qrup yaranır, onlar öz yazılarını yerləşdirir və o çərçivədən
kənara çıxmaq, kitaba meyil etmək istəmirlər. Onlar çağdaş Azərbaycan
ədəbiyyatı, klassik ədəbiyyatı və dünya ədəbiyyatını internet portallarından
axtarırlar. Bu, müəyyən qrup ədəbiyyatın yaranmasına gətirib çıxarır. Bəzən
300-500 və ya minlərlə adam toplaşaraq öz dairələrini yaradırlar. Onlara elə
gəlir ki, “ədəbiyyat camiyəsi” deyiləndə yalnız özləridir” [2].
Qulu Ağsəs bu prosesi həm də təhlükəli sayır. “Onlar Azərbaycan dilinin
ən ibtidai şərtlərini pozmaqla məşğuldurlar. Azərbaycan dilinin bazasında yeni
internet əlifbası meydana gəlir. Süni bir əlifba gerçək dil qanunlarının hamısını
ötüb keçir. Digər tərəfdən, sosial şəbəkələrdə yazısını paylaşan və “bəyənmək”
işarəsi qazanmaq istəyən adam heç bir inkişafa can atmır. Virtual aləmin
senzoru, redaktəsi, korrektoru yoxdur. Orada kim nə istəyir yaza və bölüşə
bilir” [2]. Q.Ağsəs interneti milli ədəbiyyatımız üçün ciddi təhlükə hesab edir.
“Təəssüflər olsun ki, bu, idarəolunmaz vəziyyətə gəlib çıxır. Demokratiyanın
bolluğu, internet resurslarının azadlığı Azərbaycan ədəbiyyatının müflis
olmasına, kasıblaşmasına gətirib çıxarır” [2].
XXI əsrin diktəsi olan internet və onun ədəbiyyatın yeni ünvanına çevrilməsi cəhdi, imkanı, bu istiqamətdə baş verən dəyişikliklər və bu dəyişikliklərin
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sərhədlərini müəyyən etmək kifayət qədər ciddi araşdırmadır və bu, tək ədəbiyyatçıların, tənqidçilərin işi deyildir. Bu texnoloji yeniliyə qarşı çıxmağın mümkün olmadığı təqdirdə isə bu gün ədəbiyyatçılarımız, tənqidçilərimiz öz qarşılarında duran vəzifələri, hədəfləri müəyyən etməlidirlər. Ən azı, bu texnoloji
yeniliyin zəruri etdiyi mövzulara yanaşma bucaqları, ədəbi baxımdan dəyərləndirmə meyarı ilə bağlı fikirlər, münasibətlər sistemi formalaşmalı və daha
detallı, dəqiq, aydın, əhatəli təhlil edilməlidir. “İnternet və ədəbiyyat”, “internet
ədəbiyyatı”, “şəbəkə ədəbiyyatı” və s. analoji ifadələrə aydınlıq gətirilməli, hər
birinin xarakteristikası verilməli, ümumilikdə dağınıq, nizamsız şəkildə davam
etdiyi düşünülən ədəbi prosesi izləməyin şərtləri ortaya qoyulmalıdır.
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Nushaba Huseynli
Internet literature – skills of approach, system of relations
Summary
The article discussed possible impact of development of Information
and Communication technologies on literature. The attitude of the Azerbaijani
and Russian writers and critics on the notion of “Internet ltireature” is brought
to attention. The article also discusses the changes to be brought to the
literature by the development of the high technology, positions on new style of
writer-reader relations. Considering the approaches on this topic, the author
tries to define the targets of literature.
Нушаба Гусейнли
Интернет литература – углы подхода, система отношений
Резюме
В статье повествуется о возможном влиянии ИКТ на развитие
литературы. Приводятся примеры отношения различных писателей и
критиков Росии и Азербайджана на определение "Интернет литература"В
статье также oбсуждаются дискусии по поводу новых отношений
писатель – читатель, нововведения в форме и развитии литературы в
свете развития высоких технологий. Aвтор, сквозь призму данного
исследования, пытается определить новые цели стоящие перед
литературой.
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AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
“Ekspozisiyanın qorunması, izahı və
audio-video müşaiyətin təmini”
şöbəsinin kiçik elmi işçisi
Açar sözlər: milli-mənəvi dəyərlər, xalq yaradıcılığı, ənənələr, klassik
irs, Novruz bayramı, müasirlik, millilik, “Ədəbiyyat və incəsənət”
Key words: national and moral values, folklore, tradition, classikal
heritage, Novruz holiday, modernity, nationalism, “Literature and Art”.
Ключевые слова: национально-духовные ценности, народное
творчество, традиции, классическое наследие, праздник «Новруз»,
современность, национальность, «Литература и искусство».
ƏDƏBİYYATIMIZ – MƏNƏVİ HƏYATIMIZ
Milli-mənəvi dəyərlər təsəvvürü çox geniş və əhatəlidir. Xalq bu
dəyərləri özünün müqəddəs dini təsəvvürlərində, müxtəlif inamlarında, şifahi
yaradıcılıq nümunələrində, eləcə də xalq dilinin zənginliyini hifz eləyə bilən
qiymətli ədəbi-bədii əsərlərdə, elm və mədəniyyət abidələrində yaşadır.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli lider Heydər Əliyev milli-mənəvi dəyərlərimizi həmişə yüksək qiymətləndirmiş və demişdir: “Azərbaycan xalqının
milli-mənəvi dəyərlərinin ən əsası bizim Müqəddəs Kitabımız Qurani-Şərifdə
öz əksini tapıbdır. Ancaq bununla yanaşı, Azərbaycanın mütəfəkkir insanları,
mütərəqqi insanları, Azərbaycanın böyük şəxsiyyətləri, Azərbaycanın hörmətli
siyasi və dövlət xadimləri Azərbaycan xalqının milli-mənəvi dəyərlərini
yaradıblar. Bu, bizim adət-ənənələrimizdir. Bu bizim milli əxlaqi
mentalitetimizdir. Bu, bizim bütün başqa dəyərlərimizdir” [32; 36].
Milli-mənəvi dəyərlər adət-ənənələrdə nəsildən-nəslə ötürülən
nümunələrdir; onların bugünümüzə kimi çatdırılması və təbliği, təbii ki,
yaradıcı şəxsiyyətlərin böyük zəhmətinin bəhrəsidir. Bu danılmaz faktı biz
nəinki klassiklərimizin yaradıcılığında, eləcə də müasirlərimizin – Azərbaycan
ədəbiyyatının 1960-1970-ci illər nümunələrində də görürük.
Milli-mənəvi dəyərlərin qorunması, milli dilin saflığı, yaşarı adətənənələrə sadiqlik, eləcə də müasirlik və xəlqilik kimi vacib sənət prinsipləri
ümumən həmin dövr ədəbiyyatımızda, o cümlədən 80 yaşlı ədəbi orqanımız
“Ədəbiyyat qəzeti”nin səhifələrində öz ifadəsini tapmışdır.
Bu gün artıq tarixi bir dövr kimi dəyərləndirdiyimiz 1960-1980-ci illərdə
“Ədəbiyyat qəzeti” (o zaman: “Ədəbiyyat və incəsənət”) milli-mənəvi dəyərlərimizi iki istiqamətdə təbliğ edirdi. Birincisi, əsrlərin sınağından çıxmış və
folklorda, xalq sənətində, adət-ənənə və mərasimlərdə, habelə klassik irsdə, söz
sənətində yaşayan, qorunub-saxlanan və inkişaf etdirilən milli dəyərlərin
birbaşa təbliğ edilməsi yolu ilə. İkincisi, milli dəyərlərin müasir ədəbiyyatda və
sənətdə təzahürünə, ənənələrin müasir dövrdə davam etdirilməsi və inkişafına
diqqət ayırmaqla, onu intişar etdirməklə.
Milli-mənəvi dəyərlərin hər iki istiqamətdə təbliğ və təcəssümünə dair
1960-1970-ci illərin “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti yazılarından onlarla
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nümunə gətirmək olar. Bəzi məqamlara nəzər salaq. Məlumdur ki, bütövlükdə
sovet dönəmi mədəniyyətin milli xüsusiyyətlərini danmır, bunu “xəlqilik”
prinsipi ilə ifadə etməyə üstünlük verirdi. 1920-1930-cu illərin əvvəllərində
milli folklor nümunələrinin geniş nəşri, aşıq yaradıcılığına diqqət, aşıqların
qurultaylarının keçirilməsi də məhz bununla bağlı olmuşdur. Lakin 1930-1950ci illərin qatı stalinizm rejimi hər sahədə olduğu kimi, folklora münasibətdə də
özünü göstərmiş, xalq yaradıcılığının yayılması müəyyən məhdudiyyətlərlə
üzləşmişdi. 1960-cı illərdən başlayaraq folklora qayğı, onun öyrənilməsi və
tədqiqi yenidən aktuallıq kəsb edir; stalinizmin qadağan etdiyi “Kitabi-Dədə
Qorqud”un təzə nəşri və tədqiqi, aşıq yaradıcılığının çiçəklənməsi, aşıq
qurultaylarının yenidən gündəmə gəlməsi bunun əyani faktları idi. “Ədəbiyyat
və incəsənət” qəzeti şifahi söz sənətinə yeni yanaşmanı ardıcıl olaraq öz
səhifələrində işıqlandırır, ona önəm verir.
Belə ki, Azərbaycan aşıqlarının III qurultayı 1961-ci il 27-28 aprel günlərində keçirilmiş, lakin hələ qurultay ərəfəsində qəzet “Azərbaycan aşıqlarının
III qurultayı qarşısında” rubrikasından materiallar vermiş, onun
hazırlanmasında bilavasitə iştirak etmişdir. 7 iyun 1960-cı il sayında “Ənənəyə
yaradıcı münasibət” adlı redaksiya məqaləsində qəzet məhz “ənənəyə
mükəmməl yiyələnməyi və ona yaradıcı münasibət bəsləməyi” aşıqlar
qurultayının həll etməli olduğu vacib məsələ kimi irəli sürür. Elə həmin sayda
həmçinin Arif Məmmədovun “Aşıq sənətinə dair” və Ə.Bədəlbəylinin “İfaçılıq
sənətinin bəzi məsələləri” problem məqalələrində aşıq yaradıcılığının müasir
vəziyyəti təhlil olunmuş, yaradıcı və ifaçı aşıqlara diqqət yönəldilmişdir. Qəzet
habelə Aşıq Şəmşir və Aşıq Bilalın yeni kitablarını, bir sıra aşıqların şeirlərini
təqdim etmişdir.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 28 aprel və 5 may 1961-ci il sayları
isə aşıqların III qurultayını izləmiş, geniş icmal dərc etmişdir. Qurultayda
M.İbrahimov, Səid Rüstəmov, H.Araslı, Bülbül, M.H.Təhmasib, M.Rahim,
R.Rza və b. ədib və musiqiçilərin aşıq yaradıcılığına verdiyi önəm, şifahi irsi
müasirlik nöqteyi-nəzərindən qiymətləndirməsi bir başlanğıc idi. Qəzetin
mövzunu daim diqqətdə saxlaması sonrakı illərdə də milli irsə marağın
səngimədiyini, daha intensiv şəkil aldığını göstərir. M.H.Təhmasib “Aşıq
poeziyamızın tədqiqi” [12] adlı məqaləsində M.İbrahimovun “Aşıq
yaradıcılığında realizm” monoqrafiyasına, M.İbrahimov Səhəndin “Sazımın
sözü” və Cənubda çap olunmuş “Azərbaycan folkloru nümunələri” kitablarına
[17], S.Paşayev “Saz və aşıq” [24], O.Sarıvəlli “El nəğməkarı” Aşıq Şəmşirin
yaradıcılığına [26] diqqət ayırmaqla nəinki yazılı ədəbiyyatda folklor
ənənələrini işıqlandırır, eyni zamanda bütövlükdə Azərbaycanda xalqın milli
irsə həssaslığını, onu yaşatdığını açıb göstərirlər.
Milli-mənəvi dəyərlərin xalq yaddaşında yaşaması və yaşadılmasının
daha bir təzahürü bayram və mərasimlərdir. Odur ki, stalinizm dövründə
qadağaya məruz qalmış mərasimlərdən biri də Novruz bayramı olmuşdur,
məhz xalq yaddaşını oyaq saxladığına, milli atributlara, adət-ənənələrə yol
açdığına görə. Xalqın milli məişətində yaşasa da, rəsmən qeyd olunması yasaq
edilən Novruz bayramı 1960-cı illərdən başlayaraq hər ilin mart ayında Bahar
bayramı adı ilə dirçəldilməyə başlayır. Və bir qayda olaraq, “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetinin bayram ərəfəsinə düşən sayları bunu qeydə alır. Nəinki
qeydə alır, qəzetin bayram sayları habelə milli adət-ənənələr, xalqın
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etnoqrafiyası, xalq tətbiqi sənəti, milli miniatür rəssamlıq məktəbi və xalq
musiqisi ilə bağlı araşdırma yazılarına, baharla bağlı şeir, hekayə və
publisistika nümunələrinə geniş yer verir. Bu, beynəlmiləlçi sosializm
ideologiyası şəraitində milli varlığın ifadəsinin bir üsulu idi.
Həmin duruma diqqət çəkən yazıçı Mövlud Süleymanlı xatirələrində
yazır: “Rəhmətlik Rəsul Rza danışırdı ki, (Anarın dediklərindən) Azərbaycan
KP MK-nın birinci katibi H.Əliyevin qəbulunda oldum... Novruz bayramıyla
bağlı fikirlərimi bildirdim. Mənə dedi: “– Rəsul müəllim, gəlin gedək bizim
evə, görək Novruz bayramını siz yaxşı keçirirsiniz, yoxsa biz. Əgər bizim
ziyalılarımız Novruz bayramını mənim tapşırığımla keçirəcəklərsə, bu heç də
yaxşı deyil... Qoy ürəkləri istədikləri şəkildə keçirsinlər”. O zaman 70-ci illərin
əvvəlləri idi, bu söz də dildən-dilə düşdü... Yaz bayramımız öz səmənisiylə
evlərdən bayıra çıxdı, yaxınlı-uzaqlı yurdumuzu dolaşdı” [31, 495].
Novruz bayramına diqqət ilk dəfə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
səhifələrində M.H.Təhmasibin “Adət, ənənə, mərasim, bayram” adlı elmi
məqaləsi ilə cəlb olunur. “Müzakirə yolu ilə” təqdim olunan məqalə elə bu
şəkildə də başlayır: “Hər xalqın özünə görə adət, ənənə, mərasim və bayramları
olur. Qədim tarixə malik azərilərin də mənəvi mədəniyyətinin bu mühüm
hissəsi son dərəcə çoxçeşidli, çoxcəhətli, mürəkkəb bir aləmdir...” [13] və
sonra məqalədə ən qədim mərasimlər, Dədə Qorqud və digər dastanlarda əksini
tapmış adət-ənənələrdən tutmuş Novruza qədər bu zəngin mənəvi sərvətlərdən
söz açılır. Növbəti sayında isə qəzet bayramı məxsusi vurğulamadan
“Gənclərin bahar şeirləri” başlığı altında şeirlər təqdim edir [14]. Bundan sonra
qəzetdə “Bahar bayramı” tendensiyası yüksələn xətlə hər il genişlənməyə
başlayır.
Qəzetin 1968-ci il bahar sayları bu baxımdan daha zəngindir. Q.Qeybullayev və Y.Rüstəmovun “Səməni” [16], Mikayıl Rzaquluzadə, Azad
Mirzəcanzadə, Səttar Bəhlulzadənin bahar qeydləri, rəssam Elçinin “Qaravəlli
teatrı” haqqında məqaləsi, İ.Şıxlının “Dəli Kür” romanından “Bahar
axşamında” mənzərələri, habelə şairlərin bahar şeirləri [17] milli mərasimə
ümumxalq sevgisini əks etdirirdi. Növbəti ildə, “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin 1969-cu il 22 mart tarixli sayında Xalq yazıçısı Əli Vəliyevin
“Novruz” adlı məqaləsi və şairlərin bahar şeirləri isə, doğrudan da, bayramın
cəmiyyətdə vüsət almasının göstəricidir. Bütün 70-ci illər ərzində də baharın
gəlişi qəzetin mart saylarında məxsusi vurğulanır. Beləliklə, qədim Novruz
dəyərlərinin milli cəmiyyətdə yenidən dirçəlişi yeni bir ənənənin – mətbu
olaraq hər il Bahar bayramının qeyd olunması və təcəssümünə rəvac verir.
Baharla, yaz günləri, təbiətlə bağlı onlarla yeni şeirin yaranması da bunun bariz
ifadəsidir.
1960-1980-ci illərin tarixi-mədəni kontekstində milli-mənəvi dəyərlərə
qayıdışın daha bir ifadəsi klassik irsə münasibətdə görünür. Klassik irs
problemi sovet dönəmində başlıca olaraq sinfi məfkurə nöqteyi-nəzərindən
çözülürdü. Bu, xüsusən 1930-1950-ci illərin stalinizm epoxasında bir sıra
fəsadlar törətmiş, milli mədəniyyəti bütövlüyü və zənginliyi ilə anlamağa əngəl
olmuşdu. 1960-cı illərin əvvəllərində də klassikaya sinfi yanaşma prinsipi,
klassiklərin yaradıcılığında başlıca olaraq əzilən sinfin, geniş xalq kütlələrinin
mənafeyinin axtarılması, sovet ədəbiyyatına xas əmək, xalqlar dostluğu,
beynəlmiləlçilik, sinfi mübarizə mövzularına önəm verilməsi “Ədəbiyyat və
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incəsənət” qəzetinin materiallarından da aydın duyulmaqdadır. İstər klassik
ədəbiyyata dair ayrı-ayrı elmi tədqiqatlarla bağlı resenziya yazıları, istərsə də
klassiklərin yubileylərinə həsr olunmuş və daha üstünlük təşkil edən məqalələr
bu həqiqəti təsdiqləyir.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti 1960-cı illər ərzində klassiklərin
yubileyləri ilə bağlı ardıcıl olaraq bir sıra materiallar verir. 1960-cı il ərznidə
Cəfər Cabbarlının 60 illiyi, 1962-ci ildə Mirzə Ələkbər Sabirin 100 illiyi,
M.F.Axundzadənin
150
illiyi,
1965-1967-ci
illər
arası
Cəlil
Məmmədquluzadənin 100 illiyi, habelə S.Ə.Şirvaninin 125 illiyi [1], Rəşid bəy
Əfəndiyevin 100 illiyinə [10] dair çoxsaylı məqalələr klassik ədəbi dəyərlərə
necə böyük əhəmiyyət verildiyini göstərir.
Bununla belə, məsələn, C.Cabbarlının 60 illiyi münasibətilə yubiley
yazılarını: redaksiyanın “Həyat və yaradıcılıq”, Mehdi Məmmədovun
“Mübarizə ruhu, yenilik eşqi”, Mirzə İbrahimovun “Böyük yazıçı, sadə insan”,
Süleyman Rəhimovun “Yanan ürək”, Cabir Səfərovun “Qardaş xalqların
səhnələrində”, Əkbər Ağayevin “Yaşayan ənənələr” və s. məqalələri [2] daha
on il sonra Cəfər Cabbarlının 70 illiyi münasibətilə dərc olunmuş yazılarla:
İlyas Əfəndiyevin “Azadlıq carçısı” [18], Qasım Qasımzadənin “Milli
iftixarımız” [19], Seyfəddin Dağlının “Qüdrətli sənət” [20], Yaşar Qarayevin
“Cabbarlı müasirliyi” [21], Məmməd Arifin “Yazıçı və zaman”, Məsud
Əlioğlunun “Cabbarlının xəlqiliyi” [22], Mirzə İbrahimovun “Ehtiraslı və
döyüşkən sənət”, Süleyman Rəhimovun “Ürəklər fatehi” [23] və s. bir çox
məqalələrlə müqayisə etdikdə, on il ərzində ruh etibarilə irsə yanaşmada
milliliyin ön plana çıxdığını görürük. Əgər 60-cı illərin əvvəllərində Cabbarlı
irsi hələ yeni, sosializm ideyalarının təbliği baxımından nəzərdən keçirilirsə,
onilliyin sonlarında onun əsərləri daha çox milli-mənəvi dəyərlərin daşıyıcısı,
tərcümanı kimi aktuallaşır.
Bu məqamı digər yubiley hadisələrinə münasibətdə də müşahidə etmək
olar. M.Ə.Sabirin 100 illik yubileyi öz xalqı tərəfindən yüksək səviyyədə
keçirilsə də, irsi ilk növbədə məhz “Azərbaycan sovet poeziyasının sələfi” kimi
aktuallaşır. İl ərzində böyük şairin beynəlmiləl önəminə diqqət yetirməklə
(M.Müsəddiq, A.İsmayılov – “İran ədəbiyyatşünasları Sabir haqqında” – 12
may 1962; “Qardaş respublikalarda” – 19 may 1962) qəzet M.Ə.Sabirin
yubileyini doğum günü ərəfəsində 29 may 1962-ci il tarixli ayrıca bir sayla
qeyd edir (Mehdi Hüseyn – “Xalqın şairi”; S.Rəhimov – “Sönməz məşəl”,
Ə.Ağayev – “Dünya satirikləri cərgəsində” və s.). Bununla belə, M.Ə.Sabir
“proletar şairi” olmaqdan daha çox milli şair kimi, məhz xalqının şairi kimi
sevilir; 1960-1970-ci illərin milliləşmə prosesləri bu həqiqəti daha qabarıq
şəkildə üzə çıxarır. Sabirin şeirlərinin cəmiyyətdə sevilməsi, kütləviləşməsi
yeni bir ənənənin əsasını qoyur. 1970-ci illərdən başlayaraq bugünə qədər hər il
şairin doğum günü münasibətilə (30 may) “Sabir poeziyası günləri”
keçirilməyə başlanır və “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində əksini tapır. Bu,
təkcə Sabirin şeirlərinin deyil, Azərbaycan poeziyasının bayramına çevrilir;
həmin günlər müasir şairlər böyük Sabirin ruhu qarşısında, milli klassik şeir
sənəti qarşısında hesabat verirlər.
Klassik irsə milli-mənəvi dəyər mövqeyindən yanaşma ötən əsrin 70-ci
illərində, böyük tarixi şəxsiyyət Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərliyi
dövründə daha da güclənir. Əslində, dar ədəbi və elmi dairələrdən çıxıb,
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tədricən ümumxalq sevgisi qazanır. Əgər sovet dönəmində, 60-cı illərin
əvvəlləri də daxil olmaqla, yubiley tədbirlərinə bir kampaniyaçılıq xas idisə,
1960-cı illərin sonu, 70-ci illərdən başlayaraq bu tədbirlər sürəkli və hərtərəfli
səciyyə alır. Böyük klassiklərin əsərləri nəinki nəşr və tədqiq olunur,
haqlarında əsərlər yazılır, portret və rəsmləri yaradılır, abidələri ucaldılır,
əsərləri səhnələşdirilir, tele və kino-filmlər çəkilir. Məqsəd klassik irsi geniş
xalq kütlələrinə tanıtmaq, ictimaiyyətə sevdirmək, mənimsətmək, müasir
dəyərlərə çevirməkdən ibarət olur.
1968-1969-cu illərdə M.P.Vaqifin 250 illik yubiley günlərindən başlayan
(“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 13 iyul, 28 sentyabr, 5 oktyabr, 19
oktyabr; 2, 6 və 30 noyabr, 8 dekabr 1968 və 18 yanvar 1969-cu illər
saylarında yubiley yazıları dərc olunmuşdur) tədbirlər Vaqif irsinə layiqli
qiyməti son olaraq respublika başçısı Heydər Əliyevin 80-ci illərdə Şuşada
şairin məqbərəsini yüksəltməsi ilə verir. Habelə İslam Şərqində hünərvər şair
kimi tanınan İmadəddin Nəsiminin adı az qala 1960-cı illərin sonlarına qədər
bizdə, belə demək mümkünsə, yalnız dar ədəbi dairələrdə, ədəbiyyat
mütəxəssislərinə tanış idi. Orta əsrlərin böyük Azərbaycan şairinin 600 illik
yubileyi “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1969-cu il 7, 14 iyun, 19 iyul və
13 dekabr saylarında əksini tapır, daha sonra məhz Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə hökumət səviyyəsində Yubiley komitəsi yaradılır və hərtərəfli fəaliyyət
nəticəsində tezliklə monumental bir sənət bayramına çevrilir. 1973-cü il
ərzində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, demək olar ki, bütün saylarında
yubileylə bağlı tədbirləri izləyir, haqqında yazılar təqdim edir, eyni zamanda
şairin irsindən nümunələr dərc etməklə İ.Nəsimini müasir oxucular arasında
populyarlaşdırmaq qayğısına qalır.
Qəzetin 13, 22 və 29 sentyabr saylarında işıqlandırılan yubiley
təntənələri şairin şöhrətinin nəinki Azərbaycanda, habelə Moskvada,
Ümumittifaq səviyyəsində, dünyada – YUNESKO-nun iştirakı ilə təbliğinin
geniş ifadəsi olur. Amma Nəsimi irsinin mənimsənilməsi bununla da bitmir,
əksinə, bütün 70-ci illərdə davam edən proseslərə bir başlanğıc olur. Nəsiminin
əsərlərinin akademik və kütləvi nəşri, tədris proqramlarına daxil edilməsi,
haqqında elmi monoqrafiyalar, bədii əsərlər (İsa Hüseynovun “Nəsimi” filmi,
Qabilin “Nəsimi” poeması) yazılması, abidəsinin ucaldılması və s. tarixi
həqiqət olmaqla “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1970-ci illər saylarında da
təsdiqini tapır. Həmçinin Nəsiminin yubileyi klassik irsin təbliği və
mənimsənilməsində bir örnək olaraq yeni ənənə yaradır. N.Nərimanovun 100
illik (1970), Aşıq Ələsgərin 150 illik (1972), daha sonralar miqyaslı şəkildə
Nizami Gəncəvinin 840 illik yubileylərinin təşkili milli-mənəvi dəyərlərin
qorunması və yaşadılmasının konkret təcrübəsini nümayiş etdirir.
Bununla belə, milli irsi mənimsəmək azdır, onu yeni dəyərlərə çevirmək,
xalqın və müasir cəmiyyətin həyatına daxil etmək tələb olunur. Bu baxımdan
ədəbiyyatın qarşısında duran vəzifə həmişə ənənə və novatorluğun vəhdətindən
çıxış etmək olmuşdur. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 1960-1970-ci illər
sayları ilə tanış olduqda, ədəbiyyatımızın bu vəzifənin öhdəsindən layiqincə
gəldiyini gorurük. XX əsr Azərbaycan ədəbi-nəzəri fikrinin inkişafı prosesində
1960-70-ci illərin söz ustaları yaradıcılıqlarında xalq nümunələrindən
gərəyincə faydalanmış və milli-mənəvi dəyərlərimizi özlərinə məxsus tərzdə
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əks etdirmişlər. Məhz bu halda xalqın mənəvi dünyası ilə real həyatı vəhdət
şəklində verilmiş olur.
1960-cı illərin əvvəllərində ədəbiyyat və sənətin ən çox axtardığı
keyfiyyət “müasirlik”dir. Stalinizm dövrünün ağır sınaqlarından çıxmış müasir
insan necə olmalı, hansı xüsusiyyətlərə, əxlaqi keyfiyyətlərə malik olmalıdır?
Müasir cəmiyyətin parametrlərini nə təşkil edir, yalnız elm, texnika, müasir
biliklərmi, ya habelə milli-mənəvi dəyərlər? Ədəbiyyat və sənəti düşündürən
bu məsələlər qəzetin səhifələrində geniş əksini tapmışdır. “Dramaturgiya və
müasirlik” [4], “Müasirlik – dövrün ən böyük tələbidir” [5], “Müasirlik və
novatorluq” [6], “Müasirlik və bədii yaradıcılıq” [7], “Müasir həyata fəal
münasibət” [8], “Müasir tələblər səviyyəsinə” [9], “Müasir vəzifələrimiz” [15]
və s. ifadələrlə əksini tapan “müasirlik” problemi, bir qayda olaraq,
Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı yığıncaq, plenum və qurultaylarını məşğul edən
əsas məsələdir. Nəinki Azərbaycan yazıçılarını, habelə ümumən sənətçilərini
də eyni problemlər düşündürür. Təsadüfi deyil ki, qəzetin 1961-ci il 21 yanvar,
4, 25 fevral və 27 may səhifələrində “Opera sənəti və müasir mövzu məsələsi”
ətrafında “Kino sənətində müasirlik” [3], “Zəmanəmizə layiq, xalqımıza layiq”
[11] mövzularında müzakirələr, qurultaylar keçirilir.
Məhz zəmanəni ifadə edən, zəmanənin tələblərinə cavab verən sənət
əsərləri yaratmaq cəhdləri ədəbiyyatda və milli incəsənətdə yeni mərhələnin,
yeni nəsr və poeziyanın, dramaturgiya və teatrın, modern musiqi və rəssamlığın
yaranmasına səbəb oldu. Müasir ədəbiyyat sovet dönəminin sırf beynəlmiləlçi
və kosmopolit ideyalarından necə qurtula bildi? Müasirlik axtarışlarında yalnız
dünya təcrübəsinə müraciət etməklə yox, başlıcası, bu təcrübəni milli-mənəvi
dəyərlər zəminində həzm etməklə, sintez etməklə: “Əsl novatorluq həyat
həqiqətinin xalqın qəlbindən xəbər verən, onun ruhundan doğan bir sənət dili
ilə ifadəsidir...” [30].
1960-cı illər ərzində yeni ədəbiyyatın yaranması və məhz milli əsasda
möhkəmlənməsi növbəti onillikdə yazıçıların qarşısında daha bir həyati vacib
məsələni irəli sürdü: milli-əxlaqi dəyərlərin təbliği, daha dərindən mənimsənilməsi problemi. Sosializm cəmiyyətində gedən sosial deqradasiya və mənəvi
aşınma mühitinə qarşı ədəbiyyat yalnız milli əxlaq və mənəviyyat ideyaları ilə
dura bilərdi. 1970-ci illər ərzində “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin
səhifələrində məhz bu aspektdə diskussiya-müzakirələrin olması bunun
ifadəsidir. “Ana təbiətə övlad münasibəti” [25], “Bədii publisistika:
problemlər, mülahizələr” [27], “İmtahan verənlər və imtahan götürənlər” [28]
və s. kimi. Ən nəhayət, 1979-cu ilin aprel ayında Bakıda “Fəal həyat
mövqeyinin formalaşdırılması: mənəvi tərbiyənin təcrübəsi və aktual
problemləri” ümumittifaq elmi-praktik konfransının keçirilməsi və konfransda
Heydər Əliyevin məruzə etməsi [29] ədəbiyyatın mənəviyyat problemlərinə
diqqətini artırdı. Bütöv bir sıra mənəvi-əxlaqi problemlər qaldıran bədii əsərlər
meydana gəldi.
Ümumiyyətlə şəxsiyyət və cəmiyyət arasındakı əlaqə bütövlükdə ən
müxtəlif çalarları ilə 1960-1980-ci illər ədəbiyyatımızda öz əksini layiqincə
tapmışdır. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin həmin ədəbi prosesi izləyən
1960-1970-ci illər sayları, milli-mənəvi dəyərlərimizin bu dövrdə qorunduğu
kimi, yeni çalarlar da qazandığını təsbit edir.
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Sevinj Ayazgizi /Haydarova/
Our literature – our spirituality
Summary
It is investigated in the article the process of preservation and
development of the national-spiritual values in the “Edebiyat ve Incesenet”
(“Literature and Art”) newspaper 1960-1970th. Ashug’s creative activity, the
national holidays and rituals as well as the classical literary heritage are the
subjects of the given article.
Севиндж Аязкызы /Гейдарова/
Литература – наша духовность
Резюме
В статье исследуется процесс сохранения и развития национальнодуховных ценностей в 1960-1970 годах по материалам газеты «Эдебийят
вэ инджесенет» («Литература и искусство»). Предметом исследования
является ашугское творчество, праздники и ритуалы, внимание к
классическому наследию, а также отражение в литературе национальных
ценностей.

166

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

Türkan QƏDİROVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
Açar sözlər: Cənubi Azərbaycan, poeziya, ana dili problemi, milli
hərəkat, demokratik poeziya
Key words: South Azerbaijan, poetry, mother tongue problem, national
movement, democratic poetry
Ключевые слова: Южный Азербайджан, поэзия, проблема родного
языка, национальное движение, демократическая поэзия
CƏNUBİ AZƏRBAYCAN DEMOKRATİK POEZİYASINDA
ANA DİLİ PROBLEMİ
Keçən əsrin əvvəllərindən etibarən Şimali Azərbaycanda bolşevik
imperiyası, Cənubi Azərbaycanda isə şahlıq rejimi tabeliyində olan xalqlara
münasibətdə müstəmləkəçilik siyasəti yeridirdilər. Nə Şimalın, nə də Cənubun
vəziyyəti ürəkaçan idi. Cənubda – hələ illər əvvəl vətənin bağrından qoparılan
torpaqlarda ana dili – Azərbaycan dili qadağan edilmiş, bu dildə məktəblərin
fəaliyyətinə, qəzet və jurnalların nəşrinə icazə verilmirdi. Şimalda isə anadilli
məktəblər, ali təhsil ocaqları, hətta Elmlər Akademiyası olmasına baxmayaraq,
bolşevik rejimi xalqın say-seçmə ziyalılarını onillərlə repressiya odunda
yandırmış, məhv etmişdi.
1930-cu illərin sonu, 1940-cı illərin əvvəllərində tabeliyində yaşayan
xalqları milli zülm altında saxlayan İran diktaturası olası üsyanlara, qiyamlara
qarşı İngiltərə, Almaniya, ABŞ kimi xarici dövlətlərə dilxoşluq edib
yaltaqlanırdı. Təbii ki, bu qorxular əsassız deyildi, çünki Cənubi Azərbaycanda
antifeodal ovqat gündən-günə artmaqda idi.
Cənubi Azərbaycanda 1941-1946-cı illəri əhatə edən Milli hərəkat dövrü,
eyni zamanda 1945-ci ildə bu hərəkatın layiqli nəticəsi olan Milli Hökumətin
yaranması azömrlü olmasına baxmayaraq, xalqımızın qəhrəmanlıq və
vətənpərvərlik salnamələrindən biri hesab oluna bilər.
"1941-ci il iyun ayının 22-də alman faşizminin SSRİ-yə hücumuna qədər
artıq İranda təsir dairələri uğrunda Almaniya, İngiltərə və SSRİ arasında gərgin
hərbi siyasi rəqabət gedirdi. Bu rəqabətin arxasındakı hədəf – İranın təbii
sərvətlərinin, o cümlədən ölkənin cənub-qərbindəki böyük neft yataqlarının ələ
keçirilməsi idi" [6, 303]. İranda 1925-ci ildə taxta çıxmış ingilispərəst Rza
xanın 1941-ci ildə qanlı hakimiyyətinə son qoyulması ilə Cənubi
Azərbaycanda Milli hərəkat da öz ilk addımlarını atmağa başlamış oldu. Həmin
ildə SSRİ qoşunları İran ərazisinə daxil oldu. Bundan sonrakı zaman kəsimində
İ.Stalinin Milli Hökuməti məqsədli şəkildə dəstəkləməsi, Azərbaycan
Demokrat Partiyasının qurulmasına bilərəkdən qarşı çıxmaması, bununla da
S.C.Pişəvərinin və onun əqidə yoldaşlarının İ.Stalinin planları ilə aldadılması
hadisələrin inkişafını tamamilə dəyişdi. Məhz bütün bunların nəticəsində
böyük məqsədlərlə və ümidlərlə yaradılan Milli Hökumətin məhvi qaçılmaz
oldu.
Sonu arzuolunmaz olsa da, Azərbaycan demokratları qısa müddətdə öz
istədiklərinə nail ola bildilər. 1945-ci il dekabr ayının 12-də (21 Azər) Milli
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Hökumət quruldu. "Lakin cəmisi bir il davam edən və Pişəvərinin sözləri ilə
desək, "Hər iki İranı və eləcə də Yaxın və Orta Şərqi oyadan", azadlığa doğru
istiqamətləndirən 21 Azər hərəkatı, Azərbaycan Milli Hökuməti tarixə təsirsiz
qalmadı. Özündən sonra gələn növbəti ictimai azadlıq dalğaları üçün
təkanverici mənbə rolunu oynadı [1, 200].
1946-cı il aprel ayının 4-də Tehranda İranla SSRİ arasında müqavilə
imzalandı. Bununla da sovet hakimiyyətinin Milli Hökumət barədə əvvəldə
dediyimiz gizli planları rəsmi dövlət sənədinə çevrildi. Azərbaycan Milli
Hökumətinin taleyi birdəfəlik öz acı həllini tapmış oldu. Bu, indiyə kimi sovet
hakimiyyətinə daim inanan və sədaqətli qalan S.C.Pişəvərinin bütün inamını
sarsıtdı. O, 1946-cı ilin 12 dekabrına kimi qeyri-bərabər "döyüşdə" mübarizə
apardı, lakin bu tragik müqavimətin heç bir nəticəsi olmadı. Demokratların bir
çoxu öldürüldü, sağ qalanlar həbs edildi, sürgünə göndərildi, imkan tapanlar isə
Şimali Azərbaycana pənah apardı. Cənubi Azərbaycanda bütün demokratik
təşkilatlar qadağan edildi, Milli Hökumət zamanı yaradılmış mədəni-maarif
ocaqları dağıdıldı. "Ana dili" dərsliyi yenicə nəşrə başlamışdı ki, Azərbaycan
məktəbləri bağlandı. Azərbaycan dilində yazmaq yenidən qadağan olundu.
Lakin unutmamalıyıq ki, xalqın qeyrətli oğulları öz mübarizələrini həmişə
davam etdirmişdir.
Cənubdakı Milli hərəkat xüsusilə 1945-1946-cı illərdə ümumxalq
xarakteri almışdı. Onun öz qısa ömrü ərzində təkcə Azərbaycan deyil, həm də
İran tarixində əbədi iz qoymuş xidmətlərindən başlıcası ədəbiyyat, mədəniyyət,
maarif və dil sahəsində gördüyü işlərdir. Milli Hökumət yarandığı andan İran
həyatı üçün uyğun olmayan mədəni tədbirlər keçirmiş və bir sıra qurumlar
yaratmışdı. Onun əsas qanunlarından biri Azərbaycan türkcəsinin –
Azərbaycan dilinin Cənubi Azərbaycanın rəsmi dövlət dili elan edilməsi
haqqında qanun idi. Bu qanuna əsasən bütün dövlət idarələrində, orduda,
məhkəmələrdə, Məclisdə Azərbaycan dili işlənməli, məktəblərdə, ali təhsil
müəssisələrində əsas təhsil Azərbaycan türkcəsində olmalı idi.
Tarix boyu milli dilin qorunub saxlanması, onun yaşaması uğrunda
ölkənin vətənpərvər qüvvələrinin apardıqları mübarizələrin ardı-arası
kəsilməmişdir. Cənubi Azərbaycan Milli Hökumətinin də ana dili problemini
ən vacib məsələlərdən biri kimi irəli sürməsi, ana dili və onun varlığı naminə
mübarizə aparması müxalif qüvvələrin hiddətini daha da artırırdı. Ona görə də
hərəkat məğlub olan kimi bu qanlı canilər şair və ziyalılara amansız divan
tutmuşdular.
Ədəbi hərəkatın ziyalıları dil məsələsində tutduqları mövqeyi Milli
Hökumətin mətbu orqanı olan "Azərbaycan" qəzetində belə nümayiş
etdirirdilər: "Dilimiz xalqın yaratdığı dastanlar, zərbi-məsəllər, hekayə və
nağıllar vasitəsilə dünyanın ən böyük dilləri ilə rəqabət edə bilər. Şairlərimiz,
ədiblərimiz bu dil vasitəsilə öz ehsasatlarını, öz hünər və sənətlərini meydana
gətirib xəlqin nəzərini cəlb edə bilərlər" [3, 29].
Cənubi Azərbaycan demokratik poeziyasında ümummilli siyasi azadlıq
ideyaları ilə yanaşı, ana dilinə həsr edilən əsərlər də dövrün siyasi məntiqinə
cavab verirdi. Həmin dövrdə əksər şairlərin yaradıcılığında ana dilinin
müqəddəsliyi, zənginliyi, əvəzolunmazlığı ilə bağlı şeirlərə tez-tez rast gəlmək
mümkündür.
168

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

Ey vətən, uğrunda hər an hazıram can verməyə,
Qoy mənim cismim boyansın qana, Azərbaycanım.
Bu misraların müəllifi Milli hərəkatın şəhid şairlərindən biri Məhəmmədbağır Niknamdur. O, vətən üçün, lazım olarsa, canından keçməyə hazır
olduğunu səmimi şeirlərində dilə gətirmiş, 1946-cı ildə Milli Hökumətə qanlı
divan tutulanda o da bir çox şair kimi qətlə yetirilmişdir. Onun "Doğma dilim"
şeiri də sahib olduğu əqidənin təzahürlərini özündə daşıyır. Mənalı yaradıcılıq
yolu keçmiş şair bu şeirində xalqın ana dili ilə onun varlığını vəhdətdə götürür.
Çünki bu dildə anası ona layla oxuyub, bu layla ilə el ruhu onun qanına hopub.
Məhz buna görə də heç kim bu dili ondan qopara bilməz.
Xatircəməm doğma, şanlı elimdən,
Bağlamışam öz əlimə belimi.
Bunu bil ki, ala bilməz əlimdən,
Düşmən mənim şirin ana dilimi [4, 173].
Hər cür səadətin açarı olan dil bütün müşkül işləri həll etməyə qadirdir.
Bununla şair öz xalqınıın dərdinin əsas dərmanının dil birliyi olduğuna işarə
edir. O söyləyir ki, bir millətin yurdunu viran da qoysan, o yenə ayağa qalxa
bilər, lakin dilini əlindən alsan, bu, əsl fəlakət olar:
Bir millətin yurdun xarab eyləsən,
Yenə özün yığışdırar bu millət.
Dilin alsan, bağrın kabab eyləsən,
O milləti məhv eyləyər fəlakət [4, 173].
Cənubi Azərbaycan poeziyasını yeni üsullu şeirlərlə zənginləşdirən
şairlərdən biri də Həbib Sahir olmuşdur. 1941-1946-cı illəri əhatə edən Təbriz
dövrü onun yaradıcılığının ikinci və ən məhsuldar dövrü hesab edilir. Şübhəsiz
ki, burada yaranan Milli Hökumət onun yaradıcılığının ictimai-siyası
məzmununa da təsir etmişdir. Şeirlərində milli azadlığı tərənnüm edən şair bu
problemlərin xalq üçün əhəmiyyətini həssaslıqla dərk edirdi. Belə bir şairin dil
probleminə toxunması heç də təsadüfi deyil.
"Tərəhhat inanma!" başlıqlı şeirində Sahir göstərir ki, bizim türk dili həm
şirin, həm də zəngin dildir, o daim bir günəş kimi işıq saçır. Belə gözəl bir dil
varkən başqalarının dili bizim nəyimizə gərəkdir? Ona görə də heç kim yolunu
çaşıb türkcə danışdığı halda farsa yazmasın:
Yadın dili: "boyunduruq"!
Bir keçiddir: buruq-buruq.
Gəl, atəşə, qızım, yanma,
Tərəhhata çox inanma!
Zəngi danmaz öz dilini,
Hindi sevər öz elini.
Kimsə yolun çaşıb açmaz
Türki deyib, farsi yazmaz! [5, 41]
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Kərim Məşrutəçi Sönməz Cənubi Azərbaycan poeziyasının ən istedadlı
nümayəndələrindən biridir. O, vətən dərdi ilə yaşayan, hər iki Azərbaycanın
kədərinə qəmlənib, şad gününə sevinən vətəndaş şairdir. Sönməzin müxtəlif
mövzulu şeirləri içərisində ana dili mövzusuna da rast gəlmək mümkündür.
O gündən ki dilim "ləhcə" sayıldı,
Yatmış təbim bir diksinib ayıldı,
Bu ayrılıq ölkəmizə yayıldı.
Damarlarda qeyrət qanı qaynadı,
Paslı qələm əlimizdə oynadı [5, 181].
Şair də, digər qələm yoldaşları kimi, düşmənin onun elinə, dilinə, xalqına
qarşı olan kini görür, bunu elə öz ana dilində ürək yanğısı ilə dilə gətirir:
Yurduma hər gələn əliboş gəlir,
Gedəndə çantasın doldurur gedir.
Xalqıma, elimə, dilimə qarşı
Olduğu kinəsin bildiri gedir [5, 180].
Yaradıcılığı elə Milli hərəkatın ilk illərindən başlayan şairimiz Mir
Mehdi Çavuşi öz şeirlərində vətəni, xalqı və azadlığı tərənnüm etmişdir.
Azərbaycan türkcəsinin daim təhdid altında olması, onun bir dil kimi aradan
çıxarılmasına çalışılması bir el şairi kimi onu da narahat etmiş, lakin heç bir
təsirin bu dili sarsıdacağına inanmamışdır:
Səbt edib səfheyi-tarixinə dövran dilimi,
Saxlayıbdır bilin hər əsrdə taban dilimi.
Bir çıraqdır ki, onun yandırıb əvvəldə zaman,
Söndürənməz ola gər min kərə tufan dilimi [4, 145].
Şair söyləyir ki, onun vətəni Azərbaycandır, dili Azərbaycan dilidir, bu
yurd da, bu dil də minillərdir yaşayır. Xalqımız nəyə görə Şah İsmayıla hörmət
bəsləmişdir? Çünki o, dilimizi saraylara sultan etmişdir. O, heç vaxt razı olmaz
ki, kimsə onun dilini təhqir edə, axı bu dildə anası ona layla demiş, onun nazını
bu dildə çəkmişdir. Baxmayaraq ki, illərlə bu dil zindanlarda həbs olmuşdur,
lakin indi o, çiçəklənən vətəndə yenidən gülüstana dönüb.
Daha yox zərrəcə qorxum, edə gər qəm tüğyan,
Çün doğub ilk baharım, güldürə nalan dilimi.
Qoy gül açsın ana yurdum, ona gülsün bu elim,
Eləsin eşqilə qoy indi gülüstan dilimi! [4, 146]
Demokratik poeziyanın digər görkəmli nümayəndəsi İbrahim Zakir 60
ildən artıq bədii yaradıcılıq yolu keçmişdir. O, 1941-1946-cı illərdə Cənubi
Azərbaycan Milli azadlıq hərəkatının yaxın iştirakçısı olmuş, Milli Hökumətdə
məsul vəzifədə çalışmışdır.
İ.Zakirin "Mənim öz dilim var" adlı süjetli şeiri İran tabeliyində olan
Cənubi Azərbaycanın qarşısında duran ana dili probleminin bədii təsvirini
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verir. Şeirdə göstərilir ki, ana dilində məcmuə oxuduğu üçün bir gənci yolda
polis saxlayır. Ondan nə üçün "Gülüstan"ı və ya "Şahnamə"ni oxumadığını
soruşur, gəncin əlindəki dəftərin azərbaycanca olduğunu biləndə qəzəbdən
coşur.
Uladı it kimi, hürdü, qudurdu,
Qarnına oğlanın təpiklə vurdu.
Dedi: – Kəs, bu sözü eləmə təkrar,
Yolar öz saçını istəklin, ağlar! [4, 143]
Oğlanla kobud rəftar edən polis deyir ki, Azərbaycanı çox da şişirtmə,
sən Tehranı özünə vətən bil. Gənc isə dardan, ölümdən qorxmadığını deyir,
onu tutub zindana salsalar da, öz dediyindən dönmür:
Mənim vətənim var, şanlı elim var,
Nə türkəm, nə farsam, ana dilim var.
Gözümtək sevirəm doğma Təbrizi,
Sinəsi üstündə bəsləyir bizi.
Təbrizi vermərəm yüz min Tehrana
Qurbanam vətənim Azərbaycana! [4, 143]
Milli hərəkat dövründə Cənubi Azərbaycan poeziyasında iki əsas üslub
aparıcı idi. Bunlardan biri heca üslubuna əsaslanan şeir üslubu idi. Lakin
demək lazımdır ki, İranda farsdilli şeirdə əruz vəzni Cənubi Azərbaycanda
anadilli şeirdə heca vəzninin inkişafını ləngidirdi. Digər üslub da elə həmin
əruz vəznli poeziya idi. Bu üslubun aparıcı siması Milli hərəkat dövrünün şəhid
şairi Əli Fitrət idi. Onun ən dəyərli şeirlərini insanları vətəni qorumağa, dil və
millət azadlığına səsləyən nəğmələr hesab edə bilərik. Şairin "Vətən eşqində"
şeiri fikirlərimizi əsaslandırmağa imkan verir. Bu şeirində də şair həm vətənin
ən parlaq təsvirini yaradır, həm də elin mənəvi sərvəti olan ana dilinə fəxrlə
dolu sevgisini dilə gətirir:
Bizə bu dil qalıb əcdadlarımızdan yadigar, anla,
Tamamən bu dil ilə eylərik biz iftixar, anla.
Əgər ki məstsən, ol bircə saət huşyar, anla,
Gələr bir gün, səni Fitrət çəkər bir payi-divanə [7, 37].
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycan Milli Hökumətinin qərarı
ilə Cənubi Azərbaycanda teatrlar, opera, filarmoniya, Milli kitabxana və
universitet yaradılmışdı. 1946-cı ildə Təbrizdə fəaliyyətə başlayan universitetin
ilk tələbələrindən biri də Məhəmmədtağı Zehtabi Kirişçi olmuşdur. O, həmin
universitetdə S.C.Pişəvərinin "Dünya ədəbiyyatı" ilə bağlı apardığı
mühazirələrin də dinləyicisi idi. Məlum hadisələrdən sonra Təbriz Universiteti
də bağlanır. Zehtabi də bu ağır günlərdə "Sən osan, mən də buyam" şeiri ilə
xalqın qarşısına qoyulan ədalətsiz qadağalara etiraz etmişdir:
Anam “əxtər” deməyibdir mənə, “ulduz” deyib o,
Su donanda deməyibdir “yəxdi”, bala, “buz” deyib o.
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Bəli, daş yağsa da göydən, sən osan, mən də buyam,
Var sənin başqa anan, vardı mənim başqa anam.
Özümə məxsus olan başqa elim vardı mənim,
Elimə məxsus olan başqa dilim vardı mənim [8, 4].
Dil problemi ilə bağlı Milli hərəkatın əsas siması, eyni zamanda istedadlı
publisist və ədəbiyyat xadimi S.C.Pişəvərinin də fikirləri diqqətəlayiqdir. O
yazırdı: "Dili vətənpərəstliyə müxalif görənlər vaqeən cahil adamlar gərək
olsun. Çünki bu işin təzəliyi yoxdur. Hənuz indi də məscidlər və mənbərlərdə
vaizlərimiz xalqın anladığı Azərbaycan dilində vəz edib dini vəzifələrini əncam
verməyə dəvət edirlər. Biz Azərbaycan dilinin müxaliflərindən soruşuruq, bu
işdə nə pislik vardır? Niyə bir dildən mənbərdə istifadə etmək olar, amma
mədrəsələrdə olmur?" [3, 30].
S.C.Pişəvəri başda olmaqla Azərbaycan Milli Hökumətinin
tərəfdarlarının müqavimətinə baxmayaraq, 1941-ci ildə başlayan Milli hərəkat
1946-cı ildə böyük qurbanlar verərək süquta uğradı. Bundan sonra onun
haqqında Azərbaycanda, İranda, Rusiyada və xarici ölkələrdə geniş bir
tarixşünaslıq ədəbiyyatı yarandı. Bu, danılmaz faktdır ki, İran dövlətinin
tərkibində azərbaycanlıların milli şüurunun təkamülü heç bir dövrdə bu qədər
kəskin və qətiyyətli olmamışdı. Hətta buradakı millət, dil sevgisi, azadlıq
istəklərinin tərənnümü, Şimaldakı kimi, bəzi ideyaların pərdəsində
gizlədilmirdi. Ona görə də bu poeziya öz saflığı ilə Azərbaycan şeiri və milli
bədii düşüncə tarixində əvəzsiz yer tutur. Bu keyfiyyətlər, təəssüf ki, nə Milli
hərəkatdan əvvəl, nə də sonra eyni keyfiyyətə nail ola bildi.
Araşdırmamızda müraciət etdiyimiz dövr ədəbiyyatınin istər nəsr, istər
poeziya, istərsə də digər sahələri hələ kifayət qədər tədqiq edilməmişdir.
Cənubi Azərbaycan demokratik poeziyasında ana dili məsələsinin tədqiqi
müasir dövrdə ölkəmizdə gənc nəslin vətənpəvər ruhda tərbiyəsində, onlara
millət və dil sevgisi aşılamaq nöqteyi-nəzərindən də elmi əhəmiyyətə malikdir.
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Turkan Gadirova
Mother Tongue problem in South Azerbaijan Democratic poetry
Summary
In poetry the problem of mother tongue was in the spotlight in different
times of history. Generally, this problem is actual for all times. South
Azerbaijan`s poets alsi didn`t stay indifferent to this problem. It was vividly
come to the surface during the democratic movement of 1941-1946s.
Туркан Кадирова
Проблема родного языка в Южно-Азербайджанской
демократической поэзии
Резюме
В иных эпохах истории проблема родного языка в малой или большой
степени была в центре внимания. В общем эта проблема актуальна для
всех времен. Поэты Южного Азербайджана также были не равнодушны к
этой проблеме. Во время демократического движения в 1941- 1946-ых
годах, эта проблема появилась еще более раскрытой форме.
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Ülviyyə YUSİFOVA
Açar sözlər: Faruq, şair, insan
Key words: Farug, poet, human
Ключевые слова: Фарук, поэт, человек
ABDULLA FARUQUN ŞEİRLƏRİNDƏ HUMANİZM
İDEYALARI
Abdulla Faruqun şeir yaradıcılığını mövzu və ideya baxımından nisbi
olaraq iki yerə ayırmaq olar. Şairin bir çox şeirlərində inqilabın, azadlığın
təntənəsi, sosializm qurluşuna inam, sovet adamının qurub-yaratmaq eşqi,
Sovet Azərbaycanının uğurları, yenilik duyğusu ilə yaşayan fədakar insanların
parlaq əməlləri əsas mövzulardır. A.Faruqun şeirlərinin bir qismi də müharibə
mövzusuna həsr olunmuşdur. Şairin əsərləri müxtəlif mövzulara həsr olunsa
da, əsərlərinin əsasında insan məfhumu hər zaman ön planda olmuşdur.
A.Faruqun əsərlərindəki baş qəhrəmanlar (“Gülzar” poemasında
Gülzar, qardaşı Aslan, “Sarıtel” poemasında Sarıtel, Sərdar, müəllim Qaya,
“Talış dağları” poemasındakı qəhrəman) hər zaman öz insani keyfiyyətləri ilə
seçilirlər. “Sarıtel” poemasında baş qəhrəman Sarıtel canından artıq sevdiyi
Sərdarın nökər Qara tərəfindən yaralanmasına üzülür, gecə-gündüz onun
qulluğunda duraraq sevdiyi adamı tək buraxmır, körpə uşaq kimi qayğısına
qalır. Lakin Sarıtel yalnız Sərdar yaralandığı üçün deyil, uşaqlıq dostu Qaranın
tutduğu pis əməllərdən ötrü də dərin düşüncələrə dalır, qəm-qüssəyə batır.
Sarıtel təkcə doğmalarını deyil, dünyadakı bütün insanları təmiz qəlbli,
vicdanlı, mehriban və gülərüz görməyi arzulayır.
Nə olar dünyada ölüm olmasa,
Qan, qırğın olmasa, zülüm olmasa.
Nə olar qərəzsiz olsa insanlar,
Ləkəsiz aynatək qəlblər, vicdanlar
Hər kəsə göstərsə əməllərini
Bağlasa canilər öz əllərini,
Göyərçinlər kimi mehriban olsa...
İnsan həqiqətən bir insan ola [1, 103].
Şair bu şeir parçasında Sarıtelin dili ilə, əslində, öz düşüncələrini,
görmək istədiklərini dilə gətirmişdir. A.Faruq ingilis yazarı Tomas Morun
“Utopiya” əsərində olduğu kimi, insanların azad, bərabərhüquqlu, bütün
pisliklərdən uzaq, xoşbəxt bir cəmiyyətdə yaşamasının arzusunda olmuşdur.
Humanist şair hətta şəxsi həyatında daim ətrafında olan insanların zərbələri ilə
qarşı-qarşıya gəlib, haqsız tənələrinə məruz qalsa da, yenə də insanlığını,
insanlığa olan inamını heç vaxt itirməmişdir. Hər zaman köməyə ehtiyacı
olanlara yardım əlini uzatmış, cibində qalan son qəpiyini belə veməkdən
çəkinməmişdir.
Qeyd etdiyimiz kimi, Abdulla Faruqun əsərlərinin bir qismi müharibə
mövzusuna həsr olunmuşdur. Yaradıcılığında daim inqilab əhvali-ruhiyyəsi
hiss olunan şair şeirlərində vətəni müdafiə etməyə hazır bir əsgər, cəsur bir
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döyüşçü kimi çıxış edir. Lakin mübariz ruhlu şairimiz hər zaman sülhün
tərəfdarı olmuşdur. Yaşadığı müddətdə iki böyük cahan müharibəsinin şahidi
və iştirakçısı olan Faruq müharibənin bütün cətinliklərini, ağrı-acısını
duymuşdur. Şair “Cavab” şeirində sovet ordusunun qüvvəsini, hərbi hazırlığını
təsvir edən zaman belə sülhün tərəfdarı olduğunu bildirir.
Hərbçi deyil, tərəfdarız sülhə biz,
Qüvvətlidir fəqət böyük ölkəmiz [2, 72].
Abdulla Faruqu yalnız öz millətinin deyil, dünyadakı bütün xalqların
taleyi düşündürürdü. Şair heç vaxt şovinist, millətçi olmamışdır. Xalqını,
vətənini ürəkdən sevsə də, şair üçün önəmli olan insan idi. A.Faruq şeirlərinin
bir çoxunda müharibənin bərabərində gətirdiyi fəlakətlərin qurbanı olan
millətlərin halına biganə qala bilmədiyini dilə gətirmişdir. “Qızıl snayper”
şeirində Faruq Avropa ölkələrində baş verən siyasi hadisələrə toxunur, qorxu
və dəhşətin hökm sürdüyü bu ölkələrin Asiya ölkələrində törətdiyi vəhşilikləri
ürək ağrısı ilə qələmə alır.
Ölüm kimi sönürkən Avropanın günəşi
Asiyanı yandırır imperializm atəşi,
Əmr edir yaponların səngərindən fransız
Qan çiləyir yollara o insafsız, o qansız...
Hər axşam buludların bağrını yara-yara
Dumanlıqda səslənir bir silahlı təyyarə [2, 33-34].
Onun “Rot Front” şeirində də faşizmin zülmündən əziyyət çəkən alman
xalqının, gecə-gündüz, yorulmaq bilmədən işləyən alman işçisinin acınacaqlı
vəziyyətindən bəhs olunur. Şair Hitlerin törətdiyi vəhşiliklərin yalnız digər
xalqlara deyil, alman xalqına da böyük zərbə vurduğunu, müharibədən yalnız
əməkçi xalqın əziyyət çəkdiyini göstərməyə çalışmışdır. Şeirdə həmçinin irqlər
məsələsinə də toxunan şair insanları daim təcavüzə, işgəncəyə məruz qalan
Afrika xalqının, hindlilərin səsinə səs verir. Şair bəyaz irqləri mədh edən
alimləri, filosofları tənqid edərək onların mədəniyyət adı altında digər xalqları
əzməsinə, işğalçılıq və talanlarına qarşı çıxdığını bildirir.
Abdulla Faruqun humanist ideyalarını özündə birləşdirən ən mühüm
şeiri şairin “Həbəşistan yollarında” şeiridir. Şeir bir sıra tarixi faktlar üzərində
qurulmuşdur. Burada İtaliyanın 1935-ci ildə Efiopiyaya (Həbəşistan) hücum
etməsi və oranı müstəmləkə altına almasından danışılır. Şeirdə həbəş xalqının
keçirdiyi çətin, iztirablı günlərdən və müharibənin bu ölkəyə gətirdiyi
faciələrdən söhbət açılır. Şair əvvəlcə İtaliyadakı vəziyyətlə oxucunu tanış edir.
Əslində, işğalçı dövlət İtaliya olsa da, Faruq təkcə həbəş xalqının deyil, italyan
xalqının da müharibədə günahsız, məzlum olduğunu, çətin günlər keçirdiyini
bildirir.
Faruq əsərdə böyük imperiya yaratmaq arzusunda olan qəddar
Mussolinini tənqid atəşinə tutur, onun italyan xalqını bu yola sürükləyən
əməllərini pisləyir.
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Günəşli səhralarda axıdıb qan selini,
Qəddar faşizmin qoca qartalı Mussolini.
Çıxmamışdır başından qəhrəmanlıq havası,
Bəyaz irqin dünyada ağalıq iddiası!.. [1, 28]
Şair həmçinin İtaliyanın, Roma imperiyasının şanlı tarixinə nəzər salır.
Sezarı, Qustav Avqustu, Bertenyusu və onların Şərqin əsrarəngiz ölkəsi olan
Misiri əsarət altına almasını xatırlayır.
Abdulla Faruq Mussolininin simasında rəhbər vəzifədə olanları
müharibənin əsl səbəbkarı kimi günahlandırır. İçki, qumar məclislərində
vətənin taleyini həll edən generalları, müharibənin bütün ağırlığını çiynində
daşıyan, arxasında ağlar gözlər buraxaraq cəbhədə qanı tökülən cəsur əsgərlərlə
qarşılaşdırır.
Orada, su görməyən torpaqların, qumların
Qaynadığı yerlərdə... Hücum etməyə yarın
Hazırlaşır, qazaraq dırnaqları ilə səngər,
Səhralarda gor eşir dörd yüz əlli min əsgər.
Bir az daha oyanda qızmış süngü davası,
Süngülərlə sökülür iyitlərin yakası,
Döşlər qanla qızarır, üfüqlər qızarmadan,
Cəbhələrdə hökm edir ah-fəqan, ənin, qan [1, 27].
Abdulla Faruq əsərin ikinci hissəsində qızmar günəş ölkəsinin gözəlliklərini, onun zəngin təbii sərvətlərini, bol məhsul verən münbit torpaqlarını və
bu gözəlliklərin fonunda həbəş xalqının illər boyu çəkdiyi zülmü
canlandırmağa çalışmışdır. Şair Afrika ölkələrində uzun müddət davam edən
firon hakimiyyətini, insanların qul kimi alınıb satılması və işlədilməsini,
onların din əsarətində qalmasını xatırladır. Dünya ölkələrinin bu qədər inkişaf
edib çiçəkləndiyi bir vaxtda həbəş xalqının geridə qalması, hələ də dini
inanclara aldanması, elm və təhsildən uzaq olması şairi qəmləndirir.
Hey-hey... nələr görməmiş bədbəxt günəş ölkəsi!..
Bir zaman dağlarına düşmüş ərəb kölgəsi,
Bir zaman fironların pəncəsində inləmiş...
Zaman-zaman İsanı, Məhəmmədi dinləmiş.
Səmasında boy atmış rəngbərəng minarələr.
Etiqad bağlamışlar Allaha biçarələr.
Fəqət məsud etməmiş Şərqi iman, təfəkkür!..
Açılmamış bağmansız həbəş bağlarında gül! [1, 29-30]
Bu tarixi hadisələrin üzərindən illər keçməsinə baxmayaraq, həbəş xalqı
dini inanclardan uzaqlaşmamışdır. İnsanların azadlıq uğrunda üsyanlar,
inqilablar edib qan tökdüyü, firavan həyat üçün mübarizə apardığı bir vaxtda
burada hələ də quldarlıq hökm sürməkdədir. İşçilər min bir əziyyətlə əkibbecərdiyi məhsuldan pay ala bilmir.
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Keçdi illər, əsrlər, yenə vəhşi haldadır,
Yenə həbəş oğlunu kəlisalar aldadır.
Yenə axşamlarını qarşılayır can səsi,
Bağlarında quşların yox könül açan səsi.
Üfüqləri dumanlı, asimanı qəmlidir,
İllər boyu yol çəkən gözləri şəbnəmlidir.
Pambıq tarlalarında işləyir on dörd saat
İşçiləri keçirir faciəli bir həyat [1, 30].
Əsərin sonunda şair həbəş xalqını azadlıq, firavan həyat, yeni gələcək
uğrunda mübarizəyə səsləyir. Onları tarix boyu başlarına gələn müsibətlərdən
dərs almağa, artıq əsarətə, zülmə yox deməyə çağırır. Hər zaman sülhün
tərəfdarı olan Abdulla Faruq yalnız azadlıq uğrunda baş verən inqilabları, bu
uğurda tökülən qanları doğru sayır.
Sən də oyan, qolundan qara zəncirləri aç!
Yetər verdin raslara, şahinşahlara xərac.
Yetər səni çeynədi azğın imperilaistlər...
Qalx, sərxoş orduların hücumuna göyüs gər!..
Üsyan bayrağı qaldır, çıx vətəndaş hərbinə!
Üsyan dərəbəyliyə, üsyan məbədə, dinə! [1, 31]
Şeirlərindən də gördüyümüz kimi, Abdulla Faruqun əsərlərində
dünyada yaşayan bütün insanlar, həmçinin insani dəyərlər, onların sülh və
əmin-amanlıq, firavanlıq içərisində yaşaması hər zaman ön planda tutulmuşdur.
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178

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 12.2016

Lalə ATAKAN
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
lala.hasanova.89@mail.ru
Açar sözlər: Müslüm Maqomayev, mətbuat, arxiv, opera, dirijor, muğam
Key words: Muslim Magomayev, press, archive, opera, band-master,
mugam
Ключевые слова: Муслим Магомаев, пресс, aрхив, опера, дирижeр,
мугaм
MÜSLÜM MAQOMAYEVİN AZƏRBAYCANIN MƏDƏNİ
HƏYATINDAKI YERİ İLƏ BAĞLI DÖVRİ MƏTBUATA BAXIŞ
Müslüm Maqomayev Azərbaycan musiqi
sənəti yolunda qarşıya çıxan hər cür
maneələri amansızcasına qırıb atan, ruhən və
arzularına görə xalq sənətkarı, əsl realist,
cəsarətli novator idi.
Üzeyir Hacıbəyli
Ötən əsrin əvvəllərində nadir istedad sahibi olan bir gəncin ecazkar
bəstələrinin sədası doğma yurdu Azərbaycanla yanaşı, bütün müsəlman aləmini
bürümüşdü. Onun istedadı məşələ çevrilərək ürəkləri alovlandırmış, saysız
xələflər yetirmiş, Azərbaycan bəstəkarlıq sənətini ən yüksək zirvəyə qaldıra
bilmişdi. Bu gəncin sədası musiqi səmasından bir meteor kimi parlayıb gözləri
qamaşdırmış, bir meteor kimi də erkən əbədi qaranlıq dünyasına
qovuşdurmuşdu. Müasirlərini ovsunlayan, ürəklərini həyəcana gətirən, sənəti
ilə ülvi hislər təlqin edən və musiqi tariximizə adını əbədilik həkk edən bu
bəstəkar Müslüm Maqomayev idi [3]. Bu ifadəyə Müslüm Maqomayevin
vəfatının 69-cu ili münasibətilə yazılmış bir məqalədə rast gəlirik. Bir insan
ömrünə sığdırılmış əbədi əməllər bizi onun zəngin arxivinə baş vurmağa dəvət
edir.
Arxivdə Müslüm Maqomayev dövrü haqqında araşdırma aparanda kifayət
qədər zəngin materiallarla rastlaşırıq; Müslüm bəyin gündəlikləri, məktubları,
xatirələri, qeydləri və fotoları... Bu saralmış vərəqlər sənətkarın həyatı və
yaradıcılığı barədə təsəvvürlərə xeyli aydınlıq gətirməklə və onun haqqında
bilgilərimizi dərinləşdirməklə yanaşı, qaranlıq qalan məqamlara da aydınlıq
gətirməyimizə köməkçi olur.
Onun hər uğurunu tərənnüm edən, haqqında gənc yaşlarından dərc
olunmağa başlayan qəzet, jurnal nəşrləri, monoqrafiyalar bu gün də dayanmır.
Dövrünün elə bir istedadlı sənət adamı yoxdur ki, onun haqqında qələm
sınamamış olsun. O, sağlığında da, vəfatından sonra da dəyər verilən bir
bəstəkar, Azərbaycan musiqisinə folklorundan, ladından bələd olan bir sənət
fədaisi idi. Onun haqqında ilk monoqrafiya da onun məslək və əqidə dostu
Üzeyir Hacıbəylinin redaktəsi ilə, İncəsənət İnstitutunun elmi işçisi Qubad
Qasımovun müəllifliyi ilə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının
Nəşriyyatında dərc olunmuşdur. Kitabçanın müəllifi M.Maqomayevin indiyə
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qədər məlum olmayan bir sıra məktublarından və şəxsi arxivindən istifadə
etməklə böyük bəstəkar haqqında geniş məlumat vermişdir. Burada
M.Maqomayevin ictimai və pedaqoji xidmətləriylə bərabər “Şah İsmayıl”,
“Nərgiz” operaları üzərindəki işi təsvir olunmuş və Azərbaycan musiqisinin
inkişafında bu operaların oynadığı böyük rol göstərilmişdir. Bundan sonra
kitabçaya “Şah İsmayıl”, “Nərgiz” operalarının, habelə natamam qalmış “Dəli
Muxtar” baletinin qısa məzmunu, bəstəkarın simfonik və vokal əsərlərinin
siyahısı, bəstəkarın əsərlərinə dair biblioqrafiya əlavə olunmuşdur [6].
Müslüm Maqomayevin Azərbaycan Teatr Muzeyində, Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində, Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda arxivləri var.
Vərəqlədikcə isə bizi düşündürən bir sual var: bir insan ömrünün ən xoş anları,
duyğuları, sevinci, kədəri ağzı bərk-bərk düyünlənmiş qovluqlara necə sığıb
görəsən?..
Müslüm Maqomayev haqqında tədqiqat aparan akademik Rafael Hüseynov
M.Maqomayevin zəngin arxivinin təfsirini verdiyi “Vaxtdan uca” monoqrafiyasında yazır: “Bir zamanlar bu məktublar – Müslüm bəyin arvadına,
oğlanlarına göndərdiyi bu kağızlar – yalnız konkret adamlar, konkret ailə üçün
məhrəm imiş. Ancaq indi o məktubları mən də oxuyuram (və siz də
oxuyursunuz), hələ neçələri də götürüb oxuyacaq. Çünki bunlar artıq şəxsi
məktublar deyil. Yaradıcılığı ilə birgə Müslüm bəyin şəxsi həyatının da çox
cizgiləri hamımız üçün doğmalaşıb. Zaman, Müslüm istedadı, Müslüm
yadigarları bu bəstəkarı hər birimizin məhrəminə, yaxınına çevirib” [8, 81].
Müslüm Maqomayevin həyatı çox zəngindir. O, kənd müəllimliyindən
tutmuş bəstəkarlığadək yüksəlmişdir. Mədəni səviyyəsi yüksək olan xalq üçün
incəsənətə qarşı olan tələblər də yüksək olur. Qori Seminariyasında təhsil, kənd
müəllimliyi və bununla yanaşı professional musiqiyə çatmağın uğuru...
Müslüm Maqomayev Azərbaycan mədəniyyəti üçün kimdir? Qəzetləri
vərəqlədikcə bütün suallara cavab tapırıq:
– Müslüm Maqomayev Sovet Azərbaycanının kütləvi mahnılarını yaradan
ilk müəlliflərdən biridir.
– Seminariyanın birinci sinfində oxuyarkən nota saldığı Azərbaycan
folkloru nümunələri Beynəlxalq Paris sərgisində nümayiş etdirilmişdir.
– “Şah İsmayıl” Azərbaycanın o dövrdəki musiqi həyatında improvizə yolu
ilə yaranmış milli operanın rus və Avropa klassik operasının texniki cəhətdən
inkişaf etmiş formaları ilə əlaqələndirilməsində ilk təşəbbüs idi.
– Lənkəranda müəllimlik edərkən 300-dən artıq xalq mahnısı toplamışdır.
– 1924-cü ildə yeni təşkil olunmuş Dövlət Opera Teatrının ilk rəhbəri
olmuşdur.
– 1927-ci ildə onun redaktəsi ilə “Azərbaycan xalq mahnıları” kitabı
çapdan çıxmışdır. Həmin məcmuədə Ü.Hacıbəylinin və M.Maqomayevin nota
saldıqları xalq mahnıları toplanmışdı. Bu məcmuə respublikamızda musiqi
folklorşünaslığının əsasını qoydu.
– Müslüm Maqomayev 1930-cu illərdə səsli filmlərin yaradılmasında fəal
istirak edir, ilk sənədli Azərbaycan filmlərindən olan “Bizim raport” və
“Azərbaycan incəsənəti” kinolentlərinə musiqi yazır.
– O, Cəlil Məmmədquluzadənin “Ölülər”, C.Cabbarlının “1905-ci ildə”
dramlarının tamaşalarına musiqi yazmışdır.
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– “Şah İsmayıl” operasının birinci pərdəsində simfonik orkestr üçün
“Çahargah” muğamını bəstələmiş və bir müddət özünə “Çahargah” təxəllüsünü
qəbul etmişdir.
– 1921-ci ildə Maqomayev Xalq Maarif Komissarlığında incəsənət şöbəsi
müdirliyinə təyin olunmuşdur.
– O, Azərbaycanda “Tənqid və Təbliğ Teatrı”nın yaranmasına kömək
etmiş, yanğından tələf olmuş ozamankı Azərbaycan Dövlət Dram Teatrının
binası onun qüvvəsi ilə bir müddətə tamamilə yenidən bərpa edilmişdir.
– 1929-cu ildən M.Maqomayev Azərbaycan Radio Komitəsində musiqi
verilişlərinin bədii rəhbəri vəzifəsində çalışmışdır.
– Musiqi şöbəsinin bədii rəhbəri Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü ilə
1929-cu ildən radioda böyük və kiçik heyətli simfonik orkestr təşkil
olunmuşdur. Orkestrin heyətinə istedadlı musiqiçilər – skripka, violonçel,
kontrabas, fleyta və qaboyçalanlar cəlb olunmuşdur.
– Müslüm Maqomayevin təşəbbüsü və yaxından köməyi ilə Radio Komitəsində birinci notlu Azərbaycan xalq orkestri təşkil olunmuşdur.
– “Nərgiz” operası müasir mövzuda yazılmış ilk klassik operadır.
Müslüm Maqomayev yazırdı: “1920-ci ilədək müəllimliklə yanaşı olaraq
“Şah İsmayıl” operasını meydana çıxarmışam. Lakin mənim bu əsərimə kimsə
fikir vermədiyindən, lazımi şərait yaratmadığından və yaradıcılığıma qiymət
verilmədiyindən yalnız Azərbaycan şuralaşandan sonra geniş surətdə qoyulmaq
və şöhrət qazanmaq imkanı qazandı” [5].
M.Maqomayev ilk operası “Şah İsmayıl”ı hədsiz dərəcədə sevirdi. Bəlkə
elə buna görə də bu əsərə həmişə özü dirijorluq edirdi.
“Şah İsmayıl” operası 1916-cı ildə yaradılsa da, 1919-cu ildə ilk
premyerası olmuşdur. Bu əsərin də uğur qazanmasına səbəb müəllifin əsərdə
istifadə etdiyi melodik material və süjetin dramatik ifadəliyi idi. Bu, hər zaman
belə olmuşdur, bir əsərin parlamasına səbəb əsərə müəllifin qatdığı adsız imza
–fərqli üslubdur.
1975-ci ildə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində “Xalq bəstəkarı” adlı
məqalədə yazılır: “El arasında geniş yayılan “Şah İsmayıl” mövzusu onu
çoxdan düşündürürdü. Mikayıl Müşfiqin atası Mirzə Qədir İsmayılzadə ilə bir
yerdə müəllimlik edən Müslümün onunla birlikdə bu mövzuda əsər yazmaq
təşəbbüsü uğurlu oldu. Opera 1919-cu ildə tamaşaya qoyuldu. Bu, Müslümün
ilk operası, H.Ərəblinskinin son rejissorluq işi idi” [2].
Bu operanın taleyində uğursuzluqlar olmuşdur. Belə ki, operanın ilk
tamaşası Tağıyev teatrında keçiriləcəkdi. Lakin bədbəxtlikdən tamaşaya az
qalmış teatrın binası yanır. Hüseyn Ərəblinski və Abbas Mirzə Şərifzadə əsəri
yenidən hazırlayırlar. Tamaşaya iki saat qalmış Hüseyn Ərəblinskinin
güllələnməsi ilə bağlı xəbər onu dəhşətə gətirir. Bu da növbəti uğursuzluq idi.
Gənc bəstəkar böyük sənət yolunda hər cür maneələrlə, itkilərlə qarşılaşırdı.
Ancaq bütün bu əngəllərə baxmayaraq, “Şah İsmayıl” operası səhnəni fəth edir
və operanın zəfər yürüşü başlayır. Qarşıda fəth olunacaq neçə-neçə qəlblər və
neçə-neçə ölkələr var idi.
O, həmişə gənclərə üstünlük verir, onların enerjisinə, müvəffəqiyyətinə
inanırdı. 1934-cü il “Kommunist” qəzetinin 239-cu sayında belə yazırdı:
“...Köhnə operaların builki repertuarda saxlanması ilə operanın yaradıcı
qüvvəsi olan aktyor kollektivi içərisində daban-dabana zidd olan iki vəziyyət
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meydana çıxmaqdadır. Hər şeydən əvvəl bunu demək lazımdır ki, indiyə qədər
teatrımızda gənc kadrlar üçün şərait yaratmağı və onlara imkan verməyi
bundan ibarət bilmişlərdir ki, bu gənc qüvvələrə köhnə operalarda baş rollar
tapşırmaq lazım imiş. Bu isə qətiyyən düzgün olmayıb, yeni və gənc qüvvələri
tamamilə yanlış istiqamət üzrə hərəkət etməyə məcbur etməkdir.
Biz Dövlət Konservatoriyasında təhsil almaqda olan gənc qüvvələri teatr
praktikasında geri atmaq deyil, onların “Şahsənəm”, “Koroğlu”, “Nərgiz” və
sairə yeni operalarda səhnəyə çıxmaları üçün lazımi şərait yaratmalıyıq”... [4]
Onun “Şah İsmayıl”dan “Nərgiz”ədək keçdiyi yol bəstəkarın həm də bir
dirijor kimi keçdiyi yüksəliş yoludur. Təkcə “Nərgiz” operasına görə neçə gənc
sənətkar mükafat almışdı çünki. Bu da təsadüfi deyil ki “Nərgiz” operasının
baş rol ifaçısı gənc vokalçı tələbə Firəngiz Əhmədova idi. Təbiidir ki, bu, bir
gənc üçün də ağır və məsuliyyətli işdir. Müvffəqiyyətə çatana kimi bu yük
çiyinlərə təzyiq edir, məsuliyyətli insanı daha əzmlə çalışmağa vadar edir. “Hər
məşqdən sonra Müslüm Maqomayev musiqisinin xəlqiliyini, professionallığını,
melodizmini, yeniliyini, təsirini, demokratizmini dərindən hiss edirdim.
Müslüm Maqomayev musiqisi adamı sehrləyir, ucaldır, mənəvi zənginləşdirir”
[7].
Müslüm Maqomayevin 90 illiyi ərəfəsində onun müasirlərinin və
musiqişünasların məqalələri “Kommunist” qəzetinin yubiley sayını tam
doldurur. Əşrəf Abbasov, Əfrasiyab Bədəlbəyli, Üzeyir Hacıbəyli, Niyazi kimi
tarixdə qalan simalar Müslüm Maqomayev haqqında fikirlərini qələmə alırlar.
Hər bir gəncin həyatında uğurlu bir dönüş olur. Yəqin, elə Niyazinin məqaləsi
bununla əlaqəli olduğu üçün bu qədər səmimi ruhla qələmə alınmışdır. Burada
o, 1937-ci illə bağlı xatıirələrini qələmə alır. Bu il onun üçün əlamətdar idi.
Çünki bu ildə Niyazi Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrına direktor təyin
edilir. Yeni vəzifə və qarşıda duran məsuliyyət dolu il. Bütün mədəniyyət
ictimaiyyəti 1938-ci ildə Moskvada keçiriləcək Azərbaycan İncəsənəti
ongünlüyünə hazırlaşır. Bu ərəfədə Niyaziyə “Nərgiz” operasına dirijorluq
etmək, həm də Qliyerlə birlikdə dəyişikliklər etməklə yeni redaksiyada
tamaşaya qoymaq tapşırılır (Xatırladaq ki, “Nərgiz” operasının ilk dirijoru
müəllif özü – Müslüm Maqomayev olmuşdur).
Bu, Azərbaycan incəsənətinə yeni yazılan tarix və bu tarixi yazanların
həyat hekayələrindəndir: “Mən çox sevinirdim. Sevinirdim ki, “Nərgiz” kimi
sənət incisinə dirijorluq edəcəyəm. Özü də bu mənim Opera Teatrında ilk işim
olacadı. Sevinclə yanaşı bərk həyəcan hissi də keçirirdim. Həm işin
məsuliyyətli olmasına, həm də bəstəkarın buna necə baxacağına görə. Çünki o
vaxtlar Müslüm Maqomayev xəstə yatırdı. Onun bu xəbəri necə qarşılayacağı,
dirijorluğuma razı olub-olmayacağı sualı məni narahat edirdi. Bu fikir və
sualların təsiri altinda xəstəxanaya getdim. Xəbəri açıb söyləməyə çətinlik
çəkirdim. Axır ki, bütün iradə və cürətimi toplayıb “Nərgiz”in dirijorluğunun
mənə tapşırıldığını söylədim. Böyük bəstəkar yataqdan qalxıb əyləşdi. Gözləri
sevinclə gülürdü, dodaqlarına təbəssüm qonmuşdu. O, əlini çiynimə vuraraq:
– Yaxşı xəbərdir, – dedi. – Çox yaxşı. İnanıram ki, etimadımı doğruldacaqsınız. Ancaq bir xahişim var, operanı redaktə edərkən ora mənim
musiqimə, mənim yaradıcılığıma yad olan əlavələr etməyin...
Qazandığım bu uğura görə mənə “Şərəf nişanı” ordeni verdilər. Bundan
böyük sevinc, bundan böyük qələbə ola bilərdimi!?”
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Müslüm Maqomayev gündəliyində “Nərgiz” tamaşası haqqında belə deyir:
“Əsərin belə maraqla qarşılanması bəstəkar üçün böyük şərəfdir. Bu mənim
həyatımın ən xoşbəxt günüdür”. Bu operaya görə böyük bəstəkara Azərbaycan
SSR Əməkdar İncəsənət Xadimi fəxri adı və əlavə olaraq 15 min manat pul
mükafatı verilir.
Göründüyü kimi, bu opera bugünə kimi neçə-neçə müğənninin, neçə-neçə
dirijorun, neçə-neçə ifaçının yaradıcılıq uğuruna səbəb olmuşdur. Müslüm
Maqomayevin yaradıcılığının birinci dövründə Azərbaycan folklorunun
Avropa peşəkar musiqi sənəti ilə birləşmə prosesinə istinad edilsə də, təbii
sintez ancaq “Nərgiz” operasında mümkün olmuşdur. Ona görə də Müslüm
Maqomayev anılmış, anılır və anılacaqdır.
“Azərbaycan muğamlarına və onların xüsusiyyətlərinə yaxından bələd
olan bəstəkar xalq yaradıcılığı ilə üzvi surətdə bağlı, xalqımıza yaxın və
anlaşıqlı əsərlər yaratmışdır. Bu cəhətdən onun simfonik və vokal əsərləri
(bunların sayı 30-dan artıqdır) olduqca səciyyəvidir. Realist üslub, sadəlik və
mənalılıq bəstəkarın əsərlərini fərqləndirən xüsusiyyətlərdir” (Üzeyir
Hacıbəyov, 1940-cı il).
Elmira Abbasova yazırdı ki, Müslüm Maqomayevin yaradıcılığı respublikamızın müasir musiqi sənətində geniş və əhatəli fəaliyyət sahələrindən biri
olan simfonik musiqinin və eləcə də simfonik musiqi mədəniyyətinin
yaradılması yolunda atılan ciddi bir addım idi [1].
Odur ki, Müslüm Maqomayevin yaradıcılığına Azərbaycanın hüdudlarından kənarda da qiymət verilmişdir. Sağlığında 50 illiyinə həsr olunmuş radio
verilişləri, vəfatından sonra 60 illik, 70 illik, 90 illik, 100 illik yubileyləri
təntənə ilə qeyd olunmuşdur.
Arxivdə ən çox 90 illiyi ərəfəsində dərc olunan qəzetlərə rast gəlirik.
Dekabrın 12-də Axundov adına Azərbaycan Dövlət Akademik Opera və Balet
Teatrında təntənəli yubiley gecəsi keçirilmişdir. Sabahı gün qəzetlər bu
nömrələrini yubiley tədbirinə həsr etmişlər.
Son söz əvəzi SSRİ Xalq artisti, SSRİ Bəstəkarlar İttifaqı idarə heyətinin
sədri Tixon Xrennikovun 100 illik yubiley münasibətilə Müslüm Maqomayev
haqqında dediyi sözləri yada salırıq: “Böyük sənətkar qabaqcıl dünya musiqi
mədəniyyətinə qovuşmağın qızğın tərəfdarı olmuşdur. “Nərgiz” onun pak
arzusunun ən ətirli çiçəyidir.
Bir bəstəkar və dirijor kimi, bir təşkilatçı və pedaqoq kimi Müslüm Maqomayevin fəaliyyət dairəsi çox genişdir. O, sözün əsl mənasında, vətəndaş
sənətkar, geniş qəlbli insan olmuşdur ”.
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Lala Atakan
View abaut the place of Muslim Magomayev in Azerbaijan cultural life
Summary
Azerbaijan musical art history is expressed on the press step by step.
We follow the press which reflects the resherced person’s time when we are
doing reserch on the identity’s creatory. But there are such genius that we talk
abaut them not only on their time but also all the period of humans’ life.
Muslum Magomayev, whose creation time running into the XX
century, and who was wrote history on the area of Azerbaijan musical culture
was the much talked composer, protector, and the pedagogue that damaged
success from gettting rid of the difficulties. There are not any known person
that had not try his pen abaut Muslim’s life and his creation.
In the article we give citation abaut the views of Muslim Magomayev’s
contemporaries, scientefic analysis of musicologists after his death, and also
the citations based on his anniversary which celebrated at the state level.
Muslim Magomayev’s life is rich in firsts. We watch his steps on the art
way with help of the documents in his archive.
In the article we give full interpretation on his innovation, his novelty
and importance in Azerbaijan musical culture. May be its easy to make name in
a republic, but we know that its not easy to make name in whole Soviets.
Muslim Magomayev was faced with all this difficulties, and he progressed to
professional composer with the honorary titles from ordinary rural teacher.
The operaes that created by Muslim Magomayev is caused how many
singers, how many band-masters, how many vocalists successes. In the article
also written a wide range of confesses and respects of his followers by the help
of the pieces of taken from the magazines.
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NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI
MUZEYİNİN XALÇA FONDUNDAKI NÜMUNƏLƏRDƏ İSTİFADƏ
OLUNAN KOMPOZİSİYA VƏ ELEMENTLƏR
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri dar mənada şərh edilə bilməz.
Dekorativ-tətbiqi sənətdə yaradılan hər bir bəzək nümunəsində texnologiyanın
müxtəlif növlərindən istifadə olunur. Bununla yanaşı, tətbiqi sənət
nümunələrində dekor adətən fayda və gözəlliyin vəhdətində verilir. Dekorativtətbiqi sənət nümunələri, o cümlədən xalça, xalça məmulatı, bədii metal, tikmə
və s. özündə heraldikanın elementlərini və ya dekorativ motivləri ehtiva edir.
Bu elementlərin hər biri simvolik məna kəsb edir. Belə elementləri tamaşaçıya
olduğu kimi çatdırmaq üçün rəssam və toxucudan diqqət və ustalıq tələb
olunur. Çünki vurulan hər bir ilmə, hər bir naxış çox böyük dəqiqlik tələb edir.
Həmçinin incəsənətin bir növünün digərinə təsiri də qaçılmaz faktdır. Bu isə
özünü ilk növbədə memarlıq, zərgərlik, toxuculuq, kitab miniatürlərində
göstərir. Belə ki, müxtəlif dini dünyagörüşləri simvolik motivlər kimi
incəsənətin növlərinə nüfuz etmişdir.
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələrində həndəsi, flora, fauna, insan, əhatəmizdə olan əşyalar və s. element və motivlər əks olunur. Müxtəlif ölkələrin
ərazisində vaxtaşırı olaraq fərqli bu və ya digər elementlər üstünlük təşkil edir.
Həmçinin kompleks motivlər yaranırdı. Rəssam əvvəlcə element və motivləri
müəyyən dekorativ sistemə uyğunlaşdırır. Daha sonra isə istənilən effekti
almaq üçün bəzək elementləri dekoru tamamlayacaq şəkildə seçilir [4, 9].
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində orijinal
dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri qorunub saxlanılır və nümayiş edilir.
Məsələn, İnv №1683, №1684 olan eksponatların üzərində Şərqdə geniş istifadə
olunan buta elementi təsvir olunub (şəkil 1, 2, 3). Aşağıdakı eksponatlar (şəkil
1, 2) təkəlduz texnikası ilə toxunmuşdur. İnv №1684 olan eksponat (şəkil 3) isə
həm doldurma, həm də təkəlduz texnikası ilə toxunub.
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Məlumdur ki, ornamental kompozisiyalar müxtəlif struktur və formalar
əsasında yaradılır. Bu kompozisiyalar müxtəlif ölçülü sadə və mürəkkəb
elementlərdən təşkil olunur. Bu elementlər əsas, köməkçi, doldurucu və
əlaqələndirici olur. Struktur və növündən asılı olmayaraq istənilən
kompozisiyada dərhal nəzərə çarpan elementlər əsas elementlər hesab olunur.
Tətbiqi sənətdə kompozisiyalar bəzən elementin adı ilə adlandırılır. Məsələn,
xalça "Saxsıdagüllər", "Ləçəkturunc", tikmə "Tağlı", kitab tərtibatında
"Kətəbəli", daş oyma "Mehrablı", parçalarda "Butalı" və s. Xalça sənətində
əsas elementlər aşağıdakılardır: buta, ləçək, göl və simvolik məna daşıyan
elementlər [5, 87].
Buta özündə Azərbaycan ornamentinin mürəkkəb, lakin çox zəngin elementini əks etdirir. Eyni zamanda buta xalq arasında ən geniş yayılan
motivlərdən biridir. Buta (butə, puta) – qönçə; badamabənzər naxış növüdür.
"Buta" yalnız Azərbaycanda deyil, Yaxın Şərq, o cümlədən İran, Hindistan, Orta Asiya incəsənət əsərlərini bəzəyir. Buta Azərbaycan tətbiqi
sənətində daha dərin iz qoymuş, əsrlər boyunca inkişaf edərək geniş yayılmış
və digər ölkələrlə müqayisədə daha əhəmiyyətli yer tutmuşdur. "Buta"
atəşpərəstliyə sitayiş etmiş xalqların incəsənətində geniş yayılmış bəzək
elementidir. Məhz bu səbəbdən butaya əsasən Hindistanda tirmələrin, İranda
parça və metal məmulatların, Azərbaycanda xalçalar və bədii metal üzərində
rast gəlinir. Belə ki, Sərab, Salyan, Muğan, Suraxanı, Nardaran, Bakı, Gəncə,
Ərdəbil və Təbrizdə toxunan xalçaların əksəriyyətinin kompozisiyasında buta
əsas element kimi təsvir olunub. Bu şəhərlərin əksəriyyətində atəşpərəstliyə aid
məbədlər mövcuddur [3, 88]. Dekorativ-tətbiqi sənətdə mühüm elementlərdən
olan butanı 4 qrupa bölmək olar: 1. Xalçatoxuma məntəqələrinin adı ilə bağlı
olan butalar (“Muğan-buta”, “Xilə-buta”, “Bakı-buta”, “Sarabi-buta” və ya
"Mir buta", “Gəncə-buta”, “Şirvan-buta”); 2. Ailə həyatını əks etdirən butalar
(“bala-buta”, “həmli-buta”, “balalı-buta”, “evli-buta”, “qoşaarvadlı-buta”,
"arvad-uşaqlı buta", "baba-buta" və s.);
3. Rəmzi mahiyyət daşıyan butalar (“cıqqa-buta”, “lələk-buta”,
“küsülü-buta”, “qovuşan-buta”, “yazılı-buta”, "gülabdan-buta" və s.);
4. Bu qrupa müxtəlif formalı butalar daxildir: “saya-buta”, “əyri-buta”,
“dilikli-buta”, “qıvrım-buta”, "qarmaqlı-buta", “şabalıd-buta”, “zərxara-buta”,
“badamı-buta”, “qotazlı-buta”, “çiçəkli-buta”, "dik-buta",“yanar-buta” və s.
Beləliklə, qədim zamanlarda dini və fantastik əhəmiyyət kəsb edən buta
zaman keçdikcə yuxarıdakı mahiyyətini itirərək sadəcə simvolik məna kəsb
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etmiş, daha sonralar isə dekorativ tətbiqi sənətin növlərində istifadə olunan
elementlərdən biri olmuşdur [5, 89].
Azərbaycan xalqının milli xüsusiyyətlərini özündə əks etdirən buta
şifahi və yazılı ədəbiyyata, sənətə türk etnosunun mifoloji düşüncəsini ifadə
edən anlayış, simvol kimi daxil olmuşdur. Folklorda buta ulu əcdadlarımızın
kosmoqonik düşüncəsinin daşıyıcısı missiyasını yerinə yetirir. Qədim
insanların düşüncəsində su, bitki, dağ və digər varlıqlar müqəddəs hesab
edilmiş, həyatın ilkin başlanğıcı sayılmışdır. Bu baxımdan buta nəslin davamı,
artımın simvoludur. Buta Azərbaycan dastanlarında aşiq və məşuq arasında
xəyali kontakt rolunu oynayır. O, məhəbbət dastanlarında görünməmiş bir
eşqin, üstün, ilahi bir məhəbbətin nümunəsi olaraq seçilmiş qəhrəmana – aşiqə
aşıqlıq, şairlik istedadı da bəxş edir. Ümumiyyətlə, folklor nümunələrinin
araşdırılması göstərir ki, hər kəsə buta verilmir. Butavermə yalnız seçilmişlərə
xasdır [2, 72-73].
Məhəbbət dastanlarında buta və yuxu bir-birini tamamlayan əsas
еlеmеntlərdir. Еşq yanğısı vеrən içki, badə də butanın əsas еlеmеntlərindən
biridir. Məhəbbət dastanlarına görə, buta almış aşiq igidliyi və dürüstlüyü ilə
də sеçilir. Qurbani dastanında dеyilir:
Kiçiklərdən xəta, böyükdən əta,
Mərd iyid odu ki, dediyin tuta,
Şahlar şahı mənə veribdi buta,
Mətləbimdi, Pəri üçün gəlmişəm.
Buta bizə aid bir dəyər, bir gözəllikdir. O, hər zaman incəsənətimizin,
ədəbiyyatımızın tacı olmuşdur. Onda nənələrimizin sığalı, tariximizin izi var
[1, 231].
Buta naxışlı məhsullar XIX əsrin ortalarında Hindistandan
Şotlandiyanın Paisley şəhərinə gətirilmiş və oradan da bütün dünyaya
yayılmışdır. Məhz buna görə buta hal-hazırda Qərb dünyasında "paisley" adı
altında tanınır.
Azərbaycan xalça məktəblərində "Xilə-buta", "Şabalıd buta", "Qədim
Gəncə", “Sor-sor”, “Sərabi” və s. kompozisiyalı əsas elementi buta olan çoxsaylı xalçalar toxunur. Məsələn, Azərbaycan Xalça Muzeyində mühafizə
olunan DDK-519 “Sərabi”, DDK-5514 “Şabalıd buta”, DDK-1625 “Sor-sor”
və s. xalçalar üzərində buta elementi əsas element kimi təsvir olunub [şəkil 4,
5, 6].

4
5
6
Xalça Qərb dünyasında uzun illər boyunca qiymətli və rahat məmulatlar
hesab olunub və məişətdə bəzək vasitəsi kimi istifadə edilib. Bir çox Şərq
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ölkələrində xalça mədəni və mənəvi mədəniyyətin informasiya qoruyucusu
hesab olunur.
Xalça üzərində toxunmuş təsvirlər toxucunun və xalqın tarixi haqqında
məlumatları özündə saxlayır və informasiya daşıyıcısı rolunu oynayır. İnsan
yaradıcılığının məhsulu olan xalçanın bədii, elmi, tarixi, emosional, dini və
praktiki əhəmiyyəti var. Xalçanın bu cür informasiya daşıyıcısı olmasına iki
faktor təsir edir: 1. xalqların köçəri həyat tərzi sürmələri və 2. dini
dünyagörüşü. Xalça müxtəlif istifadə imkanlarına görə xalq tərəfindən
yaradılmış həyatın və mədəniyyətin mühüm ifadəçisidir. Xalçalar üzərində
toxucular xalqın və ya toxucunun öz fərdi tarixi haqqında məlumatları həkk
etmişlər. Çiçəklərin, bitkilərin parlaq rəngləri, təbiətin bolluq və sərvətlərinə
olan heyranlığını toxucunun xalça toxuyarkən istifadə etdiyi sapların rəngləri
vasitəsilə öz fikirlərini daha ətraflı ifadə etməyə təkan verir [7, 8]. Xalça,
tikmə, bədii metal üzərində istifadə olunan bir çox ortaq elementlər və təsvirlər
var. Ədəbiyyat muzeyində nümayiş olunan İnv. № 1992 olan eksponat
üzərində quş təsviri verilib və “Кочарлинский Бадсабаh Мустафа гызы”
yazılıb (şəkil 7). Bu parça üzərindəki tikmə təkəlduz texnikası ilə toxunub.

7
Qeyd olunmalıdır ki, dünya ölkələri dekorativ-tətbiqi sənət
nümunələrinin bütün növlərində quş təsvirləri verilir. Hər bir quş təsvirlərinin
simvolik mənaları var. Misirdə şahin, Bizans, Almaniya və Romada qartal, Çin
və Yaponiyada durna və ördək, tovuzquşu təsvirləri xristian incəsənətində
istifadə olunurdu. Dekorativ-tətbiqi sənətdə istifadə edilən predmetlərin sayı və
müxtəlifliyi bütün mümkün təsnifatı istisna edir. Bütün bunları nəzərə alaraq
qeyd etmək olar ki, bir zamanlar insan təfəkkürü, təxəyyülü, zəkası, bacarığı,
ümumilikdə insan əlindən çıxan hər şey dekorativ-tətbiqi sənətin bəzək motivi
kimi istifadə olunub [4, 17].
Azərbaycanda isə dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri üzərində mifik simurq və ya zümrüd quşunun təsviri geniş yayılmışdır. Quş təsvirlərinə xalçalarda tez-tez rast gəlinir. Xalçalarda təsvirlər stilizə edilərək verilir. Quş təsviri
verilən kompozisiyadan biri “Ləmpə” adı ilə tanınan xalçalardır. "Ləmpə"
kompozisiyalı xalçalar Qarabağ xalça məktəbinə aiddir və XIX əsrdə daha çox
Şuşada toxunurdu. Sonralar isə Qarabağın digər xalçatoxuma məntəqələrində
toxunmağa başladı və nəticədə bu kompozisiya bədii cəhətdən daha da inkişaf
edərək geniş yayılmağa başladı. Həm struktur, həm də kompozisiya
baxımından "Ləmpə" Qarabağın ən mürəkkəb kompozisiyalarından biri hesab
olunur. "Ləmpə", bir növ, Təbrizin "Ləçəkturunc" kompozisiyası əsasında
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tərtib edilmişdir. Lakin "Ləmpə" öz orijinallığı və mükəmməlliyi ilə seçilir.
Xalçanın ara sahəsində "Ləmpə" kompozisiyasına xas olan, xalça boyunca
təkrarlanan səkkizbucaqlı göl, xalçanın yuxarı və aşağı hissələrində kətəbə
verilir. "Ləmpə" kompozisiyasına xas tipik xüsusiyyət ara sahədə quş
təsvirlərinin verilməsidir. Xalçanın ara sahəsində quş təsvirlərinin verilməsi bu
kompozisiyanın diqqətəlayiq məqamlarından biridir [6, 206]. Azərbaycan
Xalça Muzeyindəki DDK-7524 xalça “Ləmpə”, DDK-1134 xovsuz “Zili” ,
DDK-406 olan xalça məmulatı – xurcun üzərində quş təsvirləri verilib [şəkil 8,
9, 10].

8
9
10
Xovlu xalçalarla yanaşı, xovsuz və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun,
duz torbası və s.) üzərində də quş təsvirləri geniş tətbiq olunur. Həmçinin
burada quş təsviri ilə yanaşı nəbati elementlərin təsvirləri də verilib. Ornamentin
ən başlıca motivi canlı təbiət: dəniz dalğası, alov, günəş, ay, ulduz, şüa, ildırım,
bitki, gül və s.-dir. Nəbati elementlər və təbiət hadisələri sadələşdirilmiş, real
və ya stilizə edilərək yüksək inkişaf etmiş şəkildə təsvir edilə bilər. Yarpaqlar
bəzən kütləvi, bəzən də tək-tək təsvir edilə bilər. Məsələn (Misirdə – papirus
yarpağı, Yunanıstanda dəfnə və ayıpəncəsi yarpağı). Bəzən yarpaqlar elə
deformasiyaya uğramış və ya elə stilizə edilir ki, real yarpağa çətinliklə
bənzəyir. Bu, daha çox bəzi müsəlman incəsənətində hiss olunur. Daha geniş
yayılmış və incəsənətdə təsvir olunan çiçəklər, məsələn, Egey incəsənətind –
zanbaq, Qotika incəsənətində – qızılgül, türk divar və saxsılarında –
sünbülçiçəyi. İstedadlı ustalar həmişə rəngi predmetin formasına uyğun
seçməyi bacarmalıdır. Meyvə və ya ağac məhsulları nadir hallarda tək və
yarpaqsız təsvir olunur. Onlar daha çox budaqlarla birgə təsvir olunur
(məsələn, xristian incəsənətində üzüm dənələri və yarpaqları) [4, 16].
Dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri üzərində tez-tez həndəsi elementlərə də rast
gəlinir. İnv №1685 eksponatın üzərində xaç təsviri verilib [şəkil 11, 12]. Bu
daraqqabı güləbətin texnikası ilə toxunmuşdur.
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XI-XII əsrlərdə Orta Asiya, Azərbaycan və müasir Türkiyə ərazisi
boyunca səlcuq tayfaları (1037-1157] yayılmış, bu ərazilərdə yerləşmişlər.
Məşhur "Səlcuq xalçaları"nın toxunduğu dövr xüsusilə bu zamana təsadüf edir.
Bu dövrdə Azərbaycan xalqı bir çox yüksəksəviyyəli bədii sənətkarlıq
nümunələri: xalça, parça, saxsı və s. yaratmışlar ki, bunların əksəriyyəti hazırda
dünyanın ən zəngin muzeylərində nümayiş etdirilir. Azərbaycan ornament
sənətində yerini qoruyan səlcuq motivi inkişaf edib yeniləşərək müxtəlif
şəkillər almışdır. Səlcuq naxışının bir başqa versiyası – üzərində xaç və ya
səkkizbucaqlı ulduz işlənmiş qarmaqlı, pilləli romb motivi Azərbaycan
xalçalarında, o cümlədən tikmələrdə müxtəlif formalarda yer almışdır.
Azərbaycan xalçalarının çoxunda xaç təsvirləri var. Məsələn, Qazaxın
"Qaraqaşlı", "Hacıqabul", "Borçalı", "Şıxlı", Şirvanın "Salyan" və s. xalçalarda
xaç elementi əsas və ya köməkçi element kimi geniş istifadə olunur [şəkil 13,
14].

13
14
Qazax məktəbinə aid xalıların yelənində verilən ornamental motivlər
bölməsində də Qazax məktəbində istifadə edilən elementlər içində xaç şəkilləri
verilib [3, 99].
Qeyd etmək lazımdır ki, bir çox mənbələrdə qeyd olunur ki, xaçşəkilli
elementlər zərdüştiliklə bağlıdır və dörd ünsürü: od, su, hava, torpağı simvolizə
edir.
Muzeydəki İnv. №2973 olan eksponatın üzərində isə iri gül təsvirləri
verilib [şəkil 15].
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Qədim dövrlərdən başlayaraq ticarət və ya siyasi əlaqələr mədəniyyət
sahəsində də dəyişikliklərin başlanğıcına səbəb olmuşdur. Bu dəyişikliklərin
səbəbləri kimi hər hansı bir dövlətin hegemonluğu, ekzotik məşğuliyyəti,
yenilikləri və s. göstərmək olar. Bütün bunlar stil dəyişikliyinə gətirib çıxarırdı.
1828-ci ildə Rusiya və İran arasında Türkmənçay sülh müqaviləsi imzalandı.
Bu müqaviləyə görə Azərbaycanın şimalı Rusiya imperiyasının, cənubu isə
İranın tərkibinə daxil edildi. Nəticədə Azərbaycan və Rusiya arasında ticarət
əlaqələri genişləndikcə məhsullar təkcə Rusiya deyil, həm də dünya bazarına
çıxmağa başladı. Azərbaycandan ticarət məqsədilə digər ölkələrə daha çox
ipək, müalicəvi otlar, neft, xalça və xalça məmulatları aparılırdı [5, 48]. XIX
əsrin ikinci yarısında, demək olar, Azərbaycanın hər yerində xalça və xalça
məmulatları toxunurdu. Şirvan və Quba xalçaları Bakıya, Qazax və Gəncə
xalçaları Tiflisə, Qarabağ xalçaları isə Təbriz və İstanbula ticarət məqsədilə
aparılırdı [5, 49]. Tarixi mənbələrə görə, bu dövrdə Rusiyadan Azərbaycana
saxsı və farfor qablar, boyalı metal məcməyilər və sinilər, divar kağızı,
parçalar, şal, məxmər və hətta fabrik istehsalı olan mallar gətirilirdi. Gətirilən
bu malların üzərində olan təsvirlər və bəzək elementləri Avropa və Rusiya
stilində idi. Şuşa xalçaçıları novatorluq edərək bu məhsulların üzərində olan
element və bəzək nümunələrini xalçaya tətbiq etməyə başladılar. Qısa müddət
ərzində belə toxunan xalçalar xalq arasında sevilərək geniş yayıldı. Buna misal
olaraq "Bağçadagüllər", "Saxsıdagüllər", "Nəlbəkigül" və s. kompozisiyalı
xalçaları göstərmək olar (şəkil 16, 17).

16

17

Bu kompozisiyalı xalçalarda əsas etibarilə təbii güllərin təsvirləri
verilirdi. Məhz XIX əsrdə Rusiya ilə ticarət əlaqələrinin inkişafından sonra
Şuşa xalçaçıları yun iplikləri kimyəvi üsulla boyamağa başladılar [5, 49-50].
Gül təsvirləri artıq kiçikölçülü xalçalardan daha böyükölçülü xalçalarda tətbiq
olunurdu. Bu xalçalar dəst xalı-gəbə adlanırdı və qızlar gəlin köçərkən bu dəsti
özləri ilə cehiz aparırdılar [6, 209].
İnv. №2975 olan eksponat üzərində "Г" formalı element üstünlük təşkil
edir (şəkil 18).
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18
Qazaxın
"Dəmirçilər",
Şirvanın
"Ərciman",
"Şahnəzərli",
"Mollakamallı", Qarabağın "Qasımuşağı", "Muğan" və s. xalçalarda bu
element geniş istifadə olunub (şəkil 19, 20).

19

20

"Muğan" xalçalarına Azərbaycanın şərqində "Qarmaqlı", qərbində isə
"Quyrumlu" adı verilib. Bu adlar ilk növbədə bu kompozisiyanın əsasını təşkil
edən elementlə bağlıdır. Burada əsas element məhz qarmağı xatırladır və toxucular bunu "köhnə naxış" adlandırıblar. Azərbaycan xalça sənətində kök salmış
bu elementin qədim tarixi kökləri var. Bu elementə Orta Asiya və Əfqanıstan
xalçalarında da rast gəlmək olar. Maraqlıdır ki, XIII-XIV əsrlərdə bədii
tərtibatı bu elementlə toxunan xalçalarla XX əsrdə toxunan xalçalar arasında
heç bir fərq və ya dəyişiklik yoxdur. Türkmənistan xalçaçıları bu elementi
"qırx qoçaq" adlandırırlar. Lakin Gəncə və Lənkəran xalçaçıları bu elementi
"damğa" adlandırırlar. Onun ətrafında olan 12 qarmaq isə 12 ilə işarədir.
Məlumdur ki, Azərbaycan da daxil olmaqla qədim türk xalqlarının
təqvimlərində 12 ay və həmçinin 12 il var. Hər il isə həmin ilə hansı heyvanın
adı verilibsə, elə adlanır [6, 229-230]. Bu elementlə toxunmuş xalça fransız
rəssamı Adolf Vilyam tərəfindən 1883-cü ildə çəkilmiş "Madonna qucağında
kiçik İoan Krestitel" əsərində təsvir olunub [3, 45].
Azərbaycan dekorativ-tətbiqi sənət nümunələri həmişə öz zəngin forma,
quruluş, texnika və kompozisiyasına görə diqqəti cəlb edir.
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Altun Mikailli
The compositions and the elements used in the samples of the carpet fund
of National Museum of Azerbaijani literature named after Nizami Ganjavi
Summary
In the decorative and applied arts reflect geometricised elements motifs
of flora and fauna, the image of man and other elements. Examples of applied
art, particularly carpets, also display a heraldic elements or decorative motifs.
Each of these elements has a symbolic meaning. To transfer this value to the
audience fully, from the artist and weavers requires special attention and skill.
Алтун Микаилли
Композиции и элементы, использованные в образцах коврового
фонда Национального музея Азербайджанской литературы им.
Низами Гянджеви
Резюме
В предметах декоративно-прикладного искусства отражаются
геометрические элементы, мотивы флоры и фауны, образ человека и тд.
Образцы прикладного искусства, в частности, ковры, отображают в себе
также элементы геральдики или декоративные мотивы. Каждый из этих
элементов имеет символическое значение. Для передачи зрителям этого
значения в полной мере от художника и ткачих требуется особое
внимание и мастерство.
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Aygün QASIMOVA
Açar sözlər: Muzey, eksponat, küp
Key words: Museum, exhibit, hilt.
Ключевые слова: Mузей, экспонат, эфес
ARAN BÖLGƏSİNDƏ YERLƏŞƏN MUZEYLƏR VƏ ONLARIN
QƏDİM EKSPONATLARI
Mövzu – keçmişimizlə bugünümüz arasında körpü olan muzeyləri,
,xüsusən də bölgə muzeylərini əhatə edir. Bildiyimiz kimi, hər yerin, hər
yurdun qədimliyi onun tarixinin dərinliyi ilə olçülür. Hər bir bölgənin tarixini
araşdırmaq üçün həmin ərazidə yerləşən tarix-diyarşünaslıq muzeyi ən uyğun
məkandır. Azərbaycanın mərkəzində, yollar qovuşağında yerləşən Yevlax
rayonundakı tarix-diyarşünaslıq muzeyinə qısa bir səyahət etməklə buradakı ən
qədim və maraqlı eksponatlarla tanış olacağıq.
Yevlax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi 2005-ci ildə fəaliyyətə başlayıb.
Muzeydə 5 mindən artıq eksponat var. Muzeydə olan eksponatlar ümumilikdə
Azərbaycanın və bölgənin tarixini əhatə edir. Muzeyin ilk ekspozisiyası
rayonun tarixi, flora-faunası haqqında məlumat verməklə yanaşı, öz qeyriadiliyi ilə də fərqlənir. Bu ərazi keçmişdə də, indi də Tuqay meşələri ilə,
irigövdəli ağaclarla əhatə olunuş, münbit, yovşanlı düzənliklərdən ibarətdir. Bu
baxımdan Yevlaxın ovlaq kimi mövcudluğu, bu yerin coğrafi mövqeyi ilə sıx
bağlıdır. Tarixi məxəzlər mədəni inkişafın başlandığı dövrdən indiyə qədər
xeyli dəyişmiş bu Kürətrafı yerlərin vaxtilə zəngin təbiəti olduğundan xəbər
verir.
Yollar qovuşağında yerləşən bu ərazinin adı ilə bağlı müxtəlif xalq
etimologiyası, toponimik yozumlar və araşdırmalar mövcuddur. Bu ad ilk dəfə
1883-cü ildə Bakı–Tiflis dəmir yolunun üstündə salınmış stansiyaya verilmişdi,
sonralar isə yaşayış məntəqəsinin adı kimi məşhurlaşmışdır. Gəlinən ümumi
nəticəyə görə isə, xalq arasında “Yolaq” şəklində az məşhur olan bu söz ərəb
əlifbasındakı yazılışın oxunuş imkanına görə rus əlifbasına keçidi zamanı
“Yolax” – “Yovlaq” və nəhayət, “Yuvlax” şəklində özünə yer tapmış, nəticədə
yeni bir ad – Yevlax şəhərinin adı meydana gəlmişdir.
“Yevlax” sözünün başqa bir toponimik mənası isə “ovlax//ovlaq”
sözündən yaranmasıdır. Ovlaq – ov üçün əlverişli sahə, ov edilən yer deməkdir.
Məlumdur ki, Çar Rusiyası o zaman Yelizavetpolda (Gəncədə) yerləşən
əsgərlərini ətlə, xüsusilə qaban əti ilə təmin etmək məqsədilə indiki Yevlax
meşələrində ov edən kiçik bir əsgəri dəstə saxlamışdı. Sonralar isə ov yerləri,
ovlaqlar azalmış, şəhərsalmanın artması, meşələrdən tikinti materialı, oduncaq
kimi istifadə olunması, 30-cu illərdə isə bolşeviklərin bu torpaqlarda
yaratdıqları kolxoz-sovxozlarda plansız şəkildə, ucdantutma pambıq, bostan
sahələrinin genişlənməsi bu torpaqların şoranlaşmasına gətirib çıxardı və
ovlağı (Yevlağı), demək olar ki, heyvansız qoydu. Lakin buna baxmayaraq, bu
gün də Yevlax meşələrində çaqqal, canavar, tülkü, çölpişiyi, porsuq, dovşan və
s. heyvanlar yaşayır.
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Azərbaycan qədim yaşayış məskəni olduğunu dünyada qədimliyinə görə
5-ci yer tutan Azıx mağarası ilə sübut edib. Bölgələrdə aparılan arxeoloji
tədqiqat işləri Azərbaycanın bütün ərazilərinin qədim tarixə malik olduğunu
sübut edir. Bakı–Tbilisi–Ceyhan neft boru kəmərinin çəklişi zamanı (20042005) Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Arxeologiya və Etnoqrafiya
İnstitutunun mütəxəssisləri tərəfindən Yevlaxın Nərimankənd və Yəldili
kəndlərində çöl-tədqiqat işləri aparılıb. Nəticədə m.ə. I minilliyə aid torpaq və
küp qəbirlər aşkar edilib. Küp qəbirlərdən insanları dəfn etmək üçün istifadə
edirdilər. Küp qəbirlərin içərisinə ölülər dizdən bükülü, əlləri üzlərinə doğru
qaldırılmış halda, qadınlar sağ, kişilər isə sol böyürləri üstə qoyulurmuş.
Kişilər sosial vəziyyətindən asılı olaraq qab-qacaq və bu qabların içərisində
qida, içki, qadınlar isə zinət əşyaları ilə birlikdə basdırılırmış. Küp qəbirlərin
hündürlüyü 1,5 m, gövdəsinin diametri 80-90 sm-dir. Küplərin ağız hissəsi
sınmış küp parçaları, iri daşlarla, bəzən də çiy kərpiclə örtülüb.
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Qadınların dəfn edildiyi küp qəbirlərdən maraqlı bəzək əşyaları
çıxarılıb. Muzeyin ekispozisiya salonundakı bir bölmə küplərdən çıxan pasta
muncuqlar, daşlar, düymələrlə bəzədilmişdir. Bu muncuqlar müxtəlif ölçüdə,
formada, rəngdə olub, çox gözəl və zərif işlənmişdir.

Küp qəbirlər üçün xarakterik olan qablardan biri də matralardır.
Matraların bir qismi kiçik olub, beldən, bir qismi isə irihəcmli olub yük
heyvanlarından asmaq üçün hazırlanmışdır.
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Həmçinin küp qəbirlərlə eyni vaxtda torpağın altından çıxan müxtəlif
tipli qablar da öz qeyri-adilikləri ilə diqqət çəkir. Bu qablar antropomorf və
zoomorf – təsvirli qablardır. Antropomorf – insan tipli, zoomorf – isə heyvan
tipli qablardır.
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Küplərin içərisindən həmçinin müxtəlif ölçülü lüləli qablar və süddanlar
da çıxıb. Bu qablarda maye, şərab, süd, su saxlandığı güman edilir. Bu qabların
bəzilərinin ağzı büzməlidir, süddanların ağız hissəsi isə quş dimdiyini
xatırladır. Bu tipli qabların maye tökülən yeri quş dimdiyinə bənzədiyi üçün
sənətkar onun hər iki tərəfinə gözə oxşar düymə yapışdırıb. Ehtimala görə, bu
qablardan mayeni şər qüvvələrdən mühafizə etmək üçün istifadə edirmişlər.
Mingəçevir. Ayrı-ayrı dövrlərin arxeoloji baxımdan izlənməsi sübut
edir ki, əsrlər boyu Azərbaycan xalqı özünəməxsus zəngin maddi və mənəvi
mədəniyyət nümunəsi yaratmışdır.Azərbaycan ərazisi bəşər mədəniyyətinin ilk
mərkəzlərindən biridir və burada Daş dövrünün bütün mərhələlərinə aid – o
cümlədən Paleolit, Mezolit, Neolit və Eneolit dövrlərinə aid abidələrin bütün
növləri mövcud olmuşdur. Azərbaycan mədəniyyəti tarixində hər bir şəhərin,
bölgənin, ərazinin özünəməxsus yeri var. Azərbaycanın ən qədim yasayış
məskənlərindən biri də Mingəçevir ərazisidir. Burada aparılan qazıntılar
zamanı tapılan maddi-mədəniyyət abidələri həmin yerdə uzun müddət yaşamış
olan insanların odövrkü həyatını çox gözəl əks etdirir. Bu tarix isə öz əksini
Mingəçevir Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində tapıb. Mingəçevirdə arxeoloji
qazıntılar zamanı tapılan və aşkar olunan bir sıra maddi-mədəniyyət abidələri
bir daha sübut edir ki, onlar miladdanəvvəlki miniliklərə aiddir. Bu baxımdan
“Mingəçevir” sözü də çox qədimdir. Bu ad xalqın mənşəyindən,
mənsubiyyətindən, yerin təbii coğrafi quruluşundan yaranmışdır. Bu ad minki
və savir tayfa adlarının birləşməsindən yaranmışdır. Savirlər tarixən Qafqazda
yaşamış və Azərbaycan xalqının soykökündə iştirak etmiş qədim türk
tayfasıdır.
Tarixən bir millətin, xalqın yaşayıb-yaratdığı maddi əşyaların qorunub
saxlanması və gələcək nəsillərə çatdırılması üçün muzeylərdən istifadə olunur.
Muzey maddi və mənəvi sərvətlərin ümumi məcmusudur, tarixlərin yaddaşıdır,
keçmişin güzgüsü, gələcəyə isə yol deməkdir. Mingəçevir Tarix Muzeyi də bu
qəbildən olan muzeylərdəndir. Muzey eksponatları içərisində öz qədimliyi ilə
diqqət çəkən taxta qutu qəbirlərin tarixçəsi də çox qədimdir. İlk Antik dövr
Albaniyasının qədim tiplərindən olan taxta qutular hələlik yalnız
Mingəçevirdən, Kürün sağ sahilindən tapılmışdır. Arçan ağacından düzəldilmiş
taxta qutular torpaq quyularda basdırılmışdır. Taxta qutu qəbirlərdə ölü tək və
ya qrup halında dəfn edilmişdir. Əksər qəbirlərdə skeletlər qarşı-qarşıya
qoyulmuşdur. Təkskeletli qəbirlərdə ölü geyimdə, bükülü vəziyyətdə sağ və ya
sol böyrü üstə, başı cənub- sərqə doğru basdırılmışdır. Taxta qutu qəbirlər öz
zənginliyi ilə seçilir. Taxta qutulardan həmçinin xeyli müxtəlif formalı gil
qablar, dəmir xəncərlər, bəzək əşyaları tapılmışdır. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, bu qəbirlərin bəzilərində cəsədlərin yanında silah basdırılmışdır.
Bu da onu deməyə əsas verir ki, Mingəçevir ərazisində tapılmış taxta qutu
qəbirlərdə döyüşçülər dəfn olunub. Döyüşçülərin yanında dəfn olunmuş
insanlarsa bu döyüşçülərin müharibə zamanı ələ kecirdikləri əsirlərdir ki, onları
özlərinə qul etmiş və öldükdən sonra da onlara o biri dünyada xidmət etmək
üçün öldürülüb yanlarında dəfn edilmişdir. Alimlər taxta qutu qəbirləri m.ə. IIV əsrlərə aid edirlər.
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Katakomba qəbir – Qafqaz Albaniyasında dövlət formalaşdıqdan sonra
ən geniş yayılmış, həm də nisbətən uzun müddət davam etmiş qəbir abidədir.
Bu tip qəbirlər Mingəçevirlə yanaşı, Qəbələ və Qazax rayonlarında da aşkar
edilmişdir. Katakombaların ən yaxşı kolleksiyası Mingəçevirdə üzə
çıxarılmışdır. Burada 200-dən çox katokomba aşkarlanmışdır. Bu tip qəbirlər
iki dövrü əhatə edir: Antik dövr və ilk orta əsr katakombaları. Ölüləri uzunluğu
2-4, eni 1 metr olan xəndəklərə qoyurmuşlar. Qədim katakombalar əsasən bir,
nadir hallarda ikikameralıdır. Əksəriyyətində cüt skeletlərə təsadüf olunur. Ölü
qəbirə qoyulan zaman onunla bərabər gil qablar, şüşələr, əmək alətləri və
silahlar da qoyulurmuş. Sonra isə ölü qoyulan kameranın ağzı daşla, yaxud
kərpiclə hörülürmüş. Basqa tip qəbirlərlə müqayisədə katakombalardan daha
çox əmək alətləri tapılmışdır. Bu qəbrin görünüşündən belə qənaətə gəlmək
olar ki, katakombalarda əsasən yüksək təbəqəyə mənsub insanlar dəfn
edilirmiş. Qəbir avadanlıqları, qəbirdən toplanmış qalıqlar katakombaları
miladın I-III əsrlərinə aid etməyə imkan verir.
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Azərbaycanın ən qədim dövlətlərindən biri Albaniya olub. O, təxminən
2300-2400 il bundan əvvəl yaranmışdır. Alimlər bu dövləti Qafqaz Albaniyası
adlandırırlar. Mingəçevirdə Kür çayının sol sahilində Sudağılan adlanan qədim
yasayış yerində aparılan tədqiqat işləri nəticəsində miladın I-XIII əsrlərinə aid
çoxlu maddi-mədəniyyət abidəsi tapılmışdir. Qazıntı zamanı çiy kərpicdən
hörülmüş və damı möhkəm saxsı ilə örtülmüş 5 otaqdan ibarət bir binanın
qalıqlarına təsadüf olunub. Binanın 1 otağının döşəməsindən 30-a qədər xaç
tapılıb. Otağın sərq hissəsində yarımdairəvi çıxıntılı mehrab olub. Binanın sərq
və cənub-sərq tərəfindən 13 qəbir tapılıb. Qazıntı zamanı həmçinin 2 pul
dəfinəsi və üzərində alban yazısı olan daş tapılıb. Bu kitabə epiqrafik
abidələrdən ən əhəmiyyətlisi olub, ortasında şaquli deşiyi və üzərində
tovuzquşlarının təsviri həkk edilmişdir. Kitabə yerli tif daşından naşı bir xəttat
tərəfindən tərtib edilmişdir. Abidənin ön hissəsində üz-üzə dayanmış iki
tovuzquşu və onun arasında üçləçəkli zanbağa oxşayan bitki təsvir edilmişdir.
Xristian məbədlərində aparılan işin xarakteri göstərir ki, burada ruhaninin sayı
2 nəfərdən ibarət olmuşdur. Bu baxımdan tovuzquşları məbəddəki ruhanilərin
müqəddəsliyini ifadə edən rəmz kimi təsvir olunur. Zanbağın mənası isə
Albaniya dövləti ərazisində üç böyük tayfanın yaşadığını və onların möhkəm
birliyini ifadə edir.
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Dünyanın bir çox yerində olduğu kimi, Azərbaycanda da qədim yaşayış
yerləri əsasən böyük çayların kənarında yerləşmişdir. Mingəçevirdə də yaşayış
yerləri çox qədim olub, dəfələrlə öz yerini dəyişmişdir. Burada tikinti qalıqları
yaşayış evlərindən, təsərrüfat binalarından, təndir və ocaq yerlərindən,
məbədlərdən ibarətdir. Evlərin inşasında əsasən çiy kərpicdən, saman qarışıqlı
gil məhluldan geniş istifadə edilmişdir. Evlərin üst hissəsinin qamışla
örtüldüyü ehtimal edilir. VI-VII əsrlərdə isə qamış kirəmidlə əvəz olunub.
Otaqların döşəməsi əsasən gillə suvanmış, evlərin ortasında ocaq yeri müşahidə
edilir. Bu evlərin yaxşı xüsusiyyətlərindən biri də odur ki, qışda isti, yayda
sərin olurmuş. İnsanlar sonralar yarımqazma evlərdən istifadə ediblər. Bu cür
evlərin döşəməsinə palçıq və qum töküb döyürmüşlər ki, möhkəm olsun.
Əvvəlki evlər kimi, burada da ocaq evin ortasında olurmuş. Bundan başqa, evin
döşəməsinin bir tərəfini qazaraq, ərzaq saxlamaq üçün istifadə edirmişlər.
Maraqlı keçmişi ilə yaddaşlarda iz salan Mingəçevir şəhəri bu gün də
öz gözəlliyi ilə görənləri valeh edir.
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Bərdə. Azərbaycan dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri
olmaqla yanaşı, həm də ulu tarixə malik şəhərlər diyarıdır. Həmin şəhərlərdən
biri də vaxtilə ölkənin siyasi-iqtisadi və mədəni mərkəzi – paytaxtı olmuş
Bərdədir. Bərdə orta əsrərdə Yaxın və Orta Sərqin nəhəng şəhərlərindən biri
olmuşdur. Mənbələr, arxeoloji materiallar və etnoqrafik müşahidələr əsasında
aparılmış tədqiqatlar Bərdənin çoxəsrlik və zəngin tarixə malik olması
qənaətinə gəlməyə imkan verir. Cənubi Qafqazda, qədim və beynəlxalq ticarət
yollarının kəsişdiyi yerdə yaranaraq inkisaf etmiş Bərdə şəhəri orta əsr
mənbələrində “Arranın anası” adlandırılmışdır. Bərdə şəhərinin keçmiş
görüntüsü bu gün öz real əksini tarix- diyarşünaslıq muzeyində tapmışdır.
Muzeyin ilk ekspozisiyası olan Bərdə şəhərinin maketi öz görüntüsü ilə çox
heyranedicidir. IX əsrə aid olan bu şəhər iki qala divarından ibarətdir. Birinci
qala divarının içərisində hakim sülalə, varlı təbəqə yaşayırmış. Bu hissə
“Şəhristan” adlanırmış. İkinci qala divarlarının ətrafında isə sənətkarlar,
əkinçilər, maldarlar yaşayırmış. Qala divarlarının çöl hissəsində dörd tərəfdən
xəndək qazıb və xəndəklərin üstündə asma körpülər quraşdırıblarmış. Tərtər
çayından bu xəndəklərə bənd çəkərək, düşmən gələn zaman xəndəkləri su ilə
dolduraraq, körpüləri yığışdırırdılar. Qala divarının ətrafında yaşayan əhali isə
ərzağı götürərək qalaya sığınırmış. Həmçinin şəhərdə iki böyük bazar olub: ElKurkiy bazarı – mənası səs-küylü bazar deməkdir. Hətta o zamanlar
böyüklüyünə görə bu bazarı Bağdad şəhərində yerləşən “Gülsürə” bazarı ilə
müqayisə edirmişlər. Bu bazar həftədə bir dəfə insanla dolub-daşarmış.
Həftənin bu günü Bərdə şəhərinin bazarında müxtəlif millətlərdən olan –
İrandan, Hindistandan, Çindən, Gürcüstandan, eləcə də digər Simal
ölkələrindən tacirlərə rast gəlmək olurdu. İkincisi Bərdə bazar-karvansarası idi.
Həmçinin qədim Bərdənin mərkəzində Came (məscid) olub və şəhərin xəzinəsi
də elə burada qorunub saxlanırmış. Came çox rahat və təmiz olduğundan
şəhərə gələn qonaqlar, tacirlər burada qalıb dincəlirmişlər. O zaman ətraf
ərazidə yerləşən 18 mahal bu xəzinəyə xərac verirmiş. Kənar məhəllələr isə
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sənətkarların adları ilə adlanırmış. Dulusçular məhəlləsi, misgərlər məhəlləsi
və s.

VIII-IX və X əsrlərdə Bərdə Azərbaycanın paytaxtı olmaqla yanaşı, dünyanın ən böyük şəhərlərindən biri idi. Şəhərdəki sikkəxanada qızıl, gümüş və
mis pullar kəsilirdi. Bu Arran sikkəxanalarında kəsilən sikkələr uzaqlara,
Baltik sahillərinə, həmçinin Şərq ölkələrinə gedir, əvəzində həmin ölkələrdən
xammal gətirilirdi. Bu isə Bərdə şəhərində IX-XI əsrlərdə daxili və xarici
ticarətin durmadan inkisaf etdiyini göstərir. Bərdə ərazisində bir neçə yerdə pul
dəfinəsi, tək-tək sikkələr tapılmışdır.

Həmçinin Bərdə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində XIX əsrə aid olan
maraqlı sənətkarlıq nümunələri var. Bu nümunələr içərisində XIX əsrdə
dəmirçilikdə istifadə olunan körük xüsusilə diqqət cəkir. Körükdən
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dəmirçilikdə közü alovlandırmaq üçün istifadə olunurmuş. Körüyün üst hissəsi
heyvan dərisindən hazırlandığı üçün yanmır.

Həmçinin əşyaların saxlanılması üçün istifadə olunan sandıq da öz qeyriadiliyi ilə fərqlənir. Həcminə görə indiki sandıqlardan böyük olan bu sandığın
üzəri heyvan dərisi ilə örtülüb. Üstündən uzun illər keçməsinə baxmayaraq,
qara rəngdə olan bu sandıq təravətini itirmiyib.

Küplər muzeydəki eksponatlar icərisində xüsusi yer tutur. İlk orta əsrlərə
aid Bərdədə tapılmış küplər ümumi xarakterik xüsusiyyətlərə malikdir.
Küplərin gövdəsi, adətən, ellips formalı, gödək boğazlı, ağzı gen, dibi isə dar
və yastı olur. Adətən şirsiz olan küplərdən əhali taxıl, un, yarma, yağ, doşab və
s. saxlamaq üçün istifadə edirmiş. Küplər Azərbaycanda, eləcə də Cənubi
Qafqazda və Orta Asiyada rast gəlinən təsərrüfat qablarıdır. Bərdədə qazıntılar
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zamanı tapılan küp nümunələrini iki yerə bölmək olar: orta və irihəcmli küplər.
İri küplər, adətən, qalın divarlı, qulpsuz olur. Bu küplərin hazırlanmasında gilin
tərkibinə bir qədər saman qatılırmış və qabın bərkliyi üçün çay qumundan
istifadə edilirmiş. Bərdədə tapılmış bu cür irihəcmli küplərə oxşar küplər Quba,
Samaxı, Ağsu rayonlarında da tapılmışdır.
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древней историей.
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