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Klassik farsdilli poeziyanın və orta əsrlər müsəlman Şərqi fəlsəfi fikir 

tarixinin ən müstəsna simalarından olan Baba Tahir Üryan Həmədaninin adı 
elmi ədəbiyyatda ilk dəfə 1859-cu ildə Qobineunun “Üç gün Asiyada” adlı 
əsərində [18, 344] çəkilmişdir. Lakin şairin şəxsiyyəti və poetik irsini elmi 
müzakirə və mübahisələr obyektinə çevirən ilk məqalə fransız alimi Klemen 
Uarın 1885-ci ildə “Jornal Aziatik”də çap etdirdiyi “Baba Tahirin müsəlman 
pəhləvisi dilində dördlükləri” yazısı olmuşdur [20, 502-545]. 

Beləliklə, Baba Tahir irsi və şəxsiyyətinin elm müstəvisinə gəlişi ilə 
günümüz arasında əsr yarımlıq vaxt məsafəsi dayanır. 1000 il əvvəlin bu böyük 
söz və düşüncə adamının ədəbi və fəlsəfi mirasını bütün yönləri ilə araşdırmaq 
və göstərmiş olduğu təsir dalğasının təfərrüatlarını yetərincə aça bilməkçün 
bəlkə də həmin aşağı-yuxarı əsr yarımlıq dövr kifayət edərdi. Lakin təəssüflər 
olsun ki, Baba Tahir araşdırmaları ardıcıl və sistemli səciyyə daşımamış, adda-
budda tədqiqlər isə mövzunun umulan səviyyədə əhatəli açılışına gətirib 
çıxarmamışdır.  

Ona görə də Baba Tahirə dönə-dönə yenidən qayıtmaq və bu nadir ədəbi-
fəlsəfi fenomeni daha yaxından görüb dərk etməyə yeni səylər göstərməyə bu 
gün də ehtiyac duyulmaqdadır. 

Baba Tahir hadisəsi necə yarandı? Baba Tahir hansı tarixi mühitin, hansı 
ədəbi və fəlsəfi məkanın yetirməsi idi? 

Onun yaşadığı dövr İranın ictimai-siyasi həyatında bir sıra mühüm 
hadisələrlə əlamətdardır. IX əsr boyu İranın böyük hissəsində və X əsrin 30-cu 
illərində artıq ölkənin qərbində də xilafət hakimiyyətinə son qoyuldu. 

Qərbi İranda xilafətə qarşı mübarizədə Mərdavic sərkərdələri – Deyləmilər 
sülaləsindən olan Büveyhi qardaşları – Əli, Həsən və Əhməd fərqləndilər [13, 
129]. 

935-ci ildə Mərdavic ibn Ziyar öldürüldükdən sonra Büveyhi qardaşları 
bütün Qərbi İranda hakimiyyəti əllərinə aldılar. Büveyhilər dövlətinin (935-
1055) əsası belə qoyuldu. Tədricən Büveyhilər dövlətinin əraziləri genişləndi. 
İranın cənubunu, Fars İraqının böyük hissəsini (Həmədan, İsfahan, Rey, 
Xuzistan, Fars, Kirman) və Bağdadla Bəsrə şəhərləri hüdudunda Ərəb İraqını 
əhatə etdi. Dəşt-i Kəbirdən şərqə doğru Xorasan və başqa torpaqlar, 
Mavərənnəhr və qeyri Orta Asiya əyalətləri Samanilər dövlətinin əlində 
cəmləndi [13, 130]. 
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Üç qardaşdan Həsənin oğlu Əzud əd-doulə Fənna Xosrov (949-983-cü 
illərdə hakimiyyətdə olub) dövründə Büveyhilər dövlətinin həm sərhədləri 
genişləndi, həm də qüdrəti artdı. Əzud əd-doulə qısa müddətə olsa da, hər 
halda Büveyhiləri vahid siyasi hakimiyyət altında birləşdirə bilmişdi. Lakin bu 
birlik onun ölümündən sonra dağılmağa başladı. Əzud əd-doulənin üç oğlu 
arasında çəkişmələr onunla nəticələndi ki, onların dayıları Fəxr əd-doulə 
İsfahan, Rey və Həmədanda hakimiyyətini bərpa elədi. 

Daxili çəkişmələr, siyasi və iqtisadi əlaqələrin zəifliyi Büveyhilər dövlətini 
süquta gətirib çıxardı. 

X əsrin sonlarında müxtəlif İran torpaqlarını idarə edən iki dövlət görürük. 
Bunlardan birincisi (900-999-cu illərdə) Xorasan və Şərqi İranın başqa 
əyalətlərində hakimlik edən Samaniləri süquta uğratmış və onların torpaqlarını 
öz tərkibinə qatmış Qaraxanilər dövləti idi. İkincisi isə hakimiyyətləri Amu 
Dəryadan cənuba və cənub-qərbə doğru olan ərazilərdə tanınan Qəznəvilər 
dövləti. 

Qərbi İranı da hakimiyyəti altına almaq məqsədilə Qəznəvilər dövlətinin 
başçısı Mahmud Qəznəvi zəif düşmüş Büveyhilərə qarşı mübarizəni 
gücləndirdi. 30 illik hakimiyyətinin böyük hissəsini hərbi yürüşlərdə keçirmiş 
Mahmud Qəznəvi 1029-cu ildə Rey, Həmədan və İsfahanı işğal etdi [13, 144]. 

İstər Mahmud Qəznəvinin, istərsə də onun oğlu Məsudun hakimiyyəti 
illərində (1030-1041) Qəznəvilər dövlətinin tərkibində yaşayan xalq 
kütlələrinin vəziyyəti çox ağır idi. 

XI əsrin 30-cu illərində Qəznəvilər dövlətinin başının üstünü böyük bir 
təhlükə aldı. Toğrul bəy Məhəmməd və Çağrı bəy Davudun rəhbərlik etdiyi 
Səlcuqilər Qəznəvilər dövlətindən yeni-yeni ərazilər tələb edirdilər və hər tələb 
silahlı toqquşmaya gətirib çıxarırdı. Doğrudur, Səlcuqilərin İranın qərbinə və 
içərilərinə doğru girmələri daha əvvəl başlanmışdı. Lakin XI əsrin 30-cu 
illərindən etibarən bu, daha kəskin şəkil aldı və 1040-cı ildə Səlcuqilər 
Məsudun qoşunlarını darmadağın etdikdən sonra Xorasan tamamilə 
Qəznəvilərin əlindən çıxdı. Toğrul bəy Nişapurda, Çağrı bəy Mərvdə 
hakimiyyət başına çıxdılar. 

1040-1055-ci illərdə Səlcuqilər Rey, İsfahan, Həmədan və bir sıra başqa 
İran torpaqlarını ələ keçirdilər. Toğrul bəy bir müddət Reyi özünə paytaxt etdi 
[13, 148]. 

Toğrul bəy 1055-ci ildə Bağdadı da işğal etdi, xəlifəni ona sultan titulu 
verməyə məcbur etdi. 

1059-cu ildə qardaşı Çağrı bəyin ölümündən sonra Toğrul bəy həyatının 
sonuna qədər (1063) Səlcuqilər dövlətinin yeganə başçısı oldu. 

X əsr və XI əsrin birinci yarısında İranda inkişaf etmiş feodal münasibət 
formaları tam təşəkkül tapır. Samanilər və Büveyhilər dövlətində iqta və vəqf 
torpaqlarının həcmi xilafət hakimiyyəti dövründəkinə nisbətən xeyli artır. 

X əsrdə İranın bir sıra əyalətlərində hələ heç bir feodal tərəfindən istismar 
edilməyən azad kəndlilər var idi. Belə azad kəndlilər və onların torpaq 
sahələrinin varlığı inkişaf etmiş feodalizm nöqteyi-nəzərindən gerilik idi. X 
əsrin sonlarına doğru belə torpaqlar feodallar tərəfindən ələ keçirildi. Bu 
dövrdə azad kəndlilərin tədricən təhkimli kəndlilərə çevrilməsi prosesi də sona 
yetdi. Bu, azad kəndlilərin iri və güclü feodallara könüllü (iltica), əslində isə 
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zorla (torpaqları alındıqdan sonra yaşamaq imkanlarını itirdiklərindən) tabe 
olunmaları yolu ilə edildi. 

Daha böyük kəndli kütlələrinin feodal asılılığına məruz qalması isə artıq 
inkişaf etmiş feodalizm cəmiyyətinin əsas xüsusiyyətlərindən idi. 

İnkişaf etmiş feodalizm cəmiyyətinin yaranması İranın iqtisadi inkişafına 
müsbət təsir göstərdi. Bu dövrdə istehsal qüvvələrinin miqdarı ağlasığmaz 
dərəcədə artdı. Kənd təsərrüfatının müxtəlif sahələri, sənətkarlıq, ticarət 
tərəqqiyə başladı. 

Əsas karvan yolları Rey, Nişapur, Herat, İsfahan, Əhvaz, Bəlx və Kabillə 
yanaşı, Baba Tahirin yaşadığı Həmədandan keçirdi. Bu dövrdə Həmədan həm 
də İranın əsas sənətkarlıq və ticarət mərkəzlərindən idi. 

Bəs X yüzillikdə və XI əsrin birinci yarısında İranda bədii sözün hansı 
qadir mütərənnimləri yetişmişdi? Başqa sözlə, Baba Tahirin poeziyadakı 
sələfləri və müasirləri kimlər idi? 

Farsdilli poeziyanın altun çağlarının başlanğıcı sayıla biləcək bu dövrdə 
tək-tək deyil, yüzlərlə istedadlı şair yetişirdi. Lakin bu yüzlərin, minlərin 
arasında sənətkarlıq qüdrəti daha böyük olan təklər də vardı ki, gümanımızca, 
məhz onların yaradıcılığı Baba Tahir üçün əsl məktəbə çevrilmişdi. 

İlk növbədə Rudəkini xatırlamaq lazım gəlir. Özündən sonra çox zəngin 
ədəbi irs qoyub getmiş “Kəlilə və Dimnə” kimi poema yaratmış, qəzəl, qəsidə 
və rübainin ən gözəl nümunələrini qələmə almış Rudəkinin yaradıcılığı farsdilli 
ədəbiyyatın sonrakı inkişafına qüvvətli təsir göstərmişdi. 

Rudəkinin poeziyasının dərin xəlqiliyi, şeirlərinin xalq mahnılarının ritmi 
ilə həmahəngliyi, el dilindən, atalar sözləri və məsəllərdən geniş istifadə etməsi 
bir çox başqa sənətkarlar kimi, Baba Tahiri də öz cazibə dairəsinə salmamış 
deyildi. 

Müasirlərinin Rudəki ilə bərabər böyük sayğıyla adını çəkdikləri 
Əbülhəsən Şəhid ibn Hüseyn Bəlxinin yaratdıqlarından dövrümüzə cüzi 
örnəklər gəlib çatsa da, hər halda bu poetik yadigarlar arasında Baba Tahiri 
yetişdirəcək, onun poetik təxəyyülünü formalaşdıracaq maraqlı elementlər 
tapırıq. 

Şəhid Bəlxi kiçik poetik şəkillərin – rübai və dübeytinin nəfis nümunələrini 
yaradır. Onun: 

 اگر غمرا چو آتش دود بودی
 جهان تاريک بودی جاويدانه

 در اين گيتی  سراسر گر بگردی
 خردمندی نيابی شادمانه

   
[2, 148-149].   
 

Qəmin od kimi tüstüsü olsaydı, 
Cahan əbədi qaranlığa qərq olardı. 
Bu dünyanı başdan-başa gəzsən də, 
Şad olan ağıllı insan tapa bilməzsən, – 

 
dübeytisində ortaya atdığı mühüm sosial problem – istedad sahibiylə dövran 
arasındakı ziddiyyət – sonralar Baba Tahirin silsilə şeirlərində dəfələrlə təsvir 
edilir. 
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O dövrdə dübeyti hələ şifahi xalq poeziyasının formalarından biri kimi 
mövcud idi. Şəhid Bəlxi bu janrı yazılı ədəbiyyata gətirməyə ilk cəhd 
edənlərdəndir. Bu əvvəlinci təşəbbüslər Baba Tahirin bir qədər sonrakı qəti 
addımı üçün, bir növ, hazırlıq xarakteri daşıyır. 

X əsrin lirik şeir ustaları içərisində daha iki nəfəri yada salmalıyıq: Əbu 
Şükür Bəlxi (915/16–?) və Əbu Tahir Xosrovanini. Onların hər ikisinin həm 
şəxsiyyətləri, həm də poetik irsləri haqda bilgilər azdır. Lakin əldə olan kiçik 
poetik parçalarda həm Əbu Şükür, həm də Xosrovani lirikasındakı ifadə 
səlisliyi, bitkinlik, axıcı dil nəzəri cəlb edir. 

Xosrovani poeziyasındakı daha bir cəhət – sosial problemlərə toxunmaq 
meyli də maraq kəsb edir. 

Bu dövrdə yaşayıb-yaratmış Əbülqasim Firdovsinin şöhrəti və sənətkarlıq 
qüdrəti, şübhəsiz ki, daha möhtəşəmdir və az qala bütün müasirlərini kölgədə 
qoyur. 

Baba Tahirin “Şahnamə” ilə tanışlığına şübhə etmirik. Hər şeydən əvvəl 
dövrün bu mühüm poetik abidəsinə şair deyilən kəs biganə qala bilməzdi, 
ikincisi də, Baba Tahir dübeytilərində “Şahnamə” qəhrəmanlarının bir 
neçəsinin adına rast gəlirik.∗ 

XI əsrin birinci yarısında yetişmiş qüdrətli şairlər sırasında Ünsüri, Fərruxi 
və Mənuçehrini xatırlamağın yeri var. Onların hər biri şairlik istedadı ilə 
seçilmiş, lakin nümayəndəsi olduqları saray poeziyasının məhdud mövzu 
çərçivələri imkan verməmişdir ki, tam qüvvələri ilə yazıb-yaratsınlar, layiq 
olduqları əsl şöhrəti qazansınlar. 
                                                            
∗ Qeyd: Baba Tahirin bəzi dübeytilərində “Firidun” adına rast düşürük. Doğrudanmı, bu da 
“Şahnamə”dən gəlir? Baba Tahir dübeytiləri boyunca müşahidələrin genişlənən çevrəsi 
diqqətəlayiq nəticələrə gətirib çıxarır. Misallara diqqət yetirək 
: 

 قت بشنو از پور فريدونحقي
 

[24, 53].                                                 
Firidunun oğlundan bu həqiqəti dinlə. 

 
Belə çıxır ki, Baba Tahirin atasının adı Firidun olmuşdur.              

 
 بوره کز ديده جيهونی بسازيم
 بوره ليلی و مجنونی بسازم

  از دست مو رفتفريدون عزيز
 بوره از نو فريدون بسازيم

 
[24, 26]. 

 
Gəl ki, gözlərimizi Ceyhuna döndərək, 
Gəl Leyli və Məcnunluq edək. 
Əziz Firidun əlimdən getdi, 
Gəl ki, yeni Firidun yaradaq. 

 
Bu dübeytidən məntiqlə belə nəticə çıxarmaq olar ki, Baba Tahirin Firidun adlı oğlu 
varmış və erkən vəfat edibmiş. 
Şərqdə babanın adının nəvəyə verilməsi geniş yayılmışdır. Çox ola bilər ki, Baba Tahir 
atasının adını oğluna qoymuşdur. 
Məntiqi baxımdan dediklərimiz nə qədər inandırıcı təsir bağışlasa da, yalnız fərziyyədir. 
Tarixi mənbə olmadığından sona qədər qəti fikir söyləmək çətindir. 
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Təsəvvüf getdikcə özünə poeziyada daha artıq yer eləyir. Əbülqasım əl-
Qüşeyri (986-1074), Əbülhəsən Xərəqani (1033-də vəfat etmişdir), Şeyx Əbu 
Səid (967/1049) kimi mütəsəvvif şairlərin yaradıcılığı bu cəhətdən diqqəti cəlb 
edir. 

XI əsrin birinci yarısında xalq şeiri ilə saray poeziyası arasında forma və 
məzmunca uzaqlaşma daha artıq hiss olunmağa başlayır. 

O dövrün məşhur filosoflarının əksəri həm də şair idi və bu amil fəlsəfi 
poeziyanın inkişafı üçün mötəbər zəminə çevrilir. 

X əsrdən etibarən Yaxın və Orta Şərqdə elm, xüsusən riyaziyyat, 
astronomiya, təbabət tərəqqiyə başlayır. Bu sahədə Orta Asiyada yetişən 
mütəfəkkirlərin fəaliyyəti daha böyükdür. 

“Əl-müəllim əs-sani” ləqəbi qazanmış Əbu Nəsr Farabi, “Əş-şeyx ər-rəis” 
adlandırılan Əbu Əli ibn Sina bu dövrün əsl ensiklopedik zəkaları idilər. 

Hər iki alim bir sıra başqa elmlərlə yanaşı, fəlsəfəylə də məşğul olmuş, 
şeirlər də yazmışlar. 

Şöhrəti Orta Asiyadan Hindistana qədər yayılmış Əbu Reyhan Biruni (973-
1048) o dövrün dəqiq elmlərinə aid onlarca dəyərli əsər yaratdı. Həmin 
əsərlərdəki ideyaların müəyyən hissəsi bugünümüzə qədər əhəmiyyətini 
saxlamaqdadır. 

Şərq şeiri və musiqisini bir-birindən ayrı təsəvvür etmək çətindir. Farsdilli 
poeziyanın çiçəklənmə dövrünün başlanması musiqinin də tərəqqisinə təkan 
verdi. 

X əsrdən Şərqin özünəməxsus renessans dövrü başlanır. Bu intibahın 
aparıcı sözünü isə incəsənət deyirdi. 

Qısaca olaraq təsvir etdiyimiz bu dövrün zəngin hadisələri, müxtəlif tarixi 
şəxsiyyətləri, tərəqqisi və tənəzzülü Baba Tahirin həyatı və yaradıcılığına az, 
ya çox dərəcədə öz təsirini göstərmişdir. Yəni Baba Tahiri bu mühitdən, bu 
kontekstdən ayrı nəzərdən keçirsək, onun şəxsiyyəti və yaradıcılığının çox 
cəhətləri XXI əsr insanına məchul qalardı. 

Baba Tahirin ömür yolu haqqında əldə olan məlumatlar seyrəkdir. Həm də 
bunlar çox zaman tarixi dəqiqlikdən uzaq, əfsanəvi səciyyə daşıyır. Baba Tahir 
şeirlərinin romantik ruhu şair haqqında qoşulan söyləmələrə də çökmüş, uzun 
əsrlər boyu yaradılan sayıbilinməz əfsanələr, rəvayətlər axarında onun ömür 
salnaməsinin gerçək cizgiləri itib-batmışdır. 

Baba Tahirin dübeytiləri və bir neçə qəzəlindən savayı həcmcə iri poetik 
yadigarları da yoxdur ki, onlarda şairin həyatı haqqında məlumatlar axtaraq. 
Odur ki, XI əsrdə yaşamış bu mütəfəkkir şairin elmi tərcüme-yi halını bu gün 
dəqiqliklə tərtib etmək mümkünsüzdür. 

Təzkirəçi Rzaqulu xan Hidayət “Məcmə ul-fusəha”da (“Fasihlər toplusu”) 
Baba Tahirin Deyləmilər dövründə yaşadığını və 410-cu hicri ilində (1019 
miladi) vəfat etdiyini göstərir [30, 326]. Rzaqulu xan “Riyaz ul-arifin”də 
(“Ariflər bağı”) də bu tarixi verir və Baba Tahirin məşhur alim Xacə 
Nəsirəddin Tusi (1201-1274) ilə müasir olması haqdakı fikirləri təkzib edir [29, 
102]. 

Rzaqulu xanın qeydlərinə əsasən belə nəticəyə gəlmək olar ki, şairimiz 
Firdovsinin müasiri (942-1021) və Ömər Xəyyamın (1048-1231) sələfi 
olmuşdur. 
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 مو آن بحرم که در ظرف آمدستم
 چو نقطه بر سر حرف آمدستم
 بهرالفی الف قدی بر آيه

 در الف آمدستمالف قدم که 
[24, 18]. 

 
Baba Tahirin bu dübeytisini əbcəd hesabı ilə təhlil edən Mirzə Mehdi xan 

Kövkəb zahirən çox maraqlı görünən bir nəticəyə gəlirdi. “Əlefqədd” (الف قد), 
“Taher” (طاهر) və “Dərya” (دريا) sözlərinin hər biri əbcəd hesabı ilə 215-ə 
bərabərdir. “Əlefqədd” (الف قد) və “Əlef” (111 – الف) toplanarsa, 326 alınır. 
Əgər “Hezar” (هزار) sözü  را+الف + +زا+ها  şəklində yazılıb hesablanarsa, bu da 
326-ya bərabər olur. 

Bu hesablamadan sonra Mirzə Mehdi xan Kövkəb rəmzi “açılmış” 
dübeytini belə oxuyur: Hər min ildən bir böyük şəxsiyyət yaranır. Mən həmin 
böyük şəxsiyyətəm ( الف قد) – yəni Tahirəm (طاهر) ki, “Əlef”də (الف) dünyaya 
gəlmişəm. Bu da ki, 326-cı il olur [27, 73]. 

Miladi tarixinə çevirdikdə 326-cı hicri ili 937/8-ə mütabiq olur. Fərz edək 
ki, bu təhlil düzgündür, onda şairin 401-ci hicri (1019 miladi) ilinə qədər 
yaşadığı haqda Rzaqulu xan Hidayətin qeydi də təsdiqlənər. 

Lakin Baba Tahirlə bağlı yeganə tarixi mənbə Nəcməddin Əbubəkr 
Ravəndinin “Rahət əs-sudur və ayət əs-surur” (“Könüllərin rahatlığı və 
sevinclərin əlaməti”) (1202)  راحة الصدور و آية السرور əsərindən aldığımız 
məlumat həm Rzaqulu xan Hidayətin qeydinin, həm də Mirzə Mehdi xan 
Kövkəbin təhlilinin yanlış olduğunu aşkarlayır. Ravəndi yazır:  

 : از اوليا سه پير بودند شنيده ام که چون سلطان طغرل بک بهمدان آمد
کوهی است بر در همدان آنرا خضر خوانند بر آنجا . بابا طاهر و  بابا جعفر و شيخ حمشا

نظر سلطان بر يشان آمد کو کبۀ لشکر بداشت و پياده  شد و با وزير ابو نصر .ايستاده بودند 
ای : گونه بودی او را گفتبابا طاهر  پارۀ شيفتۀ . الکندری  پيش  ايشان آمد و دستا يشان ببوسيد
آن کس که خدای می : آنچ تو فرمايی، بابا گفت: ترک با خلق خدا چه خواهی کرد؟ سلطان گفت

چنين کنم؟ بابا دستش بستد و : سلطان ميگرست و گفت . مر بالعدل و االحسانأان  اهللا ي: آيه . فرمايد
که سالها از آن وضوکرده بود در بابا سرابريقی شکسته . آری: از من پذيرفتی؟ سلطان گفت: گفت

مملکت جهان چنين در دست تو کردم : انگشت داشت بيرون کرد و در انگشت  سلطان  کرد و گفت
بر عدل باش.   

[36, 98-99].  
Eşitmişəm ki, Sultan Toğrul bəy Həmədana gələndə övliyalardan üç nəfər: 

Baba Tahir, Baba Cəfər və Şeyx Həmşa Həmədanda Xızr adlanan dağın 
yanında dayanmışdılar. Sultan onları gördü, qoşunu saxladı və atdan düşdü. 
Vəziri Əbu Nəsr əl-Kəndəri ilə onların yanına gəldi və əllərindən öpdü. Baba 
Tahir heyrətləndi və ona dedi: “Ey türk, Allahın xalqı ilə nə etmək 
fikrindəsən?” Sultan dedi: “Sən nə buyurursan?” Baba dedi: “Allah buyuran 
kimi et!” Ayə: “İnnəl-lahə yəmuru bi-l-adli val-ihsani” (“Allah ədalətli və 
yaxşı olmağı əmr edir – “Quran”ın 16-cı surəsinin 93-cü ayəsi – R.H.). Sultan 
ağladı və dedi: “Necə edim?” Baba əlini uzatdı və dedi: “Məndən qəbul 
etdinmi?” Sultan dedi: “Bəli”.  

Babanın illərcə dəstəmaz etdiyi sınıq ibriqinin lüləyi barmağında idi, 
çıxarıb sultanın barmağına taxdı və dedi: “Məmləkəti elə bu cür sənə 
tapşırdım. Ədalətli ol”. 
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Bu görüş 1055-ci ildən tez baş verə bilməzdi. Çünki Toğrul bəy Həmədana 
məhz həmin tarixdə daxil olmuşdu. Demək, Rzaqulu xan Hidayətin heç bir 
mənbə göstərmədən verdiyi tarix doğru deyil. 

Mirzə Mehdi xan Kövkəbin təhlilinə gəlincə, bunun sadəcə sofistika 
olduğunu deməliyik. Çünki o, məsələni eklektik yolla həll etməyə çalışmışdır.  

 kəlmələrinin əbcəd hesabı ilə təsadüfi uyğunluğu Kövkəbi الف قد ،   طاهر
hesablamada məqsədəuyğun olmayan بحر sözünü دريا ilə, الف.-i هزار-la 
əvəzləməyə və هزار.-ı da müəmmalı şəkildə hesablamağa sövq etmişdir. Və bu 
dolaşıq hesablamadan alınmış nəticəni Ravəndinin məlumatı ilə 
qarşılaşdırarkən belə çıxır ki, guya Baba Tahir türk sultanı ilə görüşərkən 122 
yaşında olmuşdur. Bu da, əlbəttə, ağılasığan deyil. 

Mirzə Mehdi xan Kövkəbin hesablamasını haqlı olaraq düzgün saymayan 
İran alimi Rəşid Yasəminin özünün də irəli sürdüyü müddəa doğru deyildir. 

Rəşid Yasəmi bir sıra tarixi və ədəbi tutuşdurmalar apardıqdan sonra 
yuxarıda göstərdiyimiz dübeytiyə işarə edərək yazır: 

 
  هجری  ٣٩١ی  با  آغاز محرم      هزار ميالدی مقصود است اول دسامبر سال هزار مسيح

 هجری ميگردد که هزار ميالدی است و ٣٩١و٣٩.مصادف بوده از اينقرار تولد بابا مقارن سالها ی 
  سال ميشود٥٦از اين تاريخ تا عبور سلطان طغرل از همدان و مال قات بابا قريب 

[32, 8].  
1000-ci miladi ili nəzərdə tutulur. Dekabrın əvvəli 1000-ci məsihi ili 391-ci 

hicri ili məhərrəm ayının əvvəlinə bərabərdir. Beləliklə, Baba Tahirin 
təvəllüdü 390-391-ci illərə (hicri) düşür ki, bu da 1000-ci miladi ilinə 
bərabərdir. Bu tarixdən ta Sultan Toğrulun Həmədandan keçməsi və Baba ilə 
görüşünə qədər 56 il edir. 

XI əsrdə Baba Tahirin təvəllüd tarixini miladi ilə göstərməsi ağlabatan 
deyil. Görünür, bütün bunları nəzərə alan R.Yasəmi hesablamasının əks 
olunduğu məqaləsinin sonunda fikirlərinin səhv ola biləcəyi, sadəcə, ehtimal 
xarakteri daşıdığını qeyd edirdi [32, 8]. 

 “Rahət əs-sudur...”dakı hekayətdən anlaşıldığına görə, Baba Tahir Toğrul 
bəylə qarşılaşarkən artıq orta yaşlı, bəlkə, bir az da qoca olmuşdur. Təxminən 
bu zaman şairin 50-60 yaşı olardı. 

Əlimizdə olan yeganə tarixi mənbəyə əsasən bu nəticəyə gəlmək olar ki, 
Baba Tahir X əsrin sonlarında doğulmuş, 1055-ci ildən sonra – XI əsrin ikinci 
yarısında vəfat etmişdir.  

XVIII əsrdə Əli İbrahimin yazdığı  صحف ابراهيم  (“Suhufi-İbrahim”) 
əsərində Baba Tahirin İbn Sina (980-1037) ilə görüşü təsvir edilir [8, 108]. 

Guya nücum cədvəlləri düzəldən Əbu Əli İbn Sina Ütaridin (Marsın) 
təsvirində çətinliyə rast gəlir. Baba Tahirə müraciət edir. Baba Tahir ayağının 
ucu ilə yerdə Ütaridin məhz Əbu Əliyə lazım olan şəklini çəkir [8, 108-109]. 

Bu məlumat bir qədər nağılvarı ovqatdadırsa da, tarixi baxımdan Ravəndi 
qeydləri ilə uyğun gəldiyindən diqqəti cəlb edir. 

Şairin adı bütöv şəkildə Baba Tahir Üryan Həmədanidir. Əsl adı Tahir 
(sözün mənası “pak”, “təmiz”, “saf”dır) olmuşdur. Üryan onun təxəllüsüdür. 
Niyə şairin məhz bu təxəllüsü qəbul etməsini müxtəlif cəhətdən izah etmək 
olar. Birincisi, “çılpaq, lüt” mənası verən bu söz şairin yoxsul həyatına, sıxıntılı 
güzəranına işarə ola bilər. İkincisi, bu sözü şairin hər cür qəlizlikdən, zahiri 
mürəkkəb rəmzlərdən azad olan dübeytilərinə, ümumən yaradıcılığına şamil 
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etmək mümkündür. Və nəhayət, Baba Tahirin özünü dübeytilərdə tez-tez 
qələndər adlandırması, qələndərilərin çoxunun yarıçılpaq, cır-cındır içində 
gəzməsi haqda soraqlar bu təxəllüsü şairin qələndəri təriqəti ilə bağlılığına 
əsasən şərh etməyə imkan verir. 

“Baba” kəlməsinə gəlincə, məcazi olaraq bu ləqəb adlı-sanlı, hörmətə layiq 
şəxslərə verilib. Müxtəlif sufi şair və mütəfəkkirləri, ayrı-ayrı təriqətlərin 
nüfuzlu üzvləri arasında da “Baba” ləqəbliləri çox olmuşdur. 

Şairimizə də “Baba” ləqəbinin verilməsi onun dövründə sevilən-seçilən 
şəxsiyyətlərdən olmasından xəbər verir. 

Baba Tahirin doğum və ölüm yeri Həmədandır. Görünür, şairin həyatı 
əsasən məhz elə bu şəhərdə keçmişdir. Çünki dübeytilərdə Həmədanın, Əlvənd 
dağının adına az təsadüf etmirik. 

Baba Tahirin məzarı da Həmədandadır. Vaxtilə Həmdullah Qəzvininin 
“Nüzhət ül-qulub”u [26, 80] və Zeynalabdin Şirvaninin “Bustan us-
siyahə”sində [28, 613] bu məzar təsvir edilmişdir. 

1953-cü ilə qədər Baba Tahirin məzarı elə o köhnə tarixi kitablarda təsvir 
edilən halda qalmışdı. 1953-cü ildə isə XIII əsrin əvvəllərində tikilmiş 
məqbərənin yerində yaraşıqlı bir mavzoley ucaldılmışdır. Köhnə məzar 
sökülərkən tapılmış kaşı lövhə indi İran Milli Muzeyində saxlanılır. Yeni 
məqbərənin divarlarına Baba Tahirin seçmə dübeytilərindən nümunələr həkk 
olunmuşdur [37, 194-200]. 

Rəvayətlərə görə, Baba Tahir adamlardan uzaq qaçmış, Əlvənd dağının 
başı qarlı zirvələrində tənha yaşamışdır. 

Başqa bir söyləməyə görə isə, savadsız odunçu olan Tahir bir dəfə 
mədrəsəyə gəlir, şagirdlərdən oxuduqlarını necə yadda saxlaya bildiklərini 
soruşur. Onu məsxərəyə qoymaq məqsədilə səthi buz bağlamış hovuzu göstərib 
deyirlər ki, hər gün bu suya baş vururuq, ona görə də bütün biliklər beynimizə 
həkk olunur. 

Tahir deyilənlərə inanır, bir gecə mədrəsənin həyətinə gəlib hovuzun üzünü 
tutmuş buzu sındırır və başını suya salıb-çıxarmağa başlayır. Guya bu zaman 
səmadan qopan bir parça nur onun ağzına girir. 

Sabahı gün mədrəsəyə gələn Tahir hamını öz elmi, savadı ilə valeh edir. 
Dünənki yazı-pozu bilməyən odunçunun bir gün belə yüksək kamala necə 
yetdiyini Tahirdən soruşanda deyir: 

 امسيت کرديان و اصبحت عربيا
[25, 14]. 

Kürd gecələdim, ərəb oyandım. 
 
Lakin V.F.Minorski bu sözləri Abdullah Babuniyə aid edir [2, 524]. Baba 

Tahirin əvvəllər savadsız odunçu, sərgərdan dərviş olması haqda fikirləri təkzib 
edən Y.E.Bertels yazır ki, görünür, Baba Tahir gəncliyində hələ təsəvvüfdən 
uzaqmış və elmi fəaliyyətlə məşğul imiş. Sərgərdanlığa isə artıq sonralar 
başlamışdır [2, 524]. 

Bu hal Baba Tahirin sələfi, müasiri və xələfi olmuş bir çox şairlərin həyat 
və yaradıcılığı üçün də xasdır. Məsələn, Əbu Həmid Məhəmməd ibn 
Məhəmməd Qəzali (1058-1112), məşhur sufi şairi Əhmədi Cəmil (1049-1142), 
Abdulla Ünsüri və bir sıra digərləri öncə çeşidli elm sahələrində tanınmış, 
dərvişliyə, sufiliyin təbliğinə isə sonralar başlamışlar.  
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İnsanın bir an içində ilahi ilham qazanması, bir gecədə şairlik kamalına 
yetməsi haqda əfsanə də Şərqdə geniş yayılmışdır. 

Məsələn, Hafiz Şirazi haqda da belə bir əfsanə vardır ki, guya məzmunu 
dayaz, vəznsiz, qafiyəsiz şeirlər qoşduğuna görə həmişə ona lağ edərmişlər. Bir 
gün Baba Kuhinin məzarı üstünə gedən gələcəyin dahi Hafizi orada gecələməli 
olur və qəfildən onun qarşısında xəlifə Əli zühur edir və deyir: 

 
 برو که دروازۀ علوم با تو باز شد  

        Get, elmin qapıları sənin üzünə açıldı. 
 
Oyanan kimi Hafiz sonralar çox məşhur olacaq qəzəlinin ilk beytini 

söyləyir: 
 

 دوش در وقت سحر از غصه نجاتم دادند
 واندر آن ظلمت شب آب حياتم دادند

[3, 363-365]. 
   Dünən dan üzü mənə qüssədən nicat verdilər. 

  Və o qaranlıq gecədə mənə ab-i həyat verdilər. 
 
İranda xalq içində Baba Tahirin savadsız olması haqda əfsanələr indi də 

yaşamaqdadır. 
Homerlə Rudəkinin kor və savadsız olmaları, Aşıq Ələsgərin yazı-pozudan 

bixəbərliyi haqda rəvayətlərlə Baba Tahirə bağlı bu qisim söyləmələr arasında 
yaxınlıq sezilməkdədir. 

Əlbəttə, belə əfsanələrin yaranması təsadüfi deyil, xalq şairliyi həmişə 
vergi kimi qiymətləndirib. Lakin aydındır ki, müəyyən nəzəri hazırlıq 
keçmədən məşhur söz ustadı kimi tanınmaq da mümkün deyildir.  Baba 
Tahirin şeirlərindən əlavə  (“Qısa hikmətlər”) کلمات قصار adlı bir fəlsəfi traktatı 
da günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Elm, mərifət, ilham və fərasət, əql və nəfs, 
dünya və üqba və s. kimi 23 fəsildən, 368 aforizmdən təşkil olunmuş bu 
risaləyə bir sıra şərhlər də yazılmışdır [25, 21]. 

Şübhəsiz ki, belə müdrikliklə dolu, dərin fəlsəfi əsərin müəllifi sufizmin 
nəzəri əsaslarına dərindən yiyələnmiş bir şəxs ola bilərdi. 

Bəzi mənbələr Eynəlqüzzat Həmədanini Baba Tahirin şagirdi edir.  
Bu, doğru deyildir. Eynəlqüzzat Abdulla ibn Məhəmməd 492-ci hicri (1099 

miladi) ilində Azərbaycanın Miyanə şəhərində doğulmuş, 525-ci ildə (1131) 
edam edilmişdir. Göründüyü kimi, Eynəlqüzzat Baba Tahirdən sonra 
yaşamışdır. 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, Eynəlqüzzat Baba Tahirin “Kələmat-e 
qesar”ına şərh yazmış ilk müəlliflərdəndir [25, 16]. 

Paris milli kitabxanasında “Sərəncam” adlı bir əlyazması saxlanılır. “Əhl-i 
həqq” təriqətinin müəyyən baxışlarını, müxtəlif rəvayətləri əhatə edən bu kitabı 
vaxtilə V.Minorski rus dilinə çevirmişdir [11]. 

“Sərəncam”ın bir neçə səhifəsi Baba Tahirə həsr edilmişdir. Başqa 
fəsillərlə məzmunca az bağlanan bu hissədə Baba Tahirin dünya şahı ilə görüşü 
təsvir edilir. Şahla Baba Tahirin dialoqu şeirlər üstündə qurulmuşdur. Düzdür, 
bu şeirlərdə müəyyən vəzn pozuntuları gözə dəyir və onlar daha çox nəsrə 
yaxındır, lakin hər halda mətndə Baba Tahir dilindən verilmiş elə poetik 
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parçalara da rast gəlirik ki, onların doğru-düzgün variantlarını şairin 
“Divan”ının nüsxələrində tapa bilirik. 

Məsələn, bu şeir kimi: 
 يا شاه هر کس شاهش توئی حالش همينه

 سرينش خشت و بالينش زمينه
 جرمم اينه که ترا دوست دارم

 يا شاه هر که ترا دوست دارد حالش همينه
[22, 13(a)]. 

Baba Tahir “Divan”ındakı aşağıdakı dübeyti həmin dördlüyün artıq vəzni 
pozulmamış, düzgün olan əslidir: 

 دلم از درد ته دايم غمينه 
 ببالين خشم و بستر زمينه

 همين جرمم که مو ته دوست ديرم
 نه هر کت دوست ديره حالش اينه

[24, 35]. 
Dünya şahı ilə Baba Tahirin görüşü haqqındakı rəvayət şairin Sultan 

Toğrulla qarşılaşması barədə Rəvəndi hekayətini xatırladır. Ola bilsin ki, elə 
“Sərəncam”dakı rəvayət real hadisənin əhl-i həqçilər tərəfindən bir qədər 
mifikləşdirilmiş şəklidir. 

Baba Tahir haqda dediklərimizə bunu da əlavə edək ki, əfsanələr onun 
Güllü adlı sevgilisi olduğunu deyir.  

Bəzi qaynaqlar və o cümlədən “Sərəncam” yazıları Baba Tahirin Bibi 
Fatimə, ya Fatimə Ları adlı bacısı olduğundan da xəbər verir [22, 14(b)]. 

XIX əsrdə məşhur təzkirələrini tərtib edən Rzaqulu xan Hidayət, heç 
şübhəsiz ki, hansısa bəlli mənbələrdən istifadə etmişdi. Eyni zamanda XI 
əsrdən, şairin həyatda olduğu dövrdən indiyə qədər müəyyən əlyazmalarında, 
cünglərdə, salnamələrdə, təzkirələrdə şairin həyatı, şəxsiyyəti haqqında 
indiyəcən üzə çıxarılmamış məlumatların da hələ örtülü qalması ehtimalı 
hesabdan çıxarılmamalıdır. Odur ki, dünyanın müxtəlif əlyazmaları fondlarında 
aparılan tədqiqatlar gələcəkdə Baba Tahirin ömür yolu, şəxsiyyəti, çevrəsi və 
ədəbi-elmi mirası ilə bağlı yeni və daha düzgün məlumatların aşkarlanmasına 
imkan yarada bilər. 

Baba Tahir farsdilli ədəbiyyat tarixinə lirik-romantik şair kimi daxil 
olmuşdur. O, lirik şeirin ən zərif janrlarından biri olan dübeytiyə müraciət 
etmiş, həm bu şeir şəklinin, həm də ümumiyyətlə lirik poeziyanın gözəl 
nümunələrini yaratmışdır. 

Baba Tahir poeziyasının mərkəzində insan durur. Sevən-sevilən, qəmlənən, 
dövrünə üsyan qaldıran, düşünən bir insan. Bu insan min bir tellə real həyatla, 
torpaqla bağlıdır. Bununla yanaşı, Baba Tahirin lirikasında təsəvvüf qatı da 
mövcuddur. Yəni sanki o, bir əli yerə, bir əli səmalara uzanan şairdir. Və 
əslində, onun şeirində gerçəkçi deyim tərzi ilə sufiyana ifadə tərzi arasındakı 
pərdə çox şəffafdır və bəzən hansının harada başlayıb, hansının harada 
bitdiyini də müəyyənləşdirmək müşküldür. Bu da, söz yox, dövrün poetik 
ənənələrindən doğurdu, şairin yaşadığı mühitin və zamanın şeir atmosferinin 
diktəsiylə bəzən hətta ixtiyarsız baş verirdi. 

Baba Tahir lirikasının, təbii ki, ənənəyə bağlı təməlləri vardı. 
Özündənəvvəlki lirik poeziyanın mütərəqqi fikir və ifadə qəliblərindən 
bəhrələnən şair ənənənin əsarətinə qapılmamış, farsdilli poeziyanın bu səmtini 
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cilovsuz istedadı və yenilikçi təfəkkürü ilə zənginləşdirmiş, inkişaf etdirmişdir. 
Lakin sələflərinin doğurduğu ədəbi mirasın dərslərinə nə qədər sadiq və tabe 
olsa da, hər halda Baba Tahirin lirikası XI əsr farsdilli poeziyasında forması və 
məzmunu etibarilə yenidir, irəliyə doğru atılmış addım, o vaxt da, çox-çox 
sonralar da etiraf edilmiş tərəqqidir. 

Baba Tahir “Divan”ının Tehran nəşrlərinin birinin müqəddiməsində qeyd 
olunur ki, İranın böyük söz ustaları arasında zövq əhllərinin ürəyinə yol tapmış 
şairlər az deyilsə də, xalq Baba Tahir dübeytilərini daha çox oxuyur. Çünki, ola 
bilsin, kimsə təəssüb ucbatından Xəyyamı o qədər sevməsin, yaxud sadə xalqın 
çox hissəsi Sədi və Hafizin şeirlərindəki gözəlliyi lazımi səviyyədə dərk edə 
bilməsin. Lakin Baba Tahirin ürəyəyatan, saya şeirlərini oxuyub anlamayan, bu 
böyük arifin iç yanğısını duymayan, hiss etməyən bir adam tapmaq çətindir. Və 
əlifbadan, yazı-pozudan xəbəri olmayan çoxları var ki, Baba Tahir 
dübeytilərinin yarısını əzbər bilir [24, 2-3]. 

Bu mülahizələr Baba Tahirə ümumun sevgisini və onun poetik irsinin 
populyarlığını yaxşı xarakterizə edir. Bu məşhurluğun cövhərində dayanan isə 
şairin lirikasının özünəməxsus incəlikləridir. 

Baba Tahir lirikasını farsdilli poeziya tarixində hadisə, yeni və maraqlı bir 
mərhələ adlandırsaq, yanılmarıq. Lirik şeiri bacardıqca sadələşdirmək, müxtəlif 
fikirləri rəmzlər, mürəkkəb bənzətmələr, dolaşıq ibarələrlə deyil, danışıq dilinə 
çox yaxın şəkildə ifadə etmək Baba Tahir poeziyasının seçilən cəhətlərindəndir 
(Mahiyyəti etibarilə farsdilli npoeziya tarixindəki onun ən böyük hünəri də elə 
təsəvvüfü avam camaatın belə duyacağı poeziya səviyyəsində insanlara çatdıra 
bilmək qüdrətidir). Bu isə bütün dövrlərin və bütün xalqların poeziyası üçün 
gərək olan xüsusiyyətdir. 

İnsan qəlbinin gizlin, məhrəm laylarına nüfuz etmək, duyulması asan, 
deyilməsi çətin olan hisləri riqqətoyadıcı, odlu misralara döndərə bilmək 
bacarığı Baba Tahir lirikasını yüksəldən, bənzərsiz edən keyfiyyətlərdəndir. 

Lirik şeirin kiçik janrına – cəmi dörd misradan ibarət dübeytiyə daxili 
genişlik bağışlamaq, az sözü çox edə bilmək, sözlərin ruhunu incitmədən çəkə 
biləcəkləri ən ağır məna yükünü onların çiyninə qalaqlamaq bacarığı, poetik 
qənaətə sadiq qalmaqla bərabər, yüksək bədiiliyi və sadəliyi ilə seçilən şeirlər 
yaratmaq məharəti Baba Tahir irsinin başlıca məziyyətlərindəndir. 

Lirik şeirin çərçivəsində xalqın acılarından, nisgillərindən, ümid və 
istəklərindən klassik farsdilli şeirə çox xas olan pafosla yox, qışqıra-qışqıra 
deyil, sakitcə, bu dərdləri duya-duya söz açmaq, oxucusunun ürəyindən xəbər 
vermək Baba Tahir lirikasının, bəlkə də, ən müsbət xüsusiyyətidir. 

Baba Tahir lirikasından söz açan İran ədəbiyyatşünası Azad Həmədani onu 
“dübeytilərini aşiqlərin ürəyi ilə həmkök etmiş məhəbbət nəğməkarı” 
adlandırırdı [25, 9]. 

Bu fikir Baba Tahir lirikasının yalnız bir tərəfini, bir özəlliyini əks etdirir. 
Baba Tahir həm də barmağı cəmiyyətin nəbzindən tutan, xalqa sirdaş olan, 
ictimai təmayüllərin ifadəçisi şair, vətənpərvər lirikdir.  

Baba Tahir sadəliyi model sadəlikdir və onun zahirən saya qəbul edilən, tez 
anlaşılan şeirlərində həm də daxili bir mürəkkəblik, fəlsəfə var – Baba Tahir 
eyni zamanda mütəfəkkir lirikdir.  

Baba Tahir poeziyasının başlıca mövzusu eşqdir. Tükənməz məhəbbətlə 
sevən ürəyin həyəcanlarını, vüsal sevincini, hicran ağrısını əks etdirən Baba 
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Tahir dübeytiləri zəngin bir məhəbbət simfoniyasını xatırladır. Bu 
simfoniyanın hər akkordunda, hər dübeytidə Məcnun məhəbbətli bir ürəyin 
çırpıntılarını eşidir, ülvi məhəbbətini görürük. Bu elə böyük məhəbbətdir ki, 
aşiqin qəlbini saf duyğularla doldurur, onu sədaqətə, mərdliyə, insanpərvərliyə 
səsləyir. 

Şair ürəyinə bir libas “bicib” ki, ərişi möhnət, arğacı məhəbbətdir [24, 5]. 
Bu möhnət tüğyan eləyəndə aşiqin “ahı oxa, naləsi kamana” [24, 24] çevrilir. 
O, sevgilisinin bircə “get” kəlməsinin hökmü ilə Çin ü Maçindən də uzağa 
yollanmağa hazırdır [24, 19]. Könlündəki məhəbbət coşanda heç bir cəfadan, 
can ağrısından, qaranlıq zindandan belə çəkinmir [24, 4, 32]. Dildarının özü o 
yana, hətta əksini  yuxuda ağuşuna alarsa, səhər yastığından gül ətri ucalar [24, 
32]. 

Baba Tahirə görə əsl məhəbbət odur ki, sevdiyini görünən və duyulan hər 
nəsnədən, hətta özündən belə üstün tutasan. Bu yolda bütün iztirablara 
mətanətlə sinə gərəsən [24, 6]. Belə fədakar sevdayla dolmuş aşiqi qaxınclar, 
danlaqlar, tənələr məsləkindən döndərə bilməz [24, 12]. 

Özünü unudacaq qədər, məcnuncasına sevmək düsturu Baba Tahirin də 
içindən keçdiyi orta əsrlərdə yaranan fəzilət olduğu kimi, bu qəbil atəşin 
məhəbbətlə sevənlərə “məcnun” damğasının vurulması da həmin çağlardan 
qalan qəbahətdir. Dövrün yaddaşında bu xəbərdarlıq hər kəs üçün vardı ki, 
eşqin feyzdən daha əvvəl bəla olduğunu unutma – axı bəşərin ulu valideynləri 
Adəm və Həvva eşqə düşməsəydilər, cənnətdən qovulmazdılar. 

Şair əsassız hesab etdiyi bu antieşq mövqeyini qətiyyətlə rədd edir – eşqə 
görə rüsvalıq labüddürsə, ondan qaçmağa dəyməz. Məhəbbət həm də mübarizə 
deməkdir. 

Baba Tahir dübeytilərindən birində şərab içməyi, eşqə uymağı günah 
sayanlara kinayə ilə deyir ki, məhz kökümü Adəm və Həvvadan aldığıma görə 
bu əməllərdən əl çəkməyəcəyəm: 

 مو آن رندم که عصيان پيشه ديرم
  شيشه ديرمیجام و دستی بدست

  رو ملک شویاگر تو بيگناه
  از حوا و آدم ريشه ديرموم

[24, 73]. 
Mən işi-peşəsi günah olan rindəm, 
Bir əlimdə cam, bir əlimdə şüşə (kuzə) var. 
Əgər günahsızsansa, get mələk ol, 
Mənim köküm (günaha batmış) Adəmlə Həvvadandır. 

 
Həyatı gözəl edən nədir? Baba Tahir poeziyası bu suala “məhəbbət!” deyə 

cavab verir. Məhəbbət şairin lirik qəhrəmanını elə qəmgin edib ki, onun ahının 
tüstüsü fələklərə ucalır, “göz yaşları” dəryalar yaradır, ürəyi al qana bürünüb. 
Bununla belə, o, dərdsiz könlü, eşqsiz qəlbi qarğıyır, sevgidən xali ürəyin 
olmaqdansa olmamasını arzulayır: 

 
 ی نداره مرده اولهر که دردی 

 ی درد عشق افسرده اولی بلید
 نبگلب آوا هسحر بلبل زن

 یمرده اولنداره عشق هر که که 
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[24, 58]. 
Dərdi olmayan ölsə yaxşıdır, 
Eşq dərdi olmayan ürək donsa yaxşıdır. 
Səhər bülbül qızılgül kolu üstündə oxuyurdu: 
Hər kim sevmirsə, ölsə yaxşıdır. 

 
Baba Tahir elə bir aşiqi tərənnüm edir ki, məşuqəsi onun hislərinə, 

duyğularına, ürəyinə qarışıb. Və aşiq bu qovuşmada canı ilə cananını ayıra 
bilmir. Və qəribə bir müəmma qarşısında qalır: əgər can canandırsa, onda bəs 
canan hanı? Yox, əgər canan candırsa, bəs can haradadır? 

 اگر دل دلبر و دلبر کدامست
 لرا چه نامست دو وگر دلبر دل

 ته وينمخدل و دلبر بهم آمي
 ندونم دل که و دلبر کدامست

[24, 3]. 
Əgər ürək dilbərdirsə, dilbər hansıdır? 
Əgər dilbər ürəkdirsə, ürək hansıdır? 
Ürəklə dilbəri qarışmış görürəm, 
Bilmirəm ürək hansı, dilbər hansıdır. 

 
Baba Tahirin eşq üçün müəyyən etdiyi “qızıl qayda” sonralar böyük alman 

filosofu Hegelin məhəbbətə verdiyi təriflə həmahəng səslənir. Hegel yazırdı: 
“Özünübilməkdən imtina etmək, özünü başqa bir “Mən”də unutmaq, lakin elə 
bu yoxolma və unutmada ilk dəfə özünü tapmaq, özünə hakim olmaq – 
məhəbbətin əsl mahiyyəti bundadır” [5, 107]. 

İnsan həmişə gözəlliyə can atır, hər kəs sevib-sevilə bilər. Hər xumar 
baxışlı gözəlin onlarca, yüzlərcə aşiqinin olması da adi haldır. Lakin hər sevən 
məhəbbətin kamillik zirvəsinə çatırmı? 

Baba Tahir aşiqləri öz şeirlərinə bənzədir. “Mənim şeirlərimin yaxşısı-pisi 
olduğu kimi, o ayçöhrəlinin aşiqlərinin də ləyaqətlisi, ləyaqətsizi var”, – deyir. 

 
 رهاهر آن دلبر که چشم مست د

 رها پا بست دنی  منهزاران چو
 يماميان عاشقان آن ماه س

 رها بلند و پست دنچو شعر م
[24, 38]. 

Hər məstgözlü dilbərin 
Minlərlə mənim kimi əsiri var. 
O ayçöhrəlinin aşiqlərinin 
Mənim şeirim kimi yaxşısı, pisi var. 

 
Baba Tahirin vurğunu olduğu qənirsiz bir gözəldir. Şair gözəli ülviləşdirir, 

ona sevgisini idealizə edir. Buna görə də bəzən dübeytilərdə platonik eşqin vəsf 
olunduğu təsəvvürü yaranır. Əslində isə şair real insanı, bu torpağın üstündə 
gəzən, onun bərəkətindən yeyən, günəşlə isinən bir el gözəlini vəsf edir. Vüsal 
ümidiylə gecə yarıdan keçənə qədər yarını gözləyən, onun gəlişi həsrəti ilə bir-
bir ulduzları sayan, gözündən ixtiyarsız yaşlar axıdan şairi biz belə başa 
düşürük [24, 24]. 
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Çətin ki bu dübeytini oxuyan bir kəs onun İlahi Varlığa, Allaha həsr 
olunduğunu söyləyə bilsin: 

 ميش و گرگان ميزنن يک  تاروش
 نت حمايل کن بوره پيشودو زلف

  بمودهیاز آن کنج لبت بوس
 بگو راه خدا دادم بدرويش

[24, 12]. 
Qaranlıq, zülmət gecədir, 
Hörüklərini boyunbağı et, yanıma gəl. 
Dodaqlarının ucundan mənə bir öpüş ver, 
De ki, Allah yolunda dərvişə (sədəqə) verdim. 

 
Bu dübeytidəki fikirlərin aydınlığı, mistikadan uzaqlığı göz qabağındadır. 

Bu dördlükdə real, dünyəvi məhəbbətin tərənnüm olunduğunu, səmimi, saf 
eşqin vəsf edildiyini heç vəchlə inkar etmək mümkün deyil. 

Lakin təsəvvüf təfəkkürünün orta çağ müsəlman Şərqi poeziyasında, az 
qala, hər kəlməyə çökdüyü, hörüyün də, qaşın da, gözün də, kirpiyin də, 
öpüşün də... təmiz sufi rəmzləri kimi mənalandırıla bildiyi ədəbi mühitdə bu 
dübeytinin də suficəsinə yozumu istisna edilmir, indinin özündə də bu qəbil 
şeirləri o cür yozanlar tapıla bilər. 

Belə fikir ayrılığını, hər şeydən əvvəl, ideoloji fərqlərdə, yanaşma 
üsullarındakı əksliklərdə axtarmalıyıq. Biz bu gün Baba Tahir dübeytilərini 
ləzzətlə oxuyub onlardan təmiz məhəbbət, sarsılmaz dostluq, mehriban ailə, 
insanlar arasındakı əhdə vəfa, etibar üçün görk olası məqamları duyur, onların 
sehrinə könül veririksə, zənnimcə, həmədanlı Ustadın doğma qəlb şeirlərinə 
xəyali izahlar culayanlardan qat-qat haqlıyıq.  

On əsrə yaxın bir müddətdə dünya boyu müxtəlif dillərdə danışan sadə 
xalqlar Baba Tahir şeirlərində məhz qabartdığımız bu zərif, göyçək insan 
yaşantılarının əks-sədalarını tapdıqlarına görə şairi məftunluqla yad ediblər. 

Dünyada gözəlliklər çoxdur. Təbiətin ölçüyəgəlməz qədər ruhoxşayan 
lətafəti var. Baba Tahir sevdiyi gözəli arx kənarında bitmiş zərif bənövşəyə, 
dağlarda yetişən al laləyə də oxşadır. Lakin onlardan üstün tutur. Çünki insana 
müvəqqəti zövq verən bu gözəlliklər keçəridir. Sevimli həmdəmsə şair üçün 
bütün ömür boyu ümid çırağıdır, həyat yolunda sevincləri, dərdləri bölüşmək 
üçün çiyindaş, könüldaşdır. Biz burada Baba Tahir məhəbbətinin aşıladığı 
nəcib əxlaqi keyfiyyətlərə rast düşürük: insan gözəllərin gözəli, yaranmışların 
ən ülvisidir! 

 
 يار االله کوهسا رانم ته يی

 بنفشه جو کنارانم ته يی  يار
 االله کوهساران هفتۀ بی

 روزگارانم ته يی ياراميد 
[24, 9]. 

Dağ başındakı laləm sənsən, yar, 
Arx kənarındakı bənövşəm sənsən, yar. 
Lalə dağ başında bir həftə qalar, 
Həyatımın (əbədi) ümid yeri sənsən, yar. 
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Şair məhz belə bir həmdəmdən ötrü hər fədakarlığa hazırdır və oxucusunu 
da fədakarlığa səsləyir. Şair “xəncərlə gözlərimi yırtsalar, sümüklərimi odda 
yandırsalar, dırnaqlarıma iynə batırsalar belə, mehriban yarımdan üz 
döndərmərəm” deyirsə, onun səmimiliyinə inanırıq [24, 72]. 

Bir müəslman üçün bəlli ənənəvi andlar var. Fəqət şairlər, o sıradan Baba 
Tahir andlar qatarına yeni qəsəmlər artırır. 

Baba Tahir üçün dünyada sevdiyindən müqəddəs heç nə yoxdur. Buna görə 
də yarının ondörd gecəlik aya bənzəyən çöhrəsinə, qaşlarının tağına and içir. 
Onun gözəl camalını Məkkədən də müqəddəs bilir. “Mənim üçün əsl ziyarət 
elə yarın çöhrəsinə baxmaqdır”, – söyləyir [21, 29]. 

Məhəbbət kədərsiz olmaz. Şair göz yaşlarını da, sevgi əzabını da 
qanunauyğun sayır. Və yardan gələn cövr ü cəfanı açıb-ağartmamağı, elə 
ürəkdəcə, xəlvəti çəkməyi məsləhət bilir: 

 
 یدر اشکم بدامان ريته اول
 یخون دلم ز چشمان ريته اول

 نواجم  ز جورت وایبکس حرف
 یکه حرف جور پنهان ريته اول

[24, 54]. 
Göz yaşlarım ətəyimə tökülsə yaxşıdır, 
Ürəyimin qanı gözümdən səpilsə yaxşıdır. 
Cövrünün söz-söhbətini bir kəsə danışmaram, 
Cövrün söz-söhbəti məxfi qalmalıdır. 

 
Baba Tahir eşqi hər cür özünəməftunluqdan, hər dürlü eqoizmdən uzaqdır. 

O, yar yolunda min bir əzab-əziyyətə dözməyə hazırdır. Lakin sevgilisinin 
azacıq olsa belə qəmlənməsini istəmir. 

Vüsal həsrətilə yanan aşiqin gözlərindən odlu yaşlar axır. Bu nəmli gözlər 
məşuqəni kədərləndirə, onun ürəyini sıxa bilər. Odur ki, ölməyə belə razıdır. 
Təki məşuqəsi daha yaşlı gözlər görüb qüssələnməsin: 

 
 بميرم تا ته چشم تر نوينی
 شرار آه آذر نوينی

[24, 59]. 
Ölərəm ki, daha yaşlı göz görməyəsən, 
Odlu ahın qığılcımlarını görməyəsən. 

 
Sevdiyinə qayğı, nəvaziş, onun xəyalına belə tumar çəkmək Baba Tahir 

dübeytilərindən dalğa-dalğa keçən məziyyətdir.  
O, sevdiyinin quruca torpağın üstündə gəzməsinə qıymır, istəyir ki, yarının 

yolu onu gözlərinin üstündən keçsin. Ancaq yenə ehtiyat eləyir. Axı kirpikləri 
tikan təki yarının ayağına bata bilər. Bu sətirlərdəki kövrək canıyananlığa və 
həmin hissin beləcə el deyiş tərzində səmimi ifadəsinə Baba Tahirəqədərki 
farsdilli şeirdə rast gəlməzsiniz. 

  چشمم سرايتۀعزيزا کاس
  پايتکاخيان هردو چشمم م

 باز یاز آن ترسم که غافل پا نه
  خار مژگانم بپايتيندنش
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[24, 3]. 
Əzizim, gözlərimin kasası sənin sarayındır, 
Gözlərimin arası sənin ayağının altının torpağıdır. 
Qorxuram ki, qəfildən qədəm basarsan, 
Kirpiklərim tikantək ayağına batar. 

 
Aşiq şair gündüzlər ondan uzaq qaçıb, gecələr yuxusuna girən biganə 

sevgilisindən küsür, inciyir. Yuxusuna gəlib eşqini daha da coşdurduğu üçün 
onu məzəmmət edir [24, 16], hicranlı günlərinin ağrı-acısını bu sayaq dilə 
gətirir: 

 
  بوره بوين حالم ته دلبریدم

  با مو بسر بریدلم تنگه شب
  نو گل موی ایته گل بر سر زن

  گل زنم مو دست بر سریبجا
[24, 10]. 

Dilbər, bir anlıq gəl halımı gör, 
Ürəyim sıxılır, bir gecəni mənimlə başa vur. 
Sən saçına gül düzürsən, ey təzə gülüm, 
Mənsə gül yerinə başıma qapaz vururam. 

 
Dübeytilərdən birinin lirik qəhrəmanı dönük çıxmış yarına xitabən belə 

söyləyir: 
 

 شنيدم رفتی و ياری گرفتی
 اگر گوشم شنو چشم نويناد

[24, 70]. 
Eşitdim gedib təzə yar tapıbsan. 
Qulağım eşitdisə də, gözüm görməsin. 

 
Bütün bu sətirlərə yovşan ətirli kənd çöllərinin saflığı, o yerlərdə yaşayan 

insanların təbiət qədər təmizliyi, sadəliyi, təmənnasız məhəbbəti, hamımıza 
yaxın sözlərlə yazsaq, bayatı havası hopmuşdur. 

Baba Tahir qarşılıqlı məhəbbəti tərənnüm edir. Onun fikrincə, birtərəfli 
məhəbbət dərd-qəmdən, ah u zardan  başqa bir şey deyildir. Çünki Leyli ilə 
Məcnunu da aləmdə məşhur edən məhz qarşılıqlı sevgi olub. 

 
 یهر دو سر بی  مهربانیچه خوش ب

 یسرب  دردیکه يکسر مهربان
  داشتۀ اگر مجنون دل شوريد

 ی از آن شوريده تر بیدل ليل
[24, 78]. 

Mehribanlıq hər iki tərəfdən olsa, nə yaxşı olar, 
Birtərəfli mehribanlıq başağrısıdır. 
Məcnunun coşmuş ürəyi var idisə, 
Leylinin ürəyi ondan daha artıq coşqun idi. 
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Baba Tahir eşqi tək məşuqəyə, gözəl bir qadına olan sevgi ilə bitmir. Bu 
sevgi böyüyür, artır və insanlara sevgi kimi uca bir mərtəbəyə yetişir.  

O, sevgilisinin, məhəbbətinin əzablarına nə qədər mətanətlə dözürsə, 
dostunun, yoldaşının da cəfasına eyni fədakarlıqla dözməyə hazırdır. 

 
  نترستم  جفای دوسترا خواها  

[24, 65]. 
 

Dost cəfasını istəyirəm, – 
 

deyən şair mənəvi zənginliyi baxımından gözlərimizdə yüksəlir. Humanist şair 
dərdini də, dərmanını da, sevincini də, kədərini də dostlarda axtarır. Onun 
sadiq könlünü dostlardan heç bir qüvvə ayıra bilməz: 

 
 نم از دوستوبود درد مو و درم
 نم از دوستوبود وصل مو و هجر

 اگر قصابم از تن واکره پوست
 نم از دوستوجه  ردکجدا هرگز ن

[24, 5]. 
Mənim dərdim və dərmanım dostdandır. 
Mənim vəslim və hicranım dostdandır. 
Qəssab bədəndən dərimi soysa belə, 
Canımı dostdan ayıra bilməz. 

 
Baba Tahirin misilsiz ecazkarlıqla təsvir etdiyi məhəbbət səhnələri onun 

lirikasına daha bir müsbət keyfiyyət bəxş edir – həyatsevərlik. Axı həyatın 
mənasını, məqsədini məhəbbətdə görən bir insan bu dünyaya, yaşamağa, 
yaratmağa da vurğun olmaya bilməz. 

Baba Tahir dübeytilərinin onbirinci əsrdən bugünə qədər xalq yaddaşında, 
dodaqdan-dodağa, ağızdan-ağıza necə gəlib çatması, həmişə ellərin əzbərində 
olmasının gizlincini axtaranda, dübeytilərin sabit müasirliyinə təəccüb edəndə 
gərək unutmayaq ki, iz Baba Tahir poeziyasının əsasını təşkil edən məhəbbətə 
aparır. Çünki bəşəriyyət durduqca bu mövzu müasirliyini itirməyəcək və şairin 
gözəl duyğular carçısı olan məhəbbətli dübeytiləri bütün zamanlar üçün 
təravətini, gərəkliyini qoruyub saxlayacaq. 

Dübeytilərinin leytmotivini, ana xəttini poetik fikrin, şeiriyyətin əbədi 
predmeti və həmişəcavan mövzusu olan iki estetik məfhum – gözəllik və 
məhəbbətin vəsfi, tərənnümü təşkil edən Baba Tahirin poeziyasındakı hansı 
meyillər bizi daha miqyaslı düşünməyə, nəzərlərimizi illər-əsrlər arxasına 
yönəltməyə, istər-istəməz XI əsrin ictimai mühitini, şairin yaşadığı dövrün 
müxtəlif insan təbəqələrini, münasibətlər aləmini xatırlamağa sövq və cəlb 
edir? 

Şairin qaldırdığı hansı problemlər, çatdırmaq istədiyi hansı mətləblər və 
diləklər bizi bir daha bu sətirlərə qayıtmağa, bir daha onları təhlil etməyə vadar 
edir? 

Və nəhayət, onun yaradıcılığında fəal bir müasirliklə qovuşmuş məhəbbət 
lirikasından daha çox hansı tərəflər, hansı əqidələr bu gün bizə yeni dünya və 
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cəmiyyət quruculuğu baxımından daha munis, daha mühüm, daha dəyərli 
görünür? 

X-XI əsrlər fars poeziyasında Rudəki, Kisai Mərvi, Əbu Abbas Abbasi və 
başqalarının yaradıcılığında dövrün kəskin ictimai kontrastları öz əksini 
tapmışdır. Bu şairlər “kiçik” adamlardan, yoxsullardan söhbət açır, birinin 
varlı, digərinin ac-yalavac həyat sürməsini ürək ağrısı ilə qələmə alır, şeirlərinə 
qüvvətli vətəndaşlıq motivləri gətirirdilər. 

Əbülqasim Firdovsinin əbədiyaşar “Şahnamə” epopeyasında da kəndlilərin 
və sənətkarların ağır vəziyyətindən, sıxıntılı güzəranından bəhs edən misralar 
çoxdur.  

Müasirlərinin və sələflərinin poeziyaya gətirdiyi bu mütərəqqi meyillərə 
bütün varlığı ilə xalqa bağlı olan Baba Tahir də laqeyd qala bilməzdi. O da, 
yeri gəldikcə, şeirlərində ictimai problemlər qaldırır, zəmanə, onun 
nahamvarlıqları  əleyhinə etiraz səsini dikəldir. 

Görkəmli İran alimi Səid Nəfisinin “Fars şeiri və nəsrinin tarixi” adlı 
əsərində göstərdiyi kimi, Baba Tahir bir çox müasirlərindən fərqli olaraq, 
saraylarda, şah dərbarlarında sığınacaq aramamış, xalqı üstün tutmuş, ona üz 
çevirmişdir [33, 24]. 

Şair bununla fəxr edir ki, o, azaddır. Saray şairlərindən fərqli olaraq, 
ürəyindən keçənləri, düşündüklərini qələmə alır, obrazlarını xalq məişətindən, 
“adi dehqanın həyatından” (Səlim Neysari) [34, 112] götürür.  

Şair fəxr edir ki, onun pırtlaşıq saçları şahın zərrin tacından daha 
qiymətlidir: 

 
 نبی ارافسر شاهيم فخری

 که اين ژوليده مو به از افسرستم
[24, 62]. 

Şahlıq tacım yoxsa da, fəxrimdir. 
Ki bu qatmaqarışıq saçlarım tacdan daha yaxşıdır. 

 
Lakin belələrinə zaman kədərli qismət hazırlamışdı. Hakim təbəqənin, varı 

və zoru artıqların istəklərinə müxalif olanların, başqa cür düşünənlərin qisməti 
sonsuz məşəqqətlər idi. Baba Tahirin yaşca balaca müasiri Ömər Xəyyam 
(1048-1131) riyazi risalələrindən birinin müqəddiməsində yazırdı: “Biz 
hikmət sahiblərinin məhvinin şahidi olurduq. İndi onların sayı az, cəfaları 
isə sonsuzdur. Taleyin dönüklüyü onlara bu zəmanədə özlərini elmlərinin 
kamilləşdirilməsi və dərinləşdirilməsinə həsr etməyə mane olur. İndi 
zahirən alim görünənlərin çoxu həqiqətə yalan donu geydirir, elmdə 
riyakarlıq çərçivəsindən kənara çıxmır. Özlərini bilən kimi göstərirlər. 
Malik olduqları bilikdən alçaq məqsədlər üçün istifadə edirlər. Həqiqət 
axtaran, düzlük sevən, haqsızlıq və yaltaqlığı tullayan, lovğalıq və 
aldatmanı rədd edən ləyaqətli bir adama rast gəldikdə isə onu ədavət və 
istehza ilə qarşılayırlar” [12, 70]. 

Baba Tahir məhz həqiqət arayanlardan olduğu üçün istehza ilə 
qarşılanmışdır. O, zəmanəsinə göz gəzdirir, gövhərə bərabər yaratdıqlarının 
layiqli xiridarlarını arayır, onları görmək, onlarla ünsiyyətdə olmaq istəyir, 
lakin nadanlarla rastlaşır.  
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 قضا پيوسته در گوشم بواج
  عالجیکه اين درد دل تو ب

 ی خواهون نداریاگر گوهر بب
  رواجیهمين اين جون تو که ب

[24, 5]. 
Qəza durmadan qulağıma deyir ki, 
Sənin bu könül dərdin əlacsızdır. 
Gövhər olsan belə, istəyən olmaz, 
Çünki sənin canının qiyməti yoxdur. 

 
Mütəfəkkir şair neçələrindən yüksəkdə olduğunu anlayır, mənsəb 

sahiblərinin çoxunun mənəvi ləyaqətə görə, zəkaca ondan neçə baş aşağıda 
durduğunu dərk edir. Bu təzad onların cəmiyyətdəki mövqelərində də 
müşahidə edilməkdədir. Qabillərin, zəka sahiblərinin nəsibi sona çatmayan 
fəlakətdir, ləyaqətcə alçaqda qərar tutanların qazancı isə uca mənsəblər. Bütün 
hünərlərinə baxmayaraq, yenə geridən-geriyə qaldığına mütəəssir olan şair 
şikayətlənir: 

 
 بدين مردانگی هستم چنان خوار

  که بر سر معجرستمته پنداری
[24, 66]. 

Bu mərdanəliklə belə xar olmuşam, 
Elə bil, başıma ləçək örtülüb. 

 
Buna görə də Baba Tahir zəmanəsində özünü ögey sanır, dustaq, əsir 

bilirdi. Bu dustaqxana zəmanədə onun alın yazısı möhnət və qəmdir: 
 

 جهان بی وفا زندان ما بی
 ی غم قسمت دامان ما بخار

[24, 64]. 
Bivəfa cahan bizə zindan oldu, 
Qismətimizə qəm tikanları düşdü. 

 
Baba Tahir özünü zəmanənin şikar seçib yaraladığı yavru sayırdı: 
 

 مو آن نخجير وحشم تير خورده
                                   که در دام زمانه مضطرستم

[24, 47]. 
Mən ox dəymiş vəhşi keçi (kimi) 
Zəmanənin torunda əsirəm. 

 
Baba Tahirin əqidəsinə görə, bütün insanlar bərabərdir – istər dövlətli 

olsun, istər kasıb. Lakin feodal dünyasının qənaəti bu əqidəylə daban-dabana 
ziddir. Şair bunu yaxşı başa düşür və bilir ki, cəmiyyətin aşağı təbəqəsinin 
nümayəndəsi olduğuna görə özü də məşəqqətlərə düçardır. Ancaq inanır ki, 
sərvət, dünya malı keçəridir. Əsas – insan, onun pak mənəviyyatıdır. Çünki nə 
sərvət, nə də mənsəb insana daimi yol yoldaşıdır. 
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Baba Tahirə görə, heç nəyi olmayan bir dərvişlə cah-calallı bir sahibkar 
mahiyyət etibarilə eynidir: 

 بيش رستان گذر کردم کم ووبگ
 يشدولتمند و دروحال بديدم 
 ماندکفن ی  بیخاکشی بنه دروي

   يک کفن بيش ازنه دولتمند برد
[24, 71]. 

Qəbristanlığa çox yolum düşdü, 
Dövlətliylə dərvişin halını gördüm. 
Nə dərviş torpaq altında kəfənsiz qalmışdı, 
Nə varlı kəfəndən artıq bir şey aparmışdı. 

 
Onuncu yüzillikdən başlayaraq farsdilli poeziyada insanın çövkan topuna, 

həyatın isə çövkan oyunu keçirilən meydana bənzədilməsinə geniş təsadüf 
edirik. Qəza vü qədər qarşısında insan gücsüzlüyü, fələyin taleyimizə nəqş 
etdiklərinin labüdlüyü timsalı olan bu metafora Baba Tahir yadigarlarında da 
rast gəlirik, lakin şair bənzətməni mühüm bir sosial problemin – tale qarşısında 
deyil, qoluzorluların, sözükeçərlərin qarşısındakı gücsüzlüyün ifadəsi üçün 
istifadə edir. 

 
  در ميدان بگردهیسرم چون گو

  پيمان بگردهنزز عهد وندلم 
 نهو بممرداناگر دوران بنا

  دوران بگردهدگرنشينم تا 
[24, 39]. 

Başım çövkan topu kimi meydanda gəzdi, 
Könlüm əhd ü peymandan yarımadı. 
Dövran namərdlərə qalacaqsa, 
Oturub gözləyim ki, ayrı dövran gəlsin. 

 
Şair namərdlərə tapşırılmış dünyada gücsüzlüyündən usanaraq ayrı bir daha 

yaşamalı və dövranın gəlməsini arzulayır. Ədalətin bərqərar olacağı bir 
cəmiyyətin həsrətini çəkir. Oturub onun gələcəyi xoşbəxt günü gözləyir.  

Baba Tahirdə azadlığın, qardaşlığın, həmrəyliyin, insanların hüquqca 
bərabərliyinin car çəkildiyi şeirlərin, cəmiyyətin naqisliklərinə qarşı etirazlarla 
ləbələb  misraların yazılmasının başağrısız ötüşdüyünü, guya o əyyamlarda 
bizim öz ömrümüz boyu yaşadığımız senzuralara bənzər ifadə yasaqlarının 
olmadığını sadəlövhcəsinə zənn etməyin. Hər dövrün öz yasaqları, öz 
senzuraları var. Bəlkə o çağlar bizim zəmanəmizdə olanlardan da sərt. Belə 
sadə idisə, elə başqaları da yazaydı də! Baba Tahirin çağdaşı olan o qədər 
şairlər vardı ki!  

Bütün bunlar qeyrət, vicdan məsələsi, insanın daxilindəki haqsevərlik 
duyğusunun hökmünə bağlı keyfiyyətlərdir. Qəhrəmanlıq, cəsarət, qətiyyət o 
hislərdir ki, içəridən püskürür, onları öyrətməklə, təlimlə, təmrinlə beyinlərə 
oturtmaq olmur! 

Baba Tahirin nəzərində yaşadığı mühit sonsuz biyaban, buradakı zülm, 
istibdad, ədalətsizlik isə o qorxunc boşluğu sarmış zülmət gecədir. Baba 
Tahircə, zəmanə bir səhra timsallıdır. Bu səhrada – zəmanədə yükü az olanlar – 
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dövrü əsrin səviyyəsində görənlər, xudpəsəndlər, biganələr, arsızlar, daxildən 
piyadalar müəyyən mənada xoşbəxtdirlər: 

 شو تا رو بيا بان پرورک بی
 همه صحرا پر از خار وخک بی
 نبا شد اندر ين ره روشنا ئی

 خوشا آنکس که بارش کمترک بی
[24, 44]. 

Qaranlıq gecə, sonsuz biyaban,  
Səhra daş-kəsəklə, tikanla dolu. 
Bu yolda göz gözü görmür,  
Yükü az olanların xoş halına. 

 
Baba Tahir yeri düşdükcə poeziyasının baş mövzusu olan məhəbbətin 

özünə də ictimai məzmun verir. Aşiq yalnız sevdiyinə görə rüsvay olursa, 
istədiyinə yetmək yolunda min bir təhqirə, danlağa, dərdə məruz qalırsa, şair 
bunun da təqsirini cəmiyyətdə görür [24, 12]. 

Aşiq dili ilə danışmaq şairə ictimai tendensiyalar yüklü fikirlərini ifadə 
eləməkdə yardımçıya çevrilir. Baba Tahirin zahirən məhəbbət mənzumələri 
kimi görünən şeirlərinin çoxunda dövrün müxtəlif çirkinlikləri ifşa edilir. Yarın 
vüsalı arzusu ilə yaşayan lirik qəhrəmanın monoloqu kimi səslənən bir Baba 
Tahir qəzəlində belə fikirlərə rast gəlirik: 

 نميگيرد کسم هر گز بچيزی
 دراين کشور ز هر  کم کمترستم

 کسر مو بهره ام نيستز دوران ي
 که روز از روز ديگر بدترستم

[24, 63]. 
Heç kəs əlimdən tutmur,  
Bu ölkədə hamıdan geri qalmışam.  
...Dövrandan mənə heç bir fayda yoxdur,  
Günlərim bir-birindən betərdir. 

 
Orta əsrlər ərəb, fars, türkdilli poeziyada fələkdən gileylər tez-tez rast 

gəlinən motivdir. “Fələk” deyilirkən, əslində, çox zaman cəmiyyətin yuxarı 
təbəqələri,  zəhmətkeş kütlələri olmazın məşəqqətlərə düçar edənlər düşünülür. 
Hakim təbəqələrə etiraz ruhu ifadə olunur. 

Baba Tahir:  
 ی فلک چون مو زبون شی ایلها

 شیدل مو غرق خون دلت همچون 
[24, 56]. 

Ey fələk, mənim kimi ağlar qalasan, 
Ürəyin mənim qəlbim təki qana dönsün, – 

 
deyirsə, aydındır ki, zalımları, əzənləri qarğıyır, əzilənlərin miskin vəziyyətini 
duymaq üçün onların da bu günə düşməsini diləyir.  

Baba Tahirin poetik yadigarlarını araşdırdıqda zahirən fələkdən şikayət 
kimi görünən, məğzini isə ictimai bərabərsizliyə qarşı çılğın çağırışlar təşkil 
edən onlarca dübeytiyə tuş gəlirik. 
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Zəmanə insan ləyaqətini tapdalayır, onu adicə bir oyuncağa çevirir. Baba 
Tahir insan və tale – dolayısı ilə vətəndaş və dövran ziddiyyətlərini göstərmək 
üçün XI əsr poeziyasında yeni olan bir bənzətmədən (insan – zər, zərləri atan – 
dövran, nərdtaxta – dünya) istifadə edir: 

  آخریفلک زار و نزارم کرد
  آخریجدا از گلعذارم کرد

 ندینشا م نردۀميان تخت
  آخری بکارم کردیشش و پنج

[24, 9]. 
Fələk, axırı məni ağlar qoydun, 
Məni gül çöhrəli yarımdan ayrı saldın. 
Məni nərdtaxta üstündə otuzdurub 
Şeş-pənclə axırıma çıxdın. 

 
Fələk – cəmiyyətin yuxarı təbəqəsi heç kimin rəyi ilə hesablaşmadan zülm 

edir, qan tökür, kasıbların yurdunu viran qoyur, ocağını söndürür. Şair 
dövrünün ortaya çıxardığı bu acı həqiqəti ürəyi qanaya-qanaya qələmə alır və 
bu insafsızlıqlara  münasibətini də bildirməyi unutmur. Zülm var ola bilməz, 
qan yerdə, qisas qiyamətə qalmaz: 

 
  دارد نه همکفیمسرفلک نه ه
  اصال نگفت افکسی یبخونريز

 کارش همينهۀ هميشه شيو
 را کند پفی دودمان چراغ 

[24, 72]. 
Fələyin ortağı yoxdur, 
Qan tökməyi heç kəs bağışlamaz. 
Həmişə (fələyin) işi budur ki, 
Yurdların çırağını söndürsün. 

 
Baba Tahir adamları “kərim” və “ləim” deyə iki qismə ayırır. Kərim – 

səxavətli deyəndə, o, özü kimi, var-dövlətli olmasa da, qəlbi geniş, gözütoxları 
nəzərdə tutur. Ləim – xəsis deyəndə, istismardan usanmayan, yoxsulları var-
yoxdan çıxaranlara işarə edir. Şair ləimlərdən uzaq olmağı, onlardan minnət 
götürməməyi məsləhət bilir. Mütəfəkkir söz bahadırı buna da axıracan vaqifdir 
ki, bütün ictimai bəlaları törədənlər məhz belələridir: 

 بوره منت بريم ما ازکريمان
 بکشيم دست از خوان لئيمان
 کريمان دست در خوان کريمن
 که بر خوانش نظر دارند لئيمان

[24, 31]. 
Səxavətli insanlardan minnət götürək, 
Xəsislərin süfrəsindən əl çəkək. 
Səxavətlinin süfrəsi açıq olar, 
Xəsislərin nəzərləri onların süfrələrindədir. 

 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 27

Baba Tahir insanı yaranmışların ən ülvisi sayır. Onu mənən kamil görmək 
istəyir. Baba Tahirin vəsf etdiyi aşiq mətin, vəfadar, dönməzdir. Şairin tərif 
etdiyi gözəlsə o qədər qənirsizdir ki, hətta Alah da onun tamaşasına durur.  

İnsanı ülviləşdirmək, Tanrını belə heyrətə gətirəcək gözəllikdə təsvir 
eləmək gücü Baba Tahir kimi zirvələrin xislətidir: 

 
 ه ته باشیاال ز بیبال رمز

 ه ته باشیسودا قسمی ز جنون 
 هبصورت آفرينم اين گمان

 هته باشی که پنهان در تماشا
[24, 41]. 

Bəla qəddinin rəmzidir,  
Cünunlar sənin sevdandan yaranır. 
Gümanım budur ki, Yaradan da  
Gizlincə sənin tamaşana durub. 

 
Baba Tahirdə bir qədər mistik şəkildə olsa da, bütün insanların və xalqların 

bərabərliyi inamı dilə gətirilib.  
İnsan şərab içib məst olursa, niyə buna günah deyilsin? Əgər adamların 

bütün hərəkətləri Allahın iradəsinə tabedirsə, demək, bu günahın səbəbkarı o 
özüdür. Atəşpərəst, xaçpərəst, ya müsəlman ol, əgər bütün qövmlər Allahın 
yaratdığıdırsa, niyə onlardan biri digərindən artıq olmalıdır? [24, 28]. 

Baba Tahir: “Mən bir alovlu quşam ki, qanad çalsam, dünyanı yandıraram. 
Rəssam şəklimi divara çəksə, timsalımın təsiriylə belə dünyanı oda qalayaram” 
[24, 15] deyəndə artıq onu üsyankar şair kimi görürük.  

Başqa bir dübeytidə bu dikbaşlığı doğuran səbəbi də tapırıq: 
 

 مو که چون ا شترم قانه بخارم
 خوراکم خار و خرواری ببارم
 از اين خرج قليل و بار سنگين
 هنوز از روی مالک شرمسارم

[24, 8]. 
Mən ki dəvə kimi tikana qaneyəm,  
Xörəyim tikandır, yükümsə xalvarladır. 
Bu az məsrəf, ağır yüklə 
Yenə sahibkarın yanında üzüqarayam. 

 
X-XI əsrlərdə İranda kənd təsərrüfatının və kənd əməkçisinin vəziyyətini 

tarixi mənbələr əsasında təhlil edən görkəmli tarixçi alim İ.P.Petruşevski 
göstərirdi ki, İran yaylasının çox yerində arpa və buğda əkinçiliyi geniş 
yayılmışdı. O zamanlar əkinçilik mədəniyyəti genişlənən çovdarla birlikdə 
arpadan fars klassikləri kasıblar çörəyi kimi söhbət açmışlar [13, 131]. 

Fikrinin isbatı üçün Baba Tahirin aşağıdakı dübeytisini verən 
İ.P.Petruşevski haqlı olaraq bu dördlüyün ideyasının “niyə insanlar arasında 
belə kəskin bərabərsizliklər hökm sürür” müddəası olduğunu qəbul edirdi: 
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 گر دستم رسد بر چرخ گردونا
 نست و آن چونواز او پرسم که اين چ

  و نعمتگونه صد داده ای  را یيک
 جو آلوده در خون قرض  را یيک

[24, 30]. 
Əlim çərx-i fələyə çatsaydı,  
Ondan soruşardım ki, bu nədir, o nədir? 
Birinə yüz cürə nemət vermisən, 
Birinə qana bulanmış arpa çörəyi. 

 
XI əsrin ziddiyyətli mühitində, feodal-patriarxal qaydaların hakim rol 

oynadığı bir zamanda belə mütərəqqi fikirlər söyləmək şairdən böyük cəsarət 
tələb edirdi. Baba Tahir poeziyasında isə belə ideya üsyanlarına, cəmiyyətin 
yuxarı təbəqələrinə qarşı qüdrətli çağırışlara tez-tez təsdaüf edirik. 

Məhz Baba Tahir poeziyasındakı bu meyilləri nəzərə alan akademik 
A.Y.Yakubovski onu “xalq antifeodal tendensiyalarının ifadəçisi” [13, 163] 
adlandırırdı. 

Böyük alimlər  İ.P.Petruşevski və A.Y.Yakuboski Baba Tahirlə bağlı bu 
qənaətlərini öz elmi əsərlərində qeyd edəndə sovet dövrü idi və o zamanın 
ideoloji tələbləri baxımından belə yazmaq, hətta orta əsrlərdə belə hakim 
təbəqələrə qarşı narazı səslərin olduğunu göstərmək təqdir olunurdu. 

İndi büsbütün ayrı zamanda, başqa əsrdə, hətta özgə minillikdə, tam fərqli 
quruluşda yaşayırıq. 

İnsan ki yerindədir! Haqq da, nahaqq da, zəngin də, yoxsul da, zalım da, 
məzlum da yenə var. 

Şairin sözü onun sifətidir. Kimin yanında olmağın sözündə əyandır. Söz elə 
güzgüdür ki, yüzillər sonra da sənin hansı yuvanın quşu, hansı əqidənin sahibi 
olduğunu aydınca ortaya qoyur. 

Baba Tahir o sətirləri yazanda ikinci minillik təzə başlanırdı. Artıq yeni, 
üçüncü minillik asta-asta irəliləyir. Və o köhnə kişiyana mövqeyinə, bizim 
yanımızdakı duruşuna, haqqın böyründəki varlığına, ədalətsizlik görüb 
susmadığı üçün Baba Tahirə indi də minnətdar olmağa dəyər. 

XX əsrdə bizdə və bir sıra xarici ölkələrdə də ədiblərə rəsmi “xalq 
yazıçısı”, “xalq şairi” titulları verirdilər, hətta əvvəlki genişlikdə olmasa da, o 
dəb indi də davam edir. Baba Tahirəsə xalq şairi adını məhz belə mövqeyinə 
görə xalq və tarix özü vermişdi. Üstündə zamanın möhürü olan belə 
dəyərləndirmələrsə şair ölməzliyinin ən mötəbər zəmanətidir. 

Şərq şairinin səmimiliyi ifadəsinin mahiyyətini açan professor Bəkir 
Çobanzadə yazırdı: “Şeyləri sevdiyini, sevmədiyini kəndi adı ilə söyləmək, 
yad etmək aləm filosoflarında pək az görünən hallardan olduğu kimi, pək 
böyük yenilik və pək yüksək qəhrəmanlıqdır. Bütün Şərq dilləri, bütün 
Şərq həyatı pərdə altında qalmış, doğrudan-doğruya təəllüq 
(непосредственность) və bunun nəticəsi olan səmimiyyət Şərqdə məchul 
xüsusiyyətlərdən sayılır. İştə bunun üçün Şərq şairləri haqqında “səmimi” 
demək, deyə bilmək kiçik bir təqdir deyil, bəlkə dahi, inqilabçı deməkdir. 
Çünki cəsarət, icadçılıq, üsyan, istiqbalçılıq ... gibi böyük, yüksək 
duyğular, fikirlər həp bu sözcügün içərisində gizlidir” [14, 869]. 
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 Bu baxımdan dərdini və mühitini, iman və etiqadını, sevdiyini və 
sevmədiyini açıqcasına, igidcəsinə söyləyən Baba Tahir, sözün əsl mənasında, 
səmimi şair, səmimi sənətkar deyilmi? 

Şairimizin 1055-ci ildə Həmədanda cəlcuqi Sultan Toğrulla qarşılaşarkən 
onu zülmə son qoymağa səsləməsi, ədalətə çağırması həmin səmimiyyətin 
parlaq təzahürü deyilmi? 

Baba Tahirin ictimai-siyasi baxışları farsdilli poeziyada azadfikirliyin 
inkişafında mühüm rol oynamışdır. Şairin zəmanə ziddiyyətlərini əks etdirən 
və ziddiyyətlərə qarşı üsyankarlıq kimi səslənən şeirlərinı qığılcımlar 
adlandırmaq olar. Çünki Baba Tahirdən sonrakı bir çox fars klassiklərinin 
yaradıcılığını, həm də İran xalq dübeytilərinin yeddi-səkkiz əsrlik inkişafını 
izləsək, həmin şəərlərin, həmin od zərrələrinin coşqun alova döndüyünü, 
dövrlərə müvafiq olaraq ayrı-ayrı yaradıcılıqlarda fərqli nüanslarda təzahür 
etdiyini, müxtəlif şəkildə şərh olunduğunu və davam etdirildiyini yüzlərlə 
nümunədə görə bilərik. 

Baba Tahir təsəvvüf ideologiyasının farsdilli poeziyaya sıx şəkildə daxil 
olduğu dövrdə yaşayıb-yaratdı. Zamanın təsəvvüf havasıyla nəfəs alan şairin 
yaradıcılığına sufizmin təsiri labüd idi. “Əzəli və əbədi” olana – Allaha 
məhəbbəti tərənnüm edən sufi şairləri öz fikirlərini geniş yaymaq üçün xalq 
tərəfindən yaxşı anlaşılan rübai və  dübeytiyə, türkdilli poeziyada isə həm də 
tuyuğa həvəslə müraciət edirdilər. 

Məşhur sufi şeyxləri Baba Kuhi Bakuvi Şirazi (1050-də ölmüşdür), Əbu 
Səid Əbül-Xeyr Meyxani (967-1049) və bir çox başqaları onlarca belə 
dördlüklər yaratmışlar. 

Belə sufi şairləri ilə dövrdaş olan Baba Tahirin poeziyasının da təsəvvüf 
libası var. 

Elə həmin səbəblə də təzkirəçi və salnaməçilərdən Rzaqulu xan Hidayət 
[29, 102; 30, 326], Nəcməddin Əbu Bəkr Ravəndi [25, 11], Şəmsəddin Sami 
bəy [39, 3144], ingilis şərqşünasları Edvard Braun [17, 259], E.Heron Allen 
[19, 7], Elizabet Brenton [19, 7], Artur Arberri [15, 5], fransız alimi Klemen 
Uar [20, 502], tacik  mütəxəssislərindən R.Xodizadə [9, 22] və başqaları Baba 
Tahiri sırf sufi mübəlliği kimi qiymətləndirmişlər. 

 Lakin Baba Kuhinin, Xacə Abdulla Ənsarinin (1006-1088) və özgələrinin 
şeirlərində sufizmdən uzaq motivləri tapmaq çətindirsə də, Baba Tahir 
poeziyasında dünyaya bağlılıq xətlərinin, həyatsevərlik meyillərinin, qeyri-
təsəvvüf qollarının olduğunu görmək çətin deyildir. Və bir də ən vacib məqamı 
yenə təkrarlayaq – ifadə sadəliyi. O sufilərin dördlükləri ilə Baba Tahirin 
dübeytilərini qarşılaşdıranda kimin kim olduğunu heç orta çağ ədəbiyyatında, 
təsəvvüf məsələlərində sən deyən peşəkar olmayan gözlər də dərhal sezir. 

Hələ vaxtilə Baba Tahirin Avropa oxucusuna tanınması yolunda ilk cəhd 
etmiş K.Uarın dərc etdirdiyi 59 dübeytini əhatə etdikləri mövzulara, motivlərə 
görə şərh edən V.Minorski yazırdı: “Baba Tahir həqiqi sufi fəlsəfəsinə 
bağlıdır. O, günahlarını etiraf edir və bağışlanması üçün yalvarır. O, məhv 
olmağa aşiqdir. İztirablarının yeganə əlacını fənada arayır” [38, 168]. 

Dünyəvi və mistik eşq arasında kəskin sədd qoymağın çətinliyindən 
yaranan bu meyil sanki birmənalı şəkildə qəbul olunmuş, Baba Tahir 
poeziyasına bütünlüklə antropomorfizm mövqeyindən yanaşılmışdır. 
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O cür dürüst olmayan yanaşmaların bariz nümunəsi. İran alimlərindən 
doktor Lütfəli Surətkər Baba Tahir poeziyasındakı dünyaya bağlılıq, 
humanizm, həyatsevərlik, nikbinlik, ictimai bərabərsizliklərdən şikayət 
motivlərini tamamilə bir kənara qoyaraq onun simasında oxucuya aləmdən 
küskün bir sufi ideoloqunu təqdim edir: 

 
ی از جنگ هفتاد و دو ملت که آدمی را از وصول بحقيقت و راه بابا مانند لسان الغيب حافظ شيراز

يابی بدرگاه نقشبند ازلی جلوگيراست بيزار است و در نظر او فکر عرفانی که از سر چشمۀ گوارای 
عشق پاک جرعه نوش کرده باشد بايمان قطعی و حقيقی خواهد رسيد و خداشناسی ويژۀ دسته يا 

 فرقه ای مخصوص نيست
[35, 91]. 

 
Baba “Lisanül-qeyb” Hafiz Şirazi kimi insanın həqiqətə yetmək, əzəli 

nəqşbəndin (yəni allahın – R.H.) dərgahına çatmaqda qarşısını alan 72 
millətin döyüşünə nifrət edir və onun fikrincə, pak eşqin nəşəli bulağından 
qurtum-qurtum su içmiş üryan ideyası qəti və həqiqi imana yetəcəkdir. 
Allahçılıq yalnız bir dəstə və ya bir sektaya aid olan xüsusiyyət deyildir. 

Lakin Baba Tahirin fikir və duyğu dünyasına daha dərindən sirayət etməyi 
bacarmış  İ.Petruşevski [13, 131], Q.Əliyev [1, 8], Z.Vorojeykina [4, 149], 
N.Kərəmətullayeva [10, 15] və başqaları şairin yaradıcılığında göstərdiyimiz  
mütərəqqi amillərin olduğunu təsdiqləmişlər. 

Sovet şərqşünaslığında rəsmi ideologiyanın diktəsi ilə hamılıqla elmi 
araşdırmalarda sufizmə bir mürtəcelik damğası vurulması şakəri vardı. Təbii 
ki, bu saxta baxış həqiqi elm tərəfindən o zaman da rişxənd doğururdu, indi də 
rədd edilir. Ancaq sırf dünyəvi olduğu anlaşılan əsərləri də ucdantutma 
təsəvvüf arşını ilə ölçmək qətiyyən məqbul deyil və bu həssas məsələlərdə ölçü 
hissi dəqiqliklə gözlənilməlidir. 

Sufizmə görə, həyat müvəqqətidir, bir andır. Ömür əzablar girdabı, ələmlər 
səhnəsidir. Buna inanan təsəvvüf yalançı saydığı bu həyatdan, gerçək 
dünyamızın məngənəsindən bacardıqca tez qurtulmağı, fani dünyanın ləzzət və  
zövqlərinə biganə olmağı, “əbədi həqiqət”, “vücud-i küllə” qovuşmağı 
səbirsizliklə arzu edir. 

Baba Tahirin lətif bir dübeytisini fikrimizə söykək gətirək: 
 

 عزيزون موسم جوش بهاره
 چمن پر سبزه صحرا الله زاره
 در اين موسم دمی فرصت غنيمت

 که دنيای دنی بی اعتباره
[24, 76]. 

Əzizlərim, yenə baharın coşqun çağıdır, 
Çəmən yamyaşıl, çöl laləzardır. 
Bu mövsümdə hər anı qənimət san ki, 
Alçaq dünya etibarsızdır. 

 
Burada sufi konsepsiyası ilə zahiri bir uyğunluq vardır. Baba Tahir də 

həyatı “müvəqqəti”, “bir an”, “vəfasız” hesab edir. Lakin tərkidünya sufilərin 
əksinə olaraq, bu həyatın hər dəqiqəsinin qədrini bilməyə çağırır, hər anını 
işrətlə, zövqlə keçirməyi məsləhət görür.  
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Görkəmli fransız şərqşünası C.Darmsteter yazırdı ki, Şərq ədəbiyyatında 
şərab... “Quran” əleyhinə, müqəddəsat əleyhinə, dini qaydalar tərəfindən 
əqlin təbiətinin əzilməsi əleyhinə üsyandır. Şair üçün şərab içən azad 
olmuş insanın rəmzidir [6, 59]. 

Bu fikir ümumən doğru olsa da, şərabın klassik fars poeziyasındakı rəmzi 
rolunu tam açmır. 

Sufi ədəbiyyatında da mey, şərab, məstlik sözlərinə tez-tez təsadüf edirik. 
Burada şərab Allaha, Mütləq Varlığa qovuşmaq yolunda, Ona daha tez vasil 
olmaqda, dünyadan uzaqlaşıb ruhun sirlərinə dalmaqda bir vasitə kimi çıxış 
edir. 

Doğrudanmı Baba Tahir poeziyasındakı şərabı ikinci hipotezə görə şərh 
etmək, qiymətləndirmək lazımdır? Yaxud onu sevinc, şadlıq bəxş edən gözəl 
bir içki kimi dübeytilərə əsl dünyəvi ruh verən əlavə vasitə kimi qəbul 
etməliyik? 

 
 باده برگيرم و سير گالن شم
 کنار سبزه و آب روان شم

 دوسه جامی خورم با شادکامی
 و بسير الليان شموابم مست 

[24, 22]. 
Badə götürüb güllərə tamaşa etməyə gedim, 
Çəmənliyə, axar suyun yanına gedim. 
Şadyanalıqla iki-üç cam içib 
Məst olum, lalələri seyr etməyə gedim. 

 
Burada xumar olub təbiətin gözəlliklərindən zövq alan lirik qəhrəmanın 

səmimi hisləri mistik məhəbbətin sufi himnindən uzaq, sufiyanə-alleqorik 
duyğulardan azaddır. 

Bu mülahizələrimizə tutarlı dayaq duran bir ayrı dəlil də odur ki, Baba 
Tahirin bağlı olduğu əhl-i həqq təriqətinə görə, rəsmi İslamdan və təsəvvüfdən 
fərqli olaraq, şərab içmək, musiqiyə qulaq asmaq, müsəlmanlıqda haram hesab 
edilən bir sıra heyvanların yeyilməsi də adi hal sayılırdı [7, 1-24; 22, 10-17]. 

Bunlar isə Baba Tahirin də şəraba biganə olmadığını, ondan sadəcə məcaz 
kimi yararlanmadığını, elə bilavasitə istemal da etdiyini söyləməyə əsas verir. 

Zamanın, dövrün ehtiyac içərisində sıxdığı Baba Tahir bəzən bədbinləşir. 
“Süleyman mülkünə sahib olsan belə, sonu ölüm olan” dünya onun nəzərində 
adiləşir: 

 
 بگورستان گذر کردم صباحی
 شنيدم ناله و افغان و آهی

 گفتشنيدم کلۀ با خاک مي
 که اين دنيا نميا رزد بکاهی

[24, 79]. 
Dan üzü qəbiristanlığa getdim, 
Nalələr, fəqanlar, ahlar eşitdim. 
Bir kəllə torpağa söyləyirdi ki, 
Bu dünya bir saman çöpünə dəyməz. 
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Lakin şairin pessimizmi onun çox məhdud miqdarda dübeytisində özünə 
yer tapır. Baba Tahir poeziyasında optimistik ruh daha qabarıq şəkildə təzahür 
edir. Onun nikbin əhval-i ruhiyyəli qəhrəmanı sevgi əzabından, sevdiyinin 
cövrü cəfalarından nə qədər incisə də, əziyyət çəksə də, özünü xoşbəxt, şad 
hiss edir. Şərq şeiri üçün doğma olan küskünlük, pessimizm heç də həmişə 
müstəqim mənada şərh edilməməlidir. Baba Tahir yuxarıdakı dübeytisində 
“dünya bir saman çöpünə dəyməz” deyirsə, bu fikir ətrafında daha dərin 
fikirləşmək lazımdır. Dünya ona görə bu qədər aşağı qiymətləndirilmir ki, 
həyatın sonu ölümdür. Mətləb daha incədir. Yaşamalı dünya haqsızlıq 
girdabına, sıxıntılar, sarsıntılar yuvasına çevrilən zaman belə bir qiymət yaranır 
və pessimizm ortaya çıxır. İnsan ləyaqətini tapdalamaqda xüsusən seçilən Şərq 
əsarət formaları ilə Şərq pessimizmi arasında qırılmaz bağlılıq görmək 
vacibdir. 

Gözəl cəmiyyət, ədalətin bərqərar olduğu quruluş haqqında xəyalların Şərq 
poeziyası ilə dərin köklərlə bağlılığı, istər-istəməz yüzlərlə mütəfəkkir şairi öz 
axınına qoşmuş təsəvvüf  barədə də elə bu aspektdə düşünməyə səsləyir. 

Allah – bir küll, insanlar cüzvlərdir. Küll – paklıq, düzlük, ədalət timsalıdır. 
Cüzvlər o küllə qovuşmaq arzusuyla yanır. Demək, Allah küll – rəmzdir. 
Arzuolunan yaxşılıqların timsalıdır.  

Baba Tahir də, minlərcə mütəsəvvif kimi, hara baxıb Allahı görürsə, hər 
yerdə Onun Nurlu Camalını tapırsa, bunu ən əvvəl bir fikir adamının düzlük, 
ədalət, həqiqət axtarışları kimi qavramaq daha məntiqlidir. 

Baba Tahirin fəlsəfi lirikasında insan probleminin qoyuluşu da diqqəti cəlb 
edir. Məhz bu problemin şərhi ilə şairin bir sıra maraqlı etik baxışlarını 
aşkarlamaq olur. 

Baba Tahir insanı mənəviyyatca təmiz, istəkləri yolunda hər mübarizəyə 
hazır, gözəl ideallarla yaşayan görmək istəyir. 

Xalqın rəğbətini qazandığına görə sevgiylə “Baba” adlandırılan şair özünə 
olan bu hörmətin səbəbini mənəvi paklıqda görür. Xalq onu bu hörmətə 
istəklərinin, əməllərinin təmizliyinə görə layiq bilib. 

Şair qəzəllərindən birinin məqtəsində deyir: 
 

 مو از روز ازل طاهر بزادم
 از آن رو نام بابا طاهر ستم

[24, 66]. 
Mən əzəl gündən pak doğuldum, 
Ona görə adım Baba Tahirdir. 

 
Baba Tahir insanı bəd əməllərdən, pis işlərdən uzaq olmağa səsləyir. Çünki 

bu əməllər insanı cəmiyyət içində xəcil, başıaşağı edir.  
 

 يد پا سنگت آ بر کهیمکن کار
 يدتنگت آی جهان باين فراخ

   نداهمه خون ناهوچو فردا نامه خوا  
 يد ننگت آندان نامه خورا ازت 

[24, 61]. 
Elə iş etmə ki, sonra sənin özünə pis olsun, 
Bu böyüklükdə cahan sənə dar gəlsin. 
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Sabah günah-savab ölçülən zaman 
Əməllərinin oxunması sənə ar gəlsin. 

 
Hər kəsdən əvvəl, insan öz hislərinin, əməllərinin nəzarətçisi olmalıdır. 

Başqalarının yaxşı qiymətini qazanmaq üçün daxili nəzarəti gücləndirmək, 
nəfsini bəd duyğulardan uzaq etmək lazımdır. Şair dübeytilərindən birində 
yazır: 

  
  چه حاصلیبحانصدال غافل ز 

  چه حاصلیمطيع نفس و شيطان
 بود قدر تو افزون از ماليک

  چه حاصلیو قدر خود نميدانت
[24, 14]. 

İlahidən xəbərsizsən, nə fayda? 
Şeytan nəfsin qulusan, bundan nə fayda? 
Sənin qiymətin mələklərdən artıqdır, 
Sən öz qədrini bilmirsənsə, nə fayda?! 

 
Şairin dünyagörüşü haqqında dediklərimizə qısaca olaraq yekun vuraraq 

təsdiqləmək lazım gəlir ki, dübeytilərin misraları ardından iki Baba Tahirin 
surəti cilvələnir: biri təpədən-dırnağa həyata bağlı, ürəyi qaynar ehtiraslarla 
dolu olan gənc şair, ikincisi həyatın keşməkeşlərini adlamış, müdrik, bəzən 
küskünləşən, pessimizmə qapılan yorğun şair.  

Bu yerdə də iki nəticə çıxarmaq mümkündür. Birinci qənaət budur ki, Baba 
Tahir şeirlərinə təsəvvüf ruhu ömrün yetkin çağından sonra sirayət etməyə 
başlamışdır. İran ədəbiyyatşünası Səlim Neysari doğru yazmışdır ki, Baba 
Tahir şeirləri təsəvvüf zinəti ilə bəzənmişdir. Lakin məqsədi təsəvvüfün şərhi 
və təbliği deyildir. Əksinə, bu şeirlər onun sadə hiss və fikirlərinin surətidir. Bu 
şeirlər onun daxili yanğısından bəhs edən hekayətlərdir [34, 112]. 

İkinci yanaşma və dəyərləndirmə isə ondan ibarətdir ki, xalq Baba Tahir 
şeirlərini öz üslubuna, ruhuna uyğunlaşdırmaq ənənəsinə uyğun olaraq onun 
səmavi məzmunlu dübeytilərini də yerə endirmiş, bu misralara gündəlik 
həyatlarının rəngini, ətrini, dadını qataraq ilahi qatı insaniləşdirmişlər. 

Baba Tahir fəlsəfəsindəki maraqlı cəhətlərdən biri də şeirlərdə qaldırılan 
sosial problemlər, ictimai bərabərsizliklərdən şikayət motivləridir. Bu 
baxımdan da Baba Tahir orta çağın ən mübariz etirazçı şairləri sırasında seçkin 
bir yer tutmaqdadır. 

Qəməri Qurani, Deyləmi Qəzvini, Mansur Mənteqi, Əbu Əbdollah 
Coneydi... Bu söz ustaları Baba Tahirlə bir əsrdə yaşayıblar, saraylarda yaranan 
ədəbiyyatın nümayəndələri olublar. Lakin zaman ötdükcə onların adları 
yaddaşlardan silinməyə başlayıb, yaratdıqları şeirlər oxunmaqdan, 
yayılmaqdan qalıb. 

Həmin saray şairlərinin müasiri Baba Tahirin özünün və şeirlərinin taleyi 
isə əksinə olub. Bunun da səbəbi aydındır. Baba Tahirin yaratdıqları xalqın 
səsiydi, xalqın düşüncələrinin, duyğularının əks-sədasıydı. 

Baba Tahir poeziyasının hələ daxilinə nüfuz etmədən iki amil şairin dərin 
xəlqiliyindən xəbər verir: el dilində – dialektdə yazması və seçdiyi janr-
dübeyti. Lakin dübeytiləri araşdırdıqca Baba Tahir xəlqiliyinin mənzərəsi 
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nəzərlərimizdə bitkinləşir, şairin poeziyasının ilham, qüdrət və qüvvət 
mənbəyinin məhz xalq olduğuna daha dərindən inanırıq. 

Vaxtilə Baba Tahiri farsların Robert Bernsi adlandıran ingilis şərqşünası 
Edvard Braun [16, 83] iranlı şairin xəlqiliyinə işarə edirdi. Məsələ burasındadır 
ki, XIX əsrin məşhur şotland şairi R.Berns də dialektdə, xalq nəğmələri 
ruhunda, xəlqiliklə dolu şeirlər yazırdı. 
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THE LOVE TO HUMAN AND ALLAH IN THE LITERARY AND 

PHILOSOPHICAL HERITAGE OF BABA TAHIR URYAN 
SUMMARY 

 
Notwithstanding the word “Uryan” means naked and poet’s choosing this 

pseudonym is usually linked with his extreme straightforwardness, clearness 
and simplicity, Baba Tahir, one of the most exceptional persons in the entire 
history of the sophist literature can by no means assessed as a word-master 
who is immediately comprehended from the first reading. 

The literary heritage (known to science) of Baba Tahir Uryan Hamadani 
who died in the 2nd half of the 11th century comprises over 300 dubeyties and 
several gazals. Genre of dubeyti which consists of 4 hemistiches and is widely-
spread in Persian poetry is considered to be a kind of folk verse and Baba Tahir 
has not only performed his dubeyties merely in the very simple and 
comprehensible mode by essence but also has written them in unliterary 
language, in dialect in order to be native to the people. These orally spread 
verses were read by the representatives of a number of peoples and tribes being 
adapted to their dialects within centuries and consequently these verses to some 
extent turned to be the dialectological map of Iranian peoples. 

That Baba Tahir has mostly contributed to the history of Persian literature 
and tasavvuf through simplifying sufism and upgrading the theoretical 
concepts of this philosophical trend to the level to be understood, memorized 
and followed by simple people. 
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The abundant library of Persian literature of tasavvuf had already come to 
being prior to the emergence of Baba Tahir in poetry. It is difficult to 
distinguish the hemistiches with rhythmic rhymes of the most sufi successors 
of Baba Tahir from the theoretical works dedicated to sufism.  For those 
without particular religious-philosophical knowledge is hard to realize the 
essence of these verses which can be said regarding those booklets. 

No obstacle exists between the verse of Baba Tahir and the most various 
layers of readers and that the ideas and thoughts in those verses are among the 
thoughts reflected in incomprehensible sufi verses and booklets. 

That Baba Tahir could have acquired the way of expressing the hardest 
through the easiest thus enabling his followers to spread more widely their 
ideas and to attract more disciples proves poetic and scientific capabilities of 
poet. 

Due to his being musician Baba Tahir has composed his verses under the 
accompaniment of music in order to enable them to spread widely among the 
people. That certain verses by Baba Tahir were performed through music still 
in 13th century is indicated in “Al-mujam fi-meayir-i ashar ul-ajam” (“The 
collection about the measures of verse of ajam”) by Shamsaddin Geys ar-Razi, 
the prominent theoretic of poetry of the Near and Middle East. 

It generates hardship to find other poet than Baba Tahir who managed to 
state in Persian verse very simply and variously the idea of vahdat-i vujud, the 
fundamental principle of tasavvuf. 

Those finding the verse of Baba Tahir to be very plain and suitable to the 
folk style assumed him as a person from the simple people who hadn’t been 
perfectly educated. 

Nevertheless, in line with the sources Baba Tahir have been above all a 
professional philosopher and scholar who intentionally wrote his verses in 
simple mode. 

Najmaddin Abubakr Ravandi in his historical issue entitled “Rahat as-sudur 
va ayat as-surur” (“The calm of souls and the feature of joys”) which had been 
completed in 1202 describes the meeting which took place between Sultan 
Togrul and such sacred persons as Baba Tahir, Baba Jafar and Sheikh Hamsha 
in 1055 in Hamadan. The content of the information of Ravandi whose 
information is distinguished with reliability proves that Baba Tahir was among 
the famous and respected Sufis of that period whose opinion was taken into 
consideration by the king. 

Baba Tahir have also written in Arabic his philosophical booklet entitled 
“Kalamat-i Gisar” (“Brief wisdoms”) which comprises 23 chapters covering 
such issues as science, courtesy, inspiration and sagacity, sense and passion, 
world and uqba as well as 368 aphorisms. A lot of comments have been written 
in Arabic and Persian to this tractate from 11th to 19th century and an author of 
the initial one was Eynulguzzat Miyanaji (1099-1131), prominent Azerbaijani 
philosopher. That Eynulguzzat wrote the comment to the booklet of Baba Tahir 
obviously proves that Baba Tahir and his works were highly assessed in the 
philosophical atmosphere of that period. 

Unlike the simple and easily understandable dubeyties by Baba Tahir, 
“Kalamat-i Gisar” is an complicated work which analyses the theoretical 
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provisions of tasavvuf and due to his being fairly intricate many comments 
have been written to this tractate in various centuries. 

The comparisons made between the separate provisions of booklet and the 
dubeyties demonstrates both here and there the reflection of the similar world 
outlook and approach. Nonetheless, this point confirms the assumption that 
sophist poet Baba Tahir has purposely chosen such simple mode of 
performance in dubeyties to deliver his ideas more comprehensibly to the 
masses. 

Baba Tahir was also one of the leaders of the sect “Ahl-i Haqq” (“The 
people of truth”). The copies of the manuscript entitled “Saranjam” which can 
be perceived as a statute of that sect are preserved in the archives of Paris 
National Library and the Institute of Orientalism in St-Petersburg. The 
dubeyties by Baba Tahir are included into “Saranjam” from the beginning to 
the end and the sufi – tasavvuf essence of those verses is obvious. 

The verses by Baba Tahir included into his “Divan” comprises the ones with 
purely tasavvuf and secular content as well as the ones seeming to stand on the 
edge of the divine and human love and the ones which can be interpreted on 
this and that way. 

That Baba Tahir has managed to raise the human love to the level of divine 
one thus presenting the divine love and the love of tasavvuf in secular form is 
one of the major credits rendered by the poet to the history of philosophy and 
literature.   
 
 

Рафаэль ГУСЕЙНОВ 
                                                                

ЛЮБОВЬ К АЛЛАХУ И ЧЕЛОВЕКУ В ЛИТЕРАТУРНОМ И 
ФИЛОСОФСКОМ НАСЛЕДИИ БАБА ТАХИРА 

РЕЗЮМЕ 
 

Имя Баба Тахира Урян Хамадани – одного из исключительных 
личностей классической персоязычной поэзии и истории философского 
мышления мусульманского Востока средних веков было впервые 
упомянуто в научной литературе полтора века тому назад, однако, до сих 
пор не было создано произведений , дающих всесторонний  
исчерпывающий анализ его личности и наследия. Это обстоятельство 
делает необходимым глубокое исследование его философского и 
литературного наследия в разных аспектах. 

X-XI столетия, которые можно назвать началом  «золотого» века 
персоязычной поэзии – время формирования не единичных, а сотен 
талантливых поэтов. Однако, среди сотен, тысяч мастеров выделялись 
отдельные единицы, наделенные мощным талантом, именно их 
творчество,  по нашему мнению, стало подлинной школой для Баба 
Тахира. 

Знаменательные события, различные исторические личности, прогресс 
и негативные волны этой эпохи в той или иной степени оказали своё 
влияние на жизнь и творчество Баба Тахира. 
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Сведений о жизненном пути Баба Тахира не много. Кроме того, эти 
сведения часто были далеки от  исторической точности и являлись 
вымышленными. Романтический дух стихов Баба Тахира способствовал 
созданию многочисленных сказаний о жизни поэта на протяжении веков 
и реальные черты его автобиографии как бы растворились в легендах. 

Помимо поэтического наследия,  до  наших дней дошел философский 
трактат Баба Тахира «Краткие афоризмы». К трактату, состоящему из 23 
глав, 368 афоризмов о науке, благовоспитанности, вдохновении и 
мастерстве, уме и нравах, о реальном и потустороннем мире и т.д. было 
написано множество комментарий. 

Несомненно, автор такого произведения мог быть личностью, 
осведомленной и глубоко познавшей теоретические основы суфизма. 

Лирику Баба Тахира  можно назвать событием, новым и интересным 
этапом, в истории персоязычной поэзии. Характерной  чертой поэзии 
Баба Тахира является упрощение лирического стиха, передача различных 
мыслей не путем языка символов, сложных подражаний и запутанных 
фраз, а языком, близким к разговорной речи. 

Особенностью творчества Баба Тахира является его умение вложить 
большие возможности в дубейти из четырех строчек, выразить глубокие 
мысли через небольшое количество слов, создать стихи, отличающиеся 
высокой художественностью и простотой, оставаясь верным строгим 
поэтическим требованиям. 

Ведущая тема поэзии Баба Тахира – лирика. Бесспорной причиной, по 
которой дубейти Баба Тахира сохранились в памяти народной и дошли до 
наших дней является любовь, составляющая основу поэзии Баба Тахира. 

Баба Тахир жил и творил в эпоху, когда мистичекая идеолгия плотно 
вошла в персоязычную поэзию. Неизбежным  было влияние суфизма на 
творчество поэта, который дышал  поэтической атмосферой своего 
времени. 

Поэты-суфии, которые воспевали мистическую любовь к Аллаху – 
«единому и вечному», для распространения своих идей широко 
обращались к жанру  дубейти и рубаи, которые хорошо воспринимались 
народом. Известные поэты-суфии Баба Кухи Бакуви Ширази (умер в 
1050), Абу Саид Абуль-Хейр Мейхани (967-1049) и многие другие 
создали такие четверостишия. И Баба Тахиру – современнику таких 
суфийских поэтов, не были чужды суфийские тенденции. Суфизм, 
который всё больше проникал в лирическую поэзию, обладал  системой 
определенных образов, высказываний и эпитетов. По-этому,  и 
начинающие поэты и даже мастера, желающие создать произведения в 
светском духе, были вынуждены использовать определенную часть  этих 
элементов. Если в творчестве  Баба Кухи, Хадже Абдулла Ансари (1006-
1088) и других трудно найти мотивы далекие от суфизма, то  не трудно 
увидеть в поэзии Баба Тахира привязанность к миру, мотивы жизнелюбия 
и далекие от мистики настроения. 

В дубейтах представлены как бы два поэта. Один из них, всем 
существом привязанный  к жизни молодой поэт, сердце которого 
переполнено страстными  желаниями, а другой  уже повидавший все 
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перипетии жизни, иногда обиженный и пессимистически настроенный 
мудрец. 

Здесь уместно сделать два вывода: первый, то что мистика вошла в 
поэзию Баба Тахира  уже в зрелом возрасте. Второй подход и оценка 
заключается в том, что народ  в соответствии традициям близким, к его 
духу и стилю, сделал более понятными возвышенные дубейти поэта, 
божественность приблизили к земному.  
Одним из интересных особенностей философии БабаТахира являются 
социальные проблемы, поднятые в его стихах, мотивы жалобы на 
общественное неравенство, бунтарский дух. 
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Natəvan BAĞIROVA 

 
SEYFƏDDÖVLƏ SARAYINDA ƏDƏBİ MÜHİT 

 
Açar sözlər: saray ədəbiyyatı, Seyfəddövlə, mədhiyyə, hökmdar-şair 
Keywords: court poetry, Sayf al-Dawla, panegyrie, poet-ruler  
Ключевые слова: придворная поэзия, Сейфеддовла, панегирика, 

поэт-правитель 
 

Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin bir sıra dövrlərində olduğu kimi, ərəb 
ədəbiyyatı tarixində də ədəbiyyatın bir qolunu saray ədəbiyyatı təşkil edir. 
Klassiklərimizdən Qətran Təbrizi, Əfzələddin Xaqani, Fələki Şirvani, Əbul Üla 
Gəncəvi, Mücirəddin Beyləqani, Həbibi və digərləri saray şairləri olmuş, 
yaradıcılıqlarının bir hissəsi sarayda yaranmışdır. Şərq xalqları içərisində 
özünəməxsus yer tutan saray ədəbiyyatının ərəb ədəbiyyatında X əsrdə mühüm 
qolunu Suriyada hökmranlıq etmiş Həmdanilər sülaləsindən olub əsli ərəblərin 
Təğlib qəbiləsinə mənsub hökmdar Seyf əd-Dövlənin sarayındakı ədəbi mühit 
təmsil edir.  

Seyfəddövlə ləqəbi ilə tanınmış əmir Əli ibn Abdullah ibn Həmdan 914-cü 
və ya 916-cı ildə Diyarbəkir ərazisinin tərkibindəki Meyyafariqin adlanan 
məntəqədə dünyaya gəlmişdir. Atası Əbul Hica Abdullah Həmdanilər sülalə-
sinin əsasını qoymuşdur. Atası öldükdən sonra qardaşı Həsənin himayəsində 
böyüyən Əli ibn Abdullah onunla birgə Abbasi xəlifəsi Müqtədir Billahın 
tərəfində İxşidilərlə vuruşmuşdur. Ona “Seyf əd-Dövlə”, yəni “Dövlətin qılın-
cı” ləqəbi, qardaşına isə “Nasirud-dovlə” – “Dövlətin köməkçisi” ləqəbi Müq-
tədir Billah tərəfindən verilmişdir.  

İqtidara yiyələnmək və hakimiyyət arzusunda olan Seyfəddövlə bir müddət 
Mosulda qaldıqdan sonra 944-cü ildə İxşidilərin hakimiyyətində olan Hələbi 
ələ keçirdi, sonra Homsa yürüş etdi. İxşidi hökmdarı Məhəmməd ibn Tuğc 
Seyfəddövlə ilə razılaşaraq Hələb, Homs və Antakiya daxil olmaqla Suriyanın 
şimal hissəsini ona verdi. Seyfəddövlə onun qardaşı qızı ilə evlənərək öz 
hakimiyyətini möhkəmlətdi, Həmdanilər dövlətini yaradaraq Hələbi özünə 
iqamətgah seçdi.  

Seyfəddövlə tarixdə təkcə siyasi xadim, əmir kimi deyil, həm də ədib, şair 
və filosofları, alimləri himayəsinə alaraq onlara dəstək olan bir şəxs kimi tanın-
mışdır. O özü də şair idi. Onun sarayındakı ədəbi, elmi mühitə nəzər salsaq, 
Seyfəddövlə sarayını dövrünün ədəbiyyat, estetik zövq və hikmət mərkəzi 
adlandıra bilərik. Belə ki, hökmdar Mütənəbbi, Əbu Firas Həmdani, Sənubəri, 
Vava əd-Dəməşqi, Bəbbağa, Kuşacim, əs-Səri ər-Rəfi, İbn Xəlaveyh, Əbu Əli 
əl-Farisi, Fərabi, Əbul Fərəc İsfahani, İbn Hövqəl kimi dövrünün şair, ədib və 
alimlərini başına toplamışdı. Müasirləri onun hakimiyyət illərini (944-967) “əl 
asru-z-zəhəb” – “qızıl dövr” adlandırırlar.  

Azərbaycanın qədim, orta dövr ədəbiyyatından saray ədəbiyyatı, hökmdar-
şair mövzusu bizə tanışdır. Sarayda ədəbi fəaliyyət göstərən Əbul Ülanın, 
Qətran Təbrizinin, Xaqaninin, Fələkinin, Həbibinin, Saib Təbrizinin, hökmdar-
şairlərdən Qeysəriyyə hökmdarı Qazi Bürhanəddinin, Qaraqoyunlu hökmdarı 
Cahanşah Həqiqinin, Səfəvilər dövlətinin banisi Şah İsmayılın adı tarixə 
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düşmüşdür. Şeirə, sənətə, İlahidən gələn təbə qiymət vermək, sarayda ədəbi 
mühit formalaşdırmaq, şairlər arasında sənət rəqabəti yaratmaq Şərq ədəbiyya-
tının aparıcı istiqamətlərindəndir.  

Seyfəddövlə də hökmdar-şair kimi ədəbiyyatın qayğısına qalır, müxtəlif 
yerləri gəzdikcə şairləri himayəsinə alıb sarayına dəvət edirdi. Məsələn,  
sarayındakı şair Vava əl-Dəməşqinin Dəməşqə gedərkən ona ithaf etdiyi məd-
hiyyəsini bəyənərək sarayına dəvət etmişdi. Bu, bizə Bərgüşadi Həbibi ilə 
Ağqoyunlu hökmdarı Sultan Yaqub arasındakı məşhur dialoqu xatırladır.  

Hökmdar şairlərə çoxlu bəxşişlər verib onları daha da kəskin mədhiyyələr, 
qəzəllər yazmağa şövq edirdi. Eynilə klassik Azərbaycan ədəbiyyatında olduğu 
kimi, sarayda yaşayan şairlər hökmdarın vuruş və müharibələrini, qələbələrini 
təsvir edərək onu ruhlandırıb şəninə təriflər edir, məğlubiyyətinin qələbəyə 
doğru ümidlənməsi ruhlu təsəlliedici şeirlər qoşur, hökmdarın yaxınlarının ölü-
münə mərsiyə yazaraq onu təskinləşdirirdilər. Seyfəddövlə sarayında məşhur 
şair Mütənəbbi Namidən sonra şairlərin başçısı seçilmişdi. Əslən Kufənin 
Kində məhəlləsində dünyaya gəlmiş Cufə qəbiləsindən olan Mütənəbbini 
hökmdarla onun qohumu Əbul Əşair tanış etmişdi. Mütənəbbi 948-ci ildə 
Antakiyaya gələn hökmdara mədhiyyəsini oxuyaraq saraya dəvət almışdı. O, 9 
il Seyfəddövlənin saray şairi olmuşdur. Ömrünün ən gözəl çağlarını burada 
keçirən Mütənəbbi əvvəlcədən şərt kəsmişdi ki, şeir oxuyarkən ayağa durma-
yacaq, təzim etməyəcək və ildə yazdığı qəsidələrə görə ona 3000 dinar ödəni-
ləcək. Mütənəbbiyə Seyfəddövləni sevdirəcək əsas səbəb hökmdarın ərəb əsilli 
olması idi. Gəncliyindən Qərmətilərə qarşı vuruşan şair əcəmlərin ərəb millə-
tinə ağalıq etməsinin əleyhinə idi və bu, onun milli hislərinə, qüruruna bağlı-
lığından irəli gəlirdi. Hətta sarayda dilçi İbn Xəlaveyhlə mübahisələrinin birin-
də ona: “Sən əcəm ola-ola ərəb dilinin incəliklərini necə bilə bilərsən?!” – deyə 
söyləmişdi. İki il səhrada bədəvi ərəblərin arasında qalan şair ərəb dilinin 
dərinliklərinə yiyələnməsi ilə fəxr edirdi.  

Seyfəddövlə sarayında yaşadığı müddətdə yazdığı əsərləri Mütənəbbi yara-
dıcılığının üçdəbirini təşkil edir. Bu əsərlərə “Seyfiyyatul Mütənəbbi” (yəni 
“Mütənəbbinin Seyfəddövlə sarayında yazdığı əsərləri”) adı verilmişdir [3, 101]. 

Mütənəbbi şeirinin əsas mövzularından biri Seyfəddövlənin Bizans dövləti 
ilə apardığı müharibələrin təsviri idi [3, 94]. Vuruşmaları şair həmkarı Əbu 
Firasdan da dolğun və canlı təsvir edir, təkcə sarayda deyil, meydanlarda, 
yürüşlərdə bədahətən mədhiyyələr söyləyirdi.  

Şair sarayda hökmdarın ən ani hərəkətlərini, onun kədərini, sevincini 
qələmə alır. Seyfəddövlə şərab içərkən azan verilir. Hökmdar əlindəki badəni 
yerə qoyur. Şair bu səhnəni belə nəzmə çəkir:  

 

   ذَآْرَت ناِسى ن فما َأ ْذَأال أ                             
 وال َليَّنَت َقْلًبا و هو َقاِس                             
 وال ُشِغَل اَألِميُر عن المَعاَلى                             
 وال عن َحقِّ َخاِلِقِه ِبَكْأِس                             

Azan verilmədimi? 
Sən unutduğunu xatırladınmı? 
Qəlbin yumşalmadımı? O, çox sərtdir.  
Əmiri yüksək keyfiyyətlər və  

 

Yaradanının haqqından başqa heç bir şey badədən ayırmadı.  
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Seyfəddövlə özü üçün kiçik bir məclis qurarkən ona deyir:  
 

 َشديُد الُبْعِد من ُشْرِب الشُّموِل 
  النَِّخيِل ُتُرْنُج الِهْنِد أو َطْلُع

 وَلِكن ُآّل شْيٍء ِفيِه ِطيٌب
 لديك من الدقيق الى الَجِليِل 
 و َمْيَداُن الَفَصاحِة و الَقَوافى
 و ُمْمَتَحُن الَفَواِرِس و الُخُيوِل

 
Hind turuncu və ya palma ağacının  
tozcuğu ilə şərab içmək bir-birindən ayrı şeylərdir.  
Sənin yanında kiçikdən böyüyədək hər şeyin öz ətri var, 
fəsahət, qafiyələr meydanı,  
imtahan olunmuş atlıların və sürünün 
ətri var...  

 
Seyfəddövlə xəstələnərkən ona həsr etdiyi şeirlərinin birində yazır:  
 

 ِإَذا َأْعَتلَّ َسْيُف الدولة َأْعتلِت اَألْرُض 
 ْأُس و الَكَرُم الَمْحُض و من َفْوَقَها و الَب

 و َآْيَف آْنِتَفاِعى ِبالّرَقاِد و إّنَما
 ِبِعلَِّتِه َيْعَتْل في اَألْعُيِن و الُغْمُض 
 َشَفاَك اّلذي َيْشَفى ِبوُجوِدَك َخَلَقُه

 َفإنََّك َبْحٌر ُآلُّ َبْحٍر َلُه َبْعَض
Seyfəddövlə xəstələnəndə yer üzü,  
onun üstündəkilər, qüdrət və səxavət də xəstələnir.  
Yuxudan nə ləzzət ala bilərəm ki,  
onun xəstəliyi gözlərimin yumulmasına da təsir edir.  
Sənə o kəs şəfa verdi ki, sənin vücudunla məxluqa şəfa verir.  
Sən dənizlər içərisində bir dənizsən.  

 
 Sarayda şair Bəbbağa ilə möhkəm dost olan Mütənəbbiyə Nami, Əbu 
Firas Həmdani, İbn Xəlaveyh rəqib kəsilmişdilər. Lakin onların davranışlarına 
qarşı şair həmişə məğrurluq göstərirdi:  
 

 ذا ا تتك مذ متي من نا قص  
 فهي الشها د ة با ني آا مل

 
Əgər naqis adamlar mənim barəmdə sənə pis şeylər söyləsə, bu, mənim 

kamilliyimə sübutdur.  
Seyfəddövlə sarayında tanınan şairlərdən biri də Əbu Firas Həmdanidir. 

Onun poetik irsi iki hissəyə ayrılır:1) Suriya və Mənbicdə yazdığı şeirlər. 2) 
Bizans əsirliyində olarkən yazdığı şeirlər (“Ər-Rumiyyat”). Əbu Firas 
Həmdani Seyfəddövlə ilə eyni sülalədəndir. Anası Bizans əsilli əsirlərdən idi. 
Atasını erkən itirən şair Seyfəddövlənin sarayında böyümüşdür. Seyfəddövlə 
onu Mənbic və Hərrana vali təyin etmişdi. Güman olunur ki, Əbu Firas 
bizanslılara iki dəfə əsir düşmüşdür. İkinci əsirliyində onu Konstantinopola 
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aparmışdılar. Əsirlik müddəti uzandığından əmisi oğlu Seyfəddövləyə məktub 
yazaraq onu əsirlikdən xilas etməsini istəmişdi [2, 303]. 

932-ci ildə Mosulda doğulan şair Seyfəddövlə saray şairləri arasında 
rəğbət qazanmışdı. Seyfəddövləni müşayiət edən şair onun qələbə və məğlu-
biyyətlərinin şahidi olmuş, qəlbində qəhrəmanlıq, şücaət alovu şölələnmişdi. 
Əmisi oğluna xüsusi mükafatlar verən hökmdar 14 yaşında onu Mənbic və 
Hərrana vali təyin etməklə onun maddi vəziyyətini yüksəltmək məqsədi 
güdürdü. Əbu Firas gənc bir vali kimi Mənbici Bizans hücumlarından və 
Seyfəddövləyə boyun əymək istəməyən qəbilələrdən qorumalı idi.  

959-cu ildə Əbu Firas bizanslılara əsir düşdü. Ədəbiyyat tarixçiləri 
onun əsir düşməsi barədə mübahisə edərək bir qismi onun bizanslılara bir dəfə, 
digər qismi isə iki dəfə əsir düşdüyünü yazır. Əsirlik müddəti 7 il çəkmiş, bəzi 
mənbələrə görə, onu Seyfəddövlə pul verib qurtarmış, bəzilərinə görə isə özü 
əsirlikdən qaçmışdır.  
 İkinci dəfə əsir düşməsi 962-ci ilə təsadüf edir və 4 il müddətində orada 
qalır [7, 321]. Əbu Firasın yaradıcılığının bir hissəsi də əsirlikdə yazdığı 
“Rumiyyat” şeirlərindən ibarətdir. Belə şeirlərindən birində şair anasına 
müraciət edir: 

 !ْضِل اهللا َفيَّهال َتْحَزِني وِثِقى ِبَف, يا ُأمَّتا
 !ال َتَيْأسى لدى الطاٌف َخفَّْيُه, يا ُأّمتا

 ُأوصيِك ِبالصَّْبِر الَجميِل َفإنُه َخْيُر الَوِصيَِّة
 
Kədərlənmə, anacan, Allahın böyüklüyünə inan, 

 Anacan, ümidini üzmə Allahın rəhmindən. 
Sənə səbirli olmağı tövsiyə edirəm,  
Bu, ən yaxşı tövsiyədir [5, 317]. 

 
 Şair əsirlikdə olarkən belə öz nikbinliyini itirmir və şeirlərindən birində 
belə yazır: 

 ُمَصاِبي َجليٌل والعَزاُء َجِميٌل
 و َظنَّى بأن اهللا سوف ُيِديُل

  
Müsibətim böyükdür, səbrim isə hədsiz (tükənməz), 
İnanıram ki, Allah tezliklə halımı dəyişəcək (yaxşılığa doğru). 

 
 Yaradıcılığında şairin aşkar döyüşkən, əzmli olduğu görünür. Əbəs yerə 
deyil ki, Büveyhi vəziri və məşhur ədib Sahib ibn Əbbad Səalibiyə əsaslanaraq 
demişdir: “Poeziya padşahla (İmrul Qeyslə) başladı, padşahla da (Əbu Firasla) 
bitdi” [2, 289]. 

Əbu Firas öz sülaləsini – Həmdaniləri daim tərifləyir, əsil-nəcabəti ilə 
fəxr edirdi. Divanında 225 beytlik urcuzəsini o, Seyfəddövləyə həsr etmişdir.  
 Əsil-nəsəbi ilə öyünən şair təğlib qəbiləsindən olan Əmir ibn Külsümü 
təqlid edərək fəxriyyəsində qəbilə və tayfasının təsvirini mübaliğəli şəkildə 
verir: “Əgər başqa insanlar badə qaldırmaq, şərab içmək, fleyta, tumbur, ud ifa 
etmək üçün yaradılıbsa, Həmdanilər sülaləsi şöhrət, qüdrət, səxavət üçün 
yaradılıb” [5, 97]. 
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 َق األناُم ِلَحسِو َآْأٍس َلِئن ُخِل
 و ِمْزَماٍر و ُطُنوٍر و ُعود  

 َفَلْم ُيْخَلْق َبُنو َحْمَداَن إال
 ِلَمْجٍد أو ِلَبْأٍس أو الُجوِد  

 
 Döyüş meydanından ayrılarkən şair xoş saatlarında qəzəllər yazır, eşq 
dünyasını fəth edirdi. Onun məhəbbətə dair poeziyası bizə Ömər ibn Əbu 
Rabiənin qəzəllərindəki dialoqları xatırladır:  
 

 و َشادٍن َقال ِلي َلّما َرَأى َسَقِمى 
 و َضْعَف ِجْسِمي و الدَّْمَع الذى أنسجما
 َأَخَذَت َدْمَعَك من َخّدى و جسِمَك من
 خصرى سقمك من طرفي الذي سُقما

 
 Bir ceyran balası halsızlığımı, bədənimin zəifliyini 
  və leysantək axan göz yaşlarımı görüb dedi: 

Göz yaşını mənim yanağımdan, cismini incə belimdən,  
 Arıqlığını mənim öləzimiş gözlərimdən almısan...  

 
Əbu Firasın sevgi lirikasında, qəsidələrinin giriş hissəsində, həmçinin 

kiçik ölçülü şeirlərində eşq, duyğu və həyəcanlarının, daxili iztirablarının 
təsvirində Əbu Nüvas, Ömər ibn Əbu Rəbiə, Bəşşar ibn Burdun şeirlərinin 
ruhu duyulur.  

Əbu Firas təkcə şair deyil, o həm də vuruş meydanlarının qəhrəmanıdır. 
O, döyüşlərə əzmlə gedir, Həmdanilərin bizanslılar və hökmdara boyun əymə-
yən köçəri bədəvi ərəb qəbilələri ilə vuruşlarına qətiyyətlə atılır. Hətta bir 
döyüşə gedərkən münəccim bunun uğursuz olacağını dedikdə ona belə cavab 
verir: 

 
   يا ُمْعَجبًا ِبُنُجوِمِه

 ال النَّْحُس منك و ال السَّعاده
 ْنُقُص ما َيَشاُءاهللا َي

 و في َيِد اهللا الزَِّياَده 
 َدْع ما ُأِريُد وما ُتِريُد

 َفَأْن ِهللا اِإلراَده 
 
Ey ulduzların vəziyyətindən təəccüblənən,  
  Bədbəxtlik və xoşbəxtlik səndən gəlmir. 
Allah hər şeyi (uğursuzluğu) yoluna qoyur, 
  Hər şey Allahın əlindədir.  
Mənim nə istədiyimdən, sənin nə istədiyindən vaz keç, 
  Hər şey Allahın iradəsinə bağlıdır.  

 
Əbu Firas münəccim rəyinə zidd olan bu şeiri ilə sanki Həzrəti Əlinin 

dövründəki bir əhvalatı canlandırır. “Nəhcül-bəlağə”də qeyd olunur ki, Həzrət 
Əli döyüşlərdən birinə getmək istərkən münəccim bu döyüşdə onun dəstəsinin 
məğlub olacağını deyir, Həzrət Əli isə qoşununa: “Gedin, qalib gələcəksiniz”, – 
cavabını verir və belə də olur.  
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Əbu Firas Həmdani yaradıcılığı onun məzhəbi təəssübkeşliyindən və 
dini etiqadından da yan keçmir. Əhli-beytə dair şeirlərində şair sanki Xətayinin 
ruhu duyulur. Şiə məzhəbli Həmdanilər sülaləsinin nümayəndəsi olan şair 
Abbasilərin hakimiyyəti zorla ələ keçirmələrinə ciddi tərzdə üsyan edir: 

 
 ُنو َعِليٍّ َمَواِليِهْم و إْن َزَعُمواَب  !ال ُيْطِغَينَّ َبِنى العّباِس ُمْلُكُهُم
 حتي َآَأنَّ رُسوَل اِهللا َجدَّآُُّم   أَتَفخَُّروَن َعلْيِهْم ؟ ال أَبا َلُكُم

 وال تَساَوْن ِبُكْم في َمَواِطٍن َقَدُم َبْيَناُآْم َشَرٌف, َيْوًما, وما َتَواَزَن
 ْم َمْسَعاُة َجدِِّهم وال ِلَجدُِّآ وال لكم ِمْثُلُهْم في الَمْجِد ُمتََّصٌل

 وال َنفيَلُتكم ُأمِِّهم ُأمُم   و ِلِعْرِقكم من ِعْرِقِهم َشَبْه
 
Bəni Abbasın hakimiyyət gözünü qamaşdırmasın,  
 Rəhbərliyə imkan versələr, ağalıq Əli övladlarınındır. 
Siz onlara qarşı iftixar edirsiniz? 
 Atanıza lənət, guya Rəsulullah sizin babanızdır? 
Şanlılıq və əzəmətdə onlar kimi deyilsiniz, 
 Sizin babanız da onların babasının tayı ola bilməz. 
İrqiniz də onların irqinə bənzəmir, 
 Ananız Nəfilə onların anasına (Hz. Fatiməyə) tay ola bilməz. 
 
 

 واهللا َيْشَهُد األْمالُك و اُألَمُم    َلُهْمَقام النَِّبيُّ ِبَها َيوَم الَغِدير
 ُمألًآها الَعجُم! ال َتدَُّعوا ُمْلَكَها  أْبَلِغ لدْيَك بني العبَّاِس مْأَلَكًة

 وال ُيِضيُعوَن ُحْكَم اهللا إْن َحَكُموا ال َيْغَضُبوَن ِلَغيِر اهللا إْن َغِضُبوا
 ُيوِتُكُم اَألْوتاُر و النََّغُموفي ُب  َتْبُدو التِّالَوُة من أْبياِئِهم َأَبدًا
 ُتُهْم ِللسُّوِء ُمْعَتَصُم   وال ُبُيو ما في ِدياِرِهُم الَخْمِر ُمْعتصر

 
Sonra şair tarixə Qədir-Xum adı ilə düşmüş hadisəni – peyğəmbərin 

vida həcci zamanı söylədiyi xütbəni və Həzrət Əlini özündən sonra vəsi seçmə-
sini xatırlayıb deyir: “Peyğəmbər Qədir günündə onu seçdi. Allah da, mələklər 
də, ümmətlər də bunun şahidi oldular. Bəni-Abbasa deyin ki, çox da 
hakimiyyət iddiası etməsin, artıq hakimiyyət əcəmə keçib. Onlar (yəni Əhli-
beyt) Allahın qəzəbi ilə qəzəblənər, onun hökmü ilə hökm edərlər. Onların 
evlərindən həmişə Quran tilavəti, sizin evlərinizdən musiqi sədası gəlir. 
Onların yaşadığı məkanda nə şəraba, nə də pisliyə yer var” [5, 256].  

Əbu Firas şeirlərində Seyfəddövlənin ona qarşı səxavətli olduğunu 
yazır: 

 
 َأَيا َسيِّدًا َعمَِّني ُجوُدُه 

 ِبَفْضِلَك ِنْلُت السََّنى و السََّناَء
 ! وَآْم َقْد َأَتْيُتَك من لْيَلٍة

 َفِنْلُت الِغَنى و َسِمْعُت الِغَناَء
Ey məni səxavəti ilə bürüyən ağam, 
 Sənin sayəndə şan-şöhrətə nail oldum. 
Bir gecədə neçə dəfə yanına gəldim, 
 Var-dövlətə çatdım, musiqi (çal-çağır) eşitdim. 

 
Yenə digər şeirində şair hökmdara müraciətlə deyir: 
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 لم ُأَؤاِخْذَك ِبالَجَفاِء َإلّنى 

 َواِثٌق منك بالَوَفاِء الصَِّحيح 
 َفَجِميِل الَعُدوَغْي َجِميٍل

 و َقِبيُح الصِّدِّيِق َغْيُر َقبيٍح 
 

Mən səni mənə əziyyət verməkdə təqsirləndirmirəm, 
 Çünki sənin doğru-dürüst olduğuna inanıram. 
Düşmənin yaxşılığı yaxşılıq, 
 Dostun pisliyi isə pislik sayılmır.  
 

Əbu Firasın yaradıcılığında ənənəvi janrda şeirlərlə yanaşı, dostlarına 
həsr etdiyi şeirlər (“Əl-İxvaniyyət”), yaxınlarının ölümünə aid kiçikhəcmli 
həzin mərsiyələr də var. Şairin ölümündən qabaq qızına söylədiyi şeir də 
maraqlıdır: 

 
 ُآلُّ األناِم إلى َذهاب  !ال َتْحَزِنِى, أ ُبَنيَّتي
 !ًالً  ِللَجليِل من الُمَصاِب   َصْبرًا َجمى, أ ُبَنيَّتي

 من َخْلِف ِسْتِرَك و الِحجاِب   ٍةْسَرحُنوِحى عليَّ ب
 و عِييُت عن َردِّ الَجَواب   ُقولي إذا نادْيتني 
 لم ُيَمتَّْع بالّشبَاِب َزْيَن الشَباِب أبو فراس 

 
 Qızım (mən öləndə) qüssəyə batma, 
  Bütün insanlar gedəcəklər bu həyatdan. 
 Müsibətlərdə səbirli ol, səbir gözəl şeyrdir.  
  Üz örtüyünün altından mənə həsrətlə ağla, 
 Məni çağırıb cavabımı eşitməsən, de ki,  
  Cavanlığın bəzəyi Əbu Firas cavanlığından xeyir görmədi. 
  

Seyfəddövlə sarayının tanınmış şairlərindən biri Kuşacim təxəllüsü ilə 
tanınmiş Əbul Fəth Mahmud ibn Hüseyn ibn Şəhaq əs-Sindidir. Sindi babası 
hindli olduğuna görə deyilir. Kuşacim təxəllüsünün adındakı hərflərə müvafiq 
olaraq verildiyi söylənilir: kəf – yəni katib, şin – şair, cim – cəmil (yəni gözəl), 
mim – münəccim olmağına işarədir. Şair Seyfəddövlə sarayının həm münəc-
cimi, həm də baş aşpazı idi. Münəccimliyi baxımından şairi Fələki Şirvani, baş 
aşpazlığına görə isə çörəkçiliyi ilə öyünən Qivami Mütərrizi ilə müqayisə 
etmək olar.  
   

Şairlikdə yoxdur mislimi görən,  
 Çörəkçilikdə də hələ təkəm mən.  

 
 Kuşacim Seyfəddövlənin Mosuldakı şairlər məclisinə başçılıq edirdi ki, 
onların da arasında Xalidi qardaşları vardı. Qeyd edirlər ki, bir mədhiyyəsinə 
görə Zab əmiri Cəfər ibn Əli ibn Həmdan ona 1000 dinar bağışlamışdı. Şairin 
şeirlər divanı, “Kitəbur-rəsail” (“Traktatlar haqqında kitab”), “Kitəbu ədəbin- 
nədim” (“Süfrə yoldaşlığı qaydaları haqqında kitab”) əsərləri vardır. Şair 961-
ci və ya 971-ci ildə vəfat etmişdir.  
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 Seyfəddövlənin ədəbi məclisində Mütənəbbinin müasiri olan əs-Sənu-
bəri adlı şair də fəaliyyət göstərirdi. Əs-Sənubəri Antakiyada doğulmuş, ömrü-
nün çox hissəsini Suriyada keçirmişdi. O, Seyfəddövlə saray kitabxanasının 
keşikçisi idi. Şairin divanını nəşr etdirən İhsan Abbas hesab edir ki, Mütənəbbi 
Suriyadan ayrılandan sonra Sənubəri daha da böyük nüfuz qazandı. Sənubəri 
yoxsul həyat tərzi keçirmişdi, o qədər də ad-sanlı ərəb qəbiləsindən deyildi. Bir 
rəvayətdə deyilir ki, şairin babası xəlifə Məmun tərəfindən əsası qoyulmuş 
“Hikmət evi”nin (“Dərul hikmət)” rəhbəri idi. Bir gün o, ədəbi müsabiqədə 
iştirak edir, xəlifə Məmun istedad və rəvan nitqini görüb ona “əs-Sənubəri”, 
yəni “Şam qozası” ləqəbini vermişdi. Ərəb tarixçilərinin mülahizəsinə görə, 
şairin hazırcavablığı və sözünün kəskinliyi şam qozasının itiliyinə və kəskin 
ətrinə (rayihəsinə) bənzəyir. İsveç şərqşünası A.Mets isə bu ləqəbi şairin 
babasının meşə məmulatının satışı ilə məşğul olduğuna görə daşıdığını iddia 
edir [1, 95]. Şairin həyatı haqqında ayrı-ayrı məlumatları biz onun divanından, 
yaxın dostu Kuşacimə yazdığı şeirlərindən əldə edirik. Suriyada şair ağayana 
həyat sürür, bağ-bağatlı malikanədə yaşayırdı.  
 Sənubəri şeirlərini ərəb poeziyasının ənənəvi janrlarında – mədhiyyə, 
mərsiyə, xəmriyyə və s. janrlarda yazıb-yaratmışdır. Müasirləri haqlı olaraq 
onu ilk növbədə təbiət təsvirlərinin görkəmli ustası hesab edirlər. Şair 
həqiqətən də şeirlərində təbiət təsvirlərinə geniş yer verir, bağları, çəmənləri 
daha canlı əks etdirir. Onun bu səpkidə yazdığı şeirlər “Raudiyyat” (“Bağa dair 
əsərlər”) adlanır. Əgər Mütənəbbinin şeirlərində təbiət dünyadakı haqsızlıqlara, 
şərə qarşı qoyulursa, Sənubəri şeirlərində bu, ürəkaçan bir varlıq kimi nəzəri 
cəlb edir. 

Əl Bəbbağa – yəni “Tutuquşu” ləqəbi ilə tanınmış Əbul Fərəc ən-
Nuseybi də Seyfəddövlə saray məclisinin üzvü olmuş, mədhiyyə, qəzəl, vəsf 
janrının gözəl nümunələrini yaratmışdır. 20 il sarayda yaşayan şair əmirin 
vəfatından sonra Mosul və Bağdadda məskunlaşmış, Həmdanilərdən olan Səd 
əd, Dövləni, Büveyhi sülaləsinin nümayəndələrini mədh etmişdi [1, 112]. O da 
mədhiyyələrində ənənəvi formadan kənara çıxmır. Aşiqanə və eyş-işrət 
məclislərinə xas şeirlərinin populyarlıq qazanmasına baxmayaraq, Bəbbağa 
məddah kimi qiymətləndirilərək saray mühitinin ab-havasının təsiri altına 
düşmüşdü.  

Şairin mədhiyyələri yeni poetik məzmun kəsb etməyərək, mədhiyyənin 
ənənəvi motivlərindən kənara çıxmır, lakin ərəb dilinin leksik imkanlarından 
bəhrələnərək omonim sözlər işlədir.  

Gənclik çağlarında Dəməşqdə meyvə bazarlarının birində satıcı işləyən 
əl-Vava da Seyfəddövləyə söylədiyi mədhiyyəyə görə saraya dəvət alan şairlər-
dəndir. Şeirlərindəki məna dolğunluğu, təşbeh və mübaliğələrin zənginliyi 
səbəbindən əsərləri xalq arasında olduqca geniş yayılmışdı [2, 295].  

Seyfəddövlə ədəbi məclisinin üzvlərindən olan əs-Səri ər-Rəfa də sadə 
peşə sahiblərindən – təmirçi idi. Ər-Rəfa ləqəbi də buradan götürülmüşdür. 
Onun qəsidələr divanı və “Kitabul muhibbi val-məhbubi val-məşmumi val- 
məşrub” (“Aşiq, məşuq, gül və şərab) kitabı 4 hissədən ibarətdir. Göründüyü 
kimi, Həmdanilər dövründə ərəb ədəbiyyatı özünəməxsusluğu, poetik 
imkanlarının zənginliyi ilə seçilir, hökmdar söz sənətini, şairləri himayə edir və 
şeiriyyəti dəyərləndirir. Əbəs yerə deyil ki, İbn Xəlliqan Seyfəddövlə haqqında 
belə söyləyir: “Xəlifələrdən sonra onun kimi heç bir əmir sənət adamlarını 
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ətrafına toplamadı. Budur, onun qapısında şeir dühaları və zəmanəsinin 
ulduzları görüşürlər.  
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In the article dedicated to Arabic literature it is stated the creative 
activity of Hamadani Seyfa al-Dawla and his sursounduqs. It is also dexribed 
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MOTİVLƏRİ 

 
Açar sözlər: İslamaqədərki ərəb cəmiyyəti, səalik şairlər, azadfikirlilik 
Key words: Pre-Islamic arabian society, saalik poets, freedom of thought 
Ключевые слова: доисламское aрабское oбщество, поэты саалик, 

свободомыслие 
 
Hər bir insanın müxtəlif məsələlərdə, müxtəlif mövzularda özünə 

məxsus azad fikir adlandırdığımız görüşlərinin olması tam təbii və hər kəsə 
məlum bir haldır. Ancaq bu fikirlər cəmiyyətə, onun ən vacib sahələrinə təsir 
etdiyi və ədəbi görüşlərdə yer aldığı, müəyyən ədəbi cərəyan yaratdığı halda 
tədqiqat obyektinə çevrilməsi təqdirəlayiq olur. Bu baxımdan diqqətimizi 
çəkən bir mövzuya toxunmaq istərdik: azad fikrin klassik ərəb ədəbiyyatında 
əks olunması. Bu, aşağıda haqqında danışacağımız səalik şairlərin yaradıcı-
lığında özünü aydın şəkildə büruzə verir.  

Bunlar həmin şairlərdir ki, صعلوك (cəmdə صعاليك) adlanırlar. İzahlı 
lüğətlərdə صعلوك "su'luk" sözünün mənası "mal-dövləti olmayan kasıb adam" 
kimi verilir – الفقير الذي ال مال له. İbn Mənzur bu barədə anonim şairin aşağıdakı 
beytini misal çəkir: 

 عنينا زمانًا بالتصعلك والغنى
 فكًال سقاناه بكاسيها الدهر 

 
Bəzən varlı olduq, bəzən dilənçi kökünə düşdük, 
Zaman beləcə bizə hər iki halı daddırdı. 

  
İbn Mənzur davam edib deyir ki,  
   ذوبانها –صعاليك العرب 

səalik ərəblər – qəbilədən qovulanlardır.  
İsmail əl-Cövhəriyə görə, səalik sadəcə kasıb olanlar deyil, həm də 

oğurluq edənlərdir. O, / بانذو / sözünü /sulukun/ sinonimi kimi təqdim edir.  
Ərəb alimi Hifni Əbdülhalim özünün "منهاجه وخصائصه: شعر الصعاليك" 

(“Səalik şairlərin poeziyası: onun metodu və xüsusiyyətləri”) əsərində bildirir 
ki, "suluk" sözünün məna çalarları arasında "qəbilədən təcrid olunan adam" 
mənası da var. Qeyd etmək lazımdır ki, qəbilədən təcrid olunan və qəbiləni öz 
xoşu ilə tərk edən, bəzən də azadlıq yolunda qəbilədən qaçanlar arasında böyük 
fərq var. Qəbilədən qovulan adam onun qanunlarına tabe olmayanlardır. Ərəb 
qəbiləsinin yazılmamış qanunları hər bir qəbilə üzvü qarşısında müəyyən 
öhdəliklər qoyurdu. Qəbilə üzvü öz qəbiləsinin maraqlarını güdməli, qəbiləni 
təhlükəyə atacaq işlərdən çəkinməli idi. Əgər o belə etməzdisə, onda qəbilə öz 
üzvündən imtina etdiyini açıq şəkildə bildirib ipə-sapa yatmayan üzvünü 
qovurdu. Adətən onlar bir şəxsin qəbilədən qovulmasını ukaz (عكاظ) bazarında 
elan edirdilər. Belə adamlara  (خليع xəliun) deyilirdi. Ərəb şairlərindən Qeys ibn 
əl-Həddadiyə (قيس ابن الحدادية) bu cür qəbilədən qovulub. Bir qayda olaraq bu 
şairlər də oğurluq və quldurluq yolu tutduqlarından "səalik" adlanırdılar. O 
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dövr şairlərindən Bəkr bin Nıtah بكر بن نطاح ( ) öz şeirlərində bildirir ki, səalikin 
başqa kasıb adamlardan fərqi dilənməmələri, öz qılınclarına güvənmələridir.  

ن يفتقر منا يعش بحسامهم  
 ومن يفتقر من سائر الناس يسأل   
  

Bizlərdən kimsə kasıblayarsa, qılıncının hesabına yaşayar, 
Başqa adamlar kasıbladıqda isə dilənçilik edirlər.  

 
Bizi maraqlandıran səalik şairlər məhz köləlikdən qaçıb səhralara 

sığınanlar, bir növ, azadlıqlarını təbiətdə axtaranlardır. Adətən ərəb şeiri 
tarixində səalik şairlər yad edilərkən onlardan 4 ən məşhurunun adı çəkilir: 
1) Şənfəra; 2) Təəbbata Şərran; 3) Suleyk ibn Sələkə; 4) Urva ibn əl-Vard. 

Şövqü Dayf səalik şairləri üç böyük qrupa ayırır: 
1) Qəbilədən qovulanlar. Buna misal olaraq Qeуs ibn əl-Həddadiyyəni 

göstərmək olar.  
2) Ərəb qarğaları. Bu, anaları həbəş kəniz olan şairlərdir. Bunlara misal 

olaraq Şənfəra, Təəbbata Şərran və Suleyk ibn Sələkəni göstərə bilərik. Bu 
şairlərin qəbiləni tərk edib yolkəsənlik etmələrinə səbəb kölə vəziyyətləri olub.  

3) Bu iki qrupdan fərqli olaraq könüllü quldurluq yolu tutanlar. Şövqü 
Dayf bildirir ki, Urva ibn əl-Vard məhz bu cür, öz xoşu ilə səaliklik edən şair 
olub. Səaliklik Urva ibn əl-Vardın, bir növ, peşəsi olub.  

Bundan əlavə, alim bildirir ki, bəzən bütöv qəbilələr quldurluq yolu 
tuturdu. Məsələn, Bəni-Fəhm və Bəni-Huzeyl qəbilələri yolkəsənliyi özlərinə 
peşə etmişdilər. Xüsusilə Bəni-Huzeyl qəbiləsindən bir çox görkəmli şairlər 
çıxmışdır.  

Bir ədəbi proses olmazdan öncə, məlumdur ki, quldurluq bir ictimai 
hadisə kimi özünü göstərmişdir. Ərəb alimləri, bir qayda olaraq, cəmiyyətdən 
qaçıb səhralara sığınan quldur dəstələrinin yaranmasını ağır həyat şəraiti, aclıq, 
kasıblıq və s. ilə izah edirdilər.  
 Onlar səalik şairlər arasında köləlikdən qaçanların olmasını qeyd etsələr 
də, bunu əsas amil bilmirlər. Məsələn, Hifni Əbdülhalim yuxarıda haqqında 
bəhs etdiyimiz əsərində səalikliyin səbəblərini belə izah edir: 

- Müharibələr və bunun nəticəsində yaranan ağır şərait; 
- Nizam-intizam yaradan dövlət orqanlarının olmaması; 
- Qanunlar sisteminin olmaması; 
- Güclü ideoloji silah ola biləcək vahid dini düşüncənin formalaşmaması; 
- İctimai bərabərsizlik; 
- Səhra həyatının çətinlikləri, aclıq və kasıblıq. 

Alim bütün bunları quldurluğun bir ictimai hal kimi yaranmasında əsas 
səbəb bilir. Ərəb aliminin bu mülahizələrində müəyyən həqiqət olsa da, o, 
səalik hadisəsinin əsl səbəbini göstərməkdən uzaqdır. Yuxarıda qeyd etdiyimiz 
kimi, dörd məşhur səalik şairin üçü kölə övladı olub, yəni analarının hüquqsuz 
bir qul qadın, şəhvət qurbanı olması səbəbindən qəbilədə alçaldılan, təhqirlərə 
məruz qalan insanlar olub. Belə olduğu təqdirdə səalik şeirinin yaranması 
köləliyə etiraz kimi qəbul edilməlidir. Bu etirazın forması müxtəlif ola bilər. 
Burada kin-küdurət, hiddət, səbir, dözümlülük kimi motivlər irəli çıxa bilər. 
Amma ən vacibi bu şairlərin öz kölə hallarına dözmədikləri üçün qəbiləni tərk 
etmələridir. Qəribədir ki, Hifni Əbdülhalim bu halı fərdi səbəb kimi göstərir və 
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bunun ictimai xüsusiyyət kəsb etmədiyini iddia edir. O, səalik şeirini doğuran 
fərdi amillərdən bəhs edərkən yazır: 

اعنى بها العوامل التي من شانها ان تتعلق بالفرد وحده وتنصب عليه آثارها دون أن يشارآه المجتمع "
لعرب يقصدون به نوعًا من و االغربة غد ا والجماعة فيها، وهي ظروف آثيرة منها ظروف االغربة

نسبهم غير الخالص حيث ان أمهاتهم . ..ابنائها وهو النوع الذي يولد اسود الن أمه من اإلماء األسود 
. "غير حرائر  

Bununla (fərdi amillərlə) ayrı-ayrı fərdlərlə bağlı olan amilləri nəzərdə 
tuturam. Bu amillərin izi bütövlükdə cəmiyyətdə görsənməyib, ayrı-ayrı 
adamlarla məhdudlaşır. Bu cür vəziyyət çoxdur ki, onlardan biri "qarğa-
lar"dır. “Qarğalar” ərəblər arasında qaradərili anadan doğulan övladları 
bildirən bir ifadədir. Onların nəsəbi saf sayılmır, çünki onlar hürr qadınların 
övladları deyillər.  

Gördüyümüz kimi, ərəb alimi səalik şeirində kölə amilini qəbul edir, 
amma onu ictimai hal kimi deyil, ayrı-ayrı şairlərin həyatı ilə bağlı fərdi hadisə 
kimi təqdim edir. Amma səalik şairlərin bir çoxunun bu təbəqədən çıxdığını 
qəbul etdikdə Hifni ilə razılaşa bilmirik. Hifnidən fərqli olaraq, A.Arazi 
"səalik"ə sinonim sözlərdən söhbət açarkən "ərəb qarğaları"nı birinci yerdə 
qeyd edir. A.Arazi səalikə yaxın anlam olan ذوبان (zubən) sözünü hərfi mənada 
qəbul edib "canavarlar" kimi təqdim edir. Ümumiyyətlə, Arazinin fikrincə, 
səalik şairlərin poeziyası onların məşğuliyyəti ilə uyğun gəlməyəcək dərəcədə 
yüksək sənət nümunəsidir.  

Qeyd etmək lazımdır ki, heç də “ərəb qarğaları”nın hamısı qəbilədən 
qaçıb səhralarda quldurluq etmək yolu tutmayıb. Onların arasında öz 
azadlıqları uğrunda mübarizə edib zorla da olsa hürriyyətinə qovuşanlar var. 
Məsələn, Əntərə ibn Şəddad qaradərili Zəbilə adlı həbəş kənizin oğlu olub. 
Amma o, hədsiz qəhrəmanlıqlar göstərib atası Şəddadı onu öz oğlu kimi etiraf 
etməsinə nail olur.  

Filştinskinin fikrincə, poeziyada səalik ənənəsinin yaranması özlüyündə 
ərəb qəbilə quruluşunun böhran içərisində olmasından xəbər verir. Həqiqətən 
də qəbilədən kənarda, səhralarda yaranan poeziya artıq İslamın yarandığı 
ərəfədə qəbilə bağlarının çox da güclü olmadığına dəlalət edir. Bu poeziyanı 
yaradanlar ayrı-ayrı nüfuzlu şəxslərdən bəhs edib onları tərifləmək fikrindən 
uzaqdırlar. Onların şeirinin əsas qəhrəmanı şairin özüdür. Səalik şair poeziya-
sında öz həyatını təsvir edir, səhra həyatınıın çətinliyini göstərir, onları kölə 
halına salanlara kin-küdurətini ifadə edir.  

Beləliklə, bu şeirin əsas cəhəti kimi şairin poeziyasnın əsas qəhrəmanı 
olduğunu görürük. Elə bir qəhrəman ki, qan tökməkdən yorulmur, öz igidliyi 
və qəddarlığı ilə ətrafa qorxu yayır, öz dözümlülüyü ilə alaçıqda rahat yatan 
qəbilə kişilərinə qarşı çıxır, onlara meydan oxuyur. Bu şeir insan cəmiyyətində 
gördüyü haqsızlıq və zülmdən qaçıb səhralara sığınan zənci şairlərin azadlıq 
himnidir.  

Səalik şeirində vəsfin ən güclü bir tərzdə əks olunduğunu görürük. 
Gününü səhrada keçirən şair səhra heyvanlarını və bitkilərini, ulduzlu gecələri, 
vadi və vahələri incəliklərinə qədər təsvir edir. Vəsflə yanaşı, əsas janr kimi 
fəxriyyənin səalik şeirində inkişaf etdiyini görürük. Bu da olduqca təbiidir. Bu, 
vaxtilə alçaldılan, təhqirlərə məruz qalan, heysiyyətinə toxunulan şairin, bir 
növ özünümüdafiə instinktindən doğur; səalik şair özünü tərifləyir, igidlik, 
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qorxmazlıq kimi keyfiyyətləri ilə öyünür. Səalik şeirində tez-tez rast gəlinən 
motiv nostalji hislərini ifadə edən lirik mənalardır.  

Ümumilikdə səalik şeiri cahiliyyə dövrünün digər poetik nümunələrin-
dən fərqlənən ayrıca bir ədəbi proses kimi diqqəti cəlb edir. A.Xalidov bildirir 
ki, cahiliyyət şairləri ayrı-ayrı qəbilələri təmsil edib. Ərəbistan yarımadasının 
müxtəlif ərazilərində yaşasalar da, onların təsvir etdiyi obrazlarda bir ümumilik 
nəzərə çarpırdı. Bu, tipik bədəvi şairin yaratdığı obraz idi. Onlar öz şeirlərində 
bədəvi ərəb qəbilələrinin etik-estetik ideallarını əks etdirirdilər. Qəbilə şairlə-
rinin poeziyasında ənənəyə bağlılıq güclü idi. qəbilədən ayrı düşmüş səalik 
şairlərin şeiri isə ayrıca bir poetik irs təsiri bağışlayırdı. Onlar öz fərdi həyatları 
ilə qəbilə kollektivizminə qarşı çıxırdılar, amma onlar da qəbilə qanunlarının 
adət-ənənələri çərçivəsində hərəkət edirdilər.  

Gördüyümüz kimi, alim səalik şairin qəbilədən ayrılmasına baxmaya-
raq, müəyyən bağlarla öz qəbiləsinə bağlı olduğunu vurğulayır. Bu mənada 
səalik şeiri ümumilikdə cahiliyyə şeirinin orijinal bir qolu kimi qəbul edilməli-
dir. Onun özünəməxsus məna çalarları var idi. Bu şeirdə şairin Məni daha 
güclü təzahür edir. Səalik şair qəbilə problemləri ilə deyil, öz şəxsi dünyası ilə 
məşğuldur. Amma onun etik-estetik idealları qəbilə poeziyasından çox da 
fərqlənmir. Qəbilə şairi obanı, xeymələri vəsf edir, qəbilə şeyxlərini, bəzi ərəb 
hökmdarlarını mədh edirdi. Səalik şair isə gecələr bürünüb yatdığı yamaqlı 
əbasını, səhra heyvanlarını, silah və sursatını vəsf edir və özünü tərifləyirdi. Bu 
mənada daha güclü idi.  

Səalik şeirinə xas digər bir cəhət kin-küdurət və hədsiz qəzəbin ifadəsi 
idi. Bu da, təbii ki, kölə həyatı yaşamağın acılarından doğan hal idi. Bir çox 
səalik şairlərin xarakteristikasında أعدى (ən ədavətli) ifadəsi işlənir. Bu ədavət 
bəzən konkret şəxslərə, bəzən şairin əsrlik və köləlikdən qaçdığı qəbiləyə qarşı 
yönəlirdi. Bu həm də şairin öz durumuna, halına olan etirazının ifadəsi idi. 
Səhra şəraitində yaşayan insanı qoruyan əsas cəhət qəbilə sistemi, qəbiləyə 
bağlılıq idi. İbn Xəldun bu cür bir quruluş olmadan səhrada yaşamağın qeyri- 
mümkünlüyünü bildirirdi. Qəbilə himayəsindən məhrum insan hər saat 
təhlükəyə məruz qalırdı. Qəbilədən kənarda yaşayan səalik şair hər saat ölümlə 
üzləşə bildiyindən o, dönə-dönə qəzavü-qədər, tale ilə bağlı fikirlər söyləyir, 
ölümündən belə qorxmadığını bildirirdi. Təsadüfi deyil ki, Şənfəra "mən 
ölərkən məni basdırmayın, başımı bədənimdən ayırıb, hərəsini bir kənara 
tullayın" deyirdi.  

Səalik şeirinə xas olan digər cəhət onun dil çətinliyidir. Onların yaradı-
cılığında səhranın təsviri əsas yer tutduğundan bu şeirlərin mahiyyəti bəzən 
şəhərlərdə yaşayan müasir oxucu üçün qaranlıq qalır. Buna görə də hələ orta 
əsrlərdə səalik şairlərin poeziyası filoloqlar tərəfindən şərh edilmişdir.  

Bütün bunlara baxmayaraq, ərəb ədəbiyyatı tarixində mühüm ədəbi 
proses olan səalik poeziyası köləlikdən qaçan insanın daxili hiss və duyğularını 
əks etdirmək, onun azadlıq arzusunu tərənnüm etmək baxımından mühüm 
əhəmiyyət daşıyır.  

"Qara qarğalar"ın ən məşhurlarından biri Sabit ibn Aus əş-Şənfəradır. 
Şənfəra həbəş əsilli kənizin oğlu olub. Vaxtilə Bənu Fəhm qəbiləsinin köləsi 
olan Şənfəranı Bənu Salamana verib orada əsir olan bir fəhmli ilə dəyişirlər. 
Bu qəbilədə Şənfəra hədsiz məhrumiyyətlərlə üzləşir. Şair bir kölə kimi məruz 
qaldığı təhqirlərdən qaçaraq səhraya üz tutur. Şənfəra ərəblər arasında ən 
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ədavətli bir insan sayılır. Onun adına hətta zərbi-məsəl də vardır: " أعدى من
 Şənfəradan daha ədavətli". Rəvayət edilir ki, Şənfəra özünə Bənu" "الشنفرى
Salamandan yüz adam öldürməyə söz verir: döyüşlərin birində o, doxsan 
doqquzuncu salamanlını öldürür. Bu zaman onun özünü də öldürürlər. 
Salamanlı bir kişi yaxınlaşıb onun cəsədinə nifrətlə təpik vurur. Təpiyi 
vurarkən Şənfəranın cəsədinin bir qırıq sümüyü həmin adamın ayağına batır. 
Yara irinləyir və təpik vuran salamanlı ölür. Beləliklə, Şənfəra gəncliyində 
əzab gördüyü Bəni-Salaman qəbiləsindən, özünə söz verdiyi kimi, yüz adam 
qətlə yetirmiş olur.  

Şənfəra əsirlik və köləlikdən səhralara qaçsa da, məhrumiyyət və 
açılardan yaxa qurtara bilmir. Bununla belə, o, təbiətin verdiyi məşəqqəti 
insanlardan gördüyü zülm və təhqirlərdən üstün tutur. Səhrada o, vəhşi heyvan-
larla dostlaşır, qılıncına, nizəsinə güvənib özünü qoruyur. Şair ac qalarsa, 
torpaq yeməyi kiməsə ağız açmaqdan üstün tutur. O, ərəblərin çox qorxduğu 
Sirius ulduzuna baxmaqdan belə qorxmur. Yamaqlı əbasına bürünüb yatan şair 
xeymələrdə rahat yorğan-döşəkdə yatan kişilərə həqarətlə baxır.  

Şənfəranın ən məşhur əsəri akademik Kraçkovskinin "Səhra nəğməsi" 
adlandırdığı المية (“Lamiyyə”) qəsidəsidir. Qəsidə səhranın təsvirini verməklə 
yanaşı, həm də səhrada yaşamağın ağırlığını əks etdirir. Bu qəsidə dünyanın bir 
çox dillərinə tərcümə olunub. Rus dilinə əsər Kraçkovski tərəfindən tərcümə 
olunub.  

"Lamiyyə" qəsidəsi Şənfəranın mövcud adət və ənənələrə, öz kölə 
vəziyyətinə etirazını əks etdirmək baxımından diqqətəlayiqdir. Bu qəsidə 
səhrada tənha həyat keçirən bir insanın onu qəbul etmək istəməyən, azadlıq 
hüququnu tanımayan topluma qarşı etirazını ifadə edir. Bu etiraz şairin öz 
Mənini qabartması, bir fərd olaraq üzləşdiyi bəlalara olan dözüm və mətanətin 
tərənnümü şəklində əks olunur. Cəmiyyətdən qaçan şair pənahını təbiətdə tapır. 
İnsan toplumundan yalnız pislik görən şair üç dostu olduğunu bildirir: bu 
dostlar onun qorxmaz ürəyi, iti qılıncı və nizəsidir. Qəsidənin ilk beytlərindən 
şair qəbilə bağlarını qırdığını bəyan edir. Onun fikrincə, yer üzü genişdir; 
sadəcə qorxuya üstün gəlib təbiətə sığınmaq lazımdır. 

  
صدور مطّيكم اقيموا بني أّمي  

 فإني إلى قوم سواآم ألميل  
رفقد حّمت الحاجات والليل مقم  

 وشّدت لطّيات مطايا وارحل  
 وفي االرض منأى للكريم عن االذى
 فيها لمن خاف القلى متعّزل  
 لعمرك ما في االرض ضيق على آمرئ
 سرى راغبًا او راهبا وهو يعقل  

 
Ey anamın oğulları, dəvələrinizi qaldırın! 
Mənim sizdən başqa meyil etdiyim bir qövmüm də var. 
Artıq yola çıxmaq üçün hər şey hazırdır. Gecə də aylıdır.  
Dəvələrə yük vurulub, yola düşmək üçün yəhərlənib.  
Sənin ömrünə and olsun ki,  
dünya əzab-əziyyətdən qaçan  
ləyaqətli adam üçün heç də darısqal deyil.  
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İnsanların nifrətindən qorxana  
tənhalığa çəkilmək üçün  
kifayət qədər yer var.  
Sənin ömrünə and olsun ki,  
istər qorxub gecəykən qaçan,  
istərsə də öz xoşu ilə qəbiləsini tərk edən üçün  
Dünyada yer tapılar, təki ağlı başında olsun.  

 
Bu beytlərdən şairin köləsi olduğu Bən-Salamandan qaçıb təbiətə 

sığınması, səhrada tənha həyat keçirməsi qəbilə üzvlərinin hər an üzləşdiyi 
nifrəti görməkdən üstün tutduğu aydınlaşır. Səhraya qaçan şair burada özünə 
yeni bir ailə tapır; bu, səhra heyvanlarıdır: alabəzək pələng, yorulmaz canavar 
və goreşən şairin yeni ailəsidir. Şənfəra sirr saxlamağı bacarır və insan bir 
cinayət işlədikdə onların danlağı ilə üzləşmir. Şair göstərir ki, düşmən dəstəsi 
görünəndə igidcəsinə onların üzərinə atılıb qovan məhz özüdür. Sonra yenə də 
yaxşı əməllərini qiymətləndirməyən qəbiləni yada salır.  

 
 وانى آفانى فقد من ليس جازيا
 بحسنى والنى قربه متعّلل  
 ثالثه اصحاب فؤاد مشّيع
 وابيض إصليب وصفراء عيطل  

 
Mənim yaxşı əməllərimi qiymətləndirməyən,  
Əksinə, yanlarında olduqda məni ələ salan adamları itirməyimdən 
həyatımda bir əksiklik yaranmadı. 
Əksinə, indi mənim üç yaxşı dostum var: geniş ürəyim, 
Ağ, parıltılı qılıncım və sarı uzun nizəm.  
 
Gördüyümüz kimi, şair yenə də etirazını bildirir. O, insanlardan gördü-

yü pislik və həqarətdən qaçaraq özünə, öz igidliyinə, qorxmaz ürəyinə və 
döyüş alətlərinə sığınır. Növbəti beytdə şair qaçıb uzaqlaşdığı insanların həyat 
tərzini pisləyir. Kimdir bu adamlar? Onlar gecə yarıyacan dəvələrini 
otaranlardır. Nə qədər çalışsalar da, dəvələr zəif görünür. Bu adamlar 
nazlanaraq alaçıqda yaşayır, hər bir işdə arvadlarından məsləhət alır, qadın 
kimi bəzənib gözlərinə sürmə çəkirlər. Şənfəra əsl cəngavər kimi bu cür həyatı 
bəyənmir. O, gecələri səhrada at çapan, atının ayaqları altından od saçan bir 
igiddir. O, qorxaq qəbilə kişilərindən fərqli olaraq başını dəvəquşu kimi yerə 
dikmir. O, səhra adamının ən böyük düşmənindən – aclıqdan belə qorxmur: 

 
 أديم مطال الجوع حّتى أميته
 واضرب عنه الذآر صفحا فاذهل  
 وأستّف ترب االرض آيال يرى له
 علّي من الطول أمرؤ متطّول  

 
Mən aclığa tab gətirib onu öldürürəm.  
Bərk acanda böyrümə bir yumruq vururam ki, aclıq yadıma düşməsin.  
Mən, lazım gəlsə, torpaq yeyərəm,  
Amma özündənrazı adamlara ağız açmaram.  
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Şənfəra davam edərək deyir ki, hətta qarnını belə bərk-bərk sarıyır ki, 

aclıq hiss etməsin. Bütün bu çətinliklərə şair səbir və dözümlə, bir də azad ruhu 
ilə sinə gərir. Qismətinə yemək düşəndə isə o, alicənablıqla onu səhra 
heyvanları ilə bölüşür.  
 Şənfəra özünü "qadınları dul, uşaqları yetim qoyan" bir döyüşçü kimi 
təsvir edir. Üzləşdiyi çətin həyat onu bütün insanlara, hətta özünə qarşı rəhmsiz 
və amansız edir. O, qorxu nə olduğunu bilmir. Ərəblərin çox qorxduğu Şira 
(Sirius) ulduzunu gördükdə isə üzünü ulduza tutur. Halbuki əfi ilanlar belə bu 
ulduzdan qorxub qumda gizlənir. Gecələr yağış və soyuğa baxmayaraq, o, 
yolundan qalmır, gecəykən obalara basqın edir. Onun hücumları o qədər 
gözlənilməz və amansız olur ki, adamlar insanın yox, fövqəltəbii bir qüvvənin, 
bir cinin hücumuna məruz qaldıqlarını güman edirlər.  
 Şənfəra şeirinə xas olan əsas cəhətlərdən biri onun yüsək hissiyyatı, ağır 
həyat keçirən bir insanın psixoloji durumunu əks etdirə bilməsidir. Bunlar 
qəzəbli bir insanın ürəyindən gələn etiraz nəğmələridir. Şairin cəmiyyətə etirazı 
bəzən onun özünə qarşı yönəlir; o özünə belə rəhm etmir, ağlayıb inləmir. Hər 
zaman ölümü qəbul etməyə hazır olduğunu bildirir. İbn Quteybənin  "الشـعر
-əsərindən aşağıdakı parça Şənfəranın hiss (”əş-Şiir və-ş-Şüara“) "والشعراء
həyəcan, ehtiras şairi olmasından xəbər verir: 
 "Bir gün xəlifə Abdulməlik ibn Mərvan Ərtata ibn Suheyy adlı birindən 
soruşur: “Şeir qoşursanmı?” O deyir: “Mən necə şeir deyə bilərəm? Nə şərab 
içirəm, nə kef çəkirəm, nə də qəzəblənirəm. Şeir üçün mütləq bunların biri 
olmalıdır”. Sonra o, Şənfəranın aşağıdakı şeirini misal çəkir: 
 
 فال تدفنونى ان دفني محرم
 عليكم ولكن خامري ام عامري  

ا حملوا راسي وفي الراس اآثرياذ  
 وغودور عند الملتقى ثم سائرى  
 هنالك ال ارجو حياة تسرني
 سمير الليالي مبسال بالجزائر  
 

Mən ölərkən dəfn olunmağımı sizə qadagan edirəm, 
Cəsədimi yeyib ləzzət al, ey goreşən! 
Qoy başımı kəsib (düşmən) özü ilə aparsın. Əsas elə başımdır.  
Bədənimi isə hara gəldi atsınlar.  
Mən həyatdan daha heç bir sevinc ummuram, 
Kaş ki, bir həmsöhbətim olaydı, gecələr dərdləşəydim.  
Mənim kimi, o da cinayətlər işlədən bir igid olaydı.  

  
Gördüyümüz kimi, şərə qarşı mübarizə səalik şairin özünü şər qüvvəyə 

çevirir. Bu səbəbdən onların çoxu barədə أعدى  (ən ədavətli) ifadəsi işlənir. Bu 
ədavət onların bütün varlığını bürüyür. Daxillərindəki qəzəb bütün həyat eşqini 
üstələyir.  

Şənfəra qəzəbi bütöv qəbiləyə qarşı yönəlir. Digər səalik şair Taabbat 
Şərranda qəzəb bəzən konkret insanlara, bəzən də Bəni-Huzeyl qəbiləsinə qarşı 
yönəlir.  
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Taabbata Şərran Bəni-Fəhm qəbiləsindən idi. Qaradərili kənizin dün-
yaya gətirdiyi Taabbata Şərran "ərəb qarğaları"dan sayılır. Şairin əsl adı Sabit 
ibn Cabirdir. Taabbata Şərran ləqəbini daşıması ilə bağlı müxtəlif mülahizələr 
var. Rəvayətə görə, bir dəfə dostları onun anasından soruşarkən ana "  تأبط شرًا
 demişdi, bununla o, oğlunun qılıncını alıb (şəri qoltuğuna vurub getdi) " وذهب
getdiyini bildirmişdi. Başqa versiyaya görə, qoltuğunun altında əfi ilanlarla 
dolu torba gəzdirdiyindən o bu adla adlanmışdır. Bəzən də şairin ləqəbi ilə 
bağlı belə bir rəvayət söylənilir: bir dəfə o, qoltuğuna bir qoyun cəmdəyi vurub 
gedirmiş. Qəflətən o, cəmdəyin ağırlaşdığını hiss edir. Torbanı açarkən qoyun 
cəmdəyinin qulyabanuya (غول) döndüyünü görür.  

Taabbata Şərran Şənfəranın müasiri və dostu idi. O, digər səaliklər 
kimi, gününü səhralarda və döyüşlərdə keçirmiş, ərəblər arasında qəddar və 
amansız bir döyüşçü kimi ad qazanmışdır. Şauqi Dayf göstərir ki, Taabbata 
Şərran kimi şairlərin yaradıcılığı quldurluqla yanaşı cəngavərlik xüsusiyyəti də 
daşıyır, belə ki, onlar öz şeirlərində ərəblərin "məkarimul-əxlaq" (əxlaq 
gözəllikləri) adlandırdığı bir sıra gözəl xüsusiyyətləri tərənnüm edirdilər. Onun 
həyatı qəbilə qanunlarından narazı kölənin üsyankar həyatı idi. İnsan 
cəmiyyətində özünə yer tapmayan şair səhralara, təbiətə üz tutur. Bu zaman o, 
həm də düşmənlərində özü barədə qorxunc bir obraz yaratmağa çalışır. Bu 
qorxunu o, fövqəltəbii qüvvələrin hesabına oyadacağına inanır və özünü səhra 
ərəblərinin ən çox qorxduğu "ğul" (qulyabanı) obrazı ilə vəhdətdə təsvir edir. 
Krımski göstərir ki, "ğul" ərəb təsəvvüründə cinlərin bir növüdür. Onlar hər iki 
cinsdən ola bilər. Adətən, gözəgörünməz olan "ğul" müxtəlif şəkillərdə insana 
görsənə də bilər. Onlar səhralarda ocaq qalayıb tənha yolçuları cəlb edir və 
onları öldürürlər. Ərəblər "ğul"ların qəbirləri eşib ölüləri yeməsinə inanırdılar. 
Onların nəzərində "ğul" ən dəhşətli və iyrənc bir varlıq idi. Belə bir varlığa 
meydan oxuyan şair də, təbii, insanlarda qorxu oyadırdı: 

 
 األمن مبلغ فتيان فهم
 بما القيت عند رحى بطان 
 باني قد القيت الغول تهوي
 بشهب آالصحيفة صحصحان 

آالنا نضو اين: فقلت لها  
 اخو سفر فخّلي لي مكاني 
 فشّدت شّدة نحوي فأهوى
نيلها آّفي بمصقول يما   
 فأضربها بال دهش فخّرت
 صريعًا لليدين وللجران 
 فقالت عد فقلت لها رويدا
 مكانك إّنني ثبت الجنان 
 فلم انفّك مّتكئًا عليها
 النظر مصبحا ماذا اتاني 
 اذا عينان في رأس قبيح
 لرأس الهّر مشقوق اللسان 
 وساقًا مخدج وشواة آلب
 وثبوب من عباء وشنان  
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Rah Bıtanda mənim başıma gələnləri  
Fəhm qəbiləsinin gənclərinə çatdıran olacaqmı? 
Mən bir gecə düzənlik bir dərədə bir ğulla rastlaşdım.  
Ona dedim ki, tale hər ikimizi binəsib edib.  
Mənə tonqalın yanında yer ver, oturum.  
O mənim üzərimə atılarkən əlimdəki Yəmən qılıncı ilə onu vurdum. 
Mən qorxmadan onu vurdum, o, əlləri və qarnı üstə yerə yıxıldı.  
O, “Məndən geri dur!” dedi. Mən ona “Tərpənmə!” söylədim.  
Mən ruhən çox güclüyəm.  
Mən sabah açılanadək onu bərk-bərk tutub saxladım ki, baxım görüm 
qarşıma çıxan bu məxluq necədir. 
Səhər gördüm ki, o, eybəcər və pişik başına oxşayan başında gözləri 
olan, 
Dili iki yerə bölünmüş bir məxluqdur.  
Ayaqları olduqca gödəkdir. Beli it beli kimidir.  
Əynində yun və dəri qarışıq cındır paltar var idi.  

 
Taabbata Şərran şeirində fəxriyyə motivi güclüdür: 

 
 االهل اتى الحسناء ان حليلها
 تأّبط شّرًا واآتنيت أبا وهب  
 فهبه نسّمى اسمي وسّماني باسمه
 فاين به صبرى على معظم الخطب  
 واين له بأس آبأسي وسورتي
 واين له آّل فادحة قلبي  

 
Bir nəfər Hasnənin (Gözəl qızın) yanına gəlib dedi ki, 
Sənin dostun "Şərri qoltuğunun altında gəzdirən"dir. Mən isə Əbu 
Vəhəbəm (Səxavətlə hədiyyə verənin atasıyam – C.D.). 
Lap tutaq ki, adlarınız dəyişdi, o mənim adımı, mən də onun adını 
daşıdım. 
O məgər mənim fəlakət qarşısında göstərdiyim səbr və dözümü göstərə 
bilərmi? 
Onda məndəki güc, qüvvət varmı?  
Onun mənim kimi hər bəlaya dözən ürəyi varmı? 

  
Gördüyümüz kimi, şair burada özünü rəqibi ilə müqayisə edir, 

köləliyinə baxmayaraq, hər cəhətdən rəqibindən üstün olduğunu iddia edir. 
Başqa bir şeirində deyir: 

 
  الشّر والشّر تارآيأّوال أتمّنى

 ولكن متى احمل على الشّر أرآب  
 لست بمفراج اذا الدهر سّرني
 وال جازع من صرفه المتقّلب  

 
Mən özüm şərin arzusundayam.  
Şərə təhəmmül edərkən sanki onu üstələyirəm.  
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Dəhr məni sevindirəndə belə sevinmirəm,  
onun bəlalarından belə qorxan deyiləm. 

  
Bu şeirində həyatın ağrı-acısını görmüş bir insanın mənəvi durumunda 

yaranmış dəyişiklikləri görürük. Sevincə fərəhlənməyib, bəlaya kədərlənməyən 
insan obrazı olduqca maraqlı olub, insan emosiyalarının son həddən sonrakı 
vəziyyətini ifadə edir. Yalnız hədsiz məhrumiyyət və acı insanı bu hala gətirib 
çıxara bilər. Burada həm də "dəhr" adlanan amansız qəzavü-qədərə qarşı bir 
üsyankarlıq görürük. Professor A.Qasımova bu barədə yazır ki, səhra həyatının 
çətinliyi, hər an ölümlə üz-üzə gəlmək təhlükəsi ərəbin təxəyyülündə ən qor-
xunc şəkillərdə təzahür edən "dəhr" obrazı yaratmışdır. Ərəblər bu obrazı 
olduqca neqativ şəkildə təsvir edib insan taleyinin dəhrin əlində olduğunu 
bildirirlər. Bununla belə, bəzən ərəb şairləri dəhrə qarşı çıxır, ona meydan oxu-
maqdan çəkinmirdilər. Məsələn, Əmr ibn Tufeyl özünü dəhrin simvolik 
bənzəri sayırdı. Ərəblərin حلبت الدهر اشطره  (Dəhri sağdım) ifadəsi də buna 
dəlalət edir. Taabbata Şərranın yuxarıdakı şeirində də dəhrə meydan oxumasını 
görürük.  

Suleyk ibn Sələkə əslən Yəməndən idi. Sələkə onun qaradərili anasının 
adı idi. Cahiz Suleyk və onun kimi "ərəb qarğaları" barədə deyirdi: 

. "هؤالء أسد الرجال وأشدهم قلوبا"  
Bunlar kişilər içərisində aslan, onların ən möhkən qəlbliləri idilər. 
Suleyk ibn Sələkə çoxsaylı səyahətləri, bütün yarımadanı gəzib-

dolaşması ilə məşhurdu. Bir yerdə qərar tutmamaq, bir yerdən başqa yerə 
getmək onun narazılığının özünəməxsus ifadəsi idi.  
 Digər səalik şairlər kimi, o da amansızlığı ilə ad çıxarmışdı. Onun 
dilindən belə bir deyim söylənilir: 
 

اللهم انك تهيىء ما شئت لمن شئت اذا شئت، اللهم إني لو آنت صعيفا لكنت عبدا ولو آنت إمراة فال "
. "أمة، اللهم إني أعوذ بك من الخيبة فأما الهيبة فال هيبة  

 
Allahım, Sən əgər istəsən, istədiyin adama istədiyin tərzdə lütf 
göstərərsən. Allahım, mən Səndən yalnız ümidsizliyə qapılmaqdan 
sığınıram. Mən Sənə qorxudan sığınıram. Məndə qorxu yoxdu".  

  
Gördüyümüz kimi, şair çətin şəraitdə ancaq ümidsizlikdən qorxur. 

Çünki onu saxlayan ümiddir, xoş gələcəyin xəyaldan həqiqətə çevrilməsidir.  
 Suleyk ibn Sələkə şeirinin bəzi özəllikləri vardır. Əgər Şənfəra və 
Taabbata Şərranda fərdilik güclüdürsə, Suleykdə səalik şairlərə xas kollektiv 
mülahizələr üstündür. Yəni o özünü bir toplumun, bir qardaşlığın üzvü kimi 
görür və mənsub olduğu binəsiblər dəstəsinin özəllikləri barədə düşünür: 
 
 ولكن صعلوآًا، صحيفة وجهه
 آضوء شهاب القابس المتنّور  
 مطألعلى اعدائه يزجرونه
 بساحتهم، زجر المنيح المشهر  
 فذلك إن يلق المنّية يلقها
 حميدًا، وغن يستغن يومًا، فأجدر  
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Səalik şairin üzü işıqlı meteorit kimi parlayır. 
O, düşmənlə üz-üzə gələrkən onları uğurla qovur.  
Bu səbəbdən ölümünü belə həmd-səna edərək qarşılayır.  
Qismətinə düşən hər günü uğurlu sayır.  
 
Şairin təsvir etdiyi qəhrəman acizlərə, qadınlara kömək edən, onların 

harayına çatandır. O, son tikəsini belə dostları ilə bölüşməkdən çəkinmir. O, 
gecələri yol gedir, qarşısına çıxan təhlükələri qəhrəmancasına dəf edir. O öz 
dözümlülüyü ilə cins dəvəyə bənzəyir.  
 Hər üç şairin şeirində öz mövcud durumlarına qarşı bir etiraz hiss 
olunur. Lakin bu etirazın ifadə tərzləri müxtəlifdir. Şənfərada qəbilə üzvlərinin 
tənqidi, onların rahat həyatına qarşı istehza və nifrət hiss olunur. Taabbata 
Şərran qəbiləsinə nisbətən bağlı təsvir bağışlayır. Amma o, ətrafında qorxu 
doğuran bir igid olmasını vurğulamaqdan doymur. Suleyk ibn Sələkədə isə 
səalik şairlərin ümumi problemləri, onların yaşam tərzi ön plandadır.  
  
 
 İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT:  
 
 
1. И.М.Фильштинский История арабской литературы, Москва; Наука, 
1985 
2. А.Халидов. Книжная культура, Очерки истории арабской культуры, 
Москва: Наука, 1982  
3. Бациева С.М. Бедуины и горожане в Мукаддиме Ибн Халдуна, Москва: 
Наука, 1982  
4. Крачковский И.Ю. аш-Шанфара. Песнь пустыни, Избр. соч., т. 2, М.-Л., 
1956 
5. Крымский А.Е. Арабская поэзия в очерках и образцах. М., 1906 
6. Arazi A. Saalik. Encyclopedia of Islam. 2nd Edition 
7. A.Gasimov. Models, Sigus and Images of Fate in Ancient Arabian tradition, 
Journal of Near Eastern Studies, vol. 73. N. 2 (out 2014), pp 319-340 

 
 2451 الصاد ابن منظور، لسان العرب، باب. 8
 اسماعيل الجوهري، الصحاح، باب الكاف. 9

 1987منهاجه وخصائصه، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : ليم حفنى، شعر الصعاليكعبد الح. 10
 1965شوقي ضيف، تاريخ االدب العربي، العصر الجاهلي، القاهرة، دار المعارف، . 11
 منهاجه وخصائصه: الحليم حفنى، شعر الصعاليك. 12
  ص1994 دار احياء العلوم، ابن قتيبة، الشعر والشعراء، تقديم الشيخ حسن تميم، بيروت،. 13

 
14. http://al-hakawati. la. utexas. edu/ 

 
 
 

 
 
 
 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 60

 
Jamila DAMIROVA 

SUMMARY 
THE MOTIVE OF FREE-THINKING IN THE CREATIVE WORK OF 

SAALIK POETS  
 
The creative work of saalik poets is the richest part of the pre-Islamic 

Arabic literature. These people are known as vagrants and thieves of their 
period, several centuries before the advent of Islam namely they founded of the 
most topical theme of our time – freedom of thought.  

 
Джамила ДАМИРОВА 

 
 МОТИВЫ СВОБОДОМЫСЛИЯ В ПОЭЗИИ  

ПОЭТОВ СААЛИК 
РЕЗЮМЕ 

 
Творчество поэтов – саалик является самой богатой частью арабской 

литературы доисламского периода. Эти люди, известны как бродяги и 
разбойники своего периода. За несколько веков до прихода Ислама, 
именно они положили начало самой актуальной темы нашего периода – 
свободомыслия.  
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Nərmin ƏLİYEVA  
 

HAFİZƏQƏDƏRKİ KLASSİK ƏDƏBİYYATIN  
ŞƏHRİYAR YARADICILIĞINA TƏSİRİ 

 
Açar sözlər: Klassik poetik irs, Şəhriyarın sələfləri, Qətran Təbrizi, 

Mövlana, Xaqani Şirvani, Firdovsi, Sədi və b.  
Key words: classical poetic heritage, predecessors of Shahriyar, Gatran 

Tabrizi, Khagani Shirvani, Firdovsi, Movlana, Saadi and others 
Ключевые слова: классическое поэтическое наследие, 

предшественники Шахрияра, Гатран Тебризи, Хагани Ширвани, 
Фирдовси, Мовлана, Саади и мн. др.  

 
Şərq poeziyasının qüdrətli qələm sahibi olan, görkəmli Azərbaycan şairi 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın yaradıcılığını araşdıran bir çox müəlliflər öz təd-
qiqatlarında şairin klassik irsə münasibətinə, qədim və orta çağın bitib-
tükənməyən intəhasız fikir və poeziya xəzinəsinin onun şeirinin forma və ide-
ya-məzmun baxımından kamilləşməsindəki və formalaşmasındakı roluna, 
müraciət etdiyi sənətkarların yaradıcılıq xüsusiyyətlərinin ustad qələm sahibi-
nin əsərləri ilə müqayisəli təhlilinə, bədii-poetik müstəvidə onun ənənə və 
varislik prinsipini özündə ehtiva edən özünəməxsus sənətkarlığına da yeri 
gəldikcə toxunmuş və bu barədə fikir və mülahizələr söyləmişlər. İstər Avropa, 
istər rus-sovet, istərsə də farsdilli və azərbaycandilli ədəbi tənqid şairin yara-
dıcılığını təhlil edərkən ilk növbədə onu klassik irs üzərində yüksəlmiş XX 
əsrin ən istedadlı şairləri sırasına daxil etmiş və bütövlükdə Şəhriyarı Yaxın 
Şərq ədəbiyyatının güzgüsü adlandırmışlar. Doğrudur, farsdilli ədəbiyyatşünas-
lıqda Şəhriyar barədə yazılmış elmi məqalələr təhlildən çox esse ruhlu bədii 
mətn və lirik ricətli ovqat yazısı xarakteri daşısa da, həmin əsərlərdə şairin 
yaradıcılığına ciddi təsir göstərmiş bir çox klassiklərin, xüsusilə də Firdovsi, 
Nizami, Qətran Təbrizi, Xaqani Şirvani, Sədi, Hafiz, Mövlana, Şəms Təbrizi, 
Məhəmməd Füzuli, Saib Təbrizi, Seyid Əzim və bu kimi söz nəhənglərinin 
adlarını çəkmiş, fərqli və oxşar cəhətləri qeyd etmişlər. Məsələn, Nikəndiş 
Nobər adlı müəllif Şəhriyara həsr etdiyi bir məqaləsində yazır: “O, (Şəhriyar)... 
Mövlananı, Şəms Təbrizini, Səlahəddin və Hüsaməddini əzəli gözəllik simvolu 
seçmişdir”. Sənətkarın yaradıcılığını şərti olaraq mərhələlərə ayıran məqalə 
müəllifi şairin qoca çağında yazdığı şeirlərini “Hafizin simvolik səpkisində 
deyil, Sədinin işıqlı səpkisində qələmə aldığını” qeyd etmişdir [2, 31].  

Şəhriyar əsasən əruz vəznində, köhnə səbkdə yazırdı, klassik janrlara 
əsaslanırdı... Ancaq onun məzmuna uyğun çevik, oynaq forma seçməsi, 
əsərlərini klassik janrlarda yazsa da, onların dilinin sadə, aydın və yığcam 
olması bu dövrün ədəbi tənqidi tərəfindən xüsusi qeyd edilirdi.  

Dövrün ədəbiyyatşünaslığı farsdilli ədəbiyyatı ən qədim dövrdən XX 
əsrin 30-40-cı illərinə qədərki və ondan sonrakı dövr adı ilə iki tarixi mərhələyə 
böldü. Bununla da sanki klassik dövrlə yeni dövrün sərhədlərini yenidən müəy-
yənləşdirdi. Biz burada ona görə “yenidən” deyirik ki, farsdilli ədəbiyyatın 
digər tarixi dövrləşməsi də vardır: məsələn, görkəmli şərqşünas alim 
Y.E.Bertels “Fars ədəbiyyatı tarixi oçerkləri” adlı əsərində fars ədəbiyyatını üç 
dövr üzrə bölmüşdü: 
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1. XIX əsrə qədərki ədəbiyyat; 
2. XIX əsr ədəbiyyatı; 
3. XX əsr ədəbiyyatı [6, 37]. 
Digər İran alimləri isə bunu aşağıdakı kimi qruplaşdırırlar:  
1. X-XV; 
2. XVI-XIX; 
3. XX əsr və sonrakı dövr [6, 38-39].  
Məftun Əmini adlı müəllif isə bu bölgünü farsdilli ədəbiyyatın ideya-

məzmun xüsusiyyətləri ilə əlaqələndirərək yazır: “Ümumi şəkildə İranın 
ədəbiyyat tarixini üç dövrə bölmək olar: Hafizəqədərki dövr, ondan sonrakı 
dövr və XIV əsrin birinci yarısından başlayaraq bu gün də davam edən dövr”. 
Müəllif Hafizəqədərki dövr haqqında danışmır, lakin Hafiz və ondan sonrakı 
dövrü ədəbiyyatın tənəzzül mərhələsi kimi xarakterizə edir və bunu aşağıdakı 
kimi izah etməyə çalışır: “Əslində, bu tənəzzülə Hafizdən başqa heç kəs 
səbəbkar deyildi. Çünki onun mənəvi nüfuzu və sözlərindəki cazibə, deyim 
tərzi ondan sonra gələn bütün şəxsiyyətlərin sənətini keyləşdirdi və təqlid 
turşusuna batırdı, əritdi və onları borclu qoydu” [2, 31].  

Müəllif sonda ədəbiyyatı yalnız Şəhriyarın bu tənəzzüldən xilas etdiyini 
bildirərək yazır: “Xoşbəxtlikdən gözləri yollara dikilənlərin intizarı uzun müd-
dət davam etmədi. Cəmiyyətin ehtiyaclarından doğan və zamanın canlı hadisəsi 
olaraq belə bir varlıq meydana gəldi. Onun Şəhriyar adı və həyəcan doğuran 
qəzəlləri ədəbi mühitdə, hətta küçə və bazarlarda əks-səda doğurdu. Şeir və 
şairlik rövnəq tapdı, yeni doğulacaq nütfənin yolu sona çatdı” [2, 76-77].  

Şəhriyarın yaradıcılığı həm forma, həm də məzmun baxımından klassik 
irs üzərində yüksəlmiş, onun ən yaxşı ənənələrini mənimsəmiş və onu yeni 
misilsiz poetik nümunələrlə zənginləşdirərək özünəməxsus bir poeziya məktə-
binə (şairin özü bunu “məktəbi-Şəhriyar” adlandırmışdır) çevirmişdir. Bu 
məktəbin poetik hüdudları X əsrdən və ondan da əvvəl başlayıb, bütövlükdə 
XX əsri, yeni şeirin formalaşmasına, onun milli ruh, milli mahiyyət kəsb etmə-
sinə qədərki nəhəng bir tarixi mərhələni ehtiva edir. Qulamhüseyn Beqdeli 
Şəhriyar yaradıcılığının bu cəhətini nəzərə alaraq yazırdı: “Şəhriyar şeirində 
Nizami, Əvhədi, Hafiz, Salman Savəci kimi klassiklərin hünər zirvəsini gör-
mək olar və eyni zamanda Şəhriyar şeirinin yeniliyi, sadə, rəvan və xəlqiliyi ilə 
həmin klassik nəzm ustalarından seçilir” [5, 20]. 

Şəhriyarın klassik sələfləri deyiləndə, burada təkcə şairlərin, ədəbiyyat 
adamlarının nəzərdə tutulması düzgün deyil, Şəhriyar öz poetik fütuhatında 
yeri gəldikcə ilahiyyat, fəlsəfə, astronomiya və s. kimi elmlərin də nailiyyətlə-
rindən istifadə edir, köhnənin üzərində özünün yeni mülahizə və “nəzəriyyə”-
lərini irəli sürür. Bu mənada onun müraciət etdiyi, irsindən bəhrələndiyi 
sələfləri iki qismə bölmək olar: bir tərəfdə İmam Qəzali, İbn Sina, Sədrəddin 
Şirazi, Fəxrəddin Razi, Şeyx Əbu Səid, Cüneyd Bağdadi, Bəyazid Bəstami, 
Şeyx Əhmədi Cam Cindəri, Əbül-Xeyr Meyhəni, Nəsirəddin Tusi, Bəhmənyar 
və digər alim və ilahiyyatçıların zəngin dini, fəlsəfi və elmi irsi, digər tərəfdə 
isə onun poeziyasına qol-qanad və ruh vermiş, Rza Bərahəninin dediyi kimi, 
“onların texniki və quruluş” baxımından mükəmməlliyində rol oynamış klassik 
ədəbiyyat nəhəngləri dayanırdı.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəhriyarın ecazkar poeziyası klassik irsin, 
klassik ədəbiyyatın ən yaxşı ənənələri üzərində yüksəlmişdir. Qızı Şəhrizad 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 63

Behcət Təbrizi “Şəhriyarın şəxsi həyatı barədə deyilməmişlər” adlı məqalə-
sində haqlı olaraq onun klassik ədəbiyyatın ən yaxşı nümunələrindən 
bəhrələndiyini bildirir və şairin uğurunun kökündə məhz bu faktın dayan-
dığını diqqətə çatdırır. O yazır: “...Onun sözlərində Firdovsi şeirinin yüksək 
poetik ruhu, Nizaminin məclislər bəzəyi və bədii lövhələr yaradan şeirləri, 
Sənai şeirinin hikməti, Mövləvinin irfanı, Sədi nəfəsinin incəliyi və nüfuzu, 
Hafiz qəzəllərinin yığcamlığı, siqləti, sədaqəti, bunlarla yanaşı sirləri, İrəcin 
daxilindən gələn vəhşi yanğıları, hətta səlisliyi və sadəliyini tam şəkildə 
seçmək olar” [2, 10]. 

Klassik poetik irsdən bəhrələnmə Şəhriyar şeirində üç məzmun 
istiqamətində özünü göstərir: 

1. Firdovsi, Nizami və Sədi ənənələri üzərində yüksələn və daha çox 
humanizm, vətənpərvərlik və didaktik-əxlaqi ideyaları təbliğ edən epik-
romantik əsərlər; 

2. Sənai, Hafiz, Rumi, Füzuli və digər şairlərin mistik poeziyasının təsiri 
ilə ərsəyə gəlmiş irfani şeirlər; 

3. Bir də XX əsrin əvvəllərinə aid mütərəqqi qələm sahiblərinin (Tofiq 
Fikrət, M.Ə.Sabir, Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət və b.) inqilabi ideyalarının 
təsiri ilə yazılmış mübariz şeirlər.  

Beləliklə, Şəhriyar, yeri gəldikcə, yeni əsrin ictimai-siyasi münasibət-
lərinin, inqilabi mərhələnin özünəməxsus qanunlarının diktəsi ilə yaranan və 
formalaşan ədəbi cərəyanlara baş vurur, zəmanənin şeirlərini də yazırdı, lakin 
o, hər şeydən əvvəl, klassik ənənələr üzərində yüksələn özünəməxsus bir poezi-
yanın bayraqdarı idi. Bəri başdan onu da qeyd edək ki, şərti xarakter daşıyan 
yuxarıdakı istiqamətlərdən heç biri digərini inkar etmir, əksinə, onlar ümumi 
şəkildə Şəhriyar poeziyasının xarakterik xüsusiyyətlərini, ümumi üslub və dəst-
xəttini özündə ehtiva edərək, onu bitkin bir məktəb kimi təqdim edirdi. Bu 
cəhəti biz onun Mövlananın 750 illik yubileyinin qeyd olunduğu günlərdə 
qələmə aldığı “Mövlana dər xanegahe-Şəms Təbrizi” (“Mövlana Şəms Təbrizi-
nin xanəgahında”) adlı 123 beytlik məsnəvisində daha aydın görürük. Şəhriyar 
bu şeirdə öz sənət sələflərinin hamısını bir araya gətirir, onların hər birinin 
ədəbiyyatda yerini və üslubunu, özünəməxsus yaradıcılıq xüsusiyyətini ustalıq-
la ümumləşdirir və eyni zamanda həmin şeirə zəmanənin də problemlərini, 
şairin “könlünü viranə qoyması” faktını da əlavə edir və təbrizliləri qeyrətə 
çağırır: 

 کنيد غيرت تبريزيان امشب ای
 زنيد باال معرفت آستين

[9, 808]. 
Bu gecə, ey təbrizlilər, qeyrət göstərin,  
mərifətin qolunu çırmalayın. 
 

Ümumiyyətlə, Şəhriyar poeziyasına xas olan başlıca xüsusiyyət ondan iba-
rətdir ki, onun şeiri tarixi mövzuda, yaxud konkret hər hansı bir hadisə ətra-
fında süjetli və ya süjetsiz şəkildə yazılmasından asılı olmayaraq, epik nəqlçilik 
təsiri bağışlamır, lirizm burada “əhvalatçılığı” öz içində əridir, ona incə, 
ecazkar ruh verir. Həmin xüsusiyyəti şairin yuxarıda adını çəkdiyimiz məsnə-
visində daha aydın görürük. Şairin “dilbərlər məkanı” adlandırdığı təxəyyül 
aləminə görün kimlər gəlir: Mövlana Cəlaləddin Rumi, Sədi Şirazi, Firdovsi, 
Nizami Gəncəvi, Şeyx Mahmud Şəbüstəri, Şah Nemətullah Vəli, Saib Təbrizi, 
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Əməq Buxari, Hümam Təbrizi, Bəhaəddin Amili, Sənai Qəznəvi, Əbülfeyz 
Feyzi Dəkəni, Əmir Xosrov Dəhləvi, Rudəki Səmərqəndi, Şeyx Fəridəddin 
Əttar, Əbdürrəhman Cami və b. Şair öz məsnəvisində həmin sənətkarların 
hamısını bir araya gətirir, onların hər birinin tarixdəki yerini və yaradıcılıq 
xüsusiyyətlərini bir neçə beytdə ümumləşdirir.  

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Şəhriyar özünü nə qədər Hafizin sənət 
yolunun davamçısı adlandırsa da, o, Hafizəqədərki ədəbiyyatın – Firdovsi, 
Əsədi, Əscədi, Qətran Təbrizi, Xaqani, Nizami, Sədi və bu kimi böyük söz 
ustadlarının irsindən də yaradıcı şəkildə faydalanmışdır. O, Qətran sənətindəki 
doğma mühit və ana təbiətə bağlılıqdan, Xaqani azadsevərliyindən, Nizami 
humanizmindən bəhrələnmiş, ənənə ilə təkcə forma və janr baxımından deyil, 
həm də məzmun baxımından bağlanmışdır.  

Əvvəla qeyd etməliyik ki, Şəhriyar sabaha keşməkeşli tarixdən baxa bildiyi 
kimi, bugündən də tarixə ibrət gözü ilə baxmağı bacarır və ictimai-fəlsəfi 
mülahizələrini məhz keçmişlə gələcəyin qarşılıqlı münasibətləri əsasında izah 
etməyə çalışır. Bu məqamda o, böyük Xaqani ilə xeyli yaxınlaşır, onun kimi 
tarixi bir ibrət məktəbi olaraq görürdüsə, tarixdən çıxan məntiqi nəticəyə fərqli 
emosional münasibətdə bu iki sənətkar qarşı-qarşıya gəlir, tamamilə əks 
mövqelər nümayiş etdirirlər. Məsələn, vaxtilə Sasani hökmdarlarının təmtəraqlı 
həyat sürdükləri “Mədain xərabələri”ni görən və təsvir edən Xaqanidə şahlığa 
qarşı bir daxili qəzəb və nifrət hissi özünü büruzə verirsə, bənzər səhnəni təsvir 
edən Şəhriyarda bunun əksini – acıma, təəssüf hislərini daha aydın görürük. 
Şəhriyar “o mülkün, o taxt-tacın dağılmasını” ürək ağrısı ilə təsvir edir, sanki 
tarixə ağı deyir. Lakin Xaqani acımır, “xarabalıqlar”ı ədalətsizliklərin cavabı 
hesab edir. Bunu şairin “Seçilmiş əsərləri”nə “Xaqani Şirvani və ədəbi irsi” 
adlı ön söz yazmış professor Xəlil Yusifli də qeyd etmişdir: “Mədain xərabələri 
şairi dərin, sarsıdıcı, ibrətli düşüncələr aləminə aparır. Şairin nəzərində Məda-
inin xərabələri ibrət aynasıdır... İndi yerlə yeksan olmuş bu dilsiz xərabələr bir 
vaxt dünyaya meydan oxumuş, bir çox şahlar bu astanaya baş əymişlər: təbiətin 
bu amansız qanunu şairi həm kədərləndirir, həm sevindirir. Ona görə ki, 
Mədaini bu günə qoyan amansız qanunlar zalım şahları, onların zülmün ərşə 
dayandığı saraylarını da amansızlıqla məhv edəcək, heçə çevirəcəkdir. Xaqani 
Mədainin məhv olması səbəbini araşdırır... və qəsidə bütünlüklə bu sualın dərin 
poetik cavabından ibarətdir (4, 7].  

Beləliklə, Xaqani mütəfəkkir şair kimi Mədainin məhvini, Kufə və Bağda-
dın yüksəlişini dialektikcəsinə izah edir, bülbülü bayquşun, nəğməni növhənin 
əvəz etdiyini heyranlıq və təəccüblə yox, ibrətlə qarşılayır... Zalım hökmdar-
lara qarşı şairin xəbərdarlığı burda nə qədər də təsirlidir: “Biz ədl sarayıykən 
zülm ilə xarab olduq, zalımlar olan qəsrə gör neyləyəcək dövran?” Zalım 
hökmdarlar humanist Xaqaninin ən çox nifrət etdiyi personajlardır. Şairin bu 
ecazkar qəsidəsi birinci növbədə onlara xəbərdarlıq kimi səslənir” [8, 9].  

Müqayisə üçün hər iki sənətkarın eyni mövzudakı şeirindən bir hissəni 
burada vermək yerinə düşər. Xaqani yazır: 

 

 هان ای دل عبرت بين از ديده نظر کن هان
 ايوان مدائن را آيينٔه عبرت دان
 يک ره ز ره دجله منزل به مدائن کن
 وز ديده دوم دجله بر خاک مدائن ران
[8, 168]. 
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Ey ürək, gördüyündən ibrət götür, bax,  
Mədain eyvanını ibrət aynası bil.  
Bir dəfə Dəclə yoluyla Mədainə yol eylə,  
gözündən ikinci Dəclə tök Mədain torpağına.  
 
Şəhriyar da, öz klassik sələfi kimi, zamanın hər şeyi məhv etdiyini, çox 

tacları başdan saldığını, taxtları yerlə yeksan etdiyini, Şirinin gəlin otağını 
Xosrov üçün “mədfən”ə çevirdiyini, Daranın “bitdiyi günü” İskəndər üçün toy 
məclisi elədiyini xatırladır, lakin o, bunu ürək ağrısı ilə, göz yaşı ilə yada salır. 

  
 کجا است تخت سکندر کجا است افسر دارا
 از اين جهت بخوانيد بيوفائ دنيا
 زمانه مدفن خسرو کند زحجله شيرين
 زمانه تربت ليلی کشد بديده مجنون

[9, 125]. 
 
Hanı İsgəndər, hanı Daranın tacı,  
Bundan dünyanın vəfasızlığını oxuyun,  
Zəmanə Şirinin gəlin otağını Xosrov üçün dəfn yeri elədi,  
Zəmanə Leylinin türbəsini Məcnunun gözü önünə çəkər.  
Keçmiş tarixin əzəmətindən danışanda o, böyük Firdovsi kimi, həmasə 

dastanları üslubuna keçir, vətənpərvərlik və şücaəti, mərdlik və cəngavərliyi 
tərənnüm edir. Şəhriyar bu “tuslu qoca”dan yaradıcı şəkildə bəhrələnir, onun 
“Şahnamə”sindən götürülmüş süjetləri, hekayət və rəvayətləri yeni dövrün 
məzmun və mahiyyəti baxımından elə poetikləşdirir ki, oxucu onları müasir 
həyatın problemi kimi qəbul edir. Lakin çox təəssüf ki, Şəhriyarın bu nəhəng 
sənətkara ehtiramı, Firdovsi yaradıcılığına məhəbbəti müxtəlif zamanlarda 
millətçilik bəlasına tutulmuş “fars nəzəriyyəçiləri və ədəbiyyatçıları” tərəfin-
dən düzgün anlaşılmamış, onun Şərqin bu böyük şairinə sevgisi “farsa sitayiş 
və fars milli ruhuna tapınmaq arzusu” kimi qələmə verilmiş və şairin misraları 
türk əleyhinə “fakt” kimi təfsir edilmişdir. Əslində, Şəhriyar Firdovsinin fars 
şovinizmini, fars millətçiliyini deyil, vətənpərvərliyini, qəhrəmanlıq çağırışla-
rını alqışlayır, onun möhtəşəm epik səhnələr yaratmaq qüdrətinin, poetikasının, 
bədii sənətkarlığının vurğunudur.  

 شعر فردوسی ار نه موزون بود
 کی بدين حسن روز افزون بود

 شاهنامه اگر نبود سرود
 نغمه ملی و سرود نبود

[9, 674]. 
Firdovsi şeiri poetik olmasaydı, bu gözəllik necə günbəgün artardı, əgər 

“Şahnamə” sürud (himn) olmasaydı, milli nəğmə və sürud olmazdı. 
  
Şəhriyar “Şeir və hikmət” qəsidəsində Firdovsinin İran ədəbiyyatı və İran 

xalqı qarşısındakı xidmətlərini dəyərləndirməklə, bu yolla yeni nəslə vətənpər-
vərlik ruhu aşılamaqla bərabər, həm də işğalçılıq müharibələrinin mənasızlı-
ğını, “gəldi-gedər və Süleymana qalmayan dünyada” şahların, hökmdarların 
deyil, sözün, sənətin, böyük ədəbiyyatın cavidan olacağını bildirir. Ustad Fir-
dovsinin əbədiyaşar “Şahnamə”si üzərində yüksələn Şəhriyar vətənpərvərliyi, 
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xalqsevərliyi onun bütün yaradıcılığı boyu davam etmiş, “Heydərbabaya 
salam”da konkretləşmiş, milliləşmiş, Güneydə azərbaycançılıq “hoviyyət”inin 
(milli kimliyinin) formalaşmasında son dərəcə böyük rol oynamışdır.  

Ustadın “Şeir və hikmət”, “Firdovsi”, “Mənzumeyi-bolənd dər zekre-
məfaxere-ədəb və honəre-İran” və s. əsərlərində İranın keçmiş əzəməti, 
möhtəşəmliyi ilə fəxr edən şair Təbrizə qayıdıb gələndə “Tehranın qeyrəti yox 
Şəhriyarı saxlamağa, gəlmişəm Təbrizə ta yaxşı-yaman bəllənsin” deyir. Bax-
mayaraq ki, vaxtilə İran ümummilli marağından çıxış edən şair hətta Firdovsi 
kimi İran təəssübü altında ərəblərə mənfi münasibətini gizlətmir, qədim böyük 
mədəniyyəti məhv etməkdə onları ittiham edir, İslamla ərəbi bir-birindən 
ayırır, susmar yeyən ərəbə dünyaya ağalıq qismət etdiyinə görə çərxi-fələyi 
günahlandırır. Fikrimizi aydınlaşdırmaq üçün həm Firdovsinin, həm də 
Şəhriyarın əsərindən bir hissəni təqdim edirik. Şəhriyar yazır: 

 
 صحرايی وسوسمارخاران عرب
 حاکم نسزد به مهد سيروس کبير
 اين ظلم و ستم کجا و اسالم کجا
 اسالم حق است و حق به حقدار دهد
 بيش از همه در تمدن اسالمی
 ماييم سهيم
[9, 975]. 

 
Səhrada yaşayan və kərtənkələ yeyən ərəb böyük Siriusun beşiyinə hakim 

olmaz. Bu zülm və sitəm hara, İslam hara? İslam haqdır və haqq haqlıya 
verilər. İslam mədəniyyətində hamıdan öncə bizim payımız var. 

  
Məlum olduğu kimi, X əsrdən başlayaraq Yaxın Şərqdə şüubiyyə adlı 

ərəb olmayanların ərəblərə qarşı etirazı meydana çıxdı. Şəhriyarın da qeyd 
etdiyi kimi, “kərtənkələ yeyib, dəvə südü içib, ayaqyalın səhralarda dolaşan” 
ərəblərin işğal etdiyi ölkələrdə mədəniyyət ocaqlarını dağıtması, qədim kitab-
ları yandırması, inkişaf etmiş dövlət quruluşlarını məhv etməsi qeyri-ərəblərin 
ciddi müqavimətinə səbəb olurdu. Bu motiv Firdovsi yaradıcılığında xüsusi 
qabarıq şəkil almış və milli mövqe onun əsərlərində mübarizə sürudu (himni) 
kimi səslənmişdir. Bu mənada onun “Şahnamə”sini həmin hərəkatın ideya 
mənbələrindən biri də hesab etmək olardı. Firdovsi böyük mədəniyyətlərin 
məhvini ürək ağrısı ilə qarşılayır, buna görə çərxi-gərduna lənət yağdırırdı: 

 
 و سوسمار ز شير شتر خوردن
 عرب را به جايی رسيده است کار
 که تاج کيانی کند آرزو

 تفو برتو ای چرخ گردون تفو
 دريغ است ايران که ويران شود

 کنام پلنگان و شيران شود
 
Dəvə südü (içən) və kərtənkələ yeyən ərəbi gör iş hara aparıb çıxarmışdır 

ki, Kəyan tacını arzu edir. Tfu sənə, ey çərxi-gərdun! Təəssüf ki, İran viran 
oldu, pələnglər, şirlər kanı oldu. 
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Göründüyü kimi, Şəhriyarın vətənpərvərlik, tarixi keçmişə məhəbbət 
duyğuları Firdovsi ənənələri üzərində yüksələrək formalaşmış və onu bütün 
İranın sevimlisinə çevirmişdir. Firdovsi yaradıcılığına xüsusi ehtiram bəsləyən 
Şəhriyarın bu duyğularının kamilləşməsində digər bir şairin də – Ünsürinin də 
əhəmiyyətli rol oynadığını görürük. Şəhriyar onun da Firdovsi ilə taleyinin 
oxşar olduğunu bildirir və hər ikisinin həqiqi dəyərini almamasına təəssüflənir. 
Firdovsi kimi, vətəninin tarixi keçmişi ilə qürur duyan Ünsüri də İran milli 
ruhunun formalaşmasında xüsusi xidmətləri olan şairdir.  

 
 يک چنين مرد بود در غم جان
 عنصری از طال زدی فنجان
 زانکه او مدح، راه دستش بود
 وان زر وگنج ناز شسش بود
 نيست اين رخنه، سازگار رفو
 ای بر تو تفو روزگار تفو
 آری اوضاع دهر اين بوده

ين بودهدهر تا بوده اين چن  
[9, 715]. 

 
Canın qəmində belə bir kişiydi, Ünsüri qızıldan fincan düzəltdi. Mədh 

yolu onun əlində olduğu üçün əlini qızıl və xəzinə ilə yuyurdu. Bu, bir deşik 
deyildir, uyğun yamaqdır. Tfu sənə, ey ruzigar, tfu. Bəli, dünyanın gedişi belə 
olmuş, dünya nə qədər olmuşsa, belə olmuşdur. 

 
Göründüyü kimi, Ünsürinin də tarixi proseslərə yanaşması Firdovsinin 

münasibəti kimidir. Ünsüri də Firdovsi, Xaqani kimi, hökmdarların ədalətsizli-
yinə etiraz edərək saraydan üz döndərir, xalqın yanına qayıdır. Şəhriyar bu 
şeirdə Firdovsidən bizə tanış olan məşhur تفو برتو ای چرخ گردون تفو ifadəsini 
“çərxe-gərdun”u “ruzigar”la əvəz edərək eynilə işlətmişdir. Bu sənətkarların 
yaşadıqları tarixi şəraitlərin oxşar olması onların dünyabaxışlarının və yaradı-
cılıqlarının başlıca məziyyətlərinin bəzən analoji xüsusiyyətlərə malik olması 
ilə nəticələnir. Şəhriyar onların – Xaqani, Firdovsi, Ünsuri kimi böyük söz 
sahiblərinin yaradıcılığındakı humanizm, xəlqilik, insanpərvərlik, vətənpərvər-
lik ideyalarını yaradıcı şəkildə davam etdirməklə bərabər, dünyaya, həyatın 
ziddiyyətlərinə, kainatın səbatsızlığına klassik yanaşmanı da müasir müstəvidə 
mükəmməl bədii vasitələrlə ifadə etmişdir.  

Dahi ustad Şəhriyar didaktik ədəbiyyata və onun əsas nümayəndəsi olan 
Sədiyə də böyük ehtiramla yanaşır, bir çox məqamlarda “Gülüstan” və “Bus-
tan” kimi misilsiz əsərlərin müəllifi Sədi ilə birləşir. Şəhriyarın da əksər 
məsnəvilərinin sonu nəsihətlə, aforizm səciyyəli ibarə və xəbərdarlıqla 
yekunlaşır: 

 
 از گلستان که الله خيزتر است

 زتر استشيخرا بوستان عزي
[9, 750]. 

Lalənin daha yüksək qalxdığı gülüstandan 
Şeyxin “Bustan”ı daha əzizdir. 
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Şəhriyar “Dər barigahe-Sədi” (“Sədinin barigahında”) şeirində böyük 
sənətkarın sözünün qüdrəti ilə sehrləndiyini, bir çox şeirlərini onun şövqü ilə 
yazdığını, əsərlərindən ilham aldığını, bülbül kimi dastan qoşduğunu vurğu-
layır və ustaddan xeyir-dua, mənəvi kömək istəyir. Çünki o, bir ümmandır, 
insanlığı divlərin əsarətindən xilas edir, ruhun tənzimləyicisi odur. Şair onun 
yeddi əsr yatmasını məqbul hesab etmir və Reydən onu görmək üçün Şiraza 
gəldiyini bildirir. Onun “Gülüstan”ından ətəklə gül aparmaq kifayət deyil, 
Sədinin getdiyi karvana qoşulub onunla getmək lazımdır. 

  
 سعديا، از باب عشقت در گلستان آمديم
 بوستانت ديده، چون بلبل به دستان آمديم
  ميزبان هفت قرن ما! خدا را خواب بس

 خيز کز ری تا به شيرازت به مهمان آمديم
 

[9, 345]. 
 
Ey Sədi, sənin eşq qapından “Gülüstan”a gəldik, 
“Bustan”ını görüb, bülbül kimi dastan dedik.  
Yeddi əsrlik mizbanımız, sən Allah, bəsdir yatdığın, 
Qalx ki, Reydən Şiraza qonaq gəlmişik.  
 
Şəhriyar “Səhənd və şeiri-azəri” əsərində Sədini sevdiyi Hafizlə (o, bura-

da özünü Hafizin davamı kimi təqdim edir) yanaşı qoyur, sonrakı dövrlərdə 
ədəbiyyata gələnlərin çoxunun onların yanında yerinin olmadığını bildirir.  

 
 در اين آخرالزمان بسياری آمده است

 ينهابه شعر سعدی و حافظ محل نداشتکا
[9, 1373]. 

 
Şəhriyar Azərbaycan dilində yazdığı şeirlərdə də Sədinin “baği-Gülüs-

tan”ının həşrədək solmayacağını söyləyir. Zaman keçdikcə Sədinin nəsihətlə-
rinin əbədi təlim məktəbi olaraq insanlığın taleyində mühüm rol oynayacağını 
bildirir. Həm də bu məktəb dilindən, dinindən asılı olmayaraq hamı üçün 
xoşbəxtlik və səadət məktəbi rolunu oynayacaq: 

 
Sədinin baği-Gülüstanı gərək həşrə qədər 
Alması səllələnib, xurması zənbillənsin [1, 59].  
 
Bir sözlə, Hafizəqədərki klassik ədəbiyyat Şəhriyarın yaradıcılığında və-

tənpərvərlik, humanizm, insansevərlik, qəhrəmanlıq, cəngavərlik, şücaət və s. 
kimi hislərin formalaşmasında, yeni ideyaların bütövləşməsində, kamilləşmə-
sində mühüm rol oynamışdır. Klassik poeziya həm də Şəhriyarın əsərlərinin 
forma və bədii xüsusiyyətlərinin zənginləşməsi üçün tükənməz xəzinə olmuş-
dur. Şəhriyar klassik irsdən, onun məzmun və forma xüsusiyyətindən bəhrə-
lənərkən bütün hallarda öz yaradıcılıq qüdrətini ortaya qoymuş və bunun 
hesabına XX əsr farsdilli poeziyasında birincilik hüququnu qazanmışdır. Bu 
məqamda V.Q.Belinskinin Puşkinin “Xəsis cəngavər”i ilə bağlı dediyi sözlər 
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yada düşür. Belinski yazırdı ki, ədəbiyyatda yeni heç nə yoxdur, sadəcə böyük 
düha köhnəni yeni etməyi bacarır.  
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Narmin ALIYEVA 
“INFLUENCE OF CLASSICAL LITERATURE ON 

SHAHRIYAR’S CREATIVITY UP TO THE PERIOD OF HAFIZ” 
SUMMARY 

 
The problem of great master’s classical poetical legacy, content and 

form of his poetry is illuminated in the article. At the same time it can be found 
the influence of such coryphaeus as Firdousi, Gatran Tabrizi, Movlana, 
Khagani Shirvani, Saadi and others on Shahriyar’s creative activity.  

 
Нармин АЛИЕВА 

“ВЛИЯНИЕ КЛАССИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДО ХАФИЗА  
НА ТВОРЧЕСТВО ШАХРИЯРА” 

РЕЗЮМЕ 
 

В статье под названием “Влияние классической литературы до 
Хафиза на творчество Шахрияра” рассматривается классическое 
поэтическое наследие великого мастера, содержание и особенности форм 
его поэзии. В то же время в творчестве Шахрияра можно заметить следы 
творчества таких корифеев как: Фирдовси, Гатран Тебризи, Мовлана, 
Хагани Ширвани, Саади и мн. др.  
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Şəhla HACIYEVA  
 

KLASSİK ƏRƏB ƏDƏBİYYATINDA QƏZƏL, ANTİQƏZƏL VƏ 
MÜZƏKKƏR QƏZƏL 

 
Açar sözlər: Klassik ərəb ədəbiyyatı, ərəb ədəbiyyatında qəzəl 
Key words: Classical arabic literature, ghazal in arabic literature 
Ключевые слова: Классическая арабская литература, газель в 

арабской литературе 
 

Ərəb poeziyasının özünəməxsus cəhətləri İslamaqədərki dövrdə meydana 
gəlmişdir. İlk öncə qafiyəli nəsr – səc yaranır. Burada fikir son hecaları bir-biri 
ilə qafiyələnən qısa sözlərlə ifadə olunur. Bu qafiyəli nəsr, yəni səc üslubundan 
ərəb şeirinin çox sadə bir forması – rəcəz meydana gəlib. Rəcəz, demək olar ki, 
ərəb poeziyasının bütün digər vəznlərinin əsasını təşkil etmişdir.  

Tədqiqat obyektimiz olan qəzəl janrı əsrlər boyu lirik şeirin ən çox intişar 
tapmış janrlarından hesab olunmuşdur. Qəzəl ərəb, fars, tacik, türkdilli 
xalqlardan özbək, Azərbaycan, türklərin ədəbiyyatlarında, eyni zamanda urdu, 
nepal, Hindistan və Tacikistanın digər xalqlarının ədəbiyyatlarında çox geniş 
yayılmışdır. Mənbələr yekdilliklə onu qədim ərəb poeziyası ilə bağlayır və bu 
ədəbiyyatda məhəbbət mövzusunda lirik nümunələr olduğunu göstərirlər.  

Ərəb sözü olan “qəzəl”in lüğəvi mənası “qadına qulluq etmək”, “qadınla 
xoş rəftar”, “eşqbazlıq”, “müaşiqə” deməkdir. Ədəbi bir istilah olaraq xüsusilə 
eşq, gözəllik və şərabdan bəhs edən kiçik şeirlər haqqında da istifadə olunur. 
Bu mənada bu kəlməyə ərəb ədəbiyyatında olduqca erkən zamanlardan təsadüf 
olunur. Əbül Fərəc əl-İsfahaninin “Kitəbul-Əğani” əsərində qeyd olunanlara 
inansaq, hələ hicrətin ilk əsrlərində qəzəl mövcud olmuşdur. O, Musab ibn 
Abdullah əl-Zubeyri, Ömər ibn əbi Rəbiənin bəzi şeirlərinə qəzəl deyirdi. 
Digər bir rəvayətə görə, eyni şairin bir şeirini şairindən dinləyən Fərəzdəq: “Ey 
Əbul Xəttab, vallah, sən bütün insanların ən gözəl qəzəl söyləyənisən”, – deyir. 
Bu kitabda və başqa əsərlərdə bu kəlmənin hicri təqvimiylə I əsrdə istifadə 
olunduğunu göstərən başqa yerləri də təsbit etmək mümkündür. Lakin 
bunlardan, bu kəlmənin hansı növ və şəkildə bir şeirə dəlalət etdiyini, bu 
qəbildən olan şeirlərlə digər qəbildən olan şeirlər arasında hansı fərqlərin 
olduğunu müəyyənləşdirmək asan olmur.  

Orta əsrlərin ədəbiyyat nəzəriyyəsinə dair kitablar içərisində ilk dəfə 
qəzəlin tərifinə IX-X yüzilliklərdə yaşayıb-yaratmış Qudama ibn Cəfərin 
“Nəqd əş-şir” əsərində təsadüf edirik. Qudama ibn Cəfər əvvəlcə “nəsib” 
termininin xüsusiyyətlərini söylərkən onunla qəzəl arasındakı fərqi göstərməyə 
çalışır. Qudama ibn Cəfərə görə, nəsib qadınların gözəlliyi, əndamı, əxlaqı və 
eşqin şairdə oyandırdığı ehtiras, qəzəl isə bu ehtirasın nəzmlə ifadəsidir. Qəzəl 
– qadınlara düşkünlük, sevgi və məhəbbətdir. Necə ki, bu sözdən yaranmış 
olan “ğazil” sifəti qadınlara düşkün olub, onlarla zarafatlaşıb danışmaq və 
lətifə söyləməyi sevən şəxs deməkdir. Buradan belə bir qənaətə gəlmək olar ki, 
Qudama ibn Cəfər Musab ibn Abdullah və əl-Fərəzdəqin fikirlərinə müxalif 
olaraq qəzəl və nəsib terminlərini ayırır və qəzəl adı altında heç bir ədəbi növ 
və şəkli tanımır. Bununla bərabər, bir az sonra şairlərin müxtəlif növlərdə 
etdikləri xətalarını sayarkən qəzəldən bəhs edərək onun xüsusiyyətlərini daha 
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əvvəl qeyd etdiyini deyir, lakin daha əvvəlki bəhsdə dediyi fikri unutmuş kimi, 
nəsib yerinə ancaq qəzəl terminini işlədir.  

Bundan sonra gələn Əbu Əli əl-Həsən Raşiq əl-Kayravani “Əl umdə fi 
sinaat əl-şir va naqdih” adlı əsərində “nəsib”, “təşbib” və “təqəzzül” 
terminlərini eyni mənada istifadə edir və qəzəl sözü haqqında Qudamanı zikr 
edərək, onun sözlərini təkrarlayır.  

Məzmun kateqoriyası olan qəzəl ərəb poeziyasının iki şeir formasının – 
qəsidə və qitənin tərkibində təcəssüm olunurdu. Qəsidənin məhəbbət mövzu-
sunda yazılmış hissələrinə termin olaraq “nəsib” və ya “şəbəb” (təşbib) də 
deyilirdi. Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, poetik əsərlərin müəllifləri, nəzə-
riyyəçilər qəzəl dedikdə konkret məhəbbət mövzusundan bəhs etdiklərindən, 
nəsib terminiylə bu mövzunun, bir növ, poetik əsərdə realizəsi nəzərdə 
tutulurdu. Həmçinin qeyd etmək lazımdır ki, orta əsr ərəblərinin poetik təcrü-
bələrində “qəzəl” məhəbbət haqda yazılmış müstəqil və eyni zamanda musiqi 
ifaçılığı təcrübəsiylə sıx əlaqədar olan termin kimi işlənmişdir. Qeyd etmək 
lazımdır ki, bir sıra ərəbşünas tədqiqatçılar ərəb poeziyasında məhəbbət lirika-
sının meydana gəlməsini əraziləri işğal olunmuş xalqların, xüsusən iranlıların 
musiqi mədəniyyətlərinin təsiri ilə əlaqələndirirlər. Bizə məlum olan və qismən 
daha erkən dövrlərdə yazılmış iki farsdilli traktatda – ər-Raduyaninin “Tərcu-
man əkl-bəlağa” (XI əsr), Rəşid əd-Din Vatvatın “Hədaiq əs-sihr fi diqaiq əş-
şir” əsərlərində nəsib və qəzəl terminləri arasındakı fərq aradan qaldırılır və 
onlar sinonim kimi işlədilir. Vatvat təşbib haqqında deyir ki, təşbib – sevgilinin 
və ona olan hislərin təsviridir. Bunu həmçinin nəsib və ya qəzəl adlandırırlar. 
Eyni zamanda mədh olunandan başqa, istənilən məsələ haqda danışılan şeirin 
başlanğıcını da təşbib adlandırırlar. Şəms Qeys ər-Razi qəzəl haqda demişdir: 
“Sözün əsas mənasında qəzəl qadınlar, onlara olan ehtiras haqda bəhsdir. 
Qəzəllərin bəstələnməsi – qadınlara olan sevginin mədh olunmasıdır”.  

Beləliklə, klassik poetika qanunlarına əsasən “qəzəl” məhəbbət və gözə-
lin tərənnümünə həsr olunmuş, həcmcə çox da böyük olmayan lirik şeir parça-
larına verilən addır. O, səlis, rəvan, vahid ölçüdə və vahid qafiyə prinsipi əsa-
sında tərtib edilməlidir. Monorifma burada vacibdir – şeirin birinci beyti 
həmqafiyə (a a), sonrakı beytlərdə birinci misra sərbəst, ikinci misra ilk beytlə 
həmqafiyə olur və bu, axıra qədər gözlənilməlidir ( b a, c a, ç a və s.). Əlbəttə, 
qəzəlin klassik nümunələrində onun məna çalarları daha zəngin və əhatəlidir. 
Quruluş baxımından da o, yeni-yeni əlvanlıqlar kəsb etmişdir – şeirin son bey-
tində şairin təxəllüsü, qafiyəli sözdən sonra işlədilən rədif, qəzəldə beytlərin sa-
yının Qəbul Məhəmmədin göstərdiyi kimi 21-19-12 yox, daha çox olması və s.  

Ədəbiyyatda ərəb qəzəlinin eposdan təşəkkül tapdığı ehtimalını irəli 
sürənlər də var: “Klassik ərəb ədəbiyyatında obrazlar sistemi (VI-VII əsrlər)” 
əsərinin müəllifi B.Y.Şidfara görə, “ola bilsin ki, bu janrın ilk nümunələri 
“Leyli və Məcnun” rəvayətinə oxşar, ancaq ondan daha qədim “lirik epos” 
hissələri olmuşdur. Dövrümüzə qədər gəlib çatmış faktik materiallar ərəb 
qəzəlinin ilkin nümunələrini qəsidələrin nəsib hissəsi şəklində bizə təqdim edir. 
Buradan da tədqiqatçılar VII əsrə qədərki ərəb poeziyasında qəzəlin müstəqil 
bir şeir növü olmayıb, qəsidənin mütləq tərkib hissəsinə daxil olduğu və ondan 
nəşət aldığı nəticəsinə gəlirlər.  

Filştinski öz tədqiqatlarında göstərir ki, artıq İslamaqədərki dövrdə ərəb 
poeziyasında iki şeir janrı formalaşmışdı: 10-12 misradan ibarət, çox da böyük 
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həcmə malik olmayan qitə və ya muqatta`a və 50-100 misradan ibarət poema 
olan qəsidə. Lakin vahid bir mövzuya, eyni zamanda sadə bir kompozisiyaya 
malik qitə həm ayrıca bir müstəqil şeir, həm də böyük bir poemanın tərkib 
hissəsi kimi işlənə bilərdi. Əməvilər dövründə qəzəlin qəsidədən ayrılma 
prossesi daha da güclənir və qəzəl janrı ayrıca bir şeir kimi formalaşır. 
Poeziyanın əsas qollarından birini məhəbbət poeziyası – qəzəl janrı təşkil edir. 
Bu janr iki istiqamətdə inkişaf edir. Birincisi, bədəvi ərəblər arasında yayılan 
üzri qəzəl, ikincisi, şəhər aristokratiyası arasında yaranan hadari qəzəl.  

Məhəbbət poeziyası janrı Ərəbistanda boş yerdən yaranmayıb. Əgər 
İslamaqədərki poeziyada hər bir qəsidədə müəllif dövrüylə səsləşən hadisələrə 
yer ayırırdısa, VII-VIII əsrlərdə istər şəhər, istərsə də bədəvi qəbilə şairləri 
məhəbbət mövzusuna həsr olunmuş sərbəst lirik nəğmələr – qəzəllər yaradır-
dılar. İslamaqədərki şairlər öz şeirlərində sevgiliyə, onunla görüşə daha geniş 
yer verir, aşiqin qəlb iztirablarına az diqqət yetirirdilər. VII-VIII əsrlər Hicaz 
şairləri ərəb ədəbiyyatı tarixində ilk dəfə olaraq qəhrəmanın daxili aləminə 
maraq göstərməyə başlayırlar ki, bu da artıq yeni düşüncə tərzindən xəbər 
verir. Sevgi əzabları, ayrılıq həsrəti, sevgili ilə görüş arzusu və s. artıq bu 
dövrdən başlayaraq ayrıca bir janr kimi formalaşan məhəbbət lirikasının möv-
zusuna çevrilir. Beləliklə də yunanlardan sonra “Mədinə məktəbi”nin şairləri 
də aşiqin çətin, tərəddüdlü, emosional dünyasını vəsf etməyə başlayırlar.  

Suriya və İraqın gərgin siyasi həyata sövq edilmiş yeni ərəb mədəni 
mərkəzləri olan Dəməşq, Kufə, Bəsrə və bu kimi şəhərlərdən fərqli olaraq, 
xilafətin yaranmasından sonra öz hərbi-siyasi nüfuzunu itirmiş Hicazda VII 
əsrin sonu, VIII əsrin əvvəllərində məhəbbət lirikası əsas poetik janra çevrilir. 
Qeyd olunan şəhərlərdə isə siyasi motivlərlə zəngin saray mədhiyyə poeziyası 
hökmranlıq edir. Varlı, tanınmış məkkəli, mədinəli və ya sadə köçəri bədəvi 
olsun, sakinlər yaranmış imperiyanın kökumət həyatında iştirak etməkdən 
uzaqlaşdırılırlar. Bunun nəticəsidir ki, insanlar öz maraqlarını yalnız şəxsi 
həyatları çərçivəsində məhdudlaşdırırlar. Məhz bu səbəbdən qəzəlin üzri və 
hadari kimi iki növü–məhəbbət poeziyası meydana gəlir. Digər bir tədqiqatda 
isə göstərilir ki, Ərəbistanda məhəbbət lirikasının yaranmasına təsir edən 
sosial-psixoloji amillərdən biri miladın II-III əsrlərində Yunanıstanda yaranan 
məhəbbət povestləri səbəb ola bilərdi.  

İslamdanöncəki şairlərin məhəbbət şeirlərində müəlliflərin poetik 
obrazlar baxımından bir-biri ilə yarışdığı təsvirlərə daha çox üstünlük verilir, 
lakin lirik qəhrəmanın məhəbbət duyğularına, sarsıntılarına minimum yer 
ayrılırdı. VII-VIII əsrlər Hicaz şairləri isə ilk dəfə olaraq qəhrəmanın daxili 
aləminə maraq ayırırlar. Həsrət, ayrılmaz bir məhəbbətin acısı, ayrılıq həsrəti, 
sevgiliylə görüş arzusu və bu kimi şəxsi duyğular məhəbbət lirikasının əsasını 
təşkil etməyə başlayır və qəzəlin ayrıca bir janr olaraq inkişafına rəvac verir.  

Əməvilər dövründə ərəb mədəniyyətinin üç əsas mərkəzi var idi. Bun-
lardan paytaxt Dəməşq ərəb mədəniyyətinin inkişafına təkan vermişdir. Burada 
yaranan poeziya siyasətə meyilli idi. Digər mərkəz Kufədə Əməvilərə müxalif 
olan poeziya güclü idi. Əməvilər dövründə ərəb mədəniyyətinin üçüncü 
mərkəzi isə Hicaz, Məkkə və Mədinə şəhərləri idi. Nə qədər qəribə olsa da, 
məhz burada ərəb məhəbbət poeziyası, onun üzri və hadari kimi iki qolu 
yaranıb inkişaf edirdi.  
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Üzri qəzəli bədəvi ərəblər yaratmışdılar. Bu ərəblər Əməvilərin hakimiy-
yətə gəlməsi ilə sanki siyasət səhnəsindən uzaqlaşmışdılar. Paytaxtın Dəməşqə 
köçürülməsindən sonra başlanan narazılıq bədəvi ərəblər arasında pessimist bir 
əhvali-ruhiyyədə idi. Bu bədbinlik onların poeziyasında da əks olunmuşdur. 
Bədəvi ərəblər siyasi həyatdan təcrid olmalarına məhz qəm-kədərlə dolu 
poeziya yaratmaqla cavab vermişlər. Bu poeziyaya üzri qəzəl deyilirdi. Bu, 
Üzrə qəbiləsinin adından götürülmüşdür.  

Üzrə qəbiləsi haqqında belə bir rəvayət vardı ki, bu qəbilənin üzvləri aşiq 
olarkən ölürdülər. Səbəb bu idi ki, qədim ərəb adətlərinə görə, bir kəs bir qızı 
sevib onun adını dilə-dişə salardısa, yəni ona qəzəllər yazıb eşqini bildirərdisə, 
həmin qızı ona verməzdilər. Çünki qəzəllərdə əks olunan fikirlərin 
əsassızlığını, qızın belə sözlərdən uzaq olmasını bildirmək üçün onu başqasına 
verirdilər. Və bununla da aşiqin fəlakətli günləri başlayırdı. O, məhəbbətini bir 
ideal səviyyəsinə qaldırırdı. Üzri qəzəl tədricən onun bütün varlığını bürüyən 
platonik bir eşqə çevrilirdi. O öz hislərinə o qədər aludə olurdu ki, real sevgilisi 
belə unudulurdu. Xəyal aləmində olan aşiq öz sevgilisinin vüsalına belə 
qovuşmaq istəmirdi.  

Üzri aşiqlərin məhəbbəti iki mərhələdən keçirdi. Birinci mərhələ realdır. 
Aşiq qızı görür, onu sevir və real əsaslara söykənən bu məhəbbət şairin 
şeirində əks olunur. İkinci mərhələ isə faciəli bir eşqin tərənnümüdür. Dedi-
qodular aşiqlər arasında sədd çəkir. Üzri şair sevgilisini itirdiyindən dəli olmaq 
dərəcəsinə çatır, o, insanlardan uzaqlaşır, təbiətə, səhralara, heyvanların içəri-
sinə üz tutur, öz eşqinə o qədər aludə olur ki, real sevgili onun üçün öz 
əhəmiyyətini itirir, xəyalında yaratdığı obrazın divanəsinə çevrilir.  

Üzri məhəbbət poeziyasının bir neçə cəhətdən əhəmiyyəti vardır. Birinci, 
bu poeziya ərəb-sufi poeziyasının yaranmasına təkan vermiş, ilahi eşqin tərən-
nümünə həsr olunmuş şeirlər üzri qəzəlin poetik arsenalından bəhrələnmişdir. 
İkinci, bu poeziya “Leyli və Məcnun” poemalarına mənbə olmuş, bu mövzuda 
əsərlərin yaranmasına təkan vermişdir.  

Üzri aşiqlər adətən sevgililərinin adları ilə adlandırılırdılar. Məsələn, 
Cəmil ibn Məmər – Cəmil Buseynə adı ilə tanınmışdır. Üzri qəzəlin digər ən 
tanınmış simaları Kuseyyir Uzzə, Urva Əfra, Taubə ibn Huməyyir, Qeys ibn 
Zərih, Qeys ibn Mulavvah, qadın şairə Leyla əl-Əxyəliyyə və başqalarıdır.  

Ərəb müsəlman istilaları müqəddəs şəhərlər olan Məkkə və Mədinə aris-
tokratiyasının təkcə iqtisadi deyil, bütün cəhətlərdən həyat tərzini köklü şəkildə 
dəyişmişdi. Xilafətin siyasi həyatındakı ağalıqlarını əldən vermiş Peyğəmbər 
davamçıları günü-gündən böyüyən müsəlman cəmiyyətindəki hörmətlərindən 
istifadə edərək özləri üçün əyləncə məclisləri təşkil edir, bəzən isə musiqili-
ədəbi dərnəklərdə toplaşırdılar. Burada şairlər öz şeirlərini oxuyur, musiqi 
təhsili almış müğənnilər isə nəğmələr söyləyirdilər. Dəbdəbəyə alışan şəhər 
aristokratiyası artıq ənənəvi bədəvi məşğuliyyətlərinə, ov ovlamağa, səhrada 
gəzməyə biganə yanaşırdı. Nə İslamaqədərki şairlərin söylədiyi şeirlər, nə də 
Məhəmməd Peyğəmbərin ilk ardıcıllarının söylədiyi dini xütbələr onları 
maraqlandırırdı.  

Müqəddəs şəhərlərdə təşəkkül tapmış belə cəmiyyətlərdə yüksək musiqi 
və ədəbi zövq formalaşırdı. Məhz belə bir mühitdə kökü cahiliyyət qəsidəsinə 
deyil, İranın musiqi ənənəsinə gedib çıxan məhəbbət lirikası yarandı ki, buna 
da hadari qəzəl deyilirdi. Hadari qəzəl real, təbii məhəbbəti tərənnüm edirdi. 
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Bu qəzəl bir sıra cəhətlərdən üzri qəzəldən fərqlənirdi. Üzri qəzələ xas olan 
qəm-kədər hadari qəzələ yad idi. Bu, nikbin əhvali-ruhiyyəli, həyatdan zövq 
alan şairin poeziyası idi. Əgər üzri qəzəl şairin daxili aləminə, onun kədər dolu 
eşqinin tərənnümünə yönəlirdisə, hadari qəzəl real məhəbbət səhnələrinin, 
aşiqlə sevgilisinin arasında olan macəraların, onların mükalimələrinin təsvirinə 
həsr olunurdu. Üzri qəzəldən fərqli olaraq, hadari qəzəl şairinin yaradıcılığında 
bir yox, bir çox sevgilinin adı çəkilirdi.  

Bu qəzəlin ən əhəmiyyətli tərəfi isə onların öz dövrlərinin real 
mənzərəsini yaratması idi.  

Qəzəl janrının məzmun baxımdan növlərindən biri məzəmmətun-nisə, 
yəni antiqəzəldir. Qəzəlin əksinə olaraq, antiqəzəl tənqidi xarakter daşıyır, 
burada haqqında danışlan qadının çatışmazlıqları, bəzən eybəcərliklərindən 
bəhs olunur. Dibil əl-Xüzai yaradıcılığında mövcud olan antiqəzəl nümunə-
lərindən aşağıdakı qəzəli təqdim edirik: 

 
 رَأيُت غزاًال وقد َأقَبَلْت

  مبصقْهفأبدْت لعينيَّ عْن
 قصيرةُ  الخلِق دحداحةٌ 
 َتَدْحَرُج في المشي آالُبْنٌدقْه
 ُتخطُِّط حاجَبها بالِمداد
 وتربُط في عجزها مْرفَقْه
 وَأْنٌف َعلى وجِهها ُمَلصٌَّق
 قصيُر المناخِر آالفستقْه
 وصدٌر نحيٌف آثيُر العظاِم
 ُتَقْعِقُع ِمْن َفوِقِه الِمخنَقْه

 
Mən Qəzəli gördüm. O, çirkab arxasından gözlərimə görsəndi.  
O, gödək qamətli, bəstəboydur. Yeriyəndə sanki fındıq kimi dığırlanır.  
Qaşlarını karandaşla qaralayır. Yanlarına yastıq bağlayır.  
Sifətinə yapışmış gödək burnu öz dəlikləri ilə fıstığa bənzəyir.  
Sinəsi arıq və sür-sümüklüdür. Ona görə də (boğazından asdığı) 
muncuq yaxasında taqqıltı salır.  
 
Qeyd etmək lazımdır ki, antiqəzəl nümunələrinə ərəb-ispan poeziyasında 

da təsadüf olunur. Ərəblərin ən gözəl qəzəl müəlliflərindən İbn Zeydunun 
yaradıcılığı bu baxımdan maraqlıdır.  

Qəzəlin mövzu baxımdan ayrıca bir qolunu təşkil edən müzəkkər qəzəl 
ərəb poeziyasında hələ çox da geniş tədqiq olunmamış bir sahə hesab olunur. 
Həmin dövr müəllifləri qeyd edirlər ki, məhəbbət poeziyası, bir qayda olaraq, 
qadına olan sevgini əks etdirirdi. Lakin bu heç də doğru bir mülahizə 
olmamışdır. Bəzi şeirlərdə təsvir olunan sevgili yumşaq yanaqlı və ya saqqalsız 
gənc bir oğlan kimi təsvir olunur.  

Bu növ poeziyanın meydana gəlməsi səbəbini sosial-psixoloji amillərdə 
də axtarmaq lazımdır. Məlum olduğu kimi, qədim dövrlərdə, xüsusən İslam 
cəmiyyətində qadınların ictimai işlərdən nisbətən uzaq olması, daim örtülü 
şəkildə gəzmələri, elm, sənət sahələrindən uzaq olmaları onları cəmiyyətdən də 
uzaqlaşdırırdı. Daha aktiv həyat tərzi keçirən qarşı cinsin nümayəndələri isə 
qadınların timsalında özlərini həm əqli cəhətdən, həm də ruhən təmin edəcək 
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bir şəxs tapmaqda çətinlik çəkirdilər. Nəticədə kişinin kişiyə olan meyli 
yaranır, bəzən də bu, sonda məhəbbətə çevrilirdi. Məhz bunun nəticəsidir ki, 
bu cür münasibətlər poeziyada da özünü büruzə verirdi. Belə münasibətlər 
yunan fəlsəfəsində “Sokrat məhəbbəti” adlanırdı və yunan filosofları arasında 
da çox geniş yayılmışdı.  

Bəzi müasir tədqiqatçılara istinadən deyə bilərik ki, bu növ pederastik 
poeziya İslamın qaydalarına zidd olan, lakin ərəb-İslam dünyasında kifayət 
qədər intişar tapmış homoseksual tolerantlığı ifadə etmişdir. Bu poeziya həm-
çinin ehtirası mədh etmiş, eyni zamanda bəzi İslam tənqidçiləri bu sevgini hətta 
saqqalsız bir gəncə ithaf olunsa belə, yasaqlanmış hesab etmirdilər.  

a) Bu mövzuda yazılmış məhəbbət şeirlərində bir çox halda sevgili 
haqqında danışılarkən sözlər kişi cinsində yazılır. Məlumdur ki, bununla biz 
dərhal sevgilinin kişi cinsinə mənsub olmasını güman edə bilmərik. Klassik 
ərəb dilində qadın sevgilini göstərmək üçün kişi cinsində yazılan “məhbub”, 
“həbib” kimi kəlmələri işlətmək qanunauyğun hesab olunur. Bundan başqa, 
ərəb məhəbbət poeziyasında sevgilinin təsviri üçün istifadə olunan ənənəvi 
metaforlar (bədr, qəzəl, qəmər) kişi cinsindədir. Təsvir olunan sevgilinin kişi 
cinsinə aid olduğunu iddia etmək məhz bu sözlərin kişi cinsində verilməsinə 
əsaslanmır. Bu iddia, əsasən, şəxsin cinsini müəyyən edən digər işarələrə 
əsaslanır. Bu işarələr aşağıdakılar ola bilər: 

a) Sevgilinin saqqalına işarə etmək; 
b) Sevgilinin adına işarə etmək; 
c) “oğlan” və ya bu sözün ekvivalenti olan digər sözlərdən istifadə edərək 
sevgilinin cinsinə birbaşa işarə etmək; 

d) antologiya sahibi və ya redaktorun verdiyi məlumat. 
Əməvilərdən sonrakı dövrdə Abbasilərin zamanında yaşayan yeniləşmə 

dövrü ərəb ədəbiyyatı şairləri arasında yaradıcılığı müzəkkər qəzəl nümunələri 
ilə zəngin olan şair əl-Həsən Əbu Nuvasdır.  

Müzəkkər qəzəl 1500-1800-cü illər arası Osmanlı imperiyasının Ərəbis-
tanı öz ağalığı altında saxladığı dönəmdə daha da intişar tapır. Bu dövr 
ədəbiyyatı lazımi dərəcədə tədqiq olunmadığından Osmanlı dövrü ərəb ədəbiy-
yatı haqda araşdırma aparmaq istəyən hər kəs eyni problem, yəni material 
qıtlığıyla qarşı-qarşıya qalır. 1500-1800-cü illər ərzində Osmanlı imperiyasının 
ərəbdilli xalqları arasında poeziyası tam şəkildə toplanaraq bugünümüzədək 
gəlib çatan, demək olar ki, heç bir görkəmli şair olmamışdır. Müasir dövr 
tədqiqatçıları isə o dövrə aid bioqrafik əsərlər və xronologiyalardan istifadə 
etməklə yalnız həmin dövrün siyasi tarixini yenidən tədqiq etməyə çalışmışlar. 
Buna baxmayaraq, Erkən Osmanlı dövründə toplanmış bir çox antologiyalar 
1960-1970-ci illərdə bir çox ərəb alimləri tərəfindən tənqid olunmuşdur. 
Mümkündür ki, bu dövr ədəbiyyatının lazımi dərəcədə öyrənilməməsinə səbəb 
material azlığı deyil, müasir tədqiqatçıların bu mövzuya olan marağının azlığı 
olmuşdur. Bu dövrə olan marağın azlığı belə bir fərziyyəni ortaya qoyur ki, 
1500-1800-cü illər ərzində Osmanlı dövrü ərəb poeziyasında maraqlı və ya 
orijinal əsərlər olmamışdır. XIX əsrdən sonrakı ərəb ədəbiyyatı tarixçıləri 
1500-1800-cü illər arasında mövcud olmuş ərəb ədəbiyyatını durğunluq və ya 
tənəzzül dövrü hesab etmişlər.  

Bu dövr ədəbiyyatıyla bağlı aparılmış az bir qisim tədqiqat işləri vardır 
ki, onlar, əsasən, aşağıdakı müəlliflərin əsərlərində öz əksini tapmışdır. Bun-
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lardan Usama əl-Ənoutinin “Əl-harakət əl-ədəbiyyə fi biləd əl-şam fi əl-qarni 
əl-səmin əl-aşara” (1971), Bəkri Şeyx Əminin “Mutalaat fi əl-şir əl-məmluki 
va əl-usməni” (1974) və Ömər Musa Bəşanın “Tarix əl-ədəb əl-arabi: əl-asr əl-
usməni” (1989) əsərləri bu dövrün poeziyasından bəhs edir. Bu əsərlər 
mövzuya həsr olunmuş ilkin tədqiqatlar hesab olunsa da, mövzu burada tam 
şəkildə əks etdirilməmişdir. Həmçinin bu əsərlər həmin dövr poeziyasının 
diqqətəlayiq sahəsi haqda yanlış məlumatlarla boldur. Onlar oxucularda elə bir 
təəssürat yaradır ki, dövrün məhəbbət poeziyası yalnız qadın sevgilinin 
təsvirini verir.  

Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, müzəkkər qəzəldə ən çox istifadə olu-
nan üsullardan biri şeirdə sevgilinin adının göstərilməsi və bu yolla şəxsin kişi 
və ya qadın cinsinə mənsub olmasını aşkarlamaq olmuşdur. Məsələn, əslən 
Dəməşqdən olan şair İbrahim əl-Əkrəmi (1638) öz məhəbbət şeirini Əli adlı bir 
gəncə ithaf etmişdir. Bu qəbildən olan şairlərə biz hər ikisi də Dəməşqdən olan 
şairləri – Məhəmməd əl-Mahmudi (1734) və Mustafa əl-Tərzini misal göstərə 
bilərik.  

Ömrünün son onilliyində Qahirənin ən nüfuzlu universitetlərindən olan 
əl-Əzhərin rektoru olmuş Abdullah əl-Şəbravi “Ey əl-Xəlilin adaşı” şeirini öz 
sevgilisinə həsr etmişdir. Əl-Xəlil İslam dinində İbrahim Peyğəmbər üçün 
deyilmiş bir epitetdir. Şairlər həmçinin öz şeirlərində sevgililərinin kişi cinsinə 
mənsub olduğunu birbaşa qeyd də edirdilər. Bu növ nümunələrə biz 
Məhəmməd əl-Məhasini (1662), Əhməd əl-Cövhəri əl-Məkki (1669), 
Məhəmməd ibn əl-Dəra (1655), Məhəmməd əl-Qulami (1772) və başqalarının 
yaradıcılığında rast gələ bilərik.  

Qəzəlin müzəkkər qəzəl kimi növünü araşdırarkən sufi poeziyasına da 
müraciət etmək zəruridir. Belə ki, sufi poeziyasının tədqiqi qəzəlin bu növü 
haqda yeni-yeni faktlar ortaya çıxarır.  
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Shahla HAJIYEVA 

 
GAZEL, ANTIGAZEL AND MUZAKKER GAZEL IN CLASSICAL 

ARABİC LITERATURE  
SUMMARY 

 
In this article on the base of the numerous sources was given the 

interpretation of emergence genre ghazal, brought to light the principal 
differences between ghazal and nasib. We have analysed three periods of the 
classical arabic literature. We have investigated two kinds of content genre 
ghazal separately.  

 
Шахла ГАДЖИЕВА 

 
ГАЗЕЛЬ, АНТИГАЗЕЛЬ И МУЗАККЕР ГАЗЕЛЬ В 

КЛАССИЧЕСКОЙ  
АРАБСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

РЕЗЮМЕ 
 

В этой статье на основе многочисленных источников дано 
толкование о происхождении газельей, выявлены принципиальные 
различия между насибом и газелью. Мы проанализировали три эпохи 
арабской литературы и дали широкую информацию о дальнейшем 
развитии газельей. А также, мы рассматриваем по отдельности две разные 
виды газельей по содержанию.  
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İBN MƏNZURUN HƏYATI, ƏDƏBİ ŞƏXSİYYƏTİ  
VƏ MÜƏLLİFİ OLDUĞU ƏSƏRLƏRİ 
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комплятор  

 
İbn Mənzurun həyatı ilə əlaqədar məlumatları araşdırarkən onun yaşadığı 

dövrə ən yaxın mənbələri müəyyənləşdirməyə çalışdıq. Bu mənbələr içərisində 
Xəlil bin Əybək əl-Safədi [15, 5]1, əl-Zəhəbi [19, 521]2 və daha sonra İbn 
Həcər əl-Əsqalaninin [11, 329]3 əsərləri İbn Mənzura ən yaxın qaynaqlardır. 
Sonrakı mənbələrdə isə adını çəkdiyimiz müəlliflərin əsərlərində olan məlu-
matlar, demək olar ki, təkrarlanır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, ilkin dövr 
qaynaqlarında onun adı, əslində, yeddinci babası olan İbn Mənzur kimi yox, 
Məhəmməd ibn Mukərrəm [36] kimi qeyd olunur.  

İbn Mənzurun tam adı Məhəmməd bin Mukərrəm Əli bin Əhməd əl-
Ənsari əl-İfriqi əl-Misri Cəmaləddin Əbulfəzldir. Ruveyfa bin Sabit əl-
Ənsarinin övladlarındandır [2, 262; 31, 39; 24, 49]. İbn Mənzur özünü 
Abdullah Məhəmməd bin Mukərrəm bin Əbi əl-Həsən bin Əhməd əl-Ənsari əl-
Xəzrəci kimi təqdim edir [3, 17]. Müəllifin öz sözlərinə istinad edərək onun 
məhz bu şəkildə təqdim olunmasını düzgün hesab edirik. İbn əl-İmad əl-
Hənbəlinin onu əl-Qazi əl-Münşi kimi təqdim etməsi də onun peşəsi ilə əlaqə-
dardır. Çünki əl-Münşi divan əl-inşaya, yəni əmir divanında divana, bugünkü 
terminlə desək, ümumi şöbəyə rəhbərlik edən şəxsin tituludur. Beləliklə, İbn 
Mənzurun adı, nisbəsi və ləqəbləri ilə bağlı qaynaqlardan əldə etdiyimiz 
məlumatları ümumiləşdirərək aşağıdakıları vurğulamaq istərdik: 

Ləqəbi: Abdullah, Cəmaləddin 
Künyəsi: Əbulfəzl 
Şührəsi: İbn Mənzur, yeddinci babasının adıdır. Müasir dövrdə hamı onu 

məhz bu adla tanıyır.  
Nəsəbi: Əl-Ruveyfədir. Nəsəbini İbn Mənzur özü izah edrək babası 

Nəcibuddinin bu barədə öz xətti ilə yazısının şahidi olduğunu bildirib qeyd edir 
ki, Ruveyfə ibn Sabit əl-Ənsari onların ulu babasıdır [4, 230].  

Əl-Ənsari: Peyğəmbərin Mədinədəki tərəfdaşlarının nisbəsi – adıdır.  
Əl-İfriqi: vətəni Afrikaya (burada Tunis, yaxud Liviyaya) mənsubluğunu 

göstərir.  
                                                            
1 Səlahəddin əl-Safədi 696/1296-764/1362-ci ildə Qüdsün 134 km şimalında yerləşən Safəd 
şəhərində doğulub. Dil, ədəbiyyat, hədis və s. elmlərə aid çoxsaylı əsərləri ilə yadda qalan əl-
Safədi dövrünün ən görkəmli şəxsiyyətlərindən biri idi.  
2 Şəmsəddin Əbu Abdullah Məhəmməd bin Əhməd bin Osman Qaymaz əl-Rukmani əl-
Diməşqi 673/1274-748/1348. “Əsrin mühəddisi”, “İmam hafizi”, “Hafizlərin xatəmi”, “İslam 
tarixçisi”, “Dəhrin (zəmanənin) yeganəsi” ləqəblərinə layiq görülmüş nadir istedad 
sahiblərindən olub.  
3 Şəhabəddin Əhməd bin Əli bin Həcər əl-Əsqalani 773/1371-852/1448. Hədis elmində 
“Əmirəlmöminin” ləqəbinə layiq görülüb. Elmin müxtəlif sahələrinə aid 150-yə yaxın əsərin 
müəllifidir.  
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Əl-Misri: böyüyüb boya-başa çatdığı Misirə mənsubluğunu göstərir.  
Əl-Xəzrəci: Xəzrəc qəbiləsinə mənsubluğunu göstərir.  
Diqqətimizi cəlb edən məqamlardan biri budur ki, İbn Mənzurun öz 

təqdimatında əl-İfriqi nisbəsi olmasa da, digər mənbələrdə bu ada rast gəlirik 
[16, 153]. İbn Mənzurun 630/1232-711/1311 doğum tarixi, həmçinin vəfatı ilə 
bağlı qaynaqlar arasında ziddiyyət yoxdur [13, 142].  

Suyuti İbn Mənzur haqda yazır ki, 630-cu ilin məhərrəm ayında doğulan, 
Lisan əl-ərəb sahibi ibn əl-Muqayyir və başqalarından dərs almış, kompilya-
torluq – kitab tərtibçiliyi və mühəddislik edərək “əl-Əğani”, “əl-İqd əl-Fərid”, 
“əl-Zəxirə”, “Mufrədat ibn əl-Beytar” kimi uzun-uzadı yazılmış çoxsaylı ədəbi 
kitabları ixtisar etmişdir. Onun ixtisar etdiyi kitabların sayının 500 cild olduğu 
qeyd olunur. Ömür boyu divanda xidmət edərək Tripoli bölgəsinə valilik 
etmişdir. Sədr və başçı, ədəbiyyatda fəzilət sahibi, inşası (redaktəsi, həmçinin 
katiblik bacarığı) gözəl idi. Əl-Subki və əl-Zəhəbi ondan rəvayət edərək deyir 
ki, yüksək məziyyətlərə, ali keyfiyyətlərə malik olmaq, sahib çıxmaq işində 
yeganə idi. Ərəb nəhvini, ədəbiyyatı, tarix və katiblik sənətini dərindən bilirdi. 
“Dəməşq tarixi” əsərini təqribən dörddəbiri səviyyəsində ixtisar etmişdir. O, 
rəfzi (inkarı) olmayan şiədir [17, 248].  

İbn Mənzurun harada doğulması ilə əlaqədar mənbələrdə məlumat qıtlğı 
müşahidə olunur. Mənbələrdə gah Afrikalı, gah da Misirli nisbəsi ilə xatırlansa 
da, Zirikli və Abdulla Dərvişi istisna etməklə, qaynaqların böyük əksəriyyəti 
onun konkret harada doğulması ilə əlaqədar heç nə yazmır. Zirikli qeyd edir ki, 
Misirdə doğulub, onun Tripolidə də doğulduğu iddia olunur. Misirə qayıdaraq 
burada vəfat etmişdir [21, 108]. Abdulla Dərviş (1908-1982) İbn Mənzurun 
hicrətin 680/1281-ci (miladi) ilində Tunisdə doğulduğunu yazır [29, 99]. Onun 
haradan belə bir qənaətə gəldiyi sual doğurur. Çünki mənbələrin heç birində 
belə bir məlumat yoxdur və bu tarix İbn Mənzurun doğum tarixi ilə bağlı 
alimlər arasındakı ümumi fikrə tamamilə ziddir. Bundan əlavə, İbn Mənzur 
özünün “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli və əl-nəhar” əsərində atasının 645/1247-ci 
ildə vəfat etdiyini yazır [6, 2]. A.Dərvişin sözündən belə çıxır ki, oğul atanın 
ölümündən 35 il sonra doğulub. Elə buna görə də İbn Mənzurun hicrətin 680-ci 
ilində doğulması fikrinin yanlış olduğunu düşünürük. Beləliklə, hicri tarixi ilə 
81, miladi tarixi ilə isə 79 il ömür sürən İbn Mənzurun doğulduğu yerlə bağlı 
üç müxtəlif məkan adı məlumdur. 1) Misir; 2) Tripoli; 3) Tunis [32].  

Hicri tarixi ilə 630-cu ilin məhərrəm ayının 22-si bazar ertəsi [26, 37] 
dünyaya göz açan İbn Mənzurun uşaqlıq illəri ilə bağlı, həmçinin bu illəri necə 
keçirməsi ilə əlaqədar mənbələrdə heç bir məlumat yoxdur. Bu barədə yalnız 
müəllifin “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli və əl-nəhar” əsərinin əvvəlində qeyd 
olunan fikirlərdən belə bir nəticə əldə edirik ki, o, elmi bir mühitdə böyüyüb 
boya-başa çatmış, atası da dövrünün böyük alimlərindən olmuşdur. Əsərin 
əvvəlində müəllif yazır: 

 
وآنت في ايام الوالد رحمه اهللا ارى تردد الفضالء اليه وتهافت االدباء عليه ورايت الشيخ شرف 
 الدين احمد بن يوسف بن احمد التيفاشي العيسي في جملتهم وأنا في سن الطفولة ال ادري ما يقولونه وال

اشارآهم فيما يلقونه غير أني آنت اسمعه يذآر للوالد آتابا صنفه وافنى فيه عمره واستغرق دهره وانه 
توفي الوالد رحمه اهللا في سنة  . ..."فصل الخطاب في مدارك الحواس الخمس الولى االلباب"سماه 

 . . خمس واربعين وستمئة
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Atamın, Allah ona rəhmət etsin, sağ olduğu günlərdə fəzilət sahiblərinin 
ona baş çəkdiyini, ədiblərin onun yanına axışdığını görürdüm. Bu alimlər ara-
sında əl-Şeyx Şərəfuddin Əhməd bin Yusif bin Əhməd əl-Tifaşi [30, 326]4 əl-
Eysini də görmüşəm. Mən kiçik yaşlarında idim. Nə dediklərini bilmir, söhbət-
lərində iştirak etmirdim. Lakin onun atama yazdığı bir kitab haqda danışdığını 
eşidirdim. O, bu kitaba ömrünü sərf etmiş, kitab onun bütün zamanını almışdır. 
O, kitabı “Fəsl əl-Xitab fi mədarik əl-həvas əl-xəms liulil-əlbab” 
adlandırmışdı... Atam, Allah ona rəhmət etsin, 645-ci ildə vəfat etdi... [6, 2].  

Elmi və mədəni mühitdə, alimlər məclisində formalaşan İbn Mənzur çox 
keçmədən özü də bu dahi şəxsiyyətlər sırasına qoşulur. Dövrünün görkəmli 
ədibi, şairi, dilçi-leksikoqrafı, eyni zamanda böyük qazilərindən olan İbn 
Mənzur uzun müddət Misir divanına rəhbərlik etmiş, Tripoli bölgəsinin qazisi 
olmuş, daha sonra Misirə dönərək burada vəfat etmişdir [22, 242]. Bütün 
bunlarala yanaşı, Qurani-Kərimi kiçik yaşlarından etibarən əzbərləyən İbn əl-
Mukərrəm ərəb dili ilə bağlı elmləri, fiqhi dərindən öyrənərək böyükhəcmli 
kitabların ixtisar edilməsi işində bir elm ümmanına çevrilmiş, özündən sonra 
çoxsaylı nəzm və nəsr əsərləri qoyub getmişdir [31, 39].  

Orta əsrlərin bir çox dahi şəxsiyyətlərinin tərcümeyi-halı ilə tanış olarkən 
görürük ki, onlar öz həyatlarının böyük bir hissəsini səfərlərdə keçirərək hər 
şəhərdə elmin bu və ya digər sahələrində məşhurlaşmış şəxslərlə görüşərək 
onlardan faydalanmış, öz elmi potensiallarını məhz bu yolla – səfərlərdə 
inkişaf etdirmişlər. Bu mənada İbn Mənzur da istisna deil. Onun da həyat 
tarixçəsi ilə tanış olarkən Şimali Afrika şəhərləri və müsəlmanların məbədi 
olan Məkkəarası şəhərlərə səfər etdiyinin şahidi oluruq. Hesab edirik ki, İbn 
Mənzurun alim kimi formalaşmasının əsasında onun elmi mühitdə doğulub 
boya-başa çatması, düzgün tərbiyə edilməsi və istiqamətləndirilməsi ilə yanaşı, 
adını çəkdiyimiz bu səfərlərin də rolu az olmamışdır. İmam Əlinin (ə) 
divanında qeyd olunan bu beytlərdə səfər etməyin faydaları öz əksini 
tapmışdır: 

 
 وسافر ففي االسفار خمس فوائد ب عن االوطان في طلب الُعلىتغر
 ماجد و صحبة و آداب وعلم معيشة و اآتساب همِّ تفرُّج

 
Ali məziyyətlərə yetişmək, şöhrət axtarıb tapmaq üçün vətəni tərk edərək 

səfərə çıx, çünki səfər etməyin beş faydası vardır: 1. Qayğı və narahatlığı 
aradan qaldırır. 2. İnsana həyatını təmin edəcək müəyyən vəsait qazandırır. 3. 
Elmini artırır. 4. Ona ədəb-ərkan qaydaları – etik normativləri öyrədir. 5. 
İnsan səfərdə yüksək əxlaqi keyfiyyətlərə malik şəxslərlə rastlaşır.  

Daha sonra səfər zamanı çətinliklərin, zillət və möhnətin də olduğuna 
işarə edən imam qeybət edib həsəd aparan şəxslər arasında, rəzilliklə dolu bir 
mühitdə qalmaqdansa səfərə çıxıb ölməyin cəsur insan üçün daha faydalı 
olduğunu bildirir [23, 37].  

Onun müəllimləri arasında Murtəza ibn əl-Hatəm [20, 299], İbn əl-
Muqəyyər [25, 119], Yusif bin əl-Məxili [25, 116] və İbn əl-Tufeylin [25, 43-
44] adları çəkilir. Sözsüz ki, bu siyahıya İbn Mənzurun atası və dövrünün digər 

                                                            
4 Əhməd əl-Tifaşi 580/1184-651/1253-cü illərdə yaşamış görkəmli alim və ədibdir. Tifaş 
Tunisin cənub-qərbində Qafsa şəhərinin kəndlərindən biri idi. Hal-hazırda Əlcəzair ərazisidir.  
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alimləri də daxildir. Əl-Subki, əl-Zəhəbi, ibn Səid əl-Məğribi, İlmuddin əl-
Bərazili, Xəlil bin əl-Safədi, oğlu Qütbuddin və bu kimi görkəmli elm 
xadimləri onun yetişdirdiyi tələbələrdəndir.  

İbn Mənzurun bir müddət Məkkədə yaşadığı məlumdur. Onu “Saim əl-
dəhr” – “Zəmanənin orucu” adlandıran əl-Safədi ədəbiyyata aid kitablar 
içərisində onun ixtisar etmədiyi bir kitab tanımadığını, oğlu Qütbuddinin ona 
atasından öz xətti ilə yazdığı 500 cild kitab qaldığını dediyini qeyd edir [28, 
275].  

İbn Mənzurun əsərlərinə, onun elmi irsinə gəldikdə isə, qeyd etmək 
lazımdır ki, mənbələrdə pərakəndə şəkildə olan əsərlərin adlarını bir yerə 
toplayaraq hər biri haqqında ümumi məlumat vermək məqsədini daşıyırıq. 
Təbii ki, onun ən məşhur əsəri tədqiqatın predmeti olan “Lisan əl-ərəb” 
əsəridir. Bu əsər haqqında bir az sonra ətraflı şəkildə danışacağıq.  

Araşdırmalar zamanı məlum oldu ki, onun əsərlərini şərti olaraq üç yerə 
bölmək olar. Bura 1) çap olunmuş əsərləri, 2) əlyazma şəklində olan əsərləri, 3) 
itib-batmış, yaxud yalnız adları mənbələrdə mövcud olan əsərləri daxildir.  

Çap olunmuş əsərlərinin sayı altıdır: 
1. “Lisan əl-ərəb” əsəri.  
2. “Muxtar əl-əğani fi əl-əxbar va əl-təhani”. Kitab əl-İsfəhaninin “əl-Əğani” 

əsərindən seçmələrə həsr olunub. İbn Mənzur onu əlifba sırasına əsasən tərtib 
etmiş, artıq məlumatları çıxararaq ixtisar etmişdir. İlk dəfə kitabın yalnız bir 
cildi 1927-ci ildə Misirdə nəşr olunub [9]. Daha sonra 1965-1966-cı illərdə 
Taha Hüseynin rəhbərliyi altında 8 cilddə nəşr olunub.  

3. “Nisar əl-əzhar fi əl-leyli va əl-nəhar”. 1298/1880-ci ildə Astanada çap 
olunub. Ədəbiyyata həsr olunmuş kitabdır. Bu kitab əslində əl-Tifaşinin “Fasl 
əl-xitab fi mədarik əl-həvas əl-xams liuli əl-əlbab” kitabının İbn Mənzur 
tərəfindən ixtisar edilən və “Surur əl-nəfs bimədarik əl-həvas əl-xams” 
adlandırılan kitabının çap olunan yeganə hissəsidir. Əl-Tifaşınin (vəfatı 
615/1218) əsəri 40 cilddən ibarət idi. İbn Mənzur onun 36 cildini böyük 
çətinliklə əldə edərək onu 10 cilddə – hissədə ixtisar etdiyini yazır. Lakin 
əsərin yalnız kiçik bir hissəsi tapılaraq nəşr olunmuşdur [6, 3].  

4. “Əxbar Əbi Nuvas”: İki hissədən ibarət bir kitabdır. Birinci hissəsi 1924-cü 
ildə Misirdə, tam şəkildə isə 1952-ci ildə İraqda nəşr olunmuşdur. Bu kitabın 
hər iki hissəsi yuxarıda adı çəkilən “Muxtar əl-əğani” əsərinin üçüncü 
cildindən əxz olunmuşdur. Bəlkə də Əbu Nuvası sevənlərdən biri Əbu Nuvasla 
bağlı olan bu hissənin əlahiddə bir kitab kimi nəşr olunmasını istədiyi üçün onu 
“Muxtar əl-əğani”dən ayırmışdır. 1969 və 2000-ci illərdə Livanda yenidən 
nəşr olunmuşdur [39].  

5. “Muxtəsar tarix Diməşq libn Əsakir”: İbn Əsakirin kitabı orijinal versiyada 48 
cilddən ibarətdir. İbn Mənzur Dəməşq tarixinə həsr olunmuş bu əsəri 29 cilddə 
ixtisar edir. Müəllif əsəri 690/1291-695/1295-ci illər ərzində yazmışdır. İki 
cildlik mündəricat əlavə edildikdən sonra 1984-cü ildə Dəməşqdə 31 cilddə 
nəşr olunmuşdur [8].  

6. “Təhzib əl-xəvas min durrat əl-ğəvvas”: Əsər barəsində İbn Mənzur özü 
məlumat verir. O yazır ki, Şeyx Əbu Məhəmməd əl-Qasim bin əl-Hariri, Allah 
ona rəhmət etsin, “Durrat əl-ğəvvas fi auham əl-xəvas” kitabını bəzi ədiblərin 
buraxdığı səhvlərə həsr edərək həmin sözlərin düzgün işlənmə qaydalarını 
burada qeyd etmişdir. Lakin o, kitabın tərtibatını düzgün şəkildə həyata 
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keçirmədiyi üçün mütaliə edən üçün kitab faydasız bir vasitəyə çevrilmişdir. 
Anlaşılmaz sözləri asan tapa bilmək üçün mən onu əlifba sırasına uyğun 
şəkildə tərtib edib “Təhzib əl-xəvas min durrat əl-ğəvvas” adlandırdım. Müəllif 
əsəri 703/1303-cü ildə bitirmişdir [7, 63].  

İbn Mənzurun əlyazma şəklində müxtəlif kitabxanalarda mövcud olan 
əsərləri: 

1. “Muxtəsar mufrədat ibn əl-Beytar”5 593/1197-646/1248. Əsəri 645/1256-cı 
ildə bitirmişdir. Əl-Teymuriyyə kitabxanasında müəllifin öz xətti ilə bir nüsxə 
vardır [42].  

2. “Lətaif əl-zəxirə fi məhasin əl-cəzirə”. Əsərin orijinalı İbn Bəssama aiddir. 
Astanada Vəli əl-Dinin kitabxanasında var.  

3. “Muxtar əl-tabəqat əl-kəbir”. Əsərin orijinalı İbn Sədə məxsusdur. Yalnız 
sonuncu hissəsi müəllifin öz xətti ilə mövcuddur. Görkəmli şəxsiyyətlərin, 
xüsusilə də Məhəmməd Peyğəmbərin tərcümeyi-halı ilə əlaqədar baza 
kitablardan sayılır. Əsəri 705/1305-ci ildə bitirmişdir. Demək olar ki, bu əsər 
onun son ixtisar etdiyi kitablardandır. Qahirədə Dar əl-kutubda bir nüsxəsi 
vardır.  

4. “Muxtəsar zeyl əl-Səmani alə tarix Bəğdad lil-Xətib əl-Bəğdadi” Xətib 
Bağdadinin “Bağdad tarixi” əsərinə əl-Səmaninin yazdığı əlavənin ixtisarıdır. 
Əlyazma London və Kembricdə mövcuddur [37].  

5. “Muxtasar əxbar əl-muzakərə va nəşvar əl-muhazərə”: çox güman ki, əl-
Tənnuxinin müəllifi olduğu “Nəşvar əl-muhazərə va əxbar əl-muzakərə” [41] 
əsərinin ixtisarıdır. Zirikli yazır ki, Ambroziana kitabxanasında (Milan) 
əlyazma A. 119 şifrəsi altında mövcuddur.  

6. “Muxtəsar kitab əl-heyvan”: Cahizin “Kitab əl-heyvan”əsərinin ixtisarıdır. 
Eskorial kitabxanasında (İspaniya) müəllifin öz xətti ilə olan nüsxəsi var. O, 
əsəri 698/1298-ci ildə tamamlamışdır.  

İbn Mənzurun itib-batmış əsərləri həddən artıq çoxdur. Oğlu Qütbuddinin 
“Atamdan 500 cild öz xətti ilə qələmə aldığı əsər qalmışdır” dediyini nəzərə 
alsaq, bu əsərlərin sayının yüzlərlə, bəlkə də bir neçə yüz olduğunu iddia edə 
bilərik. Bu əsərlərin çox kiçik bir hissəsinin, demək olar ki, bir neçəsinin adını, 
onun tərcümeyi-halını yazan mənbələrdə qeydə alındığı üçün, müəyyən edə 
bildik. Bu əsərlər aşağıdakılardan ibarətdir: 

1. “Muxtəsar zəhr əl-adab”: Kitabın orijinalı əl-Husri Əbi Səid əl-Qeyrəvaniyə 
(vəfatı 413/1022) məxsusdur. Ədəbi məsələlərə həsr olunmuşdur.  

2. “Muxtəsar yətimət əl-dəhr”: Səalibinin (vəfatı 430/1038) “Yətimət əl-dəhr” 
əsərinin ixtisarıdır.  

3. “Muxtəsar əl-İqd əl-fərid”: İbn Əbd Rəbbihin (vəfatı 327/939) “əl-İqd əl-
fərid” adlı məşhur əsərinin ixtisarına həsr olunmuşdur.  

4. “Muxtəsar tarix Bəğdad”: Xətib əl-Bağdadinin “Tarixi-Bəğdad” əsərinin 
ixtisarıdır.  

5. “Zəxirət əl-katib”: Çox güman ki, müəllif bu əsərdə uzun müddət divanda 
çalışarkən topladığı təcrübəyə əsaslanaraq katiblik sənəti ilə əlaqədar 
məsələləri işıqlandırmış, bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən tarixi şəxslərdən 
söhbət açmışdır.  
                                                            
5 Ziyauddin Əbu Məhəmməd Abdulla bin Əhməd əl-Maləqi İspaniyada – Malaqada doğulub, 
Dəməşqdə vəfat etmişdir. Bitkilərin tərkibini gözəl bilib dərmanlar düzəltdiyi üçün “əl-Nəbati” 
ləqəbi almışdır. Dövrünün böyük təbibi – farmasevti olmuşdur  
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6. “Təzkirət əl-ləbib va nuzhət əl-ədib”: Bu kitab haqqında məlumata yalnız və 
yalnız Əhməd əl-Qəlqəşəndinin “Subh əl-ə‘şa” əsərində rast gəlmək 
mümkündür. İbn Mənzurun tərcümeyi-halını yazan başqa mənbələrdə bu adla 
qarşılaşmadıq. Şeyx Qəlqəşəndi bu əsərini katibik sənətinin incəliklərinə həsr 
etmişdir. Burada əmir divanında katiblik edən şəxsin keyfiyyətlərindən tutmuş 
hökmdarlar arasında bağlanan müqavilələrin tərtibat formalarınadək hər şey 
haqqında, bir sözlə, divan əl-inşa – əmir divanında hazırlanan sənədlərin 
hazırlanma üsullarından söhbət açılır. Şeyx İbn Mənzurun “Təzkirət əl-ləbib va 
nuzhət əl-ədib” əsərinə istinadən hökmdarlar arasında bağlanmış الهدنة – 
müvəqqəti sülh razılaşması ilə əlaqədar beş nümunəni olduğu kimi təqdim edir. 
Qəlqəşəndiyə görə, İbn Mənzur bu nümunələrin birinci nüsxəsini öz xətti ilə 
Safəd (İsrail) şəhərində qələmə almışdır [10, 70].  

7. “Nəvadir əl-muhadarat”: Əsərin məzmunu ilə bağlı heç bir məlumat yoxdur 
[13, 142].  

8. “Muxtəsar safvat əl-safva” [35]: Bu əsər İbn əl-Cauzinin (510/1116-597/1200) 
eyniadlı əsərinin ixtisarından ibarətdir. İbn əl-Cauzinin “Safvat əl-safva” əsəri 
də öz növbəsində, “İsfəhan tarixi” əsərinin müəllifi, görkəmli tarixçi Əbu 
Nueym (336/948-430/1038) əl-İsfəhaninin, Hilyət əl-auliya əsərinin ixtisarıdır. 
Əsər görkəmli şəxslərin həyat tarixçəsinə, onlara istinad edilən hədislərin nəql 
edilməsinə və ibrətamiz hadisələrə həsr olunmuşdur.  

Lisan əl-ərəb sahibi [18, 534] İbn Mənzurun yazdığı, yaxud kompilyator 
kimi ixtisar etdiyi kitablarla tanış olduqda onun bir alim kimi sərhədsiz elmi 
potensiala, erudisiyaya və tükənməz enerjiyə malik olduğunu müşahidə edirik. 
Onun İbn əl-Beytarın “Mufrədat” əsərini də ixtisar etməsi alimin təkcə Quran 
elmlərinə deyil, eyni zamanda digər elm sahələrinə də böyük maraq göstər-
diyini, bu mənada hərtərəfli alim olduğunu bir daha sübut edir.  

Dövrünün görkəmli ədiblərindən olan İbn Mənzur eyni zamanda şeirində 
yüksək bəlağət nümunələrini təcəssüm etdirən istedadlı şairlərdən biri idi. 
Mənbələrin böyük əksəriyyətində onun müəllifi olduğu şeirlərə rast gəlmək 
mümkündür. Lakin bu qaynaqlar içərisində əl-Safədinin əsərləri İbn Mənzurun 
yaradıcılığına aid olan daha artıq şeir nümunələrini qoruyub saxlayaraq onların 
bizə gəlib çatmasını təmin edən mənbələrdir. İbn Mənzura [33] aid şeir nümu-
nələrindən bir neçəsinə nəzər salmağı zəruri hesab edirik: 

 
 وقبلت عيدانه الخضر فاك [122 ,3]باهللا ان جزت بوادي االراك 
 اك فاتني واهللا مالي سو ابعث الى عبدك من بعضها

 
Sən Allah! (səni Allaha and verirəm), Ərak vadisindən keçsən, onun uca 

və yaşıl (xurma) ağacları ağzından öpsə, ondan (xurmadan, yaxud diş fırçası 
kimi istifadə olunan bu ağacdan) bir az bu quluna da göndər. Bu fürsəti mən 
qaçırmışam, axı səndən başqa heç kəsim yoxdur, yaxud diş fırçalamağa fırçam 
yoxdur [12, 121].  

Hər şeydən öncə qeyd etmək lazımdır ki, Ərak vadisi dedikdə, çox 
güman ki, burada Məkkə yaxınlığında Huzeyl qəbiləsinə məxsus dağda 
yerləşən vadi nəzərdə tutulur. Bundan başqa, Ərak fars əyalətlərindən birinin, 
həmçinin Sudanın şimalında Nilin şərq sahillərində yerləşən bir kəndin adıdır 
[40]. “Əl-Eydan” “eydanə” sözünün cəm formasıdır, hündür xurma ağacı 
mənasını ifadə edir. “Əl-İd” sözünün dağda bitən ağac mənası da vardır. Bu 
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ağacın yarpağı və çiçəyi olmasa da, onun qabığı yaranın sağalması prosesini 
sürətləndirdiyinə görə tibbi məqsədlər üçün istifadə olunur [5, 464].  

Xurma ağacı ərəblər üçün sadə bir ağac deyil. Əslində, xurma ağacı 
ərəblərin, həmçinin şairin vətən həsrətinin simvolu kimi xarakterizə olunur. 
Bunun bariz nümunəsi olaraq Əbdürrəhman əl-Daxilin Əndəlusda Şam tor-
paqlarının həsrətini çəkərkən xurma ağacına xitabən “Ya nəxlu ənti ğaribətun 
misli” – “Ey xurma ağacı, sən də mənim kimi qərib – vətəndən uzaqsan!” 
misrası ilə başlayan məşhur şeirini xatırlamaq yerinə düşərdi. Burada xurma 
ağacından pay istəmək vətəndən bir xəbər almaq mənasında da izah edilə bilər.  

İbn Mənzurun dahiliyini onun şeirində də sezmək olur. Çünki onun bir 
beytdə işlətdiyi ifadənin bir çox sətiraltı mənaları əhatə etdiyinin şahidi oluruq. 
Burada “yaşıl ağaclar” sözünün Qurani-Kərimdəki  الذي جعل لكم من الشجر االخضر
 Sizin üçün “yaşıl ağacdan od əmələ gətirdi” [1, 335] ayəsi ilə də müəyyən – نارا
bağlılığı müşahidə olunur. Burada yaşıl ağac dedikdə Ərəbistanda bitən mərx 
və əfar ağacları nəzərdə tutulur. Bu ağacların özəlliyi ondan ibarətdir ki, yaş 
olmasına baxmayaraq, onlar ərəblər üçün çaxmaqdaşı funksiyasını icra edib. 
Diş fırçası boyda hər bir ağacdan kəsib mərxi əfara sürtdükdə qığılcım yaranır 
və bu üsulla atəş əldə etmək mümkün olur. Zəməxşəri ayənin təfsirində deyir 
ki, mərx erkək, əfar isə dişi ağacdır, onların bir-birinə sürtülməsi zamanı 
yaranan alov isə siqt əl-zənd, yəni ağacın qığılcımıdır [38]. Daha sonra bu ad 
gözəl şeir nümunələrinə – qəsidələrə də şamil edilir, bəzi divanları məhz belə 
adlandırmağa başlayırlar. Ayədə Allahın qüdrət və gücünə, Qadir Sifətinə işarə 
olunur, yaşıl – sulu bir ağacdan suyun tamamilə əksi olan alov yaratması öz 
əksini tapır.  

Bəzi mənbələrdə ikinci beytdəki “quluna” sözünün yerinə “məmluka” 
  .ifadəsi işlənmişdir [27, 272] (Misir hökmdarlarına məxsus ad – الى المملوك)

Bütün bunları nəzərə alaraq demək olar ki, bəlkə də, İbn Mənzur bu 
beytində ona məhz həmin mərx və əfar [34] ağaclarından, yaxud diş fırçası 
kimi istifadə olunan ağacdan gətirilməsini rica edir.  

Zəmanəsinin nadir incilərindən olan İbn Mənzur özündən sonra qoyub 
getdiyi elmi irsi ilə, əslində, bu və ya digər zamana yox, bəşəriyyətin var oldu-
ğu bütün dövrlərə aid bir alim olduğunu sübuta yetirmişdir. Ömrünü elmə və 
biliyə həsr edən alimin sonda gözləri tutulur. Onilliklər boyunca yorulmadan 
elm yolunda külüng vuran bədənin dincəlməsi, gözlərin yumulub qələmin 
quruması üçün vaxt yetişmişdi. Ensiklopedik bilik sahibi olan görkəmli alim 
hicri tarixi ilə ömrünün 82-ci baharında şaban ayında, başqa bir versiyaya görə 
isə, məhərrəm ayının 27-də Misirdə vəfat edir [14, 29].  
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Heybat HEYBATOV 

 
LIFE, LITERARY PERSONALITY AND WORKS  

OF IBN MANZUR 
SUMMARY 

 
The article deals with the life and works of ibn Manzoor, one of the most 

prominent representatives of the scientific heritage of the Arabic world in the 
Middle Ages. The article covers and lists all the works of Ibn Manzoor 
mentioned in various sources, trying to give as much detailed information 
about each of them. In order to ensure the accuracy of data, the author brings to 
the study the closest sources to Ibn Manzur in terms of time. 

 
Эйбат ЭЙБАТОВ 

 
ЖИЗНЬ, ЛИТЕРАТУРНАЯ ЛИЧНОСТЬ И ПРОИЗВЕДЕНИЯ  

ИБН МАНЗУРА 
РЕЗЮМЕ 

 
Статья посвящена жизни и деятельности Ибн Манзура -- одного из 

самых выдающихся представителей научного наследия арабского мира в 
средние века. В ходе исследования перечисляются научные труды Ибн 
Манзура, упомянутые в средневековых арабских источниках и дается их 
краткая характеристика. Для того, чтобы обеспечить точность данных, 
автор привлекает к исследованию самые близкие источники к Ибн 
Манзур с точки зрения времени.  
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ƏMƏVİLƏR DÖVRÜNDƏ ƏRƏB POEZİYASININ  
İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: Əməvilər dövrü, ərəb poeziyası, saray şairi, qəzəl 
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Ключевые слова: Омейяды, арабская поэзия, придворный поэт, 

газель 
 

Ərəb ölkələri tarix, dil, ədəbiyyat baxımından çox qədim və zəngin keç-
mişə malikdir. Təbii olaraq həmin uzun qərinələr ərzində hakimiyyət uğrunda 
bir çox sui-qəsdlər, çevrilişlər, müharibələr, iğtişaşlar baş vermişdir. Siyasi 
dəyişikliklər isə xalqın gündəlik həyatından başqa həm də birbaşa olaraq 
mədəniyyətə və incəsənətə təsir göstərmişdir. Məlumdur ki, poeziya həmişə 
hakim dairələrin, saray mühitinin, varlı şəxslərin diqqət mərkəzində olmuşdur. 
Dövrün və hakim qüvvələrin tələblərinə uyğun olaraq poeziya da davamlı 
olaraq dəyişmiş, müxtəlif forma və məzmun kəsb etmişdir.  

632-ci ildə Peyğəmbərin (s.ə.s.) vəfatından sonra müsəlmanlar arasında 
çaxnaşma, nifaq yaranmışdı. Bəzi qəbilələr İslamdan üz döndərmək fikrinə 
düşmüşdülər (Ridd hadisəsi). Əbu Bəkrin qətiyyətli tədbirləri nəticəsində bu 
hadisələrin qarşısı alınmışdı. İslamın Ərəbistan yarımadasında tam mənimsə-
nilməsi ilə yanaşı, onun yarımada sərhədlərindən kənara çıxması yolunda da 
addımlar atılmışdı. Əbu Bəkrdən sonra Raşidi xəlifələrinin – Ömər, Osman, 
Əlinin dövründə fütuhat nə qədər genişlənsə də, İslam və ərəb cəmiyyətinin 
daxilindəki ziddiyyətlər də artmağa başlayırdı. Xüsusilə Xəlifə Əlinin dövrün-
də bu ziddiyyətlər aşkar olaraq özünü büruzə verdi. Suriya valisi Müaviyə 
Əlini xəlifə olaraq tanımaq istəmirdi. 657-ci ildə Siffin döyüşündə Əli tərəf-
darlarının xarici, şiə kimi təriqətlərə bölünməsi ilə müsəlman cəmiyyətindəki 
ixtilaf və münaqişələr kulminasiya həddinə çatdı. 661-ci ildə xarici təriqətindən 
olan İbn Mülcəm Xəlifə Əlini qətlə yetirdi. Bundan sonra İslam tarixində 
Əməvilər hakimiyyəti mərhələsi başladı [8, 13-19]. 

Aydın olduğu kimi, Əməvilər sülaləsi (661-750) hakimiyyətə Raşidi xəli-
fələrindən (632-661) sonra gəlmişdir. Əməvilərin adı onun qurucusu olan Müa-
viyə bin Əbu Sufyanın mənsub olduğu Bəni-Üməyyə qəbiləsinin adından əxz 
olunmuşdur. Həmin qəbilə isə adını Üməyyə bin Əbdüşşəmsdən götürmüşdür. 
Əməvilər sülaləsi dövründə ərəblərin məskunlaşdığı ərazilər Asiya, Afrika, 
Cənub-Qərbi Avropanın bir hissəsini əhatə edirdi [2, 87-88]. 

Əgər Raşidi xəlifələri dövründə hakimiyyət dini xarakter daşıyırdısa, fütu-
hat nəticəsində yaranmış mühit Əməvilər dövründə ərəb aristokratiyasını qane 
etmirdi. Onları tərkidünyalıq, zahidlik deyil, eyş-işrət, dünya nemətlərindən 
faydalanmaq daha çox cəlb edirdi. Əməvilərin dünyəvi hakimiyyəti ilk növbə-
də şəhər aristokratiyasının maraqlarına uyğun gəlirdi. Şiə və xaricilərin 
tənələrindən uzaqlaşmaq üçün Müaviyə paytaxtı Suriyaya – Dəməşqə köçürdü. 
O, daha çox Suriyanın ərəb qəbilələrinə arxalanırdı. Təbii ki, bu, Məkkə və 
Mədinə şəhərlərinin nüfuzlu şəxslərinin və siravi sakinlərinin narazılıqlarına 
səbəb olurdu. Şiə, xarici, zubeyri təriqətləri və artıq o dövrdə formalaşmış, 
başqa millətlərdən olan müsəlmanların mənafelərinə xidmət edən şüubilik 
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Əməvilərə qarşı barışmaz müxalif qüvvələr formalaşdırırdı. Müxalifət Hicazda 
daha güclü idi. Hakimiyyətə silah gücü ilə gələn Müaviyə onu məhz silah gücü 
ilə saxlamağa can atırdı. O, Əməvilərə qarşı baş verən üsyanları qədddarlıqla 
qan içində boğur, hakimiyyətin süqut etməməsi üçün hər yola əl atırdı. Onun  
oğlu Yəzidi vəliəhd elan etməsi İslam cəmiyyətində daha böyük narazılıq 
doğurdu. 680-ci ildə Kərbəla yaxınlığında Peyğəmbərin (s. ə. s.) nəvəsi 
Hüseyni öz yaxın adamları ilə birlikdə qətlə yetirən Əməvilər həmin 
qəddarlıqla zubeyri üsyanını da yatırdılar. Hakim zümrənin qəddarlığı artdıqca 
onlara qarşı müqavimət də artırdı və bu davamlı mücadilə sonda Əməvilər 
hakimiyyətinin devrilməsi ilə nəticələndi [8, 19-23]. 

Cahiliyyə dövründə şairlik mənasız, heç bir gəlir gətirməyən, xəyali iş 
olaraq qiymətləndirilirdi. Raşidi xəlifələri dövründə şairlərə rəğbət yaranmışdı. 
Şairlər isə bu dövrdə bütpərəst psixologiyasından tam çıxa bilməsələr də, öz 
şeirlərində İslam qaydalarına riayət etməyə çalışırdılar [4, 299]. 

Poeziya, bütün dövrlərdə olduğu kimi, Əməvilər dövründə də ərəblərin 
sevimli əyləncəsi idi. Şairlərlə ünsiyyət qurmaq, onlara havadarlıq etmək, 
mükafatlandırmaq, saraya dəvət etmək dəbdəbə sayılırdı. I Valid (705-715), II 
Yezid (720-724), II Valid (743-744) Nuseyb, Məbəd kimi şairləri yüksək 
qiymətləndirir, onlara bahalı hədiyyələr, pul mükafatları verirdilər.  

Ərəblərdə şairlər adətən çox da varlı olmayan şəxslər arasından çıxırdı. 
Bunlar səhra, çox vaxt bədəvi şairlər olurdu. Varlanmağa can atan səhra şairləri 
təxəyyüllərini işə salaraq saraydakıların diqqətini cəlb etməyə, şəhərin 
rəngarəng həyatına daxil olmağa çalışırdılar. Bu da poeziya nümayəndələri 
arasında güclü rəqabət yaradır, yazdıqları şeirlər isə daha da təkmilləşirdi.  

Dəməşq mərkəzə çevrildikdən sonra ədəbiyyatın və mədəniyyətin mərkəzi 
də buraya inteqrasiya etmişdi. Əməvilər dövründə qəzəl və nəğmələrin inkişaf 
etməsinin əsasən aşağıdakı səbəbləri var idi: 

1. Peyğəmbər (s.ə.s.) və Raşidi xəlifələri dövründə olan qadağaların 
aradan qalxması; 

2. Hicaz bölgəsinin mərkəz olmaqdan çıxması, insanların siyasətdən 
qoparaq yeni məşğuliyyət axtarması; 

3. Xalqın siyasətə baş qoşmaması üçün mərkəzi idarənin onları zövq və 
əyləncələrə yönləndirməsi; 

4. Fəthlərdən əldə olunan qənimət və büdcədən ayrılan paylarla əhalinin 
zənginləşib əyləncəli, dəbdəbəli həyat yaşaması; 

5. Böyük ehtimalla, yenə də siyasi tədbir olaraq Roma və İran mədəniy-
yətləri ilə yetişib Məkkə və Mədinəyə gətirilən musiqiçi cariyələrlə olan 
təmaslar. 

Bütün dövrlərdə olduğu kimi, bu dövrdə də mədhiyyə, həcv digər poeziya 
janrları kimi üstünlük kəsb edirdi. Lakin artıq mədh və həcv rəqibə qarşı güclü 
söz silahına çevrilmişdi. Bütün hakimiyyət nümayəndələri kimi, Əməvilər də 
şairləri öz tərəflərinə çəkmək, siyasi yollarında onlardan istifadə etmək istəyir-
dilər. Lakin onlara yalançı, yaltaq məddahlar deyil, həqiqi, dürüst, sadiq tərəf-
daşlar lazım idi. Saray mühitinin və varlı şəxslərin şairlərə yalnız siyasi alət 
olaraq baxdığını desək, səhv olardı. Mədhiyyə yazaraq böyük məbləğdə hədiy-
yə alan şairlərdən Nuseyb bin Rəbah, Kutami, Ziyad əl-Əcəmin adlarını 
sadalamaq olar. Həcv ustaları kimi isə Cərir, Əxtal, Fərəzdəqin adını qeyd 
etmək yerinə düşərdi [2, 96; 6, 163-170]. 
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Həcv şiə, xarici, zubeyri, şüubiyyə kimi dini-siyasi qrupların əsas silahına 
çevrilmişdi. Lakin qəbəli həcv bu dövrdə yeni forma – nəqaid şeiri kimi özünü 
göstərirdi. Nəqaid iki şairin bir-biri ilə həcvləşməsindən yaranan ərəb ədəbiy-
yatına xas şeir növüdür. Nəqaid şeirində ilk yazılan şeir hansı vəzndə, qafiyədə 
yazılıbsa, ona cavab da həmin vəzndə, qafiyədə yazılmalıdır. Nəqaid şairi qeyd 
olunmuş prinsipə mütləq əməl etməlidir. Əməvilər dövründə nəqaid şeirinin 
mərkəzi Bəsrə hesab olunurdu. Şairlər və əhali şeir deyişməsinə qulaq asmaq, 
kimin qalib olduğuna şəxsən şahid olmaq üçün Mirbəd bazarına yığılırdılar. 
Münsiflər heyəti təşkil olunur, hansı şairin həcvləşmədə qalib olduğu elan 
olunurdu. Nəqaid şeirində heç bir ədəb, əxlaq, etika qaydaları gözlənilmirdi. 
Şair qəbiləsinin şərəfini öz şərəfi sayır, hər bir vəchlə qalib olmağa çalışırdı. 
Çünki onun məğlub, rüsvay olması birbaşa qəbiləsinə utanc gətirirdi [1, 53-65]. 

Əməvilər dövründə siyasi şeir də inkişaf etmişdi. Şairlər öz yaradıcılıq-
larında tutduqları mövqeyə uyğun olaraq müxtəlif qruplara bölünürdülər. Onlar 
tərəfdarı olduqları ideologiyanı öz poeziyalarında təsvir edirdilər. Siyasi şeir 
yazan ərəb şairlərini əsasən aşağıdakı kimi qruplaşdırmaq olar: 

1. Xarici şairlər şiə və Əməvilərə qarşı sərt mövqedə idilər. Xarici şair 
üçün rahat, əlində döyüş qılıncı olmadan ölmək rüsvayçılıq demək idi. Onlar 
yalnız din uğrunda müharibədə, hərb meydanında həlak olmağı şərəfli ölüm 
hüsab edirdilər. Poeziyalarının əsas süjet xəttini də məhz bu ideya təşkil edirdi. 
Ən görkəmli xarici şairi Trimmah ibn Hakim olmuşdur.  

2. Abdullah ibn Zubeyrin başçılığı ilə 685-ci ildə taxta çıxan Əbdülməlik 
ibn Mərvana – Əməvilərə qarşı üsyan baş vermişdi. Üsyan 692-ci ildə Əbdül-
məlik ibn Mərvanın tədbirləri nəticəsində yatırılmış, Abdullah ibn Zubeyr isə 
qətlə yetirilmişdi. Bu üsyanın tərəfdarları olan şairlər zubeyri şairlər adlanırdı, 
onlar öz şeirlərində Əməvilərə qarşı kəskin mövqelərini əks etdirir, çox sərt 
şəkildə hakimiyyəti tənqid edirdilər. Zubeyri şairlərin ən görkəmli 
nümayəndəsi Ubeydullah ibn Qeys ər-Ruqayyat idi.  

3. Kərbəla hadisələrindən sonrakı dövrdə şiə şairlər öz yaradıcılıqları ilə 
məşhurlaşmağa başlamışdılar. Onların poeziyasının əsas süjet xəttini isə qisas, 
bədbin əhvali-ruhiyyə, şəhid imamlara söylənilən mərsiyələr, taledən şikayət 
təşkil edirdi. Şiəliyin əsas mərkəzi Kufə olduğuna görə bu növ poeziyanın da 
mənbəyi Kufə şəhəri sayılırdı. Ən görkəmli şiə şairi isə Kumeyt ibn Zeyd idi.  

4. Bu dövrdə “məvali” adlanan müsəlman olan qeyri-ərəblər ərəblərlə 
bərabər tutulmurdu. Buna görə də İran və türk əsilli müsəlmanlar öz hüquqla-
rının müdafiəsi üçün ayağa qalxmışdılar. Bununla da şüubilik hərəkatı intişar 
tapmışdı. Şüubilik hərəkatı həm Əməvilər, həm də Abbasilər dövrünü əhatə et-
mişdir. Bu hərəkatın əsas ideyası bütün xalqların, insanların eyni olması fikri 
üzərində qurulsa da, şüubilər özləri çox vaxt bu prinsiplərə əməl etmirdilər. Bə-
rabərlik prinsipini unudur, ərəblərin özlərini bir neçə qrupa bölür, farslar isə 
ərəblərdən daha mədəni olduqlarını deyirdilər. Bu ideyaların tərəfdarı olan şair-
lər şüubi şairlər adlanırdı. Şüubi şairlərin ən məşhur nümayəndəsi əslən azər-
baycanlı olan İsmayıl ibn Yəssar olmuşdur. Rəvayətə görə, Əbdülməlik ibn 
Mərvan şairdən onu mədh etməsini istəyir, İsmayıl ibn Yəssar isə bunun 
əvəzində öz əslini mədh edən, ərəbləri təhqir edən qəsidə oxuyur. Xəlifə bu 
hərəkətinə qəzəblənərək onu Hicaza sürgün edir. Beləliklə, İsmayıl ibn Yəssar 
şüubiliyin təməlini qoyan önəmli şəxslərdən birinə çevrilmişdir [1, 50-53]. 
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Mədh və həcvin daim ərəb ədəbiyyatında aktual janr olmasına baxmaya-
raq, məhəbbət poeziyası (qəzəl) digər bütün janrları üstələyir. Əgər əvvəllər 
məhəbbət sadəcə süjet xəttinin bir hissəsi olaraq təsvir olunurdusa, bu dövrdə 
artıq müstəqil janr olaraq özünü göstərirdi. Dinləyicilərə təsir gücünü artırmaq, 
varlı şəxslərin diqqətini cəlb edərək yığıncaqlara dəvət almaq və yazıldığı 
bəhrlərin bəstələnməyə daha münasib olması səbəbi ilə qəzəllər daha çox mu-
siqi ilə müşayiət olunmağa başlamışdı. İlkin mərhələdə İran-Sasani, Bizans 
təsiri güclü hiss olunurdu. Ərəb şair və musiqiçiləri Məkkəni təmir etmək üçün 
gələn iranlı, bizanslı kölələrdən yeni melodiyalar, şeirlər öyrənərək öz yaradıcı-
lıqlarına tətbiq edir, lirikanın həzinliyi və poeziyanın qayda-qanunlarını birləş-
dirib vahid fikir yaratmaq üçün müxtəlif metodlardan istifadə edirdilər. Belə 
şairlərdən əl-Ğariz (v. 717), İbn Sureycin (v. 743) adını çəkmək olar.  

Əməvilər dövründə siyasi şeir formalaşmağa başlamışdı. Bunun əsasını 
məşhur ərəb şairi Həssan bin Sabit qoymuşdu. Əməvilər maddi imkanın sim-
volu, məşhur olmayan şairlər üçün şöhrət əldə etməyin daha əlverişli yolu 
olduğuna görə şeirlərdə qeyri-təbii şişirtmə, mübaliğə hiss olunur, hətta şairlər 
tərəfdarı olmadığı ideyaları belə mədh edirdilər. Məsələn, Əxtal, Cərir, Fərəz-
dəq şiə olmalarına baxmayaraq, mükafat almaq üçün Əməvilərə mədhiyyə 
yazan şairlərdən idilər. Lakin Malik əl-Məzmum, İmran bin Hıttan, İsa bin 
Fatiq, Əmr bin Hüseyn, Muaz bin Cüveyn, İsmayıl bin Yəssar kimi xarici 
şairlər isə Əməvilərin hakimiyyətini ürəkdən dətəkləyirdilər [3, 148]. 

Əməvilər hakimiyyətə gəldikdən sonra köçəri, kasıb güzəran keçirən 
bədəvi ərəblərin yaşantısı varlı şəhər həyatına çevrilmişdi. Buna görə də ərəb 
ədəbiyyatında VII əsrin sonu, VIII əsrin əvvəllərində siyasi poeziyadan məhəb-
bət poeziyasına keçid olmuşdu. Əslində, məhəbbət poeziyasının rüşeymləri çox 
daha əvvəllər atılmışdı. Nəsib şeirləri yazmaqla şairlər qadınlara sevgilərini 
ifadə və gözəlliklərini vəsf edirdilər. Hətta mədh, vəsf, həmasə şeirlərində də 
sevgiyə yer ayrılırdı. Lakin bu dövrdə yazılmış şeirlərdə şair daha çox öz daxili 
hiss və həyəcanlarına yer ayırırdı. Sevgi, həsrət, göz yaşı şeirin əsas aparıcı 
xəttini təşkil edirdi. Həmasə – qəhrəmanlıq şeirlərindən məhəbbət poeziyasına 
keçid alan ərəb ədəbiyyatında təkcə məzmun deyil, həm də ölçü, beyt, dil 
xüsusiyyətləri dəyişikliyə uğramışdı.  

Əməvilər dövründə məhəbbət poeziyası iki yerə bölünürdü: üzri və hadari 
qəzəl. Bizə gəlib çatan şeir nümunələrindən belə qənaətə gəlmək olar ki, şairlər 
adətən məhəbbət hislərinin təsirini artırmaq üçün daha axıcı bəhrlərdən – vafir, 
rəməl, xəfif, həzəcdən istifadə edirdilər. Elə şairlər vardı ki, yaradıcılıqlarında 
həm üzri, həm hadari qəzəl var idi. Buna misal olaraq Qureyşi şairi əl-
Cumahinin adını qeyd edə bilərik.  

Ərəb-müsəlman fəthləri ərəblərin həyatını köklü surətdə dəyişmişdi. 
Sosial-iqtisadi vəziyyət xalqın mədəni həyatına da təsir etmişdi. Şəhər 
aristokratiyasının diqqət mərkəzində olan, onların həyat tərzini təsvir edən şeir 
növü hadari qəzəl, bu poeziyanın müəllifləri isə hadari şair adlanırdı. Ərəb 
şairləri heç vaxt öz həyat yoldaşlarına sevgi hislərini ictimaiyyətə açıq şəkildə 
bildirmir, onlara şeir həsr etmirdilər. Onlar daim yad qadına sevgilərini etiraf 
edir və bu, adətən rəqqasə, müğənni və ya əxlaqsız qadın olurdu. Bunu həm də 
orta əsrlərdə ailə qurmaq metodlarına qarşı üsyan saymaq olardı. Çünki çox 
vaxt kişilər öz qadınları ilə istəksiz olaraq evlənirdilər. Şəhər aristokratiyasının 
şeiri sayılan hadari qəzəl bu qeyri-rəsmi münasibətləri əks etdirmək üçün çox 
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əlverişli poeziya idi. Belə şeirlərdə gizli görüş, intim hislər, gözəl qadın və 
xəyanət təsvir olunurdu. Lakin bu cür şeirlər yazmağın sonu heç də həmişə 
mükafatlandırılmaqla və yaxşı bitmirdi. Bəzi hallarda belə şairlər varlı, nüfuzlu 
şəxslərin ailəsindən olan qadınlara hislərini bildirdiklərinə görə sürgün olunur, 
şallaqlanırdılar. Şair Vədah I Validin həyat yoldaşına sevgi münasibətində 
ittiham olunub 708-ci ildə qətl edilib. Əl-Cumahi Müaviyənin qızına 
sataşdığına görə ittiham olunaraq cəzalandırılıb. Ömər ibn Əbu Rəbiə də belə 
hərəkətlərinə görə Xəlifə Süleyman tərəfindən cəzalandırılıb. Hadari şairlərin 
görkəmli nümayəndələrindən Ömər ibn Əbu Rəbiə (644-712), əl-Əhvas (655-
728), əl-Arci (694-738), İbn İsmayıl əl-Yəməninin adlarını qeyd etmək yerinə 
düşər [6, 198-201]. 

Üzri qəzəlin yaradıcıları Üzrə qəbiləsindən çıxmışdı. Üzri aşiqlərin 
hamısının taleyi oxşardır, nakamdır. Demək olar ki, onların hamısında eyni 
süjet xətti var. Sağ ikən aşiq öz sevgilisinə qovuşa bilmir, qızı başqasına ərə 
verirlər. Onun həsrəti ilə gecə-gündüz nalə edən, göz yaşı tökən aşiq nəticə 
olaraq bu hicrana, eşq oduna dözə bilməyərək vaxtından tez vəfat edir. Onun 
ümidi artıq yalnız axirətdə öz yarına qovuşmaqdadır. Fani dünyada çəkdiyi eşq 
əzabının müqabilində o, dünyada sevgilisinin yanında olacağını düşünür. Stan-
dart üzri qəzəl süjet xəttinə uyğun olaraq aşiq öldükdən sonra çox vaxt qohu-
mu, yaxın adamı onu axirətdə öz cananına qovuşmuş halda görür. Bu, tipik 
İslam ruhundan gələn düşüncə tərzidir. İnsana hər bir şeyin əvəzinin axirətdə 
insana əta olunacağını aşılayan İslam dininin izlərinə üzri şairlərin poeziya-
larında da rast gəlinir. Daha məşhur olan üzri qəzəllərin əsasında hətta bəzi 
dastanlar da yaranmışdır. Əsrlər boyu bir çox əsərlərə mövzu olmuş Leyli və 
Məcnun əslində həqiqətdə baş vermiş sevgi hekayəsidir. Məcnun haqqında ilk 
məlumatı İbn Quteybə “Əl-şiiru val-şuarau” antologiyasında vermişdir. Daha 
sonra isə onun haqda məlumata başqa filoloqların əsərlərində, xüsusən də 
Əbul-Fərəc əl-İsfəhaninin “Kitab əl-əğani” əsərində də rast gəlinir. Məcnun 
real həyatda VII əsrin ikinci yarısında yaşamış Bəni Amir qəbiləsindən olan 
Qeys ibn Muvəllahdır. Hətta şairin divanı günümüzə gəlib çatmışdır. Bu da 
onun mövcud olmasına daha bir tutarlı sübutdur [1, 67]. 

Üzri şairlərin əksəriyyəti Mədinə şəhərindən Vadil-Quraya köçmüş ərəblər 
idi. Üzri aşiq platonik sevgi yaşayır və yalnız bir qadını sevirdi. Onların adları 
çox vaxt öz sevgililərinin adları (Cəmil Buseynə, Məcnuni Leyla, Kuseyyir 
Azzə və s.) ilə yanaşı çəkilirdi. Üzri aşiqlərin şeirləri tam və ya yarıməfsanəvi 
xarakter daşıyırdı. Onların sevgisi sanki Allaha olan sevgi idi. Bu sevgi ondan 
xilas oluna bilinməyəcək qədər müqəddəs sayılırdı. Üzri qəzəldə şair sevgisini 
göyərçin, dəvə, antilop kimi heyvanlarla simvolizə edir, dərin mənəvi hislərinin 
təsvirini təvil, rəzəc, mütəqarib kimi bəhrlər vasitəsilə sözün sehrinə boyayırdı. 
Üzri qəzəl yazan ən məşhur şairlərdən Cəmil İbn Abdullah İbn Məmər (660-
701), Kuseyir (v. 723), Qeys ibn Zariha (v. 687), Qeys ibn əl- Mulyavahunun 
(v. 700) adlarını çəkə bilərik [6, 219-226]. 

Məqalədə qeyd olunan bütün araşdırma və məlumatlardan aydın olur ki, 
Əməvilər dövrü ərəb xalqının həyatına təsir edən mühüm illər olmuşdur. 
Həmin illər ərzində ərəb poeziyası inkişaf etmiş, yeni mərhələyə keçid 
almışdır. Nəticə olaraq günümüzə bir çox qiymətli kitablar, şeir nümunələri 
gəlib çıxmışdır.  
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D.G.HUSEİNOVA 

 
THE DIRECTION OF THE DEVELOPMENT OF THE ARABIAN 

POETRY IN THE UMAYYAD PERIOD 
SUMMARY 

It is contained the analysis of the changing in the political, social and 
economic period of the Umayyads' which conditioned the new genres, poem 
forms, themes in the Arabic poetry, apparently from the name of the article.  

And with them, it is informed little known to the public information about 
that period, the governing board of the Umayyads' dynasty, specified names of 
the poets, who lived in that period and it is analysed their creative work.  

Also it is elucidated the direction of the development of the Arabian poetry 
to the period between the time 661-750 AD.  

Д. Г. ГУСЕЙНОВА 
 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АРАБСКОЙ ПОЭЗИИ  
В ПЕРИОД ОМЕЙЯДОВ 

РЕЗЮМЕ 
 

Как видно из названия статьи, в ней содержится тщательный анализ 
изменений политической, социальной и экономической жизни в период 
Омейядов, обусловивших зарождение новых жанров, стихотворных 
форм, тем в арабской поэзии.  

Вместе с тем сообщаются малоизвестные научной общественности 
сведения о времени правления династии Омейядов, перечесляются имена 
поетов, живших в тот период и анализируется их творчество.  

Тем самым проливается свет на направления развития арабской 
поэзии в промежутке времени между 661-750 годами.  
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Təranə VERDİYEVA 
 

NİZAMİ GƏNCƏVİ ƏSƏRLƏRİNDƏ GƏNCƏ 
 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Gəncə, Xəmsə 
Key words: Nizami Gancavi, Ganja, Hamsa 
Ключевые слова: Низами Гянджеви, Гянджа, Хамса 
 

Gəncə orta əsrin qüdrətli illərini yaşamış Arran adlanan ölkənin ən 
görkəmli şəhəridir. Yarandığı dövrdən daim yüksəlişə doğru gedən bu qədim 
şəhər həm coğrafi mövqeyi, həm də ictimai-mədəni həyatındakı fərqliliyi baxı-
mından hər zaman dünyanın diqqətini özünə cəlb etmişdir. Belə ki, Azərbay-
canın sosial-iqtisadi, siyasi və mədəni həyatının inkişafında əvəzedilməz rol 
oynayan və turistlərin buradan keçərkən ayaq saxlayıb xarici elm adamlarıyla 
söhbət, müzakirələr aparmaqdan zövq aldığı qədim mədəniyyətin beşiyi, Niza-
minin ana yurdu olan bu cazibədar məkan karvan yollarının kəsişdiyi bir 
ərazidə yerləşir (8; ens. az). Bundan əlavə, Gəncə şəhərinin daha bir özəlliyi 
ondadır ki, tarixən dünya şöhrətli elm və incəsənət əsərlərinə sahib sənətkar, 
şair və alimlər məhz bu şəhərdə yaşayıb-yaratmışlar. XII əsrdə Azərbaycan 
ədəbiyyatının intibah dövrünə qədəm qoyduğu bir anda söz, sənət mərkəzi olan 
qədim Gəncədə bir dahi dünyaya göz açdı. Bu dahi yaradıcılığı ilə aləmə səs 
salan Nizami Gəncəvi idi.  

Həqiqətən də misli görünməyən “xəzinə” sahibi Nizami özünün əvəz-
olunmaz bədii yaradıcılığı ilə Gəncədə günəş kimi parladı, dünyaya nur saçdı.  

 Şair onu qüdrətləndirən söz sənətinə hər zaman yüksək qiymət vermiş və 
bu dəyəri öz əsərlərində əks etdirmişdir.  

 
  صدر نشين تر ز سخن نيست کس

]11,40[ دولت اين ملک سخن راست بس   
 
Söz cahanın ən ulu bir neməti! 
Təkcə sözündür bu yerin dövləti! [1, 55] 

 
Nizaminin fikrincə, sığallı, sahmanlı yazılan söz bir xəzinənin açarıdır. 

Belə sözə sahib olan şair isə “ərşin ötən bülbülüdür” [1, 55].  
 

  چشمه حکمت که سخن دانيست
]11,43[آب شده زين دوسه يک نانيست   

 
Şeir özü nur çeşməsidir hikmətin, 
Tökdü neçə alçaq onun hörmətin [1, 56].  

 
  آنکه درين پرده نوائش هست

  ]11,43[خوشتر ازين حجره سرائش هست
 
Kim ki bu ahəng ilə bir şey çalar, 
Aləm evindən də gözəl qəsr alar [1, 56].  
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 Dahi şairin xələfi, XV əsr özbək şairi Əlişir Nəvai bu beytlərdən ilham-
lanaraq Nizami Gəncəvini, onun dediyi kimi, “aləm evindən də gözəl” olan 
qəsrin sahibi hesab edir və bu haqda özünün “Leyli və Məcnun” poemasında 
yazır: 

 
Sal daşdan o qurdu beş uca qala,  
Beş gizli xəzinə çıxdı aşkara,   
Qala dövrəsində bu tikdi qəsr, –  
Zinəti deyilsin əsrbəəsr.   
Həm çölünə vurdu incə naxışlar,  
Həm də içində zər parladı par-par [9, 7].  

 
Əlişir Nəvai “beş uca qala”, “beş gizli xəzinə” deyərkən Nizaminin 

dünya şöhrətli “Xəmsə”sinə daxil olan beş poemasını nəzərdə tuturdu. Özbək 
şairinin də qeyd etdiyi kimi, dahi Nizaminin bərabəri olmayan əqli, zəkası və 
insanı valeh edən poetik düşüncəsi ilə əsərlərinə vurduğu incə naxışlar əsrlər 
boyu yaddaşlardan silinməmiş, dillərdən düşməmişdir.  

Hər kəlməsi zər kimi parlayan dahi şair ömrü boyu “ən böyük xəzinə 
sözdür” deyərək, onunla yetinmişdir.  

 
  هر که بزر نکته چون روز داد

]11, 45[سنگ ستد لعل شب افروز داد   
 
Kim ki verir şeiri zərə, daş-qaşa, 
Ləli verir qiyməti yox bir daşa [1, 57].  
 
  نچون سخنت شهد شد ارزان مک

  ]11 ,46[شهد ن سخن را مگس افشان مکن 
 
Olsa sözün baltək, ucuz satma sən! 
Söz balını milçək üçün atma sən! [1, 57] 
 
Nizami Gəncəvinin yuxarıda qeyd etdiyimiz misrasındakı nəsihətamiz 

fikirləri sanki onun özünü əks etdirir. Belə ki, sözü həqiqətən də baldan şirin 
olan Nizami heç zaman saray şairi olmamış, şeirini lələ, daş-qaşa satmamışdır.  

Əsrlərdən bəri Nizamini özünə ustad hesab edən, yaradıcılığından bəhrə-
lənən xələfləri və dahi şairin həyatını, əsərlərini tədqiq edən görkəmli nizami-
şünaslar onun haqqında bir sıra faktları araşdıraraq elm dünyasına təqdim 
etmişlər. Bu böyük alimlərin araşdırmalarına görə, Nizami Gəncəvi köklü bir 
gəncəli türk ailəsində doğulmuşdur. Doğma şəhəri Gəncədən kənara çıxmayan 
Şeyx Nizami ömrünün sonunadək Gəncədə yaşamışdır. Araşdırmalar aparan 
alimlərin əsas istinad yeri şairin əsərləri olmuşdur. Nizamini tədqiq edən 
alimlər ondan bəhrələnərək müxtəlif elm sahələrinə (psixologiya, riyaziyyat, 
tibb, astronomiya və s.) aid kitablar yazmış və öz elmi istiqamətlərinə, oxucuya 
çatdırmaq istədikləri fikirlərinə uyğun olaraq mülahizələr irəli sürmüşlər.  

Nizami əsərlərində dönə-dönə Gəncənin adını çəkmiş və vətəninə 
məhəbbətini bəyan etmişdir. Bu fikirləri nəzərə alaraq əminliklə söyləyə bilərik 
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ki, Nizami Gəncəvi tayı-bərabəri olmayan “Xəmsə”sini məhz Gəncədə 
yaratmışdır.  

Nizami kimi dahi şəxsiyyətin XII əsrdə Gəncədə yetişib parlaması da 
təsadüfi deyil. Çünki Gəncə Nizamidən öncə də sözə, sənətə dəyər verilən yer 
olmuş və bu şəhərdə yaşayıb-yaradan ziyalı alimlərin fəaliyyəti daha sonralar 
dərin zəka sahiblərinin, böyük sənətkarların meydana gəlməsinə zəmin yarat-
mışdır. Hələ XI əsrdə yaradıcılıq fəaliyyətini Gəncədə inkişaf etdirən böyük 
söz ustadı Qətran Təbrizi “Divan”ına daxil etdiyi şeirlərin əksəriyyətində 
Gəncə ziyalıları, orada yaşayan qələm sahibləri və alimlərin adlarını qeyd 
etmiş, sözə-sənətə dəyər verən insanların şərəfinə mədhiyyələr yazmışdır.  

Gəncə yüksək mərtəbədə dayanan şeirin, dünyanın nəzərini özünə cəlb 
edən mənalı, sirli sözün məskənidir. Bu sözləri dilə gətirib yazıya salmaq üçün 
çox düşünmək lazım deyil. Sözü və şeiri ilə insanlığı sehrə salıb içinə çəkən 
Nizami “Xəmsə”sinə nəzər yetirmək kifayətdir.  

 
  بابل من گنجَه هاروت سوز

]11 , 48 [ زهرَه من خاطر انجام فروز   
 

Gəncə yaxır Harutu, o, Babilim, 
Zöhrə könül göylərə nur qəndilim [1, 60].  

 
Şairin qeyd etdiyimiz beyti haqqında bir sıra məqalələr yazılmış və 

fikirlər söylənmişdir. Nizamişünas professor Xəlil Yusifli özünün “Nizami 
vətəni Gəncə” adlı məqaləsində bu beytlə bağlı maraqlı mülahizələrini irəli 
sürmüşdür. Xəlil Yusiflinin fikrincə, Nizami poeziya sənətində göstərdiyi sehr-
karlığı Harutun Babildə göstərdiyi sehrkarlıqdan üstün sayır və belə düşünür 
ki, onun sənət sehrkarlığı Babil quyusunda xalqa sehrkarlıq dərsi keçən Haru-
tun həsədinə, qısqanclığına səbəb olur və onu yandırıb-yaxır. Yəni Nizaminin 
Gəncədə göstərdiyi sənət, şeir sehrkarlığı Harutun Babildə göstərdiyi sehri 
heçə endirir, onu törədəni yandırıb-yaxır [7, 166].  

Harut zərdüştilikdə və Müqəddəs Kitabımız Qurani-Kərimdə adıçəkilən 
mələkdir. Onunla birlikdə başqa bir mələk Marutun da adı çəkilir. Zərdüşti-
likdə dişi Harut suların qoruyucu mələyi kimi bilinir. Qurani-Kərimdə isə bu 
mələklərin adı “Bəqərə” surəsinin 102-ci ayəsində çəkilir. Orada Harut və 
Marutun Allah tərəfindən insanlara ağıl vermək üçün Babilə göndərilən iki 
mələk olduğu qeyd edilir. Quranda və zərdüştilikdə adı çəkilən bu mələklər 
haqqında bir çox rəvayətlər yaranmışdır. Onların içində ən geniş yayılanı isə 
belədir. 

Allah Harut və Marut adlı iki mələyi insanlara ağıl verib, onlara kömək 
etmək məqsədilə hakim şəklində Babil ölkəsinə göndərir [1, 203]. Harutla 
Marut Allahın əmri ilə Babilə enirlər. Ancaq burada öz vəzifələrini unudub 
Zöhrə adlı bir qadına aşiq olurlar. Qadın onların məşuqəsi olmaq üçün qarşı-
larına şərt qoyur və deyir: “İsmi-əzəmi mənə öyrədin və şərab için!” Mələklər 
qadının dediklərinə əməl edirlər. Şərab içib, ən böyük adı Zöhrəyə öyrədirlər. 
Zöhrə isə İsmi-əzəmi oxuyub göyə qalxır. Tanrı onu ən parlaq ulduza çevirir. 
İndi də guya ulduz olaraq göydə eyni adla (Venera) yaşayır. Bütün bu hadisələr 
nəticəsində isə Harutla Maruta cəza kəsilir və onlar Babildə bir quyuda 
başıaşağı asılırlar.  
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Həm Nizami Gəncəvinin əsərində, həm əfsanədə, həm də Qurani-
Kərimdə adı keçən Babil isə m.ə. II minilliyin əvvəllərində Mesopotamiyada 
mövcud olmuş şəhərdir. Qədim dünyanın ən böyük və inkişaf etmiş şəhər-
lərindən biridir. Babil akkad dilindəki “Allahın qapısı” mənasını verən “bab-
illu” sözlərindəndir. Bu şəhər m.ə. XIX əsrdə Babilistan dövlətinə çevrildi. 
Dəclə və Fərat çaylarının arasında yerləşdiyi və böyük mədəniyyət mərkəzi 
olduğu üçün buraya بين النهر (beyn-əl-nəhr) deyirlər. Bu qədim şəhər yarandığı 
dövrdən daim inkişaf etmiş və dünya mədəniyyətinin mərkəzinə çevrilmişdir 
[10, az. wikipedia. org].  

Qədim Babil şəhəri haqqında tarixi məlumatları təsadüfən vermədik. 
Əgər bu şəhərin inkişaf tarixi ilə Gəncə şəhərinin tarixini qarşılaşdırsaq, bir 
oxşarlıq olduğunu görərik. Dahi Nizaminin əsərində Gəncəni Babillə müqayisə 
etməsi bu fikrin təsdiqidir. Bütün dünyəvi biliklərə malik olan Nizami Gəncəvi, 
heç şübhəsiz ki, Harut və Marutla bağlı əfsanəni bildiyi kimi, Babil şəhərinin 
tarixi ilə də tanış olmuşdur. O, Gəncəni dünyada ən inkişaf etmiş şəhər olan 
Babillə, Gəncədə deyilən, yazılan sözü isə əfsanədəki İsmi-əzəmlə müqayisə 
edir.  

Gəncədə Babildəki kimi sözünü bilən ağıllı insanlar (əfsanədəki Zöhrə 
kimi) ucalaraq ulduz kimi parlayırlar.  

Təsadüfi deyil ki, Nizami Gəncəvi sözügedən beyti “Xəmsə”sinə daxil 
etdiyi ilk poeması “Sirlər xəzinəsi”ndə məhz “Şeirin mərtəbəsi və sözün 
fəziləti haqqında” adlı bəhsində vermişdir. Zöhrənin yerə enən mələklərdən 
Allahın Ən Böyük Adı – İsmi-əzəmi öyrənib göyə, Tanrının yanına qalxaraq ən 
parlaq ulduz olması Böyük Adın, yəni həmin fəzilətli sözün qüdrətidir. Bu o 
deməkdir ki, sözü düzgün, yerində desən, ucalar və ən parlaq ulduz olarsan.  

Nizami Gəncəvi də dövrünün söz və mədəniyyət mərkəzi olan doğma 
Gəncəsində öz qüdrətli sözü, ölməz sənəti ilə göylərə ucalaraq ən parlaq ulduz 
oldu.  

Dahi şair əsərlərində dönə-dönə Gəncənin adını çəkmişdir. Həmin beyt-
lərlə bağlı bir çox nizamişünaslar müxtəlif fikirlər söyləmiş və öz araşdırma-
larında onlardan iştifadə etmişlər. Sözügedən beytlərdən daha çox Nizaminin 
gəncəli olması fikrini qəbul etməyən və yanlış mülahizələrlə çıxış edib guya 
“Nizaminin vətəni Gəncə deyil” deyənlərə (Əmin Əhməd Razi, Lütfəli bəy 
Azər Beqdeli, Məhəmməd Əli Təbrizi, Vəhid Dəstgirdi və b.) qarşı cavab kimi 
istifadə olunmuşdur.  

Nizamiyə Gəncədən çıxıb İraqa getməsi üçün çox məsləhətlər verilmiş-
dir. Ancaq o, ata yurdundan ayrılıb getməmişdir. Şair “Xəmsə”yə daxil olan 
poemalarında bu məsələyə dönə-dönə işarə etmişdir. Ancaq təəssüflər olsun ki, 
həmin beytlərdəki məna yanlış anlaşılmış və Nizaminin Gəncədən olmaması 
fikrini yaratmışdır.  

 
  گنجه گره کرده گريبان من

]11,247[ عراق آن من بی گرهی گنج   
 
Gəncə tutubdur yaxamı ərk ilə, 
Yoxsa İraq xəznəsin allam ələ [1, 199].  
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Şairin bu beytinə alimlər bir sıra yanlış şərhlər yazmışlar. Məsələn, Və-
hid Dəstgirdi qeyd edir ki, guya Nizami Əcəm İraqındandır, ancaq Gəncə yaxa-
sını düyünləyib və o, vətəninə gedə bilmir [7, 165]. Digər bir mülahizəyə 
əsasən, guya Nizamini Gəncədən çıxmağa qoymurdular. Biz bununla da razı 
deyilik. Çünki bu zaman belə bir fikir yaranır ki, Nizami İraqa gedib oradan 
maddi cəhətdən yararlanmağı düşünürmüş. Yəni saraylarda əsərlərinə görə 
mükafatlandırılmağın həsrətini çəkirmiş. Halbuki şair elə Gəncədə də saray 
şairi kimi fəaliyyət göstərə bilərdi. Ancaq o, hər zaman saraylardan çəkinmiş, 
xalq arasında yaşayıb-yaratmağı üstün saymışdır. O dövrdə təkcə Nizami deyil, 
bir çox sənətkarlar, alimlər İraqa can atmış, İraqı vəsf etmişlər. Hər hansı bir 
hökmdar və ya məkan haqqında yazmaq üçün həmin yerə getmək mütləq 
deyildi. Yalnız müqəddəs məkanları ziyarət etmək və elmi mənbələrdən 
bəhrələnmək üçün İraqa can atan Nizami istəyini əsərində bildirmişdir. Lakin 
el-obası, doğma şəhəri Gəncədən ayrılıb gedə bilməmişdir.  

Belə beytlərdən biri də şairin “Xosrov və Şirin” əsərində verilmişdir.  
 

  !ِرکاب از شهربنِد گنجه بگشای
!]12,145[عنان شيرداری، پنجه بگشای   

 
Atı sür, dustaq olma, Gəncədən qaç, 
Sən aslan pəncəlisən, pəncəni aç [2, 48].  

 
  تو آن خورشيِد نورانی قياسی

. ]12,146[ز مشرق تا به مغرب را شناسی   
 

Günəşsən, səndə bir dünya işıq var, 
Saçırsan Şərqə, həm Qərbə işıqlar [2, 48].  

 
Bu sözləri Nizamiyə söyləyən onun yaxın bir dostu idi. O, Nizami 

sözünün qüdrətinə bələd idi və şairin qələmini tərifləmək haqqı da vardı. 
Ancaq Nizami dostunun sözlərinə qəti cavab bildirməyi də unutmur və yazır: 

 
  !ای بخِت بلندم: به تندی گفتم

  نه تو قّصاب و من گوسپندم
  تا چراق من نميرد! َمَدم دم

. ]12,146[که در موسی دم عيسی نگيرد   
 
Dedim hiddətlə: “Sus, ey bəxtəvər, kəs.  
Nə sən qəssab, nə mən oldum qoyun, kəs.  
Yetər, sönməz çırağım, üfləmə çox, 
Yəqin bil, Musada İsa dəmi yox [2, 48].  

 
Şair xalq arasında olub, əlindən gəldiyincə insanlara, insanlığa yardım 

etməyi üstün bilmişdir.  
 

  چو خندان گردی از فرخنده فالی
 ! بخندان تنگدستی را به مالی
  نبينی آفتاِب آسمان را
 از آن خندد که خنداند جهان را [147 ,12].
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İşin yaxşı gəlib könlün güləndə, 
Sevindir malla bir bədbəxti sən də.  
Günəş, bir bax, dolandıqca səmanı, 
Gülür ki, güldürə daim cahanı [2, 49].  

 
Nizami Gəncəvi sözü, sənəti ilə yaratdığı xəzinəsini doğma yurdundan 

çıxarmaq istəməmiş, elə ona görə də Gəncədən heç yana ayrılmamışdır. 
Əsərlərinin sorağı dünyanı dolansa da, günəş kimi parlayan Nizami işığını 
vətənindən əsirgəməmişdir.  

Nizaminin həqiqətən də Gəncədən olmasını təsdiqləmək üçün isə şairin 
əsərlərinə diqqət etmək kifayətdir. O, “Xəmsə”də yazdığı bir neçə beytdə açıq 
şəkildə özünün Gəncədən olduğunu bəyan edir.  

“Sirlər xəzinəsi”ndən: 
 

  بر آورده جهان کای غالمبانگ 
]11,247[گنجه کدامست و نظامی کدام   

 
Aləmə aləm dinərək saldı səs: 
Kim bu Nizami, haradır Gəncə bəs [1, 199]?  

 
Yəni dahi şairin dünyanı heyrətə gətirən əsərlərini tapmaq, ona yetmək 

üçün Gəncənin yerini bilmək lazımdır.  
“Yeddi gözəl”dən: 
 

  من که در شهربنِد کشوِر خويش
]759,12[بسته دارم ُگريزگه پس وپيش   

 
Keçir öz ölkəmdə mənim hər günüm, 
Qaçmaram, bağlıdır arxamla önüm [3, 289].  

 
Bu beytdə Nizami Gəncəni özünün vətəni adlandırır. Şəhərin adını 

çəkməsə də, şairin ömrü boyu Gəncədən kənara çıxmadığı hər kəsə məlumdur. 
Buna görə əminliklə söyləyə bilərik ki, Nizami vətən deyərkən məhz Gəncəni 
nəzərdə tuturdu.  

“İsgəndərnamə”dən: 
 

  نظامی که در گنجه شد شهْربند
!]12 ,773[مباد از سالم تو نابهرمند   

 
Nizami tutmuşdur Gəncədə məkan,  
O, məhrum olmasın salamlarından [4, 29].  
 
  نهاِن مرا آشکارا برند

. ]775,12[ز گنجه است اگر تا بخارا برند   
 
Fikrimi qapırlar, könlüm əmindir,  
Buxaraya getsə, o, Gəncənindir [4, 33].  
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Bu cür nümunələrin sayını istədiyimiz qədər artıra bilərik. Nizaminin 

Gəncənin adını çəkərək qələmə aldığı sətirlərinə həm “Xəmsə”yə daxil olan 
poemalarında, həm də lirik şeirlərində rast gəlmək mümkündür.  

XII-XIII əsrlərin əvvələrini Gəncə üçün çiçəklənmə dövrü adlandırmaq 
düzgün olardı. Həmin dövrdə Gəncə "Arran şəhərlərinin anası" səviyyəsinə 
qədər ucalmışdı. Bunu nəzərə alaraq Nizami də bir qəzəlində Gəncəni Arran 
şəhəri adlandırır və özünün oradan olduğuna işarə edir.  

 
مکن ار تو ز شهر ارانی   مرا غلط 

. ]13,1290 [روستا نمی آيد  از ای صنم ،نظامی  
 
Sənin yerin bu Aran şəhridir, sözüm yoxdur.  
Nizami bəs necə, kənddənmi gəldi, ey canan?! 

 
Hər bir şair öz yaradıcılığında yaşadığı dövrün ictimai-siyasi, mədəni 

mühiti ilə yanaşı, onun tarixini də əks etdirir. Bu baxımdan şairin Gəncə 
tarixində mühüm rol oynamış dəhşətli Gəncə zəlzələsi (1139) haqqında yazdığı 
beytləri oxucuda maraq doğurur. Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan 
sonuncu “İskəndərnamə” poemasında oxuyuruq:  

 
  از آن زلزله که آسمان را دريد

. ]12,1063[شد آن شهرها در زمين ناپديد   
 
Qopdu bir zəlzələ, göyü oynatdı,  
Şəhərlər dağılıb yerlərə batdı [4, 447].  

 
Əsərdə Nizami “Dağ-daş sarsılaraq qopub uçanda” söylərkən zəlzələ 

zamanı Kəpəz dağı zirvəsinin çökməsinə işarə edir. İndi Gəncənin rəmzlə-
rindən biri olan Göy göl də məhz həmin təbii fəlakət nəticəsində yaranmışdır.  

Gəncədə təbii fəlakətin yaratdığı ürəkdağlayan mənzərəni dərin hüznlə 
qələmə alan şair, bununla bərabər, şəhərin zəlzələdən öncəki gözəlliyini, sahib 
olduğu xəzinəni də qeyd etməyi unutmur.  

 
  ُرخ يوسفان را بر آمود ميل

. ]12,1064[در مصريان را بر اندود نيل   
 
Yusiflər gözünə sanki batdı mil,  
Sanki aşıb-daşıb Misri basdı Nil [4, 447].  

 
Nizami burada Gəncəni əfsanəvi gözəl Yusifə və Misirə bənzədir. Mil 

Yusifin gözünü kor və Nil Misiri viran etdiyi kimi, zəlzələ də Gəncəni viran 
etmişdir [4, 637].  

 
  ر کار ماْندنه يک رشته را ُمهره ب

  نه يک ُمهره درهيچ ديوار ماْند
  ز بس گنج که آن روز بر باد رفت

. ]12,1064[شب شنبه را گنجه از ياد رفت   
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Heç bir göz salamat qalmadı, inan,  
Matəm sürməsinə qərq oldu cahan.  
Nə qədər xəzinə batdı o gecə,  
O şənbə gecəsi yox oldu Gəncə [4, 447].  

 
Şairin də qeyd etdiyi kimi, həmin zəlzələ zamanı Gəncədə dəhşətli 

dağıntılar baş verdi. Bu haqda “Gəncə” tarixi oçerkində oxuyuruq: “Böyük 
əzəmət və şöhrətə malik olan, iqtisadi-ictimai və mədəni həyat səviyyəsi yük-
sək inkişaf etmiş Gəncə şəhəri XII əsrin birinci yarısında (1139-cu il sentyabrın 
30-da) dəhşətli zəlzələyə məruz qalır. Hicri 534 (1139)-cü ildə Gəncədə, 
Azərbaycan və Arranın başqa vilayətlərində zəlzələ oldu. Lakin ən güclü 
zəlzələ Gəncədə baş verdi. Orada çoxlu evlər dağıdıldı, saysız-hesabsız adam 
qırıldı. Deyirlər ki, ölənlərin sayı 230 min nəfər idi” [6, 13].  

Həmin dəhşətli zəlzələdə ölənlərin sayını nəzərə alsaq, hələ XII əsrdə 
Gəncənin əhalinin sıx məskunlaşdığı böyük bir ərazi olduğunu söyləyə bilərik. 
Bununla yanaşı, əlbəttə ki, insanları şəhərə cəlb edən yüksək mədəniyyət, 
sənətkarlıq, elm və həmin sahələrə aid yaradıcılıq nümunələri də mövcud idi. 
Nizami Gəncəvi “Nə qədər xəzinə batdı o gecə” söylərkən məhz bunları 
diqqətə çatdırırdı.  

  ز چنان زن و مرد و ُبرنا و پير
. ]12,1064[ه يش جز نفير برون نامد آواز  

 
Hamı: kişi, qadın, qoca, ya cavan  
Qopardı dəhşətli fəryadla fəğan [4, 447].  
 
Baş vermiş təbii fəlakətdən əziyyət çəkən insanların fəryadı səngimədən 

elə həmin gündə çar Davidin oğlu – Gürcüstan çarı Demetre böyük bir qoşunla 
hərəkət edərək Arran vilayətinə gəldi. O öz sərkərdəsi İvanenin başçılığı altın-
da qoşunla paytaxt olan Gəncə şəhərinə çatdı. Onlar sağ qalmış şəhər əhalisi 
üzərinə amansızcasına və kobud surətdə hücum edərək hamını qılıncdan keçir-
dilər, ya da özlərinə qul etdilər. İşğalçılar əhəmiyyətli bir şəhər olan Gəncənin 
birdən-birə cəhənnəmə çevrildiyini (çünki burada qızıl yığınları insan cəsədləri 
ilə bir yerə qalanmışdı) gördülərsə də, əsla mərhəmət göstərmək istəmədilər. 
Qızıl və gümüş xəzinələrini qazıb çıxararaq özləri ilə apardılar. İşğalçılar öz 
basqınları və işgəncələri ilə zəlzələdən daha çox əzab verdilər [5, 266].  

Şairin haqqında danışdığı zəlzələ onun doğumundan əvvəl baş vermişdi. 
Nizami Gəncəvi həm gözəl görkəmini, həm də saysız-hesabsız xəzinəsini itirən 
şəhərin yenidən dirçələrək inkişaf etməsinin ömrü boyu şahidi olmuşdur. O, 
əsərində bu hadisəni belə qələmə alır: 

 
به کم مّدت آن مرز ويرانه بود   

  به َفّر وی آبادتر شد ز روم
  در آن رخنه منگر که از پيچ و تاب
  شد از مملکت دور اکنون خراب

   گردون سريرنگر تا بدين شاه
  دگر باره چون شد عمارت پذير
  گلين بارويش را ز بس برگ و ساز
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. ]12,11064[به ديوار زّرين بدل کرد باز   
Az zaman içində bu viran ölkə  
Keçdi abadlıqda Rumu da bəlkə.  
Baxmayın zəlzələ qoparıb tufan,  
Ölkəni bir anda elədi viran, –  
Görün ki, nə sayaq qadir hökmüdar 
Pozulmuş cəlalı etdi bərqərar! 
Palçıq barıları tamam sökdürdü,  
Yerində qızıldan divar hördürdü [4, 447] .  

 
Təbii fəlakətin yaratdığı qaranlığı yenidən nurlandıran hər zaman incə 

zövqü, dərin zəkası və əməyi ilə seçilən Gəncə sənətkarları oldu. Sözü ilə 
Gəncənin üzərinə nur saçan dahilərdən biri də Nizami idi. O, yaratdığı 
“Xəmsə”si ilə Gəncəyə itirdiklərindən də dəyərli xəzinə bəxş etdi.  

Nizami zəngin yaradıcılığında Hindistan və Ərəbistan dünyasını, rus, 
yunan, hind motivlərini əks etdirmiş, böyük tarixi obrazlar yaratmışdır. Ancaq 
nədən yazırsa-yazsın, öz doğma yurdundan ayrılmamış, vətəninin tarixini, 
təbiətini, insanlarını böyük ustalıqla tərənnüm etmişdir.  
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Tarana VERDIYEVA 
 

GANJA IN NIZAMI GANJAVI’S CREATIVITY  
SUMMARY 

 
The article analyzes the episodes related to Ganja in the works of the 

great Azerbaijani poet Nizami Ganjavi. Today, with these excerpts, the study 
of questions about the life and work of the poet is most closely connected. In 
the article, the author focuses on the selection of characteristic features of 
Ganja. As a result, the inseparable link between the poet and his homeland, as 
well as the rich cultural heritage of the ancient city is underlined.  

 
Тарана ВЕРДИЕВА 

 
ГЯНДЖА В ТВОРЧЕСТВЕ НИЗАМИ ГЯНДЖЕВИ 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье приводится анализ связанных с Гянджой эпизодов в 

произведениях великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. 
Сегодня с этими отрывками больше всего связаны исследования вопросов 
о жизни и творчестве поэта. В статье же автор акцентирует внимание на 
выделении характерных для Гянджи особенностей. В итоге 
подчёркивается неразрывная связь поэта с родиной, а также богатое 
культурное наследие древного города.  
 

 
  



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 104

İlahə MƏMMƏDOVA  
 

MEREDİT OUENSİN MƏHSƏTİ GƏNCƏVİNİN HƏYATINDAN  
BƏHS EDƏN ƏLYAZMA HAQQINDA ARAŞDIRMASI 

 
Açar sözlər: Məhsəti Gəncəvi, Əmir Əhməd, "Məhsəti və Əmir Əhməd" 

dastanı, Meredit Ouens 
Key words: Mahsati Ganjavi, Amir Ahmad, novel "Mahsati and Amir 

Ahmad", Meredith Owens 
Ключевые слова: Мехсети Гянджеви, Амир Ахмед, романа «Мехсети 

и Амир Ахмед», Мередитом Оуенс  
 
Məhsəti Gəncəvinin həyat və yaradıcılığından bəhs edən, dövrümüzə 

qədər gəlib çıxan "Məhsəti və Əmir Əhməd" dastanının şairənin irsinin və 
rübailərinin araşdırılmasında əhəmiyyəti və rolu danılmazdır. "Məhsəti və 
Əmir Əhməd" dastanının 4 nüsxəsi mövcuddur [3, 616]. "Məhsəti və Əmir 
Əhməd" dastanının əldə olan nüsxələri XV-XVI yüzillərin məhsuludur [1, 
261]. Birinci nüsxə 1939-cu ildə aşkar olunmuş İstanbul əlyazmasıdır [3, 617]. 
Digər 2 əlyazma Bakıda Azərbaycan Əlyazmalar İnstitutunda qorunub saxla-
nılır [1, 259]. Üçüncü əlyazma isə 1969-cu ildə Meredit Ouens tərəfindən 
aşkarlanmış və araşdırılmışdır. Or 8755 saylı Britaniya kitabxanasında saxla-
nılan həmin əlyazmaya nəsr hissəsi və 475 rübai daxil edilmişdir [3, 617]. 
Meredit Ouens tərəfindən yazılan həmin məqalə "A rare illustrated persian 
manuscript" ("Nadir illüstrasiyalı fars əlyazması") adlanır. Məqalə ilk dəfə 
1969-cu ildə professor Oktay Aslanapa və professor Rudolf Naumannın 
redaktoru olduğu "Forschungen Zur Kunst Asiens: In Memorium Kurt Erd-
mann" jurnalında (səh. 172-181) çap olunmuşdur (Məqaləni tapmaqda göstər-
diyi köməyə görə İstanbul Universiteti kitabxanasının əməkdaşı olan Kübra 
Karamana təşəkkürlərimi bildirirəm). Professor, türkoloq, farsşünas Meredit 
Ouens (Glyn Munro Meredith Owens) Britaniya muzeyində biblioqraf kimi 
fəaliyyət göstərir, karyerasının sonrakı illərində Toronto Universitetində İslam 
tədqiqatları kafedrasında işləməyə başlayır [2]. Meredit Ouens Britaniya muze-
yində toplanan fars və türk əlyazmalar toplusunu araşdırmışdır. Firdovsinin 
"Şahnamə" və Nizami Gəncəvinin "Xəmsə" əsərlərindən götürülmüş əlyazma-
lara dair kitabları da var. Bu əlyazmalar içərisində Əmir Əhməd və şairə 
Məhsəti Gəncəvi haqqında əlyazmanı xüsusilə qiymətləndirmiş [4, 172], həmin 
əlyazmanın bir neçə surətinin olduğunu qeyd etmişdir. Əlyazma 1917-ci ildə 
Britaniya muzeyinə Darea Barones Zuxe tərəfindən verilmişdir. Bundan əvvəl 
əlyazmanın uzun müddət Türkiyədə olduğu güman edilir. Belə ki, müəllif 
əlyazmadakı türk mənşəli şeirləri, ilk folioda olan izahları və əvvəlki 
sahiblərinin adlarını təhlil edərək bu nəticəyə gəlmişdir. Britaniya muzeyində 
qorunub saxlanılan Or. 8755 nömrəli bu əlyazma 111 foliodan (folio–əlyaz-
malarda və qədimi kitablarda səhifə üçün işlədilən termin) ibarətdir və 
867/1462-1463-cü ildə nəstəliq xətti ilə köçürülmüşdür, lakin kim tərəfindən 
yazıldığı qeyd edilməmişdir. Ölçüsü 17.7×12 sm-dir və üzlüklərin iç səhifə-
lərinə möhürlənmiş orijinal dəri cild tikilmişdir [4, 172]. Nəsrlə yazılmış “Əmir 
Əhməd və Məhsəti” dastanından əlavə 2 digər dastan da Əlinin qəhrəmanlığına 
aid qısa şeirdən ibarət olan "Mənqəbətnamə" və ya "Qisseyi Div-Şir" [3b-16a] 
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və İbrahim və İsmayıldan bəhs edən, nəzmlə yazılmış "Qisseyi- İsmayıl" [16b-
22a] da daxildir.  

Bu kiçik əlyazmanın dəyəri 18 türk mənşəli miniatürlə artmışdır. Lakin 
Ouens həmin miniatürlərin yüksək bədii standartlarının olmadığını da qeyd 
etmişdir. Frits Meyerin 1963-cü ildə nəşr edilmiş "Gözəl Məhsəti" monoqra-
fiyasında verilmiş məlumatların əlyazmanın təsvir və şərh olunmasında mühüm 
rolu olduğunu da vurğulamışdır [4, 173].  

Xocənd şəhərindən olan müftinin (fəqihin) gözəl və istedadlı Məhsəti 
adlı qızı var idi. Məhsəti yaxşı təhsil almış və xüsusilə bədahətən söylənilən 
nəzmdə püxtələşmişdi. Lakin şəhər sakinləri onun musiqi istedadını təqdir 
etmirdilər. Bu barədə fəqihə hətta şikayət etmişdilər. Lakin fəqih şəhər əhlinə 
bildirir ki, onun bürcünə görə, o, Xərabatda yaşayacaq və musiqi oxumasının 
ona faydası dəyəcək. Məhsətinin yeddi yaşı olanda atası vəfat edir. O, Xocəndi 
tərk edərək anası ilə birgə Gəncəyə gəlir və Xərabat küçəsində qalır. O, 
gözəlliyi, fərasəti və istedadı ilə şöhrət qazanır. Şöhrəti uzaqlara yayıldıqca 
tacirlər və əmirzadələr Məhsətini görüb səsini eşitmək üçün çoxlu pullar 
xərcləyərək Gəncəyə gəlirlər. Gəncə şahı da Məhsətiyə aşiq olur və Məhsəti 
şahın şərab məclisinə gəlir. (Burada müəllif Gəncə şahının 1117-1131-ci illərdə 
hakimiyyətdə olan Səlcuq Mahmud ibn Məhəmməd ibn Məlikşah olduğunu 
güman edir). Bu miniatür f. 2b-3a – "Məhsəti Gəncə şahı ilə içki içərkən" 
adlanır. Bir gün Gəncə şahı deyir ki, kim məclisə geciksə, o, üç buynuz şərab 
içməlidir. Məhsəti həmin gün məclisə gecikir və şah şərtə əməl olunmasını 
tələb edir. Məhsəti bir rübai söyləyir və şah rübaini eşidib bəyənir və qiymətli 
daşlarla bəzədilmiş camı Məhsətiyə bağışlayır.  

Burada məhz bu hissə ilə bağlı məlumat vermək istərdim. Bildiyimiz 
kimi, görkəmli şərqşünas alim, akademik Rafael Hüseynov Azərbaycan Əlyaz-
malar İnstitutunda saxlanılan "Məhsəti və Əmir Əhməd" dastanının əlyazması 
barədə geniş məlumat vermişdir [1, 253]. Burada şairənin Xocənd şəhərində 
anadan olması barədə Rafael Hüseynov yazır: "Məhsəti və Əmir Əhməd" 
dastanı köhnə mənbələr içərisində yeganələrdəndir ki, şairəni "xocəndli" deyə 
nişan verir. Olsun ki, elə bu da XV yüzil katiblərinin əlavəsidir. Məhsətinin 
əldə olan bütün yadigarları içərisində bircə misrada belə Xocəndin adı 
çəkilmir. Əvəzində ara-sıra rübailərdə Məhsəti doğma Gəncəni anır. Əgər 
doğrudan da Məhsətinin Xocəndlə hər hansı bağlılığı, əlaqəsi olsaydı, şübhəsiz 
ki, bu şəhərin də adı onun şeirlərinə yol tapardı". Bundan başqa, R.Hüseynov 
şairəmizin bizə gəlib çatan 300 şeiri içərisində anılmış bütün şəhərlərin adlarını 
verməklə qeyd edir ki, əgər şairənin bu şəhərlə hər hansı bir bağlılğı olsaydı, 
bu şəhərin adını şeirlərində də vurğulayardı [1, 262]. Daha sonra kitabda 
yuxarıdakı hadisə ilə verilmiş rübaini də buraya əlavə etmək istərdim.  
 

Ey şah, sənə mədhü sənalar dediyim yetər, 
Bu biçarə qadının sənə dua etməsi bəsdir.  
Mən öküz deyiləm, mənə buynuz yaramaz,  
Əgər oldumsa da, iki buynuz kifayət edər [1, 264].  

 
Meredit Ouens digər f. 29b – "Əmir Əhməd Məhsətini ilk dəfə 

görərkən" miniatürünü şərh etmiş və eyni zamanda onun rəsmini də məqaləyə 
əlavə etmişdir [4, 174] (Burada bir haşiyə də çıxmaq istəyirəm. Belə ki, 
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Britaniya muzeyində saytdan götürdüyüm həmin bu miniatürün təsvirində 
Məhsətinin atasının Bəlx şəhərindən olması qeyd edilir. Lakin Meredit Ouensin 
şərhində bu barədə məlumat yoxdur). Əmir Əhməd varlı və mömin olan Gəncə 
xətibinin oğlu idi. O, təkkədə yaşayır və 400-ə yaxın tələbəyə dərs deyir. Lakin 
o, çox narahat idi, çünki yuxusunda əlində cam tutmuş bir pəri görür və ona bir 
badə şərab təklif edir. Bir cümə günü Gəncə xətibi oğluna məsciddə vaizlik 
etməyi xahiş edir. O, çox müvəffəqiyyətlə bunun öhdəsindən gəlir və hamı onu 
təbrik edir. Hətta şah belə onu mükafatlandırır. Ertəsi günü o, tələbələri ilə 
birgə Gəncə şəhərini gəzməyə çıxır və Xərabatın yanından keçəndə ayaq 
saxlayır. İçəridə o, şərab içən gənclərin arasında bir gözəl qız görür və görən 
kimi də tanıyır ki, bu, yuxusuna girmiş həmin pəridir. Məhsəti qızılı taxtda 
oturaraq arfada ifa edir. O, Əmir Əhmədin gözəlliyini görür və ilk baxışdan 
aşiq olur. Tələbələri Əmir Əhmədi evə aparırlar. O, gecəni ürək ağrısı ilə 
keçirir. Ertəsi gün həkim gəlib müayinə edərək Əmir Əhmədin aşiq olduğunu 
bildirir. Xətib çox narahat olur. Bu arada Əmir Əhməd Xərabata yollanır. O, 
cürətlə daxil olur və Məhsəti onu görüb çox sevinir və ona bir badə şərab verir. 
Bu hadisə haqqında xəbər bütün şəhərə yayılır. Onun atası tələsik Xərabata 
yollanır və yolda şahla rastlaşır. Şah ovdan qayıdırdı və xətib şaha olanlar 
barəsində məlumat verir. Şah birbaşa Xərabata yollanır və Əmir Əhmədin 
ünvanına ağır sözlər işlədir. Lakin Əmir Əhməd şahın sözlərinə əhmiyyət 
vermir. Onun iltifatsızlığı və Xərabatı tərk etməkdən imtuna etməsi şahı 
qəzəbləndirir və o, Əmir Əhmədi cəzalandırır. Bu səhnə f. 39b – "Məhsəti və 
Əmir Əhmədi qamçı ilə şallaqlaması" miniatüründə təsvir edilmişdir.  

Sevgilisinin vəziyyətini görən Məhsəti arfanı yerə ataraq sındırır. Şah 
bunu görüb qəzəblənir və onu da döyür. Qəzəbindən Əmir Əhməd elə qışqırır 
ki, şah atından yerə düşərək "Sən mənə hansı oxu vurdun?" deyir. Şah elə o 
andaca Əmir Əhmədin əfsanəvi oxundan ölür və onun adamları çaşqınlıq 
içərisində qaçmağa başlayır.  

Xətib oğlunu Xərabatdan uzaqlaşdıraraq onu qaranlıq zirzəmidə 20 gün 
ac və susuz saxlayır. Əmir Əhmədin tələbələri ona baş çəkməyə gəlir və xətib 
onları zirzəminin qapısına gətirir və onlar burada mərsiyə səsi eşidirlər. Bu 
hadisə əlyazmada f. 43b – "Xətibin və tələbələrin Əmir Əhmədə baş çəkməsi" 
adı ilə təsvir edilmişdir. 40 gün keçir və hələ də Əmir Əhməd dustaq həyatı 
yaşayır və sevimli Məhsətiyə şeirlər yazır. Yenə atası qapıya kimi gəlir və 
Əmir Əhmədin məhəbbət şeirini eşidir və onu dini mövzuda başa düşür. Əmir 
Əhmədin artıq dəyişdiyini düşünərək qapını açır. Bundan sonra Əmir Əhməd 
yenə də yalnız qalmaq istəyir. Lakin bir az özünə gəldikdən sonra onun birinci 
işi Xərabata getmək olur. O, qəm içərisində Xərabata gəlir və görür ki, Məhsəti 
hələ də onu gözləyir. Bu xoş mühitdə artıq Əmir Əhməd əvvəlki vəziyyətinə 
qayıtmağa başlayır.  

Bu arada Şah Tayfur Gəncə şahı kimi atasının yerinə keçir. O, Məhsəti 
və Əmir Əhməd haqqında eşitmişdir və onları sarayına dəvət edir. Burada 
Əmir Əhmədlə Məhsəti arasında şeir deyişməsi yaranır və onlar bədahətən 
rübailər söyləyirlər. Şah Məhsətinin bacarığına və bəlağətinə heyran qalır. 
Daha sonra Əmir Əhmədlə Məhsətini şahmat oynamasını istəyir və bildirir ki, 
əgər Əmir Əhməd qalib gəlsə, onda min dinar mükafat alacaq. Yox, əgər 
məğlub olsa, onda Məhsəti sarayda qalacaq. Əmir Əhməd həmin oyunu udur 
və həm pulu, həm də Məhsətini götürüb Xərabata qayıdır. Yolda müxtəlif 
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adamlar ondan pul istəməyə başlayır və Əmir Əhməd pulları paylamağa baş-
layır. Və bu əsnada bilmədən Məhsətinin gözündən vurur. Məhsəti yanlarından 
ötən kəndlinin atına minərək ordan uzaqlaşır. Əmir Əhməd onu izləyir və 
nəhayət, bədahətən deyilən şeirləri ilə sakitləşdirə bilir. Daha sonra burada Saqi 
Yaqub və şərabsatan şagird arasında deyilən şeirlər verilir. Əmir Əhməd 
əvvəlki şagirdlərindən bəzilərindən eşidir ki, xətib onu təkkəyə qaytarmaq üçün 
şagirdlərinə qızıl vəd edib. Tələbələri onun yanına gəlir və atası ilə danışmaq 
üçün Əmir Əhməd içkili vəziyyətdə onlarla atasının yanına qayıdır. O, 
hücrəsinə çatanda orada dindarların ibadət etdiyini görür və gülümsəyərək 
rübai söyləyir (f.62 b –  "Əmir Əhməd içkili vəziyyətdə hücrəyə daxil olur" 
adlı miniatürdə təsvir edilib). Xətib oğluna çox heyrətlə baxır. Atası yenidən 
oğlunun əvvəlki həyatına dönməsi üçün çalışır. Hətta məhz Əmir Əhmədi 
görmək üçün Səmərqənddən alim də gəlmişdir. Lakin Əmir Əhməd məscidə 
getməkdən imtina etdiyi üçün xətib artıq oğluna həmişəlik getməsini bildirir. 
Bayırda xətibi məscidə aparmaq üçün bəzənmiş qatır dayanmışdır. Ondan 
yalnız məscidə getmək üçün istfadə edilirdi. Əmir Əhməd xahiş edir ki, qatırın 
yəhəri çıxarılsın və bildirir ki, o, qatıra minəcək və qərarlaşacaq ki, ona hara 
getmək taleyinə yazılıb. Belə ki, əgər qatır onu 12 il hər cümə günü olduğu 
kimi, məscidə aparsa, onda o, bir əlamət kimi qəbul edib Xərabatı tərk edəcək 
və dini həyatı seçəcək. Yox, əgər qatır onu Xərabata aparsa, onda o, orada da 
qalacaq. Həmçinin əlavə edir ki, o, qatırı satmaq istəyir və puluna da ancaq özü 
və yoldaşlarına şərab alacaq.  

Xətib bu vəziyyətə nəzarət edəcəyinə and içir və müşahidəçilərə Əmir 
Əhmədin andına şahidlik etməsini tapşırır. Qatır Əmir Əhmədi Xərabata gətirir 
və Məhsəti pəncərədən Əmir Əhmədin yaxınlaşdığını görür ( f.70a – "Qatırın 
Əmir Əhmədi Xərabata gətirməsi"). Burada o, yeni və xoşbəxt həyatına 
başlayır. Lakin xətib onun haqqında düşünməyə bilmir. O, səmimi və ürəyində 
Allah sevgisi olan qardaşı Pir Osmana yaxınlaşır və Pir Osman dərhal Xərabata 
gedib Əmir Əhmədi gətirməyi təklif edir. Pir Osman Məhsətinin yaşadığı evə 
valeh olur. Əmir Əhməd əmisini çox gözəl qarşılayır və deyir ki, əgər Pir 
Osman bir badə şərab içsə, o, atasının yanına qayıdacaq. Pir Osman dərhal 
razılaşır və bir badə şərab içir. Sonra bir badə də istəyir. 70 ildə hiss etmədiyi 
sevinc hissi qəlbini bürüyür. Deyir ki, o, illərlə axtardığını artıq tapdı. Əmir 
Əhməd ona daha çox şərab verir. Getdikcə artıq içkili vəziyyətə düşür. Evin 
yolunu unutduğu üçün onu evə çiyinlərində aparırlar (f.75b – "Pir Osman 
içkinin təsirindən evə yoldaşlarının çiyinlərində gedir"). Ümid edir ki, xətib bu 
barədə bilməyəcək. Lakin gizlətmək mümkün olmur. Xətib hiddətlənir və Pir 
Osmanın ayılması üçün onu bir küncə buraxmağı əmr edir. Səhər qardaşı onu 
danlamaq istəyəndə Pir Osman qulaq asmadan Xərabata yollanır. O, artıq 
əyyaş olur və bununla da çox böyük ləzzət alır.  

Bundan az sonra Məhsətini saraya çağırırlar. O, xanımlardan biri ilə 
Şah Tayfur və ona hər zaman öz sevgisini utanmadan göstərən şahın saqisi 
Qarıncanı əyləndirmək üçün saraya gedir. O, bağçaya gedəndə Qarınca onu 
təqib edir. Şah şübhələnməyə başlayır. Şah qılıncını götürərək bağda onları 
axtarmağa başlayır. Hovuzun yanında onları qucaqlaşıb öpüşən vəziyyətdə 
yaxalayır. Məhsəti tez saraya qaçır, lakin Şah Tayfur Qarıncanı tutub başını 
kəsir. Daha sonra kəsilmiş başı bəzənmiş boşqaba qoyur və qulluqçuya tapşırır 
ki, qapıda gözləsin. O, həmin qabı örtüyünü açaraq Məhsətinin qarşısına 
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qoymaq niyyətində idi. Əgər Məhsəti Qarıncanın taleyinə kədərlənsə, onun da 
başı kəsiləcək və Qarıncanın başının yanına eyni boşqaba qoyulacaqdı. Əgər 
onun münasibəti laqeyd olarsa, şah onunla özü münasibət qurmaq fikrində idi. 
Şah Tayfur içərisindəki qəzəbi gizlədərək Məhsəti ilə birgə rübai söyləməyə 
başlayır. Məhsəti, öz növbəsində, onun getmək vaxtının gəldiyinə işarə edir və 
şərabın boş mədəyə ziyanı olduğuna da eyham vurur. Sonra şah boşqabın 
gətirilməsini istəyir. Məhsəti düşünür ki, orada yemək olacaq, lakin qorxulu 
başı görəndə onu vahimə bürüyür. Şah anlayır ki, Məhsəti hələ də ölən saqinin 
xatirəsinə laqeyd deyil, qulluqçularına əmr edir ki, Məhsətini öküz dərisinə 
büküb dama qoysunlar. Altı gün o, bu vəziyyətdə qalır, sonra şahın məsləhət-
çiləri ondan Məhsətinin azad edilməsini xahiş edirlər. Şah Məhsətini azad edir 
və ona zərli bir xələt də verir. Sonra Məhsəti Tayfurla ova çıxır və şah 
özünəməxsus atlarından birini ona verir. Sonra Şah Tayfur ovu təxirə salır,  
həmin atı Məhsətiyə hədiyyə edir və Məhsəti Xərabata Əmir Əhmədin yanına 
qayıdır.  

Xətib hələ də ümid edirdi ki, oğlu haqq yoluna dönəcək. O, oğlundan 
Şah Tayfura şikayət edir. Şah Tayfur Əmir Əhmədə qarşı tədbir tökmək 
istəmir. Lakin razılaşır ki, Xərabatda şərab alverinə yasaq qoyulacaq və şərab 
satılma hallarına rast gəlinsə, həmin adamları ölkədən qovduracaq. Beləliklə, 
Əmir Əhməd çox sevdiyi yerindən qovulur və ancaq Məhsəti ilə təsəlli tapır. 
Məhsəti ona Gəncəni tərk edib Xorasana getməyi təklif edir. Xorasanda 
Məhsətiyə anasının ölümündən sonra mülk qalmışdır. Əmir Əhməd çıxıb 
getmək istəməsə də, Məhsəti bir gecə qulluqçuları ilə birgə gizlicə qaçıb gedir. 
Əmir Əhməd onun getməsindən xəbər tutar-tutmaz Məhsətinin arxasınca 
yollanır. Dostlarından biri Məhsətinin Zəncanda olduğunu və Baba Əxi Fərəci 
Zəncaninin qəbrini ziyarət etdiyini bildirir. Əmir Əhməd Zəncana çatır və 
bazarda dolaşmağa başlayır. Təsadüfən bazarda Məhsətinin qulluqçularından 
biri ilə rastlaşır. Xorasandan Zəncana gələn qulluqçu Əmir Əhmədə məktub 
verir. Əmir Əhməd dərhal Xorasana yola düşür. Məhsəti Xorasanda ədəbi 
çevrəyə qoşulmuşdur. O, burada 300 şair və ədib üçün məclis təşkil edir və 
qeyd edir ki, əgər onun dediyi tapmacanı tapmasalar, məclisdə iştirak edə 
bilməyəcək. Qəflətən Əmir Əhməd peyda olur və tapmacanın cavabını deyir və 
məclis başlayır (f. 87a – “Məhsəti xorasanlı şairləri əyləndirərkən”). Əmir 
Əhməd Gəncə üçün darıxır, Məhsəti isə onu ələ salaraq saqqalından dartır. 
Əmir Əhməd buna çox qəzəblənir və dağılmış bir karvansaraya gedərək bir 
küncdə oturur. Məhsəti onu çox axtarır və nəhayət, onu xarabalıqlar arasında 
tapır (f.90b – “Məhsətinin Əmir Əhmədi xarabalıqlar arasında tapması”). 
Məhsəti ondan bağışlanmasını istəyir, həmçinin onunla qayıtmasına razı salır. 
Şəhərə qayıdarkən onlar yolda şəhərin gözəl oğlanları ilə, yoldan keçənlərlə 
şeir deyişirlər, hətta narkotik aludəsi olan birisi onlara yaxınlaşır və Əmir 
Əhməd onun narkotikini əlindən alır (f.95b – “Əmir Əhməd və Məhsətiyə 
bazarda ədəbsiz bir adamın yaxınlaşması”). Onlar rastlaşdıqları hər kəslə şeir 
deyişməyə başlayırlar.  

Bazardan çıxarkən onlar təsadüfən xətib və onun adamları ilə rastla-
şırlar. Məhsəti qaçır, lakin Əmir Əhməd atasını çox yaxşı salamlayır. O, 
atasından iki və ya üç günlük pul istəyir. Xətib razılaşır, lakin Əmir Əhməd 
atasının əmmaməsini dartır, bu, xətibi hövsələdən çıxarır və oğluna çox pis söz 
deyir. Özünü bir az toparlayaraq, xətib oğluna deyir ki, mən sənin 15 ilini aşağı 
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səviyyəli bir mühitdə korladığını deməyə gəlmişdim. Onda Əmir Əhməd 
soruşur: “Ata, sən 60 illik dini həyatından nə qazanmısan?” Xətib cavab verir: 
"Ən azından mən düyünlü problemləri həll edə və möcüzələr yarada bilirəm". 
Əmir Əhməd isə deyir: "Əgər sən möcüzələr yarada bilirsənsə, onda mənim 
etdiyim hərəkətləri də qabaqdan görə bilərsən". Xətib qışqırır: "Bu, dəli bir 
adamın danışığıdır və sən cəhənnəm əzabına düçar olacaqsan". Əmir Əhməd 
bildirir ki, artıq atası onu uzun müddətdir ki, tənqid edir və o da istəyir ki, atası 
özü haqqında həqiqəti anlasın. Əmir Əhməd təklif edir ki, atası indi və 
buradakı insanların yanında bir möcüzə yaratsın. Əgər xətibin möcüzələri daha 
təsiredici olsa, onda o, Xərabatı tərk edəcək. Yox, əgər öz cəhdləri daha yaxşı 
olsa, onda o, şərab içməyə başlayacaq. Xətib və tamaşaçılar razılaşırlar. O, 
Gəncə şəhərinə axan çayın sahilində Allahı çağıraraq və dua edərək dayanır. 
Sonra canamazı yerə sərir və dualarına davam edir. O biri tərəfdən Əmir 
Əhməd atasının köhnə əmmaməsini havaya atır, üzərinə uçur və dua edir 
(f.104a – “Əmir Əhməd atasının əmmaməsinin üzərinə uçaraq göstərir ki, o da 
möcüzələr yarada bilər” [4, 179]. Hamı bunu görüb məəttəl qalır. Xətib çox 
təsirlənir və etiraf edir ki, oğlunun Xərabatda içki içməsinə baxmayaraq, o, 
möcüzələr yarada bilər. O, ürəyində dindar gəncdir və əgər hücrəsinə geri 
dönsə, ən dindar dərvişlər arasında seçilmişlərdən ola bilər. Bu yerdə ata və 
oğul barışır və Əmir Əhməd bağışlanması üçün dua edir və əvvəlki həyatına 
dönür. Xəbər şəhərə yayılır və Pir Osman və Məhsəti dua və tövbə etməyə 
gəlirlər. Xətib Məhsətinin hücrəyə gəldiyini görəndə çox təəccüblənir. Məhsəti 
qalan ömrünü təkkədə qalmaq istədiyini bildirir. Əgər Xətib onu Əmir Əhmədə 
qulluqçu kimi də qəbul etməyə razılıq versə, bu, onun üçün şərəf olar. O, 
əvvəlki həyatından tövbə etdiyini bildirir. Sonra Əmir Əhməd və Məhsəti 
evlənir və Allaha ibadətlə həyatlarına davam edirlər, uşaqları anadan olur, 
onları da Allah sevgisi ilə imanlı böyüdürlər. Xətib və Pir Osman öldükdən 
sonra Əmir Əhməd və daha sonra Məhsəti rəhmətə gedir. Onlar hamısı bir-
birinin yanında dəfn olunur. Dastan çox yüksək ibrətamiz qeydlə bitir. 
Oxucuya həyatını boş-boşuna keçirməməyi və Allahın yaratdığı heç nəyi 
incitməməyi məsləhət edir.  

Bu əlyazmada iki səhifəlik təsvir var ki, f.22b-22a "Gəncə şahı 
əhliləşmiş heyvanları yoxlayır" adlanır. Burada qızıl zəncirlə bağlanmış şir, 
bəbir və vaşaq təsvir olunub [4, 180]. Bu səhnə Mahmud ibn Məhəmməd ibn 
Məlikşah ilə əlaqələndirilir. “Rahat-əs-sudur”da qeyd edildiyinə görə, şah 
qızılquş, ov iti və göyərçinləri həddindən çox sevirmiş. Onun heyvanxanasında 
bütün heyvanlarda qızıl boyunluq olarmış. Dastanda qeyd olunmasa da, burada 
biz tarixi ənənənin qalıqlarını görürük.  

Aşağıdakı təsvir Britaniya muzeyinin saytından götürülmüşdür. Or 
8755 saylı əlyazmadakı miniatürləri Meredit Ouens belə təqdim edir.  
1. ff.2b-3a. Mahsati drinking with the King of Ganjeh while musicians 
entertain them – “Musiqiçilər əhatəsində Məhsəti ilə Gəncə şahının içki 
içməsi”.  
2. ff. 21b-22a. The King of Ganjeh (i. e. probably Mahmud ibn Muhammad ibn 
Malikshah who reigned 1117-31) inspecting his tame lion, leopard and lynx 
(damaged) – “Gəncə şahının (1117-1131-ci illərdə hakimiyyətdə olan Səlcuq 
Mahmud ibn Məhəmməd ibn Məlikşah olduğu güman edilir) əhliləşmiş şir, 
bəbir və vaşağı yoxlaması.  
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3. f.29b. Mahsati, daughter of the Mufti of Balkh, who emigrated to Ganjeh 
and became famous for her musical talent, seen by Amir Ahmad for the first 
time – “Sonradan Gəncəyə köçən və musiqi istedadı ilə məşhurlaşan, Bəlx 
şəhərindən olan fəqihin qızı Məhsətini ilk dəfə Əmir Əhmədin görməsi”.  
4. f.39b. The King of Ganjeh, enraged by jealousy, attacking Mahsati and Amir 
Ahmad with a whip – “Gəncə şahının qısqanclıqdan Məhsəti və Əmir Əhmədi 
qamçı ilə şallaqlaması”. 
5. f.43b. The Preacher “(khatib)” of Ganjeh and his disciples visiting Amir 
Ahmad in prison – “Gəncə xətibinin və tələbələrin həbsxanada Əmir Əhmədə 
baş çəkməsi”. 
6. f.62b. Amir Ahmad entering the preacher's cell in a drunken state and 
scandalising the ascetics – “Əmir Əhmədin içkili vəziyyətdə hücrəyə daxil 
olması və zahidlərlə sözləşməsi”.  
7. f.70a. Amir Ahmad riding on the preacher's mule which took him to the 
tavern (retouched) – “Əmir Əhmədin xətibin qatırı ilə Xərabata gəlməsi.  
8. f.75b. Pir Usman under the influence of drink carried on the shoulders of his 
companions to the preacher – “Pir Osman içkinin təsirindən evə yoldaşlarının 
çiyinlərində gedir”.  
9. f.87a. Mahsati entertaining the poets of Khurasan – “Məhsəti xorasanlı 
şairləri əyləndirərkən”. 
10. f.90b. Mahsati finds Amir Ahmad grieving in a ruined building – 
“Məhsətinin Əmir Əhmədi xarabalıqlar arasında tapması”.  
11. f.95b. Amir Ahmad and Mahsati accosted in the bazaar by a dissolute man 
– “Əmir Əhməd və Məhsətiyə bazarda ədəbsiz bir adamın sataşması”.  
12. f.104a. Amir Ahmad flying on his father's turban to prove himself as 
capable of performing miracles as the preacher who is standing in mid-stream 
on his prayer mat – “Xətib canamazın üzərində dayanarkən Əmir Əhməd 
atasının əmmaməsinin üzərinə uçaraq göstərir ki, o da möcüzələr yarada bilər”.  
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Ilaha MAMMADOVA 

 
MEREDITH OWENS'S RESEARCH ON THE MANUSCRIPT ABOUT 

THE MAHSATI GANJAVI'S LIFE 
SUMMARY  

 
The article deals with the detailed information on the manuscript of the 

novel "Mahsati and Amir Ahmad" preserved in the British Museum. The 
information on Mahsati Ganjavi's life was taken from the novel "Mahsati and 
Amir Ahmad". There are 4 copies of the same novel, 2 of them are preserved in 
the Institute of Manuscripts of Azerbaijan, one of them at Istanbul University 
and the other is kept in the British Museum. In 1969, British researcher 
Meredith Ouens published his article about description of 18 miniatures 
associated with the romance . This copy was bequeathed to the British Museum 
by Darea Baroness Zouche in 1917. Before, the manuscript seems to have been 
in Turkey. the manuscript Or. 8755 includes prose text and 475 rubaiyat. The 
manuscript Or. 8755 consists of 111 folios and was transcribed in a Nastaliq 
hand in 867/1462-3 but the copyist's name does not appear.  

 
Илаха МАМЕДОВА 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ РУКОПИСИ О ЖИЗНИ МЕХСЕТИ ГЯНДЖЕВИ 

МЕРЕДИТОМ ОУЕНСОМ 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье было подробно проинформировано об экземпляре романа 

«Мехсети и Амир Ахмед» который хранится в Британском музее. 
Информация о жизни Мехсети Гянджеви была взята из романа «Мехсети 
и Амир Ахмед». Роман Мехсети и Амир Ахмед датируется 15-ым веком. 
Существуют 4 копий одного и того же романa, 2 из них хранятся в 
Институте Рукописей Азербайджана, одна в Стамбульском университете, 
а другая в Британском музее. В 1969 году британский исследователь 
Мередит Оуенс опубликовал свою статью об описании 18 миниатюр. 
Известно, что этот роман был передан в наследство Британскому музею 
баронессой Дареа Зухе в 1917 году. До етого, рукопись, хранилась в 
Турции. Рукопись Or. 8755 включает в себя текст прозы и 475 Рубаи. 
Рукопись Or. 8755 состоит из 111 фолио и была переписана почерком 
Насталик в 867 / 1462-3, но имя переписчика не указано.  
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Aytən NƏSİBOVA 

SƏFƏVİLƏRİN QULAM SİYASƏTİ VƏ BU MƏSƏLƏNİN 
MÜASİR QƏRB ƏDƏBİYYATINDA ƏKSİNDƏN NÜMUNƏLƏR 
 
Açar sözlər: Səfəvi dövləti, qızılbaşlar, qulam  
Key words: Safevi state, kizilbash, qulam 
Ключевые слова: Государство Сафевидов, кызылбаши, гуламы  

Qərblilər üçün Səfəvilər tarixi əsrlərdir xüsusi maraq mövzusu təşkil edir. 
Xristian aləmi Şərqin nəhəng Osmanlı Sultanlığına və ideologiyasına rəqib 
gördüyü Səfəvilərlə sıx əlaqə qurmağa çalışmışdır. Səfəvi dövlətində bir sıra 
ölkələrin səfirlikləri açılmış, ticari əlaqələr qurulmuşdur. Xristian missionerlər 
və səyahətçilər də tez-tez buraları ziyarət edib öz müşahidələrini yazmış, 
beləliklə, çox böyük məlumat toplamağa nail olmuşlar.  

Bu gün Səfəvilər tarixi dünyanın bir sıra aparıcı universitetlərində çox 
dərindən tədqiq və tədris obyektidir. Kembric, Edinburq, Stənford, Prinston, 
Oksford və bir çox başqa elit kateqoriyadan olan universitetlər bunların 
sırasındadır.  

Əlbəttə ki, bu prosesdə də, tarixən olduğu kimi, erməni mənşəli alimlər ən 
mühüm rollardadır. Söhbət Azərbaycan tarixindən gedərkən, zənnimcə, bu, 
artıq qəbul olunmuş bir həqiqətdir. Etiraf etmək lazımdır ki, onların təbliğatı və 
lobbiçilik gücü burada da özünü tam anlamıyla göstərə bilmişdir. Bu alimlər 
geniş tədqiqatlar aparır, qlobal mahiyyət daşıyan tarix kitablarına və dərsliklərə 
öz “elmi nəticələri”ni asanlıqla yerləşdirirlər.  

Əsas məqsəd isə Səfəvi dövlətində qulam faktoruna diqqət çəkmək, yəni 
erməni, tacik və başqa xalqların oynadıqları “qurucu rolu” fikrini yaradıb 
beyinlərə yerləşdirməkdir. Qeyd etmək lazımdır ki, Səfəvilər dövlətinə aid bu 
tərz tədqiqat yalnız erməni mənşəli alimlərə aid deyil, demək olar ki, Qərb 
alimlərinin çox hissəsinin bu fikirlərə istinad etdiyini müşahidə edirik. 
Bunlardan Katrin Babayan, Susan Babaie, Ina Baghdiatz McCabe, Edmund 
Herzig, Willem Floor, Roger Savoury, David Ayalon və bir çox başqalarının 
adını çəkmək olar. Bu mövzuya aid klişelər, təkrarlanan və bir-birindən 
kopyalanmış fikirlər, hətta çox vaxt eyni səslənən cümlələrə tez-tez rast gəlinir. 
Lakin bu təhrifləşdirmə üslubu bu gün yaranmayıb. Bunun yaranış tarixinə  
baxsaq görərik ki, İran dövlətini ziyarət edən xristian missionerləri və 
Vatikanın buraya göndərilən nümayəndələrinin fəaliyyəti məhz erməniləri 
burada gücləndirmək və gələcək məkrli planlarında istifadə etmək olub. 
Erməni Qulamların Səfəvi dövründə yerləşmələrini yə bərkimələrini 
“European Catholic Missionary propaganda among the Armenian population of 
Safavid İran” məqaləsində Kristine Kostikyan detalları ilə izah etmişdir. 
Kostikyanın iddiasına görə, avropalı katolik missionerləri Şərqə gəlişlərini XIV 
əsrin əvvəllərindən başlamışlar. Onların ilk mərkəzi Sultani, sonralar da 
Naxçıvan imiş. İran dövlətində katoliklər əsasən erməni əhali ilə təmas 
edirmişlər. Bu gəlişlər haqqında müəllif geniş məlumat vermir.  

Onların ən aktiv fəaliyyət dövrünü isə o, Şah Abbasın dövrü hesab edir. 
Onlar erməniləri guya qriqorianlıqdan katolisizmə döndərmək üçün çalışır, 
lakin buna nail ola bilmirlər. Ermənilər bu missionerlərdən istifadə edib 
özlərinə mümkün olduğu qədər geniş imtiyazlar qazanırlar. Ermənilərlə 
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katoliklərin arasındakı münasibətlər İlhanilər dövründə başlayır. Belə nəticə 
çıxara bilərik ki, qərblilər ermənilərin mənafe güdməklərindən istifadə edə 
biləcəklərini tez başa düşürlər. Kostikyan, adətləri üzrə, yenə erməni lobbisinin 
klişeləşmiş ifadələrini və tarixi təhrifləri istifadə edərək belə yazır: “Orta 
əsrlərdə erməni xalqı Osmanlı Türkiyəsinin və İranın hakimiyyəti altında 
olduğuna görə onların milli, mədəni və dini azadlıqları təhlükə altındaydı” [2, 
372]. Müəllif missionerləri də təhlükə kimi təqdim etməyə çalışır və bununla 
da gələcəkdə Avropayla ermənilərin arasında olan problemləri, görünür, 
bununla ört-basdır etmək istəyir. Katolik missionerlər İranda Avropanın və 
Roma Papasının elçisi rolunda idilər. Onlar Osmanlı türklərinə qarşı Şah 
Abbasla Qərbin münasibətlərini “möhkəmlətmək” üçün çalışırdılar. Buna görə 
də missionerlər maneəsiz fəaliyyət göstərir, hətta şahın hüzuruna da çıxa 
bilirdilər. Onlar Təbrizdə, Marağada, Tiflisdə bir çox kilsə tikir, xristian 
mərkəzləri açırdılar. Beləliklə, onlar Səfəvi sarayından inanılmaz imtiyazlar 
almağa nail olurlar. Bu imtiyazların arasında şəxsi mülkiyyətə sahib olmaq, 
azad ticarət, siyasi immunitet, xristianlığı təbliğ edən məktəblər və maarif 
mərkəzləri, İranda yaşayan bütün xristian əhali ilə sıx əlaqələr də durur. 
Əlbəttə ki, mərkəzi yeri bu işlərdə ermənilər tutur.  

Kostikyan ermənilərin nəyə görə missionerlərlə yaxınlaşmasına 
özünəməxsus izah verir. Birincisi, o, ermənilərin dövlətinin olmamasına görə 
kilsənin də qorumasız qaldığını vurğulayır. Papa isə onların könlünü xeyriyyə 
yardımları etməklə, “pulsuz” məktəblər açmaqla, “pulsuz” müalicə ilə qazana 
bilmişdi. Onların uşaqları beləliklə katolik kilsəsinə xidmət etməli idilər 
əslində. XVI əsrdə isə “Ermənilər və onların apostolik kilsələrinin başçısı 
Avropa ölkələrindən Türk və İran zülmündən onları qurtarmaq üçün onlardan 
dəstək istəyir. Buna cavab olaraq Avropa hakimləri onları inandırır ki, əgər 
erməni kilsəsi Papaya tabe olsa, onlar yeni xaçlı yürüş təşkil edib ermənilərə 
müstəqillik bəxş edəcəklər” [2, 373]. “Katolikliyi qəbul etmək ermənilər üçün 
təhlükəli fenomen ola bilərdi, çünki onlar müsəlmanların hakimiyyəti altında 
dövlətsiz bir xalq idi” [2, 374]. Bundan sonra Kostikyan iki ayrı erməni icması 
arasında yaşanan ayrılıqdan bəhs edir. Avropalıların onları aldatdığını görən 
ermənilər yenidən öz kilsələrinin himayəsinə daxil olurlar. Bu arada şahla 
missionerlərin və avropalıların münasibəti korlandığı üçün onları təzəcə 
yerləşdikləri Naxçıvandan qovurlar. Kostikyanın bu məqaləsi yeni çıxan 
topluda yer aldığı üçün belə nəticə çıxara bilərik ki, qulam, xüsusilə də erməni 
qulam məsələsi Qərbdə hələ də öz təsir qüvvəsini saxlayır.  

Mənim məqaləmin məqsədi isə Səfəvi dövlətində qulam faktorunun 
bugünkü Qərb alimlərinin araşdırmalarında təqdimatıdır.  

Sussan Babaie, Katrin Babayan, Ina Baghdiantz və Məassumeh Farhad, – 
bu dördlü qrupun yazdığı son kitablardan 2004-cü ildə çıxan “Slaves of the 
Shah, New Elites of Safavid İran” (“Şahın qulları, Səfəvi İranının yeni elitası”) 
kitabını nümunə kimi göstərə bilərik. Əsər erməni alimlərinin və erməni 
ideyasına xidmət edən alimlərin necə işləməsi sxeminin izahından başlayır. 
Belə məlum olur ki, bu kitabın yaranışına, yəni qulam sisteminin araşdırıl-
masına və qulamlığı güclü institut kimi təqdim etmək ideyasına xidmət edən 
bir sıra fondlar cəlb edilmişdir. Bu məqsəd o qədər əhəmiyyət kəsb edirmiş ki, 
buna aid illərlə konfranslar, seminarlar və yığıncaqlar keçirilir, zərrə-zərrə 
məlumat toplanılır, bir mərkəzə yığılır, istiqamətləndirilir və buradan yayılır. 
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Katrin Babayanın öz sözləri ilə desək, “...this publication has given us a unique 
opportunity of learning and shareing and a sense of the exciting of leaps 
scholars can take ühen collaborating on a project”. 

Müəlliflər kitabda qulamların Səfəvi dünyasına necə nüfuz etməsini, orada 
necə ustalıqla əvvəl gizli, sonra isə aşkar şəbəkə yaratmalarını, cəmiyyətin hər 
sahəsinə, siyasətə, dinə, incəsənətə, arxitekturaya, iqtisadiyyata, mədəniyyətə 
qarışmalarını incəlikləri ilə izah etmişdir.  

Onlar “gul” termininin “qərbdə plantasiya qulları anlamına gəldiyini izah 
edir, Şərqdəki “qul” məfhumunun bundan tamamilə fərqli olduğunu 
vurğulayırlar. Şərqin “İslam qulları” saray idarəetməsində və hərbi 
məqsədlərdə istifadə olunduğu fikrini irəli sürürlər. Qərbdə bəlli etnik 
mənsubiyyəti olan qulların azad olunması imkansız idi və bunun üçün heç bir 
mexanizm yox idi, çünki belə bir məqsəd yox idi, lakin Şərqdə qulların dinləri 
dəyişdirilir, köklərindən ayrılır, tərbiyə verilir və onları qulluqdan azad edib, 
azad insan statusu verib, Katrin Babayanın təbiri ilə, “empowerment”, yəni 
“gücləndirib”, onlara cəmiyyətdə istədikləri mövqe tutmaq imkanları da 
yaradırdılar. Şərqin bəlalarının kökünün bəlkə də buradan qaynaqlandığı indi 
bizə daha aydın görünür. Bu alim qrupunun araşdırmalarının bu səpkidə 
xidmətləri əvəzsiz və bizim özünüdərketmə prosesində vacib çalışma olduğunu 
qeyd etməliyəm. Müəlliflər belə yazır: “The potential of becoming a free 
muslim differentiates the islamic system of slavery from the Judo-Christian 
model” (Azad müsəlman olmaq perspektivi İslam quldarlıq sistemini yəhudi-
xristian quldarlıq sistemindən fərqləndirən cəhətdir...). Müəlliflər bu modelin 
Məhəmməd Peyğəmbərdən miras qaldığını, Peyğəmbərin öz qulu Zeydi 
müsəlmanlaşdırıb yaxın qohumunu ona ərə verməsi ilə başladığını yazırlar [1, 
3]. Katrin Babayan hərəmağalarının və qulların əhmiyyətini çox artırır, hətta 
tarixin ən böyük dövlətlərinin quruculuğunun onlarsız mümkün olmadığından 
bəhs edir.  

Qulamların əhəmiyyətini nə qədər artırmağa çalışsalar da, müəlliflər 
qullar haqqında danışarkən etiraf edirlər ki, Səfəvi cəmiyyətinin ən “hörmətsiz 
və dəyərsiz fərdləridir”, “least respected individuals”, yəni kökləri olmayan, 
axtalanmış kişilər, hərəmağaları əslində gətirilib cəmiyyətdə yüksək mövqelərə 
yerləşdirilirlər. “Their castration rendered them neither male nor female in the 
male dominated cultured defined by gender hierarchies and spatial differen-
tiation” (Axtalanmış olmaq nəticəsində onlar nə qadın, nə də kişi idilər artıq, 
kişilər dominant olduğu cəmiyyətdə isə insanlararası mədəni münasibətlər 
gender iyerarxiyası ilə müəyyən olunur, buna görə məsafələndirilirdi).  

Səfəvilərin əsas qulları erməni, gürcü, çərkəz, slavyan, hindli və afrikalılar 
idi. Müəlliflər çox düzgün müşahidə edirlər ki, nəhayətdə “in the 17th century 
the Safavids came to employ sexually and etnically marginal groups made to 
excercise control. İn return to loyalty these slaves earned access to the Shahs 
most priced posessions,his women,his sons and his treasery” (XVII əsrdə artıq 
Səfəvi dövlətini seksual və etnik cəhətdən marginal qruplar idarə edir. 
Sədaqətləri əvəzində onlar şahın ən qiymətli sərvəti olan qadınları, oğulları və 
mal-dövlətinin üzərində hakimiyyət qururlar) [1, 21]. Zənnimcə, bu sözlərə 
əlavəyə ehtiyac yoxdur. Müəlliflərin fəxr etdiyi, ya bundan təəssüfləndiyi 
mətndən anlaşılmır.  
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Beləcə, Şərq tolerantlığını əks etdirəndən sonra müəlliflər Səfəvi Türk 
hökmdarlarının bu insapərvərliklərinin qarşısında birdən-birə qulların daxilən 
psixoloji əzik və alçaq, xəyanətkar, xain xislətini mümkün olduğu qədər təbii 
bir hal kimi təqdim edir, onların xəyanət şəbəkəsinə bəraət qazandırırlar. 
“Northwithstanding the abuse they frequently suffered, slaves did develope 
intimate ties with the masters family as one of its members – bonds that 
endured beyond their legal ownership”... “Eunuches, concubines and military 
slaves created networks of alliences that extended beyond the household into 
the realm of the court,the marketplace and battlefield...” (Qarşılaşdıqları 
alçaldıcı münasibət qarşısında qullar ağalarının ailə üzvləri ilə çox səmimi 
münasibətlərə girir, ailə üzvünün birinə çevrilir, onların əsas vəzifələrindən 
çox kənara çıxan əlaqələrə girirdilər... Hərəmağaları, cariyələr və hərbi qullar 
öz aralarında sıx şəbəkələr və birliklər yaradır, bu əlaqələr saraydaxili 
münasibətlərdən çıxıb məmləkətin hər tərəfinə, ticarətə və hətta hərbi 
düşərgələrə də yayılır) [1, 4]. 

Hərəmağası və xacə vəzifəsi daşıyan qullar tezliklə öz aralarında sıx 
şəbəkə yaradır, bu şəbəkəyə xristian qul cariyələri və tərbiyəyə götürülən qul 
uşaqları da cəlb edirlər. Bu üçlü tandem şahzadələri, gələcəyin şahlarını 
beləliklə öz təsir qüvvəsinə sala bilir, öz məqsədləri üçün istifadə etməyə 
başlayırlar. Qeyd etmək lazımdır ki qulam sistemi I Şah Abbasın dövründə 
daha da güclənir. Bundan əvvəl İran türk mədəniyyətində “kingmaking”, yəni 
xüsusi şah formalaşdırma sistemi, “şah memarlığı” mövcud idi. Belə ki, 
şahzadələr doğulan kimi onları mütləq lələlərə, yəni əfsanəvi qızılbaş 
atabəylərə tərbiyə üçün təslim edirdilər. Burada onlar xüsusi sistemlə, türk adət 
və üslubları ilə hökmdar tərbiyəsi görürdülər.  

Təəssüf ki, bu sistemi pozmaq Şah Abbasın ən böyük səhvi olur və 
bununla o, unikal türk sufi dövlətinin təməlini sarsıdacaq fəlakətlərə yol açır, 
hətta cəsarətlə demək olar ki, Səfəvi dövlətinin süqutunun təməlini qoyur. Bu 
haqda sonralar detallı danışacağıq.  

Ümumiyyətlə, Qərb elmi araşdırmalarında belə bir fikir təqdim edilir ki, 
guya Səfəvi şahları qızılbaş əmirlərə qarşı qulamların gücündən istifadə 
edirmişlər, hətta beləliklə qızılbaşların gördüyü bir çox iş qulamların ayağına 
yazılır. Əlbəttə, bir yalana qarşı məntiqi arqument qoyulana qədər bu fikir 
sonsuzadək inkişaf edir, yayılır, beyinləri zəbt edir. Şübhəsiz ki, Səfəvi 
şahlarının əsas dayaqları olan qızılbaşlara belə münasibəti mümkün deyildi, 
onların canlarından, qanlarından olan, ölümü şahlarının uğrunda heçə sayan 
qızılbaşları hansısa qulamların ayağına vermələri az ehtimal edilə bilər. Tarixi 
təcrübəmizdən belə nəticə çıxara bilərik ki, bu münasibətlər, çox güman ki, 
“qulam şəbəkəsi”nin məkrli siyasəti nəticəsində eroziyaya uğramışdır. 
Beləliklə, bu kitabın müəllifləri də əsası olmayan bu fikri inkişaf etdirərək belə 
yazır: “They served in key positions as visiers,governors and generals, and 
helped to uphold dynastic souverenity by countering internal opposition from 
tribes or prominent local notables” (Onlar (qulamlar) aparıcı mövqelərdə yer 
tutur, vəzir, vali və əmir vəzifəsinə yerləşir və Səfəvi sülaləsini yerli zadəgan və 
tayfa başçılarından (qızılbaş əmirlərindən) qorumaq üçün daxili müxalifət 
gücü təşkil edirdilər) [1, 4].  

Yalnız bu müəlliflər deyil, bir çox Qərb alimi I Şah Abbasın qulam 
institutunu möhkəmləndirib, onları daha yüksək vəzifələrdə istifadə etməyə 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 116

başladığını yazır. Bunun səbəbini isə onlar Şah Abbasın qulamlara bəslədiyi 
“sonsuz etibarı” və qulamların “qeyri-adi qabiliyyətləri”nə heyran qalması ilə 
izah etməyə çalışırlar. Lakin hətta müasir imperiyalara bu nöqteyi-nəzərdən 
baxsaq görərik ki, əlbəttə, adını qullar qoymasalar da, bu gün də onlar güclü, 
özünə güvənən dövlətinin gücünə arxalanan, millətini qorumaq və üstünlüklə 
təmin etmək məqsədilə bir çox işlərdə başqa millətlərə mənsub “müasir 
qullar”dan istifadə edirlər, onları müharibələrdə, qara fəhlə işlərində işlədir, 
aralarından az çox seçilənləri isə öz başqa məqsədlərində istifadə edirlər. 
Formul eynidir, sadəcə zaman və məkan başqadır. Bu halları heç də Şah 
Abbasın qullara “etibarı ilə” izah etməyə ehtiyac yoxdur. Sadəcə olaraq 
qulamlara etibar etmək Şah Abbasın tarixi səhvi idi, tarix isə səhvləri əfv etmir 
və ən qəddar şəkildə cəzalandırır.  

Bir çox Qərb alimi iddia edir ki, I Şah Abbas bilə-bilə, yəni qulamlara 
böyük əhəmiyyət verdiyi və qızılbaşları zəiflətmək üçün qulam institutunu 
bərqərar edir və əsaslarını möhkəmləndirir. Düzdür, qulam gücündən onun 
babası Təhmasib də geniş istifadə edir, amma Şah Abbasın dövründə o, 
keçirdiyi islahatlarla qulamları daha əhəmiyyətli mövqelərə qaldırır. Ona görə 
də müəlliflər qrupu “Şahın qulları” kitabında belə qənaətə gəlir: “It was Shah 
Abbas 1 who fully institutionalized military and domestic slavery and broke 
with Safavid tribal and messianic past. Here began the slave chapter of Safavid 
history…” [1, 4] (Məhz Şah Abbas idi ki, hərbi və saraydaxili qulamlıq 
institutunu tam bərqərar edir və Səfəvilərin tayfa və idealist sufi keçmişindən 
qopur. Beləliklə, Səfəvilər tarixinin qulam səhifəsi açılmış olur”). Lakin bu 
məlumatı birmənalı qəbul etmək olmaz. Şah Abbas artıq böyük səltənətin 
imperatoru idi. Qızılbaşlar dövlətin siyasi, intellektual, iqtisadi, əsas da ki hərbi 
gücünü təşkil edirdi. Onlar qul işləri və qul münasibəti görməmişdilər və hər 
zaman hakimiyyətdə olduqları üçün görə də bilməzdilər. Bütün böyük 
imperiyalardakı kimi, qulamlara köməkçi qüvvə olaraq ehtiyac var idi və 
imperiya böyüdükcə bu ehtiyac da böyüyürdü. Qulamlar Səfəvi imperiyasının 
hər sahəsinə bir zəli kimi yapışıb sormağa başlayırlar. Böyük imperatorlar 
qulların bu cəhətlərini heç vaxt görməyiblər və tarix göstərir ki, nəhayətdə belə 
oyunların da qurbanı olublar.  

Müəlliflər Şah Abbasın bu addımlarını qızılbaşları “neytrallaşdırmaq” 
arzusu ilə izah edirlər, onların “tayfaçılıq və idealist” keçmişinə son qoymaq, 
“həmrəyliklərini sındırmaq” niyyəti ilə qulamları gücləndirib onlara qarşı 
qoyduğunu sübut etməyə çalışırlar, Səfəvilərin müqəddəs şeyx-mürid ideolo-
giyasının yerinə ağa-qul münasibətləri yerləşdirdiklərini deyirlər: “The 
designation qulam (slave) in Safavid political discourse signifies loyalty to the 
patriarch, be it the master of the household,the governor, or the Shah” [1, 6]. 
(Qulamların Səfəvi siyasətindəki əhəmiyyəti onların ağalarına olan 
sədaqətidir, onlar üçün fərq etmir ki, bu saraydakı ağalardır, əmirlərdir, ya 
şahın özüdür). 

 Türkmən qızılbaş xanlıqlarının Səfəvilərlə ruhi bağlılığının tarixinin uzaq 
keçmişə, Həzrət Əliyə qədər uzandığı məlumdur. Tarixdə tayı-bərabəri 
olmayan və heyrət doğuran bu münasibətləri anlamaq və dərk etmək olduqca 
çətindir. Müəlliflər bu münasibətləri bəsitləşdirib, mənafe və qazanc münasi-
bətləri donu geydirib, əhəmiyyətini kiçiltmək üçün əllərindən gələni edirlər. 
Məqsəd aydındır – qızılbaşların əhəmiyyətini azaldıb, qulamların əhımiyyətini 
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artırmaq. Onlar yazırlar: “The Safavid rise to and precarious hold on power 
depended on theire relationship with turkman tribal chiefs (khans), originally 
from Anatolia and Sirya. These new tribes were reconfigured around the 
mistical devotion to the Safavid Shahs. As representatives of individual tribes 
the khans were rewarded with positions of power in return for their military 
support and loyalty. Power bestowed could mean power seized” (Səfəvilərin 
hakimiyyətə gəlişi və laxlayan (!) hakimiyyəti onların ətrafındakı əslən 
Anadolu və suriyalı türkmən xanlarından asılı idi. Bu yeni tayfaları (əslində bu 
tayfaların çoxunun qədim tarixi olduğu sübut olunub) Səfəvi şahlarının 
ətrafında mistik bağlılıq cəmləşdirib formalaşdırır. İqtidara gətirmək onların 
özləri üçün hakimiyyət gücünü ələ keçirmək demək idi [p.7]. Bu sonuncu cümlə 
insanı heyrətə gətirməyə bilməz. Ömürlərini mürşidi kamillərinə, yəni 
şahlarına qurban verən, bunun üçün bütün varlıqlarından keçmiş qızılbaşları 
“mənafe hərisləri” olmaqda günahlandırmaq acı gülüş və heyrət doğurmaya 
bilməz. Qızılbaşlar Səfəviləri hakimiyyətə gətirməzdən əvvəl də, sonra da 
məşəqqətli həyat yaşayırlar. Çünki Səfəvilər elə qızılbaşların özü deməkdir. 
Qərb alimləri Şah Abbasın ətrafındakı əcdadları kimi bu münasibətləri 
anlamamış və ya həzm edə bilməmişlər. Bu müəlliflər öz məkrlərində daha da 
irəli gedib belə deyirlər: “To create fissure in the tribal structur, Abbas 1 
patronised individual tribal members... demanding in return their unconditional 
loyalty and love to the person of the shah. Hence the term Shahsevan or “lover 
of the shah. This development introduced a new conception of authority where 
devotion was no longer based on either spiritual belieif or the interest of tribal 
collectives,but on individual relationships and gains” (Qızılbaş tayfa 
münasibətlərində) qeyri-sabitlik, çatlaq yaratmaq üçün I Şah Abbas ayrı-ayrı 
tayfa fərdlərini yanına çəkib sonsuz dəstək verir, bunun müqabilində isə 
onlardan qeyd-şərtsiz sədaqət və sevgi tələb edir, buna görə də onlar 
“şahsevən” adlanır. Hakimiyyətdəki bu yeni meyillik əvvəlki kimi ruhi inanca 
və tayfa münasibətlərinə deyil, yeni, fərdi münasibətlərə və mənafelərə 
əsaslanması demək idi) [1, 7]. Beləliklə, müəlliflər bütün mənəvi dəyərlərin 
üstündən xətt çəkmək qərarına gəlir, qətiyyən ilahi bağlılığını qəbul etmir və 
onlar üçün yeganə anlayış olan ticari münasibətləri ortaya qoyurlar. 
Ümumiyyətlə, yazdıqları əsəri başdan-ayağa müşayiət edən leytmotiv “almaq, 
satmaq və yerləşmək” prinsipləridir. Məqsəd Səfəvilərin sufilik, qızılbaşlarla 
ilahi münasibətlərini qaralamaq, bəsitləşdirməkdir.  

Dərin kökləri olan və mistik yaradılışa qədər uzanan münasibətlərlə heyrət 
doğuran əfsanəvi qızılbaşlar haqqında müəlliflər başdan çox kobud münasibətə 
yol verirlər.  

Qulamlara gəldikdə isə, onların ictimai vəziyyətini izah etmək üçün 
müəlliflər fəlsəfi terminlərə baş vurur və çox kübarcasına onların əskik 
mövqelərini ört-basdır edir və Səfəvi dövlətinin “sədaqətli xidmətçiləri” kimi 
qələmə verirlər. “Uprooted from their indigenouse socio-political networks,the 
slaves were transpalanted into the reconfigured imperial court. Once enslaved, 
the Shah invested them through conversion,with a new muslim identity 
predicated upon shii loyalty to the “shadow of god on earth...” (Özlərinin 
doğma köklərindən və ictimai-siyasi şəbəkələrindən ayrılan qulamlar yeni 
saraya yerləşdirilir. Qul vəziyyətinə düşən kimi şah onların dinini dəyişdirir, 
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“Allahın yerdəki kölgəsinə...”, yeni şiə müsəlmanlar kimi itaət etdirilirdilər) 
[1, 22]. 

1597/8-ci illərdən etibarən Səfəvilər dövlətinin paytaxtı Qəzvindən 
İsfahana köçürülür. Şah Abbasın bu addımı bir neçə strateji səbəbdən atdığı 
məlumdur. Birincisi, İsfahan İranın coğrafi mərkəzində yerləşirdi, bu baxımdan 
özbəklərin hücumlarına qarşılıq vermək daha asan idi və sərhədlər daha 
təhlükəsiz hala gəlirdi. Bundan əlavə, bu yerləşimin böyük ticari əhəmiyyəti də 
var idi, buradan İran körfəzinə çıxış daha asan idi və diplomatik əlaqələr daha 
asanlaşırdı [5, 155]. Müəlliflərin isə bu barədə yazdığı təəssüf doğurur:” Shah 
Abbas 1 decision to move the capital from Qazvin to Isfahan encapsulates the 
antogonism wrought by a new socio-military system, one that could not survive 
within a qızılbash-dominated order... Abbas I. s İsfahan served as a new 
physical and cultural environment from which the ruler and his slave 
household extended their power throughout the empire” (I Şah Abbasın 
paytaxtı Qəzvindən İsfahana köçürmək qərarı yeni ictimai-hərbi sistemin 
şəkilləndirdiyi antoqonistik ideyaları ifadə edir. Bu sistemin bərqərar olması 
qızılbaşların üstünlüyü şəraitində mümkün deyildi. I Şah Abbasın İsfahanı yeni 
təbii-mədəni mənzərə yaradırdı. Roger Savory heç bir əsas və isbat 
göstərmədən yazır ki, Abbas istərdi ki, qızılbaşları onların “sədaqətsizliyi” 
(“disloyalty”) üçün ağır şəkildə cəzalandırsın, lakin bunu edə bilmirdi, çünki 
ordunun əsasını təşkil edən qızılbaşlara qarşı bunu etmək ağır nəticələr verə 
bilərdi. Lakin Savory qəti bir fikirə gəlir ki, guya Abbas artıq qızılbaşlara 
üstünlük verməmək qərarına gəlir. Eyni zamanda da Savory qəbul edir ki, 
Səfəvilərin hakimiyyət gücünün əsasını qızılbaş müridlərinin sorğu-sualsız 
Səfəvi ailəsinə itaəti və fədakarlığı təşkil edirdi. Bu zaman belə bir sual doğur 
ki, nəyə görə Şah Abbas bu sevgidən, itaətdən və fədakarlıqdan öz istəyi ilə üz 
döndərsin. Bu, ya tarixi saxtalaşdırma cəhdi ola bilər, lakin əgər bu düzdürsə, o 
zaman bu hadisələri sübut edən məxəzlər olmalıdır. Lakin etiraf etməliyik ki, 
bütün şahlar kimi, Şah Abbasın da möhtəşəm quruculuq işlərinə qədər də 
böyük səhvləri olmuşdur.  

Roger Savory Şah Abbasın “sədaqətli dəstək gücü” axtarışlarına 
özünəməxsus cavab tapır. O bu gücü “third force”, yəni “üçüncü qüvvə” 
adlandırır. Üçüncü qüvvə deyilən isə bütün Şərq imperiyalarında istifadə 
olunan qulam qüvvəsi idi, yəni muzdlu ordu. Şah Abbas qulam ordusunu 
olduqca genişləndirir, onlara böyük imtiyazlar verir. İmperiyası böyüyüb 
gücləndikcə, daha çox qüvvəyə ehtiyac olduqca o, muzdlu qulamlara orduda 
daha çox yer verir. Səfəvi tarixində ilk dəfə olaraq xristian qulamlar qullar-
ağası, qızılbaş əmirlərin yerinə vali olaraq təyin edilir. Əlbəttə ki, bir çox 
qızılbaş əmirləri bu vəziyyətdən olduqca narazı qalırlar. Roger Savory Şah 
Abbasın qulamlara “sevgisindən və razılığından” yazsa da, onun verdiyi 
məlumatlar ziddiyyətlidir. Şah Abbas bütün yeni taxta çıxan şahlar kimi 
islahatlar aparır, imperiyanın günlük həyatında qulamlardan geniş istifadə edir. 
Ordu genişləndikcə onu saxlamaq şərtləri çətinləşir. Səfəvilərin dönəmin 
supergücləri ilə aramsız müharibələr apardıqlarını unutmaq lazım deyil. 
Qızılbaş sərkərdələri çox əzmli, hazırlıqlı və peşəkar ordu mənsubları olsalar 
da, onların qüvvəsi eyni zamanda bir neçə istiqamətdə savaşmağa yetməyə 
bilirdi. Bu səbəbdən bu islahatlar zamanın ehtiyacından doğan tələb idi, heç də 
“qulam sevgisi”ndən deyildi. Digər tərəfdən, Savory özü özünü təkzib edərək 
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belə yazır: “The fact that qızılbash governors were reappointed in times of 
crisis was in itself an admission that they were better able to defend them... An 
additional point is that the qhulam troops although they performed creditably 
enough in campainghs against the Ottomans and elswhere and although some 
outstanding military commanders emerged from their ranks did not in the last 
analyses posses that irresistable fighting elan (canlilik) based on a strong tribal 
esprit de corps, ühich had made the qizilbash the only troops in the Middle East 
to üin the grudging admiration of the Ottoman Janissaries. The qızılbash,in 
fact,dispised the ghulams,ühom they dubbed qara-oğlu or sons of black slaves” 
(Qızılbaş əmirlərin böhran zamanı öz yerlərinə qaytarılıb təyin edilmələri 
özlüyündə ona dəlalət edir ki, onlar bu torpaqları qorumağa daha mahir 
idilər... Bundan əlavə, demək lazımdır ki, qulam alayları osmanlılara qarşı və 
başqa döyüşlərdə özlərini yaxşı nümayiş etdirsələr və aralarından bəzi 
görkəmli hərbi qulluqçular çıxsa da, yenə də onlarda qızılbaşlarda olan və 
onları Orta Şərqdə yeganə Osmanlı yeniçərlərinin qibtəsinə səbəb olan və 
güclü tayfa bağlılığına əsaslanan döyüş şücaəti yox idi. Qızılbaşlar qulamları 
alçaldırdı, onlara qara-oğulları adı vermişdilər)” [5, 81].  

Lakin bütün şahlarda olan qorxular Şah Abbasdan da yan keçməmişdi. O, 
uşaqlıqdan qızılbaşların gücünə və acığına canlı şahid idi. Onun xatirində 
atasının keşməkeşli taleyi, anasının faciəvi sonu, qardaşlarının, əmi və 
dayılarının, bibisi Pərixan xanımın dəhşətli ölümləri dərin izlər buraxmışdı. O, 
mümkün olduğu qədər taxtını gücləndirməyə, özünü qızılbaşlardan müstəqil 
tutmağa çalışırdı. Misal üçün, o, dövlət torpaqlarını (mamalıqları) xassəyə, 
saray torpaqlarına çevirir. Onları qızılbaş təsirindən çıxarıb öz qulam 
nümayəndələrini oraya idarə etməyə təyin edir.  

Bəzi alimlər məxəz göstərilmədən yazılarında qəti fikirlər irəli sürürlər. 
Məsələn, Savory subyektiv olaraq Şah Abbasın qızılbaşlar haqqında fikirlərini 
qəti şəkildə elan edir. Tarixçi alim kimi böyük nailiyyətlərə imza atan Savory 
bir az belə fikirlərdən əslində çəkinməli idi, zənnimcə.  

“The polisy thus at the same time reduced the number of powerful 
qızılbash provincial governors who acted like petty princes in the area under 
their jurisdiction and enhansed the prestige of the ghulams” (Beləliklə, bu 
siyasət nəticəsində özlərini kiçik “şahcıqlar” kimi aparan vilayət əmirlərinin 
sayı da azalır, amma qulamlar yüksəlir və güclənirdi. Lakin qızılbaşları 
zəiflətdikcə onun öz hakimiyyəti də zəifləyirdi). Bununla qızılbaşları növbəti 
dəfə alçaltmağa cəhd edən və islahatları bəyənən Rocer Savory bir az sonra isə 
belə nəticəyə gəlir, “In the long term, then the policy of converting state into 
crown provinces impaired the economic health of the country and weakened it 
militarily” (Uzun zaman kəsimində ölkəni xassələrə çevirmək siyasəti hərbi və 
iqtisadi zəifliyə gətirib çıxarır) [5, 101]. 

Qərb alimlərinin xüsusi marağı və hər bir müəllifin dönə-dönə vurğuladığı 
məlumat Allahverdi xan haqqındadır. Bəziləri onu gürcüdən, bəziləri isə 
ermənidən dönmə qulam hesab edir. Allahverdi xan Səfəvi tarixində ilk 
qulamdır ki, ən varlı əyalətlərdən olan Fars əyalətinin vali-əmir statusuna qədər 
yüksəlmiş və qullarağası olaraq qulam alayının sərkərdəsi vəzifəsinə təyin 
edilmişdi. Savory onun bu vəzifələri “meteor sürəti” ilə qazandığını yazır. Bu 
“nouveaux riche” qulamlar tez-tələsik öz ailələrinə yüksək zadəgan statusu 
qazanmağa çalışıb, beləliklə qızılbaşların yerlərini tutmağa tələsirdilər. “These 
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nouveaux riches of Safavid society attempted to found their oün family 
dinasties... Allahverdi Khan achieved equality of status with the qizilbash 
amirs,and became the first reprsentative of a new ghulam aristocracy” (Səfəvi 
cəmiyyətinin nouveaux richeleri özlərinə sülalə qurmağa can atırdılar... 
Allahverdi xan qızılbaşlarla eyni status qazanıb yeni qulam zadəganlarının 
nümayəndəsinə çevrilir) [5, 81].  

Şah Abbas taxta çıxar-cıxmaz bütün gücünü atası Məhəmməd 
Xudabəndənin zəif idarəçiliyi nəticəsində İranın darmadağın edilmiş 
torpaqlarını və ərazi bütövlüyünü bərpa etməyə yönəldir. Əvvəlcə öz uşaqlıq 
dövrünü, yaşadığı və çox bağlı olduğu Xorasanın cənubundakı Sistanı 
özbəklərdən təmizləməyə başlayır. 9 aprel 1598-ci ildə Şah Abbas İsfahandan 
Xorasana yürüşə başlayır və addım-addım özbəkləri torpaqlardan qovub 
çıxarır. Şah Abbasın döyüş qabiliyyəti dillərdə dastan olur. O, ulu babası Şah 
İsmayılın döyüş taktikasından geniş istifadə edir və Din Məhəmməd xanın 
sərkərdəlik etdiyi güclü özbək ordusunu yenməyə nail olur.  

Bundan sonra Şah Abbas Azərbaycana və Şirvana üz tutur. O, osmanlıları 
Təbrizdən çıxarmağa nail olur, Bağdadda osmanlı hücumlarını dəf edib 
sərkərdələrini həbs edir.  

Şah Abbasın sərkərdəlik nailiyyətləri və qəhrəmanlıqları saysız- 
hesabsızdır. O, taxta çıxan kimi bir neçə mühüm istiqamətdə müharibələrə 
başlayıb hamısında da qələbə çalır.  

Savory Abbasaqədərki İran tarixini “dəyişikliklər və təcrübələr dövrü” 
adlandırır – “change and experiment” [5, 91]. Bunlara o, Səfəvilərin ən başdan 
nədənsə sufi təriqətini dövlətlə birləşdirmək niyyətində olduqlarını və 
türkmənlərin taciklərdən üstün mövqe tutmamalarına çalışdıqlarını yazır. 
Absurddur, deyilmi? Axı Səfəvilərin müridləri sufi türkmənlər idi. Onların 
Səfəvi ailəsi ilə orqanık bağlılığı və üstünlüyü təbii idi. Həm də ən başdan 
bundan daha təbii bir hal və münasibət ola bilməzdi. Əlbəttə, sonraki imperiya 
münasibətləri, üləma, tacik, erməni və gürcü qulamlar kimi yad ünsürlərin 
sistemə daxil olması ilə bu orqanik bağlılıq da yavaş-yavaş eroziyaya 
uğramağa başlayır. Qərbdə əvvəl Şah Təhmasibin, sonra isə Şah Abbasın 
“üçüncü qüvvə”nin təqdimatı ilə “sosial inqilab etdiyini” yazırlar, halbuki 
yuxarıda da yazdığımız kimi, imperiya qanunlarında yeni qulların gəlməsi 
qədər təbii proses ola bilməz, bunu zorla “erməni və gürcü qulamların 
əvəzolunmazlığı” ilə izah edib beyinlərə yeritmək prosesini müşahidə edirik, 
yəni bütün araşdırmalardan qırmızı xətlə bu keçir. Aydındır ki, nəhayətdə 
xristian dünyası məhz bu qulların vasitəsilə möhtəşəm Şərqin dağılmasına nail 
olub, bu siyasətin davamını bu gün də müşahidə edirik və məhz bu qullara 
onlar təşəkkür borcludular, ona görə də onların rolunu böyüdüb “üçüncü 
qüvvə”, “qulam zadəganları” kimi qulağa qəribə gələn ifadələrlə göylərə 
qaldırırlar. Eyni zamanda, Şah Abbasın taxta gəlmədən əvvəlki dövrdə atası 
Məhəmməd Xudabəndənin zəif siyasəti onu məcbur edir ki, gəncliyindən güclü 
daxili siyasət aparsın və qızılbaşların da, necə deyərlər, “yüyənini bərkitsin”. 
Məhz buna görə bəlkə də o, “üçüncü qüvvə” deyilən qulamların hakimiyyətini 
artırır. Əslində, hər yerdə söhbət ən çox iki qulamdan gedir: Qaraçaqay və 
Allahverdi xandan. Burada sual doğa bilər ki, nəyə görə başdan türkmən 
qızılbaşlar bu təyinatlara qarşı çıxmayıblar? Çünki birincisi, onlar yüksək 
status alsalar da, sayları az idi, bundan əlavə, Qərb alimləri türk dilini nə qədər 
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dərin bilsələr də, bəlkə də anlamamışlar ki, bir türkmən üçün kiminsə qulam 
olması onun artıq başdan bəlirlənmış əskik vəziyyətdə olması deməkdir, 
“qulam” sözünün mənasında bu var, eləcə də “qullarağası”. Amma türkmən 
olmaq artıq doğuluşdan Şərqin hakimi olmaq demək idi. Buna görə türk 
xalqının həmişə onlara acımaq və hörmət etmək, daha da əskiltməmək kimi bir 
münasibəti mövcud idi. Türklərin “İgid basdığını kəsməz” kimi ata sözləri də 
bu məqsədə xidmət edir.  

Buna görə də Savorynin gəldiyi nəticə “...The secret of Abbasses sucsess 
was that he maintained a delicate balance between variouse elements of the 
system-turks, iranians and caucasians. The failiure of his successors to 
maintain this balanse led ultimately to the decline of the dynasty”. Zənnimcə, 
bu fikir yenə qulamların tarixi əhəmiyyətinin süni qabardılmasına xidmət edir 
və çox əsassız görünür, çünkü qızılbaşlar kimi hərbi və mənəvi qüvvənin 
yanında belə bir “balansa” ehtiyac yox idi və bu, mümkün deyildi, ikincisi, 
deyilən qulamlarda bu potensial da, görünür, yox idi. Dediyimiz kimi, bütün 
tarixçilərin Qərbdə misal gətirdiyi mövqe tutmuş yalnız iki qulam var idi: 
Qaraçaqay və Allahverdi xan. Səfəvilərin süqutunu hazırlayan ən böyük səbəb 
“qulam network” deyilən hərəmqulları ilə tacirlər şəbəkəsinin rolu idi və 
şahzadələri qızılbaşların yetışdirmə üsulundan əl çəkib hərəmə gətirmələri, 
onları qulam hərəmağalarına vermələri idi. Bu siyasətin ən dəhşətli fəsadları 
isə hərəmdə özünü büruzə verir. Burada əvvəllər müəlliflərin ifadəsi ilə desək, 
“əfsanəvi qızılbaşlar”ın mənəvi və fiziki tərbiyəsini alan şahzadələr artıq 
hərəmdə axtalanmış xacələrin və analarının saray fitnələrinin qurbanlarına 
çevrilirlər. “Control of the royal princes by the court yevnuchs and the women 
of the harem gave the latter an undue and altogether purnicious influence in 
political affairs...” (Hərəmağalarının və qadınların himayəsinə verilən 
şahzadələr üzərindəki nəzarət bu insanlara hədsiz və son nəticədə məhvedici 
siyasi təsir gücü bəxş edir) [5, 95]. 

Şah Abbasın xatalı siyasəti dəhşətli nəticələrini öləndən dərhal sonra 
göstərdi. Müəlliflər bu müsibəti belə ifadə edirlər: “With the death of Shah 
Abbas I in 1629 a bloody massacre marked the end of Safavid classical rule at 
the court of İsphahan. Forty women were killed in the harem. All of Abbas I 
grandsons born to his daughters were either blinded or murdered. A faction of 
royal slaves that Abbas 1 had introduced consolidate his dominion eliminated a 
branch of the Safavid family. Qizilbash [Shaykhavand], Persian notables 
[Mar’ashi] and son-in laws [damad] of Abbas 1 were removed from there 
posts” (Şah Abbasın 1629-cu ildə vəfatından sonra İsfahan sarayında 
Səfəvilərin klassik hakimiyyət dövrünün sonunu möhürləyən hadisə baş verir. 
Hərəmdə 40 qadın qətlə yetirirlər. Onun qızlarından olan bütün oğul nəvələri 
ya öldürülür, ya da ki gözləri çıxarılıb kor edilir. Şah Abbasın öz gücünü 
möhkəmlətmək üçün ortaya çıxardığı qulamlar Səfəvi ailəsinin bir qolunu 
tamamən məhv etdilər...).  
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Ayten NASIBOVA 
 

SOME PARADIGMS AND REFLECTIONS OF QULAM POLICY OF 
SAFEVID SHAHS IN RESEARCHES OF WESTERN SCHOLARS 

SUMMARY 
 

Safevi history had held more important place in western historical 
researches than we think or expect it to be. Moreover, looking through this 
works together with we witness authentic investigations we witness also 
misrepresentations and manipulations of facts. The aim of this article is to 
show some examples of researches of western scholars about qhualm policy of 
Safevid Shahs and some distortions assumed in the researches of the western 
scholars, especially of Armenian origin.  

 
Айтен НАСИБОВА 

 
ПОЛИТИКА САФЕВИДОВ ПО ОТНОШЕНИЮ К ГУЛАМАМ И 
НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ЭТОЙ ПОЛИТИКИ В 

СОВРЕМЕННОЙ ЗАПАДНОЙ ИСТОРИОГРАФИИ 
РЕЗЮМЕ 

 
История государства Сафевидов занимает больше места в 

современных западных исследованиях, чем мы могли бы предположить. 
Более того, наряду с правдивым подходом к этой истории мы становимся 
свидетелями также различного рода искажений и манипуляций в этой 
сфере. Цель моей статьи- показать некоторые примеры исследований 
политики Сафевидов в отношении гуламов, а так же примеры трудов и 
допускаемых искажений в работах некоторых современных западных 
историков,особенно историков армянского происхождения.  
 
 
 
 







Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 125

Ziyafət HÜSEYNOVA 
 

HÜSEYN CAVİD VƏ ƏHMƏD CAVADIN QƏZƏLLƏRİNİN  
OXŞAR XÜSUSİYYƏTLƏRİ 

 
Açar sözlər: qəzəl, vətənpərvərlik, sevgi, türkçülük 
Key words: ghazal, patriotism, love, Turkism 
Ключевые слова: газель, патриотизм, любовь, Тюркизм 
 
 Qəzəl janrının vətəni Ərəbistan olsa da, bu janr əsrlər boyu inkişaf edərək 

Şərq dünyasında müxtəlif şeir növləri şəklində yayılmış, öz məzmun 
xüsusiyyətlərini təkmilləşdirərək yeni keyfiyyətlər əxz etmişdir. İlk əvvəl 
qəzəllər "məhəbbət, qadınlara olan çılğın sevgi haqqında hekayət" olsa da, illər 
keçdikcə o, təkcə sevgini tərənnüm etməmiş, zamanın bütün aparıcı ünsürlərini 
özündə birləşdirərək gah üsyan, gah da incə satira ruhuna bürünmüşdür. IX-
X yüzilliklərdə yaşayıb-yaratmış Qüdamə ibn Cəfərin "Nəqd-əş-şeir" əsərindən 
başlanğıcını götürən qəzəl [1] uzun bir yol keçmiş, Füzulidən Vaqifə qədər 200 
illik böyük bir tarixi dövrdə bu poetik janr ədəbiyyatımızın əsas yaradıcılıq 
növlərindən biri olaraq yaşamış, hətta yüz il sonra, XIX əsrin sonlarınadək 
Seyid Əzim Şirvani kimi məşhur şairlərimizin zəngin yaradıcılığında geniş yer 
tutmuşdur. Qəzəl XX əsrdə öz işığına daha böyük şairləri və qəzəlxanları 
toplamışdır. Hüseyn Cavid (1882-1941) və Əhməd Cavad (1892-1937) kimi 
görkəmli şairlər də bu janrda öz qələmlərini sınamışlar. Bir neçə qəzəlin 
müəllifi olan hər iki şair böyük divanlar yaratmasalar da, qəzələ yeni ruh, yeni 
məna çalarları vermişlər. Onlar qəzəl dili ilə həm sevgiyə töhfələrini vermişlər, 
həm də dövrün məlum çətinliklərinə, haqsızlığa, ədalətsizliyə etirazlarını 
bildirmişlər.  

 H.Cavid XX əsrin əvvəllərində heca vəzninin müxtəlif şəkillərində 
qiymətli şeirlər yazmağa müvəffəq olmuşdur. Onun yaradıcılığının ilk 
mərhələsində janr baxımından ənənəvi iki üslub özünü göstərir. Şair həm 
klassik lirika üslubunda qəzəllər, həm də xalq-aşıq şeiri ruhunda qoşma və 
gəraylılar yazmışdır. Həm Hüseyn Cavid, həm də Əhməd Cavadın 
yaradıcılığında Türkiyə Cümhuriyyətiylə bağlı daha çox motivlər vardır. 
Hüseyn Cavid ibtidai təhsilini Naxçıvanda molla məktəbində, orta təhsilini 
M.T.Sidqinin "Məktəbi-tərbiyə" adlı yeni üsullu məktəbində almışdır. Daha 
sonra Təbrizdə "Talibiyyə" mədrəsəsində təhsilini davam etdirmiş və 1909-cu 
ildə İstanbul  Universitetinin ədəbiyyat şöbəsini bitirmişdir [2]. Hüseyn Cavid 
və Abdulla Sur kimi görkəmli ziyalıların tələbəsi olmuş Əhməd Cavad da 
türklərlə birgə Balkan hərbində iştirak edib. O, Birinci Dünya müharibəsində 
Şərq cəbhəsində ermənilərə qarşı vuruşub və genosidə qarşı türk birliyi 
ideyasının beşiyi başında duranlardan biri olub. 1912-ci ildə azəri türkləri 
arasından toplanan “Qafqaz könüllüləri”nin tərkibində İstanbulun azad 
olunmasında iştirak etməsi onun poeziyasında istiqlal mövzusunun vüsət 
almasına səbəb olur [3]. Əhməd Cavad 1914-cü ildə “Qaspirinski üçün” adlı 
qəzəlində qardaş türk xalqının müsibətindən danışır, başına gələn bəlalara şərik 
olur, onun dərdini elə özünə ünvanlayaraq, "nədən qara geydiyini", "nədən 
yasa batdığını" soruşur və "çoxmu böyük dərdin, yoxmu dəvası?" [4] deyə 
kədərə bürünür: 
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Milli sazlar çalır matəm... müsibət...  
Başdan-başa qan ağlayır bir millət! 
Dağlarına çökmüş matəm havası, 
Baxdım, ağlar türkün bağı-bağçası.  
Dedim, nədir bu dərdlərin çarası? 
Nədən qara geymiş dostlar obası? 
Oxunur alnında dərin bir tasa, 
Qoca Türk, sən nədən batdın bu yasa? 
Tutmuşa bənzərsən xanlar qazası, 
Çoxmu böyük dərdin, yoxmu dəvası? 

 
“Dərd paylaşdıqca azalar” deyən şair türk xalqının dərdini özününkü hesab 

edir, hər iki xalqın gələcəyinə ümid və inam duyğuları aşılaya bilir:  
 

Ortaq çoxaldıqca, kədər azalar, 
Anlat, bu duruşun bəni yaralar! 
Bayatına yaslı şeirim qoşulsun, 
Sənin dərdin, bənim şeirim bir olsun!  

 
Hüseyn Cavidin şeirlərində də türk xalqına məhəbbət və rəğbət duyulur. O, 

Qara dəniz sahillərində yaşayan səksən yaşlı bir qocanın məğrurluğunu 
canlandırmaq məqsədilə onu “ulu bir dağ”a bənzədir, namaz qılaraq haqqa 
borcunu verən ulu ixtiyarın dağla müqayisədə daha sarsılmaz olduğunu 
göstərir: 

 
Bu keşakeşdə möhtəşəm, məğrur, 
Qoca, səksən yaşında bir sima; 
Uca bir dağ möhnətilə vüqur, 
Qoca bir türk edib namazı əda.  
Vird oxur, Həqqa eylər ərzi-niyaz, 
Bəlkə dağ sarsılar, o sarsılmaz.  

 
Hər iki şairin qəzəl yaradıcılığında məhəbbət mövzusu əsasdır. 

“Cümhuriyyət şairi” hesab olunan Əhməd Cavad "Rəhm eylə" adlı qəzəlində 
Xaliqin yaratdığı gözəlliyin qüsursuz olduğunu tərənnüm edir və sevgili 
məşuqə üzünü tutub deyir: 

 
Mərhəmət etsən əgər, varmı qüsuri, bir gör, 
Xaliqin əmr eyləyib, bən deyürəm rəhm eylə! 
Baisi-m övtüm olub, batma vəfasız qanə, 
Bəsdir hicran yarası, bən ölürəm, rəhm eylə! 
Çox cəfa eyləyərək tərki-cahan qılırdın 
Sonrakı aşiqinə, bən gedirəm, rəhm eylə! 

 
Hüseyn Cavid isə "Verdim o gün ki, zülfi-pərişanə könlümü" başlıqlı 

qəzəlində sevginin iztirabından, həsrətdən söz açır, "divanə könlüm", "pərvanə 
könlüm", "viranə könlüm" kimi dil vahidlərindən istifadə edərək sevgilisinin 
ona çəkdirdiyi əzablardan usanmadığını, əksinə, bunu "cəfayi-naz" hesab 
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etdiyini izhar edir. Cavidin qəzəllərində möhkəm yer tutan azad sevginin və 
pak mənəviyyatın təntənəsi motivi bu qəzəldə də öz əksini tapmışdır:  

 
Verdim o gün ki zülfi-pərişanə könlümü, 
Saldı nigar o zülfdə zindanə könlümü.  
Yalvardım əczinən ona, bəlkə xilas edə, 
Zənciri-zülfə bağladı divanə könlümü.  
Hər qədr uydum ol büti-tərsa cəmalinə, 
Yandırdı şəmi-hüsnə çü pərvanə könlümü.  
Gülzari-hüsnə Yusifi-dil çıxdı seyr edə, 
Saldı o yar çahi-zənəxdanə könlümü.  

 
H.Cavidin məhəbbət ruhunda yazdığı qəzəlləri həm də bivəfalıqdan 

şikayət, yarın cövrü-cəfasından, məyusluq və bədbinlikdən söz edir:  
 

Etdikcə mən məhəbbət o kafər balasına, 
Etdi cəfayi-naz ilə viranə könlümü.  
Vəslə yetirməyib, gecə-gündüz fəraqdə, 
Təbdil edibdi laləsifət qana könlümü.  
Bəzmi-vüsalə həsrəti-ümmidvar idim, 
Saldı bəlayi-firqətə məstanə könlümü.  
Gülçin binəva idim, oldum müridi-şeyx, 
Yandırmışam mən atəşi-hicranə könlümü.  

 
Hər iki şair öz qəzəllərində həsrətə ümidvar olub, sevgidən rəhm diləyir.  
Vətən mövzusu da hər iki şairin yaradıcılığında müstəsna rol oynayır. 

Ə.Cavad öz poeziyasında, hər şeydən əvvəl, azadlığı tərənnüm edir və vətənin 
şərəfini uca tutur. H.Cavid isə vətən məhəbbətini “peyğəmbər sevgisi” hesab 
edir. "Vətən" adlı qəzəlində [5] Cavid bu sevgisini belə ifadə edir: 
 

Olubdu qəlbimə hakim mənim məlali-vətən, 
Başımda şur ilə məskən salıb xəyali-vətən.  
Vətən, vətən deyərək hər diyarə səs salıram, 
Düşərmi bircə dilimdəm mənim məqali-vətən? 
Vətən məhəbbətini əmr edibdi Peyğəmbər, 
Xoş ol kəsə ona həmdəm olub vüsali-vətən...  
Neçün şərafətini, fəxrini verib əldən,  
Bu qədər yurduna biganədir ricali-vətən? 

 
H.Cavid doğma el-obasında baş verən hadisələri ürəyindən axan qara 

qanlara bənzədir, zülmə etiraz edir, onları unutmaq mümkün olmadığı 
qənaətinə gəlir: 
 

Ürək dolubdu nədən, sanki qan piyaləsidir, 
Tapıbdır əksini qəlbimdə bəlkə hali-vətən? 
Zəmanə ötsə də möhnətli, qanlı qəlbimdən, 
Əminəm, heç də silinməz bu ibtizali-vətən.  
Tərəhhüm eylə mənə hühudi-səba, çatdır, 
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Səlamımı eşidə bəlkə növnəhali-vətən.  
Gərəkdi əzm ilə, hümmətlə ittihad etmək! 
Sizinlə bağlıdır iqbalü həm zəvali-vətən.  
Əgər sual edələr: Salikin xəyalı nədir? 
Deyin həqiqəti, ancaq olub maali-vətən.  

 
Qafqaza Kəpəzdən boylanan vətənpərvər şair Əhməd Cavadın lirikasında 

vətənpərvərlik mövzusu üstünlük təşkil edirdi, o isə ölkəsinə, vətəninə “canım-
gözüm Azərbaycanım” deyərək ona ucadan və zirvədən, məğrur və nikbin 
nəzər salırdı:  
 

Mən çeynənən bir ölkənin 
haqq bağıran səsiyəm! 

 
Yaxud: 
 

Ey Tanrının cənnət uman qulları, 
Mən cənnəti bu dünyada tapmışam.  

 
Cənnət axtaran insanlara cənnətin məhz vətən olduğunu, Azərbaycan 

olduğunu çatdırırdı.  
 Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini inkişaf etdirən, XX 

əsr Azərbaycan mütərəqqi romantizminin banilərindən biri hesab olunan 
Hüseyn Cavid və milli, tarix, fəlsəfə və mənəviyyatla bağlı olan bütün 
motivlərə toxunmuş Əhməd Cavad yazdıqları qəzəllərdə vətənə, el-obaya olan 
bağlılıqdan, sevgi və gözəllik vurğunu olduqlarından bəhs edirdilər. Hər iki 
ədibin yaşadığı bir-birinə yaxın olan dövrlər çox qarışıq və təlatümlü olub. 
Hadisələr, siyasi təqiblər bir-birini əvəz edib. Tarixin bu cür amansız 
məqamlarında yaşayıb-yaradan şairlərin qəzəlləri poetik dilinin sadəliyi, 
xəlqiliyi, vətənpərvərliyi və ahəngdarlığı ilə seçilir. Onlar ölməz sənətkarların 
qəzəllərindən mənən qidalanmış, yaddaqalan xalq ifadə tərzinə yaxın qəzəllər 
yaratmışlar.  
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Ziyafat HUSEINOVA 
 

SIMILAR FEATURES OF GHAZALS OF HUSEIN JAVID  
AND AHMAD JAVAD  

SUMMARY 
 
In the article some gazelles of great Azerbaijani poet and playwright 

Husein Javid and the republic poet Ahmad Javad have been given and 
compared as examples. Some similar characters have been searched, these 
similarities and features have been granted to be the same motives as having 
love and passion to the country, respect for the Turkish people, rich love 
dreams, grievances for the problems of their period.  
 

Зияфат ГУСЕЙНОВА 
 

СХОДНЫЕ ОСОБЕННОСТИ МЕЖДУ ГАЗЕЛЯМИ  
ГУСЕЙН ДЖАВИДА И АХМЕД ДЖАВАДА 

РЕЗЮМЕ 
 

 В статье приводятся и сравниваются некоторые примеры из газелей 
великого азербайджанского поэта и драмматурга Гусейна Джавида и 
республиканского поэта Ахмеда Джавада. Разобраны сходные 
особенности данных газелей и оказалось что, сходные особенности 
газелей великих поэтов заключаются в мотивах любви к родине, 
уважения к тюркскому народу, богатых любовных грез, жалоб на 
трудности эпохи и т.д.  
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Ləman MUXTAROVA 
 

XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI VƏ 
MƏTBUATINDA MİLLİ İSTİQLAL UĞRUNDA MÜBARİZƏ 

MÖVZUSU VƏ PARLAMENT HƏYATI 
 

Açar sözlər: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti, istiqlaliyyət, azadlıq 
təfəkkürü, Məclisi-Məbusan, Rəsulzadə 

Key words: Azerbaijan Democratic Republic, independence, thought of 
freedom, Parliament, Rasulzadeh 

Ключевые слова: Азербайджанская Демократическая Республика, 
независимость, вольномыслие, парламент, Расулзаде 

 
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan xalqının tarixində istiqlal 

mübarizəsinin şanlı səhifələri açılır. Xalqımızın sözügedən dövrdə özünü bir 
millət olaraq dərk etməsi, azadlığı uğrunda qətiyyətli mübarizəsi, müstəqil 
düşüncə tərzinin formalaşması indiki müstəqil Azərbaycanın təməl 
prinsiplərini təşkil etməklə yanaşı, milli dirçəlişi yaddaşlara həkk edir. Bu 
istiqlal yolunda qətiyyətlə mübarizə aparan və bu mübarizəni ədəbi-mədəni 
fikir olaraq formalaşdıran ideoloqlar milli şüurun oyanmasında əvəzsiz rol 
oynamışlar.  

Bu dövrdə Azərbaycan tarixinin ən əlamətdar hadisəsi cümhuriyyətimizin 
yaranması oldu. Ümummilli lider Heydər Əliyev bu dövrü Azərbaycan 
tarixinin ən parlaq səhifəsi hesab edirdi: “1918-ci ildə yaranmış Azərbaycan 
Xalq Cümhuriyyəti bizim milli sərvətimizdir, tariximizin parlaq səhifəsidir, 
xalqımızın böyük nailiyyətidir. Məhz bütün bunlar hamısı birlikdə indiki 
müstəqil Azərbaycanın həm iqtisadi, həm intellektual, həm də mədəni 
potensialını yaradır” [9].  

 Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması milli özünüdərkin 
inkişafında və milli dirçəliş zəminində əlamətdar bir hadisə idi. Tarix boyu, 
bildiyimiz kimi, ədəbiyyat və eləcə də mədəniyyətin digər sahələri xalqın 
özünüdərk və təşəkkülündə, milli ruhunda, azadlıq təfəkkürünün 
formalaşmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır. XX əsrin əvvəllərində, 
Azərbaycanın da milli oyanışı və azadlığı uğrunda mübarizəsində milli 
mədəniyyətin təməlini təşkil edən ədəbiyyatın və dilin əhəmiyyəti əvəzsiz 
olmuşdur.  

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iyrimi üç ay davam edən qısa bir ömür 
sürsə də, həmin dövr zəngin ədəbi məhsulla əlamətdar olmuşdur. Ədəbiyyatın 
xalqın mənəvi zənginləşməsində, özünüdərkində, milli ruhun təşəkkülündə 
müstəsna rolu olmuşdur. Azərbaycan xalqının XX əsr milli intibahı XIX əsrin 
ortalarından başlamışdır. Maarifçilik hərəkatı xalqın milli şüurunun bütün 
qatlarına nifuz edir və onun şüurunu formalaşdırırdı.  

Artıq XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda milli azadlıq məfkurəsinin yeni 
səhifələri açılır. Bu dövrün milli ziyalı ordusu Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin özülünü hazırlayır. Əli bəy Hüseynzadənin, Cəlil 
Məmmədquluzadənin, Əhməd bəy Ağaoğlunun, Sabirin, Firidun bəy 
Köçərlinin, Nəriman Nərimanovun, M.Ə.Rəsulzadənin, M.Hadinin, Əhməd 
Cavadın və digər görkəmli fikir və söz sahiblərinin ədəbi-bədii və siyasi 
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intellektual fəaliyyəti Azərbaycanda yalnız milli özünüdərkin deyil, həm də 
milli azadlıq təfəkkürünün formalaşmasında və inkişafında çox böyük rol 
oynadı.  

Ədəbi əsərlərlə yanaşı, həmin dövrdə mətbuatın rolunu və yerini də xüsusi 
olaraq qeyd etmək lazımdır. Əhməd bəy Ağaoğlu və Əli bəy Hüseynzadənin 
başçılıq etdiyi “Həyat” və “Füyuzat” jurnalları belə mətbu orqanlardan idi. 
Fransada təhsil aldığı müddətdə, tələbəlik illərində Əhməd bəy Ağaoğlu 
Avropa demokratik ideyalarından təsirlənərək Azərbaycanda xalqının milli 
özünüdərketmə ideyalarının yayılmasına şərait yaradır. Ə.Ağaoğlu xalqın 
qurtuluş yolunun təhsil və mədəniyyətdən keçdiyini bildirirdi. O, 1918-ci ildə 
Azərbaycanda ilk müstəqil demokratik cümhuriyyətin qurulması sevinci ilə 
vətənə qayıdır və parlamentə üzv seçilir. Əhməd bəy Ağaoğlu öz fəaliyyəti 
dövründə erməni-müsəlman qarşıdurmalarının alınmasında, xalqın milli 
azadlıq hərəkatında mühüm rol oynamışdır.  

Azərbaycan xalqının milli azadlıq uğrunda mübarizə əzmi xalqın milli 
dirçəliş və milli mübarizə tarixində fəal iştirak edən və fədakarlıq göstərən 
M.Ə.Rəsulzadənin çap etdirdiyi “Milli dirilik”, “Tutduğumuz yol”, “Kənd 
məktubları”, “Məktəb və mədrəsə”, “Getdiyimiz yol”, “Ehtiyaclarımız” 
məqalələrində öz parlaq əksini tapmışdır. Bu məqalələrdə milli azadlıq ruhu 
inamla ifadə olunurdu.  

1918-ci ildə Azərbaycan xalqı nəinki türk xalqları arasında, həmçinin 
bütün İslam Şərqi aləmində ilk dəfə olaraq respublika qurdu. Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyətinin daxili tərkibi və idarəçilik ziyalı təbəqələrdən ibarət idi. 
Azərbaycan xalqının tarixində ilk parlamentli respublika olan Azərbaycan Xalq 
Cümhuriyyəti eyni zamanda bütün Şərqdə, o cümlədən türk dünyasında ilk 
demokratik, hüquqi və dünyəvi dövlət nümunəsi idi. Cəmi on yeddi ay 
fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti 
parlamenti sübut etdi ki, xalqımız artıq parlament idarəçiliyi səviyyəsinə 
yüksəlmişdir. İyunun 17-də Azərbaycan Milli Şurasının iclasında M.Ə.Rəsul-
zadə öz alovlu nitqində deyirdi: “Dünya müharibəsi və Rusiya inqilabının təsiri 
ilə yeni doğulmuş və həyat siyasətinə ilk qədəm basmış olan Azərbaycan 
qayəsi əhatəolunmaz mühüm dəqiqələr keçirir. Bu yeni – türk nizad siyasəti 
rişə və buluğ bulub da millətlər zümrəsinə vəsail-həyat olaraq girə biləcək, 
yoxsa sısqa cocuk kimi südəmər halında tərki-həyat edəcəkdir? İştə bütün 
zehinləri işğal edən bir məsələ! İştə bir zaman ki, müqəddərat əllərinə alanlar 
üçün Azərbaycan nüzadini tələf etdirməmək kimi müşkül, fəqət müşküllüyü ilə 
bərabər şərəfli bir vəzifə və məsuliyyət tərtib ediyor”  [7, 17].  

Bu dövrün ziyalılarının M.Ə.Rəsulazdə də başda olmaqla ən mühüm 
vəzifəsi Azərbaycanın azad, müstəqil, milli dövlətini qurmaq, xalqın milli 
əzminin, azadlıq ruhunun formalaşmasına zəmin yaratmaqdan ibarət idi.  

M.Ə.Rəsulzadə bir millətin diriliyinə onun qiymətli bir xəzinəsi kimi 
yanaşırdı. Bir millətin dirçəlişini nəinki həmin xalqın, həm də bəşəriyyətin 
dirçəlişi hesab edirdi. Onun fikrincə, bir millətin ölgün fikirlərlə yaşaması 
həmin xalqın bədbəxtliyinə və hətta bəşəriyyətə böyük bir nöqsandır. 
M.Ə.Rəsulzadə bir xalqın elmən, ruhən və cismən qüvvətli olmasının diriliyi 
sevməkdən ibarət olduğuna inanırdı. Diriliklərin ən qiymətlisi milli dirilikdir. 
O, “Dirilik nədir?” məqaləsində öz xalqına belə bir dirçəliş arzu edərək yazırdı: 
“Filosoflar və sufilər nə deyirlərsə-desinlər: dirilik dünyanı sevməkdən və öz 
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hüquq və namusunu mühafizə edə biləcək qədər qüvvətli olmaqdan ibarətdir” 
[11].  

M.Ə.Rəsulzadə millətin tərəqqisini üstün tutaraq bildirirdi ki, bu, yalnız 
müstəmləkədən azad olandan sonra kamil bir tərəqqi olar. Çünki əgər bir millət 
digər bir millətin təsiri altında, onun adət-ənənəsi ilə, onun ruhu ilə tərəqqi 
edəcəksə, öz xüsusunu itirəcəkdir. Onun fikirlərini bu sitatda aydın görmək 
olar. “Bu gün İranı keçirməkdə olduğu bu fəlakətli günlərdən “xilas” etmək 
üçün əlindəki istiqlal kölgəsindən də məhrum edib, başqa mütərəqqi bir 
millətin idarə və təmsili altına versəniz, ehtimal ki, Ənzəli bir neçə ilin zərfində 
Bakıya meydan oxuyacaq qədər tərəqqi edər. Və bəndər bu şəhər də 
Bombeydən heç də geri qalmaz. Fəqət bu səri tərəqqinin müqabilində əmin 
olunuz ki, İran bir daha nə Firdovsi yetirər, nə Sədi, nə Hafiz” [11].  

Hər bir millət öz kökünə, ənənəsinə, milli ruha söykənərək tərəqqi 
etməlidir. Dövrün ədibləri, M.Ə.Rəsulzadə kimi sinəsi azadlıq ruhu ilə 
döyünən qələm sahibləri bu məqalələri ilə xalqı milli oyanışa səsləyir, xalqın 
maariflənməsinə və tərəqqisinə nail olmağa çalışırdılar.  

Bu dövrdə milli ziyalı təbəqəsini bir yerdə tuta bilən əsas mərkəz 1898-ci 
ildən sonra Ə.Topçubaşovun redaktəsi ilə çıxmağa başlayan “Kaspi” qəzeti idi. 
Rus dilində çıxmasına baxmayaraq, yeni redaktorun gəlməsindən sonra bu 
qəzet yerli məsələlərə, milli həyatın müxtəlif sahələrinə aid yazılar çap etməyə 
başladı. Məhz buna görə o, milli mətbuat orqanı kimi qəbul edilirdi. Qəzetə 
1989-cu ildən sonra Əhməd bəy Ağaoğlu rəhbərlik etməyə başladı. O, qəzetdə 
tez-tez siyasi-ideoloji məsələlərlə bağlı, milli həyatın yolları və xalqı 
ruhlandıran digər məqalələr dərc etdirirdi. Əhməd bəy Ağaoğlunun “Bizim 
millətçilər” başlıqlı məqaləsi də özünün ideoloji-siyasi baxımından mühüm və 
əhəmiyyətlidir. O, qeyd edirdi ki, millətçilik möhtəşəm bir hadisədir, 
bəşəriyyətin təkamül tarixində vacib mərhələdir: “Həqiqi, dürüst, sonunadək 
özünə sadiq qalan millətçi özününkünü müdafiə edərkən başqasınınkı üzərində 
hər hansı bir zülmü də rədd etməlidir”. Ə.Ağaoğlu və eləcə də dövrün digər 
ədibləri milli azlıqların assimilə edilməsinə qarşı çıxaraq şovinizmi rədd 
edirdilər. Əhməd bəy Ağaoğlu keçmişi silib atmaq və ya ideallaşdırmaq lazım 
olmadığını deyirdi. O, bir xalqın keçmişdən dərs almaq üçün tarixini 
öyrənməsini zəruri hesab edirdi. “Hər millət öz müqəddəratını özü həll etməyə 
səlahiyyətdardır” şüarı ilə Azərbaycan xalqının istiqlal yoluna şərəflə 
sahiblənirdi [9].  

Milli azadlıq ruhu Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətnin quruluşu ərəfəsində 
M.Hadi, Ə.Cavad, M.B.Məmmədzadə, C.Cabbarlı, Ümmügülsüm, Əli Yusif 
kimi şair və publisistlərin əsərlərində inamla ifadə olunurdu.  

1918-20-ci illərdə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövrünün zəngin 
ədəbiyyatı, öz diqqətəlayiq poeziyası, nəsri, dramaturgiyası və teatrı olmuşdur. 
Ü.Hacıbəyli, M.Hadi, A.Şaiq, C.Cabbarlı, Ə.Cavad kimi milli ziyalılar 
cümhuriyyətin milli azadlıq xəttinin fəal ideoloqları olmuşlar.  

Azərbaycan xalqının öz müstəqilliyi və azadlığı uğrunda mübarizəsi 
dövrün nəsr əsərlərində də parlaq əksini tapmışdır. Milli dirçəliş, istiqlal 
ideyası C.Məmmədquluzadə, C.Cabbarlı, A.Şaiq, Ə.Haqverdiyev, Ü.Hacıbəyli 
kimi yazıçı və publisistlərin əsərlərində əsas ideya xəttini təşkil edirdi. 
M.Məmmədzadənin “Bakı uğrunda mübarizə” pyesində Bakının azad edilməsi 
və hökumətin Bakıya köçürülməsi və qələbənin zirvəsi əks olunur.  
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Milli azadlıq idealının parlaq əksini C.Məmmədquluzadənin “Anamın 
kitabı” pyesində aydın görmək olar. C.Məmmədquluzadə bu əsərdə ana 
dilimizin qorunub saxlanması, öz milli mədəniyyətimizə, milli-mənəvi 
dəyərlərimizə sahib çıxmağı bizə öyrədir. “Anamın kitabı” pyesində ana 
dilimizin başına gətirilən faciələri göstərir, millilik ideyası xalqın ruhunda 
hakim ideyaya çevrilirdi.  

Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatında xalqın öz ruhundan doğan azadlıq 
hərəkatı, milli ənənələrin tərənnümü, ictimai-siyasi azadlığa qovuşmanın 
sevinci daha çox poeziyada özünü göstərirdi. M.Hadi, H.Cavid, A.Şaiq kimi 
məşhur romantiklər və “Cümhuriyyət şairi” Ə.Cavad başda olmaqla, şairlər 
dəstəsi 1918-20-ci illərdə Azərbaycan istiqlalını tərənnüm edirdilər. Onlar 
şeirlərində azadlığa qovuşmanın yollarının yalnız maariflənmədən keçdiyini 
ifadə edirdilər.  

Cümhuriyyət dövrü poeziyasını Əhməd Cavadsız düşünmək olmaz. 
Azadlıq hissi, xalqın ruhundan doğan inam Ə.Cavadın şeirlərində fərəh hissi ilə 
tərənnüm olunurdu. Onun “Dalğa” kitabında xalqın öz azadlığı uğrunda çətin 
mübarizəsi, oyanışı, milli istiqlalı kimi məsələlər mühüm yer tuturdu.  

 
Soranlara mən bu yurdun, 
Anlatayın, nəsiyəm: 
Bən çeynənən bir ölkənin  
“Haqq!” bağıran səsiyəm! [4, 128].  

 
 Əhməd Cavadın azadlığa inam hissi ilə döyünən ürəyi və bu ürəkdən 

gələn qələmindən Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin və indiki müstəqil 
respublikamızın milli marşı yarandı. Əhməd Cavad xalqını, millətini azad, 
müstəqil, gələcəyə inamlı görmək istəyirdi. O, şeirlərində xalqı daha möhkəm 
olmağa, birliyə, azadlığı qazanmaq üçün, yadların boyunduruğu altında 
yaşamamaq üçün özünəinam hissi aşılayırdı.  

 
Ey şanlı ölkənin şanlı ordusu, 
Unutma Qafqaza girdiyin günü! 
Gəlirkən qovmağa Turandan urusu, 
Ayağını Qara dəniz öpdümü?! 
İlk atarkən əski bürcə addımı, 
Kars qalası salam topu atdımı? 
Sən yaparkən orda zəfər şənliyi, 
Məğlub düşman qaşlarını çatdımı? [4, 143].  

 
Keçmiş imperiya ərazisində ilk böyük rus inqilabının dalğasında üzə çıxan 

sosial azadlıq hərəkatı və milli intibah dalğası öz təzahürünü M.Hadinin 
yaradıcılığında tapır.  

 
Cəhalətdir əsası zülmü cövri-xanimansuzun, 
Maarif olsa, zülmün məhv olar, əlbəttə bünyani [6, 9].  

 
Hadi cəmiyyəti siniflərə və təbəqələrə parçalamır, dövrün milli azadlıq 

hərəkatını milli oyanış kimi, ümummilli intibah kimi tərənnüm edirdi. O, bütün 
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cəmiyyətlərin bərabər olduğu bir dünya arzu edirdi və sinfi, irqi 
mənsubiyyətdən asılı olmayaraq, bütün müsəlmanları birliyə çağırırdı.  

 
Qaldıq əlində bir sürü ərbabi-vəhşətin, 
Olduq əsiri pənceyi-qəhrü müsibətin...  
Hər kəs gərək bərabər ola hər hüquqda, 
Ehsanidir bu ərz bizə dəsti-qüdrətin [5, 298].  

 
Nəinki daxili zülmün və sinfi bərabərsizliyin, hətta yada baş əyməyin də 

səbəbi milli, dini, mənəvi, mədəni, elmi cəhalətdir. Hadi kimi şairlər hesab 
edirdi ki, hürriyyətə gedən yolda maariflənmək, cəhaləti yox etmək və bu yolda 
qurban vermək lazımdır.  

 
Nə istedadi-ülviyyət, nə də ürfanımız vardır, 
Fikirsiz, xeyirsiz, yüz min sürü nadanımız vardır.  
Deriz məqsudumuzdur kəbeyi-ülyayi-hürriyyət, 
Fədayi-ruhi-hüriyyət nə bir qurbanımız vardır [6, 9].  

 
1918-1920-ci illərin ideyalarını özündə əks etdirən “İqbal”, “Dirilik”, 

“Açıq söz” və “Azərbaycan” qəzetləri, digər mətbu orqanlar kimi, xalqın 
azadlığı, millətin tərəqqisi və dövlət nizam-intizamının əsas qayəsi olaraq 
mühüm rol oynayırdı. “Azərbaycan” qəzeti həm azərbaycanca, həm də rus 
dilində çap olunurdu. Qəzetdə ideya və məzmun baxımından zəngin ədəbi, 
siyasi, publisistik məqalələrlə yanaşı, respublika hökumətinin rəsmi sənədləri, 
qərar və fərmanları, Məclisi-Məbusan – parlament iclaslarının hesabatları, 
stenoqramları çap edilirdi. Qəzet 1919-cu ildə özünün 46 sayında parlamentin 
25 iclasının bütün gedişini tam əks etdirmişdir. “Azərbaycan” qəzeti 
cümhuriyyət tarixinin və parlament həyatının salnaməsi və mənbəyi olmuşdur. 
Qəzetdə rəsmi sənədlərdən əlavə, Məclisi-Müəssisanın təşkili ilə bağlı qiymətli 
yazılar dərc edilir, demokratik ideoloqlar, qurucular bu yolla xalqa müraciət 
edirdilər. Belə ki, Azərbaycan Milli Şurası Məclisi-Müəssisanın altı ay ərzində 
çağırılmasını ərz etmiş, məclisi mümkün qədər tez çağırmaq üçün xalqın 
bilavasitə siyasi məsələlərdə iştirakını mühüm hesab etmişdir. “Azərbaycan” 
qəzeti bu xüsusda millətlə hökumətin arasında körpü idi. Şurayi-Millinin rəisi 
M.Ə.Rəsulzadinin nitqindəki inam, qürur və iftixar xalqı necə məsuliyyətli bir 
zaman içərisində olursa-olsun qorxutmurdu: “Bizim daxili hürriyyətimizə 
icrayi-nüfuz edən və edəcəyi mütəsəvvür bulunan qüvvət yabançı bir qüvvət 
deyil, öz qüvvətimizdir. Burada istiqbal böyük və şanlı bir millətin müxtəlif 
şöbə və budaqlarını tövhidə doğru gedəcək ki, eyni məqsədimizdir. Bütün 
məsaimizi bu hürriyyəti-siyasiyyənin təşəbbüsünə sərf edəlim. Bunun üçün də 
hər dürlü fədakarlığa amadə bulunalım” [7, 19-20].  

Xalqa hər şey gün kimi aydın idi. Demokratik ideyaların yaranmasında, 
azadlıq təfəkkürünün xalqda formalaşmasında və parlament idarəçiliyi 
səviyyəsinə qaldırılmasında məhz mətbuat və ədəbiyyat xalqın silahdaşı idi.  

Beləliklə, XX əsrin əvvəllərində milli azadlıq təfəkkürünün 
formalaşmasında yenicə yaranan cümhuriyyətin və cümhuriyyətimizi tanıdan, 
xalqda azad, milli ruh formalaşdıran fəal ideoloqların, ədiblərin, ziyalıların cox 
müstəsna rolu olmuşdur. Xalqımız maariflənmək yolunda ən böyük 
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addımlarını məhz bu dövrdə atmış və müstəqil bir dövlət, azad respublika, 
müstəmləkədən qurtulub dirçəliş yolunda qətiyyətlə addımlamağı yaddaşına 
həkk etmişdir.  
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Laman MUKHTAROVA 

 
THE THEME OF THE STRUGGLE FOR NATIONAL 

INDEPENDENCE AND PARLIAMENTARY LIFE IN THE 
AZERBAIJANI LITERATURE AND PRESS IN  

THE EARLY XX CENTURY  
SUMMARY 

 
The article characterizes the foundation of national freedom, national 

thought in Azerbaijan in the early XX century. It is emphasized about the main 
event of the period which is considered the formation of the Azerbaijan 
Democratic Republic.  

In this article we came to conclusion that the basis for the foundation of 
the national liberty is the national culture that formed national consciousness. 
National culture find itself on the literary process of the period which inspired 
by free spirit. All poets, writers, publicists praised freedom, liberty, sovereignty 
of people in their writings. They considered enlightenment the only way out 
from colonial conditions.  

In this article the examples were shown from great active ideologist 
such as M.Hadi, A.Javad, M.A.Rasulzadeh, J.Mammadquluzadeh and etc. who 
really wanted to see their nation independent.  

In the conclusion the main role of the national culture is taken into 
account on the way of enlightenment in XX century.  
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Ляман МУХТАРОВА 
 

БОРЬБА ЗА НАЦИОНАЛЬНУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ 
РЕЗЮМЕ 

 
Статья посвящена развитию идеи национальной свободы и 

национального самосознания в начале ХХ века. В статье даны основные 
события, лежащие в основе формирования Азербайджанской Демократи-
ческой Республики.  

Мы пришли к такому заключению, что национальная независи-
мость – это национальная культура, сформированная национальным са-
мосознанием.  

Национальная культура нашла себя в литературном процессе того 
периода, который был вдохновлен духом свободы.  

Все поэты, писатели, публицисты в своих произведениях 
восхваляли свободу, независимость и суверенитет. Единственный выход 
из ситуации они видели в просвещении народа. В статье в качестве 
примеров указаны такие великие идеологи как М. Хади, А. Джавад, М. А. 
Расулзаде, Дж. Маммадгулузаде и другие, которые действительно хотели 
видеть национальную независимость.  

В заключении отметим, что в основе развития национальной 
культуры в ХХ веке лежит просвещение.  
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Qabil ƏLİYEV  
 

BÖYÜK VƏTƏN MÜHARİBƏSİ İLLƏRİNDƏ  
“KOMMUNİST” QƏZETİNDƏ POEZİYA  

 
Açar sözlər: “Kommunist”, qəzet, Böyük Vətən müharibəsi, poeziya, 

Azərbaycan 
Key words: “Kommunist”, newspaper, the Great Patriotic War, poetry, the 

poetry, Azerbaijan 
Kлючевые слова: «Коммунист», газета, Великой Отечественной войны, 

поэзия, Азербайджан 
 

Azərbaycan Demokratik Respublikası 1920-ci il aprelin 28-də Rusiya 
tərəfindən işğal edildikdən sonra “yeni dövrün tələbləri ilə ayaqlaşmayan” şair və 
yazıçılar, ictimai xadimlər mühacir həyatı yaşamağa üstünlük verdilər. Ölkədə 
qalan demokratik fikirli insanlar isə daim təqib olunur, müxtəlif bəhanələrlə 
zindanlara atılırdı. 1930-cu illərin repressiyası həmin dövrdə Azərbaycanın 
minlərlə işıqlı ziyalısını, görkəmli hərbçisini, müəllimini, həkimini, yazıçı və 
şairini uzaq Sibirə sürgünə göndərdi, yaxud elan olunmuş “ittihamları” belə təsdiq 
olunmadan barələrində güllələnmə hökmü çıxarıldı.  

1939-cu ilin sentyabrında Hitler Almaniyasının Polşanı işğal etməsi ilə 
başlanan İkinci Dünya müharibəsi SSRİ-də bir qədər repressiya dalğasını zəiflətdi. 
Həmin dövrdə Sovet İttifaqının qarşısında ölkədə iqtisadiyyatı yüksəltmək, hərbi 
sənayeni inkişaf etdirmək, neft hasilatını artırmaq kimi mühüm tapşırıqlar dururdu. 
Bu vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün ümumxalq səfərbərliyi elan olunmuşdu və 
ilk növbədə Kommunist Partiyasının mətbu orqanı olan nəşrlər də bu yöndə böyük 
təbliğat və təşviqat işləri aparırdı. Belə ağır bir zamanda Azərbaycanın yazıçı və 
şairləri də partiyanın qarşıya qoyduğu vəzifələri yerinə yetirmək üçün, xalqın 
döyüş ruhunu yüksəltməkdən ötrü vaxtaşırı mətbuatda çıxışlar edirdilər.  

“Kommunist” qəzetinin 1941-1945-ci illər nüsxələrini vərəqlədikcə müxtəlif 
yazıçı və şairlərin “Hər şey vətən üçün, hər şey qələbə üçün” şüarı ilə 
əsgərlərimizin döyüşlərdəki şücaətindən, arxa cəbhədə xalqımızın fədakar 
əməyindən bəhs edən yazılara rast gəlirik.  

“1941-ci ilin əvvəllərindən “Kommunist” qəzetinin səhifələrində, əsasən, 
Məmməd Rahim, Səməd Vurğun, Rəsul Rza, Süleyman Rüstəm və başqalarının 
şeirləri tez-tez çap edilirdi. Bundan başqa, adıçəkilən şairlərlə yanaşı, Azərbay-
canın tanınmış yazıçı və şairləri – Məmməd Səid Ordubadi, Mirzə İbrahimov, 
Süleyman Rəhimov, Osman Sarıvəlli, Zeynal Xəlil, Əhməd Cəmil, Mirvarid 
Dilbazi, Nigar Rəfibəyli, Cəfər Xəndan, Tələt Əyyubov və başqaları çağırış 
məntəqələrində, ordu hissələrində, müəssisə və idarələrdə insanları 
vətənpərvərliyə, qələbəyə səsləyən müxtəlif tədbirlərdə, mərasimlərdə fəal iştirak 
edirdilər” [37, 25].  

Məmməd Rahimin “Qızıl əsgərə məktub” şeiri belə başlayır: 
 

Fikrimiz, xəyalımız hər zaman yanındadır, 
Döyünən ürəyimiz döyüş meydanındadır.  
Biz səndən arxayınıq, sən bizdən ol arxayın, 
Əlinlə döyülərkən hər müxənnət, hər xain [1].  
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Şeirdə şair cəbhədəki əsgəri arxayın edir ki, arxa cəbhədə hər kəs qələbə 

üçün əlindən gələni edir. Qoca bağban öz bağından topladığı meyvələri, yemişi, 
ana-bacılarımız tikdikləri “güllü yaylıq”lardan, əməkçilər öz maaşlarından 
cəbhəyə – döyüşən əsgərlərin adına pay göndərirlər. Çoban isə qurban dediyi iki 
qoyundan birini yollayır, o birini isə qalibiyyət gününə saxlayır: 
 

Cəbhələrə yollanır sovqatın yeşik-yeşik, 
Sən vətən torpağına çəkirkən hər an keşik [1].  

 
Tələt Əyyubov isə “Səvarilər marşı”nda müharibə səhnəsini təsvir edir və 

yoldaşlarını düşmənləri məhv etməyə, vətən torpağı azad olmayınca qılıncları 
qınlarına qoymamağa səsləyir: 

 
Biz düşməni göy ot kimi biçərik, 
Qəzəbimiz qorxunc olur davada.  
Qasırğalar qaynağından keçərik, 
Qılıncımız parıldayar havada.  
Vətən məhəbbəti qəlbimizdədir, 
Atlanın, igidlər, zəfər bizdədir [2].  

 
Məmməd Rahimin Moskvanın ağır günlərində qələmə aldığı, ona dayaq 

durmaq, təsəlli olmaq ruhunda yazdığı şeiri də məhz “Moskva” adlanırdı. Şeirdə 
düşmənlərin zaman-zaman Moskvaya göz dikdikləri, lakin hər dəfə məğlub olaraq 
geri çəkildikləri qeyd olunur: 

 
Dosta mehribandır isti qucağın, 
Düşmənə qəbirdir sonsuz torpağın.  
Əzdin, mən bilirəm, çox yağını sən,  
Qırdın Napoleonun bayrağını sən [3].  
 

Məmməd Rahimin Böyük Vətən müharibəsində ilk Sovet İttifaqı 
Qəhrəmanı adını almış azərbaycanlı İsrafil Məmmədova həsr etdiyi “İgid 
qəhrəman” adlı şeirində düşmənlə qeyri-bərabər döyüşdə amansız şaxtadan, 
qardan çəkinmədən sonadək mübarizə aparan eloğlumuzun qəhrəmanlığından 
danışılır:  

 
“Təslim olmaq yaramaz, – 
Dedi igid qəhrəman: 
– Əsla verməyək aman, 
Düşmənlərə gəlin biz, 
İti olsun əliniz”. 
Yaralılar da durdu,  
Yenə silah doldurdu.  
Yetirdi qəhrəmana, 
Çöllər döndü al qana.  
Qoçum köksünü gərdi, 
Yetmiş köpəyi sərdi.  
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Torpaqlara əliylə.  
Öz məğrur heykəliylə [4].  

 
Müharibənin ilk günlərindən sonunacan ədəbiyyatın ən aparıcı sahəsi 

poeziya idi. Professor Nurlana Əliyeva doğru olaraq qeyd edir: “...Müharibə 
dövründə poeziya publisistikanın funksiyasını öz üzərinə götürür və onunla eyni 
mövzuları qələmə alırdı. M.S.Ordubadi, A.Şaiq, S.Rüstəm, S.Vurğun, Ə.Vahid 
kimi şairlərin bu dövrdə yazdığı və ədəbi mətbuatda çap olunan şeirlərində çağırış 
ruhu, əsgər hünərinin tərənnümü, faşizmin tənqidi aparıcı yer tutur. Arxa cəbhədə, 
istehsalatda çalışan, cəbhə üçün silah-sursat düzəldən, əsgərlərçün isti paltarlar 
tikib toxuyan ana və nənələrin surətləri də ədəbiyyatda mühüm yer tuturdu. 
Cəbhədə vuruşan ərinə sədaqətli, yüksək əxlaqi dəyərlərin daşıyıcısı olan arxa 
cəbhə qadınların surətləri döyüşçü obrazından sonra ikinci yerdə idi” [38, 11].  

 Rəsul Rzanın “Vətənə hədiyyə” şeirində şair arxa cəbhədə ordu üçün 
səfərbərlik səhnəsini təsvir edir. Hər kəs gücü çatandan toplayıb ön cəbhədə 
döyüşən əsgərlərə göndərmək üçün təhvil verir. Ağca nənə də burada oğlu 
Səfərdən aldığı məktubu göstərir. Məktubda Səfərin döyüşdüyü dəstənin 
almanlara qarşı vuruşlarda göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan söhbət açılır: 

 
Dünən bizim dəstəmiz 
Düşmən səfini yardı.  
Tanklarımız, topumuz,  
Yaman tufan qopardı.  
400 əsir almışıq, 
55 yük maşını.  
Daş üstündə qoymadıq 
Yağıların daşını.  
On iki tank, otuz top, 
Çoxlu silah almışıq.  
Düşmənlərin içinə 
Bir vəlvələ salmışıq [5].  

 
Başı qızğın döyüşlərdən açılmayan Səfər doğulduğu kəndin camaatını, 

onların əkin-biçinini də yaddan çıxarmır. Hər dəfə yuxusuna girir anası. Şirin, 
bərəkətli meyvə bağlarına, başı qarlı dağlara, ceyranlı düzlərə də salam göndərir 
Səfər: 

 
Salam yetir, ay ana,  
Bizim qarlı dağlara.  
O ceyranlı düzlərə, 
Bərəkətli bağlara [5].  

 
Ağca arvad oğlunun məktubunu iftixarla oxuduqdan sonra gətirdiyi qutunu 

orduya kömək üçün yazdırır. Oğlunun toyu üçün aldığı gümüş samovarı təhvil 
verən Ağca nənə “Mən Səfər qayıdanda daha böyük samovar alacağam”  deyir.  

Səməd Vurğunun “Sovqat” şeiri lirik notlarla başlasa da, sevgilisinin 
müharibədə döyüşən qəhrəmanı bir an belə unutmadığını, qarşıdan gələn soyuq 
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qışda geyinmək üçün ona yun corab, əlcək, köynək və başlıq göndərdiyini təsvir 
edir: 

 
Bir corab, bir əlcək, bir isti köynək,  
Bir də ki yun başlıq göndərirəm, al.  
Səni qılınc kimi kəsməsin külək, 
Sən də nərə çəkib qılıncını çal [6].  

 
İ.Oratovskinin “Kapitan Qastello” şeirini tərcümə edən Məmməd Rahim 

igid təyyarəçinin şücaətini Azərbaycan oxucusuna çatdırır. Şeirdə almanlarla 
döyüşdə təyyarəsi zədələnən Qastellonun son anda qüvvəsini toplayıb düşmənin 
yanacaq anbarını partladaraq göyə sovurduğu təsvir edilir:  

 
Qastello od içində aşağı enən zaman  
Düşmənin maşınları görmədi ondan aman.  
Tərlan kimi şığıdı ölərkən də hədəfə,  
Sisternalar partladı hərəsi bir tərəfə! [7] 

 
Rəsul Rzanın “Ala qanqallar” şeiri sovet cəmiyyətində əliəyriliyə, 

müftəxorluğa, tüfeyliliyə qarşı yazılmışdır: 
 
Yoldaşlar, bu gün bizdə, 
Bəzi idarəmizdə 
Hələ “hamam suyuyla 
Dost tutanlar” da vardır.  
Namuslu insanların 
İçində orda-burda 
Şarlatanlar da vardır.  
Dövlətin hesabına, 
Səxavət göstərərək 
Köhnə baş, kirli ürək, 
Əyri əlli bu tiplər 
Bir ala qanqal kimi 
Bağçamızda bitiblər [8].  

 
Şair bu cür “ala qanqallar”ın, tüfeylilərin, cəmiyyətə faydasız ünsürlərin 

həyatımızdan təmizlənməsinin vacib olduğunu vurğulayır.  
“Kommunist” qəzeti daima yerlərdəki nöqsanları işıqlandırmaqla xalqı, 

aidiyyəti qurumları tədbir görməyə səsləyirdi. “Hərrac” adlı felyetonda 1941-ci 
ildə Xızı rayonu Altıağac poliklinikasının inventarlarının müdiriyyət tərəfindən 
talan edilməsi faktlarla göstərilir: 

 
Qurdu kölgəmdə Axundov da mükəmməl bir otaq, 
Topladı şkaf, divan, stullar, stol – təmtəraq.  
İndi gəldikdə bizə bir xəstə, yaxud bir qonaq, 
İsti tər tökməkdəyəm, bax gör nə tufan etdilər, 
Qəlbimi ancaq yaxın bildiklərim qan etdilər [9].  
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Ələkbər Ziyatayın “Sədaqət andı” şeiri doğma yurdun vəsfinə, kənd və 
şəhərlərdə quruculuq işlərinə həsr edilsə də, bu əsərdə də, digərləri kimi, əldə 
edilən “uğurlar” Kommunist Partiyasının, Stalinin adı ilə bağlanır: 

 
Stalinin qayğısı ilə 
Yaşayırıq gülə-gülə,  
Ürək deyir: ey ağ dövran, 
Təşəkkürüm sığmaz dilə [10].  

 
Qəzetdə dərc edilən “Diqqət” adlı felyetonda isə Qasım İsmayılov (indiki 

Goranboy) rayonu ərazisində radio verilişlərinin yarıtmaz yayımından, aidiyyəti 
qurumların bir tədbir görməməsindən danışılır: 

 
Qırxıncı ilin yanvar ayından pozulub xətt, 
Radio səsinə qalmaq olarmı belə həsrət? 
Bəs kim bu işə eyləyəcək bir dəfə diqqət?! 
Çox gözlədik, amma radionun səsi batdı, 
Qırxıncı il öz dövrünü sürdü, başa çatdı [11].  

 
Cəfər Xəndanın “Komandan-marşal” şeiri də müharibə mövzusunda yazılan 

əsərlərdəndir. Şeirdə Sovet ordusunun soyuq qış aylarında almanların qarşısını 
almasından, komandanın əmri ilə hələ çox uzaq səfərlərə hazırlaşmasından xəbər 
verilir: 

 
Nemeslərçün yaman gəldi, yaman keçdi bu il qış,  
Sənin hərbi biliyinə dünya dedi min alqış, 
Sərkərdələr tarixində belə hünər olmamış, 
Sən ey bizim hünərlərin komandanı-marşalı [12].  

 
Məmməd Rahimin “Stalin qanunu” şeiri də yeni sovet konstitusiyasının 

ildönümü münasibətilə yazılıb. Şair Stalin qanununun sovet xalqlarına böyük 
uğurlar bəxş etdiyi qənaətindədir: 

 
Dünyada ad qazanmış bir tarix vermiş bizə,  
Bu qanun yeni tarix gətirmiş ölkəmizə [13].  

 
“Döyüşən ordu ilə canlı əlaqə, cəbhəçilərlə görüş yazıçıları və şairləri 

vətənpərvərlik ruhunda yeni əsərlər yaratmağa ilhamlandırırdı. Krasnodara və 
Novorossiyskə getmiş ilk Azərbaycan nümayəndəliyinin tərkibində respublika 
neftçiləri və kənd təsərrüfatı əməkçiləri ilə yanaşı, S.Vurğun, R.Rza, Z.Xəlil, Mir 
Cəlal da var idi” [37, 27].  

1942-ci ildə müharibənin ağır dövründə Azərbaycanın şair və yazıçıları həm 
arxa, həm də ön cəbhədə düşmənlə üzbəüz mövqelərdə qələmi və süngüləri ilə 
xalqı, yoldaşlarını faşizm üzərində qələbəyə səsləyirdilər. R.Rzanın “Bəxtiyar”, 
“Vətən müharibəsi döyüşçülərinə”, Məmməd Rahimin “Vətən çağırır”, “Üç 
qardaş”, “Azərbaycan oğullarına”, “Dağlıların sözü”, “Neft dastanı”, Cəfər 
Xəndanın “Bu il düşmən əziləcək”, “Komissar”, “Kazak qardaşlarıma”, Süleyman 
Rüstəmin “Sağ ol” deyə milyon əl çiçək atar ona”, “Ana ürəyi”, “Ana və 
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poçtalyon”, “Döyüşçüyə məktub”, “Qafqaz oğullarına”, “Gün o gün olsun ki”, 
“Stalinqrad”, “İldırım”, Səməd Vurğunun “Yanğın”, “Partizan Babaş üçün”, 
M.Bipərvanın “Yumbalanıb düşər çaya”, “Aman, dadıma gəl”, Əhməd Cəmilin 
“Əsgər qardaşlarıma”, “Qafqaz oğullarına”, “Vətən oğluna” və başqa şeirlərdə 
müharibənin törətdiyi faciələr, xalqın qələbəyə olan inamı, vətən oğullarının 
döyüşlərdə göstərdikləri rəşadətlər öz əksini tapmışdır.  

“1942-ci ilin iyununda S.Vurğun, O.Sarıvəlli, M.Rahim, R. Rza, Ə.Vəliyev, 
Z.Xəlil və İ.Əfəndiyev 416-cı, 402-ci və 223-cü Azərbaycan diviziyaları ilə görüşə 
getmişdilər. M.İbrahimov və M.C.Paşayev 1942-ci ilin sentyabrında Uzaq 
Şərqdəki qızıl ordu hissələrinə yollanan nümayəndəliyin tərkibinə daxil 
edilmişdilər” [37, 27].  

Süleyman Rüstəmin müharibənin ağır illərində yazdığı “Gün o gün olsun 
ki” şeiri 

Gün o gün olsun ki, qurtarsın dava,  
Çəkilsin buludlar, açılsın hava [14], – 

 
beyti ilə başlayırdı və bu duyğular hər bir bəşər övladının arzusu idi. Şairin arzu-
istək dolu şeirindəki sülh yalnız 1945-ci il may ayının 9-dan sonra gerçəkləşdi.  

Rəsul Rzanın “İrəli” şeiri Azərbaycan oğullarının Böyük Vətən 
müharibəsində göstərdiyi qəhrəmanlıqlardan bəhs edir. Şair bildirir ki, 
qəhrəmanlıq bu xalqın tarixindən, kökündən qaynaqlanan ənənədir: 

 
Bu torpaqlar yetirmişdir Qoç Babəki, Cavanşiri, 
Bu torpaqlar bəsləmişdir Fərhad kimi cavan şiri.  
Nüşabələr bizimkidir, baş əymədi İsgəndərə, 
İgidlikdən nişanədir bu yerlərdə hər dağ, dərə [15].  

 
İslam Səfərlinin “Düşmənə ölüm” şeiri Ukraynanın almanlardan azad 

olunmasına həsr edilib. Almanlar işğal etdikləri hər kəndi yandırıb, dinc əhaliyə 
vəhşicəsinə divan tuturdular. Şairin təsvir etdiyi poetik səhnədə kəndi azad edən 
əsgərlərimiz almanların insanlıqdan uzaq hərəkətlərinin şahidi olurlar. Yandırılmış 
evdə inildəyən körpə ölmüş anasından yemək istəyir. Ana isə düşmən süngüsü ilə 
döşlərindən nizələnmişdir: 

 
Döşlərindən nizələnmiş mən cavan bir ana gördüm, 
Uşaq onun sinəsində bulanmışdı qana, gördüm.  
Ana ölmüş... məhzun uşaq süd istəyir anasından, 
Narın-narın qanı sızır süngülənmiş yarasından [16].  

 
Bu səhnələri oxuduqca 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə erməni 

faşistlərinin Xocalıda törətdikləri soyqırımı yada düşür. Ermənilərin törətdikləri 
vəhşiliklər almanların Böyük Vətən müharibəsində törətdiyi qırğınlardan heç də 
geri qalmır.  

Əhməd Cəmilin “O, dünyanın dərdlərinə ağlayır” şeirində müharibənin dinc 
sakinlərə gətirdiyi fəlakətlərdən, faciələrdən bəhs edilir. Yurdu-yuvası dağıdılmış 
insanlardan, ananın baladan ayrılmasından, övladını qorumaq üçün ananın hər cür 
fədakarlığa hazır olmasından danışılır: 
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Qız qarıyla pıçıldaşdı bir küncdə səs-səmirsiz, 
– Nənə, niyə ağlayır o? Neylədik ki ona biz?..  
Nənə sildi ətəyiylə gözlərinin yaşını, 
Köks ötürdü... Sığalladı qızcığazın başını.  
– Heç nə, bala, baxışların ürəkləri dağlayır, 
Sənə baxıb o, dünyanın dərdlərinə ağlayır! [17]  

 
Məmməd Rahimin “Oktyabr” (1943) şeirində rus inqilabının SSRİ-yə daxil 

olan respublikaların vətəndaşlarına gətirdiyi “ağ günlər”dən bəhs edilir. Şeirdə 
qeyd olunur ki, 1917-ci ilin oktyabr inqilabının qəhrəmanları bu gün də – Böyük 
Vətən müharibəsində alman faşistlərinə qarşı vuruşur və şücaət göstərirlər.  

Səməd Vurğunun “Bayraqdar” balladası Rusiyanın Oryol şəhərinin 
düşməndən azad olunmasında qəhrəmanlıq göstərən, şəhərin ən yüksək zirvəsinə 
bayraq sancan azərbaycanlı Hüseyn Əjdərova həsr edilmişdir:  

 
O igidin tunc sinəsi 
Bir Koroğlu qalasıdır.  
Mehribandır onun səsi, 
Azərbaycan balasıdır! [18].  

 
Məmməd Rahimin “Vətənin sözü” (1943), Süleyman Rüstəmin “Şərəfli 

adımız var” (1943) şeirlərində azərbaycanlılardan ibarət 416-cı Taqanroq 
diviziyasının şücaətlərindən bəhs edilir. S.Rüstəm adıçəkilən şeirdə yazır: 

 
Düşmən qaçır, harda ki bizim qaraltımız var, 
Necə öyünməyim mən dörd yüz on altımız var.  
... Al qana boyandısa müqəddəs torpağımız 
Yenə Melitopolda sancıldı bayrağımız [19].  

 
Süleyman Rüstəmin “Azərbaycan oğullarına” (1943), Səməd Vurğunun 

“Göyərçin” (1943), Əyyub Abbasovun “Vur düşməni!” (1944), A.Faruqun “İrəli” 
(1944) şeirləri də Ukraynanın, Krımın düşməndən azad edilməsi üçün “azadlıq 
ordusunu” irəli səsləyir, Azərbaycan oğullarını qələbəyə ruhlandırır.  

Səməd Vurğunun “Salam, dostum” şeiri məşhur azərbaycanlı alim Mustafa 
Topçubaşovun yüksək dövlət mükafatı alması münasibətilə yazılıb. Xalqına, 
millətinə bağlı olan şair fəxrlə bildirir ki, mənim yurdum əzəldən dahilər yurdudur: 

 
Sən də bilirsən ki, əzəldən bəri 
Dahilər yurdudur ana vətənim.  
Safdır, müqəddəsdir pak əməlləri, 
Bu böyük səadət haqqımdır mənim.  
Bizə döşlərindən süd verən ana, 
Bizi tapşırmışdır Azərbaycana [20].  

 
Döyüşən ordu ilə canlı əlaqə, cəbhəçilərlə görüş yazıçıları və şairləri 

vətənpərvərlik ruhunda yeni əsərlər yaratmağa ilhamlandırırdı. Krasnodara və 
Novorossiyskə getmiş ilk Azərbaycan nümayəndəliyinin tərkibində respublika 
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neftçiləri və kənd təsərrüfatı əməkçiləri ilə yanaşı, S.Vurğun, R.Rza, Z.Xəlil, Mir 
Cəlal da var idi [37, 27].  

Osman Sarıvəllinin “Qafqazdan Dona doğru” şeiri də Azərbaycan 
oğullarının Krım uğrunda gedən döyüşlərdəki qəhrəmanlıqlarından bəhs edir. Bu 
şeirdə də igid əsgərlərimiz xalq qəhrəmanı Koroğluya bənzədilir: 

 
Dağları şişpərlə dəldi Koroğlu, 
Qıratın belində gəldi Koroğlu.  
Şamil yəhərləyib mindi səməndi, 
Sıldırım dağlardan quş kimi endi.  
Yönəldi silahlar düşmənə sarı, 
Qopdu bədənlərdən faşist başları [21].  

 
O.Sarıvəllinin “Ukraynalı dostlarıma” şeiri isə Xarkovun alman 

faşistlərindən azad olunmasına həsr edilmişdir: 
 
Bu gecə dalmışdım fikrə, xəyala.  
Şad xəbər eşitdi birdən qulağım: 
Xarkovun üstündə yenə vüqarla 
Əsir, dalğalanır qızıl bayrağım [22].  

 
Səməd Vurğunun “Bayramınız mübarək” (1943) şeiri Stalinqradın azad 

edilməsi münasibətilə cəbhədə döyüşən əsgərlərə, H.Fərruxun “Vur” (1943) şeiri 
Rostovun və Xarkovun xilaskarlarına ithaf olunub. Cəfər Xəndanın “Şairin səsi” 
şeiri də, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, düşmənə nifrət ruhunda yazılmışdır: 

 
Hərbə gedən zaman ürəkdən dedim: 
Quduran yağını əzəcəyəm mən.  
Kim bilir, bəlkə də döşümdə orden 
Doğma Bakımıza dönəcəyəm mən [23].  

 
Əli Nəzminin qələmə aldığı “Tövbə istiğfar edir” felyetonu Macarıstan 

hökumətinin müharibə başlayanda Hitler Almaniyasının yanında olmasını 
“çarəsizlik” kimi qiymətləndirməsini, sonradan almanların məğlub duruma 
düşməsini nəzərə alaraq, indi də qalib tərəfdə olduqlarını bəyan etməsini lağa 
qoyur: 

 
Sanki o, məsum, təmiz bir nundələnmiş nur imiş, 
Sanki o girməkdə hərbə çarəsiz imiş, məhzur imiş.  
Hitlerin guya onu qorxutduğu məşhur imiş, 
Bir könüllü macəraçı olduğun inkar edir, 
Etdiyi murdar günahdan tövbə, istiğfar edir [24].  

 
Məmməd Rahimin “Şanlı qəhrəman” (1943) əsəri düşmənə qarşı vuruşlarda 

iştirak edərək qəhrəmanlıq göstərən lənkəranlı Baloğlan Abasovun şücaətindən 
danışır. Şair bildirir ki, bütün Azərbaycan öz igid oğlu ilə fəxr edir.  

1943-cü ilin mayında Q.Böyükağanın yazdığı “Bahar” (1943) şeiri yazın 
gəlişini təsvir etsə də, yenə müharibə motivləri əsərdə üstünlük təşkil edir. Onun 
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“Rəhbərin əmri” (1943) şeirində Stalinin əmrindən ilham alan vətəndaşların 
xariqələr yaratmasından danışılır.  

Dağıstanlı şair Xürük Tahirin alman faşistlərinin Şimali Qafqazda 
törətdikləri vəhşilikləri gördükdən sonra qələmə aldığı şeir “Nə gördüm” adlanır. 
Burada müharibənin törətdiyi fəlakətlər, düşmənin amansızlıqları, kəndlərin, 
şəhərlərin talan edilməsi, “şaxta vurmuş meyitlərin” qar içində qalması göstərilir: 

 
Hitlerin quduz itləri 
Söküb arxları, bəndləri.  
Şaxta vurmuş meyitləri 
Qar içində qalan gördüm [25].  

 
Səməd Vurğunun “Mənə belə söyləyirlər” şeiri maraqlı üslubda yazılıb. 

Cəbhədə yaralanan bir əsgərin əməliyyatdan öncə həkimə söylədiyi xahiş də 
gözlənilməzdir. Xəstə həkimə bildirir ki, yaralıyam, sağalmağıma ümid yoxdur. 
Ölməzdən öncə o, “İcazə ver, Səməd Vurğunun “Azərbaycan” şeirindən bir bəndi 
son dəfə söyləyim, sən də eşit bu nəğməni” deyir. Şair “Azərbaycan, 
Azərbaycan!” deyərək gözlərini yuman qəhrəman əsgəri aylar keçsə də, unuda 
bilmir. Getdiyi hər yerdə, baxdığı hər tərəfdə həmin əsgəri görür: 

 
Bəzən axşamüstü gəlirəm evə, 
Yalnız buraxmayır xəyalın məni.  
Öpdükcə oğlumu mən sevə-sevə 
Onun gözlərində görürəm səni [26].  
 

Süleyman Rüstəm “Doğma komsomolum” şeirində gənclərin həyatda 
mübarizəsinə, qanlı döyüşlərdə hər an ön cərgələrdə dayanmalarını tərənnüm edir: 

 
Hücum-hücum! Sənindir gələcək, komsomolum! 
Həyat sənin sayəndə güləcək, komsomolum! 
Hücum! Öldür, məhv elə əli qanlı düşməni 
Hücum! Qandan, əzabdan qurtar ana vətəni [27].  
 

Məmməd Rahimin “Ana” şeiri Azərbaycan qadınının milli xüsusiyyətlərini 
əks etdirən gözəl bir əsərdir. Müharibədə övlad itirən, min bir bəlalara düçar olan 
qadın dözümünü, mətanətini itirmir: 

 
Ey müqəddəs ana, mehriban qadın!  
Vicdanın al yaşıl güllü bir yazdır.  
Haqqını verməyib hələ övladın, 
Nə etsə insanlar uğrunda, azdır [28].  

 
“İndi görək aşıqlar nə deyir” (1944) başlıqlı qoşmalarda Aşıq Şəmşir, Aşıq 

Rüstəm və Aşıq İbrahimdən nümunələr verilib. Həmin qoşmalarda dövlətçilik, 
vətənə sədaqət, sovet millətlərinin qardaşlığından danışılır.  

Adil Cabir oğlunun “Tüfəngim” (1944), “Gəncliyin səsi” rubrikası altında 
təqdim olunan qızıl əsgər Nəriman Balaxanılının “Olar” (1944), Teymur 
Miralayevin “Rübailər”i (1944) ümumilikdə müharibə mövzusuna, düşmənin 
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məhv edilməsi üçün səfərbərliyə çağırış ruhunda yazılıb. Bəxtiyar Vahabzadənin 
“Tərənnüm” (1944), Qabil Nikbinin “Ürəyim məşəldir” (1944) şeirlərində isə hiss, 
həyəcan, doğma yurda bağlılıq duyğularından bəhs edilir.  

Əhməd Cəmilin qələmə aldığı “Medal” şeirində də müharibədən qayıdan 
əsgərlə gənc qızın mükaliməsi verilib. Qız əsgərə nə qədər sual verirsə, döyüşçu 
sakit dayanıb ona baxır. Yalnız sonda şair əsgərin dili ilə qızın suallarına yığcam 
cavab verir: 

 
Sevimli qız! Heç bilmirəm nə sirr var, 
Səni görcək nitqim, dilim olur lal.  
Döyüşlərdən ən qiymətli yadigar, 
Ən əziz bir nişanədir bu medal! [29]  

 
“Gəncliyin səsi” rubrikası altında təqdim olunan digər nömrədə Yusif 

Mehdizadənin “Qocanın sözü” (1944), Pəncəli Salehin “Hücum nəğməsi” (1944), 
Əli Cəfərlinin “Dənizçi” (1944), Novruz Gəncəlinin “Döyüşçü” (1944) şeirlərinin 
də başlıca mövzusu, adından da göründüyü kimi, müharibə, doğma yurda 
sədaqətdir. “Qocanın sözü” şeirində yol üstündə bir qoca ilə söhbətləşən əsgər 
oğlunu vətənin müdafiəsinə göndərən ixtiyar insandan “Lazım gəlsə, mən özüm də 
müharibəyə gedərəm” kəlməsini eşidir.  

Cəfər Cabbarlının “Ana” (1944) şeiri şairin ölüm günü ərəfəsində təkrar çap 
edilib. Şair bildirir ki, dünyada elə bir qüvvə tanımır onun qarşısında baş əysin. Nə 
bir var-dövlət, nə də bir sərvət var ki, onun əvəzində kiməsə təslim olsun. Lakin 
bircə qüvvə – Ananın qarşısında hər an təzim etməyə hazıram, onun əliylə fəlakət 
girdabına yuvarlansam belə istirahətdə olduğumu zənn edərəm.  

Cəfər Cabbarlının bu şeirində ana Azərbaycanın ümumiləşdirilmiş obrazı 
kimi təqdim olunur. Hər yanını pələnglər dövrəyə aldığı, dünyanın var-dövlətini 
versələr belə Azərbaycanı heç kimə bağışlamaq olmaz deyir şair. C.Cabbarlı 
cəllad ölüm gücü ilə başımın üstünü alsa, yenə də təslim olmaram deyir. 
Azərbaycanın XX əsrin əvvəllərindəki real mənzərəsi bu şeirdə dolğun əks 
etdirilib. Təəssüf ki, həmin dövrdən 80-100 il keçməsinə baxmayaraq, bu gün də 
Azərbaycanımızın müstəqilliyini həzm edə bilməyən qara qüvvələr onu 
zəiflətmək, hər hansı bir dövlətin oyuncağına çevirmək istəyirlər. Lakin müstəqil 
dövlətimiz iyirmi altı ildir beynəlxalq güclərə, təzyiqlərə davam gətirərək günü-
gündən inkişaf edir, qüvvətlənir.  

Ənvər Əlibəylinin “Mənimlə yoldaş kimi” (1944), Zeynal Cabbarzadənin 
“Stalinə” (1944), Məmməd Rahimin “Əbülüla Məəri” (Dördüncü surə) (1945) 
kimi tərcümələri də müharibənin qızğın illərində çap olunub.  

Səməd Vurğunun beş nəğmədən ibarət yazdığı “Bakının dastanı” (1944) 
Bakının tarixindən, ölkədəki quruculuqdan, abadlıqdan söhbət açır. A.A.Bakıxa-
novun “Tiflis” müxəmməsində Tbilisi şəhərinin abadlığı, günü-gündən dəyişməsi 
qələmə alınıb: 

 
Tiflisə nəzər qıl ki, gülüstanə dönübdür, 
Hər bir gözəli afəti-dövranə dönübdür [30].  

 
Pəncəli Salehin “Partizan mahnısı” (1944), “And içirəm sənə mən” (1944), 

Bəxtiyar Vahabzadənin “Sabahınız xeyir olsun!” (1944), Tofiq Xanbəylinin 
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“Gələcək” (1944), Mövlud Qonaqovun “Gözləsin” (1944), Novruz Gəncəlinin 
“Məktub” (1944), Böyükağa Hüseynzadənin “Anama söyləyərsən” (1944), Adil 
Cabiroğlunun “Lay-lay” (1944) adlı şeirlərində əsasən müharibə mövzuları, vətənə 
məhəbbət, doğma torpaq sevgisi qabarıq şəkildə oxuculara çatdırılır.  

Nəbi Babayevin “Gəlirəm” (1944), Kazım Aslanlının “Yalta sularında” 
(1944), Teymur Miralayevin “Tərlan” (1944), Adilin “Gecə” (1944), Yusif 
Mehdizadənin “Hücum marşı” (1944), Cahan Əfruzun “Sual” (1944), Süleyman 
Rüstəmin “Zəfər marşı” (1944), Bəxtiyar Vahabzadənin “May hədiyyəm” (1944) 
şeirlərində canlı döyüş səhnələri, müharibədə iştirak edən şairlərin şahidi olduqları 
faciələrdən, ordunun azad etdiyi ərazilərimizdə aparılan quruculuq işlərindən bəhs 
edilir.  

Yusif Mehdizadənin “Bahar” şeiri Azərbaycanın hər qarışına böyük 
məhəbbətlə qələmə alınıb: 

 
Aşıq qardaş, al sazını, sən baharı cövlana gəl, 
Şirin nəğmə yaza-yaza bizim gözəl dövrana gəl, 
Duraq qoşa şeir yazaq Azərbaycan ellərinə,  
Könlümüzün nəğməsini verək sazın tellərinə [31].  
 

Səməd Vurğunun “Nəsibimiz səadətlə ilk bahardır” şeiri də xalqı düşmən 
üzərində qələbəyə səsləyir. Rəsul Rzanın “Krım” (1944) şeirində isə düşməndən 
azad edilən şəhərin xəbərini eşidən şairin sevinc və iftixar hissləri yer almışdır. 
İslam Səfərlinin “Qızıl bayraq” (1944), Əli Cəfərlinin “Olsun” (1944), Pəncəli 
Salehin “Məktub” (1944), Nəbi Babayevin “Söz” (1944), Novruz Gəncəlinin “Bir 
mən, bir o, bir də ay” (1944), Qədəmşah Sadıqovun “Bakı” (1944), Qasım 
Qasımovun “Vəfasız olmaz” (1944), B.Adilin “Bir tütün bük” (1944), Cahan 
Əfruzun “Ay” (1944), Bəxtiyar Vahabzadənin “Ümid” (1944) şeirlərində 
müharibəyə nifrət, həyat eşqi, saf duyğuların tərənnümü xüsusi yer tutur.  

 Səməd Vurğun “İlk bahar və mən” şeirində yazın gəlişi ilə təbiətdə baş 
verən canlanmanı, dəyişiklikləri dilə gətirır: 

 
Torpaq qızır... qar əriyir... çaylar bulanır...  
Gah seyrəlir, gah sıxlaşır əlvan buludlar.  
Qara quşsa göy üzündə tənha dolanır – 
Yalnızlıq da bir aləmdir, öz büsatı var [32].  
 

Əyyub Abbasovun “Şairin sevinci” (1944) şeirində müharibənin 
başlanmasından üç il keçməsindən, əsəgrlərimizin torpaqlarımızı düşmən 
tapdağından azad etməsindən söhbət açılır.  

Səməd Vurğunun “İstiqbal təranəsi” (1944) şeirində də müharibə və 
qələbədən sonrakı arzu və istəklərin insanlarda ruh yüksəkliyi yaratması fəlsəfi 
yöndən işıqlandırılır.  

“Kommunist” qəzeti müharibə dövründə sovet təbliğatını nə qədər güclü 
aparırdısa, doğma vətən, Azərbaycanın dünəni, bugünü barədə yazılara da ara-sıra 
yer verirdi. Belə nömrələrin birində Xaqaninin “Vətən həsrətiylə töküb göz yaşı, 
“Ah, Vətən” deyirəm hər sözün başı”, Abbas Səhhətin “Vətən”, Məhəmməd 
Hadinin “Vətən”, Cəfər Cabbarlının “Ölkəm”, Səməd Vurğunun “Azərbaycan” 
(1944) şeirlərindən nümunələr təqdim edilib.  
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Rus ədəbiyyatından tərcümələr də qəzetin səhifələrində vaxtaşırı oxuculara 
təqdim edilir. Böyük rus təmsilçisi İ.A.Krılovun əsərləri Abbas Səhhətin (“Balıq, 
ördək və xərçəng”), Abdulla Şaiqin (“Qurbağa və öküz”, “Qurd it damında”), 
M.Seyidzadənin (“Badban”, “Balıqların rəqsi”, “Canavar və çobanlar”, “ Hünü və 
çoban”, “Çiçəklər”, “İt dostluğu”, “İlan və quzu”, “Kəndli və ilan”, “Şəlalə və 
bulaq”) (1944) tərcümələrində Azərbaycan oxucularına təqdim edilir.  

Teymur Miralayevin “Sənin olsun”, Qasım Qasımzadənin “Arzu”, Yusif 
Mehdizadənin “İki yadigar”, Cahan Əfruzun (1944) “Dan ulduzu”, leytenant 
Hüseyn Abbaszadənin “Məktubunuzu alan zaman” şeirləri cəbhədəki əsgərlərin 
hiss və həyəcanlarını əks etdirir. Sonuncu şeirdə: 

 
Səflərini yara-yara 
Od vururam yağılara.  
Ana yurddan uzaqlardan  
Məktubunu alan zaman [33].  
 

Bu sətirlərdən döyüşən əsgərlərə arxa cəbhədən gələn məktubların nə qədər 
əhəmiyyət daşıdığını, onlara böyük ruh verdiyini aydın görmək mümkündür.  

Məmməd Rahim “Ağacların şikayəti” (1944) şeirində müharibə nəticəsində 
viran olmuş kənd və şəhərlərin timsalında qurumuş ağacların halına acıyır. Bağa 
baxan qızı almanlar əsir aparır və bu bağ üç ildir baxımsızlıq, düşmən güllələrinin 
açdığı yaralar üzündən quruyur.  

İdris İbrahimov “Düşüncə” şeirini ordenli mayor Mirağa Əliyevə ithaf 
etmişdir: 

 
Onun sarıqlı qolu... Bu yaranın çox dərin 
Mənası var, yaşayır qəlbində hər əsgərin.  
Bu məna vətən eşqi, el namusu, el qanı, 
Bu mənanın qüdrəti yaratmışdır insanı [34].  

 
Novruz Gəncəlinin “Mənəm”, Kazım Aslanlının “Ey dost”, Qasım 

Qasımzadənin “Dostun hünəri” (1944) şeirləri də müharibənin qəhrəmanlıq 
səhifələrindən bəhs edir. Sonuncu şeirdə göstərilir ki, İldırım düşmən tankını 
görcək özünü itirmir. İgid eloğlumuz yeşikdə qalan iki qumbaranı əlinə götürüb 
özünü tankın altına atır. Beləliklə, yanan tankla birlikdə İldırımın özü də həlak 
olur. Lakin döyüşçü yoldaşları onun sücaəti nəticəsində sağ qalırlar.  

Fazil Seyidovun “İsmayıllı aşxanasında” (1944) felyetonunda müharibə 
dövründə keyfiyyətsiz yeməklə pul qazanan işbazlar ifşa olunur.  

Yusif Mehdizadənin “Gəlib keçir gözümdən” (1944) şeiri azərbaycanlı 
əsgərin hər dəfə döyüşlərdə sakitlik olanda doğma yurdu – Qarabağın əsrarəngiz 
təbiəti göz önündə canlanır. Sürünü dağlara yaymış çobanla qiyabi söhbət etmək 
istəyir. Lakin döyüş marşı çalınan kimi əsgər tez uzaqlarda dolanan xəyallarından 
ayrılır.  

B.Adilin “Sulardan şikayət” şeiri əslində müharibənin törətdiyi fəlakətlərə, 
insanların düşdükləri ağrı-acılara bir etirazdır. Şair suları ittiham edərək deyir: 

 
Deyin, sular, gördünüzmü xumar gözlü dildarı? 
Buxovlara vurularaq onun şümşad qolları.  
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Uzaqlara sürüləndə gördünüzmü onu siz, 
Deyin, neçin bir qılınca çevrilmədi ləpəniz? [35].  

 
Kiçik leytenant Hüseyn Abbaszadənin “Eşidirəm səsini”, “Canan, divardakı 

tarı ələ al”, T.Miralayevin “Ana”, serjant Vaqif Sahibin “Məktub”, Əbülfət 
Məmmədovun “Qıllı qaban”, Mövlud Qonaqovun “Yol çəkən gözlər”, B.Adilin 
“Gecə və mən”, “O gün yaxındadır”, Yusif Mehdizadənin “Boz şinel”, Cəmil 
Valehin “Külək”, Bəxtiyar Vahabzadənin “Vüsal nəğməsi”, Nəbi Babayevin 
“Mayak”, Fazil Seyidovun “Gəlir” (1944) şeirləri cəbhə həyatının müxtəlif 
səhnələrini əks etdirir. Bu şeirlərin də başlıca mövzusunu əsgərlərimizin vətənə, 
doğma yurda bağlılıqları, düşmənə nifrət ruhu təşkil edir.  

Məmməd Rahimin “Yurdum” şeirində doğma torpağa məhəbbət, tariximizə 
bağlılıq hissləri tərənnüm edilir: 

 
Ağ cunadan yaşmaq tutar dağları, 
Gəlin kimi al geyinər bağları, 
Ağızlarda gəzir qədim çağları, 
Qəhrəmanlıq şöhrəti var yurdumun [36].  
 

Mövlud Qonaqovun “Yurdumun toy-bayramı”, Hüseyn Abbaszadənin 
“Odlar ölkəsi”, Qasım Qasımzadənin “Gizli sevgi”, B.Adilin “Dilək”, Novruz 
Gəncəlinin “Özün qulluq edərsən”, Cəmil Valehin “Çal, aşıq”, Pəncəli Salehin 
“Səngərdə”, Peyğəmbər Ramizin “Görüşərik yenə biz”, Şamil Cəmşidin “Nobahar 
gəlir”, B.Nəbinin “Körpənin yuxusu”, Y.Mehdizadənin “Talıstan”, İdris 
İbrahimovun “Böyük səadət”, Sürəyya Zeynalovanın “Ayaq səsləri” və sair 
şeirlərdə müharibə mövzusu qırmızı xətt kimi keçir. Süleyman Rüstəmin “Vətən 
oğlu” şeiri iki dəfə Sovet İttifaqı Qəhrəmanı adına layiq görülmüş qəhrəman 
eloğlumuz Həzi Aslanovun xatirəsinə ithaf edilmişdir.  

Əli Fitrətin “Mübarək oktyabr”, Əyyub Abbasovun “Kapitanın oğlu”, Cəfər 
Xəndanın “Qərbə doğru”, Mir Mehdi Çavuşinin “Dahi rəhbərə”, Məhəmməd 
Biriyanın “Qızıl Moskva”, M.Etimadın “Müqəddəs bayrama”, Milaivin “Oktyabr 
bayramı”, Abbas Pənahətin “Oktyabr inqilabına”, “Ərdəbil şairlərinin 
zəhmətkeşlərə məktubu” şeirlərində isə Böyük Oktyabr inqilabının sovet 
xalqlarına gətirdiyi “xoş günlər” tərənnüm edilir.  

Hüseyn Abbaszadə “Mingəçevir düzündə” şeirində şəhərin təməlinin 
qoyulması zamanı sadə insanların səylərini əsirgəmədiyindən yazır. Süleyman 
Rüstəmin “Düzülün, şeirlərim”, Ağasəlim Fədainin “De gəlsin görək”, Səməd 
Vurğunun “Mənim arzum” şeirləri müharibədən sonrakı quruculuq işlərinə həsr 
edilib. A.Surkovun “Qarmon”, Pavlo Tıçnanın “Ah, dostum atından yıxıldı, 
qaldı”, Osman Sarıvəllinin “Deyirlər”, S.Çikovaninin “Döyüşçünün ölümü”, 
İsmayıl Sultanın “Rus topları”, İ.İbrahimin “Könül səsləri” şeirlərində də 
müharibə mövzusu xüsusi qabardılır.  

N.Barataşvilinin “Bülbül və gül şeiri” İslam İbrahimovun, “Ürək ağrısı” 
İ.Soltanın, “Yalqız ürək” B.Adilin (1945) tərcüməsində oxuculara təqdim edilir.  

Rəsul Rzanın “İşıqlar yandı” şeirində müharibə dövrünün çətinliklərindən, 
gecələr işıqları belə yandırmağın təhlükəli olmasından danışılır. Müharibənin 
qurtarmasından sonra artıq hər tərəfin çıraqban olması, qara buludların 
səmamızdan çəkilməsindən bəhs edilir.  
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Fazil Seyidovun “Hamamda” felyetonunda baxımsızlıq üzündən uçub 
dağılan, yararsız hala düşən hamamda müdiriyyətin yalnız pul qazanmaq 
düşüncəsindən kinayə ilə söz açılır. Şairin “İncidi məndən” felyetonunda isə 
bərbərin müştəridən artıq pul alması tənqid edilir.  

Ryurik İvanevin “Sevgi anları” şeiri İ.Soltanın, Nikolay Barataşvilinin 
“Dərdim azalsın deyə” şeiri Əhməd Cəmilin, “Mənim munis gözəlim” seiri Rəsul 
Rzanın, “Miran”, “Mənim ulduzum”, “Çonquri” və “Gözlərin” şeirləri İsmayıl 
Soltanın, “Nigar” şeiri isə İslam İbrahimovun tərcümələrində təqdim edilir.  

Əli Nəzminin “Təbriz” şeirində Təbrizdə Azərbaycan Demokratik 
Partiyasının yaradılmasından danışılır. N.Biriyanın “Təbriz” şeirində isə Cənubi 
Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın vəziyyətindən bəhs edilir.  

Süleyman Rüstəmin “Berlin küçələrində”, “Rəhbərin səsi”, Məmməd 
Rahimin “Qələbə eşqi”, Mirzə İbrahimovun “Alqış sənə, alqış”, Əyyub 
Abbasovun “El bayramı”, Pəncəli Salehin “Zəfər günü” və digər şeirləri faşizm 
üzərində qələbənin yaxınlaşmasına, düşmənin öz beşiyində məhv edilməsinə həsr 
edilib.  

Əli Salehin “Gözəl Vətən”, İslam İbrahimovun “Çıraqlar”, Bəxtiyar 
Vahabzadənin “Əbədiyyət sarayı”, Süleyman Rüstəmin “Gəl”, “Ürək sözü”, Qabil 
Nikbinin “Şəlalə”, Əli Nəzminin “Bu gün”, “Sabitqədəm yoldaş”, “Kooperativçi”, 
imzası ilə çap olunan “Məlikov” felyetonları, B.Adilin “Üzeyir Hacıbəyova”, 
Əhməd Cəmilin “Mingəçevir ulduzları”, Allahverdi İmanovun “Mingəçevir 
qurucularına”, Novruz Gəncəlinin “Dağlar səslənir”, M.Rahimin “Cənublu 
qardaşlarıma”, Ağasəlim Fədainin “Dörd il” şeirlərində dövrün müxtəlif 
problemləri, müharibədən sonrakı quruculuq məsələləri önə çəkilir. Süleyman 
Rüstəm və Səməd Vurğunun birlikdə yazdıqları Azərbaycanın Dövlət himninin 
mətni də 1945-ci il sentyabrın 23-də “Kommunist” qəzetində dərc edilmişdir.  

Göründüyü kimi, Böyük Vətən müharibəsindəki böyük qələbədə 
Azərbaycan xalqının bütün zümrələrinin iştirakı və payı olmuşdur. Bu gün həmin 
dövrün bədii nümunələrinin üstündən xətt çəkmək, “zəif sənət əsərləri” damğası 
ilə yaddaşlardan silmək, fikrimizcə, düzgün olmaz. Tənqidçi Vaqif Yusiflinin də 
qeyd etdiyi kimi, “Azərbaycan ədəbiyyatı üçün bu müharibədən öyrənmək 
Qarabağ müharibəsi ilə bağlı böyük faktlar verir. Yəni döyüşmək, intiqam almaq 
səyi, çağırışlar burda da eşidildi. O müharibənin müəyyən mənada bizim 
müharibəyə də təsiri oldu. Elə güman edirəm ki, hər hansı bir müharibə ədəbiyyat 
vasitəsilə işlənməlidir”. V.Yusifli də hesab edir ki, vaxtilə Böyük Vətən 
müharibəsi mövzusunda yazılan əsərlər yenidən nəşr etdirilməlidir [39].  

 Bir məqama da toxunmaq istərdik ki, müharibə dövrünün şair və 
yazıçılarının sonrakı Azərbaycan ədəbiyyatının gözəl nümunələrinin yaranmasın-
da təsiri az olmamışdır. Bu mənada qeyd olunan şairlər ötən əsrin 60-70-ci illər 
ədəbiyyatının gözəl nümunələrinin yaradılmasında ya özləri bilavasitə iştirak 
etmiş, ya da yeni yaradıcılığa başlayan gənc nəsil onların əsərlərindən 
faydalanmışdır. Bu gün orta məktəb dərsliklərinə nəzər yetirdikdə, təəssüf ki, 
Böyük Vətən müharibəsindən bəhs edən 3-4 nümunəyə rast gəlirik. Qarabağ 
torpaqları daxil olmaqla ərazilərimizin 20 faizə yaxınının işğal altında olduğu, bir 
milyondan artıq soydaşımızın doğma ata-baba yurdundan didərgin salındığı, 
Xocalı boyda faciəni yaşayan xalqımız üçün xüsusilə gənc nəslin bu əsərlərlə 
yaxından tanış olması, həmin nümunələrdən bəhrələnməsi faydalı olardı.  
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Qarabağ müharibəsi başlayandan ötən əsrin 90-cı illərində yaranan poeziya 
nümunələrində, doğrudan da, müharibə dövrünün həqiqətləri öz poetik əksini ta-
pırdı. Xalq şairləri Bəxtiyar Vahabzadənin, Qabilin, Fikrət Qocanın, Məmməd 
Arazın və Zəlimxan Yaqubun bir çox şeirləri, İsa İsmayılzadənin “Haran ağrıyır, 
Vətən?” poeması müharibə dövrünün həqiqətlərini əks etdirmək baxımından gözəl 
bədii nümunələr hesab edilir.  
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Gabil ALIYEV 
 

POETRY IN “KOMMUNIST” NEWSPAPER DURING 
IN THE YEARS OF GREAT PATRIOTIC WAR 

SUMMARY 
 
The article highlights poetical works published in “Kommunist” newspaper 

during the Great Patriotic War. It analyses the poems written by Azerbaijani poets 
in the years of war. Apart from acclaimed poets of that time, including Samad 
Vurgun, Suleyman Rustam, Rasul Rza, Mammad Rahim, Osman Sarivalli, young 
poets such as Bakhtiyar Vahabzade, Gabil Nikbin, Islam Safarli, Huseyn 
Abbaszade, Gasim Gasimzade, Adil Jabiroglu, Teymur Miralayev and others also 
regularly published their new poems in “Kommunist”. Most of these poems were 
devoted to heroism of sons of Azerbaijan in the battles with the fascists, and 
selfless labor of ordinary people on the home front during the Great Patriotic War.  
 

Габил АЛИЕВ 
 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
ПОЭЗИЯ В ГАЗЕТЕ «КОММУНИСТ» 

РЕЗЮМЕ 
 
В статье анализируются опубликованные в газете «Коммунист» 

поэтические образцы, написанные азербайджанскими поэтами в годы 
Великой Отечественной войны. Отметим, что известные поэты того времени 
– Самед Вургун, Сулейман Рустам, Расул Рза, Мамед Рагим, Осман 
Сарывелли, а также молодые поэты, такие как Бахтияр Вагабзаде, Габил 
Никбин, Ислам Сафарли, Гусейн Аббасзаде, Касум Касумзаде, Адил 
Джабироглу, Теймур Миралаев и другие часто публиковали свои новые 
стихи на страницах «Коммунист». Эти стихи, в основном, были посвящены 
подвигу и героизму сыновей Азербайджана в боях с фашистами, а также 
самоотверженному труду простых людей в тылу для достижения Великой 
Победы.  
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Natavan MUSTAFAYEVA 
 
ƏNVƏR MƏMMƏDXANLI ƏSƏRLƏRİNİN DİLİ VƏ ÜSLUBU 

 
Açar sözlər: dil, üslub, lirik-romantik, bədii təsvir vasitələri  
Key words: language, style, lyric-romantic, artistic, the figurative means.  
Ключевые слова: язык, стиль, лирико-романтический, 

художественный, изобразительные средства  
 
Azərbaycanın Xalq Yazıçısı, görkəmli nasir və dramaturq Ənvər 

Məmmədxanlı ədəbiyyatımızın inkişafı və zənginləşməsində özünəməxsus 
xidmətləri olan istedadlı yaradıcı sima, orijinal dəst-xətti ilə seçilən lirik-
romantik ruhlu sənətkardır.  

Azərbaycan nəsrində lirikanın bənzərsiz nümunələrini yaratmış Ənvər 
Məmmədxanlının bu xüsusiyyətini onun əsərlərindən bəhs edən bir çox 
tədqiqatçılar etiraf etmişlər. Mikayıl Rzaquluzadə hələ 1939-cu ildə 
“M.Ənvərin yaradıcılıq yolu” məqaləsində gənc yazıçını lirik-psixoloji, 
emosional nəsrin banisi adlandırmış [7], professor Abbas Zamanov isə 1983-cü 
ildə ədibə həsr etdiyi məqaləsinə “Nəsrin şairi” başlığını vermişdir [9].  

Yazıçının əsərlərindəki lirizmi, psixoloji təsvirlərin dolğunluğunu 
vurğulayan dilçi alimlərimiz Kamil Vəliyev [8] və Nizami Cəfərov onu lirik-
psixoloji təlimin aparıcı siması kimi dəyərləndirmişlər [2].  

Ənvər Məmmədxanlı haqqında ilk monoqrafiyanın müəllifi Yaqub 
İsmayılov görkəmli sənətkarın əsərlərinin təhlili əsasında onun yaradıcılığının 
səciyyəvi cəhətinin, fərdi üslubunun özünəməxsusluğunun məhz lirik-psixoloji 
üslub olduğunu təsdiqləmişdir [5].  

Ədibin ədəbi-bədii irsinin bu səciyyəvi cəhətlərini nəzərə alan akademik 
Bəkir Nəbiyev alim həmkarlarının elmi mülahizələrinə öz qiymətli araşdırması 
ilə qatılaraq onlarla həmfikir olduğunu göstərmişdir [6].  

Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığı üçün romantika həlledici amillərdəndir. 
Ədibi bir sənətkar kimi həmişə həyatın romantik, şairanə cəhətləri daha çox 
maraqlandırır, o, müraciət etdiyi mövzunu romantik yüksəklikdən təsvir edirdi. 
Təsdiqedici romantika ilə yanaşı, dərin lirizm hakim olan bu əsərlərdə 
lakoniklik, rəvan poetik dil, incə, zərif duyğular özünü büruzə verir. Poetik 
cümlələrlə yazmağı sevən yazıçının əsərlərində gecənin sakitliyi, əsrarəngiz 
göylərin dərinliyində parlayan saysız-hesabsız ulduzların bərq vurması, yay 
axşamının cazibəli hüsnü və s. gözəl poetik qələmlə təsvir olunur.  

Ə.Məmmədxanlının bütün yaradıcılığı lirik ovqat üzərində köklənibdir. O, 
lirizmin müxtəlif zəngin ifadə imkanlarından insan psixologiyasının 
açılmasında geniş istifadə etmişdir. Liriklik onun yalnız həyata baxışı, 
qaldırdığı problemləri həll etməkdə üstünlük verdiyi üslub deyildi, həm də 
ciddi məhdudiyyətlərin mövcud olduğu bir dövrdə psixoloji təhlili vermək 
üçün bir vasitə idi.  

Obrazların psixoloji yaşantılarına xüsusi diqqət yetirən müəllif xüsusilə 
qadın zərifliyi, əzabkeşliyi, möhtəşəmliyi tərənnüm olunan əsərlərində lirik 
ovqatı, söz və cümlələrin emosional hissi tutumunu gücləndirməklə, təsvir 
vasitələrini yerli-yerində incə sənətkarlıqla işlətmək sayəsində yaradır.  
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Ənvər Məmmədxanlı “Bakı gecələri”, “Ayrıldılar”, “Ay işığında”, “Karvan 
dayandı” və s. hekayələrində lirik ovqat yaratmaqla təbiətin əsrarəngizliyini 
insan qəlbinin bənzərsizliyinə təşbeh edir. Onun təbiətə münasibəti canlı 
varlıqlara münasibətidir. Yazıçı təbiət vasitəsilə mühiti və insanları anlamağa 
və anlatmağa çalışır.  

Təbiət mənzərələrinin təsvirinin ustası olan Ə.Məmmədxanlının əsərlərində 
təbiət əsasən obrazların daxili aləmi ilə bu və ya digər dərəcədə səsləşir, bəzən 
ayrı-ayrı hallarda isə kəskin kontrast vəziyyətində təqdim olunur. Onun “Afaq” 
əsərində təsvir etdiyi bu mənzərənin təsirinə düşməmək qeyri-mümkündür.  

“Səhərmi açılırdı, axşammı düşürdü, günəşmi görünürdü, aymı batırdı, 
çaylarmı dənizə axırdı, dənizmi qabarıb çaylara dolurdu, yermi göydə əks 
edirdi, göylərmi yerdə? Bütün varlıq, həyat, zaman və bütün nəhayətsiz kainat 
sanki yenidən yaranır, yenidən səslənir, yeni, füsunkar cilvədə onun gözlərində 
işıqlanırdı [6, 6].  

Lirik-psixoloji üslubun imkanları geniş və rəngarəng olduğu üçün Ənvər 
Məmmədxanlı da bir sənətkar kimi bu imkanlardan istedadına, dünyagörüşünə, 
həyat hadisələrinə münasibətdəki mövqeyinə uyğun şəkildə və kifayət qədər 
faydalanmağı bacarmışdır.  

Ənvər Məmmədxanlı əsərlərinin dili üzərində şövqlə işləyən yazıçılardan 
idi. Onun publisistik təhkiyə üsulunu oxucular çox sevirlər. Əsərlərinin dili o 
qədər şirin, axıcı və şairanədir ki, sanki nəsr deyil, nəzm əsəridir. Məna 
çalarlığı, rəngarəngliyi ilə diqqəti cəlb edən bu xoşagələn bədii dilin gözəlliyi 
onun obrazlılığından, emosionallığından irəli gəlir.  

Ə.Məmmədxanlı haqqında dövri mətbuatda öz əksini tapmış yazıları 
vərəqlərkən sənətkarın ədəbi dili ilə bağlı zəmanəsinin elm və sənət 
adamlarının bir-birindən maraqlı fikirləri ilə qarşılaşırıq. Vaxtilə ədibin dilinin 
ecazkarlığından riqqətə gələn görkəmli yazıçı-alim Əzizə Cəfərzadə bununla 
bağlı yazırdı: “Bugünkü nəsr dilimizin, bir şeiriyyət qədər incə, zərif və zərif 
olduğu qədər də mənalı dilimizin yaradıcılarından biri olan ustad Ənvər 
Məmmədxanlının ... incə, lirik, şairanə dilinə vurğundum. Həm də təkcə mən 
yox. Məncə, yaşıdım nasirlərin hamısı. O, bizimçin ilk gəncliyin məhəbbət 
məktubları qədər əziz, əvəzolunmaz, təkrarsızdı. Onun kimi yazmaq, dili onun 
kimi bilmək mavi arzumuzdu” [3].  

Kamil Vəliyev “Sözün sehri” əsərində Ə.Məmmədxanlının dilini “ana 
dilimizin sehrli musiqisi”nə bənzədir [8, 88].  

“... Ə.Məmmədxanlı nümunəvi olduğu qədər də perspektivli dil təqdim 
edir, yəni S.Vurğunun şeir dilində gördüyü işi Ə.Məmmədxanlı nəsr dilində 
görür... ” [2]. Bu diqqətəlayiq fikir isə Nizami Cəfərova məxsusdur.  

Görkəmli dilçi alim, akademik Ağamusa Axundov “Dil və üslub” kitabında 
bir çox ədiblərimizlə yanaşı, Ənvər Məmmədxanlının da yaradıcılığına 
toxunaraq ciddi elmi mülahizələr söyləmişdir. Ədəbi əsərlərin dilində əsasən 
xəlqiliyi əsas meyar kimi qəbul edən alim bunun tərifini belə verir: “Bədii dildə 
xəlqilik xalq dilinin ən böyük nailiyyətlərinin bədii əsərdə təcəssüm 
etdirilməsidir” [1, 48]. O, yazıçı və şairlərin əsərlərinin dilinin gözəl, təbii və 
mənalı olması üçün sadə xalq dilində yazmalarını, bədii dil normalarına riayət 
etmələrini vacib şərt sayır.  

Ritorik-romantik üslubda yazan yazarların, o cümlədən Ənvər 
Məmmədxanlının bəzən həddindən artıq təmtərağa aludəliyini xüsusi qeyd 
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edən müəllif bu cür əsərlərin dilindəki xəlqiliyi xalq tərəfindən nə dərəcədə 
qavranılmasında görür, həmçinin ədəbi dilin ümumi tələbləri: sözlərdən 
düzgün istifadə, qrammatik səlisliyin bu cür əsərlərin də dilinə eyni dərəcədə 
aid olmasını diqqətə çatdırır: “Bizdə eyni zamanda romantik-lirik üslubda 
yazan əsas iki yazıçı vardır: İlyas Əfəndiyev və Ənvər Məmmədxanlının dili 
yuxarıdakı tələblərə müvəffəqiyyətlə cavab verir. Ənvər Məmmədxanlının dili 
rəvandır. O, hekayələrində mənaca bir, formaca müxtəlif olan sözlərdən 
bacarıqla istifadə edir. Onun bir sıra hekayələrinin dilində (məsələn, “Bakı 
gecələri”, “Karvan dayandı”) həzin, romantik bir musiqi duyulur [1, 61-62].  

Ənvər Məmmədxanlının təmtəraqlı yazı üslubuna üstünlük verməsinin 
səbəbi, fikrimizcə, onun klassik ədəbiyyatı dərindən bilməsindən irəli gəlirdi. 
Belə ki, qədim dövrdə əsas diqqət təsirli ifadələrin, təmtəraqlı ibarə və 
cümlələrin qurulmasına yönəldiyindən əsərlər ifadə baxımından son dərəcə 
bər-bəzəkli, dəbdəbəli şəkildə qələmə alınırdı. Bu cür yazmaq özü də 
sənətkardan peşəkar ustalıq tələb edir. Zərgər məharətiylə bədii dili cilalamağı 
bacaran ədib klassik söz sənətinin ənənələrini mənimsəyərək ədəbiyyatın ən 
gözəl nümunələrini yaratmışdır.  

Ə.Məmmədxanlının yaradıcılığında “bəzən çox çətin başa düşülən, ya da 
heç başa düşülməyən cümlələrə” rast gəlindiyini diqqətimizə çatdıran alim öz 
qənaətində haqlıdır. Bu, xüsusilə də onun “Babək” əsərində qabarıq şəkildə 
özünü göstərir. Tarixi romanda yazıçının mürəkkəb, qəliz təhkiyə üslubunda 
işlətdiyi dilini anlamaq o qədər də asan iş deyil. Müəllifin ağır ləngərli, uzun 
mürəkkəb cümlələrdən, tez-tez “və” bağlayıcısından və “bu” işarə əvəzliyindən 
cümlə içərisində istifadə etməsi, müraciət forması kimi “ey” və “ya” 
xitablarından bol-bol yararlanması nəzərə çarpır. Məsələn: “Bu, böyük bir 
karvanın həftələrlə yol getdiyidir. Və kiçik bir oğlanın o karvanı təqib 
etdiyidir” [6, 186]; “Ya ibn Vəhab, – dedi, – mən bilən, karvanbaşı çox 
yubandı” [6, 201]; “– Ey Babək, ey ulu sərvər, düşmən casusu əsirlər 
düşərgəsinə aparılanda fürsət tapıb qaçmışdır” [6, 347].  

Xalq yazıçısı Anarın “Ənvər Məmmədxanlının “Babək” dastanı” adlı 
məqaləsində romanın nədən məhz bu şəkildə yazılmasına aydınlıq gətirilir: 
“...Orta əsr Şərq nəsrinin üslub xüsusiyyətləri stilizə edilmişdir, mətnin ümumi 
ruhu, poetikası qədim salnamələrin, təzkirələrin, risalələrin təhkiyə formalarını 
xatırladır. Romanda fəsillərin adları da Füzuli “Leyli və Məcnun”undakı fəsil 
başlıqlarını – beytləri yada salır. Ümumən bütün mətn çox naxışlı, sıx ilməli 
Şərq xalısını andırır və bu mətnin hüsnünü, özəlliyi və gözəlliyini tam dərk 
etmək üçün oxucudan müəyyən səy tələb olunur. Fəqət bu dərin qavramanın 
nəticəsində alınan zövq o qədər lətif, incədir ki, düşüncələrimizdə, 
duyğularımızda salınacaq və uzun zaman qalacaq iz o qədər dərindir ki, bu 
səyin, zəhmətin bahası ödəniləcək, mənəvi qazanc vaxt itkisindən qat-qat üstün 
olacaqdır” [6, 12].  

Buradan göründüyü kimi, Ə.Məmmədxanlı Babəkin yaşadığı mühiti, dövrü 
kifayət qədər düzgün, dolğun təsvir etmək, çatdırmaq baxımından məhz o 
zamanlar geniş istifadə olunan dili əks etdirməyə səy göstərmişdir. Əsərdə 
yazıçı təxəyyülü ilə yanaşı, bol tarixi faktlardan yararlanan müəllif romanın 
dilini ozamankı dilə uyğunlaşdırdığından mütaliə zamanı bir çox anlaşılan və 
anlaşılmayan arxaik söz və ifadələrlə qarşılaşırıq. Köhnəlib sıradan çıxmış, hal-
hazırda nitqimizdə işlətmədiyimiz keçmiş həyat tərzi ilə bağlı olan “xəlifə”, 
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“xilafət”, “qulam”, “cariyə”, “vəzir”, “cəllad”, “cürdək”, “xış” və s. kimi 
kəlmələr əsərdə öz inikasını tapmış bu qəbil arxaik sözlərdəndir.  

Hörmətli akademiki narahat edən digər məsələ Ə.Məmmədxanlının sadə 
sözlər əvəzinə əsərlərinə gurultulu sözlər seçməsi, ərəb və fars sözlərinə 
aludəlik göstərməsidir. Monoqrafiyada A.Axundovun nümunə kimi gətirdiyi 
parçaya diqqət yetirək: “Çox çəkmədi ki, artıq dağlardan sübh küləyi əsməyə 
başladı. O zaman üzəri sıx bulud layları ilə örtülmüş göy buz bağlamış bir göl 
kimi çatladı, buludlar parçalanıb cənuba doğru axmağa başladı. Buludların 
parçalandığı oyuqdan ulduzlu fəzaya doğru bir pəncərə açılar-açılmaz 
“göylərin qəndili” ayın gümüşü ziyaları həmin pəncərədən yerə zərif bir nur 
ələdikcə ətrafdakı şeylər də öz müxtəlif və qəribə cizgilərlə qərq olduqları 
qaranlıqdan sıyrılıb çıxır, zaman və məkan yenidən öz həqiqi ölçüsünə 
qayıdırdı [1, 61].  

Əlbəttə, anlaşılmaz ərəb və fars sözlərindən yerli-yersiz, gen-bol istifadə 
etməyin biz də əleyhinəyik. Lakin “ziya”, “nur” və “fəza” sözləri Azərbaycan 
dilində artıq çoxdan vətəndaşlıq qazanmış sözlərdəndir və zənnimizcə, əsərin 
məna və gözəlliyinə əsla xələl gətirmir. Həmçinin düşünürük ki, yazıçı əvvəlki 
cümlədə iki dəfə “göy” sözündən istifadə etdiyi üçün bəlkə təkrara yol 
verməsin deyə “fəza” sözündən bəhrələnmişdir.  

Ənvər Məmmədxanlının əsərlərində çox çətin başa düşülən, bəzən heç başa 
düşülməyən cümlələrin mövcudluğunu qeyd edən ağsaqqal alimimizlə 
razılaşmaya bilmirik. Həqiqətən də yazıçının əsərlərində ara-sıra bu cür 
nöqsanlara təsadüf olunur.  

Ağamusa Axundovu narahat edən bir başqa məsələ ritorik-romantik 
üslubda yazılmış əsərlərin böyük əksəriyyətinin dilində ibarələrə: atalar sözləri, 
məsəllər, idiomatik ifadələrə geniş yer verilməməsi məsələsidir. Bəlkə bu, 
həqiqətən də belədir. Fəqət Ənvər Məmmədxanlı yaradıcılığının bu cəhətdən 
istisna təşkil etdiyini aşağıdakı fikirlərimizlə əsaslandırmağa çalışacağıq.  

Dilimizin koloritini, demək olar ki, bütün əsərlərində saxlamağı bacaran 
yazıçı xalqımızın obrazlı təfəkkürünün gözəl nümunələri sayılan atalar sözləri, 
məsəllərdən və s. əsərlərində yeri gəldikcə kifayət qədər istifadə etmişdir. 
Məsələn: “Çəltik gərək döyülsün ki, düyü olsun...” [6, 193]; “Rəhm et ki, sənə 
də rəhm etsinlər...” [6, 193]; “... sırğa olub qoy qulağından asılsın” [6, 193].  

Ənvər Məmmədxanlı əsl xəlqiliyi xalq düşüncə və hisslərinin inikasında 
görürdü. Xalqın tarixi, milli quruluşu, xalq həyatının, xalq ruhunun ifadəsi 
məsələləri, ədibə görə, xəlqiliyin başlıca səciyyəvi cəhətləri idi. Onun 
xəlqiliyinin bir xüsusiyyəti də yazıçının şifahi sənət incilərini gözəl bilməsi, 
xalq yaradıcılığı xəzinəsindən yaradıcı şəkildə tükənməz bir mənbə kimi 
faydalanması idi.  

Ə.Məmmədxanlı bir çox maraqlı folklor element və motivlərini əsərlərinə 
gətirməklə mənalı təsvirlər yaratmışdır. Mükəmməl epitet və bənzətmələrlə 
zəngin olan “Bakı gecələri” hekayəsində müəllif neft mədənlərində baş vermiş 
yanğını “zorba əjdaha”ya bənzədir: “O axşam birdən, ansızın olaraq şəhər 
üzərinə elə bir səssizlik çökmüşdü ki, elə bil bütün şəhər bu dəfə də nagahani 
səssizlikdən səksənmişdi, hər halda bu səssizlik məni elə o dəqiqə 
pəncərəmdən dam üstünə atmışdı. Və o qıpqırmızı üfüqlərin indi qızartısı 
sönmüşdü, əjdaha yerə sərilmişdi, ağzından çıxan dili qapqara qaralmışdı, 
amma quyruğu hələ ölməmişdi və ölməmiş o quyruğuyla o vaxta kimi yeri eşib 
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göyə sovurmuşdu ki, nəhayət, göydə bu axşamın bu birinci ulduzu alışmışdı və 
ölü gözləri bu ulduzu görərkən bütün canı bədənindən çıxmışdı [6, 33]. Yazıçı 
buraya nağıl elementi gətirməklə bərabər, “İlan ulduz görməsə ölməz” məsəlini 
bu parçada əjdahaya tətbiq etməyi də unutmamışdır.  

Elə bu hekayənin sonunda ər evində gördüyü şiddətlər nəticəsində özünü 
yandırmağa cəhd göstərən Yaqutun sonralar təhsil alaraq təyyarə sürməsinə 
heyrətlənən Yunisin söylədiyi fikrində də folklordan işartılar özünü 
göstərməkdədir: “Bakı gecələrinin hekayəsi barədə danışıram, xala, bir də o 
nağıldan danışıram ki, bir ağ quş vardı, əvvəl qaranlıq bir qəfəsdə çox çırpındı, 
sonra zümrüd quşu kimi odda yanıb yenidən dirildi və qanad çalıb ağ ulduzlara 
doğru uçdu...” [6, 54]. 

Ənvər Məmmədxanlının bir sıra hekayələri kimi, “Əfsanəvi dağlar” 
hekayəsi də milli folklor motivləri, nağıl janrı əlamətləri, əsasən də əfsanə 
prinsipləri əsasında işlənmiş dəyərli əsərdir. Yazıçı folklordan bəhrələnərkən 
bayağılığa əsla yol verməmiş, mükəmməl bədii söz ustalığı nümayiş 
etdirmişdir. Ədib “nazlı bir kəpənəyi andıran dan şəfəqi”, “qızıl qanadlı dağ 
səhəri”, “batan günəşin sarı simli şüaları”, “əbədiyyətin sonsuz dənizi” və s. 
kimi uğurlu bədii vasitələrlə, orijinal bənzətmə və epitetlərlə əsəri 
zənginləşdirmişdir. Adıçəkilən hekayədə dumanlı təşbehlərə, istiarələrə rast 
gəlinmir.  

O, sevgililərin bir-birlərinə müraciətlərində “laçınım”, “göyərçinim”tək 
xalq arasında işlənən nəvazişli sözlərdən istifadə etməklə bədii mətnə 
səmimilik, gözəllik və təravət gətirmişdir.  

Müəllifin faydalandığı metaforlar əsərin emosional gücünün artmasına 
xidmət edir: “Və getdikcə şiddətlənən qasırğalı külək yaxındakı döngə və 
dalanlar arasında tələyə düşmüş bir yırtıcı kimi qorxunc ulartılarla başını hara 
gəldi çırpırdı, qabağına nə çıxırdısa, basmarlayırdı, eşələyirdi, qarışdırırdı, 
dağıdırdı, sonra sovurub göyə qaldırırdı və elə bil, şəhəri yenidən qopardıb 
dənizə atmağa gücü çatmadığı üçün qəzəbindən dəli olub müdhiş hıçqırıqlarla 
hönkürürdü” [6, 25]. Burada ifadənin daha qüvvətli və təsirli alınması üçün 
“başını çırpma”, “qəzəbindən dəli olma”, “hıçqırıqlarla hönkürmə” kimi 
canlılara məxsus olan xüsusiyyətlər küləyin üzərinə köçürülmüşdür.  

Digər nümunəyə nəzər salaq: “...O ulduzlar bizim dağ kəndinin gecə 
göylərində daha şəfəqli və daha işıqlı idilər, bir-birinə göz vurardılar, bir-birini 
çağırardılar, burda isə nədənsə tutqunsifət idilər, elə bil, bir-birindən küsüb, 
bir-birindən üz çevirmişdilər” [6, 24]. Burada ulduzların insanlar kimi bir-
birinə göz vurması, çağırması və küsüb bir-birlərindən üz çevirmələri yazıçının 
istifadə etdiyi uğurlu metaforlardandır.  

Yazıçı “Bakı gecələri” hekayəsində təfəkkürü və təxəyyülü sayəsində bir-
birindən cazibəli mənzərə obrazlılığı yaradır. Dəhşətli yanğın burada “Bakının 
vəhşi gözəlliyə malik qızıl gecələri” kimi poetikləşdirilir.  

Ənvər Məmmədxanlının dili bədii təsvir vasitələri ilə zəngin olan, 
insanların hiss və duyğularını rəngarəng boyalarla ifadə edən canlı dildir. Ədib 
bədii dil, onun gözəlliyi, obrazlı ifadələr vasitəsilə bir-birindən mükəmməl, 
rəngarəng lövhələr yaratmışdır.  
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Natavan MUSTAFAEVA 
 

SUMMARY 
LANGUAGE AND STYLE OF THE WORKS BY 

ANVER MAMMADKHANLY 
 
The given article touches upon the contribution which Anvar 

Mammadkhanly made into the lyric-romantic style as a writer, the different 
displays of the lyric-romantic style in the works by A.Mammadkhanly are 
considered too.  

Leaning on very important and interesting facts the author skillfully 
exposes some peculiarities of the language of the writer’s works.  

 
Натаван МУСТАФАЕВА 

 
РЕЗЮМЕ 

ЯЗЫК И СТИЛЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ  
АНВЕРА МАМЕДХАНЛЫ 

 
В статье говорится о вкладе, который внес Анвер Мамедханлы в 

лирико-романтический стиль как писатель, а также рассматриваются 
различные проявления лирико-романтического стиля в произведениях 
А.Мамедханлы.  

Опираясь на очень важные и интересные факты, автор 
профессионально раскрывает некоторые особенности языка 
произведений писателя.  
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Mahir HƏMİDOV 
 

MİXAİL NUAYMƏ YARADICILIĞINDA TƏNASÜX ETİQADININ 
BƏDİİ TƏCƏSSÜMÜ 

 
Açar sözlər: tənasüx, ölüm-həyat, dualizm, həqiqət, kamillik 
Key words: reincarnation, death-life, dualism, truth, perfection 
Ключевые слова: реенкарнация, смерть-жизнь, дуализм, истина, 

совершенство 
 
Varlıq və yoxluq düşüncəsi, ölüm, öldükdən sonrakı həyatın mövcudluğu 

məsələsi bütün dövrlərin, bütün mütəfəkkirlərin qarşısında dayanan, cavabı 
müşkül ən böyük suallardan olmuşdur. Əsrlər uzunu formalaşmış fəlsəfi 
qənaətlər, ən başlıcası isə dinlər vasitəsilə bildirilən gerçəklər bəşərə yol 
göstərmişdir. Bəzən də hansısa bir qənaət həqiqət qəbul edilərək, bir neçə əsr 
davam edir və əsassız, həqiqətdən məhrum olduğu anlaşılanda isə fikir 
tarixinin arxivinə göndərilir.  

Öldükdən sonra yoxolma qorxusu dünya yaradıldığı gündən bəri insan 
övladının qarşısında duran, barışa, həzm edə bilmədiyi ən böyük problem 
olaraq qalmışdır. Həm Şərq, həm də Qərb mütəfəkkirləri bu barədə düşünmüş, 
ölüm qorxusunu aradan qaldırmaq üçün fərqli nəzəriyyələr, düşüncələr irəli 
sürmüşlər. Kökü qədim hind inanclarına qədər uzanan tənasüx etiqadı də bu 
barədə fikir irəli sürən dini-fəlsəfi düşüncə sistemlərindən biridir. Ruhun 
ölməzliyi anlayışı üzərində qurulan həmin görüşə görə, insanın cəhalətdən xilas 
olub həqiqət və kamilliyə çatması üçün məhdud bir həyat dövrü, yəni bir dəfə 
doğularaq ölmək yetərli deyildir. Öldükdən sonra ruhun dünyaya geri dönərək 
yeni bir vücudda həyatını davam etdirməsi inancı bu dini-fəlsəfi düşüncənin 
əsasını təşkil edir. Bu inanca görə, insan nöqsanlardan xilas olub kamillik 
zirvəsinə çatana qədər ruhu yeni bir vücudda həyatını davam etdirəcəkdir.  

Qədim hind ənənəsinə görə, yaradıcı ilah Brahma hər yerdə mövcuddur. 
Ruhlar yaradıcı ilah Brahma ilə tam vəhdət təşkil edənədək bir bədəndən 
digərinə keçir. Ruhların bir bədəndən digərinə keçmə mərhələsi nöqsanlardan 
təmizlənənə qədər davam edir. Beləliklə, ruh fərqli vücudlarda bir həyatdan 
digər həyata keçmək surətilə sınaqlara məruz qalır, kamilləşir və nəhayət, 
ölümsüzlük mərtəbəsinə çatır [1, 91].  

Ərəb məhcər ədəbiyyatının tanınmış simalarından olan Mixail Nuaymə 
də bütün ömrü boyu ölüm, ölümdən sonrakı həyat mövzusunda düşünmüş, 
müxtəlif inanc və fəlsəfi düşüncə sistemlərinin bu mövzudakı mövqelərindən 
təsirlənmiş, xüsusən də mənimsəmiş olduğu tənasüx nəzəriyyəsinə olan inancı 
istər poeziya, istərsə də nəsr əsərlərində öz əksini tapmışdır. Mixail Nuaymə 
müasir ərəb ədəbiyyatının inkişafını sürətləndirən, yeni bir dövrü 
istiqamətləndirən, eyni zamanda "yeni həyat quruculuğu prosesinə böyük 
enerji, heyrətamiz fədakarlıqla qoşulan, ... ərəb ziyalılarının qabaqcıl, həssas və 
istedadlı oğulları sırasında" (A.İmanquliyeva) yer alan ərəb məhcər 
ədəbiyyatında özünəməxsus yer tutur. Bu ədəbiyyatın Şərq dünyasının Qərbdə 
yazıb-yaradan böyük mütəfəkkirləri, başda Cübran Xəlil Cübran olmaqla, 
Əmin ər-Reyhani, Nəsib Arida, İliyya Əbu Madi kimi görkəmli 
nümayəndələrindən biri olan Mixail Nuaymə 99 illik uzun bir ömür yaşamış 
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(1889-1988), şeir, hekayə, roman, biblioqrafiya və məqalə müəllifi kimi 
çoxşaxəli ədəbi fəaliyyəti ilə seçilmişdir. Ənənəvi xristian tərbiyəsi ilə yetişən 
M.Nuaymə həyatı boyu müxtəlif mədəniyyət qaynaqlarından və fəlsəfi fikir 
cərəyanlarından bəhrələnmişdir. Ədəbi fəaliyyətinin ilk dövrlərində tənqidi 
məqalələri və şeirləri ilə məşhurlaşan ədib yaradıcılığının üçüncü mərhələsində – 
Amerikadan vətəni Livana döndükdən sonrakı dövrdə xalqla bərabər olmasına 
baxmayaraq, demək olar ki, zahidanə bir həyat sürmüş, ömrünü metafizik 
düşüncələrə və bu mövzuya dair əsərlər yazmağa həsr etmişdir.  

Mixail Nuaymənin uzun müddət Amerikada qalması ona Amerika 
mədəniyyətini yaxından öyrənmək imkanı vermişdir. Amerikalı 
ədəbiyyatçıların əsərləri ilə yaxından tanış olan Nuaymənin diqqətini daha çox 
fəlsəfi motivli mövzular və onların həlli yolları cəlb etmişdir. Amerikada təhsil 
alarkən şotlandiyalı tələbə yoldaşı vasitəsilə mistik motivli "Theosophy" 
dərnəyi və onun düşüncə sistemi ilə tanış olur. Bu dərnəyin mənimsədiyi fəlsəfi 
sistemin əsasını tənasüx inancı təşkil edirdi. Məhz bu dərnəklə tanışlıqdan 
etibarən Nuaymə qədim hind etiqadlarını öyrənməyə başlayır [2, 329]. Varlıq 
mövzusunda daha dərin düşüncəyə sahib olan Nuaymə ərəb məhcər 
ədəbiyyatının digər nümayəndələri olan İlliya Əbu Madi, Əmin ər-Reyhanidən 
fərqli olaraq, "lə ədriyyə", yəni aqnostisizm fəlsəfəsini rədd edərək, varlıq 
aləminin həqiqi mahiyyətini öyrənməyə çalışır [3, 55].  

Dini təhsil almasına baxmayaraq, həyat-ölüm, xeyir-şər, yaxşılıq-pislik, 
cənnət-cəhənnəm kimi bir-birinin ziddi olan həqiqətləri tam dərindən anlamağa 
çalışan, amma beynindəki suallardan qurtula bilməyən Nuaymə davamlı olaraq 
bu bir-birinə zidd görünən həqiqətlər ətrafında düşünmüşdür. Tənasüx inancını 
mənimsəməsi nəticəsində Nuaymə həllini tapa bilmədiyi sualları 
cavablandırmaq imkanı tapmışdı [2, 329]. Sürəyya Məlxasın da dediyi kimi, 
Nuaymə təməl mövzuları, əsasən, tənasüx, mükafat və cəza kimi axirətlə 
əlaqədar məsələlər olan "Theosophy" dərnəyi ilə tanış olduqdan sonra mənəvi 
böhrandan xilas olaraq, insanın öz səyi ilə qurtuluşa çata biləcəyi inancını 
mənimsəməyə başlamışdı. Bundan sonrakı mərhələdə bu dini-fəlsəfi görüş 
Nuaymə yaradıcılığının əsasını təşkil etdi [4, 155].  

Nuaymə yaşadığımız dünyada hər şeydə özünü göstərən mükəmməl bir 
nizamın varlığına inanırdı. Belə ki, bu nizamı yaradan, onu hərəkətə gətirən və 
zahirən xaotik kimi görünən, amma son dərəcə nizamlı olan bu hərəkətə enerji 
verən, onu icra edən bir gücün var olması inkaredilməz həqiqətdir. Nuaymə bu 
nizamlayıcının Allah olduğunu qəbul edirdi. Kainatda var olan hər şey Onun 
Varlığını təsdiqləyir. Bu nizamı quran Varlıq yer üzünü insan və digər canlılar 
üçün məskən etmişdir. Həmçinin insana danışmaq, ağıl, xəyal, hiss və iradə 
kimi nemətlər verməklə onu digər varlıqlardan daha üstün hala gətirmişdir. 
Belə bir fərqlilik ifadə etdiyi üçün insanın müəyyən məqsəd və hədəflərinin 
olması qaçılmazdır. Bu, görünən və görünməyən hər şeyi bilmək və bütün 
maneələrdən xilas olmaq məqsədidir. Yaradılış səbəbini dərk etməyən insanın 
heç bir dəyəri yoxdur. Bu vəziyyətdə qarşımıza təhlili çətin bir problem çıxır. 
İnsanın dünyaya gəlməsi ilə məzara qədər davam edən ömrü ərzində onun 
məqsədinə çatması mümkündürmü? Yoxsa insanın həqiqətə çatması və bütün 
maneələrdən qurtulması üçün yeni bir həyata ehtiyacı var? 

İnsanın yaradılış qayəsinin həqiqətə qovuşmaq yolu ilə bütün maddi 
əngəllərdən qurtulmaq olduğuna inanan Nuaymə bu məqsədin məhdud bir 
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ömrə sığmayacağı qənaətini daşıyır. Müəllifə görə, insanın məqsədinə çata 
bilməsi üçün bir neçə ömrə ehtiyac vardır. Öldükdən sonra yenidən başqa bir 
bədəndə həyat tapan insan ruhu bir-birini izləyən ölüm və həyat növbələşməsi 
ilə əbədiyyət qazanaraq ölümsüzlüyə qovuşur. Ancaq bu proses insanın 
ziddiyyətlərdən və dilemmalardan sıyrılaraq paklaşması nəticəsində mümkün 
hala gəlir. Nəticədə kamillik zirvəsinə çatan insan yaradıcının surətində təcəlli 
edərək, ölüm məfhumunu zehnindən çıxarır. Bu şəkildə ruhun ölümsüz olduğu 
qənaətinə gələn Nuaymə ölümün yoxluq deyil, sadəcə qısa bir mərhələ, bir 
həyatdan başqa bir həyata keçid olduğuna inanır [5, 9-10].  

Ölüm mövzusu Nuaymə yaradıcılığının mərkəzində dayanır desək, 
yanılmarıq. Bu barədə Nuayməni digər şair və mütəfəkkirlərdən fərqləndirən 
özünəməxsus düşüncələri vardır. Nuaymə ölümü həyatın sonu olaraq qəbul 
etməmişdir. Şairə görə, hər gecə sabahkı günə hazırlıq, dincəlmə mərhələsi 
olduğu kimi, hər ölüm də növbəti həyat üçün bir fasilə, bir arakəsmədir. Çünki 
insanın əsl məqsədinə çata bilməsi üçün bir neçə həyata ehtiyacı vardır. Nəticə 
etibarilə ziddiyyətlərdən xilas olaraq kamilliyə çatan insan, öz varlığını 
yaradıcının varlığında əridərək ölümsüzlüyə qovuşur [6, 235].  

Nuaymənin həyata və bu həyatdakı nizama olan münasibətini ifadə edən 
"Əğmid cufunəkə tubsir" (“Gözlərini yum ki, gör!”) [7, 9] adlı qəsidəsi də 
ədibin ölümə olan inancını açıq şəkildə ortaya qoyur. Çünki hər ölüm eyni 
zamanda yeni bir həyata açılan qapıdır: 

 
و اللحد يفغر فاه و عندما الموت يدنو  
في اللحد مهد الحياة أغمض جفونك تبصر  

 
Bir gün ölüm yetişib ağzın açanda qəbir 
Yum gözlərini, yum ki, 
Qəbirdəki həyatın beşiyini görəsən.  

 

Bu beytlərdən də aydın olur ki, Nuaymə ölümü həyatın sonu deyil, əksinə, 
əbədiyyətə qovuşmaq üçün yeni bir həyatın başlanğıcı kimi qəbul edir.  

"Əvraqul-xarif"  ("Xəzan yarpaqları") [7, 43] adlı qəsidəsində Nuaymənin 
ölümdən sonra həyatın davam etdiyini müdafiə edən inancı simvolik ifadəsini 
tapmışdır. Yarpaqları saralıb tökülən, bütün həyat əlamətlərini itirən ağac zahirən 
cansız, ölü kimi görünsə də, baharda budaqlarında göz-göz açılacaq 
tumurcuqlardan yeni bir həyata göz açır. Eyni zamanda, mərhələlərdən ibarət olan 
insan ömrü də ölümlə sona çatmır, əksinə, hər ölümlə yeni bir həyat başlayır: 

 
تناثري تناثري  
النظر يا بهجة  

 يا مرقص الشمس و يا
 أرجوحة القمر

 يا أرعن الشمس و يا
 قيثارة الّسحر

 يا رمز فكر حائر
روح ثائر و رسم  

 يا ذآر مجد غابر
 قد عافك الّشجر
!تناثري !تناثري   
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Səpələnin, səpələnin, 
Ey gözlərin sevinci! 
 
Günəşin rəqs etdiyi təpə! 
Ey ayın yelləncəyi! 
 
Ey gecənin nəğməsi, 
Səhərin zümzüməsi! 
 
Sən ey qarmaqarışıq 
Düşüncələrin rəmzi! 
 
Sən ey mənim üsyankar, 
Asi ruhumun şəkli! 
 
Sən ey keçmişdə qalan 
Əsalət xatirəsi. 
 
Bağışlamışdır daha, 
Bilin, o ağac sizi! 
 
Səpələnin, səpələnin! 

 
Beləcə, ağacın yazdan payıza qədər təravətli bir mərhələ yaşayan 

yarpaqları payızın soyuq nəfəsi ilə xəzana düşür. Amma bu mərhələ, yəni 
yarpaqların saralıb tökülməsi hələ yox olmaq deyildir. Çünki budaqdan qopub 
torpağa qarışan yarpaq hər yaz açılacaq yeni bir yarpaqla bir daha doğulacaq, 
dünyaya göz açacaqdır. İnsan da, bəşər ağacının budağındakı yarpaq kimi, 
ömrünün sona çatması ilə qəbrə qoyulur və hər yaz göz açan o yarpaq kimi 
yeni bətnlərdən bir daha doğulur. Şair insanın məzara qoyulması ilə onun 
həyatında yeni bir mərhələnin başlandığını bu cür poetik biçimdə ifadə edir. 
Ölümdən sonrakı həyatı payızdan sonra gələn yaz fəslinə bənzədən Nuaymə 
həyatı simvollaşdıran yarpağa üz tutaraq belə deyir: 

 
 عودي إلى حضن الثرى

 و جّددي العهود
 و انسي جماال قد ذوى

 ما آان لن يعود
 آم أزهرت من قبلك
 و آم ذوت ورود

 فال تخافي ما جرى
 و ال تلومي القدرا

 من قد أضاع جوهرا
 يلقاه في اللحود

 عودي إلى حضن الثرى 
[7, s. 45] 
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Gedin siz! Dönün bir də 
Bu torpağın qoynuna.  
 

Təzələnsin yenidən 
Əhdiniz, peymanınız.  
 

Unudun, dönməz daha 
Solan gözəlliyiniz...  
 
Sizdən əvvəl nə qədər 
Açıb-soldu gül-çiçək...  
 
Olanlardan qorxmayın! 
Qınamayın qədəri! 
 
Kim itirib cövhərin, 
Tapacaq onu bir də –  
 

Həmin o cövhər ilə 
Rastlaşacaq qəbirdə.  
 
Qayıdın! Torpağın qoynuna dönün! 

 

 
Eyni fəlsəfi düşüncəni "Qubur tədur" ("Dövr edən qəbirlər") [7, 122] 

adlı başqa bir qəsidədə də görürük. Burada Nuaymə həyatın ölümlə sona 
çatmadığına dövr edən, yəni aldığını yeni bir həyata döndərən qəbirləri şahid 
tutur. Gecə ilə gündüz bir-birini izlədiyi kimi, yerin altı ilə üstündəki həyat, 
yəni qəbirlə yenidən canlanma mərhələsi də bir-birini izləyir: 

 

نحّي القبور! يهلّم  هلّمي! 
 و نمتّص منها رحيق الدهور

 عسانا إذا ما رأينا عظاما
 يفتّق منها الربيع الزهور

  بقاءعرفنا بأّن الفناء
 و أّن الحياة قبور تدور

 
Durma, gəl, salamlayaq qəbirləri burda biz, 
Çəkək o qəbirlərdən zamanın şirəsini.  
Bəlkə orda görərik sümükləri biz, bir də 
Sümüklərdən boylanan bahar çiçəklərini...  
O zaman anlayarıq yoxluğun əbədiyyət, 
Həyatınsa fırlanan qəbirlər olduğunu...  

 
İnsanın kamillik mərtəbəsinə yüksəlməsi ilə ölüm məfhumunun ortadan 

qalxacağı qənaətinə gələn şair kamil insanlar üçün həyatın da əbədi olduğuna 
inanır. Şairin "Afiqi" ("Oyan yuxudan sevgilim") [7, 124] adlı qəsidəsi bunun 
bariz nümunəsidir: 

 
!أفيقي يا حبيبتي  

 هو ذا الليل يتعّرى على التالل
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 و في ثنايا جالبيبه المحكومة من األحكام
 ثنية يهجع فيها ذلك الحلم النوراني

 الذي جعلنا أسّن من آّل أمس
 و أفتي من آّل غد

 
Oyan, sevgilim, oyan! 
Yenə gecə çəkilir təpələrdən, budur, bax!..  
Əynindəki libasın ətəyinə hörülmüş 
Röyalardan bir yol var, orda getmiş yuxuya 
Bizi dünəndən yaşlı, sabahdansa daha gənc 
Edən nurlu xəyallar… 
 

İnsanın varlıq aləminin rüşeymi, kiçik bir nümunəsi olduğuna inanan 
Nuaymə onun ömrünün indiki zamanla məhdud olduğu fikri ilə barışmayaraq, 
bu əlaqənin keçmişi və gələcəyi də əhatə etdiyini söyləyir. Bu düşüncənin bədii 
şəkildə ifadəsini ədibin "əl-Haik"  ("Toxucu") [7, 126] adlı qəsidəsində də 
görmək mümkündür: 

 
 أنا هو المنوال و الخيط و الحائك
األحياء،-و أنا أحوك نفسي من األموات  

وات األمس، و اليومأم  
 و األّيام التي ما ولدت بعد

 و الذي أحوآه بيدي
 ال تستطيع قدرةأن تحّله

يدي حّتى و  
 

Mən həmin o dəzgaham, ipəm, toxuyucuyam ki, 
Toxuyub varlığımı mən ölüdən, diridən, 
Hələ ki doğulmamış günlərdən öz əlimlə 
Mənim toxuduğumu heç bir güc, öz əlim də, 
Bilin, ayıra bilməz! 

 
Burada şair, tənasüx etiqadına əsaslanaraq, həyatın dövri olaraq davam 

etdiyini bildirir.  
Tənasüx etiqadı sayəsində Nuaymə ölümün nöqsanlardan xilas olmaq 

və kamilliyə çatmaq üçün bir vasitə olduğuna inanırdı. Bu etiqadın onun ədəbi 
yaradıcılığında xüsusi bir yeri vardır. Nuaymə sadəcə şeirlərində deyil, nəsr 
əsərlərində də bu mövzunu dərininə işləmişdir. "Müzəkkiratu-Ərqaş" 
(“Ərqəşin gündəliyi”) əsərində bədii qəhrəmanın dili ilə Nuaymə ölümdən 
soruşur: “Sənin vəzifən nədir?” Ölüm: "Mən nöqsanları tamamlamaq üçün 
yaradılmışam" [8, 380], – cavabını verir. Ərqəş, elə bil ki, həqiqəti yeni anlayır 
və bu zamana qədər həqiqətdən uzaq olduğuna görə özünü məzəmmət edərək, 
insan ömrünün əzəldən əbədə doğru uzanan enişli-yoxuşlu bir yol olduğu 
qənaətinə gəlir. "Sən necə də düşüncəsiz insansan, ey Ərqəş! Bütün kainatı 
sənə bəxş edən İlahinin bu qədər ecazkar, sirlərlə dolu aləmləri anlamağın üçün 
sənə yalnız 30 il bəxş etdiyinəmi inanırsan? Kainatı və həyatı bəxş edən 
İlahinin sənə əbədiyyəti də bəxş etdiyini niyə qəbul etmirsən? Əzəldən əbədə 
doğru uzanan həyatda ölümün dayanıb dincəlmək, nəfəs dərmək üçün bir fürsət 
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olduğunu niyə anlamırsan? Özünün əzəli və əbədi olduğuna inanmayan 
birisinin əzəli və əbədi olan həyatı anlaya biləcəyini necə qəbul edə bilərsən?" 
[8, 412].  

"Əl-Varaqatul-əxira"  ("Son yarpaq") [9, 336] adlı hekayəsində 
Nuaymə tənasüx olan inancını baba və nəvə arasındakı dialoq vasitəsilə dilə 
gətirir. Baba ölmədən əvvəl təqvimin son yarpağını nəvəsinə verir. Babanın o 
yarpağı nəvəsinə miras qoyub getməsi onun həyatını nəvəsinin vücudunda 
davam etdirəcəyinin bir simvoludur. Nəvənin: “Bunu kimə vəsiyyət edəcəksən, 
baba?” – sualına babası: “Sənə vəsiyyət edirəm, balaca, – cavabını verir. – Bu 
son yarpaq başa çatan bu həyatımın son nişanəsidir. Bundan sonra ömrüm 
səninki ilə birləşərək davam edəcək”.  

 "Əl-Yavmul-əxir"  ("Son gün") [10, 222] adlı əsərində də ədib ölüm və 
varlıq mövzularından bəhs edir. Bu məsələni də, digər əsərlərində olduğu kimi, 
tənasüx etiqadı vasitəsilə həll edən Nuaymə əsərin qəhrəmanı olan Musa əl-
Əskərinin öldükdən sonra cəhalətdən və nöqsanlardan qurtularaq kamil bir 
insan kimi yenidən həyatına davam etməsi ilə, ölümün insanın kamilliyə 
çatması üçün əslində bir vasitə olduğuna işarət edir. Nuaymə bu vəziyyəti öz 
qəhrəmanının dili ilə belə ifadə edir: "Yeni bir günü qarşılamaq üçün uzun və 
dərin bir yuxudan oyandım".  

"Liqa" ("Görüş") [11, 289] adlı hekayənin mövzusunu da tənasüxə 
inam təşkil edir. Əsərin baş qəhrəmanları olan Leonardo və Bahanın ruhları 
əsrlər öncə kralın qızı (Baha) və kralın çobanının (Leonardo) bədənlərində 
olarkən bir-birini seviblər. Əsrlər sonra isə həmin sevgililərin ruhları iki başqa 
bədəndə yenə öz məhəbbətlərini davam etdirirlər.  

İsa Naurinin də ifadə etdiyi kimi, əfsanə ilə realist üslubun qarışığında 
qələmə alınmış bu hekayədə tənasüx etiqadına əsaslanmağın əsas səbəbi kimi 
insanın fitrətində var olan ölməzlik istəyi, əbədiyyət eşqidir [12, 150]. Çünki 
insan ölümü düşünmək belə istəmir, hər zaman ondan uzaq olmağa can atır. 
Tanıdığı, bildiyi dünyadan tanımadığı, haqqında bir şey bilmədiyi başqa bir 
aləmə köçməyi heç vaxt asanca qəbul etmir. Bu səbəbdən tənasüx nəzəriyyəsi 
insanın təbiətində var olan əbədiyyət və ölümsüzlük duyğusunu canlı tutacaq 
ən mühüm vasitədir.  

Nuaymə özü də bu dini-fəlsəfi dünyagörüşünün ağıl və məntiqlə qəbul 
edilməsinin çətin olduğunu bildirir. Çünki bütün dinlərə görə, bir gün həyata 
gələn insan bir gün də ölümə məhkum olacaqdır. "İnsan ömründə hər 
başlanğıcdan əvvəl bir başlanğıcın və hər sondan sonra başqa bir sonun olması 
qaçılmazdır. Zaman fasiləsiz davam etdiyi kimi, həyat da zaman kimi fasiləsiz 
davam etməlidir. Bu vəziyyəti ağlın qəbul etməsi çox çətindir" [11, 289].  

Abdulkərim Eştər "Liqa" ("Görüş") adlı hekayəni təhlil edərkən yazır 
ki, Nuaymə bu hekayədə diqqətləri kişi və qadın arasındakı əlaqəyə yönəldir. 
Tədqiqatçı eyni zamanda Nuaymənin hekayədə əsaslandığı tənasüx etiqadının 
mənfi və müsbət yönlərinə də işarə edir. Təbii həyatda ruh-bədən əlaqəsinin 
həyat qanunlarından uzaq olması bu etiqadın yetərli olmadığını ortaya çıxarır. 
Çünki kişi və qadın arasındakı münasibətin həyat qanunlarına tərs bir şəkildə 
cərəyan etməsi qəbulolunmazdır [13, 122].  

Eyni vəziyyət "Muzəkkiratu-Ərqəş" adlı əsərdə də cərəyan edir. Zifaf 
gecəsində sevgilisini öldürən Ərqəş xatirə gündəliyində bunları yazır: "Öz 
əllərimlə sevgilimi öldürdüm. Çünki o, vücudumun gücü yetməyəcək qədər 
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uca, ruhumun həsrətinə dözə bilməyəcəyi qədər ülvidir". Bu səbəbdən vücudun 
vücuda olan həsrəti ruhun ruha olan həsrəti yanında çox sönük, əhəmiyyətsiz 
görünür. Bu dini-fəlsəfi görüşün müsbət cəhəti isə insan iradəsinin məqsədi 
istiqamətindəki gücü və dözümlülüyüdür. Bu güclü iradə sayəsində insan öz 
mənliyini gücləndirərək kamillik mərtəbəsinə çatır [13,  122]. Nuaymə bu 
problemi tənasüx etiqadına əsaslanaraq təhlil etməyə çalışmışdır. Ədibə görə, 
beşikdən məzara qədər davam edən həyat insanın məqsədinə çatması üçün 
kifayət etmir. Elə isə insanın məqsədinə çata bilməsi üçün başqa bir həyata 
ehtiyacı vardır. Öldükdən sonra insanın həyatını davam etdirməsi qaçılmazdır. 
Hər ölümün arxasında yeni bir doğuş vardır. İnsan ömrü bütün zaman 
müddətində uzanıb gedir. İnsan öldükdən sonra dünyadakı həyatına qaldığı 
yerdən yeni bir həyatla davam edir. Beləliklə, insan bütün ziddiyyətlərdən xilas 
olub həqiqi kamilliyə çatana qədər mərhələdən-mərhələyə keçərək yaşayır. Nə 
zaman insan kamillik mərtəbəsinə çatmaq surəti ilə üluhiyyət qazanaraq 
yaradıcının varlığı ilə vəhdət təşkil edərsə, artıq bundan sonra ölüm deyə bir 
şey qalmaz. Çünki əbədi həyata qovuşan insan ölümsüzlüyə də qovuşmuş olur 
[14, 156].  

Nuaymənin fikir dünyasında iz qoyan mütəfəkkirlərdən olan məşhur rus 
yazıçısı L.N.Tolstoy da kilsə təlimlərinə etiraz edərək, insanlığı həqiqi sevgiyə 
dəvət etmişdir. Pisliyə pisliklə cavab vermək fəlsəfəsinə qarşı olan L.N.Tolstoy 
xoşbəxt cəmiyyətin formalaşması üçün sevgi prinsipinin əsas götürülməsinin 
tərəfdarı idi. Kilsənin axirət inancını qəbul etməyən Tolstoy bu qurumun 
həqiqəti təhrif etdiyini irəli sürürdü [13, 68-73].  

 Tolstoyun din anlayışı Nuaymənin düşüncə dünyasını işıqlandıran 
əhəmiyyətli qaynaqlardan biri idi. Lakin Nuaymənin həll edə bilmədiyi məsələ 
dünyada var olan yaxşılıq və pislik məfhumları idi. Öldükdən sonra başqa bir 
həyat yoxdursa, o zaman həyat və ölümün nə mənası olacaq? Öldükdən sonra 
başqa bir həyat yoxdursa, yaxşılar mükafatlarını, pislər isə cəzalarını necə 
alacaqlar? Nuaymə tənasüx etiqadı əsasında bu problemə cavab tapmağa 
çalışmışdır [13, 7-45].  

Aşağıda göstərdiyimiz misallarda Nuaymə inandığı tənasüx anlayışını 
belə izah edir: "Əgər tək bir sözlə insanın həyatdakı məqsədinin nə olduğunu 
ifadə etməyimi istəsəydiniz, "həqiqət" deyə cavab verərdim, yəni insanın özünü 
dərk etməsi və tanıması. Çünki görünən və görünməyən bütün aləm insanın 
ruhunda cəm olmuşdur. Əgər insan öz mahiyyətini dərk edə bilsəydi, bütün 
suallara cavab tapardı. Həqiqətə nə hər hansı bir məktəblə, nə də bir ömür boyu 
təhsillə çatmaq mümkündür. Həqiqətə hər an – oyaq olduğun zaman və yuxuda 
ikən, həyatda və ölümdə qovuşmaq olur. İnsanın bir neçə həyata möhtac 
olmasındakı məqsəd onun həqiqətə və azadlığa çata bilməsi üçündür" [15, 38; 
63].  

"Həqiqət insanlığın ortaq mülküdür. Fərqli dini öndərlərin dəvət etdiyi 
həqiqət də elə bu ortaq dəyərlərdəndir" [16, 54]. Nuaymənin həqiqət 
haqqındakı düşüncəsi Həzrət Əliyə də istinad edilən "Özünü dərk edən insan 
Rəbbini də dərk edər" anlayışı ilə eynilik təşkil edir.  

"İnsanın cəhalət və xətalardan xilas olub həqiqət və kamala çata bilməsi 
üçün bir ömür yetərli deyildir. Ruh hər cəsəddə yeni bir təcrübə və mərifət əldə 
edir. Nöqsanlardan xilas olaraq kamillik mərtəbəsinə çatan insan həqiqəti dərk 
edərək maddi aləmdən qurtulur" [17, 235].  
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Bu dini-fəlsəfi görüş Nuaymənin ədəbi əsərlərində, xüsusilə də "əl-
Mirdad" adlı romanında bariz şəkildə ortaya çıxır. Nuaymənin fəlsəfi anlayışına 
görə, insan beşikdəki ilahdır. Həqiqəti anlama nəticəsində beşikdəki ilah 
surətindəki insan həqiqi ilaha çevrilir. Bütün üluhiyyət sirlərini öz bünyəsində 
cəmləşdirən insan zamanla həqiqətə qovuşur. Düşüncə, xəyal, iradə gücünə sahib 
olan insan bütün etdiklərindən məsuldur. Bu etdiklərinin nəticəsini də özündən 
başqası boynuna götürə bilməz. Əməllərinin nəticəsi olaraq ya əbədi xoşbəxtliyə 
çatar, ya da əbədi əzab içərisində yaşayar [2, 329-330].  

Cübran Xəlil Cübran da, Nuaymə kimi, tənasüx etiqadını əsas götürən 
"Ramadul-əcyal vən-nərul-xalidə [18] ("Nəsillərin külü və əbədi cəhənnəm") 
adlı bir hekayə yazmışdır. Mövzunun eyni olmasına baxmayaraq, hekayə 
Nuaymənin hekayəsindən fərqli bir sonluqla tamamlanır. Cübran şəhvət 
duyğusunun və maddi zövqün sevgidə əhəmiyyətli bir ünsür olduğuna inanırdı. 
Nuaymə isə həqiqi sevginin şəhvət duyğusundan və maddi zövqdən 
arınmasının qaçılmaz olduğunu qəbul edirdi. Ərəbşünas alim Aida 
İmanquliyeva Nuaymə və Cübranın sevgi anlayışlarının fərqli olduğunu bu 
sözlərlə ifadə edir: "Cübrana görə, qarşılıqlı sevgi nikah nəticəsində 
xoşbəxtliyə gətirib çıxarır. Nuaymə isə həqiqi sevginin ruhların qovuşması 
nəticəsində mümkün olacağına inanır. Ona görə də Nuaymənin əsərlərinin 
çoxunda sevgi sevənlərə əzab-əziyyətdən başqa bir şey bəxş etmir" [19].  

Cübranın hekayəsində sonluğun Nuaymənin hekayəsindən daha real və 
həqiqətə daha yaxın olduğunu da deyə bilərik. Çünki Cübran əsərinin sonunda 
iki sevgilini bir-birinə qovuşdurduğu halda, Nuaymə əsərini platonik eşqi 
xatırladan bir sonluqla bitirir. Bu dünyada bir-birinə qovuşa bilməyən iki 
sevgilinin ruhları bədənlərindən ayrıldıqdan sonra səmada bir-birinə qovuşur. 
Bu səbəbdən Nuaymə hekayəsinin sonunu həqiqətdən uzaq bir şəkildə sona 
çatdırır. İnsan ruh və bədənlə canlıdır. Ruhun bədəndən, bədənin də ruhdan 
ayrı dadmış olduğu zövq əskikdir. Nuaymənin sevgi anlayışının platonik eşqlə 
səsləşdiyini də söyləyə bilərik.  

Mixail Nuaymənin fikir dünyasına nəzər yetirdiyimiz zaman üzərində 
düşündüyü mövzuların əsasını Allah, ölüm, həyat, xeyir, şər, sevgi, iman, 
nizam, təbiət, insan və s. təşkil etdiyini görürük. Bu mövzuları isə təhlil 
edərkən ədibin daha çox metafizik metodu seçdiyinin şahidi oluruq. Müəllifin 
inandığı tənasüx təliminin elmi və fikri inanc olmasından daha çox insan 
ruhunun əbədiyyətə olan həsrətini qarşılamaq üçün mənimsənmiş bir inanc 
sistemi olduğu qənaətindəyik. Digər tərəfdən, Nuaymənin xristian dininə 
mənsub olmasına baxmayaraq, xristianlığın təməl prinsiplərinə zidd olan bu 
fəlsəfi nəzəriyyəni mənimsəməsi mənsub olduğu dini ideologiyada onu 
düşündürən suallara cavab tapa bilməməsindən irəli gəlir.  

Nuaymənin bütün bu təzadlı düşüncələr arasında qalmasını onun 
Livanda böyüyüb boya-başa çatması, Rusiyada təhsil alması, Amerikada uzun 
illər yaşaması ilə, yəni fərqli mühitlərdə fərqli insanlar, dünyagörüşləri ilə bir 
arada yaşaması, hər birindən nə isə götürməsi ilə, müxtəlif ədəbi və fəlsəfi 
mühitlərlə əlaqələndirmək olar. Xristian və müsəlman mədəniyyətindən 
qidalanan şəxsiyyəti daha sonra rus və Amerika intellektuallarının və qədim 
hind inanclarının təsiri nəticəsində formalaşaraq yeni bir ədəbi simanın ortaya 
çıxmasına səbəb olmuşdur. Xüsusən də Amerikadan Livana qayıtdıqdan sonra 
daha çox metafizik mövzular üzərində dərinləşmiş və tənasüx kimi dini-fəlsəfi 
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görüşlər vasitəsilə ölüm mövzusuna dair duyğu və düşüncələrini həm nəzm, 
həm də nəsr əsərlərində əks etdirmişdir.  
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Mahir HAMIDOV 
 
ARTISTIC EXPRESSION OF BELIEF IN REINCARNATIONIN  

THE WORKS OF MIKHAIL NAIMY 
SUMMARY 

 
Fear of death still remains one of the problems that ever has made 

human being to think about it but has not found a solution to it. Thinkers of 
East, as well as of West have thought about it and have made some efforts and 
as a result, they have advanced some different theories on the matter. The 
theory of reincarnation that goes back to the period of Indian philosophy also 
covers this issue. According to this theory which is based on the immortality of 
the soul, the human is a regular traveler of a road extending from ignorance to 
maturity, even if the human completed a lifetime, the road does not end and 
continues its life until achieves the highest purification in a new body coming 
into the world. According to this theory, people died and be resurrected again 
and again until it reaches maturity, that is, different bodies can live with.  

Mikhail Naimy also has been affected by this concept as some other 
thinkers. After the emergence of the theory of Unity of Being, the expression 
style of the reincarnation theory, which has been the major part of Naimy's life 
and creativity, in his works, especially his poem known as “Hams-al-Jufun” 
(Whispering of the Eyes) is the main theme of the investigation. In this article, 
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has been analyzed the reflection of by the reincarnation theory that is the main 
subject of Mikhail Naimy's stories and poetry.  

 
Махир ХАМИДОВ 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОЛИЦЕТВОРЕНИЕ ТЕЧЕНИЯ 
РЕИНКАРНАЦИИ В ТВОРЧЕСТВЕ МИХАИЛА НУАЙМЕ 

РЕЗЮМЕ 
 
Страх перед смертью всегда был проблемой, стоящей перед родом  

человеческим ,не имеющей решения. И западные и восточные мыслители 
приводили разные предположения , религиозно-философские взгляды, 
дабы избавиться от этого страха.  

Теория возрождения ( в мировой литературе это течение именуется 
«реинкарнацией» ), основывающееся на древнию индийскую философию 
тоже является одной из философских мыслей , относящейся к этой теме. 
Течение основывается на уверовании в бессмертие человеческой души и , 
человек, по мнению мыслителей-вечный путешественник , проходящий 
дорогу от невежества до  совершенства, и по окончании жизни дорога эта 
не прерывается ,дух человека приходит в этот мир в другом теле и 
продолжает непрекращающуюся дорогу на пути совершенства пока не 
достигнет её вершины. 

Согласно этой религиозно-философской теории, до достижения 
совершенства человек умирает и рождается снова и снова, то есть живёт в 
разных телах. 

Как многие писатели и мыслители Михаил Нуайме тоже попал под 
влияние течения реинкарнации. После теории единства тела и души, 
изложение ставшей в основе творческого и жизненного пути Нуайме 
теории реинкарнации в его произведениях, в особенности  «Хамсуль-
джифун» («Шёпот ресниц»), является основной темой нашего 
исследования. 

В статье было изучено отражение теории реинкарнации на 
творчество Нуайме  на основе на основе повестей и сборника стихов. 

Ключевые слова: реинкарнация, жизнь-смерть, дуализм, истина, 
совершенство. 
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Təbəssüm MUXTAROVA  
 

ÇİNGİZ ABDULLAEVİN “PAYIZ MADRİQALI” və  
ANARIN “BEŞMƏRTƏBƏLİ EVİN ALTINCI MƏRTƏBƏSİ” 

ƏSƏRLƏRİNDƏ GENDER PROBLEMİ 
 
Açar sözlər: Çingiz Abdullayev, “Payız madriqalı”, Anar, “Beşmərtələbi 

evin altıncı mərtəbəsi”, detektiv janrı, gender bərabərliyi problemi 
Key words: Chingiz Abdullaev, “The Autumn Madriqal”, Anar, “The 

Sixth Floor of the Five-Storey Home”, the detective genre, the problem of 
gender discrimination  

Ключевые слова: Чингиз Абдуллаев, “Осенний мадригал”, Анар, 
“Шестой этаж пятиэтажного дома”, детективный жанр, проблемы 
гендерского равноправия  

 
Ədəbiyyatımızda aktual problemlərdən biri də gender bərabərliyi, 

həmçinin mənəvi qanunlar problemidir. Qadınlar hüquqi cəhətdən müstəqil 
vətəndaş kimi yaşasalar da (qadınlar seçkilərdə iştirak edir, təsərrüfat və idarə 
rəhbərləri kimi çalışır, respublikanın ictimai-siyasi, mədəni həyatında silinməz 
izlər qoyurlar, ailədə isə mənəvi qanunların təsiri altında kişinin (ata, qardaş, 
həyat yoldaşı və b.) tabeliyində yaşayırlar və qadının həyatında həyat 
yoldaşından başqa hansısa bir şəxsin peyda olması, boşanmalar, qadının 
cəmiyyət içinə çıxması mənfi sonluqlarla bitir.  

Bu problemə bir daha nəzər salmaq üçün Çingiz Abdullayevin 2002-ci 
ildə klassik detektiv janrında qələmə aldığı “Payız madriqalı” (“Осенний 
мадригал”) [1] əsəri ilə görkəmli yazıçımız Anar tərəfindən 1974-78-ci illərdə 
yazılmış “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” [3] romanını müqayisə etsək, 
Azərbaycan cəmiyyətində qadının vəziyyətinin o qədər də dəyişmədiyi aydın 
olar. İki müxtəlif janrda və müxtəlif dövrdə yazılmış bu əsərlərdən də aydın 
olduğu kimi, cəmiyyətdə sərbəstliyə, müstəqilliyə, yaxud əsrlərlə davam edən 
adət-ənənənin dəyişilməsi və qadının sərbəst atacağı addımlar sonda müsbət 
qarşılanmayacaq, hər bir halda miqyasına görə kiçik və ya böyük faciələrə 
səbəb olacaqdır. Əsərləri təhlil etdikdə söylənilən nəticəyə gəlmək olar.  

“Payız madriqalı” [1] müəllifin hermetik detektiv janrında yazdığı, ilk 
baxışdan sadə motivli əsər olsa da, diqqət yetirdikdə burada bir çox mənəvi 
problemlərin açıldığı məlum olur. “Payız madriqalı” klassik detektiv olduğuna 
görə, hadisələr qapalı məkanda baş verir, qəhrəmanların sayı məhduddur, 
məkan Bakı bağlarıdır və həyətdə yalnız ailə üzvləri, o cümlədən darvazaya 
nəzarət edib həyətə daxil olmayan nəzarətçi-gözətçilər vardır. Sonda qətli 
törədən obrazların içində ən az şübhə doğuran şəxs – ana olur və əsər də ilk 
baxışdan detektiv janrına aid olmayan bir motivlə – adət-ənənələr haqqında 
fikirlərlə başlayır və bütün gedişat boyu bu mövzuya toxunulur. Misal kimi 
binamusluq üstündə əri qətlə yetirilmiş Nərminənin Dronqo ilə dialoqunu 
göztərmək olar. Qadınların vəziyyətini təsvir edərkən müəllif hətta öz əzizlərini 
dəfn edərkən belə mənəvi qanunların qadınlara qəbiristanlığa getməyə icazə 
verməməsini Nərminənin dili ilə gözəl açır: “Bəli, bilirəm. Adətlərimiz belədir. 
Qadın ikinci sort məxluqdur. O, kişilər istirahət edən yerə daxil olmamalıdır. 
O, qəbiristanlıqda gözə görünməməli, öz atasını, ərini və ya oğlunu son 
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mənzilə yola salmamalıdr. Bizim adətlərimiz belədir. Biz qəlbimizdə nələrin 
tüğyan etdiyini heç kimə deməyə-deməyə, bütün inciklikləri dinməzcə 
udmaqla susub yaşamalıyıq. Bizim başqa kişilərlə əylənməyə haqqımız yoxdur. 
Ərə gedəndən sonra isə, ümumiyyətlə, öz həyatımızı unutmalıyıq. Biz 
ərlərimizin bütün xəyanət və alçaqlıqlarını onlara bağışlamalıyıq... Hamısını 
bağışlamalıyıq... Mən isə daha bacarmıram... Həm də istəmirəm... ”  

“Payız madriqalı”nda 5 qadın surəti var: Esmira, Gözəl, Nərminə, 
qulluqçu Mina və ana. Əsərdə qadınların üzləşdikləri mənəvi qadağalardan, 
onları əhatə edən daşdan hörülmüş hündür hasarlardan, həmin hasarlarda 
quraşdırılmış kameralardan (həm də gözə görünməyən və çox zaman süni 
surətdə yaradılan uca, aşılmaz mənəvi “hasarlar”dan) bəhs edilir. Milli-mənəvi 
dəyərlərə görə, heç bir qadın ailəli ola-ola, hətta lap ailəsi dağıldıqdan sonra da 
başqa bir kişi ilə həyat sürə bilməz, lakin kişilər, ailəli olub-olmamalarından 
asılı olmayaraq, eyni zamanda bir neçə qadınla yaşaya bilərlər (bununla həyat 
yoldaşına mənəvi əzab verib-verməyəcəyinə məhəl qoymayaraq, çünki 
patriarxal cəmiyyətdir, qadınlar öz mətinlik və dözümlülükləri ilə hər şeydən 
keçirlər). Yazıçı aparıcı surətlər olan Esmira, Gözəl və Nərminə vasitəsilə 
problemləri açıq şəkildə vermişdir. Bu hasarı aşmaq qeyri-mümkündür. Həmin 
hasarı aşmaq istəyən Esmira bunun nə sonluqla bitəcəyini bilə-bilə o yola tərəf 
yönəlir, lakin Dronqonun iradəsi buna imkan vermir; həmin hasarı aşmayan və 
aşmaq da istəməyən, həyat yoldaşı qətlə yetirilmiş Nərminə bütün ömrünün 
ancaq belə, dörd divar arasında tək-tənha keçəcəyi ilə barışmağa məcburdur; 
Gözəlin heç nəyi fikirləşmədən həmin hasarı aşması isə (öz qohumu ilə xəlvəti 
görüşməsi) bütöv bir ailənin, cəmiyyətdə özünə yer tutmuş köklü tayfanın 
faciəsinə və ananın qatilə çevrilməsinə səbəb olur; ana üçün isə bu hasarı 
aşmaq anlamı, ümumiyyətlə, ağlasığmazdır – hasar aşılır və ana namus 
qorumaq naminə... öz övladının qatilinə çevrilir.  

Anarın “Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” [3] romanının qəhrəmanı 
Təhminənin valideynləri yoxdur, o, anasını xatırlamır, atasını isə erkən 
itirmişdir, indiki halda ərdə olsa da, müstəqil həyat sürən bir insandır. Əri 
Manaf onu sevsə də, müxtəlif şəhərlərdə nikahdankənar qadınlar saxlayır və 
hər dəfə də müəyyən bəhanələrlə onların yanına gedir. Təhminə əvvəlcə bunu 
görməzliyə vurur, lakin boşanma məsələsini ilk dəfə o qaldırır. Bu zaman 
Manaf dərk edir ki, rəsmən arvadı olsa da, ruhən Təhminə onun olmamışdır və 
güclü peşmançılıq hissi keçirir. “Təhminəyə məftun idi və neçə ilin ər-arvadı 
olsalar da, əslində heç bir gün, heç bir gecə, heç bir saat da Təhminəyə malik 
olmayıb” [3, 242]. Burada yazıçı vəziyyətin nəyə görə bu dərəcəyə çatmasını 
da gözəl təhlil edərək oxucuya çatdırır: “Bəlkə elə Təhminənin soyuqluğu, 
biganəliyiydi Manafı başqa qadınların ağuşuna atan? Başqa qadınların nəvazişi 
onda özünəinam hissi oyadırdı, o hissi ki, Təhminəylə olanda itirirdi, daha 
doğrusu, heç bir vaxt duya bilmirdi Təhminəylə olanda” [3, 242]. Burada 
yazıçı kişinin ailədənkənar münasibət axtarmağının kökündə arvadın, qadının 
ailədənkənar münasibət axtarmağının kökündə isə ərin əsas səbəbkar olmağını 
nəzərə çarpdırır.  

Amma əgər Anarın qəhrəmanı Manafın həyat yoldaşına istəyi görünürsə, 
Ç.Abdullayevdə fərqli bir məqam nəzərə çarpır. Dronqo ailə üzvləri ilə söhbət 
apararkən Ənvər Səmədovla dialoqda müəllif kişilərin ailəyə münasibəti 
məsələsinə də toxunur. O, ailə ilə istirahəti istirahət hesab etmir, tək səyahət 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 13.2017 
 

 173

etməyə üstünlük verir. Onun həyat məqsədinin ailədə mehribanlıqdan daha çox 
maddi durumun yaxşılaşdırılması olduğu göstərilir.  

Cinayətin kim tərəfindən törədildiyini araşdırmaq üçün Dronqo hər bir 
ailə üzvünü qeyri-rəsmi də olsa, dindirməlidir. Hətta bu məqamda da mənəvi 
qanunlar yazılı qanunlardan güclüdür – qadınlarla təklikdə qeyri-rəsmi 
dindirmə, yaxud adicə söhbət aparmaq qeyri-mümkündür. Heç bir kişi öz həyat 
yoldaşını xəfiyyə, yaxud başqası ilə təkbaşına qoymaz – adət-ənənələr belə 
tələb edir. Hadisələrin gərgin məqamında müstəntiq Cəfərov bunu unutmur, 
Dronqo isə işin açılması xatirinə bu maneəni aşmağa çalışır. Bunu dialoqda 
aydın görmək olar: 

“– Əminəm ki, bağa indi getmək lazımdır. Qardaşların hər ikisi işdədirlər, 
ev sahibi gələnədək Ənvərin arvadı, onların aşpazı ilə söhbət edə bilərik.  

– Belə düşünmək olar ki, adət-ənənələrimizə bələd deyilsən, – Cəfərov 
etirazını bildirdi. – Hərgah kişilər onların yanlarında olmasa, biz qadınları 
sorğu-suala tuta bilmərik. Yoxsa elə fikirləşirsən ki, Ənvər Səmədovun icazəsi 
olmadan mən bağda peyda ola bilərəm?” [1, 118].  

Esmiranın qayğıları ilə Təhminənin qayğıları fərqlənir. Həyatda hər işini 
özü görən Təhminəni Zaur hər xırda işdən ötrü vücudunu satan qadın zənn 
edir. Təhminə üçün isə cəmiyyətdəkilərin, ətrafdakıların fikirlərinin, 
deyəcəklərinin, öz hərəkətlərinin başqaları tərəfindən hansı tərəfə 
yozulacağının əhəmiyyəti yoxdur – onun üçün əsas vicdan azadlığı, insanın 
ürəyinin təmiz olması və sərbəstlikdir. Valideynlərinin himayəsi altında 
yaşayan, ailənin tək və ərköyün övladı Zaur, Təhminədən fərqli olaraq, 
cəmiyyətin mənəvi qanunlarından kənara çıxmaq istəyən, amma çıxa bilməyən, 
çıxsa, istər maddi, istərsə də mənəvi tərəfdən hər şeyi itirəcəyini dərk edən 
tipik surətdir. Həyatda heç kimi olmayan Təhminənin çoxlu sayda dostları və 
qadının onlarla mehriban davranışı Zaurda qısqanclıq, özünəinamsızlıq hissini 
gücləndirir və oğlan valideynlərinin, eləcə də digər tanışlarının Təhminə 
haqqında görməzə-bilməzə dedikləri ilə qadının hərəkətlərini müqayisə edir. 
Təhminənin insanlarla kinsiz və mehriban davranışı Zaurun “mənliyi”nə 
toxunur. Zaur qəflətən anasının hər gün zəng edərək telefonda Təhminəni qaba 
söyüşlərlə təhqir etməsindən xəbər tutur. Və həlledici, gərgin dialoq da bu 
zaman başlanır – Təhminənin yaxın rəfiqəsi Mədinənin telefonda bunun 
cavabını verərkən Zaurun anasını təhqir etməsini O, götürə bilmir (hətta anası 
haqlı olmasa və bu situasiyada təhqirlərə yol versə də).  

 Tədqiqatçılar əsərdəki qəhrəmanları üç qrupa bölürlər: “birincisi, 
özünüidrak prosesindən keçərək varlığını (şəxsiyyətini) təsdiq edən azadlığa 
qovuşan insan – Təhminə. İkincisi, özünüidraka can atan, deməli, varlğını 
(şəxsiyyətini) təsdiq etməyə çalışan insan obrazı – Zaur. Özünüidrakdan və 
deməli, “azadqlıqdan məhrum” olub mühitin diktəsi ilə yaşayan insanlar – 
Zaurun ata-anası, Murtuzovlar ailəsi, Dadaş və b.” [4, 81].  

Eyni problemə “Payız madriqalı”nda yanaşma belə verilir: Dronqo 
cinayət işinin mahiyyətini belə izah edir: “... Cəmiyyət ancaq və ancaq o zaman 
dəyişə bilər ki, qadınlar və kişilər dəyişiklik istəsinlər. Demək belə: Pərvizin 
anası da belələrindən idi – o da dəyişiklik istəmirdi. Arzu xanım oğlunun 
onların tayfalarına necə zərbə vurduğu, Pərvizin öz böyük qardaşını və onun 
uşaqlarını, əmisi uşaqlarını necə rüsvay edəcəyini anlayırdı. Ələlxüsus da 
onların arvadına sataşmaqla. Elə bu səbəbdən qadın bu qərara əl atır, bəlkə də 
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təhtəlşüur məhz belə nəticəni gözləyirdi. Ailənin namusunu qorumaq üçün o öz 
oğlunu öldürməyi qərara alır” [1, 190], “... onun oğlu hətta öz əmisi oğlunun 
arvadı ilə görüşməyə hazır idi. Belə rüsvayçılığı ana götürə bilməzdi” [1, 190].  

Əgər Çingiz Abdullayevin qəhrəmanları xarakterlərinə görə oxucuya 
daha da aydın təsvir edilmişdilərsə, Anarın qəhrəmanlarında Zaurun Təhminə 
haqqında düşüncələri sona qədər tam bəlli olmur. Məsələn, bütün əsər boyu 
Zaur Təhminənin kimliyi barədə düşünür, amma son nəticəyə gələ bilmir. 
Yazıçı Anar bunu çox gözəl izah edərək təsvir etmişdir: “Elə bil, iki Təhminə 
vardı – biri Zaurla görüşlərdə mövcud olan Təhminə – Zaur onun hər sözünə 
inanmağa hazır idi – biri də başqa, Zaura yad, Zaurun tanımadığı, amma bir 
çox adamların fikrində, dilində, təsvirində mövcud olan Təhminə... Hansı 
Təhminə daha real, daha həqiqi idi? Bəlkə elə ikisi də. Biri əsl Təhminə... biri 
də onu yamayanların, onu istəməyənlərin öz təsəvvürlərində, xəyallarında 
yaratdıqları, bəzədikləri Təhminə...  

Axı onu bəzəyən, onun haqqında olmazın iftiralar uyduranların özləri də 
Təhminəyə biganə deyildilər – kəsirdilər ondan, ya nifrət edirdilər ona, ya 
kiməsə qısqanırdılar Təhminəni, ya paxıllıq edirdilər, ya hayıf çıxmaq 
istəyirdilər. Onun gözəlliyinin tamarzısında olanların çoxusu isə əslində 
istəyinə çatmayıb, heç olmasa uzun dilləriylə, bayağı söhbətləriylə, müfəssəl 
təsvirləriylə qurdlarını öldürmək istəyirdilər” [3, 182-183]. Romanda, 
cəmiyyətdə olduğu kimi, Təhminənin halını anlayıb onu başa düşən yoxdur, 
yalnız Zaurun atasının oğlunu yola gətirərkən söylədiyi monoloqda Məcid 
obrazının Təhminənin vəziyyətinə azacıq da olsa müsbət yanaşması var, lakin 
son nəticə oğlunu ondan ayırmaqdır.  

Tədqiqatçı əsərə təkcə sevgi-məhəbbət romanı kimi deyil, başqa 
prizmadan da yanaşır. Qadının azadlığına hazır olmayan cəmiyyətdə həm 
qadının özünün, həm də onu əhatə edənlərin hansı problemlərlə üzləşəcəyini 
göstərir: “Təhminə daha çox alışdığı həyat tərzinin – asudə və sərbəst 
yaşayışının qayğısına qalır. Manafdan boşanması, anasının təhqirləri 
müqabilində Zaura qapını göstərməsi də, telejurnalist kimi fəaliyyəti də, 
kinoaktrisa kimi məşhurlaşmaq istəyi də, Spartaka, qəssab Fazilə loyal 
münasibəti, Zaurun qısqanclıqlarına “azadlığına təcavüz” kimi yanaşması da 
onun, doğrudan da, “məhəbbəti əbədi hiss” kimi qavramaqda çətinlik çəkdiyini 
göstərir. Təhminə cismini azadlığa qovuşdurmaq üçün çalışarkən ruhunun 
əbədi və əzəli bir duyğunun “əsarəti” altına düşməsindən xəbərsiz qalır. 
Təhminə hərəkətinin “zahiri” məntiqi ilə iç dünyasındakı mənəvi zənginliyi 
eyni not üstə kökləyə bilmir. Düşüncələrindəki ifrat sərbəstlik iç dünyasındakı 
əsas meyli, oyanışı vaxtında duymağa ona mane olur” [3, 86].  

Sonda Dronqo vəziyyətin son dərəcə çıxılmaz olduğunu görür. İstənilən 
halda ana, ələlxüsus da rəhbər vəzifədə olan şəxsin anası namus üstündə belə 
bir biabırçı motivlə ittiham edilməməlidir, çünki mənəvi qanunlar bunu tələb 
edir. Dronqo müstəntiq Mirzə Cəfərova bildirir: “Qatil var, amma elə bil ki, 
yoxdur... ” [1, 191], “Pərviz özü büdrəyib yıxılmış, başından zədə almış, kürə 
düşüb boğulmuşdur. Rəsmi versiya belə olmalıdır” [1, 192], “Bəli, mən köhnə 
adət-ənənələrimizə satın alındım, bizim payız madriqalına satın alındım” [1, 
192].  

Qısa müddətdə baş vermiş hadisələr və onların səbəbləri Esmira ilə 
Dronqonun görüşlərinə mane olur. Mənəvi tənhalıqdan uzaqlaşmaq istəyən 
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Esmira yaxınlaşmaq üçün yenidən cəhd göstərsə də, Dronqo qəti surətdə 
bundan boyun qaçırır.  

Digər tədqiqatçılar isə “Payız madriqalı”nı təhlil edərkən başqa bir 
prizmadan yanaşırlar, Esmiranın mənəvi cəhətdən təkliyini, maddiyyatın 
mənəviyyatı üstələməsini, patriarxal cəmiyyət qanunlarını mənəvi pozğunluq 
kimi analiz edirlər. Bunu G.Pənahın kitabında görmək olar [6, 352-364]: 
“İnsan xoşbəxt olmaq üçün hətta yolunda öz ailəsini, yeganə qızını da adlayıb 
keçirsə, bir çox “qadağa” xarakterli min illərin sınağından çıxan adət-
ənənələrə, ailə şərəfinə və ləyaqətinə xəyanət edirsə, Esmiranın hərəkəti ikrah 
doğurmaya bilməz” [6, 353]...“Yaxşı olar ki, Esmira kimi qadınlar mənəvi 
sağlamlığını birinci düşünsün, onun müalicəsinə çalışsın. 35 yaşlı qadın – 
sağlam, özünü hər şeylə təmin olunmuş görüb, indi də cəmiyyətdə dəyişiklik 
istəyir, istəyir onun əri ilə yanaşı, başqa bir dostu olsun, bu, Avropa, digər 
dövlətlərdən fərqli olaraq, Azərbaycan adət-ənənələrinə qarşı çıxmaq deyil, 
burada başqa daxili mənəvi pozğunluğa meyil var, bu, Esmirada görünür” [6, 
355].  

Göründüyü kimi, əsərə iki bir-birinə zidd prizmadan yanaşmaq olar. 
Çingiz Abdullayev “Payız madriqalı”nı incəliklə yaratmış və cəmiyyətimizdə 
bu sayaq situasiyalarda atılacaq addımları hər surətin dili ilə tam səmimiliklə 
və real psixoloji məqamlarla açmağa müvəffəq olmuşdur. Belə bir fikir var ki, 
“əgər sənətkar səmimi və orijinal deyilsə, o, real, həqiqi mənzərəni yarada 
bilməz. Əgər sənətkar yalan uydurursa, bu halda o, “kökdən düşmüş musiqi 
aləti”nə bənzəyir. Əgər sənətkar həqiqətən səmimi olub, yuksək ictimai və 
mənəvi ideallara malikdirsə, onun əsərləri mütləq gerçəkliyi xatırladacaqdır” 
[5, 205]. Çingiz Abdullayevdə səmimiliyin güclü olması bu əsərin dəyərini 
daha da qaldırmış olur. Telefon xuliqanını tapmaq bəhanəsi ilə Dronqonun 
yanına gələn Esmira dost axtarışında olması barədə söhbətdə qadınların 
həyatında nə üçün yeganə kişinin mövcud olmasının mütləqliyi məsələsini ilk 
dəfə ortalığa qoyanda Dronqonun səssiz reaksiyası da maraqlıdır: “Şübhəsiz, 
yoldaşıma ərə gedəndə bakirə idim. Və əlbəttə ki, mənim həyatımda ilk kişi 
olmuşdur. Eləcə də yeganə, – deyə o, müəyyən bir təşəxxüslə dilləndi. – Bu 
neçə illər ərzində heç ağlıma belə gətirə bilməzdim ki, nəsə başqa bir şey ola 
bilər. Heç ömrümdə bu cür fikirlər ağlıma gəlməyib. Düzü, bəzən özüm 
özümdən soruşurdum ki, nəyə görə dünya belə baş-ayaq qurulmuşdur. Axı 
ərim toyumuza qədər başqa qadınlarla görüşüb və şübhəm var ki, toyumuzdan 
sonra da huri-mələk olmayıb. Mənim isə heç düşünməyə belə ixtiyarım yox 
idi... Siz ki yerli adətlərimizə bələdsiniz – bu qəbildən olan hərəkətlər 
Azərbaycanda qətiyyən yaxşı qarşılanmır.  

Dronqo susurdu. O, qadının necə doğru söylədiyini anlayır və eyni 
zamanda da dərk edirdi ki, Esmiranın dedikləri ilə razılaşmaya bilməz. Məhz 
elə ona görə ki, qadın düz deyirdi”. Elə gətirilmiş sitatın ikinci hissəsi yazıçının 
bu məsələyə qarşı səmimiliyinə bir daha bariz nümunədir.  

Hər iki əsərdə şüura yeridilmiş və təhtəlşüur əməl edilən adətlərin insan 
həyatına, düşüncə tərzinə təsirinə müxtəlif nöqteyi-nəzərdən yanaşılmışdır. 
Çünki “adət-ənənələr hər bir xalqın sosial həyatında tarixən kortəbii surətdə 
yaranan, tədricən sabitləşən müəyyən qaydalar, davranışlar sistemidir ki, o, 
həmin xalqın sosial-mənəvi həyatını səciyyələndirir. Adət-ənənələr sosial 
məzmuna malik olub milli səciyyə daşıyır və bilavasitə məişətdə, mənəvi-
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mədəni həyatda özünü əks etdirir. Onlar sosial-mənəvi praktikanın 
mənimsənilməsi əsasında yaranıb formalaşaraq, nəsildən-nəslə ötürülərək 
davamlılıq keyfiyyəti əldə edir və milli psixologiyanın mühüm cəhətini təşkil 
edir” [2, 14]. 

Əsərlər XX əsrin ortalarını və XXI əsrin əvvəlini əhatə edir 
(“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” – 1974, “Payız madriqalı” – 2002). Hər 
birinin məzmununda qadın problemi durur.  

“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” yazılan dövr, SSRİ-nin mövcud 
olduğu zamanı, yəni XX əsrin 60-70-ci illərini əhatə edir. O dövrdə artıq təhsil 
səviyyəsi yüksəlmiş, bütün vətəndaşlar məcburi və pulsuz təhsil almaq 
imkanına malik olmuşdular. Mətbuat, televiziya, radio məhdud çərçivədə də 
olsa öz müsbət təsirini göstərmiş və cəmiyyətdə sinfi və gender bərabərliyi 
yaranmışdı. 60-cı illəri isə Azərbaycan ədəbiyyatında dönüş dövrü kimi 
yozurlar. Belə ki, uzun müddət sovet hakimiyyəti tərəfindən diktə edilərək 
yazılmış və xüsusilə də kollektivçilik ruhunda, şəxsiyyət problemini arxa plana 
keçirmiş əsərlər içərisində bu əsər də böyük rezonans doğurmuşdu və indi də 
müzakirə edilməkdədir. Bu əsərdə insanın cəmiyyətdən anormal tərzdə asılılğı, 
özünün xoşbəxtliyi üçün deyil, ətrafdakıların nə deyəcəyi naminə yaşadığı 
həyat və atdığı addımlar, müstəqil həyata doğru atılan addımların ailə, 
cəmiyyət tərəfindən çətinliklə anlaşılması, qadının müstəqilliyinin qəbul 
edilməməsi kimi problemlər önə çəkilir.  

“Payız madriqalı”nın zamanı isə artıq SSRİ-inin dağılmasından sonra 
müstəqil Azərbaycan Respublikasının mövcud olduğu və hal-hazırda da 
yaşanılan indiki dövrü əhatə edir. İnsanların şüurunda kəskin dəyişikliklər 
yaranmış, ailələr daxilindəki ciddi qanunlar nəzərəçarpacaq dərəcədə azalmış 
və çoxlarının düşüncəsində hər bir vətəndaşın öz mənafelərini, hüquqlarını 
qorumaq haqqında fikirlər dərin yer salmışdır. Kütləvi informasiya 
vasitələrində tez-tez təşviq edilən hüquqların qorunması prinsipi, bir çox 
zorakılıqların, hüquqsuzluqların sosial şəbəkələrdə geniş rezonanz doğurması 
insanların şüuruna öz təsirini göstərmişdir. Lakin hələ də mənəvi qanunların 
yeri daha möhkəmdir. Yenə də bu qanunlar pozulduqda, qadın azacıq hərəkətə 
gəldikdə bu, mütləq faciə ilə nəticələnir.  

Əsərlərin cərəyan etdiyi məkan Azərbaycan, Bakıdır. “Beşmərtəbəli evin 
altıncı mərtəbəsi”ndəki hadisələr Bakıda, “Payız madriqalı”nda isə Bakı 
bağlarında, Abşeronda cərəyan edir.  

Anarın əsəri danışıq dilinə daha çox yaxın olması ilə fərqlənir. 
Ç.Abdullayevin əsərlərində cümlələr qrammatik qanunlara tabedirsə, Anarın 
yaradıcılığında xəbərin sonda işlənməməsi kimi hallar az deyil. Bu isə Anarın 
yaradıcılığına xüsusi çalar verir, danışıq dilinə yaxınlaşdırır. Romanda danışıq 
dilində işlədilən ifadələrdən kifayət qədər istifadə edilir. Əsərin 
qəhrəmanlarının dialoqlarından əlavə üçüncü şəxsin dilindən söylənilən 
mətnlərdə də sadə danışıq dili aparıcı yer tutur.  

“Payız madriqalı” rus dilində yazılmış və əsərdəki hadisələr klassik 
detektiv janrının qanunlarına tabe olaraq qısa, konkret, lakonik üslubda 
verilmişdir. Qəhrəmanların danışıq dili qrammatik qanunlara uyğun, ədəbi 
danışıq dilində, konkretdir. Hansısa hadisəni, yaxud insanın keçirdiyi hissləri 
bədii təsvir vasitələrindən uzaq, təkrarçılığa yol vermədən lakonik dildə 
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yazmaq janrın xüsusiyyətlərindəndir. Məhdud çərçivəli janrda Ç.Abdullayev 
hər bir qəhrəmanın daxili aləmini sadə, dəqiq üslubda yaradaraq verə bilmişdir.  

Təhlilə belə sonluq vermək olar ki, müxtəlif ictimai-siyasi dövrlərdə 
yazılmış əsərlərin hər birində cəmiyyətin qadın sərbəstliyinə hazır olmadığı 
aydın olur. Təhminə gənc yaşlarında həyatdan köçür, Esmira yenə də, əvvəlki 
kimi, mənəvi cəhətdən tənha qalır.  

Qadına yanaşma baxımından bu əsərlər təhlil edilərsə, cəmiyyətimizdə 
vəziyyətin o qədər də dəyişmədiyi aydın olar. İlk baxışdan tam fərqli janrlarda – 
roman və detektiv janrında – və müxtəlif dövrlərdə qələmə alınmış (1974, 2002) 
bu əsərlərdə bir ümumi və eyni ampluadan yanaşılan mövzu var: qadının 
cəmiyyətimizdə vəziyyəti. Janr baxımından tam fərqli olmalarına və siyasi 
cəhətdən tarixin ən müxtəlif dövrlərində yazılmalarına baxmayaraq (dəmir 
pərdəli SSRİ-nin mövcud olduğu dövr və müstəqil Azərbaycan 
Respublikasının dövrü), bu əsərləri ümumi bir motiv birləşdirir: qadına 
münasibət, qadın azadlığı, patriarxal cəmiyyətin problemləri. XXI əsrin ikinci 
onilliyini yaşamağımıza baxmayaraq, hələ də dünyanın ən müxtəlif yerlərindən 
və təəssüfedici də olsa, öz ölkəmizdən də qadınlara qarşı zorakılıq halları ilə 
bağlı xəbərlər səngimək bilmir və bu problemin həlli yollarını axtarmağa 
lüzum yaranır.  
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Tabassum MUKHTAROVA 
 

THE PROBLEM OF GENDER DISCRIMINATION IN THE NOVEL 
“THE AUTUMN MADRIGAL” BY CHINGIZ ABDULLAEV  

AND IN THE NOVEL “THE SIXTH FLOOR OF THE  
FIVE-STOREY HOME” BY ANAR 

SUMMARY 
 
It is considered the problem of gender discrimination in Azerbaijan in 

two periods – 60th of the XX century and in the beginning of the XXI century. 
The novels are compared and it is shown the author`s peculiarities.  

 
Тебессюм МУХТАРОВА 

 
ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРСКОГО РАВНОПРАВИЯ В 
ПРОИЗВЕДЕНИЯХ «ОСЕННИЙ МАДРИГАЛ»  

ЧИНГИЗA АБДУЛЛАЕВА И  
«ШЕСТОЙ ЭТАЖ ПЯТИЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ» АНАРА 

РЕЗЮМЕ  
 
В статье рассматривается проблема гендерской дискриминации в 

Азербайджане в двух отрезках времени – в 60-х гг. XX в. и в начале XXI 
в. Проводится сравнение двух произведений и выявляются особенности 
авторов.  
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Dürdanə SƏMƏDOVA  
 

ƏDƏBİYYATDA FANTASTİKA JANRI:  
MƏSƏLƏNİN QOYULUŞUNA DAİR 

 
Açar sözlər: fantastika, janr, ədəbiyyat, roman 
Key words: fantasy, genre, literature, novel 
Ключевые слова: фантастика, жанр, литература, роман 
 
“Phantastike” – yunan sözü olub mənası xəyal etmək sənəti deməkdir. 

Çağdaş dönəmdə fantastika dedikdə ədəbiyyatın ayrıca, müstəqil bir növü 
nəzərdə tutulur. Fantastik ədəbiyyat isə reallığa zidd olan, uyğun gəlməyən, 
dünyanın qeyri-adi, möcüzəvi mənzərəsini sözlə yaradan, təsvir edən ədəbiyyat 
anlayışını ehtiva edir. Fantastika özü nəzəri ədəbiyyatlarda bir neçə istiqamətə 
bölünür ki, bunlardan ən əsasları aşağıdakı formada qruplaşdırılır: 

 Elmi fantastika 
- əsl elmi fantastika 
- kosmik fantastika 

• kosmik odisseya 
• planetar roman 
• kosmik opera 

 Döyüş fantastikası 
 Yumoristik fantastika 
 Məhəbbət fantastikası 
 İctimai fantastika 
 Fentezi 
 Mistika və dəhşət 

  Yuxarıda göstərilənlər son zamanlar ədəbi aləmdə fantastikanın ən 
geniş yayılmış növləri sayılır. Onların hər birinin səciyyəvi xüsusiyyətlərini 
nəzərdən keçirək.  
 Elmi fantastika. Fantastikanın bu növü ədəbiyyatdan başqa kino 
istehsalı sahəsində də istifadə olunur. Bu janrda real dünyada baş verən 
hadisələr təsvir olunur, amma onları reallıqdan fərqləndirən bir qisim cəhətlər 
mövcud olur. Yəni bu hadisələr tarixi gerçəkliyə uyğun olmur. Bu 
uyğunsuzluqlar isə texnogen, elmi sosial, tarixi və s. aspektləri əhatə edir. Elmi 
fantastikada bu aspektlər müxtəlif ola bilir, ancaq magik, sehrli aspekt istisna 
təşkil edir. Çünki bu halda elmi fantastika öz mahiyyətindən, yəni elmiliyindən 
uzaq düşə bilər. Bir sözlə, elmi fantastika elmi-texniki tərəqqinin insanın adi, 
gündəlik həyatına təsirini əks etdirir. Bu janrda yazılmış əsərlərdə ən geniş 
yayılmış süjetlər isə başqa planetlərə səfərlər, robotların kəşfi, mövcudatın yeni 
formalarının kəşfi, yeni silahın yaradılması və s.-dir. Bədii ədəbiyyatda bu 
janrın ən məşhur əsərləri kimi Ayzek Əzimovun “Mən robotam”, Piter 
Hamiltonun “Pandoranın ulduzu”, Boris və Arkadi Struqatskilərin “Qaçışa 
cəhd”, Kim Stenli Robinsonun “Qırmızı Mars” əsərlərini göstərmək olar.  

Elmi fantastika, öz növbəsində, iki yerə bölünür: əsl elmi fantastika və 
kosmik fantastika.  

Əsl elmi fantastika. Əsl elmi fantastika, yuxarıda da qeyd etdiyimiz 
kimi, elmi fantastikanın bir yarımjanrı hesab edilir. Bu yarımjanrın janrın 
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özündən, yəni elmi fantastikadan fərqi ondan ibarətdir ki, elmi fantastikadan 
fərqli olaraq, əsl elmi fantastikada elmi faktlar və elmi qanunlar təhrif olunmur 
və dəyişdirilmir.  

Belə ədəbiyyatın əsasında konkret elmi baza durur. Baxmayaraq ki, 
müəlliflər bu elmi bazadan istifadə edərək öz fantaziyalarına güc verirlər. 
Amma bütün süjet konkret elmi ideya ətrafında cərəyan edir. Belə əsərlərin 
süjet xətti hər zaman sadə və məntiqi olur. Zaman maşını, ekstrasensotika, 
ekstrahissiyyat, işıq sürəti ilə kosmosda hərəkət və s. mövzulara həsr olunmuş 
bədii fantastik əsərlər məhz əsl elmi fantastika hesab olunur.  

Kosmik fantastika. Elmi fantastikanın digər yarımjanrı olan kosmik 
fantastikanı digərlərindən fərqləndirən səciyyəvi cəhət – məkan eyniliyidir. 
Yəni kosmik fantastika yarımjanrında yazılmış əsərlərdə süjet xətti sadəcə bir 
məkanda – kosmosda və ya Günəş sisteminin digər planetlərində cərəyan edir.  

Kosmik fantastika, öz növbəsində, bir neçə növə bölünür: kosmik 
odisseya, planetar roman, kosmik opera.  

Kosmik odisseya dedikdə, planetlərarası hərəkət edən kosmik gəmilərdə 
baş verən hadisələri, kosmik gəmi heyətinin yerinə yetirdiyi qlobal bir missiya 
kimi süjet xətləri nəzərdə tutulur. Bu qlobal missiya son nəticədə Yer kürəsinin 
və insanların xilasına yönəlmiş olur.  

 Planetar roman dedikdə, hadisələr konkret olaraq bir planetdə cərəyan 
edir. Bu planetin özünəməxsus sakinləri, ekzotik heyvanat və nəbatat aləmi 
təsvir olunur. İnsanların planetlərarası hərəkətlərini, planetlərə səyahətlər, 
dünyanın və insanların gələcəyini təsvir edən fantastik əsərlər də planetar 
roman hesab olunur. Planetar romanın məqsəd və əsas tematikası bütün əsərlər 
üçün eynidir – qəhrəmanların konkret planetlərdə hərəkətlərinin təsviri.  

Kosmik opera dedikdə, qəhrəmanlar arasında konfliktin yaranması və 
inkişaf etməsi ilə səciyyələnən fantastik əsərlər nəzərdə tutulur. Belə əsərlərdə 
konflikt yeni texnologiyalara əsaslanan silahların tətbiqi, Qalaktikanın fəthi, 
planetin kosmik düşmənlərdən xilası, humanoidlərlə müharibə və s. üzərində 
qurulur. Bu fantastik əsərlərdə qəhrəmanlar şücaəti ilə fərqlənir. Kosmik opera 
ilə elmi fantastikanın başlıca fərqi ondan ibarətdir ki, kosmik opera janrında 
yazılan əsərlərdə elmi bazadan tamamilə imtina baş verir. Yəni əsərlər sadəcə 
fantastikaya əsaslanır və bu əsərlərin elmi əsası olmur.  

Kosmik fantastika janrında yazılmış əsərlərə aşağıdakıları misal gətirə 
bilərik: “İtmiş cənnət”, “Əsl düşmən” (Andrey Livadnı), “Polad siçan dünyanı 
xilas edəcək” (Harri Harrison), “Ulduz kralları”, “Ulduzlara dönüş” (Edmond 
Hamilton), “Qalaktikada avtostop gəzinti” (Duqlas Adams) və s.  

Döyüş fantastikası. Döyüş fantastikası fantastika janrının elə bir 
növüdür ki, burada uzaq gələcəkdə baş verən döyüş səhnələri təsvir olunur. Bu 
əsərlərdə təsvir olunan bütün döyüş səhnələri qeyri-adi, güclü və yeni, çağdaş 
insana tanış olmayan, habelə fantastik silahların tətbiqi ilə həyata keçir. Döyüş 
fantastikasında qəhrəmanlar çox zaman robotlar olur.  

Bir janr kimi döyüş fantastikası digər fantastik janrlara nisbətən daha 
“gənc” sayılır, yəni daha sonralar yaranmış hesab olunur. Alimlər fantastikanın 
bu növünün XX əsrin ikinci yarısında, konkret olaraq ABŞ-ın Vyetnamdakı 
döyüş əməliyyatları zamanı təşəkkül tapdığını göstərirlər. Hətta bir çox 
tədqiqatçılar bu janrda əsərlər yazılmasını dünyada konfliktlərin, xüsusilə hərbi 
konfliktlərin çoxalması ilə əlaqələndirirlər.  
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Bu janrda yazılmış bədii əsərlərə misal olaraq “Sonu olmayan 
müharibə” (Coy Holdeman), “Bill – qalaktikanın qəhrəmanıdır” (Harri 
Harrison), “Sabah müharibədir” (Aleksandr Zoriç), “Adilik” (Oleq Markelov) 
və s. əsərləri göstərmək mümkündür.  

Yumoristik fantastika. Fantastikanın bu janrında yazılmış əsərlərdə 
bütün fantastik hadisələr və situasiyalar yumoristik planda təsvir olunur. Bu 
janr fantastik əsərlər içərisində ən qədim hesab edilir. Alimlərin böyük 
əksəriyyəti yumoristik fantastikanın hətta antik dövrlərdə mövcudluğunu irəli 
sürür.  

Bədii ədəbiyyatda yumoristik fantastikanın ən bariz nümunələri 
Struqatski qardaşları (“Bazar ertəsi şənbədən başlayır”), görkəmli fantast Kir 
Buliçov (“Quslarda möcüzələr”) tərəfindən yaradılmışdır. Dünya 
ədəbiyyatında isə “Mən gecə yarısını geyinirəm” (Pradçet Terri Devid Jons), 
“Siz gözləyərsinizmi?” (Bester Alfred), “Onlar ətdən yaranıblar” (Bisson Terri 
Bellantin) yumoristik fantastika janrında yazılmış əsərlər kimi təqdim olunur.  

 Məhəbbət fantastikası. Məhəbbət fantastikası janrında yazılmış 
əsərlər romantik macəra əsərləri hesab olunur. Uydurulmuş ölkələrdə baş verən 
məhəbbət macəraları, uydurulmuş məhəbbət qəhrəmanlarının üstünlük təşkil 
etdiyi süjet xəttinin mövcud olduğu əsərləri bu janra aid etmək mümkündür. 
Məhəbbət fantastikası janrında adətən hadisələr xoşbəxt sonluqla bitir, 
qəhrəmanların möcüzəvi həmayilləri olur.  

Keyn Reyçel (“Gündüz olanlar”), Kim Harrison (“Adsız ifritə”), İrina 
Rodionova (“Eşq mələyinin oxu”) bu janrın nümayəndələridir.  

İctimai fantastika. Bu əsərlərdə cəmiyyətdəki insanlar arasındakı 
mürəkkəb münasibətlər təsvir olunur. Təbii ki, bütün bu münasibətlər fantastik 
aspektdə təqdim olunur. Əsas vurğu isə insanların qeyri-real, tamamilə 
uydurulmuş vəziyyət və situasiyalardakı hərəkətlərinə verilir. Dünya 
ədəbiyyatının ən məşhur fantastik əsərləri fantastikanın məhz bu növündə 
yazılmışdır: Struqats qardaşları – “Məhkum olunmuş şəhər”, Herbert Uels – 
“Zaman maşını”, Rey Bredberi – “Farenheyt üzrə 451 dərəcə” və s.  

 Fentezi. Bu janrda yazılmış əsərlər digər fantastik əsərlərdən köklü 
surətdə fərqlənir. Fentezi janrında fantastik qəhrəmanlar və hadisələr qədim 
tarixi hadisələrlə uyğunlaşdırılmış şəkildə verilir. Başqa sözlə, orta əsrlərin 
qəhrəmanlar və hadisələri fantastik, uydurulmuş hadisələrlə, əşyalarla 
qarşılaşırlar.  

Robert Jordan (“Zaman təkəri”), Ursula Le Kvin (“Atuanın çarxı”) və s. 
fentezinin gözəl nümunələridir.  

Mistika və dəhşət. Stiven Kinqin “Yaşıl mil” və “Ölü zona”, Oskar 
Uayldın “Dorian Qreyin portreti”, Mixail Bulqakovun “Ustad və Marqarita” 
əsərləri fantastika janrının bu növünə aid edilir.  

Beləliklə, fantastik ədəbiyyat elə geniş anlayışdır ki, özündə insan 
təxəyyülünün müxtəlif çalarlarını rahatlıqla əks etdirə bilir. Burada istər elmi, 
istər tarixi, istər fantastik, istər sehrli-magik, istər mistik hadisələr elə 
çuğlaşmış şəkildə verilə bilir ki, bəzən onların janr müəyyənləşməsini dərhal 
müəyyən etmək mümkün olmur.  
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Muzey işinin təşkilində muzey marketinqi və muzey menecmentinin 
tətbiqi dövrümüzün aktual tələblərindən biridir. Muzey menecmenti dedikdə, 
muzeyin və muzey personalının idarə edilməsi nəzəriyyəsi və təcrübəsi nəzərdə 
tutulur [1, 169]. Muzey marketinqi muzey xidmətlərindən istifadə edənlərin 
maraqlarını təyin etməyə, onlara cavab verməyə, həmçinin həmin maraqları 
formalaşdırmağa imkan yaradan vasitələrdən biridir. Muzey fəaliyyətinə tətbiq 
edilərkən marketinq müasir iqtisadi şəraitdə muzeylərin ümumi məqsədlərə 
çatmaq üçün istifadə etdiyi strateji yanaşma metodu deməkdir. Başqa sözlə, 
marketinq – muzeyin rolunun yenidən dərk edilməsi, onun fəlsəfəsini, missiya 
və məqsədlərini qurban vermədən, işinin effektivliyini artıran və təşkilatın 
tələbatını təmin edən üsullardan biridir [2]. 

Marketinq fəaliyyətinin əsas məqsədi potensial tamaşaçılara müvafiq 
informasiyanın çatdırılmasından və muzey təklifinin reklam edilməsindən 
ibarətdir. Marketinq strategiyası yalnız digər muzeylər və müxtəlif mədəniyyət 
təşkilatları ilə əməkdaşlıq nəticəsində effektiv ola bilər [66, 19]. Muasir 
muzeylərdə informasiya texnologyalarının tətbiqi konservasiya və bərpa 
məsələlərinin, muzeylərdə aparılan elmi-tədqiqat işlərinin və s. sahələrin 
modernləşməsi deməkdir. Elm və mədəniyyətin tədrisi və təbliğində muasir 
muzeylərin rolu artmaqdadır. Bu da, öz növbəsində, informasiya texnologiya-
larının tətbiqi sahələrinin genişlənməsi deməkdir. Muzey menecmentinin, yəni 
muzey idarəçiliyinin müasir prinsiplər üzərində qurulması artıq zamanın 
tələbidir.  

Hazırda muzeylərin qarşısında duran vəzifələr onların inkişaf konsepsi-
yalarına yeni, müasir layihə və proyektlərin tətbiqini, təşkilini və iqtisadi 
təminatını həyata keçirən xüsusi tədbirlər sisteminin yaradılmasını tələb edir. 
Belə təminatın əsas məzmununu müasir dövrdə muzey işinin, digər sözlə, 
muzey menecmentinin təşkili və idarəetmə sisteminin optimallaşdırılması yol-
larının, həmçinin muzeyin maliyyələşdirilməsi üçün əlavə mənbələrin axtarışı, 
yəni muzey marketinqi təşkil edir. Muzeydə sosial marketinqin digərlərindən 
fərqi ondadır ki, muzeylərin inkişafı və fəaliyyəti üçün lazım olan resurslar iki 
formada əldə olunur: 

 – birbaşa, yəni muzey məmulatının və xidmətlərin alıcılara satışı hesabına; 
 – dolayı, yəni resursların “kənar”dan – büdcə vəsaitləri, xeyriyyə fondları-

nın qrantları, sponsor köməyi, şəxsi ianələrin cəlb edilməsi hesabına.  
“Muzey marketinqi” və “muzey menecmenti” terminləri həm mütəxəs-

sislər, həm də muzey tamaşaçıları tərəfindən heç də birmənalı qarşılanmır. Bu 
da yüksək muzey standartlarından geri çəkilmə qorxusundan irəli gəlir. Amma 
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zaman öz şərtlərini diktə edir və yeni iqtisadi münasibətlər şəraitində 
muzeylərin yaşaması və hərtərəfli fəaliyyət göstərməsi, muzey fəaliyyətinin 
tamaşaçılar üçün daha cəlbedici olması üçün marketinq və menecmentin 
muzey işinə daxil olması labüddür.  

 Muzey fəaliyyətində muzey menecmenti və marketinqi sahəsində 
qarşıda duran vəzifələr aşağıdakılardan ibarətdir:  

1. Muzey strukturunun maliyyə, intellektual və muzey fəaliyyətinin digər 
resurslarının təkmilləşdirilməsi; 2. Muzey fəaliyyətinə və xidmətlərinə 
tələbatın artmasının təkmilləşdirilməsi. Bununla bağlı muzey əməkdaşlarının 
yaradıcı fəallığının artmasının stimullaşdırılması; 3. Muzeyin maliyyələş-
dirilməsinin həcminin artırılması (dövlət, qeyri-hökumət, müxtəlif subsidiyalar 
və s. gəlirlər hesabına); 4. Potensial tamaşaçıların, muzeyin yaradıcı və işgüzar 
partnyorlar kontingentinin genişləndirilməsi [3, 4-5].   

Bu vəzifələrin öhdəsindən gəlmək üçün hər bir muzey muzey-biznes 
əlaqələri yaratmalı, özünə biznes partnyorları tapmalıdır. Muzeyin biznes 
partnyoruna düzgün şəkildə müraciəti nə zaman və necə olmalıdır? Hər şeydən 
əvvəl muzey bunu özündən başlamalıdır. Muzey-biznes əlaqələrində əsas amil 
sponsorun muzeyə inamıdır. İnam da, öz növbəsində, bir çox amillərdən 
ibarətdir: 

 a) muzey menecmentinin vəziyyəti; 
 b) maliyyə işlərinin müvəffəqiyyətlə aparılması; 
 c) personalın – işçilərin peşə səviyyəsi;  
 d) inzibati qurumun – müdiriyyətin və muzey hamilərinin nüfuzu, yerli 

mühitdə, cəmiyyətdə mövqeyi və s.  
 Muzey fəaliyyətinin bu sahədə müvəffəqiyyətli olmasının ən vacib və ən 

əsas şərti – muzeyin hərtərəfli inkişafının perspektiv planının hazırlanması 
məsələsidir. “Planlaşdırma menecmentin əsas alətidir. Məhz planlaşdırma 
muzeyə vəziyyətə nəzarət və idarə etməyə imkan verir” [4, 56]. Planın tərtibi, 
sponsor axtarışlarını əsaslandıran problemlərin aydın izahı, rəqəm və faktların 
dəqiqlıyi, perspektivin aydın olması, xahiş edilən yardım tələbinin real strateji 
problemlərin və onlarla əlaqədar məsələlərin həlli ilə, muzeyin vahid 
perspektiv planı ilə bağlılığı bu axtarışların müvəffəqiyyətlə başa çatmasını 
təmin edən amillərdəndir.  

 Muzey menecmentinin müasir dövrdə daha bir aləti public relation-
ictimaiyyətlə iş hesab olunur. “Public relations” (PR) – muzey fəaliyyətində 
müvəffəqiyyətin yolları kimi son zamanlar böyük əhəmiyyət kəsb edir. PR-in 
predmetini kommunikasiya, informasiya mübadiləsi təşkil edir. O, təşkilatla 
ictimaiyyət arasında əlaqə, qarşılıqlı anlaşma, gözəl münasibət, həmrəylik, 
əməkdaşlıq yaratmağa yönəlmiş idarəçilik funksiyalarından biridir.  

İctimaiyyətlə iş bir çox problemlərin həllinə yönəlmişdir: 
a) təşkilat rəhbərliyini ictimai fikirlə bağlı informasiya ilə təmin edir və 

qarşılıqlı cavab olaraq materialın hazırlanmasına yardım edir; rəhbərliyin 
fəaliyyətini ictimaiyyətin xeyrinə yönəldir; 
b) aktual tendensiyaları – meyilləri irəlicədən görərək, hər hansı bir 

yeniliyin rəhbərlik tərəfindən hazırlıqlı qarşılanmasını təmin edir; 
c) fəaliyyətin əsas vasitəsi kimi tədqiqat və yaxın ünsiyyət formasını təşkil 

edir. Müəssisə və təşkilatların fəaliyyətlərinin ictimaiyyət qarşısında pozitiv 
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qiymətləndirilməsini, ictimai fikrin formalaşmasını müxtəlif vasitələrlə, əsasən 
KİV-lə həyata keçirir [5, 18].  

PR-in muzeylə əlaqəsi deyərkən ilk növbədə qarşıya belə bir sual çıxır: “Üç 
sütun” – ziyarətçilərə xidmət; nəzəri və təcrübə səciyyəli elmi-tədqiqat işləri; 
kolleksiyanın mühafizəsi və sistemləşdirilməsi üzərində qurulmuş qeyri-
kommersiya təşkilatı sayılan muzeyin biznes, idarəçilik, kommersiya kimi 
sahələrlə əlaqələri necə qurula bilər? Kütləvi kommunikasiya kanalı əlaqələrin 
əsas üsuludur, çünki o, ictimai fikri formalaşdırma bacarığına malikdir.  

Kütləvi kommunikasiya muzeylə KİV-in birgə işi sayəsində reallaşır və bir 
neçə funksiyanı həyata keçirir.  

 İnformasiya “üçlüyü”nün – radio, televiziya və mətbuatın ayrı-ayrılıqda 
hər birinin özünəməxsus özəlliyi, informasiyanı xalqa çatdırmaq xüsusiyyəti, 
fərqli imkanları və vasitələri vardır. Təbiidir ki, muzeyin ən yaxın partnyorları 
dedikdə, ilk növbədə digər muzeylər və mədəniyyət müəssisələri, məktəb və 
universitetlər, səhiyyə, turizm və idman təşkilatları, muzeylə bənzər iş üsulu 
olan təşkilat və könüllü cəmiyyətlər nəzərdə tutulur. Birgə fəaliyyət təklifiylə 
muzeyin onlara müraciət etməsi daha doğru olar. Belə fəaliyyət növlərinə təhsil 
layihələri, müəssisələrin maliyyə dəstəyi ilə onların yaranma tarixinə həsr 
olunmuş sərgilərin təşkili, turist idarələri üçün diyar tarixini əks etdirən 
ekspozisiya, yaxud tarixi yerlərin turist marşrutunun, xəritəsinin hazırlanması, 
teatr və kinoteatrların foyesində tələb olunan ekspozisiyaların yaranması 
daxildir. Hətta bu tip sadə sifarişləri belə muzey yerinə yetirərsə, o, ətraf mühit 
üçün informasiya bankı, tədqiqat mərkəzi, dizayn bürosu kimi imic qazanar və 
məşhurlaşa bilər [bax orada, 22]. Fəaliyyətinin müsbət nəticələrini cəmiyyətə, 
ictimaiyyətə tam şəkildə çatdırmaq, potensial sponsorların, maraqlı təşkilatların 
diqqətini cəlb etmək üçün muzey reklam və pablisiti kimi müasir imkanlardan 
istifadə etməlidir. Təbiidir ki, Qərb ölkələri bu imkanları artıq təcrübədən 
keçirmişlər. Mətbuatla iş üçün, adətən, muzeylərin hazırladığı informasiya 
növləri bunlardır: 

 a) bekqraunder (“backgrounder”) – adi, cari, sensasiya xarakteri 
daşımayan xəbərlər: sıradan tədbirlər, keçiriləcək prezentasiyalar və s. Lakin 
muzeyə olan marağı mütəmadi qorumaq üçün belə xəbərlərin həmişə verilməsi 
vacibdir.  

 b) press-reliz (“press-release”) – geniş auditoriya üçün mühüm, yaxud 
faydalı xəbər elan edən informasiya: xüsusi seminarların və s. keçirilməsi.  

 c) media-kit – bir neçə cür xəbər və fotomaterialı olan media, yaxud press-
paket.  

 d) maraqlı və icmal xarakterli məqalələr, fakt-vərəqələr, məlumat və 
bəyanatlar (bax orada, 24].  

 Mətbuat üçün materiallar PR-də qəbul edilmiş qaydalara əsasən hazırlanır, 
yəni məqsəd və ideyanın dəqiq və aydın ifadəsilə bərabər materialın müəyyən 
məna yükünün olması vacibdir.  

 Radio və televiziya ilə iş müxtəlif proqramların tamaşaçılarını, 
auditoriyasını tanımaq, lazımi müraciət janrını, zamanını, nə dərəcədə sürəkli 
olmasını seçmək bacarığı tələb edir. Radio və televiziya təkcə kütləvi 
informasiya vasitəsi deyil. Onlar həmçinin görüşlər, mətbuat konfransları, dərs 
çalışmaları təşkil edən vasitələrdir. Qapalı, yaxud daxili teleşəbəkələr konfrans 
və ya sərgilər zamanı keçirilir və onların köməyi ilə bir yerdə toplaşmış 
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insanlara tədbirə aid və onu aydınlaşdıran reportajı əlavə kimi vermək olar [6, 
161]. İnformasiyanın yayılması muzeyin özünün internetdəki səhifəsi vasitəsilə 
də mümkündür. Muzeyşünas-alimlərin fikrincə, belə səhifələr getdikcə daha 
çox əhəmiyyət kəsb etməyə başlayıb [7, 79].  

Həmçinin PR səlahiyyətinə daxil olan xüsusi tədbirlər – prezentasiyalar, 
açılış mərasimləri, açıq qapı günləri, qəbullar, konfranslar və dəyirmi 
masalardır. Bu tədbirlər alınan təəssüratların, şəxsi fikirlərin birbaşa ifadə 
olunmasına, yeni tanışlıqların yaranmasına, partnyor əlaqələrinin, 
kommunikasiya və reklam işinin eyni vaxtda həyata keçirilməsinə imkan 
yaradır.  

Yuxarıda göstərilən struktur muzey işi ilə bilavasitə bağlıdır və müasir 
dövrdə muzeyin mövcud olduğu ərazinin mədəni mühitini formalaşdırmağa 
qadirdir və bu onun ictimai vəzifələrindən biridir.  

 Sənət əsərlərinə qovuşmaq, onlarla təmasda olmaq hər adama müyəssər 
olmadığı halda reklam işinin də muzeylə əlaqəsinin olmayacağı fikri son 
zamanlaradək cəmiyyətə, bir növ, hakim idi, mövcud maliyyə vəziyyətindən 
əlavə gəlir qazanmaq isə kimsənin ağlına belə gəlmirdi. Lakin həyat bu 
dünyabaxışını dəyişdirdi. Tədqiqatçılar düzgün olaraq qeyd edirlər ki, “nə 
zamansa muzey sadə və aydın, ştatı müdir, mühafizlər, zal baxıcılarından ibarət 
bir struktur idi. Zaman keçdikcə muzey ştatına yeni işçilər: mühasiblər, 
mühəndislər, katiblər, muzey müəllimləri, konservasiya, reklam və KİV-lə 
əlaqə üzrə mütəxəssislər və b. əlavə olundu. Başqa sözlə, muzey də, digər 
bürokratik təşkilatlar kimi, özünün qaydaları, qanunları, standart şəkilli vəzifə 
və fəaliyyəti ilə adi idarəyə çevrildi və dar çərçivədən çıxaraq öz təsirini, 
əhəmiyyətini hüdudlarından kənarda göstərmək ehtiyacını duydu” [bax orada, 
20]. Muzey menecmentinin, yəni muzey idarəçiliyinin müasir prinsiplər 
üzərində qurulması zamanın tələbidir. Bu istiqamətdə görülən işlər sırasında 
muzeylərimizdə beynəlxalq əlaqələr və PR – ictimaiyyətlə iş şöbələrinin və 
onlara facebook, tvitter və başqa sosial şəbəkələrlə iş formalarının yaradılması 
muzey menecmenti sahəsində görülən işlərin bir hissəsidir.  

 Azərbaycanda muzey işinin dövlət əhəmiyyətli fəaliyyət olmasını, muzey 
kolleksiyalarının, muzey əmlakının milli, mədəni sərvət kimi effektiv şəkildə 
qorunması və dövlət büdcəsi təşkilatları kimi maliyyələşdirilməsi ilə yanaşı, 
müasir dövrdə, yeni ideyaların və iş üsullarının tətbiqində şəraitin yaradılması – 
muzeylərin müasir dünyada rolunun artırılması deməkdir. Bütün bunlar muzey 
idarəetmə sisteminin yeni, aktual problemləri olmaqla bərabər XXI əsrin 
muzeyinə doğru atılan addımlardır.  
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Naila ALIYEVA 
 

MUSEUM MANAGEMENT IN THE ORGANISATION OF THE 
MUSEUM WORK 

SUMMARY 
 

The article is dedicated to the analysis of the new forms of works such as 
museum marketing, museum management are applied in the museums. It is 
also spoken in the article the structure of public relations. According to the 
author it is necessary to widden public relation in the museum because it is one 
of the most effective methods connected with social activity of the museums.  

 
Наиля АЛИЕВА 

 
РОЛЬ МУЗЕЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТА В ОРГАНИЗАЦИИ 

МУЗЕЙНОГО ДЕЛА 
 РЕЗЮМЕ 

 
В статье говорится о новых формах музейной работы внедряемых 

многими музеями мира. Автор дает определение таким терминам как 
музейный маркетинг, музейный менеджмент и рассматривает способы 
применения данных форм работы в современных музеях. В статье также 
описываются структура паблик рилейшнз – работы музеев с 
общественностью. Автор оценивает эту форму работы – как наиболее 
эффективную в области общественно-коммуникативной деятельности 
музеев. Автор подчеркивает необходимость внедрения новых форм 
работы в музеях так как являясь социальными институтами музеи 
неразрывно связаны с общественностью.  
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AZƏRBAYCANIN BƏDİİ SƏNƏTKARLIĞI  
RUSİYA DÖVLƏT MUZEYLƏRİNİN FONDLARINDA 
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Azərbaycan xalqının mədəniyyətində xalça keçmişdən günümüzədək 
qədim məlumatları naxışlar vasitəsilə özündə daşıyan yeganə daş salnamədir. 
Bu salnaməni bəzəyən naxışlar sonsuz yozumlar, anlamlarla şərh edilmişdir. 
Azərbaycanın xalça sənətindən danışarkən, sözsüz ki, biz onu türkçülük 
təfəkkürü, bədii-estetik duyumu, mifoloji və əsatirləri, inancları və ayinləri 
baxımından şərh edirik. Hazırda naxışlar bədii-dekor, orijinal rəng ahəngi, zərif 
qrafik təsvirləri, kompozisiyadakı dəqiq quruluşu ilə bəşəri dəyərlərin 
qorunduğu muzeylərin və şəxsi kolleksiyaların bəzəyinə çevrilmiş xalçalarımız 
üzərində yer tutub mənsub olduqları xalqın adını yaşadır. 

Xalça üzərindəki naxışlar haqqında danışarkən ilk olaraq bu fikir yaranır: 
onu yaradan xalq nədən qaynaqlanıb, ilk xalça nə zaman toxunub. Bunu 
xatırlatmaq kifayətdir ki, Uzaq Sibirin çuvaş və xakasları, Ukraynanın karaim, 
tatar, bulqarları, Moldovadan qaqauzlar və başqırtlar, qazaxlar, qırğızlar, 
türkmənlər, özbəklər, avarlar, İrandan qaşqaylar, afşarlar və milyonlarla eyni 
dildə, şivədə danışan insanlar, adlarını çəkmədiyim türk xalqının 
nümayəndələri eyni əfsanəni söyləyir, eyni inanclara sarılmış, eyni işləmələrdə, 
xalılarda bu təfəkkürü, ideyaları naxış olaraq həkk edib yaşatmışlar. 

Hər bir milli dəyər işğalçılar tərəfindən qarət oluna və yaxud sərvət 
daşınıb talan edilə, satıla və hədiyyə olaraq bağışlanıla bilər, lakin bu hallarda 
belə xalçanın naxışları, bədii quruluşu və üslubu onun mənsubiyyəti haqqında 
məlumat verməyə qadirdir. Bu gün dünyanın ən tanınmış muzeylərində 
Azərbaycan xalçaları mühafizə edilir. Parisin Luvr, Londonun Viktoriya və 
Albert, Vaşinqtonun Tekstil, Sankt-Peterburqun Ermitaj, İstanbulun Türk İslam 
Əsərləri, Topqapı Sarayı, Kiyevin Boqdan Ta Varvari Xanenkov adına 
İncəsənət, Tiflisin Xalq Tətbiqi Sənəti Muzeyini və onlarca digər muzeyləri və 
özəl kolleksiyaları Azərbaycan xalçaları bəzəyir. Bu xalçaların uzun illər öncə 
Azərbaycandan çıxarılmasının müxtəlif səbəbləri olmuşdur. Əksər hallarda bu 
xalçalar satın alınmışdır. Məsələn, XX əsrin əvvəllərindən – 1903, 1904, 1907, 
1908, 1915, 1916, 1926 və daha sonrakı illərdə Sankt-Peterburqun Dövlət 
Ermitaj və Etnoqrafiya muzeylərinin (III İmperator Aleksandrın şərəfinə Rus 
muzeyi adlanırdı) əməkdaşları – A.A.Miller, N.N.Şavrov, K.A.İnostransev, 
K.Z.Kavtaradze, Ter-Avetisyan, E.Q.Torçinskaya, E.N.Studenetskaya və 
digərləri tərəfindən Şuşa, Qazax, Naxçıvan, Quba, Bakı, Gədəbəy, Cəbrayıl, 
Şamaxı və başqa bölgələrə mərhələlərlə ekspedisiyalar təşkil edilmiş və yerli 
xalqın məşğul olduğu sənət növləri haqqında məlumatlar toplanıb, onların 
hazırladıqları əl işləri muzeylərə satın alınmışdır [1, 96]. Muzey nümayəndələri 
xalçaların toxunması ilə bağlı xalq arasında “qayıq palaz” və bu kimi digər 
qədim texnoloji adlar, “düyməçə” [1, 111], “sallamaca” kimi əşyaların 
adlandırıldığı qədim türk mənşəli ifadələr olduğu halda, bəzən yanlışlıqlara da 
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yol vermişlər. Onların qərəzli və yaxud təsadüfi olduğunu söyləmək çətindir. 
Yalnız bunu söyləyə bilərəm ki, bəzi təhriflər elə bu gün də davam etməkdədir. 

Ötən zamanlarda muzeylərdən təşkil edilmiş ekspert qrupları tərəfindən 
xalçanın və yaxud toxuculuq alətlərinin kimin evində istifadə edildiyi faktı əsas 
meyar kimi qəbul edilmişdir. Belə ki, hananın bir köməkçi hissəsi olan bic 
adlanan detal, cəhrə, Qarabağda – Şuşada toxunan xalı dəstləri, Qazaxda 
toxunan palaz, xurcun, Yelizavetpolda toxunan duz torbası [1, 124-126] və bir 
çox bu növ əşyalar indi də ermənilərə məxsus toxuculuq aləti və xalçaları kimi 
rəsmi qeydlərdə saxlanılır. Bundan başqa, Azərbaycanda azlıq təşkil edən 
müxtəlif etnik xalqlar yaşayır, mədəniyyət və sənətkarlıqda artıq yerli xalqla 
onlar çoxdan qaynayıb-qarışmış və birmənalı şəkildə Azərbaycanın bədii milli 
ənənəsi üzərində formalaşmışlar. Müxtəlif etnik azlıqları təşkil edən xalqlar, 
mənsubiyyətlərindən asılı olmayaraq, öz xalçalarında türkdilli xalqların ortaq 
mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinin qaynaqlarına istinad edən naxış və 
ornamentləri toxuyurlar. Klassik çeşnili xalça müəyyən regionda dərin köklərə 
məxsus olduğu və əsrlər boyu geniş istehsal edildiyi halda onun hər hansı etnik 
mənsubiyyətə aid ailələrdə istifadə edildiyindən çıxış edərək, xalçaların 
azərbaycanlılara aid mənsubiyyəti unudularaq ekspedisiya nümayəndələri 
tərəfindən onların kürd, tat, ləzgi, talışlara aid olduğu göstərilmişdir. Heç 
şübhəsiz ki, bu cür nöqsanlar gələcəkdə region olaraq “Trans-Kaukasus”, 
“Qafqaz” [2, 15] ifadələrinin xalçalarımıza verilmiş doğru olmayan 
təyinatlarına səbəb olmuşdur. Belə olduqda, şübhəsiz ki, naxışların, motivlərin 
daşıdığı məlumatlardan irəli gələrək onların şərhinə daha çox üstünlük 
verməliyik. 

Naxışlar xalça üzərində tarixin müxtəlif dövrlərində fərqli üslub, bədii 
quruluşa malik olmuşdur. Xalçalar estetik baxımdan getdikcə daha da 
təkmilləşmiş fərqli bədii quruluşa malik olsa da, mövzu baxımından öz 
mahiyyətini qoruyub saxlamışdır. XVI-XVII əsrlər Azərbaycanın tanınmış şair 
və rəssamı Sadiq bəy Əfşar yaratdığı 17 qısa bölmədən ibarət “Qanun-üs-
süvər” risaləsində sənətin müxtəlif növlərindən bəhs edərək naxışlarda 
bitkinliyin və məzmunun böyük önəm kəsb etdiyini söyləyir [3, 26]. 
Qanuniləşmiş – islimi, xətayi, əbr, vağ, nilufər, firəngisevən, bəndi-rumi kimi 
əsas 7 naxışın və simurq, əjdər, şir, öküz elementlərinin adını çəkir. Rus 
Etnoqrafiya Muzeyində qorunan at çulu və vərni xovsuz nümunələri üzərində 
biz kökü çox qədimlərə gedən ağac, quş, ceyran və əjdaha motivlərini görürük 
ki, bunlar, şübhəsiz, hansı məkanda olduqlarından asılı olmayaraq, öz rəngi, 
bədii quruluşu və naxışların məzmunu baxımından Azərbaycan bədii ənənəsini 
özündə yaşadır. Kitabda nəşr olunmuş xovsuz xalça vərni üzərində onun 
toxunduğu məkana sual qoyulmuşdur [2, 186]. Bu da bir daha Rusiya 
muzeylərində yol verilən qeyri-obyektivliyə misaldır. Duz torbası üzərində 
toxunan dörd çıxıntı işarəsi dörd qütb, dörd ünsür, vahid enerji mənbəyinin 
varlığı və ondan paylanan şüaların rəmzidir. Xurcunun isə tatlara məxsus 
olduğu məlumatı qeyd edilir. Bu ərazidə yaşayan bütün etnik xalqlar yerli 
ənənəni, milli geyimi istifadə etdikləri halda, onların evlərində işlətdikləri 
əşyanın qeyri-azərbaycan nümunəsi adlandırılması doğru deyil. Yəni bu 
məmulat üzərində türk xalqlarına məxsus motivlər, daraq adlanan element 
işlədildiyi halda bu əşyanın minillər tarixi olan bir xalqın adıyla adlandırılması 
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daha düzgün hesab edilə bilər. Eyni naxış bütün Azərbaycan ərazisində 
toxunan kilimlərə xasdır. Məhz bu səbəbdən də o, varislik nümunəsi sayılır. 

Qarabağın “Malıbəyli” xalçası üzərindəki svastika nişanı türk 
mədəniyyətində hələ m.ö. saxsı qablar üzərndə rast gəlinən qədim 
motivlərdəndir. Həndəsiləşdirilmiş naxışların çoxluq təşkil etdiyi Azərbaycan 
xalçalarındakı elementlər svastika təsviri kimi təqdim olunur. Bu cür 
elementlərdən bir qisminin əsasını xaçvarı naxışlar təşkil edir. Xalçalarda 
əsasən doldurucu element olan svastika əsas naxış kimi də çıxış edir. Bu 
naxışın həm əsas, həm də doldurucu təsvir motivinə biz Azərbaycan 
xalçalarında tez-tez rast gəlirik. Quba məktəbinin sumax xovsuz, “Bilici” və s. 
xovlu xalçalarında doldurucu element olan bu naxış Gəncə və Qazax 
məktəbinə aid bir çox xalçalarda əsas naxış kimi təsvir olunur [4, 262]. 
Svastika kimi təqdim olunan xaç, xaçvarı naxış elementləri Azərbaycan, 
Cənubi Qafqaz, Ön Asiya, Çin, Hindistan və Qədim Misir simvolikasında 
geniş yayılmışdır. 

“Malıbəyli” xalçasında toxunan bulud naxış elementi çin-uyğur 
mədəniyyətinin müsbət təsiri nəticəsində xalça sənətimizə daxil olmuş, Orta 
Asiyada, əsasən də Özbəkistanda istehsal edilən parçalar, Təbrizdə toxunan 
xalçalar, çini qablar üzərində çox geniş yayılmışdır. Zərif toxunuşlu zili Bakı 
qrupuna aiddir. Bu xovsuz xalça üzərində mifik quşlar, ağac motivləri 
həndəsiləşdirilmiş tərzdə ifa edilmişdir. “Həyat ağacı” – əbədi həyat, həyatın 
üç təbəqəsi – yeraltı, yaşadığımız və səmavi əbədi həyat kimi yozulur. 
Azərbaycanda ağac anlamı hər zaman müqəddəs sayılmışdır. Hətta bu gün də 
ağaca bir canlı kimi inam var, ayrılıqda isə müəyyən növ ağac pirləri 
mövcuddur. Belə ağacın dibinə qaynar su tökmək günah sayılır. Bəzi pirlərdə 
belə ağacın budaqlarına parça bağlanıb dilək tutulur. Quş motivi də 
müqəddəsdir, o, yer ilə göyü birləşdirən ezoterik obraz kimi yozulur. İnsanın 
ruhunu göyə ucaldan və əbədiyyətə qovuşduran müqəddəs varlıqdır. Ardıcıl, 
ahəngdar, ritmik şəkildə düzülmüş dördbucaqlı damalar, onların içərisində olan 
romblar Qarabağda toxunan zilini Bakı zilisindən tam fərqləndirir. Dördbucaq – 
əkin sahəsini, torpağı təmsil etdiyi halda, romb – artımın, bərəkətin rəmzidir. 

Hələ m.ö. V minillikdə Cənubi Azərbaycanda tapılmış saxsı qablar 
üzərində romb təsvirinə rast gəlinmişdir. Qazaxda toxunan şəddə xovsuz 
xalçası bədii quruluşu ilə fərqlidir. O, ətraflardan ziqzaqlarla dövrələnib. Bu 
növ şəddələr Cənubi Azərbaycanda da toxunur və onlara xalq arasında 
“qaraağac” deyilir [5, 84]. Bu növ ad toxunan bu tip şəddələrin nəzir olaraq 
müqəddəs məkanlara, türbə və məzarlıqlara salınması üçün nəzərdə 
tutulduğuna bir işarədir. Bu ənənə əsasən Cənubi Azərbaycanda daha çox 
yayılmışdır. 

Bu növ bədii quruluşda olan kilim xovsuz xalçası Qarabağda məşhurdur. 
Üzərində olan su, romb naxışları bu çeşninin qədimliyini, arxaikliyini sübut 
edir. Qoç buynuzunu xatırladan qarmaq türk mənşəli xalqların xalça sənətində 
geniş yayılmışdır. İlk olaraq ona Neolit-Eneolit dövrü naxışlarında rast gəlinir. 
Daha sonra qarmaq motivinə Tunc dövrünün dekorativ-tətbiqi sənət 
nümunələrində, Alban mədəniyyəti dövründə müşahidə edilir. Bu haqda 
R.Əfəndiyev “Azərbaycan el sənəti” kitabında maraqlı təhlillər vermişdir [6, 
70]. O bu motivin qoç buynuzu, qüvvət simvolu olduğunu təsdiq edir. 
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Gəncədə toxunmuş “Qədim Gəncə” xalçası öz diaqonal formalı zolaqları 
arasında həndəsiləşdirilmiş buta motivləri ilə klassikləşmişdir. Buta – nişangah, 
odun simvolu, müjdə, damla, badam, yarpaq kimi müxtəlif anlamlarda yozulur. 
Bu naxışların zərif koloritli, ritmik zolaqlarda düzülmüş naxışları onu 
digərlərindən fərqləndirir. “Atsvaqorq” adlanıb, erməni mənşəli kimi təqdim 
edilən “Çələbi” xalçası Avropada çox zaman qartal-Qazax – “Igl Kazak” deyə 
təqdim edilir. Xalçanın ermənilərlə heç bir əlaqəsi yoxdur. Xalça 
ikimedalyonludur və bu medalyonlardan qollar şəklində pöhrələnən şölələr 
ətrafa saçılır. Bu xalçanın bədii quruluşundakı inanc enerji mənbəji sayılan 
müqəddəslik məfhumu saxlanılır. XIX əsrdə toxunmuş süjetli şəddə xalçası 
Qarabağ qrupuna məxsusdur. Dəvə kərvanı – bu kompozisiya Qobustan 
qayaüstü təsvirlərində özünü büruzə verir. Təbii ki, xalça üzərində bu 
kompozisiya daha bədii, daha dolğun toxunmuşdur. İnsanlar, ev heyvanları, 
suyun simvolu olan S motivi xalçada çox sıx və mütənasib toxunub. 

Növbəti xalçalar artıq Ermitajdakı Azərbaycan kolleksiyasından olan 
nümunələrdir. Bu kolleksiyada Türkiyəyə məxsus “Uşak”, türkmən, İran 
xalıları belə mühafizə edilir. Təbii ki, onların çoxu 100 il öncə alınmış və 
zamanına görə qədim sayılan xalılardır. Qazaxın “Ləmbəli” xalçası, Qubanın 
“Sumax”, Qarabağın “Çinarlı” və Qazaxın kilimləri bir-birindən bədii və 
texnoloji baxımdan fərqlənir. Əjdaha, çinar ağacı, mifoloji quş, həndəsi 
motivlər bütün türkdilli xalqların incəsənətində bəlli motivlərdir. Bəzən bu 
xalçalar motivlərinə, bəzən isə toxunduqları əraziyə görə adlanır. Şirvan kilimi 
və vərni xovsuz xalçalarını bəzəyən motivlər – konstruktiv formalı kilimgülü 
motivi və müstəqil şəkildə təsvir edilir, vərnini bəzəyən isə əjdaha naxışlarıdır. 
Qarabağın “Turaclı” və Bakının Qobu kilimləri toxunduqları regionların kolorit 
və naxış örtüyünü təcəssüm etdirir. Səfəvi dövrünə aid xalçalar yüksək 
keyfiyyətlə toxunmuşdur, onlar üzərində lotos, arabesk motivi ilə yanaşı, 
qızılgül, zanbaq, nar çiçəyi, süsən təsvirli, bahar təravətli naxışların meydana 
gəldiyinin də şahidi oluruq. Ərəb əlifbası ilə yazılan mətnlər nəsx, kufi, 
nəstəliq, reyhani hüsn-xətlərilə ifa edilərək xalçaya daha dəbdəbəlilik gətirir. 
Bu növ naxışlar zamanın tələbi, dövrün poeziyası və ədəbiyyatıyla səsləşir. Bu 
dövr Azərbaycanın xalça sənətində çiçəklənmə dövrü sayılır. Saray mühitində 
toxunan bu xalçalar öz bədiiliyi, keyfiyyətli xammalı, peşəkar toxunuşu 
baxımından ən dəyərli əsərlər sayıla bilər ki, bu gün onlar dünya muzeylərində 
qorunur. Hər gülün, çiçəyin öz mənası, rəmzi olmuşdur. Ən sonda isə bu 
çiçəklər İlahi qarşısında baş əyib, günahlarının bağışlanılmasını gözləyən 
obrazları xatırladır. Xüsusi sifarişlərlə toxunan polanez xalıları da rəngi, 
motivləri ilə seçilmiş özəl xalçalardır. 

Təhlil edilənlərin yekunu olaraq fərqli dövlətlərə aid olub, müxtəlif 
ərazilərdə yaşadığımıza baxmayaraq, eyni mənşəli olduğumuzu yaratdığımız 
sənət abidələrində həkk etdiyimiz həndəsi, nəbati, zoomorf və digər naxışlarda, 
bədii üslublarda asanca büruzə veririk. 

Bu gün dünya muzeylərini bəzəyən Azərbaycan xalçaları xalqımızın 
qədim tarixini özündə yaşadır. Təəssüf ki, onlar çox zaman Qafqaz, fars, 
erməni kimi təhrif olunmuş adlar daşıyır. Bunun səbəbi müxtəlifdir. Xalça 
konservativ xüsusiyyətə malikdir. Tədqiqatçılar tərəfindən hər bədii quruluşa, 
naxışa, texnoloji özəlliyə, xammala, rəng ahənginin özünə belə verilən düzgün 
dəyər tədqiq olunan obyektin – xalçanın mənsubiyyətini təyin etmək üçün əsas 
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meyardır. Tehranın xalça muzeyində, Sankt-Peterburqun Rusiya Etnoqrafiya, 
Dövlət Ermitaj və digər ölkə muzeylərində qorunan xalçalarımız haqqında yerli 
tədqiqatçılar tərəfindən aparılan araşdırmalar kifayət qədər yetərli olmadığı 
səbəbindən onların hərtərəfli tədqiq edilib, bütün məlumatların yenidən 
araşdırılmasına böyük ehtiyac var. 
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ARTISTIC HANDICRAFT OF AZERBAIJAN IN THE FUNDS OF 
STATE MUSEUMS OF RUSSIA 

SUMMARY 
 

Ornamental art takes a special place in the culture of Turkic nations. 
Thanks to the wisdom of Turkic nation created these ornaments, decorations 
had many interpretations and conventional character. In the remote past 
ornaments had the semantic meaning connected with sharing important 
information, religious beliefs, hunt and other rites. Speaking about carpet 
weaving of Azerbaijani nation, it should be considered from the aspects of 
Turkic thought, artistic and aesthetic peculiarities, mythology and other beliefs. 
Thus, ornamental art distinguished for its artistic-decorative fulfilment, original 
color combination, finest graphic depictions and exact compositional structure 
is the adornment of private collections and famous world museums which keep 
world values. It was widely spread in carpet weaving. Chuvashs and khakasses 
from Far Siberia; karaites, tatars and bulgarians from Ukraine, gagauzes from 
Moldova, bashkirs, kazakhs, kirghizs, turkmans, uzbeks, qashgays and afshars 
from Iran, millions of our compatriots speaking in the same language and also 
other representatives of Turkic nation reflected the thought in the form of 
ornament on carpets and embroidery on the basis of the same myths and 
beliefs. Despite representatives of Turkic nations live in different territories 
and states, community of people and their common origin is felt in created by 
them art works with geometrical patterns and peculiar to them artistic style. 

Azerbaijani carpets and weaving accessories of the beginning of 19 century 
kept in the State Hermitage Museum and Russian Ethnographical museum in 
St.Petersburg testify their real belonging to Turkic nation by their existence and 
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reflected ornaments despite the fact that sometimes the art works are 
represented under false names. 
 

 
Хадиджа АСАДОВА 

 
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДЕЛИЯ АЗЕРБАЙДЖАНА В 

КОЛЛЕКЦИЯХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ МУЗЕЕВ РОССИИ 
РЕЗЮМЕ 

 
В культуре тюркских народов особое место занимает 

орнаментальное искусство. Благодаря мудрости тюркского народа, 
создавшего эти орнаменты, украшения имели много истолкований, а 
также носили условный характер. Еще в далеком прошлом орнаменты 
имели семантический смысл, связанный с передачей важной информации, 
религиозными верованиями, охотой и другими обрядами. Говоря о 
ковроткачестве азербайджанского народа, следует рассмотреть его с 
точки зрения тюркского мышления, художественно-эстетических 
особенностей, мифологии и других верований. Таким образом, 
орнаментальное искусство, выделяющееся своим художественно-
декоративным исполнением, оригинальным цветовым сочетанием, 
изящными графическими изображениями и точным композиционным 
построением, является украшением частных коллекций и хранящих 
мировые ценности известных музеев в мире, особое распространение 
получает в ковроткачестве. Чуваши и хакасы из Далекой Сибири; 
караимы, татары и булгары из Украины, гагаузы из Молдовы и башкиры, 
казахи, киргизы, туркмены, узбеки, из Ирана кашкайцы и афшары, 
миллионы говорящих на одном языке наших соотечественников, а так же 
другие представители тюркского народа, основываясь на тех же мифах, 
верованиях, отражали это мышление в виде орнамента на коврах и 
вышивках. Несмотря на то, что представители тюркского народа живут на 
различных территориях, в разных государствах, общность людей, их 
общее происхождение ощущается в созданных ими памятниках искусства 
с геометрическими узорами и свойственным им художественным стилем. 

Хранящиеся в музеях Санкт-Петербурга – Государственном 
Эрмитаже и Российском этнографическом музее азербайджанские ковры, 
а также ткацкие принадлежности начала 19 века, несмотря на то, что 
иногда ошибочно представляются под другими названиями, своим 
существованием и отраженными на них узорами подтверждают их 
истинную принадлежность. 
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Təranə RÜSTƏMOVA 

 
A.O.ÇERNYAYEVSKİNİN “VƏTƏN DİLİ” DƏRSLİYİNDƏ TƏMSİL 

 
Açar sözlər: təmsil, dərslik, məktəb, tərcümə  
Key words: a fable, a school, a text-book, translation 
Ключевые слова: басня, учебник, школа, перевод 

 
Azərbaycan dilinin tədrisi ilə bağlı dərsliklər bugünümüzə qədər uzun və 

mürəkkəb bir yol keçmişdir.  
Klassik dövrdən üzü bəri istər şair və yazıçılarımız, istərsə də qabaqcıl 

ziyalılarımız ana dilimizi qəliz ərəb və fars ifadələrindən təmizləyib səlis bir dil 
şəklinə salmaq üçün böyük əmək sərf etmişlər.  

Orta əsrlərdə pedaqoji mühitdə ərəb və fars dillərinin hakim mövqeyi ana 
dilində dərs vəsaitləri hazırlamaq işinə maneə törətmiş, uşaqlar üçün bədii 
əsərlər yazmaq təşəbbüsünün qarşısını almışdır.  

Xatırladaq ki, qədim dövrdən XIX əsrə qədər Azərbaycanda tədris 
müəssisələri əsasən mollaxana və mədrəsələrdən ibarət olmuşdur. Burada 
dərslər plansız şəkildə aparılır, “Çərəkə” və “Quran”da yazılmış ərəbcə mətnlər 
hecalama üsulu ilə öyrədilirdi. XIX əsrin yarısına, bəzi yerlərdə isə sonuna 
qədər uşaqlar mexaniki və şüursuz olaraq ərəb dilini əzbərləməyə çalışırdılar. 
“Quran” ayələrindən sonra şagirdlər “Gülüstan”, “Bustan”, “Tarixi-Nadir” 
kimi kitabları oxuyurdular.  

XIX əsrin I yarısında Azərbaycanda baş verən əlamətdar hadisələrin 
içərisində yeni, dünyəvi məktəblərin açılması, məktəb və maarif hərəkatınn 
canlanması, maarifçi-realist ədəbiyyatın inkişafı xalqın mədəni həyatına 
əhəmiyyətli təsir göstərməyə başladı.  

XIX əsrin sonlarına doğru Azərbaycanın bəzi şəhərlərində yeni üsullu 
məktəblər açıldı. “Üsuli-cədid” adlanan bu tədris ocaqları ovaxtkı dövlət 
məktəbləri qaydasında təşkil olunmuşdu. Fərq yeni məktəblərdə dərslərin ana 
dilində keçirilməsində, rus dilinin isə ayrıca bir fənn kimi tədris edilməsində 
idi.  

Azərbaycan ziyalılarını illər boyu düşündürən məsələ həm rus 
məktəblərindən, həm mollaxanalardan fərqli yeni üsullu məktəb açmaq və 
azərbaycanlı uşaqları ora cəlb etmək idi. Bu məqsədlə Seyid Əzim Şirvani 
1870-ci ildə Şamaxıda, Həsənəli Qaradaği Şuşada, Məhəmmədtağı Sidqi 1892-
ci ildə Ordubadda və sonralar Naxçıvanda, Mir Möhsün Nəvvab Qarabaği 
Şuşada, Mirzə İsmayıl Qasir Lənkəranda, Mirzə Ələkbər Sabir 1909-cu ildə 
Şamaxıda və başqaları “Üsuli-cədid” adlanan məktəblər açaraq Azərbaycan dili 
və ədəbiyyatını yeni üsulla tədris edirdilər.  

XIX yüzilliyin 30-cu illərindən etibarən Cənubi Qafqazın iri şəhərlərində 
və əsasən qəza mərkəzlərində təsis edilən dövlət məktəblərinin tədris planına 
Azərbaycan dilinin rəsmən daxil edilməsi ana dilində yeni dərslik və tədris 
vəsaitlərinin yaranması ilə nəticələndi. Həmin dərslik və tədris vəsaitləri başqa 
millətlərdən olan şagirdlər üçün də nəzərdə tutulmuşdu. Bu yeni metodu 
Azərbaycanda dərslik tərtibinin birinci mərhələsi hesab etmək olar.  
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Dərs vəsaitlərinin tərtibinin ikinci dövrü isə XIX əsrin 80-ci illərindən 
başlayaraq meydana gələn xalq məktəbləri ilə əlaqədar olaraq yalnız 
azərbaycanlılar üçün nəzərdə tutulurdu [3].  

Bəllidir ki, 1852-ci ildə Mirzə Şəfi Vazeh Tiflis gimnaziyasının Şərq dilləri 
üzrə müəllimi İ.Qriqoryevlə birlikdə “Kitabi-türki” adlı dərslik yazmışdı. Hicri 
1272-ci ildə (1855-56-cı illərdə) İ.Qriqoryevin səyi nəticəsində Vazehin 
olümündən sonra nəşr olunan “Kitabi-türki” xətti-nəsx, nəstəliq xətti, şikəstə-
nəstəliq xətti və şikəstə xətti nümunələri əsasında Mirzə Şəfinin əlyazmasına 
əsasən daşbasmada çap olunmuşdur.  

Dərslik əsasən üç fəslə bölünür. I fəsildə “Hikmətlər və nəsihətlər” adı 
altında ayrı-ayrı cümlələr şəklində nəsihət və hikmətamiz sözlər verilir. 
Dərsliyin “Hekayətlər” hissəsinin bir qismi tərbiyəvi əhəmiyyət daşıyan 
təmsillərdən ibarətdir. “Hekayəti-tısbağa və əqrəb”, “Zalım padişahın adil 
olması”, “Sövdagər və oğlanları” və s. göstərmək olar.  

II fəsildə müəllif “Qarabağnamə” və “Dərbəndnamə”dən, III fəsildə isə 
Füzulinin qəzəllərindən, “Leyli və Məcnun” dan parçalar verir [1].  

Azərbaycan xalq maarifinin inkişafından, dilimizin tədris tarixindən və 
yeni üsulda ilk milli dərs kitablarının yaranmasından söhbət düşəndə Aleksey 
Osipoviç Çernyayevskinin adı xalqımız tərəfindən böyük ehtiramla yad edilir. 
Cənubi Qafqazda xalq müəllimləri hazırlayan ilk seminariyanın Azərbaycan 
şöbəsinin təşkili və rəhbərliyi, sövti üsulla ilk Azərbaycan dərsliyinin 
hazırlanması, rus yazıçı və şairlərinin əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcümələri 
məhz onun adı ilə bağlıdır.  

 Firidun bəy Köçərli 1910-cu ildə “Zakavkazye” qəzetində dərc etdirdiyi 
məqalələrinin birində onun xidmətlərini yüksək qiymətləndirərək belə yazırdı: 
“Mərhum Çernyayevski... gözəl pedaqoq idi, sadə xalqın və uşaqların danışdığı 
Azərbaycan dilini də yaxşı bilirdi. Azərbaycan xalq məsəllərini heç kəs öz 
danışığında onun qədər yerli-yerində işlətmirdi. Ana dilində savad öyrətmək 
üçün öz dərsliyini tərtib edərkən o, bir pedaqoq kimi yararlı material seçməyi 
və bu materialı canlı uşaq dilində tərtib etməyi bacarırdı” [4, 242].  

A.Çernyayevski ilk təhsilini Şamaxı qəza məktəbində almışdı. Sonralar 
maddi çətinlik üzündən təhsilini davam etdirmək imkanı olmadığından o, şəxsi 
mütaliə yolu ilə biliyini artırırdı. Azərbaycan dilini uşaqlıqdan mükəmməl 
öyrənən, fars və ərəb dilləri ilə tanış olan A.Çernyayevski ərəb əlifbasında 
oxuyub yazmaqla Şərq mədəniyyəti, elmi, ictimai-pedaqoji, ədəbi fikri ilə 
yaxından tanış olur.  

  XIX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Bakı qubernatoru M.P.Kol-
yubakinin təşəbbüsü ilə bir sıra rus kəndlərində, o cümlədən Mərəzə kəndində 
ilk xalq məktəbi təsis edilir. Lakin məktəbdə dərs demək üçün müəllim 
olmadığından bu işi A.Çernyayevski böyük həvəslə təmənnasız olaraq öz 
üzərinə götürür. Digər məktəblərdən fərqli olaraq, burada oğlanlar və qızlar bir 
yerdə təhsil alırdılar. Bəzi mənbələrə görə, burada 81 şagird təhsil alırdı, 
onlardan 4 nəfəri qız idi [2, 54].  

A.Çernyayevskinin pedaqoji fəaliyyətinin məhsuldar dövrü XIX əsrin 70-ci 
illərinin axırından başlayır. 1879-cu ildə Qori Müəllimlər Seminariyasının 
nəzdində Azərbaycan şöbəsinin açılmasında A.Çernyayevskinin xüsusi 
xidmətləri vardır. O, Azərbaycan kəndlərində işləmək üçün xalq müəllimləri 
hazırlayan ilk məktəbin əsasını qoymuşdur.  
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 A.Çernyayevski elə həmin ilin yayında təkbaşına Azərbaycanın bütün iri 
şəhərlərini gəzərək, az-çox savadı olan, şəhər məktəblərində təhsil almış 
azərbaycanlı gəncləri seçərək seminariyada təhsil almağa cəlb etdi [5, 78]. 
1881-ci ildə cəmi üç nəfər azərbaycanlı seminariyanı bitirib xalq müəllimi 
adına layiq görüldü.  

Onun xidmətləri sırasında başlıca yeri azərbaycanlılar üçün hazırladığı 
“Vətən dili” dərsliyi tutur. “Vətən dili” dərsliyini yazmazdan əvvəl o, bu 
sahədə Azərbaycanda görülmüş bütün işləri: çap olunmuş qrammatika, lüğət, 
oxu kitabları ilə tanış olmuş, sanballı bir dərslik yaratmağa nail olmuşdur.  

“Vətən dili” dərsliyi tərtib baxımından rus elmi pedaqogikasının banisi 
K.D.Uşinskinin “Родное слово” dərsliyinə də əsaslanır. Onun “Rodnoye 
slovo”, “Detskiy mir” dərslikləri, bu dərsliklərə yazdığı rəhbərliklər, təlim 
metodları ilə əlaqədar əsərləri nəinki Rusiyada, Azərbaycanda da xalq 
maarifinin, təlim-tədris işinin inkişafına təkan vermişdi. Cənubi Qafqazda və 
Rusiyanın daxili quberniyalarında rus dilində təhsil almış gənclərin qabaqcıl 
dəstəsi rus mədəniyyəti və pedaqogikasıının təsiri altında Azərbaycanda elm və 
mədəniyyəti, məktəb və xalq maarifini inkişaf etdirirdilər.  

İki hissədən ibarət (I cild, 1882; II cild, 1888) “Vətən dili” dərsliyi həm 
tarixi, həm də məzmun, struktur baxımından sonrakı dövrlərdə yaranmış 
Azərbaycan dərsliklərinin bünövrəsini təşkil edir. XIX əsrin II yarısında 
yazılmış bu dərslik bir neçə nəsil ziyalının yetişməsində müstəsna rol 
oynamışdır. Dərslik ibtidai sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulduğundan olduqca 
sadə, bəsit, didaktik materiallar əsasında tərtib olunmuşdur.  

Birinci sinif şagirdləri üçün “Vətən dili” dərsliyinin I hissəsi, II və III sinif 
şagirdləri üçün “Vətən dili ” dərsliyinin II hissəsinin işlənib hazırlanması XIX 
əsrin sonlarında Azərbaycan pedaqoji fikir tarixində dönüş nöqtəsi, yeni 
mərhələnin başlanğıcı hesab oluna bilər.  

 
Uşaqlar, hazırlaşın, durun gedin məktəbə, 
Təlim alıb oxuyun, adət edin ədəbə.  
Həmd eləyin Allaha, dərs oxuyun, bəhs edin,  
Allah tənbəl kimsəni sevməz, məktəbə gedin [7,15].  

 
“Vətən dili” dərsliyinin istər özündən əvvəl, istərsə də həmin dövrü əhatə 

edən illər ərzində ərsəyə gəlmiş dərsliklərlə müqayisəsinə ehtiyac qalmır. 
Çünki bu dərsliklə böyüyüb boya-başa çatmış, savad almış neçə-neçə ziyalı-
mızın adlarına nəzər salmaq kifayət edər: F.Köçərli, S.Vəlibəyov, Ü.Hacıyev, 
M.Maqomayev, M.Mahmudbəyov, S.S.Axundov, C.Məmmədquluzadə və b.  

M.F.Axundovun “Təmsilat”ından sonra XIX əsrin sonlarında Azərbaycanın 
mədəni həyatında mühüm hadisələrdən biri olan “Vətən dili” kitab-dərsliyinin 
nəşri ikinci azərbaycandilli kitab idi. XX əsrin əvvəllərində böyük 
maarifçilərimiz ibtidai siniflər üçün yaratdıqları dərsliklərdə “Vətən dili”ni 
özlərinə nümunə götürmüşdülər. Eyni zamanda “Vətən dili” dərsliyi uşaq 
ədəbiyyatının dil üslubunu da yaratdı [7, 17].  

İlk dəfə olaraq bu dərslikdə Azərbaycan dilinin qrammatik qaydaları 
haqqında məlumat verilir, qiymətli mülahizələr irəli sürülür.  

 A.Çernyayevski əlifba və oxu dərsliyi kimi istifadə edilən “Vətən dili”ni o 
dövrdə məktəblərdəki müasir dərsliyə ehtiyacı nəzərə alaraq hazırlamışdı. 
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Dərsliyin I hissəsi 1882-ci ildə Tiflisdə daş basmaxanasında Rəşid bəy 
Əfəndiyevin xətti ilə çap olunmuşdur.  

II və III sinif şagirdləri üçün nəzərdə tutulan “Vətən dili” dərsliyinin II 
hissəsi 1888-ci ildə A.O.Çernyayevski və S.H.Vəlibəyovun tərtibi ilə Tiflisdə 
“Kəşkül” mətbəəsində çap olunmuşdur. Tərtibçilərin II hissəyə yazdığı geniş 
müqəddimədə Həsənəli ağa Qaradağinin xidmətləri xüsusi olaraq vurğulanır: 
“Bu kitabçada dərc olunan şeir və nəzmə dair təmsilatın çoxusu zəmanə 
şairlərinin möhtərəmi Həsənəli xan Qaradağinin inşadıdır və təmsillər məşhur 
Krılov basnilərindən tərcümədir” [7, 21].  

1880-ci il Qafqaz Təhsil Dairəsinin təşəbbüsü ilə Azərbaycan dilində qiraət 
kitabları tərtib etmək üçün Tiflisdə keçirilən ziyalılar müşavirəsinin fəal 
iştirakçısı olan H.Qaradaği A.Çernyayevski ilə yaxından tanış olmuş, öz şeir və 
hekayələri ilə yanaşı, İ.A.Krılovdan tərcümə etdiyi 60-a qədər təmsili də ona 
göndərmişdir [6, 57].  

N.V.Qoqolun “rus xalqının hikmət kitabı” adlandırdığı Krılov təmsilləri 
“Vətən dili” dərsliyində xüsusi yer tutur. M.Rəfili haqlı olaraq qeyd etmişdi ki, 
Krılovun “Vətən dili”ndə dərc olunan satirik poeziyası 80-90-cı illərin yeni 
nəslinin tərbiyəsində və Azərbaycan maarifinin inkişafında çox böyük rol 
oynamışdır. Azərbaycan ziyalılarının bütöv bir nəsli Krılov təmsilləri üzrə 
tərbiyə olunmuş və inkişaf etmişdir [5, 82].  

 İ.A.Krılovun H.Qaradağinin, R.Əfəndiyevin tərcüməsində “Qarğa və 
tülkü”, “Qurd və quzu”, “Ördək, balıq və qırxayaq”, “Tülkü və üzüm” və s. 
təmsilləri Azərbaycan dilində ilk dəfə bu kitabda çap olunmuşdur.  

Təmsillərdə insanlar, onların əxlaqi-mənəvi keyfiyyətləri, həyatı, yaşayışı, 
bir-birlərinə, ətraf aləmə münasibəti, heyvanlar, quşlar, güllər-çiçəklər, ilin 
fəsilləri haqqında maraqlı, düşündürücü mətnlər vasitəsilə alleqoruk üsulla 
uşaqlara təqdim edilir.  

A.Çernyayevski təlim prosesini əyani metodla qurur, müxtəlif vasitələrdən 
istifadə edərək əvvəlki əzbərçilik, məzmunu bilmədən mətni, sözü öyrənmək, 
yazmağı bacarmadan əzbər oxumaq kimi mexaniki təlim metoduna qarşı 
çıxırdı.  

A.Çernyayevskinin əsasını qoyduğu təlim metodları sonralar Azərbaycan 
pedaqoji təcrübəsində daha da təkmilləşərək tətbiq edilməyə başladı.  
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THE FABLE GENRE IN THE TEXT-BOOK “VETEN DILI” BY  
A.O.CHERNIAEVSKIY SUMMARY 

 
 In the given article the author gives a circumstantial analysis of the fable 

genre published in the text-book by A. O. Chernianevskiy and also determines 
his contribution to the development of Azerbaijani enlightenment and spiritual 
education of the Muslim children.  

 
Тарана РУСТАМОВА 

 
ЖАНР БАСНИ В УЧЕБНИКЕ А.О.ЧЕРНЯЕВСКОГО  

«ВЭТЭН ДИЛИ» 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье дан обстоятельный анализ жанра басни опубликованной в 

учебнике А. О. Черняевского, а также определяется его вклад в дело 
развития азербайджанского просвещения и духовного воспитания 
мусульманских детей.  
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Gülsəba HƏSƏNOVA  
 

CƏLAL QARYAĞDININ “FƏRHAD BİSÜTUN DAĞINI YARARKƏN” 
HEYKƏLTƏRAŞLIQ KOMPOZİSİYASI 

 
Açar sözlər: Xosrov və Şirin, Bisütun dağı, heykəltəraşlıq 
Key words: Khosrov and Shirin, the mountain of Bisutun, sculpture 
Ключевые слова: Хосров и Ширин, гора Бисутун, скульптура 

 
Ötən əsrin 30-cu illərindən etibarən Azərbaycan milli heykəltəraşlığında 

nəhəng bir nəsil formalaşmağa başlamışdır. Bu nəslin böyük nümayəndəsi 
heykəltəraşlıq məktəbinin banilərindən biri Cəlal Qaryağdı idi. Görkəmli 
sənətkar dünya klassik incəsənətinin ən gözəl ənənələrindən bəhrələnmiş, 
sərbəst yaradıcılıq həyatına qədəm qoyduğu ilk günlərdən realist sənət yolunu 
tutaraq irəliləmişdir.  

Cəlal Qaryağdının bədii irsinin əsas hissəsini muzeylərdə, sərgi 
salonlarında göz oxşayan dəzgah heykəlləri təşkil edir. Heykəltəraşın dəzgah 
heykəltəraşlığının müxtəlif janrlarında yaratdığı və sənətsevərlərin rəğbətini 
qazandığı heykəl və barelyeflər sənətkarın hansı istedada malik olmasından və 
yüksək peşəkarlıq səviyyəsindən geniş məlumat verir.  

Görkəmli heykəltəraşın yaradıcılığı elə dövrə təsadüf edir ki, o vaxtlar 
respublikamızın mədəni həyatında baş verən bir sıra hadisələr – muzey və 
sərgilərin açılışı, yeni mədəniyyət ocaqlarının təşkili, tarixi yubileylərin qeyd 
edilməsi və bu kimi səbəblər heykəltəraşları yeni yaradıcılıq uğurlarına 
ruhlandırırdı. Xüsusən də Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 
Muzeyinin yaradılması kimi əlamətdar hadisə təsviri sənət nümayəndələrinin 
yaradıclığında sıçrayışa səbəb oldu.  

Təsviri sənətin bütün sahələrində təsvir olunan mövzular dahi Nizaminin 
800 illik yubileyi münasibətilə çox vaxt “Xəmsə”nin motivləri əsasında 
qurulurdu. Bu ənənə bir neçə əsr incəsənətin müxtəlif sahələrində çalışan 
sənətkarları “Xəmsə” süjetli rəngarəng sənət əsərləri yaratmağa ruhlandırmışdı. 
Nizаmi pоеmаlаrının süjеti əsаsındа yаrаdılmış хаlçаlаr, pаrçаlаr, bədii mеtаl 
məmulаtı, kеrаmik qаblаr, divаr rəsmləri və s. kimi dеkоrаtiv və tətbiqi sənət 
nümunələri ilə dövrümüzə хеyli “Хəmsə” süjеtli əsаri-ətiqələr gəlib çаtmışdır 
[3, 146]. 

Lakin heykəltəraşlıq sahəsində Nizami qəhrəmanlarının obrazlı əksi 
bütün nəsillər üçün xüsusi üslubda çatdırılmışdır. Məhz heykəltəraşların 
yaratdığı bu obrazlar hər bir insanın yaddaşında onların təsvir etdiyi kimi həkk 
olunur, unudulmaz xarakter daşıyır. Müharibə illərində isə bu məqamlar daha 
qabarıq şəkildə özünü göstərirdi. Çünki o illərdə yaradılan əksər incəsənət 
əsərləri bu və ya digər mənada xalqın qəhrəmanlıq tarixindən bəhs edirdi. Belə 
əsərlər arxa cəbhədə vətənpərvərlik ruhunu yüksəltməli, qələbəyə inamı 
artırmalı idi. Bədii ədəbiyyatda qəhrəmanlıqları ilə tarixə düşmüş simaları 
yaradarkən sənətkarlar ilk növbədə onların möhkəm iradə və əyilməzliyini 
qabartmağa, bununla da həmin qəhrəmanların timsalında müsbət xasiyyət 
cizgilərini tərənnüm etməyə çalışırdılar [2, 25]. 

 Nizami Gəncəvinin ədəbi qəhrəmanlarını təsvir edən kompozisiyaların 
yaradıcısı olan C.Qaryağdı həm rəssam, həm heykəltəraş kimi müxtəlif 
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janrlarda monumental heykəl, portret, büst, relyef xarakterli əsərlər yaradıb. 
Onun ucaltdığı abidələr Azərbaycanın mədəniyyət və dövlət xadimlərinin, 
qəhrəmanlarının heykəl obrazlarını müasir və gələcək nəsillər üçün inandırıcı 
şəkildə çatdırır. Heykəltəraşın yaratdığı simalar hər bir azərbaycanlının 
yaddaşında məhz Cəlal Qaryağdının təsəvvür etdiyi obrazlar kimi həkk olunur.  

Nizami muzeyinin bədii tərtibatında yaxından iştirak etmiş sənətkar 
muzey üçün “Xosrov və Şirin” poemasının motivləri əsasında özünün ən 
məşhur əsərini ─ “Fərhad Bisütun dağını yararkən” irihəcmli relyef xarakterli 
kompozisiyanı yaratmışdır. Heykəltəraş bu əsərində həm obrazların, həm də 
mənzərənin təsvirində müəyyən şərtiliyə yol verir. Fiqurların arxasında 
görünən dağların miniatür üslubuna bənzər bir səpkidə verilməsi buna misal 
ola bilər. Lakin bu şərtilik əlamətləri heç də əsəri realizmdən uzaqlaşdırmır, 
əksinə, ayrı-ayrı detalların miniatür üslubunda həll edilməsi barelyefi Nizami 
poeziyasına yaxınlaşdırır, onu poemanın ruhuna uyğun bir şəklə salır [3, 147]. 

Ümumiyyətlə, Cəlal Qaryağdı yaradıcılığında müsbət cəhətlərdən biri 
odur ki, yaratdığı heykəl kompozisiyalarında insan fiqurunu, onun 
anatomiyasını, hərəkət xüsusiyyətlərini yüksək bacarıqla verməyə nail 
olmuşdur. Hətta onun əsərlərinə baxanda bu üslub asanlıqla seçilir. 
Heykəltəraşın “Fərhad Bisütun dağını yararkən” relyef kompozisiyasında məhz 
bu fikirlər özünü təsdiqləyir. İnsan plastikasının və sərt hərəkət 
xüsusiyyətlərinin mahir ifadəçisi kimi özünü göstərən sənətkar bu əsəri ilə dahi 
Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasını təsviri rəmzdə tarixə yazdı. Buna görə 
də 1943-cü ildə yaradılmış bu iriölçülü barelyef müharibədən sonra tikilmiş 
Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin girişində bərkidilir. Muzeyə daxil 
olaraq ilk bu irihəcmli kompozisiya ilə rastlaşmağımız özü də Cəlal Qaryağdı 
yaradıcılığına verilən dəyərin bariz sübutudur.  

Nizami Gəncəvinin “Xəmsə” toplusuna daxil olan “Xosrov və Şirin” 
poeması, mənbələrdən bəlli olduğu kimi, əməyin tərənnümü, insan hünərinə 
inam, əməkçi xalqa məhəbbət kimi misilsiz keyfiyyətləri ilə seçilməkdədir. Bu 
cəhətdən Fərhad obrazı əsərdə xüsusilə səciyyəvidir. Nizami Fərhadı kübar 
nəsildən yox, zəhmətkeş ailədən götürmüş, eşq aləmində şah ilə zəhmətkeşi 
qarşı-qarşıya qoymuş, bununla da “Xosrov və Şirin” poemasında maraqlı bir 
ziddiyyət yaratmışdır. Həm Şirinin Xosrovu sevməsi, həm də Fərhadın Şirinə 
vurulub həyatının sonuna qədər aşiqi-sadiq olması eşq aləmi üçün yüksək bir 
nümunədir.  

Məhz bu təzad C.Qaryağdının irihəcmli relyef kompozisiyasında da 
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Kəskin dinamikliyi ilə seçilən Fərhadın 
fədakarlığı, məqsədə çatacağına inamı və əməksevərliyi plastik vasitələrlə 
ifadə olunmuşdur. Mürəkkəb rakursda və kəskin hərəkətdə olan Fərhadın 
fiquru arxa planda süstlüklə səciyyələnən Şirin və rəfiqələrinin fiqurları ilə 
təzad təşkil edir [2, 22]. 

Belə ki, heykəltəraş bu təzadı Fərhadın Şirinə yetişmək üçün bütün 
qüdrəti ilə əlindəki külünglə sıldırım qaya üzərində onun şəklini nəqş etməsi və 
onu sevməyən, lakin ona mahir sənətkar kimi hörmət bəsləyən Şirinin Fərhada 
təşəkkür dolu baxışları arasında yarada bilmişdi. Şirin Fərhadın gördüyü işləri 
şəxsən müşahidə etmək və ona təşəkkür bildirmək üçün rəfiqələri ilə Bisütun 
dağına gedib onu təşviq edir. Fərhadın saraya çəkdiyi süd arxını görəndə insan 
əlindən belə möhtəşəm iş gəlməsinə inana bilməyən Şirin sıldırım qayada öz 
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əksini və çəkilən yolu görərək lap heyrətə gəlir. Fərhadın bir heykəltəraş kimi 
alın təri ilə, sevgi dolu qəlblə yaratdığı bu sənət əsərini gördükdə Şirinin onun 
sənətinə dəyəri, hörməti daha da artır.  
 

Yol uzunu müşki-ənbər saçaraq, 
Fərhad çapan dağa çatdı gümüş dağ.  
Dağlarda üzünün əksi göründü, 
Dağlar bir qırmızı bir yaquta döndü.  
Fərhad düşünərək o ləl dodağı 
Mahir kənkanlartək çapırdı dağı.  
Daşlara dəysə də bu yolda başı, 
Yenə yorulmadan qırırdı daşı.  
O yerdə Fərhadın qırdığı qaya 
Heç bir tərəziylə gəlməz araya.  
Yarırdı külünglə daşı, torpağı, 
Özünün qəmi bir Dəmavənd dağı [5, 313]. 

 
Fərhad obrazı ilə Cəlal Qaryağdı və dahi Nizaminin arasında bir 

vəhdətlik, ümumi xarakter görürük. Birinci məqam heykəltəraşın görkəmli 
ədibin poemasından olan sujeti təsviri sənətdə eynisilə canlandırmasıdır. 
Əlbəttə, dəzgah heykəltəraşlığının аyrı-аyrı bölməsində Nizаmi mövzulаrının 
əks olunması bu sahədə qаzаnılаn təcrübədən, pоеziyаnın təsviri sənətə, təsviri 
sənətin isə pоеziyаyа qаrşılıqlı təsirindən, nəһаyət, оnlаrın küll һаlındа insаn 
zövqünün fоrmаlаşmаsındа оynаdığı rоldаn irəli gəlir. Amma əsas uyğunluq 
ondadır ki, Cəlal Qaryağdı da, Nizami kimi, sadəcə ötəri həvəs və yüngül 
ehtirasa deyil, insanı kamilləşdirən, onun xarakterini mənfidən müsbətə doğru 
dəyişdirən ülvi məhəbbətə himn yaratmışdır. Nizaminin əməkçi insanlar 
içərisindən seçərək böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi Fərhad obrazı sənətkar 
vüqarı, ləkəsiz mənəviyyat, saf məhəbbət təcəssümü kimi şair tərəfindən 
yaradıcılığa gətirilmişdir. Görkəmli heykəltəraş Fərhada məxsus bu müsbət 
keyfiyyətləri onun simasında mənəvi sərvət səviyyəsinədək yüksəldə bilmişdir. 
Təxəyyülünün məhsulu kimi təsvir etdiyi bu qəhrəmanlıq rəmzli obrazda əsl 
Nizaminin görmək istədiyi Fərhadı yarada bilmişdir. Poemadakı monumental 
obrazlardan biri olan Fərhad sonrakı dövrlərdə bir çox Nizami ardıcıllarını necə 
ilhamlandırmışdırsa, Cəlal Qaryağdının da bu irihəcmli kompozisiyası özün-
dənsonrakı sənətkarlara bir məktəb olmuşdur.  

Müxtəlif tarixlərdə eyniadlı kompozisiyaya bir neçə sənətkarın 
yaradıcılığında rast gəlinmişdir. Buna misal olaraq hal-hazırda elə Nizami 
muzeyinin ekspozisiyasında tamaşaçıların diqqətini xüsusi kəsb edən 
Azərbaycanın Xalq Rəssamı Lətif Kərimovun yaratdığı xalçanı göstərmək olar. 
L.Kərimov 1940-1941-ci illərdə dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvinin 
yubileyinə həsr edilmiş beş xalça hazırlamışdır. Bu xalçalarda şairin 
“Xəmsə”sinə daxil olan poemalardan götürülmüş epizodlar təsvir edilmişdir. 
Onun bir-birindən möhtəşəm rəng çalarları ilə işlədiyi xalça rəsmində “Xosrov 
və Şirin” poemasından Şirinin Bisütun dağına – Fərhadın görüşünə getməsi 
epizodudur.  

Bundan başqa, Bakı şəhərinin mərkəzində ucaldılan Nizami Gəncəvinin 
əzəmətli abidəsinin özül-pyedestalı üzərindəki barelyefi misal göstərmək olar. 
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Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov və Xalq Rəssamı Qəzənfər Xalıqovun 
möhtəşəm sənət əsəri olan bu tunc heykəl səkkiz üzlü qırmızı qranit özül-
pyedestal üzərində yüksəlir. Onun üzərində Nizami Gəncəvi dövrünün 
Azərbaycan memarlıq elementlərindən istifadə edilib. “Xəmsə” külliyyatına 
daxil olan poemaların süjetlərini əks etdirən barelyeflərin müəllifi görkəmli 
heykəltəraş P.Xryunov da “Fərhad Bisütun dağını yararkən” səhnəsini təsvir 
etmişdir.  

Sənətkarların hər birinin yaradıcılığında “Xosrov və Şirin” poemasından 
eyni epizodları görürük. Bir qədər müqayisəli təhlil etsək görərik ki, hər üç 
sənət əsəri bədii-estetik mahiyyət və məzmun baxımından eynilik təşkil edir. 
Lakin onların hər biri işlənmə xüsusiyyətləri, istehsalat texnologiyası, cizgilər 
və obrazların statuarlığı, mütənasibliyi baxımından bir-birindən kəskin 
fərqlənir. Məsələn, Xryunov tunc üzərində işləsə də, barelyefi daha kiçik 
həcmdə, Şirini at belində, Fərhadı nisbətən arxa hissədə vermişdir. Və yaxud 
Lətif Kərimov rəng və cizgiləri fərqli formada işləmişdir.  

Məhz buna görə də C.Qaryağdının möhtəşəm əsəri barədə sənətşünaslıq 
doktoru Nurəddin Həbibov yazır: “Qabartma heykəli dərin ekspressiya 
qüvvəsinə malikdir. Gərgin dramatik vəziyyətdə verilən Fərhadın fiquru 
Bisütun dağının sərt cizgiləri fonunda möhtəşəm və əzəmətli görünür” [4]. 

Yekun olaraq qeyd edilən fikirlərdən Fərhad və Cəlal Qaryağdı arasında 
bir oxşarlıq diqqəti çəkir. Dahi Nizami sadə adamlar içərisindən seçdiyi Fərhad 
adlı qəhrəmanı, poemadan göründüyü kimi, tişə ustası tək qələmə verir və bir 
sözlə, sənəti şahlıqdan üstün tutaraq cəsarətli fikir irəli sürür:  
 

Ustamız bilirdi hər bir peşəni, 
Mənə qələm verdi, ona tişəni.  
Külünglə başlarkən sənətkarlığa 
Yeri quş qayırıb yüklər balığa.  
Qızıl rəng alır işindən güllər, 
Daşlara dəmirlə çin nəqşi çəkər.  
Sənətinin səsi yayılmış Ruma, 
Tişəylə qart daşı döndərir muma [5, 284]. 

 
Belə ki, onların hər ikisi eyni sənətin sahibidir. Qaryağdının, bəlkə də, 

poemadan olan bu epizoda üstünlük verməsi sənətkarlıq baxımından Fərhadı 
daha yaxşı anlamasından irəli gəlir. Onu deyə bilərik ki, Fərhad sıldırım 
qayalar üzərində Şirinin əksini necə məharətlə yaratmışdırsa, Cəlal Qaryağdı 
da Fərhad obrazını bir o qədər yüksək keyfiyyətlə yarada bilmişdir.  
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Gulsaba HASANOVA 

 
THE SCLUPTURAL COMPOSITION “FARHAD PICKING THE 

MOUNTAIN  OF BISUTUN” OF JALAL GARYAGDI 
SUMMARY 

 
In this article we become closely acquainted with the relief composition 

“Farhad picking the mountain of Bisutun” of scluptor Jalal Garyagdi which 
based on motives of epic poem “Khosrov and Shirin”. Here the scluptor could 
perfectly demonstrate the human body, human anatomy and the features of 
human acts through the character of Farhad. The article informs that the 
abovementioned work has been prepared for the Nizami Museum and it sets a 
good example for other fields of fine arts.  

 
Гюлсаба ГАСАНОВА 

 
СКУЛЬПТУРНАЯ КОМПОЗИЦИЯ ДЖАЛАЛА ГАРЙАГДЫ  

«КАК ФАРХАД ПРОБИВАЕТ ГОРУ БИСУТУН» 
РЕЗЮМЕ 

 
В статье мы близко знакомимся с композицией рельефного 

характера «Как Фархад пробивает гору Бисутун», созданной скульптором 
Джалалом Гарйагды по мотивам поэмы «Хосров и Ширин». В этой 
скульптурной композиции с помощью образа Фархада скульптору 
удается с очень высоким мастерством преподнести человеческую фигуру, 
его анатомию, особенности движения. Из статьи также становится 
известно, что произведение создано для музея Низами и является 
образцом для других областей изобразительного искусства.  
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Fərid HÜSEYNOV  
 

HÜSEYN CAVİDİN İTMİŞ ƏSƏRLƏRİNİN TAPILMASINDA VƏ 
ƏDİBİN İRSİNİN NƏŞRƏ HAZIRLANMASINDA  

TURAN CAVİDİN ROLU 
 

Açar sözlər: Hüseyn Cavidin bədii irsi, itmiş əsərlərin tapılması, 
əsərlərin çapa hazırlanması, orijinala uyğunluq, kitabların tərtibi, nəşrlərə 
edilən redaktələr  

Key words: Huseyn Javid’s artistic heritage, discovery of the lost works, 
preparation of novels for publication, conformity with the original, arranging 
books, editing of published works  

Ключевые слова: художественное наследие Гусейна Джавида, 
обнаружение утерянных книг, подготовка произведений к печати, 
соответствие оригиналу, составление книг, редактура публикаций  
 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri olan 
Hüseyn Cavidin bədii irsi zaman-zaman müxtəlif təhriflərlə nəşr edilmişdir. 
Əsərlərinin dil və üslubunun dəyişdirilməsinin əleyhinə olan H.Cavidin 
“imlasına toxunmadan” qeydi ayrı-ayrı vaxtlarda gözardı edilmiş, nəticədə 
onun əsərləri yersiz redaktələrə, düzəlişlərə məruz qalmışdır. Hüseyn Cavidin 
bədii irsini “sadələşdirmək”, “hamı anlasın” səviyyəsinə endirmək həmin 
mətnləri mahiyyətindən uzaqlaşdırmaq, adi əsərlərlə bərabərləşdirmək demək 
idi.  

Bir zamanlar Hüseyn Cavidin cismi vətənindən uzaq salındığı kimi, 
əsərlərindəki ruh və düşüncə tərzinin insanlara təsirindən də ehtiyat ediblər, 
yaxın buraxmamağa çalışıblar. Ümummilli lider Heydər Əliyev 1982-ci ildə 
Cavidi cismani olaraq – cənazəsinin qalıqlarını vətənə qaytardı, daha sonra 
onun abidəsini əbədiləşdirdi və Hüseyn Cavid əsərlərinin lazımı səviyyədə çap 
olunması üçün hər cür şərait yaratdı. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin açılışından 
sonra artıq Cavid irsinin sistemli tədqiqi, haqqında yazılanların seriya şəklində 
çapı və sair həllini gözləyən problemlər aradan qaldırıldı. Hüseyn Cavid irsi 
oxuculara daha əlçatan oldu, Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin 
hakimiyyət illərində Hüseyn Cavidin yubileyləri ilə bağlı verdikləri 
sərəncamlar nəticəsində ədibin irsi dəfələrlə nəfis şəkildə çap edildir [8, 117, 
157]. 

Şairin qızı Turan Cavid atasının irsinə qarşı daim həssaslıq göstərmiş, 
fundamental yanaşmış, Hüseyn Cavid əsərlərini yenidən nəşrə hazırlamışdı. 
Ömrünü Hüseyn Cavid irsinin tədqiqinə və təbliğinə həsr edən Turan Cavid 
təkcə ədibin əsərlərinin sistemli nəşrində deyil, həm də tapılmasında müstəsna 
xidmətlər göstərmişdir. Hüseyn Cavidin itmiş əsərlərinin axtarışı ilə bağlı 
Turan Cavidin yazışmalarına nəzər saldıqda dediklərimiz təsdiqini tapır: 
“Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Salam. Sizə bu məktubu yazan Hüseyn Cavidin 
qızıdır. Mənə Sabir Səfərov xəbər verdi ki, Sizdə atamın “Xəyyam” pyesi 
vardır. Bəlkə Sizə məlum deyildir, Azərbaycan SSR Akademiyası açılıb. 
Respublika Əlyazmaları fondu H.Cavid əsərlərini toplayır. Siz, əgər 
mümkündürsə, həmin pyesi Əlyazmalar Fonduna gətirə bilərsiniz. Əgər Sizə 
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çətindirsə, onda onu ya bir adamla və ya poçta ilə mənə, ya da Əlyazmalar 
fonduna göndərin.  

Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Mən çox xahiş edirəm ki, əsəri 
göndərməyinizi və ya göndərmədiyinizi təxirə salmayasınız. Siz mədəni şəxs 
və bacarıqlı rejissor olduğunuza görə Sizə aydındır ki, bu əsəri meydana 
çıxarmaqla şəxsən bizə, eləcə də teatr mədəniyyətimizə böyük bir hədiyyə 
vermiş olacaqsınız.  

Hörmətli Şahsabahlı yoldaş! Əgər siz pyesin sizdə olan nüsxəsini poçtla 
göndərməyə ehtiyat edirsinizsə, ya özünüz, ya da başqası tərəfindən üzünü 
köçürüb göndərin. 21.XII.1956-cı il” [5, 87]. 

Qeyd edək ki, məktuba müsbət cavab gəlir, Əli Şahsabahlı (1896-1973) 
problemin həlli üçün əlindən gələni əsirgəmir. Daha sonra Turan xanım eyni 
ümid dalınca düşür və bu dəfə Baxşı Qələndərliyə (1903-1985) məktub 
ünvanlayır və Hüseyn Cavidin “Telli saz” və “Dəli Knyaz” əsərlərinin onda 
olduğunu eşitdiyini deyir və qarşı tərəfdən təəssüf dolu məktub alır: “Hörmətli 
Turan xanım. Sizin məktubunuzu gec aldım, çünki mən Yerevanda deyildim. 
Son dərəcədə təəssüf edirəm ki, hörmətli müəllimim Hüseyn Cavidin məndə 
heç bir əsəri yoxdur, olsaydı, heç bir təmənna olmadan göndərərdim. Özünüzə 
məlum olduğu üzrə, burada Ə.Şahsabahlı yoldaşda “Xəyyam” pyesi vardır ki, 
o da Azərbaycan Əlyazmalar fondu ilə məktublaşıb. Yoldaş Şahsabahlı öz 
şərtini onlara yazmışdır və cavab gözləyir. Bu yaxınlarda cavab alan kimi 
həmin pyesi ona göndərəcəkdir. Hörmətlə: Qələndərli. 2.II.57-ci il” [5, 89]. 

Hüseyn Cavid irsinin toplanılmasında, nəşrində və yayılmasında misilsiz 
xidmətləri olan Turan Cavid haqqında akademik Rafael Hüseynov “Cavidin 
salamı, yaxud sözümüzdə və düşüncəmizdə Cavid zirvəsi” (2004-cü il 
oktyabrın 26-da Cavidin ev-muzeyindəki çıxış) adlı çıxışında qeyd etmişdir: 
“Mehdi Məmmədov Hüseyn Cavid haqqındakı çox dəyərli “Acı fəryadlar, şirin 
arzular” kitabını yazarkən 1980-ci illərin lap başlanğıcında Turan xanımdan 
Cavidin “Azər” parçalarını əks etdirən əlyazmasını istəmişdi. Bir neçə gün bu 
orijinalla işləyəndən, orada Cavidin ən müxtəlif qeydləri ilə tanış olandan sonra 
əmanəti şairin qızına qaytaranda demişdi: “Bu əlyazmalar qızıla bərabərdir”. 
Ev muzeyində həmin əlyazmalarla, Cavidin əsərləri ilə tanış olan hər bir 
tədqiqatçı eyni fikirdədir. Və Turan xanım Cavid həmin əlyazmaları illərlə 
məhz xəzinə kimi toplayıb, qoruyub, ən təhlükəli, bəlalı günlərin əlindən alaraq 
günümüzə – Cavidin tədqiqatçılarına, oxucularına çatdırmışdır” [7, 528]. 

Turan Cavidi qəlbən incidən məsələlərdən biri də Hüseyn Cavid ədəbi 
irsinə edilən yersiz redaktələr idi. Sovet dövründə “sadələşdirmək”, “anlaşıqlı 
etmək” adı altında bir sıra şair və yazıçıların əsərlərini bəsitləşdirir, dayandığı 
yüksək bədii-estetik ucalıqdan uzaq salmaq üçün “düzəlişlər” edirdilər. Həmin 
nəşrlərin “redaktorları” çox vaxt Cavidin bir şair kimi qidalandığı, bəhrələndiyi 
mənbələrdən xəbərsiz idilər, yaxud da bu məqam haqqında heç düşünmürdülər. 
Nəticədə ədibin yazdıqlarının orijinal variantı təhrif olunur, üslubçu müəllifi – 
Hüseyn Cavidi adi, heç bir özəllikləri ilə fərqlənməyən, dövrün ümumi ab-
havasına qoşulub yazanlarla bir tuturdular. 1956-cı ildə Hüseyn Cavidə bəraət 
verilsə də, uzun illər onun əsərləri lazımi səviyyədə, dəqiq çap olunmamışdır.  

1958-ci ildən sonra Hüseyn Cavidin nəşr olunan kitablarını çox zaman 
Turan Cavid tərtib edib, lakin o, çox zaman ədibin əsərlərinin dilinin 
sadələşdirilməsinin, əslindəsə, təhrif edilməsinin qarşısını tam ala bilməyib. 
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Yazıçılar İttifaqı, kitabın çap olunacağı nəşriyyat və nəşrlərə nəzarət edən Mərkəzi 
Komitə bu işdə ona mane olublar. Bu barədə Turan Cavid “Bir neçə söz” adlı 
məqaləsində ədibin əsərlərinin redaktə edilməsi, sadələşdirilməsi məsələsini belə 
xatırlayır: “1958-ci ildə Cavidin bəraətdən sonrakı ilk kitabını “Azərnəşr”ə təqdim 
etdim. Mətni sadələşdirməyi, Cavidin dilini “islah” etməyi o zaman ehtiyac 
içərisində yaşayan Əliağa Vahidə təklif etdilər, Vahid isə: – Mən nə karəyəm ki 
ustadın yazdığına əl gəzdirim? – deyə təklifdən imtina etmişdi. “Azərnəşr”də 
çalışan rəfiqəm Həmidə Məmmədxanlı bu söhbətin şahidiydi. Nəhayət, bu “şərəfli 
missiyanı” Əkrəm Cəfər yerinə yetirdi... ” [1, 6]. 

Hüseyn Cavidin bəraətindən sonra çap olunan növbəti kitablardan biri də 
1975-ci ildə “Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı” tərəfindən çap edilən “Dram 
əsərləri”dir. Adıçəkilən nəşr Hüseyn Cavidin anadan olmasının 90 illik 
yubileyi münasibətilə işıq üzü görmüşdür. Bu nəşrdə Cavidin “Şeyx Sənan”, 
“Uçurum”, “İblis”, “Topal Teymur”, “Knyaz” və “Xəyyam” dramları 
toplanmışdır [3, 3]. Bu əsərlərdə, şübhəsiz ki, Sovet senzurasının “dövrün 
tələbi barmağı”nın da duyulası izi var. Təbii ki, əvvəlki əsərlərdə yaradılmış 
problemlər, “sadələşdirmələr” bu nəşrdə də təkrarlanırdı. Ancaq bu nəşrdə 
müəyyən qədər müsbət mənada dəyişikliklərə də rast gəlmək mümkündür. Belə 
ki, Cavid irsinin tapılması, nəşrlərin elmi, əsaslı çapı üçün son nəfəsinə qədər 
yorulmadan çalışan Turan xanım həmin kitabda qismən də olsa dəyişikliklər 
etmişdir. Turan xanımın məqalələrindən biri məhz bu nəşrə aiddir: O, “Hüseyn 
Cavid əsərlərinin bircildliyinin nəşr olunması barədə” adlı məqaləsində yazır: 
“Knyaz” və “Xəyyam” pyeslərinin çapa hazırlanması zamanı görülən işləri 
xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Çünki bunlar dramaturqun ölümündən sonra çap 
olunan əsərləridir. “Knyaz” təsadüfən evdə qalmış əlyazmaları və EA 
Respublika Əlyazmaları Fondundan əldə edilən variantlar əsasında çapa 
hazırlanmışdır. Müəllifin əlyazmasından görünür ki, o, dəfələrlə əsər üzərində 
işləmiş, bir çox düzəlişlər aparmışdır. Bu əlyazmalar əsasında onun iş üslubunu 
müəyyənləşdirmək də mümkündür. “Knyaz” pyesini çapa hazırlayarkən 
Knyaz, Solomon və Marqo rollarını ifa edən görkəmli aktyorlarımızdan Sidqi 
Ruhulla, Mirzağa Əliyev, Tanailidinin şəxsi arxivlərindən əldə etdiyimiz 
dəftərlərindən istifadə edilməklə, keçmiş nəşrlərdən fərqli olaraq, əsərdə cüzi 
də olsa dəyişikliklər edilmişdir” [9, DK № 8568].  

Turan Cavidin qeyd dəftərlərinə nəzər saldıqda “Hüseyn Cavidin həyat və 
fəaliyyətinin tarixləri” adlı qeydlərə rast gəlmək olur. O qeydlər Cavid 
əsərlərinin hansı ardıcıllıqla yazılması baxımından qiymətlidir və T.Cavid 
həmin xronoloji materialları hələ Cavid irsinin çap olunacağına ümidi olmadığı 
vaxtlarda da səliqə və səriştə ilə tərtib etmişdir. Turan Cavid eyni zamanda 
“H.Cavid dramlarının tamaşasının coğrafi xəritəsi”ni də tərtib etmiş, 
dramaturqun əsərlərinin hansı illərdə hansı şəhər və teatrlarda oynanıldığını 
sıralamışdır [5, 111, 114]. 

Turan Cavid bir cavidşünas kimi bir sıra məsələlərə dürüst mövqeyi ilə 
seçilirdi. Bəraətə qədər və bəraətdən sonra da H.Cavid yaradıcılığına qarşı olan 
ehtiyata, qorxuya ikrah hissi ilə yanaşmış və eyni zamanda bu illər ərzində 
ədibin əsərlərinin lazımi səviyyədə işıq üzü görmədiyini vurğulamışdır. “Atam 
həbs olunan gecə” adlı məqaləsində T.Cavid yazırdı: “Atam 1956-cı ildə 
Xruşşovun hakimiyyəti dövründə “bəraət” (onlar bunu belə adlandırırdılar) 
qazandı. Ancaq bununla belə, 1981-ci ilə qədər lazımi qaydada qiymətlən-
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dirilmədi. Çox güman ki, o vaxt hələ repressiya qorxusu var idi. “Yüksək 
mövqe (vəzifə) tutmuş şəxslər şəxsən bu dövrün şahidi olmuşdular”.  

“1956-cı ildən sonra onlar tədricən atamın əsrlərini çap etməyə başladılar 
və “Şeyx Sənan” dramını səhnələşdirdilər. 1963-cü ildə atamın Azərbaycanda 
80 illik yubileyi qeyd edildi, lakin bu, çox süni bir tədbir idi. Ona yazıçı kimi 
ilk həqiqi qiyməti Cavidin məzarının Sibirdən Bakıya gətirilməsini təşkil edən 
Prezident H.Əliyev vermişdir” [5, 151].  

Turan Cavid daim Heydər Əliyevin xidmətlərini minnətdarlıqla xatırlayır 
və onun H.Cavid yaradıcılığına verdiyi dəyəri yüksək qiymətləndirirdi. Heydər 
Əliyev olmasaydı, Cavid irsinin dərindən araşdırılması, cavidşünaslığın 
konseptuallaşması gecikə və ya olmaya bilərdi. Hüseyn Cavidin ev-muzeyinin 
açılması, arxivinin formalaşdırılması bir ailədən olan 3 yaradıcının fondunun 
yaradılması olduqca əhəmiyyətlidir. Artıq yaxın onillikdə Hüseyn Cavidin 
əsərləri bir neçə dəfə çoxcildlik şəklində oxucuların ixtiyarına verilib, dramları 
teatr səhnələrindədir [4, 21, 47]. 

Turan Cavid təkcə Hüseyn Cavid irsinin toplayıcısı, təbliğatçısı, 
araşdırmaçısı deyildi, o həm də Cavid irsinin təəssübkeşi, yaxşı mənada 
qoruyucusu idi. T.Cavid H.Caviddən yazaraq, əslində, özünü onun vasitəsilə 
reklam etmək istəyənlərə, həvəskarlara qarşı da mübarizə aparır, onlara düzgün 
yol göstərirdi. Turan xanımın ədəbi ictimaiyyətə və cavidsevərlərə ünvanladığı 
müraciət bu baxımdan çox vacibdir: “İndi vaxtaşırı mən eyni hissləri yaşamalı 
oluram. Sanki bir çoxları Cavid barədə yazmağa dəbdə olan mövzu kimi 
yanaşmağa başlayıb. Hətta Cavid mövzusu ətrafında ədəbi möhtəkirlik cəhdləri 
müşahidə edilir. Dərindən öyrənmədən, Cavid ruhunu duymadan, onun 
düşüncələrinə lazımınca daxil olmadan ömründə roman yazmayan birisi Cavid 
haqqında roman ortaya qoyur, hələ bərkiməmiş, klassiklərdən yaza biləcək 
siqlət qazanmamış naşı qələmlərdən povestlər, hekayələr, məqalələr çıxır, 
dramaturgiyanın qayda-qanunundan, əlifbasından bixəbərlər debütlərini Cavid 
haqqında pyeslərlə edirlər. Acınacaqlı cəhət isə budur ki, belə əsərlər “efirə”, 
mətbuata, səhnələrə, nəşriyyatlara çox asanlıqla yol tapır” [5, 155]. 

Turan Cavid görkəmli ədib H.Cavid irsini tədqiq edənlərə və onun 
əsərləri haqqında yazılanlara Cavidlərə xas həssaslıq və kübarlıqla mətbuata 
müraciət etmişdir: “Artıq dərəcədə xahiş edirəm ki, Hüseyn Cavidin həyat və 
yaradıcılığı ilə əlaqədar yazılan əsərləri xalqa çatdırmazdan əvvəl – əgər belə 
demək mümkündürsə – ilkin ekspertizadan keçmək üçün Cavidin ev-muzeyinə 
rəyə göndərin” [5, 155]. 

T.Cavidin ən böyük xidmətlərindən biri də H.Cavid irsinin, 5 cildlik 
əsərlərin çapa hazırlanmasıdır. Ola bilər ki, Hüseyn Cavidin itmiş əsərlərindən 
hansısa gələcək illərdə tapılsın, onda Turan xanımın digər əlyazmalar 
üzərindəki iş metodu, dəst-xətti gələcək tədqiqatçılar üçün, H.Cavidin yeni 
əsərlərini çapa hazırlayacaq şəxslər üçün nümunə olacaq. Nəticədə Hüseyn 
Cavidin külliyyatı əvvəlki sanbalda işıq üzü görəcək. Turan xanım Hüseyn 
Cavid irsini Azərbaycan xalqına H.Cavidin arzuladığı şəkildə çatdırmağı 
bacardı, bununla da o, ədibi “ikinci ölüm”dən, ideologiyanın diktəsi ilə 
əsərlərini sadələşdirmək adı ilə edilən təhriflərdən xilas etmiş oldu.  
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THE ROLE OF TURAN JAVID IN THE FINDING OF THE LOST 
WORKS OF HUSSEIN JAVID AND IN THE PREPARATION FOR THE 

PUBLICATION THE HERITAGE OF WRITER 
SUMMARY 

 

In this article is talked about Turan Javid’s, daughter of the prominent 
azerbaijani poet Huseyn Javid, role in the preservation and delivering of 
writer’s works to the present day, about her exceptional labour on finding of 
some lost works. Here is also talked on preparation of Huseyn Javid’s 
voliminous to publishing in conformity with the original. Heydar Aliyev highly 
appreciated Huseyn Javid’s ingenuity. In the article is also noticed Aliyev’s 
historical services, exceptional labour on the repatriation of the remains of 
Javid’s corpse, on the opening of his museum, on the the publication of 
writer’s voliminous.  

Turan Javid has sticked to the original version during preparations of 
Huseyn Javid’s voliminous for publication. She has worked tirelessly inorder 
to clean out writer’s published works from irrelevant and inaccurate editing 
attempts and to publish his works without any falsification. All of her services 
are justified by the facts in this article.  

Фарид ГУСЕЙН 
 

РОЛЬ ТУРАНА ДЖАВИДА В ОБНАРУЖЕНИИ УТЕРЯННЫХ 
ПРОИЗВЕДЕНИЙ ГУСЕЙНА ДЖАВИДА И В ПОДГОТОВКЕ К 

ПЕЧАТИ НАСЛЕДИЯ ПИСАТЕЛЯ 
РЕЗЮМЕ 

В статье говорится об исключительной роли дочери выдающегося 
азербайджанского поэта Гусейна Джавида Туран Джавид в сохранении до 
наших дней произведений писателя и обнаружении некоторых утерянных 
его книг, о ее деятельности, направленной на издание многотомного 
издания Гусейна Джавида в соответствующей оригиналу форме. В статье 
затронуты вопросы оценки Гейдаром Алиевым творчества Гусейна 
Джавида, возвращения его останков с чужбины на родную землю, 
открытия дома-музея, исторической заслуги по подготовке к печати 
многотомного собрания сочинений художника слова. Неустанный труд 
Туран Джавид во имя сохранения оригинала, ее усилия по подготовке 
многотомного издания к печати без изменений, очистка от ненужных и 
неточных редактирований опираются на факты, приводимые в статье.  
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