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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 gözəllik-

lərini, 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 əkib-
becərdiyi 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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Ulviya Yusifova  

 
The humanist ideas in Abdulla Farug’s poems 

S u m m a r y 
 
In this article human concept, human values of A. Farug’s poems is 

searched. The poet takes into account the influence of the war to the world 
people and at the same time the humanist ideas of the poems dedicated to the 
subjects of the war. Racial discrimination case is also touched in this articles. 
 

 
Улвия  Юсифова 

 
Гуманистические идеи в стихах Абдулла Фарука 

Р е з ю м е 
 

В этой статье исследуюся человеческое понятие и человеческие 
ценности. Поэт подчеркивает влияние войны на жизнь народов мира, 
вместе с этим затрагиваются и гуманистические идеи в произведениях 
написанных на военную тему. В статье также затрагивается вопрос о 
росовой дискриминации. 
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