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Giriş 

 
Fəlsəfi və bədii düşüncənin sərhədlərinin çox şəffaf olduğu klassik filologiyada 

sualların xüsusi yeri vardı və belə hesab edilirdi ki, fəlsəfənin mahiyyətini əldə 
edəcəyin cavablar şəbəkəsi deyil, ağıllı, dərin məntiqli, zəkanı axtarışa səfərbər edən 
mahir sual quruculuğu – sual memarlığı təşkil edir [bax:12].  

Məşhur “Fəlsəfəyə giriş” əsərində Artur Şopenhauer (1788–1860) hər insanı 
“fitrətən metafizik [17, s.11] adlandırırdı. İnsanın metafizikliyi isə ilk növbədə və 
başlıca olaraq onun dil açdığı andan etibarən suallar verməsində ifadə olunur. Daha 
çox sual vermək daha çox dərketməyə çalışmaq deməkdir. Sualları qoyan böyük 
istedad və biliklər sahibidirsə, demək, o, qoyduğu suallar vasitəsilə həm də daha çox 
öyrətməyə can atır. Yaxşı sual doğurmaq həmişə cavab verməkdən daha çətindir. 
Dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsimi (1369–1417) bir təfəkkür 
adamı və bədii söz ustası olaraq yaradıcılığı boyu suallara ayrıca diqqət etmiş, çoxlu 
suallar ortaya qoymuş, sanki bolluca cavablı və cavabsız sualları ilə oxucusunu daim 
fikir və duyğu məşqlərinə səfərbər etmişdir.  

İmadəddin Nəsimi yaradıcılığını Azərbaycanda ilk tədqiq edənlərdən olmuş 
İsmayıl Hikmət (1889–1967) onu müstəsna söz ustası kimi qiymətləndirərək bütün 
başqa türkdilli şairlərdən üstün tutur, sənətkarlıq səviyyəsi baxımından tərəddüdsüz 
olaraq ən güclü sayırdı: “Türkcə yazan şairlərin ən qüdrətli, ən qüvvətli və ən 
sənətlisi, şübhə yox ki, Nəsimidir” [4, s.171]. Nəsimini bütün digər türkdilli şairlərin 
“ən sənətlisi”nə döndərən keyfiyyətlər sırasında onun bütün poeziyası boyu səpilmiş 
bədii suallarının diqqətəlayiq yeri var. 

 
Azərbaycan klassik poeziyasında bədii suallar 

 
Sualsız insan yoxdur və təbii ki, dili sualsız bircə Azərbaycan şairimiz də 

olmayıb. Amma klassik Azərbaycan ədəbiyyatı Nəsimidən çox sualları olan ayrı 
böyük şairimizi də tanımır.  
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Suallar Nəsiminin şeiryaratma üslubunun sabit özəlliklərindən, düşüncə tərzinin, 
özünüifadəsinin bariz cəhətlərindəndir. 

Anadilli şeirimizin ən əski suallarının əks-sədası Dədə Qorqud oğuznamələrindən 
gəlir. “Gəlimli-gedimli, son ucu ölümlü dünya”nın hər üzünə bələd olan Qorqud Ata 
yaşayanlara, qalanlara alxışlarını söyləməzdən öncə ömrün etibarsızlığı, həyatın 
bitəriliyi qarşısında naçarlığın yorğun təsdiqi olan qəmli suallarını dilə gətirirdi: 

 
Hanı dediyim bəy ərənlər? 
Dünya mənim deyənlər? 
Əcəl aldı, yer gizlədi, 
Fani dünya kimə qaldı? [6, s.265] 

 
Boy-boy adladıqca Qorqud  Ata özü də, öydüyü igidlərlə gözəllər də suallar 

verirdi.  
Yağıya qəzəbli, dosta məhrəm suallar, sevgiliyə sevdalı, ataya-anaya sayğılı, 

nəvazişli, ərkli suallar.  
Və elə soylamalar da vardı ki, hər misrası suallı idi. 
İstər Qamğan oğlu xan Bayandırın məclisindən qanıqara qayıdan Dirsə xanın 

xatununa söylədiyi giley-güzarlı bu şeir ola: 
 

Xan qızı, yerimdən durummu? 
Yaxandan-boğazından tutummu? 
Qaba dizimin altına salımmı? 
Böyük, iti, polad qılıncımı əlimə alımmı? 
Öz gövdəndən başını kəsimmi? 
Can şirinliyini sənə bildirimmi? 
Alca qanını yer üzünə tökümmü? [6, 240] 

 
Ya Baybörə oğlu Bamsı Beyrəyin göbəkkəsmə deyiklisi, nişanlısı Baybican qızı 

Banuçiçəyə illər ayrılığından sonrakı ilk görüşündə dəli ozan qiyafəsinə girib 
söylədiyi eyhamlı suallar sıralanmış bu şeir ola: 

 
Beyrək gedəli Bam-bam təpə başına çıxdınmı, qız? 
Boylanıb dörd yanına baxdınmı, qız? 
Qarğı kimi qara saçın yoldunmu, qız? 
Qara gözdən acı yaş tökdünmü, qız? 
Payız alması kimi al yanağın yırtdınmı, qız? [6, s.85] 

 
İstərsə də isıqlı dünyaya açılan yeganə pəncərəsi, tək gözü Aruz oğlu Basatın 

süngüsü ilə çıxarılandan sonra ağlı başına gələn, vicdanaoxşar hissləri tərpənən, 
peşman-peşman köhnə bəd əməllərini yada salan Təpəgözün mağmun suallarının 
hıçqırtıları gələn bu ağı-şeir ola: 

 
Ağ saqqallı qocaları çox ağlatmışam, 
Ağ saqqalı, qarğışı tutdu olmaya, gözüm, səni? 
Ağ birçəkli qarıları çox ağlatmışam, 
Göz yaşları tutdu olmaya, gözüm, səni? 
Bığ yeri qaralmış igidləri çox yemişəm, 
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İgidliklərinin ahı tutdu olmaya, gözüm, səni? 
Əlciyəzi xınalı qızcığazları çox yemişəm, 
Qarğışları tutdu olmaya, gözüm, səni? [6, s.146] 

 
İnsanlarımızın ilk təmas anındanca, hal-əhval tutmaqla, “nə var-nə yox”la  

başlanan sual verib, cavab almaq şakəri, təbii ki, fikir və duyğu həyatımızın aynası 
olan şeirimizin də canına hopmaya bilməzdi.  

Ana kitabımızdan gələn sualları qatarlamaq vərdişi ərəb və farsdilli şairlərimizə 
də xas idi, İzzəddin Həsənoğludan (XIII əsr) üzü bu yana əksər türkdilli söz 
ustalarımızda da (uzun zaman anadilli şeirimizin Adəminin yeganə yadigarı 
saydığımız hər beyti qoşa suallı, qoşa cavablı qəzəli ki hər azərbaycanlıya bəllidir:  

 
Apardı könlümü bir xoş, qəmərüz canfəza dilbər, 
Nə dilbər? Dilbər-i şahid. Nə şahid? Şahid-i sərvər. 
...Həsənoğlu sənə gərçi duaçidir, vəli sadiq, 
 Nə sadiq? Sadiq-i bəndə. Nə bəndə? Bəndə-yi çakər [1, s.24-25].  

 
Müqəddəs Kitab – “Əhd-i cədid” “Başlanğıcda söz vardı” [10, s.311] dediyi 

sayaq, biz də “Şeirimizin başlanğıcında sual vardı” söyləyə bilərik.  
Amma hər halda, bütün digər klassiklərimizlə tutuşdurmalar açıqca göstərir ki, 

bu babətdə Nəsimiyə çatan olmaz. 
 

Nəsiminin anadilli “Divan”ında suallar şəbəkəsi 
 
Nəsiminin anadilli şeirlərinin 1973-cü ildə akademik Həmid Araslının (1909–

1983) tərtibində işıq üzü görmüş toplusunda 287 qəzəl, müxtəlif poetik şəkillərdə 
154 ictimai-siyasi məzmunlu şeir, 4 müstəzad, 5 əlif lam və tərs əlifbalı qoşqu, 3 
tərcibənd, 2 məsnəvi, 1 müləmmə, 330 tuyuq (hərçənd kitabda həmin dördlüklər 
“rübai və tiyuqlar” kimi təqdim edilir, bu, aşkar xətadır. Bu bölümdəki şeirlərin 
hamısı məxsusi vəzni olan, rəməl bəhrinin bəlli ölçüləri ilə yaranan tuyuqlardır. 
Rübainin isə tamam başqa, özünəməxsus, əruz daxilində ayrıca bir ada sayıla biləcək 
vəzn özəllikləri və sabit qəlibləri var. Hər dördlüyə rübai deyilməz və deyilirsə, bu, 
bilməzlikdən irəli gələn yanlışdır) və əlavə olaraq daha 15 şeir. Bütövlükdə həmin 
nəşrdə 801 şeir yer almaqdadır [3]. 

287 qəzəlin 94-ü suallıdır və onlardakı sualların sayı 269-dur. İctimai-siyasi 
məzmunlu 154 şeirin isə 51-i suallıdır və onlardakı sualların miqdarı 235-ə çatır. 3 
tərcibəndin 3-ü də suallıdır və onlardakı sualların sayı 147-dir. 330 tuyuğun 23-ü 
suallıdır və onlarda 35 sual keçir.  

Beləliklə, bu sıradakı 774 şeirin 183-ü suallıdır və onlarda Nəsiminin 686 sualı 
var. 

İrad tutula bilər ki, gələcəkdə daha kamil, daha geniş nəşrlər ola bilər və o zaman 
bu rəqəmlər dəyişər. Təbii, mümkündür. Lakin araşdırılan nəşr Azərbaycanda 2019-cu 
ilə qədər işıq üzü görmüş ən həcmli Nəsimi şeirləri toplusudur və hətta araş-
dırdığımız şeirlər qatarına sabah bir neçə qəzəlin, tuyuğun, müstəzadın və başqa 
şeirin əlavə edilməsi mahiyyəti dəyişmir. Məqsədimiz bu həcmin içərisində sualların 
sürəkliliyini göstərməkdir. Həcm artarsa, aydın məsələdir ki, şairin yaradıcılığına xas 
bu təmayülün, yəqin ki, bir az da artması müşahidə edilə bilər. Buradaca qeyd edək 
ki, hələlik Nəsiminin türkdilli şeir mirasının ən mükəmməl təqdimi sayıla biləcək 
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Hüseyn Ayan nəşrində cəmi 783 şeir verilib: 3 məsnəvi, 457 qəzəl, 1 mürəbbe, 4 
müstəzad, 3 tərcibənd, 315 tuyuq [5, s.869-933]. 

Burası da maraqlıdır ki, şairin suallara bu qədər aludəliyi və çox üzdə 
olduğundan poeziyasını heç müfəssəl araşdırmadan da dərhal gözə çarpan həmin 
özünəməxsusluq hətta Nəsimi haqqında qoşulan el sözlərinə də sirayət etmişdir 
(vaxtilə Salman Mümtaz (1884–1941) türkmən xalq şairi Məxtimqulunun (1733–
1813) öz müasiri olan xivəli Durdu Şeyxə ünvanladığı hər misrası suallı bir 
dördlüyünü və Durdunun da ona içərisində Nəsimi adı keçən cavabını ədəbi 
dövriyyəyə gətirmişdi: 

 
Ol nəmədir, yemədilər, doydular? 
Ol nəmədir, qiyamətə qoydular? 
Ol kim idi, dabanından soydular? 
Şair olsan, şundan bizə xəbər ver! 

 
Və bu da cavabı: 
 

Ol didardır, yemədilər, doydular, 
Ol namazdır, qiyamətə qoydular. 
Nəsimini dabanından soydular, 
Bizdən salam olsun, cavab böylədir [9, s.283].  

 
Türk, fars, ərəbdilli şeirimizin son 1200 illik tarixi boyunca yazıb-yaratmış çox 

məşhur, yaxud ən parlaqlardan olmasa da, hər halda, yetərincə tanınmış və adı 
təzkirələrdə keçən, irsi sanballı şairlər cərgəsində anılan, ədəbi mirasına da bilavasitə 
bələd olduğum minlərlə şairin arasında tam qətiyyətlə təsdiqləyirəm ki, özünə və 
dünyaya bu qədər sual vermiş ikinci şairimiz yoxdur. 

Elə bu göstərici özlüyündə çox şey deyir və mütəfəkkir şairin suala aludəliyi 
dolayısınca düşünməyə dəvət edir. Və istər-istəməz sual doğur: Niyə belədir? Nədən 
Nəsimi suala bunca aludədir? 

 
Nəsimiyəqədərki fəlsəfə və poeziyada sualqoyma ənənəsi 

 
Sual insanı kamilləşməyə aparan ən qısa yollardan biridir. İnsan ömrü uzunu 

saysız suallar versə də, onun ən dilisuallı çağı uşaqlıq dövrüdür. Məhz dil açdığı ilk 
illərdə verdiyi bol-bol sualların sayəsində insan oğlu adamlaşmağın əsas yolunu qısa 
zaman kəsiyində  adlayır, nə qədər inanılmaz səslənsə də, həyatı boyu götürəcəyi 
informasiya yükünün əsas hissəsini elə bu dövrdə mənimsəyir. 

Hələ Nəimiyə (1340–1401) məftun kəsilərək Nəsimi olduğu daha sinli çağlarında 
deyil, bir qədər də gənc olduğu və Həllac Mənsurun (858–922) vurğunu kimi 
Hüseyni təxəllüsünü daşıdığı əyyamlarda yazdığı erkən qəsidələrindən birində 
İmadəddin yaradılışın, törəyişin əsrarını açmağa cəhd edir və özünün də, əslində, 
gerçək yaşından çox qoca, bəlkə də, sadəcə qoca deyil, xeyli qədimi olduğunu 
təsdiqləyirdi. 

İdrakasığmaz səbəbini anlamadığı ilahi hikmətlərin arasında vurnuxaraq 
dünyaya, göylərə, öz ruhuna üz tuturdu, yaşından qat-qat qocaman olmasının heyrəti 
ilə  “duruxub qalma, söylə görüm” deyirdi, anlamaq istəyirdi ki, bu əski ruhu ona 
haradan gəlib, niyə məhz bu ruhun yuvası olaraq onun vücudu seçilib: 
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Vardır sualım çün sana, vergil cavab, qalma dona: 
Bu ruh-i qədimi mana, degil ki, sən qandan gəlir? [3, s.25] 

   
Sualamaillik qədimlərdən filosoflara xas xüsusiyyətdir və bunun klassik ülgüləri 

Qədim Yunanıstanın elmi mühitində, təhlilçi düşüncə şəbəkəsində şəkillənmişdi. 
Ağıllı sual verə bilməyin ayrıca bir mədəniyyət sayılmasına, müdrik sual qoymağı 
bacarmağın cavab verməkdən daha çətinliyinə inanan Pifaqor (m.ə. 570–490) çiy 
suallar verməsinlər deyə tələbələrinə 3 il ağızlarını sualla açmağa icazə verməzmiş 
[16, s.1-2].  

Fəlsəfə tarixinə “Sokrat metodu” kimi düşmüş bu 3 qayda iki tərəf arasında  
aparılan dialoq vasitəsilə həqiqət və bilik axtarışlarını nəzərdə tutur. Dahi Sokratın 
(m.ə. 469-399) bu metodunun birinci qaydası suallar verib məsələlər qaldıraraq 
özünü bilən kimi göstərən həmsöhbətin özündən razılığını toxtatmaq, ona nəinki heç 
nə bilmədiyini, daha artıq – dayaz bilik sahibi olduğu halda öz cahilliyindən bixəbər 
qalmasını anlatmaqdır.  

Sorğu-sualdakı Sokratın nəzərincə, ikinci məqsəd müsahibi özünüdərkə dəvət 
etmək, eləcə də onu öz içərisindəcə uyuyan, anlaşılmayan, örtülü qalan mətləblərə 
yönəltməkdir.  

Üçüncü Sokrat üsulu isə suallar və alınan cavablar vasitəsilə qarşıdakının 
beynində həqiqətin oyanmasına xidmət edir. 

Sokrat metodunu yüksək dəyərləndirən Aristotel (m.ə. 384–322) bunu ümumən 
elmi metodun əsası, təməli sayırdı [16, s.1]. 

Nəsimi şeirlərini vərəq-vərəq çevirdikcə onun müraciət etdiyi əlvan suallar 
çeşidində bu klassik qəlibin birbaşa təsirini sezirik. Bu da səbəbsiz deyil. Çünki eyni 
üsullardan Nəsiminin yaxın və uzaq sələfləri olmuş, risalələrini və “Divan”larını 
şairimizin də mütaliə etdiyi ərəb və fars mütəfəkkirləri gen-bol yararlanmışdılar. 

Nəsiminin ustadı Fəzlullah Nəimi də məşhur əsərlərindən birini – hürufiliyin 
gizlinclərini şərh edən “Növmnamə”sini eyni şəkildə əvvəldən-axıradək sual-cavab 
üzərində qurmuşdu [2, s.18]. 

(Fikir təlqinetmənin bu münasib icra tərzi yalnız islami risalələrə, müsəlman 
təriqətləri və fəlsəfi cərəyanlarına deyil, digər dinlər və təriqətlərə də uyğun 
görünmüş və istifadə edilmişdir. Xristian din xadimi – protoierey Andrey Tkaçov  
“Fəlsəfə suallardan başlanır” adlı araşdırmasında tədqiqatımız baxımından diqqət 
çəkən bir mülahizəsini bölüşür: “Fəlsəfə suallardan, yəni təəccübdən başlanır. İnanclı 
adam təəccüblənə və suallar verə bilərmi? Başqa sözlə, inanclı adam azacıq 
filosofluq eləyə bilərmi? Bu, çox mühüm sualdır. Axı bir çox inanclılara elə gəlir ki, 
yalnız katexizis çərçivəsində düşünmək olar” [15, s.2]. 

“Katexizis” dini təlimin başlıca xüsusiyyətlərini izah edən kitablara verilən ad idi 
və əslində, elə onlar özləri də dialoq – suallar, həmin suallara verilən cavablar 
üzərində qurulurdu. Sonralar Avropada “katexizis” anlayışının çərçivəsi genişlənmiş, 
bu ad sual-cavab üzərində qurulmuş, artıq yalnız dinə deyil, başqa düşüncə və 
fəaliyyət sahələrinə aid kitablara da şamil edilirdi. 

Yəni “Növmnamə” və bu qəbil risalələr göstərir ki, eyni forma elə müsəlman 
Şərqində də işlək imiş). 

“İstehza”, “kinayə” deyilən birinci Sokrat qəlibinə uyğun sualı Nəsimi 
nadanlığını anladıb qəflət yuxusundan oyandırmaq istədiyi kəslərə verirdi. Dəvət 
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edirdi ki, həqiqəti içərinizdə arayın, bütün düşüncə inciləri sənin dənizə bənzəyən 
varlığındadır.  

Və məntiqi dəmir sualıyla qarşısındakını dirəyirdi kor dalana: bir yandan Allah 
hər yandadır deyirsən, digər tərəfdən də mahiyyətə dalmayıb zahirə uyursan, Kəbəni 
bütxanədən üstün tutursan. Axı Allah hər yerdədirsə, bir məkan digərindən niyə 
üstün bilinsin? Mühüm olan zahir deyil, batindir, əsas göz önündəki məkan yox, 
düşüncəndəki, qəlbindəki Haqdır: 

 
Ey Həqi hər yerdə hazırdır deyən əgrinəzər, 
Bəs nə mənidən seçərsən Kə`bədən bütxanəyi? [3, s.366] 

 
Ya həmin fikrin başqa bir qəzəldə təxminən eyni ifadəsi: 

 
Çün kim aydırsan həqi hər yerdə hazırdır, neçün, 
Fərq, ey qafil, edərsən məscid ü meyxanəyi? [3, s.91] 

 
“Mayevika” – biliyin yaranmasına köməketmə sənəti hesab edilən ikinci Sokrat 

qaydasına uyğun gələn sualların düzüldüyü bir qəzəlində Nəsimi insanın gözünü 
açmağa, daxilindəki daha saf hissləri, daha ali düşüncələri səksəndirib hərəkətə 
gətirməyə çalışır. Soruşur, məsləhət görür ki, ey qızıl-cavahirat toplamaq həsrətiylə 
yaşayan, daha yaxşısı budur ki, mərifət arzula, çünki insandakı mərifət elə həm 
qızıldır, həm ləl-cavahirat. Yəni ləl-cavahirat dediyin parıltılı quruca daşlar deyil, elə 
insan oğlu özüdür! 

 
Ey daşə vü türabə deyən qiymət-i göhər, 
İnsan bu hüsn-i lütf ilə gövhər degilmidir? 
Ey həsrətin zər ilə gövhər, istə mərifət, 
İnsanda mərifət göhər ü zər degilmidir? 
Surətdə ey deyən ki, münəzzəhdürür İlah, 
Gəl həqqə bax ü gör ki, müsəvvər degilmidir? [3, s.277] 

 
Bu misralarda Nəsimi, əslində, əvvəlcə özü cavabı verir, sualı sonra qoyur və elə 

bil sualı verməklə sözlə demədiyi başqa bir sualı da vermiş olur ki, məgər bu aydın 
həqiqətləri görmürsənmi? 

Ya eyni ifadə qəlibinə uyğun qələmə alınmış başqa bir parça. Şair bir tərəfdən 
dünyanın və həyatın faniliyini qəbul etdiyini təsdiqləyən, digər tərəfdənsə dünyadan 
dördəlli yapışanlara istehza edir və kinayə ilə soruşur ki, o nə, bu nədir? Əgər 
dediyinə qəlbən inanırsansa, çox gözəl, bunu anladıq, bəs elə isə çərən-pərən, cəfəng 
(zərq və tamat) gedişlərin nədir? İlahinin Nurundan dəm vurursan. Axı özündən 
xəbərsiz olanın, adi həqiqətləri dərk etməmişin o uca gerçəkləri anlaması 
mümkünsüzdür! Sən gözünün qarşısındakı fənərlə yağ çırağının (misbah və mişkat) 
işığının hikmətini fəhm etməkdə acizsənsə, Tanrı işığının necəliyini haradan  
anlarsan?!   

 
Olmayan fani özündən mürtəfe olmaz hicab, 
Faniyəm dersən əcəb, bu zərq ü tamatın nədir? 
Nur-i həqdən urma laf, ey kəndisindən bixəbər, 
Bilmədin çün səndə ol misbah ü mişkatın nədir? [3, s.461] 
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Nəsiminin bu qəbil sualları müdrik bir öyrədicinin cavabını izah etmiş olduğu 

suala müsahibindən təzədən cavab almaq məqsədi güdmür, bu suallar, əslində, 
“söylədiklərim sənə çatdımı, anladınmı?” mənasındadır. 

 
Nəsiminin sualqurma  üsulları 

 
Ürəfa bəzmində, hürufi məclislərində, bektaşi yığnaqlarında, sufi dərnəklərində 

şeir məclislərinin necə cərəyan etməsi haqda müəyyən bilgilərimiz varsa da, 
mənqibələrin orada cərəyan edənləri ayrıntıları ilə dəqiq təsvir edən soraqları yoxdur.  

Ürəkdən bunu dəqiq bilmək keçir ki, tutalım, Nəsimi bir hürufiçi şeirlərindən 
hansınısa bu cərəyana yeni qatılmışların məclisində oxuyaraq misraları necə 
xırdalayırmış, müridləri sətirlərin alt qatındakı mətləblərdən nə sayaq agah edirmiş? 
Bəlkə, bir qəzəlin şərhi elə bir neçə saatlıq söhbət üçün qığılcıma çevrilirmiş?  

Nəsiminin içərisi suallarla dolu bir sıra şeirlərini oxuduqca onların sanki bir 
mühazirənin konspekti, ediləcək moizənin tezisləri olduğu gümanı yaranır. Çünki bu 
şeirlərin içərisində aydınlatma, nə şəkildəsə yozum yoxdur – yalnız suallardır. Dərhal 
belə təsəvvür yaranır ki, bu qəbil şeirləri səsləndirəndən sonra başlayırmış misra-
misra izah etməyə, o parçadan işıq alan mətləblər ətrafında müridlərin qafasına 
fəlsəfi qənaətlərini ötürməyə. 

Bircə hər misrası suallı bu tuyuğu görün: 
 

Əlləm əl-əsma ibarətdir nədən? 
Sure-yi Taha işarətdir nədən? 
Adəm-i xaki kinayətdir nədən? 
Lövh-i məhfuzi bəşarətdir nədən? [3, s.605] 

 
Aşıq şeirində bu, bir deyişmənin başlanğıcı olan bənd sayıla bilər. Çünki belə 

söyləyən aşığın ardınca onun digər həmkarı elə həmin təhər 4 misrada bu tuyuğda 
sətir-sətir qoyulan suallara bir-bir cavab verməli idi. Vermədisə, bağlanmış – məğlub 
sayılırdı.  

Nəsimidəsə cavab yoxdur, yalnız suallardır və yəqin ki, hürufilərin təlim 
məclislərindəmi, ya ürfani söhbətlərə yığışdıqları əsnadamı belə misraları oxuyandan 
sonra ya bədahətən şeirlə, ya da yerli-yataqlı izah, şərh edə-edə “qızıl xırdalayırmış”.  

“Quran”dan gələn “Əlləm əl-əsma” deyimi  “Bütün şeylərin adını bilən” 
deməkdir və  Adəm peyğəmbəri nəzərdə tutur. Bəs niyə Adəm bütün əşyanın adını 
biləndir? Bu sualın cavabı “Quran”ın “Bəqərə” surəsinin 3 ayəsindədir. 

30-cu ayə xəbər verir ki, Allah “Mən yer üzündə xəlifə yaradacağam” deyəndə 
mələklər narazılıq edirlər ki, biz sənə sitayiş etdiyimiz halda yer üzündə fəsadlar 
törədəcək, qan tökəcək bir kəsi yaratmaqmı istəyirsən?  

Allah onlara “Siz mənim bildiyimi bilmirsiniz” söyləyir. 
Bu, artıq 31-ci ayənin anlatdığıdır ki, Allah Adəmə bütün şeylərin adını öyrədir 

və sonra həmin şeyləri mələklərə göstərərək deyir: “Əgər özünüzü haqlı hesab 
edirsinizsə, bunların adlarını mənə söyləyin!” 

Və 32-ci ayədə mələklər etiraf edir: “Pərvərdigara! Sən paksan! Sənin bizə 
öyrətdiklərindən qeyri heç şeyi bilmirik. Həqiqətən, Sən hər şeyi bilən və hikmət 
sahibisən”. 
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Belə olanda Allah Adəmə buyurur ki, hər şeyin adlarını mələklərə də öyrətsin [7, 
s.6]. 

Bəs tuyuğun ikinci sualının cavabı nədir, “Taha” surəsi nəyə işarəymiş? 
“Quran”ın 15 ayədən ibarət 20-ci surəsi olan “Taha”, peyğəmbər hədislərinin 

təsdiqincə, “Yasin” surəsiylə yanaşı Həzrət Adəmin xəlq edilməsindən 2 min il 
əvvəl yaradılıb və İmam Sadiqə istinad edilən fikir var ki, “Taha” surəsini oxumağı 
tərk etməyin. Çünki Allah onu sevir və hər kim onu oxuyar, onu da sevər. Allah 
Qiyamət günü bu insanların əməl dəftərini sağ əlinə verər, onlar hesablarını çətin 
çəkməzlər”. Məhəmməd peyğəmbər (s.) bu surənin fəzilətlərini uca tutar və 
söylərmiş ki, həmin surəni oxuyanlara Qiyamət günündə ellik mühacirlərin və 
ənsarın – İslamın yaranması və yayılmasında xidməti olmuş bütün Məkkə əhlinin 
duaları hayan olar [7, s.312-322]. 

Beləcə, “Taha” surəsi əvvəl-axır bir gün mütləq gələcək Qiyamət gününə və ona 
bağlı yüz cür mətləbə işarə imiş. 

Adəm-i xaki – torpaqdan yaranmış, torpaq üstündə yaşayan, torpaqla yeksan 
olan insan oğlu, Lövh-i məhfuz – Haqqın dərgahında saxlanan, üzərində dünyanın 
əvvəlindən sonunadək baş verənlərin hamısı, insanların ömürləri, taleləri, səmavi 
kitabların mətni yazılan, Qiyamət gününədək hifz ediləcək Yaddaş lövhəsi, Allah 
“kompüteri”nin “hard diski” işarəyə dönərək, yolgöstəriciyə çevrilərək bir axşam 
içində ariflər məclisində Nəsimi kimi köksü də, beyni də bilik və ilhamla ləbələb 
Nəsimi kimi dahiyə nələri dedirtməzdi?! 

Qədim yunan tarixçisi və filosofu Plutarx (46–127) başqasını danışdırmaq, 
düşünməyə sövq etmək, dillənməyə təşviq etmək məqsədi daşıyan suallara belə izah 
verirdi: “Çox zaman biz cavaba ehtiyac duymadan başqa birisinin səsini eşitmək, 
qəlbinə yol tapmaq, onu söhbətə çəkmək üçün sual veririk. Cavablarınla başqalarını 
qabaqlamağa, onların diqqətini çəkməyə, düşüncələrinə hakim kəsilməyə cəhd etmək 
ona bənzəyir ki, başqa birisini öpməyi arzulayan adamı irəli atılaraq öpməyə 
başlayırsan, başqalarına yönəlmiş baxışları özünə sarı yönəltməyə çalışırsan” [14, 
88]. 

Nəsimidə elə sual var ki, zahirən sualdır, əslində, cavabı onun içindədir və bu 
sualı verməkdə də məqsəd başqasından cavab almaq deyil, özünün bu mətləbə 
görünən mövqeyini qabartmaqdır. 

Nəsimidə elə sual var ki, cavabının olmaması əvvəldən bəllidir. Və əksinə, elə 
sual da var ki, çoxlu, hərdənsə saysız qədər cavabı mümkündür (Hərçənd məntiq 
elmində bu qayda da var ki, düzgün qoyulmuş bir sualın yalnız bir düzgün cavabı və 
saysız miqdarda yanlış cavabı var. Lakin bu, poeziyadır və şeirin iti qanadı, ilhamın 
sərhədtanımaz uçuşları adi məntiqin çərçivələrini tez-tez aşaraq başqa fəzalara da 
yetməyə qadir olur).   

Nəsiminin elə sualı var ki, həmin sualı verənin özünə, öz içərisinə yönəlib və o 
suala həmin sualı verəndən sərrast cavabı heç kim verə bilməz, lap versə də, sualı 
verənin ən dürüst hesab etdiyi cavabı da əvvəldən öz qəlbində hazır olduğundan ağla 
gələ biləcək bütün mümkün cavabları əsl cavaba sadəcə yaxınlaşma sayaraq elə sual 
yiyəsinin söylədiyi cavaba da şərik çıxmağa çarə qalmır.  

Yəni Füzuli (1494–1556) “Mən kiməm?” deyirsə, bir ayrısının o suala nə cavab 
verə biləcəyindən asılı olmayaraq, ustadın özünün dərhal, elə sualın ardınca verdiyi 
cavab var ki, onun üstündə dayanmalıyıq və bu sualı dilə gətirməkdə də məqsəd 
kimdənsə nəsə eşitmək yox, elə başlanğıcdan həmin cavabı önə çəkməkmiş:  
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Mən kiməm? Bir bikəs ü biçarə vü bixaniman, 
Taleyim aşüftə, iqbalim nigun, bəxtim yaman” [8, s.349]. 

 
Nəsiminin də silsilə şeiri var ki, onlar elə “Mən kiməm” sualına cavabdır. Başqa 

şairlər “Mən kiməm” sualı verib, cavabını söyləyir. Nəsimi həmin cavabı sualı 
vermədən bəyan edir, kimliyini mərtəbə-mərtəbə açıqlayır. Başdan-başa cavablardan 
ibarət o şeirlərdə sualın özü yoxdur. Di gəl, sual olmasa da, olduğu bilinir, hər cavab 
misrasından əvvəl o sual təsəvvür edilir: 

 
Mən mülk-i cahan, cahan mənəm mən! 
Mən həqqə məkan, məkan mənəm mən! 
...Bir gövhərəm ü qədim əzəldən, 
Ey gövhər-i kan, kan mənəm mən! 
Mən atəş-i nur-i eşq-i həqqəm, 
Musayə zəban, zəban mənəm mən!  [3, s.337] 

 
Yaxud: 
 

Zahir ü batin mənəm, peyda vü həm pünhan mənəm, 
Məzhərəm, həm müzhərəm, həm məzhərin məzhuriyəm. 
...Həm mənəm meyxanə vü künc-i xərabat-i əzəl, 
Həm şərabəm, həm anın peymanə vü ənguriyəm. 
...Asimanəm, həm zəminəm, həm bulut ü, həm buxar, 
Əbr-i neysanəm, yəməm, həm lölö-i mənşuriyəm [3, s.423-424]. 

 
Və ya: 
 

Buğdayam, həm asyabəm, həm xəmir ü həm fətir, 
Səlsəbilin xəmriyəm, xümmariyəm, məxmuriyəm. 
...Həm mənəm məqsud ü məqsəd, həm təmənna, həm dilək, 
Həm mənəm hər işdə zakir, həm anın məzkuriyəm [3, s.421]. 

 
Nəsimidə sual var bir kəsi, bir zümrəni, sual da var hamını cavab axtarmağa 

səfərbər edir.  
Sual var səni yönəldir, açıl, danış, ürəyini boşalt deyir, sual da var xəbərdarlıqdır, 

“bəlkə sussan, daha yaxşıdır?” eyhamıdır. 
 

Şərq poetikasında sual və Nəsimidə sualın çeşidləri 
 
Yaxın və Orta Şərq xalqlarının beş qanadlı  – bəyan, bədi, məani, əruz, qafiyədən 

ibarək klassik poetikasında bədii suala aid 3 ənənəvi poetik fiqur vardır: sual-cavab,  
təcahül-i arif və təəccüb [11, s.95-98].   

Bunlar bədii sualın bir-birindən xəfif fərqi olan çeşidləridir. 
Təcahül-i arif sual olmağına sualdır, amma cavab almaqçün deyil, şairin öz 

həyəcan və duyğu kükrəyişlərini çatdırmaqdan ötrü seçilən vasitədir.  
“Təcahül-i arif” – yəni arif olanın, əslində, bilgin olan kəsin özünü bilməzliyə 

vuraraq suallar verməsidir.   



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 18

Təəccüb də gözəllik qarşısında şair heyrəti və heyranlığını çatdırmağa köklənmiş 
poetik fiqurdur. Bunların üçü də Nəsimidə var, ancaq bədii sual anlayışına fəlsəfi 
çalarlar da qataraq şairimiz bu dairəni ona qədər heç bir fars və türkdilli şairdə 
olmayacaq qədər genişləndirib, zənginləşdirib, lətifləşdirib. 

Ənənəvi təəccüb poetik fiqurunun əks olunduğu Nəsimi misraları: 
 

Əcəba bu huri üzlü məh-i bədr, ya pərimi? 
Boyu sərv-i bustani, yanağı güli təbərimi? 
...Gecələr gözü xəyalı götürər gözümə şəbxun, 
Bu gözü hərami cadu, qaşı yaylı çərimi? 
Gözü, qaşı, zülf ü xali ki, iki cəhanı aldı, 
Qamu bir əmir-i hüsnün sipəhi vü ləşkərimi? 
Tökülər sözə gəlicək dürr ü lölö ləblərindən, 
Əcəb ol sədəf dəhanın dişi nəzm gövhərimi? [3, s.81]  

 
Bunlar başqa bir lirik şeirin içərisində sadəcə misralardakı hiss və həyəcanı 

artırmaq üçün müraciət edilən ədəbi fənd kimi yozula bilər. Nəsimidə isə istər-
istəməz bu qəbil suallarla naxışlanmış sətirlər nəzərlərdə bir hürufi toplantısını 
canlandırır.  Əgər Nəsimi fələyin əslinin, mələyin nəslinin nədən ibarət olduğu 
sualını qoyursa, bu şeir onun başlayacağı bir mühazirəyə, keçəcəyi təlimə 
müqəddimə kimi qavranıla bilər. Sualları qoyurmuş və başlayırmış izahlarını 
verməyə, olsun ki, sonra gənc hürufilərdən də bu suallara öz cavablarını istəməyə. 

 
Dünü gün müntəzirəm mən ki bu pərgar nədir? 
Günbəd-i çərx-i fələk, gərdiş-i dəvvar nədir? 
...Fələkin əsli nədəndir, mələkin nəsli nədən? 
Adəmin surətinə bunca tələbkar nədir? 
Kəbə vü deyr nədir, qeyr nədir, seyr nədir? 
Məscid ü bütkədə vü xirqə vü zünnar nədir? 
...Kim ki pərvanəsifət eşqə yaxılmaz nə bilir, 
Ol nə bilsin özünü bilmədi kim, nar nədir? 
Bir məgəs təbinə bax bal nədən, zəhr nədən, 
Yenə bir yerdə əcəb mal nədir, mar nədir? 
Od ü su, torpağ ü yel adı nədəndir, adəm? 
Ana səcdə nə üçün, iblisə inkar nədir?  [3, s.327] 

 
Nəsiminin suallı qəzəllərindən birinin axırıncıdan əvvəlki beyti sual-nida qarışıq 

bir ahənglə bitirdi:  
 

Şəkkərin dadını gedirdi ləbin, 
Allah-Allah, nə dadlu şəkkərsən! [3, s.163] 

 
Şəkərin də dadını aparan, şirinliyi ilə şəkərdən də üstün olması şəkk doğurmayan 

elə Nəsiminin öz şeiri idi.  
Bu həqiqəti həmin suallı, bir az da suallı-nidalı şeirinin məqtəsində – son 

beytində artıq tam qətiyyətlə – nidalı sonluqla Nəsimi özü bəyan edirdi, hökmdar 
olmasını bildirirdi, şah-i kişvər – ölkə hökmdarı olduğunu car çəkirdi. 
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Bir güclü adamın özünü lap sözdə belə şah elan etməsi tarixin bütün dövrlərində 
taxt-tac sahiblərini hürküdüb, “olmadı elə, oldu belə” gümanı ilə bu yava danışan 
dili, iddialı başı nəzarətə götürməyə, tədbir tökməyə sövq edib.  

Amma Nəsiminin şahlığının qabağını necə alasan?! 
Bir hakimiyyət ki hökmü göylərdən gələ, ona necə qarşı durmaq olar! 
 

Ey Nəsimi, cahanı tutdu sözün, 
Övnəkəllah ki, şah-i kişvərsən! [3, s.163]  

 
Nəsiminin ömür yolu, məfkurə mübarizələri və qələm yadigarları ilə bağlı cavabı 

tapılmış və tapılmamış suallar çoxdur. Hələ zaman ötdükcə yeni-yeni suallar da 
yaranacaq. Çünki Nəsimi şeirinin məna layları çoxdur və hər fərqli qatda əvvəlki sual 
artıq başqa anlamda səslənr, ayrı cavab tələb edir.  

“Fəlsəfə nədir?” adlı araşdırmasında görkəmli filosof, akademik Teodor 
Oyzerman (1914–2017) təsdiqləyirdi ki, bu sualın çoxlu, bəlkə, lap saysız cavabları 
olsa da, onların heç birini tam doğru saymaq olmaz. Çünki həmin suala edilən hər 
cavabvermə cəhdi həqiqətdə birbaşa həmin sualın özünü cavablandırmaq yox, o 
sualın hansısa aspektinə cavab vermək təşəbbüsüdür [13, s.18]. 

Nəsimidə də biz eyni mənzərəni müşahidə edirik. Yaradıcılığı boyu onun insan, 
yaradılış, Kainat və digər belə mətləblərlə bağlı sualları dönə-dönə təkrarlanır. Lakin 
suallar eyni olsa da, onlara cavablar, yozmalar fərqlənir. Başqa sözlə, mütəfəkkir 
Nəsimi hər yeni  yanaşmasında üfüqləri xeyli geniş, çəkisi çox ağır olan sualların bir 
istiqamətini, bir cəhətini, bir çalarını qabardaraq cavab verir, ya da oxucusunu həmin 
cavabı aramağın doğru səmtinə yönəldir. 

Amma şairin bu cəsarətli və əmin bəyanatı heç vaxt heç bir sual doğurmayacaq.  
Doğrudan da, sözü insanları fəth edib və cahan boyu addımlayır. 
Söz Səltənətinin ölməz şahlarından olmaq səadəti İmadəddin Nəsiminin əbədi 

qismətidir!  
Və nə qədər ki Nəsimi sözü diridir, nə onun məna qatları ilə dolu misralarındakı 

suallar tükənəcək, nə də ona suallarımız.  
 

Nəticə 
 
Müsəlman Şərqinin ərəb-fars-türkdilli şeirinin ortaq poetikasında müxtəlif 

çeşidləri ilə sual ayrıca bir bədii vasitə kimi əsrlərcə işlənsə də, Nəsimi 
yaradıcılığında tamamilə yeni və daha geniş imkanlar qazanır. Müqayisəli araşdırma 
göstərir ki, istər Azərbaycan ədəbiyyatında, istərsə orta əsrlərin bütün türkdilli 
poeziyasında Nəsimi şeirlərində ən çox suallar yer alan söz ustasıdır. Bədii suallar 
qoymaqda Nəsiminin şair məharəti qeyd edilməklə bu da ayrıca vurğulanmalıdır ki, 
poeziyasındakı çoxsuallılıq həm də Nəsiminin şairliyi ilə yanaşı, bir filosof olması ilə 
bağlıdır. O, qədim yunan fəlsəfəsindən gələn, Yaxın və Orta Şərqdə də geniş tətbiq 
edilən, xüsusilə ayrı-ayrı təriqətlərin, o cümlədən hürufilik təlimində əhəmiyyət 
verilən sual-cavab vasitəsilə məfkurəvi baxışları ardıcıllarına ötürmək üsulundan 
yararlanmaq yolunu seçmişdir.  

Suallar həm də özünü daxilən səfərbər etmək, fikirlərini cəmləmək, özünütəhlil, 
özünənəzarət vasitəsidir və Nəsiminin bütün poeziyası boyu, deməli, yaradıcı həyatı 
davam etdikcə suallara belə diqqət göstərməsi, bunu poeziyasının dayanıqlı 
xüsusiyyətlərindən birinə çevirməsi həm də onu nümayiş etdirir ki, şair 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 20

mübarizələrdə möhkəmlənmiş sayıq, yenilməz xarakterinə uyğun olaraq qələmini, 
ilhamını, hisslərini də müdam ciddi nəzarətində saxlamağı bacarmışdır. 

Mürşidi Fəzlullah Nəimi baş ideoloqu olduğu hürufiliyin təməl prinsiplərini 
risalələrində nəsrlə, bu qəbil nəzəri əsərlərə xas mürəkkəb elmi üslubda əks 
etdirirdisə, Nəsimi eyni mətləbləri şeirlə, müasirlərinin, sələf və xələflərinin 
əksərindən daha qatışıqsız, daha sadə, daha aydın dillə bəyan edirdi. Məhz 
fikriçatdırmanın bu tərzi – əvvəlcə sual qoyaraq ardınca onu cavablandırmaq üsulu – 
həm o silsilədən olan Nəsimi şeirlərinə özəl bir dinamizm bağışlayır, həm çətin 
fəlsəfi müddəaların rahat dərkinə yol açır, həm də Şərq poetikasındakı ənənəvi bədii 
suallar sırasını bu növ poetik fiqurların yeni qəlibləri ilə zənginləşdirir.       
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Rafael HUSEYNOV 
 

Answered and unanswered questions in Nasimi's poetry 
 

SUMMARY 
 
Although the poetry of every great Azerbaijani poet contain questions, we do not 

have poets who have more questions than Nasimi. Questions are one of the 
permanent features of his poetic style, the obvious aspects of his thinking and self-
expression. 

The collection of Nasimi's verses in his native language, published in 1973 by 
academician Hamid Arasli, contains 801 verses. Of the 287 gazals in that 
publication, 94 are with question containg totally 269 questions. Of the 154 verses 
with socio-political content, 51 are with question and the total number of questions in 
these verses is 235. Three of the three tarjibands are with questions and the number 
of questions is 147. Of the 330 tuyugs, 23 are with questions and totally 35 questions 
appear  in them. Thus, 183 of the 774 verses are with questions and Nasimi has 
totally 686 questions. The question arises: why is this so and why is Nasimi so 
enthusiastic about the questions? 

The three principles that emerge in the history of philosophy as the "Socratic 
method" are to seek truth and knowledge through dialogue between the two parties. 
The first rule of this method of the great Socrates (469-399 BC) is to ask questions, 
soothe the self-satisfaction of the counterpart introducing himself as knowledgeable, 
raise awareness of the fact that along with not realizing anything, he does not know 
about his ignorance as well. According to Socrates, the second goal of the question is 
to invite the interviewer to self-realization, as well as to direct him to the remaining, 
incomprehensible, obscure aspirations within himself. The third Socrates' method is 
to awaken the truth in the mind of the other person through questions and answers. 

Nasimi's verses and the numerous questions they contain are directly influenced 
by the classical mold of Socrates. Nasimi's master Fazlullah Naimi also built one of 
his famous works, "Charter," explaining the secrecy of Hurufism in the same style, 
based on question and answer from beginning to end. When reading some of 
Nasimi's verses full of questions, it seems as if they are the conspects of a lecture or 
thesis of a sermon to be made in front of his followers. Because in these verses, there 
is no clarification, no explanation somehow, there are solely questions. Immediately 
it comes to mind that following the recitation of such verses, the poet began to 
convey his philosophical conclusions to his adherents around the aspirations 
extracting light from that passage. 

Nasimi has a question that seems to be vusually the question, in fact, the answer 
is in it, and the purpose of answering this question is not to get an answer from 
someone else but to strengthen his position on the matter. Nasimi has such a 
question that it is clear from the beginning that there is no answer, and, on the 
contrary, there is a question that has many, sometimes numerous answers. Nasimi 
has a question that is drected to the questioner and no one can find a more brilliant 
answer to it than questioner does himself. 

In classical poetry of the Near and Middle East which is composed of five 
wings, three traditional poetic figures are presented – narrative, artistic, spiritual, 
aruz, rhyme: question-answer, tajahul-i arif and amazement. These are the variations 
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of the artistic question that differ slightly from one another. There are three of them 
in Nasimi, but our poet has added philosophical tints to the concept of artistic ques-
tions, expanding and enriching the circle so far that no Persian or Turkic poet has 
done it prior to him.  

There are a lot of answered and unanswered questions about Nasimi's life path, 
ideological struggles, the creation history and attribution of his individual works. 
The peculiarity of the poet's questions is that every new generation of readers should 
seek their own answers, both to the questions with answers and the ones without 
answers in accordance with the eternal law of poetry. 

 
Рафаэль ГУСЕЙНОВ 

 
Вопросы с ответом и безответные вопросы в поэзии Насими 

 
РЕЗЮМЕ 

 
В поэзии каждого выдающегося азербайджанского поэта в большей или 

меньшей степени встречаются вопросы, но нет такого поэта, у которого было 
бы больше вопросов, чем у Насими. Вопросы являются одним из стабильных 
особенностей в его стиле создания стихотворения, одним из наглядных сторон 
образа мышления и самовыражения поэта.   

В сборник стихов Насими на родном языке, вышедшем в свет в 1973 году 
при составлении академика Гамида Араслы, включены, в целом, 801 
стихотворение. 94 из 287 газелей в этом издании являются с вопросами и 
число вопросов в них достигает 269. 51 из 154 стихов общественно-
политического содержания – с вопросами и число вопросов в них достигает 
235. 3 из 3 тарджибандов являются с вопросами и число вопросов в них равна 
147. 23 из 330 туюгов являются с вопросами, количество вопросов в них – 35. 
Таким образом, 183 из 774 стихов являются стихами с вопросами, в которые 
включены 686 вопросов Насими. Волей-неволей возникает вопрос: почему это 
так и почему Насими настолько склонен к вопросам? 

3 правила, вошедшие в историю философии как «Метод Сократа» 
предполагают поиск истины и знаний посредством диалога, проводимого 
между двумя индивидуумами. Первое правило этого метода гениального 
Сократа (469-399 до н.э.) заключается в том, чтобы успокоить самодовольного 
собеседника, задающего вопросы и показывающегося себя всезнающим, 
объяснить ему, что он не только ничего не знает, а даже своими неглубокими 
знаниями не имеет понятия о своем невежестве. По мнению Сократа, второй 
задачей в вопросе-ответе является приглашение собеседника к самосознанию, 
а также направление его к заснувшим в нем самом, непонятным, закрытым 
замыслам. Третий метод Сократа служит пробуждению истины в голове 
противоположной стороны посредством вопросов и полученных ответов. 

В стихах Насими и многочисленных вопросах в них ощущается прямое 
влияние классической модели Сократа. Учитель Насими Фазлуллах Наими 
также одно из своих известных произведений, комментирующих тайные 
стороны хуруфизма, – «Новмнаме» с начала до конца построил в одинаковой 
вопросно-ответной форме. Читая ряд стихов Насими, наполненных вопросами, 
возникает предположение о том, что они, словно, являются конспектом 
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лекции, представленной хуруфидским поэтом перед своими последователями, 
или же тезисами проповеди. Потому что в этих стихах нет разъяснения, 
какого-то толкования – только вопросы. Моментально появляется такое 
представление, что поэт после озвучивания стихов подобного рода начинал по 
строкам объяснять вокруг замыслов, освещаемых этим отрывком, передавать 
приверженцам свои философские убеждения. 

У Насими есть такие вопросы, которые с виду вопросы, а в 
действительности, ответ в нем самом и цель задавания этого вопроса 
заключается не в получении ответа, а в выпячивании своей позиции, 
касающейся этой сути. У Насими есть такие вопросы, безответность которых 
известна заранее и, наоборот, есть и такие вопросы, у которых множество, а 
порой бесчисленное количество ответов. У Насими бывают такие вопросы, 
которые направлены к тому, кто задает этот вопрос, его внутреннему миру, и 
никто не сможет найти к этому вопросу прямой ответ, как тот, кто задает его. 

В классической поэтике народов Ближнего и Среднего Востока, состоящей 
из пяти крыльев – (разъяснение, бади, меани, аруз, рифма), имеются 3 
традиционных формы, относящихся к художественному вопросу: вопрос-
ответ, теджахул-и ариф и тееджджуб. Они являются видами художественного 
вопроса, незначительно отличающимися друг от друга. У Насими имеются все 
трое из них, однако, добавляя философские оттенки к понятию 
художественного вопроса, поэт расширил этот круг, обогатил, добавил 
элегантности ему настолько, насколько этого не делали до него никакие персо- 
или тюркоязычные поэты. 

Существует множество вопросов с найденным ответом и безответных 
вопросов, связанных с жизненным путем, идеологической борьбой Насими и 
историей создания, атрибуцией отдельных его произведений. А своеобразность 
вопросов, поставленных самим поэтом, состоит в том, что в соответствии с 
вечным законом поэзии, каждое новое поколение читателей должно искать 
свои ответы на эти как имеющие ответы вопросы, так и безответные вопросы. 
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 Giriş. Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiqində ədəbi təzkirələrin müstəsna 
əhəmiyyətə malik olması qəbul edilmiş bir faktdır. Bu qaynaqlar Azərbaycan 
dilindən əlavə, fars və ərəb dillərində də qələmə alınmışdır. Qeyri-azərbaycanlı 
müəlliflərin farsdilli təzkirələri ilə yanaşı, ədəbi ənənəyə sadiq olan bir çox 
Azərbaycan müəllifləri də bu janrda olan əsərlərini fars dilində yazmışlar. Belə 
qələm sahiblərindən biri də “Təzkireyi-Nəvvab”ın müəllifi Mir Möhsün Nəvvab 
Qarabağidir. Bu gün onun adıgedən təzkirəsi və digər əsərlərinin tədqiqi müasir 
dövrdə qədim Azərbaycan torpağı Qarabağ ətrafında siyasi maraqların toqquşduğu 
mürəkkəb şəraitdə ədəbi-bədii əhəmiyyəti ilə yanaşı, eyni zamanda xüsusi ictimai-
siyasi çəkiyə də malikdir. 

Mir Möhsün Nəvvab və əlyazma irsi. Mir Möhsün Nəvvab XIX əsr 
Qarabağ mühitinin yetişdirdiyi ən böyük ədəbi simalardan biridir. O, özündən sonra 
iyirmidən çox ədəbi-bədii və elmi əsərlər miras qoymuş və bu əsərlərin əksəriyyəti 
müəllifin öz xətti ilə avtoqraf şəklində AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutunun xəzinəsində mühafizə edilir. Dövrün şəraitinə uyğun olaraq bu əsərlər 
həm fars, həm də Azərbaycan-türk dillərində yazılmışdır. 

Mir Möhsün Nəvvab Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunan təzkirəsinin [12] 
özünə həsr etdiyi hissəsində 235a vərəqindən başlayaraq bioqrafiyası və yazdığı əsərlər 
haqqında məlumat verir, şeirlərindən nümunələr təqdim edir. Özünün də qeyd etdiyi 
kimi, Nəvvab 1249-cu hicri ilində, yeni tarixlə miladi 1833-cü ildə Şuşada anadan 
olmuş, yeddi yaşından elmləri öyrənməyə başlamış, ərəb, fars və Azərbaycan 
dillərini bu dillərdə əsər yazmaq qədər mükəmməl bilmişdir. Bu girişdə o, müasiri 
olduğu Nasirəddin şah Qacarın adına yazdığı “Cefri-Came” əsəri haqqında məlumat 
verdikdən sonra yazır: “Əlavə olaraq aciz bəndənizin yazdığı əsərlər içərisində 
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nəzmlə yazılmış ikicildlik “Kənzül-Mihən” və “Bəhrül-Həzən”, bircildlik 
“Muxtarnamə” əsərləri də vardır. Bunların hər üçü təqribən 12 min beytdən ibarət 
olub, Kərbəla əhvalatına, 12 imam müsibətinə, imamlığına, şəhidliyinə və dəfn 
olunmasına həsr olunmuşdur. Həzrət Davudun “Məzamir”inə bənzər bir cild” –
“Məzamir” əsəri, bir cild “Batilüs-sehr” – bu əsər islam əlifbasının xeyri və onun 
başqa əlifba ilə əvəz edilməsinin zərəri haqqındadır. “Nəsihətnamə” kitabı 500 
faydalı, həkimanə öyüd-nəsihətdən ibarətdir, bircildlik “Şəms ül-hidayə” kitabı 
protestant ruhanilərin iradlarına onların öz kitablarına əsasən cavab, nücum elminə 
aid “Kifayətül-ətfal” kitabı, Məhəmməd peyğəmbərin (s.) şəriət ehkamlarının faydası 
haqqında “Nurül-Ənvar” risaləsi, “Qarabağ şairlərinin təzkirəsi” kitabı, farsca və 
türkcə şeir kitabları, hamı üçün faydalı təmsil və hekayələrdən ibarət üçcildlik 
“Kəşfül-həqiqə” məsnəvisi, musiqi elmi haqqında aydın və qısa şəkildə “Vüzuh ül-
Ərqam” kitabı, peyğəmbərlərin müsibəti haqqında “Məsayib əl-əxyar” kitabı, “Asar 
ül-əimmə” kitabı – bu əsər peyğəmbərlərin və şiə imamlarının həyatına həsr olunub, 
bir cild nəsrlə yazılmış “Muxtarnamə”, məlun babi tayfasının rəddinə yazılmış 
bircildlik “Ziya ül-Ənvar” kitabı, bir cild “Erməni və müsəlman davasının tarixi” 
kitabı, bir cild türkcə “Müsibətnamə” kitabı da var” [6, s.284]. 

Nəvvab təzkirəsinin tərtib və quruluş özəllikləri. Yuxarıda sadalanan 
əsərlərin çox az hissəsi tərcümə və ya transfoneliterasiya edilərək müasir oxuculara 
təqdim edilmişdir [6; 7; 8; 9; 10; 13]. Məqaləmizin mövzusu olan “Təzkireyi-
Nəvvab” əsəri də bu nəşrlər sırasındadır və yazıldığı vaxtdan bu yana bir dəfə 
müəllifin özü tərəfindən 1913-cü ildə Bakıda Orucov qardaşlarının mətbəəsində 
orijinalın öz qrafikası və dilində – fars-türk dillərində [13], iki dəfə də (1998 və 
2018-ci illərdə) müəllif kollektivi tərəfindən tərcümə və transfoneliterasiya edilərək 
tərəfimizdən tərtib olunaraq müəllifin ana dilində əvvəl kiril, sonra isə latın 
qrafikasında çap edilmişdir [6].  

Mir Möhsün Nəvvab “Təzkireyi-Nəvvab” əsərini 1891-ci ildə yazmağa 
başlamış və ömrünün sonuna qədər avtoqraf nüsxəyə müəyyən əlavələr etməklə bu 
işi davam etdirmişdir. 

Bəs nə səbəbə ədəbi ənənələri ilə zəngin olan, Vaqif, Vidadi, Natəvan kimi 
şair və bir çox musiqiçilərin yetişdiyi Qarabağ mühitində belə bir təzkirəni məhz Mir 
Möhsün Nəvvab yazmışdır?! Məlum olduğu kimi, XIX əsrdə Azərbaycanda fəaliyyət 
göstərən ədəbi məclislərdən ikisi – “Məclisi-üns” və “Məclisi-fəramuşan” məhz 
Qarabağın mərkəzi olan Şuşa şəhərində – Nəvvabın yaşadığı şəhərdə fəaliyyət 
göstərmişdir. Bu məclislər şəhərin ədəbi-mədəni həyatına öz təsirini göstərmiş, 
ədəbiyyatın inkişafına əvəzsiz xidmət etmişdir. Mir Möhsün Nəvvab bu məclislərdən 
birinə – o dövrün məşhur şairlərindən sayılan Abdulla bəy Asi, Fatma xanım 
Kəminə, Xarrat Qulu Yusifi, Məşədi Əyyub Baki, Nəcəfqulu bəy Şeyda və başqa 
otuza yaxın şair, musiqiçi və alimin toplaşdığı “Məclisi-fəramuşan”a rəhbərlik 
etmişdir. Yığıncaqları, əsasən, Nəvvabın evində keçirilən bu məclisdə müxtəlif 
istiqamətli söhbətlər getsə də, elmin müxtəlif sahələrindən, incəsənətdən, musiqidən 
söz açılsa da, ana xətt yenə də poeziya olaraq qalırdı. Klassik irsin araşdırılması, 
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poeziya və ədəbi nümunələrin təhlili – məclisin gördüyü bu ardıcıl, təmənnasız, milli 
poeziyaya məhəbbət dolu, qayğılı xidmətlər “Təzkireyi-Nəvvab” kimi bir əsərin 
meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. Təzkirənin yazılma səbəbi haqqında müəllif 
əsərin əvvəlində [12, vər. 9a] belə deyir: “Aciz bəndə Nəvvab Mir Möhsün ibn Hacı 
Mir Əhməd Ağamirzadə Qarabaği belə söyləyir ki, bu gözəl dövranda, mübarək 
1309-cu ildə (m.1891) görkəmli din qardaşlarından və səmimi ruhanilərdən bəziləri 
belə arzu etdilər ki, tarixin səhifələrində bir yadigar kimi qalması üçün Qarabağ 
şairlərinin əziz adları, onların keçdikləri həyat yolu toplanıb bir təzkirə tərtib edilsin 
və yüksək ləyaqət və bacarığa malik olmayan mən onların gözəl adlarını zəmanə 
aqilləri və dövran arifləri üçün yadigar qoyum. Beləliklə, onların buyurduqlarını 
qəbul edib, onların xahişini yerinə yetirib mərdanə işə başladım və bu məcmuəni 
yazıb adını “Təzkireyi-Nəvvab” qoydum” [6, s.9]. Daha sonra müəllif təzkirənin dili 
haqqında yazır: “Bundan qabaq yazılmış təzkirələrin hamısı bir dildə olmuşdur. Yəni 
ya ərəb, ya fars, ya da türk dilində. Ancaq mən hər iki dildə yazacağam, həm farsca, 
həm də türkcə. Türkcə şeirləri farsca şeirlərdən ayırmağı rəva bilmədim və bir-biri ilə 
qarışıq yazaraq təzkirəni üç hissəyə böldüm” [6, s.11]. Əsərin strukturu haqqında 
yazdığı bu cümlələrlə təzkirəyə yazdığı giriş hissəsini bitirir: “Birinci hissə həyatda 
olmayan şairlərin əhval və şeirləri, ikinci hissə həyatda olan şairlərin əhval və 
şeirləri, üçüncü hissə kitabın xatiməsi, məzhəkəli şeir parçaları, satiralar və sairə, 
əvvəlki hissələrdə adları çəkilməyən şairlər və Qafqaz şairlərinin adları” [6, s.11].  

Müəllifin dediklərinə əlavə olaraq qeyd etmək lazımdır ki, bu təzkirənin 
yalnız nəsr hissəsi tam farscadır və bu fars dili mürəkkəb ifadələrdən uzaq, o dövr 
Azərbaycan ziyalılarının, demək olar ki, hamısının başa düşdüyü, danışa bildiyi bir 
dildir. Bu sadəliyi Qarabağ şairlərinin təzkirədə farsca yazılmış hər bir şeirinə də aid 
etmək olar. 

Fars dili ilə yanaşı, o dövr Azərbaycan, o cümlədən Qarabağ şairləri böyük 
özbək şairi Əlişir Nəvainin əsərlərinin təsiri altında cığatay ləhcəsində də 
məharətlərini sınamış, şeirlər yazmışlar. Təzkirədə haqqında danışılan və 
əsərlərindən nümunələr verilən Abdulla bəy Asini buna misal çəkmək olar [6, s.105]. 

Təzkirədə həyatda olan şairlər sırasında təqdim edilən bəzi müəlliflər Mir 
Möhsün Nəvvabın sağlığında vəfat ediblərsə, təzkirəçi onların vəfat tarixini sonradan 
onların bioqrafiyasına əlavə etmişdir. Bütün bu sadəliklə yanaşı, təzkirədə təqdim 
edilən şeirlər onların müəlliflərinin Şərq poeziya tarixinə, şeiriyyətə nə qədər 
dərindən bələd olduqlarını da əyani nümayiş etdirir. Bu şeirlərdə klassik ədəbiyyatda 
işlənən bütün ad və simvollara, rəvayətlərə, ədəbi qəhrəman adlarına, Quran 
hekayələri ilə bağlı hadisələrə işarə olunur, şeiriyyəti gücləndirmək üçün Quran 
ayələri və hədislərdən misallar çəkilir. Bütün bunlar Qarabağ şairlərinin dərin 
biliklərindən, klassik ənənəyə bağlılıqlarından xəbər verir. Təzkirədə təqdim edilmiş 
çoxsaylı təxmislər isə ədəbi əlaqələrin və varisliyin bir növü kimi qəbul edilməlidir. 
Qarabağ şairləri azərbaycanca yazdıqları şeirlərdə Məhəmməd Füzulini, farsca 
yazdıqları şeirlərdə isə Hafizi, Sədini, Şəms Təbrizi qəzəllərini təxmis edirlər. 
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Təzkirə o dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini izləmək baxımından da 
dəyərlidir. Bu cəhətdən mənbədə ən çox şeirləri təqdim olunan Mir Möhsün 
Nəvvabın öz əsərləri daha çox maraq doğurur. Onun mövzu dairəsi təkcə Qarabağ və 
Şuşa ilə məhdudlaşmır, İranda baş verən hadisələr, Kiprdə və ərəb ölkələrində, 
Avropa müstəmləkəçilərinin törətdikləri qırğınlar zahirən məhəlli xarakter daşıyan 
bu təzkirəni daha oxunaqlı, daha cəlbedici bir mənbə kimi qiymətləndirməyə imkan 
verir. 

“Məclisi-fəramuşan” üzvü olan şairlərin “Məclisi-üns”dən əlavə 
Azərbaycanın başqa ədəbi məclis üzvləri ilə olan şeirləşmələri haqqında təzkirədə 
yazılmış fikirlər və o şeirlərin özləri XIX əsr Azərbaycanında gedən ədəbi proses və 
əlaqələri izləməyə böyük imkan verir. 

XIX əsr Azərbaycan şairlərinin istifadə etdiyi bütün forma və janrlarda 
yazılmış şeirlərə bu təzkirədə rast gəlmək olar. Bunların içərisində klassik şeir 
üslubunda əruz vəznində yazılmış şeirlər çoxluq təşkil etsə də, şifahi xalq 
ədəbiyyatına yaxın heca vəznində yazılmış qoşmalara da tez-tez rast gəlirik. Bu 
baxımdan Mir Möhsün Nəvvabın bu təzkirədə təqdim etdiyi şeirlərinin də forma və 
mövzu dairəsi çox geniş və zəngindir. Bu şeirlər içərisində Nəvvabın Sədi qəzəlinə 
yazılmış təxmisi, İran şairlərinə müraciəti, Seyid Əzim Şirvaniyə cavabı, Fatma 
xanım Kəminəyə həsr etdiyi şeir, Həsənəli ağa xan Qaradağidən giley şeiri, 
Nasirəddin şah Qacarın qətli ilə bağlı yazdığı matəm şeiri, Müzəffərəddin şah 
Qacarın taxta əyləşməsi münasibətilə yazdığı mədhiyyə, bir sıra Qarabağ şairlərinin 
ona və onun bu şairlərə yazdığı nəzirələr mövzu və sənətkarlıq baxımından diqqəti 
cəlb edir. Mir Möhsün Nəvvabın şeirləşdiyi Qarabağ şairlərindən Mirzə Əli Əsgər 
Növrəsin, Fatma xanım Kəminənin, Bakinin, Abdulla bəy Asinin, Məhəmmədəli bəy 
Məxfinin, Abış bəyin, Bəhram bəy Fədainin, Məşədi Hüseyn Sailin, Mirzə Həsənin, 
Hacı Abdulla Agəhin, Mirzə Əbdül Şahinin, Məmo bəy Məmainin, İsmayıl bəy 
Daruğənin və başqalarının adlarını çəkmək olar. Təzkirədə Şuşanın iki ədəbi məclis 
üzvləri arasında olan şeirləşmələri haqda çox maraqlı misallar öz əksini tapmışdır. 
Dini-fəlsəfi mövzulara həsr olunmuş şeirlərin bəzilərində şairlər sanki öz biliklərini 
nümayiş etdirirlər. Öz əsərlərini təzkirəyə daxil etmək üçün gecikdirən şairlərə 
ünvanlanmış şeirlərində Nəvvab bu müəlliflərdən gileylənir, onlar üçün təzkirədə boş 
vərəqlər saxladığını xatırladır. Bu mövzuda Nəvvabın yeddi bənddən ibarət olan 
məktubuna Natəvanın yazdığı beş bəndlik şeir də xüsusi maraq doğurur və XIX əsr 
ziyalıları arasında olan xoş münasibətdən, dövrün, məkanın yüksək mənəvi 
mühitindən xəbər verir. 

Əsərlərini gecikdirən şairlərdən cavab ala bilməyən Nəvvab məcbur qalaraq 
onların əlində olan şeirlərindən istifadə etdiyni yazır. Əsərlərini avtoqraf şəklində 
gətirən və təzkirəyə köçürən 24 şairin isə təzkirədə olan əl yazıları bu gün XIX əsr 
ədəbiyyatının tədqiqatçıları üçün yeni əldə edilən əlyazma mənbələrini araşdırmaq 
baxımından çox qiymətli yazı materialı hesab oluna bilər. 

Nəvvabla Növrəsin bir şeirləşməsindən biz 1892-ci ilin sentyabr ayında 
Qarabağda yayılmış vəba epidemiyasından xəbər tuturuq. Ümumiyyətlə, dövrün hər 
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hansı bir hadisəsilə bağlı təzkirədə təqdim edilmiş şeirlər onun tarixçilər üçün də 
maraq doğura biləcəyindən xəbər verir. Bu baxımdan təzkirədə qeyd edilən məhəllə, 
məscid, onların inşası tarixi və kim tərəfindən tikilməsi, tayfa, kənd, qəbiristanlıq, 
hətta bulaq, çeşmə adları belə həm tarixçilərin, həm də etnoqrafçıların diqqətini cəlb 
edə bilər. 

Təzkirədə təqdim olunan şairlərin əksəriyyətinin şairlikdən əlavə peşə və 
sənətləri də olmuş, onlar gündəlik xərclərini çıxarmaq üçün müəyyən bir işlə məşğul 
olmuş, hər hansı bir vəzifəni daşımışlar. Burada müəllim və mollalıqla yanaşı, tacir, 
dülgər, sərrac, əttar, təbib peşə adlarına da rast gəlirik. 

Yüzə qədər şair haqqında təqdim edilmiş bioqrafiyalar Nəvvabın əldə etdiyi 
faktlardan asılı olaraq həcmcə fərqlənsə də, onların, demək olar, hamısında bir prin-
sip – şairin həm daxili aləmini, həm də xarici görkəmini göstərə bilən portretini ya-
ratmaq tərzi gözlənilir. Şairin əvvəlcə adı, atasının adı, soyadı gəlir, sonra mənşəyi – 
mənsub olduğu nəsil, qohumluq əlaqələri, doğulduğu məkan, yaşadığı yer, kənd, 
məhəllə, vəfat tarixi, vəfatının səbəbi, həyatdadırsa yaşı, xarici görünüşü, təhsili, 
savadı, bildiyi dillər, xəttinin gözəlliyi, divanının olub-olmaması, şeirlərdə hansı 
forma və məzmuna üstünlük verməsi, onların poetik dəyəri, əsərlərinin adı və 
mövzusu, dini etiqadı, sənəti-peşəsi qeyd olunur, xasiyyət və əxlaqı haqqında qısa 
məlumat təqdim edilir. 
 “Təzkireyi-Nəvvab” yazıldığı dövrdən bu günə qədər XIX əsr Azərbaycan 
ədəbiyyatı – konkret olaraq Qarabağ ədəbi mühiti ilə maraqlananlar və o mühiti tədqiq 
edən araşdırıcıların diqqət mərkəzində olmuşdur. Hələ XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq 
Firidun bəy Köçərli, Salman Mümtaz, Əlabbas Müznib və başqaları üçün [1; 2] 
“Təzkireyi-Nəvvab” etibarlı mənbə olmuş, adları çəkilən tədqiqatçılar yazılarında daim 
həmin mənbəyə istinadlar vermiş, birbaşa mənbənin özündən nümunələr gətirmişlər. 
 Mir Möhsün Nəvvabın təzkirəsində təqdim edilmiş şairlərin bəzilərinin 
sonradan əlyazma şəklində əsərləri tapılmış, tədqiqata cəlb edilmiş və nəşr 
olunmuşdur. Bu sırada Sədi Sani Qarabaği, Sağəri Qarabaği, Məşədi Məhəmməd 
Bülbül, Mir Mehdi Xəzani, Məmo bəy Məmai və başqalarının adlarını çəkmək olar. 
Onların da əsərlərinin tərtib edilib nəşrə hazırlanmasında “Təzkireyi-Nəvvab”dan 
dəyərli bir mənbə kimi istifadə edilmişdir. Bununla bağlı tədqiqatçılar arasında 
yaranmış bir fikrə də münasibət bildirmək istərdim. Onlar Qarabağ şairlərinin 
əsərlərini tərtib edib çapa hazırlayarkən onların təzkirədə təqdim edilmiş şeirləri ilə 
başqa əlyazma mənbələrində, hətta avtoqraf nüsxələrdə belə təqdim edilmiş şeirlərin 
arasında bəzi fərqlərin müşahidə olunduğunu qeyd edirlər və bəzən günahı Nəvvabda 
görürlər. Əlbəttə, bu, təzkirədə şairin öz xətti ilə yazılmış şeirlərə aid deyil (Hərçənd 
ki, şair sonradan öz şeirlərinə də əl gəzdirib dəyişə bilər). Bildirmək istəyirəm ki, 
Nəvvab özünün təzkirəyə köçürdüyü şeirlərə müəllifindən asılı olmayaraq bir 
poeziya bilicisi kimi müdaxilə etmiş, sanki onu redaktə etməyə çalışmışdır. Bu 
müdaxilələrin uğurlu olub-olmaması isə konkret misallarda üzə çıxa bilər və ayrı bir 
tədqiqatın mövzusudur. Nəvvab hansı şeirə müdaxilə etdiyini, hansı misranı 
dəyişdirdiyini adətən qeyd etmədiyi halda XIX əsr şairi Mirzə Çakərin dahi 
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Məhəmməd Füzulinin “Bənzətdim” rədifli şeirinə yazdığı təxmisin bir misrasında 
“iki hərfin artıq”, o birisində isə “iki hərfin ağır” olduğunu xüsusi qeyd edir [6, 
s.562]. 
 Nəvvab təzkirədə bir neçə şairin əsərlərindən nümunələr təqdim etsə də, 
onların bioqrafiyasını verməmişdir. Bunların sırasında XIX əsr şairi Aşıq Pəri ilə 
erməni əsilli şair Mirzəcan Mədədovun adı xüsusi qeyd edilməlidir [6, s.87-90]. Bu 
iki şairin Azərbaycan dilində yazdığı şeirlər, deyişmələr XIX əsr Qarabağ ədəbi 
mühitinin real, multikultural mənzərəsini əks etdirir. Şeirlərin ünvanında Mirzəcan 
Mədədovun yalnız Çanaqçı kənd sakini olduğu bildirilir. Başqa bir müəllifin – Hacı 
Əbdülməcid Əfəndinin də adı yazılaraq şeiri – minacatı təqdim edilsə də, onun 
Bağadı kənd sakini olması haqda məlumatı biz təzkirənin müxtəsər çap nüsxəsindən 
əldə edirik [6, 156].  
 “Təzkireyi-Nəvvab”ın transliterasiya, tərcümə və tədqiq tarixindən. XIX 
əsr Qarabağ ədəbi məclislərini tədqiq edən mərhum araşdırıcı Nəsrəddin Qarayevin 
elmi-praktiki yaradıcılığında Qarabağ ədəbi mühitinin, orada fəaliyyət göstərən ədəbi 
məclislərin tədqiqi və “Təzkireyi-Nəvvab”ın türkcə yazılmış şeirlərinin çapa 
hazırlanması əsas yer tutmuşdur. Mərhum alim “Təzkireyi-Nəvvab”dan və başqa 
mənbələrdən istifadə etməklə “Poetik məclislər” adlı dəyərli kitab [4] çap etdirə bilsə 
də, “Təzkireyi-Nəvvab”ın yalnız türkcə şeirlərini müasir əlifbaya çevirmiş və ömür 
vəfa etmədiyindən onun çapını görməmişdir (Sonradan bir qrup tərcüməçi-tədqiqatçı 
təzkirədə olan farsca şeir və mətnləri də tərcümə edərək bu işi bitirmişdir. Əvvəldə 
qeyd etdiyimiz kimi, kitab halında tərtib olunaraq çapa hazırlanan bu nəşr kollektiv 
zəhmətin nəticəsi olaraq ərsəyə gəlmişdir). Alimin “XIX əsr Azərbaycan ədəbi 
məclisləri” adlı fundamental tədqiqat işi yalnız 2010-cu ildə çap üzü görmüşdür. Bu 
əsəri çapa hazırlamaqla dəyərli iş görmüş gənc tədqiqatçı Vüsalə Musalı sonradan 
həmin əsərin bəzi hissələrini – Nəsrəddin Qarayevin zərrəbinlə toplayıb yazdığı 
hissələri plagiat edərək, demək olar ki, müxtəlif mənbələrdən köçürdüyü 
“Azərbaycan təzkirəçilik tarixi” adlı “əsər”inə (Bakı, “Nurlan”, 2012, səh. 89-103) 
sanki mərhum alim üçün gördüyü xidmət müqabilində qonorar əvəzi olaraq 
mənimsəyib adıçəkilən kitabına daxil etmişdir. 
 Təəssüf ki, İran təzkirəşünaslığında bu əsər haqqında heç bir məlumata rast 
gəlmirik. Onun adı yalnız Azərbaycan əsilli İran təzkirəçisi Məhəmmədəli Tərbiyətin 
“Danişməndani-Azərbaycan” kitabında çəkilir [14, s.467, 556]. Bu kitabda həm 
Məhəmmədəli Tərbiyət və başqa Qarabağ təzkirəçisi – şairi Məhəmmədağa Müctə-
hidzadə [5] haqqında yazılmış informasiya, həm də onların təzkirələri ilə bağlı veril-
miş səhv məlumatlar kitabı çapa hazırlayan tərəfindən sonuncu nəşrində dəqiq-
ləşdirilmişdir [14, s.467, 556]. 
 Mir Möhsün Nəvvabın “Təzkireyi-Nəvvab” əsəri haqqında XIX əsr Azərbay-
can ədəbiyyatı ilə bağlı tədqiqat aparan hər bir araşdırıcı öz sözünü demiş, münasibət 
bildirmişdir. Bunların sırasında F.Qasımzadə, A.Dadaşzadə, K.Məmmədov, B.Məm-
mədzadə, R.Kərimov və A.Hacıyevanın adlarını çəkmək olar. XIX əsr Qarabağ ədəbi 
mühiti ilə bağlı öz dərin məzmunlu tədqiqatları və çap etdirdiyi kitabları ilə bu gün 
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gündəmdə olan alimlər sırasında Qarabağ şairləri haqqında silsilə kitablar çap etdirən 
Raqub Kərimov və Nəvvab haqqında monoqrafiya müəllifi olan Aytən Hacıyevanı 
misal çəkmək olar [3]. Gənc tədqiqatçı A.Hacıyeva Nəvvab haqqında yazdığı 
maraqlı monoqrafiyasında Nəvvabın öz təzkirəsini fars dilində yazmasını əsərin 
qüsuru kimi qəbul edir. Bu məsələyə münasibət bildirərək ilk əvvəl demək istərdik 
ki, əlbəttə, əsər Azərbaycan-türk dilində yazılsaydı, milli ədəbiyyat baxımından daha 
yaxşı olardı. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, təzkirədə bioqrafiyaları təqdim edilən 
şairlərin, demək olar ki, hamısının fars və ərəb dillərini, hətta rus dilini də 
mükəmməl bildikləri qeyd olunur (Nəvvab öz oğlu Mir İbrahimi təqdim edərkən 
ərəb, fars dillərindən əlavə rus və fransız dillərini də bildiyini qeyd edir) [14, s.530]. 
Bu da iki böyük dövlət arasında qalmış bir ərazinin əhalisi üçün təbii bir hal idi. Mir 
Möhsün Nəvvab da bu təzkirəsini klassik şeir ənənəsinin sonuncu parıltısı kimi geniş 
oxucu kütləsi cəlb etmək məqsədilə onun nəsr hissələrinin və şeirlərinin yarısını fars 
dilində təqdim etmişdir. Bu gün bir çox böyük yazıçı, şair və alimimizin öz əsərlərini 
ümumdünya səviyyəli dillərdə yazıb çap etdirdiyini nəzərə alsaq, bu xüsusiyyət öz 
dövrü üçün o qədər də böyük qüsur sayılmamalıdır. 
 Nəticə. Mir Möhsün Nəvvabın yüzə qədər Qarabağ şairini təqdim edən 
“Təzkireyi-Nəvvab” əsərinin ardıcıl tədqiqi və təhlili, biz inanırıq ki, hələ neçə-neçə 
az tanınan Azərbaycan şairinin həyat və yaradıcılığına işıq salacaq, əzəli və əbədi 
türk yurdu Qarabağı dünyaya Azərbaycan mədəniyyətinin beşiyi kimi tanıtmaqda öz 
töhfəsini verəcək. 
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Akram Baghirov 
Some notes about “Tazkireyi-navvab” written by Mir Mohsun Navvab 

Summary 
 

It was written two tazkiras about the literary environment of Karabakh during 
the XIX century. One of them is “Tazkireyi-Navvab”– written by Mir Mohsun 
Navvab (1833-1918) who was a literary critic and tazkira writer, an encyclopaedist 
and a poet, a writer of several works related to the various fields of sciences, and the 
tazkira of “Riyazul-ashigin” – the work of the poet Mahammadagha Mujtahidzadeh 
(1867-1958) known under the pseudonym “Mushtari”. All researchers of the 
Azerbaijani literature of the XIX century used these tazkiras as precious sources. The 
article is dedicated to the literary and poetic analysis of the literary environment of 
Karabakh during the XIX century based on the autograph manuscript “Tazkireyi-
Navvab”, which is preserved at the Institute of Manuscripts of ANASnamed after 
Mahammad Fuzuli. 

 
Акрам Багиров 

Ряд заметок о произведении Мир Мохсун Навваба  
«Тазкирейи-навваб» 

Резюме 
 

 На сегодняшний день, известны два главных источника о карабахской 
литературной среде XIX века. Одним из этих источников является труд 
писателя, энциклопедиста и поэта Мир Мохсун Навваба (1833-1918), автора 
множества трудов в различных областях науки – «Тазкирейи-Навваб», другой 
источник «Риязул-ашигин» поэта Махаммадага Мюджтахидзаде (1867-1958) 
известного под псевдонимом «Мюштари». Все исследователи азербайджанской 
литературы XIX века, обращались к этим столь важным и авторитетным 
источникам. Статья посвящена литературно-поэтическому анализу 
карабахской литературной среды XIX века, на основе «Тазкирейи-Навваб», 
автограф рукописи которой хранится в сокровищнице Института Рукописей 
им. М.Физули. 
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Giriş. XIX əsrin II yarısından başlayaraq kapitalizmin imperializm mərhələsinə 
keçməsi ilə İranın xarici qüvvələr tərəfindən istismar olunması və hakim dairələrin 
onları dəstəkləyici mövqedə çıxış etməsi bu siyasətə qarşı çıxışların artmasına səbəb 
oldu. Yerli toqquşmalar 1905-ci ildə Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatı – 
Məşrutə inqilabının başlanması ilə nəticələndi. Yeni fikir və düşüncələrlə darül-
fünunun yaranması, mətbuat səhifələrində müstəqil düşüncəli insanların məqalə və 
əsərlərinin nəşr olunmasındakı sərbəstlik və s. İranda xalq düşüncəsinin dəyiş-
məsində və inqilabın baş verməsini tezləşdirməkdə mühüm rol oynadı. Məşrutə 
kütlənin çıxış yolu, mədəni və siyasi həyatdakı ümid qapısı idi. Şair və yazıçıların 
əsas vəzifə və istəyi isə başlayan inqilabı öz məqsədinə çatdırmaq idi. İsmayıl 
Hakeminin dediyi kimi, onların atəşli yazıları və təsirli bəyanları müstəqillik üçün 
mübarizə aparan insanların ox və qılınc səsləri ilə birlikdə uyumlu bir şəkildə İran 
tarixində qızıl səhifələr açıb ona bir rəng və bəzək verdi. Bu baxımdan İran xalqının 
milli düşüncəsinin oyanmasında Əbdürrəhim Talıbov və Əli Əkbər Dehxodanın 
xidmətləri əvəzsiz idi. 

Bu dövrdə tarixi inkişaf qarşısında yazıq və gücsüz görünən insanlara gülməyi 
öyrədən, əhvali-ruhiyyəni qaldıran, eyni zamanda, xalqı inqilaba səsləyən, döyüşkən 
ruh yaradan, qısacası, mövcud zamanla səsləşən şeir-şüarlara ehtiyac duyulurdu. 
İnqilabın ilk dövrlərində əgər İranda çap olunan qəzet sayı 150-yə yaxın idisə, 
sonrakı dövrlərdə bunlar 300-ə çatdı. İnqilabi poeziya məzmun baxımından klassik 
ənənələrə zidd getməyə başlayır, hakim dairələrin xalqın mənafeyinə zidd siyasətinin 
tənqidi ədəbiyyatın əsas mövzusuna çevrilirdi.  

Bu ölkədə siyasi satiranın yaranması, publisistikanın inkişaf etməsi demokratik 
İran ədəbiyyatının güclənməsinə səbəb oldu. İran satirik poeziyasının görkəmli 
nümayəndəsi, şair və jurnalist Seyyid Əşrəfəddin Gilani də məhz bu boşluğu 
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doldurmaq istəyən vətənpərvərlərdən idi. Gilaninin ilham mənbəyi “Molla Nəsrəd-
din” və mollanəsrəddinçilər idi. Ümumiyyətlə, İranın hər yerındə “Molla Nəsrəd-
din”ə maraq böyük idi. Ayrı-ayrı şairlər bu qəzetdə dərc olunan şeirlərdən öz 
ruhlarına yaxın olanlarını tərcümə edərək ölkənin müxtəlif dövri mətbuat orqanla-
rında çap etdirirdilər. Bunlardan Ədibül-Məmalik Ferahanini, İrəc Mirzəni, Əli 
Əkbər Dehxodanı, Eşqini və b. göstərmək olar.  

Müasir İran ədəbiyyatının öndə gələn ədəbi simalarından biri olan Seyyid 
Əşrəfəddin Gilani öz müasirliyi, dərin realizmi və inqilabi-demokratik poeziyadakı 
dəstxəti ilə İran xalqının bədii düşüncə və ictimai fikrinin inkişafında özünəməxsus 
rol oynamışdır. “Nəsime-şemal”ı inqilab yaratmışdı. Lakin o, bütün yaradıcılığı boyu 
onu “yaradan” inqilabı daha da gücləndirmək və ölkənin daha geniş ərazilərinə 
yaymaq üçün əlindən gələni etmişdi. Onun yazdığı həcv, qəzəl, təxmis və təmsil 
nümunələri farsdilli ədəbiyyatın qiymətli nümunələrindən sayıla bilər. Gilaninin 
tərcüməçi kimi də istedadı danılmazdır. M.Ə.Sabir yaradıcılığı ilə tanış olmayan 
insanlar üçün Gilaninin şeirlərinin tərcümə olduğunu anlaması, demək olar ki, 
imkansızdır. 

O, uşaqları da unutmamış, öz bacarığını təmsil janrında da sınamışdır. Şair 
təmsildə ənənəvi mövzulara müraciət etsə də, dövrünün o qarmaqarışıqlığında, daha 
çox oxucuya xitab etmə istəyini bir kənara qoyaraq onun ədəbiyyatın əskik tərəflərini 
doldurmağa çalışma niyyəti tədqirəlayiqdir. 

Əşrəfəddin Gilaninin ictimai mövzulu şeirləri. Məlikəşşüəra Bahar onun 
haqqında deyirdi: “Mən ondan sadə, iddiasız, zərərsiz, xeyirxah, müdrik və pak insan 
görməmişdim. İnsan idi. Sözün əsl mənasında insan; mədəni, təvazökar, saf, yumşaq, 
mehriban, dostcanlı, səmimi, nəcib, dünya malına və cəh-calala etinasız bir insan… 
Nə edir və deyirdisə, hamısı kimsəsiz, kasıb insanlar üçün idi. Bəlkə onun doğulduğu 
gün heç kim bayram etməmişdi. Onun vəfat etdiyi gün də vida mərasiminin 
keçirilməməsinin mən özüm şahidi olmuşam” [8, s.620].  

Dindar bir ailənin övladı olan Gilaninin aldığı təhsil onun mütərəqqi 
inkişafında aciz qaldığı üçün şair 1891-ci ildə Təbriz mədrəsələrinin birində dünyəvi 
təhsil almağa başlamış, astronomiya, həndəsə, məntiq, coğrafiya, fiqh və s. elmlərlə 
tanış olmuşdur. Daha sonralar o, Rəştdə Məhəmməd Vəli xan Sepəhsalar və Fətulla 
xan Sepəhdarın rəhbərliyi altında olan Məşrutə tərəfdarlarına qoşulur və elə bu 
şəhərdə də ilk şeirlərini yazır. Sadəcə şeir yazmaqla kifayətlənməyən Gilani 1907-
1908-ci illərdə “Nəsime-Şemal” (Şimal yeli) adlı qəzet nəşr etdirməyə başlayır. 
Qəzetin yaranması üçün fikir qaynağı isə “Molla Nəsrəddin” jurnalı idi. “Molla 
Nəsrəddin”in İran mühitinə təsirindən ehtiyat edən vəliəhd Məhəmmədəli Mirzə  
şəxsən onun ölkədə yayılmamasına nəzarət etsə də, dərgi gizli şəkildə də olsa İranda 
yayılmaqda davam edirdi. C.Dorri qeyd edir ki, “Molla Nəsrəddin” İranda, xüsusən 
də Cənubi Azərbaycanda çox məşhur idi. Sabirin satiraları Təbriz və başqa şəhərlərin 
küçələrində oxunur, onlara yeni beytlər əlavə olunur, onu təqlid edirdilər” [5, s.19].  

Qəzet dərc olunduğu ilk 20 ildə “Kəlimiyan”, sonralar isə “Bağırzadə 
qardaşları” mətbəəsində çıxırdı. “Nəsime-Şemal” ictimaiyyət tərəfindən çox gözəl 
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qarşılanmışdı. O, vərəqələr şəklində 4 səhifədə çap olunan həftəlik qəzet idi. Dərc 
olunan bütün yazıların müəllifi Əşrəfəddin Gilani özü idi. Qəzetin başlığında Hafizin 
bu beyti verilirdi: 

شمال نسيم ای باش خبر خوش  
وصال زمان می رسد ما به که  

 
Xoşxəbər olasan, ey nəsim küləyi, bizim vüsal anımız çatır. 
 
1908-ci ildə məclisin bombardmanından sonra bir çox nəşrlər kimi, “Nəsime-

Şemal” da bağlanır. Lakin 1909-cu ildə Tehranın Səttarxan və mücahidlər tərəfindən 
fəthindən sonra qəzetlərin nəşri bərpa edilir.  

1915-ci ildə Gilaninin şeirlərinin sonunda iki imza qoyduğunu bəhanə edərək 
qəzeti bağlayırlar. Bundan əlavə, onu konstitusiyanın mətbuatla bağlı iki maddəsini 
(əxlaqa zidd ifadələrin işlədilməsi və din əleyhinə fikirlərin olması) pozmaqda, qəze-
tin çap olunan nömrələrini vaxtında və ardıcıl surətdə Maarif Nazirliyinə göndər-
məməkdə və öhdəliklərinin yerinə yetirilməməsində günahlandırırlar [12, s.101]. 
Sonralar əhalinin narazılığını nəzərə alaraq qəzetin nəşrinə icazə verilsə də 1927-ci 
ildən başlayaraq şair artıq onu eyni tərtib və nizamda çap etdirə bilmir. 1931-ci ildə 
Gilani ruhi xəstə adı ilə Tehranın psixiatrik xəstəxanasına salınır. Xəstəxanada ikən 
şairi himayə edən Məlikəşşüəra Bahar onun xəstəxanaya salınmasını “dövrün ən 
böyük müəmması” kimi dəyərləndirir: 

 
 چه نفهميدم من ...اختصاص دادند  او به تيمارستان عقب حيات در اطاقی و بردند شهر نو تيمارستان به را او

 از يکی اين بود؟ چه کار اين از مقصود .بود هميشه که بود همان !بود بزرگ مرد اين در جنون نشانۀ
 ]s. 8 ,64! [ماست زندگی دوران اين حوادث معماهای بزرگترين

Onu Şəhr-e nounun psixiatrik xəstəxanasına saldılar. Xəstəxananın həyətinin 
arxasında ona bir otaq ayırdılar... Mən anlamıram, axı bu böyük insanda hansı 
dəlilik əlaməti var idi?! Elə həmişə olduğu kimi idi. Bu addımda məqsəd nə idi? Bu, 
bizim dövrümüzün ən böyük müəmmalarındandır.  

 
Ə.Ənsari şairin xəstələnmə səbəbini onun nəfis əlyazmasını oğurlamaq 

məqsədilə Sepəhsaların oğlu tərəfindən qəsdən zəhərlənməsi [12, s.40], A.Tahir-
canov isə şairin 8 oğlunu itirməsi ilə əlaqələndirirdi [7, s.357]. Əşrəfəddin Gilani 
ehtiyac içində başladığı həyatına 1934-cü ildə Tehran şəhərində eyni şəraitdə də vida 
edir. Onun məzarının harada olduğu uzun müddət naməlum qalmış, yalnız 1945-
1946-cı illərdə aşkara çıxarılmışdır. 

Əşrəfəddin Gilaninin 20 min beytdən çox şeiri vardır. Bu şeirləri şair 
“Xarabəli Mirzə”, “Fəqir”, “Nəsime-Şemal” və b. imzalarla yazırdı. Onlardan bir 
qismi Bombeydə və Tehranda “Bağe-beheşt” adı altında çap olunmuşdur.  

Gilaninin ictimai məzmunlu şeirlərinin əsas mövzusu din, elm və təhsil, 
mətbuat, ailə və qadın idi. Belə şeirlərin əksəriyyətində şair savadsızlığı, nadanlığı və 
riyakarlığı tənqid edirdi. 
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 زرنگيم و هوش با همه ايران ملت ما

 ]s. 119 ,10[ .رنگيم به رنگ بوقلمون چون که افسوس
 Biz iranlılar hamımız ağıllıyıq. Lakin əfsus ki, buqələmuntək rəngarəngik.  

 
Şairə görə, “savadsız, cahil birindənsə ölü insan yaxşıdır”. Gilani Fərruxu 

Yəzdi, Eşqi və ya İrəc Mirzənin əksinə “qatı dindar, şiyə təriqətini və imamları 
müdafiə etməsinə” [9, s. 376] baxmayaraq, dini millətlər və xalqlar arasında birləşmə 
ünsürü olaraq gördüyü üçün ondan sui-istifadə edənləri tənqid edirdi. Şair yazırdı: 

  نظر از غايب گشتند خدا مردان چند هر
 .کنم پيدا حق فيض از را دوست عاشقان من
 عاشقان جميع از مدح ميکنم روزنامه در
 ]s. 505 ,10[ .کنم رسوا هو و های با را عشق بی زاهد من

 
Hərçənd, Allah adamları gözdən qaçmırdılar. Mən dostsevənləri haqqın 

səxavətiylə tapıram. Qəzetimdə bütün aşiqləri mədh edirəm. Eşqsiz zahidi isə hay-
küylə rüsvay edirəm. 

 
Onun müsbət qəhrəmanları çoxsaylı maneələr qarşısında alçalmaq istəməyən, 

öz idealları uğrunda daim mübarizə aparan insanlar idilər. O, insanları həmrəy 
olmağa, vətən yolunda canlarını verməyə çağırırdı: 

 يکدله و يک ره بشويد مجاهدين گروه ای هله
 ]s. 194 ,10. [هلهله و شادی و نشاط به وطن راه به جان بدهيد

Ey mücahidlər, yekdil və həmrəy olun! Şadyanalıqla vətən yolunda can 
qoyun! 

 
Həcvin farsdilli ədəbiyyatda tarixi qədimdir. Lakin IX-X əsrlərdən günümüzədək 

gələn həcv heç bir zaman müasir dövrdə olduğu kimi, siyasi və ictimai nöqsanları 
tənqid edən bir növ olmamışdır. Bu dövrdə klassik çərçivəni aşan bu janr öz oxunu 
insanlara və insanlığa yönəltmişdi. Gilani də klassik şeirin bütün qanunauyğunluq-
larını bir kənara qoyaraq, sadə xalqın başa düşəcəyi dildə yazır, səmimi bir üslubla 
onların sevəcəyi mövzulara toxunurdu. O, bütün olanlarda sadəcə hakim sinfi tənqid 
etmirdi, eyni zamanda köhnə zehniyyəti də günahlandırırdı. 

Qandallanmış vətən obrazı Gilani şeirlərinin başlıca mövzularından idi. İranın 
üzərini qara irtica buludları örtdüyü o ağır günlərdə “Ey vay, vətən vay” şeirində şair 
onun vəziyyətini obrazlı surətdə can verən xəstənin halına bənzədirdi. “Lay-lay, 
beşik” şeirində isə xalqını beşikdə yatan körpəyə, müstəmləkəçi ölkələrin 
dəstəkçilərini isə bu beşiyi yırğalayan anaya bənzədirdi: 

  
.گشتيم ناکسان اسير گشتيم دشمن ذليل

]10 , 98. [الی الی الی، الالم الی باالم گشتيم جهان رسوای که
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 Düşmənlər bizi alçaltdılar, alçaq insanların əsiri olduq. Bütün dünyada 
rüsvay olduq, balam, lay-lay, yat, lay-lay. 

 
Gilani nadir hallarda öz şeirində əsas surət kimi çıxış edirdi. Lakin bəzən 

tamamən ətrafa qarşı qapanır, özünü tərif edir, xoş günlərini xatırlayırdı. “Əşrəf, 
rəiyyətin matəmi üçün az əzab çək. Hamı necə, sən də elə ol!” deyirdi. O, gah 
dünyaya gəldiyi və xalqın bu günlərində mənən onların yanında olduğu üçün sevinir, 
gah da pessimizmə qapılır, “İranın dərdinin dərmanı yoxdur” deyərək, ağlamaqdan 
bezmiş kimi, ölkənin vəziyyətinə istehza ilə gülürdü: 

 
 وصيت تو به من از اشرف الدين آقای
 رعيت ماتم از سينه به مزن خود بی
 شکايت مکن گز هر خويش طالع و بخت از
 ]s.271 ,10[ .نوشته قضا دست ما را سرنوشت اين

Ağayi-Əşrəfəddin, məndən sənə vəsiyyət; rəiyyətin matəmi üçün ətəyinə 
döymə. Bəxtindən, taleyindən şikayət etmə; bu bizim alın yazımızdır. 

 
Şair istismarçı insanların özbaşınalığı üçün şərait yaradan qanunlara kəskin 

etiraz edir, dövlət xadimlərinin həyasız rüşvətxorluğunu açıb göstərməklə onların 
həqiqi simasını xalqa tanıdırdı. Onun qəhrəmanları açıq və kəskin mübarizəyə qalxır, 
hüquqlarını tələb edir, azadlıq istəyirdi. Şair kasıbların çətinliklərini əsasən bayram 
süfrələrində təsvir edirdi. Onun bu səpkidə təxminən 10 şeiri vardır. Bu şeirlərindən 
biri M.P.Vaqifin “Bayram oldu” qoşmasını xatırladır: 

 
.با کهنه قبا صفا نداريم عيد آمد و ما قبا نداريم

.در پيکر خود عبا نداريم باس پاره پارهگرديد ل

.اما چکنم که ما نداريم آجيل و لباس و پول خوبست،

. افسوس که ما صدا نداريم خوبست بسات ساز و آواز

Bayram oldu, bizim ğəbamız (uzunqol kişi paltarı) yoxdur. Köhnə ğəbamız 
təmiz deyildir. Paltarımız didildi. Əynimizdə əbamız da yoxdur. Yemək, paltar, pul 
yaxşıdır. Amma nə edək ki, bizim yoxumuzdur. Saz-o-avaz büsatı yaxşıdır. Əfsus ki, 
bizim səsimiz yoxdur. 

 
Ə.Gilani yaradıcılığında qadın mövzusu da əhəmiyyətli yerlərdən birini tutur. 

Şair qadın, onun mənəvi haqqı, idealları, arzu və istəklərini heyrətamiz bir ustalıqla 
qələmə alır, dünyanı və onun timsalında qadınları sevməyə çağırırdı. Şair qadınla 
əşya kimi rəftar olunmanı, qızların erkən yaşda evləndirilməsini, çoxarvadlılığı, qız 
uşaqlarının savadsız olmalarını kəskin tənqid edirdi. 

 نبود نسب مادری لسلۀس که مگر
 نبود منتسب مرد خود مادر به مگر
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 شده رجال از کمتر نسا اسم که شد چه
 ]s.248 ,10. [شده پايمال بيچاره مادر حقوق

 
Məgər ki, ana sülaləsi əsil-nəsəb sayılmır? Məgər insanı öz anası doğmayıb? 

Necə oldu ki, qadının adı kişininkindən alçaq tutuldu?! Biçarə ananın haqları alt-üst 
oldu. 

Şairin fikrincə, elm təkcə kitabın öyrətdikləri deyil, həm də həyatda 
gördüklərimiz, yaşadıqlarımızdır. İnsan bu dünyanı dərk etməyə başladığı gündən 
nəsə öyrənir. Onun fikrincə, o gündən ki uşaq “olmaz”, ya “etmə” sözlərinin 
mənasını anlamağa başlayır, o zamandan da öyrənmə yolundan ilk addımlarını atır. 
Onun fikrincə, “دختر اگر دانا شود، طفلش يقين خوانا شود” , yəni qadın əgər bilikli olsa, 
övladını da mütləq oxudar. Savadlı cəmiyyət oxumuş qadınla qurular.  

Gilani bəzən təbiət gözəlliklərindən, hər hansı bir əşyanın xüsusiyyətlərindən, 
ya kiçik bir qızcığazın “səməni necə cücərir” sualından təsirlənir və bu təsir altında 
da şeirlərini yazırdı. O, cəmiyyətdə mövcud qayda-qanuna, ictimai hadisələrə öz 
münasibətini bildirir, ya onunla razılaşıb Allaha şükr edir, ya da onu qamçılayır, 
inqilab rüzgarı əsdirirdi. Təbiətindəki bu ziddiyyətli duyğular şairin bütün külliyyatı 
boyu bir-birini izləyir. 

Gilaninin tərcümələri. S.Ə.Gilaninin şeirlərinin janrı müxtəlifdir. Lakin 
bunların arasında ən çox sevilən və rəğbət görən satirik şeirləri idi. Şairin bu sahədə 
ilham mənbəyi, söylədiyimiz kimi, Mirzə Ələkbər Sabir idi. Gilanidə tədqiqatçıların 
diqqətini çəkən və onun tənqid hədəfinə çevrilməsinə səbəb olan tərcümə etdiyi 
şeirlərin müəllifini göstərməməsi idi. Bu səbəbdən bəzi müəlliflər onu plagiatlıqda 
günahlandırırlar. Onların fikrincə, şair bu şeirləri həqiqi müəllifinin deyil, öz adından 
məşhurlaşdırmağı üstün tuturdu. Şairi ömrünün son illərində himayə edən 
Məlikəşşüəra Bahar öz şeirlərindən birində buna belə işarə edir: 

 احمدای سيد اشرف خوب بود،
 احمدا گفتن از او مطلوب بود،

 .اش مرغوب بود شيوه 
 بدل، سبک اشرف تازه بود و بی

 بودش در بغل،» نامه هوپ هوپ«ليک 
 ]11[. بود شعرش منتحل 

Seyyid Əşrəfin satiraları gözəl idi. Onun istehzası arzuolunan idi. Şivəsi də 
yaxşı idi. Tərzi yeni və qüsursuz idi. Lakin köksündə “Hophopnamə” daşıyırdı. 
Şeirləri oğurluq idi. 

H.M.Sədiq Məlikəşşüəra Baharın bu cür açıq şəkildə Gilanini günahlan-
dırmasını qınayırdı və onun fikrincə, “Məhəmmədtağı Bahar özü ad və şöhrətini 
Bahar Şirvanidən almış və o mərhumun öz əl yazısı ilə yazdığı və ona hədiyyə etdiyi 
divanın bəzi şeirlərini özününkü kimi məşhur etmişdir. Seyyid Əşrəfəddin Gilani isə 
Mirzə Ələkbər Sabirdən həm məzmun və həm də şeir qəlibi istiqraz etmişdir. 
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Baharın işi “intihal” (özününküləşdirmə), “Nəsime-Şemal”ın işi isə “istiqrazdır” 
(borc alma)” ] 11[ .  

Əşrəfəddin Gilaninin üzərinə aldığı yükü, xalqı və vətəni qarşısındakı 
xidmətlərini belə naxoş “ittihamlarla” cılızlaşdrmaq istəməyən Yəhin Arinpur da bu 
məsələyə daha həlim yanaşmışdır. O, qeyd edirdi ki, Gilaninin siyasi və tarixi 
(E.Brauna görə, hətta ədəbi) baxımdan bir sıra əhəmiyyətli şeirləri böyük Qafqaz 
şairi Sabirin sərbəst tərcümələridir. Şair, həqiqətən, öz dövründə Sabirlə farsdilli 
oxucular arasında bir körpü idi: 

ی من چون هر دو روزنامه، غرض سياسی و تبليغاتی واحدی داشتند و مضمون اشعار از روح  به انديشه... «
ترين توجهی که گوينده کيست نداشتند و تنها  گفت، کوچک گرفت و از زبان آنان سخن می مردم سرچشمه می

ها را بخوانند و دست به دست  سواد، آن باسواد و بیبه اين خرسند بودند که زن و مرد و پير و جوان و 
 ]64s.  ,8[» .بگردانند

Fikrimcə, hər iki nəşr siyasi və təbliğat xarakteri daşıdığından, şeirlərin məz-
munu insanların ruhundan qidalandığından və onların dilindən çıxış edildiyindən 
müəllifin kim olduğuna zərrə qədər diqqət edilmirdi. Onları sevindirən əsas o idi ki, 
qadın və kişi, qoca və cavan, bisavad və savadlı hamı onları oxuyur və əldən-ələ 
ötürür.  

 
XX əsrin əvvəllərində yaradıcılıq fəaliyyətinə başlayan bir sıra Azərbaycan 

və İran mütəfəkkirləri, o cümlədən Sabir və Gilani də həm bir şair, həm də vətəndaş 
kimi rus (1905-1907) və İran (1905-1911) inqilablarının təsiri altında formalaşmış-
dılar. Bu baxımdan onların ədəbi görüşləri arasında, oxşarlıq, əlbəttə ki, çox olmuş-
dur. Onlar eyni ideya, eyni əqidəyə qulluq edirdilər. Və hər ikisi də satira janrında 
xüsusi istedada sahib idi. Mollanəsrəddinçilər, xüsusən də Sabir İranda baş verən 
hadisələri yaxından izləyirdilər. Gilaninin Sabirdən bəhrələnməsi o qədər güclü hiss 
edilirdi ki, hətta onun yaradıcılığı tədqiqatçılar tərəfindən Sabirdən tərcümələr, 
Sabirin əsərlərinin təsiri ilə yazılan bənzər şeirlər və Gilaninin öz şeirləri olmaqla üç 
hissəyə ayrılırdı [3, s.55].  

 M.Əlizadə “I Rus inqilabı və demokratik fars ədəbiyyatı” adlı məqaləsində 
yazır ki, “mübaliğəsiz deyə bilərik ki, nə İranın özündə, nə də ondan kənarda elə bir 
adam tapılmaz ki, Sabir qədər İran inqilabı haqqında səmimi məhəbbət və böyük 
maraqla danışmış olsun” [4, s.154]. Sabir İran inqilabına bu xalqın nümayəndəsi 
kimi yanaşır, əsərlərində şah rejimini tənqid edir, Məşrutəni alqışlayır, Səttarxana 
tərif yağdırırdı. Abbas Səhhət onun bu əməyini “İran inqilabına bir ordudan artıq 
xidmət” kimi dəyərləndirirdi [1, s.278]. Bəlkə məhz Sabirin bu cəhəti Gilanini cəlb 
etmişdi. 

 Gilani Sabirin şeirlərini tərcümə edərkən əksərən onları olduğu kimi 
verməmiş, şeirlərə yaradıcı surətdə yanaşmış, misraların sayını iki, bəzən üç dəfə 
artırmışdır. Bəzən əsərin qəhrəmanlarını, bəzən isə məkanı dəyişdirmiş, onları İran 
ab-havasına uyğunlaşdırmağa çalışmışdır. Ümumilikdə Gilaninin Sabirdən 30 tərcü-
məsi vardır. Şair Sabirin 24 misradan ibarət “Olmur, olmasın!” şeirini 40, “Tərpən-
mə, amandır, bala, qəflətdən ayılma” şeirini 28 misradan 60 misraya çatdırmışdır. 
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Gilaninin orijinala nisbətən daha yaxın olan tərcümələrindən “Savadsız təzə gəlinin 
savadlı ərindən Xanbacıya şikayəti” (Sabirdə “Çatlayır Xanbacı qəmdən ürəyim”) və 
“Qəzvinli bir tacir oğlunun Moskvadan atasına məktubu” (“Altmış illik ömrüm oldu 
səndə bərbad, Ərdəbil”), “Bir məclisdə on dörd kişinin söhbəti” (“Bir məclisdə 12 
kişinin söhbəti”), “Şəllağ” (“Sual-cavab”) satiralarını göstərə bilərik. 

 

که چه آورده بال بر سر من خانباجی غافلی از شوهر من

خدمت خانه نمودم چو کنيز کاش در خانۀ خالوی عزيز

من يکی دختر زيبا بودم  با قد و قامت رعنا بودم

پا ز خانه ننهادم بيرون چهره ام بود ز عصمت گلگون

روی بيگانه نديدم هر گز ]s. ,10 152 [...گز هر نشنيدم شوهر اسم

Xanbacı, ərimdən xəbərsizsən. Bilmirsən başıma nə oyun gətirdi. Kaş doğma 
xalamın evində qalıb qulluqçu işləyəydim. Mən ki gözəl qamətli, göyçək bir qız idim. 
İsmətdən yanaqlarım al-qırmızı olardı, ayağımı evdən bayıra atmazdım. Yad bir üz 
görməmişdim. “Ər” sözünün özünü heç eşitməmişdim. 

 

Digər bir tərcüməsində isə o yazır: 
 پدر ای شاد خاطرم مشکو شهر اندر هشت
 .پدر ای ياد آورم قزوين ز گر من احمقم
 زمين روی صفحۀ اندر کردم می گمان من

 عاشقين برايی ايران از بهتر جايی نيست
 نازنين هزاران بينم می روسيه در حال
 پدر ای پريزاد حور از تر خوشگل يکی هر

 ]395s.  ,10[ .پدر ای ياد آورم قزوين ز گر من احمقم
Moskva şəhərində kefim kökdür, ay ata. Bir də axmağam əgər etsəm Qəzvini 

yad, ay ata. Mən zənn edirdim, bütün yer üzündə aşıqlər üçün İrandan yaxşı yer 
yoxdur. İndi Rusiyada minlərlə nazənin görürəm. Hər biri mələkdən də gözəl, ay ata. 
Bir də axmağam əgər etsəm Qəzvini yad, ay ata. 

Tərcümələrin, demək olar ki, hamısında az və ya çox dərəcədə dəyişikliklər 
edilsə də, vəzn əksərən qorunmuşdur. Gilaninin Sabirdən bəhrələnərək yazdığı və ya 
tərcümə etdiyi şeirlərindən bəziləri bunlardır:  

Gilani: Sabir: 

 !آخ عجب ايام خوشی داشتيم
!صحبت و احکام خوشی داشتيم

Ax, necə kef çəkməli əyyam idi, 

Onda ki övladi-vətən xam idi. 

 اگر علم و صنعت نداری به من چه؟
به تحصيل رغبت نداری به من چه؟

Küçədə tullan, ey oğul, sənətin olmur, 
olmasın! 

Sənətə, dərsə, məktəbə rəğbətin olmur, 
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olmasın! 

.هيچ آقا – چه خبر؟–! آقا بلی –کبالباقر-

. پيچ آقاغلغل نی –ها اين غلغله چيست –

– Nə xəbər var, Məşədi?  
–  Sağlığın.  
– Az-çox da yenə.  
– Qəzet almış Hacı Əhməd də. 
– Ba! Oğlan nəmənə? 

 شب عيد است، ای مال ندانم،
 .زر از مخزن بگيريم يا نگيريم
 بود عمر من از هفتاد افزون،

.بفرما زن بگيرم يا نگيرم

Molla, sənə eyləyirəm məsləhət, 
Söylə görüm, evlənim, evlənməyim? 

  چشم، ببستم دو دست،–! دست مزن –
  چشم، دو پايم شکست–! راه مرو –

– Görmə! – Baş üstə, yumaram gözlərim. 

– Dinmə! – Mütiyəm, kəsərəm sözlərim.  

 !وای بر من مگر اين ملت نادان مرده
!داد و بيداد مگر اين همه انسان مرده

Pah atonnan, nə ağır yatdı bu oğlan, 
ölübə! 

Nə də tərpənməyir üstündəki yorğan, 
ölübə! 

 .ای فعله، تو هم داخل آدم شدی امروز
بيچاره چرا ميرزا قشمشم شدی امروز؟

Fəhlə, özünü sən də bir insanmı sanırsan? 

Pulsuz kişi, insanlığı asanmı sanırsan? 

 ،گرچه من پيرم و خم گشته ز پيری کمرم
 !خبرم از جهان بی 

 چار زن دارم و در فکر عيال دگرم،
!خبرم از جهان بی 

Bir qocayam, çaq nər kimi yaşaram, 

Dörd arvadı bir-birinə qoşaram. 

 
Sabirin “Hophopnamə”sində isə Gilaninin sadəcə bir şeirinin tərcüməsini 

görürük. Şairin “Balaca səhnə” satirası Gilaninin “Əkinçi şallaq altında” şeirinin 
bədii tərcüməsidir. 

Gilaninin təmsilləri. Əşrəfəddin Gilani eyni zamanda təmsil müəllifi kimi də 
tanınmışdır. 1913-cü ildə şairin təmsillərdən ibarət “Qolzare-ədəbi” kitabı işıq üzü 
görür. Məktəbyaşlı uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş bu kitabda şairin 33 təmsili 
toplanmışdır. Kitab h. 1332-ci ildə (m. 1955) ikinci dəfə çap olunmuşdur.  

Şairin öz sözündən belə aydın olur ki, yaşadığı dövrdə təmsillərə geniş yer 
verilməmiş, dərsliklərdə isə onlara ümumiyyətlə rast gəlinmir. Onun fikrincə, 
təmsillər uşaqlarla heyvanların dili ilə danışdığı üçün onların diqqətini daha çox cəlb 
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edir. Odur ki, onlar bu şeirləri əzbərlədiklərində həm hafizələri güclənəcək, həm də 
gözəl nəsihətlər alacaqlar. Təmsil onlara əsl əxlaqi dərs keçəcəkdir.  

 
 اين از و اغلب نبوده مدارس شاگردان دسترس باشد آسان اشعار و منظومه حکايات جامه که کتابی متسفانه
 داده ترتيب را کتاب مختصر اين الحسينی "اشرف الدين" بنده اين مالحظه اين به .مانده اند بهره بی تعليمات
 ]s.  ,10 609. [نمودم معارف تقديم

Təəssüflər olsun ki, mədrəsə şagirdlərimizin əlində bir mənzum hekayələr və 
asan şeirlər kitabı yoxdur. Belə təhsil çox vaxt bəhrə vermir. Odur ki, bəndəniz 
Əşrəfəddin Əlhüseyn bu kiçik kitabı tərtib edib Maarif Nazirliyinin ixtiyarına verdi. 

 
Təmsil yaradıcılığında Gilaninin ən çox bəhrələndiyi fransız şairi Lafonten və 

Florian olmuşdur [6, s.100]. Biz onun şeirlərində İ.Krılov (“Cırcırama və qarışqa”, 
“Tülkü və qarğa”, “Qurd və quzu”), S.Ə.Şirvani (“Siçan və balası”, “Aslan və iki 
öküz”), Q.Zakir (“Dəvə və eşşək”) və başqa təmsil müəlliflərinin əsərləri ilə eynilik 
təşkil edən mövzular görürük. Məlumdur ki, təmsillərin, demək olar, hamısı üçün 
əsas mənbə “Pançatantra” və yaxud “Kəlilə və Dimnə” motivləridir. Lakin Gilaninin 
bəzi təmsilləri (xüsusən yuxarıda adını çəkdiklərimiz) daha çox tərcümə təsiri 
bağışlayır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, şair onların bir çoxunu eyni ilə tərcümə 
və təkrar etməmişdir. O, bəzən ixtisarlar aparmış, bəzən isə mövzunu 
genişləndirmişdir. Heyvan surətlərinin ixtisara salınması və ya onların başqaları ilə 
dəyişdirilməsinə də rast gəlinir. 

Təmsillərində müəllif bir tərəfdən dövrün ictimai-siyasi hadisələrinə özünün 
eyham və işarələri ilə toxunur, zülm və haqsızlığın əleyhinə çıxır, o biri tərəfdən 
gənclərdə dostluğa vəfa, sədaqət, doğruluq, mərdlik, bir-birinə arxa durmaq və s. 
kimi nəcib keyfiyyətlər tərbiyə edir. Məsələn, şair “Biz və mən” şeirini bu sözlərlə 
bitirir: 

 معاش و مال بر تو داد خدا چون
 باش هم خود رفيق يار فکر
 بود خويش فکر به دايم که هر

 بود پيش به بدش روز همچو
 و زر داريد سيم کيسه در که تا

 ]632s.  ,10. [برداريد به خود بهر از تدوس
 
Allah sənə mal-dövlət veribsə, dostunu heç vaxt yaddan çıxartma. O kəslər ki 

həmişə özünü düşünür, pis gündə də qabağına çıxacaq. Nə qədər ki kisəndə qızıl, 
gümüş var, dostunu özündən ayırma. 

Gilaninin uşaqlara öyrətmək istədiyi əməllərdən biri də minnətdarlıq və 
məmnunluq hissidir. O, demək istəyir ki, insan sağlamlığının, təhlükəsizliyinin, 
həyatının və əldə etdiyi nemətlərin dəyərini dərk etməli və xəsisliyə, tamahkarlığa 
boyun əyməməlidir. Şair nankorluq və hədsiz laqeydliyin sonunun acınacaqlı ola 
biləcəyini göstərir. Bu baxımdan onun “Fil və ağcaqanad” təmsili olduqca 
maraqlıdır. Təmsilin qısa məzmunu belədir: “Bir ağcaqanad payız və qış aylarında 
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havanın sərtliyinə tab gətirməyib xəbərsiz filin qulağında yaşayır. Bahar fəsli 
gəldikdə isə, heç nə olmamış kimi, filə təşəkkür edib onunla xudahafizləşir. Fil isə 
ona heç fikir belə vermir. “Onsuz da necə gəlməyini görməmişəm, getməyindən niyə 
xəbərin olsun ki?”  deyir”. 

 Şair burada iki şeyi göstərir və tənqid edir: insanların bir-birinə və dünyanın 
insanlara qarşı laqeydliyini. İnsan həyatı çox dəyərlidir. Yaşayarkən özünüzü bəlli 
edin ki, gedərkən arxanızdan baxan olsun. Yaşadığınız dünyanı, onda tutduğunuz 
sahə ağcaqanadın yerləşə biləcəyi yer qədər olsa belə, özünüzünkü bilməyin. Bir gün 
uçub getdiyinizdə sizi bəlkə heç xatırlayan da olmayacaq. Şair insanları bu dünyaya 
cahil bir şəkildə bel bağlamamağa, elmə arxalanmağa çağırır: 

 است فيل گوش چون وفا بی جهان
 .است ذليل پشه آن چو آدم بنی
 ديد ترا دنيا آمدن وقت نه
 .قهميد هيچ هم رفتنت وقت نه
 مرده موش چه پشه چه انسان چه

 خورده  خاک اين کنون تا ز آدم
 است ساقی عزرائيل بيغوله اين در
 ]s. ,10 615. [است باقی علم فانی آفاق همه

 
Dünya filin qulağı tək vəfasızdır. İnsan cinsi bu ağcaqanadtək zəlildir 

(alçaqdır). Nə gələndə dünya səni gördü (nə gəlişindən xəbər tutdular), nə gedəndə 
nə isə anladı. Adəmdən indiyədək bu torpaq nə insanlar, nə həşəratlar, nə ölü 
siçanlar uddu. Bu arsız dünyada Əzrayıl saqidir. Bütün aləm fani, elm əbədidir.  

 
“Maral və üzüm” təmsilində də vəfasızlıqdan və nankorluqdan şikayət vardır. 

Burada da maral onu ovçudan gizlədən üzüm yarpaqlarının hamısını yediyi üçün 
gizlənəcək yer tapmır və ovçunun şikarına çevrilir.  

Gilaniyə görə, hər bir insan öz gücünün və zəkasının yetəcəyi həddi yaxşı 
bilməli və ona görə davranmalıdır. Öz imkanı xaricində olan nəyinsə ardınca getmək 
küləyin əksinə getməyə bənzər və mənfi nəticələr verə bilər. “İki qatır” təmsilində 
yazır: 

 ز حد خود برون چون پا نهادی
 ]s. ,10 623[ . در اين رنج و مرارت اوفتادی

Həddiniz olandan yüksəyə qalxarsanız, düşər və əzab çəkərsiniz. 
 
Şair təmsillərində göstərir ki, əgər insanın qolunda güc olmazsa, əgər o, 

başqalarına qarşı haqlı mübarizəyə qalxmazsa, onda ona qarşı haqsız mübarizə 
aparacaq, onu əzəcəklər: 

 بود ذليل شد زور بی که هر
 ]618s.  ,10. [بود دليل باالترين زور

Zorsuz (gücsüz) hər şey zəlil oldu. Zor ən böyük sübutdur. 
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Həqiqətən də, dünya durduqca zəif və güclü, xeyir və şər olacaqdır. Ən 
dəhşətlisi isə güclə şər qüvvənin bir insan bətnində birləşməsidir. Bu zaman onsuz da 
arxasız, köməksiz olan zəif insanların vəziyyəti daha da acınacaqlı olacaqdır.  

 نيست نيست دادرس ضعفان بر
 ]s. ,10 613. [نيست نيست کسی مظلوم حامی

Zəiflərə əl uzadan yoxdur, yox. Məzlumlara hami duran yoxdur, yox. 
Gilaninin qəhrəmanları digər təmsillərdəkindən fərli deyillər əslində. Tülkü 

hiyləgər, ayı axmaq, dovşan dikbaş, fil astagəl, qarışqa əməksevər, canavar 
tamahkar, maral köməksizdir. “Canavar və ördək” təmsilində canavarın çobanın 
itlərindən qaçdığını görən ördək ona məsləhət görür ki, əgər heç kimin səninlə işinin 
olmasını istəmirsənsə, acgözlükdən əl çək və qənaətcil ol.  

 تا تو دندان طمع را داری پيش چشم همه عالم خواری

 مي خوری در همه جا چوب و آتك ]s.  ,10 631[. به جهنم بروی يا به درك

Nə qədər ki tamahkar olacaqsan, aləmdə hər kəsin gözündə xar olacaqsan. 
Hər yerdə kötək yeyəcək və cəhənnəmə gedəcəksən. 

 
Canavar ördəyin məsləhətinə qulaq asmır və nəticədə çobanın itləri onu 

parçalayırlar. Şair burada artıq tamahın insanı ölümə qədər götürə biləcəyini, qənaətli 
olmanın şərəf gətirəcəyini göstərir. 

Ədəbi əsərlər hər bir xalqın maddi və mənəvi dəyərləridir. Bu dəyərlər nə 
qədər zəngindirsə, ədəbiyyat da bir o qədər zəngindir. Təmsillər və heyvanlar 
haqqında nağıllar indiyədək bu dəyərləri uşaqlara ötürmənin ən doğru yolu olmuşdur. 
Uşaqlar üçün anlaşılması çətin olan qənaətkarlıq, zəifə əl tutma, cəsarət, eyni 
zamanda qısqanclıq, riyakarlıq və vəfasızlıq keyfiyyətlərini canlandıraraq anlatmaq 
ən doğru və qısa yollardan biridir. Gilani bu baxımdan təmsil janrında, bizcə, 
nümunə ola biləcək gözəl əsərlər yazmışdır. 

Nəticə. Məşrutə inqilabı İran tarixinin ən zəngin səhifələrindəndir. Bu inqilab 
insanların sadəcə fikir, düşüncə və əqidəsini öz təsiri altına almadı, ədəbiyyat və 
siyasət sahəsinə də çoxlu sayda yeniliklər bəxş etdi. Bu dövrdə ölkədə 500 cilddən 
çox kitab, 300-dən çox jurnal və qəzet işıq üzü gördü. Yazılan məqalə və əsərlərin 
böyük əksəriyyətinin həm icitmai, həm də siyasi və iqtisadi mövzulara toxunmalarına 
baxmayaraq, din, elm, təhsil, cəhalət, ailə və qadın aparıcı mövzular idi. Müəlliflər 
əsərlərini ola bildiyincə daha geniş insan kütləsinə çatdırmaq istəyirdilər. Onları 
hakim qüvvələrin deyil, xalqın fikri maraqlandırırdı. Ölkədə mətbuat orqanlarına 
ehtiyac gündən-günə artırdı. İnsanlar əvvəlki dövrlərə nisbətən daha çox qəzet və 
jurnal oxumağa başlamışdı. 

Məşrutədən əvvəl şair və yazıçılarla xalq arasında yaxınlıq yox dərəcəsində idi. 
Çünki onların əsas vəzifə və məqsədi sultanı, əmiri məmnun etmək, onların tələb-
lərinə cavab verən əsərlər yazmaq idi. Lakin artıq təriflər və şəxsiyyətə pərəstişlər öz 
təsir qüvvəsini itirirdi. Artıq sadə insanlara xidmət dövrü başlamışdı. Məşrutə 
inqilabı İran ədəbiyyatına o dövrədək heç bir siyasi və ictimai hadisənin edə 
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bilməyəcəyi və etməyəcəyi bir yüksəliş bəxş etdi. İnqilab ədəbiyyatın dəstəyi ilə 
daha geniş kütləni əhatə etmişdirsə də, yeni janrların və güclü simaların yaranmasına 
da köməklik göstərmişdir. 

İran ictimaiyyətinin maariflənməsində Azərbaycan ziyalılarının da rolu 
danılmaz idi. Mirzə Ələkbər Sabiri İran ictimaiyyətinə ən çox tanıdan da məhz 
Seyyid Əşrəfəddin Gilani idi. Sabirdən ən çox bəhrələnən Lahuti belə şairlə məhz 
Gilani sayəsində tanış olduğunu qeyd edirdi. 

Əşrəfəddin Gilani tam mənası ilə inqilabçı şair sayılmasa da, məhz inqilab onu 
“Nəsim-e Şemal” etmişdir. O, yaşadığı dövrdə İranda şimal küləkləri kimi güclü və 
sərin bir yel əsdirmişdir. Gilaninin Mirzə Ələkbərə heyranlığı o qədər yüksək idi ki, 
1345-ci ildə bəzi şeirlərini hətta “Hophop” imzası ilə nəşr etdirdi. Hər iki şairin 
şeirləri xüsusən sadə insanlar tərəfindən çox sevilirdi və onlarda gülüş oyadırdı, lakin 
bu gülüşün səbəbi sevinc və ya zarafat deyildi. Acı və utanma duyğusu idi. İnsanlar 
yaşadıqları cəmiyyətin əskikləri ilə gülərək tanış olurdular.  
 Şairin külliyyatını tədqiq edərkən aydın olur ki, onun bütün düşüncəsi 
vətənidir. Demək olar ki, hər şeirində iki misrayla da olsa təhsilsizliyə, ədalətsizliyə 
və riyakarlığa qarşı bir mübarizə və çağırış vardır. Gilani passiv qalmağı sevmirdi. 
Bütün xidməti xalq üçün idi. Bunu da sevmədən etmək olmazdı. Tədqiqatda 
məqsədimiz İran ədəbiyyatı tarixində, bizcə, gərəkli dəyəri görməyən S.Ə.Gilanini 
əslində Məşrütə üçün önəmli bir şəxs olaraq Azərbaycan ədəbiyyatında M.Ə.Sabirin 
əsərlərinin ustad bir tərcüməçisi və zəmanəsi üçün, demək olar ki, yenilikci bir təmsil 
müəllifi kimi xatırlamaqdı. Onun “Nəsime-Şemal” qəzetində dərc etdirdiyi şeirləri 
milli mübarizənin önəmli ünsürlərindəndir. 

 Gilaninin öz tərcümələrində mənbəni göstərməyərək onları öz adından 
verməsi tədqiqatçıların əksəriyyəti tərəfindən tənqid olunsa da, bu əsərlərin səviyyəsi 
və gücü insanda onun bu addımını unutmaq və sənətkarlığını alqışlamaq hissi 
doğurur. Digər tərəfdən də, Arinpurun yazdığı kimi, bu şeirləri Əşrəfəddinin öz 
adından verməsi əgər bir tərəfdən onun yaradıcılıq qüdrətini azaldırsa, onun bunu 
İranın azad olunması uğrunda göstərdiyi əmək olaraq dəyərləndirdiyimiz zaman 
təqdirəlayiq bir hərəkət olaraq qiymətləndirə bilərik [8, s. 121]. 
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Ilhama Gultekin 

The fables and satirical poems written by Sayyed Ashrafaddin Gilani  
S u m m a r y 

 

The new ideas and ideals created by the Meshrutе revolution had a significant 
impact on changing the thinking of the Iranian people. Changes in political life were 
reflected in literature. In that era of historical development, poems and slogans were 
needed to teach the people, who looked weak and helpless in front of the historical 
development, to laugh and inspire and create a warlike spirit.  

The appearance of political satire in this country led to the development of 
journalism and strengthening democratic Iranian literature. Iranian eminent satirical 
poet and journalist Sayyed Ashrafaddin Gilani also entered the world of literature 
during the revolution. Soon, he began to publish his own newspaper, “Nasim-e 
Šemāl”, under the influence of the magazine “Molla Nasreddin”. In his weekly 
newspaper, Gilani published his works as well as the translations done by the 
Azerbaijani poet Mirza Alekper Sabir. 

Although many of his poems were criticized by the researchers for not signing 
the source and the author, it is believed that the services of the poet to his homeland 
and his people remained this fault in the shadows. Gilani's literary heritage has more 
than 20.000 verses.  

Gilani's poems can be divided into three parts according to the content: social, 
political and economic. The main themes of the poet’s socially significant verses 
were religion, hypocrisy, patriotism, women's freedom and rights, and a call for 
enlightenment. His poems, published in the “Nasim-e Šemāl”, are one of the most 
important elements of the national struggle. 
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In that confusing era, he did not forget the children, he also raised the theme of 
the fable, which was almost absent in the books of the school of that time, and 
published a book of 30 fables called "Golzare-edebi" ("Literary garden"). 

A prominent literary figure, translator and journalist, author of innovative 
representations of the time, Gilani has not taken his rightful place in the history of 
Iranian literature yet. He is also of great importance for Azerbaijani literature as an 
experienced translator of the works of our great poet Sabir. 

 
Илхама Гюльтекин 

Басни и сатирические стихи Сейид Ашреф Гилани 
Р е з ю м е  

 

 Новые идеи и идеалы, созданные революцией Мешруте оказало 
значительное влияние в изменение мышления иранского народа. Изменения в 
политической жизни нашли отражение и в литературе. В эту эпоху 
исторического развития нужны были поэты и лозунги которые должны были 
научить людей которые выглядят слабыми и беспомощными на фоне истори-
ческого развития смеяться и вдохновляться, а также создать воинственный дух. 
Появление политической сатиры в этой стране привело к развитию 
публицистики и укреплению демократической иранской литературы. Видный 
представитель сатирической поэзии Ирана, поэт и журналист Сейид 
Ашрефаддин Гилани также вошёл в мир литературы во время революции. 
Вскоре он начал издавать свою собственную газету «Насиме-Шемал» под 
влиянием журнала «Молла Насреддин». В своей еженедельной газете Гилани 
опубликовал свои работы и переводы от азербайджанского поэта Мирзы 
Алекпера Сабира. Хотя многие из написанных им стихов подвергались критике 
со стороны исследователей за то, что о не подписывал источник и автора, 
считается, что услуги поэта своей родине и его народу остают этот недостаток 
в тени. Литературное наследие Гилани насчитывает более 20 000 стихов.  

Стихи Гилани можно разделить на три части по содержанию: социальные, 
политические и экономические. Главной темой социально значимых стихов 
поэта была религия, лицемерие, патриотизм, свобода и права женщин, а также 
призыв к просвещению. Его стихи, опубликованные в газете «Насиме-Шемал», 
являются одним из важнейших элементов национальной борьбы. 

 В эту запутанную эпоху он не забывает детей, он также поднимает тему 
басни, которая почти отсутствует в книгах школы того времени, и публикует 
книгу из 30 басен под названием «Гользаре-едеби» («Литературный сад»). 

Видный литературный деятель, переводчик и журналист, автор новаторских 
представлений того времени, Гилани, ещё не занял должного места в истории 
иранской литературы. Он также имеет большое значение для азербайджанской 
литературы как опытный переводчик произведений нашего великого поэта Са-
бира. 
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Introduction 
Abbasgoli Aqa Bakikhanov known as “Ghodsi”was born in the Amir Hajiang 

village of Baku" [5, p.5]. He stayed with his family in Ghaba for some time, where 
he ended his initial education there and learned Persian and Arabic languages. In 
1820, he worked as an interpreter for oriental languages [5, p.5]. He traveled to 
Mecca to visit Mecca in 1846, and the following year, between Mecca and Medina, 
at a place called Wadi Fatemiyeh, died and was buried there [5, p.7]. Bakikhanov 
wrote his works in three languages: Arabic, Persian, and Azerbaijani Turkic. His first 
major work is "Reyaz-ol-quds". This work that has been written in prose is influ-
enced by "Rozat-ol-shohada" by Kashifi, "Hadiqat-ol-Soada" by Fuzuli and "Jala-ol-
oyoun" by Allameh Majlesi [7, p.74]. "Riyaz-ol-quds" is also written in the similiar 
way as the early books of the Prophets, and among those pieces of poetry is also in-
cluded. 

Bakikhanov completed the book at the age of twenty-six. This work has not 
been published so far. 

His second book "Qanune-Ghodsi", was written in Persian. The author wrote 
this book in order to teach Persian grammar. When discussing grammatical princi-
ples, he gives some examples in poetry. The book "Qanune-Ghodsi" was written in 
1828, and three years later, in 1831, with lithography, and ten years later (1841) in 
Tiflis was published in Russian. 

Another work by Bakikhanov is "Kashf-ol-qarayeb" written in Persian dedi-
cated to the discovery and the situation in the United States. 

The book "Tahzib-ol-akhlaq", a prose work, is written in Farsi and includes 
author's ethical and philosophical views. This book has an introduction and twelve 
chapters and endings. In this book, the influence of great poets and writers such as 
Sanai, Rumi, Sa'di, and Hafez is obvious, and the author refers poems from these 
poets as well as his poems. 
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His other book is Eyn-ol-Mizan. This book, written in Arabic, discusses the 
science of logic. The book, Asgaryye, which is a fascinating story, was written in 
1842. This work is a short story that include subjects in the writer's community" [7, 
p.76]. He was influenced by the works of the great poet, Nizami, in writing process 
of this work. 

The book "Asrar-ol-malakout" is another Bakikhanov's work in Arabic and 
talksabout astronomy. His other important work is "Golestane-Eram". This book is 
also written in Persian. "Golestane-Eram" consists of five chapters and deals with the 
history of the Caucasus, especially Azerbaijan and Dagestan. This book is in Persian 
in the original language and is also published in Azerbaijani and Russian languages. 

Another book by Ghodsi is "Mishkat-ol-anvar". This work is a collection of 
poems in Persian written in the form of Masnaviand includes educational and moral 
themes. In the context of this work, we find short stories that the poet seems to have 
written in the writings of the great mystic, Attar of Nishapur, in particular "Mantigh-
ol-tayr" and Masnavi "Mosibatnameh" as well as "Masnavi" of Maulana and 
"Makhzan ol-Asrar” by Nizami Ganjavi. 

He has lyrics in the form of sonnets (ghazal), ode (qasida), fragment, Khamsa 
and letters in Turkic and Persian. Bakikhanov was influenced by such poets such as 
Attar, Rumi, Hafiz, Saadi, Khaghani, Nizami and Fuzuli. 

Introducing the manuscript of the "Ghodsi Poetry Book" which is kept in 
the central library of Tabriz 

This version is 14 × 25 in size, its Indian paper is written in Nastaliq. The 
titles are written inshangarf; the book is made of leather and has 150 pages. This 
work has not yet been reviewed and published. 

This version is not similar with the copies held at the Baku Manuscripts 
Institution and the National Archives of Iran. The name of the scribe or scribes is not 
listed. Except for some editions written on the margin of the copy, other links are 
read easily. All versions of the pages have the same line, but pages 146 and 150 are 
written with a thinner pen and maybe another scribe written on both pages. On pages 
7, 28, 29, 31 and 32, one or more bits are written on the margin. All pages have about 
18 to 20 lines; except for page 10, nine rows, page 93, fifteen rows, page 146, nine 
rows, and page 150, the final page of the edition, has ten row. 

This version includes 118 poems in various formats as follows: 
This version includes 118 poems in various formats as follows: 
A – 75 sonnets, nine sonnets in Turkish, three sonnets in Arabic and 63 

sonnets in Farsi. 
B – 20 verses, 3 of which are in Turkish and 17 in Persian. 
C – 3 Masnavi, all three in Persian. 
D – 18 pieces, one in Arabic and 17 in Persian. 
E – 2 verses, one in Turkic and one in Persian. 
At the end of this version, a quibble is written that, in the reviews by the 

writer and citation, according to the anthropologists, these two bits are not part of the 
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linear version of the Sacred Scriptures, and later they are added. This queue is: 
Christian do not go away from me, Let me come to you with you, let me follow you 
slowly, like a shadow. 

Or accept my religion / or teach me to become a Christian. 
Getmə, tərsa, sən ilən məndə sənə sayə gəlim / sürünüm sərv-i qədun arduca 

çün sayə gəlim. Ya gəlub etkilən sən din-i Məsihini qəbul. Ya ki təlim elə, mən 
məzhəbe-isayə gəlim. 

There are two possibilities in this case: first, the two bits, whose name is 
unknown to us, was added by a person who had been given to him by the deceased 
Nakhchivani before the purchase; secondly, Muhammad Nakhchivani, the ultimate 
edition owner, remembers these two bits from another poet and wrote it at the end of 
the release. Of course, doing such a thing from a cultured person like Mohammad 
Nakhchivani seems very impossible. 

According to the research, these two bits are not included in the dance of the 
famous Azerbaijani poets. Famous poet Mohammad Hussein Behjat Tabrizi 
(Shahriyar) has a poem with the same theme that begins like this: 

Let me come with you at your wedding night / when your hairdresser is 
arranging you, I'll watch you too. 

"İzin ver toy gecəsi mən də sənə dayə gəlim. Əl qatanda sənə məşşatə 
tamaşaya gəlim". 

There is no doubt that the late Shahriar had read these two bits or heard 
someone. According to some of Shahriar's companions, he had heard these two beats 
in his childhood from his mother. 

It should be noted that in this version, the poet has adopted the name 
“Mehnati” in one ode and seven sonnets.  

In this version, the number of page, peom format and line that the name of the 
poet is “Molavi” are as follows: 

1 – page 17, poem template: idiom, line 4 
2 – Page 113, Poem format: sonnets, Line 15 
3 – page 120, poem format: sonnets, line 12 
4 – Page 121, Poem format: sonnets, page margin 
5 – page 139, poem format: sonnets, line 12 
6 – page 145, poem form: sonnets, line 18 
7 – page 148, poem format: sonnets, line 8 
8 – page 148, poetry format: sonnets, line 19 
The poem's format, the number of verses, the language of the poems, and 

the beginning and the end of them, as in this version, are as follows: 
1 – Ode (57 verses – Persian) 

 که نقص فيض بود از قصور استعداد/  بعّز آن که کسان را به فقر شاهی داد:مطلع
  االمجاد بحّق جاه محمد و آله/  زمان بکام تو گردد که تا جهان باشد:مخلص

Beginning: I swear the dignity of the God that grants kingdom while poverty 
and our incomplete.  
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End: Perception of the divine grace is the result of our incompleteness.  
2 – Ode (59 verses – Persian) 

 دست از جهان کشيده بپای تو جان دهد/  هر آن کسی که دل بتو جان جهان دهد:مطلع
 از بهجت عارض جالل تو جان دهد/ بدخواه جاه و رفعت شأن تو دمبدم: مخلص

Beginning: Everyone who falls in love with you that you are the spirit of 
existence, abandons the world and the wordilybelongings, and sacrifices himself for 
you. 

End: Everyone who is malicious about your highness and high place, passes 
away every moment from the envy of the blossom of the beautiful face of your glory. 

           3 – Ode (63 verses – Persian) 
 آيين دلبری و جفا در جهان نهاد/  تا سنبل تو سر بگل ارغوان نهاد:مطلع

 مانند داغها که عطايت بکان نهاد/  خصمت کشد ز دور فلک داغها به دل:مخلص
          Beginning: When your hair was on your beautiful face, a sweetheartness was 
founded in the world. 
        End: The passing of the time that is always in your favor annoys your enemy’s 

heart; as the offerings are granted to the mines and ground. 
           4 – Ode (59 verses – Persian) 

 زآاليش هر ناخوشی دهر مقّدس/  يکشب چه شب از شعشعه چون روز مشّمس:مطلع
 اعداء تو ريزان شود از سيف مضّرس/ و مأمون بود از سهم مضثا احباب ت:مخلص

Beginning: One night that was bright as daylight due to luminosity, and the 
world was clean from any pollution. 

End: Your friends are safe in fear of your anger / your enemies are swaying 
and dying because of your shining sword. 

5 – Ode (59 – verses Turkic) 
 ای سنن خراب يازممش سندی ايدوب کولکم /  قلم آلديم اله کيم اوندان ايدم استکتاب:مطلع

 دوشمنک چکسون ابد آتش قهرايله عذاب/  دوستنک عين عنايات له اولسون منظور:مخلص
 
Beginning: I took the pen to write, at once it broke and frustrated and annoyed me  

End: I wish your friend to be attentive of you and taken care by you / your 
enemy to be suffered from the eternal torment. 

Qələm aldim ələ kim, andan idəm estiktab/ yazməmiş sindi edub kolkum eysini 
xərabdustunk eyn-i enayətlə olsun mənzur/ duşmənik chəksun əbəd atəsh-i qəhrilə əzab. 

6 – Ode (63 verses – Persian) 
 آرام و صبر دل ز هوايش بباد داد/  آنکس که بوی سنبل زلفت به ياد داد:مطلع

 زان حالتی که عاتيه بر قوم عاد داد/  بدخواه جاه و خصم جالل تو را مدام:مخلص
Beginning: The one who remembered the beautiful smell of your bushy hair/ 

lost his calmness due to its love. 
End: I wish your enemy and ill-wisher will be tormented, like the torment of 

the people of Aad from the creeping wind. 
7 – Ode (63 verses – Persian) 

 شبی نه عکس عذار جميل کنعانی/  شبی نه صبح سعادت ز فيض نورانی:مطلع
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 نخورده ساغر عشرت روند از اين فانی/  بتلخکامی و حسرت اعادی دولت:مخلص
Beginning: It was not night, but like the morning of bliss illuminating from 

the divine grace. It was not night, but it was as clear as the reflection of Joseph 
Canaanite’s face. 

End: I wish the enemies of your luck and good fortune to leave this mortal 
world and die with bitterness and regret, without having to see the joy and happiness.  

8 – Ode (78 verses – Persian)               
 بر ارتفاع خويش برس از ره مدار/  ای آفتاب برج شرف از افق سرآر:مطلع

 در مجمع مصايبش از کأس ناگوار/  بدخواه جاه و شوکت تو تلخکام باد:مخلص
            Beginning: The sun that is in your highest position, show itself from the 
horizon and rise / move your highest position in your orbit. 
           End: I wish the maliciousness of your greatness to suffer from the severity of 

the catastrophes and troubles. 
9 – Ode (36 verses – Persian) 

 در طالعی که بود مبّرا از آن نحوس/  در ساعتی که بود مشعشع از آن شموس:مطلع
 بختت که کرده تير تهمتن باشکبوس/ ا دشمنان دولت و دين تو آن کند ب:مخلص

Beginning: At a time when it was bright from the sun, and in the fortune that 
was far from nonsense. 

End: Your good fortune behaves with the enemies of your state and religion 
as did Rostam Tahmtan did with Ashkbus. 

10 – Ode (63 verses – Persian) 
 عالم تمام ببوی بشاشت معّطر است/  ديدم جهان ز نور سعادت منور است:مطلع

  ياور استهدر حفظ داوری که بخواهند/  باشد حدود مملکت حکمرانيت:مخلص
Beginning: I saw the world is bright in the light of goodness / the whole world 

is fragrant with the smell of joy 
End: Your reign is in the protector of God, whoever asks for help, will be his 

helper 
11 – Ode (8 verses – Persian) 

 کای مرا در فتادگی غم خوار/ گفت  دوش بختم بطالعم می:مطلع
  را خفته کی کند بيدارخفته/  عجب است اين تمنای تو هيهات:مخلص

Beginning: Last night, my fortune told to my luck that you are my 
accompanier at the time of distress. 

End: Your quest a is strange and impossible; the slept cannot be awakened by 
the slept. 

12 – Ode (8 verses – Persian) 
 سپهر مجد و معالی حقيق ظل لطف آله / ه و جاللت خدايگان معظم جهان جا:مطلع

 بهشت روی زمين جايگاه عالی جاه/  بگفت پير خرد از برای تاريخش:مخلص
Beginning: The owner of the great glory, the king of the valor, the heaven of 

glory and excellence, the true shadow of the grace of God. 
End: An old wisdom wrote for his history: Heaven on the earth is a great 

place. 
13 – Ode (12 verses – Persian) 
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 که باشد گل گلشن نوجوانی/  جهان جاللت محمد حسن خان:مطلع
 نه بيند رخ عشرت و شادمانی/  فتد دشمنانش بخاک مذلت:مخلص

Beginning: Mohammad Hassan Khan, the owner of the glory and splendor is 
like the flower of the adolescence 

End: His enemies fall into the soil and never see happiness and joy. 
14 – Ode (12 verses – Persian) 

 ز فتحعلی خان جان جهان/  زمين و زمان را بود افتخار:مطلع
 مسّخر بفرمان مقيد به حکم و/ و ذلت شود دشمنانش بخواری :مخلص

Beginning: The glory of the earth and the world is Fath Ali Khan. 
End: I wish his enemies to be obedient to him with frustration. 
15 – Fragment (27 verses – Persian)  

 ين، چرخ، بارگاهمسند طراز ملک زم/ بخت و شيردل  جان جهان و مير جوان:مطلع
 شد آفتاب اوج جاللت قرين ماه/  وانگه بگوی از پی تاريخ فرخش:مخلص

Beginning: The spirit of the world and the fortunate and brave king is the 
crown of the earth that is the seat of his kingdom and the sky is his court. 

End: Then, for a good and blessed date, say: “The sun is the summit of his 
glory and the moon is his accompanier. 

16 – Fragment (14 verses – Persian)  
 که در برج عقرب برآمد قران/  به سالی ز تقدير نحسين را:مطلع

 ..........*………………/  به قدسی چنين گفت پير خرد:مخلص
)This scripture is not written in the linear version*( 

Beginning: In the year that due to misfortunes, two the sinister stars came 
together in the month of Scorpio.  

End: The old wisdom said something like that. 
17 – Fragment (18 verses – Persian) 

 آميز از افت دهر شد کدورت/ رينتبريز که بود رشک فردوس ب: مطلع
 افسوس افسوس زاهل و ناس تبريز/  قدسی ز برای سال تاريخش گفت:مخلص

Beginning: Tabriz, which was the source of the jealousy of paradise, 
became depressed and saddened by the events. 

End: Ghodsi wrote about the date of the Tabriz earthquake: Unfortunately, 
alas on the residents and people of Tabriz. 

18 – Fragment (10 verses – Persian) 
 گذشته ز شب ساعتی در حساب/ الحجه بود  شب شنبه کان سلخ ذی:مطلع

 که تاريخ اين گشته قصر خراب/ به قدسی چنين گفت پير خرد: مخلص
Beginning: The night of Saturday, the end of the month of Dhi Al Haja, an 

hour had passed since last night The old wisdom.  
End: Told Ghodsi the history of this earthquake: The palace has been 

destroyed.  
19 – Fragment (5 verses – Arabic)  

 ول العالم کما فی بيننا معهوديکون ا/  بيوم الجمعه و هو يعد عشرين من شهر:مطلع
 ادام اهللا للوالد قبيل ذلک المولود/ الهم القدسی لتاريخ تولده*بردعی:مخلص

*(In the manuscript, this word is not legible) 
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Beginning: On Friday, which was the twentieth of the month, life was normal 
Ghodsi wrote for his birthday: God will make his father’s life as long as the 

child. 
20 – Fragment (5 verses – Persian) 

 آوران کشيد خط بر سياق شهر نام/ اش  ميرزا شفيع زيب وزارت که خامه:مطلع
 زهر اجل بسرور اهل قلم رسيد/  قدسی ز بهر سال وفاتش بسوز گفت:مخلص

Beginning: Mirza Shafi, the decoration of the ministry, canceled the method 
of celebrities of the city. 

End: Ghodsi wrote for his death:Great writer drank the poison of death. 
21 – Fragment (5 verses – Turkish)  

 نوری گؤزدن نيجه گؤر آييردی/  داد بو چرخ ستمگردن داد:مطلع
 آلدی چرخ آنی که اهللا ويردی/ ايچون ريخی طبع قدسی دئدی تا:مخلص

Beginning: Oh, the unjust tyrannical life/ look how took the light from the eye. 
End: Eghodis wrote for the date of his death: the life took someone whom 

God had given. 
Dad bu çərx-i sitəmgərdən dad/ nuri gözdən nicə gör ayırdi 
Təbə-i qudsi dedi tarixi içun/ aldi çərx ani ke allah verdi. 

22 – Fragment (8 verses – Persian)  
 هزارگونه جراحت ز جان و دل بگشاد/  فغان ز چرخ جفاجو که با خدنگ ستم:مطلع

 گل محبعلی ناشکفته شد برباد/  عزايش کرد بلند و بگريه با وی گفت:مخلص
Beginning: Oh, from the blunt life that with the archery of the oppression.  
End: Put thousands wounds on the soul and the body. 
In his morning it should be cried out: “The flower of the Moheb Ali was faded 

without blossoming”. 
23 – Fragment 8 (verses – Persian)  

 کار او رنج دل اهل جهان/  داد از اين چزخ ستمگر که بود:لعمط
 کار جوانان جنان گشت هم/ کلک قدسی پی تاريخ نوشت: مخلص

Beginning: Alas, on this tyrant life that whose work is to annoy the hearts of 
the people of the world. 

End: The pen of the saint of Bertie wrote: he become accompanier of the 
youth of the paradise.  

24 – Fragment (8 verses – Persian)  
 کين ستمها را روا داری بخلق از روی کين/  ای فلک رحم و مروت در دل سخت تو نيست:مطلع

 آسمان کلبعلی را سرنگون زد بر زمين/  مثل ابر آغاز گريه از نهاد آورد و گفت:مخلص
Beginning: There is no kindness and mercy in your hard heart that oppress 

the people of the world by grudging. 
End: As the cloud cried out deeply and said, the sky killed Kalb Ali and he 

fell off. 
25 – Mathnawi (62 verses – Persian)  

 ز مشکوی حوت آمد اندر حمل/ حل در آندم که دارای گردون م:مطلع
 مخالف بماتم، موافق بعيد/  بدشمن وعيد و بچاکر نويد:مخلص
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Beginning: At that moment, the sky changed from Pisces to Aries.  
End: He feared the enemy and gave glad tiding to the subordinates / his 

opponents mumbled and his followers celebrated. 
26 – Mathnawi (16 verses – Persian) 

 هزار و دويست و يک آمد چو غار/  بسالی که تاريخش اندر شمار:مطلع
 نه وحشی بهامون نه انسی ببوم/  نپايد از آسيب اين فصل شوم:مخلص

Beginning: In the year that the account of Abjad is the equivalent of the word 
“cave”, it was meant one thousand two hundred and one 

End: By the damage of this ominous season, there were no a wild animal in 
the plain or human in the city. 

27 – Fragment (13 verses – Persian)  
 های عالم ديده بستم ز ديدن/  شبی چون بخت خود بر بستر خواب:مطلع

 که من از ماسوی يکباره رستم/ بيا قدسی تو هم از خويش بگذر: خلصم
Beginning: One night, like my fortune, I closed my eyes to the world 

attractions. 
End: Ghodsi come and sacrifice yourself and leave yourself that I am 

completely free from all that God has created.  
28 – Fragment (10 verses – Persian)  

 که در شبش همه شب چشم ز انتظار نخفت/  گذشته بود سه ساعت ز اّول روزی:مطلع
 کل حسينعلی دوم ز نو بشکفت/ نام خود بود سالش  چو بوده ثانی هم:مخلص

Beginning: It was three hours passed since the day that no eye was closed due 
to waiting for coming a newborn at the night.  

End: Since her name was Sanehim, her year of birth is the flower of second 
Hussein Ali flourished again. 

29 – Fragment (10 verses – Persian)  
 گر سکندر بخوانمش شايد/ خان دارا دل و فريدون فر: مطلع

 گفت قدسی غالمعلی بايد/ يخ جانشينی او بهر تار:مخلص
Beginning: The king who has the courage and glory of Fereydoun, if he is to 

be called Alexander, he deserve. 
End: For his succession, Ghodsi said: “Gholamali must be called”. 
30 – Fragment (20 verses – Persian) 

 نسبتش با جان چو جان باشد بتن/ زوی جان قدسی نسبت است آر:مطلع
 ريشۀ حّساد را از بيخ و بن/ تا َکَنند از التفات هّمتت: مخلص

Beginning: God wishes Ghodsi to have a relationship with him / his 
relationship with soul is like the relationship between the soul and the body that leads 
to the survival of the body. 

End: So, thanks for your endeavor, your envious people root is dried. 
31 – Ode (70 verses – Persian) 

 من جان دهم ز جور و ندارم ز يار دست/  گويند مردمان که ز يارت بدار دست:مطلع
  کاسۀ شراب غم ناگوار دستاز/  از صاحبان بغض تو خالی نگشته باد:مخلص

Beginning: Everyone says to stop with your sweetheart / I will lose my life, 
but I will not give up on you. 
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End: The hands of your enemies are bursting in a bowl of bitter wine! 
32 – Ode (71 verses – Persian) 

 روی زمين شد همه آينۀ حسن يار/ گر آمد بهار  جلوهموسم دی شد تمام،: مطلع
 پوشش اعدا شود از قطعات بوار/  از اثر قهر تو کان همه عدل است و داد:مخلص

Beginning: The winter season ended and the spring come, all the beauty of the 
earth become friends on earth. 

End: Through your wrath and anger, which is all just, your enemies are 
wearing old and fashionable clothes. 

33 – Ode (100 verses – Persian) 
 گلدی ديوان قدردن بله منشور جالل/  اولدی فرمان قضا زيور طغراء مثال:مطلع

 ور فيض خدای متعال دوستنک بهره/  دشمنک دردکش نقمت قّهار اولسون:مخلص
Beginning: The decree of the divine judge became the ornaments of your 

charter. From the great divine court, such a charter and command came. 
End: I wish the enemy to be always hurt by the evil of Allah. The friend enjoy 

the grace of the Almighty God. 
34 – Ode (63 verses – Persian) 

 چکلوب ظلمتلن عالمه مشکين استار/  خسرو انجم ايدوب عزم شبستان قرار:مطلع
 دشمنک اولسون ابد عود کيمی طعمۀ نار/ گر بزم بشاشت اولسون  دوستنک نغمه:مخلص

Beginning: The sun, which is the king of the stars, is determined to calm 
down and set aside in the night and the end is a curtain of darkness drawn on the 
universe. 

End: Your friend be happy and your enemy be burnt in the fire forever. 
Xosroü-ı ancum ıydub azm-ı şabistan-ı qərar/ çəkilub zulmətılən aləmə muşkin 

estar/ Dustunk nəğmegəre bəzm-ı bəşaşət olsun/ duşmənenk olsun əbəd oud kimi tomeye 
nar. 

35 – Ode (68 verses– Persian) 
 چرا ز درد ستم دل هميشه در زاريست/  شکنج زلف ترا گر هوای دلداريست:مطلع

 چنان که نجم عدو در حضيض ادباريست/  بود در اوج سعادت نجوم اقبالت:مخلص
Beginning: If the twist of your hair is in love, then why does it always mourn 

from the heart?! 
End: I wish the star of your fortune to be always at the height of happiness, as 

the enemy’s star to be always at the bottom of misery. 
36 – Ode (108 verses – Persian) 

 خودش نهفته بماند جمال يارتا بر /  آيينه تار بوده بماند باين قرار:مطلع
 در شّد ت مسايفه پيش از عذاب نار/  اعداء آل و عترت پاک تو دايما:مخلص

Beginning: The mirror is always blurry and will remain intact until the beauty 
of the beloved to be veiled on her. 

End: The enemies of your family and your children will suffer the torment of 
the swirling before the fire of Hell. 

37 – Ode (99 verses – Persian) 
 تاب زلف معنبر اندازد/  آن که تاب از دلم براندازد:مطلع

 بر اخگر اندازد مثل مشوی/  دشمنان تو را ز روی غضب:مخلص
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Beginning: Everyone who calms down my heart burn and eagerness is better 
than who twists her fragrance. 

End: I wish by the anger, throw your enemies into the fire as a roast. 
38 – Ode (77 verses – Persian) 

 آسودگی کشيد مرا بر سر نهال/ يکشب که شد به جان من از غم فراغ بال:مطلع
 آب مشوب سّم خوار از دم فصال/  حاجتی وقتی که شد عدوی تو عطشان:مخلص

Beginning: One night, when my soul was out of sorrow, I went to a person 
who was mourning by calmness.  

End: When your enemy needs you, give him water with oppression by the tip 
of your sword.  

39 – Ode (86 verses – Persian) 
 چو غنچه لب بتکلم گشاد و کرد سؤال/  مرا چو ديد براهش فتاده بر اين حال:مطلع

 حسود جاه تو باشد کشيده در اغالل/  عنان حکم تو باشد چو جبهه در اطالق:مخلص
Beginning: When he saw me on his way, he opened his blossomed lip and 

asked me. 
End: The bridle of your verdict is like the moon (the tenth orbit of the moon). 

The envious of your glory will always be in the chain. 
40 – Ode (102 verses – Persian) 

 آن دامرا که مرغ دل افتد در آن ز پر/  زلفش نهاده دام بال در ره نظر:مطلع
 هفته پيکر خصمت در بن مدرگردد ن/  سايد سر شکوه تو بر طارم بلند:مخلص

Beginning: Her hair has been a trap; the trap that a chick gets stuck in it when 
jumping into it. 

End: Your glorious should be reach to the sky. The enemy’s body should 
under the soil. 

41 – Sonnet (6 verses – Persian) 
 شود خم از غم ابروی يارم/ مه کند بر روی يارم نظر گر :مطلع

 شود آشفته همچون موی يارم/  دل قدسی ز قيد دام عشقش:مخلص
Beginning: If the moon looks at my friend, it bends over her crescent 

eyebrow. 
End: The heart of Ghodsi is disturbed like her hair from the waistband of the 

love trap. 
42 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 مانده تن ناتوانم ای دوست/  رفتی تو و رفت جانم ای دوست:مطلع
 نبود ز تو اين گمانم ای دوست/  گويند که کرد ترک قدسی:مخلص

Beginning: O my friend, you went and my soul moved away and I was unable 
to survive. 

End: They say that, his beloved left Ghodsi. I did not expect that from you. 
43 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 فغان کز درد هجران تو با آه و فغان ماندم/ تو چون رفتی من از درد فراقت ناتوان ماندم:مطلع
 در اصفهان ماندمتو رفتی جانب شيراز و من / سرآيد اين سخن قدسی فغان و آه از آن روزی:مخلص

Beginning: When you went, I was unable to stay away from your pain. So that I 
stayed with a sigh of pain. 
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End: Oh, Ghodsi, annoyance of the day you went to Shiraz and I stayed in Isfahan. 
44 – Sonnet (5 verses – Persian) 

 ولی دانم که دل از هجر خون است/ م حال چونستحالی ندان ز بی:مطلع
 که درد هجرش از جورش فزون است/ کند قدسی فغان از هجر آن کس:مخلص

Beginning: I do not know how I feel, but I know that I am sad from being away 
from you. 

End: Ghodis mourns for separation of his beloved that its pain is more than its 
kind. 

45 – Sonnet (6 verses – Persian) 
 ز گريه تا کمر در خون نشينم/ تو چون نشينم  نگاهی کن که بی:مطلع

 ز کويت رفته در هامون نشينم/  ز جور مدعی آن به چو قدسی:مخلص
Beginning: Look at me, how am without you, I’m crying all day long. 
End: The oppression of the rival is better as Ghodsi to stay away heart and 

live in the plain and desert. 
46 – Sonnet (8 verses – Persian) 

 مرا از وصل تو ناکام کردند/  ترا آنان که با خود رام کردند:مطلع
 همه آغاز را انجام کردند/  به قدسی در ره عشق تو دايم:مخلص

Beginning: Those who made you calm and obedient and made me miss you. 
End: In your love, they end all beginnings for Ghodsi. 
47 – Sonnet (8 verses – Persian) 

 دانی داشتم دلنواز و نکته/  خسرو شيرين زبانی داشتم:مطلع
 ی داشتمهمچو قدسی ناتوان/  از جفا هرگز نگفتا بيش از اين:مخلص

Beginning: I had a sweetheart sultan who was delusional. 
End: Because of oppression did not say anything: I had a disable lover like 

Ghodsi. 
48 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 ام گلشن کنار خويشتن کرده/  از فراق گلعذار خويشتن:مطلع
 ياد کن قدسی زار خويشتن/ ی با مدعی چون می عشرت کش:مخلص

Beginning: Due to separation from my sweetheart beloved, I have been 
tearful, flowers have grown beside me and the place has been converted to a garden. 

End: When celebrating wine with my rivals, remember crying Ghodsi. 
49 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 کنان رفتی فغان که از سر کويش فغان/  بصد هزار غم از کوی آن جوان رفتی:مطلع
 او بشيراز ز اصفهان رفتی از اين که پی/  دل پر آتش قدسی هميشه خواهد سوخت:مخلص

Beginning: With a hundred thousand sorrows you left that young man alley. 
Alas, you left his alley crying. 

End: Due to the fact that you went to Shiraz from Isfahan, the eager heart of 
Ghodsi will always fire. 

50 – Sonnet (7 verses – Persian) 
 دلم صد پاره گشت و سينه صد چاک/ باک ات ای شوخ بی  ز شوق غمزه:مطلع

 گهی از غير نالد گه ز افالک/ دل بکنج فرقتت قدسی بي:مخلص
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Beginning: Oh, the fearless beautiful faced, my heart and and my chest are 
scratched due to your coquetry. 

End: In the corner of your distance, Ghodsi sometimes mourns because of 
others and occasionally for passing of life. 

51 – Sonnet (10 verses – Persian) 
 ز آتش غم هجران قرار جانم سوخت/  فلک ز تابش تب جسم ناتوانم سوخت:مطلع

 فشانم سوخت تن نزار من از چشم خون/  چنان که جان تو قدسی ز دست دل سوزد:مخلص
Beginning: The world burned my fatal body because of fever, and calmness 

was left me because of sadness. 
End: As the soul of Ghodsi burns due to heart, my weakened body burned by 

my bloodthirsty eyes. 
52 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 الشوق ليلی و القلب محمل/  بار غمت را برديم بر دل:مطلع
 چه حاصلماه رويت از آن  بی /  قدسی بيدل گيرم که ماند:مخلص

Beginning: I tolerated the burden of love eagerly. My passion is for Leyla and 
my heart is her place. 

End: Suppose Ghodsi, as the lover, is alive, without seeing your moon like 
face, what is the benefit of life? 

53 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 غارتگر عقل و آفت جان/ رويان  ای خسرو خيل ماه:عمطل

 قدسی تو باشد از تو ناالن/  ای کام ده رقيب تا چند:مخلص
Beginning: Oh, the king of all the beautiful people, the devotee of wisdom 

and death. 
End: O my beloved, who commits to my rivals, how long Ghodsi will mourn? 
54 – Sonnet (6 verses – Persian) 

 دل غم پرور ما را تو دمی شاد کنی/  چه شود گر تو به يک نامه مرا ياد کنی:مطلع
 بتوانی که به مهرت دگر آباد کنی/  دل قدسی نه چنان گشته خراب از جورت:مخلص

Beginning: What if you give me a letter and make this sad heart happy for a 
moment. 

End: The heart of Ghodsi is ruined so that you can no longer build it with your 
affection. 

55 – Sonnet (7 verses – Persian) 
 جانم بتن آيد باز وقتی که تو باز آيی/  رفتی و تو جانم رفت ای مونس تنهايی:مطلع

 نم که کشد آخر اين شور برسوايیدا/  عشق تو نهان کردن کار دل قدسی نيست:مخلص
Beginning: Oh you, my loneliness companion, you went, and when you went, 

my soul went so and when you come back, I will be alive. 
End: Ghodsi cannot hide your love / I know that this enthusiasm will 

ultimately lead me to scandal. 
56 – Sonnet (5 verses – Persian) 

 چو باران اشک گلگون را ز من از ديده افشاندن/ ز تو ای بلبل محزون ز عشق گل نوا خواندن:مطلع
 گهی از اشک کردن غرق و گه از هجر سوزاندن/ به غربت آن بت بدخو کشد قدسی بيدلرا:مخلص
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Beginning: Oh the sad, nightingale, you sing from the love of the flower, and I will cast 
tears from my eyes. 

End: That mischief beautiful kills Ghodsi in separation by drowning in tears and 
occasionally by sadness of separation. 

57 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 غ هجر دوستدارانز درد دا/  مرا چشمی است چون ابر بهاران:مطلع

 که قدسی تو کردد دردياران/  دگر ای شهريار از جور مپسند:مخلص
Beginning: I have an eye that cries like a spring cloud from a distant friend. 
End: O the king of beauty, do not let Ghodsi to be displaced for you. 
58 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 وفا دانی که من بر خود جفا کردم تو هم ای بی/  تحمل در جفاهايت باميد وفا کردم:مطلع
 افگار اين جفاها را چرا کردم به قدسی دل/ مرا از بزم خود راندی ولی دانم که خواهی گفت:مخلص

Beginning: I endured your persecution with hope. You are dihonest, you 
know that I persecuted myself. 

End: You made me away from myself, but I know that one day you will 
explain the reason for this. 

59 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 ديدن بيت الحزنم آرزوست/  باز هوای وطنم آرزوست:مطلع

 سرور آن انجمنم آرزوست/  قدسی از آن بزم ندارم شکيب:مخلص
Beginning: I have the pleasure of my homeland. I have the desire to visit this 

house of sorrow and pain. 
End: Oh, Ghodsi, I cannot stand not being at that feast. I have the wish to visit 

the head of that feast. 
60 – Sonnet (10 verses – Persian) 

 ماند تن با درد هجران رفت جان با ديگران/  رفت آن سرو روان با ديگران چون نگريم:مطلع
 قدسی آتش به جان را امتحان با ديگران/ ای  چند با جور آزمايی بارها چون کرده:مخلص

Beginning: How can I not cry; while that lover became friend of others? My 
body stayed in pain, and she, like my soul, went with her rivals. 

End: How much do you want to try me with your oppression; when you have 
tried many times Ghodsi? 

61 – Sonnet (10 verses – Persian) 
 دشمن جان من و جانان جان با ديگران/ گران و مهربان با ديگران  يار با من دل:مطلع

 دايما بودست مهر مهوشان با ديگران/ دانسته است ن ز غم گويا نمیداد قدسی جا:مخلص
Beginning: The friend is unkind to me and kind to others. She is enemy of my 

soul and the beloved of others. 
End: Ghodsi lost his life from the grief, as if he did not know that always the 

beautiful beloveds be kind to the rivals. 
62 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 جهت کامی نديده از نظر انداختی بی/ ايکه ما را چند روزی چون فلک بنواختی:مطلع
 تيغ را از غمزه چون بر جانب او آختی/  کرد قدسی از خودش يکبارگی قطع نظر:مخلص

Beginning: Oh, my beloved who has favored me for a few days like and 
without any reason, and without being pleased with you, left me. 
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End: When you took the arrow of your cuteness toward Ghodsi, he became 
hopeless on his life and thought himself dead. 

63 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 ام انگاشتی جرم ناديده ز من ناديده/  از اين گاهی نظر بر جانب من داشتیپيش:مطلع

 در طريق بيوفائی همچو خود پنداشتی/ تهمت غفلت زدی بر قدسی خونين جگر:مخلص
Beginning: Before that, sometimes you would have paid attention to me, 

without committing a crime, you ignored me and left me. 
End: Accused the libertine Ghodsi that he is unaware of you thought that he is 

unfaithful like you. 
64 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 فدای شصت تو گردم عجب نشان زدۀ/  مرا به ناوک مژگان ميان جان زدۀ:مطلع
 ای  که به جانش در اصفهان زدهاز آتشی/  در ايروان دل قدسی هنوز ميسوزد:مخلص

Beginning: With the arrow your eyelashes attached my life. I am sacrificed 
for your shooting. What a wonderful shooting. 

End: The heart of Ghodsi still burns in Yerevan from a fire burned in Isfahan. 
65 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 ما را ]ای[به دست محنت هجران تو داده/ ها را  صبا بلطف بگو آن سرور دل:مطلع
 ز دل شکيب و قرار ز تن توانا را/  بداد قدسی محنت کشيده در هجرت:مخلص

Beginning: Zephyr, say kindly to the head of hearts that you have given us to 
the hand of separation. 

End: Ghodsi has suffered from pain and he has a restless soul and disable 
body due to separation from you.  

66 – Sonnet (6 verses – Persian) 
 به تن ز پيرهن خويشتن کفن دارند/  نه عاشقان رخت پيرهن به تن دارند:مطلع

 ت وطن دارندکه رهروان سفر حسر/ اند مگر سرگذشت قدسی را  نديده:مخلص
Beginning: Lovers do not wear shirts and their shirts are shrouded. 
End: As if traveling people do not know the fame of Ghodsi that they have a 

dream to get to their homeland. 
67 – Sonnet (7 verses – Persian) 

 نسخۀ تعويذ جان يا آيت کبراست اين/ سماست ايننامه است اين يا رقم يا جّنة اال:مطلع
 ]اين[قدسی شيرين زبان يا طوطی گوياست / وصف حسنش را چو کردم هر کسی بشنيد و گفت:مخلص

Beginning: Is this letter, a sign or a paradise of names? The prescription of the 
wound in the soul or a great sign? 

End: When I described her beauty, anyone who heard it said: “This Ghodsi is 
sweethearthed speaker or a speaking parrot. 

68 – Sonnet (12 verses – Persian) 
 بر حسن خدادادت حاجت بخودآرايی/  هرگز نبود ای مه با آن همه زيبايی:مطلع

  دست مده ديگر سررشتۀ شيدايیاز/ قدسی چو تو دادی دل در عشق سمن مويان:مخلص
Beginning: Oh, the moon, with all the beauty that you have never needed to 

make up.  
End: Ghodsi, now that you have loved beautiful faced people, be careful not 

to put an end to mania. 
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69 – Sonnet (14 verses – Persian) 
 جان ز نو روان نامه رساند بر تن بی/ ده از بر آن ماه مهربان نامه رسي:مطلع

 که شرح آن نتواند کند بيان نامه/  قرار شوق وصال از زبان قدسی پرس:مخلص
Beginning: A letter came from the merciful moon, and blown upon my 

lifeless body. 
Ask Ghodsi about the enthusiasm for joining the beloved that the letter can not 

express it. 
70 – Sonnet (11 verses – Persian) 

 هرگه تو باشی جان من بس چون بود جانان من/ از عشق جانان دگر چون من بسوزد جان تو:مطلع
 بجان و تن کشد درد از پی درمان تو قدسی/ مردم همين تنها بجان دارند درد حاجتی:مخلص

Beginning: Your soul burns like me from love. When you are my soul, see who else is 
yours. 

End: People have only one purpose in their lives, but Ghodsi suffers from pain with the 
soul and the body, till your join becomes his remedy. 

71 – Sonnet (11 verses – Persian) 
 از هر طرف ز جورت خيزد فغان و زاری/  تنها نه من بنالم از درد دل فکاری:مطلع

 تا کی فسانه گويی تا چند غم شماری/  عمرت گذشته قدسی در عشق دلربايان:مخلص
Beginning: I am not the only one that is mourning due to severity of pain, but 

from your oppression in all corners 
End: The sound of agony and mourning has heard. 
72 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 فتاده مهر وی اّما بمنزل افتاداست/ رخی مهر در دل افتاداست  مرا ز ماه:مطلع
 دلت به کشتن او چون که مايل افتاداست/  بکش به تيغ ستم قدسی جفاکش را:مخلص

Beginning: I have fallen in love with a beautiful face one. I feel her love fallen but 
it is not in a good place. 

End: Kill Ghodsi with blade of oppression, because your heart is inclined to kill 
him. 

73 – Sonnet (10 verses – Persian) 
 ند ز لبت کام من مسکين دادميتوا/  آنکه گفتار تو را در دهن شيرين داد:مطلع

 گرچه او داد سخن از غزل رنگين داد/  چهرۀ زرد بود حاصل قدسی از عشق:مخلص
Beginning: The one who has made you sweet heartedspeaker can bring me to 

the happiness. 
End: The product of Ghodsi from love is his yellow face; though he wrote the 

rhetoric with the song of the colorful sonnets. 
74 – Sonnet (11 verses – Persian) 

 ز دلبران جهان يار مهربان دادند/ هرآنکه کام دلش را از اين جهان دادند:مطلع
 در آن دميکه به يادش ز اصفهان دادند/  ز ياد عشرت ديرين فغان قدسی بين:مخلص

Beginning: Everyone who gained splendor in this world obtained a kind 
friend from the beloveds of world. 

End: Look when Ghodsi is remembering Isfahan, he sighs about the joy of the 
past days. 

75 – Sonnet (11 verses – Persian) 
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 ياد رخسارش ز چشمم خون نابدود از  می/  سرزند هر روزه چون از مطلع خود آفتاب:مطلع
 از تو يا از بخت خود واهللا اعلم بالّصواب/  ميکشد قدسی جفا اما نميداند ز کيست:مخلص

Beginning: Every day that the sun rises, my bloody tears flow from my eyes 
to my face by reminding her. 

End: Ghodsi tolerates persecution, but he does not know if this is your 
persecution, it is due to his fortunate: God knows the truth. 

76 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 جانانش کرد] ی[تکيه بر عهد ز دل رفته /  آنکه از راه جفا قصد دل و جانش کرد:مطلع

 ورانش کردد] ی[سرگذشت اثر فتنه /  قّصۀ سوز و گداز غزل قدسی را:مخلص
Beginning: The one who the beloved targeted his his heart and soul relied on 

the forgotten promise and he was hopeful. 
End: The intrigue of the time made ghazal Ghodsi’ fate. 
77 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 ای نور دو چشم نگران جای تو خاليست / ای صبح شب منتظران جای تو خاليست:مطلع
 هرچند به ظاهر َبِرمان جای تو خاليست/  خالی نشود جای تو بر مسند شوکت:مخلص

Beginning: 
You who are awaiting for night as morning, I missed you. 
End: Though apparently not beside us, I wish be always on top. 
78 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 جهان را جان بتن آمد ز نو يعنی که خان آمد/ نويد شاديست ای دل که آن جان جهان آمد:مطلع
 ز يمن ذکر اوصافش چنين شيرين زبان آمد/  زبان قدسی بيدل کجا و شکرافشانی:مخلص

Beginning: O heart, the glad tiding of joy comes when that beloved of soul comes. 
He blew the soul when Khan come. 

End: The tongue of lover Ghodsi is where and the sweet saying where; He is so 
sweet in mentioning Khan’s attributes. 

79 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 خود را عبث اسير بالی قفس نکرد/  مرغ دلی که درد جفا را هوس نکرد:مطلع

 رفت و تظلم از ستم او به کس نکرد/  از بزم خويش قدسی آواره را براند:مخلص
Beginning: The heart that did not care for pain did not put itself in vain and 

was not caught by love. 
End: The friend separated Ghodsi from pleasing of join and he got away and 

did not complain to anyone. 
80 – Sonnet (10 verses – Persian) 

 بن کيمی درکاهکا يتمکده شايق گورمديم/ سن کبی مخلصلرنک لطفنده فايق گورمديم:مطلع
 محنتينی بادۀ شوقنکدن ايق گورمديم/ نی هوشيله گوردوم اهل بزمين تک همن جمله:مخلص

Beginning: No one likes all to his friends as you, and nobody is eager to visit 
your court like me.  

End: Everyone was aware as guests of your feast, only Mehnati was not 
awake from eagerness of your join. 

81 – Sonnet (5 verses – Persian) 
  کورزوردهاول همايون اثر روينی گوردوک/  آصف روم ضيا بزمنه يتدوک يتروزده:مطلع

 ارض روم اولکه سنک شهرنه گلدوک کيدروزده/  يمن اقبالی ايلن قدسيی صحيح و سالم:مخلص
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Beginning: I arrived the feast of Asaf, when I arrive and I will arrive, I will see her good 
face and I will see her. 

End: Ghodsi, we arrived at the land of Rome and I will leave by the blessing of his good 
pleasure and healthy.  

82 – Sonnet (8 verses – Persian) 
 رفتم فغان که از سر کويش فغان کنان/  ز بزم عشرت آن يار مهربان رفتم:مطلع

 کشيده دست ز معدن بايروان رفتم/  قيام حشر در آن روز شد مرا قدسی:مخلص
Beginning: I left the feast of joyness of that kind beloved. I grieve because I 

went crying from her alley. 
End: On the day that I left the city of Madan and went to Yerevan, that was 

the Day of Judgment. 
83 – Sonnet (8 verses – Persian) 

 بوسه از روی ادب زن جای من بر آستان/  ای صبا گر بگذری بر تکيۀ شاه جهان:مطلع
 خانمان يا به نزد خود رسان اين قدسی بی/  يا رسان خود را به سروقت غريبان غمين:مخلص

Beginning: Oh, zephyr, if you crossed the shah-e-Jahan harbor, kiss its entrance 
instead of me politely. 

End: Or take yourself to the side of sad people or take displaced Ghodsi by 
yourself. 

84 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 يعنی خود را ز وطن عازم معدن کردم/  مقصد موسی دل و کوی ايمن کردم:مطلع

 خويش را بهر دعا وقف و معّين کردم/ گفت قدسی از روی طرب دوش چه زيبا می:مخلص
Beginning: My heart, such as the Prophet Moses, made a trip to the safe 

valley; I went to Madan from Homeland. 
End: Ghodsi, last night, how beautiful she said: I endowed herself to pray. 
85 – Sonnet (7 verses – Turkish) 

 عدی ايتدی فرزينهخطنک بيدق چکوب رخده ت/ ايدر عينک کبی روشن کوزی بلورتک سينه:مطلع
  سزادور نظم شعرنک ثبت اولورسه طاق پروينه:مخلص

Beginning: Your white and blurred chest illuminates the eye like glasses. 
Your new hair on your face harasses the minister like lined soldiers. 

End: It deserves to write poem in praising you that recorded in the court of 
Parvin.  

Edər eynək kibi ruşən gözi fulur tək sinə/ xətin beydəq çəkub ruxdə təəddi etdi 
fərzinə/ Səza dür nəzm-ı şeirınk səbt olursə taq-ı pərvinə. 

86 – Sonnet (10 verses – Persian) 
 اندازۀ اموشم مکن با مهر بیتو فر/  چون فلک يادم کند هر دم بکين تازۀ:مطلع

 عندليبان را بود تنها همين آوازۀ/  گر اثر خواهی بيا افغان قدسی را شنو:مخلص
Beginning: Since the world reminds me of a new malice, never forget me with 

limitless kindness. 
End: If you are looking for an effect, come and listen to Ghodsi thriller that 

the nightingles are famous only for love for the flower. 
87 – Sonnet (8 verses – Persian) 

 دور بر جانم واردور که اول هم شوق قربانکله/ بر دلم واردور که اول همشکر احسانکله دور:مطلع
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 دور مدت دور که هجرانکلهنيلسون قدسی که / خدمتنکدن بردم آيرولمق ايدر جان قصدنی:مخلص
Beginning: It is in my heart that to thank his beneficent. It is in my soul that to have the 

passion for being sacrificed. 
End: A moment being away from you has shed shadow on me. What will Ghodsi will 

doe when he has suffered from separation? 
88 – Sonnet (11 verses – Persian) 

 زالل کوثر آيرلمش مکر خّرم بالغندن/  مکر خلد برين آلمش صفاسين دّره باغندن:مطلع
 اوننک عطر کلی کيتمز صبا قدسی دماغندن/ غزال مشک تک سير تتار و ملک چين اتسه:مخلص

Beginning: As if the paradise has taken its greenness from the garden valley. As if 
the kosar’ clear water has spread fro, “Khorram Blaagh”. 

End: If I make journey like a black deer in the Tatar and China, o, the zephyr sweet 
perfume did not leave Ghodsi. 

89 – Sonnet (11verses – Persian) 
 شادم از اينکه خاطر من از تو شاد نيست/ من خسته ياد نيست گر خاطر ترا ز :مطلع

 آهش دگر ز ضعف غمت در نهاد نيست/ قدسی تو را بآه غم آلود زکين ولی:مخلص
Beginning: If you do not meet the tried and unable man, I'm not upset 

with you. 
End: Ghodsi made sigh because of hatred, but he does a sigh due to 

weakness of pain of your separation. 
90 – Khamsa (10 paragraphs – Persian) 

 شکن زلف سيه رخنه در ايمانم کرد/  سينه صد چاک جنون چاک گريبانم کرد:مطلع
  شانه آخر ز کفم برد و پريشانم کرد:مخلص

Beginning: Madness of the sacrificed broke my chest/ the twist of the black 
hair penetrated in my religion. 

End: Finally, took the comb from my hand and made me distressed. 
91 – Sonnet (10 verses – Persian) 

 ام طعم انزروت توتش دهد بذايقه/ تو اگر قدم بگذارم بباغ توت  بی:مطلع
 آرد برای تحفه برت ميوۀ نعوت/  قدسی اگرچه ميوۀ وصل تو را نچيد:مخلص

Beginning: If I go to the berry garden without you, the berry will become 
bitter like an anzorot.  

End: Though Ghodsi did not pick the fruit of joining you and you do not get 
in contact with you, as a gift, it brings you the recipe and praises before you. 

92 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 اوزينه مشکل اوالن ايشلری آسان ايتدی/  فلک آخرده بنی خاکله يکسان ايتدی:مطلع
 اونی غرق ايتمک ايچون گوز ياشی طوفان ايتدی/ قلزم اشکه دوشوب محنتی ای دل نجه کور: مخلص

Beginning: The world eventually destroyed me. Made easy to do the things that were 
difficult for her. 

End: Oh, the heart look how Mehnati has drown in the sea of tears. To make drown him, 
her eyes tears made a storm. 

93 – Sonnet (6 verses – Persian) 
 است با کمند زلفش او را سخت بستن کرده/ ستا همچو پندارد که دل از بند رستن کرده:مطلع
 است کز دام زلفش عزم جستن کرده هر دلی / گهان در چاه غبغب همچو قدسی درفتاد نا:مخلص
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Beginning: He thinks that my heart is abandoned from his love. She has fastened it 
firmly by her hair. 

End: Any heart that intends to break the trap of her love, as Ghodsi suddenly falls into 
the well of chin and trapped. 

94 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 بهر صيدی خود کمندی بستۀ/  بر دلم از زلف بندی بستۀ:مطلع

 چون به زلف دلپسندی بستۀ/ قدسيا دست اميد از دل بدار: مخلص
Beginning: You have tied my heart with your hair, tied a chain for hunting a 

prey. 
End: Oh, Ghodsi, now that you have attached on hair, leave your heart and 

stop hoping. 
95 – Sonnet (6 verses – Persian) 

 يدورديرسنک کوثرن حسنن مکر خّرم بالغ/ ايدرسنک جنتن وصفن مگر اول درها باغيدور:مطلع
 گل ايله محنتی عزمين که اونون ياخشی چاغيدور*/کيميشبو دمده اهل دللر جوقه جوقه سيرنه :مخلص

)In the manuscript, this word is not legible*( 
Beginning: You describe the paradise, maybe that is the valley of the garden. You say of 

Hassan Kosar, maybe it is Khorram Bagg. 
End: End: At this moment, the hearts of Fujaih have come to see him. Come on and give it a 

thrill that is good for you. 
96 – Sonnet (284 verses – Persian) 

 فرق بسان جسم انسانی است پی/  همه روی زمين از غرب تا شرق:مطلع
 شود در چند روزی اشتر نر/ هند سر به وی گر عنکبوتی را د:مخلص

Beginning: From the west to the east, all on the earth is like a human body 
that does not have a head. 

End: If they leave a spider there, then after a few days it becomes fat like a 
male camel. 

97 – Sonnet (10 verses – Persian) 
 بزير پای ستم پست و خاکسارم کرد/  فلک بکام رقيبان همين نه خوارم کرد:مطلع

 بقتل روز وصالش اميدوارم کرد/  وفا که ديدم از او قدسيا پس از عمری:مخلص
Beginning: Oh, the world not only despised me for favor of my opponents, 

but also made me inferior.  
End: Oh, Ghodsi, now that I saw her loyalty in life, I hoped that I would be 

killed on the day of join. 
98 – Sonnet (9verses – Persian) 

 سا سازی بند بر کردنم از زلف سمن/  خواهی ای جان که بچاه زنخم اندازی:مطلع
 شيرازیميتراود ز خيالش غزل /  قدسيا طبع عجب بر سر کار آوردی:مخلص

Beginning: Oh, my soul, you want me to trap me in the well of your chin, and 
put your bright and smelly hair on my neck. 

End: Ghodsi, what a wonderful taste; the Shirazi ghazal comes from your 
taste (Your lyrics are like Hafiz Shirazi’s lyrics). 

99 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 اگر سازی روا باشد بجان صد منت ايقاصد/ است از من محزون بسويت حاجت ای قاصد  فتاد:مطلع
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 گرفتار است همچون دل به دست محنت ايقاصد/ آسا بسويش محنتی اينجا خرامان شو نسيم:مخلص
Beginning: O, messenger, I need you. If you meet my need I will accept your generosity 
End: O, messenger, go to her like a breeze; that the heart of Mehnati is captured by sorrow. 
100 – Sonnet (12verses – Persian) 

 ز دست زاری دل هم ز جان بيزارم ای قمری/ نشان بستکی، من هم بکردن دارم ای قمری:مطلع
 گشاد ز آن سبب دوران دِر ادبارم ای قمری/ نکردم سويش اقبالی بوقت ناله قدسی :مخلص

Beginning: Oh, the dove, I have a sign of attachment on my neck as you. Oh, the 
dove, I hate grief deeply. 

End: When Ghodsi was grieving I did not pay attention to him; that’s why my life 
was passed in misery 

101 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 ولی چه فايده در صيدگاه شهباز است/  اگرچه کبک دلم در هوای پرواز است:مطلع

 بدرد هجر تو همدم بغصه همراز است/ مگو که قدسی بيدل بکنج غم تنهاست:مخلص
Beginning: Although, the partridge of my heart wants to fly, unfortunetly, it is 

placed in the falcon nest. 
End: Ghodsi, do not tell that yhe lover is alone in the corner of sorrow, it is 

not alone since you are companion with sadness and grief. 
102 – Sonnet (6 verses – Persian) 

 در همه عمر خود اندوختهآنچکه جان /  آتش پنهان غم در دل من سوخته:مطلع
 همچو چنار کهن ز آتش خود سوخته/  آتش ديکر مزن بر دل قدسی که آن:مخلص

Beginning: Everything that I saved in my whole life was burned by the hidden 
fire of the sadness of your love. 

End: Ghodsi, no longer put the fire on the heart that it has burned out of his 
fire like an old plane tree. 

103 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 که تا ز کف ندهد آن عنان کفتۀ خود را/  بکوش ناله بگفتم غم نهفتۀ خود را:مطلع

 شنفتۀ خود را بکوش خان برسانی بدل/  بود که لب بگشايم بنظم خود قدسی:مخلص
Beginning: I said my hide sadness to to the ear of sigh to be patient, and do not 

lose its will. 
End: Ghodsi, it is better for me to not talk and what you heard with your ears, 

announce the ruler. 
104 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 يعنی چه] ای [ روکش مه ساخته ابر را/ يعنی چه] ای[ زلف مشکين برخ انداخته :مطلع
 يعنی چه] ای [تيغ غمزه بسرش آخته /  گشته قدسی ز فراقت کشته:مخلص

Beginning: What is it that (for what) you left your black and sweet smelling 
hair on your face? Why did you put your hair like the cloud on your face as the 
moon? 

End: End: Sacrifice is dead from your sadness; why did you take your cute 
and charming shot above your head? 

105 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 ولی در آخر آن مّدعی پشيمان کرد/  اگرچه يار من اّول وفا به پيمان کرد:مطلع

 که هرچه کرده ترا فتنۀ رقيبان کرد/ ز بخت خويش منال اين همه چو نی قدسی:مخلص
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Beginning: Although, my beloved was loyal at the beginning, finally that rival 
withdrew her from loyalty.  

End: Ghodsi, do not grieve on your own fortune, so that every event that has 
come upon you is due to the plot of your rivals. 

106 – Sonnet (11 verses – Persian) 
 يم در کار خود اما مرا بازار نيست]ی[سودا /  جانرا دريغی در بها از يک نکاه يار نيست:مطلع

 قدسی چو ديدی بخت را از خواب خود بيدار/  در بستر خواب گران پيوسته ميبايد غنود:مخلص
 نيست

Beginning: The soul has nothing to do with a sweet-hearted look. In my 
business, I am a merchant and a businessman, but I have no market for my work. 

End: Ghodsi, when you see you are always in bed, you have to go to a heavy 
sleep. 

107 – Sonnet (11verses – Persian) 
 هرگز نباشد چارۀ تدبير بر خود کرده را/ ن مهوش دل برده راام آ  من دشمن خود کرده:مطلع

 آورده را بر خاتم دل نقش کن اين سجع جان/ دان  قدسی تو نظم خويش را آور بعرض نکته:مخلص
Beginning: I myself have made this enchanting beauty as an enemy and there 

is no execuse for it. 
End: Ghodsi, bring your poem to the attention of the people. Remember and 

inspire these inspirational remarks. 
108 – Sonnet (9 verses – Persian) 

 ره گذر ز تو گويا بر آن نافتادست/ اساس خانۀ دل از غم تو بر بادست:مطلع
  دامادستپسند نه هر جمال عروسی/  مده تو جلوه به بکر خيال خود قدسی:مخلص

Beginning: The foundation of the house of the heart is ruined by your sadness. 
It's as if you have not crossed my heart and you do not know what’s going on. 

End: Ghodsi, do not manifest your imagination that is like a bride, because 
every beautiful bride has not taste for every groom. 

109 – Sonnet (11 verses – Persian) 
 بلکه رحم ايتسون بو حاله ايتمدی يارم بنم/  اتفاق ايتدی فغان و اهلن زارم بنم:مطلع

 اول زمّرد کيم اوله مانند گفتارم بنم/  افعی جان حسودی محنتی اعمی ايدر:مخلص
Beginning: My fervor and my sigh and my hatred have united so that my 

beloved to have mercy on me. 
End: Mehnati silences the snake likened soul of the jealous with his words as 

they are like as the emerald. 
Ettefaq etdi fəğan o ahılən zarım bənım/ fələk rəhm eitsun bu halə eitmədi 

yarım bənım/ Əfeye can-ı həsudi muhnəti ə'ma eydər/ ol zumurrud kim olə manənd-ı 
guftarım bənım. 

110 – Sonnet (11 verses – Turkish) 
 رحم قيل تا کيتمسون سندن جمالن نعمتی/ چونکه حّدندن کچپدور سنده حسنن دولتی:مطلع

 انی ساکت قيلپدور بوسوزيلن محنتیکيم / سن گلشنده خواهش قيلمه بلبلدن نوا غنچه:مخلص
Beginning: When your beauty has gone beyond the limit, be merciful to your lovers, 

so that you will not receive a beautiful blessing. 
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End: You are as blossom in the garden, do not call nightingale to sing; since Mehnati 
has silenced it by his speeches. 

Çunke həddən keçıpdur səndə husnun dovləti/ rəhm qıl ta kitməsun səndən cəmalın 
neməti/ Ğunçə sən gulşəndə xahış qilmə bulbuldən nəva/ kim oni sakit qilıpdur bu sözilən 
muhnəti. 

111 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 دمی فارغ نکردند از غم دوران دل ما را/  ازل با درد و محنت چون ِگل ما را سرشتند از:مطلع

 به روز هجر ياران گر ببيند محفل ما را/ ها قدسی  به جای اشک ريزد خون مدام از ديده:مخلص
Beginning: Because since the beginning of the day, they made the soil of our 

soul with saddness, they will see why they did not let our hearts despair from the sad 
days. 

End: End: If on the day of the Hajj, the companions of the circle will see me, 
they will see that "holy Quran" continues to blood instead of tears. 

112 – Sonnet (9 verses – Persian) 
 اّننی فی نحل شرک لو هويت من سواها/  اشربُت فی قلبی فتاة ليس لی طوق نواها:مطلع

 املئت جو السماء حيرة اصوات واها/  زمزم القدسی بهذا النظم عند المعشر:مخلص
Beginning: My heart is overflowing with the love of someone whose only 

love has captured my heart. If I love someone except her, it will unbeliever in my 
religion. 

End: Ghodsi whispered this verse among the people. The sky of the city of 
Hira filled with the sound of praise. 

113 – Sonnet (9 verses – Persian) 
  تنبت فی ارض بالاسقنی من ماء کرم/  قد مضی عمری بهم ايهاالساقی تعال:مطلع

 ذلک حينی الّدخان کيف حين االشتعال/  احرقت جثمان قدسی نارآه االشتياق:مخلص
Beginning: Oh, the cupbearer, come on, my life went through sorrow. Drunken me 

with the grape juice that has grown in the land of the “ball”. 
End: The life of Ghodsi passed in the fire of eagerness. Now, when the smoke of her 

passion burns me like that, when it comes to seeing the fire of love flaring, how will it be? 
114 – Sonnet (9 verses – Persian) 

منلر ياننده بو دوستلوقدر که دوش/ بنی بی التفاتنکلن رقيبلر ايچره خوار ايتدنک:مطلع
 ايتدنک)*خاکسار(شرمسار

 غزل قلدنک تمامين يادگار روزگار ايتدنک/ نه يخشی محنتی سن سرگذشت روز هجرانی:مخلص
*(In the linear version, under the word "Embarrassed", "Okay" is 

written.) 
Beginning: You despised me with my opponents with your neglect. Is this the 

custom of friendship that made me embarrassing my enemies? 
End: Qodsi has done a good job as the epic of the day of Hijran, as a ghazale 

and a memorial to you. 
115 – Sonnet (10 verses – Persian) 

 خبرکچدی حذر قيلدی قيامتدناوزاقدن بي/ صبا برگون سحر وقتی گلوردی سرو قامتدن:مطلع
 سالوپ سوز و گدازنک اهل بزمی تاب و طاقتدن/ سولتمه ساز نظمی محنتی طبعنک بنانيلن:مخلص
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Beginning: Zephyr was passing besides a tall person. It passed without any 
awareness from it from the far; perhaps it avoided the turmoil and did not approach her. 

End: Mehnati, do not play the instrument with the fingers of your nature. Your 
burning words have taken the strength of the people. 

116 – Sonnet (10  verses – Persian) 
 دن هم کباب اولسونقوی اولسون ايستديکنجن جگر/ ديدنک که بزم هجرمده سرشکندن شراب اولسون:مطلع

 يازيلسون جزو جزو داستاننک بر کتاب اولسون/ بيان ايت محنتی سن سرگذشت روز هجراننک:مخلص
Beginning: You said that you would love to see tears from my eye in the feast 

of your separation. Let it be as much as you want, and even my heart become 
sacrificed for feast of your separation. 

End: Mehnati, tell the story of the day of separation till the details of the story 
of your life to be written and become a book. 

117 – Sonnet (9 verses – Persian) 
Beginning: My life was ended by the pain of joining the friend. The visit of 

Leyla was not possible in Iraq. 
End: Leyla was busy with her joy and Ghodsi was in the siege of sadness. 
118 – Sonnet (10 verses – Persian) 

 ما ظفرت وصل ليلی فی العراق/  انقضی عمری بداء االشتياق:مطلع
 عاش قدسیٌّ بآالم الَوثاق/  کانت الليلی بطيب عيشها:مخلص

Beginning: They would like to suffer from any ill-tempered. Some people like to 
eat saffron food. 

End: Some people like to live in their city in a cute and blessed way, Ghodsi likes 
to be homeless lover of the friend alley. 

*Quatrain (Turkish-added) 
  خوردن کوکو خوش است*خيربعض را/  بعض را خون جگر از دست هر بدخو خوش است:مطلع

  استخانمان را بودن در کو خوش قدسی بی/  بعض را در شهر بودن لذت ناز و نعيم:مخلص
)In the manuscript, this word is not legible*( 

Beginning: Oh, the son of Christian, do not go to church, let me to come. Like 
the shadows, come after you as the cedar. 

End: Either you accept the religion of Christ or teach me to the religion of 
Jesus. 

Kıtmə, tərsa, sənilən məndə kəlisayə kəlum/ surunum sərv qədun arducə çun 
sayə kəlum/ Ya kəlub etkılən din-i Məsihani qəbul/ ya ki, təlim elə sən, məzhəb-i İsayə 
kəlum. 
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Zəhra Əhmədi 

Təbriz Mərkəzi Kitabxanasında saxlanılan  
Qüdsinin əlyazmasındakı şeirlərin təhlili 

X ü l a s ə 
 

 Abbasqulu ağa Bakıxanov (1846-1794) Qafqaz və İran ərazisinin son 2 əsrdə 
yaşamış ən görkəmli tarixçi-alim, yazıçı və şairlərindən biridir. O, 52 il yaşamış, 
lakin bu qısa ömür kəsiyində etika, məntiq, ədəbiyyat və diqər elm sahələri üzrə 
qiymətli əsərlər yaratmışdır. Məqalə A.A.Bakıxanovun Təbriz Milli Kitabxanasında 
saxlanılan əsərlərinin təhlilinə həsr olunmuşdur. 

Захра Ахмади 
Анализ стихов в рукописи Гудси, хранящейся в  

Центральной библиотеке Тебриза 
Р е з ю м е 

 
 Аббасгулу Ага Бакиханов (1846-1794) является один из самых видных 
историков, писателей и поэтов Кавказа и Ирана за последние 2 столетия. За 
короткий период жизни 52 года он создал ценные произведения в области та-
ких наук как этика, логика и литература. В статье говорится о рукописи стихов 
А.Бакиханова, хранящихся в Центральной Библиотеке Табриза.  
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FƏTƏLİ ŞAH QACARIN “MƏCNUNA TƏNƏ” MƏSNƏVİSİ  

NİZAMİ GƏNCƏVİNİN “LEYLİ VƏ MƏCNUN” POEMASININ 
ƏNƏNƏLƏRİ KONTEKSTİNDƏ 

 
Açar sözlər: Nizami Gəncəvi, Leyli və Məcnun, Fətəli şah Qacar, poeziya 

ənənələri, məsnəvi  
Keywords: Nizami Ganjavi, Leyli and Mejnun, Fatali shah Qajar, poetical tradi-

tions, mesnewi  
Ключевые слова: Низами Гянджеви, Лейли и Меджнун, Фатали шах 

Каджар, поэтические традиции, месневи 
 
Giriş. Qacarlar sülaləsi XVIII yüzilliyin sonlarında siyasi səhnəyə gələrək 

təqribən bir əsr yarımadək tarixi Azərbaycan torpaqlarının da daxil olduğu İranı idarə 
etmişlər. Tək İranın deyil, xalqımızın tarixində də bir çox mühüm siyasi olaylar 
məhz bu illərə təsadüf edir. Bu sülalənin əsasını qoymuş Ağa Məhəmməd xan Qacar 
dərin zəkalı və fitri istedada malik bir şəxs olmasına rəğmən, hakimiyyət illərini 
savaş meydanlarında keçirərək ölkənin mədəni həyatı ilə maraqlanmağa fürsət 
tapmamışdı. Onun Şuşada qətlindən sonra – 1797-ci ildə səltənət taxtına əyləşən 
Fətəli şah Qacar isə, əmisindən fərqli olaraq, saray daxilində məhsuldar ədəbi-
mədəni mühitin yaranmasına çalışmış və bütün şahlıq dövründə şeir və sənətin 
tərəqqisi üçün əlindən gələni etmişdi. Özünün də yüksək şeir təbi olan qacar şahı 
“Əncüməni-Xaqan” adlı ədəbi məclis təşkil edib dövrünün tanınmış şair və ədiblərini 
ətrafına toplayaraq fars şeirinin sönmüş çırağını yenidən alışdırdı. O özü də “Xaqan” 
təxəllüsü ilə məhəbbət mövzusunda qəzəl, qəsidə, rübai, məsnəvi və saqinamələrdən 
ibarət mükəmməl şeir divanı yaratmışdır. Firdovsi, Ünsüri, Xaqani, Nizami, Sədi və 
Hafiz kimi farsdilli poeziyanın qabaqcıl nümayəndələrinin forma və üslubundan 
bəhrələnən Fətəli şah klassik poeziya ənənələrini öz dövrünə gətirmiş və bütün 
yaradıcılığı boyu qədim ədəbi normalara riayət etməyə səy göstərmişdi.  
 Əsasən romantik üslubda yazan Fətəli şah həm də bir neçə məsnəvi 
müəllifidir. Kiçikhəcmli olmasına baxmayaraq, bu əsərlər həm forma, həm də 
məzmun baxımından kamil poetik parçalardır. Lirik epizodik hekayə şəklində nəql 
edilən bu məsnəvilər Şərq klassik poeziyasından qaynaqlanmışdır.  

Nizami davamçıları. Məşhur alman şairi İ.V.Höte Nizamini “poeziyanın 
allahı” adlandıraraq deyib ki, “Firdovsi dünən, Ənvəri bugün, Nizami isə gələcək 
üçün yazmışdır” [1, s.55]. Həqiqətən də, əsrlər, qərinələr ötmüş, lakin Nizaminin 
sözü köhnəlməmişdir. Böyük şairin ölümündən sonra bu poemaların şöhrəti bütün 
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dünyaya yayılmış və şairə ölməzlik qazandırmışdır. “Xəmsə” adlandırılan bu 
poemalar toplusu Şərq ədəbiyyatında müxtəlif dövrlərdə söz və qələm sahibləri 
tərəfindən ən çox təqdir və təhsin edilən əsərlər sırasında yer almış və poeziya 
sənətində xəmsənəvislik kimi bir ənənənin yaranmasına səbəb olmuşdur. Onun ədəbi 
irsinə bu sonsuz maraq və meyil dahi şairin sözünün böyük qüdrətini göstərir. İndiyə 
qədər həm Şərq, həm də Qərb ədəbiyyatşünaslığında “Xəmsə” mövzularına 
nəzirələrlə bağlı aparılan araşdırmalar Nizami davamçılarının dəqiq sayını 
müəyyənləşdirməyə imkan verməmişdir. Buna səbəb “Xəmsə” yaratmaq ənənəsinin 
uzun illər, hətta XX yüzilliyədək davam etməsi və bir çox əsərlərin əlyazmalarının 
tarixin dərin qatlarında itib-batması olmuşdur. Məşhur nizamişünas prof. Vəhid 
Dəstgerdi bu barədə yazır: “Müxtəlif kitabxanalarda yüzdən artıq “Xəmsə” və 
“Xəmsə” müəllifi bizim nəzərimizə çatmışdır. Əlbəttə, əgər dünyanın bütün 
kitabxanalarını axtarmaq imkanımız olsaydı, onda mindən artıq “Xəmsə” tapardıq” 
[2, s.137]. Tehran Universiteti alimlərinin apardığı tədqiqatlar əsasında məlum 
olmuşdur ki, “Xəmsə”yə daxil olan poemalar arasında ən çox bənzətmə “Leyli və 
Məcnun”a yazılmışdır. Bir qədər mübaliğəli görünsə də, onlar bu mövzunu nəzmə 
çəkənlərin sayının yüzdən artıq olduğunu qeyd edirlər. Fikrimizcə, bu nakam 
məhəbbət dastanı əsasında nəzirəçiliyin belə vüsət tapmasının bir səbəbi dastandakı 
dərin romantizmdirsə, digər səbəb Nizaminin bu mövzunu yüksək sənətkarlıq qüdrəti 
ilə nəzmə çəkməsi olmuşdur. Bir çox söz əhli fars, türk, özbək, kürd, urdu dillərində 
Nizaminin məsnəvisinin əsas süjet və kompozisiyasını saxlamaq və bəzən müxtəlif 
epizodlar əlavə etməklə “Leyli və Məcnun” mövzusunda məsnəvilər yazmışlar. 
Əlbəttə, bir məqalə çərçivəsində bu mövzuda ərsəyə gətirilmiş əsərlərin hamısını 
nəzərdən keçirmək mümkün deyil və biz onlardan bəzilərinin yalnız adlarını 
çəkməklə kifayətlənməyə məcburuq.  

Nizaminin məşhur beşliyinə nəzirə olaraq bütövlükdə ilk “Xəmsə” yaratmağa 
müvəffəq olmuş söz əhli hind şairi Əmir Xosrov Dəhləvi (1253-1325) olmuşdur. 
Sonrakı dövrlərdə Xacu Kirmani, Əssar Təbrizi, Əşrəf Marağayi, Arif Ərdəbili, 
Əbdürrəhman Cami (1414-1492), Əlişir Nəvai (1441-1506), Məktəbi Şirazi, Vəhşi 
Bafqi, Abdulla Hatifi, Həqiri Təbrizi, Məhəmməd Füzuli, Əndəlib Qaracadaği, 
İsmayıl Nakam və b. şairlərin “Xəmsə” mövzularında yazdıqları məsnəviləri 
məşhurdur. Bu poemalar ayrı-ayrılıqda hər biri mükəmməl sənət əsəri olsa da, heç 
biri sözün Nizami zirvəsini fəth edə bilməmişdir. Nizami davamçılarından Əmir 
Xosrov Dəhləvi müdrik ustadın şagirdi olması ilə fəxr etmiş və onun kimsəni təkrar 
etməyərək “hər sözü birinci dediyini, XIV əsr Azərbaycan şairi Əssar Təbrizi isə 
məsnəvi sənətinin Nizami ilə qurtardığını” söyləmişdir [3, s.199].  
 Şərq ədəbiyyatında “Leyli və Məcnun” mövzusu. Nizaminin vəfatından 
sonra bütövlükdə ilk “Xəmsə” yazan Əmir Xosrov Dəhləvi “Leyli və Məcnun” 
(1298) adlı poema qələmə almışdır. Ondan sonra Əbdürrəhman Caminin eyniadlı 
məsnəvisi (1484) və Əlişir Nəvainin özbəkcə “Leyli və Məcnun”u daha məşhurdur. 
Sonralar türk dilində məsnəvi yazan Məhəmməd Füzuli və digərləri məhz Nəvai 
yaradıcılığından bəhrələnmişlər. Digər “Leyli və Məcnun” yazan şair XV yüzillikdə 
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yaşamış Məktəbi Şirazi olmuşdur. Onun farsca qələmə aldığı məsnəvisi bədii 
sənətkarlıq xüsusiyyətləri baxımından daha mükəmməl əsərdir. “O, mövzunu 
Nizamidən alsa da, onu Dəhləvidən daha yaxşı inkişaf etdirir və öz qəzəlləri ilə 
şirinləşdirir” [4, s.226]. 
 Artıq XV əsrdən bu mövzuda türkcə məsnəvilər yaratmaq ənənəsi meydana 
gəlmiş və bu cərəyanın ilk nümayəndəsi Həqiri Təbrizi olmuşdur. O özünün “Leyli 
və Məcnun” poemasını 1426-cı ildə, Füzulidən təqribən yüz on il əvvəl qələmə 
almışdır. Bu poema türkcə “Leyli və Məcnun” yaratmaq baxımından ilk təşəbbüs 
kimi təqdirəlayiq olsa da, bədii kamillik cəhətdən zəif əsər hesab edilir. “Həqirinin 
“Leyli və Məcnun”u Azərbaycan folklor motivlərindən və dastan qəhrəmanlarının 
səciyyəvi xüsusiyyətlərindən faydalansa da, Dəhləvi və Hatifinin təsiri onun 
qəhrəmanını, bir növ, qəlibə salmış, koloritdən məhrum etmiş, həm də obrazın 
görüşləri ilə mübarizəsinin vəhdətinə xələl gətirmişdir” [5, s.127]. Türk dilində 
qələmə alınmış “Leyli və Məcnun”lar sırasında ən mükəmməl əsəri 1536-cı ildə 
Molla Məhəmməd Füzuli yaratmışdır. Ondan sonra Əndəlib Qaracadaği, İsmayıl 
Nakam, Baqi və başqa azərbaycanlı şairlər də türk dilində bu mövzuda poemalar 
yazmışlar. Farsca yazılan “Leyli və Məcnun”lar sırasında Nizami qədər şöhrət 
qazanan şair olmamışdırsa, türkcə yazılan məsnəvilər arasında da Füzuli böyük ustad 
sayılır.  

Beləliklə, gəncəli müdrik, şairin öz sözləri ilə desək, “ərəb xalqı arasında 
məşhur olan bu məlum hekayəni fars dilində söz gəlini tək bəzəyərək” onun şöhrətini 
ətrafa yaydı. Bu rəvayətin tarixçəsi ilə bağlı kiçik bir haşiyə çıxaq. Mənşəyi qədim 
ərəb ədəbiyyatından götürülmüş “Leyli və Məcnun” rəvayəti haqqında əsasən 
ərəbdilli mənbələrdə məlumat verilir. Bunlardan üç ən etibarlı mənbə sayılanlar 
aşağıdakılardır:  

1. İbn Qüteybə – “Əş-şer vəş-şüəra” (IX əsr) 
2. Əbülfərəc İsfəhani – “Kitab əl-əğani” (X əsr) 
3. İbn Nədim – “Əl-fihrist” (X əsr) 
Bunlardan başqa, ərəb şairi Əbu Bəkr əl-Valibi “Divani-Məcnun” adlı 

məcmuədə Qeysə aid edilən pərakəndə şeirləri toplamışdır. Akademik 
İ.Y.Kraçkovski əl-Valibinin XI-XII əsrlərdə yaşadığını söyləyir. Hər halda o, 
Nizamidən öncə yaşamışdır, çünki bu şeir toplusu ərəbcədən farscaya çevrilmiş və 
Şirvanşah Axsitan da Məcnuna aid edilən bu şeirlərlə tanış olmuş və məhz bundan 
sonra Nizamiyə əsəri nəzmə çəkməyi sifariş etmişdir. Bu qədim dastanın ərəb 
ədəbiyyatında köklərini araşdıran İ.Y.Kraçkovski bu müəlliflərin nəql etdikləri 
rəvayətlər arasında bəzi fərqli epizodların olduğunu nəzərə alaraq, “İbn Qüteybədən 
təxminən bir əsr sonra yaşamış Əbülfərəc İsfəhaninin “Kitab əl-əğani” əsərini daha 
etibarlı mənbə sayır” [6, s.285]. Buna səbəb isə Ə.İsfahaninin İbn Qüteybənin istinad 
etdiyi məxəzlərdən daha qədim məxəzlərə əsaslanması olmuşdur. Adıçəkilən 
qaynaqlara əsaslanan İ.Y.Kraçkovski, həqiqətən, VII əsrdə Ərəbistanda Qeys ibn 
Müləvvəh adlı gəncin yaşadığını və Leyli adlı sevgilisinə şeirlər yazdığını təsdiq 
edir. Nizami bu əsəri nəzmə çəkdikdən sonra Qeysin “Məcnun” adı əbədiləşir və 
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“həqiqi aşiq” obrazı ilə eyniləşir. Bu obraz İsgəndər, Xosrov, Şirin, Fərhad, Yusif, 
Züleyxa və digər obrazlar kimi “əbədi surət” statusu və bəlkə Nizaminin digər 
personajlarına nisbətən daha böyük şöhrət qazanır.  
 “Leyli və Məcnun” mövzusuna müraciət edərək bütöv poema yazmayan 
şairlər də olmuş və onlar bu dastanla bağlı rəvayətləri kiçik mənzum hekayələr 
formasında qələmə almışlar. Bədii söz sənətində bunu “təlmih” adlandırırlar. 
Xüsusilə klassik poeziya nümunələrində şairlər tez-tez məlum əfsanə və rəvayətlərə 
işarələr etmiş və onların qəhrəmanlarını xatırlatmışlar. Nizamidən sonra yaşamış 
məşhur şairlər arasında Sədi, Hafiz, Rumi, Saib və b. öz qəzəl və qəsidələrində 
həqiqi eşqdən bəhs edərkən məhz “Leyli və Məcnun” rəvayətinə işarə etmişlər. 
Bunların arasında Cəlaləddin Ruminin məşhur “Məsnəviye-mənəvi” əsərində verdiyi 
mənzum rəvayət daha maraqlıdır. Burada o, xəlifənin dilindən Leyliyə üz tutub 
Məcnunun aləmə səs salmış eşqinin səbəbini bilmək istəyir. Bu uzun hekayənin ilk 
beytlərinə diqqət edək: 

 
 کز تـو مجنـون شد پريشان و غـوی  کان تويـــیگفت ليلی را خليفه

 گفت خاموش چون تو مجنون نيستی از دگر خوبان تو افزون نيستی
[7, s.20] 
   

Xəlifə Leyliyə dedi ki, sənsən 
Məcnunu pərişan edib yolunu azdıran. 
Başqa gözəllərdən sən artıq deyilsən, 
Dedi: Sus, çünki sən Məcnun deyilsən. 
 

 Leyli cavabında “ona yalnız Məcnunun gözü ilə baxan onun gözəlliyini görə 
bilər” deyir.  
 Sonra isə təqribən ona oxşar bir epizodu XV əsrdə yaşamış Vəhşi Bafqi adlı 
iranlı şair Nizaminin məlum poemasına nəzirə yazdığı “Fərhad və Şirin” məsnəvisinə 
daxil etmişdir. Bir neçə beytə nəzər salaq: 

 
 کـه پـيـدا کــن بـه از ليـلـی نکـويـــی  به مجنـون گفت روزی عيب جـويـی
 به هر جزوی ز حسن او قصوريست  که ليلی گر چه در چشم تو حوريست
 در آن آشـفـتگــی خنـدان شـد و گفـت  ز حرف عيب جـو مجنـون بـرآشفـت

 بـه غيــر از خــوبــی لـيـلــی نبينـــی  ـجـنــون نـشـيـنــیاگــر در ديـده ی م
[8, s.426] 
 

Bir gün bir bədxah (eyibaxtaran) Məcnuna dedi ki, 
Leylidən daha yaxşısını tap. 
Əgər Leyli sənin gözündə huridirsə, 
Onun hər üzvündə bir nöqsan var. 
Bədxahın sözündən Məcnun pərişan oldu,  
Pərişanlıqla gülümsündü və dedi: 
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Əgər (Leyliyə) Məcnunun gözü ilə baxsaydın, 
Leylinin gözəlliyindən başqa heç nə görməzdin. 
 

Göründüyü kimi, hər iki rəvayətdə sanki el arasında zərbi-məsəl kimi işlənən 
“Leyliyə Məcnunun gözü ilə bax” fikri bir daha təsdiqlənir. Görkəmli rus şərqşünası 
Y.E.Bertelsin qeyd etdiyi kimi, “Məcnun surəti Yaxın Şərqin sevimli surətləri 
silsiləsinə daxil olmuş, yazılı ədəbiyyat çərçivəsini sındıraraq folklora girmiş, əbədi 
həyat kəsb etmişdir” [9, s.254]. 
 Bəzən “Leyli və Məcnun” qəhrəmanları ilə bağlı olan və dastanın ilk 
qaynaqlarda olan variantından fərqli məzmunlu rəvayətlər yaranmış və bir çox şairlər 
bu rəvayət və əfsanələr əsasında kiçikhəcmli, lakonik mənzum hekayələr qələmə 
almışlar. Belə epizodik hekayələrdən birinə tanınmış Azərbaycan şairi Molla Pənah 
Vaqifin yaradıcılığında rast gəlinir. 
  

 چـو شد از مـرگ لياليـش خبــردار  شنيـدستـم کــه مجنــون دل افگـــــار
 بــه ســوی تــربـت ليلـــی شتـابــان  گـريبـان چــاک زد بـــا آه وافغـــان
 به هر سـو ديـده ی حسـرت گشـاده  ادهدر آنجـــا کـودکـــی ديـــد ايستـــ

 پس آن کـودک بخنديـد و بـدو گفـت  ســراغ تـربــت ليلــی از او جســت
 ز مـن کـی ايـن تمنــا می نمــودی؟  که ای مجنـون ترا گر عشـق بـودی
 ز هر خاکی کفـی بـردار و بـو کـن  بـرو در ايـن بيابــان جستجــو کـــن

 يقين کن تربـت ليلـی در آنجاســــت  شق برخاستز هر خاکی که بوی ع
 رموز عشق از آن کودک بيـامـــوز  تو هم واقف در اين دير جگرســـوز

[10, s.204] 
 

Eşitmişəm ki, qəlbi sınmış Məcnun 
  Leylasının ölümündən xəbərdar olan kimi 
  Yaxasını cırıb ah-nalə ilə 
  Leylinin məzarına tərəf tələsdi. 
  Orada gördü bir uşaq dayanıb, 
  Hər tərəfə həsrətlə baxdı. 
  Leylinin məzarının yerini ondan soruşdu 
  O uşaq gülərək ona dedi ki, 
  Ey Məcnun, sənin eşqin olsaydı əgər, 
  Məndən niyə bunu təmənna edərdin?  
  Qəbirlərin arasını axtar, 
  Hər məzardan bir ovuc (torpaq) götür iylə. 
  Hansı torpaqdan eşqin ətri gəlsə, 
  Yəqin bil ki, Leylinin məzarı ordadır.  
  Ey Vaqif, sən də bu ciyəryandıran dünyada 
  Eşqin sirlərini o uşaqdan öyrən. 
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Göründüyü kimi, xalq təranələri ruhunda yazılmış sadə və rəvan qoşmaları, 
gəraylıları ilə şöhrət qazanan M.P.Vaqif azərbaycanca şeirlərində olduğu kimi, bu 
lirik parçada da bədiiliklə yanaşı sadəliyə riayət etmiş, həcmi kiçik olsa da, bütöv bir 
hekayəni nəql etməyə müvəffəq olmuşdur. 

Fətəli şah Qacarın “Məcnuna tənə” məsnəvisi. Şeir divanını araşdırdığımız 
Fətəli şah Qacarın yaradıcılığında lirik janr üstünlük təşkil edir. O da özündənəvvəlki 
sənətkarlar kimi, “eşq ümmanı”na baş vuraraq Nizami irsinə biganə olmamış, “Leyli 
və Məcnun” haqqında olan rəvayətlə bağlı “ ر مجنونطعنه ب ” (“Məcnuna tənə”) adlı 
məsnəvisini qələmə almışdır. Əlbəttə, cəmi iyirmi bir beytdən ibarət olan bu şeir 
parçası həcmcə kiçik olsa da, formasına görə məsnəvi şəklindədir. Bu kiçik mənzum 
hekayədə şair bütün yaradıcılığı boyu şeirlərində hakim olan romantik üslub 
çərçivəsində münazirə (sual-cavab) şəklindən istifadə edərək mükəmməl bir bədii 
əsər yaratmağa çalışmışdır. Məcnunun insan qəlbini ehtizaza gətirən ilahiləşdirilmiş 
eşqi romantik üsluba müraciət edən bütün şairləri düşündürmüş, hər kəs 
özünəməxsus şəkildə yaranan suallara cavab tapmağa çalışmışdır. Aşiqin eşq 
vadisində çəkdiyi əzabların bədii təsviri, “xəyal, coşqun hiss-həyəcan, təmtəraqlı 
üslub, bədii nidalar və suallar, kəskin təzadlar, ümumiyyətlə, romantik ədəbiyyatın 
səciyyəvi keyfiyyətlərindəndir” [11, s.185]. 

Dahi Nizami həm “Xosrov və Şirin”, həm də “Leyli və Məcnun”da eşqin 
tərifinə yüzlərlə beyt həsr etmiş, onu bütün yaranışın əsası adalndırmışdır. Neçə 
yüzilliklər boyunca davam edən iqtibas ənənələrindən bəhrələnən Fətəli şah bu lirik 
parçada eşqin yüksəkdə durduğunu, onu duymaq və yaşamaq səadətinin hər kəsə 
nəsib olmadığını söyləyir. Şerin məzmunundan məlum olur ki, şairin lirik qəhrəmanı 
o elə özüdür, o da Məcnun kimi aşiqdir və həyatın mənasını eşqdə görür. 

 
 ونطعنـــه بـــر مجنـــ

 
 که تا کی می زنـی بر دل ز غـم نيش  يکی زد طعنه بر مجنـــون دل ريش
 ز دلــداری نخــوردی زخــــــم کاری  جوابـــش داد کای از عشـــق عاری
 نيـــافتــادی ز پـــا از دســـت مستـــی  خـدنگـی بـر دلـت نـامـه ز شستــــی
 دی در تــن خــود تــاب و تبــــهانديـــ  نگـــردی در بيـابـان روز و شبهــــا
 چو مــن خوابت نيامـد خـواب شيريـن  چو من هرگـز نکـردی خاره باليــن
 نگشتی روز و شب بـر کوه و هامون  چو مجنون با دل غمگين پـر خــون
 حديـث عشـــق ليلـــی باورت نيســـت  همانا شور شيريـن بر سرت نيسـت

 کـــه بــی او نيســـت خاطــر را تسلی  ســت ليلـــیگـــــو برايــم کي: بگفتا 
 از اين شوريده دايـم در گريــز اســت  آنکه چشمش فتنه خيــز است: بگفتا
 چو مـن صـد مبتاليـش مبتــالی اسـت  آنکــه بــااليــش بالی اســـت: بگفتا

 دارد ـهديـــوانــــــ دل مـــرغ پـيش  به رخ از خال مشکيــن دانـــه دارد
 به لب قنـدی چــه قنــدی کــام دل هــا  به طـرف رو کمنــــدی دام دل هــا
 دهانـش حقــه امــا پـــر از گــــوهــــر  رخــش گلبــرگ امــا تــازه و تــــر
 دهـــان کـــان نـمک يـا پـسـتــه شـــور  ذقــن بـاشــد حـبــاب لـجــه نــــــور

 مکــــرر گفتمـــش مـــن تنــگ شکــر  ـان قنــد مکـــررچه گويـــم زان نهـ
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 که از ابـرو بدســت اوســـت شمشيـــر  بود چشمش چوترک مست جان گير
 دلـــم خــونســـت دايـــم ز اشتيــاقـــش  مـرا جــان بر لــب آمــد از فراقـش
  ز دردشدل ناصـــــح بـــه درد آمـــد  چنــان از درد شــرح قصـه کردش
 به چشم خويشتن داری نــم خـــويـــش  تو خاقان گربه دل داری غم خويش

 باشــد نــه از حــرف کســت انديشــه  پيشــه باشــد نالــه گريــه مدامت
[12, s.345] 

 
Məcnuna tənə 
 

Biri qəlbi yaralı Məcnuna tənə etdi ki:   
Nə vaxta qədər ürəyinə qəm yarası vuracaqsan?  
Cavabında dedi: Ey eşqdən xəbərsiz, 
Dildarlıq oxu ilə yaralanmamısan. 
Qəlbunə kimsənin oxu dəymədi, 
Məstlikdən sən (heç vaxt) yıxılmadın. 
Gecə-gündüz səhrada avara olmamısan,  
Öz canını həyəcana salmamısan.  
Mənim kimi heç vaxt qayanı özünə balış etməmisən, 
Mənim kimi şirin yuxuya getməmisən. 
Məcnun kimi qan dolu qəmgin ürəklə 
Gecə-gündüz dağ və səhranı gəzməmisən. 
Ona görə başında şirin sevda yoxdur,  
Leylinin eşq hekayəsinə inanmırsan. 
Dedi: Mənə söylə kimdir Leyli 
Ki, onsuz təsəlli tapmırsan?! 
Dedi: Onun ki gözündən fitnə yağır, 
Bu divanədən daim uzaq qaçır. 
Dedi: Başında onun öz bəlası var, 
Mənim təki yüz dənə mübtəlası var.   
Üzündə qara xaldan bir danəsi var,   
Dalınca düşən quştək divanə ürək var.   
Üzü qəlbləri tələyə salan kəməndtək  
Dodağı qənd kimi, ürəklərin kamı tək.  
Üzü təzə açmış gül ləçəyi,  
Ağzı gövhər dolu mücrütək.  
Çənəsi nur dənizinin köpüyü,  
Ağzı duz mədəni, ya duzlu püstə.  
O gizli şəkərdən daha nə deyim?!  
Yenə də deyirəm şəkərqabı ona. 
Gözləri can alan məst türkə bənzər. 
Qaşları əlində qılınctək bənzər. 
Məni cana gətiribdir fərağı, 
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Qəlbim həsrətindən qanla doludur. 
Bu hekayəni elə dərdli danışdı, 
Nəsihət edənin ürəyi ağrıdı. 
Sən, ey Xaqan, ürəyində öz qəmin varsa, 
Qurumazsa heç zaman göz yaşın, 
İşin daim ahu-zar olsun, 
Kimsənin sözündən əndişən olmasın. 

 
Poeziya sənətindən söz açarkən ilk növbədə hər bir poeziya nümunəsinin daşı-

dığı səciyyəvi xüsusiyyətlər göz önünə gəlir. Bədii əsəri şeir kimi xarakterizə edən 
ümdə cəhətlər vəznə, qafiyə və müəyyən formaya malik olmasıdırsa, şeir parçalarını 
bir-birindən fərqləndirən cəhətlər əsərdə fəsahət və bəlağət normalarına riayət edil-
məsi, bədii təsvir vasitələrinin işlənmə məharətidir. Bu lirik parçada şair ən çox təş-
beh, məcaz və istiarələrdən istifadə etmişdir ki, bu da şeirin bədii dəyərinin artmasına 
və obrazların daxili və xarici xüsusiyyətlərinin daha qabarıq şəkildə verilməsinə 
xidmət edir. O, Məcnunu “qəlbi yaralı, çöllərdə gəzib qayalarda yatan” aşiq, Leylini 
isə “gözündən fitnə yağan, qənd kimi dodağı, gül ləçəyi kimi üzü, gövhər dolu 
mücrüyə, duzlu püstəyə, ya duz mədəninə bənzər ağzı, nur dəryasının köpüyünə 
bənzəyən çənəsi” olan gözəl kimi təsvir edir. Bu cür təşbihlər poetikada “örtülü 
təşbih” (تشبيه پوشيده) adlandırılır, çünki bu zaman açıq bənzətmə yolu ilə yaradılan 
təşbehlərdə olduğu kimi, təşbih ədatlarından (kimi, tək, sanki) istifadə edilməmişdir.  

On beşinci beytdə şair bir neçə bədii sənət növünü məharətlə birləşdirmişdir. O, 
bu beytdə “ləfzi sənətlər”dən hesab edilən “rəddəs-sədr iləl-əcüz” (ردالصدرعلی العجز) 
işlətmişdir ki, əvvəlki misranın sonundakı söz (مکرر) sonrakı misranın əvvəlində 
təkrar olunur. Sonra “təcahüli-arif” adlanan sənət növündən istifadə etmişdir, bu da 
şairin cavabını bildiyi bir sualı səsləndirməsidir (چه گويم).  

Müəllif şairlik məharəti nümayiş etdirərək on birinci beytdə “دانه” (dənə) 
sözünü eyham şəklində işlətmişdir, burada onun məqsədi ilk baxışda “məhbubunun 
üzündəki qara xal dənəsi” olsa da, ikinci misrada “quşun yemi olan dən”ə işarə edir. 
Şair eyni zamanda əsər boyu yeri gəldikcə təzad ( شيرين/ شب و شور/ روز ) və 
istiarələrdən (خواب شيرين) də istifadə etmişdir. On altıncı beytdə o, yarın qaşını türk 
əsgərinin əlindəki qılınca bənzədərək bədii ifadə kimi həm məcaz yaratmış, həm də 
şairdən böyük sənətkarlıq məharəti tələb edən və şeirdə misralar arasında poetik 
simmetriya yaradan “ləffü-nəşr” sənətindən bəhrələnmişdir.  

Sözlər arasındakı uyğunluq və mütənasiblik elmi-bədiidə “müraat ün-nəzir” və 
ya “tənasübi-kəlam” adlanır [13, s.168]. “Müraat ün-nəzir” poetika elminin ən işlək 
qaydalarındandır və Fətəli şahın bütün divanı boyu, demək olar ki, sözlər və ifadələr 
arasında bağlılıq mövcuddur. Nəzərdən keçirdiyimiz əsərdə də rast gəldiyimiz 
“müraat ün-nəzir” nümunələri ( هامون –دشت ناله ، –دانه ، گريه –مرغ ) şeirin bədii dəyərini 
artırır. 

Poeziyada, xüsusilə divan ədəbiyyatında lirik məzmunlu əsərlər ən qədim 
dövrlərdən başlayaraq ədəbiyyatın əsas istiqamətləndirici qolu olmuşdur. Bu əsərlər 
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bəzən ictimai-fəlsəfi məzmun kəsb etsə də, daha çox ənənəvi məhəbbət 
problemlərinə həsr olunmuşdu. Təbii insani duyğuların, təmiz və ülvi hisslərin 
tərənnümü üçün istifadə olunan lirik şeirin ən çox yayılmış və lirik-epik janrın 
ifadəsi üçün müəllifin qarşısında geniş imkanlar açan şeir formalarından biri 
məsnəvidir. Fətəli şahın nəzərdən keçirdiyimiz “Məcnuna tənə” məsnəvisi də dahi 
Nizami Gəncəvinin əbədiyaşar irsinin ondan sonra əsrlər boyunca davam edən təsiri 
nəticəsində ərsəyə gəlmiş lirik mənzum hekayələrdən biridir. 

 Nəticə. Fətəli şah Qacarın hakimiyyətə gəlməsindən bir neçə onillik öncəyə 
nəzər salsaq, farsdilli poeziyada hind üslubu adlandırılan qarmaqarışıq bir ədəbi 
mühitin və ondan sonra yaşanan ədəbi durğunluq dövrünün şahidi oluruq. Belə bir 
dövrdə klassik poeziya ənənələrindən bəhrələnərək sadə və rəvan şeirləri ilə 
poeziyanı yenidən canlandıran Qacar şah XIX yüzillikdə yeni bir ədəbi mərhələnin 
ilk rüşeymlərini ərsəyə gətirmiş və fars şeirinə təzə ruh bəxş etmişdir. Şərq 
poetikasına – əruz, qafiyə və bədii sənətinə incəliklərinə qədər bələd olan şairin 
yaradıcılığında məhəbbət mövzusu üstünlük təşkil edir. Onun lirik qəhrəmanı 
gözəlliyi dərk edən, ondan böyük zövq və ilham alan və yaşamağın mənasını 
məhəbbətdə görən aşiqdir. Şairin qəsidə, qəzəl, saqinamə, məsnəvi, rübai və digər 
formalarda yazılmış lirik əsərlərindən ibarət mükəmməl divanı vardır. Bu məqalədə 
onun Şərq ədəbiyyatının Yusif, Züleyxa, Fərhad, Şirin kimi qəlibləşmiş 
obrazlarından olan Məcnun surətinə həsr etdiyi “طعنه بر مجنون” məsnəvisi və bu 
əsərin bədii xüsusiyyətləri araşdırılır. 

 Məqalədə eyni zamanda dahi Nizami Gəncəvi qələmi ilə əbədi şöhrət kəsb 
etmiş “Leyli və Məcnun” poemasının təsiri ilə Şərq klassik poeziyasında yaranmış 
məsnəvilər və mənzum hekayələr nəzərdən keçirilir. Klassik Şərq poeziyasında ilk 
dəfə olaraq romantik üslubda ən yüksək zirvədə duran məsnəvilər məhz Nizami 
Gəncəviyə məxsusdur. Öz yaradıcılığında fəlsəfə və məhəbbət lirikasını birləşdirən 
ustad şair özündən sonra böyük ədəbi məktəb yaratmış və bir çox şairlərin ilham 
pərisini qanadlandırmışdır. 
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Aqiq Gulnar Zohrab 

Masnevi of “Sarcazm to Majnun” by Fatali shah Kajar in the context of 
poetical traditions of “Leyli and Majnun” by Nizami Ganjevi 

S u m m a r y 
 

Love poetry in lyrical form along with ghazals was developed in Oriental 
persian-speaking poetry. The creativity of Nizami Ganjavi, famous Azerbaijani poet 
of the XII century, considered to be the peak of romantic poetry. Poetry of Nizami 
based on ancient sources are rare examples of Oriental poetry which influenced the 
poets of future generations. The poets mentioned in the article and the examples of 
their poetry reflected the process of masnavi development as lyric-epic style. 

 One of the poets who created lyrical poetry under the influence of Nizami 
school was Fatali Shah Kajar, the second ruler from Kajar dynasty. In spite of his 
poem in mesnevi style was of small size, but the content, meaning and poetical 
features of the poem were the same as in perfect literary work. 

 
Агиг Гюльнар Зохраб 

Месневи Фатали шаха Каджара “Сарказм в адрес Меджнуна”  
в контексте поэтических традиций поэмы “Лейли и Меджнун”  

Низами Гянджеви 
Резюме 

 
Наряду с газелями, любовные темы, возникшие в форме лирической поэзии, 

получили широкое распространение в персоязычной поэзии. Творчество азер-
байджанского поэта XII века Низами Гянджеви является величайшей вершиной 
в истории романтической поэзии. Низами создал редкие жемчужины Восточ-
ной поэзии на основе древних, знаменитых любовных легенд, а впоследствии 
авторы лирических поэм вдохновлялись формой и стилем Низами. 

 Поэты, о которых мы упоминали в этой статье, и примеры из их произве-
дений отражают динамику развития жанра поэмы месневи как лирико-
эпического жанра. Одним из поэтов, писавших лирические стихи под влиянием 
школы Низами, был Фатали шах Гаджар, второй правитель династии 
Гаджаров. Несмотря на небольшой объем, это литературное произведение, на-
писанное в жанре месневи, с точки зрения смысла, содержания и поэтических 
особенностей, является совершенной художественной работой. 
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POEZİYA NÜMUNƏLƏRİNİN ORTA ƏSR ELMİ MÜHAKİMƏLƏRİNDƏ 

İSTİFADƏSİ – ŞƏVAHİD ANLAYIŞI 
 

Açar sözlər: şahid, əl-beyt əl-müstəşhəd, istişhad, ihticac, hüccət, ğərib, muxədrəm 
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худжджа, гариб, мухадрам 
 

Giriş. İslamın gəlişi ilə ərəblərin həyat tərzi dəyişdiyi kimi, onların əqli, 
psixoloji, ictimai və insani durumu da böyük dəyişikliklərə məruz qalır. İsti, quru və 
kimsəsiz ərəb səhrasında İslam, əslində, bu ərazilərdə adi hallarda təsəvvür edilməsi 
belə çətin olan inkişafın mədəni və elmi partlayış effektini yaradır. Bu inkişaf 
partlayışı səhra hüdudlarını aşaraq özü ilə birgə yaratdığı bir çox elm sahələrini də 
qanadlarında daşıyıb dünyanın ən ucqar nöqtələrinə yetişdirir. Sözsüz ki, bu inkişaf 
partlayışının əsas nüvəsi Qurani-Kərim, başda ərəb dili olmaqla, onun yaratdığı 
çoxsaylı elm sahələrindən ibarət idi. Elə buna görə də Qurani-Kərimin düzgün 
şəkildə başa düşülməsi, onun “ğərib” – anlaşılmaz sözlərinin dərk və izah edilməsi 
zərurəti bu dövrün elmi-ədəbi mühitinin arteriyasını təşkil edirdi. Həmin ərəfədə 
formalaşan və şərhçilik sənətinin bəlkə də ilkin mərhələsini təşkil edən elmi 
əsaslardan biri də “şahid” (cəmdə şəvahid) anlayışıdır. Məhz şahidlər vasitəsilə 
Müqəddəs Kitabdakı ilahi təbirlərin qaranlıq məqamları izah edilir, öz əksini tapan 
bu və ya digər mənalar dəqiqləşdirilirdi. “Şahid” sözü bir çox mənalara malikdir. İbn 
Mənzur “şəhidə” kökünün ifadə etdiyi mənaları təqribən dörd səhifə boyunca izah 
edir.  

 
“Şahid” sözünün hərfi mənaları 

 

1. Görkəmli leksikoqraf İbn Siydəyə istinadən “şahid” sözünün “  الشاهد العالم  
-الذي يبين ما علمه  öz bildiyini ifadə edən alim – xəbərdar şəxs mənasını 

verdiyini yazır. Bu mənada məhkəmədə şahidlik edən hadisənin 
gedişatından xəbərdar olan şəxs mənasındadır.  

2. “Şahid” və eynimənalı “şəhid” sözü “əl-hazir” – hazır olan, mövcud 
mənasını ifadə edir. Cəm forması “şuhədau, şuhhədun, əşhadun və 
şuhudun” vəznindədir. Kufə qrammatika məktəbinin nümayəndəsi Sələb 
deyir: 

 ني يا ُعَثْيُم، غريبإذا غبت ع آاني ، وإن آانت شهودا عشيرتي،
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Useym, sən məndən ayrılanda qohum-əqrəbam mənimlə (birlikdə mövcud) olsa da, 
mən sanki qəribəm (onlarla danışmır, heç bir ünsiyyət qurmuram). 

3. “Şahid” sözünün bir mənası da إنا ارسلناك شاهدا – (Əl-Əhzab-45) və  نزعنا من
 peyğəmbərdir. Hər bir peyğəmbər öz (Əl-Qasəs-75) – آل امة شهيدا

ümmətinin şəhidi – şahididir. 
4. Əbu Əyyub əl-Ənsaridən soruşurlar ki, “şahid” nədir? Dedi ki, şahid axşam 

çıxdığı (göründüyü) üçün ulduzdur. Səlatu-ş-şahid (hərfən: şahid namazı), 
səlat əl-bəsər anlayışı da (yəni şam namazı da, başqa bir fikrə görə isə sübh 
namazı) bu mənadan yaranıb. Çünki qürub çağı göz artıq ulduzları görə 
bilir, onlara şahid olur. Həm də bu namazların hər ikisi səfər zamanı belə 
qısaldılmır – qəsr qılınmır (yəni insan ğaib – öz şəhərində olmadığı zaman 
da bu namazları şahid – hazır kimi qılmalıdır). 

 and olsun şahidlik edənə və edilənə! (Əl-Buruc-3) ayəsində – وشاهد ومشهود .5
“şahid” peyğəmbər, “məşhud” sözü isə Qiyamət günü mənasını ifadə etsə 
də, Fərraya görə, burada “şahid” cümə, “məşhud” isə Ərəfə günüdür. Çünki 
bu günlərdə mələklər ibadət edənlərə şahidlik edir. 

6.  “Şahid” sözünün bir mənası da )لفالن شاهد حسن أي عبارة جميلة(  gözəl ifadə və 
təbir deməkdir.  

7. “Şahid” sözünün başqa bir mənası isə “mələk” deməkdir. əl-Ə�şa 
şeirlərinin birində “ َ  اهللا فاْشَهدييا شا هد ” – “Ey Allahın mələyi, şahid ol” 
ifadəsini işlədir [9, s.222-226]. 

8. “Şahid” – dəlil, sübut deməkdir.  
9. Baş barmaqdan sonra gələn barmağa – balbarmağa da şahid deyilir. 
 .qəbrin üstündəki daş (sinədaşı) mənasını ifadə edir – شاهُد قبٍر .10
نحويٌّشاهد  .11  – “qrammatik şahid” dedikdə hər hansı bir qrammatik qaydanı 

isbat etmək üçün düzgün ərəb kəlamından gətirilmiş dəlil nəzərdə tutulur 
[41]. 
 

“Şahid” sözünün istilahi mənaları 
 

“Şahid” sözünün bir termin kimi işlənməsinə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır 
ki, Məhəmməd Əli əl-Təhanəvi terminoloji ensiklopediyasında bu sözün ifadə etdiyi 
bütün istilahi mənalara aydınlıq gətirir: 

1. Təsəvvüf əhlinə görə, “şahid” Haqqın təcəllası, həqiqətin zühur etməsi – 
meydana çıxması və hüzur deməkdir. Çünki həqiqət onun təzahürləri ilə 
dərk edilir, əşyalar formasında görünür. 

2. Əl-Cürcaniyə görə, sufi terminologiyasında “şahid” insanın qəlbinə və 
dilinə hakim kəsilənə deyərlər və şahidin üç forması var: 
a) Elmin hakim kəsildiyi – qalib olduğu şəxsə Şahidul-elm; 
b) Vəcdin – ekstazın hakim kəsildiyi şəxsə Şahidul-vəcd; 
c) Haqqın hakim kəsildiyi şəxsə Şahidul-həq deyilir. 

3. Ariflərə görə, “şahid” gözəl simalı şəxs mənasındadır. 
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4.  Qrammatiklərə görə, “şahid” qaydanın isbatında əsas gətirilən “hissə”dən 
ibarətdir. Bu hissə Qurandan, xalis ərəb olduqları bilinən ərəblərin 
kəlamından ola bilər. Şahid anlayışı misalla müqayisədə daha konkretdir 
[33, s.1002-1003].  

Hesab edirik ki, əl-Təhanəvinin “qrammatik şahid” anlayışı ilə əlaqədar qeyd 
etdiyi tərifi qismən doğrudur. Çünki onun tərifindən belə anlaşılır ki, şahid dedikdə 
qrammatik qaydanın sübutu üçün gətirilmiş bütöv cümlə, yaxud şeir parçası deyil, 
yalnız “hissə” nəzərdə tutulur. “Şahid” dedikdə, ümumiyyətlə, əsas gətirilmiş cümlə 
başa düşülür. Daha dəqiq desək, şeirdən ibarət olan qrammatik şahidlərdə şahidin 
mövcud olduğu beyt bütövlükdə “əl-beyt əl-müstəşhəd” – şahid beyt, şahid olan 
hissə isə “əl-şahidu fil-beyt – beyt şahidi adlandırılır. Şeir şahidləri ilə əlaqədar 
yazılmış bir çox kitablarda bunu müşahidə etmək mümkündür [21, s.49; 37, s.8].  

 Nəticə etibarilə qeyd etmək lazımdır ki, ədəbiyyat elmlərində şəvahid 
(şahidlər) dedikdə bu elmin müxtəlif sahələrində fikrin isbatı üçün ərəb kəlamından 
gətirilən sübutlar nəzərdə tutulur. Ərəb kəlamı ifadəsi həm nəsr, həm də nəzm 
anlayışını əhatə etdiyi üçün şahidlər öz formasına görə iki yerə ayrılır. 

 
Şahidin formaları 

 

1. Nəsr şahidləri nəsr nümunələrindən ibarət sübutlara deyilir. Bura daxildir: 
a) Quran; 
b) Hədislər; 
c) Xütbələr; 
d) Misallar; 
e) Hikmətli sözlər. 

2. Şeir şahidləri. Hər hansı bir qaydanın, sözün, yaxud tərkibin işlənməsini 
əsaslandıran şeirlərdən – beytlərdən ibarət sübutlara (iqtibaslara) deyilir. 

Ədəbiyyat elmlərinin inkişafı mərhələsində ərəb şeirinin bütün elm sahələri 
üçün mənbə rolunu oynadığını çox asanlıqla müşahidə etmək mümkündür. Hər bir 
elm sahəsinin nümayəndəsi ərəb şeirindən istifadə etməklə tədqiq etdiyi sahə ilə 
əlaqədar məsələlərdə bu və ya digər fikir və mülahizələri əsaslandırmağa çalışırdı. 
Başqa sözlə desək, ərəb şeiri elmi mühakimələrin sübutu üçün inkaredilməz fakt 
rolunu oynayırdı. Ərəb dünyasının böyük ədibi Cahiz yazır [13, s.23-24]: 

 
وقد جلست الى أبي عبيدة واالصمعي ويحيى بن نجيم وأبي مالك عمرو ابن آرِآرة مع من جالست من 

 . رواة البغداديين فما رأيت أحدا منهم قصد الى شعر في النسيب فأنشده وآان خلف يجمع ذلك آله
ن إال آل شعر فيه إعراب ولم أر غاية رواة االشعار إال آل شعر فيه غريب أومعنى ولم أر غاية النحويي

ولقد رأيت أبا عمرو ......صعب يحتاج الى االستخراج ولم أر غاية رواة األخبار إال آل شعر فيه الشاهد والمثل
 ُخيَِّل الى ان أبناء اولئك الشعراء وربما. الشيباني يكتب أشعارا من أفواه جلسائه ِلُيْدِخَلها في باب التحفظ والتذاآر
 ال يستطيعون أبدا أن يقولوا شعرا جيدا لمكان أعراقهم من اولئك اآلباء

Mənası: Əbu Ubeydə, Əsməi, Yəhya bin Nüceym, Əbu Malik Əmr ibn Kirkirə, 
ümumiyyətlə, Bağdad ravilərindən kiminlə oturdumsa, onun arxasınca nəsibdə 
söylədiyi şeiri toplayan (qeydə alan) bir şəxs gördüm. 
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Qrammatiklərin (şeirdən) əsas məqsəd və məramının irabla (fleksiya ilə), şeir 
ravilərinin şeirdəki məramının izaha ehtiyac duyan bir çətin məna, yaxud sözlə, 
xəbər ravilərinin məqsədinin isə şahid və misallara maik şeirlə əlaqədar olduğunu 
gördüm... Əbu Əmr əş-Şeybaninin şeirləri qorumaq məqsədilə məclis iştirakçılarının 
dilindən çıxan şeirləri yazdığını gördüm. Bəlkə də, elə zənn olunub ki, həmin 
şairlərin övladları öz əcdadlarından uzaq düşdükləri üçün bir də heç vaxt gözəl şeir 
söyləyə bilməz”. 

“Xəbər ravisi” ifadəsini, əslində, çoxsaylı elm sahələrinə aid etmək olar. Bura 
həm mühəddislər, həm müfəssirlər, həm tarixçilər, həm də digər elm sahələrinin 
nümayəndələri şamil edilə bilər. Heç də təsadüfi deyil ki, Cahiz “elmin təməli şahid 
və misallardan ibarətdir” deyir [14, s.271]. Çünki hər bir elm sahəsində şahid və 
misallardan, başqa sözlə desək, sübut və dəlillərdən istifadə olunur. Lakin qeyd 
etmək lazımdır ki, “misal”la “şahid” anlayışlarını eyniləşdirmək olmaz. Misallar 
şahidlərlə müqayisədə daha ümumi məna kəsb edir. Belə ki, şahidlərdən yalnız 
qaydanın düzgünlüyünün isbatı üçün istifadə olunduğu halda, misallardan qaydanın 
izah edilməsi və başa düşülməsi zamanı istifadə edilir. Başqa sözlə desək, misallar 
xalis ərəb kəlamından olmaya da bilər. Ancaq poetik anlama malik, qrammatik 
mühakimələrdə istifadə olunan şahidlər mütləq xalis ərəb kəlamından olmalıdır. Bu 
mənada hər bir şahid misal ola bilər, lakin hər bir misal şahid qismində çıxış edə 
bilməz [33, s.1447]. Misal, yaxud təmsillər mənanın izahı ilə əlaqədar olduğu üçün 
onlardan əsasən bəlağət elmlərində, yəni məani, bəyan və bədi [1, s.114; 2, s.85] 
elmlərində istifadə olunur. Bu elm sahələrində muvəlləd şairlərin (xalis ərəb 
olmayan, son, yeni dövr şairlərin) yaradıcılığına müraciət etmək olar. Qrammatika 
elmlərində isə (morfologiya, sintaksis və s.) bu şairlərin yaradıcılığına müraciət 
etmək qadağandır.  

Orta əsr mənbələrində “istişhad” (sübut gətirmək, əsaslandırmaq) anlayışı ilə 
yanaşı çəkilən başqa bir ifadəyə də tez-tez rast gəlirik. Bu ifadə “istişhad” sözü ilə, 
demək olar ki, eyni mənanı ifadə edən “ihticac” [3, s.297] sözüdür. “İhticac” kəlməsi 
“hüccət” sözündən olub “bürhan – dəlil, sübut” gətirmək deməkdir [6, s.53-54]. 
“İhticac” sözünün “istişhad”la yanaşı çəkilməsi heç də təsadüfi deyil. Çünki onların 
hər ikisi qaydanın isbatı üçün xalis ərəb kəlamına əsaslanmaq zərurətini nəzərdə 
tutur. Doktor Məhəmməd Eyd yazır (qrammatik mühakimələrdə) ki, “ihticac” şeir və 
nəsr nümunələri vasitəsilə sübutlara əsaslanmaq deməkdir. Yeganə fərq ondan 
ibarətdir ki, “ihticac” anlayışının mənaları arasında hüccət – dəlil vasitəsilə qələbə 
çalmaq mənası da mövcuddur. Bu o deməkdir ki, “ihticac” anlayışından daha çox 
elmi polemikalarda istifadə edilirdi [34, s.86].  

“İstişhad”la “ihticac” anlayışlarının eyni mənaya malik omasını bəzi 
mənbələrdə “şahid” ifadəsi əvəzinə “hüccət” sözünün işlənməsi də bir daha sübut 
edir [28, s.87].  

Qeyd etmək lazımdır ki, “şahid” anlayışının ortaya çıxması, bir termin kimi 
formalaşması İlkin İslam dövrü ilə əlaqədardır. Çünki şahidlərdən istifadə edərək 
Qurani-Kərimin “ğərib” – anlaşılmaz sözlərini izah edən ilk şəxs Abdulla İbn Abbas 
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(619-680) olmuşdur. Lakin orta əsr mənbələri üzərində apardığımız araşdırmalara 
əsasən deyə bilərik ki, “şahid” sözü bir termin kimi tam mənası ilə hicrətin ikinci 
əsrindən etibarən, yəni səkkizinci əsrdə yaranmışdır. Çünki şahidlərin tarixə düşdüyü 
əsas qrammatik, ədəbi və leksikoqrafik kitablar məhz bu dövrdən etibarən qələmə 
alınmağa başlamışdır. Sibaveyhi (760-796) şahidlərlə zəngin “Əl-Kitab”ı, Xəlil (718-
791) təqribən yeddi min beyt şahidi əhatə edən “Kitab əl-eyn” əsərini məhz bu 
dövrdə qələmə almışdır. İbn Abbasın şeir şahidlərindən istifadə etməsi faktı da VIII 
və sonrakı əsrlərdə qələmə alınmış kitablar vasitəsilə məlum olmuşdur. Bu barədə 
ətraflı məlumata Nafe bin əl-Əzrəqin İbn Abbasa verdiyi suallar əsasında qələmə 
alınmış kitabda rast gəlirik. Burada Nafenin Qurani-Kərimin ayələrinin izahı ilə 
əlaqədar verdiyi suallara İbn Abbas birbaşa ərəb şeirindən gətirdiyi sitatlar – 
şahidlərlə cavab verir. Nafe hər bir məsələ ilə əlaqədar “mənə uca və qüdrətli Allahın 
qövlü (sözü) ilə əlaqədar”, məsələn, وُنحاٌس َفال َتْنَتِصراِن (Ər-Rəhman-35) xəbər ver, 
ayəni mənə izah et, burada nuhas nə deməkdir deyə soruşur. İbn Abbas cavab verir: 
“nuhas” – tüstüsüz alov deməkdir. Nafe yenə soruşur: Ərəblər bunu (Qurani-Kərim 
Məhəmmədə (s.) nazil olmamışdan öncə) bilirdimi? İbn Abbas: Əlbəttə. 
Eşitməmisən ki, ən-Nabiğə öz şeirində deyir: 

 
 طـِ َلْم َيْجَعِل اُهللا فيه ُنحاسا يـُيضيُئ َآَضْوِء ِسراِج السَّل

Mənası: Onun işığı zeytun yağı ilə işləyən çıraq kimidir. Allah onda (bu çırağın 
işığında) tüstü yaratmayıb.  

Bu şahidi eşidən Nafe dedi: Düz deyirsən [35, s.36-37]. Onu da qeyd etmək 
lazımdır ki, İbn Abbasa ünvanlanan bu suallar müxtəlif kitablardan toplanaraq bir 
araya gətirilmiş və kitab halına salınmışdır.  

“Şahid” anlayışının bir termin kimi formalaşmasında əsas rol qrammatiklərə 
aiddir. Orta əsrlərdə bütün elmlərin inkişafını təmin edən, bu ümumi inkişaf yükünü 
öz çiyinlərində daşıyan vasitə ərəb dili olduğu üçün ilkin mərhələdə məhz ədəbiyyat 
elmlərinin bir parçası olan qrammatikaya aid kitablar daha çox yazılırdı. Ədəbiyyat 
elmləri arasında ilk inkişaf edən elm sahəsi də ərəb nəhvi olmuşdur. Bu sahəyə həsr 
edilmiş kitabların hamısında əsas qaynaq, fikrin isbatını, qaydanın düzgünlüyünü 
əsaslandıran vasitə poetik nümunələrdən, yaxud ərəb şeirinə aid şahidlərdən 
ibarətdir. Daha sonralar Quran elmlərinin digər sahələrində də tətbiq edilməyə 
başlanan şahidlər, əslində, orta əsr elminin formalaşmasını, onun inkişafını təmin 
edən əsas vasitələrdən birinə çevrilir. Elə buna görə də şahidlərin tədqiqi məsələsi 
bütün mütəxəssislərin diqqətini cəlb etmiş və bu barədə bir çox əsərlər qələmə 
alınmışdır [16; 17; 20; 21; 25; 31].  

 Şahidlərin elmin inkişafındakı əhəmiyyətini başa düşən orta əsr filoloqları 
onların qorunmasına, düzgün şəkildə rəvayət edilməsinə mühafizəkarcasına 
yanaşmış, hər bir şairin şeirindən şahid qismində istifadə edilməsinin yolverilməz 
olduğunu bildirmişlər. Belə ki, orta əsr mənbələrinin əksəriyyətində şairlər dörd 
müxtəlif təbəqəyə aid edilir [4, s.72; 22, s.489]: 
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1) Cahiliyyə dövrü şairləri. Birinci təbəqəyə mənsub Cahiliyyə dövrü şairləri 
İslamın bir din olaraq Allah tərəfindən insanlar üçün bəyənilib seçilməsi 
dövrünü görməyən, məsələn, İmrul-Qeys (501-540), Əntərə (525-608), 
həmçinin görsə də, onu qəbul etməyən, məsələn, Ə`şa Qeys (570-629) və b. 
şairlərə deyilir.  

2) Muxədrəmun şairləri1. Həm Cahiliyyə, həm də İslam dövrünü yaşayan 
şairlərə deyilir. Məsələn, Ləbid ibn Rəbiə (560-661), Həssan ibn Sabit (ö. 
674), Kə`b ibn Züheyr (ö. 646).  

3) İslam dövrü şairləri. Bu təbəqənin şairləri əl-Mutəqəddimun (əvvəldə 
olanlar, birinci sırada gedənlər) da adlanır. Şairlərin üçüncü təbəqəsinə 
əsasən Əməvilər dövrü şairləri aid edilir. Məsələn, Fərəzdəq (641-732), 
Cərir (653-728), Əxtəl (640-710) və s. 

4) Muvəllədun, yaxud Muhdəsun – yeni dövr şairləri. Abbasilər dövründən 
başlayaraq bugünümüzədək olan şairlər bu təbəqəyə aiddir. Əksər 
mənbələrdə bu təbəqənin Bəşşar ibn Burdla (714-784) başladığı qeyd 
olunur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, I və II təbəqəyə aid olan şairlərin şeirindən ədəbiyyat 
elmlərinin hamısında şahid kimi istifadə olunur. III təbəqəyə mənsub şairlərin 
şeirindən də şahid kimi istifadə edilməsi düzgün hesab edilsə də, bu şairlərin 
həmmüasiri olan Əbu Əmr bin əl-Əla2, Abdullah bin Əbi İshaq [27, s.104-108], əl-
Həsən əl-Bəsri [39] kimi zəmanənin dahi qrammatik və ədibləri Fərəzdəq və əl-
Kumeytin3 ləhn sahibi olduqlarını, başqa sözlə desək, onların muvəlləd – şeirinə 
etimad göstərilməyən şairlərdən olduqlarını hesab edirdilər. Yuxarıda adları 
sadalanan şəxslərin İslam dövrü (III təbəqə) şairlərinin şeirlərindən şahid kimi 
istifadə etməməsi onların bu şairlərlə eyni dövrdə yaşaması, bu şairləri yeni dövr 
şairi sayması ilə əlaqədardır. Çünki hər bir şair özündənəvvəlki dövr şairləri ilə 
müqayisədə yeni dövr şairi hesab olunur. İbn Rəşiq yazır: Əbu Əmr deyirmiş ki, bu 
muvəlləd şeiri (III təbəqə) o qədər gözəl oldu ki, övladlarımıza bu şeiri rəvayət 
etməyi – söyləyib-əzbərləməyi tapşırdım. Əbu Əmr “bu şeiri” dedikdə Cərir və 
Fərəzdəqin (başqa sözlə desək, Əməvilər dövrü şeirini nəzərdə tutur) və onu 
Cahiliyyə və Muxədrəmun şeiri ilə müqayisədə yeni dövr şeiri hesab edirdi. Elə buna 

                                                            
1 “Muxədrəmə” qulağıkəsik dəvə deməkdir. Cahiliyyə dövrünün adətlərindən biri də dəvənin qulağını 
kəsərək onu sallaq şəkildə saxlamaq idi. Rəvayətə görə, İslam dini nazil edildikdən sonra Məhəmməd 
(s.) peyğəmbər müsəlmanlara öz dəvələrinin qulaqlarının Cahiliyyə dövründə kəsildiyi yerdən deyil, 
bir qədər fərqli yerdən kəsmələrini əmr edir. Beləliklə də Xadrəmətul-cahiliyyə va Xadrəmətul-islam 
(Cahiliyyə və İslam qulaq kəsimi qaydası) anlayışları ortaya çıxır. İbn Mənzur yazır ki, Cahiliyyə 
dövrü ilə müqayisədə İslam dövründə dəvənin qulağının kəsilməsi daha aydın sezilirdi. Bu sözün bir 
mənası da bu iki kəsim dövrünü görən şəxs deməkdir. Bax: [7, s.125]. 
2 Zəmanəsinin əvəzolunmaz zəka sahibi, dahi qrammatiki, qari və ədibidir. Bəsrə məktəbinin imamı 
sayılan Əbu Əmr bin əl-Əla haqqında əl-Əsməi deyir ki, ondan min məsələ haqqında soruşdum, o isə 
mənə min hüccətlə – sübutla cavab verdi. Qeyd etdiyi şeirlərinin sayı o qədər çox idi ki, qalaq-qalaq 
yazılmış beytlər tavana çatırdı. Bu çoxluqdan bezən ədib bir gün onların hamısını yandırır. Heç vaxt 
İslam dövrü şairlərinə müraciət etməmiş, onlardan şahid kimi istifadə etməmişdir. Vəfatı 159/776. 
Bax: [26, 131-139] 
3 Kufə şairlərindəndir. Tam adı əl-Kumeyt bin Zeyd əl-Əxnəs əl-Əsədidir. Vəfatı 126/744  
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görə də yalnız I və II təbəqəyə mənsub olan şeirlərə istinad edirdi. Əl-Əsməi qeyd 
edir ki, səkkiz il onunla oturdum (ondan dərs aldım), İslam dövrü şairlərinin 
şeirindən bir beytə əsaslandığını görmədim [4, s.57].  

Lakin İbn Quteybə şeir, elm və bəlağətin hər hansı bir zamana və millətə aid 
olmadığını, insanlar arasında müştərək olduğunu, hər bir qədim – əvvəlki şairin öz 
dövrü üçün hədis – yeni olduğunu yazır [4, s.57]. Buradan anlaşılır ki, o, III təbəqə 
şairlərini mötəbər şairlər hesab edir. Əl-Bağdadi yazır ki, bütün şeir 
mütəxəssislərinin fikrincə, Cərir, Fərəzdəq və əl-Əxtəl digər İslam dövrü (III təbəqə) 
şairlərindən üstündür [32, s.80]. Sələbin (816-904) müəllimlərindən olan kufəli Əbu 
Abdulla İbn əl-Ə`rabidən (767-845) rəvayət olunur ki, dedi: “Bu muvəlləd şairlərin – 
Əbu Nuvas (756-814) və bu kimi şairlərin şeiri – reyhana bənzəyir. Onu bir gün 
iyləyib quruduqda kənara atırlar. Qədim şairlərin şeiri isə (burada I və II təbəqə 
nəzərdə tutulur) müşk və ənbərə bənzəyir. Onu tərpətdikcə iyi bir qədər də artar” [12, 
s.286].  

IV təbəqəyə gəldikdə isə, bu şairlərin şeirindən şahid kimi istifadə etmək, ən 
düzgün versiyaya görə, ümumiyyətlə qadağandır. Başqa bir fikrə əsasən isə, IV 
təbəqə nümayəndələri arasında mötəbər sayılan şairlərə istinad etmək olar. Bu fikri 
dəstəkləyənlər arasında Zəməxşəri, Şeyx Rəzi əl-Astarabadi kimi məşhurlar da var. 
Onların hər ikisi muvəlləd şeirinə istinad etmişdir. Zəməxşəri “Bəqərə” surəsinin 
iyirminci ayəsini izah edərkən Əbu Təmmam künyəsi ilə məşhurlaşmış Həbib ibn 
Ausun (805-845) şeirindən şahid gətirərək yazır: O (Əbu Təmmam), yeni şairlərdən 
olduğu üçün qrammatika elmlərində şeirinə etimad göstərilməz – şahid kimi istifadə 
edilməz. Lakin o, ərəb alimlərindəndir. Onun dediyini rəvayət etdiyi (etimad 
göstərilən şeir) kimi qəbul et [18, s.55]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, IV təbəqəyə aid şairlərin yaradıcılığından şahid 
qismində istifadə edənlər tapılsa da, qəbul edilmiş ümumi fikrə əsasən, qrammatik 
mühakimələrdə muvəlləd şeirinə istinad düzgün sayılmır. Suyuti də özünün “Əl-
İqtirah” əsərinin “İcma” (alimlərin ümumi fikri) bölməsində nəql – rəvayət haqqında 
danışarkən muvəlləd kəlamının burada istisna edildiyini bildirir [24, s.70]. Beləliklə, 
aydın olur ki, IV təbəqə şairlərinin yaradıcılığı qrammatik mühakimələrdə deyil, 
əsasən bəlağət elmlərində istifadə olunur [36, s.40]. Bu fikri Suyuti özünün “Əl-
Muzhir” əsərində İbn Cinniyə istinadən qeyd edir [23, s.59]. 

  
Şahidin növləri 

 

“Şahid” sözünün məna və mahiyyətini izah etdikdən sonra onun növləri 
haqqında danışmağı da zəruri hesab edirik. Şahidin aşağıdakı növləri var: 

 

1. Leksikoqrafik şahidlər; 
2. Qrammatik şahidlər; 

a) Fonetik şahidlər; 
b) Morfoloji şahidlər; 
c) Sintaktik şahidlər. 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 88

3. Ədəbi şahidlər; 
4. Bəlağətlə əlaqədar şahidlər. Üç forması var: 

a) Məani şahidləri; 
b) Bəyan şahidləri; 
c) Bədi şahidləri. 

5. Müsəlman hüququna aid şahidlər; 
6. Tarixi şahidlər; 
7. Əruzla bağlı şahidlər; 
8. Müştərək şahidlər. 
 

Leksikoqrafik şahidlər hər hansı bir ğərib – anlaşılmaz sözün ərəb dilində, 
yaxud ərəb ləhcələrindən birində işləndiyini sübut edən, həmçinin sözün işləndiyi 
yerə görə mənasının dəqiqləşdirilməsini təmin edən şahidlərə deyilir. Məsələn, İbn 
Mənzur lə`anə kökünün mənasını izah edərkən bu sözün mənasının uzaqlaşdırmaq 
və qovmaq olduğunu bildirərək [5, s.292] fikrini əsaslandırmaq üçün Şəmmax bin 
Dərar əl-Ğətfaninin (ölüb 645) bir beytinə istinad edir: 

 

 مكاَن الذئِب آالرَُّجِل اللَّعيِن ِه الَقطا وَنَفْيُت عنهَذَعْرُت ِب
 

Kəkliyi hürküdüb, canavarı qovulmuş insan kimi (sudan) uzaqlaşdırdım [29, 
321-322].  

Qrammatik şahidlər hər hansı bir qrammatik qaydanı sübut edən beytlərə 
deyilir. Məsələn, İbn Mənzur Bəşir bin Əbdürrəhman bin Kə`b bin Malik əl-Ənsariyə 
istinadən yazır ki, o dedi [11, s.199]: 

 

 ُحبُّ النبي ُمحمد إّيانا  َآَفى ِبنا َفْضال، على َمْن َغْيِرنا
 

Mənası: Məhəmməd peyğəmbərin bizi sevməsi (bizdən olması) bizim 
başqalarından üstünlüyümüzü sübut etmək üçün kifayətdir. 

 İbn Mənzur bu beytin əruzundakı َغْيِرنا sözünü həm yiyəlik, həm də adlıq halda 
oxumağın mümkünlüyünü qeyd edir. Yiyəlikdə oxuyarkən onu qeyri-müəyyənlikdə 
olan ismin təyini (على قوٍم غيِرنا), adlıqda oxuyarkən isə atılmış mübtədanın xəbəri ( ى عل
  .hesab etmək lazımdır (من هو غيُرنا

Fonetik şahidlərlə əlaqədar Qurani-kərimdən çoxsaylı misallar gətirmək 
mümkün olsa da, tədqiqatın gedişatında əsasən şeir şahidlərinə əsaslandığımız üçün 
burada İbn Mənzurun müəllifini qeyd etmədiyi bir beytə müraciət etmək istərdik:  

 

 مخرَم فخٍذ فارَغ الَمخارِم إلقادِم آخرها من آأنَّ
 

Mənası: Sanki dəvənin sonundan əvvəlinədək olan bel hissəsi bud sümüyünün 
deşiyinə bənzəyir, yaxud dağ yolları kimi boşdur.  

Şair burada dəvənin arıq olmasına, yaxud, ola bilər ki, dəvənin yəhəri 
üzərindəki gözəlin incəliyinə işarə edir. 

Burada “ilqadimi” sözündə fonetik hadisələrdən olan səsdüşümü – eliziya 
hadisəsi müşahidə olunur. Çünki bu söz, əslində, “ilə əl-qadimi”dir və buradakı ləm 
hərflərindən biri həzf olunub, yəni düşüb [10, s.68].  
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Morfoloji şahidlərə misal olaraq İbn Mənzurun Əbu Zeydə istinadən qeyd 
etdiyi beyti göstərmək olar: 

 َاقوُل ما َيْسَمُع اهللا يكوَن ال َاْن ِخْفُت حتى دعوُت اَهللا
 

Mənası: Allaha o qədər dua etdim ki, Onun dualarımı qəbul etmədiyindən 
qorxdum [8, s.364]. 

Burada “eşitmək” feili “qəbul etmək” mənasını ifadə edir.  
Ədəbiyyatla bağlı şahidlərə gəlincə isə, burada, qrammatikada olduğu kimi, 

qaydanın isbatı ilə deyil, mənanın izahı ilə əlaqədar beytlər nəzərdə tutulur və şahid 
anlayışı burada daha çox misal xarakteri daşıyır. Məsələn, “Fussilət” surəsinin 22-ci 
ayəsində insanın bədən üzvlərinin onun əleyhinə şahidlik edəcəyi ilə əlaqədar 
məlumata rast gəlirik. Bu fikir ərəb şeirinin incilərindən sayılan aşağıdakı beytlərdə 
də öz əksini tapmışdır [45].  

 

 وُتقال عثراُت الفتى فيعوُد تزيد  ينقُص والذنوُبالعمُر
 رجٌل جوارُحُه عليه شهوُد هل يستطيُع جحوَد ذنٍب واحٍد 
 تقليَلها وعن المماِت َيحيُد والمرُء ُيسأُل عن سنيه فيشتهي 

 

Mənası: Ömür azalır, günahlar isə çoxalır. Deyirlər ki, insanın səhvləri 
qayıdacaq. Bədən üzvləri (əməllərinə) şahidlik edən şəxs bir günahını inkar edə 
bilərmi? İnsandan onun yaşının neçə olmasını soruşduqda ölümdən qaçmaq 
məqsədilə onu azaltmağa çalışır.  

Əslində, bütün digər elm sahələrində istifadə olunan şeir şahidlərini həm də 
ədəbi şahid adlandırmaq olar. Çünki onların hamısı birinci növbədə poeziya 
nümunəsi olaraq yaranıb formalaşmış, daha sonra şahid qismində, yəni bu və ya 
digər məsələni təsdiqləyən sübut, yaxud misal kimi istifadə edilmişdir. 

Bəlağət şahidlərinin əsas vəzifəsi məna ilə əlaqədar olub gözəl tərkibin (söz 
düzümünün) bədii və semantik tərəflərini izah və kəşf etməkdən ibarətdir [30, s.24]. 

 Məani elmi ifadə edilən fikrin şəraitə, hal və mövcud vəziyyətə uyğunluq 
keyfiyyətini öyrənən qaydalardan ibarətdir [19, s.46]. Predmeti ərəb kəlamı, obyekti 
isə sözün əsl mənası yox, nəzərdə tutulan, təsəvvür edilən ikinci mənalardan 
ibarətdir. Banisi Əbdülqahir Cürcanidir (ö. 1078). Məani elmi ilə əlaqədar şahidlərə 
misal olaraq öz xəmriyyatı (şərabın vəsfi) ilə məşhurlaşan Əbu Nuvasın (756-814) 
aşağıdakı beytinə nəzər salaq [40]: 

 

 َنَظرا ِزْدَتهُ  ما إذا ُحْسنا وجُههُ  َيزيُدك
 

Mənası: Onun üzünə çox baxdıqca sənin gözəlliyini bir qədər də artırır. 
Beyt əqli məcaza aid çəkilən şahidlərdəndir. Çünki burada subyekt olan vəch 

(üz) sözü gözəllik artırmaq imkanı olmadığı üçün, əslində, həqiqi subyekt deyil. 
Həqiqi subyekt nəzərdə tutulan Allahdır. Beytdə “əl-Bəqərə” surəsinin 115-ci 
ayəsinə də bir işarə vardır. İnsan hər yerdə Allahın Simasını, yəni Onun qüdrət 
əlamətlərini müşahidə edə bildikdə Allahı daha dərindən dərk edir, Ona mütiliyi artır, 
kamilləşir və nəticə etibarilə bir insan olaraq daha da gözəlləşir. 
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Bəyanla əlaqədar şahidlərə gəlincə isə, qeyd etmək lazımdır ki, “bəyan” 
sözünün mənası açıqlamaq və izah etmək (kəşf və izah) deməkdir. Bəyan elmi isə bir 
semantik mənanın müxtəlif yollarla ifadə edilməsini öyrənən (aşkara çıxaran) qayda-
qanunlara deyilir. Bu elmin banisi “Məcazul-Quran” əsərinin müəllifi Əbu 
Ubeydədir (ö. 824). Qısa şəkildə desək, bəyan elmi təşbeh, məcaz və kinayədən 
ibarət olub [19, s.216-218] onların müxtəlif formalarını öyrənən elm sahəsidir. 
Təşbehə aid olan bütün misallar bəyan elmi ilə əlaqədar olan şahidlərə misal 
göstərilə bilər. “Təşbeh” sözünü İbn Mənzur bir kəlmə ilə, ’əl-təmsil – bənzətmə, 
misal çəkmə mənasında izah edir [9, s.23]. Məsələn, Ləbid1 aşağıdakı beytdə dəvənin 
ayaqlarını qəsrə, qəsrin sütunlarına bənzədir: 

 

  ِبَأْشباٍه ُحذيَن على مثاٍل آُعْقِر الهاِجِريِّ، اذا إْبَتناه،
 

O, bir-birini izləyərək ardıcıl şəkildə düzülmüş kərpiclərlə tikilmiş əl-haciri 
qəsrinə bənzəyir.  

Əl-hāciriyyu dedikdə, çox güman ki, burada qəhtani qəbilələrindən olan Bəni- 
Hacir qəbiləsinə mənsub şəxs nəzərdə tutulur. Bu sözün başqa bir mənası isə “əla, 
yaxud gözəl” deməkdir. Yəni beytdə dəvənin ayaqları gözəl saraya bənzədilir. 
Burada başqa bir versiyaya görə, ümumiyyətlə, dəvənin özü nəzərdə tutulur [9, s.24].  

Bədi elminə aid şahidlərə gəldikdə isə, qeyd etmək lazımdır ki, bədi elmi sözün 
(kəlamın) gözəlliyini artıran, ona yeni bir təravət bəxş edən məziyyətləri, səciyyəvi 
xüsusiyyətləri öyrənən elm sahəsidir. Bədi elminin banisi Abdulla İbn Mu`təzz 
sayılır (861-908) [19, 298]. Bu səciyyəvi xüsusiyyətlər (المحسنات المعنوية واللفظية) 
mənəvi (məna ilə əlaqədar) və ləfzi (sözlə əlaqədar) olaraq iki yerə bölünür. Ləfzi-
mühəssinat, mənəvidən fərqli olaraq, sözlər dəyişdikdə dəyişən, yaxud pozulan 
linqvistik gözəlləşdirici vasitələrə deyilir. Mənəvi mühəssinata misal olaraq Əbul-
Ətahiyyənin (748-828) aşağıdakı beytini göstərmək olar [41]: 

 

 لِّ ما َتهوى َرآوُبَوَأنَت ِلُك َوَآيَف ُتريُد َأن ُتدعى َحكيمًا
 

Mənası: Hikmət sahibi, müdrik şəxs kimi tanınmağını, qəbul edilməyini necə 
istəyirsən, bir halda ki özün ehtirasının ardınca qaçırsan. 

Beytdə bədinin iki növü, sual və müqayisə öz əksini tapmışdır. Burada şair 
“necə müdriklik iddiasındasan ki, özün sevdiyin hər kəsə meyil edirsən” deməklə, 
əslində, sənin də eyibsiz olmadığına işarə edir.  

Ləfzi-mühəssinata aid şahid beyt kimi Əbul-Fəth əl-Bustiyə (946-1010) aid 
olduğu deyilən [44] aşağıdakı şeiri göstərmək olar: 

 

 ذاِهَبة فدولته َفَدْعُه ذا هبةٍ  يكن لم ملك إذا
 

Mənası: Kral hədiyyə verən deyilsə, onda işin olmasın, onun dövləti (tez) 
çökər. 

                                                            
1 Əbu Əqil Ləbid bin Rəbiə bin Malik əl-Amiri (ölüb 661) Cahiliyyə dövrünün ən görkəmli 
şairlərindən, müəlləqə sahiblərindəndir. İslamı qəbul etdiyi üçün onu səhabədən də hesab edirlər. 
Kufədə məskunlaşaraq ahıl yaşlarına qədər ömür sürən şairin özündən sonra çoxlu şeirləri qalsa da, 
onun İslama dair yalnız bir beyt şeir söylədiyi qeyd olunur [39]. 
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 Burada cinas sözlər olan iki “zahibə” sözündən birincisi (za+hibə – hədiyyə 
sahibi) iki sözün tərkibindən, ikincisi isə “zəhəbə” – getmək feilinin feili sifətindən 
ibarətdir. “Zahibə” sözü dəyişdirilərsə, beytin bədi ilə bağlı gözəlliyi də pozular. 

Müsəlman hüququ – fiqh və tarixlə bağlı şahidlər mövzusundan bir qədər 
uzaqlaşdığı üçün onların üzərində ətraflı şəkildə dayanmağı məqsədəuyğun hesab 
etmirik. Fiqhlə bağlı şahidlər də bu elmin əsasını təşkil edən Quranın və hədislərin 
izahı zamanı istifadə olunan şeir nümunələrinə deyilir.  

Tarixi şahidlər isə bu və ya digər tarixi hadisələri özündə əks etdirən poeziya 
parçalarıdır. Əgər tarixi hadisə şeirlərdə xatırlanırsa, bu onun düzgünlüyünü təsdiq 
edən amillərdən hesab olunur. 

Əruzla bağlı şahidlərə, yəni şeir nümunələrinə gəldikdə isə, qeyd etmək 
lazımdır ki, burada Xəlilin (718-791), yaxud onun yolunu davam etdirən başqa 
əruzşünasların bu və ya digər bəhrlərin təqti edilməsi üçün çəkdiyi misalları 
göstərmək olar. Lakin burada əruzla bağlı bir hadisə əsasında formalaşmış bir beyti 
misal çəkmək istərdik. Xəlilin müasiri olan əl-Əsməi (740-828) əruzu öyrənmək 
üçün Xəlilin yanına gəlir. Bir müddət sonra Xəlil onun bu elmi öyrənə bilmədiyini 
görüb aşağıdakı beyti ondan təqti etməsini xahiş edir: 

 

 تستطيع ما الى فجاوزه فدعه شيئا تستطيع لم إذا
 

Mənası: Bir işi bacarmadıqda ondan əl çək və bacardığın işlə məşğul ol.  
Əl-Əsməi bu beytdən sonra gedir və bir də qayıtmır. Xəlil məsələni anladığı 

üçün onun zəkasına heyran qalır [15, s.3]. 
Müştərək şeir şahidləri bir neçə elm sahəsinə tətbiqi mümkün olan şeir 

nümunəsinə deyilir [17, s.21]. Buna misal olaraq kim tərəfindən deyilməsi məlum 
olmayan aşağıdakı beyti göstərmək olar: 

 

 األباعد الرجال أبناء بنوهنَّ بنو أبنائنا، و بناتنا بنونا
 

Mənası: Oğullarımızın oğlu bizim oğlumuzdur (oğlumuzun övladı bizim 
övladımızdır), qızlarımızın oğulları isə uzaq (başqa) kişilərin övladıdır. 

Bu beyt qrammatiklər tərəfindən xəbərin (bənuna) mübtədadan (bənu əbnaina) 
əvvələ keçməsinin mümkünlüyü ilə əlaqədar şahid kimi istifadə olunur. Bəlağət 
elminin nümayəndələri bu beyti təşbehlə, müsəlman hüququnun nümayəndələri isə 
irs məsələlərində ataya mənsubluqla bağlı misal çəkir.  

Nəticə. Qeyd etmək lazımdır ki, şahidlər orta əsr elminin inkişafında ədəbi 
mühitin aparıcı istiqamətlərindən birinə çevrilmiş, xüsusi əhəmiyyət və elmi siqlətə 
malik olmuşdur. İfadə edilən fikrin isbatı üçün nəzm və nəsr nümunələrinə müraciət 
etmək, iqtibas və sitatlara əsaslanmaq heç də yalnız Şərq poeziyasına xas olan bir 
adət deyil. Qərbin dahiləri, yunan filosoflarının danışarkən çoxsaylı sitatlar gətirdiyi, 
şeirlər söylədiyi, həmçinin misallar çəkdiyi qədim zamanlardan bəri elmə məlumdur. 
Hətta Avropanın aparıcı dövlətlərində poetik nümunələri – iqtibas və misalları bir 
araya gətirən nəşrlər də mövcuddur. Buna misal olaraq “Oksfordun şahid və 
iqtibaslar lüğəti”ni göstərmək olar. Lüğət iki yüz min nümunə arasından seçilmiş 
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iyirmi mindən artıq ən məşhur iqtibasları əhatə edir. Bu şahidlər roman, pyes, şeir, 
esse, nitq, film, radio və televiziya verilişləri, mahnı, reklam elanları, həmçinin kitab 
adlarından əxz edilmişdir. Lüğətdə şeir şahidləri mənsub olduqları ilk mənbə 
əsasında təqdim olunur. Belə ki, aid olduqları orijinal dildə təqdim olunan 
iqtibasların lüğətdə ingilis dilinə tərcümələri də öz əksini tapmışdır. Diqqəti cəlb 
edən məqamlardan biri də budur ki, lüğətdə iqtibas və sitatların hər birinin mənbəyi 
göstərilir [43]. Bütün bunları nəzərə alaraq deyə bilərik ki, şahidlər – fikrin 
əsaslandırılması üçün müraciət olunan poeziya nümunələri, hikmətli sözlər və 
iqtibaslar bütün bəşəriyyət üçün xüsusi önəm kəsb etməkdədir. 
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Heybat Heybatov 

The usage of patterns of poetry in the  
medieval scientific discourses – the shavahid 

Summary 
 

The article states the study of patterns of poetry, which were used in the scien-
tific discoursesby medieval Arabic philologists. The usage of poetry as an illustrative 
material and proof was widely spread phenomenon in various fields of science.  

The article deals with the rules and meanings of poems and poetry samples, as 
well as the parameters of proofs using to clarify the meanings and their variety, in other 
words the research and study of the concept of shavahid. 

It should be noted that the main role in the formation of the concept of shavahid 
as a philological term belongs to the grammarians. Since the Arabic language was an 
equipped tool for the development of all types of medieval science, books on grammar 
(nahv and sarf), which were originally part of the philological sciences, were written 
more frequently. The main source of all books devoted to this area are shavahids of an-
cient Arabic poetry. Shavahids, which were later applied to other areas of the Koranic 
sciences, actually become one of the main tools in the formation and development of 
medieval science.  
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Гейбат Гейбатов 
Использование поэтических образцов в средневековых  

научных суждениях – понятие шавахид 
Резюме 

 

Статья посвящается исследованию и изучению параметров, исполь-
зуемых для уточнения законов и правил, а также смысла поэзии и поэтических 
образцов, играющих главную роль в развитии научной среды средневековья в 
различных научных сферах, иными словами, исследованию понятия шавахид. 
Автор в статье определяет параметры поэтических шавахидов, используемых 
для прояснения грамматических правил их место употребления, масштаб и 
степень применения концепции шавахид в филологических науках, а также в 
его классификациях. 

Следует отметить, что грамматики сыграли основную роль в форми-
ровании понятия шахид как филологического термина. Поскольку арабский 
язык был основным средством для развития всех видов науки средневековья, 
книги по грамматике (нахв и сарф), которые первоначально были частью фи-
лологических наук (елм ал-адаб), составлялись чаще. Основным фактическим и 
иллюстративным материалом всех книг посвященных этой области являются 
поэтические примеры, то есть шавахид арабской поэзии. Шавахид, которые 
позже начали применяться в других областях, в том числе в коранических нау-
ках, фактически стали одним из главных инструментов формирования и разви-
тия средневековой науки. 
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Giriş. Nizami Gəncəvi ədəbi məktəbinin layiqli davamçılarından olan və 

Nizami sənətinə yüksək ehtiramla yanaşan Əssar Təbrizi Təbriz şəhərində dünyaya 
göz açmışdır. Təvəllüd tarixi dəqiq məlum olmasa da, həyatı və sənəti haqqında 
mənbələrdə müəyyən məlumatlara rast gəlmək mümkündür. Məhəmmədəli 
Tərbiyətin “Danişməndani-Azərbaycan” kitabında onun adı Əssar Mövlana 
Şəmsəddin Hacı Məhəmməd Təbrizi kimi verilir. Qəzəllərinin bir qismini 
“Məhəmməd” təxəllüsü ilə yazan Əssar Təbrizi öz dövrünün məşhur alimlərindən 
olmuş, riyaziyyat, astronomiya, rəml və üstürlab elmlərini mükəmməl öyrənmişdir 
[7, s.133-134]. 

Şairin həyat və yaradıcılığı haqqında qiymətli elmi məlumatlar verən F.Köçərli 
onun sufi təriqəti ilə bağlılığını da qeyd etmişdir [3, s.134]. 

Əssar Təbrizinin “Mehr və Müştəri” məsnəvisində humanist ideyalar və 
ilahi eşq. “Mehr və Müştəri” poeması özündən əvvəl yazılmış klassik məsnəvilərdə 
olduğu kimi, “Allahın tərifi haqqında”, “Məhəmməd peyğəmbərin tərifi”, “Peyğəm-
bərin meracı haqqında”, “Ərşin yaranma səbəbi” kimi ənənəvi müqqədimələrlə 
başlanır. 

“Allahın tərifi haqqında” adlanan müqəddimədə Əssar Təbrizi ilahi eşqin 
fəlsəfi mahiyyətini açıqlamağa çalışır və göstərir ki, Kainatı yaradan, ulduzları 
hərəkətə gətirən, onlar arasında məhəbbət adlanan cazibə qüvvəsini xəlq edən 
Allahdır. Onun iradəsi və hökmü olmadan səyyarələr hərəkət edə bilməz: 

 
O, məhəbbət aləmində hər bir sözün başıdır, 
Onun adı pak sevginin üzüyünün qaşıdır. 
Ulduzların çöhrəsinə dağ basmışdır əsəri, 
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Həsrətilə qəmə batmış parlaq Mehrü-Müştəri. 
Göylər vəcdə gələr onu yad etdikcə hər zaman, 
Səyyarələr fələklərdə şövqü ilə sərgərdan [2, s.9]. 

 
Əssar Təbrizi poemasını Allahın adı ilə başlayır və göstərir ki, harada Allahın 

adı varsa, o yerdə ilahi eşq, ilahi məhəbbət var. Çünki yaranışın əlifbası Allahın 
adıyla başlanır. Fələklər Onun vüsalına çatmaq üçün dövr edir. Mələklər isə Onun 
camalını görmək üçün seyrə çıxır. Aşiqlərin ahından “Ay xırmanı” alışıb-yanır. Yer 
Onun önündə səcdə edir. Hava “Ondan pay almaqçın” hərəkət edir. Günəşə hərarət 
verən Onun sevdasıdır. Tanrı kəlamı isə hər şeydən qüdrətlidir, daşın belə könlünü 
rəhmə gətirir:  

 
Vüsalına çatmaq üçün dolanmaqda fələklər, 
Cəmalının həvəsiylə seyrə çıxır mələklər. 
Səhər-səhər Ona aşiq olanların ahından 
Odlanaraq alovlanır Ay xırmanı anbaan. 
Yer, önündə diz çökərək səcdə edib dayanar, 
Həva ondan pay almaqçın dövrəsində dolanar. 
Sevdasında Günəşin də başında var hərarət, 
Kəlamından daşın qəlbi yumuşalar, nəhayət [2, s.9]. 

 
Allahın ən gözəl adlarından biri və sifati-sübutiyyənin (Allaha məxsus 

sifətlərin) birinci maddəsi Qadirdir. Yəni Allah qüdrət sahibidir. Onun hüsnünü tərif 
etməyə hikmətin belə gücü çatmaz. Aşiq də, məşuq da özüdür. İlahi sirlərə isə insan 
ağlı yol tapa bilməz. Xəlq etdiklərinə sevinc bəxş edən Özüdür: 

 
Hüsnün tərif etmək üçün sözü çatmaz hikmətin, 
Aşiq özü, məşuq özü, budur sirri qüdrətin. 
Onu yada salan zaman gülər qəmli könüllər, 
O olmazsa, bütün aləm boş, əfsanə görünər [2, s.10]. 

 
Əssar Təbrizi ilahi eşqi hər şeydən üstün tutaraq Tanrıya sığınır, məhəbbətsiz 

yaşamağı mənasız sayır: 
 

İlahi, öz eşqinlə qəlbimə ver qüvvə, can, 
Məhəbbətsiz bu ürəyim qoy vurmasın bircə an [2, s.10]. 
 

Şair göstərir ki, insan yalnız öz varlığını unudan zaman əbədiyyət zəncirinə 
qoşulur. Sanki zərrə ümmana qovuşur. İlahi eşqin içərisində əriyənlər isə məhv 
olmur, əksinə, ölməzlik qazanır: 
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Həvan ilə unutmuşam varlığımı büsbütün, 
Ya da sanki yox olmuşam mən anadan olan gün. 
Məhəbbətin dənizində elə batıb boğuldum, 
Bircə anda gözlənmədən eşqin içrə yox oldum [2, s.13]. 

 
Klassik məsnəvilərdə olduğu kimi, “Mehr və Müştəri” poemasında da müəllif 

əsərin yazılma səbəbini açıqlayır. Şair göstərir ki, yer üzündə hakimiyyət nadanların 
əlindədir. İnsanlar elmdən, maarifdən üz döndərmiş, hamı cəhalət içindədir. Alimlər, 
fəzilət sahibləri əziyyət içində məhv olur, yedikləri “ürək qanı”, içdikləri göz yaşıdır: 

 
Ağılları zail edir bu zəmanə, bu dövran, 
Cəhalətdir indi bizim yer üzündə hökmran. 
Üz döndərmiş məarifdən sanki bütün insanlar, 
Həyatı bir oyuncağa çevirmişlər nadanlar. 
Alim, fazil bu dünyada çəkər min cür əziyyət, 
Qidaları ürək qanı, göz yaşından ibarət [2, s.16-17]. 

 
 Əssar Təbrizi “şeirin xiridarı” olmadığından yana-yana söz açaraq şairlərin 

halına acıyır və onları bədbəxt adlandırır: 
 

Xüsusilə şeirə yoxdur bu cahanda etibar, 
Yoxdur belə məta üçün dövrümüzdə xiridar. 
Əzəl gündən şairləri bədbəxt etmiş bu fələk, 
Alışırlar, odlanırlar məclislərdə şamlar tək [2, s.7]. 

 
Ülvi məhəbbəti, ilahi eşqi hər şeydən yüksək tutan dahi şair Nizami Gəncəvi 

kimi, Əssar Təbrizi də şəhvət hissini heyvani hiss adlandıraraq öz fikrini belə ifadə 
edir: 

 
Eşq odur ki, ariflərin nəzərində solmasın, 
Ortalıqda heyvan kimi şəhvət hissi olmasın. 
Öz sözüylə könüllərə açar saldı Nizami,  
Ona baxıb çox şairlər eşqi tutdu girami [2, s.25]. 

 
Şair göstərir ki, şəhvət ruhu əzir, “ədaləti məhv edir”. Şəhvət olan yerdə 

ülviyyətdən söz açmaq, onu duymaq mümkün deyil. Çünki ülvi, təmiz eşq ruhun 
kamilliyinə, şəhvət isə cahilliyə, rəzalətə aparan yoldur: 
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Şəhvət ruhu yerə çırpar, ədaləti məhv edər, 
Ülviyyəti duymaq olmaz bir kimsəyə müyəssər [2, s.25]. 

 
Dünya evi maddidir, ona can verən məhəbbətdir. Fələyin topunu vuran çövkən 

isə eşqdir. Şair burada eşqi fələklərdən də üstün sayır: 
 

Cahana bax, cisimdir o, məhəbbət ona candır, 
Fələk topdur, eşqin hökmü onu vuran çövkandır [2, s.25]. 

 
Əssar Təbrizinin estetik və elmi-fəlsəfi görüşləri. “Mehr və Müştəri” 

məsnəvisində olan haşiyələrdə Əssar Təbrizi elmə yüksək qiymət verir və onu abi-
həyat adlandırır. Şair göstərir ki, elm adlı nemətdən zərrə qədər pay alanlar heç 
zaman cəhalət içərisində yaşamaz. Bütün elmlərin içərisində məntiq və hikmətə 
xüsusi önəm verən Əssar Təbrizi bu iki elmi gizli sirlərin açarı hesab edir. Çünki 
məntiq və hikmət uca Tanrının Öz elmidir. Bu elmləri öyrənmədən heç bir elmin 
fəlsəfəsini açmaq, gizli məqamları duymaq mümkün deyil: 

 
Elmin özü sirlə dolu sonsuz bir Kainatdır, 
Diqqət etsək, elmi-əməl əsl abi-həyatdır. 
 
Hər kəsin ki bu nemətdən bir azacıq payı var, 
O bilir ki, cəhl ağacı heç bir zaman verməz bar. 
Belə dedi hikmətlərdən xəbər verən bir fazil: 
“Məntiq ilə hikmət öyrən, hər bir gizli sirri bil” [2, s.34]. 

 
Əssar Təbrizi öz dövrünün bütün elmlərinə dərindən bələd olmuş, “Mehr və 

Müştəri” məsnəvisini də elmi əsaslara istinad etməklə yaratmış və ənənəvi 
dastanlardan fərqli olaraq, hadisələri aşiq və məşuqənin məhəbbəti üzərində deyil, iki 
oğlanın, iki dostun pak və ülvi hissləri üzərində qurmuşdur. Bu səbəbdən də əsərdəki 
obrazların adları səma cisimlərindən götürülmüşdür: Mehr – Günəş, Müştəri –
Yupiter, Nahid – Venera, Zöhrə, Keyvan – Saturn, Zühəl, Bəhram – Mars, Bədr – 
Ay, Əsəd – Şir bürcü və s. 

Astrologiya elmindən məlumdur ki, Günəş və onun ətrafında hərəkət edən 
səma cisimləri Günəş sistemini əmələ gətirir. Günəş sisteminə daxil olan səkkiz 
planet həm öz oxu ətrafında, həm də Günəşin ətrafında fırlanır. 

Günəş sisteminə daxil olan və onlardan kənarda mövcud olan bütün səma 
cisimlərinin hərəkəti ümumdünya cazibə qanunu əsasında qurulmuşdur. Dahi 
şairimiz Nizami Gəncəvi eşqin fəlsəfəsini açıqlayarkən onu cazibə qüvvəsi 
adlandırır: 
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Kainatda hər şey cəzbə bağlıdır, 
Filosoflar onu eşq adlandırır [4, s.5]. 

 
Buradan belə bir qənaət hasil olur ki, bütövlükdə Kainat eşq üzərində qərar 

tutur. Məhz bu səbəbdən də Kainatı və onun tərkib hissəsi olan dünyamızı eşq, 
məhəbbət, yəni ilahi cəzbetmə qüvvəsi idarə edir. 

Miladın II əsrində yaşamış qədim yunan alimi Klavdi Ptolomeyin yaratdığı 
geosentrik nəzəriyyəyə görə insanlar uzun müddət Yeri Kainatın mərkəzi hesab 
etmişlər. Həmin nəzəriyyəyə görə, Günəş, Ay və başqa planetlər, ulduzlar Yerin 
ətrafına dolanır.  

Qərb dünyasında ilk dəfə bu nəzəriyyənin doğru olmadığını sübuta yetirən 
N.Kopernik olmuşdur. XV əsrin sonu – XVI əsrin əvvəllərində yaşamış Kopernik 
geosentrik nəzəriyyəni alt-üst edərək Kainatın quruluşu haqqında yeni nəzəriyyə – 
heliosentrik nəzəriyyə irəli sürdü və özünün tərtib etdiyi səma cisimlərinin hərəkət 
cədvəli vasitəsilə sübuta yetirdi ki, Kainatın mərkəzi Yer deyil, ondan daha böyük 
olan Günəş planetidir.  

Əssar Təbrizi isə “Mehr və Müştəri” məsnəvisində Koperniki iki yüz il 
qabaqlayaraq planetlərin hərəkət cədvəlini və Günəş sisteminə daxil olan planetlərin 
Günəşə qədər olan məsafəsini, Günəşin Günəş sisteminə daxil olan planetlərin 
mərkəzində dayandığını bədii şəkildə təsvir etmişdir.  

Ədəbiyyatşünas alimlərdən M.Sultanov, R.Azadə, Q.Cahani Əssar Təbrizinin 
heliosentrik sistem nəzəriyyəsinin tərəfdarı olduğunu söyləsələr də, onlardan fərqli 
olaraq, X.Yusifli bu fikri qəbul etməyərək şairin geosentrik sistem nəzəriyyəsi 
tərəfdarı olduğunu sübut etməyə çalışır. Onun fikrincə, “Mehr və Müstəri” 
məsnəvisində “Yer planetini təmsil edən və Mehrin ətrafında fırlanan planet yoxdur. 
Əksinə, Mehr bütün başqa planetlərlə bərabər Yerin başına dolanır” [6, s.305]. 

Bir mühüm cəhəti qeyd etməliyik ki, hadisələrin Yerdə cərəyan etməsi hələ 
planetlərin Yerin başına dolanması deyil. Bu, bir bədii vasitədir. Yerlə bağlı adların 
olmasına gəldikdə isə, əsərdəki Səba, Cövhər, Mehrab, Şapur adları yerlə bağlıdır. 
Bütün hadisələr Yerdə cərəyan etsə də, əsərdəki mərkəzi surət Mehrdir. Müştəri də 
daxil olmaqla, bütün surətlər Mehrin başına dolanır. Əssar Təbrizi də Günəş sistemi 
və həmin sistemə daxil olan planet və ulduzlar haqqında mükəmməl məlumata və 
elmi biliklərə malik olduğundan əsəri “Mehr və Müştəri” adlandırmışdır. 

Poemanın əsas qəhrəmanları Mehr və Müştəri adlı iki dostdur. Onları bir-birinə 
bağlayan ilahi məhəbbətdir. Hər ikisi nurani qocanın verdiyi fətirdən yaranmışdır. 
Deməli, hər ikisi insan cildində yaşasa da, səmavi varlıqlarla ilişgilidir. Lakin Mehr 
Müştəridən daha fəal və hərəkətlidir. Çünki Günəş planetlərin hərəkət cədvəlində 
mərkəzdə dayanır. Mehrin dünya həyatı ilə bağlılığı güclüdür. O, Qaraxanın ordusu 
ilə vuruşaraq qalib gəlir və onu əsir tutur. 

“Mehr və Müştəri” məsnəvisində hadisələr xeyir və şərin mübarizəsi fonunda 
təsvir olunur. Əsərdəki haşiyələrdə xeyirxahlıq, yaxşı əməllər təbliğ olunur. Şair 
düşmənə də yaxşılıq etməyi məsləhət görür: 
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Yaxşı adam yaxşılıqdan əl çəkməz heç bir zaman, 
Şəkər daim şirin olan, qızılgülsə ərğəvan.  
Xeyirxahlıq bu aləmə pis əməllər gətirməz,  
Dadlı xurma ağacları acı badam yetirməz. 
Məsəl vardır: “Yaxşı adam daim yaxşılıq edər”, 
Bacardıqca yaxşılıq et, sənə dəysə də zərər.  
Gəl Əssardan saxla, dostum, bu sözləri yadigar,  
Düşmənə də yaxşılıq et, olsun sənə minnətdar [6, s.232]. 

  
Əssar Təbrizi öz böyük sələfi və ustadı Nizami Gəncəvi kimi utopik cəmiyyət 

və ideal şah obrazı yaratmış, onu zalım şahlara qarşı qoymuşdur. “Mehr və Müştəri” 
məsnəvisində gördüyümüz Qaraxan şər qüvvələri, Bəhram şah, Keyvan şah, Şahur 
şah və ən nəhayət, Mehr xeyirxah qüvvələri təmsil edir. Sonda isə xeyir şər qüvvələr 
üzərində qələbə çalır.  

Poemada dünyanın vəfasızlığı və amansızlığı haqqında söhbət açan Əssar 
Təbrizi dünyanı “adamyeyən canavar” adlandıraraq belə deyir: 

 
Dünya köhnə adamyeyən canavardır, bil, tanı,  
Dişlərilə parçalamış çox pələngi, aslanı. 
İki əziz gözünü də qurban versən ona sən, 
Yenə ondan bir etibar, əhdə vəfa görməzsən [2, s.277]. 

 
 “Kitabın sonu və öz nəfsinə xitab” bəhsində Əssar Təbrizi özünün keçdiyi 

həyat yoluna nəzər salır, ləyaqətsiz insanlara mədhiyyələr yazmadığını, nəfsin 
istəklərinə uymadığını fəxarət hissi ilə qeyd edir: 

 
Mədhü-tərif yazmadın sən ləyaqətsiz adama,  
Həqiqətə çatmaq üçün yol axtardın daima. 
Qəsidələr yazdınsa da, həsr etmədin bir kəsə, 
Hamını salmadın sən dar, qaranlıq məhbəsə [2, s.289]. 
 

Nizami ənənələrindən ustalıq və yaradıcılıqla bəhrələnən Əssar Təbrizi Nizami 
sənətini özü üçün əlçatmaz zirvə sayır, onun kimi öz vaxtını elmə, şeirə, sənətə həsr 
etdiyindən qürur duyur: 

 
Öz vəqtini sərf eylədin elmə, şeirə durmadan, 
Bunlar ilə qəlb aynasın təmizlədin hər zaman. 
Nizamitək sən də daim çəkildin bir xəlvətə, 
Təmənnasız rövnəq verdin məna dolu hikmətə. 
Onun kimi sən də fikir mədənindən müntəzəm 
Yüz xəzinə bəxş elədin xalqa müftə, müsəlləm [2, s.289]. 
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Əssar Təbrizi “Mehr və Müştəri” məsnəvisinin sonunda əsərin tamamlandığı 

vaxtı əbcəd hesabı ilə belə göstərir: 
 

Şəvval ayı “vav” ilə “dal” günü, Günəş batanda, 
Hicrətdən “ha”, “mim” ilə “zal” ili keçən zamanda [2, s.292]. 

 
Əbcəd hesabı ilə hesabladıqda vav 6-ya, dal 4-ə, ha 5-ə; mim 40-a, zal 700-ə 

bərabərdir. Deməli, əsər şəvval ayının 10-da, hicri tarixlə 745, miladi tarixlə 1345-ci 
ildə tamamlanmışdır. 

Nücum elmini mükəmməl bilən şair “Mehr və Müştəri” poemasının taleyini 
ulduzların vəziyyəti ilə müəyyənləşdirir və həmin vaxtı “xoşbəxt dəqiqə” 
adlandıraraq deyir: 

 
Taleyimin gülən vəqti Ay tutub Sövr bürcünü, 
Zöhrə isə Hut bürcündən göstərir öz hüsnünü. 
Günəş isə Keyvan ilə Şir bürcündə həmqətar, 
Ağ rəng ilə qara rəngi birləşdirmiş ruzigar. 
Dol bürcündə qərar tutmuş Ütarid ilə Bəhram, 
Müştərisə Xərçəng bürcü içində tutmuş ehram. 
Belə xoşbəxt dəqiqədə bitdi bu gözəl əsər, 
Tamamladım bu dastanı əvvəldən sona qədər [2, s.292]. 

 
Məlum olduğu kimi, Sövr (Öküz) bürcü Zodiak bürclərinin ikincisi, Xərçəng 

bürcü isə səkkizincidir. Ayın Sövr bürcünü tutması Ay ətrafında nur haləsinin 
yaranmasıdır. Bu zaman Ay daha parlaq və gözəl görünür, sanki şairin taleyi kimi 
sevinir, gülür. 

Zöhrənin Hut (Balıq) bürcünə girməsi isə əsərin tamamlandığına işarədir. 
Çünki Hut bürcü Zodiak bürclərinin 12-cisi, yəni sonuncusudur. 

Günəş ilə Keyvanın (Saturn, Zühəl) Şir bürcündə dayanması da uğurlu saatdan 
xəbər verir. Qədim astroloqların təsəvvürünə görə, Günəşin rəngi qızılı, Keyvanın 
rəngi isə qaradır. Bu iki planetin “həmqətar olması” gecə ilə gündüzün bir-birini 
əvəzləməsini, qara rəngin qızılı rəngə boyanmasını göstərir. Şir bürcünün özü də 
xoşbəxtlik rəmzi sayıldığına görə Günəş ilə Keyvanın Şir bürcünə girməsi uğurlu 
saata işarədir. 

Dol (Dəlv, Dolça) bürcü 11-ci bürcdür. Ütarid firuzə rəngli, Mərrix isə 
qırmızıdır. Firuzə rəngli Ütarid (Merkuri) sakitlik, rahatlıq rəmzi, qırmızı rəngli 
Mərrix isə müharibə, qəzəb simvoludur. Ütaridlə Bəhramın Dol bürcündə olması 
rahatlıq, əmin-amanlıq, xoş tale və uğurlu bəxti ifadə edir. 

Xərçəng (Sərətan) bürcü 4-cü bürcdür. Səndəl rəngli Müştəri isə səmanın daha 
yüksək mərtəbəsində qərar tutur. Xoşbəxtlik rəmzi sayılan Müştərinin Xərçəng bürcü 
içində “ehram tutması” “Mehr və Müştəri” məsnəvisinin uğurlu olacağını bildirir. 
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Əssar Təbrizi əsərin tamamlanması tarixindən daha sonra beytlərin sayı 
haqqında məlumat verir:  

 
Oxuyarkən beytlərin sayın bilmək istəsən, 
Deyirəm, o, ibarətdir beş min yüz iyirmidən [2, s. 292]. 

 
5120 beytdən ibarət olan “Mehr və Müştəri” əsərini Allahın adıyla başlayıb, 

Onun Adı ilə tamamlayan şair sonda Yaradana üz tutaraq Ondan bağışlanmasını 
diləyir: 

 
Məndə nöqsan görsən, əfv et Öz lütfünlə, İlahi, 
Səndən başqa bu dünyada yox Əssarın pənahı [2,s. 292]. 

 
Əsərin “Xəttə işarə” bəhsində Əssar Təbrizi taleyindən şikayətlənir. Öz bəxtini 

mürəkkəbə bənzədərək deyir: 
 

Mürəkkəbtək bəxtim qara oldu fani dünyada, 
Qələm kimi başıüstə gəzdim, çatım murada [2, s.293]. 

 
Şair göstərmək istəyir ki, insan yalnız şükranlıq və sadəliklə murada yetə bilər. 

Öz xəttindən narazı olan Əssar Təbrizi özünü günahkar sayır və xəttini “çirkin”, 
“əyri-üyrü” adlandırır:  

 
Belə çirkin, əyri-üyrü xətlə yazdım əsəri, 
Kim olacaq xəttə görə bu əsərə müştəri? 
Buna görə mən özümü bilirəm çox günahkar, 
Xudavənda, ancaq  Sənin kərəminə ümid var! [2, s.293] 

 
 Əsərin sonunda Tanrıya üz tutan və Ondan öz əsərinə xeyir-dua istəyən Əssar 

Təbrizi deyir: 
 

Qibləgahım Sənsən mənim, ey aləmi Yaradan, 
Özün qurtar bu bəndəni nəhayətsiz bəladan! 
Sən vermişsən əzəl gündən mənə həyat, səadət, 
Axır dəmdə dilimə ver Sən kəlmeyi-şəhadət. 
Son peyğəmbər, qüdsi Quran xatirinə, ey Xuda! 
İşimizi xeyrə cala yaşadıqca dünyada [2, s.293]. 

 
Nəticə. “Mehr və Müştəri“ məsnəvisi istər Nizami ənənələrinin yeni biçimdə 

təqdimi, istər astrologiya elmi ilə bağlı məsələlərin bədii həlli, istərsə də ictimai-
siyasi, etik-estetik problemlərin qoyuluşu baxımından ədəbiyyat tariximizdə xüsusi 
bir mərhələdir. 
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Ruziya Gulieva  

Humanistic ideas, aesthetic, scientific and philosophical views in a poem 
“Mehr and Mushtari” written by Assar Tabrizi 

Summary 
 

Assar Tabrizi, as one the successors of the literary school of great Nizami Gan-
javi, in his poem “Mehr and Mushtari” told about the moral values as the commenda-
tion of the God, The Prophet, his Meraj, as well as the basis of Arsh and views about 
the divine love. Poet described the God as the creative force of formation of the 
world system, the speed of stars and the gravitational force between them. He noted 
that without the command of the God, different celestial bodies could not move in 
the world. Also he referred to the God as the “Creator”. 

For that reason Assar Tabrizi mentioned that the divine love is the most sacred 
power. He emphasized that the question of human immortality based on this sacred 
love process. 

The article gives information about the reasons of writing this poem “Mehr and 
Mushtari” as in other classic masnavis. He called the scientists and academic science 
as the “Vitality water”. 
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Рузия Кулиева 
Гуманистические идеи, эстетические и научно-философские взгляды в 

поэме «Мехр и Муштари» Ассара Тебризи 
Резюме 

 

Ассар Тебризи, как последователь литературных традиций Низами 
Гянджеви в своей поэме «Мехр и Муштери» отметил такие моральные 
ценности как воспевание Всевышнего, Пророка, а также о мерадже пророка, 
основах Арша и высказал свои взгляды о божественной любви. Поэт также 
отмечает, что Аллах является основной творческой силой, создавшей 
Вселенную, гравитационную силу, небеса, звёзды и др. Без его ведома 
небесные тела не смогли бы двигаться. Все в мире ему подчиняется. 
Божественная любовь является основной силой творения. Всевышний велик. 
Во вселенной все является показателями его могущества. Одним из его 
главных названий является «Творитель». Поэтому, поэт Ассар Тебризи считает 
божественную любовь выше всех чувств. 

Поэт настаивает на том, что человек может достичь бессмертия лишь пу-
тём овладения божественной любовью. 

Как и в основных произведениях в форме месневи, в поэме «Мехр и 
Муштери» повествуется причина создания месневи. Поэт отмечает, что 
учёные, люди науки погребают из-за неравенства и вот поэтому он, говоря о 
нечестных правителях, ещё раз высоко оценивая науку, людей, занимающихся 
наукой, называет их «Жизненной целебной водой». 
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Giriş. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı – xüsusən poeziyası, həm mövzu və 
məzmun baxımından, həm də janr, üslub cəhətdən zəngin olub Azərbaycan ədəbiy-
yatının mühüm inkişaf mərhələsini özündə əks etdirir. Bu dövrdə yeni üslub və 
janrların təşəkkülü ilə yanaşı, klassik ənənələr də öz varlığını davam etdirir, fərqli 
ideya-məzmun təzahürləri müşahidə olunur. Klassik üslubda yazan şairlərin təhsili 
və dünyagörüşü onların yaradıcılığında müəyyən qədər ziddiyyətli şəkildə əks 
olunurdu. Onlar bir tərəfdən dünyəvi elmləri, maarifi təbliğ edir, dini fanatizmə, 
mövhumata qarşı çıxır, digər tərəfdən isə dini-tarixi məzmunlu əsərlər yazır, müba-
rizələrində dinin özü ilə “silahlanırdılar”. XIX əsrdə, xüsusən əsrin ikinci yarısında 
mərsiyə, növhə, məqtəl və s. kimi klassik janr və mövzularda yazılmış əsərlər çox 
geniş yayılmışdı, hətta deyə bilərik ki, bu dövr Azərbaycan ədəbiyyatında “mərsiyə 
poeziyası” yaranmışdı. Bu poeziya sadəcə dini məzmun daşımır, tarixiliklə yanaşı 
reallığı, öz dövrünü ifadə edir, eyni zamanda dini ənənə ilə bərabər ədəbi ənənəni də 
özündə ehtiva edirdi. Şeirlərin ideya və məzmunu bəzən dini təəssübkeşliyin hüdud-
larını aşırdı. İnsan hisslərini, əxlaqi keyfiyyətləri tərənnüm etməklə yanaşı, XIX əsr 
mərsiyəsində insanın azadlığı ideyası da qabarıqdır. Bunu Rusiya–İran müharibələri 
zamanı Azərbaycanın iki yerə bölünməsi, xüsusilə Şimali Azərbaycanın qeyri-müsəl-
man Çar Rusiyasına ilhaqından sonra əksəri müsəlman (əsasən şiə) olan əhalinin 
ümumi ümidsizlik, azadlıq hisslərini dini inancla əsaslandırmaq istəkləri ilə izah 
etmək olar. Eyni zamanda, bu mövzu Şimali Azərbaycanla Cənubi Azərbaycanı bir-
birinə bağlayan bağ rolu oynayırdı. Belə ki, Cənubda yazılan əsərlər Şimalda, 
Şimalda yazılanlar isə Cənubda geniş yayılırdı. Xüsusən məhərrəmlik təziyələri 
zamanı (təxminən 2 ay) sərhədlər “aradan qalxar”, inanc birliyi, bir növ, milli birliyə 
çevrilərdi.  
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XIX əsrdə də dini məzmunlu mərsiyələrin əsas mövzusu “Kərbəla vaqiəsi” idi. 
Bu dövr mərsiyə yazan şairlərdən ən məşhurları Molla Hüseyn Dəxil Marağayi, 
Mirzə Məhəmməd Qumri, Əbülhəsən Raci hesab edilir. Həmçinin mərsiyə ilə yanaşı 
klassik ənənənin davamı olaraq məqtəl əsərləri də yazılırdı. Orta əsrlərə aid ən 
məşhur məqtəl əsərləri sırasında “Kitəbu-məqtəli-hüseyn”, “Məqatilut-talibin”, 
“Rouzətuş-şuhəda”, “Hədiqətus-suəda” və s. adlarını çəkmək olar. XIX əsrdə Azər-
baycanda qələmə alınmış məqtəl nümunələri kimi M.Qumrinin müəllifi olduğu 
“Kənzu-l-məsaib”, A.Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsərləri xüsusilə qeyd edilməli-
dir. Məqalənin əsas obyekti olan “Riyazu-l-Quds” əsərinə keçməzdən öncə məqtəl 
əsərlərinin xüsusiyyətləri və A.Bakıxanova qədər yazılmış məqtəl nümunələrinə də 
diqqət yetirməyi məqsədəuyğun hesab etdik. 

Məqtəl ədəbiyyatının forma və məzmun xüsusiyyətləri, orta əsrlər məqtəl 
nümunələri. Məqtəl əsərlərinin yazılma ənənəsi ərəb ədəbiyyatından başlayır. Lü-
ğətdə “kiminsə öldürüldüyü yer” və ya “öldürüldüyü zaman” mənasına gələn məqtəl 
sözü Cahiliyyə dövrü ərəb şeirlərində istifadə olunsa da, termin kimi İslamın ilk illə-
rində dinin yayılması zamanı, bir qədər sonra isə Xilafətdaxili müharibələrdə həlak 
olmuş məşhurların (Hz.Həmzə, Hz.Osman, Hz. Əli, Hz. Həsən, Hz.Hüseyn və b.) 
ölüm hadisələrinin təsvirini özündə əks etdirən tarixi məzmunlu əsərlərə verilən ad 
olmuşdur. Bu məqtəllərin digər tarixi məzmunlu əsərlərdən fərqi yalnız qətl 
hadisəsini əsas götürərək ətraflı şəkildə təsvir edilməsidir. Belə məqtəllər hadisələrin 
şahidi olanlar tərəfindən və ya şahidlərin dilindən eşidərək üçüncü şəxslər tərəfindən 
qələmə alınırdı. Zaman keçdikcə tarixi hadisələri ehtiva edən ədəbi əsərlər 
formalaşmağa başladı. Ədəbi-bədii xüsusiyyət daşıyan məqtəllərdə tarixi faktlar əks 
olunsa da, möcüzəvi hadisələrlə bəzəmək – əfsanələşdirmək meyilləri də artırdı. Janr 
etibarilə ədəbi məqtəllər nəzmlə və ya nəsrlə, bəzən isə nəzmlə nəsrin növbələşməsi 
şəklində yazılan, İslam dininin ən böyük şəhidləri, xüsusən də Hz. Hüseyn (ə.) 
haqqında qələmə alınmış müxtəlif janrlı əsərlərdir. Məqtəl əsərlərində İslam dininin 
bir sıra şəhidlərinin şəhadət vaqiələri geniş təsvirlə, tarixi faktlardan müəyyən 
uzaqlaşmalarla qələmə alınsa da, belə məqtəllərin ən çoxu “Kərbəla hadisəsi”nə həsr 
edilmişdir. İslam tarixində “qardaş müharibələri” deyə biləcəyimiz bir neçə müharibə 
(Siffin, Cəməl, Nəhrəvan və s.) olsa da, Kərbəla vaqiəsi görünməmiş bir müsibət, 
qeyri-bərabər döyüş, qanlı faciə kimi dəyərləndirilmiş, məzhəbindən asılı olmayaraq 
müsəlman xalqları ədəbiyyatında yeni bir mövzunun, müxtəlif janrlı əsərlərin 
yaranmasına gətirib çıxarmışdır. İlk ədəbi məqtəl nümunələri də, tarixi məqtəllər 
kimi, başlanğıcını ərəb ədəbiyyatından götürür. İlk 400 ildə təxminən 32 müəllifin 
bir və ya bir neçə məqtəl yazdığı məlumdur [16, s.455]. Bəzi tədqiqatçılar [10, s.6; 
12, s.24; 14, s.8 və s.] ilk məqtəl nümunəsi kimi ərəb yazıçısı Əbu Mixnəf bin 
Yəhyanın (v.157/774) “Kitabu-məqtəli-Hüseyn” əsərini hesab etsələr də, İslam 
ensiklopediyasında ilk məqtəl kimi Cabir bin Cu'finin günümüzə qədər gəlib 
çatmayan “Məqtəlu (Ali) əmiri-l-mü'minin” əsəri göstərirlir. Əbu Mixnəfin isə 
mənbələrdə 13 məqtəl əsəri olduğu bildirilir [16, s.455]. Ərəb ədəbiyyatında məqtəl 
nümunələri çoxsaylı olsa da (mövcud məqalə çərçivəsində adlarını sadalamağı 
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gərəkli bilmədik), ərəbdilli məqtəlin zirvəsi Əbul-Fərəc əl-İsfahaninin “Məqatilut-
talibin” əsəridir. Əslində həm tarixilik, həm də bədiilik baxımından ərəb, fars və türk 
dillərində yazılmış məqtəllər arasında əl-İsfahaninin bu əsəri daha qiymətlidir. Çünki 
əl-İsfahani “Kitəb əl-əğani” əsərində olduğu kimi, adıçəkilən kitabını da 
ensiklopedik xarakterli əsər kimi qələmə almış, 300-dən artıq islam şəhidinin 
bioqrafiyasını və qətl hadisələrini [17, s.316-318] tarixiləşdirmişdir.  

Qeyd etdiyimiz kimi, məqtəl əsərləri başlanğıcını ərəb ədəbiyyatından götürsə 
də, İranda Büveyhilərin (935-1055) hakimiyyətə gəlişindən sonra [12, s.22] şiə 
məzhəbi hakim dini ideologiyaya çevrildiyindən fars ədəbiyyatında da bu mövzuda 
əsərlər geniş yazılmağa başlandı. Həmçinin Səfəvilərin hakimiyyəti dövründə (1499-
1750) də məqtəl əsərləri yazılırdı [12, s.23]. Fars dilində yazılan məqtəllərin, demək 
olar, hamısı Kərbəla vaqiəsinə həsr edilmiş əsərlərdir. Bu dildə qələmə alınmış ən 
məşhur əsər Herat vaizi Hüseyn Vaiz Kaşifinin (v.1504-1505) müəllifi olduğu 
“Rouzətuş-şuhəda” (“Şəhidlər bağçası”) əsəridir. Əsər “Dibaçə”, 10 bab və 
“Xatimə”dən ibarətdir. Əsərin belə quruluşu məqtəl ədəbiyyatında ilk olmuş, daha 
sonrakı məqtəllər üçün qəlib rolunu oynamışdır. Kərbəlada baş vermiş hadisə 
məhərrəm ayının 10-da olsa da, hadisələrin inkişafı daha əvvələ aiddir. Məhərrəm 
ayının 1-də Hz. Hüseyn öz tərəfdarları ilə səfərə çıxdığından və Kərbəlada olduqları 
bir neçə gün mühasirədə qalmaları səbəbindən sonrakı dövrlərdə Kərbəla təziyələri 
məhərrəm ayının 1-dən başlayar, 9-10-cu günlərində şəbih tamaşaları ilə davam 
edərdi. İlk on günü təziyədarlar mərsiyələr dinləyər, baş verən hadisələri 
xatırlayardılar. Zaman keçdikcə məqtəl əsərləri oxunmağa başladığından Vaiz Kaşifi 
də əsərini hər günə bir bab oxunması üçün 10 baba bölmüş, ondan sonrakı 
müəlliflərin də əksəriyyəti bu bölgüyə riayət etmişdir [12, s.26]. Kərbəla 
təziyələrində mərsiyə oxuyanlara mərsiyəxan, irihəcmli məqtəl əsərlərini oxuyanlara 
isə rövzəxan deyilirdi. Bəlkə də bu adlanma öz başlanğıcını Kaşifinin “Rouzətuş-
şuhəda” əsərindən götürmüşdür. Lüğətdə mənası “bağça”, “yaşıllıq”, “güllük” olan 
rövzə sözü H.V.Kaşifinin məlum əsərindən sonra “yas”, “matəm”, “təziyə saxlamaq” 
mənalarında işlənməyə başlamış, məhərrəm ayında məqtəl və ya mərsiyə oxuyan din 
xadimi mənasında işlənən “rövzəxan” kəlməsi də buradan yaranmışdır [14, s.23].  

“Rouzətuş-şuhəda”nın öz dövründə çox məşhur olmasını göstərən dəlillər 
arasında onun hələ yazıldığı əsrə aid olan bir sıra əlyazmaların dünya 
kitabxanalarında mövcudluğudur. Həmçinin əsər orta əsrlərdə bir neçə Şərq dilinə, o 
cümlədən Azərbaycan-türk dillərinə tərcümə edilmişdir. Əsəri XVI əsrdə (1539) 
“Şühədanamə”1 adı ilə ana dilinə çevirən tərcüməçi Məhəmməd Hüseyn bin Katib 
Nişati müqəddimədə özünü mütərcim kimi deyil, müsənnif – müəllif kimi təqdim 
edir [15, s.58]. Nişatinin “Şühədanamə” əsəri dil-üslub baxımından daha çox seçilir. 
Burada fars, ərəb sözləri nisbətən azdır, müəllif bacardıqca öz doğma dilində olan 
sözlərdən istifadə etmişdir... “Şühədanamə”nin dil-üslub xüsusiyyətlərinə görə 
“Dədə Qorqud”la yaxından səsləşməsi də qanunauyğundur [10, s.8].  
                                                            
1 “Şühədanamə” əsərinin dünyada məlum olan yeganə avtoqraf nüsxəsi AMEA Məhəmməd Füzuli 
adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır. Şifri: M-259 [14, s.24] 
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“Rouzətuş-şuhəda” əsərinin tərcüməsi kimi qiymətləndirilən digər əsər 
Füzulinin “Hədiqətus-suəda” əsəridir ki, onu ayrıca yarımbaşlıq altında nəzərdən 
keçirmək daha münasibdir. 

“Riyazu-l-quds”un sələfi “Hədiqətus-suəda” əsərinin bəzi xüsusiyyətləri. 
Ərəb və fars dillərində çox məşhur əsərlər yazılsa da, məqtəl mövzusu “Hədiqətus-
suəda” ilə zirvəyə çatır. Füzulinin poetik dili, üslubu və fəlsəfi dünyagörüşü özünə 
qədər çoxsaylı əsərlər yazılmasına baxmayaraq, ona bu mövzuda dönüş yaratmağa 
imkan vermişdir. Müəllifin həcmcə ən böyük əsəri olan “Hədiqətus-suəda”nı bir sıra 
tədqiqatçılar [8, s.24; 14, s.47; 12, s.66-100 və b.] orijinal deyil, “Rouzətuş-
şuhəda”dan sərbəst tərcümə edilmiş bir əsər, daha dəqiqi, “Rouzətuş-şuhəda”dan 
iqtibas edilərək fərqli dillərdə Füzulinin müəllifi olduğu şeir parçaları ilə bəzədilmiş 
məqtəl nümunəsi hesab edirlər. Mövzunun ortaqlığı prinsipi ilə yanaşsaq, bir sıra 
klassik əsərlər bir-birinin tərcüməsi hesab edilməlidir (məs., fərqli dillərdə yazılmış 
“Leyli və Məcnun”lar, oxşar süjetli “Xosrov və Şirin”lər və ya “Yusif və Züleyxa”lar 
kimi). “Hədiqətus-suəda” əsərinin ərəb əlifbasından transfoneliterasiya edilərək çap 
edilmiş ilk tam nəşrinin girişində (“Şəhidlik abidəsi”) Əliyar Səfərli də qeyd edir ki, 
“Füzulinin “Hədiqətüs-süəda” əsəri ənənəvi-müştərək bir mövzuda yazılmışdır” [10, 
s.5]. Amma bu məsələdə ən dəqiq sözü “Hədiqətus-suəda”nın müəllifi deyir: “Məq-
təli-türki” adlandırdığı əsərinin “Dibaçə”sində Füzuli yazır ki, “...mən xaksarın niy-
yəti odur ki, əsli-təlifdə (ilk (ibtidai) əsər – N.K.) “Rouzətuş-şuhəda”yə iqtida qılıb 
(təqlidetmə – N.K.) sair kütübdə olan nukati-qəribələri mümkün olduqca ona əlavə 
qılam və “Hədiqətus-suəda” ilə movsum edib (möhürləyib – N.K.) on bab və bir 
xatimədə surəti-təlifinə (nüsxə – N.K.) itmam verəm...” [9, s.7]. Göstərilən parçadan 
belə aydın olur ki, Füzuli Kaşifinin əsərini nümunə seçsə də, ona başqa mənbələrdən 
də əlavələr etməklə “binayi-mücəddid” (yeni, saf bina) [9, s.6] yazmaq istəmişdir. 
Eyni zamanda, belə bir fikir də söyləmək olar ki, Kaşifi əsərini “Şəhidlər bağçası” 
adlandıraraq, özündənəvvəlki müəlliflərin əksəriyyəti kimi, İslam müqəddəslərinin, 
həmçinin onlara yaxın ailə üzvləri və silahdaşlarının qətl hadisəsini qələmə almaqla 
kifayətlənmişdir. Füzuli isə bədbin ruhlu şair kimi tanınmasına baxmayaraq, məlum 
əsərini “Xoşbəxtlər bağçası” adlandırır, Kərbəlada şəhid olan insanların, əslində, 
xoşbəxt olduqlarını elə əsərinin adından başlayaraq vurğulayır. Başqa sözlə, hamıya 
məlum hadisələri təkcə gözəl sözlə nəql etmir, həm də özünün fəlsəfi düşüncələrini 
ifadə edir. Ə.Səfərlinin də qeyd etdiyi kimi, Füzulinin “Hədiqətus-suəda” əsəri kor-
koranə etiqad və ruhi iztirabları təbliğ və təşviq edən bir əsər deyildir. İslam dininin 
ağıl-irfan fəlsəfəsini, müqəddəs qayə və etiqadlarını, ideal bir din kimi müdrikliyini, 
ilahi qüdrət və əzəmətini yeni bir vüsətlə səsləndirir [10, s.15-16].  

Başqa bir fakta diqqət edək: hələ 1958-ci ildə Füzulinin vəfatının 400 illiyi ilə 
əlaqədar çap olunmuş silsilə məqalələr çərçivəsində akademik Həmid Araslı “Füzuli-
nin çap olunmamış əsərləri haqqında” məqaləsində qeyd edirdi ki, şairin “Leyli və 
Məcnun” əsəri Türkiyədə və Qahirədə 7 dəfə nəşr edildiyi halda, “Hədiqətus-suəda” 
əsəri 9 dəfə çap edilib, hətta yenidən nəşrə hazırlanır [1, s.152]. Maraqlıdır ki, Füzu-
liyə dünya şöhrəti gətirən “Leyli və Məcnun” poemasının çapına olan ehtiyac 
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“Hədiqətus-suəda”nın yayılmasından daha az olmuşdur. Nəzərə alsaq ki, XX əsrdə 
təkcə Azərbaycanda deyil, İslam dünyasında yeni məqtəllərin yazılması reallıqdan 
uzaqdır, ötən 60 il ərzində “Hədiqətus-suəda”nın yeni nəşr nüsxələrinin olması ehti-
malı yüksəkdir və yenə də bu rəqəm “Leyli və Məcnun” nüsxələrinin sayını ötəcək. 
Orijinal olmayan bir əsərə bu qədər tələbatın olması, fikrimizcə, məntiqsizdir. 

Əslində, “Hədiqətus-suəda”nın orijinal və ya tərcümə əsəri olması məsələsini 
araşdırmaq və ya fikirlərdən birinin sübutuna çalışmaq mövcud məqalənin məqsədi 
deyil. Eyni problem “Riyazu-l-quds” əsəri üçün də aktual olduğundan (bəzi tədqi-
qatçılar “Riyazu-l-quds”un Məhəmməd Bağır Məclisinin “Cəlalu-l-uyun” əsərindən 
sərbəst faydalanmaqla yazıldığını hesab edirlər) bu mübahisəli məsələyə toxunmaq 
zərurəti yaranır. Bu yerdə belə bir maraqlı faktı qeyd etmək yerinə düşər ki, hər iki 
halda istinad və ya iqtibas olunduğu hesab edilən əsərin müəllifi din xadimidir. 
Hüseyn Kaşifi Herat vaizi, Məhəmməd Bağır Məclisi isə iki Səfəvi hökmdarının 
sarayında şeyxulislam olmuşdur. Məqtəl əsərləri sadə insanlar üçün məhərrəmlik 
məclislərində oxunmaq və ya şəbih tamaşaları hazırlamaq məqsədilə yazılırdı. Bu 
səbəbdən dilləri mümkün qədər sadə olur, lakin din xadimləri və ya dini yaxşı bilən 
şəxslər tərəfindən yazılırdı. Ehtimal ki, şair və yazıçılar da əsərlərinin mötəbərliyini 
artırmaq, daha çox oxucu qazanmaq məqsədilə dövründə məşhur olan məhz dini 
məqtəllərə istinad edirdilər.  

Professor Azadə Rüstəmova bu məsələ ilə bağlı fikirlərini belə qeyd edir: 
“Qarşılaşdırmalar və müqayisələr Kaşifi və Füzuli əsərlərində oxşarlıq və fərqlər də 
aşkar edir. Lakin unutmamalı ki, bu oxşarlıq mövzunun tarixi kökündən, fərqlər isə 
hər bir sənətkarın təxəyyül gücünün dərəcəsindən, estetik-bədii düşüncə tərzinin 
fərdiliyindən irəli gəlir. Füzuli əsəri hətta əgər təbdil, iqtibas olmuş olsa da, 
M.F.Köprülünün dediyi kimi, “ifadə qüdrəti və canlılığı baxımından” Hüseyn Vaizin 
əsərindən, şübhəsiz ki, üstündür” [2, s.425]. 

Həmçinin Füzuli məlum mövzunu fərqli faktlarla zənginləşdirsə də, “Rovzətuş-
şuhəda”da olan bəzi epizodlar əksinə, əsərdə yer almamışdır. Füzuli əsərinin daha 
çox bədii yöndən gözəlliyinə diqqət etmiş, “Hədiqətus-suəda”ya, bir növ, “psixoloji 
roman səciyyəsi aşılayaraq” [3, s.425], tarixi deyil, gözəl poetik sənət əsəri 
yaratmışdır.  

“Riyazu-l-quds” əsərinin mövzusu, quruluşu və məzmunu. Azərbaycanda 
məqtəl ədəbiyyatı orta əsrlərdə formalaşsa da, XIX əsr bu ədəbiyyat üçün xüsusi 
mərhələ təşkil edir. Hicri tarixi ilə 61-ci ilin məhərrəm ayının 10-da (miladi 680-ci 
ilin oktyabr ayında) Kərbəlada baş vermiş hadisələri emosional dillə qələmə almış 
şairlər həm ideya-mövzu, həm də sənətkarlıq baxımından diqqəti cəlb edən, böyük 
maraq doğuran poeziya nümunələri yaratmışlar. Bu dövrdə məqtəllər, əsasən, nəzmlə 
yazılırdı. Qumrinin Kərbəla vaqiəsinə həsr etdiyi “Kənzu-l-məsaib” (“Müsibətlər 
xəzinəsi”) əsəri nəzmlə yazılmış məqtəl nümunələrindəndir. Əbülhəsən Raci, Əmin 
Dilsuz Təbrizi, Hacı Rza Sərraf Təbrizi Kərbəla hadisəsini nəzmlə qələmə almışlar. 
Əsrin məşhur məqtəllərindən biri də A.Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsəridir. 
Tədqiqatçıların ümumi fikrinə görə, A.Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsəri Füzulinin 
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“Hədiqətus-suəda” əsərinin ədəbi təsiri ilə yazılmış bir əsərdir. Müasir ədəbiyyat-
şünaslığımızda Zaman Əsgərli Abbasqulu ağa Bakıxanovun bədii nəsr yaradıcılığı 
sahəsindəki fəaliyyətini yüksək qiymətləndirərək xüsusən “Riyazu-l-quds”ə böyük 
əhəmiyyət verir: xalis Şərq, Füzuli ənənələri əsasında yaranan klassik nəsrin zir-
vəsində məşhur şair, alim və ictimai xadim Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Riyazu-l-
quds” əsəri dayanır [4, s.4]. İstər din xadimləri olan H.Kaşifi və M.B.Məclisi, istərsə 
də Füzuli özü məlum əsərlərini qələmə alarkən dolğun yaşda və təcrübəli idilər. 
A.Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsəri isə müəllifin ilk qələm təcrübələrindəndir və 
ilk irihəcmli əsəridir. Əslində, təkcə bu səbəbdən A.Bakıxanovun əsərini ədəbi təsir 
altında yazması və ya din xadiminin tarixi əsərini tərcümə etməsi adi olmalıdır. 
Lakin müəllif əsərini “Hədiqətus-suəda” kimi həm nəsrlə, həm də nəzmlə yazsa da, 
fikirlərinin isbatı üçün təkcə “Cəlalu-l-uyun”dan deyil, başqa əsərlərdən də sitatlar 
gətirmişdir. A.Bakıxanovun tədqiqatçılarından Ənvər Əhmədov “Riyazu-l-quds”də 
ədibin bir sıra əlavələr etdiyini, ixtisarlara yol verdiyini qeyd edir [18, s.76]. 
“Riyazu-l-quds” əsəri, “Hədiqətus-suəda”dan fərqli olaraq, 14 babdan ibarətdir. 
Müəllif hər fəslini ərəbcə xütbə ilə başlayır ki, istinad və ya iqtibas olunduğu hesab 
edilən əsərlərdə belə başlanğıc yoxdur. Şeirlər Füzulidə ərəbcə (16) və türkcə (525) 
olduğu halda, Bakıxanovda 3 dildə – ərəb (21), fars (18) və türk (255)1 dillərindədir. 
“Cəlalu-l-uyun”2 isə yalnız nəsrlə yazılmış 14 babdan ibarətdir. Ərəbcə şeirlərdən 
yalnız birinin müəllifi A.Bakıxanov özüdür, digər şeirlərin ya müəllifi göstərilmiş, ya 
da klassik ənənəyə uyğun olaraq “lə ədri” (bilmirəm) ifadəsi ilə qeyd edilmişdir. Fars 
və türk dillərində olan şeirlər isə ədibin özünə məxsusdur. Bunların bir neçəsi 
Füzulidə olduğu kimi, onun da başqa əsərlərində və ya “Divan”ında yer almışdır. 
Əsərin “Hədiqətus-suəda”ya bu qədər bənzəməsi onun klassik məqtəl nümunəsi 
olduğunu deməyə imkan verir. “Riyazu-l-quds”ün “əlyazmasının imla təhlili” [13, 
s.21-31] belə onun klassik məqtəl nümunəsi olduğunu göstərir. Əsərin nəsr hissələri, 
özündənəvvəlki klassik məqtəllər kimi, səc (qafiyəli nəsr) üslubunda yazılmışdır. 
Yazıçı əsərinin quruluşunu “Hədiqətus-suəda”dan götürsə də (burada quruluş 
dedikdə nəzmlə nəsrin növbələşməsi şəklində yazılması, nəsrin qafiyəli olması, fərqli 
dillərdə şeir parçalarından istifadə edilməsi nəzərdə tutulur), tarixi mənbə olaraq 
təkcə “Cəlalu-l-uyun”dan faydalanmamışdır. Müəllifin dibaçədə göstərdiyi və ya 
əsər boyu iqtibas etdiyi mənbələr arasında “Rouzətu-l-vaizin”, “Eynul-buka”, 
“Rouzətuş-şuhəda”, “Həqqu-l-yəqin”, “Məqatilut-talibin” kimi əsərlərin adları 
çəkilməlidir [13, s.38-39]. Ərəb və fars dillərində yazılmış bu cür mənbələrdən 
istifadə etməsi A.Bakıxanovun əsərinin qiymətini və məşhurluğunu artırmışdır. Bu 
səbəbdən Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsərini bədii parçalarla 
bəzədilmiş tarixi tədqiqat hesab etmək olar. Füzulidə isə əksinə, tarixilikdən çox 
bədiilik var və bəşəri, insani hisslərin tərənnümü daha üstündür. 

                                                            
1 Şeirlərin sayı üçün bax: [10, s.15; 13, s.43] 
2 “Cəlalu-l-uyun” əsərinin Bakıda 20 əlyazma nüsxəsi vardır ki, onlardan birinin üzü əsər tamamlanan 
il – 1679-cu ildə köçürülmüşdür [13, s.52]. 
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A.Bakıxanov da özündənəvvəlki məqtəl əsərləri kimi, Hz.Hüseynin (ə) və 
tərəfdarlarının qətlinə daha çox yer ayırmış, “Cəlalu-l-uyun” kimi, 14 babını 14 
məsumun adı ilə bağlamışdır. Demək olar, bütün babların adları klassik əsərlərdə 
olduğu kimi, uzun izafət tərkibləri ilə adlanmışdır. Məsələn, Hz. Hüseynin qətlinə 
həsr olunan və 8 fəslə bölünmüş ən geniş [6, v. 23a-78b] bab olan beşinci bab 
“Həzrəti-seyyiduş-şuhəda və xamisi-ali-əba və imami-zumreyi-suəda və sultani-
diyari Kərbu-bəla və .... əhli-səbru-ibtila və güli-bustani-risalətu-şərafət və sərvi-
cuybari-imamatu-xilafət və laleyi-gülgünkəfəni-çəməni-şəhadət və çiraği-nurbəxşi-
dudmani-seyyidus-səqəleyn və guşvareyi-ərşi-ala – Əbi Abdullah əl-Hüseyn əleyhis-
səlamın ağır ömründən işarədir və vəqayei-əhvalın bəyan edər” adlanır [6, v. 23 a]. 

Abbasqulu ağa Bakıxanovun “Riyazu-l-quds” əsəri bu günə qədər tam nəşr edil-
məmişdir. Əlyazmanı ilk dəfə tam şəkildə nəzərdən keçirib müqayisəli öyrənən müa-
sir tədqiqatçımız Möhsün Nağısoylu əsər bitdikdən sonra əlyazmanın sonunda əlavə 
3 vərəqin olduğunu qeyd edir. Bu 3 vərəqdə katib müxtəlif şairlərin fars və türkcə 
növhələrini yazmışdır. Onlardan biri də A.Bakıxanova məxsusdur [13, s.61-62].  

Kərbəla əhvalatı xeyir və şər qüvvələrin, işıq ilə qaranlığın əksi və mübarizə-
sinin təcəssümü kimi tarix boyu ədəbi əsərlərdə yer almışdır. A.Bakıxanov da müd-
rikliklə cəhalətin bu mübarizəsində öz inam və ehtiramını bədii dillə ifadə edir. 
Hüseyn (ə) və onun tərəfdarlarının göstərdiyi müqaviməti haqqın, ədalətin, insanlığın 
mübarizəsi və özünütəsdiqi kimi qiymətləndirir. Hüznlü hadisələrin təsvirinə ətraflı 
yer verilən əsərdə müsibət, faciə öz bədii ifadəsini geniş şəkildə tapmışdır. A.Bakı-
xanov emosionallıqla təsvir etdiyi hadisələrin təsir gücünü müxtəlif janrlı lirik şeir 
parçaları ilə daha da qüvvətləndirmişdir:  
 

Hər könül kim, qəmü dərd ilə tərəbnak olmaz, 
Rənci bihudə çəkər, qabili-idrak olmaz. 
Əhli-dil qəlbini atəşgədəyi-mehr qılar, 
Buteyi-qəmdə əgər yanmasa, ol pak olmaz. 
Cannisari-rəhi-yar olmaq üçündür, ari,  
Lafi-ülfət vuranın varinə əmsak olmaz [6, v.18b]. 

 
 “Riyazu-l-quds”un nəsr və nəzm dili arasında müəyyən fərqlər də vardır. Nəsr 

hissəsi çətin, ərəb və fars sözləri ilə zəngin olduğu halda, türkcə olan nəzm parçaları 
daha aydın dildədir [3, s.111]. Eyni zamanda qeyd etmək lazımdır ki, əsərdəki şeir 
parçaları müstəqil əsər təsirini bağışlayır və bəzən əsərin əsas hissəsi ilə o qədər də 
səsləşmir. Bəlkə də bunu diqqətə alan Məmmədağa Sultanov A.Bakıxanovun “Bədii 
əsərləri”ni hazırlayarkən əsərin mənzum parçalarını ayrıca toplayaraq nəşr 
etdirmişdir [7, s.327-343]. Əsərdəki şeir parçalarının birində A.Bakıxanov 
müasirlərinə, hətta xələflərinə müraciət edərək yazır:  

 
İbrət gözilə ey del,  
Gərdunə qıl nəzarə. 
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Nə etibar edirsən  
Dövrani-ruzigarə?! 

Gülzari-aləm içrə 
Hər qönçə kim yetirmiş 

Bağrını eyləmiş qan, 
Cismini parə-parə [6, v.58a].  

 

Şair burada seçilmiş insanlara, onların övladlarına mərhəmət etməyən bəşər 
övladına etibar etməməyə, tarixdən ibrət götürməyə səsləyir.  

Müəllif əsərində real həyat hadisələrinə diqqət çəkmiş, valideyn sevgisi, övlad borcu, 
dostluq, mərdlik və s. kimi insani xüsusiyyətləri daha qabarıq göstərmişdir. Əsərin hər babı 
ayrıca, bitkin məzmun daşısa da, ümumi təhkiyəsində də məntiqi bir ardıcıllıq vardır. 

Nəticə. Əsası tarixi əsərlər kimi qoyulan, lakin zaman keçdikcə bədii xüsu-
siyyətləri artan məqtəl nümunələrində ərəblər hadisələri nə qədər ədəbiləşdirməyə 
çalışsalar da, fars və Azərbaycan-türk dillərində yazılmış əsərlər daha bədii olmuş və 
bu səbəbdən də daha geniş yayılma və tanınma imkanı qazanmışdır. Bu əsərlərdən ən 
məşhuru “Hədiqətus-suəda” əsəridir ki, özündən sonra yeni bir ənənənin əsasını 
qoymuş, əsərin müəllifi dahi Füzuli bu mövzuda da məktəb yarada bilmişdir.  

Yeni üslubların təşəkkül tapdığı və yayılmağa başladığı XIX əsrdə ənənəvi 
əsərlər kimi dibaçə ilə başlayıb xatimə ilə bitən “Riyazu-l-quds” əsəri klassik 
ənənənin hələ də davam etdiyini göstərir. Məzmun, quruluş və formaca klassik 
məqtəl olan əsərdə bədii xüsusiyyətlər cəhətdən A.Bakıxanovun öz dəstxəti hiss 
olnur. Klassik əsərlər kimi nəsri qafiyəli (səc'), nəzmi klassik şeir formalarından olan 
qəzəl, rübai, mürəbbe və s. ilə zəngin olan əsərdə poetik fiqurlar, bənzətmələr 
müəllifin üslubunun fərqliliyini göstərir. Həmçinin A.Bakıxanov nə qədər klassik 
ənənədən təsirlənsə də, XIX əsrdə baş vermiş hadisələr də onun gənc yaddaşına 
təsirsiz ötüşməmişdir. Əsərdə tarixi hadisələrdən qaynaqlanan vahid ideya, amal 
uğrunda mübarizə, zülmə və xəyanətə müqavimət, ədalət, etibarlılıq, dürüstlük kimi 
xüsusiyyətlər təbliğ və tərənnüm edilir.  
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Kamala Nuriyeva 
Abbasgulu aga Bakikhanov’s work “Riyazul-guds”  

as a continuation of magtal traditions in classic literature 
S u m m a r y 

 

In spite of the fact that sources of magtal literature, historical and literary works 
dedicated to famous martyrs of Islamic religion, were derived from Arabic literature, writ-
ten monuments of Azerbaijan and Persia were much more famous and laid foundation to 
distinctive style and literary course. Research of this traditional style of Azerbaijani litera-
ture from independent point of view is quite topical at present time. As the object of the 
research of the article was chosen “Riyazul-guds” by Abbasgulu aga Bakikhanov, one of 
the examples of magtal literature. 

The article consists of an introduction, 3 parts and a conclusion. In the part under the 
title “Characteristics of magtal style’s form and content, examples of magtal literature of 
Middle Ages” was given the information about history of foundation, the pecularities of 
the form and content and the works of magtal style of different period. It is mentioned in 
the article the famous work of Azerbaijan literature “Hadigatus-sueda” by Fuzuli under the 
headline “Some peculiarities of the work “Hadigatus-sueda” as the predecessor of the 
work “Riyazul-guds”. In the part entitled “Topic, structure and content” of ‘Riyazul-guds” 
the work was the object of research in the context of sorrow literature for the first time. It 
was proved in the article the idea that the work “Riyazul-guds” is an example of magtal 
literature of classical period according to its structure topic and content. In spite of two 
centures had passed since its writing, the work has not been the object of research and has 
not published without transphonoliteration. In the process of research it was used single 
known manuscript (D-140) kept in the Institute of Manuscripts. It is important to study and 
publish the work that has come to the modern times as a manuscript in order to propagate 
Bakikhanov’s heritage for the contemporaries and to pass it to the future generations in a 
complete form.  

Кямаля Нуриева 
Произведение «Риязю-л-гудс» А.Бакиханова как продолжение традиций 

классического «магтала» 
Р е з ю м е 

 

Исторические и литературные произведения о знаменитых мучениках 
ислама берут своё начало с арабской письменной литературы, эти произведе-
ния, написанные на персидском и азербайджанском языках стали более 
популярными и послужили основой формирования нового стиля и литера-
турной тенденции. Изучение литературы «магтал», являющейся традиционной 
для азербайджанской литературы актуально с точки зрения современной и 
независимой науки. В данной статье объектом исследования выбран труд 
А.Бакиханова «Риязю-л-гудс», как один из примеров классического магтала 
(вид литературы скорби). 
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Статья состоит из введения, трёх разделов и заключения. В разделе статьи 
«Особенности формы и содержания литературы магтал, образцы средне-
вековых произведений магтал» информация об истории формирования 
произведений «магтал», формы и содержания, произведения, относящиеся к 
разным историческим периодам. Произведение Физули «Хадикатус-суада», 
которое занимает важное место в азербайджанской литературе, приводится в 
разделе «Некоторые особенности «Хадикатус-суада» – предшественника 
«Риязю-л-гудс»». Поскольку, произведения «магтал» являются классической 
литературой скорби, труд А.Бакиханова «Риязю-л-гудс» впервые был предс-
тавлен объектом исследования в контексте литературы скорби, в разделе 
статьи «Тема, форма и содержание «Риязю-л-гудс»». Произведение «Риязю-л-
гудс», являющееся главным объектом статьи, было проанализировано и 
установлено, как образец классического «магтала». Не смотря на то, что с 
момента написания произведения прошло два века, работа не была полностью 
исследована и даже опубликована в виде трансфонелитерации. Для написания 
соответствующего раздела статьи был использован образец рукописи 
произведения («Риязю-л-гудс») – единственный экземпляр в настоящее время 
известной науке, который хранится в Институте Рукописи им. М.Физули (D-
140). Изучение и публикация произведения А.Бакиханова дошедшее до наших 
дней в виде рукописи (в единственном экземпляре) является важной задачей 
для знакомства современников и возможность полностью передать наследие 
А.Бакиханова последующим поколениям.  
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 Giriş. Bədii ədəbiyyat özündə ehtiva etdiyi mövzular, toxunduğu problemlər 
baxımından olduqca geniş bir sferanı əhatə edir. O həm yarandığı dövrün zəruri 
ictimai məsələləri ilə sıx əlaqədə olur, həm keçmişin həqiqətləri barəsində zəngin 
məlumatlar verir, həm gələcək haqqında yeni ideyalar irəli sürür. Ümumiyyətlə, bədii 
ədəbiyyatın məqsəd və vəzifələrini sadalamaqla qurtarmaq olmaz. Lakin bu 
məqalədə ədəbiyyatın hamıya yaxşı bələd olan ənənəvi vəzifələrindən danışmaq 
niyyətində deyilik. Əksinə, xüsusən Qədim Şərq dünyasında təşəkkül tapmış və 
müəyyən bir qisim oxucu üçün nəzərdə tutulmuş tibbi vəzifə daşıyan bədii əsərlər 
haqqında məlumat vermək qarşıya məqsəd olaraq qoyulmuşdur. 
 İnsanın yaradılış səbəbləri, onun varlığı haqqında fikirlər, daxili hiss və 
həyəcanı, dərin sevgisi daim alimləri, ədəbiyyatçıları düşündürən əsas suallardan 
olmuşdur. Lakin kişi və qadın arasında olan fiziki münasibətlər də diqqətdən kənar 
qalmamışdır. Bu mövzuda yazılan kitabların tarixi çox qədim zamanlara gedib çıxır. 
İlk dəfə Hindistanda bu sahəyə müraciət edilmiş, “elm əl-bah” mövzusunda əsərlər 
yazılmağa başlanmışdır. Miladın I-V əsrlərində meydana gəlmiş bu tip ilkin kitablar 
qadın və kişinin tanış olduğu andan başlayaraq nikah bağlamaq ənənələri, toy 
adətləri, dindar ailələrin səciyyəvi xüsusiyyətlərinə kimi geniş mövzuları əhatə edən 
məhəbbət incəsənəti haqqında qədim traktatlar hesab olunur [1, s.296]. Sonrakı 
dövrlərdə də bu ənənə davam etdirilmiş və “Ananqa Ranqa” əsəri meydana 
çıxmışdır. “Ananqa Ranqa” XV-XVI əsrlərdə Kalyana Malla tərəfindən yaradılmış 
və Hindistan hakimi Əhməd xan Lodinin oğlu Lad xana həsr edilmişdi [14]. 
Tədqiqatçılar tərcüməsi “Sevgi nərdivanı” olan bu əsərin əsas ideyasını onun sosial 
mahiyyəti ilə səciyyələndirir və bildirirlər ki, müəllifin onu yazmaqda başlıca 
məqsədi ailəni daha da möhkəmləndirməkdən ibarət idi. 
 Qədim və orta əsrlər dövrü Şərq ədəbiyyatında “elm əl-bah” mövzusuna 
münasibət. “Elm əl-bah” (ərəbcə sevgi və ya ehtiras haqqında elm) – zəif şəhvəti 
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aradan qaldırmaq üçün müxtəlif qüvvətləndirici dərmanlar, müsbət təsir göstərən 
qidalar, zövqün (həzzin) gücünü artıran ədviyyatlar, məlhəmlərlə yanaşı, sevgi və 
ehtiras mövzusunu qabardaraq danışılan nağıllar, hekayələr vasitəsilə bu xəstəliyin 
müalicə üsullarından bəhs edən bir elmdir [7, s.8]. Ümumiyyətlə, istər antik, istər 
orta əsrlər dövrü, istər Şərq, istərsə də Qərb alimləri bu və ya digər şəkildə “elm əl-
bah” mövzusuna toxunmuş, öz əsərlərində mütləq bu sahəyə aid bir bölmə də olsa 
həsr etmiş, xüsusilə İslam alimləri bu məsələyə nəinki tibbi, həm də dini nöqteyi-
nəzərdən yanaşmışlar. Xüsusilə qeyd etmək lazımdır ki, “elm əl-bah” tibbin bir 
sahəsi kimi qəbul olunduğu üçün alimlər çəkinmədən, sərbəst şəkildə bu sahədəki 
fikirlərini ərz etmişlər [7, s.8-9]. Müasir dövrdə adıçəkilən mövzuda yazılan əsərlərin 
sayı diqqətəçarpacaq dərəcədə azdır. Halbuki erkən və orta əsr İslam mütəfəkkir və 
müfəssirləri mövzunun zəruriliyini dərk edərək, ər və arvad arasındakı məhrəm 
münasibətləri tənzimləmək, xüsusən kişilərin düçar olduğu müəyyən xəstəlikləri 
aradan qaldırmaq üçün düzgün məsləhətlər vermək məqsədilə “elm əl-bah” mövzu-
suna müraciət etmişlər. Qadın və kişi arasında olan münasibətlər Məhəmməd 
peyğəmbərin də diqqətindən kənar qalmamış, özünün məşhur “Vida xütbəsi”ndə 
buna istiqamətverici münasibət bildirmişdir [11]. XV əsr ərəb-müsəlman ədəbiy-
yatının görkəmli nümayəndəsi, təfsirçi alim əs-Suyuti özünün “Əl-bah fi-l-hukmi-n-
nəbiyyi” (“Peyğəmbərin ehtiras sənəti haqqında fikirləri”) əsərində peyğəmbərin bu 
sahədə olan və kökündə dini məqamlar dayanan fikirlərini bir ilahiyyatçı 
prizmasından aydınlaşdırmışdır [1, s.296]. 
 Orta əsrlər dövrünün görkəmli nümayəndəsi, dünya şöhrətli təbib Əbu Əli ibn 
Sina (980-1037) “elm əl-bah” mövzusuna tibbi cəhətdən yanaşmış, zəif şəhvəti 
gücləndirmək üçün ərəb dilində müxtəlif məsləhət və dərman tərkiblərindən ibarət 
dəyərli bir əsər yazmışdır. O, həm Platon, Aristotel, Hippokrat, Palladi kimi qədim 
filosof və tibb alimlərinin əsərlərindən bəhrələnmiş, həm də öz şəxsi təcrübələri ilə 
bu sahədə dərin biliklər əldə etmişdir [2, 456].  
 Araşdırmalara görə, bu qəbillik müstəqil elmi əsər yazanlardan biri farsəsilli 
ədib Samaval bin Yəhya əl-Məğribi (XII əsr) olmuşdur [1, s.295-296]. Onun 
“Nuzhatu-l-əshab fi muaşarati-l-əhbab” (“Ər-arvad münasibətlərindəki dost 
gəzintisi”) əsərinin birinci hissəsi tamamilə “elm əl-bah”a həsr olunmuşdur. 
 Əl-Məğribinin müasiri olan Şeyx Abdul-Rəhm ibn Nasr Şirazinin “Əl-izah fi 
əsrar-il-nikah” (“Evlilik sirlərinin izahı”) əsəri də yuxarıda qeyd edilən nümunələr 
sırasına daxildir. Əsərin orijinalı ərəb dilində olsa da, “Kənzu-l-əsrar” (“Sirlər 
xəzinəsi”) başlığı altında fars dilinə tərcümə edilmişdir [1, s.296]. 
 Bu mövzuda yazılmış qədim əsərlərdən biri də Mərcimək Əhmədin Sultan II 
Muradın şərəfinə fars dilindən türk dilinə tərcümə etdiyi “Kabusnamə” əsəridir. Tari-
xi mənbələrə əsasən, Keykavus adlı müəllif tərəfindən XI əsrin sonlarında yazıya 
alınmış bu əsərdə ədibin öz oğluna verdiyi məsləhətlər əks olunmuşdur. Xüsusən 15-
ci fəsildə haqqında danışdığımız “elm əl-bah” mövzusuna geniş yer verilmiş, bir sıra 
vacib məsələlərə aydınlıq gətirilmişdir [13].  
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 XVIII əsr Osmanlı imperiyası zamanında Cırtdan Mahmudun qələmə aldığı 
“Bahnamə” adlı əsər də “elm əl-bah” sahəsində yazılmış diqqətəlayiq nümunələrdən 
biridir. Burada müəllif həm Osmanlı dövründə kişi və qadın arasındakı xəlvəti 
münasibətlərdən söz açmış, onun xeyirli və zərərli tərəflərindən danışmış, həm də 
qadının gözəllik meyarları haqqında maraqlı fikirlər irəli sürmüşdür.  

 “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərinin Şərq ədəbiyyatında yeri. Yuxarıda qeyd 
edilən nümunələrdə ehtiras haqqında elmə daha çox tibbi cəhətdən yanaşıldığının 
şahidi oluruq. Lakin Şərq ədəbiyyatında elə əsərlər də vardır ki, bu mövzu tibbi 
müstəvidən çıxaraq bədiiləşir; nəticədə elmi əsər deyil, ədəbi əsər meydana çıxır.  

Bu qəbil əsərlər arasında “Əlfiyyə və Şəlfiyyə”ni xüsusilə diqqətəlayiq hesab 
etmək olar. Qədim Hindistanda “elm əl-bah” mövzusunda yaranmış əsərlərin, bir növ, 
qarşılığı hesab olunan “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” bu gün də İranda özünə olan marağı itir-
məmişdir. Bu kitab başdan-başa kişi və qadın arasında olan məhrəm münasibətlərə 
həsr edilən bir-birindən maraqlı miniatür şəkillərlə bəzədilmişdir. Burada öz əksini tap-
mış miniatür rəsmlər ənənəvi bədii təsvir sənətinin erkən nümunələrindəndir [1, s.294]. 

Əsərin “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” adlanması bilavasitə onun məzmunu ilə 
əlaqədardır. Belə ki, qədim İran yazıçıları əsərin adını “Min sevgilisi olan bir qadının 
hekayəsi” kimi izah edirlər. Çünki “əlfiyyə” sözü ərəb dilindən tərcümədə “minlik” 
deməkdir [1, s.295]. 

Ümumiyyətlə, bu əsərin mövzusunun kökü Hindistana gedib çıxır. Belə ki, 
VIII əsr görkəmli ərəb alimi Cahiz Əlfiyyə adlı bir qadın haqqında məlumat verərək 
onu real tarixi şəxs kimi təqdim edir; bu qadını öz dövrünün təcrübəli alimi, qadın və 
kişi arasında olan münasibətlərin ən yaxşı bilicisi kimi qiymətləndirir. Hətta 
Əlfiyyəyə heyran qaldığını və onun da Cahizin özü kimi yalnız şəxsi təcrübəyə 
əsaslanan məlumatlardan xəbər verdiyini, bilavasitə real hadisələri müşahidə yolu ilə 
əldə etdiyi biliyə malik olduğunu deyirdi [6]. 

Göründüyü kimi, kökündə real hadisələrin dayandığı “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” 
əsərinin yaranma səbəbi də real tarixi bir şəxsiyyətin adı ilə bağlıdır. Katib Çələbi 
ləqəbi ilə tanınan XVII əsr Osmanlı tarixçisi və coğrafiyaçısı Hacı Xəlifə (1609-
1657) özünün ərəb, fars və türk dillərində yazılmış kitablar, eləcə də müxtəlif elmlər 
haqqında məlumat verdiyi “Kəşfu-l-zunun an əsəmi-l-kutub va-l-funun” adlı 
ensiklopediyasının “elm əl-bah” bölməsində qeyd edir: “Keçmiş zamanlarda şəhvət 
zəifliyindən əziyyət çəkən bir padşah var imiş. Dövrünün təbibləri onu dərmanlar, 
məlhəmlər vasitəsilə müalicə etməyə çalışsalar da, istəklərinə nail ola bilmir, bu 
xəstəliyin qarşısında aciz qalırlar. Bundan sonra onun üçün Əlfiyyə adlanan bir 
qadının dilindən nağıllar uydurulur. Bu nağılların baş qəhrəmanı olan qadın 
münasibət qurduğu min kişi ilə yaşadığı müxtəlif məqamları açıq-saçıq formada nəql 
etməyə başlayır ki, bu da sonda padşahın qüvvəsinin bərpa olunmasına gətirib 
çıxarır” [7]. Qeyd olunan həmin padşahın həqiqi kimliyi, şəxsiyyətinin təsdiqi isə 
görkəmli çex filoloqu və şərqşünası Yan Ripkanın “İstoriya persidskoy i tadjikskoy 
literaturı” kitabında öz izahına qovuşur. Belə ki, alim bildirir: “Böyük Səlcuq 
dövlətinin sultanı Alp Arslanın oğlu Şəmsəddövlə Əbul Fəvaris Toğan şah atasının 
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hakimiyyəti illərində Xorasanın hakimi idi. Elə bu dövrdə Əbu Bəkr Zeynuddin 
Əzraki (ö.1072) adlı fars şairi qüdrətli mədhiyyəçi kimi şöhrət qazanmışdı.Toğan şah 
Əzrakini çox sevir, həmişə onunla məktublaşırdı. Şair də, öz növbəsində, ona tez-tez 
mədhiyyələr yazırdı. Elə “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərini də Əzraki fars dilində nəzmə 
çəkərək, Toğan şaha həsr etmişdi” [5, s.192-193]. Bu məlumat həmçinin əsərin nə 
vaxt və kim tərəfindən yazılması baxımından da olduqca böyük əhəmiyyət kəsb edir. 

Maraqlıdır ki, elə əsərin özündə də şəkillərdən biri şəhvət zəifliyinə düçar 
olmuş bir hökmdar barəsində əhvalata həsr olunub: “...Cavanlıq baharı çiçəkləndi və 
kişilik dövrünə gəlib çatdı. Ancaq zaman keçdikcə sultan aciz olduğunu anladı. 
Həqiqət onun əhvalını pozmuşdu. Kənizlər içindən kəniz istədi... Lakin nə fayda?! 
Onun ruhu intihar etmişdi” [8]. 

Ümumiyyətlə, haqqında danışılan əsərin Əzrakinin qələminə aid olub-
olmaması barədə orta əsr müəllifləri bir-birindən fərqli iddialar irəli sürürlər. Aufi, 
Cami, Xandəmir kimi mütəfəkkirlərin fikrincə, Əzraki “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” adlı 
nəsrlə yazılmış ədəbsiz bir kitabı götürərək, onu nəzmə çəkmiş və şəkillərlə 
yükləmişdir. Dövlətşah, Nəvai və digərlərinin təbirincə isə, Əzraki bu əsəri özü 
yazmış və Toğan şaha hədiyyə etmişdir. Müasir dövr alimləri də bu məsələ haqqında 
ortaq bir fikrə gələ bilməmişlər. Bir çoxları poemanı məhz Əzrakinin özünün yazdığı 
fikri ilə razılaşdıqları halda, A.E.Krımski, İ.S.Braginski, Z.Safo, Yan Rıpka və bir 
sıra digər alimlər Səlcuq şairinin XI əsrə qədər artıq mövcud olmuş hazır bir 
mövzunu götürərək şeirə köçürdüyünü və özündən yalnız şəkillər əlavə etdiyini 
düşünürlər [15]. Hər halda ikinci versiya daha ağlabatan görünür. Çünki həm VIII əsr 
ərəb alimi Cahiz, yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Əlfiyyə adlı bir qadının varlığı 
haqda məlumat verir, həm də X əsr ərəb ədəbiyyatşünası İbn ən-Nadim özünün “Əl-
Fehrist” kitabında “Əlfiyyə və Şəlfiyyə”nin hind, ərəb və fars dillərində mövcud 
olduğunu bildirir. Bundan əlavə, Əzrakinin öz müasirləri olan tarixçi Əbülfəz 
Beyhaqi və şair Mənuçöhrün irsində də bu əsərin adı çəkilir və nəsr şəklində olduğu 
diqqətə çatdırılır [15]. 

Aydın olduğu üzrə, bu əsər Əlfiyyə adlı qadının eyş-işrət haqqında danışdığı 
nağıllardan ibarətdir. Osmanlı alimi İbn Kamal Paşa (ö.1534) Sultan Səlimin tələbi 
ilə yazdığı “Rucuu-ş-şeyx iləsibah fi-l-quvva alə-l-bah” əsərinin ikinci cildində 
“Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərinin məzmunu haqda müxtəsər şəkildə xəbər verərkən 
deyir: “Əlfiyyə 60 məhəbbət formasının izahını verir. O, bu formalar haqqında sanki 
nağıl danışırcasına bəhs edir. Nə özü yatır, nə də tərəf müqabilini yatmağa qoyur” 
[6]. 

Həqiqətən də, “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” kitabının tərtibat və quruluşuna nəzər 
salınsa, onun müxtəlif məhəbbət formalarını əks etdirən parlaq və rəngarəng miniatür 
rəsmlərdən ibarət olduğunu görmək olar. Rəssam hər bir şəkildə bir-birindən fərqli 
kişi obrazları və demək olar ki, bütün şəkillərdə eyni simada və geyimdə (xüsusilə 
eyni şalvarda) Əlfiyyə obrazını yaratmaqla elə ilk baxışdan əsərin məğzini oxucuya 
çatdırmağa müvəffəq olmuşdur [8]. Şəkillərin izahı isə Əlfiyyənin öz dilindən verilir; 
tərəf müqabili olan kişilərin hansı peşə sahibi olması (ağa, musiqiçi, çörəkçi və d.), 
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onlarla necə rastlaşması və müxtəlif sevgi məqamları haqqında sanki kiçik nağıllar 
nəql edilir. 

Əsərin quruluş prinsipi (nağıllar toplusundan ibarət olması), ənənəvi olaraq 
“Əlfiyyə” adlanması (əlfiyyə – həm də ərəb dilində min şeirdən ibarət olan poema 
deməkdir) onu “Min bir gecə nağılları”nın təsiri ilə yaranmış əsərlər sırasına daxil 
edir. Bildiyimiz kimi, “Min bir gecə nağılları”nda da kifayət qədər açıq-saçıq 
səhnələrə rast gəlmək mümkündür. Lakin “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” bu qədim ərəb 
abidəsinin məhz sevgi, ehtiras, eyş-işrətlə dolu səhnələrinin qabardılması, daha 
ətraflı və izahlı şəkildə nəql edilməsi yolu ilə meydana çıxmışdır. Əsərin geniş oxucu 
kütləsi üçün nəzərdə tutulmaması, hətta bəzən insanda ikrah hissi oyatması və s. kimi 
xüsusiyyətlərini nəzərə alsaq, onu “Min bir gecə nağılları”nın uğursuz təbdili hesab 
etmək olar. Quruluş prinsipindən danışarkən qeyd etmək lazımdır ki, “Min bir 
gecə”də nağıllar “gecələr” (1-ci gecə, 2-ci gecə... və s.) , “Əlfiyyə və Şəlfiyyə”də isə 
“şəkillər” (1-ci şəklim, 2-ci şəklim... və s.) üzrə bölünür. 

Mövzu və bədii xüsusiyyətlər baxımından “Min bir gecə”yə yaxın olan 
“Əlfiyyə və Şəlfiyyə”ni öz sələfindən fərqləndirən bir sıra səciyyəvi cəhətlər də diq-
qəti cəlb edir. “Min bir gecə nağılları” epik janrda yaranmış ədəbi nümunədir, ara-
sıra fikri qüvvətləndirmək məqsədilə bu və ya digər qəhrəmanın dilindən şeir parça-
ları verilir. Lakin Səlcuqların saray şairi olan Əzraki Hirəvi özündən əvvəl mövcud 
olmuş mövzunu nəzmə çəkərək “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” poemasını məsnəvi forma-
sında yaratmışdır [15]. “Min bir gecə”də Şəhrizad bir-birindən maraqlı, müxtəlif 
məzmunlu nağıllar danışırsa, burada Əlfiyyə yalnız bir mövzu ətrafında söhbət edir. 
“Min bir gecə”ni təşkil edən nağılların hər birində ayrıca bir baş qəhrəman obrazı 
formalaşırsa, “Əlfiyyə və Şəlfiyyə”də baş qəhrəman həmişə Əlfiyyənin özüdür, 
dəyişən obrazlar isə onun tərəf müqabilləridir. Həmçinin öz sələfindən fərqli olaraq, 
burada heç bir sehrli ünsürə, fövqəltəbii qüvvəyə, cin və ya talismanlara rast 
gəlinmir. Əsər tamamilə real həyat hadisələrindən bəhs edir. 

Ümumiyyətlə, əsərdə Əlfiyyənin öz rəfiqləri ilə necə və harada tanış olması, 
onlarla birgə keçirdiyi anların təsviri müfəssəl şəkildə öz əksini tapır. Lakin bu 
qadının mənəvi həyatı, həyəcan və düşüncələr aləmi real lövhələrin təsviri fonunda 
arxa planda qalır. Oxucu Əlfiyyənin daxili təlatümlərindən, psixoloji durumundan 
xəbərdar ola bilmir. Təbii ki, bu da əsərin yazılma səbəbi və məqsədi ilə birbaşa 
əlaqədardır. Şəhvət zəifliyi kimi tanınan xəstəliyi müalicə etmək üçün ərsəyə 
gətirilmiş bu əsəri dərin duyğuların, çətin psixoloji vəziyyətlərin təsviri ilə yükləmək 
düzgün olmazdı. Əksinə, müəllif fiziki münasibətləri birbaşa, sadə dillə, bütün 
çılpaqlığı ilə təsvir edərək əsərin təsir gücünü daha da artırmağa müvəffəq olmuşdur. 
Bununla da o öz oxucusunu düşünməyə deyil, əksinə, hiss etməyə, duymağa təşviq 
edir. Baş qəhrəmanı isə yalnız bir şey maraqlandırır: kişi və qadın arasında mümkün 
ola biləcək bütün fiziki bərabərlikləri həm özü, həm də oxucusu üçün açmaq. Burada 
eyş-işrətdən doğan hisslər o qədər aydın və qabarıq şəkildə ifadə edilmişdir ki, əsərin 
dilinə heyran qalmamaq mümkün deyil. İstər Əlfiyyə, istərsə də digər obrazların 
keçirdiyi hiss və həyəcan çox mahir bir şəkildə oxucuya ötürülür; onu öz təsirinə 
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salaraq, sanki bu dünyadan ayırır, gözləri önündə rəngarəng məhəbbət səhnələrinin 
canlanmasına səbəb olur.  

Əsərin yaranma səbəbinə və məzmununa diqqət yetirdikdə kənardan ədəbsiz 
bir mövzu kimi görünsə də, özündən sonra bir varisə daima ciddi ehtiyac duyan 
padşah və onun sülaləsi üçün əslində bu, son dərəcə ciddi bir problem idi. Bu 
problemin aradan qaldırılması üçün həkimlər, təbiblər, mütəfəkkirlər öz təcrübələrinə 
güvənərək effektli bir yol tapmağa müvəffəq olurlar: “Rəvayət edilir ki, zəif 
şəhvətdən əziyyət çəkən bir padşahın müalicəsi üçün qullardan və cariyələrdən ən 
gözəli seçilərək xəlvətə salınırmış. Bu zaman pərdə arxasında dayanan padşah 
kənardan onları müşahidə edər, beləliklə də öz əvvəlki qüvvəsi bərpa olunarmış. 
Ümumiyyətlə, heyvanların da cütləşməsinə baxmaq bu xəstəliyə müsbət təsir 
göstərir. Lakin insanların timsalında bəxş edilən təsir gücü daha qüvvətli və 
müalicəvidir. Bu, tibb elminin sahələrindən biridir. Bu mövzuda yazılan ilk 
kitablardan biri “Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsəridir” [7, s.8]. Göründüyü kimi, bu müalicə 
üsulu haqqında danışdığımız əsərin yaranmasına rəvac vermiş, kişi və qadın 
illüstrasiyaları ilə bəzədilmiş nağıllar toplusundan müalicəvi məqsədlə istifadə 
olunmağa başlanmışdır. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, həmin kitabda istifadə 
olunan istilah və terminlər əxz olunaraq ondan sonra bu mövzuda yazılmış əsərlərin 
əksəriyyətində elə olduğu kimi ifadə edilmişdir [4, s.305]. 

Burada həmçinin “elm əl-bah” mövzusunda yazılmış ənənəvi əsərlərdə 
olduğu kimi, yeri gəldikcə faydalı bitkilərin adı da qeyd olunur; Əlfiyyə tez-tez 
keşnişin adını çəkərək deyir: “Yeməklərdə keşniş ətri daha çox iştah açır və məstlik 
yaradır” [8]. 

Əsərin tibbi cəhətdən əhəmiyyətindən danışarkən onun sosial əhəmiyyətini də 
unutmaq olmaz. Belə ki, əsər təkcə kişilər üçün nəzərdə tutulmayıb. İbn Kamal paşa 
xəbər verir ki: “Bir dəstə qadın onun yanına gələrək məsləhət alır, kişilərin qəlbinə 
yol tapmaq və orada kök salmaq, onların həqiqi sevgisini qazanmaq və kişiləri 
xoşbəxt etmək haqqında öz təcrübələrini bölüşməsini istəyirlər” [6]. Buradan aydın 
olur ki, əsərdə ailənin əsas şərtlərindən biri – kişi və qadın arasında olan xəlvəti 
münasibətlərin tənzimlənməsi və möhkəmləndirilməsi kimi vacib bir məsələyə 
toxunulur; onlar bu sahədə tərbiyələndirilir, maarifləndirilir. 

“Əlfiyyə və Şəlfiyyə” təkcə bədii ədəbiyyat nümunəsi olmaqla qalmamış, 
həm də təsviri sənətin bir parçasına çevrilmişdir. Belə ki, XI əsr tarixçisi Əbülfəz 
Beyhaqiyə əsasən, Mahmud Qəznəvinin oğlu Əmir Məsud Heratda atasından 
xəbərsiz istirahət üçün bir saray tikdirir və divarlarını bu kitabdan olan şəkillərlə 
bəzətdirir. Bu evin səs-sorağı hər yana yayılır və bundan xəbər tutan Mahmud 
Qəznəvi məlumatın doğruluğunu yoxlamaq üçün oraya çapar göndərir. Lakin çapar 
gəlib çıxana kimi Məsud şəkilləri vaxtında sildirməyi bacarır [2, s.456; 1, s.295; 3, 
s.445].  

Nəticə. Əbədi məhəbbət, hər çətinliyin öhdəsindən gələn iti ağıl, cəsarət və s. 
bu kimi insani keyfiyyətləri, ümumiyyətlə, xeyrin şər üzərindəki qələbəsini tərənnüm 
edən ənənəvi “Min bir gecə nağılları”ndan fərqli olaraq, fars ədəbiyyatına aid olan 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 123

“Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərində kişi və qadın arasında olan məhrəm münasibətlər 
oxucuya təqdim edilir. 

Müxtəlif janr və üslub rəngarəngliyi ilə seçilən Qədim Şərq poeziyası ənənəvi 
mövzulardan kənara çıxaraq, bir qədər cəsarət tələb edən mövzularda meydana 
gəlmiş əsərlər hesabına öz zənginliyini daha da artırmışdır. Sanballı ədəbi və ya elmi 
nümunə yaradan hər bir təbib və həkim, görkəmli alim və ədib mütləq şəkildə “elm 
əl-bah” mövzusuna toxunmağı vacib hesab etmişdir. Təəssüf ki, müasir dövrdə bu 
sahədə indiki zamanın tələblərinə uyğun olan əsərlər yazmaq cəhdi olduqca azdır. 
Halbuki istər yeniyetmələri, istər gəncləri, istərsə də yeni qurulmuş ailə sahiblərini öz 
yaş və mövqelərinə uyğun şəkildə maarifləndirən əsərlərin yazılması zəruri bir hala 
çevrilmişdir. Alqış və qarğışın, arzu və bədduanın, ümumilikdə sözün bəxş etdiyi 
mənfi və müsbət enerjinin gücünə inanan Qədim Şərq mütəfəkkirləri insan üçün son 
dərəcə mühüm olan bir məsələnin həllində sözə müraciət etmiş, şəhvət zəifliyi kimi 
tanınan xəstəliyi bədii ədəbiyyat vasitəsilə müalicə etməyə müvəffəq olmuşlar. Elə 
ilk baxışdan oxucunun diqqətini cəlb edən şəkillər sayəsində təsir gücü daha da artan 
“Əlfiyyə və Şəlfiyyə” əsərinin timsalında biz, əslində, ədəbiyyatın, o cümlədən sözün 
nə qədər böyük qüvvəyə malik olduğunun bir daha şahidi oluruq. 
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The aim of medical treatment through belletristic literature 
Summary 

 

 The aim of the author is to give information about works devoted to intimate 
relations between men and women from the medical point of view which was formed 
in the ancient oriental world. The history of books written on this theme goes back to 
ancient times. The scientists and thinkers, who always gave great value to the 
meaning of the word addressed it not only as a literary element but also as a means of 
treatment. They used the word for the solution of the most important problems for 
human and achieved successes in the treatment of disease such as a weakness of lust 
by the means of belletristic literature. “Alfiyya and Shalfiyya”, one of the attractive 
literary works which was written in the XI century in Iran, is of great value among 
them. 

 
Рахиля Садыгова 

Медицинская задача в художественной литературе 
 “Альфия и Шальфия” 

Резюме 
 

 Целью данной статьи является дать сведения о сформировавшихся на 
Древнем Востоке художественных произведений несущих в себе медицинские 
особенности, посвящённых сокровенным отношениям между мужчиной и 
женщиной. История книг, написанных на эту тему, уходит в далёкое прошлое. 
Восточные учёные и мыслители, всегда дающие высокую оценку слову, 
относились к нему не только как к литературной фигуре, но и как к лечебному 
средству. Они обращались к слову при решении одной из важнейших проблем 
человека и с помощью художественной литературы преуспели в лечении такой 
болезни как слабость вожделения. Среди произведений этого типа можно 
считать особенно примечательным книгу “Альфия и Шальфия” написанную в 
Иране в XI веке.  
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Giriş. XX əsr Azərbaycanı mürəkkəb və ziddiyyətli hadisələrlə doludur. Əsrin 

əvvəllərində Azərbaycanın ictimai-siyasi həyatında feodalizm münasibətlərinin 
burjua-kapitalist axarı ilə əvəz olunması göz qabağında idi. Rusiyada baş verən 
hadisələr, istisnasız olaraq, Azərbaycan mühitinə də təsirsiz qalmırdı, rus 
imperializminin müstəmləkəçilik siyasəti, "parçala və hökm sür" şüarı hələ də 
qüvvədə idi. Lakin bu qüvvəyə qarşı bolşevizm hərəkatı yarandı, bu hərəkat 
Azərbaycanda da yayılmağa, getdikcə şüurlara hakim kəsilməyə başladı. Ancaq 
Azərbaycanda milli müstəqillik düşüncəsi də formalaşırdı və bu düşüncə sahibləri 
Azərbaycanın taleyini bolşevizmdə deyil, millətin suveren, müstəqil yaşamaq 
istəyində görürdülər. Nəticədə milli azadlıq hərəkatı Azərbaycan Xalq Cümhu-
riyyətinin yaranmasına səbəb oldu. Cəmi iyirmi üç ay yaşasa da, Azərbaycan xalqı 
müstəqilliyin ilk barını-bəhərini gördü. Lakin qırmızı imperiya – Lenin hakimiyyəti – 
Şura inqilabı Azərbaycanı da öz cənginə keçirdi. Məhz bundan sonra Azərbaycanda 
yetmiş illik müstəmləkəçi siyasətin başlanğıcı qoyuldu.  

Repressiyanın mahiyyəti. Şura inqilabı ictimai-siyasi həyatda olduğu kimi, 
ədəbiyyatda da tamam fərqli bir mənzərə yaratdı. Leninin proletar ədəbiyyatı 
haqqında fikirləri ədəbiyyatda sinfi-siyasi bir ab-havanın yaranmasına səbəb oldu. 
Ədəbiyyat öz azadlığını, müstəqilliyini, həyata, gerçəkliyə obyektiv münasibətini 
bolşevizm ideyalarına qurban verməyə başladı. Görkəmli tənqidçi Yaşar Qarayev 
yazırdı: "Ümumiyyətlə, bolşevik əxlaq və nəzəriyyə həmişə hər yerdə qanunları 
yazmaqla yox… pozmaqla güclü görünə bilir. Bu əxlaq və nəzəriyyə cəmiyyətdə və 
təbiətdə ekoloji ahəngə, yaradıcı, müsbət, pozitiv enerjiyə, hələ reallaşmamış sosial 
harmoniya imkanlarına yox, dağıdıcı, "antiahəng" potensiala istinad edir. Ən çox 
nəyə arxalanır? İqtisadi ziddiyyətlərə, sosial çətinliklərə, milli müsibətlərə, sinfi 
böhranlara! Bəs ən çox kimə güvənir? "İtirməyə zəncirdən başqa heç nəyi 
olmayanlara!" O, mövcud sosial tərəqqi təliminə "sinfi mübarizə" ideyasını daxil edir 
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və mütləq sinfi mənafeyini bəşəri dəyərlərə qarşı qoyur… Bu təlimdə miqyaslı, 
qlobal səviyyədə insan, fərd, şəxsiyyət anlayışı yoxdur, vint, təkər, kütlə, qrup, sinif, 
təbəqə anlayışı vardır" [3, s.616-617]. 

Yeni quruluş çox dəyişikliklərə, ictimai-siyasi həyatda, mədəniyyət və 
iqtisadiyyatda, sənayedə və kənd təsərrüfatında kommunist-bolşevik metodlarına, 
üsul və vasitələrinə üz tutdu. Doğrudur, Sovet hakimiyyəti illərində bir çox müsbət 
dəyişikliklər də baş verdi – savadsızlıq ləğv olundu, qadınlara azadlıq verildi, işsizlik 
aradan qaldırıldı və s. Amma bütün bunlar bolşevizmin törətdiyi faciələrlə bərabər 
tutula bilməz. İyirminci illərin əvvəllərindən Azərbaycanda başlayan mənəvi, sonra 
isə fiziki terrora haqq qazandırmaq olmaz.  

Sovet repressiyaları da məhz bu illərdən start götürmüşdü. Sürgünlər, həbslər, 
qətllər, düşünən başların, zəkalı insanların tədricən aradan götürülməsi repressiyanın 
başlıca məzmununa çevrildi. Bu hərəkat yuxarıdan – Stalin tərəfindən 
müəyyənləşdirilmişdi. "Təmizləmə əməliyyatı" o demək idi ki, ölkədə bolşevik-
kommunist hakimiyyəti ilə müxalifətdə olan heç bir hərəkat baş verməsin. Bunun 
üçün də keçmişi "şübhəli" olan ziyalılar hədəfə çevrilirdi.  

Azərbaycanda bu proses daha sürətlə gedirdi. Ziyalıları, hətta fəhlə və 
kəndliləri, din xadimlərini, elm və sənət xadimlərini millətçilikdə, əksinqilabi 
hərəkatda suçlamaq adi hala çevrilmişdi. Hətta Sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə 
aparan bolşeviklər də bu repressiyadan canlarını qurtara bilmədilər. Azərbaycanın 
rəhbəri Mir Cəfər Bağırov (1896-1956) Stalinin repressiya planını qədərindən artıq 
həyata keçirirdi. Ovaxtkı respublika xalq daxili işlər komissarının müavini 
Markaryanın Stalinin "ölüm maşını" adlandırılan N.İ.Yejova (1895-1939) – qeyd 
edək ki, 1937-38-ci illərin "böyük təmizlik hərəkatı"na – 6 milyon insanın həbs 
edildiyi, 1,5 milyon insanın öldürüldüyü repressiyaya məhz o başçılıq etmişdi – 
məruzələrindən biri Azərbaycanda repressiyanın miqyasının yuxarıların planlaşdır-
dığından qat-qat artıq həyata keçirildiyini sübut edir [4, s.9]. 

Sovet repressiyalarının ən qızğın, ən təlatümlü illəri olan iyirminci-otuzuncu 
illəri iki mərhələyə ayırmaq olar: iyirminci illərdə sürgünlər, həbslər və 
güllələnmələr o qədər də intensiv deyildi. Sovet hakimiyyəti hələ təşkilatlanma 
prosesində idi, sənayedə, kənd təsərrüfatında sosializm prinsipləri həyata keçirilirdi, 
ən başlıcası, Azərbaycan nefti yenə Rusiyaya daşınır, maddi sərvətlərimiz özümüz-
dən daha çox başqalarının xeyrinə sərf olunurdu. Lakin DTK əməli fəaliyyətdə idi, 
cümhuriyyət dövrünün liderlərini, müsavatçıları izləmək, onları xarici ölkələrin 
casusu elan etmək, əksinqilabi fəaliyyətdə təqsirləndirmək planı tədricən həyata 
keçirilirdi. “Müsavat”, "İttihad" partiyalarının üzvlərinin həbs olunması, sürgünə 
göndərilməsi məhz iyirminci illərdən başlandı. Ədəbiyyat və mədəniyyət aləmində 
də proletar hakimiyyətinin tələbləri, ideoloji prinsipləri reallaşmağa başladı. Yeni 
quruluşun öz ədəbi-mədəni siyasətinə uyğun olaraq "proletar mədəniyyəti"ni 
yaratmaq başlıca vəzifəyə çevrildi. 

Ədəbiyyatda "ələmdən nəşəyə", köhnədən yeniyə xətti sovet ideologiyasının 
maraqlarını ifadə edirdi. Məsələ bundadır ki, yeni yazarlar nəsli (başda Süleyman 
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Rüstəm olmaqla) sosializm quruluşunun yetirmələri idi. Onlar öz əsərlərində yeni 
həyatın, yeni dövranın tərənnümçüsü olaraq qalmır, həm də bu quruluşla uyuşmayan, 
tərəddüd edən və ya artıq öz yolunu çoxdan cızmış yaşlı həmkarları ilə açıq mübarizə 
aparırdılar. Əlbəttə, yaşlı nəsildən olan bir çox sənətkarlar (Nəcəf bəy Vəzirov 
(1854-1926), Süleyman Sani Axundov (1875-1939), Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 
(1870-1933) və b.) yeni həyatı, yeni quruluşu, inqilabi hadisələri tərənnüm edən 
əsərlər yazdılar, Cəfər Cabbarlı (1899-1934) bütünlüklə sosializm realizmi xəttinə 
qoşuldu. Onun sənətkar qüdrətinin hiss olunduğu "Sevil" (1927), "Almaz" (1930), 
"Yaşar" (1932) pyesləri sovet dövrünün hadisələrini, bununla birlikdə real həyatın 
mahiyyətini əks etdirirdi. 

 Otuzuncu illər XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində çox mürəkkəb və 
ziddiyyətli bir dövr kimi xatırlanır. Artıq hakimiyyət İ.V.Stalin (1878-1953) diktatu-
rasının əlində idi. Azərbaycanda isə Mir Cəfər Bağırov bu diktaturanın bir respub-
likasının baş rəsmisi idi. O, həm Stalindən gələn əmrləri sözsüz yerinə yetirir, həm 
də özünün qəddar niyyətlərini həyata keçirirdi. Onun hədəflərindən birincisi ziyalılar 
idi – bu ziyalılar, əsasən, bədii yaradıcılıqda və elm aləmində tanınmış şəxslər idi. 
Hüseyn Cavid (1882-1941), Əhmad Cavad (1892-1937), Hacı Kərim Sanılı (1878-
1937), Yusif Vəzir Çəmənzəminli (1887-1943), Tağı Şahbazi Simurğ (1892-1938), 
Seyid Hüseyn (1887-1938), Böyükağa Talıblı (1897-1938), Mikayıl Müşfiq (1908-
1938), Sultan Məcid Qənizadə (1866-1938), Hacıbaba Nəzərli (1895-1938), Ömər 
Faiq Nemanzadə (1872-1937), Seyfulla Şamilov (1902-1974) – bunlar artıq bir 
yazıçı kimi Azərbaycan ədəbiyyatının qaymaqları, Bəkir Çobanzadə (1893-1937), 
Salman Mümtaz (1884-1941), Əli Nazim (1906-1941), Mustafa Quliyev (1893-
1938), Əmin Abid (1898-1938), Hənəfi Zeynallı (1896-1937), Məmməd Kazım 
Ələkbərli (1905-1937), Vəli Xuluflu (1894-1937), Xəlil İbrahim (1892-1938) isə 
Azərbaycan tənqidi və ədəbiyyatşünaslığının görkəmli nümayəndələri idilər.  

M.C.Bağırov və onun əlaltıları heç kimə aman vermədilər, ədəbiyyatın 
düşünən beyinləri "troyka"nın – “üçlük”lərin 15-20 dəqiqə ərzində çıxardıqları ölüm 
və ya sürgün qərarları ilə aradan götürülürdü. İrəli sürülən ittihamların əksəriyyəti 
eyni idi: onlar əksinqilabi fəaliyyətdə, trotskiçilikdə, müsavatçılıqda, türkçülükdə, 
Stalin və M.C.Bağırova sui-qəsd hazırlamaqda günahkar bilinirdilər.  

Bu quruluşun Azərbaycanda sovet hakimiyyəti uğrunda mübarizə aparan və 
iyirminci-otuzuncu illərdə yüksək vəzifələrdə çalışan inqilabçılara da “rəhmi” 
gəlmədi – Ruhulla Axundov (1897-1938), Əliheydər Qarayev (1896-1938), Dadaş 
Bünyadzadə (1888-1938), Həmid Sultanov (1889-1938), Ayna Sultanova (1895-
1938), Qəzənfər Musabəyov (1888-1938), Məmməd Cuvarlinski (1902-1937) də 
eyni aqibətlə üzləşdilər. Çünki bəzi inqilabçılar M.C.Bağırovdan daha zəki və 
bacarıqlı insanlar idi. Beləliklə, 1937-1938-ci illər Azərbaycanda bolşevik repressiya 
maşını tam gücü ilə hərəkətə gəldi və Stalin–Beriya–Bağırov üçlüyünün qələbəsi 
təmin olundu. 1941-1945-ci illər müharibəsi (o vaxtlar Böyük Vətən müharibəsi) 
başlanmasaydı, kim bilir, terror maşını daha kimləri aparacaqdı.  
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 Qırxıncı illərin sonları – əllinci illərin əvvəllərində repressiyanın ikinci dalğası 
gəldi. Hələ Stalin yaşayırdı, məmləkətin hər kəndində, şəhərində onun heykəlləri 
ucalırdı, M.C.Bağırov da hakimiyyətdə idi, deməli, stalinizm yaşayırdı. Lakin 
M.C.Bağırov köhnə metodla deyil, daha hiyləgər vasitələrlə hərəkət edirdi. Görkəmli 
filosof, akademik Heydər Hüseynovun bir "səhvi" ona baha başa gəldi. Çox böyük 
bir əsərində – “XIX əsr Azərbaycan ictimai və fəlsəfi fikir tarixindən” kitabında 
onun Şamil və müridizm hərəkatına rəğbəti dəhşətli bir qısqanclıqla qarşılandı və 
Heydər Hüseynov bütün təzyiqlərə dözməyərək intihar etdi. Stalinin ölümündən və 
M.C.Bağırovun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmasından sonra – 1956-cı ildən 
başlayaraq SSRİ Ali Məhkəməsi repressiya qurbanlarının ailələrinə bəraət kağızı 
göndərdi. 

Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığında repressiya mövzusu. Əlbəttə, 1930-cu 
illərin sovet repressiyasının törətdiyi faciələr bədii ədəbiyyatda əks olunmalıydı və 
bunun ilk nümunəsini Rəsul Rzanın (1910-1981) repressiya qurbnlarından biri, 
alovlu şair Mikayıl Müşfiqə həsr etdiyi "Qızılgül olmayaydı" (1958-1961) 
poemasında görürük. Bu poemada və Xalq yazıçısı Mehdi Hüseynin (1909-1965) 
"Yeraltı çaylar dənizə axır" (1965-1966) romanında ilk dəfə olaraq sovet 
repressiyasının törətdiyi faciələr öz əksini tapır. Lakin bundan sonra həmin mövzuya 
uzun müddət müraciət olunmur. Yalnız səksəninci illərdə Yusif Səmədoğlunun "Qətl 
günü", Elçinin "Ölüm hökmü" romanlarında tədricən bu mövzuya qayıdış başlanır. 

Ancaq bütün bunlar dənizdə bir neçə damla təsiri bağışlayırdı. Ədəbiyyatda 
vaxtı ilə bir sıra mövzulara, onları yazmağa qadağalar qoyulmuşdu. Ateizmin hökm 
sürdüyü bir cəmiyyətdə dini mövzulara müraciət etmək, hər hansı bir klassikin dini 
dünyagörüşünü tədqiq etmək, beləliklə, onun yaradıcılığının bu xüsusiyyətini təhlil 
obyektinə çevirmək hünər sayılmırdı. Yaxud XX əsrin əvvəllərində yaşamış 
görkəmli sənətkarların yaradıcılığı bütün aspektləri ilə tədqiqata cəlb olunmurdu. 
Azərbaycan ədəbiyyatının mühacirət qolu isə yalnız doxsanıncı illərdən başlayaraq 
öyrənilməyə başlandı. 

Repressiya mövzusunun sərhədləri 1990-cı illərdə – Azərbaycan öz dövlət 
müstəqilliyini qazandıqdan sonra genişləndi, təkcə bədii yaradıcılıqda deyil, elmi 
ədəbiyyatda da əsas mövzulardan birinə çevrildi. 1937-ci il qurbanlarının – elm və 
maarif xadimlərinin həyat və yaradıcılığı ədəbiyyatşünaslar tərəfindən tədqiqatlara 
cəlb olundu.  

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı müstəqillik dövrünün – yaşadığımız indiki əsrin 
ruhunu, azadlığa qovuşmuş xalqımızın yeni həyat uğrunda mübarizəsini, beynəlxalq 
aləmdə bir millət kimi tanınmasını, etiraf olunmasını əks etdirən bədii, publisistik 
əsərlərlə zənginləşir. Sosializm realizmi epoxası artıq tarixə çevrilib, ədəbiyyat 
ideoloji buxovlardan, qərar və qətnamələrdən xilas olub. İndi ədəbiyyatın 
azərbaycançılıq, vətənçilik ideologiyası ilə nəfəs aldığı onun araya-ərsəyə gətirdiyi 
əsərlərdə də nümayiş olunur. Poeziyada da, nəsrdə də, dramaturgiyada da, 
publisistikada da bu mənada müəyyən canlanma hiss olunur, yazıçılar həyatı, 
gerçəkliyi inikas üsullarında yeniliyə can atır, dünya ədəbiyyatından faydalanırlar. 
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Əlbəttə, ədəbiyyatda hələ də bir sıra şablonlar, stereotiplər yaşamaqdadır, hələ də 
köhnə, yıpranmış üsullarla əsərlər meydana gətirən, poeziyada nəzmkarlıqla məşğul 
olan, nəsrdə əhvalatçılığı, uzun-uzadı təsvirçiliyi təmsil edən qrafomanlar var. Amma 
bu əsərlərin ömrü uzun olmur. 

Ədəbiyyatda vaxtilə bir sıra mövzulara, onları yazmağa qadağalar qoyulmuşdu. 
Belə mövzulardan biri də keçən əsrin iyirminci-otuzuncu illərində sovet-bolşevik 
repressiyalarının törətdiyi faciələrin ədəbiyyatda zəif əks olunması idi. 1960-1980-ci 
illərdə artıq sovet repressiyalarının faciələri kifayət qədər məlum idi, lakin 
ədəbiyyatda bir neçə əsər (məsələn, Rəsul Rzanın "Qızılgül olmayaydı", İsa 
İsmayılzadənin "1937" poemaları, Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü", Elçinin "Ölüm 
hökmü" romanları, Rafael Hüseynovun “Cavidlər” sənədli romanı) istisna 
olunmaqla, repressiya mövzusu nisbətən kölgədə qalmaqda idi. Amma bu mövzu ilə 
bağlı həyəcan təbili 1990-cı illərdən çalınmağa başladı, həm bədii əsərlərdə, həm 
publisistik yazılarda, həm də ayrı-ayrı monoqrafiya və tədqiqatlarda keçən əsrin 20-
30 və 40-cı illərinin sonu – 50-ci illərinin əvvəllərində sovet repressiyalarının 
törətdiyi faciələr haqqında geniş söhbət açıldı. 

Bu mövzu, qeyd etdiyimiz kimi, keçən əsrin 90-cı illərindən başlayaraq həm 
bədii, həm də elmi ədəbiyyatın əsas mövzularından birinə çevrildi, yazıçılar və 
alimlər Azərbaycan tarixində silinməz izlər buraxan 1920-1950-ci illərin qanlı 
cinayətlərini, ziyalılarımızın başına gətirilən faciələri konkret fakt və dəlillərlə əks 
etdirməyə başladılar. Digər tərəfdən, indiyə qədər açılmayan, məlum olmayan faktlar 
üzə çıxdı, həm ayrı-ayrı ziyalıların – 37-ci il qurbanlarının faciəsi, həm də bu 
repressiyanı doğuran səbəblər təhlil hədəfinə çevrildi. 

Sovet quruluşu – proletariat diktaturası məhz "sinfi mübarizə" şüarını əsas gö-
türürdü. AXC-nin süqutundan sonrakı dövr ədəbiyyatın qapalı bir çevrədə hərəkətinə 
təkan verdi. Minillik ümumbəşəri bədii tərəqqinin tarixində yeni bir epoxa – sosialist 
realizmi mərhələsi başlandı. Xalq yazıçısı, görkəmli tənqidçi və ədəbiyyatşünas Elçin 
"Sosrealizm bizə nə verdi?" əsərində yazır: "Əlbəttə, sistem güclü idi və onun 
həmləsinə tab gətirmək üçün həmin gücə də ekvivalent istedad tələb olunurdu. Bəzən 
qəribə bir mənzərə yaranırdı, eyni bir əsərdə həm sosrealizmin tələbləri, həm də 
istedadın təhriki ilə sosrealizmin tələblərinə o qədər də doğma olmayan bədiiyyat 
tələbləri öz ifadəsini tapırdı. "Bir gəncin manifesti" (Mir Cəlal) romanını xatırlayaq: 
bir tərəfdən fon olaraq inqilabi mövzu, o biri tərəfdən, misal üçün, Bahar kimi neçə-
neçə nəsillərin sevimlisi olan Azərbaycan Qavroşunun təsir gücünə malik faciəsi. 
Yaxud "Bahar suları" (İlyas Əfəndiyev) pyesini xatırlayaq: bir tərəfdən fon olaraq 
kolxoz quruluşu, o biri tərəfdən isə kolxoz sədri Alxan kişinin zəngin daxili aləminin 
bədii-psixoloji təhlili (sonralar Mirzə İbrahimov Rüstəm kişi ("Böyük dayaq") obrazı 
ilə ədəbiyyatımızda bu mövzunu davam etdirməyə çalışdı). Uğur ilə Şəfəqin insani 
hisslər dünyası və elə məhz bunlara görə də 1948-ci ildə – müharibədən sonra 
stalinizmin (Sistemin) yenidən fironluq etdiyi bir dövrdə yazılmış bu pyes bu gün də 
teatrlarda tamaşaya qoyulur, müstəqil Azərbaycan Respublikasının tamaşaçıları 
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tərəfindən hərarətlə qarşılanır. Sosrealizmin daxilində istedadsız konyunktura ilə 
bərabər, istedadlı konyunktura da (!) mövcud idi" [1, s.18-19]. 

Müasir Azərbaycan ədəbiyyatında repressiya mövzusunun ayrı-ayrı janrlar 
üzrə izlənməsi təkcə bədii əsərlərdə deyil, elmi əsərlərdə də öz həllini tapır. Vaxtilə 
repressiyanın qurbanı olmuş görkəmli ziyalıların həyat və yaradıcılığı haqqında 
monoqrafiyalar, elmi məqalələr çap edilir. Akademik Ziya Bünyadovun (1923-1997) 
"Qırmızı terror" (1991) kitabı bu mənada qiymətli bir mənbə kimi bütün sonra 
yazılan tədqiqat əsərləri üçün istinad nöqtəsinə çevrildi. Filologiya elmləri doktoru, 
AMEA-nın müxbir üzvü Yaşar Qarayevin (1936-2002) məqalələri, akademik Bəkir 
Nəbiyevin (1930-2012) "Didərgin şair" (1995) monoqrafiyası, Elçinin (1943) 
"Sosrealizm bizə nə verdi?" (2010) əsəri, filologiya elmləri doktoru Bədirxan 
Əhmədovun (1955) monoqrafiya və məqalələri, filologiya elmləri doktoru Cəlal 
Qasımovun "Siyasi repressiya həyatda və ədəbiyyatda" (2000) doktorluq disser-
tasiyası, Rafael Hüseynovun (1955) "Cavidlər" (1984) sənədli romanının sonradan 
təkmilləşdirilib genişləndirilmiş variantı (“Əbədi Cavid”, 2007), filologiya üzrə 
fəlsəfə doktoru Azər Turanın (1963) "Cavidnamə" (2010) əsəri, həmçinin filologiya 
elmləri doktorları Nazif Qəhrəmanlının (1949-2012) və Təyyar Salamoğlunun 
(1960), filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Rəhman Salmanlının Vəli Xuluflu haqqında 
və şair-tədqiqatçı Əli Saləddinin (1937) "Əhməd Cavad" (1992) əsərləri, Nəsiman 
Yaqubovun (1962) "Ağrılı ömürlər" (1990) publisistik toplusu göstərir ki, repressiya 
mövzusuna ildən-ilə maraq artır və müstəqillik illərində bu mövzu aktual olaraq 
qalır.  

Mövcud olduğu yetmiş ildə Sistem – sosrealizm öz ideoloji təsirini yazılan 
əksər əsərlərə göstərirdi. Xüsusilə Leninin, Stalinin, Kommunist Partiyasının 
tərənnümü, müsbət qəhrəmanların seçimində inqilabçıların, kollektivləşmə uğrunda 
mübarizə aparanların, əmək qurucularının ön plana çıxarılması ədəbiyyatın bütün 
janrlarında nəzərə çarpırdı. Lakin Səməd Vurğun (1906-1956), Süleyman Rüstəm 
(1906-1989), Rəsul Rza (1910-1981), Mikayıl Müşfiq (1908-1938), Süleyman 
Rəhimov (1900-1983), Mirzə İbrahimov (1911-1993), İlyas Əfəndiyev (1914-1996), 
Ənvər Məmmədxanlı (1913-1990) kimi şair və nasirlər milli-mənəvi dəyərlərə, 
onların təbliğinə daha çox üz tuturdular. Tənqidçi, filologiya elmləri doktoru Vaqif 
Yusifli (1948) yazır: "Ancaq nə qədər mənəvi təqiblər, siyasi vahimə davam edibsə 
də, o mənəvi təqiblər, o siyasi vahimələr fövqündə duran azad ədəbiyyat da bir boy 
ucalıb. Səməd Vurğun Azərbaycan xalqının qəddar düşməni Kobanın (Stalinin) 
"mərd obrazı"nı da yaradıb, Şaumyanı da mədh etməyi unutmayıb, bizi "ağ günlərə 
çıxaran" "zamanın bayraqdarı"na – Kommunist Partiyasına da poema yazıb. Amma 
"Vaqif" kimi bənzərsiz əsər də onun qələmindən çıxıb, siyasətdən uzaq onlarca lirik-
fəlsəfi şeir də. Süleyman Rüstəm "Ələmdən nəşəyə" də yazıb, yüzdən çox partiyalı 
mədhiyyə də. Amma "Cənub şeirləri"ni də elə Süleyman Rüstəm qələmə alıb. Rəsul 
Rza kimi istedadlı bir sənətkar da bu yalançı inamdan xilas ola bilməyib. Görəsən, 
Stalin mükafatına layiq görülən "Lenin" poeması çox yaşayacaq, yoxsa "İnsan" və 
"Rənglər" silsiləsi?" [5, s.8]. 
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Sosializm realizmi dövründə təkcə inzibati yolla, ya da elə könüllü olaraq bu 
ədəbi metoda sədaqətlə yazılmış əsərlərlə bir sırada, Elçinin (1943) doğru qeyd etdiyi 
kimi, sosrealizm prinsiplərindən kənarda yazılmış əsərlər də az deyildi. Bu, onu 
göstərir ki, Azərbaycan yazıçıları ürəklərinin səsinə də qulaq asırdılar, onlar tarixi 
keçmişimizin səhifələrini işıqlandıranda da, müasir həyatdan yazanda da milli-
mənəvi dəyərlərə, ədəbiyyatımızın yaşarı ənənələrinə üz tuturdular. Nəhayət, 1960-cı 
illərdən başlayaraq sosializm realizmi tədricən süquta uğramağa başladı, ədəbiyyatda 
yeni bir mərhələ başlandı və bu mərhələdə İnsan amili, Şəxsiyyət başlanğıcı, adi 
insanların həyatına meyil artmağa başladı. Tənqidçi Akif Hüseynov (1941) "Zamanın 
və nəsrin hərəkəti" məqaləsində yazır: "Nəsrimizdə keyfiyyət dəyişiklikləri əllinci 
illərin ikinci yarısından başlayaraq diqqətəlayiq əsərlərlə təsbit olunur. Poeziyada və 
dramaturgiyada olduğu kimi, nəsrdə də janr-üslub axtarışları, hərəkət, irəliləyiş 
qabarıq nəzərə çarpır… Bu yeni nəsr, ümumiyyətlə, doqmalara, şəxsiyyətin həqiqi 
azadlığı və zəkasına uyğun gəlməyən bütün maneə və sədlərə qarşı çıxır ki, bu da 
cəmiyyətin özündə demokratiyanın, insan hüquqlarının genişləndirilməsi kimi 
əlamətdar proseslə bağlıdır. Zamanın, dövrün yüksək tələbləri və meyarları ilə, 
ictimai və bədii fikrin yeni qənaətləri ilə silahlanmağa, qüvvətlənməyə çalışan müasir 
nəsr ən gözəl nümunələrində istər hazırkı həyatın, istərsə cəmiyyətimizin inkişafının 
əvvəlki mərhələlərinin münasibət, baxış təzəliyi ilə fərqlənən original mənzərələrini 
təcəssüm etdirir" [2, s.13-15]. 

Yetmiş illik ədəbiyyatımızın ümumi mənzərəsində bir hadisəni xüsusi qeyd 
etməyi vacib bilirik. Bu hadisə həm Azərbaycan tarixi, ictimai-siyasi həyatı, həm 
mənəvi inkişafı, həm ziyalılarımızın və günahsız insanların, həm də ədəbiyyat və 
incəsənətimizin, maarif və mədəniyyətimizin miqyaslı dərəcədə böyük aşınmalara, 
depressiyalara məruz qalması ilə diqqəti cəlb edir. 

1920-ci il 28 aprel işğalından sonra Qırmızı imperiya – Rusiya Azərbaycanda 
illərlə kütləvi həbslər apardı, dəhşətli qətllər, qarətlər törətdi. Soyqırımına bərabər 
tutulan XX əsrin dəhşətli sovet repressiyaları Azərbaycanın ən çox üzdə olan 
tərəqqipərvər ziyalılarını – görkəmli alimləri, istedadlı şair və yazıçıları, dövlət 
xadimlərini, hərbçilərini… qısaca desək, minlərlə günahsız insanı xalqdan qoparıb 
apardı. 

Sovet imperiyasının başçıları tərəfindən törədilən qanlı hadisələr SSRİ-nin 
tərkibinə zorla qatılan bütün ərazilərdə baş verirdi. Lakin sovet repressiyasının 
törətdiyi faciələrin ən çox məruz qaldığı respublika Azərbaycan idi. Buna səbəb o idi 
ki, iyirminci-otuzuncu illərdə Azərbaycanda qüvvətli ziyalılar nəsli yetişmişdi, 
Stalinin ən yaxın tərəfdaşı olan Mir Cəfər Bağırovun hakimiyyətə gəlişi bu 
ziyalıların məhvi ilə nəticələnməli idi. Çünki həmin ziyalılar istər əqli cəhətdən, 
istərsə də vətənpərvərlik ruhu ilə Mir Cəfər Bağırovdan – eyni hal, demək olar ki, 
bütün İttifaq hakimiyyətinə aiddir – xeyli üstün idilər. İkincisi də, Stalin və onun 
tərəfdarları – M.C.Bağırov kimilər başda olmaqla – ziyalı təbəqəsini məhv etməklə 
özlərinin hakimiyyətlərini daha da möhkəmləndirmək istəyirdilər. 
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1930-1950-ci illər Azərbaycan xalqının həyatında sovet repressiyalarının 
tüğyan etdiyi illərdir. Təkcə 1937-ci ildə 29 min nəfər "xalq düşməni" adı ilə 
güllələnib və ya Sibirə sürgün edilib. Həmin ildə Bakı, İsmayıllı, Şirvan, Cəbrayıl, 
Şamaxı, Cəlilabad, Ağdam və b. rayonlarda keçirilmiş "gecə əməliyyatları" nəticə-
sində 70 min nəfər həbs edilərək sürgün olunub, 30 mindən çox insan isə qətlə 
yetirilib. Əlbəttə, Stalinin, birbaşa Mir Cəfər Bağırovun törətdiyi bu cinayətlər Azər-
baycan xalqının mənəvi genofonduna vurulan ağır zərbələr idi. Bu faciədə Azər-
baycan xalqı özünün yüksək intellektə malik oğul və qızlarının üç nəslini itirdi.  

Nəticə. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı çox zəngin və dünya ədəbiyyatına 
verdiyi töhfələrlə xalqımızın mədəni sərvətləri kimi əbədiyaşarlıq qazanmışdır. Əsrin 
əvvəllərində ədəbiyyat yeni bir inkişaf mərhələsinə daxil olmuş, öz maarifçi-tənqidi 
realizm xəttini davam etdirərək ikinci intibah dövrünü yaşamışdır. Cümhuriyyət 
dövrü yaranan əsərlərdə azərbaycançılıq, milli ideologiya, türkçülük ifadə olunmuş-
dur. Bu əsr həm də bolşevizmin, kommunist ideologiyasının yetmiş illik maddi-
inzibati, hüquqi hakimiyyəti ilə tarixə həkk olundu. Kommunist-bolşevik ideolo-
giyası özünə müxalif olan ideologiyalarla savaşa girərək, özünün yeganə hakim 
ideologiya olduğunu sübut etmək üçün həmin ideologiyaların aradan götürülməsinə 
can atır, onların mənəvi süqutunu reallaşdırmaq üçün ağır repressiv tədbirlərə əl atır. 
Sovet repressiyasının tüğyan etdiyi otuzuncu illərdə ən böyük zərbə Azərbaycanın 
tanınmış söz-sənət adamlarına vuruldu. "Pantürkizm", "panislamizm", müsavatçılıq, 
vətənə xəyanət ziyalıları məhv etməyin ideoloji əsaslarından idi. Sovet repressi-
yasının törətdiyi faciələr Azərbaycan ədəbiyyatında yalnız repressiya qurbanlarının 
bəraətindən sonra öz bədii ifadəsini tapır. Bu faciələrin mükəmməl bədii, fəlsəfi, 
psixoloji aspektlərini canlandıran xarakterik əsərlərdən bəhs olunur. 
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S u m m a r y 
 
The article is about the tragedies of Soviet repression in contemporary 

Azerbaijani literature, criticism and literary criticism, memoir-type and publicist 
works, the scientific and artistic works written on this subject and the tragedies of 
Soviet repression systematically subjected to systematic research. The article 
describes how to lose three generations of the most intelligent people of our nation 
and thousands of innocent people, the most progressive intellectuals of Azerbaijan – 
prominent scholars, talented poets and writers, statesmen and militians because of 
this repression, which is equivalent to the genocide. It is presented the essence of the 
repression, its reasons and specifically, the great moral blow of the repressions 
striking to the world of art and science in the 20-50 years of the last century. The 
article deals with the works written about the repression in contemporary Azerbaijani 
poetry, prose and drama. 

Кямаля Джафарова  

Тема репрессии в современной азербайджанской литературе как самое 
большое событие общественно-политического процесса 

Р е з ю м е 

В публикации исследуются трагедии, учиненные советскими репрес-
сиями, как в современной азербайджанской литературе и литературоведении, 
так и в мемуарах и публицистических произведениях, научные и худо-
жественные произведения, написанные по данной теме, получали свою оценку, 
трагедии, учиненные советскими репрессиями, превращались в системном по-
рядке в объект исследований. Эти репрессии, приравненные к геноциду, отняли 
у народа самых передовых представителей интеллигенции – видных ученых, 
талантливых поэтов и писателей, государственных деятелей, военнослужащих, 
коротко говоря, тысячи невинных людей, в публикации речь идет о потере трех 
поколений сыновей и дочерей нашего народа, обладающих высоким интеллек-
том. Здесь доводится до внимания сущность репрессии, причины его возник-
новения и, конкретно, большой моральный ущерб, нанесенный этими репрес-
сиями в искусство и науку в 20-50 годах прошлого века; подробно повествует-
ся о произведениях, написанных на тему репрессий в современной азербай-
джанской поэзии, прозе и драматургии.  

 
 
 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 136

UOT 821.51 
Фатима ДУРСУНОВА 

Доктор философии по филологии 
Бакинский государственный университет 

fatimad@bk.ru 
 
МИФОПОЭТИЧЕСКИЕ ИСТОКИ ОБРАЗА ВОЖДЯ В ТЮРКСКОЙ 

СОВЕТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 
 

Ключевые слова: тюркская литература, образ вождя, Ленин, Сталин, литера-
турные архетипы 

Keywords: turkic literature, the image of the leader, Lenin, Stalin, literary archetype 
Açar sözlər: türk xalqları ədəbiyyatı, lider, Lenin, Stalin, ədəbi arxetiplər 

 
Введение. Ритуальными образами народных вождей в советской литерату-

ре становятся образы Ленина и Сталина, которые со временем сливаются в нечто 
единое, олицетворяя саму революцию и новое социалистическое государство. 
«Сталин – верный ученик и достойный продолжатель дела Ленина», эти слова 
постоянно звучат во всех публикациях того времени, а образ Сталина уподоб-
ляется уже созданному сакральному образу Ленина.  

В формировании образа Ленина в советской литературе ключевую роль 
сыграли Владимир Маяковский и Максим Горький, названные многими лите-
ратуроведами основоположниками соцреализма. Поэма «Владимир Ильич Ле-
нин» В.Маяковского и очерк М.Горького «В.И.Ленин» заложили фундамент 
для строительства и канонизации облика народного вождя. Оба произведения 
были написаны на смерть вождя и стали не столько выражением глубокой 
скорби, вызванной его гибелью, а сколько изъявлением мысли о том, что «Ле-
нин и теперь живее всех живых», став «нашей силой и оружием».  

 
Я  
 себя 
  под Лениным чищу, 
чтобы плыть  
  в революцию дальше [3, с.469]. 

 
Эти слова из поэмы В.Маяковского становятся основой для апофеоза 

личности Ленина, создания божества коммунистической религии. «На долгую 
жизнь товарища Ленина надо писать и описывать заново!» [3, 476], громко за-
являет В.Маяковский, обращаясь к братьям по перу. Воздвигнув первый стихо-
творный памятник вождю, он призывает создавать их тысячами, чтобы «лени-
низм шёл всё далее и более».  



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 137

В очерке «В.И.Ленин», который можно назвать своеобразным 
художественным некрологом, М.Горький пытается нарисовать портрет Ленина, 
с самого начала признавшись в трудности этой задачи. «Лично для меня Ленин 
не только изумительно совершенное воплощение воли, устремлённой к цели, 
которую до него никто из людей не решался практически поставить перед 
собою, – он для меня один из тех праведников, один из тех чудовищных, 
полусказочных и неожиданных в русской истории людей воли и таланта» [14], 
говорит М.Горький, создав благоприятную почву для формирования 
«полусказочного», мифического образа вождя. 

«Честный русский интеллигент-революционер, искренне верующий в 
возможность на земле справедливости», «герой лишённый внешнего блеска», 
«радостная любовь к своему народу», «человек изумительно сильной воли», 
«некий магнетизм, который притягивал к нему сердца и симпатии людей 
труда», «каждую свободную минуту он отдавал другим, не оставляя себе на 
отдых ничего», «прост, как правда», «воинствующий оптимист», «железный 
человек страны», «Человек с большой буквы» [14] – штрихи к портрету 
В.И.Ленина, нарисованные М.Горьким, становятся фундаментом для новых 
портретов вождя. 

Эти ленинские качества сверхчеловека затем обретают второе дыхание в 
официальном образе Сталина или выражаясь словами лезгинского поэта-ашуга 
Сулеймана Стальского:  

 
Ленин, товарищи, не умер 
Да здравствует Сталин долго-долго 
Да здравствует в сердце его Ленин [14]. 
 

Влияние фольклорных традиций на формирование образа вождя в 
тюркской советской литературе. Формирование образа вождя в тюркской со-
ветской литературе тесно связано с фольклорными и философско-религиозными 
традициями тюркских народов. И здесь очень важно затронуть творчество певцов-
сказителей тюркских народов «озанов».  

Творчество озанов было тесно связано со всеми сферами жизни древне-
тюркских племён, будь то политическая, духовная или социальная. Озаны имели 
огромное влияние среди народа, направляли соплеменников к защите интересов 
рода, воспитывали чувство сопричастности к судьбе соплеменников, воспевая ге-
роев, формировали в них потребность совершать героические поступки на благо 
своего народа. Зачинатели огузского героического эпоса озаны, аккомпанируя 
себе на музыкальном инструменте гопуз, исполняли сказания о родословной огуз-
ских тюрков, о деяниях предводителей огузских племён, начиная с мифического 
прародителя Огуза кагана. 

Творчество озанов непосредственно связано с формированием дастанного 
жанра в тюркской литературе. События, происходящие в жизни тюркских наро-
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дов, формирование эстетических взглядов, политические и социальные изменения 
в жизни племён, нередко находили своё отражение в тюркских дастанах, но зачас-
тую доходили до последующих поколений в идеализированной, возвышенной 
форме.  

В определённые исторические моменты озаны могли брать на себя функ-
ции защитника и предводителя племени. Озаны, пользуясь своим красноречием, 
поднимали боевой дух воинов, вселяли уверенность, желание бороться и победить 
даже ценою жизни. Иными словами, озаны были не только поэтами-
импровизаторами, искусно владеющими словом, но и в нужный момент стано-
вились народными вождями.  

«Развитие родо-племённых отношений обусловило возрождение озанского 
творчества. Вершина же этого возрождения нашла отражение в эпосе «Деде Кор-
кут» [7, с.19]. 

Наиболее ярким героем в дастане «Деде Коркут» является Салор Казан. 
Этот образ присутствует во всех сказаниях эпоса, кроме 5 и 8. Одной из харак-
терных черт этого героя является гуманность. Салор Казан не убивает врагов, если 
те просят у него пощады и эта черта особо впечатляет на фоне зверств, учиняемых 
врагами по отношению к его семье. Наряду с этим Салор Казану присущ боевой 
патриотический дух, он с особым героизмом защищает свои земли от посяга-
тельства врагов.  

Но особый интерес в этом эпосе вызывает образ старца Коркута. По мне-
нию известных учёных литературоведов Халыка Короглы и Азада Набиева имен-
но в этом дастане происходит «деформация функции озана в историческом раз-
витии» [7, с.15]. Деде Коркут наделяется новыми, значимыми функциями. «Он – 
божество, ниспосылающее людям удачу» [7, с.16]. 

Обожествленный человек, способный предвидеть будущее и взять на 
себя функции защитника и предводителя племени, проявляющий милосердие 
даже к врагу и готовый пожертвовать собой и своими интересами ради интере-
сов своего народа – вот основные черты народных вождей в песнях озанов. 

В более поздний период происходит трансформация озанского искусства в 
ашугское и народные дастаны обогащаются новыми образами и характерами. В 
начале ХVII века происходит возрождение героических эпосов, самым знаме-
нитым среди которых становится эпос «Кёроглы». Существует предположение, 
что Кёроглы – реальный исторический персонаж, предводитель народных волне-
ний, охвативших в ХVII веке Азербайджан и восточные провинции Османской 
империи. Непомерные налоги, насилие и грабеж вынуждали крестьян убегать в 
горы, объединятся и вступать в ожесточённую борьбу против своих обидчиков. О 
самых доблестных из них народ слагал песни, которые затем превращались в по-
этические сказания.  

Кёроглы – не только смелый воин, вставший на борьбу за свободу своего 
народа, но и искусный поэт-импровизатор, поэтому его образ более притягателен 
для народа. Можно смело утверждать, что архетипический образ вождя в ашуг-
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ском творчестве – это человек, ставший на путь вооружённой борьбы против бес-
правия, но наряду с этим обладающий особым красноречием.  

Образы вождей в классической тюркской литературе. Что касается 
классической письменной литературы, самым ярким примером идеального 
правителя в тюркской литературе является образ Кюнтогды (в переводе звучит 
как “солнце взошло”), главного героя поэмы «Кутадгу-Билик» («Знания, да-
рующие счастье») выдающегося тюркского поэта, философа и мыслителя XI 
века Юсуфа Баласагуни. 

Кюнтогды – справедливый правитель, обладающий мудростью и зна-
ниями, позволяющими ему создать идеальное социальное устройство. Он не 
делит людей на богатых и бедных и относится ко всем одинаково. 

«Кутадгу-Билик» считается также первым образцом жанра 
«Siyasetname», или «Книга о правлении» в тюркской литературе. «Книга о прав-
лении», – жанр арабской, персидской, индийской и тюркской литератур, предос-
тавляющий информацию о должном управлении государства сановниками. Про-
изведения, адресованные в основном правителям, служили неким сводом правил, 
которых должен был придерживаться хороший правитель. Описывалось то, каким 
должно быть государственное управление, пояснялись следствия плохого управ-
ления государством. 

«Книги о правлении», отражающие политическую и общественную жизнь 
страны, опирались в основном на религиозные источники. Иллюстрируя выска-
занные мысли аятами из «Коран»а, хадисами и реальными историческими 
событиями, авторы хотели ярко продемонстрировать катастрофические пос-
ледствия, к которым могут привести действия жестокого и невежественного 
правителя.  

Баласагуни называет 4 основные качества, которыми должен обладать 
идеальный правитель – праведность, добро, ум и сдержанность. 

 
Четыре отличья – сей книги основа. 
Одно из них – правда стези справедливой, 
Другое – добро, благо доли счастливой, 
Отличие третье – премудрость и ум, 
Четвёртое – праведность, сдержанность дум [1, с.11]. 

  
Автор считает, что если во главе государства будут стоять люди, обла-

дающие этими качествами, то в стране наступит всеобщее счастье и 
благоденствие.  

 
При мудром владыке страна расцвела, 
Все жили в довольстве, не ведая зла. 
 
И стал весь народ столь богатым при нём, 
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Что волк и овца пили воду вдвоём [1, с.61]. 
  
  Истинным счастьем для любого правителя Юсуф Баласагуни считает 
доброе имя, которое он оставит после своей смерти. 

 
Сколь благостно доброе имя: оно 
Как вечное счастье навеки дано! 
И счастлив достойный властитель, пойми, 
Когда человечно он правит людьми [1, с. 61]. 

 
В данном контексте важно отметить образ идеального правителя в 

творчестве великого азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В своих 
поэмах Низами стремился показать, что необходимыми качествами правителя 
должны быть справедливость и гуманность. Правитель обязан любить свой 
народ и опираться на него, управляя государственными делами. Правитель, не 
опирающийся на народ, не использующий в своей деятельности его 
жизненного опыта, не может быть справедливым и обрекает себя на неудачу. 

Образом идеального правителя в творчестве Низами является Искендер, 
который изображается им как философ-мудрец, получивший сан пророка. 
Искендер ищет идеальную форму устройства человеческого общества и 
отправляется в четвёртое путешествие на север, на поиски благодатного 
города. После долгих скитаний он находит город, где цветут прекрасные сады, 
но нет оград, пасутся тысячу овец, но нет пастухов, высятся величавые замки, 
но на них нет замков. В этой стране солнца и всеобщего счастья Искендер 
находит идеальное социальное устройство.  

Достойным правителем советского общества, новым солнцем 
(Кюнтогды), тюркского мира, Искендером, нашедшим идеальную форму 
мироустройства, становится великий вождь Владимир Ильич Ленин, «доброе 
имя» которого дарует ему «вечное счастье». 

Вождь революции в творчестве народных поэтов-сказителей. При соз-
дании образов советских вождей, тюркские писатели стали примерять созданные 
некогда озанами, ашугами, поэтами-суфиями типические характеры на вождей 
революции. 

После установления советской власти народные певцы-импровизаторы 
(ашуги, акыны, бахши) слагают песни о новых вождях и в этом контексте приме-
чательно творчество азербайджанских ашугов.  

Известная азербайджанская пословица гласит: «Aşıq el atasıdır» («Ашуг – 
отец народа») [9, с.95]. Ашугское творчество – самый популярный, самый дейс-
твенный вид устного народного творчества, характерной особенностью которого 
является бичевание поступков родовой знати. Именно по этой причине ашугское 
слово стало незаменимым оружием в пропагандисткой деятельности советской 
власти, важным средством политико-воспитательной работы, в особенности на 
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селе. Если учесть поголовную неграмотность крестьян, то роль и значение творче-
ства ашугов в этой миссии усиливается. 

Если до установления советской власти ашуги, путешествуя из одного села 
в другое, участвовали в различных увеселительных мероприятиях и их единствен-
ной задачей было забавлять народ, то теперь они привлекаются к общественной 
жизни страны. Их приглашают на собрания колхозников, на различные агитаци-
онные мероприятия в клубах. Ашуги, адаптируясь под новые реалии, в своём 
творчестве воспевают советскую власть, Октябрьскую революцию, партию и Ле-
нина. 

Одной из важнейших задач ашугской поэзии становится формирование 
художественного образа вождя революции. Героический уход из жизни делает 
Ленина эпическим героем ашугской поэзии. Мотив бессмертия оказывается глав-
ной составляющей этой поэзии. 

Однако, многие исследователи ашугского творчества, такие, как Гара На-
мазов, Керим Гасанов, утверждают, что образ Ленина появился в ашугской поэзии 
еще до установления советской власти в Азербайджане. Гошма (форма азербай-
джанского силлабического стихосложения, применяемая главным образом в 
ашугской поэзии), написанное Ашугом Мамедом Кахраманом из села Гырахкяса-
мян ещё в 1918 году, принято считать первым образцом ашугского творчества о 
великом вожде революции. 

 
Оплот надежд и чаяний моих, 
Советов справедливой строй идёт ли? 
По свету потрясение прошло, 
Столетья нашего герой идёт ли? 
 
Великий Ленин – всей земли глава, 
Его слова – бесценные слова. 
Глашатаем большого торжества 
Наш Нариман в свой край родной идёт ли? 
 
Рабочих и крестьян поддержит он, 
Буржуям-толстосумам скажет: «Вон!» 
Установить по совести закон 
Судья суровый и прямой идёт ли? [8, с.275]. 

 
Примечательным в этом произведении является тот факт, что в последней 

строфе автор не указывает своего имени или псевдонима, что является обязатель-
ным требованием для стихотворной формы гошма. Этот приём именуется «мо-
хур-бенд» («печать-строфа»). Исследователи творчества Ашуга Мамеда Ках-
рамана предполагают, что автор осознанно не указывает своего имени, опаса-
ясь преследования за пропаганду большевистских идей.  
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Наряду с именем Ленина здесь называется имя его ученика и соратника – 
Н.Нариманова. В данном контексте важно отметить, что до зарождения культа 
личности Сталина, Ленин был единственным образом вождя в русской литерату-
ре, когда как в азербайджанской литературе с самого начала закладывается тради-
ция наряду с образом Ленина воспевать образ верного ученика и достойного про-
должателя его идей Н.Нариманова.  

В то время, когда Ашуг Мамед Кахраман обращался к своим слушателям с 
вопросом «Наш Нариман в свой край родной идёт ли?», сам Нариман Нариманов 
заведовал в Москве отделом Ближнего Востока Наркоминдела РСФСР. Лишь 
спустя 2 года Н.Нариманов провозгласит советскую власть в Азербайджане, воз-
главив Азревком.  

Редиф «gəlirmi?» (идёт ли?), использованный Ашугом Мамедом в этом 
произведении, завоёвывает популярность среди поэтов и становится темой диало-
га ашугов. Вслед за ашугом Мамедом поэт Исмаил, известный под псевдонимом 
Кятиб, пишет гошма, используя этот редиф и адресует его другу Мирзе Самеду. 

 
Имеешь ли известья, брат Мирза, 
Советов справедливый строй идёт ли? 
Услышал ли, как станет весь Восток, 
К нам избавленье, мне открой, идёт ли? [8, с.276]. 

 
Поэтический ответ, с использованием редифа «идёт ли?», пишет также 

Ашуг Мирза Хайят, начав свои стихи следующими строками: 
 

Узнать желаю, собеседник-друг, 
Советов справедливый строй идёт ли? [8, с. 276]. 

 
Отсидев в тюрьме за большевистскую пропаганду и получив свободу с 

приходом советской власти, Ашуг Мамед Кахраман пишет поэтический ответ на 
свои же стихи, только теперь использует редиф «gəlibdi» («пришёл»).  

 
Послушайте-ка, что я вам спою: 
Советов справедливый строй пришёл! 
Тот, кто нам правду Ленина принёс, 
Кто крепко дружит с беднотой, пришёл! 
 
Не Ленин разве всей земли глава? 
Он золотые говорит слова. 
 
Из края в край идёт о нём молва, 
Твой Нариман, Восток седой, пришёл! [8, с.277]. 

 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 143

Этот редиф также не остаётся без внимания ашугов. Теперь, когда сама со-
ветская власть приветствует написание таких стихов, уже целый хор поэтов пишет 
поэтический ответ на гошма Ашуга Мамеда с использованием редифа «пришёл», 
среди которых Ашуг Новрас Иман, Ашуг Чобан Афган. 

После установления советской власти в Средней Азии и Казахстане на на-
родных поэтов-импровизаторов возлагаются новые функции: «разъяснять народу 
ближайшие задачи советской власти в Средней Азии и Казахстане, как например 
борьба с басмачеством, земельно-водная реформа, раскрепощение женщин, куль-
турная революция, призывать к защите советской власти от врагов и т.п.» [6, с. 
442]. Наряду с этим, наиболее актуальной задачей поэтов становится формирова-
ние образа Ленина.  

Известный киргизский акын Токтогул Сатылганов в «Песне о Ленине» 
славит великого вождя, разъясняя народу, что дала простому народу советская 
власть: 

 
Не надо теперь беднякам 
Петлю на себя налагать – 
Свобода, пришедшая к нам, 
Свой светильник будет держать. 
Какая счастливица ты – 
Родившая Ленина мать [6, с.443]. 

 
Видный казахский акын Джамбул Джабаев одним из первых пишет 

пламенные стихи о великом вожде: 
  

Ленин его в Октябре окрылил, 
Ленин народу свой меч подарил; 
Гневный поднялся народ из могил 
В битву за волю, за счастье, за мир [5, с.68]. 

 
Стихотворение «Бедняки» известного туркменского народного шаира 

(поэт-импровизатор) Дурды Кылыча «относится к числу первых произведений 
туркменской советской литературы, где выражается всенародная любовь к 
Ленину» [4, с. 248]. 

Среди воспевателей образа Ленина ярко выделяется фигура известного 
туркменского поэта 20-х годов Молла Мурта. В стихах «Ленин», «Туркме-
нистану дорог ты» он пишет о Ленине, как о великом освободителе простого 
туркменского народа от деспотизма местных богачей. 

1920-х годах образ Ленина в тюркской литературе находит воплощение 
больше в фольклорных образцах, среди которых, наряду с песнями поэтов-
импровизаторов, особое место занимают сказки.  
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В узбекской сказке «Ленин и Кучук-адам (человек-собака)» Ленин 
сочетает в себе все качества богатырей восточных сказок: мужество, бес-
страшие, честность. Для борьбы с несправедливостью ему нужен волшебный 
кизыл-таш (красный камень), на поиски которого он отправляется в дальнюю 
дорогу. На этом пути Ленину необходимо одолеть Кучук-адама и другие злые 
силы. В этой борьбе ему помогают силы природы, а также волшебный герой 
многих сказок Ак-чуальчак (белый червь), который выходит из земли лишь в 
сто лет раз, чтобы спасти героя. 

Если в сказке «Ленин и Кучук-адам» мы видим образ богатыря, 
обладающего неординарными физическими способностями, с помощью кото-
рых ему удаётся победить злые силы, то в азербайджанской сказке «Билиджи-
баба» (старик-мудрец) Ленин выступает в образе мудрого старца, который 
даёт мудрые советы 7 богатырям, решившим освободиться от многовекового 
плена. Билиджи-баба дарит братьям книгу, меч и ружье, дав следующее 
напутствие: прочитать книгу, а оружье оставить под раскалённым солнцем на 
горе Каф (легендарная гора в исламской мифологии). Книга наделяет 
богатырей мудростью, а раскалённое под солнцем оружье силой для борьбы 
против угнетателей. Примечательно, что Ленина в сказке повсюду сопро-
вождает солнце, именно с помощью солнца ему удаётся оказаться в любой 
точке земли. И здесь можно говорить о влиянии персидской мифологии, в 
которой Бог Солнца Митра являл собой свет и был защитником истины. 
Митра мчался по небу на своей колеснице, даруя почитающим его людям 
победу над врагами.  

Образ вождя в крупных жанровых формах. Начиная с 1930-х годов в 
тюркской литературе появляются крупные поэмы, где образ Ленина уже далёк 
от образов героев-богатырей фольклорных сюжетов. Тюркские поэты 
«строятся в ряды» [4, с.180] слагать песни о Ленине, «чтоб тяжелее многих 
тысяч тонн» [4, с.180], а «командармом» избирают «Владимира Маяковского» 
[4, с.180]. Благодаря словам Маяковского «Ленин и теперь живее всех живых», 
мотив бессмертия великого вождя становится главным направлением 
тюркской Ленианы этого периода.  

Справиться с этой задачей тюркским поэтам не составляет особого 
труда. Согласно многим мифам и преданиям Древнего Востока, человек дости-
гает бессмертия лишь за счёт своих деяний. В «Эпосе о Гильгамеше», отпра-
вившись на поиски воды вечной жизни, Гильгамеш осознаёт, что бессмертие 
недостижимо, тогда он строит стены вокруг своего города, лелея надежду на 
то, что эти стены увековечат память о нём и потомки будут помнить о его 
деяниях. В эпосе «Урал-батыр», найдя воду вечной жизни, Урал-батыр опрыс-
кивает ею природу, тем самым наделив ее бессмертием. Урал-батыр жертвует 
собственным бессмертием ради бессмертия природы, но благодаря своим 
деяниям навечно остаётся в памяти потомков.  
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В поэме казахского поэта Ильяса Джансугурова «Степь», написанной к 
десятилетию установления советской власти в Казахстане, отдельная глава 
посвящается вождю революции Ленину, как вечно живому герою народа: 

 
Өмірде өлмес адам бар, 
(В мире есть вечно живой человек) 
Ол кім! Ленин, ол басшы. 
(Кто он? Ленин, наш вождь) [12]. 

 
Тему бессмертия продолжает азербайджанский советский поэт Расул 

Рза в своей крупной поэме «Ленин». “Milyon qəlbin hər birində bir ölməyən 
Lenin var!” (“Ленин будет жить в миллионах сердцах) [11, с.186], говорит Расул 
Рза, указывая на то, что Ленин будет жить вечно в сердцах многих поколений. 

В поэме «Читая Ленина» известный азербайджанский поэт С.Вургун 
затрагивает труды В.И.Ленина, создав образ великого теоретика революции. 
Воспевая работу Ленина «Государство и революция», написанную в период 
подготовки социалистической революции, автор восклицает: 

 
Любая скобка в тексте – как блокада. 
Любая точка – пуля по врагу. 
Любое восклицанье – баррикада. 
И я налюбоваться не могу! [4, с.176]. 

 
Ленин-Сталин: тандем вождей мирового пролетариата в тюркской 

советской литературе. В период культа личности к портрету Ленина примы-
кает ещё и портрет Сталина. Примечателен образ Сталина, созданный казах-
ским певцом-жырау (жырау – народный поэт и певец в казахской и киргизской 
поэзии) Турмагамбетом Изтлеуовым. В номере газеты «Казахстанская правда» 
за 21 декабря 1939 года, посвящённом 60-летию Иосифа Сталина, было опуб-
ликовано стихотворение поэта «Орёл могучий», где автор уподобляет Сталина 
могучему орлу. Образ орла занимает важное место в искусстве тюркских наро-
дов. Орёл для тюркских племён олицетворял собой свободу, независимость, 
стремление к новым высотам.  

Вслед за Т.Изтлеуовым другой казахский поэт Таир Жароков пишет 
стихотворение «Рождение орла», где также сравнивает Сталина с этой могучей 
птицей. Киргизский акын Тимеркул Уметалиев называет Сталина «Чолпан» 
(«Утренняя звезда»). У киргизов и казахов Чолпан – символ благополучия и 
процветания. Согласно преданиям Чолпан дает буйный рост травам на пастби-
щах. Эту звезду видно с Востока, поэтому она верный ориентир для заблуд-
ших. Теперь Сталин освещает дорогу всем тем, кто хочет выбраться из темно-
ты.  
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Казахский акын Нурпеис Байганин в песне «Отец народа», создаёт ду-
ховно-политический тандем Ленин–Сталин – спасители народа. Тандем Ле-
нин–Сталин находит художественное воплощение и в творчестве акына Джам-
була Джабаева: 

 
Что Ленин, как солнце, планету живит, 
Что в Сталине ленинский гений горит [5, с.83]. 

 
Среди тюркских поэтов именно Джамбул Джабаев важную часть своего 

творчества посвящает образу Сталина, главной идеей которых является преем-
ственность дела Ленина или если сказать словами самого Джамбула "в Сталине 
Ленин бессмертный живёт". Знаменитая сталинская клятва над гробом Ленина 
26 января 1924 года нашла отражение в произведении Джамбула "Песня о вы-
полненной клятве".  

После развенчания культа личности Сталина, в тюркской литературе, 
равно как и в русской литературе, тандем Ленин–Сталин распадается и 
остаётся лишь образ Ленина.  

«В 1960-е годы жизнь товарища Ленина тюркские поэты и писатели 
«пишут и описывают заново» [3, с.470]. Появляются новые произведения о 
великом вожде, где на фоне крупных достижений советской власти, вновь 
упоминаются заветы Ильича. Теперь уже новое поколение поэтов пишет с 
благодарностью о Ленине за своё счастливое настоящее и будущее. 

Азербайджанский поэт Бахтияр Вагабзаде в поэме «Разговор с 
Лениным» рисует образ мудрого правителя, нашедшего силу именно в народе, 
что перекликается с философскими взглядами Низами.   

 
Тот, кто живёт с народом – сам народ. 
Кто черпает в нём силу – сильным вскоре 
Становится. 
Ведь волн круговорот 
Речь обретает, выбежав из моря [2, с.197]. 

 
Узбекская поэтесса Зульфия Исраилова пишет стихотворение «Свет», 

где уподобляет Ленина свету, который живёт в её глазах. Казахский поэт 
Хамид Ергалиев в стихотворении «Свет в горах» восхищается преобразо-
ваниями, происходящими в его стране, «где этажи уходят в небо» [3, с.414], 
благодаря свету Ильича. Туркменский поэт Кара Сейтлиев в произведении 
«Ленин», пишет оду советской власти, с приходом которой «раскрывались 
тюльпаны среди песков» [3, с.430].  

Заключение. Так за семь десятилетий в тюркской советской литературе 
создаётся поразительная по масштабам и многообразию совокупность образов 
великого вождя. Если в 1920-х годах в написании портрета Ленина авторам 
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помогают традиции дастанного эпоса, а также классической восточной 
литературы, где больше легендарных черт, нежели реальных, то в более 
поздний период образ Ленина обрастает новыми чертами, некогда созданными 
русскими советскими писателями. В тюркской советской литературе накап-
ливается новый опыт по восприятию вождей и формированию их образа, 
однако, накопленный годами опыт прошлого всё еще проявляется в творчестве 
писателей и поэтов. Определяя динамику художественного образа вождя 
народа, стоит отметить, что обожествленный человек, способный предвидеть 
будущее, наделенный качествами героев тюркских дастанов, и литературных 
образов, созданных великими тюркскими поэтами, находит новое воплощение 
в советской тюркской литературе, тем не менее, на наш взгляд, он и в более 
поздний период сохраняет сусальность, свойственную традициям тюркского 
фольклора и классической восточной литературы.  
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Fatima Dursunova  

Türk sovet ədəbiyyatında xalq rəhbəri obrazının mifopoetik mənbələri 
Xülasə 

 

Məqalədə türk sovet ədəbiyyatında milli liderlərin ritual təsvirləri müzakirə 
edilmişdir. Qeyd edək ki, türk sovet ədəbiyyatı liderinin imicinin formalaşması türk 
xalqlarının fəlsəfi və fəlsəfi-dini ənənələri ilə sıx əlaqəlidir. 1920-ci illərdə dastan 
eposunun ənənələri, eləcə də realistlərdən daha çox əfsanəvi xüsusiyyətləri olan 
klassik Şərq ədəbiyyatı yazıçılara Lenin portretini yazmağa kömək edir. Gələcəyi 
öncədəngörmə qabiliyyəti olan, insanlıq və qəhrəmanlıq, qəbilənin lideri və 
himayəçisi rolunu öhdəsinə götürə bilən bir şəxs – bunlar xalq liderlərinin sovet 
liderlərinin təsvirlərinə çevrildiyi folklor nümunələrində sahib olunan əsas 
xüsusiyyətlərdir. Sovet liderlərinin görünüşlərinin məşhurlaşmasında şairlər və 
improvizatorlar (aşıqlar, akınlar, baxşılar və s.) mühüm rol oynadılar. Nizami 
Gəncəvinin və Yusif Balasaqunlu kimi böyük türk şairlərinin yaradıcılığında 
mükəmməl hökmdarların obrazları, xüsusilə "İsgəndərnamə" və "Kutadqu-Bilik" 
əsərləri də sovet liderlərinin təsvirlərinin formalaşmasına mühüm təsir göstərmişdir. 
Daha sonrakı dövrdə Lenin obrazı bir zamanlar rus sovet yazıçıları tərəfindən 
yaradılmış yeni xüsusiyyətlərlə – yer üzündə ədalətin mümkünlüyünə səmimi şəkildə 
inanan parlaq inqilab nəzəriyyəçisinə bənzəyir. Stalinin şəxsiyyətə pərəstiş dövründə 
rus-sovet ədəbiyyatında olduğu kimi, türk ədəbiyyatında da etibarını itirmiş 
şəxsiyyətə pərəstişliklə parçalanan Lenin–Stalin mənəvi-siyasi tandemi yaradıl-
mışdır. 1960-cı illərdə Sovet hakimiyyətinin böyük nailiyyətlərinin fonunda Lenin 
inqilabının nəhəng lideri haqqında yeni əsərlər yazılır və Leninin vəsiyyətləri 
yenidən xatırlanır. 

 
Fatima Dursunova 

Mythopoetic origins of the images of the leaders in the  
Turkish literature of the Soviet era 

S u m m a r y 
 

The article analyzes the ritual images of the leaders in the Turkish literature 
of Soviet times. It is stated that the formation of the image of a Leader in the Turkish 
Soviet literature is closely linked with the folklore, philosophical and religious tradi-
tions of the Turkic people. 

In the 1920s, the creation of a literary portrait of Lenin was influenced by das-
tan traditions, as well as traditions of epic and classical works of Oriental literature. 
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These traditions are characterized by being based preferably on mythological rather 
than real plots. Predicting the future and undertaking the role of the Defender and the 
Leader, as well as humanism and heroism are the main characteristics of national 
leaders in folklore who were eventually transformed into the images of the Soviet 
leaders. Poets and improvisators (ashigs, akyns, bakhshi, etc) were played an impor-
tant role in popularizing the images of these leaders. The images of ideal rulers in the 
works of the great Turkic poets Nizami Ganjavi and Yusuf Balasaguni, particularly 
in such works as "Iskender-name" and "Kutadgu Bilik", also influenced the forma-
tion of the images of Soviet leaders. 

Subsequently, the image of Lenin created by Russian Soviet writers acquired 
new features – he was recognized as a brilliant theorist of the revolution who sin-
cerely believed in justice and equality in the world. During the period of Stalin’s cult 
of personality the ‘Stalin-Lenin’ spiritual and political tandem arose in Turkish litera-
ture, as well as in Russian Soviet literature which was disintegrated with debunking 
the cult of personality afterward. In the 1960s, new literary works about Lenin, the 
Great Leader of the Revolution, were created and the Ilych’s percepts became topical 
again in the context of major achievements of the Soviet rule. 
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Giriş. Müasir Azərbaycan şeirinin müntəzəm olaraq müraciət etdiyi və estetik 
yaddaşında həmişə yaşatdığı qüdrətli klassiklərimizdən biri Seyid İmadəddin 
Nəsimidir. Onun həyat və yaradıcılıq yolu çağdaş Azərbaycan poeziyası üçün 
Əfzələddin Xaqani və Nizami Gəncəvi, Şah İsmayıl Xətai və Məhəmməd Füzuli, 
M.P.Vaqif və M.Ə.Sabir qədər müqəddəs, məhrəm zirvələrdən biridir. Azərbaycan 
poetik təfəkkürünün inkişafı tarixində ən mühüm və zəruri mərhələlərdən birinin 
yaradıcısı olan Nəsimi öz yüksək və fəlsəfi şeiriyyəti ilə ədəbiyyatımızın tərəqqisinə 
və yüksəlişinə 650 ilə yaxındır ki, fasiləsiz olaraq xidmət etməkdədir. Məhz buna 
görə də təkcə orta əsrlərin və sonrakı dövrlərin qüdrətli və məşhur klassikləri deyil, 
həm də XX yüzildə yazıb-yaratmış böyük Azərbaycan şairləri Nəsimi ruhuna sonsuz 
hörmətlə yanaşmış, onun heç zaman köhnəlməyən poetik ənənələrini öz yaradıcı-
lıqlarında davam etdirməyə çalışmışlar. Nəsiminin əsərləri, həyat və mübarizə yolu 
XX yüzil Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndələrinin yaradıcılığında yad 
edilmiş, onun yenilməz şəxsiyyətinə atəşin misralar həsr olunmuşdur.  

Xüsusən XX yüzilin ikinci yarısından etibarən ölkəmizdə baş verən ciddi 
ictimai-siyasi və ədəbi yenilənmə milli poetik keçmişimizə münasibətin mahiyyətini 
və miqyaslarını da köklü surətdə dəyişdirdi. Bu dövr Azərbaycan poeziyasında 
nəinki yaxın milli keçmişimiz, eyni zamanda, minillik poetik tariximiz mənəvi-
estetik cəhətdən yenidən mənimsənilərək, davam və inkişaf etdirildi. Məhz həmin 
dövrdən başlayaraq müasir lirik qəhrəman özünü milli-estetik və etno-mənəvi 
təcrübənin, yaddaşın daşıyıcısı kimi təqdim etməyə üstünlük verdi. Xüsusən 50-ci 
illərin ortalarından və 60-cı illərin əvvəllərindən etibarən ədəbiyyata təşrif buyuran 
nəsillər özlərini, sözün həqiqi mənasında, dahi sənətkarlarımızın varisləri sayırdılar. 
İrsi və yaradıcılığı yeni ədəbi nəsillərin istinad və güvənc mənbəyinə çevrilən 
qüdrətli klassiklərimizdən biri də, şübhəsiz ki, Seyid İmadəddin Nəsimi idi. Xalq 
şairi Məmməd Arazın 60-70-ci illərdə qələmə aldığı şeirlərində yuxarıda 
söylədiklərimizin təsdiqini görürük. Məmməd Arazın lirik qəhrəmanı öz poetik 
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yolunun çox-çox qədimlərdən başlandığını və o özü min illərdən bəri davam edib 
gələn yolun əzabkeş yolçusu olduğunu inamla vurğulayır: 

 
Bu yol gedər, gedər... 
Zərdüştlərin odu sönməz 
odasına gedib çıxar. 
Nəsimilər, Füzulilər 
obasına gedib çıxar [1, s. 311]. 
 

Akademik İsa Həbibbəyli “Xalq şairi Məmməd Araz” kitabında ustad şairin 
milli-mənəvi keçmişimizlə bağlılığından, Nizami, Nəsimi, Xətai, Füzuli, Vaqif, Sabir 
kimi ədəbiyyatımızın görkəmli klassikləri ilə yaradıcılıq əlaqələrindən bəhs edərkən 
ustad sənətkarların hələ ilk gəncliyindən etibarən şairə qüvvətli təsir göstərdiyini və 
bu təsirlərin Məmməd Araz poeziyasını “yeni keyfiyyətlərlə zənginləşdirdiyini” vur-
ğulayır [2, s. 14]. Müəllif fikirlərini davam etdirərək yazır: “Məmməd Araz adları çə-
kilən ustad sənətkarlardan yaradıcılıqla öyrənmiş, onların heç birini təkrar 
etməmişdir. Nəticə etibarilə millilik və müasirlik, dərin və incə lirizm, fəal vətəndaş-
lıq mövqeyi və bəşərilik Məmməd Araz şeirinin özünəməxsusluğunu müəyyən edir” 
[2, s.14]. 

XX yüzilin orijinal estetik dünyagörüşünə, yenilməz mənəviyyatına malik lirik 
qəhrəmanlarından biri milli-mənəvi keçmişin davamçısı olduğunu vurğulamaqdan 
qürur duyur. Bu lirik qəhrəman təkcə bugünkü milli varlığının deyil, gələcəyinin də 
doğma ustadların nəfəsi və ənənələri ilə qırılmaz surətdə bağlılığını, ayrılmazlığını 
hamıya bəyan edir: 

 
Məndən soruşanda: – sən kimsən? – onda 
Nəsimi oluram alov donunda. 
Bəzən üfüq adlı bir Nizamiyəm, 
Demək, mən xilqətəm, demək, hamıyam. 
Bəzən Füzuliyəm, – 
Bir planetəm. 
Bəzən bir ulduzam, 
Bəzən kometəm... [1, s. 316-317]. 

 
Söz sənətində Nəsiminin mənəviyyatı, inancı, yeri. Müasir poeziyada Nəsimi 

obrazının vəsfindən bəhs edərkən ötən yüzilin orijinal şairlərindən Əli Kərimin 
“Şəhidliyin zirvəsi” (1969) şeirini xatırlamamaq mümkün deyil. Əminliklə söyləmək 
mümkündür ki, “Şəhidliyin zirvəsi” şeiri XX yüzildə Nəsimiyə həsr olunmuş ən uğurlu, 
fəlsəfi və emosional poetik nümunələrdən biridir. Şairin müasiri və həssas 
tənqidçilərindən biri, görkəmli filosof və ədəbiyyatşünas alim Asif Əfəndiyev həmin şeir 
haqqında aşağıdakıları yazmışdır: “Cansızı canlandırmaqda, cansız ilə canlı arasında 
rabitə yaratmaqda Əli Kərim kamil bir ustadır: “Təpədən-dırnağadək soyalar bir adamı 
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Necə olar dinməsin?! Böyük əqidəsindən Bir misralıq enməsin. Qaşları çatılmasın Bir 
xırda vergül qədər. Təpədən-dırnağadək Əqidə olan kəsi Dırnaqdan-təpəyədək soydu 
xəncər tiyəsi”... Nizamilər, Füzulilər, Nəsimilər, Vaqiflər, Sabirlər, S.Vurğunlar adlı uca 
zirvələr səltənətində saf bir bulaq var: Əli Kərim bulağı” [3, s.11-12]. 

“Şəhidliyin zirvəsi” şeirində Nəsiminin öz əqidə və məsləyinə sədaqəti, eyni 
zamanda, müəllifin milli və mənəvi yaddaşa, ata-babaların yoluna və müqəddəs 
ənənələrinə dərindən bağlılığı da ifadə edilir. Şair Nəsiminin öz mənəviyyatına və 
inancına sədaqətindən heyrətə gəlir və sanki bu möcüzəni – hətta ölüm anında belə 
insanın öz əhdindən dönməzliyini müasirlərinə nümunə göstərmək istəyir. Aydın 
olur ki, “Şəhidliyin zirvəsi” şeirini müəllif ustad sənətkarı anmaq, sadəcə xatırlamaq 
üçün deyil, daha çox onun əfsanəvi şəxsiyyətini və taleyini zamandaşlarına 
sevdirmək və onları fövqəlinsan qüdrətindən agah etmək üçün yazıb. Şeiri oxuyarkən 
müəllifin Nəsimi və mühiti məsələsini xüsusilə qabartdığı diqqəti çəkir. Öz amansız 
və cahil qatillərinin və bu qətlin məzlum, məğlub şahidlərinin fonunda Nəsimi nə 
qədər əzəmətli görünür. Nadan və müti müasirləri ilə müqayisədə Nəsimi şəxsiyyəti, 
həqiqətən, misilsiz dərəcədə yüksəkdir. Əli Kərimin bir şair kimi özünəməxsus 
qüdrəti və cəsarəti ondan ibarətdir ki, o, Şərq tarixinin ən məşhur və yenilməz 
şəxsiyyətlərindən birinin qətlini sadəcə baş vermiş, olub keçmiş tarixi cinayət kimi 
yox, bütün bəşər tarixinin unudulmaz və yaddaşlarda yaşayan faciəsi kimi 
mənalandırmağa müvəffəq olur. Həqiqətən də, bəşəriyyət 650 ilə yaxındır ki, əzablı 
və işgəncəli ölümün Nəsimi zirvəsini hərtərəfli və bütöv şəkildə dərk, təsəvvür edə 
bilmir. Neçə yüzillərdir ki, həmin qatillərin sayı, həmin cahil və nadan mömünlər 
sürüsü böyük mücahidin və şəhidin dərisini soymaqda, qanını axıtmaqdadırlar. 
“Şəhidliyin zirvəsi” şeirinin öz dövrü və gələcək üçün böyük əhəmiyyəti, eyni 
zamanda, Əli Kərim şeirinin ötən yüzildə Nəsimi haqqında yazılmış onlarla poetik 
nümunələrdən ciddi fərqi məhz bundan ibarət idi: “Altı yüz ildir bəşər ağrılardan 
inildər. Altı yüz ildir bəşər düşünər, çatmaz yenə məşəqqətli ölümün Nəsimi zirvə-
sinə. Altı yüz ildir Nəsimini soyurlar, Qanlı yaralarına hələ də duz qoyurlar. “Uf” da 
demir Nəsimi. Əmmaməlilər baxır dəli suçlular kimi. Təpədən-dırnağadək soyurlar 
özləri, qorxur, neçin? Göylərə göz dikirlər... Şəhidi görməməkçin...” [4, s.90]. 

“Şəhidliyin zirvəsi” şeirinin ikinci bir mühüm özəlliyi Nəsimi obrazını onun öz 
estetik dünyagörüşünün fonunda canlandırmaq gücünə malik olmasıdır. Böyük və 
əzabkeş şairin qələbəsi təkcə amansız sınaqlara dözümündə, iradəsində deyildi. O öz 
cəsarəti və əqidəsinə sədaqəti ilə gələcək nəsillərin də inam və təsəvvürlərinin 
sərhədlərini dəyişməyə, genişləndirməyə nail olur. “Təpədən-dırnağadək əqidə olan 
kəsin” yenilməzliyi və heyrətamiz mübarizliyi onun haqlılığını öz müasirlərinə 
göstərdiyi kimi, gələcək nəsillərə də təlqin etməkdədir: “Təpədən-dırnağadək əqidə 
olan kəsi dırnaqdan-təpəyədək soydu xəncər tiyəsi. Şəhid, odur, nə dindi, göz yaşı 
tökdü nə də. O oldu yer də, göy də, İlahi də, bəndə də. Amalıyla ağrısı birləşib daha 
güclü bir qanadla Tanrı tutası yerə uçub o bülənd oldu. Küfr edən çox oldu, duyub 
bilən də oldu” [4, s.91]. Müasir poeziyada Azərbaycanın klassik sənətkarlarının 
uğurlu obrazlarından bəhs edilərkən Əli Kərimin Seyid İmadəddin Nəsimi və 
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Məhəmməd Füzuliyə həsr etdiyi şeirlərin xüsusi çəkisi və yeri olduğu 
ədəbiyyatşünaslıqda dəyərləndirilib. Bu şeirlərin poeziya tariximizdəki yüksək 
mövqeyini şərtləndirən əsas səbəblərdən biri kimi Əli Kərimin ədəbiyyatımız 
tarixini, xüsusən klassik poeziyamızın mahiyyətini və fəlsəfəsini dərindən bilməsi 
göstərilib. Bu nöqteyi-nəzərdən akademik Tofiq Hacıyevin “Əli Kərim poeziyası” 
məqaləsində vurğulanmış aşağıdakı mülahizələr diqqətəlayiqdir: “Onun fitrətində 
siftədən şairlik istedadı var idi; ancaq məhz bu səpkidə – belə üslubda yazmaq 
həyatının şüurlu dövründə müəyyənləşdi. O, klassik ədəbiyyatımızı da gözəl bilib. 
Nəsimiyə, Füzuliyə şeir həsr edib; bu şeirlər yubiley plakatı deyil, onların şair 
obrazından elə cizgilərdir ki, bu cizgilər onların üslubunun iliyinə gedir – onları 
duyan, bilən adam bu cizgiləri görə bilər” [5, s.10]. 

Ədəbi tarixdə şərəfli və unudulmaz səhifə yaradan şair. Müasir poeziyada 
Nəsimi obrazından söz açarkən Xəlil Rza Ulutürkün bu mövzudakı şeirlərini ayrıca 
qeyd etmək yerinə düşər. Seyid İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 600 illiyinin 
bütün ölkəmizdə və dünya miqyasında geniş qeyd edildiyi 1970-ci illərin 
əvvəllərində Xəlil Rza Ulutürk ustad sənətkara bir neçə şeir həsr etmişdi. Bu 
şeirlərdə vətənpərvər şair öz ustadına sonsuz sevgisini ifadə etməklə bərabər, eyni 
zamanda, böyük sənət və şəxsiyyət barəsindəki mühüm fikirlərini də tərənnüm 
etməyə can atıb. Xəlil Rza Ulutürk, demək olar ki, bir-birinin ardınca yazdığı 
“Cahana sığmayan şair”, “İgidlər, dahilər”, “Od”, “Sevdiyim sənətkara”, “Babalar” 
və s. şeirlərində sənətkar və şəxsiyyət problemini önə çəkmiş, bu məsələlərə 
dövrünün mənəvi-estetik ehtiyaclarından çıxış edərək yanaşmışdır.  

“İgidlər, dahilər” (1973) şeiri bu cəhətdən son dərəcə səciyyəvidir. Müəllif hər 
bir millətin tarixinin şərəfli və unudulmaz səhifələrini yaradan insanlar barəsində 
düşünür. Onların adi adamlardan fərqi nədədir? Daha doğrusu, hansı insanlar 
əbədiyaşarlığa nail ola bilir? Şair bu cür dərin və fəlsəfi düşüncələrə dalır:  

 

Baxıram... qəbiristan qəbirlə dolu, 
Nəsillər yanında nəsillər yatır. 
Birləşir köhnənin, təzənin yolu 
Əsrlər üstündə əsrlər yatır. 
 
Fikirlər içində çırpınır könlüm, 
Gedən yer üzünə bir daha gəlmir. 
Həyatdan hamını qoparır ölüm, 
Yalnız dahilərə toxuna bilmir! 
Yalnız igidlərə toxuna bilmir! [6, s.130] 
 

Ölümün dahilər qarşısındakı gücsüzlüyünün səbəbi insanları və insanlığı 
həmişə düşündürüb. Şeirin üçüncü bəndində müəllif ölməzliyin, daha doğrusu, 
dahilərin ölümsüzlük sirlərindən birini bizə məlum edir: 

 

Qədim Şıx düzündə ayaq saxla, dur, 
Ölməz sənətkarı yada sal bir an. 
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Ölüm, elə bil ki, qurd oğlu qurddur, 
Qorxur dahilərin göz işığından [6, s. 130]. 
 

Dahi və ölüm təzadı onların mahiyyətindən doğur. Zatən ölüm sonun, 
qaranlığın və zülmətin ifadəsidir, rəmzidir. Dahilik isə həyatın, başlanğıcın və işığın 
daşıyıcısı olmaq deməkdir. Dahilərin doğuluşu təkcə bir millətin deyil, ümumən, 
insanlığın tarixində yeni bir dan yerinin, demək, işığın doğuluşu və yaranışıdır. 
Dahilər və ölüm arasındakı antaqonistik və əbədi ziddiyyətin baş səbəbi də məhz 
budur. Müəllifin aşağıdakı misraları öz mahiyyətinə və ümumiləşdirmə dərəcəsinə 
görə heyrət doğurur:  

 
Nəsimi anlında qanlı bir qürur, 
Baxır Kainata öz dan yerindən. 
On dördüncü əsr yıxılır, durur, 
Tutur o ustadın ətəklərindən [6, s. 130]. 
 

Şeirdə başqa qəbirlər barəsində də düşüncələr yer alıb. Müəllif bərli-bəzəkli, 
zərlə, mərmərlə zinətlənmiş, nəqşlənmiş qəbirlərdən də söz açır. Onlar gül-çiçəklərlə, 
qayğı ilə əhatə olunub, səliqə-sahman isə öz yerindədir. Amma bütün bunlar o məzar 
daşları altında yatanları yaşatmağa qadirdirmi? Şairin bu təəssüf və iztirabları da çox 
təbiidir:  

 
Ancaq yenə batıb məzarlar yasa, 
Heç birinin səsi, sədası gəlmir. 
Ölən öz-özünü yaşatmayırsa, 
Onu heç bir qüvvə yaşada bilmir [6, s. 130-131]. 
 

Şair heç bir fövqəladə qüvvənin ölən insanları yaşatmağa gücü çatmadığını 
haqlı olaraq etiraf edir. Yalnız öz torpağına şöhrət olan, öz ana yurdunu şərəfləndirən 
və insanlığa ad-san gətirən igidlər və dahilərin məzarları bundan müstəsnadır: 

 
Məzarlar – torpağın dərdi, qubarı 
Keçən aylar, illər... unudularmış. 
Fəqət sən yad elə yaradanları, 
Məzarlar torpağa şöhrət olarmış. 
Mamırlı, yosunlu məzarlar nə çox, 
Fəqət yepyenidir Sabir, Nizami. 
Dahilər torpağa ölü kimi yox, 
Bəlkə basdırılır xəzinə kimi [6, s. 131]. 

 
“Cahana sığmayan şair” (1973) şeiri ötən yüzildə Seyid İmadəddin Nəsimiyə 

həsr olunmuş gözəl və möhtəşəm poetik nümunələrdən biridir. Bu şeir özünün ehtiva 
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miqyaslarına və fəlsəfi tutumuna görə orijinaldır. Şeirin inikas etdiyi zamanlar və 
mənalar qatı onun əhatə dairəsinin genişliyini, mahiyyəti və mənasının dərinliyini gös-
tərir. Nəsimi və Azərbaycanın üzvi birliyi qayəsi şeirdə leytmotiv dərəcəsinə yüksəldi-
lib. Eyni zamanda, dahi sənətkar və onun taleyi bir neçə zaman müstəvisində nəzərdən 
keçirilir və dəyərləndirilir. Şeir atəşin və bayram əhvali-ruhiyyəli misralarla başlanır: 

 
Bayramındır bu gün sənin, gözün aydın, ulu şair!  
Ellər gəlib bayramına, dünya sənə alqış deyir. 
Bu gün dünya göz dikibdir Azərbaycan bayrağına, 
Bir bayraq ki, ağac qulpu Nəsiminin qələmidir. 
 
Sığmır bu gün Azərbaycan öz həddinə, hüduduna, 
Uzaq Hələb şəhərindən şölə düşüb buluduna. 
Beş qitədən əklil gəlir bir şairin məzarına, 
Beş qarışlıq kiçik məzar dönür cahan gülzarına [6, s. 135]. 

 
Bütün dünya, bütün bəşəriyyət Nəsiminin müqəddəs ruhunu həsrətlə və 

minnətdarlıqla yad edərkən sanki ondan üzr istəyir. Bugünkü nəsillər sanki keçmiş 
nəsillərin günah və yanlışları üçün Uca Tanrıdan və ulu Nəsimidən bağışlanmalarını 
arzulayırlar. Təbii olaraq müəllif bu böyük bayram törənində böyük Nəsiminin 
qətlinə fərman verənləri, bu fərmanın icraçılarını və bu misilsiz haqsızlığı sakitcə 
müşahidə edən şahidləri, yüzlərlə, minlərlə şahid kütləni xatırlayır: 

 
Hanı ağzı köpüklənən ağ çalmalı üləmalar? 
Sümüyü də sürmə olmuş... bu gün ondan nişanmı var? 
Sürü-sürü o vaizlər, o qazilər hanı-hanı? 
Bu gün dünya görür ancaq yaradanı, yaşadanı! [6, s. 135]. 

 
Müəllif şeirdə Nəsiminin həyati və dolğun obrazını yaratmaq üçün onu həm 

bugünün, çağdaş gerçəkliyin, həm də keçmişin fonunda, öz mühiti müstəvisində 
dəyərləndirməyə çalışır. Bu məqsədlə şeirdə istifadə edilən poetik dialoqlar, sual-
cavablar obrazın obyektiv və təbii canlandırılmasına xidmət edir. Aşağıdakı lirik 
mükalimədə tarixi gerçəkliyə uyğunluq və sədaqət prinsipləri də gözlənilmişdir: 
“Onlar dedi: – İnsan sığır bir beşiyə, bir tabuta. – Yox! – söylədin, – tabut nədir? 
Sığmır insan Kainata! – Nəkarasan? – Qışqırdılar. Dedin: – Qızıl dan yeriyəm. 
Dünya mənim sədəfimdir, mən dünyanın gövhəriyəm. Dartındılar yerbəyerdən: – 
Sən Tanrıya kölə, bəndə. – Yox! – dedin sən – Tanrı özü yaşar məndə, yaşar məndə. 
Bizim qaynar qanımızda gizli çaylar aşıb-daşır. İnsan kimi yaşayanda insan özü 
tanrılaşır!” [6, s. 135]  

Məhz bu poetik mükalimə kontekstində Nəsiminin dilindən söylənən aşağıdakı 
misralar təkcə şairin öz əbədiyyətinə deyil, həm də, ümumən, insanın əbədiyyətinə 
və gələcəyinə, dünyəvi və ilahi düşüncələrinə yeni impuls verir: 
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Mən dünənəm,  
Mən bugünəm, 
Mən keçmişəm, gələcəyəm. 
Ölsəm belə, bu dünyaya 
Mən yenidən gələcəyəm!  [6, s. 136]. 

 
Şeirin son bəndi nikbin əhvali-ruhiyyə ilə tamamlanır. Müəllif sanki 

Nəsiminin yenilməz və əzəmətli obrazının bütün insanlığın qəlbində özünə məskən 
salmasından qürur duyur. Özünü tanrı sayan və bütün dünyanı öz evi bilən şairə 600 
illik bir zaman məsafəsindən ünvanlanmış aşağıdakı poetik xitab, həqiqətən, bütün 
bəşəriyyətin qəlb nidası və müraciəti kimi səslənir: 

 
Salam, şair!  
Sən yenidən bu dünyaya xoş gəlmisən. 
Dünya sənin öz evindir, 
Xoş gəlmisən evinə sən. 
Çoxlarını məhv elədi bu qovğalı, qallı dünya, 
Sultanlara qalmadı, yox, Nəsimiyə qaldı dünya [6, s. 136]. 

 
“Sevdiyim sənətkara” (1973) və “Od” (1973) şeirlərində də Xəlil Rza Ulutürk 

əsl sənətkar ruhunu, dahi şairlərin mübarizliyini və yenilməzliyini tərənnüm etmişdir. 
Bütün yaradıcılığı boyu sənətkar şəxsiyyətinin böyüklüyünü və bütövlüyünü yüksək 
dəyərləndirən müəllif bu əsərlərində də sənət və şəxsiyyət vəhdətinin baş amil 
olduğunu vurğulayır. Onun fikrincə, Nizami və Nəsimi, Xətai və Füzuli kimi dahi 
sənətkarlar mükəmməl şəxsiyyətə sahib olmadan öz yüksək məqsədlərinə nail ola 
bilməzdilər. “Sevdiyim sənətkara” şeirində aşağıdakı bəndlərdə böyük sənət 
yaratmağın, başqa sözlə, dahi sənətkar kimi formalaşmağın bütün zamanlar üçün 
keçərli və həyati qaydası, poetik düsturu ifadə olunub: “Duymaz bu şeirimi buz 
ürəklilər, Çünki əsl şeir can məşəlidir. Sənət həvəsinə düşməzdən əvvəl Sənətkar 
mənliyi yetişməlidir. Mənlikdən başlanır ilk meyar, ölçü, İlhamın gövhəri tapılmır 
asan. Dünyanı, bəşəri tanımaq üçün ən əvvəl özünü tanımalısan. Bilənlər bilirdi. Sən 
dedin bir də: Cəsurluq adlanan bir məmləkət var. Şəxsi qəhrəmanlıq olmayan yerdə 
Nə şeir, nə sənət, nə səadət var” [6, s.138]. Fövqəladə mənəvi keyfiyyətlərə, qeyri-
adi mənəvi-əxlaqi yüksəkliyə və fəzilətlərə malik ola bildiyi üçün də əsl şair yer 
üzünün və insanlığın şərəfinə çevrilir, onun adı və əməlləri millətinə şöhrət gətirir, 
hamının sevdiyi sənətkarın hünəri və qüdrəti ilə doğma vətənin hüdudları da 
genişlənir: 

Ərzin bağrındadır şeirin kökləri, 
Şair baxışından od-alov törər. 
Addımı yerləri, əli göyləri 
İdrakı Vətəni genişləndirər [6, s.139]. 
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“Od” (1973) şeirində isə Xəlil Rza Ulutürk şair qəlbinin hərarəti ilə od 
arasındakı uyğunluğu vəsf edir. Təbiətin bu möcüzəsi ilə şairlər qəlbinin 
həmcinsliyini və həmahəngliyini diqqətimizə çatdırır. Yəni vətənin və millətin odu, 
ocağı şairlər qəlbinin istisindən, enerjisindən güc alır. Və həqiqətən inanırsan ki, o 
dahi insanların – Nizami, Dante, Nəsimi, Füzuli, Şekspir və Vaqiflərin qəlbinin istisi 
və gözünün işığı olmasaydı, insanlıq minilləri adlayıb bugünümüzə gəlib çata 
bilməzdi: “Alov qanad verir boz kötüklərə, Düşünüb kimləri salıram yada: Od 
tapılmayanda özü od tutan Kişilər yaşayıb bizim dünyada. İşığı zülmətin gözü 
götürməz, Əslində gözüdür işıq gecənin. Gümüş aynasıdır, qızıl fanarı Qaranlıq 
yollardan gəlib keçənin!” [6, s.137] 

Xəlil Rza Ulutürk “Babalar” (1976) şeirində istedadlı və görkəmli müasirləri 
Bəxtiyar Vahabzadə, Məmməd Araz, Əli Kərim, Nəriman Həsənzadə, Fikrət Sadıq və 
başqaları kimi, özünün də ustad sənətkarların varisi və davamçısı olduğunu qürurla etiraf 
edir. Həm də ustadların bugünkü nəsillərə deyəcəklərini və demək istədiklərini çağdaş 
şairlərin, yəni özünün və zamandaşlarının söyləməli olduğunu vurğulayır. Başqa sözlə, 
müasir Azərbaycan şairinin obrazı da məhz ustad şairlərin – Nizamilərin, Nəsimilərin, 
Nəvailərin, Füzulilərin obrazları və ənənələri fonunda formalaşır: 

 

Biri Şamaxıda, biri Heratda, 
Biri İsfahanda, biri Bağdadda... 
Daim qandal qırar, gürz vurar onlar 
Elə ki, döyüşdən usanarıq biz.  
 

Qarşıda yüz yerdən yarılar dəniz, 
Qasırğalar kimi hayqırar onlar. 
Özləri ayrılıb cüda düşsə də, 
Bizi birləşməyə çağırır onlar [6, s.172]. 

 

Nəticə. Yuxarıdakı təhlillərdən göründüyü kimi, müasir Azərbaycan poeziyası 
özünün əsas inkişaf mərhələlərində həmişə Seyid İmadəddin Nəsimi yaradıcılığına və 
obrazına güclü mənəvi-estetik ehtiyac hiss edib. Xüsusən Azərbaycan ədəbiyyatında XX 
əsrin ikinci yarısından etibarən milli-mənəvi yenilənmə və özünüdərk prosesləri gücləndiyi 
zaman Nizami və Füzuli, Xətai, Vaqif və başqa qüdrətli klassiklərimizin irsinə, onların 
ədəbi-fəlsəfi enerjisinə ehtiyac artdığı kimi, Nəsimi yaradıcılığına da münasibət və 
istinadlar yüksələn xətlə inkişaf etmişdir. B.Vahabzadə, Qabil, M.Araz, Ə.Kərim, 
X.R.Ulutürk, F.Sadıq, F.Qoca, N.Həsənzadə və müasir poeziyamızın başqa tanınmış 
nümayəndələri Nəsimi haqqında gözəl bədii əsərlər yaradaraq, millətimizin və 
ədəbiyyatımızın mənəvi cəhətdən zənginləşməsinə və qüdrətlənməsinə təsir göstərmişlər.  
 

İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 
 

1. Araz Məmməd. Seçilmiş əsərləri. Dörd cilddə. I cild. Bakı: Ozan, 2003 
2. Əfəndiyev Asif. Bənzərsizlik. Ön söz. Bax: Əli Kərim. Seçilmiş əsərləri. İki 

cilddə. 1-ci cild. Bakı: Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, 1974 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 158

3. Həbibbəyli İsa. Xalq şairi Məmməd Araz. Bakı: Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 1999 

4. Hacıyev Tofiq. Əli Kərim poeziyası. Ön söz. Bax: Əli Kərim. Seçilmiş 
əsərləri. Bakı: Lider, 2004 

5. Kərim Əli. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. 1-ci cild. Bakı: Azərbaycan Dövlət 
Nəşriyyatı, 1974 

6. Ulutürk Xəlil Rza. Seçilmiş əsərləri. 5 cilddə. I cild, Bakı: Elm, 2007 
 

Gulgun Aliyeva 
  

The image of Seyid Imadeddin Nasimi in modern poetry 
Summary 

 

The article mentions the entrance of one of the prominent representatives of 
classical Azerbaijani poetry Seyid Imadeddin Nasimi into contemporary poetry. Na-
simi is one of the spiritual-aesthetic sources of our national-artistic thought, along 
with such outstanding masters as Nizami and Khagani, Fuzuli and Khatai, M. Vagif 
and M.A.Sabir. In particular, in the second half of the XX century, the refer to Na-
simi’s works was intensified in the poetic process. Poetry Nasimi is one of the key 
moments in the struggle of Azerbaijani literature for national independence. It is pos-
sible to say with certainty that many talented representatives of our modern poetry 
regularly referred to the works and the image of Nasimi in order to fulfill their poetic 
purpose. 

 
Гюльгюн Алиева 

Образ Сеида Имадеддина Насими в современной поэзии 
Резюме 

 

В статье упоминается о вхождении выдающегося представителя 
классической азербайджанской литературы Сеида Имадеддина Насими в 
современную поэзию. Насими является одним из духовно-эстетических источ-
ников нашего национально-художественного мышления, наряду с такими клас-
сиками, как Низами и Хагани, Физули и Хатаи, М.П.Вагиф и М.А.Сабир. В 
особенности, во второй половине ХХ века в поэтическом процессе усиливается 
обращение к творчеству Насими. Поэзия Насими является одним из ключевых 
моментов в борьбе азербайджанской литературы за национальную независи-
мость. Можно с уверенностью сказать, что многие талантливые представители 
нашей современной поэзии регулярно обращались к творчеству и образу 
Насими, чтобы выполнить своё поэтическое предназначение. 
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Giriş. “I am big. It is the pictures that got small... We didn’t need dialogue. We 
had face“ (Mən möhtəşəməm, cılızlaşan təsvirlərdir... Sözlərə ehtiyac duymazdıq, 
simamız vardı) – “The Sunset Boulvard” filmində səssiz filmlərin ulduzu olmuş, 
lakin artıq səsli çəkilən və sürətlə inkişaf edən texnoloji yeniliklərə açıq olan film 
dünyasında özünə yer tapmayan Norma Desmondun bu sözləri sadəcə bir obrazın 
dilindən deyilmir. Bu, tarix boyu insanın informasiyia ötürülməsi vasitələrinin 
əvəzlənməsinə göstərdiyi təpkinin ümumiləşdirilmiş bədii ifadəsidir. Mədəni 
məhsulun ötürülməsi prosesinin qaya rəsmlərindən başlamış hipermətnlərə qədər 
gəldiyi yol söz və hərəkət üzərində qurulmuşdur. Yazının və daha sonra çapın 
yaranması ilə şifahi bədii düşüncə piktorial, akustik formadan yeni bir mərhələyə 
keçmiş oldu. Bədii təfəkkürün sözdə və hərəkətdə əksini epik, lirik və dramatik kimi 
üçlüyə bölmək ənənəvi yanaşmaya çevrildi. Epik növ təhkiyə, lirik növ tərənnüm, 
dramatik növ hərəkət üzərində qurulur. Biz təhkiyə və hərəkət üzərində dayanacağıq. 

Bədii təhkiyə və onun təqdimat vasitələri. Epik növdə hadisələr nəzm və ya 
nəsr vasitəsilə nəql etmək yolu ilə təsvir olunur. Şifahi ədəbiyyatda mif, nağıl, 
əfsanə, lətifə, dastan, yazılı ədəbiyyatda isə povest, hekayə, təmsil, oçerk, xatirə kimi 
janrlara bölünən epik növün iki böyük janrı formalaşmışdır – epos və roman. 
Dilimizdə epos dastan da adlanır – “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu” dastanları 
kimi. Eposlar dini, mifoloji dünyabaxışından qidalanar və qəhrəmanları fərdi deyil, 
milli səciyyə daşıyır. Homerin (m.ə. IX əsr – m.ə. VIII əsr) “İliada” və “Odisseya” 
əsərləri şifahi epik növün məşhur nümunələridir. Yazılı formada latın dilində 
Vergilinin ( m.ə. 70-19-cu illər) “Eneida”, orta əsr fransız dilində “Roland haqqında 
nəğmə” (1040-1115), italyan dilində Dantenin (1265-1321) “İlahi komediya”, ingilis 
dilində Edmund Spenserin (1552-1599) “Sehrli Kraliça”, Con Miltonun (1608-1674) 
“İtirilmiş cənnət” əsərləri eyni ənənənin davamı idi. Adıçəkilən əsərlər nəzmlə 
yazılsa da, təhkiyənin strukturu, obrazların təsviri və həcm etibarilə epik növə aid 
edilir.  

XVII əsrdə formalaşan epik növün roman janrı yazılı ədəbiyyatda ən irihəcmli 
janr olmaqla yanaşı, ən sürətlə inkişaf edən və geniş yayılan janrdır. Bu, birdən-birə 
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baş verməmişdir. Roman janrı əsasını orta ərslərdə yayılmış romanslardan götürdü. 
Qeyd edək ki, dil qrupunun adından irəli gələrək XII-XIII əsrlərdə ispan, italyan, 
fransız dilllərində yazılan nəsr əsərləri “roman” kimi tanınırdı. Avropada roman 
janrında ilk əsər ispan ədəbiyyatında Migel de Servantesin “Ağıllı zadəgan Don 
Kixot” (1605-1615) əsəri hesab olunur. Azərbaycan ədəbiyyatında ilk roman 
N.Nərimanovun “Bahadır və Sona” (1896-1899) əsəridir. İngilis dilində roman 
janrının inkişafı Daniel Defo (1660-1731), Samuel Riçardson (1689-1761), Henri 
Fildinq (1707-1754), Tobias Smollet (1721-1771), Lourens Stern (1713-1768) 
yaradıcılığı ilə başladı. Formalaşam janr realizmi və qəhrəmanların fərdi 
keyfiyyətlərinin ön planda saxlanılması ilə fərqlənirdi. Müəyyən bir inkişaf dövrü 
keçmiş roman janrı artıq müəyyən növlərə bölünür. Buildings roman (İohann 
Volfqanq Gete – “Vilhelm Mysterin təhsil illəri” (1795), Çarlz Dikkens – “Devid 
Kopperfild” (1849), “Böyük ümidlər” (1861), Ceyms Coys – “Sənətkarın gənclik 
portreti” (1916), Mark Tven – “Heklberri Finnin macəraları” (1884), Tomas Mann –  
“Sehrli dağ” (1924), “Doktor Faust” (1947), Şarlotta Bronte – “Ceyn Eyr” (1847), 
Silviya Plat – “Şüşə qapaq altında” (1963) və s.) qəhrəmanın psixoloji, fərdi 
inkişafını təsvir edir. Məktublar şəklində qurulan epistolyar roman (Samuel 
Riçardson – “Pamela” (1740-1741) və “Klarisa” (1748-1749)) janrın daha bir 
növüdür. Bu üslub sanki yazıçı müdaxiləsi olmadan qəhrəmanın subyektiv fikirlərini 
ön plana çəkir. Bu xüsusiyyət epistolyar romanın sonrakı dövrlərdə formalaşan 
psixoloji romana bənzədir. Volter Skottun “Ueverli, yaxud altmış il əvvəl” (1814) 
romanı kimi tarixi roman müəyyən tarixi hadisə və ya şəxsiyyət üzərində qurulur. 
Conatan Sviftin “Qulliverin səyahəti” (1726), Corc Oruellin “Heyvanıstan” (1945) 
əsərləri kimi satirik romanlar isə cəmiyyətin problemlərini, siyasi eybəcərliyi satira 
yolu ilə təsvir edir. Digər roman növləri kimi, qotik (Horatsi Uolpol – “Ontranto 
qəsri” (1764), Meri Şell – “Frankişteyn” (1818), Brem Stoker – “Drakula”, (1897)) 
detektiv (Artur Konan Doyl və Aqata Kristi yaradıcılığı) romanların adlarını çəkmək 
olar. Roman janrının ən məhsuldar növlərinə elmi-fantastik (Jül Vern, Herbert Corc 
Uells, Tomas Henri Haksli yaradıcılığı), utopiya və distopiya (Frensis Bekon, 
Yevgeni Zamyatin, Oldos Haksli, Margaret Atvud, Corc Oruell yaradıcılığı) daxildir. 
Bədii təfəkkür birbaşa dövrün, dövr insanının dünyabaxışı ilə əlaqəlidir. 
Sadaladığımız formalar da tarixin hər bir inkişaf dövrünün xüsusiyyətlərinin tələbi 
ilə formalaşmış, populyarlıq qazanmış, bir-birini əvəz etmişdir. Ümumilikdə elmi-
fantastik janrın, utopiya və distopiya ideyalarının bədii əksi də hal-hazırkı yüksək 
sürətli texnoloji yeniliklər dünyası, bu dünyada yerini və rolunu müəyyənləşdirməyə 
çalışan insanın vəziyyəti ilə səsləşir. Bədii təfəkkürdən söhbət gedərkən yaradıcı 
təxəyyülün olması mütləqdir. Şübhəsiz ki, fantastik elementlər də şifahi xalq 
ədəbiyyatından, nağıl və əfsanələrdən rast gəldəyimiz, tanış elementlərdir. Lakin 
nağılların sehrli gücünü artırmağa xidmət edən bu elementlər dövrümüzdə ifadə 
gücünü artıraraq alternativ dünya qurmaq və ya gələcəkdə üzləşə biləcəyimiz real 
təhlükələrdən xəbərdar etmək mahiyyəti qazanıb.  
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Romandan fərqli olaraq, yalnız yazılı söz deyil, həm də birbaşa onun hərəkətlə 
təsviri üzərində qurulan janr dramdır. Əsasını yunan dilində “draein” (“etmək,” “ifa 
etmək”) sözündən götürən dram özündə yazılı sözü həm verbal, həm də qeyri-verbal 
ifaçılıqla, vizual vasitələrlə birləşdirir. Dram bəzən aparıcı janra çevrilmiş, bəzən 
müəyyən səbəblərdən bu mövqeyini itirmiş, lakin heç zaman itməmişdir. Dram, 
dövrdən asılı olaraq, istər dini, mifoloji, istərsə də ictimai-siyasi fikirlərin kütləyə 
dərhal və dramatik, effektli şəkildə çatdırılması üçün ən güclü vasitədir. Bunu 
Şekspir, Brexit, Gete, Molyer kimi ədiblərin ölkələrinin ictimai-siyasi həyatına təsiri 
sübut edir. Eyni sözü Amerikada Artur Müller, Keniyada Ngugu va Tionqo haqqında 
da demək olar. Ənənə şəklində yerinə yetirilən festivallar (hind, çin, yunan, Misir, 
Afrika xalqları) dram şəklində, tamaşaçılar üçün ifa olunurdu. İlk qeyd olunan dram 
(m.ə. V əsr) yunan dramları hesab olunur və onlar da Dionisin şərəfinə ifa olunan 
dini, mifoloji bazada formalaşan qədim festivallar idi. Bununla razılaşmayıb ilk dram 
əsərlərinin izlərini Misir mədəniyyətində görənlər də var. Orta əsrlərdə əsasən dini 
mesajların ötürülməsi məqsədi daşıyan dram, faciə və komediyalar kimi, intibah 
dövründə çiçəkləndi. V.Şekspir və K.Marlo yaradıcılığında dramın faciə, komediya 
və tarixi formaları formalaşdı. İngiltərədə dini islahatlar teatrların bağlanması ilə 
nəticələndiyindən dram aparıcı janr mövqeyini itirdi. Eyni təsir nəticəsində bu janr 
Amerika ədəbiyyatında yalnız XX əsrdə əsaslı surətdə formalaşdı. XIX əsrin 
sonlarında yaşanan sosial gərginlik ifadəsini yenidən aparıcı mövqeyini qazanan 
dram janrında tapdı. Corc Bernard Şou (1856-1950) və Oskar Uayld (1854-1900) 
dövrün ən məhsuldar dramaturqları idi. Bu dövr üçün həyatın realistik əksi önəmli 
idi. XX əsrin ikinci yarısından başlayaraq isə, bir növ, postmodern romanda olduğu 
kimi, dramda da reallığın abstrakt təcəssümü vüsət aldı. Samuel Bekketin “Qadotu 
gözləyərkən” (1952), Tom Stoppardın “Travestilər” (1974) əsərləri bu qəbildəndir. 

Dövrümüzdə bədii təhkiyə və hərəkətin ən güclü vəhdətinə çevrilmiş bir bədii 
vasitə vardır ki, bu da kinodur. Kino bir tərəfdən ənənəvi yazılı mətnlə, digər 
tərəfdən ifa ilə əlaqəlidir. Kino özünəqədərki bədii təfəkkürü yeni texnoloji uğurlarla 
birləşdirə bilən möcüzəvi formadır. Yarandığı dövrdən özündə incəsənət və elmi 
nailiyyətləri birləşdirən bu mədəni məhsul zaman-zaman həm inkişaf və yüksəlişə, 
həm də fikirlərin qarışmasına, hətta korlanmasına səbəb ola bilir. Məhz bu 
xüsusiyyətləri də ona sehrli və güclü vasitə kimi yanaşmağa imkan verir. Kinonun 
inkişafı fotoqrafiya ilə, hərəkət edən şəkillərlə (The Horse In Motion (1878), 
Roundhay Garden Scene (1888), Arrival of a Train (1895)) sıx bağlıdır. İlk bədii 
filmlərə Jorj Meliesin (1861-1938) filmləri (“Gulliver’s Travvels” (1901), “A Trip to 
the Moon” (1902), “The Legend of Rip Van Winkle” (1905)) nümunə göstərilə bilər. 
Zamanla kino sənayesi inkişaf edir, yeni metodlar formalaşırdı. Amerikada Hollivud 
kino sənayesi mərkəzinə çevrilirdi. Montajla bağlı yeniliklər kinoya tamamilə yeni 
inkişaf xətti bəxş etdi. Bu sahədə ən görkəmli adlardan biri Rusiyadan Sergey 
Eynşteyn (1898-1948) idi. Psixoanalizdən qidalanan ekspressionist kino (Almani-
yada Robert Veynin “Das Cabiett Des Dr Caligari” (1919) və Fritz Lanqın “Metro-
polis” (1926) filmləri) meydana çıxdı. 1920-ci illərdən səsin kinoya əlavə olunması 
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yeni bir eranın başlanğıcı oldu. A.Dadaşov qeyd edir ki, “Səsli kinonun yaranması ilə 
kinemotoqrafın fotoqrafik əsasının öz inkişafını bəşəriyyətlə yaşıd olan ədəbiyyata 
doğru yönəltməsi təsdiqləndi” [1, s.19]. Hollivudda vestern, müzikal, qanqster, 
macəra, qorxu, elmi fantastik kimi kino janrları formalaşdı. Yuxarıda adı çəkilən 
“Sunset Boulvard” kimi “film noir” (qara film) İkinci Dünya müharibəsindən sonra 
yaranmış ruh düşkünlüyünün əksinə çevrildi. İtaliyada Robert Rossalini (1906-1977) 
kimi rejissorların yaradıcılığı ilə neorealist kino formalaşdı. Jan Luk Qodard (Jean-
Luc Godard), Fransios Truffout (François Truffaut) yaradıcılığı ilə fransız, Reyner 
Veyner Fasbinder (Rainer Werner Fassbinder), Verner Herzoq (Werner Herzog), 
Vim Venders (Wim Wenders) yaradıcılığı ilə alman kinosunda yeni istiqamətlər 
formalaşdı. Afrika mənşəli Amerika rejissorları Hollivud kino senayesində özlərinə 
yer tapdı. Bədii ədəbiyyatda azlıqların ədəbiyyatı kimi tendensiyalar kinoda da özünü 
göstərdi. 

Bədii formaların əsas elementləri. Haqqında danışdığımız formaların hər 
birinin özünəməxsus elementləri olsa da, hər üçü üçün eyni olan xarakterik 
xüsusiyyətləri vardır. Hər bir əsərin tamlığını təmin edən sistem kompozisiyadır və 
onun ən vacib elementlərindən biri süjetdir. Hər hansı həyat hadisəsi yaradıcı 
təxəyyülündən, təcrübəsindən, dövrün idoloji təsirindən və s. keçərək məzmun kəsb 
edir və uyğun formada mədəni məhsul şəklinə düşür. Məzmun üçün süjet, ideya, 
mövzu əsas şərtlərdir. Zamanla bədii formaların inkişafı məzmun dəyişkənliyindən 
asılıdır. Yeni mövzular ənənəvi formalarda dəyişiklik yaradır. Digər tərəfdən, mövzu 
üçün seçilən forma əsərin məzmununa təsir edirək ona epik, dramatik və ya lirik 
xarakter verir. Müəllifin təsvir etdiyi hadisə əsərin mövzusunu, bu təsvirin çatdırmaq 
istədiyi fikr isə əsərin ideyasını təşkil edir. Bir-biri ilə əlaqəli inkişaf edən hadisə və 
hərəkətlərin ardıcıllığı əsərin süjetidir. Ənənəvi olaraq süjet xəttinə ekspozisiya 
(bədii müqəddimə), zavyazka (rəbt), kulminasiya, razvyazka (qət, açılış), final, 
həmçinin proloq, epiloq, epiqraf aid edilir. Xronoloji ardıcıllıqla ekspozisiya-
kulminasiya-həll şəklində qurulan süjet xətti süjet adlanır. Lakin bu cür süjet xəttində 
də flaşbək elementləri təhkiyəni keçmişə və gələcəyə aparır. Yuxarıda adı çəkilən 
“The Sunset Boulvard” filmi yenə də maraqlı nümunə ola bilər. Bütün film boyu 
hadisələr bir xətt üzrə birinci şəxsin dilindən nəql olunur. Halbuki filmin ilk kadrı 
təhkiyəçinin ölü halda hovuzda tapılması ilə başlayır və deməli, biz filmi artıq 
dünyasını dəyişmiş qəhrəmanın dilindən dinləmiş oluruq. Tamaşaçı filmin sonunu 
elə ilk kadrdan gördüyündən bütün diqqət bu sonluğu yetişdirəcək hadisələrə 
yönəlmiş olur. Bədii ədəbiyyatda da ənənəvi süjet xəttindən ayrılan eksperimental 
roman, absurd dramaturgiya düşünülmüş şəkildə birxətli süjetdən imtina edir. Buna 
bir çox misallar göstərmək olar. Kurt Vonnequtun postmodern romanı “Sallaqxana 
nömrə beş və ya Uşaqların xaç yürüşü”ndə (1969) zaman, hadisə və reallığın fərqli 
səviyyələrdə təsviri mürəkkəb süjet xətti yaradır. Mohsin Həmid (“The Reluctant 
Fundamentalist”, “The Moth Smoke”) yaradıcılığı hər əsərində fərqli süjət xətti qurur 
və hadisələrin düzülüşü əsərlərin mövzusu və ideyası ilə səsləşərək təsir gücünü 
artırır. Süjetlə bağlı olaraq dramaturgiyada zaman, məkan və hərəkət vəhdəti ən 
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mühüm tələb kimi qəbul edilir. Lakin Şekspir ənənələrinə söykənən ingilis 
dramaturgiyası bu yanaşmadan, adətən, yan keçir. Postmodern roman və filmlər 
kimi, absurd teatr da ənənəvi süjet xəttindən kənara çıxır. Bekketin məşhur “Qadotu 
gözləyərkən” əsəri nə ənənəvi süjet xəttinə riayət edir, nə də obrazların hər hansı 
inkişafını əks etdirir. Burada sözün deyil, qeyri-verbal xüsusiyyətlərin ilkin məna 
daşıdığıını demək olar. 

Əsərdə obrazlar, adətən, tipikləşmiş və ya fərdi olur. Tiplər müəyyən bir qrupa 
şamil olunan ümumi xüsusiyyətləri əks etdirən təmsilçilərdirsə, fərdi keyfiyyət 
daşıyan obrazlar spesifik xüsusiyyətləri ilə fərqlənən obrazlardır. Obrazların 
təqdimatı da təhkiyə vasitəsilə, təhkiyəçinin dili ilə nəql edilə və ya obrazın öz 
hərəkətləri vasitəsilə çatdırıla bilər. Mario Klarer bunu ümumiləşdirərək obrazları 
“tipikləşdirilmiş-sadə, fərdiləşdirilmiş-yuvarlaq obrazlar” və obrazın təqdimatı 
metodlarını “izahedici metod–təhkiyə, dramatik metod – dialoq, monoloq” olaraq 
izah edir [3, s.20]. 

Əsərdə təhkiyənin qurulması müxtəlif olur – üçüncü şəxsin dilindən, 
iştirakçıların dilindən, birinci şəxsin dilindən və ya daxili monoloq vasitəsilə (şüur 
axını). Modernist və postmodernist əsərlərdə bu vasitələr tez-tez bir-birini 
əvəzləyərək mürəkkəb təhkiyə forması yaradır. Strukturun bu cür dəyişməsi əsərin 
mövzu və ideyası ilə bağlı olaraq formalaşır. Dram və kino birbaşa ifa ilə əlaqəli 
olduğu üçün onlar bədii mətnin transformasiyası ilə əlaqəlidir. Yəni ilkin mətn 
səhnələrə uyğun müəyyən dəyişikliyə uğrayır. Bununla əlaqəli olaraq dramaturgiya 
və kinonun tamaşaçı və izləyici üçün görünməyən tərəfi ilkin mətnin transfor-
masiyasını, uyğunlaşdırılmasını tələb edir. Təbii ki, kinonun akustik, vizual, zaman 
və məkan imkanları, texniki aspektləri ona özünəməxsus keyfiyyətlər bəxş edir. 
Bununla belə, kino həm yazılı sözlə təsvir, həm də ənənəvi ifa sənəti ilə bağlılığını 
qoruyur.  

Nəticə. Gördüyümüz kimi, bədii düşüncə təhkiyə şəklində şifahi təcrübədən 
yazılı mətnlərə, səssiz və səsli kinoya qədər yol keçərək mədəni məhsul halı almışdır. 
Bu formalar özünəməxsus xüsusiyyətlərlə yanaşı, müəyyən ümumi elementləri də 
daşıyır. Bədii mətnin haqqında danışdığımız formaları sadəcə estetik xarakter 
daşımır, həm də güclü maarifləndirici və ideoloji vasitədir. Xüsusilə bədii təhkiyənin 
söz və hərəkətdə vəhdətini texnoloji imkanlarla birləşdirən kino fikrin dərhal və 
geniş auditoriyaya dramatik şəkildə çatdırılması üçün əvəzolunmaz mədəni vasitəçi 
rolu qazanmışdır. 
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Artistic thinking is usually classified into epic, drama and poetry. If epic is 
based on narrative representation, drama combines narration and performance. Last 
century witnessed the development of the cinema, a new magical form which 
combines both artistic thinking, scientific achievements as well as narration and 
performance. The importance of the artistic forms and their influence are great. 
Being manifestations of the cultural, political and social tendencies of the time, 
literature and feature films acquired the role of the active mirror that both reflected 
and took an active part in the formation process of those tendencies. 
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Формы представления художественного текста 
Р е з ю м е 

 

Художественное мышление обычно подразделяется на эпос, драму и по-
эзию. Если эпос основан на повествовательном представлении, драма сочетает 
в себе повествование и исполнение. В прошлом веке была разработана новая 
магическая форма визуализации, которая несет в себе как художественную, так 
и научную ловкость, как повествование в словах, так и исполнение через дей-
ствие – кино. Художественное повествование и его представление несут 
огромное значение и влияние. Будучи проявлениями культурных, 
политических и социальных тенденций эпохи, литература и художественный 
фильм приобретают роль активного зеркала, которое одновременно отражает и 
принимает активное участие в процессе формирования этих тенденций. 
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Giriş. 1747-ci ildə Nadir şah qətlə yetirildikdən sonra dağılmağa başlayan 
İran imperiyasının Azərbaycan bölgəsində “xanlıqlar” adı altında yaradılan kiçik 
yarımmüstəqil feodal dövlətlərin bir-birilə aramsız müharibələrindən əzab çəkən, 
yorulub taqətdən düşən xalq dağıdılmış təsərrüfatını bərpa etmək, rahat yaşamaq 
arzusu ilə XIX əsrə qədəm basdı. Belə bir şərait Azərbaycanda siyasi, iqtisadi, 
hərtərəfli hegemonluq əldə etmək istəyənlər, düşmənlər üçün bir bəhanə oldu. 
Xüsusilə də Rusiya ilə İran arasındakı müharibə Azərbaycanın 1804-1813-cü illərdə 
parçalanması ilə nəticələndi. 1813-cü ildə imzalanan Gülüstan müqaviləsi 
Azərbaycanın İranla Rusiya arasında bölünməsi demək idi.  

1828-ci ilin 10 fevalında Cənubi Azərbaycanın Türkmənçay kəndində Rusiya 
ilə İran arasında ikinci dəfə sülh sazişi imzalandı. Beləliklə, Azərbaycan parçalanıb 
iki hissəyə bölündü. Bütün bu tarixi proseslər nəticəsində ölkəmizdə yeni 
müstəmləkəçilik siyasəti hökm sürməyə başladı. Azərbaycan, sözün əsl mənasında, 
yeni tarixi mərhələyə qədəm qoydu. Bu mərhələ hər sahəyə öz təsirini göstərirdi. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının qısa xarakteristikası. XIX əsr 
Azərbaycan ədəbiyyatının zəngin, məhsuldar, eyni zamanda ziddiyyətlərlə dolu bir 
dövrüdür. Bu dövrdə şeirin mövcud ənənəvi forma, məzmunu ilə yanaşı, yeni ədəbi 
janrlar da meydana gəlməyə başlamışdı. Şeir, nəsr, dramaturgiya, publisistika, milli 
mətbuat və ədəbi tənqid realist istiqamətdə inkişaf etməyə başlamışdı. 

Məlum olduğu kimi, XIX əsrdə Azərbaycan poeziyasında müxtəlif 
istiqamətlər mövcud idi: Füzuli nəzirəçiləri, mərsiyə-təriqət ədəbiyyatı, Vaqif ədəbi 
məktəbi, aşıq şeiri, satirik şeir, nəhayət, maarifçi-realist şeir. Bu dövrdə hələ də 
Füzuli yaradıcılığını həddindən artıq təqlid edənlər var idi, təbii ki, XIX əsrdə bu cür 
yanaşma ilə novatorluq etmək mümkün deyildi. Sözün əsl mənasında yeni ruh, yeni 
məzmun, forma, fərqli baxış tələb olunurdu. 

Ölkədə aparılan yeni islahatlar maarif, mədəniyyət sahəsindən də yan 
keçməmişdi. Belə ki, Azərbaycanın ədəbi-bədii düşüncə sahibləri yaradılan 
imkanlardan istifadə edir, tarixi proseslərə də biganə qala bilmirdilər. Açıq-aşkar və 
ya sətiraltı mənalarla xalqın ictimai-sosial həyatının müsbət, mənfi tərəflərini 
göstərməyə çalışırdılar. XIX əsrin 20-ci illərindən etibarən inkişaf yoluna düşdü. 
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Onun bir sıra komponentləri ilk dəfə A.Bakıxanov, İ.Qutqaşınlı, Q.Zakir, M.Ş.Vazeh 
və digər sənətkarların yaradıcılığında ifadəsini tapdı... Təbii ki, belə bir tarixi 
mərhələdə Azərbaycan ədəbiyyatında yaranan poeziya nümunələrinin fərqli 
istiqamətdə inkişafını sezmək mümkündür. Belə ki, baş verən tarixi proseslər hərb 
poeziyasının da bir çox nümunələrinin yaranmasına şərait yaratmışdır...” “Rusiya 
istilası, onun ayrı-ayrı təbəqələrdə doğurduğu əhvali-ruhiyyə, İran qoşunlarının 
talançılığı, komendantlıq idarə üsulunun hərc-mərcliyi və s. əks olunmuşdu. 
Məsələn, Heyran xanımın mənzumələrində şəxsiyyətin azadlığını məhdudlaşdıran 
mühitə qarşı etiraz sədaları əks olunmuşdu. Mirzə Baxış Nadim mənzuməsində tarixi 
keçmişin hadisələrini canlandırmaq, Gəncəni istila edən rus qoşunlarına müqavimət 
göstərən Cavad xanın vəhşicəsinə öldürülməsini, İran qoşunları tərəfindən kənd və 
şəhərlərin talan, əhalinin qarət edilməsini təsvir etməklə vətənin istiqlaliyyətini qəsb 
edən çar və şahənşah səltənətinə nifrət hisslərini coşdururdu” [8, s.16]. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbi şeirində hərb mövzusunun aktuallığı. XIX 
əsrin birinci yarısında yaşayıb-yaradan satirik şairlər içərisində Mirzə Baxış Nadim 
xüsusilə seçilirdi. Onun yaradıcılığında XIX əsr hərb poeziyasının özəl nümunələri 
yaranmışdır. Hərb poeziyasının irihəcmli nümunələrinin yaradıcısı kimi olmasa da, 
XIX əsr Azərbaycan gerçəkliklərinin bəzi maraqlı məqamlarının diqqətə çatdırıl-
masında Mirzə Baxış Nadimin də rolu az deyildir.  

Mirzə Baxış Nadimin tarixi mövzulu müxəmməslərindən 44 bənddən ibarət 
olan birincisi 1803-1804-cü illərdən 1833-1834-cü illərə qədər təxminən 30 il 
ərzində Cənubi Qafqazda cərəyan edən hadisələr, çar Rusiyası qoşunlarının işğalçılıq 
yürüşləri, Azərbaycan xanlarının müqavimət göstərmələrinə baxmayaraq, məğlu-
biyyətə uğramaları təsvir olunur. 

“Şair həmin dövrdə bir-birini əvəz etmiş müxtəlif tarixi hadisələrin hərəsi 
barədə 1-2 bənddə bəhs etmişdir. Hiss olunur ki, müəllif həmin dövrdə baş verən 
hadisələrə ayıq gözlə baxmış, bu hadisələrin səbəblərini, çarizmin istilaçılıq 
siyasətini dərk etmiş, mənzumələrində vətənini sevən, həmvətənlərinin halına 
ürəkdən acıyan bir ziyalı kimi çıxış etmişdir. Mənzumənin Cavad xanın başçılığı ilə 
Gəncənin qəhrəmancasına müdafiəsinin təsvirinə həsr edilmiş bəndləri bunu bir daha 
sübut edir. Mirzə Baxış Gəncəni mühasirəyə almış işğalçı rus qoşunlarının 
komandanı Sisyanovun Cavad xanı təslim olmağa çağıran təhqiramiz məktubları, 
Cavad xanın və gəncəlilərin silah və sayca xeyli üstün olan düşmənlə son damla qana 
qədər qəhrəmanlıqla döyüşməsi, sonda Cavad xanın da, əhalinin böyük hissəsinin də 
qəddarcasına öldürülməsi barədə ürək ağrısı ilə bəhs edir [13, s.11]. Bundan sonra 
müəllif Azərbaycanın Şirvan, Bakı, Quba, İrəvan xanlıqlarının rus qoşunları 
tərəfindən işğal edilməsindən, müqavimət göstərməkdə acizliklərini başa düşən 
xanların xaricə qaçmalarından danışır. M.B.Nadimin 11 bəndlik müxəmməs formalı, 
“Haray” rədifli mənzuməsində rus qoşunlarını geri oturtmaq üçün Şimali Azər-
baycana gələn İran əsgərlərinin yerli əhalini incitmələri, onları soyub-talamaları 
təsvir edilir.  
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Yarısı qaraçuxaydı, yarısı şahsevən. 
Zinhara qaldı əlindən yolnan gəlib-gedən, 
Yığdılar arpa-saman, ta gəldilər buğda üçün, 
Gəlibən ərz elədik xanlarına dəfən-dəfən, 
Dedik, ey xan, dağıldıq, amandır, aman, haray! 
 
Qalxdılar Novahıdan olmağa azim-Qubayə, 
Gördülər oba, düşüb yerbəyer sürdü obayə, 
İyirmi süvarisi düşdü birdən bir qapiyə, 
Döydülər zəncir ilən, baxmadılar hesabiyə 
Eşitgilən bu xəbəri, dağıldı Şirvan, haray [2, s.74]. 

 
Mirzə Baxış Nadimin mənzuməsində iranlıların hücumunun daha da şiddətli 

vüsət alması, getdikcə kəndlərin içinə doğru istiqamətlənməsi səhnəsi aydın şəkildə 
təsvir edilmişdir. Sənətkar müxəmməsində həm ürək yanğısı ilə, həm də sanki bir 
müşahidəçi qsimində baş verən hadisələrə qiymət vermişdir. Düşmənin amansız 
rəftarı, sünni-şiə bilmədən hər kəsə divan tutması da sənətkarı hiddətləndirir. 
İşğalçıların ərazilərə hakim olmaq niyyəti ilə hücuma keçmələri açıq-aydın hiss 
olunmaqdadır: 

 
İkindi olcaq minib gəlillərdi yabı, 
Bir əlində zənciri, bir əlində qatıq qabı. 
Dögübən Ağa bəyə verdilər çox-çox əzabı, 
Bildilər sünnülügün sürüdlər qapı-qapı, 
Söglədi bol-bol onda......... haray! 
 
Nə yaman millət imiş, heç cahanda yoxdu tayı, 
Dögübən incitdilər, bilmədilər sünni, şayı, 
Ölkəni almaqlıqda etmədilər haqqı-sayı, 
Əllərində dəgənək, əginlərində yeklayı, 
Deyəsən, gəlibdülər olmağa çoban, haray! [10, s.106] 

 
Ədəbiyyat tariximizdə tarixi mövzuda, vətənpərvərlik ruhu ilə aşılanmış ən 

dəyərli əsərlərdən biri XVIII əsrin ikinci yarısı – XIX əsrin əvvəllərində yaşamış 
“Şair” təxəllüslü Əbdürrəhman ağa Dilbazoğlunun müxəmməs janrında yazdığı 
mənzumədir. “Tarixdən məlumdur ki, Gəncə xanı Cavad xana xüsusi hörməti 
olduğuna, Qazax mahalının Gürcüstan tabeliyindən çıxarılaraq Gəncə xanlığı ərazi-
sinə daxil edilməsini istədiyinə görə gürcü çarı II İrakli Əbdürrəhman ağanın 
gözlərini çıxartdırmışdır. Başına gələn bu faciə şairi “Ağlaram” rədifli qoşma 
yazmağa ilhamlandırmışdır. Görkəmli ədəbiyyatşünas Firidun bəy Köçərli Əbdür-
rəhman ağa Dilbazoğlunun Cavad xan və gəncəlilər tərəfindən Gəncənin rus 
işğalından qəhrəmancasına müdafiəsinə həsr etdiyi əsərini yüksək dəyərləndirərək 
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yazır: “Mərhum Əbdürrəhman ağanın əsərlərindən ən əhəmiyyətlisi Gəncə xanı 
Cavad xan Ziyadoğlunun rus qoşunu ilə 1804-cü səneyi-miladidə etdiyi cəngin və 
xani-mərhumun göstərdiyi rəşadət və hünərin və filcümlə, onun sərgüzəştinin 
barəsində yazdığı müxəmməsdir ki, məəttəəssüf, cümləsini burada zikr etmək bəzi 
səbəblərə görə mümkün olmadı” [11, s. 14]. Görünür ki, ədəbiyyat tariximizə dair 
çox dəyərli əsərini çar dövründə çap etdirmək istəyən Firidun bəy rus işğalına qarşı 
mübarizədən bəhs edən bu əsər barədə ətraflı danışmaqdan ehtiyat etmiş, 38 bəndlik 
mənzumənin cəmi 14 bəndini vermişdir. Diqqətəlayiq faktdır ki, görkəmli ictimai 
xadim, Cənubi Qafqaz müsəlmanlarının müftisi vəzifəsini icra etmiş Hüseyn Əfəndi 
Qayıbov (1830-1917) tərtib etdiyi “Azərbaycanda məşhur olan şüəranın əşarına” 
[məcmuə, s.124, Nailə Mustafayeva] adlı topluya Ə.Şairin bu müxəmməsini və eyni 
mövzulu qoşmasını tam həcmdə daxil etmişdir.  

Şair Cavad xanla bərabər, oğlu Hüseyn Əfəndi toplusunda müxəmməsə belə 
bir başlıq vermişdir: “Gəncə xanı Cavad Ziyadoğlunun rus əsgəri ilə Gəncədə olan 
cəngini vaqtla yetişməgini bəyan edir”. Sözün həqiqi mənasında qəhrəmanlıq dastanı 
olan bu əsərin ilk bəndində müəllif “çərxi-kəcrəftardan”, “Cavad xan macərasından”, 
Hüseynqulu ağanın, bütün gəncəlilərin rəşadətindən, igidliyindən söhbət açmış, 
xalqın öz azadlığı uğrunda mübarizə tarixi salnaməsinin bir səhifəsinin bədii təsvirini 
vermişdir. Hadisələrin müəyyən bir süjet ətrafında verildiyi bu əsəri poema da 
adlandırmaq olar. Yüksək bədii keyfiyyətlərə malik olan bu əsərin bir xüsusiyyəti də 
Gəncənin müdafiəsini yaxından izləmiş Əbdürrəhman ağanın burada bir-birinin 
ardınca müxtəlif hadisələrdən sıx-sıx bəhs etməsindən ibarətdir. Mənzumənin zəma-
nədən, dünyanın ədalətsizliyindən bəhs edilən ilk dörd bəndini çıxmaq şərti ilə, deyə 
bilərik ki, bəndlərin hər biri təsvir edilən hadisə ilə bağlı hansısa bir fakta işıq salır və 
ya işarə edir. Tədqiqatçı Hüseyn Bayqara əsərdə təsvir edilənlərin tarix kitablarında, 
rus tarixçisi Kasparinin əsərlərində yazılanlarla üst-üstə düşdüyünü qeyd etmişdir.  

Mənzumədə Əbdürrəhman ağa əsgər və silah sayına görə qat-qat üstün olan 
düşmənlə üzbəüz qalmış, heç bir yerdən köməyi olmayan Cavad xanın qorxmaz, igid 
obrazını yaradır: 

 
Ol Cavad xan vəsfini necə qələm şərh eyləsün,  
Şərhə sığmaz vəsfi-halın necə dillər söyləsün, 
Bir belə sərdarü qazi, kim görübdür böyləsün,  
Düşdi dəvası anın kari-qəzadən, neyləsün, 
Padişahi-Rusi sahib tacilən, tumardən [11, s.121].  

 
Şair gəncəlilərin qəhrəmanlığını, onların azadlıq uğrunda şəhidlik yolunu 

seçmələrini xüsusi olaraq təsvir etmişdir:  
 

Qırdılar küflari, ol dəmdə fərağət qıldılar, 
Xub dögüşdü Gəncə xəlqi, bir hekayət qıldılar,  
Həq yolunda bəzi kəs ol dəm şəhadən qıldılar [11, s.121].  
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Əsərin ayrı-ayrı bəndlərində İran şahı Fətəli şahın Cavad xana yardım 
etməməsi, Şəmşəddin camaatının bu hadisələrə laqeyd qalması, şəmkirlilərin ruslar 
tərəfə keçməsi, Cavad xanın oğlu Uğurlu xanın dəstə ilə qaladan qaçıb İrana getməsi 
barədə məlumat verilir. Bütün bunlara baxmayaraq, Cavad xan, böyük oğlu 
Hüseynqulu ağa igid gəncəlilərlə ruhdan düşməyib son nəfəsə qədər düşmənlə 
mübarizə aparırlar, tarix kitablarına qəhrəmanlıq səhifələri yazırlar. 

XIX əsr Azərbaycan hərb poeziyasının maraqlı nümunələrini yaradan 
sənətkarlardan biri də Qasım bəy Zakirdir. Qasım bəy Zakirin yaşadığı Şuşa şəhəri, 
bildiyimiz kimi, o zamanlardan maraq dairəsində olmuş, bu da bütün baş verən 
ictimai-siaysi hadisələrin bu mərkəzi nöqtədə cərəyan etməsinə gətirib çıxarmışdır. 
“Hər bir sənətkarın yaradıcılığı onun yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi, yazıb-yaratdığı 
sosial-siyasi şəraitlə bağlıdır. “Sənətkar yaşadığı mühitin, ictimai quruluşun övladı-
dır” deyənlər yanılmırlar” [13, s.29]. Sözün əsl mənasında, Qasım bəy Zakir Azər-
baycanın ən çətin tarixi zamanında yaşamışdır. Zakirin bütün həyatı Azərbaycanın 
son dərəcə mürəkkəb, onun iki yerə bölündüyü bir dövrünə düşmüşdür. Təbii ki, belə 
bir siyasi vəziyyət onun yaradıcılığından yan keçə bilməzdi. Belə bir ağır tarixi 
şəraitdə yaşayıb-yaradan sənətkarın həyat hekayəsi yaradıcılığına da az-çox təsirini 
göstərməli idi. Biz bunu onun hərb motivli bir neçə şeirində aydın görə bilirik. 

Qasım bəy Zakir həm qələminin kəsəri olan sənətkar olmuş, həm də xalqın 
ağır günlərində yaxından iştirak edərək, əlindən gələn dəstəyi əsirgəməmişdir. Belə 
ki, Qasım bəy Zakir bir çox hərbi yürüşlərdə işitrak etmişdir. İştirakçısı olduğu 
döyüşlərin nəzmə çəkilməsi də, yaradıcı insan kimi, onun üçün təbii bir hal idi. 
Müasir dövrümüzdə oxucular üçün isə XIX əsr Azərbaycanının tarixi xəritəsini 
canlandırmaq üçün ideal bir güzgü rolunu oynamaqdadır. Onun yaradıcılığında “Car 
müqəddiməsi” adlı şeiri Car üsyanında, döyüş meydanında gedən həqiqi vuruş 
səhnələrinin geniş şərhi ilə diqqət çəkmişdir. O, bu şeirini Baba bəy Şakirə 
yazmışdır: 

 
Qoyulubdu sübhdən cəngin binası, 
Çulğadı aləmi şurü qovğası, 
Yeridi topxana, atıldı tüfəng, 
Göy üzü tutuldu, tirə tar oldu [8, s.358]. 

 
Şair burada Car üsyanının başlanmasından, döyüş meydanında tüğyan edən 

geniş döyüş səhnələrindən bəhs etməyə başlayır: 
 

Mən özüm də bir gün çıxdım cövlanə, 
Görmüyübsən, yolum düşdü bu yanə; 
Bir tüfəngli ləzgi mərdü mərdanə 
Tutulub əlimdə giriftar oldu [8, s.358]. 
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Şair Qarabağ atlı dəstəsinin tərkibində vuruşan həmyerlilərini tərifləyir, 
onların göstərdikləri hünəri alqışlayır. O bu döyüşlərdə özünün də iştirak etməsini 
xüsusilə vurğulayır. 

Zakir “Car müqəddiməsi” şeirində maraqlı bir məqama da toxunur: o, Şuşada 
ikən tanış olub dostlaşdığı, Car-Balakəndə ləzgilərin üsyanını yatırmaq üçün 
göndərilən hissələrə komandanlıq etmiş Miklaşevskinin də adını çəkir. Şair 1829-
1831-ci illərdə Şuşa müsəlman əyalətinin rəisi, 42-ci Yeqor polkunun komandiri 
olmuş Miklaşevskini kinayə ilə “bahadiri-dövran”, “Rüstəmi-dastan”, “badi-şimal” 
adlandırır. O, Miklaşevskini İran dövlətinin mənafeyi naminə Cənybi Qafqazda 
müharibələr aparmış Nadir şah Əfşarla müqayisə edir və Car vilayətini Nadirdən 
sonra onun döyüşlə aldığını bildirir. 
 

Miqlaçevski olub pişkcəng, 
Canibi-meyxanə sürdü bidirəng, 
Yeridi topxana, atıldı tüfəng, 
Göy üzü tutuldu, tirə-tər oldu. 
Neçə padişəhlər gəlib-getmişdi, 
Vilayəti-Cardan kənar etmişdi; 
Bu fəthi bir dəfə Nadir etmişdi, 
Bir də sahibimdən yadigar oldu [8, s.358]. 
 

Bildiyimiz kimi, çar hökuməti Car-Balakəndə öz gücünü bərqərar etmək üçün 
və ondan Dağıstanın da ələ keçirilməsində istifadə etmək niyyəti ilə 1830-cu ildə 
Cara qoşun yeritmişdi. Bu zaman carlılar və vilayətin digər sakinləri Qafqaz 
dağlılarının başçılarından olan Həmzət bəylə əlaqə qurmuşdular. Ancaq bütün 
bunlara baxmayaraq, üsyan çarın qoşun hissələri tərəfindən amansızlıqla yatırılmışdı. 
Sözsüz ki, bütün baş verən hadisələrə Qasım bəy Zakir laqeyd qala bilməmiş və “Car 
müqəddiməsi” şeirində bu tarixi hadisəyə öz tərəfindən yanaşaraq nəzmə çəkmişdir. 

Qasım bəy Zakirin müharibə motivli, hərb poeziyasının maraqlı nümunələri 
sırasında hesab edilən daha bir şeiri vardır. Məlum olduğu kimi, 1854-cü ildə 
başlayan Krım müharibəsi öz təsiri, əks-sədası ilə Azərbaycandan da yan 
keçməmişdir. Belə ki, bu müharibə ilə bağlı Mirzə Fətəli Axundov Qasım bəy 
Zakirə, Zakir isə Axundova məktublar ünvanlayır. Beləliklə, hər iki şeiri Axundov 
rus dilinə tərcümə edərək “Kavkaz” qəzetində, azərbaycanca mətni də Verde-
revskinin müqəddiməsi ilə çap etdirmişdir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hər iki 
şeirdə rus dövlətinin məğlubedilməzliyi, şücaəti tərənnüm olunur. Eyni zamanda, 
Rusiya–Türkiyə müharibələrində Qarabağ atlı dəstələrinin qəhrəmanlığı da tərənnüm 
olunmaqdadır. 

Bildiyimiz kimi, Q.B.Zakirin M.F.Axundova ünvanladığı məktub – “Fərzən-
di-əziz” şeiri Krım müharibəsinin, bu müharibədə iştirak edən tərəflərin analizini çox 
gözəl verən bir poeziya nümunəsidir. Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, bu şeirdə 
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Rusiya müsbət tərəf kimi göstərilməkdədir. Osmanlı İngiltərə ilə Fransanın 
mənafelərini həyata keçirən bir tərəf kimi göstərilmişdir: 

 
Düşübdür Osmanlı xəyali-xamə, 
Xahişi var işin sala nizamə. 
İngilisin günü üz qoyub şamə, 
Görələr qəzayi-asiman gərək! [1, s.246] 

 
Bu il neçə iqlim olubdur pərxaş, 
Xiffəti-urusa edirlər təlaş. 
Ayağın döşünə yığıb qızılbaş, 
Dost dostu eyləyə imtahan gərək! [1, s.247]  
 

Burada işlədilən “qızılbaş” sözü iranlılar mənasındadır. Məlumdur ki, XIII 
əsrin axırlarından XVIII əsrin ortalarına qədər şiəliyi təbliğ edənlər özlərini Səfəvilər 
adlandırırdılar. “...Rus qoşunlarının Zaqafqaziyada nailiyyətləri, Gürcüstanın, onunla 
həmsərhəd olan Azərbaycan torpaqlarının Çar Rusiyası tərəfindən zəbt edilməsi 
Sultan Türkiyəsini və Şah İranını narahat edirdi. Digər tərəfdən də Rusiyanın 
Zaqafqaziyada güclənməsi İngiltərənin və Fransanın da xoşuna gəlmirdi” [13, s.33]. 

Şeiri diqqətlə nəzərdən keçirdikcə görürük ki, Türkiyə İngiltərə və Fransa 
tərəfindən Rusiyaya qarşı qaldırılır və Türkiyənin əli ilə öz mənfur niyyətlərini 
həyata keçirməyə çalışırlar. Şeirdə Fransanın da mövqeyi maraqlı şəkildə ortaya 
qoyulur: 

 

Tez azışdı əlhəq kiçik Napolyon, 
Əmisi tək şəksiz olacaq məğbui. 
O nə ki, iş tutur həddindən əfzun, 
Toxuna bəlayi-nagəhan gərək! [13, s.34] 
 

Sənətkar “kiçik Napolyon” dedikdə I Napoleonun qardaşı oğlu, 1852-1870-ci 
illərdə Fransa imperatoru olmuş III Napoleona (Lui Bonaparta) işarə edir. Şair 
xatırladır ki, başqa ölkələri zəbt etmək fikrinə düşərsə, o da, əmisi kimi, mütləq 
məğlub olacaqdır: 

 
Elə dövlət deyil dövləti-urus 
Hər nakəs eyləyə üstünə culus; 
Paşaları yıxa misli-Əşkəbus, 
Yox edə, – Rüstəmi-dasitan gərək! 
 
Cəhd elə olasan düşmənə faiq, 
Döyüş günü küncə girmək nə layiq? 
Ağanın yolunda nökəri-sadiq 
Baş verib, baş alıb, tökə qan gərək! [13, s.34] 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 172

Qasım bəy Zakir bu bəndlərdə Rusiyanı daha da göylərə qaldıraraq demək 
istəyir ki, hər kəsin hünəri deyil ki, ruslara qarşı təxribat törədə bilsin, ona qarşı çıxa 
bilsin. Rusiyaya görə bütün igidlərimizin döyüş meydanında hünər göstərməli 
olduqlarını, döyüş anında yalnız mübarizə aparıb, onu müdafiə etməli olduqlarını 
qeyd edir. 

XIX əsr Azərbaycan hərb poeziyasına dair yaradıcılığında müəyyən 
nümunələri olan sənətkarlardan biri kimi Əndəlib Qaracadağini də göstərmək olar. 
Əndəlib Qaracadaği açıqfikirli, istedadlı bir şair olub. O, bir müddət Təbrizdə, sonra 
isə ömrünün sonuna kimi İrəvanda mirzəlik etmişdir. Təbii ki, İrəvanda yaşayıb-
yaratması onun yaradıcılıq nümunələrinə öz təsirini göstərmişdir. Dövrün ictimai-
siyasi hadisələri onun yaradıcılıq dünyasından yan keçməmişdir. ...1827-ci ildə 
Qafqaz canişini qraf F.Paskeviçin başçılığı ilə rus ordusunun İrəvana hücumu və onu 
zəbt etməsi Əndəlib Qaracadağinin yaradıcılığında öz ifadəsini tapmışdır. Bu 
münasibətlə yazdığı tarixi mənzuməsinin bir yerində deyirdi: 

 
Məni-dilşikəstə, həzin əndəlib 
Kühənsalü pirü əlilü qərib 
Görüb bu cavanmərdliyi aşikar, 
Yazıb qoydum bu qitəyi-abidar [6, s.6]. 
 

Əndəlib Qaracadaği bu mənzuməsində XIX əsrin bir çox sənətkarları kimi, 
Rusiyaya olan müsbət münasibətini bildirmiş, knyaz Paskeviçin də tərifinə gözəl sözlər 
yazmışdır. Bu da şeirinin mədhiyyə xarakteri daşımasını önə çıxarmışdır. 

Onu da qeyd etmək yerinə düşərdi ki, “İrəvanın alınması məzuməsi”nin 
yazılmasından 27 il sonra M.F.Axundov və Q.Zakirin Krım müharibəsinə aid 
yazdıqları şeirlərdə eyni ruh, münasibət açıq-aydın görünməkdədir. 

XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının daha bir nümayəndəsi Baba bəy Şakirdir. 
Digər sənətkarlar kimi, onun da yaradıcılığında XIX əsr tarixi proseslərinə müəyyən 
bir yanaşma tapmaq mümkündür. XIX Azərbaycan hərb poeziyasının irihəcmli 
nümunələrinin məhz Baba bəy Şakir yaradıcılığında meydana gəldiyini deyə 
bilməsək də, müəyyən ötəri məlumatlar onda da tapmaq mümkündür. 

Sənətkar xalqın halına yanır, cəmiyyətin hər təbəqəsinin vəziyyəti onu 
narahat edirdi. “Çarizmin istilasından sonra onsuz da dağıntılara məruz qalmış 
Qarabağ mahalının viranəyə dönməsi, hökumət talançılarının özbaşınalığı şairi 
narahat edirdi. Yerli xalqın arzu və istəklərini, adət və ənənələrini addımbaşı tap-
dalayan qanun keşikçiləri cahillərə, kütbeyinlərə, xəyanətkarlara meydan açırdılar. 

 
Az qalıbdır, çıxsın əflakə nalə, 
Rəiyyətin dözər bu alhaalə? [6, s.8] 
  

Baba bəy Şakirin daha bir tənqidi şeiri də var ki, burada əhalinin talan 
edilməsi, vəziyyətinin ağırlığı onu narahat edir. “Quberniya bina olandan bəri” 
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tənqidi şeirində oğruların xalqın malını müxtəlif yollarla çapıb-talamağı, hər yeri 
necə viran qoymaları onu düşündürür. 

 

Var idi on atım, iyirmi malış, 
Qərəz, bir tövr ilə keçirdi halım, 
Yığlb bir hal ilə apardı zalım, 
Qapımız sovrulmuş xırmanə dönüb [14, s.40]. 
 
Səsindən guşumuz batıb atlının, 
Kimdir yetə fəryadına kəndlinin, 
Küllühüm Qarabağ, Bayəhmədlinin 
Əlində bəndeyi-fərmanı dönüb [14, s.42]. 

 
XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının qüdrətli dramaturq sənətkarı Mirzə Fətəli 

Axundzadənin də yaradıcılığında hərb motivli poeziya nümunələrinə rast gəlmək 
mümkündür. Onun mənzum məktubları arasında müharibə məzmunlu maraqlı bir 
yaradıcılıq nümunəsi vardır. Belə ki, 1854-cü ildə Krım müharibəsinin başlanması 
xəbərini Axundov mənzum məktub şəklində Qasım bəy Zakirə ünvanlamışdı. 
Əvvəldə də qeyd etdiyimiz kimi, Qasım bəy Zakir də Axundova bu münasibətlə 
“Fərzəndi-əziz” məktubunu yazmışdır.  

Öz müasiri Q.Zakirə Krım müharibəsinin başlanmasını xəbər verən müəllif 
bu şeirində rus silahı və ordusunun əzəmət və qüdrətini, Suvorovun dövründə rus 
qoşunlarının Balkan dağlarını aşaraq düşmənə qələbə çaldıqlarını, Rusiya–Türkiyə 
müharibəsində (1829) qarabağlı atlı dəstələrinin osmanlıları əzərək onlardan top və 
bayraq aldıqlarını təsvir edir. Həmin mənzum məktubda M.F.Axundov Krım 
kampaniyasında İngiltərə–Fransa–Türkiyəyə qarşı rus qoşunları sırasında mərdliklə 
vuruşan azərbaycanlılardan danışır. 

  

Yağalaq Osmanlı, bəri bax, kişi, 
İstəyir yerisin şahbaz yerişi! 
Sınar pərü-balı, pozular işi. 
Qulluğumuz rusa nümayan gərək. 
 

Osmanlıya yoldaş olubdur firəng, 
Bir də özün sanan dəryada nəhəng 
“Edə billik, – derlər, – urus ilə cəng” 
Belə işə urus şadiman gərək [12, s.225]. 
 

Osmanlının İngiltərə və Fransanın əli ilə Rusiyaya qarşı vuruşması, 
Azərbaycan igidlərinin isə rusları müdafiə edərək döyüşə qoşulması sənətkarın 
diqqətini çəkir. O, rusun qarşısında tab gətirəcəklərinə inanmır, onlara sanki kinayə 
ilə baxır. 
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İndi Qarabağın igidlərinə 
Kimdir şücaətdə ola qərinə? 
Yetişcək hər biri düşmən sərinə, 
De ki, baydaq yıxıb, top alan gərək [12, s.225]. 
 
Köhlən at üstündə, qılınc belində, 
Meydana üz qoyub, tüfəng əlində, 
Gah sağında xəsmin, gahi solunda, 
Çıxarda naleyi-əlaman gərək! [12, s.226] 

 
M.F.Axundovu müharibənin gedişində qürrələndirən səbəb Qarabağ 

əsgərlərinin, igidlərinin döyüşdə iştirak etməsi, Rusiyanın qələbəsinin əsasında 
onların durmasıdır. Bu fakt onun Rusiya tərəfindən daha böyük həvəslə çıxış 
etməsinə səbəb olmuşdur. 

Nəticə. XIX əsr Azərbaycan şeirində hərb mövzusunun əsas nümunələri ilə 
tanışlıq onu göstərdi ki, tarix hər zaman öz təsirini ədəbi nümunələrdə əks 
etdirmişdir. Bu baxımdan da sənətkarlarımızın yaratdıqları sənət nümunələri əsas 
tarixi proseslərin tərənnümçüsü olmuşdur. Bu nümunələr vasitəsilə hər bir tarixi 
mərhələyə bədii düşüncə tərzi ilə müəyyən baxış aparmaq, fərqli nəticələr çıxarmaq 
mümkündür.  
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Gullu Khalilova 
The military theme in azerbaijani poetry in the XIX century 

Summary 
 

The article analyzes the poetry of various members of Azerbaijani literature 
of the XIX century. There were different poets in this period, who wrote significant 
samples in military poetry: Mirza Bakhish Nedim, Baba bey Shirvani, Mirza Feteli 
Akhundov, Gasim bey Zakir and so on. There are certain facts, historical events 
which were the cause for writing of military poetry in Azerbaijani literature. 

The article deals with the main poets who participated in historical events in-
fluenced on the military poetry in Azerbaijani literature in the XIX century. 
 
 

Гюллю Халилова 
Военная тематика в азербайджанской литературеXIX века 

Резюме 
 

 В статье анализируется поэзия разных представителей средневековой 
военной литературы Азербайджана. В азербайджанской литературе этого 
периода имеются различные военные произведения, принадлежашие перу 
Мирзы Бахыш Надима, Баба бек Ширвани, Мирзы Фатали Ахундзаде, Гасым 
бека Закира и других. В этой статье представлены конкретные исторические 
факты и события, которые повлияли на создание военной поэзии в 
азербайджанской литературе. 

В статье говорится о различных поэтах, которые непосредственно 
участвовали в необычных исторических событиях, повлиявших на создание 
военной поэзии в азербайджанской литературе XIX века. 
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POSTMODERNİZMİN DİGƏR ƏDƏBİ-ESTETİK  

“İZM”LƏRDƏN FƏRQİ 
 

Açar sözlər: modernizm, postmodernizm, modern təfəkkür, sənətin tənəzzülü, 
klassik formalardan imtina ənənəsi, dekonstruksiya, konstruksiya nəzəriyyəsi və s. 
Keywords: modernism, postmodernism, modern thinking, recession of art, tradition of 
rejection of classical forms, deconstruction, construction theory and etc. 
Ключевые слова: модернизм, постмодернизм, современное мышление, упадок 
искусства, традиция отказа от классических форм, деконструкция, теория 
строительства и др. 

 

Giriş. Postmodernizm klassik ədəbi estetikalardan fərqli, modernist konsepsiyalar 
əsasında formalaşan “post” (sonrakı) estetika tezisləri ifadə edən bir yaradıcılıq baxışıdır. 
Bir çox ədəbi cərəyanlar (sürrealizm, neoklassisizm, naturalizm, simvolizm, futurizm, 
dadaizm, ekzistensializm, personalizm, impressionizm, ekspressionizm) haqqında yalnız 
bizə yad bir məfhumu işarələrlə anladırmış kimi danışırıq. Modern – gündəlikdə olandır, 
modernist gündəmin hadisələrinin nəbzini daha tez tutandır. Dünya ədəbiyyatında 
“İtirilmiş nəsil” haqqında ictimai-siyasi, sosial sferalarda U.Folknerdən əvvəl də 
danışırdılar. Amma iki müharibə arasında (Birinci və İkinci Dünya müharibələri) yaşamını 
və insan kimi mahiyyətini, xoşbəxtliyini itirən böyük bir nəslin – əzilmiş və varlığı belə 
unudulmuş böyük bir ordunun faciəsini obrazlaşdıran ədəbiyyat adamları, yazarlar oldu. 
V.Hüqo realist idi, həyatın özü qədər realist. Ola bilər, ifadə və təqdim texnologiyasında 
modern, ya postmodern sərbəstlik, eksperimental yanaşmalar olsun, amma Hüqonun ədəbi 
manifesti həyatın soyuq üzünü sanki dırnaqları ilə didmək kimi realist zəhməti üzərində 
qurulmuşdu. Hüqonun obrazları onun modernist yaşamından doğmayıb, Hüqo birbaşa öz 
qəhrəmanlarının yaşadığı evə, sərgərdan gəzdikləri küçələrə, dalaşdıqları, vuruşduqları 
barrikadalara girir. Modernistlər realistlərdən həm də ona görə fərqlənir ki, onlar bizim 
görə bilməyəcəyimiz, amma içimizdə, ruhumuzda, şüuraltımızda olan gizlinlərimizi 
oyadır, dilləndirir. Onlar görünməyənlər haqqında danışmaqdan qorxmurlar, hətta 
yuxularını, hissi qavramla duyduqlarını belə hamının başına gələn iş, olmuş və ya olacaq 
hadisə kimi təqdim etməkdən belə çəkinmirlər. Əlbəttə, onları romantiklərlə eyniləşdirmək 
olmaz. Onlar realistlər və romantiklər cərəyanından kənarda, amma onların hər ikisinin 
baxışlarını özündə ehtiva şəklində inikas olunurlar. 

Klassik ədəbi estetikalardan postmodernizmin fərqi. Fərdin cəmiyyətlə 
ziddiyyəti, fərdin tənhalığı, özünəqapanması, əlbəttə, antik ədəbiyyat nümunələrində 
də var, bunlar sırf modernizm detalları deyil. Modernizm realizmə üsyan da deyildi, 
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ənənəvi yaşam tərzi və ya həyata eyni münasibətlə davamı əks etdirməyə üsyan idi, 
həm də ədəbiyyatda eyni şeyə eyni cür baxmaq ənənəsinə sadiqliyə üsyan idi. Su 
milyon illərdir eyni cür axır, amma bu, axıntıya baxışın dəyişməsidir, axmağın 
forması dəyişmir, baxış dəyişir. Modernizm və ya başqa, yeni hesab edilən “izm”lər 
də həmin baxışdakı yenilik, fərqlilik deməkdir. Modernizm dalğası yaşamın, hadisə 
və çevrilişli zamanların eyni döyüntülərlə vuran ürəyi, obrazlı bədii ifadəsidir. 
Sadəcə bu baxışdakı (modernistik yanaşmada) coşqunluq və iddialılıq sanki moder-
nizmi daima yeni olan, modern, yeni, fərqli, hətta bitmək bilməyən cərəyan, poetik 
hava, axın kimi səciyyələndirir. Modernizmin digər nəzəriyyələrdən, ədəbi-estetik 
“izm”lərdən fərqi həm də onda idi ki, burada mətnləşdirilən hər şeyə həndəsi silsilə-
vilik, fizika qanunları ilə yanaşma yeniliyi var idi. Ədəbiyyatlaşmış hər məqamın, 
hadisə və psixoloji səciyyənin riyazi hesablama konturları, konkretliyi yaranmaqda 
idi. Dünya incəsənətində bütün bunların qanunauyğun tətbiqi görünür. Rəssamlıqdan 
tutmuş musiqi və teatr səhnələrindəki dekorasiyalaradək hər şey detallaşır. Şüur 
axınının bir mərkəzi nöqtədən başlanğıc almasını Mikelancelo və başqa rəssamlar 
fırça ilə, bəstəkarlar səslərlə nöqtələyir, konkretləşdirir. Bethoven 9-cu simfoni-
yasında bu axının qarşısını ala bilmir, səs, ahənglə ifadə olunan şüur axınını musiqi 
alətləri vasitəsilə ifadə etməkdə aciz qalır və insan səslərini sanki “köməyə çağırır”, 
ilk dəfə öz simfoniyasında (dünya dərkini ahəngə, harmonik obraz donuna – nota 
salmaq, çərçivələmək üçün) sənət səddini, həddini aşır, sahillə haşiyələnmiş dənizin 
suyunu daşdırır, dalğaları coşdurur. Düşüncə, özünüdərk və mədəniyyət hadisəsi, 
yeni estetik baxış olan modernizm yaradıcılığın bütün sahələrində coşqunluğun, 
dərklə sıçrayışın eyni anda baş verdiyi situasiyanın elə həmin çılğınlıqla da əks-səda 
verməsidir. Sükut pozulur, hisslər və xəyallar, düşüncələr hər detalda sürətlilik, 
oyanma, tərpəniş və fəzilət, ağıl nişanəsi axtarır. Bozluqda səslər eyni ahənglə 
təkrarlanan taqqıltı, rəngləri eyni çalarda ilişib qalmış yekrənglik qədər sıxıntılı idi – 
İ.Levitanın “Əbədi sükutda” əsrində olduğu kimi. Ovqat belə tabloda donur. 
Modernist olan bütün əsərlərdə isə sürət, hərəkət və təsirlilik, dəyişilmə, dəyişdirmə 
var. Modernizm ədəbiyyatımızda və mədəniyyətimizin başqa sahələrində cərəyan, 
mütəmadi və inkişafistiqamətli məktəb kimi yox, fraqmentallıqla, detallarla tək-tək 
müəlliflərdə və bəzi əsərlərdə özünü göstərdi. XX əsrin əvvəllərində cərəyanlaşmağa 
başlayan Azərbaycan modernizminin qarşısı sovet inqilabı ilə alındı və düşüncənin 
sahəsi də elə həmin vaxtdan çərçivələndi. Yalnız SSRİ məkanında baş verən ictimai-
siyasi, sosial dəyişmələrdən sonra, 1960-cı illərdə həmin fikrin, baxış və yanaşmanın 
davamı olaraq yeni, nisbətən fərqli mədəni-estetik və fəlsəfi-intellektual sənət, 
ədəbiyyat nümunələri yarandı. Musiqidə Qara Qarayev, Fikrət Əmirov, Arif 
Məlikov, Cövdət Hacıyev, Niyazi, Vaqif Mustafazadə, rəssamlıqda Mikayıl 
Abdullayev, Toğrul Nərimanbəyov, Tahir Salahov, Səttar Bəhlulzadə, Mircavad 
Cavadov və başqalarının adını çəkə bilərik.  

Modernistik yanaşmaların çoxunu zamanında hətta “sənətin tənəzzülü” kimi 
qiymətləndirənlər, daha doğrusu, qiymətdən salanlar olub. Modernizm insanın yaşam, 
özünütəsdiq fəlsəfəsi ilə məşğul olan bir məqsədlilikdir. Hər şey burada – bu balaca 
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dünyada – insanda baş verir. İnsan əhatəsini, hətta zamanı, məkan hüdudsuzluğunu belə 
içində yerləşdirə bilir. İnsan yaşadığı modern dünyanın obrazı kimi çıxış edir. 
E.Heminqueyin “Qoca və dəniz” əsərinin qəhrəmanı sonadək mübarizə aparmağın, nail 
olmağın və əngəllərə, qaranlıqlara qalib gəlməyin, xoşbəxtliyi dırnaqları ilə qoparıb əldə 
etməyin örnəyini göstərir, eləcə də Bethovenin 9-cu simfoniyasının sonunda “Sevincə 
doğru” adlı şeirin xorda oxunması həmin ideyaya köklənmişdir. Sona doğru 
hərəkətlilikdə uğur və qələbə tərənnüm edilir. Məlum aqibət – ölüm yox, ölümsüzlük, 
taleyin nəsibi yox, “öz”ün mücadilə ilə əldə etdiyi uğurlu aqibət haqqında danışılır. 
Modern təfəkkür insanı inandırır ki, o özünü xoşbəxt edə bilər. Bu ədəbi-estetik baxış 
insanı Allaha yaxınlaşdırır. Diqqəti özünə, daxilinə yönəldilmiş insan o qədər özünü, 
varlığını, mənəvi təbəddülatlarını analiz edir ki, orada Allahı da görür, tanıyır və artıq 
suallarını İlahi ədalət işığında çözməyə başlayır. Bu münasibət, bu İlahi məqam fəlsəfəsi 
isə bizə klassik Şərq, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatında əsrlər öncə aləmə yayılmış 
sufizm nəzəriyyəsinin ana ideyasını xatırlatdı. Klassik ədəbiyyatımızda axtarsaq, həmin 
modern, yeni təfəkkürlü və fərqli düşüncəli, fərqli davranışlı, müqavimət göstərən, ali 
məqamlarda özünü təsdiq etmək istəyən insanı görəcəyik. İlk olaraq İ.Nəsimi 
poeziyasındakı insanı. Nəsimi fəlsəfəsindəki insan A.Kamyunun, E.Heminqueyin, 
A.Ekzüperinin, U.Folknerin,V.Vulfun qəhrəmanlarının sələfi kimi də təhlil oluna bilər. 
Öz halına diksinib oyanan (Ey özündən bixəbər qafil, oyan! – İ.Nəsimi). Nəsimi insanını 
Qərb bir neçə əsr sonra oyatdı. Adına gah “renessans adamı”, gah “intibah adamı”  dedi, 
gah da “itirilmiş nəsil adamı” və s. İslam mədəniyyətinin Avropa İntibahı üçün zəmin 
olan fəlsəfəsinin mahiyyətini açmaq problemimiz var. 

Modern təfəkkürün yaranması və formalaşması. Modern təfəkkürün yaran-
ması və formalaşıb müxtəlif sənət sahələrini bürüməsi, təbii ki, zamanın ictimai-siya-
si, sosial-mədəni intibahlarından doğur. İstənilən böyük ədəbiyyat mərhələsi həmişə 
aid olduğu dövrün ictimai-siyasi hadisələrinin bətnindən zühur edib. Məsələn, XIX 
əsr Qərb ədəbiyyatı, eləcə də rus və Azərbaycan ədəbiyyatı intibahı əslində elə həmin 
xaoslu, təbəddülatlı, sosial-siyasi hadisələr bolluğunun olduğu zamanın məhsulu idi. 
İnqilablardan, müharibələrdən sonra qorxusunu unudan və müqavimətlərə sinə gərən 
insanlar “psixologiyası zədələnmiş insan” kimi qələmə verilirdi.  

Modern ədəbiyyat da elədir, qorxusunu unutmuş insanların ədəbiyyatıdır. 
Məişətdən, fiziki varlığın arzularından, istəklərindən, komplekslərindən, “ictimai 
qınağ”dan tənələrdən ehtiyatlanmaq həddindən imtina etmiş insanların ədəbiyyatıdır. 
Nəsihətçilik, əxlaqi-didaktik möizəçilikdən uzaqdır. Maarifçilikdən daha çox insanın 
qarşısına özünütanıma və özünüyaratma, yenidən özünüyaratma missiyasını 
qoymuşdur. Qərb modernizmində təkamül və sivilizasiya əxlaqına köklənmək 
ideyası sufizmdəki kamilləşmə məqsədinə bərabər idi. Şərq və Qərb mədəniyyətini, 
dünyagörüşünü vəhdətdə götürməyə çalışan Şopenhauer “dünya iradəsi” ideyası ilə 
yeni fəlsəfi baxış və modern ədəbi estetika tezislərini təqdim etdi. 

 Modernizm estetikasının davamı və “sonrası” kimi postmodernizm göz-
lənilməzliyi meydana çıxır. 
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“Postmodernizm” anlayışına ilk dəfə Rudolf Panvizin “Die Krisis der 
europaeischen Kultur” (1917) əsərində rast gəlinir. Rudolf Panviz “postmodernizm” 
anlayışını Qərb sivilizasiyasının Birinci Dünya müharibəsi dövründəki olan 
vəziyyətinin faciəvi xarakterdə olmasını göstərmək üçün işlətmişdir. Postmodernizm 
ədəbiyyat kateqoriyası kimi Federiko de Onisin “Antología de la poesía post-
modernizm hispanoamericana, 1882-1932” (1934) əsərində işlənilmişdir. Post-
modernizm ətrafında mübahisələr 1960-cı illərin sonlarında Fransada, 1970-ci illərdə 
isə Amerikada və Yaponiyada geniş yayılır. Fransız alimi J.-F.Liotar “La condition 
postmoderne” əsəri ilə postmodernizmin cəmiyyətdə populyarlıq qazanmasına təkan 
verir. Amerikalı Çarlz Cenks “Postmodernizm memarlığın dili” (1977) əsərində post-
modernizm fenomeninin əsas əlamətlərini və qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdir-
mişdir. Ç.Cenksin mülahizələri postmodernizm nəzəriyyəsinin formalaşmasına 
önəmli təsir göstərmişdir. 1980-ci illərdən postmodernizm bir cərəyan kimi Qərb 
mədəniyyətində özünü göstərməyə başlayır” [8, s.4]. 

XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində ədəbi-mədəni düşüncədə, ümumən 
incəsənətdə, eləcə də fəlsəfədə klassik formalardan imtina ənənəsi yaranmağa baş-
ladı. Dekonstruksiya, şablonların dağıdılması və yenidən konstruksiya nəzəriyyəsinin 
işlənib hazırlanması prosesinin özü postmodern təfəkkür tərzi yaratdı. Postmo-
dernizmdə zamansızlıq və ya zamanı subyektivləşdirmə üsulu var. Burada insanlar 
sanki dünya zamanı, hamının işlətdiyi vaxt ölçüləri – il, ay, saat və s. ilə deyil, öz 
təqvimi ilə işləyir. Burada tarix ancaq bizim anladığımız kimi “keçmiş” demək deyil. 
İnsan zamanın yox, zaman insanın içindədir. Hər şey şüur axınında olduğu kimi, in-
sanın hiss və düşüncələrinin axarında hüdudsuz ola bilər. Sərhədlər, qəliblər, şlaq-
baumlar götürülür. İnsanın iradəsi şüurlu şəkildə, dünyanı dərk edə bilən post-
modernizm həssaslıqla ilahi məqama doğru can atır. Bu canatmada dünya bütün 
“anti”ləri və paradoksları ilə belə vəhdətlənir, vahidləşir, bütövlənir. Bütün bu 
proseslərdə sistemləşdirmə, qurma, vəhdətə gətirmə və yenidən dağıtma, pozma və 
xaos yaratma “sənətkarlığı” yeni ədəbi-estetik baxış rakursu – postmodern estetika 
yaradır. 

“Dekonstruksiyanın üsullarını həmçinin R.Bart da işləyib hazırlamışdır. Dekonstruk-
siya elementlərin xaotik (nizamsız) yığınını təmsil edən varlığın bədii inikasını əks etdirən 
alətdir. Postmodernizm dünyanı səbəb-nəticə bağlarının qırıldığı bir xaos kimi dəyərləndi-
rir. Şüur isə həmin situasiyada xaosu anlamaq vasitəsinə çevrilir. Kosmos və xaos və “qızıl 
orta” kimi universaliyalar arasında balans edərək kompromisdə dayanırlar. Göstərilən iki 
başlanğıcın mənasız birləşməsi kimi “xaosmos” termini əmələ gəlmişdir” [8, s.9].  

Postmodernizm estetik şüur və “qabaqcıl” fəlsəfi düşüncə növü kimi. Cə-
miyyətimizin ictimai şüur təkamülündə olan problem, təbii ki, ədəbiyyatda da öz ifa-
dəsini tapır. O cəmiyyətlərdə ki sosial-siyasi fəallıq, erudisiyalı və idraki qabiliyyəti 
ilə Kainatı dolaşa bilən dünyagörüş yoxdur, həmin toplumlarda zaman da ağırlaşır, 
təkrarlanır. Bizim cəmiyyətin özünüifadəsindəki və ümumiyyətlə, ictimai düşüncədə-
ki təkrarlar, yerindəsaymalar zamanla bizim aramızda anlaşılmazlıq yaradıb, zaman 
sanki bizi yorur. 
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“Fransız J.F.Liotar, amerikalılar İ.Hassan və F.Ceymson, hollandiyalı D.Fokkema, 
ingilislər C.Batler, D.Loc və başqaları postmodernist tənqidin öncül nümayəndələridir. 
Postmodernist tənqid əsas vəzifəsini ilk növbədə bədii mətnin təşkili səviyyəsində 
emosionallıq nöqteyi-nəzərindən özümlü xüsusiyyətlərə malik dünyagörüşü kompleksini 
üzə çıxarmaqda görür. Bu cərəyanın tərəfdarları ədəbi-bədii nümunələrin ümumən ədəbi 
prosesin təhlilində “dünya xaos kimi”, “postmodernist həssaslıq”, “dünya mətn kimi”, 
intertekstuallıq, “nüfuzluların böhranı”, epistemoloji tərəddüd, müəllif maskası, ikili kod, 
təhkiyənin parodik modusu, pastiş, ziddiyyətlilik, diskretlik, təhkiyənin fraqmentarlığı, 
metatəhkiyə və s. özümlü anlayışlardan istifadə edirlər” [2].  

V.V.Bıçkov “Estetika” adlı dərsliyinin “Sənətin fenomenologiyası: Modernizm. 
Postmodernizm” adlanan VI fəslində yazır ki, postmodernizm estetik şüur və 
“qabaqcıl” fəlsəfi düşüncə növü kimi xüsusi tərifə, nəzəriyyəyə sığmır. XX əsrin 
sonunda bəşəriyyət tarixinin aydınca görünən, ümumiləşdirilmiş və həm də qeyri-
müəyyən bir konsepsiya ifadə edən estetikası kimi postmodernizm mədəniyyət, 
ədəbiyyat, ədəbi və bədii tənqid, eləcə də estetika sahəsində, fəlsəfə, siyasət, elm, 
nəhayət, bütün mədəni sivilizasiya prosesində yeganə yeni baxış tərzidir. 
Postmodernizm həmçinin bir sıra parametrlər və xronoloji çərçivələr baxımından 
modernizmin və avanqardizmin fərqli tərifləri və təsvirlərini də özündə əks etdirir. 
Burada mən bu terminin mənimsənilməsini bədii və estetik mədəniyyətdə olan 
vəziyyətlə əlaqələndirirəm. XIX əsr və anlayışların semantik əlaqələndirilməsi 
çərçivəsi: avanqardizm – modernizm – postmodernizm” [1, s.249]. 

Paris və Kaliforniya universitetlərinin professoru J.F.Lyotard 1979-cu ildə 
“Postmodern vəziyyət” adlı əsərini yazdı. Professor bu əsəri yazmaqla postmoder-
nizm haqqındakı qeyri-dəqiq və əsaslandırılmamış, pərakəndə tezis və nəzəriyyələrin 
yayılmasına son qoydu. Onun kitabındakı fəsillər bu ədəbi-estetik cərəyanın yeni bir 
baxış kimi nəzəriyyəsini yaratmaq, ona aid terminləri dəqiqləşdirmək, postmoderniz-
min tədrisi və təbliği prosesini tədqiqatlar vasitəsilə qanuniləşdirmək problemini or-
taya atan ideya əsasında yazılmışdı. Müəllif postmodernizm estetizmi və mahiyyəti 
fonunda ictimai əlaqənin xüsusiyyətləri, sosial münasibətin alternativi, sosial əlaqə-
nin xarakteri, postmodern perspektiv, ədəbiyyat biliklərinin praktikası, elmi biliklərin 
praktikası, informasiyanın praktikası, biliklərin legitimləşdirilməsi, bilikləri legitim-
ləşdirən hekayələr, informasiya cəmiyyətlərində bilik, problem qoyuluşu, metod və 
ya metodsuzluq, dil oyunları, performans, tədris və onun effektivliyi ilə qanuniləşdir-
mə, postmodern bilik və qeyri-sabitliyin axtarışı kimi mövzuların tədqiqatını aparır 
və nəticədə postmodernizmi müasirliyə alternativ olan zəruri doğuş kimi dəyərləndi-
rir. J.F.Lyotard hətta postmodernizmi cəmiyyətdəki qeyri-sabitliyi axtarıb tapan elm 
kimi səciyyələndirirdi. “Bu tədqiqatın nəticəsi kimi deyə bilərik ki, davamlı fərqlə-
nən bir funksiya, bilik paradiqması və əvvəlki nəzəriyyələr prioritetini itirmişdir. 
Postmodern elm tərəddüdlü qərarvermə, azad şəkildə məsələlərə yanaşma, bitməmiş 
məlumatlar, “frakta”, fəlakətlər və praqmatik paradokslarla müşahidə edilən 
münaqişələrlə zəngin olan ziddiyyətli inkişaflar prosesini izləyir, təhlil edir. Sözün 
mənasını dəyişir, belə bir dəyişikliyin necə olacağını izah edir. Bunun nə olduğunu 
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bilmir, sanki bir anlaşılmazlıq yaradır. Postmodern elm ən parlaq şəkildə başa 
düşülən, real və qeyri-real olanlar arasındakı fundamental fərqi izah edə bilən qanuni 
bir model təklif edir” [3, s.130].  

Tədqiqatçı postmodern nəzəriyyə ilə bu əlaqəni, ictimai təfəkkürdəki qeyri-
sabitlıiyi və səbəb-nəticə, başlanğıc-son nüanslarını tapmağın mümkünlüyünü göstərir.  

Postmodern yazıçı, sənət estetikası və cəmiyyətin problemləri. “Postmodern 
elmi biliklərin təəccüblü bir xüsusiyyəti onun qanuniləşdirilməsinə dair qaydalara 
tədriclə nail olması faktıdır. Həm də onun qanunları öz-özünə yaranırmış kimi 
görünür. XIX əsrin sonlarında bu barədə “fəlsəfi praqmatizm” və ya “məntiqi 
pozitivizm” nəzəriyyəçiləri elmi fikirlər irəli sürmüşlər. O da aydındır ki, qanunlar 
müəyyən dərəcədə postmodernizmin təbiətində olan paradokslar və qeyri-müəyyən, 
mürəkkəb situasiyalar haqqında müəyyən məhdudiyyətlər qoyur” [3, s.132].  

J.F.Lyotard cəmiyyət üçün ən azı iki əsas yanaşma modelinin olduğunu 
söyləyirdi: “Ən çox inkişaf etmiş cəmiyyətlərdə bilik mövzusunu müzakirə etmək 
istəyirsinizsə, əvvəlcə bu cəmiyyətə hansı metodik ölçünün tətbiq ediləcəyi ilə bağlı 
sual vermək lazımdır. Sadələşdirmə üsulu ilə, əsasən, son yarım əsrdə cəmiyyət üçün 
ən azı iki əsas yanaşma modelinin olduğunu söyləmək uyğun ola bilər. Cəmiyyət ya 
funksional bir bütövlük təşkil edir və ya ikiyə bölünür. Birinci modelin nümunəsi ən 
azı, post-müharibədə (müharibədənsonrakı dövrdə) və onun məktəbi (marksizmin 
formalaşmasının ikinci modeli dialektikanı sinfi müharibənin ikili prinsipi və bu 
konstitusiyanın bütün tamamlayıcı məktəbləri arasındakı fərqlərə baxmayaraq, sinfi 
müharibənin dualistliyi kimi qəbul edənlər) tərəfindən təklif olunmuşdu” [3, s.134]. 

Postmodern yazıçı olmaq həm də müəllifin dünyagörüşü, sənətə və ədəbiyyata, 
həyata baxış tərzi ilə bağlıdır. Sovet ədəbi məktəbinə məxsus yazıçı olaraq uzun illər 
yazıb-yaradan romançıların bu estetika ilə əsər yazması mümkünsüz görünür. Onlar 
sosializm realizmi metodu ilə yazdıqları əsərdə yaşadıqları dövrün totalitarizm 
xəstəliyini əks etdirməyə cəsarət etmirdilər. Totalitarizm isə antik dövrdən üzü bu 
yana daima əsl ədəbiyyatın problemi kimi mətnləşib. V.Sorokinə jurnalistin 
ünvanladığı “Sizin sevimli mövzularınızdan biri totalitarizmdir, axı nəyə görə o sizə 
belə maraqlıdır” sualına o, belə cavab verir: “Çünki o, çox nadir və zəhərli bitkidir. 
Totalitarizm min ildə bir dəfə baş qaldırıb çiçəkləyir, o, çox ekzotik və təhlükəlidir, 
buna görə də ona şüşə arxasından baxmaq daha yaxşı olar. Totalitarizm istisna təşkil 
edən haldır, belə ki, birdən-birə on milyonlarla insan bir ideyanın xəstəsinə çevrilir, 
belə demək olar ki, o ideya ilə birlikdə yaşamağa başlayır. İnsanlıq tarixində belə ha-
disələr olduqca nadir baş verir. Bunun üçün də belə fenomen məni həm yazıçı, həm 
də sosioloq kimi maraqlandırır. Həmçinin onun kökünü kəsmək olduqca çətindir. 
Bunun üçün mentaliteti dəyişmək lazımdır. Rusiyada çox adam birdən-birə “Jiqu-
li”dən” “Mersedes”ə keçdi və indi istirahət üçün Krıma deyil, Kanar adalarına 
gedirlər, amma onların mentaliteti əvvəlki kimi qalıb. Ola bilsin, hələ uzun müddət 
beləcə qalacaq” [7].  

Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm ədəbi-estetik kateqoriyası. 
Müasir rus ədəbiyyatının alternativsiz postmodern yazıçısı hesab edilən Vladimir 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 182

Sorokin təkcə hər yeni romanı ilə deyil, həm də sosial-siyasi sahələrdə baş verən 
hadisələrə reaksiyası və davranışları, mövzu seçimi məsələsində tarixdə yaşamış və 
eyni zamanda müasirləri olan adamları əsərinin qəhrəmanı seçməsi cəsarəti ilə tanınır. 
Sorokinin hətta onların obrazı ilə satirik tərzdə davranması da onun postmodern təbiəti 
ilə tam üst-üstə düşür. Bəzən yazıçı olmağın missiyasından imtinanın özündə də 
postmodern estetika elementlərinin olduğunu görürük. Məsələn, jurnalistin “Bir dəfə 
özünüzü yazıçı hesab etmədiyinizi demişdiniz. Hələ də belə düşünürsünüz” sualına 
cavab olaraq demişdir: “Özümü ona görə yazıçı hesab etmədiyimi demişəm ki, rus 
ənənəsinə görə, yazıçı müəllim, peyğəmbər və dissidentdir. Bu üç ünvandan heç birini 
özümə uyğun görmürəm. Mən müəllim deyiləm, çünki ədəbiyyat heç nə öyrətmir. 
Kiminsə əlinə kağız, qələm alması hələ onun başqalarından ağıllı olması anlamına gəlmir 
ki... Peyğəmbər də deyiləm, çünki Soljenitsn kimi heç vaxt durub Rusiyanın qurulması ilə 
bağlı məsləhətlər verəsi deyiləm. Dissident də deyiləm, çünki hər hansı siyasi görüşüm 
yoxdur. Ölkəni kimin idarə etməsi məni heç zərrəcə də maraqlandırmır. Rusiya həmişə 
onu idarə edənlərdən çox-çox böyük olub. Onun üçün də özümü yazıçı adlandırmaqdan 
xoşum gəlmir. Mən, sadəcə, ədəbiyyatçıyam” [5].  

Azərbaycan ədəbiyyatında postmodernizm haqqında bir ədəbi-estetik 
koteqoriya kimi yalnız 2000-ci illərdən danışılmağa başlanıldı. Təəssüf ki, bu barədə 
ədəbiyyatşünaslıq, ədəbiyyat nəzəriyyəsi baxışları dünya postmodern mədəniyyəti, 
elmi-nəzəri tezisləri əsasında formalaşmadı. İlk olaraq yazarlar, publisistlər, 
kulturoloqlar fikir söylədi. Dünya ədəbiyyatşünaslığından çox az material sistemsiz 
şəkildə tərcümə olundu. Eksperimentlərin isə çoxu uğursuz oldu. H.Herisçi 
(“Nekroloq”), R.Qaraca (“Əyri evin qadını”), A.Yenisey (“Gölə qamış sancan”), 
Ş.Gerani (“İntihar hörüyü”), C.Cavanşir (“İtirilmiş əlyazma”) və onlarla gənc müəllif 
bir-iki roman və eləcə də şeirlərini postmodern estetika ilə yazdığını sübut etmək 
istədi. Lakin bütün bu nümunələrdə həqiqi postmodern təfəkkür, tərz, üslub və 
üslubsuzluq yeni estetika kimi əksini tapmadı. Azərbaycan bədii təfəkküründə 
postmodern özünüifadə formasının nümunələri dünya postmodern ədəbiyyatı modeli 
ilə uyğunlaşmadı. Bəlkə də, ilk növbədə bir yeni, modern cəmiyyət zərurəti 
olmalıymış. Daim yeni ifadə üsulları axtaran postmodernizm sosial-siyasi, ictimai və 
iqtisadi inkişafla da bağlı estetik təmayül kimi izah olunmalıdır. Yazarların tam 
özünüifadə sərbəstliyi, dünyaya baxış erudisiyasındakı polifoniya və s. bu kimi 
şərtlər ödənilməmiş kimi göründü. Sıxılmış, qılaflı, qəliblənmiş təfəkkür modeli 
sosializm realizmi metodundan birbaşa postmodernizm azadlığına keçid edə bilmədi. 
Bədii təfəkkürdə həyatın bütün təzahür formaları əsərin kompozisiyası, süjeti, mövzu 
və ideyası səviyyəsində postmodernist tərz, üslub və ifadə estetikası ilə üst-üstə 
düşmədi. Bizim yaşam tərzimiz, bir çox hallarda cəmiyyətdəki durğunluq, monoton 
həyat formulu postmodern intellektuallıq üçün əlverişli şərait yaratmadı və s. 

Nəticə. Yeni, fərqli dünyagörüşü və estetik baxış kimi ədəbi, fəlsəfi, ictimai-
siyasi və etik kateqoriyalardakı sərhədləri dağıdan postmodernizm fərdlərin təxəyyül 
kəşfi kimi deyil, qlobal mahiyyətli hadisələrin nəticəsi tək meydana çıxdı. 
Müharibələr, sosial-siyasi dəyişiklik, elmi-texniki inqilablar və mədəni intibahlar 
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nəticəsində yaranan bu estetikanı mədəniyyətin, fəlsəfənin və cəmiyyət əxlaqı 
kodeksinin dəyişiklik və tempi kimi də səciyyələndirmək olar.  

Artıq dünyanın aparıcı cərəyanına çevrilmiş postmodernizm nəzəriyyəsinin 
formalaşmasında filosof J.Liotarın, Jak Derridanın fəlsəfi tezisləri əsas rol oynayır. 
Dünyanı mətn kimi təhlil obyektinə çevirən, onun üzərində dağıdıcı təxəyyüllə elmi-nəzəri 
eksperimentlər aparan postmodernistlər “qara yumor” adlı məktəbin ədəbi, fəlsəfi-estetik 
hərəkatda rolunu genişləndirmişlər. C.Bart, D.Bartel, T.Pinçon, C.P.Danlivi, U.Eko, 
U.Gibson, C.Barns, İ.Kalvino kimi eksperimentçilər ədəbi-bədii və elmi-nəzəri 
nümunələrlə postmodern baxış formulunu təqdim etmişlər. 

Cərəyan kimi genişlənən bu nəzəri, ədəbi-estetik yanaşmanın inkişafını izləsək, 
ədəbiyyatşünaslıq metodologiyası kimi təhlil etsək, onun özündənəvvəlki 
estetikalarla zidd mövqedə dayandığını görəcəyik. Təbii ki, sırf orijinal konsepsiya 
kimi də təcrid etmək doğru deyil, özündənəvvəlki cərəyanların tezisləri bəzən 
nizamlı, bəzən isə dağıdılmış, təhrif olunmuş şəkildə bu nəzəriyyədə əks olunur.  
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Irada Musayeva 
The difference of postmodernism from other literary-aesthetics "ism" 

Summary 
 

The article describes the essence of the literary aesthetics of postmodernism and 
emphasizes its formation period and analysis in the world literary-theoretical 
thought. In the end of the XIX century and the beginning of the XX century, a new 
tradition of rejection of classical forms in literary-cultural thought, universal art and 
philosophy has been revealed. The process of deconstruction, the destruction of  tem-
plates, and the process of reconstructing of the theory itself have created a post-
modern thinking style. Postmodernism has a method of timelessness or subjectiviza-
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tion. Here people act like they are working according to their own calendar instead of 
the year, month and the hour that all the people around the world work. Here the his-
tory doesn’t mean “the past” as we think it is. Human is not in the time, but time is in 
the human. As everything is in the flow of consciousness, human emotions and 
thoughts can also be infinite. Borders, molds and barriers are taken out. The will of 
human is consciously directed towards the divine point of intuitive sensibility that 
can comprehend the world. In this direction, the world is aligned, united and inte-
grated with all "anti" and paradoxes. In all these processes, "mastership" of a sys-
tematization, creation, unification, redistribution, distortion and chaos creates a new 
literary-aesthetic look – postmodern aesthetics. 

 
Ирада Мусаева 

Отличие постмодернизма от других  
литературно-эстетических «изм»ов 

Резюме 
 

 В статье раскрывается сущность литературной эстетики постмодернизма, 
обращается внимание на его эпоху возникновения и её анализ в мировой 
литературно-теоретической мысли. Показано, что в конце XIX – начале XX вв. 
возникла традиция отказа от классических форм в литературно-культурной 
мысли, как в общем искусстве, так и в философии. Процесс деконструкции, 
разрушение шаблонов и процесс перестройки самой теории создали стиль 
постмодернистского мышления. У постмодернизма есть метод безвременья 
или субъективизации времени. Здесь люди, словно работают не по мировому 
времени, измерениями времени – год, месяц, час, а по своему календарю. 
История здесь не означает «прошлое», как мы его понимаем. Не человек во 
времени, а время в нём. Все, как поток сознания, может быть безграничным в 
ходе человеческих эмоций и мыслей. Границы, формы, стволы взяты. Воля 
человека сознательно направлена на божественную точку интуитивной 
чувствительности, способной постичь мир. В этом пробуждении мир выровнен, 
сплочен и интегрирован со всеми «антипарадоксами» и парадоксами. Во всех 
этих процессах «мастерство» создаёт новый литературно-эстетический облик – 
эстетику постмодерна – систематизацию, построение, объединение и 
перераспределение, искажение и хаос. 
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Giriş. Görkəmli Azərbaycan sərkərdəsi və siyasi xadimi Babək əl-Xürrəmi 

şəxsiyyətinin özünəməxsusluğu və mübarizə yolu ilə tarixçi alimlərlə yanaşı, 
ədiblərimizin də hər zaman diqqətini özünə cəlb etmişdir. Babək mövzusuna dair 
bədii əsərlərdən Cəfər Cabbarlının “Od gəlini” faciəsi, Osman Sarıvəllinin “Babək”, 
Bəxtiyar Vahabzadənin “Dar ağacı” pyesləri, Cəlal Bərgüşadın “Sıyrılmış qılınc” 
romanı və digərlərinin adlarını çəkmək olar. Poeziyada isə Babəkin misilsiz 
qəhrəmanlığını öyən 300-dən çox şeir və bir neçə poema mövcuddur ki, onlarla 
müqayisədə Xəlil Rza tərəfindən dilimizə tərcümə edilən İlya Selvinskinin, Rəsul 
Rzanın “Babək” poemaları və Əli Kərimin “Babəkin qolları” şeiri bədii cəhətdən 
mükəmməl əsərlər olduqları üçün xüsusilə seçilirlər. 

Bu əsərlər sırasında Xalq yazıçısı Ənvər Məmmədxanlının “Babək” bədii filminin 
ssenarisi, “Xürrəmilərin ağ şahini” və nəhayət, “Babək” tarixi romanı tarixi nəşrin 
formalaşmasında müstəsna rol oynamışdır. Ədibin çox böyük sevgiylə qələmə aldığı 
“Babək” romanı ədəbi tənqid tərəfindən “bədii sanbalına görə çağdaş Azərbaycan 
nəsrinin uğurlarından” biri kimi qiymətləndirilmişdir [5]. 

Babək mövzusu ədibin uzun illər boyu gərgin axtarışlarının nəticəsidir. “Məncə, 
“Babək” Ənvər Məmmədxanlının qürurunu, mərdliyini özündə əks etdirən, qəlbinə, 
ruhuna, səciyyəsinə uyğun gələn obrazdı. Elə buna görə də ustadı bu qədər məşğul 
etmişdi” [1]. 

Ə.Məmmədxanlının Babək mövzusuna dair ərsəyə gətirdiyi tarixi əsərlərinin hər 
biri onun bədii təfəkkürünün məhsulu olmaqla yanaşı, həm də xalqımızın qan 
yaddaşını əks etdirən qiymətli sənət inciləridir. Təsvir olunan faktlara və hadisələrə 
yanaşma tərzi ilə diqqəti cəlb edən bu əsərlərin ideyaca müasirliyi, bugünün aktual 
problemləri ilə sıx bağlı olması onları daha maraqlı və oxunaqlı edən cəhətlərdəndir. 

Yazıçı sovet imperiyasının ən çətin və mürəkkəb dönəmində bu quruluşa etirazını 
tarixi mövzulara müraciət etmək yolu ilə bildirmişdir. Çünki Babəkin şəxsiyyətində 
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Azərbaycanın itirilmiş dövlətçiliyinin bərpası, parçalanmış məmləkətin 
birləşdirilməsi, bütövləşdirilməsi amalı dayanır. 

Ə.Məmmədxanlının azadlıq idealı məhz Babəkin simasında öz bədii ifadəsini 
tapmışdır. Babəkin başlıca idealı – vətəninin azadlığı və bütün məzlum xalqlar üçün 
azad bir cəmiyyət qurmaq arzusudur. 

Babək ərəb işğalçılarına, ədalətsizliyə, zülmə, qullar dünyasına qarşı mübarizəyə 
atılmış bir qəhrəman idi. İyirmi ildən artıq davam edən mübarizəsində Azərbaycana 
həm maddi, həm mənəvi əsarət gətirən ərəb istilaçılarına ağır zərbələr endirmiş, öz 
azadlığını və şərəfini qoruyan bir xalqın misilsiz qəhrəmanlıqlar göstərməyə qadir 
olduğunu bütün dünyaya sübut etmişdir. Yüz minlərlə xalq ordusunu qələbədən-
qələbəyə aparan böyük sərkərdə Babəkin həyat və mübarizəsi bu baxımdan bütün 
nəsillərə bir örnəkdir. 

Ənvər Məmmədxanlı bu əsəri “bu və ya digər dərəcədə hamını sıxan mənəvi 
əsarət dövründə azadlıq eşqinə və azadlıq eşqilə yaratmışdı” [8, s.11]. 

“– Ey yazıqlar, siz heç vaxt dərk etməyəcəksiniz ki, azadlıq yanğısı nə deməkdir. 
O dəhşətli yanğı ki, ürəyi yandırıb külə döndərir” [8, s.407]. 

Babəkə həsr olunmuş əsərlərin yaranma tarixi. Ənvər Məmmədxanlı ömrünün 
son iyirmi ilini, demək olar ki, Babək mövzusu üzərində işləməyə həsr etmişdir. 
Özünə qarşı son dərəcə tələbkar olan ədib dövrün siyasi, fəlsəfi, dini cərəyanlarını, 
Babəkin şəxsiyyətini, tarixi hadisələri, hərəkatın dərin daxili ziddiyyətlərini və 
nəticədə içəridən dağılmasına gətirib çıxaran tarixi amilləri bütün təfərrüatına qədər 
araşdırmışdır. O, Azərbaycan, türk, rus dillərində olan tədqiqatlarla yanaşı, həm də 
ərəb, fars və yunan qaynaqlarından tərcümələrlə də yaxından tanış olmuşdur. 

“...Onun ərəb tarixçilərindən Məsudinin, Təbərinin fikirlərindən, məşhur İran 
şərqşünası Səid Nəfisinin “Azərbaycan qəhrəmanı Babək Xürrəmidin” əsərindən, 
habelə bir çox digər mənbə və məxəzlərdən faydalandığı şəksizdir” [4, s.102]. 

Mövzuya dair mühüm tarixi mənbələrə bələd olmadan, dövrün ruhuna, ovqat və 
psixologiyasına işıq salan məxəzləri toplayıb saf-çürük etmədən, əlbəttə ki, uğurlu 
bədii əsər yaratmaq mümkün deyil. Ə.Məmmədxanlı Azərbaycan tarixinə faktlar və 
sənədlərlə aydınlıq gətirmiş bir çox məqamlarda keçmişin qaranlıq və öyrənilməmiş 
səhifələrini canlandırmışdır. 

Bu tarixi əsərlərin yaranmasına gəlincə, 1975-ci ildə xalq qəhrəmanı Babəkə həsr 
olunmuş “Xürrəmilərin ağ şahini” pyesini qələmə alan Ə.Məmmədxanlı iki il sonra, 
yəni 1977-ci ildə “Babək” filminin ssenarisini yazır. Ssenari əsasında çəkilmiş 
“Babək” filmi ətrafında böyük qalmaqal yaranır. Bunun əsas səbəbi əvvəllər Babəkə 
yaxın olmuş, sonra isə xəyanət edərək satqın çıxmış erməni Səhl ibn Sumbatın milli 
mənsubiyyəti ilə bağlı idi. Filmin nümayişinə mane olmaq üçün Ermənistandan 
Moskvaya yüzlərlə qərəzli məktub göndərilsə də, ziyalılarımız və tatixçilərimiz bu 
müddəaların əsassız olduğunu sübut etdikdən sonra, nəhayət ki, film nümayiş 
etdirilir və rəğbətlə qarşılanır. 

Həmin ərəfədə erməni yazıçısı Sero Xanzadyanın Babəkə qarşı böhtan və iftira 
dolu ittihamlarına Ənvər Məmmədxanlı özünəməxsus təmkin və inkaredilməz tarixi 
faktlarla cavab da yazır. Lakin bu yazı o zaman çap edilmədiyinə görə yalnız ədibin 
vəfatından sonra “Tarix” qəzetinin 26 yanvar 1991-ci il sayında işıq üzü görür.  
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Görkəmli ədib, təəssüflər osun ki, nəzərdə tutduğu böyük epik vüsətli epopeyasını 
tamamlaya bilməmişdir. Tarixi romanın I hissəsindəki geniş epik lövhələr, panoramlı 
təsvirlər, mürəkkəb hadisələr, çoxsaylı obrazların mövcudluğu, süjet xəttinin 
çoxşaxəli inkişafı da onu göstərir ki, yazıçı məhz epopeya yaratmaq arzusunda imiş. 
Ə.Məmmədxanlının ölümündən sonra Xalq yazıçısı Anar onun arxivindən tapılmış 
natamam romanın birinci hissəsini və “Babək” filminin ssenarisini ikinci hissə kimi 
birləşdirərək vahid roman adı altında çap etdirmişdir. Bu iki hissə müxtəlif janrlarda 
yazılmış olsa da, əsərlərin arasındakı üslub yaxınlığı, oxşarlıq, hətta eynilik diqqəti 
çəkir. Eyni zamanda, eyni obrazların mövcudluğu, ideyanın məntiqi cəhətdən bir-
birini tamamlaması bütöv bir əsər təsiri bağışlayır. 

“Babək” romanı orijinal təhkiyə tərzi və tarixi koloriti əks etdirməsi baxımından 
qiymətli əsərdir. Burada qələmə alınmış xarakterlərin dolğunluğu, hadisələrin 
gərginliyi, fikirlərin dərinliyi, siyasi toqquşmaların və dini, fəlsəfi axtarışların 
dramatizmi canlı boyalarla təsvir olunmuş, səciyyəvi cizgilərlə rəsm edilmişdir. 

Romanın əsas təsir gücü Babək və onun ətrafında baş verən hadisələrdə, bu 
hadisələrə münasibətlərdə daha bariz şəkildə özünü göstərir. Xarakterlərin və 
hadisələrin toqquşması, situasiyalarda bir-birini izləməsi, demək olar ki, bütün 
xətlərin Babək obrazının ətrafında birləşməsi özünəməxsus üsullarla, maraqlı 
psixoloji yanaşmalarla şəxsiyyət və zaman, bədii obraz və real qəhrəman xətlərinin 
bir-birini tamamlayaraq bitkin xarakter kimi təqdim edilən romanda tarixi mövzu 
üçün vacib olan dərin müşahidə, hadisələri ümumiləşdirmə bacarığı, yüksək yazıçı 
məharəti, eyni zamanda, istər bədii, istərsə də tarixi təfəkkürün ustalıqla 
birləşdirilməsi diqqəti cəlb edir. 

Əlbəttə, sadə oxucu üçün roman dili o qədər də anlaşıqlı, rahat qavranılan deyil. 
Lakin yazıçının oxucunu öz arxasınca aparmaq və öz səviyyəsinə qaldırmaq cəhdi 
təqdirəlayiqdir. Ə.Məmmədxanlı qələmə aldığı mühitin daxili mahiyyətinə, 
obrazların şəxsi duyğularına dərindən nüfuz edərək həyat həqiqəti reallığı ilə 
canlandırmışdır. Əsər yalnız inikas məharəti ilə deyil, həm də məzmun təravəti, tarixi 
gerçəkliyə sədaqət təzahürləri ilə bədii dərki cəlb edir. 

Diqqətimizi çəkən cəhətlərdən biri də romanın gərgin süjetli olmasıdır. Burada 
süjet və hadisələrin intizar doğuran bir şəkildə qurulması onda olan dramatizmi 
qüvvətləndirir. Ədib, demək olar ki, bir-birilə zəif əlaqəsi olan səhnələr, artıq, 
gərəksiz surətlər, ikinci dərəcəli mövzu yaratmamışdır. 

Romanın digər məziyyəti odur ki, əsas süjet əsərin mərkəzində duran baş 
qəhrəmanın, yəni Babəkin taleyi üzərində qurulmuşdur. Sovet dövründə yaranmış ən 
yaxşı sənət əsərlərinə diqqət yetirərkən onların böyük əksəriyyətində klassik 
ənənələrə biganəlik nəzərə çarpır. Belə ki, baş qəhrəman əvəzinə əsasən tarixi 
hadisələri və yaxud kütləni göstərmək meyli bu əsərlərə daha çox xasdır. Böyük 
bədii əsərlərin dəyərini orada iştirak edən kütlənin sayı ilə təyin etməyə çalışırdılar. 
Zənnimizcə, bu, doğru yanaşma deyildi. Çünki əsər bədii lövhələrin dərinliyi, fəlsəfi 
məzmunu və əsas qəhrəmanın gərəyincə və layiqincə təsvir edilməsi ilə dəyərlidir. 
Əlbəttə, Ə.Məmmədxanlının “Babək” romanında o dövrdə baş vermiş bir çox tarixi 
hadisələr öz geniş inikasını tapmışdır. Lakin bu təsvirlər heç də əsərə yamaq təsiri 
bağışlamır, mövzunun hərtərəfli açılmasında, bir növ, yardımçı rolunu oynayır. Bu 
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həm də Ənvər Məmmədxanlının qədim ənənələrə sadiqliyinin göstəricisidir. 
Həmçinin Babək surətini hərtərəfli açıb göstərmək üçün doğru yoldur. 

Ə.Məmmədxanlının bədii sənətindəki dərin realizm və yüksək romantika əsas 
xətlərdir və üzvi surətdə bir-birilə birləşir. Yazıçı hadisələri adi məişət çərcivəsində 
deyil, romantikləşdirilmiş bir şəkildə təsvir edir və bu yaradıcılıq fəndindən əsasən 
müsbət qəhrəmanlarını göstərərkən istifadə edir. 

Bütün yaradıcılığı boyu lirizmə üstünlük verən Ə.Məmmədxanlı son romanında 
da lirizmdən mövzuya uyğun dərəcədə, peşəkarcasına bəhrələnmişdir. Digər 
əsərlərinə, xüsusilə də hekayələrinə nisbətən lirizmə çox yer verilməməsinin səbəbi 
epik vüsətli romanda hadisələrin geniş dövrü əhatə etməsi və obraz zənginliyinə görə 
mümkün deyildir. Həmçinin bütün məqamlarda lirizmi qoruyub saxlamaq əsərin 
dəyərini azalda bilərdi. “Müəllif lirik roman yazmayıb, tarixi romanın bir sıra 
epizodlarında lirizmin imkanlarından qədərində və yerində istifadə edibdir. Bu cəhəti 
əsərin məziyyəti kimi qiymətləndirmək lazımdır” [2, s.176]. 

“Və o, indi getdiyi o yerdən qayıdırdı, o yerdən ki, yazda adyalsız, qışda 
yorğansız keçinmiş, ömrünün ən acı tarixi orada başlanmışdı. Uşaqlığı orada 
qurtarmışdı. O, bu dünyada ürəyinə ən əziz olan adama orada rast gəlmişdi və bu o 
vaxt idi ki, o yerin dağ kəndlərində o il yenə aclıq başlanmışdı” [7, s.174]. Bu 
epizodun təsvirində məhz emosional ifadə tərzi özünü büruzə verir. “Bugünkü nəsr 
dilimizin, bir şeiriyyət qədər də mənalı, dərin mənalı dilimizin yaradıcılarından biri 
olan ustad Ənvər Məmmədxanlının ... incə, lirik, şairanə dilinə vurğundum. Həm də 
təkcə mən yox. Məncə, yaşıdım nasirlərin hamısı. O, bizimcün ilk gəncliyin 
məhəbbət məktubları qədər əziz, əvəzolunmaz, təkrarsızdır. Onun kimi yazmaq, dili 
onun kimi bilmək mavi arzumuzdur” [1]. Ənvər Məmmədxanlını, bir çox həmkarları 
kimi, özünə ustad sayan görkəmli yazıçı-alim Əzizə Cəfərzadə ondan bir müəllim 
kimi sənət əsərlərini yaratmaq işində sənətkarlıq sirlərini əxz etdiyini etiraf edir. 

Tarixi həqiqətlərin bədii əksi. Məlumdur ki, XX əsrin 30-cu illərinin 
sonlarından başlayaraq, xüsusilə də 1941-1945-ci illər müharibəsində Azərbaycan 
sovet ədəbiyyatında tarixi mövzulara böyük maraq oyanmışdı. Keçmiş dövlət 
xadimlərinin, şairlərin, böyük xalq hərəkatı rəhbərlərinin həyat və mübarizəsini 
işıqlandıran poemalar, romanlar, dram əsərləri yaranırdı. Xüsusilə də müharibənin 
ağır illərində xalqa qəhrəmanlıq tarixini yada salmaq və onlara layiq mübarizə 
aparmaq məqsədilə tarixi əsərlər ərsəyə gəlirdi. Yəni zaman özü bədii yaradıcılıqda 
tarixi mövzunu ön plana çəkmişdi. 

Tarixi mövzuda əsərlər yaranmaqla yanaşı, həm də yazıçının tarixi mövzuya 
münasibəti, estetik prinsipləri və düzgün bədii həlli barədə qızğın ədəbi mübahisələr 
gedirdi. Ozamankı dövri mətbuatı nəzərdən keçirərkən tarixi mövzuda yaranan 
əsərlərə münasibətdə tarixçilərlə yazıçılar arasında müəyyən mübahisələrin 
mövcudluğu diqqəti çəkir. 

Təbii olaraq, bu da ədəbi tənqiddə öz əksini tapmışdır və mübahisələrin 
mərkəzində “tarixi həqiqət” və “bədii təxəyyül” məsələsi dururdu. 

Tarixçilərin tarixi olduğu kimi ədəbiyyata gətirmək tələblərinə cavab olaraq 
tənqidçi Mehdi Hüseyn yazıçının tarixi mövzuya düzgün sənətkar münasibəti haqda 
qiymətli fikirlər söyləmişdir. Onun qənaətinə görə, yazıçı tarixi hadisələri eynən 
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olduğu şəkildə qələmə almamalı, əsasən onun bədii inikasını verməlidir. Hər hansı 
konkret dövrün bütün cəhətləri bədii ümumiləşdirmələr səviyyəsinə qaldırılmalıdır. 

Mehdi Hüseyn “Yazıçı və tarix” adlı məqaləsində tarixlə bədii yaradıcılıq 
arasında əsaslı fərqlərin mövcud olduğunu qeyd edərək göstərir ki, dövrün ictimai-
siyasi münasibətlərini hərtərəfli öyrənmək, eyni zamanda hər hansı bir tarixi simanın 
fəaliyyətilə bağlı dəqiq, mükəmməl məlumatları üzrə çıxararaq xronoloji şəkildə 
qələmə almaq tarixçinin vəzifəsidir. 

Tənqidçi yazıçı mövqeyinə isə belə aydınlıq gətirir: “Yazıçı tarixçi deyildir. 
Yazıçı tarix kitabı yazmır. Yazıçının təsir gücü daha dərin olduğu üçün onun 
hadisələrə və şəxsiyyətlərə birtərəfli yanaşmağa qətiyyən haqqı yoxdur. Yalnız 
böyük həqiqətləri dürüst və hərtərəfli göstərən sənətkar həqiqi təsir gücünə malik ola 
bilər” [6, s.113]. 

Bu fikrə əsaslanaraq söyləmək istəyirik ki, Ənvər Məmmədxanlı tarixi əsərlər 
yazarkən məhz bu ölçü və meyarlara ciddi riayət etmiş sənətkarlardandır. 

Ə.Məmmədxanlı əsərlərinin oxunaqlı olması üçün təsvir etdiyi dövrü, 
şəxsiyyətləri tarix baxımından düzgün təsvir etməklə yanaşı, fərdi yaradıcılıq 
təxəyyülünə də geniş meydan verir. Şirin təhkiyə tərzi ilə, tarixi romana macəravi 
hadisələr və psixoloji qat da əlavə edən ədib, sözün əsl mənasında, tarixi müasirliklə 
qovuşdurur. 

Əsərdə tarixi hadisələrə yeni yanaşma tərzi hiss olunur, mübarizə üz-üzə gələn 
qüvvələrin qarşılaşmasından daha çox obrazların daxilində, psixoloji aspektdə davam 
edir. Yazıçı tarixi həqiqətə sadiq qalmaqla bərabər, dövrün psixologiyasını əks 
etdirməyə daha çox diqqət yetirir. Əlbəttə Ə.Məmmədxanlı tam xronoloji əsas 
üzərində qurulmuş bir əsər yaratmamışdır. Əsərdə tarixi hadisələrin bədii inikasını 
verən müəllif Babək dövrünü həqiqətəuyğun şəkildə əks etdirə bilmişdir. Babəkin və 
onunla çiyin-çiyinə vuruşan xalqın mübarizəsini, şəxsən burada Babəkin rolunu ədib 
layiqincə işıqlandırmışdır. O, hadisələri elə təsvir edir ki, oxucu onların, həqiqətən, 
doğru olduğuna qətiyyən şübhə etmir. 

Bu məqalədə “Babək” tarixi romanında verilən hadisələrin nə dərəcədə real tarixi 
faktları əks etdirdiyini araşdırmağa səy göstərəcəyik. Əlbəttə, həcmi nəzərə alaraq, 
əsasən, tarixi təsvirlərin müəyyən hissəsini təhlilə cəlb edəcəyik. 

Əsər nə qədər reallığı əks etdirsə də, burada ədibin obrazlı təxəyyülünün tarixi 
gerçəkliklə sintezi daha çox nəzərə çarpır. 

Romanda tam olmasa da, əksər hadisələr xronoloji ardıcıllıqla təsvir edilir. Əsərdə 
gənc Babəkin taleyinin kəskin dönüşlərini izləyir, Babək kimi formalaşmasında onun 
dünyagörüşünün, həyat təcrübəsinin, ağrı-acıların, əzab-əziyyətlərin nə qədər 
həlledici rol oynamasından agah oluruq. Daha sonralar get-gedə püxtələşərək böyük 
azadlıq hərəkatının qüdrətli sərkərdəsi kimi gözlərimiz önündə canlanır. Və sonda 
zülmə, haqsızlığa qarşı barışmaz olan bu əzəmətli qoşun başçısı Babək azadlıq 
yanğısıyla yanıb kül olur. Əsər düşmənə boyun əyməyən cəsur, ədalətsevər el 
qəhrəmanının edam səhnəsi ilə başa çatır. 

Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, “Babək” romanında tarixi təfəkkürlə bədii 
təxəyyül qovuşuq şəkildə təsvir edilmişdir. Burada daha çox bədii təxəyyül tarixi 
hadisələrlə paralel olaraq özünü büruzə verir. Yəni bədii əsərdə tarixiliklə bədii 
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təxəyyülün sintezi bütün komponentləri ilə əsərdə üzə çıxır. Faktların əsərlərdə əks 
olunması dərəcəsini göstərmək məqsədilə tədqiqatçı Məleykə Hüseynova “XX əsr 
Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub və sənətkar fərdiyyəti” adlı əsərində bu 
baxımdan tarixi romanları şərti şəkildə iki qrupa ayırır. Birinci qrupa daxil olan tarixi 
romanlarda faktların, real sənədlərin ön planda olmasını və obrazların gerçək 
dünyalarındakı prototiplərinin eyni olduğunu, yəni fərqlənmədiklərini diqqətimizə 
çatdırır. “İkinci qrupa daxil olan tarixi romanlarda isə real tarixi faktlar, arxiv 
sənədləri fon rolunu oynayır. Başqa sözlə desək, tarix təhrif olunmur. Gerçəkliyin 
reallıqlarına tam əməl olunur. Bununla belə, ikinci qismə daxil olan tarixi romanlarda 
heç bir arxiv sənədində əksini tapmayan mənəvi dünyanın bənzərsizliklərinə xüsusi 
diqqət yetirilir. Ə.Məmmədxanlının “Babək” romanı məhz ikinci qrupa daxil olan 
əsərlərdəndir” [2, s.124]. Alimin Ə.Məmmədxanlı yaradıcılığıyla bağlı gəldiyi 
düzgün elmi nəticə bizi də qane edir: “Belə ki, məqalədə apardığımız elmi təhlillər 
bu fikrin həqiqətə uyğun olduğunu təsdiqləyir. 

Ə.Məmmədxanlı romanda Babəkin yaşadığı dövrün hadisələrini tarixə uyğun 
şəkildə əks etdirmək üçün epoxanın əyani mənzərəsini, siyasi çarpışmaların, dini 
məzhəb və təriqətlərin səhnələrini inandırıcı şəkildə canlandırır. O, İslam tarixini, 
Məhəmməd peyğəmbərin dünyaya gəlişini, onun İslamı yaymaq yolunda çəkdiyi 
cəfaları və islam ordularının böyük işğalçı hərbi səfərlərini, eyni zamanda Zərdüşt 
dinli İranın qocaman Sasanilər imperatorluğunu tar-mar edib İslamı qəbul 
elətdirməsi, digər tərəfdən, xristian dininə mənsub olan Bizans imperatorluğundan 
bir çox Asiya və Afrika vilayətlərini qopardaraq ərəblərin öz hakimiyyəti altına 
alması kimi bir çox faktları yığcam, lakin tarixə və özünəməxsus yazı manerasına 
uyğun, bəzən lirik-psixoloji üslubda təsvir etməsi, əlbəttə ki, əsərin daha cazibədar 
olmasına gətirib çıxarır. Ədib həmçinin tarixi romanda, Əməvilər və Abbasilər 
xilafətlərinin hakimiyyət illərinin siyasi mənzərəsini kifayət qədər əhatəli göstərmək 
üçün Harun ər-Rəşiddən başlayaraq həmin dövlətlərin, demək olar ki, bütün 
başçılarının (Əmin, Məmun, Mötəsim) obrazlarını reallıqla yaratmışdır. 

Anar “Ənvər Məmmədxanlının Babək dastanı” adlı məqaləsində bununla bağlı 
fikrini belə ifadə edir: “Şübhəsiz, tarixi məlumatların bolluğu, Şərq keçmişinin 
çoxçeşidli siyasi hadisələrinə, şəxsiyyətlərinə istinadlar, isimlər və coğrafi adlar, 
müxtəlif fəlsəfi, dini etiqadların şərhi – mətni bir qədər ağırlaşdıran bütün bu cəhətlər 
oxucudan müəyyən hazırlıq tələb edir” [8, s.11]. 

Əsərdə dövr siyasi çaxnaşmaları – hakimiyyət uğrunda nəhayətsiz çəkişmələri və 
irili-xırdalı müharibələri, saray sui-qəsdləri və ixtilafları, amansız kütləvi qırğınları 
ilə ön planda canlandırılır. Şübhəsiz, romanda düşüncə sayıqlığının, əhd-peyman 
sadiqliyinin, mənəvi dəyanətliliyin təzahürünə də rast gəlinir. Ələlxüsus Babəkin və 
onun sadiq döyüşçülərinin (Tərxan, Azin və s.) timsalında yazıçı milli şüurun 
dirçəlişinin, xalq, vətən təəssübü çəkmək, doğma torpağın taleyini, bütövlüyünü 
düşünmək cəhdlərini izləyir və bu məziyyətlərinə görə həmin surətləri ən dolğun 
boyalarla təsvir etməyə çalışır. 

Romanın süjet xətti də tarixiliklə bədiiliyin vəhdəti üzərində qurulub. Əsərin əsas 
qəhrəmanı, Xürrəmi hərəkatına mənsub olan real tarixi şəxsiyyət Babəkin nəfəsi hər 
yerdə duyulur. Bütün xətlər məhz onun ətrafında birləşir, məhz onun hökmü və təsiri 
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ilə tamamlanır. Tarixdə müxtəlif fikir ayrılıqlarına baxmayaraq, bir sıra mötəbər 
qaynaqlarda Babəkin türk şəhəri Ərdəbildən olması və türk dilində danışmasının 
dəqiq fakt olduğu sübuta yetirilir və bu fikirlər romanda da öz inikasını tapmışdır. 

Tarixi həqiqətlərdən biri də 816-cı ildə Cavidanın həlakından sonra Babəkin 
xürrəmilərə başçı, Bəzz qalasında ixtiyar sahibi olması faktıdır. Onun bu işin başına 
keçməsi qanlı döyüş yolu ilə deyil, ölüm ayağında Cavidanın “son vəsiyyəti”, 
“ruhunun bədənindən çıxıb Babəkin ruhuna qovuşması” ilə səciyyələnir və ədib 
ondan təsirli dramatik məqam kimi özünəməxsus şəkildə faydalanmışdır. Cavidanın 
tədbirli arvadı Zərnisə sevdiyi Babəki uca mərtəbəyə qaldıraraq meydana toplaşmış 
insanlara ərinin “vəsiyyət”ini öz qətiyyətli nitqi ilə çatdırır və onları buna 
inandırmağı bacarır. 

Şübhəsiz, Babək də yaranmış münasib fürsəti əldən vermir və bu, onun gələcək 
həyatı və mübarizə yolunu müəyyənləşdirir. Bu yüksək döyüşçü vəzifəsinə onu 
seçdiklərinə görə xalq qarşısında and içərək onların etimadını doğruldacağına söz 
verən Babək öz arzularını dilə gətirir: “Və bilin ki, əgər üsyanımız azadlıq 
üçündürsə, azadlığımız bərabərlik üçündür. Əgər qara torpağa atılan qızıl dəni biz 
əkiriksə, gərək bəhrəsi də bizim olsun! Əgər bu dünyanın zəhmətini və cəfasını biz 
çəkiriksə, gərək səfası da bizim olsun! Və nəhayət, elə bir zəmanə gəlsin ki, bütün 
dünyanın nemətləri bütün insanlar arasında tən bölünsün!” [7, s.213-214] 

Tarixi romanda müasir həyatımızla səsləşən qəhrəmanlıq səhnələri, həmçinin bəşə-
riyyəti bu gün də düşündürən azadlıq fikirləri geniş yer almışdır. Babək surəti öz mətin 
iradəsi və düşmənə qarşı barışmazlığı ilə bütün bu cəhətləri özündə təcəssüm etdirir. 

Azadlıq, dönə-dönə yanıb külə dönən və hər dəfə yenidən dirilən səməndər qu-
şudur [7, s.242] ki, Babək onun uğrunda canından keçməyə hər zaman hazır ol-
duğunu sübuta yetirir. Xalqa dönük çıxmaq, öz mənafeyini onlardan üstün tutmaq 
kimi mənfi keyfiyyətlər Babəkin təbiətinə yaddır. Bu, xüsusilə də qəhrəmanın 
həyatının son məqamında – edam zamanı daha aşkar müşahidə olunur. “...Bu 
dünyada insanın bir gün azad yaşamağını qırx il boyunduruq altında sürünməkdən 
üstün” tutan [7, s.213] Babəkin Afşinin gətirdiyi əfv fərmanından imtina etməsi 
labüd idi: “Sənin xəlifən məni əfv eləməyib. Əqidəmə, xalqıma, özümə xəyanət 
bahasına həyatımı mənə satmaq istəyib. Miskin bir həyat! (Aman fərmanını Afşinin 
ayağı altına ataraq). Və belə şeylər, bəlkə, bir gün sənə lazım oldu. Babək xəlifələr 
mərhəmətinə möhtac deyil!” [7, s.261] 

Bizim gözümüz önündə şücaətli cəngavərin və cəsur azadlıq carçısının əzəmətli 
heykəli ucalır. 

Babəkin yuxarıda qeyd etdiyimiz fikri həyatda olduğu kimi, əsərdə də öz təsdiqini 
tapır. Ənvər Məmmədxanlı Babəkin ölümündən sonra da əslən türk olan, lakin ərəb-
lərə satılmış böyük sərkərdə Afşinin taleyini izləyir. Babəkə kömək istəyi əks olunan 
məktubu Xəlifə Mötəsimin əlinə keçərkən ondan aman diləyən Afşin çox keçmədən 
zindanda məhv olur. Vətəninə, millətinə xəyanət edənlərin aqibəti belə də olmalıdır. 

Hətta ölümə belə qəhrəmanlıqla sinə gərən Babək edam səhnəsində, cəlladın qı-
lıncının sıyrıldığı anda da meydanda mərdanə dayanmışdır. O, düşmənə baş əymir, 
xəlifənin onun sağ qalması üçün irəli sürdüyü şərtlərinə baş əyməyərək özünü, həya-
tını qurban verməyi üstün tutur. Onun cəsarət və qətiyyəti qarşısındakı düşməni – 
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Xəlifə Mötəsimi də sarsıdır. Pərdənin arxasında cəlladlar Babəki edam etdikləri 
zaman uzun sürən səssizlikdən təəccüblənən xəlifə onları çağıraraq niyə 
başlamadıqlarını sorur, cavabında isə onların öz işlərini başa çatdırdıqlarını 
duyduğunda sıçrayıb yerindən qalxır: “Ola bilməz! Mən çibin vızıltısı eşitdim, – Əbu 
Sürəyya fəryadı eşitmədim”. Hər iki cəllad başlarını aşağı saldılar və xəlifənin 
cəlladı dedi: 

– Başımız aşağı, üzümüz qaradır, ya əmirəlmöminin, çünki kafir bənd-bənd 
doğrandı, amma kip dodaqlarından nə ün çıxdı, nə ənin...” [8, s.409] 

Zənnimizcə, Ə.Məmmədxanlı burada bir qədər mübaliğəyə yol vermişdir. Belə ki, 
ədib edam səhnəsində Babəkin bu dözülməz ağrılara cınqırını belə çıxarmadığını 
təsvir edir. Əlbəttə, o, polad kimi əyilməz, məğrur sərkərdə idi. Amma nəticədə o da 
bir insan idi. Onun da bu dəhşətli ağrılara dözüm həddi var idi. Yəqin ki, edam əmri 
icra edilərkən üzünün rəngi avazımamış və azacıq da olsa, sızıltı sezilməmiş deyildi. 
Lakin Ə.Məmmədxanlı sevdiyi qəhrəmanını yüksəkliklərə qaldırmaq məqsədilə ona 
zərrə qədər toz qondurmadan bu cür təsirli və qürurverici səhnə yaratmışdır. 

Ənvər Məmmədxanlının ecazkar fırçası Babəkin müəzzəm bədii əksini romantik 
sənətkar qüdrətilə təsvir edərək əlçatmaz zirvələrə yüksəldir. Onun Xəlifə Mötəsimlə 
qarşılaşdığı son səhnəni ədib məharətlə Şekspir faciələri səviyyəsinə qaldırmağı 
bacarmışdır desək, zənnimizcə, mübaliğəyə yol vermiş olmarıq. 

Babək cismən həlak olsa da, fikrən ərəb işğalçılarına qalib gəlir. O, arzuladığı 
azadlığın heç də uzaqda olmadığına və böyük xalq hərəkatının mütləq qalib gələcə-
yinə bütün varlığı ilə inanır. Onun ölümü ilə Babək dastanına da son qoyulacağını 
bəyan edən Xəlifə Mötəsimə qüdrətli sərkərdənin cavabı özünü gözlətmir: “Ey kor 
yapalaq, bütün müstəbidlər kimi, sən səhv edirsən, çünki mənim dastanım elə bir 
dastandır ki, nə Babəklə başlanmışdır, nə də Babəklə qurtaracaq!” [8, s.407] 

Tarixi romanın bir məziyyəti də odur ki, Babəkin yaşadığı dövrün müəyyən tarixi, 
etnoqrafik, ictimai-siyasi mahiyyəti haqqında hərtərəfli bilgilər əldə edirik. 

Əsərdə xalqın həyat tərzi, adət-ənənəsi, özünəməxsusluğu ifadə edilir, o dövrün 
baş verən hadisələrinin təkinə enilir, ədib onları bütün detalları ilə təsvir edərək 
tarixiliklə müasirliyin vəhdətini bədii təxəyyüldə canlandırır. 

Yazıçı məlum tarixi faktlara müdaxilə etmədən əgər yeni bir hadisə əlavə edirsə, 
bu, həmin dövrün tarixi koloritindən kənara çıxmır. Əksinə, əsəri daha da maraqlı və 
oxunaqlı edir. 

Oxucu müəlliflə bərabər sanki səyahətə çıxır. Bazar və bazar camaatı, Həmədan, 
keçilən yollardakı kənd və qəsəbələr, sadə peşə adamları, zəhmətkeş insanların 
əhatəsinə düşürük, təbiətin əlvan mənzərəsinin seyrinə dalırıq. Bununla yanaşı, həm 
də xəlifələrin, onların zövcələrinin, vəzir-vəkilin və zəngin həyat sürən insanların 
yaşayışı ilə də yaxından tanış oluruq. Yazıçı-alim Əzizə Cəfərzadə əsərdəki tarixi 
hadisələrin təsvirini qum səhralarında bir-birinin ardınca düzülmüş karvan qatarına 
bənzədir: “Romanın ilk səhifələrindən keçmişimizin mürəkkəb bir aləminə düşür 
oxucu. Elə bil dövrünün, zamanının müdrik, bacarıqlı bəzirganbaşı və sarbanının 
çəkib əzəmətli, sonsuz qum səhralarıyla apardığı karvandır romandakı hadisələr. 
Qara nərin boynundakı kələng zənginin on fərsəxlərdən eşidilən əzəmətli, dərin və 
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sükunət, qarşıda xilas vahəsindən xəbər verən səsini eşidirsən... Və nərin – yox... 
ustad ədibin təmkinli addımlarıyla, tələsmədən irəliləyirsən” [1]. 

Ərəb xəlifələrinin səltənəti dövründə feodal özbaşınalığı, anarxiyası baş alıb 
gedirdi. Ə.Məmmədxanlı əsərdə onların zəif xalqı əzmələrini, məzlumların qanını 
tökərək bütün sərvətlərini əllərindən alıb müqavimət göstərənlərə divan tutduqlarını 
real şəkildə əks etdirməklə həm də feodalizmin qorxunc daxili aləmini açıb göstərir. 

Tarixdən məlumdur ki, işğalçılar qəsb etdikləri ölkənin əhalisini parçalamaqla, 
bir-birinə qarşı qoymaqla gücdən salırdı. Bu həm də onların həmin ərazini idarə 
etmək üsulu idi. Babəklə yerli feodallar arasındakı intriqanın, yəni münaqişənin 
səbəbkarı məhz ərəb işğalçılarıdır. Gənc Babəkin ilk cəsarətli addımı Qaraca dədənin 
ağır zəhmətlə düzəltdiyi kuzələri, cürdək və dolçaları insafsızcasına qırıb ayaqlar 
altına tökən azğın ərəblərlə üzləşməsi və onlara müqavimət göstərməsi epizodudur. 
Realistik bir tərzdə göstərilən ixtilaf ərəb xəlifəsinin Babək və xürrəmilərlə nə qədər 
barışmaz ziddiyyətdə olduğunu ifadə edir. Bu motivin bədii əksi Ə.Məmmədxanlının 
“Babək” əsərində kifayət qədər dolğunluğu ilə ədəbi yaddaşa köçürülüb. 

Əsərdə göstərilən tarixi gerçəkliklərdən biri də İslam dövrünün ifrat yasaqları 
məfhumu idi. İmam Əhməd Hənbəlin İslam dünyasında əxlaq pozğunluğuna qarşı 
apardığı mübarizədən ətraflı söz açılaraq qeyd olunur ki, onun müridləri vaxtaşırı 
Bağdadda, xilafətin digər şəhərlərində meyxanələri, şərab satılan dükanları dağıdır, 
şərab çəlləklərini küçələrə axıdırdılar, eyş-işrətə qurşanan nəğməkar cariyələri həbs 
edir, onların musiqi alətlərini sındırırdılar. Çünki İslam əxlaqsızlıqla yanaşı, şərabı və 
musiqini, hətta gülməyi belə haram buyururdu, ancaq dişlərin görünmədən 
gülümsəmək olardı. Və Ənvər Məmmədxanlının yazdığına görə, qadağalardan biri 
də o idi ki, küçədə bir kişinin qadınla söhbət etməsi böyük qəbahət sayılırdı. Belə ki, 
əgər bu qadın onun halalı idisə, bir müsəlmanın küçədə camaat qarşısında öz 
arvadıyla söhbət eləməsi iyrənc hərəkət kimi qiymətləndirilirdi, yox, əgər qadın 
naməhrəm idisə, bu, artıq zinakarlığa bərabər bir cinayət idi [8, s.172]. 

Lakin tarixdən də məlumdur ki, o dövrdə İslamı qəbul etdirdikləri xalqlara bu 
yasaqları tətbiq etmələrinə baxmayaraq, İslamın qayda-qanunlarına düzgün riayət 
etməyənlərin böyük əksəriyyəti elə ərəblərin özləri idi. Bunlar tarixi əsərlərdə 
yazılmış faktlarla üst-üstə düşən məqamlardır. Ənvər Məmmədxanlı da romanda bu 
faktı təsdiqləyir: “Təsir əks-təsirə bərabər bir bütün bu ifrat yasaqlara baxmayaraq, 
məhz X əsr İslam dünyasının öz xəlifələrinə bərabər ən çox içki içdiyi, ən çox çalğı 
çaldığı, ən çox şux mahnılar oxuduğu və ərəb poeziyasında şərabı tərənnüm edən 
“tərəbat” janrının ən çox çiçəkləndiyi bir dövr idi” [8, s.173]. 

Ənvər Məmmədxanlının əsərində xüsusi vurğulanan tarixi həqiqətlərdən biri – 
Abbasilər dövründə şiələrin həlledici  rolu qabardılır: “...Bu Əməvi xəlifələrinin yüz-
illik hakimiyyətinə son qoyularkən İran həlledici rol oynadı. Xorasanlı Əbülmüslü-
mün qara donlu, qara çalmalı və qara bayraqlı alayları qara bir sel kimi Doğarıdan 
Batarıya axaraq “dinsiz” Əməvi xəlifələrini Suriyada taxtdan saldılar və peyğəmbə-
rin əmisi Abbasın nəslindən olan “dindar” Abbas xəlifələrini İraqda taxta çıxartdılar. 

Beləliklə, Abbasilər xilafəti ərəb xəlifələrilə iranlı vəzirlərin dövlətinə çevrildi, 
xilafətin paytaxtı İrandan uzaq olan Suriyadan yaxında qonşu olan İraqa köçürüldü və 
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Dəclə çayı sahilindəki Bağdad adlı kiçik bir İran kəndinin yerində ucalan yeni bir 
şəhərin – Bağdadın şöhrəti bütün iqlimlərə yayıldı” [8, s.134]. 

Qeyd etmək lazımdır ki, İmam Əbu-l-Fərəc əl-İsfahaninin “Kitab əl-əğani” 
əsərində Abbasilərin Əməvilərə qarşı öz hərəkatlarında Xilafətin Şərq əyalətlərinin, 
xüsusilə Xorasan əhalisinin dəstəyinə arxalanmaqları və şiə ideologiyasının 
Əməvilər əleyhinə əsas qüvvə kimi istifadə edilməsi haqda şəhadət verilir [3, s.29]. 

Əsərdə diqqətimizi çəkən Rəbil düşünülmüş obraz deyil, həqiqi tarixi 
şəxsiyyətdir. Sadəcə, onun əsl adı Dibil əl-Xuzaidir. Bu adın əsərdə təhrif olunmuş 
şəkildə təqdim edilməsi, zənnimizcə, əlyazma nüsxəsindən köçürülmə prosesi 
zamanı baş vermişdir. Məlumdur ki, ərəb əlifbasının qanunauyğunluqlarına görə, 
nöqtələr yerini dəyişdikdə sözlər də dəyişərək başqa anlam verə bilir. Əlbəttə, bunu 
söyləməkdə məqsədimiz bu ağır zəhmətə qatlaşmış və əsəri ərsəyə gətirmiş 
insanların işinə qətiyyən kölgə salmaq deyildir. Əksinə, bu möhtəşəm sənət əsərini 
oxucuların ixtiyarına verdikləri üçün onların hər birini minnətdarlıq hissi ilə anırıq. 

Ərəb ədəbiyyatında azadfikirliliyi təmsil edən şairlər arasında Dibil əl-Xuzainin 
xüsusi yeri var. Acıdilli, həcv ustası olan şairi Əbu-l-Fərəc əl-İsfahani istedadlı şair 
kimi təqdim edib göstərir ki, nə xəlifələr, nə vəzirlər, nə də onların övladları Dibilin 
acı dilindən qurtula bilmişlər [3, s.29]. 

Tarixi romanda bu şair haqqında çox geniş bəhs edən yazıçı danılmaz tarixi həqiqət-
ləri əks etdirməklə bərabər, təsvir zamanı öz gözəl təsirli boyalarını da əsirgəməmişdir. 

Dibilin acıdilliliyi ilə bağlı faktı romanda əks etdirən yazıçı nəql edir ki, vaxtilə 
hətta Misirdə böyük bir vilayətin valisi olmuş və dilini heç vaxt dinc qoymayan bu 
insanın qələmindən çıxan həcvlərdə o qədər zəhər olurmuş ki, əgər xəlifələrin əlinə 
keçsəydi, şübhəsiz, onu edam edərdilər. Onun vaxtilə Harun ər-Rəşidə, oğlu Əminə 
və Bağdadda özünü xəlifə elan eləmiş İbrahim ibn Mehdiyə yazdığı həcvlərin 
mövcudluğundan xəbərdar oluruq. 

Əbu-l-Fərəc əl-İsfahani göstərir ki, Dibil ən gözəl şeirlərini əsasən əhli-beytə həsr 
edirmiş. Bu şeirlərindən birini götürüb Xorasana, İmam Rzanın (Əbul Həsən Əli ibn 
Musa) yanına yollanır. İmam Rza ona üzərində öz adı döyülmüş on min dirhəm pul 
verir. Sonra öz əbasını çıxarıb şairə bağışlayır. Bunu eşidən Qum camaatı əbanı 
onlara verməsi üçün şairə otuz min dirhəm təklif edir. Amma şair əbanı satmır. Belə 
olduqda onlar şairin yolunu kəsib əbanı əlindən alırlar və şairə 30 min dirhəm 
verirlər. Şair onlara günah işlətmələrini başa salır və deyir ki, əhd edib ki, bu əbanı 
heç kimə satmasın və qəbirdə əba ona kəfəni əvəz etsin. Əbanın bir qolunu şairə 
qaytarırlar. Vəfat edərkən həmin qolu Dibilin kəfəninə qoyurlar [3, s.29]. 

Bu tarixi faktı Barsislə karvansarada gecələməli olan Babəkə əbadan qalan 
parçaları bir-birinə calamağa çalışan şairin qulu Vadila bütün təfsilatı ilə danışır. 
Sevincdən yerə-göyə sığmayan şair bu görüşdən iki gün sonra İmam Rzanın qəfil 
şəhid olduğunu eşidərkən qəşş edib özündən gedir. “...Üç gün sonra isə ağam 
İmamın qəbrini ziyarət eləmişdi, qucaqlamışdı o müqəddəs qəbri və qara torpağını 
göz yaşıyla suvarmışdı. Sonra üç dəfə o qəbrin başdaşını öpüb ayağa qalxmışdı və 
elə o gün qamış qələmini mürəkkəbə yox, ilan zəhərinə batırmışdı və xəlifə Məmuna 
elə bir həcv yazmışdı ki, əgər o gecə Tusdan qaçıb yola düşməsəydi, çox güman ki, 
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Məmun o həcvdən xəbər tutanda xəlifənin o iki nəfər saray cəlladı ki biri çox qoca, 
digəri çox cavandır, növbə ilə ağamı şaqqalayacaqdılar” [8, s.274]. 

Bir bəlağət ustası kimi ərəb şeirini və ərəb dilini ən gözəl incilərlə süsləmiş şair 
Əbu Tamamın “Beytül ziyafət” evində keçirdiyi şeir məclisində şeir yarışması keçiri-
lirmiş. Deyişmə zamanı dara düşən şair Həsən ibn Atin Dibili özünə dost bildiyi 
üçün, həm də onun bədahətən gözəl şeir söyləmək bacarığı olduğu səbəbindən ravisi-
ni köməyinə gəlməyi üçün onun yanına göndərir. Söhbət əsnasında belə məlum olur 
ki, bu şairlərin hətta kölələri belə “istər İslamdanəvvəlki Cahiliyyə dövründən və 
istərsə də İslamdansonrakı ərəb şeirindən 30 min beyt əzbər” bilirlərmiş [8, s.280]. 

Ədibin yazdığı bu məlumat Nizami Əruzinin 1155-ci ildə tamamladığı “Çəhar 
məqalə” (“Dörd söhbət”) adlı əsərində təsdiqlənir. Belə ki, o dövrdə mövcud olan 
ənənələrdən danışarkən tanınmış ustad sənətkarlardan dərs alan gənc şairlərin ilkin 
mərhələdə əvvəlki dövrlər poeziyasından 20 min beyt, öz dövründə yaranan poe-
ziyadan isə 10 min beyt əzbər bilmələrinin vacibliyi haqda soraq verilir [9, s.124]. 

Ənvər Məmmədxanlı Babəkin yaşadığı mühiti, dövrü kifayət qədər dolğun və 
düzgün çatdırmaq məqsədilə IX əsrdə geniş istifadə olunan dili əks etdirməyə 
çalışmışdır. Əsərdə yazıçı təxəyyülü ilə yanaşı, bol tarixi faktlardan yararlanan 
müəllif romanın dilini ozamankı dilə uyğunlaşdırdığına görə mütaliə zamanı bir çox 
anlaşılmayan arxaik söz və ifadələrə rast gəlirik. Məsələn: mülazim – nökər, forən – 
dərhal, qızıl çəlipalı – qızıl xaçlı, məxmur – kökü ətirli ot, cizyə – məğlub 
edilmişlərdən alınan bac şəklində maliyyə, arvana – erkək dəvə və s. 

Əsərdə köhnəlib sıradan çıxmış, hal-hazırkı nitqimizdə işlətmədiyimiz keçmiş 
həyat tərzi ilə bağlı, eyni zamanda oxucuya anlaşıqlı olan “xəlifə”, “vəzir”, “xilafət”, 
“qulam”, “cariyə”, “cəllad”, “qazi”, “vəliəhd” və bu kimi kəlmələr əsərdə öz 
inikasını tapmış bu qəbil arxaik sözlərdəndir. 

Əsərdən göründüyü kimi, yazıçının mürəkkəb, qəliz təhkiyə üslubunda işlətdiyi 
dilini anlamaq o qədər də asan iş deyil. Müəllifin ağır ləngərli, uzun mürəkkəb 
cümlələrdən, “və” bağlayıcısından, “bu” işarə əvəzliyindən, müraciət forması kimi 
“ey” və “ya” xitablarından bol-bol yararlanması nəzərə çarpır: “Bu, başlanğıc 
axtarışından salamat qalmış qəlpələrdir” [8, s. 131]; “Və səbir elə ki, tezliklə dostunu 
görəcəksən” [8, s.253]; “Ey Babək, əvvəla, mənim bədbəxt ağamın qamçı almağa 
belə dirhəmi yoxdur və kim axı öz çörək ağacına balta çalar?!” [8, s.274]; “Ya 
əmirəlmöminin, dübarə izin istəyirəm” [8, s.341]. 

Xalq yazıçısı Anar “Ənvər Məmmədxanlının “Babək” dastanı” adlı məqaləsində 
romanın məhz bu şəkildə yazılmasına bu cür aydınlıq gətirir: “Orta əsr Şərq nəsrinin 
üslub xüsusiyyətləri stilizə edilmişdir, mətnin ümumi ruhu, poetikası qədim 
salnamələrin, təzkirələrin, risalələrin təhkiyə formalarını xatırladır. Romanda 
fəsillərin adları da Füzuli “Leyli və Məcnun”undakı fəsil başlıqlarını – beytləri yada 
salır. Ümumən bütün mətn çox naxışlı, sıx ilməli Şərq xalısını andırır və bu mətnin 
hüsnünü, özəlliyi və gözəlliyini tam dərk etmək üçün oxucudan müəyyən səy tələb 
olunur. Fəqət, bu dərin qavramanın nəticəsində alınan zövq o qədər lətif, incədir ki, 
düşüncələrimizdə, duyğularımızda salınacaq və uzun zaman qalacaq iz o qədər 
dərindir ki, bu səyin, zəhmətin bahası ödəniləcək, mənəvi qazanc vaxt itkisindən qat-
qat üstün olacaqdır” [8, s.12]. 
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“Babək” tarixi romanında o dövrdə saraylarda xəlifələrə və onların ailəsinə 
təqdim olunan mətbəx də nəzərə çarpır. Tarixi romanda xəlifələr üçün açılmış 
süfrələrə gətirilən dadlı, ləziz nemətlərdən də söz açılır: “...Sonra yenə piyalələr 
Gəncə ulduzunun şərabı ilə dolub-boşaldı” [8, s.148). Əsərdən belə məlum olur ki, 
Gəncə şərabı o zamanlar da çox məşhur imiş. 

Və yaxud, təamlarla bağlı digər nümunəni diqqətinizə çatdırmaq istəyirik. Harun 
ər-Rəşid çox sevdiyi vəziri Cəfər Bərməkinin şiələrin qurduğu bir məclisdə onu 
Xorasanın istiqlalı ilə hədələməsi xəbərini alan kimi vəzirini öldürtmək qərarına 
gəlir. Bu fikrini həyata keçirənədək üç gün ərzində, demək olar ki, heç nə yemir. 
Edam əmri icra olunduqdan sonra gümüşü teştin içində vəzirin başı onun hüzuruna 
gətirilir və yalnız o an ac olduğunu xatırlayan xəlifə qoca təbibə belə söyləyir: “Üç 
gündür hərdənbir ağzıma noğul atmaqdan ürəyim bulanır. Ya Cəbrayıl, sərəncam 
ver, süfrə açılsın və tapşır xarisə olsun o süfrədə və saqi bizə bir kuzə xoruz gözü 
“Soyuq ulduz” gətirsin...” [8, s.153]. 

İnsanların bu gün də sevdiyi şirniyyat növü olan noğulun o dövrdə də 
mövcudluğundan agah oluruq. “Xarisə”yə gəlincə, müəllifin nəql etdiyinə görə, 
“xarisə” qızardılmış qiymədən hazırlanırmış və bütün cah-calallı toy məclislərinin 
süfrəsində birinci və ən vacib bir xörək imiş... [8, s.153]. 

Buradan belə qənaətə gəlirik ki, ədib tarixi romanı yazarkən, əsasən, ərəb-fars 
tarixini öyrənməklə kifayətlənməmiş, onların məişəti, mətbəxi, adət-ənənəsi ilə də 
yaxından tanış olmuşdur. 

Nəticə. Ə.Məmmədxanlının “Babək” romanı dövrün bədii tarixi inikası və tarixi 
obraza ədəbi baxışın müxtəlif tərəflərini araşdırmaq baxımından son dərəcə qiymətli 
əsərdir. Real tarixi şəxsiyyət kimi Babəkin obrazı həm milli azadlıq mübarizəsinin 
ideoloji-nəzəri əsaslarının yaradılmasının, eyni zamanda bu mübarizənin 
iştirakçılarının yetişdirilməsi və hərəkatın təsiredici qüvvəsinə çevrilməsinə şərait 
yaratması, birbaşa bu prosesə təkanverici rolunun inandırıcı və mərhələli bədii həlli 
Ə.Məmmədxanlının “Babək” romanında öz təsdiqini tapmışdır. 

Əsərdə milli ideologiyamız olan azərbaycançılıq təbliğ edilir. Bu cəhət açıq 
şəkildə özünü büruzə verməsə də, əsərin ümumi ruhunda hiss olunur. 

Babəkin mübarizəsi milli azadlıq üzərində qurulduğu, onun təsir gücü ədəbiyyatın 
sərhədlərini aşaraq daha geniş məna kəsb etdiyi üçün öz qürur hissini hifz edib 
saxlayan insanın şüurunda dərin kök atmış milli mənsubiyyətin, tarixi yaddaşın 
oyanmasına gətirib çıxarır. Azadlıq və mübarizlik ruhu ilə yoğrulan Babək obrazı 
sanki yazıçının əlində tarixi söykənəcəyə, əsasa çevrilir və dövrümüz üçün vətəndaş 
tərbiyəsi baxımından diqqəti cəlb edən müraciətində millətin özünüdərkinə və 
azadlıq mübarizəsinin dirçəlişinə səsləyir. 

Mövzunun dramaturji həlli son dərəcə maraqlı bir süjet üzərində qurulmuşdur. 
Hadisə və obrazların konfliktlər fonunda inkişafı finala qədər yüksələn xətlə 
aparılmışdır. Ə.Məmmədxanlının yaratdığı obrazlar mükəmməldir, təbiidir və 
inandırıcıdır. Eyni zamanda hər bir obraz və hadisənin əsas ana xəttə təsiri ustalıqla 
qurulmuşdur. 

Qeyd etmək lazımdır ki, Ə.Məmmədxanlı əsəri qələmə almadan öncə həm 
mövzunu, real tarixi şəraiti və qəhrəmanlarını dərindən öyrənmiş, tarixi həqiqətə 
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sadiq qalmağa çalışmaqla diqqəti çəkən süjet xətti yaratmış, faktları ümumiləşdirərək 
bədiiləşdirmiş, maraqlı səhnə həllini verə bilmişdir. Obrazların bitkinliyi, hadisələrin 
təqdimatında məharətlə inkişaf etdirilən konflikt, qarşılaşdırma və dramatik 
situasiyalar yaradılması, dialoqların ustalıqla qurulması müəllifin müraciət etdiyi 
tarixi hadisələri və Babək şəxsiyyətini yaxşıca əks etdirə bilməsinə xidmət etmişdir. 

Ənvər Məmmədxanlının “Babək” romanı tarixi faktlar baxımından zəngin əsərdir. 
Bir çox tarixi həqiqətləri bədii təxəyyülün dili ilə verməyə çalışan ədib tarixi 
hadisələrin əsiri olmamış, dövrü, mühiti və faktları yaradıcı şəkildə əks etdirmişdir. 

Əsərdəki məlumatları tarixi faktlarla tutuşdurarkən yazıçının məxəzlərə müraciəti 
zamanı həqiqətə sadiq qaldığını, işlədiyi mövzunu və qələmə aldığı hadisələri, 
insanları bədii boyalarla canlandırarkən səmimi olduğunun şahidinə çevrilirik. 

Ədibin əsas məqsədi bu gerçəklikləri bədii təxəyyül süzgəcindən keçirərək, 
keçmişlə bugünü ayırmadan tarixlə müasirlik arasında körpü yaratmaq idi. 

“Babək” tarixi romanında öz inikasını tapmış hadisələr, adət-ənənələr də tarixi 
gerçəkliyə uyğun gəlir. Hətta yazıçı bunları o qədər incəliklə işləmişdir ki, tarixiliklə 
bədii təxəyyülün sərhədləri əriyib getmişdir. 

Ənvər Məmmədxanlının “Babək” əsəri janrına görə bədiiliyin elmiliklə, tarixiliklə 
qovuşduğu bir romandır. Bu əsərdə tarixi roman janrının bir neçə başlıca xüsusiyyəti 
hifz olunmuşdur. İlk öncə romanda tarixi hadisələrin və tarixi şəxsiyyətlərin mümkün 
qədər obyektiv əks olunması diqqəti çəkir. Bu, yazıçının tarixə, təsvir etdiyi 
qəhrəmanın həyat və mübarizə yoluna, onun yaşadığı dövrün tarixi hadisələrinə 
dərindən bələd olmasından irəli gəlir. İkincisi, Ənvər Məmmədxanlı tarixi koloriti, 
məkanı və şəraiti düzgün təqdim etmiş, dövrün ab-havasını əsərdə kifayət qədər 
canlandıra bilmişdir. Bu, əsərin dilində, təhkiyə tərzində də hiss olunur. Üçüncüsü 
tarixiliklə müasirliyin vəhdəti məsələsidir ki, zənnimizcə, bu əsər daha çox müasir 
Azərbaycan oxucuları üçün yazılmışdır. Belə ki, ən şirin nemətin azadlıq olmasını 
dərindən dərk edən, duyan oxucu üçün çox böyük qanlar bahasına əldə etdiyimiz 
müstəqilliyimiz daha qiymətlidir, daha əzizdir. 

 
İSTİFADƏ EDİLMİŞ ƏDƏBİYYAT: 

 
1. Cəfərzadə Ə. Babəkin bitməmiş dastanı. // “Ədəbiyyat qəzeti”, 18 mart 1994 
2. Hüseynova M. XX əsr Azərbaycan nəsrində lirik-psixoloji üslub və sənətkar 

fərdiyyəti. Bakı: Elm, 2009, 292 s. 
3. Əbu-l-Fərəc əl-İsfəhani. “Kitəb əl-əğani”. 18-ci cild, Misir: Et-taqaddum 

mətbəəsi, 1323 hicri ili, 221 s. 
4. İsmayılov Y. Ənvər Məmmədxanlı. Bakı: Elm, 2000, 164 s. 
5. Quliyev V. Azərbaycan yazıçılarının X Qurultayında məruzə. // “Ədəbiyyat 

qəzeti”, 7 noyabr 1997 
6. Mehdi Hüseyn. Ədəbiyyat və sənət məsələləri. Bakı: Azərbaycan Dövlət 

Nəşriyyatı, 1958, 612 s. 
7. Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. İki cilddə. İkinci cild. Bakı: Yazıçı, 1985, 

324 s. 
8. Məmmədxanlı Ə. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Avrasiya press, 2005, 416 s. 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 198

9. Nizami Əruzi Səmərqəndi. Çahar məqalə (rus dilinə çevirəni İ.Bayevski və 
Z.Voroceykina). Moskva, 1963 (rus dilində), 143 s. 

 
Natavan Mustafaeva 
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S u m m a r y 

 

The novel “Babek” which above the outstanding Azerbaijani writer Enver Mam-
madkhanly worked for many years, is original and close to the historical reality com-
pared to the other works devoted to Babek, the hero of the Azerbaijani people. In-
spite of the reality of the representation of all the historical events in the work some-
times we meet the overstatements in the novel, but they do not harm to the historical 
content of the novel. 

 
 

Натаван Мустафаева 
Историческая правда и воображение писателя  

в произведении “Бабек” 
Энвера Мамедханлы 

Резюме 
 

Роман “Бабек”, над которым выдающийся азербайджанский прозаик Энвер 
Мамедханлы работал в течение долгих лет, отличается оригинальностью и 
близостью к исторической действительности по сравнению с другими 
художественными произведениями, посвященными Бабеку, герою азер-
байджанского народа. Несмотря на реальность изображения всех исторических 
событий в произведении, порой мы сталкиваемся и с синтезом образного 
воображения писателя с реальностью. Временами в романе встречаются 
преувеличения, но они не наносят никакого ущерба историческому содер-
жанию романа. 
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 Giriş. Cəfər Rəmzi elmi fəaliyyətə, əslində, ömrünün daha erkən yaşlarında, 

hələ 1920-ci illərin sonları, 1930-cu illərin əvvəllərində başlamışdır. Bu fəaliyyətlər 
daha çox toplayıcılıq, təzkirəçilik səciyyəsi daşıyırdı. Lakin repressiya dalğalarının 
ilk qurbanı olması onun yolunu yarımçıq qoydu və Cəfər Rəmzi elmi fəaliyyətə bu 
şəkildə bir də təqribən 20-30 il sonra qoşula bildi. 

Əsasən İran ədəbiyyatının tədqiqi məsələləri ilə məşğul olan ədəbiyyatşünas 
alim Cəfər Rəmzinin elmi fəaliyyətində XIX əsr fars ədəbiyyatının görkəmli 
nümayəndələrindən olan Yəğma Cəndəqi irsinin araşdırılması mühüm yer tutmuşdur. 
XX əsrin 60-cı illərindən başlayaraq Y.Cəndəqinin yaradıcılığını araşdırmağa 
başlayan C.Rəmzi “Yəğma Cəndəqinin həyatı və yaradıcılığının öyrənilməsi 
məsələləri” [4, s.279] , “Yəğma Cəndəqinin həyatı” [1], “Y.Cəndəqi poeziyasının 
sənətkarlığı” [5], “Yəğma Cəndəqinin yaradıcılığında sənətkarlıq məsələləri” [6] adlı 
məqalələr çap etdirmişdir. O, apardığı tədqiqatların nəticəsi olaraq akademik 
Feyzulla Qasımzadənin elmi rəhbərliyi, professor Mirzağa Quluzadə və filologiya 
elmləri namizədi Qafar Kəndlinin rəsmi opponentliyi ilə 1968-ci il dekabrın 27-də 
Nizami adına Ədəbiyyat və Dil İnstitutunda “Yəğma Cəndəqinin poeziyası” 
mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir [9, s.26]. Onun bu əsəri 
1976-cı ildə Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası Redaksiya-Nəşriyyat Şurasının 
qərarı ilə monoqrafiya kimi çap edilmişdir [8, s.140]. 

İran ədəbiyyatında Yəğma Cəndəqinin mövqeyi. İran tarixinə və 
mədəniyyətinə aid yazılmış Şərq və Qərb mənbələrinin təsdiq etdiyi kimi, XIX əsr 
mütərəqqi fars ədəbiyyatı iki istiqamətdə inkişaf etmişdir. İstiqamətlərdən biri milli 
ədəbi ənənələrlə yanaşı, mütərəqqi Avropa ədəbiyyatından yaradıcı şəkildə 
bəhrələnməklə ədəbiyyata yeni məzmun, yeni fikir və janrların gətirilməsi ilə 
şərtlənirdisə, ikincisi, daha çox milli ənənələrə əsaslanmaqla sənətdə dilin saflığını 
qorumaq, məzmunda həyatilik, keçmiş, ənənəvi janrlarda zəmanəyə uyğun fikirlərin 
ifadəsi, formalizmə qarşı mübarizə motivləri ilə seçilirdi. Birinci, yəni daha çox 
Avropa ədəbiyyatı və düşüncə tərzinə meyilli olan sənətkarlar sırasında Mirzə 
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Ağaxan Kirmani, Mirzə Melkum xan, Məhəmmədhəsən xan, əslən Azərbaycan türkü 
olub əsərlərini fars dilində yazan Mirzə Əbdürrəhim Talıbov, Zeynalabdin Marağayi, 
Mirzə Yusif xan kimi yazıçılar, ikinci istiqamətin daşıyıcıları içərisində isə daha çox 
şair kimi tanınan Mirzə Əbülqasim Zəhəbi, Qaimməqam Fərahani, Fətulla xan 
Şeybani, Fətəli xan Kaşani, Vüsal Şirazi fərqlənirdilər. Çəkinmədən demək olar ki, 
XIX əsr İran ədəbiyyatında yeniləşmə, roman, dram, povest və Avropa ədəbiyyatında 
işlək olan janrların fars ədəbiyyatına gətirilməsi birinci istiqaməti təmsil edən 
yazıçıların adı ilə bağlıdır.  

C.Rəmzi Yəğma Cəndəqini ikinci yolun ən istedadlı nümayəndələrindən biri 
hesab edərək yazırdı: “Yəğma Cəndəqi həmin yazıçıların ən görkəmli nümayəndəsi 
olub, zülmə qarşı etiraz səsini ucaldan, fars dilinin təmizliyi uğrunda cəsarətlə addım 
atan və müasirlərinə təsir göstərən qüdrətli şairlərdəndir” [8, s.5]. 

C.Rəmzinin yazdıqlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, XX əsr İran 
ədəbiyyatşünaslığında Y.Cəndəqi çox az tədqiq olunmuş, əsərlərinin ideya-
məzmununa görə təhlilinə, özünəməxsus yaradıcılıq imkanlarını göstərməyə, 
dünyagörüşünü açmağa təşəbbüs göstərilməmişdir. Bunun bir səbəbi Y.Cəndəqinin 
kəskin və qəzəbli satirasının yaradacağı əks-səda ilə bağlı idisə, digər səbəbi də İran 
ədəbiyyatşünaslarının mürtəce mövqeləri ilə bağlı idi. İş o yerə çatmışdı ki, Məliküş-
şüəra Bahar “Fars şeirinin təkamül tarixi” əsərində Qaani kimi prinsipsiz, Süruş kimi 
məddah şairləri yüksək qiymətləndirdiyi halda, Yəğma kimi bir sənətkarın heç adını 
da çəkmirdi” [8, s.12]. 

Y.Cəndəqi poeziyasının tədqiqi və təhlili problemləri. Rzaqulu xan 
Hidayətin bir tədqiqatına əsaslanan müəllif Y.Cəndəqiyə aid olmayan əsərlərin onun 
adına verilməsinin şairin vurğunlarından olan Hacı Məhəmməd İsmayıl Tehraninin 
adı ilə bağlı olduğunu söyləyir. Fikrini əsaslandırmaq üçün R.Hidayətdən belə bir 
sitat gətirir: “Hacı Məhəmməd İsmayıl Tehrani Yəğmanın nəzm və nəsrinə heyran 
bir adam idi. Nə görüb eşidirdisə, həqiqətinə varmadan, hamısını toplayıb saxlayırdı. 
Necə ki, Yəğma sağ ikən Molla Həsən İsfahaniyə yazmışdı ki, Hacı İsmayıl Tehrani 
harada bir şey görür və eşidir, həqiqətinə varmadan yığır... Yəğmadan sonra 
(Yəğmanın ölümündən sonra – C.R.) divanı çap olunanda Soltan təxəllüslü 
Nəvvabın şeirləri Yəğma adına divana salınmış və yayılmışdır” [3, s.31-32]. 

Rzaqulu xan Hidayətin bu fikri Yəğmanın oğlu Mirzə Əhməd Səfaiyə yazdığı, 
Həbib Yəğmayinin kitabında çap olunmuş bir məktubda da təsdiqini tapır ki, məktu-
bun məzmunu müəllif tərəfindən müfəssəl şəkildə monoqrafiyada verilir [8, s.17-18]. 

Y.Cəndəqinin Tehranda çap olunmuş bu divanı on bir hissədən ibarət olub 
onun məktublarını, lirik və satirik şeirlərini əhatə edir. Həmin divan şəmsi – günəş 
təqvimi ilə 1339-cu ildə (m. 1960) Tehranda yenidən çap olunmuşdur [11]. 

Y.Cəndəqinin Tehranda nəşr olunan ilk divanı əsasında 1301-ci hicri tarixində 
(m. 1884) Bombeydə Kirman taciri Hacı Məhəmməd İsmayıl və Mirzə 
Məhəmmədəli Şirazinin təşəbbüsü ilə divan yenidən çap olunmuşdur [12]. 
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C.Rəmzi müqayisə nəticəsində bu qənaətə gəlir ki, Bombey çapına Tehran 
nəşrində olan 230 məktubdan 176-sı, 234 qəzəldən 228-i, 417 rübaidən 256-sı daxil 
edilmişdir. Tehran çapındakı şərhlər Bombey çapında yoxdur [8, s.18]. 

Tədqiqatçı dissertasiyada Yəğma Cəndəqinin 1956-cı ildə Məhəmməd Hüseyn 
Təbərinin tərtibi və Nazirzadə Kirmaninin ön sözü ilə çıxmış bir kitabının da adını 
çəkir ki, burada onun qəzəlləri və “Sərdariyyə” daxil edilmişdir [8, s.18]. 

“Yəğma Cəndəqinin bədii irsi XIX əsr İran mühiti, xalq yaradıcılığı xəzinəsi, 
klassik fars ədəbiyyatının mütərəqqi ənənələri ilə bağlıdır” [8, s.33] tezisini irəli 
sürən Cəfər Rəmzi monoqrafiyasının “Yəğma Cəndəqinin yaradıcılıq yolu” adlanan 
III fəslində şairin yaradıcılığını məzmun-mündəricə, ideya və sənətkarlıq cəhətdən 
geniş şəkildə araşdırmışdır. Sənətkarın ədəbi simasını müəyyənləşdirmək, onun 
irsinin həqiqi elmi-filoloji dəyərini vermək üçün o, klassik fars poeziyasının 
Firdovsi, Əsədi Tusi, Fərruxi Sistani, Ömər Xəyyamın poetik irsi ilə şairin əsərləri 
arasında müqayisələr aparmış və belə bir doğru qənaətə gəlmişdir ki, “Şərq 
poeziyasında həcmcə ən kiçik şeir parçası olan beytlərdən tutmuş irihəcmli poemalar 
qədər poeziyanın bütün janrlarına onun yaradıcılığında rast gəlirik” [8, s.33]. 

Y.Cəndəqinin sırf məsnəvi formalarında olan “Xülasatül-iftizah”, “Sükukud-
dəlil” poemaları və müxtəlif vəznli qəzəllərdən qurulmuş “Sərdariyyə”, 
“Qəssabiyyə” adlı poemalarının adını çəkən C.Rəmzi qeyd edir ki, o, daha çox lirik 
və satirik şair kimi tanınmış, “uzun müddət təqiblərə məruz qaldığına görə bədii 
irsinin müəyyən qismi, xüsusən gəncliyində “Məcnun” təxəllüsü ilə yazdığı şeirlər 
itmişdir” [8, s.34]. 

Cəfər Rəmzinin qeyd etdiyi kimi, “Yəğma irsi, əsasən, onun hicri 1283-cü il 
(m. 1869) Tehranda nəşr edilmiş divanı vasitəsilə geniş oxucu kütləsinə 
çatdırılmışdır” [8, s.34]. Müəllifin fikrincə, bu divan şairin bütün əsərlərini əhatə 
etmirdi. Fikrini əsaslandırmaq üçün İran alimi Hikmətin fikirlərinə üstünlük verən, 
onun otuz mindən çox şeir dediyini bildirən tədqiqatçı şairin yaradıcılığını 3 dövrə 
bölür: I. 1790-1802; II. 1802-1850; III. 1850-1859. 

C.Rəmzinin təqdimatından göründüyü kimi, Y.Cəndəqinin divanı on bir hissə, 
yaxud bölmədən ibarət olaraq tərtib edilmişdir. Divanın birinci bölməsi 
Y.Cəndəqinin nəsrlə yazılmış məktublarını əhatə edir. Bu bölmədə 230 məktub 
verilmişdir. Müəllifə görə, “bunların 227-si Yəğmanın, üçü isə başqalarının 
məktublarıdır”. Məktubları nəzərdən keçirən müəllif hesab edir ki, onların 
əksəriyyəti avtobioqrafik mahiyyət daşıyır və şairin həyat yolu, mühiti, əhatə 
dairəsində olan adamlar və s. bu kimi məsələləri işıqlandırmağa xidmət edir. 
Tədqiqatçının qənaətinə görə, məktubların ən önəmli cəhəti onların təmiz və səlis 
fars dilində yazılmasıdır. Bu məktublarda mümkün qədər ərəb sözlərindən az istifadə 
olunmuş, bunun əvəzində canlı xalq dilinə üstünlük verilmiş, bir sıra məktubların 
mətni “məsəllər, təmsillər, aforizmlərlə zənginləşdirilmişdir” [8, s.35-36]. 

Divanın ikinci hissəsinə Y.Cəndəqinin qəzəlləri daxil edilmiºdir. Müqayisələr 
aparan müəllif belə hesab edir ki, divana salınmış bu qəzəllərdən bir çoxu Fətəli şah 
Qacarın oğlu, “Soltan” təxəllüsü ilə şeirlər yazan Məhəmmədəli Mirzəyə aiddir. 
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Müəllifin qənaətinə görə, divandakı qəzəllərin 157-sinin müəllifi Y.Cəndəqidir. 
Ümumi həcmi 1149 beytdən ibarət olan, bəziləri təxəllüslü, bəziləri təxəllüssüz 
yazılan bu qəzəlləri müəllif “bəzən Sədi, Hafiz şeirlərini xatırladan, Yaxın və Orta 
Şərq xalqları ədəbiyyatları poetikasının əsas qanunlarına cavab verən yüksək 
sənətkarlıq nümunələri” hesab edir [8, s.36].  

Divanın üçüncü hissəsinin yazılma səbəbi haqqında alimlər arasında fikir 
ixtilafı olan “Sərdariyyə” poeması salınmışdır. Müəllifin qənaətinə görə, bəzi 
yerlərində Zülfüqar xanın ünvanına tənqidi işarələr olsa da, “bir çox beytlər sübut 
edir ki, “Sərdariyyə”nin xeyli hissəsi Sərdar Zülfüqar xanın arzusu, onun tapşırığı ilə 
yazılmışdır” [9, s.37]. Poema haqqında fikirlərini müəllif ümumiləşdirib belə 
nəticəyə gəlir ki, “Sərdariyyə” əsəri əruzun müxtəlif bəhrləri ilə yazılan 47 qəzəldən 
ibarətdir. Bu, Yəğmanın qüvvətli satirik əsəridir. Həcminə görə kiçiyi 4, böyüyü 28 
beytdən ibarət olan qəzəllərin çoxu kəskin sözlərlə deyilmiş nəsihətlərdir” [8, s.38]. 

Y.Cəndəqinin divanının dördüncü hissəsini 40 qəzəldən ibarət və 
“Sərdariyyə”nin oxşarı olan “Qəssabiyyə” poeması, beşinci hissəsini isə 56 qəzəldən 
ibarət “Əhmədin kitabı” əsəri təşkil edir ki, bu poemalarda həcvlərlə yanaşı, “lirik 
qəzəllər və ürfani məzmun daşıyan parçalar da vardır” [8, s.39]. 

Tədqiqatdan belə məlum olur ki, altıncı bölümündə Y.Cəndəqinin başına Kaşan 
şəhərində gələn bir rüsvayçı macəranın təsiri olan 653 beytlik “Xülasatül-iftizah” əsəri, 
yeddinci hissəyə isə “Dəlilin sənədi” adlı 567 beytdən ibarət mənzumə daxil 
edilimişdir. Hər iki əsər haqqında qısa məlumat verən C.Rəmzi belə qənaətə gəlir ki, 
“göründüyü kimi, Yəğma həm kiçik, həm də böyük hadisələrə məna verib qələmə 
almağı bacaran istedadlı bir şairdir” [8, s.40]. 

Müəllif bildirir ki, divanın səkkizinci hissəsinə 778 beytdən ibarət 36 növhə, 
doqquzuncu hissəsinə biabırçı sözlərlə dolu olan tərcibənd və tərkibbəndlər, onuncu 
hissəsinə isə 823 beytdən ibarət 204 qitə daxil edilmişdir. Müəllifin qənaəti belədir 
ki, qitələrin əksəriyyətinin tənqid hədəfi hacı, molla, seyid, ailə qeyrəti çəkməyən 
boşboğaz adamlardır. Onlar dindən istifadə edərək din adına yaraşmayan hər cür pis-
liklərə əl atır, məclislərdə öz dırnaqarası şücaətlərindən lovğa-loğva danışmaqdan 
belə utanmırlar. Müəllif belə hesab edir ki, “Divanın bu hissəsi (onuncu hissə nəzər-
də tutulur – G.C.) şairin yaradıcılığının ən əhəmiyyətli hissəsini təşkil edir” [8, s.41]. 

Y.Cəndəqi divanının son – on birinci hissəsinə 834 beytlik 417 rübai, 168 
beytlik tövbənamə daxil edilmişdir ki, müəllif imkan daxilində bunların haqqında da 
qısa məlumat verir. 

Y.Cəndəqi yaradıcılığının məziyyətləri barədə danışan müəllif qeyd edir ki, 
onun satiraları dərin ictimai məzmuna və böyük ümumiləşdirmə qabiliyyətinə 
malikdir. Yəğma şeirlərində bəzən təsəvvüfi məhəbbətə təsadüf edilsə də, 
yaradıcılığı üçün həyati-dünyəvi məhəbbətin tərənnümü xasdır. Tədqiqatçının gəldiyi 
ümumi qənaət bundan ibarətdir ki, “mərdlik, cəsarət, sözü açıq demək, zəhməti 
təbliğ, yalançılığı pisləmək, dostluğa sadiq qalmaq, həyatı sevmək, övlad məhəbbəti, 
vətənpərvərlik, xainə, ikiüzlüyə nifrət, qiymətli adamları xalqa sevdirmək və s. kimi 
keyfiyyətlər Yəğma yaradıcılığında dönə-dönə öz əksini tapmışdır” [8, s.66]. 
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Monoqrafiyanın “Yəğma Cəndəqi yaradıcılığında sənətkarlıq xüsusiyyətləri” 
adlanan IV fəslində Cəfər Rəmzi şairin əsərlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətlərindən 
ətraflı şəkildə bəhs etmişdir. Y.Cəndəqini klassik fars ədəbiyyatından yaradıcı 
şəkildə bəhrələnən novator sənətkar kimi dəyərləndirən müəllif onun bir şair olaraq 
daha çox Ö.Xəyyam, S.Şirazi, H.Şirazi və M.Füzuli ilə bağlı cəhətlərini müqayisələr 
yolu ilə üzə çıxarmış, eyni zamanda onun folklordan səmərəli şəkildə bəhrələndiyini 
də dönə-dönə qeyd etmişdir. 

Tədqiqatçı haqlı olaraq yazır ki, “Yəğma mənfi tipləri öz dilləri ilə ifşa etmək 
vasitəsinin də yaxşı nümunələrini yaratmışdır. Bəzən surətin etirafı, bəzən kobud 
hərəkətinə cahilcəsinə bəraət qazandırmağa çalışması surətin daxili eybəcərliyini 
açır. Xüsusən dialoqlarda mənfi tipin cavabları onun özünü doğrayıb tökən istehza 
qırmancına çevrilir” [8, s.79]. 

Söylədiyi nəzəri fikirləri konkret dəlillər, şairin əsərlərindən gətirdiyi 
nümunələrlə möhkəmləndirən müəllif belə hesab edir ki, “Yəğma işlətdiyi şeir 
formalarında istədiyi məzmunu verən şairlərdən biridir” [8, s.83]. Şərq şeirinin bütün 
işlək janrlarından məharətlə istifadə edən Y.Cəndəqinin obrazlar aləmi, əsərlərindəki 
bədii təsvir və ifadə vasitələri, qafiyə-rədif sistemi, əruzun müxtəlif bəhrlərindən 
istifadə, əsərlərinin məzmun, mövzu və əhatə dairəsi və s. bu kimi xüsusiyyətləri 
tədqiq edən alim qeyd etməyi lazım bilir ki, “Yəğma şeirinin hədəflərindən biri də 
xalqın fikrini şirin əfsanələrdən, tiryək nəşəsi gətirən xəyallardan uzaqlaşdırıb 
gündəlik məsələlərə cəlb etməkdir” [8, s.101]. 

Y.Cəndəqi haqqındakı fikirlərini ümumiləşdirərkən müəllif onu daha çox 
zülmün, haqsızlığın qəddar düşməni, əqidəsinə gəncliyindən ömrünün sonuna qədər 
sadiq qalan bir sənətkar kimi dəyərləndirir. Y.Cəndəqini “xalqın mənəvi zülmünü, 
xurafatı bütün çılpaqlığı ilə amansızcasına tənqid etdiyi üçün böyük bir mürəbbi” [8, 
s.118] hesab edən tədqiqatçı son olaraq belə bir nəticəyə gəlir ki, “Yəğmanın şeirləri 
xalq ruhundan qopduğu, xalq arzularından qidalandığı üçün bu gün də öz təravətini 
itirməmiş, sevilə-sevilə oxunur və uzun müddət də oxunacaqdır” [8, s.118]. 

Yəğma Cəndəqinin Azərbaycan ədəbiyyatında yeri. C.Rəmzi Y.Cəndəqi irsi 
ilə bağlı sonralar da araşdırmalar aparmışdır. Alimin arxivində “Yəğma Cəndəqi və 
Azərbaycan ədəbiyyatı” adlı çox qiymətli bir məqaləyə rast gəldik. Məqalənin 
üzərində belə bir qeyd vardır: “Redaktə etdim. Çap oluna bilər. Fil. elm. n. 
Ə.Hacızadə. 1.III.84”.  

Məqalənin Azərbaycan ədəbiyyatşünaslığı üçün əhəmiyyəti ilk növbədə 
ondadır ki, müəllif bir çox İran şairlərinin Azərbaycan ədəbiyyatının təsiri ilə 
formalaşdığını qeyd edir və yazır: “Azərbaycan ədəbiyyatının təsiri ilə yazıb-yaradan 
İran şairlərindən biri də Yəğma Cəndəqidir” [7, s.1]. 

Tədqiqatçının qənaətinə görə, Y.Cəndəqi həm Azərbaycan folklorundan, həm 
də klassik ədəbiyyatdan bəhrələnmiş, Azərbaycan sözlərini əsərlərində həm tək-tək 
(barmaq, qolçomaq), həm söz birləşməsi (get ... yemə), həm də misra və beyt 
şəklində işlətmişdir (İşi əldən gedən, əmirə gör-gör, Arvad... rəisə bax-bax). 
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C.Rəmzi faktlarla sübut edir ki, Y.Cəndəqi bəzən bir qəzəlinin qafiyələrinin 
çoxunu azərbaycanca işlədir. O, 13 beytlik qəzəli misal gətirərək onun 7 beytinin 
qafiyələrinin Azərbaycan dilindəki qışlaq, qurumsaq, qundaq, toxmaq, yağmaq, 
şıltaq, qaltaq sözləri olduğunu bildirir.  

C.Rəmzi yazır ki, “Y.Cəndəqiyə Azərbaycan klassiklərindən ən çox təsir 
göstərən Məhəmməd Füzulidir. O, Füzulinin: 

 
 Dust bipərva, fələk birəhm, dövran bisükun, 
 Dərd çox, həmdərd yox, düşmən qəvi, tale zəbun, – 

 
mətləli qəzəlinin ruhunu saxlamaqla ona nəzirə yazmışdır” [7, s.2]. Nümunə üçün 
nəzirənin üç beytini misal göstərən müəllif bildirir ki, Yəğma Füzuli şeirinin vəzni 
ilə bərabər “dun”, “sükun”, “zəbun”, “füzun”, “cünun” qafiyələrini də saxlamışdır.  

Müəllifin gəldiyi qənaətə görə, Azərbaycan ədəbiyyatının Y.Cəndəqi 
yaradıcılığına təsiri olduğu kimi, Y.Cəndəqinin də Azərbaycan ədəbiyyyatına təsiri 
olmuş, Seyid Əzim Şirvani, Əliabbas Müznib, Abdulla bəy Asi, Əbdülxaliq Yusif 
kimi şairlər onun yaradıcılığından səmərəli şəkildə bəhrələnmişlər.  

Fikrinin təsdiqi üçün o, S.Ə.Şirvaninin “Salyanlı Axund Molla Həsən 
haqqında” əsəri ilə Y.Cəndəqinin əsərini müqayisə edir və belə bir qənaətə gəlir ki, 
S.Ə.Şirvaninin bu əsəri “Yəğmanın bir məsnəvisinin məalən tərcüməsidir. Yəğmanın 
məsnəvisi 17, Seyidinki 15 beytdir. Həm orijinal, həm də tərcümə eyni bəhrdədir” [7, 
s.3]. Müəllif daha sonra Y.Cəndəqinin və S.Ə.Şirvaninin əsərinin məzmununu verir. 
Müqayisə zamanı tam yəqinlik yaranır ki, doğrudan da, S.Ə.Şirvaninin əsəri orijinal 
yox, tərcümədir. S.Ə.Şirvaninin əsərindən aşağıdakı üç beytdə –  

 

Sordum ki, o kimdir, ey mükərrəm, 
Ver bircə nişan o qəltəbanı. 
Bir ah çəkib dedi o sərvər: 
Salyanın o zişt rövzəxanı. 
Ol Molla Məhəmməd Həsən kim, 
Satdı pula din ilə imanı [10, s.48] , – 

 

tədqiqatçı bildirir ki, “göründüyü kimi, Seyid şeirin sonunda kiçik bir dəyişiklik edib, 
salyanlı rövzəxan Molla Məhəmməd Həsəni Yəğmanın qovrulmuş noxud satan 
Molla Həsəni ilə əvəz etmişdir. İndiyə qədər bu şeirin tərcümə olduğunu qeyd edən 
olmamışdır” [7, s.4]. 

Y.Cəndəqinin bir neçə başqa şeirini də S.Ə.Şirvaninin şeirləri ilə müqayisə 
edib onların yaradıcılığında mövzu, vəzn, qafiyə baxmından oxşarlıqları qeyd edən 
müəllif yazır ki, S.Ə.Şirvani ilə yanaşı, başqa Azərbaycan şairləri də Y.Cəndəqi 
irsinə maraq göstərmiş, onun təsiri ilə əsərlər yazmışlar. Müəllifin qənaətinə görə, 
“Əliabbas Müznibin 143 beytlik “Nuruşnamə”si, Abdulla bəy Asinin 38 beytlik 
həcvi, Əbdülxaliq Yusifin 81 beytlik bir həcvi də Yəğma təsirilə yazılmışdır” [7, 
s.6]. 
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Tədqiqatçı belə bir fikir irəli sürür ki, Y.Cəndəqi XIX əsrin axırı, XX əsrin 
əvvəllərində Azərbaycan şairləri arasında kifayət qədər tanınmış bir ədəbi sima 
olmuşdur. Əbülhəsən Şəhid, Əliqulu Səbahi, İbrahim Tahir Musayev və Abbas 
Səhhətdən gətirdiyi misallarla fikrini qüvvətləndirən tədqiqatçı nəticə olaraq qeyd 
edir ki, problemin sistemli şəkildə tədqiqi İran–Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin 
öyrənilməsində əhəmiyyətli rol oynaya biləcəkdir. 

Burada bir məsələni də qeyd etmək yerinə düşərdi ki, C.Rəmzinin Y.Cəndəqi 
haqqında yazdıqları təkcə Azərbaycanda deyil, İranda nəşr olunan “Yəğma” 
jurnalının 1975-ci ildə çıxan dördüncü nömrəsində də dərc olunmuş və rəğbətlə 
qarşılanmışdır. Bu barədə Əlibala Hacızadə yazır: C.Rəmzinin “Yəğma Cəndəqi 
şeirlərinin sənətkarlıq xüsusiyyətləri” adlı məqaləsi “Yəğma” jurnalının builki 
dördüncü nömrəsində dərc olunmuşdur... C.Rəmzi İsmayılzadə öz məqaləsində 
Yəğmanın İran və qonşu ölkə xalqlarının klassik ədəbiyyat və folklorundan necə 
bəhrələnməsi, müasirlərinə və xələflərinə necə təsir etməsi məsələsi üzərində 
hərtərəfli dayanmış və tutarlı dəlillər gətirmişdir” [2, s.3]. 

Nəticə. Beləliklə, C.Rəmzinin Y.Cəndəqi irsi ilə bağlı araşdırmaları, eyni 
zamanda bu görkəmli fars şairindən etdiyi tərcümələr deməyə əsas verir ki, 
tədqiqatçının Y.Cəndəqi irsinə və bu irsin tədqiqinə münasibəti keçici yox, sistemli 
və həm də real faktlara söykənən əsl ədəbiyyatşünas, mətnşünas və iranşünas 
münasibəti olmuşdur. Hesab edirik ki, müəllif zəngin və çoxşaxəli yaradıcılığa, 
ziddiyyətli və ağır ömür yoluna malik olan sənətkar və onun irsi haqqında fikir 
söyləyərkən birbaşa faktlara əsaslanmaqla gəldiyi nəticələri ümumiləşdirərək 
əsaslandıra bilmişdir. Düşünürük ki, yarım əsr bundan əvvəl yazılmasına 
baxmayaraq, C.Rəmzinin Y.Cəndəqi haqqında tədqiqləri bu gün də elmi-filoloji 
dəyərini saxlamaqda və İran–Azərbaycan ədəbi əlaqələrinin öyrənilməsində mühüm 
əhəmiyyət kəsb etməkdədir. 
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Gunel Safarova  
The role of Jafar Ramzi in the research and analysis of  

Yagma Jandaqi’s poetry 
S u m m a r y 

 

In this article Yagma Jandagi’s poetry, the outstanding representative of the 
Persian literature of the XIX century , has been studied by Jafar Ramzi Ismayilzadeh. 
The objects of the research are the articles written by Jafar Ramzi about Yagma Jan-
dagi "The Problems of Studying the Life and Creation of Yagma Jandagi", "The 
Craft of Yagma Jandagi’s Poetry"," Craftsmanship issues in the creation of Yagma 
Jandagi", a candidate's thesis on the theme "Poetry of Yagma Jandagi" and the 
monograph of this dissertation published in 1976 by the decision of the Editorial and 
Publishing Council of the Academy of Sciences of the Azerbaijan SSR. 

The article states the views expressed by Jafar Ramzi in the monograph about 
the letters, ghazals, poems, manzumas, terjibends, terkibbends, gitas, tovbenames 
and rubais, which are included in every section of Yagma Jandagi’s divan composed 
of 11chapters. 

In the article the fourth chapter of Jafar Ramzi's monograph titled "Craftsman-
ship Characteristics in Yagma Jandagi’s work" has been widely analyzed. One of the 
important issues touched upon in the article is Jafar Ramzi's conclusion about bene-
fits of Yagma Jandagi from Azerbaijani folklore and classical literature. Jafar Ramzi 
justifies his idea by taking an example from Yagma Jandagi’s ghazals, he also em-
phasizes that the poets of Azerbaijan have benefited from the creation of Yagma Jan-
dagi and compares the poems of Yagma Jandagi and S.A.Shirvani. 

The article states that Jafar Ramzi was able to systematically investigate 
Yagma Jandagi's works and justified the findings based on the facts. Nowadays Jafar 
Ramzi’s research work about Yagma Jandagi keeps its scientific and philological 
value and plays an important role in the study and development of the Iranian-
Azerbaijani relations and the formation of the knowledge of future generations. 
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Гюнель Сафарова  
Роль Джафара Рамзи в исследовании и анализе поэзии  

Ягмы Джандаги 
Резюме 

 

Эта статья посвящена исследованию Джафаром Рамзи Исмаилзаде поэзии 
знаменитого представителя персидской литературы XIX века Ягмы Джандаги. 
Объектом исследования являются статьи Джафара Рамзи о Ягме Джандаги, 
«Проблемы изучения жизни и творчества Ягмы Джандаги», «Искусство поэзии 
Ягмы Джандаги», «Проблемы мастерства в творчестве Ягмы Джандаги», 
кандидатская диссертация на тему «Поэзия Ягмы Джандаги» и монография 
этой диссертации опубликованная в 1976 году решением Редакционно-
издательского совета Академии Наук Азербайджанской ССР. В статье нашли 
своё отражение взгляды, высказанные Джафаром Рамзи в своих монографиях о 
диване, состоящего из 11 частей или подразделений, которые включают в 
каждый раздел письма, газели, поемы, стихи, тарджибанды, теркибенды, 
куплеты, отрывки, покаяние и четверостишие. 

 В статье было широко проанализирована четвертая глава монографии 
Джафара Рамзи под названием «Особенности мастерства в творчестве Ягмы 
Джандаги». Одним из важных вопросов затронутых в статье, является мнение 
Джафара Рамзи об обогащении Ягмы Джандаги азербайджанским фольклором 
и классической литературой. Джафар Рамзи обосновывает своё мнение 
приводя примеры из газели Ягмы Джандаги, он также подчёркивает, 
обогащение творчеством Ягмы Джандаги и азербайджанских поэтов, 
сравнивает cтихи Ягмы Джандаги с С.А.Ширвани.  

 Из статьи также ясно, что Джафар Рамзи смог систематически 
исследовать творчество Ягмы Джандаги и обосновал выводы, основываясь на 
фактах. Исследовательская работа Джафара Рамзи о Ягмы Джандаги и сегодня 
сохраняет свою научную и филологическую ценность, играет важную роль в 
изучении и развитии ирано-азербайджанских отношений и формировании 
знаний будущих поколений. 
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(XIX əsr Abşeron ədəbi mühiti əsasında) 
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İnsan Allahın qüdrətinin qəribəliklərinə heyran 
olur. İki fərsəxlik yolda bir tərəfdə təlatümlü 
dərya, onun kənarında od püskürən Atəşgədə, 
onun da qarşısında neft mədənləri. Burada nə 
od sudan sönür və nə də neft oddan alovlanır. 

 

(“Səfərnameyi-Fərhad Mirzə”dən) 
 

Giriş. Coğrafi-tarixi səciyyəsinə görə strateji əhəmiyyəti olan Abşeron 
Azərbaycanın digər məkanlarından xeyli fərqlənmişdir. Qədim dövrlərdə ərəbdilli 
müəlliflərdən əl-İstəxri, əl-Məsudi, Əbu Dülaf, əl-Müqəddəsi, əl-Biruni, Əbu Həmid 
əl-Əndəlusi, Yaqut, Zəkəriyyə əl-Qəzvini, Əbü-l-Fida və başqalarının əsərlərində 
Azərbaycanın müxtəlif yerləri, eləcə də Bakı və Bakıətrafı məskənlər haqqında 
müxtəsər məlumatlar verilmişdir. Müəllifi bəlli olmayan, yazılma tarixi XI əsrlərə 
aid edilən “Tarixi əl-Bab” əsəri Abşeron tarixinin X-XI əsrləri haqqında dəyərli 
kitablardan hesab edilə bilər. Əslən bakılı olan, XV əsrdə yaşamış ərəbdilli tarixçi 
Əbdürrəşid əl-Bakuvinin “Təlxis əl-əşar və əcaib əl-məlik əl-qəhhar” (“Abidələrin 
xülasəsi və qüdrətli hökmdarın möcüzələri”) əsəri, irandilli mənbələrdən bəlli olan 
anonim müəllif tərəfindən yazılmış “Hüdud əl-ələm”, XII əsr müəllifi Məhəmməd 
ibn Nəcib Bəkranın “Cahannamə” və s. əsərlər elmi ədəbiyyatda maraqlı 
məlumatların daşıyıcıları kimi dəyərləndirilməkdədir. Eləcə də Həmdullah 
Qəzvininin, Əmin Əhməd ər-Razinin, Həsən bəy Rumlunun, Azərbaycan tarixçisi 
İsgəndər bəy Türkman Münşinin, Övliya Çələbinin, Zeynalabdin Şirvaninin, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun və başqalarının araşdırmaları Abşeron, onun tarixi, 
coğrafiyası, iqtisadiyyatı və mədəniyyəti haqqında əvəzsiz mənbə rolunu oynayır. 

 XII-XIII əsrlərdə Abşeronda ictimai-siyası platformanın möhkəmlənməsi 
nəticəsində mədəni mühitin zəngin imkanları ortaya çıxmışdır. Dövlətçilik və 
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idarəetmə qanunlarının möhkəmlənməsi elm, ədəbiyyat, incəsənət sahələrində 
çiçəklənmə və intibah yaratmışdır. Sözə, sənətə hörmət və qayğı mədəniyyətin 
dirçəlməsi üçün zəmin idi. Şirvanşahlar sarayında toplaşmış ziyalı insanlardan Əbül-
əla Gəncəvi, Fələki Şirvani, Əfzələddin Xaqani və başqalarının adlarını çəkmək 
mümkündür. Hətta böyük Nizaminin yaradıcılığının müəyyən bir hissəsi də bu 
sarayla bağlı olmuşdur. Bakıda ilahiyyatçı ailəsində doğulmuş, müəyyən dövrlərdə 
şəhərdən kənara – dağa çəkilərək özünəməxsus həyat tərzi yaşamış Məhəmməd Əli 
Bakuvi (şeirlərini Baba Kuhi təxəllüsü ilə yazmışdır) ideya-təfəkkür baxımından 
tarixdə yer tutmuşdur. İzzəddin Həsənoğlunun müasiri olmuş Nəsir Bakuyi ana 
dilimizdə yazmış olduğu müxəmməsi ilə realist şeirin gözəl nümunəsini yaratmışdır. 
Bakı və Şirvan orta çağ mədəniyyətində kök salmış bir çox fikir və təriqətlərin 
çiçəklənməsi və yayılması üçün əsas mərkəzlərdən birinə, yaxud birincisinə 
çevrilmişdir. Zahirilik, batinilik, sufilik, hürufilik, nöqtəvilik, xəlvətilik və s. fikir 
cərəyanlarının özünü təsdiqləməsi bu yerlərin adı ilə sıx bağlıdır. 

XIX əsr Abşeron ədəbi mühiti məlum tarixi-siyasi hadisələrin fonunda parlaq 
şəkildə nəzərə çarpır. Yeni sivilizasiyanın astanasında Abşeron ədəbi mühitinin 
özünəməxsus keyfiyyətləri, Qərblə Şərqin dialoqu, minillik tarixə malik milli-mədəni 
dəyərlərimizin qorunması və s. məsələlər bu dövrü xarakterizə edən əsas 
cəhətlərdəndir. “Məcməüş-şüəra” məclisinin fəaliyyətinə münasibət bildirən Seyid 
Əzimin “Bakıdan yenə çox töhfələr gəlir. Sanki Misir karvanı açılmış, şəkər gəlir” 
ifadəsi müəyyən durğunluqdan sonra əvvəlki coşqun həyatına qayıtmış bu ədəbi 
mühiti gözəl xarakterizə edir. 

Abşeron ədəbi mühitinin formalaşmasında paytaxt və əyalət 
mədəniyyətinin rolu. Abşeronluların həyat tərzi, estetik zövqü, milli-mənəvi siması 
coğrafi keyfiyyətləri ilə üst-üstə düşür. Görünür, dünyanın yaradılışındakı mak-
rokosm-mikrokosm anlayışı burada da keçərlidir. Yerli əhalinin dünyagörüşündə, 
yaşam fəlsəfəsində olduğu kimi, sənətə, yaradıcılığa yanaşma mexanizmində də 
yeniliklə köhnəlik, ənənə ilə novatorluq, müasirliklə gerilik, tərəqqipərvərlik ilə 
mühafizəkarlıq, bugünlə dünənin sıx təması həm bir-birini üzvi şəkildə tamamlayır, 
həm də biri digərinə mane olmur. Abşeron ədəbi nümayəndələrinin yaradıcılığında 
lirik şeirin inkişaf yolları, özünəməxsus keyfiyyətləri və çalarları barədə aşağıda 
konkret ədəbi nümunələr əsasında məlumat veriləcəkdir. Lakin mövzuyla birbaşa 
əlaqəsi olduğu üçün paytaxt-şəhər mədəniyyətinin ədəbiyyatın keçdiyi inkişaf 
yoluna, yaradıcı insanların bədii təfəkkürünə təsiri və s. barədə danışmaq istərdik.  

L.N.Tolstoy söyləyirdi ki, mən Rusiyanı və mənim ona mübasibətimi Yasnaya 
Polyanasız təsəvvür edə bilmirəm. Daha çox təbiət ünsürlərinin üstünlüyü, əhalinin 
etnik tərkibinin sabitliyi, dini dünyagörüşün daha sabit şəkildə təzahürü əyalət 
mədəniyyətini səciyyələndirən komponentlər kimi özünü göstərir. Belə əyalətlərin 
ümumi ədəbiyyata verdiyi bədii dəyərlər əvəzsizdir. Lakin əyalət mədəniyyətində 
paralel olaraq durğunluq, sosial proseslərə, yeni ideyalara, tərəqqiyə qapalılıq da mü-
şahidə edilən haldır. Əyalət mədəniyyətinin əsasında daha çox xalqın məişəti, təsdiq 
edilmiş mənəvi-etik normalar, bədii təfəkkür tərzi və folklor yaradıcılığı durur. Təbii 
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ki, paytaxt mədəniyyəti anlayışı altında daha çox sənayenin inkişafı, daim yenilənmə 
dinamikası, hər dövrün imkanlarına uyğun olaraq elmi-texniki tərəqqi və s. başa 
düşülür ki, bunların da mədəni təzahür formalarında ifadəsi inkaredilməzdir. 
Məsələn, Bakıda yaradıcı insanların şəraitə uyğun şəkildə geniş məlumatlılığı onlara 
böyük yaradıcı potensial, yüksək professionallıq bəxş edir. Çünki paytaxt mühiti 
bədii təfəkkür sahibləri üçün həm fərdi, həm də sosial planda inkişaf deməkdir. 
Müşahidələr göstərir ki, məhz paytaxt mədəniyyətində daha çox novator 
keyfiyyətlər, avanqard meyillər özünü göstərməkdədir və bütün bu deyilənləri 
Abşeron ədəbi mühiti üçün də xarakterik hesab etmək olar. Təbii ki, burada söhbət 
daha çox Bakı mühitindən gedir. Bu da faktdır ki, yurdumuzun digər regionlarında, 
məsələn, Qarabağ, Lənkəran, Naxçıvan, Gəncə və s. yerlərdə də ciddi inkişaf 
meyilləri mövcud olmuşdur. Lakin mühüm strateji coğrafi əhəmiyyətinə görə Abşe-
ron–Bakı zamanında I Pyotr və digər dünya gücləri tərəfindən qiymətləndirildiyindən 
buranın yenidən dirçəlməsi, mədəni-inzibati inkişafı onun paytaxt kimi əhəmiyyətini 
artırmışdır. Bu da inkaredilməzdir ki, paytaxt mədəniyyətinin daxilində bir əyalət ab-
havası mütləq olmalıdır. Paytaxt ədəbi kontingenti əyalət mədəniyyəti üzərində 
qurulduğundan bir çox mühüm keyfiyyətlər paytaxt mədəniyyətində təzahürə 
çevrilən rəsmilik, standartlıq kimi hallara mülayim çalarlar əlavə edə bilir. Abşeron 
ədəbi mühitinin Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi öyrənilməsində bu 
amillərin araşdırmaya cəlb olunması vacibdir.  

Yeniliyi tam təhlil süzgəcindən keçirərək çoxpilləli şəkildə mənimsəmə 
keyfiyyəti Abşeron ədəbi mühiti üçün xarakterik olan haldır. Başqa sözlə, 
coğrafiyasına və iqtisadi imkanlarına görə daim gəlmə əhali ilə qarşılaşmış, gur həyat 
tərzi keçirmiş abşeronlular özlərinə xas mədəni-psixoloji köklərə sadiq qalmış və bu 
keyfiyyət onların ədəbiyyatında, söz yaradıcılığında öz ifadəsini tapmışdır. Abşeron 
ədəbi mühitinin XIX əsrə qədər keçdiyi inkişaf yolunu araşdırarkən materialların 
azlığı diqqəti cəlb edir. Zənnimizcə, bunu XX əsrin əvvəllərində mədəni sərvətləri-
mizin talan edilməsi, kitabxana, arxiv, qiraətxana kimi bir çox idarələrin 
səlahiyyətlərini yerinə yetirən məscid və mədrəsələrin dəfələrlə yandırılması və 
dağıdılması ilə əlaqələndirmək mümkündür. Daha çox XIX əsrin ikinci yarısına aid 
olan nümunələrlə rastlaşırıq ki, bunlar da müəlliflərin, yaxud tanışların evlərində 
saxlanılmış, bəzi hallarda yaddaşlarda hifz edilmişdir. Tədqiqatçı alim Alxan 
Bayramoğlu erməni talanı barədə yazır: “XX yüzilliyin əvvəlində, xüsusilə 20-30-cu 
illərdə yazılı abidələrimizin çoxu yandırılmış, gözəl yazan sənətkar xəttatlarımız isə 
dini əsərlər köçürdükləri üçün məhv edilmişdir. Orta əsr yazıları, bir qayda olaraq, 
Allah-taalanın adı ilə başlandığı üçün məzmununa baxmadan yalnız ilk sözü 
“Bismillahirrəhmanirrəhim” ifadəsi ilə başlandığı üçün yandırılmışdır” [4, s.38]. 

 Abşeron ədəbi mühitinə məxsus lirik poeziya öz inkişafını hər iki – şifahi və 
yazılı formalarda davam etdirmişdir. Burada hər iki üsluba məxsus əlvan məzmun və 
formalarla qarşılaşmaq mümkündür. Etiraf etmək lazımdır ki, abşeronlular dini 
düşüncəyə daha çox meyilli olduqlarından klassik üslubun müxtəlif janrlarına diqqət 
göstərmiş, mövcud ənənədən novator şəkildə bəhrələnə bilmişlər. Bu irsin ilk 
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toplayıcısı hesab edilən təzkirəçi-ədəbiyyatşünas, şair Cəfər Rəmzinin topladığı 
materiallardan, müxtəlif araşdırmalardan, tədqiqatlar zamanı qarşımıza çıxan 
əlyazma və s. nümunələrdən çıxış edərək XVIII əsrdə yazıb-yaratmış Mahmud, 
Mürsəl Məhəmməd Sadıqoğlu, Səfərəli kimi şairlərin az sayda əsərləri əlimizə 
çatmışdır ki, bunlar həmin dövrün ədəbi mühiti haqqında müəyyən təsəvvür yarada 
bilir. Bu müəlliflərin yaradıcılığında əruz vəznli şeirlərlə yanaşı, heca vəznli 
nümunələrə də rast gəlirik ki, bunlarda folklor intibahının təsiri duyulmaqdadır. 
Gözəl və ahəngdar bir dildə yazılmış şeirlərdə xalqın təfəkkür tərzi və ruhu diqqəti 
çəkir. Heca vəznli əsərlərin bəzilərində qəzəlin leksik-semantik elementləri özünü 
göstərirsə, bəzilərində sırf aşıq şeirinin poetik-üslubi keyfiyyətləri hiss olunur. 
 

Qorxmayın davada bir qaşıq qandan, 
Vətən bizim üçün artıqdır candan, 
Gələni qoruyaq biz türkmandan, 
Yaxşı olar, kəndə yaman qoymayaq [5, s.11]. 

 
Digər maraqlı fakt isə XVIII əsrin sonları – XIX əsrin əvvəllərində yaşamış 

lirik şeirin şifahi qolunu inkişaf etdirmiş iki aşıq – Aşıq Həsən və Aşıq Cavadın bədii 
irsidir. Onlar aşıq şeirinin müxtəlif forma və janrlarına müraciət etmiş, xalqın, demək 
olar ki, bütün mərasim və məclislərinin sevilən sənətkarları hesab edilmişlər. Aşıq 
Cavadın irsi Bülbülədə ermənilər tərəfindən yandırılmışdır. Qohum-qonşuda "kulak", 
"xalq düşməni" adı ilə həbs olunanların sayı artdıqca Aşıq Cavadın nəvələri, qohum-
ları narahat günlər yaşamış, illərlə hifz etməyə çalışdıqları əlyazmaları tövlə-
də tonqala ataraq məhv etmişlər. 

 
Ağladın, ağladın, bir dəm gülmədin, 
Dəsmal alıb gözün yaşın silmədin, 
Bu Aşıq Həsənin qədrin bilmədin, 
Onunçun gələrsən zəvalə, Leyli [6, s.15]. 

 
Abşeron ədəbi mühiti üçün xarakterik olan hallardan biri də odur ki, burada 

yazılı ədəbiyyatla şifahi şeirin təması çox sıx olmuş, bəzi hallarda isə həmin 
sərhədlər aradan götürülmüşdür. Meyxana, minacat, mərsiyə, tilavət (ərəb və 
Azərbaycan dillərində) və s. şeir şəkilləri buna nümunə ola bilər. Bu baxımdan 
müxtəlif mərasimlərlə bağlı yazılı şeir nümunələrinin ərsəyə gəlməsi də maraq 
doğurur. 

Qeyd edək ki, XIX yüzilliyin sonlarında Azərbaycanın ayrı-ayrı şəhər və 
kəndlərində məscidlərin nəzdində müsəlman məktəbləri və mədrəsələri, şəhərlərdə 
isə rus məktəbləri fəaliyyət göstərirdi. Maarifçilik tarixində Azərbaycanın müxtəlif 
ərazilərində fərdi şəkildə fəaliyyət göstərən müdərrislərin də müstəsna əhəmiyyəti 
olmuşdur. Məsələn, Hacı Mirzə Əbdülkərim ağa uzun müddət İranda və İraqda 
oxumuş, Məşhəd və Nəcəf şəhərlərindəki mədrəsələrdə ərəb dilinin sərf-nəhvi, 
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məntiq, bəlağət elmləri, fiqh, üsul, hikmət, ilahiyyat və s. elmlərdən dərs demişdir. 
“İlk təhsilini atasından alan Əhmədağa (Əhmədağa Əhmədov – Z.A.) hələ kiçik 
yaşlarından tez-tez onların qonaq otağına yığılan alim və şairlərin elmi-ədəbi 
söhbətlərinin daimi dinləyicisinə çevrilir. Qonaqlar arasında tez-tez sevimli şairimiz 
Abdulla Şaiq də olurdu” [15]. Bu mənada din, tədris, ədəbiyyat qovuşuq bir şəkildə 
xalqın maariflənməsinə yönəlmişdir ki, bu da Abşeronda paytaxt ilə əyalət 
mədəniyyətinin sintezini əmələ gətirən amillərdəndir. 

Meyxanalar şəhər folkloru kimi. Musiqiyə və ritmə bələdlik lirik şeirlərin 
keyfiyyətinə təsir göstərmiş, onların sonrakı inkişafına təkan olmuşdur. Bunların 
içərisində meyxanalar yaranma intensivliyinə, kütləviliyinə, forma və məzmun 
çalarlarına görə xüsusilə seçilir. Şifahi xalq yaradıcılığı nisbətən zəif olan bu mühitdə 
meyxanalar şəhər folkloru kimi diqqəti cəlb edir. Onlar müxtəlif məzmunlu və 
formatlı mərasimlərdə bəzən müstəqil şəkildə, bəzən deyişmə, bəzən də müəyyən 
tədbirlərin tərkib hissəsi kimi səsləndirilmişdir. XIX əsr meyxanaları burada 
yaranmış yazılı ədəbiyyat nümunələrindən fərqli olaraq, daha çox realist üslubu ilə 
seçilir və maraq kəsb edir.  

Meyxanaların keçdiyi tarixi inkişaf yolu böyük və zəngin olduğundan onun 
poetik səciyyəsi dəyişmiş, müxtəlif dəyişikliklərə məruz qalmışdır. Folklorşünas 
alim M.Qasımlı kökü qam-şamançılığa söykənən bu şeir forması haqqında yazır ki, 
“Xalq arasında yayılmış “meyxana” şeir forması da, heç şübhəsiz, uzun zaman 
təriqətin xidmətində dayanmışdır” [13, s.42]. Müəllifi bəlli olan bu şeirlərdə XIX 
əsrin həyat tərzinə və əhvali-ruhiyyəsinə yaxın mövzulara müraciət edilmişdir. İlk 
olaraq çar rejiminin, sonradan isə proletkultçu mədəniyyətin Azərbaycana, onun 
milli-genetik dəyərlərinə vurduğu zərbələr nəticəsində mahiyyətindən uzaqlaşmış 
meyxanaya münasibət də dəyişmişdir. Azərbaycanda XX əsrin 30-cu illərində sovet 
ədəbiyyatına aid edilən nihilist tendensiya meyxananın zəifləməsinə təsir 
göstərmişdir. Digər tərəfdən, XX əsrin əvvəllərində sadə və koloritli poeziya 
gücləndiyinə görə meyxana janrı mərkəz mədəniyyəti ilə rəqabətə dayana bilməmiş, 
bəlli səbəblərə görə paytaxt kənarlarında daha çox auditoriya qazana bilmişdir. İkinci 
Dünya müharibəsindən sonra daha ağır və sanballı məzmunların yenidən bu janra 
qayıtması üçün zəmin yaranmışdır. Araşdırmalar zamanı bəlli olur ki, Bakının bəzi 
yerlərində, Şağan, Nardaran, Buzovnada həmin dövrdə meyxananın sonradan 
qazandığı keyfiyyətlər – qeyri-etik və primitiv leksikası bu irsə antipatiyanın 
yaranmasına səbəb olmuşdur. Məsələn, Nardaranda XX əsrin 20-30-cu illərində 
meyxanaya münasibət o qədər dəyişmişdir ki, onun söylənilməsi qadağan edilmişdir. 
Məsələn, Fərman Mirzəhəsən oğlunun güclü təbi olmasına baxmayaraq, onun 
qəzəlçiliyə yönləndirilməsi buna sübutdur. Təbii ki, meyxananın imkanları geniş 
olduğundan bu janrda əxlaqi-didaktik mövzulu nümunələrlə də rastlaşırıq. Məsələn, 
nardaranlı Yaşar Soltan oğlunun şahidi olduğu və söylənilməsi XX əsrin ikinci 
yarısına təsadüf edən bir deyişmə mövzu və sənətkarlıq keyfiyyəti, söz seçimi ilə 
maraq doğurur. Qeyd edək ki, şeir nümunəsi heç yerdə çap edilməmişdir: 
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Hacı Kazım: 
Olsa tərkibində övladın əgər fər, yaxşıdır, 
Ağahüseyn: 
Nanəcib bivec adamdan işləyən xar yaxşıdır, 
Vahid: 
Qarğa əbləh, sağsağan çəp, eybi vardır tovuzun, 
Ağahüseyn: 
Saxlasan, seç bir nəcibzadə kəbutər yaxşıdır. 
Hacı Kazım: 
Şər müsəlmandan, Kazım, hal əhli-kafər yaxşıdır. 

 
Meyxana janrının araşdırıcılarından olan tədqiqatçı Nizami Tağısoy və Zülaim 

Zakariyyanın müəllifliyi ilə yazılmış “Meyxananın poetikası” əsərində bir çox qəzəl 
biliciləri meyxana ustası kimi təqdim edilmişdir ki, zənnimizcə, bu, ciddi yanlışlıq 
doğurur. Araşdırmalara istinadən söyləyə bilərik ki, M.Azər, H.Saqib, Ə.Cənnəti, 
Ə.Yusif və başqaları poetikanı, onun tarixini və qanunauyğunluqlarını gözəl bilən 
qəzəl ustadları olmuşlar və onların, həqiqətən də, bədahətən qəzəl söyləmək məharəti 
olmuşdur. Ə.Vahiddən fərqli olaraq, onlar böyük auditoriyalarda bu formatda heç bir 
zaman çıxış etməmiş, qəzəlin janr imkanlarından kənara çıxmamış, lirik şeirin daxili 
imkanlarını zənginləşdirmək məqsədilə müşavirələr keçirmişlər. Zənnimizcə, 
meyxana janrını yenidən ciddi ədəbiyyata gətirən Vahid meyxananın leksik tərkibini 
daha da poetikləşdirmiş, məzmun və forma baxımından zənginləşdirərək yeni 
məktəb yaratmışdır. Hacı Əli Kərəm, Mirzə Məhəmməd Hüseynəli oğlu, Hacı Əmi, 
Mirzə Bağır, Molla Yəhya, Əli İslam, Mirpaşa və b. meyxana ustalarının misraları 
indi də yaddaşlarda qalmaqdadır. Təbii ki, bütün yaradıcılıq sahələrində olduğu kimi, 
burada da fərdi intellekt səviyyəsi öz sözünü söyləmişdir.  

Abşeron lirik şeirinin yazılı nümunələrinin ideya-mövzu istiqamətləri. 
XIX əsr Abşeron şairlərinin yazılı ədəbiyyat qolu həddindən artıq zəngindir. Bu 
dövrdə lirik şeirin inkişafı əsasən əruz vəznli əsərlərin meydana gəlməsi ilə 
xarakterik olmuşdur. Dini-ruhani biliklərin möhkəmləndirilməsi maarifçilik 
duyğusunun və hərəkatının inkişaf etdirilməsinə nəinki mane olmuş, əksinə, təkan 
yaratmışdır. Bu dövr sənətkarlarının əsərlərində eşqin daşıyıcısı olan gözəlliyə 
vurğunluq motivləri ilə yanaşı, məktəbə, kitaba, elmə, mədəniyyətə çağırış, vətəni, 
torpağı sevmək, qorumaq istəyi və s. aparıcı mövzulardır. Sufi-irfani, əxlaqi-
didaktik, maarifçilik, ictimai-siyasi, dini-ruhani və s. mövzularda yazılan lirik şeirlər 
forma və üslub baxımından da rəngarəngdir. Hiylə, pişvaqiə, siyərlərə müraciət, 
məsnəvilərin, məqtəl janrının müxtəlif yeni formalarda təqdimatı və s. bu dövr lirik 
şeirinin aparıcı keyfiyyəti kimi dəyərləndirilə bilər. M.H.Qüdsi, Ə.Yusif, Ə.Cənnəti, 
M.Azər, A.Sürəyya, M.A.Şahin, M.Ə.Fəna, M.Seyidi və b. Abşeron şairlərinin 
yaradıcılığı söylədiklərimizə sübut ola bilər. Bu poeziya nümunələri, əsasən, 
Azərbaycan, qismən də ərəb və fars dillərində ərsəyə gəlmişdir. Mətbuat orqanları ilə 
əməkdaşlıq onların dünyagörüşünə, fəaliyyətinə müsbət təsir göstərmiş, zamanın 
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nəbzini tuta bilmək üçün şərait yaratmışdır. Abşeron şairlərinin fəaliyyətində 
tərcüməçilik də geniş yer tutur ki, bu da onların peşəkarlığından xəbər verən 
keyfiyyət kimi dəyərləndirilməlidir. XIX əsr Abşeron şairləri içərisində Şəhrəbanu, 
Məşədi xanım Leyli, daha sonralar Ümmülgülsüm kimi qadınların söz yaradıcılığı öz 
zərifliyi və humanizmi ilə diqqəti cəlb edir. 

Tədqiqatçıların qənaətinə görə, Azərbaycana Qərb mədəniyyəti, onun məzmun 
və formaları əsasən iki yolla – Türkiyə və Rusiya vasitəsilə daxil olmuşdur. 
Zənnimizcə, zəif də olsa, üçüncü yol da mövcud olmuşdur ki, bu da fərdi şəkildə 
Avropa, onun ədəbi-bədii dəyərləri ilə tanış olmaqdır. Digər tərəfdən, paytaxt 
mədəniyyətinin ruhu lirikaya bir rəngarənglik gətirmişdir. Diqqətçəkən hal kimi qeyd 
edilməlidir ki, burada sonetlər, verlibr, ambajemanlar və s. Avropa şeir şəkillərindən 
istifadə edilsə də, forma məsələlərinə meyil o qədər də güclü olmamışdır. Vəzn, 
qafiyə məsələlərində həssas olmalarına, poetika elmlərinə bələd olmalarına 
baxmayaraq, poetik fiqur və kateqoriyalardan o qədər də əhatəli istifadə etməmişlər.  

Bakıda az yaşamasına baxmayaraq, böyük maarifçi A.A.Bakıxanovun Abşeron 
ədəbi mühitinə təsiri duyulmaqdadır. Füzuli irsinə sadiq qalmış, Şərq poetikasının 
incəliklərindən ustalıqla bəhrələnmiş müəllifin yaradıcılığında şeirləri ilə birlikdə 
poema janrına müraciəti, mənzum hekayələri, məktubları, avtobioqrafik səciyyəli 
əsərləri də məlumdur ki, bunlar da divan poetikasına və onun sirlərinə sadiqlikdən 
xəbər verir. Hətta müəyyən divan incəlikləri vardir ki, onları Bakıxanovun 
yaradıcılığında görmək mümkündür. Məsələn, yalnız nəsihətamiz fikirlərdən ibarət 
olan təmsil janrı Əssar Təbrizidən, Marağayi Əvhədidən üzü bəri bəzi müəlliflərin, 
eləcə də A.Bakıxanovun istifadə etdiyi şeir şəkli olmuşdur ki, onu Abşeron 
şairlərinin epik-lirik əsərlərində müşahidə etmək mümkündür. Qəsəmnamə, məqtəl 
(“Cənnətül-Məva”) və s. janrlara müraciət, elmə, maarifə çağırış, eləcə də ənənəyə, 
xələf-sələflik münasibətlərinə sadiqlik və s. məsələlərdə, zənnimizcə, A.A.Bakı-
xanovun təsiri böyük olmuşdur. 

Bütün zamanların və məkanların aparıcı mövzusu olan məhəbbət XIX əsr 
lirikasından da yan keçməmişdir. Yaradılışın cövhəri olan bu keyfiyyət həm realist, 
həm də romantik üslublu əsərlərdə əsas motiv olaraq diqqət çəkir. Abşeron 
yetirmələrinin lirik yaradıcılığı məzmununa görə rəngarəngdir.  
 

Tapmışam könlümü mən, türreyi-cananda imiş, 
Ah, cəmiyyəti-dil zülfi-pərişanda imiş [6, s.51]. 

 
Burada aparıcı mövzu məhəbbət şeirləridir ki, bunlarda irfani məzmunla 

bərabər dünyəvi hisslər də yox deyildir. Məhəbbət motivli əsərlərdə yalnız hisslərin 
hakimiyyəti deyil, cəmiyyətin tərəqqisi, ağlın, kamalın diktəsi, elmin-ədəbin rolunu 
da görmək mümkündür. XIX əsr Abşeron ədəbi mühiti üçün səciyyəvi 
keyfiyyətlərdən başlıcası irfani keyfiyyətləri təriqət şeirlərindən fərqləndirmələridir. 
Tərki-dünyalığa, fərdiləşməyə, özünəqapanmaya deyil, daha çox cəmiyyətdaxili 
münasibətlərdə öz “mən”ini kəşf etməyə, kamilliyə doğru addımlamağa üstünlük 
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verən bu şairlərdə Yaradana, Mütləq Həqiqətə məhəbbət sonsuzdur. Onlar daha çox 
böyük sələfləri Nizaminin, Füzulinin yolu ilə getmiş, eyni zamanda cərəyan edən 
hadisələri izləməyi də mühüm yaradıcı keyfiyyət kimi qəbul etmişlər: 

 
Edibdir nöqteyi-xalini mərkəz qəlbi-üşşaqə 
Mədarından xilaf etməz, könül pərgarə mayildir [6, s.21]. 
Qaşın taqinə taqindən əyilmiş bircə mişgin tel, 
Məgər gülzari-cənnətdir bitirmiş bir giyəh əyri?  
Vücudum incəlib, qəddim əyilmiş, guiya görsən, 
Deyərsən bir tazə ayı kim çəkib bir tazə mah əyri [5, s.98]. 

 
Bu misralarda Nəsimi, Füzuli qəzəllərinin məna yükü, irfani ruhu özünü 

göstərir. Mütəfəkkir şair olan Nəsimi:  
 

Zilli sanidir saçın, innə ileyhə rəciun, 
Qul kəfanın aftabı xoş məanı göstərir [12, s.77]  
 

söyləyirdisə, böyük Füzuli: 
 

Nöqteyi-xalinə bağlanmış idi canü könül, 
Gəzmədən daireyi-dövrdə pərgar hənuz [7, s. 24]  

 
fikirləri ilə “Quran” ayələrində söylənilmiş “innə ileyhə rəciun”, yaxud hərəkət, 
yenilənmək və əslinə qayıtmaq düşüncəsindən başlamış elmin çox sonradan izah 
etməyə çalışdığı nöqtə nəzəriyyəsinə kimi dərin fikirlərdən bəhs etmiş, bu hikmətləri 
xələflərinə ötürmüşlər.  

Əsrin sonlarında lirik şeirin mövzuları içərisində türkçülük ideyalarının 
tərənnümü də diqqəti cəlb edir ki, belə nümunələrə Hacəli Pərişan, Muxtar Münsif, 
Əmin Abid, Əbdülxalıq Cənnəti, Əliabbas Müznib və başqalarının yaradıcılığında 
rast gəlmək mümkündür. Qeyd edək ki, ədəbi məclislərin əlaqələrinin intensiv 
şəkildə qurulması poeziyanın hər sahəsində yenilənməni təmin etmiş, bütöv Azər-
baycan ədəbiyyatının yaranmasında xüsusi rol oynamışdır. Aşıq poeziyasının incəlik-
lərinə yiyələnmə, folklor janrlarına meyillənmə, Şərq poetikasına bələdlik, dini-
ruhani mövzulara həssaslıq və s. məsələlər buna sübut ola bilər. XIX əsrin sonu – 
XX əsrin əvvəllərində Abşeronda təşkil olunmuş “Məcməüş-şüəra” funksiya etibarilə 
əyalət məclislərindən fərqlənməyə başlamış, yeni keyfiyyətlər qazanmışdır.  

XIX əsrdə ədəbiyyatın mövzu dairəsi genişlənsə də, əsas ideoloji dayaqlar 
möhkəm şəkildə qorunmaqdaydı. Buna səbəb İslamın mahiyyətindəki elmə, müasir-
liyə sağlam münasibət olmuşdur. Elm mövzusu XIX əsrin əvvəllərindən Abşeron 
ədəbi mühiti üçün aparıcı mövzuya çevrilmişdir. Bu nümunələrin əksəriyyətində 
məktəbə, elmə, maarifə çağırış motivləri klassik məzmundan ayrılmayaraq irfani 
düşüncəyə tabe etdirilmişdir. Təbii ki, “qələm”, “kitab” məfhumları ədəbiyyatda 
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daha sakral məzmun daşımışdır. Müsəlman kosmoqoniyasında Allah-taalanın əmri 
ilə bütün olacaqları yazmış kosmik bir qələm anlamı var. İslam dinində bir dəfə 
yazılan yazının yenidən pozulub yazılmasının mümkün olmaması da əzəli və əbədi 
"qələm” arxetipi ilə əlaqələndirilir [18]. 

 
Xəlqi irşad eləməkmiş, görünür, məqsudi, 
Həzrəti-cəlli-əla eyləmiş icad qələm.  
Sərfdə, nəhvdə, məntiqdə hünər sahibidir, 
Elmdə cümlə müəllimlərə ustad qələm [5, s.35]. 
 

Abşeron ədəbi mühitində də bu məzmunlar sanki ilkin qaynaqdan alınaraq 
dünyəviləşməyə, daha çox maarifçi məzmun qazanmağa doğru meyillənir. 

  
Elm etdi rövşən, ey dil, tarixi Avropanı, 
Tarik edib cəhalət rövşəndil Asiyanı [6, s.105]. 

 
Vətən və onunla səsləşən qürbət, qəhrəmanlıq mövzuları, tərbiyəvi-didaktik 

motivlər də bu nümunələrdə həssas bir xətt kimi diqqəti çəkir. Burada eyni zamanda 
məişət mövzulu şeirlərin də yer aldığını görürük (“Şollar suyu”). Cənnətinin, Salikin, 
Minanın, ara-sıra sonetlər yazan Əlipaşa Səburun yaradıcılığında maraqlı şeir 
nümunələri vardır ki, burada qadın-ana, qadın-vətəndaş keyfiyyətlərinin poetik 
ifadəsini görmək mümkündür. 

Dini mötivlər abşeronlu şairlərin yaradıcılığında aparıcı mövzulardandır. Yüz 
il ömür sürmüş, bir neçə dil bilmiş, dünyəvi və ilahiyyat elmlərini yaxşı mənimsəmiş 
Hacı Mirzə Əliməhəmməd Fənanın bədii irsi buna misal ola bilər. O, A.Bakıxanovun 
“Riyazül-aşiqin” əsərindən bəhrələnmiş, “Cənnətül-Məva” adlı irihəcmli epik-lirik 
əsərini qələmə almışdır. Fənanın xalq arasında həkimlik fəaliyyəti ilə, astronomiya 
və astrologiya elmlərini dərindən bilməsi, gözəl xəttat olması barədə çoxlu rəvayətlər 
indi də danışılır. İrihəcmli əsərlər, minacatlar, mərsiyələr, növhə və əfradlar və s. dini 
məzmunlu əsərlərin bolluğu ilə rastlaşırıq. Qeyd edək ki, Abşeron ədəbi mühitində 
ərsəyə gəlmiş dini məzmunlu əsərlər formaca çox rəngarəngdir, əruz və heca 
vəznində yazılmışdır. Epik-lirik məzmunlu irihəcmli əsərlərin bəziləri “Divan”, 
bəziləri məsnəvi, mürəbbe formasında, lirik əsərlərdə də müxtəlif forma və janr 
özünəməxsusluğu ilə rastlaşırıq. Hətta bəzi nümunələrdə, məsələn, “məclis” 
ifalarında (dini məzmunlu) söyləyicilik xarakteri olduğu üçün dastan poetikasından 
istifadə edilir, dinləyici auditoriyası üçün anlaşıqlı olması üçün ritm, intonasiya, 
digər stuktur keyfiyyətlərinə diqqət yetirilir [8, s.4]. 
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Kəsmə başım, Şimri-dəğa, cəddim peyğəmbər gəlməsə, 
Qılma mənə cövrü-cəfa, cəddim peyğəmbər gəlməsə. 
Könlümdə var dərdü mihən, 
Gəlsin gərək qurban verən, 
Əzm etmə, ey başım kəsən, 
Salari-Məhşər gəlməsə [8, s.171]. 

 
 Abşeron ədəbi nümunələrində təbiət mövzuları maraq doğurur. Daha çox 

dənizi, qumu, sərt küləkləri ilə xatırlanan Abşeron şairlərinin yaradıcılığında təbiət 
təsvirləri özünəməxsus keyfiyyət daşıyır. 

 
Dəmadəm əndəlibü-dil güli-rüxsarə mayildir, 
Bahar əyyamidir, seyri-güli-gülzarə mayildir [6, s.21]. 

 
Burada Qüdsi təbiət elementlərindən, eləcə də bahar fəslinin semantik 

yükündən istifadə edərək mütləq həqiqətə yönələrək qəlbin çəmənzara 
meyillənməsini vəsf edir, sonda qəlbinin “heydəri-kərrarə” mail olması ilə fikrini 
tamamlayır. Maraq doğuran hallardan biri də XIX əsr Abşeron yazılı şeir 
nümunələrində Xəzərə bir təsvir və tərənnüm obyekti kimi yanaşmanın olmamasıdır. 
Digər tərəfdən, bu şairlərin təbiət təsvirli şeirlərində daha çox başqa ruh hakim 
olmuşdur ki, bunun bir çox səbəblərinin olması mümkündür. Zənnimizcə, Aida 
Qasımovanın ərəb şeirinin mühüm janrlarından olan vəsf haqqında fikirləri burada 
da keçərli ola bilər. “Vəsfdə insan və təbiət, səhra bitkiləri və səhra heyvanları, 
ümumiyyətlə, ətraf təbiət təsvir olunur. Təbiətin kasıb olduğu Ərəbistan yarım-
adasında şairlər bu janra xüsusi önəm verir, təsvir obyektinin zəifliyini güclü 
bənzətmə və metaforlarla kompensasiya edirdilər” [16]. 

Abşeronlu şairlərin yaradıcılığına xas olan yeni rədif və qafiyə tapıntıları, 
dəqiq qafiyə nəzəriyyəsinə bələdlik də diqqətçəkən məsələlərdəndir. Məsələn, 
Ə.Cənnətinin aşağıdakı misraları maraq doğurur: 

 
Gəhi abad eylər, gahi yıxar könlüm o büt guya, 
Baxar dil mülkinə memar gahi rast, gahi gəc. 
Gahi torpağa əl ursam olur zər, gah zər torpaq, 
Mənimlə çərx nərd oynar gahi rast, gahi gəc [6, s.69]. 

 
Nəticə. Abşeron şairlərinin yaradıcılığında təkbeytlərdən başlamış məsnəvilərə 

kimi müxtəlif janrlara rast gəlirik. Miniatürlər, alleqorik əsərlər, tərcümeyi-hal, 
mənzum məktublar, sual-cavab, dialoq xarakterli əsərlər, nəzirələr tez-tez müraciət 
olunan formalardır. Əruzun müxtəlif bəhrlərindən istifadə edən Abşeron şairləri heca 
vəznli əsərlərdə də sənət keyfiyyəti göstərə bilmişlər. “Qəsəmnamə”, “Oğuznamə”, 
“İbrətnamə”, “Saqinamə” kimi epik-lirik əsərlər də maraq doğurur. XIX əsr 
meyxanaları burada yaranmış yazılı ədəbiyyat nümunələrindən fərqli olaraq, daha 
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çox realist üslubu ilə seçilir və maraq kəsb edir. Maraqlısı odur ki, bütün yeni 
məzmun və formaları sağlam şəkildə qəbul etmiş Abşeron şairləri XIX əsr poetik 
ənənəsini bu gün də yaşatmaqdadırlar. 

XIX əsrin birinci yarısında Abşeronda əruz vəznli dini-irfani və maarifçi 
ədəbiyyatın mühafizəkar səciyyəsi, ənənədən bəhrələnmə, klassik şeirin müxtəlif 
təzahür formaları aparıcı tendensiya kimi diqqəti cəlb edir. Əsrin ikinci yarısında 
yeni, mütərəqqi ideyaların poeziyaya gəlişi ilə maarifçi-didaktik realizmdən tənqidi 
realizmə doğru inkişafın şahidi oluruq. Yeni bədii təfəkkür formalarına müraciət 
ictimai-siyasi ziddiyyətlər fonunda ortaya çıxan yeni yaradıcılıq metodlarının 
yaranmasını zəruri etmişdir. Yazılı ədəbiyyatda daha çox simvolikadan, zəngin 
obrazlardan istifadə yüksək sənət hadisəsi hesab edilmişdir. 

Nəticə olaraq söyləyə bilərik ki, Abşeron ədəbi mühiti XIX əsrin birinci 
yarısında yazılı ədəbiyyatda məhəbbət və dini-irfani mövzular, maarifçilik ideyaları 
aparıcı olduğu halda, ikinci yarısında tənqidə və satiraya meyil güclənmiş, lirikada 
vətənpərvərlik, qəhrəmanlıq, türkçülük ideyaları, ictimai motivlər, elmin və 
mədəniyyətin təbliği və s. demokratik düşüncələr əhatəli şəkildə əksini tapmışdır. 
Beləliklə, XIX əsr Abşeron ədəbi mühiti çoxşaxəli və çoxməzmunlu olaraq 
Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsi kimi məzmun və forma imkanlarının 
artmasına təkan olmuşdur. 
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Aytaj Zeynalova  
Development paths of Azerbaijani lyric poetry 

(Based on Absheron literary environment in the XIX century) 
Summary 

 

The article deals with the socio-political and cultural events in Absheron in the 
XIX century. Review of the literary and regional features of this period is especially 
important for the profound study of Azerbaijani literature. These objective reasons 
also include the factor of carrying the capital culture of this area throughout the 
history. The article presents the activities of mosques and schools, which played a 
special role in formation of the literary environment. The organization of schools, 
publishing houses, press and other issues in different parts of Absheron are also of 
interest. The role of literary majlis and literary organizations in the formation of a 
new literary environment is also undeniable. The tradition of literary majlis is 
replaced by the desire to create the first regulated organizations in the early XX 
century. In spite of the lack of information on the ranges of the organization's 
activities, the author states that a society of poets "Voice of Turk" was created in the 
last period of activity of a literary society "Majmaush-Shuara". 

 Lyric poetry created in the literary environment of Absheron was mostly based 
on religious thoughts and classical traditions. The rise of realism and educational 
colors made poetry to be more colorful in the mid of century. The close connection 
of the written literature with the oral poetry is one of the main reasons of the 
development of Absheron literary environment. Some poetry forms such as, 
meyhana, minajat, magtal,marsiyya, tilavat could be mentioned as one of the best 
examples to it. Knowing music and rythms has a great impact on the quality of 
lyrical poetry. Especially, one can mention a fast development, intensity and massive 
impact of meyhana, the city folklore. Strengthening religious knowledge did not 
prevent the educational development of society but it helped to prosper. 
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Айтадж Зейналова  
Виды развития лирической поэзии Азербайджана 

(на основе литературной среды Апшерона XIX века) 
Р е з ю м е 

 

 В статье рассматриваются общественно-политические и культурные 
события на Апшероне в XIX веке в частности, путях развития лирической по-
эзии. Рассматривание литературно-региональных особенностей данной эпохи 
является особенно важным для глубокого изучения литературы Азербайджана. 
Перечисленные объективные причины также включают в себя фактор ношения 
этой местности столичной культуры на протяжении всей истории. В статье 
рассмотрена деятельность мечетей и школ, которые сыграли особую роль в 
формировании литературной среды. Вопросы организации школ, издательств, 
печати и решение других задач в разных частях Апшерона также представляют 
интерес. Роль литературных меджлисов и литературных организаций в 
формировании новой литературной среды тоже неоспорима. Традиция 
литературных меджлисов XIX века была заменена желанием создать первые 
дисциплинированные организации в начале XX столетия. Несмотря на 
отсутствие информации о мерах деятельности этой организации, сообщается, 
что общество поэтов под названием «Голос тюрка» было создано именно в 
последние годы деятельности литературного общества «Мяджмяюш-Шюара». 

 Большая привязанность к религиозно-духовной мысли и классическим 
традициям составила основу лирических стихов Апшеронской литературной 
среды XIX века. Подъем просветительско-реалистичных красок начиная с 
середины столетия, создал пестроту тем. Ещё одной из особенностей, 
характерных для развития Апшеронской литературной среды было то, что 
здесь имелся тесный контакт между письменной литературой и устным 
стихотворением, а в некоторых случаях эти границы даже были устранены. 
Мейхана, минаджат, магтал, мерсийе, тилават (на арабском и азербайджанском 
языках) и др. виды стиха могут служить примером этому. Осведомлённость о 
музыке и ритме оказало влияние на качество стихотворений, и дало толчок их 
дальнейшему развитию. Среди них особо выделяются по интенсивности 
возникновения, массовости, форме и оттенков содержания мейхана, которая 
считается городским фольклором. Укрепление религиозно-духовных знаний не 
только не мешает развитию просветительских чувств и движения, но наоборот, 
даёт ему толчок. 
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Introduction 
Nowadays, museums play a significant role in the study of history, culture, 

literature, traditions, art and other various fields of science of the nations. As a rule, 
museums are institutions that collect the material values of peoples and nations and 
introduce them to the masses. Through museums we can find out the way of life of 
the world nations and get acquainted with their history and culture. At the same time, 
museums are a source of information and knowledge that link generations. They are 
a solid base for education, as well as a great way to conduct research. In the world 
there are about 55,000 museums dedicated to various fields of interest. According to 
ICOM London, Paris and Washington, DC museums dominate the list of the top 20 
museums in the world. The Victoria and Albert Museum (V&A) in London is among 
them. It is considered the repository of an incredible collection of art and design 
artefacrs. 

1. History of foundation and development of The Victoria and Albert 
Museum 

The reign of Queen Victoria was the heyday of Britain. That is why the Victo-
rian period is remembered by historians with special respect. One of the English his-
torians described the Victorian period as follows: “Rapid changes in the economy 
and spirituality became possible due to the fact that during this period there was no 
fear of war or internal conflicts. Only religious tendencies, the development of scien-
ce and culture, as well as the tendency to self-discipline intensified in the country”. 

One of the biggest museums and magnificent cultural centers in the world is 
the Victoria and Albert Museum, located in the Brompton area of the Royal 
Kensington and Chelsea area in England. This is the part of London where the 
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English aristocracy has inhabited for centuries. It was founded in 1851 as a result of 
the success and financial resources received at the World Exhibition in London. 
Inearly 19th century, similar exhibitions were organized in different cities of the 
world. A collection from all over the world was on display at the Cristal Palace, 
which was built in the Hyde Park area before the museum opened. It was so 
magnificent that it resonated, and the government decided to create a new building 
specifically for the museum. 

It can be mentioned that in the 19th century such concepts as historicity, 
eclecticism, neo-Gothic, neoclassicism, neo-Renaissance, neo-Russian and oriental-
ism were valued. For this reason, there was great interest in the opening of museums 
in the cultural environment of the country and the study of history. This issue has 
been a subject of discussion for a long time. 

Finally, as a result of discussions in 1853, the Museum of Decorative Arts, 
which was called the Museum of Manufactures, was founded in London. In 1857, the 
museum was moved to South Kensington and was named South Kensington Mu-
seum. At the initiative of Queen Victoria, the foundation of the museum was laid, 
and its official opening took place on June 20, 1857. On May 17, 1899 the ceremony 
of changing the name of the Museum of South Kensington to the Museum of Victo-
ria and Albert was made public. Queen Victoria’s address during the ceremony, re-
corded in a London Gazette, ended: “I trust that it will remain for ages a Monument 
discerning Liberality and a Source of Refinement and Progress”. 

Thanks to the support of two art lovers – Victoria and Albert, the museum 
was given the opportunity to purchase antique and ancient objects and was soon able 
to assemble a large collectionas a result of charity. The museum was primarily edu-
cational, and it was open to all community groups. Sir Henry Cole (1808-1882), first 
director of the museum, said that the museum should first play the role of a "school 
for the masses". 

2. Visiting the Victoria and Albert Museum 
The first impression is that the visitor is struckby the unusual look of the 

building’s interior, which has never been seen in other museums – rugged stairs, 
arches, glass ceilings, golden gates and so on. This magnificent building with an 
original chandelier under a glass rotunda at the entrance to the museum is admired by 
the audience. Originally called Ice Blue and Spring Green Chandelier, it is a glass 
sculpture by American designer Dale Chihuly. The originality of the chandelier is 
that it does not have a lighting function, but it illuminates the space only due to ex-
ternal effects – light from daylight and light from small invisible lamps in the after-
noon. A chandelier is an example of a hanging sculpture. 

The museum has a huge collection, which occupies 5000 years of art from an-
cient times to the present day, from different continents and countries of the world. 
Examples of ceramics, glass, textiles, costumes, silver, metal structures, jewelry, fur-
niture, medieval objects, drawings and photographs, antique sculptures, ancient 
paintings, ceramics, porcelain dishes, rare carpets, printed materials thathave been 
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collected for a long time are among the largest and most comprehensive in the world. 
As we know, the location of exhibits for each museum by chronological and typo-
logical principles is always a great problem and a subject of discussion. But the Vic-
toria and Albert Museum has found so suitable solution to this problem that the visi-
tors feel themselves in the country to which exhibits belong. 

The Victoria and Albert Museum covers an area of 12.5 acres (5.1 ha). Cur-
rently, its permanent collection of over 2,278,183 exhibits is on display in 145 
rooms. Some exhibits are strictly protected by museum funds. The museum has a 
display collection and a reference collection. 

The permanent collection contains 233,742 exhibits, and the information fund 
has 2,044,441 exhibits – paintings, publications, photographs and archival docu-
ments. The Victoria and Albert Museum is divided into four sections of the Collec-
tions: 1) Asia; 2) Furniture, Textiles and Fashion; 3) Sculpture, Metalwork, Ceramics 
and Glass; 4) Word and Image. 

One of the biggest galleries is the European gallery, located on the ground 
floor. Wonderful relics of the Italian Renaissance period – unique images of marble 
sculptures, tombstones and monuments amaze people with their gorgeous beauty. 

At the beginning of the 19th century there was great interest in Italian culture 
in Great Britain. So, “David” by Michelangelo, plaster copies of the columns of Em-
peror Trajan in Rome, tombstones of the Renaissance and plaster casts from Greek 
motifs found their eternal place in the museum. In the center of the European gallery 
is a copy of the Trajan column, 38 meters high, divided into two parts, which was 
built in honor of the victory of Emperor Trajan over Dacia by the architect Apollo-
dorus from Damascus (early 2nd century A.D.) in Rome in 106. 

Samples of the culture of Southeast Asia and Islamic countries are presented 
in the Eastern Gallery with 160,000 exhibits. Ancient oriental culture was established 
in the most prestigious halls of this gallery. Asian departments include works of art 
from South Asia, China, Japan, the Himalayas, Bhutan, the Far East – Vietnam, In-
donesia, Korea, China, Malaysia, the Middle East – Iran, Afghanistan, Egypt, Paki-
stan, Turkey, Israel, Saudi Arabia. Samples of the art of Arabia and Islamic countries 
cover the period from ancient centuries to the 21st century. The exhibits in this gal-
lery cover objects from Spain, North Africa, the Middle East and Central Asia. The 
collections of the Museum on Art of South and Southeast Asia are the most compre-
hensive and important. 

The collections of the Far East include more than 70.000 works of art from 
East Asian countries: China, Japan and Korea. The Chinese Art Gallery T. T. Tsui 
opened in 1991. It presents a representative collection of the Victoria and Albert Mu-
seum, numbering about 16.000 items from China, from the 4th millennium BC to the 
present day. This gallery was created in gratitude to Dr. T. T. Cui for donating the 
museum more than 700 exhibits from his private collection. 

Toshiba Gallery of Japanese Art opened in December 1986. Among the ex-
amples of the gallery there are Kazaridachi,swords of the Japanese emperor, deco-



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 226

rated with gold peonies and precious stones, a lacquered coat of a women's dressing 
table made of gold and silver, embroidered with ebonite for French palaces, a piece 
of a Japanese-made dresser for King III of Louis. 

Smaller galleries cover Korea, the Himalayan kingdom, and Southeast Asia. 
Korean expositions feature ceramics with green glaze, silk embroideries from the 
clothes of officials and shiny caskets inlaid with mother of pearl, made between 500 
and 2000 AD. Himalayan objects include important early Nepalese bronze sculp-
tures, repousse works and embroidery. Tibetan art of the XIV-XIX centuries is repre-
sented by outstanding religious images of the XIV and XV centuries, made of wood 
and bronze, as well as paintings with curls and ritual objects. Art from Thailand, 
Burma, Cambodia, Indonesia and Sri Lanka in gold, silver, bronze, stone, terracotta 
and ivory represents these rich and complex cultures, exhibits span the period from 
the 6th to the 19th century. 

3. Museum pieces of Islamic art 
The Victoria and Albert Museum houses over 19,000 items from the Islamic 

world, from the early Islamic period (7th century) to the early 20th century. 42nd Gal-
lery – Jamil Gallery of Islamic Art, opened in 2006. It presents a representative ex-
position of 400 items. The gallery was named after Sheikh Abdul Latif Jamil, who 
made a $ 9.8 million donation for the repair and restoration of the gallery. The gal-
lery is rich in various samples from Turkey, Iran, Spain, North Africa, the Middle 
East, Central Asia, Afghanistan and other countries of the Islamic world. Decorative 
tiles, miniatures, carpets, enameled trays in the Iranian culture section attract the at-
tention of visitors at a glance. A masterpiece of Islamic art is the 10th-century Rock 
crystal ewer from Egypt (969-1171 CE), which amazes with its tenderness. The 15th-
century minbar from the Cairo mosque (1468-1496) with ivory forming complex 
geometric patterns inlaid with wood, looks great in the exposition. The tiled fireplace 
from Turkey, built in 1731, is a charming piece of art mounted on the gallery wall. 
Other attractive exhibits in the gallery are the largest blue-white-turquoise mosaic 
panels based on classical oriental poetry and Iznik pottery art in a combination of 
red, turquoise, blue and green colors, which attract the attention of visitors with their 
beauty. The swords dedicated to the Gajar dynasty are also of great value and attract 
the attention of visitors. The Fabric of India exhibition presents a wide range of ex-
quisite textile samples from all over India, from the 3rd to the 21st century. 

However, among all the treasures presented, the item that I am most intrigued 
by is the Islamic talisman shirt. I was interested in the entire text of the Qur'an adorn-
ing the surface of this shirt, which dated from the 15-16th centuries. These talismanic 
shirts were often preferred by rulers, knights, and religious leaders who believed that 
its owner protects him from all kinds of atrocities and that he brings victory in the 
battle. It was produced during the Delhi Sultanate (1206-1526), a Muslim state that 
controlled vast areas of the Indian subcontinent. Talismanic shirts have a long history 
even in the life of the Turkish people, which was also used by the Turks in ancient 
times, who considered shamanistic traditions to be a success before the adoption of 
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the Muslim religion. They were transformed into the form of shirts, written in verse 
after the adoption of Islam. These shirts began to be written by skillful calligraphers 
adorned with gold by jewelers and artists on happy days reported by astrologers. Al-
though talisman shirts were used as protection against illness and sudden death, it 
was believed that majority of these shirts were intended for use in combat. Separate 
verses from the Qur'an that speak of victory were usually inscribed on shirts worn 
under armor – the word of God was intended to protect the wearer during the battle. 
As a museum worker, I must say that I was very surprised to see the talismanic shirt 
at the Victoria and Albert Museum because these shirts are considered rare museum 
exhibits. An example of this group of shirts, similar to the Victoria and Albert Mu-
seum, is similar to a bulletproof shirt (or a shirt with a mascot, a Magic shirt) with a 
prayer belonging to Panahali Khan Javanshir (1693-1763), the founding king of the 
Karabakh Khanate. The body armor of Panahali Khan Javanshir is on display at the 
NizamiGanjavi National Museum of Azerbaijani Literature. This valuable exhibit 
dates back to the 18th century and has been included in the UNESCO World Heri-
tage List. 

But, of course, among all these beautiful exhibits, I was interested to see 
works devoted to my country. First of all, I would like to note that the Victoria and 
Albert Museum presents many samples dedicated to Iran, especially the city of South 
Azerbaijan – Tabriz. And they are shown in the Gallery under the headings "Iran un-
der Safavids", "Iran under Gajars". Most of these samples are handmade carpets of 
the 16-19th centuries. For example, a carpet with motifs, organized in the form of a 
lattice at several levels, reflects the development of knitting of carpets of the Safavid 
period. 

And ... my wish came true when I saw the words "Tabriz" or "Caucasus. 
Azerbaijan” on the information board. As an Azerbaijani, I was very proud that I 
realized that in the center of London so many visitors from all over the world can see 
the art of Azerbaijan. I was proud of the skill of the craftsmen of my country. Origi-
nal items – embroidery fabrics, carpets, jewelry samples, earthenware and pottery, 
weapons and armor, a numismatic collection and other items are related to Azerbai-
jan. As it is known, Azerbaijan is famous for its colorful and delicate carpets. Today 
it is priceless exhibits of museums in the world. The central element of the museum 
gallery is the most beautiful and original carpet in the world, “Sheikh Safi”, which is 
displayed as the “Ardabil carpet”. It was woven by Magsud Kashani by order of 
Shah TahmasibSafavi, the son of the famous statesman and poet Shah Ismail Khatai 
Safavi, for the shrine of his ancestor Sheikh Safiaddin in Tabriz in 1539. Since 1893, 
the carpet is among the valuable exhibits of the Victoria and Albert Museum. It is 
protected in a special display-case in the center of the gallery. To preserve their col-
ors, the carpet is lit for ten minutes per hour and half an hour. The carpet, protected 
under museum number 2721893, has this explanation: “The Ardabil carpet is one of 
the largest and finest Islamic rugs in the world. It is also of great historical impor-
tance. It was ordered as one of a pair by the ruler of Iran, Shah Tahmasp, for the 
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shrine of his ancestor Sheikh Safi al-Din in the city of Ardabil in the province of 
Azerbaijan in the north-west of Iran "(The Victoria Albert Museum. Jamil Gallery of 
Islamic Art). I cannot explain my feelings when I saw the name of my country in this 
brief information, but it is unfortunate that most of the valuable things are demon-
strated under the heading of Iran. 

It is also known that many Azerbaijani carpets woven in Baku, Guba, and 
Karabakh are preserved in the collections of the Victoria and Albert Museum. The 
bronze bowl dating from 1319 is the oldest example of Azerbaijani art. The bowl 
with the height of 19 cm and the diameter of 7.5 cm was decorated with Arabic script 
and traditional floral ornaments. The name of the master "Yusif Ahmad oglu" who 
made it was written calligraphically on its back. It is unfortunate that I did not see 
this in the exposition, but simply read about it from the articles. 

Potteries and earthenware decorated with multi-colored glazed national floral 
ornaments, and storylines decorated with paintings of humans, animals and birds, 
demonstrate the development of Azerbaijani art. As known, in many Islamic socie-
ties, scenes containing humans and animals were the usual type of decoration in non-
religious contexts. The source of these images was usually poetry, the most highly 
valued of secular literatureluxury copies of narrative verses were often illustrated 
with paintings, and more familiar episodes were depicted on the walls and objects of 
the palace. According to Jason Elliot, an expert on Islamic art: “Despite the variety 
of styles of Islamic art and the astonishing variety of media that expresses the skill of 
a traditional Muslim artist, there are unifying factors that immediately make it dis-
tinctive. All Islamic art strives for beauty based on consistency and harmony ... 

The expression of this vision is based on a clear and triple visual structure, to 
which very useful series of panels dedicated in the gallery. The first of these is callig-
raphy: for believers, the elegant ciphers of Arabic writing convey the voice of the 
Divine and are the substance of revelation that becomes visible. In no other art form 
does the written word take on such an exalted role; both the sultans and peasants 
sought to learn many of his styles, which themselves became disciplines and around 
which a whole science of numerological symbolism arose. The second is a geometric 
design brilliantly used in endless variations – intellectually alluring and puzzling at 
the same time. The third panel presents examples of idealized forms of plants taken 
from the natural world: tendrils, vines, buds and flowers, all of which are related to 
the fertility and abundance of nature and are symbolically associated with the em-
bodiment of paradise in the Koran as a luxuriantgarden” [2, 2]. 

Love lyrics accompanied the images of a young man and woman. However, at 
certain times and places, the ban on images in religious contexts extended to the 
secular sphere, and decoration was confined to calligraphic, geometric and floral or-
naments. But sometimes among these plays you can see scenes with the description 
of beauties. For example, a large mantelpiece dedicated to the myth of the seven 
sleeping on the wall of the gallery of Islamic art. All these treasures are a reminder of 
the high patronage that is given to a Muslim craftsman in the vast expanses of time 
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and territory. Among the exhibits of the Victoria and Albert Museum are enameled 
glass lamps of the mosque, which are very similar to the lamps in the exposition of 
the Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami. These lamps were deco-
rated with letters of the Arabic alphabet, mostly wording taken from the Koran. 

It was amazing to see the multi-colored blue-turquoise tiles in the gallery of 
Islamic art, which resemble the mosaic tiles of Khanegah built near the Pisaat River. 
Although they do not dedicate to Khanegah of Pirhuseyn, they have the same style 
of decoration and calligraphic ornaments. Probably, as in Khaneghahof Pirhuseyn, 
these writings also have religious content. These valuable items are preserved in the 
National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi. The Pir-
Huseyn Khanegahr (Dervish Monastery) on the banks of the Pirsaat River was built 
by Sharaf al Dawlawal-din Hasan during the reign of the Shirvanshah, Afridu-
nAbulMuzaffarFariburz III (1225-1255) in honor of the Sheikh, Imam, Mystic Al-
Hassan, son of Ali, known as PirHuseynRavanan in 684 (1280), who was an Azer-
baijani sheikh of the Galandari sect and lived in the 11th century. Khanegah was 
built around his grave in the 13th century". The difference between the tiles is their 
color and brightness. 

Conclusion. The Victoria and Albert Museum in London is one of the mag-
nificent museums in the world. It has a huge collection from around the world, 
which is displayed in 145 galleries. Having visited the museum, the traveler learns a 
lot about the cultural heritage of the world nations. The Jamil Gallery of Islamic Art 
contains more than 400 valuable works on Islamic art, among which exhibits dedi-
cated to Azerbaijan are of great value. Walking through the gallery, I was proud that 
my country is a small part of the Islamic world, and I was also very proud of the 
skill and technique of the oriental craftsmen, especially Azerbaijani masters. At the 
same time, it is unfortunate that the pieces of Azerbaijani cultural heritage are 
mainly presented as examples of Iranian art. But we find comfort in the fact that for-
eign visitors to our museums have the opportunity to see and receive additional evi-
dence that the Azerbaijani culture has deep roots. They are astonished at the cultural 
heritage of Azerbaijan and the skill of the Azerbaijani people. 
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Tomiris Babanlı 
İslam incəsənətinə aid oxşar eksponatlar Viktoriya və Albert Muzeyinin 

və Nizami Gəncəvi adına 
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ekspozisiyasında 

Xülasə 
 

Muzeylər dünya xalqlarının tarixi və mədəni irsinin məbədidir. Hər bir xalq 
özünün tarixi, ədəbiyyatı, incəsənəti və elmi irsi ilə tanınır. Xalqların həyat tərzi və 
adət-ənənələri muzeylərdə sanki bir ayna kimi eksponatlar vasitəsilə təqdim olunur. 
Nəsillər dəyiºir, muzeylər isə bilik mənbəyi kimi yeni-yeni nəsillərin dünyagörüşü-
nün və maariflənməsinin formalaşmasında mühüm rol oynayır.  

Məqalədə dünyanın möhtəşəm muzeylərindən olan Londonun Viktoriya və 
Albert Muzeyinin yaranması və inkişafı haqqında məlumat verilir. Dünyanın iyirmi 
ən çox ziyarət edilən muzeyləri siyahısında yer alan Viktoriya və Albert Muzeyinin 
145 qalereyasında 2,3 milyon eksponat dörd bölmədə: 1) Asiya; 2) Mebel, tekstil və 
dəb; 3) Heykəltəraşlıq, metalişləmə, çini və şüşə; 4) Söz və imic bölmələrində 
nümayiş olunur. 

Cənubi Asiya və İslam ölkələrinə məxsus maddi mədəniyyət nümunələri 
160.000 eksponatla Şərq qalereyasında təqdim olunur. Qədim Asiya mədəniyyətinə 
bu qalereyanın ən görkəmli zallarında yer ayrılmışdır. Asiya bölməsində Yaxın və 
Orta Şərq, eləcə də İslam ölkələrinin qədim dövrlərdən XX yüzilin əvvəlinə kimi 
yaradılmış sənət nümunələri tamaşaçılara təqdim edilir. 

Viktoriya və Albert Muzeyinin 19.000-dən artıq İslam mədəniyyətinə aid sənət 
nümunəsini əhatə edən Cəmil qalereyası 2006-cı ildə yenidən qurularaq ziyarətçilərin 
ixtiyarına verilmişdir. Bu maddi mədəniyyət nümunələrinin 400-dən çoxu qalereyada 
daimi sərgilənir ki, bunların içərisində Azərbaycan incəsənəti nümunələri də xüsusi 
maraq doğurur. Bunlara Şeyx Səfi xalçası, üzəri nəbati naxışlar, buta, quş və heyvan 
rəsmlərilə süslənmiş, müxtəlif çalarlı şirli məişət əşyaları misal ola bilər. 

Məqalə müəllifi Viktoriya və Albert Muzeyində qorunan İslam mədəniyyəti 
nümunələri, o cümlədən Azərbaycan sənətkarlarının yaratdığı sənət incilərindən 
söhbət açır, onların ölkəmizin muzeylərində qorunan adekvat nümunələri ilə 
müqayisəsini təqdim edir. 
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Томирис Бабанлы 
Идентичные экспонаты Исламского искусства в экспозиции Музея 
Виктории и Альберта и Национального Mузея Азербайджанской 

Литературы имени Низами Гянджеви 
Р е з ю м е 

 

Музеи являются храмами, хранящими историческое и культурное 
наследие народов мира. Каждый народ познаётся своим историческим, литера-
турным, культурным и научным наследием. Экспонаты музеев как бы зеркало 
отражают жизнь и традиции народов. Проходит время, меняются поколения, а 
музеи, как кладезь знаний играют важную роль в формировании мировоз-
зрения и просвещения новых поколений. 

В статье дана информация о создании и развитии Музея Виктории и 
Альберта в Лондоне – одного из величайших музеев мира. Музей, включённый 
в список двадцати часто посещаемых музеев мира, содержит более 2,3 миллион 
экспонатов в 145 галереях, которые разделены на четыре отдела: 1) Азия; 2) 
Мебель, текстиль и мода; 3) Скульптура, металлообработка, фарфор и стекло; 
4) Слово и имидж. 

Образцы материальной культуры, относящиеся к Южной Азии и странам 
Исламского мира, представлены 160.000 экспонатами в Восточной галерее. 
Особое место в этой галерее уделено культуре Древней Азии. Образцы искус-
ства стран Ближнего и Среднего Востока, а также стран Исламского мира с 
древнейших времён до начала XX века представлены посетителям в отделе 
Азия.  

Галерея Джамиль Музея Виктории и Альберта, состоящая из 19.000 
экспонатов стран Исламского мира представлена посетителям после рестав-
рации в 2006 году. Более 400 образцов материальной культуры выставлены в 
галерее. Среди них особый интерес представляют экспонаты, касающиеся 
Азербайджана. Сюда входят ковёр Шейх Сафи, предметы быта, покрытые 
разноцветной глазурью, расписанные узорами набати и рисунками бута, 
животных и птиц. 

Автор статьи рассказывает о шедеврах Исламского искусства, в том числе 
о жемчужинах, созданных азербайджанскими мастерами, хранящихся в Музее 
Виктории и Альберта и представляет сравнение их адекватных образцов, 
демонстрирующихся в музеях нашей страны.  
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 Giriş. Tarix, ədəbiyyat, elm və mədəniyyətimizin öyrənilməsində 
məktublaşmanın xüsusi yerinin olduğu şübhəsizdir. Bütün dünyada olduğu kimi, 
Azərbaycanda da onun çox qədim tarixi kökləri vardır. Yəqin ki, onun tarixi 
insanlığın tarixi qədər dərindir. Təbii ki, yazının meydana gəlməsinə qədər olan 
dövrdə o, rəmzi şəkildə müəyyən əşya və predmetlərlə aparılmışdır.  

Müəyyən bir tarixi dövrün öyrənilməsində məktublaşmaların rolu. Orta 
əsr mənbələrinin araşdırılması göstərir ki, ölkəmizdə tarixən inanılmaz qədər zəngin 
məktublaşma ənənəsi olmuşdur. Hətta məktublaşma və ümumiyyətlə, müraciətlə 
bağlı xüsusi təlimatlar belə günümüzə qədər gəlib çatmışdır. Belə bir təlimat 
nümunəsi – toplusu Məhəmməd ibn Hinduşah Naxçıvaninin (XIV əsr), əslində, 
dövrünün bütün məsələlərinə dair mükəmməl ensiklopediya olan 3 cildlik “Dəstur əl-
katib fi təyin əl-məratib” (“Vəzifələrin təyin olunmasında katiblərə göstəriş”) 
əsərində yer alır. Əsərin I cildinin II hissəsinin II başlığının I bəhsində müəllif, 
müraciət (həm şifahi, həm də yazılı müraciət-məktub nəzərdə tutulur) mövzusuna nə 
az, nə çox 119 fəsil həsr etmişdir [14]. Bəlli bir iyerarxiyanın mövcud olduğu 
cəmiyyətdə müraciət olunan şəxsiyyətlər cəmiyyətdə tutduqları rəsmi və qeyri-rəsmi 
mövqelərinə görə kateqoriyaya ayrılmışlar. Fəsillərin sayından da göründüyü kimi, 
müraciət olunanlar (bəzi hallarda müraciətin mövzusu daxil) 119 kateqoriyaya 
bölünmüşdür. Qəribə burasdır ki, hər bir müraciətin də çoxlu sayda nümunələri 
verilmiş və bu nümunələr dövrünün, əsasən ərəb dilində olan xüsusi seçmə istilah və 
ibarələri ilə süslənmişdir. Çox təəssüflər olsun ki, fars dilində yazılmış “Dəstur əl-
katib fi təyin əl-məratib” əsəri, bir neçə fəsli istisna olmaqla [12, s.114-118], ana 
dilimizə tərcümə olunmamışdır. Halbuki əsərdəki təkcə müraciət bölməsi çox böyük 
bir elmi-tədqiqat işinin mövzusudur.  

Cəfər Cabbarlının epistolyar irsi ədibin həyat və yaradıcılığını araşdırma 
vasitəsi kimi. Azərbaycanda məktublaşma ənənəsi uzun bir tarixi inkişaf mərhələsi 
keçmiş və XX əsrdə özünün yüksək zirvəsinə çatmışdır. Xüsusən bu əsrin 
əvvəllərindəki keşməkeşli dövrün səciyyələrinin öyrənilməsində Cəfər Cabbarlının 
yazışmaları çox böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bunun kökündə bu böyük şəxsiyyətin 
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fitrətdən gələn geniş dühası, sərhəd və əngəl tanımayan sərbəst və özünəməxsus 
düşüncə ənginlikləri, yüksək vətənpərvərliyi durur. C.Cabbarlının istər öz ailə üzvlərinə 
(oğlu Aydına, qızı Gülarəyə, həyat yoldaşı Sona xanıma), istərsə də başqalarına 
(Hüseyn Natiqə, Əliağa Vahidə, Əziz Şərifə, Hənəfi Zeynallıya, Əvəz Sadıq, digər ədib 
və şairlərə, rəsmi şəxslərə və başqalarına) yazdığı məktublarda yüksək ictimailik, vətən 
sevgisi, humanist məzmun vəhdəti mövcuddur və onlar bu böyük yaradıcı şəxsiyyətin 
əsərlərinin məğzi və mahiyyəti ilə tam üst-üstə düşür. C.Cabbarlının ədəbi-bədii irsi və 
şəxsi həyat nümunəsi öz dövründə və sonrakı dövrdə nəsillərin milli-mənəvi 
tərbiyəsində böyük rol oynamışdır. Heç təsadüfi deyildir ki, Ümummilli Liderimiz 
Heydər Əliyev, 1997-ci il aprelin 22-də Bakıda mədəniyyət və incəsənət xadimləri ilə 
görüşündə demişdir ki, Azərbaycan ədəbiyyatının, Azərbaycan milli şüurunun 
inkişafında Cəfər Cabbarlının çox böyük xidmətləri olmuşdur. Onun yaratdığı əsərlər 
neçə-neçə nəsilləri tərbiyə edib və yüksəldibdir [11]. 

XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatının ən görkəmli klassiklərindən biri olan Cəfər 
Cabbarlı milli dramaturgiyanın sadəcə davamçısı, varisi olmamış, onu inkişaf etdirib 
zənginləşdirərək yeni mərhələyə yüksəltmişdir [3, s.2]. O, Azərbaycan sovet 
ədəbiyyatına yüksək məfkurə, xəlqilik, inqilabi pafos və müasirlik gətirmişdir. Cəmi 
20 illik yaradıcılıq yolu nəsib olmuş C.Cabbarlı Azərbaycan dramaturgiyasının ən 
qüdrətli nümayəndələrindən biridir [1, s.193]. Onun əsərlərində humanizm və 
vətənsevərlik bir-birini ülvi şəkildə tamamlayır. C.Cabbarlı azərbaycançılıq 
ideyasının ən böyük daşıyıcılarından biri olmuşdur. Onun tamaşaya qoyulması üçün 
teatra təqdim edildikdən sonra müəmmalı bir şəkildə itdi-batdıya düşmüş “Araz 
çayı” dramından yadigar qalmış aşağıdakı misraları buna əyani sübutdur: 

 

Araz çayı, qalx aradan, 
Qoy birləşsin Azərbaycan! [1, s.161] 

 

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bu böyük şəxsiyyət mənsub olduğu xalqın 
bəlalarının köklərinə dərindən bələd idi. Bu baxımdan belə bir epizod çox ibrətamiz 
və maraqlıdır: bir gün məhəllə ağsaqqalları C.Cabbarlıdan xahiş edirlər ki, 
məhərrəmlikdə məsciddə oxumaq üçün bir mərsiyə yazsın. O, əvvəlcə razılıq vermək 
istəmir. Böyük qardaşlarının da təkidindən sonra aşağıdakı mərsiyəni yazır və təbii 
ki, o, tamam əks effekt verir: 

 

Gülzari-vətən soldu, 
Millət xar-ü-zar oldu, 
Hamı payimal oldu, 
Dur, ey xar olan millət!  

 

Pullularımız qafil, 
Alimlərimiz cahil, 
Oldu elimiz zayil, 
Dur, ey xar olan millət!... 
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Əl çək bu həqarətdən, 
Qurtar bu əsarətdən, 
Xar ol bu kəsalətdən, 
Dur, ey xar olan millət! [5, 28] 

 

C.Cabbarlı hər yaradıcı şəxsiyyətə qismət olmayan incə duyuma və qeyri-adi 
təsir gücünə malik qələmə sahib olmuşdur. Onun dövrü teatr sənətinin çiçəkləndiyi 
bir dövr olmuş və xüsusən paytaxt Bakıda çoxsaylı teatrlar fəaliyyət göstərmişdir. 
Onların, demək olar ki, hamısında C.Cabbarlının əsərləri səhnəyə qoyulmuşdur. 
“Bakinski raboçi” teatrı “Sevil” tamaşasını ikinci dəfə göstərərkən əsərin mətnində 
bəzi dəyişikliklər etmişdir. Səbəb o olmuşdur ki, “Böyük-böyük kişilər yaylıq çıxarıb 
uşaq kimi ağlayırdılar. Arvad və qızlardan danışmağa dəyməz...” [6] Əslində, zalda 
tamaşaçıların ağlaması C.Cabbarlının ilk tamaşasından (“Solğun çiçəklər”) baş-
lamışdı [5, s.7]. Onun əsərlərinin təsiri təkcə ağlaşma ilə bitmirdi. Məsələn, “Sevil”in 
hər tamaşasından sonra məhz əsərin qeyri-adi təsir gücü nəticəsində tamaşaya baxan 
yüzlərlə qadın çadrasını zalda buraxıb çıxırdı. O vaxt üçün bu, böyük bir inqilab idi, 
həm də düşüncələrdə, zehində və təfəkkürdə baş verən bir inqilab! 

Yaxud da milli təfəkkürə, vətən sevgisinə, soy-kökünə bağlılığın nəticəsi idi 
ki, C.Cabbarlı Azərbaycan ədəbiyyatına Oqtay, Aydın, Solmaz, Yaşar, Sevil, Almaz, 
Balaş kimi onlarla yeni ad gətirmişdir. Bu adlar xalqa o qədər doğma və əziz idi ki, 
tezliklə minlərlə insan onları yeni dünyaya gələn övladlarına qoymaqla bu böyük 
şəxsiyyətin onların mənəvi dünyasında necə bir əlçatmaz yüksəkliyə malik olduğunu 
bir daha əyani şəkildə göstərirdi. Bu kiçik detal da C.Cabbarlının əsərlərinin, ideya 
və düşüncələrinin təsir gücünün bariz nümunələrindən biridir.  

C.Cabbarlı təkcə milliyyətçi və vətənpərvər deyildi, o, həm də sözün geniş 
mənasında şərqçi və islamçı idi, yəni Şərq xalqlarının, İslam dünyasının dərdləri, 
problemləri onu çox narahat edirdi. Bu mənada onu, Məhəmməd İqbal (1877-1938) 
[9], Cəmaləddin Əfqani (1838-1897) [2], İsmayıl bəy Qaspıralı (1851-1914) [18], 
Mehmet Akif Ərsoy (1873-1936) [15], Mahatma Qandi (1869-1948) [16], Məhəm-
məd Abdol (1703-1792) [17], Məhəmməd Əmin Rəsulzadə (1884-1955) [10] və Şər-
qin digər tanınmış dühaları ilə müqayisə etmək mümkündür. Həm Şərq və həm də 
Qərb tarixini, mədəniyyətini, xüsusən də fəlsəfəsini dərindən bilən şair-dramaturq üs-
tünlüyü, müqayisə olunduğu və adları çəkilən digər şəxsiyyətlər kimi, Şərq dü-
şüncəsinə, Şərq əxlaqına və mənəviyyatına vermişdir. O da Şərq və Qərb fəlsəfəsini, 
dünyagörüşünü sintez etməyə, ortaq bəşəri dəyərlər yaratmağa çalışmışdır.  

Bir məsələni də vurğulamaq yerinə düşər ki, C.Cabbarlının yaradıcılığı bolşe-
vizmin tüğyan etdiyi bir dövrə düşür. Bu dövrdə, milli ideya və düşüncənin təbliği, 
eləcə də Şərq–İslam problemlərindən bəhs etmək yaradıcı insandan böyük cəsarət 
tələb edirdi. Bu cəsarət onda kifayət qədər vardı, çünki o, həyatı bütün reallıqları və 
çılpaqlıqları ilə dərk edirdi. “Ölmək! O geniş körpüdən hər kəs keçəcəkdir” şeirində 
ifadə etdiyi kimi: 
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Ölmək! O geniş körpüdən hər kəs keçəcəkdir, 
Bir badə ki, ondan bütün aləm içəcəkdir! 
Hər süslü çiçək sonda saralmış quru yarpaq, 
İnsan da nədir? Əvvəli torpaq, sonu torpaq! 
 

Aləm doğacaq, dirçələcək, məhv olacaqdır, 
Dünya boş ikən əvvəli həp boş qalacaqdır. 
Bir tək səni məhv etmədi bu qanlı təbiət, 
Həp yoxluğa, həp heçliyə məhkum bəşəriyyət [4, s.73]. 

  
Antimilli siyasəti Çar Rusiyasından olduğu kimi, lakin pərdələnmiş bir 

şəkildə devr almış Sovet Rusiyasının milli olan hər şeyin üstündən xətt çəkmək, 
milli-mənəvi dəyərlərimizi yerlə yeksan eləmək, xüsusən də tarixin ən dərin 
qatlarından üzü bəri hər cür keşməkeşlərdən üzü ağ çıxmış müqəddəs ailə 
institutumuzu dağıtmaq üçün cəbhə boyu hücuma keçdiyi bir dövrdə C.Cabbarlı 
bütün varlığı ilə hayqırırdı: 

 

Adə, Avanes kürvə, sənin adına lənət! 
Yıxdın evimi həftinə, həftadına lənət! 

 

Yaxud da: 
 

Ay Liza, müsəlman deyiləm, canın üçün, mən, 
Evlər dağıdan zülfi-pərişanın üçün mən! [4] 

 

O dövrdə dünyanın iki əks ideoloji-siyasi və mədəni qütbə bölündüyü və 
onların hər birinin, xüsusən məzlum Şərq xalqlarını, müsəlman dünyasını ələ 
keçirərək istismar etmək yolunda hər hiylə və məkrə əl atdıqları bir dövrdə 
Cabbarlının “Məhkum Şərqə” şeiri bütün Şərq xalqlarına bir çağırış, həm də ölüm-
dirim mübarizəsinə səsləyən bir çağırış idi: 

 

Ey Şərq, sənin üstündə cahan çarpışıyorkən, 
Aləm səni bölməklə səadət bölüşüyorkən, 
Övladın əsarətdə, yazıq, can çəkişiyorkən, 
Hala da sükut etmədəsən, ey evi bərbad! 
Kimdən, əcəba, ummadasan dərdinə imdad? 
 

Rahib kimi qovğayi-həyata həvəsin yox; 
Tərpənmədəsən kölgətək, amma nəfəsin yox; 
Məhbəsdəsən, ancaq ki, dəmirdən qəfəsin yox; 
Zəncirini qırmaz nə tərəhhüm, nə də ki, fəryad; 
Əsr indi dəmir dövrü, barıt dövrüdür, heyhat! 
 

Dünyanı əsir eylər ikən bir ovuc altun; 
Hər millət öz azadəliyin qurşuna mədyun! 
Əsrin sözü top, haqq sözü top, tanrısı qurşun; 
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Acizliyə qalsan, edən olmaz səni azad, 
Hər gün sənə sahib olacaq bir yeni cəllad! 

 

Döndər günəşin atəşə, saç Qərbə, Şimalə! 
Topla nə gücün varsa, giriş qəti cidalə! 
Ya haqqını al, ya əbədi ol, laməhalə 
Qoy gülləri ya qan sulasın, yaxud ədalət, 
Qoy ya bəşəriyyət yaşasın, yaxud əsarət! [4, s.71-72] 

 

C.Cabbarlının məktubları XX əsrin əvvəllərinin Azərbaycan teatr həyatı, 
mədəni quruculuq problemləri, ədəbi mühitin xüsusiyyətləri, ictimai-siyasi ab-hava, 
onun təhlükə dolu reallıqlarının parlaq güzgüsüdür. 

C.Cabbarlının çox erkən və vaxtsız vəfatı hər bir vətən övladını, xüsusən də 
vətənpərvər ziyalıları olduqca sarsıtmışdır. Vaxtilə ona dərs demiş, sonralar onun 
əqidə, məfkurə və qələm dostu olmuş A.Şaiq onun ölümünə həsr etdiyi “Solmaz və 
sönməz” mənsur şeirini bu misralarla bitirmişdir: 

 

Sənət səltənətində doğan böyük günəşlər sönməz! 
Ədəbiyyat bağçalarında açan çiçəklər sönməz! 
O çiçək, o günəş sənsən, sənin sənətindir! [13, 199] 

 

C.Cabbarlının ömür-gün yoldaşı Sona xanım xatirələrində onun əsərlərini 
qiymətli dəfinə adlandırır [5, s.105]. Zənnimizcə, yazıçı-dramaturqun məktubları, sözün 
həqiqi mənasında, bu dəfinənin ayrılmaz bir parçasıdır. Çünki C.Cabbarlıya aid olan, yəni 
həm onun yazdığı və həm də ona yazılan məktublarda ən adi məişət məsələlərindən, 
qayğılarından tutmuş ən böyük ictimai, ədəbi, mədəni, siyasi və s. məsələlər əhatə 
edilmişdir. Məsələn, o Leninqraddan (indi Sankt-Peterburq) həyat yoldaşı Sona xanıma 
yazdığı məktubda soruşur ki, “...pulunuz var? İsmayıl adlı dostuma məktub yazmışam, 
gəlib Sizə baş çəkəcək” [7]. Yaxud da, başqa bir məktubunda Zaqafqaziyada böyük bir 
jurnalın çıxacağını və özünün də onun redaktorlar kollegiyasına üzv təyin olunduğunu 
qeyd edir [8] və s.  

Kiçikhəcmli bu araşdırmanın nəticəsi olaraq aşağıdakı təkliflərin verilməsini 
məqsədəmüvafiq hesab edirik: 

1. Öz təkrarolunmaz şəxsiyyəti, çoxtərəfli ədəbi-bədii-elmi, ictimai fəaliyyəti, 
düşüncə və baxışları ilə zamanını çox-çox qabaqlamış bu böyük şəxsiyyətin əsərlərinin, 
ən azından, dünyanın aparıcı dillərinə tərcüməsi müstəqilliyimizin verdiyi geniş imkan-
lar çərçivəsində, Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyətinin, bütövlükdə əxlaq və 
mənəviyyatının təbliği yolunda uğurlu addım olardı; 

2. C.Cabbarlının həyatı, şəxsiyyəti, yaradıcılığı, ideya və düşüncələri, xüsusən 
də geniş mənada mühitinin incəliklərinin daha ətraflı öyrənilməsi üçün onun 
məktublarının mükəmməl bir şəkildə araşdırılması zəruridir; 

3. C.Cabbarlının böyüklü-kiçikli hər bir əsərinin, bəzən isə hər bir misrasının 
şərhə ehtiyacı vardır. Bu baxımdan Cəfər Cabbarlı ensiklopediyasının hazırlanması 
humanitar elmimiz qarşısında duran ən vacib vəzifələrdən biridir.  
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Aymen Hasanova 
Jafar Jabbarli’s epistolary heritage 

Summary 
 

The tradition of correspondence in Azerbaijan has gone through a long history and 
reached its peak in the XX century. In particular, Jafar Jabbarli's correspondence is of great 
importance in studying the features of that thorny period. In this regard, a more thorough 
study of his life, personality, works, ideas and thoughts plays an important role in examin-
ing that epoch in detail. Socio-political conditions and strengthening position of realism of 
that time in Azerbaijan were reflected in the epistolary genre of writer’s works. Re-reading 
the letters of Jafar Jabbarli, you catch yourself thinking that some can still be copied almost 
exactly today. These letters are historical documents to characterrize the author, his lan-
guage and modern epoch.  

 

Аймэн Гасанова 
Эпистолярное наследие Джафара Джаббарлы  

Резюме 
 
 

Джафар Джаббарлы, один из самых выдающихся классиков 
Азербайджанской литературы ХХ века возвысивший национальную драматургию 
на новый уровень. Многочисленные письма писателя-драматурга являются 
неотъемлемой частью его богатого литературного и художественного наследия. С 
точки зрения изучения жизни, творчества, личности, идей, мыслей и более точного 
характера окружения Дж. Джаббарлы одной из важнейших задач нашего 
литературоведения является изучение этих писем. Общественно-политические 
условия и всё более укрепляющий позиции реализм того времени в Азербайджане, 
не могли не найти отражение в эпистолярном жанре творчества писателя. 
Перечитывая письма Джафара Джаббарлы, ловишь себя на мысли, что некоторые 
из них и сегодня можно копировать почти в точности. Писатель писал письма не с 
меньшим старанием, чем свои художественные произведения. Эти письма являются 
историческими документами для характеристики автора и современной ему эпохи и 
языка. 
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литературы имени Низами Гянджеви НАНА 
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МУЗЕЙ НИЗАМИ ТАК ЖЕ ПРЕКРАСЕН И УВЛЕКАТЕЛЕН,  

КАК САМА ПОЭЗИЯ ВОСТОКА 
 
Acar sözlər: мuzey işi, Nizami muzeyi, muzeyin qonaqları, rəylər 
Keywords: мuseum work, Nizami Мuseum, museum guests, reviews 
Ключевые слова: музейное дело, Музей Низами, гости музея, отзывы 
 

Введение. Музей играет очень важную роль в культурной жизни 
человека, в формировании изящного вкуса и мировоззрения, а также в 
образовании и воспитании растущего поколения. Посещение музея это 
единственный способ путешествия во времени. Ничто не сравнится с тем, 
чтобы собственными глазами увидеть то, что чудесным образом дошло до нас 
из глубин древности . 

Музей – это место, где ежедневно гостеприимно встречают множество 
туристов и жителей города. Это – сокровищница человеческой истории и 
культуры, мысли и труда. Слово «музей» происходит от греческого слова 
«мусейон» и в переводе означает место, посвящённое музам – дочерям богини 
памяти Мнемозиты. Музы считались покровительницами науки и искусства. В 
их честь греки строили храмы под названием Мусейон. 

Создание и развитие сети музеев, организация комплектования 
музейных собраний, учёта, хранения, охраны и изучение музейных ценностей, 
экспозиционная, фондовая, реставрационная работа, подготовка кадров 
работников музеев, – всё это является основной задачей такой сравнительно 
молодой науки, как музееведение. 

За последние десятилетия произошли серьёзные сдвиги в практике и 
теории музейного дела. В издании появляются работы, отражающие историю 
отдельных музеев. Сегодня, когда возрастает число многопрофильных музеев, 
требуется более широкий и комплексный подход. 

Множество музеев были созданы на основе частной коллекции. Знатные 
люди, меценаты спонсировали собирательство произведений искусства, тем 
самым помогали создавать музеи, и даже жертвовали своими коллекциями, 
чтобы расширить его, сделать более богатой и выставить на всеобщее 
обозрение. 

Многие мелкие коллекции объединялись в более крупные, так и 
создавались современные музеи. 

Первый музей современного типа был основан в Александрии под 
названием Мусейон Птолемеем I приблизительно в 290 году до н.э. В этом 
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здании было огромное количество комнат, и в одной из них была знаменитая 
Александрийская библиотека, которая не сохранилась до нашего времени. 
Также там были залы для чтения, столовая и другие комнаты. Постепенно 
здание расширялось и туда добавлялись новые экспонаты, такие как чучело 
животных, которые использовались как наглядное пособие для обучения.  

А самым первым современным музеем является Британский Музей в 
Лондоне, который был открыт в 1753-ем году [4, с.84]. Чтобы посетить его, 
необходимо было письменное разрешение. А вот первым публичным музеем 
стал Лувр, который открылся в 1793-ем году [4, с.56]. 

Азербайджанские музеи, отражающие историю нашего народа с 
древнейших времён до современности и пути развития его культуры, играют 
важную роль в деле охраны и пропаганды богатого культурного наследия в 
нашей стране. Сегодня широкая сеть музеев, где демонстрируются уникальные 
жемчужины искусства и национальные ценности, охватывают все регионы 
республики. Ещё в средние века во дворцах правителей Азербайджана, храмах 
и других строениях были сохранены ценные предметы – образцы искусства. В 
последствии эти ценные образцы азербайджанской культуры были собраны в 
частных коллекциях, а также вошли в число постоянных экспонатов самых 
знаменитых музеев мира. 

Формирование музейного дела в Азербайджане началось в конце XIX 
века, когда в 1890-ом году знаменитый просветитель Азербайджана 
Дж.Мамедкулизаде организовал в школе села Нехрам в Нахчиване 
краеведческий музей. Это была попытка создания первого музея в 
Азербайджане. В музее были собраны материалы, дающие сведения об истории 
Азербайджана. 

7-го декабря 1919-го года по указу правительства АДР был создан 
первый государственный музей «Истиглал» (музей Независимости), в котором 
были собраны археологические находки, произведения художников, редкие 
книги, древние монеты, ювелирные украшения и т. д. Музей просуществовал 
всего лишь 1 год. После установления в Азербайджане советской власти в 
1920-ом году Музей Независимости был ликвидирован. Через 71 год после 
установления независимости в Азербайджане музей был возраждён в 
Музейном Центре Министерства Культуры и Туризма Азербайджанской 
Республики. И с тех пор стали готовится профессиональные кадры для 
музейной системы [9]. 

На базе Государственного Университета Культуры и Искусства была 
организована кафедра Музееведения, которая занимается обучением будущих 
музейных работников. 

После создания в республике Азербайджанского института туризма там 
была введена специальность “музеевед-краевед”, также связанная с 
подготовкой музейных специалистов. 
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Храм мудрости. В центре лучезарного города Баку возвышается 
белоснежное здание неповторимой красоты, украшенное по фасаду бирюзовой 
майоликой, с прекрасными памятниками выдающихся поэтов Азербайджана. 
Это – здание Музея азербайджанской литературы имени великого Низами 
Гянджеви. Этот превосходный Музей создавался годами. Нелёгкая была 
работа. 

Всё началось с того, что 3 мая 1939 года Советом Народных Комиссаров 
Азербайджана было принято решение провести 800 летие Низами и был 
утверждён состав юбилейной комиссии. Членами комиссии были: У.Гаджи-
беков, Г.Гусейнов, С.Вургун, М.Ариф Дадашзаде, М.Ибрагимов, М.Рафили, 
С.Рустам, Р.Рза. 

Здание, принадлежашее тот период Профессиональному Союзу Респуб-
лики, по указу Совета Народных Комиссаров за номером 4972 от 1-го ноября 
1939 года до 10 ноября было принято решение отдать большой зал и 3 комнаты 
для музея-выставки, посвящённой жизни и творчеству Низами Гянджеви. 
Знаменитый художник Салам Саламзаде, который принимал активное участие 
в создании интерьера музея, был назначен директором музея. 

В 1940-ом году 13 июня Союз Народных Комиссаров подтвердил 
предложение реконструировать фасад здания [1, с.20]. И в результате реконс-
труикции были открыты 6 арок, под которыми в 1943-ем году возвысились 6 
прекрасных памятников. 

Хочется отметить имя Абдулгусейн Бабаева – мастера по резьбе по 
дереву, автора входных ворот музея, богато украшенные орнаментами. 

Кроме всего была создана “бригада”, которая должна была собрать 
материалы для обеспечения музея разными, интересными и ценными 
материалами. Члены бригады тогда ещё молодые, но будущие выдающиеся 
учёные Азербайджана Гамид Араслы, Мубариз Ализаде, Исаг Джафаров в 
1940-ом году отправились в Москву, Ленинград, Ташкент, Самарканд, Бухару. 
Шла бурная работа по созданию музея и с такой скоростью он вполне мог 
открыться уже в 1943-ем году. Но помешала война. По этой причине музей 
открылся всего лишь в 1945-ом году 14 мая, после окончания Отечественной 
войны. Во время открытия, экспозиция размещалась в 14 залах. 

В 1945-ом году музей обладал 213 рукописями, 200 литографическими 
книгами, 152 материалами археологических находок, 424 произведениями 
искусства. Общее количество экспонатов доходило до 1348-ми. 

Затем в 1947-ом году в связи с проведением запоздавшего 800-летнего 
юбилея Низами число залов увеличилось до 17-ти [1, с.23]. 

Музей был многократно капитально отреставрирован. Уже в 50-х годах 
шла работа по созданию экспозиции, отражающая все этапы развития истории 
азербайджанской литературы, начинающая с глубокой древности до советского 
периода. Новая экспозиция размещалась в 15-18 залах и с большим успехом 
открылась в 1967 году. 
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Яркие впечатления посетителей музея. Ежедневно музей посещали и 
посещают гости из самых различных стран мира, самых различных профессий 
и с ними проводятся познавательные экскурсии на разных языках мира 
(азербайджанском, русском, английском, персидском, арабском). Профессио-
нальные гиды без устали, с большим энтузиазмом, с огромной любовью и 
гостеприимством ведут экскурсии, раскрывая всю мудрость, величие, красоту 
и неповторимость азербайджанской литературы. Экскурсоводы музея – люди 
преданнные своему делу, искренно влюблённые в литературу, многолетним 
опытом, талантом, желанием и умением глубоко вникнуть в своё дело, 
оставляют сильное впечатление у посетителей Музея Низами. 

В результате этих экскурсий появились многотомные книги отзывов музея, 
в которых отразился весь славный путь Музея Низами за 80 лет. Отзыв каждого 
посетителя, будь то профессор или студент – дорог музею. 

Литература и театр – это два вида искусства, которые так тесно связаны 
друг с другом и для которых слово является божественным, возвышенным и 
важным понятием. 

Народный артист Азербайджана Казым Зия был великолепным актёром, 
режиссёром, преподавателем Азербайджанского театрального института. 
Больше всего он запомнился народу как исполнитель роли Арифа в трагедии 
Г.Джавида «Иблис» ( в 1922 году). Посетив Музей Низами в1945-ом году, он с 
большим восхищением и очень тепло отозвался о музее в книге отзывов: 
«...Музей составлен с большим вкусом и старанием. Да здравствуют 
работники культурного фронта» [2, с.49]. 

Необходимо отметить, что после обновления экспозиции в 2009-ом году 
в зале, посвящённом выдающемуся азербайджанскому драматургу и поэту 
Гусейн Джавиду, демонстрируются фото-портреты знаменитых азербай-
джанских актёров, с большим мастерством создавщих на сцене образы героев 
Джавида. Среди этих портретов гости музея могут увидеть талантливого актёра 
Казым Зия в роли Арифа из пьесы «Иблис». 

Мирза Ибрагимов – знаменитый азербайджанский писатель, драматург, 
переводчик, общественный деятель в 1939-ом году был назначен членом 
комиссии по проведению 800-летия великого поэта Низами Гянджеви и 
принимал активное участие в этой работе. Мирза Ибрагимов внёс огромный 
вклад в развитие азербайджанской литературы. В своих знаменитых пьесах 
«Жизнь», «Мадрид», «Любовь», комедиях «Деревенская девушка», «Хороший 
человек», драме «Тлеющие очаги» Мирза Ибрагимов на основе национальной 
драматургии с большим мастерством показал захватывающий диалог, 
жизненные конфликты, живые характеры. Также перу Мирза Ибрагимова 
принадлежат роман «Наступит день», в котором отразилась борьба за 
национальную независимость Южного Азербайджана, роман «Перване» – о 
жизни Н.Нариманова. А его переводы на азербайджанский язык произведений 
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Шекспира, Мольера, А.Н.Островского, А.П.Чехова, Н.Г.Чернышевского 
способствовали развитию в Азербайджане художественного перевода. 

Пытаясь разрешить проблемы языка и литературы, Мирза Ибрагимов 
выступал со своими литературно-критическими статьями. Изучение жизни и 
творчества выдающегося представителя классической азербайджанской 
литературы XII-го века – Хагани Ширвани занимает особое место в научных 
исследованиях М. Ибрагимова. В 1980-ом году М.Ибрагимов пишет статью 
"Жизнь и эстетический идеал Хагани", а в 1982-ом году– статью "Некоторые 
проблемы изучения творчества Низами и Хагани". Здесь он показывает, что всё 
творческое наследие Хагани, созданное на персидском языке, пропитано 
национальным духом и азербайджанской кровью [3, с.223]. 

Посетив Музей Низами в 1945 ом году, М.Ибрагимов выразил 
безмерную гордость в книге отзывов музея: «…В сокровищницу нашей 
культуры и искусства включилась ещё одна ценная и яркая жемчужина, 
подобная Музею Низами. На каждой стене, в каждом произведении 
чувствуется вдохновение и душа» [2, с.49-50]. 

В 1960-ом году писатель вновь посетил Музей Низами и выразил 
глубокую благодарность: «Прекрасный музей! 

Его создание потребовало большого труда. Огромное спасибо!» [2, с.56] 
Сегодня в Музее азербайджанской литературы в экспозиционном зале на 

3-ем этаже отведён уголок выдающемуся народному писателю – драматургу 
Азербайджана Мирза Ибрагимову. Посетители музея получают ценные 
сведения о его жизни и творчестве. В зале демонстрируются портрет М.Ибра-
гимова, нарисованный талантливым азербайджанским художником М.Абдул-
лаевым и мемориальные вещи, принадлежащие писателю. Очень трогательно 
видеть в витрине художественную вазу с портретом М.Ибрагимова и с 
надписью «К 60-ти летию от писателей Узбекистана». 

В первом зале Музея азербайджанской литературы в витрине 
демонстрируются две книги великого азербайджанского учёного, востоковеда, 
академика, ветерана Великой Отечественной войны, доктора исторических 
наук, автора множества трудов по истории Азербайджана Зия Буниятова: 
«Государство Атабеков» и «Азербайджан в VII-IX вв». На основе этих и 
многих других книг экскурсоводы музея дают посетителям ценные сведения об 
истории и литературе азербайджанского народа. Очень интересны его 
высказывания о литературных проблемах Азербайджана. В своей монографии 
о Мехсети Гянджеви З.Буниятов пишет: «С особой научной аккуратностью 
Р.Гусейнов проследил связь между историческими и литературными источ-
никами, убедительно доказал, что Мехсети реальная личность и великая 
современница Низами. Только одна эта историческая глава даёт основание 
положительно оценить исследование Р.Гусейнова и утвердить необходи-
мость его публикации… В разделах, посвящённых происхождению рубаи, 
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путям развития этого жанра, идейно-тематической эволюции до Мехсети, 
Р.Гусейнов высказал десятки новых интересных мыслей» [6, с.521-522]. 

12-го мая 1946-го года академик Зия Буниятов тоже побывал в очаге 
Низами и дал превосходную оценку музею: «Посетив Музей Низами, я нашёл в 
нём много увлекательного и интересного из истории Азербайджана. Желаю 
ещё большего обогащения музея историческими и литературными 
материалами» [2, с. 56]. 

Знаменитый азербайджанский писатель, учёный – литературовед, доктор 
филологических наук, выдающийся педагог, профессор, заслуженный деятель 
науки Азербайджана, автор сатирико-юмористических произведений, романов, 
новелл, литературный критик – Мир Джалал занимает почётное место в 
современной азербайджанской литературе. Он является автором около 50-ти 
произведений, более 500 статей-рецензий. Его всем известные и любимые 
романы: «Воскресший человек», «Манифест молодого человека», «Открытая 
книга», «Сверстники» и т. д., в которых прослеживается жизненный путь 
героев, раскрывая их глубокую психологию. Перу Мир Джалала принадлежит 
множество статей о С.Вургуне, М.С.Ордубади, об А.Ахвердове, С.Рустаме, 
Э.Меммедханлы. Также он является автором книги «Мастерство Физули». Эта 
книга, а также доработанное четвёртое издание учебника Мир Джалал Пашаева 
и Фирудина Гусейнова «Азербайджанская литература XX века» были 
представлены на мероприятии, посвящённой памяти Мир Джалала Пашаева. 
Мероприятие проводилось 31-го октября 2018-го года в Музее азер-
байджанской литературы. На этом вечере директор Музея Р.Гусейнов в своём 
выступлении рассказал о том , что в 1940-ом году Мир Джалал Пашаев 
защитил кандидатскую диссертацию на тему «Поэтические особенности 
поэзии Физули». В 1958-ом году в Азербайджане отмечалось 400 летие кон-
чины Мухаммеда Физули и в том же году, усовершенствовав свою канди-
датскую работу Мир Джалал опубликовал её под названием «Мастерство 
Физули». По случаю 110-ти летия Мир Джалала книга была переиздана 
«Домом литератора» в 2018-ом году. 

В 1947 году выдающийся литератор Мир Джалал побывал в Музее 
Низами и выразил свою глубокую благодарность в книге отзывов: «Спасибо 
всем создателям этого культурного учреждения, обогощающим его 
экспозицию» [2, с.56]. 

Также в зале музея, посвящённому современному периоду азер-
байджанской литературы демонстрируются скульптурный образ Мир Джалал 
Пашаева, выполненный знаменитым скульптором Н.Алиевым, а также 
мемориальные вещи, принадлежащие М.Джалалу (диплом доктора наук 
М.Д.Пашаева, удостоверение редакции газеты «Гяндж ишчи», календарь, 
бинокль, часы, запонки). 

Самый активный и плодотворный исследователь творчества Низами, 
автор книги «Великий азербайджанский поэт Низами. Эпоха, жизнь, твор-
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чество» – выдающийся русский востоковед Е.Э.Бертельс за научно 
критический текст «Шараф-наме» Низами Гянджеви» был награждён 
сталинской премией. Е.Э.Бертельс доказал всему миру, что Низами Гянджеви 
не является персидским поэтом и не был родом из персидского города Кум. В 
своей книге "Великий азербайджанский поэт Низами" Е.Э.Бертельс пишет: "О 
Гяндже Низами в своих произведениях упоминает весьма часто, его "нисба" 
т.е. прозвище, указывающее на происхождение, всеми лучшими источниками 
указывается в форме Гянджеви, т.е. Гянджинский. Правда, некоторыми 
европейскими ориенталистами делались попытки, на основании поздних 
персидских источников, связать или самого Низами, или его род с городом Кум 
(в Иране), но эти попытки приходится отвергнуть. Они покоятся на строчке 
во второй части "Искендер-наме", где Низами якобы упоминает о Куме. Но 
строка эта, как уже было отмечено английским востоковедом Риё – 
позднейшая вставка и Низами не принадлежит. Это утверждение Риё вполне 
подтверждается и нашими материалами. В лучшей и старейшей из 
известных мне рукописей Низами, принадлежащей Национальной библиотеке в 
Париже и датированной 763-тим годом хиджры (1360 год н.э.), этой строки 
также не имеется " [7, с.26]. 

В 1947-ом году Е.Э.Бертельс приехал в Баку и посетив Музей Низами, в 
книге отзывов дал точное описание экспозиции: «Музей Низами в Баку имеет 
огромное научное значение. В прекрасных залах музея размещены очень умело, 
в стиле народного творчества экспонаты, отражающие историю 
Азербайджана, культуру народа эпохи Низами, его жизнь и творчество» [5, 
с.51]. 

В тот же день в Музее Низами побывали грузинский поэт, академик, 
директор государственного литературного музея Грузии (1939-1951 г.) Георгий 
Леонидзе вместе с знаменитым русским поэтом Владимиром Луговским. Признав 
заслуги создателей музея, поэты изложили своё восхищение: «Музей прекрасен и 
оформлен с большим мастерством. В нём чувствуется дыхание великой страны. 
Музей Низами – очередное достижение Азербайджана, богатого свершениями» 
[2, с.51]. 

На стене большого и светлого зала Музея азербайджанской литературы 
висит портрет одного из видных представителей азербайджанской поэзии XX 
века – Османа Сарывелли, выполненный художником Адалет Дадашевым. В 
этом уголке экскурсоводами музея даются сведения о поэте, который внёс 
особый вклад в развитие и процветание азербайджанской советской поэзии, и, 
ещё на заре дней своего творчества, создал целую галерею образов людей, 
своих соотечественников, современников, а также борцов за свободу 
зарубежных стран. Гости музея узнают о том, что Осман Абдулла оглы 
Курбанов известный больше как Oсман Сарывелли является народным поэтом 
Азербайджана. В 1926-ом году он окончил учительскую семинарию в Казахе, в 
1932-ом году – филологический факультет МГУ. В 1941-1945-ых годах был 
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участником Великой Отечественной войны. Жизнь поэта с детства была не 
лёгкой и это трудное детство нашло своё отражение в таких стихах как 
«Фиалка», «Моя биография», «Рассказы старца», «Свет». Произведения поэта 
пронизаны ашугским духом. Хорошо известны его поэма «Братья египтяне» и 
цикл стихотворений о Южном Азербайджане, такие как «Караван верблюдов», 
«Нищий в панаме», «Первые уроки», «Последний снег». Автор сатирических 
стихов – Осман Сарывелли также был талантливым переводчиком, благодаря 
которому зазвучали на азербайджанском языке строки «Антигоны» Софокла, 
стихи А.С.Пушкина, К. Симонова и других поэтов. 

В 1956-ом году, посетив Музей Низами, Осману Сарывелли улыбнулось 
счастье побывать на выставке посвящённой 50-ти летию народного поэта 
Азербайджана Самеда Вургуна. Перополненный восторгом, Осман Сарывелли 
передал свои тёплые чувства в книге отзывов музея: «Сегодня мы 
ознакомились с выставкой, посвящённой жизни и творчеству нашего дорогого 
брата и друга С.Вургуна. Перед нашим мысленным взором вновь предстал 
творческий путь поэта. Выражаем глубокую признательность сотрудникам 
музея за богатый разнообразный материал, представленный на выставке» [2, 
с.54]. 

Турецкий поэт, прозаик, сценарист, драматург и общественный деятель, 
основоположник турецкой революционной поэзии – Назим Хикмет ещё при 
жизни стал на родине легендой. Его пьесы ставятся на сцене театров всего 
мира. Назим Хикмет был великой личностью, жизнь и творчество которого 
стало объектом исследования и изучения многих литераторов. Впервые Назим 
Хикмет побывал в Баку в 1927-ом году. Через 30 лет, вновь вернувшись в 
любимый город, «в город своей молодости», и с тех пор ежегодно посещал 
Баку. Он был самым сердечным другом наших литераторов, поэзии, 
азербайджанского народа в целом. В своих воспоминаниях писатель Анар 
отмечал : «Однажды мой отец повёл Назим Хикмета на могилу Джафара 
Джаббарлы. Сона ханум Джаббарлы пригласила всех к себе домой. Помню, в 
доме Джафара Джаббарлы Акпер Бабаев читал Назиму отрывки из «Айдын»а. 
Кто-то сказал, что «Айдын» похож на «Чудак»а. Назим тот час поправил: не 
«Айдын» на «Чудак»а, а «Чудак» может быть похож на «Айдын»а. 

...Поправка Назима была проявлением чуткости, благородства, скромности, 
присущих характеру этого большого поэта, большого человека». 

Назим Хикмет был большим поклонником азербайджанской 
литературы. Особенно он был восхищён поэзией Мухаммеда Физули и его 
прозаическим произведением «Книга жалоб», которое начинается со слов 
поэта: «Я отдал им поклон, не приняли, сказав,что это не взятка». В ответ 
Физули Назим Хикмет отозвался: «Народ принимает и вечно будет принимать 
приветствие Физули с безграничной любовью. Пройдёт тысячи лет, а 
приветствие Физули будет честью для каждого человека». Эти мудрые слова 
через много лет нашли своё отражение на стене Музея азербайджанской 
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литературы, под прекрасным барельефом Назима Хикмета (автор – первая на 
Востоке женщина-скульпторша Миневвер Рзаева). Назим Хикмет ещё в 1959-
ом году во время очередного приезда в Баку побывал в храме Низами и со 
своим оригинальным пожеланием музею от души выразил свою благодарность: 
«Спасибо, братья. Мечтаю, чтобы главными посетителями вашего 
литературного музея были наши писатели и учёные. В музее же литературы, 
который откроем мы, да будут посетителями ваши литераторы» [2, с.20]. 

В 2012-ом году в возрасте 73-х лет скончался известный аварский поэт, 
публицист Даганов Абдулла. За большой вклад в развитие культуры Дагестана был 
награждён орденом Дружбы, удостоен почётного звания «Народного поэта 
Республики Дагестан». В 1963-ом году ему посчастливилось побывать в городе 
Баку и посетить Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. 
Хочется вспомнить его тёплые слова о нашем народе, которые нашли отражение в 
книге отзывов Музея Низами в 1963-ем году: «Всё прелестно, прекрасно, 
удивительно! 

Никем не поразимое сердце горца из Дагестана поражено искусством, 
созданным руками братьев – азербайджанцев» [2, с.58]. 

Иностранные посетители музея, восхищение которых не имеет границы, 
готовы проводить в музее всё своё свободное время, вновь и вновь осматривать 
экспонаты и восторгаться ими. 

25-го октября 1957-го профессоры Академии Наук Пекина историк Фу-
Мао-цзи и лингвист Дин Цзе-лян своё удовольствие и радость запечатлили в 
книге отзывов Музея Низами: «Мы были очень рады посетить музей и очень 
удовлетворены этим посещением. Великий поэт Низами воспевал братство, 
справедливость, а его любовь к китайскому народу глубоко нас тронула. 
Хотелось бы, чтобы ещё больше произведений Низами было переведено на 
китайский язык. И китайский народ, несомненно, почерпнёт вдохновение и 
будет многому учиться на этих произведения” [2, с.55]. 

В 1958-ом году 9-го марта Афганский историк, филолог, поэт, один из 
авторов «Истории Афганистана» Халили, посетив Музей Низами, попал на 
выставку, посвящённую великому азербаджанскому поэту Мухаммеду Физули. 
Очень страстно поприветствовал азербайджанский народ: «Знакомство с 
выставкой, посвящённой великому Азербайджанскому поэту и философу 
Физули, невольно побудило меня мысленно поклониться его праху. 
Приветствую эту прекрасную инициативу знающих цену своим поэтам 
сыновей Азербайджана. Творчество великих мастеров слова неизменно 
оказывает благотворное воздействие на сердца и чувства народов мира и 
считается ведущей линией в календоре времён. От души приветствую это 
торжество в честь великого поэта Азербайджана – нашей общей гордости» 
[2, с.55]. 

Японский профессор Мацумура 1961-ом году 14 ноября побывав в 
музее, впервые так близко соприкоснулся с жемчужинами литературы 
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азербайджанского народа. Его радости и упоения не было предела. Высказав 
своё высокое мнение, он отметил в книге отзывов музея. 

«Считаю себя большим счастливцем, которому выпал случай 
ознакомиться с памятниками азербайджанкой литературы. Я много слышал 
о вашей литературе. Осмотрев их я мог убедиться в том, что действительно 
была развита и развивается многокрасочная литература азербайджанского 
народа. 

От души выражаю вам, дорогим азербайджанцам, глубокое уважение и 
желаю ещё большего расцвета вашей литературы» [2, с.57]. 

Библиограф Британского Музея, посетивший Музей Низами в 1968-ом 
году пишет: «Очень интересно провёл время в Музее азербаджанской литера-
туры имени Низами. Музей может гордиться своими великолепными экспо-
натами!» [2, с.59] 

Заключение. Наш народ, знающий цену своим поэтам, очень бережно 
относится ко всему, что было создано веками. Музей азербайджанской 
литературы имени Низами прошёл долгий путь становления и развития. 
Экспозиция музея регулярно менялась и обогощалась новыми материалами. В 
просторных залах музея демонстрируются плоды трудов великих мыслителей. 
Многие из них не раз посещали прекрасный музей, оставив свои замечатель-
ные отзывы и неудивительно, что эта традиция будет продолжаться веками. . 

Неоднократно Музей азербайджанской литературы посещал общенацио-
нальный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев, который считал 
национальную культуру великим достоянием Азербайджана и уделял большое 
внимание всем сферам азербайджанской культуры. 

«Музей азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви – 
редкое здание, уникальный музей. Необходимо бережное отношение к нему» – 
эти замечательные слова принадлежат Гейдару Алиеву. 

Политику Гейдар Алиева в области процветания культуры сегодня 
успешно продолжает Президент Азербайджана Илхам Алиев. Государственные 
программы принятые по развитию музейного дела создали новый стимул для 
их прогресса. 

Летом 2005-го года, после визита в музей Президента Азербайджанской 
Республики Илхама Алиева, на основе нового проекта приступили к капитальным 
реставрационным работам. Благодаря директору музея – выдающемуся учёному, 
академику Рафаэлю Гусейнову Музей литературы был полностью перестроен, 
расширен, обновлён. Здесь была проведена масштабная работа, в результате 
которого все элементы декора здания были востановлены, количество залов было 
увеличено до 30-ти основных и 10-ти вспомогательных, все залы были полностью 
компьютеризованы, также увеличилось количество экспонатов до 25-ти тысяч. 

Первыми посетителями Музея литературы после реставрационной 
работы были Президент Илхам Алиев и его супруга Мехрибан Алиева. 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2019(17)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

 249

Замечательные пожелания Музею литературы были записаны президентом в 
Книгу Отзывов Музея. 

«Возобновление работы Музея национальной литературы имени Низами 
после его реставрации весьма примечательное событие в истории 
современного Азербайджана. 

Демонстрирующиеся в музее экспонаты и произведения искусства 
представляют культуру азербайджанского народа во всём его богатстве. 
Желаю новых успехов всем сотрудникам музея! 

 
Илхам Алиев, 
Президент Азербайджанской 
Республики, 
14.03.2009» [7, с.41]. 

 
В настоящее время Музей Низами ежедневно принимает многочис-

ленных гостей. Не жалея сил и времени, хорошо обученные гиды проводят с 
гостями экскурсии на различных языках. И, судя по отзывам гостей – Музей 
Низами стоит на вершине славы. Все отзывы объединяются одной общей 
мыслью: «Музей Низами так же прекрасен, как сама поэзия Востока». 
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Zarema İbrahimova 
Nizami muzeyi Şərq poeziyası kimi gözəl və maraqlıdır  

X ü l a s ə 
 

"Nizami muzeyi Şərq poeziyası kimi gözəl və maraqlıdır" adlı bu məqalədə 
muzeyşünaslıq problemləri araşdırılır, bütün dünyada və Azərbaycanda ilk 
muzeylərin açılmasından, həmçinin 1939-1945-ci illərdə Nizami muzeyinin 
yaradılmasından bəhs olunur. Ötən səksən il ərzində Nizami Gəncəvi adına Milli 
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ekspozisiyası dəfələrlə dəyişilib və zənginləşib. 
Məqalədə Nizami muzeyində baş verən inkişaf və innovasiya prosesi, həmçinin 
muzeyin qonaqlarının rəyləri araşdırılır. İlk açılış günündən Nizami uzeyini 
dünyanın bir çox ölkələrindən müxtəlif peşə sahibləri olan qonaqlar ziyarət ediblər. 
Bu məqalədə Nizami muzeyini ziyarət etmiş və muzeyin Rəy Kitabında öz təəssürat, 
arzu və təkliflərini bildirən görkəmli elm və mədəniyyət xadimlərinin adları qeyd 
olunur. Bu baxımdan Nizami muzeyinin rəy kitablarının, qonaqların təklif, məsləhət 
və qeydlərinin tədqiq edilməsi muzeyşünaslığın inkişafında çox böyük rol oynayır. 

 
 

Zarema Ibrahimova 
The Nizami Museum is also beautiful and interesting as the  

Eastern poetry 
S u m m a r y 

 

The article “The Nizami Museum is also beautiful and interesting as the 
Eastern poetry” explains the problems of museology, history of creation and 
development of the first museums in the world and the Nizami museum in 1939-
1940. The article also states the process of renovation of the National Museum of 
Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi. The author also analyzes the 
comments of the visitors written in the Testimonial Book of the museum. The 
exposition of the museum was changed and enriched constantly in the period of 
eighty years. From the first day of the Museum’s opening people from many 
countries and different professions visited it and leave comments in Testimonial 
Book of the Museum. Testimonial Book of the museum is the rich source for 
researchers so as there are many valuable information, comments, proposals of the 
visitors and all these are important factors in the process of development museums 
studies. 
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Nəşr şərtləri: 
 

“Risalə” Araşdırmalar toplusunda filologiya (Azərbaycan və dünya ədəbiyyatı, 
ədəbiyyat nəzəriyyəsi, ədəbi təhlil və tənqid, folklorşünaslıq, mətnşünaslıq) və 
sənətşünaslıq (muzeyşünaslıq) sahələri üzrə məqalələr nəşr edilir. 
Çapa təqdim edilən məqalələr Ali Attestasiya Komissiyasının (AAK) dövri elmi 
nəşrlərin qarşısında qoyduğu tələblərə və qaydalara cavab verməlidir. 
Məqalələr əvvəllər heç yerdə çap olunmamış (o cümlədən başqa dillərdə) və digər 
nəşrlərə təqdim edilməmiş yeni tədqiqatlar olmalıdır. 
Bir müəllif eyni nömrəyə yalnız bir məqalə təqdim edə bilər.  
Həmmüəllifli məqalələr nəşrə qəbul edilmir. 
Çapa təqdim olunan məqalələr 7-12 səhifə həcmində olmalıdır. 
Məqalələr müvafiq elm sahəsi üzrə iki elmlər doktorunun rəyi ilə nəşrə təqdim 
edilməlidir.  
Müəllif məqalədə göstərilən faktların həqiqiliyinə və digər məlumatlara görə 
cavabdehlik daşıyır. 
Məqalələr üç dildə – Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna bilər. 
Məqalələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən elmi araşdırmaların yazılma 
üsullarına uyğun giriş, nəticə və ən azı iki başlıq olmalıdır. 
Hər bir məqalədə UOT indeks göstərilməlidir. 
 

Məqalələrin tərtibi qaydaları: 
 

Məqalə kompüterdə yığılmalı, elektron (mail: risale.az@mail.ru və ya 
info@litmuseum.science.az) və çap şəklində təqdim olunmalıdır: 

• Proqram – Microsoft Word, şrift Times New Roman 
• Əsas mətn 12 ölçülü şriftlə yığılmalı və sətirlərarası məsafə 1 intervalda 

olmalıdır, mətnin formatı – A4 
• Sahələr – yuxarıdan və aşağıdan 2 sm, soldan 3 sm, sağdan 1 sm olmalıdır. 

Ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə olmalı, AAK-ın tələblərinə uyğun tərtib 
edilməli, məqalədə istinadlar düz mötərizə daxilində verilməlidir (məs: [5, s.12]). 
Açar sözlər məqalənin dərc olunduğu dildə və ondan əlavə iki dildə verilməlidir. 
Minimum 5 açar söz olmalıdır. 
Dərc olunduğu dildə və əlavə digər iki dildə məqalənin xülasəsi verilməlidir. 
Məqalənin müxtəlif dillərdə olan xülasələri bir-birinin eyni olmalı, məqalənin 
məzmununa uğun olmalıdır. Xülasədə müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi 
yeniliyi, tətbiqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə müəllifin tam 
adı göstərilməli, həmçinin məqalənin adı tərcümə edilməlidir. 
Məqalələrin həcmi 7-12 səh., xülasələr 200-250 sözdən ibarət olmalıdır. 
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Məqalənin strukturu: 
 

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

Terms of publication: 
 

 Articles on philology (Azerbaijani and world literature, theory ofliterature, literary 
analysis and criticism, textual criticism) and art criticism (museum studies) are 
published in the booklet of research papers collection. 
Anchor articles shall comply with the requirements and regulations established by 
the Higher Attestation Commission (HAC) for periodicals. 
Articles should representa new, previously unpublished (including in other 
languages) studies that have not been submitted to other publications. 
Author can submit solely one article to the same number. 
Co-authored articles are not accepted for publication. 
Anchor articles should be 7-12 pages. 
Articles should be submitted for publication in the opinion of two doctors of sciences 
in relevant fields. 
Author is responsible for the accuracy of the facts and other information in the 
article. 
Articles can be submitted in three languages – Azerbaijani, Russian and English. 
Articles should have an introduction, a conclusion, and at least two titles in 
accordance with the methods of writing scientific research that comply with 
international standards. Each article should show the UDC index. 
 

Rules of compiling of articles: 
 

 Article should be collected on a computer and presented in electronic 
(mail: risale.az@mail.ru or info@litmuseum.science.az) and printed form:  

• Program – Microsoft Word, Times New Roman font 
• Main text should be typed in 12-dimensional font and linear distance should 

be 1 interval, the text format A4 
• Fields should be 2 cm at the top and bottom, 3 cm left, 1 cm on the right.  

List of references hould be placed in alphabetical order, compiled in accordance with 
the requirements of the HAC, and references in the article should be listed in a 
straight bracket (for example [5, p.12]). 
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Keywords should be indicated in the language in which the article was published and 
in two additional languages. There should beat least 5 keywords. 
Article should be summarized in the language in which it is published and in the 
other two additional languages. Summaries of article in different languages should be 
identical and consistent with the content of the article. Summary should reflect the 
scientific conclusion of the author, the scientific novelty of the work, the importance 
of applying, etc. Each summary should include the author's full name, and the title of 
the article should be translated. 
The volume of articles should be 7-12 pages, the summary should be 200-250 words. 

 
Structure of article: 

 
 UDC index 
The author's name, surname, academic degree, scientific name (if any), e-mail 
address – at the top right corner 
The title of the article – in the middle, in black font, in CAPITAL LETTERS 
Keywords – in three languages, starting from the left 
Text of the article (introduction, sections, conclusion) 
References – in alphabetical order 
Summary – in 3 languages, indicating the author's name, surname and the title of the 
article 
 

Условия издания: 
 

 В сборнике исследований “Рисале” публикуются статьи в области филологии 
(азербайджанская и мировая литература, теория литературы, литературный 
анализ и критика, текстоведение) и искусствоведения (музееведение). 
Статьи, представленные для публикации, должны отвечать требованиям и 
правилам Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК), поставленным перед 
периодическими научными изданиями. 
Статьи должны быть новыми исследованиями, нигде не опубликованными 
ранее (в том числе на других языках), и не представленными в другие издания.  
Один автор может представить в один и тот же номер только одну статью. 
Статьи с соавторами не принимаются к публикации. 
Статьи, представляемые к печати, должны быть в объеме 7-12 страниц. 
Статьи должны быть представлены для издания по отзывам двух докторов наук 
по соответствующей научной сфере. 
Автор несет ответственность за действительность фактов, указанных в статье, 
и другие сведения.  
Статьи могут быть представлены на трех языках – азербайджанском, русском и 
английском. 
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Статьи должны состоять из введения, заключения и, как минимум, двух 
заголовков, в соответствии с методами написания научных исследований, 
отвечающих международным стандартам. 
В каждой статье должен быть указан индекс УДК. 
 

Правила составления статей: 
 

 Статья должна быть набрана в компьютере и представлена в электронном 
(mail: risale.az@mail.ruили info@litmuseum.science.az) и печатном виде:  

• Программа – Microsoft Word, шрифт Times New Roman 
• Основной текст должен быть набран шрифтом 12 размераи интервал 

между строками должен составлять 1, формат текста – А4 
• Поля –сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1 см. 

Список литературы должен быть в алфавитном порядке, составлен в 
соответствии с требованиями ВАК, ссылки в статье должны быть указаны в 
транскрипции (например: [5, стр.12] 
Ключевые слова должны быть указаны на том языке, на котором опубликована 
статья, и дополнительно еще на двух языках. Должны быть указаны, как 
минимум, 5 ключевых слов. 
Следует представить резюме статьи на языке публикации и дополнительно еще 
на двух языках. Резюме статьи на различных языках должны соответствовать 
друг другу, а также содержанию статьи. В резюме должны найти свое 
отражение научное заключение, к которому пришел автор, также научное 
новшество труда, значимость применения и др. В каждом резюме следует 
полностью указать имя автора, а также перевести заголовок статьи. 
Объем статьи должен составлять 7-12 стр., а резюме – 200-250 слов.  

 
Структура статьи: 

 

Индекс УДК 
Имя, фамилия автора, ученая степень, ученое звание (если есть), адрес e-mail – 
на верхнем правом углу 
Заголовок статьи – в середине, жирным шрифтом, БОЛЬШИМИ БУКВАМИ 
Ключевые слова – на трех языках, начиная с левой стороны 
Текст статьи (Введение, разделы, заключение) 
Список использованной литературы – в алфавитном порядке 
Резюме – на 3 языках, с указанием имени, фамилии автора и заголовка статьи 
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