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Qədim və zəngin Azərbaycan ədəbiyyatının çox böyük və mühüm 

hissəsini mühacirət ədəbiyyatı təşkil edir. Ümumiyyətlə, dünyanın bütün 
xalqları bu və ya digər səbəblərdən mühacirlik həyatı yaşamışlar. Azərbaycan 
xalqının yetirdiyi elm və sənət adamları da belə bir həyatı dəfələrlə yaşamaq 
məcburiyyətində qalmışlar. 

Mühacirlik daha çox elm adamlarının, şairlərin, alimlərin, həm də 
sənətkarların həyatını, bununla birlikdə isə həm də onların yaratdıqları irsi, 
verə biləcəkləri elmi, ədəbiyyatı, təlim-təhsili öz xalqından qoparmışdır. Bəzən 
öz torpağında, yurdunda xoşbəxt olmayan, potensialını ortaya qoya bilməyən 
və ya bunun üçün münbit zəmin tapmayan qələm və elm, sənət adamları vətəni 
tərk etmək məcburiyyətində qalmışlarsa, çox vaxt mövcud hakimiyyətin 
təqibləri, təzyiqləri, sürgünləri, siyasi və iqtisadi səbəblər buna səbəb 
olmuşdur. Bəzən də işğalçılar istila etdikləri ölkələrin təkcə maddi sərvətlərini 
yağmalamamışlar, həm də düşünən beyinlərini, şairlərini, elm adamlarını, 
rəssamlarını, sənətkarlarını... qul edib aparmış, özləri üçün çalışdırmışlar.  

Şübhəsiz, bir xalqı, milləti və ya dövləti zəif salmaq, inkişafına əngəl 
olmaq üçün birinci növbədə düşünərlərini, aydınlarını, ziyalılarını, o cümlədən 
sənətkarlarını xalqından, öz kökündən qoparıb ayırmaq, xalqı başsız, 
uşaqlarını, gənclərini təhsilsiz qoymaq, demək olar ki, bütün yadelli işğalçıların 
həmışə uzaqvuran siyasətlərindən biridir.  

Müxtəlif səbəblərdən qürbətdə yaşamağa məhkum olmuş yaradıcı 
şəxsiyyətlər, qələm əhlimiz isə Azərbaycan xalqı da daxil olmaqla, bəşəriyyətə 
gərəkli, onu düşündürən əsərlər yaratmış, bununla birlikdə tarixi vətəni də heç 
vaxt unutmamış, yurd həsrəti, vətən sevgisi əsərlərində həmişə duyulmuş, 
tərənnüm edilmiş, dil, adət-ənənə, milli-mənəvi dəyərlər təbliğ olunmuşdur. Bu 
və digər səbəblərdən yaranmış Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının ilk 
nümayəndələrindən biri kimi (bu, rəsmi şəkildə bildiyimizdir) Xətib Təbrizi 
nəzərdə tutulursa, sonuncular heç də uzaq keçmişin deyil, müasir dövrün qələm 
və elm əhlidir. 

Belə götürsək, mühacirət ədəbiyyatı yeni yanaşma ilə kompleks şəkildə, 
bu sözün, yəni “mühacirət” anlayışının sərhədləri və mərhələləri də daxil 
olmaqla araşdırılmalıdır. Mühacirət ədəbiyyatı hansı dövrlərdə yaranmışdır? 
Yaranma səbəbləri nələrdir? Orta əsrlərdə başqa – məsələn, ərəb, fars və s. 
dillərdə yaradılmış elm və ədəbiyyat nümunələri milli ədəbiyyatın ayrılmaz 
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tərkib hissəsi sayıla bilərmi? Əgər sayılmırsa, onda ortaya belə bir ziddiyyət də 
çıxır: Nizami Gəncəvinin bizə türk (Azərbaycan) dilində heç bir əsəri gəlib 
çatmayıb, özü də tarixi mənbələrə görə, bu böyük şair heç dünyanın başqa-
başqa ölkələrini, şah saraylarını gəzməyib, yaşadığı yerdən – Gəncədən kənara 
da çıxmayıb, onda onun fars dilində yazıb-yaratdıqları Azərbaycan 
ədəbiyyatının nümunələri deyilmi? Heç ola bilməz ki, Nizaminin, Məhsətinin, 
Xaqaninin və başqalarının öz ana dillərində əsərləri olmasın. Sadəcə, tarixin 
müəyyən dövrlərində, dolanbaclarında bu əsərlər ya itib-batmış, məhv olmuş, 
ya da hansısa muzeylərin, elmi kitabxanaların saxlanclarında öz tədqiqatçısının 
yolunu hələ də gözləməkdədir. Ola da bilsin ki, ərəb-fars dillərinin hegemonluq 
etdiyi dövrlərdə şah saraylarında türk dilində olan əsərləri yüksəkkeyfiyyətli 
sənət nümunələri kimi qəbul etməmişlər; bu əsərlər ya şəxsi kitabxanalarda, 
kolleksiyalarda qalmaqdadır, yaxud bir çox səbəblərdən itib-batmış, məhv 
olmuşdur, ola da bilsin ki, müəyyən hissəsi də xalqın yaddaşında şifahi şəkildə 
yaşayaraq bizə gəlib çatmışdır. 

Türkiyə arxivlərində geniş araşdırmalar apararaq Osmanlı imperator-
luğunda yazıb-yaradan mühacir şairlərimizin – Gülşəni, Qəribi, Xəlili, Niyazi, 
Həbibi, Süruri, Bəsiri, Bidari, Cəlili, Dərviş Şəfi, Eyşi, Əbdi, Hafiz, Hakimi, 
Xəzani, Məhəmməd Əmin, Nəbati, Nütqi, Pənahi, Səhabi, Şah Qasım, Şahi, 
Şəmsi, İzzi, Nsira Dədə, Kamil İshaqzadə, Kəşfi və b. olduğunu göstərən 
tədqiqatçı alim Vüsalə Musalının qənaətincə, “...XV əsrdən etibarən müxtəlif 
səbəblərlə Osmanlı ölkəsinə mühacirət etmiş Azərbaycan şairlərinin həyat və 
yaradıcılığının tədqiqinə və əsərlərinin nəşrinə ehtiyac vardır. Osmanlı 
təzkirələrindən haqlarında ilkin məlumat əldə etdiyimiz 40 şairin böyük 
əksəriyyəti Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının araşdırılmamış səhifəsini 
təşkil edir” [7, 384]. 

Professor Vaqif Sultanlının fikrincə də, mühacirət ədəbiyyatının tarixi 
ədəbiyyatımızın tarixi qədər qədimdir [8, 9]. O, müxtəlif səbəblərdən 
Azərbaycanı tərk etmək məcburiyyətində qalan mühacirət nümayəndələrindən 
İmadəddin Nəsimini misal çəkir. Akademik İsa Həbibbəyli də belə hesab edir 
ki, "...müxtəlif səbəblərdən Azərbaycandan Şərqə və Qərbə mühacirət etməli 
olanlar orta əsrlərdə və sonrakı dövrlərdə də mövcud idi" [2, 6]. Şərqşünas 
M.Mahmudov isə VII-XI əsrlərdə Azərbaycandan Ərəbistana köçürülərək "mə-
vali" (gəlmə) şairlər adı verilən bir çox şairlərimizin (Musa Şəhavat, İsmayıl 
ibn Yəssar və b.) yaradıcılığında azərbaycanlı ruhunun hökmran mövqeyə 
malik olduğunu nəzərdə tutaraq yazır: "Azərbaycanlı ruhu, azərbaycanlı təfək-
kürü, azərbaycanlı zövqü ərəbdilli ədəbiyyata daxil olaraq bu ədəbiyyatın 
mövzuca genişlənməsinin əsas amillərindən birinə çevrilmişdir" [6, 76]. Müha-
cirət ədəbiyyatımızın nümayəndələrindən Əhməd Cəfəroğlu siyasi, bununla 
birlikdə ədəbi mühacirətin XX əsrdə sovet işğalı ilə əlaqədar deyil, XIX əsrdə 
Rusiyanın Azərbaycanı istila etməsindən sonra yarandığı qənaətindədir. Onun 
fikrincə, Azərbaycandan kənarda yaranan, istiqlal mücadiləsini müdafiə edən 
azəri şeir məktəbi özündənəvvəlki mühacirət ədəbiyyatının davamı kimi qəbul 
olunmalıdır [3, 239]. 

Bizim fikrimizcə də, müxtəlif dövrlərdə və formalarda necə təzahür 
etməsindən, yaradıcılarının hansı ölkələrdə və şərtlər daxilində yaşamalarından 
asılı olmayaraq, Azərbaycan türklərinin yaratdığı irs, ədəbiyyat və sənət 
nümunələri ümumilikdə Şərq və İslam, bununla birlikdə də bəşəriyyətin 
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mədəni-mənəvi sərvətləri olmaqla yanaşı, birinci növbədə bütövlükdə xalqı-
mızın mədəniyyət nümunələridir. Mühitindən, zamanından, yaradıcılarından, 
əsərlərin məzmunundan asılı olmayaraq, bu ədəbiyyat, tarixi, riyazi, elmi əsər-
lər, o cümlədən sənət əsərləri – burada təkcə elmi və bədii əsərlərdə, 
“Quran”da xəttatlıq nümunələri deyil, həm də memarlıq, dulusçuluq, heykəl-
təraşlıq, rəssamlıq və s. və s. nəzərdə tutulur – Azərbaycan milli ədəbi-bədii 
fikrini, mədəni sərvətlərini zənginləşdirən faktorlardan biri, xalqın ümummilli 
irsinin ayrılmaz tərkib hissəsidir. 

Bu zəngin və çoxşaxəli irsin Azərbaycan xalqının mənəvi sərvətinə 
çevrilməsi üçün sistemli, ardıcıl araşdırmalar aparılmalı, Azərbaycan tarixinə, 
ədəbiyyatına, bütövlükdə isə mədəniyyətinə bu irsin işığında baxılmalıdır. 

Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor Bədirxan Əhmədova görə, 
mühacirət ədəbiyyatı bir neçə cəhətdən milli ədəbiyyata zənginlik gətirir: 

- milli ədəbi prosesdən kənarda yaranmasına rəğmən onu təmsil edir və 
yaşadır; 

- milli ədəbiyyatın mövzu və problematika konturlarını, yayılma arealını 
genişləndirir və zənginləşdirir; 

- milli ədəbiyyatın dünya ədəbiyyatı ilə bağlılığına geniş imkan yaradır; 
- milli ədəbiyyat fərqli dünyagörüşlərinin (siyasi, ədəbi, kulturoloji və s.) 

sintezi şəklində meydana çıxır; 
- ədəbi-bədii düşüncənin inteqrasiya proseslərini gücləndirir; 
- vətəndə yaranan ədəbi-bədii məhsullardan fərqli səciyyə daşımasına 

rəğmən nə zamansa yenidən vətənə dönür və özünəqayıdış funksiyasını yerinə 
yetirir; 

- milli ədəbiyyatın dil baryerlərini aşaraq daha da zənginləşdirir; 
- mühacirət ədəbi-nəzəri irsi vətəndə yaranan ədəbiyyata, hadisələrə 

fərqli baxış sərgiləyir və s. [4]. 
Ümumiyyətlə, “Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı” anlayışına iki baxış, 

dünyagörüşü mövcuddur. Birinci baxışa görə, bütün dövrlərdə bu ad altında 
tarixən azərbaycanlı olub hər hansı bir səbəbdən ölkəsini tərk etmək məcburiy-
yətində qalan ziyalılarımız, qələm və sənət əhli nəzərdə tutulur. 

Digər, ikinci nəzəriyyəyə görə isə, bu ifadə XX yüzil siyasi mühacirə-
tinin doğurduğu və formalaşdırdığı ədəbi-estetik anlayışı ifadə edir [1, 283]. 
Belə ki, XX əsrdə daha da kütləviləşən Azərbaycan mühacirətinin kökündə 
siyasi motivlər durur. 

İkinci baxışa görə, özlüyündə XX əsr mühacirət ədəbiyyatı da bir neçə 
mərhələyə bölünür:  

1. 1909-1920-ci illər (Stolıpin irticasından Azərbaycan Xalq Cümhuriy-
yətinin süqutuna qədərki dövr); 

2. 1920-1941-ci illər (Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan 
İkinci Dünya müharibəsinə qədər olan dövr; 

3. 1941-1991-ci illər (İkinci Dünya müharibəsindən Azərbaycanın istiqla-
liyyətinədək olan dövr); 

4. 1991-ci ildən sonrakı istiqlaliyyət dövrü [1, 283]. 
Çar imperiyası dövründə azadfikirliyin təqib olunması nəticəsində 

yaranan birinci mühacirət dövründə Əlibəy Hüseynzadə (1864-1940), Məhəm-
məd Əmin Rəsulzadə (1884-1955), Əhməd bəy Ağaoğlu (1869-1939) kimi 
mütəfəkkirlərin fəaliyyətləri ilə mühacirət ədəbiyyatının əsası qoyulmuş, ideya 
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istiqaməti formalaşmışdı. Mühacirət ədəbiyyatının Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin süqutundan sonra İkinci Dünya müharibəsinə qədər olan ikinci 
mərhələsində isə bolşeviklərin yeritdiyi siyasət nəticəsində Azərbaycanı bir çox 
yazıçılar, ziyalılar, alimlər tərk etmişdi ki, bunların arasında Mirzə Bala 
Məmmədzadə (1898-1959), Almas İldırım (1907-1952), Yusif Vəzir Çəmən-
zəminli (1887-1943), Hüseyn Bayqara (1904-1984), Əlimərdan bəy Topçu-
başov (1863-1934), Ceyhun bəy Hacıbəyli (1891-1962), Əhməd Cəfəroğlu 
(1899-1975), Ümmülbanu (Banin) (1905-1992) və bu kimi qələm sahibləri 
vardı. Bu dövr mühacirət nümayəndələrinin təşkilatlanmasında M.Ə.Rəsulza-
dənin 1924-cü ildə İstanbulda yaratdığı vahid Azərbaycan Milli Mərkəzinin və 
1922-ci ildən 1931-ci ilədək yenə də İstanbulda dərc olunmağa başlayan 
mühacirət mətbuatının – “Yeni Qafqazya”, “Azəri-türk”, “Odlu yurd” jurnalla-
rının və “Bildiriş” qəzetinin böyük rolu olmuşdur [1, 285]. 

İkinci Dünya müharibəsində əsir götürülən, yaxud sovet imperiyasının 
zülmündən qurtulmaq üçün bilərəkdən əsir düşərək qaçmaq istəyən mütərəqqi 
görüşlü bir çox ziyalılar – Abay Dağlı (1906-1975), Alazan Baycan (1913-
1989), Məhəmməd Kəngərli (1914-2006), Süleyman Təkinər (1917-2009) və 
bu dövrün digər nümayəndələri artıq xaricdə formalaşmış olan Azərbaycan 
mühacirət ədəbiyyatının üçüncü mərhələsinin yaranmasına və inkişafına öz 
töhfələrini vermişlər. 

Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının son və müasir mərhələsi isə daha 
çox Güney Azərbaycandakı ədəbi potensial əsaslıdır. Bu dövrdə mühacirətin 
yaranmasının bir səbəbini İranda baş vermiş İslam inqilabı nəticəsində molla 
rejiminin formalaşması ilə əlaqədar vətəni – Güney Azərbaycanı tərk etmək 
məcburiyyəti təşkil edirsə, digər səbəbi Quzey Azərbaycanda milli-azadlıq 
hərəkatının başlanması və inkişafı, yenidənqurma, aşkarlıq və sonradan 
istiqlaliyyət uğrunda mübarizə kimi siyasi proseslərlə bağlıdır. 

Professorlar Vaqif Sultanlı, Xaləddin İbrahimli, Buludxan Xəlilov və 
digərləri zəngin və çoxşaxəli Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı tarixini XX 
yüzilliyin 20-ci illərindən başlatmağın elmi və metodoloji cəhətdən mühacirət 
ədəbiyyatı anlayışına düzgün yanaşmamaqdan irəli gəldiyi qənaətindədirlər. 
Belə ki, bu istiqamətdə aparılacaq araşdırmalarda subyektiv amillər bir kənara 
qoyulmalı və yeni yanaşma ilə mühacirət ədəbiyyatı kompleks şəkildə tədqiq 
olunmalı, mühacirət ədəbiyyatının araşdırılması problemi ədəbiyyatşünaslığı-
mızın daim diqqətində olmalı və onun araşdırma perspektivləri düzgün 
müəyyənləşdirilməlidir [9]. 

Xaləddin İbrahimlinin fikrincə, “...sosializm dövründə Azərbaycanda, 
paralel vaxtda mühacirətdə eyni hadisəyə, eyni məsələyə dair formalaşan 
fərqli, bir çox hallarda ziddiyyətli baxış bu gün həqiqətin tam meydana çıxması 
üçün bir araya gətirilməlidir. Əslində, mühacirət irsi Azərbaycan elminin və 
mədəniyyətinin tərkib hissəsidir. Məhz buna görə nə qədər ki mühacirət irsi 
Azərbaycan xalqının sərvətinə çevrilməyib, o qədər də ədəbiyyatımızda, 
tariximizdə boşluq, natamamlıq hiss edəcəyik” [5, 241-242].  

Bu fikirlərə qoşularaq biz də belə hesab edirik ki, xüsusilə sovet dövrü 
ədəbiyyatını tədqiq edərkən həm ölkəmizdə, həm də mühacirətdə ədəbiyyata, 
sənətə olan müxtəlif baxışlardan çıxış edərək, daha doğrusu, hər bir ədəbiyyat, 
ya sənət hadisəsinə, nümunəsinə bütöv azərbaycançılıq mövqeyindən yanaşa-
raq təhlil etmək lazımdır. Bununla belə, Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatının 
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son dövr mərhələsini fərqləndirən bir çox özünəməxsusluqlardan biri o taylı-bu 
taylı Azərbaycanın “siyasi-kulturoloji potensialının birgə iştirakı, istiqlalçılıq, 
vətənçilik, dövlətçilik dünyagörüşü zəminində Bütöv Azərbaycan məfkurəsinin 
formalaşması cəhdi ilə bağlıdır” [1, 287]. Ümumiyyətlə bu fikirdəyik ki, 
bütövlükdə XX əsrdə və XXI əsrin başlanğıcından bugünədək yaranmış və 
yaranmaqda olan mühacirət ədəbiyyatına bütöv azərbaycançılıq mövqeyindən 
yanaşmaq lazımdır. Çünki daha əvvəlki əsrlərdə pərakəndə şəkildə yaranan 
mühacirət ədəbiyyatı, XX əsrin əvvəllərindən kütləvi şəkildə formalaşaraq, 
təşkilatlanaraq, nəhayət, bugünkü vəziyyətinə gəlib çatmışdır. İndi Azərbaycan 
diasporasının təşkilatlanması və güclənməsi nəticəsində dünyanın müxtəlif 
ölkələrində – Amerikadan tutmuş Yaponiyaya qədər mühacirət mətbuatımız 
kütləvi şəkildə inkişaf etməkdədir.  

Ümumiyyətlə, mühacirət irsinin tədqiqi öz başlanğıcını hələ ötən əsrin 
səksəninci illərində Elçinin rəhbərliyi ilə “Vətən” cəmiyyətinin fəaliyyətindən 
götürsə də, mühacirətşünaslıq əsasən 1990-cı ildən sonra intensiv araşdırma-
larla məşğul olub. Elçin, Bəkir Nəbiyev, İsa Həbibbəyli, Vaqif Sultanlı, Vilayət 
Quliyev, Abid Tahirli, Şəlalə Həsənova, Azər Turan, Həsən Quliyev, Rəşad 
Məcid və başqa tədqiqatçıların əsərləri mühacirətşünaslığın inkişafında önəmli 
rol oynayıb. Bu araşdırmalarda mühacirət irsi yalnız problematika baxımından 
araşdırılmayıb, həm də onun tanınmış nümayəndələrindən Əhməd bəy Ağa-
oğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məm-
mədzadə, Əhməd Cəfəroğlu, Hüseyn Bayqara, Gültəkin (1898-1937), Alazan 
Baycan, Ümmülbanu (Bənin) və digərlərinin həm əsərləri nəşr edilib, həm də 
yaradıcılıqları haqqında tədqiqatlar aparılıb, monoqrafiyalar yazılıb. 

Dövlətimiz də mühacirət irsinin tanınmasında və təbliğində maraqlıdır. 
Hələ 24 dekabr 1992-ci ildə Azərbaycan Respublikasının 2-ci Prezidenti 
Əbülfəz Elçibəy Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin anadan olması münasibətilə 
"Görkəmli ictimai-siyasi xadim M.Ə.Rəsulzadənin totalitar sovet rejimi 
dövründə repressiyaya məruz qalmış ailə üzvlərinin Azərbaycana qaytarılması 
və onların sosial-məişət məsələlərinin həlli haqqında" sərəncam imzalamışdır. 
Nazirlər Kabineti "Bakı şəhərində M.Ə.Rəsulzadənin abidəsinin ucaldılması 
haqqında" 13 yanvar 1993-cü ildə qərar qəbul etmişdir. 29 dekabr 1993-cü ildə 
Ümummilli lider Heydər Əliyev "Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi 
M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 110 illik yubileyinin keçirilməsi 
haqqında" fərman, 22 noyabr 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının 4-cü 
Prezidenti İlham Əliyev "Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında" sərəncam imzalamışdır. 

Bundan əlavə, Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunda 2013-cü il iyulun 16-
dan müvəqqəti struktur vahidi kimi fəaliyyətə başlamış Azərbaycan mühacirət 
ədəbiyyatı şöbəsi AMEA Rəyasət Heyətinin 17 noyabr 2013-cü il tarixli qərarı 
ilə daimi struktur vahidinə çevrilmişdir. 

Azərbaycanın istiqlaliyyət qazanmasından sonra, 25-29 mart 1991-ci ildə 
Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, professor Yaşar Qarayevin 
təşəbbüsü ilə "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı" adlı beynəlxalq simpozium 
keçirildi. Bu simpoziumun 25 illiyi münasibətilə 2016-cı il oktyabrın 10-11-də 
yenə Bakıda Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutunun direktoru, akademik, millət 
vəkili İsa Həbibbəylinin təşəbbüsü ilə "Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı: 
reallıqlar, problemlər, vəzifələr” mövzusunda II Beynəlxalq elmi konfrans 
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çağırıldı. Mühacirət ədəbiyyatımızın çoxcəhətli əhəmiyyəti, onun tədqiqini 
zəruri edən amillər, bu sahədə ədəbiyyatşünaslığın qarşısında duran vəzifələr-
dən söhbət açılan konfransda Azərbaycanın ictimai, ədəbi fikrində mühacirət 
anlayışının dərinləşdiyi, Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan müha-
cirət ədəbiyyatı ilə bağlı araşdırmaların aparıldığı, tədqiqat işlərinin yazıldığı 
qeyd edildi. Belə ki, "Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 130 illik yubileyinin 
keçirilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 
sərəncamına əsasən AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu tərəfindən 
"Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı kitabxanası” adlı kitablar seriyası nəşr 
olunmaqdadır. 
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