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Risalə. Araşdırmalar toplusu. 14-cü kitab 
Bakı, “Elm və Təhsil” nəşriyyatı, 2018, 184 s. 

 
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 

“Risalə” elmi araşdırmalar toplusu ildə 2 dəfə nəşr edilir və məzmunu 
etibarilə klassik və müasir ədəbiyyat, ədəbiyyat nəzəriyyəsi və folklor-
şünaslıq, mədəniyyət problemləri və muzeyşünalıq məsələlərini əhatə edir.  

“Risalə” araşdırmalar toplusu Nizami muzeyinin buraxdığı tədqiqat 
topluları “Xəmsə”sinə daxil olan elmi nəşrdir və “Şərq” (Tərcümə 
toplusu), “Məclis” (Mərasimlər toplusu), “Xəzinə” (Kataloqlar toplusu), 
“Qaynaq” (Mənbələr toplusu) silsiləsini tamamlayır. 

“Risalə” araşdırmalar toplusu Ali Attestasiya Komissiyasının təsdiq 
etdiyi nəşrlər sırasında yer almaqdadır. 

 “Risalə” mütəxəssislər, ali məktəb tələbələri, eləcə də Azərbaycan 
ədəbiyyatı və mədəniyyətinin problemləri ilə maraqlanan geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.  
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 Ceyran QƏNBƏRLİ 
 

MƏN SİZİN ŞİMALLI DOSTUNUZ VƏ QARDAŞINIZAM 
(S.Yesenin Bakıda) 

 
Açar sözlər: S.Yesenin, şair, poeziya, Bakı dövrü  
Keywords: S.Yesenin, a poet, poetry, Baky period 
Ключевые слова: С.Есенин, поэт, поэзия, бакинский период 
 
S.Yeseninin həyat və yaradıcılığının Bakı dövrü haqqında həm özü, 

həm də müasirlərindən əldə etdiyimiz məlumatlar, çoxsaylı mənbələr geniş 
təsəvvür yaradır.  

Bakı ilə bağlı olduqca zəngin xatirələri, burada apardığı genişmiqyaslı 
yazışmaları, yaddaşında unudulmaz təəssürat buraxan əmək insanları ilə 
görüşləri, ideya-bədii axtarışları açıq-aşkar şairin gərgin yaradıcılıq 
fəaliyyətindən xəbər verir. 

S.Yeseninə bir neçə dəfə Azərbaycanda olmaq nəsib olmuşdur və 
burada yaratdıqlarını şairin təkrarolunmaz, məhsuldar yaradıcılığında “Boldin 
payızı” dövrü adlandırmaq olar. Buradakı fəaliyyəti şairin yaradıcı 
dünyagörüşündə tam mərhələ təşkil edir və onun poeziyasını yeni məzmun, 
mündəricə, motivlərlə zənginləşdirir, yeni bədii düşüncəsinin formalaşmasına 
təsir göstərir.  

Məhz Azərbaycanda, Bakıda şairin ruhən oyanışı baş verdi, o, şən, 
nikbin, optimist əhvala köklənə bildi. S.Yesenin düşkün əhvali-ruhiyyəsini, 
məyusluğunu dəf etməyi və özünü xalqın həqiqət səsi kimi göstərməyi bacardı. 
Və nəticədə bədiilik baxımından mükəmməl əsərlərində insanın daxili aləmini, 
optimist ruhunu, hiss və duyğularının qammalarını yaratdı.  

Məhz “Bakı şeirləri” S.Yeseninin dünyabaxışında ciddi dönüşün 
yarandığını sübut edir. İşıqlı gələcək haqqında arzuları, insana, onun yaradıcı 
qüvvəsinə inam şairin Bakı şeirlərinə böyük emosional güc və dolğunluq verir. 
Bakıdakı fəaliyyəti dövründə S.Yesenin bir şair-vətəndaş kimi ictimai 
motivlərlə zəngin “xalqa lazımlı” əsərlər yaratmağa başladı. Onun yüksək 
istedadla yazılmış əsərlərində, o cümlədən 1924-1925-ci illərdə yazılmış “İran 
nəğmələri”ndə Azərbaycan xalqının həyatı, əmək mərasimləri, gələcəyi 
haqqında düşüncələr öz əksini tapır.  

“İran nəğmələri” zərif lirikanın böyük nümunəsi olmaqla bərabər, şairin 
sosial vəziyyəti bədii dərketməsi, Azərbaycanda müşahidə etdiklərinə 
münasibətidir. Bu həm də onun respublikada gedən mənəvi, sosial proseslərə 
yeni yanaşmasıdır. Belə ki, şairin Azərbaycana gəlməzdən əvvəl bariz şəkildə 
hiss edilən bədbin əhvalı yaradıcılığını tərk edərək nikbin baxışlarla əvəz 
olunur.  

Bakıda olduğu ərəfədə S.Yesenin özünün ruhi-mənəvi durumunu 
məktublarından birində daha dəqiq ifadə edir: “Çox yaxşı işləyir və yazıram... 
Həyatda çox nadir halda belə çox və asan yazmaq olur... Deyirlər, mən 
yaxşılığa doğru dəyişmişəm”.  

Möhtəşəm Azərbaycan təbiəti, mənzərəli paytaxt civarlarının ekzotik 
aləmi sayəsində şairin ruh düşkünlüyü xoşbəxtlik və rahatlıqla əvəz olunur. Bu 
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mərhələdə şairin yaradıcı gücünün qeyri-adi yüksəlişi baş verir və bu dirçəliş 
“Bakı şeirləri”ndə özünü aydın göstərir.  

Bəllidir ki, S.Yesenin sonuncu gəlişində Mərdəkanda yaşamışdır. 
Vaxtilə Bakının neft milyonçusu Murtuza Muxtarova aid olan bağda böyük rus 
şairinə yaşıllıqlarla əhatə olunan böyük ev ayrılmışdı. Buradan dənizə 
heyrətamiz gözəl mənzərə açılırdı. Evin yaxınlığında zəngin bitkilər 
yetişdirilən böyük park xüsusilə nəzəri cəlb edirdi. Məhz burada – Mərdəkanda 
şair öz şedevrini – “İran nəğmələri” silsilə şeirlərini yaratdı. S.Yesenin 
Azərbaycanda çox şey gördü və öyrəndi, insanların həyat tərzi, məişəti, adət-
ənənələri barədə öyrəndikləri şairin yaradıcılığına güclü təsirini göstərdi. 
Azərbaycan zəhmətkeşlərinə dərin rəğbət və hörmətin əlaməti olaraq o, Bakıda 
xalqı yaxından tanımaq imkanı əldə etdi. Müşahidə etmək bacarığı, lütfkarlığı 
şairə tez-tez ünsiyyətdə olduğu yerli sakinlər haqqında daha çox bilgilər 
verirdi.  

Qeyd edək ki, Şərq haqqında düşüncələr heç vaxt S.Yesenini tərk 
etməmişdir. Hətta bir çox ölkələrə səyahət etməsi belə onun Sədi, Hafiz, 
Firdovsinin vətəni İrana getmək, bu ölkənin qədim mədəniyyəti ilə tanış olmaq, 
böyük dünya poeziyası klassiklərindən “əbədi” şeirlər yaratmaq, Şərq 
ədəbiyyatının yaradıcılıq təcrübəsini mənimsəmək arzusunu söndürə 
bilməmişdi. S.Yesenin bu gün də öz əhəmiyyətini itirməyən, məftunedici 
yaradıcılıqlarına görə dünyanın dahi kimi qəbul etdiyi Firdovsi, Sədi və Hafiz 
poeziyası qarşısında təzim edirdi. Şərqin dahi sənətkarları içərisində məhz 
onları bitib-tükənməz sehrə malik şairlər kimi qəbul etməsi, bu şairlərin 
yaradıcılığına tez-tez istinad etməsi yuxarıda qeyd etdiklərimizin təsdiqidir. 
Artıq yetkin şair kimi S.Yesenin bu klassik şairlərin yaradıcılığına müraciət 
edərək onu narahat edən həqiqət, həyat, gələcək haqqında suallara cavab 
axtarır. Şair yüksək yaradıcı məharətlə Şərq poeziyasının poetik ənənələrindən 
bəhrələnmiş və bu bəhrələnmə özünü parlaq, dərin humanist mündəricəyə 
malik Şərq koloritli məşhur silsilə şeirlərində açıq-aşkar göstərir.  

S.Yesenin üçün İran poeziyanın zirvəsi idi və o, bu poetik zirvəyə 
ucalmaq arzusunda idi. Şərq poeziyasının humanist ideya məzmunu, pafosu, 
Şərqin qədim dövr şairlərinin real gerçəkliyi, həyatın mahiyyətini anlamaq və 
dərk etmək duyumu, insanın daxili aləmini, hiss və duyğularının zərif 
çalarlarını vermək bacarığı kimi keyfiyyətlər bir yaradıcı şəxs kimi ona çox 
yaxın idi. Məhz elə buna görə də o, Şərq ədəbiyyatının ən yaxşı 
nailiyyətlərindən, fars sənətkarlarının ədəbi təcrübəsindən bəhrələnərək rus 
poeziyasının ideya-mövzu baxımından bədii əhatə dairəsini genişləndirə bildi.  

Q.Benislavskayaya ünvanlanan 1925-ci il aprel tarixli məktubunda o 
yazır: “Əsas odur ki, mən Tehrana uçmalıyam. Oxumağa gedirəm. Hətta Şiraza 
da getmək istəyirəm... Axı orada ən yaxşı şairlər doğulub. Müsəlmanlar əbəs 
yerə demirlər: əgər oxumursa, deməli, Şuşadan deyil, əgər yazmırsa, deməli, 
Şirazdan deyil”. 

Lakin S.Yeseninin İrana getmək arzusu həyata keçmədi. Azərbaycan 
Kommunist Partiyasının ikinci katibi, “Бакинский рабочий” qəzetinin baş 
redaktoru P.Çaginin onun İrana getməsi ilə bağlı izin almaq məsələsini 
boynuna götürməsinə baxmayaraq, səfər baş tutmadı.  

Keçmişdə tənqidçi kimi fəaliyyət göstərən, respublikada partiya 
təşkilatçılığı məsələlərinə rəhbərlik edən S.M.Kirovun təkidi ilə S.Yeseninə 
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“Bakıda İran illüziyaları” yaradıldı. Bu barədə P.Çaginin xatirələrinə müraciət 
edək: “S.M.Kirov Mərdəkandakı bağda olarkən S.Yesenin “İran nəğmələri” 
silsiləsindən olan yeni şeirlərini ona oxudu. Kirov ... mənə müraciətlə: “Nə 
üçün Yeseninə Bakıda İran illüziyaları yaradılmayıb? Bax, necə yazıb, elə bil 
İranda olub. Biz onun həyatını təhlükədən qorumaq üçün İrana buraxma-
yacağıq... O axı şairdir, özü də necə şairdir!” 

S.Yeseninin poetik yaradıcılığının zirvəsi sayılan “İran nəğmələri”ndə 
Azərbaycan mövzusu, Azərbaycan motivləri əksini tapır. Burada şair qəlbləri 
riqqətə gətirən müxtəlif hislərin palitrasını – məhəbbəti, heyranlığı, kədəri, 
həyəcanı, gözəllik idealını tərənnüm etmişdir. “İran nəğmələri” şairin nəinki 
rus, eləcə də Azərbaycan ədəbiyyatına verdiyi qiymətli töhfədir. 16 şeirdən 
ibarət bu nəğmələr emosional yazı üslubu, forma və məzmun baxımından 
təkrarsızdır. “İran nəğmələri”nə xas olan özünəməxsus incə, zərif lirika, 
ifadəlilik və poetik obrazlılıq şairin parlaq istedadını göstərməklə yanaşı rus 
ədəbiyyatı üçün misilsiz tapıntıdır.  

Harada olursa-olsun S.Yesenin Rusiya ilə, “ağcaqayın baftası” ölkəsi ilə 
qırılmaz bağlılığını itirmirdi.  

Bakıya gəlişi onda vətənə sevgi hissini daha da qüvvətləndirir. Burada 
S.Yesenin vətəni üçün darıxmağa başlayır. “Xorasanda vardır elə qapılar” 
şeirində oxuyuruq: 

 
 Vaxtdır, Rusiyaya dönməliyəm mən, 
 Səni tərk edirəm deməli, İran? 
 Yoxsa ayrılıram ömürlük səndən? 
 Vətən məhəbbəti oyanıb yaman, 
 Vaxtdır, Rusiyaya dönməliyəm mən.  

                              (Tərcümə Ə.Kürçaylınındır).  
 
Qeyd edək ki, şairin respublikada baş verən mənəvi və sosial proseslərə 

yeni yanaşması, poetik yaradıcılığında yeni tendensiyaların yaranması Bakı 
mühitinin ona səmərəli təsirini sübut edir.  

Bildiyimiz kimi, Bakıda dostlarının əhatəsində, gözəl, sağlam iqlimdə 
S.Yesenin respublikanın yeni həyatını hiss edə bilir. Hər şeyi öyrənmək istəyi, 
gerçəkliyə özünəməxsus baxışı şairin əsərlərini yeni ideya və mövzularla 
zənginləşdirmiş, mənəvi və emosional dirçəlişinə şərait yaratmışdı.  

“Beytlik” şeiri şairin yüksək humanist ideyaların tərənnümü baxımından 
maraqlıdır. Şeirdə müəllif tərəfindən Bakı neftçilərinin əməyi, onların geniş-
miqyaslı fəaliyyətləri təsvir edilir. Şeirin aşağıdakı misraları şairin estetik 
duyumu, gözəlliyi hiss etmək və dəyərləndirmək bacarığının sübutudur:  

 
 Suda neft 
 Farsın yorğanı kimidir. 
 Axşam da səmada 
 Ulduzlardan dən səpələyib. 

                          (Şeirin hərfi tərcüməsi İ.İsaxanlınındır). 
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 Təqdim edilən və buna oxşar misralar şairin dünyagörüşündə və 
mənəviyyatında baş verən təkamülün, yaradıcılığındakı ciddi dönüşün məhz 
Bakı mühitinin təsiri nəticəsində baş verdiyinin sübutudur.  

Bakıya hər gəlişində S.Yesenin Azərbaycanın sosial-iqtisadi həyatında 
baş verən dəyişkliklərə heyran qalırdı. O, Azərbaycan Respublikasının 
irimiqyaslı inkişafının şahidi olurdu. Şair maddi nemətlər yaradan Azərbaycan 
zəhmətkeşləri ilə tanış olurdu. O, xüsusilə neftçilərin mənəvi dəyərləri ilə 
yanaşı vətəndaşlıq və əmək qəhrəmanlıqlarını yüksək qiymətləndirirdi.  

Sonralar Azərbaycanda hafizəsində güclü və silinməz təsir buraxan 
müxtəlif peşə sahibləri ilə görüşləri S.Yesenin üçün böyük əhəmiyyət kəsb 
edir. Şair Azərbaycan xalqının mentalitetinə, ləyaqətinə, qonaqpərvərliyinə 
heyran qalır, xalqın bu cür mənəvi keyfiyyətlərini yüksək qiymətləndirirdi. 
P.Çagin şairi tanıyan və sevən zəhmətkeşlərlə çox söhbətləşdiyinin dəfələrlə 
şahidi olmuşdur.  

S.Yesenin 1925-ci ilin 1 mayını – Zəhmətkeşlərin Beynəlxalq 
Həmrəylik Gününü Balaxanı Neft Mədənində əmək insanları ilə keçirdi. O gün 
şairin həyatının Bakı dövründə ən əhəmiyyətli, yaddaqalan günlərdən biri idi. 
Əməkçilər S.Yesenini köhnə tanışları, dostları kimi qarşıladılar. Şair bu 
gəlişindən yaranan təəssüratları onlarla bölüşdü. Sonralar şairin burada 
gördükləri və eşitdiklərindən yaranan sevinc dolu fikir və duyğuları coşqun 
misralara hopdu. Eyni zamanda şeir Azərbaycan xalqı, onun gələcək 
perspektivləri haqqında nikbin düşüncələr oyadır: 

 
 Ürək necə qoşmasın himnini belə anda, 
 Əsməsin belə yerdə? 
 Qırx min nəfər nəğməylə dolanırdı hər yanda,  
 Hərdən içirdilər də.  
  
 Hara gedəsən indi, kimə deyəsən bunu 
 Az “deyinin” bir qədər, 
 Günəş Balaxanıya açıb zərli qoynunu 
 Çimdirirdi sərasər? 
                                   (Tərcümə Ə.Kürçaylınındır). 

 
Qeyd etmək lazımdır ki, S.Yeseninin Bakı dövrü şeirlərinə parlaq, 

major tonlar hakimdir. Əlamətdar hadisədir ki, şairin keçmişdə yaradıcılığına 
hopan ruhən düşkünlük motivi, çıxılmazlıq yerini arzulara, romantikaya verir.  

Bakıda o, “İran nəğmələri” üzərində gərgin işlə yanaşı səhifələrində 
şairə böyük həvəslə yer ayıran «Бакинский рабочий» qəzeti ilə əməkdaşlıq 
edir. Və məhz «Бакинский рабочий» qəzetinin S.Yesenin yaradıcılığının 
təbliğində böyük rolu olmuşdur. Qəzetdə hətta ona “S.Yeseninin şeirləri” adlı 
xüsusi rubruka da ayrılmışdı. Şahidlərin dediklərinə görə, S.Yesenin tez-tez 
qəzet redaksiyasına gedər, dəyərli məsləhətlər verər, saatlarla redaksiyada 
oturub gənc şairlərin şeirlərini redaktə edərdi.  

“Sovet Rusiyası”, “Puşkin”, “Əclaflar ölkəsi”, “Mavi pəncərəli alçaq 
kənd evi” və s. şairin 1924-cü ildə Azərbaycan dövri mətbuatında çap edilən 
ilk şeirləridir. 1925-ci il may ayının əvvəllərində «Бакинский рабочий» 
qəzetində S.Yeseninin “Anna Snegina” poeması çap olundu. «Бакинский 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 132

рабочий» qəzetində çap olunmuş əsərləri şairin məşhurlaşmasında böyük rol 
oynamışdı. Həmin qəzetin səhifələrində tez-tez S.Yesenin haqqında məqalələr 
görünürdü. Məqalələrdən birində deyilirdi: “Qəribədir ki, S.Yeseninin 
yaradıcılığı sanki Blokun, Klyuyevin və Mayakovskinin sintezidir. O, 
sələflərindən və müəllimlərindən çox şey götürmüşdür. Götürmüş və yeni, 
qaynar, qığılcım saçan metal yaratmışdır”. Məqalənin sonunda şairin 
vətəndaşlıq mövqeyi, xalqla canlı ünsiyyəti haqqında xüsusi qeyd olunurdu: 
“Harada həyat və canlı insanlar var, orada Yesenin var”. 

Azərbaycanda olarkən S.Yesenin ictimai xadimlər, mədəniyyət 
nümayəndələri – S.M.Kirov, Q.Qarayev, Ağamalıoğlu ilə tanış olmuş və 
oxuduğu şeirlər bu insanlar tərəfindən yüksək qiymətləndirilmişdi.  

Belə görüşlərdən biri də xanəndə C.Qaryağdıoğlu ilə olmuşdur. 
Melodikliyi ilə şairi heyran qoyan xanəndəni şair “Şərq musiqisinin 
peyğəmbəri” adlandırmış, ifasından çox təsirlənərək cavabında ona “Çiçəklər” 
şeirini oxumuşdu. Xanəndə S.Yeseninə müraciətlə demişdi: “Nə oxuduğunu 
başa düşməsəm də, hiss edirəm ki, böyük, çox böyük şairsən. Böyük istedadın 
qarşısında bu qocanın təzimini qəbul et”. 

S.Yeseninin Azərbaycana sonuncu gəlişi 1924-cü ilin avqustundan 
sentyabr ayınadək olan tarixlərə təsadüf edir. Bakıda olarkən o, sadə insanların 
sevgi və qayğısı ilə əhatə olunmuş və bu münasibətə mehribanlıqla və 
səmimiyyətlə qarşılıq göstərmişdir. Böyük şairlə görüşən yaşlı nəslin 
nümayəndələri indiyədək şairin xatirəsini əziz tuturlar.  

Bakı ona çox yaxın və əziz bir şəhər idi. O, məhz burada sonsuz ilhama 
və qəlb rahatlığına qovuşmuşdu. Buna görə Bakıdan ayrılmaq onun üçün çətin 
və ağır idi. Bu əhvali-ruhiyyə şairin “Bakı şeirləri” silsiləsini tamamlayan 
məşhur “Əlvida, Bakı” şeirində aydın əks olunur. Şeirdə dərin hüzn əks olunur: 

 
 Əlvida, Bakı! Səni mən bir daha görmərəm. 
 İndi mənim qəlbimdə kədər, qorxu səsi var. 
 Ürəyim daha yaxın, xəstəhal vurub bu dəm, 
 Daha möhkəm duyuram – sadə dost kəlməsi var. 
 
 Əlvida, Bakı! Mavi türk səması, əlvida! 
 Qüvvədən düşürəm mən, damarımda donur qan. 
 Mən bir səadət kimi aparram məzaracan 
 Balaxanı mayını, Xəzər dalğasını da. 
 
 Əlvida, Bakı! Sadə nəğmə kimi əlvida!  
 Son dəfədir sıxıram sinəmə dostumu mən... 
 Onun başı qoy qızılgül kimi bu son anda 
 Yellənsin vida deyə yasəmənlər içindən. 

      (Tərcümə Ə.Kürçaylınındır). 
 
Şair Bakı və bakılılarla belə vidalaşdı.  
S.Yeseninin 1925-ci idə çapdan çıxan şeirlər toplusu nadir 

nüsxələrdəndir. P.Çagin giriş sözündə topluya böyük qiymət verərək yazır: 
“Topluya daxil edilən şeirlər Yesenin yaradıcılığının baharından xəbər verən 
ilk qaranquşlardır. Bu şeirlərdə Yesenin cığırdaşımız yox, artıq peykimizdir”. 



Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 14. 2018- ISSN 2522-4808 (print) 
 

 133

Daha sonra yazır: “Yeseninin ecazkar qələmindən çıxan “Vətəndə”, “Sovet 
Rusiyası” kimi şeirləri ilə o, kütləyə daha da yaxınlaşır. Hazırda ziyalıların 
şüurunda və əhvalında baş verən dönüş onun ictimai məzmunlu şeirlərində 
poetik ifadəsini tapır”. 

Beləliklə, Azərbaycan ictimai fikri və mədəniyyəti Yesenin poeziyasına 
və şairin dünyagörüşünün formalaşmasına xüsusi təsir göstərdi, böyük rus 
şairinin yaradıcılığında yeni ədəbi-bədii səhifə açdı. Şair yaradıcılığına inkişaf 
edən respublikamızın müsbət təsirini dərk edir və dövrümüzdə də əhəmiyyətini 
itirməyən əsərlərində onu təbliğ edirdi.  

Yesenin yeni, sağlam ruhlu əsərlərini məhz Azərbaycanda yaratmışdır. 
Məlumdur ki, şair mürəkkəb yaradıcılıq yolunda vaxtilə patriarxal həyatın 
idilliyasını vəsf etsə də, Bakıya gəlişindən sonra onu xalqdan ayıran köhnə 
mövqeyindən tam uzaqlaşır. Azərbaycan şairin ideya-mənəvi inkişafında 
böyük rol oynayır. Görkəmli şair yaradıcılığının Bakı dövründə ayıq gözlə 
keçmişdə buraxdığı səhvlərdən qurtula bildi.  

Bütün bunlar insanları zərif, poetik, yaşamaq ehtirası ilə dolu həyata, 
təbiətin gözəlliyindən, xoşbəxtlikdən zövq almağa səsləyən əsərlərin 
yaranmasına səbəb oldu və məhz Azərbaycanda, Bakıda həyata keçə bildi.  

S.Yesenin 1895-ci il oktyabr ayının 3-də anadan olmuşdur.  
1975-ci ildə ulu öndər H.Əliyevin şəxsi təşəbbüsü ilə AMEA Nizami 

Gəncəvi adına Ədəbiyyat Muzeyinin filialı kimi S.Yeseninin memorial ev-
muzeyi açılmışdır.  

Memorial muzeyin ekspozisiyası şairin həyat və yaradıcılıq yolunu əks 
etdirir, onun Azərbaycanla qırılmaz əlaqəsini, həyatının Bakı dövrünü geniş 
işıqlandırır.  

Yarandığı gündən muzeyi çoxsaylı xarici qonaqlar, ədəbiyyat və 
mədəniyyət xadimləri ziyarət etmişlər.  

Hər il böyük şairin ad günü münasibətilə Mərdəkanda maraqlı tədbirlər 
keçirilir. Ənənəyə uyğun olaraq 2016-cı il oktyabr ayının 3-də Mərdəkanda 
S.Yeseninin anadan olmasının 121 illik yubileyinə həsr olunmuş poeziya günü 
keçirildi. Həmişə olduğu kimi, şairə dərin hörmət və ehtiramın əlaməti olaraq 
ev-muzeyin binası qarşısına Yesenin poeziyasının pərəstişkarları toplaşmışdı.  

Şeir bayramı muzeyin ekspozisiyası ilə tanışlıqla başladı.  
Daha sonra AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı 

Muzeyinin direktoru, millət vəkili, akademik Rafael Hüseynov mərasimə 
toplaşanları salamlayaraq, tədbir iştirakçılarına xalqımızın zəngin mədəniy-
yətini, onun Rusiya ilə, rus mədəniyyəti ilə əsrləri adlayan əlaqələrini əks 
etdirən S.Yesenin adına Azərbaycan-Rus Əlaqələri Mərkəzi haqqında məlumat 
verdi. O, çıxışında qeyd etdi ki, yeni mərkəz Azərbaycan və rus mədəniy-
yətinin təbliğində böyük rol oynayır. Yesenin poeziyasının bəşəri mahiyyətin-
dən danışan akademik görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqlə Sergey 
Yeseninin yaradıcılıq baxımdan, ideya cəhətdən yaxınlığına toxunaraq hər iki 
şairin yaradıcılığına hakim olan humanizmdən, əsərlərinin yüksək bədiili-
yindən danışdı.  

Akademik R.Hüseynov çıxışının davamında qeyd etdi ki, S.Yesenin və 
M.Müşfiq yaradıcılığına nəzər salanda, əsərlərinin mahiyyətinə varanda 
təkrarolunmaz fərdi yaradıcılıqlarına rəğmən onların bənzər yaradıcı taleləri 
diqqəti cəlb edir: hər ikisi dövrlərinin məhrumiyyətləri ilə üzləşən, sınaqlardan 
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keçən dahi sənətkarları idi; hər ikisi həyatdan tez getdi; hər ikisi böyük cazibə 
gücünə malik şeirlərin müəllifi idi; ikisi də gözəl zahiri görkəmə malik idi və 
ən əsası, hər ikisi milli ədəbiyyat xəzinəsinə dəyərli töhfələr bəxş etmişdir.  

S.Yesenini “dünyanın ən səmimi şairi” adlandıran Rusiyanın Ryazan 
vilayətinin Mədəniyyət və Turizm naziri Vitali Yuryeviç Popovun məruzəsi də 
maraqla qaşılandı. Nazir həmvətənləri adından Azərbaycanda S.Yeseninin 
şəxsiyyətinə və yaradıcılığına olan sevgiyə, şairin xatirəsinə göstərilən diqqət 
və qayğıya görə dərin minnətdarlığını bildirdi.  

 “Yeseninin şeirləri hər birimizin qəlbində səslənir, biz öz qəlbimizdə 
şairə heykəl ucaltmışıq” deyən V.Popov çıxışının sonunda onu da qeyd etdi ki, 
S.Yeseninin möhtəşəm poeziyasının rus ədəbiyyatına təsiri hələ əsrlərlə 
duyulacaq.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının prezidenti, akademik Akif 
Əlizadə yalnız rus xalqına deyil, bütün dünyaya aid olan S.Yesenin 
şəxsiyyətindən, böyük şairin unudulmaz, ölməz obrazından danışdı. O qeyd 
etdi ki, memorial ev-muzeyi şairin böyük bədii qüdrət və məhəbbətlə tərənnüm 
etdiyi Rusiyanın bir guşəsi hesab etmək olar. Akademik çıxışında onu da qeyd 
etdi ki, muzey böyük şairin Bakıda olduğu dövrü, onun Azərbaycana, paytaxt 
Bakıya, xalqımıza olan dərin rəğbətini əks etdirir.  

“Bu gün bayram atmosferi, bayram aurası var. Bu, həqiqətən də 
S.Yeseninə həsr olunmuş, unudulmaz təəssürat yaradan poeziya bayramıdır” 
deyən akademik A.Əlizadə çıxışının sonunda S.Yeseninin çox sevdiyi 
A.S.Puşkinin şeirini oxudu.  

Daha sonra söz S.Yesenin adına Dövlət Muzey-Qoruğunun direktoru 
İohanson Boris İqoroviçə verildi. O, çıxışında qeyd etdi ki, böyük şair Bakı 
şəhərinə, onun sakinlərinə valeh olmuşdu və bu münasibət qarşılıqlı idi. 
Dəfələrlə Azərbaycanda olan S.Yesenin iqtisadi, sosial və mədəni sahələrdə 
gedən böyük dəyişikliklərin şahidi olmuşdu. Zəhmətkeşlərin əmək 
cəbhəsindəki qələbələri onu ruhlandırırdı... 

B.İohanson çıxışının sonunda onu da vurğuladı ki, akademik 
R.Hüseynovun S.Yesenin yaradıcılığını dərindən öyrənmək, hər iki muzey 
ekspozisiyasını yeni materiallarla zənginləşdirmək məqsədilə irəli sürdüyü 
muzeylərarası əməkdaşlıq təklifini məmnuniyyətlə qəbul edir.  

Xəzər rayonu Ziyalılar Cəmiyyətinin sədri professor Təvəkkül Səlimov 
çıxışında Azərbaycan–Rusiya əlaqələrindən danışaraq qeyd etdi ki, 
S.Yeseninin 121 illik yubileyinin qeyd edilməsi böyük ictimai-siyasi xarakter 
daşıyır. S.Yesenin muzeyi bu cür tədbirlərin keçirilməsində böyük təcrübəyə 
malikdir və sevimli rus şairinin poeziyasını sevənlərin, oxucularının daim 
diqqət mərkəzindədir.  

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının vitse-prezidenti akademik İsa 
Həbibbəylinin çıxışı böyük maraqla qarşılandı. O, şairin parlaq poetik 
istedadından danışaraq qeyd etdi ki, S.Yeseninin Şərq poeziyasına aludəliyi 
onun ədəbi irsinə dərindən sirayət edərək yaradıcılığına təravət, səmimilik 
gətirmiş, dünyagörüşünün formalaşmasına təsir göstərmişdir.  

Akademik S.Yeseninin şair kimi fəaliyyətə başladığı ilk mərhələdə, 
istedadının təzə çiçəklənməyə başladığı dövrdə yaradıcılığını dar estetik qəlibə 
salan imajinizm ədəbi istiqamətinə meyil etməsindən danışdı. İ.Həbibbəyli 
çıxışında onu da əlavə etdi ki, düzgün ədəbi istiqamətdə olmadığını dərk edən 
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şair imajinistlərin təsirindən qurtularaq sonralar səmimi yaradıcılıq yolunu 
seçdi.  

S.Yeseninin ev-muzeyində keçirilən tədbirlərin daimi iştirakçısı, Rusiya 
Federasiyasının Azərbaycanda fövqəladə və tam səlahiyyətli səfiri V.D.Doro-
xin çıxışında qeyd etdi ki, böyük şairin həyatı Azərbaycanda davam edir. Hər 
dəfə mürəkkəb situasiyalara, gərgin vəziyyətlərə düşəndə o, Bakıya gələr, 
burada “asan və azad” nəfəs alar, Bakı ona pozitiv təsir göstərərdi. Azərbaycan 
S.Yesenini yazmağa, yaratmağa ruhlandırırdı. O, burada 50 şeir, 2 poema 
yazmışdır və bunlar Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının şairə müsbət təsirinin 
göstəricisidir. V.D.Doroxin çıxışında onu da qeyd etdi ki, Azərbaycanda şairə 
dost münasibət bu gün də davam edir. Memorial ev-muzeyinin açılışı, 
S.Yeseninin xatirəsinə həsr olunmuş tədbirlərin keçirilməsi buna bariz 
sübutdur. Azərbaycanda dünya şöhrətli şairin ədəbi-bədii yaradıcılığını 
populyarlaşdırmaq üçün geniş imkanlar var. Bu, sırf siyasi və mədəni mahiyyət 
daşıyır. S.Yesenin Azərbaycan mədəniyyətini yüksək qiymətləndirirdi, 
Azərbaycan xalqına böyük sevgi və hörmətlə yanaşırdı. Məhz buna görə də 
onun yaradıcılığı Bakı və bakılılarla sıx bağlıdır. Mübaliğəsiz deyə bilərik ki, 
Bakı mövzusu onun yaradıcılığında başlıca mövzu idi.  

Qeyd edək ki, yüksək təşkilatçılığı ilə seçilən həmin tədbir insanlarda 
silinməz təəssürat buraxdı. Çox adam var idi. Şairin öz ifasında, aktyorların 
ifasında şeirlər səsləndi. Tədbir iştirakçıları “Sergey Yesenin və uşaq 
yaradıcılığı” adlı sərgi ilə də tanış oldular.  

S.Yeseninin vətənindən ev-muzeyinin ekspozisiyasına şairin əsərlərinin 
7 cildliyi, P.Çaginlə fotoşəkli təqdim edildi.  

Tədbir SSRİ Xalq artisti Müslüm Maqomayevin ifasında “Əlvida, Bakı” 
mahnısı ilə başa çatdı.  
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Jeyran Gambarli 
I am your northern friend and brother 

(S.Yesenin in Baku) 
S u m m a r y 

 
The given article touches upon the creative relations of the outstanding 

Russian poet S. Yesenin with Azerbaijan, working Baky, the poetical works 
created in our republic, the new tendencies in his poetry and a wholesome 
influence of Baky environment on him. 

Later the author gave a special attention to the festival of poetry devoted 
to the 121th anniversary of the poet which had a place on the 4th of September, 
2016 in Merdekan. 

 
Джейран Гамбарли 

Я – северный ваш друг и брат 
(Сергей Есенин в Баку) 

Р е з ю м е 
 

В статье говорится о творческих связях выдающегося русского 
поэта С.Есенина с Азербайджаном, трудовым Баку, о поэтических 
произведениях, созданных в нашей республике, о новых тенденциях в его 
поэзии и о благотворном влиянии на него бакинской среды. 

Далее уделено особое внимание празднику поэзии, посвященному 
121-ой годовщине со дня рождения проведенному 3 сентября 2016 года в 
Мардакянах. 
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