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Ədalətlilik və prinsipiallıq həyatın hər səmtində, hər məqamında
vacibdir. Amma elmdə ikiqat mühümdür. Çünki bu iki ümdə keyfiyyətsiz nə
sağlam elm yarana bilər, nə də yaxşı alim.
Görkəmli filoloq Əkrəm Cəfər (1905-1991) böyük müəllimlərdən dərs
almış, yaxşı məktəb keçmiş kamil alimlərdən idi [14, 569-618] və bu nadir
şəxsiyyətin tədqiqatçı varlığını səciyyələndirən başlıca məziyyətlər sırasında
ədalətlilik, obyektivlik, elmi vasvasılıqla yanaşı ciddiyyət, prinsipiallıq,
güzəştsizlik mühüm yer tuturdu.
Əkrəm Cəfərin arxivini araşdırarkən altında “Mirzə Purabbas” yazılmış
bir dördlüyün əlyazmasına rast gəldim1.
Şeir xiridarı ustadımız Əkrəm Cəfərin bu parçanı arxivində bir yadigar
kimi saxlamasını çox məntiqli hesab etdim. Çünki o sətirlər elə həm də Əkrəm
Cəfərin dilindən söylənibmiş kimi səslənirdi:
ﺑﮕﻴﺘﯽ دو ﮐﺲ را اﮔﺮ دﻳﺪﻣﯽ
ﺑﮕﺮد ﺳﺮ هﺮ دو ﮔﺮدﻳﺪﻣﯽ
1

Yazılarını Mirzə Abbaslı və Mirzə Purabbas kimi imzalayan bu şəxs 1946-cı ildə Cənubi
Azərbaycandan Sovet Azərbaycanına pənah gətirmiş mühacirlərdən idi. Yetərincə hazırlıqlı
tarixçi, sənətşünas, ədəbiyyatçı olan və Azərbaycan Elmlər Akademiyasında çalışmış bu alimin
yüksək tədqiqatçılıq qabiliyyəti Şah İsmayıl Xətaiyə həsr edilmiş ayrıca kitabından da
görünməkdədir [1]. Siyasi baxımdan digər mühacir yoldaşlarından seçilən, onlara müəyyən
mənada müxalif mövqedə dayanan, sovet ideologiyasını qəbul etməyən Mirzə Abbaslı 1980-ci
illərdə yenidən İrana qayıdır və bəzi soraqlara görə, Səlmasda yaşayır və araşdırmalarını
davam etdirirmiş.
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ﻳﮑﯽ اﻧﮑﻪ ﮔﻮﻳﺪ ﺑﺪ ﻣﻦ ﺑﻤﻦ
دﮔﺮ اﻧﮑﻪ ﭘﺮﺳﺪ ﺑﺪ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ.
[29]
Dünyada iki nəfəri görə bilsəydim,
Hər ikisinin başına fırlanardım.
Biri o ki, mənim nöqsanımı mənə deyə,
Digəri də o ki, məndən öz nöqsanını xəbər ala.
Əkrəm Cəfər onu maraqlandıran istər çap olunmuş, istər nəşrə hazırlanan
hər əsəri son dərəcə diqqətlə oxuyar, ən xırda orfoqrafik qüsurlardan tutmuş iri
elmi xətalaradək hər incəliyə diqqət yönəldərdi. Onun redaktəsi ilə nəşr olunan
hər kitab səhvlərdən elə təmizlənərdi ki, nəticədə ortaya keyfiyyətli məhsul
çıxar, əsl vicdanlı və dərin savadlı redaktorun nəşr işində necə əhəmiyyətli
mərhələ olduğuna əyani şəkildə inanardın.
Əkrəm Cəfərin vaxtilə ayrı-ayrı nəşr edilmiş məqalə və kitablara yazdığı
bir sıra rəylər, tənqidi mülahizələr var ki, zamanında hansısa səbəblərdən işıq
üzü görməmişdir.
Həmin yazılarsa dərc edilmiş əsərlərin elə yanlışlarını açırdı ki, o
qüsurlar nabələd oxucunu çaşdıra, onda ayrı-ayrı ədəbi hadisələr və
şəxsiyyətlər barədə düzgün olmayan qənaətlər oyada bilərdi.
Əkrəm Cəfərin iradları nəzərə alınaraq o yazılar islah edilsəydi, əlbəttə
ki, həm elm, həm də ən əvvəl elə o müəlliflərin özləri qazanardı.
Təəssüf ki, bu, vaxtında baş tutmayıb, əksinə, həmin əksəri də çox
məşhur olan müəlliflər qüsurların açılıb-ağardılmamasının daha məsləhətli
olduğunu qət etmişlər. Digər yandan da sovet dönəmində siyasi senzura ilə
yanaşı yalnız elmi deyil, həm də ideoloji nəzarət vəzifəsini yerinə yetirən bir
redaktorluq mexanizmi də vardı ki, o da, öz növbəsində, siyasi sifarişlər istisna
olmaqla, əks-sədalı mübahisələrin, münaqişələrin mətbuat səhifələrinə
çıxmasına macal vermirdi.
Lakin həqiqətlərin gec-tez üzə çıxması labüdlüyü kimi bir qaçılmazlıq da
var ki, Əkrəm Cəfərin bu qəbil araşdırmalarından bir qismi ilə tuş düşəndən
sonra həmin qanunauyğunluq məni sövq etdi ki, bir sıra mətbu tədqiqlərdəki
çoxdan yerinə qoyulmalı olan “nöqtə-vergüllər”i sahmanlayım.
Akademik Mirzə İbrahimov (1911-1993) XX yüzil tariximizdə silinməz
izi olan ictimai-siyasi xadim, böyük yazıçı və alim idi.
1980-ci ildə “Azərbaycan” jurnalının 7-ci sayında, “Tənqid və
ədəbiyyatşünaslıq” bölməsində onun “Xaqaninin həyatı və estetik idealı” adlı
irihəcmli məqaləsi dərc edilir [15, 139-151].
Xaqani Şirvani Azərbaycan ədəbiyyatının ən qüdrətli, amma həm də, nə
heyif ki, yetərincə öyrənilməmiş söz bahadırlarındandır. Bu söz sehrbazı
haqqında yaza bilmək, onun duyğu və məfkurə aləminin dərinlərinə nüfuz
etməyə qadir olmaqçün orta çağ ədəbiyyatı və tarixinin bişkin peşəkarı olmaq
gərəkdir. Yəni Xaqaninin ədəbi irsini orijinalda oxuyub anlamaq hələ azdır. Bu
şair haqqında fikir söyləməkçün hər dəfə onun ədəbi mirasının örnəklərini orta
çağ fars və ərəbdilli ədəbiyyat kontekstində nəzərdən keçirmək lazımdır.
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Təcrübəli ədib və alim olan Mirzə İbrahimov məqaləsini dərc etdirəndən
dərhal sonra Əkrəm Cəfər elə həmin “Azərbaycan” jurnalında, alınmazsa ədəbi
təmayüllü hansısa qəzet, ya topluda buraxdırmaq üçün “Açıq məktub” janrında
bir elmi-tənqidi məqalə yazır.
Mirzə İbrahimovla Əkrəm Cəfəri uzun onillərin mehriban təmasları,
qarşılıqlı ehtirama söykənən işgüzar əlaqələr bağlayırdı. Lakin söhbət elmdən
gedəndə Əkrəm Cəfər tam dəyişirdi, dostluq, qohumluq qalırdı kənarda və o,
birmənalı şəkildə keçirdi elmin səngərinə.
Dərc edilməyəcək “Açıq məktub”unu Əkrəm Cəfər belə başlayırdı:
“Sizin tərifə ehtiyacınız yoxdur. Siz bu mərhələni çoxdan keçmiş və
keçirsiniz. Amma Xaqani haqqındakı məqaləniz heç bir vaxt olmayan kimi
məni qəmgin etdi. Mirzədən gözləmədiyim nöqsanları görəndə gözlərimə
inanmadım.
Mətbəə xətalarını demirəm, onlara mürəttiblər və korrektorlar
cavabdehdirlər. Məsələn: Xanıkov əvəzinə Xanukov (səh.140), nücum
əvəzinə nicum (səh.142), Y.E.Bertels əvəzinə E.İ.Bertels (səh.142) və digər.
Ancaq Məliküşşüəra əvəzinə bir neçə dəfə Məlikülşüəra yazmaq doğru deyil:
“ş” şəmsi hərflərdəndir. Məliküşşüəra yazmalı. Mən bunu da məqalənin
nöqsanlarından saymıram. Bunlar oxucuların az hissəsini çaşdırar. Biz,
Azərbaycan alimləri və yazıçıları belə dərdlərə alışmışıq. Mətbuatımızda
orfoqrafik eybəcərliklərdən daha hissiyyatımız keyləşib. Guya bizdə bu belə
də olmalı imiş” [8, 1].
Əkrəm Cəfərin zahirən orfoqrafik xəta kimi görünən bu yanlışlığı guya
nöqsan saymasa da, hər halda qabartması əsaslıdır. Çünki ərəb əlifbasındakı 28
hərfdən 14-ü şəmsiyyə hərflər adlanır və onlar müəyyənlik bildirən “əl”
artiklindən sonra gələrkən səslənmədə “L” ixtisara düşür, əvəzində isə həmin
hərflər təşdidlə, qoşalaşdırılaraq tələffüz olunur. Bu bir qaydadır və ona əməl
etmirsənsə, deməli, əlifba səviyyəli elementar bilgidən bixəbərsən.
Əkrəm Cəfər davam edirdi: “Bir dəfə Bəxtiyar Vahabzadənin Füzuli
haqqında bir məqaləsini “Azərbaycan” jurnalında oxudum, hər növ
orfoqrafik nöqsanlarını qeyd edəndən sonra saymağa başladım. Yarı yolda
bunların sayı yüzdən keçdi, gördüm qurtaran deyil. Ürək ağrısı ilə bu
xüsusda bir məqalə yazdım. “Bakı” qəzetinə verdim. İndi də bir neçə ildir o
məqalə qəzet redaksiyasının əməkdaşı jurnalist Fazil Rəhmanzadənin
arxivində qalmışdır” [15, 1].
(Dəqiqləşdirmə məqsədilə Fazil Rəhmanzadəyə (1942) müraciət etdim.
O bildirdi ki, həqiqətən, belə bir məqalə olub və əlyazmanı da indiyədək
saxlayır. Amma onu da əlavə etdi ki, sovet dövründə “Bakı” axşam qəzeti
partiya orqanı sayıldığından bizim yetərincə müstəqilliyimiz yox idi və
yazılmamış qanuna görə, tanınmış şəxsiyyətlər, respublikada nüfuz sahibi olan
simalarla əlaqədar mübahisəli yazılar daxil olanda hökmən yuxarı
instansiyalarla məsləhətləşmək zəruriyyəti yaranırdı. Bu barədə qəzetin
redaktoru Nəsir İmanquliyevə məlumat verdikdən sonra o tövsiyə etdi ki,
yazını Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Təbliğattəşviqat şöbəsinə aparım. Orada Teymur Əliyev məqalə ilə tanış olduqdan
sonra söylədi ki, başınızı cəncələ salmayın, belə mübahisələrin yeri sizin
qəzetin səhifəsi deyil, öz aralarında özləri həll etsinlər [13].
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Zənnimcə, Əkrəm Cəfərin bu qəbil bir sıra başqa yazılarının da qəzətjurnal səhifələrində deyil, masaların siyirtmələrində qalması oxşar səbəblə
bağlıdır)2.
“Əziz Mirzə, məni sizin məqalənizdə qəmgin edən mətbəə xətaları deyil,
elmi səhvlərdir. Əvvəl onların ən kiçiyi – “Şadürvan” sözü sizdə gah Şabran
(səh.140), gah “Şamran” (səh.145) getmiş. Oxucu bilməyəcək hansına
inansın və məqalənizdən istifadə etmək istəyəndə bunların hansını doğru
bilib yazsın” [15, 1-2].
Tam haqlı iraddır və mən təsəvvür edirəm XXI əsrin ilk onillərinin
mətbuatının və xeyli dərəcədə elmi nəşrlərinin bu qəbil qüsurların az qala
normaya çevrildiyi çağlarını görsəydilər, bircə sözdə belə qüsuru bağışlamayan
Əkrəm Cəfər kimi tələbkar alimlərdən ibarət köhnə elmi məktəbimizin
təmsilçiləri nə hala düşərdilər.
Əkrəm Cəfər Mirzə İbrahimovun məqaləsindəki cümlələri izləyə-izləyə
bilavasitə peşəkarlığa aidiyyəti olan məsələlər üzərinə gəlib çıxırdı: “Məqalədə
2

Həssas arxiv mədəniyyətinə malik, gənc yaşlarından zamanına görə çox populyar “Bakı”
qəzetində Ədəbiyyat və incəsənət şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış jurnalist Fazil
Rəhmanzadə həmin illərdə redaksiyaya məqalə təqdim edən əksər görkəmli ədiblərin,
musiqiçilərin, teatr xadimlərinin əlyazmalarını xatirə olaraq saxlayırmış. O çağlarda, adətən,
məqalələr redaksiyalara elə avtoqraf-əlyazma şəklində təqdim olunar, sonra makinada
yığılardı. Bu minvalla Fazil Rəhmanzadə unikal bir şəxsi arxiv yaratmağa müvəffəq olmuşdur.
O, lütf göstərərək xahişimlə Əkrəm Cəfərin vaxtilə “Bakı”da dərc edilmiş və eyni zamanda o
vaxtlar çapı məqsədəuyğun sayılmamış məqalələrinin hamısının əlyazmalarını mənə verdi.
Köhnə dostuma həm mədəni-elmi irsə belə nəvazişkar münasibətinə, həm də qiymətli
hədiyyəsinə görə təşəkkür edirəm.
Bəxtiyar Vahabzadənin “Azərbaycan” jurnalında dərc edilmiş məqaləsinə Əkrəm Cəfərin
yazdığı tənqidi məqalənin əlyazmasının son səhifəsində Fazil Rəhmanzadənin 1975-ci ildə
etdiyi qeyd qalır: “Çox sevdiyim, çox ehtiram göstərdiyim Əkrəm müəllimin bu məqaləsini
verəsi olmadıq. Niyəsi sonra bilinəcək” [7, 5]. Həmin niyə indi, üstündən 43 il ötəndən sonra
bəlli oldu. Bəxtiyar Vahabzadənin “Azərbaycan”dakı məqaləsində gedən səhvləri “bu gözəl
qızılgülün ətəyindən sallanan tikanlar ki, oxucunun əllərini-barmaqlarını deyil, qəlbini
incidir” [7, 1] kimi mənalandıran Əkrəm Cəfər bir-bir bütün tutduğu xətaları nişan verdikdən,
düz variantları mənbələr əsasında göstərdikdən sonra yazırdı: “Çox dəqiq olmayan yekuna
görə, bu məqalədə qırmızı cizgilərlə göstərilən yüz otuza qədər yazı nöqsanı var ki, klassik
şeirimizin imla qanunlarına ciddi riayət etməli olsaq, bunların heç birisini rədd etmək
mümkün deyil. Mən bundan nəticə-zad çıxarmıram. Nəticə özü-özünə bəllidir. Mən yalnız
deyirəm ki, yazıqlar olsun azərbaycanlı oxucularımıza! O zavallılar bu imla anarxiyasının
önündə neyləsinlər? Belə yazı mədəniyyəti olar? Şübhəsiz ki, müəllifə (Bəxtiyar Vahabzadə)
bu nöqsanların, olsa-olsa, 2-3 faizini aid etmək olar. Bunlar mətbəə işçilərimizin və
korrektorlarımızın nöqsanlarıdır. Fəqət kimin olursa-olsun, mətbuat işimizdə belə vəziyyət
acınacaqlı, yaxud dözülməz haldır” [7, 4].
Bəxtiyar Vahabzadənin 1978-ci ildə buraxılmış “Sadəlikdə bütövlük” adlı kitabına “Heyrət, ey
büt!..” adlı həmin məqalə də daxil edilmişdir [21, 13-41]. Əkrəm Cəfərin mətbəə xətaları kimi
düşündüyü yanlışların artıq kitab nəşri zamanı islah edilib-edilmədiyini yoxlayarkən onu
gördüm ki, köhnə səhvlərin çoxu elə olduğu kimi qalıb. Məsələn, vaxtilə “Azərbaycan”da
gedən variantda Füzuli misrası: “Günəş məhcubdur, şərmi-rüxündən yandırıb çərxi” kitabda
elə həminki kimi qalıb [21, 31]. Halbuki Əkrəm Cəfər bu şəkildə düzəldilməsini istəmişdi:
“Günəş məhcubdur şəm’i-rüxündən...” [7, 3]; yaxud jurnalda gedən digər xəta yenə kitabda
təkrarlanır: “Eyvani-süpehrində səyyarə” [21, 40], Əkrəm Cəfər isə düz variantı belə
göstərmişdi: “Eyvani-sipehrdə sitarə [7, 4]. Əminəm ki, artıq ədəbiyyatımızın klassikləri
sırasında layiqli yerini tutmuş Bəxtiyar Vahabzadənin cildləri gələcək illərdə də dönə-dönə
nəşr ediləcək və vaxtında düzəldilməmiş qüsurlar da düz kimi qəbul edilərək elə olduğu kimi
kitabdan-kitaba keçəcək.
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yazılır: “Xaqani” şairin ləqəbidir. Əsl adı Əfzələddindir” (səh.10). Hər iki
cümlə yanlışdır. “Xaqani” şairin ləqəbi deyil, təxəllüsüdür. Habelə
“Əfzələddin” də adı deyil, künyəsidir. Adı İbrahimdir. Şair özü əsərlərində
dəfələrlə adının İbrahim olduğunu göstərir” [8, 2].
Buradaca qeyd edək ki, Əkrəm Cəfər özü də bu yerdə xırda diqqətsizliyə
yol verib. “Əfzələddin” Xaqaninin künyəsi deyil, ləqəbidir.
Şairin “Xaqani”dən savayı “Həqaiqi”, “Həssan ül-Əcəm” kimi
təxəllüsləri olmuşdur [16, 39-55].
Künyəsi isə “Əbu Bədil”dir [28, 6-8].
Əkrəm Cəfər yeni, daha kobud qələtlər tapır: “Məqalədə oxuyuruq:
“Xaqani ilk şeirlərini “Həqayiqi” ləqəbi ilə çap etdirmişdir” (səh.142). Ləqəb
haqqında deyildi ki, bunu “təxəllüs” yazmaq lazımdır. Bu heç. Amma “çap
etdirmişdir” sözləri, Mirzə, məni təəccübə saldı! XII əsr hara, çap hara?
Tarixdən məlumdur ki, çap işi ən tezi onbeşinci əsrdən bəridir. O da hələ
ibtidai əl dəzgahı şəklində olmuş. İlk çaplar daşbasmalardır ki, bunlar
ondoqquzuncu əsr ilə başlanır. Çap işi olsaydı, klassiklərimizin əlyazmaları
başımıza min müsibət açmazdı, gözlərimizi Britaniya muzeyinə, Parisin Milli
Kitabxanasına dikməzdik, orta əsrlər saraylarında katiblər, müstənsixlər,
istinsaxclar olmazdı, saysız tənqidi mətnlərin tərtibi kimi canüzücü işlərə
ehtiyac qalmazdı” [8, 2].
Bütün bunlarda öyüd var. Üzdən kiçicik görünən bir diqqətsizlik, yaxud
yanlışlıq başlayır paxırlar silsiləsini aşkarlmağa. Bəlli olur ki, sən çox adi
həqiqətlərdən bixəbərsən. Ona görə də bu qəbil yazıların hətta ən sayğılı
insanlar haqda olsa belə mütləq nəşr edilməsi faydalıdır ki, başqaları da
anlasın: elmə girişəndə, alim sözü demək istəyəndə gərək hansı yükün
ağırlığına çiyin verdiyinin fərqində olasan! Biləsən ki, yazdığını səndən qat-qat
bilikli adamlar da oxuyacaq və rişxənd edəcəklər3.
Əkrəm Cəfər sakitləşmir: “Məqalədə oxuyuruq: “1149-cu ildə I
Mənuçöhrün vəfatı və onun oğlu II Axsitanın hakimiyyət başına gəlməsi ilə
Xaqaninin sarayda vəziyyəti xeyli mürəkkəbləşir” (səh.14). Bu cümlədə bir
neçə səhv var. Birincisi, I Mənuçöhrün vəfatı 1149-da deyil, 1034-cü ildə,
yəni 115 il ondan əvvəl olmuşdur. İkincisi, II Axsitan I Mənuçöhrün oğlu
deyil, III Fəribürzün oğludur. Üçüncü, 1149-cu ildə I Mənuçöhr deyil, II
Mənuçöhr öləndə hakimiyyət başına II Axsitan deyil, I Axsitan gəlir. II
Axsitan hakimiyyət başına 1225-ci ildə, yəni Xaqaninin ölümündən 26 il
sonra gəlir və Xaqaninin ölümündən 61 il sonra öldürülür. Buna görə

3

Bu fikrə qüvvət bir xatirəmi də bura əlavə etməyim gəlir. 1973-cü il idi, mən o vaxtlar tək
olan Azərbaycan Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq fakültəsində təhsil alırdım, əruzu
öyrənməkçün Əkrəm Cəfərin yanına gedib-gəlirdim. Bir dəfə evində mənə Həmid Araslının
İmadəddin Nəsimi haqda türk dilinə tərcümə edilərək Bakıda qarşıdan gələn yubiley
münasibətilə ayrıca kitab kimi nəşr olunmuş oçerkini göstərdi. Səhifələrin haşiyələri saysızhesabsız qeydlərlə dolu idi. Dedi ki, bu kitab gedib çatacaq Türkiyəyə, bu səhvləri görəcəklər,
amma heyrətlənməyəcəklər. Bu qədər xətaları olan kitaba kənddən gələn məktub kimi
yanaşacaqlar.
Bu məqam da düşündürücüdür. Axı bizim səhvlərlə dolu hansısa yazımız indiki dövrdə bir an
içində dünyaya yayılmaq imkanına malikdir. Axı belə zay məhsullar yayılaraq yalnız o səhvləri
buraxan fərd haqqında deyil, ölkənin özü və elmi haqqında da aşağılayıcı qənaət oyada bilir.
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məqalədə bir neçə yerdə Xaqaninin II Axsitanla münasibətləri haqqında
yazılanlar hamısı əsassızdır” [8, 4].
Əkrəm Cəfərin müəyyənləşdirdiyi və “Azərbaycan” jurnalının həmin
sayını açaraq o məqaləni yenidən oxuduqda mənim də əlavə olaraq tapdığım
digər səhvləri üst-üstə gələndə pərişanlaşmamaq mümkünsüzdür.
Axı ədəbiyyatımızın orta əsrlərdəki məxəzlərindən, odövrkü tariximizin
gerçək başvermişlərindən müfəssəl şəkildə hali olmayanlar belə yazıları
mütaliə edərək mötəbər imzaya inanır, hər kəlməni həqiqət kimi qəbul edir,
haradasa iqtibas gətirərək xəstəlik virusunu yayanlar kimi yanlışların əhatə
dairəsinin genişlənməsinə bais olurlar.
Əkrəm Cəfər həmin açıq məktubunu belə yekunlaşdırırdı: “Oxucu
yoldaş! Biz Mirzə İbrahimovla 51 ildir bir-birimizi tanıyırıq. Mən həmişə
onun talantının pərəstişkarlarından olmuşam və olmaqda davam edirəm.
Onun yaradıcılığı barəsində dönə-dönə çıxışlarım olmuş və haqqında
ehtiram dolusu məqalə də çap etmişəm. Onun bədii əsərlərinin qiymətini,
xalq yazıçısı kimi, partiya və dövlət çoxdan vermişdir və bizim hamımız da
bunu qəlbən alqışlamışıq.
Onun elmi-bədii əsərlərinə gəldikdə də, mən Mirzə İbrahimovun bütün
belə əsərlərini diqqət və həvəslə izləmişəm, özünün lütfən mənə hədiyyə etdiyi
çox dəyərli kitabı olan «По законам красoты», Баку, 1964 əsərini,
ədəbiyyatşünaslığımızın birinci dərəcəli qiymətə malik əsərlərindən biri kimi,
hər münasibət düşəndə oxumuşam, zövq və bilik almışam, almaqdayam.
Lakin Mirzənin özünün də çox yaxşı bildiyi bir qədim yunan zərbülməsəli
var: “Əflatun, Əflatun! Biz səni sevirik, amma həqiqəti səndən də çox
sevirik!..”
Eynilə biz də bu gün deyə bilərik: “Mirzə, biz səni sevirik, amma səkkiz
əsrdir milyonlarca oxucuların, minlərcə şairlərin, tarixçilərin pərəstiş etdiyi
dahi şairlərimizi, fəxrimiz, vüqarımız Xaqanini və onun haqqında dərin,
düzgün elmi səninlə birgə səndən də çox sevirik. Yaxın gələcəkdə böyük
Xaqani haqqında sənin qələmindən daha ciddi, daha elmi əsərlər gözləyirik”
[8, 5a].
Əkrəm Cəfərin son cümlələri, əslində, onun təməl məqsədinin yalnız bir
məqalənin içərisindəki səhvləri açıqlamaqdan ibarət olmadığını deyir. Niyyət
daha əvvəl həyəcan təbili çalmaq, xəbərdarlıq etmək idi ki, adının, qələminin
sanbalı, çəkisi olan heç kəs ona inanıb bel və ümid bağlayanları azdıracaq,
onlarda xəyal qırıqlığı oyada biləcək heç bir yazıya imza atmasın.
Çünki ən azı bir Əkrəm Cəfər tapılacaq ki, yarım əsrlik məhrəmliyə,
ülfətə belə məhəl qoymadan gerçəyi faş edəcək: “Mirzə İbrahimov bilməlidir
ki, o, Mirzə İbrahimovdur. Xalq, oxucular ona möhkəm inanırlar. Onun bu
məqaləsini, xüsusən dahi Xaqaninin yubileyi ərəfəsində, müəllimlər,
aspirantlar, tələbələr, bütün ədəbiyyatçılar oxuyurlar və ondan öz
çıxışlarında istifadə edəcəklər. Demək ki, onlar da bu səhvləri təkrar
edəcəklər. İkinci tərəfdən, bu səhvlər ədəbiyyat elmimiz ilə tarix elmimiz və
demək ki, ədəbiyyatçılarla tarixçilər arasında ziddiyyətlərə, mübahisələrə
səbəb olacaq. Mirzə buna yol verməməyin yolunu düşünməlidir” [8, 5].
Əkrəm Cəfər adətkərdəsi olduğu bu sayaq, hətta bəzən ifrat təsiri
bağışlayan, tələbkarlıq hissini ömrünün gənclik çağlarından başlayaraq
həyatının sonuna qədər davam etdirdi. Çünki ədəbiyyata, elmə gəldiyi ilk
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dövrlərdən onun özünə qarşı da belə tələbkarlıq olmuşdu, haqqında bəzən
kəskin yazılar da qələmə alınmışdı və bu təhər yanaşmaları alimin, ədibin
gündəlik və məhz belə olmalı həyat, fəaliyyət tərzi saydığından həmişə rahatca
kəskin tənqidi sözünü də demiş, özünə yönələn tənqidləri də təşvişsiz
qarşılamışdı.
1920-ci illərin əvvəllərində Darülmüəllimində təhsil alarkən müəllimi
Hüseyn Cavid kimi nəhəngdən də çəkinməyərək ona dərsdə öyrətdiyi bəzi
qrammatik qaydalara, özünün şeirdə əməl etmədiyini irad tutmuşdu4.
Yəni gördüyü ədəbi nöqsana, həmin qüsurun kim tərəfindən
törədildiyinin fərqinə varmadan, etirazını bildirmək Əkrəm Cəfərin lap
yeniyetməliyindən təbiətinə xas olan xüsusiyyətmiş.
Gənclik sirdaşı Mikayıl Müşfiqlə yazışmalarında, şairin ona rəy
bildirməkçün göndərdiyi əlyazmalarındakı hər sözə, hər misraya, hər beytə
Əkrəmin səmimi, güzəştsiz münasibətində də eyni yanaşma tərzi var idi.
Bunlar sadəcə iki qəlbən yaxın insan arasında olan məktublaşma idi və
təbii ki, dərc edilməsi nəzərdə tutulmurdu.
Müşfiq Əkrəmə cavab məktubu göndərmişdi. Çoxunu qəbul etdiyi, əziz
dostu tərəfindən xeyirxahlıqla söyləndiyi üçün minnətdar olduğu iradlar da
vardı, bəzi razılaşmadığı məqamlar da: “Tənqidlərin xoşuma getdi. Hər halda
bir-iki yerində həmfikir olamayız. “İstərim gecə-gündüz mən günəş kimi
məlum səyyarənin başına dönəyim dayanmadan” beytindən siz ikinci
misradakı “kimi”ni ədat-i təşbih olaraq almışsınız. Amma mən onu ədat-i
təşbih müqabilində işlətməmişəm. Buradakı “məlum” sözünün o zaman
mənası olmazdı. Günəş kəndi məhvəri ətrafında səyyardır. İndi mən də günəş
kimi məlum olan səyyarənin başına dolanmaq istiyorum. Hər halda yenə
mən onun peyki oluyorum.
Sonra “Röya” şeirində: “Öylə zənn ediyordum, sərxoşum, mey sun” –
deyə – məchul əllərini mana uzatdığı qədəhdən!” Burada heç bir tənqid-filan
gözümə dəymiyor. Açıq-aydın misralardır, məncə!
Yenə bəzi sizinlə barışmayacağım nöqtələr vardı. Amma yadımdan
çıxmışdır. Ancaq 95 faizini qəbul ediyorum” [17, 86].
Bu cür faydalı tənqidi ağıllı adamlar, öz gücünə arxayın qələm və zəka
sahibləri həmişə xeyirxahlıq kimi qəbul ediblər.
4

Əkrəm Cəfər 1983-cü ildə olan bir söhbətimizdə yada salırdı ki, 1923-cü ildə Cavid istirahət
günlərindən birində ona “İblis”in əlyazmasını verərək üzünü köçürməyi tapşırır.
İstinsax – köçürmə əsnasında Əkrəm bu misranı oxuyarkən duruxur: “İbn Yəmin babasın
öldürən zaman xain”. O çağlarda Darülmüəllimin yataqxanası ilə birgə indiki İstiqlaliyyət
küçəsində, hazırkı Əlyazmaları İnstitutunun yerləşdiyi binadaymış. Hüseyn Cavid isə ailəsi ilə
həmin binanın 3-cü mərtəbəsində, xatirəsinə həsr edilən muzeyin bu gün qərar tutduğu
mənzildə yaşayırmış. Əkrəm müəlliminin qapısını döyərək səhv olmasını fərz etdiyi misranı
necə yazmaq lazım gəldiyini soruşur: “Siz bizə dərs deyərkən türk şairi Məhəmməd Əminin
“Quran-i Kərim” şeirindəki “Bu Kitabdır hər insana için-tışın öyrədən” misrasını tənqid
etmişdiniz. Söyləmişdiniz ki, bu cür yazmaq düz deyil, “içini-tışını öyrədən” olmalıdır. Ancaq
indi siz özünüz də “Babasını öldürən zaman xain” yerinə “babasın” yazırsınız. Cavid
gülümsündü, zarafatyana dedi: “Hə, buna bax, buna bax, məni tənqid eləyir”. Sonra da əlavə
etdi: “Mən onu yaza bilərdim: “Əbini öldürən zaman xain”. Bu olardı düz. Amma axı “əb”
ərəbcədir. Düzdür, mənası eynidir. Həm də bu, qeyr-i mənus (vərdiş edilməmiş, alışılmamış,
tez-tez işlənməyən, qulağın eşitməyə adətkərdə olmadığı – R.H.) bir kəlmədir. Qoy qalsın elə
“babasın” [12].
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Di gəl, nə təəssüf ki, qüsurların belə açıqca göstərilməsindən
əndişələnənlər bu cür halları açıb-ağartmamağı daha münasib sayıblar, açıbağardanları da təxminən düşmən kimi qəbul ediblər.
Cavanlıq vaxtlarında, Rusiyada yolunu təzə başlayaraq elmdə ilk
addımlarını atdığı əyyamlarda bəzən müəyyən tənqidi fikirləri kimisə incidər
deyə ehtiyatla, malalayaraq diplomatik dillə yazıb-danışmağa cəhd edərkən də
anındaca yanındakı dəyərli alimlər onu bu cür davranışlardan çəkindirməyə
çalışmış, belə davranmanın düz yol olmadığını ona işarə ilə yox, elə gözünün
içinə deməklə anlatmışdılar.
Əkrəm Cəfər böyük filoloq, akademik Nikolay Yakovleviç Marrın
(1864-1934) tələbələrindən olmuşdu.
1933-cü ildə akademikin seçmə araşdırmalarından ibarət sanballı kitab
hazırlayıb nəşr etdirən Valerian Borisoviç Aptekar (1899-1937) ilk nüsxələrdən
birini Əkrəmə hədiyyə edərkən lap başlanğıcda xoş diləkləri ilə yanaşı
həmişəlik yadda saxlanmalı nəsihətini də vermişdi: “Акрему Джафарову от
составителя на память о совместной работе в Московском
Педагогическом Институте и с пожеланием больше и лучше
работать над вопросами, языками, добиватся четкости и ясности,
избегая всяких гнилых компромисов и дипломатичности в вопросах
науки. 12.VI.1933” [26, 2] (“Əkrəm Cəfərova tərtibçidən Moskva Pedaqoji
İnstitutunda birgə işlədiyimiz illərdən xatirə olaraq və elmi məsələlərdə hər cür
çürük kompromislərdən, diplomatiklikdən qaçaraq ayrı-ayrı suallar və dillər
üzərində daha çox və daha yaxşı işləyərək dəqiqlik və aydınlığa nail olması
arzusu ilə”5).
5

Akademik N.Marrın yeni dil nəzəriyyəsinin əsas təbliğçilərindən olmuş akademik V.Aptekar
1937-ci il may ayının 14-də həbs edilmiş, həmin il iyunun 29-da guya əksinqilabi terrorçu
təşkilatın üzvü kimi güllələnmişdir [27, 36-37].
V.Aptekar və digər bir çox repressiya olunmuş sovet şərqşünasları haqqında ensiklopedik
səciyyəli və indi mənim də istinad etdiyim kitabla bağlı bir nigaran təəssüratı bölüşməyə
ehtiyac duyulur. Sovet cəza orqanlarında həmin şəxslərdən zor, təzyiq və işğəncələr altında
alınmış saxta ifadələrə inanaraq tərtibçilər bu şəhid alimlərin özlərini də digərlərini satmaqda,
şərləməkdə ittiham edən mülahizələri tez-tez qabartmışlar. Bununla da elmdə misilsiz
xidmətlər göstərmiş və əzablara mübtəla olmuş bir çox insanı, elə o cümlədən V.Aptekarın
özünü də ləkələyən məlumatları tirajlamışlar. Eyni qəbuledilməz və yanlış yanaşma sovet
şərqşünaslığının patriarxlarından sayılan, özü də, oğlu da repressiyaya uğradılmış Yevgeni
Eduardoviç Bertels haqqındakı oçerkdə də yer almış, bunları da başqa, təfərrüatlardan daha az
xəbərdar müəlliflər – həm bizdə, həm xaricdə – həqiqət kimi qəbul edərək, hətta bir az da
həvəslənib onlara üstəlik donosçu, satqın ləkəsi vurmaqla təkrarlamışlar. O qəbildən olan
yüzlərlə cinayət işini diqqətlə araşdırmış, 1920-40-cı illərin kütləvi Stalin tuthatutları zamanı
məhbusları həm özlərinin və həm də digərlərinin əleyhinə ən ağlasığmaz ittihamlara imza
atmağa vadaretmə sistemindən, qapalı arxivlərdəki uzunmüddətli araşdırmalar sayəsində, yaxşı
agah olan bir şəxs kimi dəvət edirəm ki, onsuz da çox məşəqqətlərə düçar edilmiş və ümumən
hamısı elm fədakarı olmuş belə şəxsiyyətlərlə bağlı bu qəbil məlumatları ictimailəşdirərkən
həmişə son dərəcə həssas olaq, yaz ölçüb bir biçək.
Bununla bağlı baxıla bilər: “Evgenii E.Bertels. The great Azerbaijani poet Nizami. Life, work
and times”. Gilgamesh Publishing. Oxford, 2017. Elchin Afandiyev. Foreword [30, 10] (Bu
yazı daha geniş şəkildə Azərbaycan mətbuatında da dərc edilib: Elçin. Nizami və onun
tədqiqatçısı haqqında bir neçə söz. “Ədəbiyyat qəzeti”, 20 sentyabr, 2017); Edmund Herzig.
Editor’s introduction: Bertels, Nizami and Azerbaijan [30, 25-26].
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Məmməd Cəfər (1909-1992) XX əsrin ortalarında imzasını mötəbər bir
ədəbiyyatşünas, nəzəriyyəçi kimi təsdiqləmiş seçkin alimlərdən idi.
1950-60-cı illərdə Məhəmməd Füzuli haqqında monoqrafiyalar yazmış
Həmid Araslı [2], Mir Cəlal [18], Mirzağa Quluzadə [20] kimi Azərbaycan
alimlərinin əsərləri ilə müqayisə edərkən onun “Füzuli düşünür” əsərinin də
istər elmi, istər ifadə baxımından xeyli cəlbedici olduğu duyulur. Eyni zamanda
Məmməd Cəfərin romantizmlə bağlı araşdırmaları uzun müddət
ədəbiyyatşünaslığımızın əsas götürülən, səmt müəyyənləşdirən tədqiqatları
cərgəsində dayanmışdı.
Məmməd Cəfərin 1959-cu ildə işıq üzü görmüş “Füzuli düşünür. Ədəbitənqidi məqalələr” adlı toplusunda görkəmli alimin həm Füzuli, həm
romantizm, həm də şeirimizin poetikası ilə bağlı ayrı-ayrı yazıları yer alırdı.
Əkrəm Cəfərin yazdığı, lakin çapına müvəffəq olmadığı tənqidi
məqalələrindən biri həmin kitabdakı “Şeirimizin dili və vəzni haqqında”
sərlövhəli məqalə haqqında idi [3, 152-218].
Əkrəm Cəfər ömrü boyu klassik Şərq, xüsusən də Azərbaycan şeirinin
poetikasının müxtəlif istiqamətləri ilə ardıcıl şəkildə məşğul olmuş, əruz
vəzninin yalnız Azərbaycanda deyil, bütövlükdə yaşadığı illərin dünya
şəqrşünaslığında ən qabil bilicilərindən biri kimi tanınmış, bu mövzuda
köhnəlməz abidə-kitab da miras qoymuşdur [5].
Müqayisəli Şərq poetikasını yaratmaq da onun ən ümdə arzularından biri
kimi həmişə yaradıcılığında mühüm yer tuturdu [23, 64-74].
Bütün bunlara görə Əkrəm Cəfər şeirimizin poetikası ilə bağlı hər yeni
araşdırmanı ifrat həssaslıqla, hələ bir qədər də qısqanclıqla qarşılayır, qüsurlar,
illah da, naşılıq müşahidə edərkən büdrəyənlərə qarşı barışmaz mövqe nümayiş
etdirirdi.
Məmməd Cəfərin məqaləsi ilə bağlı yazısını Əkrəm Cəfər poetika
sahəsində Azərbaycanda qənaətbəxş araşdırmalara ciddi ehtiyac olduğunu
vurğulamaqla belə narahat hislərlə başlayırdı: “Təəssüf ki, çoxdan bəri
tanınmış alimimiz M.C.Cəfərovun bu məqaləsi poetikamızın onsuz da
qaranlıq və mübahisəli olan bəzi məsələlərini bir az da dolaşıqlığa salmış, bir
sıra nöqsanlara və səhv hökmlərə yol vermiş, elmin və ədəbiyyatın faktlarına
zidd müddəalar irəli sürmüşdür” [6, 1].
Mən bu məqalə üzərində işlədiyim əsnada Azərbaycan dilçiliyinə aid bir
doktorluq dissertasiyasına opponent rəyi yazırdım və əsəri oxuduqca az qala
hər kəlmədə yerində olmayan ifadə, düzgün çatdırılmayan fikir, yanlış
müddəalarla rastlaşırdım. Qeyd etməliyəm ki, eyni halı bundan əvvəl
vərəqləməli olduğum bir çox başqa fəlsəfə doktoru və elmlər doktoru elmi
dərəcəsi almaqçün təqdim edilmiş dissertasiyalarda da görmüşəm.
Deməli, belə istənilməz hallara artıq təxminən adətkərdə olmuşuq və
üstündən keçirik.
Əkrəm Cəfərsə keçmirdi və hamı o xəttə eyni sədaqətlə qulluq etsəydi,
bu gün mənim qəlb ağrısı ilə aciz müşahidəçisinə çevrildiyim bəd axın da belə
baş alıb getməzdi.
“Müəllif yazır ki, şeir dili həmişə canlı danışıq dilinə əsaslanır
(səh.156). Bu tezisdən oxucu anlamalıdır ki, klassik şeirin süni, şablon, xalq
kütlələrinin canlı danışıq dilindən uzaq diliylə xalq yaradıcılığının, xalq
şeirinin dili arasında fərq yox imiş.
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Məsələn, Vaqifin məşhur “Görmədim” şeirindəki
Alim ü cahil, mürid ü mürşid ü şagird ü pir
Nəfs-i əmmarə əlində sərbəsər olmuş əsir.
Həqqi batil eyləmişlər, işlənir cürm-i kəbir,
Şeyxlər şəyyad, abidlər əbusən qəmtərir. –

dili də canlı danışıq dilinə əsaslanırmış.
Köhnə qəsidələrimizin 70-80 faiz yabançı sözlər və ifadələrdən ibarət
olan süni, gurultulu dili də folklor şeirinin dili kimi xalqın canlı danışıq
dilinə əsaslanırmış. Bu fikir, əlbəttə, yanlışdır. Belə olsaydı, bizdə müasir
ədəbi üslublar olmazdı. Xalq köhnə qəzəl və qəsidə dilindəki əsərləri də el
ədəbiyyatının şeiri kimi oxuyub anlar, hafizəsində yaşadardı” [6, 1-2].
Əkrəm Cəfərdən əvvəl də, sonra da Məmməd Cəfərin kitabını açaraq
çoxlarının oxuduğu və diqqət etməyərək üstündən keçdiyi zahirən məsum bir
deyilişin əslində elmi xəta olduğunu görmək və diqqətə çatdırmaq əsl alimanə
rəftarın təzahürüdür.
Elmi mətndə müəllif hər sözünə, hər ifadəsinə cavabdehdir.
Pərakəndəlik, dələngavazlıq, ardında sübutu, dəlili dayanmayan, asanlıqla
aşırdıla biləcək sözlərin, ifadələrin, qənaətlərin yeri elm deyil.
Əkrəm Cəfər belə qüsurları Məmməd Cəfər kimi oturuşmuş alimdə
tapırdısa, indi təsəvvür edin onun qədər mötəbərləşməmişlərdə belə hallar nə
qədər olar: “Məqalədə oxuyuruq: “Canlı danışıq dili kimi, şeir dili də dilin
fonetikasına, morfologiyasına, sintaksisinə və qrammatik quruluşuna əsaslanır” (səh. 150). Bu cümlədən məntiqi olaraq anlaşılır ki, dilin morfologiyası
və sintaksisi başqa şey, qrammatik quruluşu isə başqa şeydir. Belə bir
hökmün yanlışlığını isbat etməyə ehtiyac yoxdur. Dilin morfologiyası və
sintaksisi onun məhz qrammatik quruluşudur. Bunlar eyni şeydir” [6, 2].
Əlbəttə ki, yenə Əkrəm Cəfər haqlıdır.
Dəqiqliyinin mahiyyətinə varmadan deyib, yaxud yazıb keçdiyimiz çiy,
qüsurlu bir söz, ifadə, fikir eyni mətn içərisindəki yetərincə sanballı, dəqiq,
doğruluğuna qəti inandığımız, dəfə-dəfə yoxlamış olduğumuz fikirlərimizi də
şübhə kölgəsinin altına ala bilir ki, o cür ibtidai səhvi edən burada da yanıla
bilərmiş, ya da o sayaq səhvi buraxan belə dürüst ola bilməz, bəlkə də bunu
haradansa götürüb.
Başqa sözlə, yazdıqlarımızı oxuyacaq, söyləyəcəklərimizi eşidib münsif
ola biləcəkləri heç vaxt unutmamalıyıq.
Həm də yalnız yaşadığımız illərin içərisində deyil, yazılarımızın qalıb
özümüzün olmayacağımız vaxtlarda da belələrinin söz demək növbəsinin
çatacağını nəzərdə saxlamalıyıq.
Əkrəm Cəfər davam edir və hələ bunlar güllərdir. Meyvələr – daha
kəskin eyhamlar və iradlar az sonra gəlir: “Müəllif deyir: “Azərbaycan dili söz
vurğusuna malik olan dillərdəndir” (səh. 160). Oxucu bu fikrə təəccüb edir:
guya söz vurğusuna malik olmayan dillər də varmış. Bu fikir 162-ci səhifədə
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də təkrar olunur: “Söz vurğusuna malik olmayan dillərdə həqiqətən şeir
vəzni yalnız hecaların sayı ilə müəyyən edilir”. Bu hansı dillərdir ki, onların
sözlərində vurğu olmurmuş? – müəllif buna misal göstərsəydi, dilçilik elmi
üçün mühüm bir kəşf olardı” [6, 2-3].
Və Məmməd Cəfərin məqaləsində iri bir hissə əruz ətrafında gəzişmələrə
həsr edilib. Əruzda isə Əkrəm Cəfər elə bir səviyyənin daşıyıcısı idi ki, həmin
dövrdə Sovet İttifaqının müxtəlif şərqşünaslıq mərkəzlərində yazılan
dissertasiya və müxtəlif həcmli araşdırmaların hamısını məhz ona rəyə
yollayar, onun məsləhət və tövsiyələrindən yararlanardılar.
Nəinki əruza az-çox bələd olan ədəbiyyatşünaslarımız, hətta əruzdan
dissertasiya yazmış Fazil Seyidov kimi alim [19], yaxud Sovet İttifaqında əruza
həsr edilmiş ilk böyük monoqrafiyanın müəllifi Bəhram Sirus [25] kimi canlı
klassik də bu mövzuda Əkrəmlə ehtiyatla danışırdılar.
Əkrəm Cəfər məqalədəki digər gözədəyən yanlışlar üzərində dayanaraq
bir-bir həqiqətləri yerbəyer etdikdən sonra keçirdi Məmməd Cəfərin
yazısındakı əruzla bağlı olan hissələrə: “176-cı səhifədə Məhəmməd Muinin
“Zərdüştün bəzi şeirlərinin vəzni təqarüb bəhrinin şəkillərinə yaxındır”
fikrindən müəllif məntiqsiz bir nəticə çıxarır: “Bu o deməkdir ki, Zərdüşt 5
və 6 hecalı şeirlərdən də istifadə etmişdir”. Bu, əlbəttə, tamamilə səhv
fikirdir, çünki nə ərəb, nə fars, nə türk əruzlarının təqarüb bəhrində 5 və 6
hecalı vəzn növü yoxdur.
177-ci səhifədə müəllif daha kobud səhvlərə yol vermişdir. Burada o,
oxuculara göstərmədən həm məşhur şair Rudəkini, həm də məşhur alim
Şəmsəddin Məhəmməd bin Qeys Razini təhrif edir. XIII əsrin görkəmli
ədəbiyyatşünas alimi, fars əruzu haqqında ən mükəmməl əsərin müəllifi
Qeys Razi məşhur “Əl-möcəm” əsərində mütəqarib bəhrinin növlərini izah
edərək onlara misallar gətirərkən Rudəkidən bu şeiri alır:
Qol-e bəhari, bot-e tatari
Nəbiz dari, çera nəyari?
fə’Ulü fə’lün fə’Ulü fə’lün
Və bunun “müsəmmən məqbuz əsləm”, yəni hər beyti fə’Ulü (məqbuz) və
fə’lün (əsləm) təfilələrindən ibarət 8 təfiləli, misra üzrə isə 4 təfiləli vəzndə
yazılmış olduğunu göstərir. Ahəng ağırlığını yüngülləşdirmək üçün Rudəkinin
bu şeirdə daxili qafiyələr yaratdığını da qeyd edir (“Əl-möcəm”, səh.14).
M.C.Cəfərov isə əruzda heç bir mübahisə qəbul etməyən “fə’Ulü fə’lün
fə’Ulü fə’lün” əvəzinə “fə’Ul-fə’Ulin, fə’Ul-fəUlin” yazır və bununla göstərir ki, o bu şeiri nə düzgün köçürə bilmiş, nə vəznini anlamış, nə də təfilələrini oxuya bilmişdir. Eyni zamanda Qeys Razinin bu xüsusda verdiyi izahata
da heç fikir verməmiş, öz məqsədinə uyğun gəlsin deyə Rudəkinin şeirini
parçalamış, bir misrasından iki misra yaradaraq bizim 5 hecalı şeirlərimizlə
əruz vəzninin mütəqarib bəhri arasında rabitə uydurmaq xəyalına
düşmüşdür. 179-cu səhifədə yazılır: “Bu şeirlər əruzun müzare bəhrində
məf’Ul fə’Ulin ölçüsündə deyilmişdir. Halbuki əruzda nə fə’Ulin və məf’Ul
adlı təfilələr var, nə də məf’Ul fə’Ulin şəklində müzare bəhri vardır” [6, 6-7].
Əkrəm Cəfərin bu qəbil məqalələri ülgü, müntəxəbat kimidir. Gələcəkdə
“ədəbiyyatşünaslıq” dərsliklərində indi mənim yalnız müəyyən fraqmentlərini
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verdiyim araşdırmanın bütövünü və həmin yazının tənqid etdiyi məqalənin tam
mətnini vermək lazımdır ki, sabahın filoloqları necə yazmalı olmağı da, necə
yazmamağı, necə tənqid etməyi, mənbələrə necə diqqətcil münasibət bəsləməyi
də bu əyani örnək əsasında mənimsəsinlər.
Əkrəm Cəfərin bir gücü onun iti yaddaşı idisə, digər gücü geniş
bilikliliyi, az qala klassiklərimizin hamısı ilə məşğul olması, onların ədəbi
irsinə yaxından aşinalığı idi. Ona görə də Əkrəm Cəfəri doğru kimi səslənən
hər iddiaya inandırmaq çətin idi. Qəlp sözü, çaşdırıcı məlumatı anındaca tutur,
bunun saxta olduğunu açıqca da bəyan edirdi.
Mirzə Ələkbər Sabir onun çox sevdiyi, yaxşı araşdırdığı, şeirlərinin vəzn
xüsusiyyətlərinə də ayrıca məqalə həsr etdiyi söz zirvələrimizdən idi [4, 123-156].
Və Əkrəm Cəfər gəlib çatmışdı Məmməd Cəfərin məqaləsindəki Sabirlə
bağlı hissələrə və söz yox, əyər-əskikləri görməyə bilmirdi: “194-cü səhifədə
yazılır: “Sabirin əsərlərini yalnız vəzn cəhətdən nəzərdən keçirdikdə şairin
əruz və heca vəzninin ən azı 37 şəklindən istifadə etdiyini görürük”
(səh.194). Biz deməyə məcburuq ki, müəllifin bu iddiası heç bir tədqiqata
əsaslanmır və tamamilə səhvdir. Sabirin sovet dövründə çıxmış
“Hophopnamə” nəşrlərində 360-a qədər şeir var. Bunların yalnız 4-ü heca
vəznində yazılmış: üçü 11 hecalının 4-4-3 bölümlü növündə (“Qurban
bayramı”, “Qocalar marşı”, “Yox, yazmaram”), biri isə 7 hecalıdır
(“Cavan”). Qalan şeirlərin hamısı (mahnılarından başqa) əruz vəzninin
müxtəlif bəhrlərinin 25 növündə yazılmışdır. Demək ki, Sabir şeirində hamısı
birlikdə 27 vəzn növü vardır. Müstəzadlı şeirlər buraya daxil deyil, çünki
müstəzad vəzni deyil, şəkli bildirir. Vəzncə müstəzadlar da yuxarıda
göstərilən 25 əruz növünə daxildir. Məqalədə yazılır ki, “Sabirdə şeir şəkli
ahənginə görə 100-dən artıqdır” (səh.194). Bu hökm daha lap kökündən
əsassızdır. Çünki şeir şəklində ahəng olmaz, ahəng vəzndə olar. Şəkil isə
şəkildir: məsnəvi, mürəbbe, müxəmməs, nəzirə, müstəzad, rübai və s. və s.
şəklə aiddir. Bunlar şeirin vəznini, ahəngini deyil, zahiri quruluşunu –
şəklini göstərir”6 [6, 10-11].
(Mirzə Ələkbər Sabirə məxsusi heyranlığı və vurğunluğu olan Əkrəm
Cəfər onun şeirlərindən birini əruzla ruscaya da çevirmişdi, Sabirin təbliği və
tədqiqi səmtində daim çalışırdı və Sabirlə bağlı ayrı bir təhriflə əlaqədar artıq
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Xəbərləri Dil, ədəbiyyat, incəsənət
seriyasının redaktoru kimi Məmməd Cəfərə bir müraciəti də olmuşdu)7.
6

Buradaca qeyd edək ki, Əkrəm Cəfərin “nəzirə”ni sadalanan digər bəlli şəkillərlə eyni sırada
qoyması düz deyil. Çünki nəzirə şəkil deyil və əslində bənzətmənin hansı şeirə yazılması ilə
əlaqədar olaraq nəzirə istənilən poetik formada əks oluna bilər.
7
Əkrəm Cəfərin bu məktubu da artıq dərc edilmiş məqalə ilə bağlıdır. Ə.Əhmədov adlı müəllifin “Xəbərlər”in 1980-ci il 1-ci sayında yer almış “Mirzə Ələkbər Sabir poeziyasıında janr
formalarının xüsusiyyətləri” adlı məqaləsi dayazlığı ilə qocaman alimi hövsələdən çıxarmışdı:
“Bu məqalədə 4 məsələdən bəhs edilir: beyt-nəqərat (səh.37), müstəzad (səh.60), imalə
(səh.62), qafiyə (səh.65). Lakin bu məsələlərin heç birinin məqalənin başlığı (mövzusu) olan
janr xüsusiyyətlərinə dəxli yoxdur. Janrlar, bildiyimiz kimi, etika, lirika, drama, satiradır.
Aydın görünür ki, müəllif janrın nə olduğunu bilmir. Belə olanda o, bəhs etdiyi məsələlərin
də mahiyyətini bilmir, çünki onları janr sayır
...Bu məqalənin müəllifi ədəbiyyat nəzəriyyəsindən savadsız ola-ola həm jurnalın redaksiya
heyətini aldatmış, həm oxucuları ələ salmış, həm də böyük Sabiri təhqir etmişdir” [9, 1]..
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Bilginlik, məlumatlarla doluluq, həmin dayaqlar üzərində ədəbiyyatın azı
son min illik ümumi mənzərəsini peşəkarcasına seyr edə bilmək qabiliyyəti
Əkrəm Cəfərə tənqid etdiyi məqalədə hər ədəbiyyatşünasın, ədəbiyyata
bilavasitə bağlı hər şəxsin tuta bilməyəcəyi bir dəqiqsizliyi də aşkarlamağa
imkan yaradır.
Məmməd
Cəfər
məqaləsində 1928-29-cu illər Azərbaycan
poeziyasındakı sərbəst şeirin nümunəsi kimi belə misralar verir:
O dünki
Ən başda,
Daşda,
Altında,
İki başlı qartal [6, 212].
Əkrəm Cəfər həm bu şeir parçasının, əvvələn, daha səhih variantını verir
və bununla da şeirin əslindən xəbərdar olduğunu əyan edir, həm də Oktyabr
inqilabından əvvəl köhnə Moskvada çar mütləqiyyəti məfhumunu obrazlı təsvir
edən misraların 1928-1929-cu illərdə deyil, 30 il qabaq yazıldığını, “Böyük
şəhər” adlı əsərdən götürüldüyünü təsdiqləyir [6, 11-12].
Bəs Əkrəm Cəfər alim həmkarının yazısında müsbət cəhətlər
görmürdümü?
Görür və bəyan da edirdi: “Məqalədə çoxlu düzgün və faydalı
mülahizələr və fikirlər də var: şeirin ahəngdarlığında vəzn və qafiyənin
mühüm rolunu qeyd etməsi, musiqidəki ritm və melodiya ilə şeirdəki ritm və
melodiyanın başqa-başqa şeylər olduğunu göstərməsi, əruz vəzni ilə
Azərbaycan dilinin daxili rabitələrini açmaq təşəbbüsü, folklor şeirinin heca
vəzni ilə müasir şairlərin heca vəzni arasındakı rabitələrin izahı, vəznsizliklə
vəzndə sərbəstlik anlayışının bir-birinə zidd məfhumlar olmasını və
vəznsizliyin şeirdə anarxiya və hərc-mərclik yaratdığını təsdiq etməsi
məqalənin qiymətli cəhətlərindəndir” [6, 12-13].
Təhlil etdiyi məqaləyə Əkrəm Cəfərin verdiyi yekun dəyərləndirmələri
də ona görə iqtibas gətirirəm ki, oxuduqları yazılarda yaxşı-yamanı görmək
istəyənlərə bu cür sabit meyarlar yolgöstəriciyə çevrilsin: “Məqalənin ən
mühüm nöqsanı konkret səhvlərində deyil, onun üsulsuzluğundadır. Bu
üsulsuzluğun başlıca maddələri: 1) Məqalədə istifadə edilən məxəzlərin və
onların müəlliflərinin çox zaman göstərilməməsi; 2) Məqalədə irəli sürülən
mülahizələrin sona çatdırılmayıb yarımçıq buraxılması, müəllif tərəfindən
atılıb qaçılması; 3) Mühakimələrdə çox zaman dəqiqliyin, hətta müəyyənliyin
olmaması; 4) Mənbələr ilə yoxlanılmadan gətirilən sitatlar və fikirlər; 5)
Şairlərimizdən müəyyən məqsədlə alınan misraların təhlil edilməməsi; 6)
Misralarda nəzərdə tutulan sözlərin, bölümlərin mətn içində qeyd edilib
göstərilməməsi; 7) Dilçilik terminlərindən elmin tələbilə, onların elmdə
möhkəmlənmiş mənası ilə istifadə edilməməsi; 8) Məqalə dilinin cümlə
quruluşlarında, tərcümə nəticəsində olaraq, rusca cümlə quruluşunun
təsirinə qapılması və s. və s.” [6, 12-13].
Bu təhlillərin aparıldığı vaxtdan yarım əsrdən çox zaman keçir. Hansı
elmi, ədəbi dərgimizdə, məqalələr toplusunda bu cür diqqətli, ədalətli,
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həqiqətləri əyməyən, qüsurları ört-basdır etməyən, mərd-mərdanə, riyasız
məqaləyə rast gəlinib?
Belə üslub sanki artıq tərgidilib, tərk edilib və hətta rəsmən
dissertasiyalara yazılmalı olan rəylərdə də nöqsanların heç onda, yüzdəbiri
göstərilmir.
Nöqsanları görməzliyə vurmaq bir ayrı xəstəlikdirsə, qüsurları görə
bilməmək də ayrı bir mərəzdir.
Bu geriləməyə, bu azara əsas səbəblərdən biri isə odur ki, guya abır
gözləyərək onillər öncə belə yazıların çapa uzanan yolları kilidlənib.
İtirənsə hamımız olmuşuq, elmimiz olub. Elmi vicdan susanda,
kiridiləndə, təşəbbüssüzləşəndə elm daxildən zədələnir, aşınır, çatlar verir.
Bu da özgə dərddir ki, hətta bir vaxtlar çap olunmuş, tək-tək də olsa
nöqsanları göstərmiş məqalələrin tövsiyələrinə də təkrar nəşrlər zamanı məhəl
qoyulmur.
Hansısa köhnə ədəbiyyatşünasın əsərləri sadəcə qrafikası dəyişdirilərək,
ən yaxşı halda, həmin əsərdə sovet ideologiyasına aid müəyyən hissələr ixtisar
edilərək, necə var o cür təzədən yeni nəsillərə çatdırılır.
Nə aradan ötmüş illərin təcrübəsi, eyni mövzuda nəşr edilmiş çoxsaylı
araşdırmalar nəzərə alınır, nə də indi təzədən xalqa çatdırılan kitabdakı
qaxsımış qüsurlar. Nə bir şərh verilir, nə izah. Sadəcə poliqrafiyanın müasir
imkanları ilə əl gəzdirilməyən, təzələnməyən, arıtlanmayan mətn bir də
dövriyyəyə qayıdır.
Əkrəm Cəfərsə ən ixtiyar çağlarınadək dinc oturmadı.
1981-ci il yanvarın 7-də Əkrəm Cəfər köhnə və sadiq dostu Məmmədağa
Sultanova (1910-1991) məktub yazırdı: “İnsanlar qoyun deyil, amma bəzən
iclaslarda qoyunlaşırlar.
– Kim bunun tərəfdarıdır ki, qatıq qaradır, əlini qaldırsın!
Qatıq görməmiş olanlar (yəni hürufizmi bilməyənlər) görürlər ki,
“böyüklər”dən bir neçə nəfəri əl qaldırdı. Onlar da kor-koranə əl qaldırırlar.
Qatığın qaralığı əksəriyyətlə qəbul olunur, təsdiq edilir.
Sonra bu yanlış qərarı düzəltmək çox çətin olur.
(Cəmil Quliyevin mənə “Поэтика и математика» məktubundan
sonra: 6.II.1981).
Məmmədağa, mən əminəm ki, Cəmil Quliyev hürufizmlə məşğul olub
onu öyrənsəydi, mənim Mərkəzi Komitəyə yazdığım bu məktubu özü yazardı.
Sonra bilməyənlər ona etiraz edəndə o məndən betər yazardı.
Mənim Elbrus Əhmədovla heç bir ədavətim yoxdur. Ola da bilməz.
Amma görürəm ki, o, sadədil adamları aldada-aldada əyri yollarla irəliləmək
istəyir. Şiri qəfəsə salıblar, qurd qoyunları aparır. Şir buna yana-yana baxır.
O istəyir qurdu tutub cəzalandırsın. Qəfəs buna mane olur” [11].
Könül hayanı və əqidə qardaşı Məmmədağa Sultanova məktubunda dilə
gətirilən hiddəti Əkrəm Cəfərdə yaradan nə idi və haqqında müxtəlif
instansiyalara məktublar yazdığı “Poetika və riyaziyyat” kitabının müəllifi
Əhməd Elbrus (1944-2006) kim idi?
1976-1986-cı illərdə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının “Elm”
nəşriyyatının baş redaktoru işləyən Əhməd Elbrus şair idi, o vaxt həm də artıq
Fədainin “Bəxtiyarnamə” əsəri haqqında dissertasiya müdafiə edərək filologiya
elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdı. Alimlərin hamısının işinin keçdiyi,
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elmi kitab və jurnalların nəşri ilə məşğul olan yeganə nəşriyyatda aparıcı şəxs
olması və özünün də xarakteri etibarilə hər qapını açmağı bacarması Əhməd
Elbrusu akademiya sistemində yetərincə sözükeçər bir simaya çevirmişdi.
1979-cu ildə nəşr etdirdiyi “Poetika və riyaziyyat” akademik Həmid Araslının
tərifli önsözü ilə başlayırdı [24, 3-4] və daha sonra kitaba akademik Fəraməz
Maqsudovun [24, 5] imzası ilə müsbət rəy gəlirdi (sonralar rəsmən həmin
rəylərdən imtina etməsələr də, bu yazıları hörmətli akademiklərin özlərinin
yazdığına inanmaq olmur. Belə naxoş örnəklər gərək ibrətli görkə çevrilsin ki,
indi adi hala çevrilmiş yazmadığına həmmüəllif, oxumadığına redaktorluğa
razılıq verən, hər hazır rəyin altına imzasını qoymağa tərəddüd etməyənlər
bəlkə heç olmazsa adlarını, nüfuzlarını sonrakı qınaqdan, töhmətdən qorumaq
barədə düşünələr).
Çox adamın oxuyub bir şey anlamadığı, amma “akademiklər yüksək
qiymətləndirirsə, bəlkə nəsə dərin bir şey var burada, mən başa düşmürəm”
gümanı ilə kimsənin səsini çıxarmadığı bu əsəri Əhməd Elbrus doktorluq
dissertasiyası kimi müdafiə etmək əzmində idi.
Edəcəkdi də, Əkrəm Cəfər olmasaydı. Nə qədər xahiş, minnət, təzyiqlər
edilsə də, Əkrəm Cəfər inadından dönmədi, “avantüra”, “akademiyada kütləvi
hipnoz seansı” kimi qiymətləndirdiyi bu cəhdin qarşısını almaqçün xeyli
məqalələr, məktublar yazdı. Doğrudur, həmin məqalələr dərc edilmədi. Amma
məktublar ünvanlara çatırdı, əvvəl tərəddüd, sonra ortadakı kitabdan şübhə,
nəhayət ki, imtina hissini oyadır və qüvvətləndirirdi.
Guya hürufizmin riyazi açılışından ibarət həmin kitab haqqında Əkrəm
Cəfər o dövrdə Əlyazmalar İnstitutunun direktoru vəzifəsində çalışan,
respublikada əsas nəsimişünaslardan hesab edilən, Nəsiminin poetik irsinin
elmi-tənqidi mətnini hazırlamış Cahangir Qəhrəmanova məktubunda yazırdı:
“Cahangir, sən bir işçinə Nəsiminin şeirlərinin sayını öyrənməyi tapşır.
Səhvən təkrar olanları çıxarandan sonra görək Nəsiminin mübahisəsiz neçə
şeiri var. O işçi bunların yalnız birinci misrasını yazsın. Əlbəttə, mən hələ
yalnız azərbaycanca şeirlərini deyirəm. Bundan arxayın olandan sonra
tədqiqat mövzularının planını tərtib edə bilərik. Nəsimi irsini ümumi
mövzularla deyil, konkret, müəyyən, xırda mövzularla öyrənmək məqsədə
daha uyğun olar. Poetikaya aid mövzuları mən boynuma götürürəm. Siz bir
ədəbiyyatşünas kimi, bir filosof da fəlsəfəsini, bir tarixçi də tarixə aid
cəhətlərini, dilçi də dilini... Bunları ətraflı və dərindən öyrənəndən sonra
görəcəyik ki, Nəsimidə hürufizm varmı, nə xarakterdədir və nə dərəcədədir.
Və hürufizmin hansı maddələri var onda? Həm də hansı şeirlərində? Şeirin
hansı əlamətlərinə görə onun hürufizmə aidliyi qət edilir? Böyük şairimizin
dünyagörüşünü və onun inkişaf mərhələlərini öyrənək” [10, 1].
Həmişə olduğu kimi, hədəfə götürdüyü problemə Əkrəm Cəfər miqyaslı
yanaşırdı. Nəsiminin qeyr-i adiliyini, möhtəşəmliyini dərk edirdi və onun irsi
ətrafında elmi möhtəkirliklərin ortaya çıxmasının səbəbini məhz mütəfəkkir
şairin indiyədək yaxşı öyrənilməməsində tapırdı. Anlayırdı ki, yük ağırdır,
özünün də yaşı artıq 80-ə yaxınlaşır, təkbaşına bu dağın altına girmək
müşküldür, ona görə məsələni kompleks araşdırmaqçün komanda yaratmağı
niyyət edirdi.
“Biz hələ Nəsiminin tərcüme-yi halını müfəssəl bilmirik. Bu xüsusda
yalnız Nəsrulla bin Həsən Nəcəfinin (ki Nəsiminin müasiri və yaxınlarından
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olmuş) “Xabnamə”si və məşhur şərqşünas Helmut Ritterin “Ağaz-i
hürufiyyə”si kafimidir? Başqa mənbələr bu cəhəti örtülü buraxır. Habelə
Nəiminin xəlifələri və onların vəzifələri, əxlaqları, şəxsi həyatları haqqında
bəzi ümumi sözlərdən başqa məlumatımız yox kimidir. Hürufilərin
məbədgahları, təkyələri, ibadətləri, sitayiş obyektləri olmuşmu və bunlar
nədən ibarət olmuş? Nəimi ilə xəlifələri arasında (məsələn, Mahmud Mətrud
Əsixani ilə olan kimi) toqquşmalar və ümumiyyətlə hürufilər arasında
ziddiyyətlər olmuşmu, olmuşsa bunların mahiyyəti nədən ibarət olmuş?
Bütün bu cəhətlər aydın olandan sonra Nəsiminin əsərinin məzmun və
mündəricatını araşdırmaq, nəticələr çıxarmaq olar” [10, 2-3].
Bu, bütöv bir proqramdır, nəsimişünaslıqda yeni səhifələr yazmaqçün yol
xəritəsidr. Əkrəm Cəfərin və saxlayıbsa, mərhum Cahangir Qəhrəmanovun
arxivində kimsəyə görünmədən qalan bu məktubdan bu ayrıntıları ona görə üzə
çıxarıram ki, barı gec də olsa, indi tərpənişə başlayaq, bu baş tutmamış arzunu
gerçəkləşdirmək yolunda işə başlayaq. Təbii, indi daha çətin olacaq. Əkrəm
Cəfərin həmin məktubu yazdığı vaxtlardakı qədər və o elmi təpərdə
ortaəsrşünas alimlərimiz bu gün daha seyrəkdir. Amma hərəkətsizlik də
yaramaz. İmadəddin Nəsimi boyda ədəbi-fəlsəfi hadisə bu gün masamız
üzərindəki monoqrafiyalar silsiləsində əks olunmayıbsa, belə yaradıcılar və
yaradıcılıqların qəsb edilməsi, özgəninkiləşdirilməsi, bu yöndə hər dürlü
elməbənzər cəfəngiyyatların və ədabazlıqların da meydana çıxması gözlənilən
fəsadlardır.
Əslində Əhməd Elbrusa təşəkkür etmək lazım idi ki, o, kitabı ilə Nəsimi
mövzusuna diqqəti artırmış və Əkrəm Cəfər kimi ciddi alimləri qeyr-i iradi
Nəsimi uğrunda mübarizələrə səfərbər etmişdi: “Bəziləri Nəsimini hürufizm
ilə bağlamaqdan sui-istifadə edirlər. Əhməd Elbrusun “Poetika və
riyaziyyat” (üzlərdən iraq) əsəri bunlardandır. Bu kitabçada heç bir
müəllifdən, heş bir əsərdən bir sitat yox, yalnız Nəsimidən 58 misra var ki,
onların da 54-ü səhvlərlə bulaşıqdır. Bunların çoxunu müəllif nə doğru
oxuya bilmiş, nə doğru anlamışdır. Bir sıra yanlış tərcümələr də bunu təsdiq
edir. Bir sıra misallar da heç hürufi olmaya-olmaya zorla hürufiləşdirilir. Bu
hərəkətə bir dini təriqəti qaldırmaq məqsədilə xalqın böyük bir şairini
endirmək deyərlər” [10, 2-3].
Cahangir Qəhrəmanova yazdığı bu məktubda Əkrəm Cəfər məsələni
Elmlər Akademiyasının prezidenti Həsən Abdullayevin qarşısında qaldırmağı
rica edir, kitabın müzakirəsinin vacibliyini vurğulayırdı [10, 4].
Lakin həmin müzakirələrin təşkil edilmədiyini, biganəliyi görəndə
Əkrəm Cəfər Azərbaycan Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsinə, ozamankı
respublika rəhbərliyinə müraciət edir: “Mənim 76 yaşım, 50 illik elmi-pedaqoji
təcrübəm var. ...Bütün ömrüm boyu mən kitablar və müəlliflər arasında
olmuşam. Lakin birinci dəfədir ki, belə keyfiyyətləri olan bir kitabla
rastlaşıram.
Bu kitabın adı ilə məzmunu uyğun gəlmir. “Poetika və matematika”
adlanan kitaba əslində gərək “arifmetik hürufizm” adı veriləydi. Çünki
burada söhbət yalnız orta əsrlərin hürufi təriqəti təlimindəki hərflərdən və
rəqəmlərdən, bir də hesabın dörd əməliyyatından – toplama, çıxma, vurma,
bölmədən gedir. Kitaba əlavə edilən
“İstifadə olunmuş ədəbiyyat”
bölməsində poetikaya aid bircə mənbə də yoxdur. Eləcə də kitabın içərisində
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poetikaya aid bircə termin də işlənməyib. Biblioqrafiyanın 90 faizinin bu
kitabla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu kitab o məqsədə hesablanıb ki, oxucular
onu anlamasın və zənn etsinlər ki, burada nəsə dərin, yüksək elmi mənası
olan nəsə var və dinməsinlər.
Müəllif bircə dəfə olsa belə kitabın sonunda göstərilmiş 60 mənbədən
heç birinə istinad etmir.
Müəllif kitabda fikirlərinin sübutu üçün heç bir arqument gətirmir,
sanki deyir: oxucunun məni başa düşməsi mühüm deyil, onlar mənim
sözlərimə inanmalıdır, vəssalam. Bu kitabda mətn ümumi həcmin
iyirmidəbirini təşkil edir. Qalan hissə illüstrasiyalardır... adətən, kitablarda
təsviri material kitabın məzmununun izahına xidmət edir, burada isə
qoyulmuş sualları bir az da dolaşıqlaşdırmaq, oxucunu azdırmağa yönəlub”
[22, 2-3].
Yazılarında bu kitabı sirklərdə oyunbazları göstərdiyi fokuslara oxşadan,
kitabın içərisindəki sxemləri gözbağlayıcılıq nümunələri adlandıran Əkrəm
Cəfər elmi həyatı boyu apardığı son mübarizələrdən olan bu qarşıdurmada
istəklərindən birinə nail oldu, birinə yox.
Bu kitab əsasında təşkil edilməli olan müdafiə baş tutmadı.
Amma əsas niyyət – Nəsiminin həyat və yaradıcılığının hərtərəfli
araşdırılmasına güclü bir heyətlə başlamaq təşəbbüsü də elə ürəkdə, kağız
üzərində qaldı, qalmaqda da davam edir.
Sözün şairanə deyil, birbaşa mənasında ömrü boyu elmlə yaşayan və
həmişə də içərisində elm daşıyan fədakar alim Əkrəm Cəfər həqiqi elm
uğrunda mübarizələri və elmdə həqiqətlərin bərqərar olması yolunda
çalışmaları ilə də öz parlaq nümunəsini bizə ərməğan etmişdir. Bu istiqamətdə
Əkrəm Cəfərin yazılarının bir hissəsi üzərində aparılan araşdırmanın
doğurduğu bir qənaət də budur ki, “Alim öldü – aləm öldü” zərbülməsəli nə
qədər məcazi səslənsə də, Əkrəm Cəfər kimi bizi əbədi tərk edən hər gerçək
böyük alimlə, hər halda əsl elm də elə o alim boyda azalır.
Əkrəm Cəfərin illərlə arxiv səssizliyində eşidilməz qalmış və indi ilk
dəfə hamınınkılaşan bu fikirləri isə elə özünün sağlığındakı kimi nəcib
təmizkarlıq missiyasını, elmi saflaşdırmaq vəzifəsini davam etdirəcək.

21

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

QAYNAQLAR:
1. Abbaslı Mirzə. Şah İsmayıl Xətainin ömür yolu miniatürlərdə. Bakı,
“İşıq” nəşriyyatı, 1961
2. Araslı Həmid. Böyük Azərbaycan şairi Füzuli. Bakı, Azərbaycan Uşaq
və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1958
3. Cəfərov M.C. Füzuli düşünür. Ədəbi-tənqidi məqalələr. Bakı,
Azərbaycan Uşaq və Gənclər Ədəbiyyatı Nəşriyyatı, 1959
4. Əkrəm Cəfər. “Sabir şeirinin vəzni”. Mirzə Ələkbər Sabir. Məqalələr
məcmuəsi. Bakı, 1962
5. Əkrəm Cəfər. Əruzun nəzəri əsasları və Azərbaycan əruzu (Ərəb, fars,
tacik, türk və özbək əruzları ilə müqayisədə). Bakı, “Elm” nəşriyyatı,
1977
6. Əkrəm Cəfər. “Füzuli düşünür” kitabçasının bir məqaləsi haqqında
(Əlyazma). Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi. İnventar №5459
7. Əkrəm Cəfər. Bəxtiyar Vahabzadənin “Heyrət, ey büt!” adlı
məqaləsində (“Azərbaycan”, 1974, №11) olan müxtəlif tipli qüsurlar.
4.I. 1975 (Əlyazma). Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyi. İnventar №5460
8. Əkrəm Cəfər. Xaqaninin həyatı və estetik idealı haqqında. Mirzə
İbrahimova açıq məktub (Əlyazma). İnventar №5462
9. Əkrəm Cəfər. “Partiyanın bizdən tələb etdiyi keyfiyyət bumudur?”
Akademiya Xəbərlərinin Dil, ədəbiyyat, incəsənət seriyasının baş
redaktoru M.C.Cəfərova məktub. 25.XI.1980 (Əlyazma). Nizami
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İnventar №5463
10. Əkrəm Cəfər. Əziz dostum Cahangir, salam! (Əlyazma). Nizami
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İnventar №5464
11. Əkrəm Cəfər. Məmmədağa Sultanova məktub. 7 yanvar, 1981
(Əlyazma). Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi. İnventar №5465
12. Əkrəm Cəfərlə Rafael Hüseynovun söhbəti. “Axşam görüşləri” verilişi.
"Azərbaycan Televiziya və Radio Verilişləri" Qapalı Səhmdar
Cəmiyyətinin fonotekası. İnventar № 03-1237 (59.22), 2015.
13. Hüseynov Rafael və Fazil Rəhmanzadənin söhbətinin (2018, may) lent
yazısı. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi.
Fonoteka bölməsi. İnventar № 694
14. Hüseynov Rafael. Söz heykəli. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2013
15. İbrahimov Mirzə. Xaqaninin həyatı və estetik idealı. “Azərbaycan”
jurnalı, 1980, № 7
16. Kəndli-Herisçi Qafar. Xaqani Şirvani. Həyatı, dövrü və mühiti. Bakı,
“Elm” nəşriyyatı, 1988
17. Mikayıl Müşfiq. Əsərləri. 3-cü cild. Bakı, Azərbaycan Dövlət
Nəşriyyatı. 1973
18. Mir Cəlal. Füzuli sənətkarlığı. Bakı, ADU nəşriyyatı, 1958
19. Seyidov Fazil. Azərbaycan şeirinin vəzni (namizədlik dissertasiyası),
Bakı Dövlət Universitetinin kitabxanası. 1955
20. Quluzadə Mirzağa. Füzulinin lirikası. Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər
Akademiyası nəşriyyatı, 1965
22

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

21. Vahabzadə Bəxtiyar. Sadəlikdə böyüklük. Bakı, "Yazıçı" nəşriyyatı,
1978
22. Акрем Джафар. «О книге «Поэтика и математика» (рукопись).
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İnventar
№5461
23. Акрем Джафар. О перспективах создания сравнительной поэтики
народов Ближнего и Среднего Востока. İran filologiyası məsələləri.
Bakı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı, 1966
24. Ахмед Эльбрус. Поэтика и математика (Хуруфизм в
средневековой восточной поэзии и его математическое
раскрытие). Баку, Издательство «Элм», 1979
25. Бахром Сирус. Арузи точики (Тахкики интикоди). Нашриёти
давлатии Точикистон. Душанбе, 1963.
26. Вопросы языка в освещении яфетической теории. Избранные
отрывки из работ акад. Н.Я.Марра составиль В.Б.Аптекарь.
Государственная Академия Истории Материальной Культуры.
Ленинград, 1933
27. Люди и судьбы: Биобиблиографический словарь востоковедов –
жертв политического террора в советский период (19171991)/Издание подготовили Я.В.Васильков и М.Ю.Сорокина. –
СПб.: Петербургское востоковедение, 2003.
28. 1338  اﻧﺘﺸﺎرات زوار ﺗﻬﺮان.دﻳﻮان ﺧﺎﻗﺎﻧﯽ ﺷﺮواﯼ ﺑﮑﻮﺷﺶ دﮐﺘﺮﺿﻴﺎراﻟﺪﻳﻦ ﺳﺠﺎدﯼ
29.  ﺑﮕﻴﺘﯽ دو ﮐﺲ.( ﻣﻴﺮز ﭘﻮرﻋﺒﺎسƏlyazma) Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi. İnventar №5467
30. Evgenii E.Bertels. The great Azerbaijani poet Nizami. Life, work and
times. Gilgamesh Publishing. Oxford, 2017.

23

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

Rafael HUSEYNOV
Attempts to restore the truth of classical Azerbaijani and Eastern
literature in Akram Jafar's critical researches that failed to have been
published
SUMMARY
He was among the brightest figures of the 20th century literary criticism
and oriental studies of Azerbaijan. The main features distinguishing Akram
Jafar (1905-1991) as a scientist were a wide range of universality and
knowledge. Notwithstanding he began his scientific career in his capacity of
linguist as one of the most diligent pupils of academician N.Y.Marr, later he
was engaged in researching the history of Persian and Turkic-language
literature.
He was considered to be one of the most esteemed figures in the area of
Oriental poetry, particularly in the field of aruz within the oriental studies of
his time. Principality, objectivity, intransigence and accuracy were peculiar to
the scientigic image of Akram Jafar.
He read very attentively any work as its editor and reviewer, defined
from the smallest spelling mistakes to the serious scientific errors and spared
no efforts as well as assistance for the perfect publication of the work. Among
the rich scientific heritage of Akram Jafar a number of investigations that failed
to have been published when the scientist was alive, are of particular interest.
Those critical comments by Akram Jafar analyze some articles and books of
certain famous scholars published in periodicals of 1950-1980.
The observations of Akram Jafar were distinct with their accuracy,
correctness and logic due to his comprehensive knowledge of the Near and
Middle Eastern peoples᾽literature of the period exceeding thousand years and
as well as his skills to review the literary personalities and literary activities in
broad context. His critical articles were actually a master class.
The shortage of scientific and scientifically popular publications in the
Soviet period, the blocking of the publication of scientific books via long
queues and abundant bureaucratic obstacles generated big difficulties and
challenges for the self-expression of researchers. On the other hand, along with
political censorship there existed editorial control which in some cases served
ideology and official political morality of that time than science. Namely
subjective obstacles became the factors that prevented the publication of a
number of critical articles of Akram Jafar. Whereas all these studies bear fairly
objective position from scientific aspect and are based on irrefutable arguments
and evidence.
The Soviet ideological machine which impudently proclaimed even the
most powerful earthquakes to have resulted without loss and destruction,
managed to prevent the sharp debates and disagreements in open press as if it
had avoided conflicts. The critical articles on celebrities were rarely given
space except the cases relating to the confidential order of official ideology.
Namely such kind of approaches has led Akram Jafar's considerable critical
researches to stay for years in the drawer of the writing desk. Had these
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researches been published on time, they would have had significant impact on
scientific life.
His sophisticated critical writings on the articles and books by such
well-known academicians as Mirza Ibrahimov, Mammad Jafar Jafarov,
Bakhtiyar Vahabzada and many others did not end merely with disclosing the
shortcomings in their works involved in the analysis. In this ordinary
researches of Akram Jafar there was a systematic review of the issues, focusing
on a some of the less investigated problems of classical Azerbaijani and
Eastern literature. Had these research works by Akram Jafar been published in
the years when they were written, they would have had a positive impact on the
development of philological thought and lead to the soonest finding of the
long-standing answers to a number of questions that had been open for
decades.
Unfortunately, this did not happen, so the irreparable shortcomings
were then circulated via passing from book to book. These studies, which were
first introduced to the scientific community by Akram Jafar's personal archive,
are still actual in many respects. At the same time, these critical articles deserve
being studied as classic samples of scientific principality as well as being
exemplary.

Рафаэль ГУСЕЙНОВ
Попытки восстановления истин классической азербайджанской и
восточной литературы в неопубликованных критических
исследованиях Акрама Джафара
Резюме
Он был одним из ярких представителей азербайджанского литературоведения и востоковедения XX века. Основными отличительными
качествами Акрама Джафара (1905-1991 гг.), как ученого, являются
универсализм и обширный круг знаний. Несмотря на то, что он, как один
из самых способных учеников академика Н.Я.Марра, начал свою
научную деятельность как языковед, позже он стал активно заниматься
изучением истории персоязычной и тюркоязычной литературы, а также
проблемами поэтики.
Научному образу Акрама Джафара были присущи такие черты, как
принципиальность, объективность, бескомпромиссность, точность.
Будучи редактором либо рецензентом какого-либо произведения, он,
не жалея сил для получения совершенного результата, очень внимательно
читал и выявлял как серьёзные научные, так и самые мелкие
орфографические ошибки.
Особый интерес в богатом научном наследии Акрама Джафара
представляют ряд исследований, которые не были опубликованы при
жизни учёного. В своих критических исследованиях Акрам Джафар
анализирует книги и статьи известных учёных 1950-1980 гг.
Обладая всесторонними знаниями о тысячелетней литературе
народов Ближнего и Среднего Востока, умением оценивать литературных
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деятелей и творческий процесс в широком контексте, наблюдения Акрама
Джафара
отличаются
точностью,
правдивостью,
логической
совершенностью.
В советское время, наряду с политической цензурой, был ещё ничем
не уступавший ей контроль редактора, который служил не науке, а,
прежде всего, официально-политической нравственности времени.
Поводом для многих неопубликованных критических статей Акрама
Джафара являлись именно субъективные причины. Невзирая на то, что
все эти исследования с научной точки зрения выражали объективную
позицию и опирались на неоспоримые доказательства.
Многие критические исследования ученого годами пролежали в
ящике его письменного стола. Его критика, связанная с творчеством
академиков Мирзы Ибрагимова, Мамеда Джафара Джафарова, Бахтияра
Вахабзаде и ряда других известных учёных, не ограничивалась показом
только конкретных изъянов и ошибок отдельных работ. В данных
исследованиях наблюдается системный анализ проблем, в них автор
привлекает внимание к малоизученным темам классической азербайджанской и восточной литературы.
Если бы критические статьи Акрама Джафара были изданы
своевременно, они оказали бы положительное влияние на развитие
филологического мышления, дали бы ответ на ряд вопросов, давно
ждущих своего решения, оставшихся открытыми десятилетиями. К
сожалению, этого не случилось, и поэтому ошибки переходили из книги в
книгу и тиражировались.
Критические материалы, взятые из личного архива Акрама Джафара
и впервые предложенные научной общественности, и по сей день не
утратили своей актуальности во многих аспектах.
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Şəhla ABDULLAYEVA,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
AZƏRBAYCAN AŞIQ YARADICILIĞINDA
“YUSİF VƏ ZÜLEYXA” SÜJETİ
Açar sözlər: aşıq yaradıcılığı, Yusif, Züleyxa, Yaqub, Misir
Keywords: ashug activity, Yusuf, Zuleykha, Jacob, Egypt
Ключевые слова: ашугское творчество, Юсуф, Зулейха, Якуб, Египет
Həm Şərq, həm də Qərb xalqlarının ədəbiyyatında geniş işlənən Yusif və
Züleyxa mövzusunun əsası Yusif peyğəmbərin (ə.) həyat sərgüzəşti olub,
“Tövrat”da “Yaradılış” kitabının 37-50-ci fəsillərindən, daha sonra isə
“Qurani-Kərim”in 12-ci surəsi olan 111 ayədən ibarət “Yusif” surəsindən
gəlmişdir. Ümumiyyətlə, dinlə ədəbiyyatın sıx əlaqəsi səmavi kitablardakı bir
çox dini süjetlərin, obrazların, simvolların, ayrı-ayrı hadisələrin müxtəlif
xalqların ədəbiyyatında işlənməsinə, dini arxetip süjetlərin meydana gəlməsinə
səbəb olmuşdur. Əsrlər boyu hz.Adəm, hz.İbrahim, hz.Musa, hz.Süleyman,
hz.Yusif və digər peyğəmbərlərlə bağlı əhvalatlar istər Şərq, istərsə də Qərb
xalqları ədəbiyyatında ilkin mənbə rolu oynamış, həmin hadisə və əhvalatlar
yalnız dini deyil, həmçinin müxtəlif məzmunlu bədii və tarixi əsərlərdə də əks
olunmuşdur. Həmin əsərlərin əsas qayəsini eyni süjet təşkil etsə də, müxtəlif
müəlliflərin dünyagörüşü və təxəyyül gücünə uyğun olaraq fərqli məzmunda
işlənilmiş, bəzən əsas məzmundan uzaqlaşdırılmış, ona poetik şəkildə dünyəvi
don geydirilməyə cəhd göstərilmişdir.
Yusiflə Züleyxa əhvalatının müqəddəs kitablardakı variantı zaman keçdikcə müəyyən dəyişikliklərə uğrasa da, müxtəlif şair və mühəddislər tərəfindən fərqli səpkidə, müəyyən əlavələrlə işlənsə də, ilkin variantda olan əsas motivlər – Yusifin gözəlliyi, qardaşların paxıllığı, quyuya salınma, satılma, qürbətə düşmə, Yaqubun gözlərinin kor olması, Züleyxanın sevgisi, böhtanı, Yusifin Misirdə yüksək məqam əldə etməsi, qardaşların Misirə gəlməsi, Yusifin
köynəyinin Yaqubun kor gözlərinə şəfa verməsi və s. motivlər saxlanılmışdır.
Türklüyün əski çağlarından gələn milli-mənəvi gücün qorunmasında və
etnosun perspektiv fəaliyyət üçün istiqamətlənməsində zəngin potensialı olan
aşıq sənətinin [3, 481] nümayəndələri də əsrlər boyu bu məqamlara müraciət
etmiş, sevgilinin gözəlliyindən bəhs edərkən onu gah Yusifə, gah Züleyxaya
bənzətmiş, çətinliklərinin, dərdlərinin həddini göstərmək üçün Yusifin zindana
düşməsini, Yaqubun oğul ayrılığından çəkdiyi əzabı xatırlatmışlar.
Şah İsmayıl Xətainin (1487-1524) müasiri olan, Dirili Qurbani kimi də
tanınan Aşıq Qurbani (1477-?) öz şeirlərində yarının gözəlliyinə işarə edərkən
onu Züleyxa ilə müqayisə edir:
Sifətdə Züleyxa – yarı Yusifin,
Xubların xubusan, eylərəm vəsfin,
Bоyu uzun, beli incə məhbubun,
Buxağında gözəl xallar açılmış [1, 72].
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Aşıq öz biqərarlığına, canının eşq zindanında həbs olduğuna işarə edir,
Yaqub peyğəmbərtək əzizinin hicrindən qanlı göz yaşları tökdüyünü bildirir:
Qurbaniyəm, fikrim gəzir asmanda,
Canan harda оlsa, can alar anda,
Yəqub kimi qan ağlaram Kənanda,
Yusiftək zindanda qalan canım hey! [1, 77]
Şeirlərində “Qul”, “Şikəstə”, “Bikəs” təxəllüslərini işlətmiş XVI əsrin
görkəmli şair-aşıqlarından Abbas Tufarqanlı da Yusif və Züleyxanın adlarını
dünyada nam-nişan qoyub getmiş insanlarla bir sırada çəkir:
Aradım Оsmanı, gəzdim Əcəmi,
Misri, İstanbulu, Şamı görmüşəm,
Harda adı bəlli gözəl varsa da,
Arayıb, axtarıb hamı görmüşəm.
Firоnü Firdövsi, Nəmrudü Şəddad,
Оnlar da dünyada qоydular bir ad,
Yusiflə Züleyxa, Şirinlə Fərhad,
Bəhram ilə Güləndamı görmüşəm [1, 121].
Başqa bir şeirində aşıq öz sevgilisini gözəllikdə Yusifi-Kənana bənzədir:
Sevdiyimin hüsnü Qureyşin nuri,
Yusifi-Kənandı, Çinin fəqfuri,
Deyirlər, behiştdə çоx оlur huri,
Оnlar da köhnəlib, yar təzə-tərdi [1, 130].
XVII əsr Azərbaycan aşıq şeirində də Yusif əhvalatından ədəbiyyatımıza
keçən simvollardan geniş istifadə olunur. Belə ki, Yusifin köynəyi ilə bağlı üç
məqam mövcuddur: qardaşları tərəfindən köynəyinin qana bulaşdırılıb hz. Yaquba göstərilməsi, Züleyxanın Yusifin köynəyini cırması və Yusifin göndərdiyi
köynək vasitəsilə atasının gözlərinin açılması. Dövrün tanınmış aşıqlarından
Sarı Aşıq şeirində “Yusifin gül pirəhəni” ibarəsinə müraciətlə bir gün yarından
xeyir xəbər alaraq dərd-qəmdən azad olacağına ümidini belə ifadə edir:
Şəhbazi-aləmdən istərəm səni,
Xudanı sevərsən, unutma məni,
Guya ki, Yusifin gül pirəhəni,
Gəldi Yəqub binəvaya yetişdi [1, 132].
Dövrün daha bir aşığı Dərdli Nəsib (1670-?) bir şeirində yarının
gözəlliyinə işarə edərək onu Züleyxadan da üstün tutur:
Dərdli Nəsib – taleyi kəy,
Yarı gendən gəzər ürkəy.
Mövlam özü səni görgəy,
Züleyxaya şəkk eləyər [1, 93].
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XVIII-XIX əsrlər aşıqlarının yaradıcılığında “Yusif və Züleyxa” mövzusuna çox müraciət edilmişdir. Öz şeirlərində keşməkeşli həyatından, əmisi
qızına olan uğursuz məhəbbətindən gileylənən Yəhya bəy Dilqəm (1830-1865)
bir şeirində Yusif hüsnlü, Züleyxa camallı yarın hicrindən bəhs edir:
Laçın qanadlıdan, tərlan tavardan,
О hüsni-Yusifdən, mehri-rüxsardan,
Züleyxa camallı, məhcəbin yardan,
Fələk məni cüda salıb ağlaram [1, 243].
Və ya:
Başına döndüyüm, ay Əziz əmi,
Getdi, bəs alşanım niyə gəlmədi?
Züleyxa camallı, qəddi minalı,
Şövkətli sultanım niyə gəlmədi? [1, 239]
Aşıq Padarlı Abdulla (vəf.1885) bir şeirində zəmanədən gileylənərək,
bəzilərinin bəzək-düzək hesabına “gözəlləşib”, Züleyxatək gözəllikdə məşhur
olan qadınları bəyənməməsindən gileylənir:
Ay ağalar, bir zəmanə gəlibdir,
Həmtay оlan heç həmtayı bəyənməz.
Qara qızlar sürmə çəkib gözünə,
Gözəllikdə Züleyxanı bəyənməz [1, 307].
Görkəmli ədəbiyyatşünas S.Mümtazın (1884-1941) Azərbaycanın şəhər
və kəndlərini gəzib, müxtəlif əlyazmalar və şifahi mənbələrdən toplayaraq nəşr
etdirdiyi ədəbi nümunələrdə də Yusif və Züleyxa əhvalatının təsirinə rast gəlinir. Məsələn, Şirvan aşıq məktəbi nümayəndələrindən Aşıq Saleh (XVIII əsr)
bir müstəzadında Yusif və Züleyxa əfsanəsinin bir sıra motivlərinə müraciət
edərək Züleyxatək gözəl bir yarın eşqindən Yaqub peyğəmbərin övlad acısından çəkdiyi qəm-qüssə həddində əzaba düçar olduğunu, bu halıyla özünü Yusif
zindana düşdüyü kimi, eşq zindanında bir məhbus hesab etdiyini açıqlayır:
Ey dil, gecələr sübhədəkin yar eşigində – əfğanə yetişdik,
Rəhmi yox olan kafiri-bimar eşigində – san, canə yetişdik.
Yəğub kimi saldı məni dərdü bəlayə – bir hüsni-Züleyxa,
Yusif kimi ol naşiyi-xəridar eşigində – zindanə yetişdik [7, 333].
XIX əsr aşıqlarından Məlikballı Qurban (1865-1943) özünü Züleyxatək
Yusifin, Məcnuntək Leylinin eşqindən dəli-divanə olduğuna işarə edir:
Sərgəştə mənəm qaşı kəmakanın ucundan,
Züleyxa necə Yusifi-Kənanın ucundan,
Səhra vətənimdir belə cananın ucundan,
Məcnun da mənəm Leyliyi-zibanın ucundan,
Çıxdı bu tənim çılpağ olub cümlə qəbadan [7, 401].
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Dövrün daha bir məşhur sənətkarı Mücrim Kərim bir müxəmməsində öz
yarına hər kəsdən artıq dəyər verdiyini və onu hər kəsdən, hər şeydən, yüz
Züleyxa, yüz Yusif gözəllikdə insandan belə üstün tutduğunu bildirir:
Yüz dilbəri-Şiraz ola, yüz şuxi-Sifahan,
Yüz türki-Xəta, yəni ki, məhbubi-Səməngan,
Yüz misli-Züleyxa ola, yüz Yusifi-Kənan,
Yüz Mücrimi-dilxəstə Kərimin kimi xoşxan,
Yüz sübh ilə axşam ola, könlüm səni istər [7, 413].
Aşıq Salehin də şeirində bu müxəmməsə bənzər beytlərə rast gəlinir:
Yüz yari-Ərəş, dilbəri-Gəncə, büti-Şiraz,
Yüz türki-Sifahan ola, könlüm səni istər.
Yüz misli-Züleyxa, çəmən ara güli-həmra,
Yüz Yusifi-Kənan olan, könlüm səni istər [7, 339].
XIX əsrin daha bir sənətkarı Aşıq Musa (1830-1912) şeirlərində Yusif
peyğəmbərin gözəlliyinə işarə edərək, öz sevgilisini onunla müqayisə edir,
gözəllikdə hətta Yusifin belə yarına tay olmadığını deyir:
Xudam səni nə xоş gündə yaradıb,
Salıbdı cahana, ay gülə-gülə.
Gözəllikdə Yusif sənə tay оlmaz,
Alıbsan qüdrətdən pay, gülə-gülə [2, 37].
Başqa bir şeirində isə yarının Yusiflə oxşarlığına işarə edir:
Dilinin kəlməsi gözəl bir lisan,
Telinə sadağa varımdı bir can.
Yaraşır şəninə güllü bir cahan,
Yusifi-Kənanə şəbahətin var [2, 40].
XIX-XX əsrlərdə yazıb-yaradan aşıqlarımız arasında ən məşhuru olan
Göyçə aşıq mühitinin yetirməsi Aşıq Ələsgərin (1821-1926) yaradıcılığında da
Yusif peyğəmbərin əhvalatına dəfələrlə müraciət olunmuşdur:
Qıya baxdın, məni saldın zillətə,
Yusif kimi necə düşdüm qürbətə.
Hicran qəmi məni salıb möhnətə,
Səni gördüm, dərdim azalı, Güllü! [5, 54]
Şair Misirdə qürbət elə düşmüş Yüsif peyğəmbəri qul bazarında görən
hər kəsin heyranlığını sevgilisini görənlərin halı ilə, öz halını isə Yusifin
dərdindən dərdə düçar olanlar ilə müqayisə edir:
Mələklər şahidi, gözəl sərvəri,
Xəstəyə dərmandı buxağın təri.
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Camalını görən olur müştəri,
Misirdə Yusifin bazarı kimi [5, 58].
Və ya:
Yusif kimi məni saldın azara,
Təbibimsən, eylə dərdimə çara.
Ya buyur cəllada, ya çəkdir dara,
Ya yetir dərmana, üzün bürümə! [5, 79]
Oğlunun dərdindən gözləri tutulmuş Yaquba Yusifin Misirdən göndərdiyi köynəyinin etdiyi dava-dərman kimi, yarın da gəlişi Aşıq Ələsgər üçün
bütün dərdlərdən azad olmaq vəsiləsidir:
Onun bu gəlməyi, gör, nəyə bənzər,
Nə xana, sultana, nə bəyə bənzər,
Misirdən gəlmiş bir köynəyə bənzər,
Kənanda Yaquba dərman gəlibdi.
Ələsgər görcəyin candan usanıb,
Camalından şəmsü qəmər utanıb.
Nə behiştdə belə qılman yaranıb,
Nə dünyaya belə insan gəlibdi [5, 49-50].
Azərbaycanın tanınmış aşıqlarından olan Xəyyat Mirzə (1885-1922) öz
yarını vəsf edərkən onu gözəllikdə Yüsif və Züleyxadan üstün bilir:
Nə Misirdə Yusif, Züleyxa, Kənan.
Xudam xəlq etməyib sən təki canan,
Demə aşiqlərdi eşqimə yanan.
Firqətin mahalı, eli incidir [2, 162].
Aşıq ədəbiyyatında Yusif əhvalatına ən çox müraciətə Molla Cümənin
(1854-1920) yaradıcılığında rast gəlirik. Şair Yusifin başına gələn bir çox
hadisələri ayrı-ayrı beytlərdə böyük ustalıqla tərənnüm edir:
Xəstə olub göz dikmişəm rahinə,
Yusif kimi düşdüm qəzəb çahinə,
Qarşı olsan o gözəllər şahinə,
Mən zarınca çeşmi-tərdən xəbər ver [6, 83].
Yusifin yoxluğundan gününü ağlamaqla keçirən Yaqubun gözləri tutulur,
lakin Misirdən gətirilmiş köynəkdən oğlunun iyini alan ata yenidən gözünün
nuruna qovuşur. Şair yarının qoxusunu küləkdən alır və bu qoxunu Yaqubun
dərdinə dəva olmuş həmin köynəyin iyinə bənzədir:
Cüməyəm, sormadım ləbin suyunu,
Sərasər qəm aldı könlüm öyünü,
Badi-səba gətdi sənin iyini,
Necə ki, Yusifdən Kənana getdi [6, 141].
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Şairin yaradıcılığında eşqin ən yüksək dərəcəsi Züleyxanın Yusifə olan
eşqinə bərabər tutulur:
Namə, get məndən dad şəhrdə bir insanə de,
Şəminə pərvanəyəm, ol atəşi-süzanə de,
Bülbülün naləsini bağ içində gülşanə de,
Fərhadın ərzi-halın həm Şirinə şahanə de,
Eşqində Züleyxayəm, ol Yusifi-Kənanə de [6, 279].
Və ya:
Züleyxa müsəxxər olmuş quluna,
Pərvanə şamına, bülbül gülünə.
Cümə də hər sübhdən çıxıb yoluna,
Həsrətlə boylanıb gündoğan gözlər [6, 159].
Eşq üzündən can da qurban verilir, məşuqa yetişmək üçün hər vasitəyə əl
atılır və Züleyxanın da Yusifə böhtan atması, onu zindana saldırması,
müsibətlərə düçar etməsi onun eşqindən qaynaqlanır:
Eşq ucundan Züleyxa gör netdi Yusifi-Kənana,
Fağır Vərqə Gülşah üçün canın verdi qurbana,
Mənim könlüm meyil saldı namərd İsmi Pünhana,
Molla Cümə bu fənada şirin dil dustağıdır [6, 231].
Şair “Dünya” adlı şeirində Yusif kimi bir şəxsiyyətin belə bu dünyadan
köçüb getdiyinə işarə ilə dünyanın faniliyindən bəhs edir:
Əzrailnən söz bir edib
Tərk etdin insanı, dünya!
Özündə baqi qoymadın
Yusifi-Kənanı, dünya!
Sənə necə bel bağlayım,
Ay vəfasız, fani dünya! [6, 289]
Adətən poeziyada məşhur aşiqlər Fərhad, Məcnun və Yusifin adları
daima yanaşı çəkilərək, vəfa və sədaqətin, əsl eşqin təcəssümü kimi təqdim
edilir. Molla Cümə də öz şeirlərində həmin üslubdan istifadə edir:
Yusif didarına Züleyxa dustaq,
Şirin üçün Fərhad qapardı bir dağ,
Leyli camalına oluban müştaq,
Məcnuntək düşmüşəm dərdə, gələydi [6, 149].
Başqa şeirində şair Yusifin Fərhad, Məcnun və Kərəmdən fərqli olaraq,
sonda eşqinə qovuşduğuna işarə edir və fələyin amansızlığından şikayətlənir:
Çoxlar bu sevdadan nicat bilmədi,
Dilək dərgahindən qəbul olmadı,
Fərhad, Məcnun, Kərəm kamın almadı,
Bir Yusifi sevdiyinə yetirdin [6, 131-132].
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Göyçə aşıq məktəbinin nümayəndəsi Aşıq Əsəd (1874-1951) də bir
şeirində öz eşqini Yusifin Züleyxaya, Kərəmin Əsliyə olan eşqinə bənzədir:
Yusif də qul оldu о Züleyxaya,
Kərəm Əsli deyə girdi kilsaya,
Оnlar kimi məni saldın sevdaya,
Tüccar etdin ahü-zara sən məni [2, 144].
Qeyd etdiyimiz kimi, Yusif və Züleyxa obrazları məhz aşıq ədəbiyyatında daha çox misilsiz gözəllik simvolu kimi istifadə olunmuşdur. Aşıqlar
sevgilinin gözəlliyini vəsf etmək üçün onu gah Yusif, gah da Züleyxa ilə
müqayisə etmiş, bir qadını dünyanın ən gözəl qadını kimi təsvir etmək üçün
Yusif və Züleyxanın onun camalı qarşısında aciz qaldığını söyləmişlər.
Göyçə aşığı Aşıq Alı (1801-1911) da sevgilisinin vəsfində onu Züleyxa
ilə müqayisə edir:
Viran etmə könlü, savabdı hörsən,
Yarım Alının gözüylə görsən.
And-aman içənə özün deyərsən,
Yanında Züleyxa, bica gözəldi [4, 55].
Və ya:
Heyranam ol Xudaya,
Sənin tək insan yaradıb,
Tarixdə görməmişəm,
Bir belə ceyran yaradıb.
Züleyxa dünyada nədi,
Səni onnan can yaradıb,
Rəhm elə mən yazığa
Bir busa ver barı, Sənəm [4, 115].
Gördüyümüz kimi, Yusif və Züleyxa obrazları, Yusif peyğəmbərin həyat
sərgüzəşti, Züleyxanın sevgisi və s. motivlər Azərbaycan aşıq ədəbiyyatında
geniş işlənmiş, bu eşq dastanı da “Leyli və Məcnun”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və
Kərəm, “Fərhad və Şirin” dastanları kimi aşıq məclislərini bəzəmişdir. Aşıqlar
daha çox Yusif və Züleyxanın adından gözəllik simvolu olaraq istifadə etmiş,
lakin “Yusifin köynəyi”, “Yaqubun dərdi-qəmi”, “Yusifin qürbətə düşməsi”
kimi motivlər də aşıq poeziyasında öz əksini, az da olsa, tapmışdır.
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Shahla Abdullayeva
The Yusuf and Zuleykha’s plot in Azerbaijan ashug activity
Summary
Legend about Yusuf and Zulaikha was one of the commonly used and
favorite themes in Eastern and also Azerbaijani literature.The basis of this
theme was taken from the life story of Prophet Joseph, narrated in Torah
(Genesis, 37-50) and the 12th sura (chapter) of Holy Qur`an.
There is given all Joseph’s life in Torah – from birth to his death. And, in
Qur’an unlike stories of other Prophets, the details of which are scattered
throughout the Holy Qur`an, the history of Prophet Joseph was revealed
completely in one surah. With time, the original version of this parable, given
in the sacred books, underwent changes. Though, the main motifs were
preserved and reflected in literary works. These main motifs have been used in
ashug poetry, as well as in classical and modern Azerbaijani literature. Ashugs
repeatedly reminded such symbols as “the tears of Jacob”, “Joseph’s beauty”,
“Zuleykha’s beauty”, “Joseph's Cloak”, etc. in their poems.
The presented article is dedicated to the researching the using of this
famous legend in an ashug poetry on the example of ashug lyrics.
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Шахла Абдуллаева
Сюжет притчи «Юсуфа и Зулейхи» в азербайджанском
ашугском творчестве
Резюме
Притча о Юсуфе и Зулейхе на протяжении столетий являлась одной
из широко используемых и любимых тем в литературе Ближнего Востока.
Эта легенда берет свои истоки из истории об Иосифе Прекрасном в
главах 37-50 «Бе-решит» в Торе и в 12-й суре Священного Корана.
В Торе прослеживается вся его жизнь – от рождения до его смерти.
Также в Коране, в отличии от историй других пророков, сведения о
которых разбросаны по всему Священному Корану, история о Пророке
Иосифе передана полностью в одной суре. Со временем первоначальная
версия этой притчи, данная в священных книгах, подверглась изменениям. Несмотря на эти изменения, основной сюжет и мотивы были сохранены и отражены в литературных произведениях. В ашугской поэзии,
так же как и в классической и современной азербайджанской литературе,
на протяжении веков использовались эти основные мотивы. Ашуги в
своих произведениях неоднократно напоминали такие мотивы, как
«слезы Якуба», «красота Юсуфа», «красота Зулейхи», «кафтан Юсуфа» и
т.д. В настоящей статье на примере ашугского творчества исследуется
степень использования этой известной притчи в азербайджанской
ашугской поэзии.
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Əkrəm BAĞIROV,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
ƏMİN ƏHMƏD RAZİNİN “HƏFT İQLİM” TƏZKİRƏSİNDƏ
AZƏRBAYCAN VƏ AZƏRBAYCAN ŞAİRLƏRİ
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Əmin Əhməd Razi, Seyyid Məhəmməd Rza
Tahiri, Gəncə, Qum, “Xəmsə”, “Həft İqlim”, Azərbaycan
Keywords: Nizami Ganjavi, Azerbaijan, Ganja, Amin Ahmad Razi, “Haft
Iqlim”, Seyyed Mahammad Rza Taheri, “Khamse”, Gom
Ключевые слова: Низами Гянджеви, Амин Ахмед Рази, Сеййид
Мухаммед Реза Тахери, Гянджа, Гум, «Хамса», «Хафт Иглим»,
Азербайджан
Klassik ədəbiyyatın tədqiqində, xüsusən orta əsrlər müəlliflərinin bioqrafiyalarının dəqiqləşdirilməsində, hər hansı bir əsərin həqiqətən kimə məxsus
olması ilə bağlı mübahisələrin həllində ədəbi təzkirələrin böyük əhəmiyyətə
malik olması inkaredilməz bir faktdır.
Belə ki, azərbaycanlı müəlliflərlə bağlı farsdilli ədəbi təzkirələrdə də
qeyd olunmuş hər bir cümlə onların bioqrafiyalarını, doğum və ölüm tarixlərini, hansı mühitdə yaşayıb-yaratdıqlarını, əsərlərinin yazılma illərini açmaqda, hər hansı bir əsərin və ya beytin ona aid olub-olmaması və sairəni dəqiqləşdirməkdə tədqiqatçıların daim müraciət və istinad etdikləri mənbələrdir.
Azərbaycan ədəbiyyatı ilə bağlı belə dəyərli farsdilli təzkirələrdən biri də
XVI əsr müəllifi Əmin Əhməd Razinin “Həft İqlim” təzkirəsidir.
Əsərin fars dilli müəllif tərəfindən Hindistanda yazılmasına və orta əsrlər
ədəbi mənbələrinə xas bütün qüsurlarına baxmayaraq, bu təzkirə Azərbaycan
ədəbiyyatı üçün Məhəmməd Övfinin məşhur “Lübabül-Əlbab” təzkirəsindən
tutmuş müasir dövrə qədər yazılmış farsdilli ədəbi təzkirələr sırasında (8, 610;
12; 14) böyük dəyərə və elmi əhəmiyyətə malik bir mənbədir. Hələ keçən əsrin
ortalarında mərhum əlyazmaşünas-tədqiqatçı Pənahi Makulunun on məşhur
Şərq mənbəyi əsasında tərtib etdiyi “Ədəbi məlumat cədvəli”ndə tədqiqata cəlb
edilmiş on təzkirədən birinin məhz “Həft İqlim” olması dediklərimizin
təsdiqini daha da gücləndirir [4, 287].
Bir faktı da qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan şairləri haqqında dəyərli
təzkirələr müəllifləri olan Məhəmmədəli Tərbiyətin və Əriz Dövlətabadinin
əsərlərini yazarkən ən çox müraciət etdikləri mənbələrdən biri də “Həft İqlim”
olmuşdur.
Hazırkı məqalədə bu mənbə haqqında məlumat verilir, onun yazıldığı
dövrə qədər Azərbaycanın ədəbi mühiti, həm də tarixi və coğrafiyası haqqında
xəbər verən əvəzedilməz məxəzlərdən biri olduğu qeyd edilir. Bu məlumatlar
sırasında Azərbaycanın həm tanınmış, həm də az tanınan şairləri ilə bağlı
təzkirədə yer almış faktlar başqa mənbə və tədqiqat əsərləri ilə müqayisədə
açıqlanaraq şərh edilməsinə cəhd göstərilir.
Dünya kitab xəzinələrində bu təzkirənin çoxsaylı əlyazma və əski çap
nüsxələri mühafizə edilməkdədir və bu sırada AMEA M.Füzuli adına
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Əlyazmalar İnstitutu da istisna deyil. Zəngin əlyazma xəzinəsinə malik bu
institutda “Həft İqlim” təzkirəsinin XVII əsrə aid bir nüsxəsi mühafizə olunur
[11]. Hicri-qəməri təqvimi ilə 1075-ci il məhərrəm ayının 7-sində − miladi
1664-cü il iyul ayının 31-i tamamlanmış bu əlyazmanın katibi Məhəmməd
Tahir ibn Məhəmməd Qasım Türbəti əl-Camidir. Olduqca aydın və iri nəstəliq
xətti ilə köçürülmüş bu əlyazmanın həcmi 413 vərəq, ölçüsü isə 31x21,5 smdir. Əlyazma əvvəldən və sondan səliqəli şəkildə bərpa olunmuş və tamdır. Bu
əlyazmanın geniş elmi paleoqrafik təsviri üçün 2013-cü ildə Bakıda nəşr
edilmiş farsdilli əlyazmalar kataloquna müraciət etmək olar [3, 318-319].
Bu təzkirə 1999-cu ildə İranda tədqiqatçı-alim Seyyid Məhəmməd Rza
Tahiri tərəfindən üç cilddə geniş şərhlə nəşr edilmişdir [10]. Bu nəşrin ilkin
təhlili bizə əsas verir ki, hər şeydən əvvəl böyük zəhmət bahasına dəyərli bir
əsəri tədqiq edib nəşrinə nail olan Seyyid Məhəmməd Rza Tahirinin əməyini
xüsusi qeyd edək. Düzdür, ondan əvvəl də bu təzkirə həm İranın özündə, həm
də xaricdə tədqiqata cəlb edilmiş və nəşr olunmuşdur [bu barədə bax: 12, 410414; 14, 116-123]. Lakin bütün bu nəşrlərin yanında əsərin 1378/1999-cu il
nəşri, mötəbər tədqiqatçıların təsdiq etdiyi kimi, müqayisəedilməz dərəcədə
fərqlənir. Bu əsərin tənqidi mətninin hazırlanmasında üç əlyazma və əvvəllər
biri Kəlküttədə, o biri isə Tehranda çap edilmiş iki nəşr nüsxəsindən istifadə
edilmişdir. Tədqiqatçı yalnız mətni tərtib etməklə işini bitmiş hesab etməyib,
yeri gəldikcə orada olan faktlara da münasibətini bildirməyi və şərh verməyi
lazım bilmişdir. Nəticədə üç cilddə dəyərli bir əsər ortaya qoymuşdur.
İlk əvvəl təzkirənin müəllifi Əmin Əhməd Razi və onun bu əsərinin
strukturu haqqında məlumat vermək lazımdır. Kimdir Əmin Əhməd Razi?!
Mənbələrin verdiyi məlumata əsasən [bax: 12, 410-414; 14, 116-123]. Əmin
Əhməd Razi tanınmış bir nəslin nümayəndəsi olub və İranın qədim Rey
şəhərində doğulub. Atası Xacə Mirzə Əhməd Şah Təhmasibin nədimlərindən
sayılıb və bir müddət Rey şəhərinin kələntəri də olub. Əvvəllər Xorasan, Yəzd
və İsfahan hakimi olmuş vəzir Məhəmməd Şərif Razi isə təzkirəçinin əmisi
olub. Əmin Əhməd Razi haqqında məlumat verən əksər təzkirəçilər onun
bioqrafiyasındakı faktları əsasən təkrar etsələr də, bəzən bu mənbələrdə başqa
birisində olmayan fakta da rast gəlmək olur. Lakin ümumilikdə bu mənbələrin
də hər biri Əmin Əhməd Razinin yazdığı təzkirənin yüksək dəyərə malik
olduğunu qeyd edir. Bu mənbələrin yekdilliklə xəbər verdiyi kimi, Əmin
Əhməd Razi bu əsəri h.q. 996-cı ildə (m. 1587-88) yazmağa başlamış və h.q.
1002-ci ildə (m. 1593-94) tamamlamışdır. Əlbəttə, tədqiqatçıların bir qismi
təzkirənin bəzi əlyazma nüsxələrinə əsaslanaraq ona sonradan da əlavələr
edildiyini bəyan edərək fikir yürüdürlər [12, 410-414; 14, 116-123].
Bu təzkirə coğrafi prinsip əsasında tərtib edilmiş və yeddi iqlimə
bölünərək 1560 şair haqqında məlumat verir, əsərlərindən örnəklər təqdim edir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu təzkirə təkcə ədəbi əsər olmayıb, həm də şairlərin
çıxdığı hər bir iqlim və orada olan şəhərlər haqqında dəyərli məlumatlar verən
tarixi-coğrafi mənbədir. Təzkirənin tarixi-coğrafi əsərlər kataloqlarında təqdim
edilməsini də bununla izah etmək olar. Hindistanda yazılmış bu təzkirə
haqqında məlumat verən pakistanli alim doktor Seyyid Əlirza Həqəvi müəllifin
bu təzkirəni yazarkən 39 ədəbi, tarixi və coğrafi mənbədən istifadə etdiyini
bildirərək onların adlarını qeyd edib dəqiqliklə hansı oçerki yazarkən hansı
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mənbədən istifadə etdiyini göstərir [14, 117-119]. Bu mənbələr içərisində həm
mötəbər ədəbi, həm də məşhur tarixi-coğrafi əsərlərin yer aldığını görürük.
“Həft İqlim” təzkirəsinin Azərbaycan və onun şairləri haqqında verdiyi
məlumatlar bu əsərin dördüncü və beşinci iqlimlərində təqdim edilir [10].
Müəllifin dördüncü iqlimdə əhatə etdiyi şəhər və ölkələr bunlardır: Xorasan,
Bəlx, Herat, Cam, Məşhəd, Nişapur, Səbzəvar, İsfərayin, Mazandaran, Gilan,
Qəzvin, Azərbaycan, Təbriz, Ərdəbil, Xalxal, Ordubad və Marağa [10].
Beşinci iqlimdə isə Şirvan, Gəncə, Xarəzm, Mavəraən-nəhr, Səmərqənd,
Buxara və Fərqanədən çıxan şairlər təqdim edilir [10]. Təzkirənin, demək olar
ki, yarısını təşkil edən dördüncü iqlimdə təmsil olunan Azərbaycan şairlərinin
zirvəsində duran Nizami Gəncəvi ilə bərabər [10, 1069-1076] Şeyx Mahmud
Şəbüstəri, Həkim Qətran, Xacə Hümam, Mövlana Məhəmməd Əssar kimi
məşhur simaların ardınca az tanınan, araşdırılmasını gözləyən, Azərbaycan
mühitinin yetişdirməsi olan onlarla şair gəlir. Onlardan Heydər bəy Ənisin,
Hüseyn bəy Şəkər oğlunun, Kəmaləddin Çələbi bəyin, Mahmud bəy Füsuninin
və başqalarının adlarını çəkmək olar. Müəllif eyni üsulla Ərdəbil şəhəri, onun
tarixi və oradan çıxan şəxsiyyətlər haqqında məlumat verməklə təzkirəsini
davam etdirir. Bu şəxslər sırasında təzkirəçi aşağıdakılar haqqında bilgi verir:
Mövlana Hüseyn, Mövlana Əhməd, Xan Mirzə, Nizari, Mövlana Yaqub,
Varisi, Fərdi. Ərdəbildən sonra Xalxaldan çıxmış bir neçə yazar haqqında
məlumat verir ki, onlar da Mövlana Şeyx Əhməd Fənayi, Mövlana Fəzl,
Mövlana Məlik Səid və İmami adlı şairlərdir. Əmin Əhməd Razi Ordubad
məşhurları sırasında Mirzə Kafi, Xacə Hatəm bəy, Mirzə Sadıq, Qazi
Məhəmməd və Fikri haqqında məlumat verir. Marağa şairlərindən isə yalnız
Lətifəddin Zəki haqqında məlumat və əsərlərindən nümunələr təqdim edir.
Əmin Əhməd Razi Azərbaycan haqqında tarixi məlumatlar təqdim
etdikdən sonra onun hüdudlarını bu şəkildə qeyd edir:
. ﺣﺪودش ﺑﻪ وﻻﻳﺖ ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ و ﻣﻮﻏﺎن و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ارﻣﻦ و ﮐﺮدﺳﺘﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ...»
ﻃﻮﻟﺶ از ﺑﺎدﮐﻮﺑﻪ ﺗﺎ ﺧﻠﺨﺎل و ﻋﺮﺿﺶ از ﻣﺎﺟﺮوان ﺗﺎ ﮐﻮﻩ ﺳﻴﻨﺎ ﭘﻨﺠﺎﻩ و ﭘﻨﺞ ﻓﺮﺳﻨﮓ و داراﻟﻤﻠﮏ
« اﻟﺤﺎل ﺗﺒﺮﻳﺰ اﺳﺖ،ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن اول ﻣﺮاﻏﻪ ﺑﻮد
[10, 1369-70]
Sərhədləri İraqi-Əcəm vilayəti, Muğan, Gürcüstan, Ərmən,
Kürdüstanladır. Uzunluğu Badkubədən Xalxala qədər, eni Macrəvandan Sina
dağına qədər əlli beş fərsəngdir. Paytaxtı əvvəllər Marağa olub, hazırda
Təbrizdir.
Bununla yanaşı, təzkirəçi bu diyar haqqında, onun coğrafi mövqeyi, abhavası barədə çox maraqlı məlumatlar verərək, Araz çayının onun ortasından
keçdiyini xüsusi olaraq vurğulayır:
 ﻧﻬﺮ ﮐﺮ ]ﮐﻪ[ ﺑﺮ ﮐﻨﺎر ﺁن وﻻﻳﺖ...»ﻧﻬﺮ ارس در ﻣﻴﺎن وﻻﻳﺖ ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن در ﺟﺮﻳﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ
«... اﻓﺘﺎدﻩ ﻓﺎرق اﺳﺖ ﻣﻴﺎن ﺷﺮوان و ﮔﺮﺟﺴﺘﺎن و ﺁذرﺑﺎﻳﺠﺎن
[10, 1370]
Araz çayı Azərbaycan vilayətinin ortasından axır... O vilayətin kənarında
olan Kür çayı Şirvan, Gürcüstan və Azərbaycandan keçir...
Təbriz haqqında o dövrün ən mədəni şəhəri kimi yazan müəllif tərifə
layiq bir şəhər olduğunu qeyd edib, insanlarını aşağıdakı şəkildə vəsf edir:
 ﺻﺎﺣﺐ ﻧﺨﻮت ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﻌﺎﺷﺮان ﻟﻄﻴﻒ و ﺻﺎﺣﺐ ﺟﻤﺎل در، ﺧﻮش ﺻﻮرت، ﻣﺮدﻣﺶ ﺳﻔﻴﺪ ﭼﻬﺮﻩ....»
.ﺁن ﺷﻬﺮ ﺑﺴﻴﺎر اﺳﺖ
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ﺷﻬﺮ ﺗﺒﺮﻳﺰ ﭘﺮ ز ﻟﻌﺒﺖ ﭼﻴﻦ
هﻤﻪ در اﻃﻠﺲ و در اﻟﻄﺎﻳﯽ
ﭘﺴﺮان ﺣﺴﻦ ﻳﻮﺳﻔﯽ دارﻧﺪ
«دﺧﺘﺮان ﻣﺸﺮب زﻟﻴﻨﺨﺎﻳﯽ
...İnsanları ağ çöhrəli, xoş üzlü ləyaqət sahibidirlər. O şəhərdə lətif
həmsöhbətlər və gözəl insanlar çoxdur.
Təbriz şəhəri Çin gözəlləri ilə doludur,
Hər biri atlasa, zərə bürünüb.
Oğlanların Yusif gözəlliyi var,
Qızların Züleyxa təbiəti.
Deyilənlərdən belə qənaətə gəlmək olar ki, istər fars və istərsə də türk
dilli Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində təkcə müəllifləri azərbaycanlı olan
ədəbi təzkirələrlə kifayətlənmək olmaz.
Bu mənada “Həft İqlim” təzkirəsində Qətran Təbrizi ilə bağlı təqdim
edilmiş şeir örnəklərinə münasibət bildirən Seyyid Məhəmməd Rza Tahirinin,
bu şeirlərin əksəriyyətinin Qətran “Divan”ının soydaşımız Məhəmməd
Naxçıvani tərəfindən Təbrizdə çap olunmuş nüsxəsində olmaması qeydi
dediklərimizə bir sübutdur.
Tədqiqatlar göstərir ki, bəzən müəllifi azərbaycanli olmayan və fars
dilində yazılmış elə ədəbi təzkirələr mövcuddur ki, birincilərdən daha çox,
daha dəqiq və daha dəyərli məlumatlar verir. Bu isə böyük bir regionda
yaşayan xalqların tarixən bir-birinə nə qədər yaxın olmasından irəli gəlir. Əmin
Əhməd Razinin “Həft İqlim” təzkirəsi də belə qiymətli əsərlərdir. Bu təzkirənin Azərbaycan şairlərinə, xüsusən bu poeziyanın zirvəsində duran dahi Nizamiyə verdiyi qiymət və dəyərdə orta əsr müəllifinin bir tərəfdən tayfa, qövm və
millətçilik fikirlərindən nə qədər uzaq olduğunu görürüksə, o biri tərəfdən də
onun yalnız şeirə, sənətə verdiyi yüksək qiymətin şahidi oluruq. Əmin Əhməd
Razi Şeyx Nizami haqqında yazır:
»از ﻋﻠﻮم ﻇﺎهﺮﯼ و ﻣﺼﻠﺤﺎت رﺳﻤﯽ ﺑﻬﺮﻩ ﺗﻤﺎم داﺷﺘﻪ اﻣﺎ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﻴﻖ ازﻟﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ اﻣﻮر دﻧﻴﻮﯼ
:را ﺑﺎز ﮔﺬاﺷﺘﻪ روﯼ ﺑﻪ ﮐﺴﺐ درﺟﺎت اﺧﺮوﯼ ﺁوردﻩ ﺑﻮد ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ از اﻳﻦ اﺑﻴﺎت ﻣﺴﺘﻔﺎد ﻣﯽ ﮐﺮدد
هﺮﭼﻪ هﺴﺖ از دﻗﻴﻘﻪ هﺎﯼ ﻧﺠﻮم ﺑﺎ ﻳﮑﺎﻳﮏ ﻧﻬﻔﺘﻪ هﺎﯼ ﻋﻠﻮم
دﻳﺪم و هﺮ ﺳﺮ ورق ﺟﺴﺘﻢ ﭼﻮن ﺗﺮا ﻳﺎﻓﺘﻢ ورق ﺷﺴﺘﻢ
Zahiri elmlərə və özünə qarşı olan rəsmi ehtiramlara tam sahib idi.
Lakin, Allahın iradəsiylə bütün dünyəvi işləri kənara qoyub axirət dünyasının
nemətlərini qazanmağa üz tutmuşdu, necə ki, bu beytlərdən aydın olur:
Nücum (elminin) nə ki incəlikləri var idi,
Bütün elmlərin nə ki gizli sirləri var idi,
Gördüm, hər bir vərəqə varid oldum,
Elə ki Səni tapdım, onlardan uzaq oldum.
Daha sonra təzkirəçi şairin “Xəmsə”sinə bərabər bir əsər olmadığını,
“Məxzənül-Əsrar” poemasının isə bir möcüzə olduğunu qeyd edir.
Əmin Əhməd Razinin bu təzkirəsində Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”dən
əlavə yazdığı əsərlərdən verdiyi şeir nümunələri şairin ədəbi irsinin tərtib və
nəşrində, heç şübhəsiz ki, mühüm rol oynamışdır.
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Klassik əsərlərə, o cümlədən təzkirələrə xas olan adi bir haldır ki, onlarda
verilən məlumatlar bəzən əfsanə və rəvayət xarakteri də daşıya bilər. Orada
olan faktlarda müəllifin istinad etdiyi mənbədən asılı olaraq qeyri-dəqiqlik də
müşahidə edilə bilər. Məlum olduğu kimi, istənilən klassik əsərin elmi-tənqidi
mətni nəşrə hazırlanarkən onlara katiblər tərəfindən əlavə edilmiş ilhaqi beyt
və cümlələrə rast gəlmək də adi bir haldır. Bütün bunlar katibin çıxdığı
mühitdən və hər hansı bir məkana olan bağlılığından, dini-məzhəbi
baxışlarından və s. çoxsaylı səbəblərdən asılıdır. Bütün bunların dəqiqləşdirilməsi isə hər hansı bir şairin, müəllifin həyat və yaradıcılığını araşdıran
tədqiqatçının öhdəsinə düşür. Burada ona mövzu ilə bağlı bütün mənbələr,
xüsusilə əsərin mötəbər və qədim əlyazma nüsxələri yardımçı olur.
Bu mənada təzkirədə əsərin qüsurlarından sayıla biləcək bir fakta −
Nizami Gəncəvinin təvəllüdünün səhv olaraq Quma bağlılığına münasibət
bildirən İran alimi − bu təzkirənin ən son tərtibçisi Seyyid Məhəmməd Rza
Tahiri əksər nizamişünaslarin fikrinin təsdiqi kimi [1; 2; 5, 142; 6; 7, 546-551;
9, 268-287; 13, 104] çox doğru olaraq səhifənin altında yazır:
 ﺑﯽ. هﺠﺮﯼ در ﮔﻨﺠﻪ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪﻩ اﺳﺖ535 »ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻮرﺧﺎن ﺑﺎور اﻳﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﯼ ﺑﻪ ﺳﺎل
.«ﺗﺮدﻳﺪ ﻳﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﺮاﻳﻨﺪﮔﺎن ادب ﭘﺎرﺳﯽ اﺳﺖ
[10, 1370-74]
Əksər tarixçilərin fikrincə, o, hicri 535-ci ildə Gəncədə doğulub və
şübhəsiz ki, farsdilli ədəbiyyatın ən böyük yaradıcılarından biridir.
Son olaraq qeyd etmək lazımdır ki, Əmin Əhməd Razinin “Həft İqlim”
təzkirəsi klassik Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində ən mühüm mənbələrdən
biri kimi daha geniş tədqiqata cəlb edilməli, Azərbaycanla bağlı fəsillər
tərcümə olunaraq dəyərli məxəz kimi elmi dövriyyədə öz yerini tutmalıdır.
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Akram Bagirov
Azerbaijan and Azerbaijani poets in Amin Ahmad Razi’stazkire named
“Haft Eqlim”
Summary
The article is devoted to Amin Ahmad Razi’s famous tazkire “Haft
Eqlim” which is considered as a content about the Azerbaijani poets in the
Persian tazkires. In the article is given detailed information about this
tazkireand its author. In the fourth and fifth parts of the mentioned tazkire is
spoken about Azerbaijan and Azerbaijani poets. Besides the views expressed
about the Azerbaijani poet NizamiGanjavi are also analyzed in the article.
Акрам Багиров
Азербайджан и азербайджанские поэты в тезкире Амин Ахмеда Рази
«ХафтИглим»
Резюме
Статья посвященатезкире Амин Ахмеда Рази «Хафт Иглим» как
одной из составных частей темы азербайджанские поэты в персоязычных
литературных тезкире.
В статье представлены обширные сведения об авторе и самом
тезкире, в четвёртой и пятой частях этого произведения повествуется об
Азербайджане и поэтах- выходцев из Азербайджана.
Наибольшее внимание уделяется сведениям, связанными с
великим азербайджанским поэтом Низами Гянджеви.
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Natəvan BAĞIROVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin elmi işçisi
ƏBU FİRAS Əl-HƏMDANİ YARADICILIĞINDA
HƏBSİYYƏ MÖVZUSU
Açar sözlər: Əbu Firas əl-Həmdani, “Ər-Rumiyyat”, həbsiyyə, Seyfəddövlə
Keywords: Abu Firas al-Hamdani, “Al-Rumiyyat”, habsiyya, Sayf al-Dawla
Ключевые слова: Абу Фирас аль Хамдани, «Румийят», тюремные оды,
Сайф ад-Дауле
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında şifahi ədəbiyyatımızdan tutmuş ən
yeni dövr ədəbiyyatına qədər həbsiyyə janrının müxtəlif nümunələrinə rast
gəlirik. Həbsiyyə – məhbəslərə atılan şairin zindan yaradıcılığı, burada keçən
ağrılı-acılı anlarının, günlərinin illərə bərabər olmasının təsviri, sözün əsl
mənasında zindannaməsidir. Qaranlıq məhbəs sənətkar üçün, sözdən daş yonub
söz məbədinin bənnasına çevrilmək iqtidarına malik şəxs üçün zülmətin nuru
pərdələyib üstün gəldiyi yeganə məkan olması ilə bərabər əl-ayağında zəncir,
qandal, boynunda kündə həsrətlə azadlığa qovuşması ümidinin göyərdiyi bir
yerdir. Taleyinə əsirlik, zindan yazılan əhli-qələmin, şeir, söz ustadlarının isə
ilham pərisinə, nə yaxşı ki, qandal vurmaq nə hökmdara, nə də zindanbana
müyəssər olmuşdur və sözün də fövqəladə qüdrəti ondadır ki, o, ovçu tələsinə
düşməyən azad bir quşdur, məkana və zamana sığmayan bir quş. Şeir, sənət,
ilham ilahi gücə bağlı olduğu üçün fiziki güclər onu yıxa bilmir və “Vaqif”də
Səməd Vurğunun söylədiyi kimi, insan-şair zindana zinət olur, daş zindanları
yıxır, zəncirləri qırır, fərmandara qalib gəlir, əbədiyyət qazanır.
Şərq ədəbiyyatı tarixində istər fars, istər ərəb, istərsə də Azərbaycan
ədəbiyyatında kifayət qədər həbsiyyə janrının dünya ədəbiyyatı səviyyəsində
ölçülə biləcək möhtəşəm nümunələri yaranmışdır. Folklorumuzda “KitabiDədə Qorqud” dastanında Bamsı Beyrəyin, Salur Qazan oğlu Uruzun, Yeynəyin atasının, “Koroğlu” dastanında “Durna teli” qolunda Eyvazla Bəlli Əhmədin Bağdadda əsir düşməsi məqamları əksini tapıb. Klassik irsimizdən üzü bu
yana müasir ədəbiyyatımızda həbsiyyə şeirləri yazılıb: Xaqani Şirvani, Fələki
həbsiyyələri, Eynəlqüzzat Miyanəci “Şəkval ğərib anil autan ilə uləməilbuldən”, Nəsirəddin Tusi Ələmut qalasındakı əsərləri, Molla Pənah Vaqif
Qacarın zindanından azad olarkən Vidadiyə müraciətlə yazdığı “Bax” qəzəli,
Qasım bəy Zakir “Durnalar” şeiri, Azərbaycanın dərdini əsirlik taleyinə varlığı
ilə hopduran Almas İldırım sənətkaranə harayı, Xəlil Rza Ulutürk Lefortovo
zindanındakı yaradıcılığı ilə bu yöndə öz sözlərini deyiblər. Fars ədəbiyyatında
Məsud Səd Salman, Nasir Xosrov, Məhəmməd Təqi Bahar, ərəb ədəbiyyatında
Ədi ibn Zeyd, Fərəzdəq, Əbu Nüvas, Əbu Firas əl-Həmdani, Mötəmid ibn
Əbbad, Məncək əl-Yusifi məhbəs ədəbiyyatında imzalarını atmışlar.
Abbasilər dövrü ərəb ədəbiyyatında əsirlik taleyi yaşayan həm qələm,
həm də qılınc sahibi Əbu Firas əl-Həmdani (632-668) “Rumiyyat” adlanan
şeirlərilə bu janrda yazan qüdrətli şair hesab olunur. Səalibi “Yətimətud-dəhr”
əsərində şairin “Rumiyyat”ına dair xüsusi bölmə ayırmışdır. Ərəb, fars
filoloqları “Rumiyyat” şeirlərini araşdıraraq müxtəlif tədqiqatlar aparmış,
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dissertasiyalar yazmış, hətta fars ədəbiyyatçı və şərqşünasları Əbu Firasın bu
şeirlərini Məsud Səd Salman, Nasir Xosrovun zindannamələri ilə müqayisəli
təhlil etmişlər. Bu xüsusda aparılmış tədqiqatlar arasında Xaqani Şirvani
həbsiyyələrində fars şairi kimi Əbu Firasın “Rumiyyat”ının bədii xüsusiyyətləri
yer alır. Lakin biz bu məqaləmizdə obyektiv olaraq Azərbaycan ədəbiyyatının
qüdrətli söz ustadı Xaqaninin Əbu Firasla müqayisəsini apararaq hər bir şairin
siyasi-ictimai vəziyyətini, əhvali-ruhiyyəsini əsas tutaraq həbsiyyə mövzusuna
toxunmuşuq.
Həmdanilər dövlətinin (905-1004) hökmdarı Seyfəddövlə (944-967)
paytaxt Hələbdə şair, ədib və filosoflar arasında əmisi oğlu və qaynı Əbu Firası
himayə edir, dəyərli pul və bəxşişlərlə onu yaradıcılığa ruhlandırırdı. Hökmdara qohumluq səbəbindən, sözsüz ki, digər həmkarlarından fərqli olaraq, şair
bir sıra imtiyazlara malik idi. Bizans imperiyası ilə sərhəd olan Həmdanilərlə
onlar arsında tez-tez müharibələr baş verir, hər iki tərəf gah qalib, gah da
məğlub olurdu. Əbu Firas Əmir Seyfəddövləni müşayiət etmiş, Bizansa qarşı
vuruşlarda iştirak edərək qələbələr qazanmışdı. Bu qəhrəmanlıq və qalibiyyətindən dolayı Əmir Seyfəddövlə şairi Şamın mühüm vilayətlərindən olan
Mənbicə və Hərrana vali təyin etmişdi.
Əbu Firas “Rumiyyat” adlanan şeirlərini Bizans imperiyasında əsir
saxlanarkən (659-666) Xərşənə qalasında Konstantinopolda yazmışdır.
“Rumiyyat” ərəb ədəbiyyatında həbsiyyə janrında yazılmış qiymətli
nümunələrdən hesab olunur. Doğrudur, X əsrəqədərki ərəb ədəbiyyatında
Cahiliyyət dövrü şairlərindən Ədi ibn Zeydin, Əməvilər dövründə Fərəzdəqin,
Abbasilər dövrü ədəbiyyatında Əbu Nüvasın, Əbül Ətahiyənin həbsdə
olduqları vaxt yaratdıqları şeirlər var. Həmçinin ərəb şeirində zindan mövzusu
ilə bağlı divar poeziyası da yaranmışdır. Şair Əbül Ətahiyə Harun ər-Rəşidin
əmri ilə zindana atılarkən oranın divarına şeir yazır [3, 35]. Lakin bədiilik,
əlvanlıq, məzmun və mövzu dolğunluğu baxımından Əbu Firasın əsarət
şeirlərini şərqşünaslar yüksək dəyərləndirir və şairin yaradıcılığının zirvəsi
hesab edirlər. “Rumiyyat” şeirlərində şair əsirlikdə çəkdiyi iztirabı, vətən
sevgisini, qürbət sıxıntısını, yuxusuz gecələrini, yaxınlarının ona qarşı
biganəliyini dilə gətirir və fəsih dillə iç dünyasını ifadə edir.
Dəfələrlə Bizans ordusuna qalib gələn şairin bir dəfə tale üzünə gülmür
və rumlulara əsir düşür. Qüvvətli təbi və bədii təxəyyülün zirvəsində dayanan
Əbu Firas əsarətə öz qələmi ilə meydan oxuyur. Bizansın ərəbcə Rum
adlandırılması səbəbindən şairin burada yaratdığı ədəbiyyat “Rumiyyat”
adlandırılmışdır. Əbu Firasın müəllimi və həmkarı olmuş İbn Xəlaveyh onun
əsir düşməsini belə qeyd edir: “Şair 70 nəfərlik qoşunu ilə ov üçün Mənbic
kənarına çıxır. Təsadüfən Bizans sərkərdəsi Pordos Ostratikus da böyük ordu
ilə şəhər kənarına çıxır və onunla qarşılaşır. Əbu Firasın dostları qaçmağa qərar
verirlər, amma şair bunu qəbul etməyib fərarilikdənsə döyüşməyi üstün tutur,
qeyri-bərabər döyüşdə vuruşub yaralanır və Bizans ordusuna əsir düşür” [5, 82;
12]. Şair əsirlikdə yazdığı məşhur şeirində bu hadisəni belə izah edir:
ى
َ ل اُﺻﻴﺤَﺎﺑﻰ اﻟﻔِﺮا ُر أ ِو اﻟﺮّد
َ  هُﻤﺎ أﻣﺮاَن; أﺣﻼهﻤﺎ ُم *** َو ﻗﺎ:َُﻓﻘُﻠﺖ
 ﻣَﺎ ﻧَﺎﻟﻨﻰ ﺧﺴﺮ،ِ أﻣَﺎ َو اﷲ:ُﺖ اﻟﺴّﻼ َﻣ َﻪ ﺑﺎﻟﺮّدى *** َﻓﻘُﻠﺖ
َ  ﺑِﻌ:ﻳَﻘﻮﻟﻮنَ ﻟﻰ
[5, 160].
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Dostlarım mənə dedilər: qaçmaq, ya ölüm? Dedim: ikisi də mənim üçün
eynidir, onların ən şirini də acıdır. Mənə deyirlər ki, sən salamatlığı ölümə
satdın. Dedim, vallah, mənə heç bir ziyan dəyməyib.
Şairi bir müddət Xərşənə qalasında saxlayıb, sonra Konstantinopola
aparırlar. Xərşənəyə gələn şair qürurunu sındırmır və yazır:
ﺖ ﺑﻬﺎ ﻣﻐﻴﺮا
ُ ت ﺧﺮﺷﻨﺔ اﺳﻴﺮا ﻓﻠﻘﺪ اﺣَﻄ
ُ إن زُر
ﺐ اﻟﻤﻨﺎزل و اﻟﻘﺼﻮرا
ُ ﺖ اﻟﻨّﺎ َر ﺗﻦ ﺗ ِﻬ
ُ و ﻟﻘﺪ رأﻳ
ﺖ اﻟﺴﺒﻲ ﺗﺞ ﻟﺐ ﻧﺤﻮﻧﺎ ﺣ ّﻮًا و ﺣُﻮرا
ُ و ﻟﻘﺪ راﻳ
إﻻ أﺳﻴﺮا أو أﻣﻴﺮا
ﻣﻦ آﺎن ﻣِﺜﻠﻲ ﻟﻢ ﻳﺒِﺖ
أﻻ اﻟﻘُﺒﻮر أو اﻟﺼّﺪورا
ﻞ ﺳﺮاﺗَﻨﺎ
 ﻟﻴﺴﺖ ﺗﺤ
Əgər məni Xərşənəyə əsir gətirsələr də, əvvəl mən onu mühasirəyə
almışdım. Evlərin, qəsrlərin necə alışıb yandığını görmüşəm. Qara gözlü, tündyaşıl bədənli Rum qızlarının bizə əsir düşdüyünü görmüşəm. Mən əmirliyi də,
əsirliyi də dadmışam. Bizə layiq olan rütbə ya başdır – taxt, tacdır, ya da qəbir
[7, 86].
İbn Xəlaveyh yazır: “Bəzi əsirlər şairə məsləhət gördülər ki, əmir üçün
fidyə və pul çətindirsə, biz Xorasan və başqa İslam ölkələrinin rəisləri ilə
danışaq, qoy onlar əmirə vasitəçi olsunlar. Əbu Firas bunu Seyfəddövləyə
yazdı, bu təklifdən qəzəblənən əmir dedi: Xorasan əhli onu haradan tanıyır?
Bəziləri məhz bu səbəbdən əmirin onu azad etməsini təxirə saldığını deyirlər.
Bəziləri isə əmirin təkcə onu deyil, bütün müsəlman əsirləri azad etməsini
istədiyini deyirlər” [5, 28; 7, 372].
Şair bu hadisəni belə ifadə edir :
ت ﻋُﻼي ﻓﻘﺪ ﻋﺮﻓﺘﻬﺎ ﺣﻠﺐ
ْ و إن ﺧﺮاﺳﺎن إن أﻧﻜﺮ
ﺺ اب؟
ٍ و ﻣﻦ أﻳﻦ ﻳُﻨﻜﺮﻧﻲ اﻷﺑﻌﺎدون أ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ ﺟ ﱟﺪ أ ﻣﻦ ﻧﻘ
!ب اﻟﻨﺴﺐ
ُ ﺖ و إﻳﺎك ﻣﻦ أﺳﺮة و ﺑﻴﻨﻲ و ﺑﻴﻨﻚ ﻗﺮ
ُ أﻟﺴ
!ﻞ أﺷﺐ
ﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻜﺮا ُم و ﺗﺮﺑﻴﺔٍ و ﻣﺤ ﱟ
ُ و دار ﺗﻨﺎﺳ
Əgər Xorasan mənim ucalığımı qəbul etmədisə, Hələb ki bu xüsusiyyətlərimi yaxşı bilir. Yadlar hardan inkar etsinlər. Atamda, yoxsa babamda
nöqsan gördülər? Səninlə mən bir ailədən deyilikmi? Səninlə mənim nəsil
qohumluğum var, eyni əsilli ailədə böyüyüb tərbiyə almışıq [5, 29].
Əmirin fəaliyyətsizliyini görən bizanslılar şairi Xərşənədən Konstantinopola aparırlar.
Əsirliyinin ilk günlərində Əbu Firasa təzə libas verib əynindəki qanlı
köynəyi dəyişdirmək istərkən şair etiraz edir:
ﺧﻠّﻮ ﺛِﻴﺎﺑﻲ‘و إﻧّﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺛِﻴﺎب ﻣِﻦ دِﻣﺎﺋﻬﻢ‘ ﺣُﻤ ُﺮ
َ ﻳ ُﻤﻨّﻮن أن
ﺢ ﻓﻴ ِﻬ ُﻢ
ٍ ب رُﻣ
ُ ق ﻧﺼﻠ ُﻪ و أﻋﻘﺎ
وﻗﺎﺋﻢ ﺳﻴﻔﻲ‘ ﻓﻴﻬ ُﻢ‘ اﻧﺪ ﱠ
اﻟﺼﺪر
ﻄ َﻢ
ﺣﱢ
ُ
Mənə minnət qoyurlar ki, köynəyimi çıxarsınlar, mənim köynəyim isə
onların qanlarından qırmızı olub. Qılıncım dik dayanmışdı, onun tiyəsi hər şeyi
xurd-xəşil etdi, nizələrimsə başlar kəsdi [5, 161].
Əbu Firasın “Rumiyyat”ı şairin təkcə sıxıntıları, qohumlarından narazılığı, xristian elində əli-qolu qandallı oturmasının bədii ifadəsi deyil, onun
döyüşlərdə keçən keçmiş həyatına dönüb yenidən nəzər salması, Həmdanilər
sülaləsinin şərəf və heysiyyətini qılınc zərbələri ilə qorumasıdır. Məhz bu
səbəbdən şairin zindan yaradıcılığı içərisində fəxriyyələri xüsusi yer tutur. Şair
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şeirlərindən birində buna işarə edərək deyir ki, mən həm qələmimlə, həm də
kəskin qılıncımla Bəni-Həmdanı müdafiə etdim.
ن و ﻻ اﻟ َﻴ ِﺪ
ِ ﻲ ﻏﻴ ُﺮ ﻣَﺮدُو ِد اﻟﻠّﺴﺎ
ﻓﺈن ﺗﻔﺘﺪوﻧﻲ ﺗﻔﺘﺪوا ﻟﻌُﻼآﻢ ﻓﺘ ﱞ
ﻦ ﻋﻦ أﺣﺴﺎﺑِﻜﻢ ﺑﻠِﺴﺎﻧِﻪ و ﻳﻀﺮب ﻋﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﺤﺴﺎم اﻟﻤُﻬ ّﻨ ِﺪ
ُﻋ
ِ ﻳُﻄﺎ
Fidyə verib məni azad etsəniz, sizin şərəfiniz naminə heç vaxt dili və əli
(qılıncı) hədər getməyən (məğlub olmayan) bir gənci qurtararsınız. O, dili ilə
heysiyyətinizi qorumaq barədə itaətcildir, iti hind qılıncını sizin uğrunuzda
çalır [5, 84].
Başqa bir şeirində:
ﺤﺴّﺎ ِد ﻗﺒﻠﻲ ﺑِﻤﺎﺟﺪ
ُ وﻟﻢ ﻳﻈﻔﺮ اﻟ
ﻟﻢ ﻳ َﺮ هﺬا اﻟﺪّه ُﺮ ﻗﺒﻠﻲ ﻓﺎﺿﻼ
Fələk məndən qabaq fəzilətli birisini görməyib. Həsəd aparanlar da
məndən qabaq əsil-nəcabətli birisinə zəfər çalmayıblar [1, 87].
Əbu Firasa nə qandal, nə zəncir əsər edir. O hətta əsir ikən də özünün
yenilməzliyini şeirin gücü ilə sübuta yetirir.
Konstantinopolda Əbu Firasla Konstantinopol ordusunun sərkərdəsi
Dimestok arasında mübahisə düşür. Dimestok ona deyir: “Siz kitab əhlisiniz,
döyüşdən heç nə anlamazsınız” [5, 42; 7, 373].
Şair cavab verir: "Biz 60 ildir sənin ərazini qılınclarla tapdadıq, yoxsa
qələmlərlə?
أ ﺗﺰﻋﻢ‘ﻳﺎ ﺿﺨﻢ اﻟﻠﻐﺎدﻳﺪ‘ أﻧﻨﺎ و ﻧﺤﻦ أﺳﻮداﻟﺤﺮب ﻻ ﻧﻌﺮف اﻟﺤﺮب
ﻓﻮﻳﻠﻚ ﻣﻦ ﻟﻠﺤﺮب إن ﻟﻢ ﻧﻜﻦ ﻟﻬﺎ و ﻣﻦ ذا اﻟﺬي ﻳﻤﺴﻲ و ﻳﻀﺤﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺮﺑﺎ
ﻟﻘﺪ ﺟﻤﻌﺘﻨﺎ اﻟﺤﺮب ﻣﻦ ﻗﺒﻞ هﺬﻩ ﻓﻜﻨﺎ ﺑﻬﺎ أﺳﺪا و آﻨﺖ ﺑﻬﺎ آﻠﺒﺎ
ﻓﺴﻞ ﺑﺮدﺳﺎ ﻋﻨﺎ أﺧﺎاك و ﺻﻬﺮﻩ و ﺳﻞ ﺁل ﺑﺮدا ﻟﻴﺲ أﻋﻈﻤﻜﻢ ﺧﻄﺒﺎ
وﺳﻞ ﻗﺮﻗﻮاﺳﺎ و اﻟﺸﻤﻴﺸﻖ ﺻﻬﺮﻩ و ﺳﻞ ﺳﺒﻄﻪ اﻟﺒﻄﺮﻳﻖ أﺛﺒﺘﻜﻢ ﻗﻠﺒﺎ
Ay boynuyoğun, sən deyirsən ki, biz müharibələr aslanıyıq, biz döyüş
nədir bilmirik. Vay sənin halına, biz müharibə görməmişik. Döyüşlərə səhəraxşam yoldaş bəs kim idi? Bundan əvvəl də döyüş bizi səslədi, biz onun aslanı,
siz də itləri oldunuz. Qardaşın Bordosdan, kürəkənindən, sizin gözəl natiqiniz
olan Pordonun sülaləsindən bizi soruş. Korkovas, kürəkəni Şəmişiq, onun oğlu
təmiz ürəkli Petrokdan soruş. Biz sizi qılınclarımızla öldürüb, əsir
götürmədikmi?
İbn Xəlaveyh şairin öz dilindən əsir aparılmasını belə nəql edir: “Məni
Bizans imperatoru hörmətlə qarşıladı. Məndən başqa heç bir əsirlə belə
davranmamışdılar. Onların qaydaları budur: əsir imperatorla (Nikephoros II
Phokas) görüşməzdən qabaq onun şəhərində miniyə minmir, onu “Batum” adlı
stadionda başıaçıq gəzdirir, orada imperatorun qarşısında üç dəfə səcdə
etdirirlər. “Tori” adlanan yerdə kral onun boğazından tutub gətirir. Məni
bunların hamısından azad etdilər. Məni bir evə gətirdilər, Pertman adlı birisini
mənə xidmətçi təyin etdilər. İstədiyim vaxt müsəlman əsirləri ilə görüşməyə
icazə verirdilər” [12].
Həbsiyyə janrında yazan şairlərin mövzusunda olduqları məkanın
cansıxıcılığı, məhbəs geyiminin təsviri, ürəklərinin nisgil və həyəcanı,
axınlarından qurtuluş diləyi, bunların da fövqündə şairin mətanəti, sözünün
hərarətinə güvənməsi xüsusi yer tutur. Məhbəs geyiminin təsviri həbsiyyələrin
əsas məğzidir. O cümlədən Əbu Firas yazır:
ﻳﺎ ﻣَﻦ َرأَى ِﺑﺤِﺼﻦ ﺧَﺮﺷﻨﺔ أﺳﺪ ﺷﺮي ﻓﻲ اﻟﻘﻴﻮد أرﺟﻠﻬﺎ
Ayaqları qandallanmış şiri Xərşənə qalasında görən varmı?
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Və ya digər şeirində Əbu Firas Həmdani yazır:
إﻟﻲ اﷲ أﺷﻜﻮ أﻧﻨﺎ ﺑﻤﻨﺎزل ﺗﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺁﺳﺎدهﻦ آﻼب
Allaha şikayətçiyəm ki, mən itlərin şirlərə hökm etdiyi mənzildəyəm [5,
25].
Zindannamələrin əsas müraciət mövzularından biri də gecəyə xitabdır.
Məhbəsə düşən şairin əslində nə gecəsi, nə də gündüzü vardır. Lakin şair
gündüzü yox, daha çox gecəni “təqsirkar” bilir, halbuki gecə hamı üçün
eynidir. Zindanın zülmətini şair gecəyə ikinci bir don kimi geydirdiyindən gecə
zülmətdən qatı və zil-qara olur. Şair Əbu Firas gecəyə deyir:
ﻞ‘ ﻣﺎ أﻏﻔﻞ ﻋﻤّﺎ ﺑﻲ ﺻﺒﺎﺋﺒﻲ ﻓﻴﻚ و أﺣﺒﺎﺑﻲ
ُ ﻳﺎ ﻟﻴ
ﺠ ِﻌ ِﻪ ﻧﺎﺑﻲ
َ س ﻋﻦ ﻣﻮﺿ ٍﻊ ﻧﺎ ٍء‘ ﻋﻠﻰ ﻣَﻀ
ُ ﻞ ﻧﺎم اﻟﻨﺎ
ُ ﻳﺎ ﻟﻴ
Ay gecə, səndə olan dost-tanışlarım mənə üz verənlərdən xəbərsizdirlər.
Gecə, camaat məndən uzaq bir yerdə yatıb, mənim belə arxayınlığım yoxdur
[5, 57].
Həbs olunan şairin – Əbu Firasın həmdəmi onun göz yaşıdır. O, nə qədər
məğrur olsa da, buna hakim ola bilmir.
Digər şeirində şair göz yaşına hakim olmasını belə izah edir:
ﻓﺤُﺰﻧﻲ ﻻ ﻳًﻨﻘﻀﻲ و دﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻔﺘُﺮ
و ﻟﻜﻦ أداري اﻟﺪﻣﻮع و أﺳﺘُﺮ ﻣﺎ أﺳﺘ ُﺮ
 ﻣِﺜﻠٌﻚ ﻻ ﻳﺼﺒ ُﺮ:ﻣﺨﺎﻓ ٌﺔ ﻗﻮل اﻟﻮﺷﺎ ِة
Nə qüssəm bitdi, nə də göz yaşım. Amma göz yaşımla mübarizə
aparıram. Gah gizləyirəm, gah da yox. Qorxuram çuğulçular yayarlar ki, sənin
kimisi niyə səbir etmir [5, 153].
Xaqani “Həbsiyyə”sində göz yaşını meyə bənzədərək qüvvətli istiarə
yaradır:
Hər səhər qalxar göyə ah ilə əfqanım mənim,
Qərq olar qanda şəfəqtək çeşmi-giryanım mənim.
Qurmuşam qəm məclisi, yanmış söyüd tək indi, bax,
Mey süzür məndən mənimçün qanlı müjganım mənim [2, 96].
Müəllimi Əbül Üla, dostu Xaqani kimi zindana düşən Fələkinin əlimizə
gəlib çatan 54 misralıq yeganə “Həbsiyyə”sində şair belə deyir:
Bir gecə olmur ki, qanlı göz yaşlarımdan
Qucağımda ləl danələri olmasın [1, 60].
Məhbəsə atılan şairin sağalmaz yarası vətən həsrətidir, ana vətəninin, onu
bəsləyib boya-başa yetirən el-obasının adını zindannaməsində xüsusi vurğulayır. Yenə “Özü Rumda, qəlbi Şamda” mətləbli şeirində yazır:
ﺐ
ﺻ ﱡ
َ ن ﻓﻲ اﻷﺳﺮ ﻟﺼﺒّﺎ دﻣﻌُﻪ ﻓﻲ اﻟﺨ ّﺪ
ّإ
ﺐ
ُ هﻮ ﻓﻲ اﻟﺮوم ﻣُﻘﻴ ُﻢ و ﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺎم ﻗﻠ
ﺤﺐﱠ
ِ ﻋﻮَﺿﺎ ﻣِﻤّﻦ ُﻳ
ِ ﺠ ﱞﺪ ﻟﻢ ﻳُﺼﺎدِف
ِ ﻣُﺴﺘ
Əsirdir, göz yaşı yanağına gildir-gildir axır, özü Rumda, qəlbi Şamdadır,
məhəbbətinə qarşılıq verən biri yoxdur [5, 30].
Şair əsirliyinin 2-ci ilində bezir və yazır:
أﻗﻤﺖ ﺑﺄرض اﻟﺮوم ﻋﺎﻣﻴﻦ ﻻ أرى ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﻣﺤﺰوﻧﺎ وﻻ ﻣﺘﺼﻨﻌﺎ
أذا ﺧﻔﺖ ﻣﻦ أﺧﻮاﻟﻲ اﻟﺮوم ﺧﻄﺔ ﺗﺨﻮﻓﺖ ﻣﻦ أﻋﻤﺎﻣﻲ اﻟﻌﺮب أرﺑﻌﺎ
" وإن أوﺟﻌﺘﻨﻲ ﻣﻦ أﻋﺎدي ﺷﻴﻤﺔ ﻟﻘﻴﺖ ﻣﻦ اﻷﺣﺒﺎب أدﻣﻰ و أوﺟﻌﺎ
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Konstantinopolda iki il qaldım, mənim üçün dərd çəkən və cəhd edən
birini görmədim. Rumlu dayılarımdan bir dəfə qorxdumsa, ərəb əmilərimdən
dörd dəfə qorxdum. Düşmənin davranışı məni incidibsə də, dostlarımdan daha
çox əziyyət görmüşəm [5, 184].
Fələki isə onu xilas edəcək dostunun olmamasından şikayətlənir:
Divanələr kimi zəncirdəyəm,
Hərçənd ki, div ilə vuruşa hazırlaşmıram.
Hər yetəndən nə qədər imdad gözləyim
Kim, imdadıma yetəcək dostum ki yoxdur [1, 59].
Əbu Firasa əsirlikdə təsir edən hadisə bu idi ki, bizanslılar əsirlərini
Həmdanilərdən vergi (fidyə) ödəməklə azad edir, qarşı tərəf isə cəhd göstərmirdi. Ona görə də şeirlərinin birində kəskin çıxış edir.
ﺐ ﻓﻲ آﺴﺐ اﻟﺜﻨﺎء اﻟﻤُﺨّﻠ ِﺪ
ُ ف ﻣﻨﻜﻢ وأرﻏ
ُ ﺐ اﻟﺮوم أرأ
ُ آﺎن آﻠ
ِ و ﺗﻘﻌﺪا ﻋﻦ هﺬا اﻟﻌﻼء اﻟﻤُﺸﻴّﺪ: و ﻻ ﺑﻠﻎ اﻷﻋﺪاء أن ﻳﺘﻨﺎهﻀﻮا
ﻋ ّﻮ ِد
ُ ﻋﻮّدا و أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻰ أﺳﺮاآﻢ ﻏﻴﺮ
ُ أ أﺿﺤﻮا ﻋﻠﻲ أﺳﺮهﻢ ﻟﻲ
Rum iti sizdən rəhmli və əbədi tərif qazanmağa layiqdir. Düşmənlər
özləri üçün təşəbbüs göstərir, sizsə sarsılmaz keyfiyyətlərinizə qapılmısınız.
Onlar əsirlərini qaytarmaq üçün vergi ödəyir, sizinsə belə niyyətiniz yoxdur [5,
84].
Bəzən şair onu unutduqlarını düşünüb bədbinliyə qapılır və yazır:
ﺐ
ُ ﺳ
ِ ب و ﺧﻴ ُﺮ ﺧﻠﻴﻠﻴﻚ اﻟﺬي ﻻ ﺗﻨﺎ
ُ و أﺷ ّﺪ ﻋﺪوﻳﻚ اﻟﺬي ﻻ ﺗُﺤﺎ ِر
ب
ُ ﺖ ﺣﺘﻲ هَ ّﺬّﺑﺘﻨﻲ اﻟﺘﺠﺎ ِر
ُ ت ﺑﺎﻻﻳﺎم و اﻟﻨﺎس ﺧِﺒﺮةٌ و ﺟﺮﱡﺑ
ُ ﻟَﻘﺪ زِد
Ən qatı düşmənin savaşmadığın düşməndir. Ən yaxın dostun qohum
olmadığındır. Keçən günlər, sınadığım insanlar sayəsində təcrübə qazandım.
Sınadıqca təcrübələrim çoxaldı [5, 23].
Şair Əbu Firas əvəzsiz olduğunu belə dilə gətirir:
ﺳﻴﺬآﺮﻧﻲ ﻗﻮﻣﻲ إذا ﺟ ّﺪ ﺟﺪهﻢ وﻓﻲ اﻟﻠﻴﻠﺔ اﻟﻈﻠﻤﺎء ﻳﻔﺘﻘﺪ اﻟﺒﺪر
Müşkülə düşən kimi qohumlarımın məni axtaracağı təbiidir. Necə ki,
adamlar zülmət gecədə on dörd gecəlik ayı axtarırlar [5, 161].
“Rumiyyat” şeirləri içərisində Əbu Firas hökmdara tez-tez müraciət edir,
ondan umub-küsür, yaxını kimi ona qarşı laqeyd münasibətində ittiham edir.
Bunlarla yanaşı, Seyfəddövlənin yaxşılıqlarını da unutmur:
أﻧﺖ ﺳﻤﺎ ُء و ﻧﺤﻦ أﻧﺠﻤُﻬﺎ أﻧﺖ ﺑِﻼ ًد و ﻧﺤﻦ أﺟﺒﻠُﻬﺎ
ﻦ أﻧ ُﻤﻠُﻬﺎ
ُ ﻦ و ﻧﺤ
ً ب و ﻧﺤﻦ واﺑِﻠُﻪ أﻧﺖ ﻳﻤﻴ
ُ أﻧﺖ ﺳﺤﺎ
Sən səmasan, bizsə ulduzlar. Sən ölkəsən, biz də dağlar. Buludsan sən,
biz damcılar. Sən sağ əlsən, biz də dırnaqlar [5, 42-243].
Müraciətlərinin cavabsız qaldığını görən şair ölümdən yox, xristian
elində ölməkdən qorxur.
ف ﻣﻦ اﻟ ﱠﺮدَى وﻻ أرﺗَﺠﻲ ﺗﺄﺧﻴ َﺮ ﻳﻮم إﻟﻰ ﻏ ِﺪ
ُ أﻧﺎدﻳﻚ ﻻ إﻧﻲ أﺧﺎ
ﻒ ﻣﻴ َﺘ َﺔ أآ َﻤ ِﺪ
ِ ل ﻓﻲ دار ﻏُﺮﺑ ِﺔ ﺑِﺄﻳﺪي اﻟﻨﺼﺎرى اﻟﻐُﻠ
ت اﻟ ّﺬ ﱢ
َ ﻒ ﻣَﻮ
ُ وﺁ ُﻧ
Sənə səslənirəm, mən ölümdən qorxmuram, bugünün də sabaha
çevrilməsini istəmirəm. Mən qürbət eldə sünnətsiz xristianların əlində zillətli
ölməkdən qorxuram [5, 83].
Eyni motivləri Xaqani həbsiyyələrində də görürük. Şair öz inancını üstün
tutaraq qürurlanır:
Əlli ildir müsəlmanam, ağartmışam saçımı,
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İndi gedib ayağıma zəncir edim xaçımı?
Məhkumluqdan gedib öpüm kəlisanın zəngini?
Zülm əlindən zünnar asıb dəyişdirim rəngimi? [2, 203] –
söyləməklə İslama qarşı təəssübkeşliyini göstərir.
Əbu Firas təkcə Seyfəddövlədən gileylənmir, onun (həm də öz bacısının)
oğlanlarına, qulamları Mənsur və Dafiyə də ayrıca müraciət edir. Şairi
kədərləndirən səbəb onun yaxşılıqlarının xatırlanmamasıdır.
Əbu Firasın “Rumiyyat”ında diqqəti cəlb edən məqamlardan biri də əsir
olmağına, ona qarşı laqeydliyə baxmayaraq, vətənpərvərliyini nümayiş
etdirərək xaçlıların yenidən Həmdanilərin üzərinə hücuma keçməsinə
hazırlaşdıqlarını bildirməsidir. Onu unudan qəbiləsini xaçlıların növbəti
hücumlarından xəbərdar etməsi Əbu Firasın əsl qəbilə təəssübkeşliyini göstərir.
Şair əsirlik şeirlərində təkcə daxili aləmini, iztirablarını əks etdirməklə
kifayətlənmir, o, bəlağət və fəsahətlə, təşbeh, istiarə, bədii təzad, təkrir, mübaliğə, ritorik suallarla “Rumiyyat”ı daha da rövnəqləndirir. Şairin kədəri, hüznü
ana həsrətindən daha da alovlanır. Əsirlikdə ikən anasına səbir dolu şeirlər ithaf
etsə də, ölümü onu sarsıdır və müraciətlə “Əsirin anası” şeirini yazır.
Əbu Firasın “Rumiyyat”ı şairin divanının mühüm hissəsini əhatə edir.
Əsərin nəzərə çarpan bədii xüsusiyyətlərindən biri də şairin forma və məzmun
gözəlliyini vəhdətdə saxlamasıdır.
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT:
1. A.Rüstəmova. Fələki Şirvani. Bakı, “Elm”, 1989, 78 s.
2. VII-XII əsrlər Azərbaycan şeiri. II cild. Bakı, “Elm”, 1989, 472 s.
3. Orientalia: статъи и исследования. Петербургское востоковедение.
Полосин.
4. В.Владимир. Средневековая арабская настенная поэзия. СанктПетербург, 1994, Выпуск пятый, 625 с.
5. htpp// www.impactjournals.us. Mohamed el-Sebaei. Prison in Persian and
Arabic alhabsiaat. Impact journals. Issue 5, May 2014, 107-128. Faculty of
Arts, Helwan University, Cairo, Egypt.
6. 334  ص, 1961 اﺑﻦ ﺧﺎﻟﻮﻳﻪ دﻳﻮان اﺑﻲ ﻓﺮاس دار ﺻﺎدر ﺑﻴﺮوت
7.  زﺑﺪة اﻟﺤﻠﺐ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ ﺣﻠﺐ.  اﺑﻦ اﻟﻌﺪﻳﻢ528  ؛ ص1996  ﻟﺒﻨﺎن-دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺑﻴﺮوت
, 1979 ,دار ﻣﺎرون ﻋﺒﻮد,  ﻟﺒﻨﺎن- ﺑﻴﺮوت, ادﺑﺎء اﻟﻌﺮب ﻓﻲ اﻷﻋﺼﺮ اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﺔ, ﺑﻄﺮس اﻟﺒﺴﺘﺎﻧﻲ
8.472ص

ﻟﺒﻨﺎن ؛ دار- ﺑﻴﺮوت. اﻟﺠﺰ ء اﻷ ول. ﻳﺘﻴﻤﺔ اﻟﺪهﺮ ﻓﻲ ﻣﺤﺎﺳﻦ اهﻞ اﻟﻌﺼﺮ. اﻟﺜﻌﺎﻟﺒﻲ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر
544 ؛ ص1983 اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ9.اﻟﻜﺘﺐ
10.423  ص,1994  ﻟﺒﻨﺎن ؛دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻌﺮﺑﻲ- ﺑﻴﺮوت. ﺷﺮح دﻳﻮان اﺑﻲ ﻓﺮاس. اﻟﺪوﻳﻬﻲ ﺧﻠﻴﻞ
داﻧﺸﮕﺎﻩ
11. 2001 .416 ﺣﺒﺴﻴﻪ ﺳﺮاﻳﯽ در ادب ﻋﺮب ) از ﺁﻏﺎز ﺗﺎ ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ( ﻣﺸﻬﺪ ص. ﻓﺮدوﺳﯽ ﺁﺑﺎد ﻣﺮﺿﻴﻪ
12.
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=lsq&shid=

164&start=0
13. /http://olama-orafa1393.ir/?p=15659 ق.ﻩ٣۵۶زﻧﺪﮔﻴﻨﺎﻣﻪ اﺑﻮ ﻓﺮاس ﺣﻤﺪاﻧﯽ)ﻣﺘﻮﻓﯽ
14. https://www.alaqsa.edu.ps/site_resources/aqsa_magazine/files/194.pdf
48

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

Natavan Bagirova
Topic “Habsiyya” (prison poetry) in the creative activity of
Abu Firas al-Hamdani”
Summary
Habsiyya (Prison poetry) is one of the ancient genres of Oriental
literature. The outstanding representatives of this genre in Azerbaijani literature
were Khagani, Falaki, in Persian literature – Masud Saad Salman, Nasir
Khosrov and in Arabic literature – Abu Firas al-Hamdani. One of the valuable
examples of Arabic literature is the habsiyyat “Al-Rumiyyat” which was
written by Arabic poet Abu Firas al-Hamdani when he was imprisoned in
Byzantium and lived in the palace of Sayf al-Dawla. In “Al-Rumiyyat” the
poet described the humour with great mastership.
Натаван Багирова
«Тюремные» оды в творчестве Абу Фираса алъ-Хамдани
Резюме
Жанр «тюремные оды» (“Хабсийe”) одним из древнейших жанров в
Восточной литературе. Выдающимися представителями этого жанра в
азербайджанской литературе являются – Хагани и Фелеки, в персидской
литературе – Масуд Сад Салман, Насер Хосров, в арабской литературе –
Абу Фирас аль-Хамдани.
Труд арабского поэта под названием «Румийят», Абу Фираса альХамдани жившего в Х веке во дворце Сейф ад-Дауле, написанный им в
плену в Византии, считается ценной жемчужиной арабской литературы
написанной в жанре «тюремная ода». В этом труде поэт мастерски
изображает свой духовный настрой.
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Leyla BAYRAMOVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
NEMƏTULLAH KİŞVƏRİNİN FARSCA “DİVAN”INA NİZAMİ
İRSİNİN TƏSİRİ
Açar sözlər: N.Gəncəvi, N.Kişvəri, farsca divan, “Xəmsə” motivləri, obrazlar,
bədii təsvir vasitələri
Keywords: N.Ganjavi, N.Kishvary, Persian divan, “Khamsa” motifs, images,
tropes
Ключевые слова: Н.Гянджеви, Н.Кишвери, персидский диван, мотивы
“Хамсе”, образы, тропы
Məqalədə Nemətullah Kişvərinin farsca “Divan”ının əlyazma nüsxələri
əsasında Nizami yaradıcılığının təsiri araşdırılır ki, bunun da şeirlərdə öz əksini
necə tapdığı göstərilməyə çalışılmışdır. Yeri gəldikcə isə onun türkcə şeirləri
ilə müqayisələr edilmiş, həmçinin Kişvərinin ideyalarından bəhrələnmiş şeir
nümunələri ilə də qarşılaşdırmalar aparılmışdır. Məqsəd ədibin dahi
sələflərinin yaradıcılığından agah olub-olmadığını üzə çıxarmaqdır. Araşdırma
və təhlillər müqayisəli metoda əsaslanmışdır.
XII əsrdə Gəncədə doğan poeziya günəşi hələ uzun əsrlər nəinki öz
vətənində, hətta onun hüdudlarından kənarda da öz nuru ilə söz sənəti
aşiqlərinin ruhunu işıqlandırıb özünə pərəstişkarlar ordusu, ardıcıllar qazandı.
Məhz Nizami Gəncəvi elə bir ənənənin yaradıcısı oldu ki, onu davam etdirmək
şairlər üçün şərəf, istedadını sübutetmə vasitəsinə çevrildi, söz sərrafları isə
şairi özünə ustad hesab etməyə başladı. Bu tendensiya, demək olar ki, XX əsrə
qədər davam etdi.
XX əsrdə isə Nizami Gəncəvi yaradıcılığı həm Şərqdə (Vəhid Dəstgerdi,
Səid Nəfisi, Rzazadə Şəfəq, Əli Əkbər Şəhabi, Zəbihullah Səfa, Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə, Zeynalabdin Mötəmən, Əbdül Nəim Məhəmməd Həsəneyi,
Mirzə Məhəmməd Axundzadə, Firidun bəy Köçərli, Mikayıl Rəfili, Həmid
Araslı, Qəzənfər Əliyev, Azadə Rüstəmova, Rüstəm Əliyev və başqaları), həm
də Qərbdə (Yevgeni Eduardoviç Bertels, Aqafangel Krımski, Edward Granville
Browne, Jan Rypka, Kirstine van Rimbeke, Çarlz Ambroze, Kamran Tələtov
və b.) ədəbiyyatşünaslar, tədqiqatçılar və şairlərin böyük marağına səbəb oldu,
özünə yüksək qiymət qazandı.
Artıq XIII əsrdən Nizaminin yaradıcılığının zirvəsi olan “Xəmsə”yə nəzirələr yazılmağa başlanır. Bizə məlum olan farsca ilk nəzirə müəllifi Əmir Xosrov Dəhləvidir. Daha sonra Xacə Kirmani, Cəmali, Hatifi, Əbdürrəhman Cami
(poemaların sayını 7-yə çatdırmışdır) və digərləri Nizamiyə cavab yazmağa,
onun yolu ilə getməyə çalışmışlar. Türk dilində isə ilk mükəmməl “Xəmsə”
yazmış şair Əlişir Nəvai olmuşdur. Lakin Nizami irsinin xələflərinə təsiri
“Xəmsə” ilə məhdudlaşmır. Bəzi şairlər ustadın poemaları və divanındakı
obrazları, onun ideya və motivlərini öz şeirlərində işlətməklə kifayətlənmiş,
“beşlik” yaratmağa cəhd etməmişlər.
Belə şairlərdən biri də XV əsrdə yazıb-yaratmış Nemətullah Kişvəridir
ki, onun həm farsdilli, həm də türkdilli irsində Nizami Gəncəvi əsərlərinin
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təsiri müxtəlif poetik vasitələrlə ifadə olunur. Kişvəri məharətlə “Pənc gənc”
obrazlarına özünün yaratdığı ayrı-ayrı poetik nümunələrdə müraciət edir:
ﻧﻴﺴﺖ درد ﻋﺎﺷﻘﯽ در ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺻﻮﻣﻌﻪ
[12, 2-3] ﭼﻮن ﻣﻦ ﻣﺠﻨﻮن ﺻﺤﺮا ﮔﺮد ﺑﺎﻳﺪ ﻋﺸﻖ را
Məbəd sakinlərinin aşiqlik dərdi yoxdur,
Mənimtək eşqin səhra dolaşan Məcnunu olmalı.
ﺑﻮد ﭼﻮن ﮐﺸﻮرﯼ ﻣﺠﻨﻮن و ﺻﺤﺮا ﮔﺮدد ﺁوارﻩ
[11; foto 58] هﺮ ﺁن ﮐﻮ را ﺑﻮد دل در ﮐﻒ ﺧﻮﺑﺎن هﺮﮔﺎهﯽ
Kişvəritək Məcnun olar və avara səhra dolaşar,
Hər an ürək gözəllərin ovcunda olduğu hər yerdə.
Gördüyümüz kimi, misallarda şair aşiqlik anlamını Şərqdə geniş yayılmış
cünunluq motivi ilə əlaqələndirir. Səhraları dolaşan aşiqi məbədin zahidlərinə
qarşı qoyur. Kişvəri təsəvvüfündə ilahi eşq ilə özündən gedən və əqli sağlamlığı pozulmuş Haqq aşiqinə Məcnun [9, 239] deyirlər ki, bununla da təsəvvüfdəki həm sofu, həm xam ruhlu, yetkinləşməmiş, dinin özündən xəbərsiz zahiri
aləmə yönəlik kəslərə, arif və aşiq olmayan zahidlərlə [9, 389] təzadını nəzərə
çatdırmaq istəyini görürük. Həmçinin şair özünü Məcnuna deyil, Məcnunu
özünə bənzətməklə təşbeh nümunəsi yaradır. Ancaq özünün ondan üstün
olduğunu nəzərə çatdırır. Füzulinin məşhur qəzəlində də bu fikrə rast gəlirik:
Məndə Məcnundan füzun aşiqlik istedadı var,
Aşiqi-sadiq mənəm, Məcnunun ancaq adı var [1, 123].
Kişvərinin türkcə şeirlərində də tez-tez Məcnunun xatırlanmasının şahidi
oluruq:
Süt əmərkən ağlar irdi xəstə Məcnun Leyli deb,
Mehribanlığ sütü birlə anı xamuş etdilər [2, 23].
Nizamidə isə Qeysin dünyaya gəlişini aşağıdakı şəkildə oxuyuruq:
Zamana, mehriban dayələr kimi,
Məhəbbət südüylə onu bəslədi [6, 64].
Göründüyü kimi, Nizamidə qəhrəmanın anadan olan zaman ah-nalə
çəkməsi ideyasına rast gəlinmir. Lakin bu ideyaya Kişvəri yaradıcılığında
təsadüf edilir. Amma şairə qədər kimsənin hadisələrin gedişatını bu tərzdə
təqdim etmədiyi iddiasını irəli sürmək düzgün olmazdı. Nemətullahdan sonra
Füzulinin də “Leyli və Məcnun”da Qeysin dünyaya göz açması səhnəsini təsvir
edərkən sələfinin fikirlərindən təsirləndiyini görürük:
Dayə onu pak qıldı qandan,
Qaldırdı bit tirə xakdandan.
Qüslün verib abi-çeşrai-tərdən,
Süd yerinə verdi qan cigərdən [2, 46-47].
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Şairin qəzəllərində təkcə Məcnun deyil, Leyli ilə də bağlı təşbehlər və
xitablar var:
هﻢ او در ﺣﺴﻦ ﻟﻴﻠﯽ را ﺑﻴﺎراﺳﺖ
[12, 62] ﮐﻪ د ّر اﺷﮏ ﻣﺠﻨﻮن داﻧﻪ ﮐﺮد اﺳﺖ
O da Leyli hüsnünün dürrünü bəzər.
Ki, Məcnun göz yaşlarını danə etmişdir.
ﺗﻮ اﯼ ﻟﻴﻠﯽ ﺑﺨﻮاب ﻧﺎز ﺷﺒﻬﺎ واﯼ ﻣﺠﻨﻮﻧﯽ
[11; foto 31] ﮐﻪ ﻧﺒﻮد ﺑﺴﺘﺮﯼ ﺑﺠﺰ ﺧﺎر ﺣﺴﺮت زﻳﺮ ﭘﻬﻠﻮﻳﺶ
Sən, ey Leyli, gecələrin nazlı yuxusunda vay Məcnun ki,
Altında həsrət tikanından savayı bir yatağı olmadı.
دور از ﺗﻮام اﯼ ﻟﻴﻠﯽ ﻣﻦ ﮐﺸﻮرﯼ ﻣﺠﻨﻮن
[11; foto 53] ﺁوارۀ هﺮ ﺷﻬﺮﯼ رﺳﻮا ﺷﺪۀ هﺮ ﮐﻮ
Səndən uzaq, uzağam, ey Leyli, mən Məcnun Kişvəri,
Hər bir şəhərin avarası, hər küçənin rüsvay olanıyam.
Birinci misalda ədəbiyyatda geniş yayılmış göz yaşlarının inci dənələrinə
bənzədilməsi ifadəsindən istifadə etmişdir. Leylinin hüsnünü Məcnunun mirvari dənələrinə dönmüş göz yaşları bəzəyir. İkinci misalda isə Leyliyə xitab edən
şair onun gecələr nazlı, rahat yuxusunu Məcnunun həsrətdən tikanlı yataqda
yuxuya gedə bilməməsinin təzadını vermişdir. Üçüncü misalda isə sevgilisini
Leyliyə bənzədərək metonimiyaya müraciət etmişdir.
Dahi söz ustasının əsərlərindəki obrazlardan danışarkən isə qeyd edilməlidir ki, Firdovsi “Xosrov və Şirin”ə müraciət etsə də, Fərhad adını əsərdə
çəkməmiş, Nizami isə onu öz sənəti, zəhməti, zəkası, ülvi məhəbbəti ilə hökmdar Xosrovdan üstün göstərmişdir [3, 7]. Bundan başqa, şair əsərdə dağ obrazına müraciət edir. Çünki bədii ədəbiyyatda, obrazlı düşüncədə çox zaman dağ
paklıq, ucalıq rəmzi olaraq geniş yayılmış, hətta dini ədəbiyyatlarda da ilahi
eşqin əsirləri, Allaha qovuşmaq, onunla mükalimə etmək üçün dağlara üz
tutmuşlar. Məsələn, “Quran”da Musa peyğəmbər Allahla danışmaq üçün Tur
dağına qalxmış, hz.Məhəmmədə (s.ə.v.) Allahdan ilk ayələr isə Cəbəl-i Nur
dağının Hira mağarasında nazil olmuşdur. Nizami isə eşqdə vəfasını, əzmini,
sadiqliyini, sevginin ülviliyini göstərmək üçün aşiqi-sadiqi, Fərhadı Bisütun
dağını yarması ilə əbədiləşdirib. “Xosrov və Şirin” poemasından sonra Fərhad
eşqin, sədaqətin sanki etalonuna çevrilir. Bisütun dağı isə saf eşqin imtahan
simvoluna dönür. İlk dəfə Nizami tərəfindən epik şeirdə Fərhad obrazı
canlandırılmış, XIV əsrdə isə Arif Ərdəbili “Fərhadnamə” poemasını yazmışdır
[3, 18]. Kişvəri isə bənzətmələrində Fərhad obrazına tez-tez müraciət etmişdir:
ﻓﺮهﺎد ﺻﻔﺖ ﻣﺎﻳﻢ در ﮐﻮﻩ وﻓﺎ ﺳﺎﮐﻦ
[11; foto 42] ﺑﯽ ﻟﻌﻞ ﻟﺐ ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺗﻠﺨﺎب ﻏﻢ ﺁﺷﺎﻣﺎن
Fərhad simalı bizik vəfa dağında sakin
Şirinin ləl dodaqları olmadan qəmin acı göz yaşlarını dadan.
Qeyd etdiyimiz kimi, sədaqətli, sevgilinin vüsalına yetməmiş, nakam aşiq
surətini yaratmaq üçün şair Fərhada üz tutur. Şirinin dodaqlarının rəngi isə
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qırmızı ləllə qarşılaşdırılır ki, bənzətmə əlaməti və qoşması işlənməyən təşbehi bəliğ8 meydana çıxmışdır:
از ﻗﺴﻤﺖ روز ازل ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﻪ ﮐﺎم ﺧﺴﺮواﺳﺖ
[11; foto 8] ﺟﺎن ﮐﻨﺪن ﺑﯽ ﻓﺎﻳﺪﻩ ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺪﻩ ﻓﺮهﺎد را
Əzəl gündən Şirin Xosrovun arzusundadı
Faydasız can didmək Fərhada qismət olub.
Bu beytdə Kişvəri Şirinin Xosrovu sevdiyini, lakin Fərhadın isə onun
yolunda bihudə fədakarlıq etdiyini xatırladır. Amma maraqlı bir üsul işlədir.
Belə ki, aşiqin dağı deyil də, öz canını diddiyini yazır:
ﺟﻔﺎﯼ ﻋﺸﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﮐﺠﺎ ﺗﺎب ﺁورد هﺮ ﮐﺲ
[12, 70] ﮐﻪ اﻳﻦ ﮐﻮﻩ ﺑﻼ را ﻋﺎﺷﻘﯽ ﭼﻮن ﮐﻮﻩ ﮐﻦ ﺑﺎﻳﺪ
Hər kəs Şirinin eşqinin cəfasına necə tab etsin
Ki, bəla dağının dağ çapan aşiqi olmalıdı.
Burada isə birinci misrada birbaşa Şirinin adı çəkilsə də, Fərhadın adı
xatırlanmadan “kuhkən” (“dağ yaran”) deməklə Kişvəri təlmih işlədir:
ﺧﺴﺮواﻧﻴﻢ ﺟﻬﺎن ﺑﺨﺶ ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻮار ﻣﺒﻴﻦ
[12, 36] اﻳﻦ ﮐﻼﻩ ﻧﻤﺪ و ﺧﺮقۀ ﭘﺸﻤﻴﻦۀ ﻣﺎ
Cahanbəxş xorsovlarıq bu cür bəlli (aşkar) zəlillik
Bu bizim keçə papaq və yun xirqəmiz.
ﻟﺒﺎس ﺧﺴﺮوﯼ ﻧﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻗﺪ ﻋﺎﺷﻘﺎن ﭼﺎﺑﮏ
[11; foto 15] ﮐﺴﯽ ﻋﺎﺷﻖ ﺑﻮد ﮐﻮ هﻤﭽﻮ ﻣﻦ ﻋﺮﻳﺎن ﺗﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ
Xosrovun libası çabok (cəld, xoşüz, mahir) aşiqlərə yaraşmaz,
Bir kəs ki aşiq olar, mənimtək bədəni üryan olar.
Bu misallarda şair sərgərdan, dünyadan gəlib-keçmiş Haqq aşiqlərini,
keçə papaq, yun xirqədən başqa geyimi olmayan sufi dərvişləri dünya malına,
eyş-işrətə aludə olmuş hökmdar Xosrov obrazı ilə qarşı-qarşıya qoyur.
Sufilərin “bu dünyaya çılpaq gəldik, çılpaq gedərik, heç nəyə sahib olmarıq”
[9, 364] fikirlərini nəzərdə tutur.
ﺳﮑﻨﺪر ﮐﻮ ﮐﻪ از ﻇﻠﻤﺎت ﺟﺴﺘﯽ ﭼﺸﻤﻪ ﺣﻴﻮان
[12, 62] ﮐﻪ ﺑﻴﻨﺪ ﺧﺎل ﻣﺸﮑﻴﻦ ﺗﺮا ﺑﺮ ﮔﻮشۀ ﺁن ﻟﺐ
Hanı İsgəndər ki, zülmətdə dirilik çeşməsin araya
Ki, sənin qara müşkin xalını o dodağın küncündə görə.
Bu poetik nümunədə “İsgəndərnamə” poemasından məşhur olan,
Nizaminin ədalətli hökmdar arzusunun təcəssümü olan İsgəndərin qurduğu
məclisdə bir qocanın şaha zülmət diyarında həyat suyu olduğunu, dünyada
uzun ömür sürmək üçün həmin abi-həyatı ələ keçirmək tövsiyəsindən sonra
hökmdarın ordusunu götürüb Şimal qütbünə sarı, “dirilik çeşməsi”ni axtarmağa
getməyinin hekayəsi [5, 371-378] xatırlanır.
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Sonda bu nəticəyə gəlinir ki, Kişvərinin farsca şeirlərində Nizami
yaradıcılığının təsiri təşbehin məqlub, bəliğ, müəkkəd növləri, təzadlar, xitab,
təlmih kimi bədii ifadə və təsvir vasitələri şəklində təzahür etmişdir.
Bundan əlavə, Nizaminin qələmə aldığı obrazlar içərisində Leyli, Məcnun, Şirin, Fərhad, Xosrov və İsgəndərin adına Kişvəri şeirlərində təsadüf
olunur. Lakin “Xəmsə”nin ayrı-ayrı hekayələrində işlənmiş obraz və motivlərin
üstündən sükutla keçilmişdir. Bu da onu göstərir ki, Nizami Gəncəvi sözünün
qüdrəti Kişvəri dövründə də hökmranlığını sürdürmüş, digər söz ustaları kimi,
o da ədəbiyyat irsimizin tarixi keçmişinə bələd olmuş, zəngin söz xəzinəsinin
incilərindən bəhrələnməyə çalışmışdır.
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Leila Bairamova
The influence of Nizami's heritage on the Persian "Divan" by
Nimetullah Kishveri
Summary
In this article it is studied impact of Nizami Ganjavi’s literary works on
Nimatullah Kishvary’s Persian divan. Simultaneously there are given samples
of his turkic poems, furthermore you can see patterns which have sensation of
Kishvary’s own influence on his successors’ literary heritage.
Лейла Байрамова
Влияние наследия Низами на персидский «Диван»
Ниметуллаха Кишвери
Резюме
В этой статье рассматривается влияние наследия Низами Гянджeви
на персидский «Диван» Ниматуллаха Кишвери. Одновременно проводятся сравнения с его стихами на тюркском языке. А так же приведены
примеры в которых можно увидеть влияние самого Кишвери на
литературное наследие его преемников.
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Şıxəli ƏLİYEV,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
İMRUL-QEYS BİN HÜCR ERKƏN ORTA ƏSR ƏRƏB
MƏNBƏLƏRİNDƏ
“Əl-Məlikud-dıllil” (“Sərgərdan hökmdar”) – bir insan ömrünün təzadları
Açar sözlər: İmrul-Qeys, Kində, İbn Quteybə, Kitab əl-Ağani, Cahiliyyət,
Bəni Əsəd, Ənuşirəvan, Yustinian
Keywords: Imrul al-Qays, Kinda, Ibn Qutaybah, Kitab Al-Aghani, Jahiliyya,
Banu Asad, Anushiruwan, Justinian
Ключевые слова: Имру Аль-Кайс, Кинда, Ибн Кута́йба, Китаб AльАгани, Джахилия, Бани Асад, Анушираван, Юстиниан
İslamaqədərki ərəb poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən olan
İmrul-Qeys bin Hücrün həyat və yaradıcılığı orta əsr antologiyaçılarının,
ravilərinin, şeir tənqidçilərinin diqqətini cəlb etmişdir.
Bu yazımızda ərəb şeirinin tənqidinə həsr olunmuş ilkin mənbələrdən
olan İbn Sallam əl-Cuməhinin (vəf. 846) “Tabaqatuş-şuara”, İmrul-Qeysin
ayrıca geniş tərcümeyi-halının yazıldığı İbn Quteybənin (v. 889) “Əş-Şe’r vaşşuara” və şair haqqında müxtəlif rəvayətlərin qeyd edildiyi Əbulfərəc əlİsfahaninin “Kitab əl-Ağani” əsərləri əsasında İmrul-Qeysin həyat və
yaradıcılığını araşdırmağa çalışacağıq.
Şairin həyatı haqqında məlumatlar əl-Əsməi (vəf. 831), İbn əs-Sallam əlCuməhi, Əbulfərəc əl-İsfahani (vəf. 967) kimi qədim müəlliflərin əsərlərində
mövcud olsa da, onun ilk və öz dövrü üçün müfəssəl tərcümeyi-halını İbn
Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində təqdim etmişdir. Cəmi 206 şairin
tərcümeyi-halını ehtiva edən “Əş-Şe’r vaş-şuara”da İmrul-Qeysin bioqrafiyası
digər şairlərdən əvvəl verilir və təxminən 30 səhifəni əhatə edir.
“Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində İmrul-Qeysin həm qısa, həm də geniş
tərcümeyi-halına yer ayıran müəllif şairin mənsub olduğu qəbilə, üzləşdiyi
hadisələr, atası ilə münasibətləri, Bizans kralının yanına getməsi, qayıdarkən
vəfat etməsi barədə məlumat verir və sadaladığı bu faktları şairin şeirlərindən
gətirdiyi nümunələrlə əsaslandırmağa çalışır. Daha sonra isə İmrul-Qeysin
şeirə gətirdiyi yeniliklər, bəzi alimlərin, dilçilərin onun haqqında fikirləri qeyd
edilir. İbn Quteybə İmrul-Qeysin tərcümeyi-halını “Əl-Availuş-şuara” (“İlk
şairlər”) fəsli altında təqdim edir [7, 104].
Onu da qeyd edək ki, müəllif şairləri sıralayarkən müəyyən qədər tarixi
xronoloji ardıcıllığa riayət etməyə çalışsa da, sonrakı bölmələrdə bu prinsipdən
yan keçmişdir. Beləliklə, İbn Quteybə özündən əvvəlki müəllifləri, şairləri
“təbəqələr” (siniflər) üzrə qruplaşdırmaq üsulundan imtina etmişdir. Əsərini
Cahiliyyət şairlərinin tərcümeyi-halları ilə başlayan müəllif sonradan bu sıralanmanı pozmuşdur. İbn Quteybə Cahiliyyət dövrü şairi və İmrul-Qeysin dayısı
əl-Mühəlhil (vəf. VI əsrin əvvəli) “muxadram” (həm Cahiliyyət, həm də İslam
dövründə yaşamış) şairlərdən olan ən-Nabiğə əl-Cəididən sonra qeyd etmiş,
ondan sonra da əl-Abbas bin Mirdasın tərcümeyi-halını yazmışdır. Cahiliyyət
şairlərinin sıralanmasında da tarixi xronoloji prinsip pozulmuşdur. Sadəcə
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İmrul-Qeysin doğma dayısı əl-Mühəlhildən qabaq verilməsi bunu təsdiq edir.
İbn Quteybə ədəbi mühitə yaxşı tanış olan, şeirlərindən “nəhv”
(“qrammatika”), “Quran” təfsirlərində, hədislərdə istifadə edilən şairləri öz
antologiyasına daxil etdiyini, sıralanmanı bu prinsipə əsasən apardığını bildirir
[7, 59]. Ümumiyyətlə qeyd etmək olar ki, hədis və “Quran” elmlərinin
yaranması ilə şairlərin yaradıcılığı məhz o elmlərə münasibətdə
qiymətləndirilməyə başlanmışdır.
Şairlərin sıralanmasında konkret prinsiplərin izlənməməsinə IX-X
əsrlərdə yaşamış bir çox müəlliflərin əsərlərində də rast gəlinir. İbn Sallam əlCuməhi “Tabaqatuş-şuara” əsərində İmrul-Qeysi Cahiliyyət şairlərindən
Zuheyr, Nabiğə, əl-Əşa ilə birlikdə birinci təbəqədə yerləşdirib [9, 41]. Müəllif
şairləri bir-birinə poetik yaxınlıq və oxşarlıq əsasında qruplaşdırdığını qeyd
etsə də, bu zaman hansı seçim meyarlarından istifadə etdiyini bildirmir.
Əbulfərəc əl-İsfahaninin “Kitab əl-Ağani” antologiyası əsasən nəğmələrə
və müğənnilərə həsr edilib. Əsərdə nəğməkarlıq xüsusiyyətinə görə tanınmış
şairlərdən də danışılır. Əl-İsfahani İmrul-Qeysin nəsəbi və onunla bağlı
rəvayətlərə təqribən 20 səhifə ayırıb [10, 59-77]. Əl-İsfahani əsərinin əsas
qaynaqlarından olan əl-Cuməhi və İbn Quteybədən fərqli olaraq tənqidi
yanaşma tətbiq etmədən şair haqqında əldə etdiyi bütün rəvayətləri əsərinə
daxil etmişdir. Bu səbəbdən də “Kitab əl-Ağani”də bir hadisə haqqında birbirinə zidd müxtəlif rəvayətlərə rast gəlinir.
Şairin nəsəbi
İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qısa tərcümeyi-halda Nəcd
əhlindən olan İmrul-Qeys bin Hücr bin Əmr əl-Kindi birinci təbəqəyə (sinif)
mənsub şair kimi qeyd edilir [7, 105]. İkinci tərcümeyi-halında isə şairin nəsəbi
daha geniş verilir: İmrul-Qeys bin Hücr bin Əl-Haris bin Əmr bin Hücr Akilulmirar bin Muaviyə bin Saur [7, 114]. Şair Kində qəbiləsindəndir. Ana tərəfdən
isə Təğlib qəbiləsinə qohumdur. Məşhur şair, “Əyyamul-arab” hekayələrinin
qəhrəmanı əl-Mühəlhil onun dayısıdır. İbn Quteybənin verdiyi məlumatdan
məlum olur ki, Sasani hökmdarı Qubad şairin babası Haris bin Əmri ərəblərin
üzərinə hökmdar təyin etmişdir. Həmçinin sonuncu Tübbəa hökmdarı İmrulQeysin babasının dayısıdır [7, 115]. İmrul-Qeys əsl adı Hunduc olan şairin
ləqəblərindən biridir. Amma şair “Əl-Məlikud-dillil” (“Sərgərdan hökmdar”)
ləqəbi ilə daha çox tanınıb.
Əbulfərəc əl-İsfahani “əl-Ağani”də İmrul-Qeysin nəsəbi haqqında dörd
rəvayət nəql edir. Əl-Əsməi, İbn əl-Ərabi və Məhəmməd bin Həbibdən nəql
edilən rəvayətlər şairin şəcərəsini, bəzi kiçik fərqlər istisna olmaqla, demək
olar ki, eynilə təkrarlayırlar: Hücrün oğlu İmrul-Qeys. Lakin dördüncü
rəvayətdə İmrul-Qeysin atasının adı əs-Sımt kimi qeyd edilir [10, 59].
Tədqiqatçıların fikrincə, İmrul-Qeys adında iyirmiyə yaxın şair olmuşdur.
Ehtimal etmək olar ki, sonuncu rəvayətdə qeyd olunan başqa şairin adıdır.
Şairin doğum və ölüm tarixi
Mənbələrdə şairin doğum və ölüm tarixi barədə məlumat verilmir. Lakin
İbn Quteybə təqdim etdiyi bəzi faktlarla şairin yaşadığı dövr haqqında
müəyyən təsəvvür yaratmağa çalışır. “Əş-Şe’r vaş-şuara”da İmrul-Qeysin əcəm
(Sasani) şahı Ənuşirəvanın (v.579) zamanında yaşadığı bildirilir [7, 125].
Müəllif fikrini əsaslandırmaq üçün belə bir faktı diqqətə çatdırır ki, İmrulQeysin silahlarını (Bizansa gedərkən yəhudi dininə etiqad edən Samvaəl bin
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Adiyənin yanında qoymuşdu) ələ keçirmək istəyən Əl-Haris bin Əbi Şəmir əlĞəssani (əl-Haris əl-Əkbər) Munzir bin İmrul-Qeysin (şairlə qarışdırılmamalı)
qatilidir. Həmin Munzirin də Ənuşirəvan tərəfindən Hirəyə hakim təyin
edildiyini deyən İbn Quteybə təqdim etdiyi faktlar arasında paralellər apararaq
şairin Ənuşirəvan zamanında yaşadığı fikrini əsaslandırmağa çalışır.
“Əş-Şe’r vaş-şuara”nın müəllifi daha sonra Ənuşirəvanın hakimiyyətə
gəlişindən islam peyğəmbərinin doğulduğu tarixə qədər keçən dövrü müəyyən
etməyə çalışır və qeyd edir ki, bu iki hadisəni bir-birindən 40 il ayırır [7, 125].
Beləliklə, İmrul-Qeysin də Ənuşirəvan zamanında yaşaması ilə bağlı deyilmiş
fikirlə razılaşsaq, yuxarıda yazılan tarixə istinad edərək bildirmək olar ki, şair
İslam peyğəmbərinin doğumundan təxminən yarım əsrdən də bir qədər əvvəl
yaşamışdır. İbn Quteybə bu fikirlərini əsaslandırmaq üçün Cahiliyyət dövrü ilə
İslam dövrü arasında “canlı körpü” də qurmağa çalışır. İmrul-Qeysin vaxtilə öz
şeirlərində ərəblərin ən yaxşı atıcısı kimi vəsf etdiyi uzunömürlü (deyilənə
görə, 150 il yaşayıb) Əmr bin əl-Musəbbih ət-Tainin ərəb qəbilələrinin
nümayəndə heyəti tərkibində Məhəmməd peyğəmbərlə görüşmək üçün
Mədinəyə gəldiyini və islamı qəbul etdiyini xatırladır. Bununla İbn Quteybənin
şairlə İslam dövrü arasında xronoloji bağlantı yaratmaq cəhdi aydın görünür.
Eyni zamanda bu, İmrul-Qeys poeziyasının realizmindən xəbər verir.
İmrul-Qeysin atası ilə münasibətləri
Mənbələrdə İmrul-Qeysin uşaqlıq illəri barədə heç bir məlumat verilmir.
Rəvayətlərdə İmrul-Qeysin həyatı barədə məlumatlar onun atası Hücrlə
ixtilafından başlanır.
Qəbilədəki qadınlara açıq-saçıq şeirlər yazması gənc şairlə atasının
münasibətlərini korlayır. Rəvayətlərdə qeyd edilir ki, dəfələrlə xəbərdarlıq edilməsinə baxmayaraq, eyş-işrətə meyilli həyat tərzindən və şeir yazmaqdan əl
çəkmədiyinə görə İmrul-Qeys atası tərəfindən evdən qovulmuşdur. “Əl-Ağani”dəki rəvayətə görə, şeir yazmaq hökmdarlara yaraşmayan iş olduğu üçün
Hücr oğlu ilə belə davranmışdır [10, 66]. İ.M.Filştinski də həmin rəvayətdən
çıxış edərək bunun səbəbini ərəb dövlətçiliyinin yaranması ilə şeir yaradıcılığına, əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq, yuxarı təbəqələrə layiq olmayan bir
sənət kimi baxılması ilə bağlayır [4, 71]. Amma professor Aida Qasımovaya
görə, ata-oğul münasibətlərinin pisləşməsinin səbəbini İmrul-Qeysin şairlik
etməsində deyil, eyş-işrətə qurşanmasında və qəbilə qadınlarına açıq-saçıq
şeirlər yazmasında, xüsusilə İbn Quteybənin qeyd etdiyi kimi, əmisi qızı
Fatiməyə qəzəllər qoşmasında axtarmaq lazımdır [1, 188]. Hətta iş o yerə
çatmışdır ki, atası Hücr bu işindən əl çəkməyən şair oğlunun qətlini əmr
etmişdir. Lakin əmri alan şəxsin rəhmi nəticəsində bu, baş tutmamışdır. Biz də
prof. A.Qasımovanın bu fikri ilə razılaşırıq və əlavə olaraq bildirmək istəyirik
ki, o dövrdə şairlər qəbilədə yüksək məqama malik idilər. İmrul-Qeysin dayısı,
“Əyyamul-arab” hekayələrinin qəhrəmanı əl-Mühəlhil məşhur şair idi.
Şairlərin təsiri böyük idi. İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qeyd
edilmiş bir hadisədən bunu aydın görmək olar. Belə ki, Hücr Bəni-Əsəd
qəbiləsinin şairi Ubeyd bin əl-Abrasın xahişi ilə onun qəbiləsinin üzvlərini
saxladığı əsirlikdən azad etmişdir.
İmrul-Qeysin “Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı tərcümeyi-halından o da məlum
olur ki, o dövrdə müxtəlif ərəb qəbilələri iki böyük qonşu dövlət – Sasani və
Bizans imperiyalarının təsiri altında idi. Bu və ya digər tərəfin dəstəklədiyi
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qəbilələr arasında vaxtaşırı toqquşmalar olur, üsyanlar baş verirdi. Məhz bu
qanlı hadisələrdən biri İmrul-Qeysin həyatının axarını dəyişmişdir.
İbn Quteybənin yazdığına görə, İmrul-Qeysin atası Hücr hökmdarlıq
etdiyi Bəni-Əsəd qəbiləsinin adamları ilə yaranan konflikt (qəbilə vergi
verməkdən imtina edərək üsyan qaldırmışdı) nəticəsində öldürülmüşdür. İbn
Quteybə hadisəni təsvir etsə də, atası qətlə yetirilərkən İmrul-Qeysin harada
olması məsələsinə açıqlıq gətirmir. Geniş tərcümeyi-haldan məlum olur ki, qətl
hadisəsi baş verərkən oğul haradasa yaxınlıqda, döyüş meydanında imiş,
atasının öldürülməsindən xəbər tutub qaça bilir. Əsərdə belə yazılır: “İlbau bin
əl-Haris əl-Əsədi Hücrün qatili oldu və İmrul-Qeys o gün qaçdı” [7, 115].
İmrul-Qeys qisas almayınca şərab içməyəcəyinə və başını yumayacağına and
içir. Lakin İbn Quteybənin yazdığı digər məlumata görə isə, İmrul-Qeys
atasının ölüm xəbərini Dəmmunda (hazırda Yəmən ərazisində olduğu qeyd
edilir) olarkən alır [7, 107].
Bununla yanaşı, “Əl-Ağani”də həmin məsələ ilə bağlı verilmiş dörd
rəvayətdən biri hadisəni fərqli şəkildə çatdırır. Heysəm bin Ədydən eyni
mövzu ilə əlaqədar nəql edilən iki rəvayətdən birində qanlı hadisə baş verərkən
İmrul-Qeysin gənc olduğu və Bəni-Hənzələ qəbiləsinin yanında qaldığı
bildirilir [10, 67]. Digər rəvayət isə İmrul-Qeysin hadisə yerində olması ilə
bağlı deyilən fikirləri təkrarlayır [10, 64].
Fikrimizcə, şairin bu bəd xəbəri atasından uzaqda – Dəmmunda alması
fikri daha ağlabatandır. İbn Quteybənin yazdığına görə, İmrul-Qeys atası
tərəfindən qovulduqdan sonra həmin yerə getmişdi [7, 107].
Şairin həyatında dönüş yaradacaq, onu şeir meydanından döyüş
meydanına atacaq həmin gündə o öz məşhur fikrini deyir:

 وﻏﺪا أﻣ ٌﺮ،ٌ اﻟﻴﻮ َم ﺧﻤﺮ، وﻻ ﺳُﻜﺮ ﻏﺪا، ﻻ ﺻﺤ َﻮ اﻟﻴَﻮم، وﺣﻤﱠﻠﻨﻲ دﻣّﻪ آﺒﻴﺮا،ﺿﻴﱠﻌﻨﻲ ﺻﻐﻴﺮا

Məni uşaq ikən itirdin, amma böyük ikən qisasınla yüklədin. Bu gündən
ayıq, sabahdan isə sərxoş olmayacağam. Bu gün şərab, sabah isə iş görmək
günüdür [7, 108]. Burada gəncin atasından gileyi hiss olunur. Eyni zamanda bu
incikliyə baxmayaraq, onun qətlinin qisasını almaq məcburiyyətində qaldığını
da görürük.
Şair qisas dalınca
Atasının qətlindən şairin qisas almaq qərarına gəldiyi anadək baş vermiş
hadisələr barədə İbn Quteybə susur. Amma əl-İsfahaninin “Əl-Ağani”də nəql
etdiyi rəvayət bu arada cərəyan etmiş hadisələr haqqında müəyyən təsəvvür yaradır. Əl-Ubeydin rəvayətindən məlum olur ki, Bəni-Əsəd qəbiləsi qətl hadisəsindən sonra İmrul-Qeysin qisasından qorxaraq gərginliyi yumşaltmağa çalışıb.
Bu məqsədlə onlar şairin yanına gəlib qanbahası (diyət) olaraq min dəvə və ya
özlərindən bir nəfərin qisas üçün öldürülməsini təklif edir, bunlar baş tutmadıqda isə vuruşmaq üçün vaxt almaq istəyirlər. Rəvayətdə o da bildirilir ki, İmrulQeys təkliflərin heç biri ilə razılaşmır və qisas üçün hazırlıqlara başlayır [10,
77].
Əl-İsfahani qisas almağa hazırlaşan İmrul-Qeyslə bağlı bir maraqlı
əhvalat da nəql edir. Rəvayətə görə, gələcək addımlarını öyrənmək üçün Tabala adlı yerdə Zul-Xalasa adlı bütün yanına gəlib üç fal oxu atır. Lakin hər dəfə
ona qisasdan çəkinməyin lazım olduğunu bildirən ox çıxır. Sonda İmrul-Qeys
əsəbiləşərək bütün oxları başına çırpır, onu ədəbsiz şəkildə söyərək “Sənin
atanı öldürsəydilər, belə deməzdin”, – söyləyir [10, 70]. Cahiliyyət poeziyası o
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dövrün adət-ənənələrinə, təsəvvürlərinə işıq salan bir güzgüdür. Bu misal
islamaqədərki ərəb cəmiyyətində dini inanclar barədə məlumat verir, islamın
yaranmasına yaxın bütpərəstliyin təsirinin zəiflədiyini göstərir.
“Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı tərcümeyi-halın hər iki versiyasında qəbilələrdən kömək alan şairin düşmənləri ilə mübarizəyə qoşulduğu bildirilir. Amma
ikinci nümunədə bu məlumat daha detallı şəkildə təqdim edilir. Məlum olur ki,
İmrul-Qeys Zu Cədən əl-Himyəri adlı şəxsdən yardım alaraq Bəni-Əsəd
qəbiləsinin üzərinə hücuma hazırlaşır. Bundan xəbər tutan qəbilə yerini
dəyişərək Bəni-Kinanə qəbiləsinin yanında məskən qurur. Bu səbəbdən də
İmrul-Qeysin qoşunu səhvən Kinanilərə divan tutur. Qisas ala bilmədiyindən
təəssüflənən İmrul-Qeys qoşunu ilə Bəni-Əsəd qəbiləsinin izinə düşür və
onlara hücum edib qırır [7, 116]. İbn Quteybə bununla bağlı qisasın alınıbalınmaması barədə dəqiq, konkret fikir bildirməsə də, qeyd olunmuş bir
şeirində İmrul-Qeys qələbə münasibətilə öyünür və əvvəl özünü məhrum etdiyi
şərabı qələbə günü yenidən içdiyini bildirir [7, 116].
Qan intiqamı Cahiliyyət ərəblərində “namus” (“ırd”) məfhumunun elementlərindən biri idi. “Bu intiqam insanın anadangəlmə kor-koranə instinktini
təmin etmək üçün deyil, cəmiyyətin əsas vahidini təşkil edən ailəyə vurulan
zərərin əvəzini çıxmaq üçün dini duyğunun verdiyi əmrə görə alınırdı” [2, 27].
“Namus” məfhumuna eləcə də qəbilə adamlarının və uşaqların sayı, məskənin
toxunulmazlığı, qadınların əxlaqı, nəsil şəcərəsinin saflığı, əcdadın
üstünlükləri, əhdə vəfa, səxavətlilik, qonaqpərvərlik və s. bu kimi elementlər
daxil idi [3, 52]. “Lisan əl-ərəb”də “ırd” insanın özündə, sələfində və ya yaxınında təriflənə (mədh) və ya məzəmmət edilə bilən nə varsa ona deyilir [13,
170]. Cahiliyyət ərəblərində qəbiləsinin malik olduğu yüksək keyfiyyətlərlə
başqalarının qarşısında qürrələnmək adəti də var idi (əbiyyə və ya təəbbə). Bir
şəxsin qan intiqamını (sə’r) ala bilməməsi onun üçün ölümə bərabər idi. İbn
Quteybə atasının qisasını hələ də ala bilməmiş İmrul-Qeysin məzəmmət
edildiyini və şairlərin onun qarşısında qürrələndiyini (təəbbə) qeyd edir:
“İmrul-Qeys şeirində onlar üzərində zəfər çaldığını qeyd edib. Buna görə
şairlər onun qarşısında təkəbbür, qürur nümayiş etdirdilər” [7, 108]. Buradan
məlum olur ki, digər qəbilə şairləri İmrul-Qeysin bu iddiasına şübhə edir və
onu məzəmmət edirlər. Bununla İbn Quteybə İmrul-Qeysin intiqamı almasına
şübhə ilə yanaşdığını göstərir və dediyinə misal kimi Bəni-Əsəd qəbiləsinin
şairi Ubeyd bin əl-Abrasın İmrul-Qeysə ünvanladığı tənə və istehza dolu şeirini
qeyd edir [7, 108].
İbn Xəldun məhz bu şeirə istinadən İmrul-Qeysin atasının qisasını alması
haqqında deyilənləri şübhə altına alır [12, 367].
“Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı məlumatlardan aydın olur ki, bu qələbə ilə
mübarizə bitmir və daha geniş miqyas alır. Ənuşirəvan tərəfindən Hirəyə
hakim təyin edilmiş əl-Munzir bin Məus-Səma şairin mənsub olduğu Kində
qəbiləsinə hücum edib on iki gənc əyanı əsir alır və Hirə ilə Kufə arasında
“Cəbrul-Əmlak” adlanan yerdə onları öldürtdürür. Hücum zamanı orada olan
İmrul-Qeys qaçıb Səd bin əd-Dibab əl-İyadiyə sığınır [7, 117]. İmrul-Qeysin
əl-Munzirə məğlubiyyəti və qəbiləsinin sabiq müttəfiqlərinin xəyanəti onu
dərindən sarsıdır, yenidən dəstək axtarmağa, mübarizəsini davam etdirməyə
vadar edir. Bu, atasından sonra qəbiləsinin itmiş nüfuzunu qaytarmağa can atan
İmrul-Qeysin məntəqədə söz sahibi olmaq uğrunda Bizans və Sasani dövlətləri
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arasında qızışmış mübarizənin mərkəzinə düşdüyünü göstərir, onu bu
vəziyyətdən başqa çıxış yolu axtarmağa sövq edir.
Bizansa səfər
İbn Quteybənin şair üçün yazdığı tərcümeyi-halda İmrul-Qeysin Şamla
Hicaz arasında yerləşən Teyma şəhərinin hökmdarı, yəhudi dininə etiqad edən
Samvaəl bin Adiyənin sarayına getdiyi, qəbiləsinə aid çoxlu sayda yaraqəsləhəni orada saxlayaraq Bizansa yola düşdüyü bildirilir. İmrul-Qeysin əmanətindən xəbər tutan əl-Haris bin Əbu Şəmir əl-Ğəssani Samvaəlin yanına elçi
göndərib İmrul-Qeysin silahlarını istəyir. Lakin əhdinə vəfalı qalan Samvaəlin
oğlunu öldürsə də, istəyinə nail ola bilmir [7, 119]. Məhz buna görə Samvaəl
Cahiliyyət ərəbləri arasında əhdə vəfalı olmaq nümunəsi olaraq tanınır. Əhdə
vəfalılıq, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “ırd” (“namus”) məfhumunun elementlərindən idi. Məhəmməd bin Həbib “Kitabul-muhabbər” əsərində Samvaəllə
görüşündən qabaq İmrul-Qeysin Bəni-Teym qəbiləsindən əl-Muallə adlı bir
şəxsin yanında başına gələn hadisəni nəql edir. Belə məlum olur ki, əl-Muallə
əl-Munzirin təhdidinə və tələbinə baxmayaraq, qəbiləsinə sığınan şairi təslim
etmir və onu atasının arvadının olduğu hücrədə gizlədir [14, 353].
Əl-İsfahani və İbn Quteybə şairin Bizansa səfərinin konkret hansı
məqsəd güddüyünü bildirmirlər. “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində səfər ərəfəsində
Əmr bin Qəmiənin (atası Hücrün xidmətçilərindən olub) ağladığını görərkən
şairin dediyi beytdən aydın olur ki, səfərdən məqsəd qəbilənin əvvəlki
nüfuzunu nəyin bahasına olursa-olsun geri qaytarmaq olub.
ﺑﻜﻰ ﺻﺎﺣﺒﻰ ﻟﻤّﺎ رأى اﻟﺪّرب دوﻧﻪ وأﻳﻘﻦ أﻧّﺎ ﻻﺣﻘﺎن ﺑﻘﻴﺼﺮا
.…  ﻻ ﺗﺒﻚ ﻋﻴﻨﻚ إﻧﻤﺎ ﻧﺤﺎول ﻣﻠﻜﺎ أو ﻧﻤﻮت ﻓﻨﻌﺬرا:ﻓﻘﻠﺖ ﻟﻪ
[118 ,7]
Dostum (Bizansın sərhəd) qapısına çata bilməyəcəyini duyanda ağladı,
əmin oldu ki, biz Qeysərin yanına çata bilməyəcəyik.
Ona dedim: Ağlama, biz mülkümüzü qaytarmağa cəhd edəcəyik. Ölsək,
bizi üzrlü sayarlar.
Əl-Cuməhi, əl-İsfahani və İbn Quteybə əsərlərində Bizans imperatorunun
adını çəkməsələr də, tarixi mənbələr həmin dövrdə Yustinianın (527-565)
hökmranlıq etdiyini yazır [5, 136; 6, 261].
Mənbələrdəki rəvayətlərdən, eləcə də “Əş-Şe’r vaş-şuara”dakı bioqrafiyadan aydın olur ki, imperator İmrul-Qeysi yaxşı qarşılayır, ona yardım
etməyə söz verir, hətta kömək üçün Bizans şahzadələrinin də olduğu qoşun
ayırır. Lakin geri qayıtmağa macal tapmamış şairlə imperator arasında
yaranmış soyuqluq sonda İmrul-Qeysin ölümünə gətirib çıxarır. Orta əsr
mənbələrində bu soyuqluğun yaranmasının iki səbəbini qeyd edirlər. Bunlardan
biri şairlə imperatorun qızı arasında yaranmış eşq macərasıdır ki, bu, bir qədər
inanılmazdır. Belə ki, muasir tədqiqatçılar Yustinianın övladının olmadığı
qənaətindədirlər [5, 149; 6, 207]. Digəri isə ərəblərin xəyanətkar olması, imkan
tapan kimi zərbə vuracaqları ilə bağlı deyilən sözlər nəticəsində imperatorun
İmrul-Qeysə etibarının itməsidir [7, 120; 10, 74].
Göründüyü kimi, tərəflər arasında münasibətlərin pisləşməsindən danışan
rəvayətlər hadisənin səbəbini fərqli şəkildə izah edir. Həmçinin ərəb
mənbələrində İmrul-Qeysin Bizansa səfəri haqqında məlumatlar əfsanələrlə
“bəzədilib”. Elə bu da həmin rəvayətlərə ehtiyatla yanaşmağı tələb edir.
Şairin ölümü
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Rəvayətlərdən məlum olur ki, İmrul-Qeysin bu səfəri uğursuzluğa düçar
olur və şair Ankara yaxınlığında Əsib adlı bir dağda ölür və orada da dəfn
edilir [7, 121]. Şairin ölüm tarixi də dəqiq məlum deyil. Bilinən budur ki, şair
Yustinianın hakimiyyəti illərində ölmüşdür.
Şairin ölüm səbəbinin isə Bizans imperatorunun hədiyyə olaraq
göndərdiyi zəhərli əba olduğu deyilir. Əbanı geyinəndən sonra İmrul-Qeysin
bədəni yara tökür və ölür. Mənbələr şairin “Zulquruh” (yaratökən) ləqəbi
almasını bu hadisə ilə bağlayırlar. Lakin şairin zəhərli əbanın təsiri ilə öldüyü
fikri inandırıcı deyil. Belə ki, İmrul-Qeysin heç bir şeirində buna işarə
edilməyib. Əksinə, şairin bir şeir parçasında deyilənlər onun çoxdan tutulduğu
bir xəstəliyin şiddətlənməsi səbəbindən öldüyünü ehtimal etməyimizə imkan
verir:

.أﺣﺎذر أن ﻳﺮﺗﺪ داﺋﻲ ﻓﺄﻧﻜﺴﺎ

ﺗﺄوﺑﻨﻲ داﺋﻲ اﻟﻘﺪﻳﻢ ﻓﻐﻠﺴﺎ

[15, s.546]
Əvvəlki xəstəliyim (səhərə yaxın) qaranlıqda qayıtdı, xəstəliyimin
yenidən qayıdacağından ehtiyat edirəm.
Görünür, rəvayətlərə görə, şairin bədənindən pis qoxu gəlməsinin və
qadınların ondan xoşlanmamasının səbəbi [7, 121] də bu xəstəliklə bağlı imiş.
İbn əl-Kəlbinin rəvayətinə görə, şair Əsib dağında Bizans şahzadələrindən bir qızın qəbrinin yanında dəfn edilib. Ehtimal olunur ki, şairin ölüm
səbəbi barədə rəvayətlər sonradan “bəzədilərək” yayılmış və ölümünün həqiqi
səbəbi əfsanələr içərisində gizli qalmışdır. Bu da təbiidir. Axı tanınmış qəbilə
başçısı, sevimli şair adi yara-xoradan ölə bilməzdi. O, məhz xəyanət
nəticəsində, özü də krallara məxsus əba geyinərək zəhərlənməli və Bizans
kralının qızının yanında dəfn edilməli idi.
İmrul-Qeysin xarakteri
İbn Quteybə İmrul-Qeysin xarakteri barədə də bir sıra qeydlər edir. Bu
məlumatlardan məlum olur ki, İmrul-Qeysin oğlu olmayıb və o, qız atası
olduğundan çox acıqlı idi. Qız uşağını o dərəcə istəmirdi ki, qızı doğulduğunu
bilsəydi, onu diri-diri torpağa basdırardı. Arvadları bunu bildiyindən doğulan
qız övladlarını başqa ərəb məhəllələrində gizlədərdilər [7, 121]. Bu hal
patriarxal Cahiliyyət cəmiyyətinə xas idi. Rəvayət olunur ki, bu adətə son
qoymaq üçün məşhur şair Fərəzdəqin babası qız uşaqlarının əvəzində dəvələr
verərək onları diri-diri dəfn olunmaq təhlükəsindən xilas etmişdir [16, 5]. Bu
adətə “Quran”da da işarə edilir və pislənir (“Ət-Təkvir” surəsi, 8-9-cu ayələr).
Mənbələrdə İmrul-Qeysin çox yaraşıqlı olduğu, buna baxmayaraq,
qadınların ondan xoşlanmadığı qeyd edilir [14, 348; 7, 121]. İbn Quteybə
İmrul-Qeysin arvadlarının birinin dilindən bunun səbəblərini qeyd edir. Məlum
olur ki, qadınların ondan xoşlanmamalarının bir səbəbi də onun tərindən pis
iyin gəlməsidir. İmrul-Qeys bunu uşaqlıqda it südü ilə qidalandırılması ilə
əsaslandırır. Fikrimizcə, yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, bunun səbəbi şairin
gəncliyində tutulduğu və ölümünə səbəb olmuş xəstəlik olub.
İmrul-Qeys poeziyası
İbn Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində yazdığı İmrul-Qeysin tərcümeyi-halında şairin şeirlərindən danışır, onun ərəb şeirinə gətirdiyi yeni
qəliblər, Cahiliyyət şairləri arasında yeri, “atlal” motivi, güclü və zəif şeirləri
barədə məlumat verir, şairin poeziyasının əsas aspektlərini nəzərdən keçirir.
İmrul-Qeysin qəsidəni formalaşdıran, onu atlal motivi (tərk edilmiş oba
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qarşısında dayanıb ağlamaq) ilə başlayan ilk şair olduğu, atlaldan istifadənin
İmrul-Qeysdən sonra şairlər arasında ənənəyə çevrildiyi qeyd edilir [7, 128].
Onun müəlləqəsi atlalla – tərk edilmiş obanın xarabalıqları qarşısında xitabla
başlayır:
ﻗﻔﺎ ﻧﺒﻜﻲ ﻣﻦ ذآﺮى ﺣﺒﻴﺐ وﻣﻨﺰل ﺑﺴﻘﻂ اﻟﻠﻮى ﺑﻴﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﺤﻮﻣﻞ
Dayanın, sevgilimizi və obamızı, Dəxulla Hauməl arasında qum
təpəciklərini xatırlayıb ağlayaq.
Bununla yanaşı, bu motivin müəlliflik hüququ barədə fərqli fikirlərin də
olduğu məlumdur. İbn Quteybə onlardan bir neçəsinə də toxunur. “Əş-Şe’r
vaş-şuara” əsərində İbn əl-Kəlbidən nəql edilmiş rəvayətlərin birində “tərk
edilmiş oba qarşısında ağlayaraq” şeir deyən ilk şəxsin İmrul-Qeys bin Harisə
bin Əl-Himam bin Müaviyə olduğu, İmrul-Qeys bin Hücrün ondan
ilhamlandığı qeyd olunur [7, 128]. İbn Quteybənin Əbu Ubeydədən gətirdiyi
fikirdə isə atlalı İbn Xizam adlı şairin qəsidəyə daxil etdiyi bildirilir [7, 128].
Elə təsəvvür yaranır ki, İbn Quteybə atlal motivinin müəlliflik hüququnun
İmrul-Qeys bin Hücrə mənsub olmasına şübhə etmir. Amma sonra müəllif İbn
əl-Kəlbi və Əbu Ubeydədən gətirdiyi fərqli fikirlərlə məsələ ilə bağlı qəti fikir
deməkdən çəkinir.
İmrul-Qeys həm də qəsidəni açıb uzadan, həcmini genişləndirən, qəsidənin nəsib hissəsini gücləndirən, axıcı edən ilk şair kimi qeyd olunur [9, 42].
İmrul-Qeys ərəb poeziyasında yeni təşbehlərin, motivlərin yaradıcısı
kimi təqdim edilir [9, 42; 7, 129-134]. Atın, yağışın, dəvənin ustalıqla,
sənətkarlıqla vəsfi İmrul-Qeysin ətraf mühiti, təbiət hadisələrini dərindən
müşahidələrinin nəticəsidir və onun poeziyasının realistliyindən xəbər verir.
Məhz buna görə bu təşbehlər, motivlər bir ənənə halını almış və ərəb şeirində
uzun müddət istifadə edilmişdir.
İbn Quteybə “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində İmrul-Qeysin sərrast seçilmiş
epitetlərindən, bir beytdə yazılmış bir neçə rəngarəng təşbehdən misallar
gətirir. Məhz bu məharəti şairi digər ərəb şairlərindən önə çıxarmışdır.
ﻒ اﻟﺒﺎﻟِﻲ
ُ ﺸ
َﺤ
َ ب واﻟ
ُ ب اﻟﻄﻴ ِﺮ َرﻃْﺒًﺎ وﻳﺎﺑﺴًﺎ ﻟﺪى و ْآ ِﺮهَﺎ اﻟ ُﻌﻨّﺎ
َ ن ﻗُﻠﻮ
آﺄ ﱠ
[7, 134]
Qartal yuvasında quşların ürəkləri sanki
innab və qaxa dönmüş xurma kimi yaş və quru idi
Başqa bir beytində deyir:
آﺄﻧﻲ ﻏﺪاة اﻟﺒﻴﻦ ﻳﻮم ﺗﺤﻤﻠﻮا ﻟﺪى ﺳﻤﺮات اﻟﺪار ﻧﺎﻗﻒ ﺣﻨﻈﻞ
[7, 128]
Ayrılıq günü, səhər, onlar yüklərini hazırlayarkən
obanın akasiya ağaclarının yanında (durub) sanki kolosint bitkisi
kəsirdim.
İbn Quteybə bu təşbehi belə izah edir. “Kolosint dırnaqla deşilir. Bu
zaman ondan səs gəlirsə, yetişib və dərilir. Kolosintin acılığından və kəskin
iyindən onun gözləri yaşarır. Eləcə də xardalqarışdıranın da gözləri yaşarır. O
ağlayarkən özünü kolosint kəsən insana bənzədir” [7, 129].
Atı çox gözəl təsvir edir:
ﻞ
ِﻋ
َ ﻦ
ْ ﻞ ِﻣ
ُ ﺴّـ ْﻴ
َ ﻄ ُﻪ اﻟ
َّ ﺣ
َ ﺨ ٍﺮ
ْ ﺠﻠْـ ُﻤ ْﻮ ِد ﺻَـ
ُ ﻣِــﻜَــ ٍّﺮ ﻣِــﻔَــ ّﺮٍ ﻣُــﻘْــﺒِــﻞٍ ﻣُــ ْﺪﺑِــ ٍﺮ ﻣَــﻌــًﺎ آَــ
ﻞ
ِ ﺐ ﺗَـﺘْـ ُﻔ
ُ  وَﺗَـﻘْـﺮِﻳْــ،ٍ وَﺳَـﺎﻗَــﺎ ﻧَــﻌَــﺎﻣَــ ٍﺔ وِإ ْرﺧَــﺎ ُء ﺳَـ ْﺮﺣَــﺎن،ٍﻟَــ ُﻪ أﻳْـﻄَــﻼ ﻇَــﺒْـﻲ
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Selin hündürdən gətirdiyi sərt qaya parçası kimi anında hücum edib geri
çəkilən, irəli atılıb geri dönən atla,
Onun ceyran qasığı kimi qasığı, dəvəquşu ayaqları kimi ayaqları,
Canavar kimi yerindən götürülməsi, tülkü balası kimi qoşa-qoşa addımı
var [7, 110].
Orta əsr şeir tənqidçiləri yağışın İmrul-Qeys qədər gözəl təsvirini verən
ikinci bir şairin olmadığını yazırlar [7, 111]. Aşağıdakı beytdə tənqidçilərin bu
fikri öz təsdiqini tam mənası ilə tapır:
ض ﺗﺤﺮﱠى وﺗﺪ ّر
ِ ﻖ اﻷر
ُ ﻃ َﺒ
َ
ﻒ
ٌ ﻃ
َ دﻳﻤﺔ هﻄﻼ ُء ﻓﻴﻬﺎ َو
[7, 111]
Şair bu beytində yağışın müxtəlif formalarını ifadə edən təşbehləri
sıralamaqla mənanı daha da gücləndirir: Torpağın qabığı iri damcılı,
dayanmadan sakit yağan yağışa can atırdı.
 دﻳﻤﺔiri damcılı, dayanmadan sakit yağan yağış,  هﻄﻼءdayanmadan yağan,
 وﻃﻒbolluq,  ﻃﺒﻖ اﻷرضtorpağın üzü, qabığı,  ﺗﺤﺮىistəmək, can atmaq.
Gəlib çatan məlumatlardan, şeirlərdən aydın olur ki, İmrul-Qeys
poetikası bütün Cahiliyyət şairlərində olduğu kimi, şairin təkcə sənət
məharətini deyil, həm də onun ətrafında cərəyan edən hadisələrə həssas
baxışını, dəqiq həyati müşahidələrini əks etdirir. Onun poeziyası həyatı ilə sıx
bağlıdır, sanki ömrünün anları şeirlərinin sətirlərinə, sözlərinə həkk olunub.
İbn Quteybənin İbn əl-Kəlbidən nəql etdiyi rəvayətdə İmrul-Qeys poeziyasının realizminin bir daha şahidi oluruq. Rəvayətə görə, peyğəmbərlə görüşmək üçün Yəməndən yola çıxan bir qrup adam azır və bir müddət içməyə su
tapa bilmir. Bir ağacın altında daldalanırlar. Bu zaman yaxınlıqdan dəvə
üzərində bir adam keçirmiş. Yəmənlilər İmrul-Qeysin şeirindən parçaları
oxuyurlar:
وﻟﻤﺎ رأت أن اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ هﻤﻬﺎ وأن اﻟﺒﻴﺎضَ ﻣﻦ ﻓﺮاﺋﺼﻬﺎ داﻣﻲ
ﻞ ﻋﺮﻣﻀﻬﺎ ﻃﺎﻣﻲ
ّ ج ﻳﻔﻲء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻈ
ٍ ﺗﻴﻤﱠﻤﺖ اﻟﻌﻴﻦ اﻟﺘﻲ ﻋﻨﺪ ﺿﺎر
(Vəhşi eşşəklər) gölməçədə oxçuların olacağından qorxaraq ətlərinin
titrədiyini görəndə,
Daricdəki (Bəni-Əbs diyarında yer adı) bulağa tərəf yollandılar. Bulağın
mamırları o qədər hündürdür ki, üzərinə kölgə salır.
Yol keçən adam bu beytlərin sahibini soruşduqda “İmrul-Qeys” cavabını
alır. Həmin adam onun düz dediyini, Daric dağının yaxınlığında bulaq olduğunu bildirir. Beləliklə, şeirdə işarə edilən yerlərin izi ilə suya çatırlar [7, 126].
Təqdim olunan şeir nümunələrindən görünür ki, İmrul-Qeys reallıqla
səslənməyən təsvirlərdən istifadə etməmiş, apardığı dərin müşahidələri
əsasında və ərəb dilinin zənginliklərindən yararlanaraq, şeirində rəngarəng
təşbehlərə müraciət edərək gözəl real poetik səhnələr yaratmışdır.
Əxbarlarda, rəvayətlərdə İmrul-Qeys həm qəhrəman, həm də tragik
(faciəvi) şəxsiyyətdir. Peyğəmbər onu həm şairlərin ən yaxşısı, həm də onların
önündə Qiyamət günü cəhənnəmə gedəcək şəxs adlandırmışdır.
İbn Quteybənin “Əş-Şe’r vaş-şuara” əsərində qeyd etdiyi hədisdə peyğəmbər onu deyib gəlmiş yəmənlilərlə görüşdə İmrul-Qeysi belə xarakterizə
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edir: “O şəxs bu dünyada məşhurdur, hörmətlidir. Axirət dünyasında isə unudulub, səs-sorağı yoxdur. Qiyamət günü şairlərin dəstəsi onunla cəhənnəmə
gedəcək” [7, 126]. Qeyd edilməlidir ki, İmrul-Qeyslə bağlı nəql edilən hədislərin çoxu mötəbər mühəddislər tərəfindən çox zəif hədislər hesab edilir.
Bununla yanaşı, qısaca deyə bilərik ki, yuxarıda qeyd olunan hədisin ümumi
mənası “Quran”ın şeir və şairlərlə bağlı mövqeyi ilə səsləşir.
İmrul-Qeys açıq-saçıq şeirlərinə görə orta əsr müəlliflərinin tənqidlərinə
də tuş gəlmişdir. Əl-Cuməhi, İbn Quteybə, əl-Qayruvani kimi müəlliflərin
əsərlərində İmrul-Qeysin şeirlərində əxlaqdankənar fikirlər söylədiyinə görə
tənqid edildiyi bildirilir. Ümumiyyətlə, əxlaq-şeir problemi hələ İslamın ilk
vaxtlarından qabarmağa başlamışdı. Orta əsrlərdə yaşamış ərəb şeiri
tənqidçiləri bu məsələdə iki əks cəbhəyə bölünmüş və öz mövqelərini müdafiə
edərək, mövzu ilə bağlı əsərlər yazmışlar. Əl-Cuməhi “Fuhuluş-şuara”, əlƏsməi “Fuhulətuş-şuara”, Əbu Bəkr əs-Suli “Əxbar Əbi Təmmam”, Qudamə
bin Cəfər “Naqduş-şe’r”, əl-Qadi əl-Curcani “əl-Vasata beynəl-mutənəbbi va
xusumihi” əsərlərində bu problemlə bağlı fikirlərini söyləmişlər.
İbn Quteybə əl-Cuməhinin İmrul-Qeysin açıq-saçıq şeirlər yazdığı ilə
bağlı fikirini qeyd edir və onun hamilə qadına həsr etdiyi şeiri verməklə
kifayətlənir [7, 110].
Şeirdə həddən artıq açıq-saçıqlıq, eyş-işrət motivləri islamaqədərki ərəb
cəmiyyətində də məqbul sayılmırdı. Bu, Cahiliyyət ərəblərinin namus (ırd)
haqqında təsəvvürlərinə də zidd idi. Məhz yazılmamış “namus” qanununu
pozduğuna görə İmrul-Qeys atası Hücrün qəzəbinə tuş gəlmişdi.
İbn Şərif əl-Qayruvani (vəf.1068) İmrul-Qeysi şeirdə açıq-saçıqlığa görə
ittiham edənlərdən idi. O, hamilə qadına yazdığı şeirinə görə şairi “fasiq”
adlandırmışdır [8, 41].
Qudamə bin Cəfər İmrul-Qeysi müdafiə edərək yazırdı: “Açıq-saçıq
mənalar şeirin yaxşı olmasını aradan qaldırmır. Necə ki, dülgərin pis taxtanı
yaxşı formaya salması taxtanın pis olmasını aradan qaldırmır” [11, 66].
Qudamə mənaları (motivləri) taxtaya bənzədirdi. Şeirdəki mənalar işlənməmiş
material kimidir, söz də onun formasıdır. Bu motivlərin hər birini müxtəlif
formalara salmaq olar. Yaxşı dülgər pis taxtadan gözəl fiqurlar düzəldə bildiyi
kimi, yaxşı şair də motivlərlə belə edə bilər. Naşı dülgər yaxşı taxtadan pis
fiqurlar düzəldə bilər, şeir də belədir.
Lakin qeyd edək ki, tənqidlərə baxmayaraq, İmrul-Qeysin ərəb şeirinə
gətirdiyi yeni motivlər ondan sonra təkrar-təkrar istifadə edilmiş,
zənginləşmişdir. Orta əsrlərdə yazılmış “Əl-Məani” (“Motivlərlə bağlı”)
kitabında İmrul-Qeysin şeirə gətirdiyi yeni motivlər bir çox məşhur ərəb
şairinin şeirlərinin qiymətləndirilməsi üçün bir etalon rolunu oynamışdır.
Nəticə
Məqaləmizdə erkən orta əsr ərəb mənbələri əsasında İslamaqədərki ərəb
poeziyasının görkəmli nümayəndələrindən biri, “əl-Məlikud-dıllil” (Sərgərdan
hökmdar) ləqəbli İmrul-Qeysin həyat yoluna nəzər salındı. O da məlum oldu
ki, mənbələr şairin uşaqlıq illəri barədə məlumat verməkdə “xəsislik” edir. Ona
görə də İmrul-Qeysin həyat hekayəsi atası Hücrlə arasında baş vermiş
hadisələrdən başlayır. Hadisələr Hücrün öldürülməsi və İmrul-Qeysin onun
intiqamını almaq məqsədilə fəaliyyəti ətrafında cərəyan edir. İmrul-Qeys bu
məqsədlə çıxdığı yolu sona çatdıra bilmir və Ankara yaxınlığında vəfat edir.
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İmrul-Qeysin həyatının epizodları barədə məlumatları rəvayətlərlə
yanaşı, onun şeirlərindən, qəsidələrindən əldə edə bilirik. Ərəb şeirinə bir çox
yeniliklər gətirmiş bu şair sonrakı dövrlərdə ədəbiyyat tənqidçiləri üçün etalona
çevrilmişdir. Anlaşıldığı kimi, onun bu yenilikləri, poeziyası bir məqalə
çərçivəsində araşdırıla bilməz. Buna görə də erkən orta əsr ərəb müəlliflərinin
şairin yaradıcılığı barədə yazdıqları ilə kifayətlənərək, bu məqaləmizdə onun
yaradıcılığının əsas istiqamətləri barədə fikirlərimizi qeyd etmişik.
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Shikhali Aliyev
Imru' al-Qays bin Hujr in the early Middle Ages Arabic sources
Summary
This article studied the life and work of Imru' al-Qays bin Hujr, the most
distinguished poet of pre-Islamic times, according to the early Arabic-language
sources. Despite the fact that the birth and the death dates of the poet are not
known exactly, based on the information contained in the study of “Kitāb alshiʿr wa al-shuʿarā”, which is involved in the research, a certain idea is drawn
about the period in which he lived.
The article also reviews the activities of Imru' al-Qays bin Hujr to take
revenge on his murdered father and restore the lost influence of his tribe.
The poet lived at a time when there was an intense struggle for the region
between Byzantium and Sassanids. From this point of view, Imru al-Qays'
looking for new allies and his visit to Byzantium was also the focus of the
sources attention.
The article also features the information about the new templates that was
brought to the Arabic poetry by Imru al-Qays, as well as his place among the
Jahiliyyah poets, motive of "Atlal", his good and bad poems, reviewing the
main aspects of the poet's poetry.
The poet, who has brought a number of new things to the Arabic poetry,
has become a benchmark for critics of later times.
Imru al-Qays' poetry is also an interesting source for studying the
traditions, religious and mythological outlook and concepts of the Arab society
in Jahiliyyah.
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Шыхали Алиев
Имру Аль-Кайс ибн Худжр в раннесредневековых
арабских источниках
Резюме
Данная статья на основе ранних арабо-язычных источников
посвящена исследованию жизни и творчества видного представителя
арабской доисламской поэзии Имру Аль-Кайса. Несмотря на то, что нет
точной информации о дате рождения и смерти поэта, благодаря
произведению «Aш-Шер ваш-шуара» удалось получить некоторую
информацию о периоде его жизни. Также в статье затронута тема
стремления Имру Аль-Кайса отомстить за убийство отца и восстановить
пошатнувшееся влияние своего племени. Поэт жил в период жесткой
борьбы в регионе между Сасанидской империей и Византией. В этом
контексте в центре внимания находится путешествие Имру Аль-Кайса в
Византию с целью поиска там новых союзников.
Также в статье затронута тема стилистических новшеств,
привнесенных Имру Аль-Кайсом в арабскую поэзию, популярный среди
доисламских арабских поэтов мотив «атлал», дана информация о слабых
и сильных стихах этого поэта и рассмотрены основные аспекты его
поэзии. Этот поэт, принесший массу новшеств в арабскую поэзию в
последующие периоды стал эталоном творчества для литературных
критиков. Поэзия Имру Аль-Кайса является интересным источником по
изучению доисламского арабского общества, его религиозномифологического мировоззрения и представления.
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İlhamə GÜLTEKİN,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
MƏHƏMMƏD BAYRAM XANIN “TÜRKCƏ DİVAN”INDA
CAĞATAYCA VƏ OĞUZCA ÜNSÜRLƏR
Açar sözlər: qarışıq dialekt tədqiqatları, Bayram xan, oğuz elementləri,
cağatay dili
Keywords: mixed dialect works, Bairam khan, oghuz elements, Chagatai
language
Ключевые слова: cмешанные диалектные работы, Байрам хан, огузские
элементы, чагатайский язык
Qaraqoyunluların Baharlı oymağından olan Azərbaycan şairi Məhəmməd
Bayram xan Bədəxşanda doğulmuşdur. O, əvvəlcə Səfəvilərə, sonra isə Orta
Asiyaya, Moğol ordusuna xidmət göstərmişdir. Hələ gənc ikən Babur şahın
xidmətinə girən Bayram xanın qısa müddətdə qazandığı nailiyyətləri onu bu
dövlətdə ordunun baş komandanı rütbəsinə qədər yüksəltdi. Bayram xan mənəvi zənginliyi sərhəd tanımayan, çərçivəyə sığmayan insanlardan idi – içində yaşadığı yad toplumların “yasaq”larını heçə alan, “başqa dünya”nın insanı olmaqdan çəkinməyən, mənliyini gizlətdiyi kəlmələrin sehrli gücü ilə “etiraf edən”
insanlardan.
Ni din qəmidən dəmi pərişandur mın
Ni küfr hücumidən hərasandur mın
Bütxanə vü məscid maŋa yeksan körünür
Guya ki ni kafir, ni müsəlmandur mın [8, 338-3399].
Həyatsevər, şən bir igid olan Məhəmməd Bayram xan, eyni zamanda
musiqi və poetika vurğunu idi. Fars, ərəb, puştu, hind, cağatay türkcəsini bilən
Bayram xanın zəngin söz ehtiyatı onun hər iki divanında – “Divani-Farsi” və
“Divani-Türki”də özünü göstərir. Xüsusən də cağatayca yazdığı “DivaniTürki”dəki oğuz ünsürləri qarışıq dilli əsərlərə örnək təşkil edəcək qədər
əhəmiyyətlidir.
Bildiyimiz kimi, türk dili başlanğıcdan günümüzə qədər fərqli dövrlər
keçmiş, müxtəlif dəyişikliklərlə günümüzə gəlib çatmışdır. Bu dəyişikliklər
bəzən qonşu dillərin və mədəniyyətlərin, bəzən də hakim ədəbiyyatın təsiri
altında baş vermişdir. Bu günə qədər əlimizə gəlib çatan yazılı ədəbiyyatlar
oğuzcanın XIII əsrdən etibarən əmələ gəlməyə başladığını göstərir. Lakin
məlum olduğu kimi, Orxon-Yenisey abidələrində, Uyğur və Qaraxanlı
türkcəsinə aid nümunələrdə bu dilə aid dil xüsusiyyətləri özünü göstərirdi.
Oğuzlar Anadolunu türkləşdirdikləri dövrlərdə Orta Asiyadan gələn sənətkarlar
bu bölgələrdə öz ləhcələri ilə yazmağa başladılar. Eyni vəziyyət cağatay dili
üçün də keçərli idi. Cağatay türkcəsi üzərində bu günə qədər fərqli elmi
araşdırmalar aparılmış, bu dilin sözcük dağarcığında ərəbcə, farsca sözlər
9

Beytin nömrəsi
68

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

xaricində monqolca, türkməncə, oğuzca (Anadolu türkcəsi və azərbaycancanın
da təsiri ilə) özəlliklərin də özünü göstərdiyi ortaya çıxmışdır [6, 22].
Fuat Köprülüyə görə, “cağatay dili sözün əsl mənası ilə monqol işğallarından sonra Çingiz xanın övladları tərəfindən qurulan Cağatay, Elxanlı və Qızıl Orda imperatorluqlarının mədəni mərkəzlərində XIII-XIV əsrlərdə inkişaf
edən və Teymurlular dövlətində, xüsusən XV əsrdə klassik bir mahiyyət kəsb
edərək, zəngin bir ədəbiyyat yaradan Orta Asiya ədəbi ləhcəsidir” [4, 270]. Bəzi tədqiqatçılara görə, cağatay dili “süni” bir dil idi. “Şərqi türkcə və ya cağatay
dili, Babur və onun tədqiqatçısı Vamberinin iddia etdiyi kimi, Orta Asiyanın
dili deyildir. Bu, osmanlı ədəbi dili kimi tarixi şərait nəticəsində yaranan və
müxtəlif şivələrdə danışan Şərq türklərinin ortaq ədəbi dili olaraq yaranan bir
lisandır” [10, 2].
XV–XIX əsrlərdə cağatay dili artıq sadəcə Şərqi Türküstan və Orta Asiya
türk dövlətlərinin siyasi, ədəbi və rəsmi dövlət dili olaraq deyil, eyni zamanda
XIX əsrin ortalarına qədər Avropa Rusiyasının oğuz olmayan müsəlman
türklərinin də ədəbi dili olaraq istifadə edilməyə başlanmışdır [9, 2].
Klassik cağatay ədəbiyyatının ən önəmli təmsilçisi bu ədəbiyyata damğasını vuran Əlişir Nəvai olmuşdur. O, istifadə etdiyi dili “türkcə”, “türki”, “türk
tili” adlandırır, ədəbi dil olaraq isə “cağatay lefzi” ifadəsindən istifadə edirdi.
Öz yurdlarını dəyişən insanların əsərlərinin dilindəki yuxarıda bəhs etdiyimiz bu ikiləşmə türkologiyada “qarışıq dilli əsərlər” və ya “olqa-bolqa problemi” adı altında tədqiq olunmaqdadır. “Behcətül-hədaiq fi mevizetül-həlaiq”,
“Qisseyi-Yusif”, “Kitabi-fəraiz”, “Kitabi-qozide” və s. əsərlər qarışıq dilli əsərlərə nümunə ola bilər. Bu əsərlərin bəzilərində Qərb, bəzilərində isə Şərq türkcəsinin ünsürləri üstünlük təşkil edir. Bunun ən önəmlilərindən biri də Orta
Asiyada müsəlman türklərin əl kitabı olmuş, məktəblərdə dərslik olaraq istifadə
edilmiş və xalq arasında şöhrət qazanmış “Rövnəqül-İslam” əsəridir. Əsərin
müəllifi dəqiq məlum olmasa da, A.Ercilasuna görə, qarışıq dilli əsərlər ümumilikdə Orta Asiya ədəbi dilini bilən oğuz əsilli ədəbi simaların qələminin
məhsulu idi [2].
Əvvəlcə qısa olaraq qarışıqdilli əsərlərin xüsusiyyətlərinə nəzər salaq. Bu
əsərlərdəki ol (olmaq) feli, bəzən bol şəklindədir. Barmag “getmək”, bermeg
“vermək” və bar “var” sözlərinin “b”li şəkilləri də mövcuddur. Amma qədim
Anadolu türkcəsində və azərbaycancada bol felinin “b”si düşmüşdür. Bar-,
ber- və bar sözlərinin əvvəlində olan “b”lər “v”yə çevrilmişdir. Yönlük hal
şəkilçisi bəzən-ga/-ge; təsirlik hal şəkilçisi isə -nı/-ni şəklindədir. Yönlük hal
şəkilçisi -a/-e; təsirlik hal şəkilçisi də -ı/-i şəklindədir.
Oğuz dillərindən olan Qərb türkcəsi XIII əsrdən başlayaraq yazı dili kimi
istifadə olunmağa başlasa da, hələ VIII–X əsrlərdə də fərqli xüsusiyyətlər daşıyırdı. Məsələn, sözün başındakı b-/m-. Bu dönəmdə həm oğuzcadakı “b”li, həm
də Qaraxanlı yazı dilindən gələn “m”li örnəklər: bunca/munça, beŋiz/meŋiz
vb., b-/v-. Qaraxanlı yazı dilindən gələn “b”li və oğuzcadakı “v”li örnəklər:
bar-/var-, barlık/varlıq, bir-/vir- vb. Qaraxanlı dilindəki bol- feili ilə oğuzcadakı ol- feilinin birlikdə istifadə olunması: bolmaġa/olmaġa, bolmasın/olmasın
vb., çoxhecalı sözlərin sonuna əlavə olunan ġ/g samitinin bəzən düşməsi:
uluġ/ulu, kapuġ/kapu, asıġ/assı vb. Şəkilçilərin əvvəlinə qoşulan ġ-/g- samitləri
XI əsrin sonlarından başlayaraq yavaş-yavaş düşməsinə baxmayaraq, bu dönəmdə “g”li və “g”siz örnəklərin qarşılıqlı şəkildə istifadə olunması; çalabġa/69
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çalaba, işge/işə vb., feillərin gələcək və indiki zaman, şərt və arzu şəkli sonluqlarında -a-nın yanında -ġay/-gey və -ġa/-ge şəkilçilərinin istifadə olunması;
verə/birgey, ola/bolgay, kemişe/kemişge vb. Oğuzcadakı təsirlik hal şəkilçisi
olan -ı və yiyəlik hal şəkilçisi -ıŋ yanında şərqi türk dillərinə xas -nı və -nıŋ
sonluqlarının istifadə olunması; elümüzi/elümüzni, dilüŋi/dilüŋni, Yusufıŋ/yusufnıŋ vb., oğuzcaya xas -dan çıxışlıq halı şəkilçisi ilə bərabər, Qaraxanlı türkcəsindəki -dın şəkilçisinin birlikdə istifadə olunması; daşdan/daşdın, soŋdan/soŋdın, yazukdan/yazukdın vb., qədim türkcəyə məxsus -van, -vuz, -sın şəxs şəkilçiləri ilə bərabər, əvəzlik şəklini qoruyan men, biz, sin şəkilçilərinin də
mövcud olması; ḳalmışvan, dutarvuz, bulasın, arturġa-men, dileye-siz vb. [5].
Bu məqaləmizdə biz Məhəmməd Bayram xanın qarışıqdilli əsərlərinin
gözəl örnəklərindən birini sərgilədiyi “Divani-Türki”sindəki oğuz türkcəsi
ünsürlərindən bəhs edəcəyik. Qeyd edək ki, məqaləmizdə kəlmələrdən daha
çox hərf və şəkilçilər üzərində dayanılıcaqdır.
1.
Sözün əvvəlində t-/d- dəyişməsi:
Sözlərin əvvəlində d- “deyil” və “demək” feillərində qorunmuş, digərlərində isə t- ilə yazılmışdır. Məsələn: toğmaq [43, 210; 48, 1; 181, 1], tökmeg
[27, 1; 162, 1; 159, 1; 243, 2], tilemeg [65, 2; 67, 2; 95, 2; 128, 1; 292, 2],
tartmaq [123, 1], tağılmaq [264, 1], tirilmeg [99, 2], taramaq [263, 2], tüşmeg
[58, 1; 104, 2; 130, 1; 163, 2; 204, 2; 255, 1; 262, 1; 324, 2], til [2, 2], tört [85,
2], tirik [77, 2], tikan [73, 2] və s.
Bayram! Ol ayiniŋ hər azari həyatitür maŋa,
Ta tirik min bəndi-azarimda bolğay kaşki [8, 77].
Tüşkəli köz ruzənidin ol quyaşniŋ pərtövi,
Rəqs etər köŋlüm, həvayi-mehrin eyləb zərrəvar [8, 58].
Z.Korkmaz t->d- dəyişməsinin XI əsrin ikinci yarısında başladığı fikrindədir. “Behçətül-hədaiq”də incə saitli sözlərdə “d”li şəkillərin yaygın olduğu,
qalın saitli sözlərdə isə hər iki şəklin istifadə edildiyi qeyd olunur [3].
2.
Sözün əvvəlində g-/k- dəyişməsi:
Oğuzcanın ümumi türkcəyə görə əsas fərqliliklərindən biri də sözün
əvvəlindəki “k” samitinin cingiltili “g”yə çevrilməsidir. Ərəb əlifbasında bu
fonemlər ikisi də “kaf”la göstərildiyi üçün bu hərflərlə başlayan sözlərin
yazılma şəkillərinin müəyyənləşdirilməsi çətindir. Bu baxımdan, A.Akara görə,
mövzu ilə bağlı Türkmənistan nəşrləri əsas alınaraq, qarışıq dilli əsərlərdə geçi,
gecə, geç-, get-, gey-, gərək, gəz-, gəl-, gir-, göç, gök, göm-, gün (günəş), gül-,
gör-, göz kimi sözlərin oğuzcaya uyğun olaraq “g” ilə, kəs-, kişi, köp (çok),
keyik (kəklik), köl (göl), köy- (yanmaq), kiçi (kiçik), kölgə, köz, kim, köñül,
kümüş (gümüş) kimi sözlərin isə “k” ilə yazıldığını demək olar [1, 34].

3.
10

Ey bixəbərim, xah inan, xah inanma,
Köydi cigərim, xah inan, xah inanma [8, 114].
Gərçi köp dərd çikip olgalı yetim qəmidin,
Şükrüllah ki, bari dərdimə dərman gələdür [8, 258].
Bol-/ol- feilləri.

Birincisi beytin, ikincisi misranın nömrəsidir.
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Bilindiyi kimi, oğuzcanın fərqləndirici xüsusiyyətlərindən ən birincisi
bol- felinin ol- şəklində istifadə edilməsi idi. Lakin bu feil Türkiyə, Azərbaycan və qaqauz türkcələrində ol- şəklində olsa da, türkmən türkcəsi bol- şəklini
qoruması ilə digər Oğuz şivələrindən fərqlənməkdədir [7, 77]. Bütün qarışıqdilli əsərlərdə olduğu kimi, Bayram xanın şeirlərində də bunun hər iki şəklindən istifadə edilmişdir. Çox maraqlıdır ki, bu xüsusiyyət özünü bəzən eyni
qəzəl içində belə göstərir:
Gəh quyundək qəm biyabanıda sərgərdan olup,
Tapmağan birdəm qərar ü körməgən aram el.
Gəh Məcnundək cünun ifratidin bixod bolup,
Xatiriğə yitməgən ağaz ilə əncam el [8, 120-121].
Əğyar birlə həmdəm olup canım örtədiŋ,
Teŋri için ke həmdəmi-əğyar bolmağil.
Mən xod qəmiŋdə zar bolub-mın Xoday için,
Sən bir səri bu nev dilazar bolmağil [8, 239-240].
Bayram, olma təlxkam ər cani-şirin bolmasa,
Cani-şiriniŋ boti-şirinzəbanıŋ sədqəsi [8, 252].
Ümumilikdə isə şairin cağatayca şeirlərində bu feil 88 dəfə işlənmişdir
ki, bunlardan da 19-u ol- [37, 1; 40, 1; 85, 2; 120, 1; 168, 1; 180, 1; 189, 1;
239, 1 və s.], 69-u isə bol- [79, 2; 91, 2; 97, 1; 103,2; 125,1; 132, 1; 225, 1;
226, 2; 341, 2; 352, 1 və s.] şəklindədir. Bunların işlənmə yerlərinə isə diqqət
etdiyimizdə, 96-cı beytin birinci misrası (Armanda oldum ah ne olğay idi əgər)
xaricində bütün hallarda saitlə bitən sözlərdən sonra “bol” feilinin işləndiyini
görürük.
4.
Sözün əvvəlində v-/b- dəyişməsi:
Bayram barmaq (getmək), bermeq (vermək) və bar (var) feillərini cağatay türkcəsində olduğu kimi “b”li yazmışdır: bar [30, 2; 43, 1; 52, 2; 86, 1; 119,
1; 184, 1; 137, 2; 235, 2], baradur [328, 1], bardır [323, 1], barğalı [340, 1],
berdim [214, 1], berip [149, 1; 260, 2; 298, 2], bardın [145, 1], berse [307, 2]
və b. Oğuz dil qrupuna daxil olan digər (Azərbaycan, Türkiyə və qaqauz türklərinin) dillərdə bu feillərin birinci hərfi “v”yə dönsə də, müasir türkmən
dilində hələ də Bayram xanın şeirlərində olduğu kimi “b”lidir.
Sərgəştə bolup aləm ara tapmadıŋ aram
Ta bar saŋa Bayram yigit Yar Məhəmməd [8, 30].
Köŋül berdim saŋa dildar dip teŋri üçün, ey gül
Meniŋ köŋlüm alıp əğyarğe dildarlıq qılma [8, 214].
5. Şəkilçilərin əvvəlindəki g-/ğ- dəyişməsi.
Bayram xanın şeirlərində -gan/-gen feili-sifət şəkilçisi həm cağatay
türkcəsindəki kimi “ğ”li, həm də oğuzcadakı kimi “g”li (-gan/-gen)dir. Məsələn, bilməğən [89, 2], ilməğən [89, 1], qılmağan [89, 1], itgan [83, 1], tüşgan
[204, 2], yapğan [83, 2], ağrığan [298, 1], körməgən [231, 1] və s.
Közgə məni ilməğən bir nəzəri qılmağan
Köŋlüm alıp bilməğən dilbəri-nadan ğinam [8, 89].
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Ya tulu etkan quyaşidür Məsiha uşnıda,
Ya qənat tapğan təzərvidür Süleyman başıda [8, 83].
Gül üzrə sünbüli-sirab körməgən bolsaŋ
Yüzidə tir içidə zülfi-müşkbarni kör [8, 231].
6. Mənsubiyyət şəkilçisi.
Mənsubiyyət şəkilçisi də bəzən cağatay dilində olduğu kimi “ğ”li, bəzən
isə oğuzcada olduğu kimi “ğ”siz işlədilmişdir. Məsələn: dövletiğe [59], rəxşiğe
[16, 1], hüsnüŋə [2, 1], həmdiŋgə [2, 2], səŋə [7, 1; 7, 2], başime [22, 1],
könlüme [22, 2], visarimğə [33, 1], cismimə [98, 1] və s.
Əmtarda hər qətrə közi hüsnüŋə nazer,
Əşcarda hər bərg tili həmdiŋə quya [8, 2].
Həm cilvədə rəxşiğe fələk mənzili-əsfəl,
Həm rütbədə qədriğe dəni payeyi-ədna [8, 16].
Həm başime ol sərv salıp sayeyi-rəhmət,
Həm köŋlümə ol müşk bolup mayeyi-sevda [8, 22].
7. Zaman şəkilçiləri.
Bayram xanın cağatayca şeirlərində şühudi keçmiş zaman – feil kökü + dı/-du + şəxs şəkilçisi (bardım, dedim, kaldı); nəqli keçmiş zaman – feil kökü +
-mış + şəxs şəkilçisi (toğmış, bolmış) və feil kökü + (-X)p + dur/tur + şəxs
şəkilçisi (tapıp-mın, dip-min, yetiptür); indiki zaman – feil kökü + -a/ -y dur +
şəxs şəkilçisi (uçadur, usadur); qeyri-qəti gələcək zaman – feil kökü+-r/ -ar/-ur
+ şəxs şəkilçisi (satar-mın, tiler-min, eyler, kelürsen); qəti gələcək zaman – feil
kökü + -gay + şəxs şəkilçisi (bolgay-mın, körgey-min) şəklindədir. Məsələn:
Sancıban pür cilvə bir rəxşıŋğe meydan sarı kim,
Sen kilursin dip közüm tört oldi meydan başıda [8, 85].
Közüm uçadur ta köralğay əsər andın,
Könlüm usadur kim alalğay xəbər andın [8, 101].
Gülistan cəmalıŋ birlə el məsrur ta be key,
Meni-məhzun məlamət küncidə məğmum bolğay-mın [8, 293].
8. Hal şəkilçiləri.
Adlıq halında olan sözlərin sonundakı incə “g” saxlanılmışdır. Məsələn:
Kün çehrəsi mehriŋ yüzidin boldi münəvvər,
Tün türrəsi qəhriŋ yilidin kıldi mütərra [8, 3].
Şairin şeirlərində yiyəlik hal özünü üç şəkildə göstərir:
a)
-nıŋ şəkilçisi ilə:
Tüşkəli köz rövzənidin ol quyaşnıŋ pərtevi,
Rəqs etər köŋlüm həvayi-mehrin eyləp zərrevar [8, 58].
b) -iŋ şəkilçisi ilə:
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Bayram, fəraqiŋ içrə məriz ü məluldur
Xoş ol ki, dəf qılsa vüsaliŋ məlalini [8, 100].
c) şəkilçisiz (yanaşma əlaqəsi) ilə:
Dərda ki, yar sormadı min xəstə halini,
Hərgəz işitmədim fərəhəfza sualini [8, 94].
Yönlük hal şəkilçiləri şairin əsərində cağataycadakı variantı ilə
işlədilmişdir:
Çün eyləməs vəfa kişigə dəhri-bisəbat,
Xoş rəhrəvi ki, eylədi qəti-təəllüqat [8, 31].
Təsirlik hal şəkilçisi cağataycada olduğu kimidir: özni [132, 2],
sirişkimni [103, 1], canımnı [133, 2], Bayramnı [215, 1], öyin [131, 2], özin
[48, 2]. Bəzi örnəklərdə isə bu şəkilçi oğuzcadakı şəkli ilə qarşımıza çıxır: səni
[69, 1], şerini [87, 2], halını [94, 1], məlalını [100, 2], ani [130, 2]. Məsələn:
Niçe zülfiğə giriftar bolup zar bolay
Gel ki, özni bu bəla qeydidin azad qılay [8, 132].
Kəm imas bir dəm xəyali-şir Bayrəm başıdın
Körgəli şerini ol şahi-soxəndan başıda [8, 87].
“Divani-türki”də diqqətçəkən xüsusiyyətlərdən biri də bəzi sözlərdə,
xüsusən də yerlik və çıxışlıq hallarında olan kəlmələrdə, cağataycada olduğu
kimi, əvəzliklərin “n”i düşmüşdür. Məsələn: yolıda [19, 1], aləmdə [32, 2],
bağıda [42, 2], yüzidin [3, 1; 18, 1], cilvesidin [5, 1], işvesidin [5, 2], sözidin
[18, 2]. Amma bunlarla yanaşı, oğuzcadakı variantlarına da yer verilmişdir:
fitnədə [1, 1; 5, 1], əmtarda [2, 1], bimarimda [72, 1], ilkimdin [50, 2], özimdin
[115, 1], bisəbrliğimdin [130, 2].
Fəqri yolıda xak bolup mülki-Süleyman
Ləl qamıda çak bolup cibi-Məsiha [8, 19].
Sendin xəbərim bolğalı həqqa ki özimdin
Yoqtur xəbərim xah inan, xah inanma [8, 115].
9. Oğuzcayla cağataycanı bir-birindən fərqləndirən “deyil” feilinin Bayram xan tərəfindən hər iki variantı istifadə edilsə də, şairin şeirlərində “iməs”ə
daha çox yer verilmişdir:
Bayrəm sifəti-ol şəhi-levlak degil kim,
Mehri yüzidın xəlq qılıp xaliği-əşya [8, 23].
Sən barğali kəm imasdur, ey tazə nihal,
Közdə nəm ü xatirdə qəm ü canda məlal [8, 339].
Bunu da unutmamaq lazımdır ki, bildiyimiz kimi, ərəb əlifbasında bəzən
eyni hərf fərqli səsləri ifadə edə bilir. Bu baxımdan bu əlifba ilə yazılan
əsərlərin transliterasiyasında bəzi yanılmalar qaçılmazdır.
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Ilhama Gultekin
Chagatai and oghuz elements in “Divane-turki” of
Mohammad Bairam Khan
Summary
Mixed dialect works have a special place in the development of Turkish
languages. “Divane-Turki” of Azerbaijani poet Mohammad Bairam Khan is
one of the example in mixed dialect works which exhibit Oghuz and Eastern
Turkic features. In this article, Oghuz elements in chagatai poems of
Mohammad Bairam Khan were examined and were supported examples.
Илхама Гюльтекин
Чагатайские и огузские элементы в «Диван-и-турки»
Мухаммеда Байрам Хана
Резюме
Смешанные диалектные работы занимают особое место в развитии
тюркских языков. «Диван-и-Турки» азербайджанского поэта Мохаммада
Байрам хана один из, примеров смешанных диалектных работ, которые
демонстрируют огузские и восточно- тюркские черты. В этой статье,
были рассмотрены и были поддержаны примерами огузские элементы
чагатайских стихов Мохаммада Байрам хана.
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Dilbər HÜSEYNOVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
ƏBU NƏSR ƏL-FARABİNİN “KİTƏB ƏL-MUSİQA ƏL-KƏBİR”
ƏSƏRİNİN
İSLAM ŞƏRQİ MUSİQİ NƏZƏRİYYƏSİNDƏ YERİ
Açar sözlər: musiqi, əl-Farabi, melodiya, müsəlman mədəniyyəti
Keywords: music, al-Farabi, melody, Muslim culture
Ключевые слова: музыка, аль-Фараби, мелодия, мусульманская
культура
Hər bir xalq öz tarixi, mədəniyyəti ilə fərqlənir və digər xalqlara öz
təsirini göstərir. Musiqi istənilən xalqın tarixinin və mədəniyyətinin ayrılmaz
hissəsidir və bu janrın əsasını lad-intonasiya strukturu təşkil edir. Lad xalqın
milli-mənəvi dəyərlərinə xas olan cəhətlər əsasında yaranır və bununla da
həmin musiqi xalqa məxsus əksər xüsusiyyətləri özündə ehtiva edir [1, 23].
Ərəb musiqisi də tarixçilər tərəfindən onlara xas xüsusiyyətlərlə təsvir
olunaraq, əsasən köçəri ərəblər və carçılar tərəfindən oxunan folklor musiqiləri
əsasında təsvir olunur. Hələ Cahiliyyət dövründən də əvvəl ərəb
mədəniyyətində şeirlə musiqi bir-biri ilə sıx bağlı olmuş, mərsiyyə, urcuzə,
mədh, huda nəğmələri eniş ərəb folklorunda öz yerini tapmışdır. Daha sonralar
isə musiqilər daha da təkmilləşərək mizaf, mizhar, rübab kimi qədim alətlərin
müşayiəti ilə ifa olunmuş, XIII əsrdən etibarən mükəmməlliyi ilə seçilən digər
musiqi janrları, ritm, lad və tonların düzgün istifadəsi qaydasının nəzəriyyəsi
yaranmışdır. Əvvəlki dövrlərdə musiqinin və şeirin bir vergi olduğu, vəhy
vasitəsilə yalnız seçilmiş şəxslərə əta olunduğu fikri mövcud idisə, daha
sonralar bu istedadın həm də professional şəkildə öz üzərində işləməklə
yaranıb təkmilləşə biləcəyi düşüncəsi ortaya çıxdı.
Dahi alim Xəlil ibn Əhməd Fərahidi musiqi qanunları və ritm əsasında
VII yüzildən indiyə qədər dünya ədəbiyyatı incilərinin əsas vəzni olan əruzu
yaratdı, Şərq dünyasında bu sahədə ardıcıl olaraq tarixi uğurlar baş verdi və
nəticədə VIII əsrin sonlarında İslam dünyasında musiqi nəzəriyyəsinə dair ilk
əsər qələmə alındı, IX əsrdən etibarən isə müsəlman musiqiçi və filosofların
musiqi sahəsində dərin elmi tədqiqatlar aparması və sistemli fəaliyyəti
müşahidə olunmağa başladı. Bununla da bu əsrdən XIII əsrin sonuna qədər əlKindi, İxvanüs-səfa, İbn Sina, əl-Farabi özünəməxsus janrları, musiqi alətləri
ilə seçilən çox rəngarəng musiqi mədəniyyəti olan intellektual inkişafın
təməlini qoydular.
Üzeyir Hacıbəyli milli musiqi haqqqında danışarkən qeyd edir ki, Yaxın
Şərqin musiqi mədəniyyəti öz inkişafının pik nöqtəsinə XIV əsrdə çatmışdır. O
bu mədəniyyəti dünyanın dörd bir tərəfinə – Əndəlusdan Çinə, Orta Afrikadan
Qafqaza mənzərəsi açılan çox uca bir saraya bənzədir. Eyni zamanda qeyd edir
ki, həmin dəbdəbəli musiqi mədəniyyəti sarayının inşasında Əbu Nəsr əl-Farabi, Əbu Əli ibn Sina, əl-Kindi kimi məşhur alimlər iştirak etmişdir [9, 82-83].
Orta əsr müsəlman mədəniyyətində musiqinin tarixi, nəzəriyyəsi,
fəlsəfəsi və ona dair bütün digər sahələr “ilm əl-musiqa” adlı elmdə birləşirdi.
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Orta əsr musiqi tədqiqatçıları musiqi nəzəriyyəsini həm də fəlsəfəylə əlaqəli
hesab etdiklərinə görə qədim fəlsəfi yazılarla da maraqlanır, buna görə də
qədim yunan və ellin elm və fəlsəfəsinə aid traktatları tərcümə edirdilər. VIIIXI əsrlərdə bu sahədə ərəb dilinə tərcümələr daha geniş vüsət almışdı. Musiqi
haqqında fəlsəfi traktatların yazılması ənənəsi isə XVII əsrin sonuna qədər,
dəqiq desək, Avropa musiqisi təsirinin daha geniş yayılmasına kimi davam etdi
[9, 19; 32].
Şərq və Qərb musiqisini tədqiq edərkən İslamın və Ərəb dünyasının
Avropa musiqisinə təsir dairəsini aydınlaşdırmaq çox çətindir. Lakin ümumi
olaraq belə hesab etmək olar ki, ilkin mərhələdə sami nəzəriyyəsi və praktikası
hiss olunsa da, sonrakı dövrlərdə, bir qədər dəqiq desək, İslam və Ərəb Xilafəti
dövründə fars və Bizans təsirləri daha çox nəzərə çarpırdı [2, 356].
Bu sahədə ilk dəfə tədqiqatı müstəqil olaraq yunan nəzəriyyəçilərinin
təsiri ilə Əbu Yusif Yaqub ibn İshaq əl-Kindi aparmış, “əl-Musavvibat əlvatriyyə fi zat əl-vahid ilə zat əl-aşarətə autar”, “Risaləi fi əczə habriyye fi əlmusiqi”, “Risaləi fi əl-lahvən va əl-nağm”, “əl-Mədhəl ilə sanaat əl-musiqi”,
“əl-Musiqi kəbir”, “Fi ittihad əl-musiqi va əl-şiir” adlı əsərlərin müəllifi olaraq
öz adını musiqi və elm tarixinə yazdırmışdır. Daha sonra isə Əbu Bəkr Məhəmməd ibn Zəkəriyya Razi ''Fil cumel əl-musiqi'' adlı kitabı və Əbu əl-Fərəc
əl-İsfahani ''Dairət əl-maarif cavidan əl-əğani'' adlı əsəri yazmışdılar [14].
Şərq aləmində musiqi elminə dair ilk ciddi əsərlərin müəllifləri olaraq
Yunus əl-Katibin (“Kitəb əl-nəğam”, “Kitəb əl-qıyan”, “Kitəb əl-əğani, “Kitəb
əl-mucərrid əl-əğani li Yunusu” əsərləri), Xəlil bin Əhməd əl-Fərahidinin
(“Kitəb əl-nəğam”, “Kitəb əl-iqa”, “Kitəb əl-raqs va əl-zafn”, “Kitəb əl-qıyan”,
“Kitəb qıyanil hicəz”, “Kitəb əl-nudəmə”, “Kitəbu əxbari muğanni əlməkkiyyin”) adları çəkilir. Lakin günümüzə gəlib çatmayan bu əsərlər
haqqında qısa məlumatlara Əbu əl-Fərəc əl-İsfahaninin “Kitab əl-ağani”,
Məsudinin “Muruc əz-zəhəb və məadin əl-cavhar” və İbn Abd Rəbbihinin “Əlıqd əl-fərid” əsərlərində rast gəlinir [8, 51].
Yuxarıda qeyd olunduğu kimi, Əbu Nəsr əl-Farabi İslam incəsənət və
mədəniyyətinin ən parlaq dövrünün yetişdirdiyi dahi bir filosofdur. Daha
əvvəllər gizli şəkildə inkişaf edən musiqi sənəti artıq aşkar şəkildə inkişaf edir,
xalqın və yuxarı mənsəb sahiblərinin marağına səbəb olur, Abbasi xəlifələri
musiqiyə böyük dəyər verərək, hətta İran musiqiçi və müğənnilərini öz
saraylarına dəvət edirdilər. Əbu Nəsr əl-Farabi kimi musiqi sahəsində həm
nəzəri, həm də praktik biliyə malik olan bir alim üçün musiqi elminin
nizamlanması baxımından bütün təməl məsələlər və şərtlər hazır idi [14].
Əbu Nəsr əl-Farabi 870-ci ildə Otrar olaraq tanınan və bu gün Qazaxıstan
sərhədlərinə daxil olan Farab yaxınlığında kiçik bir yer olan Vesiçdə anadan
olmuşdur. İlk təhsilini burada aldıqdan sonra Bağdada getmiş, buradan da
Suriyaya gedərək Hələbdə Əmir Seyf əd-Dövlə Həmədaninin sarayında
yaşamışdır. Daha sonra Şam şəhərinə gedərək 950-ci ildə orada vəfat etmişdir
[7, 374].
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Əbu Nəsr əl-Farabinin həyat və yaradıcılığına dair məlumatlara ХІІ-ХШ
əsrlər görkəmli ərəb tarixçi alimlərinin – İbn Xəllikan, İbn əl-Kifti, İbn əlUseybiənin məşhur yazılarında rast gəlmək olar.
Əbu Nəsr əl-Farabi fəlsəfə elmində Aristotel, Platon kimi qədim
filosoflardan, musiqi sahəsində isə Yaqub ibn İshaq əl-Kindinin əsərlərindən
bəhrələnmiş, özündən sonra müxtəlif elm sahələri üzrə 200-ə yaxın traktat
miras qoymuşdur. Əbu Nəsr əl-Farabi fəlsəfə sahəsində Aristoteldən sonra
“muallimu sani” (“ikinci müəllim”) sayılsa da, musiqi nəzəriyyəçiləri
tərəfindən “muallimu avval” “birinci müəllim”) sayılır. Onun musiqi sahəsinə
dair “Kitəb əl-musiqa əl-kəbir”, “Kiləm fil-musiqa”, “Kitəb fi ihsa əl-iqa”,
“Kitəb fi əl-nuqra (nuqla) mudaf ilə əl-iqa” kimi əsərləri mövcuddur [4, 162].
Bu əsərlər içərisində ən məşhuru və geniş olaraq işlənmiş olanı “Əlmusiqa əl-kəbir” adı ilə şöhrət tapmış “Kitəbu sinaati ilm əl-musiqa” əsəridir.
Farabi bu kitabında səslərin təbiəti, yaranışı, melodiyanın növləri, vəznlər,
müxtəlif musiqi alətləri haqqında məlumat verərək musiqini bir elm olaraq izah
etmişdir. “Əl-musiqa əl-kəbir” əsərində müəllif təkcə yunan alimlərinin
nəzəriyyələrini şərh etməklə kifayətlənməmiş, hətta onların bir çox xətalarına
münasibət bildirərək düzəlişlər etmişdir. Kitabda musiqinin insan ruhu
üzərində təsirindən söhbət açılır, məqamların günün hansı vaxtlarında
psixologiyaya daha təsirli olması saatları qeyd olunur və müəllif bu məsələnin
çox dəqiqliklə işlənməli olduğunu xüsusilə vurğulayır [4, 163].
Əsər iki cilddən ibarət olsa da, bəzi kitabxanalarda yalnız bir nüsxə
halında nümunəsi mövcuddur, ikinci cildi bizə gəlib çatmamışdır.
Abbasi xəlifəsi Razi Billahın (v. 329/940) vəziri Əbu Cəfər Məhəmməd
ibn Qasim əl-Kərhi qədim yunan nəzəriyyəçilərinin musiqi elmi barəsində
yazdıqlarına əsaslanaraq əl-Farabidən bir kitab yazmasını xahiş edir. 318-ci
ildə (930) yazmağa başladığı “Əl-musiqa əl-kəbir” kitabının əvvəlində əlFarabi bu sahədə yazılan əsərləri incələyərək bir çox yunan alimlərinin
işlərində ciddi səhvlər aşkarladığını və onların çatışmayan cəhətlərini
tamamlamaq üçün bu əsəri yazdığını bildirir. Lakin o, eyni zamanda qeyd edir
ki, həmin səhvlərin tərcümə zəifliyindən də meydana gəlməsi ehtimalı var [15].
Əbu Cəfər Məhəmməd ibn Qasim əl-Kərhi Əbu Nəsr əl-Farabidən bu
əsəri yazması səbəbi haqqında soruşduqda o belə cavab verir: “Musiqini
məndən əvvəlkilərin təsəvvür etdikləri kimi öyrənməyimi istəyib, bu mövzuda
ümumi xalqın başa düşəcəyi dildə kitab yazmağımı istədiniz. Məndən əvvəl və
indiki zamanda yazılanları incələmək və yazmaq istədiklərimin yazılıbyazılmadığını bilmək üçün istəyinizi yerinə yetirməyim bir az gecikdi. Əgər bu
mövzuda kamil və dəqiq bir kitab yazılmışdırsa, yeni bir kitab yazmaq
faydasızdır. Musiqi sənəti ilə bağlı bəzi mövzuların əvvəlki kitablarda izah
edildiyini və həmin əsərlərin müəlliflərinin dediklərinin kifayət qədər aydın
olmadığını hiss etdim. Bunun səbəbi onların bu sahədə məharət sahibi
olmadıqları mənasına gəlmir, bu, sadəcə yazılan əsərlərin bir çoxunun itməsi
və ya ərəb dilinə tam tərcümə edilməməsindən irəli gəlir. Sizin istəyinizi də bu
səbəblə qəbul etdim” [10, 1-2].
Kitabın ilk cildinin birinci hissəsi “əl-Mədhal ilə sınaatıl musiqa” adlanır,
iki qismdən ibarət olan bu cild musiqi fəlsəfəsi haqqındadır. Burada musiqi
nəzəriyyəsi, praktik istiqaməti, məqamların tərifi, musiqi alətlərinin meydana
gəlməsi haqqında danışılır. İkinci bölümdə akustikadan, səsin pəsdən, zildən
78

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

olması, uddakı təbii səslər və pərdələrdən bəhs edilir. İkinci cild “əs-Sınaa
nəfsuha” adlanır. Bu bölüm isə üç qismdən ibarətdir. Birinci qismin ilk
məqaləsində səsin yaranışı, oktavalar, aralıqlar, beşli tanini verilir. İkinci
məqalədə iqa və onun növləri təsvir olunur. İkinci qismin ilk məqaləsində
akkordlar, ud barəsində, ikinci məqalədə isə Bağdad tanburunun akkordları və
pərdələri, Xorasan tanburu, mizmar, rübab haqqında geniş məlumat verilir.
Üçüncü qismin ilk məqaləsində musiqi kompozisiyası, keçid qaydaları, ikinci
məqalədə səslərin, bəstələrin xüsusiyyətləri, musiqi kompozisiyalarının
səsləndirilməsindən söhbət açılır [5, 256-257].
Kitabın ayrı-ayrılıqda bölmələrində olan mövzuların başlıqlarının tam
olaraq adı aşağıdakı kimidir:
1. Melodiyanın təyini
2. Tam və əskik qrup
3. Uyğun və uyğun olmayan qrupların cədvəli
4. Təkamül
5. Ritm
6. Təkrar ritmlər və zərbələr
7. Əsas ritmə əsaslanan ritm növləri
8. Təkrar olunan ritmlər
9. Tamamlayan ritmlər
10. Ərəblərin ənənəvi ritmləri
11. Melodiyaların bəstələnməsi
İkinci bölümdəki mövzuların adları isə belədir:
1. Səs fonemləri
2. Cümlə və misralar
3. Melodiya və söz uyğunluğu
4. Səsləndirmə növləri
5. Səsli melodiyalar vasitəsilə bəstələmə
6. Melodiyanın başlanğıcı və sonu [7, 375].
Əbu Nəsr əl-Farabi “Əl-musiqa əl-kəbir” kitabında ton sisteminin musiqi
alətləri üzərində necə tətbiq ediləcəyini araşdırır. Bu kitabın əvvəlki əsərlərdən
fərqi ondadır ki, müəllif burada musiqi nəzəriyyəsini çox sistematik şəkildə
işləmişdir. Məsələn, o, əl-Kindidən fərqli olaraq, bir çox məqamları yunan
nəzəriyyəçiləri və musiqi ifaçılarından fərqli şəkildə təhlil edir. Əsərin II
bölümünün ilk qismində ud üzərindəki pərdələrin cədvəlləri göstərilir, Xorasan
və Bağdad tanburlarının pərdələri və akkord şəkilləri göstərilir. əl-Farabi
musiqini İxvanüs-səfa risalələri və ya əl-Kindinin əsərlərindəki kimi göy
cisimləri, kosmik qüvvələr və ya rəqəmlərlə əlaqələndirmir, o, daha çox insan
hislərinə, duyğulara önəm verir. Onun bu əsəri İbn Sina başda olmaqla, daha
sonrakı əsrlərdə musiqi nəzəriyyəsinə aid yazılan bütün əsərlərə, hətta
Əbdülqadir Marağayinin yazılarına da təsir göstərmişdir.
Əsər musiqi nəzəriyyəsini, ladları, ritm kompozisiyalarını izah edir,
onlara Şərq tədqiqatçılarının gözü ilə baxaraq ortaya məhz elmi-fəlsəfi
yanaşma qoyur. O, eyni zamanda IX-XI əsrlərdə Müsəlman Şərqində – Ərəb
Xilafətində mövcud olan musiqi mədəniyyətini tədqiq edərək bu elmə, həm də
İslam aspektindən yanaşır.
Əl-Farabi öz əsərində musiqi ilə bir çox problemlərin həllini orta əsrlər
İslam mədəniyyətinə təsir göstərən iki istiqaməti araşdırmaqda görür. Həmin
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iki istiqamət olaraq qədim yunan elmində istifadə olunan ərəbləşmiş “əl-musiqa” və Şərq – ərəb-İran məktəbinin musiqiyə dair ortaya qoyduğu “əl-ğına”
terminlərini qeyd edir. O öz fikrini belə əsaslandırır ki, birinci fizika-riyaziyyat
cəhətdən səslərin, ladların tədqiqinə, ikinci isə musiqinin və musiqi alətlərinin
emosional cəhətdən düzgün ifasının öyrənilməsi üçün vacibdir [9, 36].
Bir çoxlarının İslamda musiqinin haram olduğunu deməsinə baxmayaraq,
əl-Farabi əsərində İslam mədəniyyətində musiqinin yerindən də danışaraq
“səman”ı hərtərəfli tədqiq etməyə çalışmışdır. Məsələyə daha da aydınlıq gətirmək məqsədilə xalq nəğmələri, məscidlərdə oxunan ilahilər, sufi rəqslərində
istifadə olunan musiqilər, hərbə gedərkən çalınan nəğmələr, onların yaranma
şəraitini, ruhi spesifikasını, ideya və məzmun xüsusiyyyətlərini izah etmişdir.
Musiqinin qadağalarla sıx bağlı olmasına baxmayaraq, dini musiqi orta əsr
İslam mədəniyyətində xüsusi yer tutmuşdur. Dini musiqi İslamla bağlı çərçivələr səbəbi ilə digər xalqların musiqi mədəniyyətləri ilə az qarşılıqlı münasibətdə olmuş, buna görə də daha çox dəyişilməz olaraq qalmışdır. Dini
musiqidə musiqi alətlərindən deyil, qeyri-adi gözəl insan səsindən istifadə
olunurdu. Burada melodik musiqidən fərqli olaraq, sanki insan musiqi
vasitəsilə Allahla söhbət edirdi. Dini musiqi dedikdə, əsasən azan, “QuraniKərim”in avazla oxunması və zikr nəzərdə tutulur. Bu musiqilər daha çox
dindar şəxslər tərəfindən icra olunur və həmin şəxslərin ifasının gözəlliyi
professionallıqdan daha çox Tanrıya olan sevgiləri ilə bağlı olurdu. Buna görə
də müəzzinliklə məşğul olan bir çox şəxslər sonradan məşhur müğənnilərə
çevrilmişdilər. Onların ifa etdikləri musiqiyə koloritli lad sistemi, yüksək
improvizə ustalığı və emosional gərginlik xasdır.
“Kitəb əl-musiqa əl-kəbir” əsərində əl-Farabi musiqinin sosial aspektini
onun cəmiyyətdə yeri və insanla melodiyanın qarşılıqlı fəaliyyəti kimi izah
edir. Əl-Farabi, yunan alimlərindən fərqli olaraq, musiqinin fiziki əsaslarını
araşdırmış, musiqi alətləri haqqında ətraflı məlumat verərək onların toxunmadığı məqamları təhlil etmişdir. O öz kitabında fizikaya müraciət edərək
yazır ki, bu tədqiqat səslərin fizika baxımından mövcudluğu və yaranma
səbəblərinə həsr olunub.
Dahi alim burada musiqi ilə əlaqəli ən vacib məsələ olan səsin fiziki
təbiəti problemini irəli sürmüşdür. O, səslərin yüksəkliyini simlərin uzunluğu
və ifa olunan musiqi alətinin böyüklüyü ilə əlaqələndirir. Səsin yaranması
haqqında olan nəzəriyyə daha sonralar başqa müsəlman tədqiqatçılar tərəfindən
daha da inkişaf etdirilmiş, yenidən işlənmişdir. Əl-Şirazi “Dürrə əl-tac li ğürrət
əl-Dibac” əsərində bu məsələ ilə bağlı fikir bildirərək heç də bütün iki sərt
gövdəli cisimlər arasında zərbə nəticəsində səs çıxmadığını deyir. Səfiəddin
Urməvi isə yazılarında əl-Farabinin səhv etdiyini qeyd edir və deyir ki, səs iki
cisim arasında havanın qarşılaşaraq sərtləşməsi nəticəsində yaranır. Bu sıxılmış
hava müxtəlif istiqamətlərə dağılaraq hər zərbədə birinci ikinci ilə, ikinci
üçüncü ilə və s. toqquşur. Nəhayət, qulaqlıq pərdəsinə çatır və qulaq səsi qəbul
edir [9, 34-35].
Musiqi fəlsəfəsi və nəzəriyyəsinə dair digər bir problem hər hansı səsin
musiqi olub-olmaması, ton və ya küy olmasıdır. Orta əsr müsəlman konsepsiyasında bu məsələyə necə yanaşılması böyük maraq doğurur. Traktatların,
demək olar ki, hər birində yazıldığına görə, “saut” termini istənilən səsi bildirir
(musiqili və ya musiqisiz). Lakin saut yalnız özünəməxsus yüksəkliyi və
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uzunluğu olduğu halda musiqili səs hesab edilib. əl-Farabi və İxvanüs-səfa isə
musiqili səsi “naqma” (“nəğmə”) adlandıraraq digər bütün səslərdən
fərqləndirmişlər [9, 43].
Orta əsr müsəlman mədəniyyətində musiqinin yaranmasının mifoloji
süjeti ilə yanaşı, həm də elmi nəzəriyyəsi var idi. Bu mövzuda əl-Farabi
əsərinin “Musiqi sənətinə giriş” hissəsində yazır ki, səslər musiqi alətləri ilə
müşayiət olunanda daha gözəl, zəngin olur və dinləyənlər onu daha da bəyənir,
asanlıqla yadda saxlayırlar. Buna görə də ifaçılar daim müxtəlif səs axtarışında
olmuşlar. Buradan belə qənaətə gəlmək olar ki, əvvəl vokal melodiya
yaranmış, daha sonra isə insanlar müxtəlif yollarla qulağa xoş gələn
melodiyalar yaratmaq üçün vasitələr axtarmışlar. Əgər Əbu Nəsr əl-Farabinin
fikirləri ilə razılaşsaq, belə demək olar ki, musiqi insanın tələbatına görə onun
ruhunu sakitləşdirmək, hisslərini yumşaltmaq üçün yaranıb. Daha sonra isə
peşəkar musiqi sənəti formalaşmışdır [9, 76].
Eyni zamanda mütləq qeyd etmək lazımdır ki, əl-Farabi bu kitabda
Pifaqorun dediyi və İxvanus-səfanın davam etdirdiyi fikri tamamilə rədd
etmişdir. Pifaqor deyir ki, göy sferası və planetlər öz harmonik hərəkətləri ilə
səs yaradırlar. Əl-Farabi isə bu fikri rədd etməsini onunla izah edir ki, fizikada
bu hipotezin mümkün olmadığı sübut olunub. Səma sferasının və planetlərin
hərəkəti heç bir səs yarada bilməz [9, 96].
Əbu Nəsr əl-Farabi öz kitabında musiqinin mükəmməlliyinə və
dəqiqliyinə səbəb olan əsnəklik, təmizlik, titrəyiş, yumşaqlıq, cəldlik və ya
astalıq məsələlərinə önəm verərək onlara xüsusi yer ayırır. Vokal musiqidə
əsas şərtlərdən olan bu kriteriyalar əvvəllər insan səsinə tam olaraq aid edilə
bilinirdisə (təbiət tərəfindən məhdud verildiyinə görə), əl-Farabi insan səsinin
daha geniş imkanlara malik olması fikrini irəli sürür [9, 115].
Əl-Farabi qeyd edir ki, instrumental musiqi məhz vokal musiqidən
yaranır, o, nə qədər insan səsinə bənzəsə, bir o qədər mükəmməldir. Bu baxımdan musiqi alətləri içərisində rübab, mizmar, ud və mizafı daha mükəmməl
sayır. O, insan səsini təkcə tembrinə görə deyil, həm də səslənməsinin davamlılığına görə fərqləndirərək daha mükəmməl hesab edir. Əgər ifa olunan musiqi
alətini vokal musiqi müşayiət etmirsə, bu zaman həmin musiqi aləti əsas
melodik xətti əks etdirmək vəzifəsini öz üzərinə götürərək əsas səs rolunu
oynayır. Bu halda əsas musiqi aləti onu müşayiət edən digər musiqi alətlərinə
nisbətdə daha çox insan səsinə bənzəməsi ilə seçilməlidir. əl-Farabi eyni
zamanda belə hesab edir ki, vokal musiqidə melodiyanın poetik məzmunu
məna kəsb etməlidir, çünki musiqi onu gücləndirmək üçün sadəcə bir vasitədir
[9, 122].
“Əl-musiqa əl-kəbir” əsərinin birinci hissəsi 1930-1932-ci illərdə Parisdə, fransız dilində fransız tədqiqatçısı Erlanj tərəfindən nəşr etdirilmişdir. Əsərin ikisi Türkiyə kitabxanalarında, 4-ü isə digər ölkələrdə olmaqla 6 nüsxəsi
məlumdur.
Məqalədə aparılan qısa tədqiqatdan belə nəticə çıxarmaq olar ki,
müsəlman tədqiqatçılar heç də yalnız İslam elmlərinə dair elmi əsərlər
yazmamış, həm də digər elmlərə öz töhfələrini vermişlər. Bir çoxları musiqinin
İslamda haram sayıldığını desələr də, müsəlman tədqiqatçılar məhz bu sahədə
bir çox araşdırmalar aparmışdır. Onlar millət, din, elm fərqi qoymamış,
bununla yanaşı, öz sələflərinin yazılarını araşdırmaqla ustalıq göstərmişlər.
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Əbu Nəsr əl-Farabinin “Kitəb əl-musiqa əl-kəbir” əsəri buna əyani sübutdur.
Məqalədən də aydın olduğu kimi, o, burada öz qiymətli fikirlərini əks
etdirməklə yanaşı, özündən əvvəlki alimlərin tədqiqatlarını təhlil etmiş, hətta
yunanların da musiqiyə dair elmi-nəzəri fikirlərini tədqiq etmişdir. Bununla da
həm İslam Şərqi musiqi nəzəriyyəsinə, həm də dünya elminə öz dəyərli
fikirlərini hədiyyə etmişdir.
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Dilber Huseinova
Role of Abu Nasr al-Farabi’s work “Kitab al-musiga al-kabir” in
the Islamic Eastern musical theory
Summary
The article is about musical history of medieval Muslim culture, about
famous scientists of that period and works written in this sphere. In this period
Eastern musical culture is compared with Western music. The main object of
research is the history of work and aspect of creation, and also are researched
reasons of writing and direction in the work “Kitab al-musiga al-kabir” of Abu
Nasr Mohammad al-Farabi. In the work are mentioned new and ideas of the
theory of music of the Islamic East. There are investigated research works of
different scientists and researchers in this sphere.
Дильбер Гусейнова
Роль работы “Китаб-аль мусига аль-кабир”
Абу Наср аль-Фараби в исламской, восточной
музыкальной теории
Резюме
В статье говорится о музыкальной истории средневековой
мусульманской культуры, об известных учёных того времени, и
написанные работы в этой области. В этот период, культура восточной
музыки сравнивается с западной музыкой. В произведении Абу Наср
Мохаммед аль-Фараби “Китаб аль-мусига аль-кабир”, основной объект
исследования является история работы и аспект создания, исследуются
причины письменности и направления. В произведении упомянуты новые
знания и идеи теории музыки Исламского Востока. В этой области
исследуются исследовательские работы различных учёных и
исследователей.
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Xanım QARAYEVA,
Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
NİZAMİNİN TÜRK MƏNŞƏYİ VƏ ƏSƏRLƏRİNDƏKİ TÜRKÇÜ
MOTİVLƏRİN ƏLEYHİNƏ MÜASİR ERMƏNİ İDEOLOGİYASININ
TƏXRİBATLARI
Açar sözlər: klassik Azərbaycan ədəbiyyatı, Nizami Gəncəvi, farsdilli
ədəbiyyat,
erməni
təxribatları,
Nizami
tədqiqatları,
ədəbiyyatın
siyasiləşdirilməsi
Keywords: Classical Azerbaijani literature, Nizami Ganjavi, Persian literature,
armenian provocations, researches on Nizami, politicization of literature
Ключевые слова: kлассическая aзербайджанская литература, Низами
Гянджеви, персидская литература, армянские провокации, исследования о
Низами, политизация литературы
Azərbaycan klassik ədəbiyyatının bünövrələrindən biri olan Nizami
Gəncəvi dünyanın bütün xalqlarının maraq göstərdiyi dahi şairdir. Zəngin
mənəvi dünyası, yaşadığı dövrə və özünəqədərki tarixə bələdliyi, əsərlərindəki
hikmət və dərin fəlsəfə bütün bəşəriyyətin diqqət mərkəzində olub, dünya
miqyasındakı zəngin irsi digər xalqların ədəbiyyatının inkişafına əsaslı şəkildə
təsir göstərmişdir. Nizami Gəncəvi yaradıcılığı özünün əzəməti və xəlqiliyi
sayəsində dünya mədəniyyəti xəzinəsinə daxil olaraq 8 əsrdən artıqdır ki,
xalqımızın mənəviyyatını bəşər bədii fikrinin ayrılmaz hissəsinə çevirmişdir.
Böyük sənətkarın bütün həyatı və zəngin ədəbi fəaliyyəti həmin dövrdə
təkcə Azərbaycan və Qafqazın ən iri şəhəri deyil, eyni zamanda Yaxın və Orta
Şərqin mühüm mədəniyyət mərkəzi kimi tanınmış Gəncə ilə bağlıdır [10, 4].
Şair ömrü boyu burada yaşayıb-yaratmış və dünya poeziyasına bir-birindən
dəyərli söz sənəti inciləri bəxş etmişdir. Bütün həyatını Gəncədən ayrılmadan
yaşasa da, əsərlərində daim türkçülüyü tərənnüm etsə də, Nizami Gəncəvinin
mənsubluğu müasir ədəbiyyatda fars şovinizmi tərəfindən daim farslaşdırılma
cəhdi ilə üz-üzədir. Ruhu türklükdən soraq verən şairimizin yalnız farsca
yazmasını əsas gətirərək, onun milliyyətcə fars olmasını iddia edən farsların
hal-hazırda ən böyük dəstəkçiləri bədnam qonşularımızdır. Azərbaycana qarşı
məkrli siyasətləri azmış kimi, dahi türk şairi Nizamini özününküləşdirmək
istəyən farsları da bu əməllərinə alət etməkdədirlər. Onların bu addımlarını
2012-ci ildə Yerevanda iranlı müəlliflər Siavaş Lornejad və Ali Doostzadeh
tərəfindən nəşr olunan “Fars şairi Nizami Gəncəvinin müasir siyasiləşdirilməsi” kitabında açıq-aşkar görmək mümkündür. Bu kitab Nizami Gəncəvinin
fars şairi olduğunu sübut etmək üçün deyil, türklüyünə zərbə endirmək üçün bir
təxribatdır. Bu təxribatlar Nizaminin yaradıcılığı ilə yanaşı, şəxsi həyatının da
bir çox hissəsini təşkil edir.
Qeyd edilən kitabda irəli sürülən yanlış iddialardan biri Nizaminin əsl
adının fars mədəni irsi ilə eyniləşdirilməsidir. Belə ki, müəlliflər Dövlətşah
Səmərqəndinin qeydlərini belə yalanlayaraq qeyd edirlər ki, “orta əsr
bioqraflarının Nizami ilə bağlı yazdıqları mənbələr etibarlı deyil və onun
poeziyasının çox az hissəsində avtobioqrafik məlumatlar əks olunub. Bir
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insanın mədəniyyətinin əsasını həmin insanın doğulduğu yerin etnik xüsusiyyətləri, dili və mədəniyyəti deyil (Nizami ilə bağlı bu misalda Gəncədə olan
İran mədəniyyəti və etnik mənsubiyyətlər nəzərdə tutulur), həmin insanın
sələflərindən ibarət dünyaya verdiyi mədəniyyət təşkil edir. Nizaminin əsl adı
İlyas olub. Adının İlyas olduğunu təsvir edən şeiri çox romantik olmaqla
yanaşı, sahib olduğu fars mədəni irsinin İslam dini ilə qarışığını göstərir.
Çelkovskinin də qeyd etdiyi kimi, "onun zəngin fars mədəni irsi... İslamdan
öncəki və İslamın hökmran olduğu zamanların İranını əhatə edir” [9, 168].
Digər iddia isə Nizami Gəncəvinin adı və atasının adının oxunuşu ilə
bağlıdır. Qeyd edirlər ki, bəzi şərhçilər Nizamini "Müəyyəd oğlu Zəki oğlu
Yusif oğlu İlyas" adlandırdıqları halda, digərləri Müəyyəd sözünün Zəki adına
rütbə olduğunu bildirirlər. Professor Moinin təhlilinə əsaslanaraq bildirirlər ki,
aşağıdakı farsca misralarda onun adı "Yusuf pesar-e Zaki Mu’ayyad" oxunur.
Dr. Məhəmməd Moin bu hissə üçün müxtəlif şərhçilər tərəfindən təklif olunan
istənilən alternativ oxuma şəklini rədd edir və iddia edir ki, onun adı "Müəyyəd
oğlu Zəki" kimi oxunsaydı, o zaman "Zakki-e Mu’ayyad" olardı və orada (-e-)
izafəsi oğul-valideyn mənasını bildirir, amma burada "Zakki Mu’ayyad" qeyd
olunub və "Zakki" sözündən sonra (-e-) izafəsi yoxdur [9, 170].
Müəlliflər Nizaminin atası ilə yanaşı, anasının da mənsubiyyətini
təxribat materialı kimi istifadə edib, onun kürd olmasını da farslara calayırlar.
Kitabda göstərilir ki, İranlı (Dəstgerdi, Nəfisi, Zəncani), Qərb və bəzi sovet
alimləri (Bertels, Rıpka) qəbul edirlər ki, Nizaminin anası kürd olub [9, 171].
Erməni tarixçisi Kirakos Qanzaketsi həmçinin öz kitabında kürdlərin adını bir
neçə dəfə çəkir və hətta onları ərəblər, türklər, tatarlar, ermənilər və başqa
xalqlar kimi farslardan ayırır. Bu absurd fikrə əlavə olaraq S.Lornejad və A.
Doostzadeh qeyd edirlər ki, həmin dövrdə "kürd" termini istənilən irandilli
köçəri və qəbilə mənsubiyyəti olan birlikləri bildirmək üçün də istifadə edilirdi.
Bir neçə nəsil keçsə də və belə tayfalar müəyyən bir ərazidə məskunlaşsalar da,
irsləri və qədimdə sahib olduqları qəbilə quruluşları ilə əlaqədar olaraq "kürd"
kəlməsinin bu irandilli insanlar üçün istifadə edilmə ehtimalı yüksək idi.
Nizaminin anasının adı Raisə idi və kitabda bu adla bağlı da çox utopik
bir fikir qeyd olunur. Dəstgerdi və onun davamçıları bildirirlər ki, Raisə onun
anasının adı olub, amma Nəfisi mübahisəli şəkildə qeyd edir ki, bu söz sadəcə
Nizaminin anasının yüksək təbəqəyə (ya da yüksək vəzifəli) mənsub kürd
xanımı olduğunu bildirir, çünki həmin dövrdə Raisə adı qadınlar üçün istifadə
olunan yayılmış ad deyildi [9, 172].
Kitabın toxunduğu digər bir məsələ Nizaminin əsərlərində qohumlarını
təsvir edib-etməməsidir. Şübhə ilə qeyd olunur ki, “Nizami dayısından başqa
heç bir ailə üzvünü öz əsərlərində yad etmir. Bunun da tək izahı o ola bilər ki,
atası Gəncəyə köçüb və orada onun bacı-qardaşı olmayıb. Dəstgerdi və bəzi
tarixi xronikalar Nizaminin ulu babalarının mənsubiyyətcə Qum şəhərindən
olmasını, onun əsərlərinə sonrakı "üzköçürənlər" tərəfindən əlavə edilməsini
aşkarlasalar da, Dəstgerdi özü Nizaminin atasının Mərkəzi İrandan olduğuna
inanırdı”.
Vahid Dəstgerdi haqqında demək lazımdır ki, özünün də qeyd etdiyi
kimi, həyatının 30 ilini Nizami Gəncəvi yaradıcılığını öyrənməyə həsr
etmişdir. Onun Nizamiyə olan diqqəti İran şahı Rza Pəhləvinin fikrini cəlb
etmiş və o, alimin Nizami haqqındakı yazılarının dərc etdirilməsinə sərəncam
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vermişdi. Demək olar ki, onun sayəsində Nizami İran ədəbiyyatşünaslığında
daima ön sırada durub, lakin V.Dəstgerdi onu fars-İran şairi kimi göstərir.
Bununla heç cür barışmaq olmaz. Əvvəla, o özü göstərir ki, Nizami Gəncə
torpağının yetirməsidir. Şair bu şəhərdə doğulub boya-başa çatmış, buradan
kənara çıxmamış, əsərlərini də bu şəhərdə yazmışdır. Tarixi nöqteyi-nəzərdən
Azərbaycan hökmdarları Atabəylər də şairə böyük ehtiram göstərmişlər. Bəs
necə ola bilər ki, Nizami birdən-birə fars şairi olsun? Bu fikir qətiyyən öz
təsdiqini tapmır. Digər tərəfdən, Nizami kimi bir şairi bütün dünya xalqları öz
sıralarında görməkdən iftixar edərdilər. Görünür, V.Dəstgerdi İran şahına, öz
millətinə xoş gəlsin deyə bu yola əl atmışdır [1, 26].
Təxribat xarakterli növbəti qeyd Nizaminin Afaq adlı həyat yoldaşı ilə
bağlıdır. Vahid Dəstgerdi qeyd edir ki, Āfāq Dərbənd hakimi Dara tərəfindən
Nizamiyə hədiyyə olunan və sonradan evləndiyi mənşəcə qıpçaq türkü olan bir
qul qadının adıdır. Dəstgerdidən sonra bu fikir bəzi başqa alimlər tərəfindən də
qəbul edilərək yayılır. Müəlliflər kitabda iddia edirlər ki, Bertels daha da irəli
gedərək bu qadının əsl adını “āpāq” və ona türk etimologiyası uyduraraq
mənasının "qar kimi ağ" olduğunu təsvir edir [9, 173]. S.Lorinejd və A.
Doostzadeh bu fikirlərə rəqib mövqe tutaraq kəskin şəkildə etiraz edirlər.
Onların fikrincə, Bertelsin bu adı sonradan “āfāq” kimi istifadə etməsinin heç
bir əsası yoxdur. Belə ki, fars dilində "p" hərfi mövcuddur və həmin dövrdə
Nizaminin bu sözü ərəbləşdirmək istəyi üçün heç bir səbəb olmayıb. Misal
üçün, Nizami "fārsi" yox, "pārsi" istifadə edib.
Əlavə olaraq kitabda iddia olunur ki, Səid Nəfisinin də izah etdiyi kimi,
Nizaminin misralarını açıqlayarkən o, qadının adının "Āfāq" olduğunu demir;
Nizami qeyd edir ki, onların qəlbləri bir-birinə o qədər yaxın olur və onu o
qədər çox sevir ki, həmin qadın onun üfüqünə – bütün dünyasına çevrilir.
Bununla yanaşı, “Xəmsə”də “āfāq” kəlməsinə 43 dəfə rast gəlinir və buna görə
də həmin söz insan adı yox, “dünya, üfüq” mənasında işlənən bir kəlmədir [9,
174].

Türklər kimi, o da köçmək məcburiyyətində idi
Türklər kimi, o da mənim mülkümü talan etdi
Əgər mənim Türküm çadırdan yoxa çıxdısa,
Allahım, mənim Türkzadəmdən (türk əsilli) muğayat ol

Verilən bu misralarla kitabda iddia edilir ki, Nizami əsərlərində həyat
yoldaşını türk mənşəyi ilə fərqləndirir. Turxan Gənceyiyə istinadən, "tork-zād"
sözü "Türk qadınından doğulmuş oğul" kimi tərcümə edilib, amma klassik fars
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ədəbiyyatında "tork-zād" kəlməsi "anası türk və atası iranlı olan insan"
mənasında istifadə olunub. Bu da Nizaminin həyat yoldaşını belə farslaşdırma
məqsədi güdür [9, 175].
Bu yalançı müəlliflər öz kitablarında Nizaminin dinindən də yan
keçməyiblər. Qeyd edirlər ki, Nizami şərabı qeyri-qanuni və haram hesab edib,
poeziyasında bu söz (şərab) simvolik istifadə olunub və həqiqi şəraba
həyatında heç vaxt toxunmadığına and içib (Allaha and olsun ki, həyatda
olduğum bu müddət ərzində dodaqlarımın ucu belə şəraba dəyməyib). Tək bu
faktı irəli sürərək Nizaminin həmin ərazidə yaşayan iranlılar arasında (türklərin
deyil) ümumi olan şəfiilik məzhəbinə mənsub olduğunu göstərir.
Nizami Gəncəvi ümumbəşəri mahiyyət daşıyan, ecazkar poetik qüvvəyə
malik yaradıcılığı ilə Şərq bədii təfəkkürünü elmi-fəlsəfi fikirlərlə zənginləşdirmiş və şeiriyyəti görünməmiş yüksəkliklərə qaldırmışdır. Nizami həm onun
yaradıcılığında təcəssüm olunan ümumbəşəri və milli ideallar, həm də mənsub
olduğu dövrün ədəbi məkanı baxımından ona bu gün dar milli maraqlar, məkrli
siyasi niyyətlər müstəvisindən yanaşan İran ermənisifət siyasətbazlarının dərk
və tədqiq edə biləcəyi bir dahi deyil. O, ümumbəşəri şairdir. Öz yaradıcılığında
bütün dünya xalqlarının, ümumən insanlığın mənafeyini güdən, yaratdığı milli
obrazlar sayəsində türklüyü bədii-estetik özəlliyin etalonuna çevirən Nizami,
tərənnüm etdiyi bu ümumbəşəri və ümummilli ideallara görə dünya ədəbiyyatının ədəbi-bəşəri fenomeninə çevrilmişdir.
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT:
1. Ağamirov C. İran ədəbiyyatşünaslığında Nizami Gəncəvi irsinin
öyrənilməsi və tədqiqi. Bakı, 2015.
2. Araslı H. Nizami Gəncəvi. Bakı, 1947.
3. Araslı H. Şairin həyatı. Bakı, 1967.
4. Araslı N. Nizami və türk ədəbiyyatı. Bakı, “Elm”, 1980.
5. Bertels Y.E. Böyük Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi. 1940.
6. Browne G. E. Literary History of Persia. London, 1909.
7. Dəstgerdi V. Nizami Gəncəvi. Tehran, 1318.
8. Hasanov. E. About research of some features of historical-cultural past
of Ganja for the Renaissance period. International Scientific Journal
Theoretical & Applied Science. Lancaster, 2016.
9. Lornejad S., Doostzadeh A. On the Modern Politicization of the Persian
Poet Nezami Ganjavi. Yerevan, 2015.
10. Rzasoy S. Nizami Gəncəvi və folklor. Bakı, 2013.

87

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

Khanim Garayeva
Nizami's Turkic origin and modern Armenian ideology provocations
against Turkic motives in his works
Summary
The article enlightens the provocations that modern Armenian ideology
conducts by supporting the Persian literature to prove Nizami’s being a Persian
poet. Several examples from the book that was published in Yerevan by two
Persian authors is the main object of discussion. Nizami is not only a great
Turkic poet but also very prominent thinker of the Middle and Near East, and
his presentation as a Persian poet is groundless.
Ханым Гараева
Тюркское происхождение Низами и провокаций современной
армянской идеологии против тюркских мотивов в его работах
Резюме
Статья освещает провокации, которые проводит современная
армянская идеология, поддерживая персидскую литературу, чтобы
доказать, что Низами был персидским поэтом. Главным объектом
обсуждения является ряд примеров из книги, опубликованной в Ереване
двумя персидскими авторами. Низами – не только великий тюркский
поэт, но и выдающийся мыслитель Среднего и Ближнего Востока, и его
представление как персидского поэта беспочвенно.
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Ruziyə QULİYEVA,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Gəncə Bölməsi Humanitar Tədqiqatlar İnstitutu
NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “XƏMSƏ”SİNDƏ ALLAH VƏ
PEYĞƏMBƏRİN MƏDHİNDƏ ÜMUMBƏŞƏRİ İDEYALAR
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, “Xəmsə”, bəşəri ideyalar, ənənəvi başlıqlar,
həyat fəlsəfəsi, mənəvi dəyərlər
Keywords: Nizami Ganjavi, “Khamsa”, global ideas, traditional headlines, life
philosophy, spiritual worth
Ключевые слова: Низами Гянджеви, “Хамсе”, глобальные идеи,
традиционные заголовки, философия жизни, духовные ценности
İlahi dəyəri, dərin elmi-fəlsəfi fikirləri, zəngin obrazlar aləmi ilə zamanzaman dünyanı heyrətdə qoyan Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”si dövrün
tələblərinə uyğun şəkildə təqdim olunduğundan şairin əsərlərində mühüm yer
tutan minacat, nət və peyğəmbərin mədhi kimi ənənəvi başlıqlar bu günə qədər
sistemli şəkildə təhlil ediməmişdir. Əslində isə həmin ənənəvi fəsillər şairin
yaradıcılığını öyrənmək baxımından mühüm əhəmiyyət kəsb edir.
Məlum olduğu kimi, “Xəms”əyə daxil olan bütün poemalar Allahın
adıyla başlanır. Onun adı hikmət xəzinəsinin açarıdır:
Bismillah ir-rəhman ir-rəhim
Oldu xəzinə açarın, ya həkim [1, 20].
Nizami Gəncəvi göstərir ki, Allahı sevmək insanı xudpəsəndlikdən, özünü sevməkdən, təkəbbürdən uzaqlaşdırır. O insan Allahı ürəkdən sevir ki, bu
yolda özünü unudur, çünki zərrə küllə, damla ümmana qovuşanda qüdrətli olur.
Allaha pərəstiş etmək hələ Allahı sevmək deyil. Təkəbbür əhlinin qəlbində əsl
sevgi yuva qura bilməz:
Hər bir Allaha pərəstiş edən Allahı sevən deyil,
Özünü qiblə etdiyi üçün xudpəsənddir.
Allahpərəstlik özündən üz döndərməkdir,
Gündüzlə gecənin ülfəti olmaz.
Allah ibadət edənlərdən o adamı sevir ki,
Allah yolunda öz adını unutsun [2, 29].
Nizami Gəncəvi sənəti möcüzədir, sehrdir. Bu sənətin sirri təkcə onun
təbiət elmlərinin bilicisi olmağında, folklor motivlərindən ustalıqla bəhrələnməsində, musiqi ilə bağlılığında, tarixi-etnoqrafik materiallardan ustalıqla istifadə etməsində, “Qurani-Kərim”dəki ilahi hökmlərə söykənməsində, mahir
musiqişünas, təbiətşünas, səmaşünas, islamşünas olmasında deyil, eyni zamanda Nizami Gəncəvinin özünün səmavi rəmzləri oxumaq və anlamaq
qüdrətindədir.
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Ağlın və qəlbin gözü ilə yazıb-yaradan böyük şair-mütəfəkkir dualarını,
arzu və istəklərini Allaha ünvanlayaraq göstərir ki, insan yalnız kamilləşmək
yolu ilə cəhalətdən, mənəvi korluqdan və pislikdən xilas ola bilər:
Məni qaldır ki, yıxılmışam!
Məni cəhalət miniyindən (atından) düşür!
Sən ilahi mərhəmətinlə
Qədəmimi istədiyin yerə çatdır!
Məni öz zülmətimdən qurtar!
Məni Öz Nurunla tanış et [3, 20].
Min illərdir ölüm xofu, məhv olmaq təhlükəsi insanlığı düşündürməkdədir. Məhz bu səbəbdən də istər folklorda, istərsə də klassik ədəbiyyatda ölümsüzlük motivi geniş yayılmışdır. Ruhun ədəbi həyatına inanan Nizami Gəncəvi
ölümü “bağ”a, “bostan”a bənzədərək onu “dost sarayına gedən yol” adlandırdı:
O, ölüm deyil, bağdır, bostandır,
O, dostlar sarayına gedən yoldur [3, 21].
Şair göstərir ki, cismani ölüm məhv olmaq deyil, sadəcə ruhun yerdəyişməsidir. Əslində ölüm özü də Yaradanın insanlığa lütfüdür. Çünki ölüm insanı
dünya əzablarından, keşməkeşlərdən, günahlardan uzaqlaşdırır:
Necə ki nəql edirlər, əgər belədirsə,
Belə ölüm ölüm deyil, yerdəyişməkdir.
(Bu ölüm) yemək yerindən yataq yerinə,
Yataq yerindən isə şah məclisinə (getməkdir) [3, 21].
Buradakı yemək yeri dünya həyatına, yataq yeri Bərzəx aləminə, şah
məclisi isə ruhun nura çevrilməsinə işarədir.
Bir mühüm cəhəti də qeyd etmək lazımdır ki, İslam dininin nəzəri əsaslarını dərindən bilən Nizami Gəncəvi ümumbəşəri ideyaların təbliğində islami
hökmlərə əsaslanır və hər kəsi Məhəmməd dininə – İslama dəvət edir. Çünki
İslam təkcə din deyil, eyni zamanda bütün dinlərə hörmətlə yanaşmağı tələb
edən kainat qanunları toplusudur:
Kim Məhəmməd dinində deyil,
Onun möhrünün etibarı yoxdur [3, 18].
Maddi aləmdə yaşayan insan hər an zülmlə, zorakılıqlarla qarşılaşır. Beş
vaxt namazı Tanrı dərgahında beş dəfə çalınan təbil adlandıran Nizami
Gəncəvi İslam dinini zülmün qapısını bağlayan vasitə sayır:
Tövbənin əsası olan beş vaxt namaz
Sənin dərgahında beş növbə çalınan təbildir.
Beş bünövrə ilə din evində Sən
Yüz min zülmün qapısını bağladın [3, 24].
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İslam mənəvi paklığa çağırışdır. Əsl İslamda haqq-ədalət qanunlarının
pozulması yasaq sayılır. Çünki Allah zülmü görür, yaratdığı bəndələrinin halından xəbərdardır:
Zülmün odundan, məzlumun tüstüsündən
Hamının əhvalı Sənə məlumdur [3, 18].
Məlum olduğu kimi, Nizami Gəncəvi tərkidünya həyatı keçirməmişdir.
Eşitdiyi, oxuduğu, gördüyü hadisələrə hikmət gözü ilə baxmış və ondan çıxardığı nəticələri ustalıqla qələmə almışdır. Bununla yanaşı, şairin şəxsi həyatı ilə
bağlı müəyyən məqamlar da “Xəmsə”də öz əksini tapmışdır. Bunlardan biri də
dünya malına meyil etməmək, qənaətlə dolanmaq və mənəvi xəzinələrə sahib
olduğuna görə şükranlıq etməkdir:
Mən dünyadan üzümü çevirib bir küncə tutmuşam,
Yolumun azığını (azuqəsini) bircə əl boyda arpa çörəyi etmişəm [3, 35].
Mənəvi nemətləri maddi nemətlərdən üstün tutan şair özünü bal arısı,
yazdıqlarını isə yüz cür halva ilə müqayisə edir:
Dar evi olan bir bal arısı kimi
O evdə yüz cürə halva var [3, 35].
Nizami Gəncəvi dünya sevgisinin əsiri olmamış, daim əbədiyyət
mülkünə aparan yolu aramışdır. Həmin yolu İslam dinində görən şair islami
qanun-qaydalara əməl etməyi tövsiyə edir:
Ey Nizami, nə qədər dünyapərəstlik olar?
Yüksəklərə ucal, nə qədər alçaqlarda qalmaq olar?
Səy elə ki, əbəbiyyət mülkünü tapasan.
Əgər ağıl etiqadı qorusa,
(Əzabdan) xilas olmağı şəriət işığında gör [4, 24].
Nizaminin həyat fəlsəfəsinin kökündə nəfsin istəklərindən uzaqlaşmaq,
mənəvi saflığa çağırış dayanır. Onun fikrincə, həyat bir imtahandır, sınaq meydanıdır. İnsan bir ömür boyu bu sınaqlarla üzləşir, Tanrı qarşısında verdiyi
əhdə əməl etməyə çalışır. Elə ki ömür deyilən müddət bitir, hər şey öz dəyərini
itirir. Əbədi olan isə yalnız Yaradanın əhdidir. Ona görə də insan hər nəfəs
çəkdikdə Uca Xaliqi yada salmalıdır:
Hamının qapısı əhddən xalidir,
Təkcə Sənin qapındır ki, əbədidir.
Hər nə əhd varsa o, həyatdadır.
Ölümdən sonra isə əhdin mənası yoxdur [3, 20-21].
İnsana ağıl verən, onu kamilləşdirərək doğru yola getməyə yönəldən Uca
Yaradanın Özüdür. Ona görə də ağıl heç vaxt verilən hüdudları, sərhədləri aşmamalıdır. Nizami Gəncəvi Haqqa aparan yolda ehtiyatla addımlayaraq göstərir ki, həyat deyilən bu qorxulu yolda yük ağırlaşırsa, yenə də Tanrının ətəyin91
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dən yapışmaq gərəkdir. Çünki Tanrı mərhəmətlidir. Çətin yolları asanlaşdıran,
yorğun kəslərə Öz mərhəməti ilə güc-qüvvət verən də Odur. Nizami Haqqa
tapınır, yolun çətinliyi daha onu qorxuda bilmir:
Ağıl gözünü Sənin qapından işıqlandırar!
Ayağını cızıqdan kənara qoysa yanar.
Ey mənim ağlıma kamillik verən!
Axtarmaq məndən, yol göstərmək Səndəndir.
Mən ürəksizəm, yol isə qorxuludur,
Elə ki Sən yolgöstərən oldun, nə qorxum var?
Yükün ağırlığından aciz qaldım,
Taqət yoxdursa, bəs bu iş necə olacaq?
Çalışıram, canımda güc qalmayıbdır,
Sənin mərhəmətindən bunun qorxusu yoxdur [3, 18-19].
Nizami “Xəmsə”sində Məhəmməd peyğəmbər (ə.s.) çox böyük ehtiram
və məhəbbətlə yad edilir. Şair sonuncu peyğəmbəri zülmətdə çağlayan Diriliş
suyu ilə müqayisə edərək onu insanlığın xilaskarı kimi sevə-sevə vəsf edir:
Bizləri cənnətə odur aparan,
Cəhənnəm odundan odur qurtaran.
Parlayıb nur saçdı bu kainatda,
Bənzədi Zülmətdə abi-həyata.
Mənəvi bir töhfə o verib bizə,
Ərşin sovqatını göndərib bizə [5, 413].
“Xəmsə”dəki ənənəvi başlanğıclar Nizami Gəncəvinin həyat fəlsəfəsi,
dinə və ictimai ideallara münasibəti, elmi dünyagörüşü, cəmiyyət həyatına
baxışı, sufizmə münasibəti kimi problemləri öyrənmək baxımından qiymətli
mənbədir.
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Ruziya Gulieva
Minajat, nat, and universal ideas on the praise of prophet in Nizami
Ganjavi`s “Khamsa”
Summary
In this article are analyzedl the traditional beginings of “Khamsa” of
Nizami Ganjavi. The universal ideas of the same charpters investigated on the
basis scintific principles of the modern literatures.
Рузия Кулиева
Минаджат, няд и идеи глобального почетания пророка в «Хамсе»
Низами Гянджеви
Резюме
В статъе анализируется традиционные вступления в «Хамсе»
Низами Гянджеви. В этих главах глобальные идеи исследуются на
научно-теоретических принципах.
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Rəfail MİKAYILOV,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
TƏSƏVVÜFÜN AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINA SİRAYƏTİ VƏ
VƏLİ ŞİRAZİNİN YARADICILIĞI
Açar sözlər: təsəvvüf, təsəvvüf məktəbləri, sufi, Vəli Şirazi
Keywords: tasavvuf, the schools of tasavvuf, sufi, Vali Shirazı
Ключевые слова: тасаввуф, школы тасаввуфа, суфий, Вали Ширази
Təsəvvüf əsas məna etibarilə insanın zahir və iç dünyasını İslamın bütün
gözəllikləri ilə bütünləşdirib ruhunu kamilləşdirməsi deməkdir. Təsəvvüf ilahi
eşq ilə yoğrulmuş kimsənin özünü təzkiyə və tərbiyə etməsi deməkdir.
Təsəvvüf əslində dinin özünü təşkil etməsi baxımından bütün peyğəmbərlərin həyatında mövcud olmuşdur. Belə ki, hər bir peyğəmbərin həyatında
təsəvvüfün bir çox düsturunu görmək mümkündür. Digər dini elmlərdə olduğu
kimi, təsəvvüfün təlqin etdiyi zöhd və təqva səadət dövründə yaşanırdı. Lakin
günümüzdəki mənası ilə sistemli bir məktəb olaraq ortaya çıxması hicri ikinci
əsrdən etibarən başlamışdır.
İslam dininin prinsiplərini öz həyatlarında əks etdirən könül ərbabı kimsələr “üsvəi-həsənə” (“yüksək əxlaq”) sahibi həzrəti peyğəmbərin gətirdiyi
düsturları bir-bir insanların könüllərinə nəqş etməyə çalışmışlar. Bu ustadların
nəsihətlərindən istifadə etmək və onların yaşayış tərzlərindən bir pay almaq
istəyən insanlar bu şəxsləri özlərinə mənəvi rəhbər qəbul etmişlər. Nəticədə bu
ustadların isimlərinə nisbət edilən təsəvvüf məktəbləri meydana gəlmişdir.
Məsələn, bu məktəblərdən Əbu Hafs Ömər Şihabəddin Sührəverdinin (ö: 1234)
adıyla bağlı sührəvərdiyyə, Qütbəddin Əbhərinin (ö.1225) adıyla bağlı əbhəriyyə, İbrahim Zahid Gilaninin (ö: 1305) adıyla bağlı zahidiyyə, Əbu Abdullah
Siracəddin Ömər əl-Xəlvətinin (ö: 1398) adıyla bağlı xəlvətiyyə, Dədə Ömər
Rövşəninin (ö: 1487) adıyla bağlı rövşəniyyə, İbrahim Gülşəninin adıyla bağlı
gülşəniyyə, Səfiəddin Ərdəbilinin (ö: 1334) adıyla bağlı səfəviyyə, Əbu Həsən
əş-Şəzalinin (ö: 1258) adıyla bağlı şəzaliyyə, Mövlanə Cəlaləddin ər-Ruminin
(ö: 1273) adıyla bağlı mövləviyyə, Əhməd Rifainin (ö: 1182) adıyla bağlı rüfaiyyə, Nəqşibəndi ləqəbi ilə məşhur Bahaüddin Nəqşibəndiyə aid nəqşibəndilik
(ö: 1389) məktəblərini misal göstərmək olar.
Sufi və mütəsəvvif şagirdləri bu ifadələri İslamın ilk tələbələri hesab
edilən “suffə səhabələri”ndən aldığı kimi təmizlənmək, arınmaq mənasında
olan “səfa”, “səfvət”, “istifa” mənalarına da gəlməkdədir. Bəzi tədqiqatçıların
fikrincə, “sufi” sözü bu mənəviyyat şagirdləri sayılan zahid və abid kimsələrə
məxsus “suf” deyilən yun xirqədən alınmışdır. Bu qüdsi məktəbin yunanca
“hikmət” mənasına gələn “sofos”dan gəldiyini iddia edənlər olduğu kimi, ona
israili mənşə uyduranlardan onu hind mistisizminə bağlayanlara qədər müxtəlif
yersiz görüşlər ortaya atanlar olmuşdursa da, bunların hamısı xətalı görüşlərdir.
“Təsəvvüf” və “sufi” anlayışı ilə əlaqəli bir çox Haqq əhli sözlər
söyləmişdir. XX əsrdə yaşamış Bağdadın böyük vəlilərindən Əbu Hüseyn ənNuri “Təsəvvüf nə şəkil, nə də bir elmdir. O, sadəcə gözəl əxlaqdan ibarətdir.
Əgər şəkil olsaydı çalışmaq ilə, elm olsaydı öyrənmək ilə əldə edilərdi. Bu
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səbəblə təkcə şəkil və elm məqsədə çatdırmaz. Təsəvvüf Haqqın əxlaqına
bürünməkdir” buyuraraq onun əxlaqla qopmaz bağına işarə etmişdir.
Cüneyd Bağdadinin ən böyük tələbələrindən Əbu Muhamməd Cəriri (ö.
923) “Təsəvvüf gözəl əxlaqı mənimsəmək və pis əxlaqdan arınmaqdır” deyərək yenə bu həqiqətə işarə etmişdir.
Cüneyd Bağdadinin tələbələrindən Əbu Bəkir əl-Kəttani (ö. 933) isə
“Təsəvvüf əxlaqdır. Əxlaq etibarilə səndən üstün olan səfa, yəni mənəvi təmizlik baxımından səndən də üstündür” deməkdədir.
Əbu Hafs əl-Həddad (ö. 883) təsəvvüfü tərif edərkən belə demişdir:
“Təsəvvüf bütünlüyü ilə ədəbdən ibarətdir. Hər anın, hər halın və hər məqamın
özünəməxsus bir ədəbi vardır. İçində olduğu hər vaxtın ədəbinə riayət edən
kimsə Haqq ərlərinin çıxdığı məqama çıxar. Ədəblərə riayət etməyən kimsə hər
nə qədər özünü Haqqa yaxın zənn etsə də, əsasən Haqdan uzaqdır...”
Azərbaycanın İslam dini ilə (639-642-ci illərdə) fəth olunması və o
dövrün mənəviyyat çeşməsinin mənbəyindən doya-doya içmiş insanlarının bu
bölgəyə yerləşməsi eyni zamanda təsəvvüf və sufi anlayışlarının toxumlarının
da səpilməsinə səbəb oldu. Əlbəttə ki, Abdullah ibni Ömər, Veysəl Qərani kimi
böyük şəxsiyyətlərin bu torpaqlara qədər gəlib bir müddət və ya ömürlərinin
sonuna qədər burada qalmaları təsəvvüf məktəbinin ilk təməl daşlarının atılması demək idi. Belə ki, müsəlmanların göz bəbəyi, ömrünü zahidanə həyat
yaşayaraq keçirən, islami elmlərdə zirvə nöqtəni qət etmiş səhabənin
böyüklərindən Abdullah ibni Ömər altı ay Azərbaycanda qalmışdır11. Əlbəttə
ki, belə bir şəxsin bu coğrafiyada qalması sufi anlayışının da təməlini təşkil
etməli idi. Yenə təsəvvüf məktəbinin pirlərindən və sufi şeyxlərinin
ustadlarından hesab edilən Veysəl Qaraninin Azərbaycana gəlməsi və bəzi
mənbələrin bildirdiyinə görə, vəfat etdiyi günə qədər burada qalması
coğrafiyamızın sufi anlayışlı bir keçmişə sahib olduğunu bir daha
qüvvətləndirmiş olur.
Təsəvvüfün məktəb kimi formalaşmasında mühüm rol oynayan Bəsrə,
Kufə, Bağdad və Nişapur kimi şəhərlərdə sufi şeyxlərinin ətrafında azərbaycanlı sufilərin olması bunlar vasitəsilə Azərbaycana sufizimin gələrək daha da
geniş yayılması demək idi. Bunların içərisində İbn Bakuyyə Baba Kuhi
(ö.1050-1051) və onun qardaşı Hüseyn Şirvani (ö.1074) kimilərini misal
göstərmək olar.
Baba Kuhi Şirazda Əbu Abdullah ibn Xəfifin yanında bir neçə il təhsil
aldıqdan sonra onun vəfatı ilə Bağdada səfər etmiş, sonra X-XI əsrlərdə sufi təliminin başlıca yayılma nöqtəsi sayılan Nişapura gəlmişdir. Mənbələrdə Bakuvinin Xorasan alimi Əbu Əbd ər-Rəhman Sullami və Əbül-Qasim Qüşeyri ilə
dostluğu, Əbu Abbas Nəhavəndi ilə elmi mübahisələri (həmin mübahisələrdə
Nəhavəndi Bakuvinin üstünlüyünü etiraf etmişdir), həmçinin o dövrün məşhur
sufi şeyxi Əbu Səid ibn Əbül-Xeyrə mürid olması barədə də məlumatlar verilir.
Yenə Bakının 127-ci kilometrliyində Pirsaat çayı sahilində, Bakı–Salyan
karvan-ticarət yolu üzərində, Hacıqabul rayonunun Qubalıbaloğlan kəndi
ərazisində yerləşən Pirsaat çayı xanəgahında dəfn edilmiş, Baba Kuhinin kiçik
qardaşı Pir Hüseyn Şirvaninin (ö.1074) də Azərbaycanda sufiliyin inkişafında
böyük rolu olmuşdur. Şeyx Pir Hüseyn adıyla şöhrət tapmış Hüseyn bin Əli
11

Əhməd bin Həmbəl (Müsnəd 5552, 6424). Məcmauz Zəvaid, ibni Kəsir (Camiul Məsanid),
Zeylai-Nasbur-Rayə
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xanəgah kitabələrində əzəmətli, görkəmli pir, sufilikdə III dərəcəyə çatmış (əlsalik), müqəddəslərin görkəmlisi, ruhani işlərlə məşğul olan imam kimi ləqəb
və sifət dərəcələri ilə qeyd edilmişdir ki, bu da onun yaşadığı dövrün ən
nüfuzlu şəxsiyyəti olduğunu göstərir. Filosof alim Pir Hüseyn təkcə Şirvan
bölgəsində deyil, daha geniş ərazidə nüfuz sahibi idi və onun ziyarətinə ətraf
bölgələrdən də gələnlər çox idi.
Daha sonrakı dövrlərdə “pir”, “şıx”, “övliya” kimi tanınmış tarixi abidələrin və məzarların mövcud olması Azərbaycanda təsəvvüf məktəbinin zəngin
bir keçmişə sahib olduğunu xəbər verməkdədir. Yuxarıda adı keçən və ölkəmizdə təsis edilən ilk təkyələrdən biri hesab edilən Pirsaat çayı hövzəsində olan
Pir Hüseyn xanəgahı, Şamaxının Göylər kəndində yerləşən Pirmərdəkan xanəgahı (XIII əsr)12, Naxçıvan ərazisində yerləşən Əlincəçay xanəgahı13, yenə Şamaxıda Şeyx Əyyub (1730-1796) türbəsi14, Dəvəçi rayonunun Ugah kəndində
xalq arasında Baba Soltan piri kimi tanınan Əbu Bəkr Şami türbəsi15, Qusar
bölgəsində X-XI əsrlərdə yetişən sufilərdən İbrahim İbni Əhməd İbn Müvəlləd
əs-Sufi ər-Rukki (ölümü 953) və b. bilinən sufi şeyxlərinin mövcud olması bu
regionun köklü bir təsəvvüf mədəniyyətinə sahib olduğunu göstərir.
Eyni zamanda Azərbaycanda X əsrdən etibarən həqiqi təsəvvüf məktəblərinin də geniş vüsət tapması təsəvvüfün bu ərazidə geniş yayılmasının əyani
sübutudur. Bu məktəblərdən ilki Əbu Hafs Ömər Şihabəddin Sührəvərdinin

12

Xanəgah Şamaxıdan 17 km cənubda hazırkı Göylər kəndində aşkara çıxarılmışdır. Vaxtilə
Şamaxı–Ərdəbil karvan yolunun üstündə yerləşən bu abidə həm ticarət, həm də ziyarət əhəmiyyəti daşımışdır. Xalq arasında Pir Mərdəkan xanəgahı adı ilə tanınan xanəgah kompleksinin
yalnız türbə binası dövrümüzə qədər salamat qalmışdır. Onun ətrafında isə məscid, hücrələr,
karvansara və digər tikililərin qalıqları aşkarlanmışdır. Yaxşı yonulmuş daşdan dördkünc plan
üzrə inşa olunmuş türbə şiş çadırvarı günbəzlə tamamlanır. Türbənin içərisindəki məzar üzərindəki başdaşıda kufi elementli süls xətti ilə həkk olunmuş kitabədə bildirilir ki, qəbir şeyx,
imam, ən böyük alim, mömin Tair Tac əl-Hüda Mərdəkani ibn Əlinindir. Mütəxəssislər Tac əlHüdanın "mömin", "şeyx" titullarına və "imam" vəzifəsinə görə onun xanəgahın imamı olduğunu bildirirlər. Xanəgahın inşa olunması, görünür, XII əsrin sonu – XIII əsrin əvvəllərinə aiddir.
13
Əlincəçayın kənarındakı Xanəgah kəndindəki Əlincəçay xanəgahının qələndəri sufi cəmiyyətinin əsasını qoymuş Əbu Səid Əbül Xeyrin müridi Əbu Ömər Naxçıvani olmuşdur.
Kompleks tikililərdən – məscid, türbə və s. ibarətdir. Bu xanəgahın XI-XII əsrlərdə tikildiyi
ehtimal olunur. Türbənin günbəzi dağıldığından onun quruluşu haqqında fikir söyləmək
çətindir. Xanəgahın giriş qapısının hər iki tərəfi gəcdən oyma və qabarıq naxışlar və dini
məzmunlu kitabələrlə bəzədilmişdir. Türbənin giriş tağının memarlıq elementləri Mömünə
xatun türbəsindəkinə oxşayır. Onun inşasında kərpiclə yanaşı, firuzəyi kaşıdan da geniş istifadə
olunmuşdur. Kompleksə daxil olan məscid sonrakı dövrlərdə (XV əsrdə) tikilmişdir.
14
Şamaxı–Bakı yolunun 10 kilometrliyində Acıdərə (Hacı dərə) adlanan ərazinin yaxınlığında
yerləşir. Şeyx Əyyub Babanın (1730-1796) nəsli Ərəbqədim kəndindəndir. Məzarı ziyarətgaha
çevrilmişdir. Məzarın üstündə türbə 1832-ci ildə tikilmişdir. Qəbiristanlıqda olan ikinci türbə
Şeyx Əyyub Babanın oğlu Molla Məhəmmədindir. Molla Məhəmməd vəfat etdikdən sonra
şeyxlik onun oğlu Əhməd Paşaya keçir. Böyük nüfuz sahibi olan Əhməd Paşanı hökumət
1888-ci ildə həbs etmişdir. O, təxminən 1896-cı ildə Rusiya həbsxanalarının birində vəfat
etmişdir (Əd.: Cəfərzadə Ə., Qəniyev S., Alışov R., Rəsulov S. Şamaxı. B., 1994, s.39).
15
Bu abidə Dəvəçi rayonunun Uqah kəndindədir. Vaxtilə bu tikilinin çəkilmiş fotoşəklindən
məlum olmuşdur ki, əvvəllər qeyd olunan pirin qapısının üzərində ərəbcə süls xətti ilə kitabə
olmuşdur. Kitabədən burada sufiliyi təbliğ edən cəmiyyətin şeyxi Əbu Bəkrin məqbərəsinin
yerləşdiyi bilinmişdir. Oradakı türbə Sultan Fərruxzad ibn Axsitan zamanında Nasirin oğlu
Nəcəf Məhəmməd tərəfindən (h. 594/, m. 1197-1198) inşa etdirilmişdir.
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qurduğu sührəvərdiyyə16, Əbdülqadir Sührəvərdinin davamçılarından olan
Qütbəddin Əbhərinin (ö.1225) qurduğu əbhəriyyə17, zahidiliyin piri hesab
edilən İbrahim Zahid Gilaninin qurduğu zahidiyyə18, Əbu Abdullah Siracəddin
Ömər əl-Xəlvətinin qurduğu və Seyid Yəhya Şirvani ilə genişlənən xəlvətiyyə19, Seyid Yəhyanın xəlifəsi Dədə Ömər Rövşəninin qurduğu rövşəniyyə20,
16

1145-ci ildə Zəncana bağlı Sührəvərddə doğulmuş sufi mütəfəkkir, alim, tanınmış siyasətçi
və diplomatdır. İslama bağlı bütün elmləri Bağdadda təhsil alan Sührəvərdi təsəvvüfə bağlı
elmi əmisi və böyük mürşid Şeyx Abdulqadir Gilanidən aldı. Xəlifə Nasir tərəfindən Abbasi
xilafətinə şeyxülislam müşavirliyi vəzifəsində işlədi. İslam dünyasında qazandığı ehtiram və
şöhrətə görə müsəlmanların birliyinin təmini məqsədilə xəlifə tərəfindən elçi olaraq vəzifələndirildi. Qaynaqlar onun Bağdaddakı bütün təkyələrinin irşadda son mürşidi sayıldığını qeyd
edirlər. Şeyxül-İslam, Şeyxuş-Süyux, Şeyxul-İraq ünvanları qazanmışdır. 1234-cü ildə vəfat
etmişdir.
17
Əbdülqadir Sührəvərdinin davamçılarından olan Qütbəddin Əbhəri əbhəriyyə təriqətinin
qurucusudur. Şeyx Qütbəddin Azərbaycanın Əbhər qəsəbəsindəndir. Elmi təhsilini Bağdadda
və Təbrizdə tamamlamışdır. Əbdülqadir Sührəvərdidən icazə aldıqdan sonra Xarəzmə gedərək
orada fəaliyyət göstərmişdir. Xarəzmşah Məhəmməd monqollardan qaçıb Nişapura gedərək
şeyxi özü ilə aparmışdı. Bundan sonra Şama gələn Əbhər bu şəhərdə bir təkyə təsis etmiş və
1225-ci ildən vəfat edənə qədər burada fəaliyyət göstərmişdir. Qəbri Şamda öz təkyəsi içərisindədir. Şeyxin vəfatından sonra təriqət silsiləsini Məhəmməd Rüknəddin Sincasi davam etdirmişdir. Dövründə alim, əmir və Şihabəddin Yəhya Sührəvərdi (ö.1193), Şəmsi Təbrizi (11851247), əvhədilik təriqətinin qurucusu Şeyx Əvhədəddin Kirmani və Şeyx Şihabəddin Təbrizi
kimi sufi şeyxləri onun müridi olmuşdur. “Kəlimati-Camiül-Əsrar” və “Nəsayihi-CamiülƏnvar” adlı iki risalə yazan Şeyx Ruknəddin 1230-cu ildə Bağdadda vəfat etmişdir.
18
Əbhəriyyədən əvhədiyyə və zahidiyyə təriqətləri yaranmışdır. Zahidiliyin piri İbrahim Zahid
Gilani 1218-ci ildə Azərbaycanda Lənkəranın Siyavərud kəndində doğulmuşdur. Bir çox yeri
gəzdikdən sonra Astaradakı Pensər qəsəbəsinə gələrək Şeyx Cəmaləddinin müridi olmuş, daha
sonra Lənkəranın bugünkü adı ilə Şıxakəram kəndinə gəlmiş və buradakı xanəgahında uzun
müddət yaşayaraq bir çox mürid yetişdirmişdir. 1305-ci ildə vəfat edən Şeyx Zahidin qəbri
Şıxakəram kəndindədir.
19
Təriqətin birinci qurucusu olduğu qəbul edilən Piri-Əvvəl Əbu Abdulla Siracəddin Ömər əlXəlvəti Şamaxının Avaxıl kəndindəndir. Təsəvvüf təhsilini əmisi Əxi Məhəmmədin yanında
tamamlamışdır. Əmisinin vəfatından sonra onun yerində şeyx olmuşdur. Bu kənddə hələ də
mövcud olan Ömər Sultan qəbrinin şeyxə aid olduğu ehtimal edilir. Vəfat tarixi 1397-1398-ci
illər qeyd olunur. Xəlvətiyyə təriqətinin təsisçisi Piri-Sani, yəni İkinci Pir deyə məşhur olan
Seyid Yəhya Şirvanidir. Seyid Yəhyanın mənbələrdə 20 minə yaxın müridinin olduğu, ancaq
bunlardan 360-na icazə verdiyi bildirilir. Xəlvətiyyə təriqəti ancaq XV əsrdən etibarən Seyid
Yəhyanın müridləri vasitəsilə Azərbaycan, Anadolu, İran, Orta Şərq, Şimali Afrika, Türküstan,
Hindistan və Balkan yarımadasında geniş şəkildə yayılmışdır.
20
Seyid Yəhya təriqəti Azərbaycanın Bərdə, Gəncə və Qarabağ bölgələrində fəaliyyət göstərmiş Dədə Ömər Rövşəninin qurduğu təriqətdir. Dədə Ömər Rövşəni Qarabağda olduğu əsnada
Uzun Həsənin dəvəti ilə 1468-ci ildən sonra Təbrizə gəlmiş, səltənət əyanı və dövlət ərkanı
tərəfindən hörmətlə qarşılanmışdır. Uzun Həsənin xanımı Səlcuq xatunun onun üçün tikdirdiyi
dərgahda yerləşən Dədə Ömər Rövşəni sarayda hər cümə günü alim və sənətkarlarla keçirilən
yığıncaqlarda daim ən böyük hörmət görən şəxs olmuşdur. Sultan Yaqubla səmimi münasibəti
olan Rövşəni xəlvətiyyənin rövşəniyyə qolunu quraraq, daha sonralar bu şöbəni Təbriz və
Qahirədə davam etdirəcək olan İbrahim Gülşəni, Şeyx Dəmirdaş, Şahin Xəlvəti, Həsən
Mahmudoğlu kimi şəxsiyyətləri burada yetişdirmişdir. Bu sufilər Ağqoyunluların irfan və
ədəbi həyatına böyük xidmət etmişlər. Rövşəniyyə qolundan meydana gələn gülşəniyyə və
dəmir daşiyyə qolları İstanbul, Anadolu, Afrika, Balkan yarımadası və Orta Şərqdə yayılmışdır. Dədə Ömər Rövşəninin həyatının Təbriz dövrü onun təsəvvüfi məsnəvilərini qələmə aldığı
şair kimi səsinin ucaldığı, hətta yazdığı şeirlərin Anadolu və İstanbula qədər çatıb nəzirələr
yazıldığı bir dövr olmuşdur. Dədə Ömər Təbrizdə 1487-ci ildə vəfat etmişdir. Dədə Ömərin
vəfatından sonra yerinə İbrahim Gülşəni keçmişdir. Vəfatına qədər 50 ildən artıq şeyxlik edən
İbrahim Gülşəni Təbrizdən 1501-ci ildə ayrılana qədər 14 il şeyx kimi fəaliyyət göstərmişdir.
Sultan Yaqub ona böyük dəyər vermiş, əsgərlərin əhvali-ruhiyyəsini yüksəltmək üçün bəzi dö97
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Dədə Ömər Rövşəninin vəfatından sonra yerinə keçən İbrahim Gülşəninin qurduğu gülşəniyyə, XIII əsrdə Səfiəddin Ərdəbili tərəfindən qurulan səfəviyyə21
məktəblərini misal göstərmək olar.
Əlbəttə ki, Azərbaycanda yayılan sufi məktəbləri sadəcə bunlardan ibarət
deyildi. Bununla yanaşı, başqa sufi məktəbləri də vardı ki, bunların içərisində
yəsəvilik və nəqşibəndilik təriqətlərini misal vermək olar.
Azərbaycanda bu qədər geniş yayılmış təsəvvüf məktəbləri, şübhəsiz ki,
bədii ədəbiyyata da öz təsirini göstərmişdir. İstər nəsrlə, istərsə də nəzm şəklində görkəmli ədiblər sufi fikirlərini öz əsərlərində və ya şeirlərində əks etdirmişlər. Bunların içərisində türk dilində təsəvvüfi şeir yazan ilk sufi şair İzzəddin
Həsənoğlu (XIII-XVI), Eynül-Qudat Abdullah bin Muhamməd Həmədani
(Miyanəci) (ö. 1079), Nizami Gəncəvi (1141-1209), Əfzələddin Xaqani Şirvani
(1126-1199), Şəmsi Təbrizi (1185-1248), Mahmud Şəbüstəri (1287-1320), təsəvvüf ədəbiyyatımızın ən böyük şairi hesab edilən Seyid Nəsimi (1370-1417),
təbrizli Şah Qasım Ənvar (1356-1434), İbrahim Gülşəni (1423-1534), Məhəmyüşlərə onu da yanında aparmışdır. 1490-cı ildə Sultan Yaqubun ölümündən sonra Ağqoyunlu
sülaləsi daxilində meydana gələn taxt qovğaları zamanı sıxıntılı dövr keçirən İbrahim Gülşəni
1501-ci ildə Şah İsmayılın Təbrizə girməsindən sonra oğlu ilə birlikdə şəhərdən qaçaraq Diyarbəkirə getmişdir. Beləliklə, xəlvətiliyin və İbrahim Gülşəninin Təbriz dövrü tamamlanmışdır.
İbrahim Gülşəni daha sonra Misirə gedərək Qahirədəki xanəgahında 1533-1534-cü illərdə vəfat
edənə qədər fəaliyyət göstərmişdir.
21
Xəlvətiyyə ilə qardaş təriqət olan səfəviyyə zahidiliyin iki şöbəsindən biri olaraq XIII əsrdə
Səfiəddin Ərdəbili tərəfindən qurulmuşdur. Kamil bir mürşid tapmaq məqsədilə uzun müddət
səyahət edən Səfiəddin Əmir Abdullanın tövsiyəsi ilə Lənkərana gələrək İbrahim Zahid Gilaninin dərs halqasına qoşulmuşdur. Burada Səfiəddin Ərdəbili şeyxin qızı Bibi Fatimə ilə
evlənərək Şeyx Zahidlə əlaqəsini daha da möhkəmləndirir. Marağa tərəflərə gedərək qarşılaşdığı qələndəri-batili inanclı mənsublarla görüşərək onların yanlış etiqadlarını düzəltməyə
çalışır. Səfiəddin Ərdəbili Şeyx Zahidin vəfatından sonra məmləkəti Ərdəbildə yerləşir. Şöhrəti
qısa zamanda Azərbaycan, Xorasan və İrana yayılır. Elxanlı dövlət məmurunun hörmətini qazanır. Elxanlı hökmdarlarından bəziləri onun müridləri sırasına daxil olur. 35 il şeyx kimi
fəaliyyət göstərdikdən sonra 1334-cü ildə Ərdəbildə vəfat etmiş və bu gün də ziyarət edilən
zaviyəsində dəfn edilmişdir.
Şeyx Səfiəddin həm fars, həm də fars dilinin bir qolu olan gilək dilində şeirlər yazmışdır.
Şeyx Səfiəddindən sonra yerinə oğlu Sədrəddin keçmiş, o da 60 ilə yaxın şeyxlik etdikdən
sonra 1392-ci ildə vəfat etmişdir. Sədrəddinin vəfatından sonra yerinə oğlu Xacə Əlaəddin (ö.
1429) şeyx olmuşdur. Xacə Əli əcdadının nüfuz və şöhrətini davam etdirərək dövründə böyük
şöhrət qazanmışdır. 1402-ci ildə Sultan Bəyazidi məğlub edərək Anadolu səfərindən qayıdan
Teymur Ərdəbildə Xacə Əlini ziyarət etmişdir. Bu mübarək şeyx Teymurun üzərində dərin
təsir buraxmışdır. Əmirin ətrafındakı kəndlərlə birlikdə Ərdəbilin gəlirlərinin istifadə haqqını
ona verməsi bu ailənin tarixində dönüş nöqtəsi olmuşdur. Osmanlı hökmdarı da bu dövrdə
Səfəvi ailəsinin dini inşaat fəaliyyətindən duyduğu məmnuniyyəti ifadə etmək üçün hər il
“Çerağ akçası” adı altında göndərdikləri maddi yardımlarla onları dəstəkləmişdir. Şeyx Xacə
Əli 1429-cu ildə Qüdsdə vəfat etmiş və orada dəfn edilmişdir. Məzarı bu gün Seyid Əli Əcəmi
məqamı kimi tanınır. Xacə Əlinin yerinə oğlu Şeyxşah deyə tanınan Şeyx İbrahim, onun 1447ci ildə vəfatından sonra qardaşı Cəfər son sünni şeyx olaraq postnişin olmuşdur. Bir müddət
sonra Şeyx İbrahimin oğlu Cüneyd (ö.1460) ortaya çıxaraq şeyxliyin miras olaraq atasından
özünə keçməli olduğunu iddia etmiş və posta keçmişdir. Bu ailədə ilk dəfə ələviliyi
mənimsəyərək səltənətə iddia edən Şeyx Cüneyddir. Şeyx Cüneyddən etibarən səfəviyyə təriqəti ənənəvi təsəvvüfi həyatdan uzaqlaşaraq batini-siyasi mahiyyətdə bir təşkilata çevrilmişdir.
Səfəvi təriqətinin Anadoludakı ən məşhur təmsilçisi Xacə Əlinin yetirməsi kayserili
Hamidəddin Əlidir (ö.1412). Sonuncu Baba adı ilə tanınan bu mübarək şeyx tərəfindən təriqət
əvvəlcə Kayseri və Bursada, sonra Aksaray, Darəndə ətrafında yayılmışdır.
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məd Füzuli (1494-1556) kimi ədəbiyyatımızın şahları hesab edilən qələm
ustadlarını, könül ərlərini qeyd etmək olar.
Haqqında XV əsrdə yaşamış təzkirəçi Dövlətşah Səmərqəndinin 1487-ci
ildə tərtib etdiyi "Təzkirətüş-şüəra" əsərindən ilk məlumat verilən XIII–XIV
əsrlərdə yaşayıb-yaratmış, azərbaycanca və farsca şeirlər yazmış sufi şair İzzəddin Həsənoğlunun "Apardı könlümü bir xoş qəməryüz canfəza dilbər",
"Necəsən gəl, ey yüzü ağım bənim", "Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim"
qəzəlləri həm türk dilində ilk, həm də təsəvvüfə dair yazılmış qəzəllərdir.
Şairin ayrıca olaraq günümüzə qədər gəlib çatmış fars dilində yazdığı "Rəhmsiz xəlq olunubdur o nigarım, nə edim"qəzəli təsəvvüf mənalı bir qəzəldir.
Şair "Əcəb bilsəm məni şeyda qılan kim" qəzəlində kainatın və içərisindəki
varlıqların yaradılışına diqqət çəkmiş və “qamışdan şəkəri, daşdan cövhəri,
ağacdan xurmanı, insan bədənindəki damarların bəzisini çay, bəzisini dərya
şəklində və gözəl üzlü insanı bir qətrə mənidən kim yaratdı” deyərək
təsəvvüfün təməl prinsipi sayılan təfəkkürə təşviq etməkdədir.
Qasım Ənvar ləqəbi ilə məşhur olan Müinəddin Əli ibn Nəsir ibn Harun
ibn Əbülqasımın lirik şeirlər divanı; “Ənisül-arifin” (“Ariflərin dostu”) və
“Məqamətül-arifin” (“Ariflərin məqamı”) poemaları; “Səd məqam dər
istilahate-sufiyyə” (“Sufilik istilahlarında yüz məqam”) əsərləri də təsəvvüf
ədəbiyyatımızın bariz nümunələrindəndir.
Ömər Xəyyam (1048-1131), Əhməd Qəzali (?-1126), Məhəmməd Cüveyni (1057-1135) və başqalarından elmin müxtəlif sahələrini mükəmməl öyrənmiş Eynəlqüzzat Miyanəci qələmə aldığı "Həqiqətlərin məğzi" (“Zübdət əlhəqaiq fi kəşfi əd-dəqaiq”), "Müqəddimələr" (“Təmhidat”) və "Qəribin şikayəti" (“Şəqv əl-Qəraib”) kitablarında sufizmin müxtəlif aspektləri işıqlandırılmışdır. Eynəlqüzzat Miyanəci fətva verəcək qədər fəqih və alim olmaqla yanaşı,
eyni zamanda incə mənalı şeirlər yazan bir şair idi. Əbdürrəhman Cami Eynəlqüzzat Miyanəci haqqında “Ərəb və fars dünyasında onun qədər həqiqətləri
kəşf edən və incəlikləri şərh edən çox az insan vardır”22 demişdir. İmam Qəzali
ilə aralarında bir çox məktublaşma olmuş, “Risaleyi-Qeybiyyə” əsərini şeyx
ona yazmışdır.
Azərbaycanın Gəncə şəhərində dünyaya gəlmiş, ömrünün sonuna qədər
eyni yerdə yaşayan dünyaca məşhur, ədəbiyyat aləminin şahı və piri Nizami
Gəncəvinin qələmə aldığı “Məxzənül-Əsrar” (“Sirlər xəzinəsi”), “Həft peykər”
(“Yeddi gözəl”), “Leyli və Məcnun”, “Xosrov və Şirin” və “İsgəndərnamə”dən
ibarət beş mənzum əsəri, bundan əlavə, 20.000 beytdən ibarət divanı və şairin
həyatı, sufiliyi haqqında şübhəyə yer verməyəcək dərəcədə açıq-aşkardır. Cami
onun haqqında “Zahiri elmlərdə və rəsmi istilahlarda nəsibi vardır. Amma
hamısından imtina emiş və üzünü Cənabi-Haqqa çevirmişdir” deyir23. Bundan
başqa, “Xəmsə” haqqında “Bu məsnəvilər əfsanə kimi görünürsə də, əslində
həqiqətlərin kəşfinə və mərifətlərin bəyanına vəsilədir” demişdir.
İyirmi ilə yaxın şahların yanında, saraylarda mədhiyyələr söylədikdən
sonra tərkidünya olaraq təsəvvüfi bir həyat yaşamağa çalışan Əfzələddin
Xaqani Şirvaninin sufi bir şair olduğuna diqqət çəkən Cami onun haqqında
“Şeirləri ilə məşhur olsa da, onun şeirlərinin arxasında bir tövrü var ki, şeir
onun yanında görünməz qalır” demişdir. Şair 1157-1158-ci illərdə yazdığı
22
23

Məhəmmədəli Tərbiyət. Danişməndani-Azərbaycan, Bakı, ADN, 1987 s.586.
Cami. Nəfaxat, s. 823.
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“Töhfətül-İraqeyn” poemasında məddahlığın çirkin bir iş olduğunu dilə
gətirmiş və bundan üz çevirərək həqiqət yolunu tutduğunu ifadə etmişdir:
Əvvəllər şahları mədh etdiyimçün
Dilim bulanmışdı çirkaba bütün.
Həyatım bir müddət divlərlə soldu.
İyirmi iki il ömrüm puç oldu.
Elə ki özümü qapına saldım,
O ötən ömrümü geriyə aldım.
Anladım səhvimi, oldum peşiman,
Rədd etdim o keçən mənliyi, inan.
Şirvanşahlar sarayından qaçmağa çalışması, iki dəfə həbsə düşməsi,
1176-cı ildə Təbrizə köçüb, saraylardan uzaq həyat keçirməsi, müxtəlif hökmdarların dəvətini rədd etməsi də şairin söz və fikirlərində qərarlı olduğunu təsdiq edir. Məddahlıqdan peşmanlıq hissi duyan şair bütünlüyü ilə Haqqa yönəldikdən sonra sözlərinin daha mənalı və dəyərli olduğunu ifadə etməkdədir.
İlhamım yalanla xarab olmuşdu,
O, civə rəngində şərab olmuşdu.
İndi hər sözümdə bir həqiqət var,
O, güzgü, məhəktək olmuşdur meyar.
Şairin “Uşaqlıqdan bəri adətim budur ki, inciyim, amma incitməyim”24
sözləri onun sufilik yönünü göstərməkdədir.
Güney Azərbaycanımızın Təbrizindən bir çox yaralı könüllərə məlhəm
olmuş böyük ustadlardan biri də, təbii ki, Şəms Təbrizidir. Şəms Təbrizinin
günümüzə qədər gəlib çatmış şeirləri tam olaraq bilinməsə də, müridləri tərəfindən qeydə alınan “Məqalat” kitabındakı gözəl sözləri və kiçik şeir parçaları
tamamilə təsəvvüfə dairdir.
37 illik qısa, ancaq bərəkətli bir ömür keçirən Mahmud Şəbüstərinin də
yazmış olduğu “Həqqəl-Yəqin”, “Miratul-Mühəqqiqin”, “Səadətnamə” və
“Gülşəni-Raz” əsərləri Azərbaycan təsəvvüf ədəbiyyatının qiymətli incilərindəndir. Şəbüstəri 34 yaşında yazdığı çox qiymətli “Gülşəni-Raz” (“Sirr bağçası”) əsərini dövrün böyük sufilərindən Hüseyin Sədatın nəzmən yazdığı məktubundakı suallarına eyni vəzndə cavab olaraq qələmə almış, sonra məclisində
iştirak edənlərin tələbi ilə genişləndirmişdir. “Gülşəni-Raz” 40-a yaxın şərhi
yazılan, bir çox dildə tərcümə edilən və yüzilliklər boyunca insanların əlindən
düşməyən bir kitab olmuş, klassikləşmişdir. Əsərin ən məşhur şərh və
tərcüməsi isə Vəli Şiraziyə aid “Gülşəni-Raz” tərcüməsi”dir.
Məsnəvi şərhçilərindən Sarı Abdullah əfəndi (1584-1660), “Səmərat-əlFüad fil-Məbdəi vəl-Məad” (Abdullah Əfəndinin ikinci məşhur əsəridir.
Əsərdə ilk peyğəmbər və ilk insan Adəm əleyhissəlamdan bu günə qədər keçən
bəzi hadisələr, təsəvvüf və təsəvvüf şeyxləri haqqında məlumat verilməkdədir)
kitabında və İsmayıl Haqqı əfəndi, “Rüh-əl-Bəyan” təfsirində sünni və təriqət
əhli olduğunu bildirdikəri Nəsimini ədəbiyyatımızın ən böyük sufi şairi hesab
24

Xaqani Şirvani. Seçilmiş əsərləri, Bakı, “Lider” nəşr., 2004.
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etmək olar. Günümüzə qədər gəlib çıxmış divan və qəzəllərinin, demək olar ki,
hamısında sufi fikirlərini görmək mümkündür.
XIV-XV əsrlərin təsəvvüf şeirinin ən görkəmli təmsilçilərindən biri də
Seyyid Muinəddin Əli bin Nəsir bin Harun bin Əbulqasım Hüseyn Sərabi
Təbrizidir. Şah Qasım, Qasım Ənvar adları ilə məşhur olan bu mütəfəkkir
sənətkar 1356-cı ildə Sərabda dünyaya gəlmiş, təhsil illərini və gəncliyini
Təbrizdə keçirmişdir. Şair gəncliyində Şeyx Sədrəddin Ərdəbilinin müridi
olmuş, ondan Qasım Ənvar (yəni nur bölən, işıq pay edən) ləqəbini almışdır.
Ənvarın istər divanında toplanan fars və Azərbaycan dillərində yazdığı
şeirlər, istərsə də "Ənisül-arifin" əsəri mahiyyət etibarilə sırf ürfani məzmun
daşıyır. Dövrünün sultanlarından qorxmayan şair öz şeirlərində, həmçinin sufi
təlimində insanları qardaşlığa və bərabərliyə çağırırdı. Şairin ədəbi irsi fars və
Azərbaycan (türk) dillərindədir. Onun “Ənisul-aşiqin” (“Aşiqlərin dostu”),
“Təvəccöhnamə” (“Diqqət kitabı”), “Sual-cavab”, “Risaleyi-vücud”
(“Varlığa dair risalə”) əsərləri də məlumdur.
Gülşəni təriqətinin qurucusu kimi tanınan, türk, ərəb və fars dillərində
75.000 beytlik şeir yazmış, təsəvvüf ədəbiyyatımızın ustadlarından biri də,
şübhəsiz ki, İbrahim Gülşənidir. Uzun Həsən və Ağqoyunlu hökmdarı Sultan
Yaqub dönəmində sevilən Gülşəni Misiri fəth edən Yavuz Sultan tərəfindən də
böyük hörmət görmüşdür. Qahirədə onun adına “Gülşəniyyə” asitanəsi (bir
təriqətin və ya təriqət qolunun mərkəzi hesab edilən böyük dərgahlara verilən
adlardan biridir) olaraq bilinən dərgah tikilib. 1519-1524-cü illərdə inşa edilən
və Qahirədə daha əvvəl bənzəri olmayan bu bina osmanlıların Misirdə
tikdikləri ilk dini bina olmuşdur. Yazmış olduğu əsərləri bunlardır:
1. Türkcə divan. 24.000 dən artıq beytdən ibarət divanda Yunus Əmrə və
Nəsiminin şeirlərinin təsiri görünür.
2. Pənd-namə. Sadə bir dildə təsəvvüf mövzularının işləndiyi türkcə
mənzum əsərdir.
3. Təhqiqati-Gülşəni. Təsəvvüf mövzuları haqqında türkcə mənsur əsər.
Əsərin özü və ya müridləri tərəfindən yazıldığı tam olaraq bilinməməkdədir.
4. “Raz-namə”. Məsnəvi tərzində türkcə əsər.
5. “Qidəmi-namə”. Məsnəvi tərzində türkcə əsər.
6. “Çovannamə”. Mövlanənin məsnəvisindəki “Musa ilə çoban”ın qissəsi
haqqında türkcə əsər.
7. Ərəb dilində divan. İbni Farizin “Qəsideyi-Taiyyə”sinə nəzirə olaraq
yazdığı 10.000 beytlik ərəbcə divan.
8. “Məsnəviyi-xəfi”. 40.000 beytlik bu məsnəvi fars dilində Mövlanənin
məsnəvisinə nəzirə olaraq yazılmışdır. Ən məşhur əsəridir.
9. Farsca divan. Təsəvvüfə dair əsərdir.
10. “Kənzul-Cəvahir” təsəvvüfə dair 1500 beytlik farsca əsərdir.
Təsəvvüfün və sufiyanə həyatın üzərində böyük təsirinin olması ilə istər
yazdığı şeir və rübailəri ilə, istərsə də Mahmud Şəbüstərinin təsəvvüfə dair şah
əsəri hesab edilən 1006 beytlik məşhur “Gülşəni-Raz” məsnəvisini təxminən
3000 beytə qədər çatdıraraq fars dilindən türk dilinə tərcümə edən Vəli
Şirazinin də bu mənada ədəbiyyatımızın mənəviyyat iqliminə verdiyi töhfəsi
böyükdür.
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1377 (h. 779)-ci ildə Azərbaycanın Şiraz bölgəsində dünyaya gələn Vəli
Şirazi, Lətifinin təzkirəsində bildirdiyinə görə, Hacı Bayram Vəlinin xəlifələrindən olub, zamanının şair və mütəsəvvifləri arasında qısa zamanda şöhrəti
hər tərəfə yayılmışdır. Şeyx Mahmud Şəbüstərinin “Gülşəni-Raz” əsərini fars
dilindən türkcəyə tərcümə edərək “Tərcümeyi-Gülşəni-Raz” adında daha geniş
və təfsilatlı bir əsər ortaya qoymuşdur. Lətifi əsərin mükəmməlliyini ifadə
edərkən “Həqiqət güllərinin Gülşəni-Raz”ı” deyərək mədh etmişdir. Əsərində
yer alan bir ifadədən məlum olur ki, ustad şair 1426-cı ildə vəfat etmişdir.
Sufiyanə həyatı tərcih edən Şirazinin fikirlərini, şübhəsiz ki, şeir və
qəzəllərində açıq-aydın görmək mümkündür. “Gülşəni-Raz” mütərcimini
“Həşt-Beşti” əsərində Mövlanə Şirazi kimi təqdim edən Səhi bəy (ö. 1548)
onun bu mənada iki beytini nümunə verir:
İzarında xəti məktubi-candur,
Məhəbbətnameyi-axırzamandur.
Bu beytin kölgəsi düşdüyü yerlər
Qamu ucdan-uca sərvi-rəvandır.
Faiq Rəşadın təxminən XX yüzilliyin əvvəllərində İstanbulda ərəb əlifbası ilə nəşr olunmuş “Tarix-i-ədəbiyyati-Osmaniyyə” adlı təzkirə səciyyəli kitabında “şeyxanə və mütəsəvvifanə” sözlərdən ibarət olduğunu qeyd edərək
Şirazinin bu beytini göstərir:
Nəzər hər qanda kim qılsam, cəmalı-hüsnü-mövladır,
Gözimə görünən andan məgər nuri-təcəlladır.
Kitabda verilən Şirazinin bir qəzəli və rübaisi isə aşağıdakıdır:
Yüzü mətlub, zülfü talibdir,
Narı məğlub, nuri qalibdir.
Mətləindən kəmali-pərtövinin
Sədh hezar afitabi-qaribdir.
Zülfinin həlqə-həlqə üqdələri
Silsilə əhlinə məratibdir.
Məclisi şəmi-rövşən olsun anın
Ki xəyalin ilə müsahibdir.
İştiyaqi-ləbindən abi-həyat
Çeşməsi çeşmi-xüşkü qaibdir.
Eylər o qəmzə rəmzi-Şirazi
Qətlinə hər kimin ki talibdir.
Dedim əbruləri əgridir, ey mah,
Dedi ol sərvqəd: Toğru bir Allah.
Dedim, ol dəm fərağında həbibəm,
Dedi ol lalərüx: Əl-Hökmi Lillah.
Nihad Sami Banarlı da “Rəsmli türk ədəbiyyatı tarixi” adlı kitabında XV
əsr şairləri sırasında Şeyx Əlvan Şiraziyə ayrıca yer ayırmışdır. Şirazini “sadə
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türkcə ilə söyləyən tanınmış və sevilmiş bir şair” adlandıran Banarlı qeyd edir
ki, müəllifin ulu babası şirazlı olduğu üçün o, şeirlərində Şirazi təxəllüsünü
işlətmişdir.
Banarlı Şirazi haqqındakı qısa qeydlərində onun “Gülşəni-Raz” adlı
mənzum tərcüməsi ilə yanaşı, ana dilində yazdığı sufiyanə şeirlərindən də söz
açır. Şirazinin şeirlərində o dövrün “xalq və aydınlar dilində yaşayan” türkcə
sözlərində diqqəti çəkdiyini qeyd edən alim bu fikrinə sübut olaraq şairin:
Nə vaqiələr keçdi ki, dəftərlərə sığmaz,
Şirazi ilə sevdiginin aralərindən, –
beytini və aşağıdakı bir müstəzadını nümunə olaraq verir:
Bir qönçeyi sevdim ki, bu gün güllər içində
canənəliğ eylər.
Bağlandı könül zülfinə sünbüllər içində
divanəliğ eylər.
Yardım tənümi şanəkivi başdan-ayağa
ey dan yeli, bir sor:
Kimdir kim, anun zülfinə könüllər içində
kim, şanəlik eylər?
Gözəllər anun hüsni qatında qamu yoxsul,
bu görk ilə ol bay
Bir şahi-cahandur ki, bu gün qullar içində
mərdanəliğ eylər.
Şirazi əsir olalından bərüdür anun
uş gecəvü gündüz
İtləri ilə bilə yatur güllər içində
yaranəliğ eylər.
Professor Möhsün Nağısoylu araşdırma nəticəsində Şirazinin daha bir
qəzəlini üzə çıxarmışdır. M.Nağısoylunun bildirdiyinə görə, Rusiya EA-nın
Sankt-Peterburqdakı Şərqşünaslıq İnstitutunun kitabxanasında saxlanılan B-36
şifrəli bir əlyazma toplusunda Şirazinin beş beytlik aşağıdakı qəzəli vardır:
Ditrər yürəyim bir gözəlin üstünə dir-dir,
Ardınca akar gözlərimin yaşları sir-sir.
Dəstindənü əlindən, ləbindən, yanağından
Toyunca öpərdim ələ girsəydi bir-bir.
Yüz-yüzə urub yaturkən aşiqü məşuq
Ey badi-səba, açma, sakın, qapuyu çir-çir.
Sevdigini tərk eyliyəmi aşiqü sadiq?
Gər gögdən anun başına taşlar yağa fır-fır.
Şirazi, sözün dür kibi yaquti-müfərrih,
Söz əhlini şad eyləyəlim gəl yerü yer-yer.
Göründüyü kimi, ustad Şirazi təsəvvüfi və sufiyanə həyatını ruhuna əks
etdirmiş və həyatı boyunca mənəviyyat yolunda yaşadığı halları və duyğularını
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az da olsa oxucunun və dinləyicinin anlaya biləcəyi şəkildə misralara tökmüşdür. Yuxarıdakı beytindən anlaşıldığı kimi, Mövlası ilə arasında izah edilməsi
mümkün olmayacaq qədər mənəvi hadisələr keçmiş ki, hətta sətirlərə tökülərsə,
dəftərlərə və kitablara sığmayacaqdır. Özünü Onun sevgisində əsir olmuş görən
Şirazi bu daddığı məhəbbətin zövqündən hətta itlərlə bərabər yatmağa belə
razıdır. Sevgilisi (Mövlası) üçün qəlbinin tir-tir əsdiyini, gözlərinin şır-şır yaş
tökdüyünü bildirən şair sevgilisinə qovuşan bir məşuq kimi o da qovuşduğunda
Onun əlini öpməyi, ayağına sarılmağı istəmişdir. Necə ki, iki sevgili bir yerdə
yatarkən sabahın açılmasını istəməzsə, eyni şəkilədə Haqq şairi də gecələri
Rəbbinə ibadət edərkən ondan aldığı zövq səbəbi ilə badi-səbanın qapını
döyərək sabahın açılmasını istəməməkdədir. Hətta eşqi o qədər yüksək bir
mərtəbəyə çıxmış ki, “bir kimsənin başına daş yağsa da, o heç sevgilisindən üz
çevirərmi?” sualını öz-özünə verərək işin qəribəliyini dilə gətirmişdir.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycana İslam dininin gəlişi və bununla təsəvvüf qavramının formalaşması, sufi məktəblərinin çoxalması ilə bədii ədəbiyyatımız və şairlərimiz də təsəvvüfün təsiri altında qalmışlar. Yuxarıda adları çəkilən şairlərin yazmış olduqları əsərlər, qəsidələr, rübailər və qəzəllərin beytlərindəki dərin məna ifadə edən təsəvvüf qavramları bunun əyani
sübutudur. Eyni zamanda Vəli Şirazinin istər yazmış olduğu şeirləri, istərsə də
tərcümə ilə yanaşı geniş şərh etdiyi “Gülşəni-Raz” tərcüməsi” də təsəvvüfün
inkişafı rolunda böyük bir şah əsərdir.
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Rafail Mikail
The development of tasavvuf (The way of spiritual honesty)and
Valey Shirazy
Summary
As a result of the influence of zohd and tagva conception that form the
bas is principles of Islam the spreading of sufei teachers in Azerbaijan specially
since XII century, created a background for the development of tasavvuf
schools and of course this wide-spreaded sufei teachers and tasavvuf schools
also influenced on our liteature widely. So tasavvuf poets and their poems
became to spread widely. One of the these tasavvuf poets was Valy Shirazy
who lived and worked in XV century. Valy Shirazy's poems and quatrains that
we got, specially “Gulshani-Raz translation” are considered as our great wealth
on a tasavvuf subject.

Рафаэль Микаиль
Развитие тасаввуфа (путь духовной честности) и Вали Ширази
Резюме
В XII веке под воздействием рассуждений о зухд (единобожии) и
таква (таквы) в Азербайджане началось развитие тесеввуф
(призывательных) суфинских школ. Конечно же, призывательные школы
суфинских шейхов очень повлияло на нашу литературу. Также, пошло
распространение призывательных поэтов и стихов. Среди них развился
призывательный поэт XV века Вали Ширази. Стихи и рубаи Вали
Ширази, которые дошли к нам, а особенно «Гюльшани-Раз Перевод»
может считаться огромным вкладом для нашей литературы.

105

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

İradə MUSAYEVA,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
ƏBUBƏKR İBN XOSROV ƏL-USTADIN “MUNİSNAMƏ”
ƏSƏRİNDƏ ROMAN STİXİYASI
Açar sözlər: epik təfəkkür, roman stixiyası, janr kateqoriyası, epos və roman,
nəsr tipologiyası, romanın klassik mənşəyi, bədii nəsr mətni və s.
Keywords: epic thinking, novel element, genre categories, epos and novel,
prose typology, classic origins of novel, artistic prose text etc.
Ключевые слова: эпическое мышление, стихия романа, категория жанра,
эпос и роман, типология прозы, классическое происхождение романа,
художественный текст прозы и др.
Roman – epik təfəkkür təzahürü və epos düşüncəsinin yeni formada ifadəsidir. “Yeni forma” anlayışında ikinci minilliyin başlanğıcından nəşət tapan,
yeni dünyanın ədəbi-mədəni, estetik baxış tərzində əks olunan epik siqlət və
epos, dastan dili ilə nəqletmə spesifikası var. “Yeni forma” dedikdə, əvvəlki –
klassik janrların mühüm xüsusiyyətlərini özündə cəmləşdirə bilən, daha çox
epos, dastan genişliyindən, irimiqyaslılığından istifadə edərək yola çıxan və
yaşadığı zamanın bədii inikasını daha geniş tablolarla (ictimai xarakterli problemlər və s.) əks etdirən roman janrı nəzərdə tutulur. Qədim dünya insanının
tarixi-siyasi, sosial həyatını, bədii-estetik dünyagörüşü və zövqünü, erudisiyasını əks etdirən epos qəlibi müasir dünyada öz yerini romana təhvil verdi. Azərbaycan, ümumən Şərq ədəbi-estetik düşüncəsində roman təfəkkürünün formalaşmağa başladığı zaman XII əsrə təsadüf edir. XII əsr həm də epos intibahı
dövrü idi. Minillərin söz yaddaşında epik vüsətli bədii düşüncə artıq kollektiv
yaradıcılıq, xalq təxəyyülü aspektində deyil, get-gedə subyektlərin, elə həmin
xalqların, epos yaradan millətlərin və cəmiyyətlərin içərisindən çıxan, həmin
epik monumentallıqla tərbiyələnən, təlimatlanan ədəbi şəxsiyyətlərin yazılı
mətnlərində davamını tapdı. Əfzələddin Xaqani, Nizami Gəncəvi, Əbubəkr ibn
Xosrov əl-Ustad yaradıcılığında olduğu kimi.
Məşhur Meksika yazıçısı Karlos Fuentos da romanı eposun törəməsi
hesab edir, onu hətta “janrsız bir janr” adlandırır, bildirirdi ki, roman qaydaları
hesab olunan prinsiplər konkret olaraq müəyyən bir janra sığa bilməz, çünki o,
təsbit olunsa, daşlaşar və daha janrların dəyişdiyi və ya dialoqa girdiyi janr ola
bilməz. “Bu ona görədir ki, roman əslində eposun törəməsidir. Roman mif,
yaxud faciədən daha çox eposdan doğulmuşdur. Amma eyni zamanda o, özündən əvvəl mövcud olanları ələ salır. Mənə elə gəlir ki, Servantesdən Coysa
qədər çəkilmiş bir dairə var və bu dairədə “Don Kixot” və “Uliss” məsxərə
eposlarıdır, qarət olunmuş eposlardır ki, eposdan doğulurlar, amma öz valideynlərini inkar edirlər – istər qəhrəmanlıq nəğmələri olsun, istərsə bütün Qərb
eposları: Coysda isə Homerdən tutmuş Kraliça Viktoriyaya qədər... Buna görə
Servantesdə, bir növ, dünyanı yenidən oxumaq tərzi var, Coysda isə Qərbin
solğunlaşmış perqamentini yenidən yazmaq və yozmaq metodu” [1].
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Qədim dünya daha çox epos dili ilə qavranır və oxunurdu. Epos fundamentallığı qədim dünyanın ümumi mənzərəsindən ən zəruri fraqmentlər kimi
tarixləşə bildi. Qeyd etmək lazımdır ki roman janrı ədəbiyyatşünaslığın tam
öyrənmədiyi və hələ də birmənalı, konkret nəzəri qanunlara əsaslanan forma
xüsusiyyətləri ilə qəbul etmədiyi janr olsa da, onun köklərinin eposlarda, yunan
və Roma, qədim Çin ədəbiyyatında, ümumtürk abidələrində, Firdovsinin
“Şahnamə”sində, Nizaminin “Xəmsə”sindəki əsərlərdə və s. klassik mətnlərdə
olduğunu roman tədqiqatçıları sözsüz qəbul edir.
“Sonralar roman nəsr yaradıcılığının müstəqil janrı kimi F.Rablenin
(“Qarqantua və Pantaqruel”), M.Servantesin (“Don Kixot”), XVIII əsrdə D.Defonun (“Robinzon Kruzo”), C.Sviftin (“Qulliverin səyahəti”) əsərləri ilə ortaya
çıxır. XIX əsr isə artıq mükəmməl romançılıq əsri kimi tanınır. Bu romanlarda
həyat həqiqətləri, realizm güclü idi. Ədəbi fikir romanın inkişafını, hər şeydən
əvvəl, realizmin inkişafı ilə əlaqələndirir və eyni zamanda romanın çiçəklənməsinin də realizmin çiçəklənməsinə səbəb olduğunu təsdiq edir. Romanın
üslub baxımından araşdırılması XIX əsrdən başlanılmışdır. XVII-XVIII əsrlərdə romana ayrıca, müstəqil poetik janr kimi münasibət bəslənməmiş və o,
qarışıq ritorik janr hesab edilmişdir. Yalnız XIX əsrin ortalarından başlayaraq
romanın janr mənasında spesifik predmeti müəyyənləşdirilmişdir. XVIII əsrin
sonlarından romanda psixologizm qüvvətlənmiş, epik, lirik və dramatik meyillərin qovuşması əlaməti – sintetiklik təmayülü özünü göstərmiş və bununla roman heç də özünün epik əsasından uzaqlaşmamışdır. XIX əsrdə xüsusilə V.Belinskinin və Hegelin roman janrı haqqında mülahizələri romanın predmetinin
estetika və ədəbiyyat nəzəriyyəsi tərəfindən dərkini sürətləndirmişdir” [2, 92].
M.M.Baxtin “Epos və roman” adlı məqaləsində romanı yeganə inkişafda
olan və hələ tam qəlibə düşməmiş janr hesab edirdi: “Bütün janrların içərisində
təkcə roman yazıdan və kitabdan cavandır və təkcə o, düşüncə üçün maraqlı
obyekt olmağa, yəni oxunmağa meyillidir” [2, 393].
Fransız-çex yazıçısı Milan Kundera Robert Musil və Hermann Borsun
romana münasibətini təhlil edib deyirdi ki, “onlar romana intellektual sintezin
ali forması, insanın dünyanı sorğulaya biləcəyi son məkan kimi baxırdılar. İnanırdılar ki, roman çox böyük sintez gücünə malikdir. Poeziyanı da, fantastikanı
da, fəlsəfəni də, aforizmi də, esseni də özündə birləşdirə bilər” [4].
Epos formasının və təfəkkür tərzinin varisi tək ədəbiyyatda “ata janr” rolunu oynayan roman öz sonsuz ifadə imkanlarından istifadə edərək müasir dünyanın bədii portretini yarada bilən əsas “ədəbi diktə” missiyasındadır. “Məncə,
Servantes müasir romanın başlanğıcını qoymuş və Coys müəyyən bir şəkildə
onu başa çatdırmışdır və beləliklə, bu iki şəxsiyyət dairənin qapandığı yerdə
bir-birinə qovuşur. Bu yer Servantesin dünyanın birmənalı, sxolastik və kanonik oxunuşunu, Coysun isə dünyanın yalnız birölçülü, pozitivist, naturalist və
realist yazılışını tənqid etdiyi yerdir. Bu iki şəxsiyyət bu janrsız janrın başlanğıc və son nöqtələridir. Çox maraqlıdır, bu gün “Don Kixot”u oxuyanda onun
nə qədər müasir olduğunu və onun daxilində neçə janrın fəaliyyət göstərdiyini
görürük. “Don Kixot” – eposdur, rıtsar romanıdır, çoban romanıdır, Bizans
romanıdır, roman içində romandır, çox şeylərdir və çox dillər tələb edir.
Mən müasir romanı dillərin çəkişmə səhnəsi, müxtəlif dillərin mübarizə
meydanı, yəni yaşadığımız dünya sayan Baxtinlə razıyam. Bu romanda bir
neçə dil bir-biri ilə çəkişir və məncə, Servantesin dahiliyi ondadır ki, romanı
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müxtəlif dillərin toqquşması zəminində yaratmışdır. Bu o formadır ki, Coys
dünyanın çoxlu dillərini oxuyarkən ondan idrak və emosiya zirvəsində faydalanmışdır. Bir cümlə bir-biri ilə çəkişən çoxsaylı dilləri ehtiva edir” [1]. Müasir
romanın başlanğıc və son həddi, təbii ki, yoxdur. K.Fuentos da bu barədə danışanda öz müqayisəsini dairə məhdudluğunda aparır, “bu iki şəxsiyyət (M.Servantes və C.Coys – İ.M.) dairənin qapandığı yerdə bir-birinə qovuşurlar” deyir.
“Hegel romanı “burjua dövrünün eposu” adlandırmış, orta əsrlər formasını şərti mənada roman hesab etmişdir. Hegel və onun ardıcılları burjua cəmiyyəti şəraitində qəhrəmanlıq epopeyası yaratmağın mümkün olmadığını,
ictimai məqsədləri həll etməkdə yalnız romanın aparıcı janr olduğu fikrini irəli
sürürdülər. İnkişafın tarixi mərhələsini janrların tipologiyası baxımından qiymətləndirən Hegel qeyd edirdi ki, janr kateqoriyasında əsas məna epoxanın
özünü ədəbi dərk mənasıdır. Hegel epopeya, satira və romanı “dünyanın müəyyən tarixi dövrünə uyğun gələn janrlar” kimi qiymətləndirir, janrı “dünyanın
ümumi vəziyyətinin ona münasib təzahürü hesab edirdi”. Hegelin fikrincə,
roman “prozaik nizama salınmış gerçəklik” kimi poeziyanın itirilmiş hüququnu
bərpa edən janrdır” [2, 95]. Hegelin bu fikrini – “Roman “prozaik nizama
salınmış gerçəklik” kimi poeziyanın itirilmiş hüququnu bərpa edən janrdır” –
əsas götürərək bizdə romanın klassik keçmişini XII əsrdən başlayan, müəlliflərin (N.Gəncəvi və b.) “dastan” deyə qeyd etdiyi, əslində isə mənzum roman
hesab olunmalı olan əsərlərlə izah etməliyik. Hegelin fikrini açsaq, roman
dünyanın poetikasını, şeiriyyətini, harmoniyasını nəsrlə rəsm edən janr kimi səciyyələnər. Klassik romanlarda (“Xosrov və Şirin”, “Leyli və Məcnun”, “Yeddi
gözəl”, “İsgəndərrnamə” və s.) isə dünyanın roman dili, roman siqləti, konsepsiya və prinsipləri ilə rəsmi sadəcə nəzm, şeir formasında ifadəsini tapıb.
Ümumiyyətlə, “müasir roman” anlayışı “müasir dünyanın romanı” anlayışı ilə əvəz olunanda və həmin “müasir dünya” ifadəsi ikinci minilliyin başlanğıcından hesablanan zaman kəsiminə aid ediləndə problemin təhlil metodologiyasında konkretlik yaranır. Yəni qədim dövrdə epos ilə səciyyələnən janr
ikinci minilliyin əvvəllərindən etibarən yazılı ədəbiyyat faktı kimi roman anlayışında sabitləşdi. Epos yaradıcılığı roman janrı ilə paralel olaraq davam etsə
də, bədii düşüncədə epik təhkiyə şəklinin yeni səhifəsi açılmışdı. Nəzərə alsaq
ki, dünya roman tarixi (məsələn, “Genjinin hekayəsi” – XI əsr) də həmin zamandan qeydə alınır, onda bu iddianı əsaslı hesab etmək olar. Azərbaycan
romanı dastan, mif, əfsanə, rəvayət, nağıl variantlarını sadəcə bir səbəb, fraqment, detal kimi özündə saxlamışdı. N.Gəncəvi “Leyli və Məcnun” mənzum
romanında ərəb əfsanəsindən istifadə edir. Motiv olaraq müəllifə əfsanənin
sxemi, fəlsəfi-estetik nüansları lazım idi. N.Gəncəvi və daha sonra M.Füzuli
əfsanə notivini romanlaşdırır, adi, nağıl dili ilə elləri dolaşan əhvalata epos,
epik siqlətli təhkiyə dili ilə monumental fəlsəfi-estetik mahiyyət bəxş edir.
XII əsr Azərbaycan, eləcə də Şərq ədəbi-estetik düşüncə tarixində epik
ədəbiyyatın inkişaf mərhələsi kimi diqqəti cəlb edir. Bu dövrün bir çox epik
mətnlərinin süjeti sırf roman janrı konsepsiyasına uyğun gəlir. Azərbaycan
Atabəyləri dövründə yaşamış, N.Gəncəvinin müasiri olan Əbubəkr ibn Xosrov
əl-Ustadın “Munisnamə” əsəri bu baxımdan diqqəti cəlb edir. Həmin dövrdə
farsdilli Azərbaycan ədəbiyyatı təkcə nəzm nümunələri ilə deyil, həm də nəsr
əsərləri ilə şöhrət qazanmışdı. İngilis şərqşünası Q.M.Meredit-Ouensin tədqiqatına qədər (1971) “Min bir gecə” kitabı” adı ilə Britaniya muzeyində saxlanılan
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“Munisnamə”nin sonrakı tədqiqatçıları da əsərin süjeti və nəsr xüsusiyyətləri
haqqında yazmışlar. Akademik Z.Bünyadov və professor R.Əliyevin böyük
zəhmətləri, araşdırmaları, təbliğatı nəticəsində bu dəyərli əsər Azərbaycan
ədəbiyyatı nümunəsi kimi ədəbiyyatşünaslığın diqqət mərkəzinə gətirilmişdir.
Əbubəkrin “Munisnamə” əsəri struktur və məzmun etibarilə N.Gəncəvinin “Sirlər xəzinəsi” əsərinə bənzəyir. Məqalət və hekayətlər silsiləsi, didaktika
və s. Lakin biz “Sirlər xəzinəsi” əsərini roman janrına aid etmədiyimiz halda
“Munisnamə”də romanın ilk süjet, kompozisiya, mövzu-məzmun, epik siqlət
elementlərinin olduğunu deməli oluruq. Əvvəla ona görə ki, yazılı ədəbiyyatımızda ilk nəsrlə yazılmış farsdilli bədii mətnlərdən biri olduğu üçün bu mənada
diqqəti cəlb edir. İkincisi isə, “Sirlər xəzinəsi”ndən fərqli olaraq, “Munisnamə”dəki hekayətlər ayrı-ayrılıqda sırf ibrətamiz deyil, həm də müstəqil, müxtəlif ideya-estetik mahiyyətli bədii nəsr mətni kimi maraq doğurdu. Yəni bu
əsərin ikinci fəsli birinci fəsildəki didaktika və aforizmlərin təsiri altında qalmır. Roman təhkiyəsi, obrazların təsvirindəki və xarakter cizgilərində müəllifin
nəsr qələmindəki ustalıq bunu deməyə əsas verir. Əsərin müxtəlif tədqiqatçıları
da onun janr səciyyəsini açarkən “Sirlər xəzinəsi” poeması ilə müqayisə aparmır. Doğrudur, janr analizində indiyəcən qarşılaşmadığımız istisna bir ad eşidirik: ədəb janrı. “Ədəb ədəbiyyatı” kimi səciyyələndirilən bu formada, adından
da göründüyü kimi, ədəb, əxlaq, tərbiyə və maarifləndirmə, nəsihətcillik və s.
əlamətlər cəmlənir. Məzmun etibarilə “Munisnamə” əsəri bu janr tipində klassik şərhini doğruldur. Rus şərqşünası İ.M.Filştinski bu barədə yazırdı: “Elm”dən – “bilik”dən, ilk növbədə ideoloji elmlərdən (“Quran” və onun təfsiri,
hədislər, fiqh) fərqli olaraq, “ədəb” dedikdə, dünyəvi xarakterli biliklər nəzərdə
tutulurdu. Ədib yalnız ənənəvi ərəb elmlərinə deyil, həm də İrandan gəlmiş
nəsihətamiz və təhkiyəvi əsərlərə, hind təmsilləri və hekayətlərinə, yunan etikfəlsəfi abidələrinə bələd olmalı idi. Cəmiyyətin savadlı hissəsində bu cür biliklərə olan tələbatı oxuculara populyar və maraqlı şəkildə ən müxtəlif məlumatları təqdim edən, tarixi və məişət lətifələrini, ibrətamiz hekayətləri özündə birləşdirən, uzaq ölkələrə səyahətlər və s.-dən bəhs edən ədəb ədəbiyyatı ödəyirdi.
Adətən ədəb ədəbiyyatı tərbiyəvi və təlim məqsədi daşıyırdı, lakin onların
içərisində şəhər əhalisinin əylənməsi və istirahəti üçün nəzərdə tutulan əsərlərə
də rast gəlmək olardı” [5, 38].
“Munisnamə” əsərinə, təbii ki, “roman” demək doğru olmaz. Amma
bizim bu əsərdə diqqətimizi çəkən Azərbaycan romanının klassik mənşəyi
məsələsi oldu. Bu əsər həmin o klassik mənşə stixiyası baxımından bəzi faktlar
verir. “Munisnamə” əsərinin dəyərli tədqiqatçısı, professor R.Əliyevin janr tipi
analizindəki bir məqam diqqəti xüsusilə cəlb edir. R.Əliyev də, akademik
Z.Bünyadov kimi, “toplu”, daha dəqiq desək, “məcmuə” ifadəsini işlədir. Lakin onun qənaətində Z.Bünyadovun dediyi kimi, “rəvayətlər, aforizmlər, hekayə və lətifələr toplusu” yox, “realist və əfsanəvi povestlər, novellalar, hekayələr, aforizmlər və kəlamlar məcmuəsi” [5,37] şəklində xarakterizə olunur.
Gördüyümüz kimi, R.Əliyev “povestlər”, “novellalar” ifadəsini təsadüfən
işlətmir. Müasir ədəbiyyatşünaslıqdan, ədəbiyyat nəzəriyyəsi materiallarından
Qərb ədəbiyyatının müasir janr tipi kimi tanıdığımız “povest” və “novella”
çeşidi iddia etdiyimiz romanın klassik mənşəyi fikrinə haqq qazandırır. Roman
janrının yetişməsində, formalaşmasında yazılı ədəbiyyat nümunələri kimi
hekayə, povest, hekayənin bir forması olan novella janrının əhəmiyyəti olub.
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Professor Q.Kazımovun “Munisnamə” barədəki qeydləri isə əsərin janr
baxımından XII əsr ədəbiyyatındakı roman təfəkkürü parametrlərinə uyğun
gələn bir formanın (janrın) cəhətləri kimi maraq doğurur: “Ustadın qeyd etdiyi
kimi, oxucu bu kitabdan hər şey – yüksəliş və enmə, təşəkkür və şikayət,
mərhəmət və genişürəklilik, mərdlik və rəşadət, zarafat və lətifə, hikmət və
rahatlıqdan zövq alma, etibar və vəzifəyə sədaqət, mərhəmət və ədalət, təsdiq
və inkar, ədalət mühakiməsi və qanunsuzluq, zəhmət və istirahət, hərb və sülh,
sehrbazlıq və fərasət, təcrübəlilik və qocaların müdrikliyi, kasıbların dilənçi
vəziyyəti və varlıların varı, qayğı və qadağan, bayram və matəm, müxtəlif
təbəqə nümayəndələrinin böyüklüyü və alçaqlığı, ağalıq və köləlik və s. barədə
ibrətamiz məlumat ala bilər” [6].
Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustad “Munisnamə” əsərinin əvvəlində nəsr formasına üstünlük verməsinin səbəblərini açıqlayır. Nəzərə alsaq ki, o dövrdə
nəzm əsl ədəbiyyat, poetika və bədii ifadə, obrazlılıq göstəricisi kimi daha çox
dəbdə idi, Əbubəkrin bu yanaşması yeni nəzəri-estetik baxış kimi əhəmiyyətli
hesab edilə bilərdi. Onun “Rahət-əl ruh” (“Ruhun rahatlığı”) kimi mənzum
əsəri də müxtəlif hekayə və novellalardan ibarətdir. Müəllif nəsr seçimi ilə
bağlı yazır: “Nəzm nəsrdən şərəfli və üstün olduğu üçün daim fəzilət və ilham
sahibləri nəsrdən nəzm yaratmışlar və yaradırlar. Və heç zaman təbi və biliyi
olan kəslər nəzmdən nəsr yaratmamışlar... Mənzum söz mənsur sözdən daha
asan yadda qalır və insanların qəlbinə daha tez yol tapır” [5, 23].
“Munisnamə”ni nəsrlə yazmasının isə iki səbəbini göstərir: “1. Şeiri dünya nemətlərinə satmaq və dolanışıq vasitəsinə çevirən, bu məqsədlə də hədsiz
yaltaqlıq, mübaliğəli məddahlıq yolunu tutaraq poetik sözü gözdən salan, onu
ucuzlaşdıran şairlərin çoxluğu. 2. Əsərin ithaf olunduğu Atabəy Nüsrətəddin
Əbubəkrin “bütün günlərini kef və eyş-işrət məclislərində keçirməsi” nəticəsində mənzum mətni qavramağa çətinlik çəkməsi” [5, 24]. Əsərin əlyazma nüsxəsi 750 səhifədən ibarətdir. Mövzu, ideya və struktur baxımdan didaktika,
öyüd-nəsihət və hikmətli kəlamlar hissəsindən əlavə 31 hekayət də yer alıb.
“Munisnamə”də əksini tapan hekayətlər məzmun etibarilə də N.Gəncəvinin
əsərləri ilə oxşardır. O da, N.Gəncəvi kimi, hekayətlərinin mövzusunu, adını və
obrazlarının bir çoxunu xalq ədəbiyyatı nümunələrinə əsasən müəyyənləşdirib.
Akademik Z.Bünyadov “Munisnamə”ni müxtəlif süjetlərin vahid bir ideya
əsasında birləşərək bir bütün mətn olması faktını qəbul etmir. O, əsəri “rəvayətlər, aforizmlər, hekayə və lətifələr toplusu” kimi səciyyələndirir [7, 228].
Lakin bu klassik “toplu”nun tərtibatında da bir məntiqi seçim, forma, mövzu,
ideya prinsiplərinin mövcudluğunu nəzərə alsaq, haradasa “antologiya” kimi
qəbul etdiyimiz “toplu” məzmunu özünü doğrultmur. Yəni Əbubəkr sadəcə
“toplamayıb”, tərtib etməyib, həm də mətnlərə yaradıcı yanaşaraq onları vahid
ideya, süjet ətrafında sistemləşdirib və bədii nəsr faktı kimi oxucularına təqdim
edib. Bu mətnləri nəsr formatında sistemləşdirmə işini isə ilk təşəbbüs və yaradıcı cəsarət kimi gələcək romanın yaranmasına xidməttək dəyərləndirməliyik.
Əbubəkr əsərin əvvəlində hikmətli deyimlərin artıq oxucu üçün o qədər
də maraqlı olmayacağını bildirir və qədim hekayətləri nəql etməzdən əvvəl
kitabını qəm dağıdan, dərd unutduran bir xəzinə kimi qiymətləndirir. Sultanlar,
şahlar, peyğəmbərlər və adi peşə sahibi olan adamlarla bağlı hekayətlər ümumi
süjet xətti kontekstində bütöv, bitkin mətn təsiri bağışlayır. Hekayətlərin adlarına diqqət edək: 1. Mosullu Fəzlullahın əhvalatı və onun başına gəlmiş işlər
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haqqında. 2. Bəm şəhərindən olan bənna, onun arvadı və Qüvaşir şahının vəzirlərinin hekayəti. 3. Bəsrəli mərd, Bəsrə əmiri və onun vəzirinin hekayəti. 4.
Vəzir ilə Dəryabar şahının qızı və onların gördükləri qəribə şeylər haqqında
hekayət. 5. Nəsri-əyyar və Xorasan şahzadəsinin hekayəti. 6. Zeyn əl-Əsnam
və cinlər padşahının hekayəti. 7. Haman padşahı, onun oğlanları və qardaşları
Xudadadın hekayəti. 8. Şah qızı, üç cavan və bir qocanın hekayəti. 9. Dünyada
dərdsiz insan olub-olmadığını bilmək istəyən padşahın hekayəti. 10. Zərgərin
arvadının fəqih, möhtəsib, qazi, darğa və şəhər hakimi ilə hekayəti. 11. Dülgər
və dərzinin hekayəti. 12. İshaq Mosuli, Bağdad xəlifəsi və qəsr haqqında hekayət. 13. Bilqeysin atasının pəri qadınla sərgüzəşti haqqında hekayət. 14. Zərgər
Əbdüləzizin oğlu Mənsurun hekayəsi. 15. Tahir Bəsri və cadugər Şəmsə haqqında hekayət. 16. Kəşmir padşahının qızı və xorasanlı tacir haqqında hekayət.
17. Bağdad qazisi və xəlifə Harun-ər-Rəşid haqqında hekayət. 18. Kazerunlu
kərpickəsən şapurun hekayəti. 19. Şahzadələr, türkmən və qazı hekayəti. 20.
Padşah, vəzir və adamyeyən itlərin hekayəti. 21. Ləvvahə ilə zərgər xacə Bişrin
hekayəti. 22. Karvan, xəsis kişi və Hatəm tayinin qəbri haqqında hekayət. 23.
Sultan Mahmud haqqında müxtəlif hekayətlər. 24. Şahzadə Xələf və Çin
fəğfürunun qızı haqqında hekayət. 25. Seyfəlmülk və Bədiəlcamal hekayəti.
26. Əshabi-kəhf. Dəqyanus və onların başına gələn işlər haqqında hekayət. 27.
Qəzavü-qədər, Simurğ və Süleyman peyğəmbərin hekayəti. 28. Zərgər Xaldın
oğlu, onun qədəh dostları və onların alçaqlığı haqqında hekayət. 29. Əbu-Əla
Kirmani, onun oğlu, Naxçıvana səfərləri və sərgüzəştləri haqqında hekayət. 30.
Mömin Ürviyə ilə ərinin qardaşı, zənci qul, gənc məmur və tacirin hekayəti.
31. Bəluqiya və Əffan, Əffanın Süleyman peyğəmbərin üzüyünü axtarmağa
getməsi və onların qarşılaşdığı qəribə şeylər haqqında hekayət.
Əsərdəki hekayətlər bədii mətn parçası kimi həm folklor nümunələri olan
nağıl, əfsanə, həm də yazılı ədəbiyyat janrları kimi hekayə, novella formasının
xüsusiyyətlərini daşıyır. Lakin nağıl assosiasiyalı adlar əsas vermir ki, bu hekayətləri folklor nümunələri kontekstində təhlil edək. Əksinə, hekayətlərin sıralanmasından tutmuş məzmun sistemliliyinə qədər cilalılıq imkan verir ki, bu
hekayətlər toplusunu klassik roman xüsusiyyətlərini özündə cəmləyən nümunə
kimi qəbul edək. “Hekayətlər həcm baxımından da ciddi şəkildə fərqlənir. Məsələn, artıq deyildiyi kimi, ən kiçik hekayət əlyazmanın 2, ən irihəcmli hekayət
isə 86 səhifəsini əhatə edir. Burada diqqətimizi çəkən bir cəhəti də qeyd etmək
lazımdır. Müəllif əvvəldə ortahəcmli hekayətləri (1-18-ci hekayətlər), sonra
kiçik hekayətləri (19-23-cü hekayətlər) və fəslin sonunda isə irihəcmli hekayətləri (24-31-ci hekayətlər) yerləşdirmişdir. Materialın həcm baxımından bu cür
bölgüsünü biz təsadüfi saymırıq. Görünür, müəllif kiçikhəcmli hekayətləri
fəslin ortasında yerləşdirməklə oxucuya müəyyən qədər istirahət vermək və
onu sonda verilmiş daha iri hekayətlərin oxunuşuna hazırlamaq məqsədi güdmüşdür” [5, 36]. “Munisnamə” əsərinin strukturu nəsr formasına köklənsə də,
hadisələrin sistemləşdirilməsi, kompozisiya texnikası müəllifin öz dövründəki
ənənəyə müəyyən qədər sadiqliyini göstərir. Məsələn, əsərdə ibrətamiz, didaktik hissədən sonra əhvalatlar, hekayətlər mərhələsinə keçid alanda istər-istəməz
N.Gəncəvi “Xəmsə”sinin ənənəvi, az qala bütün epik əsərləri üçün xarakterik
olan təhkiyə maneralarının təkrarlandığını görürük (“Kazerunlu kərpickəsən
Şapurun hekayəti”, “Padşah, vəzir və adamyeyən itlərin hekayəti”, Şahzadə
Xələf və Çin fəğfürunun qızı haqqında hekayət” və s.). “Bu kitabı nəzmlə yaz111
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maq, qabiliyyətim çatan və imkanım yetən qədər bir müddət fikrimi ona bağlamaq və lazım olduğu şəkildə onu qələmə almaq istəyirdim, çünki ilham əhlinin
və elm sahiblərinin könlü nəzmə daha çox meyil edir, amma bununla bağlı
üzrümü bildirdim və nəzmdən vaz keçməyimin səbəbini qeyd etdim” [5, 24].
Azərbaycan ədəbiyyatında nəsr dili ilə zamanın ictimai-siyasi, sosial, mədəni mənzərəsini yaratmaq ənənəsi, gördüyümüz kimi, yalnız ədəbiyyat tarixi
kitablarında deyildiyi tək M.Füzulinin “Şikayətnamə”, A.Bakıxanovun “Kitabi-Əsgəriyyə”, İ.Qutqaşınlının “Rəşid bəy və Səadət xanım”, M.F.Axundovun
“Aldanmış kəvakib”, Z.Marağayinin “İbrahim bəyin səyahətnaməsi” və s. əsərlərlə səciyyələnə bilməz. Bu bədii ənənənin, nəsrlə böyük ədəbi hadisə tarixi
yazmaq səriştəsinin bizim ədəbiyyatda ilkinliyi məhz XII əsrə gedib çıxır. Aydındır ki, bu dövrün roman səciyyəli bədii mətnlərində antik poetikanın, folklor
ifadəsinin, ümumtürk abidələrinin, klassik Şərq ədəbi nümunələrinin də izi var.
Rus ədəbiyyatşünası V.Kojınovun “Roman yalnız intibah dövrünün axırlarında
meydana gəlib” tezisini [8, 100] birmənalı qəbul etmək düzgün deyil. Əvvəla,
Şərq ədəbiyyatında və ümumən mədəniyyətindəki intibah tarixi ilə Qərb fəlsəfi-estetik fikir və mədəniyyətindəki intibah tarixini qarışdırmaq olmaz. Azərbaycan farsdilli ədəbiyyat dövrü ilə Şərq mədəniyyətinin intibah salnaməsinə
öz imzasını atanda Qərb ədəbiyyatında hələ çox sonralar V.Getenin, H.Heynenin, V.Şekspirin də örnək kimi maraq göstərdikləri N.Gəncəvi fenomeni əsas
ədəbi portretlərdən biri idi. XII əsr intibahı, ictimai-siyasi, sosial-mədəni mühiti özü yeni bir ifadə, əksetdirmə forması tələb edirdi. Bu forma isə roman janrının müasir ədəbiyyatşünaslıqda da tələb olunan şərtlərini özündə əks etdirə
bilən formalar idi. Bu “forma”ya örnək N.Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” mənzum romanı da ola bilər, Əbubəkr ibn Xosrov əl-Ustadın nəsrlə yazılmış
“Munisnamə” əsəri də. Əlbəttə, söhbət sırf nəsr və epiklik, təhkiyə məsələsindən getmir. Hələ bu nümunələrdən əvvəl X.Şirvaninin nəsrlə yazılmış 60 məktubunu, aydındır ki, bu kontekstə gətirmək olmaz. Amma adları çəkilən əsərlərdə roman janrı stixiyası real cizgiləri ilə diqqəti cəlb edir.
“İlk vaxtlar romanda kəskin hüdud, bədii qüvvələrin özünəməxsus
“oyun” istiqaməti yox idi. Bu stixiyanı prozaik planda ilk dəfə Rable ifadə edir.
Renessans dövründə isə “kitab-novella” formasında özünü göstərir. Silsilə hekayəni bir qəhrəman ətrafında toplamaq da folklor ənənəsi ilə bağlıdır. Romanı
sənətin müəyyən nümunəyə meylinin forması kimi qiymətləndirmək onu bitkin
bir sistem kimi qəbul etmək deməkdir. Məsələn, bir janr kimi nəsrin tipologiyasına daxil olan roman formasını nə qədər sabit saxlasa da, hər dəfə xüsusi
məzmunla “dolur”. Janrın tələbini izləyən yazıçı ona müasirlik üçün vacib olanı, daha çox reallaşa bilən imkanı axtarır. Bu mənada o, mücərrəd təsəvvür
deyil, fərdi yaradıcılıq aktıdır. Romanın tipologiyası konkret zaman və epoxa
ilə də “çarpazlaşır” [9, 29]. Professor H.Ənvəroğlunun “Silsilə hekayəni bir
qəhrəman ətrafında toplamaq da folklor ənənəsi ilə bağlıdır” tezisini nəzərə
alaraq vurğulamaq istərdim ki, bu ənənə N.Gəncəvinin mənzum romanlarında
daha çox diqqəti çəksə də, Əbubəkrin “Munisnamə” əsərindəki 31 hekayətin,
demək olar ki, təkrarlanan qəhrəmanı diqqəti çəkmir.
“Munisnamə”də də N.Gəncəvinin “Xəmsə”yə daxil olan əsərlərində olduğu kimi, Allaha, peyğəmbərə, dövrünün hakimlərinə üz tutub söz söyləmək
ənənəsi qorunub saxlanılır. Ancaq müəllif nəsr dili ilə həm də İmam Əliyə, sufi
şeyxlərə və bir çox dini hədislərə istinad edir. Bəzən tədqiqatçılar yanlış olaraq
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İmam Əli sevgisi və ehtiramı qayəsini sırf Ş.İ.Xətai, xüsusən onun “Dəhnamə”
əsəri ilə bağlayırlar. Lakin Ş.İ.Xətaidən bir neçə yüz il öncə Əbubəkrin “Munisnamə” əsərində bu yanaşmanı görə bilirik. Əsər istifadə olunan ensiklopedik
məlumatlar baxımından da maraq doğurur. Onun istifadə etdiyi pəhləvi mətnləri, o dövrdə müsəlman əxlaqına dair qiymətli mənbə hesab edilən “İbn Miskəveynin kitabı”, İslamaqədərki fəlsəfi-etik dünyagörüşləri özündə ehtiva edən
tarixi mənbələr müəllifin erudisiya potensialının göstəricisi kimi şərtlənir. Əbubəkrin zəngin dünyagörüşü və müasir elmi-fəlsəfi, dini baxışlar kodeksi əsrlər
sonra belə təəccüb doğurur. “Munisnamə”nin farsdilli ədəbiyyat tarixində özünəməxsus yeri və onun yazılı bir abidə olaraq ədəbi-bədii dəyəri ilk növbədə
məhz bu faktlarla müəyyənləşir. Əsərin əhəmiyyətini artıran amillərdən biri də
budur ki, göstərilən süjetlərin əksəriyyətinin zaman baxımından hələlik ilk
yazılı variantları “Munisnamə”yə aiddir” [5, 175].
Əbubəkr “Munisnamə” əsərində öz dövrünün ictimai-siyasi hadisələrinə
ayıq gözlə baxır, zamanın sosial ədalətsizliklərinə münasibət bildirirdi. Müəllif
seçdiyi hekayələri işləyəndə daha çox realistik metodologiyaya üstünlük verir,
tarix və müasirlik kontekstində ibrət, ali hislərlə tərbiyələnmək, cəmiyyət, bəşəriyyət maraqlarını nəfsindən üstün tutmaq ideyasını bədiləşdirərək mükəmməl mətn yaradırdı. “Əsərin VII fəsli böyük maraq doğurur. Burada əfsanəvi
xəlifə Harun-ər Rəşidin məşhur vəziri Yəhya Bərməkinin nəsli, o cümlədən
onun qüdrətli və səxavətli oğlu Cəfər Bərməki haqqında xilafət xalqları
arasında dolaşan hekayətlər toplanmışdır. Həmin hekayətlərin əksəriyyəti tarixi
baxımdan real səciyyə daşıyır” [10, 8].
“Munisnamə” ilə “Min bir gecə” və digər folklor nümunələrinin, klassik
Şərq bədii mətnlərinin süjet oxşarlığı, paralelliyi var. Ümumiyyətlə, dastan,
mif, nağıl, əfsanə və s. xalq ədəbiyyatı şəkillərinin yazılı ədəbiyyatın epik növ
janrlarına, xüsusən də romana böyük təsiri olmuşdur. Əbubəkrin “Munisnamə”
əsərində maraqlı bir improvizə yaradıcılığını da müşahidə etmək olar. Müəllif
klassik nəsr ənənələrini, folklor təxəyyülü və təhkiyə tərzi ilə epik şeir
poetikasını bir üslubda birləşdirərək yazılı ədəbiyyatda gələcək modern nəsrin
povest və roman kimi formalarına təsir edə biləcək nümunə yaratmış və yeni
ədəbi təmayüllərə yol açan fərqli bir “namə” qoyub getmişdir.
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Irada Musayeva
The novel element in the “Munisname” work of Abubakr ibn
Khosrov al-Ustad
Summary
The article reviews the process of Azerbaijani novel evolvement and
formation through the history of epic thinking, poetic storytelling and
narration. The author analyzes the form-content and theoretic – aesthetic
characteristics of novel in classic Azerbaijani literature. The detailed analysis
of “Munisname” work of Abubakr ibn Khosrov al-Ustad in the context of
novel element is provided. The analysis revealed that there is common pattern
in plots between “Munisname” and “Thousands nights and a night” as well as
other folklore pieces and other examples of classic eastern art narratives. All in
all such folk art samples as folktale, myth, fairytale, legend had a huge
influence on the formation of epic genres of literature and especially on novels.
In “Munisname” work of Abubakr it is possible to observe quite interesting
patterns of improvisation. The author successfully combined classic prose
traditions, folk imagination and narratives with epic written in poetic verse in
one genre and thus created a new pattern of development for future written
literature, forming modern prose story and novel by creating a completely new
type of “name”.
Ирада Мусаева
Стихия романа в произведении Абу Бакра Ал Хосрова
Ал Устадa «Муниснамэ»
Резюме
Статья повествует об истории процесса эпического размышления,
поэтической передачи и пересказа в формировании и создании азербайджанского романа, а также о форме содержания и особенностях эстетического взгляда на романы в классической азербайджанской литературе.
Произведение Абу Бакра Ал Хосрова Ал Устадин «Munisnamə» анализируется с контекста стихии романа, где подчеркивается, что в классических восточных художественных текстах между «Munisnamə» и «Тысячa одной ночи», а также другими фольклорными произведениями имеется сюжетная схожесть и параллельность. Здесь просматривается большое воздействие мифов, сказок, легенд, сказаний и рисунков в народной
литературе на эпические виды жанров написанной литературы и, в
частности, романа. В произведении Абу Бакра «Munisnamə» можно проследить одну интересную творческую импровизацию: aвтор, умело объединив в одно целое классические особенности прозы, фольклорное воображение и способы пересказа с эпической стихотворной поэтикой,
создает модель, которая может воздействовать на зарождение новой
формы будущих повести и романа в пишущей литературе и тем самым,
как бы, оставляет после себя послание, открывающее путь к новым
литературным тенденциям.
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Əsəd SÜLEYMANOV,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
EYNÜLQÜZZAT MİYANƏCİ: HƏYATI, YARADICILIĞI,
TƏSƏVVÜFİ DÜŞÜNCƏSİ
Açar sözlər: Eynülqüzzat Miyanəci, təsəvvüf, dünya ədəbiyyatı, sufizm
Keywords: Ayn al-Qudat Mayanaji, tasawwuf, world literature, Sufism
Ключевые слова: Айнулгуззат Миянаджи, тасаввуф, мировая
литература, суфизм
Təsəvvüfün dünya mədəniyyətinə verdiyi töhfələr, başda klassik ədəbiyyat olmaqla, musiqiyə, memarlığa, rəssamlığa və bir çox sənət sahələrinə istiqamətverici rolu danılmazdır. Bu həqiqət təliminin elm və mədəniyyətə qazandırdığı incilər bir yana, onun əsl hədəfi insanı kamilliyə çatdırmaqdır. Yəqin,
onun içərisində bəslədiyi həqiqət nurundan, “Yaradandan ötrü bütün yaranışı
sevmək” prinsipindən irəli gəlir ki, yüzillərdir insanı, insanlığı kamilliyə çağıran səsi susmur, saçdığı əbədi eşq, nəhayətsiz sevgi işığı sozalmır.
Qürurverici haldır ki, təsəvvüfi düşüncənin, xüsusilə də təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında Azərbaycanın poetik düşüncə sahiblərinin, mütəfəkkirlərinin böyük rolu olmuşdur. Akademik Rafael Hüseynovun ifadəsiylə desək, “orta əsrlər ədəbi-fəlsəfi fəzasının yankeçilməz cərəyanı olan təsəvvüf”də
[10, 23] söz-fikir bahadırlarından sadəcə Mahmud Şəbüstəri, İzzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin kimi ustadların, İmadəddin Nəsimi, Məhəmməd Füzuli
kimi fəlsəfi poeziyanın zirvəsini təşkil edən dahilərin, təriqət xarakterli poeziyada Şah Qasım Ənvar, Şah İsmayıl Xətai kimi böyüklərin adını çəkmək
kifayət edər ki, bütünlükdə təsəvvüf ədəbiyyatının formalaşmasında və ən
yüksək mərhələsinə çatmasında Azərbaycan dahilərinin rolu məlum olsun.
Milli-mənəvi sərvətimizin ayrılmaz parçası olan təsəvvüfün istər Azərbaycan ədəbiyyatı kontekstində, istərsə də dünya ədəbiyyatı çərçivəsində ölkəmizdə tədqiqi daha çox müstəqilliyimizi əldə etdiyimiz ötən əsrin 90-cı illərindən sonra başlandı. Ötən 30 ilə yaxın bir müddət ərzində aparılan tədqiqatlar
tam mənası ilə qənaətbəxş olmasa da, bir çox təməl qaynaqların araşdırılması,
tərcümə edilməsi baxımından təqdirəlayiqdir.
Məlumdur ki, təsəvvüfün ideya-fikir cəhətdən sistemləşmə dövrü XI-XIII
əsrlərə təsadüf edir. Öncəki dövrlərdə daha çox zahidilik kimi önə çıxan bu
təlim Əbu Hamid Məhəmməd əl-Qəzalidən (1058-1111) sonrakı dövrlərdə
İslamın içərisindən özəl bir xətt kimi inkişaf edərək öz prinsiplərini müdafiə
etdi. Məhz bu dövrdə öncə Eynülqüzzat Miyanəcinin (1098-1131) təməl
prinsiplərini ortaya qoyduğu “vəhdəti-vücud” nəzəriyyəsi, sonra Mühyiddin
ibn Ərəbinin (1165-1240) görüşləri ilə sistemləşərək təsəvvüfün əsasını təşkil
edən düşüncəyə çevrildi. Təsəvvüfü doğru anlayıb tədqiq etmək baxımından bu
dövrün sufi mütəfəkkirlərini, ədiblərini tanımaq müstəsna əhəmiyyət kəsb edir
ki, bunların da ön sıralarında, heç şübhəsiz, Eynülqüzzat Miyanəci gəlir.
Əbülməali Abdullah ibn Əbu Bəkr Məhəmməd Miyanəci-Həmədani
1098-ci ildə Həmədanda dünyaya gəlmişdir. Ata-babaları Cənubi Azərbaycanın Təbriz və Marağa şəhərləri arasında yerləşən Miyanə qəsəbəsindən oldu115
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ğundan özlərinə “Miyanəci” nisbəsi seçmişlər [3, 7]. Babası Əbülhəsən Miyanəci, həmçinin atası Əli ibn Həsən Miyanəci hər ikisi Həmədan şəhərinin qazisi
olmuş, alim və fazil şəxslər kimi tanınmışlar [8, 419].
E.Miyanəci mükəmməl təhsil almış, hələ yeniyetməlik illərində dövrünün
bir çox elmlərinə, o cümlədən təfsir, kəlam, fiqh, fəlsəfə, ədəbiyyat, nücum,
riyaziyyat və s. dərindən yiyələnmiş, gənc yaşlarından bir alim kimi məşhurlaşmışdır. İlk risaləsini qələmə aldığında hələ 14 yaşı olan [1, 10]. Eynülqüzzatın
özündənsonrakı dövrlərə miras qoyduğu ədəbi-elmi irsi mükəmməl təhsili ilə
bərabər, fitri istedadından da xəbər verir. Məhz fitrətində olan bu istedadı, açıq
düşüncəsi, əngin mənəvi kimliyi onun zahiri elmlərlə kifayətlənməyib, qəlb elmi olan təsəvvüfə yönəlməsinə səbəb olur. Özü bunun səbəbini belə açıqlayır:
“Hər nə qədər elmin bu qismi insan oğlunun fitrətinə bağlı olub qulağa xoş
gəlsə də, mən ömrümün gənclik çağında onunla vidalaşdım və təsəvvüf yolunu
tutdum” [7, 88-89]. Lakin üz tutduğu kitablarda axtardığını tapmadıqda o,
tezliklə mənəvi böhran keçirməyə başlayır. Özünün də qeyd etdiyi kimi, bu
böhranı Əbu Hamid Qəzalinin fikirləri ilə müvəqqəti atlatsa da, əsl mənəvi
hüzuru sonralar həyatında önəmli cığır açan həqiqi ustadı Əhməd Qəzali ilə
görüşdükdən sonra tapır: “Həqiqətən başıma nə gəldiyini bilməkdən uzaq bir
şəkildə bir il bu halda qaldım. Ta ki sultanım, baştacım, mürşidim, həqiqət
tərcümanım Əbul-Fəth Əhməd Qəzali qədərin cilvəsiylə doğulduğum
Həmədan şəhərinə gəldi. Onun xidmətində olduğum iyirmi gündən az bir
zaman içində bu halımın həqiqətini örtən heyrət pərdəsi ortadan qalxdı və hər
şeyi bərraq bir şəkildə görməyə başladım...” [6, 6-7].
E.Miyanəci təsəvvüf yolunda Bəyazid Bistami, Hüseyn Həllac Mənsur,
Əbulhəsən Xəraqani, Əbu Səid Əbülxeyr, Əbubəkr Nəssac, Əhməd Qəzali
kimi eşq, cəzbə, vəcdə əsaslanan sufi təriqətinin təmsilçisi sayılır. Onun yetişməsində Ə.Qəzali ilə yanaşı, bir neçə şəxsin də önəmli rolu olmuşdur ki, gələcək tədqiqatlarımızda bunlardan bəhs edəcəyik. Miyanəci özündən əvvəl adları
çəkilən bu sufilərdən təsirləndiyi kimi, özündən sonra da bu yolun təmsilçilərindən Mahmud Şəbüstəri, Əbdülkərim əl-Cili, Fəxrəddin İraqi, Əbdürrəhman
Cami kimi önəmli təsəvvüf böyüklərinə təsir göstərmiş, bir mənada bu xəttin
davamçısı olan İmadəddin Nəsimi kimi sufi şairlərin yetişməsi üçün mənəvi
zəmin hazırlamışdır.
Miyanəcinin həyatı və şəhid edilməsi haqqındakı bilgilər mənbələrə daha
çox onun öz əsərlərindən, xüsusən ömrünün sonunda qələmə aldığı “Şəkvalğarib” (“Qəribin şikayəti”) kitabından daxil olub. Bu məlumatları toplayıb
onun həyatının sonrakı illərini belə xülasə edə bilərik: ustadından icazət alıb
tələbə yetişdirməklə məşğul olan Miyanəcinin adı qısa müddət ərzində bütün
İslam Şərqinə yayılır. Müridlərinin sayı günü-gündən artıb mini keçsə də, o, bu
illər ərzində önəmli əsərlərini də qələmə almağa müvəffəq olur. Bütün bunlara
malik olarkən o, hələ 30 yaşına çatmamış bir gənc idi. Tələbələri arasında Səlcuqlu xanədanından önəmli simaların da olması getdikcə onun siyasi nüfuzunu
da artırırdı. Bu ərəfədə Səlcuqlu hökmdarlarından Sultan Mahmudun vəziri seçilən Əbülqasım Dərgəzini hakimiyyət üçün önəmli rəqibi olaraq gördüyü,
Miyanəcinin yaxın tələbələrindən Əziz Müstövfini həbs etdirir. Müstövfinin
həbsindən sonra da rahat olmayan Dərgəzini onun nüfuzunu tamamilə sındırmaq üçün bütün Səlcuqlu torpaqlarında məşhur olan Miyanəcinin həbsini
zəruri görür. Dərgəzini Eynülqüzzatı siyasi yollardan ziyadə dini hökmlərlə
116

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018 – ISSN 2522-4808 (print)

aradan qaldırmaq yolunu seçir. Bu məqsədlə zahirpərəst alimlərdən Miyanəcinin yazdığı əsərlərdən qətlinə hökm çıxara biləcəyi fikirlərin tapılmasını tələb
edir. Beləliklə, Həmədanda həbs edilən Eynülqüzzat Bağdada gətirilərək
burada zindana salınır.
Əslində, bu aləmi sevgilidən uzaq qaldıqları üçün zindan hesab edən
ariflərin düşüncəsində öldürülmək, şəhid edilmək qorxulacaq bir hal deyil, əksinə, “şəbi-ərus”, vüslət yoludur. Miyanəcidən öncə edam edilən Həllac Mənsur da, ondan sonra eyni aqibəti yaşayan böyük Azərbaycan sufi-mütəfəkkirləri, şairləri, Şəhabəddin Sührəvərdi, İmadəddin Nəsimi də buna mənən hazır
idilər. Eynülqüzzat başına gələcək hadisələri hələ Dərgəzini təhlükəsindən
öncə təsbit etməyə başlamışdı. Belə ki, 1127-ci ildə qələmə aldığı “Təmhidat”
əsərində, eləcə də tələbələrinə yazdığı məktublarda bu məsələyə açıq işarələr
etmişdi: “Ey dost, hansı sirrə sahib olduğuna diqqət et. Uğrunda baş qoyduğun
bir sirrə maliksən. Nə yazıq ki, bu sirrə hər kəs vaqif deyil. Bir zaman sonra
Eynülqüzzatın da başını fəda edib, qarşılığında Sərvərinə qovuşacağına
müvəffəq olduğunu görəcəksən. Bilirəm ki, bu iş bu şəkildə olacaqdır. Ey əziz,
elə isə bu beytləri dinlə:
Başımda eşqinin elə bir nazı var ki,
Mənə aşiq olduğunun zənnindəyəm.
Ya vüslətin başımda çadır quracaq,
Ya da bu yol məni başımdan edəcək [5, 236].
Miyanəcinin Bağdad zindanlarında nə qədər qaldığı məlum deyil. Bağdad zindanında olduğu vaxtlarda tələbələrinə yazdığı məktublarda önəmli fikirlərini açıqlaması ilə bərabər, vətəndən uzaq qalmağın verdiyi sıxıntları, uşaqlığını keçirdiyi Əlvənd dağına, Məvşana, Həmədana olan həsrətini poetik bir
dillə belə ifadə edirdi:
Kaş biləydim, ey sirləri bilən,
Ey çarəsizlərə çarə edən mərhəmətli Dost.
Görən, bu yorğun gözlərimlə
Yenidən o gözəllikləri görəcəyəmmi?
Görən, gözlərim yenidən seyr edəcəkmi
Əlvənd dağının o yüksək təpələrini?..
...Həmədan, gərdanlıq kimi boynuma taxdığım şəhər,
Həmədan, sinəsindən süd əmdiyim müqəddəs yer” [4, 72-73; 86-87].
Haqqında irəli sürülən ittihamlar sübuta yetirilmədikdən bir müddət
sonra Miyanəcinin yenidən Həmədana qayıtması və fəaliyyətinə davam etməsi
mənbələrdə qeyd olunur. Lakin çox keçmədən o, vəzir Dərgəzininin əmriylə
yenidən həbs edilərək qısamüddətlik saxta bir məhkəməylə edama məhkum
edilir. Beləliklə, bu böyük arif, alim, şair və mütəfəkkir 6 cəmadiyəlaxir 525-ci
ildə (miladi 6 may 1131) dərs verdiyi mədrəsəsində, öz tələbələrinin gözləri
qarşısında asılaraq şəhid edilir [9, 138].
Təzkirələrə görə, Miyanəci şəhadətindən bir müddət öncə, hələ haqqında
edam cəzası verilməmiş tələbələrinə bir məktub yazaraq möhürləmiş, yalnız
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vəfatından sonra məktubun açılmasını vəsiyyət etmişdi. Edamından sonra
tələbələri tərəfindən açılan məktubda bu beytin yazıldığını görmüşlər:
Biz Dostdan şəhid olmağı diləyərkən
Bu üç dəyərsiz şeyi də Ondan istədik.
Əgər Dost dilədiyimizə yetirərsə,
İstəyimiz atəş, yağ və bir parça həsirdir [11, 18].
Həqiqətən yaxın dönəmə aid mənbələrdə onun dərisi soyulduqdan sonra
nəşinin yağ hopdurulmuş həsirə bükülərək yandırıldığı qeyd olunur.
Miyanəcinin nəşinin qalıqları tələbələri tərəfindən Həmədandakı mədrəsəsində
dəfn edilmişdir. Səfəvilər dövrünə qədər məşhur ziyarətgahlardan biri olan
türbəsi dağılmış, təəssüf ki, günümüzə qədər gəlib çatmamışdır.
33 illik qısa bir ömür yaşasa da, E.Miyanəci özündən sonra zəngin ədəbi,
mənəvi irs qoyub getmişdir. Bu irsin bir hissəsi günümüzə qədər gəlib çatmış,
bir hissəsi isə tarixin dolanbac yollarında itib-batmışdır. Müəllif özü
şəhadətindən bir müddət öncə qələmə aldığı “Şəkval-ğarib” əsərində yazdığı
kitabların bir qisminin adlarını vermişdir. Lakin burada onun daha çox ərəbcə
yazdığı əsərlər yer alır. Miyanəcinin “Təmhidat” və “Məktubat” kimi təsəvvüfi
və ədəbi düşüncəsinin ifadəsi baxımından ən mükəmməl örnəklərin burada yer
almamasının səbəbi, ehtimal ki, bu əsərlərin müəllifin ölümündən sonra bir
araya gətirilib kitab halına salınmasındadır.
E.Miyanəci “Şəkval-ğarib” əsərindəki qeydində ədəbiyyata, hesab
elminə, təsəvvüfə aid bir sıra ərəbcə risalələrin adlarını sadaladıqdan sonra min
beytdən ibarət şeirlərinin, rübailərinin yer aldığı “Nuzhətul-uşşaq və nuzhətulmuştaq” adlı əsərindən bəhs edərək oradan poetik nümunələr də verir. Bundan
başqa, ədəbiyyata dair “Əl-Mədxəlu fil-arabiyyəti və riyadəti ulumihələdəbiyyə” kitabından, eləcə də “Quran” təfsirinə aid “Təfsiru HəqayiqulQuran” adlı 10 cildlik əsərindən bəhs edir. Əfsuslar olsun ki, bu qiymətli
əsərlər günümüzə qədər gəlib çatmamışdır. Miyanəciyə aidliyi dəqiqləşdirilən
və hazırda əldə olan əsərlər isə aşağıdakılardır.
1. “Zubdətul-Həqayiq” (“Həqiqətlərin məğzi”). Bu əsərini Miyanəci 24
yaşında ərəbcə qələmə almışdır. Əsər əsasən kəlam elminə və təsəvvüfə aid
yüz mövzunu əhatə edir. Burada Eynülqüzzat ona qədər olan ədəbi, fəlsəfi və
təsəvvüfi irsin bilicisi kimi nəzəri araşdırmada istifadə olunan metodlar,
bunların bir-biri ilə bağlılığı, metafiziki mövzuları ifadə etməkdə dilin imkan
və sərhədlərini fəsillər şəklində təsvir edir.
Əsər İran tədqiqatçısı Əfif Üseyran və Asim İbrahim Kəyyali tərəfindən
farscaya tərcümə edilmişdir. Əsərin 2 müxtəlif əlyazması İstanbuldakı
Süleymaniyyə Kitabxanasında, 1 nüsxəsi isə Tehrandakı “Məclisi-ŞurayiMelli” Kitabxanasında qorunur. Hər üç nüsxənin fotosurəti tərəfimizdən əldə
olunub və hazırda üzərində araşdırma aparılır.
2. “Təmhidat” (“Müqəddimələr”). Miyanəcinin ədəbi və təsəvvüfi
görüşlərini ortaya qoyduğu iki ən mükəmməl əsərindən biridir (digəri
“Məktubat”dır). Əsər təsəvvüf ədəbiyyatının ən önəmli nümunələrindən biridir.
“Təmhidat”ın uzun müddət Miyanəcinin “Zubdətul-Həqayiq” əsərinin farsca
tərcüməsi olduğu sanılmış, lakin araşdırmalar bunların istər mövzu əhatəsi,
istərsə də struktur baxımından tamamilə ayrı-ayrı əsərlər olduğunu üzə
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çıxarmışdır. Miyanəcinin təsəvvüfi görüşlərini dilə gətirdiyi şairanə bir əsər
olan “Təmhidat” 10 müxtəlif fəsildən ibarətdir. Bu fəsillərdə müəllif fövqəladə
fəsahətli bir dillə müxtəlif təsəvvüfi mövzuları şərh edir. Mövzular içərisində
zaman-zaman yer verdiyi şeirləri əsərə bir başqa rəng qatır. Bu şeirlərdən
birində Miyanəci zahirpərəst məzhəb təəssübkeşlərini tənqid edib onları Həqiqi
Sevgilinin eşqi yoluna dəvət edir, bir çox sufi şairlər, mütəfəkkirlər kimi,
Haqqa aşiq olmayan zahirpərəst dindarları yanlış yolda sayır:
Tonqal çatıb bu məzhəbləri oda atardım,
Məzhəblər önünə Sənin eşqini qoyardım.
Məhzun qəlbimdə bu gizli eşqi daha nə qədər daşıyım?
Nə din, nə məzhəb, məqsəd Sənin yolundur [5, 25].
Ümumiyyətlə, eşq mövzusu istər “Təmhidat”ın, istərsə də Miyanəcinin
digər əsərlərinin ana mövzusunu təşkil edir. Eynülqüzzata görə, eşq rənginə
boyanmayan, həqiqət aşiqi olmayan adam mənən paklana bilməz. Aşiq hər
zaman ruhən diri olar:
“Eşq neməti dünyanın bütün nemətlərindən daha dəyərlidir. Eşqdən
doğan divanəlik belə bütün ağıllardan üstündür. Kim aşiq deyilsə, kibrli və
kinlidir. Kaş dünyada hər kəs aşiq olaydı; dərdli olsalar da, ruhən diri
olardılar...” [5, 286].
“Təmhidat”da Miyanəcinin ustadı Əhməd Qəzalinin “Səvanihul-üşşaq”
(“Aşiqlərin halları”) əsərinin açıq təsiri görülməkdədir. Təsadüfi deyil ki,
Ə.Qəzali “Səvanihul-üşşaq” əsərini məhz Miyanəciyə ithaf etmişdir. “Səvanihul-üşşaq”da olduğu kimi, “Təmhidat”da da istər nəsr, istərsə də nəzm hissəsində təsəvvüfi istilahlara geniş yer verilmişdir. O cümlədən əsərdə sıx-sıx yer
verilən “Quran” ayələrinə işari təfsir baxımından özünəməxsus şərhlərlə
yanaşılmışdır.
Əsərdə ən sıx bəhs olunan mətləblərdən biri də “vəhdəti-vücud” ideyasıdır. Doğrudur, bu nəzəriyyə Miyanəci yaradıcılığında tam olaraq sistemləşməyib, onun sistemləşməsi, qeyd etdiyimiz kimi, Muhyiddin ibn Ərəbinin adı
ilə bağlıdır. Amma diqqət yetirsək, Miyanəci əsərlərinin bütünündə, xüsusilə
“Təmhidat” və “Məktubat”da “vəhdəti-vücud” anlayışının qırmızı xətt kimi
keçdiyini görərik:
Nə mən mənəm, nə sən sənsən, nə sən mən,
Həm mən mənəm, həm sən sənsən, həm sən mən.
Mən səninlə o qədər doluyam ki, ey gülüzlü sevgili,
Elə zənn edirəm ki, mən sənəm, sən isə mən [5, 288].
“Təmhidat” bir çox dillərə, o cümlədən Azərbaycan dilinə tərcümə
edilmişdir. Filologiya elmləri doktoru Nəsib Göyüşov tərəfindən dilimizə
tərcümə olunan əsərə daha çox fəlsəfi baxımdan yanaşılmışdır. Belə ki, filoloji
tərcümədə fəlsəfi terminlərin ağırlığı baxımından orijinalla müqayisədə məna
fərqlilikləri açıq nəzərə çarpır. Bəzi fəsillər isə tam deyil. Hər bir halda belə bir
əsərin dilimizə qazandırılması təqdirəlayiqdir. Ümid edirik ki, gələcək
tərcümələr daha mükəmməl olacaq.
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“Təmhidat” ilk dəfə XV əsrdə M.Gisuderaz (ö.1422) tərəfindən şərh edilmiş, XVI yüzildə isə Osmanlı şairlərindən Eşqi və Yəhya Xəlvəti tərəfindən
türkcəyə tərcümə edilmişdir. Amma bu tərcümələrin hər biri naqisdir, bütün
fəsilləri əhatə etmir. Son zamanlar isə əsərin fransızca və ingiliscə tərcümələri
də işıq üzü görmüşdür.
3. “Məktubat”. Miyanəcinin tələbələrinə və dostlarına ünvanladığı,
zamanla toplanıb məcmuə halına salınmış məktublarından ibarət olan bu əsərin
bir çox mənbələrdə adı “Nameha”, “Namehaye-Eynolqozzat” kimi keçir. Lakin
əsəri “Məktubat” adıyla qeyd etmək daha doğrudur. Çünki müəllif özü bir çox
məktublarında “bizim “Məktubat”ımız”, “bu “Məktubat” kimi ifadələrdən
istifadə etmişdir.
Miyanəcinin bu epistolyar irsi onun ədəbi və təsəvvüfi şəxsiyyətini
tanımaq baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edir. Müəllifin öz ifadəsiylə
desək, “on beş illik təsəvvüfi süluk yolunun təcrübi nəticəsi olan məktublar bir
araya gətirilərsə cild-dild kitablara çevrilər” [5, 15]. Əksəriyyəti Miyanəcinin
Bağdad zindanında olduğu illərdə qələmə alınan ayrı-ayrı məktubların mövzularına, geniş həcminə, çox zaman bir-birinin davamı təsirini bağışladığına
diqqət yetirdikdə, belə bir qənaətə gəlmək olur ki, müəllif özü zindanda kitab
yazmaq niyyətini məktublar vasitəsilə həyata keçirib.
“Məktubat”ın müxtəlif əlyazma nüsxələrinin fotosurəti, o cümlədən iranlı
tədqiqatçılar Ə.N.Münzəvi və Ə.Üseyran tərəfindən toplanaraq 1969-cu ildə
nəşr edilən 2 cildlik məktublar tərəfimizdən əldə edilmişdir. Hazırda akademik
Rafael Hüseynovun rəhbərliyi altında tədqiqata cəlb etdiyimiz, ümumilikdə
127 məktubu əhatə edən bu dəyərli əsərdə Miyanəcinin möhtəşəm fəsahətə
malik dil üslubuna, lirik-poetik düşüncəsini əks etdirən və əksəriyyəti rübai
janrında olan şeirlərinə şahidlik edirik:
Eşq bağında bir meyvə olmalı, o da yox,
Ümid küçəsində bir dalan olmalı, o da yox,
“Səbirlə işin yaxşı olacaq” dedin, amma
Bilirsən, səbirçün bir ürək gərək, o da yox.
...Səbir et, hər nə gərəkdir sənə, eşqin edər,
Sən şagird ol, eşq sənə ustad olaraq yetər.
Şeirləri tədqiq etdikdə belə bir təsnifat apara bilərik ki, Miyanəci eşqdən,
sevgilidən bəhs etdiyi şeirlərini daha çox farsca (bunlar əksəriyyət təşkil edir),
elm, din mövzulu şeirlərini isə ərəbcə yazmışdır. Hər iki dildəki şeirləri onun
kamil ədəbi şəxsiyyətindən xəbər verməkdədir.
4. “Şəkval-ğarib” (“Qəribin şikayəti”) Miyanəcinin qələmə aldığı son
əsəridir. Zindanda olduğu günlərin yadigarı olan bu əsər çox təsirli bir üslubda
yazılmışdır. Təzkirəçilərdən Sübqinin “Təbəqat” əsərində Eynülqüzzatın “Şəkval-ğarib”i haqqında bu sətirlər yer alır: “Bu risalə daşa oxunsa, daşı belə çatladacaq və əridib su halına gətirəcək qədər ağrılı bir dillə yazılmışdır”. Ərəbcə
qələmə alınan əsərin mərkəzində əsassız ittihamlarla suçlanan müəllifin özünümüdafiəsi dayanır. Amma əsər o qədər təsirli üslubda yazılmışdır ki, onu rahatlıqla poetik bir ədəbiyyat nümunəsi hesab edə bilərik. Müxtəlif yerlərdə istər öz
şeirlərindən, istərsə də fərqli şairlərin misralarından sitatlar verən Miyanəci
“poetik mən”inin əngin tərəflərini incəliyinə qədər ortaya qoyur. Əsərdə bir
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çox şeir nümunələri müəllifə məxsus deyil, Eynülqüzzat onlardan fikrini
möhkəmlətmək üçün sitat olaraq istifadə edir. Hazırda bu şeir nümunələri də
hansı müəlliflərə aidliyi baxımından tərəfimizdən incələnir.
Miyanəci, hər şeydən öncə, bir aşiqdir. Onun sufiliyi də, mütəfəkkirliyi
də, şairliyi də, alimliyi də aşiqanədir. Həyatının baharında tərk etdiyi bu dünyanı eşqin bir sınaq yeri, hicran yurdu kimi gördü. Daim həqiqət axtarışında
oldu, axtardıqca ucaldı. Əbdürrəhman Caminin dililə desək: “Ərəb və əcəm
dünyasında Eynülqüzzat qədər həqiqətləri kəşf edən və incə mətləbləri şərh
edən kimsə olmadı” [2, 477]. İnsanı həqiqətə, eşqə, kamilliyə, bir sözlə, ülvi
dəyərlərə səslədiyi üçün Miyanəci bugünün oxucusu üçün də müasirdir, həqiqət sorağında olan bugünün və sabahların insanına işıq saçan həqiqət günəşidir.
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Asad Suleimanov
Ayn al-Qudat Mayaneji: his life, works and mystic thoughts
Summary
12th Century Sufi-poet, philosopher, erudite Ayn al-Qudat Mayaneji
(1098-1131) has his special stand in Tasawwuf (Sufi) literature. Despite his
short life, he managed to leave a spiritual and literary legacy after him.
Mayaneji’s thoughts, specific tone in Sufi literature strongly influenced many
successors to him, such as Sufi philosophers, writers and poets. Mayaneji’s
life, works and thoughts have been thoroughly discussed in the article upon
well-grounded sources. The modern freshness of his hailing to perfection and
elevated values is also brought into attention in the article.
Асад Сулейманов
Эйнулгуззат Миянаджи: жизнь, творчество и мистическое
мышление
Резюме
Суфический мыслитель, учёный, поэт Эйнулгуззат Миянаджи
(1098-1131), живший в XII веке, занимает особое место в литературе
мистицизма. Несмотря на то, что прожил короткую жизнь, он оставил
после себя богатое литературное и моральное наследие. Мысли,
своеобразный стиль в литературе мистицизма серьёзно повлияли многим
литературоведам и суфическим мыслителям, пришедшим после него. В
статье речь идёт о жизни, работах и теософическом мышлении
Эйнулгуззата Миянаджи в сопровождении достоверных источников,
отмечается важность его мыслей, призывающих человека к совершенству
и высшим ценностям в настоящее время.
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Hülya ASLANOVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
İRAQ-TÜRKMAN ŞAİRƏLƏRİNDƏN NƏSRİN ƏRBİL: HƏYAT
VƏ YARADICILIĞI
Açar sözlər: İraq-türkman ədəbiyyatı, Nəsrin Ərbil, Ərbil, qadın şairlər,
sərbəst şeir
Keywords: Iraqi-turkman literature, Nasrin Arbil, Arbil, female poets, free
verse
Ключевые слова: Иракско-туркманская литература, Насрин Эрбиль,
Эрбиль, женская поэзия, свободный стих
Türkmanların İraqda meydana gətirdikləri ədəbiyyat tarix boyunca
inkişaf edərək dünya ədəbiyyatına zəngin miras bəxş etmişdir. Müasir İraqtürkman ədəbiyyatı öz inkişaf mərhələsində bir çox şair və yazıçıların
yaradıcılığı ilə zənginləşmişdir. Bu ədəbiyyatı təmsil edənlər arasında klassik
poeziya ənənələrinə bağlı şairlər olduğu kimi, yeni ədəbi cərəyanları təmsil
edən şairlər də vardır. 1960-cı illərdə İraqda geniş yayılmış belə ədəbi
cərəyanlardan biri də sərbəst şeir cərəyanıdır. Bu cərəyanın öndə gedən
təmsilçilərindən biri türkman qadın şairləri, ümumiyyətlə, türkman şairləri
arasında xüsusi yerə malik olan Nəsrin Ərbildir.
Nəsrin Ərbil, bəzi mənbələrə görə, 1934-cü ildə [9, 103; 2, 462], bəzi
mənbələrə görə isə 1939-cu il sentyabr ayının 29-da [9, 103; 6, 48; 8, 11; 7,
308; 5] tanınmış türkman şairi Ata Rəşid Ağanın ailəsində anadan olmuşdur.
İbtidai məktəbin son sinfinə kimi təhsil almış Nəsrin Ərbil xəstəliyi ucbatından
təhsilini davam etdirə bilməmişdir. Buna baxmayaraq, daim öz üzərində işləmiş, ana dili olan türkman dili ilə yanaşı, ərəb, ingilis və alman dillərinə yiyələnmişdir. Mehmet Akif Ersoy, Tofiq Fikrət, Yəhya Kamal, Cahid Sidqi, Behçət Kamal, Bəkir Sidqi və Orxan Vəli kimi böyük şairlərin yaradıcılığını yaxından izləmiş, ingilis dilini öyrəndikdən sonra Ernest Heminquey və Con Steynbek kimi dünyaca məşhur yazıçıların əsərlərini orijinal dilində oxumaq imkanı
əldə etmişdir [7, 310].
Uşaqlıq illərindən ədəbiyyata marağı olan Nəsrinin bir şair kimi formalaşmasında evdəki ədəbi mühitin rolu danılmazdır. Dövrün tanınmış şairlərindən sayılan atası Rəşid Ağa, şeir həvəskarları olan qardaşları şairə üçün ilham
mənbəyi olmuşdur. Belə bir ədəbi mühitdə yaradıcılığa başlayan şairə 1980-ci
ildən sonra şeir və ədəbiyyatdan uzaqlaşır. Bu haqda o, “Yurd” qəzetinə müsahibəsində “Mən heç zaman şeir yazmaqdan vaz keçmədim. İlham gəldikcə yazıram. Sadəcə yazdığım şeirləri nəşr etdirməyi dayandırdım” [8, 13] demişdir.
Lakin bu fasilə çox uzun sürmür. 1990-cı illərin sonlarına yaxın ədib yenidən
öz əsərlərini nəşr etdirməyə başlayır. Şairin bugünədək üç şeir kitabı işıq üzü
görmüşdür: “Deniz rüyası” (1969), “İki şehir” (1998), “Geleceğim” (2004).
Nəsrin Ərbil şeir yaradıcılığına uşaqlıq illərindən başlasa da, yaradıcılığının ən məhsuldar dövrü 1960-cı ildən sonrakı dövrə təsadüf edir. Bu, ilk növbədə, həmin illərdə İraq-türkman ədəbiyyatında geniş yayılmış yeni sərbəst şeir
cərəyanı ilə bağlıdır. Bu cərəyan türkman ədəbi mühitində birmənalı
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qarşılanmasa da, qısa müddət ərzində geniş yayıldı. Başda Nəsrin Ərbil və
həmkarı Salah Nevres olmaqla, bir çox gənc şairlər qələmlərini bu janrda
sınamağa başladılar və ortaya gözəl sənət nümunələri qoydular. Şairin təbii,
səlis və axıcı bir dillə yazdığı şeir nümunələri ədəbiyyat aləmində böyük
rəğbətlə qarşılandı, oxucu kütləsinin sevgisini qazandı. Ədəbi kimliyini bu
janrda tapan Nəsrin xanım 70-ci illərə qədər uzanan bir dövrdə yazdığı şeirlərlə
türkman ədəbi mühitində ən çox gündəmdə olan şair oldu. Onu da qeyd etmək
lazımdır ki, yaradıcılığında sərbəst şeirə geniş yer verən Nəsrin Ərbil heca
vəznindən qopmamış, paralel olaraq bu janrda da yazıb-yaratmışdır.
Göründüyü kimi, Nəsrin Ərbil qələmini hər vəzndə sınamış, lakin daha
çox sərbəst şeirə üstünlük vermişdir. Həmkarı Salah Nevres ilə birlikdə bu
yolda inamla addımlayan şair İraq-türkman ədəbiyyatında yeni bir cərəyanın
yaradılmasında müstəsna rol oynamışdır. Həmin dövrdə bir çox şair və
ədiblərin sərbəst şeirə qarşı çıxmasına, bu janrda yazanları tənqid etmələrinə
baxmayaraq, Nəsrin xanım sərbəst şeirin gələcəyinə inanmış, bu janrda gözəl
nümunələr yaratmışdır. Sərbəst şeiri ibtidai şeirin təkrarı kimi qəbul etmiş, əsl
şeir yazmanın fitri istedad tələb edən çətin bir iş olduğunu, sərbəst şeirin isə hər
kəsin yaza biləcəyi önəmsiz bir iş olduğunu dilə gətirmiş Ata Tərzibaşı [10, 30]
belə onun sərbəst janrda yazdığı şeirlərə biganə qalmamış, onları təqdir
etmişdir. O, “Qardaşlığın altıncı ili yazı və şeirləri” başlıqlı məqaləsində Nəsrin
xanımın “Bir yaprak düşecek dalından” adlı şeirini ilin ən yaxşı şeiri
adlandırmışdır: “Bu il ərzində nəşr olunan ən gözəl şeir, fikrimcə, heç də
sevmədiyim bir janr olan sərbəst janrda yazılmış şeirdir. “Bir yaprak düşecek
dalından” başlıqlı bu şeiri, bilmirəm xoşuma gəldiyi üçünmü, yoxsa həqiqətən
də bir şah əsər olduğuna görəmi ilin ən maraqlı şeiri hesab edirəm. Hər halda
onun müəllifi xanım Nəsrin Ərbil İraq türkləri arasında yeni şeirin öndərliyini
etməyə çalışan nəcib bir şairə olub, öz sahəsində müəyyən bir cərəyanı təmsil
edən ədəbi məktəbin qoruyucusu hesab edilir” [11, 36].
Bir yaprak düşecek dalından
Birden büyüdüğünü göreceksin,
Alev alev büyüyecek yıllar ardında.
Dilinde eski şekerlemenin tadı
Gönlünde oynanmamış oyunların yadı
Kalacak,
Duyulmamış sevgiler düşüneceksin
Alnında babanın busesi,
Avucunda annenin ılık nefesi,
Ninenin dizinde
Tükenmemiş masallar kalacak... [3, 1603-1604]
Ədəbiyyatdan da bəlli olduğu kimi, sərbəst şeir – qafiyə quruluşu, heca
və misra sayının sabitliyi, vəzn, bəndlərə ayrılma kimi ənənəvi şeir əlamətlərindən azad olan şeir formasıdır. Bu janrda sözlər misralara ahəngdar şəkildə
səpələnə bilir, bəndlər şairin istədiyi kimi düzülür, qəti qaydalar və məhdudiyyətlər olmur. Azərbaycanlı tədqiqatçı Şirvan Ədilli bu formanın səkkiz növünü
müəyyən etmişdir [1, 70]. Nəsrin Ərbilin sərbəst şeir yaradıcılığında bu səkkiz
növdən ikisinə rast gəlmək olar: eyni bölgülü, qafiyəli sərbəst şeir və bölgüsüz
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qafiyəsiz sərbəst şeir (mənsur şeir). Eyni bölgülü, qafiyəli sərbəst şeirlərdə
ardıcıl təkrarlanan bölgülər eyni heca sayına malik olur, sözlər adətən bölgülərdə parçalanmır. Qafiyələnmə qaydası isə sərbəstdir [1, 70-71]. Bu növə
misal olaraq şairin “Gölgeler” [4, 87-88] şeirini göstərmək olar:
Dünya, lamban neden bu kadar sönük?
Yıldızların sönmüş, rüzgâr uykulu
Gece savrulmada, rüyalar bir yük
Bütün gözler yaşlı, gözler buğulu.
Dalların kırılmış, yapraklar dökük
Yolların esrarlı, esrar korkulu.
Göründüyü kimi, bütün misralarda heca ölçüsü eynidir, yəni bütün misralar 11 (6+5) hecalıdır və sözlər bölgülərdə parçalanmır. Qafiyələnmə sərbəstdir. 1-ci, 3-cü və 5-ci misralar öz aralarında, 2-ci, 4-cü və 6-cı misralar isə öz
aralarında qafiyələnir. Beş bənddən ibarət olan bu şeir başdan sonadək eyni
ölçüdə yazılmışdır. Yalnız dördüncü bəndin üçüncü misrası və beşinci bəndin
dördüncü misrası digərlərindən fərqlənir. Onlarda heca ölçüsü 10-dur (5+5):
Düşlere sığmaz olmuş geceler...
***
Uzadı bir ah! kadar duyğular.
“Mənsur şeir” kimi də tanınan bölgüsüz, qafiyəsiz sərbəst şeir növündə
nə bölgünün, nə də qafiyənin olması tələb olunur. Bölgü və ya qafiyə yalnız
təsadüfi, yəni qeyri-iradi olaraq yarana bilər [1, 89]. Çox vaxt sərbəst şeir
dedikdə bu növ nəzərdə tutulur. Nəsrin Ərbil şeirlərini yazarkən bu növə daha
çox üstünlük vermiş, misra bölgüsü, qafiyə və vəzn kimi qaydaları pozaraq
fikrini, hiss və duyğularını sərbəst, azad şəkildə ifadə etmək yolunu seçmişdir.
Misal olaraq “Ayrılıq” şeirini göstərmək olar:
Bizi ayıran
Fırtına değil
Ne de mesafeler
Ne deniz, ne dağ
Bizi ayıran
Bir acı sözdür
Yakar içimi, yıpratır dağ dağ [8, 56].
Nəsrin Ərbilin zəngin yaradıcılıq irsi mövzu dairəsinə görə olduqca
genişdir. Müxtəlif mövzularda yazıb-yaradan şair əsərlərində milli dəyərlər,
qürbət, sevgi, kədər, şəhidlər, vətən, ölüm kimi məsələlərə toxunmuş, fikirlərini, hiss və duyğularını oxuculara özünəməxsus, axıcı bir dillə çatdırmışdır.
Adətən, şairlər istər şeir növünün tələblərinə, istərsə də qafiyəyə uyğun olaraq
sözlərdə müəyyən dəyişikliklər edirlər. Lakin Nəsrin Ərbil yaradıcılığında bu
cür hallara rast gəlinmir. O, şeirlərində gündəlik danışıq dilindən fərqlənməyən
təhkiyə dilindən istifadə etmişdir [8, 58].
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Nəsrin Ərbil yaradıcılığının əsas mövzularından biri sevgidir. Hər bir şair
üçün olduğu kimi, Nəsrin xanım üçün də sevgi vazkeçilməz mövzu, ilham
qaynağıdır. Lakin onun üçün sevgi sadəcə kişi ilə qadın arasında olan bir hiss
deyil. Bir ananın övladına, bir insanın torpağına, vətəninə, bir şairin qələminə
duyduğu hislər də sevgidir. Bu baxımdan Nəsrin xanımın şeirlərində sevginin
müxtəlif təzahürlərinə rast gəlmək olar – vətəninə, bayrağına, sevgilisinə,
itirdiyi qızına və s.
Aniden çaktı şimşek
Dağıldı düşler
Bir elimde pembe önlüğün
Bir elimde patiklerin
Kalakalmıştım korkunç acılar içinde...

Ah!
Küçük mezarında, elinde şak şak
Uyuyor musun?
Perişan anneni
Duyuyor musun? [8, 103-104]

Müharibə, təzyiq, ölüm, göz yaşı, günahsız uşaqlar, vətən uğrunda canından keçən şəhidlər... Bütün bunlar Nəsrin Ərbil yaradıcılığının ayrılmaz hissələridir. Bütün bunların canlı şahidi olmuş bir şair üçün bu mövzulardan yan
keçmək mümkünsüzdür. Bu baxımdan şair “Kerkük şehitlerine” [4, 60] adlı
şeiri diqqətəlayiqdir:
Sen Cennet kapısını müjdeleyen şehidim
Sen yakın geleceği aydınlatan ümidim.
***
Ey Kerküğüm, uğrunda varsın tüm kanım aksın
Sen benimsin, dâima benimle kalacaksın
Kerküğüm, Kerkügüm, vatan Kerkügüm,
Sinende şehitler yatan Kerkügüm.
Ümumiyyətlə, Nəsrin Ərbilin şeirləri mövzu baxımından bir-biri ilə bağlıdır. Vətən sevgisi, vətəndən uzaq düşməsi ilə əlaqədar olaraq qürbət, bu qürbətdən doğan kədər və s. Şair Türkiyəyə köçdükdən sonra onun yaradıcılığında
qürbət mövzusu özünü daha qabarıq şəkildə büruzə verməyə başlayır. vətənindən, həmyerlilərindən uzaq düşən şair həsrətini, kədərini misralara tökür:
İstiyorum ki!
Doğduğum topraklarda
Dinsin yalnızlığım
Ve gençliğim ağlasın mezar taşımda [8, 78].
Şairlikdən əlavə, həm də istedadlı bir rəssam olan Nəsrin Ərbil
yaradıcılığında rənglərə də yer vermişdir. Onun üçün rəng vazkeçilməz bir
ünsürdür. O, rənglərin, xüsusilə mavi rəngin ona ilham verdiyini və bu rəngə
böyük önəm verdiyini vurğulamışdır. Mavi onun üçün başlanğıcın, azadlıq və
sonsuz bir ümidin rəmzidir. “Beklediğim”, “Kapı”, “Mavi”, “Alın yazısı”, “Bir
ülke”, Çınar”, “Mavi rüya” və s. şeirlərində mavi rəngin təsvirinə, “mavi dua”,
“mavi insanlar”, “mavi içki”, “mavi Tanrı”, “mavi düşüncələr”, “mavi
röyalar”, “mavi sular” kimi ifadələrə rast gəlmək olar. Şairin mavi rəngə olan
sevgisini, ona verdiyi önəmi “Mavi” [8, 106] adlı şeirində aydın görmək olar:
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Seni unutmak için
Hayallerimi martı kanatlarına takmış
Gidiyorum.
Derken, mavi insanlarla dolu
Bir yere varıyorum.
Bana mavi bir içki veriyorlar
Sarhoş oluyorum.
Derdimi döküyorum onlara
Acıyorlar;

Avutuyorlar mavice.
Allahın mavi olduğuna inanan
çocuklara
Masallar anlatıyorum
Dinliyorlar, mavimsi düşünceler
içinde.
Sonra sana dönüyorrum
Mavilikten pay alarak
Ve bütün mavileri sende buluyorum.

Türk dilindən əlavə, ingilis dilində də şeirlər yazan Nəsrin xanım bu
sahədə böyük uğur əldə etmişdir. 1956-cı ildə Amerika Birləşmiş Ştatlarında
“Music City” tərəfindən təşkil olunmuş şeir yarışmasında iştirak edən şairə
“All for love” (“Hər şey sevgi üçün”) şeiri ilə birinci yerə layiq görülmüşdür.
Onun bu yarışmadakı uğuru yalnız birinciliklə məhdudlaşmamışdır. Belə ki,
Kaliforniya ştatında fəaliyyət göstərən “Nordic” adlı səsyazma şirkəti mahnı
bəstələmək üçün bu şeiri satın almışdır. Eyni şirkət daha sonra şairənin
“Lonely” (“Tənha”) və “Come back to me” (“Geri dön”) şeirlərini də satın
almışdır [2, 462].
Nəsrin Ərbilin şeir dünyasına verdiyi bu töhfələr qarşılıqsız qalmamış,
göstərdiyi xidmətlərə görə bir çox mükafatlara layiq görülmüşdür. 1956-cı ildə
Amerika Birləşmiş Ştatlarında keçirilmiş şeir müsabiqəsində aldığı pul mükafatından əlavə 2004-cü ildə Dünya Gənc Türk Yazıçılar Birliyi tərəfindən
Ankarada “Xidmət mükafatı”na layiq görülmüşdür. Daha sonra ədibə
KIBATEK, İraq Türkman Ədəbiyyatçılar və Yazıçılar Birliyi, Türkmaneli
Əməkdaşlıq və Mədəniyyət Vəqfi, İraq Türkman Cəbhəsi və Bilkent
Universiteti tərəfindən çox sayda mükafat və diplomlar verilmişdir [8, 21].
2003-cü ildə Türkiyəyə köçən Nəsrin Ərbil professor İhsan Doğramacının dəstəyi ilə bir müddət Bilkent Universitetinin kitabxanasında mütəxəssis
kimi işləmiş, daha sonra yenə də Doğramacı tərəfindən təsis edilən İhsan
Doğramacı Ərbil Vəqfində baş katib vəzifəsinə çalışmışdır [8, 14]. İstər
Ərbildə, istər Bağdadda, istərsə də Türkiyədə yaşadığı illərdə aktiv fəaliyyət
göstərən Nəsrin xanım İraq-türkman ədəbiyyatının dünyaya çatdırılması sahəsində böyük işlər görmüşdür. Azərbaycan, Krım, Qırğızıstan, Bolqarıstan,
Yunanıstan, Ukrayna və İraqın özündə keçirilən qurultaylarda, müxtəlif şeir
festivallarında iştirak etmiş, İraq-türkman şeirini layiqincə təmsil etmişdir.
Hal-hazırda Türkiyədə yaşayan Nəsrin Ərbil kitab nəşrinə son versə də,
ilhamı gəldikcə şeirlər yazmağa davam edir.
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Hulya Aslanova
Iraqi-turkman poetess Nasrin Arbil: life and works
Summary
The article describes general information about the life and works, social
activities, literary identity of the leading figure of the widespread new literary
trend, free verse, in Iraqi-turkman literature during 60s of the 20th century –
Nasrin Ata Arbil and the atmosphere that she grew up. Particular attention in
the article is paid to the free verse, that holds special place in poetesses poetry.
Her poems written in this genre have been classified according to form and
content and analyzed on the basis of samples.
Хулия Асланова
Поэтесса Иракско-туркманской литературы Насрин Эрбиль:
жизнь и творчество
Резюме
В статье изложена общая информация о жизни и творчестве,
общественной деятельности, литературной личности ведущего деятеля
широкого распространения нового литературного направления, свободного стиха, в Иракско-туркманской литературе в течение 60-х годах XX
века – Насрин Ата Эрбиля и атмосфере, где она выросла. Особое внимание в статье уделяется свободному стиху, которое занимает особенное
место в творчестве поэтессы. Её стихи, написанные в этом жанре, были
классифицированы по форме и содержанию и анализированы на основе
образцов.
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Kəmalə CƏFƏROVA,
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
AZƏRBAYCAN MÜHACİRƏT ƏDƏBİYYATI, ANLAYIŞI,
MƏRHƏLƏLƏRİ
Açar sözlər: Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı, milli ədəbiyyat, bütöv
azərbaycançılıq məfkurəsi
Keywords: Azerbaijani migration period literature, national literature, idea of
unified Azerbaijan
Ключевые слова: азербайджанская литература периода эмиграции,
национальная литература, идея единого Азербайджана
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 başqabaşqa 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 imperatorluğunda 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 "məvali" (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 təfəkkürü, azərbaycanlı zövqü ərəbdilli ədəbiyyata daxil olaraq bu ədəbiyyatın
mövzuca genişlənməsinin əsas amillərindən birinə çevrilmişdir" [6, 76]. Mühacirət 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 xalqımızın mədəniyyət nümunələridir. Mühitindən, zamanından, yaradıcılarından,
əsərlərin məzmunundan asılı olmayaraq, bu ədəbiyyat, tarixi, riyazi, elmi əsərlər, o cümlədən sənət əsərləri – burada təkcə elmi və bədii əsərlərdə,
“Quran”da xəttatlıq nümunələri deyil, həm də memarlıq, dulusçuluq, heykəltəraşlıq, 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 məcburiyyətində qalan ziyalılarımız, qələm və sənət əhli nəzərdə tutulur.
Digər, ikinci nəzəriyyəyə görə isə, bu ifadə XX yüzil siyasi mühacirətinin 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 Cümhuriyyətinin 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 istiqlaliyyətinədək 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), Məhəmməd 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 Cümhuriyyətinin 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 Çəmənzəminli (1887-1943), Hüseyn Bayqara (1904-1984), Əlimərdan bəy Topçubaşov (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.Rəsulzadənin 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” jurnallarının 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 (19131989), 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 ədəbiyyatşünaslığımızın 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 yanaşaraq 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 araşdırmalarla 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 Ağaoğlu, Əli bəy Hüseynzadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məmmədzadə, 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 16dan 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 vəzifələrdən söhbət açılan konfransda Azərbaycanın ictimai, ədəbi fikrində mühacirət
anlayışının dərinləşdiyi, Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi olan mühacirət 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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Definition and periods of Azerbaijani migration period literature
Summary
It is spoken in the article the representatives, process of formation and
stages ofazerbaijani emigration period literature. It is also analysed the field of
investigated problems.
Кямаля Джафарова
Определение и периодизация aзербайджанской литературы
периода эмиграции
Резюме
В статье говорится о видных представителях, процессе становления
и этапах азербайджанской литературы периода эмиграциитакже
затрагивается история литературоведческих исследований и научной
полемики по данной теме.
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Sevinc AYAZQIZI /HEYDƏROVA/,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATININ 1960-1970-сi İLLƏR
MƏRHƏLƏSİ VƏ “ƏDƏBİYYAT VƏ İNCƏSƏNƏT” QƏZETİ
Açar sözlər: “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti, ədəbi mühit, publisistika, ədəbi
proses
Keywords: The newspaper “Adabiyyat ve injasanat”, literary environment,
political journalism, literary process
Ключевые слова: газета «Эдебийят ве инджесенет», литературная среда,
публицистика, литературный процесс
1960-1970-ci illər ədəbiyyatı Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ayrıca
mərhələ kimi səciyyələndirilir. Bu mərhələdə sovet dövrü davam etsə də, milli
ədəbiyyatda dövrün çərçivələrini aşaraq bir çox yeni xüsusiyyətlər, zamanın
tələbi ilə köklü dəyişmələr baş vermişdir. Yazıçılar ideologiyanın təsirindən
uzaqlaşa bilmiş, əsərlərində sosializm realizmi yaradıcılıq metodunun
qəliblərindən çıxaraq, həyata, gerçəklərə daha yaxın olmuşlar. Ədəbiyyat əsas
bədii tədqiq obyekti olan insana daha həssas olmuş, milli insanın, milli
cəmiyyətin həqiqətlərini əks etdirməyə çalışmışdır. Həm klassik ədəbiyyatın,
həm də müasir dünya ədəbiyyatının qabaqcıl keyfiyyətlərindən bəhrələnərək,
1960-1970-ci illər ədəbiyyatı yeni ədəbiyyat kimi meydana çıxmışdır. 19601970-ci illər ədəbiyyatının həm ümumi xüsusiyyətləri, mövzuları, problemləri
barəsində, həm də ayrı-ayrı nümayəndələri haqqında kifayət qədər tədqiqatlar
aparılmış, neçə-neçə monoqrafiyalar çap olunmuş, saysız-hesabsız məqalələr
yazılmışdır. Bəkir Nəbiyev “Ədəbi düşüncələr”, (Bakı, “Gənclik”, 1971); Mir
Cəlal Paşayev, Firidun Hüseynov “XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı” (Bakı,
“Maarif”, 1974); Məmməd Cəfər “Sənət yollarında” (Bakı, “Gənclik”, 1975);
Məmməd Arif Dadaşzadə “Sənətkar qocalmır” (Bakı, “Yazıçı”, 1980); Yaşar
Qarayev “Realizm: sənət və həqiqət” (Bakı, “Elm”, 1980); Xeyrulla
Məmmədov "Əkinçi"dən "Molla Nəsrəddin"ə qədər” (Bakı, “Yazıçı”, 1987);
Mehdi Hüseyn “Ədəbiyyat və həyat” (Bakı, “Yazıçı”, 1989); Nizami Cəfərov
“Azərbaycanşünaslıq məsələləri” (Bakı, BDU, 2001); Nərgiz Paşayeva
“Yeniləşən ədəbiyyatın yeni insanı” (Xalq yazıçısı Elçinin yaradıcılığı
əsasında) (Bakı, ATİ, 2004) və başqalarını misal göstərmək olar.
Bu ədəbiyyatın necə yaranması, tədricən sovet dönəmi içərisində
formalaşıb ortaya çıxmasının səbəb və motivləri tədqiqatçılar tərəfindən ciddi
araşdırılmışdır. Bəs həmin dövrün ədəbi məhsulu “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin aynasında necə görünür? Tədqiqatçılar araşdırmalar zamanı istəristəməz qəzetin materiallarına müraciət etsələr də, ayrıca olaraq bu məqama
diqqət yetirməmişlər. Halbuki 1960-1970-ci illər ədəbiyyatının meydana
gəlməsinin mexanizmini başa düşmək üçün “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti ən
geniş mənbə rolunu oynaya bilər. O cümlədən qəzetin 1960-1970-ci illərdə,
yəni iki onillik ərzində fəaliyyəti bu ədəbiyyatın formalaşdığı dövrü yaxından
müşahidə etməyə zəngin materiallar verir.
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Doğrudur, qəzet roman, povest, poema kimi irihəcmli əsərlərin çapı üçün
məqbul deyildir, habelə hekayə və şeirlər də “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetinin səhifələrində seçmə olaraq dərc olunmuşdur. Amma ümumi ictimaisiyasi və ədəbi-mədəni atmosfer, ideoloji ab-hava və ədəbi mühitin mənzərəsi,
ədəbi prosesin xarakteri və ədəbi həyatın faktları ən dolğun şəkildə məhz
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin səhifələrində əksini tapmışdır. Romanlar,
povestlər və poemaların təhlili, tənqidi və müzakirəsi, yeni çıxan kitabların
icmalı, şərhi və resenziyalaşdırılması, hekayə və şeir problemləri, yeni mövzu
və təmayülləri də ilk növbədə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində yer almışdır.
Dövrün cəmiyyət və ədəbiyyat problemlərinin publisistikada ifadəsini də,
oxucu və ədəbiyyat münasibətlərini də ən yaxından “Ədəbiyyat və incəsənət”
qəzetində izləmək olar.
Beləliklə, hər biri ayrıca bir araşdırma tələb edən bu məsələlərin 19601970-ci illərdə “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində ümumi mənzərəsi
tədqiqatımızda başlıca yer tutmuş, qəzetdə 1960-1970-ci illər ədəbi prosesinin
inikası üzə çıxarılmışdır. Bu nöqteyi-nəzərdən yanaşanda həmin dövrdə
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin fəaliyyətində iki başlıca aspekt müşahidə
olunur:
1) “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti Azərbaycan Yazıçılar İttifaqı və
Mədəniyyət Nazirliyinin orqanı kimi ümumi ədəbi-mədəni prosesi əks etdirir,
dövlətin ədəbiyyat və incəsənət sahəsində həyata keçirdiyi siyasətə ayna salır,
tədbirləri işıqlandırır;
2) “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzeti özü də fəal ədəbi proses iştirakçısı
kimi ədəbiyyatın və sənətin inkişafına yönələn tədbirlər həyata keçirir:
cəmiyyət həyatına və ədəbi həyata aktiv müdaxilələr edir; materiallar, yazılar
hazırlayır; müzakirələr, dəyirmi masalar, oxucu konfransları keçirir. Yazıçılar
İttifaqının İdarə Heyəti ilə birgə ən müxtəlif ədəbiyyat tədbirləri təşkil edir.
“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin hər iki istiqamətdə fəaliyyəti 19601970-ci illər ədəbi prosesinin mürəkkəbliyi və zənginliyini müşahidə etməyə
imkan verir. Belə məsələlərdən biri də qəzet səhifələrində öz əksini tapmış
sənət və ideologiya münasibətləri olmuşdur.
1960-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın da daxil olduğu sovet ölkəsində hələ 1950-ci illərin ortalarından, Stalinin ölümündən sonra başlanmış
mülayimləşmə ab-havası davam edirdi. Ölkənin və Kommunist Partiyasının
başçısı N.S.Xruşşovun Stalinin şəxsiyyətinə pərəstişin tənqidi ilə başlanan
“yuxarıdan islahatlar”ı cəmiyyətdə və ədəbiyyatda dirçəlişə səbəb olmuşdu.
Amma bu heç də göründüyü qədər sadə proses deyildi. Ölkənin başında duran
Kommunist Partiyası bütün səhvləri və günahları bir nəfərin – Stalinin üstünə
yıxmaqla özünü təmizə çıxarmağa çalışır, kommunizm və sosializm
ideologiyasını daha da gücləndirirdi.
O cümlədən ədəbiyyatı və sənəti ideologiyanın təbliğində ən yaxın
köməkçisi hesab edən Kommunist Partiyası yazıçıları, sənətkarları kommunizm ideyalarının tərənnümünə çağırır, ədəbi və mədəni proses üzərində
ideoloji nəzarəti həyata keçirirdi. 1960-cı illərin əvvəllərində “Ədəbiyyat və
incəsənət” qəzetinin materialları da bu prosesi geniş əks etdirirdi. Bu illərdə
qəzet nəinki ideoloji sahədə həyata keçirilən bütün tədbirləri işıqlandırır,
habelə bir qayda olaraq ədəbiyyat sahəsində partiya direktivlərinə birbaşa
reaksiya verməyə çalışırdı.
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Təkcə qəzetin baş məqalələrinin başlıqlarına diqqət etmək kifayətdir:
“Əzəmətli vəzifələr səviyyəsinə”, “Mübariz vəzifələr”, “Partiyalılıq sosialist
ideyasıdır”, “Dəstədən geridə qalmamaq üçün”, “Kommunizm quruculuğu
yolunda yeni mərhələ”, “Yaradıcılığa ruhlandıran sənədlər”, “Etimad və borc”,
“İdeya-estetik tərbiyə ocağı”, “İnsan üçün, insanın rifahı naminə”, “Fərəhli
günlər”, “Yeni vəzifələr qarşısında”, “Yüksək ideya tərbiyəsi uğrunda” və s.
kimi redaksiya məqalələrində sovet xalqının qurduğu “kommunizm cəmiyyəti”ndən, “əzəmətli kommunizm quruculuğu proqramı”nın ədəbiyyat qarşısında
qoyduğu vəzifələrdən söhbət gedir: “Yazıçılarımız, bəstəkarlarımız və rəssamlarımız bu böyük günlərdən ilham alaraq dövrümüzün əlamətdar hadisələrini,
sovet adamının qüdrətini, marksizm-leninizm ideyalarının təntənəsini əks
etdirən əsərlər yaratmalıdırlar” [2]. Qəzet habelə “yüksək quruculuq ideyaları”
və pafosundan ilhamlanaraq görkəmli yazıçıların cavab yazılarına da yer
verirdi. Sovet rəhbərlərinin ziyalılarla görüşü və “Kommunizmin böyük incəsənəti uğrunda” mövzusunda söhbətlərindən təəssüratlanan, kommunizm quruculuğu proqramını fəal şəkildə müzakirə edən Mirzə İbrahimovun “Dostluq və
ilham”, “Gözəlliyin təntənəsi”, Zeynal Xəlilin “Böyük günlərimizin tələbi”,
Mehdi Hüseynin “Biz böyük yürüşün iştirakçılarıyıq”, “Unudulmaz görüşdən
sonra düşündüklərim”, Rəsul Rzanın “Yeni üfüqlərin fəthinə doğru”, Əli Vəliyevin “Kommunizm qurucularına layiq əsərlər uğrunda” məqalələri ideoloji
tələblərin ədəbi dərkinə nümunə ola bilər [5]. Bu məqalələrdə həmçinin ədəbi
ictimaiyyət tərəfindən geniş müzakirə olunan, 1961-ci ilin oktyabr ayında (1727 oktyabr) qəbul olunan Kommunizm Quruculuğu Proqramının eyni zamanda
ədiblər qarşısında da irəli sürdüyü vəzifələrin məsuliyyətindən bəhs edilir.
“Biz böyük yürüşün iştirakçılarıyıq” adlı məqaləsində Mehdi Hüseyn
yazırdı: “Sovet yazıçıları realist inandırıcılıqla “üçüncü həqiqəti” – sabahkı
günün çizgilərini də müasir adamların xarakterində, gələcəyin rüşeymlərini
özündə toplayan adamların obrazlarında təcəssüm etdirməlidirlər. Axı dövrümüzün adamının hərəkət və fəaliyyətini göstərmədən onu doğru-düzgün təsvir
etmək olmaz. Hərəkət isə – həm bu gün və keçmiş, həm də gələcək deməkdir.
Buna görə də bugünkü sovet adamı haqqında, demək olar ki, o, bir çox insan
nəslinin gələcək haqqındakı, kommunizm haqqındakı arzularını həqiqi surətdə
özündə birləşdirən şəxsiyyətdir” [3].
Beləliklə, 1960-cı illərin əvvəllərində ideologiyanın həyat üzərində
aparıcı mövqeyi bilavasitə ədəbiyyat vasitəsilə də görünür və təlqin olunurdu.
Həm də maraqlı olan cəhət bundan ibarətdir ki, “mülayimləşmə” mərhələsi
bədii ədəbiyyatda sovet ideologiyasının təsirini, sosializm realizmi yaradıcılıq
metodunun təzyiqini nə qədər çox azaltmışdısa, Kommunist Partiyası getdikcə
daha radikal addımlarla bu ədəbiyyatın üzərinə getməyə, onu yenidən ideoloji
nəzarətə götürməyə çalışırdı. Son halda sənətlə, bədii yaradıcılıqla ideologiya
arasındakı bu gizli qarşıdurma partlayışa səbəb oldu və “mülayimləşmə dövrü”
sona yetdi.
Belə ki, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin 8 dekabr 1962-ci il sayında
“Xalqa, kommunizm işinə xidmət sovet incəsənətinin yüksək amalıdır” sərlövhəli rəsmi xəbərində 1 dekabr tarixində partiya və hökumət rəhbərlərinin Moskva rəssamlarının sərgisində olduğu bildirilir. Sərgidə müasir avanqard sənətinin nümunələrinin nümayiş etdirilməsi ölkə başçısının qəzəbinə tuş gəlir.
Xəbərdə deyilir: “Həmin gün partiya və hökumət rəhbərləri bəzi “mücərrəd141
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çilər”in əsərlərinə baxmışlar. Heç cür mənası, məzmunu və forması olmayan
bu cızmaqaralara baxdıqda adamı hiddət və qəzəb hissi bürüyür. Bu eybəcər
əsərlər Qərb burjua aləminin çürük formalist sənətini miskincəsinə yamsılamaq
deməkdir...” [ 7].
Bu məqamdan başlayaraq ədəbiyyat və incəsənət üzərinə rəsmi hücumlar
başlanır, mülayimləşmə dövrünün irəli sürdüyü azad sənət prinsipləri, müasir
incəsənət təqib olunmağa başlayır. Modernist sənətin kommunizm quruculuğu
prosesi ilə bir araya sığmadığı mövqeyindən təbliğat kampaniyası güclənir və
rəsmi dövlət mövqeyini ifadə edir, “yeni mərhələdə, yeni vəzifələrin” ortaya
çıxdığı vurğulanır [4]. Belə ki, 1962-ci il dekabrın 26-da “Yaradıcı gənclərin
qüvvəsini – böyük idealların xidmətinə” mövzusunda partiyanın keçirdiyi
müşavirə, “Yüksək ideyalılıq və bədii sənətkarlıq sovet ədəbiyyatı və incəsənətinin böyük qüvvəsidir” vurğusuyla keçən partiya və hökumət rəhbərlərinin
ziyalılarla növbəti görüşü, SSRİ Yazıçılar İttifaqı İdarə Heyətinin Plenumunun
Kommunist Partiyasına ünvanladığı “Sovet ədəbiyyatı leninizm ideyalarına
sadiqdir, həmişə partiya və xalqladır!” bəyanatı bütünlükdə növbəti illərin də
ədəbiyyata ideoloji basqının güclənməsi, modernist və yeni sənətlə mübarizə
şəraitində keçməsinə səbəb olur [8].
O cümlədən qəzetin “Partiyamızın öyrətdiyi kimi”, “Kommunizmə sədaqət ruhunda”, “İdeya silahımız təmiz olmalıdır”, “Tarixi günlər” sərlövhəli baş
məqalələri ideoloji nəzarətin açıq şəkildə ədəbiyyata müdaxiləsini əks etdirən
faktlar kimi nəzərə çarpır: “Görkəmli əsər – ədəbiyyat və incəsənətimizin ən
yaxşı xüsusiyyətlərini özündə birləşdirən, sosializm realizmi cəbhəsindən,
kommunizm ideyaları mövqeyindən yazılan, partiya ilə xalqın, partiya ilə
ədəbiyyatın və incəsənətin qranit vəhdətini yüksək bədii pafosla əks etdirən
müxtəlif ədəbi janrların bir istiqamətə – kommunizmə yönəldilmiş əzəmətli
yürüşü deməkdir” [2].
Amma qəzetin bəyan etməsinə rəğmən, ədəbi praktika artıq heç də bu
ideoloji tələblərə mütləq şəkildə cavab vermirdi. Əksinə, ədəbiyyatla ideologiyanın mübarizəsində rəsmi ideologiya uduzmuşdu, sosializm realizmi dəyərləri yeni yaranan, müasir tendensiyalı əsərlərə birmənalı olaraq uduzmağa
başlamışdı. Bu halda yazıçının qarşısına nədən yazıb-yazmamaq tələblərini
qoymağın özü mənasız idi. Həmin dövrün rəsmi kommunist ideologiyasına
tabe olmayan yazarlar sonradan bəyan edirdilər: “Ədəbiyyatda özgə zamanlar –
sosrealizmin tükədilməsi dövrü başlamışdı, ona sədaqətlə and içir, adı ilə
oynayır, intriqa aparırdılar” [6, 16].
İdeoloji planda ölkə həyatında sonradan “durğunluq mərhələsi” adını
almış zamanlar artıq başlamışdı. Tədricən ədəbiyyata aktiv ideoloji müdaxilə
cəhdləri də bununla başa çatır. Rəsmi ideologiya açıq şəkildə kommunizm
quruculuğu platformasının təbliğindən, dolayısı ilə ədəbiyyatın öz içindən təsir
göstərmək yoluna üstünlük verir. “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetinin səhifələrindən də görürük ki, 1960-cı illərin ortalarından qəzet baş məqalələrlə çıxış
etmək praktikasından əl çəkməyə başlayır, “Zəmanəmizə layiq böyük ədəbiyyat və incəsənət uğrunda!” mübarizəni (“Salam, Oktyabr!”) daha çox material
özündə [1] əks etdirir. İdeoloji əhatə isə qəzetin ümumi kontekstində qalır, bir
qayda olaraq publisistik yazılarda ifadə olunur.
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“Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetində ideologiyanın qabarıq ifadəsi bir
daha özünü 1970-ci illərdə göstərir. Amma artıq fərqli şəkildə, daha çox milli
ideologiya kimi.
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Sevinj Ayazgizi / Heydarova/
Period of Azerbaijani literature in 1960-1970 years and the
newspaper “Adabiyyat ve injasanat” (“Literature and art”)
Summary
Period of Azerbaijani literature in 1960-1970 years is characterized as a
particular period in the history of Azerbaijani literature. The activity of the
newspaper in two decades gives a rich material for close observation of the
formation period of the literature. The pages of the newspaper “Adabiyyat ve
injasanat” (“Literature and art”) of 1960-1970 years reflect common view of
the problems which requires individual investigation, illuminate expression of
social and literary problems of journalism and relations of reader and literature
of the time.
Севиндж Аязгызы (Гейдарова)
Период азербайджанской литературы 1960-1970-х годов и
Газета «Эдебийят ве инджесенет» («Литература и искусство»)
Резюме
Литература 1960-1970-x годов характеризуется как отдельный
период в истории азербайджанской литературы. Функционирование
газеты в течение двух десятилетий даёт возможность детально изучать
период формирования литературы. Общая картина проблем, каждая из
которых является предметом отдельного исследования, отражение
социальных и литературных проблем в публицистике, отношения
читателя и литературы отражены на страницах газеты «Эдебийят ве
инджесенет» 1960-1970-х годов.
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Наиба КЕРИМЛИ,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
НОВАТОРСКИЙ ХАРАКТЕР РОМАНА ВАШИНГТОНА ИРВИНГА
«ЖИЗНЬ МАГОМЕТА»
Açar sözlər: “Quran”, ABŞ romantizmi, Məhəmməd peyğəmbər
Keywords: “Koran”, American Romantiсism, Prophet Muhammad
Ключевые слова: «Коран», американский романтизм, пророк Мухаммед
Вашингтон Ирвинг – основоположник американского романтизма,
сумевший занять значительное место в американской литературе. Это
был первый американский писатель, который получил широкую
известность, как в самой Америке, так и за ее пределами (1; 4).
Произведения Вашингтона Ирвинга заслужили достойную оценку и
в Европе (в творчестве Дж.Байрона, В.Скотта), и в России
(В.Г.Белинский, Н.В.Гоголь, А.С.Пушкин, А.Ахматоваи др.). Неслучайно
обнаруживаются пересечения в сюжетах, мотивах, приемах творческого
наследия В.Ирвинга с русскими писателями и поэтами, такими, как
О.М.Сомов, А.А.Бестужев-Марлинский, Н.А.Полевой и т.д. Немаловажен
и тот факт, что творческое наследие В.Ирвинга, в силу его новаторского
характера, горячо воспринималось его соплеменниками.
В.Ирвинг был первым автором, глубоко и всесторонне разработавшим жанр новеллы, что позволило ему в свою очередь создать собственный прозаический стиль. Обладая пытливым умом, умением сочинять мастерские рассказы, пересказывать занимательные истории, В.Ирвинг, наряду с жанром новеллы, параллельно развивает другой жанр –
жанр литературного портрета.
Избрав жанр литературного портрета, Ирвинг отдаляется от важных
проблем времени. Его, на первый взгляд, не интересуют не только
политические, но и литературные баталии, которые столь популярны в
США середины прошлого века. Предпочитая уединение, Ирвинг
интуитивно отдаётся тому, что обречено на бессмертие.
Создавая биографически-очерковые книги, Ирвинг прикасается к
бессмертным граням истории человечества. Но нельзя спорить и с тем,
что наиболее популярными по-прежнему остаются его новеллы и
зарисовки, которые относятся к европейскому периоду творчества
(«Книга эскизов», «Брейсбридж-холл», «Альгамбра» – 1932 г.). Новеллы
на американские темы – лучшие у Ирвинга. Характерным для
творческого наследия Ирвинга является то, что даже тогда, когда он
черпал свои творческие замыслы (идеи, образы, мотивы и приемы) из
разных источников (испанских, немецких, арабских), В.Ирвинг всегда
оставался американцем.
Писателю-новатору Вашингтону Ирвингу удаётся подметить те
типичные черты американского характера, которые складывались в его
эпоху. В.Ирвинг смотрел на мир глазами своего соотечественника, но,
конечно же, он видел больше, чем его соотечественник, и намного
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дальше. За рыцарским или восточным колоритом Ирвинг всю жизнь
искал своего героя, особенного человека, который однажды, будучи
посланным на землю, не мог быть отделённым от всего мирозданья.
Одновременно Ирвинг сам был достоянием человечества, независимо от
своей национальной и религиозной принадлежности.
Вашингтону Ирвингу, замечательному рассказчику, историку и
биографу, удаётся глубоко проникнуть в душу ислама, разорвав при этом
как узко-национальные, так и религиозные преграды. И уж, конечно же,
совсем неслучайно обращение В.Ирвинга, обуреваемого жаждой знаний в
области ислама, к личности Магомета, главного представителя
исламского мира.
Русский критик Н.А.Добролюбов, анализируя произведение
Вашингтона Ирвинга «Жизнь Магомета», отмечал, «что Вашингтон
Ирвинг изображает жизнь Магомета, его характер, его учение и делает
очерк состояния страны, народа, в которых он появился. Из этого
изображения ясно видно и естественное происхождение Магомета в
религии, и развитие мусульманского могущества, сообразность характера
самого учения и с характером народов, которые его приняли» [3, 3].
Как мы видим, уже Н.А.Добролюбов называет «Жизнь Магомета»
очерком. Действительно, при ближайшем анализе творчества В.Ирвинга,
включая «Жизнь Магомета», мы сталкиваемся со своеобразным сгустком
разных жанровых черт (жития, предания, легенды, очерка, путешествия,
литературного портрета, биографии, приключенческой новеллы и,
наконец, романа), которые, в свою очередь, определяют жанровую
многоплановость произведений Вашингтона Ирвинга. В итоге, данная
специфика творческой лаборатории писателя облачается в одну большую
жанровую форму, а именно – в роман-эпопею с чертами романа
приключенческого, авантюрно-уголовного, любовного и, конечно же,
религиозно-идеологического.
«Жизнь Магомета», с точки зрения его композиционного
построения, представляет собой череду глав, где каждая глава равноценна
романтической новелле Ирвинга-новеллиста.
Очевидно, что, обратившись к личности пророка Магомета, Ирвинг
знал цену тому жизненному материалу, к которому должен был
неизбежно обратиться. Это «чудесный мир ислама», нашедший свое
яркое воплощение в судьбе пророка Магомета. Но ведь именно к чудесам
скептически относились во все времена (как в мире христианском, так и в
мусульманском) [5].
Общеизвестно, что «Коран» отвергает чудо как способ подтверждения истинности пророческой миссии, так как главным чудом ислама
является сам «Коран». Однако намеки на чудесные события в жизни
Магомета присутствуют в коранических текстах. Кораническая сура
вещает: «Разве мы не раскрыли тебе твою грудь». Эта мысль позднее
трактовалась мусульманскими комментаторами как указание на то, что
однажды ангелы по приказанию Аллаха, вынули из груди Мухаммеда
сердце и очистили его. На основании этих не совсем ясных, размытых
сообщений из «Коран»а возникло предание о ночном путешествии
Мухаммеда в Иерусалим и на небеса (аль-Исраваль-Мирадж), т.е. здесь
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речь идёт об одном из важнейших событий духовной биографии пророка
Мухаммеда. По поводу наличия чудесного в биографии пророка выступает и Н.А.Добролюбов, активно вступающий в спор с теми историками,
которые скептически относились к факту чудесного в судьбе пророка
Магомета. Однако, общеизвестно, что явления чудесного связаны и с
именем христианского пророка Иисуса Христа.
«Согласно Сократу, мудрость – это совершенное знание. Человек,
который не знает, что такое истина, не может быть мудрым.
Согласно «Коран»у, человек, соблюдающий всё без исключения
требования Аллаха, морально совершенствуется и становится мудрым.
Мудрый тот, кто сердцем познает Аллаха. Дж.Руми говорил, что зашей
глаза, пусть сердце станет глазом. Разум познает только видимую и
осязаемую природу» [6, 100].
Нельзя не согласиться с данными тезисами Ю.И.Рустамова. На наш
взгляд, В.Ирвинг, предпринявший попытку изучить ислам и его главного
представителя Магомета, несомненно, апеллировал и к этой сути
«Коран»а, где истина и мудрость сливаются воедино.
Вашингтон Ирвинг, избравший нелёгкий путь пытливого путешественника, неравнодушно созерцает окружающий мир, пытаясь углубиться
в суть человеческого мироздания сквозь призму постижения культуры
разных народов. Возникает вопрос: создавая роман о личности Пророка
Магомета, к какому из существующих в то время источников Ирвинг
прежде всего обращается.
Самый первый перевод текста «Коран»а был сделан на латинский
язык в Толедо Робертом Кеттонским в 1143-м году. Многие поздние
переводы «Коран»а на европейские языки были основаны на труде
Роберта Кеттонского. Выдающийся по своей научной значимости перевод
«Коран»а на латынь был выполнен итальянцем Людовико Мараччи и
издан с параллельным арабским текстом и комментариями под названием
"Alcorani Textus Universus Arabice et Latine" в двух томах в 1698 году в
Падуе. Итальянский язык стал первым из современных европейских
языков, на который был выполнен перевод «Коран»а. Автором этого
перевода в 1547 году стал Андреа Арривабене. Итальянский же перевод
был использован для подготовки первого немецкого перевода,
выполненного Соломоном Швайгером в Константинополе и изданного
под названием "Al-Koranum Mahumedanum" в 1616 году в Нюрнберге. Из
переводчиков «Коран»а на немецкий язык следует упомянуть Теодора
Арнольда (1746), Леопольда Ульмана (1840) и Фридриха Рюккерта (1888).
На испанский язык «Коран» впервые был переведён в 1609
году неизвестным автором. Первый перевод «Коран»а на английский
язык, «The Al-coran of Mohamet», был выполнен в 1649 году Александром
Россом. Этот перевод был сделан не с арабского языка, а с французского
перевода Андрэ дю Рие (1647). Первый английский перевод «Коран»а с
арабского языка, «The Al Koran of Mohammed», был выполнен Джорджем
Сейлем и издан в 1734 году. Перевод Сейля оставался самым широко
используемым английским переводом на протяжении последующих двух
столетий. Примечательно, что автор цикла «Подражания “Коран”у»
А.С.Пушкин обращался именно к этим источникам [5].
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Гипотеза о восприятии «Коран»а Ирвингом благодаря английскому
переводу Джорджа Сэлля представляется нам наиболее вероятной. В
своём переводе Дж.Сэлль опирался на обширные исследования известного арабиста Лодовико Мараччи, предложив при этом свои комментарии
к переводу.
Отсюда следует, что роман-биография «Жизнь Магомета» Ирвинга
является образцом западно-восточного синтеза. Как уже отмечалось, ко
времени создания «Жизни Магомета» Ирвинг уже был автором ряда
литературных портретов, описавших судьбу Колумба, Голдсмита. То есть
Ирвинг уже обладает тем необходимым художественно-литературным
опытом, который помогает американскому писателю глубже проникнуть
в мир восточного человека.
Русская ориенталистика XIX столетия обогащается восточными
мотивами, образами и приёмами благодаря ряду переводов, связанных с
романом-биографией В.Ирвинга «Жизнь Магомета». Так, в 1849 году в
России появляются переводы вышеназванного произведения, выполненные известным русским писателем, собирателем русского фольклора
П.В.Кириевским «Жизнь пророка Магомета» (г.Москва) и профессиональным переводчиком Л.П.Никифоровым «Жизнь Магомета» (г.СанктПетербург). В последствии перевод Никифорова был напечатан под
руководством Э.Ахундовой в роман-газете «Араз» (1990 г.) [2].
Подводя итоги вышеизложенного, считаем необходимым ещё раз
подчеркнуть, что в лице американского писателя-романтика Вашингтона
Ирвинга происходит очевидное слияние мусульманско-христианской
цивилизации. Сочиняя мастерские рассказы, занимательные истории для
широкого круга читателей, В.Ирвинг параллельно с этим создаёт и
развивает жанр литературного портрета.
В этой связи совершенно неслучайно обращение писателя к
светлому образу Пророка Мухаммеда. Увлечение Ирвинга Востоком как
таковым перерастает в глубокий интерес, как к судьбе арабского народа,
так и к его наиболее яркому представителю, каковым и является Пророк
Мухаммед. Жажда знаний в области ислама невольно приводит Ирвинга
к желанию создать монументальное творение, связанное с биографией
пророка ислама, т.е. с судьбой Пророка Мухаммеда, к созданию романабиографии «Жизнь Магомета».
Примечательно, что литературный портрет Вашингтона о мусульманской Испании и исламе завершается именно этим его творением.
Вашингтон Ирвинг – первый американец, открывший ислам не только
лично для себя, но и для всей Америки, подобно тому самому Колумбу,
который однажды открыл Америку для всего мира, будучи при этом
испанцем.
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Naibə Kərimli
Vaşinqton İrvinqin “Məhəmmədin həyatı” romanının yenilikçi
xarakteri
Xülasə

Əsrarəngiz Amerika romantiki Vaşinqton İrvinqin istedadı müxtəlif
janrlarda özünü göstərib. Amerika novellasının banisi olaraq İrvinq ədəbi
istedadını daha çox ədəbi portret və ya roman-bioqrafiya janrına yönəltmişdir.
Ədəbi portretlər qalereyası “Məhəmmədin həyatı” bioqrafik romanı ilə
tamamlanır. İrvinqin romanının rus dilinə tərcümələri içərisində ən məşhurları
P.V.Kiriyevskinin və L.P.Nikiforovun tərcümələridir.
Bu gün cəsarətlə demək olar ki, İrvinq amerikalılar üçün İslamı və
Məhəmməd peyğəmbəri kəşf etmişdir.
Naiba Kerimli
Innovative features of the vovel “Life of Mohammed” by
Washington Irving
Summary
Amazing talent of an American romanticist has been appeared in
different genres. Having been the founder of an American novel, comic and
satiric epopee, Irving concentrates his literary abilities mostly in the genre of
literary portrait or so-called novelist-biographer.
The gallery of literary portraits finishes with biographic novel “The Life
of Muhammad”. The translations of P.V.Kiriyevski and L.P.Nikiforova are
very famous. Today we can approve that exactly Irving opened Islam and “his
own” Muhammad to americans.
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ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEVİN “ATA VƏ OĞUL”
HEKAYƏSİNDƏ MƏTNLƏRARASI ƏLAQƏ
Açar sözlər: “Ata və oğul” hekayəsi, uşaq ədəbiyyatı, hekayə, mətnlərarası
əlaqə
Keywords: The work of “A father, and a son”; child literature; story, intertextual connection
Ключевые слова: рассказ «Отец и сын», детская литература, рассказ,
межтекстовая связь
Mətnlərarası əlaqə nədir
Mətnlərarası əlaqə mahiyyət etibarilə “bir mətnin başqa bir mətn
içərisində aktiv şəkildə yer alması, başqa bir ifadə ilə isə bir və yaxud birdən
çox mətnin eyni anda, eyni bir mətn içərisində iqtibas, plagiat, təlmih yolu ilə
əlaqə qurmasıdır” (Rıfat, 2000: 154, Özay, 2007: 30). Başqa sözlə, mətnlərarası əlaqə müxtəlif ünsürlərin, ayrı-ayrı mətnlərə aid parçaların düzgün və
bütöv şəkildə bir araya gətirilməsi, onlar arasında uyğunluq yaradılaraq yeni
bir mətnin ortaya çıxmasıdır (Aktulum, 2004: 304). Dosent Gonca GökalpAlpaslanın fikrincə, “Metinlerarası İlişkiler Işığında Cemal Süreyya Şiirinin
Bileşenleri” adlı məqaləsində heç bir ədəbi və yaxud sənət əsərinin digər
əsərlərdən müstəqil olmadığını, əsərlərin məzmununda bəzən açıq, bəzən də
diqqətli bir şəkildə təhlil olunduqdan sonra dərin strukturunda digər sənət və
ədəbi əsərlərdən izlər olduğunu görmək mümkündür (Gökalp-Alpaslan, 2009:
461). Bu baxımdan La Bruyerein “Hər şey söylənmişdir” (iqtibas: Aktulum
2004: 18) fikri ilə Borxesin “Nə zaman yeni bir hekayə anladılsa, əvvəlki bir
hekayə təkrar edilir” sözü mətnlərarası əlaqəni ən gözəl şəkildə izah edir
(iqtibas: Türkdoğan, 2007: 169).
Mətnlər arasında alış-veriş, mübadilə olaraq qəbul edilən mətnlərarasılıq
(Intertextuality) XX əsrin 60-cı illərindən etibarən Qərb ədəbiyyatında
postmodernizm cərəyanının istilahı olaraq meydana çıxsa da, türk ədəbiyyatının professorları Yıldız Ecevit və S.Dilek Yalçın-Çelikin qeyd etdikləri kimi,
bu üsuldan orta çağ ədəbiyyatı, yəni divan ədəbiyyatı başda olmaqla, müasir
ədəbi əsərlər daxil olmaqla türk ədəbiyyatında geniş şəkildə istifadə
olunmuşdur (Ecevit 2009: 76, Yalçın-Çelik 2005: 47). Əsərlərin təhlili göstərir
ki, mətnlər arasında mübadilə əsasən “açıq və gizli iqtibas”, “parodiya”, “ima
etmək”, “xatırlatmaq” “təlmih”, “yenidən yazmaq”, “montaj etmək” və s.
şəkildə həyata keçirilir.
Bu məqalədə Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin 1906-cı ildə yazdığı “Ata
və oğul” hekayəsindəki mətnlərarası əlaqə təhlil olunmuşdur.
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“Ata və oğul” hekayəsinin qısa məzmunu
Səksən beş il ömür sürmüş, ahıl yaşlarında olan Hacı Xəlil ölüm
yatağındadır. Bir böyük otağın ortasında Hacını üzü qibləyə uzadıblar, başının
üstündə molla “Quran”ı avazla oxuyur, sağ tərəfində xanımı əlində dəsmal
Hacı ilə keçirdiyi günləri yada salıb ağlayır, sol tərəfində oğlu bikef gözlərini
bir nöqtəyə dikib ah çəkir. Ömrünün sonunda Hacı Xəlil keçən illərini göz
önündən keçirir: Qovurmaçı Səlimin oğlu olan Xəlili atası səkkiz yaşında
Mirzə Nəsibdən dərs almağa aparır. Hacı Xəlil on beş yaşında olanda atası
ölür. Balaca bacısını və anasını saxlamaq üçün özünə heç yerdə qulluq tapa
bilməyən Xəlili axırda anası müəllimi Mirzə Nəsibin yanına aparır və işə
düzəltməsinə kömək etməsini xahiş edir. Mirzə Nəsib Xəlili tacir dostu Ağa
Hüseynin yanında aylıq altı manat məvaciblə işə düzəldir. Çox qoçaq və sadiq
olduğuna görə dörd il müddətində məvacibi otuz manata yetişir. Bu məvacibə
Xəlil nəinki ağayana dolanır, hətta bir-iki yüz manatadək də pul cəm edib Ağa
Hüseynə tapşırığa verir və Ağa Hüseyn hər mal alanda Xəlilin puluna əlavə
mal alıb-satıb mənfəətini onun pulunun üstünə qoyur. Dörd illik işbirliyindən
sonra Ağa Hüseyn Hacı Xəlili İrana ticarət üçün aparır. Hacı Xəlilin ticarətdəki
bacarığnı, qabiliyyətini görən Ağa Hüseyn sonrakı səfərlərdə artıq özü İrana
getməyib Hacı Xəlili tək göndərir.
Bir müddət sonra Ağa Hüseyn Hacı Xəlilin onda səkkiz min manata
qədər pulu olduğunu hesablayır və bunu Xəlilə deyərək ona şərik olmasını və
ya özünə başqa iş qurmasını təklif edir. Hacı Xəlil Ağa Hüseynin ona etdiyi
yaxşılıqları heç vaxt unutmayacağını, ömürlük Ağa Hüseynə qul olacağını və
ondan ayrılmaq istəmədiyini deyərək öz pulu ilə şərik etməsini xahiş edir. İllər
keçdikcə daha çox var-dövlət sahibi olan Hacı Xəlil bacısını ərə verir, özü də
Mirzə Nəsibin nəvəsi ilə evlənir.
Ağa Hüseynin vəfatından sonra onun bütün var-dövləti oğlu olmadığına
görə qardaşının əlinə keçir. Xəlil ayrılmaq istəyir və payına düşən yetmiş iki
min manatla həm ev, həm alış-veriş sahibi olaraq özünə məxsus bir dükan
açaraq İranla ticarət edir. Ölüm ayağında olan Hacı Xəlilin bütün günləri
gözünün önündən keçir, artıq öldüyünü hiss edən Hacı Xəlil oğlu Əkbəri
yanına çağıraraq vəsiyyət və nəsihətlərini deyir:
– Oğul, mənim ömrümdə Allah mənə neçə oğul və qız veribsə də, yenə
məsləhət bilib əlimdən alıb. Mənim və bu yazıq ananın ümidi ancaq sənsən.
Ananı və ömrü bu qapıda nökərçilikdə keçmiş Kərbəlayı Qulaməlini sənə
tapşırıram, onlara yaxşı baxıb gözdən qoymasan, həm mənim ruhum səndən
razı olar, həm də Allah. Bir də ki, müsəlman olduğunu unutma, “Quran”ın və
peyğəmbərin şəriətinin hökmlərinə həmişə itaət et, çalış xəta etmə, dünyada
hamıya yaxşılıq etməyə çalış, kömək istəyən və sənin pənahına qaçanı heç
naümid qaytarma, övladların olsa, savad ver, elm axtaran fəqir uşaqlarına
kömək et, yaman yoldaşdan uzaq dur. Nəsihəti qurtarmayan Hacının evini nalə
səsləri bürüyür, ölüm xəbəri bütün məhəlləyə bildirilir.
Hacı Xəlil dünyasını dəyişdikdən sonra yeganə oğlu Əkbər onun
dükanını işlətməyə başlayır. Bir müddət hər şey yolunda olsa da, Əkbərin dostu
Rüstəmlə qarşılaşması onun həyatını alt-üst edir, çünki Rüstəm əyyaş, vaxtını
kafe-şantanlarda keçirən, içki düşkünü olan biridir. Vaxt keçdikcə Rüstəm
Əkbəri yoldan çıxarmağı bacarır. Mehmanxanalarda, eyş-işrət məclislərində
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gecə-gündüz vaxt keçirən Əkbərin davranışları anasının xəstələnib ölməsinə
səbəb olur. Anasının vəfatından bir-iki ay keçəndən sonra Əkbər dükanı
bağlayır, evi Kərbəlayı Qulaməliyə tapşıraraq Rüstəmlə bir yerdə Moskvaya,
Peterburqa, Berlinə, Parisə gedir.
Əkbər Parisdə bir gözəl xanıma bənd olaraq ildə iyirmi dörd min manata
danışaraq özü ilə vətənə gətirir. Qulluqçu Kərbəlayı Qulaməlini qovub,
avropasayağı təmir etdirdiyi evə madam San Fua üçün baha qiymətə bir qız
qulluqçu və aşpaz tutur.
Bir gün Əkbər ayılıb görür ki, atasından qalan evlərin ikisi də girov
qoyulub və cibində də pul qalmayıb. Hacı Xəlildən qalan dövlətin hamısı
Avropa səyahətinə, içkiyə, qumara, madamın məvacibinə və peşkəşlərinə
gedib. San Fua Əkbər müflis olduqdan sonra onu tərk edib mehmanxanaya
gedir. Qəhrindən xəstə düşən Əkbər bir müddət xəstə yatdıqdan sonra küçədə
gəzərkən madam San Fua ilə dostu Rüstəmi birlikdə bir gözəl faytonda çox
mehriban görür və hər ikisini güllələyib öldürür. Həbs olunan Əkbər İrqut
quberniyasına sürgün edilərkən ona qocalmış qulluqçu Kərbəlayı Qulaməli
müşayiət edir.
Hekayədə mətnlərarası əlaqənin bir neçə növünə rast gəlinir:
1. Ədəbi mətnlərlə qurulan əlaqə
Ə.Haqverdiyev “Ata və oğul” hekayəsində ən maraqlı və açıq şəkildə
görünən mətnlərarası münasibəti ana mətnlə alt mətn olaraq seçdiyi ədəbi nümunələr arasında qurub. Xüsusilə hekayənin qəhrəmanı Əkbərin valideynlərinin həyata baxışını, Əkbərin daxili aləmində meydana gələn təlatümləri, dostu
Rüstəmin böhranlı vəziyyətini göstərmək üçün bu üsuldan istifadə olunub.
Məsələn, Hacı Xəlilin ölümünün sadəcə qohum-əqrəbası üçün deyil, cəmiyyət
üçün bir itki olduğunu qeyd edən müəllif hadisəni belə təsvir edir: “Hacı Xəlil
vəfat etdi. Yəni dünyadan bir şəxs rehlət etdi ki, neçə füqəra əlini tutmuşdu, ac
qarınlar doydurmuşdu. Çılpağa libas vermişdi. Ona görə bu şəxs nəinki öz xiş
və əqvamının, bəlkə şəhər əhlinin əlindən getdi. Xoş o şəxsin halına ki,
öləndən sonra onun adı dillərdə diri qala, ehtiram və rəhmətlə yad ola:
Dövləti-cavid yaft hər ki, nikunam zist,
Kəz əqəbəş zikri-xeyr zində künəd namra (Əsgərli 2005: 69).
Müəllifin alt mətn olaraq əlaqə qurduğu Sədinin bu beytinin tərcüməsi
belədir: “Yaxşı ad qazanan daimi bir zənginlik qazanmışdır. Çünki dalınca
xeyir danışılan adamın adı ölməz” (Əsgərli 2005: 69). Ə.Haqverdiyev
hekayədə yaxşı əməl işləyib vəfat edən insanın gələcək aqibətini “açıq iqtibas”
yolu ilə Sədinin şeirini misal gətirərək izah edir. Əslində bu misralarda ifadə
olunanlar dolayı yolla “Qurani-Kərim”dəki bu mövzuya aid ayə və
peyğəmbərin hədislərinə ima edir.
Hekayədə digər bir mətnlərarası münasibət “açıq iqtibas” yolu ilə Sədinin
başqa bir beyti ilə qurulur. Əkbərin var-dövlətini lüzumsuz yerə xərcləyən
xanımı fransız madam San Fua həyat yoldaşının pulu qurtarınca onu tərk edib
dostu Rüstəmlə yaxınlıq qurur və bundan xəbər tutan Əkbər bu xəyanətə
dözməyərək onları öldürüb polisə təslim olur, iki il sonra isə İrkutska sürgün
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edilir. Ə.Haqverdiyev San Fuanın xəyanətini bu beytdə keçən hadisə ilə
əlaqələndirir:
Ba bədan yar gəşt həmsəri-Lut
Xanəndani-nübüvvətəş güm şüd (Əsgərli 2005: 77).
Beytın tərcüməsi belədir: “Lutun arvadı pis adamlarla yoldaş oldu,
peyğəmbərlik xanədanı itdi” (Əsgərli 2005: 77). Beytdən də aydın olduğu kimi
Ə.Haqverdiyev qəhrəmanın başından keçənləri, xanımının xəyanətini həzrət
Luta xanımı tərəfindən edilən xəyanətlə müqayisə edir. Sədinin bu beytində də
“Qurani-Kərim”in “Hicr” (15/58-67), “Nəml” (27/56-58), “Ənkəbut” (29/3134), “Təhrim” (66/10) və s. ayələrinə imalar var.
Hekayədə Sədinin başqa bir misrası ilə qurulan əlaqə parodiya yoluyladır. Gəzdiyi, gördüyü məmləkətlərdən, yaşadığı sərgüzəştlərdən danışarkən
“kafeştan” sözünün nə mənaya gəldiyini başa düşməyən Əkbəri məsxərəyə
qoyan Rüstəm: “Kafeşantan, yəni xurma çuvalı... xa-xa-xa!.. Kafeşantan, yəni
behiştin bir guşəsi! O yerdir ki, orada həm ruhun ləzzət aparır, həm bədənin! O
yerdir ki, orada cəmi dünyanın qeydi yadından çıxır, yəni gözəllər məclisi, yəqin, Sədidə oxuyubsan: “Bu məcmən ki, dər ayənd şahidani dü aləm!” (Əsgərli
2005: 70-71) deyir. Müəllif burada “Bir məclis ki hər iki dünyanın şahidləri
oraya gəlirlər” şəklində tərcümə edilən misra ilə qurduğu əlaqədə həm Əkbərin
sadəlövhlüyünü tənqid edir, həm də Rüstəmin düşdüyü vəziyyətə acıyır.
Hekayənin məzmunundan aydın olur ki, Əkbərin başından keçənlər XIX
əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan, xüsusilə türk tənzimat romanı
qəhrəmanlarının düşdüyü vəziyyətlə eynidir, müəllif “atadan qalan mirasın
xeyirsiz övlad tərəfindən israf edilməsi və onun həzin sonu” motivini “yenidən
yazaraq”, “Aşıq Qərib” dastanı başda olmaqla, ümumtürk ədəbiyyatında işlək
olan bu mövzunun aktuallığını bir daha diqqətə çatdırır.
2. Dini ehkamlarla qurulan mətnlərarası əlaqə
Hekayədə diqqəti çəkən digər bir mətnlərarasılıq dini mətnlərlə, dini
ehkamlarla qurulan əlaqədir. Mətndə dini ehkamlarla qurulan mətnlərarası
əlaqə əsasən yaşlı nəslin həyatı ilə bağlı epizodlardadır. Bu əlaqələr əsasən
obrazların mükaliməsində, bəzən də müəllifin təhkiyəsində qarşımıza çıxır.
İqtibas, ima, parodiya yolu ilə qurulan bu münasibətlər obrazların dünyagörüşünü, həyata baxışını əks etdirmək baxımından əhəmiyyətlidir. Hekayənin
giriş hissəsində Hacı Xəlilin ölüm səhnəsini təsvir edərkən “Hacı Xəlil, müsin
şəxs, həştad beş il dünyada ömür edəndən sonra, Xudavəndi-aləmin əmrini
yerinə yetirməkdə idi” (Əsgərli 2005: 63) cümləsi ilə başda “Qurani-Kərim”in
“Ənbiya” surəsinin 35-ci “Hər canlı ölümü dadacaqdır” ayəsi olmaqla,
ölümdən bəhs edən “Bəqərə” 2/83, “Vaqiə” 60/83 və s. bir çox surə ilə “gizli
iqtibas” yolu ilə əlaqə qurulur. Müəllif başqa bir epizodda, Xəlilin oğlu Əkbərə
vəsiyyəti sırasında açıq iqtibasla dini ehkamlarla əlaqə qurur. “Bala, mən
həştad beş il dünyada ömür etmişəm. Bu tul ömrümdə çox vilayətlər gəzib,
cürbəcür adamlara rast gəlmişəm; deyirlər, çox oxuyan çox bilməz, çox gəzən
çox bilər. Ona görə bir neçə nəsihət də sənə eləyəcəyəm. Amma dürüst qulaq
asıb, dürüst də qulağında saxlayasan. Əvvəla, bala, bu gündən ömrünün
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axırınadək sən bunu heç xəyalından çıxartma ki, müsəlmansan. “Quran”ın və
peyğəmbərin şəriətinin hökmlərinə həmişə itaət elə və bilgilən ki, bu itaətin
axirət ruyi-səfidliyindən savay, dünya xoşbəxtliyi də səninlə olar və Allahın əli
və kölgəsi heç vaxt sənin üstündən kəm olmaz. Oğul, cavansan, cavanlığın
səhv və xətası olar, çalış xəta etmə. Əgər Xudanəkərdə, səndən bir səhv baş
versə, tövbə elə, həmişə səy elə heç kəsə sənin nə dilindən, nə əlindən və nə
əməlindən ziyan dəysin” (Əsgərli 2005: 68). Dini ehkamlarla parodiya yolu ilə
mətnlərarası münasibət Əkbərin dostu Rüstəmin toruna düşərək sərxoş olduğu
gün qurulur. Bu hadisədən sonra Rüstəm “Camaat, bizim bu gecəmiz çox əziz
gecələrdən oldu. Çünki bu gecə bir dünyadan bixəbər ana uşağını savaba daxil
etdik və mən bu məlum gecədə sizə söz verirəm ki, bir az sonra Əkbər kimi
şürbi cəmi şəhərlərdə tapılmasın, ona göre təvəqqe edirəm ki, şeytan
kargahının bu təzə fəhləsinin sağlığına içək” (Əsgərli 2005: 74) deyir.
3. Folklorizmlərlə qurulan ədəbi əlaqələr
Ümumiyyətlə, mətnlərarası münasibətdə ana mətnlə mövzusu folklor və
yaxud xalq ədəbiyyatı olan alt mətnlərlə qurulan əlaqəyə daha çox rast gəlinir.
“Ata və oğul” hekayəsində də ana mətnin mifoloji fiqurlar, xalq inanclarından
süzülüb gələn adət-ənənələr, ata sözləri, məsəllər, dualar, bəddualar və s.
folklorizmlərlə qurduğu münasibətlər digər nümunələrlə qurulan əlaqələrdən
daha çoxdur və bu əlaqə mətn kompozisiyasını zənginləşdirməklə bərabər,
hekayənin süjet xəttinin qurulmasına da xidmət edir. Məsələn, hekayədə ticarət
üçün İrana gedən Xəlili anasının “Quran”ın altından keçirib dalınca bir qab su
atması, Əkbərin kobud cavabından sonra anasının evin xidmətçisi Kərbəlayı
Qurbanəliyə “Kərbəlayı, deyəsən, Hacı Xəlilin yurdunda bayquş ulayacaq!”
(Əsgərli 2005: 75) sözü mətnlərarası əlaqənin ən gözəl nümunələrindən sayılır.
Hekayədə diqqəti çəkən önəmli bir xalq mərasiminə də rast gəlinir. Müəllif
Xəlilin mədrəsədəki təhsilini xatırlayarkən günümüzdə unudulmuş bu adətənənə ilə də münasibət qurur: “Budur, Mirzə Nəsib, iranlı qoca kişi yuxarı
başda əyləşib, qabağında bir dəstə çubuq, gözlərində eynək, uşaqlara məşqbaşı
yazmaqla məşğuldur və uşaqlar divarın dibində cərgə ilə düzülüb oturublar.
Kimisi dərs oxuyur, kimisi falaqqadan təzə çıxmış ayaqlarını ovuşdurub ağlayır
və kimisi yoldaşlarının papaqlarından yun qopardıb manqala salır ki, bəlkə gün
çıxa” (Əsgərli 2005: 63-64).
Hekayədə diqqətçəkən münasibətlərdən biri də frazeologizmlərlə qurulan
əlaqədir. “Oğlum, sən ki belə istiqamətli oğlansan, Allah sənin başından
tökəcək” (Əsgərli 2005: 67), “Qurbanın olum, əlacım nədir. Qırx il atasının
çörəyini yemişəm, əgər onun yaman günündə gözdən qoysam, o çörək mənim
gözlərimə durar”, “Qurbanın olum, özüm də bilirəm ki, mən heç yana gedib
çıxa bilməyəcəyəm, yolda bir yerdə ölüb qalanam, amma getməsəm, qorxuram
qiyamət günündə Hacı Xəlilin yanına üzüqara gələm” (Əsgərli 2005: 77) və s.
frazeologizmlər mətnin poetik gücünün artmasına xidmət edən əsas amillərdən
sayılır. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, dilimizdə “çörək gözlərini tutmaq”,
“yanında üzüqara olmaq” kimi frazeologizmlər hekayə kompozisiyasına uyğun
olaraq dilimizdə nadir istifadə olunan üslubla, “yanına üzüqara gəlmək”,
“çörək gözlərinə durmaq” şəklində istifadə olunub.
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Nəticə
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev böyüklərin nəsihətinə qulaq asmayıb dostu
tərəfindən əyri yola sürüklənən Əkbərin acılarını dolğun təsvir etmək üçün
hekayədə dini, ədəbi və folklor nümunələri ilə əlaqə qurur. Əsərin məzmununa
və süjet xəttinə uyğun olaraq digər mətnlərlə qurulan bu münasibətlər
obrazların yaşına, həyata baxışına və xarakteristikasına uyğun olaraq seçilib.
Bu gün üçün bəzi səbəblərdən oxucusuna çətin bir mətn kimi gəlsə də, müasir
tədqiqat üsullarından biri olan mətnlərarası əlaqə baxımından bu hekayəni
təhlil etdikdə, həqiqətən, onun bu baxımdan Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
uğurlu nümunələrindən biri olduğunu qəbul etməyə imkan verir.
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Seiran Gaibov
Inter-textual relation in the work entitled “A father and a son” by
Abdurrahim bay Haqverdiyev
Summary
The inter – textual connection is briefly considered to be “an exchange”
between works in the literature. Based on the notion that any written work has
somehow relation with the written works published before, we, based on that,
tried to correlate the work “A father and a son” written by Haqverdiyev with
other texts written before.
As a result, we discovered that this notion is correct and the same was
applied in the work, and the author related the work according to religious,
literary, folklore samples, the age of the characters, characteristics, fate,
together with the content of the work and the plot.
Inter-textual analysis of this work proved that this work, which is
considered one of the major works of the Azerbaijani child literature, the work
of “A father and a son” is one of the successful works in the prose in regard of
relation to other texts.
Сейран Гаибов
Межтекстовая связь в рассказе «Отец и сын»
Абдуррагим-бек Ахвердова
Резюме
Кратко говоря, межтекстовая связь – это приемы и отсылки, обмен
между произведениями. Основываясь на мысль, что каждое написанное
произведение имеет связь с ранее написанными или рассказанными
произведениями, в этой статье рассмотрена связь рассказа «Отец и сын»
Абдуррагим-бек Ахвердиева с другими текстами. Во время исследования
в тексте были подмечены существование связей такого рода, были
обнаружены, что согласно содержанию и сюжетной линии произведения
автор установил отношение с религиозными, художественными и
другими образцами фольклора в соответствии с возрастом, характеристикой, судьбой и мировоззрением образов. Анализ этого рассказа,
который является одним из важных произведений Азербайджанской
детской литературы, с точки зрения межтекстовойсвязи показывает, что
произведение «Отец и сын» и с позиции установления связей с другими
текстами считается одним из блестящих образцов нашей прозы.
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Vasif QULİYEV,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ VƏ QARABAĞ ƏDƏBİ MÜHİTİ
(Qarabağda yazdığı əsərlər, onların oxunuşu, müzakirəsi və
tamaşaya qoyulması)
Açar sözlər: Cəlil Məmmədquluzadə, Qarabağ, Qarabağ ədəbi mühiti, pyeslər
Keywords: Jalil Mammedguluzadeh, Garabagh, Garabagh literary atmosphere,
plays
Ключевые слова: Джалил Мамедкулизаде, Карабах, литературная среда
Карабаха, пьесы
Azərbaycan milli dramaturgiyası tarixində Mirzə Fətəli Axundovdan
sonra ən layiqli yerlərdən birini tutan Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığının mühüm bir hissəsini dram əsərləri təşkil edir. Ədib həmişə özünə müəllim
saydığı böyük sələfinin dramaturji ənənələrini davam və inkişaf etdirərək bu
ədəbi sahəni öz yaradıcılığı ilə daha da zənginləşdirmiş, daha yüksək mərhələyə qaldırmışdır. O, pyeslərində yaşadığı dövrün real hadisələrini olduğu kimi
təsvir etmiş, adi ailə-məişət məsələlərini əyani və bədii şəkildə ustalıqla qələmə
almışdır. Mövzusuna, məzmununa, ictimai əhəmiyyətinə görə ədəbiyyat tariximizin nadir incilərindən sayılan və yazıçının “ikinci şah əsəri” (Əli Nazim)
olan, “Molla Nəsrəddin” kimi “baltanı dibindən vuran” (Üzeyir bəy Hacıbəyli),
“Azərbaycan ədəbiyyatında tarixi bir dönüş yaradan” (Mirzə İbrahimov)
dramaturgiyamızın əvəzsiz nümunəsi – “Ölülər” komediyası bunun əyani
göstəricisidir. Dramaturq bu pyesini 1907-ci ildə, Qarabağa gəlişindən az sonra
yazmağa başlamış və 1909-cu ildə sonuncu – beşinci pərdəsini burada
tamamlamışdır.
Həmidə xanım Cavanşir əsərin yaranma prosesi və baş qəhrəmanı
haqqında yazır: “Demək olar ki, hər axşam hamı yatandan və kənddə həyat
səngiyəndən sonra Mirzə Cəlil yazı masasının arxasına keçib, jurnal üçün baş
məqalə və başqa yazılar yazırdı. Qalın gündəlik dəftərinə də nəsə qeyd edirdi.
“Ölülər” pyesinin qəhrəmanına o, qohumumuz, rəhmətlik atamın yaxın dostu,
fars dilini gözəl bilən böyük mərifət sahibi İsgəndər Hacı Həsən oğlunun adını
vermişdi. İsgəndər Hüsülü kəndində yaşayırdı. Böyük üzüm bağları vardı.
Yerli ruhanilərin və başqa insanların rəyini vecinə almadan şampan şərabına
bənzər əla çaxır çəkirdi. İçən olduğundan “Kefli İsgəndər” ayaması ilə
tanınırdı” [1]. Bu personaj haqqında yazan digər müəlliflər – Ağcabədi Rayon
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin direktoru Şirxan Hüseynov [2], Hüsülü kənd
orta məktəbinin müəllimi Həmzə Həsənov [3] və müəllim Əli Mehdiyev [4] öz
məqalələrində Həmidə xanım Cavanşirin yazdıqlarını bu və ya digər şəkildə
təkrarlayırlar.
Həmidə xanımla yeni ailə həyatına başlayandan altı il keçməsinə baxmayaraq, qayğılarının çoxluğu səbəbindən Cəlil Məmmədquluzadə Xankəndi və
Malıbəyli istisna olmaqla, Şuşaya getməyə macal tapa bilməmişdi. Jurnalın
maliyyə çətinliyi, onu vaxtlı-vaxtında çıxarmaq üçün özünü oda-közə vurması,
siyasi dustaq olan qardaşı Mirzə Ələkbərdən ötrü ora-bura qaçması,
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Naxçıvandakı qohum-əqrəbasının üzləşdiyi ciddi problemlər, Kəhrizlidə
üzərinə düşən təsərrüfat işlərinin çoxluğu və s. ədibin daim can atdığı Şuşaya
gedə bilməməsinin əsas səbəblərindən idi. Lakin qayğıları bir qədər azaldıqdan
sonra, nəhayət, 1913-cü ilin yayından Mirzə Cəlil onu son dərəcə özünə çəkən
bu şəhərə müntəzəm olaraq gedib-gəlməyə başladı.
İki dəfə dalbadal Tiflis şəhərində ağır cərrahiyyə əməliyyatı keçirmiş
Həmidə xanım Cavanşir həmin ilin iyun ayında uşaqlarını və xidmətçilərini də
götürüb Şuşaya yaylağa aparmışdı. O, şəhərin Gülbağça adlı səfalı bir yerində,
bulvara yaxın ev kirələmişdi və burada müalicə alıb dincəlirdi. Nəhayət, avqust
ayında Cəlil Məmmədquluzadə də gəlib çıxdı.
...Mirzə Cəlil Həmidə xanımla birlikdə Şuşanı və onun ətraf yerlərini
qarış-qarış gəzib-dolaşır, görməli, füsunkar yerlərə saatlarla tamaşa edirdi. Bu
dağlar diyarının gözəl təbiəti, şəffaf havası, sıx meşələri, yaşıl ormanları,
bumbuz bulaqları, ucu-bucağı görünməyən meyvə bağları, səliqəli parkları,
bəzən aşıb-daşan, bəzən də lal sükutla axan Daşaltı və Xəlifəli çayları... ədibə
çox xoş təsir bağışlayır, onun əhvali-ruhiyyəsini daha da yaxşılaşdırırdı.
Xüsusilə şairanə Cıdır düzü, səfalı İsa bulağı kimi klassik ziyarət məkanları
Mirzə Cəlilin diqqətini daha çox çəkir və o, bu yerlərin rəngarəng
mənzərələrinin misilsiz gözəlliklərindən zövq alırdı. Şuşanın əla iqlimi, bol
nemətləri, sərin axşamları, aylı-ulduzlu gecələri yazıçı üçün büsbütün gözəllik,
cah-calal, həyat idi, sevinc mənbəyi idi. Sal qaya üzərində nəhəng bir qartal
kimi qərar tutan bu daşlı qala özünün əfsanəvi həyatı, gözəl, ahəngdar
bütövlüyü ilə təzə qonağını – “gələcək övladı”nı heyrətdə qoyurdu.
Şuşa Cəlil Məmmədquluzadənin 23 il əvvəl gördüyü şəhər deyildi. Bu
qədim diyar ötən illər ərzində xeyli inkişaf etmiş, Qarabağ mədəniyyətinin və
maarifinin möhtəşəm mərkəzinə çevrilmişdi. Rusiyanın, Avropanın, eləcə də
Yaxın Şərq ölkələrinin bir sıra böyük mərkəzləri ilə Qarabağın daha da
genişlənən mədəni və ticarət əlaqələri Şuşa mədəniyyətinin və ictimai fikrinin
inkişafına xeyli təsir göstərmişdi. Əhalisi artıq 40 mini haqlayan şəhərin
iqtisadi, mədəni və siyasi həyatında Cənubi Qafqaz mühitinin ümumi tələblərinə cavab verən böyük ictimai canlanma və bir sıra mütərəqqi dəyişikliklər baş
vermişdi. Burada incəsənət, elm, ədəbiyyat, maarif, musiqi bütün rəngləri ilə
çiçəkləmiş, geniş ədəbi mühit yaranıb formalaşmışdı. Ulu keçmişə və nəslə
ənənəvi bağlılıq borcu, mədəniyyətin kütləviliyi daha aydın və daha çox hiss
olunurdu. Artıq öz intibah dövrünün zirvəsində dayanaraq Şərq mədəniyyətinin
qaymaqlarından birinə çevrilmiş Şuşa bütün əzəməti və dərinliyi ilə hər yerdə
tanınır, rəngarəngliyi və zənginliyi ilə seçilirdi. Şuşa mədəniyyətinin əldə
etdiyi qələbələrin səsi-sorağı dünyanın dörd bir tərəfindən eşidilirdi. Qarabağ
aləmə Şuşa mədəniyyətinin gözü ilə baxırdı.
Şuşanın möhtəşəmliyi və füsunkarlığı bir yana, sanki onun təbiətiylə
qovuşan coşqun musiqili həyatı və şəhərin gözəl guşələrini təşkil edən tarixi
abidələri də Mirzə Cəlilə ruh, qol-qanad, mənəvi zövq verirdi. Başdan-başa
musiqidən hörülmüş bir çələngi xatırladan bu şəhərdə o, hər gün dörd bir
yandan gecə yarısınadək, bəzən də səhərəcən gah Üzeyir bəy Hacıbəylinin
operalarından oxuyanların səslərini, gah da ruh oxşayan və havada bir-birinə
qovuşan el mahnılarını eşidirdi. Hara gedirdisə, hara ayaq basırdısa,
qulaqlarına musiqi sədaları gəlir, qədim tikililərlə rastlaşırdı.
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Az vaxt içərisində Cəlil Məmmədquluzadəyə çox böyük təsir bağışlayan,
onu valeh edən və həyəcanlandıran yalnız Şuşanın təbiəti və insan dühasının
yaratdığı gözəlliklər deyil, həm də şuşalıların mədəniyyətə, maarifə, elmə,
incəsənətə hədsiz dərəcədə meyilləri, evdarlıqları, zəhmətsevərlikləri, düzlükləri, doğruluqları idi. O, bu yerin adamlarının ruhən sağlamlığına və qüvvəsinə
də heyran qalmışdı. Şəhərlə daha ətraflı, daha yaxından tanışlıq Mirzə Cəlildə
Şuşa və onun sakinləri haqqında cürbəcür maraqlı fikirlər yaradır, suallar
doğururdu. İlahi, bu torpaq sənət sarıdan necə də bərəkətlidir! Bu qala istedadlı
insanlarla necə də zəngindir! Bu şəhərdə musiqini necə də dərindən duyurlar,
sözü, sənəti necə də yüksək qiymətləndirməyi bacarırlar. Bir də ki, bu cür qalaşəhəri yalnız iti ağlı və geniş fantaziyası olan adamlar tikə bilər. Mirzə Cəlilə
bu sualın da cavabı aydın olmuşdu: bu qala üstündə Rusiya ilə İran illər uzunu
nə üçün savaşıblar?.. Özünə verdiyi bir çox məntiqi sualların cavablarını
tapdıqca ədibin ürəyində bir Şuşa sevgisi, qəlbində bir Qarabağ məhəbbəti
yaranırdı. Bir sözlə, bu şəhər onun üçün dünyanın ən gözəl cənnət guşəsinə
çevrilmişdi. Və bu sevgi, bu məhəbbət böyük ədiblə ömrü boyu yol yoldaşı
oldu.
Bütün bu gördükləri, Şuşanın ritmik, qaynar həyatı, maraqlı adamlarla
tanışlığı, dostlaşması yazıçıda gözəllik və ülvilik duyğularını daha da artırırdı.
Burada qaldığı bu yay günlərində onun istedadı sanki bir az da çiçəkləmiş,
cilalanmışdı. İşləmək və yanına gələn qonaqları rahat və sərbəst qəbul etmək
üçün Həmidə xanım həyat yoldaşına ayrıca bir otaq da ayırmışdı. Otağın
birbaşa Gülbağçaya açılan pəncərələrindən bütün şəhər ovuc içi kimi
görünürdü və bu da tamamilə başqa bir gözəl mənzərə yaradırdı. Bu cür şərait
ədibin çox xoşuna gəlirdi və onu ədəbi yaradıcılıqla daha müntəzəm məşğul
olmağa sövq edirdi. Hər gün Mirzə Cəlil yuxudan erkən oyanır, xoş təəssürat
yaradan Şuşa mənzərələrinə tamaşa edir, bu gözəllikləri gözlərinə köçürəndən
sonra pəncərənin qarşısında oturaraq işləməyə başlayırdı. Bir dəfə Mirzə Cəlil
Həmidə xanımla söhbət edərkən razılıqla və minnətdarlıqla demişdi: “Mən
özümü yalnız bu sakit və geniş şəraitdə xoşbəxt hiss edirəm. Bu ecazkar aylı
gecələr, geniş, yaşıl, kölgəli park, güllərin, çiçəkləyən ağacların ətri,
bülbüllərin ötməsi, İsaq-Musaq quşlarının fasiləsiz çağırışı... bütün bunlar
mənim yorulmuş sinirlərimi sakitləşdirir, arzularıma qol-qanad verir. Jurnalı
başa vurandan sonra çox arzulayardım ki, ömrümün qalanını bu sakit şəraitdə
keçirim” [5]. Ümumiyyətlə, yazıçını əhatə edən adamlar, evdə yaradılmış gözəl
şərait onun yaradıcılığının inkişafına böyük təsir göstərir, yeni əsərlərinin
mövzu və süjetləri asanlıqla yaranırdı.
1913-cü ilin yayında Şuşa ədəbi-mədəni hadisələrlə coşub-daşırdı.
Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Bədəl bəy Bədəlbəyov, Azad bəy Əmirov,
Əhməd bəy Bədəlbəyli-Ağdamski, Surxay Adıgözəlov, Üzeyir bəy Hacıbəyli,
Umbay Əmirov öz doğma yurdlarında istirahətdə idilər. Şuşaya qastrol səfərinə
gəlmiş məşhur aktyorlar Hüseynqulu Sarabski, Əbülfət Vəli və başqaları teztez tamaşalar göstərir, konsertlər verir, müsamirələr təşkil edirdilər [6]. Ona
görə də Cəlil Məmmədquluzadə bu şəraitdən istifadə etmək qərarına gələrək
dost-tanışlarını bir yerə toplayıb, “Ölülər”i müzakirə etmək haqqında fikrini
Həmidə xanıma bildirmiş və ədibin təşəbbüsü çox asanlıqla həyata keçmişdi.
Yerli ziyalılardan doktor Əbdülkərim bəy Mehmandarov, şair Xosrov bəy
Fuladov, müəllim Mirzə Xosrov Axundov, yazıçının kiçik qardaşı Mirzə
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Ələkbər Məmmədquluzadə də bu ziyalılarla birlikdə əsərin müzakirəsinə dəvət
olunmuşdular. İştirakçıların, demək olar ki, hamısı öz ürək sözlərini demiş,
pyesi çox yüksək qiymətləndirərək onun Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir
dönüş, inqilab edəcəyini bildirmişdilər. Bəziləri “Ölülər”in yerli səhnədə
tamaşaya qoyulmasını təklif eləmiş, lakin Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev və
Hüseynqulu Sarabski mürtəce ruhanilərin və nadan bəylərin nüfuzunun güclü
olduğu belə bir vaxtda bu işin təhlükəli olduğunu söyləmiş, əsərin burada
tamaşaya qoyulmasına qəti etirazlarını bildirmişdilər [7]. Müzakirədə iştirak
edən jurnalist, “Molla Nəsrəddin” jurnalının əməkdaşı Rzaqulu Nəcəfov
xatirələrində yazır: “Yaxşı yadımdadır. Həmidə xanımın Şuşadakı mənzilinə
yığışmışdıq. Azad Əmirov, Hüseynqulu Sarabski və başqa ziyalılar da orada
idilər. Mirzə cürətsiz bir halda əsəri oxuyub qurtardı. Yazıçı onu dinləyənlərə
əsərinin nə cür təsir etdiyini bilmək istəyirdi. Hamı əsərin yeni bir şey
olduğuna, səhnə tariximizdə böyük inqilabi rol oynayacağına qane oldu və
Mirzənin bu yazısını təqdir elədi. Bu əsərin böyük gurultular qoparacağını
bildiklərindən onun Şuşa kimi mövhumatçılar yuvasında Ağa Əbdürrəhimlərin
avamlar fikrinə və zehninə hakim olduğu bir yerdə səhnəyə qoyulmasına
tərəfdar olmadılar” [8]. Beləliklə, “Ölülər” əsəri 1913-cü ildə Şuşada öz səhnə
təcəssümünü tapmadı...
Əsərin tamaşaya qoyulmamasının səbəblərini ədəbiyyatşünas-alim
Hüseyn İsrafilov belə şərh edir: “Ölülər”in 1916-cı ilə qədər tamaşaya qoyulmamasının əsas səbəbini o zamanlar mövhumatın çox qüvvətli olması və
mütərəqqi qüvvələrə qarşı çarizmlə ruhanilərin birgə mübarizəsi ilə izah etmək
lazımdır. Pyesin tamaşaya qoyulması üçün əlverişli bir vəziyyət yox idisə də,
əsər mütərəqqi Azərbaycan ziyalılarının diqqət mərkəzində idi. Bakı, Şuşa,
Naxçıvan kimi şəhərlərdə mütərəqqi ziyalılar əlyazması şəklində yayılan
“Ölülər”i müzakirəyə qoyur, əsəri tamaşaya hazırlamaq üçün yollar arayıbaxtarır, müvafiq imkan tapmağa çalışırdılar” [9].
1914-cü ilin yayında Şuşaya istirahətə gələnlər daha çox idi. Cəlil
Məmmədquluzadə və Həmidə xanım ailələri ilə birlikdə yenə də istirahətlərini
burada keçirirdilər. Mir Möhsün Nəvvab, Həsənəli xan Qaradaği, Nəcəf bəy
Vəzirov, Əbdülkərim bəy Mehmandarov, Firudin bəy Köçərli, Bəhram bəy
Axundov, Haşım bəy Vəzirov, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev, Məhəmmədhəsən bəy Mirzəcamalov, Ələkbər bəy Axundov, Süleyman Sani Axundov,
Xosrov bəy Fuladov, Zülfüqar bəy Hacıbəyli, Fərhad Ağazadə, Üzeyir bəy
Hacıbəyli, Yusif Əliyev, Mirhəsən Vəzirov kimi ziyalılar vaxtaşırı Mirzə Cəlili
və Həmidə xanımı yoluxurdular və bəzən onların maraqlı, yuxuqaçıran
söhbətləri səhərəcən uzanırdı. Bu söhbətlərin əsas mövzusu, bir qayda olaraq,
teatr, musiqi, ədəbiyyat barədə olur və burada ədəbi və musiqi yenilikləri
müzakirə edilirdi. Arabir gecələr də keçirilirdi. Həmin görüşlərin bilavasitə
iştirakçısı olan Həmidə xanım o illəri, o günləri belə xatırlayırdı: “Bir gün
Firudin bəylə qərara aldıq ki, bizim evdə ədəbiyyat gecələri keçirək. Yazıb
Mirzə Cəlildən xahiş etdim ki, qiraət gecəsinə gəlsin və öz əsərlərindən birini
oxusun. O razılaşdı. Biz gün təyin elədik. Şuşada olan bütün yazıçıları, şairləri,
ədəbiyyatsevərləri dəvət elədim... Mirzə Cəlil qonaqların toplanmasından bir
saat qabaq gəlib çıxdı. O, düz 65 verst yol gəlmişdi. Yorğunluğuna baxmayaraq, əynini dəyişib, qonaqların qarşısına çıxdı.
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Həmin gecə şairlər öz şerlərini oxudular. İndi dünyasını dəyişmiş Xosrov
bəy Fuladov çox gözəl qiraət ustası idi, öz şerlərini son dərəcə təsirli deyirdi.
Yazıçılar da öz əsərlərini oxudular. Mirzə Cəlil “Molla Fəzləli” hekayəsini
oxudu. Gecə çox canlı və uğurlu keçdi. Mirzə Cəlil son dərəcə məmnun
qalmışdı. O, iki gün sonra kəndə qayıtdı [10].
...1916-cı ilin aprelində “Ölülər”i tamaşaya qoymaq məqsədilə Cəlil
Məmmədquluzadə məslək və əqidə dostu, mollanəsrəddinçi şair, jurnalist və
aktyor Əliqulu Qəmküsarla birlikdə Tiflisdən Bakıya gəldi. Ayın 29-da əsər
Tağıyev teatrında səhnəyə qoyuldu, ağlasığmaz, misilsiz müvəffəqiyyət
qazandı. İlk tamaşa münasibətilə Nəcəf bəy Vəzirovun [11; 12], Nəriman
Nərimanovun [13] və başqalarının mətbuat səhifələrində bir sıra təqdirəlayiq
resenziyaları dərc olundu. Cəlil Məmmədquluzadə bu münasibətlə Həmidə
xanım Cavanşirə həmin vaxtlar aralarında kiçik bir inciklik olduğuna görə
imzasız bir teleqram göndərmişdi: “Pyes qeyri-adi bir müvəffəqiyyət qazandı.
Ağzınadək dolmuş teatr hər fasilədə müəllifi gurultulu alqışlarla təbrik edirdi.
Tamaşadan 2500 manat hasil oldu. Bu günlərdə Aşqabada gedirəm. Hamıya
salam!
Bakı şəhəri.
30 aprel 1916-cı il” [14].
May ayının əvvəllərində “Molla Nəsrəddin”in nəşri müvəqqəti
dayandırıldıqdan sonra bu boşluqdan istifadə edən dostlar özləri ilə teatr
truppası götürüb Orta Asiyaya, oradan da Şimali Qafqaza üz tutdular. Əsərin
tamaşası Aşqabad, Daşkənd, Səmərqənd, Orenburq, Samara, Həştərxan,
Vladiqafqaz, Petrovsk şəhərlərində də uğurla keçdi. Mirzə Cəlil pyesinin
Şuşada da göstərilməsini arzulayırdı. Ədibin 1916-cı il iyul ayının 12-də
Həmidə xanıma göndərdiyi bir məktubdan onun həmin ilin avqust ayında
Şuşaya gəldiyi məlum olur. Məktubda Cəlil Məmmədquluzadə həyat yoldaşına
yazırdı: “Həmidə! Bu gün, iyulun 12-də Həştərxandan gəmi ilə Petrovska yola
düşürəm. Oradan Vladiqafqaza da dəyəcəyəm. Avqustun əvvəli üçün Şuşaya
gəlmək fikrindəyəm. Ev üçün bərk darıxıram.
Sənin, uşaqların və Ələkbərin kefi necədir? Mənə Vladiqafqaza İran
səfirliyinin adresinə kağız yaz.
Srağagün Həştərxanda şəhər dumasının zalında mühazirə oxudum.
Cəlil” [15].
Avqustun əvvəllərində Cəlil Məmmədquluzadə Əliqulu Qəmküsarla
Şuşaya yola düşdü. Uzun müddət görüşməyən Mirzə Cəlillə Həmidə xanımın
görüşü hər ikisinə böyük təsir elədi. Həmidə xanım həmin anları sonralar belə
xatırlayırdı: “Görüşdə ona dedim ki, sənin bu qədər məşhurlaşmağına çox
sevinirəm. O, iltifatla cavab verdi: “Sənə layiq olmağa çalışıram”. Beləcə
barışdıq” [16].
Cəlil Məmmədquluzadə yerli ziyalılarla “Ölülər”in məşqinə başladı və
qısa müddətdə əsəri Şuşa tamaşaçılarına təqdim elədi. Şeyx Nəsrullah rolunda
Əliqulu Qəmküsar səhnəyə çıxdı. Həmidə xanım Cavanşirin və Mirzə Xosrov
Axundovun xatirələrinə istinad edərək deyə bilərik ki, Şuşada “Ölülər”in ilk
tamaşası 1916-cı ilin avqustunda olmuşdur. Mirzə Xosrov Axundov xatirələrində yazır: “Avqustun 17-də Mirzə Cəlilin “Ölülər” komediyası Şuşada
Xurşudbanu Natəvanın qızı Xanbikənin evində yerləşən məktəbdə tamaşaya
qoyuldu. Tamaşaya Həmidə xanım və qızı Minadan başqa qadın gəlməmişdi.
161

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print)

Belə tamaşalarda yalnız Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin əmisi oğlanları iştirak
edirdi. Başqa bəy tayfasından heç kəs gəlməzdi. Çünki bəylər teatr tamaşalarını
boykot etmək fikrində idilər” [17].
Bu ədəbi hadisə – “Ölülər”in tamaşaya qoyulması Şuşanın mədəni
həyatında böyük bir canlanma yaratdı, müəllifini Qarabağ ədəbi mühitində
daha çox tanıtdı. Hara gedirdisə, yazıçını barmaqla göstərir, ədəbi dairələrdə
ona xüsusi hörmət bəsləyirdilər.
Cəlil Məmmədquluzadə Şuşada bir çox maraqlı adamlarla, onların
ailələri ilə də tanış olmuş, bəziləri ilə yaxın dostluq münasibətləri yaratmışdı.
Mirzə Cəlil istedadının böyük pərəstişkarlarından olan həkim Əbdülkərim bəy
Mehmandarov, şair Xosrov bəy Fuladov, müəllim Mirzə Xosrov Axundov,
təzə-təzə yazmağa başlayan Həsən İxfa Əlizadə kimi ziyalılar ədibin maraqlı
həmsöhbətləri idilər. Ədəbiyyata və incəsənətə həssas olan bu yerli ziyalılar
çox vaxt Cəlil Məmmədquluzadənin yanına gələr, ya da onu ailəliklə evlərinə
dəvət eləyər, bir-birlərinin maraqlı söhbətlərinə qulaq asardılar.
Cəlil Məmmədquluzadə Şuşanın gündəlik mədəni həyatını diqqətlə
izləyirdi. O, hər gün axşamüstü ya ailəsiylə, ya dostlarıyla, ya da tək özü şəhərə
gəzməyə çıxırdı. Yolunun üstündəki dükanın mehriban sahibi ilə salamlaşıb,
bir-iki kəlmə kəsmək, təzə nəsə almaq həvəsylə kitab mağazasının rəflərini
gözdən keçirmək, arabir də Bazarbaşı meydandakı çayxanada oturub,
qalalıların zərərsiz, heç kəsə ziyanı olmayan qeybətlərinə qulaq asmaq onun
üçün maraqlı və xoş idi. Mirzə Cəlil tez-tez şair Mir Möhsün Nəvvabın
rəhbərlik etdiyi “Məclisi-fəramuşan” ədəbi məclisinin “qışlağı” adlandırılan
Yuxarı Gövhər ağa məscidinin həyətindəki xüsusi otağa da baş çəkir, məclisin
“yaylağı” deyilən Cıdır düzündəki güllü-çiçəkli Mir Fəseh bağında və
Ağzıyastı kahada dərnək üzvlərinin məşğələlərində iştirak edirdi. O, bu
görüşlərdə özünə təzə dostlar qazanır və gənc yazarlarla yaxından ünsiyyət
yaradırdı.
Mirzə Cəlilin şəhərdə getdiyi əsas yerlərdən biri də görüşlərinin mərkəzi,
Mir Möhsün Nəvvabın oğlu Mir İbrahim Ağamirzadənin 1903-cü ildə Gövhər
ağa məscidinin həyətində açdığı kitabxana-qiraətxana idi. Bu mədəniyyət və
maarif ocağında Şərq ədəbiyyatının görkəmli simalarının əsərləri ilə yanaşı,
Avropa, eləcə də rus şair və yazıçılarının kitablarına, təbabətə, coğrafiyaya,
riyaziyyata, bir sözlə, elmin bütün sahələrinə aid əsərlərə rast gəlmək olardı.
Kitabxana-qiraətxana “Həblül-mətin”, “Tərcüman”, “Musulmanin”, “Qafqaz”,
“Həyat”, “İrşad”, “Molla Nəsrəddin”, “İskra”, “Pravda” və s. qəzet və
jurnalların daimi abunəçisi idi. Bu mətbuat orqanları vasitəsilə həm də Cənubi
Qafqazda, Yaxın Şərqdə, Rusiyada, Avropada baş verən hadisələrdən, bütün
yeniliklərdən xəbər tutmaq olardı.
Qiraətxana-kitabxana, əsasən, iki böyük otaqdan ibarət idi. Onların
birində məktəb ləvazimatı, müxtəlif dərsliklər, qələm və dəftər satılır, o birində
isə oxucudan müəyyən olunmuş məbləğdə – 25 qəpik pul alınırdı ki, bu da
müxtəlif xeyriyyə işlərinə xərclənirdi. Maddi cəhətdən imkanı olmayanlar isə
kitablardan və qəzet-jurnallardan pulsuz istifadə edirdilər. Ona görə də
kitabxana-qiraətxananın oxucularının sayı gündən-günə artırdı. Mirzə Cəlil
gənc dostu Mirzə Xosrovla vaxtaşırı ora gedir, onun xidmətlərindən istifadə
edirdi. Mirzə Xosrov Axundov xatirələrində yazır: “Bir gün Mirzə Cəlillə
məscidə yaxın olan qiraətxanaya gedirdik. Məscidin qabağında bir neçə molla
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oturmuşdu. Mirzə onların qarşısından keçərkən salam verdi. Mollalar özlərini
eşitməzliyə qoyub cavab vermədilər. Hətta biz bir qədər aralandıqdan sonra
“lənət kafirə!” deyə Mirzə Cəlilə lənət oxudular.
Qiraətxanaya çatdıqda Mirzə Cəlil gülə-gülə dedi:
– Mirzə, “Ölülər”ə görə mollaların, ruhanilərin məni görməyə gözləri
yoxdur. Çünki onlara dağ çəkmişəm.
O zaman din xadimləri “Molla Nəsrəddin” kafirdir!” deyə Mirzə Cəlilin
əleyhinə hər yerdə təbliğat aparır, hətta onu öldürmək istəyirdilər” [18]. ...Elə
indi “bu, “Molla Nəsrəddin”dir!” deyərək sivişib yanlarından ötən tiplər isə
jurnalın növbəti nömrələrinin “qurbanı”na çevrildilər.
Din xadimlərinin təzyiqlərinə baxmayaraq, kitabxana-qiraətxananın
müdiri Mir İbrahim Ağamirzadə Cəlil Məmmədquluzadə ilə yaxından əlaqə
saxlayır, “Molla Nəsrəddin” jurnalını gizli yolla yayır, təbliğ edirdi. Çünki
ruhanilər kimin əlində “Molla Nəsrəddin” görsəydilər, onu “kafir” adlandırır,
həmin adamı hamama buraxmır, dəlləklər isə onların başlarını və üzlərini
qırxmırdılar. Bu, mollaların fitvası idi.
1917-ci ilin yayında Həmidə xanım uşaqları ilə birlikdə Şuşada
istirahətdə olarkən Mirzə Cəlil təsərrüfat işlərindən imkan tapıb ailəsini
yoluxmağa getdi. Həmin vaxt şəhərdə çoxsaylı ziyalı təbəqəsinin olmasından
istifadə edərək Həmidə xanım Cavanşir kasıb məktəb şagirdlərinin xeyrinə
gecə təşkil etmək təşəbbüsünü irəli sürdü. Bunun üçün bir heyət də yaradıldı və
Cəlil Məmmədquluzadə də bu heyətə daxil edildi. Dəvətnamələrin
paylanılması müəllim Mirzə Xosrov Axundova həvalə olundu.
“Gecə Şuşa Realnı məktəbinin binasında keçirildi. Tədbir başlandı.
Gecənin təşkili və məqsədi haqqında Həmidə xanım həm Azərbaycan, həm də
rus dillərində məlumat verdi.
Tərtib olunmuş plana əsasən bir otaq Asiya, digər bir otaq isə Avropa
qaydası ilə bəzədilmişdi. Otağın birində köhnə qayda ilə uzun tumanlı, yaylıqlı,
o biri otaqda Avropasayağı geyinmiş qızlar və gəlinlər rəqs edərək
əyləşmişdilər. Gecədə çalğıçılar, xanəndələr və artistlər də iştirak edirdi.
Gecə olduqca maraqlı keçdi. Sonra Üzeyir bəy Hacıbəylinin “O olmasın,
bu olsun” operettası böyük uğurla göstərildi. Əldə olunan vəsaitə kasıb
şagirdlər üçün dərs ləvazimatı, ayaqqabı və paltar alındı” [19].
Cəlil Məmmədquluzadə bu gecədən çox məmnun qaldığını və onun
təşkilatçılarına minnətdarlığını bildirib, belə tədbirlərin tez-tez keçirilməsini
arzuladı... Və bir neçə gündən sonra Kəhrizliyə, oradan da Tiflisə yola düşdü...
“Ölülər”in uğurlu səhnə həyatından sonra Cəlil Məmmədquluzadənin
dramaturgiyaya meyli daha da artmış və o, bir-birinin ardınca dram əsərləri
yazmağa başlamışdı. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulması ərəfəsində
(1919-1920), ictimai-siyasi hadisələrin ən qaynar, ən böhranlı, milli tariximizin
olduqca mürəkkəb və ziddiyyətli bir dövründə, professor Əziz Şərif demişkən,
“vətənimizin bu qorxulu günlərində Qarabağda bir guşəyə çəkilib”
yaradıcılığında xüsusi yer tutan ikinci böyük pyesini – “Ölülər”dən sonra ən
güclü, ideya, fikir genişliyi və bədii kamilliyi etibarilə ən qiymətli əsəri”ni
(Mirzə İbrahimov) – “Anamın kitabı”nı qələmə almışdı. Əsas ideyası zəngin
qədim keçmişə malik bir xalqın milli azadlıq, milli intibah və yüksəlişi olan bu
pyesdə dramaturq dil və mədəniyyət məsələlərinə, Azərbaycanın gələcək
taleyi, milli varlığı, azadlığı, müstəqilliyi, birliyi, eyni zamanda cəmiyyətin
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ruspərəst, türkpərəst, İranpərəst qüvvələrə bölünməsi, ümumiyyətlə, xalqın
tarixi müqəddəratı ilə bağlı bir çox canlı, kəskin həyati problemlərə
toxunmuşdu. Dərin müşahidələrin və böyük istedadın məhsulu olan bu əsər
Cəlil Məmmədquluzadə yaradıcılığında ideya cəhətdən ən yüksəkdə durmuş və
Azərbaycan ictimai fikrinin yaranmasında və formalaşmasında yeni bir səhifə
açmışdır.
1918-ci ilin payızında Cəlil Məmmədquluzadə hələ Kəhrizlidə
yaşayarkən “Anamın kitabı” adlı pyes üzərində düşünür və onu yazmağa
hazırlaşırdı. Amma bu əsəri yazmaq üçün ona tənha bir guşə lazım idi. Ona
görə də yazıçı dekabr ayının əvvəllərində kənddəki təsərrüfat işlərini
yekunlaşdırıb Şuşaya getdi. Həmin günlərdə Mirzə Cəlil Həmidə xanıma
bildirmişdi ki, yeni bir pyes üzərində işləməyə başlamışdır. Adını da “Anamın
kitabı” qoymaq fikrindədir. Və əsərinə sonuncu nöqtəni Şuşada qoymaq istəyir.
Bunun üçünsə ona sakit və rahat bir yer lazımdır. Yaradıcılığı üçün həmişə
Mirzə Cəlilə münasib şərait yaradan həyat yoldaşı otağını ərinə verib, özü
uşaqlarının qaldığı yerə keçdi. Cəlil Məmmədquluzadə əvvəlki kimi yazıbyaratmağa başladı. Pyesi yazmaqdan ötrü isə ona müxtəlif lüğət lazım idi.
Həmidə xanım tanışları vasitəsilə çoxlu sayda lüğətlər tapıb gətirdi... Və
beləliklə, Mirzə Cəlil təxminən üç aydan sonra, 1919-cu il fevralın axırlarında
əsərini yazıb başa çatdırdı. İlkin olaraq pyesi həyat yoldaşına oxudu. Həmidə
xanım Cavanşir xatirələrində yazır: “Mənim xahişimlə Mirzə Cəlil əsəri
ucadan oxumağa razılıq verdi. O, çox təsirli oxuyurdu. Çox diqqətlə
dinləyirdim. Pyes məni elə tutmuşdu ki, aludəliklə dinləyir, əsərdə cərəyan
edən hadisələrlə yaşayırdım. Mirzə Cəlil pyesi oxuyub qurtardıqdan sonra
gözlərim yaşardı və bir neçə dəqiqə fikrə dalıb danışa bilmədim və əsərin
surətini çıxartdırıb özümdə yadigar saxlamağa icazə istədim. O, razılıq verdi.
Uşaqlarımızın müəllimi Mirzə Xosrov “Ölülər” və “Anamın kitabı” pyeslərinin
surətini çıxartdı. Həmin əlyazmalar indi də məndədir” [21].
Mirzə Xosrov Axundov isə həmin günləri belə xatırlayır: “1919-cu ilin
fevral ayı idi. Mirzə Cəlilin uşaqları ilə məşğul olmaq üçün onların evinə
getmişdim. Uşaqlara dərs dedikdən sonra Mirzə Cəlilin xahişi ilə mən onunla
birlikdə nahar elədim. O məni özünün iş otağına apardı. Otaqda qoyulmuş
mizin üstündə jurnal və qəzetlərdən əlavə qeyri-yazılar da vardı. Söhbət
əsnasında Mirzə Cəlil mənə dedi:
– Mirzə, səni maraqlandıran, şahidi olduğum və ağsaqqallardan eşitdiyim
maraqlı hadisələri qələmə almışam.
Mən ondan yazdığı mövzunun adını soruşdum. Cavab verdi:
– “Ölülər” və “Anamın kitabı”.
Mirzə Cəlil bu əsərlərin əlyazmalarını oxumağa başladı. Həqiqətən də,
mən çox maraqlandım. Oxuyub qurtarandan sonra hüsn-xəttinin pis olması
səbəbindən pyeslərinin üzünün köçürülməsini məndən xahiş elədi. Hər iki
əsərin üzünü iki nüsxədən ibarət köçürtdüm” [21].
Teatr kimi, musiqi də Cəlil Məmmədquluzadənin həyatında və
yaradıcılığında mühüm yer tutmuş, bütün ömrü boyu ədibə kömək göstərmiş,
onda gah fərəh, gah qüssə hisləri doğurmuş, bir sözlə, həmişə bu sənət aşiqinə
ilham vermişdir. Yazıçının yetişib-formalaşdığı mühitdə demokratik fikirli
ziyalılar, xüsusilə də professor Əziz Şərifin yazdığı kimi, “Qori təhsili görmüş
gənc müəllimlər əhali arasında mədəniyyəti yaymağa çalışır, məktəb,
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kitabxana, qiraətxana açır, tamaşalar verir, müsamirələr təşkil edirdilər” [22].
Dövrünün bir çox mütərəqqi fikirli adamları kimi, Mirzə Cəlil də bu işlərdə
fəal iştirak edir, ədəbiyyatın və musiqinin inkişafı üçün əlindən gələni
əsirgəmir, geridə qalmış xalqının mədəni tərəqqisinə böyük təsir göstərirdi. O,
bəzən öz yazıları ilə teatr və musiqi tənqidçisi kimi də çıxış edirdi.
Klassik Şərq muğamlarının və Azərbaycan xalq musiqisinin qorunması
və inkişafı məsələləri Cəlil Məmmədquluzadəni heç də professional musiqi
xadimlərindən az düşündürmür, az narahat etmirdi. İbtidai məktəblərdə musiqi
dərslərinin geniş keçirilməsini, Avropada olduğu kimi, irihəcmli musiqi
əsərlərinin yaradılmasını, ümumi mədəniyyətimizin çiçəklənməsini, bir sözlə,
milli musiqimizin daha da inkişaf etdirilməsini arzulayan vətənpərvər publisist
yazılarında bu məsələləri dönə-dönə qabartmış, 1909-cu ildə Şərq, Avropa və
rus musiqi sənətindən bəhs edən “Elmi-musiqi” [23] adlı bir məqalə də
yazmışdı. Yazıda o, xalqın mədəni irsinə dodaq büzən, musiqini haram
buyuran din xadimlərinə gülür, bu nadanlara göstərirdi ki, qonşu xalqlar öz
musiqi mədəniyyətini durmadan inkişaf etdirdiyi halda, bizim xalqın
“başbilənləri” musiqini lənətləyərək onu “şeytan əməli” adlandırırlar. Ədib
məqaləsində rus bəstəkarı Mixail İvanoviç Qlinkaya böyük qiymət verirdi. O,
müsəlman ruhanilərin musiqi aləminə lənət yağdırdıqları bir dövrdə Azərbaycan bəstəkarlarını M.İ.Qlinkadan öyrənməyə çağırırdı. Yazıçının arzusu,
istəyi onda idi ki, gələcək nəsillər din xadimlərinin bu cür təbliğatına uymasınlar, musiqini müntəzəm dinləsinlər, onu xalq arasında təbliğ eləsinlər. Bir
sözlə, ədib musiqinin inkişafı üçün əlindən gələni əsirgəmirdi. Bütün bu
deyilənlər onun istər publisist, istərsə də dramaturgiya yaradıcılığında bir
sistem təşkil edirdi.
Muğamları və el havalarını çox sevən Mirzə Cəlildə musiqiyə məhəbbət
Qarabağda yaşadığı illərdə daha çox artmışdı. Bura gəldiyi ilk günlərdən ədib
özünə musiqiçi dostlar tapmış, xalq şənliklərində, el yığnaqlarında, ədəbimusiqili məclislərdə birlikdə iştirak etmiş, yeri gəldikcə əsərlərində, xüsusilə
də “Molla Nəsrəddin” jurnalının səhifələrində onların adlarını məhəbbət və
sevgi ilə çəkmişdir. Gülablı kəndindən Aşıq Nəcəfqulu və Aşıq Abbasqulu,
Malıbəylidən Həmid və Əsgər Qurbanovlar, Cabbar Qaryağdıoğlu, Qurban
Pirimov, Zülfüqar və Üzeyir Hacıbəyli kimi sənətkarlar Mirzə Cəlilin yaxın
dostları idilər. Təsadüfi deyildi ki, 1911-ci ilin yayında Aşıq Nəcəfqulu və Aşıq
Abbasqulu eşidəndə ki dostlarının qızı Mina xanımın xeyir işidir, dəvət
olunmasalar da, hörmət əlaməti olaraq Tiflisə yollanmış və yaxın adamları
kimi bu toy şənliyində iştirak etmişdilər [26].
Mirzə Cəlil Qarabağda tütək çalmağı da yaxşı öyrənmişdi. Həyat
yoldaşının istedadının hərtərəfli inkişaf etməsinə və parlamasına köməyini
əsirgəməyən Həmidə xanım onun bütün sifarişlərini canla-başla yerinə yetirir,
arzularını reallaşdırırdı. Ərinin istəyinə uyğun o, qamışdan bir tütək də
düzəltdirib Mirzə Cəlilə bağışlamışdı. Ədibin gənc dostu Mirzə Xosrov
Axundov onun bu alətə meyli və çalğısı barədə yazırdı: “Mirzə Cəlilin kiçik iş
otağı vardı. O, hər gün nahardan sonra uzanıb bir qədər yatardı. İstirahət
etdikdən sonra qamışdan qayrılmış tütəyi götürüb çalmağa başlardı. O, “Çoban
bayatısı” və “Qarabağ şikəstəsi”ni yaxşı çalardı. Deyərdi ki, tütək sadə və təbii
çalğı aləti olduğundan onu çox xoşlayıram” [27].
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Kiçik qardaşı Mirzə Ələkbər musiqi istedadına görə heç də Mirzə
Cəlildən geri qalmırdı. Onun xoş avazı, yaxşı tar çalmağı, pəsdən oxumağı
vardı. Cəlil Məmmədquluzadənin musiqi aləmindən söhbət açan Həmidə
xanım Cavanşir yazırdı: “Kəhrizlinin hörmətli adamlarından olan Kərbəlayı
Cəfərin qızlığının toyu idi. Bütün ailəmizlə onlarda idik. Mirzə Cəlilin qardaşı
Mirzə Ələkbər də bizimləydi. Hamıya məlum idi ki, onun yaxşı oxumağı var.
Məclis əhli təvəqqe elədi ki, Mirzə Ələkbər bir ağız desin, ancaq o, boyun
qaçırdı. Mirzə Cəlil aşıqlara yaxınlaşdı, dəmkeşdən zurnasını aldı, onun
yerində oturdu və ovurdlarını gülməli şəkildə şişirdib, aşığa dəm tutmağa
başladı. O, bu hərəkəti ilə ətrafdakıları yaman təəccübləndirmişdi. Mən onun
niyə belə elədiyini anladım və Mirzə Ələkbərdən bir ağız oxumasını təkid
elədim. O, həvəssiz-həvəssiz yerindən durub, qardaşının yanında oturdu. Ona
qaval uzatdılar, alıb oxumağa başladı. Beləliklə, bizim də bəxtimiz gətirdi.
Mirzə Ələkbərin gözəl səsini eşitdik. Kərbəlayı Cəfər və qonaqları Mirzə
Cəlilin bu məzəli və səmimi hərəkətindən xeyli təsirləndilər, hər iki qardaşa
dərin təşəkkürlərini bildirdilər” [28].
Qeyd etdiyimiz kimi, musiqinin insan mənəviyyatına güclü təsiri Cəlil
Məmmədquluzadəni bütün həyatı boyu düşündürmüşdü. Şuşada yaşayarkən
şəhərin ədəbi və musiqili həyatı ona yaxşı bir mövzu vermiş və ədibdə bu
mövzuda əsər yazmaq fikri yaratmışdı. Yenidən Həmidə xanım Cavanşirin
xatirələrinə qayıdaq. O, pyesin yazılma tarixçəsindən bəhs edərək yazır: “1918ci il dekabrın ilk günlərində Mirzə Cəlil kənd təsərrüfatı işlərini başa vurub
dincəlmək üçün Şuşaya yanımıza gəldi... Bir gün o, mənə kamança almaq və
çalmağı öyrənmək fikrində olduğunu bildirdi. Xidmətçi qadın Səkinəni şəhərin
erməni hissəsinə göndərdim, tanışlarımız vasitəsilə 500 manata çanağı sədəflə
örtülmüş yaxşı bir kamança alıb gətirdi. Mirzə Cəlili öyrətmək üçün kamançaçı
Baxşını dəvət elədik. Baxşı onun çox xoşuna gəlirdi. Mirzə Cəlil onunla
dostcasına zarafat edib, gülməyi çox sevirdi.
Bu günlər Mirzə Cəlilin əhvali-ruhiyyəsi yaxşı idi. O, müntəzəm olaraq
Baxşıdan dərs alır və pyes üzərində işləyirdi... [28].
Cəlil Məmmədquluzadənin dövrün ən vacib, ən aktual bir məsələsinə
həsr etdiyi birpərdəli “Kamança” pyesi həmin dövrün və onun ədəbi
düşüncəsinin məhsulu idi. Yazıçının ölməz əsərləri sırasına daxil edilən bu
pyes həcmcə kiçik olsa da, böyük məna kəsb edirdi. Əsərdə 1918-1920-ci
illərdə Şuşada və onun ətrafında baş verən erməni-müsəlman davası, iki qonşu
xalqı mənasız qırğına verənlərin qeyri-insani və qaniçən siyasəti ifşa olunur.
İntellektual cəhətdən mükəmməl olan dramaturq pyesdə sərhədlər bilməyən
musiqinin Cənubi Qafqaz xalqlarını bir-birinə mənəvi tellərlə bağlayan, onları
daha da yaxınlaşdıran bir vasitə olduğunu, muğamlarımızın insana təlqin etdiyi
hissləri göstərir. Eyni zamanda “xalq musiqisinin bədii ruhu və
beynəlmiləlçilik duyğuları ilə yoğrulmuş bir orijinal əsərdə “gözlərindən qan
daman Qəhrəman yüzbaşının məhz Azərbaycan muğamlarının sədaları ilə ram
edilməsi təkcə bədii cəhətdən deyil, ictimai-siyasi cəhətdən də böyük
əhəmiyyətə malikdir. İstər bu baxımdan, istərsə də iki qonşu xalqın –
ermənilərlə azərbaycanlıların arasına düşmüş köhnə ədavət hislərini aradan
qaldırmaqda kömək baxımından “Kamança” əsəri müasirliyini və aktuallığını
bu gün də itirməmişdir” [29].
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Cəlil Məmmədquluzadənin maraqlı əsərlərindən biri də “Oğru inək”
hekayəsidir. Əsərin məzmunu müəllifin epiqraf kimi verdiyi zərb-məsəldən
çox gözəl aydın olur: “Atı atın yanına bağlasalar, ya halını götürər, ya da xasiyyətini”. Bu klassik hekayənin yaranma tarixçəsi də Qarabağ həyatı ilə bağlıdır.
Ədibin ailəsi 1921-ci il iyunun 4-də Təbrizdən Bakıya, sentyabrın 7-də isə
Kəhrizliyə gəlmişdi. Təzə hökumət onlara məxsus olan bütün əmlakı, demək
olar ki, özlərinə qaytarmışdı. Lakin bağbanları Tat Poladın çalışqanlığı sayəsində Həmidə xanım Cavanşirin bağlarından başqa bütün ev-eşiyi talan
edilmiş, əşyaları aparılmışdı. Stol, stul, dolab, çarpayı, lampa, güzgü, tikiş
maşını, qab-qacaq, xalça-palaz, mətbəx əşyaları – kim bu evdən nə
aparmışdısa, geri qaytardı. Bir neçə gündən sonra ev-eşik köhnə qaydasına
salındı. Həmidə xanımın əmisi oğlu Əliş bəy Cavanşir də ona sağmal bir inək
alıb bağışladı və bu heyvanın başına gələnləri də ədibə danışdı. Mövzu çox
xoşuna gəldiyindən mahir satirik yazıçı onu dərhal hekayəyə çevirdi. Cəlil
Məmmədquluzadənin ən gözəl hekayələrindən biri – “Oğru inək” belə yarandı
[30].
1926-cı ilin yayında Mirzə Cəlilin ailəsi yenə Şuşada dincəlirdi.
Başağrısından əziyyət çəkən ədib bir neçə günün içərisində xeyli yaxşılaşmış,
yazıb-yaratmaq üçün bir az güc toplamışdı. Ona görə də o, neçə vaxtdan bəri
yarımçıq qalmış yazılarını yazıb başa çatdırmağa çalışırdı. O biri əsərləri ilə
bərabər dramaturq iki il əvvəl yazmağa başladığı “Dəli yığıncağı” pyesi
üzərində işləməyə başladı. Əsərin daha sanballı, oxunaqlı və inandırıcı
alınması üçün ədib dəlilik və dəlilər haqqında çoxlu kitab da oxumuşdu.
Həmidə xanım həmin anları belə xatırlayırdı: “Bir dəfə Mirzə Cəlil
gülümsünərək mənə dedi: “Dəlilər barədə o qədər oxuyub-yazıram ki,
qorxuram axırda özüm də dəli olam” [31].
Və böyük dramaturq bu məşhur əsərinə də Şuşada nöqtə qoydu.
Mirzə Cəlilin Qarabağa, qarabağlılara aid sonuncu bədii əsəri 1928-ci ilin
yayında Həmidə xanımın əmisi qızı Qəmər Əliyevaya həsr etdiyi “Qəmərin
toyu” pyesi oldu. Əsərin qəhrəmanı xatirələrində yazır: “On dörd yaşım olanda
atam mənə Qarabağ bəylərindən olan Bəhram bəylə ailə qurmağı təklif elədi.
Amma ailə həyatımız çox uğursuz oldu. Bir neçə il sonra oğlum Məmmədlə
tək qaldım. Mirzə Cəlil bu haqda bir pyes də yazmışdı: “Qəmərin toyu”. Sovet
hökuməti qurulandan sonra həmin əlyazmanı Bakıda yaşadığı evin sobasında
yandırdı. Artıq onda Mirzə Cəlilin bacısı Səkinənin oğlu Teymur Kəngərli ilə
evlənmişdik...” [32]. Bu əsərin bəzi hissələrini ədib ilk oxucusu olan Həmidə
xanıma oxumuşdu. Amma sonralar onun bu pyesdən nədənsə xoşu gəlməmiş
və nə fikirləşmişdisə, yeganə nüsxəsini – əlyazmasını cırıb sobaya atmışdı.
Həmidə xanım bundan çox mütəəssir olmuş və ərinə kəskin iradlarını
bildirmişdi. Həmin vaxtlar Mirzə Cəlilin evində yaşayan Leyla Əliyeva bu
hadisəni belə xatırlayırdı: “İli yadımda deyil. Bir dəfə mən Həmidə xanımla
Mirzə Cəlilin maraqlı bir söhbətini eşitdim. Mamam (Həmidə xanım – V.Q.)
Mirzəni əlyazmalarının birini yandırdığına görə məzəmmət edirdi. Sonra
öyrəndim ki, o yandırılmış əsər “Qəmərin toyu” adlı pyes imiş” [33].
“Qəmərin toyu” ədibin Qarabağ və qarabağlılar haqqında yazdığı
sonuncu bədii əsəri oldu.
Nəticə
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Məşhur yazıçı-dramaturq, publisist Cəlil Məmmədquluzadənin həyat və
fəaliyyəti haqqında kifayət qədər məqalələr, elmi əsərlər yazılsa da, onun ömür
yolu, xüsusilə də Qarabağla bağlı səhifələri hələ tamamilə öyrənilməmişdir.
Görkəmli ədibin bu diyara ilk gəlişi 1887-ci ilə təsadüf etsə də, o, 1907ci ildən başlayaraq ömrünün sonuna qədər müəyyən fasilələrlə burada yaşamış
və Qarabağ ədəbi mühitinin yaranmasında və inkişafında böyük xidmətləri
olmuşdur. Yazıçı bir neçə əsərini, o cümlədən, ölməz əsərləri sırasına daxil
edilən “Ölülər”, “Anamın kitabı”, “Kamança” pyeslərini Qarabağda yazmış,
Şuşa şəhərində onların oxunuşu olmuş, müzakirəsi keçirilmiş və tamaşaya
qoyulmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Mirzə Cəlil məşhur “Oğru inək”
hekayəsini, “Qəmərin toyu” pyesini, Qarabağ və qarabağlılar haqqında onlarla
məqalə və felyetonlarını da burada yazmışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, məqalədə Cəlil Məmmədquluzadənin Qarabağa
bəslədiyi sevgi və məhəbbətinin formalaşması, maraqlı adamlarla tanışlığı,
yerli ziyalılarla dostluğu və əməkdaşlığı da öz geniş əksini tapmışdır.
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Vasif Guliev
Jalil Mammedguluzadeh and Garabagh literary atmosphere
Summary
Despite the numereous articles and other research works on the life and
literary activity of the famous Azerbaijani writer, dramatist and publicist Jalil
Mammedguluzadeh, the period of his life in Garabagh has not been studied
very well yet.
The writer first came to this part of Azerbaijan in 1887 and later lived
there with some intervals from 1907 till the end of his life. He made great
contribution to building a unique literary atmosphere and its further
development in Garabagh. J.Mammedguluzadeh wrote his several works
including his masterpieces “The Dead”, “My mother’s book”, “Kamancha”
there, these plays were staged in the city theatre of Shusha and there were some
critical discussions of these works among local intellectuals. It should also be
emphasized that J.Mammedguluzadeh wrote there his famous story “The Thief
Cow”, his play “Gamar’s Wedding Party” as well as his articles and satirical
essays on Garabagh and its residents.
The paper also covers the issues related to the origin of his love to
Garabagh, the ways how he got acquainted with interesting people of this land,
and also to his friendly relations and cooperation with local intellectuals.
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Васиф Кулиев
Джалил Мамедкулизаде и литературная среда Карабаха
Резюме
Несмотря на многочисленные статьи и другие исследовательские
работы о жизни и деятельности знаменитого писателя, драматурга и
публисиста Джалила Мамедкулизаде, период его жизни в Карабахе
достаточно не изучен.
Видный писатель впервые посетил эту землю в 1887 году и позже с
интервалами жил здесь с 1907 года вплоть до конца жизни, он внес
крупный вклад в формирование и развитие литературной среды Карабаха.
Писатель написал именно здесь несколько своих произведений, в том
числе свои шедевры «Мертвецы», «Книга моей матери», «Каманча», эти
пьесы были поставлены в городском театре Шуши. Здесь также были
организованы их обсуждения с участием городской интеллигенции.
Следует отметить, что Дж.Мамедкулидзаде также написал здесь свой
знаменитый рассказ «Вороватая корова», свою пьесу «Свадьба Гамар», а
также статьи и фельетоны о Карабахе и его жителях.
Данная статья также отражает вопросы связанное с источником любви
Дж.Мамедкулизаде к Карабаху, с тем как он познакомился с интересными
людми этого края, а также как он установил дружеские узы и сотрудничество с
местной интеллигенцией.
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Türkan MƏCİDOVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
R.RZA, X.R.ULUTÜRK VƏ B.VAHABZADƏNİN
ANA DİLİNİN CƏMİYYƏT HƏYATINDAKI MÖVQEYİ İLƏ
ƏLAQƏDAR FİKİRLƏRİ
Açar sözlər: poeziya, ana dili, dildə özgələşmə, ana dili sevgisi
Keywords: B.Vahabzadeh, poetry, native language, alienation in the language,
a true citizen's position, love for native language
Ключевые слова: поэзия, родной язык, отчуждение в родном языке,
любовь к родному языку
XX əsr poeziyamıza bir çox dəyərli söz ustaları bəxş etmişdir. Artıq
qədim Azərbaycan ədəbiyyatını R.Rza, X.R.Ulutürk və B.Vahabzadə kimi söz
sənətkarlarını nəzərə almadan təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Bu poeziya
dahiləri öz vəzifələrini təkcə şeir yazmaqla məhdudlaşdırmamış, istər elmi,
istər publisistik yazılarında, istərsə də ictimai məzmunlu söhbətlərində xalqın
ehtiyaclarının, sevinc və kədərinin ifadəçisi olmuşlar.
Aparılan tədqiqatlar göstərir ki, milli dəyərlərimizdən biri olan dilimizin
hüquqi statusu və cəmiyyət həyatındakı mövqeyi məsələsinə münasibət tarixin
ayrı-ayrı mərhələlərində müxtəlif cür olmuşdur. Adları çəkilən hər üç şairin
fəaliyyətinə nəzər salsaq deyə bilərik ki, bu məsələ R.Rzanın tənqidi
yazılarında senzura şəraiti ucbatından gizli mübarizə xarakteri daşıyırdısa,
X.Rza və B.Vahabzadə yaradıcılığında bu mübarizə daha açıq və ciddi hal
almışdır.
R.Rza müasir Azərbaycan şeirinin ilk yaradıcılarından biridir. Şairin
poetik yaradıcılığına aid olan şeir və poemaları öz forma, struktur və məzmun
baxımından novatorluğu ilə seçilir. O, hələ 30-cu illərdə vətəndaşlıq hüququ
qazanmasa da, hiss və düşüncələrinin təsvirində geniş imkanlar açdığı üçün
sərbəst şeir formasına üstünlük veriridi. Lakin yaradıcılığın həm ilkin, həm də
kamillik dövründə şairimizin sərbəst şeirləri ilə yanaşı, əruz vəznli şeirlərində
də əsas məqsəd kimi xalqa, vətənə xidmət ideyaları təbliğ olunur. El dərdi, el
kədəri digər vətənpərvər şair və yazıçılarımız kimi, onu da həmişə narahat
etmiş, düşündürmüşdür:
Mən kölgəsiz bağ görmədim,
El dərdi tək dağ görmədim,
Gözlərimi yumub-açdım,
Neçə dostu sağ görmədim [3, 40].
R.Rza həm məhəbbət, həm müharibə mövzulu, həm də fəlsəfi yüklü
şeirlərində, həmçinin müxtəlif mövzulara həsr etdiyi poemalarında ölkənin,
xalqın, ayrı-ayrı insanların taleyi ilə bağlı məsələlərə toxunmuşdur. Bu
xüsusiyyət onun nəinki əsl xalq şairi simasını, həm də əsl vətəndaş kimliyini
tanımağımıza imkan verir. R.Rzanın Yazıçılar İttifaqının sədri olduğu zamanlar
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40-cı illərdir. İclaslarda o da ədəbiyyatımızın və ana dilimizin gələcək taleyi ilə
geniş məruzələrlə çıxışlar etmişdir.
Tarixin müxtəlif dövrlərində ölkənin ictimai-siyasi dəyişiklikləri ilə bağlı
olaraq dil də dəyişir və irəliləyir. Baş vermiş inqilablar nəticəsində dildə
yaranan yeniliklərin bəziləri qəbul edilsə də, bəzilərini qəbul etmək olmur.
R.Rza da bu gerçəkliyin fərqində idi. Bəzi insanların dili saflaşdırmaq naminə
bütün ərəb və fars sözlərini dildən atmaq təklifini qəbul etmirdi. Onun fikrincə,
bu, “dilimizi saflaşdırmaq pərdəsi altında dili dəmir hasar içinə almaq, ona heç
bir yeni sözün gəlməsinə imkan verməmək istəyirlər” düşüncəsi ilə bağlıdır [3,
36]. Şair dilə yeni sözlərin gətirilməsinə, təbii ki, qeyd-şərtsiz razı olmurdu. O,
Azərbaycan dilini ancaq Azərbaycan sözlərindən ibarət bir dil etməyin zərərli
olduğunu söyləyir.
R.Rzanın fikrincə, təşkil olunan dil müşavirələrinin əsas məqsədi dildəki
nöqsanlarla, təhriflərlə və özbaşınalıqlarla mübarizə aparmaqdır. O deyirdi ki,
dildə yaranan nöqsanlar iki qütbə ayrılır. Bunlardan birincisi dilə lazımsız,
yerli-yersiz yeni söz gətirmək, yəni dili “zibilləmək”dir. İkincisi isə cümlə
savadsızlığı, dilin qayda-qanunlarını bilməməkdən gələn nöqsanlardır. Hər iki
cəhət də dili zədələyir, onun qədim adət-ənənələrinə zərbə vurur. Söz
çoxluğunu dil zənginliyi hesab edənlər bununla dili xalqdan ayırmış olurlar.
R.Rzanı narahat edən əsas məsələ təkcə dövrün şair və yazıçılarının dili
deyil, eyni zamanda həm o dövrün, həm də ondan əvvəlki mətbuatın dilindəki
nöqsanlarla bağlı idi. Bununla yanaşı, o, ən görkəmli yazıçıların dilində böyük
hərc-mərclik olduğunu deməkdən də çəkinmirdi. “Onların dilində sobor, kupol,
dvornik, eqoizm, kaşa, svita, interes, qeroik, traktovka sözləri ilə bərabər, təhtihimayə, hiss-qüblülvüqu və belə-belə şeylər də var” [3, 40]. Müasir ədəbi
dilimizdə sadalanan sözlərin işləklik qazanmaması R.Rzanın elmi
uzaqgörənliyini bir daha sübut etmiş olur.
Qeyd etdiyimiz kimi, R.Rzanın mətbuat səhifələrində aşkarladığı
uyğunsuzluqlar da çox idi. Onun fikrincə, “yeni” sözlərin işlənmə məcburiyyəti
olsaydı, o zamanın əməkçisi gərək belə danışaydı: “Bu gün uçastoka getməyə
məndə böyük stimul var. Amma hiss-qüblülvüqum deyir ki, mənə bir avariya
üz verəcək. Doğrudur, buna arqumentim yoxdur və fikrimi detalni analiz eləyə
bilmərəm. Mənim naturam belədir, bilirəm. Fikrimi rezüme eləyəcək. Prostoy
olmamaqçün bütün diqqətimi mobilizasiya edib pozisiyamda möhkəm
duracam” (3, 40). Dövrün qəzet və jurnallarının dildə yaratdığı hərc-mərclik
şair və yazıçı olmaq həvəsində olanları da çaş-baş salmışdı. R.Rza “Ədəbiyyat
qəzeti”ni, “Revolyusiya və kultura”nı, “Kommunist”i, “Gənc işçi”ni, xüsusən
də “Azərbaycan fizkulturniki” qəzetini ayrıca vurğulayır və yaranan hərcmərcliyə görə onları tənqid edirdi. Dilin nöqsanlı sözlərini nümunə olaraq
göstərirdi:
Yaxşı olur kolxoz əkinləri,
Hazır gəlir ayaqqabı tikənləri.
Kolxozda çalışan ürəklə,
Zəmidə alır qəhrəman ordenləri [3, 44].
Bu cür şeir yazanlardan niyə belə savadsız yazdıqlarını soruşduqda isə
qəzetlərdə olan materialları nümunə gətirir, onlardan pis yazmadıqlarını iddia
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edirdilər. R.Rza da mənfi iddia olsa da, bununla razılaşırdı, çünki günah bir
neçə şəxsə aid deyildi. Hətta o, “Bu xəstəlik dildə hərc-mərclik yaradan yalnız
qəzet və jurnallarda deyil, elmi müəssisələrdə, məhkəmə və digər orqanlarda da
yayılmışdır” deyirdi.
Şair gətirdiyi onlarla nümunə və dəlillə dil siyasəti, dilin inkişaf
yollarının nədən ibarət olduğu barədə ortaq fikrə gəlməyə çalışırdı. Dil ümumi
mədəniyyətin ayrılmaz bir hissəsidir. Dil nə qədər digər xalqlarla, onların
dilləri ilə qarşılıqlı şəkildə yaşayıb inkişaf etsə də, yenə də hər bir milli
zəmində varlığını qoruya bilər. Bizim əsas mqəsədimiz Azərbaycan ruhuna
uyğun gələn, ahəngimizə uyuşan sözləri dildə saxlamaqla onun
zənginləşməsinə xidmət etməkdir. Bunun müqabilində isə yenə də bu
məqsəddən sui-istifadə edənlərlə, dilə yerli-yersiz yeni sözlər gətirənlərlə
mübarizəni davam etdirməliyik. “Biz istəyirik ki, gələcəkdə də dilimiz
ərəbçilik, farsçılıq, osmançılıq təsirinin qalıqlarından təmizlənsin, ancaq bu iş
“mobilizasiya”, “prujina”, “kapitalist okrujenyesi” yazmaqla yox, birinci
növbədə xalq dilinin zəngin xəzinəsi hesabına, dilimizin öz imkanları hesabına
olsun” [3, 44]. Məhz bugünkü ədəbi dilimizin R.Rzanın arzuladığı kimi dilə
uyğun gəlməyən sözlərdən təmizlənməsinin səbəbi elə onunla eyni əqidə
uğrunda mübarizə aparan qələm yoldaşlarının qələbələrinin nəticəsidir.
Dildə meydana gələn yeniliklər, lüğət tərkibinin yenilənmiş sözlərlə
zənginləşməsi onun dinamik inkişafının göstəricisidir. R.Rzanın sözləri ilə
desək, metal alət işlədilməsə, paslanar. Dil işlədilməsə, get-gedə kəsərini, məna
dəqiqliyini, ifadə incəliyi və gözəlliyini itirər, inkişafdan qalar. Onun dil
haqqında mülahizələri günümüzdə də aktuallığını itirmir. “Bu götürmələr,
gətirmələr ana dilinin ruhuna, deyiminə, ahənginə, qrammatik qaydalarına, bir
sözlə, qanına-canına yatırsa, xaric səslənmirsə, bu, dili zənginləşdirir. Vay o
halda ki, o, başqa xalqın dilindən alınmış kəlmə, qanun və ahəng xüsusiyyətlərimizi nəzərə almadan dilə pərçim edilsin” [3, 47]. O öz sözlərini
H.Zərdabinin sözləri ilə qüvvətləndirir: “Dil elə bir şeydir ki, öz halında
saxlamaq mümkün deyil. Elə ki artıq şeylər ələ gəldi və alətlər dəyişdi, təzə
sözlərin qədəri gündən-günə artacaqdır. Belə sözlərin artmağının dilə zərəri
yoxdur, xeyri var” [3, 49]. R.Rza başqa dilləri asan mənimsəməyin ana dilini
mükəmməl bilməklə başladığını deyirdi. Öz ölkəsinin ana dili olan Azərbaycan
dilinin əhəmiyyətini dərk etməyənlər onu daim narahat edirdi. Açıq ifşadan
çəkinən ədib tez-tez rus dilinin xalqımız üçün böyük rol oynadığını vurğulasa
da, Aərbaycan dilində iş aparmaq, bu dildə təhsil almaq sahəsində yaranan
ciddi nöqsanları da görməzlikdən gələ bilmirdi. “İldən-ilə məktəblərdə
Azərbaycan dilində təhsil alan uşaqların sayı azalır. Bu, ilk nəzərdə bir
cümlədir. Lakin bu cümlənin dalında elm, ədəbiyyat və sənətimizin taleyi,
xalqın taleyi durur. Bu, bizi ciddi bir surətdə düşündürməyə bilməz... Dilimizi
hər cür təcavüzdən qorumaq lazımdır. Ona gündəlik praktiki işimizdə daha
artıq yer vermək, onun daha geniş dairədə işlənməsi üçün lazım olan bütün
şəraiti yaratmaq lazımdır” [3, 58]. R.Rza dil problemlərinin həllində tək-tək
fərdlərin yox, bütün xalqın birgə fəaliyyətini əhəmiyyətli görür. “Bir neçə
adam dilin taleyini həll edə bilməz... Dilin ən böyük qoruyucusu xalqdır, xalqın
danışığı xalqın tarixidir” [3, 59]. Bununla o, ayrı-ayrı şair və yazıçılara,
mətbuat işçilərinə çatdırmaq istəyir ki, gələcəyin vahid “kommunizim dili”ni
yaratmaq üçün dilimizi zibilləməsinlər. Əslində onları tələsməməyə səsləməsi,
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bəlkə də mövcud rejimin gec-tez məhv olacağına olan şair inamından irəli
gəlirdi.
Böyük istiqlal şairimiz X.R.Ulutürkün də haqqında danışdığımız mövzu
barədə dəyərli fikirləri vardır. O, azadlığı və milli müstəqilliyi təbliğ edən
şeirlər yazmaqla yanaşı, alim və tərcüməçi kimi də fəaliyyət göstərmişdir.
Ömrü azadlıq uğrunda gedən mübarizələrdə keçən şairimiz öz alovlu qələmi ilə
böyük xalq kütlələrinin arzu və istəklərinin carçısı olmuşdur.
B.Nəbiyevin “İstiqlal şairi”, Ə.Əsgərlinin “Milli ideal mücahidi” adlandırdığı Ulutürk Azərbaycanı canından əziz tutan, vətəninə sevgisini təkcə sözü
ilə deyil, əməli ilə sübuta yetirən vətənpərvər insan olmuşdur. O, poeziyasında
öz şəxsiyyətini, şəxsiyyətində isə poeziyasını əks etdirmiş bir şairdir. Çünki
vətənpərvər şair olmaq üçün ilk əvvəl vətənpərvər insan olmaq əsas şərtdir.
X.R.Ulutürk hələ gənclik illərində vətənini, xalqını, dilini sevməyənləri öz
şeirlərinin kəskin dili ilə ifşa edirdi. Bu açıqsözlüyünün nəticəsi olaraq onun
fəaliyyəti məhdudlaşdırılsa da, ürəyi vətən üçün döyünən şairi öz məramından
döndərə bilməmişdi.
Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı illərində onun ən böyük fəallarından
biri X.R.Ulutürk idi. Şair bu məqsədlə ölkəmizin bir çox bölgələrinə səfərlər
etmiş, siyasi görüşlərini şair həssaslığı ilə öz həmyerlilərinə çatdırmış, ölkədə
baş verənlərin dünyaya çatdırılmasında böyük xidmət göstərmişdir. Məhz bu
fəaliyyətinə görə şairimiz, hər kəsə məlum olduğu kimi, 1990-cı ildə aylarla
Moskvanın Lefortovo zindanında saxlanmışdır.
X.Rza yaradıcılığı üçün millilik, ana dilinə məhəbbət, vətənpərvərlik,
ümumbəşəri humanizm, türkçülük, milli şüur və milli kökə bağlılıq ideyalaraı
aparıcıdır. Şairin milli düşüncələrinin üstüörtülü şəkildə ifadəsinə onun sovet
dövrü yaradıcılığında, xüsusən 60-cı illərdən başlayaraq təsadüf edilir. Bu
xüsusiyyət artan xətt üzrə inkişaf edərək 80-ci illərdə ən yüksək mərhələyə
çatır. Şairin istiqlal ideyalarının birbaşa tərənnümünə həsr etdiyi “Məndən
başlanır Vətən”, “Uzun sürən gənclik”, “Davam edir 37...” kimi əsərləri həmin
dövrün məhsullarıdır.
Bəhs edilən dövrdə qələmə aldıqları, daha sonra məhbəsdə ikən yazılan
və “Həbsiyyə” adlandırılan şeirləri şairin yaradıcılığında yeni, ən ali mərhələ
idi. Məhz bu mərhələdə yazılan şeirlər özünüdərk ideyaları ilə zəngindir və
həmin nümunələr böyük şairin həyat idealına çevrilmişdir. Bununla yanaşı,
“Həbsiyyə” şeirlərinin ümumi mövzusu azadlıq, istiqlaliyyət olsa da, əhatəli və
geniş həyat materilaına malikdir.
X.R.Ulutürkün həbsdə olarkən yazdığı dəyərli şeirlərindən biri də
“Azərbaycan türkcəsi” şeiridir. Qaranlıq zindanda qələmə alınan şeiri şair özü
“dan ulduzu” adlandırır. Ölkəmizin keşməkeşli tarixini də nəzərə alsaq,
ideyaları uğrunda həbs olunan yeganə şair X.Rza deyil. Başqa zindanlardan
Nəsiminin, Müşfiqin xəyalı boylanır. Bunda böyük ideyaların ölməz həqiqəti
var ki, şair bu həqiqətdən güc, qüvvət alır.
Yer də zülmətə dönsə, göy də zülmətə dönsə,
Sənsən mənim ömrümün söndürülməz ülkəri.
Ağqanadlı gündüzü,
Çilçıraqlı gecəsi,
Azərbaycan türkcəsi!
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Yalnız sənin uğrunda
Atıldım yanar oda
Məni anamdan əvvəl
Sən doğmusan dünyada [5, 325].
Dil insan ağlının qüdrətli silahıdır, insan həyatının ən dəyərli xəzinəsidir.
Hər bir xalq öz istiqlaliyyət və azadlığını saxlamaq üçün maddi sərvətləri ilə
yanaşı, mənəviyyatın ifadəçisi olan mədəniyyətini və sənətini, ədəbiyyat və
dilini də müdafiə etməlidir. Bu mübarizə həmişə var. Şair isə öz yarından üzr
istəyir, əbədi sevgilisinin ana dili olduğunu söyləyir.
Dil sadə bir məfhum deyil, o, bütöv bir ölkəni əks etdirir, dil Muğandır,
Mildir, onun ahəngi Şərqdən Qərbə qədər hər yeri dolaşır, keçmiş mütəfəkkirlərin fikirlərini bugünümüzə daşıyır.
Sən ağızda dilim yox,
Ürəyimdə dilimsən.
Dilimləyib bağrımı dilim-dilim mənimsə,
Bu dünyanın sərvəti, fəxr edirəm, mənimsən! [5, 325]
Ana dilinin vətən, millət və millətə xas olan mənəvi dəyərlərlə ciddi
əlaqəsi vardır. X.Rza da dili onu ərşə qaldıran bir cür nur qanadı, ulduzlarda
səslənən laylamız, bayatımız deyə tərif edir. Azərbaycan türkcəsi batmış
xəzinənin diri qızıl külçəsidir.
Sən büllur qayalardan damla-damla süzülüb
Göygölümə dönmüsən.
Anamın halal südü, atamın öyüdüylə
Varlığıma sinmisən [5, 326].
X.Rza da dilin həyatın ilkin əsaslarından biri olduğunu vurğulayır, onu
milli özünüdərkin ən yaxşı daşıyıcısı sayır, xalqı birləşdirən, zənginləşdirən,
qoruyub saxlayan və yaşadan hadisə hesab edir. Dildə xalqın tarixi gizlidir,
qocaman dağları çapıb, yerin altını qaza biləcək qüvvət ancaq dildədir. Azıx
mağarasından başlamış “Bilqamıs” dastanının izini saxlayan, Koroğlu kimi
neçə-neçə qəhrəmanın sirrini öz varlığında qoruyan yenə də Azərbaycan
türkcəsidir. Onun bircə hecasını söyləmək də vətənpərvər şairin zindanda qalan
varlığına can verməyə kifayətdir. Şair yalnız dilinə güvənərək yaşamaqdan
bezmir, əksinə, onun varlığı ilə daha da qüvvətlənir. O, zülmətdə deyil, onun
dili, “işığı” var. Bu dilin səsi dünyanın ən incə səsidir, şair üçün həyat səsidir.
Ona görə də bu təmiz nəfəsi nə qaranlıq divarlar, nə tikanlı hasarlar, nə qəddar
ağalar – heç kim onun əlindən ala bilməz. Ana dili şairin qaranlıq otağına
düşən işıqdır.
Min il bundan sonra da yaşayacaq dünyada
Füzulinin nəfəsi, Şəhriyarın nəfəsi.
Dağıt bu dar qəfəsi,
Dağıt zülmət məhbəsi,
Azərbaycan türkcəsi! [5, 327]
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Ana dilimiz təkcə keçmiş yox, həm də gələcəyimizdir. Zindan pəncərəsindən bir az solğun görünsə də, o hələ də bahardır, yazdır. Ona görə də bu
dilin meyvələrini gələcək nəsillər də yeyəcək. Dil təkcə babamız yox, həm
oğlumuz, həm də qızımızdır. Hələ neçə-neçə dilçilər, dünya alimləri bu dili
öyrənmək həvəsinə düşəcəklər.
Ey bizə kainatın qüdsi, ulu töhfəsi,
Varım-yoxum, məbədim,
Günəş kibi əbədi
Azərbaycan türkcəsi! [5, 327]
Təkcə bu şeiri ilə deyil, bütün yaradıcılığı ilə özünü xalq, millət yolunda
fəda edən qüdrətli sənətkarımız X.R.Ulutürk həmişə milli kimlik ideyalarının
təbliğatçısı olmuş, milli-mənəvi dəyərlərin qorunması üçün xalqı daim
mübarizəyə səsləmişdir. O, hər bir Azərbaycan vətəndaşını ayıq-sayıq olmağa,
çətinliklərdən qorxmayaraq düşmənə sinə gərməyə çağırırdı. Şair təkcə
Azərbaycanın deyil, bütün Türk dünyasının sənətkarıdır və onun həyatı və
yaradıcılığı örnək olaraq yaddaşlarda qalacaqdır.
İllər ötdü, yaşa doldum,
Anladım ki, ana dilim
Ürəyimdən çıxmaz mənim,
Doğransam da dilim-dilim [4, 166].
Ana dili ana südü, ana laylası ilə ruha qatışır və insanın mənliyinin bir
parçasına çevrilir. Ona görə də o, heç bir halda insanı tərk etmir, onun qanında
yaşayır. X.Rzanın 60-cı illərdə qələmə aldığı “Laylam mənim, nərəm mənim”
şeiri də məhz bu fikirlər üzərində qurulub. Şair göstərir ki, dilimizin məhv
olması həm tarixi keçmişimizin, həm mənəviyyatımızın məhv olması
deməkdir. Əgər o yaşayırsa, sinəsindəki həqiqətləri də yaşadır, qoruyub
saxlayır.
Mənim dilim Göygöl, Xəzər,
Mənim dilim Şahdağımdır.
Qoy dilçilər öcəşsinlər,
Yoxdur bəhsə meylim mənim.
Heç bir dildən əskik deyil
Bəşərin dil ağacının
Şah budağı, dilim mənim! [4, 168]
Azərbaycan poeziyasında vətənpərvərlik və vətəndaşlıq ruhunun qüvvətlənməsində, şeirimizin imkanlarının genişlənməsində, təsir dairəsinin qüvvətlənməsində B. Vahabzadənin xüsusi xidmətləri vardır.
Hər şeydən öncə layiqli vətəndaş və xalqın şairi kimi B.Vahabzadə
yaradıcılığının əsas qayəsini vətən sevgisi, millətin birliyi və milli dəyərlərin
qorunub saxlanılması təşkil edir. Lakin onu bir millət xadimi kimi həmişə
narahat edən ən birinci məsələ ana dilinə münasibət məsələsi idi.
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B.Vahabzadə yaradıcılığında ana dili məsələsi deyəndə ilk ağla gələn
onun "Ana dili" şeiri olur. Bu şeiri şairin vətənpərvərliyinin bir təcəssümü olan
ana dili sevgisi yolunda yazdıqlarına "epiqraf" adlandıranlar yanılmırlar. Şair
bundan sonra da neçə-neçə belə ədəbi və publisistik nümunələr yaratmışdır ki,
onlarda da həmin "epiqraf"ın nəfəsini duymaq mümkündür.
Ana dilim, səndədir xalqın, əqli, hikməti,
Ərəb oğlu Məcnunun dərdi səndə dil açmış.
Ürəklərə yol açan Füzulinin sənəti,
Ey dilim, qüdrətinlə dünyalara yol açmış.
Səndə mənim xalqımın qəhrəmanlıqla dolu
Tarixi varaqlanır.
Səndə neçə min illik mənim mədəniyyətim
Şan-şöhrətim saxlanır.
Mənim adım, sanımsan,
Namusum, vicdanımsan! [13, 101-102]
Şair görürdü ki, xalqın başını qatanlar "öz doğma dilində danışmağı ar
bilən fasonlu ədabazlardır", elələri ilə nə əvvəllər, nə də sonralar barışıb.
"Adamlar tanıyırıq ki, ana dilini bilmir. Maraqlı burasıdır ki, eləsi bundan
utanmır, başqaları da ona ana dilini bilməməsini nöqsan tutmur. Demək,
dəhşətli budur ki, ana dilinə biganəlik xəstəliyi adiləşib” [14, 105].
Dil ilk başlanğıcdır, göz açdığmız yurda ilk bağlılığımızdır, aid olduğumuz xalqı ilk dərkedişimizdir. Dil həm də insanın kimliyi, onun şəxsiyyətini
təsdiqləyən sənəddir. Əgər dil varsa, demək, biz də varıq, biz varıqsa, millət də
var, ona görə də millətin, yurdun varlığı dilin varlığından asılıdır:
Mənim mənliyimin füsunkarlığı,
Danışan kamalı, ağlıdır dilim.
Millətin varlığı, dilin varlığı
Sənin varlığına bağlıdır, dilim [10, 178].
Böyük sənətkar ana dilinə nə qədər məhəbbətlə bağlı idisə, ana dilinə
ögey münasibətə bir o qədər düşmən idi. Çünki dilə ögeylik elə vətənə ögeylik
deməkdir, çünki dil elə vətənin özüdür. Şair dəfələrlə söyləmişdi ki, ana
dilimizi qorumağı həyat amalına çevirmişdir. Həssas qəlbi şairi rahat oturmağa
imkan vermirdi. Ana dili ilə bağlı nigarançılığı ədəbi yaradıcılığında yox,
gündəlik həyatında da onu ələ keçirirdi.
Demirəm bu millətin
Mən də öz haqq səsiyəm.
Amma mən öz yurdumun,
Bir də ana dilimin
Dəli-divanəsiyəm.
Vətən dildir, dil vətən.
Ayırmaq mümkünmüdür
Onları bir-birindən? [9, 199]
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Böyük şairimiz Xəlil Rza Ulutürk öz xatirələrində yazır ki, səfərlərin
birində B.Vahabzadə ona ana dili ilə bağlı nigarançılığını belə bildirmişdi:
"Xəlil, özün bilirsən ki, mənim ən çox qorxduğum ana dilimizin gözgörəsi
əridilməsidir" [6, 49]. Narahat qəlbli şairimizin özünü ifadə etməsi də maraqlıdır: "Yol ilə gedirəm... görürəm bir daş... təpiklə vurmaq istəyirəm, bəzən
dəymir. Gərək mütləq qayıdıb onu təzədən vuram. Vurmasam, ürəyim rahat
olmur" [6, 65].
Bu şeirdə də narahat qəlbin təzahürlərini görmək heç də təsadüfi deyil.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz ilk "epiqraf"la bu şeir arasında uzun illər olsa da, yenə
də eyni problem ana dilinə yad münasibət məsələsi vətənpərvər şairi
qəzəbləndirir, onu yenidən qələmə sarılmağa vadar edir:
Fərqini bilməyib ağla qaranın,
Adam var, bu dili yad sayar bu gün.
Dədəsi bu dildə cəbhə yaranın
Özü özgə dildə banlayar bu gün [10, 179].
Vətənini sevməyən kəs onun halına belə ürəkdən yana bilməzdi,
şübhəsiz. Sənətkar nəinki şeirlərində, hətta publisistik yazılarında da öz
hislərini gizlətmir və bu etiraflardakı səmimiyyətə heç kim şübhə etmir:
“Vətəni daşına, torpağına, iqliminə görə sevmirlər. Ona görə də hər kəsə elə
gəlir ki, onun vətəni məmləkətlərin ən gözəlidir. Mən də belə düşünürəmsə,
bunu mənə nöqsan saymayın. Mənim vətənim doğrudan da gözəldir. Ona görə
ki, mən bu vətənin vurğunuyam. Əgər vurğunu olmasaydım, Vətənim naminə
nəğmələr qoşa bilməzdim. İnsan anasından doğulanda hələ doğulmur. İnsan
vurulanda doğulur. Çünki insan sevəndə dünyaya yeni gözlə baxır, onu dərk
edir. Mən də vətənimə vurulub dünyanı dərk elədim” [11, 16-17].
B.Vahabzadə yaradıcılığında əsl vətəndaş mövqeyini nümayiş etdirən
çox sayda fakt var, nəzərə alsaq ki, şairin bütün yaradıcılıq ruhunda Vətən
məfhumu durur, həmin nümunələri sətir-sətir axtarmağa ehtiyac yoxdur. O,
təkcə vətəni sevməklə kifayətlənmirdi, özündən sonrakı nəsillərin qarşısında
sözün əsl mənasında “vətənşünaslıq” poeziyası yaradırdı. Həmişə vətəni ilə
fəxr edən şair əbəs yerə demirdi ki, “şükür edək ki, bizdən əvvəl də, sonra da
vətən var”. Bu fikir təkcə yazıldığı dövr üçün lazımlı deyildi, B.Vabahzadə bu
gün də, sabah da bütün bəşəriyyəti belə görmək istəyirdi: Vətəni canından çox
sevən, onun bütün dəyərlərini göz bəbəyi kimi qoruyan vətən övladları görmək
istəyirdi:
Elə oğul istərəm, diləyi Vətən olsun,
Bu Vətənin yolunda yüz dəfə itirilsə, min dəfə bitən olsun.
Vətən eşqi dağın da sinəsini dağlayar,
Eşq olmayan ürəkdə hörümçək tor bağlayar [12, 190].
Ana dilinə milli varlığının ilk və əsas göstəricisi kimi baxan şair “Dil
yoxsa, millət də yoxdur” fikrini bütün ömrü boyu özünə şüar etmişdir. Şair
cənubi azərbaycanlı Mərziyə Üsküyüyə ithaf etdiyi “Mərziyə” poemasında bir
millət üçün ana dilinin mənasından danışan ayrıca fəsil həsr etmişdir:
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Ey bu gün dilim-dilim
Parçalanan ana dilim,
Sinəsinə od qalanan ana dilim,
Qapıların arxasında
Boynu bükük qalan dilim,
Var ikən yox olan dilim,
Ayaqlarda kilim dilim,
Savaşlarda bir qəhrəman,
Barışlarda həlim dilim [8, 417].
B.Vahabzadə dilimizin qəsdən dəyişdirilməsinə, şüurlu surətdə məhv
etməyə çalışanlara qarşı 1967-ci ildə “Latın dili” şeirini, akad. R.Hüseynovun
təbiri ilə desək, ittihamnaməsini yazmışdır. Bu şeirdə də o, təzyiqlərə məruz
qalan, məhvə doğru sürüklənən bir dilin dərdlərini dilə gətirmişdir.
Sən dərdə bax, Vətən də var,
Millət də var.
Ancaq onun dili yoxdur.
Elə bil ki,
Güzgü kimi, hamar, şəffaf royalın var, dili yoxdur...
İndi söylə,
Hansı dilə ölü deyək:
Vətən varkən
Millət varkən,
Kiçik, yoxsul komalarda
dustaq olan bir diləmi?
Yoxsa uzun əsrlərdən
keçib gələn,
Xalqı ölən,
Özü qalan bir diləmi? [7, 305]
“Bəxtiyar elə Bəxtiyar idi. O, milli dil, milli ruh məsələlərində ömrü
boyu belə barışmaz, bu cür dönməz, belə güzəştəgetməz oldu.
Bəxtiyarsızıq, lakin Bəxtiyar Vahabzadənin narahat ruhu milləti ilə bir
yerdədir. Dünən belə idi, indi belədir, gələcəkdə də belə olacaq. Və ən böyük
dilək də odur ki, sevimli şairin vətənə və millətə bağlı bütün ülvi arzuları
parlaq bir gerçəyə dönsün, “bəxtiyar” kəlməsinin səadət siqləti yaxın bir
sabahın qoynunda tam doğrulsun!” [2, 25]
Dil bir xalqın mənəvi cəhətdən birləşməsində, öz həyat mübarizəsini
davam etdirə bilməsi və bu mübarizədən qalib çıxması üçün ən yaxşı silahdır.
Tarix də bunu sübut edir ki, bütün xalqlar öz mənəviyyatını saxlamaq üçün
vətən və dövlətlə bərabər, öz dillərini də qoruyub saxlamağa çalışmışlar. Eləcə
də təcavüzkar mövqedə dayanan qüvvələr həmişə qurban seçdikləri millətin
maddi sərvətləri ilə yanaşı, onun dilini də mənimsəmiş, özlərinin adına
çıxmışlar. Bir dilin məhv olması üçün onun dövlət idarələrindən yoxa
çıxarılması, tədris ocaqlarında qeyri-dillərin tədrisinə yer verilməsi, milli dildə
danışan yerli xalqa edilən təzyiqlər kifayətdir. Bildiyimiz kimi, bizim ana
dilimiz də bəhs edilənlərdən uzaq olmamışdır. Məhz buna görə də həm
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tədqiqatda ətraflı təhlilə cəlb olunan şairlərimiz deyil, ölkəmizin digər dəyərli
söz sənətkarları, arif insanları dil mövzusundan yan keçməmiş, bu və ya digər
janrda, şəraitdə öz hiss və duyğularını ifadə etmişlər. Buna görə də ümumən
ana dili məsələsinin ayrı-ayrı şair və yazıçıların yaradıcılıqlarındakı, xüsusən
poeziyamızdakı mövqeyini tədqiq etmək günümüz üçün aktual və diqqətəlayiq
mövzulardandır.
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Turkan Majidova
R.Rza, X.R.Uluturk and B.Vahabzadeh's views on the leading
position of the mother tongue in the life of society
Summary
20th century contributed our poetry with valuable word masters. It is
impossible to imagine this poetry without R.Rza, X.R.Uluturk and
B.Vahabzadeh. They not only just dealt with poetic creativity, but they were
also the men who expressed the people’s joy and sarrow in their other articles
both in publicistic and social content. The issue of the mother tongue's position
in the life of society is also one of the topics that our poets always paid
attention to.
Туркан Маджидова
Мнения Р.Рза, Х.Р.Улутюрк и Б.Вагабзаде о лидирующей
позиции родного языка в жизни общества
Резюме
XX век вознаградил нашу поэзию с дрaгоценными мастерами слов.
Невозможно представить нашу поэзию без Р.Рза, Х.Р.Улутюрк и
Б.Вагабзаде. Они не только занимались поэтическим творчеством, в то же
время были писателями радости и печали людей в своих других
публицистических или социально значимых статьях. Позиция родного
языка в жизни общества всегда была в центре внимания наших поэтов.
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Pərvin MÜRSƏLOVA,
ADU-nun Xarici ölkələr ədəbiyyatı
kafedrasının dissertantı
MAKSİN HONQ KİNQSTON YARADICILIĞINDA BARIŞIQ VƏ
BİRGƏ MÖVCUDLUQ KONSEPSİYASI
(“Sülhün beşinci kitabı” əsasında)
Açar sözlər: bəşəri sülh, müharibə, “Sülhün kitabı”, buddizm, ideologiya,
mübarizə
Keywords: global peace, war, “Peace Book”, Buddhism, ideology, struggle
Ключевые слова: человеческий мир, война, “Kнига мира”, bуддизм,
идеология, борьба
Multikultural Amerika ədəbiyyatının döyüşən qadını Maksin Honq
Kinqston yaradıcılığının kamillik çağlarında insanları sülhə, məhəbbətə,
barışığa dəvət edə bilməsi üçün hər cür mübarizəyə hazır olduğunu
sərgiləyirdi. 2003-cü ilin martında digər yazıçı silahdaşları ilə birlikdə həbs
olunan Maksin Honq Kinqstonun həbsedilmə səbəbi Corc Buşun İraqa qarşı
başladığı müharibəyə etirazı, bunun bəşəri bir cinayətin başlanğıcı olacağına
böyük inamı idi. Hələ uşaqlıqdan müharibə sözündən qorxan Maksin yalnız bir
şey arzulayırdı: müharibə olmasın! Onun yalnız bir arzusu var idi: müharibəyə
gedən əsgərləri müharibə dəhşətlərindən qorusun! Onun yalnız bir istəyi var
idi: müharibəyə gedən əsgərlər öldürməsin və ölməsinlər! İkinci dünya
müharibəsinə gözünü açan Maksin sonralar ABŞ-ın həyata keçirdiyi Vyetnam
müharibəsinə qoşulan qohumlarını əsgər uniformalarında görəndə də yalnız bir
şey arzulayırdı: müharibə olmasın! Hətta bu müharibəyə qarşı etirazlarda fəal
iştirak edəndə də inanırdı ki, arzulardan sözlərə, sözlərdən şeirlərə, hekayələrə
çevirdiyi yaradıcılığı ilə bu müharibələri dayandıra biləcək. 2003-cü il – ABŞın İraqa qarşı növbəti imperialistik müharibəyə başlanğıcvermə dönəmində
Kinqston yenə də inanırdı ki, bu müharibəni öz həmfikir şair və yazıçı dostları
ilə birlikdə dayandıra biləcək. Etirazçılar əllərindən gələn hər şeyi etdilər: “Biz
qeyri-zorakı alətlərimizin hər birindən istifadə etdik. Biz bildiyimiz bütün
sənətlərdən istifadə etdik, lakin 20 gün sonra şok və qorxu. Yalnız ortalığa
çıxan bir sual var: bütün bunlar heç bir işə yaramır, deyilmi? Qeyri-zorakılıq
işə yaramır. İncəsənət işə yaramır. Biz bunların hamısını etdik, lakin
müharibənin qarşısını ala bilmədik və müharibə hələ də davam edir” [12].
1991-ci il Oklənd təpələrindəki ildırım qasırğalarından sonra Kinqston
ailəsinin yaşayış məskənləri bərpa olundu. Bu qasırğa 25 nəfər insanın həyatına
son qoymuşdu. 1991-ci ilin oktyabrı hər bir yazıçının kabusu ola biləcək bir
hadisəni Kinqstona yaşatdı, bu yanğın onun yenicə bitirmiş olduğu kitabının
yeganə nüsxəsini – 156 səhifəlik bir əsərini kül etdi. “A firestorm blew over the
Oakland-Berkeley hills in October of 1991, and took my house, things,
neighborhood, and other neighborhoods, and forests. And the lives of twentyfive people” [7, 1]. “Bu qasırğa 1991-ci ilin oktyabrında Oklənd-Berklinin
təpələrində baş verdi, mənim evimi, əşyalarımı, qonşularımın evlərini və
meşələri, ən nəhayət, iyirmi beş nəfər insan həyatını özüylə apardı”. İldırım
qasırğasından bir ay və Körfəz müharibəsindən qısa müddət sonra Kinqstonun
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atası vəfat etdi. Növbəti qasırğanın yanğın xəbərini radioda eşidən kimi
atasının dəfn mərasimini tərk edərək evə doğru tələsən Kinqston kitabı heç cür
xilas edə bilmədi. “It was the middle of the afternoon, about two o’clock. Too
late. Too late. The sky was black. The sun was red. Leaves of burned black
paper wafted high and low among the buildings. Ashes from a forest fire were
falling and blowing in downtown Oakland” [7, 4]. “Təxminən saat iki olardı və
günün ortası idi. Çox gec idi, çox gec. Göyün üzü qapqara. Günəş isə qırmızı
idi. Kül olmuş kitabın səhifələri binaların yuxarı-aşağı bucaqlarından asılı
qalmışdı, Okləndin mərkəzi isə yanmış meşənin külü ilə üfürülürdü”. Qısa
hekayələr yazarı, eləcə də şair və siyasi aktivist olan Qreys Peli (Grace Paley)
qeyd edirdi ki, "bir yanğında kitab itkisi yaşamaq qəzəbdən çıldırdacaq bir
təcrübədir və Maksin bu hisləri yaşadı. Əslində bu faciə yazıçıya müharibənin
dəhşətlərini daha dərindən anlamağa şərait yaratmış oldu. Kinqston ilk
kitabının nəşrində mənsub olduğu etnik toplum tərəfindən çox tənqidlərə
məruz qalmışdı, lakin bütün bunları adlatmaq üçün Maksin çox güclü bir
inadkarlığa və iradəyə malik idi. Sən sanki sonradan anlayırsan ki, o insanlar ki
həyatlarında baş verən hər hansı bir itkilərə görə qeyzlənərək zorakılığa əl
atmırlar, bu həmin insanların ruhlarının bütövlüyünə işarədir" [8].
Çin əfsanəsinə görə, müharibələrə son qoya bilən “Sülhün kitabı”nı üç
çinli itirir və Kinqston tərəfindən qələmə alınan, tamamilə bitməkdə olan
“Sülhün dördüncü kitabı”nı isə yanğın yandırıb kül edir və yüz əlli altı
səhifəlik bir kitabın həmişəlik aradan getməsinə baxmayaraq, Kinqston
“Sülhün beşinci kitabı”nı (“The Fifth Book of Peace”) qələmə alır. Lakin bir
çox tənqidçilərin fikri ilə desək, zahirən bu kitab yanğın külü və əzablar
qoxusu ehtiva edən bir kitab idi. “The ashes of my Book of Peace were purely
white, paper and words gone entirely white. The temperature here in the middle
of the alcove had been hotter than by the wall. I held in my hands the edges of
pages, like silvery vanes of feathers, like white eyelashes. Each vane fanned
out into infinitely tinier vanes. Paper had returned to woodgrain. I touched the
lines. And they smeared into powder. I placed my palm on this ghost of my
book, and my hand sank through it. Feathers floated into the air, became air,
airy nothing” [7, 34]. “Sülh kitabı”mın külləri dümağ idi və bütün sözlər də
tamamilə ağarmışdı. Yanğının kül etdiyi xarabalığın hərarəti evin divarlarından
daha yüksək idi. Əlimdəki səhifələrin kənarları gümüşü lələklərə, ağ kirpiklərə
bənzəyirdi. Hər bir lələk sonsuz sayda kiçik lələkciklərə parçalanırdı.
Əlyazmam sanki yenidən öz ilkin formasına qayıdaraq odun kəpəyinə
çevrilmişdi. Mən sətirlərə toxunmaq istədim, onlar isə toza çevrildi. Ovcumu
kitabımın kölgəsinin üzərinə basdım və əlim onun içərisində itib-batdı.
Lələklərin qanadcıqları havaya qalxaraq elə havaya da qarışdı”.
Bu kitabın gücü onun dərin qatlarında kök salan ağrı-acılarda idi. Lakin
Kinqstonun digər əsərlərindən fərqli olaraq, canlı xarakter toplusuna və hekayələrə ümid edən oxucular bu dəfə məyus olacaqlar. Kitab dörd hissədən
ibarətdir, yalnız yenidən işlənmiş və yazılmış “Su” (“Water”) fəsli rəvayət
xarakterli hekayədir, digər bölmələr isə “Od” (“Fire”), “Kağız” (“Paper”) və
“Yer” (“Earth”) əsasən tamamlanmamış hissələrdən ibarət, heç bir hədəfə
malik olmayan, gündəliyin girişi olma hissini verən bir memuarlar toplusu
hesab edilə bilər [5]. Kinqstonun yeni “Sülhün beşinci kitabı”nda olan
bölmələrin natamamlığı, onun yaradıcılığının başlanğıc illərindəki əsərlərində
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keçmişin xatirələri ilə mifik rəvayətlərin vəhdətini ecaskar bir yazı üslubunda
üzə çıxara bilməsi qabiliyyəti ilə müqayisədə tənqidçilərdə, şühbəsiz, çox
böyük heyrət doğururdu. Kinqstonun ilk əsəri “Döyüşçü qadın: Qulyabanılar
arasında keçən qızlıq çağı” (1976) Kaliforniyadakı Çin camaşırxanasında
keçən uşaqlıq xatirələri ilə anasının ona nəql etdiyi hekayətlərin vəhdətindən
doğan sənət nümunəsi idisə, “Çinli kişilər” əsərində eyni nəql üslubundan
istifadə edərək kişi cinsindən olan əcdadlarının xatirələrini canlandırır və
qədim Qərbin və ya vəhşi Qərbin acı təcrübələri, dəmiryol tikintilərində və
mədənlərində çalışan çinli miqrantların həyat gerçəkliklərini ön plana çəkirdi.
Hətta “Saqi meymun” romanı da ilk baxışdan rəvayət xarakteri daşıyır, lakin
bütün bunlar Kinqstonun şəxsi təcrübələrindən mənbə alan bir sənət gücüdür.
İlk baxışdan aqressiv təsir bağışlayan Kinqstonun ilk əsərləri əslində yazıçının
cəmiyyətin köklü problemlərinə yaratdığı qəhrəmanlar vasitəsilə oxucularını
cəlbetmə nümunəsi idi. “Lakin Kinqston “Sülhün beşinci kitabı” əsərində
ideallar və abstraksiyalar tarixini dağıtmağa imkan yaradır ki, əsərin çox
hissəsində yaradılan personajlar insanlara deyil, arzulara bənzəsin və bu
hekayətlər qəhrəmanların əxlaqi dəyərlərinin ağırlığı altında qalıb inildəsinlər”
[5].
Kinqston əbədi sülhə imza atmış canlı bir cəmiyyət, mədəni müxtəlifliyi
və qarşılıqlı hörmət və məhəbbəti özündə ehtiva edən bir toplum və bəşəri sülh
arzusundadır. “Sülhün beşinci kitabı” əsərinin hər bir bölməsi bu arzunu
müxtəlif cür ifadə edir. Kinqston bu əsər vasitəsilə əslində gerçək dünyada olan
savaş və ədalətsizliklərdən dolayı mənəvi böhran keçirən insanlara ümid vəd
edir. Kitabın birinci “Od” fəslində Kinqston Oklənd-Berklidə baş verən yanğın
təcrübəsi ilə müharibə xarabalıqlarını müqayisə edir. “Sülhün beşinci kitabı”
əsərində yanğının təsviri zamanı Kinqston öz altıncı duyğusuna müraciət edir
və atasının dəfn mərasimində gördüyü ayinlərdən çox narahat olur. Sonra
Kinqston “qara və ağ rənglərdə olan palıd ağaclarının” arasından qaçarkən
İraqın viranə olması vəhyini alır. “Səbəb ola biləcəyimiz acıları anlamaqdan
boyun qaçıraraq bizə öz şəhərimizin kül içərisində olan mənzərəsini görmək
nəsib edilir”. Kinqston qeyd edirdi ki, Okləndin yanğınsöndürən kapitanı və
Vyetnam müharibəsinin veteranı öz qonşuluqlarını xarabalıqlar içərisində
görəndə dəhşətli dərəcədə sarsılaraq qeyd etdilər: “Biz bir ölkə olaraq digərinə
müharibə etməyi qərara aldıqda əvəzində alacağımız cəza yalnız bu yanğın ola
bilərdi”. Kinqston bu yanğınların səbəbini bilirdi. “I know why this fire. God is
showing us Iraq. It is wrong to kill, and refuse to look at what we’ve done.
“Count the children killed, in “sanctions”: 150.000, 360.000, 750.000.
“Collateral damage”. The counts go up with each new report. We killed more
children than soldiers. Some of the children were soldiers” [7, 13]. “Mən bu
yanğının niyə baş verdiyini bilirəm. Allah bizə İraqı təsvir edir. Öldürmək və
sonradan öz törətdiklərinə nəzər salmaqdan boyun qaçırmaq günahdır.
“Sanksiyalar”da ölən uşaqların sayı artaraq yüz əlli mindən üç yüz altmış minə,
daha sonra yeddi yüz əlli minə çatdı. Hər bir yeni xəbər məruzəsində rəqəmlər
artır. Biz əsgərlərdən daha çox uşaqları qətlə yetirdik. Uşaqların da bəziləri elə
əsgər idilər”. Kinqstonun kitabında qələmə aldığı sözlər müharibənin
dəhşətlərini və cinayətlərini bütün çılpaqlıqları ilə açır. Əsgərlərdən daha çox
uşaq qətlə yetirilməsi və əsgərlərin də bəzilərinin elə uşaqların özü olması onun
yazı üslubunda mətn daxilində olan duallıq, binar oppozisiya, müharibə
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cinayətlərinin ikili fəlsəfəsini göz önündə sərgiləyir. İraq müharibəsi digər bir
ölkəyə Amerika tərəfindən edilən hücumdur, nə qədər əsgər qətlə yetirildisə,
onun üç, ya dörd misli qədər də uşaqlar, ailələr, atalar, analar qətlə yetirildi.
Minlərlə uşaq kimsəsiz, aclıq və səfalətə sürükləndi və sonra da elə həmin
uşaqlar öz atalarının, analarının intiqamını alacaq əsgərlərə çevrildilər və ya
Kinqston burada gələcək “terrorist” və ya “kamikadze” məsələlərinə bir işarə
etmişdi. Müharibə heç vaxt şəri yox etməz, müharibə yalnız şəri artırar, onu
daha qorxunc formalara sala bilər. Məhz elə bu səbəbdən də Kinqston yanğının
başvermə səbəbini bir Tanrı işarəsi, xəbərdarlığı hesab edir və qeyd edirdi ki,
yanğın olan gün heç bir jurnalistin və ya şahidin yanğın olan məkana daxil
olmasına icazə verilməmişdi, “sadəcə şəhərimizin kül içərisində olan
görünüşünə tamaşa edə bilmişdik”. “God is teaching us, showing us this scene
that is like war” “Allah bizi xəbərdar edir və müharibənin nə demək olduğunu
göstərir” [7, 14]. Kinqston çox yaxşı anlayırdı ki, bir ölkə olaraq digər bir
ölkəyə hücum etməyə, onun torpaqlarını bombardman etməyə qərar verirsənsə,
sənin də qismətin yalnız bu cinayətlərin təsvirinin öz ölkəndə şahidi olmaq ola
bilər.
Kinqston əfsanələrdə adı çəkilən və çinlilərin itirdiyi sülhün kitablarını
tapacağını uşaqlıqdan arzulayırdı və yuxularında hətta o mifik üç kitabı
görürdü. “A Thousand years ago, on the Silk Road in Western China, the
mayor of Dunhuang ordered books burned to keep them out of the hands of the
invading Xianxian tribe. Heroic readers saved twenty horseloads of books […]
And I have heard that it is possible that a Lost Book of Peace was among the
books taken away on horseback. A Book of Peace, existed, then, until the
eleventh century, in the Sung period. […] I am not the only one who knows of
them [7, 45]. “Min il öncə Şərqi Çində, İpək Yolu üzərində yerləşən Dunhuanq
şəhərinin valisi kitabların xianxian qəbiləsinin əlinə keçməməsi üçün
yandırmağı əmr edir. Lakin qəhrəman oxucular iyirmi ata yüklənə bilən
kitabları xilas edə bildilər. Deyilənlərə görə, “Sülhün kitabı” elə həmin atlara
yüklənmiş kitabların içərisində və ya on birinci əsrə qədər məşhur Sun
imperiyasında mövcud olmuşdur. […] Mən isə bu kitablar haqqında məlumatlı
olan tək insan deyiləm”.
“Üç Sülh kitabı”nın qəsdlə yandırılmasının taleyi Kinqstonun “Sülhün
dördüncü kitabın”dan da yan keçmədi, lakin bu dəfə yazıçı bu kitabı müharibə
məhrumiyyətlərini öz ruhlarında hiss edib sülhün, barışığın verə biləcəyi
xoşbəxtliyi, bütövlüyü, kamilliyi hiss edə bilən veteranları “bizim zaman üçün
olan “Sülh kitabı”nı yazmağa kömək etməyə çağırırdı. Kinqston qeyd edirdi:
“Mən yanğından çox böyük yara və zədə aldım. İtkinin şokunda mən dəyişdim.
Mən təyyarələr Dünya Ticarət Mərkəzinə çırpılanda bizim ölkənin də necə
dəyişdiyini anladım. Qəfil bir hücum – rasional qabiliyyətin itkisi” nəticəsində
Kinqston yazmaq və oxumaq bacarığını itirdiyini anladı: “Mən yazırdım, bu,
yalnız mənim hislərim idi, burada ağrı və itkinin izharından başqa heç bir
forma yox idi. Bu mənim uşaqlıqda küncdə dayanıb insanlardan gizlənərək,
sızıldayaraq yazmağıma bənzəyirdi” [8]. Kinqstonun bu hisləri “Sülhün beşinci
kitabı” əsərində daha həzin notlarla ifadə olunur: “After the fire, I could not reenter fiction. Writing had become a treat for my own personal self, as it was
when I was a kid and it first came to me, for nobody to read but me. Say any
manner of thing. For my own benefit. Retreat into the Yin mother darkness.
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Oh, the necessity and comfort of writing “I… I… I… I… I…,” the selfish first
person, author, narrator, protagonist, one. Freedom—to write diarylike, okay to
be formless, no art, no good English” [7, 61]. “Yanğından sonra mən artıq
bədii ədəbiyyatda özümü görə bilmirdim. Yazı yalnız öz şəxsi əyləncəm üçün
mövcud idi, bu, sanki ilk çağlarda uşaq olarkən yazma vərdişimə bənzəyirdi, o
zamanlar yazdıqlarımı heç kəsin oxumayacağından əmin olduğum üçün
istədiyim kimi yazırdım. Mənim xeyrimə olan istənilən sözləri mənə deyə
bilərsiniz. Ana “İn”i qaranlıqda tək özbaşına buraxın. Ah, bu yazı prosesinin
zərurəti və könlü xoş etməsi nə qədər cazibəlidir. Mən... mən... mən,
xudpəsənd birinci şəxs, yazıçı, hekayətçi və tək baş qəhrəman. Gündəlik
yazmağın özgürlüyü, nə incəsənət, nə forma və nə də mükəmməl bir ingilis
dili”.
İkinci “Əlyazma” adlanan bölmədə Kinqston sülh kitablarından, Çində
yazıldığı rəvayət olunan və əsrlər ərzində itib yox olan “Üç Sülh kitabı”nın
davamı kimi məhv olmuş “Sülhün dördüncü kitabı” ilə bağlı hislərindən söhbət
açır. “Su” bölümündə isə Kinqston yenidən yazmış olduğu itkin kitabını da
məhz elə itkin kitabların təsiri altında qələmə almağından bəhs edir. Sonra isə
Kinqston “Saqi meymun” romanının qəhrəmanı olan Uitman Ah Sinqi, onun
həyat yoldaşı və oğlunu Havayda təsvir edir. Burada Uitman Vyetnam
müharibəsinin getdiyi bir dövrdə müharibə çağırışından canını qurtarıb, sülhü
özünə şüar edən bir toplum tapmağa ümid edir. Sonuncu “Yer” bölümündə isə
veteranlar üçün həyata keçirdiyi seminarlarla bağlı olan illərindən bəhs edir.
Kinqston əlyazması yanğında kül olduqdan sonra yazıçıları ətrafında
toplamağı arzulayırdı, "Müharibənin ağrı-acılarından keçmiş insanlar bir yerə
cəm olsun və əslində mən müharibənin yara və itkilərinin yazı incəsənətinin
köməyi ilə yuyulub-aparılmasına olan etiqadımı, inamımı imtahan edirdim və
müharibələrdən çox zorla qazanılmış bir sülh evinə gedəcəyimizə inanmaq
istəyirdim”. "My recurring dream from smallkidtime is that bombers and
missiles fill the sky, steadily moving, like words on a page; I can prevent the
bombing by finding the Three Lost Books of Peace. Three Books of Peace
came into existence, it’s said, when Chinese civilization began, and were
somehow lost. We must find them. We need them. Now” [7, 38]. “Mən uşaqlıq
çağımdan yuxuda tez-tez bombaların və raketlərin səmanı büsbütün örtdüyünü
görürdüm, onlar sanki sözlər səhifələrdə necə bir-birinin ardınca düzülürsə, o
cür hərəkət edirdi; mən bu bombardmanları “Üç Sülh kitabı”nı taparaq kəsə
bilərəm. Belə bir rəvayət var ki, həmin o kitablar Çin sivilizasiyası mövcud
olandan bəri meydana çıxmış, lakin nə səbəbdənsə yoxa çıxmışdır. Biz onu
tapmalıyıq. Bizim hal-hazırda o kitaba ehtiyacımız var”.
Kinqston on il öncə həm Kaliforniya, həm də Nyu Yorkda bünövrəsini
qoyduğu Yazıçılar Birliyinin iki yüz müharibə veteranı və onların ailə üzvləri
ilə birgə əməkdaşlığını təşkil edərək onları İkinci dünya müharibəsinin
iştirakçıları (second world war GIs) adlandırırdı. İkinci dünya müharibəsi ilə
bağlı olan bu populyar təxəllüs adın tarixi həddən artıq qaranlıq faktlarla
bağlıdır. Məsələ burasındadır ki, bu populyar nəzəriyyə XX əsrin əvvəllərindən
mövcuddur, belə ki, bütün hərbi istehsal olan zibil qutularının üzərinə “G.I.”
möhürü vurulurdu. Bu iki hərfdən ibarət möhür həmin məhsulun hazırlandığı
materialı bildirirdi – sinkləşdirilmiş dəmir. Sonralar bu qısaltmanın ifadə etdiyi
məna genişləndi və Birinci dünya müharibəsi illərində ordu və hərblə bağlı hər
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mövzuda istifadə edilməyə başlandı. Terminin həddən artıq yayılması sonralar
İkinci dünya müharibəsi illərində əsgərlərin özlərini “G.I.s” (cəm şəklində)
adlandırmasına gətirib çıxardı. Bəzi əsgərlər isə bu termini sarkastik anlamda
işlədərək özlərini hökumətin yalnız kütləvi istehsal məhsulu hesab edirdilər
[12].
İştirakçı veteranların əksəriyyəti müharibənin yaratmış olduğu yaraların
qurbanları idi və yazı təcrübələri ilə bu sarsıntılardan qurtulma yollarını aşkara
çıxardıqlarını hiss etdiklərinə inanırdılar. Con Svenson – Vest Point Hərbi
Akademiyasının məzunu (John Svensson, a graduate of West Point Military
Academy) seminarların birində belə yazmışdır ki, "Vyetnam veteranları geriyə
evlərinə qayıdanda sadəcə dolaba girib orada otururdular". Kinqston özü isə
qeyd edirdi ki, biz hələ də Vyetnam müharibəsində döyüşürük, hətta Şimalla
Cənub arasında olan müharibədən belə evimizə qayıtmamışıq". Seminarların
nəşr olunan bəhrələri içərisinə Con Malliqanın "Bazarlıq kartı olan əsgərlər"
(“John Mulligan's Shopping Cart Soldiers” (1997) və Paulin Laurentin "İnkar
olunan möhnət: Vyetnam” (1999) əsərləri daxildir. Seminarların iştirakçısı olan
Con Svenson üçün qələmə aldığı müharibə hekayələri "transformativ və
həddən ziyadə güclü təcrübələr idi; Svenson qeyd edirdi ki, onun üçün
Kinqston "yalnız bir müəllimə deyil, eyni zamanda loğman müəllimə idi:
müəlliməm üçün sülh hamımızın həyata keçirə biləcəyimiz kiçik jestlər toplusu
idi. Maksin həddən artıq idealistdir: o inanır ki, müharibədən danışmaqla və
yazmaqla biz gələcəkdə baş verə biləcək müharibələrin qarşısını almış
olacağıq. Lakin bizim bu inama və bu kimi tədbirlərə ehtiyacımız var, məhz bu
yolla insan müharibəni daha fərqli bir şəkildə görməyə və təhlil etməyə
başlayır". Svenson hal-hazırda Deanza Kollecində (DeAnza county college),
Kaliforniyada Vyetnam konflikti barədə mühazirələr deyir və bu kollecdə
təxminən iki min beş yüz tələbə təhsil alır. "Kimlərin ki ataları bir daha bu
barədə danışmayacaq. Mən müharibədə vuruşduğum əsgərlərin övladlarına
dərs keçirəm. Mən onları evə gedib eşitdikləri hekayələri öz valideynlərinə
danışmağa ruhlandırıram”. Emi Tən (Amy Tan) Kinqstonun həyata keçirdiyi
bütün layihələri boyunca qarşılaşdığı susqunluq və inkaretmələrə diqqəti
çəkərək qeyd edirdi: "Kinqstonun öz ailəsi daxilində hökm sürmüş susqunluq
onun bütün həyatında öz əksini tapmışdır. Lakin Kinqston danışılması mümkün
olmayanları danışmağa başladı və öz gücünü geri aldı, bərpa etdi. Bu kitab
müharibə veteranlarına sərgilənən kobudluq, eyni zamanda böyük mənəvi
ədalətsizliklər qarşısında edə bilmədiklərimizə bir cavabdır" [8]. Əlbəttə ki,
Kinqston üçün bu qurbanlar, dinc əhali qədər mübariz idilər və onun həyata
keçirmiş olduğu bu seminarlar sonralar “Müharibə veteranları və sülh
veteranları” (The Veterans of War and The Veterans of Peace) kitabının nəşr
olumasına səbəb oldu.
Əslində Poli Şulmanın (Polly Shulman) da qeyd etdiyi kimi, müəyyən
səviyyədə bir utopizm özündə ehtiva edən “Sülhün beşinci kitabı” sürreal bir
keyfiyyətə malikdir, sanki Kinqston müharibənin inanılmaz dəhşətlərini sülhün
inanılmaz cənnəti ilə balans etməyə cəhd edirdi. Kinqston qeyd edirdi:
“Uitmenin müstəqil layihəsi hər hansı bir qavrayış üzərində işləməsi idi, hətta
bir insanın belə görə bilməsi dünyanı dəyişdirə bilməsi anlamına gəlir. Görə
bilmək onun ən vacib vəzifəsidir. Müharibənin bitməli olduğunu bildiyinə görə
müharibəni bitir. Özünüzü dəyişdirməyə daxilinizdən başlayın. Yalnız özünü
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dəyişə bilsən, bu dünya dəyişəcək. Hər şey bir-biri ilə əlaqəlidir. Həqiqət bizim
var olduğumuz üçün mümkündür. Mənim varlığım – ən çox dəyişilməyə
məqbul olan bir məfhumdur. Həqiqət mən var olduğum üçün və mən görə
bildiyim üçün mövcuddur. Yalnız şüur, ətrafımızda var olanları – torpağı (the
aina), müharibəni və ətrafımızda olan hər şeyi yaradır. Havayı idarə oluna bilən
kiçik bir torpaq çox asanlıqla təsir altına salına və istehsal edilib məhsuldar ola
bilər. Dünyanı sülh gözündə görə bilsək, elə müharibə də bitəcək. Bir çinli
kimi doğulduğu üçün Uitmen belə bir inanca sahib idi” [5].
Maksin Honq Kinqstonun həddən artıq vacib və simptomatik memuarları
itkilərə, həyat fraqmentlərinə və qeyri-müəyyənliyə aqressiv yazı üslubunda
verilmiş bir cavab nümunələri idi və burada da mövcud olan və bizə çox tanış
olan insan mənini şüurlu tənqid tendensiyası çox az rahatlıq təşkil edir [6, 6].
“Memuar və ya avtobioqrafiya yazarları keçmişin struktur xüsusiyyətlərini
dərindən qavramalı, lakin bununla belə, onlar həm də inanmalıdırlar ki,
keçmişi qələmə almaqla onlar bir “təmizlənmə” aktını həyata keçirirlər: bədii
teleologiya davamlı şəxsiyyətin trayektoriyasını şəkilləndirir, yaddaş və
xatirələrdən doğan yüksək bədii ədəbiyyat nümunələrini bir fakt kimi önə
çəkir” [10, 62].
Lakin “Sülhün beşinci kitabı” Kinqstonun memuarlarında riayət edilən
ənənələri pozdu. Yazıçı yaşadığı itkilərdən dolayı, çəkdiyi əzablarla baş-başa
qala bilmədi, vətəndaşı olduğu ölkənin növbəti cinayətinə, insanlığa qarşı
yönəltdiyi, silahının törətdiyi faciələrə tab gətirməyə artıq dözümü yox idi,
məhz bu səbəbdən də kitabında kollektivçilik prinsipini üstün tutdu, Şərq
fəlsəfəsinin genetik yollarla məninə diktə etdiyi bu prinsiplərdən qurtula
bilmədi, bəlkə də məhz bu genetik prinsiplər Kinqstonun xilas yolu idi.
“Fiction cares for others; it is compassion, and gives others voice. It time
travels the past and the future, and pulls the not-now, not-yet into existence.
The garret where I wrote, which was just my height, burned. A sign. I do not
want the aloneness of the writer’s life. No more solitary. I need a community of
like minds. The Book of Peace, to be reconstructed, needs community [7, 62].
“Bədii yazı başqalarının qayğısına qalır; bu bir şəfqətdir və digərinə sözvermə
haqqıdır. Bu elə bir zamandır ki, həm keçmişdə, həm də gələcəkdə dolaşır və
hələ mövcud olmayanları varlığa çevirir. Mənim hündürlüyümdə olan və
üstündə yazı yazdığım çardaq alışıb yandı. Bu bir işarədir. Mən artıq yazıçı
həyatının yalnızlığını yaşamaq istəmirəm. Tənhalığa son. Oxşar zəkalı bir
topluma ehtiyacım var.Yenidən yazılacaq “Sülhün kitabı” ortaq icma
zəhmətinə möhtacdır”.
Kinqston heç də təsadüfən növbəti sözləri kitabın sonuncu fəslində qeyd
etmirdi. Şühbəsiz, “Sülhün beşinci kitabı”nda Kinqstonun kollektiv işdən
istifadə etməsi əsəri həddən artıq heyrətamiz və inandırıcı edir və sonluqda
yazdığı ifadələr isə Kinqstonun əsl niyyətini sərgiləyir. “Uşaqlar, hər kəs
müharibə zamanı nə etməli olduğunu bilir, hər şeyin məhv ola biləcəyi bir
zaman kəsiyində biz isə yaratmalıyıq. Şeir, təntənəli bayram, dostluq icması.
Adi insanların toplaşa biləcəyi bir məkan. Məktəb. Əhd-peyman. Mənəviəxlaqi prinsiplər. Sadəcə bir barış dönəmi”. “Children, everybody, here’s what
to do during war: In a time of destruction, create something. A poem. A parade.
A friendship. A community. A place that is the commons. A school. A vow. A
moral principle. One peaceful moment”. Məhz müharibənin ortasında və məhz
189

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print)

öz ölkəsinin digər bir ölkəyə hücumu, onu bombardman etməsi ərəfəsində
Kinqston öz oxucularını, müharibə edən ölkənin vətəndaşlarını barışa səsləyir.
“Həyat, həyat, sən həm məni izləyirsən, həm də mənim içimə axırsan – bu bir
əbədi müharibədir, həyat, səni çözməyə məhkumam. Hələ də anlamağa
çalışıram ki, bu qaçqınlar hansı dünya müharibələrinin qurbanlarıdır” [7, 60].
“Life – the life that precedes and flows into mine – has been one long war,
forever, that I have to sort out. I’m still trying to figure out which refugees ran
from whichworld war”. “Sülhün beşinci kitabı” Kinqstonun arzusunu Uitmenin
dili ilə təsvir edir, Uitmen öz oğlu Marioya söz verir ki, müharibələr bitəcək və
o böyüyənə qədər dünyada heç bir müharibə olmayacaq, ondan fərqli olaraq,
onun oğlu müharibədə iştirak etmək məcburiyyətində və ya müharibə
çağırışından qaçmaq məcburiyyətində qalmayacaq. Lakin sonrakı fəsillərdə
Kinqston anlayır ki, Uitmen bu vədinə əməl edə bilməyəcək və “Od”
bölməsində yazıçı həddən artıq bir-birinə ziddiyyətli hislərin təsvir edilməsinə
yol verir və sanki bu yolla əvvəlki fəsillərdəki xoşbəxt fikirləri yuyub aparmaq
istəyir. Atasının dəfnində olduğu üçün Kinqston əvvəl bitirmiş olduğu “Sülhün
dördüncü kitabı”nı yanğından xilas edə bilmədi. Bəlkə də atası kitabı özü ilə
birlikdə ölümə apardı, bəlkə ata gerçək həyatda yazıçı ola bilmədiyi
səbəbindən Kinqstonu qısqanırdı və o biri dünyaya köçəndə qızının kitabını
özüylə apardı. Atanın altı kitab əlyazması Maksinin nənəsi tərəfindən Çində
yandırılmışdı və məhz Kinqston özü nəşr olunan və kitablarına görə qonorar
alan yazıçıya çevrildikdən sonra atası ona tez-tez “I have always wanted the
life you have” kəlmələrini təkrarlayırdı. “My father is trying to kill me, to take
me with him. At this morning’s funeral fires, we burned gifts and provisions
for him, but it was not enough, and he’s angry. He wants more – my book, all
my books, my house, and neighborhood – and is taking more – my cities,
Berkeley, where I teach, Oakland, where I live”. “Atam məni öldürmək istəyir,
məni özü ilə aparmaq istəyir. Bu şəhərin dəfn ocağında biz onun üçün
hədiyyələri, azuqələri yandırdıq, lakin bu kifayət olmadı, o hələ də acıqlıdır. O,
daha çox şey istəyir – mənim kitabımı, bütün kitablarımı, mənim evimi və
yaşadığım qonşuluğumu və həmçinin mənim şəhərlərimi, tədrislə məşğul
olduğum Berklini, yaşadığım Okləndi” [7, 72].
Bütün bu qarmaqarışıq fərziyyələr arasında Kinqston həqiqətə daha çox
bənzəyən bir səbəb aşkarladı, əlbəttə, bu həqiqəti anlamaqda ona anasının
fikirləri yardımçı oldu. Əslində Kinqstonun atası onun həyatını xilas etmişdi,
bəlkə də dəfn mərasimində olmasaydı, o özü yanğının içərisində ola bilərdi və
bu dəfə isə heç “Sülhün beşinci kitabı”ı da qələmə alınmazdı və müharibə
veteranlarının xilas mənbəyi olan seminarlar da təşkil olunmazdı. “I’d
forgotten to keep noticing Idea. Yes, it’s here, I can feel it, a solidity at the
center. But would it exist if I were killed? What if ‘Idea” were just my life, me
feeling my life? […] I’m the only one who knows about and works on the
Books of Peace. Its idea depends on me – small, slow, forgetful. Things gone,
Idea remains” [7, 21]. “Axı mən kitabımın məfkurəsinin mənə aid olduğunu
tamamilə unutmuşam. Bəli, ideya buradadır, mən bunu hiss edirəm, kitabımın
məzmun qayəsi bax elə düz yanımdadır. Mən əgər özüm ölmüş olsaydım, bu
ideya mövcud olardımı? Bu ideya mənim öz həyatımdırmı? Mən indi burada
öz həyatımı hiss edirəmmi?.. Mən bu sülh kitablarının varlığı haqqında bilən və
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onların üzərində işləyən yeganə adamam. Bu kitabın ideyası mənə bağlıdır:
xırda, astagəl və unutqan. Hər şey məhv olsa da, məfkurə qalır”.
“Kinqston ümid edirdi ki, onun ətrafına toplaşan yazıçı-veteranlar
“Sülhün beşinci kitabı”nın qayəsi olan “pozitiv əxlaqi dəyərlər” toplusuna
riayət edəcəklər: uzun müddət üsyankar ədəbi yazı üslubu ənənələrinə sadiq
qalan yazıçı özünün veteranların yazıçılıq müəllimi seçildiyinə və müharibəyə
qarşı kitab yaradılmasına məhkum olduğuna inanırdı” [6, 122]. “Now that I
have entered their lives with promises, I better stay. I can’t be another one who
abandons them. I feel a vow coming on – that I will be the writing teacher of
the veterans for my whole life. I will help them write until the stories full of
explosions keep quiet”. “Əgər mən bu veteranların həyatına bir vəd ilə daxil
olmuşamsa, yaxşı olar ki, elə orada da qalım. Mən onları tərk edəcək növbəti
insan ola bilmərəm. Mən artıq bir əhd-peymanın həyatıma təşrif buyurduğunu
hiss edirəm, mən veteranların yazı müəlliməsi olacam. Bombardmanlarla dolu
olan hekayələri bitənə qədər, onlar sakitləşənə qədər onlara kömək edəcəm. Öz
“Sülh kitabı”nı itirdiyi üçün insanları köməyə çağırır Kinqston: “Because I
asked everywhere for Books of Peace, and I told everyone that I had lost the
one I was writing, veterans of war began sending me their stories”. “Mən hər
yerdə “Sülh kitabı”nın sorağına çıxdım və hər yerə car çəkdim ki, yazdığım bu
kitabdan birini itirmişdim, məhz buna görə də müharibə veteranları mənə öz
hekayələrini yazıb göndərdilər”. “Sülhün beşinci kitabı” özündə bir gizəmlilik,
taledən qaçılmazlıq ifadə edən sətirləri təsvir edir, sanki yazıçı bu kitabı
yazmaqla nə isə ali bir məqsədi icra edir. Kitabda təsvir olunan dialoqlardan
biri Maksinin rəfiqəsi ilə əlaqəlidir. Onun səsləndirdiyi ifadə Maksini hədəfinə
çatmaq istədiyi təqdirdə taleyinə itki yazılacağına işarə edir: “Maxine, please
don’t think of this... I think that if you’re going to write the “Book of Peace”,
you have to have lost absolutely everything. Everything” [7, 40]. “Maksin,
xahiş edirəm bu barədə düşünmə... Əgər sən “Sülh kitabı”nı yazmaq
istəyirsənsə, bu səni itkilərə aparar”. Əlbəttə, sonralar bu peyğəmbərcəsinə
deyilmiş ifadə həm Maksinin tale yoluna, həm də kitab şüarına çevriləcəkdi.
“If a woman is going to write a Book of Peace, it’s given her to know
destruction” [7, 40]. “Əgər bir qadın sülh haqqında kitab yazmağa qərar
verirsə, itkinin nə demək olduğunu anlamağa məhkumdur”.
Məsələ burasındadır ki, Kinqstonun yaradıcılığının erkən çağlarına xas
olan irqi ayrı-seçkilik və ya gender bərabərsizliyi nəticəsində mövzuları zaman
keçdikcə daha bəşəri prinsiplərlə zənginləşdi. Bəşəri sülh, barışıq, bəşəri
birgəyaşayış mövzuları Kinqston yaradıcılığının ahıl dönəmlərinin əsas
qayəsinə çevrilmişdi. “Döyüşçü qadın” əsərinin baş qəhrəmanı, Kinqston
yaradıcılığının ilham qaynağı olan ana obrazı yenə də Maksini yaradıcılıq
dənizinə baş vurmağa təhrik və təşviq edir. Əgər “Döyüşçü qadın” əsərinin ilk
cümləsində ana onu bildiklərini heç kəslə paylaşmamağa xəbərdarlıq edirsə,
“Sülhün beşinci kitabı” məhz ananın məzəmməti hesabına meydana çıxır.
“Sülhün beşinci kitabı” əsərinin nəşr olunması ilə yanğının baş verməsi
arasında dünyasını dəyişən ana Kinqstonun yuxularının qonağı olur və
şikayətini bildirir. “What have you been doing to educate America? What have
you done to educate the world? Have you taught everybody yet?” [7, 60].
“Bildiklərini Amerikaya təlqin etmək üçün nə etmisən? Bəs dünyanı
elmləndirmək üçün nə etmisən? Hələ də hamını təhsilləndirməmisən?” Əlbəttə,
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Kinqston anlayırdı ki, bu, anasının onun çiyinləri üzərinə qoyduğu bir yükdür,
məsuliyyətdir, özünün də qələmə aldığı kimi, həm onun çağırışı, həm də onun
vəzifə borcudur. “Sülhün beşinci kitabı”nın taleyi birbaşa şəkildə OkləndBerklidə baş verən yanğınla əlaqədar idi və Shounan, Hsu Kinqstonun bu
əsərini tədqiq edərək məqaləsində maraq doğuran təhlil verərək qeyd edir ki,
“sülh məsələsi iki səbəbdən daha mühümdür: birincisi, yazıçının qərarı sülhün
mənşəyini və sülhün yollarını araşdırmaqdan ibarətdir. İkincisi isə müəllifin
situasiyanın dərki onun axtarışının nəticəsini şərtləndirir” [11, 110].
Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, “Sülhün beşinci kitabı” tənqidçilər
tərəfindən incələnərkən onların bir çoxunun diqqətini çəkən məsələlərdən biri
Kinqstonun Thích Nhat Hanh, buddist rahibi və müəllimi ilə tanışlığının onun
yaradıcılığında ciddi izlər buraxdığı qənaətinə gəlmələridir. Thích Nhat Hanh
buddizm fəlsəfəsinin dahi davamçılarından biri, eyni zamanda Vyetnam
Buddist sülh hərəkatının veteranlarından hesab olunur. Öz dogma vətənindən
sürgündə yaşamağa məcbur olan rahib bütün həyatı boyu sülhə çağırış və
təşviqatı ilə dünyada məşhurdur. Thích Nhat Hanh Kinqston üçün çox mühüm
mənəvi ilham qaynağı olmuşdur. “Müharibə yaralarını şəfalandırma” başlığı ilə
təşkil olunan seminarlarda iştirak edən Kinqston məhz bu görüşlərdən
təsirlənərək Vyetnam müharibəsi iştirakçıları və qurbanları ilə, müharibə
veteranları ilə dərnəyə cəlb olunmuş oldu və məhz bu hadisələrin nəticəsi
olaraq Kinqston 1992-ci il veteranlar üçün seminarlar təşkil etdi və müharibə
veteranları üçün sülh və müharibə haqqında inşa cəmiyyəti yaratdı [4, 123].
Kinqston öz “Sülh kitabı”nda Thích Nhat Hanhın bir ustad kimi ona öyrətdiyi
elmlər əsasında, hətta yanğının ona yaşatdığı itkilərə belə baxmadan yaşamağa
və yaratmağa sövq edən kəlamlarını xatırlayır. “I hear the monk and teacher
Thich Nhat Hanh say the Five Wonderful Precepts, which are the moral
foundation of Buddhism. Having ethics, even intentions and aspirations, turns
you in the right direction, towards some lasting idea about good. I am a
manifestation of Idea, food that makes blood, bones muscles, body, self. I
stood alive in the fire, and felt ideas pour into me”. “Mən rahib və müəllim Tiç
Nat Hanın beş möhtəşəm təlimatlarını eşidirəm, bu təlimatlar elə buddizmin
mənəvi bünövrəsi hesab oluna bilər. Əxlaqın, niyyətin və arzuların səni düzgün
istiqamətə yönəldir, xeyirlə bağlı sabit və möhkəm ideyaya doğru yönəldir.
Mən ideya, fikir təzahürüyəm, qana, sümüyə, əzələyə, bədənə və ən sonda öz
mənimə qidayam” [7, 98].
Kinqstonun ilk məşhur əsəri olan “Döyüşçü qadın” onun cəngavər,
döyüşən qadın olmaq arzusunu təsvir edir, mənsub olduğu cəmiyyətin şər
tərənnüm edən kişilərinə qarşı vuruşur, lakin artıq “Sülh kitabı”nda Kinqston
döyüşçü deyil, bir sülh aşiqidir və həyatda ən böyük arzusu müharibələrin
olmaması və heç bir canlının heç bir şəkildə zorakılığa məruz qalmamasıdır.
Hətta kitabın irəliləyən səhifələrində yanğının digər səbəblərini qələmə alan
Kinqston atasına qarşı etdiyi xudpəsəndliyi etiraf edir. O, artıq atasına incik
deyil, əksinə, özünü ona qarşı buraxdığı səhvlərdə günahlandırır, məhz bazar
günü əlverişli idi deyə atasının dəfn mərasimini üç gün erkəndən etməməli
idilər, elə buna görə də atasının qəzəbinə tuş gəldilər və onun ruhu öz qisasını
aldı və Okləndi yanğına qərq etdi, nəticədə onun əlyazması məhv oldu. Sülhün
axtarış üsulları müəllifə çox kəhkəşanlara səyahət vəd edirdi, Kinqston bəzən
yuxularında yanmış kitabının qəhrəmanları ilə görüşür və onlardan imdad
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diləyirdi, sülhə aparan yolları soruşurdu. Bəzən isə itmiş “Üç Çin Sülh
kitabı”nın axtarışına yenidən baş vururdu. Kinqston üçün bu “qəfil açılış”
yalnız “Üç Sülh kitabı”ndan və onunla birlikdə sülhü müzakirə edən insanlar
vasitəsilə ola bilərdi. Kinqston əslində atasına minnətdar olmalı idi, çünki
ölümü və dəfn mərasimi vasitəsilə qızını yanğından xilas etmişdi, ana
Kinqstona izah etməyə çalışırdı ki, ata Kinqstonun kitabını əlindən almadı,
əksinə, onu yenidən həyata qaytardı ki, kitabı yazsın. “Your Baba saved you!
He kept you busy and safe here. If not him, his funeral, keeping you home in
Stockton, you. I know you-you would have been in acloud of reading or a
cloud of writing. The house burns, the city burns, you woudn’t notice” [7, 24].
“Atan səni xilas etdi! O sənin başını burada məşğul etdi və bununla da
təhlükəsiz etdi. Əgər o, ya onun dəfn mərasimi olmasaydı, sən burada,
Stoktonda olmazdın. Mən səni tanıyıram, əgər sən bizim yanımızda
olmasaydın, sən ya oxuduqlarının, ya da yazılarının içərisində qərq olacaqdın.
Ev yanır, şəhər yanır, sən isə heç nə hiss etmirsən”.
Naoko Sugiyama Kinqstonun “Sülh kitabı”na maraqlı bir ümumiləşmə
təqdim edərək qeyd edirdi ki, “Sülh kitabı” yazıçının ən son nəşrlərindən biri
olaraq üç qeyri-bədii və bir bədii fəsildən ibarətdir, ilk “Od” və “Əlyazma”
fəsilləri Kinqstonun 1991-ci il Oklənd qasırğası xatirələrini və bu təbii
fəlakətdə məhv olmuş “Sülh kitabı”, eyni zamanda uydurulmuş “Üç Çin Sülh
kitabı” axtarışını əks etdirir. “Su” fəsli isə “Saqi meymun” əsərinin davamı
hesab oluna bilər, çünki burada Uitmen, Mario və Tana qəhrəmanları iştirak
edir və onlar Kaliforniyanı tərk edərək Havay adalarına köçürlər. Kitabın
sonuncü bölməsi olan “Torpaq” fəslində sonralar Kinqstonun antologiyasına
çevrilən “Müharibə veteranları və sülh veteranları” kitabının yaranmasına
səbəb olan Kinqstonun təşkilatçılıq etdiyi müharibə veteranlarının
seminarlarından bəhs edilir [2, 141].
Kinqston bu seminarlar vasitəsilə “təmizlənmə” və ya şəfaverici bir
müalicə metodu həyata keçirdiyinə inanırdı, axı yazı prosesi özünüdərk
prosesini sürətləndirən bir əqli fəaliyyətdir; ruhi sakitlik və sülh birmənalı
şəkildə xarici sülhə aparan yoldur. Yazıçı əmin idi ki, yalnız və yalnız iç
hüzuru əldə edərək biz bəşəri sülhə nail ola bilərik. Kinqston hər hansı bir
təsdiqlənmiş sülh metodu və ya taktikası təklif edə bilmirdi. Onun sülh
prinsipləri öz stabilliyi ilə seçilmirdi, əksinə, çevikliyi ilə diqqət çəkirdi və
məhz bu səbəbdən də Kinqston sülhü qazanmağın yeganə yolunu yazı
prosesində görürdü, onun üçün hər bir iç hüzurun öz özəlliyi və
özünəməxsusluğu var idi və hər bir şəxsiyyət üçün də bu özünəməxsusluğu ilə
seçilməli idi. “But it is in words that each individual reveals a unique mind.
The veterans needed to write. They would write the unspeakable. Writing, they
keep track of their thinking; they leave a permanent record”. “Yalnız sözlər
vasitəsilə hər bir individium öz təkraredilməz zəkasını aşkarlayır. Onlar
yazılması mümkün olmayanı yazacaqdılar. Yazı prosesində insanlar
düşüncələrinin izinə düşərək, onları sabit tarixi yaddaşa çevirirlər” [9].
Kinqston çox yaxşı anlayırdı ki, sülhün metodları efemerdir, dünya kimi
fanidir, dəyişən, inkişaf edən qlobal dünyanın sülh üsullarının heç bir zaman
stabil olması mümkün deyil, nəticədə Kinqston bu dəyişikliklərin öhdəsindən
gələ bilən sülh metodlarını önə çıxarırdı və bu da ətrafına topladığı insanlarla
gələcək sülhsevər bir cəmiyyətin qurula bilmə imkanına inamın yaradılması
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idi. Ədəbiyyatda döyüşçü arxetipi hesab olunan Odisseyin adını qeyd edərək
Kinqston bildirirdi ki, Homerin poemasında da Odissey səyahətdə olarkən
müharibələrdən keçir və evinə sağ qayıdır ki, başına gələn hekayələri nəql
eləsin, yalnız hekayələrini nəql edərək Odissey bütövləşir və kamilləşir.
Kinqston inanırdı ki, hekayələr insanları yaşadır və onları şüurlu edir,
hekayələr insanları bir-biri ilə qovuşdurur və məhz hekayələr vasitəsilə tarix
qorunub saxlanır və hekayələr sivilizasiyanı təkrar-təkrar qurub yaradır [9].
Müharibə sənə nələr etdi sualı bəlkə də insan övladına verilə biləcək ən ağrılı
suallardan biridir. Burada “müharibə” yalnız onun fiziki mənasında deyil, bu
sözün daşıdığı bütün mənəvi yükündə də ola bilər. İnsan həyatı boyunca
müxtəlif mənəvi böhranlardan və müharibələrdən keçə bilər. Fiziki
müharibənin yaratdığı mənəvi böhran isə daha dərin və silinməzdir, yalnız
kollektivçiliklə bu yaraları yüngülləşdirmək mümkündür. Asiya–Amerika əsilli
bir yazıçının həyata keçirdiyi seminarlar çox tezliklə daha müxtəlif insan
qruplarını cəlb etməyə başladı, müharibə veteranları, sülh aktivistləri, müxtəlif
zorakılıqların qurbanı olmuş, lakin sağ qalmış insan qrupları bu seminarlarda
öz təcrübələrini bölüşürdülər və məhz bu tədbirlər nəticəsində bir çox yaradıcı
işlər meydana çıxdı, bunlardan on kitab və üç film bu yaradıcılıq məhsullarına
misal ola bilər.
Kinqston “Sülh kitabı” faciəsindən dolayı çox pəjmürdə idi, yollar
axtarırdı, bu itkinin səbəblərini araşdırırdı və onun taleyinə bir işarə olduğuna
əmin idi. Bu bir Şərq təfəkkürü idi, Şərq fəlsəfəsinin müəllifin damarlarında
axan qanına nüfuz edən və qeyri-ixtiyari onu yönəldən bir qığılcımı idi. Maksin
üçün bu, taleyin ona göndərdiyi işarə, ya günahlarına görə cəzası, ya da
kamilləşmə zirvəsinə doğru onu təhrik edən ana təbiətin mükafatı idi. Sülh
kitablarının axtarışına çıxan Kinqston Çinə yola düşür, amma sülh kitablarını
və ya ona aparan yolları burada tapmayacağını anlayır, lakin buna baxmayaraq,
Çində Kinqston sülh kitablarının özündən uydurduğu həqiqətini aşkarlayır.
Çində kitabın sorağına çıxan Maksinə çinli yazıçı Wang Meng növbəti
taleyüklü və işarə xarakterli cavab verir. Maksinin də təsvir etdiyi kimi, sülh
kitablarının adını eşidən çinli müsahib ona atasının gülüşünü xatırladan gülüş
sərgiləyir və yenə də Maksinin atası kimi əvvəl öz başını, sonra isə Maksinin
başını tappıldadan Meng “You yourself imagined Books of Peace. And since
you made them up, you are free to write whatever you like. You write them
yourself” [7, 52]. “Sən özün bu kitabları uydurmusan. Bir halda ki bu
kitablarıın olması faktını sən yaratmısan, kitabın içərisində ürəyin istəyən kimi
yazmağa azadsan. Özün yaz o kitabları” deyir. Maksinin “Sülh kitabı”nda bu
fikirləri qələmə alması təsadüfi deyildi, yenə də atasına işarə edən Maksin bu
kitabların yazılmasını ondan atasının və anasının istədiyini vurğulamaq istəyir.
Menqin atasına bənzəməsi, atası kimi jestləri və Maksinin kitab yazmasına
təkidi oxuculara növbəti bir işarədir. Atasının dəfnində “Sülh kitabı”nı itirən
Maksin Çində atasının ruhunun köməyi ilə növbəti bir “Sülh kitabı”ıı yazması
vəhyini alır. “Su” fəslində Uitmen ailəsini Havayda təsvir edən Kinqston artıq
kitabı necə qələmə aldığına və veteranlarla seminarlarının təşkil olunmasına
işarələr verirdi. Kinqstonun iki kitabının baş qəhrəmanı olan səyyah Uitmen
Havayda sülh ideyasını, müasir sülhə çatmağın yollarını kəşf edir və müşahidə
edir. Havaylıların “ho’oponopono” adlanan konfransı xatırladan mədəni
ənənəsini Kinqston təsvir edərək əslində veteranlarla olan seminarlarına bir
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haşiyə çıxırdı və ideyanın havaylılara məxsus olduğunu oxucuya təqdim edirdi.
Məsələ burasındadır ki, “ho’oponopono” zamanı havaylılar [7, 204). “Talk and
listen, explain, pray, confess, apologize, and at last understand and forgive and
reconcile everything and everyone”. “Söhbət edir, qulaq asır, izah edir, etiraf
edir, üzrxahlıq edir və sonda anlayır və günahından keçir və hamını, hər şeyi
barışdırır, yoluna qoyurdular”.
İlk öncə həyata keçirilməsi sadə səslənən veteranların seminarı, onların,
bir növ, reabilitasiya mərkəzi hesab olunan inşa dərnəyi Kinqston üçün
müharibə dəhşətlərinə, faciələrinə, bəşər cinayətlərinə nüfuzetmə cəhdi idi.
Veteranların qələmə aldıqları, dəhşət saçırdı, bu hekayələr insanların kütləvi
həyatlarının itirilməsi, qana boyanması, ağlasığmaz zorakılıqlara məruz
qalması səhnələrini təsvir edirdi. Veteranlardan Larry Heinemanın xatirələri
insan qanının qoxusu ilə yoğrulmuşdu. “Use your body’s senses – write the
truth. The worst day of my life... we killed five hundred people... nothing left
of them but human meat. Human meat all over the goddamned place. We
brought in a bulldozer... We made a human – meat lasagna... we weren’t
burying the bodies because they were soldiers to be honored... The smell was
in our hair, in our eyes, in the food we ate” [7, 290]. “Vücudunuzun
duyğularından istifadə edin və həqiqəti yazın. Həyatımda yaşadığım ən bəd bir
gün, həmin gün beş yüz insan qətlə yetirdik, ətrafda heç nə yox, yalnız insan
ətləri idi. Lənətə gəlmiş bu yerdə ətraf bütün insan əti ilə dolu idi. Biz buldozer
gətirdik. İnsan ətindən lazanya hazırladıq... cəsədləri basdırmadıq, çünki qətlə
yetirdiklərimiz şərəf medalına layiq görüləcək əsgərlər idi. Qan qoxusu
saçlarımızda, gözlərimizdə və yediyimiz hər şeydə idi”.
Kinqstonun yazı üslubu, təsvirləri lirik notlarda canlanırdı, bu əsər
yazıçının kamillik zirvəsinə qədəm qoyan ahıl, ağbirçək qadının etiraflarını
qələmə aldığı gündəlik təsiri bağışlayırdı. Hətta yaradıcılığının ilk çağlarında
qələmə aldığı və ona çox böyük məşhurluq qazandıran “Döyüşçü qadın”
əsərini belə tənqid etməyə hazır olan Kinqston bu əsərin döyüşçu, cəngavər
qadın ruhunu təsvir etdiyi, müharibə təxəyyülü yaratdığı səbəbindən narahat
idi. “My on Woman Warrior is being used as a text at the United States Air
Force Academy in Colorado Springs” [7, 49]. “Hətta mənim “Döyüşçü
qadın”ım dərslik kimi istifadə olunur”. Kinqston daha çox bu əsərin qadınlarda
döyüş ruhunu və ya döyüşkən qadın mifini yaratması üçün təbliğ olunmasından
əndişə keçirir və düşünürdü ki, əslində uzun zaman ərzində özünü aldatmışdır.
Müəllif uzun zaman yanlış olaraq düşünmüşdür ki, onun yaratdığı qəhrəman
konfliktlərə, dolaşıqlıqlara qarşı vuruşur, lakin Kinqston indi etiraf edirdi ki,
“cəngavər” və ya “əsgər” sözünün kökü “mübahisə, dava-dalaş” və ya “xəta”
ilə birbaşa əlaqəlidir. Keçmiş təcrübələri, itkiləri, məhrumiyyətləri Kinqstonun
ruhunu “irfan” bütövləşmə zirvəsində yalnız və yalnız bir ali bəşəri məqsədin
mövcudluğuna əmin edirdi. Bu ali məqsəd sülh idi və bu məqsədə aparan
yolları mənimsəmək üçün Kinqston Qərb və Şərq mənəvi dəyərlərini
qovuşdurmaq, bu dəyərləri bir-biri ilə barışdırmaq qənaətinə gəlmişdi. Tiç Nat
Hanın, havaylıların sülh təcrübələri Kinqstona öz ölkəsində, iğalçı bir dövlətin
vətəndaşı olaraq hərbin həll yollarını araşdırmağa vadar edirdi. Kinqstonun
həyata keçirdiyi seminarlar müəllif üçün yalnız yazıçılıq təcrübələrini, ağrıacılarını vərəqə köçürmə hadisəsi deyildi, bu həm də bir meditasiya prosesi idi.
H.Şounen (Hsu Shounan) Kinqstonun meditasiya ilə bağlı fikirlərinə şərh
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verərək qeyd edirdi: “Kinqston seminarlarında meditasiya təcrübələri yazı
təcrübələrinin ayrılmaz hissəsidir, çünki bu iki proses bir-birini tamamlayır,
çünki meditasiyanın meyvəsi sülhdür və sülh isə öz növbəsində tədricən
aktuallaşır və dil vasitəsilə bəyan edilir” [11, 109]. Seminarların digər bir
ayrılmaz hissəsi də sükut idi, məhz sükut iştirakçılara müvəqqəti yalnızlıq bəxş
edərək öz daxili məni ilə baş-başa qalmaq şəraiti yaradırdı. Bu sükutun
səssizliyində iştirakçılar tam çılpaq olmaqdan artıq nə qorxur, nə də utanırdılar
və sükutun bəxş etdiyi bu azadlıqdan sanki, bir növ, zövq alırdılar. Bütün
buxovlardan azad olan insan sükutun müdhiş səssizliyində yalnız həqiqəti
qələmə alır, özünə belə etiraf edə bilmədiyi, vicdanını dəlik-deşik edən
həqiqətləri çəkinmədən vərəqə düzür. “Tell the truth. Tell the truth with your
whole body.....We killed plenty of people. I mean me. Me. Me. Tell the terror
and horror of it. The total waste of it. Put the truth in your reader’s hands. Tell
the truth to a real person here in front of you. She wants to hear your story. Tell
it to her. I want to hear your story. Tell it to me” [7, 290]. “Həqiqəti söylə.
Bütün vücudunla həqiqəti aç danış... biz çox insan qətlə yetirdik de. Mən
özümü deyirəm. Mən özüm, bəli, özüm. Bunun vahiməsindən danış.
Puçluğundan. Həqiqəti oxucunun ovcuna bas. Qarşında dayanan insana
həqiqəti aç danış. O sənin hekayəni eşitmək istəyir. Aç danış hər şeyi ona. Mən
sənin hekayəni eşitmək istəyirəm. Mənə danış”. Kinqston üçün bu, ali mərhələ
idi, misilsiz gücə malik meditasiya mərhələsi idi. Bir halda ki Maksin yazıçılıq
prosesinə təmizlənmə – “günahlardan azadolma”, yüklərindən qurtulma” ayini
kimi yanaşırdı, bu ayini ağrı-acıların və cinayətlərin ən dəhşətlisi ilə üzləşmiş
müharibə veteranları üzərində tətbiq etmək Kinqstona bir yazıçı, bir şəxsiyyət
kimi ali bir məqsədtək görünürdü. Bu sükutun səssizliyində heç kəs mübahisə
etmir, çünki burada insanlar heç bir ideologiyaya sahib deyildilər. “Ideology is
what got us into trouble in the first place. Communists have ideology. Ideology
is Marxist and capitalist. We don’t want ideology. Good for us, I think, we
don’t have ideology… That’s the way silence works: a thought hangs out there
in the air, and disappears” [7, 330]. “İlk növbədə bizi elə bəlaya salan
ideologiyadır. Kommunistlərin də ideologiyası var idi. İdeologiya kapitalistdir
və kommunistdir. Biz ideologiya istəmirik. Düşünürəm, elə nə yaxşı ki, bizim
ideologiyamız yoxdur. Fikir havada asılı qalır və yox olur – sükut məhz belə
işə yarayır”. Kinqston əminliklə dərk edirdi ki, məhz ideologiyalar və
doktrinalar insanları cinayətlərə sürükləyir, məhz doktrinalar naminə insanlar
qətlə yetirilirlər və ya qətl törədirlər.
Kinqstonun “Sülh kitabı” ilə bağlı ən diqqətçəkən məsələlərdən biri bu
əsərin nəzərlərdən kənarda qalması və layiqli mükafatını almamasıdır. Əlbəttə
ki, tənqidçilər səbəb kimi müxtəlif şərhlər təqdim edirlər. Məsələ burasındadır
ki, Kinqstonun ABŞ-da ən çox tədris olunan və oxunan bir yazıçı kimi “Sülh
kitabı”nın nəşrindən sonra eyni marağa səbəb olmaması həddən artıq təəccüblü
bir hadisə kimi nəzərə çarpırdı. “Tənqidçilər kitabın mürəkkəb heterogenliyi və
“qəribə” mətn xüsusiyyətlərinə hansı yolla klassifikasiya etmək prizmasından
yanaşmaqda çətinlik çəkirdilər və eləcə də Kinqstonun yazıçılıq vasitəsilə oxucularının kollektiv Amerika travmaları və simptomları ilə tanış olması gerçəkliyinə necə reaksiya verəcəklərinı anlamırdılar” [3, 22]. Kinqstonun yaradıcılığı
və onun əsərləri hər zaman ədəbi tənqidçilər və mütəxəssislər tərəfindən
“qəribə” janrlar kollajından ibarət ədəbi nümunələr kimi qiymətləndirilmişdir.
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İstər “Döyüşçü qadın”, istərsə “Çinli kişilər” və ya “Saqi meymun” əsərləri öz
janr xüsusiyyətlərinə görə tənqidçilərin müxtəlif fikir ixtilaflarına malik
olmasına səbəb olurdu və bu əsərləri postmodern əsər nümunələri adlandırmaqla, bir növ, əsərlərin təhlil xüsusiyyətlərini qəlibləşdirirdilər. Bu dəfə isə
Kinqstonun “Sülh kitabı” bütün bədii, linqvistik formaları aşırdı, bu əsər
Kinqstonun bütün ədəbi qəliblərdən qurtularaq özünü azad hiss edə biləcəyi
yazı üslubunda yazmaq cəhdidir və ya azad ruhlu yazıçının əsər yazma
üslubundakı bir inqilabdır və yenə də Kinqston bütün buxovları təkzib edən
azad ruhlu döyüşkən yazıçıdır, lakin indi bu yazıçı həyatı boyu arzuladığı
məqsədinə doğru addımlayaraq sülh uğrunda vuruşur və bəşəriyyəti sülhün
mavi sularında üzməyə, sülhün bahar yağışı altında rəqs etməyə dəvət edir.
Kinqston özü də müsahibələrinin birində söyləmişdi: “Ümid edirəm ki, mənim
işim tənqidləri dəyişdirəcəkdir və tənqidçilər tənqidi nəzəriyyələrə uyğun olsun
deyə mənim işimi kəsib-doğramayacaqlar” [6, 125].
İraqda bitməyən bir müharibə, Orta Şərqin artan zorakılığının dramatikləşməsi, terrorizmə qarşı mübarizə başlığı altında düzənlənib insanların
mənəviyyatına, insani dəyərlərinə olan kəskin hücum, eləcə də ABŞ hərbi
qüvvələri tərəfindən İraq məhbuslarının ağlasığmaz işgəncələrə məruz qalmasının ictimailəşdiyi ərəfədə Kinqston müharibə veteranlarını, müharibə qurbanlarını, veteranların qohumlarını sülh üçün birliyə dəvət edirdi, ədəbiyyatın,
yazıçılığın köməyi ilə sülh cəmiyyətini yaradacağına ümid edirdi, inanırdı.
Yazıçı ABŞ-ın Filippin əsilli İkinci dünya müharibəsi savaşçılarının veteranlıq
hüquqlarını inkar etməsi, eyni zamanda "qrin kard əsgərləri" (green-card
soldiers) adlanan və Corc Buş tərəfindən sürətli vətəndaşlıq verilməsi vədi ilə
şirnikləndirilərək İraq müharibəsində iştiraka sövqedilmə faktlarına qarşı etiraz
edir və hayqırırdı: "Bu kimi hadisələr hələ də baş verir. Bütün bu cinayətləri
etməyə bizim necə haqqımız çatır?" Kinqston əmin idi ki, hərbi hissələrə
qoşulan qadınlar, eləcə də onların hərbi hissələrə qoşulmaq haqqını müdafiə
edən senator qadınlar çox yanılırlar. "Əsgərliyə getməmək və müharibələrə
qoşulmamaq üçün biz kişilərlə birləşməli və mübarizə aparmalıyıq”. Lakin
Kinqston hökumətin siyasətini dəstəkləmədiyi üçün ABŞ-ı tərk etmək fikrində
deyildi. Kinqston deyir: "Mən və babalarım bu olkəni öz evimiz etmək və onu
evimiz kimi tanıtmaq üçün çox mücadilə etmişik. Əgər mənim ölkəm
müharibəyə başlayırsa, mən burada qalmalıyam və danışmalıyam" [8].
Müharibəni, müharibə işgəncələrini, məhrumiyyətlərini bütün vücudu
ilə hiss edən Kinqston mübarizəyə qalxdı, lakin uğur qazana bilmədi,
müharibəni dayandıra bilmədi. Əvəzində öz “Sülh kitabı”nın yanğında məhv
olması faciəsini yaşadı, lakin məğlub olmadı, “Qoca və dəniz”in balıqçı qocası
kimi, uğrunda vuruşacağı məqsədinə sadiq qaldı və yenə vuruşdu, müharibəyə
qarşı vuruşdu və bu dəfə ətrafına öz həmfikirlərini toplayaraq sülhü
qazanmağın, kəşf etməyin yollarını axtardı, sonradan isə bütün bu yaşadıqlarını
yenidən öz “Sülh kitabı”nda təsvir etdi. Kitab həm bədiiliyin, həm qeyribədiiliyin, həm də şeirlərin təcəssümü idi, nə sintez idi, nə də janrlar qarışımı.
Bu, sadəcə bir pasifist qadın yazıçının etiraflar gündəliyi idi, yaşadığı əzabəziyyətlərin, ürək ağrılarının, ölkəsinin cinayətlərinin, lakin bütün bunlara
baxmayaraq, eyni zamanda bir mücadilə ruhuna, xeyirxah ürəyə malik olan
müəllifin arzularının gerçəkləşəcəyinə, bir sülh cəmiyyəti quracağına inamının
təcəssümü idi “Sülhün beşinci kitabı”. Öz seminar iştirakçılarına müraciətdə
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Kinqston deyirdi: “You do relive the war, the emotions, the smells. But this
time, you have a method for handling it – writing. You can control it, put it
down, pick it up. Writing is a craft of the hand” [7, 290]. “Siz müharibəni,
onun emosiyalarını yenidən yaşayacaqsınız, qoxuları yenidən duyacaqsınız,
lakin bu dəfə siz bütün bu olanları qələmə almaqla bu əzabın öhdəsindən gələ
bilərsiniz. Bu duyğuları artıq siz idarə edirsiniz, siz bu emosiyalardan
istədiyiniz kimi istifadə edə bilərsiniz. Yazmaq əl sənətidir”. Kitabının son
səhifəsi Kinqstonun beynəlxalq qadınlar günündə müharibəyə qarşı etiraz
etməsi səbəbindən öz həmfikirləri, yazıçı dostları ilə birlikdə həbs olunmasını
təsvir edir. Qadın yazıçılar, sülhsevərlər, siyasi aktivistlər öz bayramlarında
İraq uşaqlarına öz isti duyğularını, himayədarlıqlarını çatdırmaq istədilər,
ancaq həbs olundular, lakin Kinqston yenə də ümidini itirmir və son sətirlərini
belə qələmə alırdı. “The images of peace are ephemeral. The language of peace
is subtle. The reasons for peace, the definitions of peace, the very idea of peace
have to be invented, and inventd again” [7, 402]. “Sülhün obrazı efemerdir,
gəldi-gedərdir. Sülhün dili incədir. Sülhün səbəbləri, sülhün tərifi, hətta sülhün
elə öz məfhumu təkrar-təkrar kəşf edilməlidir”.
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Summary
This article aims to investigate the last term of the literary creativity of
Maxine Hong Kingston. “The Fifth Book of Peace” is being scrutinized as a
literary work to be written against war terror and violence. The article tends to
emphasize the social and global effect of the novel, together with its fictional
value. Being neglected by world readers, scholars and mass media, the article
aims to prove the book’s global value and analyze the work from various
aspects accompanied with lots of examples from the original text.
Парвин Мурсалова
Концепция примирения и сосуществования в творчестве
М.Х.Кингстона
(На основании "Пятая книга мира")
Резюме
Данная статья рассматривает современный период литературного
творчества Максин Хонг Кингстона. “Пятую книгу мира” рассматривают
как литературную книгу, которая будет посвящена против военного
террора и насилия. Статья, как правило, подчëркивает социальный и
глобальный эффект романа вместе с его вымышленной ценностью.
Будучи оставленной без внимания читателями, критиками и средствами
массовой информации, эта статья преследует цель доказать глобальную
ценность книги анализируя работу из различных аспектов, а также
приводя большое количество примеров из оригинального текста.
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Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
SÜLEYMAN SANİ AXUNDOVUN “QORXULU
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“Qaraca qız”ın tarixi taleyi: əsər necə dəyişdirildi?
İlkin mənbələr əsasında aparılan ciddi ədəbiyyatşünaslıq araşdırmaları
elmi ictimaiyyəti belə bir faktla üz-üzə qoyur: hələ sovet hakimiyyətinin ilk
illərindən etibarən yalnız şəxsiyyətlər deyil, həm də sənət və yaradıcılıq
nümunələri milli-mənəvi siqlətinə görə represiyaya məruz qalmışdır.
Azərbaycan sovet ədəbiyyatı yaratmaq siyasəti yeni əsərlərin mövcud
ideologiyaya tabe etdirilməsi ilə kifayətlənilməyib, klassik əsərlərə də ciddi
müdaxilələr etdirməklə məzmununun dəyişdirilərək ideoloji təhriflərə məruz
qoyulmasına gətirib çıxarırdı. Maraqlı bir faktdır ki, Cəfər Cabbarlının “Sevil”
dramında həyat həqiqəti ideoloji təbliğata qurban verilərək əlyazmasından o
yana keçə bilməmişdir. Mirzə Fətəli Axundovun, Hüseyn Cavidin, Əbdürrəhim
bəy Haqverdiyevin və o cümlədən, XX əsrin əvvəllərində özünü uşaq yazıçısı,
pedaqoq kimi təsdiqləmiş, gələcək nəslin yetişməsində xüsusi fəaliyyəti olan
S.S.Axundovun əsərləri belə talesizliklə üzləşmişdi. S.S.Axundovun “Qaraca
qız” povesti daha çox təzyiqə, təhrifə məruz qalan əsərlərdən biridir. Əsər tam
100 illik nəşr tarixi müddətində Azərbaycan klassik uşaq ədəbiyyatımızın nadir
inciləri sırasına daxil olsa da, elmi tədqiqi istiqamətində rastlaşdığımız
laqeydlik təəccüb doğurmaya bilmir. Azərbaycan sovet ədəbiyyatşünaslığında
aparılan tədqiqatlar nə qədər anlaşılandırsa, müstəqillik dövrü
ədəbiyyatşünaslığımızda müşahidə etdiyimiz laqeydlik başadüşülən deyil.
Halbuki əsərin böyük dəyişikliklərə məruz qalması haqqında hələ 1968-ci ildə
Nadir Vəlixanov mümkün olduğu qədər elmi ictimaiyyəti məlumatlandırırdı.
N.Vəlixanov ədəbiyyat tarixçiliyimizin yaddaşına bir mesaj ötürmək məqsədilə
yazırdı: “Müəllif Hüseynqulu ağanın tənbəlliyinə işarə etsə də, onun sinfi
təbiətinə səciyyəvi olmayan müsbət keyfiyyətlərini vermişdi. Bunu nəzərə
alaraq ədib sonrakı nəşrdə Hüseynqulu ağanın tipik olmayan bir sıra müsbət
keyfiyyətlərini atmışdır”. Yaxud: “Əsərin ilk nəşrində Hüseynqulu ağanın
səciyyəsi müəyyən qədər idealizə edilmişdi. O, çox vaxt Qaraca qızın
müdafiəçisi kimi çıxış edirdi”. Tədqiqatçı belə mühim fərqləri diqqətə
çatdırmaqla S.S.Axundovun milli-mənəvi dəyərlərimizə münasibətinin əslini
işıqlandırmağa çalışırdı. Alim uşağın təlim və tərbiyə məsələsini yad
mentalitetə uyğunlaşdırmağın da tənqidini povestin əsas ideya
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istiqamətlərindən biri kimi vurğulayırdı: “S.S.Axundov “Qaraca qız”
hekayəsində Mariya İvanovnada təqdirəlayiq bir sifət göstərməmişdi. Mariya
İvanovna uşaq psixologiyasından xəbərsiz olduğundan və ya buna əhəmiyyət
vermədiyinə görə Ağca xanımın tərbiyəsi ilə məşğul ola bilmirdi” [1, 67].
Əflatun Saraclı da əsərin dəyişdirilməsinə münasibətsiz qalmayıb, ötəri
bir cümlə ilə də olsa, bu məsələyə toxunmağı özünə borc bilirdi [3, 132]. Nadir
Vəlixanov “Süleyman Sani Axundov” monoqrafiyasını siyasi və coğrafi
müstəqilliyimizi təkrar qazandığımız dönəmdə təkmilləşdirərək əsərin
dəyişdirilmə səbəblərini daha obyektiv qiymətləndirməyə nail olub.
S.S.Axundovun yalnız “Qaraca qız” əsəri deyil, digər əsərləri də dəyişikliklərə
məruz qalıb. Nadir Vəlixanov “Süleyman Sani Axundov (elmi bioqrafiya)” adlı
monoqrafiyasında milli-mənəvi dəyərlərimizin aşınması istiqamətində aparılan
bu siyasətin ədəbiyyatımıza vurduğu zərərdən təəssüflə danışırdı.
Nadir Vəlixanovun elmi tədqiqatı sayəsində yalnız “Qaraca qız”
əsərinin deyil, “Nurəddin” əsərinin də üzərində dəyişikliklər edilməsi haqqında
məlumatlanırıq. Tədqiqatçıya görə, Süleyman Sani sonralar “Qorxulu
nağıllar”ı “Məktəb” jurnalından götürüb çap etdirərkən onların üzərində
yaradıcılıq işləri də aparmışdır, lakin fikrimizcə, bu dəyişiklikləri birmənalı
olaraq “yaradıcılıq işi” kimi qiymətləndirmək doğru olmaz. “Nurəddin”
hekayəsinin ilk nəşri ilə (“Məktəb” jurnalı, 1912-ci il, №9-22) sonrakı nəşrlər
arasında bəzi fərqlər vardır. Ədib 1936-cı ildə əsərlərini çapa hazırlarkən bu
hekayədə müəyyən dəyişikliklər edib. Məsələn, ilk nəşrdə məktəbli Fatma atası
Hacı Səmədə deyir ki, “müəllimimizin əmrinə görə, gərək sabaha bir elə nağıl
düzəldəm ki, ondan belə bir məna çıxsın: “Yaxşılıq eylə, at dəryaya, balıq
bilməsə də, Xalıq bilər”. Bu cümlədəki “Xalıq” sözü Allaha işarə idi. Ədib
sovet dövründə yeni görüşlərlə əlaqədar olaraq həmin atalar sözünü “yaxşılıq
elə, əvəzini görərsən” şəklində yazmışdır.
İlk nəşrində Hacı Səməd Hacı Nəsirin övladı olmasını da “Allahtaalanın kəraməti” ilə bağlayır. Əsərin sonrakı nəşrində isə ədib həmin sözlərin
əvəzinə “axırda bunların bir oğlu oldu” yazırdı.
Hacı Nəsir Rəhimə yaxşılıq etmişdi. Bunun əvəzində Rəhim Nurəddinə
(“İlk nəşrdə Nurəddinin adı Nurələddin kimi verilir. Bu, müəllifin həmin
obrazın işıqlı, düşüncəli olduğunun onun adında da nəzərə çatdırılması ilə
əlaqədardır” – N.Vəlixanov (Tədqiqatçı bu yazılış fərqinə xüsusi bir məna
versə də, fars dilinin fonetika bəhsinə istinadən deyə bilərik ki, fars dilində
orfoqrafik cəhətdən “Nurələddin” olan kəlmənin orfoepiyası “Nurəddin”dir –
K.N.)) kibrit qutusu irilikdə “Quran” gətirir. Həlimə də “Quran”ı öpüb oğlu
Nurəddinin boynundan asır. Əsərin 1936-cı il nəşrində isə Rəhim Nurəddinə
“Quran” yox, Sədinin “Gülüstan” kitabını yadigar verir. Bu dəyişikliklər 30-cu
illərdə vulqar sosiologizmin təsiri ilə olmuşdur və əsərə müsbət təsir
göstərməmişdir [2, 139]. Göstərilən nümunələr də bu dəyişikliklərin
“yaradıcılıq işi” olmasından deyil, yazıçının öz əsərinin ilkin ideya
istiqamətlərini sovet konyunkturuna uyğunlaşdırmaq məcburiyyəti qarşısında
qalmasından xəbər verir.
S.S.Axundovun “Qorxulu nağılları”ı içində ən çox dəyişikliyə məruz
qalmış “Qaraca qız” povestinin müasir ədəbiyyatşünaslıqda, xüsusilə uşaq
ədəbiyyatı tarixçiliyində layiqincə tədqiqatına təsadüf edə bilmədiyimizi
təəssüflə qeyd etmək məcburiyyətindəyik. Lakin araşdırmalar müəyyən qədər
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iş görüldüyündən xəbər versə də, geniş elmi-pedaqoji ictimaiyyətin diqqətini
çəkməməsi də təəccüb doğurur. Xüsusilə lap son dövr araşdırmamızda mühüm
faktlara rast gəldik ki, təəccübümüzün artmasına səbəb oldu. “Qaraca qız”ın ilk
dəfə bizim tərəfimizdən transfoneliterasiya olunub dərc edildiyini zənn
etdiyimiz ilk variantı 1997-ci ildə Xeyrulla Məmmədov tərəfindən hazırlanaraq
“Hikmət xəzinəsi” adlı bədii əsərlər toplusunda nəşr olunubsa da, təhsil
mütəxəssislərinin və ədəbiyyatşünasların diqqətindən kənarda qalmaqda davam
edib. Bu faktın özü səssiz-səmirsiz ciddi bir problemin varlığından danışır ki,
bu da elmin təhsilə inteqrasiyasının zəifliyidir. Əgər elmi yeniliklər akademik
nəşrlərdən kənara çıxıb kütləviləşməyəcəksə, bu tədqiqatların nə anlamı ola
bilər?!.
Xeyrulla Məmmədov da “Qaraca qız” əsərinin üzərində apalılmış
dəyişikliyin onun ideya istiqamətinə kəskin təsirindən danışmağı özünə borc
bilərək yazırdı: “Ədib 1936-cı ildə əsərlərini kitablarında çapa hazırlayarkən
“Qaraca qız” üzərində yenidən işləmiş, hekayənin mülkədarlığa qarşı çevrilmiş
tənqidi pafosunu artırmaq məqsədilə bir sıra əlavələr və ixtisarlar etmiş,
beləliklə, əsərin yeni variantı yaranmışdır. Əsasən siyasi mülahizələrdən,
motivlərdən irəli gələn bu yaradıcılıq əməliyyatları “Qaraca qız”ın birinci
jurnal variantında müsbət planda təsvir edilmiş Hüseynqulu ağa və Pəricahan
xanım surətlərinin mənfi istiqamətdə səciyyələndirilməsi ilə nəticələndi. Bu
isə, öz növbəsində, oxucularda köhnə cəmiyyətə və onun əsas sütunlarından
birini təşkil edən mülkədarlığa qarşı nifrət hissinin qüvvətlənməsinə xidmət
göstərmişdir.
Artıq 60 ildir geniş Azərbaycan oxucusu “Qaraca qız”ın ədibin
“Əsərləri”nin 1936-cı il nəşrinə daxil edilmiş variantını mütaliə edir. Bir sıra
mülahizələrdən irəli gələrək biz “Hikmət çələngi” məcmuəsinə birinci
“Məktəb” jurnalında dərc edilmiş variantını daxil etməyi məqsədəuyğun hesab
edirik” [3, 126].
Bu günə qədər elmi tədqiqatlarda “Qaraca qız” əsərinin 1936-cı ildə
dəyişdirildiyi haqqında bəhs olunur. Lakin biz “Qaraca qız” povestinin
üzərində aparılan dəyişikliyi iki mərhələdə müşahidə edirik. Əsər ilk dəfə
1927-ci ildə S.S.Axundovun “Zərafət” adlı hekayələr kitabına daxil edilərkən
dəyişdirilib. Əsərin üzərində yazıçı özü işləmişdir. Lakin bu “təshih”lər sovet
ideoloji aparatını razı salmamış, növbəti nəşrdə bir daha qayçıya məruz
qoyulmuşdur. Növbəti dəfə isə 1934-cü ildə Uşaq və Gənclik Nəşriyyatı
tərəfindən “Qaraca qız” kitabçasının tərtibi zamanı aparılıb. Hər üç nəşr
arasındakı fərqlərin ideoloji səbəblərdən yarandığını açıq görmək mümkün
olduğu üçün yazıçının bu işə məhz təhrik edilməsi qənaətinə gəlirik. Son iki
nəşr nüsxələri arasında bir sıra incə və mühüm fərqlər görürük. 1936-cı ildə
“Seçilmiş əsərlər”in təkrar çapında artıq son dəyişikliyə möhür vurularaq bir
əsrə yaxın ədəbiyyat tariximizin yaddaşına köçürülür və bu günə kimi uşaq
ədəbiyyatımızın qızıl fonduna daxil olan “Qaraca qız” kimi mükəmməl bir
əsər millətin öz keçmişinə nifrət ruhunda tərbiyəsinə yönəldilir. Xüsusilə orta
məktəb ədəbiyyat dərsliklərində əsərin ixtisar olunaraq əsas süjet xətti əsasında
tədris edilməsi ideoloji məqsəd daşıyırdı.
Füzuli Əsgərli uşaq ədəbiyyatı tarixçiliyi ilə məşğul olan bir sıra müasir
ədəbiyyatşünaslarımızdan fərqli olaraq “Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının
mərhələli inkişafı” əsərində “Qaraca qız”ın taleyinə elm və təhsilimiz
203

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print)

tərəfindən göstərilən laqeydliyə öz münasibətini ifadə edir: “...Lakin
ümumtəhsil orta məktəb üçün dərslik tərtib edən müəlliflər hansı səbəbdənsə
sovet siyasi ideologiyasına xidmət etmiş əsərin hələ də ikinci variantından
istifadə edir. Əslində isə bu gün yeni nəslə keçmiş dövrlər haqqında tarixdə
yamaq kimi görünməyən gerçək bilgilər verməklə onların dünyagörüşünü
genişləndirmək, realist təsvirin gücü ilə cəmiyyət hadisələrinin mahiyyətini,
inkişaf yolunu düzgün anlamaq üçün cidd-cəhd göstərilməlidir” [7, 86].
Maraqlıdır ki, Füzuli Əsgərlinin də araşdırmasında “Qaraca qız” əsəri həm XX
əsrin əvvəllərinin, həm də sovet ədəbiyyatının nümunəsi kimi nəzərdən
keçirilirsə də, təhlilini son variant əsasında apardığını qeyd edir. “Qaraca qız”
əsərinin ilkin variantının təqdim və təhlilə bu qədər ehtiyacı olduğu halda
alimin belə mühim işə səthi yanaşması da bu istiqamətdə atılan addımların hələ
bir müddət də davamsız və zəif ola biləcəyindən xəbər verir.
Süleyman Sani Axundovun “Qaraca qız” əsərinin yazıçının öz iradəsi
daxilində yazılmış və “Məktəb” jurnalının 2013-cü il 1-22-ci nömrələrində
dərc olunmuış variantının 1927 və 1934-cü illərdə “Qaraca qız” povestinin
süjet və fabula baxımından dəyişdirilməsi əsərin ideya istiqamətinə ciddi təsir
göstərib. Hətta ilk variantında romantik-idealist bir əsər kimi qələmə alınan
povest ikinci mərhələdən etibarən realist əsərə çevrilib.
“Qorxulu nağıl”da kiçik oxucunun psixi təhlükəsizliyi: əsərin ilk
çap variantı əsasında
Süleyman Sani Axundovun “Qorxulu nağıllar” seriyasından olan əsərlər
haqqında düşünərkən belə bir paradoksla qarşılaşırıq: bu əsərlərin dərc edildiyi
ümumi başlıqla (“Qorxulu nağıllar”) məzmunu arasındakı təzad həmin əsərlərə
qorxunun deyil, ümidin, işığın hakim olmasıdır. Amma bu paradoks bu günə
qədər ədəbiyyat tariximizə məlum olan “Qaraca qız” əzərində itir, “Nurəddin”
əsərində zəifləyir... Bu fərqin səbəbi isə artıq araşdırmamızı izləyən oxucuya
məlumdur: “Qaraca qız” əsərinin kompozisiyasında, süjet və fabulasında ciddi
dəyişikliklər aparılmış, “Nurəddin” əsərində isə mühüm bir motivasiya (Allaha
inam və çətinlikləri qədər kimi qəbul edib səbir göstərmək) aradan
qaldırılmışdır. Bu dəyişikliklərin nəticəsi isə həmin əsərlərin şagirdlərin
yaddaşında öz dəhşətləri ilə (xüsusilə ölüm faktorunun çılpaq həqiqət
formasında fiktiv dünyaya köçürülməsi ilə) silinməz iz salmasıdır.
Əslində isə, S.S.Axundov yazıçı, pedaqoq olmaqla yanaşı, həm də
təcrübəli bir psixoloq idi. Uşaq ədəbiyyatının əsas kriteriyalarından da öz
iradəsincə çıxmamışdır. Fikirlərimizi “Qaraca qız”ın 1913-cü ildə “Məktəb”
jurnalında dərc edilmiş nüsxəsi əsasında izah edəcəyik.
“Qaraca qız” hissə-hissə “Məktəb” dərgisinin hər nömrəsində “Qorxulu
nağıllar” adlı ümumi başlıq altında dərc edilirdi. Bu, müəllifin kiçik oxucusunu
mütaliəyə cəlb etmək fəndi idi. Məlumdur ki, kiçik yaşlı uşaqların diqqətini
ibrətamiz hekayələrdən daha çox həyəcanlandırıcı əsərlər çəkir. Zəlzələ,
Yasəmənin ölümü, Yusifin ayının pəncəsində həlakı kimi qorxulu səhnələrin
kiçik dostlarına ağır zərbələr vurmasını önləmək üçün müəllif əsərin
ekspozisiyasında bunun bir hekayə olmasına oxucusunu inandırmaq üçün
hadisəni Hacı Salehin dilindən nağıl edir.
“Qaraca qız” əsərində diqqətə alınmalı əsas psixoloji məqamlardan biri
də ailədaxili münasibətlərdir. Burada yazıçı ailədaxili uyumsuzluğun təsvirinin
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uşağın tərbiyəsinə mənfi təsir göstərməsinə qarşı bütün qüvvəsini səfərbər
edirdi: “Hüseynqulu ağa ilə arvadı Pəricahan xanımın xasiyyətləri biri-birinə
dutmayırdı. Pəricahan xanım gimnaziya təhsilində cəmi Avropa adətlərini
götürüb öz milli adətləri xoşuna gəlməyirdi. Hətta öz ana dilindən öylə ikrah
etmişdi ki, bu dil ilə danışmaq da istəməyirdi və labüd qalıb danışanda da
yarırus, yarıtürki kəlimələrini qarışdırıb danışmaqla qulaq asanları özünə
güldürürdü.
Hüseynqulu ağa isə Avropa qaydalarını sevməyib, öz ata və baba
adətlərini çox istəyirdi; hətta Pəricahan xanım nə qədər çalışdı isə də, ondan
çərkəsi paltarı çıxarıb, Avropa libası geyindirə bilmədi. Pəricahan xanım
Hüseynqulu ağanın evinə gələndən sonra köhnə qulluqçuları dəyişdirib evin
hər bir qaydasını Avropa səliqəsinə saldı. Hüseynqulu ağa bu tazə qaydaları
sevmədiyi üçün vaxtının çoxunu kənddə qalıb, şəhərdə az-az görünürdü. Çox
danışıqdan sonra axırda Pəricahan xanımı razı edib kənddə öz mülklərinə
köçürtdü. Bunun üçün də Hüseynqulu ağa nəhayət dərəcədə şad oldu, çünki
şəhər yaşayışını o, əsla sevməyirdi” [10, 178].
Ailənin belə bir uyumsuzluğuna baxmayaraq, Hüseynqulu ağanın
qadının hörmətini əsərin sonuna qədər qoruyub saxladığını, hər tərs gələn
münasibətlərdə ona imkan olduğu qədər güzəştə getdiyini müşahidə edirik.
Gələcək nəslin ailəyə, böyüyə hörmət çərçivələrində yetişməsi üçün ailədaxili
münaqişələrin həllini romantik üsulla verən yazıçı kiçik oxucusunun saf
zehniyyətini də zədələməsin deyə həyat gerçəklərindən qaçmağa çalışmışdır.
Lakin Hüseynqulu ağanın nəzərində ailəyə hörmətdən daha yuxarıda duran
yeganə bir prinsip insan haqqını tapdamamaqdır. Qaraca qızın sığınacağa
ehtiyacını təmin etmək üçün Hüseynqulu ağa hətta öz qızının tərbiyə və
sağlamlığı ilə bağlı məsələlərdə könlünü incitmək istəmədiyi Pəricahan
xanımın Qaraca qıza qəddarlığının qarşısını öz hökmü ilə alır. Burada da
müəllif kiçik oxucusuna və həmçinin onun təlim və tərbiyə gördüyü mühitə
mühüm psixoloji mesajlar verirdi.
Əsərdə şagirdin qarşılaşdığı ən önəmli psixoloji anlardan biri Qaraca
qızın ölüm səhnəsidir. Müəllif artıq Qaraca qızla doğmalaşan oxucusunu belə
bir ağır finala hazırlamaq üçün intuisiya motivindən istifadə edirdi:
“Amma bir gecə heç nə söyləməyib qəmgin olaraq yerinə girdi.
– Qızım, neyçün kefsizsən, bir şey olmamış ki?
– Yox, baba!
– Bəs neyçün qəmginsən?
– Özüm də bilməyirəm, baba!
– Gözlərini yum, yuxula, qızım!
– Yuxum gəlməyir, baba, yürəyim sıxılır!
– Qoy sənin üçün nağıl söyləyim, qızım, bəlkə yuxun gələr!
Piri kişi Qaraca qızın başını sığallayıb başladı:
– Qızım, biri var imiş, biri yox imiş. Bir padşah var imiş. Bu padşahın
dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm və qüssəsi yox imiş...
– Baba, bən ölsəm, ağlarmısan?
– Allah eləməsin, qızım, öləsən, neyçün öləsən?
– Baba, bən ölsəm, bəni o Göy təpədə basdırınız! Oranı bən çox
sevirəm: oradan hər yer görünür; orada hər cür çiçək bitir. İmdi o çiçəklərin
hamısı solmuşdur. Biz bu gün orada oynayırdıq.
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– Sən neyçün ölürsən, qızım? Sən yaşayıb, bən qoca babanı o dediyin
təpədə basdıracaqsan; sonra böyükləşib ora gedəcəksən, uşaqların olacadır.
Sonra bənim kibi qocalıb qarı olacaqsan! Nəvələrinə vəsiyyət edəcəksən ki,
bəni Göy təpədə Piri babanın yanında basdırınız. İmdi, qulaq as, qızım, nağılın
dalını söyləyim!” [11, 324]
Qarşıda gözlənilən fəlakətli hadisənin nəqlinin təsirini azaltmaq
məqsədilə verilmiş bu epizodla da müəllifin peşəkarlığı sayəsində azyaşlı
oxucu psixoloji sarsıntıdan sığortalanmış olurdu.
Qeyd etdiyimiz bütün bu mühüm psixoloji motivlər 1927-ci ildə
əsərdən “təmizlətdirilərək” kiçik oxucunun mənafeyinə deyil, mövcud siyasi
hakimiyyətin zorakılıq ehtiraslarına tabe etdirildi. Əslində isə “Qaraca qız”
əsəri şagirdlər üçün bütün motivasiyaları, ideya istiqamətləri ilə ideal bir sosial
əxlaq konsepsiyası idi.
S.S.Axundovun “Qaraca qız” povestinin üç çap nüsxəsi arasındakı
fərqlər
“Qaraca qız” əsərinin proloqu (“Məktəb”, 1913, №1). 1927-ci ildə
“Zərafət” hekayələr kitabında əsərdən çıxarılıb:
Axşam çay süfrəsində əyləşən zaman Hacı Səməd qızı Fatimənin başını
sığallayıb dedi:
– Qızım, söylə görək məktəbdən nə tazə xəbər gətirmisən?
Fatimə:
– Ata, bu gün dərs arasında həyətdə dəstə-dəstə olub qar ilə oynayırdıq.
Gövhər, Zeynəb və Səltənət bir dəstə olub, qardan adam yapırdıq. Nabat da
istədi biz ilə oynasın, mən razı oldum, amma yoldaşlarım razı olmadı. Nabat
çox çirkin və gözləri də çəp olmağa görə heç kəs onun ilə dostluq etmiyordu;
ələlxüsus Gövhər onu sevmiyordu. Nabat kənarda durub bizə məzlum-məzlum
baxıyordu. Birdən Gövhərin ayağı sürüşüb yerə yıxıldı və başı daşa dəyib
qanadı. Bunu görcək hamıdan tez Nabat Gövhəri qucaqlayıb gözləri yaşlı dedi:
– Ağlama, bacım, qoxma, heç zad olmaz.
Gövhər bunu görüb dedi:
– Ah, sən nə gözəl yoldaşmışsan! Mən bilməmişəm, əfv et!
Bunu deyib Nabatı qucaqladı və öpdü. Bu ittifaq bizə çox artıq təsir
etdi.
Hacı Səməd dedi:
– Qızım, insanın zahirinə baxma, batininə bax! Türkdə bir məsəl var,
deyərlər ki, “ətə baxma, dona baxma, içindəki cana bax!” İndi Qaraca qızın
hekayəsini söylərəm, özün görərsən. Atalarından bunu eşitcək bacı və qardaş
sevinə-sevinə nağıla müntəzir dayandılar. Hacı Səməd ruznaməni yerə qoyub
çeşməyi gözlərindən çıxartdı və başladı...”
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə saxlıanılıb, 1934-cü ildə
“Qaraca qız” kitabından çıxarılıb:
“Bilirdi ki, bu görünən kənd erməni kəndidir və Yusif də oraya içməyə
gedir”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ild seçilmiş cümlə çıxarılıb:
“Qara köpək Qaraca qızı buraxdı, amma o, hərəkətsiz qalıb ayağa
qalxmadı. Bəylər Qaraca qızın üstünü aldılar. Hüseynqulu ağa Qaraca qızı
qaldırıb qucağına aldı. O, zəif bir hal ilə gözlərini açdı; lakin harada
olduğunu anlamadı”.
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“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb:
“Səlim bəy qıza diqqətlə baxıb dedi:
– Hə, bu qızı mən görmüşəm. Məşhur oxuyan və oynayan Qaraca
qızdır, sahibi də qaraçı Yusifdir. Üç ay bundan qabaq ona nə qədər pul və xələt
vəd etdimsə də, bu qızı mənə satmadı, imdi yaxşı əlimə düşübdür. Siz öləsiniz,
gündə qonaqlıq edib sizə böyük kef verəcəyəm.
Hüseynqulu ağa bunu eşitdikdə dedi:
– Demək, o kefi mən verə bilmərəm? Əslinə baxsan, qız mənə çatır,
çünki mənim köpəyim tapmışdır.
– Bəylərin arasında bəhs düşdü. Səlim bəy dedi:
– Hüseynqulu ağa, özün yaxşı bilirsən ki, arvadın Pəricahan xanım
qaraçı qızını evinə qoymaz, nə üçün bəhs edirsən?
– Nə üçün qoymur? Ev sahibi odur, yoxsa mən? Bundan əlavə, qızı Piri
kişiyə verəcəyəm ki, o saxlasın.
Bəylər buna razı oldular”.
1927-ci ildə dəyişdirilib:
“Məktəb” jurnalında:
“Hüseynqulu ağa qırx yaşında böyük bir mülkədar idi. On üç yaşında
ikən atası Mehdi ağa onu bir növ ilə edadi “realni” məktəbinə qoya bilmişdi;
amma Hüseynqulu ağanın fikri həmişə at binmədə, ava çıxmada olub, oxumaq
ilə əsla arası yox idi. Hər il o sinifdə, bu sinifdə qala-qala bir növ ilə dördüncü
sinfə çıxa bilmişdi. Daha bundan yuxarı bir sinfə keçə bilməyib məktəbdən
xaric oldu. Atası bu işə çox da qəmgin olmadı, çünki onun çox dövləti və varı
var idi. Edadi məktəbini qurtarandan sonra atası oğlunu oxutmaq fikrində yox
idi. Mehdi ağanın Hüsenqulu ağadan başqa bir oğlu yox idi. Hüseynqulu ağa
oxumağa fikir verməyir idisə də, çöl işlərində çox qoçaq idi; odur ki, atası onu
daha oxutmaq fikrində olmayıb çöl işlərinə onu mühəvvəl etdi. Azuqətdə
Hüseynqulu ağa yaşının azlığına baxmayıb çöl işlərini parlaq bir surətdə əmələ
gətirirdi. Atası oğlunun bu məharətini görüb bütün işlərini idarə etməyi ona
tapşırdı. Hüseynqulu ağadan bütün qulluqçuları və rəiyyətləri qorxur idi. Çünki
o, çox tünd adam idi, amma bunun ilə böylə Hüseynqulu ağa çox rəhmdil idi.
Hüseynqulu ağa zəhməti çox sevdiyi kibi, yoldaşları ilə kef çəkməyi də çox
sevərdi. Atası Hüseynqulu ağanın kef çəkməyindən xoşlanmayırdı, çünki
qorxur idi ki, bunun axırı çox fəna bir surətdə nəticə versin, ona görə də Mehdi
ağa oğlunu evləndirmək fikrinə düşdü.
Bu fikrini Mehdi ağa tez əmələ gətirdi. Edadi məktəbini qurtarmış,
gözəl bir tərbiyə görmüş bir bəy qızını oğlu üçün aldı. Mehdi ağanın fikri düz
də çıxdı. Hüseynqulu ağa evləndikdən sonra artıq yoldaşları ilə həva-həvəs və
kefə məşğul olmayırdı. Ancaq yoldaşlarını öz evinə çağırıb qonaqlıqlar edərdi.
“Zərafət” kitabında:
“Bu vəqt atası vəfat etdi. Onun cəmi mülkü tək bir oğlu Hüseynquluya
qaldı. O da günlərini eyş və işrətdə, qumarda, yava yolda keçirməyə başladı.
Düz 30 yaşına çatana qədər özü kibi fəna arkadaşları başına yığıb mülkünün
çox hissəsini kefə qoydu. Axırda qohumları onu bu pis yoldan qaytarmaq üçün
evləndirdilər. Ona oxumuş bir bəy qızı aldılar. Lakin evlənəndən sonra da fəna
əməllərindən əl götürmədi. Bundan əlavə, arvadı Pəricahan xanımla evdə
xasiyyətləri də dutmurdu. Pəricahan xanım Avropa xanımlarını təqlid edərək
köhnə qulluqçuları qovub onların yerinə tazə qulluqçular dutdu. Evin hər bir
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qaidəsini Avropa səliqəsinə saldı. Hüseynqulu ağa bu tazə qaidələri sevmədiyi
üçün əlinə bəhanə düşüb kənd evlərinə köçüb orada günlərini keçirməyə
başladı. Şəhərdə az-az görünürdü”.
“...Ərini nəzəri altında saxlamaq üçün Pəricahan xanım kənd evinə
köçməyə məcbur oldu…”
1934-cü il nəşrində əsərin bu hissəsi tamamilə ixtisar olunub.
“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb:
“Xidmətçilər Hüseynqulu ağadan qorxub hüzurunda titrəyirdilər. Lakin
Piri kişi kimsədən qorxmazdı və bacardığı qədər qulluqçuları ağaların
zülmündən mühafizə edərdi. Ona görə də onu başqa nökərlər sevərdi”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə aşağıda seçilmiş cümlə
əsərdən çıxarılıb.
“Piri kişi uşaqlıqdan gün çıxmamış yuxudan durmağı adət etmişdi.
İmdi də tezdən dəstamaz alıb sübh namazını qıldı”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
“Piri kişi təcrübə edib bu bağda qələm vasitəsilə təbiətə müğayir öylə
peyvənd etmişdi ki, bu iş cümləni heyrətə gətirirdi; bir əzgil ağacına qələm ilə
alma peyvənd etmək ilə bir ağacda iki cür meyvə bitirirdi. Hüseynqulu ağanın
bu bağı mülkədarlar arasında xeyli şöhrət qazanmışdı. Hüseynqulu ağaya bir
qonaq gələndə cürbəcür ziraət maşınlarını qoyub qabağına, bağına tamaşa
aparardı. Bağın böylə Cənnət kibi olmasına səbəb yalnız Piri kişi idi; buna görə
də Hüseynqulu ağa onun xatirini çox istəyirdi: hər nə istəsə idi, dərhal əmələ
gətirirdi. Piri kişi isə ondan ancaq bircə şey təvəqqe edirdi: Ağalardan başqa
kimsə bağa girməsin. Hüseynqulu ağa da bu ixtiyarı ona vermişdi”.
“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb:
“Hüseynqulu ağa üzünü arvadına tərəf dutub dedi:
– İndi sapsağ qızı azarlı edəcəksən.
– Rica edirəm, mənim tərbiyə verməyimə qarışmayasan.
– Nə üçün, mən ata deyiləm?
– Atasan, ancaq nadansan. Nadan atadan qız nə tərbiyə götürə bilər?
Hüseynqulu ağa cəld yerindən qalxıb acıqlı-acıqlı yumruğunu masaya
elə vurdu ki, boşqablar bir-birinə dəydi:
– Sus! Tezliklə sənə göstərərəm ki, bu evin sahibi mənəm... – Bunu
deyib Hüseynqulu ağa qabağındakı boşqabı götürüb yerə çaxdı.
– Get, piyan soldat, – deyə Pəricahan xanım bağırdı.
Bu hadisədən yazıq Ağca xanım titrəyərək göz yaşı tökməyə başladı”.
“Məktəb” jurnalında yoxdur. 1927-ci ildə əsərə artırılıb:
Hüseynqulu ağa:
“– Dəli ananın sözünə qulaq asma”.
1927-ci ildə dəyişdirilib:
“Məktəb” jurnalında:
“Ağca xanım atasını çox-çox istəyirdi, onun sadəliyi çox xoşuna gəlirdi,
ona görə də atasına yoldaş və sirdaş olmuşdu, ondan heç şey gizləməzdi”.
“Zərafət” kitabında:
“Ağca xanım atasının belə mehriban rəftarından istifadə edərək onun
qucağına atıldı”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə əsərdən çıxarılıb:
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“Hüseynqulu ağanı görüb qorxuya düşdü. Amma onun çox mehriban
bir tərzdə:
– Kefin necədir, Qaraca qızım? – soruşmasından yürəyi sakit olub, –
“Ağam sağ olsun”, – deyə cavab verdi”.
1927-ci ildə dəyişdirilib, əlavələr olub:
“Məktəb” jurnalında:
“Bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq edib çoxlu adam çağırmışdı.
Bu qonaqlıqda oxuyub-çalan da var idi. Hüseynqulu ağa Qaraca qızı qonaqlara
göstərmək qəsdi ilə onu gözəl geyindirib və əlinə özünün cınqıralı qavalını
verib onu oynatdı. Qaraca qız çoxdan idi ki, oynamamışdı. Yürəyində oynamaq
həsrəti çox idi, o, imdiki məclisə mübarizə istəyən pəhləvan kibi atıldı. Böylə
bir tərzdə oynadı ki, məclisdə cümləni özünə valeh etdirdi. Məclisdə bütün
danışıq və səs kəsilmişdi: uşaqdan böylə fövqəladə oynamaq görünməmişdi.
Qaraca qız böylə eşqə gəlmiş ki, orada olan adamlar gözündən itmişdi. Ancaq
öz ustadı olan Yasəmən gözünün önündə durmuşdu. Birdən Qaraca qız öylə bir
tərzdə fırlandı ki, baxanlar nəzərində bir şar kibi görünürdü. Qəflətən Qaraca
qız bir dizi üstə çökdü, əlinin birini qaval ilə yuxarı dutub, o birini də belinə
qoyub durdu. Oyunu belə tamamlamağı Qaraca qızın şakəri idi. Qonaqlar bunu
böylə gördükdə əvvəl oynamağın heyrətində olub bir müddət sakit dayandılar,
sonra da qonaqlar tərəfindən alqışlanmaq səsi otağı götürdü. Sonra hamı
təvəqqe etdi ki, bu oyunu təkrar etsin, amma Qaraca qız qəbul etmədi, hətta
Hüseynqulu ağanın da sözünə baxmadı”.
“Zərafət kitabında:
“Piri kişi balaca qızın Ağca xanım ilə gizlin görüşüb ülfət dutmasına
əsla razı deyildi. O, bilirdi ki, təkəbbür bəyzadələrdən başqa qeyrilərini insan
dərəcəsinə qoymayan Hüseynqulu ağa bu yetim qızı arvadının acığına Ağca
xanımın yanına buraxır. O biri tərəfdən, bu sirr açıldıqda Pəricahan xanım
Qaraca qızı qovacaq. Piri kişinin bir də narazılığı onda idi ki, Hüseynqulu ağa
zinətli qaraçı libası tikdirib Qaraca qızı geyindirirdi və öz qonaqlıqlarında
oynadırdı. Bunun üstündə Piri kişinin Hüseynqulu ağaya çox acığı tuturdu.
Lakin qızı onun əlindən almaqdan aciz idi. Piri kişinin fikri yanlış deyildi. Belə
ki, bir dəfə Hüseynqulu ağa böyük qonaqlıq edib çox adam çağırmışdı. Bu
qonaqlıqda oxuyub-çalan dəstəsi də vardı. Hüseynqulu ağa Qaraca qızın
dalınca nökər göndərdi ki, gəlib oynasın. Bu vəqt Qaraca qıza soyuq dəydiyinə
görə yerdə yatırdı. Piri kişi qızı getməyə qoymadı. Bu ittifaqdan sərxoş ağa
artıq dərəcədə qəzəbnak olaraq ikinci dəfə nökəri göndərdi ki, qızı yerdən
qaldırıb gətirsin. Piri kişi əlacsız qaldıqda Qaraca qız qalxıb qaraçı paltarını
geydi və qavalını əlinə alıb yola düşdü”.
1934-cü ildə bir söz dəyişdirilib:
“O bilirdi ki, quduz bəyzadələrdən başqa, qeyrilərini adam yerinə
qoymayan Hüseynqulu ağa...”
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
Hüseynqulu ağa: “Əzizim, iki ay bundan əvvəl siz bənim qızımı
görmüşdünüz ki, nə halda idi?! Özü zəif, arıq, deyəsiz ki, bir illik azardan
imdicə qalxmışdı! Nə deyirdi, nə danışırdı, nə gülürdü... Diyəsən, qəm
dəryasına batmışdı. Məgər o vəqt bənim dolanacağım pis idi, qızım yeməkiçmək tapmayırdı və ya ona qulaq asan yox idi?! Xayır, bunların hamısı
qabaqda da var idi, imdi də vardır. Bəs nə oldu ki, o zəif, həmişə qəmli bir qız
209

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print)

imdi böylə sağlam, yanaqları lalə kibi qızarmış, bugünkü kibi oynayan və
gülən oldu?! Hələ onun mahnı oxumasından xəbərin yoxdur. Bunların
hamısına Qaraca qız səbəb oldu. Haman bu anasından gizlin olaraq onlar biribiri ilə baba otağında görüşürdülər. Bu sirri təkcə bən bilirdim. Əzizim
Pəricahan! Uşaq taifəsinə yeməkdən, içməkdən, geyməkdən, onların
cümləsindən artıq yoldaş lazımdır, həmsər lazımdır ki, biri-birləri ilə oynayıb
gülsünlər, deyib, danışsınlar! Uşaq taifəsinin bəy, xan, rəiyyət nələrinə
lazımdır, onlar öz təbiətlərinə tabedirlər. Bu sadəcə mətləbi bən elm oxumuş
arvadıma anlada bilmirəm. O ki Qaraca qıza qaldı, bən bu vəqtə kibi ondan bir
qorxulu və fəna xasiyyət görməmişəm. Bir sadə, rəhmdil el çocuğudur”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
“...bircə Qaraca qızı şad edən Hüseynqulu ağanın onun ilə etdiyi rəftar
idi. Pəricahan xanım şəhərə köçəndən sonra Hüseynqulu ağa tez-tez Piri kişi ilə
söhbət etməyə gəlirdi və o vəqt Qaraca qız ilə mehriban danışıb deyərdi:
– Səbr et, Qaraca qızım, bir azdan sonra Ağca xanım yenə gələcəkdir.
Bu dəfə kefiniz istədiyi qədər oynayıb gəzəcəksiniz!
Və bir də Hüseynqulu ağa hər dəfə şəhərdən gələndə Qaraca qız üçün
Ağca xanımdan və öz adından sovqat gətirərdi”.
“Məktəb jurnalında var. 1927-ci ildə dəyişdirilib, Piri babanın
dilindən verilib:
“Hüseynqulu ağa həmişə bunları bir yerdə görəndə zarafat edib deyərdi:
– İki qaralar yaxşı tapışmışlar”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə aşağıda seçilmiş cümlə
çıxarılıb:
“Ağca xanım dostu Qaraca qızın ölümdən xilas olmasına çox şad olub,
atasına yazdığı məktubun içində bir şahı iriliyində zərli bir kağız da qoymuşdu
ki, bu da bənim tərəfimdən Qara köpəyə bəxşiş olsun. Ağca xanımın bu fikri
Hüseynqulu ağaya çox xoş gəldi, doğrudan da, Qara köpəyə dövlət
tərəfindən medal verilməsini lazım bildi”.
1927-ci ildə dəyişdirilib:
“Məktəb” jurnalında:
“Ağalar qapıya çatdıqda hamı xidmətçilər qapıda cərgə ilə düzülüb
“Xanımlar, xoş gəlmisiniz!” – deyə baş endirdilər”.
“Zərafət” kitabında:
“Ağalar qapıya çatdıqda xidmətçilər həyətdə cərgə ilə düzülmüş, zalım
xanımın qorxusundan tir-tir əsirdilər. Bunların içində Piri kişi də vardı”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
“Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbr edə bilməyib dedi:
– Bağışla, anacan, bənim dostum vağzala qədər yanıma gəlmişdi. Bən
orada onun ilə görüşdüm.
Hüseynqulu ağa şaqqıltı ilə gülərək arvadına dedi:
– Hə, necəsən, payını aldınmı?!
– A, şeytanlar, yenə də bəni aldatdınız, – deyə Pəricahan xanım özü də
güldü. Hüseynqulu ağa arvadını könlü şad, fərahlı bir halda görüb
fürsəti fövtə etmədi və dedi:
– Pəricahan! Sənə bir təvəqqem var, qəbul etməyini söz ver, deyim!
– Söz verirəm, de!
Hüseynqulu ağa dedi:
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– Ağcanın ancaq on gün asudə vaxtı var. On gündən sonra onu quş
qəfəsinə salan kibi hasarlı məktəbin havasız otağına salacaqlar. Daha bu gözəl
havanı, yaşıl bağları, şırlayan suları görməyəcəkdir. Səndən təvəqqe edirəm ki,
bu on günü ona azadəlik verib Qaraca qız ilə kefi istədiyi qədər oynamağa,
gəzməyə mane olmayasan. Budur bənim səndən təvəqqem!..
Pəricahan xanım bir az dayanıb dedi:
– Qoy sən deyən kibi olsun, rüxsət verdim!
Bu cavabından hamı şad oldu. Ağca xanım şadlığından gahi anasını
öpürdü, gahi atasını. Bu üzdən şad olanın biri də Piri kişi idi.
Bu epizodun yerinə əlavə olunub:
“Ağca xanım anasının bu tənəsinə səbir edib, sirrin üstünü açmadı.
Sabahı gün Mariya İvanovna da gəlib çıxdı. Ağca xanımın buraya gəlməkdə
məqsədi Qaraca qız ilə gün keçirmək idi. O da mümkün olmadığından çox
bikef və qəmgin idi”.
1927-ci ildə böyük hissəsi çıxarılmaqla dəyişdirilərək növbəti
hissəyə əlavə edilmişdir.
“Məktəb” jurnalında:
– Qızım, neyçün kefsizsən, bir şey olmamış ki?
– Yox, baba!
– Bəs neyçün qəmginsən?
– Özüm də bilməyirəm, baba!
– Gözlərini yum, yuxula, qızım!
– Yuxum gəlməyir, baba, yürəyim sıxılır!
– Qoy sənin üçün nağıl söyləyim, qızım, bəlkə yuxun gələ!
Piri kişi Qaraca qızın başını sığallayıb başladı:
– Qızım, biri var imiş, biri yox imiş. Bir padşah var imiş. Bu padşahın
dünyada övladsızlıqdan başqa bir qəm və qüssəsi yox imiş...
– Baba, bən ölsəm, ağlarmısan?
– Allah eləməsin, qızım, öləsən, neyçün öləsən?
– Baba, bən ölsəm, bəni o Göy təpədə basdırınız! Oranı bən çox
sevirəm: oradan hər yer görünür; orada hər cür çiçək bitir. İmdi o çiçəklərin
hamısı solmuşdur. Biz bu gün orada oynayırdıq.
– Sən neyçün ölürsən, qızım? Sən yaşayıb, bən qoca babanı o dediyin
təpədə basdıracaqsan; sonra böyükləşib ora gedəcəksən, uşaqların olacadır!
Sonra bənim kibi qocalıb qarı olacaqsan! Nəvələrinə vəsiyyət edəcəksən ki,
bəni Göy təpədə Piri babanın yanında basdırınız. İmdi, qulaq as. Qızım, nağılın
dalını söyləyim!
Bir günü bu padşah öz arvadı ilə eyvanda əyləşdiyi zaman bir dərviş
orada hazır olub dedi:
– Ey padşahi-dövran! Bilirəm sizi qəmgin edən nədir? Bu əlimdəki
almanı görürsünüzmü? Bunu ortasından tən böl, yarısını özün ye və yarısını
arvadın! Sizdən bir oğlan dünyaya gələcəkdir. Onun adını Məlik Məmməd
qoyarsınız! O, bu alma parası kibi yarı sənə, yarı arvadına oxşayacaqdır! Bunu
deyib dərviş almanı padşaha atdı və özü də yox oldu...
Piri kişi gördü ki, Qaraca qız yuxuya getmişdir, ona görə də nağılını
kəsdi və özü də yerinə girib rahat oldu”.
“Zərafət” kitabında bu hissə dəyişdirilərək finala əlavə edilmişdir:
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Piri kişi Qaraca qızı soyundurub rahət etdi. Ona tez-tez ayran verirdi.
Lakin yaranı sorduqda zəhər tüpürcək vasitəsilə Qaraca qızın bədəninə
yerimişdi. Bununla belə, Piri baba Qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin
öz canını özgə uğrunda fəda etmiş qızcığazın vəqti tamam idi.
– Baba, mən ölsəm, məni o bağmızın yanındakı Göy təpədə basdırınız.
Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var.
– Qorxma, qızım, həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də
sağalacaqsan, uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin Göy təpədə
basdıracaqsan.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
“Pəricahan xanım: “Qaraca qızım, səni öz qızımdan artıq sevməyə söz
verirəm, Qoyma Ağca ölsün”.
1927-ci ildə dəyişdirilib:
“Məktəb” jurnalında:
“– Dur gedək, qızım, komamıza, görüm sənə nə çarə edirəm.
Pəricahan xanım dedi:
– Baba, sən Allah, öylə etmə, qoy burada yatsın, bir azdan Hüseynqulu
ağa da həkim ilə gələcək.
Bu təvəqqeyə Ağca xanım da şərik oldu.
Piri kişi razı oldu. Qaraca qıza da Ağca xanımın yanında yer salıb
yatırtdılar. Getdikcə Qaraca qızın əhvalı xarablaşırdı. Piri kişi tez-tez ayran
qayırıb ona verirdi. Sonra Qaraca qızın yüzü şişməyə başladı. Hüseynqulu ağa
gəlib çıxan zaman Qaraca qızın boğazı şişib nitqdən kəsilmişdi. Həkim hər iki
azarlıya baxdıqdan sonra dedi:
– Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhərini bədənə
yayılmamış rədd etməyə görə ölümdən xilas olmuşdur. O ki qaldı Qaraca qıza,
onun əhvalı çox fənadır, çünki ağzında yarası olduğu cəhətinə zəhər qana
qarışıb bədəninə yayılmışdır.
Bu xəbər hamını məyus etdi. Pəricahan xanım ağalaya-ağlaya dedi:
– Amandır, qoyma bu qız ölsün, əlindən gələn səyi müzayiqə etmə!
– Xanım, bu qızın dirilməsi çətindir. Ümid bir Allaha qalmışdır.
Pəricahan xanım dizi üstə çöküb dua etməyə başladı.
Piri kişi həqir bir nəzərlə ona baxıb dedi:
– Böylə olan surətdə yazıq Qaraca qızımı komaya aparım, burada qalsa,
xanıma əziyyət edər!
Bu sözlər Pəricahan xanımın yürəyinə ox kibi sancıldı.
– Yox, qoymaram, qoymaram, – deyə hönkürtü ilə ağlamağa başladı.
Amma həkim də Piri kişinin fikrinə şərik oldu. Ona görə Qaraca qızı
komaya apardılar. Hərçənd həkim onun sağalmasından ümidini kəsmişdi,
amma böylə ittifaqlarda lazım gələn köməklərin hamısını əmələ gətirdi.
Komada həkimdən və Piri kişidən başqa Hüseynqulu ağa da var idi.
Bu rəhmdil kişi öz qızının bu qayda ilə sağ qalmasına razı deyil idi.
Qaraca qızın yastığı yanında çöküb səmim qəlb ilə Allahdan bu qərib yetimin
sağalmasını rica edirdi. Lakin öz canını özgə uğrunda fəda etmiş Qaraca qızın
vəqti tamam idi!..
Dolmuş gözlərini açdı, günəşin şüalarına bir müddət baxdı, sonra
gülümsündü, gözlərini yenə yumdu! Qaraca qız öldü!..
– Komamın bülbülü uçub getdi!.. – deyə Piri kişi göz yaşını tökdü”.
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“Zərafət” kitabında:
“– Gəl, qızım, gedək. Görüm sənə nə çarə edə bilirəm. Sonra üzünü
xidmətçilərə tutub dedi:
– Cəld gedin mənim komamdan qatıq gətirin, ayran edib qıza içirdim.
– Baba, bu saət, – deyə xidmətçilər yürüşdülər.
– Baba, sənə yalvarıram, Qaraca qızı aparma. Qoy burada yatsın.
Teleqram vurmuşam, Hüseynqulu ağa şəhərdən həkim gətirəcəkdir. – Bunu
deyərək Pəricahan xanım onun qabağını kəsdi.
– Çəkil, sən imdiyə kibi bu qızı ağalığın ətrafına dolanmağa
qoymamısan ki, bəyzadə qızına pis xasiyyətləri təsir edər. İmdi də bən onun bu
zülm yuvasında qalmasına razı deyiləm. – Bunu deyərək Piri baba Qaraca qızın
əlindən tutub apardı.
***
Piri kişi Qaraca qızı soyundurub rahət etdi. Ona tez-tez ayran verirdi.
Lakin yaranı sorduqda zəhər tüpürcək vasitəsilə Qaraca qızın bədəninə
yerimişdi. Bununla belə, Piri baba Qaraca qızdan ümidini kəsməmişdi. Lakin
öz canını özgə uğrunda fəda etmiş qızcığazın vəqti tamam idi.
– Baba, mən ölsəm, məni o bağımızın yanındakı Göy təpədə basdırınız.
Oranı mən çox sevirəm. Oradan hər yer görünür. Orada hər cür çiçək var.
– Qorxma, qızım, həkim gəlib sənə dərman verəcək. Sən də
sağalacaqsan, uzun yaşayacaqsan. Mən qoca babanı o dediyin Göy təpədə
basdıracaqsan.
Hüseynqulu ağa həkim ilə gəlib çıxdı. Həkim Ağca xanıma baxdıqdan
sonra dedi:
– Ağca xanımın heç bir qorxusu yoxdur. İlanın zəhəri bədəninə
yayılmamış rədd etməyə görə ölümdən xilas olunmuşdur. Bir qədər hərarəti
var. Ona da dərman verərəm, yaxşı olar.
Bu xəbərdən ata və ana çox şad oldular. Sonra həkim ilə bərabər Piri
babanın daxmasına getdilər. Qaraca qızın qan ilə dolmuş gözləri yumulmuşdu.
Həkim ona baxdıqdan sonra dedi:
– Xəstənin halı çox fənadır, çünki soran zaman zəhəri udmuşdur, o,
qanına qarışıb bədəninə yayılmışdır. Sağalması müşküldür.
Bu xəbərdən Piri kişi məyus olub dedi:
– Həkim, öz balasını ölümdən xilas etmək üçün başqa bir balanı ölümə
verən qadına nə deyərlər?
– Sus, qoca köpək, mənim qızımı bir qaraçı qızına taymı edirsən? –
deyə Hüseynqulu ağa hayqırdı.
Həkim onları sakit edib gətirdiyi dərmanı Qaraca qıza içdirdi və Piri
kişiyə tapşırdı ki, bundan xəstəyə tez-tez versin.
– Baba, məyus olma. Qız çox sağlamdır. Ümidvaram ki, sağalar, – deyə
həkim ağalar ilə bərabər getdi”.
“Məktəb” jurnalında var. 1927-ci ildə çıxarılıb:
“– Xudaya, böyük ruhun xatirinə müqəssir valideyni əff et! – deyə
Hüseynqulu ağa dua etdi.
Bu xəbər bir dəqiqədə ağalığa yayıldı və cümləni qəmgin etdi.
Pəricahan xanım dutduğu əməldən peşiman olub qız ilə bərabər yanıqlı-yanıqlı
ağlayırdı. Qaraca qızın vəsiyyətini əmələ gətirdilər: onu Göy təpədə dəfn
etdilər.
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Hüseynqulu ağa Qaraca qızın qəbrinin üstündə böyük bir nişangah
tikdirdi və başdaşının üstündə yazını öz dostu Ağca xanımın uğrunda fəda
etdiyini yazdırdı ki, bu böyük fədakarlıq baqi qalsın”.
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Konul Nahmatova
Investigation of S.S. Akhundov’s “Terrifying stories”: problems and
perspectives
Summary
Literary studies conducted on the basis of the primary sources of the
scientific community are faced with such a fact:From the early years of the
Soviet power, not only personalities, as well as art and creative samples were
repressed for their national-spiritual weight.
The policy of creating Azerbaijan soviet literature did not satisfied
subordinating of new works to available ideology and changed the content of
classical works. One of these works is Suleiman Sani Akhundov’s “Gypsy
girl”. But regretfully should be noted that the work was not drawn into
research, was included to mass media with distorted version, has been studied
in the children literature, and trained in the textbooks of the secondary school.
For the first time in the article, three different versions of the "Gipsy
Girl" are analyzed comparative.

215

Рисаля. Арашдырмалар топлусу. 15.2018– ISSN 2522-4808 (print)

Кёнюль Нахматова
Исследование и изучение «Страшных рассказов» С.С.Ахундова:
проблемы и перспективы
Резюме
Литературные разработки, проведенные на основе первоисточников ставит научную общественность перед следующим фактом:
Начиная с первых лет советской власти из-за национально-духовной
ценности подвергались репрессии не только отдельные личности, но и
творческие работы, произведения литературы. Политика формирования
Азербайджанской советской литературы не ограничивалась подчинением
новых произведений существующей идеологии, ынужденноменялось
содержание и классической литературы. Одним из примеров может
служить произведение Сулейман Сани Ахундова «Гараджагыз»
(«Чернушка»). Следует отметить, что к сожалению произведение с этой
позиции не привлечено к серьезной разработке, анализу и представлено
к массовому изданию в измененной форме, так изучалось в десткой
литературе и было включено для преподавания в школьные учебники.
В статье впервые проведен сравнительный анализ трех различных
вариантов произведения «Граджагыз» («Чернушка»).
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AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin şöbə müdiri
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Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi Azərbaycan
ədəbiyyatının, tarixinin, mədəniyyətinin öyrənilməsi və təbliği sahəsində Azərbaycanda ən mühüm mərkəzlərdən biri hesab olunur. Tarixi-xronoloji prinsip
əsasında yüksək bədii-estetik zövqlə qurulmuş muzeyin yeni ekspozisiyasında
Azərbaycan ədəbi-mədəni həyatının inkişafına təkan verən proseslər otuz zal
vasitəsilə muzey ziyarətçilərinin ixtiyarına verilmişdir.
Qədim dövrdən müasirlərimizə qədər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini
əhatə edən ekspozisiyada XIX əsrdən başlanan dövr muzeyin III mərtəbəsində
on zalda yerləşən ekspozisiyada təqdim olunmuşdur. XIX əsrin Azərbaycan
xalqının ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi və mədəni-ədəbi həyatında ziddiyyətli bir
dövr [6, 90] kimi daxil olmasına baxmayaraq, məhz bu dövr Azərbaycan
mədəniyyəti tarixində məhsuldar dövr kimi qiymətləndirilir.
Bu dövrdə bir tərəfdən məfkurə və mədəniyyət sahələrində köhnə feodal
qalıqları hökm sürür, o biri tərəfdən isə qabaqcıl Avropa və rus mədəniyyəti,
demokratik fikirlər, azadlıq ideyaları yayılmağa başlayır. Azərbaycan
Rusiyanın tərkibinə ilhaq edildikdən sonra yeni şəraitlə əlaqədar olaraq elm və
mədəniyyətdə, ictimai və fəlsəfi fikirdə, ədəbiyyatda müasirlik meyilləri
getdikcə güclənir. Azərbaycan ədəbiyyatında yeni realist demokratik xətt
yaranır və inkişaf etməyə başlayır. Belə bir mürəkkəb dövrdə köhnə ictimai
münasibətlərə qarşı mübarizə aparmaq və yeni ictimai münasibətlər qurmaq,
yəni müasir dövrün tələblərinə uyğun cəmiyyət, dövlət yaratmaq asan
olmamışdır. Bütün bunları doğru əks etdirmək üçün XIX əsrin ictimai-siyasi və
fəlsəfi mühitinə, həmin dövrdə yazıb-yaratmış ziyalılarımızın irsinə nəzər
salmaq çox önəmlidir. Danılmaz həqiqətdir ki, Azərbaycanda baş verən
proseslər böyük şəxsiyyətlərin düşüncələri əsasında istiqamət alıb və birbaşa
onların adı ilə bağlı olub. Məhz buna görə də XIX əsr Azərbaycan ədəbimədəni fikrinin tarixində bu cür şəxsiyyətlərlə zəngin bir dövr olaraq yadda
qalır. Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Fətəli Axundzadə, Həsən bəy Zərdabi,
Xurşidbanu Natəvan məhz bu dövrdə yaşayıb-yaratmış, Azərbaycanın bir
dövlət kimi, azərbaycançılığın isə milli məfkurə kimi inkişafı prosesində böyük
əməkləri olmuşdur.
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Bu böyük ədiblərimizin həyat və yaradıcılığına dair orijinal materiallar
və incəsənət nümunələri Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin ekspozisiyasında nümayiş olunmaqla yanaşı, elmi fondlarında da
qorunub saxlanılmaqdadır.
Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin ilk çağlarından XIX əsrə
qədərki mənzərəsini əks etdirən muzeyin ekspozisiyası 1953-cü ildə açılmışdır.
1967-ci ildə isə mövcud ekspozisiyaya XIX əsrdən başlayaraq sovet dövrü
ədəbiyyatına həsr edilmiş zallar əlavə olunmuşdur. Nizami muzeyində XIXXX əsrlər Azərbaycan ədəbiyyatını əks etdirən ekspozisiya tək Azərbaycan
ədəbiyyatı tarixinin deyil, həmçinin Azərbaycan mədəniyyətinin inkişaf
yolunu, milli mətbuat və incəsənət tarixini əhatə edir.
XIX əsrdə yazıb-yaratmış ədəbiyyat və mədəniyyət xadimlərimizin həyat
və yaradıcılığına işıq salan orijinal əşyalar, mənbələr, sənədlər elmi fondlarda
mühafizə edilir, eyni zamanda ekspozisiyada nümayiş olunur. Məlumdur ki,
muzeydə mühafizə işi nümayiş etmə işi ilə birbaşa bağlıdır. Nizami muzeyinin
struktur quruluşunun tarixinə nəzər saldıqda görünür ki, “1939-cu ildə muzeylə
eyni vaxtda onun əsas bazası olan, çoxplanlı və hərtərəfli fəaliyyətini
müəyyənləşdirən elmi fondu da yarandı [5, 35]. Burada qeyd etmək zəruridir
ki, muzeyin ekspozisiyası ilk öncə Nizamiyə həsr olunmuş memorial muzey
kimi düşünülmüş, 1953-cü ildən isə bütövlüklə Azərbaycan ədəbiyyatının
inkişaf yolunu əks etdirən elm ocağına çevrilmış və bu səbəbdən “fondlara
toplanan eksponatlar çevrəsini genişləndirmək üçün böyük üfüqlər açmışdır.
Muzeyin fondları sürətlə zənginləşməyə başlayır. Həm Azərbaycanın
daxilindən, həm qonşu respublikalardan, həm də xarici ölkələrdən gələn
minlərlə yeni eksponatla muzeyin xəzinələri bir neçə ildə bir neçə onilliyə
sığacaq yeniliklərlə dolmağa başlayır. O illərdə aparılmış bu toplayıcılıq işinin
əlamətdar cəhətlərindən biri də budur ki, tariximiz üçün ölçüyəgəlməz dəyərə
malik bir çox mədəni sərvət örnəkləri biryolluq itməkdən, yox olmaqdan
qurtularaq əbədi ömür qazandı” [7, 8]. Bu səbəbdən ötən əsrin 60-70-ci illərini
Nizami muzeyinin elmi fondlarının xüsusilə zənginləşdirildiyi dövr kimi
səciyyələndirmək olar. Bu illər ərzində toplanmış materialların qeydiyyat və
mühafizəsinin səmərəli şəkildə aparılması üçün fondun strukturu dəyişdirilir.
Bu təsnifat günümüzə qədər istifadə olunur. Muzeyə daxil olan materialların
say və növlərinin artması səbəbindən onların qeydiyyat və istifadə işini
asanlaşdırmaq zərurəti yaranır. Bu məqsədlə həmin illərdə xüsusi qərarla “Elmi
fondlar” şöbəsinin nəzdində Elmi arxiv yaradılır, şöbə incəsənət, xatirə, daimi
ekspozisiya, əlyazmalar, qədim çap kitabları, mətbuat, orijinal foto, neqativ,
hədiyyə, yeni çap kitabları, “Fonoteka” adlı bölmələr üzrə komplektləşdirilir
[2, 46]. Bu təsnifat günümüzə qədər istifadə olunur.
Bu dövrdə fondlar tək eksponat, əşya, sənədlərlə deyil, həmçinin yüksək
elmi potensiala malik alim heyətilə də zənginləşir. Məhz bu illərdə Nizami
muzeyinin fondlarına Həmid Məmmədzadə, Elməddin Əlibəyzadə, Əbdül
Əzizov kimi alimlər rəhbərlik edib. Həmin dövrdə illər sonra işıq üzü görən
ədiblərin xatirə fondlarını əks etdirən kataloqların yaradılması ideyası yaranır
və bu işin həyata keçməsi üçün müəyyən işlər görülür. “Elmi fondlar”
şöbəsinin müxtəlif bölmələrində saxlanılan qiymətli əşyalar, sənədlər sırasında
Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətlərinə aid sənəd və eksponatlar saxlanılır. Bu
əhatəli materiallar əsasında muzeydə 1995-ci ildən başlayaraq yazıçı, şair, elm
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xadimlərinin fondda qorunan və ekspozisiyada sərgilənən xatirə əşyaları,
əlyazmaları, sənədləri və sair haqqında ictimaiyyətə məlumat verilməyə
başlanır.
Kataloqlardakı məlumatlar elm və mədəniyyət xadimlərinin şəxsi
fondları ilə məhdudlaşmır, onlar həmçinin muzeyə müxtəlif vaxtlarda daxil
olmuş sənət əsərlərinin təsvirlərini də əhatə edir. Bu da, öz növbəsində,
ədiblərimizin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsi prosesində muzey
əşyalarının bütün tarixi mərhələlərinə obyektiv nəzər salıb onların irsinin
hərtərəfli öyrənilməsi işinə xidmət edir.
2003-cü ildən başlayaraq muzeyin daxili quruluşu və elmi strukturunda
bir sıra yeniliklər baş vermişdir və elm ocağı tək ədəbiyyat sahəsində deyil,
muzeyşünaslıq elmi sahəsində də Azərbaycanda önəmli mərkəzlərdən birinə
çevrilir. Bu illərdə fondların kataloqlaşması prosesi davam etdirilir və 2006-cı
ildə “Xəzinə” kataloqlar toplusunun ilk nömrəsi işıq üzü görür. “2003-cü ildə
biz Nizami muzeyinin strukturunda əsaslı dəyişikliklər apararkən bütün arxiv
və fondları əhatə edən yeni və sanballı bir elmi şöbə təsis etdik – “Mədəni irs
və mənbəşünaslıq”. Bu şöbənin nəzdindəki elmi fondlarımız incəsənət
(arxeologiya ilə birgə), xatirə əşyaları, əlyazmaları, köhnə çap kitabları,
mətbuat, orijinal foto, neqativlər, hədiyyə, yeni çap kitabları, videoteka,
fonoteka, daimi ekspozisiya kimi bölmələrə ayrılır” [7, 8]. Kataloqlar
toplusunda muzeyin xatirə fondları, kolleksiyalar, arxivlərdə saxlanılan
materialların XIX əsrdən başlayaraq əlifba sırası ilə müfəssəl təsviri
verilmişdir. Toplunun ilk nömrəsi Azərbaycanda teatr sənətinin inkişafında
müstəsna xidmətləri olmuş mədəniyyət xadimlərimiz Sidqi Ruhulla, Abbas
Mirzə Şərifzadə, İsmayıl Hidayətzadə, Aleksandr Tuqanov, Xurşid xanım
Naxçıvanskayanın şəxsi fond və arxivlərinin təsvirinə həsr edilmişdir. Toplunu
sələflərindən fərqləndirən əsas cəhət burada tək muzeydə saxlanılıb sərgilənən
materialların sadalanması deyil, həmçinin elmi mənbələrdə də sənət
xadimlərimiz haqqında fikirlərə, müxtəlif rəylərə yer verilməsini qeyd etmək
olar.
Nizami muzeyində XIX əsrlə bağlı mühafizə olunub sərgilənən eksponat
və sənədlər sırasında ən mühüm yerlər, şübhəsiz ki, Mirzə Fətəli Axundzadəyə
və Xurşidbanu Natəvana aiddir. Təsadüfı deyil ki, bir toplunun daxilində yer
alan iki ədəbiyyat xadimimizin irsi Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti
tarixində müstəsna yer tutmaqdadır.
M.F.Axundzadəyə aid materialların zənginliyi tək fondda saxlanılan
materiallarla məhdudlaşmır, ekspozisiyada da ədibin həyat və yaradıcılığını əks
etdirən zal nümayiş olunur. Mövcud ekspozisiyada XIX əsr Azərbaycan
dramaturgiyasının banisi M.F.Axundzadənin xatirə əşyaları ilə yanaşı,
əlyazmaları, şəxsi kitabları, sənədləri, orijinal fotoları, haqqında mətbuatdakı
yazıları, yubiley tədbirlərinə həsr olunmuş video və səs lentləri, ədibin
bugünümüzə qədər işıq üzü görmüş kitabları və eksklüziv Nizami muzeyinin
kolleksiyasına aid olan sənət əsərləri də yer almışdır.
M.F.Axundzadə bu gün milli demokratiyanın banisi, eləcə də
milli ideyaların banisi və ideoloqu hesab olunur. Hədəfi ədibin öz dili ilə desək,
“Mənim məqsədim İslam xalqlarını sarsıdan cəhaləti ortadan qaldırmaq,
elmləri, sənətləri inkişaf etdirmək, xalqımızın azadlığı, rifahı və sərvətinin
artması üçün, vətənin abadlaşdırılması üçün” [3, 17] olmuşdur.
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M.F.Axundzadənin Nizami muzeyinin ekspozisiyasında sərgilənən xatirə
əşyaları qız nəvəsi tərəfindən muzeyə təqdim edilmişdir. Ekspozisiyanın
nümayişində istifadə olunmuş əşyaları seyr etdikcə Axundzadə sənətindən
bixəbər olan insan belə onun necə yüksək bədii zövqlü şəxsiyyət olduğunu
anlayır. Ədibin məişət əşyaları ilə yanaşı, ekspozisiyada iki xırda ölçülü masa
nümayiş olunmaqdadır. Masanın üzərində Ə.Firdovsinin “Şahnamə” əsəri
əsasında epizodlar çəkilmiş, rəngli kaşılar yapışdırılmışdır. Məlumdur ki,
M.F.Axundzadə musiqiyə böyük rəğbət bəsləmiş və onun alovlu
təbliğatçılarından olmuşdur. O, dövrünün görkəmli musiqişünasları ilə dostluq
etmiş, özü tarda çalmağı bacarmışdır. M.F.Axundzadəyə həsr edilmiş zalın
musiqi guşəsində ona məxsus tarla yanaşı, gürcü musiqi aləti conqur da
nümayiş olunur. Eyni zamanda vitrində M.F.Axundzadəyə məxsus və üzərində
ədibin öz əli ilə qeydləri mövcud olan şəxsi kitabxanasından kitablar da
sərgilənir. Sənət və yaradıcılığının cansız şahidləri olmuş bu əşyalara baxarkən
hər birimizdə ədibin fikir və düşüncəsi ilə bağlı müəyyən təsəvvür yaranır.
M.F.Axundzadənin həyat və yaradıcılıq səhnələrini təsvir edən rəsm
əsərləri isə görkəmli Azərbaycan rəssamları Nəcəfqulu, Böyükağa Mirzəzadə
[1, 48] tərəfindən çəkilmiş və müasir Azərbaycan təsviri sənətinin inciləri
sırasındadır.
Həyatının 10 ilini yeni əlifba uğrunda mübarizəyə həsr edən M.F.Axundzadənin həmin anları rəssam Nəcəfqulunun “Mirzə Fətəli Axundzadənin yeni
əlifba haqqında Türkiyədə çıxışı” mövzusunda işlədiyi rəsmdə öz əksini
tapmışdır. Uğrunda apardığı mübarizəyə baxmayaraq, M.F.Axundzadə, təəssüf
ki, arzuladığı nəticəyə nail ola bilmir.
Ekspozisiyada M.F.Axundzadənin bacılarının ona hədiyyə etdiyi
örtüklərdən biri nümayiş olunur. Mirzə Fətəli xəstə yatarkən onun çarpayısının
yanında stolun üstünə salınmış bu örtüyün üstündə mürəkkəb ləkələri görünür.
M.F.Axundzadə yataqda uzanıb yazı yazarkən saldığı ləkələrə görə səliqəli
həyat yoldaşı hər zaman onu məzəmmət edərmiş. Mirzə Fətəli dünyasını
dəyişdikdən sonra isə örtüyün üstündəki mürəkkəb ləkələrini təmizləməmiş və
hər zaman onu xatırlamışdır. Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin direktoru akademik Rafael Hüseynov isə Mirzə Fətəli
Axundzadəyə həsr etdiyi “Oyatmaq növbəsi” yazısında bu barədə belə yazır:
“O ləkələr Tubu xanım üçün əziz idi. Onunçün bu qara mürəkkəb ləkələri ləkə
deyildi, sevimli ərinin, sirdaşının, ömür dostunun parlaqdan-parlaq izi idi.
Amma başqa ləkələr var ki, onları nə illər, nə sellər-sular yuyub apara
bilər.
Uğrunda zəkasını, ürəyini çıraq elədiyi, varlığını fəda etməyə hazır
olduğu həmvətənlərinin ona qarşı sayğısızlığının, qəddarlığının ləkəsi.
O ləkə həmişə bizimlə qalacaq!”[3, 17]
Muzeyin kataloqunda M.F.Axundzadə ilə yanaşı, XIX əsrin digər görkəmli şəxsiyyətlərindən biri, Qarabağın sonuncu hakimi Mehdiqulu xanın qızı
Xurşidbanu xanım Natəvanın da xatirə əşyaları, əlyazmaları, orijinal fotoları,
kitabları və şairəyə həsr edilmiş sənət əsərləri haqqında müfəssəl məlumat
verilir. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində ictimai xadim və lirik şairə kimi
tanınan X.Natəvana aid “yadigarlar sırasında öz əli ilə çəkdiyi şəkillər, oğlu
Mehdiqulu xanın Varşavadan Şuşaya göndərdiyi məktublar, A.Dümanın 1858ci ildə Bakıda olarkən Natəvana bağışladığı şahmat fiqurları” [4, 7] vardır.
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Muzeyin fondunda saxlanılan Natəvana məxsus “Quran” qabı da kolleksiyanın
nadir incilərindəndir. “Quran” qabı məxmər parçadan hazırlanmış, üz
hissəsinin kənarları metal düymələr, mərkəzində isə tesmadan səkkizuclu ulduz
tikilmişdir. Bununla yanaşı, rəssamlıq qabiliyyəti olan şairənin “Gül dəftəri”
adlı albomu və “Çiçəklər” adlı tikməsi də qorunub sərgilənməkdədir. Fondda
saxlanılan qiymətli sənət əsərləri sırasında Xurşidbanu Natəvanın böyük
Azərbaycan rəssamları Oqtay Sadıqzadə və Maral Rəhmanzadə tərəfindən
çəkilmiş portretləri də yer almışdır.
X.Natəvanın ekspozisiyada nümayiş olunan şəxsi əşyaları muzeyə 1957ci ildə hədiyyə verilmişdir. Nizami muzeyinin ekspozisiyasında istedadlı
sənətkar olmuş Xan qızı tərəfindən hazırlanmış orijinal qrafin qabı da nümayiş
olunur. Qrafin qab əlvan muncuqlarla hörülmüş, qızılgül və çiçəklərlə
bəzədilmişdir.
Beləliklə, Nizami muzeyinin fondlarında mühafizə olunub ekspozisiyada
sərgilənən eksponatların Azərbaycan ədəbiyyatı, incəsənəti, xüsusilə
muzeyşünaslıq elmi xəzinəsinin zənginləşməsində əvəzsiz xidməti vardır.
“Xəzinələri xəzinə edən, onları boşalmağa qoymayan mühüm bir şərt var.
Gərək bir götürəndə yerinə ikisini qoyasan” [7, 9]. Ümid edirik ki, bu “elm
xəzinəsi”ni doldura biləcək dəyərli əsərlərin yaranmasında Nizami muzeyinin
fondu və ekspozisiyası qiymətli bir mənbə kimi xidmətini davam etdirəcək.
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Naila Alieva
Principles of gathering and systematisation of the 19th century exhibits and
archive documents kept in Nizami Museum
Summary
It is analyzed in the article the history and the process of formation the
exhibition and the funds of the biggest center of museum study and literature in
Azerbaijan National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami
Ganjevi. It is investigated in the article the material heritage of the most
important personalities of 19th century M.F. Axundzade and X.Natavan kept in
the funds and represented in the exhibition of the museum.
Наила Алиева
Принципы сбора и систематизации экспонатов и архивных
документов XIX века хранящихся в Музее Низами
Резюме
Статья посвящена анализу экспозиционной и фондовой работы
крупнейшего
музееведческого
и
литературоведческого
центра
Азербайджана Музею Азербайджанской Литературы имени Низами
Гянджеви. Автор исследует историю создания и формирования фондов и
экспозиции музея Низами. Также в статье говорится о материальном
наследии крупнейших деятелей азербайджанской литературы XIX века
как М.Ф.Ахундзаде и Х.Натаван хранящемся в фондах и выставленное в
экспозиции музея.
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Fərid HÜSEYNOV,
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin dissertantı
HÜSEYN CAVİDİN ƏSƏRLƏRİNİN AKADEMİK NƏŞRİNİN
HAZIRLANMASININ ZƏRURİLİYİ
Açar sözlər: Hüseyn Cavid, əsərləri, akademik nəşr, akademik nəşrlərin
hazırlanma prinsipləri
Keywords: Huseyn Javid, works, academic publication, preparation principles
of academic publications
Ключевые слова: Гусейн Джавид, произведения, академическое
издание, принципы подготовки академических изданий.
Görkəmli dramaturq, şair Hüseyn Cavidin əsərlərinin düzgün nəşri, itmiş
əsərlərinin tapılması ilə bağlı problemlər bu gün də qalmaqdadır. Akademik
Rafael Hüseynovun “Vaxtdan uca” kitabı haqqında Xalq şairi Xəlil Rzanın
yazdığı məqalədə deyilir: “...Məncə, cavidşünaslığın qarşısında dayanan ən
mühüm vəzifələrdən biri onun əsərlərinin tam külliyyatını aşkarlamaqdır. İtmiş
əsərləri az deyil:
“Telli saz” bu pyes rejissor Həbib İsmayılovda olub, tapıla bilər.
“Çingizxan”. Bəlkə tapıla.
“Atilla”. Bəlkə tapıla.
“Azər”dən parçalar. Bəzi hissələr tapılıb”.
Ötən əsrin ortalarından cavidşünaslığın qarşısında əsas vəzifələrdən biri
də ədibin əldə olmayan əsərlərinin tapılması məsələsində atılacaq addımları
müəyyənləşdirmək və bu istiqamətdə sistemli işlərin görülməsinə çalışmaqdır.
Bu gün Hüseyn Cavidin əsərləri ən müxtəlif istiqamətlərdə şərh edilir,
haqqında çoxlu sayda elmi-nəzəri əsərlər yazılır, ədibin həyat və yaradıcılığına
həsr edilmiş konfranslar keçirilir, əldə olan əsərləri müxtəlif dillərə çevrilir,
ancaq itmiş irsinin axtarılması, mövcud əlyazmaları ilə mətnlərin tutuşdurulması, ilkin variantlarla üzləşdirilməsi kimi məsələlər, təhlillər arzuolunan
səviyyədə aparılmır.
Bu halların aradan qaldırılması üçün Hüseyn Cavidin əsərlərinin
akademik nəşrinin çapa hazırlanması zəruriliyi meydana gəlir. Belə ki,
akademik nəşr hazırlanan zaman itən əsərlərin axtarılması, əldə olunan ilkin
irsin əlyazmalarla tutuşdurulması, həmin prosesin müəyyən meyarlara
uyğunluqla aparılması ardıcıl olaraq həyata keçirilməsi üçün daha məqbul
metod hesab oluna bilər. Eyni zamanda, akademik nəşrin hazırlanmasına
başlanması cavidşünaslığın vahid bir mərkəzdən idarə edilməsinə qismən də
olsa səbəb olacaq. Çünki akademik nəşrlər çoxsaylı mütəxəssislər tərəfindən
çapa hazırlanır və vahid prinsip nəzərə alınır.
Əlbəttə, nəşriyyat tariximizdə akademik nəşrlərin yox dərəcədə olması,
bu sahədə peşəkarlığın azlığı, əlyazma oxuya bilən mütəxəssislərin bəs qədər
olmaması bu işdə də nəşrə məsul şəxslərin müəyyən problemlərlə üzləşəcəyini
qaçılmaz edir. Fəqət bu böyük prosesin başlanması üçün təkanverici addımların
atılmasından çəkinmək olmaz. Çünki qonşu ölkələrdə, xüsusən Rusiyada işıq
üzü görən eyni təyinatlı kitablardan da görünür ki, akademik nəşrlər daim
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təkmilləşir, yeni səhvlərin üzə çıxması üçün zəmin yaradır və bütün bunlar
növbəti nəşrlərin prinsiplərinin qətiləşməsinə şərait yaradır. Bu proseslərin
içərisindən keçmək Hüseyn Cavid irsinin də mövcud problemlərinin aşkara
çıxarılmasına yardımçı olacaq.
Zənnimizcə, Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik nəşrini hazırlamamışdan daha öncə “Hüseyn Cavid ensiklopediyası” yaradıla bilər. Düşünürük ki,
bu ensiklopediyanın hazırlanması cavidşünasların üzərinə düşən əsas tədqiqat
öhdəliklərindən biridir. Bu nəşrin hazırlanmasını zəruri edən əsas iki səbəb var:
onlardan biri bu tipli nəşrlərin ölkəmizdə ənənəsinin var olmasıdır, bəlli
prinsiplər əsas götürülərək “Kitabi-Dədə Qorqud ensiklopediyası”, “Üzeyir
Hacıbəyli ensiklopediyası” və “Cəlil Məmmədquluzadə ensiklopediyası”nın
varlığı göstərir ki, Hüseyn Cavid ensiklopediyası da yaradıla bilər və adlarını
çəkdiyimiz kitablardakı çatışmazlıqlar, səhvlər H.Cavidlə bağlı nəşrdə
təkrarlanmaz. İkinci əsas səbəb isə budur ki, həmin ensiklopediya şairin
əsərlərinin akademik nəşrinin çapı üçün köməkçi vasitəyə çevrilə bilər.
Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik nəşrinin çapa hazırlanmasından
əvvəl görüləcək vacib işlərdən biri də Hüseyn Cavid biblioqrafiyasının hazırlanmasıdır. Qeyd edək ki, bu məsələ görüləcək işin “əlifbası” və həm də əsas
təkanverici qüvvəsidir. Çünki müfəssəl biblioqrafiya olmadan Hüseyn Cavid
əsərlərinin akademik nəşrinin hazırlanmasının prinsipləri müəyyənləşdirilə
bilməz. Biblioqrafiya bu işlərin həyata keçirilməsi üçün başlıca mənbə rolunu
oynayır və akademik nəşrin hazırlanması prosesini qismən asanlaşdırır,
mütəxəssisləri daha çox və fərqli mənbələrə işləməyə sövq edir. Hüseyn
Cavidin ev-muzeyi belə bir nəşr hazırlamışdır. Lakin bu kitab təkcə muzeyin
nəşri olduğuna görə orada bütün mənbələr, təbii ki, göstərilmir. Bəllidir ki,
Hüseyn Cavidin müfəssəl biblioqrafiyasını hazırlamaq bir müəssisənin gücü
daxilində olan iş deyildir. Eyni zamanda əsər adlarının, mənbələrin və digər
müəllif göstəricilərinin bir yerə cəm edilməsini tam mənada biblioqrafiya
adlandırmaq olmaz. Biblioqrafiya müstəqil sahədir və o tipli nəşrlərin ərsəyə
gəlməsində bəlli, yaxud hansısa prinsipləri, müvafiq qaydaları rəhbər tutmaq
vacibdir. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Hüseyn Cavidin ev-muzeyi,
Mirzə Fətəli Axundov adına Milli Kitabxana, Məhəmməd Füzuli adına
Əlyazmalar İnsitutu, Azərbaycan Milli Ədəbiyyat Muzeyi, Salman Mümtaz
adına Respublika Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivi, Azərbaycan Yazıçılar
Birliyi, universitetlər və mənbələrin toplandığı digər müəssisələrin birgə işi
kimi Hüseyn Cavidin müfəssəl biblioqrafiyası hazırlana bilər.
Hazırlanacaq Hüseyn Cavid irsinin akademik nəşri ilkin halda, ola bilər
ki, bir neçə il kağız-kitab formatında olmasın. O baxımdan ki, bu cür nəşrlər
asanlıqla geniş oxucu kütləsinin əlinə çata bilmir, qiyməti baha olur və
aşkarlanan hər səhvdən, həmçinin yeni əlavələrdən sonra düzəliş edilərək dəfədəfə çapa hazırlanması mümkünsüzdür. Eyni zamanda, mötəbər mənbə kimi
istifadə edildiyinə görə səhvlər hər istinadla daha çox mətnə “yayılır”. Ancaq
ilkin halda ədibin əsərlərinin akademik nəşri elektron variantda olsa, sonradan
aşkara çıxarılan səhvlər, problemlər daha asanlıqla aradan qaldırıla bilər.
Dövrümüzdə akademik nəşrin elektron variantının hazırlanmasından sonra
növbəti onillikdə akademik nəşrin kağız-kitab şəklində çapı daha məqbul hesab
edilir. Maksim Qorki və Andrey Platonov yaradıcılığının tədqiqatçısı
Aleksandr Yevdokimov “Yarımçıq qalmış külliyyatlar. Akademik nəşrlərin
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problemləri” adlı məqaləsində qeyd edir: “...Kompüter texnologiyalarından
istifadə edilmədiyi müddətdə (nəşrlərin CD-DVD-də multimediaya daşınması
və ya internetdə dərci) humanitar elmin gələcəyindən danışmağa dəyməz. Axı
belə kitablar ancaq bu sahənin adamlarına və ya tarixçilərə gərəkli deyil, daha
çox oxucu kütləsinə əlçatan olmalıdır”. Bununla yanaşı, müasir
texnologiyalardan istifadə etməklə Hüseyn Cavidin əsərlərinin akademik
nəşrini hazırlamaq, ilkin halda kağız-kitaba tələsməmək daha doğru yoldur.
Hazırda akademik nəşr ənənələrimiz zəifdir, lakin bu cür kitabları yalnız digər
ölkələrin eyni təyinatlı nəşrlərinə əsaslanaraq çapa hazırlamaq da əlverişli yol
deyil. Çünki hər bir akademik nəşr həm də özünəməxsusluğu ilə seçilir və ən
əsası, əsərləri nəşr edilən müəllifin yaradıcılıq yoluna uyarlı şəkildə
planlaşdırılıb hazırlana bilər.
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Farid Hossein
The necessity of preparing an academic publication of Huseyn
Javid’s works
Summary
The article is about the necessity of preparing an academic publication of
Azerbaijani dramatist, Huseyn Javid’s works. Thus, the article highlights that
such a publication will lead to the new context research on the poet’s creativity
and spotlight the possibilities of finding lost works. At the same time, the lack
of an initial source-detailed bibliography of the dramatist in the direction of
preparing Huseyn Javid Encyclopedia and an elimination issue of this problem
are emphasized.
Фарид Гусейнов
Важность подготовки академических изданий произведений
Гусейна Джавида
Резюме
В статье говорится о важности подготовки академических изданий
произведений драматурга, поэта Гусейна Джавида. Подготовкой
подобного издания доводится до внимания привлечение к исследованию
творчества поэта в новом контексте, это может стать причиной выноса на
повестку дня вероятности поиска и нахождения утерянных произведений
поэта. Одновременно, в направлении подготовки Энциклопедии Гусейн
Джавида отмечается отсутствие первичного источника – детальной
биографии Гусейна Джавида, поднимается вопрос устранения этой
проблемы.
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Aytən NƏSİBOVA,
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
SƏFƏVİ İNCƏSƏNƏTİ VƏ QULAMLAR QƏRB
ALİMLƏRİNİN GÖZÜ İLƏ
Açar sözlər: Səfəvi incəsənəti, qızılbaş, qulam, muzeylər
Keywords: Safevı Art, qizilbash, qulam, museums
Ключевые слова: Исскуство Сафавидов, гызылбаш, гулам, музеи
Tanınmış səfəvişünaslar Babayan, Fərhad, Babaie, Mccabenin birgə
yazdıqları “Slaves of the Shah” əsərində hakimiyyəti yavaş-yavaş ələ keçirən
qulamların incəsənətə münasibətlərindən bəhs ediblər. “Before long they
eclipsed the rival qızılbash as patrons of the Art of the book and contributed
towards the formulation of a new pictorial language that reached its
culmination in the mid-seventeen century” [1, s.114]. Müəlliflər xüsusilə
erməni qulam - “armenian qhulam” Qaraçaqay xanın fəaliyyətini açırlar.
Görünür, o, Məşhədin valisi statusunda bir çox incəsənət nümunələrini ələ
keçirməyə müvəffəq olur. Əsərdən belə nəticəyə gəlinir ki, qulam ailəsinə
qədər Məşhədin valisi qızılbaş Şamlu ailəsinin bütün varidatı, xüsusilə də
kitabxana və ya bir hissəsi Heratdan Məşhədə keçib “new locus of power”
dedikləri erməni ailəsinin əlinə keçir. “When Shah Abbas 1 succeeded to the
throne in 1587, patronage of the Arts of the book traditionally centered at the
Royal Court, was largely dominated by the qızılbash nobility, who had set up
their own libraries in the provinces” [1, s.115]. Deməli, ermənilərin “xüsusi
qabiliyyətləri” Səfəvi dövründə incəsənətə və kitabxanalara da yansıyır.
Bu məqaləyə əsasən, yenə erməni siyasətinin nümunəsi olaraq, müəlliflər
belə bir arqumentlə çıxış edirlər ki, guya II Şah İsmayılın, kor Məhəmməd
Xudabəndənin və Təhmasibin şahlığı dövründə qızılbaşlar incəsənəti “ələ
keçiriblər”. Sual doğur: tarixən incəsənətin ataları sayılan qızılbaşlar bunları
kimdən və haradan “ələ keçiriblər”? Bu subulandırıcı cümləni yazmaqla
müəlliflər qızılbaşların qədimdən “incəsənət patronları” kimi tarixi
əhəmiyyətini azaldır, qəsdən “cavanlaşdırırlar”.
Müəlliflər özləri də qızılbaşların kitabxanaları haqqında yazırlar: “Ferhad
khan Qaramanlu, the governor of Azerbaijan and later Fars, was another
leading Qızılbash patron, whose library staff included two of the most
celebrated Safavid calligraphers, Ali Riza Abbasi and Mir Imad” [1, s.115].
Ya da ki, “In 1576, when Abbas Mirza, the future Shah Abbas I arrived
in Herat as Royal governor of the province, his Turkoman guardian Ali Guli
Shamlu established one of the premiere libraries in the city and employed
several leading poets and artists including the Painter Muhammadi, who later
joined Shah Abbas I” [1, s.115]. Heyif ki, müəlliflər yenə də əsassız və tutarsız
intriqaya yol verib, qızılbaşların tarixən məlum nəcib cəhətlərini burada siyasi
məqsəd kimi təqdim edirlər: “Sponsorship of lavishly illuminated and
illustrated texts and deliberate emulation of the Safavid court style, helped the
Qizilbash to strengthen their cultural status and present themselves as
formidable rivals of Safavid household” [1, s.15]. Hətta Şah Abbasın Qəzvində
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kitabxananı gücləndirmək kimi nəcib bir addımını müəlliflər necəsə
qızılbaşlara qarşı yönəlmiş siyasi addım kimi qələmə verirlər. Müəlliflər, Rza
Abbasi, Məhəmməd, Sadıq bəy, Siyavuş kimi nəhəng kalliqrafların Qəzvin
kitabxanasında yaşayıb-yaratdıqlarından bəhs edirlər. İnanılması çətin olsa da,
müəlliflər hətta Şah Abbasın “Şahnamə” proyektini də qızılbaş düşmənliyinə
bağlayırlar. “Although the manuscript was never completed, its scale and
luxuriose illustrations were clearly intended to bolster the Shahs politikal
authority and confirm his rightful claim to the Persian throne, especially in
view of persistant qızılbash threats” [1, s.116].
Qəribə səslənsə də, Şah Abbasın incəsənət nümunələri ilə zəngin sarayını
müəlliflər “the presence of a large christian Armenian community in Isphahan”
- “böyük erməni xristian cəmiyyəti”nin İsfahandakı varlığına bağlayır, bunun
izahını vermirlər. Şah Abbasın sənətkara verdiyi qiyməti müəlliflər Sadıq bəyin
nümunəsində göstərirlər. Sarayda işləyən sənətkarlar saray əyalı hesab edilir,
hətta işdən çıxandan sonra onların həyat tərzi dəyişmirdi.
Qulamlara gəldikdə isə, müəlliflər gürcu qulam Siyavuşun sarayda təhsil
almasını və yerləşməsini nümunə gətirirlər. Yenə də qəribə bir faktı vurğulayan
müəlliflər qulamların sarayda polo, oxatma, təbii elmlər, din, atminmə kimi
qabiliyyətlərlə yanaşı, onlara “civility” - “sivil insan olma tərbiyəsi”,
“humanity” - “insaniyyətlik” kimi elmlərin öyrədilməsindən, qulağa qəribə
gələn və bir çox şeydən xəbər verən məlumatlar verirlər. Onların zövqünü
inkişaf etdirib saray qanunlarına inteqrasiya edirmişlər. Qulamların hər sahəyə
nüfuz etmələrinə qarşı olan qızılbaşlar bu durumdan narahat idilər. Xüsusilə
Zülqədər ailəsinin səsini yüksəltməsi nəticədə qarşıdurmaya və Zülqədərlərin
məğlubiyyətinə gətirib çıxarır. “Their defeat in 1590 is generally
acknowledged as turning point in Safavid-qizilbash relations” [1, s.119].
Gördüyümüz kimi, qulamlar bu gün üstləndikləri “ara qarışdırıb mənfəət
əldəetmə” prinsipi ilə artıq çox şeyə nail olmağa başlayırlar. Qulamların
“nailiyyətləri” sənətdə də həkk olunmuşdur. Qulam Allahverdi xanın buraxdığı
“Futuhhati-humayun” manuskriptində, misal üçün, “ascendancy of qulam
nobility” - “qulamların zadəganlığa yüksəlməsi” əks etdirilmişdir. Qulam
Allahverdi xanın oğlu İmanqulu xanın dövründə onun iştirak etdiyi
müharibədən sonra isə “Qashm book of war” manuskripti nəşr edilir və Pietro
della Valle bu nəşri “öz ağalarına” - Vatikana hədiyyə edir.
Müəlliflər, nəhayət, qəbul edirlər ki, qulamların sənətdəki fəaliyyəti heç
də sənətin inkişafı üçün deyildi, bu, sırf qızılbaşların təqlidi və yerini tutmaq
niyyəti daşıyan məkrli planlarından biri idi: “None of these activities was either
new or unusual among members of the Safavid elite, but for the newly
converted slaves artistic patronage must have played an important role in
bolstering their standing and help counter the qizilbash`s long established
political and cultural influence” [1, s. 121].
Tarixin ən qəddar cəlladlarından olan erməni qulam Qaraçaqay xan və
ailəsi də əllərində geniş var-dövlət və sənət kolleksiyaları toplayırlar. Sarayda
dərzi kimi çalışan bu tip necəsə özünə siyasi karyera edib, qızılbaşları
“sıxışdırmağa” nail olur. Şah Abbasın yersiz etibarından və sadəlövhlüyündən
istifadə edən qulam ailələri ona nail olurlar ki, qədim “Quran”lar, təfsirlər və
manuskriptlər tarixən olduğu kimi, qızılbaşların baş əydiyi Şeyx Səfinin Sufi
məbədində deyil, onların ağalıq etdiyi yeni şiəlik mərkəzi olan Məşhəddə
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yerləşdirilsin və beləliklə də, Şeyx Səfi məbədinin mənəvi təsir qüvvəsini
azaldıb, diqqəti oradan yayındırsınlar. “The collection of Qurans and religiouse
texts were intended to transform Mashad into the undisputed religiouse and by
extention shii, sembol of Iran, while Ardabils remarkable holdings of secular
manuscripts and luxury goods reinforced its status as the Safavid ancestral
shrine” [1, s.123].
Qəribədir, Şahın bu məbədlərə bəxş etdiyi məşhur çini kolleksiyasının
üzərində Şah Abbas yazılıb, yanında da, müəlliflərin öz etirafına görə, erməni
qulam Qaraçaqay xanın adı olsa da, bu adın yazılış şəklinin və zamanının fərqli
olduğu ehtimal edilir. Demək ki, məlum təhrif və saxtakarlıq “qabiliyyəti”
burada da özünü göstərir. Müəlliflər Şah Abbasın nadir kolleksiyasını yavaşyavaş, Qaraçaqay xanın isə, müasir dövrdəki kimi, “all at ones”, birdən-birə
əldə etdiyini yazırlar: “Perhaps as booty in one of the military campaighnes in
the east” [p.125]. Beləliklə, bu “yeni xan” əldə etdiyi var-dövlətlə özünə
“iqtisadi-sosial status əldə etməyə çalışır - “economic and social status among
the elite” [1, s.125].
Beləliklə, 1616-cı ildə o, “xan” statusu alır. Müəlliflər Səfəvilərə xidmət
etmiş bir sıra qulamları qeyd edib onların böyük nailiyyətlərindən söz açırlar.
Şah Abbasın bütün memarlıq nailiyyətləri isə ermənilərin adına çıxılır.
Bununla belə, qızılbaş düşmənçiliyi hər an vurğulanır: “Only the qhulams, the
servants of the Şah, his adopted sons and brothers whose loyalties transcended
tribal ties of the qizilbash grandees, could have acted in unison as the allembracing arms of the monarch in order to implement and concretise these
imperial designs” [1, s.101]. Və yaxud da bu cümlədə bütün fikir və niyyətlər
ortaya çıxır: “Architectural patronage necessitates substantial funds, material
resources and labour, and the qhulams had the privilege of access to the royal
purse “the khassa” in the full meaning of the term” [1, s.113].
Qızılbaşların qədim ənənələrinə sahiblənən qulamlar əmirləri hər şeydə
təqlid edir, özlərini onların sırasına daxil etmək üçün əllərindən gələni edir,
özünütəsdiq prosesi hər sahədə, dində, siyasətdə, o cümlədən incəsənətdə də
min cür hiylə ilə qarışıq mənzərə yaradır. Müəlliflər bu prosesi belə qələmə
verirlər: “Although no other illustrated manuscrips comissioned by Manuchehr
khan [Qaraçaqayın oğlu] have been identified at this time “Tarcuma-i-suüüar
al-kavakib” ranks among one of the most innovative illustrated texts of the first
half of the 17th century, establishing him as a leading patron of the art of the
book” [1, s.130]. Hətta məşhur Səfəvi rəssamı Məhəmməd Qasımın “Xana
məktub”unu müəlliflər necəsə Mənuçöhrün oğluna aid etməyi məqsəd
qoyurlar. Bu məktubda xanın adı çəkilmir, yəni kim istəsə, öz məqsədi üçün
istifadə edə bilər: “Although the addresee is simply referred to as a “Khan”, the
text implies that he already employed other artists, who were “invoking
blessings” on him... It can be safely argued the petition was intended for the
new governor of Mashad [Qaraçaqay xanın nəvəsi]” [1, s.131].
Sual doğur: bəs bu qədər “xeyirxah və nəcib” insan kimi təqdim olunan
bu “erməni xana” nəyə görə “bad suluki” - “pis əxlaqlı” adı qoyaraq Şah Abbas
2 valilikdən uzaqlaşdırır və yerinə qızılbaş əmiri Murtuzaqulu xanı təyin edir?!
Lakin Murtuzaqulu xan qorçubaşı təyin edildikdə Qaraçaqay xan yenidən
yerinə qayıtmağa nail olur. Murtuzaqulu xan Məşhəddə olarkən “Şahnamə”nin
yeni illüstrasiyalı versiyasını sifariş edir, bunu görən Qaraçaqay onu təqlid edir
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və bir “Şahnamə” də o sifariş edir. “His desicion to embark on such an
ambitiouse rival project highlightes the importance of illustrated manuscripts
as symbol of status, especially among the qhulams and the qizilbash elites” [1,
s.133]. Bu “Şahnamə”lərin biri bu gün Windsor Sarayı muzeyində, o biri isə
Gülüstan Saray Kitabxanasında saxlanılır. Lakin müəlliflərin faktları qarışıq
verməsi ona əsas verir biz düşünək ki, məhz Murtuzaqulu xanın “Şahnamə”si
Qaraçaqayın adına çıxılır. Yeri gəlmişkən, “bad suluki” ifadəsinin əsl mənasını
gizlədən müəlliflər bunu “arrogance” - “dikbaşlıq” kimi tərcümə edirlər.
Səfəvi incəsənət nümunələri sonralar böyük talana uğrayır.
XX əsrin əvvəlində dağılan, daha doğrusu, dağıdılan Şərqin türk
imperiyaları, Osmanlı, Səfəvi-Qacar, Moğol dünyası bəşəriyyətə böyük sənət
vərəsəsi bəxş etmişdir. Kolonializm siyasəti nəticəsində yandırılan,
yağmalanan, talan olunan əsərlərin sayı-hesabı yoxdur. Bu gün bu əsərləri biz
ancaq Avropa, Amerika və Rusyanın dəbdəbəli və zəngin muzeylərində az da
olsa görüb, öldürülən sivilizasiyanın möhtəşəmliyi haqqında təsəvvür
formalaşdıra bilərik.
Nyu Yorkun Metropolitan, Vaşinqtonun Sakler Smithonian, Böyük
Britaniyanın British Museum, Viktoria və Albert Muzeyi, məşhur
universitetlərin muzeyləri, Rusyada Ermitaj, Oxotniy ryad, Almaniyanın,
Fransanın və dünyanın bir sıra aparıcı muzeyləri bu gün Şərq mirası ilə dolubdaşırlar. Son texnologiyalarla və yüksək hazırlıqlı kadrlarla təchiz edilmiş bu
muzeylərdə dünyanın aparıcı mütəxəssisləri durmadan dərin araşdırmalar və
yeni kəşflər edirlər. Bu proseslər insanda qibtə və rəğbət hissi doğurur. Son
zamanlar isə Səfəvi, Osmanlı İslam incəsənətinə maraq getdikcə artır və
nəticədə bir sıra mühüm nəşrlər ortaya çıxmaqdadır. Xüsusilə bu sahədə
bugünün aktiv mütəxəssislərindən Məsumə Fərhad, Şeyla Conby kimi
alimlərin, Metropolitan Muzeyinin tərtib etdiyi “Court and cosmos”
kitablarınin adlarını çəkməliyəm.
Məsumə Fərhadın son nəşrlərindən biri “The art of the Quran treasures
from the musem of turkish and Islamic Art” kitabıdır. Nəfis və izahlı
illüstrasiyalarla və dolğun araşdırmalarla zəngin bu əsər insanı heyrətləndirir.
Diqqət etsək görərik ki, bütün bu muzeylərin və sərgilərin yaranma dövrü məhz
Şərq sivilizasiyasının dağıldığı dövrə təsadüf edir. Görünür, bu məsələ Qərb
siyasətinin tərkib hissəsidir. Həmin prosesləri biz bu gün Palmira dağıdıldığı
zaman Suriyada müşahidə etdik. Məsumə Fərhad yazır: “Opened in Munich`s
exibition park at Theirsienhöhe on May 14, 1910, it included 3600
masterpieces artfully installed in eighty rooms. Among these were “500
illustrated pages of manuscriptes and the so called Art of the book”, which
included one copy of an Ottoman Quran among Persian illustrated works from
the collection of Friderich Sarre,one of the organisers” [2, s.20]. “The art of
Quran” kitabında bir sıra məşhur alimin əsərləri və məqalələri yer alır. Səfəvi
dövrü haqqında burada professor Zeren Tanındının məqaləsi diqqət çəkir. O
yazır: “With the accession of the Safavids to the Persian throne in 1501, the
production of fine manuscripts spread from the capital Tebriz and its Royal
workshops to other cities. Although Shiraz produced the greatest numbers of
Qurans, the cities of Tebriz, Qazvin, Isfahan and herat were also aktive” [3,
s.107]. Səfəvi əlyazma ustaları bütün Şərq imperiyalarına Səfəvi sənətini
yaymaqla məşğul idilər. Qeyd etmək lazımdır ki, bu, Səfəvilərlə başlayan
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ənənə deyildi. Qədim tarixi olan “Quran” incəsənətinin bir neçə inkişaf yolu
var idi, Səfəvilər Ağqoyunlu Dövləti, Timurid dövləti kimi nəhəng incəsənət
istehsalçılarının varisləri idilər. Lakin bu məktəb “Quran”ı yazmanın
özünəməxsus yolunu kəşf etmişdir. Səfəvilərin yüksək zövqünü vurğulayan
alim yazır: “Together they developed a distinctive style, characterised by fine,
ace-like-floral scrolls in gold with tiny colored flowers on an intence lapis
ground. The refined design is echoed in the stamped binding, creating an
overall sence of delicacy, which characterises much of early Safavid artistic
expression” [3, s.108]. Zeren Tanındı Səfəvi dövründə “Quran” üzərində
işləyən Qasıməli ən-Naravi Şah Mahmud Nişapuri, Hasan əl-Bagdadi,
Məhəmməd İbn Əhməd əl-Xalili əl-Təbrizi kimi nəhəng kalliqraf və kitab
tərtibatçılarının adlarını çəkir.
Səfəvi dövrü sənətinin öyrənilməsi ayrıca böyük bir elmi araşdırma
mövzusudur. Zənnimcə, bu mövzunun araşdırılması bu gün Azərbaycan
alimlərindən böyük diqqət, fədakarlıq və həssaslıq tələb edir.
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Айтен Насибова
Сафавиды как патроны искусства и гуламы в исследованиях
известных западных учёных
Резюме

Вклад государства Сафавидов в искусство Востока безмерно. Музеи
мира, щеголяющие своими восточными выставками, полны шедеврами,
принадлежащими именно этому региону. Моя цель в этой статье показать
пример того как гуламы Сафавидов присваивали их достижения в этой
сфере на примере исследований известных западных учёных.

Ayten Nasibova
Safavids as patrons of art and gulams (slaves) through the eyes of
west researchers
Summary
The amo unto fart contributions that Safavid period gave to world is
countless. Modern prominent museums of the world are full of the examples of
this contributions, usually presented as the best exemplars of the Easternand
Islamic Art. The main goal of my article is to sho wanun precedented examples
of arrogating of these achievements by the gulams (slaves) of the Safavids
through the eye of modern Safavid researchers.
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