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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 folklorşünaslıq, 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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GİRİŞ
Nəsimi poeziyası və musiqi mövzusu ilk növbədə şairin ədəbi irsinin
özünün melodikliyi baxımından diqqət çəkir. Onsuz da musiqi qanunları ilə
yaradılmış əruza təməlindən musiqililik xasdır. Lakin Nəsimi əsərlərində,
xüsusən anadilli “Divan”ında əruz bəhrlərinin də ən ritmik təf`ilə
düşülüşlərindən yaranan bəhrlərindən istifadə etməklə şeirlərinin oynaqlığını,
dilə və ifaya yatımlığını, elə nəğmə kimi səslənmək xüsusiyyətini daha da
artırmışdır. Nəsimidən əvvəl də, sonra da əksər ərəb, fars, türkdilli şairlərin
əsərlərində musiqi terminlərindən istifadə hallarına gen-bol rast gəlinir. Lakin
Nəsimidə musiqi ifadələrindən istifadə, əksər klassiklərdən fərqli olaraq,
epizodik səciyyəli deyil, yetərincə sistemli və daha əhatəlidir, həm də xüsusi
məqsəd daşıyır.

Musiqi və rəqsə islam mədəni mühitində fərqli yanaşmalar
və Nəsiminin mövqeyi
O, ömrü boyu qəlbinə yaxın bildiklərini ürəkdən sevib. Dərk edərək,
duyaraq, dərindən tanıyaraq sevib.
Həyatı uzunu sevgisinin hədəfləri, ünvanları dəyişə bilib. Amma
sevməkdəki bu xisləti heç vaxt Nəsimini tərk etməyib.
Lakin onun ömürlük davam edən, heç vaxt ünvanı dəyişməyən, atəşi
soyumayan bir məhəbbəti, həmişə heyranı olduğu, tərənnümündən doymadığı
bir qənirsiz gözəl də var – musiqimiz, muğamımız!
Şeirləri fərqli görüm bucaqlarından seyr edilərək müxtəlif cür, hətta bəzən
tam əks mənada yozulduğu kimi, İmadəddin Nəsiminin sabit sevgisi muğama
münasibətdə də zəmanənin ziddiyyətli yanaşmalarına tuş gəlmişdir.
“Quran”a, Məhəmməd Peyğəmbərə (570-632), hədislərə söykənərək irəli
sürülən və bir-birindən kəskin seçilən yanaşmalar Nəsimidən çox əvvəl, İslam
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bir din kimi bərqərar olandan başlamış, Nəsimi dövründə də o höcətləşmələr
səngiməmiş, şairimizdən sonra da davam etmişdir.
Nəsimi musiqini haram sayanlara, onu dinləməyə və ifa etməyə qarşı
çıxanlara rişxənd edirdi. Axı bu sərvət də mahiyyətcə Allahın əsəri,
Pərvərdigarın bəndələrinə əta etdiyi ən ləziz nemətlərdəndir. Nəsimiyə görə,
əsl Haqq aşiqi aşiqliyini zahirdən göstərməyin qeydinə qalan yox, bu saflığı
qəlbində, beynində daşıyandır. İçərisində sidqlə Allah istəyi gəzdirən kəsin
hətta məscidə deyil, kilsəyə girməsində belə xəta yoxdur, onda qalmış İlahinin
məqbul sayıb yaratdığı gözəlliklərdən feyz almaq fürsətindən yararlanmaq ola:
Həqiqət həqqi biləndir, verən varını yəğmayə,
Təraş olub nəməd geyən dolaşmadı bu sevdayə.
Səfasız sufiyi gör kim, haram der, dinləməz sazı
Ki, əhl-i həqq olan kişi, nə qəm, girsə kəlisayə! [6, 484]
“Quran” şeirə, musiqiyə necə etiraz edərdi ki, Müqəddəs Kitab özü elə şeir
üstündə qurulub, qafiyəli, ritmli, bir nəzm çeşidi olan səclə yazılıb. Müqəddəs
Kitabda musiqi ilə əlaqədar birbaşa hər hansı söyləyiş əksini tapmasa da, din
alimləri bu musiqiyə islamın münasibəti məsələsinə hədislərə istinad edərək
aydınlıq gətirməyə çalışmışlar.
İmam Buxarinin (810-870) bəhs etdiyi səhih hədislərindən birində
Məhəmməd Peyğəmbər təsdiqləyir: “Quran i-Kərim”i təğənni ilə (yəni avazla
– R.H.) oxumayan bizdən deyildir” [11, 144].
Əl-Bərae bin Azibdən gələn başqa bir səhih hədis isə bizə Allah Elçisinin
tövsiyəsini çatdırır: “Quran”ı səsinizlə bəzəyin!” [11, 143].
Peyğəmbər müasiri İbn Abbasdan gələn və yenə səhihlər cərgəsindən olan
başqa bir hədis isə bildirir ki, Həzrət Məhəmməd “Quran”ı gözəl səslə oxumağı
təşviq edərmiş və üstəlik, necə oxunmasının tərzini də söyləyib: “Quran”ı
həzin oxuyun, çünki o, hüzünlə nazil olub” [11, 144].
Hətta avazla “Quran” oxunuşunun muğama xas 4 ifa üsulu – tər`id, tətrib,
tərqis, təhzin də yaradılmışdır. “Quran”ı beləcə məqamlı oxuyan ilk insan
Übeydullah bin Əbu Bəkr imiş və qaynaqların təsdiqləməsincə, o,
Peyğəmbərin tövsiyə etdiyi kimi, Kitabı həzin təğənni etməklə yanaşı, şərqiyə
bənzəməsinə də yol verməzmiş [11, 145].
Nəsimi gül üzlü bir sənəmlə çəmən seyrinə çıxaraq musiqinin müşayiəti ilə
zövq almağa səsləyir, amma musiqinin hər halda ruha qida olduğunu anlasalar
da, dinləməyə əmma qoyan adamları da riyakar, ikiüzlü – zərraq adlandırır:
Ya Rəbb, nə səbəbdəndir olub taqətimiz taq,
Çoxdan bəridir çeşmimiz ol çeşminə müştaq?
...Gülzarə qədəm bas sənəm ü saz ilə, mütrüb,
Gəl eyş edəlim zövq ilə, gər olmasa zərraq. [6, 29]
Yəqin, riyakarların bitməz qınaqlarına, haqsız iradlarına tez-tez hədəf
seçildiyindəndir ki, farsca “Divan”ında da oxşar mətləbi ifadə edirdi:
6
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ﻧﻮن اﺑﺮوﻳﺶ ﮐﻪ ﮐﻠﮏ ﮐﺎﺗﺐ ﻗﺪرت ﻧﻮﺷﺖ
...هﺴﺖ ﺣﺮﻓﯽ ﮐﺰ ﮐﺘﺎﺑﺶ ﺻﺪ ﮐﺘﺎب اﻳﺪ ﺑﺮون
از ﺻﺪاﯼ ذﮐﺮ ﺳﺎﻟﻮﺳﺎن ﺧﻮدﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﺑﻮد
.ﭘﻴﺶ ﺣﻖ ﺻﻮﺗﻴﮑﻪ از ﭼﻨﮓ و رﺑﺎب اﻳﺪ ﺑﺮون
[16, 255-256]
Qaşının Qüdrət Katibinin qələmilə yazdığı qövsü
Bir hərfdir ki, onun kitabından yüz kitab çıxar.
Xudbin ikiüzlülərin duasının sədasından
Allah nəzərində çəng və rübabdan çıxan səs daha yaxşı sayılar.
Nəsiminin muğam terminlərindən istifadəsinin parametrləri

Nəsiminin “Divan”ı musiqi ilə doludur. Amma oxuduqca sezirsən ki, o,
sadəcə musiqili misralar yazmayıb. Elə musiqini, muğamı mükəmməl də bilib,
bu fənnin şöbələrinə, guşələrinə yerli-yataqlı bələd olub1.
Nəsiminin muğam əks-sədalı bu şeirindəki ifadələrinin hər birinin azı iki
mənası, iki yozumu var. Sözün özünün lüğəvi anlamında sətirlər bir cür
qavranılırsa, muğam baxımından yanaşılanda misralar ayrı rəngdə cilvələnir.
Üstəlik, muğam gözü ilə artıq büsbütün başqa məna çalarlarında görünən
sətirlər həm də göstərirlər – Nəsiminin muğama necə incəliklə aşinalığının
xəbərini çatdırırlar:
Həsrət yaşı hər ləhzə qılır bənzimizi saz,
Bu pərdədə bir yar bizə olmadı dəmsaz.
“Üşşaq” meyindən qılalı işrət-i “Novruz”,
Ta “Rast” gələ çəng “Hüseyni”də səravaz.
Sən “Çargah”i lütf qıl, ey hüsnü “Büzürgi”,
“Kuçik” dəhənindən bizə ey dilbər-i “Şəhnaz”.
“Zəngulə”sifət nalə qılam zar “Segah”a,
Çün əzm-i “Hicaz” eyləyə məhbubi xoşavaz.
Ahəng-i “Sifahan” qılır ol nay-i “Əraqi”,
“Rahavi” yolunda yenə canım qıla pərvaz.
Könlümü “Hisar” eylədi ol ruh-i “Mübərğə”,
Gəl olma “Müxalif” bizə, ey dilbər-i pürnaz. [6, 73]
Çun “Şur”ə gəlib eşq sözün qıla Nəsimi,
Şövqündən anın cuşa gəlir Sədi-yi Şiraz.

1

Muğam tarixçisi və Əbdülqadir Marağayi yaradıcılığının tədqiqatçısı Sürəyya Ağayevanın
bu qənaəti, əlbəttə ki, çox haqlıdır: “Poeziya ilə musiqinin bir-birinə qarşılıqlı təsiri şeirdə
yalnız musiqi alətlərinin adını çəkməkdən və ya musiqi aləminə aid olan sözləri təsadüfi
istifadə etməkdən ibarət deyildir, əksinə, bu vəhdət öz-özlüyündə elmi-nəzəri, tarixi əsaslar
üzərində yaranır [1, 13].
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Bu Nəsimi qəzəli boyu misra-misra irəlilədikcə sadəcə muğama valeh bir
şairin sevimli musiqini vəsf etməsi deyil, dolğun bilikli, təcrübəli bir muğam
dinləyicisinin də yox, muğam aləminə püxtə bir muğamçı kimi dərindən aşina
olan mütəxəssisin nəfəsi duyulur.
Amma şeir yalnız bəlli muğam və şöbələrin adlarının sadalanmasından,
bu muğamdan digərinə, bir şöbədən o birisinə keçməyi təsvir etsəydi, Nəsimi
Nəsimi olmazdı. Əslində, bu şeirdə ən üstdə sayrışan muğam təbəqəsindən
savayı daha iki lay var: fəlsəfi mərtəbə və gerçək insani məhəbbətdən deyən
sevgi qatı. O üç qat həm ayrı-ayrılıqda mövcuddur, həm də bir-birini izləyir,
tamamlayır.
Məna sıralarını sezməkçün elə bircə beytin nümunəsi yetər. “Mübərqə”
(ya indi muğamımızda işləndiyi kimi yazacaq olsaq – “Mübərriqə”) söz olaraq
üzü duvaq örtüklü qız deməkdir. Bu bir şöbədir ki, bizim musiqidə “Zabul” və
“Rahab” dəstgahlarında “Şikəste-yi fars”la “Əraq” arasında ifa edilir.
İran muğamatında isə “Rast-pəncgah” dəstgahında “Bayatı-əcəm”lə
“Qaraçə” arasında oxunur.
“Müxalif” isə “Çahargah” dəstgahında “Hisar” ilə “Məğlub” arasında
şöbədir. Yəni göründüyü kimi, Nəsiminin yazdıqları bilavasitə öz
muğamımızın nümunəsi əsasındadır və bu səs abidəmiz Nəsimi dövründən
bəriyə, 6 əsr ərzində o qədər də köklü dəyişmələrə uğramayıb.
Beytlərdəki sözlərin yalnız muğamdakı anlamına deyil, həm də onların
ilkin mənasına diqqət yetirilincə isə bu musiqi qəzəlinin sevgi qatı bərq
vuracaq: O üzü duvaqlı qız ürəyimə hasar çəkdi. Ey nazlı gözəl, gəl sən bizə
zidd getmə! Gözəl avazlı sevgilim Hicaz şəhərinə doğru yol alanda həmin
karvandakı dəvələrin zınqırovu kimi ağlar nalələrlə “Segah”a keçim.
Nəsimi qəzəli fəxriyyə – özünüöymə ilə bitirir. Daha dəqiqi, bu, öz
gücünə güvənən üstün şairin inamıdır ki, onun sevdalı qəzəli müsəlman
Şərqinin ən müqtədir liriklərindən olan Müslihəddin Sədini də (1210-1291)
coşdura bilər.
İş bundadır ki, elə Sədidə də, yaxud Nəsiminin rəğbətlər bəslədiyi digər
qəzəl ustadı Hafiz Şirazidə də (115-1390) Nəsimidəki sayaq muğam
terminolojisindən istifadə ilə qəzəl qurmaq şakəri varmış və öz göyçək
nümunəsini doğurmuş Nəsimi sanki əmin-arxayınlıqla: “Hə, indi tutuşdurun,
görün hansı yaxşıdır!” deyir.
Nəsimi zamanında muğam həyatında ciddi dəyişikliklər, yenilənmələr
baş verirdi. Böyük Üzeyir Hacıbəyli “Azərbaycan xalq musiqisinin əsasları”
əsərində həmin gedişatın ümumi mənzərəsini sərrast nişan verirdi: “Yaxın Şərq
xalqlarının musiqi mədəniyyəti XIV əsrə yaxın özünün ən yüksək inkişaf
mərhələsinə çatmış, on iki sütunlu və altı qülləli bir “bargah” (dəstgah)
şəklində vüqarla yüksəlməkdə idi. Onun zirvəsindən dünyanın dörd tərəfinə –
Əndəlisdən Çinə və Orta Afrikadan Qafqaza qədər möhtəşəm bir mənzərə
açılmışdı. Həmin bu “musiqi mədəniyyəti sarayı”nın inşasında ensiklopedist və
qədim yunan musiqi nəzəriyyəsini yaxşı bilən Əbu Nəsr Farabi kimi alimmemar, Avropada Avitsenna adı ilə məşhur mütəfəkkir alim Əbu Əli ibn Sina,
əl-Kindi və başqaları iştirak etmişlər. Bu musiqi “bargah”ının zahirən möhkəm
surətdə isnad etdiyi 12 sütun – 12 əsas muğamı, 6 qüllə isə 6 avazatı təmsil
edirdi. 12 əsas muğam bunlar idi: “Üşşaq”, “Nəva”, “Busəlik”, “Rast”, “İraq”,
8
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“İsfahan”, “Zirəfkənd”, “Bozorg”, “Zəngulə”, “Rəhavi”, “Hüseyni” və
“Hicaz”.
XIV əsrin axırlarında baş verən ictimai-iqtisadi və siyasi dəyişikliklərlə
əlaqədar olaraq bu möhtəşəm “musiqi bargahı”nda fəlakətli çatlaqlar əmələ
gəldi ki, bunun nəticəsində həmin “bargah”ın sütunları və qüllələri söküldü,
özü isə uçulub dağıldı. Yaxın Şərq xalqları həmin uçub dağılmış “musiqi
binası”nın dəyərli “qırıntıları”ndan istifadə ilə buna özlərinin də “məqam –
tikinti” materialını qataraq, hər kəs özlüyündə özünün xüsusi “musiqi
məbədi”ni bina etdi. Bu işdə, təbiidir ki, 12 klassik muğamın adları və eləcə də
bu muğamların özləri böyük dəyişikliklərə məruz qaldı. Belə ki, əvvəllərdə
müstəqil muğam sayılan musiqi indi bəzi xalqların musiqisində muğamın bir
şöbəsinə çevrildi, ya da əksinə, əvvəllər şöbə adlanan hissə indi müstəqil
muğam oldu. Eləcə də eyni ad daşıyan muğam və onun şöbələri ayrı-ayrı
xalqlarda başqa-başqa məfhumu ifadə etməyə başladı” [4, 18-19].
Nəsiminin bu qəzəlinin bir şeir nümunəsi olaraq gözəlliyi, cazibədar
məna qatları ayrıca vurğulanmaqla bunu da qabardaraq qeyd etmək vacibdir ki,
qəzəl musiqi tariximiz, muğam keçmişimiz baxımından da ayrıca dəyər daşıyır
və mühüm tarixi sənəd siqlətlidir. Yəni bu həmin məqamdır ki, sənət çevrilib
sənəd də ola bilib.
Əvvələn, bu şeirdə məhz XIV yüzilin sonları, XV əsrin əvvəllərindəki
sırf Azərbaycan muğamından söz gedir. Həmin dövrdə Mərkəzi Asiyanın
muğamlı ölkələri sırasında Azərbaycan ən öndə gedənlərdən, yeniliklər təklif
edənlərdən, ülgü yaradanlardan idi və bunun başlıca səbəblərindən biri o idi ki,
Yaxın və Orta Şərqin XIII yüzildə hamılıqla ustad-i əzəm olaraq qəbul etdiyi
və risalələrindən öyrəndiyi azərbaycanlı muğam nəzəriyyəçisi Səfiəddin
Urməvinin (1216-1294) ardınca bu meydanda digər soydaşımız – misilsiz
musiqişünas alim, bəstəkar, müğənni, udçalan, şair, xəttat Əbdülqadir
Marağayi (1353-1435) parlamışdı.
Nəsiminin və Əbdülqadir Marağayinin eyni dövrdə yaşamaları və eyni
coğrafiyada hərəkət etmələri onların yollarının kəsişməsi, görüşlərinin baş
tutması ehtimalını çox qüvvətləndirir.
Qədimi 12 muğama 12 pərdə də deyilirdi. Və XIII yüzildə Səfiəddin
Urməvi daha geniş məkanı nəzərdə tutaraq araşdırmalarını ərəb muğamı
əsasında aparırdısa, onun davamçısı olan digər azərbaycanlı musiqişünas alim
Əbdülqadir Marağayi təhlillərini özümüzə xas 12 pərdə – muğam üstündə
qurur, “Üşşaq”, “Nəva”, “Busəlik”, “Rast”, “Hüseyni”, “Hicazi”, “Rəhavi”,
“Zəngulə”, “İsfəhan”, “Əraq”, “Zirəfkənd”, “Büzürg” üzərində yerinə yetirirdi.
Yəni sanki muğamda da artıq müəyyən “milliləşmə” baş vermiş, özümüzə aid
muğam şəbəkəsi və adlanma qaydaları sabitləşməyə, oturuşmağa üz qoymuş,
hər xalqın və bölgənin özünə məxsus muğam dili və üslubu şəkillənmişdi.
Muğam ziyalı mühitinə elə sirayət etmişdi ki, onu yüksək səviyyədə
bilmək artıq savadlı adam olmağın şərtlərindən birinə dönmüşdü. Əbəs deyil
ki, Nəsimidən bir əsr öncə yaşamış universal zəka sahibi dahi Nəsirəddin Tusi
(1201-1274) riyaziyyata, astronomiyaya, mineralogiyaya, fəlsəfəyə və digər
elm sahələrinə dair qiymətli tədqiqatları ilə yanaşı, öz övladlarına davranış
dərsliyi, öyüdlər toplusu olacaq ayrıca “Əxlaq-i Nasiri” kitabını, onlara şeir
nəzəriyyəsini öyrətməkçün “Meyar ül-əşar” risaləsini yazdığı kimi, muğamı
9
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anlatmaqdan ötrü də yığcam “Elm-i musiqi” əsərini qələmə almışdı [10, 96100].
Buradaca belə bir önəmli cəhəti də ayrıca vurğulamağa ehtiyac var ki, bu
gün Yaxın və Orta Şərqdə, Orta Asiyada işlək olan və rəsmən terminləşmiş
“məqamat”, “muğam”, “makom” sözləri indki anlamında XIV yüzilə qədər
elmi dövriyyədə olmayıb. Sonralar bizdə dəyişilərək “muğamat” şəkli alan
“məqamat” sözünü oçağacan istifadə edilmiş “pərdə” sözünün əvəzinə birinci
dəfə musiqi elminə gətirən görkəmli fiqh, təfsir, nücum, riyaziyyat alimi,
həmçinin musiqişünas Qütbəddin Mahmud bin Məsud əş-Şirazi (1236-1311)
olub. Əş-Şirazinin 1293-1305-ci illər arasında yazdığı “Durrət əl-tac li-qurrət
əl-Divac” (“Divacın süslənməsi üçün tac incisi”) əsərinin musiqinin nəzəri
məsələlərinə həsr edilmiş bölümündə, dünya muğamşünaslarının hələlik yekdil
qənaətincə, ilk dəfə “məqamat” sözü konkret termin olaraq qələmə gəlir [15,
143].
Nəsimi məhz bu dövrdə yaşayıb-yaratdığından onun misralarında həm
“pərdə” (daha çox), həm də “məqamat” (nisbətən seyrək) kəlmələrinə eyni
terminoloji mənada – dəstgah anlamında rast gəlirik.
Bir qisim Nəsimi şeirlərində hansısa muğamların, şöbələrin, guşələrin
adlarının xatırlanmasının, şeirin məzmununda o kəlmələrin qoşa məna ilə (yəni
həm bir muğam termini olaraq, həm də ilkin anlamı ilə lirik məzmunu daha
yaxşı açmağa yönəlməsi ilə) işlənməsi o ehtimalı da doğurur ki, bu qəzəllər
bilavasitə xanəndələrin oxusu üçün nəzərdə tutulubmuş. İfa zamanı bu şeirin,
tutalım ki, məhz 12 əsas muğamdan biri olan “Rast” üstündə təğənni edilməsi
hesablanıbmış. Həm klassik, həm də müasir Azərbaycan musiqisində “Novruzi rəvəndə”, “Rast”, “Hüseyni”, “Vilayəti”, “Xocəstə”, “Xavəran”, “Əraq”,
“Pəncgah”, “Rak”, “Əmiri” və “Məsihi” şöbələrindən ibarət “Rast”
dəstgahında əvvəldə, “Rast” şöbəsindən sonra da “Üşşaq” bir ayrıca şöbə kimi
ifa edilir. Orta əsrlərdə isə “Nəva” muğamında da “Nəva”, “Nişapur”,
“Dəraməd-şahnaz”, “Busəlik”, “Hüseyni”, “Məsihi”, “Şahnaz”, “Hacı Yuni”,
“Bayatı-kürd”, “Azərbaycan”, “Əşiran”, “Zəng-i şötör”, “Kərkuki”, “Şah
Xətai”, “Əfşari” və “Şikəste-yi Şirvan” kimi şöbələrinin arasında artıq müstəqil
muğam deyil, şöbə olan “Üşşaq” da varmış2 [2, 113].
“Üşşaq” aşiqlər, vurğunlar deməkdir və bu qəzəl bir könlü sevdalının eşq
həyəcanlarının ifadəsidir. Misra-misra “addımlayaraq” “üşşaq” kəlməsinə
çatan şeirin misraları sanki son beytlərə doğru xanəndəyə yol aça-aça gedir,
onu məhz həmin kəlmənin işləndiyi beyti “Üşşaq” şöbəsinin çalınıb-oxunmağa
başlanacağı məqama oturtmağa doğru aparır:
Gülşən-i firdövs edər can bağını vəsl-i həbib,
Atəş-i duzəx qılır həm möhnət-i cövr-i rəqib.
...Gül üzünə aşiq olub qanda bir üşşaq var,
Xoş nəva-yi saz edər daim nəva-yi əndəlib. [6, 27]
2

İran musiqisində isə “Üşşaq” şöbə olaraq “Nəva”, “Dəşti” və “Rast-pəncgah” muğamlarında
ifa edilib və edilir. Amma “Rast-pəncgah”dakı “Üşşaq” şöbəsi ilə “Dəşti”dəki fərqlidir [17,
499-500]. İran “Rast-pəncgah”ı şöbələr baxımından ən zəngin muğamlardandır və müxtəlif
mənbələr bu muğamda çalınıb-oxunmuş 46 şöbənin olduğunu göstərir. Onlardan hansısa
haçansa istifadə edilib sonra bu muğamdan kənarda qalsa da, “Üşşaq” şöbəsi həm klassik, həm
müasir “Rast-pəncgah”da yerini qorumuşdur [15, 279-281].
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Şeirin əsl mənasının şairin bətnində olması keçmişlərdən gələn zərbülməsəldir və olsun ki, həm də danılmaz həqiqəti ifadə edir, burada mübahisəyə
yer qalmır. Aydındır ki, hər şeirin özünün yarandığı bir şərait, o hisləri
doğurmuş, ilhama təkan vermiş bəlli səbəb olub. Bəlkə də, hansısa şeirin
arxasında lap adı da, əlamətləri də dəqiq bilinən kimlərsə dayanır. Fəqət şeir
hamınınkılaşandan sonra onun içərisində hər mütaliə edən özünə sərf edən,
könlünə yovuq gələn ayrı mənalar tapa bilirsə, misraların ardında şairin
nəzərdə tutduğu məlum bir şəxsimi, müqəddəs bir adımı, ya hansısa ilahi
qüvvəni deyil, öz istəklisini görürsə, bu, həm artıq başqa zamanın oxucusunun
haqqıdır, həm də şeirin gücüdür. Yəni əsl şeir həqiqətdə elə bu deməkdir.
Günün müxtəlif vaxtlarında günəşin şəfəqləriylə başqa-başqa rənglərə düşən
dəniz kimi çeşidli cilvələrdə görünə bilmək də lətif şeirin başlıca
məziyyətlərindəndir.
Nəsiminin bu qəzəli hər insanın həyatından keçə biləcək qayğısız dəqiqələrin tərənnümü ovqatını oyadır və sənin qarşına hətta hansısa mənqibədən,
salnamədən, tarixi qaynaqdan iqtibas edilərək bu şeirin bir cavan insanın
gerçək eşq yaşantıları deyil, bir hürufininmi, bektaşininmi, sufininmi öz
mürşidinə guya məcazi məna yükləyərək həsr etdiyi mənzumə olduğunu sübut
edən təsdiqedici dəlillər qoyulsa belə, bu sətirlərdəki aşkar həyatı,
məcazilikdən qat-qat üstün həyatiliyi necə danmaq olar?
Yarın cəfası cümlə vəfadır, cəfa degil,
Yarım cəfa qılur deyən əhl-i vəfa degil.
Məşuqi hər nə qılsa rəvadır mühibbinə,
İlla fəraq oduna yaxmaq rəva degil.
Hər kimsənin ki qibləsi, ey can, sən olmadın,
İraqə düşdü Kəbədən, əhl-i səfa degil. [6, 121]
Nəsimi musiqi elmində və aydın məsələdir ki, onun terminolojisində elə
təkmil idi ki, gizlinclərinə kamil bələd olduğu bu sahə onun şeirlərində məna
qatları yaratmaq və şeirə bəzəklər vurmaq, yeni təşbihlər silsiləsi doğurmaqçün
münbit vasitəyə çevrilmişdi.
Şairin farsca “Divan”ındakı bu qəzəl musiqi ifadələrinin sərrast istifadəsi
və misraların təsir yükünün artması baxımından cəlbedicidir:
ﻣﺮا ﺣﺎل دل اﯼ دﻟﺒﺮ ﭼﻪ ﺣﺎﺟﺖ ﺑﻌﺪ از اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻦ
.ﮐﻪ هﺴﺘﯽ در ﻣﻴﺎن ﺟﺎن و ﻣﻴﺪاﻧﻢ ﮐﻪ ﻣﻴﺪاﻧﯽ
رﺧﺖ در ﻋﺎﻟﻢ وﺣﺪت ﺑﺸﺎهﯽ ﭘﻨﺞ ﻧﻮﺑﺖ زد
.ﺑﺮ اوج ﻻﻣﮑﺎن اﮐﻨﻮن ﺑﺮ اور ﺗﺨﺖ ﺳﺎﻃﺎﻧﺮا
[16, 305-306]
Ürəyimin halını sənə bundan sonra deməyimə nə ehtiyac!
Sən canımın içindəsən və bilirəm ki, bunu bilirsən.
Çöhrən vəhdət aləmində şahlıq etməkçün beş növbət çaldı,
Məkansızlıq övcinə – zirvəsinə indi sultanlıq taxtını qaldır.
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Musiqi elminə vaqif olmadan bu cür yazmaq da olmur və muğam dilində
hansı sözün hansı məna daşıdığını bilməyincə misralardakı mənanı da axıracan
anlamaq çətinləşir.
“Övc” ən yüksək dərəcəyə yüksəldilməsi, zil deməkdir və 24 klassik
muğam şöbəsindən 13-cüsü də elə belə adlanırdı. Övc eləcə də 91 muğam
dairəsindən 72-cisi idi. Növbət isə şah saraylarında qapı ağzında nağarada 5
dəfə çalınan ritm silsiləsi idi. Bu həm də 5 rükət namaza işarədir. Çünki
xəlifələr namaz qılarkən növbətçalınma mərasimi yerinə yetirilərdi. Sultan
Səncər Səlcuqi zamanından növbət çalmaq xüsusi qaydalara tabe edilmişdi.
Ayrı-ayrı hakimlərin sarayında 3 dəfə növbət çalınardı. 5 növbət çalınması
yalnız padşahlara aid imtiyaz idi [18, 525-526].
Bu ayrıntılardan xəbərdar olmayanda şairin niyə məhz 4 yox, məhz 5
növbət çalmaqla sultanlıq taxtına ucalmasının haradan kök alması aydınlaşır.
Şair belə-belə bənzətmələrlə bir tərəfdən öz şeirini pardaqlayırsa, digər
yandan da oxucusuna dolayısı ilə muğamı təbliğ edir, bu sənətin xırdalıqlarına
nüfuz etməyə səsləyir.
Rəqs, vəcd musiqisi və mövzuya Nəsimi münasibəti
Orta çağda ayrı-ayrı təriqətlərin gündəlik həyatında musiqinin məxsusi
yeri vardı və rəqs, musiqi asta-asta onların təlimlərinin ayrılmaz bir parçasına
çevrilmişdi. Vəcd musiqisi və mövləviliyi bir-birindən ayrı təsəvvür etmək
çətindir. Lakin bu keyfiyyət digər bir çox başqa fəlsəfi-dini cərəyanlara da
sirayət etmişdi, poeziya kimi, musiqi də onların əqidə və baxışlarının həm
ardıcıllar arasında möhkəmlənməsinə, həm də məfkurənin daha geniş
yayılmasına, yeni tərəfdarlar toplamasına əlverişli vasitə kimi istifadə edilirdi.
Lakin qabaqkı vaxtlarda təşkil edilməsi, adətən, saraylara xas olan musiqi
məclislərinin XIII-XIV əsrlərdən etibarən çevrəsi genişlənir, mədəniyyət
hamiləri və aşiqlərinin, seçkin ziyalıların, qələm sahiblərinin mütəmadi şeirmusiqi yığnaqları qurması Yaxın və Orta Şərqdə bir ənənəyə çevrilirdi.
Musiqili şeirlərindən dikələn sədalar Nəsiminin bu qəbil yığnaqların
mütəmadi ziyarətçilərindən olmasına işarə vurur.
Bu məqamda yenə tarixə enməyin yeri var. Çünki Nəsimi şeirlərindən
ardıcıl olaraq dəf ritmləri eşidilsə, rəqs dalğası keçsə də, orta çağda bu səmtdə
də yasaqların, məhdudiyyətlərin olması məlumdur. Din adı ilə mətləbi bu təhər
əks yozanlar, rəqsi, musiqini məkruh əyləncələr sırasına qatanlar nə qədər haqlı
idi sualına ən etibarlı cavab İslamın qurucusunun məsələyə münasibətinin necə
olmasıdır. Orta əsrlərin ən mötəbər tarixçilərindən olan Əbülfəzl Məhəmməd
bin Hüseyn Beyhəqi (995-1077) səhihlər zümrəsinə aid edilən və Peyğəmbərin
həyat yoldaşı Aişə binti Əbu Bəkrin (605-678) dilindən rəvayət olunan bir
hədisi örnək gətirir: “Həbəşlilər bir bayram günü məsciddə oynayırdılar.
Peyğəmbər məni çağırdı, başımı onun çiyinlərinə qoyub yoruluncaya qədər
seyr etdim” [11, 112].
Peyğəmbər günah saydığını ailəsi ilə birgə seyr və təqdir edərdimi?
Başqa bir hədissə Peyğəmbərin rəqsə, musiqiyə müsbət münasibətini bir
az da dəqiqləşdirir. Etibarlı qaynaq olması tərəddüd doğurmayan İmam Buxari
yazır ki, bir gün həbəşlilərin rəqs etməsini görüb buna qəti etirazını bildirən,
çalıb-oynayanları dayandırmağa çalışan Ömər ibn Xəttabı (581-644)
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Məhəmməd Peyğəmbər sakitləşdirir ki, əl çək onlardan, qoy rəqs etsinlər: “Hər
millətin bir bayramı vardır. Bu gün də bizim bayramımızdır” [11, 112].
Elə Nəsimidə də musiqi bayram müşayiətçisidir. Onun nəzərincə, xoş
hadisə baş veribsə, şərbət paylanmalı, musiqi səslənməlidir:
Çün Nəsimiyə bu Fəzl açdı hidayət qapısın,
Çalınız çəng ü rübabı, içəlim nüql ü şərab. [6, 492]
Nəsimi öz yaşayışının bu təfərrüatından da bizi xəbərdar edir ki, imkan
düşdükcə hər seyrə çıxanda, təbiət qoynunda dincəlməyə gedəndə onun
məclisində mütrüb, demək ki, musiqi, rəqs, nəğmə olurmuş:
Hər seyrdə mən mütrüb ilə həmnəfəs oldum,
Həm saqiyi mən sağər ü peymanə yetirdim. [6, 431]
Nəsimi “Divan”ı rəqsli ürfani məclislərin görüntülərini də
canlandırmaqdadır:
Oynaram rəqqas olub çəng ü dəf ü tənbur ilən,
Çünki məndə şeş cəhət var, dönməzəm çarparədən. [6, 351]
Bu sözlər məcazi mənada da qavranıla bilər, elə birbaşa anlamında da. Axı
vəcd musiqisinin, rəqsin ayrı-ayrı təriqətlərin, o sıradan, elə yəqin ki,
hürufilərin də təlimində və yaşam tərzlərində öz yeri vardı.
Öz işarətlərindən məlum olur ki, Nəsimi ansambl ifasına üstünlük verirmiş.
Onun baxışınca, tək-tək səslənəndə də həm çəng, həm tənbur, həm udu
dinləmək xoşdur, amma onların sədalarının qovuşması, bir-birini tamamlaması
daha ahəngdar, daha eşidimlidir. Təbii ki, Nəsiminin bu müşahidəsi nisbətən
yığcam, adətən, 1-2 alətlə müşayiət edilən, bəzənsə heç musiqi müşayiəti
olmadan cərəyan edən təriqət mərasimləri və toplantılarına aid deyil, məhz əsl
şurlu musiqi məclisləri ilə bağlıdır.
Xoşdur əgər çi, cümləsi bir yerdə cəm ola,
Avaz-i çəng ü tənbur ilən rübab. [6, 25]
Nəsiminin alxışla başlayıb alxışla bitən, hər misrasında öydüyünə bir duası
yer alan qan qaynadan oynaq qəzəli o cəhətdən də diqqətəlayiqdir ki, yarına
səadətlər arzulayan şair istəklisinə nəsib olmasını dilədiyi fəzilətlərin sırasında
musiqini də görür, xoşbəxtliyin bir mühüm amilini də elə musiqinin ruh
dincəldən sədaları altında qərar tutmaqda tapırdı:
Şəha, könlüm həmişə biqəm olsun,
Əlində daima cam-i Cəm olsun!
...Sənə eyş ü nişat ü kamirani,
Həsudun dərdi çox, ömrü kəm olsun.
Dəf ü çəng ü çəğanə, nay ü tənbur
Düzülsün daima, zil ü bəm olsun.
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Səni sevənlərə eyş ü tamaşa,
Səni sevməyənə qəm həmdəm olsun! [6, 172]
Bu beytin bir maraqlı cəhəti də odur ki, orada digər şairlərimizdə tuş
gəlmədiyimiz çağanə musiqi alətinin də adı ilə rastlaşırıq.
Nəsimi ürəfa bəzminin, şahanə bir məclisin əlaməti kimi musiqini mütləq
sayırdı. Həm də o məclisdə musiqi necə ifa edilməlidir, hansı musiqi alətləri
hökmən yer almalıdır sualının da izahını verirdi:
Qurulmuş məclis-i şahi, çalınır çəng ü ney, qanun,
Tərənnümlər qılır mütrüb, ara yerdə şərab oynar. [6, 197]
Burada qanun musiqi alətinin də adı keçir və bu bilginin ayrı bir əhəmiyyəti
də var.
Başqa xalqlardan ən müxtəlif sərvətləri qəsb edərək öz adlarına çıxmaq
mərəzinə mübtəla olmuş ermənilər və erməniçilik qanun musiqi alətinə də
iddialıdırlar. Onlar 72 simli bu musiqi alətinin Qafqaza gəlməsinin səbəbkarı
kimi özlərini qabağa verməyə can atır, guya bizim yalnız XX əsrdə onların
vasitəsilə qanunu tanımağımızı və musiqimizdə tətbiq etməyə başladığımızı
yazırlar.
Bütün daşdan keçən digər dəlillərdən başqa, Füzulinin, Həbibinin, Qazi
Bürhanəddinin, Əssar Təbrizinin və eləcə də Nəsiminin bu misraları qanunun
həmişə məclislərimizi süslədiyini əyan etməkdədir. Mənbələr ən etibarlı tarix
şahidləridir. Bizim sübutedici qaynağımız Nizamidən Nəsimiyəqədərki və
onlardan sonrakı şairlərimizin dövrün aynası olan misraları, qanun təsvirli
miniatürlərimiz, qarşı tərəfin təsdiqnamələrisə XX yüzildə quraşdırılmış əsası
olmayan qondarma yazılardır.
Nəsiminin muğama verdiyi qiymət və muğam dinləyicisində
görməyi arzuladığı keyfiyyətlər
Nəsiminin muğama, musiqiyə münasibətdəki bir umacağı, hətta belə də
demək olar ki, tələbi o idi ki, dinləyən qulaq asdığından ləzzət ala, nəsə dərk,
kəşf edə bilirsə, gərək eşitdiyinin mahiyyətindən də agah olsun, bunun hansı
muğam olduğu, hansı dairəyə aidliyi, hansı ritmik silsiləyə mənsubluğunu
söyləməyi bacarsın:
Bu musiqidən, ey same, sana gər nəsnə kəşf oldu,
Məqamatın bəyan eylə, üsulin göstər ədvarın. [6, 414]
Bu şeirdəki muğam ifadələri muğamatın qoynundan gələn bilicinin3
sadalamasıdır:
3

Nəsimi şeirlərinə köhnəlməz nəğmələrin müəllifləri, unudulmaz bəstəkarlarımız Cahangir
Cahangirov və Süleyman Ələsgərov özləri mənə söyləyiblər ki, bu şeirlərə musiqiləri çox
asanlıqla yazıblar. Onlar hər ikisi ilk dəfə deyildi əruzlu şeirə musiqi bəstələyirdi və ikisi də bu
nöqtədə yekdil idi. Etiraf edirdilər ki, səbəb bəstələməkçün seçdiyimiz qəzəllərin əruzun bəhr
və təfilələrindən gələn musiqililiyinin işimizin rəvan getməsinə dayaq durması deyildi. Əruzun
ən melodik bəhrlərində qələmə alınmış elə qəzəllər olur ki, nə qədər çalışırsan, hansısa
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Pərdə içində çalınır bu saz
Ki, edər eşq “Nəva”sın ağaz.
Kim nəvayi qılır çü bu üşşaq
“Büzürg”ün nəğməsin dutar “Şəhnaz”.
Arif anlar bu nəğmənin rəmzin,
Aşina olmayanə vermədi raz.
Gər bilirsən bu rəmzi, ey talib,
Mən bu pünhani qılmazam ibraz. [6, 554]
Şairin bu tərcibəndi məhz musiqi üstündə ifa edilməkçün nəzərdə
tutulubmuş kimi yazılıb. Hər 7 beytdən sonra xorla oxunurmuş sayaq nəqərat
vəzifəsini yerinə yetirən misralar gəlir, həm də bu misraların məhz avazla
səslənməsini şair özü nişan verir:
Bəzm qurmuş şərab içər Mahmud,
Məclis əsbabını düzər Əyaz.
Söhbət arayişi düzər məşuq
Şivə birlə qılır itab ilə naz.
Leyk ol nalənin misalı budur,
Zərrələrdən eşidirəm avaz: [6, 554]
Və “eşidirəm avaz” sözlərinin ardınca tərcibənd davam etdikcə hər bənd
bitincə təkrarlanacaq həmin nəqərat dediyim beyt gəlir:
Ki, nişan uçrə binişan mənəm uş,
On səkiz min cahana can mənəm uş. [6, 554]
Nəsimi insanı yaranışından musiqi ilə bağlayır, onun bütün
söyləyişlərinin, həyatının da əslində bir nəğmə, bəşər övladının özününsə
həmin şərqini oxuyan – nəğməxan olduğunu düşünür.
İnsan xəlq edilir, bədən dediyimiz və yer üzünə səpələnmiş yüz minlərlə
qəfəsə qonur, həmin “tən cahanı”nda – bədən dünyasında bir bülbül kimi ömür
nəğməsini ötməyə başlayır:

misraları, beytləri romansa, mahnıya rahat oturmur. Nəsimidə isə sanki şeirlər sadəcə şeir kimi
yox, həm də əvvəldən guya musiqi bəstələnmək, avazla oxunmaq, təsnifləşmək üçün nəzərdə
tutulubmuş. Və hər iki görkəmli bəstəkarın gümanı bu idi ki, görünür, Nəsimi yalnız muğamı,
dövrünün musiqi nəzəriyyəsini yaxşı bilməyib, həm də musiqiçi imiş.
Bir başqa güclü sənətkardan, xanəndə Hacıbaba Hüseynovdan da oxşar peşəkar müşahidəni
eşitmişəm. O isə fərz edirdi ki, Məhəmməd Füzuli, Əbülqasim Nəbati, Seyid Əzim Şirvaninin
qəzəliyyatı yalnız şair qələminin məhsulu deyil. Bu şeirləri həm də musiqiçi olan insanlar
doğurub: “Çünki onların hansı qəzəlini götürürsən, müvafiq muğamların ölçülərinə dəqiq tən
gəlir. Bu, təsadüf ola bilməz” [5, 77].
Bu mülahizələri mən sadə fərziyyələr hesab etmirəm, zəngin təcrübə sahiblərinin razılaşmalı
olduğumuz elmi qənaətləri kimi qavrayıram. Çünki bu fikirlərin ardında çox bilgin, bəsirətli
musiqiçilərin bolluca müşahidə və təhlilləri dayanır. Onlar bu həqiqətə özləri daxilən tam
inanandan sonra bir başqasıyla da bölüşməyi lazım bilmiş böyük sənətkarlar idilər.
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Çün nişan ana binişan oldu,
Hər məkan ana laməkan oldu.
İsmini çün təcəlli qıldı həqq,
Lacərəm bu sifət əyan oldu.
Əmr qıldı, cahanı yaratdı,
Ol sifət bu cahana can oldu.
Adəmin şəkli idi ki, gəldi,
Tən cahanında mehman oldu.
Sədhezaran qəfəsdə bu bülbül,
Tən cahanında nəğməxan oldu. [6, 555]
Və bu “solo”dan sonra yenə “xor” nəqəratı başlayır:
Ki, nişan içrə binişan mənəm uş,
On səkiz min cahana can mənəm uş. [6, 555]
Söz və düşüncə tariximizin ən ötkəm kişilərindən olmuş İmadəddin
Nəsimi yenilməzliyini, cəsarət və qətiyyətini yalnız ömrün son parçasında,
müdhiş “olum-ölüm” sınaqlarıyla üz-üzə qaldığı əsnada deyil, bütün həyatı
boyu göstərib və bizə həmin qətiyyət və rəşadətinin yazılı sübutlarını –
əbədiyaşar şeirlərini yadigar qoyub.
Və onun insana, dünyaya üz tutaraq kimliyini açıqladığı silsilə
şeirlərindən birindəki bu bəyanatı çox düşündürücüdür.
Bu carçəkməsi ilə Nəsimi bir yandan öz möhtəşəmliyini, müstəsnalığını
ifadə etmək istəyirsə, digər tərəfdən və həm də daha əvvəl ruhumuzun, milli
varlığımızın qocaman yol yoldaşı muğamın aliliyinə, ülviliyinə diqqət yönəldir.
Onun özünün də bütün kainatın sirr və gözəlliklərini, insanın duyğu və
düşüncə aləminin zərifliklərini əks etdirən muğamat olduğunu elan etməklə
ürəyi soyumur, həm də muğamlara və şöbələrə dirilik bəxş edən musiqi
alətləri də “mənəm ki varam” söyləyir:
Altı avazə, on iki pərdə, yigirmi dörd şüəb,
Həm rübab ü ərğənunəm, çəng ilə tənburiyəm. [6, 424]
İki cahana sığmadığını bildirən, bir günəş olduğunu deyən, “sədəfəm,
inciyəm, ayam, ulduzam, səmayam, gənc-i nihan – gizli xəzinəyəm...”
söyləyən Nəsimi özünü muğamat hesab edirsə, bu, əslində onun həm də
muğamın nə dərəcədə intəhasız bir qüdrət olduğunu anlayaraq bu sərvəti elə
günəşə, dünyalara, kainata, ulduzlara, gövhərə... bərabər tutması deməkdir.
Muğamata isə heç kəsin vermədiyi belə bir uca qiyməti altı əsr öncə dilə
gətirə bilməkçün onu sadəcə sevmək azlıq edərdi, ilk növbədə gərək onun necə
əngin ümman olduğunu dərindən biləydin.
Nəsiminin muğamlı şeirlərinin anlatdığı həqiqətsə odur ki, məhz həmin
böyüklüyü və misilsizliyi bütün nəhəngliyi və xırda ayrıntıları ilə aydın
bildiyindən belə ürək genişliyi və inamla “oni iki muğamam, onları yaradan 24
şöbəyəm, bu gözəlliyi canlandıran udam, çəngəm, ərğənunam, rübabam,
bərbətəm” söyləyirmiş.
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Nəsimi ona uzaqlardan baxdıqca bir əsərinə verdiyi sərlövhə kimi “Bəhr
ül-əsrar” – sirlər dəryasıdır.
Ona yaxınlaşdıqca isə dumanlar çəkilir, aradakı vaxt sərhədləri də itir, şair
dönüb olur çağdaşımız və məhrəm həmsöhbətimiz.
Nəsimi buralara gəlib düşmüş bir parça nur, saf ruh olduğunu söyləyirdi, o
səbəbdən “möcüzələrlə doluyam” deyirdi.
Ruh-i məhzəm ki, düşmüşəm bu yerə,
Möcüzəm, bunda möcüzatliyəm. [6, 430]
Nəsimi “məni tanımaq istəyənlər, məni bilmək niyyətində olanlardan ötrü
açığam, anlaşılanam, əlçatanam” deyirdi. Əksinə, “məni bilməyə can
atmayanlar, tanımağa, dünyama nüfuz etmək istəməyənlər üçün qəlizəm,
çətinliklərlə, sirlə doluyam”:
Nəsimiyəm bu gün bilənlərə mən,
Bilməyənlərə müşkülatliyəm. [6, 430]
Nəsimi öz sözünün çəkisi, lətafəti və hökmündən arxayın olduğundan
açıqca elan da etmişdi ki, nəfəsindən, şeirlərindən saçılan rayihədən aləmi ətrə
bürüyüb, insanları bu çox lətif qoxu ilə xoş rayihəyə alışqan edib, demək,
onların daha duyğun, daha zövqlü olmasına yeni üfüqlər açıb, söyləmişdi ki,
sözü, şeiri insanlara “çərxin ağazı”nı – dünyanın əzəli hikmətlərini anladır və
bu gedişatda o özü də saz – musiqi, ədvar4 – ladlar, məqam – muğamat olub:
Nəfəsimdən müəttər afaqi
Qılıb ənfüsdə xoşməşam oldum.
Çərxin ağazın anladır bu sözüm –
Saz, ədvar ilə məqam oldum. [6, 543]
Nəsimi muğamın ənginliyini və gücünü yaxşıca anlayırdı, özünün heç
yerə, hətta ən tükənməz, nəhayətsiz olanlara belə sığmadığı halda muğama
qısıla biləcəyini düşünürdü, elə muğam siqlətli bir irs də doğurmağa müvəffəq
olmuşdu və həmin səbəbdən də, əlbəttə ki, heç kəsin dilə gətirməyə cürəti
çatmadığı “Mən muğamatam!” bəyanatını verməyə halal haqqı vardı!
Farsca şeirlərindən birində özünə “təravətli şeir və nəğmə” deyən Nəsimi
necə də uzaqgörənmiş:
ﭼﻨﮓ وﻧﯽ و ﺑﺮﺑﺖ و ﻋﻮد
.اﺷﻌﺎر ﺗﺮ و ﺗﺮاﻧﻪ ﻣﺎءﻳﻢ
[16, 356]
Çəng, ney, bərbət və ud
Təzə şeir və təranə bizik.
4

Səfiəddin Urməvi yaradıcılığının araşdırıcısı Zemfira Səfərova yazır: “Dövr”, “ədvar”
terminlərini orta əsr musiqisinə ilk dəfə Urməvi gətirmişdi. Səslərin oktava çərçivəsində ardıcıl
düzülməsi və birinci səsin axırıncı səslə üst-üstə düşməsi dairə əmələ gətirir. Urməvinin
risaləsinin adı da elə buradan “Kitab ül-ədvar” – “Dairələr” və ya “dövrlər (ladlar) haqqında
kitab” adlanır” [9, 476].

17

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

Sağlığında da, ölümündən sonra da onun təzəliyini itirməyən şeirləri
dillərdən əskik olmadı və XX yüzildə Azərbaycanın ən seçkin bəstəkarları o
şeirlərin bir çoxunu nəğmələşdirdilər, onlara yeni həyat bağışladılar.
Nəsimi poeziyasına bəstələnmiş musiqi əsərləri və şairin irsi
Azərbaycan muğam ifaçılığında
Nəsimi haqqında 1970-ci illərdə ayrıca dissertasiya üzərində işləyən ingilis
filoloqu Katlin Barilin “qeyr-i adi istedad” [13, 100] adlandığı Nəsiminin
şeirlərindəki musiqililik baxımından müşahidələri maraqlıdır: “Nəsimi
misralarındakı melodizm ayrı-ayrı musiqi alətlərində solo ifa edilməkçün
nəzərdə tutulan musiqiyə bənzəyir. Bütövlükdə onun tonlarının gücü və
zənginliyi ən yaxşı violonçeldə ifadə edilə bilər. Hərçənd çox zaman bu şeirlərə
fleyta üçün bəstələnmiş məhəbbət nəğməsinin zərifliyi və melodikliyi xas olur.
Hərdən misraların ritmi ahəngdar təbil səsini yada salır. Bəzənsə o sətirlər
skripkanın pitsikattosu kimi oynaqdır. Misraların notları ara-sıra təntənəlidir,
truba kimi cingiltili səslənirlər” [13, 101-102].
Azərbaycanda İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinin
təntənə ilə qeyd edilməsi böyük ustadın həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində mühüm mərhələyə çevrilməklə həm də onun musiqiyə böyük qayıdışına
təkan verdi. 1970-ci illərdə Azərbaycanın bəstəçilik həyatında intibah sayılası
bir dövr idi. Bir-birindən parlaq görkəmli musiqiçilər eyni vaxt kəsiyində
yaşayıb-yaradırdılar və söz yox, Nəsimi yubileyi onları da bu möhtəşəm ədəbimədəni bayrama töhfələrini verməyə sövq etdi.
Tərəddüdsüz qəbul ediləsi gerçəklərdən biri odur ki, həmin dövrdə
meydana gəlmiş bənzərsiz və təravətini bu gün də qoruyub saxlayan çoxsaylı
musiqi əsərlərinin zirvəsində Fikrət Əmirovun “Nəsimi dastanı” adlı baleti
dayanır. Gəncəli dahiyə həsr etdiyi “Nizami” simfoniyası, Səməd Vurğuna
ithaf olunmuş “Azərbaycan” süitası, Hafiz və Sədinin xatirəsinə bağışlanmış
“Gülüstan-Bayatı Şiraz” simfonik muğamından sonra Nəsimini və onun söz
dünyasını vəsf edən bu əsəri Fikrət Əmirovun klassiklərin portretləri
qalereyasındakı ən uğurlu bəhrələrindəndir. Hər cəhətdən yeni və yenilikçi olan
bu əsərin ən düzgün təhlilini elə bəstəkar özü vermişdi: “Nəsimi dastanı” öz
formaları etibarı ilə balet tamaşası haqqındakı adi təsəvvürlər çərçivəsindən
kənara çıxan orijinal xoreoqrafik poemadır. Bu əsərdə klassik balet, müğənni
solistin, vokalistlər xorunun ifası və bədii qiraət vəhdət təşkil edir. Mən
çalışmışam ki, baletin musiqisi öz ritmi və intonasiya boyaları ilə Nəsiminin
yaşayıb-yaratdığı orta əsrlər dövrünə uyğun olsun. Dinləyiciləri şairin obrazlar
aləminə aparmaq məqsədilə simfonik orkestrin tərkibinə dəf, nağara və
qoşanağara kimi zərb alətləri üçün xüsusi partiyalar daxil etmişəm” [3, 14].
1970-ci illərin ən öndəgedən və sevilən mahnı bəstəçilərindən olan Emin
Sabitoğlu Nəsiminin:
Canımı yandırdı şövqün, ey nigarım, qandasan?
Gözlərim nuri, iki aləmdə varım, qandasan? [6, 149] –
mətləli qəzəlinə bariton və fortepiano üçün yazdığı “Ey nigarım, hardasan?”
adlı mahnıda 14 beytlik qəzəlin cəmi 2 beytindən istifadə etmişdi. Ancaq
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bəstəkarın ustalığı nəticəsində təkrarlanan 4 sətir, əslində, şeirdə ifadə olunan
mətləbi dolğun halda çatdırırdı. Bəstəkarın digər Nəsimi qəzəlinə:
Ayrılıqdan yar mənim bağrımı büryan eylədi,
Özünü bir yanə saldı, məni bir yan eylədi. [6, 103] –
yazdığı yetərincə eşidimli və 1970-80-ci illərdə çox populyar olmuş (mən
bunu həmin illərdə Azərbaycan Radiosunun Musiqi redaksiyasına ünvanlanan
çoxsaylı dinləyici məktublarına əsasən təsdiq edirəm) “Eylədi” adlı mahnıda da
Emin Sabitoğlu yenə 7 beytlik qəzəlin heç də bütün misralarından istifadə
etməmişdi, lakin bu mahnı da şeirin bütövünə yazılmış kimi qavranılırdı.
Emin Sabitoğlu incə söz duyumu olan, ədəbiyyatı da yaxşı bilən sənətkar
idi və söhbətlərimizdən birində bu ixtisarlar haqda belə söyləmişdi ki, klassik
mətndə hansısa sözü, ifadəni dəyişə bilməzdim, dinləyicinin mənasını
tutmaqda çətinlik çəkəcəyi kəlmələri və izafət tərkiblərini də mahnı mətnində
saxlamaqdan vaz keçdim, şeirin ovqatını ən dəqiq ifadə edən misraları
saxlamağa üstünlük verdim.
Müxtəlif Azərbaycan bəstəkarları Nəsiminin 600 illik yubileyi ərəfəsində
bir-birindən xəbərsiz işlədiklərindən və hər biri şairin əsərləri toplusundan daha
çox canına yatan şeirləri seçdiklərindən bəzən eyni mətnə müxtəlif
melodiyaların bəstələnməsi halları ilə rast düşülürdü. Elə Emin Sabitoğlunun
“Qandasan?” rədifli qəzəlinə Ağabacı Rzayeva da “Gülüzarım, hardasan?” adlı
mahnı yazmışdı. Emin Sabitoğludakıyla tam eyni, eləcə də onun mahnısında
olmayan Nəsimi misralarından istifadə edilsə və əslində, eyni qəzələ yazılmış
mahnı olsa da, melodiyanın gözəlliyi həmin qəzəli büsbütün yeni cilvədə
canlandırırdı.
Dahi Üzeyir Hacıbəylinin doğmaca dayısı, onun öz etirafına görə, ilk və
əsas musiqi, sənət müəllimi Ağalar bəyin oğlu Nazim Əliverdibəyov istedadlı
sənətkar olsa da, məhsuldarlıq baxımından çox da seçilən deyildi. Lakin
bəstələrinin hər biri daim yaşamaq haqqı olan mükəmməl sənət inciləridir. Bu
qiyməti elə onun Nəsimi sözlərinə bəstələdiyi və təəssüf ki, müğənnilər
tərəfindən az-az yada salınan, vaxtilə unudulmaz sənətkarımız Firudin
Mehdiyevin məlahətlə oxuduğu “Ey gülüm” romansına vermək olar.
Üzeyir bəyin tələbələrindən olmuş Ədilə Hüseynzadə də Nəsimi
poeziyasından yan keçmədi. Onun Nəsimi sözlərinə bəstələdiyi 2 xor və 1
romans ən əvvəl uğurlu söz seçimi ilə diqqəti çəkir.
Üzün bərg-i gül-i tərdir, gül-i tər,
Boyun sərv-i sənubərdir, sənubər.
Xuraman qamətin bir çeşme-yi çeşm,
Səmənbərdir, səmənbərdir, səmənbər. [6, 290]
Sözlərindən, deyiliş tərzindən musiqi yağan cilalı misralara həssas
bəstəkar nəfəsi dəyincə yeni gözəllik doğulur, belə şeirin sayəsində bəstələnən
musiqinin, belə musiqinin hesabına şeirin təsir gücü dəfə-dəfə artır.
Həmin vəhdət və ahəngdarlıq Ədilə Hüseynzadənin “Aldanma”
romansında da var, “Neylərəm” adı verdiyi digər xorunda da.
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Dünya duracaq yеr dеyil, еy can, səfər еylə!
Aldanma anın alına, andan həzər еylə!
…Payəndə dеgil dövləti, еy хacə, cahanın,
Əsbabinə aldanma, gəl andan güzər еylə! [6, 42]
Misraların həm səslənişi, həm içərisindəki hikmətlər ovsunlayır, bəstəkarı
da bu zərifliyə yaraşan bəstə yaratmağa istər-istəməz “təhrik edir”.
Dilbəra, mən səndən ayru ömr ü canı nеylərəm?
Tac ü təхt ü mülk ü mal ü хanimanı nеylərəm?
İstərəm vəsl-i camalın ta qılam dərdə dəva,
Mən sənin bimarınam, özgə dəvanı neylərəm? [6, 142]
Yeri gəlmişkən, bu qəzəl də paralel olaraq daha bir bəstəkarı özünə sarı
çəkmiş şeirlərdəndir. Süleyman Ələsgərov da həmin qəzəli nəğmələşdirmişdi
və o mahnı 1973-cü ildə Azərbaycan Dövlət Televiziya və Radio Komitəsinin
elan etdiyi Nəsimi sözlərinə ən yaxşı musiqi əsərləri müsabiqəsində ikinci
mükafata layiq görülmüşdü.
Görkəmli bəstəkar Səid Rüstəmov da bu qəzəlin cazibəsindən qurtula
bilməmiş, o da eyni adlı, eyni sözlü, fəqət təbii ki, tam fərqli musiqisi olan çox
bəyənimli mahnı yaratmışdı.
Musiqililik cövhərində olduğundan bu Nəsimi qəzəlinə xanəndələr də,
adətən, həvəslə müraciət etmiş və etməkdədirlər, sevilən şeir təsnif kimi də
oxunmaqdadır.
Xatırlanan müsabiqəyə gəlincə, o vaxt birinci yer Cahangir Cahangirovun
“Ənəlhəq” mahnısına verilmişdi [8, 7].
Lakin Cahangir Cahangirov ölməz şairin bayramına ən yaraşan
töhfələrdən olan “Nəsimi” kantatası da yazmışdı. Böyük simfonik orkestr, xor
və solistlər üçün bəstələnmiş yazdığı bu əsəri bəstəkar özü “vokal-simfonik
dram” adlandırırdı [3, 14].
Söz yox, Nəsiminin 600 illiyi təntənələri dalğasında yaranan ən
təqdirəlayiq melodiyalar silsiləsində Tofiq Quliyevin “Nəsimi” filminə
bəstələdiyi musiqi, filmin hüdudlarından aralanaraq həvəslə ifa edilən
nəğmələr də ayrıca xatırlanmalıdır.
Musiqi mədəniyyətimiz üçün iftixarlı, ədəbiyyatşünaslığımız üçünsə o
qədər də xoş olmayan belə bir həqiqət barəsində də susmaq düz olmaz ki,
Azərbaycanın müxtəlif yaş nəsillərinə mənsub üstün bəstəkarlarının Nəsimi
sözlərinə 1970-ci illərdə yaratdığı əsərlər istər yüksək sənət səviyyəsi, istərsə
də miqdarı ilə həmin dövrdə şairin ədəbi irsi və şəxsiyyəti ilə bağlı aparılmış
filoloji araşdırmaları çox üstələyir.
NƏTİCƏ
İmadəddin Nəsiminin ədəbi fəaliyyət dövründə Yaxın və Orta Şərqdə
muğam sənətinin inkişafında yeni bir mərhələnin başlanması və filosof-şairin
həmin dönəmdə bölgə boyu daimi səfərlərdə olması onun bu proseslərə
yaxından bələd olmasına imkan yaratmışdır.
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Yaradıcılıq nümunələrinin Azərbaycan xalq musiqisinin tarixi və
muğamşünaslıq baxışından araşdırılması göstərdi ki, Nəsimi bu sahəyə
peşəkarcasına bələd olmuş bir sənətkar idi. Məhz Mərkəzi Asiyadakı muğam
şəbəkəsində lokallaşma proseslərinin cərəyan etdiyi bu dövrdə ilk dəfə olaraq
“muğamat” termini elmi ədəbiyyata daxil edilir. Bu termini peşəkar mənada
poeziyada ilk işlədənlərdən biri məhz Nəsimidir. Poeziyasının tədqiqi bu
həqiqəti də müəyyənləşdirməyə imkan verir ki, Nəsimi musiqi terminlərindən
yalnız təsadüfdən-təsadüfə bədii vasitə kimi yararlanmayıb, bu terminologiyanı
öz poetik ifadə sisteminin başlıca istiqamətlərindən birinə çevirib. Ayrı-ayrı
Nəsimi şeirlərinin izlənilməsi bu mənzumələrin yalnız inşad – deklamasiya
üçün deyil, həm də birbaşa təğənni –avazla oxunmaq üçün yazıldığını nümayiş
etdirməkdədir.
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Rafael HUSEYNOV
Music in poetry of Nasimi and poetry of Nasimi in music
SUMMARY
If the investigated subject from one side embraces the melodicism of the verses
of Nasimi as well as musicality originated in rythm of aruz, from other side it
encompasses the poet's deep understanding of music and his reflecting it in his
literary activity. Other Arabic, Persian and Turkic-speaking classical poets also
mention musical instruments as well as use musical terms in their literary
works. However, in Nasimi, mugham terminology along with hurufi
symbolism also bears a complete system character and constitutes one of the
main features of his poetry. In 14th-15th centuries when Nasimi lead his literary
activity, significant changes took place in Oriental mugham, and various
peoples formulated their national styles of mugham performance. The word
"mughamat" as a term appears for the first time in scientific circulation namely
at that period. Poetry of Nasimi also provides valuable information to monitor
this important cultural process. Poetry of Nasimi creates a complete picture of
his professional knowledge of musical science. At the same time, the analysis
of the verses of Nasimi shows that many of these verses are designed for
performing with music from the start. There are sources confirming that the
verses of Nasimi were performed as a song in the past centuries. Nevertheless,
in the second half of the twentieth century, this literary heritage was
consistently appiled to the Azerbaijani composers and a variety of musical
works were created using the poetry of Nasimi in various musical forms.
Рафаэль ГУСЕЙНОВ
Музыка в поэзии Насими и поэзия Насими в музыке
РЕЗЮМЕ
Если исследуемая тема с одной стороны подразумевает мелодичность
стихов Насими, их музыкальность, исходящую из размера аруза, то с
другой, охватывает то, насколько поэт глубоко понимает музыку и
отражает это в своем творчестве. В произведениях других арабских,
персидских, тюркоязычных классических поэтов также время от времени
отмечаются
названия
отдельных
музыкальных
инструментов,
используются музыкальные термины. Однако, в поэзии Насими наряду с
хуруфитской символикой терминология мугама также носит системный
характер и составляет одну из главных особенностей его поэтики. В XIVXV столетиях, когда жил и творил Насими, в восточном мугаме
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происходили важные изменения, различные народы стремились
формировать свою стилистику национального мугамного исполнения.
Слово «мугамат», как термин, именно в этот период впервые входит в
научный оборот. Поэзия Насими предоставляет ценные сведения также
для наблюдения за этим важным культурным процессом. Поэзия Насими
создает богатое впечатление о профессиональном знакомстве поэта с
музыкальной наукой. В то же время, анализ стихотворений Насими
свидетельствует, что большая часть этих стихов с самого начала была
предназначена для музыкального исполнения. Существуют источники,
подтверждающие, что стихи Насими еще в прошлых столетиях
исполнялись как песни. Однако, во второй половине ХХ века
азербайджанские композиторы стали регулярно обращаться к этому
богатому литературному наследию и, используя поэзию Насими,
создавать цикл музыкальных произведений в различных музыкальных
формах.
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Glorification of Beauty as a “fundamental power of existence” (H.Ritter,
449) has always been a dominant theme in the Sufi poetry. Therefore, in
dealing with this poetry, the main problem remains characterizing this Beauty;
whether the beautiful beloved is spiritual, or corporeal being, to what extent
does he/she embody the divine features, what corporeal elements are being
included to the poetry when Beauty exemplify Divine Being in the human
form, what kind of ethnicity, gender and age is applicable to this spiritualcorporeal being, and what is the specificity of depicting Beauty’s different
types.
The goal of this paper is to give an account on types and images of the
beloved Beauty in a special tradition -- Azerbaijani Sufi Poetry.
Classical Azerbaijani Sufi poetry is a unique tradition which besides
being part of Medieval Sufi poetry, abounds with the motifs related to the
mystic-metaphysic Hurufi teaching which the poetry evaluated into canonical
symbolic patterns (Nesimi, Haqiqi), to such a degree that subsequently the
highly embellished poetic style overwhelmed Sufi-Hurufi aspects of poems and
Sufi-Hurufi motifs turned into poetical canon prevailing over philosophical
dimensions of poetry, involving a reader in the delightful realm of poetic
creation by offering different interpretations of poems, various explanations of
highly symbolic, full of metaphors, reminiscences and associative images
poems (Fuzuli, Kishwari). Hurufi elements of this tradition found a fertile soil
in the literatures of Anadolu, among Bektashi poets, while Shi‘ite inclination
was favored by Ṣafavid dynasty, although even Sunni Ottoman sultans
honoured its representatives.
Having multidimensional and gross-cultural character, this tradition
unites the theory of wahdat al-wujud of Ibn ‘Arabi with the Hurufi teaching,
Ṣafavi ideas, and ‘Alawi-Bektashi tradition, elements of Turkish folk literature
and old-age mythology with Zoroastrian ingredients. On the other hand, the
poetry in question embraces Christian motifs, even quotations from the sacred
books of Christianity, intermingling them with Islamic images. Christian
ornament is clearly seen in the poetry of Nesimi, whom some scholars connect
to “Transcaucasia, where the religions met and intermingled” (Jan Rypka,
299).
Five main types of Beauty can be identified in the Classical Azerbaijani
Sufi poetry. Each type is depicted with the characteristic poetic images:
1) Pure Spiritual Beauty.
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This type represents the beloved as a pure spiritual being without any
corporeal elements and mainly reflected in the poetry of Nesimi. The main
metaphors and epithets in glorification of Divine Beauty in Azerbaijani ghazal
are ruh’l-qudus, kanz-i makhfi, la makan, la sharikalah, laysakamithlihsheyun,
and others that demonstrate characteristics of Sufi-Hurufi thought, teachings of
Ibn ‘Arabi, Mahmud Shabustari and Faḍlullah Na‘imi Astrabadi and represent
the strong philosophical tendency in the poetry in question that is traced to the
sacred Qur’an and main books of mystic-metaphysic philosophy like Jawidanname, Gulshan-i raz, and al-Futuhat al-Makkiyyah of above mentioned
thinkers. Nesimi’s ghazal with the radif ‘iramaz’ is the best example of such
kind of type.
This type of ghazals can be compared with tawhid and munajat poems
which also devoted to the glorification of God.
The following types can be considered corporeal manifestation of
Spiritual being:
2) Beauty – Perfect man – al-Insan al-Kamil:
The study of Perfect man in Sufi poetry has a solid theoretical
background based on the research works R. Nicholson, H. Corbin, S. H. Nasr,
C. Zargar and others. Relying on such a theoretical literature we can define the
characteristic features of al-Insan al-Kamil in Azerbaijani tradition and the
priority given to one or other representatives of this philosophical conception;
The Prophet Muhammad, Shi‘a imams, particularly Imam ‘Ali, Sufiawliya’s,
Hurufi leader FazlullahAstrabadi and others whose poetic images have been
elaborated by the poets. It should be noted that the personality, appearance,
miracles (mu‘jizah, karamah) of each person--real human being affected his
literary image. Nesimi gives priority to the Hurufi leader Faḍlullah Astrabadi,
but he never uses Fadlullahs name directly. His poems are full of allusions like
na‘im, jawid, murshid, or using the name Fazl by changing the second part
like Fazli-Rahman, Fazl-i-abad, Fazl-i inayet, Fazl-i haqq, Fazl-i zu l-jalal,
fazl-i ilah, or bi l-Fuzul (one with Bounti), The poets usually employed
Quranic quotations to depict the beauty of divine beloved. Kishvari glorifies
the Prophet’s beauty using the Quranic verse:
Kihli-məzağal-bəsərdir gözlərinin qarəsi,
Şərbəti-Kövsər ləbi-ləli şəkərxası onun.
The blackness of the beloved’s eye like the kuhl of
“the eyes never swerved”
The sweet drink of Kauthar is the beloved’s ruby lips’ sugar.
3) Beauty-Shahid
The oldest surviving poetic examples in Azerbaijani language, ghazals of
‘Izzuddin Hasanoghlu (13th–14th century) and his contemporary poet
Anbaroghlu in a remarkable way depict an adolescent youth, the so called
shahid, which symbolizes Divine Beauty. The background of this type has a
developed mystic tradition as the works of well known in Tabriz mystic circles
Sufi, Ahmad al-Ghazali’s erotico-mystical treatise Sawanihal-‘ushshaq,
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philosophical speculations of ‘Ayn al-Quzat al-Hamadani, and Jawidan-name
by Fazlullah Astrabadi. Elemets shahidbazi (cavorting with she/he who is
witness) and nazarbazi “the art of erotic contemplation” (L. Lewisohn) are
clearly seen particularly in the poetry of Hasanoghlu, Qazi Burhanuddin,
Nesimi, Kishvari among others. “It is true that I became nazar-bazi, (Nəzərbaz
olduğum indi həqiqət) –says Nesimi.
The analysis of the character of Shahid in Hurufi sources, in Jawidanname and in the poetry of Nesimi testifies its close connection with the
Hellenistic tradition. Shahid in the poetry in question has been represented
through such images as Christian boy, Zoroastrian boy, cup-bearer, Turkish
warrior and school boy.It is appropriate here to consider one of this images –
Zoroastrian boy.
Zoroastrian boy – mugh (muğ) isone of the frequently employed images of
male beauty in Azeri Turkic Sufi poetry. The country is considered to be one of
the cradles of Zoroastrianism, and until nowadays has a strong cultural
traditions related to this religion. Sufi love poetry used the figure of a
Zoroastrian boy as a type of male beloved, addressed to him as muğ (magus),
pir-i muğan (magi), muğbeça (magian boy) and designed his image with the
metaphors of the divine beloved. The image of Zoroastrian boy is usually
accompanied with the scenes of wine drinking, tavern, (maykhane), cupbearer
(saqi), sometimes phoenix, lute (nay) and music. His eyes, eyebrows,
eyelashes, stature, curl were depicted with the traditional metaphors like
‘sword’, ‘bows’, ‘arrows’, ‘cypress’, and ‘hyacinth’. However, even within the
framework of strong clichés boundless imagination of the poets. Fuzuli created
masterpieces of muğ depiction:
Giribmeyxanəyə, müğməşrəbiləkimki, xueylər,
Olubmö’min, behişti, kafərəm, gərarizueylər.
Məgərdivanədirsevdayi-əbrusiləzahidkim,
Baxıbmehrabədaim, öz-öziləgöftgueylər.
Dəmadəmqətrə-qətrəqanyaşımdırkim, çıxargözdən
Vəyapeykanlarınkim, atəşi-dilonusueylər.
Rəhieşqindəolmantəngdilsevdahücumundan,
Təriqi-səltənəthərkimtutar, qovğayəxueylər.
Dedim: “kimdirpərişaneyləyənaşiqlərəhvalın?”
Səbagöstərditari-sünbüli-zülfünki: “bueylər!”
Füzulizülfünəbağılandı, əmmaöyləincəldi
Ki, guyazə’fonuhəmzülfünəbirtari-mu eylər.
Whoever enters tavern, kindly talk to Zoroastrian and drink with him wine,
May I be infidel, if he ever desires Paradise.
I wonder, whether the hermit is madly in love with his eyebrows,
Causing him to talk to himself, while staring at the mihrab all the time?
Bloody drops are falling from my eyes; are they my eye tears,
Or they are my eyelashes-arrows melted from the fire of my heart?
I’ll never despair in the path of overwhelming love,
The path to kingdom has always been batter field.
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I asked: ‘Who upset lovers?’ Saba pointed out your hyacinth-like curl, and
said: ‘They did.’
Since Fuzuli has been tied to your curl,
He became so slender that weakness has made him like a single hair of
your curl . (Fuzuli, cild 1,121)
4) Female Beauty
“God cannot be seen apart from matter, and he is seen more perfectly in
woman… inasmuch as He appears in the form of women,” expressed Ibn
‘Arabi. (Quoted in Annamarie Schimmel, 431) Investigation of this type of
Beauty in the Sufi poetry has a solid theoretical background in the works of A.
Schimmel, H. Corbin, H. Ritter and others. Azerbaijani Turkic language’s
lacking gender type does not offer much space for speculations, and sometimes
it is very difficult to identify the gender of the object of glorification. Even
such feminine features like beautiful curl, slender waist, or eyes like those of
huri are seen in depiction of Perfect man and shahid. We can find some
elements of clothing, for instance, hijab of Beauty in its direct meaning or
some jewelry which can be helpful in identifying gender of Beauty.
5) Spiritual Union of Lover and Beloved
The final type of Beauty represents spiritual Union of the lover with the
beloved, “loss of consciousness” (Carl Ernst, 5), elements of self-glorification,
and boasting characteristic of ecstatic poetry in the tradition under question.
Nesimi’s poetry abounds with such images. “The divine self-witnessing and
the divine self-speech” (Cyrus, 32) are clearly seen in Nesimis poetry:
Kəndi vücudunda çün buldu Nəsimisəni,
Bildi yəqin kəndidir, məzhər-i ənvar-i zat.
Nesimi found You in his own self,
He perceived the manifestation of the divine light as his own self.
While dealing with the depiction of Beauty in Azerbaijani poetry its two
important aspects should be taken into consideration:
First, the glorification Divine Beauty involves a great portion of corporeal
elements , particularly when the Beauty is manifested in bodily form. The
depiction of bodily parts of Beauty – face, eyes curl, cheeks, eyebrows, lips,
mole, hands, waist has a special philosophical and artistic importance. “Each
of these bodily parts is a pointer to and an exemplar of a particular sense of one
of the Divine Names and Attributes” (L. Lewisohn, 43). For instance, in the
above poem of Fuzuli, the curl symbolizes the initial cause of eternal grief –
the spirits’ longing for its true home in the proximity of God:
I asked: ‘Who upset lovers?’ Ṣaba pointed out your ear–curl and said:
‘They did.’
Since Fuzuli has been tied to your curl, he became so slender that
weakness has made him like a lock of your curl.
The poetic embellishment of this verse is exorbitant in its use of such
poetic figures as the personification (tashkhis) of Saba (‘wind’), tasghir-litotes
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likening the lover’s being to hair, tasdir in the recurrent use of the word zulf
(‘curl’) at the end of the distich, and the use of such metaphors as curl–ear
(sunbul), lover–hair (tar-i mu). The reminiscence (talmih) of the story of Adam
is hidden within the layers of the verse, by using the image of ear (sunbul)
frequently associated with the forbidden tree.All these images are used to
demonstrate the world of emanations that has been illustrated in the shape of a
loop or link gripping the Sufi, who is longing to achieve union with the upper
world through releasing himself from the chains of the lower one.
The second aspect is a uniqueness of the poetic expression which, in some
cases, can be identified as shathiyyat – utterances and sayings in the state of
fana, union with divine being, during which mystics usually express revealed
to them divine secrets. Such sayings are characteristic for the fifth type and
reminds Sufi virdpoems.
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Aida QASIMOVA
Klassik Azərbaycan poeziyasında Gözəlin kateqoriya və obrazları
Xülasə
Məqalə Klassik Azərbaycan poeziyasının əsas təsvir obyekti olan Gözəlin
Nəsimi, Həqiqi, Füzuli, Kişvəri və b. şairlərin yaradıcılığında rast gəlinən
kateqoriya və obrazlarını araşdırır. Burada Gözəlin beş əsas kateqoriyasının –
İlahi gözəl, İlahi gözəlin cismani manifestasiyası olan kamil insan, şahid və
gözəl qadının poetik tərif və vəsf üsulları göstərilir. Məqalədə aşiqlə ilahi
gözəlin vəhdəti ayrıca bir kateqoriya kimi vurğulanır.Gözəlin vəsfində üz
cizgilərinin fəlsəfi-bədii tutumu ayrıca işıqlandırılır.

28

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

Leyla BAYRAMOVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
KİŞVƏRİNİN FARSCA “DİVAN”NINDA POETİK MƏNANI
GÜCLƏNDİRMƏ VASİTƏLƏRİ
Açar sözlər: Kişvərinin farsca “Divan”ı, üslub, təkrarlar, ritorik sual,
ritorik xitab, inversiya
Ключевые слова: “Диван” Kишвари на персидском языке, стиль,
повторы, риторический вопрос, риторическое обращение, инверcия
Key words: Kishvary’s Persian “Divan”, style, repetitions, rhetorical
question, rhetorical address, inversion
Bu məqalədə XV-XVI əsrlərdə yaşamış Nemətullah Kişvərinin farsca
“Divan”ının əlyazma nüsxələrində rast gəlinmiş poetik mənanı gücləndirmə
vasitələrin araşdırılacaq. Onların içərisində xüsusi olaraq bədii sual, bədii nida,
xitab, təkrarlar və digərləri nəzərdən keçiriləcəkdir və şairin həmin vasitələrdən
nə dərəcədə yararlandığı üzə çıxarılacaqdır.
Söz sənətində fonetik, leksik, sintaktik xarakterli poetik ifadə vasitələrsiz
heç bir bədii mətni təsəvvür etmək mümkün deyil. Belə ki, bədii mətnin
sintaktik quruluşu, xüsusən də poetik əsərlərin formalaşmasında, onların məna
və təsirinin gücləndirilməsində rolu böyükdür. Çünki istər bu şairin təbindən,
istərsə də onun söz sənətinə dair biliklərindən asılı olaraq meydana çıxan, hər
bir poetik nümunələrdə təkrarlar, ritorik sual, ritorik xitab, ritorik nida,
inversiya, ellipsis (sözlərin ixtisarı), paralel konstruksiyalardan birinə və ya bir
neçəsinə rast gəlmək mümkündür. Təbii ki, Kişvərinin farsca “Divan”ı da bu
cür poetik vasitələrlə zəngindir. Onlardan hər biri “Divan”da işlənmə tezliyinə
və mövqeyinə görə Kişvərinin bir şair kimi fərdi üslubunun xüsusiyyətlərini
ortaya qoyur.
Təbii ki, ritorik (və ya bədii) sual5sız bədii əsər çox azdır. Kişvəri də bu
poetik fiqurdan məharətlə bəhrələnmişdir. “Divan”da bədii sualların
formalaşmasında tez-tez ( ﮐﯽkey? - nə zaman?), ( ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽta be key - nə
vaxtacan?), ( ﮐﺠﺎkoca? - hara?), ( ﭼﻪçe? - nə?), ( ﭼﻴﺴﺖçist? - nədir?) kimi sual
əvəzliklərinin işləndiyini görürük:
اﯼ دل ﻏﻤﮕﻴﻦ ﺑﮕﻮﯼ ﻳﺎر ﮐﯽ ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪن
(11, s.33)ﺑﻠﺒﻞ ﻧﺎﻟﻨﺪﻩ در ﮔﻠﺰار ﮐﯽ ﺧﻮاهﯽ ﺷﺪن
Ey qüssəli qəlb, yar nə vaxt gələcək?!
Nalə çəkən bülbül gülzara nə vaxt gələcək?!
ﺗﺎ ﮐﯽ ﺟﮕﺮم ﺧﻮن ﮐﻨﯽ اﯼ ﺳﻨﮓ دل ﺁﺧﺮ
(11, s.32)ﻳﮏ ﺑﺎر ﮔﺬر ﺑﺮ ﺳﺮ ﺧﻮﻧﻴﻦ ﺟﮕﺮﯼ ﮐﻦ
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Ta nə vaxtacan ciyərimi qan edəcəksən, ey daş ürək, axı,
Bir dəfə qan ciyərliyə tərəf baş çək.
ﺳﻮﺧﺖ دﻟﻢ ﺑﻪ داغ ﻏﻢ ﻻﻟﻪ ﻋﺬار ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ
(11,s.60)ﺑﻠﺒﻞ هﺠﺮ دﻳﺪﻩ ام ﺑﺎغ و ﺑﻬﺎر ﻣﻦ ﮐﺠﺎﺳﺖ
Ürəyim qəm dağı ilə yandı, mənim lalə üzlüm hardadı?!
Hicran bülbülün görmüşəm, mənim bağım, baharım hardadı?!
ﺑﻘﺼﻴﺮ ﻋﺒﺎدت ﺧﻮد ﭼﻪ ﺁرم ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﻳﺎ رب
(11,s.1)زﺑﺎﻧﯽ هﻢ ﻧﺪارم ﮔﻮﺑﺸﺎﻳﺪ ﻏﺪرﺧﻮاهﯽ را
Qüsurlu ibadətimdən başqa hüzüruna nə gətirəcəm, ya rəb?!
Dilim də yoxdur ki, səndən üzürxahlıq eyləsin.
ﻣﺮﮔﺴﺖ ﺁﺧﺮ ﮐﺸﻮرﯼ ﭘﺮوردن ﺗﻦ ﺑﻬﺮ ﭼﻴﺴﺖ
(10, s.8a)ﭼﻨﺪﻳﻦ ﭼﻪ ﮐﻬﮕﻞ ﻣﯽ زﻧﯽ دﻳﻮار ﺑﯽ ﺑﻨﻴﺎد را
Ölümdür, axı, Kişvəri, bədəni (can) bəsləmək nə üçündür?!
Nə qədər bünövrəsiz divara suvaq (palçıq və saman qarışığı) vuracaqsan?!
Nümunələrindən birincisində nə zaman?, ikincisində nə vaxtacan?, hardadı?, nə?, nə üçündür? kimi sual əvəzlikləri beytlərin təsirini gücləndirməyə
xidmət etmişdir.
وﻩ وﻩ ﭼﻪ ﺧﻮش اﺳﺖ اﮔﺮ ﻣﻴﺴﺮ ﮔﺮدد
(11,s.73)ﻟﺐ ﺑﺮ ﻟﺐ ﺟﺎم ﻳﺎ ﺳﺮو ﺳﻴﻨﻪ ﺑﺮﺳﻴﻨﻪ ﻳﺎر
Vah!Vah! Nə xoşdur əgər müəssər olsan
Dodaq camın dodağı üstə, baş, sinə yarın sinəsi üstə (ola).
ﺟﻮاﻧﯽ و ﺻﺎل ﻳﺎر را ﻗﻴﻤﺖ ﻧﺪاﻧﺴﺘﻢ
(11, s.35)درﻳﻐﺎ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ رﻓﺖ ﺁن ﮔﺮاﻣﯽ روزﮔﺎر از ﻣﻦ
Cavanlıqda yarın vüsalının qiymətini bilmədim
Əfsus! Xəbərsiz getdi o dəyərli rüzgar məndən.
Müəllifin müxtəlif hiss və həyəcanını ifadə etməsi üçün müraciət etdiyi
vasitələrdən biri də ritorik nidadır.
Kişvərinin fars dilində olan şeirlərində tez-tez rast gəlinən və stilistik
fiqurlardan biri də xitab6dır. Gah sevgiliyə, gah təbiət, gah özünə müraciət edən
şair bu üsulla duyğularının, inci kimi sapa düzdüyü sözlərin təsir qüvvəsini
artırmağa çalışır.
اﯼ ﭘﺎﯼ ﺧﺮد ﺑﺴﺘﮥ زﻟﻒ ﭼﻮ ﮐﻤﻨﺪت
(10,s.12b)ﺣﻴﺮان ﺷﺪﻩ ﻋﻘﻞ از ﻗﺪ و ﺑﺎﻻﯼ ﺑﻠﻨﺪ ت
6
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Ey əqlin ayağı kəmənd tək zülfünə bağlı,
Əql uca qəd-qamətinə heyran olub.
ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮام اﯼ ﮔﻞ ﻓﺮﻣﺎ ﻗﺪﻣﯽ رﻧﺠﻪ
(11,s.16)دﺳﺘﯽ ﺑﺴﺮم ﺑﺮ ﻧﻪ ﺧﺎرﯼ ز دﻟﻢ ﺑﺮ ﮐﺶ
Sənin xəstənəm, ey gül, qədəmlərinə əziyyət ver
Əlini başıma çək, ürəyimdən tikanı çıxart.
دﻟﺴﻮزﻳﯽ ﺧﻮد ﭘﻴﺶ ﮐﻪ روﺷﻦ ﮐﻨﻢ اﯼ ﺷﻤﻊ
(10,s.7a)ﮐﺰ ﺳﻮز دﻟﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﺒﺮ ﺑﻴﺨﺒﺮان را
Ürək yanğımı kimin qarşısında aydınladım (açım), ey şam
Ki, ürəyimin yanğısından xəbərsizlərin xəbəri yoxdur.
Farsdilli şeirlərdə isə sözlərin sonuna əlif hərfi əlavə edilməklə xitab
yaradılması ənənəsi vardır. Kişvəri də bu cür xitablardan istifadə etmişdir.
Nümunələrdən göründüyü kimi şairin farsca şeirlərində sevgiliyə (saqiyə,
şama, gülə) müraciəti çoxdur.
ﺳﺎﻗﻴﺎ ﻣﯽ دﻩ ﮐﻪ ﺁب ﺣﺴﺮﺗﻢ از ﺳﺮ ﮔﺬﺷﺖ
(11, 63)دوﺳﺘﮕﺎن ﻣﯽ ﮐﻦ ﮐﻪ دﺷﻤﻦ ﮐﺎﻣﯽ از ﺣﺪ در ﮔﺬﺷﺖ
Ey saqi, mey ver ki, həsrətimin suyu başdan aşdı.
Dost qazan ki, kamın düşməni həddindən çox aşdı.
ﺑﻪ ﮐﺎر ﻋﺸﻖ ﺑﺎزﯼ ﻧﺎﺻﺤﺎ ﻋﻴﺒﻢ ﭼﻪ ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ
(10, 40a)ﮐﻪ ﻣﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﮐﺎر از ﮐﺎر ﻓﺮﻣﺎﻳﯽ دﮔﺮ دارم
Eşqbazlıq işində, ey nəsihət verən, nə eyib tutarsan mənə
Ki mən işimin fərmanını başqa hökmdardan (fərman verəndən) alıram.

ﭼﻪ ﺟﺎﯼ ﺧﺎن و ﻣﺎن ﮐﺸﻮرﻳﯽ ﺧﺴﺘﮥ دل ﺟﺎﻧﺎ
(10, 47a)ﮐﺰﺁن ﻏﻤﺰﻩ ﭼﻨﻴﻦ ﺻﺪ ﺧﺎﻧﻪ وﻳﺮان ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮدن
Nə ev-eşik yeridir, yorğun qəlbli Kişvəri,
Cana, o qəmzdən beləcə yüz evi viran etmək olar.
Qeyd edək ki, türk ədəbiyyatşünaslığında bizim xitab adlandığımız anlayış
nida termini ilə təqdim edilir.7
Ədəbiyyatşünaslığımızda təkrir adlandırılan Qərb ritorikasında isə stilistik
təkrarlar kimi öyrənilmiş sözün, ifadənin təsirini qüvvətləndirmək üçün istifadə
olunan stilistik (ya ritorik) fiqurlardan Kişvərinin “Divan”ında kifayət qədər
istifadə olunmuşdur:
ﺑﮕﺸﺎ درﯼ ﺑﻪ ﺧﻨﺠﺮ ﺧﻮد ﺳﻴﻨﮥ ﻣﺮا
(11, s.6)ﺑﻨﮕﺮ درون ﺳﻴﻨﮥ ﺑﯽ ﮐﻴﻨﮥ ﻣﺮا
7
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Çıxart, dəl, öz xəncərinlə mənim sinəmi
Bax, kinsiz sinəmin dərininə (içinə).
ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻪ در ﻗﺎﻓﻠﮥ ﻋﺸﻖ ﺟﺮس وار
(10,10b)ﻓﺮﻳﺎد ﺑﺴﯽ ﮐﺮدم و ﻓﺮﻳﺎد رﺳﯽ ﻧﻴﺴﺖ
Eşqa, qafiləsində zınqırovtək fəryad (edən)
Fəryad çox etdim və fəryada yetən yoxdur.
ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺁﻏﺸﺘﻪ در ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﮔﺮداﻧﻴﻢ
(11, s.30)ﺗﺎ ﺑﻪ ﮐﯽ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ در ﭼﺸﻢ ﺗﺮ ﮔﺮداﻧﻴﻢ
Nə vaxtacan ciyərin qanına bulanmış dolanacağıq?!
Nə vaxtacan ciyərin qanını yaş gözlərdə dolandırcağıq?!
Yuxarıda verilən misallarda anaforanın8 fonetik(beqoşa-benegər), leksik
(fəryad) və sintaktik (nə vaxtacan?) növünü görürük.
ﺷﺐ ﺑﻪ ﺗﻠﺨﯽ ﮔﺬارﻧﻢ ز ﻏﻢ و روز ﺑﻪ ﺗﺐ
(11, s.58)ﻏﻢ و ﺗﺐ ﻣﯽ ﮐﺸﻢ و ﺑﺴﺘﻪ ام از ﻏﻴﺮت ﻟﺐ
Gecəni acıyla, gündüzü qəm və qızdırma ilə keçirirəm
Qəmi və qırdırmanı çəkirəm və qeyrətdən susuram.
اﯼ ﻟﺒﺖ ﺁﺷﻮب دل و ﻗﺪ ﺑﻼ
(11,5)ﻳﮏ ﻧﮕﻪ از ﭼﺸﻢ ﺗﻮ و ﺻﺪ ﺑﻼ
Ey ləbin qəlbin həyacanıdı və qamətin bəla
Sənin gözün bir baxış və yüz bəla.
در ﻏﻤﺖ ﺧﻮﻧﺎب ﭼﺸﻢ اﺷﮑﺒﺎر از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ
(11,s.65)ﺑﺮ ﻣﻦ ﺑﺪ روز ﺟﻮر روزﮔﺎر از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ
Qəmində ağlar gözün qanlı yaşları həddini aşıb
Mənə rüzgarın pis gününün əziyyəti həddini aşıb.
Bu misallarda isə epifora9nın səsli (şəb-təb), leksik(bəla), sintaktik əz hədd
qozəşt) növləri vardır.
Anafora və epiforanın birləşməsindən isə bədii mətndə simploka adlanan
stilistik fiqur yaranır ki, buna da Kişvəri divanında rast gəlmək mümkündür:
ﺑﺎ ﮐﺎﮐﻞ ﻣﺸﮕﻴﻦ ﺗﻮ ﻋﻨﺒﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺲ
(11, s.15)ﺑﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺗﻮ ﺷﺎخ ﮔﻞ ﺗﺮ ﭼﻪ ﮐﻨﺪ ﮐﺲ

8

9

Ətraflı məlumat üçün bax: (3, s.44), (5, s.33)
Ətraflı məlumat üçün bax: (5, s.1236),( 7, s.180),( 7,s. 73)
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Sənin mişkin kəkilinlə ənbəri neyləsin bir kəs
Qamətinlə təzə gül budağın neyləsin bir kəs.
رﻧﮓ روﯼ ﭼﻮ زﻣﺒﻨﺎﯼ ﻣﻴﺖ ﺳﺮخ ﺷﻮد
(10,34b)رﻧﮓ دﻳﮕﺮ ﻣﻄﻠﺐ زﻳﻦ ﻓﻠﮏ ﻣﻴﻨﺎ رﻧﮓ
Şərq poetikasında rəddül-əcz aləs-sədr adlandırılan, Qərb ədəbiyyatşünaslığında isə anadiplosis10 deyilən təkrar növünün isə Kişvəri yaradıcılığında
maraqlı bir nümunəsinə təsadüf edilir. Belə ki, farsca qəzəllərinin birini
bütövlükdə şair bu cür yazmışdır. Bu da öz növbəsində şeirin ahəndarlğını
artırmış və yaddaqalan etmişdir. Burada yalnız şeirin ilk beytini verməklə
kifayətlənəcəyik:
ﺗﺎ ﺷﺪﻩ ام ز ﮐﻮﯼ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻨﻢ ﭼﻮ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ
(10, 49b)ﮔﺸﺘﻪ ﺗﻨﻢ ﭼﻮ ﻣﻮﯼ ﺗﻮ ﺗﺎ ﺷﺪﻩ ام زﮐﻮﯼ ﺗﻮ
Sənin küçəndən(məhəlləndən) gedən tək bədənim telin kimi oldu.
Bədənim telin kimi oldu sənin küçəndən gedəndən.
Bir səslə fərqlənən sözlərin ardıcıllıqla işlənməsindən yaranan paraxeza da
divanda mövcuddur:
دورم از ﻳﺎر و دﻳﺎر اﯼ ﺑﺨﺖ ﺑﺪ رﺣﻤﯽ ﺑﮑﻦ
(11, s.65)ﮐﻪ از روﯼ ﻳﺎر و دورﻳﯽ دﻳﺎر از ﺣﺪ ﮔﺬﺷﺖ
Yar və diyardan uzaq, ey pis bəxt, bir rəhm eylə
Ki yarın üzündən və diyarın uzaqlığı həddini aşıb.
ﺗﻮﻳﯽ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﺮ از ﺟﺎﻧﻢ ﺑﻴﺎ اﯼ ﺟﺎن ﺷﻴﺮﻳﻨﻢ
(10, 29b)درون ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﻨﺸﻴﻦ و ﻣﻨﺸﻴﻦ ﺟﺎن ﻣﻦ ﺑﺎ ﮐﺲ
Sənsən canımdan daha şirin, gəl ey şirin canım
Canımın dərinliyində otur heç kəslə oturma, mənim canım.
Bədii mətnlərdə sözlərin qoşalaşması hadisəsinə də rast gəlinir. Kişvərinin
də divanında reduplikasiyaya11 müraciət etdiyinin şahidi oluruq:
ﮔﺮ ﺑﻴﺎﻳﯽ ﺑﻪ ﺻﺪ ﭘﺎرﻩ ﺑﻪ ﺟﺎﻧﻢ ﻣﯽ ﺧﻠﺪ ﺧﺎرﯼ
(10,29b)ﻣﺮو ﮔﺸﺖ ﮔﻠﺴﺘﺎن اﯼ ﮔﻞ ﮔﻞ ﭘﻴﺮهﻦ ﺑﺎ ﮐﺲ
Gəlsən əgər yüz parça canıma bir tikan batar
Gülüstana gəzməyə getmə, ey gülköynəkli gül, bir kəslə.
ز ﺗﺎب ﻣﯽ ﭼﻮ ﺑﻴﻨﻢ ﮔﻞ ﮔﻞ ﺁن روﯼ ﻋﺮﻗﻨﺎﮐﺶ
(10, 31a)ﮐﻨﻢ ﺑﺎ ﭘﺮدۀ ﺟﺎن ﻗﻄﺮﻩ ﻗﻄﺮﻩ از ﺟﺒﻴﻦ ﭘﺎﮐﺶ
10
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Şərabın işığından o üzün ləkəsini görürəm onun təri kimi
Canımın pərdəsi ilə damla-damla o alnından silirəm.
Farsca “Divan”da rast gəlinən digər bir maraqlı təkrar növü isə eyni
köklü sözlərə əsaslanır. Bunu da annominasiya12 adlandırırlar.
ز دﻳﺪﻩ ﻣﯽ ﻓﺸﺎﻧﻢ هﺮ ﺷﺒﯽ ﺗﺎ ﺻﺒﺤﺪم ﮐﻮﮐﺐ
(11,s.59)ﺷﺒﯽ دارم ﺑﻐﺎﻳﺖ ﺗﻴﺮﻩ روزﯼ ﺗﻴﺮﻩ ﺗﺮ از ﺷﺐ
Hər gecə sübhədək gözümdə ulduz səpirəm
Kişvərinin bir qəzəli sırf yanaşı təkrarlar üzərinə qurulmuşdur. Bu qəzəlin
özəlliyi odur ki, sözlər bir neçə dəfə yanaşı təkrarlanır:
اﻣﺸﺒﻢ ﮐﺎر ﺑﮑﺎﻣﺴﺖ ﺑﮑﺎﻣﺴﺖ ﺑﮑﺎم
(11,s. 27)ﺑﺨﺖ ﺑﺮ ﮔﺸﺘﻪ ﻏﻼﻣﺴﺖ ﻏﻼﻣﺴﺖ ﻏﻼم
Bu gücə iş arzudur, arzudur, arzu
Dönük bəxt qulamdır, qulamdır, qulam.
ﺧﻮن ﻣﻦ ﺑﺮ ﺗﻮ ﺣﻼﻟﺴﺖ ﺣﻼل اﺳﺖ ﺣﻼل
(11,s. 27)ﻋﻴﺶ ﻣﻦ ﺑﯽ ﺗﻮ ﺣﺮاﻣﺴﺖ ﺣﺮاﻣﺴﺖ ﺣﺮام
Qanım sənə halaldır, halaldır, halal,
Mənim kefim(eyş-işrətim) həaramdır, haramdır, haram.
Cümlələrin quruluşunda çoxlu bağlayıcıların13 işlənmə hadisəsinə divanda
da rast gəlnir və şair bu üsuldan məharətlə istifadə etmişdir:
ﻧﻪ ﭼﺎرﻩ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺟﺴﺘﻦ ﻧﻪ ﺑﺎ ﮐﺲ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺘﻦ
(10, 47b)ﻧﻪ ﺧﺎﻣﺶ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﻮدن ﻧﻪ اﻓﻐﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮدن
Nə çarə axtarmaq olur, nə bir kəsə demək olur.
Nə sakit dayanmaq olur, nə fəğan etmək olur.
ﻋﺸﻖ ﺑﺎ زر و ﺳﻴﻢ و ﺗﻮاﻧﺎﻳﯽ ﺗﻮان
(10, 14b)ﻋﺎﺷﻘﯽ و ﻣﻔﻠﺴﯽ و ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ
Qızıl-gümüşlə eşq gücdən(qüvvətdən) güclü
Aşiqlik, müflislik, gücsüzlük çətindir.
Polisindetonun əksinə isə asindeton14 bağlayıcıların işlənməməsidir. Burada sözlər arasında əlaqə sadalanma ilə yaradılır:
 ﺗﻨﮓ دهﺎﻧﺎ، ﻏﻨﭽﻪ ﻟﺒﺎ، ﻧﺎزﮎ ﺑﺰﻣﺎ
(10, 4b) ﻣﻮﻳﯽ ﻣﻴﺎﻧﺎ، ﺳﻴﻤﻴﻦ ذﻗﻨﺎ ﺳﺒﺰ ﺧﻄﺎ
12

Ətraflı məlumat üçün bax: (3, s.43)
Ətraflı məlumat üçün bax: (5, s.566), (7,s.222)
14
Ətraflı məlumat üçün bax: (3,s.53), (7, s.23), (5,s.80)
13
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Ey incə məclisli, qönçə ləbli, dar ağızlı,
Gümüş buxaq, səbz xətli, incə belli
ﺑﯽ ﺟﺎن ﭼﻮ ﻧﺎﻟﻢ ﺷﻮررﻳﺪﻩ ﺣﺎﻟﻢ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﺎﻟﻢ در ﺁرزوﻳﺖ
(11, s.57)زﻳﺒﺎ ﻧﮕﺎرﯼ ﺳﻴﻤﻦ ﻋﺬارﯼ رﺣﻤﯽ ﻧﺪارﯼ ﮐﺎﻓﺮ ﺳﻮارا
Cansız nal kimiyəm, kədərliyəm arzunla nə qədər nalə edəcəm,
Gözəl yarsan(nigarsan), gümüş bənizlisən, rəhmsizsən, ey kafir atlı.
Paralelizmlər15 də Kişvəri divanında kifayət qədər işlənmişdir. Onların
növlərinə gəldikdə isə burada əsli, yarımçıq və inkari növlərinə təsadüf
edilmişdir:
ﺻﺒﺮ ﮐﻮ ﺗﺎ ﻳﮏ دم از ﺧﺎﻃﺮ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﻢ
(11,s.24)ﺑﺨﺖ ﮐﻮ ﺗﺎ ﻳﮏ ﺷﺒﯽ دﺳﺘﯽ در ﺁﻏﻮﺷﺶ ﮐﻨﻢ
Səbr hanı ki, onu bir an yadımdan çıxardım
Bəxt hanı ki, bir gecə onu qucaqlayım.
ﺧﻴﺎل اﺑﺮوش در دﻳﺪﻩ دارم ﻳﺎ هﻼل اﺳﺖ اﻳﻦ
(10,44b)هﻼل اﺑﺮوش را ﮐﯽ ﺗﻮان دﻳﺪن ﺧﻴﺎل اﺳﺖ اﻳﻦ
Onun qaşlarının xəyalı gözümdədir ya hilaldır bu
Qaşının hilalını haçan görmək olar xəyaldır bu.
ﻧﻪ دردﯼ دارم اﻧﺪر دل ﮐﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮدن
(10,47b)ﻧﻪ درﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮدن ﻧﻪ ﭘﻨﻬﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮐﺮدن
Ürəyimdə nə dərdim var ki, dərman eyləmək mümkün olsun
Nər dərman etmək olur, nə gizlətmək mümkün olsun.
Yuxarıdakı misalların birincisində əsli, ikincisində yarımçıq və
üçüncüsündə isə inkari paralelizmlər işlənmişdir.
Bədii ədəbiyyatda ən geniş yayılmış ifadəliliyin artırılması üçün istifadə
olunan stilistik fiqurlardan biri də inversiyadır16 ki, Kişvəri “Divan”ında
başdan-başa əvvəldən sona qədər ona rast gəlmək mümkündür.
ﺑﻪ ﺟﺎﻧﺎن ﭼﻮن ﻧﻮﻳﺴﻢ ﮐﺸﻮرﯼ ﺷﺮح ﺳﻴﻪ ﺑﺨﺘﯽ
(10,38a)ﺑﺮون ﺁرم ﺳﻮاد دﻳﺪﻩ و ﺑﺮ دﻓﺘﺮ اﻓﺸﺎﻧﻢ
Canana qarabəxtliyin şərhini, Kişvəri, yazanda
Gözümün qarasını çıxararam və dəftərə səpərəm.
ﮔﻔﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﭽﺸﻢ ﺗﻮ ﮐﻨﻢ ﺟﺎﯼ اﻗﺎﻣﺖ
(11,s.32)اﯼ روﺷﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﻦ ﺁﺧﺮ ﻧﻈﺮﯼ ﮐﻦ

15

Ətraflı məlumat üçün bax: (6, s.282), (7, s.259)
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Deyirsən ki, gözünə məskən salım
Ey gözümün işığı, nəhayət bir nəzər sal
Kişvərinin divanında maraq doğuran poetik vasitələrdən biri də ellipsisdir17
ki, cümlənin buraxılmış hissələri asanlıqla bərpa oluna bilir.(3, s.515)
اﯼ در ﺳﺨﻦ ز ﺟﺸﻤﮥ ﺣﻴﻮان ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮ
(10,26a)ﻟﻌﻞ ﻟﺒﺖ زﻏﻨﭽﻪ ﺧﻨﺪان ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮ
Ey sözdə dirilik çeşməsindən daha lətif (sən)
Ləbinin ləli gülən qönçədən daha lətif (sən).
Bu misallarda daha lətif sözündə (– )ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮsan2 xəbər şəkilçisi ()هﺴﺘﯽ
ixtisar edilmişdir.
ﺧﺎل ﻟﺒﯽ ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺒﺎر ﺧﻂ ﻋﺠﺐ
(10, 26a)ﻏﺒﻐﺒﻪ ﻟﻄﻴﻒ و ﺟﺎﻩ زﻧﺨﺪان ﻟﻄﻴﻒ ﺗﺮ
Dodaq xalı xariqüladə və xəttin qaraltısı (qubarı) əcəb
Buxaq zərif və çənəsinin çuxuru daha zərif.
Beləliklə, aparılmış təhlillər, verilən nümunələrə əsasən demək olar ki,
Kişvəri farsca şeirlərində poeziyada rast gəlinən, şeirin ifadəliliyi və təsir
gücünü artıran, şeiri bir gəlin kimi bəzəyən ritorik və stilistik fiqurlardan
kifayət qədər yararlanmışdır ki, onlardan da ellipsis, ritorik sual, ritorik nida,
ritorik xitab, təkrarlar və onların növü, paralelizm, inversiya kimi növlərə
farsca “Divan”da rast gəlinmişdir. Bunların içərisində inversiya, təkrarın
müxtəlif növləri, xitablar aparıcı mövqeyə malikdir. Beləliklə, Kişvəri özünü
istedadlı bir şair kimi təsdiqləyə bilmiş, fars dilinin və poetikanın bilicisi kimi
çıxış etmişdir.
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Leyla Bayramova
The devices of accentuating the poetic sense in Kishvary’s Persian “Divan”
Summary
This article is devoted to devices of accentuating the poetic sense, ie.
stylistic figures that occurs in the of text Kishvary’s - poet of Azerbaijan who
lived in the XV-XVI centuries - Persian "Divan". The purpose of the article is
to reveal how he used these figures, and to see his skills as a poet in Persian.
The study was carried out on the basis of two manuscript copies of Persian
"Divan" by the method of system analysis of the text. It was concluded that
there were such stylistic figures as repetitions, rhetorical question, rhetorical
exclamation, inversion and others in the "Divan". It can be said that the poet
shows his poetic talent in this plan and acts as a master of the word in Persian.
Лейла Байрамова
Средства усиления поэтического смысла в персидском
«Диван»е Кишвари
Резюме
Статья посвящена средствам усиления поэтического смысла, т.е.
стилистическим фигурам которые встречаются в тексте «Диван»а на
персидском языке азербайджанского поэта XV-XVI веков - Кишвери.
Цель статьи выявить, как автор использовал эти фигуры, и показать
мастерство поэта на персидском языке. Исследование проводилось на
двух разных рукописных экземплярах «Диван»а на персидском языке,
методом системного анализа текста. В результате выяснилось, что в
«Диван»е встречаются такие стилистические фигуры, как повторы,
риторический вопрос, риторическое восклицание, инверсия и другие.
Можно сказать, что поэт в этом плане проявляет свой поэтический талант
и выступает как мастер слова на персидском языке.
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Gülnar ƏQİQ
FƏTƏLİ ŞAH QACAR – ŞAİR-HÖKMDAR
Açar sözlər: Qacarlar, XIX əsrdə ədəbi mühit, Fətəli şah Qacarın poetik
irsi
Keywords: Gajars, literary environment in XIX century, the poetic
heritage of Fataly shah Gajar
Ключевые слова: Каджары, литературное среда в XIX веке,
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Farsdilli poeziya adlandırdığımız nəhəng söz xəzinəsi dünya
ədəbiyyatının qiymətli incilərini, böyük ədəbi simalarını özündə birləşdirən
ədəbi körpüdür. Elə bir körpü ki, onun vasitəsilə dünyanın bir çox millətləri
bir-birilə qarşılıqlı mədəni əlaqələr yaratmış, xalqlar, etnik azlıqlar əsrlər
boyunca qırılmaz tellərlə bir-birlərinə bağlanmışlar. Məşhur ərəb tarixçisi İbn
Xəldun hələ XIV əsrdə yazırdı: “İslam mədəniyyəti yalnız ərəblərin yaratdığı
bir abidə deyil, islam dinini qəbul etmiş xalqların birlikdə tikdikləri binadır”.
Beləcə, bir çox xalqların birgə yaratdıqları və əsrlərin yadigarı olan bu ecazkar
poeziya inciləri Qərb ölkələrini əsrarəngiz Şərqə daim maraq göstərməyə və
Şərq dünyasının sirlərini öyrənməyə sövq etmişdir. Yüzilliklər ötmüş, lakin
qərbli ədəbiyyatsevərlərin Mövlana, Xaqani, Nizami, Sədi, Hafiz və yüzlərlə
digər klassik Şərq şairlərinin yaradıcılığına marağı sönməmişdir. Uzun əsrlər
boyu Azərbaycanın böyük söz ustadlarının da yaradıcılığını özündə əks etdirən
farsdilli poeziya Şərqin hikmət xəzinəsidir. Ölkəmizdə yüz ildən artıq inkişaf
yolu keçmiş şərqşünaslıq elmi uzun illərdir bu hikmət xəzinəsinin araşdırılıb
öyrənilməsi ilə məşğuldur. Fars ədəbiyyatına öz töhfəsini vermiş Azərbaycan
şairləri çoxdur və onların, demək olar ki, əksəriyyətinin yaradıcılığı ötən əsrin
əvvəllərindən başlayaraq həm respublikamızda, həm də onun hüdudlarından
kənarda müntəzəm şəkildə tədqiq edilmişdir.
Xalqımızın fars ədəbiyyatına dəyərli ədəbi töhfə vermiş söz
ustadlarından biri də qüdrətli Qacarlar sülaləsinin ikinci hökmdarı Fətəli şah
Qacar olmuşdur. Təəssüf ki, Qacarlar sülaləsinin hakimiyyət illəri tarixi
aspektdən araşdırılsa da, bu nəslin istedadlı nümayəndələrinin yaradıcılığı
bugünədək dünya və Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığının diqqətindən kənarda
qalmışdır.
Qacarlar tayfasının tarixinə nəzər salsaq, onların Azərbaycanın tarixində
silinməz iz buraxan qədim və köklü tayfalardan biri olduğunu görərik. Bu
soydan çıxmış bir çox görkəmli şəxslər dövlətçilik, hərb və mədəniyyət
tariximizin parlaq səhifələrini yazmışlar. Tanınmış tarixçilərimizdən İsgəndər
bəy Münşi “Tarixi-aləmarayi-Abbasi”, A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm”, Mirzə
Adıgözəl bəy “Qarabağnamə” əsərində bu qədim türksoylu və türkdilli tayfanın
əsasən Gəncə, İrəvan və Qarabağ torpaqlarında məskunlaşdıqlarını yazırlar.
Tarixi araşdırmalar göstərir ki, döyüşkən Qacar tayfaları Ön Asiyaya XIII
əsrdə Çingiz xanın nəvəsi Hülaku xanın qoşunlarının tərkibində gəlmiş,
İrandan Qarabağ, İrəvan və Gəncə ərazilərinə köçmüşlər [1, 67].
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Əbdürrəzzaq bəy “Məasiri-sultaniyyə” adlı əsərində deyir: “Abaqa
xanın əmrilə bu tayfanın rəislərindən Sərtaq adlı bir nəfər Arqun xana atabəy
təyin edilib, Xorasan və Təbəristanda əmir oldu. Onun Qacar adlı bir oğlu
vardı, bu tayfanın çoxu onun nəslindəndir. Onlardan bir çoxu zaman keçdikcə
Rum və Şam vilayətlərinə getmişlər. Əmir Teymur onlardan 50.000 ailəni
gətirib İrəvan, Gəncə və Qarabağ nahiyələrində yerləşdirdi. Onlar gündən-günə
artıb cah-calal sahibi oldular” [2, 203].
Qacarların Azərbaycanda siyasi nüfuzu Səfəvilər sülaləsinin
hakimiyyətə gəlişi ilə güclənmişdir. Səfəvi şahlarının öz hakimiyyətini
möhkəmləndirməkdə arxalandıqları etibarlı Qızılbaş tayfalarından biri məhz
Qacarlar idi. Sah İsmayıl və digər Səfəvi sultanları Qacarların döyüş əzmini və
şücaətini yüksək qiymətləndirərək yaşadıqları ərazilərdə onlara “bəylik”
verməklə malikiyyət hüququnu rəsmi şəkildə təsdiq etmişlər. Gündən-günə
nüfuzu və qüdrəti artan Qacar tayfaları Səfəvilər dövlətində əsas vəzifələri
tuturdular.
Tarix boyu ölkədə baş verən ictimai-siyasi dəyişikliklər ədəbiyyatın da
inkişafına öz təsirini göstərmişdir. Qacarlar sülaləsinin 134 ilədək davam edən
səltənəti həm İran, həm də Azərbaycanda böyük siyasi və ədəbi-mədəni
hadisələrin baş verdiyi bir dövrə təsadüf edir. Bu dövrü, əslində, vətənimiz
üşün həssas tarixi mərhələ hesab etmək olar. “Parçala və hökm sür!” siyasəti
ilə hərəkət edən imperialist dövlətləri Azərbaycanın sərhədlərinə təcavüz
edərək ölkəmizi ikiyə parçaladılar. Xalqımızın tarixinə qara səhifə kimi
yazılmış, Çar Rusiyası ilə İran Qacarlar hökuməti arasında bağlanmış Gülüstan
və Türkmənçay sülh müqavilələri məhz Fətəli şah Qacarın hakimiyyət illərində
imzalanmışdır. Qacar şahlarının ictimai-siyasi fəaliyyəti daim diqqət
mərkəzində olsa da, əfsuslar olsun, bu nəslin nümayəndələrinin, xüsusilə Fətəli
şahın poetik irsi, demək olar ki, araşdırılmamışdır.
Bu sülalənin əsasını qoyan və Qovanlı Qacar tayfasından olan Ağa
Məhəmməd xan Qacar da fitri istedada və iti zəkaya malik olmasına
baxmayaraq, heç zaman şeirə-sənətə diqqət ayırmağa fürsət tapmadı. O, bütün
var-gücünü atası Məhəmmədhəsən xanın başlayıb bitirə bilmədiyi missiyanı
yerinə yetirməyə – ölkənin sərhədlərini bərpa etməyə yönəltdi və nisbətən
əmin-amanlığın bərqərar olduğu məmləkəti ölümündən sonra onun vəsiyyətinə
əsasən taxta əyləşən Fətəli şahın (Baba xan) ixtiyarına buraxdı. Baba xan
Cahanbanu (hakimiyyət illəri –1797-1834) Ağa Məhəmməd şah Qacarın
qardaşı Hüseynqulu xan Cahansuz Qovanlı-Qacarın və Aşağı Qovanlı-Qacar
tayfasından olan Ağabacı xanımın oğlu idi. Baba xan hələ Ağa Məhəmməd
şahın sağlığında vəliəhd seçilmişdi. İngilis şərqşünası Eduard Braun onu
“övladpərəst şah” adlandırmışdır [3, 461]. Təzkirələrdə verilən məlumatlara
görə, Fətəli şahın böyük hərəmxanası, 189 rəsmi, 800-dək qeyri-rəsmi zövcəsi,
260-ı oğlan, 144-ü qız olmaqla, 500-dək övladı olmuşdur.
Ölkədə yaranmış nisbi siyasi sabitlik, təbii ki, ədəbiyyatın da inkişafına
öz təsirini göstərirdi. Fətəli şah Qacar 37 illik səltənəti dövründə şeir sənətinə
və şairlərə göstərdikləri xüsusi qayğıya görə tarixdə adları əbədiləşən böyük
türk sultanları Sultan Mahmud Qəznəvi və Sultan Səncər Səlcuqinin dəbdəbəli
saray ədəbiyyatı ənənələrini yenidən dirçəltməyə çalışdı. Bir şox
tədqiqatçıların söylədiyi kimi, türk nəslindən olan Səfəvi şahları dərviş –
təriqət yolçuları kimi tərbiyə olunduğundan onların hakimiyyət illərində fars
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şeiri tənəzzülə uğradı və poeziyada “hind üslubu” adlanan yeni üslub meydana
gəldi. Üç yüz ilədək davam edən “hind üslubu” Fətəli şahın hakimiyyət
illərində tədricən şeirdən uzaqlaşdırıldı və öz yerini kassik ədəbi üslublara
verdi [4, 82].
“Xaqan” təxəllüsü ilə şeirlər yazan Fətəli şah çox keçmədən saraya
böyük ədiblər və şairlər ordusu topladı. Onun sarayda təşkil etdiyi “ƏncüməniXaqan” şeir məclisi XIX yüzilliyin ən mühüm ədəbi hadisəsi idi. Bu məclisdə
tez-tez dövrün görkəmli alimləri və şairləri toplaşır, şeirlər oxunur, klassik şeir
ənənələri müzakirə edilirdi. XIX yüzilliyin tanınmış şairlərindən
Mötəmüddövlə Nişat, Fətəli xan Səba, Seyid Məhəmməd Səhab, Mücəmmər
İsfəhani, Vüsal Şirazi və digər böyük söz xiridarlarının iştirak etdiyi şeir
məclislərində Qacar şah öz qəzəl, qəsidə və rübailərini də oxuyar və onların
fikrini öyrənərdi. Fətəli şahın yaradıcılığına nəzər saldıqda onun Şərq
poeziyasının sirlərinə dərindən yiyələndiyinin, incə zövqə və yüksək şairlik
təbinə malik olduğunun şahidi oluruq. Qacar şahın zəngin irsi çoxsaylı nəvələri
və övladları tərəfindən toplanaraq dəfələrlə gözəl xətlə qələmə alınmış və ilk
dəfə nəvəsi Nasirəddin şahın dövründə 1859-cu ildə daşbasma üsulu ilə çap
olunmuşdur. Fətəli şahın “Divani-Xaqan” adı ilə məşhur olan külliyyatının
nəfis əlyazmaları bu gün İranın milli kitabxanasında, saray kitabxanasında və
başqa bu kimi mötəbər kitabxanalarda qorunub saxlanılır. Müasir dövrdə isə
şairin külliyyatı iranlı ədəbiyyatşünas Həsən Gülməhəmmədi tərəfindən
“Divani-Xaqan” adı altında geniş müqəddimə və şərhlərlə 1992-ci (h/ş. tarixi
ilə 1370-ci) ildə Tehranda “Atlas” nəşriyyatında çap olunmuşdur. Fətəli şahın
divanına onun qəsidələri, qəzəlləri, rübailəri, tərkibbənd və qitələri, həmçinin
məsnəviləri daxildir. Lirik şeirin ən geniş yayılmış növü olan qəzəl onun
yaradıcılığında mühüm yer tutur. Şərq klassik şeirində qəzəlın şahı sayılan və
söz sahibləri tərəfindən “Lisanolğeyb” adlandırılan Hafiz Şirazinin yaradıcılıq
üslubu Fətəli şahın seirlərində açıq-aşkar duyulmaqdadır. O, Hafizin ondan
artıq qəzəlinə gözəl nəzirələr yazmışdır. Bunlardan birinə nəzər salaq:
اﮔﺮ ﺁن ﺗﺮﮎ ﺷﻴﺮازﯼ ﺑﺪﺳﺖ ﺁرد دل ﻣﺎرا ﺑﺨﺎل هﻨﺪوﻳﺶ ﺑﺨﺸﻢ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ و ﺑﺨﺎرارا
Əgər o şirazlı türk (gözəl) bizim ürəyimizi ələ alsa,
Onun qara xalına Səmərqəndlə Buxaranı bağışlaram.
Hafizin bu beytlə başlayan məşhur qəzəlinin təsiri altında Xaqan aşagıdakı qəzəli yazmışdır:
ﭼﻨـﺎن رﺑــﻮد ﮐـﻪ ﺗــﺮﮐــﺎن ﻣﺘﺎع ﻳﻐﻤـﺎ را
ﺑﻪ ﻳﮏ ﮐﺮﺷﻤـﻪ ﭘــﺮﯼ ﭘﻴﮑـــﺮﯼ دل ﻣــﺎ را
ﭼﮕـــﻮﻧﻪ ﺑـﻮﺳـﻪ زﻧــﺪ روﯼ ﺁن دﻻرا را
ﮐﺴﻴﮑــﻪ ﺗــﺎب ﻧــﺪارد ﺑـﺒـﻴـﻨــــــﺪش از دور
ﭼـــﻮ ﺁﻓﺘﺎب ﺑﮕﻴـــﺮﯼ ﺗﻤـــﺎم دﻧﻴــــــﺎ را
ﭼﻮ ﻋـﺰم ﮐﺸـﻮر دﻟﮕﻴـﺮﻳﺖ ﺷـﻮد ﻳـﮏ روز
ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻳﻮﺳﻒ ﻣﺼﺮﯼ اﮔﺮ روﯼ ﻳﮏ ﺑﺎر ﺑﺨــﻮن دل ﺑﻨﺸﺎﻧــﯽ ز ﻏــﻢ زﻟﻴﺨــــــﺎ را
ﮐﻨﯽ دوﺑﺎرﻩ ﺗﻮ ﻣﺠﻨﻮن ﺧﻮﻳﺶ ﻟﻴﻠــــﯽ را
اﮔــﺮ ﺑـﻪ ﻣﺤﻤﻞ ﻟﻴﻠـﯽ ﺑـﺮ ﺁﻳـﯽ از ﺳـﺮ ﻟﻄﻒ
هﺰار ﺑﺎر ﺑﺴﻮزﯼ ز رﺷﮏ ﻋـــﺬرا را
اﮔــﺮ ﻧﻘـــﺎب ز روﯼ ﭼـــﻮ ﻣـــﺎﻩ ﺑـــﺮدارﯼ
از ﺳﻨﮓ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ ﺑﻮد دل ﻣﮕﺮ ﺗﺮا
ﻓﻐـﺎن ﮐﻪ ﻧﺎﻟﻪ ﯼ ﺧﺎﻗـﺎن ﺑﺴﻨﮓ رﺧﻨﻪ ﻧﻤــﻮد
[5,123]ﻳﺎرا
O pəri bədənli bir naz ilə bizim ürəyimizi
qənimət aparan türklər kimi oğurladı.
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Onu uzaqdan görməyə taqəti olmayan kəs
o dilarənin üzündən necə busə alar?
Bir gün ürək ölkəsini tutmaq arzusunda olsan,
günəş kimi bütün aləmi tutarsan.
Birdən misirli Yusifin yuxusuna girsən,
Züleyxanın qəlbini qəmdən qana qərq edərsən.
Əgər lütf edib Leylinin kəcavəsinə qalxsan,
Leylini yenidən öz Məcnunun edərsən.
Əgər niqabı o aytək üzündən götürsən,
Əzra paxıllıqdan min dəfə yanıb-yaxılar.
Ah ki, Xaqanın naləsi daşı da deşər,
məgər sənin ürəyin daşdan da möhkəm imiş.
Göründüyü kimi, Xaqan, öz sələfi kimi, məşuqunun vəsfini bu qəzəlin
əsas mövzusu seçmişdir. Aşiq və məşuqun, nakam eşqin vəsfi qəzəl janrının ən
geniş yayılmış elementlərindəndir. Burada söhbət hətta cansız əşyalara ruh və
hərəkət bəxş etməkdən gedir. Bu qəzəldə məşuqunu vəsf edən şair onu aya,
günəşə bənzədir. O, bu qəzəldə öz zəngin təxəyyülünə söykənərək qüvvətli
bədii təsvir vasitələrindən istifadə etmişdir. Qəzəlin ilk beytində şair
məşuqunun nazını qarətçi türk əsgərlərinə, sonuncu beytdə isə məşuqunun
ürəyini daşa bənzədərək mübaliğə və iğraq kimi bəlağət sənətindən
yararlanmışdır. Klassik Şərq poeziyasına yaxından bələd olan şair tək bir
qəzəldə Şərqin üç məşhur eşq əfsanəsinə də işarə edir, bunlar: “Yusif və
Züleyxa”, “Leyli və Məcnun”, “Vamiq və Əzra” dastanlarıdır. Əlbəttə ki, bu
onun yüksək yaradıcılıq fantaziyasından və göylərdə qanad çalan şairlik
təbindən xəbər verir. Aristotelin təbirincə desək, şair “həqiqətən baş verən
hadisə haqqında deyil, baş verə biləcək, deməli, mümkünlüyü ehtimal olunan
hadisə haqqında danışır” [6, 125]. Bir beytdə lirik qəhrəmanının ürək
çırpıntılarını, qəm-kədəri, sevinc və şadlığı təbii boyalarla əks etdirmək şairdən
yüksək sənətkarlıq tələb edir. Fətəli şahın klassik poeziya üslubu ənənələrinə
sadiq qalaraq qələmə aldığı qəzəllərində daha çox eşqin tərifinə, aşiqin şərhihalına, məşuqun vəsfinə rast gəlinsə də, bəzən ictimai-fəlsəfi məzmun daşıyan
şeirlərlə də qarşılaşırıq.
Uzun müddət davam edən İran–Rusiya müharibələri və onun acı
nəticələri, İran və Rusiya arasında imzalanmış Gülüstan və Türkmənçay
müqavilələri Qacar şahın da dərin kədərinə səbəb olmuşdur. Bu kədəri o,
aşağıdakı misralarda belə ifadə edir:
ﻋﺎﻟﻤﯽ در ﺷﺎدﯼ و ﻣﺎ را ﻏﻢ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻏﻢ ﻣﺎ از ﺑﺮاﯼ ﻋﺎﻟﻢ اﺳﺖ
Bütün aləm şadlıq edir, biz qəmdəyik,
bizim qəmimizə səbəb bu aləmdir.
Fətəli şah həm bir hökmdar, həm də şair kimi XIX əsrin ədəbi mühitinin
inkişafında böyük rol oynamışdır. O, klassik fars poeziyasını daim yüksək
qiymətləndirmiş, bu zəngin söz xəzinəsinin ən dəyərli ideyalarını öz dövrünə
gətirmişdir. Fərruxi, Xaqani, Sədi, Hafiz kimi söz ustadlarının sonrakı nəsillərə
yadigar qoyub getdiyi poeziya ənənələrindən bəhrələnən Qacar şahın
yaradıcılığında klassik şeirə məxsus məzmun və forma vəhdəti özünü büruzə
verir.
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Qacar şahın yaradıcılığında dini-məzhəbi mövzulara həsr olunmuş qəzəl
və qəsidələr mühüm yer tutur. Əslində, şairin duyğularını qələmə aldığı
mərsiyələr lirik şeirin bir növüdür. Bədii sənətkarlıq baxımından Fətəli şahın
məzhəbi şeirlərini lirik şeirin digər növlərinə nisbətən daha mükəmməl hesab
etmək olar. Mərsiyə janrında Möhtəşəm Kaşanini öz böyük ustadı hesab edən
Fətəli şah onun səbkində on iki bəndlik mərsiyələr qələmə almışdır. Həzrət
Əlinin şəninə yazdığı aşağıdakı qəsidə Xaqanın güclü şeir təbindən xəbər verir.
زﻟﻔــﺖ ﻧﺸـﺎن ز ﺳﻨﺒــﻞ ﺑـﺎغ ﺟﻨـﺎن دهــﺪ
ﭼﺸﻤﺖ ز ﺳﺤﺮ ﺟﺎ دوﯼ ﺑﺎﺑﻞ ﻧﺸﺎن دهﺪ
ﻟﻌـــﻞ ﻟﺒــﺖ ﺗــﻮان ﺑﻪ ﺗــﻦ ﻧـﺎﺗــﻮان دهــﺪ
ﺗﻴﺮ ﮐﺮﺷﻤﻪ ات هﻤﻪ دم ﺧﻮن ﺑﻪ دل ﮐﻨﺪ
ﻧﺎﺧﻮردﻩ زﺧﻢ ﺧﺼﻢ وﯼ از ﺑﻴﻢ ﺟﺎن دهﺪ
ﺑﺎ ذواﻟﻔﻘﺎر ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﺪ ﮔﺮ ﺑﺴﻮﯼ ﺧﺼﻢ
[7, 78]ﻋﺼﻔـﻮر را ﺑﻪ ﭼﻨﮓ ﻋﻘـﺎب ﺁﺷﻴـﺎن دهـﺪ
ﻋﺪل ﺿﻌﻴﻒ ﭘــﺮور ﻋﺎﺟـــﺰ ﻧـــﻮاز او
Gözün Babil cadusunun sehridir,
zülfün cənnət bağının sünbülüdür sanki.
İşvə oxun hər an qəlbi qana boyayır,
dodağının ləli cansıza can verər.
Düşmənə tərəf zülfüqarı ilə həmlə etsə,
zərbə dəyməmiş qorxudan canını tapşırar.
Onun zəif və acizləri əziz tutan ədaləti ilə
quşcığaz qartalın caynağında yuva qurar.
Şeirlərində əsasən dünyanın vəfasızlığına, həyatın əbədi olmadığna və
hər anın qənimət sayılmasına işarə edən şair zəmanəsinin təfəkkür tərzindən
uzaqlaşmağa səy göstərir, onun düşüncə tərzi daha çox orta əsr sxolastik fəlsəfi
fikrinə söykənir.
Nəticə olaraq qeyd etmək olar ki, Fətəli şah Qacarın hakimiyyətə gəlişi
ilə fars ədəbiyyatında uzun müddət hökm sürən durğunluq dövrü sona çatdı və
poeziyanın inkişafında yeni bir mərhələ başlandı. Onun şeirləri şeiriyyətə güclü
təkan verdi. Hökmdar şair böyük zövq və yüksək təb sahiblərini ətrafına
toplayaraq fars şeirinin sönmüş çırağını yenidən alışdırdı. Klassik şeir
ənənələrinin yenidən dirçəlişi və Ünsüri, Fərruxi, Xaqani, Nizami, Hafiz və
Sədi kimi söz sərraflarının bədii irsinə qayıdış bu dövrün poeziyasının əsas
atributu idi.
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Gulnar Agig
Fatali shah Gajar-poet-ruler
Summary
Fatali shah Gajar, the second ruler of the magnifisent Gajars dynasty
which was lasted one hundred forty years, enriched the Persian literature with
his poetic heritage.
The given article touches upon the original features “Divan” of Fatali
shah consisting of ghazals (lyrics), gassidas (ode), rubais (quatrain) and
masnavi (distiches) and the way of development of poetry in the XIX century.
The main subject of this research is a revival of classical poetic traditions and
the foundation of poetic party “Enjumeni-khagan” (assembly of ruler) by
Fataly shah Gajar, which was one of the most important literary events in the
19-th century.
Гюльнар Агиг
Фатали шах Каджар – поэт и правителъ
Резюме
Второй правителъ 140 летней каджарской династии Фатали шах
также славится как поэт и автор сборника стихов (“Диван”).
В статъе рассматривается творчество и основные стилевые черты
поэтического наследия Фатали шаха.
Объект исследования также включает в себя определение роли и
места поэтов того времени в сформировании персидской литературной
среды и дворцовой поэзии века ХIХ.
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Heybət HEYBƏTOV
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
doktorantı
ƏRƏB ŞEİRİNİN YARANMASI, ONUN MƏZMUN VƏ FORMA
XÜSUSİYYƏTLƏRİ
Açar sözlər: fətanət, müsərrə, müsmət, hauliyyat, sümut
Key words: fatanat, musarra, musmat, hauliyyāt, sumut
Ключевые слова: фатанат, мусарра, мусмат, хаулиййат, сумут
Ərəb şeiri dünya poeziya tarixinin ən qədim tarixi köklərə malik
mərhələsini təşkil edən, həmin dövr üçün poetik zövqü, ifadə tərzi, məna
dərinliyi, bəlağət və fəsahəti ilə səciyyələnən dünya ədəbiyyatı incilərindən
ibarətdir. Bu ədəbi incilər tarixini araşdırmaq, onlar haqqında fikir yürütmək
dənizin ənginliklərinə dalmaq, səhranın dərinliklərinə göz dikmək, yaxud da
tarixin otayına baxmaq kimi bir şeydir. Əslində şeir tarixi insanın yarandığı ilk
günlərlə başlayır. Qədim insanın əmək fəaliyyəti həmişə bu fəaliyyət növünə
aid nəğmələrlə müşayiət olunmuşdur. Nəğmələr əmək fəaliyyətini
stimullaşdıraraq onu daha da asanlaşdırırdı. K. Brokkelman K. Buxerə
istinadən qeyd edir ki, xüsusilə birgə fəaliyyət zamanı hərəkətlər onları
müşayət edən vəznli nəğmələrin yaranmasını zəruri edir və biz ərəblərin də
müharibə və ov zamanı vəznli nəğmələrdən istifadə etməsi haqqında
məlumatlara rast gəlirik [26, 44-45].İbn Raşiq qədimərəb nəğmələrindən
danışarkən onların üç formasının – ən-Nasb, əs-Sinad və əl-Həzəcin adını
çəkir. Hər birinin formal xüsusiyyətlərini izah edən İbn Raşiq göstərir ki,
ərəblərin dəvə üçün oxuduğu Huda – dəvənin səhrada daha hərəkətli olmasını
stimullaşdıran xüsusi nəğmə Nasbdən yaranmışdır. Ən-Nasb minikli gənclərin
nəğməsidir. Huda nəğməsi oxuyan ilk şəxs Mudir ibn Nizar olmuşdur. O,
dəvədən yıxılaraq qolunu sındırır. Gözəl səsi olan Mudiri dəvəyə mindirərkən
“ay əlim, ay əlim” deyə zarıldamağa başlayır (Va yədah). Bu səsdən xoşu gələn
dəvə daha da inamla addımlamağa başlayır. O vaxtdan etibarən dəvəyə oxunan
Huda nəğmələrinin əsası qoyulur. Bu nəğmə əruzun təvil bəhrinə yaxın hesab
olunur [7, 242].
Yəmən ərəblərinin miladdan minilliklər öncə öz əlifbası olsa da, həmin
dövrlərdən poetik nümunələr, şeir parçaları deyil, yalnız bəzi dini və hüquqi
kitabələr məlumdur.Mustafa Sadiq ər-Rafiʻi yazır ki əl-Məsudi özünün “Muruc
əz-zəhəb” əsərində Ad, Səmud, Tasm, Cəddis kimi qədim ərəb tayfalarına
məxsus ərəb şeirlərini qeyd edir [30, 13]. Lakin qeyd etmək lazımdır ki, bütün
bu düşüncə və təsəvvürləri təsdiq edəcək tutarlı sübutlar mövcud deyil. Hələ
nəzərə alsaq ki, bu tayfaların bir qismi barədə, daha dəqiq desək Səmud və Ad
tayfaları barədə Qurani-Kərim “sən onlardan qalan bir şeyə (yaxud kəsə) rast
gəldinmi” deyə müraciət edir (Əl-Haqqə-8), bu fikrin əsassız olduğunu iddia
edə bilərik. Ərəb şeirinin konkret nümunələr əsasında əlimizə gəlib çatan tarixi
dövrü, əksər mənbələrin təsdiq etdiyi kimi, islamdan yüz-yüz əlli, yaxud iki
yüz il əvvələ aiddir.M.R. Mahmudov haqlı olaraq qeyd edir ki, ərəb
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ədəbiyyatının şifahi söz sənəti nümunələrinin iki min ilədək yaşı vardır. Yazılı
– yəni müəllifi məlum olan ədəbiyyatın ilk mükəmməl nümunələri isə eramızın
V-VI əsrlərində yaranmışdır [2, 7]. Qeyd etmək lazımdır ki, ilkin yazılı
ədəbiyyat nümunələrinin eramızın IV əsrinə aid olduğunu yazan mənbələr də
az deyil. Əslində, IV və yaxud V əsrə aid olan şeir nümunələri ərəb şeir
özəlliklərini özündə ehtiva edən, qafiyə və vəzn xüsusiyyətlərini əks etdirən
sistemli şeir parçalarından, başqa sözlə desək, öz inkişafında böyük bir ədəbitarixi yol keçmiş poeziya nümunələrindən ibarətdir. Bu poetik parçaların həmin
səviyyəyə çatanədək böyük bir inkişaf mərhələsindən keçdiyini nəzərə alsaq,
sözsüz ki, bu tarixi keçmişin qeyd olunan zaman kəsiyindən çox-çox əvvəlki
əsrlərə aid olduğunu iddia edə bilərik.
Şeir ərəblərin qəlbində ifadə tərzinin əlçatmaz bir nöqtəsi, dəyərli bir incisi
idi. Hər kəs şeir söyləmək qüdrətinə maik olmadığından bu yalnız fətanət – iti
zəka sahiblərinə məxsus bir bacarıq idi. Qəbilələrdən birində şair yetişdikdə
bütün qəbilələr təbrik üçün bu qəbiləyə üz tutar, süfrələr açılar, təamlar
dağıdılar, qız-gəlinlər gül çələkləri bağlayaraq toy mərasimində olduğu kimi
rəqs edər, bir sözlə, bu şad xəbəri hamı bir-biri ilə bölüşərdi. Ümumiyyətlə,
qəbilə adətlərinə görə yalnız qəbilədə oğul övladı dünyaya gələndə, qəbilə
sıralarından bir şair çıxanda və at doğanda bir-birini təbrik edərdilər [19, 473].
Şeirin tərifi bir çox mənbələrdə “vəznli və qafiyəli kəlam” kimi təqdim
olunur. Bu baxımdan İbn Xaldunun “Müqəddimə” əsərindəki tərif diqqətə
layiqdir: Şeir istiarə və təsviri özəlliklərəistinad edən, vəzn və rəvidə müvafiq
olan hissələrə ayrılmış, hər bir parçası öz məqsəd və məramına görə əvvəlki və
sonrakı hissələrdən asılı olmayan, həmçinin ərəblərin xüsusi üslub qaydalarına
uyğun gələn bəlağətli kəlamdır [6, 400].Şeirin bir çox özəlliklərindən danışan
İbn Xaldun yazır ki, əslində, islam dövrü şair və ədiblərinin, daha dəqiq desək,
Həssan ibn Sabit, Ömər ibn Rəbiə, əl-Hutey’ə, Cərir, Fərəzdəq, Nuseyb,
Ğeylan Zirrimmə, əl-Əhvas, Bəşşar, bir sözlə, əməvilərin sonu abbasilərin ilkin
dövr ədibiyyat mənsublarının söylədiyi şeirlər, yaxud nəsr nümunələri
cahiliyyət dövrünün poetik nümunələri ilə, ən-Nabiğə, Züheyr, Alqamə bin
Abdət və Tarafə bin əl-Abdin şeirləri ilə müqayisədə daha yüksək bəlağət və
fəsahət səviyyəsinə, ədəbi zövqə malikdir.Öz fikrini islam dövrü ədiblərinin
bəşər övladının qüdrəti hüdudlarının fövqündə duran Quranın ecazkar
təbirindən yararlanması, ilahi ifadə tərzini eşitməsi ilə əlaqələndirən müəllif
sağlam zövqün, bəlağəti dərk edən ədəbi tənqid nümayəndələrinin buna şahid
olduğunu qeyd edir [6, 407].
Ərəb ədəbiyyatı ədəbi mənbələrdə bir-birini izləyən müxtəlif tarixi dövrlərə
bölünsə də [3, 13; 5, 6; 25, 17], ərəb ədəbiyyatının ümumi mənzərəsi əsasən iki
əsas qola ayrılır. 1. Cahiliyyə dövrü, yaxud islamaqədərki dövr; 2. İslamdan
sonrakı dövr.
Cahiliyyə sözü cəhilə kökündən olub bilməmək, yaxud cahil olmaq
mənasını ifadə edir. Bu sözün daha sonralar ədəbi termin kimi formalaşmasının
əsasında Qurani-Kərim dayanır. Çünki cahiliyyə anlayışı [1, 7-20] ilk dəfə
Quranda xatırlanmış və islamdan əvvəlki dövr bu müqəddəs kitabın təbiri ilə
Cahiliyyə dövrü adlandırılmışdır. Bu dövrün nə qədər davam etməsi, nə vaxt
başlaması, yaxud hansı zaman kəsiyini əhatə etməsi ilə bağlı dəqiq
məlumatlara malik olmasaq da, Qurani-Kərimin “əl-cahiliyyə əl-ula – ilk
cahiliyyə dövrü” ifadəsi (Əl-Əhzab-33) həmin dövrün də bir neçə mərhələyə
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bölündüyünü iddia etmək üçün bizə əsas verir.Bu dövrdə yaranmış poeziya
nümunələri ərəb ədəbiyyatı tarixinin inciləri hesab olunur. Yuxarıda qeyd
olunan fikrə əsaslanaraq hesab edirik ki, cahiliyyə poeziyasından əlimizə gəlib
çatan şeirlər son cahiliyyə dövrü nümunələridir. Çünki bu şeir nümunələri
islama yaxın əsrlərin məhsuludur. Cahiliyyə poeziyası məzmun etibarilə
səhrada yaşayan qəbilə motivlərinə əsaslanaraq onları ön plana çəkən
ədəbiyyat nümunəsidir. Bu poetik nümunələr əsasən fərdi təşəbbüsdən doğan
orijinal təsvirlərə əsaslanır. Bu təsvirlərin ilham mənbəyi şairin öz qəbilə və
kökləri, onun qəhrəmanlıq salnaməsidir. Əslində, klassik şeirin əsas qayəsiheç
də məhəbbətlə, qadınları nəzərdə tutan lirik notlarla deyil, əsasən ənənələrə
dayanan, bu ənənələri tərənnüm edən təsvirlə bağlı olmuşdur.
Ərəb ədəbiyyatının sütunu adlandırılmış Taha Hüseyn cahiliyyə poeziyası
ilə bağlı ziddiyyətli fikirlər irəli sürsə də, bu düşüncələr ərəb şeiri ilə əlaqədar
olan ümumi ədəbi fikir istiqamətini dəyişdirə bilməmiş, mütəxəssislər
tərəfindən “ziddiyyətli fikirlər” kimi də qəbul edilmişdir. T. Hüseynə görə
cahiliyyə poeziyası, əslində islamdan sonra müxtəlif elm sahələrinə məxsus
nümayəndələr tərəfindən uydurulmuşdur və o, cahiliyyə həyat tərzini deyil,
daha çox islam dövrü həyatını təmsil edir [23, 17]. T. Hüseynin cahiliyyə
poeziyasını şübhə altına alan bu fikirlərinə mütəxəssislər biganə qalmamış və
ona cavab olaraq bir çox əsərlər qələmə alınmışdır [14; 15; 28].
Ərəb ədəbiyyatı tarixində cahiliyyə poeziyasının çoxsaylı nümayəndələrinin adı çəkilir. Bu poeziya nümunələri ilkin mərhələdə Rəbiə, daha sonra
Qeys və nəhayət, Təmim adlı tayfa və qəbilə birliklərində formalaşmışdır.
Rəbiə qəbiləsi şairləri arasında ilk olaraq Mühəlhil [4, 64], əl-Mürəqqiş əlƏkbər (Auf bin Səʻd), əl-Mürəqqiş əl-Əsğər (Əmr bin Hərmələ, yaxud Rəbiə
bin Süfyan), Səʻd bin Malik, Tarafa bin əl-Abd, Əmr bin Qəmiə, əl-Haris bin
Hillizə, əl-Mutələmmis (Tarafanın dayısıdır, adı: Cərir bin Əbdülməsih), əlƏ şa (ləqəbidir. Mənası gecə vaxtı görməyən deməkdir. Adı: Meymun bin
Qeys bin Cəndəl) və əl-Müseyyib bin Aləsin adı çəkilir. Mühəlhildən sonra
onun bacısı oğlu İmrül-Qeys şeir aləmində yeni bir səhifə açır.
Rəbiədən sonra Qeys şairlərindən ən-Nabiğə əz-Zibyani, Züheyr bin Əbi
Sülmə, oğlu Kəʻb, Ləbid, ən-Nabiğə əl-Cəʻdi, əl-Hutey’ə, əş-Şummax, qardaşı
Muzərrid və Xidaş bin Zuheyrin adı çəkilir. Qeysdən sonra şeir Təmim
tayfalarına çataraq burada da inkişaf etməyə başlayır [27, 40]. Təmimlilərdən
cahiliyyə dövründə Mudir şairi Aus bin Həcərin, daha sonra Ən-Nabiğə və
Züheyri göstərmək olar.
İbn Quteybə ilk şairlərin adlarını sadalayarkən Duveyd bin Nahd əl-Qudai,
Bin Sad Bin Qeys bin Aylanın (Munəbbih ibn Sad), Haris bin Kaʻb və s.-nin
adlarını qeyd edir [8, 104-105]. ibn Quteybə yazır ki, “Cahiliyyə və islam
dövrü şairlərinin sayını əhatə etmək, bu saya vaqif olmaq mümkün deyil.
Düşünmürəm ki, alimlərimizdən kimsə qəbilə şeirini toplamağa çalışarkən
tanıdığı hər hansı bir şairi unutmayıb rəvayət etdiyi bir qəsidəni yaddan
çıxarmamış olsun” [8, 60].
Cahiliyyə poeziyası dedikdə, əsasən, bu dövrün poetik və estetik ruhunu
özündə əhatə edən Müəlləqələr nəzərdə tutulur.İslamaqədərki ərəb cəmiyyətinin həyat tərzini, adət-ənənələrini, fikir və inanclarını, həmçinin təsəvvürlərini
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tam dolğunluğu ilə özündə ehtiva etdiyi üçün bu şeir nümunələri ərəb şeirinin
şah əsərləri hesab olunur. Müəlləqələr uzun şeir parçaları – qəsidələrdən ibarət
olduğu üçün bəzən onları mutəvvəlat – uzadılmış, yaxud uzun şeirlər də
adlandırırlar. Müəlləqə sözü etimoloji cəhətdən bir versiyaya əsasən əl-İ lq [9,
362] (mənası: hər bir şeyin ən dəyərlisi, nəfis), başqa bir fikrə görə isə əlAləq [9, 359] (mənası: asılma, əlaqədar olma) sözü ilə bağlıdır. Ədəbi termin
kimi isə müəlləqələr dedikdə sayı yeddiyə, yaxud ona çatan cahiliyyə
qəsidələri nəzərdə tutulur. Əslində, bu sözün leksik mənası ilə terminoloji
mənası arasında müəyyən əlaqəni açıq şəkildə müşahidə etmək olur. Çünki
müəlləqələr ərəb dilinin linqvistik məziyyətlərini – fəsahətini, ifadə tərzinin
orijinallığını – bəlağətini özündə yüksək səviyyədə təcəssüm etdirən dəyərli
qəsidələrdən ibarətdir. Belə ki, ərəb şeiri sonrakı inkişaf mərhələsində uzun
müddət İmrül-Qeysin qəzəli, İbn Külsümün fəxriyyəsi, yaxud Mühəlhilin
həmasəsi səviyyəsinə yetişə bilməmişdir. Bu şeir nümunələrinin müəlləqə
adlandırılması ətrafında müxtəlif fikirlər mövcuddur. İbn Əbd Rəbbih [10,
118], İbn Raşiq, İbn Xəldun və s. mütəxəssislər bu qəsidələrin qızıl suyu iə
yazılaraq Kəbə divarından asıldığı üçün müəlləqat – asılmışlar, yaxud yeddi
müzəhhəbat – qızıla tutulmuşlar adlandırıldığını qeyd edir. Unutmaq olmaz ki,
bu şeir nümunələrini sumut (boyunbağı,), musəmmətat (boyundan asılmış) və
müqəllədat (boyundan asılmış, yaxud təqlid edilmiş) də adlandırılır.Çünki
sonrakı dövrlərdə bu poeziya nümunələri təqlid edilmiş, çoxları bu səviyyədə
şeir söyləməyə cəhd göstərmişdir.Bu poeziya nümunələrinin başqa bir adı da
Məşhurat, yəni məşhur olan şeir parçalarıdır. Bu ad müəlləqələri ilk dəfə
toplayan Həmmad ər-Raviyənin işlətdiyi ifadə ilə bağlıdır. Həmmad insanların
şeirdən bir qədər uzaqlaşdığını hiss etdiyi zaman cahiliyyə şeirlərini bir araya
gətirərək bunlar “məşhurlar”dır deyə onlara müraciət edir. Onun topladığı
şeirlərin sayı yeddi olduğu üçün bu şeirlər “əl-məşhurat əs-səb ” də
adlandırılır. Müəlləqələrin kəbə divarından asıldığını əksər mütəxəssislər təsdiq
etsə də, bu fikri inkar edənlər də mövcuddur.Bu barədə Circi Zeydan yazır: “bu
fikri bir qrup avropalı şərqşünas inkar etməyə başlamışdır. Bizim yeniliyə can
atan bəzi qələm sahiblərimiz də onlarla razılaşmışdır. Şeirin ərəblərin ruhuna
hansı səviyyədə təsir etdiyini gördükdən sonra bu şeirlərin təzim edilərək
(Kəbədən) asılmasında təəccüblü nə var? Nəhhasın (şeirlərin Kəbədən
asılmaması barədə gətirdiyi dəlil) tutarlı deyil” [21, 92].
Qeyd etmək lazımdır ki, bu fikri inkar edən ilk şəxs Əbu Cəfər ən-Nəhhas
olmuşdur. O, Berlin kitabxanasında əlyazma şəkilində saxlanılan müəlləqələrə
yazdığı şərhində yazır ki, bu yeddi qəsidənin bir yerə toplanması məsələsi ilə
əlaqədar müxtəlif fikirlər vardır. Deyilənə görə ərəblər Ukazda toplaşaraq şeir
oxuyarmış. Hökmdar hər hansı bir şeiri bəyəndikdə “onu xəzinəmdən asın”
deyə göstəriş verərdi... . İnsanların bu şeirlərin Kəbədən asılması ilə əlaqədar
söylədikləri fikir sübut olunmamışdır [21, 91-92]. Doktor Şövqi Zeyf bu fikri
mif adlandırır [22, 140]. Bu fikri inkar edənlərin daha bir arqumenti isə
Quranın və hədisi şərifin müqəddəs kəlam olmasına baxmayaraq
peyğəmbərdən hələ çox sonrakı dövrlərdə qeydə alınması ilə əlaqədardır. Əgər
peyğəmbər kəlamı islamdan bir əsr sonrakı dövrdə, daha dəqiq desək, hicrətin
birinci yüzilliyinin sonlarından etibarən qeydə alınmağa başlayıbsa, bu zaman
kəsiyindən iki-üç yüz il əvvəlki şeir nümunələrinin yazılıbKəbədən asılması
fikri nə dərəcədə doğru səslənir?
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Hesab edirik ki, bu yalnış təsəvvürlər “müəlləqə” sözünün hərfi mənasının
qeyri-düzgün izahı ilə əlaqədardır. Yəni bu söz hərfi mənada “asılmış” deyil
“nəfis” mənasında başa düşülməli və izah edilməlidir. Çünki, qədim ərəb
şerinin müxtəlif adlarını nəzərdən keçirərkən bu adların heç birinin ilkin
mənada “asılmış” məfhumunu ifadə etdiyi müşahidə olunmur. Misal üçün
Cahiz qədim şeir nümunələri, yaxud qəsidədən danışarkən bu şeirlərin “əlHauliyyat, əl-muqəllədat, əl-münəqqəhat (düzəliş edilmiş) və əl-Muhkəmat”
adlandırıldığını qeyd edir [12, 9]. Cahiz, əslində bu sözləri ilə bizə qədim şeirin
bizə bəlli olmayan digər adlarını da öyrədir. Ərəb şeirinin əsrlər boyunca
məktub (yazılmış) deyil, məsmu (eşidilmiş) olduğunu, yaxud şifahi şəkildə
dillərdə gəzdiyini nəzərə alsaq, müəlləqə sözünün “asılmış” kimi yanlış
mənada başa düşülməsi fikrinə haqq qazandıra bilərik [18, 134].
Cahiliyyə şeirinin müəlləqə adı ilə məşhurlaşmış şah əsərlərinin sayı ilə
bağlı da müəyyən fikir ayrılığı olsa da, onların ümumi sayı ondur [28, 1]. Bu
on qəsidənin beşi (İmrül-Qeys, Züheyr, Ləbid, Tarafa və Əmr bin Külsümün
qəsidəsi) bütün mütəxəssislər tərəfindən qəbul edilmiş, daha sonra Əntərə və
Haris bin Hillizənin [13, 6; 11], Nabiğə və əl-Ə şanın, həmçinin Ubeyd bin əlƏbrəsin qəsidələri də bu poeziya nümunələrindən hesab edilmişdir.Qeyd etmək
lazımdır ki, cahiliyyə şeirinin ərəb filologiyası tarixində ən güclü şərhçisi
xalqımızın görkəmli ədibi Xətib Təbrizi olmuşdur. Onun yazdığı şərh bu gün
də ərəb ədəbiyyatı mütəxəssislərinin stolüstü kitablarındandır. Bu əsər “On
qəsidənin şərhi” adlanır [16].
Cahiliyyə şeirinin məzmun etibarilə təsnifatına, burada öz əksini tapan
mövzulara gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu, hər bir cahiliyyə şairinin
yanaşmasından asılı olduğu üçün dəyişkən xarakterlidir. Cahiliyə qəsidəsinin
məzmun elementlərini ümumiləşdirmək istəsək, onu aşağıdakı şəkildə təqdim
etmək olar:
1. İmrül-Qeys: ətlal (tərk edilmiş obanın təcviri) – qadın – gecə – at –
ildırım – buludlar;
2. Tarafa bin əl-Abd: ətlal – qadın – dəvə – fəxr – həyat fəlsəfəsi;
3. Haris bin Hillizə: Əsmanın ölümü – hind atəşi – dəvə – hadisələr –
fəxr;
4. Əmr bin Külsüm: şərab – kəcavə – qadın – Əmr bin Hind – fəxr;
5. Übeyd bin əl-Əbrəs: ətlal – hicranın hikməti – dəvə – at;
6. Əntərə bin Şəddad: ətlal – Əblə – dəvə – Əblə – fəxr;
7. Nabiğə əz-Zibyani: ətlal – dəvə – mədh – üzr;
8. Züheyr bin Əbi Sülma: ətlal – kəcavə – islah – hikmət;
9. Əl-Ə şa: Hüreyrənin vidalaşması – onun vəsfi – yağış – dəvə və güc
– təhdid;
10. Ləbid bin Rəbiə: ətlal – gül və gözəlin təsviri – dəvə – gül və gözəlin
təsviri [24, 32].
Cahiliyyə şeirinin məzmununu təşkil edən bu elementlər heç də ifadə
etdikləri birinci mənada başa düşülməməlidir və onların hər biri şairin
yanaşmasından asılı olaraq bir çox başqa mənalar kəsb edə bilər. Misal üçün
demək olar ki, bütün şairlərdə müşahidə olunan ətlal, yəni tərk edilmiş obanın
təsviri əslində, ayrılıq, fəna və ölüm kimi bir çox mənalara maikdir. Kəcavənin
təsviri mahiyyət etibarilə qadın təsvirini nəzərdə tutur və bu təsvir yalnız
zahirən kəcavədən ibarətdir. Gecə, yaxud səhranın təsviri, əslində, şairin
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qayğılarını təcəssüm etdirir. Şeirdə dəvə və ya at isə batini mənada insan
xilasının bir rəmzidir. Yağış ümiddir. Qərq olunmaq mənasında isə, həm də
ölümü təmsil edir. Şərab həzz, yaxud zövq və ləzzət almaq anlamını ifadə edir.
Zəməxşəri qeyd edir ki, ərəb şeirnin formal strukturunu, onun yaranma
elementlərini əsasən iki şey təşkil edir. Bunlar ibarətdir:
1. Səbəb: Səbəb iki hərfdən ibarət tərkibə deyilir. Onun iki forması var.
a) Səbəbi-xəfif – yüngül səbəb: bir saitli (hərəkəli) samitdən sonra
bir saitsiz (hərəkəsiz) samit birləşməsinə deyilir. Bu birləşməni
mütıhərrik + sakin də adlandırırlar. Məs, ﻦ
ْ  – ُﻟLu-n (fəu-lun);
b) Səbəbi-səqil – ağır səbəb: iki saitli (hərəkəli) samitin bir-birini
izləməsinə deyilir. Məs, ﻞ
َﻋ
َ – alə (Mufa- alə -tun).
2. Vətəd: üç hərfdən ibarət tərkibə deyilir. Onun iki forması var.
a) Vətədi-məfruq – ayrı vətəd: saitli+saitsiz+saitli samit
birləşməsinə deyilir. Burada iki hərəkəli samit arasında bir
hərəkəsiz samit fasilə yaradaraq onları bir-birindən ayırır. Məs,
ت
ُ  – ﻻLātu (Məf- u-Lātu);
b) Vətədi-məcmu – bitişik vətəd: saitli+saitli+saitsiz samit
birləşməsinə deyilir. Burada iki hərəkəli hərfdən sonra bir
hərəkəsiz hərf işlənir. Məs, ﻦ
ْ ﻋُﻠ
ِ - ilun (məfā- ilun)[20, 25-26].
Ərəb şeirinin formasını, bəhrlərini əmələ gətirən təfilələr, yaxud qəliblər
məhz yuxarıda qeyd olunmuş səbəb və vətədin müxtəlif versiyalarda bir-biri ilə
sintezi nəticəsində formalaşır. Bu mənada səbəb-vətəd əlaqəsini ərəb şeirinin
struktur güzgüsü hesab etmək olar.Təqti – şeirin bəhrini müəyyən etmək üçün
aparılan bölgü zamanı istifadə olunan əsli təfilələr (qəliblər) səkkizdir.
Bunlardan ikisi beş hərfdən ( ﻓﺎﻋﻠﻦ،)ﻓﻌﻮﻟﻦ, altısı isə yeddi hərfdən ( ،ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ
ت
ُ  ﻣﻔﻌﻮﻻ، ﻣﺘﻔﺎﻋﻠﻦ، ﻣﻔﺎﻋﻠﺘﻦ، ﻣﺴﺘﻔﻌﻠﻦ، )ﻓﺎﻋﻼﺗﻦibarətdir. Təqti zamanı bu səkkiz
təfilədən başqa əmələ gələn bütün formalar zihaf adlanır. Xətib Təbrizi yazır
ki, əsasən səbəblərdə müşahidə olunan zihaf, bəlkə də, əsli təfilədən daha
yaxşı, zövqə daha uyğundur [17, 19].
Ərəb şeirinin formal xüsusiyyətlərindən danışarkən bir neçə məqama da
toxunmağı zəruri hesab edirik. Birinci misranın sonundakı hissə, yaxud söz
Əruz, ikinci misranın sonundakı hissə isə Dərb ( )ﺿﺮبadlanır. Əruzu
dəyişdirilərək dərbi vəzninə salınmış beytə Müsərrə beyt deyilir. Bu proses
yalnız birinci beytə məxsusdur. Belə ki, beytin sonu, yəni dərbi misal üçün
“Fə-U-Lun” vəznindədirsə, həmin beytin birinci misrasının sonu, yəni əruzu
hansı vəzndə olmasına baxmayaraq “Fə-U-Lun” vəzni ilə əvəz olunur. Başqa
sözlə desək, aşağıdakı forma Təvil bəhrinə məxsusdur:
ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ
ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
Əgər şeir söyləyərkən birinci misranın sonundakı ﻣﻔﺎﻋﻠﻦtəfiləsi beytin
sonundakı  ﻓﻌﻮﻟﻦtəfiləsinə uyğun hər hansı bir sözlə dəyişdirilirsə, bu zaman
beyt Müsərrə beyt adlanır. Müqəffa (qafiyəli) beytdə isə hər iki misranın sonu
heç bir dəyişiklik edilmədən eyni təfilədə olur. Məsələn[31]:
ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻦ ﻓﻌﻮﻟﻦ ﻣﻔﺎﻋﻠﻦ
Qəsidənin əvvəlində birinci beyt Müsərrə (və müqəffa) deyilsə, bu zaman
o, Musmət adlanır. Ərəb şeirinin formal xüsusiyyətləri haqqında danışarkən
əruzla bağlı müəyyən məqamları işıqılandırmaqda məqsədimiz, əslində Xətib
Təbrizinin aşağıdakı fikrini oxucuların diqqətinə çatdırmaqdan və bu fikri izah
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etməkdən ibarətdir. Ərəb filologiyası tarixinin ən görkəmli simalarından olan
X. Təbrizi yazır:
واﻟﺸﻌﺮ آﻠﻪ أرﺑﻌﺔ وﺛﻼﺛﻮن ﻋﺮوﺿﺎ وﺛﻼﺛﺔ و ﺳﺘﻮن ﺿﺮﺑﺎ وﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺑﺤﺮا ﺗﺠﻤﻌﻬﺎ ﺧﻤﺲ
 واﻟﻮاﻓﺮ واﻟﻜﺎﻣﻞ داﺋﺮة واﻟﻬﺰج واﻟﺮﺟﺰ واﻟﺮﻣﻞ داﺋﺮة واﻟﺴﺮﻳﻊ، ﻓﺎﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻤﺪﻳﺪ واﻟﺒﺴﻴﻂ داﺋﺮة،دواﺋﺮ
واﻟﻤﻨﺴﺮح واﻟﺨﻔﻴﻒ واﻟﻤﻀﺎرع واﻟﻤﻘﺘﻀﺐ واﻟﻤﺠﺘﺚ واﻟﻤﺘﻘﺎرب وﺣﺪﻩ داﺋﺮة ﻋﻠﻰ ﻗﻮل اﻟﺨﻠﻴﻞ
Şeirin 34 əruzu, 63 dərbi, 5 dairədə birləşən 15 bəhri vardır. I dairə: Təvil,
Mədid, Bəsit; II dairə: Vafir, Kamil; III dairə: Həcəz, Rəcəz, Rəməl; IV dairə:
Səri, Münsərih, Xəfif, Müzari, Müqtəzəb, Müctəs; V dairə: yalnız Mütəqarib
bəhrindən ibarətdir (Xəlilə istinadən) [17, 21].
Göründüyü kimi ərəb şeiri formal xüsusiyyətləri baxımından çox zəngin və
rəngarəngdir. Beyti təşkil edən misraların sonundakı müxtəliflik ərəb şeirindəki
oynaq ritmin, istifadə olunan çoxsaylı zihafların, dolayısı ilə ifadə genişliyinin
göstəricisidir. Cahiliyə şeirinin nümayəndələrinin əruz bəhrlərinə müraciət
etməsi məsələsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bu poeziya
nümayəndələri əsasən Təvil, daha sonra Kamil, Vafir və Bəsit bəhrlərindən
daha çox istifadə etmişdir. Bununla yanaşı İmrül-Qeys Təqarüb, Münsərih və
Mədid, Tarafa Rəməl, Səri və Mədiddən yararlanmışdır. Xəfif bəhrinin
yayılmasında əsas xidmət Ömər ibn Əbi Rəbiəyə aiddir. Ondan qabaq bu bəhrə
hər iki Mürəqqəş, Ubeyd bin əl-Əbrəs, Amir bin ət-Tufeyl və əl-Ə şa da
müraciət etmişdir. Həcəz bəhri isə yalnız biri Tarafa, digəri isə İmrül-Qeysə
mənsub edilən iki şeir parçasında mövcuddur[26, 53].
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Heybat Heybatov
The origin of Arabic poetry, its peculiarities of content and form
Summary
The article deals with the problems associated with the Arabic poem, its
origin, development and pre-Islamic status, as well as its peculiarities of
content and form. As well as in the article, the author touches on many issues
related to this period, make efforts to summarize and draw the right conclusion
on this topic.
Гейбат Гейбатов
Зарождение арабской поэзии, особенности содержания и формы
Резюме
В статье рассматриваются проблемы, связанные с арабским
стихотворением, ее происхождением, развитием и доисламским статусом,
а также ее особенностями содержания и формы. В том числе в статье
автор затрагивает многие вопросы, связанные с данным периодом,
стремится обобщить и сделать правильный вывод по данной теме.
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Turanxanım HÜMBƏTOVA
HÖTENİN FƏLSƏFİ GÖRÜŞLƏRİNDƏ İSLAM
Açar sözlər: Höte, islam, Allah, “Qurani-Kərim”, “Qərb–Şərq divanı”, şərqşünas
Keywords: Goethe, Islam, Allah, Koran, West-Eastern divan, orientalist
Ключевые слова: Гете, Ислам, Аллах, Коран, Западно-Восточный
диван, востоковед
Dahi alman şair-filosofu, mütəfəkkiri, ictimai xadimi, dünya
ədəbiyyatının incilərindən olan “Faust”un yazarı, təkcə əsərləri ilə deyil, örnək
həyat tərzi ilə də nümunə olmuş, ölməz əsərləri ilə dünya ədəbiyyatının
zirvəsinə yüksəlmiş Yohann Volfqanq Höte (1749-1832) dövrünün və bütün
dövrlərin dahilərindən hesab olunur. Ən böhranlı, ən ağır zamanlarında
ümidsizliyə qapılmadan çarəni tək olan Allaha sığınmaqda tapan, hər kiçik
şeydə belə Allahın böyüklüyünü görən, hər şərdə bir xeyir, hər eybəcərlikdə bir
gözəllik axtaran Höte düşüncə tərzi, həyat haqqındakı təsəvvürü ilə insanlar və
insanlıq üçün böyük məktəbdir. Höte islamın yadırğandığı, islam haqqında
yanlış təsəvvürün formalaşdığı, müsəlmanların sıxışdırıldığı bir ölkədə,
“Qurani-Kərim” tərcümələrinin yetərsiz olduğu bir dövrdə yaşamasına rəğmən
gerçək islamı tanıma və sevmə şərəfinə nail olmuşdur. İslam onun həyatının
önəmli bir amilinə çevrilmişdir. Lakin şairin yaşadığı dövrdən bu günə qədər
həyatının və yaradıcılığının bütün mərhələləri dəfələrlə təhlil edilsə də, islami
baxışları, “Qurani-Kərim”ə və islam peyğəmbəri Məhəmmədə (s.) münasibəti
heç bir zaman layiqincə araşdırılmamış və diqqətə alınmamışdır. Hötenin
islama olan münasibətini ilk növbədə onun öz yaradıcılığında – görkəmli
şəxslərə məktublarında, müqəddəs “Qurani-Kərim”in və böyük fars şairi Sufi
Şəmsəddin Məhəmməd Hafiz Şirazinin “Divan”ının təsiri ilə yazdığı “Qərb–
Şərq divanı”nda görmək mümkündür.
Höte islam dinini dərindən dərk etmək üçün mötəbər mənbələrə
müraciət edir, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Hafiz və Sədi Şirazinin
əlyazmalarını, “Quran” təfsirlərini, fiqh elminə aid mətnləri, Məhəmməd
peyğəmbər haqqında kitabları, ərəb dili dərsliklərini, şeir kitablarını oxuyuböyrənirdi.
Bir çox dünya alimləri Hötenin islam dininə aid düşüncələrini və
yazılarını araşdırmış və bu haqda qiymətli fikirlər söyləmişlər.
Dinşünas, ərəbşünas, iranşünas alim, islam-təsəvvüf araşdırmaçısı,
professor Anemari Şimmelin fikrincə, Höteni Şərq aləmi ilə maraqlanmağa və
məşğul olmağa alman filosof, dinşünas, şair və ədəbiyyatçı Yohan Qotfrid
Herder sövq etmişdi. Höte o zamanlar Strasburqda tələbə idi və Herderdən,
Almaniyada tolerantlığın ən böyük qoruyucusu sayılan Lessinqdən
ilhamlanırdı. Başqa dinlərə, mədəniyyətlərə, xüsusilə islama böyük hörmət və
maraqla yanaşan Herder islam peyğəmbəri Məhəmmədin (s.) saflıq, cəsarət və
mərhəmətlə islamı yayma cəhdlərini yüksək qiymətləndirir, xristian və
yəhudilərin öz qeyri-etik adət-ənənələri içərisində çabalarkən müsəlmanların
mədəniyyətdə yüksək mərtəbəyə qalxdıqlarını qeyd edirdi. Tələbəsi gənc şair
Hötenin də diqqətini müxtəlif mədəniyyətlərə və dinlərə yönəltməyi bacaran
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Herder bu dövrdə Hötedə Şərq dünyasına gələcəkdə həmişə müxtəlif
formalarda məşğul olacağı bir qapı açır.
İslamla maraqlandıqca, islamı tanıdıqca bütün varlığı ilə bu dini
sevməyə başlayan Höte illərlə axtardığının bu olduğunu görür, islam ədəbini,
islam düşüncəsini öz düşüncə və həyat tərzinə uyğun hesab edir. İslamın
qayda-qanunları və islam peyğəmbəri Məhəmmədin (s.) həyatı ilə dərindən
maraqlanmağa başlayır.
1772-ci ildə Höte Volterin “Fanatizm və ya Məhəmməd peyğəmbər”
dramına qarşı iki hissədən ibarət bir dram əsəri yazmaq qərarına gəlir.
“Mahomet-Drama” adlanacaq dramda Hz. Məhəmmədin (s.) həyatı və İmam
Əli və Fatimə (r.a.) arasındakı söhbət təsvir olunmalı idi.
Dramdakı “Mahomets Gesang” (“Məhəmmədin mahnısı”) şeirində
insanlığın mənəvi rəhbəri olan Hz. Məhəmməd (s.ə.v.) dağlardan fışqıran
şəffaf su məcazı ilə təsvir edilir. Bu su böyük çaya çevrilir və digər çayları,
axar suları da qabağına qataraq özü ilə aparır. Keçdiyi yerləri verimli edib,
nəhayət, burada Allahın nişanəsi olan dənizə – ilahi ümmana qovuşur. “Bütün
məxluqatın başçısı Məhəmməddir” deyən Höte peyğəmbərdən həmişə
məhəbbətlə bəhs edir və onu yaradılmışların ən ülvisi hesab edirdi.
Əsası “Qurani-Kərim”dən götürülmüş “Gestirnter Himmel” (“Ulduzlu
səma”) şeirində isə şair “Əl-Ənam” surəsinin 76, 77, 78-ci ayələrindən çıxış
edərək Hz. İbrahimin hekayəsini danışır. “Gecə qaranlığı İbrahimi bürüdükdə
o, bir ulduz görüb “Bu mənim Rəbbimdir”, – dedi, batdıqda isə “Mən batanları
sevmirəm” söylədi” [6, 113]. Lakin şeirin qəhrəmanı “Quran”da olduğu kimi
Hz. İbrahim yox, Məhəmməd peyğəmbərdir. Hz. Məhəmməd (s.) aydın və
ulduzlu səma altında bu şərqini söyləyir:
Hebe, liebendes Herz, dem Erschaffenden dich!
Sei mein Herr du, mein Gott! Du allliebender, du,
Der die Sonne, den Mond und die Stern,
Schuf, Erde und Himmel und mich [3, 81].
Yüksəl, ey Sevgili, hər şeyi xəlq edən Sənsən!18
Rəbbim, tanrım Sən olmalısan! Ey hər şeyi sevən.
Ey Günəşi, Ayı və ulduzları,
Yeri, göyü və məni Yaradan!
Şair özü şeirini belə açıqlayır: “Şeirin qəhrəmanı öncə ulduzların
hamısına ibadət edir, sonra Yupiter ulduzunu görür və “bu, ulduzların ən
böyüyüdür” deyərək ona səcdə edir. Çox keçmir ki ay doğur və onun önündə
əyilməyə başlayır. Lakin o da batır. Günəş doğur və Rəbbinin günəş olduğunu
düşünür. Abid hər dəfə yeni tanrılara ibadət etməli və hər dəfə ibadətini daha
da artırmalı olur. Sonda bunların hamısını xəlq edən bir qüvvəyə ibadət
ehtiyacı duyaraq bütün bu gözəlliklərin varlıqlarını borclu olduqları tək və əzəli
olan Allaha qovuşur” [7, 13].
Höte özünü açıq şəkildə müsəlman elan etməsə də, bir çox şeirlərində
dahi şairin islama və onun mənəvi dəyərlərinə münasibətini aydın görmək
18

Məqalədə şeirlərin Azərbaycan dilinə hərfi tərcüməsi müəllif tərəfindən edilmişdir
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mümkündür. Hötenin həyat fəlsəfəsi, həyat haqqında təsəvvürü, insanın
varoluş səbəbi və Allah haqqında fikirləri islamla üst-üstə düşür. Höte insanı
bütünlüklə onu və bütün dünyanı xəlq edən uca Yaradana təslim olmuş hesab
edirdi. Şair insan varlığının mövcudluğunun mənasını məhz belə bir
təslimiyyətdə görür və bunu Allaha islamla itaət adlandırırdı.
Und wenn ich Allah’s Namenhundert nenne,
Mit jedem klingt ein Name nach für dich [5, 86].
Və söylədiyim zaman Allahın yüz İsmini
Səslənər hər biri ilə Səni vəsf edən bir İsim.
Ədəbiyyatçı alim, məşhur höteşünas Katarina Momsen Hötenin islama
baxışını və onun bu sahədəki təbliğini belə qiymətləndirmişdir: “Höte Hz.
Məhəmmədin (s.) izini təqib edərək “Şərq Allahındır” tilsimiylə yeni nəsillərə
tövhid inancını aşılamış, Şərq və Qərb insanına “sirati-mustaqim”i – haqq
yolunu təbliğ etmiş, məsuliyyətli davranış yoluna diqqəti çəkmişdir” [7].
Höte təsadüfləri inkar edirdi. Onun dərin inancına görə, insanın başına
gələn hər şey xüsusi əlamət və Allahın insana verdiyi dərsdir. 1807-ci ildə
şəxsi katibi, filoloq, yazıçı Fridrix Vilhelm Rimerə məktubunda o yazır:
“İnsanlar onlara məlum olmayan və dərk etmədikləri hər şeyi təsadüf
adlandırırlar. Ancaq bu, təsadüf deyil, görünmədən var olan və ən kiçik şeydə
belə öz böyüklüyünü göstərən Allahdır” [10]. Məşhur alman bəstəkarı Karl
Fridrix Zelterə yazdığı məktubda isə Höte öz həyatından təsirli bir misal çəkir.
O, artıq üçüncü dəfə evlənmək niyyəti ilə Marianna Villemerin yanına gedir.
Yolda karetası sınır. Məqsədində dirənmək və israr etməyin mənasız olduğunu
düşünən və bunu məqsədindən dönmək üçün bir xəbərdarlıq hesab edən Höte
niyyətindən daşınır və məktubunu bu sözlərlə bitirir: “Beləliklə, biz islamda
qalmalıyıq. Buna daha heç bir şey əlavə edə bilmərəm” [7, 17].
Hötenin islamla olan əlaqəsi, yuxarıda qeyd olunduğu kimi, 1771-1772ci illərə təsadüf edir. O illərdə müəllimi Herderlə fikir mübadiləsi aparan
Hötedə müəlliminin təsiri ilə panteizmə maraq yaranır və Benedikt Spinozanı
oxumağa başlayır. Spinozanın yazıları və panteizm Höteyə sadəcə təfəkkür və
hürriyyət nəfəsi qazandırmaqla kifayətlənmir, eyni zamanda onu islam dini ilə
də yaxınlaşdırır. Hötenin islamla əlaqəsinin ilk sübutu 1772-ci ilin iyun ayında
Herderə yazdığı “mükəmməlliyə”, “virtuozluğa” çatma yollarını axtardığını
etiraf etdiyi məşhur məktubunda keçən bu cümləsidir: “İndi mən Musanın
“Quran”da dua etdiyi kimi dua etmək istəyirəm: Rəbbim, mənə dar köksümdə
genişlik ver” [7, 8].
Höte həmişə İslam dininə, xüsusilə də islamın vəhdət və tale
anlayışlarına böyük maraq göstərirdi. Spinoza ilə başlayan panteist təfəkkür
yolu “Faust”un şairi Hötedə bir vəhdət dini – monoteist bir din olan islama
qarşı qeyri-obyektivlikdən uzaq bir baxış formalaşdırmışdır. Panteizmin
islamla bəzi uyğunluqları olsa da, bu, formal xarakter daşıyır. İslamda Tanrı
Spinozanın “Deus sive Natura”sında və Hötenin “İlahi təbiət”ində olduğu kimi
təbiət ilə eyniləşməyib, yaxud təbiət içərisində əriməyib. İslam inancına görə,
Allah təbiətdə, hətta hər zərrədə təzahür edir, lakin əsla təbiətin özü deyildir. O,
hər yerdə hazır və nazirdir. Mömin qulların qəlbinə sığar, lakin aləmlərə
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sığmaz. Aləmlərə sığmaz, ancaq görən gözdən, hiss edən qəlbdən də uzaq
deyil. O, 99 İsmiylə hər an başqa bir işdə, başqa bir dəyişimdə və ya fərqli bir
təcəlli sahəsindədir. Onun təcəllisi zaman və məkanla məhdudlaşmamışdır. O,
əzəli və əbədidir. Zahir və batin Onun sonsuz imkanlarından sadəcə ikisidir.
Hötenin də bütün qəlbi ilə çatdırmaq istədiyi bu fikirləri onun “Şərq-Qərb
divanı”nın “Müğənni kitabı” (“Buch des Sängers”) hissəsindəki “əl-Bəqərə”
surəsindən ilhamlanaraq yazdığı “Talismane” şeirinin aşağıdakı bəndində
görmək mümkündür:
Gottes ist der Orient, Gottes ist der Okzident
Nord und Südliches Gelände, Ruht im Frieden seiner Hände.
Er, der einzige Gerechte, Will für Jedermann das Rechte.
Sei von seinen hundert Namen, Dieser Hochgelobet. Amen [5, 12].
Şərq Allahındır, Qərb də Allahındır
Şimal və Cənub torpaqları Onun iradəsi ilə sülh içərisindədir.
O, yeganə ədalətli olandır, Hər kəs üçün haqqı istər.
Onun yüz İsmindən biri də budur, Həmd olsun. Amin.
Höte vəhdət fikrinə böyük önəm vermişdir. Hz. İsanın Allahın oğlu
olduğunu rədd edən Höte İsanın, əslində, bir vəhdət təbliğçisi, yəni peyğəmbər
olduğunu və Hz. Məhəmmədin (s.) də vəhdət inancı ilə dünyanı birləşdirdiyini
qeyd etmişdir. Höte xaç simvolunu sevmirdi və xaçın kilsənin mərkəzi simvolu
olduğunu həmişə təəssüflə vurğulayırdı. “Quran”la eyni qaynaqdan çıxan
gerçək “İncil”ə iman edən Höte “Dövrümüzdə İsanın istədiyi mənada xristian
kimdir ki? Bəlkə də sadəcə mən. Hər nə qədər sizlər məni dinsiz qəbul etsəniz
də” deyir və əslini itirmiş xristianlığın üç üqnum əqidəsini rədd edərək islamın
tövhid əqidəsinə sığınır. Şair bu fikrini “Qərb–Şərq divanı”nın “Züleyxa
kitabı” (“Buch Suleika”) hissəsində təsdiq edir:
Jesus fühlte rein und dachte
Nur den einen Gott im Stillen.
Wer ihn selbst zum Gotte machte
Kränkte seinen heiligen Willen [5, 69].
İsa məsumiyyətlə hiss edir
Və tək bir Tanrının olduğunu bilirdi.
Onu tanrılaşdıranlarsa
Onun ilahi hislərini incidirdi.
Höte bu söylədikləri ilə o dövr Avropasında bir çox insanları fikir
ayrılığına gətirirdi. Çünki bu ifadələr bir tərəfdən müsəlmanları razı salsa da,
digər tərəfdən, üç üqnum əqidəsini əsas götürən və Hz. İsanı təkcə peyğəmbər
yox, eyni zamanda Tanrının oğlu, hətta Tanrı kimi qəbul edən xristianları
narahat edirdi. Höte bütün peyğəmbərlərin – Hz. Musa, Hz. İbrahim, Hz.
Davud, Hz. İsa, Hz. Məhəmmədin (s.) və digər peyğəmbərlərin vəhdət inancını
təbliğ etdiklərini dilə gətirir və onları yüksəldirdi. Vəhdət inancının – tək
Allaha imanın insanı ucaltdığına inanan şair “Qərb–Şərq divanı”nın “Qeydlər
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və araşdırmalar” (“Noten und Abhandlungen”) hissəsində “Mahmud Qəznəvi”
başlığı ilə deyir: “Tək bir Allaha iman hər zaman ruhları ucaldır və insanı öz
daxili dincliyinə və ahənginə qovuşdurur” [5, 137]. Yenə “Qeydlər və
araşdırmalar” hissəsində peyğəmbəri şairdən fərqləndirərək onun şair yox,
peyğəmbər olduğunu və onun “Quran”ın insan tərəfindən əyləncə və ya ümumi
təhsilin artırılması üçün yazılmış kitab yox, Allahın hökmü olduğunu yazır [5,
138]. “Qurani-Kərim”in bəşəriyyət üçün Allah tərəfindən Cəbrayıl (ə)
vasitəsilə Qədr gecəsində endirildiyini bilən və bunu qəbul edən Höte deyirdi:
“Quran”ın peyğəmbərə səmadan endirildiyi bu mübarək gecəni Höte necə
bayram etməsin?” [3, 206]
Ob der Koran von Ewigkeit sei,
Darnach frag' ich nicht.
Daß er das Buch der Bücher sei,
Glaub ich aus Mosleminenpflicht [5, 88].
Quran əbədiyyətdəndirmi?
Bunu heç soruşmuram.
O, kitablar kitabıdır,
Müsəlman inancı ilə inanıram.
Höte müqəddəs “Qurani-Kərim”in latın, ingilis, alman və fransız
dillərinə tərcüməsinin yetərsizliyini hiss edir və yorulmaq bilmədən yeni
tərcümələr axtarışına davam edirdi. “Quran”ı daha yaxşı anlaya bilmək
məqsədilə şərqşünas alimlərdən Henrix Eberhard Qotlob Paulus, Georq
Vilhelm Lorzbax və Kozerqartendən ərəb dili dərsləri alırdı. Əlinə keçən ilk
“Quran” yazısı olan “Nas” surəsini hərflərini bənzətməklə təkrar yazmış və
Yena Universitetinin professoru, şərqşünas alim Lorzbaxa göndərib tərcümə
etdirərək mənasını öyrənmişdi.

19

Höte “Quran” dilinin gözəlliyi, böyüklüyünə, onun dərin dini və fəlsəfi
mahiyyətinə heyran idi. O, ilk növbədə Allahın tək Xaliq olduğuna və Onun
təbiətdə təcəlli etdiyinə diqqət çəkir və “Biz ən kiçik şeydə belə Allahın
19

Hötenin Lorzbaxa göndərdiyi əlyazma
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böyüklüyünü görməliyik” deyərək “Bəqərə” surəsinin 26-cı ayəsini misal
çəkir: “Əlbəttə, Allah ağcaqanad və ya ondan daha böyüyünü misal
gətirməkdən çəkinməz. İman gətirənlər bunun Rəbbi tərəfindən bir həqiqət
olduğunu bilirlər, kafirlər isə: “Allah bu məsəllə nə demək istəyir?” – deyirlər.
Allah bu məsəllə bir çoxlarını azdırır, bir çoxlarını isə doğru yola aparır.
Şübhəsiz ki, Allah ancaq fasiqləri azdırır” [6, 6].
Sonst, wenn man den heiligen “Koran” zitierte,
Nannte man die Sure, den Vers dazu,
Und jeder Moslem, wie sich's gebührte,
Fühlte sein Gewissen in Respekt und Ruh [5, 50].
Müqəddəs “Quran”dan sitat gətirildiyi zaman
Surə, ayə misal çəkildi.
Və hər müsəlman layiq olduğu kimi,
Vicdanını hörmət və rahatlıq içərisində hiss etdi.
İslamın Höteyə təsir edən başqa bir xüsusiyyəti də tale anlayışıdır.
İslam mütləq təslimiyyət deməkdir. Allaha, Onun iradəsinə və təqdir etdiyinə
təslim olmaq. Bu düşüncə Hötenin heyran olduğu bir düşüncə idi. 28 mart
1819-cu ildə kansler Müllerlə söhbəti zamanı sözü islama gətirərək güvən və
təslimiyyətin hər mötəbər dinin ən əsaslı təməli olduğunu, islam və
protestantlığın da ən çox bu nöqtədə, yəni ağlımızın qavramadığı hadisələri
tənzimləyən yüksək bir iradəyə təslimiyyətdə birləşdiyini deyir [7, 17].
Höte hər zaman ilahi bir iradəyə təslim olma ehtiyacı duymuşdur. Tale
Allahın təqdiri ilə bağlıdır və əsla bilinməz. Talenin Allah tərəfindən öncədən
bilindiyinə, xeyir və şərin Allahdan olduğuna inanmaq və Allahın iradəsinə
qarşı gəlməmək imanın altı şərtindən biridir. Allah səbəbləri və nəticələri
təqdir edən və yaradandır. Bütün məxluqat Onun iradəsinə tabedir. Onun
iradəsi olmadan çaylar axmaz, ulduzlar parıldamaz, yarpaqlar tərpənməz və
heç bir yerdə həyat olmaz. Dərdi və dərmanı, ölümü və təsəllini verən Odur.
Buna görə də Höte özünün verdiyi “alın yazısı (Prädestination) nədir” sualına
“Allah bizdən daha qüdrətli və hakimdir, buna görə bizi öz istədiyi kimi idarə
edir” deyə cavab verir. Yaxın dostu hersoq Karl Avqust öldüyü zaman isə
“Allah təqdir etdiyini edir və biz fanilərə səbir etməkdən başqa çarə qalmır”
deyərək Allaha sığınır. Höte nə zaman bir bəla ilə qarşılaşsa, təsəllini islamın
tale anlayışına sığınmaqda tapır. Gəlini Ottiliya Poqviş Höte ölümcül xəstəliyə
tutulduğu bir vaxtda şair bəstəkar dostu Zelterə islama sığınmaqdan başqa çarə
tapa bilmədiyini, dinə və ağla uyğun bir düşüncə ilə hamının da gec-tez bu dini
qəbul etmək məcburiyyətində olacağını deyir.
Höte üçün islam Allahın qavranması mümkün olmayan iradəsinə qəti
surətdə təslimiyyətdir. Bu düşüncəsini “Qərb–Şərq divanı”nın “Hikmətlər
kitabı” (“Buch der Sprüche”) bölməsində bu misralarla dilə gətirir.
Närrish daß jeder in seinem Fälle
Seine besondere Meinung preist!
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Wenn Islam “Gott ergeben” heißt,
In Islam leben und sterben wir alle [5, 57].
Axmaqlıqdır, hər kəsin öz təbirincə
Öz şəxsi düşüncəsini ucaltması.
Əgər islam təslim olmaqdırsa Allaha,
Hamımız yaşayır və ölürük islamda.
Höte islam və müqəddərat mövzularındakı fikirlərini yeni bir divanda
daha geniş şəkildə vermək istəmiş və bunun üçün “Künftiger Divan” (“Gələcək
divan”) hazırlamağa başlamış, lakin bitirməyə ömrü yetməmişdir. “Qərb–Şərq
divanı”nın “Qeydlər və araşdırmalar” bölməsində Höte “Künftiger Divan”dan
bəhs etmişdir.
Höte müsəlmanlara böyük rəğbət bəsləyir və onlarla qarşılaşmağı bir
şan, Allahın mükafatı kimi qəbul edirdi. Napoleonun Berlini işğal etdiyi illərdə
müttəfiq rus əsgərləri ilə birlikdə müsəlman əsgərlər də Veymara gəlibgedirdilər. Höte onlarla münasibət qurur, söhbət edirdi.
Bir dəfə Veymara gələn müsəlman başqırdlara bir liseydə cümə namazı
qılmağa belə icazə vermiş və onları seyr etmişdi. Bundan sonra 1814-cü ilin
yanvar ayında dostu Fridrix Vilhelm Henrix Trebraya bunları yazır: “Bir neçə
il öncə kim düşünərdi ki, bizim protestant liseyimizdə müsəlmanlar ibadət
edəcəklər və “Quran” surələri oxunacaq? Fəqət oldu və biz də müsəlmanların
ibadətinə qatıldıq, onların mollasını gördük. Mənə yaxınlıq duyaraq ox və yay
hədiyyə etdilər. Xeyirlisi ilə yurdlarına dönsünlər, mən də bu hədiyyələri
həyatım boyunca yerindən tərpətmədən divardan asılı saxlayacağam” [7, 20].
Bu hadisədən sonra “Quran”a olan maraq artır və insanlar kitabxanalardan
“Qurani-Kərim”i götürüb oxumağa başlayırlar. Şair sadəcə özü islamı
sevməklə kifayətlənmir, almanların da bu dini öyrənməsindən və müqəddəs
Kitabı oxumalarından şad olur, hətta bir dövlət adamı olaraq bunun üçün səy
göstərirdi.
Hötenin islama bəslədiyi duyğular və bu məqsədlə yazdığı şeir və
yazılar Almaniyada heç bir zaman xoş qarşılanmamış, illərlə diqqətə
alınmamışdır. Bu mövzuda Katarina Momsen yazır: “Hötenin islam sevgisi
bəzi höteşünaslarda narahatlıq doğurmasa da, utancverici bir vəziyyət hesab
olunurdu. Hötenin divanı ilə alman oxucusunun anlayışını qazanmaq cəhdi heç
bir nəticə verməmiş, ölümündən 100 il sonra belə “Qərb–Şərq divanı”nın ilk
nəşrinin satışı tamamlanmamışdır. Hötenin islam sevgisi xristianların nəzərində
sərhədi aşıb. Buna görə də bəzi müsəlmanlar Hötenin özlərindən biri olduğunu,
lakin bunu açıq ifadə edə bilmədiyini düşünürlər” [9].
1995-ci ildə Veymarda başda Ümumdünya Mürabitun Hərəkatının
yaradıcısı, şaziliyyə-dərkaviyyə təriqətinin mənəvi rəhbəri Şeyx Əbdülqadir əsSufi olmaqla bir qrup tədqiqatçı Hötenin çoxsaylı əsər və məktublarını
araşdırmışlar. Bundan sonra Şeyx Əbdülqadir əs-Sufi şairin müsəlman olduğu
haqqında fətva vermişdir.
Ədəbiyyatşünas alim Peter-Anton fon Arnim Katarina Momsenin “Höte
və islam” adlı əsərinə yazdığı son sözdə deyir: “Bu gün – XXI əsrdə
Almaniyada üç milyondan artıq müsəlman yaşamaqdadır. Bunların əksəriyyəti
türkdür. Buna baxmayaraq, bu ölkədə islamla bağlı hər şeydə şüuraltında bir
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qorxu hakimdir. Təbii ki, bunu KİV-in alovlandırdığı dünya miqyasındakı
islam düşmənçiliyi də təşviq etmişdir, ancaq yeganə səbəb bu deyil. Arzu
edirəm ki, Almaniyada xaricilərin inteqrasiyası haqqındakı yığıncaqlarda bir
dəfə türksilli bir alman ayağa qalxıb, ...almanların ifrat dərəcədə dilə
gətirdikləri almanlıqlarını üzlərinə vurub desin: “Siz öz klassiklərinizi
tanımırsınız! Sizin ən böyük şairiniz (Höte) dəfələrlə islamı qəbul və iqrar
etmişdir!” [1].
Hötenin humanizmi aşılayan din olan islama münasibəti hec də
təsadufi deyildir. İslamı dərindən tədqiq etmək o zamanlar Höte kimi tolerant
və ön mühakimədən uzaq düşüncəyə sahib intellektual gənclərin arzuladıqları
və maraqlarını cəlb edən məsələlərdən biri idi. Höteni islama bağlayan ən
önəmli faktor Məhəmməd peyğəmbərin şəxsiyyəti, Allahdan gələn vəhylə
“Qurani-Kərim” vasitəsilə bəşər övladına təbliğ etdikləri və Allahın birliyi
inancı idi. Məhz bu xüsusiyyətlər gənc Hötenin diqqətindən qaçmamış, onu
islamla dərindən maraqlanmağa sövq etmişdi.
İslamın gözəlliyini, dərinliyini duyan təkcə Höte deyildir. İslam dini
Höte kimi bir çox ədib, filosof, alimlərin də diqqətini cəlb etmişdir. İslam
dininə heyran olan dahilərdən biri L.N.Tolstoyun ölərkən oğullarına dediyi
“Əgər yenidən doğulsaydım, müsəlman olaraq doğulmaq istərdim. Sizə
vəsiyyətim budur ki, islamı qəbul edin, onda olan gözəllik heç bir dində
yoxdur” sözlərində islama duyduğu dərin hisləri görməmək qeyri-mümkündür.
Müqəddəs “Qurani-Kərim”in “əl-Fatir” surəsinin 28-ci ayəsində deyilir:
“Allahdan Öz bəndələri içərisində ancaq alimlər qorxar (Onlar Allahın
əzəmətini daha yaxşı anlayır və duyurlar). Həqiqətən Allah hər şeyə qadir olan
və bağışlayandır” [6, 432].
Fikrimizcə, müasir dövrümüzdə islama qorxu və düşmənçiliklə
yanaşanlar dönüb geriyə baxsalar, qürur duyduqları ədiblərinin, filosoflarının,
alimlərinin islama olan münasibəti, islam haqqındakı fikirləri onların
təsəvvüründəki islam anlayışını dəyişdirər. Və bəlkə o zaman islama ön
mühakimə ilə yanaşmaqdan çəkinər və islamı həqiqətən tanımağa cəhd
edərdilər.
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Turankhanim Humbatova
Islam in philosophical views of Goethe
Summary
The given article touches upon the views of Goethe, widely regarded as
a connoisseur of Islamic philosophical thought, its spiritual values, combining
the concept of “unity” and “predestination”, which are reflected in the “Westeastern divan” of the great German poet.
Туранханум Гумбатова
Ислам в творческом восприятии Гете
Резюме
В статье освещаются взгляды Гете, по праву считавшегося
глубоким знатоком исламской философской мысли, на ее духовные
ценности,
сочетавших
в
себе
понятия
«единство»
и
«предопределенность», получивших отражение в «Западно-восточном
диване» великого немецкого поэта.
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Məlahət KƏLƏNTƏRLİ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
TÜRK-İSLAM DÖVLƏTLƏRİNDƏ QADIN HÖKMDARLAR VƏ
XANIM NAİBƏLƏR
Açar sözlər: İslam, Şərq, qadın hökmdar
Keywords: İslam, East, sovereign lady
Ключевые слова: Ислам, Восток, женщина-повелительница
Bəşər tarixində Şərq ölkələri və islam dini qədər böhtanlara məruz qalan
və haqqında saysız-hesabsız yalanlar uydurulmuş heç bir ölkə, heç bir din
yoxdur [39; 42; 44]. Bu ədalətsiz böhtanların yayılmasına Qərb ölkələrinin
bilərəkdən, yaxud bilməyərəkdən öz mənafelərinə uyğun gələn avropamərkəzçilik nəzəriyyəsinin şovinist müddəalarını rəhbər tutaraq arxayınlıqla diktə
etmələri, Şərq ölkələrinin həqiqi tolerantlığı səbəb olmuşdur. Bununla bərabər
sosialist ideyalarından şeytanın “bismillah” kəlməsindən qorxduğu kimi qorxan
avropalılar Karl Marksın “...yunanlar bəşəriyyətin xoşbəxt övladlarıdır”
cümləsini də əllərində dəstavuz edərək fikirlərinə “nəzəri” cəhətdən də dəstək
verməyə çalışmışlar. Lakin qədim yunan mədəniyyətini insanlıq sivilizasiyasının başlanğıcı sayan Qərb dünyası protoşumer mədəniyyətindən, arxeoloji
tədqiqatların üzə çıxardığı qədim türk mədəni abidələrindən, coğrafiya elminin
kəşflərindən – Misir, Çin, Hindistan və bir çox ölkələrin danılmaz maddi və
mədəni zənginliklərindən xəbəri olmadığından və bəlkə də şüurlu olaraq
bilmək istəmədiyindən canla-başla avropamərkəzçilik ölü nəzəriyyəsini
reanimasiya etməkdədir. Bunun səbəbi nədir? Təbii ki, bunun səbəbi onlara
gözəl məlumdur. Çünki uzun illər “xoşbəxt uşaqlar”ın sehrinə uymuş
bəşəriyyət, nəhayət, bir gün sakramental sual üzərində düşünəcəkdir: “Əcəba
bu uşaqların ata-anası kimdir, kim olmuş və haradan gəlmişlər, hazırda
haradadırlar?” Çünki heç bir zaman ata-anadan yetim qalmış uşaqlar sözün tam
mənasında xoşbəxt ola bilməzlər. Təbii ki, necə deyərlər, “elə bu yerdə qəribi,
yəni bizim avropalı-qərbli “dostlarımızı” ağlamaq tutur”. Ədalət naminə
tərəqqipərvər Qərb alimlərinin, şərqşünaslarının, tarixçilərinin əməklərini
danmaq olmaz [13; 25; 26; 35; 38; 39; 41; 44; 46]. Lakin yenə də bu günə
qədər islam dininə, Şərq qadınına Batı dünyasının baxışı önyarğılardan azad
deyildir. Bu baxış, qəribə də olsa, son zamanlaradək yaxın təmasda olduğumuz
sovet dövrü yazarlarının siyasi-ideoloji məqsəd güdən əsərlərində də özünü
göstərmiş, milyon tirajlarla çap olunmuş bu ədəbiyyat “generalları”nın əsərləri
geniş xalq kütlələrinin əsl həqiqəti dərk etmələrini, öz doğma xalqlarının
mədəniyyətinin gerçək qiymətini öyrənib təbliğ etmələrini uzun illər
əngəlləmişdir [24; 26; 42].
Xristian alimlərinin Avropada “Quran”ı təhrif olunmuş surətdə tərcümə
edərək onun humanist müddəalarını pərdələmələridir ki, bunun biabırçı
nümunəsini 988-ci ildə rus knyazı Vladimirin dinseçmə mərasimində görürük,
islam fobiyasını uzun illər dövlətin siyasətinə çevirmiş, müxtəlif millətlərin
geniş xalq kütlələrinin əsl həqiqəti dərk etmələrinə imkan verməmişdir.
Dahi şairimiz Səməd Vurğunun “...qoca Şərqin qapısı” adlandırdığı
Azərbaycanda qadının Yaxın və Orta Şərqdə bütün dünyada örnək ola biləcək
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şəkildə istər elm, mədəniyyət, istər ictimai-siyasi, istərsə də dövlət işlərində
əldə etdiyi müvəffəqiyyətlər göz qarşısındadır. Bu gün qadınlarımızın hərtərəfli
inkişafina dövlət tərəfindən verilən böyük dəstək və qiymət sözlərimi bir daha
isbat etməkdədir [7, 151-170; 15, 320 s.; 15; 19; 26]. Lakin danılmaz bir
həqiqət vardır ki, xalqımızın, Şərqin, türk və islam dünyasının qədimlərə
uzanan çoxəsrlik mədəniyyətinin varisi olan bizlər onu layiqincə
opponentlərimizə çatdıra bilməmişik və bu bizim vicdan və vətəndaşlıq
borcumuzdur.
Dəyərli diqqətinizə təqdim edilmiş bu yazıda türk, islam ölkələri və
dövlətlərində elm, fikir, sənət, ədəbiyyat kimi zehni əmək və istedad tələb edən
sahələrdə böyük müvəffəqiyyətə nail olan türk, müsəlman qadınları siyasət
səhnəsində də yüksəksəviyyəli dövlət məmuru, vali, naibə, hökmdar kimi rəsmi
məqamlarda bacarıqlarını nümayiş və isbat etdirmişlər [9; 16; 19; 41]. Bir sıra
siyasi, tarixi qasırğalara məruz qalaraq, gah Yelenendorf, gah Yelizavetpol,
gah Kirovabad adlanan qədim şəhərimizi Gəncə kimi öz künyəsilə
yaşadanlardan və tanıdanlardan biri də xanımlar xanımı ulu Məhsəti Gəncəvi
olmuşdur [51].
Miladdan əvvəl VI əsrdə yaşamış şanlı qəhrəman olan ulu nənəmiz,
massaget – qədim türk dövlətinin hökmdarı Tomirisin 530-529-cu iliərdə İran
Əhəməni şahı Kirlə olan, zəmanəsinin ən qanlı, ən məşhur döyüşündə zəfər
qazanaraq ümumbəşər miqyasda ibrət dərsi verməsi təkcə müasirlərini deyil,
yeni eranın ilk əsrlərindən başlayaraq bugünümüzə kimi öz təravətini
itirməmiş, bir çox sənət əsərlərinin ilham mənbəyi olmuşdur. Belə ki, məşhur
flamand rəssamı Pyotr Paul Rubens [1577-1640) bir neçə dəfə Tomiris
mövzusuna müraciət etmiş, 1620-1623-cü illərdə ABŞ Boston Gözəl Sənətlər
Muzeyində nümayiş etdirilən “Thomyris, Queen of the Scythians and Head of
Cyrus”, “Thomyris the Queen of Massagets” adlı yağlı boya ilə kətan üzərində
çəkdiyi kiçikölçülü əsərlərini yaratmışdır. Ünlü rəssamın bu addımı özlüyündə
böyük sənət hadisəsi olmaqla bərabər, çox maraqlı nəticəyə gətirib çıxarmışdır.
Məhz Tomiris mövzusu Rubensin rəngkarlıq sənətində böyük əks-səda
yaratmaqla bərabər, ümumbəşər humanizm ideyasını təsdiq edən “ədalətin
qələbəsi”, “ədalətli cəza” mövzusunu gündəmə gətirərək bir çox dünya
rəssamlarının müxtəlf dövrlərdə Rubensdən sonra həm Tomiris, həm də
ümumbəşər qəhrəmanlıq mövzusunda qiymətli əsərlərin doğulmasına zəmin
yaratmışdır [7; 41; 53].
Təbii ki, Şərq dünyasının qədim dövrlərinin məşhur qadınları çox
olmuşdur və onların adları bütün dünyada məşhurdur. Bu xanımların çoxu
taxta çıxmaq imkanına malik olmuşdur. Səba məlikəsi Bilqeyis, Bernard
Şounun dram əsərinin qəhrəmanı, Misir kraliçası Kleopatra, ərəb TedmirPalmira kraliçası Zebba-Zenobiya-Zeynəb, Rasinin beşpərdəli faciəsinin
qəhrəmanı Attaliya, vətəninin və oğlu Skarqapisin qisasını fövqəladə şəkildə
həyata keçirmiş Alp Ər Tonqanın nəvəsi və yunanların hörmətlə “Ledi
Oriqana” adlandırdıqları Tomiris, Nüşabə ... [7; 9; 16; 25; 27; 32; 34; 41].
Bu problemin böyük siyasi-ictimai və tarixi əhəmiyyəti vardır. Dünya
mədəniyyətinin maddi və mənəvi xəzinəsində Şərq qadınının, millətimizin və
xalqımızın çox önəmli payının olduğunu dərk edərək, respublikamızda bir çox
dəyərli işlər görülmüş, tədqiqat əsərlərində Azərbaycan qadınının tarixdəki
şərəfli yolu işıqlandırılmışdır [15, 19]. Bu baxımdan “Azərbaycanın milli
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dövlətçilik tarixində görkəmli qadınlar” [7] kitabını xüsusi olaraq qeyd etmək
lazımdır, çünki iki dildə verilmiş məlumat oxucu kütləsinin genişlənməsini,
beynəlxalq miqyasda informasiyanın, həqiqətimizin geniş miqyasda
yayılmasını təmin edir. Səsimizin geniş çapda duyulmamasının səbəblərindən
biri də yaxın keçmişdəki imperiya siyasətinin məkrli oyunu olmuşdur. Dərin
tarixi, mədəni köklərə malik olan böyük etnosları və millətləri bir-birindən
ayıraraq asanlıqla assimilə etmək, əritmək, xristianlaşdırmaq çar İvan Qroznı
dönəmindən başlayaraq XX əsrin 80-ci illərinədək davam etmişdir. XVП
əsrdən başlayaraq Senatın və Sinodun rəsmi dövlət evraqları bunu isbat
etməkdədir [8; 24; 39; 44; 45; 52].
Bütün bunları nəzərə alaraq Şərq ölkələrində müsəlman xanımların tarix
boyunca diqqətəlayiq fəaliyyətlərini bir daha göz önünə çəkmək zəruriyyətini
nəzərə alaraq bu məqalədə qısa məlumat vermək qərarına gəldik.
Şərq ölkələrinin hökmdar və naibə xanımlarını milli mənsubiyyətlərinə
görə şərti olaraq iki qrupa ayırmağı qərara aldıq: türk soyundan olmayanlar və
türklər. Türk soyundan olmayanlar qrupuna Hindistan, Çin, Vyetnam,
Ərəbistan, Maldiv adaları və digər coğrafi bölgələrdə fəaliyyət göstərən
qadınlar daxildir. Burada bir məsələni – Şərqin qadın hökmdarlarının
islamaqədərki və islam dövrü dövlətlərindəki fəaliyyətlərini də nəzərə almaq
vacibdir. Birinci qrupa daxil oian hökmdar qadınlar başqa bir tədqiqatın
obyekti olduqları üçün yalnız onların adlarını çəkməklə kifayətlənərək, əsasən
türk qadın hökmdar və naibələr haqqında məlumat verəcəyik. Məqalə
başlığının “Türk-islam” dövləti yazılışı onunla izah edilir ki, qədim türk
dövlətləri islamdan, yeni eradan altı min il əvvəl mövcud olmuşdur.
Bu məşhur qadınlar, mərhum professor Bahriye xanım Üçokun qeyd
etdiyi kimi, 976-1926-cı illər arasında min ilə yaxın bir zaman boyunca ölkə
idarəsində fəaliyyət göstərmişlər və avropalı alim və ruhanilərin islam dininə
etdikləri ədalətsiz önyarğıları və iftiraları təkzib etmişlər [9; 16].
İslam dünyasında ilk olaraq 976-cı ildə Əndəlüs Əməvi dövlətində
naibəlik edərək dövləti yönəltmiş qadın Naibə Sübh olmuşdur. İranda, Reydə
995-1029-cu illərdə Naibə Seyyidə Xatun, Misirdə 1021-1024-cü illərdə
Fatimi dövlətini Naibə Sütt ül-Mülk, 1029-cu ildə Naibə Ümm ül-Müstənsir,
1231-1251-ci illərdə Naibə Qaziyyə Sultan Həmani, 1236-1242-ci illərdə
Dayfa Xatun Hələbi, hökmdarlardan 1347-1379-cu illərdə Xədicə Sultan,
1380-1383-cü illərdə Məryəm Sultan idarə etmişlər. Fatma Sultan 13831388-ci illərdə Maldiv adalarını, bir-birinin ardınca dörd qadın – 1660-1675-ci
illərdə Hökmdar Safiyedüddin Tac ül-Aləm, 1675-1678-ci illərdə Hökmdar
Nakiyetüddin Nur Aləm, 1678-1688-ci illərdə Hökmdar Zəkiyətüddin
İnayət Şah, 1688-1699-cu illərdə Hökmdar Zinetüddin Kemalat şah Açe
Sultanlığını, yenə dörd qadın hökmdar 1819-1837-ci illərdə Qüdsiyyə Begüm,
1868-ci ildə İskəndər Begüm, 1868-1901-ci illərdə Şah Cihan Begüm, 19011926-cı illərdə Sultan Cihan Begüm Hindistanda Bhopal dövlətini idarə
etmişlər. Sonuncu hökmdar 1926-cı ildə könüllü olaraq taxtı oğluna vermiş,
dövlət işlərindən ayrılmış və 1930-cu ildə vəfat etmişdir [9, 36].
Türk qadın hökmdarlar haqqında məlumatdan əvvəl bir məsələni –
hökmdar taxtına sahibolmanın yollarını və önəmli şərtlərini açıqlamaq
lazımdır. Əl-Mavərdi və İbn Cemaaya görə, taxta sahibolmanın 3 yolu
mövcuddur: 1. Seçim – ixtiyar yolu; 2. Öncədən təyin/qəbul etmək – əhd yolu;
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3. Qüvvət/şövkət – qələbə yolu. Bunlardan ixtiyar və əhd yolu “ixtiyariyyə”,
qüvvət yolu isə “qəhriyyə” adlanır [14, 5].
Seyyidə Xatun İranın Rey şəhərındə 360/970-1029-cu illərdə oğlu ilə
birlikdə dövləti idarə etmişdir. Qəznə sultanı Mahmud Səbuktəkin Rey
hökmdarı Məcdüddövləni tabe etmək məqsədilə onun anası Seyyidə Xatuna
elçi göndərdi və hökmdarlıq xütbəsinin oxunmasını və sikkənin onun adına
kəsilməsini tələb etdi. Əks təqdirdə həm Rey məmləkətini, həm də Seyyidə
Xatunu məhv edəcəyi ilə təhdid etdi. Ağıllı və müdrik qadın olan və dövlət
işlərini incə siyasəti ilə yönəldərək oğlunu dəstəkləyən Seyyidə Xatun Sultan
Mahmuda yazdığı məktubla dövlətin başının üstünü alan təhlükəni dəf etdi:
“...Sənin kimi bir padşahın bir qadınla savaşması sənə əskiklik gətirər. Əvvəla,
aslan həm erkək, həm dişi olur. Zəfər sənin olsa, bir qadına qalib gəlməyin
sənə ar və utanc verəcək, mənim olsa, bu, mənim üçün öyünc olacaq, çünki
məktublar yazıb aləmə bildirəcəyəm və namın, adın-sanın məhv olacaq”.
Seyyidə Xatunun bu cavabı Sultan Mahmudu dərindən təsirləndirərək ona ibrət
dərsi vermiş oldu və fikrindən daşındırdı.
Seyyidə Xatun oğlu Məcdüddövləyə 34 il naibəlik etdi [1; 5; 9, 28-32;].
Dayfa Xatun – Safiyyə Əyyubi hökmdarlarından Məlik Adilin qızı idi
və 582/1186-cı ildə anadan olduğu qalada hörmətli müsafirlər, qonaqlar
olduğundan onun adını Dayfa – ərəbcə “müsafir” qoydular. Hələb
Əyyubilərinin hökmdarı Məlik ül-Əziz Dayfa Xatunun oğludur. O, 634/1236-cı
ildə öldükdə Dayfa Xatun 7 yaşlı nəvəsi Nasir Yusuf adına ölkəni idarə etmiş,
640/1242-ci ildə cəmadiyüləvvəl ayının 11-də dünyasını dəyişmişdir [9, 31-32;
10]. Əbül Fida əsərlərinin III сildinin 171-ci səhifəsində onun haqqında
məlumat vermişdir.
Naibə Qaziyə Xatun Dayfa Xatunun əmisi qızıdır. Hama qalasına
629/1231-ci ildə vəliəhd Məlik Müzəffər Mahmudla evlənərək gəldi, üç oğul
və üç qız dünyaya gətirdi. Ərinin ölümüylə oğlu Məlik ül-Mənsur taxta çıxdı
və az yaşlı olduğundan Qaziyə Xatun dövləti idarə etdi, 656/1258-ci ildə
dünyasını dəyişdi [9, 32].
Naibə İnanc Xatun türk qadın hökmdarlar içərisində ilk naibə olaraq
Səlcuq valisi Kutb-üd-din İsmayılın türk köləsi Sekman ül-Kutbi tərəfindən
1100-cü ildə qurulmuş Məmlük Ərmənşahlar dövlətində həyat yoldaşı İbrahim
Kutb-üd-dinin ölümündən sonra azyaşlı oğlu II Sekman adına ölkəni idarə
etmişdir. Dövlətin qurucusunun gəlini olan İnanc Xatunun oğlu II Sekman 64 il
hökmdarlıq etmişdir və şübhəsizdir ki, geniş dövlətçilik istedadına və
təcrübəsinə malik bu xanımın yardımı və diqqəti hər zaman hökmdar oğlunun
üzərində olmuşdur [2, 123-132; 10, c.4, s.235].
Sultan Raziyyə Xatun üç qitədə yayılmış müsəlman dövlətləri
içərisində taxt sahibi olan ilk qadındır və Şimali Hindistanın ən önəmli
şəhərlərindən olan Delhi/Dehli Müsəlman Türk dövlətinin sultanıdır. Delhi
584/1189-cu ildə Əmir Kutbüddin Aybək tərəfindən fəth edilmişdir. Onun
köləsi və kürəkəni İltutmuş 1210-cu ildə taxta sahib olmuş və Şəms üd-Dünya
ved-Din ünvanını almışdı. İltutmuş hökmdarlıq üçün ən yararlı olan oğlunun
ölümü və digərlərinin isə qızı Raziyyə Xatun kimi ağıllı və işgüzar
olmadığından hələ sağlığında 1232-ci ildə dövlət ərkanına qızı Raziyyə Xatunu
özünün vəfatından sonra vəliəhd təyin etdiyi haqqında qərarnamə
hazırlamalarını əmr etmişdi. Beləliklə, bütün müsəlman qadın hökmdarlardan
65

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

yalnız Sultan Raziyyə taxta əhd, yəni hökmdarın irəlicədən taxt varisini
təyinetmə yolu ilə, hökmdarlığa namizəd göstərildiyinə görə qanuni şəkildə
taxta çıxması gərəkən ilk və yeganə sultan olmuşdur. Raziyyənin anası Türkan
Xatun da yüksək nüfuza malik qadın idi. Ədalətli və xalq tərəfindən sevilərək
“Dərbar-i Şəmsi” adı ilə məşhur olmuşdu. İltutmuşun ölümü ilə onun digər
xanımı Şah Türkanla Raziyyə Sultanın anası Türkan Xatun arasında yaranan
düşmənçilik dövlətin əmirlərini iki qrupa ayırdı və onlar Şah Türkanın
təkidiylə oğlu, Lahor valisi Rüknüddin Firuz şahı taxta çıxardılar. Şah Sultan
Türkan Xatunun ailəsinə zülm etməyə başladı və Raziyyəni öldürməyi
planladı. Hətta rəvayətə görə, o, Raziyyəyə hücum etməyə qalxarkən Delhi
xalqı üsyan edərək onu sarayına qovmuş və orada əsir etmişdir. Xalq və ordu
Raziyyəyə beyət etmiş və onu taxta oturtmuşdur. Bu zaman atasının vəsiyyət
etdiyi əhd yoluyla taxta çıxa bilməyən Raziyyə Sultan 634/1236-cı ildə
qələbəsi ilə hökmdarlıq taxtına sahib olmuşdur. Qardaşı tərəfindən məhv olmaq
dərəcəsinə gələn Şəmsiyyə xanədanını Raziyyə Sultan bərpa etdi, qayda-qanun
yaratdı, xalqla ədalətli davrandı. Zərb olunan pullar üzərində “Umdət ünNisvan Məlike-i zaman Sultan Raziyyə binti Şemsüddin İltutmuş” yazdırdı.
Eyni zamanda onun “Raziyyət üd-Dünya v`ed-Din” ve “Belkıs (Bilqeyis)-i
cihan” kimi ünvanları da var idi. Raziyyə Sultanın həyatı və səltənəti çətin və
keşməkeşli mübarizədə keçdi. O, çiynində ox və kamanı ilə ölkəsini ögey
qardaşları və xarici düşmənlərdən qorudu, cəbhədən-cəbhəyə at və fil belində
hərəkət edərək savaşdı, ağıllı və incə siyasəti ilə dövləti idarə etdi.
Sultan Raziyyə dörd ilə yaxın zəmanəsinin imperatorluğu sayıla biləcək
böyük bir dövləti idarə etmiş, daxildən və xaricdən gələn dağıdıcı qüvvələrə
sinə gərmiş, 638/1240-cı ilin 25 rəbiyüləvvəl bazar günü ögey qardaşı Bəhram
şah tərəfindən şəhid edilmişdir [1; 2, 33-37; 5; 9, 37-40; 13; 16, 18-19; 27,
401].
Raziyyə Sultan “Şirin-i Dehləvi”, “Şirin-in-Guri” təxəllüsü ilə yazılmış
gözəl şeirlərin müəllifidir. Bir neçə misrasının tərcüməsini təqdim edək:
Bizim başımıza hər nə gəlirsə, hər zaman bizdəndir,
biçarə könlün nə günahı var?
O zavallı da bizim səbəbsiz qəmimizdən ölmüşdür;
Ey Şirin, gəl məhəbbət yoluna addım atma. Bundan saqın.
Sən yoxsa bu yolda Fərhadın başına gələnləri eşitmədinmi?
Şəcər üd-Dür (Şəcərət üd-Dür) Misir sultanı, orta əsr Şərqinin
müsəlman qadın hökmdarları içərisində ikinci türk qadındır. Misir Əyyubi
sülaləsinin beşinci hökmdarı 638/1240-1241-ci illərdə taxta keçmiş Məlik
Saleh Nəcmüddin Əyyubun xanımıdır. Xaçlı yürüşü və xüsusilə də Dimyatı ələ
keçirmiş Kral Əziz Luinin rəhbərliyi altındakı fransız ordusu ilə kəskin
mübarizə edən Məlik Saleh xəstə olduğu halda Mansura bölgəsinə gəlincə,
1249-cu il noyabr ayının 23-də fransızların qərargahlarının qarşısında vəfat
edir. Məlik Salehin ölümünü ordudan və fransızlardan gizlədən Şəcər üd-Dür
Məlik Salehin digər xanımından olan oğlu Turan şahın Hısn-Keyfadan Misirə
gəlməsinə qədər işləri idarə etmiş, sonradan nəinki bütün Misirin, hətta qonşu
müsəlman əmirliklərinin həyatı üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən şəxsiyyətə
çevrilmişdir [9, 67-69; 16, 19-20; 21, 75; 28, 619-627; 49, 797].
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Şəcər üd-Dürr türk idi, Abdullah adında bir adamın qızı idi. Fövqəladə
gözəlliyinə görə Məlik şah onu cariyə kimi satın almış, lakin parlaq zəkasına
və dühasına şahid olan hökmdar hələ ona bir oğul da dünyaya gətirən gənc
qadınla nikahlanıb Misir məlikəsi səviyyəsinə yüksəltmişdi. Şəcər üd-Dürrün
Xəlil adlı oğlunu şah vəliəhd göstərmişdi, lakin o, kiçik yaşda öldüyü üçün şah
vəfat etdikdə taxtın rəsmi varisi olmasa da, məlikə Turan şahı “Əs-Sultan ülMəlik il-Müəzzəm Giyasüddin Turan şah” adı altında taxta oturtdu və bundan
sonra fransız işğalçılarına qarşı mübarizəyə tam gücüylə davam etdi, şahın
ölümüylə cəsarətlənən fransızlara gözəl ibrət dərsi verdi. Fransız əsgərlərindən
1000 nəfər əsir edilib, 3000 nəfər ölüncə, zəbt etdikləri yerləri geri vermək
şərtilə aman istəyən düşmənin 32 gəmisi də yandırıldı və qaçmaqda olan
ordunun başçısı Kral XI Lui əsir edildi. Şəcər üd-Dürr və ona bağlı olan
Bəhriyyə və Salehi məmlüklərinin yardımıyla əldə edilən qələbədən başını
itirən Turan şah çox keçmədən onu taxta oturdan və qələbəsini təmin edən
ögey anası və sadiq əsgərlərinə həqarət etməyə başladı və səbəb olduğu
üsyanda 70 gün sürən hökmdarlığına 648/1250-ci ildə öldürülməsiylə son
verildi.
Məmlüklər və dövlət əmirləri Məlik Salehin ölümü və Turan şahın
Misirə gəlişi arasındakı zaman ərzində Şəcər üd-Dürrün dövlət idarəsindəki
bacarığına şahid olmuşdular və qətiyyətlə onun taxta çıxmasına qərar verdilər.
Beləliklə, Şəcər üd-Dürr seçim yoluyla, yəni ixtiyariyyə ilə Misir sultanı
seçildi. Onun verdiyi fərmanlar xalqın asayişini, əmin-amanlığını, maddi və
ictimai durumunu yaxşılaşdırmağa yönəlmişdi və “Validət-ü Xəlil” künyəsi ilə
imzalanırdı. Qahirə və bütün Misir camelərinin minbərlərindən cümə günlərində Şəcər üd-Dürrün adına xütbələr oxunmuş, sikkələr kəsilmişdir. Xütbədə
əvvəl xəlifəyə, sonra isə Şəcər üd-Dürrün adına və idarə etdiyi ölkəyə,
dövlətinə həmd və dualar edilirdi: “Ahfaz Allahumm əl Cihhət əl-Salihiyət
Məlikət əl-Müslümün İsmət əl-Dünya və əl Din Ümm Xəlil əl mustasimiyətu
Sahibət əl-Sultan əl-Məlik Salih”. Pulların üzərində isə “Əl-Musta simiyyət ülSalihiyyə Məlikət ül-Müslimin Validət ül-Məlik il-Mənsur Xəlil Yalifət-ü
Əmir il-Müminin” həkk edilmişdi.
Məhz Şəcər üd-Dürrün sayəsində fransızlardan 40.000 savaş təzminatı
alınmış, ordu və donanmaları məhv olmuş, XI Lui, kraliça və yaxınları 11 aylıq
həbsdən azad edilərək 648/1250-ci il səfər ayının 9-da Misiri kor-peşman tərk
etmişlər.
Xalq tərəfindən İsmət üd-Din adlanan, Misir məlikəsi olan bu qadının
böyük hökmdarlıq bacarığını qısqanan düşmən qüvvələr, o zamanın xəlifəsi əlMustasim-Billahın yaxınları Şəcər üd-Dürrü taxtdan endirmənin yollarını
aramaya başlayırlar. Vəziyyətdən çıxış yolunu məlikənin ordusunun baş
komandanı İzzüddin Aybəki Misir sultanı təyin edərək onunla evlənməsində
görürlər. Lakin münaqişə halında olan qruplar və xəlifənin dəstəklədiyi
qüvvələrin mübarizəsi və saraydaxili intriqalar nəticəsində fövqəladə istedada
malik olan bu hökmdar xanımın ömrünə faciəli şəkildə qətl edilməklə son
qoyulur [31; 37].
Şəcər üd-Dürrü tarixdə yaşadan onun müstəqil hökmdar kimi əldə etdiyi
müvəffəqiyyətlərdən başqa Misirdə yeni bir səltənətin – 136 il davam edən
Bəhriyyə məmlükləri səltənətinin qurucusu olmasıdır.
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Məkke-yi Mükərrəməyə hədiyyə – “Surrə alayı” və Kəbəyə örtük
göndərmə ənənəsinin əsasını Şəcər üd-Dürr qoymuşdur [1; 9; 13]. Ərəbistanda
və Almaniyada (Visbadendə) onun haqqında sənət əsərləri yaradılmış və
tədqiqat işləri yazılmışdır. Adı Görci Zeydanın “İslam Mədəniyyəti Tarixi”
kitabında anılmaqdadır.
Qutluq Türkan Xatun İran Kirman Qutluq dövlətinin IV hökmdarı
619/1222-ci ildə Kirman torpaqlarını fəth edib yeni dövlət quran Barak Hacibin
– Qutluq xanın qızıdır. Bu ailənin qızları hökmdarlarla evli olaraq tarixdə iz
buraxmışlar: dörd qızdan Sevinc Türkan Çingiz xanın oğlu Cağatayla, Yaqut
Türkan Yəzd atabəyi Kutbüddin Mahmud şahla, Xan Türkan əmisi oğlu
Kutbüddin Mühəmmədlə, Məryəm Türkan Yəzd atabəyi Muhyiddin Samla
evli idi. Öz oğlu Rüknüddin-Hocacığı deyil, qardaşı Cintimur Tayanqunun
oğlu Kutbüddini taxta layiq gördüyü üçün qızı Xan Türkanı ona verib
632/1234-cü ildə vəfat etdi. Bir il dövləti idarə edən Kutbüddin Xan Türkanın
qardaşı Rüknüddinin hücumu nəticəsində Monqolustana çəkildi. 650/1252-ci
ildə monqol xanı Mönge tərəfindən yenidən Kirman taxtına döndü. Qutluq
Türkan Xatunun ağıllı məsləhətləri və yardımı sayəsində dövlət işləri olduqca
gözəl idarə edilirdi. Qutluq Türkan Xatunun daha iki qızı vardı: gələcəkdə
Kirmanın altıncı hökmdarı və monqol Hülaku xanın oğlu Abaka xanın xanımı
olacaq Padişah Xatun və Bibi Türkan. Kutbüddinin digər xanımından
Soyurqatmış adında bir oğlu vardı. Kutbüddinin ölümüylə Qutluq Türkan
Xatun həm Kirmanın əyanları, həm də monqol yetkililəri tərəfindən yekdilliklə
hökmdar seçildi. Ədalətli, yaradıcı və xeyirsevər olan bu hökmdar qadın elm
və sənəti də dəstəkləyir, ölkənin abadlıq işlərinə böyük önəm verirdi. Ögey
oğulları Həccac və Soyurqatmış ilə baş verən çəkişmələr və Abaka xanın
yerinə keçən Əhməd xanın intriqaları nəticəsində o, hökmdarlıq taxtından
endirildi, qış aylarını Zəmistanda – Bərdədə keçirdi, yaz ayında Təbriz
yaxınlığındakı Çərəndaba getdi və tezliklə 681/1282-1283-cü illərdə vəfat etdi.
Qızı Bibi Türkan cənazəsini Kirmana gətirdi və şəhərin ən gözəl yerində –
Mədrəsə türbəsində dəfn etdi. Adına xütbə oxunduğunu Sımt ül-Ula təsdiq edir
[1; 5; 9, 33, 172; 17, c.1, s.530; 30, c.2, s.552; 33, 172].
Safvetüddin Padişah Xatun 654/1256-cı ildə anadan olmuşdur.
Kutbüddin Məhəmməd və Qutluq Türkan Xatunun qızıdır. Fövqəladə gözəlliyi
monqol xanlarını cəlb etməməsi üçün “Həsən şah” adı ilə uzun müddət
qardaşlarının arasında yüksək təbəqədən uzaq tutularaq böyüdülmüşdür. Lakin
gözəlliyinin sorağı Abaka xana çatınca onunla evləndirilmiş, monqol ulusunun
hörmətli ana sultanı Yisunçinin ordusunu bəzəmişdi. Ana sultan 670/1272-ci
ildə ölüncə isə Padişah Xatun qayınanasının məqamına yüksəlmişdir. Onun
sayəsində Kirman çiçəklənib ədalətlə idarə edilmişdir. Abaka xanın qəfil
ölümüylə İlhanlı taxtına onun qardaşı Teküdar-Əhməd xan keçmiş və Türkan
Xatunun hökmdarlığına son qoymuşdur. Lakin o, tezliklə taxtını Arqun xana
dövr etməli oldu. Arqun xanın təkidiylə Padişah Xatun Abaka xanın digər
xanımından olan oğlu Şahzadə Keyxatu ilə evləndirilib Anadoluya göndərildi.
Ögey qardaşı Soyurqatmış intriqalarına davam edərək, Padişah Xatunun ən
yaxşı ərazisini Arqun Xanın yardımı ilə ələ keçirdi. 690/1291-ci ildə Arqun xan
ölüncə onun yerinə keçən Keyxatu Soyurqatmışı taxtdan endirib xanımı
Padişah Xatunu Kirman taxtına hökmdar təyin etdi. Padişah Xatun 691/1292-ci
ildə “Safvet üd-Dünya ved-Din” adıyla taxta oturdu və qardaşı Soyurqatmışa
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böyük sayğı göstərdi, onu naib təyin etdi. Lakin Soyurqatmış Hülaku xanun
oğlu Menqu Timur Oğulun və fars atabəyi Ebeş Xatunun qızı olan xanımı
Kürduçin ilə birlikdə bu yaxşılığa qarşı namərdlik edərək taxt iddiasına qapıldı,
lakin hər ikisi Keyxatunun qəzəbinə düçar oldu. Fəqət yenə də Padişah Xatun
qardaşına, onun ailəsinə yardımını əsirgəmədi. Təbiətən namərd olan
Soyurqatmışın onu öldürməyi planladığını öyrənincə onu cariyəsi vasitəsilə
zəhərləyib öldürtdü. Kürduçin bu olayı Padişah Xatuna çox baha ödətdi.
Soyurqatmışın və Kürduçinin qızı Şah Aləmlə evlənmiş monqol hökmdarı
Baydu xan 694/1295-ci ildə Keyxatu üzərinə hücum edib Təbrizdə qələbə
qazandı və onu edam etdirdi. Baydu xan Padişah Xatunu qurultaya dəvət etdiyi
üçün o, Kirmanı tərk edincə Kürduçin və satqın əmirlər hücum edib Kirmanı
mühasirəyə aldılar. Xanımı Şah Aləmin və qayınanası Kürduçinin təşviqiylə
Padişah Xatunun ölüm fərmanı verildi [5; 9, 115,131, 133; 10, 235; 17, c.1,
s.533; 30, c.2, 533, 552].
Ədalətli hökmdar, incə siyasətçi və cəsur döyüşçü olan Padişah Xatun
eyni zamanda alim və sənətkarların hamisi idi.
Rəssam və xəttat kimi tərtib etdiyi “Quran”lar və dövrünün məşhur
kitabları qiymətli sənət əsərləridir. Lalə Xatun imzasıyla şeirlər yazmışdır.
Şeirinin tərcüməsindən bir neçə misra:
Hər qadın bir-iki arşın bez örtməklə xanım olmaz;
Hər baş da bir külah ilə sərdarlığa layiq olmaz;
Hər kimsəyə başımdakı örtüdən bir danə hədiyyə edərsəm,
O bunun min dinarlıq bir tac olduğunu söylər;
Mən uluğ sultan kimi padişahlar soyundan gəlmiş bir şaham;
Dünyada bir səltənət varsa, o ancaq bizim səltənətimizdir.
***
Sərsəri günəşdən kölgəmin gözəlliyini qorumaq için
İsmət pərdəsi altında yaşayıram.
Aləmin idarəsini əlimə almış padişah isəm də,
Allah qatında bir cariyəyəm.
Berlin muzeyində nümayiş etdirilən qızıl və gümüş pullar üzərində
“Keyxa-tu Padişah-i cihan xudavənd-i aləm Padişah Xatun” yazısı həkk
olunmuşdur [1; 5; 10, c.4, s.33].
Naibə Bibi Türkan 658/1260-cı ildə həyat yoldaşı Sad Qutluq xan 12
gün hökmdarlıq etdikdən sonra İraqda ölüncə İran Salqurlu dövlətinin feilən
hökmdarı kimi 12 yaşlı oğlu Mühəmməd Adüdüddinə naibəlik etdi və Hülaku
xandan oğlunu qanuni hökmdar təsdiqləyən yarlığı aldı. 660/1261-1262-ci
illərdə Mühəmməd öldükdə ögey oğlu Məhəmməd şahı taxta keçirtdi və qızı
Salqomla evləndirdi. Bir müddət sonra Bibi Türkana hörmətsizlik etməyə
başlayınca o, Məhəmməd şahı taxtdan endirib sarayında həbs etdi və 1263-cü
ildə İlhanlı hökmdarına göndərdi. Bibi Türkan Məhəmməd şahın qardaşı
Səlcuq şahı taxta çıxartdı və onunla evləndi. Bibi Türkanın qızı monqol
şahzadəsi Mengü Teymurla nişanlandı. Bir əyləncə gecəsi sərxoş Səlcuq şah
Bibi Türkanın ölüm hökmünü verincə xatunun qardaşı Əlaüddövlə Hülaku
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xanın əmriylə Səlcuq şahın ölümünü tələb etdi və 662/1266-1267-ci illərdə
Səfid qalasında əmr icra edildi [5; 9; 10, 235; 16; 33; 37, 93-125].
Ebeş /Abiş Xatun – İran Salqurlu dövlətinin hökmdarı olub. O, II Sad
və Bibi Türkanın qızı, Barak Hacibin qızı Yaqut Türkanın nəvəsi, Kirman
Qutluq dövlətinin hökmdar nəslindəndir. Qızı Kürduçin Sultan Soyurqatmışın
xanımıdır. Səlcuq şahın üsyanı səbəbiylə Salqurlu nəslindən varis olmayınca
Türkan Xatun qızları Ebeş və Salqomu taxtın varisi elan etdi. Hülaku xanın
hökmüylə 662/1263-1264-cü illərdə Fars taxtına Ebeş Xatun gətirildi, adına
xütbələr oxundu, sikkələr kəsildi, Salqurluların onbirinci və son hökmdarı oldu.
Bir il Fars dövlətini idarə etdikdən sonra nənəsi Yaqut Sultan onu və bacısı
Salqomu İlhanın hüzuruna apardı və Buka Timurun qızı Olcay Xatunla evli
olan Mengü Timurla evləndirdi. Mengünün üçüncü xanımı Cucin Xatun idi.
Salqom isə Yəzd atabəyi Yusif şahla evləndi. 670/1271-1272-ci illərə qədər
Ebeş Xatun Hülaku və Abaka xanın əmriylə yetkinlik yaşını gözlədi və
nəhayət, ata-baba taxtına oturmaq üçün yurdu Şiraza döndü. Xalq onu böyük
sevinclə qarşıladı, çünki bu illər Şirazı idarə edən monqollar Farsı soyub
talamaqla məşğul idilər. 12 il dövləti ədalətlə idarə edən Ebeş Xatun 682/12831285-ci illərdə dövlət işlərindən kənar qalmağa məcbur edilir. Çünki Əhməd
Teküdara qalib gələn Seyyid İmadəddin Əbu Yala (Əbül-Ula) Arqun şah
tərəfindən təltif edilərək Fars dövlətinə naib təyin olunur. Əbül-Ula Ebeş
Xatuna hörmətsizlik göstərir və bütün xalqı üsyana sövq edir. Gəldiyi gündən
bir ay sonra, şəvval ayının 21-də xalq onu qətl edərək evini yandırır. Hülaku
xan Fars idarəçilərini cəzalandırır və Ebeş Xatunun Arqun xanın yanında
Təbrizdə oturmasını əmr edir. 22-23 il hökmdarlıq edən Ebeş Xatun 685/12861287-ci illərdə yaylaq evi Cerendabda rəhmətə gedir, lakin sonradan Şirazda
Türkan Xatunun inşa etdirdiyi Adudiyyə Muhamməd mədrəsəsində dəfn edilir
[1; 5; 9; 16; 33; 37].
Dövlət Xatun paytaxtı Xürrəmabad olan İran Kiçik Luristan
Xurşidoğulları dövlətinin 14-cü hökmdarıdır. 716/1316-cı ildə vəfat edən
İzzüddin Mühəmmədin yerinə övladı olmadığı üçün onun xanımı, Şəmsüddinin
qızı Dövlət Xatun keçdi. Lakin o, İlhanlı imperatorluğuna bağlı bütün
yarımmüstəqil dövlətlər kimi, vətəninin atabəyi idi. İlhanlı taxtına Əbu Səid
Bahadır xan çıxınca Dövlət Xatun taxtı qardaşı İzzüddin Hüseynə buraxdı və
bununla da Luristanda Xurşidoğullarının başqa qolunun iqtidara gəlməsinə yol
açdı.
Dövlət Xatun Böyük Lurlu Yusif şahla evləndi. Sələfləri Türkan Xatun,
Raziyyə Sultan, Bibi Türkan kimi silahla mübarizə apara bilməsə də, Dövlət
Xatun incə siyasətilə böyük işlər görmüş oldu. Təvazökarlıqla taxtı qardaşına
verməklə dövləti xarici təsirdən qorumuş oldu və bununla dövlətin tarixində
şərəfli yer tutdu. Onun hökmdarlığı qısa sürsə də, islam aləmində ərəb
ölkələrinə yaxın olan Luristanda qadınlara hökmdarlıq haqqının tanınmasına
nümunə kimi çox böyük dəyərə malikdir [5; 9,164; 37, 93-110].
Sultan Satı Bəy Xan İranda İlhanlı dövlətinin hökmdarı, Əmir Xoca
Olcaytunun qızı, İlhanlı Əbu Səidin bacısı, Arpa xanın xanımı idi. 1338-ci ildə
dövləti idarəyə başlamış, adına xütbə oxunmuş, zərb olunan pullarda adı həkk
olunmuş, bir ilə yaxın hökmdarlıq etmişdir. Şərəf xan Bin Şəmsüddin Bitlisi
“Kitab-i Şərəfnamə” əsərinin II cildinin 41-42-ci səhifələrində Sultan Satı Bəy
xan haqqında məlumat vermişdir [9, 175-176; 37, 111-125; 43].
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Döndü Xatun monqol dövlətinin böyük bir qolu olan Türküstan və
qıpçaq ölkələrində türkləşmiş Cəlayirilərin tarixində ölkəyə və taxta 10 il sahib
olmuşdur. Üveys oğlu III Sultan Hüseynin qızı, Məlik Zahir Berkokun, Şah
Vələdin xanımı olmuşdur. Sultan Əhmədin Bağdadda ölümüylə səltənəti əlinə
aldıqdan altı ay sonra Şah Vələd də dünyasını dəyişdikdə Döndü Xatun
Bağdadın idarəsini əlinə almışdır. 813/1410-1411-ci illərdə ögey oğlu Mahmud
bin Şah Vələd ilə Bağdadı Qaraqoyunlulardan müdafiə etmişdir. Şah Vələdin
azyaşlı oğulları Şah Mahmud, Üveys və Mühəmməd zamanında dövləti idarə
etmişlər. Teymurun oğlu Şahruha göndərdiyi elçiləri vasitəsilə Şüştəri hökumət
mərkəzinə çevirərək idarə etmişdir. Sultan Mahmuda beş il naibəlik etmiş,
sonra üç il taxtda tək qalmış, Hüveyzə ilə Vasıtı çətin mübarizələrdən sonra
dövlətinə birləşdirmişdir. Bu yerlərin minbərlərindən adına xütbələr oxunmuş,
pullar basdırılmışdır ki, bu da onun hüquqi və feilən hökmdar olduğunu isbat
edir. Ehtimala görə, 822/1419-cu ildə vəfat etmişdir [9, 187; 27, c.2, s.401].
Naibə Süyün Bikə noqay ordusunun başçısı Yusuf Mirzənin qızı, gənc
yaşda ruspərəst mirzələr və rus çarının məsləhəti ilə Qazan taxtının hökmdarı,
zəif iradəli Canəli ilə evləndirilmişdir. Əri ilə tam təzad təşkil edən Süyün Bikə
gözəlliyi, zəkası, vətənpərvərliyi ilə seçilən nadir şəxsiyyət idi. Əri Moskvaya
qaçandan sonra həmfikri Səfa Gəray xanla evlənərək vətənpərvər qüvvələrin
Moskva siyasətinə qarşı mübarizəsinə rəhbərlik etməyə başladı. 1549-cu ildə
Səfa Gərayın qəfil ölümüylə taxta keçən 3 yaşlı oğlu Ütəmiş Gəraya naibə
təyin olunduğu zaman rus çarı IV İvan – İvan Qroznı taxt sahibi idi. O, azyaşlı
Ütəmişin və qadının üzərinə hücum etməkdən utanmayıb yararlanmaq yolunu
tutdu. Qazanı yeddi gün mühasirədə saxlarkən o, güclü dirənişlə qarşı-qarşıya
gəldi və şəhəri alsa da, Qazan xanlığının torpaqlarını yalnız yarım il boyunca
ələ keçirə bildi. Süyün Bikə ilə kiçik xan Moskvaya aparıldı, Ütəmiş xan zorla
xaç suyuna salınaraq və adı dəyişdirilərək Aleksandr oldu. Süqut edən Qazan
xanlığından xatirə olaraq bir Süyün Bikə minarəsi qaldı [8, a, b; 9, 191; 22,
Qazan maddəsi; 44].
Sultan Fatma Bikə – Fatma Sultan Bəyim, Şah Kul ailəsindən Seyyid
Ağ Mühammədin qızı, Qızıl Orda və Qazan xanı Uluğ Mühəmməd tərəfindən
1445-ci ildə qurulmuş Qasım xanlığında 1627-ci ildən başlayaraq ölən əri
Alparslanın yerinə keçən oğlu Seyyid Burhana naibəlik etmişdir. Rus çarı
Aleksey Mixayloviç Romanovun Seyyid Burhanı qızı ilə evləndirmək və onun
xristian dinini qəbul etmək təklifinə Sultan Fatma Bikə qəti etiraz etdi. Lakin
1633-cü ildə Çar Aleksey Mixayloviç Seyyid Burhanı Moskvaya yanına
çağırıb “Vasili Arslanoviç” adıyla ona xristian dinini qəbul etdirir. Qasım
xanlığı çar idarəsinə qarşı üsyanlarla qaynayarkən Seyyid Burhandan sonra
1679-cu ildə Fatma Sultan Bikə taxta keçdi və rus hökuməti ona oğlunun bütün
haqlarını tanıdı. Bu zaman xanlığın tamamilə əvvəlki imtiyazlarını itirmiş
olmasına baxmayaraq, Fatma Sultan qismən dövlətin nüfuzunu qaldırmağa nail
olmuşdu və bunu bir sıra dövlət sənədləri də təsdiq etməkdədir. Sultan Fatma
Bikə rus çarı tərəfindən “Çariça Sultan Seyyidovna” adlanırdı. Fatma Sultanın
XVII əsrin 80-ci illərində ölümüylə 236 illik Qasım xanlığı dövlətinə son
verilmiş oldu [1, 145; 8; 9; 43].
İki qadın hökmdar – Qaraxanlılar nəslindən olan Türkan Xatun –
Səlcuq imperatoru Məlik şahın xanımı ilə Xarəzmşah Əlaüddin Mühəmmədin
71

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

anası Türkan Xatun adlarına xütbə oxunub, pul kəsdirilməsə də, gerçək
hökmdar nüfuzundan da yüksək avtoritetə – nüfuza malik olmuşlar.
Məlik şahın xanımlarından biri olan Türkan Xatun 12.000 nəfərlik
xüsusi süvari birliyinin rəhbəri idi. Ögey oğlu Börküyarığın yerinə 4 yaşlı oğlu
Mahmudu vəliəhd təyin edib və qızı Mah Məlik Xatunu Xəlifə Muktediyə
verərək onun oğlu Cəfəri xilafət taxtına çıxarmaq istəmişdi [1, s.157-158].
1092-ci ildə 5 yaşlı oğlu Mahmudu Səlcuq sultanı elan etdirib, adına xütbə
oxutdurmuş, özünü Xatun ül-Cəlaliyə ünvanıyla naibə elan etmişdir. Ögey
oğlu, 14 yaşlı Börküyarığa qarşı İsfahana hücum edən Türkan Xatun məğlub
olunca Səlcuq taxtını itirməmək üçün bir sıra vasitələrə baş vursa da, sui-qəsd
qurbanı olmuşdur [2, c.1, s.33-35, 94, 151-157, c.2, s.15-16, 29-32, 166].
Kanqlı qıpçaq türk qəbiləsi aristokrat nəslindən olan Türkan
Xatun, adət olunduğu kimi, məiyyətində özəl divan dəstəsinə malik idi. Bu
divan dəstəsi hökmdar xanımlarının və analarının şəxsən özlərinə məxsus
mallarin idarəsi, gəlirlərinin toplanması ilə məşğul idi və dövlətin ümumi
siyasətinə qarışırdı. Lakin hərbi aristokratiyaya malik olan Türkan Xatun eyni
zamanda avtoritar xasiyyəti sayəsində oğluna rəqib və çox zaman hakim
mövqe tutaraq dövlət işlərinə güclü şəkildə müdaxilə etmişdir.
Yüksəksəviyyəli hərbi və mülki şəxslərin günahlandırılması və
cəzalanması üçün Divan-i Məzalim kimi yüksək məhkəmə orqanına yalnız və
yalnız hökmdarlar başçılıq etdikləri halda Xarəzmşah Əlaəddin Muhəmməd
dövründə bu vəzifəni Türkan Xatun həyata keçirmişdir. Atasının qəbilədaşları
və əsgərləri ilə oğlu Əlaəddin Muhəmmədə böhranlı durumlarda yardım etdiyi
üçün Türkan Xatun “Xudavənd-i Cihan” adlandırılmışdır. Onun buyruqları
şahın buyruqlarından daha təcili icra edilmişdir. Səfərə çıxdığı zaman Türkan
Xatuna “İslamın və aləmin qoruyucusu” deyə müraciət edilmişdir. Onun
möhürü üzərində “Cənab-i Haqqın inayəti-sübhaniyyəsinə sığınıram” cümləsi
yazılmışdı. Ağlı, zəkası, ədaləti, yoxsullara və əməkçi xalqa yardımı, sadəliyi
ilə ən uca mövqeyə layiq olan Türkan Xatun əsl hökmdar kimi yaşayıb, ömür
sürmüşdür [9, 202-203; 10, c.4, s.482; 14, 5; 21, c.5, s.111; 22, c.5, s.111].
Müsəlman dövlətlərini yönəltmiş türk xanımlarının doqquzu hökmdar,
beşi naibə ünvanıyla X1 əsrdən başlayaraq fəaliyyət göstərmişdir [5; 12]. Lakin
türk xanımlarının dövlət başçısı kimi fəaliyyəti miladdan əvvəl də məlumdur
[41].
Əbül Qazi Bahadur xan “Şəcərey-i Tərakimə” əsərində “...Oğuz iline
beylik kılan kızların zikrində” yeddi türk xatununun – Altun Közəki Sundun
Bayın qızı və Salur Qazan Alpın arvadı Boyu uzun Burla (Bular), Karmış
Bayın qızı və Memiş Bikin arvadı Barçın Salur (Salur – qılınclı deməkdir),
Kayı Bayın qızı və Çavuldar Bala Alpın arvadı Şabatı, Kondi Bayın qızı və
Biyeken Alpın arvadı Künin Körkli, Yumak Bayın qızı və Kalkın Konak
Alpın arvadı yenə digər bir Künin Körkli, Alp Arslanın qızı və Kestan Qara
Alpın arvadı Kerce Buladı, Kınık Bayın qızı və Dudalbay oğlu Kımaçın arvadı
Kugadlı [12, 79-80] adını söyləyir.
Əfsanəvi Tomirislərin, Nüşabələrin, Məhsətilərin şanlı tarixini davam
etdirən Şərq qadını, Azərbaycan qadınları həyatın hər sahəsində ulu analarına,
nənələrinə, onların şərəfli xatirələrinə layiq olmaq üçün əzmlə çalışmaqdadırlar
[1; 2; 7;15; 16; 18; 19; 25; 27; 31; 50; 51].
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Malakhat Kalantarli
The reining sovereign ladies and rulers-regents in the turkic-islamic
states
Summary
The given article touches upon the active role of a woman in the socialpolitical life of state at the early stages of historical development of East –
Azerbaijan, Arabian countries, Iran, Middle Asia, India. The author specially
underlines the thought about the activity of the Muslim women in the TurkicIslamic states leaned on the traditions running from ancience, because history
knows the names of the Eastern tsarinas Zenobia-Zeinab, Bilgeis, Tomiris,
Nushaba and many others who became the object of the intent attention of
world science and art.
Малахат Калантарлы
Царствующие женщины-повелительницы и правительницы-регенты
в тюркcко-исламских государствах
Резюме
В работе рассматривается активная роль женщины в общественнополитической жизни государства на ранних этапах исторического
развития Востока – Азербайджана, Арабских стран, Ирана, Средней
Азии, Индии. Многовековое предубеждение, ошибочная трактовка и
субъективная оценка роли и места женщины Востока в жизни общества,
освещение тем «Женщина и Ислам», «Женщина Востока», «Женщина и
общество» и т.д., являющихся составной частью общей проблемы
«Восток и Запад», тенденциозный подход западных исследователей
опровергается
конкретными
примерами
из
жизни
женщинповелительниц, султанок, правительниц-регентов, государственных
деятелей, представителей науки и искусства в тюркскo-исламcких
государствах в глубоком средневековье, в период, охватывающий конец
Х – начало ХI века вплоть до современности. В работе особо
подчёркивается мысль о том, что активная деятельность женщинмусульманок в тюркско-исламских государствах опиралась на традиции,
идущие с глубокой древности, ибо, истории известны имена восточных
цариц Зенобии-Зейнаб, Бильгейис, Томирис, Нушабе и многих других,
ещё до нашей эры ставших объектом пристального внимания мировой
науки и искусства.
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Təranə RÜSTƏMOVA
İSLAMAQƏDƏRKİ DİNİ BAXIŞLARDA VƏ FOLKLORDA
YER ALAN ALLEQORİK ÜNSÜRLƏR
Açar sözlər: alleqoriya, totemizm, fetişizm, animizm, folklor, təmsil
Key words: allegory, totemism, fetishism, animism, folklore, fable
Ключевые слова: аллегория, анимизм, фетишизм, фольклор, басня
Dünya xalqlarının əksəriyyətinin söz yaradıcılığında özünəməxsus yer
tutmuş təmsil, digər ədəbi janrlar kimi, birdən-birə yaranmamış, öz tarixində
uzunmüddətli təşəkkül və təkamül yolu keçmişdir. Belə ki, hər bir xalqın dini
təsəvvüründə, mifologiyasında, şifahi xalq yaradıcılığında təzahür tapan
alleqorik ünsürlər təmsil janrının ilk rüşeymləri kimi meydana çıxmışdır.
Qeyd etmək lazımdır ki, dini etiqadları, siyasi baxışları, ayrı-ayrı xalqların
müxtəlif dünyagörüşlərini özündə birləşdirən və mədəniyyətin ən qədim
forması olan mifologiyanın bədii xalq təxəyyülünün məhsulu olan dünya
folklor nümunələrinin yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Folklor nümunələri,
eləcə də təmsil bilavasitə mifoloji ənənələrlə bağlıdır, bir sözlə, mifologiyadan
qidalanır.
Məlumdur ki, mif xəyali aləmlə gerçək hadisələr arasında obrazlaşmış
təfəkkür sistemidir. “Mifologiya yunan sözü olub “mifos” və “logos”
sözlərindən əmələ gəlib, mənası rəvayət, əfsanə, nağıl, dastan, söz anlayışı
kimi başa düşülür. Mifologiya ictimai inkişafın ilkin mərhələləri üçün
səciyyəvi olan dünyanı anlama üsulu, ictimai şüurun ilkin formasıdır” [11, 5].
Bəzi tədqiqatçıların fikrincə, genetik cəhətdən nağılların əsasını təşkil
etdiyi üçün mifi nağıl adlandırmaq olar. Xalq yaradıcılığının məhsulu kimi
mifdən bəhrələnsə də, nağılda olan mifik sərhədləri müəyyən etmək çətin olur.
Miflərə nağıl kimi baxmayan qədim insanlar üçün mif dünyanın dərk edilməsi
forması, onun mənşəyi, insanların dünyada yeri və s. bu kimi məsələləri
izahetmə vasitəsi idi. Tədqiqatçıların qeyd etdiyi kimi, “mifologiya qədim
insanların animist, antropomorfist, totemist baxışlarından sonrakı dövrünün
məhsuludur” [2, 72].
Müəyyən varlıqları müqəddəsləşdirərək onlara sitayiş etmək dünya xalqlarının dini təsəvvüründə mühüm mərhələ olub özünəməxsus yer tutur. Məsələn, qədim Misirdə allah Ra öküz obrazında, Osiris qırğı başlı, Yunanıstanda
Zevs öküz, qartal və yaxud ququşu, Finikiya ilahəsi Aştart inək, Meksika günəş
allahı Teskatlipokanın başı ayı formasında, Şumer allahı Eya insan-balıq,
xristian allahı Xristos quzu obrazında təsvir olunurdu [3, 21]. Bu, bəzi xalqlarda ibtidai insanların mənşəyinin heyvanlarla, quşlarla, balıqlarla,
hətta həşəratlarla əlaqəli olduğu dini təsəvvürləri ilə bağlı idi. Türk xalqlarında
da qurd, at, it, qaranquş, göyərçin və s. bu kimi bir çox heyvan və quşların
etiqad və inamlarda xüsusi yeri vardır. Bu təsəvvürlərə görə, heyvanlar
insanların hamisi rolunda çıxış edir, onlara od verir, sənət öyrədir, mərasim
və adətləri aşılayırdı.
Totemik baxışlardan danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, dünya xalqlarının
həyatında böyük bir mərhələni təşkil edən totemizm (totem ‒ Şimali
Amerikada yaşayan hindu qəbilələrindən birinin dilindən götürülmüşdür,
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“nəsil” deməkdir) qəbilə quruluşu ilə bağlı olub, totemik əcdad və onunla bağlı
olan təsəvvürləri əks etdirirdi.
Mifoloji abidələrdə türk xalqlarının həyatında totem kimi qurda xüsusi
münasibətin olduğuna rast gəlinir. Belə ki, xüsusən qurda olan yanaşma türk
xalqlarını onun totem, yoxsa yaradan olması kimi mübahisəli mülahizələrə
gətirib çıxarmışdır. Vəhşi xislətli, “yırtıcı olsa da, bu heyvan xeyirxah,
insanlara yol göstərən, uşaqları öz südü ilə bəsləyib böyüdən təbiət ünsürü kimi
nağıl və rəvayətlərdə özünə yer tutub. Və canavar südü əmən uşaqların
böyüyəndə igidliyi, qorxmazlığı, mərdliyi ilə seçilməsi məxsusi vurğulanır” [8,
28[]. Bununla bağlı əfsanələr də meydana gəlmişdir. Əfsanəyə görə, Roma
şəhərinin əsasını qoymuş Romul və qardaşı Rem dişi canavar südü ilə
bəslənmişlər. Məhz bu səbəbdən Romada Kapitoli təpəsində dişi canavar
heykəli ucaldılmışdır.
Talelərini heyvanların iradəsindən asılı hesab edən qədim insanlar totemlə
bağlı müxtəlif nağıllar uydurmuşlar. İlan, inək, öküz, maral, at və qurd kimi ilk
totemlərlə bağlı Azərbaycan nağıllarında xalq fantaziyası, ictimai və əxlaqi
məsələlər sənətkarlıqla əks etdirilmişdir. Məsələn, ilan totemi ilə bağlı olan
nağıllarların sırasında “Ovçu Pirim”i, inək və ya öküz totemi ilə bağlı olan
nağıllardan danışarkən isə “Göyçək Fatma”nı, “Fatmanın inəyi” nağıllarını
xüsusi vurğulamaq lazımdır.
Azərbaycan folklorunda həmçinin maral totemi ilə bağlı əsatirlər, əfsanələr,
rəvayətlər mövcuddur. “Maralgöl”, “Maral bulağı”, “Maral qayası” və s.
əfsanələr bu qəbildəndir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, totemist dövrün təsəvvürləri daha güclü olan
heyvanlar haqqında nağıllarda elə heyvanlar vardır ki, bunlar totem olaraq
ancaq daşlaşmış formada nağıllarda izlərini yaşadır. Bu cür daşlaşmış totemlərə
qurd və iti misal göstərmək olar.
Məlumdur ki, Azərbaycan xalqının mifologiyasında it ən qədim
totemlərdən biri olmuşdur. Qeyd edək ki, “Kiçik bacı”, “Tumar pəhləvan”,
“Tacir oğlu”, “Mərd və namərd” və s. nağıllarda totem təkcə əcdad deyil,
həmçinin təzəcə dərk olunmuş dini təsəvvürlərin yaradıcısıdır. Bu dini
təsəvvürlərin inkişafı totemin şərəfinə mərasimlər keçirmək, qurbanlar vermək
kimi adətlərə təkan verirdi. Belə ki, həyatı yenicə dərk etməyə çalışan insan
onun sirli qüvvəsinə inanır, qəzəblənməyindən qorxur və təbiətin gücündən öz
xeyrinə istifadə etmək üçün hər cür tədbirlər düşünürdü. Bu isə sonralar ibtidai
dinin formalaşmasına gətirib çıxardı.
Totemizmin digər bir mühüm qolunu müqəddəslik çərçivəsinə salınmış
quşlar − onqonlar tutur. Qədim mənbələrdə oğuz tayfaları ilə bağlı onqonların
adları çəkilir. Bunlar zoomorfik totemlər olub, nağıllarda gah ümumiləşdirilərək quş adı ilə, gah da xüsusi adlarla − Qızılquş, Ağ quş, Zümrüd, Simurq
quşları kimi vəsf edilir. Xüsusilə Simurq quşu dövlətçiliyimizin müəyyən
mərhələsinin atributu olmuşdur. “Öz gözəlliyi ilə tovuzquşunu və qırqovulu
kölgədə qoyan Simurq sufi-mistik fəlsəfəsində ali-mənəvi başlanğıcın maddi
aləm üzərində üstünlüyünü simvolizə edir. Maraqlıdır ki, Səfəvilərin
hakimiyyətə gəlməsindən sonra Simurq quşunun təsviri dövlətin embleminə
çevrilmişdir” [1, 40]. Görkəmli şərqşünas A.Y.Bertels də “IX-XV əsrlər İran
incəsənətində bədii obraz” monoqrafiyasında sehrli quş sayılan Simurqa xüsusi
toxunmuşdur.
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Totemizm qədim xalq meydan tamaşalarına da böyük təsir göstərmişdir.
“Qədim babalarımız ovdan sonra kütləvi oyunlar, şadyanalıqlar etmiş,
ovladıqları heyvanlardan əhliləşdirmiş və onların nəsil artımı ilə əlaqədar
öymələr düzəltmişlər. Bu “söy”lər getdikcə mərasimlər şəklinə düşmüş, duet
və xor müşayiəti ilə oxunmuşdur. Belə dialoq-duet məqamlı, dramatik
məziyyətli oyunlar indi də xalqımız arasında olan “Kosa-kosa”, “Çoban yallı”,
“Qurd və qoyun”, “Öymə”, “Sayaçı” və s. xalq teatr tamaşalarında
göstərilməkdədir” [4, 5].
Araşdırmalara görə, Novruz-Bahar bayramlarında geniş yayılmış “KosKosa” tamaşasının mənşəyi b.e. I əsrinə gedib çıxır. “Kos-kosa” oyunu
bizə gəlib çatmış həmin ayin mərasiminin bir hissəsini təşkil edir. Adiçəkilən
oyunla yanaşı, oyunçuları adətən heyvan dərisi geyinmiş kəndirbaz oyununda
da totemik izlərə rast gəlinir.
Novruz bayramı ilə əlaqədar olaraq keçirilən mərasimlərin ilk mərhələsi
sayca çox içtirakçısı olmayan “Kosa-kosa” adı ilə məşhur olan xalq mövsüm
mərasimi ilə başlayır. “Bu mərasimdə Kosa qışın, Keçi isə yazın
zoomorfizmidir” [4, 13]. Bir çox başqa xalqların, o cümlədən yunanların da
mövsüm nəğmələrində Keçi zoomorfizm surətdir.
Qeyd etmək yerinə düşər ki, təmsil janrına aid nümunələrin “məqalət”,
“hekayət”, “rəvayət”, “misal” adı altında verilməsi də təsadüfi deyil.
Fikrimizcə, təmsildə müəllif tərəfindən verilən təhkiyə, heyvanların təqdimi,
ayrı-ayrı obrazların təsviri, lakoniklik onu struktur baxımdan hekayəyə
yaxınlaşdırsa da, məzmun və mövzu baxımından təmsillər rəvayət və
əfsanələrə daha yaxındır.
Məlumdur ki, əfsanələr daxilində qədim totemləri yaşadan, təsəvvür və
fantaziyalarla zəngin folklor nümunələridir. Latın dilində bu sözün lüğəvi
mənası “oxumalı”, yaxud “oxunmaq üçün tövsiyə olunan əsər”, fars dilində isə
nağılı, əsli olmayan hekayəni, yaxud dillərə düşən vaqiəni ifadə edir [7, 62].
Onu da qeyd edək ki, əfsanələrlə əsatirlər məzmun baxımından yaxın
olduğundan bəzən bir-birindən seçilmir. Əfsanə daha qədim epik janr
nümunəsi olan, qədim insanın dünya, təbiət haqqında təsəvvür və düşüncələrini
özündə əks etdirən əsatirə, o cümlədən mifə mənaca yaxın olsa da, fərqli
xüsusiyətləri də mövcuddur. Fantaziya ünsürləri ilə, qeyri-adiliklərlə zəngin
olan əfsanə mifə və əsatirə nisbətən tarixi gerçəkliyə, reallığa daha çox
söykənir.
Bildiyimiz kimi, nağıllar kimi, əfsanələr də öz başlanğıcını əsatirlərdən
alır, bunların zəminində isə epos və dastanlar yaranır. Professor Sədnik Paşa
Pirsultanlı tədqiqatlarında quşlarla, ilanlarla bağlı bir çox əfsanələrin
yaranmasında xalq təmsillərinin müəyyən rol oynadığı qənaətinə gəlmiş və
1985-ci ildə çap etdirdiyi “Azərbaycan xalq əfsanələri” kitabında “İlan
məhəbbəti” və “Qu quşu” əfsanələrinin daha çox xalq təmsilləri ilə bağlı
olduğunu qeyd etmişdir [7, 156]. Belə ki, “İlan məhəbbəti” əfsanəsində ilanın
insan kimi qıza vurulması, qızı, onun nişanlısını, sonda isə özünü öldürməsində
təmsil izlərinə rast gəlinir.
Yuxarıda adı çəkilən “Qu quşu” əfsanəsi də təmsilə yaxındır. Belə ki, xəstə
yatan Qu quşu ona su verməyən dörd balasından inciyərək İlahidən quşa
çevrilməsini istəyir və arzusu həyata keçir. Qu quşu uçaraq havaya qalxır.
Əfsanədə deyilir ki, balalarından üz döndərən Qu quşu bu səbəbdən başqa
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quşların yuvasına yumurta qoyur, özü bala çıxarmır. Xüsusi idrak, düşüncə
qabiliyyətinə görə digər canlılardan fərqlənən insana xas olan övlad
nankorluğu sayəsində ana quşa çevrilir (metamorfoz). Əfsanənin əxlaqididaktik sonluqla nəticələnməsi isə onu təmsilə yaxınlaşdıran səbəblərdəndir.
İnsanın quşa çevrilməsi süjetlərinə bir qədər dəyişmiş formada digər
əfsanələrdə də rast gəlmək olur. Məsələn, gəlinin öz istəyi ilə turac quşuna
çevrilməsini “Turac” əfsanəsində, gəlinin öz xoşu ilə qayaya dönməsini “Gəlin
qayası” əfsanəsində və s. göstərmək olar. Bu əfsanələrin əksəriyyətində sanki
insanla təbiət eyniləşdirilir.
Aydındır ki, hər bir dinin ayrılmaz hissəsini fetişist təsəvvürlər (fransızca
fetiche – büt, tilsim deməkdir) təskil edir. Fetişizm hər hansı bütə, totemə korkoranə sitayiş deməkdir və fetişist izlərə (bütpərəstlik) dünyanın bütün
xalqlarının tarixində rast gəlmək mümkündür. Məlumdur ki, qədim insanlar
mifoloji baxışlarına görə xeyir və şər, işıq və qaranlıq, həyat və ölüm
arasındakı daimi mübarizənin həllini fetişizmdə görmüşlər. Belə ki, ibtidai
insanlar müxtəlif əşyalardan (daşlardan, ağaclardan, amuletlərdən,
gözmuncuqlarından, dualardan, bütlərdən və s.) fövqəltəbii müdafiə üsulu kimi
istifadə etmişlər.
Dini mifoloji inamların, adətlərin sonrakı inkişaf mərhələsində fetişizm öz
ictimai funksiyasını bütün təbiəti, maddi aləmi ruhun idarə etdiyi animizmə
(latınca nimus, nima − ruh, can deməkdir) ötürür və bu dinlərin tarixində əsas
mərhələni təşkil edir. Təbiətin canlandırılması, heyvan və quşların insan kimi
düşünüb danışması animist dünyagörüşündən irəli gəlirdi. Bu xüsusiyyət təkcə
nağıl və təmsillər üçün deyil, eyni zamanda dastan, bayatı, əfsanə, rəvayət,
tapmaca, meydan tamaşaları və bu kimi bir sıra folklor janrları üçün də
xarakterikdir.
Folklorşünas alim S.P.Pirsultanlı təmsilləri, lətifələri, qaravəlliləri, meydan
tamaşalarını, yanıltmacları, xalq dramlarını, atalar sözü və məsəllərini
Azərbaycan folklorunda gülüş üçün tükənməz xəzinə adlandırır [6, 11].
Buradan belə nəticəyə gəlmək olur ki, bir-biri ilə yaxından bağlı olan, yuxarıda
adları çəkilən folklor nümunələrinin, demək olar ki, hər birində həm də
təmsillə səsləşən mövzu və süjetlər vardır.
Bildiyimiz kimi, yanıltmaca bəzən “çaşdırma da” deyirlər. Çünki
yanıltmaclar sürətlə deyildiyinə görə ifadə olunarkən sözlər dolaşıq salınır.
Yanıltmaclarda da təmsilvarı süjetlərə rast gəlirik. Yanıltmacın təmsilə
yaxınlığını daha aydın ifadə etmək üçün nümunələrə nəzər salmaq kifayətdir:
Dana dağa qaçdı,
Dağdan-dağa aşdı,
Dana dağda dalaşdı [5, 12].
Göründüyü kimi, sırf özünəməxsus xüsusiyyətləri ilə yanaşı, hadisələrin
heyvanla əlaqələndirilməsi, bəzən hətta gülüş doğurması, xüsusən azyaşlıların
formalaşmasında müəyyən rol oynaması onu təmsilə yaxınlaşdırır.
Digər folklor nümunələri ilə müqayisədə atalar sözü və məsəllərdə
alleqoriyadan daha çox istifadə edilir. Alleqorik atalar sözlərinin kəmiyyət
baxımından çoxluğu onların epik əsərlərdən, xüsusilə təmsil və nağıllardan
yaranmasını sübut edir. Bəzi nümunələrə nəzər salaq:
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Ala it çaqqalın dayısıdır.
Ağ ayı oynamaz.
Anasından qabağa düşən qulunu qurd yeyər [9,76].
Tərkibində alleqorik müqayisə olan atalar sözü və məsəllər də vardır.
Başqa sözlə desək, atalar sözü və məsəllərdə “alleqoriya – geniş metafordur”.
Alleqoriya, istiarə və bənzətmə bir-bir ilə sıx şəkildə bağlıdır.
İki qoçun başı bir qazanda qaynamaz.
İt əl çəkdi, motal əl çəkmədi [9, 75].
Fikrimizcə, təmsilin janr olaraq yaranmasında, formalaşmasında mühüm
rol oynayan folklor nümunələri içərisində nağıllar mövzu, obraz, süjet və s.
baxımdan təmsillərə ən yaxın olan janrdır. Qeyd etmək lazımdır ki, ki, ayrı-ayrı
folklor nümunələrində təzahür tapan alleqorik ünsürlər sonralar yazılı
ədəbiyyata da nüfuz etmişdir. Belə ki, milli ədəbiyyatda təmsil janr kimi
formalaşana qədər (XIX əsrə qədər) Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Şah
İsmayıl Xətai, Məhəmməd Füzuli və bir çox başqa sənətkarların
yaradıcılığında bünövrəsini ağız ədəbiyyatından götürən, xalq təmsillərindən
qidalanan mövzu və süjetlərə, obrazlara rast gəlinir.
Tarana Rustamova
The allegoric elements in the pre-islamic religious views and folklore
Summary
The first germs of the fable, which was formed much later as a genre,
should be looked for in prehistoric times. There are not so many genres, both in
Azerbaijani and in world literature, having such an ancient history as fable. The
given article touches upon the allegoric elements, which are reflected in the
totemistic, animistic, fetishistic religious conception, mythology and folklore
of the Azerbaijani people. The author gives detailed information about the
animals, birds, used as a totem, leaning upon the patterns of folklore of the
Turkic peoples, and, in particular, of the Azerbaijani people, researches the
totemistic views which originate from the myths, legends, public performances,
public games.
Equally with totemism the given article touches upon the fetishistic and
animistic images which form an integral part of any religion, researches the
awakening of nature, the ability of the animals and birds to think like the
people and etc. The proverbs and sayings, the patters which originate allegory
have been involved in the study, some ideas at the basis of the examples from
them are confirmed.
Subsequently the above-mentioned allegoric elements in the course of time
passed to written literature became the allegoric subjects used in the creation of
many classical authors and influenced the formation of fable as a genre.
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Тарана Рустамова
Аллегорические элементы в доисламских
религиозных взглядах и фольклоре
Резюме
Первые зародыши басни, которая намного позже сформировалась
как жанр, следует искать еще в доисторические времена. Не так уж много
жанров, как в азербайджанской, так и в мировой литературе, имеющих
столь древнюю историю, как басня. Данная статья посвящена аллегорическим элементам, которые нашли отражение в тотемистическом,
анимистическом, фетишистском религиозном представлении, мифологии
и фольклоре азербайджанского народа. Автор предоставляет подробную
информацию о животных, птицах, используемых в качестве тотема, на
фольклорных образцах тюркских народов, и, в частности, азербайджанского народа, исследует тотемистические взгляды, которые берут
свое начало из мифов, легенд, публичных спектаклей, народных игр.
Наряду с тотемизмом, статья посвящена фетишистским и
анимистическим образам, которые составляют неотъемлемую часть
любой религии, исследуются пробуждение природы, способность
животных и птиц мыслить как люди и т. д. К исследованию привлечены
пословицы и поговорки, скороговорки, в основе которых лежит
аллегория, утверждаются идеи на основе примеров из них.
Впоследствии эти аллегорические элементы, перешедшие со
временем в письменную литературу, превратились в аллегорические
сюжеты, используемые в творчестве многих классиков и оказали влияние
на формирование басни как жанра.
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Solmaz ABDULLAYEVA-AZADOVA
XX ƏSR AZƏRBAYCAN NƏSRİNİN İNGİLİS DİLİNDƏ
İŞIQLANDIRILMASI
Açar sözlər: XX əsr, Azərbaycan nəsri, ingilis dili
Keywords: XX century, Azerbaijani prose, English, translation
Ключевые слова: ХХ век, азербайджанская проза, английский язык,
перевод
Tərcümə digər xalqların mənəvi mədəniyyəti ilə tanışlığın ən yaxşı
vasitələrindən biridir. Tərcümə insanların maariflənməsinə və mədəni
yaxınlığına yönəlmiş bir sənətdir. Xalqların yaxınlaşmasına, milli
ədəbiyyatların dünya ədəbi prosesi ilə təmasına münbit şərait yaradan bədii
tərcümənin öyrənilməsi mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Əsərin müəllifi ilə yanaşı
tərcüməçi də hər sözə, hər cümləyə görə məsuliyyət daşıyır.
Bədii tərcümə milli ədəbiyyatların qarşılıqlı əlaqələrinin və qarşılıqlı
təsirinin ən mühüm formasıdır. Ədəbiyyatların qarşılıqlı təsiri və qarşılıqlı
zənginləşməsi və başqa dildə olan ədəbiyyatın mənimsənilməsi məhz bədii
tərcümə vasitəsilə gerçəkləşir. Məhz bu səbəbdən bədii tərcümənin bütün
aspektlərdən öyrənilməsi və bu aspektlərin içində problemlərin dairəsinin
müəyyənləşdirilməsi vacib bir məsələdir. Bu prosesdə tərcüməçinin əməyi
misilsizdir.
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında realist ədəbi cərəyanın başçısı, böyük
ədibimiz Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığı ilə tanış olmaq imkanına
malik olan bir sıra xarici ölkə yazıçıları və mətbuat işçiləri onun əsərlərini
geniş oxucu kütləsinə layiqincə çatdırmışlar. Ədibin “Poçt qutusu” hekayəsi
ingilis dilində F.Qlaqolevanın tərcüməsində 1977-ci ildə Moskvada “Proqress”
nəşriyyatında, Bakıda “Araz” nəşriyyatında, V.Talışlının tərcüməsində isə
“Azerbaijan International” jurnalında nəşr olunmuşdur [47, 43-47; 48, 31-38;
50, 24-26].
Dahi sənətkarın “Bəlkə də qaytardılar” hekayəsi “Azerbaijan
International” jurnalının əməkdaşı A.Hacıyeva tərəfindən ingilis dilinə tərcümə
olunmuşdur [49, 30-33].
Əsərlərində təsvir etdiyi dövr haqqında mükəmməl məlumat verən
görkəmli nasir və dramaturq Əbdürrəhimbəy Haqverdiyevin məşhur “Bomba”
hekayəsini ingilis dilinə David Foreman tərcümə etmişdir [4, 49-51].
XX əsr Azərbaycan mədəniyyəti tarixində görkəmli yer tutan Abdulla
Şaiqin “Məktub yetişmədi” hekayəsi F.Qlaqoleva tərəfindən ingilis dilinə
tərcümə olunmuş və “Azerbaijanian Prose” toplusunda dərc edilmişdir [71, 5962; 73, 71-75].
Hekayə elə həmin tərcüməçinin imzası ilə “Azerbaijan International”
jurnalında da yer almışdır [72, 22-23].
Azərbaycan ədəbiyyatına “Qaraca qız” kimi bir inci bəxş edən
Süleyman Sani Axundovun “Qonaqlıq” hekayəsi də ingilis dilinə tərcümə
edilmişdir. Tərcümənin müəllifi Faina Qlaqolevadır [5, 61-62; 6, 48].
“Qılınc və qələm”, “Dumanlı Təbriz” kimi tarixi romanların müəllifi
olan Məmməd Səid Ordubadinin də yaradıcılığı tərcüməçiləri cəlb etmişdir.
85

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

Belə ki, “Dumanlı Təbriz” romanından bir parça “Culfada” adı altında ingilis
dilində çapdan çıxmışdır. Tərcümənin müəllifi Ronald Vrundur [58, 63-69; 59,
50-57].
Dahi yazıçı-dramaturq Cəfər Cabbarlının “Firuzə” hekayəsini ingilis
dilinə S.Babayev və David Forman tərcümə etmişlər [39; 24, 117-127; 25, 6777].
Haqsız yerə uzaq Sibirə sürgün olunmuş, vətənindən kənarda dünyasını
dəyişən, əsərləri və gündəlikləri nəmlikdən yararsız hala düşmüş, “Qızlar
bulağı”, “Qan içində” kimi romanların müəllifi olan Yusif Vəzir
Çəmənzəminlinin “Ağsaqqal” hekayəsi Faina Qlaqoleva tərəfindən ingilis
dilinə tərcümə olunmuşdur [76, 77-79; 77, 64-65].
“Abşeron”, “Qara daşlar” və s. əsərlərin müəllifi, Xalq yazıçısı Mehdi
Hüseynin “Kərəm əfsanəsi” əsəri də ingilis oxucularına təqdim edilmişdir [31,
10-14].
Yazıçının “Rəqiblər” adlı hekayəsi də ingilis dilinə tərcümə edilən
əsərlərdəndir. Hekayənin tərcüməçisi Andrey Markovdur [32, 181-191; 34,
117-127].
İnsan və xarakter, cəmiyyət və şəxsiyyət problemini son dərəcə tipik
həyati faktlarla və canlı səhnələrlə təcəssüm etdirən ədibin “Yeraltı çaylar
dənizə axır” əsəri də ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. Həmin tərcümənin
müəllifi Jalə Qəribovadır [33, 42].
“Şamo”, “Saçlı” romanları, “Mehman”, “Medalyon”, “Aynalı”
povestlərinin müəllifi kimi tanınan məşhur Azərbaycan yazıçısı Süleyman
Rəhimovun da hekayələri xarici dillərə tərcümə olunmuşdur. Belə ki, yazıçının
“Həyat açarı” hekayəsi Ronald Run tərəfindən ingilis dilinə tərcümə
olunmuşdur [62, 129-143; 63, 79-95].
Məşhur Azərbaycan yazıçısı İsa Hüseynovun (Muğanna) “Kənddə toy
vardı” hekayəsi ingilis dilinə Faina Qlaqoleva tərəfindən tərcümə olunmuşdur
[36, 293-297].
Yazıçının “Şinel” və “Əmiqızı” hekayələri də ingilis dilinə tərcümə
olunmuşdur. Tərcümələrin müəllifi Vüsalə Rəhimovadır [57, 81-86; 56, 8690].
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Gülhüseyn Hüseynoğlunun yaradıcılığı
da tərcüməçiləri cəlb etmişdir. Bunun nəticəsi kimi yazıçının mənzum şeirləri
ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. Tərcümənin müəllifi Faina Qlaqolevadır
[35, 271-273].
“Ceyran ovu”, “Yasəmən ağacı”, “Su dəyirmanı”, “Şəhərdən gələn
ovçu”, “Qırçı və qırmızı çiçək”, “Atayevlər ailəsi”, “Sən həmişə mənimləsən”
kimi oxunaqlı əsərləri ədəbiyyatımıza bəxs edən görkəmli yazıçı-dramaturq
İ.Əfəndiyevin də yaradıcılığı tərcüməçilərin diqqətindən yayınmamışdır.
Əmək və sevgi İlyas Əfəndiyev yaradıcılığının əsasını təşkil edir. Yazıçı
belə hesab edirdi ki, insan əmək və sevgi ilə yüksəlir. Bu səbəbdən dramaturq
gəncləri işdə, istehsalatda sevgi-məhəbbət münasibətində təsvir edir. “Qırçı və
qırmızı çiçək” hekayəsi də onlardan biridir. Həmin hekayə də bir sıra xarici
dillərə, o cümlədən ingilis dilinə tərcümə edilmişdir. Qeyd edək ki,
“Azerbaijanian Prose” antologiyasına daxil olan tərcümənin müəllifi Elis
İnqmandır [26, 15-22; 27, 217-223; 28, 132-138].
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Görkəmli nasir, dramaturq, publisist Mirzə İbrahimovun “Pəri xala və
Lenin” hekayəsi də ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur. “Azerbaijanian Prose”
antologiyasına daxil olan bu tərcümənin də müəllifi Elis İnqmandır [37, 131153; 38, 193-211].
Görkəmli yazıçımız Əbülhəsən Ələkbərzadənin də yaradıcılığı
tərcüməçilərin nəzərlərini cəlb etmişdir. Ədibin müharibə mövzusunda
yazılmış “Oxu, bülbülüm, oxu” hekayəsi ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur.
Tərcümənin müəllifi Ronald Vrundur [7, 173-179; 8, 104-111].
İncə yumorlu, satirik, eyni zamanda lirik, insan qəlbinin ta dərinliklərinə
nüfuz edən hekayələrilə ədəbiyyatımızda özünəməxsus yer tutan məşhur
Azərbaycan yazıçısı Salam Qədirzadənin “Qar üstündə qızılgüllər” hekayəsi
isə tərcüməçi Ronald Vrunda maraq oyatmış və o, həmin hekayəni ingilis
dilinə çevirmişdir [44, 261-269; 45, 170-178].
Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndələrindən olan Hüseyn
Abbaszadə hər zaman müasir mövzularda yazan nasirlərdəndir. Yazıçı məişət
təfərrüatlarını çox dəqiqliklə göstərir. Nasirin “Onun adı” hekayəsi isə Faina
Qlaqoleva tərəfindən ingilis dilinə tərcümə edilmişdir [1, 275-279; 2, 165-168].
Tanınmış Azərbaycan yazıçısı Ələviyyə Babayevanın “O, bundan
şirindi” hekayəsi Faina Qlaqoleva tərəfindən ingilis dilinə tərcümə edilmişdir
[22, 281-283; 23, 180-181].
Yazıçının “Daş oğlan” adlı əsəri “Azerbaijan International” jurnalının
səhifələrində yer almışdır. Hekayəni ingilis dilinə Gülnar Aydəmirova tərcümə
etmişdir [41, 17-18].
Nasirin “Üç öpüş”, “Salxım söyüdün əfsanəsi” və “Sədaqət” nağılları
ingilis dilinə Sevinc Məhərrəmova tərəfindən tərcümə edilmişdir [43, 22-28;
42, 28-31; 40, 31-35].
Məşhur Azərbaycan yazıçısı İsi Məlikzadənin “Qonşular” hekayəsi
ingilis dilinə Zeydulla Ağayev, “Oğul” hekayəsi isə Faina Qlaqoleva tərəfindən
çevrilmişdir [46, 22-35; 53, 331-333; 54, 194-195].
İstedadlı nasir, dramaturq, kinossenarist Anar xarici dillərə daha çox
tərcümə olunan yazıçılarımızdandır. Görkəmli nasirin məşhur əsərlərindən olan
“Beşmərtəbəli evin altıncı mərtəbəsi” romanı mütərcimlərin ən çox müraciət
etdiyi əsərlərdəndir. Belə ki, roman bir çox dillərə tərcümə olunmuşdur.
Əsərin ingilis dilinə tərcümələri “Soviet literature” jurnalında, 1977-ci
ildə çapdan çıxmış “Azerbaijan Prose” antologiyasında və Zeydulla Ağayevin
tərcümələrindən ibarət olan “Modern Azerbaijan Prose” kitabında da yer
almışdır [14, 93-102; 15, 335-343; 11, 8-23; 13, 70-84].
Yazıçının əsərlərindən ibarət “The last night of the old year” adlı kitabı
Bakıda ingilis dilində 1987-ci ildə işıq üzü görmüşdür. Kitaba yazıçının bir
neçə hekayəsi və “Əlaqə” povesti də daxildir. “Ötən ilin son gecəsi” hekayəsini
E.Meninq, “Mən, sən, o və telefon” hekayəsini L.Flaksman, “Asılqanda işləyən
qadının söhbəti” və “Gürcü familiyası” hekayələrini T.Vedentey, “Əlaqə”
povestini isə İsmixan Rəhimov tərcümə etmişdir [12].
Dramaturqun çox maraqlı mövzuda yazılmış “Mən, sən, o və telefon”
hekayəsi də ingilis dilinə çevrilmişdir [20, 79-92; 21, 29-53; 9, 22-29].
Qeyd edək ki, 1987-ci ildə nəşr olunmuş tərcümənin müəllifi
L.Flaksman, “Azerbaijan International” jurnalında yer almış tərcümənin
müəllifi isə Vəfa Talışlıdır.
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Nasirin “O gecənin səhəri” hekayəsi ingilis dilinə Vəfa Məstanova
tərəfindən tərcümə edilmişdir [17, 38-41].
Yazıçının müəllifi olduğu “Qırmızı limuzin” hekayəsi də ingilis
oxucularına doğma dillərində təqdim edilmişdir [16, 499-504; 18, 236-242].
Yazıçının “Asılqanda işləyən qadının söhbəti” hekayəsi T.Valenteydə
və R.Nəbioğluda maraq oyatmış və onlar hekayəni ingilis dilinə tərcümə
etmişlər [19, 24-28; 10, 91-93].
Tanınmış yazıçı Mövlud Süleymanlının “Quru kəllə” hekayəsi ingilis
dilinə Vüsalə Rəhimova tərəfindən tərcümə edilmişdir [74, 245-257].
Azərbaycanın Xalq şairi, ədəbiyyatımızın parlaq simalarından olan
Bəxtiyar Vahabzadənin də hekayələri ABŞ-ın İndiana Universitetinin
nəşriyyatında ingilis dilində işıq üzü görmüşdür [75].
Neçə-neçə ürəyəyatımlı şeirlərilə oxucuların qəlbinə yol tapan məşhur
Azərbaycan şairi Fikrət Qoca qələmini nəsrdə də sınamışdır. Şairin “Adəm və
Fatmanisə” hekayəsini ingilis dilinə Aytən Əliyeva və Aynurə Hüseynova
tərcümə etmişlər [29, 82-83; 30, 218-220].
Görkəmli Azərbaycan şairi Səməd Vurğunun layiqli davamçısı olan
məşhur yazıçı Yusif Səmədoğlunun “Güllər” (tərcümə edəni Gülnar
Aydəmirova), “Astana”, “Bayatı-Şiraz” və “İnjada bahar” hekayələri (tərcümə
edəni Rasim Nəbioğlu) isə ingilis dilində işıq üzü görmüşdür [67, 108-111; 68,
211-216; 69, 36-48; 66, 48-63; 70, 63-70].
İstedadlı yazıçımız Afaq Məsudun “O” və “Yataqxana” hekayələri də
ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur [52, 145-155; 51, 362-369].
XX əsrin sonlarında məşhurlaşan yazıçı Əmir Pəhləvanın “Right to live
morally” kitabı 1998-ci ildə Los-Ancelesdə çapdan çıxmışdır [60].
Nasirin “Meşə” hekayəsi də ingilis dilinə tərcümə olunmuşdur.
Tərcümənin müəllifi Leyla Bayramovadır [61, 318-324].
Rusdilli Azərbaycan yazıçılarından olan Natiq Rəsulzadənin də əsərləri
ingilis dilinə tərcümə edilmişdir [64, 348-356; 65].
Tanınmış tədqiqatçı-alim, tərcüməçi Zeydulla Ağayevin ərsəyə gətirdiyi
“Modern Azerbaijan Prose” kitabı böyük maraq doğurur. Kitaba aşağıdakı
yazıçıların əsərlərinin ingilis dilinə tərcümələri daxildir: Sabir Əhmədli.
“Dənizdən gələn səs”; İsi Məlikzadə. “Qonşular”; Maqsud İbrahimbəyov.
“Meydançada rahat yer”; Anar. “Ötən ilin son gecəsi”; Afaq Məsud. “O” [3].
2012-ci ildə ABŞ-da nəşr edilən “Modern Azerbaijan Prose” adlı kitaba
XX əsr yazıçılarının hekayələri daxildir: İsmayıl Şıxlı. “Qızıl ilan”, “Namərd
gülləsi” (tərcümə edəni Gülnara Hüseynova); Əzizə Cəfərzadə. “Üç öpüş”,
“Salxım söyüdün əfsanəsi”, “Sədaqət” (tərcümə edəni Sevinc Məhərrəmova);
Yusif Səmədoğlu. “Astana”, “Bayatı-Şiraz”, “İnjada bahar” (tərcümə edəni
Rasim Nəbioğlu); Çingiz Hüseynov. “Adalar” (tərcümə edəni Holli Smit); İsa
Muğanna. “Şinel”, “Əmiqızı” (tərcümə edəni Vüsalə Rəhimova); Anar.
“Asılqanda işləyən qadının söhbəti” (tərcümə edəni Rasim Nəbioğlu); Elçin.
“Sarı gəlin” (tərcümə edənlər Aytən Əliyeva və Aynur Hacıyeva); Mövlud
Süleymanlı. “Quru kəllə” (tərcümə edəni Vüsalə Rəhimova); Əmir Pəhləvan.
“Meşə” (tərcümə edəni Leyla Bayramova) [55].
Sevindirici haldır ki, Azərbaycanda istedadlı tərcüməçilər nəsli yetişib
və yetişməkdə davam edir və onlar nəsrimizi xarici, xüsusilə Avropa
oxucularına çatdırmaqda böyük səy göstərirlər. Əminik ki, onların əməyi
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sayəsində əcnəbi oxucular bizim bir çox maraqlı hekayələrimiz, dəyərli povest
və romanlarımızla yaxından tanış ola biləcəklər.
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Summary
The given article touches upon the observing of the translation of
Azerbaijani prose of the XX century into English.
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Освещение азербайджанской прозы ХХ века на английском языке
Резюме
Статья посвящена обзору переводов азербайджанской прозы ХХ века
на английский язык.
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Mailə ALLAHVERDİYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AZƏRBAYCAN TÜRKCƏSİNİN TƏŞƏKKÜLÜ
(Prof.dr. Cavad Heyətin yaradıcılığı əsasında)
Açar sözlər: Şərq ədəbiyyatı, klassik ədəbiyyat, türk sözlər
Keywords: Eastern literature, сlassical literature, the turkic words
Ключевые слова: восточная литература, классическая литература,
тюркские слова
Azərbaycan türkcəsinin təşəkkülü, əlbəttə ki, türk ellərinin Azərbaycana
sıx yerləşməsi ilə bağlı olmuşdur. Lakin bu dilin formalaşması və Azərbaycan
türkcəsi xüsusiyyətlərini qazanaraq ümumxalq dili olması, ədəbi dil kimi geniş
sahədə işlənməsi birinci cərəyan və prosesdən çox sonra olmuşdur.
Azərbaycan türkcəsi oğuz qrupuna daxil olub onun mərkəzi qolunu
təşkil etdiyi halda, bu dilin təşkilində qıpçaq, uyğur (Şərq türkcəsi) və bir az da
moğol sözləri vardır. Hətta qədimdən qalma yerli xalqların, o cümlədən tat
sözləri və izləri də onda tək-tük görülməkdədir. Ayrıca ərəbcə, farca sözlər və
istilahları da dini-ictimai və siyasi şəraitdən asılı olaraq dilimizə daxil
olmuşdur.
Bir az əvvəl miladın ilk orta əsrlərindən Xəzərin şimalından müxtəlif
türk ellərinin (hun, bulqar, xəzər, ağaçəri və s.) Azərbaycana (xüsusən şimal
hissəyə) gəlib yerləşdiklərini və bunların bir-birilə qaynayıb-qarışmasından
Arazın o tayının hələ VII əsrlərdə türkləşdiklərinə işarə etmişdik. Bunu da
unutmamalıyıq ki, Xəzərin şimalından gələn türk ellərinin dil-ləhcələri
qıpçaqdan başqa bulqar-hun-xəzər dilləri qrupuna daxil olub, Azərbaycan
türkcəsindən bariz şəkildə fərqlənir. Həm də bu günə qədər bizdə bu dil və ya
ləhcələrdə heç bir yazılı abidə məlum deyildir. Bundan əlavə, əlimizdə olan
Azərbaycan türkcəsi ilə yazılmış abidə və əsərlərin tarixi miladi XIII əsrdən
daha qədimə getmir.
Şifahi ədəbiyyatımızın qiymətli və misilsiz abidəsi saydığımız “Dədə
Qorqud” da oğuz türkcəsində yazılmış və oğuzların keçmiş həyatına və
folkloruna aiddir. Ona görə də Anadolu türklərinin və hətta türkmənlərin də
abidələri sayılır.
Türkiyənin görkəmli yazıçısı, hörmətli professor Faruk Şumer “Tarix”
dərgisində (say 76, 1992) yazdığı bir məqalədə “Dədə Qorqud”u bizdən alıb
yalnız Anadolu türklərinin malı hesab etmişsə də, bu tarixi gerçəyi dəyişdirə
bilməz. Bütün dünya alimləri (Bartold və b.), o cümlədən türkiyəli professor
Məhərrəm Ergin kimi tanınmış alimlər “Dədə Qorqud” dastanlarındakı
hadisələrin Azərbaycanda baş verdiyini yazmışlar. Biz “Varlıq”da və
kitablarımızda, “Dədə Qorqud”da haqqında söz açılan hadisələri və ozamankı
şəhərlərin (Mardin, Bayburd və Trabzon və s. şəhərlər) dini və etnik (qohum)
durumlarını nəzərdə tutaraq bu nəticəyə gəlmişik ki, həmin hadisələr XII əsrdə
Azərbaycanın qərb bölgəsində cərəyan etmişdir. Bundan əlavə, “Dədə
Qorqud”un dili Azərbaycan və Anadolu türkcəsinin daha bir-birindən
ayrılmadığı zamana aiddir və Azərbaycan türkcəsinə daha da yaxındır. Aşağıda
gətirdiyimiz örnəklər dilimizin ən əski nümunələrini göstərməklə bərabər,
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söylədiklərimizi də sübut etməkdədir: “Babam at səgirdişimə baqsın, qıvansın,
der idi” (“Dirsə xan oğlu Buğac xan” boyu); “Yumru-yumru ağladı, yanıq
ciyərini tağladı” (“Salur Qazan” boyu); “Ol zamanda bəglərin alqışı alqış,
qarğışı qarğış idi” (“Bamsı Beyrək” boyu) və ya mənzum parçalardan:
Yücələrdən yücəsən,
Kimsə bilməz necəsən.
Ya varam, ya varmayam,
Ya gələm, ya gəlməyəm.
Və ya atalar sözlərindən:
“Ölən adam dirilməz”, “Əski pambıq bez olmaz”, “Qarı düşmən dost
olmaz”, “Atılan ox geri qayıtmaz”.
“Dədə Qorqud”da qoşa işlənən sözlər çoxdur: bir qismində hər iki söz
türkcədir, amma ayrı-ayrı ləhcələrə aiddir. Məsələn, qıl et, de ayıt, əsən sağ,
qızıl altın, getmək/varmaq; yigit/alp; cilasun/ərən/öyrən; yaqşı/yaxşı/eyü/yey;
düyün/toy və s.
Bir hissə qoşa sözlərin biri türkcə, o biri ərəbcə və ya farscadır.
Məsələn, ağır/əziz, yazı/yaban, uçmaq/behişt, ayaq/sürahi, savaş/cəng və
Tanrı/Allah və s.
Bu kimi qoşa sözlər göstərir ki, “Dədə Qorqud” oğuz ləhcəsində
yarandığı halda, qıpçaq, uyğur (Şərq türkcəsi) ləhcələrindən də qarışığı vardır.
Bu da Azərbaycan türklüyü və türkcəsinin qədim şəklini təmsil etdiyini
göstərir.
“Dədə Qorqud” kitabını Şimali Azərbaycan müəllifləri daha qədim
dövrlərə (miladi II-IV əsrlərə – Mahmud İsmayılov) aid etmək istəsələr də,
oğuzların kütlə halında Azərbaycana və Şərqi Anadoluya gəlmələri, oralarda
yaşayıb dastan yaratmaları miladi XI-XII əsrlərdə baş vermişdir. Ancaq
dastanların kökü, əlbəttə ki, daha qədimlərə, həm də Türküstana gedib çatır.
“Dədə Qorqud”u keçəndən sonra, əski, yazılı əsərlərimiz miladi XIII
əsrə aiddir. Bunun səbəbi İran, Azərbaycan və Anadoluya gələn Oğuz
türklərinin hakim təbəqəsinin fars dili və ədəbiyyatına öz dillərindən artıq bağlı
olmaları, hakimiyyətdə olduqları hər yerdə fars dilini yazı dili və rəsmi dövlət
dili seçib fars dilində yazıb-yaratmalarıdır.
Bu xüsusda bütün qərb oğuz qrupu, yəni Anadolu, Azərbaycan,
Türkmən və Xorasan türkcələrinin taleyi eyni olmuşdur və Anadolu-Osmanlı
türkcəsində də yazılı əsərlərin tarixi miladi XIII əsrə qədər gecikmişdir.
Dilimizin kökünü təşkil edən əski türkcənin (Göytürkcə) də ilk yazılı
abidələrinin (Orxon) tarixi miladi VIII əsrə [731-735] aiddir. Ancaq Yenisey
abidələrinin iki əsr daha əvvələ aid olduğu ehtimal olunur. Bu abidələrdən
Barlıq çayının kənarında tapılan və 13 yaşında vəfat edən Özyığan Alp Turan
adında bir oğuz bəyinin (xanzadə) qəbirdaşı olan Barlıq (Varlıq) abidəsi bizim
ən əski yazılı abidəmiz sayıla bilər. Ona görə də onun mətnini burada nəql
etməyi faydalı görürük:
1. Ər ərdəmi atım tapdım ərdəni.
2. Özyıgən Alp Turan altı oğuz budunda üç yıgemi (yaşımca) adereldem.
3. Bəy ərikimə sizimə adırıldım.
Bugünkü türkcəmizdə: Ər ərdəmi adımı tapdım ərdəmi. Özyıgən Alp
Turan altı oğuz elindən 13 yaşında ayrıldım.
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Göründüyü kimi, Barlıq abidəsinin dili əski oğuzca olmaqla bərabər,
“Dədə Qorqud” və Azərbaycan türkcəsindən və miladi XIII əsrə aid olan ilk
yazılı əsərlərdən (Həsənoğlunun şeir və Hinduşah Naxçıvaninin nəsr dili)
fərqlidir. Məsələn, bu yazılı daşda “y” yerinə “d” işlənir və saylar – “aylar” (on
üç yerinə üç yigirmi) qədim türk dilinə məxsus şəkildədir. Çıxışlıq hal şəkilçisi
-dan, -dən daha təşəkkül etməmişdir və yönlük hal şəkilçisinin eynidir.
Azərbaycan türkcəsində yazılmış ilk əsərlər Anadoludakı çağdaş
əsərlərlə dil baxımından o qədər də fərqli deyil. Bu iki oğuz dili və ya
ləhcəsinin fərqlənməsi bir-iki əsr sonra (XV əsr) açıq şəkildə zühur etmişdir.
İndi ilk Azərbaycan şairimiz sayılan İsfahanlı Həsənoğludan və ilk ədəbi
nəsrimizi ehtiva edən “Sihah ül-əcəm”dən bir nümunə veririk:
Apardı könlümü bir xoş qəməryüz, canfəza dilbər,
Nə dilbər? Dilbəri-şahid. Nə şahid? Şahidi-sərvər.
Mən ölsəm, sən büti-şəngül, sürahi, eyləmə qül-qül,
Nə qül-qül? Qül-qüli-badə. Nə badə? Badeyi-əhmər.
Həsənoğlu sənə gərçi duaçıdır, vəli sadiq.
,
Nə sadiq? Sadiqi-bəndə. Nə bəndə? Bəndeyi-çakər.
Hinduşah Naxçıvaninin “Sihah ül-əcəm”indən bir nümunə:
“Bilgil məsadəri-ərəbi necə kim əsldir ondan sadər olur əsmai və əfal
ancilən məsadir parsi əsldür ondan mümşəib olur qalan ovzan və əmsalü qeyrə.
Ol məsadər parsi iki dürlüdür! Əma biri lazəm, biri mötədidür. Ol ikidən hər
birisi ya müfrəddür, ya cəmldür. Bu məcmuədən hər birisi ya müsbətdir, ya
mənfidir. Məsadər lazəmin məsali ki, həm müfrəd və həm müsbətdir danəstən
və qeyrha... ”
Bu kitab dörd dildə (farsca, ərəbcə, türkcə və pəhləvicə) yazılmış lüğət
və qrammatika kitabıdır. Kitab Azərbaycan türklərinə farscanı öyrətmək üçün
Naxçıvanlı Hinduşah (İbn Səncər) tərəfindən yazılmışdır. Hinduşah XIII əsrin
sonları, XIV əsrin əvvəllərində yaşamış və h.709/m.1330-cu ildə vəfat
etmişdir.
Bildiyimiz kimi, yarım əsrdən çox sürən Pəhləvi rejimində İranda türk
dilinin oxunub-yazılması hökumət tərəfindən qadağan olunmuş və buna səbəb
olaraq bu dilin moğollarla İrana gəlib zorla Azərbaycan xalqına qəbul
etdirildiyi və bu gün də türklüyün İranın vəhdət və istiqlalına sayıldığı
göstərilmişdir. Bu siyasəti məşru və hətta lüzumlu göstərmək üçün hökumət və
təbliğatçıları belə bir fikir ortaya qoymuşdular ki, bu dil xalqın doğma dili
olmayıb, Zərdüşt peyğəmbərin və arya irqinin ölkəsi olan Azərbaycanın qədim
dili sayılan azəri dili olmuşdur. Moğolların hökuməti əsnasında azəri dili
qadağan olunub və onun yerinə türklərin dili zorla hamıya öyrədilib, ana dili
unutdurulub. Ona görə də bu dil yad dildir və azərbaycanlılar iranlıdır (arya
irqindən) və türk dili sarı irqdən olan moğolların dilidir.
İranda fars dilini türk və moğol hökumətləri (Qəznəvilər, Səlcuqlar,
Elxanilər, Qaraqoyunlular və Ağqoyunlular, Səfəvilər, Əfşarlar və sonunda
Qacarlar) rəsmi elan etmişlər və onu hər yerdə yaymışlar. Hər zaman
hökumətin özü türk olsa da, rəsmi dili fars dili olmuş və fars dili təbliğ
edilmişdir.
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Moğol hökumətinin bütün milləti oxumaq və ona türk dilini öyrətmək
üçün ümumi miqyasda imkan və vasitələri vardımı?
Moğolların yerli xalqdan mədəniyyəti üstündürmü?
Azərbaycan çox qədimdən türk el-tayfalarının yurdu olmuş, şimal
hissəsi miladi VII əsrdə və cənub hissəsi də miladi XI-XIII əsrlərdə yeni gələn
türk ellərinin bu ölkədə yerləşmələri ilə bütünlükdə türkləşmiş və türk dili
ümumxalq dili halına gəlmişdir.
Azərbaycan ədəbi dilinin təşəkkülü və formalaşması ümumxalq dili
üzərində və oğuz dili əsasında ancaq digər türk ləhcələrindən (qıpçaq, uyğur)
də təsir qəbul edərək XII-XIII əsrlərdə tamamlanmış və ilk yazılı əsərlərini
XIII əsrdən verməyə başlamışdır.
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Maila Allahverdiyeva
The formation of azerbaijani-turkic
Summary
The given article touches upon the Turkic words which have
been formed in Azerbaijani literature of classical period. The author
gives the examples from the chapters of the epos “Dede Gorgud”.
Маиля Аллахвердиева
Формирование тюркского-азербайджанского языка
Резюме
Статья посвящена тюркским словам, обогатившим
азербайджанскую литературу классического периода. Автор
приводит примеры из эпоса «Деде Коркут».
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MÜASİR AZƏRBAYCAN ŞAİRƏLƏRİNİN YARADICILIĞI
İNGİLİS TƏRCÜMƏLƏRİNDƏ
Açar sözlər: müasir Azərbaycan poeziyası, Azərbaycan poeziyası
antologiyası, adekvatlıq, məna uzlaşması
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adequacy, semantic connect
Kлючевые слова: cовременная азербайджанская поэзия,
антология азербайджанской поэзии, адекватность, смысловая связь
Müasir Azərbaycan poeziyasının dünya miqyasında tanınması və
yayılması hazırda ədəbiyyatımızın qarşısında duran mühüm problemlərdəndir.
Müasir dövrdə Azərbaycan-ingilis ədəbi əlaqələrinin inkişaf etdirilməsi
sahəsində görülən işlər Azərbaycanda ingilis dilinə marağın artması, xüsusilə
gənc nəslin bu dildən faydalanaraq dünya arenasında öz yerini tutması ilə
əlaqələndirilməlidir. Azərbaycan ədəbiyyatının, xüsusən də poeziya
nümunələrinin ingilis dilinə tərcüməsi ötən yüzilin 60-cı illərindən daha geniş
vüsət almış, keçmiş sovet məkanında Qərb dillərinə, o cümlədən ingilis dilinə
tərcümə edilmişdir.
1964-cü ildə bir neçə dildə – ingilis, fransız, fars və ərəb dillərində nəşr
olunmuş “Dost əlləri” (“Friendly hands”) kitabında Azərbaycan poeziyasının
qüdrətli nümayəndələri S.Vurğun, R.Rza, M.Rahim, N.Rəfibəyli, M.Dilbazi və
başqalarının poeziyasından nümunələr ədəbi əlaqələrin inkişafının başlanğıcı
kimi qiymətləndirilə bilər.
Daha sonralar Moskvada “Progress Publishers” nəşriyyatı tərəfindən
müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş “Azərbaycan poeziyası antologiyası” ədəbi
əlaqələrin inkişafına və Azərbaycan ədəbiyyatının xaricdə yayılması işinə
təkan vermiş oldu. Antologiyada müxtəlif dövrlərdə yaşamış Azərbaycanın
qadın şairələrinin də yaradıcılığına mühüm yer verilmişdir. Kitabda XII yüzilin
görkəmli rübai ustası Məhsəti Gəncəvi, XIX yüzilin lirik şeirlər müəllifi
Heyran xanım, Xurşidbanu Natəvanla yanaşı müasir dövr şairələrimiz Mirvarid
Dilbazi, Hökumə Billuri, Mədinə Gülgün və Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığı da
işıqlandırılmış, onların poeziyasından nümunələrin ingilis dilinə tərcümələri
yer almışdır. Mövzu Azərbaycan şairələrinin yaradıcılığı olduğu üçün biz
antologiyada təqdim edilmiş tərcümələrə nəzər saldıq.
Antologiyada Azərbaycan poeziyasında özünəməxsus yeri olan
şairələrimizdən Mirvarid Dilbazinin yaradıcılığından səkkiz şeir Dorian
Rottenberq və Avril Pimanın tərcüməsində oxuculara təqdim olunur. Mirvarid
Dilbazinin yaradıcılığının əsas mövzusunu insanın daxili aləmi, duyğuları,
əmək adamlarının mənəvi zənginliyi təşkil edir. Şairənin yaradıcılığında
beynəlmiləlçilik ideyaları, qadın azadlığı, müharibə və müharibədənsonrakı
quruculuq illəri, Şərqdə genişlənən azadlıq hərəkatı, müstəmləkəçiliyə qarşı
mübarizə mühüm yer tutur. Vətənin tarixi, təbiətinin gözəlliyini tərənnüm edən
şeirlərində şairə əsl vətənpərvər, xalqını, millətini ürəkdən sevən, onun dünəni,
bugünü ilə fəxr edən, sabahına böyük ümidlər bəsləyən bir vətəndaş kimi göz
önündə canlanır. Şeirlərində qadın dünyası, qadın gözəlliyi, ağlı, zəkası, qadın
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hüquqları uğrunda mübarizə hər zaman ön planda olan şairə Azərbaycan qızları
ilə qürur duyur, onları öz şeirlərində məhəbbətlə vəsf edirdi. Bu baxımdan
şairənin “Azəri qızı” adlı şeiri tərcüməçinin də diqqətini cəlb etmiş və
antologiyada yer almışdır. “Azəri qızı” şeirinin tərcüməsini nəzərdən
keçirərkən bəzi yanlışlıqlara rast gəldiyimiz üçün onları qeyd etmək istərdik.
Şeirin adı Azərbaycan variantında “Azəri qızı” olduğu halda, ingilis
variantında Dorian Rottenberq nədənsə şeirin adını “Beutiful Azeri” kimi
vermişdir ki, bunun da mənası ingilis dilindən tərcümədə “gözəl azərbaycanlı”
kimi alınır. Halbuki tərcüməçi “Azeri beauty” və ya “Beauty of Azeri”
versəydi, daha düzgün olardı. Şeirin misralarından birində şairə gözəli təsvir
edərkən
Suda yalın ayaqları
Elə bil dağların qarı [3; 17]
cümləsini işlətmişdir. Bu fikir ingilis dilinə:
İn water to her naked knees
White as the foam on stormy seas [1; 465]
kimi tərcümə olunmuşdur ki, bu da tərcümədə “suyun içində onun yalın dizləri
tufanlı dənizdə ağ köpük kimidir” mənasını verir. Əlbəttə, bu fikir də özlüyündə gözəl səslənir, ancaq şeirdə şairə belə bir fikir söyləməyib. Ümumiyyətlə,
deməliyik ki, tərcümələrdə orijinala məxsus əlamətlər qorunmalıdır, lakin
burada adekvatlıq gözlənilməmişdir. Daha sonra şeirdə “paltarı qızıl lalədən”
ifadəsi düzgün tərcüməsini tapmayıb: “Red rubies glitter in her ear” –
“qulağında qırmızı yaqutlar parlayır” kimi tərcümə edilmişdir. Heç cür başa
düşmək olmur ki, paltarın qırmızılığını qulaqdakı qırmızı yaqut sırğalarla necə
qarışdırmaq olar? Burada tərcümənin bədii səviyyəsi zəifləmişdir. Elə həmin
şeirdə daha bir uyğunsuzluq da diqqəti cəlb edir. Azərbaycan variantında:
Belə gəlir xəyalıma:
Uca dağların döşündə
Duru çeşmələr başında
Gördüyüm azəri qızı.
İngilis variantında:
So with my mental eye I see
My native land, my Azeri,
With springs that babble out aloud
Framed in mountains tall and proud.
Nə üçünsə “gördüyüm azəri qızı” “my native land, my Azeri” – “Azəri
torpağı” kimi tərcümə edilib. Şairə ölkəsinin qızını, tərcüməçi isə ölkəni tərif
edir ki, bu yanlışlıq da şeirin nə məzmununa, nə də adına uyğun gəlir. Şeirlərin
tərcüməsini oxuyarkən hiss olunur ki, tərcüməçilər üçüncü dilin köməyindən
istifadə etmişlər. Bu zaman orijinalın gözəlliyi itir, müəyyən əlavələr edilməklə
çox zaman şeirin mənası və məzmununa xələl gəlir.
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Yaradıcılığı ilə Azərbaycan ədəbiyyatını rövnəqləndirən şairələrimizdən
biri də Hökumə Billuridir. Yaradıcılığının əsasını Cənub mövzusu təşkil etsə
də, şairə lirik məzmunlu şeirlərində məhəbbətə, dostluğa, vətənpərvərlik və
beynəlmiləlçiliyə də önəmli yer ayırmışdır. Kitabda H.Billurinin dörd şeiri
Dorian Rottenberqin tərcüməsində oxucuların diqqətinə çatdırılır. “İnanma”,
“Mən və Ay” və “Gəl” adlı şeirlərin ingilis variantındakı bəzi uyğunsuzluqları
qeyd etmək istərdik.
“İnanma” şeirində ikinci bəndin ikinci misrasındakı “dalğaların
qoynunda” ifadəsi “neath a mountain tree” kimi tərcümə olunmuşdur.
Tərcüməçi “dalğa” sözünü “dağ” kimi çevirmiş, beləliklə də birinci misranın
davamı olan ikinci misrada fikir tamam dəyişdirilmişdir. Şeirin iki misrası
orijinalda aşağıdakı kimidir:
Əgər gəlib desələr dənizlərdə batmışam,
Dalğaların qoynunda əbədilik yatmışam... [2;18].
İngilis variantında isə:
If anyone tells you that I have got drowned in the sea
Or have fallen forever asleep neath a mountain tree [1; 467].
Göründüyü kimi, ikinci misra 2 “dalğaların yanında ağac altında
əbədilik yatmışam” fikri mətnə əlavə olunmuşdur. Daha sonra birinci və ikinci
bəndlərin son misralarında tərcümədə yanlışlıq var: “Bil ki, hər fırtınadan,
tufandan ölmərəm mən”. İngilis dilinə tərcümədə birinci bəndin son misrası “I
will not perish from tempest or gale. Not from any gale will I die” kimi, ikinci
bəndin son misrası “I will not perish in any sea, nor in the hills will die” kimi
verilmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, hər iki bəndin son misraları orijinalda
eyni cür səslənir, amma nə üçünsə tərcüməçi onları müxtəlif şəkildə tərcümə
edib. Daha sonra maraqlıdır ki, tərcümədə orijinalda olmayan “hill” – “təpə”
sözü istifadə olunub. Şeirin üçüncü bəndində ikinci misra “həsrətli göz yaşımı
axan bulaqlar almış” fikrini tərcüməçi “That my tears have been taken by
brook, and borne off to the sea” kimi çevirmişdir. Burada “borne off to the sea”
ifadəsi tərcüməçi tərəfindən əlavə edilmiş və “göz yaşlarımı bulaqlar alıb
dənizə axıdıb” kimi məna daşıyır. Dördüncü bənddə fikir düzgün tutulmayıb.
Şairə deyir ki:
Əgər gəlib desələr xəzan küləkləri tək
Həzin nəğmələr deyir sinəmdə coşqun ürək.
Tərcümədə:
If anyone tells you that my aching heart sings
Sorrowful songs for the autumn winds.
Burada “for” sözönünün işlənməsi ilə məna dəyişir – şairənin xəzan
küləklərinə nəğmə dediyi bildirilir. Güya şairə xəzan küləkləri üçün nəğmə
oxuyur.
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Göründüyü kimi, mətnin bəzi misralarında fikrin düzgün qavranılmaması nəticəsində adekvatlıq pozulmuşdur. Hökumə Billurinin tərcümə olunmuş
ikinci şeiri “Mən və Ay” [2; 252] adlanır. Şairə romantik duyğularla yazdığı
şeirdə “xəyallar arxasınca” boylanaraq öz uşaqlıq və gənclik illərini xatırlayır,
o vaxtdan xeyli zaman keçdiyini, özünün dəyişdiyini təəssüf hissiylə qeyd edir,
Aya müraciət edərək ürəyinə nur saçmasını arzulayır. Şeirin son bəndində
müəllif deyir ki, mən bir mayak kimi tənha gecələrdə səni gözləyəcəyəm.
Tərcümədə isə Rottenberq şairəni tənha kimi qələmə verir. Şairə Aya müraciət
edərək deyir ki, hər axşam tənhalığı məndən qov, özünü nur saçan mayak
adlandırır. Bu da orijinalla tərcümə arasında uyğunsuzluq əmələ gətirir.
Hökumə Billurinin üçüncü şeiri “Gəl” adlanır. Şeirin üçüncü bəndində
ikinci və üçüncü misralar tərcümədə tamamilə yoxdur. Orijinalda verilmiş
“sünbül” sözü əvəzinə “bülbül” sözü işlənib, bu da çox qəribə təsir bağışlayır.
Gəl elə danışım, elə gülüm ki,
Yanında bir sözüm olmasın iki.
Mən elə tez yanan bir sünbüləm ki,
Qəlbimdə arzular od çaxanda gəl [2;155].
İngilis dilində tərcüməçi bu bəndi şairənin özündən gözəl yaradıb.
Azərbaycan varantında məna uzlaşması olmadığı halda ingilis dilində daha
maraqlı fikir söylənib:
Come, so I”ll feel very young and gay,
I’ll sing like a blithe and carefree nightingale.
And you’ll be delighted with all I say,
When my dreams strike flames from my soul,
come to me [1; 465].
Mənası:
Gəl, özümü gənc və şən hiss eləyim,
Sevincdən bülbültək qayğısız ötüm.
Nə desəm, xoşuna gələcək sənin
Qəlbimdə arzular od çaxanda gəl (T.B.).
Mətnin dördüncü bəndində “torpaq” sözü “sward” (çəmənlik) kimi
tərcümə olunub, halbuki “soil” olsaydı, daha düzgün olardı. Üçüncü misrada
şairə deyir: “Oxuyub nəğmə de könlümsayağı”. Tərcümədə “Sing, a song with
your heart in every word”. Burada “in every word” ifadəsi nəyə lazımdır? Şairə
deyir ki, “mənim könlüm sayağı”, tərcüməçi isə deyir: “sən ürəkdən nəğmə
de”. Burada əsas fikir şairənin könlünün nəğməsidir. Şeirin altıncı bəndinin
Azərbaycan variantında “gətir gəlişinlə ilkin baharı” tərcümədə “ilkin baharla
sənin gəlişin” kimi verilib. Şairənin lirik qəhrəmanı sevdiyinin gəlişi ilə
baharın gəldiyini bildirir, baharın gəlməsiylə sevdiyinin gəlməsini yox.
Milli poeziyamızın inkişafında öz sözünü demiş şairələrimizdən
Mədinə Gülgünün yaradıcılığında vətən, ana, mübarizə və azadlıq mövzuları
mühüm yer tutur. Onun lirikasının leytmotivini Güney Azərbaycanın istiqlal
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mücadiləsi təşkil edir. Şairənin məhəbbət mövzusu da həssas qadın ürəyinin
məhsuludur. Mədinə Gülgünün şeirlərində zərif duyğular, ülvi məhəbbət,
sevgidə sədaqət qabarıq şəkildə tərənnüm olunur. Antologiyada şairənin iki
şeiri – “Bir anlıq”, “Elə əvvəlki kimiyəm” [5; 42] şeirləri Qladis Evansın
tərcüməsində yer almışdır. Şairənin “Bir anlıq” şeiri ilk baxışda məhəbbət
mövzusunda yazılmış əsər təsiri bağışlayır. Lakin şeirin sonuncu misrasında
şairənin bəşəri duyğularla yaşadığının bir daha şahidi oluruq: “Yerin sinəsində
yan ulduz kimi, Əsrdən-əsrə yaşa, ey insan!”
Şeirin tərcüməsi qüsursuzdur, dəqiq və səlis tərcümə olunmuşdur. Lakin
orijinalda beşinci bəndin ikinci misrasında olan fikir
Mən bir mahnı olsam, qəmsiz bir mahnı,
Sənin dodağında donub qalaram [6; 23]
ingilis variantında
If I become a song that held not a word
Of grief… on your lips I’d swing like a bird [1; 47]
kimi tərcümə olunmuşdur. Mənası “qəmsiz bir mahnı kimi sənin dodaqlarında
quş kimi titrəyərəm”. Göründüyü kimi, məna uyğunsuzluğu çox böyükdür və
“word” – “bird” qafiyə xatirinə işlənmişdir.
İkinci şeir “Elə əvvəlki kimiyəm” adlanır. Şeir sərbəst vəzndə
yazılmışdır. Tərcüməçi şairənin ruhunu duyaraq şeirin vəznini saxlamış və
nəticədə gözəl tərcümə alınmışdır. Lakin bəzi iradları qeyd etmək lazım gəlir.
Şeirin dördüncü misrası orijinalda olmayan “elə əvvəlki kimiyəm” ifadəsini
artırmaqla çevrilmişdir ki, bu da mənanı gücləndirmək üçün istifadə
olunmuşdur, altıncı misrada “qönçə-qönçə könül mahnılarım” fikrini tərcüməçi
“lines too of a loving song” kimi çevirmişdir. “Lines” [1; 471] burada “musiqi,
melodiya” mənasında işlənib. Azərbaycan dilində elə incə mənalı sözlər var ki,
(məsələn, “qönçə-qönçə”) tərcüməçilər üçüncü dilin köməyindən istifadə
etdikləri üçün bu sözləri çevirə bilmirlər. Bunun üçün onlar mətnin ümumi
mənasına uyğun gələn, bəzən isə uyğun gəlməyən ifadələrdən istifadə edirlər.
Məhz bu zaman birinci halda tərcümə fikri tamamlayır, ikinci halda isə əsəri
süniləşdirir.
Xalq şairi Nigar Rəfibəylinin poeziyası zərifliyi, lirizmi, səmimiliyi ilə
hər zaman seçilmişdir. Şairə istər məhəbbət, istərsə də məişət şeirlərində bütün
yaradıcılığı boyu bir qayə – vətəndaşlıq qayəsiylə yazıb-yaratmış, əsl
vətənpərvər kimi daim xalqını, millətini vəsf etmişdir. Şairə hər bir şeirində
insan, onun həyatı, fəaliyyəti, arzu və istəklərinin tərənnümçüsü kimi çıxış edir.
Nigar Rəfibəylinin poetik irsindən nümunələr antologiyada Avril Piman və
Dorian Rottenberq tərəfindən tərcümə edilmişdir. Qeyd etməliyik ki, şeirlər
çox məharətlə bədii həllini tapmış, adekvatlıq gözlənilmişdir. Lakin tərcümə nə
qədər dəqiq olsa da, üçüncü dilin köməyindən istifadə olunduğu üçün bəzi
səhvlərə yol verilmişdir. İlk şeir “Durna” – “Crane” adlanır. Şeirin elə ilk
misrasından görünür ki, tərcümədə yanlış qavrama mövcuddur. Azərbaycan
variantında:
Mən
Yuxuda durna oluram
Gecələr [7; 21].
101

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

İngilis variantında:
I, as spring advances, take another form
İn the night time [1; 373].
Tərcümədə “as spring advances” nəyə lazımdır, bu ifadə yerində
işlənməyib. Mənası “mən gecələr başqa forma alıram” deməkdir. Daha bir
misra da düzgün tərcüməsini tapmayıb:
Həyat səsi qatırıq
Göydə soyuq-soyuq işıqlanan
Ayın yalqızlıq qəminə.
Tərcümə aşağıda göstərilən kimi olmalı idi:
We carry the voice of life
To the grief of loneless
Of the Moon that is
Coldly sparkling in the sky (T.B.).
Nigar Rəfibəylinin ikinci şeiri “Süni ürək” adlanır. Şeirin tərcüməsində
poetik forma saxlanmışdır, lakin bir çox yanlışlıqlar vardır.
Deyirlər xəstə qəlbi
Dəyişəcək həkimlər,
İnsanın sinəsinə
Süni ürək qoyacaq.
Təbabət bu sahədə
Göstərəcək çox hünər.
İnsan nə səadətdən,
Nə həyatdan doyacaq [7; 112].
Tərcümədə:
They say that doctors
Will soon be able to give
New hearts for old, out-worn ones…
Artificial hearts, substituted
With daring and precision
Men shall rejoice and shall live
In joy and comfort, on and on
Until they are sated
With life and satisfaction [1; 374].
Burada üçüncü misrada “out-worn” sözü düzgün işlənməyib.
“Qocalmış, köhnəlmiş” mənasını verən bu söz orijinala uyğun deyil. Çünki
şairə qocalmış, köhnəlmiş ürəkdən danışmır. Xəstə ürək gənc adamda da ola
bilər. Sətirlər bu cür daha sadə və aydın səslənə bilərdi:
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They say that doctors
Will treat the illness of the heart
They will put on man’s breast
New artificial heart (T.B.).
Sonrakı misrada da “daring and precision” sözləri “cəsur və dəqiq
işləyən” mənasında verilmişdir, orijinalda isə belə fikir yoxdur. Fikri
emfatikləşdirsə də, artıq işlənmişdir. Növbəti misrada da “təbabət bu sahədə
göstərəcək çox hünər” fikri tərcümədə ümumiyyətlə verilməyib. Daha sonra
“insan nə səadətdən, nə həyatdan doyacaq” fikri ingilis dilində mətni
ağırlaşdıran “comfort” (rahatlıq), “on and on” (davamlı, uzunmüddətli),
“satisfaction” (məmnunluq) kimi sözlərlə doldurulub.
Şairə həkimə müraciət edərək deyir:
Qolumu iflic vursun,
Mənə qol düzəlt, həkim;
Tərcümədə belə variant verilir:
You should make me
An artificial limb.
(Mənə süni əl-ayaq düzəlt).
Ümumiyyətlə, qafiyə xatirinə işlənsə də, “limb” sözü mətnin məzmununa uyğun gəlir. Lakin şairə “qol” sözü işlədir, “əl-ayaq” yox. Şeirin sonunda
şairə söyləyir ki, əgər ömrüm bir iplik kimi qırılıb yarıda qalarsa, mənim
ürəyimə dəyməyin, çünki onun çəkdiyi əzab və iztirablar da sevinci qədər
mənə əzizdir:
Ömrüm bir iplik kimi
Qırılsa da yarıda,
Ürəyimə dəyməyin,
Əzizdir ürəyimin
Mənə yaraları da.
Şeirdə nağıldan söhbət belə getmir. Tərcüməçi isə “iplik” sözünü “həyat
nağılı” kimi çevirib, öz-özlüyündə pis fikir deyil, lakin şairə daha zərif
bənzətmə işlədib, iplik müəyyən qədər uzanıb qırıla bilər, “nağıl” isə kiminsə
tərəfindən yarımçıq qırılır.
And so, even should the tale
Of my life break off half-told
Leave me my heart. For I hold
Most dear the wounds of my heart!
Əgər tərcümə aşağıdakı kimi verilsəydi, daha dəqiq alınardı:
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If my life will cut off
As a fine thin thread,
Don’t touch my dicky heart
Leave me my heart! For I hold
Most dear even its wound (T.B.).
Vaxtilə Əziz Şərif yazırdı: “Şair öz əsərlərini istədiyi kimi yaza bilər,
amma o, başqa bir müəllifin yazdığını tərcümə edirsə, təkcə məzmunu deyil,
həm də şeirin formasını olduğu kimi saxlamalıdır” [8; 43].
Nigar Rəfibəylinin lirikasından təqdim olunmuş üçüncü şeir “Mətbəx
şeirləri” silsiləsidir. Məişət mövzusuna həsr olunmuş bu şeirlərdə də Nigar
xanım lirik əhvali-ruhiyyəsinə sadiq qalmışdır. Bu şeirdə onun zəngin daxili
aləmi qadın arzuları, ana məhəbbəti, sevgili sədaqəti prizmasından qabarıq
şəkildə təzahür edir. İstər “səhəri dəniz qırağında qayaların üstündə açmaq”
istəyən, “ilin dörd fəslinə vurğun” romantik qadın kimi, istər “tərtəmiz su
altında yuyulub ağappaq olan qablara” şeir qoşan şairə kimi, istərsə də
övladlarının, ömür-gün yoldaşının nazını çəkən, hər birini bişirdiyi xörəklərlə
razı salmağa çalışan ailə başçısı kimi Nigar xanım gözlərimizdə əsl
Azərbaycan qadınının rəmzi kimi bir daha ucalır. Bütün bu sadalananların
başucunda isə Nigar xanımın kiçik mətbəx pəncərəsindən görünən böyük
dünya, bu dünyanın gözəlliklərinə sevinən, faciələrinə kədərlənən, ağrı-acısını
ürəyində çək-çevir edən, dünyada gedən bütün prosesləri izləyən bir insan –
böyük insan durur. Şeirin tərcüməçisi Dorian Rottenberq əsasən şairənin incə
ruhunu duymuş, tərcüməni gözəl bir şəkildə yerinə yetirmişdir. Lakin bəzi
məqamları qeyd etməyi özümüzə borc bilirik. Şeirin 14-cü misrasında
“leisurly” (tənbəl-tənbəl) əvəzinə “droningly” (həzin-həzin) işlənsəydi, daha
poetik alınardı.
Həzin-həzin, gilə-gilə
Nəğmələr qoşardım
Abşeron bağlarına... [7; 26]
İngilis dilində:
Leisurely composing
Quiet,
Languourous songs
To the Apsheron qardens [1; 374].
Yeri gəlmişkən, “languourous” sözü elə Azərbaycan dilindəki “ləngərli”
sözünə uyğun gəlir. Ancaq burada “gilə-gilə” ifadəsi üçün uyğun seçilməyib,
çünki tərcümədə “ölgün, süst, zəif” mənasını verir.
Silsilənin ikinci hissəsində belə bir fikir var: “şeiri gözələ yazarlar”.
Tərcümədə bu cümlə “There are poems devoted to sweathearts” kimi verilib.
Sweatheart – sevgili deməkdir, “gözəl” sözü “beauty” ilə də əvəz oluna bilərdi.
Daha bir ifadə – “hüsn-camal” “sweat face” kimi verilmişdir, halbuki hərfi
tərcümə kimi yox, uyğun söz “fascination” vermək olardı. Üçüncü hissədə:
Güllü bir bağça da şeir ola bilər,
Adi bir mətbəx də.
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Tərcüməçi ikinci misranı sual formasında verir:
If a flowergarden can inspire a poem,
Why can’t a kitchen?
Şairənin təsdiq formada dediyi fikri tərcüməçi sual formasında çatdırır.
Şeirin sonunda “könüldə bir işıq, bir atəş varsa” fikrini tərcüməçi daha bir
cümlə artırmaqla şeirin mənasını və gözəlliyini artırıb – “If there is a divine
light in your soul, hold it up as a torch” (əgər könlündə bir işıq, bir atəş varsa,
onu məşəl kimi qaldır).
Nigar Rəfibəylinin yaradıcılığında dəniz mövzusu xüsusi yer tutur.
“Dəniz”, “Dənizin səsi gəlir”, “Dənizdə batan günəş”, “Məni dəniz gözləyir”,
“Xəzər neftçisinə”, “Bosfor sahillərində”, “Dənizdə bir qız çimirdi”,
“Qayıqçı”, “Su pəriləri” və sair şeirləri dənizin gözəlliyi, ənginliyini tərənnüm
edir. Bəzi şeirlərində Nigar xanım dənizi özünün yaxın dostu, sirdaşı, qəm
ortağı hesab edir. Bu silsilədən olan “Qayıqçı” şeirinin tərcüməsini diqqətinizə
çatdırmaq istəyirəm.
A boatman
A boatman, take me to the sea,
Let’s sit a little face-to face with you.
Only sun, only sky, only sea will be,
Let shadows of ours stretch on water’s view.
Let sea-gulls fly and enjoy us around,
If storm breaks out, if there is a gale,
A boatman, take me to the sea with you.
Only sun, only sky, only sea will be,
And sea-gulls just try to neighbor with us,
A boatman, take me to the sea with you.
Together even storm is pleasant for us,
A boatman, take me to the sea with you.
Daha bir tərcümə “Günəşdən gənclik istədim” şeirinindir.
I asked the Sun20
I asked the Sun for youth,
The sea for ardent wish.
The wood for calm and peace,
The wind for warm breath.
I asked the flowers for smell,
I asked the leaves for umbel.
The birds for their sharp wings,
The mountains for greatness.
I asked the people for their love,
20

Hər iki tərcümə məqalə müəllifinindir.
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The existence for passionate life.
What I asked was given by nature,
And I am happy to have this grandeur.
Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra xarici ölkələrlə əlaqələr
daha da genişlənmiş, bu da öz növbəsində digər elmlərlə yanaşı ədəbiyyata da
təsirini göstərmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin
əsərləri müxtəlif Avropa dillərinə tərcümə olunur, ölkəmizin sərhədlərini
aşaraq dünya miqyasında yayılır, nəşr edilir, oxunur. Hələ çox gənc olan
müstəqil dövlətimizin qədimdən-qədim zəngin ənənələrə malik ədəbiyyatının
yayımı, çağdaş ədəbiyyatımızın dünyaya tanıtdırılması ədəbiyyatşünaslığımızın
qarşısında duran mühüm problemlərdəndir.
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Summary

Azerbaijan-english literary links are widely expanded nowadays. It must
especially be mentioned successes of contemporary poetry, which comes on
the world arena by means of English language.
The problem of translation of contemporary period Azerbaijani
poetesses’ literary heritage into english is analyzed in the article.
Томирис Бабанлы
Творчество современных азербайджанских поэтесс
в английских переводах
Резюме
На современном этапе aзербайджано-английские литературные
связи значительно расширились. Особенно надо отметить успехи
современной поэзии, которая посредством английского языка выходит на
мировую арену.
В статье анализируется проблема перевода художественного
наследия азербайджанских поэтесс современного периода на английский
язык.
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Тораханум ГУСЕЙНОВА
ФЕНОМЕН БАНИН В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ
ЭМИГРАНТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
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С восстановлением независимости и суверенитета в Азербайджане
(1991 г.) заявила о себе, как об органической части азербайджанской
художественной мысли ХХ века, литература азербайджанского
зарубежья.
Без художественно-публицистического, литературно-критического
и научного наследия выдающихся представителей эмигрантской литературы, таких как М.Э.Расулзаде, А.Топчубашев, А.Агаоглу, А.Гусейнзаде,
М.Б.Мамедзаде, А.Ильдырым, Дж.Гаджибейли, Банин, А.Джафароглу и
других, явившихся ярким образцом служения азербайджанству и идее
независимости Азербайджана, сегодня уже невозможно представить
общую панораму современной азербайджанской литературы.
Одну из ярчайших страниц азербайджанской эмигрантской
литературы представляет художественно-документальное и мемуарное
творчество известной франкоязычной писательницы Банин.
Внучка крупнейших нефтепромышленников – Мусы Нагиева и
Шамси Асадуллаева, дочь министра торговли и промышленности
Азербайджанской Демократической Республики Мирзы Асадуллаева –
Умм-эль-Бану, названная так в честь матери, родилась в Баку 25 января
1905 года.
Очень рано, в самом нежном возрасте она познала весь ужас
потери самого близкого человека. «Матери своей я не знаю, вспоминает
Банин. 1905 год был отмечен межнациональными столкновениями на
Кавказе. Стремясь уберечь мою мать от слепой жестокости и безумства
погромов, отец отправил её освободиться от беременности в деревню,
подальше от Баку. Благое намерение привело к печальному исходу: роды
оказались тяжёлыми, врача рядом не было, мать умерла, но дать мне
жизнь успела. Как видите, вышло так, что с первых своих дней я поняла:
горе не выбирает жертв и не знает пощады в зависимости от
национальной, социальной или религиозной принадлежности» [2, 12].
С тремя сёстрами – Гёвсар, Суриёй и Кюброй она осталась на
попечении нянь, воспитывалась под присмотром иностранных
гувернанток, «это полувосточное, полунемецкое, позднее – русское
детство было моим».
К 12-ти годам Умм-эль-Бану свободно изъяснялась на английском,
французском, немецком и русском, обнаружила литературные и
музыкальные способности.
Вполне закономерно, что к Октябрьской революции и к
созданному в результате ее победы советскому строю родные Банин
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отнеслись враждебно, эмигрировав в Турцию, а оттуда в 1924 году – в
Париж.
В начале ХХ века для многих представителей литературной и
художественной интеллигенции Запада и Востока, для просвещённых
аристократов и промышленников, Париж, как известно, являлся центром
притяжения, образцом европейской цивилизации, средоточием духовной
свободы.
Во Франции возникли и первые эмигрантские издания (как
политического, так и литературного характера).
В Париже на французском языке издавались и органы
политэмигрантов нерусского происхождения из СССР, ежемесячные
журналы «Прометей» (1926-1940) и «Кавказ» (1934-1939), на страницах
которых выступали видные представители азербайджанской эмиграции –
М.Э.Расулзаде,
А.Топчубашев,
Дж.Гаджибейли,
М.Мирмехтиев,
Х.Хасмамедов, А.Шейхульисламов и др.
В октябре 1926 года увидел свет и первый номер ежемесячного
журнала «Азербайджан».
В 1933 году в Париже на французском языке вышли исследования
«Кавказская проблема» М.Мирмехтиева и «Диалект и фольклор Карабаха
(Кавказский Азербайджан)» Дж.Гаджибейли.
Оказавшись на чужбине, не имея активных контактов с культурой
родного народа, Умм-эль-Бану пишет свои произведения на французском
языке, став известной в Европе под именем Банин.
Однако её творчество в целом своими глубинными пластами
связано с Азербайджаном. Своеобразие феномена Банин во многом
обусловлено необычайностью судьбы этой женщины: очень трудно найти
в современной литературе писателя, произведения которого были бы так
тесно переплетены с его биографией. Факты жизни, неординарные
события,
собственные
напряженные
переживания,
по-своему
преломляясь в её творчестве, становятся элементами художественных
произведений, фактами литературы, представляющими для европейского
читателя «новое видение и палитру красок незнакомой вселенной».
В 1943 году в парижском издательстве «Галлимар» вышел в свет
первый роман Банин – «Нами», где она обратилась к самой
животрепещущей для неё теме – теме художественного изображения
социальных сил, приведших к уничтожению существующего порядка
жизни в 1920 году в Азербайджане.
В 1945 году Банин пишет автобиографический роман «Кавказские
дни», сразу же привлекший внимание французской общественности и
принесший ей огромный успех.
Затем появляются «Парижские дни» (1947), «Встреча с Эрнстом
Юнгером» (1951), «Я избрала опиум» (1959). Следует отметить, что на
долю этого произведения выпал огромный успех. Как отмечает Рольф
Стюрмер, «книга была переведена на многие языки мира, даже на
японский».
Позже публикуются: «После» (1961), «Иностранная Франция»
(1968), «Зов последней надежды» (1971), «Портрет Эрнста Юнгера»
(1971), «Эрнст Юнгер в разнообразных лицах» (1989). Последний из
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опубликованных романов – «Что мне поведала Мария» увидел свет в
1991 году.
Выдающиеся представители мировой культуры, такие мастера
слова, как Жан Поль Сартр, Андре Мальро, Анри Монтерлен, Маргарет
Юрсенар, Эрнст Юнгер, Никос Казандзакис, Луи Арагон и Иван Бунин
высоко отозвались о творчестве Банин, отметив «изумительный стиль,
естественность и тонкий философский подтекст» произведений
«иностранки с незаурядным талантом», написанных на прекрасном
французском языке.
Банин известна во Франции не только как автор замечательных
романов и публицистических статей, но и как прекрасный переводчик на
французский язык произведений Ф.М.Достоевского, «Воспоминаний»
Татьяны Толстой, множества рассказов – с английского, роман «Мир»
Эрнста Юнгера – с немецкого. Одно из проникновенных своих
произведений – «Последний поединок Ивана Бунина» (Израиль, 1979) –
она посвятила великому русскому писателю, лауреату Нобелевской
премии (1933) Ивану Бунину.
До конца своих дней она была дружила с выдающимся немецким
писателем, философом, учёным-энтомологом, уроженцем старинного
немецкого города Гейдельберг – Эрнстом Юнгером, в произведениях
которого «Гелиополис» и «Парижский дневник» есть немало тёплых
страниц, посвященных Банин – «этой необыкновенно талантливой и почеловечески обаятельной уроженке Южного Кавказа» [8, 47].
Многие произведения Банин неоднократно переиздавались во
Франции, и среди этих повторных изданий – романы, отражающие
азербайджанскую тематику – «Кавказские дни» (1985) и «Парижские
дни» (1990).
Глубокая любовь к родной стране, к её духовным ценностям, к
азербайджанскому народу питают талант Банин на чужбине.
Эмигрировать можно от идеологии, от социального строя; от
народа, от родной земли эмигрировать невозможно.
Не будь этого, не создала бы Банин автобиографический роман
«Кавказские дни» – книгу пронзительно азербайджанскую, проникнутую
азербайджанским национальным духом и бытием, пусть и написанную
по-французски.
В ней глубоко реалистически показана азербайджанская
действительность начала ХХ века – террор и разрушения, принесённые
революцией, падение Азербайджанской Демократической Республики,
покорение Азербайджана большевиками, реалии и колорит эпохи.
Беспредельной любовью к Родине проникнуты страницы романа,
посвящённые воспоминаниям детства. Приезжая на живописную, с
большим парком и бассейнами дачу Асадуллаевых, расположенную в
Мардакяне, чуткая к красоте девочка испытывала восторг: «Эти первые
минуты прибытия в деревню очаровывали меня: цветы никогда не
казались и крупнее и свежее, ароматы – более проникающими. Даже
когда воздух оставался недвижимым, тополя, казалось, шелестели от
удовольствия больше, чем обычно, и вода в водоёмах никогда не была
столь чистой и цвет неба – более синим» [2, 28].
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С большой симпатией и любовью воспроизводит Банин образы
близких и дорогих людей: дедушки-миллионера Мусы Нагиева, властной
бабушки – фанатичной мусульманки Мехранисы Асадуллаевой, отца –
Мирзы Асадуллаева, сестёр, доброй фройлейн Анны.
Как истинное дитя мусульманской семьи с увлечённостью она
рассказывает о национальных праздниках родного народа – Новрузе и
Рамазане, о нравах и традициях азербайджанцев, об истории и культуре
Азербайджана и Кавказа в целом.
Азербайджан, находящийся на стыке Европы и Азии, уже в конце
XIX века, благодаря огромным запасам нефти, превращается один из
наиболее развитых промышленных центров большого, геополитически
значимого региона.
Жившая в одном из нефтеносных районов, Умм-эль-Бану «была
истинное дитя нефти», её запах она вдыхала с наслаждением; и здесь
писательница говорит о роли бакинской нефти в жизни Азербайджана, о
владельцах нефтяных богатств, которые дали им возможность
«пользоваться всеми благами цивилизации».
Нефть... Хотя она и не входит в образную систему романа
открыто, но её присутствие ощущается в контексте всего повествования,
определяет действия и происки враждебных Азербайджану внешних и
внутренних сил.
Баку
–
это
огромный
культурно-исторический
ареал,
объединяющий большое количество народов и культур – представлен как
символ Востока и Запада, где переплетаются и уживаются различные
культуры, национальное с общемировым, не мешая и не растворяясь друг
в друге, взаимно сочетая толерантность и гармонию противоречий,
отраженных в самой ментальности древнего города.
Сила языка, сила точного образа сочетаются в романе с
прозрачным, идущим от сердца лиризмом, в котором ощущается печаль.
Печаль по ушедшей весне жизни, по оставленной навсегда Родине.
Как и большинство эмигрантов тех лет, Банин ещё верила в то, что
жизнь на чужбине если и будет долгой, то, во всяком случае, временной,
что большевики уйдут с исторической арены и родина примет её в свои
объятья. Но этого не произошло. Затаив в глубине души тоску, она
стремится породниться с Парижем, ощутить себя француженкой.
Так, как бы параллельно с «Кавказскими днями» возникли
«Парижские дни».
Встреча с Парижем радует молодую азербайджанскую девушку,
получившую европейское образование и вырвавшуюся из ада террора и
насилия, вершащих свой кровавый пир на её Родине.
«Восточный Экспресс стремится к Земле Обетованной изо всех
сил: он приближается к ней в оглушительном грохоте, когда рельсы его
бросают в диком танце с одного пути на другой. Он возвещает мне на
своём стальном языке о свободе и счастье: он увлекает меня к месту моих
видений, к сверкающему мгновенью обретений, которых я ждала в
течение четырёх лет революции, разрушения и ужаса, на обломках
поверженного мира… Покорения и победы, я ими вскоре овладею, чтобы
никогда больше их не выпускать…» [3, 7].
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По натуре глубоко неверная, я осталась верна Парижу». И Родине –
добавим мы. Так слились Запад и Восток в сознании талантливой
писательницы-азербайджанки, породив своеобразный синтез.
Банин внесла значительный вклад в развитие азербайджаноевропейских литературных связей наряду с такими писателямиэмигрантами, как Дж.Гаджибейли, А.Гусейнзаде и М.Асад-бек,
явившихся одновременно носителями «европейского языка изложения» и
«азербайджанских духовных ценностей».
Звезда Банин зажглась на литературном небосклоне Франции. Но
Банин никогда не забывала своих национальных корней, свой народ,
который она достойно представляла во Франции. И не случайна её
обеспокоенность межнациональными столкновениями на Кавказе. 4
ноября 1988 года в нью-йоркской газете «Новое русское слово» вышла
статья Юрия Шакова «Визит к старой даме», в которой излагается правда
об истории и первопричинах карабахского конфликта со слов очевидца
событий – известной франкоязычной писательницы – азербайджанки
Банин, рассказавшей о подробностях кровавой резни, устроенной
дашнаками и большевиками во главе с С.Шаумяном в марте 1918 года в
Баку. Банин четырежды выступила по радио, опубликовала три статьи в
журнале «Панорама» и газете «Ле Монд», в которых доводила до
французской общественности правду о событиях в Нагорном Карабахе.
Здесь хотелось бы напомнить об интервью писательницы французской
газете «Лё Монд» в номере от 20 января 1990 года под заголовком
«Нагорный Kарабах». Статью предваряла редакционная ремарка:
«Азербайджанскую
точку
зрения
выражает
азербайджанская
писательница Умм-эль-Бану».
В этой статье Банин даёт информацию о Карабахе, об армянах,
пришедших на азербайджанские земли в начале XIX века, переселённых
царским правительством в результате войны с Ираном и Турцией. Она
говорит о давних притязаниях армян на азербайджанские земли, о связях
дашнаков с русскими большевиками и совместных их акциях против
азербайджанского народа. «В то время, как часто говорят об армянах, как
жертвах Османского империализма, почему-то никто не говорит о тех
зверствах, которые армяне учинили в Азербайджане в начале ХХ века», –
пишет Банин, выражая тем самым и свою приверженность как патриотки
к национальной теме, и своё возмущение как человека честного и
объективного.
Банин умерла в Париже 23 октября 1992 года, а 29 октября 1992
года парижская газета «Фигаро» сообщила о смерти – «первой
франкоязычной
писательницы
–
азербайджанки,
являющейся
национальной славой Азербайджана».
Жизнь, духовные помыслы и литературные свершения Банин
наглядно подтверждают мысль общенационального лидера Азербайджана
Гейдара Алиева, высказанную с трибуны I Съезда (2001) азербайджанцев
мира: «…Азербайджанцы, приобщившись к условиям страны, в которой
живут, должны занимать там высокую позицию и вместе с тем, никогда
не забывать своих исторических корней, национальной принадлежности,
111

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

вписывая яркие страницы в историческую память азербайджанского
народа…» [1, 21].
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Törəxanım Hüseynova
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatında Bənin fenomeni
Xülasə
Görkəmli yazıçı Ümmülbanunun bədii-sənədli yaradıcılığı Azərbaycan
mühacirət ədəbiyyatının ən maraqlı səhifələrindən birini təşkil etməkdədir.
1924-cü ildən Parisdə yaşayan, öz xalqı ilə mütəmadi mədəni əlaqələri
olmayan Ümmülbanu əsərlərini fransız dilində yazır və Avropada Banin adı ilə
məşhurlaşır. Lakin onun yaradıcılığı bütövlükdə öz dərin kökləri ilə
Azərbaycana bağlı idi.
Bu gün müasir Azərbaycan ədəbiyyatının ümumi mənzərəsini
Azərbaycan və azərbaycançılığa xidmətin parlaq nümunəsi hesab edilən
mühacirət ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin – M.Ə.Rəsulzadə,
Ə.M.Topçubaşov, C.Hacıbəyli, Ə.Hüseynzadə, Ə.Ağaoğlu, Bənin, A.İldırım
və başqalarının ədəbi-mədəni irsi olmadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür.
Torakhanum Huseynova
Banin Phenomenon in the Azerbaijan Immigration Literature
Summary
The famous writer Ummulbanu’s literary activites is one of the
interesting pages of Azerbaijan immigration literature. Ummulbanu, living
from 1924 in Paris, had not constant contacts wish oneself nation and had
written her novel in French language and had been well-known in Europe with
the pseudonym Banin. But her literary activities completely had been about
Azerbaijan.
Today it is impossible to imagine the general view to the modern
Azerbaijan literature considers without the famous representatives of the
Azerbaijan immigration literature M.A.Rasulzadeh, A.M.Topchubashov,
J.Hadjibayli, A.Huseinzadeh, Banin, A.Ildirim and others, who are the bright
examples in serving to Azerbaijan and Azerbaijanistic.
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Т. АСКЕРГЫЗЫ
АЗЕРБАЙДЖАН В ПОЭЗИИ СЕРГЕЯ ЕСЕНИНА
Açar sözlər: Azərbaycan, Bakı, rus poeziyası, Yesenin
Keywords: Azerbaijan, Baku, Russian poetry, Yessenin
Ключевые слова: Азербайджан, Баку, русская поэзия, Есенин
Живописное и невеликое приокское село Константиново одарило
русскую поэзию XX века величайшим лириком – плоть от плоти
рязанских раздолий, – с широкой и обнаженной душой, со страстным и
ранимым сердцем, влюбленным в зеркальную гладь озер, березы и
васильки родных полей и перелесков и с той же влюбленностью
вместившим в себя всю Вселенную-Сергеем Есениным. Достойный
преемник пушкинской славы, Есенин, продолжая и развивая лучшие
традиции русской классической литературы XIX века – традиции
реализма и гражданственности, смог стать неповторимым национальным
художником, «чудом поэзии».
Самобытное и афористичное творчество поэта, истинного сына
своего народа и своего сложного времени – это неприкрашенная правда
бытия, «я сердцем никогда не лгу», жгучие и кричащие противоречия
современной революционной действительности: город и деревня,
богатство и нищета, добро и зло, свет и тьма; это и глубокие социальнофилософские раздумья о будущем Руси – «куда ведет нас рок событий»,
тревога и беспокойство за завтрашний день всего человечества, очень
актуально звучащие и сегодня:
Как прекрасна Земля
И на ней Человек,
И сколько с войной несчастных
Уродов теперь и калек!
И сколько зарыто в ямах!
И сколько зароют еще!
И чувствую в скулах упрямых
Жестокую судоргу щек [3, 42].
Только поэт – гуманист, которого нераздельно волновала и красота
родных «рязанских раздолий» и судьба всего «шара земного», мог
создать «Инонию» и «Сорокоуст», «Русь уходящую» и «Русь
Советскую», «Страну негодяев» и «Москву кабацкую», «Письмо к
женщине» и «Стансы», «Черного человека» и «Анну Снегину», «Балладу
о двадцати шести» и «Персидские мотивы».
А сколько сокровенно-исповедального, доброго и светлого в его
лирико-философских стихотворениях, пленяющих яркостью образов и
метафор: «Не жалею, не зову, не плачу», «Отговорила роща золотая»,
«Жизнь – обман с чарующей тоской», «Мы теперь уходим понемногу»,
«Цветы мне говорят – прощай»…
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Чувство любви полновластно владеет большим сердцем поэта.
Любви к женщине, людям, природе, ко всему живому на земле. Его герой,
а следовательно он сам, с большой любовью относится к своей матери,
сестрам, беспамятно влюблен в прекрасных женщин, встречающихся на
его пути – «… я милой голову мою отдам, как розу золотую». Но первая
его страсть, первая любовь – Родина. В этом понятии сосредоточиваются
самые сокровенные мысли и чаяния поэтической души Сергея Есенина,
который еще в 1914 году в стихотворении «Гой ты, Русь, моя родная»
писал:
Если крикнет рать святая:
«Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу: «Не надо рая,
Дайте родину мою» [3, 68].
Безграничная любовь к России не отгораживает поэта от мира.
За свою легендарно-короткую и драматически оборванную жизнь
Есенин повидал много стран и континентов, «исколесил я всю Россию»,
«объездил все государства Европы и почти все штаты Северной
Америки» [3, 120].
Но особую тягу и интерес поэт испытывал к Востоку, в частности,
к чудо-стране – Персии. Побывать на родине классической лирики было
заветным желанием Есенина. Следует отметить тот факт, что в XIX-XX
веках увлечению бессмертной поэзией народов Ближнего Востока отдают
дань многие выдающиеся поэты Европы и России.
Вспомним «Западно-Восточный Диван» (1819) И.В.Гете и цикл
восточных поэм (1813-1816) Дж.Г.Байрона, «Восточные мотивы» (1829)
В.М.Гюго и «Поэт Фирдоуси» (1851) Генриха Гейне, «Подражание
Корану» (1824) А.С.Пушкина, его кавказские стихи и поэмы, вольные
переводы-переложения «Из Гафиза». Очень своеобразно отразил Восток в
своих произведениях М.Ю.Лермонтов, чье имя неотделимо от Кавказа,
Азербайджана – «как сладкую песню Отчизны моей, люблю я Кавказ».
Много интересных и вольных переложений и подражаний Хафизу
и Низами Гянджеви оставили Афанасий Фет и Велимир Хлебников.
В отрывках и в полном объеме произведения великих корифеев
слова – Хайяма и Саади, Хафиза и Фирдоуси, Низами Гянджеви и Хагани
Ширвани звучат на немецком, английском, французском, русском и
других языках в переводе таких известных востоковедов, как Хаммер
Пургштель, Вильгельм Бахер, Фридрих Рьюкерт, Франс Эрдман, Эдвард
Фитджеральд, Герберт Дуда, А.Е.Крымский, И.П.Умов, О.Румер.
Л.А.Мей…
Искуснейший лирик, Есенин, даже в переводе уловил необыкновенное изящество поэзии Ближнего Востока, глубоко ощутил неувядаемое обаяние гениальных восточных классиков, органично сочетающих в
своей лирике тему любви и тему общефилософскую, слитые в единой
гуманистической концепции мира.
С.Есенин непрерывно хотел расти, хотел учиться поэтическому
мастерству. О профессиональной серьезности в отношении к классикам
Востока и одновременно о его внимательном постижении примет и
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особенностей
азербайджанского
песенно-поэтического
искусства
свидетельствуют строки, написанные Г.А.Бениславской: «Я должен
лететь в Тегеран… Я еду учиться. Я хочу проехать даже в Шираз и
думаю, проеду обязательно. Там ведь родились все лучшие персидские
лирики. И недаром мусульмане говорят: если он не поет, значит он не из
Шуши, если он не пишет, значит он не из Шираза» [4, 182].
Любовь к Востоку приводит Есенина в сентябре 1924 года на
Кавказ, в столицу Азербайджана – Баку, «откуда до Тавриза рукой
подать». Азербайджан – неповторимый экзотический край, ворота
Востока.
Караванные пути, и величайший из них «Шелковый путь»,
ведущие в разные концы мира, пересекались в Азербайджане. Уже в
эпоху раннего средневековья в стенах азербайджанских городов созревал
тот феномен, который позже получит название Восточного Ренессанса,
чья духовность будет выражена в архитектуре, поэзии, живописи, музыке,
философии, множестве ремесел. Сплав древнего и современного придали
Баку –колыбели древней цивилизации – неповторимые по колориту и
романтическому архитектурному стилю черты города, в котором
соединились культуры Востока и Запада.
Памятники старины – уникальная крепость «Ичери Шехер»
(внутренний город), бакинский акрополь, шедевр азербайджанской архитектуры – Дворец Ширваншахов, знаменитая Девичья Башня, красота
отделки минаретов мечетей, величественные дворцы и храмы в центре
города, воздвигнутые на средства бакинских миллионеров-меценатов,
разнокрасочная палитра азиатских базаров, торгующих коврами и
шелками, радушие и гостеприимство бакинцев – все поразило поэта.
Есенин как-то сразу сросся с городом, полюбил его, неоднократно бывал
в Баку.
Любовь Есенина к Азербайджану многогранна, она в широкой
сфере его богатой духовно-эмоциональной жизни, насыщенной событиями и незабываемыми впечатлениями, она проходит через творческую
судьбу поэта, синтезируясь в интимно-лирических и гражданских
произведениях, написанных в Баку.
Многие видел я страны,
Счастья искал повсюду,
Только удел желанный
Больше искать не буду [3, 241].
Свой удел желанный и прекрасные условия для творчества Есенин
нашел в столице древней страны огней – Баку. Бакинский период был
чрезвычайно плодотворным в творчестве поэта: «так много и легко
пишется в жизни очень редко». Современник Есенина, поэт В.
Маяковский, трижды побывавший в Баку, отмечает: «Люблю Баку. В нем
есть что-то особенное, притягивающее. Мне нигде не было так хорошо,
как в Баку».
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Магическую притягательность и теплоту Баку, заботу и чуткость
бакинских друзей познал и Есенин: «Внимание ко мне здесь очень
большое… Чагин меня встретил как брата. Живу у него. Отношение
изумительное» [4, 182].
Чагин П.И. – друг Есенина, второй секретарь ЦК КП Азербайджана, главный редактор газеты « Бакинский рабочий», на страницах
которой в 1924-1925-ых годах будет опубликовано 45 произведений поэта
(43 стихотворения и 2 поэмы). В конце декабря 1924 года в
кооперативном издательстве «Бакинский рабочий» выходит книга
Есенина «Русь Советская», а 25 декабря в газетной статье «Среди книг и
журналов» Михаил Данилов так отзывается о книге :
«В ней – сочный черноземный есенинский язык, крепкая,
насыщенная живыми красками образность, серебряная звучность рифмы,
изумительная ритмика».
22 сентября 1924 года на страницах «Бакинского рабочего» была
опубликована «Баллада о двадцати шести», положившая начало
выступлениям Есенина в газете. В «Балладе», используя эпическую
величавость абшеронского пейзажа и полнозвучный лаконизм его красок,
Есенин создал впечатляющий образ романтически одухотворённой
природы, помнящей о павших героях, столь близкий азербайджанской
народной поэзии.
Встреча Есенина в апреле 1925 года со знаменитым ханенде
Джаббаром Карягды оглы – живой энциклопедией азербайджанского
музыкального фольклора – является одним из волнующих эпизодов,
связанных с пребыванием поэта в Баку. Знакомство со старинными
азербайджанскими песнями в его исполнении позволило Есенину в
стихотворении «Песня» написать: «С теми же улыбками, радостью и
муками, что певалось дедами, то поется внуками».
О восхищении Есенина газелями Алиага Вахида, о встречах с ним
и посещении ими литературного меджлиса Физули в селении Шаган (26
сентября 1924 года) рассказывает Гусейн Наджафов в документальнохудожественной повести «Балаханский май».
1 мая 1925 года Есенин провел на народных гуляньях,
посвященных закладке новых рабочих поселков в Балаханах. По
воспоминаниям Чагина, «это был одним из самых примечательных дней в
жизни Есенина [6, 162]. Восторженно и окрыленно о своих чувствах,
рожденных светлым праздником трудового братства бакинских рабочих,
рассказывает поэт в стихотворении «1 мая».
Увиденное на нефтепромыслах «Азнефти» потрясло и взволновало
Есенина своим индустриальным размахом, масштабностью содеянного. В
стихотворении «Стансы» (1924) он воспевает «индустрийную мощь»,
рождающуюся на древней азербайджанской земле.
Недавно был в Москве,
А нынче вот в Баку.
В стихию промыслов
Нас посвящает Чагин [3, 357].
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Метафорично и образно поэт передает красоту индустриального
пейзажа:
Нефть на воде,
Как одеяло перса,
И вечер по небу
Рассыпал звездный куль.
Но я готов поклясться
Чистым сердцем,
Что фонари
Прекрасней звезд в Баку [3, 357].
От встречи с бакинской действительностью происходит перелом в
мировоззрении Есенина, «поэт бревенчатой избы» с болью прощается со
старой, патриархальной Русью, ибо будущее родины – «в стальной Руси»
[5, 301].
Зрелость и гражданская позиция поэта наглядно демонстрируются
в стихотворении «Неуютная жидкая лунность», напечатанном 25 мая
1925 года в газете «Бакинский рабочий»:
Мне теперь по душе иное…
И в чахоточном свете луны
Через каменное и стальное
Вижу мощь я родной стороны [3, 296].
Чагин не только приобщил Есенина к героическим будням
индустриального города, но также сумел открыть ему Восток в своеобразной красоте Абшерона, поселив поэта на правительственной даче в
Мардакяне (до советизации Азербайджана дача бакинского нефтепромышленника – миллионера – М.Мухтарова).
«Это была доподлинная иллюзия Персии – огромный сад, фонтаны
и всяческие восточные затеи. Ни дать ни взять Персия» – восхищался
поэт [6, 163].
Здесь, на благословенной азербайджанской земле была создана
жемчужина поэзии Есенина, изумительный цикл лирических стихотворений – «Персидские мотивы». Из 15 стихотворений, входящих в цикл – 11
были напечатаны в газете «Бакинский рабочий» (1925).
Два стихотворения вышли в Батуме, в газете «Трудовой Батум»
(1924) , а еще два – в газете «Заря Востока» (1925), в Тифлисе.
Лиризм Есенина в «Персидских мотивах» обрел новую певучесть,
новые яркие краски, светлое и радостное восприятие мира, философское
осознание изображаемого, что так характерно для стиля восточной
поэзии. Поэтизация чувства любви – неотъемлемый признак классической поэзии, является главной особенностью «Персидских мотивов».
Исследователь творческого пути Есенина В.Белоусов верно отмечает:
«Если бы Есенин не написал ничего другого, то и персидского цикла
было бы достаточно, чтобы обессмертить имя поэта» [1, 32].
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Поэт, влюбленный в чарующую красоту «голубой и ласковой
страны», в «свет вечерний шафранного края» и в «зотоло холодное
луны», с грустью прощается со ставшим ему родным Азербайджаном:
Прощай Баку! Синь тюркская, прощай
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май! [3, 205]
Память о выдающемся русском поэте, который в трудную пору
своей жизни нашел пристанище в Баку, всегда жива в Азербайджане.
Поэт Егор Исаев, выступая 3 октября 1975 года на открытии
мемориального Музея Есенина в Мардакяне, скажет: «У каждого
великого поэта есть своя особая пора и место в творчестве. У Пушкина –
это болдинская осень, у Есенина – бакинская весна. Я счастлив побывать
в бакинской весне Сергея Есенина».
На орбитах славной истории творческих связей русской и азербайджанской поэзии, начатой еще в XIX веке Пушкиным и Лермонтовым,
муза которых согласно крылатым словам В.Г.Белинского, сплела себе
роскошный венок из цветов Кавказа, – заняло свое место и имя великого
русского поэта Сергея Есенина.
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T. Əsgərqızı
Azərbaycan – S.Yeseninin poeziyasında
Xülasə
Məqalədə böyük rus şairi Sergey Yesenini poetik şedevrlər yaratmağa
ruhlandıran Bakı dövrü öz əksini tapmışdır. Şairin yeni dünyagörüşünün
formalaşmasında Bakı mühitinin təsiri xüsusi vurğulanmışdır.
T. Askerqizi
Azerbaijan in the poetry by S.Yessenin
Summary
The given article touches upon the stay of great Russian poet Sergey
Yessenin in Baku which inspired the poet into the creation of the poetical
masterpieces.
The author specially notes the beneficial influence of Baku in the
forming of the new outlook of the poet.
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Kəmalə İSLAMZADƏ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
«ANA» ARXETİPİNİN «ÖGEY ANA» PARADİQMASI
Açar sözlər: ögey ana, totem, köməkçi heyvan, arxetip, mənfi işarəli
paradiqma, sakral yalan
Keywords: stepmother, totem, an animal-helper, archetype, negative
paradigm, sacral lie
Ключевые слова: мачеха, тотем, животное-помощник, архетип,
отрицательная парадигма, сакральная ложь
Analitik psixologiyanın banisi K.Q.Yunq tərəfindən elmə gətirilən
«arxetip» anlayışının oxşarlığı tipoloji xarakter daşıyan folklor süjetlərinin və
bir çox obrazların hansı ümumi ideyadan nəşət tapdığını, hansı vahid
mərkəzdən şaxələndiyini müəyyənləşdirməyə kömək edir. K.Q.Yunq arxetipik
mifologemlər arasında «ana» arxetipini xüsusi qeyd edərək, onun adını birinci
çəkir. Bir çox komplekslərin nüvəsində ana arxetipi durur.
Ailə (ər, uşaqlar, bəzən də qayınana, qayınata, qayın, baldız və b.) ananın
qayğısını, xeyir-duasını, məhəbbət və himayəsini daim üzərində hiss edir. O,
şüuraltı arzusunun diktəsi ilə məkanı (evi) öz himayəsində olan balaları və
digər şəxslər üçün rahat vəziyyətə gətirir. Bu arxetipi titanların anası sayılan
Torpaq ilahəsi Heyanın timsalında da görürük.
Ana (yaxud Böyük ana) arxetipi bir çox obraz və anlayışları əhatə edir.
Bunlardan torpaq, bolluq, məhsuldarlıq, hamiləlik, doğum, dayə, süd anası,
qanadı altına almaq, qayğı, yemək, süd və s. aiddir. Dini aspektdə Məryəm ana
da bu arxetipə daxildir.
Əslində, bu arxetipin paradiqmalarının hər birində ziddiyyətli məqamları
görmək mümkündür. Məsələn, ana torpaq deyərkən məhsuldar, bərəkətli,
nemətləri ilə bütün canlıları bəsləyən və onlara həyat verən bir varlıq nəzərdə
tutulur. Lakin onun «Qara torpaq», «Soyuq torpaq» deyilən bir tərəfi də vardır
ki, ölümlə, son mənzillə assosiasiya doğurur. Eləcə də nağıllarda əvvəlcə
uşaqlara şirniyyat və ləziz yeməklər verib doyuzduran, sonra isə onların
özlərini yeməyi düşünən qarı obrazı bunu təsdiq edir. Ambivalent (ikili)
xüsusiyyətli bu arxetip xeyirxah ana, ana torpaq kimi müsbət işarəli obrazlarla
yanaşı, mənfi işarəli cadugər, qarı, vəhşi təbiət, qan, ölüm, ögey ana paradiqmalarına da malikdir. Bir-birinə düşmən olan əkizlərin simvolizmi ana – ögey
ana obrazlarının simvolizmini də müəyyənləşdirir.
Ögey ana obrazının iştirak etdiyi süjetlər nağıl göstəricilərində bir neçə
nömrə [450, 480, 510 A) altında qeydə alınmışdır. Süjet analığın ögey qızına
zülmü, ona qarşı qəddar münasibəti və qızın öz ağlı və xeyirxahlığı, həmçinin
sehrli qüvvələrin köməyi sayəsində sonda xoşbəxt olmasından bəhs edir.
Y.M.Meletinski analıq ilə ögey qızı arasındakı konfliktin özəyini onların
başqa-başqa tayfalara mənsub olmasında görür. Analıq yad tayfadan olduğundan, dul kişi evlənərkən müəyyən mövcud yasaqlara riayət etmədiyindən
nağıldakı konflikt yaranmışdır. Ögey ana başqa nəslə mənsub olduğundan
ərinin qızına qarşı yaxşı davrana bilməzdi, ona qayğıkeş ana ola bilməzdi.
Burada analıqla ögey qızın tayfalarının toqquşduğunu görürük [18, 186].
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Qədim inanclara görə, ümumiyyətlə, ikinci dəfə evlənmək təqdir edilmir.
Belə bir xəbərdaredici inanc məlumdur ki, «o biri dünyada kişi birinci arvadı
ilə birləşir, ona görə də subay kişi dul qadınla həvəssiz evlənir, çünki öldükdən
sonra o, birinci ərinin yanına qayıdacaq, ikinci əri isə tənha qalacaq» [13, 361].
Təkrar nikaha mənfi münasibət atalar sözlərində də öz əksini tapmışdır:
«Birinci arvad Allahdan, ikincisi bəndədən, üçüncüsü isə şeytandandır» [16,
137]. Yaxud: «Adamın birinci bəxti» [2, 38]; «İkinci arvad yamaqdır» [2, 354].
Bu süjetin rus və Avropa xalqları nağıllarında təzahür edən variantlarında
əsas qəhrəman olan qızın adında «kül»lə, «his»lə bağlılıq özünü göstərir
(Zamaraşka, Zoluşka, Generentola, Gendrillon, Aschenbrödel). Müxtəlif
dillərdə olan bu adlarda «üz-gözü hisə bulaşmış», «külə batmış», «sifəti küldən
qaralmış» mənaları ehtiva edilir. De Qubernatis çoxcildlik «Universal
ədəbiyyat tarixi» («Storia delle novelline popolari», percuradi Aqelo de
Qubernatis Milano, 1883) kitabının VII cildində bu tip nağılların mənşəcə
miflərə gedib çıxdığı fikrini irəli sürmüşdür. Ümumiyyətlə, mifoloji
nəzəriyyənin tərəfdarı sayılan müəllif onun əsas müddəalarına uyğun olaraq
hər şeyi göy cisimləri, təbiət hadisələri (Günəş, şəfəq, tufan), tanrılar və s.
mifoloji anlayışlarla əlaqələndirirdi. Fikrini təsdiq üçün De Qubernatis bir
eston əfsanəsinin mətninə əsaslanır. Əfsanədə təsvir olunur ki, göylərin tanrısı
(Wanna-Issi) gecələr Günəşin odu bədbəxtlik törətməsin deyə qızı axşam
şəfəqi Ammarikə onu söndürməyi, üstünü örtməyi tapşırırdı. Səhər şəfəqi Koyt
isə Günəşi yenidən yandırırdı. Ammarik Günəşin üstünü küllə basdırırdı. Külü
isə qaranlıq gecə səmasından götürürdü [10, 456].
Günəşi küllə basdıran qız özü də külə batırdı. Nağıl qəhrəmanının adının
mənası da buradan doğur (Küllücə). Əlbəttə ki, bütün deyilənlər həmin süjetin
estonlardan keçdiyinə dəlalət etmir. Sadəcə olaraq eston əfsanəsində süjetin öz
başlanğıcını götürdüyü mifin əsas elementləri qorunub saxlanmışdır.
Maraqlıdır ki, süjetin bəzi Azərbaycan variantlarında onu təşkil edən əsas
motivlərlə yanaşı, Avropa variantlarında geniş yayılmış «kül» elementi də
izlənilir. Lakin folklorumuzda bu, bir qədər fərqli şəkildə təzahür edir.
«Göyçək Fatma» nağılında Fatma bəzənib toya gedir. Qarının məsləhəti ilə
toyda oynayarkən camaatın üstünə kişmiş (bəzi variantlarda gül), analığı ilə
bacılığı olan tərəfə isə kül atır [1, 21].
Səməd Behrəngi variantında isə təsvir olunur ki, Fatmanı şah oğlundan
gizlətmək məqsədilə analığı onun üz-gözünə kömür xəkəsi sürtüb təndirə salır.
Bu zaman xoruz oxuyub şah oğlunu xəbərdar edir:
Qukqulu qu...qu:
Fatma xanım təndirdədi,
Üzü necə də parıldar.
Kül üstündə iynə saplar,
Küldən gözəl naxış vurar [3, 307].
«Göyçək Fatma» nağılının Azərbaycanda bir çox variantları vardır.
Onların bəziləri yazıya alınmışdır. «Zalım ögey ana», «İki yetim», «Bacı və
qardaş», «Ögey ana», «Analıq və yetim», «Yetim Fatma» adı ilə tanınan bu
variantlar erkən təsəvvürlə bağlılığı ilə seçilir.
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Süjetin dünya xalqları folklorunda yaşayan variantlarından aşağıdakıları
göstərə bilərik: «Kelqırnaq» (türkmən), «Kamçı Sol Purçak» (sarı uyğur),
«Dünya gözəli Vasilisa» (rus), «Qızıl iy» (rus), «Çoban qızı» (özbək), «Analıq
və ögey qız» (gürcü) nağılları «Göyçək Fatma» ilə təxminən eyni məzmuna
malikdir. «Çalışqan qızla tənbəl qız» (karel), «Balaca – bapbalaca» (rus),
«Yonca qarı və qızcığaz» (komi), «Danışan ney» (Anadolu türkləri) və s.
nağıllar da «ögey ana» süjeti üzərində qurulmuşdur [6, 50].
SMOMPK məcmuəsində «Göyçək Fatma» nağılının süjetinə yaxın olan
üç variant çap edilmişdir: «İki yetim» [15, 105-109], «Zalım ögey ana» [15,
101-105], «Zalım ögey ana və qızları» [12, 135-140]. Bu, həmin süjetin xalq
arasında nə qədər yayılmış olduğunu sübut edən faktdır. «İki yetim» nağılında
ögey ana olmasa da, onun funksiyasını qulluqçu qız icra edir.
Hümmət Əlizadənin tərtib etdiyi «Dastanlar və nağıllar» kitabında yer
almış «Ögey ana» adlı variantda digər nümunələrdə rast gəlinməyən maraqlı,
orijinal motivlər vardır. Burada təsvir olunur ki, molla qadın bir qıza dərs verir.
Qızın atasına ərə getmək məqsədilə molla qıza öyrədərək onun anasını sirkə
küpünə saldırır. Ana inəyə çevrilir. Ata və molla qadın evlənirlər, onların bir
qızı dünyaya gəlir. Zalım ögey ana inəyin kəsilməsinə nail olur. Yetim qızın
xoşbəxtliyə çatmasında inəyin sümükləri həlledici rol oynayır [4, 405-409].
Nağılın bəzi başqa variantlarında «ögey ana» süjeti ilə «balıq tərəfindən
udulma» süjetinin kontaminasiyası ilə qarşılaşırıq. Məsələn, «Göyçək
Fatma»nın Gəncə sakini İsmayıl Tağızadənin dilindən 1955-ci ildə toplanmış
variantında, «İki yetim» nağılında, Qarsda yazıya alınmış «Qızıl inək»
nağılında, «Kelqırnaq» türkmən nağılında şah oğluna ərə gedərək hamilə qalan
yetim qızın analığı, bacılığı və ya qulluqçusu tərəfindən aldadılaraq dəryada
batırılması, balıq tərəfindən udulması və onun qarnında yükündən azad olaraq
övladını (türkmən nağılında əkiz oğlanlarını) [7, 65] qucağına alması, sonra isə
ovlanan balığın qarnından çıxarılması təsvir edilir.
Nağılda dörd ünsürün də rəmzləşdirildiyini görürük. Günəşi-odu Qarı və
meşə, havanı Yel baba, suyu balıqlar təmsil edir. Torpaq isə inəyin sümüklərini
qoynunda dəfn edən ünsürdür [6, 119].
Yel Baba Fatmanın əlçimini aparır.
Yel Baba, Yel baba,
Əlçimimi ver, baba, –
deyə-deyə əlçiminin dalınca qaçan bu yetim qız əslində taleyinin görüşünə
gedir; o, Qarı ilə rastlaşır. Nağılda Fatmanın Qarı ilə qarşılaşıb mükaliməyə
girdiyi epizodla bağlı S.Qarayev maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür. O, Qarıda və
onun səliqəsiz daxmasında xaos əlamətləri görür [5, 20-21].
Əgər gerçək dünyanın normaları prizmasından yanaşsaq, ögey qız ideal
sayılmaz. Belə ki, o, rastlaşdığı mifoloji personaja yalan söyləyir, bacılığına
onunla görüşdüyü zaman özünü necə aparmalı olduğunu, sualları necə
cavablandırmalı olduğunu başa salmır [20, 86]. Lakin nəzərə almaq lazımdır
ki, biz burada mənəvi kateqoriyalardan deyil, başqa dünyanın nümayəndəsi ilə
mərasimə uyğun rəftar barədə danışmalıyıq [17, 56].
Qızın dialoqa girdiyi personaj, görünür ki, onun nəslini himayə edən
əcdadın surətidir.
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Ruslarda bu nağılların analoqları aşağıdakı süjet tiplərində öz əksini
tapmışdır: AT 403 («Əvəz edilmiş şahzadə qız»), AT 409 («Ana Vaşaq»), AT
450 («Qardaş və bacı»), AT 480 («Analıq və ögey qızı»), AT 511 («Sehrli
inək») [Bax: 19; 21; 24].
Qarının qıza öz başını yoxlatdırması da təsadüfi bir epizod deyildir. Bu
motivi başqa xalqların ögeyliklə bağlı folklor nümunələri kontekstində
araşdırdıqda onun mifoloji semantikası üzə çıxır [22, 30]. Belarus, Ukrayna,
Cənubi Rusiya ərazilərində yayılmış «Yetim anasının qəbrini tapır»
balladasının variantlarından birində təsvir olunur: «yetim uşaq anasının qəbri
üstündə şikayət edərək deyir ki, analığı onun başını yumaqdan, saçlarını
daramaqdan imtina edir. Yalvarır ki, bunu anası etsin. Anası qəbirdən cavab
verir ki, qara torpaqda çürüdüyündən bunu edə bilməz. Deyir ki, qoy sənin
saçlarını yağış yusun, külək darasın» [14, 553].
Buradan aydın olur ki, təbiət qüvvələri ananın funksiyalarını daşıyır.
Fatmanın əlçimini aparıb Qarının bacasından salan Yel baba da yetim uşağı
himayə edir, onu xoşbəxtliyinə yaxınlaşdırır.
Həmçinin uşağın köynəyini yumaq, saçını daramaq kimi anaya məxsus
funksiyalar başqa tayfadan olan ögey ana tərəfindən düzgün icra edilə bilməz.
Köynək və saç insanın özünü ehtiva edir, onun surətidir. Məlumdur ki, saç
hətta insanın ölümündən sonra belə onun DNT-si – yəni genetik kodu barədə
informasiyanı saxlayır. Qədim insanlar isə saçın insanla qeyri-adi bağlılığını
intuitiv olaraq müəyyənləşdirmişlər. Köynək və saçla bağlı xalq arasında bəzi
yasaqlar vardır: «Köynəyini satmaq olmaz. Xoşbəxtliyi satmaq deməkdir»;
«Saçı darayıb atmaq olmaz. Quş ondan yuva qursa, başın ağrıyar».
Deməli, Qarının öz saçlarını Fatmaya göstərməsi ona olan
məhrəmliyindən və eyni nəslə mənsubluğundan xəbər verir. Fatma Qarının
suallarına nəzakətli, lakin yalan cavablar verərək bu doğmalığını bir daha
sübuta yetirir. Onun bacılığı isə yad nəslin nümayəndəsi olduğundan sualları
kobud, lakin doğru cavablandırır. Əvəzində isə cəzalanır.
Ögeylik mövzusunda olan rus nağılı «Morozko»dan bəhs edən
S.M.Tolstaya yazır ki, nağılın daha əvvəl yazıya alınmış variantlarında qız
suallara cavab verərkən yalan danışır. XX əsrin ikinci yarısında toplanan
variantlarda isə qız ya ikibaşlı danışaraq cavabdan yayınmağa çalışır, ya da
doğru cavab verir. Səbəb odur ki, nağılın daşıyıcısı olan söyləyicilər get-gedə
yalanın nümunədəki sakral mahiyyətini unudurdular. Halbuki ayin və
mərasimlərdə yalan güclü bir magik priyom kimi iştirak edir və şər
qüvvələrdən xəstəlik və təhlükələrdən qorunmaq üsullarından biridir [23, 109].
Ötən əsrin 90-cı illərinin sonunda Amerika Birləşmiş Ştatlarında yaşayan
türk alimi doktor Ahmet Ali Arslan (Qəribqafqazlı) «Göyçək Fatma»
Azərbaycan nağılı ilə Qarsın İqdır qəzasının Baharlı məhəlləsindən topladığı
«Qızıl inək» nağılını və qırmızıdərili Zuni qəbiləsinə məxsus «Matsakili yoxsul
qız» nağılını müqayisəli şəkildə təhlil edərək qeyri-standart, maraqlı, bəzən də
mübahisəli nəticələrə gəlib çıxmışdır. Hindu nağılında çobanlıq edən qıza
otardığı hind toyuqları yardım göstərir və burada ögeylik problemi qoyulmur.
A.A.Arslan Aberhard və Boratavın ortaq işi olan «Türk xalq nağıllarının
təhlili»ndə belə bir mülahizə irəli sürdüklərini qeyd edir ki, heyvandan yardım
əldəetmə şamanizm ünsürüdür. Avropa nağıllarında, xüsusilə Şimal
yarımkürəsinə yaxın olan və Orta Asiya–Sibir köç yolları üstündə yerləşən
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ölkələrdə heyvanlardan yardım əldə etmək, ölüb sonradan təkrar dirilmək, o
biri dünyaya səyahət etmək kimi fövqəltəbii və sadəcə şamanlara xas
özəllikləri yuxarıdakı 3 nağılda görməyin mümkün olduğunu yazır.
Maraqlıdır ki, A.A.Arslan nağıldakı müxtəlif epizodların şərhində bir
məqsəd güdür. Bütün əlamətlər nağıllarda şamanizm ünsürlərinin olduğunu
sübut etməlidir. Məsələn, nağıllarda iştirak edən quşlardan söhbət gedərkən
(xoruz, hindtoyuğu) müəllif yazır: «Orta Asiya və Sibir mifologiyalarında
«Həyat Ağacı»nın budaqlarına qonan quşlar insan ruhunu təmsil edir. Şamanlar
ruh halında gəzməyi bir alışqanlıq halına gətirdikləri üçün onlar özlərini əsasən
quş şəklinə salırlar [8, 4].
Ümumiyyətlə, biz A.A.Arslanın şamanizmin «Ögey ana» süjetli
nağıllarda təzahürü fikrini bölüşmürük. Çünki şaman güclü, əzmli, liderlik
xüsusiyyətlərinə malik bir xarakter olduğu halda, sözügedən süjetin qəhrəmanı
zülmə boyun əyən, əzabkeş, passiv bir obraz kimi təsvir olunur. Onun xilası
yardımçı qüvvələr vasitəsilə mümkün olur.
A.A.Arslanın tədqiqatında bir fikirlə tam razılaşmaq olar. Belə ki,
Tompsonun hinduların nağıllarından bəhs edərkən «Avropadan alınmış
nağıllar» təbirini işlətməsini A.A.Arslan qəbul etmir. Çünki hindular işğalçı
ağdərililərə nifrət etdiklərindən onlara aid olan heç bir şeyi qəbul etmir, öz
mədəniyyətlərini mühafizəkarcasına qoruyub saxlayırdılar.
Görünür, Tompson süjet oxşarlığının Avropadan iqtibasetmə kimi
şərhindən başqa səbəb tapa bilməmişdir. Biz də bu fikirdəyik ki, süjet
hindularda müstəqil şəkildə meydana çıxaraq öz ənənələrinə uyğun bir formada
inkişaf etmişdir.
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Kamala Islamzadeh
The paradigm “Stepmother” of the archetype “Mother”
Summary
The research object of the article are tales created on the basis of the
traditional plots with participation of the image of stepmother. The Azerbaijani
variants are compared with their analogs in the peoples’ of the world folklore.
The author of the article tries to show both the social aspects and mythological
semantics of the problem of stepmother that is a negative paradigm of the
archetype “mother”. When considering the conflict between stepmother and
daughter – in – law in the context of social relations one can see that its basis is
their belonging to the different tribes. From the mythological standpoint the
connection between stepdaughter and ashes, soot is traced at almost all peoples
and that is connected with the celestial bodies, natural phenomena. The motive
“an animal helps a hero” in the analysed plot is explained by the totemic views.
The author says about the sacral essence of the heroes’ lie in some episodes
and considers it to be a magic method. The functions of the image of the crone
in the plot are itemized, her status is determined in the article. The author also
expresses her attitude to the motives “to be swallowed by a fish”, “hair”,
“wind” appreciated by the different researchers.
Кямаля Исламзаде
Парадигма «Мачеха» архетипа «Мать»
Резюме
В статье объектом исследования являются сказки, созданные на
основе традиционных сюжетов с участием образа мачехи.
Азербайджанские варианты сравниваются с их аналогами в фольклоре
народов мира. Автор статьи пытается показать как социальные аспекты,
так и мифологическую семантику проблемы мачехи, являющейся
отрицательной парадигмой архетипа «мать». При рассмотрении в
контексте общественных отношений в основе конфликта между мачехой
и падчерицей лежит их принадлежность к разным племенам. С
мифологической точки зрения почти у всех народов прослеживается
связь падчерицы с золой, сажей, что, в свою очередь, связывают с
небесными телами, природными явлениями. В рассматриваемом сюжете
мотив «помощь животных герою» объясняется тотемическими взглядами.
Автор говорит о сакральной сущности лжи героев в определённых
эпизодах и считает это магическим приёмом. В статье перечисляются
функции образа старухи в сюжете, определяется её статус. Автор
выражает своё отношение к мотивам «быть проглоченным рыбой»,
«волосы», «ветер», получившим разные оценки со стороны
исследователей.
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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, adətənənələri 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 buraxmayacağıq... 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 genişmiqyaslı 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
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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”.
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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 evmuzeyi 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 mədəniyyətini, 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 mədəniyyətinin təbliğində böyük rol oynayır. Yesenin poeziyasının bəşəri mahiyyətindən danışan akademik görkəmli Azərbaycan şairi Mikayıl Müşfiqlə Sergey
Yeseninin yaradıcılıq baxımdan, ideya cəhətdən yaxınlığına toxunaraq hər iki
şairin yaradıcılığına hakim olan humanizmdən, əsərlərinin yüksək bədiiliyindən 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.Doroxin 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)
Summary
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)
Резюме
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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Ləman MUXTAROVA
ƏHMƏD CAVADIN VƏTƏN SEVGİSİ
Açar sözlər: vətən, şair, azadlıq, himn
Keywords: homeland, poet, freedom, anthem
Ключевые слова: родина, поэт, свобода, гимн
Böyük şəxsiyyətlərin, sənət adamlarının yaradıcılığı, qələmə aldığı
mövzular bir çox hallarda onların daxili aləmini, mənəviyyatını, kimliyini
müəyyən edib səciyyələndirir. Çünki yüksək vətəndaşlıq məfkurəsinə, insani
hislərə, bəşəri duyğulara malik olmayan yaradıcı bir şəxsin milyonların qəlbini
ələ alan, sevilən sənət əsəri yaratması çox çətindir. Əlbəttə ki, bəşəri dəyərləri
tətbiq etməyin vacibliyini həyat amalına çevirən sənətkarın qəlbi onun sözü,
sənəti ilə həmahəng olanda bu ona yeni bir ömür, əbədi məhəbbət qazandırır.
Böyük Azərbaycan şairi Əhməd Cavadın həyatı, yaradıcılığı bu
baxımdan səciyyəvidir və onun hər bir misrasında vətən eşqi, xalq məhəbbəti,
torpaq təəssübkeşliyi ilə döyünən bir şair qəlbinin döyüntüləri duyulur.
Azərbaycanı qəhrəman övladın şanlı vətəni timsalında bütün dünyaya
tanıdan Əhməd Cavadın taleyi acınacaqlı, ömrü təlatümlü olub. Ona vətən
xaini damğası vurularaq ağır işgəncələrə, dözülməz ağrı-acılara, zülmlərə
məruz qalsa da, tutduğu Azərbaycanın istiqlalı, azadlığı, xoşbəxtliyi, xalqın
müstəqilliyi, torpağın bölünməzliyi yolundan dönməmiş, son nəfəsinə kimi öz
əqidəsinə, amalına sadiq qalmışdır:
Süd verərkən doğma anam
Belə demişdir mənə
Səni qurban bəsləyirəm
Türk yurduna – Vətənə! [6].
Hər bir insanın qəlbini titrədən bu misralardakı səmimiyyət, inam,
qətiyyət o qədər güclü və təsirlidir ki, ilk anda adamı ovsunlayır, vətənin
cəfakeşi olmağa səsləyir, insanda ülvi vətəndaşlıq hisləri oyadır:
Sənin sevgin Vətən olsun,
Millət olsun, mən olum.
Südüm sənə haram olsun,
Xəyanət etsən, oğlum! [6].
Bu, tək bir ananın öz oğluna öyüd-nəsihəti deyil, ümumiləşdirilmiş
azərbaycanlı anaların vətən sevgisinin ifadəsidir. Ana özündən əvvəl oğluna
“vətəni, milləti sev” deyir, sevməsən, xəyanət etsən, südümü sənə halal
etmərəm deməklə bütün oğulları, qızları müqəddəs bir varlığın – vətənin layiqli
vətəndaşı olmağa çağırır. Bu çağırış Əhməd Cavad yaradıcılığının ana xəttidir
və şair heç bir zaman, harada olursa-olsun özünü vətəndən, millətdən ayrı hiss
etmir.
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“Azərbaycan” adlı şeirində Əhməd Cavad günlərinin çox ağır
keçməsinə, zülm altında olmasına baxmayaraq, vətənə salam
göndərməyi özünə borc bilir və yazır:
Kəsmişdir yolumu keçilməz dağlar,
Mənimlə bərabər ormanlar ağlar!
Ey göz işlədikcə görünən bağlar,
Əhd ilə bir salam göndərdim sana! [1, 220]
Əhməd Cavad poeziyası hər bir kəsə öz kimliyini, vətəndaş
məsuliyyətini anlatmaq, vətəni, milləti sevməyi öyrətmək üçün bir
nümunədir. Milli köklərə, türkçülüyə söykənən bu poeziya heç də
millətçiliyə rəvac vermir, əksinə, türk kökündən olan bir xalqı –
Azərbaycan xalqını tanıtdırmağa, onun istiqlalını möhkəmləndirməyə
xidmət edir.
O hələ 1919-cu ildə Azərbaycan bayrağını vəsf etdiyi şeirində
yazırdı:
Köksündə tufanlar gəldim irəli,
Öpüm kölgən düşən müqəddəs yeri.
Allahın yıldızı, o gözəl pəri
Sığınmış qoynunda Aya, bayrağım [2, 107].
Əhməd Cavad poeziyasının mayasında müqəddəs bir ruh –
vətən, millət ruhu var. Bu ruhu özünə hakim bilənlər, həm də onu
qanlarına, canlarına köçürüb ürəklərinin hökmü ilə saf niyyətlə nəsillərə
ötürənlər, yadigar qoyanlar heç vaxt unudulmurlar.
Biz Əhməd Cavad yaradıcılığının hansı istiqamətdə olur-olsun
təhlilinə varsaq, hər bir misrada məhz vətəndaş mövqeyi, qayəsi ilə
rastlaşırıq. Bunun səbəblərini geniş izah etməyə isə, məncə, ehtiyac
yoxdur. Çünki lap gəncliyindən öz vətəninin, millətinin taleyi ilə
yaşayan, yaradan bir insanın amalının, əqidəsinin onun poeziyasında,
yaradıcılığında əks olunması təbiidir.
Azərbaycan himninin mətninin müəllifi olan Əhməd Cavad
Sovetlər dövründə ağır məhrumiyyətlərə məruz qalıb “Vətən xaini”
adlandırılaraq qətlə yetirilsə də, ancaq xalqımız tərəfindən həmişə yad
edilmiş, xatirəsi əziz tutulmuşdur. Çünki Əhməd Cavad vətən xaini
yox, vətən fədaisi, millət cəfakeşi olduğu üçün bu millətin gələcəyini
düşündüyünə və ona carə axtardığına görə güllələnmişdir.
Azərbaycan xalqı, Əhməd Cavadın yaradıcılığı və ədəbi irsi ilə
yaxından tanış olanlar həqiqətləri yaxşı bilir, bu böyük şairin
amallarının, fikirlərinin hansı məqsədlərə xidmət etdiyini yaxşı
anlayırlar.
Gənclərin Əhməd Cavad yaradıcılığına müntəzəm müraciət
etmələrinə böyük ehtiyac vardır. Çünki şairin yaradıcılığı bir
vətənpərvərlik məktəbidir. Bu məktəbdən dərs almaq, vətəni, milləti
sevməyin, dəyərləndirməyin yollarını mənimsəmək dövlətçiliyimizin və
müstəqilliyimizin qorunub möhkəmləndirilməsi üçün çox gərəklidir.
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Əhməd Cavadın vətən sevgisi daim coşub-daşan və ürəklərə
təskinlik, inam bəxş edən bir çaya bənzəyir. O, büllur kimi təmiz və
pakdır. İnsandan, torpaqdan, məhəbbətdən qaynaqlanan bu sevgi ana
südündən, ata nəsihətindən, əcdadlarımızın, müdriklərimizin cəsarətindən, sədaqətindən mayalanmışdır.
Bu sevgidə Türk dünyasının ruhundan doğan və bütün türkdilli
xalqları həmrəyliyə, birliyə, mübarizəyə haraylayan ilahi səda, çağırış
var.
Mən azəri övladıyam, dərin əqlim, zəkam var.
Nə vaxtacan çiynimizdə gəzəcəkdir yağılar? [6] –
deyərkən Əhməd Cavad məhz əql, zəka, qədim tarixə və mədəniyyətə
malik olan türk xalqlarının yadelli işğalçılara birgə mübarizəsini
nəzərdə tutur, yağılara torpaqlarımızda yer olmayacağını bildirirdi. Bu,
adi çağırış deyildi, əsrlərin, əcdadlarımızın yaddaşından qopan haray,
təlaş, gələcəyimizin qorunması üçün vətəndaş tövsiyəsi idi.
Xalqının istiqlal mücahidi, qürur yeri, vətəninin şanlı səhifəsini
qələmi ilə yazan, hər bir oxucuda “əsgər şair” obrazını canlandıran
Əhməd Cavadın yaradıcılığı istibdadın zülmünə məruz qalsa da, öz
təsirini, canlılığını, ruh yüksəkliyini itirmədi. Onun vətən sevgisindən
aldığı güc qələminin ölməz məhsuluna çevrildi.
Düşmənlərə göstərdim ki,
Mənim kimi əsgəri yox.
Mənim qılınc vurmadığım
Dünyanın heç bir yeri yox! [1, 206]
Əhməd Cavad təzyiqlərə məruz qalan bir vətəndaş kimi yox,
xalqının azadlığına sevinən, bu azadlıq eşqini tərənnüm edən və bu
azadlığın bir gün həmişəlik var olacağına inanan bir insan, şair kimi
inam hissi ilə dolu, bir-birindən gözəl sənət nümunələri yaratdı.
Yaratdığı əsərlərdə doğma torpaqların, vətənin hər bir qarışının
tərənnümü o qədər ürək nisgili ilə qələmə alınıb ki, indi də hər bir
oxucu bu vətən sevgisindən, ondakı inam hissindən təsirlənir:
Adını çəkdim, zindana düşdüm!
Könlüm tel olsun, yaşım sel olsun!
Bu dar qəfəs də qoy Göy göl olsun! [1, 230]
Bu misralardan Əhməd Cavadın nəfəsinin, döyünən ürəyinin,
titrəyən qələminin səsi duyulur, vətəninin istiqlalı üçün var olduğunu
dərk edən, hiss edən şairin sıxıntıları eşidilir.
O bilirdi ki, vətən üçün qürurlanan bu qələmi tezliklə qıracaqlar.
Lakin ruhdan düşmürdü. İttihamlara qarşı məğrur, dik duran Ə.Cavad
yersiz təqiblərə, iftiralara baxmayaraq yenə də vətənini mədh edirdi:
Assınlar məni! Kəssinlər məni,
Qoy türmələrə bassınlar məni!
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Neynirəm könlü? Neynirəm dili?
Səndən yazmasam, neynirəm əli? [1, 230]
O, düşmənə boyun əyməməyə, əzilməməyə, vətəni mərdanə
qorumağa səsləyirdi.
Göstərməzsən bundan sonra sən ərlik,
Beş gün keçməz yurdun-yuvan dağılar!
Qardaş kimi eyləməsən sən birlik,
Yenə girər torpağına yağılar! [1, 120]
Əhməd Cavadın vətən üçün apardığı əbədi mübarizəsi, onun
vətən sevgisi ilə dolu yaradıcılığı heç vaxt solmadığı, ədəbi mühitdə
yaratdığı istiqlal mücahidi obrazı hər bir insanı azadlıq amalına
qovuşdurduğu bir halda özünün həyatının bir faciəsinə çevrildi.
1936-cı ildə, repressiyanın çağlayan vaxtlarında Əhməd Cavad
bir müəllim yoldaşı ilə söhbət əsnasında ona şeirini göstərir və xahiş
edir ki, şeiri oxuyub əzbərləsin, sonra kağızı yox etsin. Zamanı gələndə
üzə çıxarsın. Müəllim yoldaşı beləcə bu şeiri 1988-ci ilə qədər
yaddaşında saxlayır. Hələ vəziyyət sabitləşməyib, Sovetlər dağılmayıb.
Ona görə müəllim ölümünə bir az qalmış oğlunu çağırıb xahiş edir ki,
şeiri əzbərləsin və şeir bu dəfə oğulun yaddaşında saxlanılır. Bağlı
olduğu doğma xalqının mübarizəsinə inamını ürəyinin dərinliyində hiss
edən Əhməd Cavad yanılmırdı. 2004-cü ildə, 68 ildən sonra həmin şeir
“Gəncəbasar” qəzetində çap olunur:
Mən bir qulam, yük altında
əzilmişəm, qardaşım,
Sevinc bilməz bir məhkumam,
Ahu-zardır sirdaşım...
Nə qədər ki hakimlik var,
məhkumluq var, – mən varam!
Zülmə qarşı üsyankaram,
əzilsəm də, susmaram! [6]
Bəzən bəşəriyyətin elə bir məqamı, elə bir əsintisi olur ki, insan o
məqamı, o dövrü düşünərkən sözə çevrilə biləcək bütün səslər donub qalır.
Əhməd Cavadın mübarizəsi də nə qədər canlı, nə qədər iftixarlı idisə, bir o
qədər də o əli qırmağa çalışanların amansız təqibləri ilə üz-üzə idi. Onun birbirindən gözəl əsərlərinin hər misrasında özünü vətən üçün qurban verməyə hər
zaman hazır, ürəyində vətənin nisgili olan şairin obrazı var. Nə qədər təqib
olunsa da, vətənini azad görmək sevinci, bütün işgəncələrə baxmayaraq, ona
yazmağa, yaratmağa, mübarizə aparmağa ümid verirdi:
Təmiz al alnındakı tozu, torpağı,
Haqq üçün açdığın əllərinlə sil!
Qalxıb, bir də enməz elin bayrağı,
O sənin, o mənim əlimdədir, bil! [1, 130]
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Əhməd Cavada “vətən xaini” damğası vurularaq ailəsi ilə birlikdə həbs
edilməsi ürəkağrıdıcı olsa da, ancaq onların məğrur dayanması gələcək
Cavadların hələ də var olacağını, yaşayacağını, Haqqa qovuşacağını sübut
edirdi.
“Cümhuriyyət şairi” missiyasını şərəflə daşıyan Əhməd Cavad ünvanı,
adı, eyni zamanda M.Ə.Rəsulzadə, Ə.Topçubaşov, F.Xoyskinin adı qədər
cümhuriyyətimizin fəaliyyətinə, yaranışına, qısa müddətdə səs-sədasının bütün
Qafqaza yayılmasında rolu olan istiqlal mücahidlərindən biri olaraq anılır.
Onun yaratdığı Azərbaycan himni milli istiqlal tariximizə elə həkk oldu ki,
vətənimizin, müstəqil respublikamızın İstiqlal marşı kimi zirvələrə qalxdı.
Şairin istiqlalı, azadlığı tərənnüm edən şeirləri, cümhuriyyət
poeziyasının ən görkəmli nümunələri Əhməd Cavadın “Dalğa” kitabında öz
parlaq əksini tapmışdır. Bu dövrün poeziyası üçün səciyyəvi olan həyata
bağlılıq, suverenliyin tərənnümü, dövlətin müstəqilliyi, gələcəyə inam hissinin
tərənnümü Əhməd Cavad yaradıcılığı ilə istiqlal tariximizə ən dərin izlərini
qoymuşdur.
Görkəmli ədəbiyyatşünas alim, mərhum akademik Bəkir Nəbiyevin
Əhməd Cavadın 120 illik yubileyinə həsr olunmuş kitabında haqlı olaraq
himnin təsir qüvvəsinin onun “adicə mürəkkəblə deyil, şairin ürəyinin qanı ilə”
yazılması kimi qiymətləndirilməsi əbəs yerə deyil. Həqiqətən də hər bir
azərbaycanlının qəlbini riqqətə gətirən, vətən hissini alovlandıran bu himndə
şairin ürəyinin izi vardır.
Onun vətənə, torpağa, dağlara, doğma yurduna həsr olunan şeirlərini
oxuduqca insanda ən ülvi hislər oyanır, çünki onların hər bir misrası şairin
qəlbinin dərinliyində olan ölməz vətən sevgisindən bəhrələnir.
Əhməd Cavad ədəbi irsi zəngindir. Şairin 1991-ci ildə “Sən ağlama,
mən ağlaram” şeirlər toplusuna son sözdə Niyazi Axundzadə atasının “Sədəf”
adlı romanının, eyni zamanda zəngin ədəbi irsindən poemalar, hekayələr,
məqalələrin tapılmadığını ürək ağrısı ilə dilə gətirir. Lakin xatirələrdə nə qədər
ürək ağrısı varsa, bir o qədər də Cavad məktəbinin nikbinliyi hiss olunur.
Çünki Əhməd Cavadı sevən, onu yaşadan, onun mübarizəsini qürur hissi ilə
xatırlayan xalqı var. Onun poeziyasının gözəl nümunələri illər keçsə də, öz
ahəngliyi, saflığı, qəlbi vətən sevgisi ilə döyünən zərif ürəkli bir insanın ruhu
kimi qəlblərdə yaşayır, sevilir və oxunur:
Şeirimin büsbütün vicdanı aydın!
Onun Haqqa tapan imanı aydın! [6]
Misralardakı bu inam, həyata nikbin baxış onun daxilindən gələn hislər
idi. Çəkdiyi əzablara, qısa ömrünə baxmayaraq, o, məğrur yaşadı. Yazıbyaratdığı şeirləri ilə bütün gəncliyə, xalqına bir məktəb qoyub getdi Əhməd
Cavad. Bu məktəb sevgi məktəbi idi. Vətənin, xalqın, doğma yurdun
sevgisindən qaynaqlanan, ondan ilham alan bir vətəndaşlıq məktəbi.
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Laman Mukhtarova
Ahmad Javad’s love to the homeland
Summary
The article analyzes the poems of great Azerbaijan poet Ahmad Javad,
the poems which are dedicated to homeland, its freedom and sovereignty.
He was one of the victims of repression in 1937. Though, the poet
suffered from irrelevant convictions, he did not give up from his sruggle and
love for homeland.
He created unexampled poems exspressing his pure feelings to his
native land.
Besides, he took an active part in the formation and spreading the voice
of first Democratic Republic of Azerbaijan to the all Caucasis.
Ahmad Javad was proud of his homeland, he lived with the love of
nation and showed this in his poems obviously.
He created the image of patriotic poem for young generation in his
period and today.
Ляман Мухтарова
Любовь Ахмеда Джавада к Родине
Резюме
В статье дан анализ стихотворений великого азербайджанского
поэта А.Джавада, посвящённых свободе и независимости Родины.
Он был одним из жертв репрессий 1937-го года. Несмотря на
беспочвенные преследования, поэт не отказался от борьбы и любви к
своей Родине.
Он создал несравненные произведения о любви к Отчизне. Кроме
того, А.Джавад сыграл большую роль в создании первой
Демократической Республики и признании его на всем Кавказе.
А.Джавад гордился своей Родиной, он жил этой любовью и
показал это в своих произведениях.
Он создал образ поэта-патриота в сознании, как современников,
так и сегодняшнего молодого поколения.
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Созвучие этих двух имён устойчиво сохранилось в памяти многих
людей – знакомых и незнакомых.
Их биографии, творчество, общие интересы настолько тесно
переплились, что неважно понимаешь – они не могли не встретиться, что
этот союз был нужен, чтобы сохранить вековые традиции,
унаследованные от далеких предков, и продолжить их сегодня.
Они доказали свое духовое родство друг с другом. Посредником же
оказалась сама жизнь, судьба.
Деятельность Д.Алиевой Л.Эрадзе – научную, писательскую,
переводческую, – явившуюся воплощением сближения и взаимодействия,
азербайджано–грузинских литературных и культурных связей, уходящих
своими корнями в глубокое прошлое, в глубь веков следует
рассматривать в контексте проникновения одной национальной культуры
в другую. Эти связи, обогащая и дополняя друг друга приобретают новое
значение и новый смысл в наши дни.
Трудно писать об этих достойных женщинах, избранных натурах,
страстно влюблённых в жизнь, увлечённых творчеством, зная, что их уже
нет среди нас. Но все что связанное именами Д.Алиевой и Л.Эрадзе,
представляется весьма важным и значительным.
Память о Д.Алиевой и Л.Эрадзе очень дорога в Азербайджане и
Грузии, где их чтут как талантливых деятелей науки и культуры двух
народов.
Жизненный и творческий путь Д.Алиевой и Л.Эрадзе был тесно
связан и с Азербайджаном, и с Грузией.
Д.Алиева навсегда сохранила любовь к Грузии, где она родилась и где
протекали её детские годы, точно так же как и Л.Эрадзе гордилась своей
связью с Азербайджаном.
Хотя ими было много пережито, много выстрадано, однако они
оставались полны оптимизма веры. Их отличали горячий патриотизм,
исключительный гуманизм, любовь и уважение к народам Азербайджана
и на Грузии.
Заслуги Д.Алиевой и Л.Эрадзе в области укрепления дружеских
связей между азербайджанским и грузинским народами поистине
неоспоримы.
Д.Алиева и Л.Эрадзе были людьми большой души, высокой культуры,
интеллекта, разносторонних интересов, широкого кругозора.
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Они находились в тесном общении друг с другом. Их всегда видели
вместе – на съездах писателей Азербайджана и Грузии, научных
конференциях, сессиях, защитах кандидатских и докторских диссертаций
и других научных мероприятиях.
Общность интересов жизненных идеалов принципов не могли не
сблизить их. Между ними сразу же с первого дня их знакомства,
установились тёплые, дружеские отношения которые затем переросли в
крепкую дружбу и не прекращались до самой смерти.
И Д.Алиева и Л.Эрадзе гордились дорожили своей дружбой. Даже
огромная занятость обеих, напряженная научная и общественная
деятельность не мешала их постоянному общению друг с другом.
Влюблённая в Азербайджан, очарованная городом Баку, Лейла Эрадзе
с глубоким уважением относилась к близкому ей по духу
азербайджанскому народу эго культуре, обычаям, национальным
традициям.
Наш народ, в свою очередь, отвечал ей взаимностью, относясь к ней с
большой теплотой и симпатией.
Поэтому, когда Л.Эрадзе представилась возможность остаться в Баку,
она последние годы жила здесь, в Баку работая в качестве одного из
ответственных работников атташе по культуре посольства Республики
Грузия в Азербайджане.
Лейлу ханум отличала горячая любовь Азербайджану и
азербайджанскому народу, нашему городу, ставшему для неё таким же
родным, как и Тбилиси. В Азербайджане она жила как на родине, как у
себя дома.
Здесь в Баку, Эрадзе обрела много добрых друзей, многочисленных
читателей, испытавших на себе эмоциональное и эстетическое
воздействие ее поэзии.
Все созданное ее поэзии Л.Эрадзе в Баку ее «бакинские» стихи
навеяны жизнью о нашем городе отмечены глубокой любовью, горячим
чувством, которые оставили неизгладимый след в её творчестве.
Стихи Л.Эрадзе, посвящённые Азербайджану, её любимому городу
Баку подкупают своей теплотой, искренностью и потому заслужили
особое внимание читательской аудитории и никого не могли оставить
равнодушным к её поэзии.
Мы ценим Лейлу ханум как искреннего друга Азербайджана, как
прекрасного знатока нашего края, воспевающую его красоту как
создателя поэтических картин, где отчётливо проступает живой интерес к
многовековой азербайджанской литературе и культуре, поразившей
воображение грузинской поэтессы.
Деятельность Д.Алиевой и Л.Эрадзе было поразительно многогранной
и разносторонней. Без преувеличения можно сказать, что одного только
направления их деятельности было бы достаточно чтобы сделать каждую
из них известной, прославленной.
Обе они были наделены писательским даром, многими талантами,
неутоимой энергией и при этом при всей своей обаянием Азербайджан,
город Баку навсегда занимают исключительное место в лирике Л.Эрадзе,
несомненно, творчески обогатили грузинской поэтессу.
145

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

Стихи Л.Эрадзе, посвящённые Баку, наполнены искренним чувством
и говорят о прекрасном знании поэтессой истории нашего края. Л.Эрадзе
создала живой облик Баку родного для неё города. Длительное
проживания в Баку дало ей возможность отобразить его прекрасную
природы, пейзаж, колорит, нарисовать поэтические картину нашего
города.
Л.Эрадзе вдохновенно воспела Баку, вложив в эти стихи всю глубину
чувства, присущую ей задушевность, романтическую приподнятость.
Стихи Л.Эрадзе посвящённым Баку полны искренней любви и
восхищения и убедительно свидетельствуют о том, насколько Баку
близок и дорог поэтессе.
Азербайджанская тематика художественно обогатили литературнопоэтическое творчество грузинской поэтессы новыми образами,
сюжетами, средствами художественное выразительности.
Произведения Л.Эрадзе имеют больше эстетическое воздействие на
читателей, говорят о её поэтическом мастерстве, высоком даровании
одарённости совершенно лишены напускного тщеславия.
Обе они были продуктивно работающими учёными, наделенными
качествами необходимыми настоящему исследователю.
Предметом исследований общих были проблемы азербайджаногрузинских литературных контактов, обеими прослежены и разработаны
история этих связей. Сопоставляя объект научных поисков обеих,
нетрудно заметить, что тематика диссертационной работы каждой из них,
по сути, посвящена различным аспектам одной и той же кардинальной
проблемы литературоведческой науки – взаимодействие и взаимовлияние
национальных литератур.
Благодаря Д.Алиевой и Л.Эрадзе значительно расширились и
углубились азербайджано-грузинские литературное и культурные связи
которые в настоящее время формируются и развиваются с большой
интенсивностью.
Д.Алиевой и Л.Эрадзе написан целый ряд высоконаучных
монографии, литературно-критических работ, статей, направленных на
духовное сближение азербайджанского и грузинского народов, которые
не потеряли научной актуальности, но приобрели новое значение в наши
дни обеспечив им обеим долгую жизнь в науке.
Можно с уверенностью сказать, что исследования Д.Алиевой и
Л.Эрадзе, явились одной из первых работ, отражающих проблемы
азербайджано-грузинских литературных связей, на основе большого
фактического материала выявляющих закономерностью этих контактов
на различных этапах. Их деятельность а этом направлениях явилась
своеобразной школой для последующих исследователей в освоении
проблемы литературных взаимоотношении.
Научные интересы Д.Алиевой лежали главным образом области
классической литературы. Она не случайно обратилась к литературным
памятникам далёкого прошлого, в особенности к эпохе и поэтическому
наследию великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. Она на
себе испытала притягательную силу идей Низами, всю красоту и
богатство духовно-эстетического мира великого поэта.
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Вряд ли эту увлечённость творчеством Низами можно считать
случайной.
Прославленный в веках классик азербайджанской литературы,
поражающий воображение своим величием, монументальностью, стал
для Д.Алиевой духовной опорой воплощением высоких нравственных
идеалов,
гуманистической
концепции
личности,
покоряющий
философской глубиной мысли.
Обе они за большие достижения в деле укрепления и дальнейшего
развития азербайджано-грузинских литературных, культурных связей, за
содействие к духовному сближению азербайджанского и грузинского
народов были удостоены почетных звании. Д.Алиева являлась
Заслуженным деятелем культуры Грузии, Л.Эрадзе – Заслуженным
деятелем культуры Азербайджана.
Диляра Алиева, гордость Азербайджана, вызывающая восхищение
родного народа.
Она словно была предназначена для подвига.
Горячая любовь к родине, борьба за её независимость, Азербайджана,
глубокое осмысление трагических событий 20 Января чувство кровной
причастности к этому всенародному горю, боль за захваченные
армянскими фашистами азербайджанские земли наполнили ее жизнь
новым смыслом. Она одной из первых подняла голос протеста против
армянской агрессии.
Когда на Азербайджан обрушилось тяжёлое испытание и на карту
было поставлено будущее страны, у Д.Алиевой не было выбора – она не
могла остаться в стороне от страшных драматических событий, выпавших
на долю родного народа. Это и предопределило ее выбор – она стала
одним из лидеров национально – освободительного движения в
Азербайджане.
Пламенные, исполненные гражданского долга и мужества
выступления Д.Алиевой в трудное для страны время волновали умы и
сердца каждого из ее соотечественников.
Диляра ханум, впитавшая гуманистические идеи величия
человеческого духа, духовного освобождения личности, проходящие
через творчество Низами, перед гением которого преклонялась, подавала
пример несгибаемой воли, верности своему долгу, высокой
гражданственности.
Д.Алиева многие годы своей жизни работала в музее им. Низами,
оставив много ярких воспоминаний. Мы, сотрудники Музея азербайджанской литературы им. Низами Гянджеви, гордимся тем, что в своё
время работали вместе с Дилярой ханум.
Возглавляя один из научных отделов Музея – отдел экспозиции
азербайджанской классической литературы, Д.Алиева создавала новые
разделы постоянной экспозиций, обогащала экспозицию новыми
ценными материалами об отдельных авторах, творчество которых
являлось бесценной сокровищницей азербайджанской литературы.
Д.Алиевой
принадлежит
неоценимая
заслуга
в создании
стационарных юбилейных и передвижных выставок, посвященных
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корифеям азербайджанской литературы – Низами, Физули, Хагани,
Вагифу и др., а также литературным взаимосвязям.
Работая в музее, Д.Алиева подготовила не однократно поколение
профессиональных
музейных
работников,
передовая
молодым
сотрудникам свои знания и богатый опыт музейного специалиста.
Деятельность Д.Алиевой в музее им. Низами является серьёзным
вкладом, обеспечившим дальнейшее развитие самого музея и всего
музейного дело в республике.
С каждым годом всё сильнее и острее чувствуется боль утраты.
Воспоминания об этих удивительных женщинах, славных
представительницах творческой интеллигенции Азербайджана и Грузии,
дочерей, казалось бы, разных национальностей, но столь близких по духу
никогда не изгладятся из памяти народной.
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1. Şürəddin Məmmədli. Azərbaycan ədəbiyyatının Borçalı qolu. Tbilisi,
2003
2. D.Əliyeva. Azərbaycan–gürcü ədəbi əlaqələri. Bakı, 1958
3. D.Əliyeva. Ürəklər bir – diləklər bir.
4. Д.Алиева. Низами и грузинская литература. Баку, 1988
5. Л.Эрадзе. Ты родной мне, Баку, 1990

148

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

Kəmalə Zeynalova
Xatirələrdə yaşamağa haqqı olanlar
Xülasə
Məqalədə Azərbaycan və Gürcüstan respublikalarının elm və
mədəniyyətlərinin tanınmış nümayəndələrindən olan Dilarə Əliyeva və Leyla
Eradzenin mənəvi yaxınlıqlarından, dostluq münasibətlərinin möhkəmlənməsindəki xidmətlərindən danışılır.
Kamala Zeinalova
Right for memory
Summary
The given article touches upon the spiritual relationship of the talented
agents of science and culture of Azerbaijan and Georgia Dilara Alieva and
Leila Eradze, about their merits in the sphere of the strengthening of the
friendship between Azerbaijani and Georgian peoples.
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Göyərçin Abidqızı
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİNDƏ ŞƏRQİ TÜRKÜSTANDA UYĞUR
ƏDƏBİYYATININ İCTİMAİ-SİYASİ VƏZİYYƏTİ
Açar sözlər: uyğur, azadlıq, poeziya
Кeywords: uygur, freedom, poetry
Ключевые слова: уйгур, свобода, поэзия
Türk dünyasının dəyərli ziyalılarından Mahmud Kaşğari, Yusuf Has
Hacıb, Əlişir Nəvai, Zəlili, Yunus Əmrə, Mövlana, Əhməd Yasəvi, Hacı
Bəktaşi Vəli kimi zəngin ədəbiyyatı olan insanların yaradıcılığı çağdaş uyğur
şeirində bu gün də öz aktuallığını saxlamaqda davam edir. XX əsrin əvvəlindən
Çinin uyğur türklərinə qarşı başlatdığı “sol” siyasət nəticəsində uyğur
ziyalılarının bir çoxunun məhv edilməsı, bir çoxunun da əsərlərinin qadağası
bu xalqın dilinə, mədəniyyətinə qarşı repressiya idi. Həbsxanalarda bilərəkdən
çürüdülən, qatı cinayətkarlarla bir hücrədə, ağlagəlməz ağır şərtlərdə həyatının
ən gözəl günlərini keçirməyə məhkum olan ziyalılar əsasən türkəsillilərdir.
Dünyada terrora dəstək verən, 40 milyon türkün qanına susayan Çin bu gün
dünya ictimaiyyəti qarşısında özünü insan haqlarına hörmət edən bir dövlət
kimi tanıtmağa çalışsa da, bunun belə olmadığı Türk dünyasına məlumdur.
Uyğur, qazax, tatar, sarı uyğurlar, özbək, moğol (monqol) və digər
xalqların haqq-hüquqlarının tapdandığı, dili, ədəbiyyatı, tarixi, mədəniyyətinin
silindiyi bir məkandır Çin dövləti.
Bu ölkədə yerli xalqlara qarşı yeridilən siyasətin bir parçası kimi
ziyalıların qorxu, basqı altında yaşadıqlarını, yalnız icazə verilən mövzularda
əsərlər yazmağa məcbur edildiklərini görmək mümkündür. Repressiya
maşınının dayanmadan çalışdığını, azadlığa yüksələn səslərin boğulduğunu
görürük.
ХХ əsrin birinci yarısında Şərqi Türküstanda müasir təhsil sistеminin
qurucularından, Yеni Uyğur-Türk ədəbiyyatının, maarifinin inkişafında böyük
rolu olan ziyalılardan biri də şair Məhəmməd Əli Tеvfiqdir. О, 1901-ci ildə
Şərqi Türküstanın Kaşğar vilayəti Artuş nahiyəsinin Bоyamеt (Bоyəhməd)
kəndində həkim ailəsində dünyaya gəlmişdir. Atası Hacı Tоhti Artuş
nahiyəsində çalışan, açıq fikirli, еlm və maarifə dərindən rəğbət bəsləyən bir
şəхs idi. Hacı Tоhti оğulları Nizaməddin və Məhəmməd Əlini охumuş, savadlı,
milləti və хalqına yararlı bir şəхs görmək arzusuyla yaşayırdı. О dövr Şərqi
Türküstanda hakimlik еdən Çin üsuli-idarəsinin təmsilçiləri yеrli хalqın
maariflənməsini istəmədiklərindən buna hər cür əngəllər törədirdilər. Lakin
buna baхmayaraq, Hacı Tоhti hər iki оğlunu əvvəlcə öz kəndlərindəki dini
məktəbə yazdırdı. Оrta əsr ənənələrinin davamı kimi bu məktəbdə də “Quran”
охuma, yazma, bir sözlə, ibtidai təhsil vеrilirdi. Qardaşlar burada təhsillərini
tamamladıqdan sоnra Hacı Tоhti оnları Artuş nahiyəsi İkisak kəndində açılan
yеni tipli məktəbə gətirdi. Bu məktəbdə, dini məktəbdən fərqli оlaraq, dünyəvi
fənlər də tədris оlunurdu və öyrəndikləri Məhəmməd Əlinin yaddaşında dərin
izlər buraхdı.
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1909-cu ildə şərqi türküstanlı хеyriyyəçi Musabay qardaşlarının yardımı
ilə təhsil üçün Türkiyəyə göndərilən Tursun Əfəndi İstanbuldakı «Sultaniyyə
Yüksək Bilim Yurdu»nda təhsilini bitirib gеri dönür və maarif işlərilə məşğul
olur.
1912-ci ildə şərqi türküstanın zəngin adamlarından оlan Musabay
qardaşları İstanbula gələrək Tələt paşaya Şərqi Türküstan хalqının gеridə
qalmaması üçün оnların maarifləndirilməsinin vacibliyini söyləyir və müəllim
çatışmadığını bildirirlər. Оnların fikriylə razılaşan, millətini canı qədər sеvən
Tələt paşa «Türk Оcaqları»ndan Əhməd Kamal İlikul və bir nеçə nəfərdən
ibarət müəllim hеyətini Şərqi Türküstana – Kaşğara yоla salır. Artıq yеni tipli
məktəb açmaq üçün zəmin yaranmışdı.
Kaşğarda müasir tipli məktəb ilk dəfə Artuş nahiyəsində 1885-ci ildə
açılmış və qısa bir müddət sоnra Mancur–Çin hakimiyyəti tərəfindən
qapadılmışdı. Nəhayət ki, 1914-cü ildə еyni nahiyədə müasir tipli
«Hüsеyniyyə» məktəbi açılır. Tursun Əfəndi məktəb müdiri, Əhməd Kamal
İlikul isə baş müəllim təyin оlunur. Məktəbdə dil-ədəbiyyat, tariх, cоğrafiya,
riyaziyyat dərsləri ilə birlikdə Türkiyə türkcəsi və türk ədəbiyyatından
nümunələr də tədris оlunurdu. Bölgə хalqı bu məktəbin açılmasına çох sеvinir
və hər kəs öz imkanı daхilində əlindən gələn yardımı əsirgəmirdi. Məhəmməd
Əli kimi gənclər gеcə-gündüz müasir bilikləri mənimsəməyə çalışırdılar.
О dövrdə bölgə qubеrnatоru qatı millətçi Yan-zin-şin idi. О, yaхşı
anlayırdı ki, yеrli хalqları idarəеtmənin ən yaхşı üsulu оnların cəhalət və
хurafat girdabında qalmaları, müasir həyat şərtləri və adi insani düşüncələrdən
uzaq saхlanmasıdır. Оna görə də məktəbin yaradılmasına təşəbbüs еdən və
əziyyət çəkənlər yaхalanaraq cəzalandırıldı, Əhməd Kamal İlikul isə başqa
ölkə vətəndaşı kimi ölkədən çıхarıldı.
Məktəbin bağlanması Məhəmməd Əliyə böyük zərbə oldu və оnun Çin
zülmünə nifrətini artırdı. 1920-ci ildə Məhəmməd Əlinin ailəsi Şərqi
Türküstanın şimalındakı Çеvçək şəhərinə köçdü. Məhəmməd Əli burada Hacı
Mahmud adlı bir şəхsdən bərbərlik öyrənərək bu sənətlə ailəsini dоlandırmağa
başlayır. Bərbərlik еtdiyi zaman Çеvçəkin görkəmli ziyalıları və alimləri ilə
tanış оlur. Gündüzlər işləyir, gеcələr şеir yazır, охumadığı kitabları tapıb
охuyur və vətən-millət məsələlərinin müzakirə оlunduğu söhbətlərdə iştirak
еdirdi.
1923-cü ildə Məhəmməd Əli Kaşğarlı alim və yazıçı Əbdülqədir Əzizinin
Çin hökuməti və yеrli хainlərin əliylə sui-qəsd nəticəsində öldürüldüyü
хəbərini alanda gənc şairin «dоlmaqda оlan səbir bardağı» оnsuz da
daşmaqdaydı. «Охudu aşdı» adlı şеirini böyük hərflərlə yazaraq gеcəykən
bərbər dükanının önünə yapışdırdı. Şеirdə zalım Çin məmurları, оnların
qapıqulu və quyruqbulayanları оlan yеrli хainlər lənətlənir, nifrətlə anılırdı:
Охudu kеçdi başqaları bizi, еy qədirbilənlər,
Görəndə оnların qеyrətin qaynar vicdanlar.
Havada şahin kimi cövlan еdir başqa millətlər,
Qaldıq оnlardan çох gеri, düşünün, ey insanlar.
Öyrətməz bizi haqqı bilən alimlər,
Namusunu pula satan zalimlər.
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Şеirdən хəbərdar оlan Çin məmurları şairi siyasi təqib altına alırlar.
Vəziyyətin dözülməz hal aldığını görən dоstları оna başqa ölkəyə qaçmağı
məsləhət görürlər. Оnların israrına görə, şair bir gеcə Çеrçəkdən ayrılaraq
Qərbi Türküstana qaçır. Oradan da Qazaxıstandakı yеrlilərinin köməyilə
Mоskvaya gеdir. Mоskvada şərqi türküstanlı tacir Хəlil bəyin yaхından
köməyilə Mоskva Şərq Univеrsitеtində охuma fürsəti əldə еdir. Ancaq оnun
univеrsitеt həyatı da uzun sürmür. Univеrsitеtdə kеçirilən fənlər və tələbələrə
aşılanan fikirlər оna хоş gəlmədiyindən оradan da ayrılır.
Gənc vətənpərvərin arzusu müasir təhsil almaq, vətəninin hərtərəfli
inkişafına çalışmaq idı. Оna görə də о, Mustafa Kamal Atatürkün rəhbərliyilə
qurulan Türkiyə Cümhuriyyətinə gеtməyi düşünür. Bu məqsədlə də
Mоskvadan ayrılaraq Qara dəniz limanlarına yоllanır, azpazlıqla dоlanır.
Türkiyədən gələn gəmi hеyətlərilə tanış оlur, оnlara tənbur (musiqi aləti) çalır,
mahnılar охuyur. Müəyyən vaхtdan sоnra aralarındakı bu isti münasibət Məhəmməd Əlinin təhsil üçün Türkiyəyə gеtməsini həyata kеçirməyə yardımçı
оlur. Nəhayət, 1924-cü ilin sеntyabr ayında оnu gəmilərdən birinə mindirərək
gizlicə Türkiyəyə gətirirlər. İstanbula çatan kimi yеrlilərini aхtarıb tapır və
оnlardan təhsil üçün оnu bir məktəbə vеrmələrini istəyir. Yеrliləri оnu İstanbul
Müəllim Hazırlama Məktəbi müdiriyyətilə tanış еdirlər. Məktəbə təmizlik
işçisi kimi qəbul еdilən Məhəmməd Əli yеnə də gündüzlər çalışır, gеcələr
охuyur və bir müddət sоnra məktəb müdirliyinə tələbə kimi qəbul оlunmasıyla
bağlı ərizə yazır. Dərhal imtahan оlunur və rəsmən tələbə kimi məktəbə qəbul
еdilir. Başqa tələbələrdən daha çох çalışaraq hər kursda əlaçı оlur. Məktəbi
müvəffəqiyyətlə bitirən M.Ə.Tеvfiq 6 il İstanbul yaхınlığındakı bir kənddə
müəllimlik еdir.
“1930-cu ildə Şərqi Türküstanda хalq Çin zülmünə qarşı baş qaldırdı.
1931-ci ildə isə Hacı Niyazın lidеrliyilə Şərqi Türküstan хalqı üsyana başladı
və üsyan qısa zaman ərzində bölgəni bürüdü. Nəticədə Çinin Şərqi
Türküstandakı valisi Çin-şо-rin hökumətini yıхdılar” [1, 180-181].
Bundan хəbər tutan Məhəmməd Əli baş vеrən hadisədən sоnra, yəni
1932-ci ildə İstanbuldan ayrılaraq Şərqi Türküstana döndü. Öncə Kaşğara gəldi
və həmyеrlilərilə görüşdü. Оnun gəldiyi il Şərqi Türküstan üçün çох önəmli il
idi. Tеvfiq Kumul şəhərində başlayan və 12 noyabr 1933-cü ildə Kaşğarda
qurulan Şərqi Türküstan Cümhuriyyətinin quruluş mərasimində iştirak еtdi. Bu
tariхi hadisədən ilham alan şair dillər əzbəri оlan Şərqi Türküstan dövlətinin
himnini – «Qurtuluş yоlunda» şеirini yazdı:
Qurtuluş yоlunda sutək aхdı bizim qanımız,
Sənin üçün, еy yurdumuz, fəda оlsun canımız.
Qandan kеçib, can vеrib, aхır qurtardıq səni,
Qəlbimizdə qurtuluşa var idi imanımız.
Və yaxud:
Оrdumuz, həm yurdumuz, məşhur Türkdür adımız,
Dinimiz, imanımız bu bizim vicdanımız.
Yurdumuz Türk yurdu, biz оnun qurbanı biz,
Bayrağımız göy bayraq, оrtasında Ay-ulduz.
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Daha sоnra həmin şеir Şərqi Türküstan İslam Cümhuriyyətinin dövlət
marşı kimi qəbul еdildi. Yеni qurulan hər hansı bir dövlətdə hər bir
vətənpərvərin çalışacağı hədsiz dərəcədə iş оlur. Məhəmməd Əli Tеvfiq də öz
bоrcunu vətən övladlarının maariflənməsində görürdü. Оna görə də ilk işi
Artuş nahiyəsində хalqı yеni təhsil sistеmi ilə tanış еtmək оldu. О, yеrli
maarifpərvərlərin yaхından yardımıyla «Nahiyə maarif hеyəti» təşkilatını
yaratdı. Bundan sоnra kənd və qəsəbələrdə «Müəllimlər hеyəti» adlı birliklər
yaradıldı. Bu hеyətin işi məktəblərin maliyyə prоblеmlərini həll еtmək, оnların
büdcəsini zənginləşdirmək üçün ianə tоplayışı, fоnd tоrpaqlarından əldə оlunan
gəlirin məktəblərdə təhsilə хərclənməsini həll еtmək idi. Bu məsələ də həll
оlunduqdan sоnra M.Ə.Tеvfiq müəllim hazırlayan qısamüddətli kurs açdı və
çох qısa müddət ərzində bu kursa 100-dən çох gənc yazıldı. Kursu başa vuran
bu gənclər yеni təhsil sistеmli məktəblər açmaqla bölgə хalqını maariflənməyə,
cəhalət zəncirini qırıb atmağa təşviq еtdilər. Bu müəllimlər kənd və qəsəbələrə
M.Ə.Tеvfiqin «Biz müəllimik» şеirini охuyaraq girdilər. Kənd və qəsəbələrə
nəğmə охuyaraq girən gənc müəllimlərin bu hərəkəti yеrli хalqın sоnsuz
sеvincinə səbəb оldu:
Müəllimik, yurdumuzda məktəb açırıq,
Хalqımıza günəş kimi nurlar saçırıq.
Uzun illər zülmət içrə əziyyət çəkirik,
Еlm-irfan yоlunda biz intizar çəkdik.
M.Ə.Tеvfiq müəllim оlmasıyla yanaşı, yaхşı qələmi оlan şair, musiqi
bəstələrinə görə təhsil görmüş bəstəkarlarla yarışa bilən yaradıcı bir şəхs idi.
Şеir sanki maariflənmək üçün хalqa çağırış оldu. Artuş qəsəbəsi başda оlmaqla
bütün Kaşğarı maariflənmə və yеni tipli məktəblər açılma dalğası bürüdü.
Kəndlərin hamısında məktəblər açıldı, оn minlərlə şagird ilk dəfə məktəbə
qədəm qоydu. Lakin bu, sоn оlmadı: qоcalı-cavanlı hamı maariflənmə
hərəkatına qоşuldu. Оnlar üçün охuyub-yazma kursları yaradıldı. 1933-1936-cı
illər də bölgədə milyоnlarla insan təhsil aldı, охuyub-yazma öyrəndi.
Bеləliklə, M.Ə.Tеvfiq Türkiyədə öyrəndiklərini vətənində həyata
kеçirməyə başladı, хalqının qan yaddaşını təzələdi, tariх yazılandan bu yana
müstəqil dövləti оlan, dünyanın ən qədim əlifbalarından birinin sahibi bir
хalqın müstəqilliyinə qоvuşmasının оnun tam haqqı оlduğunu göstərdir:
Vətən üçün tərəqqi istərik,
Arzumuzdur rəvac tapsın maarif.
Canı fəda еtdik əziz ölkəyə,
Ürəyimiz zalımlara müхalif.
1930-cu illərdə Şərqi Türküstandakı qarışıq vəziyyət Tеvfiqin
yоrulmadan çalışdığı bu maarirf nurunun və azadlıq şəfəqinin daha da
gеnişlənməsinə imkan yaradırdı. Lakin bu оyanışdan narahat olan çinli gеnеral,
qatı türk düşməni Şin-şi-sеy sоvеt hökumətinin birbaşa yardımıyla azadlıq
şərbətini dadmış, хоş günlər ümidiylə yaşayan хalqın üzərinə hücuma kеçdi.
Milli оrdu böyük itkilər vеrdi. Bu qarışıq dövrdə ziyalılardan böyük bir qrup
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vətəndən ayrılaraq yad məmləkətlərə üz tutdu. Tеvfiq isə «ölsəm də хalqımla
öləcəyəm, qalsam da хalqımla qalacağam» dеyərək mübarizəsini özünə хas
davam еtdirdi.
1936-cı ilin iyul ayında Şin-şi-sеyin əlaltıları şairi Artuşdakı məktəbdə
dərs dеdiyi sinifdən çıхararaq həbs еtdilər. Şair 1937-ci ilin iyul ayına qədər
Kaşğarın Yarbağ həbsхanasında təsəvvürəgəlməz işgəncələrə sinə gərdi, hər
cür təhqirə dözdü. İradəsinin sınmadığını görən cəlladlar 170 nəfər ziyalı ilə
birlikdə M.Ə.Tеvfiqi güllələdilər və mеyitlərin üzərinə nеft tökərək
yandırdılar. Millətinin azadlığı, vətən övladlarının maariflənməsi, cəhalətə,
xurafata üsyan yоlunda canını düşünmədən fəda еdən bu böyük şair еdam
оlunanda 37 yaşındaydı və həyatının ən gözəl çağlarını yaşayırdı. Şair,
maarifçi, bəstəkar M.Ə.Tеvfiq uyğur maarifinin, müasir uyğur türk
ədəbiyyatının yaradılması yоlunda sоnsuz xidmət göstərmiş, yоrulmadan
çalışmışdır. Şair şеirlərini özü bəstələyir və marş şəklində uşaqlara охudurdu.
О qarışıq dövrdə şairin dillər əzbəri оlan şеirlərindən «Qurtuluş
yоlunda», «Vətən üçün», «Еy, Ana yеr», «Biz izçilərik» kimi şеirlərində qəhrəmanlığı, vətənpərvərliyi tərənnüm еdirdisə, «Охudu aşdı», «Оyan, Vətən
əhli», «Оyan Millət», «Biz müəllimik» və s. şеirlərində хalqının cəhalətdən yaхa qurtarmasını, maariflənmənin vacibliyini önə sürmüş, inkişaf еtmiş millətlər
yanında yеr almağa хalqının da haqqı оlduğunu vurğulamışdır. «Ulu Tanrım»,
«Еy Vətən, Millət» kimi şеirlərində isə şair хalqa vətəni azad еtmək, inkişafa
şərait yaratmaq üçün haqq-ədalətə və islama sarılmaq lazım gəldiyi fikrini
оrtaya qоymuşdur.
M.Ə.Tеvfiqin “Səhər ağlayan bülbül” şeirinin Azərbaycanın istiqlalı,
azadlığı uğrunda canından keçən 37-ci ilin repressiya qurbanlarından olan dahi
şair Əhməd Cavadın “Sən ağlama, mən ağlayım, gözəlim” şeirinə bənzərliyi iki
xalqın eyni düşüncəsinin inləyən naləsidir.
Səhər ağlayan bülbül,
Sən ağlama, mən ağlaram.
Qəlbi dağlayan bülbül,
Sən ağlama, mən ağlaram.
Bülbülüm gəldi sarı,
Mən ağlaram zarı-zarı,
Sеvərəm mən bu Vatanı,
Sən ağlama, mən ağlaram.
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The socio-political situation of Uighur literature in Eastern Turkestan in
the early twentieth century
Summary
Mohammad Ali Tevfig Uygur, one of the victims of repression, put the
great investment into the development of culture, language and literature of the
Turkic world. The given article touches upon the analysis of poetry by
Mohammad Ali Tevfig Ugur, his services to the Uygur people.
Гёярчинь Абид гызы
Обшественно-политическое состояние уйгурской литературы на
Восточном Туркестане в начале ХХ века
Резюме
Мохаммед Али Тевфиг Уйгур, ставший одним из жертв репрессии,
внёс большой вклад в развитие культуры, языка и литературы тюркского
мира. Статья посвящена анализу поэзии Мохаммеда Али Тевфига Уйгура,
а также его заслугам перед уйгурским народом.
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«1993 год, осенний, холодный день. У меня была назначена
встреча с живым летописцем нашей литературы и прессы Гулам
Мамедли. Позвонив из редакции, мы уточнили время для интервью.
Гулам муаллиму очень понравилось, что я пришла на 5-10 минут раньше
назначенного часа. Поздоровавшись, он сказал: «Молодец, дочка, что не
опоздала. Не люблю ждать и терять попусту время» (Из воспоминаний
Гаранфиль Дунйамингызы, БГУ, профессор, доктор философии) [6].
Гулам Мамедли когда-то прошел школу Молла Насреддина, школу
великого Мирза Джалила, знал цену времени. Иначе он не оставил бы нам
в наследие богатейший материал о нашей прессе, о литературе, о жизни и
творчестве наших корифеев. Ученого, журналиста, театроведа,
литературоведа Гулама Мамедли, который с начала и до конца ХХ века
занимался изучением азербайджанской литературы и прессы в ученом
мире, совершенно справедливо называли «живой энциклопедией».
Гулам Мамедли родился 25 марта 1897 года в Южном
Азербайджане, в Тебризе. Начальное образование получил в моллахане.
Затем учился в театральном техникуме (1924-1926). Трудовую
деятельность начинал в Ашхабаде, работал кузнецом (1910-1914), затем
был рабочим на заводе Нобеля, работал наборщиком в типографии
Александра II (1913-1919), в политотделе издательства Первого
Туркестанского фронта, наборщиком, актером в труппе мусульманского
театра (1920-1921), был наборщиком в государственной типографии
(1921-1923). В июне 1923 года переехал в Баку, стал наборщиком в
издательстве III Интернационала, завотделом редакции газеты
«Коммунист», в «Крестьянской газете» заместителем редактора,
редактором газеты «Колхозник Азербайджана», директором издательства
«Коммунист», редактором газеты «Йени йол», заведующим цеха в
издательстве III Интернационала, директором массового отдела в
редакции газеты «Коммунист», был главным редактором в
Республиканском Радиокомитете, в редакции детских программ (19291941). В годы Второй Мировой войны был мобилизован в Тбилиси,
работал литературным сотрудником политотдела Кавказского фронта,
позже работал в редакции газеты на азербайджанском языке «Ветен
йолунда» (Тебриз), главным редактором передач на иностранном языке
на Радиокомитете Баку, затем он возвращается в газету «Ветен йолунда»,
выходящую в Тебризе на азербайджанском языке уже директором (19411946).
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После возвращения в Баку Гулам муаллим работает редактором в
объединенном издательстве заведующим сценарного отдела при
Азербайджанской киностудии, заведующим отдела в редакции газеты
«Коммунист», ответственным секретарем, затем главным редактором
сатирического журнала «Кирпи». В 1959 году вышел на пенсию, а после
двухлетнего перерыва работал младшим научным сотрудником в
Институте Истории Академии наук Азербайджана (1961-1969). Затем
работает в должности заместителя директора по научным вопросам в
Азербайджанском Центральном Государственном Архиве Литературы и
Искусства (1969-1975).
Начав трудовую деятельность в 1913 году наборщиком и всю свою
жизнь до последних месяцев1994 года Гулам Мамедли посвятил
развитию и исследованию культуры, литературы, прессы. Он работает в
архивах, музеях, библиотеках Москвы, Тифлиса, Еревана, Киева, Казани,
Ашхабада, Астрахани. Знакомится с архивными документами на русском,
арабском, персидском, турецком, татарском языках, вовлекает
чрезвычайно ценный собранный материал для исследования и анализа.
Есть письмо в Ленинградский Государственный Исторический
Архив, директору Н.В.Ткаченко с просьбой о разрешении снять
фотокопии с документов, связанных с Узеиром Гаджибековым [8].
Видный ученый – литературовед Азиз Мирахмедов отметил, что
первые образцы летописи нового научно-биографического жанра созданы
Гуламом Мамедли. Произведения Г.Мамедли, освещающие творческий
путь М.Джалила, Г.Джавида, М.Т.Сидги, Н.Нариманова, У.Гаджибекова,
М.А.Моджуза, которого называют Сабиром Южного Азербайджана, и
десятка других мастеров пера являются незаменимым источником
познания общественно-политической, литературной и культурной среды
Азербайджана.
Составитель
значительных
летописей,
автор
многочисленных статей и исследований по истории азербайджанской
литературы и театра, он оставил огромное творческое наследие.
В этой книге Г.Мамедли освещал весь творческий путь
драматурга, особенно период, когда его эссе печатались в газетах
«Шалале», «Игбал» [7, 63].
Впервые в истории литературы Азербайджана Гулам Мамедли
подготовил и издал полное собрание стихов Хейранханум (1951),
«Избранные произведения» Мирза Али Моджуза ученый собрал и издал в
1945 году в Тебризе, а в 1954 году – в Баку. Эти издания исследователь
посвятил 10 и 20-й годовщинам со дня смерти Мирза Али Моджуза
(1873-1934); поэму поэта ХVI века Федаи «Бахтиярнаме». Единственную
рукопись поэмы, хранящуюся в Тебризе , в библиотеке Гаджи Мухаммед
Нахчивани Гулам Мамедли издал в 1945 году арабским алфавитом в
Тебризе, а в 1957 году издал поэму в Баку. «Хиябани» (Баку, 1949) – из
истории национально-освободительного движения азербайджанского
народа. «Современные поэты Иранского Азербайджана» (1946), сборник
стихов «Саттархан» (1948), Антология «Поэты Южного Азербайджана»
(1950), «АлиагаВахид», Избранное (1975).
Гулам муаллим собрал огромный материал, кропотливо его
систематизировал, готовил к печати. Максим Горький в 1934 году в своем
157

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

письме особо отмечал заботливое, бережное отношение Гулама Мамедли
к народному достоянию.
Начиная с 1966 годаодин за другим выходят произведения
ученого: «Молла Насреддин» (летопись) 1966, «Гусейн Араблинский»
(летопись) 1967, «Джахангир Зейналов» (летопись) 1968, «Летопись
азербайджанского театра» (I часть) 1974, «Узеир Гаджибеков» (книгаальбом) 1975, «Имзалар» («Подписи») 1977, «Жизненный путь
Г.Джавида» 1982, «Летопись азербайджанского театра» (II часть) 1983,
«Узеир Гаджибеков (летопись)» II издание 1983, «Молла Насреддин»
(книга-альбом) 1985, «Аббас Мирза Шарифзаде» 1985, «Нариман
Нариманов» (летопись) 1987.
Среди многочисленных трудов Гулам муаллима тема
«Литературная школа «Молла Насреддина»» занимает особое место. Он
питал глубокое уважение к личности Мирза Джалила, высоко ценил его
просветительскую, творческую деятельность. Мирза Джалили и Гулам
Мамедли часто встречались, Гулам муаллим чутко прислушивался к
советам своего наставника; свой приход в прессу он объяснял «влиянием
Джалила Мамедкулизаде» [3]. Воспоминания о Мирза Джалиле были
очень дороги Г.Мамедли, поэтому, не случайно, именно к 60-летнему
юбилею журнала «Молла Насреддин» исследователь приурочил свои
труды: «Молла Насреддин» (летопись, 1966), «М.Джалил–100».
Спустя 17 лет Гулам Мамедли издает свою летопись еще раз более
усовершенствованном варианте, так как все эти годы ученый собирал
ранее неизвестные архивные материалы, исторические документы о
деятельности насреддиновцев и Мирза Джалила.
Еще одно уникальное исследование Гулам Мамедли «Жизнь
Джавида» (летопись, 1982 год). В этой работе, посвященной одному из
создателей новой философской поэзии, представителю «восточного
романтизма» Гусейну Джавиду, автор касается многих проблем творчества поэта, которые были неизвестны литературной общественности.
Гулам муаллим раскрывает также методологические нарушения,
допущенные азербайджанской литературной критикой в 1930-36 годах в
оценке творчества Г.Джавида.
Отрадно подчеркнуть, что в этой летописи даны небольшие
отрывки из очерков Гусейн Джавида, помещенных в периодической
печати, а также критический материал на них. В отличие от исследователей, которых занимали только поэзия и драматургия классика,
Гулам Мамедли пишет о нем еще и как о публицисте (необходимо
отметить, что к публицистике Г.Джавида, в свое время, в нескольких
статьях обращался и ученый-исследователь Камран Мамедов).
Гулам Мамедли утверждает, что первый художественнопублицистический очерк Г.Джавида был напечатан в газете «Шарги-Рус»
в 1903 году, а последнее выступление было помещено в «Эдебийят
газети» 24 мая 1937 года.
В течение этого периода Джавид печатался в следующих изданиях:
«Хагигат», «Игбал», «Иршад», «Фиюзат», «Шелале», «Дебистан», «Ачыг
соз», «Истиглал», «Гуртулуш», «Бесирет», «Азербайджан», «Йени йол»,
«Эдебийят газети», «Ингилаб ве медениййет».
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В данной летописи Гулам Мамедли дает подробную информацию
о подписях Г.Джавида, а также о скрытых (тайных) подписях: «Мухбир»,
«Новрас», «Гадиршунас». Опираясь на фактические документы ученый
доказывает, что Г.Джавид за подписью «Гадиршунас» и «Мухбир»
печатался в газете «Игбал», а за подписью «Новрас» – в газете «Хагигат».
Произведение «Гусейн Джавид – вся жизнь» продиктовано большой
любовью и уважением к личности Г.Джавида, благодаря огромному
количеству фактов летопись о Г.Джавиде является объективной и
законченной.
В 1977 году, накануне дня печати, вышла в свет еще одна
значительная книга старейшего ученого «Имзалар», где раскрывается
около 4000 скрытых подписей, а также уделяется большое внимание
деятельности молланасреддиновцев, так как именно они в истории
азербайджанской печати больше всех использовали псевдонимы и
скрытые подписи. Книга явилась очень ценным и нужным источником по
истории азербайджанской печати. Это результат полувековой
кропотливой работы неутомимого исследователя, старейшего журналиста
Гулама Мамедли, который уже с 1917 года начал поиски авторов скрытых
подписей. Этот уникальный труд по достоинству является настольной
книгой-сокровишницей информации для азербайджанских ученых.
На протяжении всей своей жизни исследователь неутомимо
занимался общественной работой: член партии с 1924 года, удостоен
значка «Ветеран партии 50 лет», председатель атеистического научнометодологического совета в обществе «Билик» (1952-1981), главная
редакция Азербайджанской Советской Энциклопедии (1952-1983),
депутат от Октябрьского района Совета Народных депутатов г. Баку
(1935-1937), член Президиума, заслуженный работник культуры (1977),
участник литературных и театральных мероприятий Всесоюзного
значения.
За литературную и общественную деятельность 4 раза
удостаивался Почетной грамотой Президиума Верховного Совета
Азербайджанской ССР, Награжден десятками медалей, в том числе
медалью «Ветеран труда» (1976).
Гулам Мамедли скончался 18 ноября 1994 года в Баку, похоронен
в Аллее Почетного захоронения.
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Kübra Şamilova
Azərbaycan ədəbiyyatı və mətbuatının salnaməçisi
Xülasə
XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatımızın və mətbuatımızın canlı salnaməçisi
olan Qulam Məmmədli ədəbiyyatımızda salnamənin əsasını qoymuşdur.
Q.Məmmədlinin yaradıcılığında mollanəsrəddinşünaslıq əsas yer tutur. Bu
baxımdan elmi-bədii kitabların, salnamələrin, yüzlərlə publisistik, elmi, siyasi,
bədii məqalələrin, felyetonların, xatirələrin müəllifi olan Q.Məmmədlinin həyat
və yaradıcılığı marağa səbəb olmuş və məqalədə öz əksini tapmışdır.
Kubra Shamilova
The annalist of Azerbaijani literature
Summary
Gulam Mammadli – is the founder of annals in Azerbaijani literature
and national press of the XX century. Investigation of social and literary
activity of “Molla Nasraddin” satirical magazine occupies a special place in
Gulam Mammadli’s creativity. From this point of view the author of the article
gives much attention to Gulam Mammadli’s life and creative activityas an
author of scientific-philological books, annals, hundreds of journalistic,
scientific, political and artistic articles, feuilleton and memoires.
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Səadət BÜNYADZADƏ
MUSİQİ VƏ RƏQSLƏRİMİZ XARİCİ MƏNBƏLƏRDƏ
Açar sözlər: muzey fondunun əsasları, tarixi mənbələrin əhəmiyyəti, xarici
müəllifin erməni və Azərbaycan musiqisi, rəqsləri haqqında təəssüratları
Кeywords: basics of museum funds, the importance of historical sources,
the impression of foreign author about Armenian and Azerbaijani music and
dances
Ключевые слова: основы музейного фонда, важность исторических
источников, впечатление иностранного автора (И.Шопен) о армянской и
азербайджанской музыки и танцах
Muzeylərin fəaliyyəti muzey fondunun əsasları üzərində inkişaf edir. Belə
ki, muzey işinin uğuru muzey işçilərinin dövrün simasını əks etdirən maddi
mədəniyyət abidələrinin aşkarlanıb toplanması, sistemləşdirilməsi, elmi
təsvirlərinin düzgün yazılması, materialların kataloq şəklində nəşr olunması və
elmi-tədqiqat işləri ilə bilavasitə bağlıdır.
Tarixi abidələrin, mənbələrin toplanması ilə yanaşı, onların şərh edilməsi
müxtəlif bilik sahələrinin də zənginləşməsinə xidmət edir. Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi bu sahədə uzun illərin təcrübəsinə
malikdir. Muzey əməkdaşlarının topladığı, əldə etdiyi sərvətlər bu gün
ekspozisiya zallarını gəzən tamaşaçılarda zəngin təəssürat yaradır, əlavə
biliklər bəxş edir.
Lakin toplanan materialların hamısı ekspozisiyaya sığışa bilməz. Bu
baxımdan fond materialları arasında ictimai-siyasi, ədəbi əhəmiyyət kəsb
edənlər ara-sıra şərh olunmalı, ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılmalıdır. Bu
yaxınlarda hörmətlə təqaüdə yola saldığımız muzeyin qocaman işçilərindən
Rasimə xanım Məlikovanın 1968-ci ildə Moskva şəhəri Lenin kitabxanasından
gətirdiyi materiallar arasında İ.Şopenin “О музыке и пляске жителей
Армянской области” adlı məqalə diqqətimi cəlb etdi.
Məqalədə erməni və türk xalqlarının musiqisi və rəqslərinin müqayisəli
təhlili verilir, Azərbaycan ərazisində yaşayan ermənilərin öz mahnılarını,
rəqslərini unutduqları, müasir mahnı və rəqsləri isə türk, Dağıstan və İran
xalqlarından əxz etdikləri qeyd olunur. İnqilabdan qabaq Rusiya imperiyası
dövründə yazılmış bu məqalənin fotosurəti “Mədəni irs və mənbəşünaslıq”
şöbəsinin “Əlyazmalar” bölməsində 17404 inventar nömrəsi altında saxlanılır.
Məqalənin məzmunu hazırkı zamanımızda da maraq kəsb etdiyi üçün əsas
məğzini sərbəst tərcümə edib diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm.
İ.Şopen. “Erməni vilayəti”ndə yaşayan əhalinin musiqi
və rəqsləri haqqında
Ermənilər heç də şən xalq deyillər. Milli xarakterlərini itirdikləri üçün
şənlənib-gülməkləri ağalarının əhvali-ruhiyyəsi ilə bağlıdır. Buyruq
sahiblərinin bircə qəzəbli baxışı bəs edər ki, bayaq gülən erməni indi hönkürlə
ağlasın.
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Onlara nisbətdə tatarlar (o zaman müsəlman əhalisi ruslar tərəfindən “tatar”
adlandırılırdı. Biz bundan sonra “türk” yazacağıq – B.S.) hər cür əyləncələrə,
xüsusilə oxuyub-oynamağa daha meyillidirlər. Musiqi və rəqs sahəsində
ermənilərə müəllimlik dərəcəsindədirlər. Ermənilər qədim mahnılarını
tamamilə unutmuşlar, monqol-tatarların (türklərin) hakimiyyəti altında uzun
illər yaşadıqları üçün oxuduqları mahnılar türk-İran motivlərinə
uyğunlaşdırılmışdır. Daim əsarət altında yaşadıqları üçün məlum təmsildəki
cırcırama kimi mahnı oxumaq əvəzinə qarışqa kimi qara gün üçün azuqə
toplamaqla məşğul olmuşlar. Lakin hazırda Rus imperiyasının hakimiyyəti
altına keçdikləri vaxtda azuqə toplamaqla yanaşı musiqidən də zövq ala
bilərdilər...
Erməni musiqiçilərinin böyük bir hissəsi zurnaçı adlanır. Onlar kənd-kənd
gəzib, toylarda, şənliklərdə camaatı əyləndirir, döyüş vaxtı isə özününküləri
çalğı ilə coşdurur, müxalif tərəfi qulaqbatırıcı səslə qorxudurlar (Eynilə
türklərdə olduğu kimi – B.S.). Erməni musiqiçilərinin orkestri adətən kamança,
dəf və nağaradan ibarət olur. Bütün bu alətlər cəhənnəm musiqisinə bənzər
səslər çıxararaq dinləyicilərin qulaqlarını batırır.
Türklərin musiqisi daha çox ev şəraitində səsləndirildiyi üçün ermənilərinki
kimi qulaqbatırıcı deyil. Müğənni və aşıqlar saz, dəf və kiçik təbilin
müşayiətilə daha çox məşhur şairlərin sözlərinə bəstələnmiş İran və türk, bəzən
də özlərinin bəstələdiyi mahnıları oxuyurlar. Bu növ musiqilər hər cür toplantı
və şənliklərin ayrılmaz atributudur. Qəribədir ki, ermənilər musiqini türklərdən
əxz etdikləri halda türk musiqiçilərinin sayı hazırda daha azdır. İranlıların
dediklərinə görə, musiqiçiləri ilk dəfə kütləvi surətdə İrana gətirən Bəhram Gur
(m.ö. 420-ci il) olmuşdur. Rəvayətə görə, şah öz rəiyyətinin hətta 100 tümənə
də musiqiçi tapmadığı üçün çalğısız oynadığını görüb Hindistandan 12.000
müğənni və musiqiçi gətizdirməyi əmr edir...
Ermənilər əgər milli rəqslərinə malik idilərsə də, indi artıq nəğmələrini
unutduqları kimi, rəqslərini də itirmişlər. İndiki rəqslərini isə türk və
dağıstanlılardan əxz etmişlər. Eləcə də gürcülərin “Ləzginka” rəqsi əslən
Dağıstan rəqsidir.
Erməni qadınları daha çox çöl şəraitində qulaqbatırıcı musiqi sədaları
altında rəqs etməyi xoşlayırlar. Onlar hündürdabanlı ayaqqabıda daha ritmik
hərəkətlər edə bilmədikləri üçün asta süzərək əllərini hərəkət etdirirlər. Lakin
təəssüf ki, oynarkən adətən bellərini bükülü vəziyyətdə saxlayırlar.
Türk qızlarının rəqsləri daha baxımlıdır. Geyimləri rəqslərini daha da
gözəlləşdirir. Onların xara parçadan tikilmiş kaftanları qırmızı köynəklərinin
üstündən geyilərək beldən düymələnir, şalvar əvəzinə büzməli uzun ətək
geyirlər. Ayaqlarında əlvan yun corab olur. Adətən oyuna 2 nəfər əllərindəki
dəfi asta və sürətlə səsləndirərək daxil olur. Hərdən dəfin səsi tamamilə kəsilir
və rəqqaslar yerlərində donub qalır, musiqinin ani səslənişi ilə yenidən
tamaşaçıları heyran edən qaynar baxışlı, yüngül qamətli və ahəngdar pərilərə
çevrilirlər. Onların bu oyunu “Mirzəyi” adlanır.
Başqa bir türk rəqsi “Güvənk” adlanır və oturaq vəziyyətdə ifa edildiyi
üçün, güman ki, maral obrazını tərənnüm edir. Oyuna başlarkən 2 sıra birbirindən uzaq məsafədə qarşı-qarşıya sallağı oturur. Musiqinin sədaları altında
ritmə uyğun olaraq barmaqları ilə çırtıq vurub, gövdələrini müxtəlif vəziyyətlərdə hərəkət etdirirlər və yerlərindən durmadan irəliləyib dizlərini bir-birinə
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toxundururlar. Bu zaman onların bədən hərəkətləri daha ehtirasla canlanır,
başlarını sürətlə yuxarı-aşağı hərəkət etdirib, saçlarını döşəməyə toxundururlar.
Ümumiyyətlə, bu rəqslər zövq və könül xoşluğu yaratmaq məqsədilə daha çox
hərəmxanalarda ifa olunur.
Göründüyü kimi, təqdim olunan material qədim Azərbaycan musiqi və
rəqslərinə bir işıq salan nümunə olmaqla yanaşı, ermənilərin də bu torpaqlara
sonralar gəldiyini, bu yerlərin sakinlərinin mədəniyyətini mənimsədiyini bir
daha sübut edir.
Bunyadzade Saadet
Azerbaijani national music and dances in foreign sources
Summary
The article gives comparative analysis of Armenian and Turkish people’s
music and dances through the eyes of foreign author (F.Chopin) and side by
side with this in reference to the ancient Azerbaijani music and dances. It
proves that Armenians were strangers in these lands and misappropriated
aboriginal population’s culture.
Бунятзаде Саадет
Азербайджанская народная музыка и танцы
в зарубежных источниках
Резюме
В статье даётся сравнительный анализ музыки и танцев армянского
и турецких народов глазами и иностранного автора (И.Шопен),
рассказывается о древней азербайджанской музыки и танцах и таким
образом статья ещё раз утверждает, что армяне были чужаками на землях
Азербайджана и присвоили культуру коренного населения.
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Vüsalə MƏMMƏDOVA
AZƏRBAYCAN İNCİLƏRİ ERMİTAJDA
Açar sözlər: Ermitaj, muzey, orijinal, rəsm əsərləri
Keywords: Hermitage, museum, original, paintings
Kлючевые слова: Эрмитаж, музей, оригинал, произведение
искусства
Dünyada məşhur muzeylər çoxdur. Bu məşhurluq həmin muzeylərin aid
olduğu ölkələrin zəngin mədəniyyətə malik olması ilə deyil, orada toplanılan
eksponatların çoxluğu və rəngarəngliyi ilə ölçülür. Azərbaycana məxsus
eksponatlar isə dünya muzeylərində həddindən artıq çoxdur. Bütün bunlar
zəngin mədəniyyətə malik olduğumuzu bildirir. Yalnız Ermitajdakı
eksponatlarla 6 muzey yaratmaq olardı!
Böyük Vətən müharibəsi illərində kolleksiya yerli sakinlər tərəfindən
Sverdlovsk şəhərinə evakuasiya edilib. 1945-ci ildə yenidən muzeyə qaytarılıb.
Bütün ekspozisiyaya baxmaq üçün 20 kilometr məsafə qət etmək lazımdır. 5
fevral 1852-ci ildə Yeni Ermitaj ictimaiyyət üçün ilk dəfə sərgiyə açılması ilə
rəsmi fəaliyyətə başlamışdır. “Ermitaj” fransız sözüdür, “tənhalıq”, “tənha yer”
deməkdir.
Həmin illər Sankt-Peterburqa Qərbi Avropa rəssamlarının əsərlərinin
böyük kolleksiyası gətirilir. Berlinli tacir Qoçkovski 225 rəsmdən ibarət bu
kolleksiyanı Prussiya kralı II Fridrix üçün alıb yığmışdı. Ağır müharibə illəri
Prussiyanın kral xəzinəsini elə boşaltmışdı ki, II Fridrix kolleksiyanı almaqdan
imtina edir. Kolleksiyanı rus kraliçası II Yekaterina alır və 1764-cü ildə
Ermitajın əsası qoyulur. Barokko üslubunda tikilən bina 1754-1762-ci illərdə
arxitektor B.F.Rastrelli tərəfindən inşa edilib. Yekaterina eksponatlar üçün
istənilən qiyməti ödəyirdi. 1772-ci ildə Kronştadt limanına Fransadan 17
yeşikdən ibarət yük daxil olur.
Bu, məşhur filosof Deni Didronun II Yekaterina üçün qraf Jozef Antuan
və baron De Tyerin məşhur kolleksiyalarından aldığı rəsm əsərləri idi. Bunların
içində Rembrandtın “Danaya”, “Müqəddəs ailə”, “Saqqalsız İosiflə Madonna”,
Van Deykin rəsmləri, Rafaelin 30-a qədər əsəri Ermitajda ayrıca zalda nümayiş
olunur.
Bundan başqa, muzeydə fransız filosofu Valterin 6500 cilddən və 37
əlyazmadan ibarət şəxsi kitabxanası da qorunur və nümayiş olunur. Bu kitablar
II Yekaterina zamanında alınan kitablardır ki, öz əvvəlki görkəmini hələ də
saxlayıb, sanki onlara heç əl dəyilməyib. Dövlət Ermitajı Rusiyanın ən böyük,
dünyanın isə ən nəhəng mədəni-tarixi muzeylərindən biridir. Burada Daş
dövründən başlayaraq yeni əsrə qədər olan dövrü əhatə edən 350 zalda 3
milyona yaxın incəsənət əsəri və dünya mədəniyyəti abidələrindən ibarət
kolleksiya var. Kolleksiyanın tərkibinə rəngkarlıq, qrafika, heykəltəraşlıq və
tətbiqi incəsənət nümunələri, arxeoloji tapıntılar və numizmatika materialları
daxildir. Müasir Dövlət Ermitajı özündə çağdaş və mürəkkəb quruluşlu muzey
kompleksini birləşdirir. Muzeyin əsas ekspozisiya hissəsi Sankt-Peterburqun
mərkəzində, Neva çayı sahilləri boyunca yerləşən 5 binadan ibarətdir: Qış
sarayı, Kiçik Ermitaj, Köhnə Ermitaj, Yeni Ermitaj, Ermitaj teatrı. Bu 5 bina
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bir-birinə əlaqəli şəkildə tikilib. Əvvəllər eksponatlar Qış sarayının otaqlarında
yerləşdirilərək orada nümayiş olunurdu. Qış sarayının 1050 otağı var. XVIII
əsrdə baş verən yanğına qədər binanın 1500 otağı olub. 117 pilləkən, 1945
pəncərə, 1080 qapıdan ibarətdir. Bura bolşevik inqilabına qədər çarların sarayı
kimi istifadə edilib.
Ermitajda Rusiyada ən böyük vaza hesab olunan Kolivan vazası
saxlanılır. 19 ton ağırlığı olan bu vaza Kolivan Cilalama Fabrikində 14 ilə
hazırlanıb. Ermitajın Şərq incəsənəti şöbəsində isə türk, çin, yapon və ərəb
xalqlarının maddi mədəniyyəti ilə yanaşı, Azərbaycan xalqının da əsrlər boyu
yaratdığı bir çox sənət nümunələri nümayiş etdirilir. Muzeyin zallarında ən
qədim dövrlərdən tutmuş XX əsrin əvvəlinədək Azərbaycan ustaları tərəfindən
düzəldilmiş zərgərlik, daş, taxta üzərində oyulmuş sənət əsərləri, çini, saxsı
qablar və müxtəlif növ toxuculuq nümunələri saxlanmaqdadır. Burada nümayiş
etdirilən m.ə. II minilliyə aid abidələrimiz içərisində öz orijinal forması və
dəqiq işləməsi ilə seçilən, Dağlıq Qarabağda aparılan qazıntı işləri zamanı
tapılmış bürünc öküz başı fiquru xüsusilə diqqəti cəlb edir. Təbriz və Şirvanda
toxunmuş nümunəvi Azərbaycan xalçaları muzeyin qiymətli incilərindən
sayılır. Ermitajda sərgilənən Şamaxı xalçasının üzərində onun 1881-1885-ci
illərdə toxunduğunu bildirən yazı vardır.
Dövlətimizi təmsil edən əsərlər içərisində ən qədim olanı XIX əsrin
axırlarında Laçın rayonu yaxınlığında qazıntılar zamanı tapılan, eramızın I
əsrinə məxsus insan sifətini xatırladan bürünc çıraq və Göycayın Venikənd
mahalında tapılmış eramızın II əsrinə aid olan bədii gümüş qablardır.
XIII-XIV əsrlər Azərbaycan memarlıq abidələrindən Pirsaatçay
xanəgahının divarlarından çıxarılmış kaşı parçaları Dövlət Ermitajının nadir
əsərlərindəndir. Bu kaşıların bir qismi Bakıda Nizami muzeyində, Tiflisdə
Gürcüstan İncəsənət Muzeyində və Nyu Yorkda Metropoliten Muzeyində
saxlanılır.
Ermitajda Azərbaycan mədəniyyəti və incəsənətinə dair də maraqlı
eksponatlar saxlanılır. Bunlardan ən orijinal və maraqlısı tuncdan tökülmüş,
1206-cı ilə aid Şirvan lüləyidir. Bu eksponat kiçik heyvan heykəllərindən
ibarətdir. Burada inək, onun üstündə vəhşi bir heyvan, ola bilsin ki, bu, şirdir
və kompozisiyanın aşağı hissəsini tamamlayan kiçik bir dana fiquru təsvir
olunmuşdur. Kompozisiya stilizə edilmiş formalarda yaradılmışdır. Bu
qiymətli eksponatın üzərində abidəni yaradan sənətkarın adı – “Əli Məhəmməd
oğlu” həkk olunmuşdur.
Daha qədim abidələrdən biri də Teymurləngin sifarişi ilə 1399-cu ildə
təbrizli sənətkar Əbdüləziz Şərəfəddin oğlu tərəfindən düzəldilmiş qazandır ki,
bu da Ermitajda saxlanılır. 200 kq ağırlığında və diametri 2 m 45 sm-ə yaxın
olan bu nəhəng qazan üstdən gözəl, nəbati naxışlarla bəzənmişdir.
Dövlət Ermitajı Muzeyi XII-XIII əsrlərə aid Oranqaladan tapılmış saxsı
qablarla da məşhurdur. Bu eksponatların üstündə beyləqanlı sənətkarların
adları həkk olunub.
Ermitaj Azərbaycan parçaları kolleksiyası ilə də məşhurdur. Ermitajda
toplanılan bu parçalar IV-XVIII əsrlərə aiddir. Bu parçalar milli naxışlarla
bərabər, klassik şairlərin əsərlərindən alınmış obrazlarla da bəzədilmişdir.
Sənətşünas T.Mijon parçaların gözəlliyi haqqında belə demişdir: “Onlar
elə bil “Min bir gecə” nağıllarını xatırladırdı”.
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Muzeydə Nizami Gəncəvinin poemaları əsasında bəzənmiş parçalar da
geniş yer tutur. Bundan başqa, Ermitajda Şamaxı və Basqalda XVIII-XIX
əsrlərdə toxunmuş sarı, qırmızı və göy sızıqlı əlvan parçalar da
saxlanmaqdadır. Azərbaycan xalçaçılıq sənəti ilə də dünyanın bir cox
muzeylərində yer almışdır. Ermitajın Şərq əlyazmaları bölməsində böyük
Nizaminin XV əsrə aid olan “Xəmsə”si də maraqlı bir sənət əsəri kimi nümayiş
olunur. “Xəmsə”nin əlyazmasında 38 orijinal miniatür var. “Xəmsə”nin 1430cu ildə üzü köçürülmüş nadir nüsxəsi Ermitajda mühafizə olunur. Bu əlyazma
Ermitaja gəlib çatana qədər uzun yol keçmişdir. Əlyazmanın arxa tərəfində bir
çox qeydlər vardır. Qeydlərin birində əlyazmanın 1430-cu ildə Heratda
yarandığı təsdiq edilir. Digər bir qeyddə bildirilir ki, bu əlyazmanı 1615-ci ildə
Hindistanın Heydərabad şəhərində Honkonq şahzadəsi öz şəxsi kitabxanası
üçün almışdır. Axırıncı yazıdan isə bilinir ki, əlyazma 1760-cı ildə Nadir şahın
sərkərdəsi Firidun xanda da olmuşdur. Bir müddət bu sənət əsərinin izi itir.
1917-ci ildə onu bir İran taciri Peterburqda baron Ştisqlisin muzeyinə satır.
İnqilabdan sonra isə o, daimi olaraq Ermitaja gətirilir. Azərbaycanın tarixini,
mədəniyyətini öyrənmək üçün burada çox qiymətli, nadir əsərlərə rast gəlinir.
Ermitajda orta əsrlərə aid metal sənəti nümunələrimiz də çoxdur.
Bunlardan V-VIII əsrlərə aid bürüncdən tökülmüş quş, heyvan və insan
fiqurlarını Mingəçevirdən tapılmış saxsı qabların davamı kimi qəbul etmək
olar. Bu fiqurlar arasında bir fiqur alimlərin diqqətini çox cəlb edir. XII əsrə
aid olan bu fiqur XIX əsrin axırlarında Naxçıvanda tapılıb. Alimlərin fikrincə,
356 sm hündürlüyündə olan bu fiqur Qafqaz Albaniyasının hökmdarı Cavanşiri
təsvir edir.
Sankt-Peterburq şəhərində Dövlət Ermitaj Muzeyinin Bayraq fondunda
aparılmış elmi tədqiqat nəticəsində Naxçıvan xanlığının birinci bayrağı tapılıb.
Naxçıvan bayrağı 1812-ci ildə Aslandüz döyüşündə general-mayor Pyotr
Kotlerevski tərəfindən qənimət kimi götürülüb. Bu bayraq dördkünc formada
olaraq, uzunluğu 145, eni 159 sm-dir. Moruğu rəngli bayrağın yuxarı sağ
tərəfində yerləşən mavi rəngli lövhəcikdə “Bismillah”, bayrağın sol tərəfində
“Qurani-Kərim”dən 48-ci – “əl-Fəth” surəsinin bir hissəsi yazılıb:
“Həqiqətən biz sənə açıq-aydın qələbə verdik”. Bayrağın aşağı
hissəsində “Qurani-Kərim”dən 2-ci – “əl-Bəqərə” surəsinin bir hissəsi yazılıb.
Sağda ərəb qrafikası ilə “Ey Rəbbimiz, bizə səbir ver, bizi sabit et”, sol tərəfdə
isə “Kafirə və qövmeyə qarşı bizə kömək et” yazıları var. Bayrağın ortasında
açıq sarı rəngli romb parça tikilib, üzərində sarı rəngdə şir və günəş təsvir
edilib.
Dövlət Ermitajı bir xəzinədir və bu nadir sənət əsərlərimiz Ermitajın
bəzəyi hesab edilir.
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Həyat gözəlliklərini təsvir etmək üçün incəsənətin müxtəlif növləri var.
Bunlardan biri də insanı, onun şəxsi, fərdi və ictimai duyğularını, həyat
mübarizəsini, dünyagörüşünü əks etdirən heykəltəraşlıqdır. Heykəltəraşlıq
sənətinin kökləri və mənşəyi ibtidai icma quruluşu dövründə insanın əmək
fəaliyyəti, mənəvi etiqadı, estetik təsəvvürü іlə əlaqədar olmuşdur. Dünyanın
bir sıra ölkələrində aparılmış arxeoloji qazıntılar nəticəsində Qədim daş
dövrünə aid müxtəlif heykəl nümunələri tapılmışdır.
Azərbaycan heykəltəraşlığı öz mənşəyinə görə bir çox tarixi, bədii
yaradıcılıq ənənələrinə bağlıdır ki, bunların da kökləri Orta daş dövrünə aid
Qobustan qayaüstü təsvirlərinə gedib çıxır. Qobustan qayaüstü rəsmlərinin
minilliklərlə yaşı olsa da, oradakı insan obrazları həm sadəliyi, həm də
mürəkkəb konstruktivliyi ilə insanı heyrətləndirir. Bədii, fəlsəfi, estetik və
tarixi yöndən qədim əcdadlarımızın təbiət və insan haqqında nə qədər yüksək
biliyə və zövqə malik olmaları bugünkü elmi nailiyyətlər baxımından da insanı
təəccübləndirir. Qobustanda ən sadə, ən primitiv görünən insan obrazları іlə
yanaşı, elmi izahı çox mürəkkəb görünən və həm də yalnız o dövrün məişəti ilə
əlaqəli olmayan çoxlu element mövcuddur.
XX əsrin ortalarından Azərbaycanda heykəltəraşlıq sənəti çox inkişaf
etmişdir. İnsan gözəlliyini, onun mənəvi və cismani qüdrətini, əzəmətini
şöhrətləndirən heykəltəraşlıq zəngin bədii emosional imkanlara malikdir.
Azərbaycanda monumental heykəltəraşlıq sənəti və onun büst, barelyef,
qorelyef, dekorativ və dəzgah kimi növləri daha çox inkişaf etmişdir.
Azərbaycan heykəltəraşlarının yaratdıqları əsərlərdə milli xarakterlərin canlı
cizgilərini, onların bənzərsizliyini, özünəməxsusluğunu müşahidə etmək olar.
Sənətkar hər hansı bir şəxsiyyəti yaradarkən onun daxili aləmini, həyat eşqini
üzündəki cizgilər vasitəsilə əks etdirir. Heykəltəraş hər bir obraz üzərində uzun
zaman düşünür, kağız üzərində onlarla cizgilər yaradır, sonra əsər gipsdən
hazırlanır. Əvvəlcə kiçik həcmdə, nəhayət, son variantda hazırlanaraq,
tamaşaçıya təqdim olunur. Bu heykəl və büstlərə daş fiqur kimi baxmaq
düzgün deyil, onlar fərdilikdən çıxıb mürəkkəb psixoloji xarakteri özündə
ümumiləşdirən, yüksək ideyaları cəmləşdirən sənət əsərləridir. Hər bir insan bu
sənət əsərlərinə tamaşa etdiyi zaman canlı bir insan surəti ilə təmasda olduğunu
hiss edir.
Milli Elmlər Akademiyasıınn Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyində Azərbaycanın görkəmli filosof, şair və yazıçılarının
heykəl və büstləri nümayiş olunur. Ekspozisiyada klassik və müasir
Azərbaycan ədəbiyyatının dahi şəxsiyyətləri N.Gəncəvinin, M.Gəncəvinin,
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Ə.Bəhmənyarın, Ə.Xaqaninin, İ.Nəsiminin, Ş.İ.Xətainin, M.Füzulinin,
M.P.Vaqifin, M.F.Axundovun, H.Zərdabinin, X.B.Natəvanın, C.Məmmədquluzadənin, M.Ə.Sabirin, M.Müşfıqin, H.Cavidin, S.Vurğunun, R.Rzanın,
S.Rəhimovun, A.Şaiqin və başqa ədiblərimizin obrazlarını görmək olar. Bu
heykəllərin bəziləri təxəyyül, bəziləri isə naturadan işlənmişdir. Orta əsrlərdə
insan şəkillləri çəkmək qadağan olunduğu üçün klassik şairlərimizin həyatı
daha çox onların əsərlərinin tədqiqi nəticəsində öyrənilmış və surətləri
rəssamlar tərəfindən çəkilmişdir.
Muzeydə Azərbaycanın məşhur heykəltəraşlarından F.Əbdürrəhmanovun, E.Şamilovun, M.Rzayevanın, Ə.B.Salikovun, E.R.Tripolskayanın,
C.Qarayağdının, Ö.Eldarovun, P.V.Sabsayın, C.Rəhimovun, A.Mirqasımovun,
H.Abdullayevanın, T.Məmmədovun, E.Hüseynovanın yaratdıqları heykəl və
büstlər nümayiş olunur.
Muzeydə qadın heykəltəraşımız, ömrünün son illərini ədəbiyyat muzeyi
ilə bağlayan Münəvvər Rzayevanın yaratdığı heykəllər üstünlük təşkil edir. Bu
sənət əsərləri arasında şair, filosof və yazıçılarımızın surətlərini görmək olar.
Yaratdığı obrazların daxili aləmini, psixoloji dünyasını əks etdirmək üçün
şəxsiyyətin gözlərinə böyük önəm verən M.Rzayeva istedadı, zəngin
təxəyyülü, yüksək professionallığı ilə seçilirdi. Onun yaratdığı surətlərdən biri
XI əsrin filosofu Əbülhəsən Bəhmənyardır. Heykəltəraş filosofu başı çalmalı,
saqqallı, dərin düşüncələrə dalmış vəziyyətdə yaratmışdır. Elə bil, fılosof
özünün fəlsəfı fıkirlərini baxışları ilə insana aşılamağa səy göstərir.
M.Rzayevanın işlərindən biri də XII əsrin qadın şairəsi Məhsəti Gəncəvidir.
Şairə başında çalma, əynində yaxası düyməli paltar, üstündə dizi qədər
gödəkçə, belində qurşaq, sağ əli dizində oturmuş vəziyyətdə təsvir olunmuşdur.
Gipsdən hazırlanmış obrazın simasında heykəltəraş Məhsəti xanımın
dəyanətini, həyat sevgisini, vüqarını ümumiləşdirən bəşəri duyğuları daşıyan
portret yaratmağa nail olmuşdur. Heykəl-portretə tamaşa etdikcə şairənin
rübaisi yada düşür:
Zülfün camalına bir yaraşıqdır,
Xərabat əhlinə nurdur, işıqdır,
Ey Şərq günəşinin nuru, xoş gəldin!
Gözəllər şahına qapı açıqdır [4, 25].
Ekspozisiyada sənətkarın ağacdan hazırladığı XIV əsrin hürufi şairi
İmadəddin Nəsimi başında çalma, arxalıqda və kəndirlə çarmıxa çəkilmiş,
amansız həyatından zülm və özbaşınalıqdan şikayət edirmiş kimi təqdim
edilmişdir. Büstdə şairin daxili aləmi, möhtəşəmliyi çox böyük məharətlə
canlandırılmışdır.
Heykəltəraş A.Mirqasımov isə Nəsimini başında çalma, saqqallı, əynində
arxalıq, qaşları çatılmış üsyankar bir şair kimi canlandırmışdır.
Hərgiz zəmanə kimsəyə xoşnud qılmadı,
Hər fel namüvafiqü hər fel nasəvab [6, 62].
Ekspozisiyada XV əsrin dövlət xadimi və şairi Şah İsmayıl Xətainin də
heykəli nümayiş edilir. M.Rzayeva Ş.İ.Xətaini oturmuş, saqqallı, ciddi baxışlı,
əlində vərəq düşüncələrdə – yəni şeirə, mədəniyyətə olan münasibətini, sağ
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əlində isə qılınc tutmuş halda verməklə Xətainin döyüş meydanında göstərdiyi
qəhrəmanlıqların simvolu kimi təsvir etmişdir.
1937-ci il repressiya qurbanlarından olmuş Hüseyn Cavidin və Mikayıl
Müşfıqin acınacaqlı taleyini sənətkar üz cizgilərində, kədərli baxışlarında çox
böyük bacarıqla həkk edə bilmişdir. Müşfiq çal saçlı, dərin xəyallara dalmış,
sağ əlində kitab çənəsinə söykənərək, Cavid isə seyrək saçları yana daranmış,
qaşları altında ciddi baxışlı təsvir edilmişdir. Heykəltəraşdan soruşanda ki, bu
heykəlləri və büstləri yaradarkən nə hiss edirsiz? O, cavab verirdi: "Onlar
mənim həyatımın bir hissəsidir".
Muzeydə iki istedadlı və yaxın dost olmuş Elcan Şamilovun və Əhməd
Salikovun hazırladığı heykəllər çox əzəmətli və möhtəşəm görünür. Hər iki
sənətkarın məqsədi bədii təfəkkürün süzgəcindən keçən obrazlar yaratmaq və
eyni zamanda insanların estetik zövqünün formalaşmasını təmin etmək idi. XII
əsrin qəsidə ustadı Xaqani Şirvani uzun sivri burunlu, başında çalma, əynində
arxalıq üsyankar baxışlarla təcəssüm olunmuşdur. Mərmərdən hazırlanmış XIX
əsrin Azərbaycan dramaturgiyasının banisi M.F.Axundov başıaçıq, paqonlu,
əynində köynək, arxalıqda qabarıq şəkildə verilmişdir. Azərbaycan mətbuatının
və teatrının bünövrəsini qoymuş Həsən bəy Zərdabi əyləşmiş halda,
kostyumda, başında papaq, əlləri ilə dizlərini qucaqlamış, millətinin gələcəyini,
maariflənməsini düşünərkən əks edilmişdir. Azərbaycan xalqının böyük
şəxsiyyətləri Nəriman Nərimanov və XX əsrin dramaturqu Cəfər Cabbarlının
büstləri də böyük ustalıqla işlənmişdir.
Elcan Şamilov XVI əsrin dahi ustadı M.Füzulini qoca, kürsüdə əyləşmiş,
dərin düşüncələrə dalmış, sol əlində tumar, sağ əli dizində yaşadığı dövr və
mühiti canlandırmaqla istər obrazın dərin ifadə qüvvəsinə görə, istərsə də
plastik formanın bitkinliyinə görə çox monumental hazırlanmışdır. Bu sənət
əsəri şairin məşhur şeirini xatırladır:
Ömrüm nə mənasız, nə hədər keçdi,
Sənətdən hələ çox bixəbər keçdi.
Ömür keçdisə də, əfsus etmirəm.
Əfsus o ömrə ki, bisəmər keçdi [7, 45].
Sənətkarın uğurla yaratdığı heykəl-portretlərdən biri də XX əsrin dahi
şairi Səməd Vurğundur. Ağ mərmərdən saçları dağınıq, gözləri yol çəkən şair
şeirində yazdığı kimi canlandırılmışdır:
Saç ağardı, ancaq ürək
Alovludur əvvəlkitək.
Saç ağardı, ancaq nə qəm,
Əlimdədir hələ qələm [9, 222].
Muzeyin ekspozisiyasında Nizami Gəncəvinin müxtəlif prizmalardan
yaradılmış heykəl-portretlərini görmək olar. Bu sənət əsərləri tamaşaçıda
Nizami dühasını, fəlsəfəsini anlamaq üçün canlı bir vasitədir. Nizaminin əksi
bizim dövrə qədər gəlib çatmamışdır. Onu rəssam və heykəltəraşlar təxəyyülləri və əsərlərini oxumaqla surətini yaratmışlar. Heykəltəraş Fuad Əbdürrəhmanov Nizamini başında çalma, əynində uzun əbası, belinə enli parçadan
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qurşaq bağlamış, bir əlini belindəki qurşağın üstünə, bir əlində isə şeir yazılmış
bükülü kağız tutmuş halda təsvir etmişdir. Sənətkar şairin müdrikliyini, onun
həyat təcrübəsini aydın ifadə edə bilmişdir. F.Əbdürrəhmanovun yaratdığı
Nizami 1948-ci ildə SSRİ Dövlət mükafatına layiq görülmüşdür.
1954-1955-ci illərdə Tokay Məmmədov Azərbaycan heykəltəraşlığında
ilk dəfə olaraq Nizaminin büstünü ağacdan yonmuşdur. Büstə tamaşa etdikcə
şairin sakit, nurani çöhrəsi, mənalı baxışları göz önündə canlanır. Heykəlportretdə şair obrazına xas olan bir sıra səciyyəvi cizgilər ona əsl romantik
görkəm aşılamışdır. Nizami surətinin leytmotivi olan şairanəlik, müdriklik kimi
sifətlərin təbii və ifadəli çıxması təmin edilmişdir. T.Məmmədovun yaradıcılıq
uğuru sayılan bu əsər vaxtilə yüksək qiymətləndirilmişdir. Bu sənət əsəri 1955ci ildə gənclərin VI Ümumdünya Festivalı zamanı Varşavada təşkil olunmuş
sərgidə nümayiş etdirilmişdir.
Şairin obrazını təcəssüm etdirən başqa bir eksponat heykəltəraş
P.V.Sabsay tərəfındən hazırlanmışdır. Burada şair azacıq irəli əyilmiş, oturan
vəziyyətdə, əlində kitab tutaraq xəyala dalmış, şairin sakit və məğrur duruşu
kompozisiyanın əsas ideyasını qabarıq surətdə nəzərə çarpdırmışdır.
Pinsas Vladimiroviç Sabsayın digər işlərindən biri də XIX əsrin
dramaturqu Mirzə Fətəli Axundzadədir. Sənətkar böyük mütəfəkkirin obrazını
canlı və qabarıq vermək üçün əlverişli bədii detallardan, orijinal ifadə
vasitələrindən istifadə etmişdir. Burada ədib fılosof, yazıçı, görkəmli ictimai
xadim olmaqdan əlavə, həm də qəlbi həmişə insanlara xeyirxahlıq arzusu ilə
yanan vətəndaş kimi verilmişdir. Sabsayın yaradıcılığında əzəmət,
möhtəşəmlik həmişə lirik bir tonla, duyğuların zərifliyi ilə müşahidə
olunmuşdur.
Qarabağın sonuncu hakiminin qızı Xurşidbanu Natəvan "Xan qızı" ləqəbi
ilə şeirlər yazmaqla yanaşı, həm də xeyriyyəçi, maarifçi kimi tanınmış və
sevilmişdir. Onun surəti bir çox heykəltəraşlar tərəfindən işlənmişdir.
Gerçəkliyin bədii təsvirində gözəllik amili estetik meyar kimi götürüldükdə
insana layiqli səviyyədə təqdimi reallaşır. Bu meyarlara əsasən Xalq rəssamı
Ömər Eldarov ilk əsərlərindən biri olan X.Natəvanı yaratmışdır. Başında
kəlağayı, əynində çəpkən və uzun tuman olan şairə stulda yanakı oturmuş
vəziyyətdədir. O, bir əlini dizinin üstünə qoymuş, bir qolunu isə stulun
söykənəcəyinə dayamışdır. Bu heykəldə nəzərə çarpan əsas şey el gözəlinin
bənizi, onun susmaz duyğularından, könül dünyasından söhbət açan
baxışlarıdır. Ö.Eldarovdan soruşanda ki, ən çox sevdiyin əsər hansıdır? Deyir:
"Natəvan".
Heykəltəraş E.R.Tripolskaya Natəvan xanımın obrazını etnoqraflk
xüsusiyyətlərinə, əsərin ideya və məzmununa ciddi yanaşmaqla bitkin bir sənət
əsəri ərsəyə gətirmişdir. Əsərə baxarkən şairənin milli mənsubiyyəti, fərdi
cəhətləri, geyimi, başındakı kəlağayısı tipik bir azərbaycanlı qadınının
təəssüratını oyadır.
"Molla Nəsrəddin" məktəbinin iki böyük ədibi Cəlil Məmmədquluzadə və
Mirzə Ələkbər Sabirin muzeydə silsilə heykəlləri nümayiş olunur. Heykəltəraş
Cabbar Qaryağdının monumental əsərlərindən biri Sabirin büstüdür. Başında
papaq, saqqallı, əllərini sinəsində çarpazlamış munis və həzin siması,
düşüncəli, yorğun gözləri, zəif vücudu Sabirin keçdiyi həyat yolunu bizə
aydınlatmaq üçün canlı bir surət kimi işlənmişdir. Heykəltəraş yalnız zahiri
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oxşarlıqla kifayətlənməmiş, şairin daxili aləmini də açıb göstərməyə
çalışmışdır. N.Əhmədov M.Ə.Sabiri başında dəri papaq, bığlı, əynində yaxalı,
uzun köynək və palto geyinən şair sağ əli ilə paltosunun yaxasından tutmuş, sol
əlində isə kitabla təsvir edilmişdir. Əsərdə şairin fərdi xüsusiyyətlərini açmaq
üçün sənətkar jestdən, heykəlin formasının plastikliyindən, kompozisiyanın
mənalılığından bacarıqla istifadə etmişdir.
Heykəltəraş Mirəli Mirqasımov isə böyük Azərbaycan yazıçısı Cəlil
Məmmədquluzadənin büstünü sənətkarlıq cəhətdən istənilən yüksəkliyə qaldıra
bilmişdir. Dramaturqun gəcdən hazırlanmış büstündə o, başıaçıq, saçları iki
tərəfdən yana daranmış, əynində pencək, jilet və köynəkdə təsvir edilmişdir.
Büstə baxarkən Cəlilə xas olan xüsusiyyətlər – vətənpərvərlik, maarifçilik
aydın görünür.
Ömər Eldarovun yaratdığı M.Ə.Sabir və C.Məmmədquluzadə
kompozisiyasında başıaçıq, əynində kostyum, sağ əli ilə çiyninə saldığı
paltosundan tutmuş dramaturq sol əlini başında buxara papaq, əyninə palto
geyinən, sol əlindəki kitabı yan əyilmiş sağ dizinin üstünə qoyarkən ayaq üstə
dayanan Sabirin çiyninə qoymuş halda görmək olar. Bu sənət əsəri hər iki
ədibin bir-birinə olan yaxın münasibətinin bariz nümunəsidir.
XX əsrin görkəmli şairi Rəsul Rzanın gipsdən hazırlanmış heykəlportretində Elmira Hüseynova şairi qollu-budaqlı qocaman ağacın fonunda
təqdim etmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, heykəl-portret naturadan işlənmişdir.
Sənətkar şairin ən gözəl məziyyətlərini, onun dərin insani mündəricəsini,
torpaqla, insanla olan vəhdətini cizgilər vasitəsilə ifadə edə bilmişdir. Şairin
"Çinar" şeirində yazdığı kimi:
Gecə qara, durdum düşündüm bir az
Dedim nədən ulu çinar yıxılmaz?
Birdən çinar dilə gəldi, dedi: bax,
Bu torpaqda dərindən kök salaraq
Hər tərəfə uzatmışam qolumu,
Övladlarım bürüyüb sağ-solumu [8, 7].
Nizami muzeyində nümayiş olunan heykəl-portretləri insanın kamillik
və gözəllik meylinin estetik təcəssümü kimi qiymətləndirmək olar. Ədəbi
şəxsiyyətlərimizin heykəlləri bir daha sübut edir ki, ədəbiyyatla təsviri sənətin
sintezindən doğub büllurlaşan müasir Azərbaycan incəsənəti milli ənənələr
üzərində zəruri inkişaf qanunauyğunluğu və misilsiz müvəffəqiyyətidir.
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Inara Safiyeva
Literary persons in the sculpture
Summary
In the article “Literary persons in the sculpture” gives information about
fine art of Azerbaijan and the ways of its development. The sculptural images
of representatives of Azerbaijani literature, philosophy are demonstrated in the
exposition.
It is widely spoken about creation of famous sculptors M.Rzayeva,
F.Abdurahmanov, T.Mammadov, E.Shamilov, A.Tsalikov and others, who
artistically created the images of Khagani, Nizami, Nasimi, Khatai, Fizuli,
Akhundov, Zardabi, Natavan and others by the way of gestures, mimicry and
expression of their faces.
Инара Сафиева
Литературные деятели в скульптуре
Резюме
В статье «Литературные деятели в скульптуре» даются сведения о
изобретательном искусстве Азербайджана, о путях его развития. В
экспозиции музея демонстрируются скульптурные изображения
философов, поэтов и писателей Азербайджана.
В статье подробно освещается творчество известных скульпторов
М.Рзаевой, Ф.Абдуррахманова, Т.Мамедова, Э.Шамилова, А.Цаликова,
П.Сабсая, О.Эльдарова, Д.Рагимова, Дж.Карягды, мастерски сумевших
создать скульптурные образы Хагани, Низами, Насими, Хатаи, Физули,
Ахундова, Зардаби, Натаван, Мирза Джалиля, Сабира, Джавида,
Мушфига, Вургуна с помощью языка жестов, мимики, выражения лица.
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Nəşr şərtləri:
Risalə araşdırmalar jurnalında filologiya (Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı,
ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid, folklorşünaslıq, mətnşünaslıq) və
sənətşünaslıq (muzeyşünaslıq) sahələri üzrə məqalələr nəşr edilir.
Çapa təqdim edilən məqalələr Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) dövri
elmi nəşrlərin qarşısında qoyduğu tələblərə və qaydalara cavab verməlidir.
Məqalələr əvvəllər heç yerdə çap olunmamış (o cümlədən başqa dillərdə)
və digər nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqatlar olmalıdır.
Bir müəllif eyni nömrəyə yalnız bir məqalə təqdim edə bilər.
Həmmüəllifli məqalələr nəşrə qəbul edilmir.
Çapa təqdim olunan məqalələr 7-12 səhifə həcmində olmalıdır.
Məqalələr müvafiq elm sahəsi üzrə iki elmlər doktorunun rəyi ilə nəşrə
təqdim edilməlidir.
Müəllif məqalədə göstərilən faktların həqiqiliyinə və digər məlumatlara
görə cavabdehlik daşıyır.
Məqalələr üç dildə – azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim
oluna bilər.
Məqalələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən elmi araşdırmaların
yazılma üsullarına uyğun giriş, nəticə və ən azı iki başlıq olmalıdır.
Hər bir məqalədə UOT indeks göstərilməlidir.
Məqalələrin tərtibi qaydaları:
Məqalə kompüterdə yığılmalı, elektron (mail: nizamimuzeyi@mail.ru) və
çap şəklində təqdim olunmalıdır:
• Proqram – Microsoft Word, şrift Times New Roman
• Əsas mətn 12 ölçülü şriftlə yığılmalı və sətirlərarası məsafə 1
intervalda olmalıdır, mətnin formatı-A4
• Sahələr –yuxarıdan və aşağıdan 2 sm, soldan 3 sm, sağdan 1 sm
olmalıdır.
Ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə olmalı, AAK-nın tələblərinə uyğun
tərtib edilməli, məqalədə istinadlar düz mötərizə daxilində verilməlidir (məs:
[5, s.12]).
Açar sözlər məqalənin dərc olunduğu dildə və ondan əlavə iki dildə
verilməlidir. Minimum 5 açar söz olmalıdır.
Dərc olunduğu dildə və əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir.
Məqalənin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı, məqalənin
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məzmununa uğun olmalıdır. Xülasədə müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi
yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə müəllifin
tam adı göstərilməli, həmçinin məqalənin adı tərcümə edilməldir.
Məqalələrin həcmi 7-12 səh., xülasələr 200-250 sözdən ibarət olmalıdır.

Məqalənin strukturu:
UOT indeks
Müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı (varsa), e-mail ünvanı –
yuxarıda, sağ küncdə
Məqalənin adı – ortada, qara şriftlə, BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ
Açar sözlər – üç dildə, sol tərəfdən başlamaqla
Məqalənin mətni (Giriş, bölmələr, nəticə)
İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı - əlifba sırası ilə
Xülasə - 3 dildə, müəllifin adı, soyadı və məqalənin adı göstərilməklə
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