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Poeziyanı tarixdən “daha fəlsəfi və daha ciddi” sayarkən Aristotel şairin [1, 63]
zamanın güzgüsü olmaqdan əlavə həm də “hadisələrin yaradıcısı” [1, 65] olduğunu
düşünürdü. Böyük sənətkarlar həmişə yaşadıqları zamanın, müasiri olduqları
kütlənin dərdinə qalmış, onun daha firavan, daha gözəl yaşaması üçün yollar
axtarmışlar. Xalqın azadlıq arzuları, müstəmləkə zülmünə qarşı mübarizəsi,
bərabərlik, xoşbəxtlik idealları urdu şeirinin son üç əsrdən artıq müddətdəki inkişafı
boyu müşahidə olunur və qarşımızda dünya ədəbiyyatındakı milli-azadlıq hərəkatının
əksi probleminin ən maraqlı səhifələrindən birini açır.
Urdu ədəbiyyatı və dilinin hind mədəniyyəti tarixindəki inkişaf yoluna ötəri bir
nəzər aydınca göstərir ki, bu xalqın elçisi olan şairlərin öz dilində şeirlər yazmağa
başlaması belə əslində xalqın milli şüurunun oyanması, onların öz milli ləyaqətlərini
dərk etməsi demək idi.
Bu məsələnin ayrıca və yerli-yataqlı araşdırılmasına ehtiyac var.
Təbii ki, mövzunu bir məqalə çərçivəsində tam əhatə etmək mümkün deyil. Biz
bu yazıda sadəcə urdu poeziyasındakı milli, demokratik və antiimperialist-antiingilis
motivlərin şəhraşub 1 janrında necə əks etdirilməsindən bəhs edəcək və pakistanlı
1
Şəhraşub janrı tək bir urdu ədəbiyyatı ilə məhdudlaşan lokal ədəbi hadisə deyildir. Bu janrın
nümunələri fars, türk, Azərbaycan ədəbiyyatlarında da yaranmışdır. Hələ XII əsrdə Xaqani Şirvani,
Məhsəti Gəncəvi, Mücirəddin Beyləqani şəhərlər və peşə sahibləri haqqında olan şəhraşubların
maraqlı örnəklərini qələmə almışlar. Şəhraşubları Məhəmməd Füzuli, Molla Pənah Vaqif, Şakir
Şirvani kimi şairlərimizin də yaradıcılığında tapırıq. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında bu janr
tənqidi realizm məsləkinin işığında inkişaf edir, dövrün qüsurları bu növ şeirdə məharətlə əks edilir.
Türk poeziyasında şəhraşub XVI əsrin başlanğıcından etibarən populyarlaşmışdır. Lakin onlar janrı
7

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

alim Seyid Abdullanın bu mövzudakı tədqiqatını digər şəhraşub-şəhrəngiz
tədqiqatları ilə müqayisədə nəzərdən keçirəcəyik.
Seyid Abdullanın şəhraşubla bağlı 1965-ci ildə Lahorda ilk dəfə nəşr edilmiş
araşdırması urdu ədəbiyyatşünaslığında bu mövzuda ilk tədqiqat olmaqdan savayı bir
də onunla əlamətdardır ki, aradan bu qədər uzun vaxt keçməsinə baxmayaraq, bir çox
cəhətləri ilə köhnəlməmişdir və yeni, daha dərin tədqiqatlar üçün də zəmin
yaratmaqdadır.
Əvvəlcə onu qeyd etmək lazımdır ki, müəyyən dövrdə mütəxəssislər urdu
ədəbiyyatını klassik fars və hind ədəbiyyatlarının qəliblərindən kənara çıxa
bilməyən, milli və demokratik ünsürlərdən məhrum bir ədəbiyyat saymışlar.
Bu motivlərin urdu poeziyasındakı varlığından ilk dəfə Ram Babu Saksena 1927ci ildə çap etdirdiyi “Urdu ədəbiyyatı tarixi” [9] kitabında ötəri də olsa söz açmış,
sonralar Səid Ehtişam Hüseynin tədqiqatında bu xətt dərinləşdirilmişdir [7].
Məsələ burasındadır ki, demokratik ideyaların bədii ifadəsi, xalq həyatının
poeziyaya gətirilməsi XVIII əsrə qədər urdu ədəbiyyatı üçün səciyyəvi olmamışdır.
Məhz həmin əsrdə Hindistanda ciddi siyasi, iqtisadi və ideoloji dəyişikliklər baş
verir. Feodalizm sisteminin böhranı, ölkəyə yadellilərin basqını, daha sonra ingilis
asılılığı xalqın səbr kasasını daşdırır. Karl Marksın “Hindistanda Britaniya
hökmranlığının gələcək nəticələri” adlı əsərində köhnəlməyən belə bir qənaət yer
alır: “Böyük Moğolun ali hakimiyyətini onun canişinləri devirmişdilər. Canişinlərin
hökmranlığını maratxlar yıxmışdılar. Maratxların hökmranlığını əfqanlar yıxmışdılar
və hamı hamıya qarşı vuruşduğu bir zamanda britaniyalı qəfildən ortaya çıxdı və
hamını itaətə gətirə bildi. Beləliklə, Hindistan istila olmaq qismətindən yaxasını
qurtara bilmədi və onun bütün keçmiş tarixindən qeyd ediləcək bir şey vardısa, birbirinin ardınca ona üz verən istilalar tarixindən ibarətdir”.2
İstiladan cana doyan xalq üsyankarlaşır və bu coşqun xalq əhvali-ruhiyyəsi də
ədəbiyyatda, ən əvvəl şəhraşublarda əksini tapır.
Urdu şairlərinin getdikcə daha ucadan və əzəmətlə yüksələn çağırışları yeni-yeni
şəhraşubçu şairlərin meydana gəlməsinə imkan yaradır.
“Şəhraşub” sözünün lüğəvi mənası “şəhərdə qalmaqal, vəlvələ salan” deməkdir.
Bu da diqqətəlayiqdir ki, həmin janrın ilk nümunələrindən birini də məhz yaradıcılığı
hind mühiti ilə bağlı olan şair Məsud Səd Salman3 yaratmışdır.
bir qədər başqa cür adlandırmışlar – şəhrəngiz. Əslində hər iki sözün mənası eynidir. Türk
şəhrəngizləri şəhərlər, sənət-peşə sahibləri və gözəllərin vəsfinə söylənmişdir. Hələlik elmə türk
şəhrəngizlərinin təqribən 50 civarında nümunəsi bəllidir. Türk şəhrəngizləri ilə bağlı müfəssəl tədqiqat
aparmış Agah Sırrı Ləvənd bu növ şeiri bütün türk poeziyasının ən yaxşı nümunələrindən sayırdı [12,
5]. Avropa ədəbiyyatlarında da şəhraşub və şəhrəngizin bənzərləri olmuşdur. Alman poeziyasında
şvanklar, fransız şeirindəki fabliolar buna nümunə sayıla bilər. Şəhraşubların əsas təsvir obyekti
həmişə şəhərlər və şəhər həyatı, əsnaf təbəqəsinin gündəlik dolanışığı, peşələrin tərənnümü
olduğundan onun XII–XIX əsrlər arasındakı nümunələrinin tədqiqi mədəni və sosial inkişafın bir sıra
qanunauyğunluqlarını müəyyənləşdirməyə imkan verir.
2
Bu mənbəni elmi ədəbiyyat sırasına qatmadan sətiraltında verməyi daha münasib saydıq: Karl
Marks. Seçilmiş əsərləri. Üç cilddə. I cild, Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatı, Bakı, 1974, səh. 542.
3
Bu haqda bax: Рафаэль Гусейнов. Первые шахрашубы в персоязычной поэзии. Школа
Молодых Востоkoведов. Материалы конференции молодых ученых востоковедов. Ереван,
1981, стр. 5.
Qeyd: Urdu şəhraşublarını Orta Asiyadan Cənubi Qafqaza, Anadoludan İrana, Əfqanıstandan
Hindistanadək olan nəhəng ərazidə, XI əsrdən XX yüzilədək olan uzun müddətdə müxtəlif
ədəbiyyatların doğurduğu eyni növ poeziyanın kontekstində araşdırarkən həmin regionu “Mərkəzi
Asiya” kimi göstərməyimiz səbəbsiz deyil. Dünyanın ayrıca bir regionunu nişan verən ifadə kimi
8
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Şəhraşub haqqında xüsusi tədqiqat aparmış pakistanlı alim Seyid Abdulla
şəhraşuba belə tərif verir: “Bir şəhərin, məmləkətin və ya o yerin adamlarının
firavanlığını, abadlığını, ya əksinə, qatışıqlığını əks etdirən nəzmə şəhraşub deyilir.
Ölkədəki iqtisadi, siyasi iğtişaşları, bərbadlığı, ya bir şəhərin müxtəlif təbəqələrinin
keyfiyyətini, vəziyyətini zarafatla, ya satira dili ilə bəyan edən nəzm şəhraşub
adlanır” [10, 2].
Şəhərlərin təsvirinə həsr edilmiş və bu janrın farsdilli ədəbiyyatda, xüsusən türk
poeziyasında intişar tapmış örnəklərinin üslub və səliqəsinə uyğun gələn xarakterik
nümunələrini Səfi Ləkhnəvi4 (1863–1950) yaratmışdır.
Dövrsə artıq başqa idi. Sadəcə məhz şəhraşubun mahiyyətinə tən gələn əsərlər
yaratmağa, cəmiyyətdəki burulğanları ədəbiyyata gətirməyə səsləyirdi.
1770-ci ildə Benqaliyada 10 milyon adam acından ölür. Sənət və peşə sahibləri
işsizlər ordusuna çevrilir. Bu acınacaqlı hadisələr ictimai-siyasi çağırışlara cavab
verməkdə həssas olan şəhraşublarda ləngimədən əks olunur.
Səbəbsiz deyil ki, elə bu vaxtlarda şəhraşub paralelləri olan təzə terminlər ortaya
çıxır: dəhraşub, fələkaşub, aləmaşub.
Məsələ bundadır ki, artıq bir şəhərin dərdindən, ağrılarından söz açmaq kifayət
etmir. Janrın çərçivəsi, mövzu və ideya istiqamətləri zamanın tələbi ilə tədricən
genişlənir.
Urdu ədəbiyyatında farsdilli və türkdilli şəhraşublardan qat-qat geniş və ictimaisiyasi gedişatın bilavasitə nəbzindən tutan aktual və sabit mövzu dairəsi yaranır:
poeziyanın baş qəhrəmanı kimi “qara camaat” ön plana çəkilir, mənsəb və
mənşəyindən asılı olmayaraq bütün insanların bərabərliyi, azadlıq arzuları ifadə
olunur, yerli feodalların, hakimlərin xalqın qanını soran zəli olduğu, ingilis
istismarının dözülməzliyi poetik dillə bəyan edilir.
Bu, bir tərəfdən urdu poeziyasının dünya ədəbiyyatında öz “mən”ini tapmaq
yolundakı qəti addımına çevrilirsə, digər yandan şəhraşub janrının təkamülündə
əlamətdar və üstün mərhələyə çevrilir.
XVIII əsrin sonlarına doğru Dehlinin urdu dilində yaranan ədəbiyyatın yeganə
mərkəzi olmaq ənənəsinə son qoyulur. Moğol imperiyasının zəifləməsi ölkədə
müstəqil feodal knyazlıqlarının yaranmasına gətirib çıxarır. Dehlinin bir sıra məşhur
şairləri özlərinə münasib dolanışıq düzəltmək üçün Dehlini tərk edir, Əzimabad,
Heydərabad, Rampur kimi şəhərlərə üz tuturdular.
Mir Həsən, Sauda,5 Mir Təqi Mir,6 Müshəfi, Curaat, İnşa kimi tanınmış şairlər
Ləkhnouda toplanır və onlar yeni dəsti-xəttin, özünəməxsus tematikası ilə seçilən
yeni bir ədəbi məktəbin əsasını qoyurlar.

Aleksandr Humboldtun ilk dəfə 1844-cü ildə işlətdiyi “Mərkəzi Asiya” termini bəzən “Orta Asiya”
deyimi ilə eyniləşdirilsə, yaxud qarışdırılsa da, bu sözbirləşməsi əslində Orta əsrlər müsəlman
mədəniyyətinin yayılma çevrəsini daha dəqiq göstərir və əhatə etdiyi coğrafiyaca “Yaxın və Orta
Şərq” deyimindən daha genişdir. Bunu UNESCO-nun “Mərkəzi Asiya” kimi qəbul etdiyi ölkələr
dairəsi və coğrafiya da təsdiq edir. Tarixi baxımdan “Mərkəzi Asiya” termini bu böyük ərazidə
yaşamış köçəri xalqları və Böyük İpək Yolu boyu ölkələrini qovuşdurur. Çoxəsrlik mədəni transferin,
sabit poetik ənənələrin, ədəbi məktəblərin, müştərək estetik qavrayış qəliblərinin əsas məkanı da məhz
bu areal idi.
4
O, ərəb, fars ədəbiyyatları üzrə mütəxəssis olmuş, ömrünün son 15 ilini Ömər Xəyyam (1048–1131)
rübailərini urdu dilinə çevirməyə sərf etmişdir. Bir məsnəvisinə görə Hindistan Akademiyasının
mükafatına layiq görülmüşdür. 60 il bədii yaradıcılıqla məşğul olmuş Səfi bütün poetik forma və
janrlardan istifadə etmişdir [7, 169].
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Bu şairlər sırasında Sauda xüsusən seçilir. Təsadüfi deil ki, məhz Mirzə Sauda
adı ilə tanınmış bu şairi mütəxəssislər urdu poeziyasında satira janrının yaradıcısı
saymışlar [5, 53]. Onun şeirlərində hind cəmiyyətinin real mənzərəsi cızılır, şair
ölkəni müflis vəziyyətə gətirən əsl səbəbkarları və səbəbləri göstərə bilməsə də,
xalqın hüquqsuzluğunu, dilənçi vəziyyətini ürək ağrısı ilə qələmə alır.
Və bu xüsusiyyətlər ən parlaq əksini onun şəhraşublarında tapır. Hind alimi
Əhməd Faruqi urdu ədəbiyyatı haqqındakı oçerkində Saudanın şəhraşub qəsidəsinə
yüksək qiymət verir. “Urdu ədəbiyyatı tarixində bundan qəzəbli bir satira olmadığını,
dövrün qüsurlarını açan satiralar içərisində Sauda şəhraşubunun əsl şedevr olduğunu”
yazır [8, 64].
Sauda müasirlərindən Mir Təqi Mir Ləkhnouda yaşasa da, Dehlinin həsrətini
çəkir. Dehlinin əyri-üyrü, palçıqlı-zibilli küçələrini, məhəllələrini çiçəklənən
Ləkhnounun yaraşıqlı, varlı küçə və xiyabanlarından üstün tutur. Əslində Mir Təqi
Mirin doğma şəhərinə həsr etdiyi bu misralarda əziz Dehlisini acınacaqlı vəziyyətə
salanlara qarşı bir qəzəb, nifrət var.
Ləkhnouda yazıb-yaradan şairlərin yaradıcılığındakı bu motivlərin əsl
mahiyyətini ədəbiyyatşünas A.Qlebov yaxşı ifadə edir: “Bu vətənpərvərlik hələ
məhəlli, necə deyərlər, lokal xarakter daşıyır, lakin elə burada sonralar müasir
poeziyanın bir çox nümunələrində aparıcı mövzularına çevriləcək vətənpərvərlik
əhvali-ruhiyyəsinin rüşeymləri görünür” [5, 68; həmçinin bax: 3].
Bütün varlığı və yaradıcılığı ilə Ləkhnouya bağlı Müshəfi şəhraşubunda da
dağılan, bərbad vəziyyətə düşən Dehli acınacaqlı görkəmi ilə canlanır:
Dehli bomboş, xaraba, dərin yuxuya dalmış,
Sarayları – adamsız, evləri sükut almış.
Bağlarına baxıram, xəzan görüb solublar,
Quru, sınmış ağaclar gör nə yalqız qalıblar.
Sorma bağban hardadır, bağın bülbülü harda,
Bir topa tük taparsan bülbül yerinə burda7 [5, 68].
Ölkədəki ingilis istismarına, ingilis siyasətinə qarşı ilk etiraz səsini
qaldıranlardan biri də məhz Müshəfi idi. İngilislərin ölkəni çapıb-talaması, xalqın
hüquqlarını tapdalaması şairi sonsuz dərəcədə qəzəbləndirir:
Hindistanın tükənməz varını, sərvətini
Fırıldaqla, hiyləylə taladı ingilislər [5, 68].
Eyni motiv Müshəfinin müasiri və Ləkhnou məktəbinin daha bir elçisi – Curaatın
da poeziyasında özünə yer tapır. Bu şair ölkənin hakimlərini əhliləşdirilmiş
5

Mirzə Məhəmməd Rəfi Sauda (1713–1781) Dehliyə köçmüş iranlı tacir ailəsində anadan olmuşdur.
Əhməd şah Dürraninin basqınından sonra Dehlini tərk etmişdir. Farsca divanı olmuşdur. Urdu
ədəbiyyatında qəsidə janrının ən yaxşı yaradıcısı sayılır [7, 59–60].
6
Mir Təqi Mir 1725-ci ildə Əkbərabadda (Aqrada) doğulub. Çox ağır həyatı olmuşdur. Səid Ehtişam
Hüseyn yazır ki, Dehli cəmiyyətinin tənəzzülünü görmək istəyən Mirin şeirinə müraciət etməlidir.
Şair 1810-cu ildə Ləkhnouda vəfat etmişdir.
7
Urdu dilində olan şeir parçalarının çevirmələri N.Qlebov və L.Vasilyevanın sətri tərcümələrinə
əsasən edilmişdir. Yeri gəlmişkən qeyd etmək lazımdır ki, “şəhraşub” terminini rus dilinə Н.Глебов
«Потрасенный город» [5, 78], И.М.Маштакова və K.Я.Морозова «Город горя» [7, 96; 158] kimi
tərcümə etmişlər.
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heyvanlara bənzədir. Qəzəbli misraları ilə ingilis boyunduruqlu yerli hakimlərin
mütiliyini damğalayır:
Bir daha siz onlara “əmir”, “vəzir” deməyin,
Qəfəsdəki quşdurlar ingilisin əlində [5, 69].
Hind poeziyasının ümumi panoramında yanıb-keçən ulduzları xatırladan bu təktək şeirlərdə əslində xalqın azadlıq arzuları, əsarətə, köləliyə daha dözə bilməməsi
aydınca görünür.
XVIII əsr urdu poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Nəzir Əkbərabadi də xalqın
həyatını, onun ağrı-acılarını əks etdirən maraqlı şəhraşublar qələmə almışdır.
“Urdu poeziyası daha bər-bəzəkli, daha şərti və daha qeyri-həyati olduğu
vaxtlarda poeziya üfüqlərində tənha bir ulduz kimi öz şeirlərində xalqın arzu və
istəklərini əks etdirən Nəzir Əkbərabadi8 görünür. Onu, şübhəsiz ki, müasir urdu
poeziyasının dan ulduzu adlandırmaq olar” [8, 646].
Əhməd Faruqinin bu sözlərində dərin həqiqət var. Vaxtı ilə saraya dəvət
olunarkən “Mənim qələmim sərvətə və aristokratiyaya xidmət etməyəcək” [8, 646]
deyən şair xalqın oğlu idi.
S.E.Hüseyn onu “orijinallıqda tayı-bərabəri olmayan şair” [7, 92], İ.S.Rabinoviç
“urdu ədəbiyyatındakı ən insansevər şair” [6, 258] adlandırır.
Ona aşiq söylə, ya da ki əsir – o, Aqradandır,
Ona müəllim de, ya da ki dəbir – o, Aqradandır,
Onu yoxsul çağır, ya da ki fəqir – o, Aqradandır,
Ona şair söylə, ya da ki Nəzir – o, Aqradandır, [7, 92] –
deyən Nəzir Əkbərabadi Aqranın, onun camaatının vurğunu idi. O, Aqranın Tackənd
adlı hissəsində – sənətkarlar məhəlləsində yaşamışdır. Yoxsullar, müxtəlif əsnaf
elçiləri – sənət və peşə sahibləri tez-tez Nəzirin yanına gələr, onlar haqqında şeir
söyləməsini xahiş edərmişlər [7, 93] və Nəzir şəhraşublarının sənətkarlar haqqında
olan böyük qismi belə yaranır. Bu gün də Aqradakı əsnafın dilindən Nəzir
şəhraşubları düşmür. Amma şairin humanist konsepsiyalı yaradıcılığı ən əvvəl
şəhraşublarına görə “bazar poeziyası”, özü isə “plebey şairi” adlandırılıb saray
nazimlərinin əli ilə bir əsr müddətinə ədəbiyyatdan qovulmuşdur [5, 69]. Lakin xalq
onu unutmamış, ürəyində yaşatmış, sələfləri isə onun poetik ənənələrini, şeirlərinin
demokratik ruhunu davam etdirmişlər. Urdu poeziyasında məhz ilk dəfə Nəzir
Əkbərabadinin yaradıcılığında “insan” sözü əzəmətlə səslənir, o, kölənin də, qulun
da bir şah ləyaqətində olduğunu, mahiyyət etibarilə bütün insanların bərabərliyini uca
səslə elan edir:
8

Şairin əsl adı Vəli Məhəmməddir. 1740-cı ildə Dehlidə anadan olmuşdur. Lakin bütün həyatı
Aqrada keçib. Şair 1830-cu il avqustun 16-da vəfat etmiş və öz evi məzarı olmuşdur. İndi həmin ev,
bir növ, ziyarətgaha, sənət məbədinə çevrilmişdir. Nəzirin oğlu Xəlifə Gülzarəli (Əsir) də şair
olmuşdur. Səid Ehtişam Nəziri Ləkhnou səbkinin yaradıcısı sayır və göstərir ki, şair öz
yaradıcılığının əsasında hansısa nəzəriyyələr sistemini deyil, həyatı dərindən bilməyi qoyub [7, 97].
Nəzirin şəhraşubuna gəlincə, sovet alimi N.Qlebov bu əsərdə yaradılan mənzərənin nə qədər həyati,
real olduğunu, insanı valeh etdiyini yazır [5, 101].
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Bu ulu dünyada şah olan – İnsan,
Yoxsul ömür sürən, ac qalan – İnsan,
Yoxsul da, varlı da, fərqi yox – İnsan.
Yüz nemətdən dadıb olan tox – İnsan,
Dilənçi payıyla dolanan – İnsan.
İnsançün canından keçən də – İnsan,
İnsanın qanını içən də – İnsan.
Qaradərili də, ağlar da – İnsan.
Ən yaxşı adamlar çağrılar – İnsan,
Ən pis adamlar da adlanar – İnsan.
Padşahla vəzir, onlar da – İnsan,
Bir qulla bir kölə, bunlar da – İnsan [4, 103].
Bu, Nəzirin yaratdığı insan himni, şairin kredosu idi.
N.Əkbərabadinin şəhraşubu xalqın dərdləri haqqında qanuni bir hekayədir. Urdu
ədəbiyyatında realizm XIX əsrin sonu, XX əsrin əvvəllərində bir yaradıcılıq metodu
kimi formalaşır. Nəzir şəhraşubu urdu realizminin təməl daşına çevrilir. Minlərlə
insanın həyatı bircə quruş puldan, bir qarın çörəkdən asılıdır. Sənət və peşə sahibləri
aclığa məhkumdurlar. Yoxsulluq, səfalət, bədbəxtlik bir sel kimi hər evə, hər qucağa
yol tapmışdır:
İşsizlik etdi xalqı yoxsulluğa mübtəla,
Evlər damsız, tavanı örtər yoxsulluq, bəla.
Hər bir yerdə yoxsulluq, gör xalq düşmüş nə hala,
Yoxsulluq hər bucağa, evə girmiş az qala.
Sanki bəndləri qırmış güclü bir sel gələrək.
Aqrada indi hamı bircə dərdə giriftar:
Bilməz necə yaşasın, yeməyi hardan tapar.
Getsin bu ağır dövran, qoy ucalsın dualar,
Min-min insan taleyi bir quruşa bağlanar.
Neçə sənət bilirlər, indi eyləməz kömək.
Tacirlər, bankir, sərraf, sələmçilərlə zərgər
Bir vaxt borc verərdilər, indi borclu düşüblər.
Bazarda bir kimsə yox, külək yeri süpürər,
İçi boş dükanlarda alverçilər mükəddər.
Durublar cərgə-cərgə zəncirli əsirlər tək.
Tale üzünə gülüb bir peys pul tapanlar
Bu gün yemək var deyə cəld evinə baş alar.
Əliboş geri dönən sələmçidən borc alar,
Sələmçi də rədd etsə, yeyər kədər, qəm, azar.
Nalə edər, yuxuda sayıqlar: “Çörək, çörək”.
Boş qalıbdır Aqrada neçə emalatxana,
Yemək tapmaz adamlar, bilməz necə dolana.
Kimə söz söyləyəsən, ağlayasan hansına?
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Ömür ağacı düşüb qəfil gəlmiş xəzana.
Dağıtmış hər bir şeyi qəfil qalxan sərt külək [4, 100-101].
Lakin şair bu bədbəxtlikdən çıxmaq, ölkəni bu ağır vəziyyətdən qurtarmaq üçün
çıxış yolu tapa bilmir, Tanrıdan kömək istəyir:
Bir dua var dilimdə, gecə-gündüz dinləsən:
Aqra əhli üstündə Günəş gülsün yenidən,
Tox olsun, nəğmə desin öz evində hər kəsən.
Mərhəmət qıl, Xudaya, müflis olmuş şəhrə Sən,
Sənət, ticarət açsın Aqrada yenə çiçək [4, 101].
Bu problemə şair dönə-dönə qayıdır, xalqın dərdlərindən yana-yana danışır.
Şəhraşubu ilə həm mövzu, həm də deyiliş tərzi etibarilə çox yaxın olan “İflas” adlı
şeirində həqiqi, lakin acı və kədərli mənzərələr cızır. Yoxsul bəzən çörəkdən ötrü
həyatını belə təhlükə qarşısına qoymalı, namusu, arı unutmalı olur. Kasıb öləndə onu
bükməyə kəfən belə tapılmır. Onun cəsədi çay aşağı axıb gedir. Kasıbın toyu da yas
kimidir. Cır-cındır geyimli kasıb oğurluq etməyə məcburdur, dilənçiliyə düçardır.
Bəli, Nəzir Əkbərabadi urdu xalqını dərin məhəbbətlə sevir və onu belə təsvir edirdi.
Nəzir Əkbərabadiyə qədər urdu şeirində satira janrının maraqlı nümunələri
vardır. Lakin o, satiranın mövzu dairəsini genişləndirdi. Nəzir satirasının obyekti
həyatın keşməkeşləri, eybəcərlikləri oldu, gerçəkçilik meyarı isə xalqın nöqte-yi
nəzəri. Satiranın təməlini qoyan Sauda idisə və Nəzirdən əvvəl demokratik
məzmunlu şəhraşub yaratmışdısa da, aqralı şair onu sənətkarlıq qüdrəti ilə üstələdi.
Nəzirin şeiri “rəsmi ədəbiyyat”, aristokratiya üçün nəzərdə tutulan poeziyadan,
xalqdan uzaq sənətdən tək mövzuca fərqli deyildi. Nəzir şeirlərinin dili də camaatın
gündəlik saya danışığından kök alırdı.
1849-cu ildə ingilis müstəmləkəçiləri Pəncabı işğal edirlər və bununla bütün
Hindistanın fəthi başa çatır. Ölkədəki milli müstəqilliyin son izləri də itir. Beləliklə,
XIX əsrin ortalarında ən qədim sivilizasiya ocağı olan bir ölkə qazandığı ən əziz
neməti – azadlığı itirir. 1857-ci ildəki xalq üsyanları yadelli hakimiyyətin yıxılması
ilə başa çatmırsa da, milli şüuru daha qüvvətlə silkələyib oyadır, milli-azadlıq
hərəkatının inkişafına güclü təkan verir. Xalqın bu duyğuları, bu əhvali-ruhiyyəsi
poeziyada və yenə ən əvvəl şəhraşublarda əksini tapır.
Məşhur ədəbiyyatşünas və şair Şibli Nemaninin urdu ədəbiyyatında demokratik
meyillərin güclənməsi, antiimperialist əhvali-ruhiyyənin daha kəskin xarakter alması
yolundakı xidmətləri böyükdür. Adətən XIX yüzilliyin sonu, XX əsrin əvvəllərində
maarifçi ədəbiyyatın yaradıcılarından Səid Əkbər Hüseynin (1861–1921) satirik
şeirlərində antiimperialist, antiingilis ruhlu mənzumələrinə yüksək qiymət verilir. Lakin Şibli Nemaninin kiçik poetik irsinin ən yaxşı nümunələrindən olan “Şəhraşub-e
islam” məsnəvisində müstəmləkəçiliyə qarşı sonsuz qəzəb, azadlıq eşqi, ingilislərə
nifrət daha kəskin, daha təsiredici şəkildə açılır. “Şəhraşub-e islam”da şair sadəcə bir
maarifçidən daha artıq demokratik əhvali-ruhiyyəli şair kimi görünür:
Biryolluq bizlərə cavab versinlər,
Soraq mədəniyyət gətirənlərdən:
Dözək istibdada, zülmə, təhqirə,
Söyləyin bir, axı hansı günəcən?
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Sizə bilmək gərək, əllərinizdə
Qılınclar itimi lazımi qədər,
Bizim boynumuzda yoxlamağınız
Onları, bir deyin, nə qədər sürər? [5, 123].
Şibli Nemaninin “Şəhraşub-e islam”ı urdu poeziyasında “vətəndaş poeziyası”
deyilən yeni istiqamətin formalaşması yolunda atılan ən gərəkli və cəsarətli
addımlardan biri olur. Maraqlıdır ki, urdu ədəbiyyatındakı bu istiqaməti yaradan,
möhkəmləndirən məhz şəhraşubçu şairlər və onların şəhraşubları olmuşdur. Bu faktı
Şibli Nemaninin adını çəkdiyimiz şeiri ilə həmahəng olan “Məddo cəzir-e islam”
müsəddəsini (müəllifi Əltaf Hüseyn Halidir) təhlil edən L.V.Vasilyeva da qeyd edir:
“Vətəndaş poeziyası”. Bu janrın ilk cücərtiləri Saudanın şəhraşubunda və Nəzir
Əkbərabadinin şeirlərində görünür. Lakin bu janr sözün əsl mənasında keçən əsrin
70-ci illərində möhkəmlənir” [2, 113].
Halinin “Mədd o cəzir-e islam” müsəddəsi iki hissədən ibarətdir. Poemanın
birinci hissəsi hər biri altı misradan ibarət olan 298, ikinci hissəsi isə 162 bənddən
ibarətdir. Əsərin müqəddiməsində şair Hippokratla bağlanan belə bir dialoq verir: bir
dəfə Hippokratdan soruşurlar ki, hansı xəstəliyi müalicə edilə bilməyən sayırsınız?
Cavab verir ki, xəstənin ciddi hesab etmədiyi və həkimin məsləhətinə əhəmiyyət
vermədiyi xəstəliyi. Hali “Mən öz bacarıqsız əllərimlə millətim üçün güzgüdən ev
düzəltdim ki, o özünü bu evə girərkən hər tərəfdən görə bilsin. Görsün əvvəl nə idi,
indi nə vəziyyətə düşüb” [2, 113] deyir. Bu şeir müsəlmanlara müraciətlə yazılsa da,
tezliklə bütün Hindistanda yayılır və hər yanda hüsn-rəğbətlə qarşılanır. Poemadakı
vətənpərvərlik ideyaları öz dini çərçivəsindən çıxır, Halinin əsərində müstəmləkə
Hindistanının real mənzərəsini görən və bu poemada azadlığa çağırış duyan
həmfikirlərinin ürəklərində əks-səda tapır [2, 116-117].
Şair ölkəni gülləri solmuş xarabazara çevrilmiş bir bağa bənzədir. Bu bağda
qalan nə varsa tək bir şeyə yarayar – ocaqda yandırılmağa. Lakin şair sabaha ümidlə
baxır, bir fırtına quşu kimi qarşıda duran, haçansa gələcək dəyişiklikləri duyur. Onun
üzünü çərx-i fələyə tutub dediyi misralarda xalqının halına yanan bir vətənpərvərin
ürək çırpıntıları var:
Xudaya, Özün öyrət, sabah onlar neyləsin,
Azca aç gözlərini örtən zülmət pərdəsin,
Göstər dördbir yandakı gizli düşmən tələsin.
Evi olsun sabahkı gur yağışda onun da,
Qayığı möhkəm olsun sabahkı fırtınada [2, 118].
Şair daxilindən gələn hansı qüvvənin təsiri iləsə solmuş bağın yenidən
çiçəklənəcəyinə, sönmüş ürəklərin yenidən odlanacağına inanmaq istəyir.
“Ağın və hindlinin həkim müayinəsi” adlı şeirində Hali öz antiingilis əhvaliruhiyyəsini daha qəzəblə ifadə edir.
Ağ və qara dərili iki nəfər xəstəxanaya həkimin yanına gedir. Yolda onlar
savaşırlar və ağ qaranın qarnına bir yumruq ilişdirir. Həkim ağa xəstəlik haqqında
arayış verir: “Əgər o, qaranı bir yumruqla öldürə bilmirsə, demək, doğrudan da
xəstədir. Bu vəziyyətlə Hindistanı idarə edə bilməz”. Qaradərilini isə sağlam hesab
edərək tibbi arayış verilir: “Ağ səni vuranda yerindəcə ölməmisənsə, sənin
xəstəliyinə kim inanar?” [2, 116].
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Bu şeir Halinin Britaniya hökmranlığına qarşı, bir növ, üsyanı, coşub-daşan
qəzəbinin tüğyanıdır.
Bu qəbildən olan və azadlıq, səadət amallı bir xalqın ürək çırpıntılarını yaşadan
urdu şəhraşublarının təhlili aşkarca göstərir ki, əsrlərcə inkişaf yolu keçmiş həmin
şeir janrı qaldırdığı problemlərin ciddiliyi və əhəmiyyəti baxımından necə yüksək bir
mərhələyə çatmış, janrın ideya-məzmun hüdudları ictimai düşüncənin bədii təqdimi
istiqamətində nə qədər genişlənmişdir.
Seyid Abdullanın fundamental “Məbahis” əsərinin iri bir hissəsi şəhraşub
mövzusuna həsr edilmişdir və urdu şəhraşublarının özünəməxsus xüsusiyyətlərini
əks etdirdiyindən, milli ədəbiyyatda həmin janrın təqribən bütün müəllifləri haqqında
bilgi verdiyindən o araşdırmanın özünün də müfəssəl təqdimi və şərhinə ehtiyac var.
Seyid Abdulla əvvəlcə şəhraşubun tarixi haqqında məlumat verir və janra, əlbəttə
ki, daha çox urdu, qismən də farsdilli ədəbiyyatın nümunələrindən çıxış edərək belə
tərif verir: “Poeziyada bu elə bir nəzmdir ki, orada hansısa şəhərin iqtisadi
vəziyyətinin təsviri və ya şəhərdə yaşayan müxtəlif təbəqələrin birgəyaşayışı barədə
məlumat həzliyyə, tənziyyə və ya həcviyyə şəklində bəyan edilir” [10, 201]. Ona
görə bu tərifin urdu və farsdilli ədəbiyyata daha çox aidliyini vurğulayırıq ki, osmanlı
poeziyasındakı şəhraşub (şəhrəngiz) örnəklərində şəhərlərin təsviri, şəhər həyatının,
əsnaf təbəqəsinin təqdimi başlıca mövzu istiqamətidir ki, bu baxımdan ümumi
şəhraşub kontekstində əhəmiyyətli dərəcədə seçilməkdədirlər.
“Nuru Luğat” adlı izahlı lüğətə istinad edən Seyid Abdulla “şəhraşub” sözünün
“İçərisində hansısa şəhərin narahatlığı, göydən enmiş bəla və zəmanənin
qədirbilməzliyi barədə söhbət açılan nəzm” mənasını da verir [10, 201].
Zənnimzicə, Seyid Abdullanın bu qənaəti də diqqətəlayiqdir ki, ayrı-ayrı
lüğətlərin “şəhraşub” kəlməsinin mənası ilə verdiyi açıqlamaları heç də birbaşa
janrın mahiyyətinə aid etmək düz olmazdı. Çünki sözün fərqli lüğətlərdə və müxtəlif
mətniçi (kontekst) daxilində qazandığı məna çalarları onun sırf terminoloji anlamı ilə
fərqlidir: “Bizim lüğət yazanların şəhraşuba verdiyi məna (yəni sırf etimoloji anlam –
R.H.) düzgündür. Amma şəhraşub şeirlərini oxuduqdan sonra məlum olur ki, bu
nəzmlərdə elə mənalar var ki, onlar barədə lüğət yazanlar heç söhbət açmayıblar.
Bunun əksinə, onlar bəzi mənaları hətta qarışdırmışlar. Misal üçün: əgər biz
“Asifiyya”nın yazdığı izahatı – “şəhraşub”u hansısa şəhər barədə sevinc və kədər
dolu şeir kimi qəbul etsək, digər yüzlərlə, minlərlə şəhərlərin xoşbəxtliyi və ya
narahatlığı barədə fars, urdu, ərəb və türk dilində yazılmış bütün nəzmləri də (həmin
ölçüylə – R.H.) şəhraşub hesab etməli olardıq. Amma bu nəzmləri həmin zümrəyə
şamil etmək olmaz. Eynilə əgər ancaq Allahdan gəlmiş bəla və ya zamanın
qədirbilməzliyi barədə olan bir nəzmin içərisində düşüncələr zikr olunarsa da, həmin
nəzmin “şəhraşub” adlandırılmasına kifayət deyil” [10, 202].
Bundan sonra şəhraşub janrına Seyid Abdulla öz tərifini, səciyyələndirməsini
verməyə cəhd edir. Həmin qiyməti isə yalnız qismən qəbul etmək mümkündür.
Çünki burada Seyid Abdulla yaxşı bələd olduğu urdu şəhraşublarının, qismən də
farsdilli şəhraşubların üzdə olan cəhətlərini əsas götürür, lakin elə farsdilli poeziyada
şəhraşubun əsrlərcə əhatə etdiyi mövzu-ideya istiqamətlərinin çoxunu nəzərə almır,
türkdilli şəhraşubların isə özünəməxsus cəhətlərindən, bir növ, yan keçir: “Əslində
bir nəzm nümunəsini şəhraşub hesab etmək üçün onun içərisində bir neçə ümumu
xüsusiyyət və şərtlər olmalıdır. Ən birinci şərt odur ki, onun içərisində bir şəhər və
ya ölkənin müxtəlif təbəqələri barədə müzakirə olmalıdır. Xüsusən ustalar və
peşəkarlar barədə fikirlər. İkinci şərt odur ki, həmin nəzmdə iqtisadi vəziyyət və ya
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bir hadisə səbəbindən siyasi və qarşılıqlı narahatlıq barədə düşüncələr yer almalıdır.
İlkin zamanda şəhraşublarda birinci xüsusiyyət üstün idi. Lakin sonralar ikinci
xüsusiyyət də şəhraşub üçün lazım oldu. Bu şərtlər altında fars və urdu poeziyasına
nəzər salsaq, çox sayda şəhraşub adlana biləcək nəzmə rast gələrik” [10, 202].
Əslində isə farsdilli ədəbiyyatda XI–XII əsrlərdən ta XX yüzilə qədər yaradılmış,
osmanlı poeziyasında XV–XVIII yüzillərdə qələmə alınmış, Azərbaycanda XVIII
əsrdən başlayaraq XX əsrin əvvəllərinədək yazılmış şəhraşub və şəhrəngiz
nümunələrini seyr edəndə daha geniş məzmun dairəsini görürük.
Ona görə də Yaxın və Orta Şərq xalqları ədəbiyyatlarında təqribən 1000 ilə yaxın
bir müddətdə dəbdə olmuş, müəyyən mənada qovuşdurucu vəzifə daşımış bu janra
dəqiq tərif vermək üçün bütün panoramı göz önündə tutmaq, janrın işləndiyi bütün
ədəbiyyatlardakı ifadə üsullarını nəzərə almaq vacibdir.9
Şəhraşubun Məhəmməd Oufinin “Lübab ul-əlbab”ında keçən və XI–XII yüzillərə
aid ilk örnəkləri, ardınca Məsud Səd Salmanın yaratdığı ilk mükəmməl silsilə haqda
biz vaxtı ilə yazmışıq və osmanlı ədəbiyyatında da bu janrın təqribən 4–5 əsr sonra
göründüyünü elmi dövriyyəyə gətirmişik.10
Təəssüf ki, şəhraşubun ilk nümunələrinin yaranma tarixindən bəhs edərkən Seyid
Abdulla yanlışlığa yol verir, guya Məsud Səd Salmandan öncə hələ miladi X əsrdə
Ədirnədə birinci şəhrəngizin osmanlı ədəbiyyatında qələmə alındığını və bu
şəhrəngizin də türkcə yazan alban şairi Məsihinki olduğunu iddia edir [10, 202].
Əlbəttə, bu, səhvdir. Burada, sadəcə olaraq, hicri və miladi tarixlər qarışdırılmışdır.
“Ədirnə şəhrəngizi” miladi deyil, hicri X əsrdə meydana çıxmışdır, miladi tarixlə
1512-ci ildə dünyadan köçmüş Priştineli Məsihi tərəfindən yazılmışdır.
Seyid Abdulla təxmin edir ki, şəhraşub Hindistana iranlı şairlər tərəfindən Əkbər
şah dövründə gətirilmiş, artıq Şah Cahan dövrünün sonunda Behişti təxəllüslü bir
şair bu nəzmin həcviyyə və həzliyyə şəklini tərk edərək siyasi mövzuda bir şəhraşub
yazmışdır [10, 203].
Belə anlaşılır ki, həmin növ şeir o vaxtlaradək artıq farsdilli poeziyadakı mövzu
hüdudları ilə hind və urdu ədəbiyyatında oturuşubmuş və Behişti sadəcə janrın
inkişafına yeni impuls verir. Seyid Abdulla qeyd edir ki, Behiştinin “ölkənin siyasi
məsələləri və cəmiyyətin narahatlığı” haqda bəhs edilən bu aşubnaməsi ilə də hindurdu ədəbiyyatında siyasi məzmunlu şəhraşubların əsası qoyulur [10, 203].
Seyid Abdulla həmin dövrdə ortaya çıxan şəhraşublarda Hindistanın müxtəlif
vilayətlərində siyasi durumda nəzərə çarpan nigaranlıq və gərginlik, pis idarəçiliyin
tənqid hədəfinə gətirildiyini, Muhammad şah dövrünün “İbrətnamələr” və
“Aşubnamələr”ində həmin həqiqətlərin müfəssəl əks olunduğunu vurğulayır [10,
203]. Məhz həmin dövrdə urdu ədəbiyyatında şəhraşubun sabit janr keyfiyyətləri
qazanması Şəfiq Ourəngabadi, Şakir Naci, Şah Hatim, Mir Təki Mir və Mirzə Rəfiyu
Sauda və digərlərinin qələmində gerçəkləşir.

9

Bu haqda müfəssəl olaraq bax: Rafael Hüseynov. Klassik şeirin bir unudulmuş janrı. Azərbaycan
SSR Elmlər Akademiyasının Məruzələri. №4. Bakı, 1981.
10
Bu haqda bax: Рафаэль Гусейнов. Развитие азербайджанского рубаи в XII веке. Тезисы
конференции аспирантов и молодых научных сотрудников. Т. I, История. Литературоведение.
Языкознание. Часть I, Академия Наук СССР, Институт Востоковедения. Москва, 1985, стр. 98;
Rafael Hüseynov. Türk şeirinin şəhrəngizləri və şəhrəngizçiləri. Türk filologiyası məsələləri.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutu. Bakı, 1980; Рафаэль
Гусейнов. Царица державы рубаи. Мехсети Гянджеви. «Шарг–Гарб», Баку, 2013, стр. 100-123.
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Mərhələ xarakterli, cəmiyyət həyatında ciddi təsirini buraxan ictimai-siyasi
hadisələr ilk növbədə bütün həssaslığıyla ədəbiyyatda duyulur.
1857-ci ildə Dehli üsyanı və ondan sonrakı aylarda yaranmış şəhraşubları Seyid
Abdulla “qanlı” adlandırır və onların mərsiyyə ruhlu olduğunu, lakin məhz həmin
dövrdə də əski şəhraşub tərzinin urdu poeziyasında ömrünü başa vurduğunu göstərir.
Qeyd edir ki, Dehli inqilabından sonra Hindistanda yeni bir dövr başlayır, dəyişən
vəziyyət nəzm və nəsri də dəyişir. Şəhraşub milli ruhun ifadəçisinə çevrilir, Seyid
Abdullanın istilahınca, “qaydasız” şəhraşublar, yəni janrın ənənəvi qəliblərinə uyğun
gəlməyən nümunələr doğulur: “Siyasi poeziyanın inkişafı və iqtisadi mövzulu
nəzmlərin yayılması şəhraşubun köhnə formasının ölməsinə, lakin ruhunun
təzələnməsinə səbəb olur, bu proses şəhraşub ruhuna yeni can verir” [10, 203].
Şəhraşubun dövrləşdirilməsi təşəbbüsü edən Seyud Abdulla birinci dövrü (yenə
yanlış olaraq. Bəllidir ki, bu növ şeirin ənənəsi farsdilli şeirdən başlayır) türk
dilindəki həzliyyə və fars dilindəki həcviyyə sayır, onları “Xəndayi-beca” adlandırır,
ikinci dövrü Hindistanın Şah Cahan zamanından sonra yaranmış fars dilindəki
şəhraşubları hesab edir və onlara ümumi “Xun-i bəradər” sərlövhəsini qoyur, üçüncü
dövrü urdudilli iqtisadi şəhraşublara aid edir və Muhammad şahın dövründən sonra
yazılmış belə şəhraşublara ortaq “Fakayi masti” adı verir və dördüncü dövr kimi də
“Dillike asu” adı verərək Dehli üsyanı şəhraşublarını götürür [10, 203].
Seyid Abdulla şəhraşubun fars və türkdilli ədəbiyyatdakı örnəklərini urdu
ədəbiyyatındakı eyni növ şeirlərlə tutuşdurarkən bu yekun qənaətlərə gəlir: “Məzmun
baxımından başlanğıcda şəhraşubun əsas xüsusiyyətləri o idi ki, onlarda yalnız bir
şəhərdə yaşayan müxtəlif təbəqələr barədə bir nəzm daxilində söz açılırdı. Türkdilli
şəhraşublarda müxtəlif əsnaf qruplarına aid olan yeniyetmələrin gözəlliyi təsvir
edilirdi. Farsdilli şəhraşublarda əsas xüsusiyyət o idi ki, bir şəhərin müxtəlif
təbəqələrinin vəziyyəti həcv şəklində verilirdi. Urdu dilindəki şəhraşub iqtisadi,
siyasi həcv və mərsiyyə şəklində yazılırdı” [10, 205]. Və fars və türkdilli şəhraşub və
şəhrəngizlərə xas xüsusiyyətin – hansı şeir şəklinin seçilməsinin sərbəst olmasının
urdu şəhraşublarından ötrü də səciyyəviliyini qeyd edir: “Bu mövzuların ifadəsi üçün
hansısa ümumi bir forma yox idi. Məsnəvi, rübai, müsəddəs, müxəmməs, yəni
demək olar ki, hər bir formadan istifadə olunurdu. Baxmayaraq ki, hər bir dövrdə bir
forma daha məşhur idi. Misal üçün, başlanğıcda məsnəvi və rübai, Mir və Saudanın
dövründə müxəmməs və Dehli üsyanı dövründə müsəddəs məşhur idi” [10, 205].
Şəhraşubçular sırasında Nizami Gəncəvi “Xəmsə”sinə ilk bütöv cavab yazaraq
XIII yüzildən başlanan xəmsəçilik ənənəsinin təməlini qoymuş Xosrov Dəhləvinin
“Cəvahir-i Xosrovi” əsərinin əvvəlində şəhraşubların yer aldığından söz açan Seyid
Abdulla elə oradaca şəhraşub “xəritəsində” adına rast gəlmədiyimiz bir hind şairini
də nişan verir – Kupal Kuy ( )ﮐﻮﭘﺎﻝ ﮐﻮیvə ehtimal şəklində belə sual da qoyur ki,
bəlkə Əmir Xosrov da şəhraşub yazmağı məhz ondan bəhrələnərək qət etmişdir. Belə
olan halda isə şəhraşubun hind ədəbiyyatının dərinlərində, daha keçmişlərində başqa
müəlliflərinin olduğunu fərz etmək mümkünləşir [10, 206].
Elə oradaca Seyid Abdulla “Məalim-i uləma” ünvanlı kitabın müəllifi, 588
(1192)-ci ildə vəfat etmiş Məhəmməd bin Əli bin Şəhraşubu xatırladır və “şəhraşub”
sözünün daha əskilərdən işlək olmasına bir daha diqqət yönəldir.
Mötəbər qaynaqlardan sayılan “Məasir-i Rəhimi”yə istinad edən Seyid Abdulla
orada Fağfur Lahıcinin şəhraşub barədə məlumatlı olduğunu, “Təbəqat-e Əkbəri”də
Əzizi Qəzvininin şəhraşubundan bəhs edildiyini xəbər verir. Və dərhal da təəssüf
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ifadə edir ki, Moğol dövründə yazılan bu qəbil şeirlərin çoxu itib-batmışdır, hazırda
əlçatan deyildir [10, 213].
Bütün bu şəhraşub örnəkləri haqda məlumatları ona görə faydalı sayırıq ki, janrın
tarixini və inkişaf yolunu, zamandan-zamana təkamülü və zənginləşməsini gərəyincə
müşahidə etmək, dürüst elmi qənaətlərə çatmaq üçün imkan çərçivəsində bütün bəlli
nümunələrlə tanış olmaq vacibdir. Yalnız bu halda bir çox ədəbiyyatlarda yuva
quraraq hər ədəbiyyatda da özünə xas bir cilvə ilə görünmüş şəhraşubun dolğun və
dəqiq dəyərləndirməsini etmək mümkünləşər.
Söz yox ki, ayrı-ayrı urdu şəhraşublarının üzərində dayanmaq, təhlillər aparmaq
lazımdır. Həm məşhur olanları, həm az bilinənləri, yaxud yalnız adı bəlli olub, hələ
heç ədəbiyyatşünaslığın təhlilləri müstəvisinə çıxarılmamışları da öyrənmək
zəruridir. Seyid Abdulla ən azı məşhur urdu şəhraşubları, onların müəllifləri, eləcə də
yaranma şəraiti və məzmunu barədə mülahizələrini bölüşmək istəyib. Bu sırada ilk
olaraq Behiştinin “Aşubnamə”sindən başlayıb.
O, tarixçilərin fikirlərinə arxalanaraq Moğol səltənətinin sona çatması ilə Şah
Cahan epoxasının da bitdiyini, bununla da türkçülüyün buradakı təntənəsi
mərhələsinin də axıra yetdiyini yazır və əlavə edir ki, Dehli səltənəti uğrunda
mübarizəyə Şah Cahanın övladları artıq onun sağlığında mübarizəyə başlamışdılar.
Şah Cahanın yaşlı çağlarında başlanan daxili hərc-mərclik müharibə həddinədək
yetişir və həmin müharibənin ən xırda təfərrüatları tarixi mənbələrdə əks olunmuşsa
da, bədii sözün yeri, o faciələri ədəbiyyatın gözünün görməsi bir başqadır. Həmin
dövrün şairi və baş verənlərin şahidi Behişti “Aşobnama-yi Hindustan” adlı məsnəvi
yazır və 1067–1068-ci illərdə baş verən hadisələri, onların fəsadlarını, Hind
səltənətinin başına gətirdiyi “aşub”un detallarını müfəssəl təsvir edir.
Bu məsnəvinin adı bəzən “Şəhraşub-e Hindistan” kimi də göstərilir.
Behiştinin öz məsnəvisində Hindistanda vəliəhd barədə müəyyən bir qanunun
olmamasına təəssüf etdiyini, məhz nizamlayıcı bir mexanizm olmadığından da
iğtişaşların baş alıb getdiyini, Teymuri şahzadələrinin daxili müharibələrinin ölkə
əhalisinin fərqli təbəqələrini pis iqtisadi vəziyyətə saldığını, işsizlikdən başlanan
iqtisadi böhranın böyük bəlalara yol açdığını inandırıcı bir tərzdə, real boyalarla
təsvir etməsinin həm şəhraşub janrının inkişafında siyasi məzmunun fəallaşmasına
yol açdığını, həm də bütövlükdə urdu ədəbiyyatında bir irəliləyiş olduğunu
təsdiqləyən Seyid Abdulla sonralar yaranan bir sıra siyasi-iqtisadi məzmunlu
şəhraşubların, o cümlədən, Muhammad şah dövrünün şəhraşublarının qığılcımını
məhz Behişti məsnəvisindən alması nəticəsini çıxarır [10, 214].
Şəhraşubların poeziyanın, bütövlükdə ədəbiyyatın digər forma və janrlarından
cəmiyyət həyatında cərəyan edən proseslərə daha həssas və çevik münasibət
göstərməsini Seyid Abdulla Hindistanın qaynayan siyasi həyatının hökmü ilə,
zamanın tələbi ilə əlaqələndirir: “Bu dövrdə fars və urdu dilində yazılan Hindistan
şəhraşubları dəbdə idi. Həqiqətdir ki, bu, zamanın tələbindən irəli gəlirdi. Siyasi abhava ilə adi poeziyanın rənginin dəyişib-dəyişməməsindən asılı olmayaraq, şəhraşub
tam şəkildə dəyişildi. Hindistanın bütün ərazisində parçalanma, daxili münaqişə,
işsizlik, inamsızlıq, cəmiyyətdə narahatlıq o qədər artmışdı ki, ağlı kəsən heç kəs əsl
vəziyyətdən bixəbər deyildi. Qulaməli Azad öz “Xəzane-yi Amirə” kitabında
ordunun hazırsızlığına və hərbi sistemin süqutuna yas tuturdu. Baxmayaraq ki, o
dövrün şairlərinin bəziləri bəzi faktlar barədə fikir söyləməyib və buna görə də biz
bir çox tarixi hadisələrə onların yazılarında rast gəlmirik, lakin şəhraşublar gündəlik
siyasi narahatlıq və qeyri-stabilliyi əks etdirir” [10, 215].
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Muhammad şah dövrünün sosial sarsıntılarının, insanların üzləşdikləri
çətinliklərin, cəmiyyətin yaşadığı müsibətlərin o çağın bir çox ədiblərinin əsərlərində
əks olunduğunu yazan Seyid Abdulla yenə bu səmtdə şəhraşubçu şairlərin üstünlük
təşkil etdiyinin altından xətt çəkir və onların bir qismi haqqında bilgi verir.
Pəncab əyalətində zabit olan Mil Ray Şövqi həm də şair imiş və o, Pəncabdakı
dözülməz vəziyyətdən şikayət olan, Ənvərinin “Əşk-i Xorasan” (“Xorasanın göz
yaşları”) qəsidəsinə bənzəyən bir qəsidə yazır.
Seyid Abdulla göstərir ki, bu qəsidənin adı “Güldəste-yi soxən” adlansa və
sərlövhəsində şəhraşub olması qeyd edilməsə də, mahiyyəti ilə şəhraşub idi [10,
215].
Bu hal ümumilikdə başqa xalqların ədəbiyyatlarındakı bir çox şəhraşublara da aid
edilə bilər. Yəni mənzumənin birbaşa şəhraşub adlandırılıb-adlandırılmaması hələ
əsas şərt deyil, başlıca meyar məzmun, mahiyyətcə bu şeirin şəhraşub stixiyasına
uyğunluğudur.
“Məbahis”də həmin fəlakətli dövrün yadigarları olan, bu janrın yeni məzmun
qazanmış klassik örnəkləri cərgəsinə girən daha bir neçə şeir və şair haqda da soraq
var: Cəfər Zitlinin “Fəryad”, Faiz Məhəmməd Şahi və Şəfiq Ourəngabadinin
“Şəhraşub” əsərləri [10, 216].
Nadir şahın hücumundan sonra Hindistanın sıxıntılarının qat-qat artması, ağır
iqtisadi durum ucbatından, Seyid Abdullanın yazdığı kimi, “bir çox nəcib və hörmətli
insanların fəqir və dilənçi kimi həyat sürməyə məcbur olması” [10, 216] cəmiyyət
içərisindəki dərd yükünü çoxaldır və bu da yeni şəhraşubların yaranmasına gətirib
çıxarır. Seyid Abdulla Muhammad şah dövründən başlayaraq Bahadur şah Zəfərin
dövrü bitənə qədər yazılmış şəhraşubların iqtisadi məhrumiyyətlər mövzusunda
olduğunu və bu qəbil şəhraşubların ən yaxşılarını Şəfiq Ourəngabadi, Kəmtərin
Dehləvi, Şakir Naci, Hatimin, Saudanın, Mir Təqinin, Nəzir Əkbərabadinin, Rasix
Əzimabadinin qələmə aldığını qeyd edir [10, 216].
Şakir Naci şəhraşubundakı misralardan Nadir şahın hücumu nəticəsində
Dehlidəki dağıntıların və bərbad vəziyyətin yaratdığı matəmin əks-sədaları eşidilir.
Həm də o, Hindistan ordusunun qorxaqlığına və cəsarətsizliyinə tənə və istehza ilə
yanaşır.
Seyid Abdullanın “ali şair təbəqəsinin ağsaqqallarından” biri kimi [10, 217]
təqdim etdiyi Şakir Naci ədəbi mühitdə həcvgu kimi tanınırmış. Lakin dövlətin
miskin vəziyyəti ilə əlaqədar yazdıqları onun həcvlərini həcvlikdən ayıraraq siyasi
satira mərtəbəsinə qaldırır. Nadir şahın həmlələrindən sonra ölkədəki sabitliyin
pozulması, daxili qarşıdurmaların ən əvvəl aşağı təbəqənin onsuz da ağır olan halını
bir az da miskinləşdirməsi, Seyid Abdullanın təbirincə, “insanı riqqətə gətirən” [10,
217] silsilə yazıların meydana çıxmasını şərtləndirmiş və Şakir Naci də bu mövzuda
uzun bir müxəmməs yazmışdı. Seyid Abdulla həmin müxəmməs barədə Mövlana
Azadın “Ab-i həyat” kitabında bu müxəmməsin odövrkü Dehlidə padşah sarayının
daxili vəziyyətini, nəcabətli adamların qeyrətini, saray qulluqçularının
rüşvətxorluğunu, hindistanlıların rahatlıq tələbini dəqiq əks etdirməsi haqqında
yazılanları iqtibas edir və həmin şeirin iki bəndini də nümunə olaraq verir, Şakir
Nacinin müxəmməsinin sonrakı urdu şəhraşubçuları üçün bir qəlibə, meyara
çevrildiyini təsdiq edir [10, 217].
Bunun ardınca Saudanın şəhraşubunu təhlil edən Seyid Abdulla həmin uzun
qəsidənin leytmotivinin işsizlik olduğunu qeyd edərək şeirin məzmununu verir.
Sauda şikayətlənir ki, indi iş qeybə çəkilib, əgər bir at alıb birinin yanına işləməyə
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getsən də, maaş ala bilmirsən. Aclıq o qədər artıb ki, bircə dən belə tapılmır,
ölkədəki güvənsizlik elə həddədir ki, hətta evdəki qılınc belə səni qoruya bilmir. İş
tapandan sonra maaşa ümid illərlə sürür və illərdən sonra da maaşı görə bilmirsən.
Dövlət işçiləri bu vəziyyətdən çıxmaq istəsələr də, çıxa bilmirlər. Çünki bütün
sahələr eyni vəziyyətdədir. Bir varlı adamdan iş alsan, görərsən ki, onun özünün də
vəziyyəti ağırdır. Ticarətlə məşğul olsan, orada da vəziyyət digər sahələrdən yaxşı
deyil. Tutalım lap İsfahandan mal alıb gətir, necə, kimə satasan? Hindistanın
şimalında varlı birini tapıb malını satmaq istəsən, əvvəlcə qiyməti razılaşdırmalısan
və malı satandan sonra da alacağın pulu yığmaq müşküldür. Satdığının pulunu
toplamaqdan ötrü hər gün bir adamın qapısını döysən də, əliboş qayıdırsan, ora-bura
gəzə-gəzə haldan düşürsən, amma axırda da heç bir şey yığa bilmirsən, nə vaxt yığa
biləcəyin də məlum deyil.
Bir dinc həyat sürən yox, hamıya pay məşəqqət,
Qalmayıb rahatlıqdan bizdə əsər-əlamət.
Rahatlıqdan payımız yalnız quru söz, fəqət
Onun nişanəsi var, yerində yüz cür zillət.
Hər kəsin ürəyində sönübdür ümid, inam11 [10, 218-219].
Başqa bir şəhraşubunda isə Sauda ölkə üçün ən çıxılmaz girdaba çevrilmiş
işsizliyin ordunu, əsgəri də iflic vəziyyətinə gətirdiyinə acıyır. O, kasıblığın artıq
kütləvi hal aldığını, əvvəl iyirmi-iyirmi iki vilayətin başçısı olmuş adamların indi
əllərində heç balaca bir iş də olmadığını, köhnə vəzifələrin yalnız adının qaldığını,
şəkil kimi içi boş bir şey olduğunu söyləyir, acınacaqlı mənzərəni cızır: budcə boş,
kənd təsərrüfatı çökmüş, yay və qış məhsulları gəlmir, hər yanda bir nicatsızlıq,
qorxu, daxili səksəkə hökm sürməkdə:
Elə qorxaqdır ki, piyada əsgər
Saç təraş etməkdən belə çəkinər.
Süvari əsgər də ondan beşbetər,
Yataqdan yıxılar uyusa əgər [10, 220].
Sauda, oxucusu ölkəni və ordunu sarmış fəlakətin miqyaslarını dürüst təsəvvür
etsin deyə, gerçəkliyi kədərli çılpaqlığı ilə göstərir və sual edir ki, tövlədə heyvanlar
yemək və ot çatışmadığı üçün acından ölür, belə müdhiş vəziyyətdə ordu
birləşmələrini necə fəal saxlamaq mümkündür? [10, 221].
Və cavab tapa bilmədiyi, əslində cavabsız olan sualına elə özü də cavab verir:
Bəsdir, Sauda, sus, söz demə daha,
Bu qəmlərə dözmək çətindən-çətin.
Əgər kabab kimi yanmayacaqsa,
Adı ürək deyil köksündəkinin.

11

Bundan sonra gələn bədii şeir tərcümələrini “Məbahis”dən götürdüyümüz urdu orijinalları əsasında
etmişik. Urdu dilində olan mətnlərin səlis tərcüməsində göstərdiyi köməklərə görə pakistanlı
dostumuz Tariq Hameedə təşəkkür edirəm.
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Hansı gözdür bu gün qan-yaşla dolmaz?!
Heyhat, sualına cavab tapılmaz,
Ancaq neyləməli, belədir zaman,
Dinmə, bir söz demə, sakitcə dayan! [10, 221]
Sauda və digər urdu şəhraşubçuları “dinmə” desələr də, susmurdular, susa
bilmirdilər, könüllərdə düyümlənmiş acıları belə təsirli, yanıqlı, gerçəkçi şeirlərə
çevirirdilər.
Seyid Abdulla şəhraşub yazan urdu şairlərinin atı bir obraz olaraq tez-tez
misralarına gətirməsinin səbəbini də açır və oçağkı Hindistanın gerçəkliyindən
xəbərsiz olanlar üçün belə izahın yeri var. İş ondadır ki, at surəti də reallıqda
Hindistan cəmiyyətinin yaşadığı tənəzzülün bariz göstəricilərindən idi. Seyid
Abdulla aydınlaşdırır: “Bunu da qeyd etmək vacibdir ki, Mir və Saudanın
şəhraşublarından əlavə onların digər şeirlərində də “at” xüsusi bir mövzudur. Əslində
at moğol ordu sistemində əhəmiyyətli yer tuturdu. Qədim hind ordusunda fillərə
təlim verilməsində olduğu kimi, Moğol dövründə də atların hazırlanmasına böyük
vaxt sərf olunurdu. Atyetişdirmə sənəti haqqında çoxlu sayda kitablar göstərir ki, Şah
Cahan dövründən sonra yaxşı hazırlanmış və cins atların sayı tədricən azalmışdı.
Nəhayət ki, Muhammad şahın dövründə xüsusi yürüş atları və xüsusi cins atların
tapılmaması tez-tez dilə gətirilən və geniş yayılmış şikayət idi. Təsadüfi deyil ki, Mir
və Sauda at mövzusunu əhəmiyyətli bir məsələ olaraq qələmə alıblar. Bəlkə də ordu
nizamında bu, ən nəzərəçarpan zəiflik və kəsir idi ki, onlar da bununla bağlı tənqidi
münasibətlərini bildirməyə lüzum hiss ediblər [10, 221-222].
Hər tarixi dövrün hadisələrini əks etdirən sanballı elmi araşdırmalar, cild-cild
kitablar yazılır, zəmanənin olmuşlarını olduğu kimi bizə çatdıran sənədlər də nəşr
edilir. Lakin dünəndə qalan hadisələri tarixi əsərlərdə olan dəqiqlikdə və o cür
danılmaz dəlillərlə göstərə bilməsə də, tarixdən bəhs edən bədii əsərlər həmişə bir
üstünlüyə malikdir. Heç bir tarixi məxəz həmin dövrün içərisində yaranmış bədii əsər
qədər o çağın ovqatını, hiss və həyəcanını çatdıra bilməz. Daha artıq, onillər, yüzillər
ötəndən sonra da, tarixi mənbələrdən fərqli olaraq, ədəbi əsərlər həmin hiss və
həyəcanı elə köhnə əyyamlarda olan sayaq diri saxlaya bilir. Ona görə də Seyid
Abdulla haqlıdır: “Mir və Saudanın sarayın acınacaqlı vəziyyəti barədə təsvirinə rəy
bildirməyə ehtiyac yoxdur. O dövr Dehli padşahlarının vəziyyəti heç bir tarixçi üçün
gizli deyil. Qayda-qanunların olmaması, layiqli və ağıllı idarəçilərin siyasətdən
uzaqlaşması və digər cəhətlər dövr haqqındakı tarix kitablarından mütaliə edilə bilər.
Mir və Saudanın şəhraşubları dövrün siyasi vəziyyətini uğurla əks etdirir. Şübhə
yoxdur ki, müəyyən parçaların içərisində mübaliğəyə də yol verilmişdir. Lakin
hadisələrin və vəziyyətin ümumi mənzərəsi reallığa çox yaxındır. Saudanın
şəhraşubu canlı və acı təsviri baxımından Mirin şəhraşubunu üstələyir. Saudanın
şəhraşubunun əhatə dairəsi daha genişdir. Mənzərənin dolğun əksi üçün Sauda daha
rəngarəng üsullardan yararlanmışdır. O çalışmışdır ki, vəziyyətin oxucuya təsiri
hadisələrin onun özünə təsiri ilə eyni olsun.
Belə bir mülahizə yürütmək də səhv olmaz ki, urdu dilində şəhraşuba həyat verən
və onu əhəmiyyətli edən ilk növbədə elə Mir və Saudadır. Onlara qədər bu növ
şeirlər belə güclü və canlı deyildi.
Onlardan sonra bu mövzuda yazılanların çox hissəsi də ancaq onların
yazdıqlarının izah və şərhi kimi görünür” [10, 223].
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Daha sonra Seyid Abdulla Nəzirin Aqradakı sadə peşə adamları – sərrafların,
dükançıların, odun alverçilərinin, boyunbağı ustalarının, dəmirçilərin, müəllimlərin,
eləcə də fabrik sahiblərinin, dövlətlilərin oxşar və aciz vəziyyətini əks etdirən
şəhraşub-müxəmməsindən, Rasix Əzimabadinin məsnəvi-şəhraşubundan, Şəfiq
Ourəngabadinin, Səyyahın şəhraşublarından bəhs edir, onların məziyyətləri üzərində
dayanır [10, 226-228].
Ardınca Seyid Abdulla böyük Mirzə Qalibin “Sef ul-haqq” ləqəbini verdiyi şair
Səyyahın Hindistanın iri şəhərlərinin dilənçilərini məzəmmət edən şəhraşubundan
söz açır, bu əsərin özünü görmədiyini, şəhraşub haqqında bilgini 1942-ci ildə çap
edilmiş “Risale-yi urdu” kitabından əxz etdiyini bildirir, amma elə oradaca həmin
mənzumənin əlyazma nüsxəsinin mövcud olduğu ünvanı da nişan verir – Hacı
Həkim Məhəmməd Qasımın “Surət” kitabxanası [10, 229].
Hindistanın çox şəhərlərinə səfərlər etmiş Səyyah olduğu yerlərdəki varlıların,
zadəganların həyat və əxlaqını fərqli aspektlərdən təsvir etmiş, həm də şəhraşublarını
Saudaya cavab kimi yazmış, iddiasını da gizlətməmişdir: “Məni Saudadan aşağı
tutmayın” [10, 229].
Dehli şəhraşublarına həsr etdiyi bölməni Seyid Abdulla həmin silsiləyə daxil olan
şeirlərdən birindən götürdüyü beytlə başlayır:
Mey-i nab əvəzinə Dehlidə dərd ü qəm var,
Dehli əhli meydən yox, qəmdən sərxoş olublar [10, 229].
Seyid Abdullanın qənaətincə, urdu şəhraşubçuluğunda Dehli üsyanından sonra
yeni dövr başlayır. Onlarda məzmun və məzmunun strukturunda biz çox fərqlilik
görürük. Dövr, siyasət də dəyişir, şəhraşubların məzmun və şəkli də başqalaşır.
Əvvəlkilərdə zəmanədən, gedişatdan, işsizlikdən şikayət, ordunun nizamının
zəifləməsindən giley-güzar əsas mövzu, ifadə üsulu həcviyyə və tənziyyə idisə, artıq
nə ordu vardı, nə də ordunun sahibi. Azacıq vətənpərvərlik qalmışdısa, onu da üsyan
seli yuyub apardı. Ona görə də həcv və tənziyyə mərsiyyəni əvəz edir.
Həmin şəhraşubları Seyid Abdulla “Qanlı göz yaşı, ah-nalə, parçalanmış ürəyin
kağızdan libas geyinmiş söz və hərfləri, bəla şeirləri” adlandırır [10, 230].
Dehli şəhraşub və aşubnamələrinin iki məcmuəsini gördüyünü bildirən tədqiqatçı
onlardan birinin “Fəğan-e Dehli”, digərinin “Fəryad-e Dehli” adlandırıldığını,
Məhəmməd Təfəzzül Hüseyn Koukəbin 1279 (1862)-cu ildə yazdığı “Fəğan-e
Dehli”nin 1280 (1863)-ci ildə Dehlidə çap olunduğunu, “Fəryad-e Dehli” adlı
ikincisinin həm də “İnqilab-e Dehli” adı ilə məşhur olduğunu, 1931-ci ildə Yupidə
(Hindistanda bir vilayətdir) “Nizami Press” çap evində basıldığını açıqlayır [10, 231232].
Hər iki məcmuədəki şəhraşubların janrın tarixindəki bir mərhələ kimi
araşdırılması həm də şəhraşub aynasında fırtınalar yaşamış Dehli və dehlililərin necə
əks olunduğunu seyr etmək baxımından maraqlı nəticələr vəd edən mövzudur.
Seyid Abdullanın tədqiqatında zahirən sadəcə sadalama kimi görünsə də, əslində
ayrıca bir tədqiqat üçün münasib özül sayılası bir siyahı da var: Dehli şəhraşubu
yazmış şairlərin adları – Azürdə Dehləvi, Salik, Kamil, Əfsurdə Dehləvi, Suzan,
Mübin, Təşnə, Zəhir, Mohsen, Daağ, Eyş.
Ardınca da şəhraşub qəzəllər yazmış şairlərin adları: Əhsən, Raqim, Talib,
Əhqər, Salik, Zəhir, İkram, Sipehr, Sahib, Əhməd, Şiftə, Eyş, Təcəmmül, Şatir, Aqil,
Saqib, Şaiq, Əziz, Sabir, Asi, Rizvan, Zamir, Abid, Qəmər, Lütf, Mohsen, Koukəb,
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Mubin, Hunər, Kamil, Mehdi və ümumən şəhraşub yazmaqda gücünü sınamış digər
söz ustaları: Həssami Dehləvi, Hali Pani Pəti, Rizvan Dehləvi, Şəmşir Dehləvi, Səfir
Dehləvi, Zəmir Dehləvi, Talib Dehləvi, Zahir Dehləvi, Abid Dehləvi, Əziz Mirzə
Dehləvi, Abbas Dehləvi, Mirzə Qalib, Cahani Dehləvi və Macruh Dehləvini də
müzakirə edə bilərik [10, 232-233].
Dehli şəhraşublarının seçkin xüsusiyyətləri məsələsinə toxunan Seyid Abdulla
onların formaca əvvəlki dövrün şəhraşublarından fərqləndiyini önə çəkir. Həm də bu
şəhraşublarda, belə məlum olur ki, istər şəkil, istər mündəricə baxımından əvvəlki
şəhraşublarda ənənənin müəyyən etdiyi çərçivələrdən kənara çıxmaq daha xasdır:
“Dehli şəhraşubları öz formalarına görə əvvəlki dövrün şəhraşublarından bir qədər
fərqlənir. Biz açıq deyə bilərik ki, bu dövrdə bu nəzmin məna və forması etibarilə
müəyyən qədər yeni bir istiqaməti yaradılmışdır. Düzdür ki, bu dövrdə də
şəhraşublarda cəmiyyətin ayrı-ayrı təbəqələrinin müzakirəsi və iqtisadi elementlərin
təsviri mövcuddur, amma şəhraşubun əvvəlki şərtlərinə əməl etmək məcburiyyəti
çox deyil. Bu şəhraşubların bəzi məqamları zahirən digər şəhraşublarda olan kimidir.
Misal üçün, ilk olaraq Dehlinin əzəməti barədə hissə gəlir. Bu mövzudan söz açarkən
şairlər qələmlərinə güc veriblər. Bir neçə şair bu hissəni çox uzun yazıb, misal üçün,
Suzan bu barədə on altı bənd yazıbdır.
Az sonra isə üsyanın başlaması və törətdiyi dağıntılar, Dehliyə və Dehlidə
yaşayan insanlara dəyən ziyan, onların başına gələn müsibətlər qələmə alınır.
Həqiqətən də nəzmin bu hissəsi şairlərin güclərini ən çox göstərdikləri hissədir. Bu
mövzunu hər kəs öz təbiətinə görə, o vaxtdakı vəziyyəti və hissiyyatına uyğun olaraq
yazmağa çalışmışdır. Bəzisi hər bəndin içərisində birinci və son vəziyyəti paralel
şəkildə göstərməyə çalışır, bəzisi davamlılıq üzrə, eyni şəkildə birinci, sonra ikinci
mövzunu davamlı olaraq qələmə almışdır.
Sonuncu hissədə ümumiyyətlə dua verilir. Burada Dehlinin üstündə yenidən
baharın gəlməsi arzusu əksini tapır” [10, 234].
Seyid Abdulla “qəmnamə” adlandırdığı bu qəbil şəhraşublarda belə bir nüansa da
diqqət ayırır ki, Dehli şəhraşublarında həcviyyə və tənziyyə üslubu əvəzinə mərsiyyə
və növhə dəsti-xətti daha aydın üzə çıxır [10, 234].
Bu cəhət anlaşılandır, çünki təsvir edilən hadisələrin özü bunu diktə edirdi, bu,
Dehli şəhraşublarının məzmun və mövzularından irəli gələn zəruriyyət idi.
Dehli şəhraşublarının diqqətli mütaliəsi Dehli sakinlərinin üsyan haqqında xüsusi
nöqte-yi nəzərləri barədə öyrənmək imkanı verir. Eyni şəkildə Dehlinin əvvəlki
hörməti və üsyandan sonrakı bərbad vəziyyəti barədə hər bir şairin fərqli
yanaşmasını görürük. Yəni Dehliyə hər şair bir cür məhəbbət bəsləyir. Buna görə də
Dehli bərbad vəziyyətə düşəndə hər bir şair bu barədə mərsiyyəni özünəməxsus
şəkildə qələmə almışdır. Bu yolla da Dehlinin ümumi bərbad vəziyyəti bütün şairləri
mütəəssir etmişdir. Lakin hər bir şair qəmginlik yaradan hadisə barədə öz yaşayış
tərzinin, dini baxışının təsiri ilə özünəməxsus üslubda yazıb-yaratmışdır. Buna görə
də biri padşahdan bəhs edir, biri dostlarının, qohumlarının qəmgin halına göz yaşı
tökür, digəri ailəsinin ölümünə yas tutur, biri Dehlinin bina və hasarlarının
dağılmasına təəssüflənir, digəri Dehlidə elm və kamalın bitməsindən dərdə batır, biri
Dehlinin ədəbiyyatının, təmiz, gözəl dilinin silinməsinə matəm tutur. Yəni deyə
bilərik ki, hər birinin fəryadı və ahəngi fərqlidir.
...Ümumi xülasə budur ki, bu şəhraşublarda eyni vaxtda cərəyan edən eyni
hadisələrdən söz açılsa da, hər dəfə məzmun və yanaşma fərqli rənglərdədir. Mizac
və vəziyyətin fərqi ilə yanaşı, məna və məzmun da fərqlidir. Buna görə də Daağ,
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Zəhir, Mohsin, Eyş və Kamil şahpərəstdir; Kamil, Suzan və Mohsin Dehlipərəstdir;
Ağa Can Eyş və Təşnə Dehli məclislərinin, şəhərin firavan, kef-damaqlı rahat
həyatının, Dehlinin kamal və gözəlliyinin aşiqidirlər; Əfsurdə və Azürdə dostlara
matəm tuturlar, Zəhir və Suzan keçmiş duaları anırlar.
Şəhraşublardan əlavə aşubiyyə qəzəllərində də biz eyni fərqi görə bilərik. Biri
şəhərin əvvəlki gözəlliyi barədə söz açır, başqası keçmişdəki cəmiyyət həyatını təsvir
edir; bəzisi itirilən əhl-i kamal barədə mərsiyyə yazır, digəri Dehlinin hörmətli
ağsaqqalları barədə növhə deyir; bəziləri Dehlinin dili və paklığını tərif edir, başqası
bunun yox olmasından duyduğu əndişəni qələmə alır [10, 234-236].
Şəhraşublarda Dehliyə verilən qiymətlər, zövqlə seçilən təşbihlər, heyran
bənzətmələr yalnız həmin şeirləri qələmə almış şairlərin ürək sözü deyil, həm də
əsrlər boyu bu şəhərə ən saf məhəbbət bəsləmiş milyonlarla insanın könül
etiraflarıdır: “Kuçayı raşk-i can” (“Məftunluq küçəsi”), “Behişt məkan” (“Cənnət
məkan”), “Fələk zəmin” (“Asiman kimi torpaq”), “Malayik cənab” (“Mələklər”),
“Behişt və xüld min intixab” (“Dünyada və cənnətdə seçilmiş”), “La cavab”
(“Cavabsız, əla”), “Hər ins ü can ka del” (“Hər insan və canlının ürəyi”), “Hər
qədrdan ka del” (“Hər qədirbilən adamın qəlbi”), “Hendustan ka del” (“Hindistanın
ürəyi”), “Montəxeb-e cahan” (“Dünyanın seçilmişi”), “Cahan abad” (“Dünya
şəhəri”), “Bulənd şəhr” (“Uca şəhər”) [10, 239].
Və bu da Ağa Can Eyşin şəhraşubundan boylanan Dehlinin vəsfi:
Bu şəhərin hər yerində lətafət,
Hər dehlili varlığında şərafət,
Bəzəyidir nəfisliklə təravət,
Hər sözündə bir lətifə, zərafət [10, 240].
Zəhir Dehləvi, Mübin, Daağ, Həkim Məhəmməd Təqi xan Suzan, Məhəmməd
Əli Təşnə, Salik Qurban Əli bəy, Möhsin, Əfsurdə, Müfti Sədruddin Azürdə, Ağa
Can Eyş və Kamilin Dehli şəhraşubları bu qədim şəhərin və sakinlərinin üsyan
nəticəsində məruz qaldığı əzab-əziyyəti, məhrumiyyətləri sənədli kadrlar əsasında
çəkilmiş ən doğruçu və duyğulu tarixi film kimi nümayiş etdirir, bugün və gələcək
üçün bir ibrət kimi səslənir [10, 242-271].
Dehli şəhraşubları bu janrın qəmli qanadına – mərsiyyə, növhə şəhraşublara
yedək sayılası şeirlər silsiləsini də doğurub. “Aşubiyyə qəzəllər” adlanan bu şeirlər
qatarı haqda Seyid Abdulla iqtibas edir: “Dehli üsyanı barədə qəm-qüssəni
göstərmək üçün... Mirzə Qurban Əli Salik “Fəğan-e Dehli” kitabının önsözündə
yazıb ki, “Bəzi adamlar öz dərd-matəmlərini müsəddis şəhraşublarda və bəziləri öz
nalələrini qəzəl şəklində yazmışlar. Diqqətlə baxsaq, hər bir qəzəl bir mərsiyyə
kimidir. Onları eşitdikdə bəziləri özünü saxlaya bilir, ağlamır, bəziləri isə qanlı göz
yaşı tökür. Bu mövzuda kiminsə şeirini dinlədikdə qulaqlarımız da dərd çəkir. Bəzən
o qədər ağır olur ki, adamın nəfəsi kəsilir, öz müsibətini yada salır və ətrafındakı
bərbad vəziyyəti göz önünə gətirir, boxçasını yığıb şəhərdən çıxmağını, qarğıdalı
yeməyə çalışmağını, bəylərdən qalmağa yer istəməyini, yəni ki, başına gəlmiş hər
bəlanı xatırlayır”.
Bu bir həqiqətdir ki, Dehlinin müsibətləri barədə şairlərin yazdığı qəzəllər
təsirinə görə şəhraşublardan geri qalmır. Qəzəl tələb edir ki, şair mənanı düzgün şərh
etsin və uzun bir məzmunu bir və ya iki bəndin içərisində bəyan etsin. Buna görə də
dinləyici lazımsız, uzun-uzadı təfsirə ehtiyac duymur və əsəri dərhal başa düşür.
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Dehli inqilabı barədə aşubiyyələrdən Qalibin bəzi qitə və qəzəlləri dillər əzbəridir
[10, 272-277].
Seyid Abdulla yenə ayrıca araşdırma mövzusu ola biləcək istiqamətə də cığır
salır, aşubiyyə qəzəllər yazmış Dehli şairlərinin Koukəbin “Fəğan-e Dehli”sindəki
“Məcmue-yi Fəryad-e Dehli” bölməsindən götürdüyü siyahısını təqdim edir: Əhsən,
Daağ Dehləvi, Şiftə Dehləvi, Asi Dehləvi, Əhqər Bəcnuri, Raqim, Sabir, Aqil,
Əhməd Dehləvi, Rizvan Dehləvi, Səğir Dehləvi, Abbas Dehləvi, Şaiq, Şəmşir,
Mübin Dehləvi... təxminən 30 ad [10, 273-274].
Urdu şəhraşubçuluğunda yeni dövr Dehli üsyanının doğurduğu təlatümlər
bitəndən sonra başlayır.
Ölkənin siyasi vəziyyətində baş verən böyük təbəddülatlar nəticəsində milli
poeziyanın ümumi tərzi dəyişir. Şəhraşubçuluq terminologiyasına “qaydasız
şəhraşublar” deyilən yeni ifadə gətirən Seyid Abdulla yazırdı: “Seyyid Əhməd Xanın
təhsil hərəkatı və milli yenidənqurma ən əsas mövzulara dönür. Xalq bu məsələlərə
çox diqqət yetirirdi. Ona görə də bu dövrün şairlərindən Mövlana Hali və Mövlana
İsmail Mirəhi həmin mövzuda bir çox əsərlər qələmə almışlar. Halinin “Şikve-yi
Hind” (“Hindistanın şikayəti”) müsəddəsi və İsmail Mirəhinin “İbrət”, “Nəva-yi
zimistan” və “Qəle-yi Əkbərabad” və başqa qəsidələrinə qaydasız şəhraşub deyə
bilərik. Şiblinin “Şəhraşub-i islam”ı Balkan müharibəsi dövründə yazılıb. Ze-Xe Şin
xanım da buna bənzədərək bir islam şəhraşubu yazmışdır. Mövlana Zəfər Əli Xan və
Əllamə İqbalın poeziyasında da çox sayda qaydasız şəhraşub vardır. Kommunizm
ideologiyası yayıldıqdan sonra da iqtisadi vəziyyət şeirlərdə əsas yer tuturdu. Lakin
şəhraşubun xüsusi bir formasının olması şairlər üçün daha o qədər də əhəmiyyət
daşımırdı. Əllamə Keyfinin “Vardat” (“Oğurluq”) kitabında dünyadakı iqtisadi
vəziyyət barədə narahatlığı əyan edən bir aləmaşub mövcuddur” [10, 276-277].
Beləliklə, urdu ədəbiyyatında şəhraşubun keçdiyi yolun izlənilməsi və pakistanlı
alim Seyid Abdullanın “Məbahis” əsərində şəhraşuba həsr edilən bölmənin nəzərdən
keçirilməsi həm bu ədəbiyyatda, həm də bütövlükdə şəhraşub janrının işləndiyi digər
ədəbiyyatlarda bu şeir növünə bağlı mənzərəni daha düzgün görüb qiymətləndirməyə
kömək edir.
Əvvələn, onu görürük ki, şəhraşub bütün tarixi boyu keçdiyi inkişaf yolunun
zirvəsinə elə urdu ədəbiyyatında çatır.
İctimai-siyasi motivlərin təsviri, cəmiyyət həyatının aynası olmaq funksiyası,
sosial sifarişlərin bədii icra məkanı kimi şəhraşub ən münasib janr kimi çıxış edir.
Şəhraşub türkdilli və farsdilli ədəbiyyatlarda bir neçə sətir içərisində sabitləşmiş
təsiri bağışlayan mövzu dairəsindən kənara adlayır və poeziyanın ictimai qayğı və
dərdlərə ən həssas janrına çevrilir.
Ən əski, ən ənənəvi duyğu və düşüncələri ifadə etməkçün uyğun görünən
şəhraşub yeni zamanın diktəsi ilə ən müasir çağırışları və ideyaları bəyan etməkçün
də münasib gəlir.
Təməlindən şəhraşublara xas olan demokratizm XVIII–XX yüzillərdə onun yeni
məzmun və məna üfüqlərinə çıxmasına imkan yaradır, janrın dərinə və eninə inkişafı
onun bir sıra yeni ifadə formalarının, qlobal problemlərə işıq salan dəhraşub,
aləmaşub, fələkaşub və digər istqiamətlərinin meydana gəlməsinə də səbəb olur.
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Rafael Huseynov
Urdu shahrashubs in the context of shahrashubs of Central Asia and as an
expressor of socio-political thinking in national literature
A glance at the development of Urdu literature and language in the history of
Indian culture clearly demonstrates that even the poets who were the ambassadors of
this nation began to write poetry in their own language, which actually meant the
awakening of national identity of the people. This signified that the Urdu realized
their national dignity.
The reflection of national, democratic and anti-imperialist motives in Urdu poetry
in the genre of shahrashub opens entirely a new page in the history of this kind of
poetry. Meanwhile, this genre, which from the very beginning has focused on
describing the desires and goals of the middle class, becomes a worthy arena for the
fighting determination of the Urdu people.
At one time, scholars considered Urdu literature devoid of national and
democratic elements that could not go beyond the framework of classical Persian and
Indian literature. The existence of these motifs in Urdu poetry was first mentioned by
Ram Babu Saxena in his book "History of Urdu Literature" printed in 1927, which
was later deepened in the studies of Said Ehtisham Hussein. Democratic ideas, the
embodiment of people's lives in poetry were alien to Urdu literature until the 18th
century. It is in this century that major political, economic and ideological changes
are taking place in India. The crisis of the feudal system, the invasion of foreigners
into the country, and afterwards British dependence broke the patience of the people.
People, fed up with the invasion, resorted to riots, and this mood of people is
reflected in literature, primarily in shahrashubs. The increasingly powerful appeals of
Urdu poets allowed new poets-shahrashub writers to emerge.
In 1770, 10 million people died of starvation in Bengalia. Art and professionals
became an army of the unemployed. These tragic events are reflected in shahrashubs.
It is no coincidence that new terms appeared at this time with parallels to shahrashub:
Dahrashub, Falakashub, Alamashub. The point is that it becomes unsatisfactory to
talk about the pain and suffering of one city. The scope, themes and ideas of the
genre expands over time. A stable circle of topics of shahrashub emerges: as a hero
of poetry, the "black people" is highlighted, the desire for equality and freedom of all
people, regardless of position and origin, are expressed, intolerance to English
exploitation is proclaimed in poetic language, where local feudal lords and judges are
leeches, sucking the blood of the people.
On the one hand, this becomes a decisive step in Urdu poetry in finding its “I” in
world literature, on the other, it turns to the highest stage in the evolution of the
genre of shahrashub.
Towards the end of the 18th century, the tradition of Delhi's becoming the center
of Urdu literature came to an end. The weakening of the Mughal Empire led to the
emergence of independent feudal principalities in the country. A number of famous
Delhi poets left the city to earn a living and traveled to cities such as Azimabad,
Hyderabad and Rampur.
Famous poets such as Mir Hasan, Sauda, Mir Taki Mir, Mushafi, Juraat, Insha
gather in Lukhnau and found a new literary school distinct with a new style and a
unique thematic. Among these poets, Saud stands out. It is no coincidence that this
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poet, known as Mirza Sauda, has been recognized by experts as the creator of the
satire genre in Urdu poetry. Delhi which was destroyed also in shahrashub of
Mushafi who was related to Lucknow regarding his entire literary activity, comes to
life with its miserable appearance. Nazir Akbarabadi, an eminent representative of
18th century Urdu poetry, also wrote interesting poems about people's lives and
suffering.
In 1849, British colonists occupied the Punjab, ending the conquest of all of
India. The last traces of national independence disappears in the country. Thus, in the
mid 19th century, a country with the most ancient center of civilization loses its most
precious wealth - freedom. Although the popular uprising of 1857 did not end with
the overthrow of the foreign government, it awakened the national consciousness
even more and gave a powerful impetus to the development of the national liberation
movement. These feelings and moods of people are reflected in poetry and, above
all, in shahrashubs.
“Shahrashub-e Islam” by Shibli Nemani becomes one of the most necessary and
courageous steps taken in the formation of a new trend in Urdu poetry, called “civic
poetry”. It is interesting that it was the poets-shahrashub writers and their
shahrashubs who created and strengthened this trend in Urdu literature.
Examples of the genre of shahrashub in Urdu literature need further study.
Because these poems can be perceived as not only a real mirror of social and political
life, but also as a poetic chronicle of the Urdu people's struggle for freedom.

Рафаэль Гусейнов
Шахрашубы урду в контексте шахрашубов Центральной Азии
и как средство выражения общественно-политической мысли
в национальной литературе
Резюме
Достаточно беглого взгляда на путь развития литературы и языка урду в
истории индийской культуры, чтобы увидеть, что начало создания поэтами,
являющимися посланниками этого народа, стихов на родном языке, в
действительности, означает возрождение национального сознания народа. Это
означает осознание народом урду своего национального достоинства.
Отражение в жанре шахрашуб национальных, демократических и
антиимпериалистических мотивов в поэзии урду, в целом, открывает
совершенно новую страницу в истории стихотворения, написанного в этом
жанре. В то же время, этот жанр, главным направлением тематики которого с
самого начала являлось изображение желаний и идей средних слоев общества,
превратился в подходящую площадку для решительной борьбы народа урду.
В определенный период специалисты считали литературу урду
литературой, не выходящей за рамки классической персидской и индийской
литератур, лишенной национальных и демократических ценностей. Впервые о
сущности этих мотивов в поэзии урду рассказал Рам Бабу Саксена в своей
изданной в 1927 году книге «История литературы урду», а затем в
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исследованиях Сaида Эхтишама Хусейна эта линия более углубилась. До XVIII
века отражение в поэзии демократических идей, жизни народа были
посторонними направлениями для литературы урду. Именно в этот период в
Индии происходят серьезные политические, экономические и идеологические
изменения. Кризис феодальной системы, нападения иноземных захватчиков,
затем зависимость от Англии переполнили чашу терпения народа. Народ,
сытый по горло вторжениями, видит выход в восстаниях, и это настроение
народных масс находит свое отражение в литературе, прежде всего, в
шахрашубах. Постепенно приобретающие могущественный характер призывы
поэтов урду приводят к созданию новых поколений поэтов, пишущих в жанре
шахрашуба.
В 1770 году в Бенгалии 10 миллионов человек погибают от голода.
Ремесленники, профессионалы превращаются в армию безработных. Эти
плачевные события отражаются в шахрашубах. Неслучайно, что именно в этот
период параллельно шахрашубам появляются новые термины: дахрашубы,
фелекашубы, алемшубы. Дело в том, что уже становится недостаточным
говорить о боли, страданиях одного города. По велению времени рамки,
направления тем и идей жанра постепенно расширяются. Образуется
стабильный круг охвата тематики шахрашубов: простой народ выдвигается в
передний план, как герой поэзии, изображаются равенство, мечты о свободе
всех людей, независимо от истоков и происхождения, поэтическим языком
выражается, что местные феодалы, правители, словно пиявки, пьют кровь
народа, английская эксплуатация становится невыносимой.
Это с одной стороны является решительным шагом на пути поисков поэзии
урду своей сущности в мировой литературе, а с другой – превращается в самый
важный этап в эволюции жанра шахрашуба.
К концу XVIII века Дели перестает являться единственным центром
литературы, созданной на языке урду. Ослабление империи Моголов приводит
к созданию в стране независимых феодальных княжеств. Ряд известных поэтов
Дели для того, чтобы создать себе приемлемые условия жизни, покидают
город, отправляясь в такие города, как Азимабад, Хайдарабад, Рампур.
Такие известные поэты, как Мир Хасан, Сауда, Мир Теги Мир, Мусхафи,
Джураат, Инша собираются в Лахоре и закладывают фундамент новой
литературной школы, отличающейся своим почерком, своеобразностью
тематики. Среди этих поэтов особенно отличался Сауда. Неслучайно, что
именно этого поэта, прославленного как Мирза Сауда, специалисты считали
создателем жанра сатиры в поэзии урду. В шахрашубе Мусхафи, привязанном
со всей своей сущностью и творчеством к Лахору, также отражается плачевный
облик разрушенного Дели.
Видный представитель поэзии урду XVIII века Назир Акбарабади также
создал интересные шахрашубы, отражающие жизнь народа, его боль и
страдания. В 1849 году английские колонисты оккупируют Пенджаб, таким
образом, завершается покорение всей Индии. В стране начинают исчезать
последние оставшиеся следы национальной независимости. Таким образом, в
середине XIX столетия страна, являющаяся очагом древнейшей цивилизации,
теряет самую важную ценность – свободу. Народное восстание в 1857 году
хоть и не завершается падением власти иноземных захватчиков, однако оно
способствует возрождению национального сознания, служит сильным
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импульсом для развития национально-освободительного движения. Все эти
чувства, настроение народа находят свое отражение в поэзии и, прежде всего, в
шахрашубах.
«Шахрашуб-е ислам» Шибли Немани становится одним из самых важных и
смелых шагов, предпринятых на пути формирования нового направления в
поэзии урду под названием «гражданская поэзия». Интересно, что
основоположниками этого направления, его укрепляющими силами в
литературе урду являются именно поэты, создающие стихи в жанре
шахрашуба, и созданные ими шахрашубы.
Образцы жанра шахрашуба в литературе урду нуждаются в еще более
глубоком исследовании. Потому что эти стихи наряду с тем, что являются
зеркалом общественно-политической жизни, они также могут считаться
поэтической летописью борьбы за свободу народа урду.
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Giriş. Poeziya insanların düşüncə və duyğularını bədii obrazlar vasitəsilə əks
etdirən təfəkkür formasıdır. Şairlər əsrlər boyunca öz arzu və ideallarını bəyan etmək
üçün bədii söz sənətinin müxtəlif formalarından istifadə etmişlər. Bu ifadə
formalarından biri də daha çox müəyyən duyğusal emosiyaların təsiri ilə yaranan
saqinamələr olmuşdur. Klassik poeziyanın digər növlərində olduğu kimi, saqinamədə
şair, əsasən, eşqi tərənnüm edir. Həm farsdilli, həm də türkdilli poeziyada Hafiz,
Mövlana, Nəsimi, Füzuli kimi ustad şairlərin yaradıcılığında olduğu kimi, bu eşq çox
zaman irfani təfəkkür və dini inanclardan doğan bir məfhum və Mütləq Həqiqətə
yetişmək üçün vasitə olmuşdur. Dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi tərəfindən ilk
dəfə poeziyada müraciət edilən saqinamələr sonralar bir çox şairlər tərəfindən
müstəqil nəzm janrı kimi işlənmişdir.
Saqinamələrin yaranma tarixi. Saqinamə lirik şeirin janrlarından biri olub,
mənşəyi klassik ərəb şairləri arasında geniş yayılmış xəmriyyələrlə bağlıdır. Xəmriyyələr saqiyə müraciətlə daha çox şərabın və qadınların tərifinə yazılan və eyş-işrət
məclislərində yaranan şeir parçaları idi. Mənbələrdə ərəb şairlərinin hələ Cahiliyyə
dövründə də şərab və içki məclislərini tərənnüm edən şeirlər yazdığı qeyd
olunmuşdur [2, s.999]. Məlum olduğu kimi, İslam dininin yayıldığı ilk dövrlərdə
şərab yasaq edilməmiş, sonradan sərxoşluğun ibadəti pozması içkinin qadağan
edilməsinə gətirib çıxarmışdır. Əməvilər dövründə şərabın istifadəsinə qadağa
qoyulmasına baxmayaraq, Əməvi xəlifələrinin sübh açılanadək davam edən eyş-işrət
məclisləri məşhur idi. İçki məclisləri və şəraba aludəlik Abbasilər dövründə də
davam etmiş, xəlifələrin və zəngin ərəb əyanlarının şənlik büsatı şairlərin
yaradıcılığında da yer almışdır. Belə ki, Abbasilər dövrünün məşhur şairlərindən Əbu
Nüvvasın 275, İbn Mötəzzin 125 saqinamə şeirləri vardır [6, s.30]. Ərəb şairlərinin
təsiri ilə fars şeirində də IX əsrdən başlayaraq saray məclislərini rövnəqləndirən
şeirlər meydana gəldi. Rudəki, Firdovsi, Ünsüri kimi şairlər bu tip xəmriyyə şeirləri
yazmağa başladılar [21, s.439].
Saqinamələrin xəmriyyələrdən əsas fərqi onların lirik səpkidə yazılsa da,
irfani-fəlsəfi məzmuna malik olmasındadır.“Xəmriyyə şeirləri məhəbbət mövzusundadır, lakin saqinamələrdə eşq mövzusu fəlsəfi, mənəvi və irfani ruhla qovuşmuşdur”
[16, s.235].
Tədqiqatçılar tərəfindən saqinaməyə müxtəlif təriflər verilmişdir. İranlı ədəbiyyatşünas Ə.Dehxoda məşhur “Lüğətnamə”sində saqinaməni belə səciyyələndirir:
“Saqinamə – məsnəvi formasında mütəqarib bəhrində (müsəmmən-i məhfuz və ya
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məqsur) və saqiyə müraciətlə yazılan şeir janrıdır” [4, s.1032]. “Saqiyə müraciətlə
yazılan, daha çox şərabı, içki məcislərini təsvir edən, bəzən isə təsəvvüf
düşüncələrini ifadə edən şeirlərə saqinamə deyilir” [12, s.160]. Digər iranlı tədqiqatçı
saqinaməni “oxucuda həyəcan oyadan ictimai motivli tənqidi şeir” adlandırır [3,
s.95]. Həqiqətən də məzmununa diqqət etdikdə, saqinamələri müəllifin dövrün
ədalətsizliklərinə qarşı etirazını, zəmanənin haqsızlıqlarından doğan giley-güzarını
ifadə etmək üçün bir vasitə hesab etmək olar.
İranlı araşdırmaçı saqinamə janrının tədqiqinə həsr etdiyi “Saqinamə dər şer-e
farsi” kitabında həm saqinamə, həm də müğənninaməni müstəqil üslub hesab edir
[19, s.14].
Bildiyimiz kimi, klassik Şərq poeziyasının əsrlər boyunca aparıcı xətti
gözəllərin vəsfinə həsr olunmuş qəzəllər və hakim təbəqəni tərif edən qəsidələr
olmuşdur. Bu iki tendensiya şairlərin yaradıcılığında təqribən paralel şəkildə inkişaf
etmişdir. Saray mədhiyyə ədəbiyyatı ilə bağlı olan şairlər bəzən bu ənənədən kənara
çıxaraq öz ictimai-fəlsəfi düşüncələrini lirik notlarla saqinamə şəklində ifadə etməyə
çalışmışlar.
Saqinamə, adından da məlum olduğu kimi, saqiyə – şərab paylayana
müraciətlə yazılır. Saqinamələr ərəb xəmriyyələrinin fars dilinə keçmiş forması olub,
daha çox fəlsəfi-irfani, ictimai-tənqidi məzmun daşıyır. Bu şeir şəklinin müstəqil bir
janr kimi formalaşmasına ilk dəfə farsdilli poeziyada rast gəlinir. Bəzi iranlı
tədqiqatçılar Fəxrəddin Qorqanini saqinamə janrının banisi kimi təqdim edirlər [13,
s.96].
Nizami Gəncəvi – ilk saqinamə müəllifi. Saqinamələrin yaranma tarixi və
saqinamə yazan şairlər haqqında ilk mükəmməl araşdırma aparan “Meyxanə”
müəllifi M.Ə.Fəxrülzəmani, bu sahədə müxtəlif əsərlər yazan Ə.Gülçin Məani, İran
ədəbiyyat tarixinin tanınmış tədqiqatçılarından olan Z.Səfa və b. Nizami Gəncəvini
(1141-1209) saqinamələrin ilk yaradıcısı hesab edirlər. Fəxrüzzəmani Nizamidən
sonra Əmir Xosrov Dəhləvidən (1252-1325) ikinci saqinamə ustadı kimi bəhs edir.
Beləliklə, araşdırmalara əsasən bu qənaətə gəlmək olar ki, saqinamələrin ilk
mükəmməl nümunələri dahi Azərbaycan şairi Nizami Gəncəvi tərəfindən yaradılmışdır. “Nizaminin “İsgəndərnamə” poemasında saqiyə və müğənniyə müraciətlə
yazdığı lirik parçalar tədricən müstəqil janra çevrilmişdir” [22, s.484]. Dahi şair
“Şərəfnamə”də 63 hekayədən 51-də saqiyə müraciət etmişdir. “İqbalnamə”də isə
Nizami müğənniyə xitab edərək lirik-fəlsəfi məzmunlu müğənninamələr yaratmışdır.
Şair bu hekayələrinndə əvvəlcə iki beytlə saqiyə xitab edir, sonra bir neçə beyt
nəsihət mövzusuna həsr edir və mətləbə keçir. Tədqiqatçılar şairin qəhrəmanlıq
mövzusunda qələmə aldığı “İsgəndərnamə”də bu üsluba riayət etməsini onun əfsanə
və rəvayətlərdən qaynaqlanan poemaya təsəvvüf ab-havası gətirməsi ilə bağlayırlar
[4, s.222]. Nizaminin bəşəri mahiyyət daşıyan və əsrlər boyunca insanları əqli və
mənəvi cəhətdən zənginləşdirən poeziyasında şərab məcazi anlamda işlənmişdir. Şair
özü bunu aşağıdakı misralarda təsdiq edir:
ﺻﺒﻮﺡ ﺍﺯ ﺧﺮﺍﺑﯽ ﻣﯽ ﺍﺯ ﺑﻴﺨﻮﺩی ﺍﺳﺖ
ﺑﻪ ﻣﯽ ﺩﺍﻣﻦ ﻟﺐ ﻧﻴﺎ ﻟﻮﺩﻩ ﺍﻡ
[17, s.815-816].

ﻣﺮﺍ ﺳﺎﻗﯽ ﺍﺯ ﻭﻋﺪﻩ ﺍﻳﺰﺩی ﺍﺳﺖ
ﻭ ﮔﺮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﺍﻳﺰﺩ ﮐﻪ ﺗﺎ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻡ

Saqi, mənim şərabdan məqsədim Tanrının verdiyi sözdür,
Piyalə halımın xarab olmasından, şərab özümdən xəbərsiz olmağımdandır.
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Yoxsa and olsun Allaha ki, indiyə qədər
Şəraba dodağımın kənarını bulaşdırmamışam.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığında şərab yeni bir məna kəsb etmişdir ki,
xəmriyyə şeirlərindən saqinamələri fərqləndirən əsas xüsusiyyət də məhz bu
olmuşdur. “İsgəndərnamə”dən daha öncə “Leyli və Məcnun” poemasında saqidən
məhəbbət piyaləsi tələb edən şair şəriətə görə haram sayılan şərabı “aşiqlər üçün
halal” hesab edir:
ﺗﺎ ﺳﺎﻏﺮ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﺑﻪ ﺩﺳﺘﻢ
ﺩﺭ ﻣﺬﻫﺐ ﻋﺸﻘﺎﻥ ﺣﻼﻟﺴﺖ

ﺳﺎﻗﯽ ﺑﻪ ﮐﺠﺎ ﮐﻪ ﻣﯽ ﭘﺮﺳﺘﻢ
ﺁﻥ ﻣﯽ ﮐﻪ ﭼﻮ ﺍﺷﮏ ﻣﻦ ﺯﻻﻟﺴﺖ

[17, s.185].
Saqi, inandığıma and olsun ki,
Şərab piyaləsini əlimə versələr,
Mənim göz yaşım kimi dupduru şərabı ki,
Aşiqlərin məzhəbində halaldır.
Pak məhəbbətin xalis şərabla müqayisə edilməsi xəmriyyə formasında
meydana çıxan şeir formasının saqinamə şəklinə çevrilməsini və məclis-meyxanə
istilahlarının şeirdə irfani-fəlsəfi məna kəsb etməsini şərtləndirdi. Şərab içib sərxoş
olan kəs də, eşq badəsindən məst olan aşiq də özündən xəbərsizdir. “Şərab içmək
insanı məst edirsə, məhəbbət də insanın bütün varlığına nüfuz edir” [18, s.119].
Nizami Gəncəvidən sonra yaradıcılığında təsəvvüf tendensiyasına meyil edən
Salman Savəçi (1300-1377), Hafiz Şirazi (1315-1390), Əssar Təbrizi (1325-1390),
Əbdürrəhman Cami (1414-1492), Məhəmməd Füzuli (1494-1556) kimi ustad şairlər
yüksək sənətkarlıq nümunələri olan müstəqil saqinamələr yaratmışlar. Salman
Savəçinin “Tövhid” adlı 177 beytlik saqinaməsi irfani səpkidə yazılmış ilk müstəqil
saqinamə nümunəsidir. Hafizin şeir divanında yer almış 58 beytlik saqinaməsi də bu
janrın mükəmməl örnəklərindən sayılır. Məhəmməd Füzulinin farsca qələmə aldığı
327 beytlik “Həft cam” (“Yeddi cam”) saqinaməsi türk ədəbiyyatında da bu janrın
geniş yayılmasına səbəb olmuşdur. Türk ədəbiyyatında Füzulidən öncə də Əhməd
Dai və Xarəzmi kimi (XIV-XV yüzilliklərdə) saqinamə yazan şairlər olmuşlar [23,
s.81]. Lakin Füzulidən sonra bu janra müraciət edən və türkcə saqinamələr yazan
şairlərin çoxu məhz onun yaradıcılığından təsirlənmişdir. Onların sırasında Heyrəti
(ö. 1534), Yəhya (ö. 1582), İşrəti (ö. 1566) və başqa şairlərin yazdıqları saqinamələr
dediklərimizi təsdiq etməyə əsas verir [10, s.7].
Saqinamələrin ədəbi mühitdə geniş yayılması daha çox Səfəvilər dövrü ilə
bağlıdır. Səfəvilər dövrünün sufi şairləri saqi, şərab, badə, müğənni, mütrib, çəng,
rübab kimi həm də irfani anlam daşıyan istilahlarla dolu saqinamələr, müğənninamələr yazmağa başladılar. Ümidi Razi, Pərtov Lahıci, Qasım Günabadi, Zühuri
Turşuzi kimi şairlər bu dövrün tanınmış saqinamə ustaları olmuşlar. Səfəvilər dövründə yaşayan, İslam dünyasının görkəmli şəxsiyyətlərindən olan ilahiyyatçı-filosof
Molla Sədra (1571-1641) da dini-fəlsəfi məzmunlu saqinamələr qələmə almışdır
[15, s.18].
Saqinamələr quruluşca məsnəvi formasında olsa da, həcmcə, adətən, çox
böyük olmur, beytlərinin sayı 30-300 civarında olur. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi,
adətən, məsnəvi formasında və əruzun mütəqarib bəhrində yazılır. Bəzən Fəxrəddin
İraqi, Vəhşi Bafqi kimi müsəmmət və tərcibənd şəklində, Əhli Şirazi kimi rübai
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formasında və müxtəlif vəzn ölçülərində saqinamə yazan şairlər də olub. Əsərin
zahiri formal xüsusiyyətlərindən biri müəllifin lirik qəhrəmanın dili ilə bir neçə
beytdən bir saqiyə xitab edərək şərab tələb etməsidir. Ənənəvi olaraq “biya saqi”
(“gəl, saqi”), “bede saqi” (“ver, saqi”) kimi əmr cümlələri ilə başlayan saqinamələr
boyunca şair həyat və axirət, dünyanın vəfasızlığı haqqında fəlsəfi düşüncələrini
bölüşür. Bu əsərlər lirik səciyyə daşıyır, adətən, bütöv bir süjet xəttinə malik olmur.
Qeyd etdiyimiz kimi, saqinamələrin tədqiq tarixi ilk dəfə Molla Əbdülnəbi
Fəxrülzəmani Qəzvini tərəfindən qələmə alınmış “Meyxanə” (XVIII əsr) adlı təzkirə
ilə başlayır. O, bu əsərdə 57 saqinamə yazan şairdən bəhs edir. “Meyxanə”
təzkirəsini tədqiq edən azərbaycanlı alim Qəzənfər Əliyev bu əsərdə adları çəkilən
30-dan artıq farsdilli şairin bilavasitə Nizaminin təsiri ilə saqinamələr yazdığını
vurğulayır [1, s.5].
Daha sonra iranlı ədəbiyyatşünas M.Məhcub 1969-cu-ildə Tehranda çıxan
“Soxən” ədəbi jurnalında “Saqinamə-müğənninamə” adlı məqalə dərc etdirir və
Nizami Gəncəvinin saqinamələri timsalında bu janrın yaranma tarixini araşdırır. Şərq
təzkirələri tarixini öyrənən və bu sahədə bir neçə qiymətli əsərin müəllifi olan
Ə.Gülçin Məani 1989-cu ildə yazdığı “Peymanə” adlı təzkirəsində saqinamə yazan
şairlərin sayını 90-a çatdırmışdır [8, s.22].
Müasir iranlı tədqiqatçılardan Seyid Əhməd Hüseyni Kazeruni “Saghinamə”
(2006) və “Vijegiha-ye səbki və təhlil-e mohtəva-yi xəmriyyeha və saghinameha-ye
şer-e farsi” (2009), Mənuçehr Coukar “Molahezati dər saxtar-e saghiname” (2006),
Məhəmməd Azad Məzhəri “Saghiname-ye Nizami Gəncəvi və tedad-e əbyat-e
vaghei-ye an”, Ehteram Rezayi “Saghiname dər şeir-e farsi” (2011) adlı
araşdırmaları ilə bu sahədə aparılmış tədqiqatları zənginləşdirmişlər [11, s.3].
Nəzərdən keçirdiyimiz saqinamələr içərisində daim yaradıcılığında Nizamini
özünə örnək sayan və “Yeddi gözəl” poemasından bəhrələnən Məhəmməd Füzulinin
“Yeddi cam” əsəri məzmununa görə lirik-fəlsəfi məsnəvi olsa da, başqa saqinamələrdən fərqlənir. Şərabı eşqdən dərdə düşən qəlbin və bütün dərdlərin çarəsi hesab
edən şairin aşağıdakı misraları maraqlıdır:
Meydən tələb eylə, məzədən istə dəva sən,
Gəl badədə axtar həmişə dərdə şəfa sən...
...Ey saqi, ey od məclisinin rəhbəri, tacı,
Bir odlu su ki, onda olur dərdin əlacı [7, s.137-139].
Dünyanı saqinin şərab qədəhini gəzdirdiyi məclisə bənzədən Füzulinin fəlsəfi
mühakimələri Şərqin Mövlana Cəlaləddin Rumi, Ömər Xəyyam kimi filosof-şairlərinin həyata baxışları ilə səsləşir. Saqinamə janrına xas olan kədər və nəşə, narahatlıq
və həyəcanın vəhdəti “Yeddi cam” əsərində daha qabarıq çəkildə nəzərə çarpır.
Fətəli şah Qacarın saqinaməsi. Fətəli şah Qacarın şeir divanında 111
beytdən ibarət saqinaməsi var. Əsər lirik-fələsfi məzmun daşıyır və ənənəvi
saqinamə formasında yazılmışdır, məsnəvi şəklində və əruzun mütəqarib
bəhrindədir. Biz bu araşdırmamızda onun saqinaməsinin ideya-məzmun və bədii
sənətkarlıq xüsusiyyətlərini nəzərdən keçirəcəyik. Əsər quruluşuna görə tipik
saqinamə formasında yazılsa da, ənənəvi “Gəl, ey saqi” ifadəsi ilə başlamır, şair
əvvəlcə bir neçə beyt təbiətin mənzərəsinin təsvirinə həsr edərək oxucunu ətrafdakı
gözəllikləri seyr etməyə çağırır:
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ﺑﺪﻩ ﺳﺎﻗﯽ ﺁﻥ ﺑﺎﺩﻩ ﺧﻮﺷﮕﻮﺍﺭ
ﭼﻤﻦ ﺗﺎﺯﻩ ﺷﺪ ﺑﺎﺯ ﭼﻮﻥ ﺭﻭی ﻳﺎﺭ
ﺟﻬﺎﻥ ﮔﺸﺘﻪ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻟﻴﺨﺎ ﺟﻮﺍﻥ
ﺯ ﮔﻠﺒﻦ ﺷﺪﻩ ﻳﻮﺳﻒ ﮔﻞ ﻋﻴﺎﻥ
[5, s.355].
Çəmən yenə yarın çöhrəsi kimi təzələndi,
Saqi, o xoş tamlı badəni ver.
Güllükdən Yusifin gül üzü göründü,
Cahan Züleyxa kimi cavanlaşdı.
Qacar şahı əsərini təbiət mənzərəsi, baharın gəlişi ilə başlayır və saqiyə (şərab
paylayana) müraciətlə mey tələb edir. Bütün əsər boyu dəfələrlə (16 dəfə) saqiyə
xitab edir və sarayda qurulan büsatı təsvir edərək oxucunun gözləri qarşısında çalçağır məclisi cilvələndirir. Lakin sonrakı beytlər göstərir ki, şairin əsas məqsədi
yalnız eyş-işrət məclisini təsvir edib dərd-qəmdən azad insanların yaşam tərzini
göstərmək deyil. Şair yeri gəldikcə saqinamələrin mahiyyətinə uyğun şəkildə
ruzigardan, dünyanın vəfasızlığından şikayət edir, həyat və axirət haqqında lirikfəlsəfi kontekstdə öz düşüncələrini bölüşür. O, “əbədi feyz mənbəyi”, “həyatın
mayası”, “ruhu təzələyən həyat iksiri” adlandırdığı şərabı aşiqin emosional
duyğularını bəyan etmək üçün bir vasitə hesab edir.
Artıq üçüncü beytdən etibarən şair, tipik saqinamələrdə olduğu kimi, “Gətir,
saqi”, “Gəl, ey saqi” ifadələri ilə saqiyə xitab edərək şərab istəyir. Əsər zəngin
ideya-məzmun və bədii sənətkarlıq keyfiyyətlərinə malikdir. Müəllif bir neçə yerdə
klassik Şərq poeziya sənətinin mühüm atributlarından olan təzmin və təlmih
sənətindən bəhrələnmişdir. Yeri gəldikcə müxtəlif beytlərdə klassik şeirin Leyli və
Məcnun, Yusif və Züleyxa kimi əfsanəvi lirik qəhrəmanları, Rüstəm, İsfəndiyar,
Əfrasiyab, Cəmşid, Firidun, Səyavuş, Sam kimi “Şahnamə” obrazları vasitəsilə xalq
arasında geniş yayılmış qədim dastan və rəvayətlərə bələd olduğunu göstərir.
Misallara nəzər salaq:
ﻧﻪ ﺷﻴﺪﻩ ﮔﺬﺍﺭﻡ ﻧﻪ ﺍﻓﺮﺍﺳﻴﺎﺏ
ﺑﺂﻭﺭﺩﮔﺎﻩ ﺳﺘﺮﮔﺎﻥ ﺭﻭﻡ
[5, s. 358].

ﺍﮔﺮ ﻗﻄﺮﻩ ﺍی ﻧﻮﺷﻢ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺷﺮﺍﺏ
ﺗﻬﻤﺘﻦ ﺻﻔﺖ ﺳﻮی ﺗﺮﮐﺎﻥ ﺭﻭﻡ

Əgər bir damla o şərabdan içsəm,
Nə Şidəni (sağ) qoyaram, nə Əfrasiyabı.
“Təhəmtən” (məğlubedilməz) sifətlə

türklərin

üstünə

gedərəm,
Süvarilərin döyüş meydanına gedərəm.
Sonrakı beytlərdə şair dünyanın vəfasızlığına, həyatın faniliyinə işarə edərək
qədim İran və Turan padşahlarını yada salır:
ﮐﺠﺎ ﺭﻓﺖ ﮐﻴﺨﺴﺮﻭ ﭘﺎک ﺯﺍﺩ
ﮐﺠﺎ ﺷﺪ ﻓﺮﻳﺪﻭﻥ ﻓﺮﺥ ﻧﮋﺍﺩ
ﻧﺮﻳﻤﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻡ ﻭ ﺗﻬﻤﺘﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺳﻴﺎﻭﻭﺵ ﻭ ﺩﺍﺭﺍ ﻭ ﺑﻬﻤﻦ ﭼﻪ ﺷﺪ
ﺑﻪ ﺟﺰ ﺟﺎﻡ ﮐﻮ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺍﺯ ﺟﻢ ﻧﺸﺎﻥ
ﻧﻤﺎﻧﺪﻩ ﺯ ﺷﺎﻫﺎﻥ ﺑﻌﺎﻟﻢ ﻧﺸﺎﻥ
[5, s.359].
Necə oldu şah nəslindən olan Firidun,
Hara getdi zatı pak olan Keyxosrov?
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Siyavuş, Dara və Bəhmən nə oldu,
Nəriman, Sam və Təhəmtən necə oldu?
Şahlardan aləmdə bir nişan qalmadı,
Camdan (piyalə) başqa Cəmşiddən nə nişan qaldı?
Şair sonrakı beytlərdə Rumi, Hafiz, Xəyyam kimi şarlərin yaradıcılığında
tez-tez rast gəlinən təsəvvüf görüşlərini açıqlayır. Riyakarlıq, məkr, hiylə dolu fani
dünyadan, onun ötəri ləzzətlərindən uzaqlaşıb Haqqa qovuşmağı, dördpilləli şəriət,
təriqət, mərifət və həqiqət mərhələlərinə işarə edir.
Bəzən şairin lirik qəhrəmanının səsi aşiqlərin sinəsindən qopan ah-nalətək
dərdli və yanıqlıdır. O, bir neçə beytdə müğənniyə xitab edərək çəng və neyin səsi ilə
məclisi canlandırmağı xahiş edir. Saqinamələrin musiqi sədaları ilə müşayiət
olunması musiqi və şeirin vəhdətinin təzahürüdür. “Lirik poeziyanın mənşəyində
musiqi, melodik harmoniya dayanır” [9, s.15]. Bu, Şərq klassik şeirində daha aydın
şəkildə təzahür edir. Əruz vəznində yazılan klassik poeziya nümunələrinin, xüsusilə
də lirik əsərlərin əsas atributlarından biri musiqi ahəngdarlığına malik olmasıdır.
Şairin fikrincə, ətrafdakı bütün hər şey kainata hökm edən Allahın iradəsi ilə
hərəkət edir. Bütün bu nizamı qurub-yaradan İlahi Varlıq pərəstiş və sitayişə layiqdir.
Fətəli şah saqinaməsinin müxtəlif beytlərində janrın xüsusiyyətlərinə müvafiq
şəkildə fəlsəfi düşüncələrə yer verir, həyatın gərdişi, ruzigarın gedişindən bəhs edir,
qəlbinin “şüşəsi”nə daş atan fələyə şərab badəsi ilə cavab vermək istəyir. Şərabı
bütün dərdlərin dərmanı, canın cövhəri, həyatın atəşinin nişanəsi, əzab çəkmiş
qəlblərə fərəh gətirən içki adlandırır. Şərab dolu badəni eşqdən dolub-daşan qəlbə
bənzədir. O, şeirlərində romantik poeziyaya xas bir şəkildə varlığın təməlində eşqin
durduğunu göstərir.
Klassik Şərq poeziyasına xas cəhətlərdən biri də şairlərin mükəmməl,
ensiklopedik bilik sahibləri olması idi. Onlar bəzən nəinki şeir və ədəbiyyat
aləmində, çox zaman elmin tibb, fəlsəfə, məntiq, riyaziyyat, həndəsə, asrtonomiya və
s. bu kimi müxtəlif sahələrində biliklərə sahib olur, bunu öz yaradıcılıqlarında
nümayiş etdirirdilər. Fətəli şahın saqinaməsində şiələrin ilk imamı həzrət Əli ilə bağlı
beytləri onun Qurani-Kərimlə yanaşı, şəriət ehkamları və hədislərə dərindən bələd
olduğunu göstərir. Bu beytlərdən bəzilərinə nəzər salaq:
ﻭﻟﯽ ﺧﺪﺍ ﺳﺎﻗﯽ ﮐﻮﺛﺮ ﺍﺳﺖ
ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﭼﻮﻥ ﺧﺴﺮﻭ ﺧﺎﻭﺭی
ﺟﻬﺎﻧﮑﺮﺩ ﺍﺯ ﻅﻠﻤﺖ ﮐﻔﺮ ﭘﺎک
ﻳﺪ ﺍﻟﻠﻬﻴﺶ ﺭﺍ ﺩﻭ ﻋﺎﻟﻢ ﮔﻮﺍ
ﻁﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺍﻓﺴﺮ ﺳﺮﻭﺭی
ﻭﺻﯽ ﻧﺒﯽ ﺁﺷﮑﺎﺭ ﻭ ﻧﻬﺎﻥ
ﺯ ﻁﺎﻕ ﺣﺮﻡ ﺟﻤﻠﻪ ﺑﺘﻬﺎ ﻓﺘﺎﺩ
[5, s.360].

ﻋﻠﯽ ﺁﻧﮑﻪ ﺩﺍﻣﺎﺩ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﺳﺖ
ﺯ ﺷﻤﺸﻴﺮ ﺍﻭ ﺩﻳﻦ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮی
ﺍﺯﻳﻦ ﺟﻮﻫﺮﻳﻦ ﮔﻮﻫﺮ ﺗﺎﺑﻨﺎک
ﻋﻴﺎﻥ ﺍﺯ ﮐﻔﺶ ﮔﺸﺘﻪ ﻧﻮﺭ ﺧﺪﺍ
ﺑﺮﺍﺯﻧﺪﻩ ﺟﺎی ﭘﻴﻐﻤﺒﺮی
ﺍﻣﻴﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻣﻨﺎﻥ ﺟﻬﺎﻥ
ﭼﻮ ﺑﺮ ﺩﻭﺵ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﻭ ﭘﺎ ﻧﻬﺎﺩ

Əli ki peyğəmbərin damadıdır,
Allahın vəlisi, kövsər saqisidir.
Onun qılıncının gücündən peyğəmbərin dini
Bütün cahanı Şərqin şahı kimi tutub.
Onun pak, parlaq gövhəri ilə
Dünyanı küfr zülmətindən qurtardı.
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Ovcundan Allahın Nuru göründü,
Hər iki aləm onun Allahın əli olmağına şahiddir.
Peyğəmbərin yerində olmağa layiqdir,
Sərvərliyi ələ almağa taydır.
Bütün dünya möminlərinin ağasıdır,
Peyğəmbərin vəsiyyətidir gizli, ya aşkar.
O, peyğəmbərin çiyninə ayağını qoyan kimi
Hərəmin taxçasındakı bütün bütlər yerə düşdü.
İslam peyğəmbərinə aid edilən hədisə görə, İmam Əli Kövsər hovuzundan
möminlərə piyalə ilə su verəcək, buna görə də bir çox şairlər İmam Əlini “Saqi-ye
Kövsər” adlandırıb onu tərif etmişlər. Təsəvvüf istilahları lüğətində də “Saqi-ye
Kövsər” ifadəsindən məqsəd həzrət Əli olduğu qeyd edilmişdir [20, s.452].
Şair peyğəmbərə aid edilən “Mən elm şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır”
hədisinə işarə etmiş, Firdovsinin bununla bağlı beytlərini təzmin etmişdir:
ﺑﻪ ﻣﺪﺡ ﺗﻮ ﺁﺭﻡ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺧﺎﮐﺒﻮﺱ
ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺍﻣﺮ ﻭ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﻧﻬﯽ
ﺩﺭﺳﺖ ﺍﻳﻦ ﺳﺨﻦ ﻗﻮﻝ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ﺍﺳﺖ
"ﺗﻮ ﮔﻮﺋﯽ ﺩﻭ ﮔﻮﺷﻢ ﺑﺮ ﺁﻭﺍﺯ ﺍﻭﺳﺖ
[5, s.362].

ﺑﻪ ﺗﻀﻤﻴﻦ ﺳﻪ ﺑﻴﺖ ﺍﺯ ﺳﺨﻦ ﮔﻮی ﻁﻮﺱ
" ﭼﻪ ﮔﻔﺖ ﺁﻥ ﺧﺪﺍﻭﻧﺪ ﺗﻨﺰﻳﻞ ﻭ ﻭﺣﯽ
ﮐﻪ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﻋﻠﻤﻢ ﻋﻠﻴﻢ ﺩﺭ ﺍﺳﺖ
ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺩﻫﻢ ﮐﻴﻦ ﺳﺨﻨﺮﺍ ﺯ ﺍﻭﺳﺖ

Bu üç beyti tuslu söz ustadından təzmin edərək
Səni mədh edirəm ayağının torpağını öpdükdən sonra.
“Nə yaxşı deyib o vəhy göndərən Allah
Əmr və nəhyin Allahı.
Ki, mən elm şəhəriyəm, Əli onun qapısıdır.
Bu söz peyğəmbərin dilindən çıxıb.
Şəhadət verirəm ki, bu söz onundur,
Sanki öz qulaqlarımla eşitmişəm”.
İslam düşüncə tərzindən doğan dini-mistik təfəkkürü Şərq poetikasının
incəlikləri ilə birləşdirərək lirik-fəlsəfi bir bədii əsəri meydana çıxarması Fətəli şah
Qacarın dərin dini biliklərlə yanaşı, yüksək şairlik istedadına malik olmasından xəbər
verir.
Əsərini lirik notlarla davam etdirən şair bəzən saqi ilə yanaşı, müğənniyə də
(17-ci, 40-cı, 41-ci və 44-cü beytlərdə) müraciət edir, onu çəmənzarda oxuyan
bülbülə bənzədir, ondan ney və çəngdə qəlboxşayan nəğmələr çalmağı rica edir.
Fətəli şah Qacarın lirik-romantik motivlərlə zəngin olan bu əsəri müəllifin
klassik poeziya ənənələrinə, şeir texnikasının incəliklərinə dərindən bələd olduğunu
göstərir. Bu lirik parçada zehindən uzaq mücərrəd söz və ifadələrə, ölçüyə uyğun
gəlməyən mürəkkəb yozum və ibarələrə rast gəlinmir. Qəlbəyatan və xoşagələn bir
tərzdə yazılan bu saqinamədə yalnız nadir hallarda vəzn və qafiyə tələbi zərurətindən
doğan leksik və orfoqrafik qüsurlara yol verilmişdir.
Saqinamələrdə ən çox təkrar olunan söz və ifadələr, təbii ki, bu janrın
xüsusiyyəti ilə bağlı olan “meyxanə istilahları”dır. Qədimdə saqinamələrə “meyxanə
şeiri” deyirmişlər. Fətəli şah da əsərində “mey”, “saqi”, “müğənni”, “rind, pir-e
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xərabat”, “məst”, “sürahi”, “badə” kimi həm də irfani məna daşıyan məfhumları
işlətmişdir.
Əsər bədii sənətkarlıq xüsusiyyətləri ilə zəngindir, burada təşbeh, epitet,
istiarə, samit və sait səslərin təkrarından doğan alliterasiya və assonant kimi poetik
vasitələr nəzərə çarpır. Şair xüsusilə şərabın tərifi zamanı maraqlı bənzətmələr
yaratmışdır. Onlardan bir neçəsinə nəzər salaq: “cam-e gouhər negar” (4-cü beyt),
“ləb-e ləl-e yar” (6-cı beyt), “cigərxun çu cam-e şərab” (13-cü beyt), “ərğəvanişərabəm” (22-ci və 30-cu beytlər), “iksir-e can” (25-ci beyt), “neşane-ye atəş” (32-ci
beyt), “atəş-ə zendegi” (39-cu beyt), “ləl-e yaqut” (52-ci beyt) və s. təşbehlərlə
şərabın məziyyətlərini təsvir etməyə çalışmışdır.
Aşağıdakı beytdə şairin şərabın təsviri zamanı yaratdığı istiarə və mübaliğələr
diqqəti cəlb edir:
ﺑﻪ ﺷﻴﺮ ژﻳﺎﻥ ﭼﻴﺮﻩ ﺩﺳﺘﯽ ﮐﻨﺪ
ﺧﻮﺭﺩ ﮔﺮ ﺍﺯﻭ ﻣﻮﺭ ﻣﺴﺘﯽ ﮐﻨﺪ
[5, s. 357].
Əgər qarışqa ondan bir damla içsə, məst olar,
Yırtıcı şirə qələbə çalar.
Saqinin tərifində də şair təşbehlər yaratmaqda xəsislik etməmişdir. Saqini
çəməndə boy atan gözəl qamətli sərvə (16-cı beyt), bütün düşüncəsinin əsasına (21-ci
beyt), çöhrəsini laləyə (35-ci beyt), əlindəki şərab qədəhini atəşə (32-ci beyt)
bənzətmişdir.
Nəticə. Lirik-fəlsəfi şeir forması olan saqinamə klassik poeziyada geniş
yayılmış, farsdilli və türkdilli poeziyada müstəqil janr kimi formalaşmışdır. Bədii
yaradıcılığında qədim şeir ənənələrindən örnək alan Fətəli şah Qacar 111 beytlik
saqinamə qələmə almış, bu əsərdə klassik Şərq poeziya məktəbinin üslub və
qaydalarından bəhrələnmişdir.
Fətəli şahın saqinaməsinin Şərq ədəbiyyatında ilk saqinamə ustadı olan
Nizami Gəncəvinin “İsgəndərnamə” əsərində yaratdığı saqinamələri ilə müqayisəli
təhlili göstərir ki, o, lirik-epik poeziya nümunələrində Nizami sənətinin bədii
məziyyətlərini əxz etmişdir. Müəllif öz sələfi kimi klassik mifoloji və əfsanəvi
obrazların aşıladığı əxlaqi-mənəvi dəyərlərlə oxucunu düşündürməyə çalışmışdır.
Fətəli şahın saqinaməsi bu janrın klassik Şərq poetikasından qaynaqlanan
aşağıdakı xüsusiyyətlərinə malikdir:
1. Formasına görə məsnəvi şəklində və əruzun mütəqarib bəhrində (FəUlun
FəUlun FəUlun FəUlun) yazılıb.
2. Ənənəvi tərzdə saqiyə müraciətlə yazılıb.
3. Lirik məhəbbət motivləri ilə yanaşı, dini-fəlsəfi görüşlərə də yer verilib.
Əsərin dili rəngarəng bədii ifadə vasitələri ilə zəngindir. Şairin istifadə etdiyi
təşbeh, təzad, məcaz və metaforlar bu lirik parçaya poetik dəyər, müraat ün-nəzir,
cinas və rədiflər isə simmetriya və ahəngdarlıq bəxş etmişdir.
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Gulnar AGIG
The genre of Saghiname in the Eastern poetry and saghiname
of Fatali Shah Gajar
Summary
Saghinames, formed in literature as an independent genre of classical poetry
since the Middle Ages, at first glance described the pleasure gatherings but allowed
poets to complain about the turmoil of the historical period, the injustices of the
rulers.
Saghinamas, as a form of expression, are the best real artistic examples that
describe the reality. The fact that this form of poetry usually begins with a request for
wine from saghi, inevitably animates any festive party or tavern in front of the
reader's eyes. In this assembly, where everyone is drunk, the inspired poet evaluates
the opportunity and expresses his thoughts after describing the assembly in a few
verses.
Since the epoch of Nizami Ganjavi, the form of saghinama, which is
occasionally used by poets in classical poetry, has played an important role in the
work of masters of words for centuries. One of the poets who applied to this genre
was Fatali Shah Gajar, the second ruler of the Gajar dynasty and one of the most
talented, productive poets of his period. The saghiname-poem of Fatali Shah
consisting of 95 couplets, is a lyrical-philosophical piece of poetry written in the
traditional form.
Religious and philosophical motives dominated Fatali Shah's creativity. The
praise of the Prophet of Islam and Shiite imams is always visible in his works.
According to the old tradition, in this poems, he mentioned the narration (hadith) of
the Prophet about Hazrat Ali and dedicated dozens of verses to his intelligence and
bravery.
A comparative analysis of the work leads to the conclusion that Fatali Shah
masterfully used the subtleties of the word of the poetry of such great masters as
Firdovsi, Nizami and Hafiz to create a perfect piece of poetry. The work is written in
the traditional style of saghinama – in the form of masnavi and the mutagharib of the
poetic measure. He used artistic means of description, such as allegory, metaphor,
hyperbole and harmonious rhymes appropriately.
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Гюльнар АГИГ
Жанр саки-наме в восточной поэзии и
саки-наме Фатали Шах Каджарa
Резюме
Саки-наме (Книга виночерпия), появившиеся в средние века в
литературе как самостоятельный жанр классической поэзии на первый взгляд,
казалось бы, являлись способом описания увеселительных собраний, но на
самом деле создавали условия для поэтов выразить жалобы на бренность мира,
несправедливость правительства и эпохи в целом.
Саки-наме, являясь своего рода формой обращения, представляют собой
подлинные художественные произведения, описывающие самые достоверные
сцены из жизни. Как обычно, эти стихотворения, начинающиеся с изъявления
желания приобрести чашу вина у виночерпия (саки), невольно оживляют перед
взором читателя какое-либо собрание любителей вина и веселья. Когда все
вокруг опьянены, вдохновлённый поэт, описав в нескольких строках
увеселительное собрание, начинает делиться своими мыслями. Испокон веков
поэты классического периода, начиная с великого Низами Гянджеви,
неоднократно обращались к жанру Саки-наме, занимавшее важное место в
творчестве мастеров слов. Одним из них, обратившихся к этому жанру был
талантливый и плодотворный поэт своего периода, второй правитель из
династии Каджаров – Фатали шах Каджар. Рассмотренный в статье Саки-наме
Фатали шаха является философско-лирическим произведением, написанным в
традиционной форме.
В Саки-наме Фатали шаха преобладают религиозно-философские
мотивы. Восхваление исламского пророка и шиитских имамов в творчестве
Фатали шаха всегда находится на первом месте. И в этом произведении, не
нарушая традиции, поэт, припоминая хадисы пророка об Имаме Али,
посвящает ему десятки бейтов.
Основываясь на художественный анализ произведения, можно прийти к
такому выводу, что Фатали шах, умело воспользовавшись жемчужиной
поэтического искусства таких великих мастеров классической поэзии, как
Фирдовси, Низами, Хафиз, создал превосходное произведение. Саки-наме был
создан в традиционном стиле – в форме Месневи и в размере Мутакариб
системы Аруз. Поэт использовал такие художественно-изобразительные
средства, как сравнение, метафора и гипербола, а также точные рифмы.
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FOLKLOR JANRLARINDA “ÖLÜM” METAFORU
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Giriş. “Ölüm” metaforu və ümumiyyətlə onu ifadə edən rəmzlər az
öyrənilmiş mövzulardandır. Bu anlayışa fəlsəfi, folklorşünaslıq, kulturoloji
aspektlərdən nəzər salmaq mümkündür. C.Viko haqlı olaraq hesab edirdi ki, “hər bir
metafor və ya metonimiya mənşəcə kiçik mifdir” [7, s.58]. Hər bir xalqda ölüm
metaforu fərqli rəmzlərlə ifadə oluna bilər. O, janra və mövzuya görə də dəyişə bilər.
Məsələn, mahnı janrını götürək. Qədim poetik dil miflə bağlıdır. Hər bir mahnı
haqqında isə kiçik bir mif kimi danışa bilərik. Belə ki, həyatı çöldə, at belində, döyüş
meydanında keçən rus kazaklarının mahnılarında savaş zamanı həlak olmaq şərəfli
ölüm sayıldığından onunla bağlı metaforlar da son dərəcədə estetik, poetik
anlayışlarla verilir. Poetik dil kazakın ölümünü, onun dərin faciəviliyini səs obrazları
və rəmzlər vasitəsilə, xüsusi emosionallıqla ifadə edir. Can verən döyüşçünün
dostlarına ünvanladığı vəsiyyətində onun psixoloji durumu açılır.
Landşaft və relyef  ölümə aparan tunel. Ölüm simvolikası çox zaman
mikro və makrokosmosun təbii mühiti ilə sıx bağlı olur. Hadisənin fonunu təşkil
edən məkanın xarakteristikası mətndəki əhvalı, intonasiyanı müəyyənləşdirən
amillərdəndir.
Ölümü rəmzləşdirən metaforlar içərisində təbiət, yerli relyef və landşaft
elementləri xüsusilə maraq doğurur. Hər bir elementin məcazilik qazanaraq metafora
çevrilməsi uzunmüddətli müşahidələr nəticəsində baş verən hadisədir. Məsələn,
Azərbaycan folklorunda “Qapında ot bitsin!” qarğışı var. Adətən, insanlar bir yeri
tərk edəndə təbiət sanki hücuma keçib onların boşalmış məskənini tutur, həmin
məkan cəngəlliyə çevrilir. Uzun müddət boş qalan evlərə təbiətin yürüşünü müşahidə
edən əcdadlarımız bunu bir cümlədə, qısa şəkildə folklorlaşdırmışlar. Bir şəxsin
digərinə sözügedən qarğışı etməsi ona və ailəsinə ölüm arzulaması deməkdir. Yəni
hamınız öləsiniz, eviniz boş qalsın, qapınızı açan olmasın, evinizə aparan cığır
tapdanmadığından onu ot bassın. Göründüyü kimi, bu deyimdə ölümün adı belə
çəkilmir. Buna baxmayaraq, hər kəs həmin paremik vahidin bəd dua olduğunu,
özündə ölümü ehtiva etdiyini anlayır.
Adətən, o biri dünya, ölülər aləmi deyildikdə yerin altı nəzərdə tutulur. Bu,
müxtəlif xalqlarda dəyişə-dəyişə gələn dəfn adətləri ilə sıx bağlı olan təsəvvürdür.
Belə ki, tarixin ayrı-ayrı mərhələlərində ölüləri torpağın altında qurulmuş tunel,
qalereya, sərdaba və ya katakombalarda yerləşdirmək adəti olmuşdur. Yeraltı dünya
ilə əlaqə ağac obrazında da özünü göstərir. Mifoloji təsəvvürdə Dünya ağacının
budaqları göylərlə, gövdəsi bu dünya ilə, kökləri isə ölülər aləmi ilə bağlıdır. Nağıl
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və dastanlarımızda bu aləmə aparan portal – giriş kimi quyunun çıxış etdiyini
görürük.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında yuxuda ikən təkura əsir düşən Qazan xanı
bir quyuya atıb üzərinə dəyirman daşı qoyurlar. Bir gün təkurun övrəti düşmən
əsirinə baxmağa gəlir, ondan halını soruşur. Qazan cavab verir ki, yerin altında
ölüləriniz üçün verdiyiniz aşı əllərindən alıb yeyirəm, onları minib sürürəm.
Təkurun övrəti yalvarır ki, onun vəfat etmiş yeddi yaşlı qızını minməsin. Qazan isə
məhz həmin qızın ölülər içərisində ən yorğası olduğunu və elə onu mindiyini
söyləyir [2, s.116-117].
Buna bənzər bir quyu “Məlikməmməd” nağılında da təsvir olunur. Həmin
quyunun dibindən həm işıqlı, həm də qaranlıq dünyalara yol var ki, o dünyalara,
uyğun olaraq, ağ və ya qara qoçun üzərində getmək mümkündür [4, s.170].
Yadlara və düşmənlərə məxsus olan, onlarla assosiasiya doğuran məkanlar
ölüm və təhlükəyə işarə edir. Məsələn, Qreben kazakları üçün çeçenlərin məskəni
olan Qafqaz dağları həmin funksiyanı daşıyır [9, s.82-87].
Daha bir priyom məkan obrazının tədricən kiçildilməsi, daraldılmasıdır.
Məsələn, mətndə öncə düzənlik, çöl, tala, təsvir edilir, sonra ayrıca bir kolun dibinə
keçid baş verirsə, bu, həmin kolun altında yatan yaralını o biri dünyaya aparan yolun
rəmzidir [8, s.112-113].
Ölümü rəmzləşdirən quşlar. Ölüm metaforu kimi müxtəlif quş obrazlarının
çıxış etməsi bu mövzunun ayrıca bir istiqamətini təşkil edir. Belə obrazların
içərisində ilk ağla gələn qarğa və quzğundur. Çox zaman folklor mətnlərində onların
adı qoşa çəkilir. Lakin bəzən onların tək təsvir olunduğunu görürük. Bu quşlar
ölümün yaxınlaşdığını hiss edir, can verən qəhrəmanın başı üstündə dövrə vurur,
yaxud yaxınlığına qonub öləcəyini gözləyir. Çünki bu yırtıcı quşlar leş əti ilə
qidalanır. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında belə bir epizod var: “Məgər, sultanım,
oğlan ol arada yıqılmışdı. Qarğa-quzğun qan görüb, oğlanın üstünə qonmaq istərdi.
Oğlanın iki kəlbcügəzi (ov itləri – K.İ.) vardı, qarğayı – quzğunı qoardı,
qondarmazdı. Oğlan anda yıqıldıqda Boz atlı Xızır oğlana hazır oldı. Üç qatla
yarasın əlilə sığadı: “Sana bu yaradan, qorxma, oğlan, ölüm yoqdur. Tağ çiçəgi anan
südilə sənin yarana məlhəmdir” dedi, ğaib oldı” [2, s.38-39].
Əslində ölməli olan, son anlarını yaşayan, az sonra ölüm qoxusunu almış
qarğa-quzğunun yeminə çevriləcək Buğac Xızır peyğəmbərin onun yarasını üç dəfə
sığallaması ilə göstərdiyi möcüzə nəticəsində həyata qayıdır.
Buna bənzər situasiya kazak mahnısında da yer almışdır. Ölüm ayağında olan
kazak qartala müraciətlə deyir ki, “gəl səninlə qardaşlaşaq, mənim bədənimi
dimdikləmə”.
Qəhrəmanlar daim atı ilə birlikdə təsəvvür olunduğundan və atla qəhrəman
arasında ruhən bir bağlılıq, gözəgörünməz tellərlə əlaqə olduğundan ölüm
rəmzlərinin daha çox atların üzərinə köçürülməsini müşahidə edirik. “Kitabi-Dədə
Qorqud” dastanında ölən qəhrəmanın atının quyruğunun kəsilməsi, yaxud onun
ətinin bişirilib ehsan verilməsi bu qəbildəndir: “Beyrəgin babasına-anasına xəbər
oldı. Ağ evi-eşigində şivən qopdu. Qaza bənzər qızı-gəlini ağ çıqardı, qara geydi.
Ağ-boz atının quyruğını kəsdilər. Qırq-əlli yigit qara geyüb-gög sarındılar” [2,
s.125].
Oxşar yanaşma başqa xalqlarda da vardır. Kazaklara məxsus mətndə can
çəkişən qəhrəman onun ölüm xəbərini ata-anasına, ömür-gün yoldaşına çatdırmağı
atına tapşırır. Həmin parçada çox maraqlı, gözlənilməz, poetik obrazlar da yer
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almışdır. Məsələn, kazak atına belə deyir: “Arvadıma söylə ki, yad eldə başqası ilə
evlənmişəm. De ki, iti şaşka qəfil güllə ilə nikahımı kəsib. Nəm torpaq isə məni
özünə kürəkən seçib” [13, s.151].
Ölümlə assosiasiya doğuran daha bir obraz qarğadır. Onun slavyan mifologiyasında ənənəvi olaraq ölümü rəmzləşdirməsi təsadüfi deyil və bu quşun təbii
fizioloji xüsusiyyətləri, həyat tərzi və davranışları ilə şərtlənmişdir. Əvvəla, onun
rənginin qara olması matəm əlaməti sayılır. Bu, gözlərin işıqlı dünyaya əbədiyyən
qapanmasını (gözlər qapanınca qaranlıq çökür), qəbirdəki zülməti, əzizini itirənlərin
qara libas və örpəklərə bürünməsini ehtiva edir. İkincisi, qarğanın qulağa xoş
gəlməyən, vahiməli səsə malik olması folklor mətnlərində onun üzərinə ölüm
xəbərini gətirmək funksiyasını yükləmişdir. Belə ki, nəğmələrdə o, düşmənin
basqını, ölüm barədə xəbərdarlıq edir, yaxud qəhrəmanın xahişi ilə onun həlak
olduğunu anasına bildirir. Qarğanın ölümlə assosiasiya doğurmasının bir səbəbi də
onun ölü heyvanların leşini yeməsidir. Ümumiyyətlə, qarğa hər şeylə qidalanır.
Xüsusilə də müxtəlif heyvanların ifrazatını belə yeməsi insanlarda ona qarşı ikrah
hissi doğurmuşdur. Təbiətindəki natəmizlik, yırtıcılıq, dağıdıcılıq, qana hərislik
qarğada şeytani əlamətlərin olduğuna inam yaratmışdır. Hətta cənubi slavyan xalqları
qarğanın daxilində cadugər ruhu yaşadığına əmin idilər [14, s.110].
Qəhrəmanın vətənindən, ailəsindən uzaqda, qərib yerdə, yalqız şəkildə
ölməsinin faciəviliyi müxtəlif simvollar kompleksi vasitəsilə ifadə olunur, poetik
dilin, eləcə də mətni müşayiət edən musiqinin ovqatına təsir edir, onların
emosionallığını yüksəldir.
Məlumdur ki, Azərbaycan nağıllarında, məsələn, “Məlikməmməd”də quş
canın, ruhun daşıyıcısı kimi təsvir edilir. Həmin nağılda divi cəhənnəmə vasil etmək
üçün onun canı olan quşu öldürmək gərəkdir [4, s.172].
Həmçinin mərasim folklorumuzda, daha dəqiq desək, Yel çərşənbəsində
göyərçin uçurmaq, yaxud quşları satın alaraq qəfəsdən açıb buraxmaq ənənəsi var.
Bu zaman “Azad, bezat, məni cənnətdə gözət” deyilməsi quşun iki dünya arasında
əlaqə yaratdığına, hər iki aləmin sakini olduğuna inamı göstərir. Əcdadlarımız
quşları dünyadan köçənlərin ruhları kimi qəbul edirlərmiş [1, s.40].
Slavyanlarda da göyərçin ruhla eyniləşdirilir. İnsan ölərkən canın bədəni
məhz göyərçin şəklində tərk etdiyini düşünürlər. Lakin bu xalqlarda göyərçin ikili
xarakterdədir. Həmin sülhsevər quş xalq təfəkküründə sevgi və nikah rəmzi kimi də
sabitləşmişdir. Rusların yas mərasimlərində oxunan ağı tipli nəğmələrdə ölüm göy
rəngli göyərçin cildində pəncərədən evə daxil olur [11, s.62-65]. Kazakların inancına
görə, ölümün ruhu göyərçin şəklində öz doğmalarını görməyə gəlir.
Fallarda isə daha çox qu-qu quşunun obrazı dominantdır. Bu quşun hansısa
bir evin yaxınlığında oxuması astanada olan ölümdən xəbər verir. Hər bir şəxs
ömrünün sonuna neçə il qaldığını öyrənmək məqsədilə müraciət edir, sonra isə quşun
neçə dəfə “qu-qu” dediyini sayır. Onu o biri dünyadan xəbər gətirərək ölülərlə dirilər
arasında ünsiyyət yaradan bir obraz kimi təsəvvür edirlər. Bu quşun nəğməsini dəfni
müşayiət edən ağlaşma səsinə bənzədirlər [9, s.709].
Çox əski çağlardan bəri Azərbaycanda adı ölümlə yanaşı çəkilən bayquş bəzi
xalqlarda müdriklik, elm, bilik qoruyucusu kimi çıxış edir. Qədim Yunanıstanda
bayquş müdriklik ilahəsi olan Afinanı daima müşayiət edirdi, onun atributu idi. Bu
quş yerindən tərpənmədən başını ətrafında fırlatmaqla gecələr hər tərəfi gördüyündən
başqalarının bilmədiyi sirlərdən xəbərdar idi və bütün xəbərləri Afinaya ötürürdü.
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Misirdə bayquşa sitayiş edirdilər. Hətta öldükdən sonra mumiyalayırdılar. Qədim
Romada bayquşları cadugərlərin yanında təsvir edərdilər.
Hindistan, Çin, Mərkəzi və Şimali Amerika, Yaponiyada bayquş – ölüm quşu
sayılır, həmçinin tükənmək, bədbəxtlik, kədər, tənhalıq simvolu hesab edilir. Bu
quşun dil faktlarında və folklor mətnlərində ölümün metaforuna çevrilməsi bir çox
amillə şərtlənmişdir. Bayquşun vahiməli ulartısı, xarabalıqların sakini olması, şər
qüvvələrin qarışdığı gecələrdə aktivləşməsi, həyat mənbəyi olan günəşdən qorxması,
ətlə qidalanması insanların ondan ehtiyatlanmasına gətirib çıxarmışdır. Gündüzlər
kor olduğundan uçmayan bu quş haqqında xalq arasında müxtəlif janrlara aid
nümunələr yaradılmışdır. Aşağıdakı bayatıda onun əlamətləri sadalanır:
Bayquş mənəm, bayquş mən,
Hər quşlardan say quş mən,
Viran bağ-bağçalarda
Sızıldaram yay-qış mən.
Mifoloji-poetik xarakterli şərti rəmzlər ölüm anlayışının metonimik əvəzlənməsinə əsaslanmış, xalq arasında yayılaraq ənənəviləşmişdir. Belə dil vahidləri
folklorun ən müxtəlif janrlarına səpələnmişdir. Bunların içərisində həm kiçik janrlar
– paremiyalar, həm lirik, həm də epik nümunələr vardır. Məsələn, şərhinə,
yozumuna ehtiyac duyulan, məhz bu cəhəti müştərək olan tapmaca və yuxuyozmalarda haqqında danışdığımız dil vahidlərinin, rəmzlərin bütöv bir sistemi özünü
göstərir. Bu işarələrin mənasını eyni topluma aid olan fərdlər anlayır.
Rus tapmacalarında belə rəmzlərdən biri palıd ağacıdır. Rus dilində bu gün də
işlənən “palıdın içinə baxmaq”, (“глядеть в дуб”), “palıd vermək” (“дать дуба”),
“palıda dönmək” (“одубеть”) kimi frazeologizmlərdə çıxış nöqtəsi ölüm, insanın
həyatdan köçməsi mənaları olmuşdur. “Одубеть” (“palıda dönmək”) feili
“soyumaq”, “hissiyyatını itirmək”, “qurumaq” deməkdir. Həmçinin ölüləri palıddan
yönulmuş tabutda basdırardılar. Bu zaman belə çıxır ki, tabutdakı meyit palıdın içinə
baxır. Nüfuzlu şəxslərə hələ sağ ikən palıd meşəsindən yaşı əsrə bərabər olan
ağaclardan birini verərdilər. Bu da “palıd vermək” frazeologizmini izah edir.
Bütpərəstlik dövründə slavyanlarda cəsədi “ladya” adlanan palıd qayıqlara qoyub
dəfn etmək adəti varmış. Daha doğrusu, içərisində meyitin yandırıldığı qayığı dənizə
buraxaraq mərhumu ölülər aləminə, o biri dünyaya yola salırmışlar.
Aydın olur ki, palıdın ölüm metaforu kimi modelləşdirilməsi yuxarıdakı
təsəvvürlərlə bağlı olmuşdur. İndi isə palıdın tapmacalarda metafor kimi necə təzahür
etdiyinə diqqət yetirək:
В тёмном бору на дубу сидит птица,
Всяк её боится,
Никто от неё не уйдёт: ни царь, ни царица, ни красная девица,
Ни рыба в море, ни заяц в норе (Смерть) [10, s.61].
Qaranlıq meşədə palıd ağacında bir quş oturmuşdur, /Hər kəs ondan qorxur/
Heç kim ondan qaça bilməz: nə çar, nə çariça, nə gözəlçə, /nə dənizdəki balıq, nə də
yuvadakı dovşan (Ölüm).
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Göründüyü kimi, ölümün əlamətlərindən olan qorxu, qaçılmazlıq, başqa bir
dünya (qaranlıq meşə) anlayışının leksik vasitələrlə ifadəsidir. Müxtəlif xalqlarda
ölümlə bağlı metaforların bəziləri oxşar, yaxud müştərək olduğu halda, digərləri
fərqlidir. Məsələn, palıd ağacı, ruslardan fərqli olaraq, bizdə uzunömürlülük,
möhkəmlik rəmzidir. Belə ki, hətta Azərbaycanın gerbində yarpaqlı, qozalı palıd
budağı təsvir edilmişdir.
Nəğmə mətnlərində ölüm metaforu kimi quş obrazlarından istifadə edildiyinə
yuxarıda toxunmuşduq. Bu motiv yuxuyozmalarda da eyni funksiyanı daşıyır. Palıdla
bağlı tapmacada da ölüm məhz həmin ağaca qonmuş quşun timsalında verilir. Uyğun
olaraq yuxuda quş görmək də ölüyə işarədir. Məsələn, yuxuda pəncərəyə oturmuş
quş görmək ölüm xəbəri almaqdır [12, s.140].
Quşun dimdiyi ilə pəncərənin şüşəsini döyəcləməsi və ya sındırıb otağa
keçməsi xeyir əlamət sayılmır. Yəqin ki, bu, quşların mediator, yəni bu dünya ilə o
biri dünya arasında əlaqə yaradan varlıqlar kimi qəbul olunmasından irəli gəlir.
Başqa sözlə, quşların uçmaq bacarığı, səmalara yüksələ bilməsi onların mediator
kimi təsəvvür edilməsinə səbəb olmuşdur. Ruhlar dünyası ilə əlaqələndirilməsi isə
sonradan quşların ölümün özünün zoomorfik obrazına transformasiyasını
şərtləndirmişdir.
“Kitabi-Dədə Qorqud” dastanında Qazan xana evinin yağmalanmasını
bildirən xəbərdaredici yuxudakı əlamətlərdən biri “yumruğumda talbınan (çırpınan –
K.İ.) şahin bənim quşımı alur” informasiyasıdır [2, s.44]. Bədbəxtliyə, bəlaya,
ölümə işarə edən bu əlamət digərləri ilə birlikdə (evin üzərinə ildırım çaxması, quduz
qurdların evi dəlməsi, qara dəvənin ənsəni qapması, qarğı kimi qara saçların uzanıb
gözü tutması, əllərin biləyinədək qana bulanması və s.) Qazana narahat olmaq üçün
əsas verir.
“Novruz” dastanında təsvir edilən yuxu və onun yozumu quşlarla bağlı
yuxarıda dediklərimizi təsdiqləyir. Dastanda oxuyuruq: “Cəlal padşah imarətində bir
qəfəsin içində bir bülbül saxlayırdı. Bülbülün yanına dibçəkdə bir gül qoymuşdu.
Yuxarıdan da bir şamdan asdırmışdı. Bir gecə yuxuda gördü ki, bir qızılquş imarətə
daxil olub şamı söndürdü. Şamın sönməyindən qəfəsdəki bülbül öldü, gülün də
yarpaqları töküldü. Calal padşah yuxudan diksinmiş qalxdı” [6, s.184].
Yuxunun dərviş tərəfindən yozumu isə belədir: “Calal padşah, eşit və inan,
şamdandakı şamlar sənin oğlanların, qəfəsdəki bülbül Novruz, gül də Qəndabdı.
Haman şamı keçirən quş Allahın bəlasıdır. Əgər Qəndabı Novruza verməsən, onda
oğlanların da, qızın da öləcək, taxtın tar-mar olacaqdır” [6, s.185].
Bu mətndə ölümün anonsu yalnız imarətə daxil olan qızılquş deyil. Şamların
sönməsi də ölümü ehtiva edən semiotik vahiddir. Nitqimizdə bunu sübut edən bəzi
frazeologizmləri misal gətirmək olar: “Filankəsin şamı söndü /işığı söndü /ocağı
söndü” kimi ifadələr “həyatı sona çatdı”, “vəfat etdi”, yaxud “övladı, əzizi dünyasını
dəyişdi” mənasında işlənir.
Nümunə gətirdiyimiz yuxu mətnində ölümü kodlaşdıran digər bir metafor
gülün yarpaqlarının tökülməsi, başqa sözlə, solmasıdır. Məlumdur ki, ənənəvi olaraq
gül sevgilinin, məşuqənin, bülbül isə aşiqin poetik obrazıdır. Bir çox nümunələrdə
gülün solması sevgi obyekti olan gözəlin vaxtsız ölümünü işarələyir. Məsələn,
“Laçın” xalq mahnısında belə misralar var:
Bağçamızın barı gül,
Yarı qönçə, yarı gül.
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Gec açılıb, tez soldun,
Olmayaydın barı gül.
Yuxu – “kiçik ölüm”. Qazan xanın yuxusundakı əlamətlərin təhlili onların
nə üçün ölümü ifadə etdiyini anlamağımıza yol aça bilər:
1) Evin üzərinə ildırım düşməsi – konkret elmi-fiziki səbəbləri olan ildırım
təbiət hadisəsi lap qədimdən insanları qorxuya salmış, düşündürmüş, onu ali
varlıqların, tanrıların qəzəbi, yaxud cəzalandırıcı silahı kimi mənalandırmalarına
gətirib çıxarmışdır. İldırımın göy gurultusu ilə müşayiət olunması, toxunduğu
canlıları öldürməsi, yanğınlar törətməsi, fəsadlarının geniş olması onun məhz
fövqəltəbii qüvvələrlə əlaqələndirilməsini şərtləndirmişdir. Məlumdur ki, rusların
inancına görə, əgər bir şəxsin evinə ildırım düşüb yandırmışsa, heç kəs ev sahibinə
həmin yanğını söndürməyə kömək etməzdi. Çünki bunu ev sahibinin hansısa
günahına görə tanrı tərəfindən cəzalandırılması kimi qəbul edərdilər. Yanğını
söndürməyə kömək etmək isə tanrının iradəsinə qarşı çıxmaq kimi dəyərləndirilərdi.
Yunanlarda isə panteonun baş tanrısı Zevsin adı qarşısında “İldırımsaçan” epiteti
işlədilirdi. Yəni müxtəlif xalqlarda, o cümlədən bizim əcdadılarımızda ildırımla bağlı
təsəvvürlər az-çox dərəcədə yaxın olmuşdur. Qazan xanın yuxusunda da evin üzərinə
ildırım düşməsi ölümcül təhlükədən, bəladan xəbər verir.
2) Quduz qurdların evi dəlməsi – o zaman hər hansı bir quduz heyvanın
dişlədiyi şəxsin quduzluq xəstəliyindən öləcəyi labüd idi (quduzluğa qarşı vaksin
yalnız XIX əsrin sonlarında kəşf edilmişdir). Ona görə də evin quduz qurdlar
tərəfindən dəlinməsi ölümün daha bir metaforu kimi qəbul edilməlidir.
3) Qara dəvənin ənsəni qapması – dəvə kinli düşmənin, qara şərin rəmzidir.
Ənsə kəllənin arxa tərəfində yerləşən sümükdür. Bu, düşmənin xaincə hücum edib
arxadan zərbə endirəcəyinə işarədir və yenə də ölüm təhlükəsindən xəbər verir.
4) Qarğı kimi qara saçların uzanıb gözü tutması – əzizini itirən şəxslərin
üzünü qırxmaması, saqqal saxlaması, qadınların isə saçlarını açıb çiyinlərinə
tökməsi, yolub yelə verməsi günümüzədək gəlib çatmış yas adətlərindəndir. Qazanın
qardaşı Qaragünə saçı “qarğı” kimi yozur.
5) Əllərin biləyədək qana bulanması – Qaragünənin “qanqaralıq” kimi
yozduğu bu əlamətə başqa mətnlərdə də rast gəlirik. Məsələn, “Koroğlu” dastanında
Nigar xanım yuxusunda Halaypozan, Toxmaqvuran və Eyvazı qan dəryasında
boğulan görür [3, s.175]. Əslində, onlar Xəlil paşanın zindanında ölüm hökmünü
gözləyirdilər. Deməli, folklorda qan da ölüm metaforu kimi çıxış edir.
Ümumiyyətlə, xalq ədəbiyyatında yuxu halı ölüm metaforu sayılır. “KitabiDədə Qorqud” dastanında yuxuya “ikinci ölüm” deyilməsi bunu sübut edən faktdır.
Ölüm metaforu kimi sabitləşmiş əlamətlərdən biri də yuxuda dişin
laxlamasını, düşməsini, ağzın qanla dolmasını, yaxud əksinə, qansız bir şəkildə dişin
itirilməsini görməkdir. Qeyd etməliyik ki, bu, yalnız bizdə deyil, bir çox xalqlarda
kabus, bədbəxt hadisədən xəbər verən yuxu hesab olunur. Bu yuxu, adətən, yaxın
ətrafdan, dost və qohumlar içərisindən kiminsə başı üzərində həyati təhlükə
olacağını, yaxud öləcəyini bildirir. Yəqin ki, sümükdən ibarət olan diş insanın
əvəzləyicisi kimi çıxış edir. Çünki insan ölüncə torpaq altda ondan qalan yalnız
sümükləri olur. Digər tərəfdən, ağızda sıralanmış dişlər insan üçün ona yaxın olan
əzizlərini ifadə edir, onlardan birinin sıradan düşməsi uyğun surətdə fiziki məhvi
kimi yozulur. Bu məzmunda yuxunun həm yuxuyozma toplularında, həm də nağıl və
dastan mətnlərində öz əksini tapdığını görürük. Məsələn, “Koroğlu” dastanında belə
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bir nümunə var: “Vədədən çox keçmişdi. Dəmirçioğludan xəbər gəlmədi. Koroğlunu
fikir götürmüşdü. Ürəyinə dammışdı ki, Dəmirçioğlunun başında bir iş var. Amma
hələ gözləyirdi ki, bir-iki gün də keçsin, görsün nə olur. Gecənin bir vaxtı bir də
yuxuda gördü ki, bir dişi laxlayıb, ağzı qan ilə doldu. Səksənib yuxudan ayıldı” [3,
s.64].
Rus mənbələrində də bu yuxunun eyni cür yozulduğunu görürük: “Öz dişinin
düşdüyünü yuxuda görmək böyük bədbəxtlik barədə xəbərdarlıqdır”. “Düşmüş diş –
ailədən kiminsə ölməsi” [16, s.30].
“Məzarda doğuluş” beynəlxalq motivi. O. M. Freydenberq ölümdən bəhs
edərkən “ölümlə həyat arasındakı sərhəd haradadır” sualına cavab verməyə çalışır,
ölüm anlayışına münasibətin fərqli olduğunu göstərir. Belə ki, əgər biriləri üçün
ölüm həyatın sonudursa, digərləri üçün bu, yenilənmiş həyatın başlanğıcıdır [15,
s.110-111].
Bu arxaik təsəvvürün yaratmış olduğu məşhur beynəlxalq süjet hamilə
qadının gorda uşaq doğmasıdır. Həmin süjetin müəyyən təfərrüat fərqləri ilə
müxtəlif xalqların həm yazılı, həm də şifahi ədəbiyyatında özünü göstərməsi onun
arxetipə bağlı olduğunu sərgiləyir. Məsələn, XIV əsr italyan yazıçısı Covanni
Bokkaçço “Dekameron” əsərində qəfil ölmüş qadın haqqında hekayət təqdim
etmişdir. Əri çox kədərlənir və onu dəfn edir. Lakin sən demə, ərinin dostu qadına
vurulubmuş. O, qadının qəbrini ziyarət edərkən onda həyat əlamətləri görür. Evinə
aparıb onu özünə gətirir. Lakin qadının hamilə olduğunu öyrənəndə öz məhəbbətini
qəlbinə gömüb onu ərinə qaytaracağına and içir. Uşağın doğulmasını gözləyir, sonra
qonaqlıq təşkil edib qadının ərini də çağırır və onları bir-birinə qovuşdurur.
O.M.Freydenberq bu hekayəti şərh edərkən yazır ki, qadın ölüm aktında həm özü
dirilir, həm də uşaq doğur. Onun əri ilə məhz qonaqlıqda qovuşması isə ibtidai
dünyagörüşünə görə “qida” (yemək) obrazının ölümün dəf edilməsi anlamına
gəlməsi ilə izah olunmalıdır [15, s.111].
Bu süjet “Koroğlu” eposunun Orta Asiya xalqlarının folklorunda formalaşmış
Türküstan versiyasını xatırladır. Bu versiyanın özbək, türkmən, qazax, tacik
variantlarında məzarda doğulan Goroğludan bəhs edilir. Belə ki, vəfat etmiş hamilə
qadının məzarda övladı dünyaya gəlir və bir müddət anasının südünü əmərək yaşayır.
Sonra əlləri ilə torpağı kənara çəkib qəbirdən çıxır. O tərəflərdə ilxı otaran ilxıçı
qulunu ölmüş bir madyanın tez-tez həmin məzarın yanında hərləndiyini görür, onu
izləyir. Qəbirdən çıxan bir oğlanın madyanı əmdiyinin şahidi olur. Uşağın kimin
övladı olduğunu anlayıb onu evinə gətirir. Adını Goroğlu, yəni “məzar oğlu” qoyur
[5, s.514].
Süjeti italyan variantı ilə müqayisə etsək, bəzi fərqlərin olduğunu görərik.
İtalyan hekayətində qadın dirilir və uşağı evdə dünyaya gətirir. Bu variantda isə ana
ölür və uşaq məzarda doğulur. Lakin hər iki variantın arxaik ibtidai ideyadan törədiyi
aydındır. Yeraltı dünyaya, ölülər aləminə keçid olan məzar sakraldır. Məlumdur ki,
Türküstan xalqlarının ənənələrinə görə, məzar və məqbərələr müqəddəs hesab edilir.
Məhz buna görə də məzarda doğulan Goroğlu öz gücü, igidliyi baxımından hər
kəsdən üstündür. Çünki o, torpaqla, ruhlar aləmi ilə təmasda olub. Həmçinin
“Goroğlu” dastanlarında da ölüm və doğuluş – yeni həyat yanaşı təsəvvür edilir.
Nəticə. Beləliklə, ibtidai insanların, qədim əcdadlarımızın təbiətin ölüb-dirilməsi ilə bağlı inancından qaynaqlanan, bu iki zidd anlayışın yanaşı mövcudluğunu,
yaxud bir-birini əvəzləməsini ehtiva edən mövqeyi onların ümumiyyətlə “ölüm”ə
münasibətini də müəyyənləşdirmişdir. Fiziki ölümü həyatın sonu kimi deyil, bir
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başqa şəkildə, yenilənmiş formada davamı olaraq bilən qədim əcdadlar onu sakral
saymışlar. Bu səbəbdəndir ki, ruhun bədəndən çıxdığı həmin sirli halın adını
çəkməməyi, onu tamamilə başqa sözlərlə ifadə etməyi lazım bilmişlər. Bunlar
ölümlə, dəfn adətləri ilə bu və ya digər dərəcədə əlaqəli əşyalar, yaxud müəyyən
rəmz və assosiasiyalara əsaslanan neytral anlayışlar ola bilərdi. Bu sıraya kosmik
obyektlər, canlı və cansız təbiət, müxtəlif əşyalar daxildir. Hətta müəyyən əlamət
ortaqlığına görə (rəng, material və s.) sinonimik silsilə əmələ gətirən metaforlardan
hər birinin meydana çıxması konkret məntiqə söykənir. Bu metaforlar həm dil
faktorları kimi sabitləşərək ünsiyyət prosesində öz mövcudiyyətini sürdürür, həm də
folklorun müxtəlif janrlarında, motiv və süjet yaradıcılığında iştirak edir.
Komparativistika bəzən bu metaforların fərqli xalqlarda ortaqlığını, bəzən də
spesifikliyini qeydə almışdır.
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Kamala Islamzada
Death metaphor in folklore genres
Summary
Metaphorization of the image shows that the different words and actions in
the folklore texts have certain meanings. These meanings include primitive people’s
rhythmic, effective, subject, personified interpretations connected with the
surrounding world and cause multivariance of metaphors. Metaphors which form
imaginative notions about food, birth, death in the different combinations and
variations, structure literary genres, plots and become their morphological integral
part.
Death symbolism is often closely related to natural, landscape, cultural
objects of a micro-and macrocosm. Metaphorization of any element is a
phenomenon that occurs as a result of long observations. Both in the regional
dialects, patois and the literary language, there are units formed in ancient periods,
original speech codes expressing death. Passing the centuries they have survived to
this day and are used in the same meaning not only in the folklore texts but also in
the everyday life, in the process of communication. This is proof of the stability of
ethnopsychology and mentality, resistance to external influences.
Conventional symbols of death of a mythological – poetic nature based on
the metonymic transference having spread among the people became traditional.
Such linguistic units occur in the various folklore genres. There are both examples
of small genres – paremias, lyrical and epic examples among them. In many cases,
the death metaphors are images of the different birds (owl, crow, falcon, hawk,
pigeon etc.). It probably comes from the following fact: these birds are perceived as
creatures that bind the earthly world with the Netherworld. In other words, birds’
ability to fly, rise high into the heavens caused them to be perceived as mediators.
The connection with the world of spirits subsequently determined transformation of
birds into a zoomorphic image of death itself.
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Кямаля Исламзаде
Метафора смерти в фольклорных жанрах
Резюме
Метафоризация образа наглядно показывает, что в фольклорных текстах
различные слова и действия имеют определённое значение. Эти значения
охватывают ритмичные, действенные, предметные, персонифицированные
интерпретации первобытных людей, связанные с окружающим миром, и
обусловливают многовариантность метафор. Метафоры, формирующие образные представления о пище, рождении, смерти, в различных комбинациях и
вариациях структурируют литературные жанры, сюжеты, становятся их
морфологической составной частью. Это можно назвать и метафорическим
языком образного мышления.
Символика смерти чаще всего тесно связана с природными, ландшафтными, культурными объектами микро- и макрокосмоса. Метафоризация
любого элемента – явление, происходящее в результате длительных
наблюдений. Как в региональных диалектах и говорах, так и в литературном
языке имеются формировавшиеся в древние периоды единицы, своеобразные
речевые коды, выражающие смерть. Минуя столетия, они дошли до наших
дней и употребляются в одном и том же значении не только в фольклорных
текстах, но и в быту, в процессе общения. Это служит доказательством
стабильности этнопсихологии и менталитета, устойчивости к внешним
воздействиям.
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Nüşabə ARASLI
Filologiya üzrə elmlər doktoru, professor,
AMEA-nın müxbir üzvü
AMEA Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutu
XAQANİ POEZİYASINDA GÜNƏŞ OBRAZI
Açar sözlər: Xaqani, “Töhfətül-İraqeyn”, Günəş, Şirvanşah Axsitan
Keywords: Khagani, “Tohfatul-Iraqeyn”, the Sun, Shirvanshah Akhsitan
Ключевые слова: Xакани, “Тохфатул-Иракейн”, Солнце, Ширваншах
Ахситан
Giriş. Klassik Azərbaycan poeziyasının Nizamiyəqədərki mərhələsinin ən
yüksək zirvəsini təşkil edən Xaqani sənəti özünün elmi-fəlsəfi məzmunu ilə yanaşı,
poetik zənginliyi və yüksək bədii dəyəri ilə də seçilərək ictimai-siyasi lirikanın
yaranma və inkişafında xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Həyatı əsrinin ictimai-siyasi və
mədəni hadisələri ilə yaxından bağlı olan görkəmli şair qarşılaşdığı haqsızlıqları ürək
ağrısı ilə qələmə alır və kəskin etirazlarını çəkinmədən bildirirdi. Xalq həyatı ilə
yaxından tanış olan və bu həyatla saray yaşayış tərzi arasındakı fərqi görüb dərk edən
Xaqani yaradıcılığında, xüsusən onun fəlsəfi səciyyəli əsərlərində insan ləyaqəti və
şəxsiyyət ucalığı, sənətkar vüqarı və mənəvi bərabərliyin tərənnümü geniş yer
almaqdadır.
Şərq ictimai-bədii fikrindəki zəngin mifoloji-əfsanəvi və dini-tarixi rəvayətlərlə bərabər antik yunan, hind fəlsəfəsinə, eləcə də Azərbaycan-türk, ərəb və fars
mütəfəkkirlərinin fəlsəfi görüşlərinə yaxından bələd olan Xaqani öz zəngin yaradıcılığının bütün mərhələlərində elmi-fəlsəfi çalarlara və mənaya xüsusi əhəmiyyət
vermiş, hətta mədh xarakterli qəsidələrində belə söz sənətindəki əhatəli biliyini
nümayiş etdirməklə yanaşı yeri düşdükcə həyat, yaradılış, insan ömrü, Kainatla bağlı
elmi mülahizələrini, mövcud dini-fəlsəfi görüşlərə münasibətini ifadə etmişdir. Şairin
ədəbi fəaliyyətinin ilk illərindən duyulan belə fəlsəfi mahiyyət onun həyatında baş
verən keşməkeşlər, dünyagörüşündəki dərinlik, şairlik zövqündəki inkişaf və yetkinliklə bağlı olaraq getdikcə daha da güclənərək onun yaradıcılığının başlıca səciyyəvi
cizgisinə çevrilmişdir.
Bu baxımdan Xaqaninin saraydan üz döndərib bu mühitdən uzaqlaşdıqdan
sonra yazdığı “Töhfətül-İraqeyn” (“İki İraqın töhfəsi”) əsəri xüsusi əhəmiyyət
daşıyır. Şair ədəbiyyat tariximizdə ilk məsnəvilərdən hesab edilən bu poemada səfər
təəssüratlarını qələmə almaqla yanaşı, özünün hökmdar və xalq münasibətləri,
ictimai ədalət problemi və digər elmi, ədəbi, ictimai-fəlsəfi və əxlaqi görüşlərindən
söz açır, bəzən üstüörtülü, bəzən də açıq və kəskin tərzdə dövrün ixtiyar sahiblərinə
üz tutaraq ibrətamiz öyüdləri, tövsiyə və şikayətləri ilə onları zülmdən çəkinməyə və
ədalətli olmağa çağırır.
Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn” poemasında bədii xitablar və Günəş.
Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn”dəki elmi-fəlsəfi və dini-əxlaqi mülahizələri əsasən
şairin əsərə gətirdiyi Günəş, Xızr, Hatif və başqa müqəddəslərin xəyali obrazlarına
etdiyi müraciətləri vasitəsilə daha aydın və düşündürücü tərzdə təqdim edilir. O,
bədii ifadə vasitələri kimi bəhrələndiyi belə obrazları həyati gerçəkliklərlə ustalıqla
əlaqələndirərək əsas bədii məqsədini bu obrazların köməyi və bilavasitə iştirakı ilə
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oxucuya çatdırır. Azərbaycan xaqanişünaslığında dəfələrlə işıqlandırılan bu
problemlə bağlı maraqlı mülahizələr söylənilsə də1, şairin Günəşə müraciəti xüsusi
tədqiqat mövzusu kimi hərtərəfli araşdırılmamışdır. Yeri gəlmişkən onu da qeyd
edək ki, Xaqani şeirində, ümumiyyətlə, klassik poeziyada mifoloji obrazlarla,
xüsusilə Günəşlə bağlı rəngarəng poetik vasitələrə tez-tez müraciət olunur. Nümunə
üçün Xaqaninin “Paxılları məzəmmət” başlıqlı qəsidəsindən verilən aşağıdakı beytə
nəzər salaq:
ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺁﺳﺎ ﺭﻭﺩ ﻣﻨﺰﻝ ﺑﻤﻨﺰﻝ ﺟﺎﺑﺠﺎ
[9, s.18]

ﻣﻦ ﺯ ﻣﻦ ﭼﻮﻥ ﺳﺎﻳﻪ ﻭ ﺁﻳﺎﺕ ﻣﻦ ﮔﺮﺩ ﺯﻣﻴﻦ

Mən öz kölgəm kimiyəm, bayrağım Yer kürəsinin ətrafında
Günəş kimi evdən-evə, yerdən-yerə gedir.
Maraqlıdır ki, Nizami yaradıcılığı ilə müqayisə apararkən onun şeirində eyni
təşbihin tamamilə əks mənada işləndiyinin şahidi oluruq:
ﭼﻪ ﮔﺮﺩﻡ ﺑﺪﺭﻳﻮﺯﻩ ﭼﻮﻥ ﺁﻓﺘﺎﺏ
[10, s.918]

ﭼﻮ ﺍﺯ ﺭﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﺧﻮﺭﺩ ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺒﺎﺏ

Öz budumdan kabab yemək
Günəş kimi dilənçilik etməkdən yaxşıdır.
Nizami yaradıcılığından gətirdiyimiz bu nümunə onun Xaqaninin əsərləri ilə
tanış olduğunu yəqin etməyə əsas verir. Bəlkə Nizaminin bu beyti elə öz sələfinə
cavab olaraq yazdığını da güman etmək olar.
Xaqaninin başqa bir qəsidəsində oxuyuruq:
ﮐﺎﻭﺭﺍ ﺩﻭﻡ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻧﺪﻳﺪﻩ ﺍﺳﺖ
[9, s.69]

ﺷﺮﻭﺍﻧﺸﺎﻩ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺩﻭﻟﺖ

Dövlətin günəşi Şirvanşah,
Ki, asiman onun tayını görməmişdir.
Xaqani qəsidələrindən gətirdiyimiz belə nümunələrin sayını istənilən qədər
artırmaq olar. Ancaq “Töhfətül-İraqeyn”də Xaqaninin yaratdığı Günəş obrazı əsərin
müəlliflə daim mənəvi təmasda olan əsas iştirakçısı, onun yeganə müsahibi olmaqla
fərqlənir.
Xaqaninin azadlıq arzularının və özünün təlatümlü həyatı ilə bağlı həssas
duyğularının ifadəçisi olan Günəşə etdiyi çoxsaylı müraciətlərində istedadından və
sənətkarlıq məharətindən razı, yorulmaz fəaliyyəti ilə öyünən vüqarlı söz ustası, gah
zəmanənin keşməkeşlərindən cana doymuş, qədirbilməz müasirlərinin və dövranın
haqsızlıqlarına dözmək istəməyən üsyankar ruhlu haqq, ədalət yolçusu, gah da bütün
arzuları gözündə qalan, həyatda, cəmiyyətdə layiqli yerini tapa bilməyən, qəlbən
sarsılmış, incik ruhlu bir insan kimi diqqəti cəlb edir.
1

Bax: Araslı, H. Azərbaycan ədəbiyyatı: Tarixi və problemləri. Bakı, 1998; Araslı, H. Xaqani Şirvani,
Bakı, 1982; Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Bakı, 2008; Xaqani Şirvani – həyatı və yaradıcılığı, Bakı,
2020.
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“Töhfətül-İraqeyn”in doktor Yəhya Qərib tərəfindən tərtib edilmiş mənsur
dibaçə və yeddi məqalədən1 ibarət olan və h. ş. 1333-cü (m. 1954) ildə Tehranda nəşr
olunmuş nüsxəsi dövrün ədəbi qanunlarından fərqli olaraq dünyanın vəfasızlığından
bəhs edən yığcam “Giriş”dən sonra “Dər xetab be aftab be vəche-Mohəmmədət
quyəd” (“Günəşə xitab edərək Məhəmmədin tərifində söyləyir”) adlanan Günəşə
xitab fəsli ilə başlayır. Günəşi şəxsi istək və arzuları baxımından mənalandıran şair
onun əzəmətindən bəhs edir, onun həyat və Kainat üçün əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirir.
ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭی ﻋﻠﺖ ﺑﻬﺎﺭﺍﻥ
ﺍی ﺯﻣﺰﻡ ﺁﺗﺸﻴﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﺭﺍ
ﻫﺮ ﺩﻭ ﺯ ﺗﻮ ﮔﺸﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﻓﻴﺮﻭﺯ
ﮔﻴﺮﺩ ﺯ ﺗﻮ ﺟﻌﺪ ﺯﻧﮕﻴﺎﻥ ﺗﺎﺏ
[8, s.14-15]

ﺍی ﻣﻬﺮ ﺩﻫﺎﻥ ﺭﻭﺯﻩ ﺩﺍﺭﺍﻥ
ﺍی ﮐﻌﺒﻪ ﺭﻫﺮﻭ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺭﺍ
ﺯﻧﮕﯽ ﺷﺒﺎﻥ ﻭ ﺭﻭﻣﯽ ﺭﻭﺯ
ﺩﺍﺭﺩ ﺯ ﺗﻮ ﺭﻭی ﺭﻭﻣﻴﺎﻥ ﺁﺏ

Ey oruc tutanların ağzının möhürü,
Bahar xəstələrinin dərmanı.
Ey asimanın yolunun Kəbəsi,
Ey dünyanın odlu zəmzəmi.
Gecələrin zəncisi, gündüzlərin rumlusu,
Hər ikisinin qalib olması sənin əlindədir.
Rumlu üzünün təravətini səndən alır,
Zəncilər saçlarının parıltısını səndən alır...
Şair sözünə davam edərək Günəşin şahın da, dərvişin də gözlərinə işıq bəxş
etdiyini, hər ay öz peyklərinə təmənnasız olaraq xələt verdiyini, sonra isə geri
aldığını, hər kəsə, ləyaqəti olmayanlara tac bağışlamasından, hər alçağa (kol-kosa)
xəzinə verməsindən gileylənir:
ﺟﻮﺩ ﺗﻮ ﺯ ﻓﻴﺾ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﺑﻴﺶ
ﺧﻠﻌﺖ ﺑﺪﻫﯽ ﻭ ﻭﺍﺳﺘﺎﻧﯽ
ﻳﺎ ﺩﺍﺩﻩ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺎﺯ ﻣﺴﺘﺎﻥ
...ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﮔﻨﺞ ﻫﺮ ﺧﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﺖ
[8, s.16]

ﺭﻭﺷﻦ ﺑﺘﻮ ﭼﺸﻢ ﺷﺎﻩ ﻭ ﺩﺭﻭﻳﺶ
ﻫﺮ ﻣﺎﻩ ﺑﻪ ﭘﻴﮏ ﺭﺍﻳﮕﺎﻧﯽ
ﻳﺎ ﺧﻠﻌﻪ ﻣﺪﻩ ﺑﺰﻳﺮﺩﺳﺘﺎﻥ
ﺁﺭﺍﻳﺶ ﺗﺎﺝ ﻫﺮ ﮐﺲ ﺍﺯ ﺗﺴﺖ

Səninlə şahın və dərvişin gözlərinə işıq gəlir
Sənin səxavətin göylərin feyzindən çoxdur.
Hər ay öz peykinə müftə
Xələt verirsən və geri alırsan.
Ya öz əlaltılarına xələt vermə,
Ya da verdiyini sonradan geri istəmə.
Hər kəsi tacla bəzəyən sənsən,
Hər kol-kosun xəzinəsini dolduran sənsən.
Xaqani Günəşə etdiyi xitablarında həyatı-ictimai görüşlərinin və əxlaqitərbiyəvi fikirlərinin ifadəsinə geniş yer verir. Yeri düşdükcə öz vəziyyətinin
1

Görkəmli xaqanişünas alim prof. Q. Kəndli-Herisçi əsərin altı məqalədən ibarət olduğunu yazır.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi, Bakı, 2007.
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ağırlığından şikayət edir. Şair müraciətlərində “Dər məzəmməte-zər dər əsnayexetabi ke be aftab mikonəd” (“Günəşə xitab edərkən qızılı məzəmmət haqqında”)
adlanan bölmədə qızılın cəmiyyətdə pozucu rolunu pisləyərək ona olan aludəliyə
qarşı çıxır. Qızıl düşkünləri olan tamahkarları bütə sitayiş edən bütpərəstlər
adlandırır:
ﺁﺯ ﺯﺭﺕ ﺁﺫﺭی ﺑﺮﺁﺭﺩ
ﺯ ﺁﻥ ﮔﺒﺮ ﺑﺰﺭ ﺩﺭﺷﺖ ﭘﺸﺖ ﺍﺳﺖ
ﺧﺎﮐﯽ ﺑﻴﻤﺎﺭ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺮﺩﻩ
ﻳﮑﺒﺎﺭ ﺑﺮﻳﻦ ﺩﻭ ﺭﻭی ﭘﺸﺖ ﺁﺭ
[8, s. 17]

ﺯﺭ ﻣﺤﻨﺖ ﺁﺯ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺁﺭﺩ
ﺯﺭ ﺍﻭﻝ ﻧﺎﻡ ﺯﺭﺩﻫﺸﺖ ﺍﺳﺖ
ﺯﺭ ﭼﻴﺴﺖ ﺟﺰ ﺁﺗﺶ ﻓﺴﺮﺩﻩ
ﺯﺭ ﻫﺴﺖ ﺑﺖ ﺩﻭ ﺭﻭی ﻁﺮﺍﺭ

Qızıl başa tamah möhnəti gətirər,
Qızıla tamah səni oda yaxar.
Zər (qızıl) Zərdüştün adının əvvəlidir,
Ona görə də atəşpərəstin beli qızılla əyridir.
Qızıl sönmüş oddan başqa bir şey deyil,
Xəstə, bəlkə də ölü torpaqdır.
Tamah ikiüzlü oğru büt kimidir,
Birdəfəlik bu ikiüzlüyə arxa çevir.
Xaqani sonrakı fəsillərdəki müraciətlərində Günəşin ona olan laqeydliyindən
incidiyini də öz müxatibinə çatdırır. Onun hər ləyaqətsizə qayğı göstərdiyi halda
şairdən öz nəzərini gizlədiyini açıq söyləyir. Bütün Şirvana səxavətlə nur səpən
Günəşin qaranlıq və soyuqda qalan şairdən səxavətini əsirgədiyini dərin təəssüf
hissilə bildirərək növbəti dəfə ona xitabən söyləyir:
ﺭﻭﺯی ﻧﻪ ﮐﻨﯽ ﮔﺮﻩ ﮔﺸﺎﺋﯽ
ﻧﻪ ﺩﺭ ﺩﻝ ﻣﻦ ﺯ ﺭﻭﺯﻥ ﭼﺸﻢ
ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﻢ ﺁﺧﺮ ﺍژﺩﻫﺎ ﻧﻴﺴﺖ
ﮐﺰ ﺭﻭﺯﻥ ﭘﺸﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﺭﻭﺯی
[8, s. 19]

ﺗﻮ ﮔﺮ ﭼﻪ ﺩﺭﻓﺸﻬﺎ ﻧﻤﺎﺋﯽ
ﺑﺮ ﺭﻭﺯﻥ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺑﯽ ﺍﺯ ﺧﺸﻢ
ﻣﻴﻞ ﺗﻮ ﺑﺮﻭﺯﻧﻢ ﭼﺮﺍ ﻧﻴﺴﺖ
ﺑﺮ ﺭﻭﺯﻥ ﺁﻥ ﮐﺴﯽ ﻓﺮﻭﺯی

Sən bayraqlar göstərsən də,
Bir gün də düyün açmırsan.
Acığından mənim pəncərəmə işıq salmırsan,
Nədən mənim pəncərəmə meylin yoxdur,
Mənim pəncərəmdə əjdaha yoxdur axı.
Elə adamın pəncərəsində parlayırsan ki,
Arxa pəncərədən ruzi tapır.
Lakin şair hələ sözünü bitirməmiş üzr istəyərək dediklərini inkar edir və
fikrini bu beytlərlə tamamlayır:
ﺭﺍﻩ ﻫﻮﺱ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺭﻓﺘﻢ
[8, s.20]

ﻧﯽ ﻧﯽ ﻏﻠﻂ ﺍﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﮔﻔﺘﻢ

Yox, yox, nə dedimsə (hamısı) yanlışdır,
Getdiyim yollar həvəs yoludur.
55

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

Sonrakı bölmə də dediklərindən peşman olan şairin üzrxahlığına həsr olunur.
Xaqani Günəşi xoş sözlərlə tərifləyərək ondan təkidlə bağışlanmasını xahiş edir.
Günəşin tərifinə geniş yer verən şair təzəcə açılmış səfalı sübh çağında üzünü
Günəşə tərəf tutaraq onun əfvinə nail olmayacağı təqdirdə ağır cəzasına tab gətirə
bilməyəcəyini söyləyir.
Sonrakı müraciətlərində şair Günəşi öyməklə yanaşı, öz vəziyyətindən daha
çox danışır, üzləşdiyi çətinlikləri Günəşlə bölüşür, iztirab və həyəcanlarını Günəşin
Xorasan hadisəsindən1 sonra saxladığı matəmlə müqayisə etməklə qələmə alır:
ﻣﻦ ﺑﺴﺘﻪ ﺩﺍﺭ ﻅﻠﻢ ﺷﺮﻭﺍﻥ
ﮐﺎﻥ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﺴﺖ ﻭ ﻣﺴﻘﻂ ﺍﻟﺮﺍﺱ
ﺩﻝ ﺩﺭ ﺗﺐ ﮔﺮﻡ ﻭ ﺩﻳﺪﻩ ﻧﻤﻨﺎک
ﺩﻭ ﺯﺭﺩ ﺭﺥ ﻭ ﺩﻭ ﺗﺐ ﮐﺸﻴﺪﻩ
ﻣﻦ ﺑﺎ ﺗﻮ ﮔﻠﻪ ﮐﻨﻢ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ
[8, s.29]

ﺗﻮ ﺧﺴﺘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺗﻮ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﺁﻥ ﻁﺮﻑ ﺑﻮﺳﻮﺍﺱ
ﻣﻦ ﺯ ﺁﻓﺖ ﺯﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺩ ﻏﻤﻨﺎک
ﺩﻭ ﮔﺮﻡ ﺩﻝ ﻭ ﺩﻭ ﻏﻢ ﺭﺳﻴﺪﻩ
ﺍﺯ ﮐﺮﺩﻩ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﺭﻳﻤﻦ

Sən Xorasan matəminin xəstəsisən,
Mən zülm evi Şirvana bağlıyam.
Sən hiylə ilə doğulduğun yerə, vətəninə qovulmusan,
Mən də doğulub böyüdüyüm məkanın bəlasından qəmliyəm.
Ürəyim qızdırmalı, gözlərim yaşlıdır.
İki hərarətli ürək, iki qəmli,
İki bənizi saralmış, iki qızdırmalı.
Hiyləgər ruzigarın işlərindən
Mən sənə gileylənirəm, sən də mənə.
Xaqaninin əsərlərində Günəşə çoxsaylı bədii xitabları diqqətlə nəzərdən
keçirdikdə bunların rəmzi məna daşıdıqlarını, Günəşin əzəmət və qüdrəti qarşısında
məhəbbət və heyranlığını bəyan edən şairin Günəşdən bir simvol kimi faydalandığını
və öz müraciətlərində zəmanənin onu narahat edən problemləri və şəxsi həyatı ilə
bağlı əhvalatları, o cümlədən Şirvanşah Axsitanla onun arasında baş vermiş
narazılıqları, şahın verdiyi bəxşişləri ondan geri almasını nəzərdə tutduğunu görmək
olar. Xaqani yaradıcılığının ilk tədqiqatçılarından olan ədəbiyyatşünas alim
M.Sultanov şairə həsr etdiyi “Xaqani Şirvani” əsərində Günəş və Xızr obrazlarının
rəmzi məna daşımasına işarə edərək yazırdı: “Töhfətül-İraqeyn” əsərində Xızr və
səhər Günəşi ağıllı nəsihətlər verən müdrik bir sima kimi təsvir edilir” [7, s.54].
Dediklərimizi təsdiq etmək üçün Xaqaninin qəsidəsindən aşağıdakı beytlərə nəzər
salaq:
ﺷﺎﻩ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺩ ﺍﺭ ﺑﺎﺯ ﻣﻴﺨﻮﺍﻫﺪ ﺭﻭﺍﺳﺖ
ﺷﺎﻫﺮﺍ ﺗﺎﺝ ﺛﻨﺎ ﺩﺍﺩﻡ ﻧﺨﻮﺍﻫﻢ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺷﻪ ﻣﺮﺍ ﻧﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﻭ ﻣﻦ ﺟﺎﻥ ﺩﺍﺩﻣﺶ ﻳﻌﻨﯽ ﺳﺨﻦ ﻧﺎﻥ ﺍﻭ ﺗﺨﻤﯽ ﺍﺳﺖ ﻓﺎﻧﯽ ﺟﺎﻥ ﻣﻦ ﮔﻨﺞ ﺑﻘﺎﺳﺖ
ﻣﻦ ﭼﺮﺍﻏﻢ ﻧﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﻧﺴﺘﺎﻧﻢ ﺯ ﮐﺲ ﺷﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻳﻨﮏ ﻧﻮﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﺳﺖ
ﺑﺎﺯ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺁﻧﮓ ﺷﺎﻩ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺳﺨﺎﺳﺖ
 ﺁﺭی ﻣﺎﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺷﻴﺪ ﺍﮔﺮ ﻧﻮﺭی ﺩﻫﺪ،ﺁﺭی
[9, s.87]
1

Xaqani Sultan Səncərin Xorasanda oğrular tərəfindən tutulmasına işarə edir. Buna görə Xorasandan
doğan Günəşin rənginin saralmasını nəzərdə tutur. Bax: Kəndli-Herisçi, Q. Xaqani Şirvani (həyatı,
dövrü və mühiti), Bakı, 1978, s. 24.
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Şaha səna tacı verdim ki, geri istəməyəcəyəm,
Şahın mənə verdiyi çörəyi geri alması rəvadırmı?!
Şah mənə çörək verdi, mən ona can, yəni söz bağışladım,
Onun çörəyi fani (boş) toxumdur,
mənim verdiyim can əbədi xəzinədir.
Mən çırağam, verdiyim işığı heç kəsdən geri almaram,
Şah Günəşdir, indi verdiyi nuru geri istəyir.
Bəli, Aya əgər Günəş nur verirsə,
Onu Günəş səxavətli şah geri alacaq...
Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn” əsərində də şair Günəşə etdiyi müraciətlərində
onun verdiyi xələti (bəxşişi) geri istəməsini (Günəşin Aya işıq verib sonra geri
alması nəzərdə tutulur) Günəşin nöqsanı kimi dəyərləndirir ki, bu da şairlə Axsitan
arasında baş verən münaqişədən sonra Xaqaniyə qəzəblənən hökmdarın verdiyi
hədiyyələri geri istəməsini xatırladır. Əsərdə öz vəziyyətinin ağırlığından bəhs edən
şair Günəşə tənqidi yanaşaraq onu verdiyi xələti geri aldığı üçün məzəmmət edir.
Daha sonra fərq qoymadan hamıya eyni gözlə baxdığını, işığını hər kəsə səxavətlə
payladığını bildirərək, Xaqaninin pəncərəsinə heç yaxınlaşmadığından
şikayətlənməsi də Axsitanın öz etinasızlığı və laqeyd münasibətilə Xaqanini
incitməsini yada salır.
Xaqaninin " "ﺧﻄﺎﺏ ﺑﻪ ﺁﻓﺘﺎﺏ ﺑﻪ ﻭﺟﻪ ﻣﻌﺬﺭﺕ- “Xetab be Aftab be vəch-e məəzərət”
(“Üzrxahlıq üçün Günəşə müraciət”) fəslində Günəşə etdiyi tənələrə görə onun
qarşısında üzrxahlıq etməsi və təkidlə ondan əfv olunmasını xahiş etdiyi sətirlərə
diqqət yetirək:
ﺭﺥ ﺩﺭ ﺧﻮی ﺳﺮﺩ ﺯﻳﺒﻖ ﺍﻧﺪﻭﺩ
ﺟﺎﻥ ﺍﺯ ﭘﯽ ﺧﺮﺩﻩ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﺍﺳﺖ
ﭘﻴﺶ ﺗﻮ ﺑﭙﺎی ﻭ ﺩﺳﺖ ﺑﺮ ﺩﺳﺖ
ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ﺷﻔﻴﻌﯽ ﺍﻳﻦ ﮔﻨﺎﻫﻢ
ﺭﻭﺣﯽ ﻫﻤﻪ ﺧﺸﻤﮕﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﯽ
[8, s.21]

ﺍﺯ ﮔﻔﺖ ﺧﻮﺩﻡ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺁﻟﻮﺩ
ﺩﻝ ﺍﺯ ﺳﺮ ﻋﺬﺭ ﺟﺎﻧﻔﺸﺎﻧﺴﺖ
ﺍﻓﮑﻨﺪﻩ ﺳﺮﻡ ﮐﻪ ﺟﺎی ﺁﻥ ﻫﺴﺖ
ﺻﺒﺢ ﺍﺳﺖ ﺳﻮی ﺗﻮ ﻋﺬﺭ ﺧﻮﺍﻫﻢ
ﻣﻬﺮی ﺗﻮ ﺣﺮﻳﻒ ﮐﻴﻦ ﻧﺒﺎﺷﯽ

Öz dediklərimdən xəcalətliyəm,
Üzüm civə kimi soyuq tərlə örtülmüşdür.
Ürək üzr üçün tələsir,
Can əzilmək üçün ortalıqdadır.
Başımı aşağı salmışam ki, yeri oradadır,
Əlləri üst-üstə sənin ayağının altında.
Sübh vaxtıdır, səndən üzr istəyirəm,
Sübh vaxtıdır, bu günahımı bagışla.
Sən həm də Mehrsən (məhəbbətsən), belə kinli olma,
Ruhsan, bu qədər qəzəbli olma.
Əsərdə şairin Günəş qarşısında belə üzrxahlığı da Xaqaninin öz rəftarından
peşman olduğunu göstərməklə yanaşı, yenə də onun sarayla, şəxsən Axsitanla olan
münaqişəsinə görə peşman olduğunu xatırladır.
Nəticə. Xaqaninin “Töhfətül-İraqeyn”də geniş yer alan şairin belə ədəbifəlsəfi səciyyə daşıyan lirik müraciətləri həm tarixi əhvalatlar və həm özünün şəxsi
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həyatı ilə bağlı olub şairin daxili aləminin, hiss və həyəcanlarının, arzu və
istəklərinin bədii əksi olmaqla yanaşı, eyni zamanda bədii ifadə vasitələrinin
zənginliyi və işlənmə uyğunluğu baxımından da məsnəvinin poetik dəyərini daha da
yüksəldərək müəllifin müşahidələrinin həssaslığını göstərir. Ustad sənətkar belə
çoxsaylı müraciətlərində heç vaxt özünütəkrara yol verməmiş, hər dəfə Günəşin yeni
bir xüsusiyyətini önə çəkərək rəngarəng poetik zinətlərlə onun əzəmətini, insanın
maddi və mənəvi həyatındakı əvəzolunmaz rolunu ustalıqla əks etdirmişdir.
Əsərdən də göründüyü kimi, şair Günəşə edilən xitablarında hər dəfə yeni
poetik vasitələr, yeni bədii sifətlər, epitet və bənzətmələr işlədir. Eyni obyektə
ünvanlanan və bədii məzmunu ilə o qədər də bir-birindən fərqlənməyən bu
müraciətlərdə şairin yaratdığı orijinal poetik obrazlar, xitablarında faydalandığı
rəngarəng və cəlbedici təşbih və epitetlər, məcaz və istiarələrlə hər dəfə Günəşin yeni
bir məziyyətini ustalıqla bəyan edir.
Xaqani Günəşə etdiyi belə xitabları vasitəsilə dövrünün bir sıra mühüm
problemlərinə toxunmuş, şəxsi həyatının müxtəlif məqamlarını əks etdirməklə
yanaşı, həm də bəşəri problemləri işıqlandırmağa çalışmışdır. Təsadüfi deyildir ki,
Xaqaninin şeirə gətirdiyi Günəş, Xızr, Hatif kimi simvolik obrazlar klassik
poeziyanın sonrakı mərhələlərinə də təsir göstərmiş, Nizami Gəncəvi, Xacu Kirmani,
Bidel Dəhləvi, Bahar Şirvani və digər məşhur söz ustaları əsərlərində “Töhfətülİraqeyn”dən bəhrələnmişlər.
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Nushaba Araslı
The image of the sun in Khagani's poetry
Summary
Afzaladdin Khagani Shirvani (1126-1190), one of the most powerful
representatives of the pre-Nizami period of the twelfth-century Azerbaijani poetry,
is known as one of the first ode (kaside) authors in the history of public opinion, as
well as the creator of the first original examples of philosophical poetry. In
Khagani's “Tohfatul-Iraqeyn”, written after his first visit to Iraq and Mecca in 1157,
the poet did not limit himself to his impressions. Widely illuminating many aspects
of his life are related to family members: grandfather, father, mother, uncle, cousin
and various people he met and his knowledge and socio-philosophical thoughts and
moral views, Khagani enriched his works in terms of subject matter and thought.
From this point of view, the poet's appeals to the Sun in “Tohfatul-Iraqeyn” are
especially noteworthy.
Unlike its previous oriental poems, the “Tohfatul-Iraqayn” begins with an
appeal to the Sun, after a brief introduction. The chapters about the Prophet'spraise
and Mi’raj (ascension into heaven) also come after the poet's appeals to the Sun. In
the first article of the poem, the author, who for the first time created a full image of
the Sun in four appeals to the Sun, emphasizes the majesty of the Sun, its great
importance for life and the universe by creating the first substantial image of the
Sun, its significant impact on the human mood. In this second speech, he criticized
the Sun for its inadmissibility, especially the habit of giving gifts to his relatives and
then taking back. In his subsequent speeches, Khagani apologized to the Sun and
asked for forgiveness. After that, he shares his difficulties with the Sun and
expresses his suffering.
The poet's appeals to the Sun are reflected in almost all his articles. Khagani
tries to present many subtle details of his life through the Sun, Khidr, Hatif and other
imaginary characters, expresses his protest against the injustices of his time and
contemporaries, and his complaints about the gravity of his situation in his dialogues
with the Sun. Sometimes he shares his difficulties with the Sun.
Such appeals of Khagani, as well as from the ideological point of view, with
their artistic capacity, the richness of colourful poetic means, increase the poetic
value of the work and help to achieve the author's goal more clearly and
convincingly.
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Нушаба Арасли
Образ солнца в поэзии Хагани
Резюме
Один из самых влиятельных представителей донизамского периода
азербайджанской поэзии XII века Афзаладдин Хагани Ширвани (1126-1190)
известен как один из первых авторов прозы в истории общественного мнения, а
также создатель первых оригинальных образцов философской поэзии. В
«Тохфатул-Иракейн» Хагани, написанном после его первого визита в Ирак и
Мекку в 1157 году, поэт не ограничился своими впечатлениями. Многие
аспекты его жизни связаны с членами семьи: дедом, отцом, матерью, дядей,
двоюродным братом и разными людьми, которых он встретил. Он обогатил
свою работу с точки зрения предмета и мысли, предоставив широкое
пространство своим знаниям, социально-философским мыслям и моральным
взглядам. С этой точки зрения особенно примечательны обращения поэта к
Солнцу, которые широко публикуются в «Тохфатул-Ирагейн».
В отличие от своих предшественников, «Тохфатул-Ирагейн»
начинается с обращения к Солнцу после краткого вступления. Сезоны хвалы и
паломничества Пророка также наступают после обращений поэта к Солнцу. В
первой части произведения, в четырёх обращениях к Солнцу автор, впервые в
Восточной поэзии создавая образ Солнца, попытался отразить величие и
важность существования Солнца для жизни и Вселенной. В своём первом
обращении высоко оценив Солнце, но во втором обращении критикующий его
за неприемлемые свойства, особенно за корыстолюбие, поэт, частенько
жаловавшийся на своё трудное положение, выражает сочувствие о том, что
Солнце, щедро освещающее весь Ширван, его не согревает. В своих
последующих обращениях Хагани извиняется перед Солнцем и просит
прощения. После этого поэт делится с Солнцем о своих настигших его
трудностях и страданиях.
Обращение поэта к Солнцу отражено практически во всех его
произведениях. Хагани пытается представить многие тонкие детали своей
жизни через Солнце, Хидр, Хатиф и другие воображаемые образы, выражает
свой протест против несправедливости своего времени и современников, а
также свои жалобы на серьезность своего положения. Иногда он делится с
Солнцем своими трудностями.
Подобные обращения Хагани, как и с точки зрения мировоззрения, так
и своим художественным потенциалом, богатством красочных поэтических
средств повышают поэтическую ценность произведения и помогают яснее и
убедительнее добиваться авторской цели.
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Giriş. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində müsəlman Şərqində olduğu
kimi, Azərbaycanın da böhranlı vəziyyətdə olmasından, cəmiyyətin elm və sənayedə
geri qalmasından narahat olan dövrün ziyalıları bu vəziyyətdən çıxış yolunu millətin
təhsil almasında görür, hər vəsilə ilə insanların maariflənməsinin vacibliyindən
danışır, davamlı məktəb, elm, maarif kimi istilahları dilə gətirir, insanlığın rıfahının
yüksəlməsində təhsil və tərbiyənin əsas meyar olduğunu qeyd edirdilər. Bu
ziyalılardan biri kimi Məhəmməd Hadi də öz şeirlərində insanların maariflənmədən,
ətalət və zillətdən qurtula bilməyəcəyini yazırdı.
Məhəmməd Hadinin məşəqqətli həyat yaşadığı, bütün iztirablara rəğmən elm
və irfandan ayrılmadığı, aldığı təxəllüsünün haqqını ödəmək üçün (“hadi” ərəbcə:
doğru yol göstərən deməkdir) açdığı məktəbdə təhsilə həvəsi olan insanlara elm
öyrətməyə başladığı mənbələrdə qeyd olunur [1, s.20].
Hadinin məktəbdarlıq fəaliyyəti qısamüddətli olsa da, ədəbiyyatımızda
romantizm cərəyanının əsas nümayəndələrindən biri kimi tanınan bu şairin
yaradıcılığında elm, məktəb, təlim-tərbiyə mövzularına kifayət qədər yer verildiyini
görmək mümkündür. “Romantiklərə görə, maariflənmə millətin tərəqqisində birinci
dərəcəli əhəmiyyətə malikdir. Bizim hər romantik yazıçının ictimai fəaliyyətində də,
bədii aхtarışlarında da maarif – insanlığın şəfa dərmanıdır” [4, s.153].
Cəhaləti insanlar, eləcə də cəmiyyət üçün dəhşətli bir hal olaraq görən Hadi
şeirlərində öyrənməyin vacibliyindən, tədrisatın üsullarından və əldə olunacaq
nəticələrin insana qazandıracağı ali mənfəətdən danışır.
Şairin yaşadığı dövrdə elm və təhsilə baxışın birmənalı olmadığını, dövrün
maarifpərvər insanlarının bu yolda bir çox əngəllərlə qarşılaşdığını Azərbaycan pedaqoji fikir tarixindən, eləcə də ədəbiyyat tariximizdən bilirik. M.Ə.Sabirin, C.Məmmədquluzadənin və digər sənətkarların bu mövzuda yazdıqlarını xatırlamaq
kifayətdir.
Hadi təhsilə, təhsil alanlara, eləcə də təhsildən uzaq qalanlara və biganələrə
daha mülayim yanaşır. Onun üslubunda didaktizm hakimdir. Hadi şeirlərində alimlə
cahili müqayisə edərək savadsızlığın insan üçün nə qədər böyük bir bəla olduğunu
qeyd edir:
Olurmu elmpərvərlə bərabər cəhlpərvər? Heç!
Deyil dürri-ziyadarə müadil səngi-zülmani [3, s.26].
Və yaxud:
Maarif müflisi dünyadə, üqbadə siyəhrudur –
Ki: “əlfəqrü səvadül vəch” cəhlin oldu bührani [3, s.26].
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Hadinin şerilərində Azərbaycan reallığı bütün açıqlığı ilə göstərilir, həyat
olduğu kimi təsvir edilir. O, müraciət etdiyi cəmiyyətə öz dəyərləri ilə xitab edir.
Cəmiyyətin 99 faizini müsəlmanların təşkil etdiyini nəzərə alan Hadi elm və təhsilin
insanlıq üçün faydasını dini mənbələrə istinad edərək izah edir, yeri gəldikcə QuraniKərimdən və İslam peyğəmbərinin hədislərindən iqtibaslarla insanın təhsil almasının
dini bir vəzifə olduğunu vurğulayır [1, s.24]. “M.Hadi yaradıcılığının ilk illərində
bütün təkamül və tərəqqini məktəb, maarif və elmlə bağlayır, dini elmlərdən daha
çox dünyəvi elmlərin öyrənilməsinə üstünlük verir, Qurana elm mənbəyi, İslam
dininə bəşəriyyəti doğru yola istiqamətləndirən müqəddəs bir din kimi baxdığından
və bu dinin əsaslarını mükəmməl şəkildə bildiyindən fikir və mülahizələrini də,
əsasən, Qurana istinad etməklə şərh edirdi. Qeyd edək ki, bu cəhət təkcə M.Hadi
yaradıcılığı üçün deyil, ümumən XX əsr Azərbaycan ziyalılarının əksəriyyəti,
xüsusilə maarifçi və romantiklər üçün müştərək cəhət idi” [1, s.37].
“Tövheyi-təsviri-maarif” sərlövhəli şeirində “Beşikdən məzara qədər elm
öyrəniniz” və “Elm Çində olsa da, onu alınız. Çünki elm öyrənmək hər müsəlmana
fərzdir” hədislərinə müraciət edərək şair təhsilin müsəlmanlar üçün vacibliyini belə
ifadə edir:
Beşikdən qəbrədək təhsil edək adabu irfani,
Əgər Çin ölkəsində olsa, cuyəndə olaq elmi [3, s.25].
Şeirin davamında şair Həzrət Məhəmmədə aid olduğunu qeyd etdiyi “Seyrisüluk aləmində cəhalət əhlinin Allahın qəhrinə düçar olduğunu gördüm” hədisi ilə
savadsız insanların Allah nəzərində belə xoş üz görməyəcəyindən danışır:
Buyurmuş fəxri-aləm: “Elm bir nuri-ilahdır”,
Cəhalət isə bir zülmət, edər gümrah insani.
Demiş ol fəxri-kövneyn: “Aləmi seyri-sülukimdə
Cəhalət əhlini gördüm düçari-qəhri rəbbani” [3, s.26].
Hadi elm öyrənməyin cəmiyyətin hər bir fərdi üçün lazım olduğunu, hətta
peyğəmbərlərin də zaman-zaman özlərinə müəllim axtararaq onlardan təlim
aldıqlarını rəvayət və qissələrdən gətirdiyi nümunələrlə əsaslandırır:
Cənabi-Xızırda çün var idi elmi-lədünniyyat.
Ona şagird oldu, dinlə, gör Musayi-imranı.
Xızırvəş sən də olmaq istər isən arifi-məna,
Maarif çeşməsindən iç doyunca abi-heyvani [3, s.26].
“Ülumə talib olmaq fərzdir mərdanü nisvanə” deyən Hadi bütün insanların,
xüsusilə qadınların təhsil almalarını daha çox arzu edir. Şairə görə, qadının təhsil
alması millətin şəfa tapması, ruhuna dərman verilməsi mənasına gəlir:
Nə zaman kəsbi-ülum etsə nisa,
Cismi-millət tapacaq onda şəfa.
Elmlə ruha müdavat olunur,
Elmlə kəsbi-füyuzat olunur [3, s.39].
62

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

“Maarif kəsbi qılmaq bizlərə əmri-peyğəmbərdir” misrası ilə elmin müsəlmanlar üçün olan əhəmiyyətini bir daha xatırladan şair yaşadığı dövrdə İslam
aləminin, əfsuslar olsun ki, buna əməl etmədiyini, “Elm ilə zəfərpərvər olub
avropalı” misrası ilə əcnəbilərin təhsil və sənətdə qazandıqları nailiyyətlərlə dünyaya
hakim olduqlarını, bizim isə hər şeydə olduğu kimi, elm və təhsildən də məhrum və
ümidsiz olaraq yaşadığımızı dilə gətirir:
Əcanib qıldı hər bir karın itmam,
Biz isək əski tacdır, əski həmmam.
Nələr icad edir ərbabi-sənət,
Sənayelə qılır təhsili-sərvət.
Tutub sənətlə dünyanı əcanib,
Fəqət biz qalmışıq məhrum, xaib [3, s.24].
Hadi özünün din xadimi olmasına baxmayaraq, millətinin savadsız, təhsildən
uzaq qalmasında cahil din xadimlərinin rolunun olduğunu da istisna etmir, zamanzaman onlardan narazılıqlar edir, elmin yalnız dini məlumatlardan ibarət olduğunu
sanan “alimləri” tənqid edir:
Dəyanət elminə kəsbi-qənaət eyləyən bədbəxt
Sənayepərvəran indində naqisdir, mühəqqərdir,
Otuz il elmi-ədyanə həyatın həsr edən “alim”
Həyat ərbabına düşmən olub mövtayə rəhbərdir [3, s.23].
Hadi insanları təhsildən uzaqlaşdıran, dini məlumatları, dini üsulları,
fərzlərini belə düzgün izah etməyən, səhv və qərəzli yozumlarla elmin, təhsilin
əleyhinə çalışan və insanları azdıran din xadimlərinə qarşı olan narazılıqlarını sərt bir
üslubla dilə gətirir:
Əfəndim söyləyir minbərdə hər an:
“Bizə lazım deyildir elmi-əbdan.
Deyir: Üqba gərək, dünya fənadır,
Cahan islamə zindani-bəladır”.
Siz etdiz bizlərə dünyanı zindan,
Yıxılsın xanəniz, ey kəmşüuran! [3, s.25]
Şair “İnsan nə ilə mükərrəm olur?” sərlövhəli şeirində insanın mərifətlə,
elmlə mələklərdən daha üstün və müşərrəf olacağını qeyd edir. “Yaşadığı dövrün
siyasi, ictimai hadisələrinə aktiv münasibət bəsləyən bir sənətkar olan M.Hadi”
coşqun bir ruhla, tam əminliklə izhar edir ki, insanın “mükərrəm” [hörmətli,
möhtərəm, etibarlı) və ya “kəmtər” (aciz, zəif, etibarsız) olması onun özündən çox
tərbiyəsi, mühiti və ona rəhbərlik edənlərdən asılıdır” [1, s.34].
Olursa mərifətpərvər-məlaikdən mükərrəmdir.
Yaşarsa aləmi-vəhşətdə-heyvandan da kəmtərdir [3, s.23].
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İnsanın təhsil almasında, cəmiyyətin aydınlanmasında məktəblərin müstəsna
xidməti olduğunu, millətin oyanması üçün təhsil ocaqlarına duyulan ehtiyacın
həmişəkindən daha çox hiss edildiyini qeyd edən şair:
Ariflərə həmvarə bu söz virdi-zəbandır:
Əlməktəbü, əlməktəbü, ey millət, amandır [3, s.23] –
deyir.
Hadi məktəbə önəmli missiya yükləyir. “M.Hadiyə görə, milli intibah millətə
məktəblər açmaqdan başlayır. Məktəblər açmağın zəruriliyini sanki o, məktəbin nə
dеmək olduğuna vеrdiyi cavablarla əsaslandırır” [4, s.153]. Şairə görə, məktəb –
“millət dəyərlərinə xidmət edən”, “həqiqət nurunu yayan”, “parlayan fikrə üfüqlər
açan”, “millətə can və səfa verən”, “qəlbi ölmüşlərə ruh verən”, insanı şərəfləndirən”,
“elm və fənn dənizi”, “almaz və ləl mədəni”, “ürfan gülşəni” və s. kimi mənəvi
dəyərləri özündə birləşdirən müqəddəs bir ocaqdır. Hadi məktəbi “cəhalət
qaranlığına doğan günəş” olaraq görür. “İrşad səadətinin rəhbəri” adlandırdığı
məktəblərin sayının artması ilə millətin özünü dərk edəcəyini, elm və təhsillə məşğul
olanların isə, şairin ifadəsi ilə, “kəndi hüququnu” biləcəyini, “hüquq əhlinin isə cahü
cəlal” bulacağını deyir.
Cahilliyi millətin ən böyük xəstəliyi olaraq görən şair onun elm və təhsildən
başqa bir əlacı olmadığını bu ifadələrlə bildirir:
Cəhalət bir mərəzdir, yox əlacı elmdən başqa,
Cəhalət şum bir bayquş, qılar viran imrani [3, s.26].
Şair cəmiyyətin aydınlanması və rifahının yüksəlməsində təhsilin sadəcə orta
məktəb səviyyəsində deyil, yüksək səviyyədə öyrənilib-öyrədilməsi arzusundadır.
Yüksək ixtisasa sahib kadrların hazırlanmasında “elm, maarif cəmiyyətlərinin təşkil
olunmasına”, “darülfünun”, “məktəbi-ali”lərin yaradılmasına böyük ehtiyac
olduğunu qeyd edən Hadi, eyni zamanda, təhsil ocaqlarının təşkilini məsələnin yalnız
bir tərəfi olaraq qəbul edir. Bir pedaqoq kimi uşaqların məktəbə getməsini, məktəbi
sevməsini işin əsas tərəfi olaraq görən Hadi insanlara “darülədəb”in, yəni
məktəblərin qədir-qiymətini bilmələrini tövsiyə edir:
Məktəb nə demək? Rəhbəri-övladi-vətəndir,
İrşadına məzhər bulunan əhli-fətəndir,
Məktəb düri-adab ü kəmalatə ədəndir,
Atidəki söz bizlər üçün zibi-dəhəndir:
Darülədəbin bilməliyiz qədrini, millət.
Göstərməli ikmalına olduqca həmiyyət [3, s.21].
Məktəb sevgisinin aşılanmasında ailələrin, xüsusilə anaların mühüm rolu
olduğunu qeyd edən şair valideynlərə:
Biədəb bəsləməyin tiflanı
Mərifətpərvər edin sibyanı [3, s.38] –
deyə çağırış edir.
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Hadi bir müəllim kimi şagirdlərin oxumağını, elmi tövsiyə edərkən sadəcə
təhsilin insanın fərdi keyfiyyətlərinin yüksəlməsi üçün faydalı bir davranış olması ilə
bərabər ziyalılığın, eyni zamanda vətən adlanan məmləkətin də yüksəlişinə xidmət
edəcəyinə inandığını ifadə edir:
A çocuk! Ey şərəfənduzi-kəmal!
Ey mələksiyrət, a lahutixisal!
Oxu, ey bülbüli-növxani-çəmən!
Sənin ilə edəcək fəxr vətən [3, s.31].
Nəticə olaraq qeyd edə bilərik ki, öz dövrünün bütün ziyalıları kimi, Hadi də
XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin
geridəqalmışlığının əsas səbəbini millətin təhsil səviyyəsinin aşağı olmasında,
insanların bu və digər səbəbdən təhsildən yayınmasında görür. Elm və sənayedə
qazandıqları nailiyyətlərlə bütün dünyaya hakim olan avropalıları nümunə göstərən
şair İslam dininin və İslam peyğəmbərinin elm və təhsilə önəm verməsinə rəğmən
müsəlmanların buna riayət etmədiklərinə işarət edir və bu məsələdə dini mövzuları
düzgün izah etməyən din xadimlərini də günahlandırır. Təhsil ocaqlarının millətin
dirçəlişində önəmli yeri olduğunu bildirən Hadi ümumtəhsil və ali məktəblərin
sayının artırılmasının vacibliyini qeyd edir. Hadiyə görə, ziyalı insan və cəmiyyət öz
hüquqlarını dərk edən, millətinin dəyərini yüksəldən və millətlərin imzasının içində
öz millətinin də imzasının olmasını arzu edən və bu istiqamətdə çalışandır.
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Seiran Gaibov
The challenge against ignorance and illiteracy in the poetry of Mahammad Hadi
Summary
Mohammad Hadi is known as one the most important representatives of
romanticism movement in Azerbaijan literature and there are lots of considerable
approaches following the science, education, and enlightenment in his works like
other philosophers of his periods.
Hadi mentioned that the nation would not get rid of inertia and misery
without education. He also emphasized that ignorance was a terrible case for the
human and whole society and underlined the power of education on the prosperity of
humanity.
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The approaches to science and education were not the same in the society of
Mahammad Hadi’s period, we know from the history of Azerbaijan literature and
pedagogy how enlightened and intellectual people of the time faced problems.
Hadi calmly expressed the insufficiencies of society. Didacticism was the
main part of his method. Hadi did not ignore the values of the society he lived in, but
he portrayed the Azerbaijan reality in all its nudity. Regarding the society’s Muslim
population, Hadi used citations from Islam religion. Mohammad Hadi criticised
religious clergymen who misguided people keeping them far from education and
emphasized Europe’s dominance thanks to the successes in science and industry.
Hadi particularly advocated for women’s education. According to the poet,
women's education is equal to the healing of the nation and the treatment of its soul.
Regarding the importance of education in the nation’s life, Hadi notes that the
establishment of new schools and higher education institutions will save the nation
from ignorance and illiteracy.
Сейран Кайыбов
Призыв против невежества и неграмотности в стихах Мухамеда Хади
Р ез ю м е
Выдающийся поэт Мухаммед Хади, известный в азербайджанской
литературе, как один из главных представителей романтического движения,
как и многие другие мыслители своего времени, уделял особое внимание
науке, просвещению и образованию. Хади писал, что без просвещения нация
никак не избавится от лени и унижений. Он отмечал, что невежество – ужасное
состояние и для человека, и для общества, в целом, и что достижения в
образовании принесут человеку больше счастья. Из истории азербайджанской
педагогической мысли, а также из истории нашей литературы известно, что во
времена Мухамеда Хади общественное мнение о науке и образовании было
неоднозначным, просвещённые интеллектуалы того времени сталкивались с
множеством препятствий в этом направлении.
В своих стихах Хади легко выражает недостатки, существующие в обществе. В его стиле доминирует дидактика. В своих стихах поэт, открыто
принимающий существующую реальность азербайджанского общества, описывает жизнь того времени такой, какая она есть, не игнорируя ценности
общества. Пропаганда науки и культуры занимает ключевое место в его
творчестве. Поскольку общество, к которому обращается Хади, состояло в
основном из мусульман (в основном мусульманское), он объясняет важность
науки, просвещения и образования, цитируя ислам. Критикуя духовенство,
которое время от времени неверно истолковывало религиозные знания и в
результате отталкивало (отдаляло) людей от науки и образования, Хади
объясняет своему народу, что европейцы правят миром благодаря своим
достижениям в науке и промышленности. Хади особенно был сторонником
женского образования. По словам поэта, образование женщины равно
исцелению нации, исцелению её духа.
Говоря о значении учебных заведений в жизни нации, Хади отметил, что
с открытием новых школ и высших учебных заведений, народ избавится от
невежества и неграмотности.
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Giriş. Ərəblərin İslamdanöncəki tarixi Cahiliyyət dövrü adlanır. İlk dəfə
Qurani-Kərimdə qeyd edilmiş bu termin Ərəbistan yarımadasında yeni tarixi
mərhələnin başlanğıcı olan İslam dininin gətirdiyi dünyagörüşünə uyğun gəlməyən
fikirlərə, düşüncələrə və onların yayıldığı əvvəlki dövrə aid edilir. Cahiliyyət dövrü
ərəb poeziyasının yaranıb formalaşdığı, ərəb kimliyinin, dövlətçiliyinin təşəkkül
tapdığı dövrdür. Bu zaman kəsiyi ərəblərin sonrakı taleyində böyük rol oynamış
mühüm ictimai-siyasi hadisələrin şahidi olmuşdur.
İslamaqədərki ərəb tarixinin mərhələlərini hərtərəfli əhatə edən ilkin yazılı
qaynaqlar, demək olar ki, hələlik bilinmədiyindən, bu dövr haqqında məlumatları
əsasən İslamın zühuruna yaxın dövrdə yazılmış yunan, Roma, süryani və qədim fars
mənbələrindən, eləcə də İslam dövründə qələmə alınmış əsərlərdən əldə etmək olar.
Ərəbistan yarımadasının müxtəlif yerlərindən tapılmış daş kitabələr isə o dövrün
ümumi ictimai-siyasi, iqtisadi mənzərəsi haqqında az məlumat verir. Əsasən şəxsi
məsələlərlə, ev, məbəd tikintisi, sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı olan bu kitabələrin
elektron kataloqundan [4] da görünür ki, İslamaqədərki ərəb cəmiyyətlərinin tarixini
öyrənmək üçün onlar kifayət olmasa da, son dövrlərdə tapılan yeni-yeni epiqrafik
abidələr qədim ərəb tarixinin qaranlıq və az tədqiq edilmiş ayrı-ayrı mərhələlərinə,
problemlərinə işıq salmağa kömək edir. Məsələn, Yəməndə Cəbəl Riyamda 2006-cı
ildə tapılmış kitabədə Səba dövlətinin şimal ərazilərlə, o cümlədən Bizansla,
Qəssanilərlə, Tənuxilərlə və digər qəbilələrlə münasibətlərini öyrənmək mümkündür
[16]. Eləcə də Ərəbistan yarımadasının cənubunda tapılmış yazılar ərəb qəbilələri
arasında münasibətlərə dair müəyyən təsəvvürlər verir [50].
Cahiliyyət dövrünün tədqiqində İslam dövründə qələmə alınmış ərəbdilli
mənbələr əhəmiyyətlidir. İbn Quteybə, əl-Cüməhi, ət-Təbəri, İbn əl-Əsir, əl-Məsudi,
Əbul-Fərəc əl-İsfəhani kimi müəlliflərin əsərlərində İslamaqədərki dövrdə ərəblərin
həyatının müxtəlif aspektləri barədə zəngin məlumatlar vardır.
Bu dövrün araşdırılmasında Qərb şərqşünaslarının rolu da danılmazdır.
R.Nikolson, D.Marqolius, İ.Qoldziher kimi şərqşünaslar tədqiq etdiyimiz mövzu ilə
bağlı sanballı əsərlər yazıblar. Ərəb alimlərindən Cavad Əli, İrfan Şahid, Nasirəddin
əl-Əsəd, Şövqi Dayf, İbrahim Mumayiz və başqalarının bu sahədə fundamental
tədqiqatları həmin dövrün qaranlıq məsələlərinə işıq salmağa yardım edir.
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Azərbaycanlı şərqşünaslardan prof. Aida Qasımovanın tədqiqatları xüsusilə
qeyd edilməlidir. Bu tədqiqatlar ərəblərin o dövrdə yaşayışı, məişəti, qəbilə quruluşu,
dini dünyagörüşləri, ictimai-siyasi vəziyyəti və bədii yaradıcılığı haqqında mühüm
əsərlərdir.
Tədqiq edilən mövzunun genişliyini və bir məqalə çərçivəsinə sığışdırılmasının mümkün olmadığını nəzərə alaraq, bu yazımızda ərəb qəbilələrinin yayıldığı
coğrafiya haqqında məlumat verəcək, həyatlarında baş verən ən mühüm hadisələri
nəzərdən keçirəcək, o dövrün ümumi ictimai-siyasi mənzərəsini təqdim etməyə
çalışacağıq.
Cahiliyyət dövründə Ərəbistan yarımadasında ictimai-siyasi durum.
Cahiliyyət dövründə ərəblər Ərəbistan yarımadasında geniş coğrafiyada məskunlaşmışdılar. Bu ərazi çaylar və dənizlərlə əhatə olunduğuna [47, c.2, s.137] görə, yaxud
burada ərəb dili sıx danışıldığı üçün [60, s. 39] “Cəziratul-arab” (“Ərəblərin adası”),
qısaca, Cəzirə (ada) adı ilə də tanınırdı.
Bəzi kiçik fərqlər istisna olmaqla, yarımadanın iqlimi əsasən sərtliyi və
quraqlığı ilə seçilirdi. Səhra şəraiti, həddən artıq bürkülü hava, xarakterik olan
öldürücü isti xəmsin, səmum küləkləri yaşayışı çətinləşdirirdi. Bəzən gecələr əsən
Səba yeli insana sanki həyat bəxş edirdi. İlin çox vaxtını qurumuş vadilər
qısamüddətli, bol yağıntılar nəticəsində gur sulu olur, dağıdıcı sellərə səbəb olurdu.
Quranda, mənbələrdə belə sellərdən biri (Ərim seli) nəticəsində Mərəb səddinin
dağılması qeyd edilir (“Səba” surəsi, 16-17-ci ayələr). Cahiliyyət poeziyasında belə
gur sellərin, vahələrin təsviri verilir. Bu təhlükələrə baxmayaraq, yağış ərəb üçün
göylərin rəhmi, köməyi idi. Buna görə yağışa həm də mərhəmət, kömək mənasında
“ğeys” deyirdilər. Səhrada həyat kontrastlardan, kəskin keçidlərdən ibarət idi.
Gündüzlərin sərt istisi axşam şiddətli soyuqla əvəz olunurdu. Suya təşnə yerlər
yağışın gurluğu üzündən selə məruz qalırdı. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, bütün
bunlar ərəbin xarakterində, mental dərinliklərində öz təsirini buraxır, onun
poeziyasında dilə gəlirdi.
Yarımadada sellərin qarşısını almaq və sudan səmərəli istifadə etmək
məqsədilə bir neçə bənd tikilmişdi. Məsələn, cənubda, əsasən dağlarla əhatələnmiş
Yəməndə yerləşən Mərəb bəndi Səba, Himyər dövlətlərinin həyatında mühüm rol
oynayırdı. Dövrünün nəhəng tikilisi hesab edilən bu bəndin suyu səhra ilə sərhəd
ərazilərin, eləcə də Hadramautun suvarılmasını təmin edirdi və oraları bağ-bağata
çevirmişdi [8, s.55]. Bu bəndin yaratdığı, səhrada möcüzə sayılacaq yaşıllıqlar,
bağlar barədə, eləcə də cəmiyyətin inkişafı barədə mənbələrdə (“Səba” surəsi, 15-ci
ayə), o cümlədən “Quran”da da məlumat verilir (“Səba” surəsi, 16-17-ci ayələr).
Ərəblərin müəyyən hissəsi yarımada daxilində köçəri həyat tərzi keçirirdi.
Amma kəndlərdə, şəhərlərdə məskunlaşmış oturaq ərəb qəbilələri də var idi.
Nümunə üçün deyək ki, Aus və Xəzrəc qəbilələri Mədinədə, Səqif qəbiləsi Taifdə
məskunlaşmışdı, Təğlib, Bəkr və İyad qəbilələrinin bir qismi Cəzirədə və
İkiçayarasında oturaq həyat tərzi sürürdü. Oturaq qəbilələrin əksəriyyəti Mədər əhli
adlanırdı.
Ərəb cəmiyyəti bir-biri ilə qan qohumluğu əsasında formalaşmış qəbilələrdən
ibarət idi. Hər bir ailənin öz “xeymə”si (çadır) var idi. Bir neçə xeymə isə “hayy”
(oba) formalaşdırırdı. Bir hayyın nümayəndələri “qaum” (qövm, klan) təşkil edirdi.
Qan qohumluğu ilə bağlı olan bir neçə qövm qəbiləni yaradırdı [15, s.2]. Qəbiləyə
şeyx başçılıq edirdi və onun nüfuzu həddən artıq yüksək idi.
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Rəvayətlərin əksəriyyəti ərəblərin üç qismə – “arab bəidə” (yox olub getmiş
ərəblər), “arab aribə” və ya “mutaarribə” (əsl ərəblər) və “arab mustarabəy”ə
(sonradan ərəbləşmiş ərəblər) bölündüyünü xəbər verir. Ad, Səmud, Əmaliqə, Tasm,
Cədis qövmləri soyu itmiş ərəblərdən hesab edilirdilər [56, s.395; 58, s.333]. Nəsəb
baxımdan isə ərəbləri Qəhtanilərə (ilk vətənləri Yəməndir) və Ədnanilərə (ilk
vətənləri Hicazdır) ayırırdılar. Ərəblərin nəsəbləri barədə geniş məlumatı Cavad
Əlinin “əl-Mufassal fi tarix əl-arab mə qabləl-islam” fundamental əsərindən əldə
etmək olar [44, s.294-509].
Cahiliyyət ərəblərində nəsil, nəsəb mühüm idi. Nəsəbləri onların cəmiyyətdə
yerini müəyyən edir, şeirlərdə onları fəxr, mədh və qınaq (həcv) obyektinə çevirirdi.
Misir tarixçisi Əhməd Əminin dediyi kimi, ərəblərin bir-biri ilə müharibələrini
öyrənmək, şeiri, xüsusilə həcv və fəxriyyəni başa düşmək üçün ərəb “asabiyyə”sini
(qəbilə təəssübkeşliyi) bilmək lazımdır [40, s.8]. Ümumiyyətlə, köçəri cəmiyyətlərdə
insanların qan qohumluğu əsasında bir icmada birləşməsi təbii ehtiyac idi və bu,
asabiyyənin yaranmasına gətirib çıxarırdı. Torpağa oturaq əhali qədər bağlı olmayan
köçərilərdə soya bağlılıq çox idi. Bu da onlara digərlərindən fərqli kimlik verirdi. İbn
Xəlduna görə, qan qohumlarına şəfqət insanın xilqətindən gəlir və bəşər övladının
təbiətində vardır. Bununla düşmənlərindən birlikdə müdafiə olunurdular [34, s.173].
“Qəbilə səhrada həyatın sütunu idi. Köçəri ərəb özünü və malını-mülkünü müdafiə
edərkən ona sığınırdı. Səhrada təcavüzkarı cəzalandırmaq üçün nə polis var idi, nə
də cəmiyyətin qanunlarından kənar çıxanları həbs etmək üçün həbsxanalar. Orada
bir təəssübkeşlik var idi ki, onunla haqq-ədalət tənzimlənirdi, bir də yerli adətənənələr var idi ki, ona da itaət olunmalı idi” [46, s.313].
Maraqlıdır ki, “asabiyyə” sözünün yarandığı “asabə” feilinin mənalarından
biri də “qan bağı ilə bağlı olmaq” deməkdir. Asabiyyə qan qohumluğundan əlavə,
geniş sosial məna daşıyırdı, qəbilədaxili və qəbilələrarası münasibətlərin tənzimlənməsində yazılmamış qanun idi. Burada bir haşiyə çıxıb qədim türklərdəki “törə”
anlayışı ilə “asabiyyə” arasında müəyyən paralellər aparmaq olar. Asabiyyə kimi,
törə də həyat tərzi olmaqla yanaşı, türklərin qəbilə daxilində və qonşuları ilə
münasibətləri tənzimləyirdi. Amma “törə” “qanun”dan daha geniş mənanı əhatə edir.
Türk tarixçisi Z. Göyalpa görə, yazılmış yasalardan başqa yazılmamış münasibətlər
məcmusu da törənin içində idi, eləcə də əski türklərə atalarından qalan bütün
qaydaların məcmusuna “törə” deyilirdi [30, s.13-14]. Bundan başqa, asabiyyə
dövlətin qurulmasında əsas səbəblərdən biri sayılır, eyni zamanda dövlətin inkişafına
mane olduğu qeyd edilirdi [34, s.205]. “Türk törə”si isə dövlətin qurucu və eyni
zamanda qoruyucu sütunlarından idi. Digər türk tarixçisi B. Ögələ görə, “törə”
“dövlətin quruluş düzəni və fəaliyyətini təmin edən”, dövlətin əsas varlığı mənasında
işlədilirdi [26, s.469]. Fərqli iqlimli coğrafi məkanlarda yaşayan, amma həyat tərzi
əsasən köçərilik olan qədim ərəblərin “asabiyyə” və türklərin “törə” anlayışları
arasında oxşar və fərqli cəhətlərin təhlili ayrıca bir məqalənin mövzusu ola bilər.
Cahiliyyət dövründə, xüsusilə köçəri cəmiyyətlərin (bədəvi) iqtisadi, sosial,
eləcə də hərbi, siyasi strukturu ətraf mühitin, coğrafiyanın, iqlimin şərtlərinə uyğun
təşəkkül tapırdı. Sosioloq Block-un dediyi kimi, ətraf mühitlə cəmiyyətin formaları
arasında güclü əlaqə vardır [27, s.20]. Başqa sözlə desək, yaşayış mühitinin
özəllikləri özünəməxsus davranışları olan həyat tərzi formalaşdırmışdı. Su
ehtiyatlarının az olduğu bu coğrafiyada ərəb qəbilələri əsasən köçəri heyvandarlıqla,
vahələrdə isə əkinçiliklə məşğul olurdular. Karvan yollarının üzərində yerləşən
yerlərdə (Yəməndə) isə ticarətlə dolanırdılar. Köçəri ərəblər ucsuz-bucaqsız səhrada
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azmamaq, yeni otlaq sahələrini axtarıb tapmaq, sututarları müəyyən etmək üçün təbii
şəraitdən asılı idilər və bu da onlarda güclü məkan duyumunun yaranmasına gətirib
çıxarmışdı. “Coğrafi determinizmi” – iqlimin əsas təbii faktor olduğunu ərəblərin
həyatında görmək olardı.
Köçərilər sərt təbii şəraitdə sağ qalıb yaşamaları üçün bacarıqlı və nüfuzlu
qəbilə başçılarına möhtac idilər. Məşhur ərəb ədibi Cahizə görə, qəbilə şeyxləri
nüfuzlarını qorumaq üçün səxavətlilik, yardımsevərlik, qoçaqlıq, təmkinlilik, təvazökarlıq və gözəl natiqlik xüsusiyyətlərini özlərində birləşdirməli idilər [41, s.90].
Cahizdən çox sonralar yaşamış məşhur sosioloq alim Arnold Toynbi də
köçəri qəbilə başçısının daimi mübarizədə qalib gəlməsi üçün güclü, özünə güvənən,
mənəvi və maddi cəhətdən üstün şəxs olmasının vacibliyini yazırdı [29, s.146].
Cahiliyyət ərəbləri başçılarını xilaskar, dayaq, son anda sığınılacaq bir insan kimi
görmək istəyirdilər. Şair Xənsa mərsiyəsində qəbilə başçısı qardaşı Saxrı “yetimlərin
sığınacağı, müsafirin yardımçısı” adlandırırdı [51, s.16].
Tədqiq etdiyimiz dövrdə Ərəbistan yarımadasının şimalında və cənubunda
kiçik ərəb qəbilə dövlətləri mövcud olmuşdur. Onlar arasında gərgin mübarizələr çox
vaxt qanlı müharibələrə gətirib çıxarırdı. Mübarizə aparan tərəflər Bizans, Həbəş
krallarından, Sasani şahlarından dəstək alırdılar. Şimaldakı dövlətlərin əksəriyyəti
Yəməndə Mərəb bəndinin dağılmasından sonra müxtəlif vaxtlarda şimala köçmüş
Kində, Ləxmilər və Qəssanilər tərəfindən yaradılıb. Amma bənd müxtəlif vaxtlarda
bir neçə dəfə dağıldığı üçün bu köçlərin dəqiq tarixini müəyyən etmək mümkün
deyil. Mərəb bəndinin dağılması nəticəsində baş verən quraqlıq, iqtisadi tənəzzül
ayrı-ayrı ərəb qəbilələrinin də həyatına təsirsiz ötüşməmişdir.
Qəssanilər dövləti. Təxminən V əsrin ortalarında cənubdan köçüb gələn
Qəssanilər indiki Suriya ərazisində ilk dövlətlərinin əsasını qoydular. Hanna əlFaxuri Qəssanilər dövlətinin miladi III əsrin əvvəllərindən İslam fəthinə qədər (VII
əsrin əvvəllərinədək) mövcud olduğunu qeyd edir [48, s.77].
Dövlətin sərhədləri Qəssani hökmdarlarının hakimiyyəti illərində tez-tez dəyişmiş, əraziləri kiçilib-böyümüşdür. İslamaqədərki ərəb tarixinin tanınmış tədqiqatçısı Cavad Əlinin fikrincə, Qəssanilərin əsas mərkəzləri Dəməşqin cənubundakı
Colan məntəqəsi olmuşdur [45, s. 440; 42, s.52]. Mənbələrin verdiyi məlumatlardan
və Qəssanilərə aid son zamanlar üzə çıxarılmış memarlıq abidələrinin qalıqlarından,
artefaqlardan məlum olur ki, bu dövlət Suriyanın geniş ərazilərini əhatə etmişdir.
Havran və Bəlqa məntəqələri də bu sülalənin hakimiyyəti altında olmuşdur [40,
s.18].
Qəssanilər dövlətinin əsasını Cəfnə bin Əmr bin Amir Miziqiya qoymuşdur
[45, s.399]. Onun 45 ildən çox hökmranlıq etdiyi bildirilir [45, s.399; 13, s.34].
Miziqiyadan sonra Əmr bin Cəfnə, Sələbə bin Əmr, əl-Haris bin Sələbə, Cəbələ bin
əl-Harisin hakimiyyət illərində Qəssanilər möhkəmlənməkdə davam etmişlər.
VI Qəssani hökmdarı əl-Haris bin Cəbələnin dövrü (529-569) Qəssanilərlə
Bizans əlaqələri tarixində əhəmiyyətli mərhələ təşkil edir. Bu dövr Qəssanilər
dövlətinin güclənməsi və özünü nisbətən müstəqil aparmağa meyillənməsi ilə diqqəti
çəkir. Əl-Haris Bizans imperatoru Yustinianın dövründə (527-565) Sasanilərə qarşı
iki müharibədə və digər döyüşlərdə iştirak etmişdir. O, Bizansın təhriki ilə
Sasanilərin müttəfiqi Ləxmilərin hökmdarı əl-Numana 554-cü ildə Qinnasrin adlı
yerdə baş vermiş döyüşdə qalib gəlmişdir. Ərəb tarixinə “Yaum Həlimə” günü kimi
düşmüş bu hadisədən sonra Bizans tərəfindən patricius titulu ilə
mükafatlandırılmışdır. O, Philarkh (Qəbilələrin şeyxi) ləqəbindən başqa bu ikinci
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titula da layiq görülmüş ilk ərəb hökmdarı hesab edilir [13, s.35]. Qeyd edək ki,
philarkh imperatordan sonra ən böyük titul idi. Bununla imperator əl-Haris bin
Cəbələnin Şamda bütün ərəblərin üzərində mütləq suverenliyini tanıyırdı. Suriya və
ərəb mənbələrinin, eləcə də Prokopi Kesariyskinin verdiyi məlumata görə [25,
s.195], philarkh titulunu əl-Harisdən sonra oğlu əl-Münzir daşımışdır ki, bu da
onların nüfuzunun göstəricisi sayıla bilərdi.
Əl-Haris bin Cəbələnin hakimiyyət illəri Qəssanilərin çiçəklənmə dövrü
hesab edilir. O, Konstantinopola səfəri zamanı imperatorun yanında nüfuzundan istifadə edərək Bizansın rəsmi əqidəsinə zidd olan monofizitliyin Suriyada və Qəssanilər arasında yayılmasına şərait yaratmasını ondan xahiş etmiş və buna nail olmuşdur [53, s.41]. Monofizitlər İsanın yalnız ilahi təbiətinə inanırdılar. Bu isə xalkedonluq ehkamlarını qəbul etmiş İmperator Yustinianın mövqeyinə qarşı idi. Xalkedon dini yığıncağından sonra İsanın iki təbiətə – ilahi və bəşəri təbiətə malik olduğu
elan edilmişdi. Monofizitliyin dini və düşüncə mərkəzi IV yüzillik və V əsrin ilk
yarısında Suriyadakı Antioxiya idi. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, IV–V əsrlərdə
Alban kilsəsi də Roma kilsəsindən asılı idi. Alban ruhanilərinin başçısı özünün
yepiskop mənsəbini təsdiq etmək üçün Qüdsə, Romaya və ya Qeysəriyyəyə getməli
olurdu. 506-cı ildə Dvin məclisində Alban kilsəsi də monofizitliyi qəbul edərək
diofizit Bizans kilsəsindən ayrıldı. Din və məzhəb amili Bizans və Sasani
imperiyalarının bir-biri ilə mübarizəsində əsas təsir alətlərindən idi. Hər iki dövlət
tabeliyində olan kiçik dövlətlərdə nüfuzlarını gücləndirmək üçün bundan məharətlə
istifadə edirdilər. Ona görə də Bizansın rəqibi olan Sasanilər tabeliklərindəki Qafqaz
ölkələrində monofizitliyin möhkəmlənməsi üçün əllərindən gələni etməyə başladılar
[1, s.113].
Əl-Haris dövrünün nüfuzlu hökmdarlarından idi. Pseudo-Dionysius xronikasında onun adı “Yer üzünün hökmdarları” kimi qeyd edilən Xosrov Ənuşirəvan,
Yustinian və Əbrəhə ilə bir sırada çəkilir [12, s.143]. Bizans imperatoru Qəssani
hökmdarı əl-Harisin nüfuzundan istifadə edərək özünə yaxın digər vassal ərəb
dövlətlərində yaranmış problemləri yoluna qoymağa çalışırdı. Ləxmilər tərəfindən
qətlə yetirilmiş Kində hökmdarı əl-Haris bin Əmrin (şair İmrul-Qeysin babası)
intiqamını almaq məqsədilə Ləxmi hökmdarı əl-Münzirə qarşı müharibə edir və onu
qətlə yetirir.
Bizansla Qəssanilər arasında münasibətlər xüsusi müqavilə ilə tənzimlənirdi.
Buna əsasən Qəssanilər illik maddi yardım alır, əvəzində isə Bizans ordusuna əsgəri
kontingent göndərirdilər. Bizans Qəssanilər vasitəsilə özünün sərhəd məntəqələrinə
bəzi ərəb qəbilələrinin dağıdıcı hücumlarının qarşısını almaq məqsədini güdürdü.
Eyni zamanda, bu, Bizans imperatorlarının öz dövlətlərinin cənub sərhədlərini qonşu
ərəb dövlətlərini himayə edən Sasanilərin basqınlarından qorumaq üçün gördükləri
tədbirlərdən biri idi.
Bizans imperatorları öz sərhədlərini müxtəlif qəbilələrin hücumlarından
qorumaq üçün hətta düşmənlərini də pulla ələ almaq siyasəti yürüdürdülər. Bizansərəb əlaqələrinin tarixi barədə müfəssəl tədqiqatların müəllifi İrfan Şahid qeyd edir
ki, İmperator Yustinian ölkəsinin Şam tərəfdəki sərhədlərinə basqın etməmək üçün
Ləxmi hökmdarı əl-Münzirə 100 sentenarium qızıl pul vermişdi [18, s.278]. Tarixi
mənbələrdən məlum olur ki, Bizansın bu siyasəti Qafqazda da müəyyən müddət uğur
qazanmışdı. Hələ Yustiniandan qabaq, 452-ci ildə Bizans Alan keçidindən sərhədlərinə basqınların qarşısını almaq üçün Sasanilərlə müqavilə bağlamış və onlara ildə
müəyyən qədər qızıl verməyi öhdəsinə götürmüşdü [1, s.116].
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Tarixçi İbrahim Mumayizin fikrincə, Bizans–Qəssani müttəfiqliyi Sasanimeyilli Ləxmilərə qarşı hərbi cəbhə olmaqla yanaşı, həm də onlar əleyhinə dini
alyans idi. Bu əlaqələr əl-Harisin ölümündən sonra hakimiyyətə gəlmiş oğlu əlMünzir (569-582) tərəfindən də davam etdirilmişdi. Monofizitliyə sadiq qalan əlMünzir Konstantinopolda səfərdə olarkən imperatordan ölkəsinə memarlar və ustalar
göndərməsini xahiş etmişdi. Bizansdan gələn memarlar Qəssanilər üçün əl-Bürc
sarayını tikmişlər [13, s.39; 45, s.415]. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Bizans və
Sasanilər nüfuzlarını qorumaq və genişləndirmək üçün din amilinə çox əhəmiyyət
verirdilər. Sasani hökmdarı II Yəzdigərdin (438-457) xristianlığın ləğvi və
zərdüştiliyin məcburi qəbul edilməsi haqqında imzaladığı fərmana əsasən, bu
məqsədlə Qafqaza 700 maq göndərilmiş, başı Atilla ilə mübarizəyə qarışmış Bizans
buna mane ola bilməmişdi [1, s.114].
Əl-Münzirin hakimiyyət illərinin sonunda Qəssanilərlə Bizans arasında
əlaqələr pisləşməyə başlayır. Əl-Münzirin öz hərbi-siyasi hərəkətlərində müstəqilliyə
can atması Bizansın səbir kasasını daşırır və Qəssanilərə yardım kəsilir. 582-ci ildə
Bizans imperatoru Tiberiusun hakimiyyəti dövründə əl-Münzir dəvət olunduğu
Havarində həbs olunur və ev dustağı edilir. İmperator Mavrikinin dövründə isə ailəsi
ilə birlikdə Siciliyaya sürgün edilir. Eyni taleyi oğlu, sonuncu Qəssani hökmdarı əlNuman da yaşayır [13, s.39; 24, s.154]. Bununla Şərqi Fələstində, İordan çayı
ətrafında və Suriya səhrası ilə qonşu rayonlarda yerləşən Qəssanilər dövləti süqut
edir [25, s.213-214].
Bundan sonra, təxminən 584-cü ildə Qəssanilər pərən-pərən düşürlər. Suriyalı
Mixailin və İbn əl-İbrinin qeyd etdiyinə görə, əl-Numanın həbsindən sonra
Qəssanilər 14 dəstəyə bölünərək Ərəbistan yarımadasına səpələnirlər [13, s.40].
Qəssani dövlətinin son dövrləri mənbələrdə çox az işıqlandırılıb. Əksər
tədqiqatçılar hesab edirlər ki, Qəssanilər dövlətinin son parçaları da Sasanilərin 614cü ildə hücumu nəticəsində süqut edir [5, s.354; 15, s.80]. Lakin bəzi ərəb mənbələri
İslam fəthləri ərəfəsində və başlanğıcında Qəssanilər sülaləsinin bir neçə nümayəndəsinin, o cümlədən Cəbələ ibn əl-Əyhəmin adını Bizans ərəblərinin hökmdarı kimi
çəkirlər [28, s.185]. Buna əsaslanaraq tarixçilər Bizans–Sasani müharibəsinin bitməsindən sonra Qəssanilər hakimiyyətinin qısa müddət ərzində İmperator İrakli tərəfindən bərpa edildiyini bildirirlər [5, s.354]. Suriya ərazilərinin müsəlmanlar tərəfindən
fəthindən sonra onların axırıncı nümayəndələrinin bir qrupu Anadoluda məskunlaşır,
bir qrupu isə İslamı qəbul edərək ərəb ordularının tərkibinə qatılır. Yəməndə orta
əsrlərdə (1230-1451) dövlət qurmuş oğuz əsilli Rəsuliləri “ərəbləşdirmək” və yerli
əhali arasında nüfuzunu artırmaq üçün bəzi mənbələr onların guya Cəbələ bin əlƏyhəmin Türkmanlar ölkəsinə gedərək orada məskunlaşmış və “türkləşmiş” oğlunun
və qəbiləsinin üzvlərinin nəslindən gəldiklərini qeyd edirlər [49, s.27]. Sırf siyasi
məqsədlə ortaya atılmış bu rəvayətin özü Qəssanilərin ərəb tarixində, fikrində nə
qədər əhəmiyyətli rol oynadığını göstərir.
Qəssanilər dövründə tabeliklərində olan ərazilərdə memarlıq, sənətkarlıq,
incəsənət inkişaf etmişdi. İndiki İordaniya ərazisində Madaba regionunda Nitldə üzə
çıxmış Qəssani kilsə kompleksi İslamaqədərki dövrdə yarımadanın bir çox ərazisində
bu inkişafın göstəricisi ola bilər. İrfan Şahidin fikrincə, Şamın cənubunda tapılmış bu
kompleks ilk Qəssani ərəb abidəsidir. Qastalda üzə çıxmış başqa abidənin ərəb
Qəssanilərə mənsubluğu barədə şübhələr olsa da, Nitldəki tikili barədə bunu demək
olmaz. Əvvəlkindən fərqli olaraq, bu tapıntıda qorunub saxlanmış yazılar vardır.
Digər Qəssani abidələrinə Dumeyrdə qülləni, Qasr əl-Hayr əl-Ğarbidə monastırı,
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Rusafada (Sergiopolis) praetoriumu [19, s.285-292] misal göstərmək olar.
Qəssani hökmdarları şeirə, ədəbiyyata yüksək qiymət verirdilər. Yunan
imperatoru Yustinianın saray tarixçisi, Qəssani tarixi ilə bağlı qiymətli məlumatlar
verən Prokopi dilimizə “Sirli tarix” kimi tərcümə edilən əsərində Qəssanilərin ərəb
poeziyasının himayədarları olduqlarını qeyd edir [20, s.80]. Onların saraylarında şeir
məclisləri qurular, şairlər mədhiyyə deyərək əmr sahiblərinin səxavətindən
yararlanardılar. Məşhur Cahiliyyət şairlərindən Nabiğə əz-Zubyani, Ləbid bin Rəbiə,
Həssan bin Sabit və başqaları öz şeirlərində Qəssaniləri mədh etmişlər. Hətta əlCuməhi yaradıcılığının bir hissəsini İslam dövründə davam etdirmiş Həssan bin
Sabitin ən gözəl şeirlərini Həssani hökmdarlarına yazdığını da qeyd edir [43, s.181].
Ləxmilər dövləti. Ləxmilər də, Qəssanilər kimi, Cənubi Ərəbistan qəbilələrindən sayılırdı [46, s.117]. Mərəb bəndinin dağılmasından sonra yurdlarını tərk
edərək Fərat çayının qərbindəki ərazilərdə məskunlaşmış Ləxm qəbiləsi mərkəzi Hirə
olan kiçik dövlət qurmuşdu. Bu dövlətin hökmdarlarından bir çoxunun adı əl-Münzir
olduğuna görə tarixçilər onu Münzirilər (ərəbcə əl-Mənazirə) də adlandırırlar [59,
s.203]. İslamdan qabaq təxminən üç əsr mövcud olmuş bu dövlət ərəb tarixində,
mədəniyyətində əhəmiyyətli rol oynamışdır. Rəvayətlərə görə, sülalənin əsasını III
əsrdə Əmr bin Abdi bin Nasr bin Rabia bin Ləxm qoymuşdur [14, s.40; 7, s.633].
Ləxmilər Hirədə məskunlaşaraq müxtəlif qəbilələrdən təşkil olunmuş bir cəmiyyət
formalaşdırmışdılar. Ləxmilərlə yanaşı başqa ərəb qəbilələrinin nümayəndələri,
qonşuluqda isə xristianlar, nəbatilər, akkadlar və aramilər yaşayırdı.
Ləxmilər Sasanilərin vassalı idilər. Hirə bir neçə səbəbə görə Sasanilərin
diqqət mərkəzində idi. Şəhərin bir tərəfdən hərbi-strateji mövqeyi, sağlam və
mülayim iqlimi [45, s.158], digər tərəfdən isə ticarət-karvan və hərbi çay yolunun
üzərində olması onun əhəmiyyətini daha da artırırdı. Bu yol Bizansın şərq
sərhədlərinə doğru uzanırdı. Münzirilərin karvan yolları üzərində yerləşməsi bu
əraziləri mühüm ticarət mərkəzinə çevirmiş, oranın çiçəklənməsinə səbəb olmuşdu.
Sasanilər Hirənin iqtisadi, hərbi-strateji əhəmiyyətini nəzərə alaraq
Münziriləri möhkəmləndirməyə çalışırdılar. Onlar Münzirilərdən bədəvilərin
hücumlarından qorunmaq üçün, eləcə də Bizansa və onun müttəfiqlərinə qarşı
müharibədə istifadə edirdilər. Hirəlilərin fərqli xristian məzhəbinə etiqad etmələri də
düşmən Bizansa qarşı cəbhə quran Sasanilərin işinə yarayırdı. Qeyd edək ki,
Ləxmilərin paytaxtı Hirə əhalisi əsasən xristian nestorian məzhəbində idi. Hakim
sülalə, demək olar ki, bütpərəst olaraq qalmışdı [14, s.49]. İdeoloji baxımdan
Bizansın rəsmi xristian məzhəbinə qarşı olan və küfr sayılan nestorianlıq Sasanilərdə
kilsənin rəsmi dini idi.
Tarixi mənbələr Ləxmilər dövlətinin IV əsrdə fəaliyyəti barədə az məlumatla
kifayətlənir. Namara yazısında “ərəblərin hökmdarı” adlandırılan ikinci Ləxmi
hökmdarı İmrul-Qeysin 328-ci ildə romalılarla döyüşdə öldürülməsindən sonra
dövlətin təxminən bir əsrlik tarixi qaranlığa qərq olur [7, s.633]. Yunan və Suriya
mənbələri Ləxmilər dövlətində V əsrdə hakimiyyətdə olmuş üç hökmdarın adını
qeyd edirlər. Ləxmi hökmdarı I əl-Numanın adı tikdirdiyi məşhur Xavərnəq qəsri ilə
birlikdə çəkilir. Sasani şahı I Yəzdigərdin istəyi ilə [14, s.40] təxminən 400-cü ildə
şahın oğlu Bəhram Gur üçün Hirə yaxınlığında bina edilmiş bu qəsr öz əzəməti və
gözəlliyi ilə ərəb xilafəti dövründə də şairlərin dillər əzbəri olmuşdur. Dahi
Azərbaycan şairləri Nizami Gəncəvi, Xaqani Şirvani əsərlərində bu qəsrin təsvirini
vermiş, Ləxmi hökmdarı əl-Numan tərəfindən tikdirildiyini qeyd etmişlər.
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Əl-Münzir bin Məus-Səmanın hakimiyyət illəri (514-554) Ləxmilərin çətin
dövrlərinə düşür. Hökmranlığının ilk illərində əl-Münzirlə Sasani şahı Qubadın
münasibətlərinin pisləşməsi Ləxmi başçısının taxtdan uzaqlaşdırılması ilə nəticələnir.
İbn Quteybə bunun səbəbini Sasanilərin yeni din siyasəti ilə bağlayaraq bildirir ki,
Qubad imperiyanın yeni rəsmi dini elan etdiyi məzdəkiliyi Münzirilərə qəbul etdirə
bilmədiyi üçün Hirəni Kində hökmdarı əl-Haris bin Əmrin (şair İmrul-Qeysin
babası) tabeliyinə verir. Lakin çox keçmədən Qubadın ölümü və yerinə məzdəkiliyə
nifrət edən Kisra Ənuşirəvanın keçməsindən sonra əl-Münzir Hirəni geri qaytarır.
Tərəflər arasında baş vermiş müharibə nəticəsində Kində dövləti parçalanır.
Mənbələrin məlumatına görə, əl-Münzir Qəssanilərə və Bizansa, eləcə də
təğlib və tayy qəbilələrinə qarşı müharibələr aparmış, əksəriyyətində də qalib
gəlmişdir. Onun adı ərəblər arasında iki tarixi hadisə ilə – Nəim günü və Bus günü
ilə yadda qalıb. Hirə onun dövründə şeir, sənət mərkəzinə çevrilmişdi. Onun
sarayında şeir məclisləri qurular, şairlər himayə olunardı. Hirə hökmdarları şeirlərdə,
əxbar və rəvayətlərdə, ərəb hekayələrində tez-tez qeyd edilir. Müstəbid hökmdar
olduğuna görə dövrünün məşhur şairlərindən Tarafa bin əl-Abd, Mütələmmis və
başqaları ona həcvlər yazmışlar.
Qəssanilərlə döyüşlərin birində həlak olan əl-Münziri hakimiyyətdə oğlu Əmr
bin Hind (554-569) əvəz edir. Əmr öldürüldükdən (rəvayətə görə, şair Əmr bin
Külsüm tərəfindən qətlə yetirilmişdir) sonra hakimiyyətə qardaşı Kabus keçir. 570-ci
ildə Ləxmilərlə Qəssani hökmdarı əl-Münzirin qoşunları arasında sonuncunun
qələbəsi ilə nəticələnən döyüş olur. Ləxmilərin sonuncu hökmdarı IV əl-Münzirin
oğlu əl-Numanın (580-602) Sasani şahı Pərvizlə münasibətləri pisləçir. Müstəqilliyə
can atan əl-Numanın mühasirəyə salınaraq öldürülməsi ilə Ləxmilərin sonu çatır.
Kində dövləti. Ərəbistan yarımadasında İslamaqədərki dövrdə mövcud
olmuş ərəb dövlətlərindən biri də Kindədir. Kində adına ilk dəfə Cənubi Ərəbistanda
– müxtəlif Misnəd, o cümlədən Əbrəhə kitabələrində rast gəlinir [9, s.33; 45, s.315].
Orta əsr ərəb mənbələrinin əksəriyyətində Kində qəbiləsinin Ərəbistanın
şimalına köçündən qabaq cənubda, əsasən Yəmənin Hadramaut bölgəsində məskunlaşdığı bildirilir [47, s.472; 60, s.85].
Tarixi mənbələr kindəlilərin müxtəlif vaxtlarda mərkəzləri Dəmmun, Ğamr zi
Kində, Qaryat əl-Fau olan dövlətlərindən xəbər verir [11, s.71; 9, s.34, 36; 3, s.16].
İndiki Səudiyyə Ərəbistanının ərazisində yerləşən Qaryat əl-Fau ətrafında
yaranmış Kində dövləti mövcud olduğu dövrdə Mərkəzi və Şimali Ərəbistanda
müxtəlif qəbilələri öz hakimiyyəti altında birləşdirməyi bacarmış, bir növ, qəbilələrin
birliyini formalaşdırmışdır. B.Levisin qeyd etdiyi kimi, vahələrdə üstünlüyü ələ
almış müxtəlif qəbilə klanlarını öz hakimiyyətinə tabe edərək “səhra imperiyası”
yaratmışdır. Belə “imperiya”ların ömrü əsasən qısa olur, çünki ambisiyaları, əzm və
özünəinamları ilə yaxın qəbilələrin loyallığını qazanan fərdlərin bacarıqlarından tam
asılı olurlar [10, s.26]. Burada geosiyasi və iqtisadi vəziyyətin diktə etdiyi amilləri də
unutmaq olmaz. Bunu ayrı-ayrı Kində hökmdarlarının zamanında dövlətin
vəziyyətini qiymətləndirərkən görürük. Hökmdar Hücr Akilul-Mirar müxtəlif
qəbilələri tabe edərək hakimiyyətinin ərazisini genişləndirmişdisə, onun nəticəsi şair
İmrul-Qeysin atası Hücrün dövründə qəbilələrin üsyanı baş vermiş, Kində
zəifləmişdir.
Yəmən Himyəri hökmdarının anadan bir qardaşı Hücr bin Əmr (ləqəbi
Akilul-Mirar) və sülaləsi şimal qəbilələri arasında yerləşdikdən sonra Hücr AkilulMirar Batn Aqil məntəqəsini dövlətin mərkəzi seçir [52, s.45]. Kində dövləti buradan
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genişlənməyə və nüfuzunu gücləndirməyə başlamış, İmrul-Qeysin babası əl-Haris
bin Əmrin dövründə çiçəklənmiş, Hirəni də öz ərazisinə qatmışdır. Akilul-Mirar
(430-450/ 442-450) Kindənin yeni dövlətinin banisidir. O, yeganə Kində hökmdarıdır ki, adı tarixçilərə məlum olan yazılı kitabədə (Nufud Müsəmmə adlı vadidə
yerləşən əl-Qara dağındakı qayaüstü yazıda) hökmdar kimi qeyd edilir. Hücr bin
Əmr Akilul-Mirarın hakimiyyəti ilə əsası qoyulan sonuncu Kində dövlətinin əraziləri
artaraq Ləxmilərin mərkəzi Hirəyə qədər uzanırdı [45, s.322]. Onun Akilul-Mirar
adlanması haqqında maraqlı rəvayətlər vardır. Deyilənə görə, “həvədiş” olan Hücrün
yuxarı ön dişləri o qədər böyük idi ki, üst dodağını qabardırmış. Ona görə də arvadı
Hücrü mirar adlı acı bitkini yedikdən sonra ağızı əyilmiş dəvəyə oxşadırmış [38,
s.171; 39, s.74; 31, s.60]. Tarixçilərin nəql etdiyi başqa rəvayətə görə isə, əl-Haris əlQəssani Hücrün qəbiləsinə hücum edib qəbilə üzvləri ilə birlikdə arvadı (cariyəsi)
Hindi əsir aparır. Yolda Hinddən Hücr barədə fikrini soruşur. Hind cavabında deyir
ki, Hücr mirar yemiş dəvə kimi dəhşətdən ağzı açıq şəkildə tezliklə onun dalınca
gələcək. Belə də olur [31, s.60; 45, s.322].
Əmr (442-490) Hücr Akilul-Mirarın böyük oğludur. Uzun müddət hakimiyyətdə qalsa da, fəaliyyəti barədə məlumatlar, demək olar ki, azdır [52, s.47]. Ləqəbi
əl-Maqsur olub. O, atasından qalan dövlətin ərazisini genişləndirmədiyinə, əlində
olanla kifayətləndiyi üçün [32, s.215], ya da Yəməməni qardaşı Caun ləqəbli
Müaviyəyə güzəştə getdiyi üçün belə adlanıb [33, s.168]. Görünür ki, o, atası kimi
güclü avtoritetə malik olmamışdır. Cavad Əli onun hökmdar deyil, Kindənin ağası
adlandırıldığını yazır [45, s.328]. Rəvayətə görə, Əmr Himyəri Tübbə hökmdarları
ilə qohum idi. Təbərinin bildirdiyinə görə, Əmr bin Hücrün Tübbə hökmdarının qardaşı Həssanın qızı ilə evliliyindən sonrakı Kində hökmdarı əl-Haris bin Əmr doğulmuşdur. Həmçinin Hirə hökmdarı əl-Asvad bin əl-Münzir Əmr bin Hücrün başqa
qızı ilə evli idi. Bu evlilikdən də Hirə hökmdarı əl-Numan bin əl-Asvad dünyaya
gəlmişdir. Bu yaxınlığa görə onun Qəssanilərlə münasibəti yaxşı deyildi [45, s.328].
Kində dövlətinin ərazisi əl-Haris bin Əmrin hakimiyyəti illərində (495524/490-528) genişlənərək Nəcd, Yəməmə, Bəkr bin Vail torpaqlarını və Hirə
dövlətinin ərazilərini əhatə edib. Hakimiyyət illəri barədə fərqli fikirlər səsləndirilir.
Onun 60 və ya 33 (38) il hakimiyyətdə olduğu deyilir [57, s.609]. Sasani və Bizans
imperiyaları, eləcə də ətraf ərəb dövlətləri ilə əlaqələri sayəsində əl-Haris bin Əmr
salnaməçilərin diqqətini daha çox çəkib. Bizans üzləşdiyi ağır vəziyyətdən çıxış
edərək, güclənməkdə olan Kində hökmdarı əl-Harislə sülh müqaviləsi bağlamış və
bununla da Sasanilərlə mübarizəsində Kindənin dəstəyini almışdı [54, s.89]. ƏlHarisin hakimiyyət illəri Sasani hökmdarı Qubadın (488-531) məzdəkiliyi rəsmi din
kimi qəbul etdiyi dövrə təsadüf edir. Mənbələrin bildirdiyinə görə, Hirə hökmdarı əlMünzir Qubadın bu dinə dəvətini rədd etdiyi üçün hakimiyyətdən qovulmuş, məzdəkiliyi qəbul etmiş əl-Haris bin Əmr Qubadın dəstəyi ilə Hirəni ələ keçirmişdir [36,
s.115]. Əl-Haris bin Əmrin Ləxmi torpaqlarına yiyələnməsi özlüyündə cürətli addım
olmaqla yanaşı, həm də riskli idi və bunun acı nəticələri özünü çox gözlətmədi.
Ləxmilərlə Sasanilərin əlaqələri dərin köklərə malik idi. Bu baxımdan müvəqqəti
yaranmış ixtilafdan istifadə etməklə bunu pozmaq olmazdı. 531-ci ildə Qubad qətl
edildi və şah elan olunan Kisra Ənuşirəvan əl-Münziri yenidən Hirəyə qaytardı.
Ənuşirəvanın dəstəyini alan əl-Münzir əl-Harisdən intiqam almaq həvəsinə düşdü və
onu öldürdü. Beləliklə, atası Numan əl-Əkbərin qətlinin qisasını aldı [45, s.341-342].
Bildirilir ki, əl-Haris bin Əmr 40 il davam etmiş Bəsus müharibəsi
nəticəsində bəkr və təğlib qəbilələrinin zəifləməsindən istifadə edərək onların malik
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olduqları əraziləri də ələ keçirmişdir. Bu zaman hər iki qəbilə arasında sülh bağlanmasına çalışmış, öz təsirini gücləndirməkdən ötrü təğlib qəbiləsi ilə qohum olmaq
taktikasından da istifadə etmişdir. Oğlu Hücrə (şair İmrul-Qeysin atası) məşhur şair
Mühəlhilin bacısı Fatimə bint Rəbiəni almışdır [57, s.609]. Məqsədi Ləxmilərə və
Qəssanilərə qarşı müharibələrində bu qəbilələrin gücündən istifadə etmək idi.
Məxəzlərin verdiyi məlumata görə, əl-Harisin hakimiyyəti dövründə tabeliyində olan qəbilələr arasında fitnə düşür və onlar öz nümayəndələrini əl-Harisin
yanına göndərib ondan xahiş edirlər ki, Kində hökmdarı oğullarını onlara hökmdar
təyin etsin. O, oğlu Hücrü Bəni Əsəd və Qətəfana, Şürəhbili Bəkr bin Vailə, Bəni
Hənzələyə, Bəni Darimə və Rubaba, Məad Yəkrəbi Bəni Təğlibə, Nimr bin Qasitə,
Səd bin Zeyd Mənata və s. hökmdar təyin etdi. Qəbilələrin adları bəzi rəvayətlərdə
müxtəlif şəkildə verilsə də [61, s.189; 31, s.62; 32, s.435], bu rəvayətlərdən məlum
olur ki, Kində dövləti artıq əl-Harisin dövründə parçalanmış vəziyyətə düşmüşdü,
ölkədə çoxhakimiyyətlilik hökm sürürdü. Bu da kindəlilərin sonrakı taleyində öz
sözünü dedi. Ləxmi hökmdarı əl-Münzir tərəfindən dəstəklənən qəbilələr əl-Harisin
oğullarına qarşı üsyana qalxdılar. Əl-Münzir qardaşlar arasındakı ədavəti qızışdırıb
istəyinə nail oldu. Şürəhbil “əl-Kuləbul-avval” adlanan hadisədə öldürüldü [35, s.78;
45, s.353-354]. Digər qardaş Sələmə “Uvaratul-avval günü” kimi tarixə düşmüş
hadisədə Bəkr bin Vail qəbiləsinn adamları tərəfindən qətlə yetirildi [32, s. 438-437].
Əl-Harisin ölümündən sonra hakimiyyətə onun böyük oğlu Hücr bin əl-Haris
gəldi. Bu dövrdə Kində dövlətinin Ləxmi hökmdarı əl-Münzir bin Maus-Səma ilə
münasibətlərində gərginlik davam edirdi. Kindəyə vaxtilə tabe olan bəzi qəbilələr də
əl-Harisin yoxluğundan istifadə edib üsyana qalxmışdılar. Əxbarlardan məlum olur
ki, Bəni Əsəd qəbiləsi illik vergi verməkdən imtina etmişdi. İmrul-Qeysin atası Hücr
hakimiyyətdə çox qala bilmədi və Bəni Əsəd tərəfindən qətl edildi [36, s.115].
Rəvayətlərdə deyilir ki, Hücr vergi verməkdən boyun qaçıran qəbiləni əfv etsə də,
acı taleyindən qaça bilmədi. Onun İlba bin əl-Haris əl-Əsədi adında bir şəxs
tərəfindən öldürüldüyü qeyd edilir [36, s.115].
Kində dövlətinin son dövrləri şahzadə və şair İmrul-Qeysin həyatı ilə sıx
bağlı olub. Mənbələrdə onun Bizans imperatoru Yustinianla görüşə getməsi və Kindənin nüfuzunu bərpa etmək üçün ondan yardım istəməsi qeyd olunur. Kində dövlətinin bu dövrü İmrul-Qeysin tərcümeyi-halı ilə bağlı olduğu üçün əvvəlki məqaləmizdə bu barədə geniş məlumat verdiyimizə görə burada qısa yazmaqla kifayətlənirik. Yalnız onu deyə bilərik ki, atası Hücr öldükdən sonra dağılmağa başlamış
dövlətin nüfuzunu və bütövlüyünü qaytarmaq üçün qısa həyatı boyu göstərdiyi
cəhdlərə baxmayaraq, şahzadə İmrul-Qeys mürəkkəb siyasi və hərbi vəziyyətin
içində Kindənin hökmdarlıq taxtında istiqrar tapa bilməsə də, şeirə gətirdiyi
yeniliklər onu poeziya mülkünün sərvərinə çevirmişdir. İmrul-Qeys şeirində ərəbin
çırpıntılarını hiss etməmək olmur. Onun Bizans imperatorunun yanına gedərkən
dostuna dediyi sözlər şairin həyat amalının qısa xronikasını göstərir.
İbrahim Mumayiz Kində dövlətinin əhəmiyyətinin artmasında V-VI əsrlərdə
ortaya çıxmış geosiyasi faktora da diqqəti çəkir. Qeyd edir ki, Suriyada hakimiyyətdə
olan Bizansmeyilli Qəssani sülaləsinə və eyni zamanda Cənubi Mesopotamiyada
yerləşən Sasanimeyilli Ləxmi sülaləsinə münasibətdə Kindənin əhəmiyyəti böyük
idi. Buna görə də Bizans Kində taxt-tacına namizəd İmrul-Qeysi dəstəkləməliydi.
Kindənin gələcək hökmdarı kimi İmrul-Qeys Bizansın düşməni Sasanilərə qarşı
ənənəvi ərəb müttəfiqi olan, lakin çətin yola gələn Qəssaniləri əvəz edə bilərdi. Eləcə
də İmrul-Qeysin başçılıq etdiyi Bizansmeyilli Kində Hirədə Sasanilərin ərəb
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müttəfiqi Ləxmi dövlətinə qarşı effektiv ciddi təhlükə yarada bilərdi [13, s.30-31].
Bizans güclü Kində dövlətini Sasani imperiyası ilə öz arasında bufer zona kimi
görürdü və ondan Hirəni ələ keçirməklə gələcəkdə Sasani ərazilərinin dərinliklərinə
soxulmaq, orada mövcud olan nəsturiliyi məhv etmək üçün platsdarm kimi istifadə
edə bilərdi.
Müstəqil Kində dövləti az müddət ərzində mövcud olsa da, tədqiqatçılar onun
tarixdə oynadığı rolu yüksək qiymətləndirirlər. Kində dövlətinin paytaxtlarından biri
olmuş Qaryat əl-Fauda arxeoloji qazıntılar nəticəsində tapılmış maddi mədəniyyət
nümunələri, inzibati tikililərin qalıqları, o cümlədən orada zərb edilmiş sikkələr
(onların üzərində Kindənin ibadət etdiyi Kəhl bütünün rəsmi həkk olunub) Kindənin
nüfuzundan və iqtisadi inkişafından xəbər verir. Səudiyyə Ərəbistanı Krallığının
paytaxtı ər-Riyaddan 700 km cənub-qərbdə, Nəcran şəhərindən 180 km şimal-şərqdə
yerləşən bu qədim yaşayış məskəni Ərəbistan yarımadasında o zaman mövcud olmuş
şəhərlərdən böyük idi. Şəhərin ərazisinin uzunluğu 2, eni 1 kilometrdən çox idi [3,
s.17]. Bu məntəqə Məin, Qətəban, Hadramaut, Səba, Himyər ölkələrindən Nəcrana,
Yəməməyə, şərqdən Körfəzə, şimaldan İkiçayarası (ər-Rafideyn) vadisinə, Şama
gedən karvan yollarının üzərində yerləşirdi [3, s.16].
Qeyd edək ki, Qaryat əl-Fau həm də tikililəri ilə birlikdə İslamaqədərki ərəb
şəhərlərinin nümunəsi hesab edilə bilər. Üzə çıxarılan binaların qalıqları onu deməyə
əsas verir ki, orada bazar, saray, məbəd, məqbərə, yaşayış evləri mövcud olub [3,
s.22]. Arxeoloqlar buna əsasən İslamdanqabaqkı ərəb şəhərinin quruluşunu müəyyən
etməyə çalışıblar. Tədqiqatçıların fikrincə, insan cəmiyyətinin üç əsas fəaliyyətini –
sosial, siyasi və dini sahələri əks etdirən bazar, saray və məbədin şəhərin mərkəzində
tikilməsi ənənəsi İslam dövründə yaşayış məskənlərinin salınmasında da davam
etdirilib. Qeyd edilir ki, Məhəmməd peyğəmbər (s.a.s.) Mədinəyə hicrət etdikdən
sonra evinin yanında məscid tikdirmiş, ümmətinin işlərini buradan idarə etməyə
başlamışdı. Bazarı da məscidin qərb tərəfində təşkil etmişdi. Müsəlmanlar Kufə,
Bəsrə və Fustat (Qahirə) şəhərini salanda da Kindənin şəhərsalma ənənəsindən
yararlanmışlar. Məscid, Dar əl-İmara və bazar şəhərlərin mərkəzində yerləşdirilmişdi
[3, s.22].
Zaman-zaman üzə çıxarılan bu tapıntılar Cahiliyyət dövrü ilə bağlı bəzi yanlış
fikirlərə (bədəvilik və s.) yenidən baxmağa imkan yaradır. Kində dövlətçilik ənənəsinin müəyyən təsirləri İslam dövründə də bir müddət özünü göstərmişdir. Heç də
təsadüfi deyildir ki, şərqşünas B.Levis bu dövləti sonralar yaranacaq ərəb xilafətinin
prototipi, ilk nümunəsi hesab edir, İslamın yayılmasını bir çox tərəfdən Kindənin
tərəqqisi və ərazilərini genişləndirməsinə bənzədirdi [3, s.26]. Mumayizin fikrincə,
İslam Kindənin dövlət quruculuğu və qəbilələri, insanları birləşdirmə təcrübəsini
öyrənmiş və tətbiq etmişdi [12, s.27].
Kindəlilərin müxtəlif qəbilələrə başçılıq etmələri, himyərilərlə qohumluq
əlaqələri, “hökmdarlar qəbiləsi” (ərəbcə: kindətul-muluk) kimi tanınması onun nüfuzunu gücləndirmişdi. Mənbələr qeyd edir ki, Kində hökmdarları Nəcddəki, Hicazdakı qəbilələr, Məad qəbiləsi ilə qohumluq və müttəfiqlik münasibətləri ilə bağlı
idilər. Əsil-nəcabət, nəsil ərəblər üçün fəxr mənbəyi, başqasının qarşısında üstünlüyünü göstərmək vasitəsi və qürur imkanı idi. Tanınmamış nəsillə qohumluq ərəbi
rəqiblərinin həcv və tənqid obyektinə çevirirdi. Buna görə də cəngavərlər və qəbilə
başçıları oğulları qarşısında ən nüfuzlu qəbilədən ən yaxşı arvadlar seçmələri ilə və
onlar üçün də qürur duyacaqları nəslin, nəsəbin əsasını qoymaları ilə fəxr edirdilər.
Ona görə də nüfuzlu, tanınmış qəbilələrlə qohum olmaq üçün elçi düşülən qıza
77

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

veriləcək mehrin (süd pulu, mehriyyə) məbləği də hər iki tərəfin cəmiyyətdə
nüfuzunun göstəricisi sayılırdı. Ərəb mənbələrinin bildirdiyinə görə, Kində qəbiləsi
ərəb qəbilələri arasında ən çox mehr tələb edən qəbilə idi. Mənbələr göstərir ki, bu
qəbilənin qızına elçi düşən kəs ən azı 100 dəvəsindən keçməli idi. Hətta bir gəlin
üçün min dəvə mehrin verildiyi də qeyd edilir [55, s.2794/5].
“Kində mehri” (“məhru kindətə”) ifadəsi bununla bağlı idi. İslam gələndən
sonra izdivac məsələlərini sadələşdirmiş, mehrin məbləğini azaltmış, onu fəxr və
həcv obyekti olmaqdan çıxarmağa çalışmışdır. İbn Quteybənin İslam peyğəmbərinə
aid etdiyi hədisdə “Kində mehri” tamamilə aradan çıxarılmasa da, onun məbləğinin
azaldılması istənilir: “Allahım, Qəssani dövləti məhv olsun və Kində mehrinin
miqdarı azalsın” [37, s.71]. Bunu böyük məbləğdə mehr almağa öyrəşmiş Kindənin
bəzi qadınları özləri üçün çağırış kimi qəbul etmişlər. Hətta rəvayətlərdə bundan
qeyzlənən bəzi kindəli qadınların peyğəmbərin vəfatına sevinərək əllərinə xına
çəkdikləri və dəf çaldıqları da bildirilir [56, s.184-185].
Kindənin ərəb ədəbi dilinin formalaşması və yayılmasında rolu da qeyd
edilməlidir. Şahzadə şair İmrul-Qeys siyasi cəhətdən bu dövləti bərpa edə bilməsə
də, öz şeirləri ilə onu yaddaşlarda əbədi yaşatmışdır. Ərəb poeziyasına bir sıra
yeniliklər gətirmiş bu şair öz yaradıcılığı ilə vahid poeziya dilinin yaranıb inkişaf
etməsinə də töhfələr vermişdir. Kindənin yarımadada geniş əraziləri əhatə etməsi və
müxtəlif ləhcələrdə danışan qəbilələri bir araya gətirməsi onların konsolidasiyasına
və daha da yaxınlaşmasına səbəb olmuş, B.Levisin qeyd etdiyi kimi, qəbilə
dialektlərindən müstəqil, bütün ərəb qəbilələrini bir ənənə, vahid şifahi mədəniyyət
daxilində birləşdirən bir dilin formalaşmasına gətirib çıxarmışdır [10, s.26].
Nəticə. Cahiliyyət dövründə Ərəbistan yarımadasında ictimai-siyasi vəziyyətə
qısaca nəzər saldıqdan sonra yekun olaraq deyə bilərik ki, İslamın yaranmasından bir
neçə əsr qabaq müstəqil, vassal olmayan ərəb dövləti, demək olar ki, yox idi. IV
əsrdə müstəqilliklərini saxlayan dövlətlər son əsrlərdə Şərqi Roma və Sasanilərdən
çox asılı vəziyyətə düşmüşdülər. Bu baxımdan İrfan Şahid Palmiranın hərbi ağalığının şahidi olmuş III əsrlə İslamın nəşətinə şahidlik etmiş VII əsr arasındakı üç yüz
ili ərəb tarixində qürub çağı adlandırır [21, s.12].
Bunu məşhur rus türkoloqu L.N.Qumilyovun irəli sürdüyü və elmi dairələrdə
maraqla qarşılanmış passionarlıq nəzəriyyəsi ilə [23, s.211] izah etməyə çalışsaq,
ərəblərin İslamın nəşətinə yaxın dövrədək homeostaz (landşaftla tarazlıq) vəziyyətində olduğunu demək olar. Onlar tarixi hadisələrin əsas iştirakçıları deyildilər. Bu
dövrdə zəifləmiş, parçalanmış Ərəbistan müxtəlif dünyagörüşlərinin, mədəniyyətlərin təsiri altında idi. İrfan Şahidin qeyd etdiyi kimi, ərəblər böyük güclərin –
Bizans, Sasanilər və Himyər dövlətlərinin arasında sıxılıb qalmışdılar. Mədəni
sahədə də onlar bu üç gücün təsirində idilər. Ərəblər ruhi səyahətlərinin orta, aralıq
mərhələsini yaşayırdılar [21, s.12-13]. Buna baxmayaraq, memarlıq, söz sənəti
sahələrində özünəməxsus nailiyyətlər də əldə etmişdilər. Qumilyova görə, Cahiliyyət
poeziyasının yarandığı VI əsr ərəblərin etnogenezində sıçrayışların şahidi olmuşdur.
Təsadüfi deyildir ki, Cahiliyyət şairlərini ərəblərin passionarları hesab edən, İmrulQeysi bu sıçrayışın önündə görən alim [23, s.211] bədii yaradıcılığında İmrul-Qeysin
həyat yoluna diqqət yetirmiş, ona ayrıca pyes də həsr etmişdir.
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C. W. K. Gleerup. – 1927, – 119 p.
10. Lewis Bernard. The arabs in History. – Oxford [England]: Oxford University
Press. – 1993. – 225 p.
11. M. D. Bukharin. Towards the earliest history of Kinda // Arab. arch. epig., –
2009 (20). – Singapore. – p. 64–80
12. Mumayiz Ibrahim. Imruʾ al-Qays and Byzantium // Journal of Arabic Literature,
– Brill. v 2005 (vol. 36, No. 2), – pp. 135-151
13. Mumayiz Ibrahim. The Vagabond King: The Life and Poetry of Imruʹul Qays /
I.Mumayiz – Amman: Jordan University Press. – 2002. – 253 p.
14. Nicholson A. Nocholson. A Literary History of the Arabs. – Curzon Press Ltd. –
1995. – England. – 506 p.
15. Philip K.Hitti. History of the Arabs. – Macmillan, – 1970. – 757 p.
16. Schiettecatte, J. and Arbach, M. The political map of Arabia and the Middle East
in the third century AD revealed by a Sabaean inscription // Arab. arch. epig., –
2016 (27), – p. 176-196.
79

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

17. Shahid Irfan. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century: [in 2 vol and 2
part] / I.Shahid. – Washington: Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, – vol.2, part I. – 2002. – 469 p.
18. Shahid Irfan. Byzantium and the Arabs in the Sixth Century: [in 2 vol and 2
part]/ I.Shahid. – Washington: Dumbarton Oaks Research Library and
Collection, – vol.1, part I. –1995. –707 p.
19. Shahid Irfan. The Sixth-Century Church Complex at Nitl, Jordan. The Ghassanid
Dimension // Liber Annuus, – 2001 (51), Jerusalem, – p. 285-292
20. Shahid Irfan (Kawar). Procopius on the Ghassanids // Journal of the American
Oriental Society, – Apr. – Jun., 1957 (vol. 77, No. 2), pp. 79-87
21. Shahid Irfan. Byzantium and the Arabs in the Fourth Century / I.Shahid. –
Washington: Dumbarton Oaks Research Library and Collection, – 2006. – 628
p.
22. The Jewish Encyclopedia: [in 12 volumes] / Chairman of the editorial board
Isaak K. Funk, – New York and London, Funk and Wagnalls company, – v.2 –
1902. – 685 p.
23. Гумилёв, Л. Н. Тысячелетие вокруг Каспия. – Азернешp, – Баку, – 1991. –
312 s.
24. Кривов М. В. Последние Гассаниды между Византией и Халифатом //
Византийский Временник, – 1981 (Том 42 (67)). Сmp. 154-158
25. Пигулевская . – 1964. – 253 с.
26. Н. Арабы у границ Византии и Ирана в IV-VI вв. / Н. Пигулевская. – М. Л:
“Наука”
27. Bahaeddin Ögəl. Dünden bugüne türk kültürünün gelişme çağları. – Türk
dünyası araştırmalar vakfı yayınları. – 2001. İstanbul, 788 s.
28. Block Marc. Feodal Toplum. çev. Mehmet Ali Kılıçbay / Marc Block. – Ankara:
Savaş yayınları. – 1983. – 628 s.
29. İslam Ensiklopedisi: [44 cilddə], – TDV. – İstanbul. – c.7. – 1993.
30. Toynbee Arnold. Tarih bilinci. – İstanbul: Bateş yayınları. – 1978. – 584 s.
31. Ziya Gökalp. Türk töresi / Gökalp Ziya. – Devlet kitapları, Güneş matbaaçılıq. –
1976. – 141 s.
، ﺟﺰء25 ، ﺍﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﺍﻟﺴﻌﺎﻓﻴﻦ ﻭﺑﻜﺮ ﻋﺒﺎﺱ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺇﺣﺴﺎﻥ ﻋﺒﺎﺱ، ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻷﻏﺎﻧﻲ. ﺍﻻﺻﻔﻬﺎﻧﻲ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻔﺮﺝ. .32
. ﺹ255 .2008 ، ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺘﺎﺳﻊ
، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺑﻲ ﺍﻟﻔﺪﺍء ﻋﺒﺪﷲ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻻﻭﻝ. ﻣﺠﻠﺪﺍ11 ، ﺍﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ. ﺍﺑﻦ ﺍﻻﺛﻴﺮ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﺤﺴﻦ.33
. ﺹ626 ،1987 ، ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
 ﻣﻜﺘﺒﺔ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺩ ﻧﺎﺟﻲ ﺣﺴﻦ، ﻧﺴﺐ ﻣﻌﺪ ﻭﺍﻟﻴﻤﻦ ﺍﻟﻜﺒﻴﺮ.  ﺍﺑﻦ ﺍﻟﻜﻠﺒﻲ ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻤﻨﺬﺭ ﻫﺸﺎﻡ ﺑﻦ ﷴ ﺑﻦ ﺍﻟﺴﺎﺋﺐ.34
. ﺹ865 ، ، ﻫـ1408-1988 ، ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
. ﺹ860 ، 1984 ، ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﻠﻢ، ﺍﻟﻤﻘﺪﻣﺔ. ﺍﺑﻦ ﺧﻠﺪﻭﻥ.35
 ﺩﺍﺭ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ، ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ9 ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻤﺠﻴﺪ ﺍﻟﺘﺮﺣﻴﻨﻲ، ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺍﻟﻔﺮﻳﺪ. ﺍﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺭﺑﻪ ﺃﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﷴ.36
. ﺹ378 ،1983 ، ﺑﻴﺮﻭﺕ،ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ، ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻻﻭﻝ، ﺟﺰءﺍﻥ، ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﺣﻤﺪ ﷴ ﺷﺎﻛﺮ، ﺍﻟﺸﻌﺮ ﻭﺍﻟﺸﻌﺮﺍء. ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ.37
. ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ
، ﺩﻭﻥ ﺗﺎﺭﻳﺦ، ﺑﻴﺮﻭﺕ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ4 ، ﻋﻴﻮﻥ ﺍﻷﺧﺒﺎﺭ. ﺍﺑﻦ ﻗﺘﻴﺒﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻮﺭﻱ.38
. ﺹ360
. ﺹ627 ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ، ﻣﺠﻠﺪﺍ15 ، ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ، ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ. ﺍﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮﺭ.39
 ﺹ155 ، ﺃﺟﺰﺍء4 ، ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ، ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔ، ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮ ﻓﻲ ﺃﺧﺒﺎﺭ ﺍﻟﺒﺸﺮ. ﺍﺑﻮ ﺍﻟﻔﺪﺍء.40
 ﺹ328 .2012 ، ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ، ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻫﻨﺪﺍﻭﻱ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، ﻓﺠﺮ ﺍﻻﺳﻼﻡ. ﺃﺣﻤﺪ ﺃﻣﻴﻦ.41
80

)Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print

.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.60
.61
.62

ﺍﻟﺒﻐﺪﺍﺩﻱ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻘﺎﺩﺭ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ .ﺧﺰﺍﻧﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﻭﻟﺐ ﻟﺒﺎﺏ ﻟﺴﺎﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻫﺎﺭﻭﻥ 13 ،ﻣﺠﻠﺪﺍ،
ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺨﺎﻧﺠﻲ  484 ،1997 ،ﺹ.
ﺗﻴﻮﺩﻭﺭ ﻧﻮﻟﺪﻛﻪ .ﺃﻣﺮﺍء ﻏﺴﺎﻥ .ﻧﻘﻠﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺍﻟﺪﻛﻨﻮﺭ ﺑﻨﺪﻟﻲ ﺟﻮﺯﻱ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﻗﺴﻄﻨﻄﻴﻦ ﺯﺭﻳﻖ ،ﺍﻟﻤﻄﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ 82 ،1933 ،ﺹ.
ﺍﻟﺠﻤﺤﻲ ﷴ ﺑﻦ ﺳﻼﻡ .ﻁﺒﻘﺎﺕ ﺍﻟﺸﻌﺮﺍء ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺟﻮﺯﻑ ﻫﻞ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ – ﻟﺒﻨﺎﻥ.2001 ،
ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ .ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ 10 .ﺃﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻻﻭﻝ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ661 ،1993 ،
ﺹ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ .ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ 10 .ﺃﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ540 ،1993 ،
ﺹ.
ﺟﻮﺍﺩ ﻋﻠﻲ .ﺍﻟﻤﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻻﺳﻼﻡ 10 .ﺃﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ686 ،1993 ،
ﺹ.
ﺍﻟﺤﻤﻮﻱ ﻳﺎﻗﻮﺕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﷲ .ﻣﻌﺠﻢ ﺍﻟﺒﻠﺪﺍﻥ 5 ،ﻣﺠﻠﺪﺍﺕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺪ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺩﺍﺭ ﺻﺎﺩﺭ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ546 ،1993 ،
ﺹ.
ﺣﻨﺎ ﺍﻟﻔﺎﺧﻮﺭﻱ .ﺍﻟﺠﺎﻣﻊ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ  ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺠﻴﻞ 1083 .1986 ،ﺹ
ﺍﻟﺨﺰﺭﺟﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺍﻟﺤﺴﻦ .ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ ﺍﻟﻠﺆﻟﺆﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺮﺳﻮﻟﻴﺔ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ،ﺗﺼﺤﻴﺢ ،ﺍﻟﺸﻴﺦ ﷴ
ﺑﺴﻴﻮﻧﻲ ﻋﺴﻞ ،ﻣﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻬﻼﻝ ،ﻣﺼﺮ ،1911 ،ﺟﺰﺁﻥ ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻷﻭﻝ 489 ،ﺹ
ﺧﻠﻴﻞ ﻳﺤﻴﻰ ﻧﺎﻣﻲ .ﻧﺸﺮ ﻧﻘﻮﺵ ﺳﺎﻣﻴﺔ ﻗﺪﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﺟﻨﻮﺏ ﺑﻼﺩ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻭﺷﺮﺣﻬﺎ .ﺍﻟﻤﻌﻬﺪ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻶﺛﺎﺭ
ﺍﻟﺸﺮﻗﻴﺔ ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ 135 ،1943 ،ﺹ.
ﺩﻳﻮﺍﻥ ﺍﻟﺨﻨﺴﺎء .ﺍﻋﺘﻨﻰ ﺑﻪ ﻭﺷﺮﺣﻪ ﺣﻤﺪﻭ ﻁﻤﺎﺱ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ 128 ،2004 ،ﺹ.
ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺮﺣﻤﻦ ﺍﻟﺬﻳﻴﺐ .ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻭﺍﻟﺤﻀﺎﺭﻱ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ،2007 / 1428 .
ﺃﻣﺎﻧﺔ ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ 174 ،ﺹ.
ﺷﻮﻗﻲ ﺿﻴﻒ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﺩﺏ ﺍﻟﻌﺮﺏ  ،1ﺍﻟﻌﺼﺮ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻲ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ،ﺩ.ﺕ 434 ،ﺹ
ﻋﻤﺮ ﻓﺮﻭﺥ .ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﻴﻦ ،ﺑﻴﺮﻭﺕ 198 ،1964 ،ﺹ.
ﺍﻟﻤﺤﺒﻲ ﷴ ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺑﻦ ﻓﻀﻞ ﷲ .ﻣﺎ ﻳﻌﻮﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﻭﺍﻟﻤﻀﺎﻑ ﺍﻟﻴﻪ ،ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ،
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪﺍﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺍﻟﻌﻘﻴﻞ 7 ،2010 ،ﺍﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ ،ﺍﻟﻄﺒﻌﺔ ﺍﻻﻭﻟﻰ ،ﺹ
ﷴ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ .ﻛﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﺒﺮ ،ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭﺓ ﺇﻳﻠﺰﻩ ﻟﻴﺤﺘﻦ ﺷﺘﻴﺘﺮ ،ﺣﻴﺪﺭﺁﺑﺎﺩ ،ﺩﺍﺋﺮﺓ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ،
 752 .1942ﺹ.
ﷴ ﺑﻴﻮﻣﻲ ﻣﻬﺮﺍﻥ .ﺩﺭﺍﺳﺎﺕ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺍﻟﻘﺪﻳﻢ .ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ ،1980 ،ﺍﻻﺳﻜﻨﺪﺭﻳﺔ664 ،
ﺹ.
ﷴ ﻣﺮﺗﻀﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻲ ﺍﻟﺰﺑﻴﺪﻱ  .ﺗﺎﺝ ﺍﻟﻌﺮﻭﺱ ﻣﻦ ﺟﻮﻫﺮ ﺍﻟﻘﺎﻣﻮﺱ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻜﺮﻳﻢ ﺍﻟﻌﺰﺑﺎﻭﻱ 5 .ﺃﺟﺰﺍء ،
ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﻣﻄﺒﻌﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻟﻜﻮﻳﺖ ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ 522 ،2004 ،ﺹ.
ﻫﺎﺷﻢ ﻳﺤﻴﻰ ﺍﻟﻤﻼﺡ .ﺍﻟﻮﺳﻴﻂ ﻓﻲ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻗﺒﻞ ﺍﻹﺳﻼﻡ ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،1971 ،ﺑﻴﺮﻭﺕ ﻟﺒﻨﺎﻥ423 ،
ﺹ.
ﺍﻟﻬﻤﺪﺍﻧﻲ ﺍﻟﺤﺴﻦ ﺑﻦ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮﺏ .ﺻﻔﺔ ﺟﺰﻳﺮﺓ ﺍﻟﻌﺮﺏ .ﺗﺤﻘﻴﻖ ﷴ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺍﻻﻛﻮﻉ ﺍﻟﺤﻮﺍﻟﻲ .ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺍﻻﺭﺷﺎﺩ .ﺻﻨﻌﺎء 510 ،1990 ،ﺹ.
ﺍﺑﻦ ﻭﺍﺿﺢ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺍﺑﻲ ﻳﻌﻘﻮﺏ .ﺷﺮﺡ ﺍﻟﻌﻼﻣﺔ ﷴ ﺻﺎﺩﻕ ﺑﺤﺮ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﺤﻴﺪﺭﻳﺔ ،ﺍﻟﻨﺠﻒ،1964 ،
 3ﺍﺟﺰﺍء ،ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻻﻭﻝ 242 ،ﺹ.
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Shikhali Aliyev
Socio-political situation of the Arabs in the pre-Islamic period
Summary
We mostly get information about the pre-Islamic Arab history from Greek
(Byzantine), Syrian sources, as well as from the poetic works and legends of the
Islamic period. In the period of Jahiliya, relations in the Arab society with each other
were regulated mainly through consanguinity between various Arab clans, formed by
intra- and inter-clan relations, and in clan state formations. Relations were also built
on the basis of “asabiya” (principles of the clan’s advantage) This system of
relationships, although somehow is similar to the concept of the ancient Turkic tribal
system “torah”, nevertheless is different from it. Various clans, mainly migrated
from the South, created the states (kingdoms) of the Kindah, Lahmids and Gassanids
in the North of the Arabian Peninsula. These kingdoms in different periods were in
vassal dependence on neighboring empires – and at best in allied relations with them.
The Byzantine and Sasanian empires benefited by resolving security issues of a
military nature and determining the relationship between these vassal kingdoms. To
preserve and expand their influence in these kingdoms, the Byzantine and Sasanian
empires, along with the provision of various assistance and encouraging steps
(distribution of high titles, etc.), attached great importance to the religious factor.
Both empires implemented similar policy in Caucasian Albania, which existed on the
territory of Azerbaijan. As noted by Irfan Shahid, at that time the Arabs were
squeezed between large forces – the Byzantine, Sassanid empires and the state of
Himyarites. In the cultural sphere too, they were strongly influenced by these three
forces. Despite this, approximately three centuries of the pre-Islamic period were
marked by the heyday of the Arabic language, architecture and poetry. The
representative of the ruling Kinda family, the prince and poet Imru al-Qais, brought
many innovations to the Arabic poetry of that period. Some of the achievements of
the Kindah state (in the field of architecture and management) were later used in the
Islamic period.

Шихали Алиев
Социально-политическое положение арабов в доисламский период
Резюме
Информацию о доисламской арабской истории мы в основном получаем
из греческих (византийских), сирийских источников, а также поэтических
произведений и сказаний исламского периода. В период джахилийи (до
прихода Ислама) взаимоотношения в арабском обществе друг с другом
регулировались в основном посредством кровного родства между различными
арабскими родами, сформировавшимися внутри- и межродовыми связями, а в
родовых государственных образованиях отношения также строились на основе
«асабия» (принципов преимущества рода). Эта система взаимоотношений хоть
и в чем-то сходна с понятием древней тюркской родовой системы «торе», тем
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не менее, отличается от нее. Различные рода, в основном переселившиеся с
Юга, создали на Севере Арабского полуострова государства (царства)
Киндидов, Лахмидов и Гассанидов. Эти царства в различные периоды
находились в вассальной зависимости от соседних империй – а в лучшем
случае в союзнических отношениях с ними. Византийская и Сасанидская
империи извлекали свою выгоду, решая вопросы безопасности, военного
характера и определяя взаимоотношения между этими вассальными царствами.
Византийская и Сасанидская империи с целью сохранения и расширения
своего влияния в этих царствах, наряду с оказанием различной помощи и
поощрительных шагов (раздачи высоких титулов и др.), придавали очень
важное значение также религиозному фактору. Обе империи проводили
подобную же политику в Кавказской Албании, существовавшей на территории
Азербайджана. Как отмечал Ирфан Шахид, в тот период арабы оказались
стиснутыми между большими силами – Византийской, Сасанидской
империями и государством Химьяритов. В культурной сфере они тоже
находились под сильным влиянием этих трех сил. Несмотря на это,
приблизительно три века доисламского периода ознаменованы периодом
расцвета арабского языка, зодчества и поэзии. Представитель правящего рода
Киндидов, принц и поэт Имру аль-Кайс принес множество новшеств в
арабскую поэзию того периода. Некоторые достижения государства Киндидов
(в области зодчества и управления) были позже использованы и в исламский
период.
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KLASSİK EPİK ƏNƏNƏ VƏ ŞİRVAN AŞIQLARININ
DASTAN SÖYLƏYİCİLİYİ
Açar sözlər: Şirvan dastan söyləyiciliyi, epik ənənə, epos, dastan, Şirvan
aşıqları, aşıq repertuarı
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Giriş. Bütün səviyyələrdə klassik epik ənənə mükəmməl bir təsəvvürlə
səciyyələnir. “Kitabi-Dədə Qorqud”dan üzü bəri tarixi-mədəni axarın verdiyi bilgilər
bir istiqamətdə dastan söyləyiciliyinin problem olaraq araşdırılmasını zərurət olaraq
qarşıya qoyur. Çünki geniş auditoriya qarşısında sənətkarın bacarığı, dinləyiciləri ələ
ala bilmək qabiliyyəti, məclisin ruhunu oxşaya bilmək səriştəsi, nələrə ehtiyaclı
olması məsələləri və s. həmişə mühüm önəm kəsb etmişdir. Zəngin Şirvan aşıq
mühitində tarixi-mədəni ənənənin ümumi axarı və özünəməxsusluq mənzərəsi daha
təfərrüatlı şəkildə görünə bilmək səciyyəsi ilə nəzər-diqqəti cəlb edir. Aşıq
Zəkəriyyə, Aşıq Qurban, Aşıq İsmi, Aşıq Nurəddin, Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq Oruc,
Aşıq Sadıq, Aşıq Rüstəm, Aşıq Əhməd, Aşıq Şamil, Aşıq Şakir, Aşıq Pənah, Aşıq
Ağalar, Aşıq Barat, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Xanmusa və b. sənətkarların [7]
özünəməxsus təqdim üsulları həm də mühit səviyyəsində bir ənənənin formalaşması
üçün əsas olmuşdur. “Kitabi-Dədə Qorqud”da “eldən-elə ozan gəzər” [11]
təsəvvürünün, Aşıq Ələsgərdə “aşıq olub tərki-vətən olanın” [6] düşüncəsinin
sərgilədiyi məzmun bu sənətin axarının və özündə nələri ehtiva etməsinin anlayış
kodudur.
Ustad sənətkarların dastan repertuarı. Ustad sənətkarlar yüzillər boyu elel, oba-oba öz sənət yükü ilə gəzib-dolaşmış və “Koroğlu” [3], “Nəcəf və Pərizad”,
“Tahir və Zöhrə”, “Alıxan və Pərixanım”, “Aşıq Qərib”, “Əsli və Kərəm”, “Abbas
və Gülgəz”, “Məsum və Diləfruz”, “Seydi və Pəri”, “Valeh və Zərnigar”, “Xəstə
Qasım və Mələksima”, “Taleh və Həqiqət” və s. dastanlarla [4] xalqın milli-mənəvi
dəyərlərini geniş auditoriyalara çatdırmağa çalışmışlar. Daha doğrusu, “el anası”,
“xalqın dərdini deyən dili”, “çağlayan söz çeşməsi” funksiyasını yerinə yetirmişlər.
Onu da əlavə edək ki, ustad sənətkarların repertuarının zamanında yazıya alınmaması
ənənənin mahiyyətinin bütün parametrlərinin aydınlaşmasını xeyli dərəcədə
çətinləşdirir. Burada etnosun milli-mənəvi dəyərləri, istək və arzuları, zəngin məişəti,
hiss, duyğu və düşüncələri və s. təfsilatlı olaraq özünə yer alır. “Bir gün birlikdə
etdikləri şirin nahar vaxtı Canbaxış hiss elədi ki, anası narahatdı, gah ona baxır, gah
da dişi dodağını gəmirə-gəmirə tez-tez udqunurdu.
– Ay ana, gözümə birtəhər dəyirsən, sözlü adama oxşayırsan, – dedi. Ana elə
bil himə bənd imiş kimi:
– Ay Canbaxış, ay bala, səni belə görən yerdə gözlərim kor olaydı.
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– Nə olub, ana, sınıxmışam?
– Yox, ay bala.
– Rəngim qaçıb?
– Yox, qurban olum sənə, yox.
– Ana, bəs nə olub? Sən o rəhmətlik atamın goru, düzün de.
Gülxanım arvad körpə uşaq dil açan kimi əsə-əsə dedi: – Bala, birçəyinə dən
düşüb...” [5, s.276-277]. Göründüyü kimi, bu mətn dastan yaradıcılığının xarakterik
xüsusiyyətləri, lokal səciyyəsi anlamında tipoloji müstəvidə təhlillərə yol açmaq
baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır. Klassik dastan ənənəsinin bütün funksiyasını,
janr məzmununu özündə ehtiva etmək baxımından mükəmməl olan “Abbas və
Gülgəz” dastanının Şirvandan toplanmış variantına diqqət yetirək. “Günlərin bir
günü məktəbdən gələndə çalğı səsi eşidirlər. Görürlər ki, camaat yığılıb, toy
şənliyidir. Bir qədər aşığa qulaq asıb yollarına düzəlirlər. Yolda Gülgəz Abbasa
deyir:
– Əmioğlu, mən aşığı belə yaxından dinləməmişdim, çox xoşuma gəldi. Odur
ki, get bazara, bir dəstə aşıq tap, gəlsin bağda çalıb-oxusunlar, doyunca qulaq asaq.
Abbas dilləndi:
– Əmiqızı, axı pulum yoxdur.
Gülgəz ona bir ovuc qızıl pul verir. Abbas bazara yola düşür. Bazarda bir
aşığa rast gəlir. O, aşığa deyir:
– Mənə bir dəstə lazımdır.
– Biz hazır.
– Adın nədir?
– Abbas!
– Səninlə mənimki tutmaz.
– Niyə?
– Mənim də adım Abbasdır, sənin də.
– Narahat olma. Mənim adım Aşıq Abbas, sənin adın isə Molla Abbasdır.
Nəhayət, onlar razılaşdılar” [16, s.155].
Göründüyü kimi, klassik epik ənənənin bütün parametrlərini yazı və şifahi
düşüncədə qoruyub saxlamağı bir məqsəd olaraq əsas götürən Şirvan mühiti geniş
faktura ilə bütün dövrlərin mədəni prosesinə əlavələrini etmişdir. Ozan və aşıq
düşüncəsinin mahiyyətində qəlibləşmiş modellər, müəyyənlikli təsəvvür sistemləri
müxtəlif əlavələrlə həmişə zənginləşmə prosesi keçirmiş və yeni əlavələrlə
fasiləsizliyin təminatçısına çevrilmişdir. Məlum olduğu kimi, “bölgənin folklor
gerçəkliyində epikləşmə meyli güclüdür. Əfsanə, rəvayət, lətifə kimi janrlar çox
intensivdir və nitqdə də geniş işlənməkdədir.
Şirvan aşıq mühitində dastan söyləyiciliyinin lokal səciyyəsi. Şirvan
bölgəsi nağılla, dastanla, bayatıyla, atalar sözləri ilə, məsəllərlə, lətifələrlə çox
zəngindir. Azərbaycan aşıq sənətinin Şirvan qolu sənətin ümumi xüsusiyyətlərini
saxlamaqla yanaşı, bəzi məhəlli özəlliklərə də malikdir. Şirvan aşıqlığında orta çağ
təsəvvüf musiqisinin və şeirinin bir sıra elementləri qorunub qalmışdır. Sufi
rəqslərinin qalıqları da Şirvan aşığının səhnə davranışında saxlanmaqdadır. Bu
məktəbin əsasında xalq yaradıcılığının əskilərdən gələn zəngin ehtiyatları dayanır.
XV-XVI yüzillərdən başlayaraq xalq musiqisi və söz sənəti sufi praktikanın aktiv
dövriyyəsinə daxil olur və Azərbaycan sufizmini forma baxımından fərqləndirən əsas
göstəricilərdən birinə çevrilir. “Təsəvvüf ruh fəlsəfəsidir, ruhla davranış üçün
konkret etnik arealın ruhuna uyğun vasitələr istifadə olunmalıydı. Türk ruhu, türk
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musiqisinin və türk şeirinin ritminə, melodiyasına, tempinə və tembrinə
kökləndiyindən ruhun yüksəlməsi vasitəsilə Tanrıya yaxınlaşmağa, mənəvi kamilliyə
və saflığa yetişməyə ruhun daşındığı xalq yaradıcılığı ehtiyatları ilə nail olmaq olur”
[10, s.11-12]. Aşıq tərzi ilə xanəndə tərzinin qarşılıqlı təmasları, funksional
xarakterində özünü göstərən mahiyyətə yönəlikli formullar tarixi prosesin
intensivliyini, mədəni mühitin enerji qaynaqlarını aydınlaşdırmaq üçün əsaslı
material verir. Şirvan aşıqlarının məclis ədəb-ərkanı, eləcə də daha əski mərhələnin
mədəniyyət fondunu aydınlaşdıran ozanlıq bir gələnək olaraq sonrakı mərhələlərin
mədəni prosesinə də istiqamət vermişdir. Buraya digər bir xətdən gələn mədəniyyət
və düşüncə qaynağının təsir faktlarını da əlavə etmək lazımdır. Çünki dastan
ənənəsini və ustadların tarixi dastan repertuarını müxtəlif istiqamətlərdə təhlil
etdikdə ciddi məsələlər ortaya çıxır ki, bu da etnokulturoloji sistemin bir bütöv olaraq
tarixi axarını açıqlayır. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”dan [11] “Koroğlu”ya [12],
“Qaçaq Nəbi”yə, “Qaçaq Kərəm”ə [3] gələn mədəni prosesin axarı həm də ruhun,
sənət təsəvvürlərinin gedişini, tarixi prosesin məzmununu ortaya qoyur.
Klassik epik ənənə ozandan aşığa gələnlərlə, eləcə də sufi ocaqlarının
fəaliyyət sistemində müəyyənləşmiş davranış kodları ilə bütövləşir. Şirvan aşıq
mühitinin repertuar zənginliyi tarixi proses olaraq informasiya və mədəni yaddaş
fasiləsizliyində bütün dövrləri ehtiva edə bilmək gücündədir. Məhz bunun nəticəsidir
ki, pişrov havaları (on ikiyə yaxındır), şikəstələr (doqquz şikəstə havası var),
şəşəngilər (sayı üçdür) lokal səciyyəsi ilə mühitin zəngin özünəməxsusluq
təsəvvürlərini səciyyələndirir. Şirvan aşıqlarının tarixi dastan ənənəsində özünə geniş
şəkildə yer alan və həmin ərazidən yazıya gətirilən “Abbas və Gülgəz”, “Xəstə
Qasım və Mələksima” kimi nümunələr XIX əsrdə mühitin spesifikasını, lokal
səviyyəsini aydınlaşdırmaq üçün material verir. Onu da əlavə edək ki, bu dastanlar
görkəmli maarifçi ziyalı M. Mahmudbəyov tərəfindən Şamaxı qəzasının Tircan
kəndində (indi bu kənd İsmayıllı rayonuna baxır) Aşıq Əhməddən yazıya alınmışdır.
Tarixi repertuarın lokal və özünəməxsusluq aspektlərini aydınlaşdırmaq üçün “Xəstə
Qasım” dastanından başlanğıc epizoda diqqət yetirək: “Ustadlar belə izah edirlər ki,
Arazın o tayında Tikmədaş deyilən kənddə Zəhra adında bir qarı vardı. Onun Qasım
adında bir yetim nəvəsi var imiş. Qasım uşaq yaşlarından ata-anasını itirmiş, qoca
nənəsinin himayəsində yaşayırdı. Uşaq yaşlarında molla məktəbində oxuyurdu. Çox
zehinli uşaq idi. Elə bacarığı var idi ki, məktəbdə bu gün verilən dərslə yanaşı
sabahkı dərsi də öyrənirdi. Amma kasıb və kimsəsizliyi onu məktəbdən ayırır.
Vəziyyətləri ağır olduğu üçün bir gün nənəsi ona belə məsləhət verir:
– Oğul, görürəm ki, kasadlıqdır. Kasıblıq da bizi əldən salıb. Sənin də ev
tikib, yük quran vaxtına az qalıb. Bugün-sabah mənim ölməyim, sənin də
evlənməyin hamısı sənə baxır. Nə səndə qəpik-quruş var, nə də məndə gorluq
kəfənim. Mənim məsləhətimə qulaq as!
Gəl bu camaatın buzovuna get, bir naxır buzov otararsan, ayda biri filan
qiymətə. Bir ilə, iki ilə bir az pullanarıq, sonra isə Allah kərimdi” [10, s.186].
Dastanın bir forma olaraq ortaya qoyduğu struktur geniş imkanlılıqla, mətn
paradiqmalarının özünəməxsusluqlarını ehtiva etməklə, müxtəlif səviyyələri
əhatələməklə mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Ona görə də onun gerçəklik haqqında
epik təsəvvürlər yarada bilmək imkanı lazımi qədər əhatəli və zəngindir. Burada
başlanğıc epizodun verdiyi informasiya təkcə Xəstə Qasımın həyat şəraitini, onun
tarixi taleyini özündə əks etdirmək funksiyası ilə məhdudlaşmır, əksinə, əhatə elədiyi
bilgi kifayət qədər sosial, ictimai, tarixi və şəxsi xarakteri ilə daha mükəmməl
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məzmun informasiyalarını proyeksiyalaşdırmaq gücü ilə seçilir. Çünki XVIII əsrin
ustad sənətkarlarından olan Xəstə Qasımın həyat və yaradıcılığının avtobioqrafik
detalları tam şəkildə bizə çatmamışdır. Onun haqqında xalq arasında yaşayan
epizodik əhvalatlar, xatirələr, rəvayətlər öz başlanğıcını böyük sənətkarın sağlığından
götürsə də, müxtəlif təsirlərdə variantlaşmış və mühüm hissəsi isə unudulmuşdur.
Dastanlaşması isə bu prosesin sözün həqiqi mənasında qarşısını almış və yaddaş
hadisəsi olaraq yeni mərhələnin başlanğıcını qoymuşdur. Daha doğrusu,
paradiqmatik səviyyədə gerçəkliyin bədii faktı olaraq dastanlaşmaqla bir bütövlük
təsəvvürü formalaşdırmışdır.
Dastandakı ənənəvi qəliblərə məxsus epizodik motivlər hadisələrin ümumi
axarını müəyyənləşdirir. Məsələn, Qasımın malotarma epizodunda Allaha üz tutması
tipik bir məzmunla səciyyələnir və yalvarışların müstəcab olması ilə əsaslı mahiyyət
kəsb edir. “O, el malına gedə-gedə şeir deyər, mahnı oxuyardı. Günlər belə keçirdi.
Bir gün Qasım buzovları su üstə gətirib qəhələ qoydu. Hava isti olduğundan özünü
bir sərinliyə verib, bulağın gözündən sərin su içib, sonra dəstəmaz aldı. Üz çevirdi
Haqqın dərgahına, bir neçə rükət namaz qılıb, Allahdan dilək dilədi.
– Ya Rəbbim, Özünə hər şey əyandı. Kimsəsiz bir yetim uşağam. Təmənna
edirəm ki, mənə halal və müqəddəs çörək verəsən ki, o çörək mənim uruğ-turuğuma,
nəsil-nəcabətimə, elimə-günümə bir yadigar qalsın. Amin, – edib, namazını bitirdi”
[10, s.187]. Bu nümunələrdə diqqəti cəlb edən mühüm məsələlərdən birisi mətn
faktlarının rəngarəng bilgi verə bilmək xüsusiyyəti ilə səciyyələnməsidir. Belə ki,
burada kifayət qədər etnoqrafik, dini, tarixi, mifoloji fakt bolluğu özünə yer alır ki,
bu da tipoloji araşdırmaların aparılması üçün gərəkli əhəmiyyətə malikdir.
Azərbaycan milli intibahının hadisəsi olaraq yaranan “Koroğlu”, “Aşıq Qərib”, “Əsli
və Kərəm”, “Abbas və Gülgəz”, “Tahir və Zöhrə”, “Alıxan və Pərixanım”, “Məsum
və Diləfruz”, “Seydi və Pəri”, “Valeh və Zərnigar”, “Xəstə Qasım və Mələksima”,
“Taleh və Həqiqət” və s. kimi dastan nümunələri aşıq yaradıcılığında mədəni
prosesin, zənginləşmənin inkişaf tendensiyasını aydınlaşdırır. Məsələlərə “Koroğlu”
dastanı kontekstində yanaşan N. Cəfərov vurğulayır ki, “Koroğlu” eposu Azərbaycan
(intibah) milli təfəkkürünün bədii-estetik gücünü, geniş mənada poetikasını (poetik
əsaslarını) əks etdirir. Burada formal baxımdan nağıl-dastan təhkiyəsi, dialoqlar və
müxtəlif formalı aşıq şeirləri bir-birini əvəz edir.
Nağıl-dastan təhkiyəsi (qeyd edək ki, Azərbaycanın bəzi yerlərində
“Koroğlu” dastanı əvəzinə “Koroğlu”nun nağılı” ifadəsi də işlənir) eposun əsas ifadə
formasıdır, hətta deyək ki, “Alı kişi” qolu nağıl-dastan təhkiyəsindən ibarətdir, digər
qollarda da başlıca informasiyanı məhz həmin təhkiyə verir” [8, s.116]. Şirvan
aşıqlarının tarixi dastan repertuarı əsasında apardığımız bu təhlillərdə klassik
ənənənin təhkiyə sxemləri ustad yaradıcılığında qəlibləşmiş modellərə əsaslanmaqla
reallaşır. Daha doğrusu, “Kitabi-Dədə Qorqud”da [11] özünü göstərəcək söyləyicilik
və repertuar zənginliyi tarixi prosesin yeni axarında yeni mərhələni müəyyənləşdirir
və bununla da klassik repertuar mühiti zaman və məkan müstəvisində özünəməxsus
spesifika ilə təzahür edir.
Klassik söyləyicilik ənənəsi və Şirvan aşıq mühitində varislik mənzərəsi.
Dədə Qorqudun timsalında müəyyənləşmiş ozan tipi yeni mərhələdə Yetim Aydının,
Qurbaninin, Abbas Tufarqanlının, Sarı Aşığın, Lələnin, Xəstə Qasımın, Aşıq
Valehin, Ağ Aşığın, Aşıq Alının, Aşıq Ələsgərin, Aşıq Şenliyin və digərlərinin
timsalında yeni dəyər və özünəməxsusluq qazanır. Şirvan aşıq mühitində bu, Aşıq
Qurban, Aşıq Zəkəriyyə, Aşıq İsmi, Aşıq Nurəddin, Aşıq Oruc, Aşıq Sadıq, Aşıq
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Rüstəm, Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq Əhməd, Aşıq Şamil, Aşıq Şakir, Aşıq Pənah, Aşıq
Ağalar və başqalarının simasında milli təfəkkürün bədii-estetik gücünü
müəyyənləşdirir. Eposdan dastana gələn ənənə bir xətt olaraq ozandan aşığa
gəlmənin spesifikasını ortaya qoyur və repertuar özünəməxsusluğunun tarixi
mənzərəsini aydınlaşdırır. Daha doğrusu, varisliyin, sənət ənənəsinin mahiyyət və
məzmununu sərgiləyir. “Şirvan söyləyiciliyində varislik ənənəsi mühüm amil olaraq
çıxış edir. Tədqiqat varisliyin bir neçə kanalını üzə çıxarmışdır:
a) varisliyin sənət-ifaçılıq kodu ilə ötürülməsi;
b) varisliyin poetik mətn (janr) kodu ilə ötürülməsi;
c) varisliyin mənəvi dəyərlər kodu ilə ötürülməsi.
Bütün digər yarımkodlar bu əsas kodların ötürülmə kanallarına aiddir” [9,
s.24]. Mühitin zəngin folklor yaddaşı bütün müstəvilərdə ənənənin aparıcılığı və
müxtəlif janr örnəklərində söyləyici özünəməxsusluqlarının nəzər-diqqəti cəlb etməsi
ilə səciyyələnir. Burada məsələ təkcə ustad aşıqların dastan söyləyiciliyi
səviyyəsində olanlarla məhdudlaşmır, nağıl, lətifə nəqlindəki lokal xarakterli
söyləyici üslubu da bir tərəf kimi diqqət önünə gəlir. Musiqi repertuarının kəsb etdiyi
regional məzmun, auditoriyanın ehtiyaclarına hesablanmış epizodların əlavəsi və
haşiyələr də bura daxildir. Onu da əlavə edək ki, “musiqi repertuarından fərqli
olaraq, Şirvan aşıq mühitinin söz repertuarı digər mühitlərdən özünəməxsus
əlamətlərlə seçilmir. Ənənəvi klassik aşıq dastanları, eləcə də saz-söz ustadlarının
poetik irsi burada da öz yükünün əsasını təşkil edir. Bir sıra hallarda bəzi dastanların
(“Abbas və Gülgəz”, “Xəstə Qasım”, “Alıxan-Pərixanım”, “Şah İsmayıl” və s.) süjet
xəttində variant dəyişiklikləri nəzərə çarpır ki, bu da aşıq mühitlərinin əksəriyyəti
üçün səciyyəvidir və folklor mətninin şifahi şəkildə mövcudluğundan irəli gələn təbii
bir haldır” [13, s.202-203]. Şirvan aşıq mühitinin dastan repertuarı ənənənin bariz
örnəyi olaraq ustad sənətkarların sinəsindən qopan dastan örnəkləri ilə (məsələn,
“Aşıq Şakir və Ceyran xanım” (Aşıq Xanış), “Aşıq Mirzə Bilal”, “Şirvan və
Fərqanə”, “Yasər Xəzri və Səhər Təbrizi”, “Canbaxış və Qudyal” və s. (Aşıq
Əhməd)) zənginləşməklə də yaşarılıq qazanır. Bunlar bir bütöv olaraq mühitin
zənginliyində söyləyicilik, janr və mənəvi dəyərlərin davamlı qorunuşu səviyyəsində
mükəmməl təsəvvürü sərgiləyir.
Nəticə. Şirvan aşıq söyləyiciliyinin müəyyənləşdirdiyi təsəvvür unikal bir
səciyyə ilə müəyyənləşir. Şüurlu və hissi qavram səviyyəsində etnosun əski
mədəniyyət təsəvvüründən çağdaş mərhələyə qədər olanları ehtiva etmək gücündə
özünü göstərən söyləyicilik bir sənət faktı kimi mükəmməllik qazanır. Ona görə də
Şirvan aşıq mühitinin zənginliyində dastan söyləyiciliyi ayrıca bir tərəf kimi sistemli
yanaşmaları zəruriləşdirir. Bütün bunlar klassik epik ənənənin Şirvan aşıqlarının
dastan repertuarı timsalında prosesin gedişini və mühit səviyyəsində hansı sənət
keyfiyyətləri ilə səciyyələndiyini aydınlaşdırır.
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Tariel Gani
Classical epic traditional and narration of dastanes by Shirvan ashugs
Summary
The classical epic tradition has always attracted the attention of scientific and
theoretical thought, requiring a multidirectional analysis. This also includes the
youthfulness and originality of the epic tradition in the narration of the Shirvan ashug
environment. In general, the narration is one aspect of the richness of Azerbaijani
ashug environments. It has a great artistic experience from ozan to the poet. The
textual information of the epos "Kitabi-Dada Gorgud" reveals not only the genre
typology of the epos but also the narrator (poet's repertoire). From this point of view,
the ashug environment of Shirvan is one of the centres of art rooted in the historical
and cultural stream. The workload of the artists who lived there at different times and
the audience they embraced have particular richness. The etiquette and richness of
the repertoire of such masters as Ashug Bilal, Ashug Ahmad, Ashug Shakir, Ashug
Panah, Ashug Khanmusa, Ashug Mammaədagha, Ashug Barat, Ashug Yanvar etc.
are an example of this. The presence of classical epics ("Koroghlu", "Ashug Garib",
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"Gurbani", "Tahir and Zohra", "Abbas and Gulgaz", "Sick Gasim and Meleksima",
"Valeh and Zarnigar", "Ashug Amrah") as well as examples of recent epics ("Ashuig
Mirza Bilal", "Shirvan and Fargana", "Yaser Khazri and Sahar Tabrizi", "Janbakhish
and Gudyal", "Ashug Shakir and Jeyran khanum", etc.) in the audience, shows the
continuity of the historical flow. All these demonstrate the general flow of
storytelling in the Shirvan ashug environment.
Тариель Гани
Классическая эпическая традиция и повествование дастанов
ширванскими ашугами
Резюме
Во все времена классическая эпическая традиция привлекала к себе
внимание научно-теоретической мысли, обязывая к разнонаправленному
анализу. Сюда относится также существование и своеобразие эпической
традиции в повествовании дастанов Ширванской среды ашугов. В целом,
дастанное повествование в богатом разнообразии ашугской среды
Азербайджана – это отдельное направление. Здесь имеет место передача
великого искусства от озана к ашугу. Текстовая информация дастана «КитабиДеде Горгуд» не только демонстрирует жанровую типологию дастана, но и
выделяет вопрос о повествователе (репертуаре озана). В этой связи
Ширванская среда ашугов – одна из очагов искусства, формированных на
историко-культурном течении. Искусство мастеров, живших в различные
периоды времени, и охваченная ими аудитория, предстают здесь в
величественном богатстве единого целого. Примером этому служит
меджлисная этика и богатство репертуара таких мастеров-наставников, как
Ашуг Билал, Ашуг Ахмед, Ашуг Шакир, Ашуг Панах, Ашуг Ханмуса, Ашуг
Мамедага, Ашуг Барат, Ашуг Январ и др. Восприятие аудиторией, наряду с
классическими дастанами («Кёроглу», «Ашуг Гариб», «Гурбани», «Тахир и
Зохра», «Аббас и Гюльгяз», «Хесте Гасым и Мелексима», «Валех и Зарнигяр»,
«Ашуг Амрах»), также и новообразованных примеров дастанов («Ашуг Мирза
Билал», «Ширван и Фергана», «Ясер Хазри и Сахар Табризи», «Джанбахыш и
Гудъял», «Ашуг Шакир и Джейран ханым» и др.), свидетельствует об
устойчивости исторического течения. В целом, все это демонстрирует общий
ход дастанного повествования Ширванской среды ашугов.
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Giriş. Nizami Gəncəvi bəşəriyyətin bədii fikir tarixində yeni səhifə açmış,
dünya poeziyasına incilər bəxş etmiş ölməz əsərləri ilə dünya ədəbiyyatında yer tutan
dahi şəxsiyyətlərdən biridir. Onun ecazkar poetik qüvvəyə malik yaradıcılığının
məhsulu olan “Xəmsə”si dünya ədəbiyyatının şah əsərləri sırasında layiqli yer tutur,
dünyanın ən məşhur kitabxanalarını bəzəyir.
Nizami Gəncəvinin əsərlərinin məzmunu öz ibrətamizliyi, tərbiyəvi xarakter
daşıması ilə əsrlər keçsə də, aktuallığını qoruyub saxlamış, bir çox şair və yazıçı
üçün ilham mənbəyi olmuşdur.
Nizami yaradıcılığı fransız şərqşünaslarının diqqət mərkəzində olmuş və dahi
şairin əsərləri fransız dilinə tərcümə edilərək nəşr olunmuş, eləcə də ədəbi irsinin
öyrənilməsi və tanıdılması sahəsində işlər görülmüşdür.
Nizami Gəncəvi yaradıcılığı fransızdilli tədqiqatlarda. XVII əsrin
ortalarından başlayaraq fransız şərqşünasları Nizami irsinə maraq göstərməyə
başlamış və onun həyat və yaradıcılığını Fransa oxucularına təqdim etməyə çalışmışlar. Bu işə ilk dəfə olaraq fransız şərqşünası, Şərq dilləri üzrə tərcüməçi Bartelemi
Derblo (1625-1695) başlamışdır. Onun 1697-ci ildə işıq üzü görmüş məşhur “Şərq
kitabxanası” (“Bibliothèque orientale”) ensiklopedik lüğətində ilk dəfə Nizami
Gəncəvidən bəhs olunur.
Nizami Gəncəvi haqqında tədqiqatların çoxu XIX əsrə təsadüf edir. Oqüst
Lakuen dö Vilmoren, Yan Rıpka, Anri Masse, Fransua Pöti de La Krua, Edqar Bloşe,
Kler Kappler, Şarl Anri dö Fuşekur, Fransua Bernar Şarmua, Fransis Rişar və İzabel
dö Qastin kimi şərqşünaslar Nizami Gəncəvini araşdırıb, əsərlərini fransız dilinə
tərcümə etməklə yanaşı, Nizaminin ümumbəşəri ideyalarından da bəhrələnmişlər.
Fransız şərqşünası Edqar Bloşe (1870-1937) “Türk əlyazmaları kataloqu”nda
Nizami Gəncəvinin ana dilində şeirləri olduğunu qeyd etmişdir. Kataloqun 2-ci
cildində 710 nömrəli əlyazmanın bütövlükdə Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasının
türkcəyə tərcüməsi olduğu və əsərin həmin tərcümədən fransızcaya çevrildiyi
göstərilmişdir. “Ərəb, fars və türk əlyazmalarına rəsmlərin kataloqu”nda da
Nizamiyə xüsusi yer ayrılmış, şairin əsərlərinə çəkilmiş illüstrasiyalar verilmiş,
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Nizami əsərlərinə çəkilmiş miniatürlərin hansı rəssamlıq məktəbinə aid olduğu
göstərilmişdir [4, s.205].
Müasir dövrün məşhur fransız şərqşünası Kler Kappler 1994-cü ildə "Məna
və əl-kimyəvi proses axtarışında: Nizaminin “Yeddi gözəl” vasitəsilə
transmutasiyası" adlı məqalə nəşr etdirmişdir. Məqalədə “Yeddi gözəl” poeması
koqnitiv sistemli hekayə kimi öz strukturunda araşdırılmışdır. O, “Fars klassik
ədəbiyyatında böyük İsgəndər” sərlövhəli məqaləsində isə Nizami və Firdovsinin
əsərlərindəki İsgəndər əfsanəsinin ədəbi taleyini təhlil etmiş və bu mövzuda müxtəlif
araşdırma və tədqiqatlardan bəhs etmişdir. Tədqiqatçının istifadə etdiyi tədqiqat
metodu üslub və yanaşma baxımından olduqca ədəbidir və İsgəndərin qəhrəmanlıq
hərəkətlərinin simvolik şərhini ehtiva edir [9, s.262-263].
Fransız şərqşünası, Yeni Sorbonna Universitetinin professoru, klassik fars dili
və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis Şarl Anri dö Fuşekur Nizami haqqında bir neçə
məqalə yazmışdır. Məqalələrinin biri “Nizami şeirlərində qadınların siyasətdəki
rolu”, digəri isə “Nizaminin əsərində merac hekayəsi” adlanır. Bu məqalədə Fuşekur
“Yeddi gözəl” poemasını təhlil etmiş və Nizaminin digər əsərlərindəki merac ilə
müqayisə etmişdir. O, Nizami yaradıcılığını yüksək qiymətləndirmiş və Nizami
poetik irsinin hələ də layiqincə qiymətləndirilmədiyini qeyd etmişdir [10, s.256].
“Xəmsə”nin fransız dilinə tərcüməsi haqqında. Nizami Gəncəvinin
tərbiyəvi ideyaları fransız şərqşünas alimlərinin diqqətini cəlb etmiş, onun əsərləri
fransız dilinə tərcümə olunaraq işıq üzü görmüşdür. Lakin “Xəmsə”nin fransız dilinə
tam tərcüməsi yoxdur. Şairin poemalarının bəziləri müxtəlif zamanlarda bütöv
şəkildə, bəzilərinin isə bir hissəsi fransız dilinə tərcümə olunmuşdur.
Şairin əsərlərinin fransız dilinə ilk tərcüməsini François Bernard Şarmua
(1793-1868) etmişdir. Fransa şərqşünası Şarmua 1829-cu ildə “İsgəndərnamə”
poemasının bir hissəsini fransız dilinə tərcümə edərək Sankt-Peterburqda nəşr
etdirmişdir [22, s.20]. Şarmuanın gənc yaşda ölən tələbəsi Lüdviq Şpitsnagel (18071827) “İsgəndərnamə” poemasından “İsgəndərin ruslara qarşı yürüşü” hissəsini fars
dilindən fransız dilinə tərcümə etmiş və bu tərcümə sonradan bir neçə dəfə nəşr
edilmiş, həmçinin rus dilinə tərcümə olunmuşdur [14, s.42-44]. Lakin Şarmua bu
tərcümə üzərində yenidən işləmiş, tərcümələrin mümkün variantlarını, Nizami
Gəncəvinin tərcümeyi-halını, rəy və təhlilləri də əlavə edərək onu daha da
təkmilləşdirib nəşr etdirmişdir [17, s.516-519].
1710-cu ildə fransız şərqşünas alimi Fransua Pöti de La Krua (1653-1713)
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasındakı slavyan gözəlinin hekayəsini
“Turandotun nağılı” başlığı altında fransız dilinə tərcümə edərək nəşr etdirmişdir [6,
s.524]. Məşhur fransız dramaturqu və yazıçısı Alen Röne Lesaj (1668-1747) isə ilk
dəfə olaraq həmin hekayənin süjetini teatr üçün səhnələşdirmişdir. Lesajın komik
opera formasında səhnələşdirdiyi bu süjet “Çin şahzadə xanımı” (“La Princesse de la
Chine”) adlanır və ilk dəfə 1729-cu ildə Parisdə tamaşaya qoyulmuşdur. Lakin
Lesajın əsərində əsas qəhrəmanın adı Turandot yox, Diamantindir [5, s.147].
Qeyd etmək lazımdır ki, italyan yazıçısı Karlo Qotsi “Turandot” əsərini yazarkən Lesajın səhnələşdirdiyi süjetdən istifadə etmiş, alman romantik ədəbiyyatının
nümayəndəsi Fridrix Şiller isə “Turandot” pyesinin süjetini Qotsidən götürmüşdür
[5, s.146].
Məşhur çex alimi və şərqşünası Yan Rıpka Nizaminin əsərləri haqqında bir
neçə məqalə yazmış, 1934-cü ildə Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasını ümumiləşdirərək fransız dilinə “Nizaminin yeddi şahzadəsi” (“Les sept princesses de
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Nizhami”) adı alltında tərcümə etmişdir. Yan Rıpka alman şərqşünası Helmut
Ritterlə birlikdə “Yeddi gözəl” poemasının Paris, Oksford, Berlin, İstanbul, Praqa və
Vyanadakı kitabxanalarda mövcud olan qədim əlyazmalarını müqayisə edərək
düzəlişlər etmiş və 1934-cü ildə İstanbulda nəşr etdirmişdir. Bu nüsxə “Yeddi gözəl”
poemasının ən dəqiq çap nüsxələrindən biri hesab olunur [23, s.8].
Farsdilli əsərlərin tərcüməsi və nəşrində mühüm işlər görmüş fransız
şərqşünası və alimi Anri Masse (1886-1969) Nizami Gəncəvi haqqında tədqiqatlar
aparmış və özünün “Fars antologiyası (XI-XIX əsrlər)” əsərində onu mənzum
romanın ustadı adlandırmışdır. Anri Masse Nizamini məşhur İran şairi Firdovsi ilə
müqayisə edərək yazırdı: “Firdovsi qəhrəmanlıq dastanının ustadı olduğu kimi,
Nizami də romantik dastanın, başqa sözlə, mənzum romanın ustadıdır” [3, s.4].
İxtisasca iranşünas olan Anri Masse Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasını fransız
dilinə “Le Roman de Chosroès et Chirine” adı altında tərcümə etmiş və əsər 1970-ci
ildə Parisdə nəşr olunmuşdur. Masse qeyd edir ki, Nizami “Veys və Ramin”
poemasından bəhrələnmiş, lakin “Xosrov və Şirin” poemasında romantik və lirik
məfhumları yeni və qanunauyğun şəkildə işlədərək epik mövzularla əlaqələndirməyi
bacarmışdır [1, s.262]. Anri Masse “Xosrov və Şirin” poemasından danışarkən
Nizaminin öz fantaziyasına sərbəst yer verdiyini qeyd edir. Onun şeirini tükənməz
macəralarla zəngin, bir növ, zərif dastan adlandırır və Nizaminin orijinal əfsanəyə
Xosrovun qısqanclıqla ölümünə səbəb olduğu Fərhadın Şirinə olan sevgisinin riqqətli
epizodunu əlavə etdiyini yazır [8, s.71].
Həmçinin tərcüməçi Cəmşid Mortəzəvi Parisdə olarkən Nizaminin “Sirlər
xəzinəsi” poemasını fransız dilinə tərcümə etmiş və 1987-ci ildə Parisdə nəşr
etdirmişdir [1, s.262].
Nizami Gəncəvinin “Yeddi gözəl” poemasının fransız dilində iki tərcüməsi
mövcuddur. Poemanın tərcümələrindən birinin müəllifi İzabel dö Qastindir. O, 2000ci ildə poemanı fars dilindən fransız dilinə tərcümə edərək “Les Sept portraits”
(“Yeddi portret”) adı altında Parisdə nəşr etdirmişdir. Qeyd etmək lazımdır ki, 2017ci ildə İzabel dö Qastin Nizaminin “Leyli və Məcnun” poemasını ilk dəfə olaraq fars
dilindən fransız dilinə tərcümə edərək Parisdə nəşr etdirmişdir. Şərq dünyasına dair
yazdığı romanlara görə çoxsaylı mükafatlar qazanmış fransız yazıçı və tərcüməçisi
Matias Enar Qastinin etdiyi tərcümə əsərini oxuduqdan sonra Nizami Gəncəvinin
“Leyli və Məcnun” poemasını indiyə kimi yazılmış ən gözəl poema, bütün dövrlərin
ən gözəl sevgi hekayəsi adlandırmışdır [15, s.1].
Nizaminin “Yeddi gözəl” poemasının fransız dilinə digər tərcüməsinin
müəllifi isə amerikalı yazıçı Maykl Berridir. O, 2000-ci ildə Nizaminin “Yeddi
gözəl” poemasının tam mətnini fransız dilinə “Le Pavillon des sept princesses”
(“Yeddi şahzadə pavilyonu”) adı altında tərcümə etmiş, izahı və şərhi ilə birlikdə
Parisdə nəşr etdirmişdir. Nizami ilə bağlı tədqiqatlar aparan Berri Avropada poetik
və mənəvi kamilliyin zirvəsi hesab olunan Dante ilə Nizami Gəncəvini eyniləşdirmiş
[16, s.16], bundan başqa, Nizami və Şekspirin əsərləri arasındakı oxşarlığı da qeyd
etmişdir [16, s.63].
Fransız ədəbiyyatında Nizami motivləri. Bəşər bədii-fikir tarixinə dünya
şöhrətli yazıçı və şairlər bəxş edən fransız ədəbiyyatı bir çox dillərdə yazıb-yaradan
sənətkarların ədəbi görüşlərinə töhfələr vermiş, eləcə də digər yazıçı, şair və
mütəfəkkirlərin yaradıcılığından bəhrələnmişdir. Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin
yaradıcılığı da fransız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin diqqətindən kənarda
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qalmamış, əsərlərinin müdrikliyi və ölməzliyi ilə müxtəlif sənətkarlara ilham
mənbəyi olmuşdur.
Fransız ədəbiyyatında yaradıcılığı Nizami yaradıcılığı ilə müəyyən dərəcədə
əlaqədar olan yazıçılardan biri fransız yazıçısı və şairi Lui Araqondur (1897-1982).
O, şairin ümumbəşəri ideyalarına müraciət etmiş və Əbdürrəhman Caminin “Leyli və
Məcnun” poemasından bəhrələnərək “Le Fou d’Elsa” (“Elzanın Məcnunu”) adlı
şeirlər toplusunu ərsəyə gətirmişdir. Əfsanənin mövzu və süjetinin canlandırıldığı
şeirlər toplusu gənclər arasındakı dostluq dövrünü, bir baxışdan başlayan sevgini,
gəlinin ailəsinin narazılıq etməsi ilə taleyin gətirdiyi ayrılığı, bir-birlərini görmək
üçün uzun müddət gözləmələri və cütlüyün həqiqətən görüşdüyü nadir halları ehtiva
edir. Araqon və Nizaminin əsərləri arasındakı digər oxşarlıq isə şeirlərin poetik
nəsrlə qarışmasıdır [12, s.33-38].
Nizami Gəncəvi “Leyli və Məcnun” poemasında Leylini vəsf edərkən yazır:
Ərəb ayı kimi sifəti vardı,
Əcəm türkü kimi könül ovlardı.
Saçları gecəydi, camalı bir bağ,
Sanki qara qarğa tutmuşdu çırağ.
Lələ bəzənmişdi püstəcik ağzı,
Şəkər dodaqlıydı o ellər qızı [19, s.65].
Lui Araqonun “Elza” şeirindən bir neçə parçanı Hamlet Qoca (1942-2019)
Azərbaycan dilinə tərcümə etmişdir.
Mənim mehribanım, dəli ceyranım,
Gözəllikdən od alırdı bu canım.
Dodaqların qanımı coşdururdu,
Saçların qızıltək bərq vururdu... [7, s.176].
Qeyd etmək lazımdır ki, Nizami əsərlərindəki bəzi süjetlər fransız
yazıçılarının diqqətini cəlb etmiş və onlar öz əsərlərində həmin süjetlərdən istifadə
etmişlər. Bu cəhətdən XVIII əsr Fransa maarifçilərinin görkəmli nümayəndəsi, şair,
publisist Volterin fəlsəfi povestlərində istifadə edilmiş iki süjet diqqəti cəlb edir.
Volterin 1748-ci ildə yazdığı “Zadiq” və ya “Tale” povestində “İt və at” (“Le chien
et le cheval”) və “Paxıl” (“La jalousie”) novellalarındakı süjetlər Nizaminin
əsərlərində də var. Xüsusən də “Paxıl” novellasının süjeti Nizaminin “Yeddi gözəl”
poemasındakı Xeyir və Şər haqqındakı hekayənin süjetinə çox yaxındır [5, s.156157].
Zəhmətkeş insan obrazı bir çox yazıçıların əsərlərinin əsas qəhrəmanı
olmuşdur. Əməyə və əmək adamına dərin məhəbbət Nizami yaradıcılığını səciyyələndirən əsas keyfiyyətlərdəndir. Şair başqa əsərlərində olduğu kimi, “Sirlər
xəzinəsi”ndə də bu mövzuya xüsusi diqqət yetirmiş, əməyi insanın zinəti, yaraşığı,
onu hər cür bəlalardan qoruyan bir vasitə saymışdır. Aydındır ki, Nizami Gəncəvi
həyatın mənasını zəhmətdə görürdü.
Gecə zülmətdə belə daşı zəhmət yükünü,
Yalnız zəhmətkeş bilir vacib işin zövqünü.
...
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Kimlər ki çəkir zəhmət, məgər taparmı zillət?
Məşəqqətin sonundan başlanır istirahət [20, s.120-121].
Bu nöqteyi-nəzərdən Volterin “Səmimi, yaxud optimizm” (“Candide ou
l′Optimisme”) əsərinin qəhrəmanı diqqət çəkir. Uzun müddət əziyyətli səyahətdən
sonra o, həyatın mənasını zəhmətdə tapır, yaradıcı zəhmətə qoşulur, işləyib zəhmət
çəkməyi həyatın gözəlliklərini və sevincini dərk etmək, həqiqəti anlamaq üçün
başlıca vasitə hesab edir [5, s.79].
Nizami Gəncəvidən sonra iki gəncin nakam eşqindən xəbər verən çoxlu sayda
əsərlər yazılmışdır. Belə əsərlərdən biri də Jozef Bedienin (1864-1938) kelt əfsanəsi
əsasında yazdığı “Tristan və İzolda” əsəridir. Əsər süjet və kompozisiya cəhətdən
Nizami Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasındakı iki-üç epizodla səsləşir.
Hökmdarlıq, qəhrəmanların uşaqlığı və gəncliyi, sevgililərin ayrılması, həyatda və
ölüm vasitəsilə yenidən qovuşması hər iki əsəri bir-birinə yaxınlaşdıran cəhətlərdir.
Jozef Bedienin “Tristan və İzolda” əsərində Tristan və sarışın İzoldanın (Iseut la
Blonde) ayrılması, Tristanın Bretana gedib ağəlli İzolda (Iseut aux mains blanches)
ilə evlənməsi, Tristanın öldüyünü görən sarışın İzoldanın onun yanında ölməsi [13,
s.103-147] və Nizaminin “Xosrov və Şirin” poemasında Xosrovun İsfahana gedib
Şəkərlə evlənməsi, daha sonra isə onu buraxıb Şirinin yanına qayıtması, Xosrovun
ölümü və Şirinin Xosrovun məzarı başında özünü öldürməsi epizodları oxşarlıq
təşkil edir [18, s.223-459].
Eyni zamanda, Tristan və İzolda obrazlarının Leyli və Məcnun obrazları ilə
analogiyası da diqqət çəkir. Məcnun və Tristan obrazlarının sevgi münasibətlərini
müqayisə edərək eşqin Şərqdə və Qərbdə necə təzahür etdiyini göstərən Andre Mikel
1984-cü ildən “Leyli və Məcnun” haqqında kitablar yazmağa başlamışdır: “Hekayəsi
dövrün ontoloqları tərəfindən ehtiraslı və sistemli bir şəkildə qələmə alınan, yarı
həqiqət, yarı əfsanəvi obraz olan və ilahi eşqini elan edən Məcnun bir sıra
personajların prototipidir” [2, s.13]. Yazıçı, ərəb dili və ədəbiyyatı üzrə mütəxəssis
olan Andre Mikelin 1984-cü ildə Persi Kemp ilə birlikdə yazdığı “Majnûn et Laylâ:
l'amour fou” (“Məcnun və Leyla: dəli eşq”) adlı kitabı, “L'amour poème” (“Sevgi
şeiri”) adlı tərcümə əsəri və “Laylâ, ma raison” (“Leyla, səbəbim”) adlı romanı nəşr
olunmuşdur. 2003-cü ildə isə Mikel “Le Fou de Laylâ : le dîwân de Majnûn”
(“Leylanın Məcnunu: Məcnunun divanı”) adlı tərcümə əsərini nəşr etdirmişdir [21,
s.1].
Nizaminin əsərlərindəki baş qəhrəmanların ən əsas xüsusiyyətlərindən biri
həyata və mübarizəyə can atmaqdır. İsgəndərin dirilik suyunun ardınca getməsi
bunun bariz nümunəsidir. Oxşar motivə Pol Düka (1865-1935) yaradıcılığında da
rast gəlinir. Fransız bəstəkarı Pol Dükanın 1909-1910-cu illərdə bəstələdiyi “Pəri”
(“La Péri”) baletinin əsas mövzusu ölməzlik axtarışında olan İsgəndərin əlində
ölümsüzlük çiçəyi tutan Pəri ilə qarşılaşması, çiçəyi ondan alması, Pərinin öz
cazibədar rəqsi ilə onu ovsunlayıb çiçəyi geri alması və İsgəndərin ölümsüz həyat
tapa bilməyəcəyini başa düşməsi üzərində qurulmuşdur [11, s.83].
Nəticə. Nizami Gəncəvinin əsərlərinin məzmunu öz ibrətamizliyi, tərbiyəvi
xarakter daşıması ilə əsrlər keçsə də, aktuallığını qoruyub saxlamış, bir çox yazıçı və
şair üçün ilham mənbəyi olmuşdur. Təqdim etdiyimiz məqalə üzrə əsas məqsəd
Fransada Nizami Gəncəvi haqqında aparılan tədqiqatları araşdırmaq və Nizaminin
hansı əsərlərinin fransız dilinə tərcümə olunduğunu tədqiq etməkdən ibarətdir. Belə
ki, XVII əsrin ortalarından başlayaraq fransız şərqşünasları Nizami irsinə maraq
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göstərməyə başlamışlar. Bu işə ilk dəfə olaraq fransız şərqşünası B.Derblo
başlamışdır. Lakin Nizami haqqında tədqiqatların çoxu XIX əsrə təsadüf edir.
Fransız tədqiqatçıların bəziləri Nizamidən ötəri bəhs etmiş, bəziləri isə şairin həyat
və yaradıcılığının müəyyən tərəflərini lazımınca təhlil etmişlər. Şairin tərbiyəvi
ideyaları, E.Bloşe, K.Kappler, Ş.A.Fuşekur və b. şərqşünas alimlərinin diqqətini cəlb
etmiş və şairin yaradıcılığı fransız şərqşünaslarının tədqiqat obyektinə çevrilmişdir.
Nizaminin əsərləri fransız dilinə tərcümə olunaraq işıq üzü görmüş, şairin
əsərlərinin bəziləri fransız dilinə hissə-hissə, bəziləri isə bütöv şəkildə müxtəlif
tərcüməçilər tərəfindən tərcümə olunmuşdur. Fransua Pöti de La Krua, Fransua
Bernar Şarmua, Martin Teodor Hutsma, Yan Rıpka, Anri Masse, Maykl Berri və
Izabel dö Qastin kimi alimlər şairin əsərlərinin fransız dilinə tərcüməsində mühim
işlər görmüşlər.
Dahi Azərbaycan şairi Nizaminin ümumbəşəri ideyaları fransız ədəbiyyatının
görkəmli nümayəndələrinin diqqətindən kənarda qalmamış, əsərlərinin müdrikliyi və
ölməzliyi ilə müxtəlif sənətkarlara ilham mənbəyi olmuşdur. Nizami əsərlərindəki
bəzi süjetlər fransız yazıçılarının diqqətini cəlb etmiş və onlar öz əsərlərində həmin
süjetlərdən istifadə etmişlər. Lui Araqon, Andre Mikel, Röne Lesaj, Pol Düka kimi
sənətkarlar Nizami yaradıcılığından bəhrələnərək əsərlər yazmışlar. Bundan başqa,
Volterin “Səmimi, yaxud optimizm” (“Candide ou l'Optimisme”), Jozef Bedienin
“Tristan və İzolda” əsərlərindəki bəzi epizodlarla Nizaminin əsərlərindəki bəzi
süjetlər və motivlər oxşarlıq təşkil edir.
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Inji Hashimova
Nizami Ganjavi's works in French-speaking studies
Summary
The great Azerbaijani romantic poet Nizami Ganjavi is distinguished by his
humanistic thoughts and secular attitude to love. His poems, with their universal
themes, have transcended borders to influence the literature of distant lands.
So, French orientalists paid much attention to Nizami's works. In French
literature, Nizami is especially famous for his "Khamsa" which consisted of five
masnavis with fine motifs that have been used by French writers and contemporary
poets. Although the translation of Nizami's works into French began in the XIX
century, the writings about his life and work date back to the XVII century.
The first initiator of the study of Nizami`s works was the French orientalist
Barthelemy D'Herbelot de Moleneville. Four articles about Nizami Ganjavi were
published in his encyclopedia entitled "Oriental library".
Nizami Ganjavi works have been translated into other languages of the world.
Among these countries, the French were honoured to get familiar with Nezami and
his works before other countries. The first translation of Nezami’s works to French
was done by François Bernard Charmoy. In 1829, he translated a part of Eskandar
Nameh and published it in Saint Petersburg.
Jan Rypka, a Czech orientalist, summarized Nezami’s Haft Peykar and
translated it to French as “Nezami’s Seven Princesses”.
Henri, Masse (1886-1969) French orientalist and scholar, has done lots of
activities in translating and publishing Nizami`s works. For instance, in 1970 he
translated Nezami’s “Khosrow and Shirin” into French and published it in Paris.
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Isabelle de Gastines translated Nezami’s “Layla and Majnun” and “The
Seven Beauties”.
At the same time, wisdom and immortality of Nizami’s works have been the
source of certain artistic pastiches and inspirations.
Инджи Гашимова
Творчество Низами во франкоязычных исследованиях
Резюме
Великий азербайджанский поэт-романтик Низами Гянджеви отличается
гуманистическими мыслями и светским отношением к любви. Его стихи с их
универсальными темами выходят за рамки, пересекая границы страны, и
влияют на литературу дальних стран. Так как, французские востоковеды
уделяли творчеству Низами большое внимание. Во французской литературе
Низами особенно известен своим «Хамсе», состоящим из пяти маснави,
прекрасные мотивы которых были использованы французскими писателями и
современными поэтами. Хотя перевод произведений Низами на французский
язык начался в XIX веке, писания о его жизни и творчестве восходят к XVII
веку.
Первым инициатором изучения произведений Низами был французский
востоковед Бартелеми д'Эрбело де Моленвиль. В его энциклопедии под
названием «Библиотека Востока» были опубликованы четыре статьи о Низами
Гянджеви.
Произведения Низами Гянджеви переведены на языки многих народов
мира. Среди этих народов французы имели честь познакомиться с Низами и его
произведениями раньше других стран. Первый перевод произведений Низами
на французский язык сделал Франсуа Бернар Шармуа. В 1829 году он перевел
часть «Искендер-наме» и опубликовал ее в Санкт-Петербурге.
Чешский филолог-востоковед Ян Рыпка в 1934 году резюмировал «Семь
красавиц» Низами и перевел его на французский язык под названием «Семь
принцесс Низами».
Французский востоковед и ученый Анри Массе сделал много важных
работ в области перевода и публикации произведений Низами. Например, в
1970 году он перевел «Хосров и Ширин» Низами на французский язык и
опубликовал его в Париже.
Изабель де Гастин перевела произведения Низами «Семь красавиц» и
«Лейли и Меджнун» на французский язык.
В то же время, с мудростью и бессмертием своего творчества Низами
был источником вдохновения для некоторых писателей.
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CƏNUBİ AZƏRBAYCAN MÖVZUSU “KOMMUNİST” QƏZETİNDƏ
(1945-1959)
Açar sözlər: “Kommunist” qəzeti, Cənubi Azərbaycan mövzusu, poeziya,
Azərbaycan
Keywords: newspaper “Kommunist”, South Azerbaijan theme, the poetry,
Azerbaijan
Kлючевые слова: газета «Коммунист», тема Южный Азербайджaн,
поэзия, Азербайджан
Cənubi Azərbaycan mövzusu “Kommunist” qəzetində 1945-1950-ci illərdə
daima diqqətdə saxlanılmış, şair və yazıçılarımızın yaradıcılığında geniş əks
etdirilmişdir. Bu əsərlərdə ilk növbədə ikiyə bölünmüş xalqımızın nisgili, Cənubi
Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın üzləşdiyi ağır şərait, İran rejiminin onlara
qarşı apardığı irtica siyasəti, milli azadlıq ideyalarının boğulması kimi hiss və
duyğular əsas mövzulardan idi. Ötən əsrin qırxıncı illərində Böyük Vətən müharibəsi
zamanı cənub sərhədlərini möhkəmləndirmək məqsədilə Sovet hökuməti Cənubi
Azərbaycana qoşun yeridir. Bu qoşunların tərkibində Azərbaycanın görkəmli yazıçı
və şairləri də Təbrizə göndərilir, orada siyasi iş aparır, əsərlərini qəzet və jurnallarda
çap etdirərək xalqı birlik və azadlıq uğrunda mübarizəyə səsləyirdilər. Lakin Stalin
rejiminin dəstək göstərdiyi Seyid Cəfər Pişəvərinin (1892, Ərdəbil – 1947, Bakı)
rəhbərliyi ilə qüvvətlənən milli azadlıq hərəkatı qəfildən İranın irtica rejimi ilə
təkbaşına buraxıldı. Qısa müddətdə xalqın mübarizə əzmini oyadan, müstəqillik
ideyalarını coşduran Milli hökumət köməksiz qaldı. Sovet ordusu İrandan çıxarıldı
və Milli hökumətin rəhbərlərinə, tərəfdarlarına qarşı təqiblər, sui-qəsdlər başlandı.
“Milli hökumət qısa vaxtda Sovetlərin yardımı ilə teatr, filarmoniya,
universitet yaratdı, ana dilində nəşriyyat və qəzetlər təsis etdi. Cənubi Azərbaycanda
ilk azad seçkilər keçirildi və Məclis yaradıldı. 1941-1946-cı illərdə Cənubda gedən
siyasi proseslər Şimaldakı sovet mətbuatında da geniş işıqlandırılır, Sovet
Azərbaycanı xalqının ürəyindən xəbər verirdi. Məhz bu hərəkatın təsiri ilə 19451960-cı illərdə Şimalda da milli ovqatların yüksəlişi müşahidə olundu” [1, s.10].
İranda qurulan Milli hökumətin dövründə Azərbaycandan getmiş ziyalıların
fəaliyyəti yüksək qiymətləndirilirdi: “1941-46-cı illərdə Güneydə hökumətin
qurulması, intibahın başlandığı dövrdə Şimali Azərbaycandan getmiş ziyalıların rolu
haqqında çox danışmaq olar. Mirzə İbrahimov ora gedib, Qulam Məmmədli, Mehdi
Hüseyn, Cəfər Xəndan, Əli Vəliyev, Süleyman Rüstəm, Rəsul Rza orada olublar,
qəzet, jurnal buraxıblar” [2]. Bəli, həmin dövrdə – “1945-46-cı illərdə Milli hökumət
yaradıldığı zaman ana dilinə azadlıq verildi, dillərə vurulan “qıfıllar” açıldı, ana
dilində məktəblər, Təbriz Filarmoniyası fəaliyyətə başladı və Azərbaycan dilində
dərsliklər yazıldı, kitablar nəşr olundu, milli radio işə başladı, qəzet və jurnallar dərc
olundu. Mədəniyyətin bütün sahələri, ədəbiyyat bütünlükdə inkişaf etdi. Amma
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1946-cı ildə Milli hökumətin süqutundan sonra daha kəskin şəkildə Azərbaycan
türkcəsi qadağan olundu” [2].
Qədim ənənələrini yaşadan Azərbaycan xalqı ölkənin mürəkkəb ictimai-siyasi
şəraitində öz dilini, adətini, mənəvi dəyərlərini qoruduğuna görə “hakim rus və fars
dairələrinin mürtəce şovinist siyasətinə və qayda-qanunlarına məruz qalsa da,
saflığını, özünəməxsusluğunu və mənəvi birliyini saxlamış, assimilyasiya
olmamışdır” [3].
Doğrudan da, müharibə illəri və sonrakı dövrlərdə “Kommunist” qəzetində
dərc edilən Azərbaycan şairlərinin əsərlərini tədqiq etdikcə yuxarıda qeyd edilən
fikirlər bir daha öz təsdiqini tapır. Nə qədər təqiblərə, məhrumiyyətlərə düçar olsalar
da, Cənubi Azərbaycan şairləri öz dillərinin saflığını, apardıqları müstəqillik
ideyaları uğrunda mübarizələrini bir an belə səngitmir, zaman-zaman öz sözlərini
müxtəlif bədii vasitələrlə xalqa çatdırır, onu sonadək mübarizəyə səsləyirdilər.
İlyas Əfəndiyev “Xəncər” hekayəsində Cənubi Azərbaycanda Milli
hökumətin fəaliyyət dövrünün tarixi hadisələrini faktlara əsaslanaraq belə təsvir edir:
“Bir ilə yaxın idi ki, Cənubi Azərbaycanda Milli hökumət qurulmuşdu. Dükanların
üzərindən farsca lövhələr götürülmüş, yerinə Azərbaycan dilində yazılmış lövhələr
vurulmuşdu. Küçələrin adları dəyişib azərbaycanca olmuşdu. Adamlar “ana dili”,
“Milli hökumət” və “Azərbaycan” sözlərini indi tez-tez və daxili bir məmnuniyyətlə
təkrar edirdilər. Elə bil ki, onlar bu sözlərlə öyünür, fəxr edirdilər...” [4, s.275].
“Kommunist” qəzetinin müharibə illəri və ondan sonrakı dövrlərini tədqiq
etdikcə yuxarıda qeyd etdiyimiz fikirlər təkcə publisistikada deyil, bədii əsərlərdə də
öz əksini tapırdı. Məsələn, Məhəmməd Biriyanın “Vətənim” şeirində qəhrəmanlıq
dolu tarixi keçmişi olan xalqımızın igid oğulları xatırlanır. Şair şeirdə, lazım gəlsə,
sevdiyi Vətən uğrunda canını belə fəda etməyə hazır olduğunu bildirir:
Qələtək qoy ola hər vaxt sənə səngər vətənim,
Yaşa, ey fəxrli, şövkətli, müqəddəs vətənim!
Sənin uğrunda döyüşlərdə boyansam qanıma,
Ölərəm şan və şərafətlə, inan, “uf” demərəm [5].
Yəhya Şeydanın “Qəhrəmanlar yurdu”, Aşıq Hüseyn Cavanın “Gəlir”,
Məmmədəli Səfvətin “Böyük bayram”, Raziyyə Əli Nişaninin “Azərbaycan”, Mir
Mehdi Çavuşinin “İftixar”, Müavinüssoltan Milaninin “Təbrik” və Balaş
Azəroğlunun “Azərbaycan” şeirlərində Azərbaycanın tarixən qəhrəmanlar yurdu
olmasından, 1920-ci ilin aprelində yeni yaranan Sovetlər respublikasında gedən
inkişaf, Şimali Azərbaycanda gedən quruculuq işləri vəsf edilir. Azəroğlunun bir
bənd şeirinə nəzər salaq:
Bilsinlər əyilməz o şah vüqarın,
Gözündə heç zaman qəsbkarların.
Gündüz günəşisən bizim diyarın,
Qaranlıq gecənin çırağı sənsən [6].
Bəhs edilən dövrdəki Cənubi Azərbaycan ədəbiyyatının əsas qayəsi xalqa
xidmət etmək, vətənin xoşbəxtliyi və səadəti yolunda çalışmaq, vətənpərvərlik
ruhunu gücləndirmək, xalqı və vətəni üçün yaşayan idraklı vətəndaşlar yetişdirmək
idi. Cənubi Azərbaycan şairləri azadlıq və səadətdən, həyat və gələcəkdən danışarkən
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həmişə Stalin və Lenini bəşəriyyətin dostu kimi xarakterizə edirdilər. Bir çox
şairlərin şeirlərində Sovet İttifaqı rəhbərlərinə məhəbbət açıq-aydın ifadə edilirdi.
Məsələn, Mir Mehdi Çavuşinin misralarında sovet ideolojisinin təsirini görmək
mümkündür:
Zülm – Hitlerdən qurtardı öz ana yurdun bu gün,
Birliyin göstərdi ki, dünya boyu xoş barı var.
İndi azad xalqlar məntək deyir: Can Stalin,
Yer üzündə ədlinə insanların iqrarı var [7].
Əlbəttə, bu yazıçı və şairlərin Sovet İttifaqına məhəbbəti, ilk növbədə Şimali
Azərbaycanda yaşayan bacı və qardaşlarının əldə etdikləri uğurlar, buradakı yaşayış
səviyyəsinin üstünlüyü, ana dilinə, mədəniyyətə, elmə açılan geniş üfüqlər və bir gün
aradakı sərhədlərin aradan qaldırılmasına inamlarından irəli gəlirdi. Bu inamı onlarda
yaradan sovet rəhbərliyi, təəssüf ki, sonadək cənubi azərbaycanlıların arxasında
dayanmadı, ənənəvi rus imperiyasının siyasətinin iç üzü və ya davamı yenə də özünü
göstərdi.
Ənvər Məmmədxanlının “Qızıl qönçələr” hekayəsində Cənubi Azərbaycanda
əhalinin yaşayış səviyyəsinin aşağı olması, işsizlikdən əziyyət çəkən insanların
başına gələn faciələrdən söz açılır. Hekayədə qoca Firuzun faciəsi, nəvəsi Sürəyya ilə
bir qarın çörək üçün həyatla apardıqları mübarizə təsvir edilir. Təbrizdə qələmə
alınmış hekayədə əslində Cənubi Azərbaycanda yoxsulluq, savadsızlıq və aclıqdan
əziyyət çəkən bir ailənin timsalında xalqın düşdüyü ağır vəziyyəti görürük. Oğlu pul
qazanmaq üçün gedəndən sonra ondan bir xəbər almayan Firuz kişi çox keçmədən
gəlinini də itirir. Nəvəsi ilə birlikdə zirzəmidə ağır şəraitdə yaşayan qoca hər gün
gedib bazar yanında dayanıb iş axtarır. Babası şikəst nəvəsini evdə tək qalmasın deyə
xalça sexində günü 2 qrna (20 qəpik) işə düzəldir. Firuz kişinin qazancı ailənin
yalnız çörək və pendirlə təminatına çatırdı. Qışın gəlməsinə baxmayaraq, odun
almağa, yaşadıqları yeri isitməyə pulları çatmırdı. Soyuqdan titrəyə-titrəyə yatan
Sürəyya da qazandığı pullarla babasına kömək edirdi. Bir qış günü Firuz kişi anbarda
yük daşıyıb əldə etdiyi qazancla odun almaq üçün evdən çıxır. Həmin gün hər şey
yaxşı getdiyi zaman Firuz kişinin halı qəfildən pisləşir və yıxılaraq vəfat edir.
Sürəyya da axşam işdən sonra babasının onun dalınca gələcəyini düşünərək gecəni
küçədə, qarın altında tək qalır və xəstələnib dünyasını dəyişir. Yazıçı Sürəyyanın
yuxularında gördüyü qızılgüllərin açmasını əsərin sonunda qoca nəqqaşın dili ilə belə
ifadə edir: “O gün gələcəkdir. Günəş doğacaq, qönçələr açılacaqdır”. Bu sətirlərdə
Ənvər Məmmədxanlı Cənubi Azərbaycanda başlanan milli azadlıq hərəkatının qalib
gələcəyinə, hekayədə danışılan hadisələrin bir daha təkrarlanmayacağına əminlik
ifadə edirdi [8].
Məmməd Rahimin “Durna” (“Təbriz şeirləri dəftərindən”) şeirində
Azərbaycan xalqının ikiyə bölünmüş, hicran dərdi çəkən bir millətin tezliklə
qovuşacağına inam ifadə edilir. Şair durnanın köçüb getdiyini görüb “Bəlkə sən də
bizim kimi yanırsan, ayrılıq dərdi çəkirsən” deyir:
Yamandır ayrılıq, hicran yamandır.
Biz iraq düşmüşük xeyli zamandır.
Çəkilib sinəmə zülm əliylə dağ.
Nədir bu əsarət, nədir bu fəraq?
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Şair inanır ki, bu ayrılıq, həsrət bir gün bitəcək. Durnaya da bu fikirlərini
Cənubdakı dostlarına söyləməsini xahiş edir. Bildirir ki, qəmlər yeyib yasa batmaq
yetər, vüsal şirin olmaz, hicran olmasa. Məmməd Rahim durnaya sözlərini
Cənubdakı qardaşlarımıza çatdırmağı tapşırır, “Deməsən qəlbində qalsın nisgilin, bir
də ötməyəsən, qurusun dilin”,– deyə ona qarğış da edir:
Qanatlan, qanatlan, ötüb dağ, meşə,
De ürək sözümü o həsrətkeşə.
Deməsən, qəlbində qalsın nisgilin,
Bir də ötməyəsən, qurusun dilin [9].
Cənubi Azərbaycanın görkəmli şairlərindən olan Məmmədəli Səfvət “Bakı
səfəri” şeirində bir neçə təbrizli dostu ilə Azərbaycana səfərindən və burada
gördüklərindən böyük heyranlıqla söz açır:
Yaşa, Azərbaycan, mərkəzin abad olsun!
İstərəm görməyəsən dərdə bəla, zülmə xətər.
Köhnə sevgim ürəyimdən və gözümdən axdı,
İnci yaşlarla səni süslədim, ey nurlu şəhər!
Məmmədəli Səfvətin Bakıda gördükləri onun həmyerlilərinin illərlə xəyal
etdikləri cəmiyyətdən də üstün bir yerdir. Burada hamı üçün eyni şərait yaradılıb –
qadın və kişi bərabərhüquqludur, hamı işləyir, halal çörəyini qazanır. İnsanlar
əməksevərliyi ilə qələbə bayrağını daim zirvələrdə dalğalandırır. Ölkədə mədəni
inqilab nəticəsində elm, təhsil günü-gündən inkişaf edir.
Orada göz dikib elmə, biliyə hər insan,
İstər alim ola, istərsə də fəhlə, rəhbər.
Güvənir əqlinə arvad, kişi, pir ilə cavan,
Fikrə ol yerdə, bilin, yaxşıca qiymət verilir [10].
Məmməd Rahimin “Cənublu qardaşlarıma” şeirində Cənubi Azərbaycanda
xalqın düşdüyü ağır vəziyyətdən, haqq işi uğrunda mübarizələrdə əzilməsi, səsi
çıxanların zindanlara atılmasından söz açılır. Cənubda qayda-qanun axtaranları əzir,
torpaq istəyənlərə qəbir verirlər:
Küllük eylədilər gülüstanını,
Əlindən aldılar öz lisanını.
Gömdülər dipdiri məzara səni,
Qovdular diyardan-diyara səni.
Dedin ki: “Millətim, hürriyyətim var,
Tarixi çox qədim ülviyyətim var”.
Dedilər ki: “Unut bu xam niyyəti”,
Adına yazdılar məhrumiyyəti;
Sənin nə bağçan var, nə bir bağın var,
Nə malın, dövlətin, nə torpağın var [11].
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Əli Nəzminin “Təbriz” şeirində isə bildirilir ki, Təbrizdə Azərbaycan
Demokratik Partiyası yaradılıb. Partiya ölkənin azadlıq və istiqlaliyyəti üçün işə
başlamış, məramnamə və müraciətnamə nəşr etmişdir. Şair bildirir ki, Təbriz yenə
haqsızlığa qarşı dil açıb dad edir, ədalət, haqq deyib fəryad edir. Əli Nəzmi Təbrizdə
insanların başına gətirilən müsibətlərdən söz açır:
Əlindən büsbütün azadlığın almaq dilər şahlıq,
Döyüşkən bir eli qul halına salmaq dilər şahlıq.
Onun dil, ənənə, adətlərini çalmaq dilər şahlıq,
Bu istibdada qarşı etiraz, irad edir Təbriz.
Şair Təbrizdə yaranan bu demokratik ab-havanın İranın siyasi dairələrini
narahat etdiyini də bildirir. O, Ehtişam xan və Ziyəddinin qılınc oynadaraq bu
inqilabı boğmağa çalışmalarına baxmayaraq, istəklərinə nail ola bilməyəcəklərindən
əminlik ifadə edir:
Ona qarşı bugün bəslənsə də ən mürtəce bir kin
Qılınc oynatsa da yüz Ehtişam xan, yüz Ziyəddin.
Olar firqə müvəffəq, şübhəsiz, xalqı edər təmin
O xoş günlər üçün də hər kəsi irşad edir Təbriz [12].
Əli Nəzmi hər şeyi əlindən alınan insanın qapılarda dilənçilik etməyə
məhkum olunduğunu dilə gətirərək onların halına acıyır. Zülmə qarşı baş qaldıran
Səttarxanı xatırladan şair azadlıq yolunda can verdiyini, zalımdan qisasını almağı
tapşırdığını yada salır.
Məhəmmədəli Biriyanın “Mən ağlaram, gülər o” şeiri Təbrizdə qələmə alınıb.
Şair Cənubi Azərbaycan ilə Şimali Azərbaycanı müqayisə edir və “mən ağlaram,
gülər o” deyərək qoşmada ikiyə bölünmüş xalqın bir yanda sevinc, digər yanda qəm
gördüyünü bildirir:
Aşiq oldum ona cavan yaşımda,
Eybi yoxdur kipriyində, qaşında.
Dayanıbdı bir körpünün başında
Ayağında mən ağlaram, gülər o.
Addım-addım dolandıqca hər yanın,
Şadlığından coşur qəlbi insanın.
İkimiz də bir hörmətli ananın
Qucağında mən ağlaram, gülər o [13].
Əli Fitrətin “Mübarək oktyabr” şeirində Rusiyada oktyabr inqilabından sonra
azadlıq və səadətə qovuşan xalqın rəhbəri Lenin və Stalinin xidmətlərindən danışılır,
bu inqilabın qonşu ölkələrə də təsir göstərməsi arzulanır:
Gözünü aç xab qəflətdən, oyan bir az zaman sən də,
Özünə xidmət et, olma, gözüm, mərd özgəyə bəndə,
Əgər bir ittifaq etsək, olar abad meyhin də,
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Şüanın salsa gün, şəbnəm dayanmaz, bil ki, gülşəndə
Səadət istəsən, birlikdədir, vallahi, dünyada.
Mir Mehdi Çavuşinin “Dahi rəhbərə” şeiri də Sovet dövlətinin rəhbərinə ithaf
edilib. Şairin günəşə bənzətdiyi rəhbərdən bəşəriyyət ilham alıb deyir:
Bir günəşsən, bəşəriyyət alır ilham səndən,
Var bütün xalqların haqq sözümə imanı.
Sən səadət qapısın açdın əzəldən bəşərə,
Sən çırağban elədin məzlum olan dövranı [14].
Məhəmməd Biriyanın “Qızıl Moskva” şeirində şairin Moskvaya səfəri, orada
gördükləri ilə bağlı təəssüratları qələmə alınıb. Mir Mehdi Etimadın “Müqəddəs
bayram” şeirində isə oktyabr inqilabının gətirdiyi dəyişiklikləri öz yurdunda da
görmək istəyən şairin hiss və duyğuları verilib:
Bir günəşin camalını ölkələr axtarır görə,
Söylə görüm ki, bu günəş yurdumuza haçan gəlir.
Pürcəmi-ədli qıldıran, xalqi həyata sövq edən,
Şanlı-şərəfli bir bahar, aləmə ərməğan gəlir [15].
Müavinüssoltan Milaninin “Oktyabr bayramı”, Abbas Pənahətin “Oktyabr
inqilabına” şeirlərində də SSRİ-də inqilabın gətirdiyi azadlıq, bərabərlik ideyaları
təbliğ edilir, Cənubda da inqilabın fayda gətirəcəyinə inam ifadə edilir.
“Ərdəbil şairlərinin Sovetlər İttifaqı zəhmətkeşlərinə məktubu” şeiri oktyabr
inqilabının ildönümü münasibətilə qələmə alınıb. Şeirdə dünyanın nizamını dəyişən
1917-ci il inqilabından, Rusiyada xalqların azadlığa, səadətə qovuşmasından
danışılır, hər bir ölkədə zəhmətkeşlərin dilə gəlməsindən söz açılır. Balaş Azəroğlu,
Əli Tudə, Qulamhüseyn Səbri, Ələkbər Səyyah, H.Abdulla və İbrahim Zakirin
imzaladığı məktubda Avropanı faşizm zülmündən azad edən dövlətin hər yerdə
məzlumların imdadına çatdığı bildirilir:
Siz verdiniz Avropanın ellərinə qanad, nicat,
Dünya özü faşistlərdən əbədilik oldu azad.
Siz çatdınız hər ölkədə məzlumların imdadına,
Səs verdiniz insanların ərşə çıxan fəryadına [16].
“Kommunist” qəzetinin “Xaqani Şirvani və Eduard Braun davası” adlı
məqalədə Tehran siyasətçilərinin İranda milli azadlıq hərəkatının güclənməsindən
narahatlıqları ifadə edilir. Məqalədə qeyd edilir ki, yeni hökumətin qəti tədbirləri və
Azərbaycan xalqının milli şüurunun artmasından qorxuya düşən Tehran siyasətçiləri
başlarını itirərək gah azərbaycanlıları hədələyir, gah da xoş görünməyə çalışaraq
onları İranın fədakar oğulları və istəkli qardaşları adlandırırlar. Tehrandakı
Xaqaninin adını daşıyan xiyabanın adını birdən-birə dəyişib ingilis alimi Eduard
Braunun adını qoyurlar. Diqqətə çatdırılır ki, İranın hakim dairələri zaman-zaman
Azərbaycan adlarını dəyişdirib fars adları qoyublar. “Məsələn, Rzaxan Urmini
Rizaiyyə, Acıçayı Təlxrud, Qız körpüsünü Pöldoxtər adlandırıblar. İndi də
106

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

Xaqanimizi Eduard Braun etdiniz. Biz bunların hamısını görür və səbəbini anlayırıq”
[17].
Təbrizdəki “Şairlər məclisi üzvlərinin İran Azərbaycanı Milli hökumətinə
məktubu” adlı mənzum məktubda Şimali Azərbaycanın inkişaf etdiyi, tarlalarda
maşınların, traktorların işlədiyi, savadsızlığın ləğv edildiyi, hər yerdə məktəblər
açıldığı bildirilir:
Onların böylə tərəqqi etdiyi bir vaxtda biz
Şanlı muxtariyyət aldıq, güldü qəlbən xəlqimiz.
Məclisi-Milli nümayan oldu güntək ölkədə.
Güldü ellər, güldü tarix, güldü gültək ölkə də.
Seçdi ellər xalq içindən şövalə on bir vəzir,
Olmaya yadlar əlində xalqımız bir də əsir.
Doğma dildə körpələr indi verməkdə səs-səsə,
Ağuşun açmış elə, gəl-gəl deyir hər mədrəsə.
Ey vətən, ey şanlı Azərbaycan, fəxr eylə sən!
Bir də at çapmaz sənin sinəndə heç vaxt hər yetən.
Sən dilərdin belə bir dövranı çoxdan, ey diyar!
Qoy şüarı firqəmin ölkəmdə olsun payidar!
Qoy məzarından durub əhsən desin sərdarımız! [18]
Göründüyü kimi, Cənubi Azərbaycanda Milli hökumətin yaradılması xalqın
illərdən bəri can atdığı arzusuna qovuşması məclis üzvlərinin də xalqla birlikdə
olduğunu göstərir. Məktubu “Şairlər məclisi” adından Əli Fitrət, Mir Mehdi Etimad,
Hüseyn Səhhaf, Müzəffər Dərvişi, Mir Mehdi Çavuşi, Yəhya Şeyda və Balaş
Azəroğlu imzalamışlar.
Mirzə İbrahimovun “Nakam məhəbbət” romanından təqdim edilən bir parça
“Azəroğlu” adlanır. Əsərdə “Qəsri-Qacar” zindanından təzə çıxmış Azəroğlunun
sürücü ilə mükaliməsi verilib. Azəroğlu zindanda ona verilən zülmdən, məhbusların
başına gətirilən müsibətlərdən söz açır və məhbəsdə olduğu vaxt bütün dinlərin puç
və əfsanə olduğu qənaətinə gəldiyini söyləyir. Sürücü, gənc olmasına baxmayaraq,
ona dinə qarışmamağı məsləhət görür. Təbrizə getmək istəyən Azəroğluna deyir ki,
təbrizlilər ac-susuz qalar, amma onların şərəf və heysiyyətinə toxunmaq olmaz.
Sürücü Cahanmərdin Bakıdan mühacir kimi İrana getməsi, həmin dövrdə bütünlüklə
azərbaycanlıların sıxışdırılması, mühacirlərin daima izlənməsi və onlarla yerli
əhalinin ünsiyyət qurmasına maneçilik törədilməsi acı faktlar kimi təqdim olunur
[19].
Osman Sarıvəllinin “Birinci dərs” şeirində Təbriz məktəbində ana dilindəki
ilk dərsdən qürur hissi keçirən xalqın sonsuz fərəhindən söhbət açılır. Müəllim ilk
dərsdə şagirdə “Azad şəkildə lövhəyə bir söz yaz” deyir. Şagird “vətən” və “ana”
sözlərini yazır. İranda o vaxta qədər Azərbaycan dilində tədrisə icazə verilmirdi.
Lakin Cənubi Azərbaycanda Milli hökumətin qurulması xalqımızın öz ana dilində
tədrisinə şərait yaradır:
Şahın şəkli yoxdur, divarə bax bir,
İndi Səttərxandır seyr edən bizi.
Əziz körpələri görüb sevinir,
Nizami, Füzuli, Saib Təbrizi.
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Müəllim şagirdə dedi inamla:
– Gəl yaz, söz azaddır indi ölkədə!..
Gəlib çox həvəslə, çox ehtiramla
Bircə kəlmə yazdı şagird lövhədə.
Tez fərəh götürdü müdavimləri,
Sevincdən parlayan gözlər alışdı,
Kim bilir, kim bilir, nə vaxtdan bəri,
Bu söz bu lövhədə yazılmamışdı? [20]
Aşıq Hüseyn Cavanın “Getmə” qoşması sovet ordusuna ithaf edilib.
Məlumdur ki, 1945-ci ildə Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq hərəkatını dəstəkləyən
İran ərazisindəki sovet ordu birləşmələri bir müddət sonra əsgərlərinə geri çəkilmək
haqqında göstəriş verir. Aşıq bu hadisədən təsirlənərək duyğularını dilə gətirir:
Gözümün yaşını tazə silmişəm,
Tazə sevinmişəm, tazə gülmüşəm.
Sevib, seçib, səni arxa bilmişəm,
Artar ürəyimin məlalı, getmə.
Hüseynəm, mən sənsiz necə dözərəm,
Gecə-gündüz fərağında gəzərəm.
Mənə əl qaldırsa düşmən, əzərəm,
Sən mənə öyrətdin bu halı, getmə [21].
Doğrudan da, sovet ordusu Cənubi Azərbaycandan geri çəkildikdən sonra
İranın mürtəce hakimiyyət orqanları milli azadlıq hərəkatının rəhbərlərini təqib
etmək, həbsxanalara atmaq və ölümə məhkum etmək haqqında göstəriş verir.
Əmin Sadiqin “Füqəra şairi” adlı məqaləsi Həmmal təxəllüsü ilə yazan şair
Bayraməli Abbaszadənin həyat və yaradıcılığına həsr edilib. Həmmal 1869-cu ildə
Cənubi Azərbaycanın Sərab mahalının Günnü kəndində anadan olub. Atası Abbas
xan rəncbəri olmuş və çox ağır həyat keçirmişdir. Ailəsinin yalnız bir qarın çörəyə
xan üçün işləməsi Bayraməli Abbaszadədə zülmə, əsarətə qarşı nifrət oyadır. Cənubi
Azərbaycanın xalq qəhrəmanı Səttarxanın rəhbərliyi ilə milli qurtuluş hərəkatı
başlayanda Bayraməli Təbrizə gələrək fədailərə qoşulur. Şair Təbrizdə yaşayaraq
Qafqazdan göndərilən inqilabi ədəbiyyatla tanış olur, Sabirin əsərlərini sevə-sevə
oxuyur.
1909-cu ilin axırlarında Bakıya köçən Bayraməli Abbaszadə Mirzə Ələkbər
Sabirlə şəxsən tanış olur, onun vasitəsilə “Molla Nəsrəddin” jurnalının redaksiyasını
tanıyır. Arabir jurnalda şeirlərini çap etdirir.
Səttarxan hərəkatından sonra 1917-1920-ci illərdə Seyid Məhəmməd
Pişəvərinin rəhbərliyi ilə milli azadlıq hərəkatı bəzi mahallarda yeni üsuli-idarə
yaradılmasına səbəb olur. Rza şah Pəhləvi irticası bu dəfə də milli azadlıq hərəkatını
boğur. Həmmal (Bayraməli Abbaszadə) həmin vaxtlarda həmyerlilərini təslim
olmamağa, mübarizəni davam etdirməyə çağırır:
Qoyma mehtər başında tac olsun,
Füqəralar həmişə ac olsun,
Parçala təxti, qoy tarac olsun,
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Qoy onun dərdi laəlac olsun.
Yenə qalsın əlində parça cilov,
Pəh çinnəsto mərd baş brov.
Öz taleyindən şikayətlənən şair yoldaşlarına, qardaşına, bacısına həsrət
qaldığını dilə gətirir:
Müntəzirdir gözüm İranda qalan qardaşıma,
Töküb İranın o xanzadələri kül başıma.
Bir deyən yoxmu mənə, ey qoca pabəstə kişi,
On iki putun tayın altında qalan xəstə kişi.
Nə olar, eylə hücum xan ilə bəy üstə, kişi,
Həsrətəm bir neçə müddətdir bacı-qardaşıma,
Töküb İranın o xanzadələri kül başıma.
Həmmal yaradıcılığı Cənubi Azərbaycanın milli qurtuluş hərəkatı ilə sıx bağlı
olmuşdur. Həmmal bir zamanlar iştirakçısı olmuş bu hərəkatı daim yaxından izləmiş,
onunla yaşamış və şəninə şeirlər həsr etmişdir. Şair 1926-cı ildə vəfat etmişdir [22].
Seyfəddin Abbasovun (Seyfəddin Dağlı) “Hacı Həsən Ağa Əntiqə füruş”
hekayəsi də Cənubi Azərbaycanda milli azadlıq inqilabının təsiri ilə dəyişən
insanların həyatını əks etdirir. Hekayədə əntiq dükanında baş verən hadisələr, inqilab
nəticəsində hər yerdə Azərbaycan dilində lövhələrin vurulması, lakin Hacı Həsən
ağanın hələ də fars dilində yazılmış lövhəni dükandan sökməyə tələsməməsi təsvir
edilir. Getdikcə ticarəti azalan Həsən ağanı bir gün kəndlinin birinin eşşəyi ilə
dükana gələrək palan almaq istəməsi özündən çıxarır. Həmin gün Hacı lövhəni
dəyişdirməyə qərar verir və Azərbaycan dilində yazılmış yeni lövhəni dükanın yuxarı
hissəsinə vurur [23].
Cəfər Xəndanın “İran Azərbaycan yazıçıları Stalin Konstitusiyası haqqında”
məqaləsində Cənubi Azərbaycan şairlərinin şeirlərindən nümunələr gətirir. Onların
sovet konstitusiyasını yüksək qiymətləndirdiklərini, ölkə rəhbərinə məhəbbətlərini
ifadə edir. Məhəmməd Biriya, Əli Fitrət, Mir Mehdi Etimad, Mir Mehdi Çavuşi, Əli
Tudə, Məhəmməd Eymən, Müzəffər Dirəfşi, Fəxrəddin Məhzun, Aşıq Hüseyn Cavan
və başqalarının yaradıcılığından gətirilən nümunələr Cənubi Azərbaycanda milli
ruhun oyanışına, zülmə, əsarətə qarşı çağırış idi:
Alqış sənə, ey əsrimizin zinəti rəhbər,
Ey xalqların taleyinin tələti rəhbər!
Sən yazdığın ol kütləvi qanuni-əsası
Oldu hüquq azadlığının şanlı binası.
Qəlbimdəki pak niyyəti izhar edirəm mən,
Arzum budur, hər arzuna, rəhbər, çatasan sən.
Bəlkə yetişim mən də, ata, şanlı visala,
Həsrətlə daha baxmayım heç səmti-Şimala.
Məqalə “Təbriz şairlər məclisi” adından Stalin yoldaşa yazılan bir məktubla
yekunlaşır:
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İndi gül açıb Babəki, Elxanı doğan yurd,
Sayəndə sənin sayələnir bu qocaman yurd.
Lakin bizi qoymuşdu fərq atəşi həsrət,
Öz qardaşına, yurduna dövran, təbiət.
İllər boyu hicran yağışı gözdən axardı,
Həsrətlə Araz səmtinə el gündə baxardı.
Sayəndə sənin çatdı bu eşq əhli vüsalə,
Bir də bilirik batmayacaq dərdə, məlalə [24].
Məmməd Rahimin “Balaş Azəroğlu” məqaləsi Cənubi Azərbaycanda yetişən
müasir şair haqqında məlumat verir. Balaş Azəroğlu yaradıcılığını təhlil edən müəllif
onun əsərlərində hüzn və ələmin xalqın kədəri olduğu qənaətinə gəlir [25].
Cəfər Xəndanın “Məhəmməd Biriya” məqaləsi Cənubi Azərbaycanda
yaşayıb-yaradan Məhəmməd Biriyanın yaradıcılığından bəhs edir. 1918-ci ildə
Təbrizdə anadan olan şair bütün varlığı ilə xalqına bağlı olmuş, onu azadlıq uğrunda
mübarizədə alovlu şeirləri ilə birliyə səsləmişdir [26].
Cənubi Azərbaycan şairlərinə qayğı göstərən “Kommunist” qəzeti bu dəfə də
Əli Tudə yaradıcılığına diqqəti çəkir. İlyas Əfəndiyev “Əli Tudə” məqaləsində şairin
yaradıcılığı haqqında yazır: “Rza şah istibdadının heybətli gecələri onun da körpə
qəlbini dəhşət və iztirablarla doldurmuşdu. İran sərdabələrində can verən anaların
qara baxtı, fars karxanalarında “qızıl qönçələr” toxuyan qadınların vahiməli
mahnıları onu şair etdi!
...O, yaralı vətən torpağının böyük dərdi ilə alışıb yanan bir fədai oldu.
Nədir hüsnündəki bu sis, bu duman,
Neçin danışmırsan, neçin gülmürsən?!
Məni düşündürən, məni güldürən,
Məni şair edən sən deyilmisən?” [27]
Məmməd Rahimin “Arazın şikayəti” şeiri şairlə çayın mükaliməsi üzərində
qurulub. Şair Arazla üz-üzə gəldiyi zaman şikayət eşidir. Çay bir zaman Araza “xan
Araz”, “düşmənə qalxan Araz” deyən şairlərin son vaxtlar zülmkar, yağı bir tərəfdə
qala-qala “ona ana torpağı böldü” demələrindən narahatdır:
Bir zaman tufanlar keçdi başımdan,
Səni ayırdılar öz qardaşından.
Mənmi səbəb oldum?
Dedim: Yox, Araz.
Dedi: Vətən mülkü keçirəndə yaz.
Xoş ömür sürəndə Gəncə, Marağa,
Ellər düşməyəndə dərdə, fərağa,
Mən elə axırdım bu qərar ilə,
Şərəflə, izzətlə, iftixar ilə [28].
İsrafil Nəzərovun Cənubi Azərbaycan şairi İbrahim Zakir və Qılman
Musayevin Əli Fitrət haqqında məqalələri Arazın o tayında yaşayıb-yaradan
azərbaycanlı şairlərin həyat və yaradıcılıqlarından bəhs edir [29, 30].
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Nigar Rəfibəylinin “Hökumə Billuri” adlı məqaləsi də “İran Azərbaycanının
müasir şairləri” rubrikası altında verilmişdir. Məqalədə bildirilir ki, Hökumə Billuri
dəmirçi ailəsində anadan olmuş, hələ kiçik yaşlarından zülmə, istibdada qarşı
mübariz ruhlu şeirlər yazmışdır. On yeddi-on səkkiz yaşları olanda xalqının nə qədər
ağır zülmlərə mübtəla olduğunu daha aydın görür və dərk edir. O, şeirlərinin birində
belə yazırdı:
Neynirik İranı biz, gər Azəristan olmasa,
Can nə lazımdır bizə Azər gülüstan olmasa.
Şad olammaz bu könül, bilməz ki, rahətlik nədir,
Ta ki Azər məskənim şərqilə şadan olmasa [31].
Kamran Məmmədovun “Vətənpərvər şair” məqaləsi də Cənubi Azərbaycan
şairlərindən olan Mirzəli Möcüzün həyat və fəaliyyəti haqqında Qulam
Məmmədlinin çapa hazırladığı kitabdan bəhs edir. Məqalədə diqqətə çatdırılır ki,
Mirzəli Möcüz 1873-cü ildə Təbrizin şimali-qərbindəki Şəbüstər qəsəbəsində anadan
olmuşdur. 16 yaşından yetim qalan şair bir müddət yad ölkələrdə yaşadıqdan sonra
vətənə qayıdır. XX əsrin Cənubi Azərbaycan şairləri içərisində özünəməxsus
görkəmli yer tutan Mirzəli Möcüz hər şeydən əvvəl vətənpərvər bir şair idi. O,
vətəni Azərbaycanı və doğma ana dilini sonsuz məhəbbətlə sevmişdir.
Nə yatıbsan, ayıl, ey milləti-biçarə, ayıl,
Satır axır vətəni düşmənə əyani-vətən [32].
Məmməd Cəfər Mirzə İbrahimovun “Gələcək gün” romanı haqqında
məqaləsində yazıçının Cənubi Azərbaycanda gedən azadlıq mübarizəsinin real
təsvirinə həsr olunmuş əsəri təhlil edərək yazır ki, əsərdə müəllifi təkcə Cənubi
Azərbaycanın dərdi deyil, İranın, Kürdüstanın, İranda yaşayan başqa millətlərin də
azadlıq uğrunda mübarizəsi və gələcəyi eyni dərəcədə düşündürür, məşğul edir.
Mirzə İbrahimov Cənubi Azərbaycan və Tehran həyatını birtərəfli əks etdirmək
meylindən uzaq olmuşdur. O, yalnız bu məmləkətdəki yoxsulluğu, fəlakəti, aclığı,
cəhaləti, zülmü göstərməyi qarşısına məqsəd qoymamışdır. Müəllifi düşündürən əsas
məsələ məmləkətdə xalqın qüdrəti, onun mənəvi zənginlikləri, mübariz ruhu
olmuşdur. Odur ki, “Gələcək gün” romanı bəhs etdiyi məmləkətin və xalqların zəif
tərəflərini deyil, birinci növbədə qüdrətini əks etdirən bir güzgü olmuşdur. Əsəri
diqqətlə oxuyan hər kəs İran və Cənubi Azərbaycan zəhmətkeşlərində, fəhlə və
kəndlilərində qüvvətli, məğlubedilməz inqilabi bir əhvali-ruhiyyənin mövcud
olduğuna və bunun gələcəkdə daha da qüvvətlənəcəyinə inanır [33].
Məmməd Mübarizin “Eşqi” məqaləsi İranın inqilabçı şairi Eşqi Mirizadənin
həyat və fəaliyyətinə həsr olunub. Doğma torpağının azadlığı, müstəmləkəçilik,
imperialist dünyası əleyhinə şeirləri ilə xalqı ayıltmağa çalışan Eşqi Mirizadə
istibdadın əli ilə 31 yaşında qətlə yetirilir. O, İranın ingilis imperialistləri ilə
müqaviləsinə etiraz edir, ozamankı baş vəzirə xitabən deyirdi: “Ey Vüsuqüddövlə!
İran sənin babandan qalma mülkün, şəxsi namusun və hərcayı qızının isməti deyil ki,
hər kəs qızıl verdi, ona satasan!..”
Eşqi Mirizadə əsərlərində İngiltərə imperializminin qanlı niyyətlərini, hiylə
və ikiüzlülüklərini amansız bir şəkildə ifşa edirdi. Onun şeirləri bütün İran əhalisi
arasında yayılır və sevilirdi. Bu səbəbdən yazdığı siyasi şeirlərə görə əvvəlcə zindana
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atılan, sonra isə Tehran küçələrində qətlə yetirilən Eşqi ömrünün son gününədək
mübarizəsini dayandırmadı:
Eşqi-vətənlə mən vətən etdim xərabəni,
Fəryad kimi vətən yenə də oldu tarumar.
Torpaq sovurmaq istəyirəm başıma bu gün,
Hardan alım o torpağı? İranı satdılar!
Eşqi Mirizadə bütün ömrünü azadlıq həsrətilə yaşamış, azadlıq düşmənləri
olan imperializm və irtica əleyhinə mübarizə meydanında bir həqiqi vətənpərvər kimi
çarpışmış və bu yolda da həlak olmuşdur [34].
Mirzə İbrahimovun “İki həyat” hekayəsi Böyük Vətən müharibəsindən sonra
Azərbaycan kəndində gedən sosializm yarışı və Milli hökumətin süqutundan sonra
Cənubi Azərbaycandakı acınacaqlı vəziyyətdən bəhs edir. Tovuz rayonu Stalin adına
kolxozun manqabaşçısı Sürəyya Məmmədova və Cənubi Azərbaycanın Təbriz
şəhərinin komendantlığında çalışan Gültəkinin acınacaqlı taleyi müqayisə edilir. Öz
əlinin əməyi ilə irəli çəkilən, dövlətin fəxri adları ilə təltif edilən Sürəyya həyat
yoldaşını müharibədə itirir. Lakin o, dərddən, acıdan özünə qapanmır, kolxozun
quruculuq işlərində fəal iştirak edir, yer şumladır, taxıl əkdirir, yüksək məhsul
götürür. Özünün və ailəsinin dolanışığını təmin edən Sürəyya heç kəsə minnət edib əl
açmır. Adı dillərdə dolaşır. Bütün ölkə onun qəhrəmanlığına heyran qalır, “əhsən”
deyir.
Gültəkin isə İran rejiminin zülm və istibdad girdabında əzilən xalq nümayəndələrindən biridir. Qızı aclıq və yoxsulluq üzündən evdən qaçır, ağır müsibətlərlə
üzləşir, taleyi puç olur. Ananın gözü yollarda qalır, qızı Sədəfi hər yerdə axtarsa da,
tapa bilmir [35].
Cəfər Xəndanın Mirzə Əli Möcüz Şəbüstərinin vəfatının 20 illiyi ilə əlaqədar
yazdığı “Cənubi Azərbaycanın xalq şairi” adlı məqaləsində şairin yaradıcılığından və
üzləşdiyi təzyiq və təqiblərdən danışılır. Yoxsul bir ailədə anadan olmuş şair
dövrünün eybəcərliklərini, xalqın düçar olduğu mərhumiyyətləri, yalnız inqilab yolu
ilə azadlıq və istiqlala qovuşmağın mümkünlüyünü var səsi ilə bəyan edirdi. Onun
satiraları ilan oynadan, fala baxan, cadugərlik edən “xırda” adamlardan tutmuş
Amerika, İngiltərə, Almaniya imperialistlərinin siyasi diplomatları və İran şahına
qədər bütün mürtəce qüvvələri amansız surətdə ifşa edirdi:
Əbəs yerə əl açıb göydən istədik imdad,
Bizi bu qədər bəlayə düçar edən odur!
Əlac yoxdur bizə şeyxdən, nə də şahdan,
Vəkildən üz əlini, çünki mülkədar odur! [36]
Əli Saləddinin “İki həyat” şeiri şairlərimizin zaman-zaman müraciət etdiyi
bütöv Azərbaycan arzusunun gerçəkləşməsinə həsr edilib. Araz çayı sahilində
dayanan şairin qulağına səslər gəlir. Bir tərəfdən qəm-qüssə səsi, digər tərəfdən isə
zəfər dolu nəğmə eşidilir:
Elə bu an
Xan Arazın sağ yanından
Qulağıma bir səs gəlir,
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Ürək yaxan, kədər dolu,
Qüssə dolu nəfəs gəlir,
Bir səs gəlir elə bu dəm,
Xan Arazın sol yanından
Ürək açan, zəfər dolu
Bir nəğmə də eşidirəm.
Ürəyimdə qucaqlaşır
Sevinclə qəm.
İki nəğmə, iki həyat, iki aləm.
Şair inanır ki, bir gün ikiyə bölünmüş Vətənin övladları birlikdə Araz
sahillərinə gələcək, birlikdə deyib güləcəklər:
Ürək sıxan öz rəngini,
Nəğmələr də dəyişəcək.
Öz əvvəlki ahəngini.
Təbriz qızı, Bakı oğlu,
Bu sahilə gələcəkdir.
Qoşa durub, qoşa gəzib,
Bir ağızdan güləcəkdir [37].
Bəli, Şimallı-Cənublu Azərbaycan ədəbiyyatında rast gəldiyimiz əsas
xüsusiyyətlər xalqın zorla bir-birindən ayrılmasına etiraz, düşdüyü acı durumdan
çıxmaq üçün mübarizə aparmağın, qeyrət göstərməyin vaxtının yetişməsini bizə
çatdırması idi. Tarixən bir olan xalqın ikiyə bölünməsi, qardaşın bacıdan, ananın
baladan ayrılması kimi taleyüklü məsələlərin bu şeirlərdə dərin elmi təhlili,
Azərbaycanın ikiyə bölünməsini şərtləndirən amillərin konkret qeyd edilməməsi heç
də bədii nümunələrin dəyərini azaltmır. Çünki bu əsərlər illərdən bəri ayrı düşmüş bir
xalqın ürəklərdə gizli qalan birləşmə, ən azından sərbəst şəkildə gediş-gəlişin bərpa
olunması kimi müqəddəs arzuların bədii ifadəsi idi. 1941-ci ildə Böyük Vətən
müharibəsi başlayanda Sovet İttifaqının rəhbəri İosif Vissarionoviç Stalin cənub
sərhədlərini möhkəmlətmək adıyla İrana qoşun yeridir. Təbrizdə Cənubi
Azərbaycanın Milli hökumətinin yaradılmasna kömək göstərməklə İranın siyasi
dairələrinə təzyiq vasitəsi kimi istifadə edən Sovet İttifaqı bu ölkənin neftinin
İngiltərə və ABŞ kimi imperialist dövlətlərə satılmasından narahatlığını bildirir.
Cənubi Azərbaycan Milli hökumətinin güclənməsindən, onların dil, muxtariyyət,
azadlıq kimi tələblərindən çəkinən İran hökuməti sovet əsgərlərini Cənubi
Azərbaycandan çıxarmağı Stalindən xahiş edir və bunun hər iki tərəfin xeyrinə
olacağına onu inandıra bilir. Burada iki məqam özünü göstərir. Bir tərəfdən SSRİ
rəhbərliyi Cənubi Azərbaycanın müstəqilliyindən sonra Şimali Azərbaycanda da
birləşmək, bütöv Azərbaycan dövlətini yaratmaq ideyasının ortaya çıxacağından
ehtiyat edir, digər tərəfdən isə İran neftinə nəzarəti əlində saxlamaq istəyirdi. İki
dövlət rəsmilərinin Moskvadakı görüşündən, aralarındakı razılaşmadan sonra sovet
qoşunları Seyid Cəfər Pişəvəri hökumətini köməksiz buraxaraq irtica qarşısında tək
qoydu. İran neftinə nəzarəti ələ keçirən SSRİ həm də Cənub qapısını şimali
azərbaycanlıların üzünə bağladı. Həm də bu qərarla imperialist Avropa ölkələri və
ABŞ-a özünün sülhsevər dövlət olduğunu nümayiş etdirdi.
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Beləliklə, sovet qoşunları Cənubi Azərbaycandan çıxarılan kimi Milli
hökumətin rəhbərlərinə İran siyasi dairələri divan tutdu, həbslər, qətllər bu hərəkatı
sarsıtdı, məhv elədi. Küçədə ana dilində danışmaq belə yasaq edildi.
Bundan sonra da şair və yazıçılarımız Cənubi Azərbaycan mövzusunda
əsərlər yazırdı. Lakin bu əsərlərdə məsələnin əsl mahiyyətini açıb göstərməyə
senzura imkan vermirdi. Azərbaycanın ikiyə parçalanmasının əsl səbəbləri həmin
əsərlərdə real faktlarla açılmasa da, bir-birindən ayrı düşən xalqın nə vaxtsa
birləşəcəyinə böyük inam ifadə edilirdi. Beləliklə, ötən əsrin 40-50-ci illərində
yaranmış şərait milli ruhu oyatmaqla yanaşı, dil və ədəbiyyatımızın inkişafına da
müsbət təsir göstərdi. Həmin dövrdə İrandan Azərbaycana köçüb gələn insanlar
arasında şair və yazıçılar da var idi. Balaş Azəroğlu, Mədinə Gülgün, Hökumə
Billuri, Əli Tudə, Söhrab Tahir və başqa şair və yazıçıları göstərmək olar. Bu ədiblər
qısa zamanda Azərbaycan sovet ədəbiyyatının yeni incilərinin yaradılması və
inkişafına öz töhfələrini verir, eyni zamanda, Cənub mövzusunda dəyərli əsərlər
yaradırdılar.
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Qabil Aliev
The theme of South Azerbaijan on the pages of the newspaper
"Communist" (1945-1959)
Summary
The article presents the works of art and published critical issues, published in
the newspaper "Kommunist" in 1945-1950 on the topic of South Azerbaijan. The
work of our poets and writers was widely reflected in the pages of the newspaper,
which has always kept the theme of the South in the center of attention. The main
theme of these works was the pain of divided people, the difficult conditions that our
compatriots had to face in Southern Azerbaijan, the reactionary policy of the Iranian
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regime against them, feelings and emotions when suppressing the ideas of national
liberation. It is known from historical facts that in the forties of the twentieth century,
during the Great Patriotic War, the Soviet government placed military forces in
Southern Azerbaijan in order to strengthen the southern borders. As part of these
troops, a number of prominent Azerbaijani writers were also sent to Tabriz, where
they conducted political fctivity, published newspapers and magazines, and called on
the people to fight for unity and freedom.
At that time, the leadership of the Soviet Union, providing assistance for the
creation of a National Government in Southern Azerbaijan, used this as a means of
pressure on the political regime of Iran. Soviet government did not hide their concern
about the sale of this country's oil to imperialist states Britain and the United States.
The Iranian government, fearing the strengthening of the National Government in
Southern Azerbaijan with their demands for freedom, autonomy, and native
language, asked Stalin to withdraw Soviet soldiers from Southern Azerbaijan and
convinced him that this will benefit both countries. Two reasons influenced this
process. First was the Soviet government was wary of the idea of joining Northern
Azerbaijan after the independence of Southern Azerbaijan, the second reason was
that USSR wanted to preserve the control over transition of Iranian oil.
The national Liberation movement, supported by the Soviet regime headed by
Joseph Vissarionovich Stalin and strengthened under the leadership of Syed Jafar
Pishevari, was suddenly left alone with the reactionary regime of Iran. Thus, by
mutual agreement of the countries, the Soviet troops were withdrawn from Iran and it
was the beginning of the persecution process against the leaders, active members and
supporters of the National Government.
It is spoken in the presented article tragedies of Azerbaijani people in their
struggle for independence. Although the National Government was overthrown in
1946, the theme of national freedom, integrity of Azerbaijan remained topical in
different periods.
Габиль Алиев
Тема Южного Азербайджана на страницах газеты
«Коммунист» ( 1945-1959)
Резюме
В статье рассматриваются художественные произведения и критические труды опубликованные в газете «Коммунист» в 1945-1950 годах
посвященные теме Южного Азербайджана. На страницах газеты, где тема
Южного Аербайджана всегда была на первых полосах было также отражено
творчество наших поэтов и писателей. Главной темой этих произведений была
боль народа, разделённого по политическим причинам, тяготы с которыми
пришлось столкнуться нашим соотечественникам в Южном Азербайджане,
направленная против них, реакционная политика Иранского режима, протест
народа идеи национального освобождения которого непрестанно подавлялись.
Иcторическим фактом является то, что во время Великой Отечественной
войны для укрепления южных границ Советское правительство вводит свои
войска в Южный Азербайджан. В составе этих войск в Тебриз также были
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отправлены видные писатели из Азербайджана, где те вели политическую
деятельность, издавали газеты и журналы призывали народ к борьбе за
единство и свободу.
Тогдашнее руководство Советского союза, оказывало помощь процессу
создания Национального Правительства в Южном Азербайджане. Целью было
использование этого движения как средство давления на политические круги
Ирана где в тот период активно велась продажи нефти империалистическим
государствам Англии и США. Правительство Ирана, опасаясь укрепления
Национального правительства в Южном Азербайджане с их требованиями
независимости, автономии, признанаия родного языка, обращается к Сталину
с просьбой о выводе советских солдат из Южного Азербайджана убеждая его,
что это будет на пользу обеим сторонам. Решающими здсь оказались два
фактора. С одной стороны руководство СССР, в случае провозглашения
независимости Южного Азербайджана, остерегается распространения идеи
присоединения его к Северному Азербайджану и создания единого
Азербайджана, а с другой стороны было необходимым сохранить контроль над
иранской нефтью.
Именно тогда национально-освободительное движение в Южном
Азербайджане, поддерживаемое режимом Иосифа Виссарионовича Сталина и
окрепшее под руководством Сеид Джафара Пишевари, внезапно остаётся
лицом к лицу с реакционным режимом Ирана. Таким образом, по обоюдному
соглашению Советские войска выводятся из Ирана и начинаются
преследования, заговоры против руководства сторонников Национального
правительства.
На представленных примерах описаны трагические события
с
которыми столкнулся азербайджанский народ в своей борьбе за независимость.
Хотя Национальное Правительство было свергнуто в 1946 году тема
освобождения и призыв к борьбе за единство Азербайджана продолжалось и в
последующие годы.
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MÜASİR AZƏRBAYCAN NƏSRİNDƏ SOVET REPRESSİYASININ İFŞASI
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Giriş. Müasir Azərbaycan nəsrində sovet repressiyasının ifşasına həsr
olunmuş əsərlər tiplərin, xarakterlərin, təsvir olunan hadisələrin daha real və
inandırıcı olması ilə diqqəti cəlb edir. Azərbaycan nəsrində 1937-ci il sovet
repressiyasının ifşasına həsr olunmuş, həmin dəhşətli bəlaların mahiyyətini, ayrı-ayrı
böyük sənətkarların, ziyalıların repressiya qasırğası ilə cismən məhv və ya Sibir
sürgünündə əzablara məhkum olunduğunu əks etdirən bir neçə roman var.
Müasir Azərbaycan nəsrində repressiya mövzusu və onun əksi. Nəsrdə bu
mövzuda ilk əsəri Xalq yazıçısı Mehdi Hüseyn (1909-1965) "Yeraltı çaylar dənizə
axır" (1964-1965) romanında qələmə almışdır. Həyatın müxtəlif keşməkeşlərindən
keçən gənc bir qadının – Samirə Aydının həyatı, keçirdiyi ağır iztirablar burada öz
əksini tapır. Müəllif onu müsbət qəhrəman kimi təqdim edir. O, Mehdi Hüseynin
vaxtı ilə öz nəsrində canlandırdığı obrazlara oxşayır – təmiz, saf, həmişə öz həyat
devizinə, məramına sadiq qalan müsbət qəhrəman. Haqqı tapdalanan, böhtanlara,
təqiblərə məruz qalan, qəlbi parçalanan Samirə ilk sevgisini itirir, övladlarından,
ailəsindən ayrı düşür, sürgün olunur, ən adi insan hüquqları əlindən alınır. Lakin
sarsılmır, insanlara inamını, etimad və məhəbbətini itirmir...
Samirə Aydının əri Müdhət Aydın müharibədə əsir düşüb. Onun artıq “vətən
xaini” olduğu deyilir. Amma Samirə ona inanır. Buna görə isə başı çox bəlalar çəkir,
partiya sıralarından və işdən çıxarılır, ona verilən evi boşaltmağa məcbur olur, sonra
da sürgün edilir. Mehdi Hüseyn onun sürgün həyatını, keçirdiyi iztirabları daha
dolğun və real əks etdirmişdir. O, sürgün həyatında da yenə gözünü gələcəyə dikir,
bir gün də ümidini itirmir. Hətta Müdhətin məktubu da onun bu ümidlərini iflasa
uğratmır: "Əziz dost! Uzaq Şimala yaxınlaşırıq. Bu sözləri yazdığım vaxt necə
iztirab çəkdiyimi təsəvvürümə gətirə bilmərəm. Məni bir daha gözləmə. Əgər özünə
layiq başqa birisiylə… yox, ağırdır. Hər hansı bir ərin öz həyat yoldaşından onun
yolunda ömrünü çürütməyi tələb etməyə mənəvi haqqı varmı? Məncə, yoxdur. Bəlkə
sən başqa birisi ilə xoşbəxt olacaqsan? Əgər sən özünə layiq gördüyün bir insanla
yenidən həyat qursan, inan ki, bu mənim qüruruma və heysiyyətimə zərrəcən də
toxunmaz. Mən ki köhnə müsəlman deyiləm" [3, s.143]. Əlbəttə, Müdhətin bu
məktubu təsiredicidir. Sevdiyi qadın ona inanır, amma Müdhət sanki öz taleyi ilə
barışır. Ola bilər ki, Midhət bir daha geri qayıdacağına inanmır. Əslində isə səbəb
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başqadır. O dövrdə “vətən xainləri”nin təkcə özləri yox, ailələri də böyük sıxıntılara,
repressiyaya məruz qalır, ya həbsə atılır, güllələnir, ya da sürgün edilir, övladları
analarının əllərindən alınıb uşaq evlərinə verilirdi. 30-cu illərin repressiyası uzaq
keçmişdə deyil, yaxın tarixdə olmuşdu və hələ də bu və ya digər formada həyata
keçirilirdi. Cəbhədə hünər və qəhrəmanlıq göstərənlər dedikləri və ya yazdıqları adi
bir ifadəyə görə “vətən xaini” kimi həbs və sürgün edilirdilər. Yaralı, huşsuz halda
alman faşistləri tərəfindən əsir götürülənlər də o cümlədən. Bunlara şahid olmuş
insanlar “vətən xaini” adlanmağın nə demək olduğunu bilirdilər. Midhət də, görünür,
ailəsini, sevdiklərini qorumaq üçün bu üsula əl atmaq məcburiyyətində qalmışdı.
Romandakı Mollayev obrazı, təbii ki, Mir Cəfər Bağırovun prototipidir. O,
repressiyanın başında duranlardan biri idi. M.Hüseyn Mollayevlə Ceyran xanım
xəttini əsərdə daha artıq qabardır. Müəllif Mollayevin məhkəməsində Ceyran
xanımın dili ilə Bağırov, Mollayev kimilərə sözlərini deyir: "Mən bu dəstənin başçısı
Mollayevdən şəxsi intiqam almaq fikrində deyiləm. Ondan elə mənsiz də, mənim
müdaxiləm olmadan intiqam alınmışdır. Dünənki iclası xatırlayırsınız. Deyilmi?
Burada oturmuş camaat müttəhimlərə nə acıyırdı, nə də qəzəblənirdi, elə bil indi
mənim dayandığım səhnədə göstərilən komediyaya baxıb gülürdü. Məncə, bundan,
bu gülüşdən böyük intiqam olmaz. Mən açıq-aydın hiss eləyirdim ki, bu gülüşdə xalq
mənəviyyatının qüdrət və zəfəri səslənirdi. Demək, şər qüvvələr üzərindəki
qələbəsini bayram eləyən insanlar dünənin faciəsindən gülə-gülə ayrılmaq
istəyirdilər! Ancaq hamı üçün bir şey aydındı ki, bu intiqam çox gecikmişdir,
həddindən çox! Axı bu cəlladların həlak elədiyi inqilab qəhrəmanlarını, alimləri,
mühəndisləri, yazıçıları, aktyorları geri qaytarmaq mümkün deyil. Biz ağlamalı ikən
gülürdük. Ona gülürdük ki, xalqın sonsuz bir məhəbbətlə sevdiyi söz adamlarını,
şairləri, romançıları, müstəsna istedadları geri qaytarmaq mümkün deyil. Onları
güllələyən bu adamların özləri kəmsavaddırlar" [3, s.312]. Bu səhnədə M.Hüseyn
illərdən bəri ürəyində yaşatdığı, amma məlum səbəblərə görə susmağa məcbur
olduğu qəzəbi ifadə etmişdir.
Xalq yazıçısı Yusif Səmədoğlunun çap olunan kimi ədəbi hadisəyə çevrilən
"Qətl günü" romanı səksəninci illərdə ilk dəfə "Azərbaycan" jurnalında işıq üzü
görüb. Roman haqqında ilk sözü Xalq yazıçısı Anar söylədi: "Çağdaş romançılıq
axtarışlarının uğurlu nəticəsini "Qətl günü"ndə də görmək olar. Bu əsər Azərbaycan
tarixiylə, ictimai həyatımızın həm iki yüz il, həm əlli-altmış il bundan qabaqkı, həm
də bugünkü dövrləriylə bağlıdır. Romanda uzaq və yaxın keçmişimizin, məişət
yaşayışımızın, taleyimizin, milli mənəviyyatımızın bir çox mühüm məsələləri
qaldırılır. Mənim fikrimcə, bu romanın meydana çıxması ədəbi fakt çərçivəsindən
qat-qat böyük əhəmiyyətə malikdir. "Qətl günü" – müasir ədəbiyyatımızın həqiqət
günüdür" [1, s.90-91]. "Qətl günü" elə bir dövrdə meydana gəldi ki, artıq sovet
ədəbiyyatının bir çox prinsipləri tənəzzülə uğramaqda idi. Altmışıncı illərdən
başlayaraq ədəbiyyatda "müsbət qəhrəman" tendensiyası zəifləməyə başlamışdı. O
müstəsna qəhrəmanların yerini sadə, sıravi insanların obrazları tutdu. Nəsrdə mənəviəxlaqi problemlərə maraq artdı. Müasir insanın təsviri məhz bu mövzuda yazılan
əsərlərdə diqqəti cəlb etməyə başladı. Mənəviyyat məsələləri ön plana keçdi. Tarixi
romanların yazılmasında da yeniliklər, məlum stereotiplərdən, şablonlardan qaçmaq
meyli ilə rastlaşırıq. Bu tarixi romanlarda bəy, xan, mülkədar obrazları daha "qara
qətran" içində təsvir edilmirdilər, onların insani keyfiyyətləri, fərdi yaşantıları da ön
plana çəkilirdi. İlk dəfə İsmayıl Şıxlı (1919-1995) bu ənənəni aradan qaldıraraq "Dəli
Kür" romanında bir Azərbaycan kişisinin – Cahandar ağanın obrazını yaratdı.
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Fərman Kərimzadənin "Qarlı aşırım" romanında da Kərbəlayı İsmayıl mənfi deyildi.
Sonralar tarixi romanlar silsiləsi genişləndi, Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü",
Elçinin "Mahmud və Məryəm", "Ölüm hökmü", Çingiz Hüseynovun "Fətəli fəthi",
Mövlud Süleymanlının "Köç" romanları tarixi romanın yeni bir mərhələyə keçidini
müəyyənləşdirdi. Heç şübhəsiz, Yusif Səmədoğlunun "Qətl günü" romanı bu əsərlər
sırasında özünəməxsus yer tutur. "Qətl günü" tarixi aspektdə işlənən fəlsəfi-psixoloji
romandır. Bu tipli romanlarda hadisələrin, situasiya və vəziyyətlərin, insan
səciyyələrinin təsviri daha çox fəlsəfi aspektdədir, müəllif təsvir etdiyi lövhələrin
mahiyyətinə, daxili mənasına enməklə bərabər həm də əsərdə qaldırdığı problemi
ümumbəşəri, daha əhəmiyyətli problem kimi mənalandırır.
Əlbəttə, tarixi bir səpkidə yazılmış romanlarımızda fəlsəfi-psixoloji xəttin
üstünlük təşkil etdiyi digər romanlara da təsadüf etmişik. Məsələn, İsa Hüseynovun
"Məhşər" romanında Nəsimi ilə Teymurun üz-üzə gəlməsi, onların dialoqları adi
mübahisə, bir-birinə nəyisə isbatlamaq xarakteri daşımır: "Teymur: "– Xırda həşərat
iri həşəratdan qorxur... Qoyun qurddan qorxur... Gücsüz adam güclüdən... Cəmi
bəşər də bir olan Allahdan qorxur! – dedi. – Qorxu üstündə bərqərar deyilmi
dünyamız?
Nəsimi ağır-ağır başını buladı: – Güclü-gücsüz insan yoxdur, əmir! Cahil var,
kamil var. Cahilin tərzi-həyatı heyvanatın tərzi-həyatına həqiqətən uyğundur. Çünki
hər ikisi idrakdan məhrumdur. Həqqə qovuşan kamillər isə dünyada qorxunun
səbəblərini öyrənirlər, yağışın, çovğunun, qar-boranın, səmumun, zəlzələnin, yerdə
və göydə hər şeyin günəş təsirindən və cisimlərin bətnində təbəddülatdan törədiyini
fəhm edib, elm qüdrətilə qorxudan xali olurlar! O kamillərdən birisi sənin
hüzurundadır, bax gör üzümdə qorxudan bir əlamət taparsanmı?" [4, s.234].
"Qətl günü" məhz fəlsəfi, insanı düşündürən problemlərlə diqqəti cəlb edir.
Romanda əbədi Xeyir-Şər mübarizəsi, İnsan və Zaman problemi öz əksini tapır.
Əsərin orijinal strukturu da nəzərdən qaçmır, belə ki, bir roman daxilində üç roman
yerləşir, bu da təsvir olunan üç Zamanla bağlıdır. Lakin bu zaman keçidləri bir-biri
ilə sıx əlaqəlidir. Bu zaman keçidləri daha çox bir hekayədən digərinə keçmək,
bugünə aid əhvalatı kəsib dünənlə bağlı bir əhvalatı təsvir etmək, eləcə də əksinə,
dünənlə bağlı bir əhvalatı yarımçıq saxlayıb bu günə aid əhvalatı qələmə almaq
şəklindədir. Zamanın üç tipi (üç dövrü) arasında dialektik bir əlaqə var. Zamanlar
dəyişir, təbii ki, XVIII əsrlə, XX əsrin otuzuncu illəri və altmışıncı illəri arasında
böyük ictimai-siyasi-mənəvi fərqlər nəzərə çarpır. Lakin hadisələr elə qurulub ki, üç
zaman arasında keçidlər bir elə əhəmiyyət daşımır, çünki hər üç zamanda zahirən
eyni, amma bir-birindən fərqli hadisələrlə üzləşirik. Zamanlar dəyişir, ictimai
quruluşlar bir-birini əvəz edir, amma mahiyyət dəyişmir, uzaq tarixi keçmişdə baş
verən hadisələr XX əsrin otuzuncu illərində yeni bir tərzdə meydana çıxır. Bütün
repressiyaların mahiyyətini qorxu, işgəncə, sürgün, istintaq prosesi, həbs və ən
dəhşətlisi ölüm və qətl hadisələri təşkil edir. Romanda da bunlar ardıcıl şəkildə
davam edir, sovet repressiyasının törətdiyi insan faciələri öz əksini tapır. Lakin bu
barədə söz açmazdan əvvəl romanda uzaq tarixi keçmişdən bəhs edən hadisələrə
diqqət yetirək. Çünki məmləkətin iki əsr əvvəlki tarixi keçmişi ilə sovet
repressiyasının tüğyan etdiyi illər müəyyən mənada bir-biriylə həmahəngdir.
Müharibə dəhşətləri, bir ordunun başqa bir ölkəni zəbt etməsi, qəsbkar hökmdarın
azğınlığı, həm ayrı-ayrı fərdlərin, həm də xalqın mənəviyyatının ayaqlar altında
tapdanması, ekzotik Şərq sarayı – romanın uzaq tarixi keçmişdən bəhs edən
hissəsində bütün bunlar real və inandırıcılıqla canlandırılmışdır.
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Hökmdarın sərbazlarından biri onun qoyduğu qanuna zidd gedərək bir gavur
qızı ilə kefə qurşanıb, ona görə də mütləq cəzasını almalıdır. "İndi hər şey yalnız
hökmdarın iradəsindən asılı idi. Hökmdar əlini qaldırdı, cəllada işarə verdi. Cəllad
canı çıxmış, yalnız quruca nəfəsi qalmış sərbazı edam yerinə qaldırdı, soyuq
baxışların altında öz işini gördü: sərbaz cınqırını da çıxarmadı – qırxıq baş bir göz
qırpımında bədəndən ayrılıb sarımtıl otların üstünə dığırlandı, yalnız baltanın iti
tiyəsi cingildədi. Və bir də, bu öyrəncəli sükut içərisində hamı gavur qızının
sinəsindən qopan ahını eşitdi. Amma heç kəs cürət edib gavur qızına baxmadı, bir
hökmdardan başqa; o, ağır-ağır başını döndərib, gözlərini qıyıb əvvəl gavur qızının
yalın ayaqlarına, kirli dırnaqlarına baxdı, sonra gözləri yenə bəyaz saçlara dikildi. Bu
bəyaz rəng axıb hökmdarın qaralmış sifətinin qırışları arasına yayıldı: hökmdarın
sifətində işıq gəzdi, lakin bu işığı heç kəs görmədi. Bu işığı yalnız Tanrı gördü:
– Vəzir!
Hökmdar ayağa qalxdı. Hamı əmrə müntəzir dayandı.
– Bu qancığın qarnından çıxmışın heybəsinə çörək qoyun. Qoy qayıtsın
məmləkətinə.
Hökmdar dönüb üzü çadırına sarı dayandı və davam elədi:
– Qalanı almayınca, qaladakı erkəkləri qanına qəltan etməyincə Səlim sərbazın
başını nizəyə keçirib lap qurd düşüncəyə qədər saxlayın" [7, s.164-165]. İşğalçı,
despot hökmdar bununla da kifayətlənmir. Ordular, qalalar məhv edilir, xalqın
mədəni sərvətləri də zorakılığa məruz qalır. Bu, təkcə zorakılıq və güclə yox, həm də
hiylə, məkr, satqınlıqla icra olunur. Hökmdarın sarayında böyük bir yaltaqlar sürüsü
yaşayır. Onların da bir qismi şahın şərəfinə şeirlər qoşan saray şairləridir. Bu saray
şairləri məmləkətin ən qüdrətli şairinin aradan götürülməsinə can atırlar. Onlar
hökmdarı razı salırlar ki, həmin o qüdrətli şairi, məmləkətin sevimlisi olan bu insanı
edam etsinlər. Vəzir hökmdarın şairin camaatın gözü qabağında edam edilməsi
əmrinə etiraz edir, ancaq hökmdar bundan qəzəblənir, onun fikrincə, şairin edamı
işğal etdiyi ölkədə insanların mütilik əhvali-ruhiyyəsini daha da artıracaq. Əvvəlcə
şairin dilini kəsirlər, çünki "qırmızı libaslı cəlladın iti baltası havaya qalxmamışdan
qabaq edama məhkum olanların hamısı hökmdarın qarşısında diz çöküb ondan imdad
diləmişdilər. Vəzir də, vəkil də bilirdi ki, şair heç kəsdən imdad istəməyəcək, ağzını
dağıdıb acı sözlərlə böyük bayramı böyük matəmə çevirəcək. Buna görə də
pıçıldaşıb-qıqqıldaşıb şairin dilini kəsdirmişdilər" [7, s.234].
Şairin edamı romanda ən dəhşətli bir səhnədir. "Şairi edam yerinə qaldırdılar.
O, gözlərini qıyıb əvvəl-əvvəl aşağıda, meydançanın ortasında taxtda əyləşmiş
hökmdarı gördü və şairin gözləri qaqqanaq çəkib güldü, xədim xocanın çöhrəsi
heyva çürüyündən də artıq qırış idi və xədim xanın uşaq başı boyda balaca bir başı
vardı. Sonra şair başını ağır-ağır endirib sərbazlara baxdı: sərbazlar təzək iyi
verirdilər. Sağ tərəfdə dayanıb qorxu içində şairin edamına tamaşa edən öz
obalılarını – qocaları, qarıları, cavan oğlan uşaqlarını və nəhayət, ömrü boyu uca
qamətlərini və ala gözlərini vəsf etdiyi gəlinləri, qızları görəndə gözündən bir damla
da yaş axdı: bu damla da ağ deyildi, bu damla da qırmızı idi. Şairin ürəyi od tutub
yandı, şair bildi ki, qara telləri çiyinlərinə tökülüb məlul-məlul dayanmış, göz yaşları
qurumuş bu gəlinlərin, bu qızların hər birinin bətnində indi neçə-neçə sərbaz toxumu
var. Gözlərinə qırmızı yaş gəldi və şair ürəyində öz obalılarından halallıq istədi" [7,
s.234-235].
Edamdan sonra isə sarayda hökmdarın əmri ilə bayram təntənəsi keçirilir.
Hökmdar görün nə deyir: "Bilin və agah olun! Nə qədər ki bəşər övladının qarnında
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qorxu ağrısı var, ürəyində şöhrət azarı, bir gündə yüz şair başı kəsilsə də, heç kəs və
heç bir zaman hökmdarın üzünə ağ ola bilməz!" [7, s.241].
Romanın ikinci hissəsində otuzuncu illərin hadisələrindən, sovet repressiyasının törətdiyi faciələrdən söz açılır. Ancaq o illərdə baş verən hadisələr iki əsr
əvvəlki qanlı cinayətləri xatırladır. Sədi Əfəndi – məmləkətin tanınmış ziyalısı-şairi
istintaqa cəlb olunur, onun taleyi ilə edam edilən şairin taleyi arasında bir oxşarlıq
var. Bir sıra müəlliflər "Qətl günü"ndəki hökmdarı Ağaməhəmməd şah Qacara, edam
olunan şairi Molla Pənah Vaqifə, Sədi Əfəndini Hüseyn Cavidə bənzədirlər. Bu
müqayisələrə səbəb, heç şübhəsiz, təsvir olunan hadisələrlə tarixi dövrdə baş vermiş
hadisələrin həmin şəxsiyyətlərin həyatı ilə müəyyən dərəcədə səsləşməsidir. "Qətl
günü"ndə sovet repressiyasının bir Azərbaycan ziyalısına – Sədi Əfəndiyə mənəvi
işgəncələrlə dolu həyat yaşatması böyük Azərbaycan şairi, dramaturqu Hüseyn
Cavidə tutulan mənəvi divanı xatırladır. Oxşar məqamlar az deyil, amma
Y.Səmədoğlu təkcə Hüseyn Cavidlə, onun həyatı ilə səsləşən cəhətləri deyil,
bütövlükdə həmin dövrün ictimai-siyasi-mənəvi mənzərəsini yaratmışdır. Yazıçılar
İttifaqının başında Muxtar Kərimli və onun əlaltıları durur. Budur, iclas gedir,
məqsəd Sədi Əfəndini gözdən salmaq, onu sosializm quruluşuna düşmən kimi
qələmə verməkdir. Muxtar Kərimli sosializm ideologiyasının 30-cu illərdəki
fanatiklərindən biridir. "Muxtar Kərimli qoltuğunda bir xeyli kağız-kuğuz yerindən
qalxıb keçdi xitabət kürsüsünə, xeyli danışdı və dediyindən belə məlum oldu ki,
balalarımıza əziyyət verən bu traxoma azarı təkcə Allahın bəlası deyilmiş, mənfur
sinfi düşmənlərin bəd əməllərindən biridir. Lap axırda da dedi ki, biz qələm sahibləri
gözəl-gözəl əsərlər yazmalıyıq, gözəl-gözəl şeirlər, hekayələr yaratmalıyıq ki, bizim
balaca balalarımız oxuyub feyziyab olsunlar. Sonra qələm sahibləri növbə ilə
danışmağa başladılar. Traxoma azarı qaldı bir tərəfdə, yerindən duran-duran dedi ki,
vəziyyətimiz fənadan da fənadır, çünki bu mənfur sinfi düşmənlərin əlindən bilmirik
neyləyək" [7, s.201]. Romanda Sədi Əfəndinin istintaqa cəlb olunması prosesi
otuzuncu illərin məlum sorğu-sual səhnələrini xatırladır. Sədi Əfəndini həmin
idarəyə çağırırlar. "Tovariş Salaxov"un yanına. "Tovariş Salaxov" həm bədəncə
yekəydi, həm də Sədi Əfəndidən xeyli cavan. Bəs söhbət nədən gedir? Salahov
söhbətə Sədi Əfəndinin romanından başlayır, şair başa düşür ki, bu romanı ona
Muxtar Kərimli verib oxumağa. Burada Salahov, Muxtar Kərimlidən fərqli olaraq,
əsəri xeyli tərifləyir. Sədi Əfəndinin romanı tarixi keçmişdən bəhs edir və həmin o
romandır ki, iki əsr əvvəlki hadisələr, hökmdarın sərbazı edam etməsi, şairin edamı,
Üfləmə Qasımın onun əlyazmalarını aradan çıxarması və s. hadisələr təsvir olunur.
Nəhayət, yoldaş Salahovun əsl məqsədi məlum olur. Onun niyyəti Sədi Əfəndini
sındırmaq, onu böhtana təhrik etmək idi. Buna isə nail ola bilmir. Romanda sovet
repressiyasının təkcə otuzuncu illərdə deyil, ondan bir az əvvəl – iyirminci illərdə də
faciələr törətdiyi əks olunur. Əslində, repressiyaların ilk dalğası iyirminci illərdə
başlamışdı. Bəylər, xan nəslindən olanlar, vaxtı ilə çar və müsavat hakimiyyəti
illərində qulluq göstərən şəxslər bu faciələri yaşamışdılar – onlar ya sürgün olunur,
ya öldürülür, ya da sinfi düşmən elan edilirdilər.
Zülfüqar kişi (onun artıq yaşı doxsana çatıb) qırx-əlli il əvvəl "tovariş
Salaxov"un əmri ilə uryadnik Sarıca oğlu Məhəmmədi öldürdüyünü təəssüflə xatırlayır, bu hadisə illər keçdikcə ona rahatlıq vermir. "Nahaq... nahaq... öldürdüm Sarıca
oğlu Məhəmmədi... Qan çanağının ətəyində yaxaladım onu... – Zülfüqar kişi
gözlərini yumdu, elə bil mürgüyə getdi, amma sözünü kəsmədi, davam elədi. – Fağır
məni görən kimi diz üstə çökdü, dedi, ay Zülfüqar, öldürmə məni, çevir məni
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balalarının başına... Başqa çıxış yolu yoxdu, adamın alnına nə yazılıbsa, elə olur.
"Tovariş Salaxov, budet sdelano!" Sonra Sarıca oğlu Məhəmmədin meyitini atın
belinə aşıranda, dağlar tərəfdən güclü, vıyıltılı bir külək qopanda o, tüfəngini
çiynindən asıb, gözlərini qıyıb ətrafına baxmışdı. Sarıca oğlu Məhəmmədin
qarnından qopan heyvan böyürtüsü eşidilməsəydi, deyərdin ki, buralar dünya
yaranandan bəri bir ins-cins nəfəsi görməyib. Beləcə dayanıb qan iyi aldığından ağzı
köpüklənə-köpüklənə qantarğanı gəmirən ata baxmağa ürəyi gəlmədən, havalanmış
kimi ucadan demişdi: – Yandım, kül oldum, ay dağlar!" [7, s.144, s.146]. Zülfüqar
kişi bu mənəvi əzabları yaşaya-yaşaya günlərin birində gecə evdən çıxır, Kürün
sahilinə baş alır, Sarıca oğlu Məhəmmədi "görür", hər ikisi əl-ələ verib Baba Kahaya
doğru irəliləyir. Səhər Zülfüqar kişinin meyitini Kürün sahilində, daşın yanında
tapırlar.
Ümumiyyətlə, romandakı bütün obrazlar faciə içində, həyatın təzadları ilə üzüzə gələrək yaşayırlar: zarafatcıl feldşer Mahmud, Tatar Temir, Səlimə və b. Lakin
romanın əvvəlindən sonuna qədər diqqət mərkəzində duran Xəstə obrazıdır. Əslində,
romanın bütün hadisələri bu obrazın diqqət mərkəzindən keçir. O, Sədi Əfəndinin
yaradıcılığından monoqrafiya yazıb. Şəhərdə yaşasa da, doğulduğu kəndlə tez-tez
əlaqə saxlayır, feldşer Mahmud onu yoluxmağa gəlir. Zülfüqar kişinin halını soruşur,
onun ölümündən təsirlənir. Nəhayət, Yazıçılar İttifaqında Sədi Əfəndinin yubileyi ilə
bağlı tədbirdə iştirak edir. Sovet repressiyası artıq arxada qalıb, indi ölkədə
demokratik ab-hava hökm sürür, amma Muxtar Kərimli yenə vəzifə başındadır,
Yazıçılar İttifaqının sədridir. Muxtar Kərimli və Muxtar Kərimlilər sovet
repressiyasının tüğyan etdiyi illərdə Sədi Əfəndi kimi namuslu ziyalıların başına min
oyun açırdılar, demək olar ki, ilk fitvanı onlar verirdilər. Bəs necə olur ki, Muxtar
Kərimli yenə liderdir, böyük bir təşkilatı idarə edir?! Məsələ bundadır ki, belələri hər
hansı bir dövrdə zamanın nəbzini tutur, cilddən-cildə girirlər. Hətta 37-ci ildə
namuslu ziyalılara qənim kəsilən yoldaş Salahov da yaşayır, Baba Kahanın
partladılması günündə iştirak edir. Bütün bunlar isə Xəstəni daha da əsəbiləşdirir,
xüsusilə Muxtar Kərimlinin Sədi Əfəndidən çox yazmaq lazım gəldiyi, onun öz
layiqli qiymətini almaması barədə dedikləri. Xəstə həm bioloji-fiziki cəhətdən, həm
də həyatdakı bütün pisliklərin, cəmiyyəti, mühiti bürümüş yalanların, riyaların
təsirindən dünyasını dəyişir.
İlk baxışda roman bədbin əhvali-ruhiyyə yaratsa da, yüksək humanist pafosla
yazılmış bu əsərdə zorakılığın, ölümün hər hansı şəklinə qarşı, insan mənliyini
tapdayan, mənəviyyatını əzən hər hansı cəbrə qarşı acı bir etiraz var. Çünki bütün
ölümlərə, qətllərə qarşı həyat yenə davam edir, azğın hökmdarın əmri ilə edam edilən
Şair də, sovet repressiyasının qurbanı olan Sədi Əfəndi də, Sədi Əfəndinin
yaradıcılığından əsər yazan Xəstə də yaddaşlarda yaşayırlar, onların həyatı öləndən
sonra da davam edir.
Xalq yazıçısı Elçinin "Ölüm hökmü" [2] romanında da sovet repressiyasının
ifşası mühüm yer tutur. Roman çoxşaxəli süjet xətti, hadisə və situasiyaların bolluğu,
təsvir olunan obrazların qarşılıqlı münasibətlərinin bir-birini tez-tez əvəzləməsi ilə
diqqəti cəlb edir. Burada həm zaman, həm də məkanca bir genişlik duyulur. Belə ki,
təxminən əlli illik bir dövrün hadisələri əks olunur, məkanlar, yerlər də tez-tez
dəyişir. Romanda Tülkü Gəldi Qəbristanlığında baş verən hadisələrdən tutmuş neçə
illər öncə Hadrutda baş verən vəba epidemiyasından, otuzuncu-qırxıncı illərdə sovet
repressiyasının insanlara verdiyi maddi və mənəvi itkilərdən, həmçinin müxtəlif
xarakterə malik və əhalinin müxtəlif zümrələrini təmsil edən insanlardan söz açılır.
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Belə demək mümkünsə, "Ölüm hökmü" XX əsr Azərbaycan həyatının gerçəkliklərini
əks etdirən bir romandır.
Əsərdə otuzuncu illərin gerçək mənzərəsi canlandırılır, hamı "ellər atası"
Stalinin SSRİ-də yaratdığı qayda-qanunlar çərçivəsində hərəkət edir, onun varlığına,
"xilaskar" missiyasına təriflər yağdırır, siyasi xəttinə ürəkdən inanır. Ələsgər
müəllimin on yaşlı qızı Arzu sovet məktəbində elə tərbiyə alıb ki, onu az qala stalinçi
adlandırmaq olar. O, atası ilə söhbətdə "Koroğlu" operasını tənqid edəcəyəm" deyir.
Ona görə ki, Üzeyir Hacıbəyov müasir mövzudan qaçıb, o opera gərək kolxoz
həyatından olaydı. İndi xan, padşah yoxdur. Koroğlu gərək qolçomaqlara qarşı
mübarizə aparaydı. Atası ona deyir ki, Koroğlu qəhrəman olub, xalqın azadlığı
uğrunda xanlarla, sultanlarla döyüşə girib. Amma Arzu inadından dönmür, o illərin
dəbdə olan "qəhrəmanı" Pavlik Morozovu nümunə gətirir ki, o, qolçomaqlara qarşı
vuruşub, hətta atasını, babasını da ifşa edib. Arzu “ellər atası”nı o qədər çox sevir ki,
Stalin baba ilə bir qızın şəklini nikel çərçivəyə salıb. O şəkildə Stalin baba balaca
qızı bağrına basmışdı, ikisi də gülürdü. Amma "Arzunun xəbəri yox idi ki, həmin
dəm, 1939-cu ilin o qış günü o balaca qız – Engelsina (Gelya) Qazaxıstanda
sürgündə idi. O balaca qızın atasını – Buryat Monqol Vilayət Partiya Komitəsinin
birinci katibi, Buryat Muxtar Respublikasını yaradanlardan birini – Ərdan Markizovu
1937-ci ilin dekabrında "xalq düşməni" kimi ifşa etmiş və yapon casusu kimi
güllələmişdilər. Gelyanın anasını da həbs etmişdilər və o balaca qız özündən iki yaş
böyük qardaşı Vladlenlə birlikdə tək qalmışdı, ata da, ana da yox idi, təkcə
Kremldəki həmin qəbul zamanı Stalin babanın Gelyaya bağışladığı gözəl bir patefon
onlarla birliklə idi. Patefonun üstünə bərkidilmiş kiçik dəmir lövhəcikdə yazılmışdı:
"Markizovoy Qele ot vojdya partii İ.V.Stalina. 27.1.36 q." [2, s.161]. Bütün
bunlardan xəbərsiz olan Arzu anket tərtib edib bir çox suallara cavab verir:
"Ən çox sevdiyin insan – Stalin. Sənə ən doğma olan adam – Stalin. Ən çox
sevdiyin ədəbi qəhrəman – Pavlik Morozov. Ən çox sevdiyin yazıçı – Vitali
Qubaryov. Kimə nifrət edirsən? – Hüseyn Cavidə, Abbas Mirzə Şərifzadəyə, Mikayıl
Müşfiqə, Ülvi Rəcəbə, Yusif Vəzir Çəmənzəminliyə, Nəriman Nərimanova, Ruhulla
Axundova və bütün başqa alçaq faşistlərə. Çünki onlar sovet pionerlərinin xoşbəxt
həyatını məhv etmək istəyirdilər" [2, s.162-163].
Əsrin yaşıdı olan Xosrov müəllim Ələsgər müəllimin müdir olduğu məktəbdə
rus dili dərsi deyir, dinməz-söyləməz bir adamdır, cavanlığında başına fəlakətlər
gəlib, guya dəlixanada yatıb. Özü də indi tək yaşayır, dəqiq adamdır, vaxtlı-vaxtında
məktəbə gəlir, bir dostu, tanışı da yox. Heç kimlə yaxınlıq etmir, uşaq bağçasında
tərbiyəçi işləyən Gülzar xanımla evlənib. Arzunun ad günündə o da iştirak edir və
"siyasi səhv" buraxır: "Xıdır müəllimin indicə dediyi sağlıq Xosrov müəllimin
Gülzarla birlikdə bu iki aylıq həyatına o qədər yad idi, Gülzarla birlikdə, əslində, ilk
dəfə cəmiyyət içinə çıxdığı bu məclisdəki hisslərinə, həyəcanına o qədər yabançı idi
ki, heç özü də bilmədi ki, birdən-birə necə ayağa qalxdı və Xıdır müəllimə baxa-baxa
əsəbdən titrəyən bir səslə:
– Mir Cəfər Bağırov yoldaş bizim rəhbərimizdi, düzdü, – dedi. – Amma niyə
qoymursuz səhərdən bəri bu gözəl qızın, – Xosrov müəllim uzun qolunu qaldırıb
barmağı ilə Arzunu göstərdi, – sağlığına içək, bu gözəl qızı təbrik edək?!” [2, s.169170]. Xosrov müəllim kimi sadəlövh insanlar öz səhvlərinin ucbatından repressiya
bəlasına düçar olurlar. Onlar bilmirdilər ki, hər bir məktəbdə (müəssisədə, təşkilatda,
təsərrüfatda) Sistemə canla-başla qulluq edən xəbərçilər var. Bunu biləndə isə
canlarına qorxu düşür: "Birdən-birə yadına saldı ki, dünyada Xıdır müəllim var və
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dünyada Xıdır müəllimlə Mir Cəfər Bağırov arasında – bu uzun məsafədə – get-gedə
böyüyən, biri o birisindən uca elə adamlar (və o qədər adamlar!) var ki, Xosrov
müəllim kimilərinin minini birdən büküb-bürmələyib maye azotun içinə basar, heç
"uf" da deməz"! [2, s.181]. Günahsız insanların şərlənməsi isə Xıdır müəllim kimi
şarlatanlardan başlayır. Onun fikrincə, Xosrov müəllim açıq-aşkar düşməndir,
beləliklə, Xosrov müəllim həbs olunur. Sovet repressiyasının icraatına görə ikinci
proses – istintaq başlayır. Bu proses isə müstəntiqlərin böyük "məharəti" ilə həyata
keçirilir. Şər, böhtan, siyasi şarlatanlıqdan irəli gələn hiylə, məkr qanunları işə düşür:
"Müstəntiq Ələkbərov ətir iyi verən yumşaq və ətli barmağını Xosrov müəllimin
uzun burnunun qabağında saxlayırdı.
– Mən Ələkbərovam, başa düşdün? Müstəntiq Ələkbərov! Mən səndən
soruşuram ki, o ərizələri kimin adına yazırdın? Sualıma cavab ver!
– Rəhbərlərin adına...
Müstəntiq Ələkbərov ciddiləşirdi və elə bil ki, bir sıçrayışla qarşısındakını
məhv edəcəkdi:
– Buxarinin adına yazırdın?
– Nə bilim? Ola bilər!
– Deməli, hə! Rıkovun da adına ərizə yazırdın?
– Rıkov Xalq Komissarları Sovetinin sədri idi də...
– Aha! Deməli yazırdın!
– Camaat xahiş edirdi... Hərənin bir dərdi-səri var idi.
– Bax belə... Gör nə açılır iç üzün sənin? Adamı belə danışdırarlar! Müstəntiq
Ələkbərovdan heç nə gizlətmək mümkün deyil. Deməli, Buxarindən, Rıkovdan
kömək istəyirdin, hə? Zəhmətkeşlər arasında təbliğat aparırdın ki, Buxarin, Rıkov
sizə kömək edəcək?
Xosrov müəllim susurdu, arıq boğazının uzun hulqumu enib-qalxırdı, birdən
deyirdi:
– Axı… Axı yoldaş Stalinin də adına ərizələr yazırdım! Ən çox yoldaş Stalinin
adına yazırdım!
– Əclaf oğlu əclaf! Məni provakasiyaya çəkmək istəyirsən?! [2, s.222-223].
Müstəntiq Ələkbərovun sorğu-sualı beləcə davam edir, gah qarşısındakını
qorxudur, gah onu söyür, yeri gələndə üzünə tüpürür, olmayan işləri boynuna qoyur,
bir sözlə, sonuncu istintaqa qədər "günahlarını" etiraf etdirir. Bu, repressiya
dönəminin bütün istintaq prosesi üçün səciyyəvi idi.
Romanda M.C.Bağırovun da siyasi portreti canlandırılmışdır. Onun həyatının
elə məqamları var ki, ilk dəfə Elçinin romanında təsadüf edirik. İlk növbədə onun
Stalinlə möhkəm tellərlə bağlı olduğunu görürük. Təbii ki, Elçin bədii təxəyyülə də
geniş yer verir. "Partiya da, Sovet İttifaqı da Mir Cəfər Bağırov üçün yoldaş Stalin
demək idi, partiyanın marağı, ölkənin mənafeyi yoldaş Stalinin marağı və yoldaş
Stalinin mənafeyi demək idi və Mir Cəfər Bağırov yoldaş Stalinə sədaqətlə xidmət
edirdi, bunu yoldaş Stalin də bilirdi, Beriya da, Siyasi büronun başqa üzvləri də
bilirdi. Azərbaycanda isə partiya da, respublika da yoldaş Stalinlə birlikdə eyni
zamanda Mir Cəfər Bağırov demək idi" [2, s.188]. Bunlar məlum həqiqətlərdir.
Amma Elçin M.C.Bağırovun Stalinlə bağlılığını təkcə bu məlum faktlarda aramır,
başqa üsullara da müraciət edir. Məsələn, M.C.Bağırovun otağında Stalinin böyük
şəkli asılıb. Bu şəkildə Stalinin simasında işıq var. Amma M.C.Bağırov rəhbərin
portretdəki bu təbəssümünü, gözlərinin bu işıqlı ifadəsini heç vaxt görməmişdi, bu,
rəssamın uydurması idi. Portretə baxa-baxa M.C.Bağırov düşünür ki, təkcə
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Azərbaycan yox, bütün ölkəni qaldırmaq, xalq düşmənlərini ifşa edib sonuncusunun
da axırına çıxmaq, milyonların ruhunu qaldırmaq, siyasi ehtirasını qızışdırmaq üçün
yoldaş Stalin bayraqdır və bu bayrağı həmişə uca tutmaq lazımdır.
Romanda Stalin, Bağırov və Beriya ilə bağlı məlumatlar xalq daxili işlər
komissarının bilgilərinə, düşündüklərinə və şəxsən illər boyu müşahidə etdiklərinə
istinadən söylənilir. Komissar Bağırovun Stalinlə və Beriya ilə münasibətlərini çox
düzgün dərk edir və bu üçlüyün bir-biri ilə nə dərəcədə bağlı olduğunu çox yaxşı
anlayır. Xüsusilə Bağırovla Beriyanın hər işdə müttəfiq olduğunu da bilir. Komissar
çox şey bilir: 37-38-də "xalq düşməni" kimi ifşa olunub güllələnmiş Ruhulla
Axundov, Əliheydər Qarayev, Qəzənfər Musabəyov, Dadaş Bünyadzadə, Sultan
Məcid Əfəndiyev, Ayna Sultanova, Hüseyn Rəhmanov, Məmməd Cuvarlı və başqa
keçmiş partiya, dövlət rəhbərlərinin istintaqın ilk çağlarında M.C.Bağırov haqqında
iftiralar söyləyib, sonra isə fiziki işgəncələr altında həmin iftiralardan imtina edərək
sovet hakimiyyəti əleyhinə mübarizə apardıqlarını etiraf etmələri ona yaxşı məlum
idi. Heç şübhəsiz, M.C.Bağırov təkcə bir rəhbər kimi deyil, bir insan kimi də cəllad
idi. "Komissar bilirdi ki, Zaqafqaziya Xalq Komissarları Sovetinin sədri Qəzənfər
Musabəyov səs eşidən kimi kameradakı dəmir çarpayının altına girirdi və onu oradan
çıxarıb növbəti istintaqa aparmaq müsibət olurdu… Komissar burasını da bilirdi ki,
vaxtı ilə Qəzənfər Musabəyovgillə M.C.Bağırovgil Qubada qonşuluqda yaşamışdılar
və Qəzənfərin anası öz çağası ilə – Qəzənfərlə bərabər Mir Cəfəri də döşləriylə
əmizdirmişdi. M.C.Bağırov təkcə Q.Musabəyovu tutdurmamışdı, Qəzənfərin bacısı,
Azərbaycan SSR xalq ədliyyə komissarı Ayna Sultanovanı da, Aynanın əri,
respublikada müxtəlif komissarlıqlara rəhbərlik etmiş Həmid Sultanovu da tutdurub
güllələtmişdi və nəhayət, öz süd anasını – Qəzənfərgilin anasını da həbs etdirib Bayıl
həbsxanasına saldırmışdı. Döyülüb ağzı-gözü qana bulaşmış o qoca arvadın Bayıl
həbsxanasında qışqıra-qışqıra: "Ay Allah, Mir Cəfərə bu döşümdən verdiyim südü
haram elə! Onu dünya işığına həsrət qoy!" – deyə qarğış yağdırmağını da komissara
çatdırmışdılar" [2, s.213]. M.C.Bağırovla qəbulda daxili işlər komissarı məlumat
verir ki, bu gün bir nəfər xalq düşməni kimi həbs olunub, müəllimdir, işlədiyi məktəb
müdiri Ələsgər Babazadədir. M.C.Bağırov Ələsgər müəllimi tanıyırdı. Uşaq
vaxtlarında Qubada qonşuluqda yaşayırdılar. Bir dəfə Mir Cəfər Ələsgərdən bir kitab
götürüb oxumuş, özündə saxlamaq və ya dəyişmək üçün nəyi vardısa, təklif etmişdi,
amma Ələsgər Babazadə verməmişdi [2, s.189]. Beləliklə, M.C.Bağırov üçün
növbəti qisas məqamı yetişir. Onun komissara "O necə məktəb müdiridir ki,
terrorçuları evinə yığır?" sözündən sonra elə həmin gecə Ələsgər müəllimi də,
Kələntər müəllimi də, Firidun müəllimi də, Əlibala müəllimi də bir-bir evlərində
yuxudan oyadıb terrorçu kimi həbs edirlər. Bu adamlardan yalnız Ələsgər müəllim
sağ-salamat qalıb Bakıya qayıdır.
Xalq yazıçısı Hüseyn İbrahimovun "Böhtan" (1988) [6] romanı isə böyük
mütəfəkkir Hüseyn Cavidin həyatına həsr olunub, yeddi "nağıl"dan ibarət bu
romanda H.İbrahimov keşməkeşli taleyi olan Cavidin doğum günündən ta ölümünə
qədər, demək olar ki, xronoloji qaydada keçdiyi ömür yolunu təsvir edir, onun
həyatının Naxçıvan, Təbriz, İstanbul, Tiflis, Bakı və Sibir dövrlərini "şəxsiyyətin
fonunda epoxanın bədii təqdimi" kimi verir. O dövrü dolğun və gerçək təqdim etmək
məqsədilə müəllif Cavidin müəllimi Məhəmməd Tağı Sidqi, müasirlərindən
Məhəmmədağa Şahtaxtlı, Əliqulu Qəmküsar, Rza Təhmasib kimi şəxsiyyətlərlə
münasibətlərini, habelə qanlı "troyka"nı təmsil edən "qarayaxalı" şəxslərin faciəsini
də diqqət mərkəzinə çəkir. Əlbəttə, romandakı hadisələr, Cavidin həyatı ilə bağlı bir
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çox məlumatlar bizə tanışdır, bunlar Mişkinaz Cavidin "Xatirələr"ində (2005) və
akademik Məmməd Cəfərin "Hüseyn Cavid" (1960) monoqrafiyasında öz əksini
tapıb. Amma bununla yanaşı, romanda elə hadisələr də var ki, onlar həm bədii
təxəyyülün məhsuludur, həm də təzə faktlardır. Romanın IV və V nağılları daha
maraqlıdır. Məlumdur ki, keçən əsrin 30-cu illərində Hüseyn Cavidə qarşı haqsız
hücumların sayı çoxalmışdı. Cavidi həm mətbuatda, həm də Yazıçılar İttifaqının
iclaslarında tez-tez tənqid edirdilər. Niyə Cavid Azərbaycan həyatından, sosialist
gerçəkliyindən, fəhlə və kəndlilərin əməyindən əsərlər yazmır, niyə ancaq keçmişi
idealizə edir, türkçülüyü təbliğ edir – əsasən tənqidçilər və hətta tənqidçi olmayanlar
da Cavidi bu məsələlərdə suçlayırdılar. Təbii ki, M.C.Bağırovun bu məsələlərdən
xəbəri vardı. IV nağılda müəllif M.C.Bağırovla Hüseyn Cavidin görüşünü təsvir edir.
Doğrudanmı, belə bir görüş olmuşmu – bu suala cavab vermək çətindir, çünki bu
barədə yazılı, ya şifahi bir məlumat yoxdur. Ancaq müəllif bu görüşü ona görə təsvir
edir ki, iki şəxsiyyətin – "hakimi-mütləq"in və böyük sənətkarın obrazlarını üz-üzə
canlandırsın. Təbii ki, Mir Cəfər Cavidi məlum sözlərlə ittiham edir, onu
osmanlıpərəst, pantürkist, panislamist adlandırır. Cavid isə bu ittihamları qətiyyətlə
rədd edir. Bağırov ondan soruşur ki, niyə mətbuatda "xaq düşmənləri" Ruhulla
Axundovu, Əliheydər Əfəndiyevi, Əliheydər Qarayevi, Ayna Sultanovanı, Qəzənfər
Musabəyovu, Həmid Sultanovu ifşa edən məqalələrlə çıxış etmirsən? Cavid də deyir
ki, bu adlarını çəkdiyin insanlar sizin mənsub olduğunuz bolşeviklər partiyasının
sədaqətli üzvləri idi, mənim bu kommunistlərlə heç bir əlaqəm olmayıb, mən onları
nədə ittiham edə bilərəm ki? Beləliklə, M.C.Bağırovla Hüseyn Cavid arasında dialoq
başa çatır [6, s.191-192]. Nəticə etibarilə Hüseyn İbrahimov görkəmli şair Hüseyn
Cavidin timsalında “böhtanın, şərin, şantajın ağır, acı nəticələrini, törətdiyi
məşəqqətləri düşünülmüş gerçək vasitələrlə göz önünə gətirir. Daha vacibi budur ki,
müəllif böhtanın mahiyyətini açıqlamaqla yanaşı, böhtançılıq fəlsəfəsinə
ümumiləşmiş yazıçı qiyməti vermişdir. Romanın bir yerində Cavid məbus yoldaşına
deyir: "Sən heç bilirsən böhtan nədir?.. Böhtan – Mefistofeldir, Demondur… Böhtan
– İblisdir" [3].
Qeyd edək ki, "Böhtan" romanı Azərbaycan nəsrində Hüseyn Cavidin bədii
obrazını yaradan ilk əsərdir.
Nəticə. Müasir Azərbaycan nəsrində sovet repressiyasının ifşasına həsr
olunmuş əsərlər poeziya ilə müqayisədə daha çox diqqəti cəlb edir. Nəsrdə tiplər,
xarakterlər, təsvir olunan hadisələr daha real və inandırıcıdır. Poeziyada şair
qarşısına elə bir məqsəd qoymur ki, müəyyən bir hadisəni, ya təsvir etdiyi obrazın
həyatını, mübarizəsini, başqa obrazlarla münasibətini oxuculara təqdim etsin, amma
nəsrdə insan xarakterləri, onların bir-biri ilə qarşılıqlı münasibətləri, əsas
qəhrəmanların düşüncələri, psixologiyası öz əksini tapır, burada şair xəyalına yer
yoxdur. Mehdi Hüseynin “Yeraltı çaylar dənizə axır”, Yusif Səmədoğlunun “Qətl
günü”, Elçinin “Ölüm hökmü”, Hüseyn İbrahimovun “Böhtan” romanları sovet
repressiyalarının mahiyyətini, dövrün ziddiyyətli ab-havasını açıb göstərir.
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Kamala Jafarova
Exposing Soviet Repression in Contemporary Azerbaijani Prose
(Based on Mehdi Husayn's, Yusif Samadoglu’s, Elchin’s, Huseyn
Ibrahimov’s works)
Summary
Works dedicated to exposing Soviet repression attract more attention in
Contemporary Azerbaijani prose than in poetry. Types, characters, events described
in the prose are more realistic and convincing. In poetry, the poet does not set a goal
to present a particular event, or the life, struggle, and relationship of the image he
portrays with other images to the reader, but the prose reflects human characters,
their interactions, thoughts and psychology of the main characters and there is no
place for the poet's imagination.
There are several novels in Azerbaijani prose dedicated to exposing the
Soviet repression of 1937, the essence of those terrible tragedies, the physical
destruction of the intellectuals by the hurricane of repression, or their condemnation
to exile in Siberia. The article compares and analyzes the essence of Soviet
repressions, the contradictory atmosphere of the time based on Mehdi Husayn's
novels "Underground rivers flow into the sea", Yusif Samedoglu's "Day of Murder",
Elchin's "Death Sentence", Huseyn Ibrahimov's "Slander".
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Кямаля Джафарова
Разоблачение советских репрессий в современной азербайджанской прозе
(На основе произведений Мехди Гусейна, Юсифа Самедоглу, Эльчина,
Гусейна Ибрагимова)
Резюме
В современной Азербайджанской прозе произведения, посвященные
разоблачению советских репрессий, привлекают больше внимания, чем поэзия.
В прозе типы, характеры, описываемые события более реалистичны и
убедительны. В поэзии поэт не ставит перед собой такой цели, чтобы
представить читателю то или иное событие или жизнь изображаемого им
образа, его борьбу, его взаимоотношения с другими образами, но в прозе
отражаются человеческие характеры, их взаимодействие друг с другом, мысли,
психология главных героев, где нет места воображению поэта.
В Азербайджанской прозе есть несколько романов, посвященных
разоблачению советских репрессий 1937 года, отражающих суть тех страшных
бед, физическое уничтожение ураганом репрессий отдельных великих деятелей
искусства, интеллигенции, обреченность на страдания в сибирской ссылке. В
статье сравнивается и анализируется сущность советских репрессий,
противоречивая атмосфера эпохи на основе романов “Подземные реки текут в
море” Мехти Гусейна, “День убийства” Юсифа Самедоглу, “Смертный
приговор” Эльчина, “Клевета” Гусейна Ибрагимова.
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İNGİLİS ƏDƏBİYYATINDA SƏYAHƏT UTOPİYASI
Açar sözlər: utopiya, səyahət, cəmiyyət, dövlət, qəhrəman
Keywords: utopia, voyage, society, government, protagonist
Ключевые слова: утопия, путешествие, общество, власть, главный
герой
Giriş. İlk növbədə yaradıcı təxəyyülün məhsulu olan bədii ədəbiyyat həm də
yazıldığı dövrü və dövr insanını təcəssüm etdirir və bununla da tarixi hadisələrə
ardıcıllıqla müəyyən baxış təqdim etmiş olur. İngilisdilli bədii fikirdə utopiya
ədəbiyyatından danışarkən T.Mor ilk yada düşən adlardandır. İntibah dövrünün
tanınan dövlət adamı, sosial filosofu olan Tomas Mor VIII Henrinin ali lord kansleri
kimi yüksək vəzifəyə layiq görülmüşdü. Siyasi fəaliyyəti, dini görüşləri ilə şöhrət
tapmış bu şəxsiyyət həm də ingilis ədəbiyyatında ilk utopik bədii əsərin müəllifidir.
Onun 1516-cı ildə latın dilində (ingilis dilində 1551-ci ildə çap olunmuşdur) çap
olunmuş “Utopiya” əsəri yeni bir istiqamət yaratdı və özündən sonra F.Bekon,
H.Nevil yaradıcılığında bənzər şəkildə əksini tapdı. Belə ki, bu əsərlər dəniz səyahəti
zamanı kəşf olunan utopik cəmiyyətin təsvirini, qəhrəmana məlum olan dövlət
quruluşlarında çatışmayan cəhətlərin utopik dövlətlərdə həllini verməklə dövrünün
sosial siyasi hadisələrinə üstüörtülü münasibət bildirmiş oldu. Dəniz səyahətləri ilə
utopik dövlətlərin kəşfi ənənəsi sonrakı dövrlərdə də bədii ədəbiyyatda geniş yer
tutaraq, həm də roman janrının inkişafı ilə sıx əlaqəli olan bir istiqamətdir. XVIII əsr
ingilis ədəbiyyatında bu, D.Defo, C.Svift və S.Conson yaradıcılığında araşdırıla
bilər.
XVIII əsr ingilis ədəbiyyatı inkişaf edən, imperiya gücü olan, durmadan
koloniyalarını genişləndirən və qonşularından irəlidə olan aparıcı bir Avropa
ölkəsində formalaşırdı. Bu, ölkə daxilində bütün problemlərin həll edilmiş olması
anlamına gəlmir. D.Defo dövrünün cəmiyyətini bu cür qruplaşdırırdı: “1. The great,
who live profusely. 2. The rich, who live plentifully. 3. The middle sort, who live
well. 4. The working trades, who labour hard, but feel no want. 5. The country
people, farmers etc., who fare indifferently. 6. The poor, who fare hard. 7. The
miserable, that really pinch and suffer want” [7] (1. İsrafçılıqda yaşayan zənginlər. 2.
Bolluq içində ömür sürən varlılar. 3. Yaxşı yaşayan orta təbəqə. 4. Əmək çəkən və
ehtiyac hiss etməyən işgüzarlar. 5. Kənd əhalisi, laqeyd yanaşan fermerlər və s. 6.
Çətinlik içərisində qalan kasıblar. 7. Həqiqətən əzab çəkən səfillər). Bu cür sosial
qeyri-bərabərliklə yanaşı, ölkə daxilində dil, dini inanc fərqlilikləri və siyasi
qarşıdurmalar da yox deyildi. Bütün bunlar dövr ədəbiyyatına da təsir edirdi. 1695-ci
ildən mediada dövlət senzurasının zəifləməsi ilə siyasi ədəbiyyatın yayılması
sürətləndi. Buna görə də C.Sviftin kəskin satirası və D.Defonun oçerkləri yayıldı.
Onların yaradıcılığı yalnız siyasi pamfletlərlə deyil, həm də roman janrının inkişafı
ilə yadda qalır. Artıq utopiya ədəbiyyatı macəra təsvirlərindən daha çox siyasi və
sosial tənqidi, eyni zamanda qəhrəman obrazın inkişafı ilə fərqlənirdi. Dəniz səyahəti
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dövr üçün əhəmiyyətini saxladığından utopiya əsərləri dəniz səyahətlərini əks etdirir,
lakin bu səyahətlərdə kəşf olunan utopik dövlətlərin təsvirini deyil, qəhrəmanların
utopiya axtarışını, hətta bilavasitə bu ideal cəmiyyətin formalaşmasında iştirakını və
ya mənəvi təkmilləşməsini əks etdirir. Bu da onu əvvəlki dövrlərdən fərqləndirir.
Deməli, XVI əsrdə səyahət utopiyası fiziki yerdəyişmədirsə, XVIII əsrdə həm də
mənəvi yolçuluq deməkdi.
Səyahət həyat seçimi kimi. S. Conson əsərinin adının “The Choice of Life or
the History of Prince of Abissinia” (“Abisina şahzadəsinin həyat seçimi və
hekayəsi”) [6, s.14] olmasını nəzərdə tuturdu. Bu ad əslində yalnız bir əsərin deyil,
dövrün utopik əsərlərinin bölüşdüyü ideyanın əksidir. Bu əsərlərdə səyahət həyat
seçimi, yeni həyat axtarışıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, ingilis ədəbiyyatında utopiya ədəbiyyatı yarandığı ilk
vaxtlardan, orta əsrlərdən başlayaraq səyahət, xüsusən də dəniz səyahəti üzərində
qurulmuşdur. Bu da təsadüfi deyil. Yeni kəşflər dövründə, dünyanın dəniz səyyahları
tərəfindən tədqiq olunduğu bir dövrdə ərsəyə gələn əsərlər bu mövzuda yazılmaya
bilməzdi. Utopiya adlanacaq bir yerin insanlara bəlli bölgələrdən uzaqda olması fikri
də, müəyyən mənada, məlum dünyada belə bir dövlətin mümkünsüzlüyü, lakin
haradasa uzaqlarda var olması ümidinin əksi idi. T.Mor yaradıcılığı ilə bədii fikirdə
özünə yer tapan bu ideya F.Bekonun “Yeni Atlantis” (1627), H.Nevilin “Şam adası”
(1668), Fransis Qoduvinin “Aydakı adam” (1620-ci illərin sonu), Marqaret
Kavendişin “Alovlu dünya” (1666) əsərləri ilə bənzər şəkildə səyahət utopiyasını
davam etdirdi.
Növbəti dövrdə də əsərlər bu istiqaməti saxladı, amma, təbii ki, fərqli bir
inkişaf xətti də təqdim etdi. Adları çəkilən əsərlərdə qəhrəmanlar üçün yeni
səyahətlər macəradır, onlar rastlaşdıqları utopik cəmiyyətin təsvirini verməklə
kifayətlənirlər. Lakin XVIII əsr ingilis ədəbiyyatında utopiya əsərlərində utopik
qəhrəmanların yaşadığı bəlli bir inkişaf xəttinin içərisindədir, onlar birbaşa olaraq
utopik cəmiyyətin, daha doğrusu, onlar üçün utopiya olacaq bir həyatın
axtarışındadırlar və bu axtarışın özü daha mühümdür. Roman janrının inkişafa
başladığı bu dövrdə utopiya romanları həm quruluşu, həm də obrazların inkişafına
görə əvvəlki dövrlərdən fərqlidir.
Üç əsəri, Daniel Defonun “Robinzon Kruzo” (1719), Conatan Sviftin
“Qulliverin səyahətləri” (1726) və Samuel Consonun “Abisina şahzadəsi Rasselasın
tarixi” (1759) əsərlərini qeyd etmək yerinə düşər. Bu əsərlər sadəcə macəra
romanları deyil. Didaktik xarakter daşıyan bu əsərlərdə qəhrəmanlar müəyyən bir yol
keçərək həm maddi, həm də mənəvi dəyərlərə münasibətlərini dəyişirlər. Hər üç
əsərin qəhrəmanı yeni məlumatlar əldə etmək, yeni yerləri gəzmək, dünyanı kəşf
etmək və ən əsası, xoşbəxtlik tapmaq arzusu ilə səyahətə çıxır. S.Consonun
qəhrəmanı dəfələrlə həyat seçimi etmək arzusunu qeyd edir. Bu arzu, əslində, XVIII
əsr insanının arzusudur və bu seçim xoşbəxtliyə aparan yolun məhz səyahətlərdə
tapılacağı ümidini ifadə edir. Bu ümid Robinzon Kruzonu fərqli macəralarla yanaşı,
28 il 2 ay 19 gün bir adada saxlayır, Qulliveri təkrar-təkrar rahat həyatından, evindən
və ailəsindən uzaqlarda, naməlum və qeyri-adi ölkələrdə dolaşdırır, Rasselası
qayğısız şahzadə həyatından, firavanlıq, şənlik, bolluq və bərəkət dolu vadidən yad
bir dünyaya səyahətə aparır.
Səyahət müdrikliyə aparan yol kimi. Robinzon Kruzonu adada yaşadığı
vaxt ərzində narahat edən yalnız fiziki çatışmazlıqlar deyil, həm də mənəvi
yoxsulluqdur. Bunu düşünərək çıxış yolunu Yaradana ibadətdə, əlində olanın
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dəyərini bilməkdə, düşdüyü hər çıxılmaz vəziyyətdə bir işıq ucu tapmaqda görür və
müqəddəs kitabda deyilənləri xatırlayır. “Call on me in the Day of Trouble, and I
will deliver, and thou shalt glorify me” (“Çətinliyə düşəndə məni çağır və məni vəsf
edəcəksən”) [81]. Bu minvalla adada yaşayaraq onu bir insanın yaşamaq üçün
ehtiyacı olan vasitələrlə təmin edən qəhrəman bir həyatın verə biləcəyi ən müdrik
dərsləri öyrənmiş olur və bu qənaətə gəlir ki, “It was now that I began sensibly to
feel how much more happy this Life I now led was, with all its miserable
Circumstances, than the wicked, cursed, abominable Life I led all the past Part of my
Days” (“Bütün səfil şəraitinə baxmayaraq, əvvəlki lənətli, iyrənc, murdar günlərlə
müqayisədə hal-hazırda necə bir xoşbəxt həyat sürdüyümü yalnız indi dərk etdim”)
[1, s.96].
Qulliver səyahəti boyu axtarışında olduğu insan zəkası, idrakı, mənəvi
dəyərləri ən yüksək formada son səyahətində tapır. Fərqli, qeyri-adi cəmiyyətlərin
təsviri qəhrəmanın insan və həyat haqqında mülahizələrini əks etdirir və onun üçün
kamil cəmiyyət olan “Houyhnhnms” icması ilə sona çatır. Bu utopiyanın bir hissəsi
olmaqdan məhrum olması onun üçün iztirablı həyata çevrilir.
Rasselas cah-calal içərisində həyat sürən bir şahzadədir, lakin onu
düşündürən məskunlaşdığı, daha doğrusu, qapadıldığı vadidən kənarı görmək,
özünün kim olduğunu, həyatdan nə istədiyini dərk etməkdir. Bu məqsədlə bacısı ilə
birlikdə vadidən qaçıb səyahətə başlayan qəhrəman bu səyahətdə gördükləri və
görüşdüyü insanlar sayəsində fərdi inkişafa nail olur.
Bu əsərlərdə səyahət həm də əsirlikdən qurtulma deməkdir. Robinzon Kruzo
adadakı həyatını nağıl edərkən belə bir qeyd edir: “It was the sixth of November, in
the sixth Year of my Reign, or my Captivity, which you please” (“Bu noyabrın altısı
səltənətimin və ya istəyirsiz əsirlik deyək, yeddinci ili idi”) [1, s.117]. Burada diqqəti
çəkən məqam qəhrəmanın bir adada tək-tənha ilişib qalması, müasiri olduğu
dünyanın verə biləcəyi rahatlıqdan uzaq düşməsi deyil, bu adadan səyahət edə
bilməməsidir. Baxmayaraq ki, adanın yeganə sahibi, deməli, o səltənətin yeganə
iddiaçısıdır, buradakı həyatı həm də bir əsirlikdir, çünki səyahət etməsi mümkün
deyil. Bu məqamı, eyni zamanda, başqa cür də izah etmək olar. D.Defo sanki hər
səltənətin əslində bir əsirlik olduğunu, mütləq hakimiyyətə can atan insan üçün bu
gücün boyunduruğa çevrildiyini qəsd edir.
Robinzon Kruzo adaya gəldikdə onu “Island of dispear” (“ümidsizlik adası”)
[1, s. 60] adlandırır. İllər ərzində yaşaması üçün mümkün ən rahat şəraiti yaratdıqdan
sonra buranı tək özünün kralı olduğu bir dünya hesab edən qəhrəman artıq özünü
tamamilə xoşbəxt hiss edir: “I was Lord of the whole Mannor; or if I pleas’d, I might
call my self King, or Emperor over the whole Country which I had Possession of.
There were no Rivals. I had no Competitor, none to dispute Sovereignty or
Command with me” (“Malikanənin tək sahibi idim; istəsəydim, özümü kral, ya da
sahib olduğum ölkənin imperatoru adlandırardım; rəqibim yox idi. Suverenliyi, ya
idarəetməni məndən tələb edəcək kimsə yox idi”) [1, s. 109]. Bəs bu, insanı razı sala
biləcək bir həyatdırmı? Niyə qəhrəman bu adadan getmək arzusundadır? Bunu tənha
olması ilə izah etmək olmaz. Vaxt keçdikcə onun adasına yeni qonaqlar da gəlir.
Lakin hələ də yeganə arzusu vaxtilə böyük çətinliklə, hətta valideynlərinin iznini
almadan qaçdığı ölkəyə geri qayıtmaqdır. Bu, insan təbiətindəki səbatsızlığa, utopik
və distopik yaşamın insanın daxili ehtiyacı, dünyabaxışı ilə əlaqəli bir yanaşma
olduğunu deməyə əsas verir.
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Qulliver gəzdiyi hər bir ölkədə, həmçinin öz doğma vətənində də fikir
rahatlığı tapmır. Onun istəmədən tərk etmək məcburiyyətində qaldığı və vətənində
belə unuda bilmədiyi yeganə ideal ölkədən uzaq düşməsi, insanlar arasında yaşamağı
qəbul etməsi özlüyündə ayrıca bir mənəvi səyahətə çevrilir. Sözsüz ki, C.Sviftin
möhtəşəm qələminin məhsulu olan bu əsər əvvəldən axıra kimi kəskin satiradır və
hər bir təsviri ikimənalı mahiyyət daşıyır.
Rasselas üçün həyat daha fərqlidir. Əgər digər əsərlərdə qəhrəman utopik
aləmə səyahət edir və oradakı yerlilərə gəldiyi cəmiyyəti təsvir edirsə, burada əksinə,
qəhrəman tamamilə firavan yaşadığı utopiyada kənar dünyada baş verənlər barədə
təəccübünü doğuran hekayələr dinləyir. Onun üçün yaşadığı utopiya zindandır.
Burada utopiya və distopiyanın kəsişməsi, utopik cənnətin zindan xüsusiyyəti nəzərə
çarpır. Bu həyatı zindan edən Robinzon üçün səyahətdən məhrum olma, Qulliver
üçün insanlarda görə bilmədiyi əqli özünün heç zaman yaşaya bilməyəcəyi ideal
ölkədə tapmasıdırsa, Rasselas üçün bu, həyat seçimi edə bilməməsindədir. Deməli,
qəhrəmanları səyahətə sövq edən də məhz bu amildir – səyahət sevdası, idrak axtarışı
və seçim şansı.
Bu dövrdə qələmə alınmış digər bir maraqlı əsər isə Sarah Skotun “Millenium
zalı” (1762) əsəridir. Feminist utopiyası tədqiqatçılarının xüsusi olaraq diqqətini cəlb
edən bu əsər müəllifin şəxsi həyatı ilə, dövrünün müəyyən sosial prosesləri ilə
bağlılığı ilə yanaşı, əsasən qadınların yaratmış olduğu bir cəmiyyətin təsviri ilə
seçilir. Müəllifin keşməkeşli həyatı, bacısının təşkil etdiyi “Bluestockings” cəmiyyəti
əsərlə çox səsləşir. Sarah Skotun real olaraq qadınlara xeyriyyəçilik cəmiyyətini təsis
etmiş olduğu da məlumdur. Deməli, burada təsvir olunan utopiya sırf bir xəyal deyil,
həm də praktikada təcrübədən keçirilmişdir. Haqqında danışdığımız digər əsərlərdəki
kimi, bu əsərdə də müəyyən mənada utopik səyahət vardır. Lakin bu, sırf əxlaqi
dəyərlərin kəsb olunduğu mənəvi səyahətdir. Yaşadığı dövrdə qadınlardan gözlənilən
keyfiyyətləri nəzərə alaraq bu yolçuluğun müəllifin nəzərində yeganə düzgün
istiqamət olduğunu deyə bilərik. Buna görə də utopiya ədəbiyyatı yarandığı ilk
dövrlərdən real hadisələrə əsaslanan və mütərəqqi islahatlara bəzən dolayı yolla,
bəzən də praktik şəkildə nail olmaq cəhdidir.
Dövrün utopiya əsərlərində siyasi və ictimai tənqid özünü həm də distopiya
elementlərində göstərir. Maraqlı cəhət odur ki, bu iki bir-birinə əks görünən istiqamət
eyni əsər daxilində inkişaf edir. Bunu dövrün ən tanınan əsərlərində görmək
mümkündür. Robinzon Kruzo öz adasında mütləq hakim, insanın yarada biləcəyi ən
rahat yaşam yaratmış olsa da, bu, onun utopiyada olduğunu göstərmir. Rasselas
utopik görünən həyatını naməlum dünyaya dəyişməyə hazırdır. Qulliver isə gəzdiyi
qeyri-adi ölkələrin hər birinin təhlükələrlə dolu bir tərəfini təsvir edir. Ümumiyyətlə,
bu mənada Svift yaradıcılığı xüsusilə maraqlıdır.
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Mahira Hajiyeva
Utopian voyage in english literature
Summary
As we can see, the utopia of travel, which originated in English literature in
the 16 century, continues into subsequent centuries in the form of stories about the
main characters who seek adventure, material well-being and moral prosperity. The
road they choose is more important than their destination. The utopia depicted is not
a life spent in material luxury, but rather in a spiritual comfort, moral peace, and
mental development.
In the 18th century, utopian literature is still based on travel experiences but
has a distinguishing feature. This is the development of the protagonist's character.
Travel means both physical travel and spiritual travel. This journey begins with the
protagonist looking for new life, and as a result, he reaches moral maturity, calmness
and knowledge.
The authors we are discussing are people who played an important role in the
political, social and cultural life of their time. Therefore, it would be a mistake to
consider their work only from cultural point of view. Utopia is usually viewed as a
fictional tale. It is clear, however, that writers used utopia to indirectly portray the
social and political problems of their time. These problems are described as solved in
utopian countries. These include political criticism, social differentiation, race and
gender issues. In the utopian literature of the time, this critical approach also
manifests itself through satirical elements and dystopian features.
th

Махира Гаджиева
Утопия путешествия в английской литературе
Резюме
Как видно, утопия путешествий, зародившаяся в английской литературе
в XVI веке, продолжается и в последующие века в виде рассказов о главных
героях, которые ищут приключений, материального благополучия и
нравственного процветания. Очевидно, что выбранная дорога важнее пункта
назначения. Изображенная утопия – это не жизнь, проведенная в материальной
роскоши, а скорее духовный комфорт, нравственное спокойствие и умственное
развитие.
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ВXVIII веке утопическая литература по-прежнему была основана на
опыте путешествий, но имеет отличительную особенность. Это развитие
персонажа – главного героя. Понятие путешествие означает как физическое,
так и духовное путешествие. Это путешествие начинается с того, что главный
герой ищет новую жизнь, и в результате он достигает моральной зрелости,
спокойствия и знаний.
Обсуждаемые нами авторы – это люди, сыгравшие важную роль в
политической, социальной и культурной жизни своего времени. Поэтому было
бы ошибкой рассматривать их творчество только с культурной точки зрения.
Само собой, разумеется, что утопия обычно рассматривается как вымышленная
сказка. Однако очевидно, что писатели использовали утопию для косвенного
изображения социальных и политических проблем своего времени. Эти
проблемы описаны как решенные в утопических странах. К ним относятся
политическая критика, социальная дифференциация, расовые и гендерные
вопросы. В утопической литературе того времени этот критический подход
проявляется также через сатирические элементы и антиутопические черты.
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Böyük Azərbaycan yazıçısı Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin doğum tarixi
haqqındakı məqalədə [5, s.362-372] həyat yoldaşı Həmidə xanım Məmmədquluzadənin “Mirzə Cəlil haqqında xatirələrim” [8] (Tərcümə edən: prof. A.Zamanov)
kitabına da istinad vermişdik. Məqaləni çap etdirdikdən sonra H.Məmmədquluzadənin digər tərcüməçisi M.Vəzirin nəşr etdirdiyi yeni tərcümə [8] diqqətimizi
çəkdi. Qeyd edək ki, M.Vəzirin nəşr etdirdiyi variantda kitabın adı professor
A.Zamanovun tərcümə variantından fərqlidir. A.Zamanov onu “Mirzə Cəlil haqqında
xatirələrim”, M.Vəzir isə “Xatirələrim” adı ilə nəşr etdirmişdir. İkinci ciddi fərq
Mirzə Cəlilin doğum tarixi ilə bağlıdır. A.Zamanovun tərcüməsində: “Mirzə Cəlil,
pasportunda yazıldığına görə, 1869-cu ildə doğulmuşdur” [8],
M.Vəzirin
tərcüməsində isə “bəzi mənbələrə görə, Mirzə Cəlil təxminən 1865-1866-cı illərdə
anadan olub” getmişdir [8, s.81].
Tərcümələr arasında ciddi fərqlər olduğuna görə H.Məmmədquluzadənin
əlyazmasının orijinalına müraciət etmək qərarına gəldik.
H.Məmmədquluzadənin AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda saxlanan 3 əlyazması var. Onlardan birincisi atası Əhməd bəy Cavanşir
haqqındadır və “Əhməd bəy Cavanşirin həyatı” adlanır. Rus dilində olan bu əlyazmanın sonundakı “20 sentyabr 1944-cü il” tarixi, fikrimizcə, onun bitirilmə tarixidir.
Onun ikinci əlyazması “Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin (Molla Nəsrəddin)
tərcümeyi-halı” adlanır və 4 saxlama vahidindən ibarətdir. Üçüncü əlyazma isə
“Xatirələrim” adlanır və 10 saxlama vahidindən ibarətdir.
Müəllifin “Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin (Molla Nəsrəddin) tərcümeyihalı” əlyazmasının saxlama vahidlərini nəzərdən keçirdikdə məlum oldu ki, M.Vəzir
tərcümə etdiyi mətnə özündən sözlər artırmışdır. Cəlil Məmmədquluzadənin şəxsi
arxivinin saxlandığı 6-cı fonddakı 377 nömrəli saxlama vahidində deyilir: “Mirzə
Cəlil təxminən 1865-1866-cı ildə doğulmuşdur. Mirzə Cəlilin babası ötən əsrin 40-cı
illərində İranın Xoy şəhərindən Naxçıvan şəhərinə köçmüşdür. Mirzə Cəlilin atası
Məşədi Məmmədqulu kiçik ikən atası ilə İrandan gəlmişdir. Məşədi
Məmmədqulunun Naxçıvan şəhərində balaca dükanı olub və duz satırmış. Naxçıvan,
Oltı və Kağızmanın məşhur duz iltizamçıları Canpoladov qardaşları 1877-ci il
Türkiyə müharibəsində ona daşımaq üçün duz vermiş və Məşədi Məmmədqulu öz
vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdırmışdır. Təxminən 1860-cı ildə Naxçıvan sakini Sara
Babayeva ilə evlənmişdir. Onun qardaşı Əlişdan Babayev yaxşı bağban olmuşdur (O,
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Mirzə Cəlildən çox yaşadı və 1933-cü ildə öldü. Onun mənə yazdığı məktubu
saxlayıram)”.
Göründüyü kimi, M.Vəzir elə ilk cümlədəki “bəzi mənbələrə görə” sözlərini
özündən artırmışdır.
Həmidə xanım yazır ki, Məşədi Məmmədqulunun dörd oğlu və bir qızı olub.
Cavan rəhmətə gedən böyük oğlu Mirzə Yusif saatsaz imiş. Mirzə Cəlil onun ikinci
oğludur. Üçüncü oğlu M.S.Ordubadinin “Dumanlı Təbriz” romanında adı çəkilən
İran inqilabçısı Mirzə Ələkbərdir. Dördüncüsü kiçik yaşlarında ölən Xəlildir. Beşinci
övladı isə xatirələrin qələmə alındığı vaxt artıq həyatda olmayan qızı Səkinə idi.
Müəllif Mirzə Cəlilin atası Məşədi Məmmədqulunun tatarca (azərbaycanca –
N.Ə.) yaxşı savadının olduğunu və oğlu Cəlilə yazdığı bir məktubun da onda olduğunu, hələ kiçik yaşlarından qabiliyyəti ilə seçildiyinə görə Cəlili Mirzə adlandırdıqlarını bildirir. Cəlili 7-8 yaşlarında Hacı Molla Bağırın türk məktəbinə vermişlər.
Sonra isə Naxçıvan şəhərindəki Molla Əlinin məktəbinə qoymuşlar. Mirzə Cəlil teztez xatırlayırdı ki, həmin məktəbdə şagirdlərin, o cümlədən onun özünün də
ayaqlarını falaqqaya salıb döyürmüşlər.
M.Vəzir “türk məktəbinə – mədrəsəyə vermişdi” yazaraq, ciddi məna
təhrifinə yol vermişdir. Çünki mədrəsə 4 illik mollaxana məktəbindən sonra gələn
daha yüksək təhsil pilləsidir. Tərcüməçi “Molla Əlinin məktəbi” ifadəsini bir daha
“Molla Əlinin mədrəsəsi” kimi vermişdir. Beləliklə, M.Vəzirin tərcüməsi keyfiyyət
baxımından qüsurludur. Məqsədimiz tərcümənin bütün nöqsanlarını araşdırıb üzə
çıxarmaq olmadığına görə bununla kifayətlənirik.
H.Məmmədquluzadə daha sonra yazır ki, Mirzə Cəlili sonra şəhərdəki rus
məktəbinə qoyublar və Mirzə Cəlil orada dörd ilə yaxın oxumuşdur. Əslində isə
1837-ci ildə Naxçıvan şəhərində açılan həmin rus-tatar qəza məktəbi üçillik idi.
“Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin (Molla Nəsrəddin) tərcümeyi-halı”
adlanan 389 nömrəli saxlama vahidi, fikrimizcə, 377 nömrəli saxlama vahidindən
köçürülmüşdür. Əvvəlki saxlama vahidində müəllifin xeyli düzəlişləri, qeydləri və
mətnin kənarlarına yazılmış əlavələri vardır. 389-cu saxlama vahidində həmin
düzəliş, qeyd və əlavələri artıq mətndə görürük, başqa sözlə, müəllif onun üzünü
köçürərkən onları mətnə keçirmişdir. Bu saxlama vahidində Həmidə xanım əvvəlcə
“Mirzə Cəlil təxminən 1865-ci və ya 1866-cı ildə doğulmuşdur” yazmış, sonra isə
həmin qələmlə 1865 rəqəmini 1866, 1866 rəqəmini isə 1867 edərək, cümləni “Mirzə
Cəlil təxminən 1866-cı və ya 1867-ci ildə doğulmuşdur” şəklinə salmışdır.
Göründüyü kimi, Həmidə xanım Mirzə Cəlilin doğum tarixində tərəddüdlü mövqe
tutmuş və müxtəlif rəqəmlər yazmışdır. Mirzə Cəlil haqqında verilən digər
məlumatlar isə 377 nömrəli saxlama vahidində yazılanların təkrarıdır.
389 nömrəli saxlama vahidinin sonuncu və sonuncudan əvvəlki səhifələrində
müəllif “2 may 1935-ci il” yazmışdır. Bu tarix onun həmin tərcümeyi-halı bitirdiyi
tarixdir.
Əlyazmanın 378 nömrəli saxlama vahidi də xüsusi maraq doğurur. Burada,
demək olar ki, düzəlişlər yoxdur və həcmi 389 nömrəli saxlama vadidindəkindən
daha çoxdur. Aydın olur ki, müəllif onu 389 nömrəli saxlama vahidindən köçürmüş,
düzəlişləri mətnə keçirmişdir. Bu saxlama vahidində Həmidə xanım Mirzə Cəlilin
doğum tarixi haqqında yeni rəqəm göstərir: “Pasportuna görə Mirzə Cəlil 1869-cu
ildə anadan olmuşdur”.
Həmidə xanımın “Mirzə Cəlil 1869-cu ildə anadan olmuşdur” deyil,
“pasportuna görə Mirzə Cəlil 1869-cu ildə anadan olmuşdur” cümləsi o deməkdir ki,
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o, həmin tarixə o qədər də etibar etməmiş və əlacsız qaldığından pasportundakı tarixi
göstərməli olmuşdur.
Beləliklə, məlum olur ki, H.Məmmədquluzadə Mirzə Cəlilin doğum tarixi
haqqında dörd müxtəlif rəqəm verməklə dəqiq bir fikirdə olmamışdır. İkincisi, aydın
olur ki, professor A.Zamanov iki əlyazmanı – “Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin
(Molla Nəsrəddin) tərcümeyi-halı” və “Xatirələrim”i birləşdirərək müəllifliyini
H.Məmmədquluzadəyə aid etdiyi kitaba tamamilə başqa ad – “Mirzə Cəlil haqqında
xatirələrim” adını qoymuş, yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz saxlama vahidlərindən
378 nömrəli saxlama vahidinə üstünlük vermişdir. Görünür, A.Zamanov da məhz
həmin saxlama vahidində yazılanların sonuncu və dürüstləşdirilmiş variant olması
fikrinə gəlmişdir.
M.Vəzir isə 3 əlyazmanı birləşdirmiş, kitabın adından Mirzə Cəlilin adını
çıxarmış, “Mirzə Cəlil Məmmədquluzadənin (Molla Nəsrəddin) tərcümeyi-halı”
əlyazmasından isə Mirzə Cəlilin 1865-1866-cı illərdə doğulduğu yazılmış 377
nömrəli saxlama vahidinə – əlyazmanın ilk variantına üstünlük vermişdir.
Makinada rus dilində yazılmış 229 səhifədən ibarət olan 390 nömrəli saxlama
vahidi “Xatirələrim. Həmidə xanım Məmmədquluzadənin xatirələri” adlanır və
üzərində redaktə işi aparılmış, bəzi səhifələr bütövlükdə çıxarılmış, bir sira
səhifələrdə abzaslar ixtisar edilmişdir. “Pasportuna görə Mirzə Cəlil 1869-cu ildə
anadan olub” cümləsi ilə başlaması göstərir ki, A.Zamanov 378 nömrəli saxlama
vahidini “Xatirələrim” adlı əlyazma ilə birləşdirmiş, makinada yazdırmış, xeyli
ixtisarlar və düzəlişlər aparmış, sonra tərcümə etmiş və onu “Mirzə Cəlil haqqında
xatirələrim” adı ilə nəşr etdirmişdir.
Beləliklə, Həmidə xanımın əlyazma nüsxələrində Mirzə Cəlilin doğum tarixi
ilə bağlı dörd müxtəlif rəqəm – 1865, 1866, 1867 və 1869 rəqəmləri verilir. Həmidə
xanım əvvəlki 3 tarixi yazanda, görəsən, niyə nikah kağızına, uzun müddət bir yerdə
yaşadığı həyat yoldaşının pasportuna və ya 1932-ci ildə vəfat edən Mirzə Cəlilin
nekroloqundakı 1869-cu il rəqəminə istinad etməyib? Yəqin, ona görə ki, 1869-cu il
tarixinə etibar etmirdi.
Digər nüsxələrində tarix qoyulmasa da, Həmidə xanım 389 nömrəli saxlama
vahidində həmin nüsxəni 2 may 1935-ci ildə bitirdiyini yazıb və cəmi 2 il yarım
əvvəl rəhmətə gedən böyük ədibin pasportundakı və nekroloqundakı rəqəmlərdən
bixəbər ola bilməzdi. Üçüncü, sonuncu nüsxədə isə Mirzə Cəlilin sənədlərdəki
doğum tarixinə istinad verməyə məcbur olub.
Məlum olduğu kimi, professor Əziz Şərif Mirzə Cəlilin Qori Müəllimlər
Seminariyasına daxil olduğu vaxt atası Məmmədqulunun yazdığı ərizəyə istinad
edərək onun 1866-cı ildə doğulduğu qənaətində olmuşdur.
Akademik İ.Həbibbəyli isə Məşədi Məmmədqulunun seminariyaya təqdim
etdiyi 184 nömrəli doğum şəhadətnaməsinin də saxtalaşdırılaraq Mirzə Cəlilin 1866cı ildə doğulduğunun yazılmasını səhv tarix hesab edir [6, s.6].
İ.Həbibbəyliyə görə, Məşədi Məmmədqulu 20 iyun 1880-ci il və 10 iyul
1881-ci illərdə seminariyaya göndərdiyi ərizələrdə Mirzə Cəlilin 1869-cu ildə
doğulduğunu (daha doğrusu, onun müvafiq olaraq 11 və 12 yaşında olduğunu)
yazmış, seminariya rəhbərliyi yaşının az olduğunu səbəb gətirərək onu qəbul
etməmişdir. Məşədi Məmmədqulu 21 iyun 1882-ci il tarixli 3-cü ərizəsində Mirzə
Cəlilin yaşını saxtalaşdırıb doğum tarixini 1866-cı il göstərdikdən sonra onu
seminariyaya qəbul edirlər [6, s.6]. Müəllif yazır: “Bu xoşməramlı xəbər çatan kimi
təhsil almaq yanğısı ilə qovrulan C.Məmmədquliyev üçün təcili olaraq zəruri
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tərcümeyi-hal sənədləri alınmışdır. 8 avqust 1882-ci il tarixdə Naxçıvan şəhərinin
həkimi Xironskinin imzaladığı sağlamlıq vəsiqəsində C.Məmmədquluzadənin 10
fevral 1866-cı ildə anadan olduğu qeyd edilmiş, “heç bir xəstəliyi olmadığı”
göstərilmişdir. 14 avqust 1882-ci il tarixdə isə bunun əsasında və 12 nəfər şahidin
xeyir-duası ilə İrəvan quberniya ruhani idarəsinin rəisi Axund Xəlil Qazızadənin
xəzinə möhürü ilə təsdiq etdiyi doğum haqqında şəhadətnamə hazırlanmışdır. Bu
rəsmi sənəddə də Cəlil Məmmədquluzadənin 10 fevral 1866-cı ildə dünyaya gəldiyi
öz əksini tapmışdır. Hər iki sənəd Cəlilin seminariyaya girməsinə şərait yaratmağa,
Məmmədqulu kişi tərəfindən göndərilmiş ərizədəki 16 yaşı təsdiq etməyə xidmət
göstərmişdir” [7].
Beləliklə, İ.Həbibbəyli Mirzə Cəlilə sənədlər düzəldilərkən saxtakarlıq
edildiyini etiraf edir.
Alim Mirzə Cəlilin 1873-1878-ci illərdə Naxçıvan şəhərində mollaxanada,
daha sonra isə üçsinifli ibtidai məktəbdə təhsil aldığını, bu məktəbin onun ideyamənəvi təkamülündə dərin izlər buraxdığını yazır [7, s.7]. Burada bir dolaşıqlıq
yaranır: əgər Mirzə Cəlil doğrudan da 1869-cu ildə doğulmuş və 1873-cü ildə molla
məktəbinə getmişdirsə, həmin vaxt 4 yaşı vardı. 4 yaşında uşağın isə molla
məktəbinə getməsi inandırıcı deyil. Halbuki Həmidə xanım onun 7-8 yaşlarında
molla məktəbinə getdiyini yazır və bu, daha inandırıcıdır. Həm də molla məktəbi,
İ.Həbibbəylinin yazdığı kimi, 5 illik yox, 4 illik idi və onu 11 yaşında bitirən uşaq
Quranı sərbəst şəkildə oxuyur və yazı yazmağı öyrənirdi, yəni mollaxana təhsili 7
yaşda başlayır və 11 yaşda bitirdi. Əgər Mirzə Cəlil molla məktəbindən sonra
üçsinifli rus-tatar qəza məktəbini də bitirmişdisə, bu vaxt onun artıq 14 yaşı vardı və
yalnız bundan sonra seminariyaya oxumağa gedə bilərdi. İ.Həbibbəyli də, başqa
müəlliflər də Mirzə Cəlilin 1882-ci ildə Naxçıvan şəhərindəki üçsinifli rus-tatar qəza
məktəbini bitirdiyini, həmin ildə də Qori Müəllimlər Seminariyasına daxil olduğunu
və oranı 1887-ci ildə bitirdiyini yazırlar. Maraqlıdır, İ.Həbibbəylinin yazdığı
doğrudursa, Məşədi Məmmədqulu 1880-ci və 1881-ci illərdə, oğlu Cəlil qəza
məktəbini bitirmədən seminariyaya niyə müraciət etmişdi?
Bu sualın məntiqi izahı yoxdur.
Mirzə Cəlil özü bu barədə nə yazır?
M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutundakı 6 nömrəli şəxsi fondunda ədibin
1926-cı ildə öz dəsti-xətti ilə yazdığı “C.Məmmədquluzadə. Tərcümeyi-halım” adlı
əlyazma var (74 nömrəli saxlama vahidi). 76 nömrəli saxlama vahidi isə həmin
əlyazmanın 1927-ci ildə Əsəd Tahir adlı müəllif tərəfindən köçürülmüş nüsxəsidir.
Hər ikisi ərəb əlifbası ilə azərbaycanca yazılmışdır. Orijinal əlyazmanın 1-ci səhifəsi
itmiş, lakin C.Məmmədquluzadənin kitablarında Əsəd Tahirin əlyazmasından
götürülmüş həmin hissə etibarlı mənbə qəbul edilərək çap edilmişdir.
Mirzə Cəlil yazır: “Nə vaxt anadan olmuşam? Vallah, bilmirəm, bu barədə
heç bir sənədim və yazım yoxdur. Yəni nə odur ki, mənim təvəllüdüm barəsində olan
yazını mən itirmişəm. Xeyr, mən onu deyirəm ki, mənim dünyaya gəlməyimi heç bir
kəs yazı ilə bir yanda qeyd etməyib; nə o vaxtlar metrik dəftərləri var idi, nə də o
vaxtlar atalar övladının doğulmaq yadigarını yazıya götürməyi lazım bilirdilər.
Mənim ata və anam da habelə. Elə qanıram ki, altmış il bundan əqdəm bir
kəsə desə idin ki, nə səbəb uşaqların anadan olmağını bir yerə yazmırsan, o sənə
təəccüb edərdi (çünki bu söhbət bir lüzumsuz söhbət sanılardı).
Bununla bərabər, bir neçə işarələrlə duya bilərəm ki, indi, yəni hicrətin min
üç yüz qırx dördüncü və İsanın təvəllüdünün min doqquz yüz iyirmi altıncı ilində
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mənim yaşım, gərək ki, ya əlli altı ola, ya əlli yeddi ola; ya bəlkə əlli səkkiz ola” [4,
s.1, s.v.74].
Göründüyü kimi, böyük ədib özü də doğum ilini dəqiq bilmir və 56-58
yaşlarında olduğunu deyir. Buradan onun 1868-1870-ci illərdə doğulduğu anlaşılır.
Bu cümlə göstərir ki, Mirzə Cəlil də İ.Həbibbəylinin ciddi hesab etdiyi nikah
sənədindəki və pasportundakı 1869-cu il rəqəmini düzgün hesab etmirdi. Belə olan
halda akademik İ. Həbibbəylinin onun məhz 1869-cu ildə doğulduğunu, üstəlik
doğum tarixi üçün ay və gün də göstərməsi tənqidə dözmür.
Akademik İ.Həbibbəyli yazır: “Ədibin doğulduğu gün haqqında da müxtəlif
fikirlər vardır: 9 fevral, 10 fevral, 22 fevral. Bu cəhətdən doğum haqqında şəhadətnamə əsas götürülməlidir. Həmin sənəddə Cəlilin 10 fevralda anadan olduğu
yazılmışdır. Lakin oktyabr inqilabından əvvəlki tarixlərlə sonrakı təqvim arasında 13
gün fərq olduğuna görə hal-hazırda Cəlil Məmmədquluzadənin dünyaya gəlməsi 22
fevral kimi dəqiqləşdirilmişdir” [7].
Göründüyü kimi, İ.Həbibbəyli saxta şəhadətnamədəki 10 fevral 1866-cı il
doğum tarixindəki 1866 rəqəmini 1869-a, 10 fevralı isə 1917-ci il çevrilişindən sonra
bolşevik Rusiyasında tətbiq edilən yeni stillə fevralın 22-nə çevirərək Cəlil
Məmmədquluzadəyə doğum tarixi düzəltmişdir. Halbuki ədibin fevralın 10-da,
yaxud 22-də doğulduğunu söyləməyə heç bir əsas yoxdur. Əgər 1882-ci ildə Mirzə
Cəlilə düzəldilmiş saxta doğum şəhadətnaməsindəki doğum ili kimi 1866-cı ilə etibar
edilmirsə, həmin saxta şəhadətnamədəki 10 fevral tarixinə necə etibar etmək olar?
Mirzə Cəlil daha sonra yazır: “...Günün qürubunun qırmızı buludları
günbatan tərəfi elə bürümüşdü ki, guya orada yekə bir barıt anbarını od vurub
yandırıblar. O vədə yoldaşlarım məni inandırmışdılar ki, orada qızaran Qars
şəhərinin yanğısıdır; yəni orada rus və Osmanlı davasıdır. Amma həqiqət bu idi ki, o
il doğrudan da Rus–Osmanlı müharibəsi ili idi ki, miladın min səkkiz yüz yetmiş
səkkiz və yetmiş doqquzunda vaqe olmuşdu və haman günləri biz səkkiz və doqquz
yaşında küçə uşaqlarının coğrafi məlumatımız ancaq o qədər ola bilərdi” [4, s.1,
s.v.74].
Qeyd edək ki, Mirzə Cəlil müharibənin tarixində kiçik bir yanlışlığa yol
vermişdir. Haqqında söhbət gedən Rus–Türk müharibəsi 1877-ci il aprelin 24-də
başlamış və 1878-ci il mart ayının 3-də başa çatmışdır. Rus ordusu həm Balkanlarda,
həm də Qafqazda Osmanlı torpaqlarına hücuma keçmiş və 3 həftəlik mühasirədən
sonra 1878-ci il noyabr ayının 6-da Qars qalasını işğal etmişdi. Mirzə Cəlilin təsvir
etdiyi əhvalatın Qarsın mühasirəsi və ya işğalından sonra baş verdiyini qəbul etsək,
1877-ci ilin noyabrında 8-9 yaşlarında olması onun 1868-ci və ya 1869-cu ildə
doğulduğu anlamına gəlir.
Yeri gəlmişkən, H.Məmmədquluzadə düzgün olaraq müharibənin 1877-ci
ildə başlandığını yazır.
Mirzə Cəlil yaşı ilə bağlı başqa bir mühüm detala toxunur: “Min səkkiz yüz
həştad birdə (1881) İkinci Aleksandrın mücahidlər tərəfindən Peterburqda güllələnməyi mənim yadıma gəlir. ...Naxçıvan şəhər məktəbinin ikinci sinfində oxuyurdum”
[4, s.1, s.v.74].
Buradan aydın olur ki, Mirzə Cəlil Naxçıvan şəhərindəki üçsinifli rus-tatar
qəza məktəbini 1882-ci ildə bitirmiş və həmin ildə də Qori Müəllimlər Seminariyasına daxil olmuşdur. Məsələnin bu tərəfini nəzərə alsaq, Məmmədqulunun 1880ci və 1881-ci illərdə oğlunu qəbul etmək üçün seminariya direktoruna ərizə göndərməsi anlaşılmır. Yaşının çatmaması bir yana, 1-ci və ya 2-ci sinfi bitirən şəxsi
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seminariyaya necə qəbul etmək olardı? Yəqin ki, orada təhsil haqqında sənəd də
tələb edirdilər.
C.Məmmədquluzadə molla məktəbində və rus-tatar məktəbində oxuduğu
illəri belə təsvir edir: “Yeddi-səkkiz yaşım olanda molla yanına gedib çərəkə və
Quran oxumağım da yadıma düşür. Naxçıvanda o vədə müdərrislikdə məşhur olan
Hacı Bağır və Molla Əlinin də məktəbində oxumuşam və Hacı Molla Bağırın
falaqqasının çubuqlarının acısını, deyəsən, indi, bu saat genə ayaqlarımda hiss
edirəm. Həmin mollaların həsirli və bitli-sirkəli məktəblərində üç-dörd il avara
olandan sonra atam məni qoydu şəhər məktəbinə. Üç il orada oxudum”.
II Aleksandrın 1881-ci il mart ayının 13-də öldürüldüyünü nəzərə alsaq,
yazının məzmunundan aydın olur ki, Mirzə Cəlil 1880-ci ilin payızında I, 1881-ci
ilin payızında II sinfi bitirmişdir. 7 yaşında mollaxanaya gedərək 4 il təhsil aldığı
mollaxananı isə 1879-cu ildə, 11 yaşında bitirməsi onun 1868-ci ildə doğulduğuna
daha bir sübutdur. Əgər onun mollaxanaya 8 yaşında getdiyini qəbul etsək, 1867-ci
ildə doğulduğunu da düşünə bilərik, lakin bu ehtimalı qəbul etmirik.
Mirzə Cəlil Qori Seminariyasında təhsil alması haqqında belə yazır:
“...Miladın min səkkiz yüz həştad üçüncü ilində (1883) atam məni Naxçıvan şəhər
məktəbindən göndərdi Qori şəhər darülmüəllimininə və burada da beş ilin fasiləsində
təhsilimi tamam edib həştad yeddinci ilin (1887) payız fəslində İrəvan mahalında
Uluxanlı məktəbinə kiçik bir müəllimliyə təyin olundum” [4, s.1, s.v.74].
Mirzə Cəlilin yazısında bir ziddiyyət var. Qori Seminariyasına 1883-cü ildə
daxil olduğunu, 5 il təhsil aldıqdan sonra oranı 1887-ci ildə bitirdiyini yazır. Halbuki
haqqında yazanlar onun 1882-ci ildə seminariyaya girdiyini qeyd edirlər. Digər
tərəfdən, haqqında söhbət gedən seminariyada təhsil 5 yox, 4 illik idi. Belə ehtimal
edə bilərik ki, 5 ilin birinci ili hazırlıq şöbəsi, qalan 4 ili isə təhsil illəri olmuşdur.
1882-ci, yoxsa 1883-cü ili ədibin seminariyaya girdiyi il saymalıyıq? Burada iki
variant mümkündür: ya Mirzə Cəlil seminariyaya girdiyi ili səhv salır, ya da bunun
səbəbi başqadır. Mirzə Cəlil 1882-ci ilin sentyabrında seminariyanın hazırlıq sinfinə
girib 1883-cü ilin sentyabrında I sinfə daxil olmalı idi. Belə ehtimal edə bilərik ki, o,
hazırlıq sinfində bir qədər gec – 1883-cü ilin əvvəllərindən oxumağa başlamış və
həmin ilin payızınadək orada oxumasını da 1 illik təhsil ili sayaraq, seminariyada 5 il
təhsil aldığını nəzərdə tutmuşdur.
Mirzə Cəlilin, Həmidə Məmmədquluzadənin əlyazmalarına və akademik
İ.Həbibbəylinin tədqiqatlarına əsaslanaraq deyə bilərik ki, C.Məmmədquluzadənin
istər 1866-cı, istərsə də 1869-cu ildə doğulması haqqındakı sənədlər saxtadır və
sonradan düzəldilmişdir. Ədibin tədqiqatçılarına görə, Mirzə Cəlilə aid mövcud olan
ilk rəsmi sənəd 1882-ci ildə tərtib edilmiş doğum haqqındakı saxta şəhadətnamədir.
Xoşbəxtlikdən Mirzə Cəlilin özü, atası və digər qardaşlarının adlarının və
doğum tarixlərinin yazıldığı, Mirzə Cəlilin, Həmidə xanımın və tədqiqatçıların da
xəbərsiz olduqları sənədlər mövcuddur. Bunlar Çar Rusiyasında tərtib edilən
kameral təsvirlərdir. 1828-ci il Türkmənçay müqaviləsi ilə Rusiyaya ilhaq olunan
Naxçıvan xanlığının ərazisində 1831-ci ildən başlayaraq 6 dəfə bu cür sənədlər tərtib
edilmişdir. Təəssüf ki, indiyə qədər tədqiqatçıların diqqətindən kənarda qalan həmin
sənədlər olduqca qiymətli məlumatlarla zəngindir. Mirzə Cəlilin adının qeyd edildiyi
ilk rəsmi sənəd 1873-cü ildə tərtib edilmiş Naxçıvan şəhərinin kameral təsviridir və
ona inanmamağa heç bir əsas yoxdur. Həmin sənəddə Mirzə Cəlilin ailəsi belə qeyd
olunub:
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“NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN KAMERAL TƏSVİRİ. 1873-cü il.
498.1059. Məmmədqulu Hüseynqulu oğlu 37 yaşında; oğlanları: Yusif 8 y.;
Cəlil 5 y.; Hüseyn 1 y.
Qeydlər:
1. Ailə başçısı heyvandarlıqla məşğul olur;
2. Zaqafqaziya Müəllimlər Seminariyasının şagirdi olduğuna görə Cəlil
Məmmədqulu oğlu bu şəhərin vergi mükəlləfiyyətli əhalisinin siyahısından
çıxarılmışdır (İş №42/1886-cı il);
3. Məmmədqulu Hüseynqulu oğlu və onun oğlu Ələkbər (onun adı həm də
Hüseyndir) 2-ci Tacirlər Gildiyasına qəbul edildiklərinə görə 1897-ci ildə bu şəhərin
vergi mükəlləfiyyətli əhalisinin siyahısından çıxarılmışlar (İş №167/1897-ci il)” [1].
Bu sənədi İrəvan Quberniya İdarəsinin müşaviri Navrotski və quberniya
katibi Vart tərtib etmiş, Naxçıvan qəzasının rəisi (qəzanın ali vəzifəli şəxsi) Mixail
Stepanoviç Avdokov öz imzası ilə təsdiq etmişdir. Ailə üzvlərinin yaşını, aydındır ki,
onların atası Məmmədqulu Hüseynqulu oğlundan soruşub yazmışlar.
Bu sənəddən Məmmədqulunun 1836-cı, Yusifin 1865-ci, Cəlilin 1868-ci,
Ələkbərin isə 1872-ci ildə doğulduğu aydın görünür. Həm də Tacirlər Gildiyasına
üzv qəbul edilməsi Məşədi Məmmədqulunun zəngin şəxs olduğunu sübut edir.
Bu ailə 1886-cı ildə tərtib edilmiş sonuncu, “Əyal (ailə) dəftəri” adlanan
sonuncu kameral təsvirdə də qeydə alınmışdır:
“NAXÇIVAN ŞƏHƏRİNİN KAMERAL TƏSVİRİ. 1886-cı il.
444.498. Məmmədqulu Usta Hüseynqulu oğlu 50 y;
Həyəti olan evi var, vergi mükəlləfiyyətlidir. İldə 6 rubl vergi ödəyir.
İltizamçıdır (otkupşik).
Oğlanları: 1) Yusif 21 y.; 2) Cəlil 18 y.; 3) Hüseyn (onun adı həm də
Ələkbərdir) 14 y.
Ailədə 2 qadın var” [2].
Ailə üzvlərinin yaşı əvvəlki sənədlə düz gəlir. Ailədəki iki qadın, aydındır ki,
Mirzə Cəlilin anası Sara xanım və bacısı Səkinədir. Həmidə xanımın haqqında bəhs
etdiyi Xəlilin adı burada yoxdur. O, Səkinənin 5-ci, sonuncu övlad olduğunu
yazdığına görə, hesab etməliyik ki, ailənin dördüncü övladı olan Xəlil 1873-cü ildən
sonra doğulmuş, 1886-cı ildən əvvəl ölmüş və ona görə də bu kameral təsvirlərin heç
birinə düşməmişdir.
Diqqəti çəkən ikinci cəhət Məmmədqulu Hüseynqulu oğlunun burada
iltizamçı kimi qeyd edilməsidir. 1877-ci ildə Canpoladov qardaşlarının köməyi ilə
duz mədənlərində podratçılığa başlayan Məmmədqulu iltizamçı olmuş, zənginləşmiş
və oğlu Ələkbərlə 1897-ci ildə imtiyazlı Tacirlər Gildiyasına üzv qəbul edilmişlər.
Bu kameral təsviri də Naxçıvan qəzasının ali vəzifəli şəxsi – qəza rəisi Pyotr
Stepanoviç Kurlin imzalamışdır.
Naxçıvan şəhərinin 1873-cü ildə tərtib edilmiş kameral təsvirində Mirzə
Cəlilə dərs demiş Molla Əlinin də adını müəyyən etdik:
“824. Molla Əli Allahyar oğlu 55 y.
Uşaqlara dərs keçir.
Ailədə 1 qadın var” [3].
Qeyd edək ki, onun oğlu da həmin işlə məşğul olurdu:
“862. Molla Sadıq Molla Əli oğlu 22 y.
Uşaqlara dərs keçir.
Ailədə 2 qadın var”.
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Qeyd edək ki, elmi dövriyyəyə daxil etdiyimiz kameral təsvirlərin köməyi ilə
Mirzə Cəlilin babası Hüseynqulunun yaşını və onun atası Babanın adını da ilk dəfə
müəyyənləşdirərək elmi ictimaiyyətə təqdim etdik. Məlum oldu ki, ədibin “Usta
Zeynal” hekayəsinin qəhrəmanları da həyatdan götürülmüş real şəxslərdir. Nehrəm
kəndinin sakini olan Usta Zeynal 1908-ci ildə Naxçıvan şəhərinə köçmüşdür [5,
s.370].
Şübhə yoxdur ki, tədqiqatçılar haqqında söhbət açdığımız sənədlərdə –
kameral təsvirlərdə ədəbiyyat tariximizlə bağlı yeni-yeni və olduqca qiymətli digər
məlumatlar da tapa bilərlər.
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Nazir Ahmadli
Once again about Jalil Mammadguluzade’s date of birth
Summary
The author of the article published an article on the date of birth of the great
Azerbaijani writer Jalil Mammadguluzade in 2017, referring to the memoirs of the
writer's wife H.Mammadguluzade translated by Professor A.Zamanov and a new
translation of memories by M.Vazir after the publication of the article attracted the
author's attention. The new translation shows Mirza Jalil’s date of birth as 18651866. In A.Zamanov's translation, H.Mammadguluzade writes that based on his
passport he was born in 1869. The author of the article decided to refer to the
H.Mammadguluzade’s original manuscript entitled "Mirza Jalil Mammadguluzade’s
Biography (Molla Nasreddin)" kept in the 6th fund of the Institute of Manuscripts
named after Muhammad Fuzuli. It was found out that H.Mammadguluzade copied
and improved the face of the mentioned manuscript twice. A.Zamanov used the last,
improved version (storage unit number 378) and M.Vazir preferred the initial option.
In addition, the author of the article studied J.Mammadguluzade's
autobiography. In his 1926 autobiography, the author admits that he did not know
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exactly when he was born, as he was not issued a birth certificate at the time of his
birth. J.Mammadguluzade's biography shows the year of his birth as 1868-1870.
The author of the article determined that the writer was born in 1868 based on
the chamber descriptions of Nakhchivan city compiled in 1873 and 1886.
Назир Ахмедли
Еще раз о дате рождения Джалила Мамедкулузаде
Резюме
После выхода статьи автора о дате рождения известного азербайджанского писателя Джалила Мамедкулузаде в 2017-ом году, его внимание привлек
перевод воспоминаний супруги писателя Гамиды Мамедкулузаде другого автора М.Везира. В отличие от первого перевода профессора А.Заманова здесь указывается год рождения писателя 1865-1866-ые годы. В переводе А.Заманова автор, ссылаясь на его паспорт, указывает год рождения Мирзы Джалила 1869-й
год. Автор статьи для установления истины обратился к рукописи Г.Мамедкулузаде. Статья находилась в 6-ом фонде писателя Института Рукописей
НАНА под названием «Автобиография Мирза Джалила Мамедкулузаде
(Молла Насреддин)». Было установлено, что Г.Мамедкулузаде дважды
переписала рукопись и усовершенствовала ее. Проф. А.Заманов в переводе
использовал усовершенствованный, последний вариант (ед.сохр. 378), а
М.Везир предпочла первичный вариант.
Кроме того, автор статьи исследовал автобиографию, написанную
самим Дж.Мамедкулузаде. Писатель признает, что он сам не знает в каком
году был рожден, поскольку его рождение не было зарегистрировано
документально. В написанной самим автором автобиографии он указывает
дату рождения 1868-1870-ые годы.
Автор статьи, ссылаясь на камеральное описание города Нахчыван, составленное в 1873 и 1886 годах, установил точную дату его рождения – 1868-й
год.
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Nəcibə BAĞIRZADƏ
AMEA Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
necibe.bagirzade@bk.ru
FİRİDUN BƏY KÖÇƏRLİNİN “BALALARA HƏDİYYƏ” KİTABI
HAQQINDA M.Ə.RƏSULZADƏNİN MÜLAHİZƏLƏRİ
Açar sözlər: M.Ə.Rəsulzadə, Firidun bəy Köçərli, “Balalara hədiyyə”, uşaq
ədəbiyyatı, milliyyət hissi, el ədəbiyyatı
Keywords: M.A.Rasulzade, Firidun bey Kocharli, “Gift to Children”,
children’s literature, nationality, folk literature
Ключевые слова: М.А.Расулзаде, Фиридун бек Кочарли, «Подарок
детям», детская литература, национальность, народная литература
Giriş. Abdulla Şaiq “İqbal” qəzetinin 18 və 21 oktyabr 1913-cü il, 482 və
485-ci saylarında dərc edilmiş “Dilimiz və ədəbiyyatımız” adlı məqaləsində yazırdı
ki, “bizim ədəbiyyatımız o qədər vüsətlidir ki, onu yazmaqla qurtaracaq şeylərdən
deyil. Millətimizin istedad və məharəti fitrilərinə və əhvali-ruhiyyəsinə aşina olmaq
istəyənlər möhtərəm bəradərim Firidun bəy Köçərli cənablarının təlif etdiyi “Balalara
hədiyyə” nam kitabçasından istifadə edə bilərlər. Həqiqətdə bəradərim Firidun bəy
camaatımızın arasındakı nağıl, məsəl, tapmaca və şeirləri bir yerə toplamaqla Qafqaz
müsəlmanlarının boynuna böyük bir haqq qoymuşdur. Söz yox ki, itmiş-batmış o
qiymətli gövhərləri cəm etmək Firidun bəy canablarına ağır zəhmət ilə müyəssər
olmuşdur” [2, s.27-28]. “Qiymətli gövhərləri cəm edən Firidun bəy” özü də bu
millətin qiymətli gövhərlərindən idi. O, bəy nəslindən idi. Bəylərin, xanların
hədiyyəsi daha çox maddi sərvətlərlə bağlı olduğuna rəğmən Firidun bəyin
“Hədiyyə”si mənəvi dəyərlərə söykənirdi və bu hədiyyə adında olduğu kimi, təkcə
balalar üçün deyil, bütün xalq, millət üçün idi. Artıq yüz ildən çoxdur ki, Firidun
bəyin böyük sevgi və səxavətlə bağışladığı bu hədiyyədən bütün məmləkətin
böyüklü-kiçikli hər bir övladına pay düşür. Firidun bəy bu hədiyyəyə qəlbinin işığını
qatmışdı ki, həmin işıq vətən övladlarının ömründə bir çıraq oldu, yolunu aydınlatdı.
Firidun bəy bu hədiyyəni böyük arzularla hazırlamışdı ki, sovet rejiminin millət
fədailərinə qarşı yönəlmiş qətliamı ucbatından bəhrəsini görmək özünə qismət
olmasa belə, məmləkətin çocuqları həmin arzuların gerçəkləşdiyi günlərin sevincini
yaşaya bildi. Firidun bəy əl boyda kağız parçasına yerləşən hədiyyəsi ilə millətin
keçmişindən sabahına bir körpü saldı ki, bu körpünün dəyəri heç bir sərvətlə ölçülə,
eyni bir tərəzidə çəkilə bilməz. Onun xalq və millət qarşısındakı xidmətlərini
akademik R.Hüseynovun “Ayrılıq olmayacaq” adlı məqaləsindəki bu sətirlər olduqca
dəqiq ifadə edir: “Firidun bəy istiqlalın beşiyi başında duranlardan idi. İstiqlal
Bəyannaməsinə ilk imza atanlardan idi” [5, s.765]. Elə bu iki sətirdə yazılanlar
Firidun bəy Köçərlinin nə qədər dəyərli bir ziyalı, millətin taleyində necə böyük bir
rol oynamış şəxsiyyətlərdən olduğunu anlatmağa yetərlidir. Cümhuriyyət
qurucusunun Firidun bəyə olan rəğbəti də, təbii ki, həm də bu üzdən olub. Amma
səbəb təkcə bu deyildi.
M.Ə.Rəsulzadə “Balalara hədiyyə”nin dəyəri haqqında. M.Ə.Rəsulzadə
kimi millətin adını tarixə yazan bir imza sahibi millətin maariflənməsi yolunda
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çarpışan bir ziyalının fədakar əməyini, zəhmətini hələ cümhuriyyətin qurulmasından
çox-çox əvvəl dəyərləndirmişdi. Bu dəyər onun Firidun bəyin “Balalara hədiyyə”
kitabı haqqında yazdığı məqalədə də aydın görünür. M.Ə.Rəsulzadə “İqbal”
qəzetinin 20 aprel 1914-cü il, 634-cü nömrəsində toplu haqqında ayrıca bir məqalə
yazmış, “Balalara hədiyyə”nin işıq üzü gördüyü andan mətbuatda necə bir əks-səda
doğurduğunu, onun haqqında dönə-dönə söhbət açmağa ehtiyac olduğunu qeyd
etmişdir. Bunun səbəblərindən birinin, bəlkə də birincisinin Azərbaycanda, eləcə də
Türk dünyasında uşaq ədəbiyyatının, demək olar ki, yoxluğu ilə əlaqələndirmişdir.
M.Ə.Rəsulzadə uşaq ədəbiyyatının nə qədər vacib olduğunu bəlkə də hər kəsdən çox
anlayan ziyalılardan idi. Ona görə ki, uşaq ədəbiyyatının kiçik oxucuların
dünyagörüşünün formalaşmasında necə böyük rolu olduğunun fərqində idi. Dünya
ədəbiyyatının misilsiz şedevrləri ilə tanış olan mükəmməl oxucunun böyük
ədəbiyyatla tanışlığı məhz həmin zamanlardan başlayır. Kitaba maraq şəkilli
kitablardan böyüklərin oxuduğu sətirlərdən, misralardan doğulur. Bu mənada
M.Ə.Rəsulzadə kiçik türk oxucusuna hədiyyə edilən bu kitabı bütün Türk və İslam
aləmində görünməmiş “şahkar bir əsər” adlandırırdı.
Professor Vaqif Sultanlının da qeyd etdiyi kimi: “M.Ə.Rəsulzadə, eyni
zamanda, uşaq ədəbiyyatına xüsusi önəm vermiş, gənc nəslin milli ruhda
tərbiyəsində yazıçı və şairlərin üzərinə düşən vəzifələrin böyük olduğuna diqqəti
çəkmişdir. Firudin bəy Köçərlinin “Balalara hədiyyə” kitabına həsr etdiyi məqalədə
müasirlərinin diqqətini bu sahədə görüləcək işlərin vacibliyinə yönəldərək yazırdı:
“Məlumdur ki, bizdə uşaq ədəbiyyatı yox kimidir. Axırıncı bir-iki ildən bəri uşaq
ədəbiyyatı namına bir çox xırda-mırda kitabçalar yazılmışsa da, bunların çoxusu
gərək üsuli-təlim və gərək digər mülahizəsi ilzam olan nöqteyi-nəzərdən məktəb
uşaqlarına veriləcək əsərlər deyildir” [10, s.195].
Sanki bütün cəmiyyətin ehtiyac duyduğu, səbirsizliklə gözlədiyi “hədiyyə”ni
onlara məhz Firidun bəy bağışladı. Bu da səbəbsiz deyildi. Rus məktəbində rus
şairlərinə bələd olduqca, rusların rus dilində dadlı-dadlı şeirlərini oxuduqca,
düşünürdü ki, “hər millətin ana dilində şeirləri və başqa yazıları olduğu kibi,
türklərin də türk dilində şeirləri olmalıdır və türkün şeirləri varmı? Varsa, nə üçün
hələ indiyə kibi toplanılmayıbdır? Bunu kim toplasın və nə cürə toplasın?..” İştə bu
suallar Firidun bəyi ömrünün axırına kibi məşğul etmiş və günlərinin də ən
dəyərlilərini bu məsələnin həllinə sərf etmişdir” [3, s.13-14]. Firidun bəy Köçərlinin
xalqa, millətə həsr etdiyi həmin dəyərli günlərinin bəhrəsi olan “Balalara hədiyyə”
adlı kitabı 1912-ci ildə Bakıda “Kaspi” mətbəəsində nəşr edilmişdir. Kitabda
“mühərririn ifadeyi-məramı” belə ifadə olunmuşdu: “Keçmişdə şan və qüvvət sahibi
olan türk (azərbaycanlı) milləti öz məişətinə, ayin və adətinə dair yaratdığı qısımqısım nağıl və hekayələr, gözəl mənzumə və ədəbiyyatlar, hikmətamiz məsəllər,
atalar sözləri, nazik (incə – red.) mənalı müəmma və tapmacalar, balalar qəlbi açan
düzgülər və yanıltmaclar, heyvanat qisminə məxsus sayaçı sözləri mürur ilə
xatirələrdən çıxıbdır və bu halda unudulmaqdadır. O millət ki öz tarixini,
dolanacağını, Vətənini və dilini sevir, bu qism əsərləri kəmali-şövq və diqqətlə cəm
edib ziqiymət sərmayə kimi saxlayır və balalarının ilk təlim və tərbiyəsi onları
öyrətməklə başlayır” [6, s.3].
M.Ə.Rəsulzadə “Balalara hədiyyə”dən yazarkən incə mətləblərə toxunduğu
bu məqaləsində uşaq ədəbiyyatının yaranması məsələsinə də olduqca ustalıqla
yanaşır. Uşaqlar üçün yazmaq çətindir, çünki balacalarla onların öz dilində, anlaya
biləcəkləri dildə danışmaq lazımdır. Burada M.Ə.Rəsulzadənin məsələyə sanki
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püxtələşmiş bir uşaq yazıçısı kimi, bütün problemlərdə olduğu kimi, doğru
yanaşmasını müşahidə edirik. Məqalədə olduqca önəmli daha bir məqam da
Rəsulzadənin illər sonra gerçəkləşdirəcəyi arzusunun işartıları, qurulacaq dövlət üçün
vətənpərvər, millətini sevən, tarixinə, keçmişinə sayğıyla yanaşan, milli dəyərləri
özündən sonra gələnlərə ötürəcək vətəndaşlar yetişdirmək istəyi də aydın görünür.
Həmin milləti sevən vətənpərvərlərə bu böyük mənəvi dəyərləri uşaq yaşlarından
aşılamaq gərək idi ki, Rəsulzadə “Balalara hədiyyə” kitabı haqqında yazdığı
məqaləsində bu düşüncələrini ifadə edirdi. Aydındır ki, üç-beş yaşlarında uşaqlara
“millət”, “xalq”, “vətən” sözlərini dedirtməklə onlara bu sözlərin mahiyyətini
anlatmaq mümkün deyildir. Amma bu torpaqda bitən otu, çiçəyi, ağacı tanıtmaqla,
anaların oxuduğu laylaları, ninniləri dinlətməklə, nənələrin yaddaşında yaşayan
nağılları danışmaqla onlara vətəni sevdirmək mümkündür. Rəsulzadə yazır:
“Milliyyət hissinin insana peyvənd olunması üçün hər bir millətin özünəməxsus təbii
vəsilələri təbii olduğu üzrə milli yolları vardır. Bir uşağı tədrici bir yolda bu kimi
hallarla mütəhəssis etmək üçün elm dəxi o vəsilələrdən istifadə etməlidir. İştə
“Balalara hədiyyə” bu təriq istifadəni işlətmiş və olduqca müvəffəq olmuşdur” [8,
s.326].
M.Ə.Rəsulzadə sanki bir təəssüf və həsədlə başqa mədəni millətlərdə el
ədəbiyyatının cild-cild kitablar şəklində toplanıb tədqiq edildiyini qeyd edir və
folklorun hər bir millətin taleyində oynadığı rol haqqında çox dəqiq, dolğun,
mükəmməl və maraqlı fikirlər bildirir: “Bu el ədəbiyyatı, bu milli epos bizdə də
vardır. Bizdə də onun xəlq etdiyi gunagun işkali var, bizdə də o millətin əhvaliruhiyyə və səciyyeyi-zatiyyəsini təsvir və ayinədə göstərər kimi göstərər parçalara
malikdir.
Bir millətin məbadi-əhvalına dair tarixi kitabları məfqud olsa, o millətin el
ədəbiyyatını tədqiq etməklə məzkur millətin ibtidai halında keçirdiyi xüsusi əhvalları
haqqında bir çox məlumat və təfsilat əldə etmək qabildir. Çünki o ədəbiyyat bir
şəxsin öz mühiti xaricində onun təsiratından azad olaraq fərdi bir surətdə xəlq
olunmamışdır. O, bütün xəlqin, bütün millətin ruhunun, həyatının, hal və güzarişinin
müştərəkən yaratdığıdır” [8, s.327]. Həqiqətən də belədir, “Balalara hədiyyə”
kitabını vərəqlədikcə M.Ə.Rəsulzadənin fikirlərinin təsdiqini görürük. XIX əsrin
sonları, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan ziyalılarını narahat edən ən böyük
problemlərdən biri də qadın hüquqsuzluğu olmuşdur. Bu mövzu M.F.Axundov,
C.Məmmədquluzadə, daha sonralar H.Cavid, C.Cabbarlı kimi yazıçıların əsərlərində
öz əksini tapmışdır. Lakin təkcə bir qadın kimi deyil, bir insan kimi də hüquqları
tapdanan zərif cinsin nümayəndələrinin dərdləri ədəbi qəhrəmanlara çevrilmədiyi
zamanlarda belə xalqın dilində dolaşan, ağızdan-ağıza ötürülən bayatılarda, atalar
sözlərində, deyimlərdə ifadə olunmuşdur. Firidun bəy Köçərli “Balalara hədiyyə”
kitabında bu mövzuyla bağlı da folklor nümunələrini toplayıb çap etdirmişdir.
“Qız idim, sultan idim, Nişanlandım, xan oldum, Gəlin oldum, qul oldum,
ayaqlara çul oldum” [6, s.49]. Bu kiçik parçada şəriət qanunları adı altında həm
mənəvi, həm fiziki cəhətdən təzyiqlərə məruz qalan, cəmiyyətdən kənarlaşdırılıb
evin bir küncünə qapadılan Şərq qadınlarının cild-cild kitablara sığışmayan ağır
həyatı təsvir edilib. Bu, həmin ağır şərtlər altında əzab çəkən qadınların öz qəlbindən
qopan fəryadlardandır. Özü çoxdan unudulub gedən əzabkeş xanımların qaralara
bürünmüş həyatının ağrı-acısı, dərdi-ələmi yüz illərdir ki, unudulmamışdır.
Problemin özü ilə birlikdə nəsildən-nəslə ötürülmüşdür. Firidun bəy kimi ziyalılar,
təbii ki, qadının cəmiyyət tərəfindən sıxışdırıldığını, mənən əzildiyini gördüyü üçün
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oxuyub savad almasını, cəmiyyətdə özünə yer tuta bilməsi üçün maariflənməsini
arzulayırdı. O, M.F.Axundov haqqında yazdığı məqaləsində bu narahatlığını belə
ifadə etmiş və cəmiyyətə doğru yol da göstərmişdi. “Arvadlarımıza təlim və tərbiyə
verib onlar ilə hüsn-müamilə etsə idik, hüquq və ixtiyarını müraat edib zülm
etməsəydik, bu vaxta qədər avam halında qalmazdılar, caduya və pitiyə inanmazdılar,
övladlarına gözəl tərbiyə verər, ərlərinə və qardaşlarına çox işlərdə köməkçi olub,
məişətimizə rövnəq və zinət verərdilər, yaxşı işlərə bizi qeyrətləndirib fəna işlərdən
və qəbih əməllərdən çəkindirərdilər” [7, s.207]. Firidun bəyin bu çox yığcam
fikirlərində nə qədər dərin mənalar – cəmiyyəti geridə qoyan, işığın önünü kəsən,
nəfəsliyi daraldan acı gerçəklərin ifadəsi var. O, bu bir neçə sətirdə yazılanlarla sanki
cəmiyyətin üzünə ayna tutur, ona bütün dərdlərinin çarəsini göstərir, onu doğru yola
yönəltməyə cəhd göstərir. Təhsil görmüş qadın təkcə ailə üçün deyil, cəmiyyət üçün,
vətən və millət üçün də xeyirli övladlar böyüdə bilər. Millətin aydınlığa çıxması,
təbii ki, təhsildən və maariflənməkdən keçir. Şəriət qanunlarının, cəhalətin, geriliyin,
elmsizliyin tüğyan elədiyi bir mühitdə qızların, qadınların taleyi Firidun bəy kimi
ziyalıları narahat etməyə bilməzdi. “Hələ 1909-cu ildə çap olunmuş bir məqaləsində
Köçərli Nekrasovun “Rus qadınları” əsərindən danışarkən bütün Rusiyada qadının
qul vəziyyətində olduğunu qeyd edir və göstərirdi ki, Şərqdə də qadın “anadan kəniz
doğulur”, ərinə kənizlik edir, həmişə ona ər yox, sahibim deyir, axırda tərbiyəsiz
övladına da ana yox, kəniz olur” [11].
Həmin məqaləsində tədqiqatçının xalq ədəbiyyatından aldığı, hüquqsuz
qadınların dərdlərini ifadə edən aşağıdakı bənd qadınları insan yerinə qoymayan
istismarçı cəmiyyət quruluşunun mənfi qayda-qanunlarına qarşı amansız bir
ittihamnamə idi:
Qız idim, sultan idim,
Nişanlandım, xan oldum.
Gəlin oldum, qul oldum,
Ayaqlara çul oldum” [7, s.206].
Firidun bəy Köçərli kitabın başqa yerində də qadın hüquqsuzluğu ilə bağlı
parça verir. “Qız idim, geydirdilər zövqü-səfa köynəyini, nişanlandım, geydirdilər
şövqü-səfa köynəyini, gəlin oldum, geydirdilər cövrü-cəfa köynəyini” [6, s.59]. Bu
kiçik parçada da bütünlükdə Şərq, eləcə də Azərbaycan qadınlarınını acılarla dolu
həyatını əks etdirən həqiqət var. Firidun bəyin həmin parçaları kitaba salmağı
təsadüfi sayıla bilməz. “Hərəkətsiz hissəmiz” adlı bir məqaləsində Firidun bəy sübut
edir ki, qadınların bağlı qalmasına görə müsəlmanlar çox nemətdən məhrum olurlar.
Qadınlar bağlı qaldıqca tamamilə mədəniyyətə irişmək mümkün olmayacaqdır [11].
Haman məqalədən “Zaqafqaziya” qəzetəsində bəhs edərək Firidun bəy şikayət yazır
ki, müsəlman intelligentləri bu qədər mühüm bir məsələyə əhəmiyyət vermirlər [12].
Yenə haman qəzetənin 11-ci nömrəsində bir çox tarixi dəlillərdən sonra
Firidun bəy yazır ki, çox heyiflər olsun ki, bunun kimi mühüm bir məsələyə türk
qəzetələri heç diqqət vermək istəmirlər. “İslama görə və İslamda qadın” əsərinin
müəllifi olan Əhməd bəy Ağayev İslamın tərəqqisini əlifbanın dəyişməsində və
qadının azadlığında gördüyü halda, idarə etdiyi “İrşad” və “Tərəqqi” qəzetlərində bu
xüsusda heç nə yazmamış. Baron Rozenin çadra xüsusundakı məqaləsini
“Tərcüman” qəzetəsində dərc etmiş olan İsmayıl bəy Qaspirinski də qadın
məsələsinin həllini ruhanilərə buraxaraq kənardan bəkləyir ki, hansı tərəf güclü
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olarsa, özünü o tərəfə saxlasın. Amma “Molla Nəsrəddin” məcmuəsi bunların
ziddinədir [3, s.29; 12].
Firidun bəy Köçərli millətin irəliyə doğru addım atması, aydınlanması
yolunda qadınların əvəzsiz rolu ola biləcəyini bir çox ziyalılar kimi öncədən dərk
etmiş, bu mövzuda xeyli yazılar yazmışdır. Önəmli olan isə odur ki, Firidun bəy bu
məsələdə heç kəsə güzəştə getməmiş, millətin işıqlı sabahları naminə qəti fikir
bildirməkdə çətinlik çəkən, tərəddüd edən ziyalıları qınamaqdan belə çəkinməmişdir.
Təbii ki, ona bu cəsarəti verən milli təəssübkeşliyi, xalq və millət sevgisi olmuşdur.
“Balalara hədiyyə” nəşr edildiyi vaxtdan oxucularda böyük maraq doğurmuş,
bu günə qədər öz aktuallığını saxlamış dəyərli ədəbi nümunələrdəndir. Firidun bəy
bu kitabın nəşr edilməsi üçün xeyli əmək və zaman sərf etmişdi. Kitabın nəşri böyük
mənəvi sıxıntılar bahasına başa gəlmişdi. “F.Köçərli 1910-cu ildə “Qafqaz şüərasının
tərcümeyi-halı”, “Ədəbiyyata bir nəzər” və “Balalara hədiyyə” əsərləri üzərində işini
başa çatdırır, onların nəşri uğrunda mübarizə aparır, lakin ədibin səyləri heç bir
nəticə vermir. Uzun-uzadı danışıqlardan sonra 1912-ci ildə ancaq “Balalara hədiyyə”
toplusunu Bakıda İ.Aşurbəyovun “Kaspi” mətbəəsində nəşr etdirməyə nail olur.
Məcmuənin nəşri dövri mətbuatda böyük ədəbi hadisə kimi qeyd olunur” [1, s.219].
Kitabda məsəllər, tapmacalar, yanıltmaclar, “Şəngülüm, Şüngülüm, Məngülüm”, “Göyçək Fatmanın nağılı”, “Pıspısa xanım və Siçan bəy” kimi bu gün bizə
yaxşı tanış olan nağıllar da yer almışdı. Düşünürük ki, Firidun bəy bir kitaba
topladığı bu nümunələrin millətin övladlarına hansı dəyərli mesajı ötürəcəyinə görə
onları dönə-dönə nəzərdən keçirmişdir. “Bugünün işini sabaha qoyma”, “Qalan işə
qar yağar”, “Əldən qalan əlli il qalar” kimi məsəllərlə vətənin gələcəyi olan balaca
oxuculara işgüzar, zəhmətsevər, çevik, mübariz olmağı aşılamaq istəmişdi. Fikrimizi
təsdiqləməkçün kitabdakı digər məsəllərə də müraciət etmək olar. “Çox yığcam və
konkret bir nəticə ilə qurtaran “Ərincək it” nağılında isə tənbəllik pislənir, insanlarda
əməyə, zəhmətə məhəbbət hissi aşılanır. Bu nağılın qısa məzmununa diqqət yetirək:
“Qış olanda it deyir: Yaz olaydı, özümə bir çuxa toxuyaydım. Elə ki yaz gəlir, it
tənbəlləşib deyir: Eh, kim əyirib, kim toxuyacaq?!” [1, s.5].
Firidun bəy Köçərlinin bir özəlliyi də ondadır ki, hər bir nağılın sonunda
onun məzmununa uyğun məsəllər, atalar sözləri verib. Bu nağılın sonunda da sırf
nağılın məzmununu özündə əks etdirən atalar sözləri diqqətimizi cəlb edir:
Bu günün işini sabaha qoyma.
Qalan işə qar yağar.
Əldən qalan əlli il qalar.
Qorx payızdan, qabağından qış gəlir,
Qorxma qışdan, qabağından yaz gəlir [1, s.5].
Sırf nəsihətamiz və tərbiyəvi mövzuda olan bu nağıllar insanların xasiyyətindəki nöqsanları qamçılayır və onları pis işlərdən çəkindirməyə çalışır” [4, s. 8889].
Kitabda həmçinin yeri gəldikcə balaca oxuculara ev heyvanları haqqında
məlumat verilmişdir ki, bu da uşaqlara lap balaca vaxtından həm təbiəti, həm də
heyvanları sevmək, onları qorumaq və qayğısını çəkmək kimi insani duyğular,
xeyirxahlıq hissi aşılamağa kömək edir. “Balalara hədiyyə”nin milli yeməklərimizin
dadı, ətri, qoxusu gələn səhifələri də vardır. Xanım nənələrimizin, gəlin analarımızın
vaxtilə hazırladıqları bu yeməklərdən bəzisinin adı və dadı artıq unudulmaqdadır.
Lakin bu məlumatlar bu gün belə Azərbaycan mətbəxini dünyada tanıtmaq üçün
tutarlı mənbələrdən biri sayıla bilər. Firidun bəy “Bişmişlər, çörəklər və içkilər”
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başlığı altında qədim Azərbaycan mətbəxinin ləziz yeməklərini uşaqlara, bütünlükdə
öz oxucusuna çatdırır:
“Bişmişlər: aş, bozbaş, plov, çilov, dolma, küftə, qovurma, bozartma, kabab,
lüləkabab, əriştə, umac, xəşil, halva, həlimaşı, xingal, firni, qaysaba, dovğa, səməni
halvası.
Çörəklər: yuxa, sac çörəyi, təndir çörəyi, lavaş, səngəz, fətir, şəkərçörəyi,
qatlama, fəsəli, əyirdək, kətə, qoğal.
İçkilər: su, süd, qəhvə, şərbət, ayran, körəməz, gülməs, bulama” [6, s.33].
“Balalara hədiyyə”nin həmin səhifəsində yazılanlar bu günlər bizi bir millət
kimi daha çox narahat edən məsələlərdə “oğru qonşularımız”a cavab vermək üçün də
əsas verir. Kitabın hər bir səhifəsi əslində millətin yaddaşını oyaq saxlamaq, ona öz
keçmişini, keçib gəldiyi yolu xatırlatmaq üçün bir yardımçı, “yaddaş kitabçası”
rolunu oynamaqdadır. Bu cür qiymətli kitab, təbii ki, M.Ə.Rəsulzadənin diqqət və
nəzərindən kənarda qala bilməzdi.
M.Ə.Rəsulzadə “Balalara hədiyyə” kitabına həsr etdiyi eyni adlı məqaləsində
kitabı öz ilk övladı (1937-ci ildə Qazaxıstana sürgün edilib orada 8 yaşlı qızı İşvə ilə
birlikdə donaraq dünyasını dəyişən) balaca Lətifə üçün alıb oxuduğunu da xatırladır:
“Mənim Allah sizinkiləri də saxlasın, 3 yaş yarım bir Lətifəm vardır. Dünən
“Balalara hədiyyə”ni alıb “Sayaçı sözləri” fəslindən “Nənəm a anaş qoyun...”,
“Nənəm filan qoyun və i.a.” beytlərini oxudum. Qız çox sevdiyi gəlin-gəlin
oyunundan, siçan və pişik oyuncağından ziyadə bu şeylərə sevindi. “Ata, bir də oxu”
deyə sabahı günü “Yenə də bənə nənəm qoyun oxu” deyə yaxama sarıldı.
Bittəb bu daha tazəcə dil açmış və hələ çox şeyi əqli irmiyəcək bir sənədədir.
Bir-iki yaş daha böyük uşaqların “Balalara hədiyyə”dən alacağı zövqün dərəcəsini
ölçmək üçün bifeil müşahidə etdiyim bu təcrübə yaxşı bir mizandır” [8, s.328].
Qeyd etmək lazımdır ki, “Balalara hədiyyə” Rəsulzadənin öz şəxsi həyatı
haqqında kiçicik məlumat əldə edə biləcəyimiz az sayda məqalələrindən biri kimi də
qiymətlidir. Qızı Lətifə ilə bağlı sətirlər isə M.Ə.Rəsulzadənin həm də yaxşı
müşahidəçi olduğunun göstəricisidir. O hətta öz həyatında, gündəlik məişətində
qarşılaşdığı hər bir məsələyə bir yazıçı nöqteyi-nəzərindən qiymət vermiş və ən xırda
detalların belə mahiyyətinə varmağa çalışmışdır. O, “Balalara hədiyyə”də millətləri
bəşəriyyətin övladı kimi qiymətləndirir və folkloru millətin uşaqlıq çağıyla müqayisə
edir. “Millətlər cahani-bəşəriyyətin birər övladıdır. Hər övladın sinni-səbavət, şəbab
və büluği olduğu kimi, millətlərin də səbavət, şəbab və büluği vardır. El ədəbiyyatı
bir millətin səbavət dövrünün ədəbiyyatıdır. Bir uşaq necə dil açır və nə surətdə
təkmil ediyorda, ən nəhayəti qoca bir ailm oluyorsa, millət də öylədir. Əvvəlcə
uşaqlıq aləmində oluyor. Get-gedə təcrübələr keçiyor və nəhayət, mütəməddin və
mütəfənnin bir millət oluyor.
İnsan hər nə qədər təcrübəli, elmli və iqtidarlı olsa da, uşaqlığını təxəttür
etmək, uşaqlıq həyatını təqdir etmək və mümkün olarsa, təkrar o həyati-məsuda
qayıtmağı arzu edər. Halbuki oraya qayıtmağın mümkün olmadığını da bilir” [8,
s.327]. Bu yerdə Rəsulzadə millətlərin keçdiyi tarixi yolu necə asan, sadə, lakin
mükəmməl, hər kəsə aydın olan bir şəkildə anladır. Keçmişə qayıtmağın mümkünsüz
olduğunu olduqca təsirli bir şəkildə ifadə edir. Bu da onun bir publisist kimi
qələminin gücünün göstəricisidir. Hər bir millətin öz folkloruna dönə-dönə müraciət
etməsi, onu yaşatması da, yəqin ki, onun qayıda bilməsə belə, öz keçmişinə, keçdiyi
yola boylanmaq, arxada qoyub gəldiklərini – ona əziz, doğma olanları heç olmasa
xatırlamaqla əbədi yaşatmaq istəyi ilə bağlıdır. Bu məqamlar da “Balalara hədiyyə”
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məqaləsində öz əksini tapır. “Diqqət olunubsa görülmüşdür ki, uşaqlarla avam
böyüklər üləmadan daha ziyadə el ədəbiyyatına mərbutiyyət göstəriyor və ondan
zövq alıyor. Bu, təbiidir. Çünki əslində o ədəbiyyat millətin uşaqlıq və avamlıq
dövrəsinə məxsusdur. Fəqət hər bir insanın həyatında öz uşaqlıq və avamlığındakı
xəsaisi iləridəki böyüklük və alimlik həyatına necə icrayi təsir ediyorsa, bir millətin
el ədəbiyyatı və o ədəbiyyatın təsvir etdiyi ibtidai həyatın dəxi o millətin rüşd və
büluğuna təsiri vardır. O ibtidai həyatın əsl əsasları və mətin təsirləridir ki, bizdə
milli bir ruh vücuda gətiriyor. Münfəridən bir-birimizdən bir çox xüsuslarda
ayrıldığımız halda, aramızda yenə müştərəkən bir şey bulur və müctəme bir halda
yaşıyoruz. İştə bu xüsusları nəzərə aldıqda uşaqlardakı milli tərbiyənin el
ədəbiyyatının ehyası tərvicilə mümkün və müfid olacağı aşkar oluyor. Bu ədəbiyyat
onların ruhuna, qəlbinə nüfuz ediyor, heç bir müəllimin izahına da möhtac
olmuyorlar. Eyni zamanda da bu qədər asan bir surətdə anlaşılan bu ədəbiyyatdan
zövq duyur, seviniyorlar” [8, s.328].
Uşaqlar və avam böyüklərin el ədəbiyyatına daha çox maraq göstərdiyini
yazan Rəsulzadə fikirlərində haqlıdır. İnsan bəlkə ömrünün ən çox həmin dövrlərində
daha çox səmimi, mənən daha təmiz, daha saf olur. El ədəbiyyatı da məşhur
yazıçıların bəlli bir düzən verdiyi ədəbiyyatdan fərqli olaraq, sinədən qopan ahlar
qədər səmimidir. Ona görə də həmin ünvanlarda özünə daha yaxşı yer tapmış olur.
Bir həqiqət də vardır ki, uşaqlıq insan ömrünün ən unudulmaz, hafizəsinin ən güclü
olan vaxtıdır. İnsan kiçik yaşlarında yaşadıqlarını və öyrəndiklərini sonrakı yaşlarda
yaşadıqlarına və öyrəndiklərinə rəğmən ömrünün sonuna qədər unutmur.
Heminqueyin “Qoca və dəniz”indəki Qocanın ömrünün son günlərində yalnız öz
uşaqlığı ilə bağlı anları xatırlaması bu gerçəyin ədəbiyyatdakı təsdiqidir. Uşaqlar
məhz həmin vaxtda, yaddaşının hələ ağ kağız kimi olduğu zamanda dünyanı dərk və
kəşf etməyə çalışır. Azyaşlı uşaqların gün ərzində ardı-arası kəsilməyən suallar
vermələri də məhz bununla bağlıdır.
“Balalara hədiyyə” kimi kitablar uşaqların kitabla ilk təması, ilk tanışılığı
kimi də çox dəyərlidir. Ona görə ki, bu, onların həm də mənəvi dəyərlər toplusu olan
kitabla tanışlığıdır. Demək ki, kitab vasitəsilə dostluq, sədaqət, mərdlik, dönməzlik,
yoldaşlıq kimi dəyərlərlə tanış olan uşağın bir insan kimi formalaşmasında belə
kitabların rolu ölçüyəgəlməzdir. Çünki azyaşlılar axtardıqları bir çox sualın cavabını
da həmin kitablarda tapırlar.
M.Ə.Rəsulzadə eyni adlı məqaləsində “Balalara hədiyyə”nin qüsurları
haqqında da söz açır: “Əvvəla, el ədəbiyyatından alınan parçalar, mənə öylə gəliyor
ki, bir az müəyyən bir mahal içində söylənən kimi alınmış da və bu parçaların sair
tərəflərdə nə kimi təsir və təbəddülata uğradığına əhəmiyyət verilməmişdir ki, bu
surətlə işin içinə xüsusiyyət daxil olmuşdur. Halbuki məncə, bu olmamaq üçün
məzkur parçanın müxtəlif yerlərdəki işkali tədqiq olunub da ən müvafiq gələni
alınmalıydı” [8, s.328]. Rəsulzadənin məsələyə doğru yanaşdığı şübhəsizdir.
Aydındır ki, xalq yaradıcılığı min illər boyu yol keçərək dildən-dilə, ağızdan-ağıza
ötürülür. Bu həqiqəti təsdiqləmək üçün bütün Türk dünyasının ortaq dəyəri olan
“Kitabi-Dədə Qorqud”, “Koroğlu”, “Əsli və Kərəm” kimi dastanları xatırlamaq
yetər. Bu da bir həqiqətdir ki, hər bir məmləkətdə dastanları, nağılları, bayatıları,
xalq mahnılarını ilkinliyini, özəyini, mahiyyətini saxlamaq şərtilə öz əlavələri və öz
şirin ləhcəsinə uyğun yaşadıb gələcəyə ötürür. Bu, həmin dəyərləri yaşatmağa
xidmət edən məqamlardandır. Lakin hər mahalın, hər bölgənin ləhcəsini, yalnız
özünün işlətdiyi, özünün anladığı sözləri ədəbiyyata gətirmək onu ədəbi dil cəhətdən
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zəiflədir. Ədəbi dil normaları pozulursa, ədəbiyyat itirir. Bu baxımdan Rəsulzadənin
iradı olduqca yerindədir. Lakin nə etməli ki, həmin dövrdə ədəbi dil hələ kifayət
qədər formalaşmamış, böyük sınaqlar qarşısında idi. Rəsulzadənin bu məsələdə də
uzaqgörənliyi, gələcək zamanlar üçün çalışıb-çarpışması oxucunu heyrətləndirir. O,
dil məsələsi ilə bağlı daha bir iradını da bildirir.
“Saniyən fəsil başlarının bir çoxunda nədənsə müəllif həzrətlərinin“Vəsliqış”, “Tərifi-məscid”, “Hekayəti-dəvə və eşşək”, “Kəlami-Xəstə Qasım”, “Hekayətiqurd, çaqqal və şir”, “Hekayəti-dəvə və ilan və tısbağa” kimi türkcə olmayan
tərkiblər işlətmələridir. Məncə, bu, kitabın böyük bir qüsurunu təşkil ediyor” [8,
s.329] deyə öz iradını bildirir. Çünki Rəsulzadə üçün dil məsələsi olduqca vacib və
önəmli məsələlərdən biri və birincisi idi, o, bu yöndə mübarizə aparanların ön
cərgəsində gedənlərdən idi ki, Firidun bəy Köçərli kimi böyük söz və düşüncə
adamlarından, maarifpərvər ziyalılardan daha çox şey ummağı da anlaşılandır.
Millətin balalarına elə ilk çağlardan, lap balaca vaxtından öz təmiz türkcəsində
danışmağı öyrətmək lazımdır ki, sonradan bəlli problemlər yaşanmasın. Həmin
dövrlərdə türk dilinin tədrisi ilə bağlı necə çətinliklər olduğunu xatırlasaq,
Rəsulzadənin böyük hörmət bəslədiyi müəllimlər müəllimi Firidun bəy Köçərliyə öz
iradında necə haqlı olduğunu sübut etməyə ehtiyac qalmaz. Lakin müəllif bu iradıyla
yanaşı, kitaba böyük dəyər verdiyini də dönə-dönə ifadə edir.
“Bəli, “Balalara hədiyyə” kitabı balaca balaları olan hər bir evlinin daima
stolu üstündə olması lazım, dünyalara dəyər bir kitabdır. Uşaqların əzbərdən
öyrənərək qaba bir surətdə təkrarladıqları uşaq mahnıları, milli nəğmələr və
ələlümum el ədəbiyyatının uşaq zehninə yaxın olan nəfsi-nümunələri burada
mövcuddur. Mühərriri var olsun, var olsun da, bu yolda bizə daha faydalı və daha
mükəmməl əsərlər versin. Həm də zati-alilərinin bu əsəri və bu kimi əsərləri
cavanlarımıza örnək olsun da, el ədəbiyyatının sair xüsuslarını toplamaq və bunları
tədqiq və tənqih etməklə iştiğal etsinlər” [8, s.328].
M.Ə.Rəsulzadə bu yerdə, yenə həmişəki kimi, çox önəmli bir məqama
toxunur. “Firidun bəy Köçərlinin gördüyü bu vacib iş son olmamalı, gənc nəsil
ədiblər, yazıçılar, tədqiqatçılar el ədəbiyyatı, folklorla bağlı nümunələri yığıb
toplamaqda bu böyük ziyalının yolunu davam etdirməlidirlər” fikrini irəli sürür. El
ədəbiyyatının tədqiqi, nəşri yeni yaranan ədəbiyyatın formalaşmasında da, milli
təfəkkürün şüurlarda və düşüncələrdə özünə möhkəm yer salmasında da əvəzsiz bir
vasitədir. O, böyük dəyər verdiyi ziyalı, vətən sevdalısı, müəllimlər müəllimi Firidun
bəy Köçərlini sonralar da unutmamış, mühacirətdə yazdığı “Azərbaycan
Cümhuriyyəti” kitabının sonunda Azərbaycan qurbanlarından bir listədə mühərrir,
üləma və müəllimlər sırasında Firidun bəy Köçərlinin də adını çəkmiş, bolşeviklərin
qətlə yetirdiyi bu böyük ziyalını ehtiramla xatırlamışdır. “Köçərli Firidun bəy.
Mərhum Firidun bəy Azərbaycan ədəbiyyatı tarixini tədqiqilə yeganə məşğul
bulunan qiymətdar bir mühərrir, müəllim və alim idi” [9, s.173].
Nəticə. M.Ə.Rəsulzadənin bir çox ziyalılar kimi, Firidun bəy Köçərli ilə
məktubları, yazışmaları da olmuş, həmin məktubları Badisəba xanım Firidun bəyin
şəxsi arxivinin bir hissəsi kimi qardaşı oğlu Mustafa bəy Vəkilovun evində
saxlamışdır. Mustafa bəy 1937-ci ildə bolşeviklər tərəfindən həbs edilərkən həmin
məktublar da məhv edilmişdir. Amma nə yaxşı ki, o qanlı-qadalı, ölümlü-itimli
illərdə “Balalara hədiyyə”nin özü saxlanılmış, dünənimizdən sabahımıza ən dəyərli
əmanətlərdən biri kimi bugünümüzə qədər gəlib çıxmışdır. Firidun bəyin özü də çox
sevgiylə toplayıb hazırladığı bu kitab haqqında belə yazırdı ki: “Zənnimizcə, bu
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məcmuəni hər kəs oxusa – böyük, ya kiçik – onun qəlbi açılıb xəndan olacaqdır.
Balalar şad olacaq bu səbəbə ki, onda dərc olunan əsərlərin cümləsi onların
dünyasındadır. Böyük adamların ürəklərinin açılmasına səbəb bu olacaqdır ki, onlar
mütaliə əsnasında öz uşaqlıq vaxtlarını ixtiyarsız xatırlarına götürəcəklər. Bu isə
qəlbi şad etmək, özlüyündə bir xidmətdir” [6, s.3]. Zaman keçdi, Firidun bəyin
“Balalara hədiyyə”si 1972-ci, daha sonra 2013-cü ildə çap edildi. Firidun bəyin
topladığı nağıllar, tapmacalar bu gün də vətən övladlarının marağına,
dünyagörüşünün artmasına, düşüncəsinin formalaşmasına səbəb olduqca onun bir
ziyalı kimi əməyinin, zəhmətinin, millət sevgisinin böyüklüyü və gələcək zamanlar
üçün hesablandığı daha aydın görünür.
Akademik Rafael Hüseynovun da dediyi kimi, “Onun 1912-ci ildə dünyanı
yeni duymağa, anlamağa başlayan Vətən uşaqları üçün yazdığı kitab “Balalara
hədiyyə” adlanırdı” [5].
Onun ömrü boyu bir söz sərrafı kimi topladıqları, araşdırdıqları, yazdıqları isə
yalnız balalara yox, babalara da dərslik, yaşarı sovqat olmaq gücündəydi, bu gün də
həmin dəyəri saxlamaqdadır, əsrlərcə də saxlayacaq, zaman sovuşduqca o sərvətin
sanbalı artacaq ki, azalmayacaq” [5, s.764]. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin eyniadlı
məqaləsi isə Azərbaycan ədəbiyyatının yorulmaz tədqiqatçısı Firidun bəy Köçərlinin
millətin gələcəyi üçün qoyub getdiyi bu sərvətin özü qədər dəyərli bir mənbə olaraq
qalacaqdır.
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Najiba Bagirzade
Opinions of M.A.Rasulzadeh about Firidun bey Kocharli's
book "Gift to children"
Summary
One of the most famous writers, folklorists indefatigable researchers of the
history of Azerbaijani literature Firidun bey Kocharli’s book "Gift to children" is one
of the most valuable examples of Azerbaijani children's literature. The views of the
great social and political figure, literary critic Mohammad Amin Rasulzadeh on this
work, which attracted the attention of many literary critics, are very interesting.
Mohammad Amin Bey, in his eponymous article on “Gifts to Children”, emphasizes
the importance of children's literature and appreciates that Firidun Bey has done very
important and necessary work for the nation. Mohammad Amin Bey called “Gifts to
Children” a “masterpiece” and noted that this work, which contains folk tales,
proverbs and riddles, is an invaluable asset for the younger generation.
Nevertheless, M.A.Rasulzade also commented on this work, which he highly
appreciated. Thus, the non-Turkish compositions in the work caused him to regret. It
is clear that Rasulzade, who knew that the future of the nation depended on the
education and enlightenment of the younger generation, also considered it important
to develop his national thinking. Knowing the important role of the national language
in this matter, Rasulzade noted this moment as a drawback of the book. This, of
course, is due to the fact that he had higher expectations than Firidun Bey. In his
article, he noted that it is important for both Firidun-bek and young people to
continue this important work.
Mohammad Amin Rasulzade never forgot Firidun bey Kocharli and
remembered with great respect the martyr of this person, who was killed by the
Bolsheviks in exile. The article of the same name by M.A.Rasulzadeh about the book
"Gifts to Children" is of great importance, as are the views of Muhammad Amin-bey
both on Firidun bey Kocharli and on Azerbaijani children's literature.
Наджиба Багирзаде
Мнение М. А. Расулзаде о книге Фиридун бека Кочарли «Подарок детям»
Резюме
Книга «Подарок детям» видного литературоведа, фольклороведа,
неустанного исследователя истории азербайджанской литературы Фиридун
бека Кочарли является одной из ценных образцов азербайджанской детской
литературы. Размышления видного общественно-политического деятеля,
литературоведа Мухаммеда Амина Расулзаде об этом произведении, которое
привлекло внимание многих литературоведов, вызывает большой интерес.
Мухаммед Амин бей в своей одноименной статье, посвященной «Подарок
детям», подчеркивает важность детской литературы и ценит то, что Фиридун
бек проделал очень важную и необходимую работу для нации. Мухаммед
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Амин Бей назвал «Подарок детям» «шедевром» и отметил, что это
произведение, в котором собраны народные сказки, пословицы и загадки,
является бесценным достоянием для подрастающего поколения. Тем не менее
М.А.Расулзаде также высказал свои замечания по поводу этой работы, которую
высоко ценит. Таким образом, нетурецкие композиции в произведении вызвали
у него сожаление. Понятно, что Расулзаде, знающий, что будущее нации
зависит от образования и просвещения подрастающего поколения, также
считал важным развитие своего национального мышления. Зная важную роль
национального языка в этом вопросе, Расулзаде отметил этот момент как
недостаток книги. Это, конечно, связано с тем, что он имеет более высокие
ожидания, чем Фиридун бек. В своей статье он отметил, что как для Фиридун
бека, так и для молодежи важно продолжить эту важную работу. Мухаммед
Амин Расулзаде никогда не забывал Фиридун бека Кочарли и с большим
уважением вспоминал мученика этого народа, убитого большевиками в
изгнании. Одноименная статья М.А.Расулзаде о книге «Подарок детям» имеет
большое значение, как и взгляды Мухаммеда Амин бея в отношении как
Фиридун бека Кочарли, так и азербайджанской детской литературы.
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ТВОРЧЕСТВО ГАБДУЛЛЫ ТУКАЯ В ЗЕРКАЛЕ ЗАРУБЕЖНОЙ
КРИТИКИ
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Keywords: poetry, love of freedom, Tatar nation, influence, tradition
Ключевые слова: поэзия, свободолюбие, татарский народ, влияние, традиция
Введение. Знаменитое произведение великого писателя тюркского мира
Чингиза Айтматова «Белый пароход» завершается словами о герое: «Ты
прожил как молния – однажды сверкнувшая и погасшая, но молния высекается
небом, а небо вечно». Эти слова можно с полным правом отнести к творчеству
и личности выдающегося поэта татарского народа Габдулле Тукая, короткая,
но яркая и значимая жизнь которого сыграла огромную роль как в
пробуждении национального самосознания, в воспитании социальной
активности татарского народа, так и в создании основ новой татарской
литературы, обогащении татарской литературы новыми жанрами и
поэтическими формами.
Основные мотивы поэзии Г.Тукая. С самого детства Габдулле Тукаю
пришлось испытать все тяготы жизни. Уже с четырех лет, познав тяжелую
долю сиротства, он скитался по приемным семьям, обделенный любовью и
заботой родных, испытывая много лишений. Только жизнь в приемной семье
купца Усманова в Уральске оказалась для него судьбоносной. Маленький
Габдулла начал обучаться в местной медресе, что в корне изменило его жизнь.
Как бы компенсируя жестокую несправедливость по отношению к мальчику,
природа наградила его чутким сердцем, проницательным умом и уникальным
художественным талантом, который уже начал проявлять себя в годы учебы.
Он жадно впитывал новые знания, изучил несколько языков, пробовал свои
силы на поэтическом поприще.
Судьба отвела талантливому поэту всего 27 лет жизни, из которых на
долю художественного творчества пришлось не более 8 лет. Но это были
необыкновенно продуктивные годы, годы титанического труда. Жанровая
палитра творческого наследия Габдуллы Тукая очень разнообразна: оно
включает в себя стихи, поэмы, пьесы, публицистические статьи,
представляющие собой непреходящие художественно-эстетические ценности.
Поэт-самородок, прошедший суровую школу жизни, сумел открыть перед
национальной литературой новые горизонты и новые перспективы. В
многогранном творчестве Габдуллы Тукая раскрылись его общественнополитические взгляды. В них можно увидеть живой отклик на все
значительные политические и общественные явления своего времени. На
творчество Габдуллы Тукая большое влияние оказали те социальные
изменения, которые произошли в начале ХХ века в России. Какие бы темы ни
затрагивал поэт, все его творчество было пронизано любовью к простому
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народу, переживанием за его горькую судьбу. Суровая жизненная школа,
которую прошел Тукай, давала ему обширный материал о судьбе
обездоленных, несчастных бедняков. Не удивительно, что он восторженно
воспринял первую русскую революцию, веря в то, что она сможет осуществить
многовековую мечту народа о свободной, счастливой жизни. В тревожные
годы начала XX века голос Габдуллы Тукая стал голосом целого народа.
Одновременно с личным участием в демонстрациях протеста, которые шли по
городу, он публиковал страстные публицистические статьи, воспевающие и
защищающие демократические идеалы. В период разгула реакции Г.Тукай
продолжал свою борьбу против мракобесия и реакционеров. В пламенных,
свободолюбивых стихах поэт обращался со страстным призывом к молодежи,
звал к бесстрашной борьбе с фанатизмом, реакцией. В это же время он
осуществил свою мечту о свободной национальной печати, активно
сотрудничая в сатирических журналах «Яшен» («Молния»), а затем «Ялт-йолт»
(«Зарница»). Для Габдуллы Тукая, страстно любящего свой народ и свою
родину, главным призванием в жизни было служение во имя их свободы и
счастья. В одном из своих стихотворений он писал:
«Мысли все и днем, и ночью о тебе, народ родной!
Я здоров, когда здоров ты, болен ты – и я больной.
Как я горд, народ прекрасный, что тебе принадлежу
Быть хочу твоим поэтом, за тебя стоять стеной.
Близок сердцу дух народный, я мечтаю, край родной,
Жить с тобой одной печалью или радостью одной.
Чувства выше нет на свете, чем любовь к тебе, народ,
Одержим одной я страстью – сердцем быть всегда с тобой [6, с.14].
Оценка творчества Тукая в сборнике “Слово о Тукае”. Яркое,
самобытное творчество Габдуллы Тукая уже с начала прошлого века
привлекало как любителей поэзии, так и исследователей литературы. Габдулла
Тукай является одним из самых переводимых татарских поэтов. При этом
нужно сказать, что если в начале двадцатого века Тукай был известен в
основном тюркоязычному читателю, то уже в советское и постсоветское
время, читательская публика поэта несравненно расширилась. Достаточно
отметить, что его стихи зазвучали на русском, английском, немецком,
французском, финском, венгерском, азербайджанском, арабском, башкирском,
казахском, киргизском, китайском, персидском, таджикском, турецком,
украинском, узбекском, уйгурском языках, на языке саха и др.
Как уже было выше сказано, к оценке творчества Тукая обращались
многие зарубежные писатели и исследователи. В 1986 году была опубликована
книга «Слово о Тукае», где были собраны статьи, выступления выдающихся
писателей, критиков из ближнего зарубежья. Так как это было время, когда
наши республики были объединены в рамках одного великого государства –
СССР, то говорить об авторах как о зарубежных представляется в
определенной мере натяжкой, но тем не менее реалии сегодняшнего дня дают
157

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

нам право рассматривать их как таковых. Более того, здесь были опубликована
и статья итальянца Джованни Джерманетто, французского поэта Луи Арагона.
Своими впечатлениями о Тукае поделились такие мэтры мировой
литературы, как Чингиз Айтматов, Мухтар Ауэзов, Расул Гамзатов, Ян
Судрабкалн и др., известные литературоведы и критики, исследующие
литературу народов СССР, И.Брагинский, Л.Климович, В.Гордeлевский,
А.Шариф и др. "Поэзия Тукая, – писал известный востоковед И.С.Брагинский,
–
становится
знаменем
первого,
революционно-демократического
направления, причем не только в масштабе татарской культуры, но в большей
мере и для культур народов Средней Азии" [1, с. 84].
Высоко оценивая творчество Габдуллы Тукая, литературовед
В.Горделевский отмечал: «Талант Тукая многообразен: Тукай лирик, мягкими
красками передающий тончайшие переживания человеческой души; он
исатирик, едко осмеивающий негодяев и лицемеров, непримиримый к
угнетателям народа; он и публицист, страстно и безбоязненно откликающийся
на жгучие события дня; педагог и ученый, вдохновенно изучающий устное
поэтическое творчество родного народа, составивший для юношества учебное
пособие по литературе. Тукай – основоположник новой татарской литературы
и литературного татарского языка» [1, c.73].
В своей небольшой заметке итальянский писатель Джованни
Джерманетто рассказывает о знакомстве с творчеством Г.Тукая, которое он
принял всей душой и был поражен силой чистой и глубокой любви татарского
народа к своему великому сыну, к его поэзии.
Выдающиеся представители тюркоязычной литературы республик,
входящих в состав СССР, с благодарностью подчеркивали влияние Г.Тукая
как на их собственное творчество, так и в целом на развитие литератур
тюркоязычных народов. Так, известный казахский писатель Сабит Муканов
называл поэзию Г.Тукая своей школой жизни. «В течение десяти
предоктябрьских лет многие писатели и поэты тюркоязычных народов, писал
С.Муканов, – прошли литературную школу Тукая, учились у него
художественному мастерству, явились его учениками в буквальном смысле
этого слова». Среди тех, кто испытал благотворное влияние Тукая, С.Муканов
называет таких корифеев литературы, как узбек Абдулла Кадыри, туркмен
Берды Кербабаев, киргиз Ишангали Арабаев и др.
Творчество Тукая в азербайджанском литературоведении. Особо
хотелось бы остановиться на отношении
к Тукаю азербайджанских
исследователей и поэтов. Народный поэт Азербайджана Сулейман Рустам
отмечал, что стихотворное наследство Габдуллы Тукая, его замечательный
талант – это не только достояние татарских поэтов, оно дорого и желанно для
всех поэтов братских республик. В книге «Слово о Тукае» представлены
статьи двух азербайджанских авторов: «Абдулла Тукай и Сабир» профессора
Азиза Шарифа, долгие годы заведовавшего кафедрой литературы народов
СССР в прославленном Московском государственном университете им.
В.Ломоносова и Габдулла Тукай – идейный друг «Молла Насреддин»a
профессора Азиза Мирахмедова, oтмечая общность идейных позиций,
эстетических идеалов Габдуллы Тукая и великого азербайджанского сатирика
Мирза Алекпер Сабира, Азиз Шариф пишет: «Тукай и Сабир были
признанными поэтами трудящихся... Это были последовательные демократы в
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лучшем смысле этого слова, истинные гуманисты... они были беспощадны в
изобличении всего, что угнетало, принижало, оскорбляло человеческую
личность, непримиримы ко всякой лжи, эксплуатации, ко всем видам
духовного угнетения, насилия» [4, с.108].
Известный азербайджанский литературовед профессор Панах Халилов,
всю свою жизнь посвятивший исследованию литератур народов СССР,
сравнивая творчество Г.Тукая с творчеством М.А.Сабира, писал: «Талант
Г.Тукая, также как и Сабира, блеснул накануне и особенно после революции
1905-го года. М.А.Сабир создал бессмертные произведения поэзии
Азербайджана ХХ века за шесть лет (1905–1911), а Г.Тукай оставил большое
литературное наследие, составляющее жемчужину татарской поэзии ХХ века
всего лишь за восемь лет (1905–1913)» [8, с. 100].
Интересные факты о дружбе Г.Тукая с выдающимся азербайджанским
писателем и общественным деятелем Нариманом Наримановым, о восприятии
творчества поэта в начале ХХ века в Азербайджане, даны в статьях
Биннатовой Алмаз Ульви «1913 год: известия в азербайджанской прессе о
смерти Габдуллы Тукая», Билаловой Н. «Нариман Нариманов – друг Габдуллы
Тукая», Гумматовой Xураман «Габдулла Тукай и «Молла Насреддин».
Нариман Нариманов, будучи профессиональным врачом, всеми силами
пытался спасти его от тяжелого недуга – туберкулеза, но, к сожалению,
болезнь была запущена. Весть о смерти Габдуллы Тукая острой болью
отозвалось
в
сердцах
представителей
передовой
интеллигенции
Азербайджана, представителей азербайджанской литературы. Газета «Каспий»
первой откликнулась на смерть поэта. Н.Нариманов, который высоко ценил
Тукая как мужественную личность, талантливого поэта, бесстрашно
отстаивавшего национальные интересы своего народа, и в конечном итоге
сжегшего свою жизнь в борьбе за это, желая увековечить память поэта,
намеревался прочитать лекцию, посвященную памяти Тукая в Астраханском
университете, но не смог получить на это разрешение правительства.
С глубокой болью весть о смерти Тукая воспринял известный
азербайджанский публицист и переводчик Джейхунбек Гаджибейли. В статье,
посвященной памяти Тукая, Джейхун бек, высоко оценивая вклад поэта в
литературу тюркского мира, акцентировал свое внимание на самобытности его
творчества, на его связях с национальными традициями. Д.Гаджибейли считал,
что мусульмане Кавказа и татары, объъединенные единой религией, единым
языком и мировоззрением, должны всячески способствовать развитию
национального языка, национальной культуры, не стараться быть похожими
на «европейские образцы» и призывал новое поколение интеллигенции
продолжать традиции Гасан бека Зардаби, М.А.Сабира и Г.Тукая в борьбе за
народа и к независимости и свободу.
Г.Тукай и тюркский мир. Рассматривая статьи, собранные в книге
«Слово о Тукае» – а написаны они были примерно в 30-80 годы – бросается в
глаза то, что при оценивании достижений Г.Тукая, успеха его литературного
творчества отдавалась дань господствующей идеологии, одним из
краеугольных камней которого было утверждение примата «старшего брата».
Очень часто в выступлениях партийных функционеров, литературных
критиков можно было услышать, что литературы народов СССР росли и
развивались непременно под благотворным влиянием и при братской помощи
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великой русской литературы. В этом русле прозвучали и слова одного из
представителей партийной элиты Татарстана: «Классики татарской
литературы были способны создать прекрасные произведения, потому что они
следовали лучшим традициям великой русской литературы, учились у русских
классиков» [3, с. 165]. Примерно то же мы видим в статье народного писателя
Кыргызстана Чингиза Айтматова, который признавая исторический вклад
Тукая в художественное развитие всей тюркоязычной литературы, писал:
«Значение Тукая в том, что он совершил переоценку истории и культуры
своего народа. Это великое достижение художника, великое достояние
личности, и это ему удалось благодаря тому, что он был воедино с русской
культурой, с российской действительностью» [4, с.32].
Немецкий ученый Михаэль Фредерих, о котором еще будет сказано
ниже пишет: «Аксиома о единстве народов Советского Союза и
доминировании всего русского внутри «семьи народов» вела, таким образом, к
тому, что все свойства, положительные или отрицательные, имевшие важность
для русских, должны были иметь место и у других национальностей. Ставить
этот «закон» под сомнение или же противодействовать ему могло быть
интерпретировано и осуждено как «национализм» или «сепаратизм» [3, с.166].
Мы далеки от мысли принизить роль этого безусловного влияния.
Знание русского языка, знакомство с произведениями русских классиков,
переводы с русской поэзии, конечно же, способствовали развитию творчества
Г.Тукая, как и многих представителей литератур народов СССР, cам поэт не
раз с благодарностью называл имена Пушкина, Лермонтова, Толстого. Так, в
одном из стихотворений он пишет:
Пушкин, Лермонтов – два солнца –
Высоко вознесены,
Я же свет их отражаю
Наподобие Луны [5, с.46].
Но при этом было бы прегрешением перед правдой недооценивать роль
традиций родной литературы, богатейшей восточной литературы,
общетюркской культуры. В своем приветствии международной конференции
«Тукай и тюркский мир», которая была проведена в Казани в 2016 году и
посвящена 130-летию со дня рождения Тукая,
Президент Республики
Татарстан Р.Н.Минниханов, отмечая, что творческим ориентиром для Тукая
являлись произведения А.С.Пушкина и М.Ю.Лермонтова, в то же время
подчеркивает, что «его творческий гений и общественные воззрения опирались
на труды таких блестящих просветителей, как Шигабутдин Марджани, Хусаин
Фаизханов, Каюм Насыри, Исмаил Гаспринский и другие» [2, с.3]. Эта же
мысль акцентировалась и в выступлении Президент Академии наук
Республики Татарстан М.Х.Салахова: «Он (Тукай – С.А.) широко использовал
в своем творчестве достижения русской, европейской, мусульманской культур,
но исключительную роль в его становлении сыграла общетюркская» [2, с.6].
Несмотря на неоспоримый факт того, что творчество Габдуллы Тукая
представляет собой органичную часть тюркоязычной литературы,
принадлежит общетюркской культуре, в советское время нигде не упоминалось
об оценке, данной поэту турецкими литературоведами. Естественно, что в
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период, когда советская идеология была враждебно настроена к Турции, в
воздухе витала фобия пантюркизма и лучшие представители интеллигенции и
литературы тюркоязычных народов с ярлыками «пантюркист», «панисламист»
погибали под жерновами репрессионной махины, о публикации работ турецких
исследователей не могло быть и речи. Положение изменилось только после
распада Союза, когда открылись дороги в Турцию, стали налаживаться
экономические и культурные связи. В 2012 годы в Стамбуле прошел праздник
поэзии, посвященный 126-летию Г.Тукая, поставлен памятник ему.
В 2006 году вышла статья видного татарского литературоведа, профессора
Резеды Ганиевой «Тукай в контексте мировой литературы», в которой
отмечается, что творчество Тукая было предметом анализа на страницах
турецкой периодики еще в самом начале ХХ века. Так, в журнале «Ислам
дюньясы» («Мир ислама») творчество Г.Тукая рассматривалось с точки зрения
отражения в ней национальной действительности, дум и чаяний народа.
Высоко оценивая народность, общественно-политический характер творчества
Тукая, автор статьи противопоставлял его творчеству турецких поэтов,
которые, отходя от важных, судьбоносных для народа проблем, его забот, либо
слагали панегирики в честь правителей, либо прославляли по старинке розу и
соловья, либо же создавали сентиментальные, слезливые элегии. «Мы должны
признаться, – говорилось в журнале, – что у османских турок еще нет поэта
...подобно Абдулле Тукаеву» [7, с. 4]. Среди статей, посвященных творчеству
Г.Тукая в турецкой прессе, Р.Ганиева выделяет как одну из лучших статью
Мехмета Фуата Кюпрюлюзаде, опубликованную в журнале «Тюрк юрди»
(«Очаг тюрка»), где отмечается политическая тенденция в поэзии Тукая
широта его эстетических взглядов, многогранный характер связи его с
литературами Востока и Запада. По мнению Кюпрюлюзаде, «литература
казанских татар, имеющая такого великого и самоотверженного поэта,
держится на крепком фундаменте, что у нее большое будущее» [7, с.9].
Турецкие исследователи акцентировали свое внимание на романтизме
тукаевской поэзии, вобравшей в себя традиции русского и европейского
романтизма.
На международной научно-практической конференции «Габдулла Тукай и
тюркский мир», о которой упоминалось выше, было заслушано более 150
докладов из стран ближнего и дальнего зарубежья. Литературоведы из разных
стран затронули различные грани творчества Тукая в связи с тюркским миром.
Так, рассматривались поэзия Г.Тукая в контексте литератур тюркского мира,
проблема перевода поэзии Тукая на тюркские языки, интерпретация его
произведений в литературе, фольклоре и искусстве тюркских народов и пр.
Немецкий литературовед Михаэль Фридерих о Г.Тукае. Исследованию
творчества Габдуллы Тукая посвятил свою научную деятельность
преподаватель Института тюркологии Вамбергского университета Михаэль
Фридерих. Следует отметить, что Михаэль Фридерих – единственный
западный ученый, посвятивший свою научную работу татарскому поэту. В
1998 в городе Висбаден он опубликовал монографию «Габдулла Тукай –
высокочтимый поэт на службе татарской нации и советского социализма»,
которая в переводе на татарский язык была издана под названием «Габдулла
Тукай как объект идеалогической борьбы» в 2011 году Татарским книжным
издательством.
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Поставив перед собой цель – выяснить феномен такой популярности
поэта, а также определить, как интерпретировалось творчество поэта в
ческоразных политических ситуациях, немецкий ученый проделал
колоссальную работу по изучению и анализу огромного количества
литературы по творчеству Тукая, начиная с начала ХХ века, до нашего
времени, рассмотрел все дискуссии, которые шли вокруг оценки творчества
поэта. В результате он приходит к очень интересным и оригинальным
выводам. В интервью, данном журналисту «Восточного экспресса» Арслану
Минвалееву, на вопрос об эволюции в оценке поэта Михаэль Фридерих
отмечает несколько этапов подхода советских литературоведов к творчеству
Тукая: в 30-е годы его отвергали как буржуазного поэта, после репрессий 1937
года, когда в целом вся оппозиция была ликвидирована, его стали возвышать, в
годы Великой Отечественной войны его стихи вдохновляли солдат, в 60-80-его
годы упорно педалировалось влияние «старшего брата» и «только с середины
80-х годов начинается обращение к гуманистическим взглядам Тукая» [1, с. 5].
Заключение. Подводя итоги сказанному, можно придти к следующим
выводам:
1.
Творчество Габдуллы Тукая высоко оценивалось в турецкой и
азербайджанской печати начала ХХ века как с идеологической, так и с
эстетической стороны.
2.
В советском литературоведении отношение к поэзии Тукая не было
однозначным. Но в целом представители литератур народов,
населяющих бывший СССР (в основном, тюркоязычных), отмечали
огромную любовь татарского народа к своему поэту, который сумел
передать в поэтических строках его мечты и чаяния, звал народ к борьбе
за свободу и независимость. В их статьях большое место отводилось
влиянию, которое оказал поэт на развитие тюркоязычной литертатуры.
В то же время авторы работ, написанных в 60-80-е годы, чрезмерно
акцентируют влияние русской литературы на творчество поэта.
3. В статьях постсоветского периода наметился интерес к изучению
творчества Г.Тукая в Турции.
4. Научные исследования немецкого ученого Михаэля Фридериха о внесли
много интересного, (не всегда бесспорного!) в изучение творчества
Габдуллы Тукая.
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Səbinə Ağayeva
Qabdulla Tukayın yaradıcılığı xarici tənqidın aynasında
Xülasə
Keçən əsrin görkəmli tatar şairi Q.Tukayın yaradıcılığı böyük maraq kəsb
edir. 8 illik yaradıcılığı boyu sair nəinki yeni tatar ədəbiyyatının əsasını qoymuş, eyni
zamanda digər türkdilli ədəbiyyatların inkişafına təsir göstərmişdir.
Q.Tukayın əsərləri dünyanın bir sıra dillərinə tərcümə olunmuş, onun
barəsində çoxsaylı məqalə və tədqiqatlar yazılmısdır. Hazırkı məqalədə Q.Tukayın
yaradıcılığına həsr olunmuş əcnəbi müəlliflərin tədqiqatları təhlil olunur. Xüsusi
diqqət Q.Tukay yaradıcılığının XX əsrin əvvəllərində, sovet və postsovet dövrlərdə
qəbul olunmasının fərqinə yönəlmişdır.
Sabina Aghayeva
Gabdulla Tukay’s work in the mirror of foreign literary criticism
Summary
The work of the outstanding Tatar poet of the last century, Gabdulla Tukay, is
of great interest. For eight years of his creative career, the poet managed not only to
become the founder of the new Tatar literature, but also to influence the development
of other Turkic-language literatures. G.Tukay's works have been translated into many
languages of the world, and many articles and studies have been written about them.
This article will analyze the works of foreign authors devoted to the work of
G.Tukay. At the same time, attention paid to the difference in the perception of
Richard's work at the beginning of the 20th century, the Soviet period, the post-Soviet
period.
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Giriş. Azərbaycan aşıq sənəti – şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən qədim sahələrindən biri olan aşıq sənətinin mühüm tərkib hissəsidir. Aşıq
sənətində musiqi, poeziya, təhkiyə, rəqs, pantomim, teatr sənəti elementləri üzvi
şəkildə birləşmişdir. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, gəraylı, müxəmməs, ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı, qoşmanın təcnis, cığalı təcnis növlərindən ibarətdir. Azərbaycan aşıq sənəti çox dərin tarixi kökləri olan və yüzilliklər boyu keçilən inkişaf
yolunun məntiqi məhsuludur. Aşıq şeirinin janrları olan qoşma, gəraylı, müxəmməs,
ustadnamə, qıfılbəndlə yanaşı, qoşmanın təcnis, cığalı təcnis növlərindən ibarətdir. Klassik aşıq havalarından bayatı, gəraylı, qoşma, təcnis və başqaları poetik
formalara əsaslanır. "Kərəmi”, "Əfşarı”, "Kürdü”, "Dilqəmi”, "Yanıq Kərəmi” kimi
aşıq havalarının ayrı-ayrı variantları mövcuddur.
Qədim zamanlardan aşıqlar elin ən hörmətli ağsaqqalı, məsləhətçisi, dostu
sayılmışlar. Onlar həmişə el içində yaşamış, öz dövrlərinin, mühitlərinin bilikli,
məlumatlı adamları, müdrik sənətkarları olmuşlar. Aşıq yaradıcılığında xalqımızın
çoxəsrlik tarixi, xarici düşmənlərə qarşı mübarizəsi, əmək şəraiti, toy düyünləri
rəngarəng bədii boyalarla öz ifadəsini tapmışdır.
Bir də aşıq sənəti sinkretik xarakter daşıyırdı. Burada musiqi, poeziya,
təhkiyə, rəqs, pantomim, teatr sənəti elementləri üzvi şəkildə birləşmişdir. Yəni aşıq
yaradıcı, ifaçı, pedaqoji əsasları özündə birləşdirirdi. Bu cəhətləri özündə
cəmləşdirən və şagirdlər tərbiyə edən sənətkarlara “ustad aşıqlar ” da deyilirdi.
Şirvanda ədəbi mühit və aşıq sənəti. Şirvan aşıq məktəbi qədim köklərə
söykənən şərəfli bir yol keçmişdir. XIII yüzilliyə söykənən mənbələrdə adları keçən
Şirvanlı Molla Qasım, bir qədər sonralar Aşıq Paşa, XVIII-XIX yüzilliklərdə Aşıq
İbrahim, Aşıq Oruc, Kolanlı Mustafa, XX yüzilin əvvəllərində Şirvan aşıq
məktəbinin atası sayılan, repressiya qurbanı Mirzə Bilal kimi ustad ozanlar həqiqətən
də Şirvan aşıqlığının sarsılmaz sütunlarıdır. Bu ölməzlər haqqında zaman-zaman
araşdırıcılarımızın yazdıqlarından az da olsa oxumuşuq. Ancaq Şirvan aşıqlığının
tarixi mənzərəsini daha aydın təsəvvür etmək üçün çox iş görmək gərəkdir.
Repressiya qurbanı Salman Mümtazın başladığı, ancaq obyektiv səbəbdən axıra
çatdıra bilmədiyi bu mövzu aktuallığını bu gün də itirməyib. Lakin bu sahədə
görülənlərə kölgə salmaq fikrindən çox uzağıq.
Dəmir Mürsəl təxəllüslü müharibə əlili mərhum Mürsəl Mürsəlovun yazdığı
“Şirvanlı Mirzə Bilalın həyat və yaradıcılığı” ilə bağlı dissertasiyası, filologiya
elmləri doktorları, professor Əzizə Cəfərzadə, Cəfər Cəfərzadə, Rafael Hüseynov,
Seyfəddin Qəniyevin araya-ərsəyə gətirdiyi onlarla kitab Şirvan aşıq məktəbinə
güzgü tutan yorulmaz tədqiqatçı əməyinin məhsulu kimi çox qiymətlidir.
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Son 10-15 ildə Şirvan aşıq məktəbinin görkəmli nümayəndələri ilə bağlı ciddi
tədqiqatlar aparan alimlərimizdən filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Qalib Sayılovun və
jurnalist Tofiq Abdullayevin xidmətlərini də qeyd etməyi özümə borc bilirəm. Bu
sahədə daha çox cəfakeşliyi ilə seçilənlərdən biri də filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
Yaqut Bahadurqızıdır. Böyük can yanğısı ilə Aşıq Əhməd Rüstəmovun həyat və
sənətinə həsr etdiyi kitabı ona ilk alim şöhrəti gətirmişdi. Şirvan aşıq məktəbinin
görkəmli nümayəndələri ilə bağlı yazdığı məqalələr, nəşr etdirdiyi kitablar, təşkil
etdiyi yubiley tədbirləri (Aşıq Əhməd, Aşıq Şakir, Aşıq Mirzə Bilal, Aşıq Əhliman,
Şirvanlı Mahmud Ağa, Həsrət Hüseynov, Eynulla Cəbrayılov və b.) bu gün də
xatırlanmaqdadır [4, s. 320].
Eyni zamanda, professor Seyfəddin Qəniyev təkcə məşhur Şirvan aşıqlarının
deyil, həmçinin uzun müddət elmi ictimaiyyətə məlum olmayan aşıqların həyat
və yaradıcılığını araşdırıb, onların bu günə qalan nə irsləri varsa, bir yerə yığıb toplu
halında nəşr etdirib. Şirvan aşıq mühitindən danışarkən yadımıza ilk növbədə XIX
yüzilin sonu, XX yüzilin 30-cu illərində yaşamış məşhur sənətkar Aşıq Mirzə Bilal
düşür.
Aşıq Ağaların atası Aşıq Bilalın ömür yolu. Aşıq Ağaların atası Mirzə
Bilal 1872-ci il mart ayının 12-də Şirvan qəzasının Ağsu rayonunda Qəşəd kəndində
anadan olmuşdur. Atası erkən vəfat etdikdən sonra o, qoyun-quzu otarmaqla ailəni
dolandırmışdır. Təsadüfi deyil ki, onun uşaqkən çəkdiyi ağrılar, gördüyü haqsızlıqlar
sonralar poetik xatirələrə dönüb şeirlərində öz əksini tapmışdır:
Nə haqq çatır dada, nə də ki bəndə,
Kəndxuda qurd olub soxulur kəndə,
Acından ağlayan kasıb görəndə,
Tuturlar atəşə, para neyləsin [3, s.54].
Atasının dostlarından Molla Veyis Əli oğlu ona yazıb-oxumağı öyrətdi.
Bilalın gələcəyinə böyük inam bəsləyən Molla Veyis onu Şamaxıya aparıb Seyid
Əzimin məktəbinə qoyur. Seyid Əzimin məktəbi Bilalın həyatında yeni mərhələ
açır. O, Şamaxı ədəbi mühitində tədricən formalaşmağa başlayır.
Şirvanın mədəni həyatında özünəməxsus rol oynamış Mahmud ağa məclislərinin iştirakçısı olan Aşıq İbrahim keçirdiyi Şamaxı toylarının birində Bilalla tanış
olur. Aşıq İbrahim Bilalı dinləyir və onu özünə şagird götürür. Aşıqlıq sənətinin
sirlərini Aşıq İbrahimdən incəliklərinə qədər öyrənən Bilal aşıq kimi məşhurlaşır.
Azərbaycanla yanaşı, Dağıstan, Gürcüstan, Orta Asiya məclislərinə də çağırılır.
Həmyerlisi Molla Xasının məktəbində oxumuş, sonra Şamaxıda böyük
maarifçi Seyid Əzim Şirvaninin məktəbində təhsilini davam etdirmişdir. Burada o,
ərəb-fars dillərini kamil öyrənmiş, klassik poeziyaya dərindən bələd olmuşdur.
Şamaxı ədəbi mühiti – "Beytül-səfa" və mesenat Mahmud ağa Əhməd ağa oğlunun
musiqi-şeir məclisi onu sənət dünyasına bağlayır. Mahmud ağa məclisində
Əngəxaranlı Aşıq İbrahimlə tanışlığı onun uşaqlıqdan qəlbini ovsunlayan aşıq
sənətinə məhəbbətini coşdurur. Ustadının məsləhəti ilə o, muğamlarımızın sirlərini
"Şirvan bülbülü" Mirzə Məhəmmədhəsəndən mükəmməl şəkildə mənimsəyib, el
məclislərinə ayaq açır. O, Şirvanda qırx ilə yaxın bu sənəti yaşatmış və onlarla şagird
yetişdirmişdir.
Aşıq Ağaların aşıq kimi yetişməsində atasının rolu. Ağalar dünyaya
gələndə atası Aşıq Mirzə Bilal sənətinin, istedadının coşub-qaynadığı, səsinin,
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sədasının el-elatı başına götürdüyü çağlarında idi. Apardığı toylar, məclislər adla
deyilirdi. Bu, o Mirzə Bilal idi ki, öz dəsti-xətti ilə Şirvan aşıq mühitində yeni bir
məktəb açmış, ifaları ilə el şənliklərinin, məclislərin bəzəyi olmuşdur. Belə bir abhavada dünyaya göz açıb böyüyən, sazın-sözün sədaları altında pərvazlanan Ağaların
qəlbində sənət sevgisi yaranmağa başladı.
Ağlı kəsəndən eşitdiyi saz səsinin ahəngini tutmağa, eşitdiyi qoşmaların,
şeirlərin mənasını dərk etməyə başladı, aşıq sənəti deyilən bir səmtə yönəldi.
Ustad atasından sənət dərsi aldı, ona qoşulub toylara, məclislərə getdi, sənət
meydanında ilkin addımlar atdı. Mirzə Bilal övladında sənətə olan marağı görüb çox
sevindi, onun timsalında sənətinin davamçısını hiss elədi, fərəhlənən ata oğluna artıq
bir sənət yoldaşı, sənət dostu kimi yanaşmağa başladı. Ağalar ustad atasının xeyirduası ilə əyninə aşıq libası geyib, əlinə saz götürdü, toylara, məclislərə getdi.
Günlərin bir günü Aşıq Ağaların atası dahi sənətkar Mirzə Bilal ağrılı-acılı bir
xəyanətə tuş gəldi, mənfur Stalin repressiyasının qurbanına çevrildi, ona “xalq
düşməni” damğası vuruldu. Aşıq Ağalar sevimli atasını deyil, həm də sənət dostunu,
ustadını itirdi. Nə idi Aşıq Bilalın günahı? Günahı onda idi ki, el-oba, camaat
arasında böyük hörməti vardı. Xalq onun sənətindən, istedadından, toyları, məclisləri
aparmaq məharətindən böyük zövq alırdı... Günahı onda idi ki, xalqını, elini, obasını,
vətənini çox sevirdi. Öz istedadı ilə, zəngin yaradıcılığı ilə Azərbaycan aşıq sənətinin
inkişafına təkan vermişdi. Bütün bunlar isə ozamankı rejimi narahat edirdi [5, s.174].
Bugünkü Şirvan aşıq sənəti Aşıq Mirzə Bilalın adı ilə bağlıdır. Aşıq Ağalar,
Aşıq Abbas, Aşıq Şakir, Aşəq Əhməd, Aşıq Məmmədağa, Aşıq Bəylər, Aşıq
Qurbanxan, Aşıq Bəylər də Mirzə Bilalın sənət sevgisindən su içmiş, ustad aşıqlar
kimi yetişmişlər.
Aşıq Bilal haqqında bu gün biz daha çox onun dastançılığı, şairliyi, yaratdığı
havacatlar əsasında danışırıq. Təəssüf ki, Mirzə Bilalın ustad səsi bizə gəlib
çatmayıb. 1937-ci ildə bolşevik repressiyasının qurbanı olmuş aşıq haqqında uzun
müddət danışmaq yasaq olub. Lakin xalqın yaddaşında Aşıq Bilalla bağlı yaşayan
xatirələr, onun ölməz sənətkar kimi ürəklərdə və ağıllarda qalan əməlləri
ölməzliyinin sübutu olub.
Mirzə Bilal keçmiş Şamaxı qəzasının (indiki Ağsu rayonu) ən qədim yaşayış
yerlərindən biri olmuş Qəşəd kəndində anadan olub. S.Qəniyev bu barədə deyir ki,
bu kənd Ləngəbiz dağı ilə Küzdrü düzünün görüşdüyü yerdə sanki bardaş qurub.
Aşıq Bilalın atası Mustafa qonşu Bico kəndindən olan Azad yüzbaşının bacısı Badam
xanımla 1870-ci ildə ailə qurub. Saz-söz vurğunu Mustafa kişi arzu edirmiş ki, heç
olmasa övladlarının birinin gözəl səsi olsun, aşıq sənətinə yiyələnsin: "Bilal 6-7
yaşında olarkən atası hiss edir ki, onun oğlunun gözəl zümzümələri var. O,
dastanlardan bildiyi kiçik şeir parçalarından balaca Bilala əzbərlətməyə başlayır.
Bilal 8 yaşında olanda Mustafa kişi birdən-birə xəstələnir və 42 yaşında vəfat edir.
Balaca Bilal gah quzu otarar, gah da çöl işlərində anasına kömək edərmiş. O,
müxtəlif təsərrüfat işlərində çalışarkən xalq mahnılarını, atasından öyrəndiyi aşıq
şeirlərini xüsusi şövqlə oxuyarmış".
XIX yüzilin axırlarında Şamaxıda maarif, məktəb və mədəniyyət, elmi,
pedaqoji ictimai həyatda xüsusi rol oynayan ziyalılardan Mirzə Ələkbər Sabir,
Məhəmməd Hadi, Abbas Səhhət, Camo Cəbrayılbəyli, Sultan Məcid Qənizadə, Hacı
Səid Ünsizadə, Mahmud bəy Mahmudbəyov və başqaları ilə Aşıq Bilalın ünsiyyətdə
olması, şübhəsiz, dünyagörüşünün formalaşmasına əhəmiyyətli təsir göstərib:
"Təsadüfi deyil ki, Seyid Əzimin məktəbini uğurla başa vuran Bilal dostları arasında
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Mirzə Bilal adı ilə tanınır, sevilir. O, ustadı Seyid Əzimdən ərəb və fars dillərini
mükəmməl öyrənir, həmçinin klassik poeziyaya da dərindən bələd olur" [2, s. 136].
Mirzə Bilal aşıq sənətinin sirlərini daha dərindən öyrənmək üçün ustadı Aşıq
İbrahimdən dərs alıb. Aşıq Bilal Şirvanın məşhur xanəndəsi Mirzə Məhəmmədhəsəndən muğam sənətinin sirlərini də yaxşıca öyrənir. O, məhz ustadı Aşıq İbrahimin
məsləhətindən sonra 35 ildən artıq bənzərsiz xanəndə kimi bütün Qafqazda, İranda
məşhur olmuş Mirzə Məhəmmədhəsənin yanına gəlir: "Məclislərində iştirak etdiyi,
səsindən doymadığı məşhur xanəndəyə ürəyinin istəyini açır. Mirzə
Məhəmmədhəsən o zaman bir neçə dəfə bu cavan aşığı dinləmişdi, səsini
bəyənmişdi. Həmin vaxtdan Bilal Mirzə ilə məclislərə gedir. O, ustadının məharətlə
oxuduğu "Şur", "Rast", "Humayun", "Segah", "Şüştər" muğamları ilə ona imtahan
verir, halallıq alır. O vaxtdan başlayaraq el məclislərinə həm aşıq, həm də xanəndə
kimi getməyə başlayır. Deyilənə görə, Mirzə Bilalın həm də xanəndə kimi çox gözəl
səsi var imiş. Aşıq Bilal artıq məşhurlaşır. Mirzə Bilal 1918-ci ildə ermənilərin
türklərə qarşı həyata keçirdiyi soyqırımı zamanı doğma Qəşəd kəndində əhalinin
faciəyə düçar olmaması üçün əlindən gələni əsirgəməyib, kəndin könüllüləri ilə birgə
bir çox insanları qırğından xilas edib.
Qeyd edək ki, bu kənd ermənilər tərəfindən yandırılıb, əhalinin bir hissəsi isə
öldürülüb. O, Azərbaycan Demokratik Cümhuriyyəti dövründə Şamaxı İcraiyyə
Komitəsinə üzv seçilib, 6-7 kəndə nümayəndə təyin edilib. Onu 1937-ci ilin iyun
ayında həbs edirlər, əmlakı müsadirə olunur, həmçinin illər ərzində ustadlardan
topladığı Şirvan aşıqlarının şeirlərini, dastanları, özünün yazdığı yüzlərlə şeiri olan
dəftərləri, hətta cürə sazını da aparırlar. Beləliklə, Mirzə Bilal 1937-ci il noyabrın 26dan 27-sinə keçən gecə ən yüksək cəza olan güllələnməyə məruz qalır. Mirzə Bilal
güllələnərkən 65 yaşında imiş. 1953-cü ildə Stalinin ölümündən sonra SSRİ-nin
bütün bölgələrində "xalq düşməni" adı ilə ölümə məhkum edilən insanlara SSRİ
prokurorluğunun qərarı ilə bəraət verilir. Həmin şəxslərin arasında Aşıq Mirzə
Bilalın da adı olur.
Aşıq Mirzə Bilalın sənət dostları və şagirdləri çox olub. Məlumdur ki, Şirvan
aşıq mühitinin özəlliklərindən biri aşığın məclisi ansamblla – balabançı, dəmkeş
xanəndə, qoşanağara (nağara) ilə idarə etməsidir: "Aşıq Bilalın ansamblında iştirak
edib kamil sənətkar dərəcəsinə yüksəlmiş insanların bir qrupunun adı məlumdur.
Balabançı dəmkeşlər kalvalı Əli, qonaqkəndli Cənnətalı, şamaxılı Ağababa, Musa,
nağaraçılar – dədəgünəşli Ağasıxalı, ağsulu Tapdıq, xanəndələr – Çopur Zeynal,
cəyirli Abbas və başqaları. Bilalın yaxın dostlarından biri məşhur balabançı Əli
Kərimov olub" [1, s.183].
Azərbaycan aşıq sənətinin tanınmış nümayəndələrindən biri də Aşıq Şakirdir.
Tədqiqatçı alim S. Qəniyev onun zamanında və indi də "Şirvanın bülbülü" kimi ad
çıxardığını deyir: "Bu ustad sənətkar təkcə Azərbaycanda deyil, Gürcüstan, Dağıstan,
Orta Asiya, habelə İranda da məşhur idi. Dəfələrlə onun məclislərində iştirak etmiş,
Şirvan aşıq sənətinin çoxlu nümayəndələri, aşıq havacatları haqqında ondan
müəyyən məlumatlar əldə etmişəm" [7, s.115].
Aşıq Şakirin səsində fitri bir ahəng, bu sənətin sirlərinə məharətli bələdlik
vardı. Səs hədsiz doğma, axıcı və özünəməxsus idi. Çağırdıqca çağırır, sanki bitibtükənmək bilmirdi. Ötən yüzilin 70-ci illəri Şakirin səsinin ən yetkin, coşub-çağlayan
vaxtları idi. Şakirin səsi, sözü kamil çağında idi. 30 ildən çox idi ki, el məclislərində
çalıb-çağırırdı. Artıq Şakir bir ustad sənətkar olaraq Şirvan aşıq məktəbinin tacına
sahib olmuşdu. Şakirin sənəti, şəxsiyyəti haqqında el-obada əfsanələr yaranmışdı.
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Amma ədəbiyyatşünas alim S. Qəniyev təəssüflənir ki, vaxtında bu sənətkarın
el şənliklərindəki çıxışlarını mükəmməl şəkildə lentə almaq mümkün olmamışdı.
Əgər bu olsaydı, indi həmin çağları daha yaxşı xatırlamaq mümkün olardı.
Sənətkarın özünəməxsus keyfiyyətlərini sadalayan tədqiqatçı qeyd edir ki,
Şakirin səsində şirinlik vardı: "Çətini o, məclisə girənəcən idi. Meydanda bütün
vücudu səsə, sehrə dönürdü. Onda, doğrudan da, səs sarıdan ilahi bir vergi var idi.
Elə hey coşub-çağlayırdı, bitmək bilmirdi. Bu sənətin ruhuna dərindən bələdliyi
vardı. Toyxana yerbəyer olandan sonra məclisə daxil olar, camaatla böyük ehtiramla
salamlaşar, sonra isə sazı köynəkdən çıxarıb oxumağa başlayardı. Sazın və balabançı
Həsrətin müşayətilə toyxananı iki dəfə o baş-bu başa dövrə vurar, var-gəl edərdi.
Hiss olunurdu ki, o, bu müddətdə bir daha oxumaq, söz söyləmək üçün köklənir.
Aşığın uca boyuna uyğun tikilmiş libası diqqəti xüsusi cəlb edirdi. Adətən o da,
bütün aşıqlar kimi, məclisi ustadnamə ilə açırdı. Bütün məclislərdə də Şakir ilk
ustadnaməsini Aşıq Bilaldan, klassik aşıqlardan, sonrakı ustadnaməsini isə ona bu
sənəti öyrətmiş göyçaylı Mürsəldən söyləyərdi" [6, s.121-122].
Bu dövrdə aşıq sənəti şifahi ənənəli Azərbaycan musiqi mədəniyyətinin ən
qədim sahələrindən biri idi. Qədim zamanlardan aşıqlar elin ən hörmətli ağsaqqalı,
məsləhətçisi, dostu sayılmışlar. Onlar həmişə el içində yaşamış, öz dövrlərinin,
mühitlərinin bilikli, məlumatlı adamları, müdrik sənətkarları olmuşlar. Aşıq
yaradıcılığında xalqımızın çoxəsrlik tarixi, xarici düşmənlərə qarşı mübarizəsi, əmək
şəraiti, toy düyünləri rəngarəng bədii boyalarla öz ifadəsini tapmışdır.
Bir də aşıq sənəti sinkretik xarakter daşıyırdı. Burada musiqi, poeziya,
təhkiyə, rəqs, pantomim, teatr sənəti elementləri üzvi şəkildə birləşmişdir. Yəni aşıq
yaradıcı, ifaçı, pedaqoji əsasları özündə birləşdirirdi. Bu cəhətləri özündə
cəmləşdirən və şagirdlər tərbiyə edən sənətkarlara “ustad aşıqlar” da deyilirdi.
Nəticə. Qeyd etməliyik ki, milli-etnik və tarixi-mədəni kökləri ilə çox qədim
dövrlərə gedib çıxan aşıq sənəti özünəməxsus təşəkkül və inkişaf yolu keçmişdir.
Sinkretik bir sənət kimi aşıq yaradıcılığı tarixin müxtəlif dövlərində mürəkkəb sosialsiyasi, ictimai-mədəni, ədəbi-estetik şəraitlərdə inkişaf dialektikasını davam etdirmiş,
sözün gerçək anlamında türkün genetik yaddaşının qoruyucusuna və daşıyıcısına
çevrilmişdir.
Tarixi qədimliyi və əhatə etdiyi coğrafi genişlik bu sənətin regional
xüsusiyyətlərini, milli məhəlli koloritin özünəməxsus cizgilərini də sistemli şəkildə
öyrənməyi tələb edir. Məsələyə bu aspektdən yanaşdıqda, ayrı-ayrı aşıq mühitlərinin,
o cümlədən Aşıq Ağalar Mikayılovun həyat və yaradıcılığının Azərbaycan aşıq
sənəti kontekstində tədqiq olunub araşdırılması zəruri bir problem kimi ortaya çıxır.
Azərbaycan folkloru, o cümlədən aşıq sənəti XX əsrədək müəyyən istisnalar
olmaqla, əsasən Sovet hakimiyyəti illərində daha sürətlə öyrənilməyə başlanmışdır.
Nəzərə alaq ki, bu dövrdəki araşdırmalarda əsasən aşıq sənətinin ümumi
məsələlərindən, ayrı-ayrı aşıqların həyat və yaradıcılığından bəhs olunmuşdur.
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Sadagat Askerova
Creative work of Ashug Aghalar Mikayilov
Summary

The art of Azerbaijani ashugs is an important part of ashug work, which is
one of the ancient fields of the Azerbaijani music culture of oral tradition. Music,
poetry, narrative, dance, pantomime, and art of theatre are organically combined in
the art of ashugs. Goshma, gerayli, mukhammas, ustadname, gifilband, as well as
tajnis and jigalitajnis of goshma are genres of ashug poetry. The art of Azerbaijani
ashugs has very deep historical roots and is a logical product of development way of
hundreds of years. Bayati, gerayli, goshma, tajnis, and others of classical ashug songs
are based on poetic forms. There are different kinds of ashug songs such as
“Keremi”, “Efshari”, “Kurdu”, “Dilgemi”, “Yanig Keremi”.
Since ancient times, ashugs had been considered as the most respected
elderly, advisor, and friend of a nation. They had lived among the people and were
well-informed and enlightened persons and wise men of their times. Our nation’s
multi-centurial history, its fight against foreign enemies, state of labour, wedding and
ceremonies had been reflected with the colours of literature in the art of ashugs.
The art of ashugs was of syncretical in character. Music, poetry, narrative,
dance, pantomime, and art of theatre are organically combined here. That is the art of
ashug had combined the fundamentals of creativity, performance and pedagogy in
itself. People with these characteristics and bringing up pupils were called “ashug the
master”.
It should be noted that the art of ashug with national-ethnic and historicalcultural roots going back to ancient times has passed a particular way of formation
and development. Ashug work, as a syncretic art, had continued development dialect,
in complex socio-political, public-cultural, literary-aesthetic conditions, during
various periods of history. In a true sense of the word, it became protector and carrier
of Turk’s genetic memory.
Its historical age and geographical coverage require a systematic study of this
art’s regional characteristics and particular features of the national-local atmosphere.
From this point of view, it is of utmost importance and necessity to study, in the
context of the art of ashug in Azerbaijan, the life and creative work of separate
ashugs, including Ashug Aghalar Mikayilov. Until the 20th century with certain
exceptions, Azerbaijani folk, as well as the art of ashug were rapidly studied mainly
during Soviet times. It should be taken into account that those studies had covered
general matters of ashug art, life and creative work of different ashugs.
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Садагат Аскерова
Творчество Ашуг Агалар Микаилова
Резюме
Творчество азербайджанских ашугов является важной частью ашугского
искусства – одного из древнейших направлений устной музыкальной формы
устного народного творчества Азербайджана. В творчестве ашугов гармонично
сочетаются элементы музыки, поэзии, прозы, танца, пантомимы, театрального
искусства. Гошма, герайлы, мухаммас, устаднаме, гыфылбенд, а также
подвиды гошма, теджнис, джигалы теджнис являются жанрами ашугского
стиха.
Азербайджанское ашугское творчество является закономерным продуктом
многовекового развития, основанного на глубоких исторических корнях.
Баяты, гярайлы, гошма, теджнис и другие формы классических ашугских песен
основываются на поэтические формы. Существуют разные вариации таких
ашугских песен как «Кереми», «Афшари», «Кюрдю», «Дильгами», «Яныг
Кереми».
Издревле ашуги считались самыми уважаемыми старейшинами,
советчиками и друзьями в народе. Они всегда жили среди народа, являлись
мудрыми, знающими, осведомленными о своем времени и окружении
представителями искусства. Многовековая история, борьба против иноземных
врагов, условия труда, свадьбы и празднования нашего народа красочно
отражены в ашугском искусстве.
Ашугское искусство также носило синкретический характер. Здесь
органично сочетаются элементы музыки, поэзии, прозы, танца, пантомимы,
театрального искусства. Иными словами, ашуг сочетал в себе творческую,
исполнительскую и педогогические начала. Представителей искусства,
сочетающих в себе эти свойства, которые подготавливали учеников, также
называли «ашуг наставник» («ашуг учитель»).
Следует отметить, что ашугское искусство, имеющее древние национальноэтнические и историко-культурные корни, прошло уникальный путь
становления и развития. Ашугское творчество, как синкретическое искусство,
продолжило диалектику развития в разные исторические периоды, при
сложных социально-политических, социально-культурных, литературноэстетических условиях и в полном смысле слова стало носителем и
защитником тюркской генетической памяти.
Историческая древность и охватываемая ею географическая широта
требуют систематического изучения региональных особенностей этого вида
искусства, а также особенностей национально-местного колорита. Если
рассмотреть вопрос с этой точки зрения, как неизбежный вопрос предстает
перед нами анализ и изучение разных ашугских кругов, а также жизни и
деятельности Ашуга Агалара Микаилова в контексте азербайджанского
ашугского искусства.
За некоторыми исключениями фольклор, в том числе ашугское искусство
Азербайджана стало широко изучаться в советское время. Необходимо
учитывать, что исследования этого периода охватывали в основном общие
вопросы ашугского искусства, жизни и творчества отдельных ашугов.
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Giriş. Cəmiyyətin tərəqqisində ən vacib amillərdən biri də elm və təhsildir.
Qədim ənənələrə malik olan Azərbaycanda zaman-zaman müxtəlif elm sahələrində
alimlər yetişmiş, Ümumşərq, eləcə də ümumbəşəri mahiyyət daşıyan əsərləri ilə
təkcə Azərbaycan elminə deyil, dünya elm xəzinəsinə öz töhfələrini vermişlər.
Onların əsərləri yarandığı dövrün ictimai-siyasi mənzərəsini əks etdirməklə yanaşı,
əsrlər boyu xalqın bədii-estetik təfəkkürünün formalaşmasında da mühüm rol
oynamışdır. Tarixin keşməkeşlərindən keçərək bugünümüzədək çatmış bu əsərlər öz
ədəbi-bədii əhəmiyyətini nəinki itirmiş, əksinə, daha böyük məna kəsb edərək xalqa
mütərəqqi yeniliklərin tətbiqi yolunda, milli ziyalı təbəqəsinin – alimlərin,
maarifçilərin, ədəbiyyatçıların və başqa sahələrin mütəxəssislərinin yetişməsinə
zəmin yaratmışdır. Azərbaycanda ictimai-siyasi görüşlər məhz elmi-mədəni irs
üzərində inkişaf edərək XIX əsrin əvvəllərində özünün yüksək mərhələsinə çatdı və
A.A.Bakıxanov, M.F.Axundov, M.Ş.Vazeh kimi mütəfəkkirlərin yetişməsi ilə
nəticələndi. Bu dövrdə imzalanmış 1813 və 1828-ci illər Gülüstan və Türkmənçay
müqavilələri xalqımızı iki yerə bölsə də, Azərbaycanın Rusiya imperiyasına
birləşdirilməsindən sonra milli mədəniyyətimizdə müəyyən qədər dirçəliş olmuşdur;
Şərq və Qərb adət-ənənələri, mədəniyyətləri xalqımızın adət-ənənəsinə,
mədəniyyətinə yaxınlaşmış, bu yaxınlaşma xüsusilə ziyalılarımızın daha geniş
miqyasda tanınmasına şərait yaratmışdır. Mədəniyyətlərin bu sahədə qarşılıqlı
ünsiyyətində Azərbaycan-rus, İslam-türk mədəniyyətləri öncül yer tutmuş, ən çox
müdərrislik, maarifçilik, məktəbdarlıq, elm, hikmət, kəlam sahəsində özünü
göstərməyə başlamışdır. XIX əsrdə Azərbaycanda maarifçilik ideyalarının vüsət
alması sonrakı mərhələlərdə inkişaf edərək milli mətbuatın yaranmasına gətirib
çıxardı, nəşriyyat, mətbuat, səhiyyə sahələrində xalq maarifpərvərləri və mədəniyyət
xadimləri öz sözlərini deməyə çalışdılar. Bu dövrün görkəmli nümayəndələri H.Zərdabi, M.Kazımbəy, Ə.Topçubaşov və başqaları maarifçiliyin ikinci güclü dalğasının
nümayəndələri oldu. XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda klassik ənənələr üzərində
qurulmuş, Avropa üslublu dünyəvi təhsil təcrübəsiylə birləşərək yeni üsulların tətbiqi
ilə məktəblər açılmağa başladı. 1906-cı ildə fəaliyyətə başlamış “Nəşri-maarif”
xeyriyyə cəmiyyətinın kəndlərdə, rayonlarda savadsızlığın ləğvində xüsusi
xidmətləri oldu. 1914-cü ildə Bakı quberniyasında 448 ibtidai, 1917-ci ildə isə 500-ə
yaxın məktəb var idisə, bunlardan 16-sı Bakıda və Abşeronun kəndlərində fəaliyyət
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göstərirdi. Abşeronun tərəqqipərvər ziyalıları ilə tanınmış kəndlərindən biri olan
Buzovnanın mədəniyyət tarixi Ümumbakı mədəniyyətinin ayrılmaz hissəsini təşkil
edir. İslam dininin Azərbaycan ərazisində təbliği, yayılması və inkişafı Buzovna
kəndində mədəniyyətin tərəqqisi və təşəkkülünə zəmin yaratmış, zaman keçdikcə bu
mədəniyyət ərəb-fars-türk mədəniyyətləri ilə sıx təmasda olmuşdur. XIX əsrin
sonlarında Buzovnada Hacı Kərbəlayı Məşədi İmaməlinin, XIX əsrdə onun oğlanları
Hacı Kərbəlayı Məşədi Əzizin və Hacı Kərbəlayı Məşədi Məcidin təmənnasız təşkil
etdikləri mədrəsə və mollaxanalar, şair Məhəmmədismayıl Asinin mədrəsəsi, Molla
Səkinəxanımın mollaxana-mədrəsəsi, Hacı Ağa bəy və Haşım bəy Saqib
Heybətbəyov qardaşlarının mədrəsəsi və s. dini məktəblər, İmaməliyevlərin şəxsi
evlərində dini-dünyəvi məktəblərin təsisi, ana dilində üsuli-cədid məktəblərində
Məşədi Azərin, Məhəmmədismayıl Asinin, Hacıdadaş Qaibin və b. məktəbdarlıq
etmələri, Şərq əlyazmalarından şəxsi kitabxanalarda istifadə edilməsi və s.
dediklərimizə sübutdur. 1920-ci illərdə buzovnalı maarifpərvərlər Məşədi Azərin,
Haşım bəy Saqibin, sonralar Ağasəlim Fədainin, Əliağa Şərqinin, Musa Qəmlinin,
Xoşsima xanımın (Haşım bəy Saqibin xanımı, Ruhulla Axundovun bacısı) təşəbbüsü
ilə məktəblər təşkil edilir, maarifçilik ideyaları yayılır, buzovnalı gənclər təhsilə cəlb
edilirdi. Bu ziyalıların elmi tərcümələri, Məşədi Azərin "Tarixi-İslam", "Oğuznamə",
"Çingiznamə", "Ərəbcə-farsca-türkcə izahlı lüğət"i, Məhəmmədismayıl Asinin
“Kərbəla vaqeəsi”, sonrakı illərdə Əliağa Şərqinin, Ağasəlim Fədainin, İsmayıl
Əlizadənin (İsmayıl İnanc), Musa Qəmlinin elmi-tarixi əsərləri Buzovnada elmə,
mədəniyyətə və b. sahələrə yerli əhalinin münasibətini, dünyagörüşünü dəyişdi.
Buzovna ədəbi mühiti. Dünya xalqlarının əksəriyyətinin bədii yaradıcılığında, incəsənətində, ümumiyyətlə, mədəniyyətində bədii növlərdən biri kimi söz
sənəti – ədəbiyyat mühüm yer tutur. Bu baxımdan Ümumazərbaycan ədəbiyyatı
tarixində Bakı, o cümlədən Buzovna şairlərinin xidmətləri özünəməxsusluğu ilə
səciyyələnir. Buzovna kəndində ədəbiyyat elminə, xüsusilə bədahətən deyilən sözə –
bədihəyə, meyxanaya, bayatıya, qoşmaya böyük maraq olub. Bu söz sənəti əsrlərcə
yaşayıb, günümüzədək gəlib çatıb. Əlbəttə, Buzovna kəndinin qədimlərdə məşhur
olmuş bədihə ustalarının yaradıcılığına, mədəni səviyyəsinə xalq dastanlarının, ağız
ədəbiyyatının müsbət təsiri olmaya bilməzdi, lakin qədim buzovnalı şairlərin
əsərlərindən, deyimlərindən və s. ədəbi nümunələrindən əlimizdə olanı çox azdır.
Məlumdur ki, XIX əsrdə Azərbaycanda fəaliyyətə başlamış "Gülüstan" (Quba),
"Divani-hikmət" (Gəncə), "Əncümənüş-şüəra" (Ordubad), "Fövzül-füsəha" (Lənkəran), "Beytüs-səfa" (Şamaxı), "Məclisi-üns", "Məclisi-fəramuşan" (hər ikisi Qarabağ)
ədəbi məclisləri kimi, 80-ci illərdə tam fəaliyyətə başlayan "Məcməüş-şüəra"nın
("Şairlər məclisi") ilk rüşeymləri pərakəndə halda olsa da keçirilir, toy-şənlik
məclislərində buzovnalı şairlərin qəzəlləri, hüzn və yas mərasimlərində növhə,
mərsiyə, qəsidə və sinəzənləri ifa edilirdi. "Məcməüş-şüəra" ədəbi məclisi öz
ətrafında bir çox Abşeron şairlərini toplamışdı ki, bunların arasında buzovnalı şairlər
öz dünyagörüşü, iti hafizəsi, bədahətən söz qoşma qabiliyyətinə görə seçilirdilər.
Buzovna ədəbi mühitində kamil sənətkar kimi tanınmış Buzovnalı Məşədi Azər
İmaməliyev, Haşım bəy Saqib Heybətbəyov, Ağadadaş Müniri, Hacıdadaş Qaib,
Əliağa Şərqi və başqalarının da əsərləri ötən əsrin 20-30-cu illərindən təkcə
Buzovnada, Bakıda və ümumiyyətlə, Azərbaycanda deyil, eyni zamanda İran,
Türkiyə, Dağıstan və b. ölkələrdə yayılmağa başlamış, müəlliflərinə şöhrət qazandırmışdı. Buzovnada yaranan ədəbiyyata klassik Şərq poeziyasının müsbət, güclü
təsiri olmuşdur və bu, hər şeydən əvvəl, özünü yuxarıda adları çəkilən şairlərin,
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sonrakı illərdə müəyyən qədər gənc nəslin nümayəndələri Ağasəlim Fədainin, Musa
Qəmlinin, Soltan Nəcəfovun, İsmayıl İnancın, Əliabbas Zakinin, İsmayıl Səmədzadənin (Amilin), Əlibala Zahirin, Əlizamanın və b. yaradıcılıqlarında göstərmişdir.
Ədəbiyyata sonrakı illərdə orijinal nəfəsi, sözü olan bir neçə gənc buzovnalı şair də
gəlmiş, demək olar ki, əsasən, vəfatlarından sonra tanınmışlar. Bunların sırasında
Rahib və Ədalət Abdullayevləri, Kəbir Azərini, Kamal Davudu, Əzizağa Kərimovu
(Əzizağa Ahari), Ağəmi Buzovnalını, Buzovnalı Elnarəni, Hökumə Dərbəndi, Ənvər
Nəzərlini, Balahüseyn Xoşhalı və digərlərini göstərmək olar. Müasir dövrümüzdə
ədəbi və elmi əsərləri, xüsusilə də poeziyası ilə tanınan Buzovnanın axundu Hacı
Soltan Əlizadə, Arif Buzovnalı, Gülarə Munis, Tamilla Muradova və başqaları
klassik şairlərin, o cümlədən buzovnalı şairlərin ənənələrini məharətlə yaşadırlar.
Buzovna maarifçiləri. Azərbaycanın tarixində XIX əsr mühüm əhəmiyyət
kəsb edən hadisələrlə zəngin bir dövrdür. Məhz bu dövrdə Azərbaycanda geniş
yayılmış maarifçilik ideyaları xalqımızın milli oyanışı və özünüdərkində mühüm rol
oynamışdır. XIX əsrin 30-cu illərində Azərbaycanın müxtəlif şəhərlərində məktəblər
təsis edilir, Şamaxıda qəza məktəbi (1830), Nuxada (1831), Bakıda (1832),
Naxçıvanda (1837) və digər şəhərlərdə milli şüurun inkişafına, mədəni tərəqqiyə yol
açan məktəblər fəaliyyətə başlayırdı. Belə şəraitdə Buzovnada da şəxsi evlərdə ana
dilində tədris edilən məktəblərin yaradılmasına başlandı. XIX əsrin sonlarından
buzovnalı məktəbdarlar "üsuli-cədid" ("yeni üsul") ideyasına tərəfdar olaraq, tədricən
belə məktəblərin təşkilinə çalışırdılar. Bu işdə ötən əsrin əvvəllərində fəaliyyət
göstərən “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin üzvləri olmuş şairlər fəal iştirak edir,
bir maarifpərvər kimi Buzovnada gənc nəslin təhsilə cəlb edilməsində,
maariflənməsində, həm dini, həm də dünyəvi biliklərə yiyələnməsində əvəzsiz
xidmət göstərirdilər. 1920-ci illərdən sonra buzovnalı maarifpərvərlər Məşədi
Azərin, Haşım bəy Saqibin, sonralar Ağasəlim Fədainin (Ağasəlim İmaməliyev),
Əliağa Şərqinin, Musa Qəmlinin, Abbasqulu Abdullayevin, Xoşsima xanımın
təşəbbüsü ilə məktəblər təşkil edilir, maarifçilik ideyaları yayılır, buzovnalı gənclər
təhsilə cəlb edilirdi.
Ötən əsrin əvvəllərində “Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin üzvü, sonralar
rəhbəri kimi fəaliyyət göstərmiş şair Məşədi İmaməliyev (Azər) (1880-1951) yeni
üsulla dərs keçməyin təşəbbüsçüsü kimi çoxlu adda dərsliklərin, lüğətlərin və digər
tədris vəsaitlərinin əldə olunması, nağd pulla alınması yolunda çalışmış və
məqsədinə nail olmuşdur. O, Bakının bir neçə kəndində, o cümlədən Buzovnada yeni
tipli məktəblərin açılmasına müvəffəq olaraq həmin məktəblərdə Azərbaycan
ədəbiyyatı və ictimaiyyət fənlərindən, klassik irs, şəriət tarixi və ilahiyyat
elmlərindən dərs demiş, Bakı Hərbi məktəbində isə fars dilini tədris etmişdir.
Ədəbiyyat, tarix, riyaziyyat, coğrafiya, xalq təbabəti, biologiya fənlərinin tədrisinə
bu təhsil ocaqlarında xüsusi önəm verilirdi. Məşədi Azər dərin savada malik bir şəxs
idi. O, istər məktəbdə, istərsə də ədəbi məclisdə gənclərə klassik ədəbiyyatdan
gətirdiyi nümunələri dərindən təhlil edir, çətin anlaşılan ərəb, fars sözlərinin
mənasını açır, tədris etdiyi və ya nümunə gətirdiyi əsərin məzmununu əsl müəllim
kimi usanmadan başa salırdı. Böyük qəzəl ustadı, özünü Azərin yetirməsi hesab edən
Əliağa Vahid Azərlə bağlı xatirələrindən birində onun gənc şairlərə dəstək
olmasından, onlara bilmədiklərini öyrətməsindən bəhs edərək yazırdı: “1916-cı ilin
yayında Buzovnaya Məşədi Azərin söhbətinə getmişdik. Bir yerdə çay içdik, söhbətə
başladıq, şeirə keçdik. Azər mənə Füzulinin Həbibiyə yazdığı təxmisi oxudu.
Həbibinin qəzəlini Füzulinin necə böyük bir məharətlə təxmis etməsi məni heyran
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qoydu. Şeirdə olan rədif və qafiyələrin uyğunluğuna, hər iki şairin misralarında olan
məzmunun bir-birinə necə əriyib qarışdığına valeh oldum. Məşədi Azər təxmisi
oxuduqca bənd-bənd təhlil edir və çətin anlaşılan söz və tərkibləri aydınlaşdırırdı...
Söylədiyi bəndi Məşədi Azər oxuyanda mən müşahidə etdim ki, kişinin qarabuğdayı
üzü sözün təsirindən yavaş-yavaş ağarır, məzmunun qüvvəsindən dodaqları əsir...
Lakin “təcrid” və “əhli-təcrid”in mənasını Azərdən öyrəndim. Azər savadlı adam idi,
yaxşı lüğət bilirdi, müəllim olmuşdu” (Soltan Nəcəfovun xatirələrindən) [4, s.261].
Yeni üsulla təsis etdiyi ibtidai kənd məktəbində müəllimlik edən Məşədi Azərin
yetirmələri içərisində ictimai xadim Ruhulla Axundov, şair Ağasəlim Fədai, ali
məktəb müəllimi İsmayıl Əlizadə (İnanc), şair İsmayıl Səmədzadə (Amil) və
başqaları respublikamızın görkəmli simalarından və mütəxəssislərindən sayılmışlar.
Tədqiqatçı Ağarəfi Zeynalov qeyd edir ki, "şair Azərbaycan türkcəsindəki
qəzəllərində "Azər", farsca qəzəllərində "Rüfət", "Molla Nəsrəddin" məcmuəsində
dərc etdirdiyi satiralarında "Azər-Əyyar", mərsiyələrində isə "Xosrov" təxəllüsləri ilə
çıxış edib ki, sonuncu təxəllüs özünün adıdır. İlk dəfə Azər Buzovnalını ədəbi aləmə
tanıdan məşhur milyonçu Hacı Zeynalabdin Tağıyev olub. Məhz onun göstərişi və
maddi köməyi ilə M.Ə.Rəsulzadə "Açıq söz" qəzetinin mətbəəsində şairin
"Həmvətənlərimə" adlı 800 beytlik mənzuməsini nəşr etdirib” [4, s.268]. 1917-ci ildə
M.Ə.Rəsulzadə və Orucov qardaşlarının naşiri və redaktoru olduqları “Açıq söz”
qəzetinin mətbəəsində cəmi bir nüsxədə kitabça halında nəşr edilən həmin
mənzumədə şair həmvətənlərinə xitab edərək öz millətini qəflət yuxusundan
oyanmağa, birliyə, vəhdətə, vətənin gələcək səadət dolu günləri üçün çalışmağa
səsləyir:
Fel edər təmini-istiqbalımız, nə boş məqal,
Boş məqalə qabil olmaz hərgiz əşxasi-fəal.
Birləşib iş görməli, cün hümməti-paki-rical,
Dağları istərsən nabüd etməyə, var ehtimal.
Həmvətənlər, yatmayın, yatmaq zərərdir, yatmayın,
Çıxdı gün, aləm işıqlandı, səhərdir, yatmayın! [4, s.177].
Azərin qələm dostu, məsləkdaşı olmuş şair və xeyriyyəçi, Buzovnanın
məşhur Heybətbəyovlar nəslinin nümayəndəsi Haşım bəy Heybətbəyov da (Saqib)
(1870-1931) kəndin, o cümlədən Bakının övladlarını ali məktəblərdə, gimnaziyada
şəxsi vəsaiti hesabına oxutmuş, “Nəşri-maarif”, “Nicat” cəmiyyətlərinə, həmçinin
“Məcməüş-şüəra” ədəbi məclisinin fəaliyyəti üçün maddi yardımlar etmişdir. Şəxsi
mülkündə savad kursları açmış, gənclərə həyat yoldaşı Xoşsima xanımla birlikdə
ərəb, fars, rus dilləri və ədəbiyyatlarından dərs demişdir. Şairin maarifə önəm
verməsi onun “Məarif söyləyir…” şeirində öz bariz əksini tapmışdır:
Məarif söyləyür, insan get ol, gəl,
Cəhalət söyləyür, nadan ol, gəl.
Məarif söyləyür, mövhumdan qaç,
Cəhalət yox deyir, mövhumə göz aç.
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Məarif eyləyür insanı kamil,
Cəhalət məhv edib yüz min qəbayil...
Məarif kimi aləmdə fən olmaz,
Cəhalət kimi heç düşmən olmaz... [3, s. 644].
Haşım bəy bir jurnalist və publisist kimi də fəaliyyət göstərmiş, 1925-ci ildən
vəfatınadək “Yeni yol” qəzetində və “Maarif və mədəniyyət” jurnalı ilə (indiki
“Azərbaycan” jurnalı) əməkdaşlıq etmişdir. 1914-cü ildə “İqbal”, 1924-cü ildə “Qızıl
qələm” qəzetlərində şeirləri dərc olunmuşdur. Dövrünün br çox maarifçiləri kimi, o
da yaxşını yamandan ayırmağa çağıran əsərlərilə gəncləri zamanın nəbzini tutmağa,
hərəkətə gəlib elm öyrənməyə səsləyirdi. Bu fikir Haşım bəyin aşağıdakı
misralarında öz əksini tapmışdır:
Elmün qapısı bağlı dögül, qəflətə uyma,
Təhsili-kamalat ilə tap dəhrdə şöhrət...
Elmün, hünərün bilməyəcəksən, evi bərbad,
Çıxsun bu gözün, elm olub kəşfü-rübüvvət...
Yıxdı yatmaq səni, gün görmədün heç, gün batdı,
Karvan düşdü yola, sən də yügür, vəqt keçir... [3, s. 638]
Maarifpərvərlər arasında dövrün görkəmli din xadimləri də var idi. Onlar
mədrəsələrdə təkcə İslam dinini, şəriət qanunlarını təbliğ və tədris etmirdilər, həm
də klassik şeirin mahir bilicisi kimi gənc nəslə zəngin biliklərini öyrədirdilər. Belə
müdərrislərdən biri Səmədzadələr nəslinin nümayəndəsi, Haşım bəy Saqibin qohumu
Hacıdadaş Səmədzadə (Qaib) olmuşdur. O, istedadlı bir şair kimi tanınmış, əsasən
dini mövzuda şeirlər müəllifi olmuş, eyni zamanda kəndin gənclərinə “QuraniKərim” qiraətindən dərs demişdir.
Yaradıcılığında əsasən qəzəl, qəsidə, növhə kimi ədəbi nümunələrə yer verən
müəllimlərdən biri də şair Məhəmməd İsmayıl Əbdüssəlam oğlu (Asi) (1945-1929)
idi. Şairin 1913-cü ildə nəstəliq xətti ilə yazdığı 83 vərəqdən ibarət həmin nümunələr
AMEA Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda “Növhəcat və qəsidəcat”
adı altında B-1473/3098 şifri ilə mühafizə olunur [1, s.7]. Asi təmənnasız olaraq öz
evində mədrəsə açıb, gənclərə ərəb, fars dillərindən, İslam, şəriət, fiqh tarixləri və
ədəbiyyatından dərs demiş, eyni zamanda kənddəki köhnə üsullu məktəbdə
müdərrislik etmişdir. O, ədəbiyyatımızda yaradıcılığı hələ tədqiq olunmamış
istedadlı şairlər Musa Qəmli (şairin doğma oğludur) və Əliağa Şərqinin (şairin bacısı
oğludur) ustadı olmuşdur [1, s.7]. Gənclərin təhsil almasında, məktəblərin açılması
və fəaliyyət göstərməsində, milli mütəxəssis, təsərrüfat kadrlarının hazırlanmasında,
artellərin yaradılmasında, kənddə mədəniyyət evinin təsisində əvəzsiz xidmətləri
olmuş maarifpərvər şairlərdən biri də Ağasəlim İmaməliyev (Fədai) (1903-1951) idi.
O, kənddə savadsızlığın ləğv edilməsi uğrunda uzun illər mübarizə aparmış, 125
saylı məktəbin tikilməsində, oğlanlar üçün məktəbin açılmasında, Bakının
Əzizbəyov və Sabunçu rayonlarında yeni tipli məktəblərin təsis edilməsində böyük
xidmət göstərmişdir. Qızların təhsilə cəlb edilməsində onun xidmətləri danılmazdır.
Böyük nüfuz sahibi kimi o, hətta qızlarını təndirdə gizlədən mühafizəkar
valideynlərin inadını qırmış, qız övladlarının təhsil almasına nail olmuşdur. Yeniliyin
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tərəfdarı olaraq o, ilk dəfə kənddə öz həyat yoldaşını belə çadranı atmağa təhrik
etmişdir.
Buzovna kəndi başqa kəndlərə nisbətən Azərbaycanda gözdən əlillər üçün
məktəb açan ilk kəndlərdən biridir. İkinci Dünya müharibəsi illərində təsis edilmiş
həmin məktəbdə onlarca azərbaycanlı təhsil almış, respublikanın ali məktəblərində
oxumuşlar. Həmin məktəb 1940-cı ildən 1960-cı ilin əvvəlinədək fəaliyyət
göstərmişdir. “Qurani-Kərim”in, Şərq ədəbiyyatının mahir bilicisi, filoloq Ramiz
Faseh həmin məktəbin yüksək elmi, ziyalılığı ilə seçilən məzunlarından biri və ən
görkəmlisidir.
İkinci Dünya müharibəsindən sonrakı quruculuq illərində maarifçilik
ənənələri üzərində qurulmuş və inkişaf etməkdə olan Buzovna məktəblərində yeni
nəslin nümayəndələri – Əliabbas Zaki, Heydər Eyvazov, Əliağa Zahir və başqaları
yeni ədəbiyyatın vəzifələrini dərk edərək ədəbi dilin saflığının qorunub saxlanması,
bu dilin incəliklərinə qədər gənc nəslə tədris edilməsi işində səylə çalışmışılar. Onlar
müəllimliklə yanaşı, şeir yaradıcılığına da meyil göstərmiş, ədəbiyyatın mövzu,
ideya və məzmun baxımından yeniləşməsi uğrunda səmərəli fəaliyyət göstərmişlər.
Şair Əlibala Zahir (1927-1982) ötən əsrin 60-cı illərindən milli dövri mətbuatla,
xüsusilə “Azərbaycan müəllimi”, “Ədəbiyyat və incəsənət” qəzetləri, “Azərbaycan
məktəbi” jurnalı ilə əlaqə saxlamış, elmi-publisistik yazılarını həmin orqanlarda dərc
etdirmişdir. Gənclik illərindən Zahir təxəllüsü ilə şeirlər, qəzəllər, rübai, təxmislər
yazmış, eyni zamanda kənd orta məktəbində ədəbiyyat fənnini tədris etmişdir. Çoxlu
sayda pedaqoji, jurnalist, elmi işçi, tərcüməçi kadrlar hazırlamış, klassik ədəbiyyatın
mahir bilicilərindən olan Heydər Eyvazov (1922-1997) tədris zamanı Azərbaycan və
Şərq şairlərinin əsərlərini böyük məhəbbətlə təhlil edir, gənc nəslə Şərq ədəbiyyatına
sevgi aşılayırdı. Hal-hazırda respublikada adları hörmətlə çəkilən, yüksək
tribunalardan səsi gələn bir çox ziyalılar məhz onun yetişdirmələridir. Hansı elm
sahəsində nailiyyətlər əldə etmələrindən asılı olmayaraq, onların hamısı Şərq
ədəbiyyatına, eləcə də bu ədəbiyyatın ayrılmaz qolu olan Azərbaycan ədəbiyyatına
onun sayəsində dərindən bələd olmuşlar. O, milli kadrlar hazırlığı və fəaliyyətinə
görə “Qabaqcıl maarif xadimi” döş nişanı, gənc nəslin tərbiyəsi sahəsində
xidmətlərinə görə iki dəfə “Əmək igidliyinə görə” medalı, Azərbaycan
Respublikasının Əməkdar müəllimi, “Əmək veteranı”, “Maarif əlaçısı” nişanları ilə
təltif olunmuşdur.
Nəticə. Böyük çətinliklər bahasına başa gəlsə də, bu şairlərin fəaliyyətində
yeni dünya, ictimai-siyasi hadisələr, maarifə münasibət, mənəvi azadlıq, humanizm
ideyaları mühüm yer tuturdu. Adları çəkilən ziyalılar elmə, təhsilə önəm verir,
gənclərin yeni cəmiyyətdə azadfikirli, mütərəqqi ideyalı insan kimi yetişməsinə
çalışırdılar. Klassik ənənələr əsasında yeni tərzli həyatı alqışlayan əsərləri ilə bu
maarifçilər gənc nəslin dünyagörüşünün formalaşmasını, onların hər vəchlə təhsilə
cəlb edilməsini təmin edirdilər. Yeni tipli dünyəvi məktəblərin yaranması millətin
mənəvi və milli tərəqqisinin inkişafına təkan verdi. Kənd məktəblərində fənlərin
milli dildə tədris edilməsi gənclərin elm öyrənməyə həvəsini artıraraq gələcəkdə
müxtəlif ixtisaslara yiyələnmələrini müəyyənləşdirmələrinə zəmin yaratmış oldu.
Xalqın milli mənəvi təfəkkür tarixində Bakı ədəbi mühiti mühüm rol oynamış, bu
mühiti yaradan ziyalıların fəaliyyəti, millətə xidmətləri sayəsində yeni nəslin
özünüdərki, milli şüuru formalaşmışdır.
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Tomiris Babanli
Literary environment of Buzovna in the early XX century and educational
activity of Buzovna poets
Summary
In the article "The literary environment of Buzovna at the beginning of the
XX century and the educational activity of Buzovna poets," the author provides
information about the educational activities of Buzovna's poets, who occupy a
special place in the history of Azerbaijani literary and artistic thought. As known, the
XIX century is characterized by a special period in the history of social thinking in
Azerbaijan. During this period, the spread of ideas of enlightenment in Azerbaijan
led to the formation of a national press at later stages, the development of public
educators and cultural figures in the field of publishing, printing and health care. The
widespread educational ideas in Azerbaijan played an important role in the national
awakening and self-awareness of our nation. In the 30s of the XIX century, on the
initiative of educators, schools were opened in various cities of Azerbaijan,
educational institutions began to function, which opened the way for the
development of national selfconsiousness and cultural progress. In 1917, there were
about 500 schools in Azerbaijan, 16 of which operated in Baku and the villages of
Absheron. schools of a new type were organized in Buzovna, one of the villages of
Absheron, known for its progressive intelligentsia. The poets who were part of the
literary assembly of poets – "Majmaush-shuara" took an active part in this work; as
teachers, they rendered invaluable service in attracting the younger generation to
education, enlightenment and acquisition of knowledge in Buzovna. After the 20s of
the last century, poets-educators of Buzovna – Mashadi Azer Imamaliyev, Hashim
bay Sagib Heybatbayev, Agasalim Imamaliyev (Fadai), Mahammadismail Asi,
Aliagha Shargi, Musa Gamli, Abbasgulu Abdullayev, Khoshsima Khanum
Akhundova, organized schools, educational ideas were spread, rural youth was
involved in education on their initiative. The approach to the new system, social and
political events, enlightenment, spiritual freedom and the ideas of humanism
occupied an important place in the activities of these poets. The aforementioned
intellectuals attached great importance to science and education, tried to educate
young people as free-thinking, progressive people in the new society. Welcoming the
new method of education, these poets-educators ensured the formation of the outlook
of the younger generation, their full participation in education due to great
difficulties. The creation of a new type of secular schools gave impetus to the
development of the spiritual and national progress of the nation.
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Томирис Бабанлы
Литературная среда Бузовны в начале ХХ века и просветительская
деятельность бузовнинских поэтов
Резюме
В статье «Литературная среда Бузовны в начале ХХ века и
просветительская деятельность поэтов Бузовны» автор дает информацию о
просветительской деятельности поэтов Бузовны, занимающих особое место в
истории азербайджанской литературной и художественной мысли. Как
известно, XIX век характеризуется особым периодом в истории социального
мышления Азербайджана. В этот период распространение идей просвещения в
Азербайджане привело к образованию национальной прессы на более поздних
этапах, развитию общественных педагогов и деятелей культуры в области
издательского дела, печати, здравоохранения. Широко распространенные в
Азербайджане просветительские идеи сыграли важную роль в национальном
пробуждении и самосознании нашего народа. В 30-х годах XIX века по
инициативе просветителей были открыты школы в различных городах
Азербайджана, начали функционировать учебные заведения, что открыло путь
для развития национального самосознания и культурного прогресса. В 1917
году в Азербайджане было около 500 школ, 16 из которых действовали в Баку
и селах Абшерона. В Бузовне, являющимся одним из сел Абшерона, известным
своей прогрессивной интеллигенцией, были организованы школы нового типа.
Поэты, входившие в литературное собрание «Маджмауш-шуара», приняли
активное участие в этой работе, в качестве педагога они оказали неоценимую
услугу в привлечении молодого поколения к образованию, просвещению и
приобретению знаний в Бузовнах. После 20-х годов прошлого века поэтыпросветители Бузовны – Мешади Азер Имамалиев, Гашим бек Сагиб
Гейбатбеков, Агасалим Имамалиев (Фадаи), Мухаммадисмаил Аси, Алиага
Шарги, Муса Гамли, Аббасгулу Абдуллаев, Хошсима ханум Ахундова
(супруга Гашим бека Сагиба) организовывали школы, по их инициативе
распространялись просветительские идеи, сельская молодежь была привлечена
к учёбе. Подход к новому строю, общественно-политическим событиям,
просвещению, духовная свобода и идеи гуманизма занимали важное место в
деятельности этих поэтов. Упомянутые интеллектуалы придавали большое
значение науке и образованию, старались воспитывать молодежь в качестве
свободомыслящих, прогрессивных людей в новом обществе. Приветствуя
новый метод воспитания, эти поэты-просветители за счёт больших трудностей
обеспечивали формирование мировоззрения подрастающего поколения, их
полноценное участие в образовании. Создание нового типа светских школ
послужило импульсом для развития духовного и национального прогресса
нации.

178

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №2.2020(19)– ISSN 2522-4808 (print)

UOT: 821.09
Vüsalə AĞABƏYLİ
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent
Azərbaycan Dillər Universiteti
vusale.agabeyli@gmail.com
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Giriş. XX əsrin 60-cı illərindən etibarən Qərb ölkələrinin sosial elmlərində
(antropologiya, tarix, psixologiya, fəlsəfə və s.) işlədilən "gender" anlayışı qadın
probleminin, ələlxüsus cəmiyyətdə qadın və kişi münasibətlərinin təhlili ilə əlaqələndirilir. Qadın və kişi münasibətlərinin adekvat təhlili üçün bioloji amillərin kifayət
olması fıkri də bu dövrə təsadüf edir [1, s.4].
XX əsrin 70-ci illərindən Qərb ədəbiyyatında, əsasən ingilisdilli ədəbiyyatda,
sonralar isə müxtəlif ölkələrdə, hazırda Azərbaycanda da gender anlayışı haqqında
müəyyən tədqiqat cəhdləri və mülahizələri ilə rastlaşırıq. Müasir dövrdə "Gender
münasibətləri'' dedikdə, şərti olaraq cinslərin ancaq sosial-mədəni sahədə olan qarşılıqlı münasibətləri nəzərdə tutulur. Hərçənd bu baxış da yekdilliklə qəbul edilməyib
[2, s.8].
Bir sıra ədəbiyyatlarda və demək olar ki, əksər ölkələrdə “gender tədqiqatları”
qadın məsələləri üzərində aparılan tədqiqatlar və ya feminist tədqiqatlar kimi qəbul
edilir. Əslində isə gender tədqiqatları yalnız qadın problemlərini deyil, cinslərin
mühüm xüsusiyyətlərini, cinslər arasındakı münasibətləri, cəmiyyətdə və siyasətdə
cinslərin mövqeyini, qadın hərəkatlarının ictimailəşməsinin tarixi prosesini əks
etdirir. Gender tədqiqatları dedikdə, ilkin olaraq cinslərin sosial-psixoloji və sosialmədəni xüsusiyyətləri aspektindən araşdırılması nəzərdə tutulur. Təbii ki, qeyd
olunanların fonunda ictimai və sosial mühit, iqtisadiyyat, siyasət də nəzərə alınır.
Gender sosiomədəni fenomen kimi. Genderin nəzəri anlamında əsas yer
onun sosiomədəni kateqoriya kimi şərhinə məxsusdur. Genderə belə yanaşma
qanunauyğun olaraq onun sosial təşkilli və mədəni təşkilli fenomen kimi tərifindəki
fərqin dəqiqləşdirilməsinə ehtiyac ilə şərtləndirilir [12].
Deməli, gender bir-biri ilə sıx əlaqəli olan ikili təbiəti ilə xarakterikdir.
Genderin sosial təbiəti dedikdə, onun sosial həyatının bir hissəsini təşkil edən sosial
mühitindən asılı olaraq bölünmüş əmək funksiyası, rolları, tarixin dəyişməsi və
texnologiyanın inkişafı ilə istehsalda rolu və ictimai əmək bölgüsü nəzərdə tutulur.
Bu zaman, təbii ki, genderin sosial vəziyyətindən asılı olaraq onun formalaşması və
inkişafında gender fərqlərinin rolu gözdən keçirilir.
Bununla da genderin müxtəlif sosial əlaqələr, qarşılıqlı təsir və qarşılıqlı
münasibətlərdə aşkarlığının rəngarəngliyi onun sosiomədəni tədqiq orbitinə düşür.
Tətbiqinin əsas nöqtəsi olaraq gender araşdırmasının bu konteksti gender sosial
sisteminin gender stereotiplərinə, rollarına, təfəkkürünə və sairəyə təsirini nəzərdə
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tutur. Başqa sözlə desək, diqqət mədəni qatın sosial formasiyanın maddi xüsusiyyətlərindən asılılığına yönəlir [12].
Gender identikliyinin dərk olunmasında psixoanalitik yanaşmalar. Cinsi
özünüdərk. Genderin sosiallaşması ilk növbədə əmək bölgüsü ilə müəyyənləşən
gender rollarının ayrılmasında və fərqləndirilməsində özünü göstərir. Cinslər aid
olduğu cəmiyyətə uyğun sosial-mədəni obrazları özlərinə nümunə seçir, öncə təlqin
və yamsılama prosesi keçir, daha sonra isə həmin obrazlara yiyələnirlər. Gender
sosiallaşmasında mədəni, psixoloji amilləri bioloji amillərlə qarışdırmaq məsələnin
əsas mahiyyətindən yayınmaq deməkdir. Gender rollarının müəyyənləşməsi bioloji
amillərlə deyil, gender kimliyi ilə bağlıdır.
Qeyd etdiyimiz kimi, gender sosiallaşmasının ilkin mərhələsi ailənin təsiri ilə
formalaşır. Burada gender simmetriyasının da təsiri əsas amil hesab olunur. Yəni ata
və ana arasında rol bölgüsü balanslaşdırılmış şəkildə paylanarsa, övladın tərbiyəsi və
formalaşması prosesində həm ata, həm də ana bərabər iştirak edərsə, həmin cinsin
gender sosiallaşması normal olur. Lakin bəzən ata çox vaxt işdə olduğu üçün
uşaqlara normal zaman ayıra bilmədiyindən gender asimmetriyası yaranır və bu da
gender sosiallaşmasına mənfi təsir göstərir. Boşanmış ailələr, atasız böyüdülən
uşaqlar bəzən cinsi identiklik problemi ilə üz-üzə qalır. Cinslərin genderoloji
sosiallaşmasına zərər vuran amillərdən biri də son dövrlər bəzi Avropa ölkələrində
eynicinslilərin nikahları və onların övladlığa uşaq götürməsinə icazə verilməsidir.
Ziqmund Freydə görə, cinsi kimliyin dərk edilməsi 3-4 yaşlarından sonra
formalaşır. Psixoanalizin banisi olan Freydin cinslərin sosiallaşması ilə bağlı irəli
sürdüyü bir fikir də odur ki, erkən yaşlarından qız uşağı ataya, oğlan uşağı isə anaya
istək duyur. O bunu Edip kompleksi adlandırır. Edip kompleksi ideyasını yunan
miflərindən olan Sofoklun “Edip” tragediyasından götürür. Edip kompleksinə daha
yaxından nəzər salıb Freydin inkişaf nəzəriyyəsinə baxsaq, bu nəzəriyyənin
psixikaya əsaslandığını görmək mümkündür. Freydə görə, nevrozların səbəbləri
bəzən uşaqlarda baş verən cinsi xarakterli sarsıdıcı hadisələr, cinsi xəyalların
formalaşması və valideynlərə olan münasibətlər olur. Bəzən oğlan uşaqları atanı
özlərinə rəqib görərək ananı ondan qorumalı olduğunu düşünür. Freyd 3-5 yaş
aralığındakı dövrü Edip mərhələsi adlandırır, sonra isə bu dövrün bitdiyini,
bəzilərində isə yeniyetmə çağında yenidən qabardığını bildirir. Freyd nəzəriyyəsinə
görə, obyektiv bioloji səbəbdən qadın günahkar və kişiyə qibtə edən passiv, qeyriyaradıcı, assosial bir varlıq kimi qiymətləndirilir və onun köləliyinə müəyyən
mənada haqq qazandırılır [13].
Yunq, Horney, Erikson Freydin bu nəzəriyyəsinə qarşı çıxaraq valideynlərdən
birinə duyulan istəyin bioloji səbəblərdən qaynaqlanmadığını bildirirlər. Onların
fikrincə, uşağın Edip mərhələsindəki (3-5 yaş) davranışlarında cinsi istəklər görünsə
də, axtardığı cinsi doyumluluq yox, güvənlilikdir [11].
Lakan isə qeyd edir ki, cinslərin formalaşması dövründə Edip üçbucağı
yaranır. Bu üçbucağı uğurla tamamlayan cinsdə gender sosiallaşması prosesi normal
alınır. Lakana görə, uşağın ataya verdiyi anlam ananın atanı təqdim etdiyi qədərdir.
Bioloji ata olub-olmamasından asılı olmayaraq, ananın ona verdiyi ata titulu uşaq
üçün yetərli hesab olunur. Ananın ataya bəslədiyi duyğular olmazsa, uşaq obrazlı
münasibətdə ilişib qalır və bu, gələcəkdə psixozun yaranmasına zəmin yaradır.
Atanın adına bəslənən duyğular uşağı Edip üçbucağına salır [13].
Qeyd etdiyimiz kimi, gender identikliyinin üzə çıxmasında mühüm amil
ailədir. Patriarxal cəmiyyətin daşıyıcıları olan valideynlər qızlarını daha çox himayə
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altında saxlayır, oğlanlarına daha çox sərbəstlik verir, onları daha çox iqtisadi
baxımdan asılı olmamaq istiqamətində tərbiyə edirlər. Adətən oğlan uşaqlarının
üzərinə daha böyük yük qoyularaq, qızları daha itaətkar, utancaq, qorxaq olaraq
yetişdirirlər.
Gender stereotiplərinin formalaşması. Cəmiyyətdə rol bölgüləri. Avropa
Gender Bərabərliyi İnstitutunun ekspertləri tərəfindən işlənilmiş “Gender in Culture”
(“Mədəniyyətdə gender”) adlı araşdırmalarında, xüsusilə də Böyük Britaniya
statistikasına nəzərən qeyd olunur ki, qadınların əksəriyyəti humanitar ixtisaslar üzrə
təhsil alır, mədəni və yaradıcı sahələrdə fəaliyyət göstərirlər. Böyük Britaniyada
moda dizaynerliyi sektoru üzrə fəaliyyət göstərənlərin böyük əksəriyyəti qadındır.
Lakin söhbət rəhbər vəzifələrdə təmsil olunma, qərarverici qüvvə və hakim
mövqedən gedirsə, bu zaman kişilərin az faizlə deyil, çox yüksək faizlə təmsil
olunduğunu müşahidə etmək mümkündür. Müxtəlif dünya ölkələri üzrə statistik
araşdırma aparan ekspertlər qeyd edir ki, Avropada jurnalist qadınların 40 faizi xəbər
sektorunda təmsil olunursa, bunların cəmi 3 faizi qərarverici mövqelərdə təmsil
olunur. O cümlədən, idarəetmədə və rəhbər vəzifələrdə qadının roluna nəzər
saldıqda, müşahidə edirik ki, Fransada 17, Böyük Britaniyada 37, Almaniyada 20,
İspaniyada 33 faiz və sairədir. Fərqlərin necə də böyük olduğu aydın görünür [5, s.3].
Böyük Britaniyada Qadın və Demokratiya Mərkəzi də bənzər statistika
təqdim edir: milli və regional muzeylərin direktoru vəzifəsində fəaliyyət
göstərənlərin 28 faizi qadınlardırsa, 72 faizi kişilərdir. Həmin sahələrin idarə
heyətinin tərkibindən söhbət gedərsə, həyəcan təbili çalan faiz ortaya çıxır, belə ki,
idarə heyətini 90,7 faizini kişilər təmsil edir. Bənzər fərqi teatr sahəsində də
müşahidə etmək mümkündür, cəmi 31,8 faiz qadın idarə heyətində çalışır [8].
Dünya İqtisadi Forumunun 2008-ci il üçün illik hesabatında qadın və kişilərin
roluna görə ilk yeri Norveç, Finlandiya, İsveç, İslandiya tutur [9].
Azərbaycanda qadın və kişi bərabərliyi Azərbaycan Respublikasının ən ali
orqanının Konstitusiyasında dəstəklənir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsində qeyd
olunur ki, kişi və qadının eyni hüquq və azadlıqları vardır. Bundan başqa, Konstitusiyanın 55-ci maddəsi bütün vətəndaşlara, qadınlara seçmək, seçilmək və referendumda iştirak hüququ verir.
Bundan əlavə, qadınların dövlət orqanlarında fəal iştirakını təmin etmək
məqsədilə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 2000-ci il martın 6-da "Dövlət
qadın siyasətinin həyata keçirilməsi haqqında" fərman verib. Fərmanda bütün dövlət
qurumlarında fəaliyyət növü nəzərə alınmaqla qadınların rəhbər vəzifələrdə kişilərlə
bərabər təmsil olunması, Statistika Komitəsinə qadınlar haqqında geniş məlumatların
hazırlanması və yayılması, Nazirlər Kabinetinə ölkədə gedən iqtisadi islahatlar
çərçivəsində həyata keçirilən işlərdə gender siyasəti tələblərini əsas tutaraq qadınlar
üçün kişilərlə bərabər imkanların yaradılması, qadınların hüquqlarının müdafiəsinin
gücləndirilməsi məqsədilə qanunlarda dəyişikliklər və əlavələr edilməsi üçün
təkliflər irəli sürülməsi kimi tapşırıqlar verilib. Bu fərmandan sonra nazirlik, komitə
və icra hakimiyyəti başçılarına qadınların rəhbər vəzifələrə irəli çəkilməsi tapşırılıb
[9].
Lakin Dövlət İmtahan Mərkəzinin sədri Məleykə Abbaszadənin “Azərbaycanda İnsan Kapitalı üzrə Forum”da çıxışına əsasən, Azərbaycanda təhsilalanlar
arasında qadın və kişi təxminən eyni faiz təşkil edir, hətta bəzi illərdə qadınlar
üstələsə də, dövlət qulluğunda inzibati vəzifələrdə 30-40 faiz qadınlardır, rəhbər
vəzifələrdə isə heç 10 faiz də qadın yoxdur [10].
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Bu baxımdan iqtisadçı ekspert Rövşən Ağayevin də Azərbaycanda gender
statistikası ilə bağlı araşdırmalarına nəzər salmaq yerinə düşər (2019). O, qeyd edir
ki, ölkədə iqtisadi cəhətdən qeyri-fəal olan, heç bir rəsmi fəaliyyətə cəlb edilməyən
xanımların təxminən 45 faizi “evdar” statusu olanlardır. İqtisadiyyat üzrə qadınların
rəsmi məvacibləri kişilərin maaşlarının təxminən yarısına bərabərdir.
Bütün məşğul qadınlarımızın14, kişilərin 20 faizi ali təhsillidir.
Qadın işsizlərin sayı kişilərə nisbətən 40 faiz çoxdur.
Bütün iqtisadi fəal qadınların cəmi 25 faizi rəsmi əmək müqaviləsi əsasında
çalışır. Yəni ən yaxşı halda hər 100 qadından 25 nəfəri ona pensiya hüququ, xəstəlik
və analıqla bağlı, istirahət üçün məzuniyyət hüququ qazandıracaq sosial sığorta
sistemi ilə əhatələnib.
Rəsmi sahibkarlıq subyektlərinin ən yaxşı halda 20 faizi qadınlardır [14].
Qadının karyeradakı uğuru və ya uğursuzluğunu təhlil edən Marqaret
Henninq və Anne Jardim “The Managerial Woman” (“İdarəedici qadın”) adlı kitabda
qadın və kişi rollarını müqayisə edirlər. Onlar idarəetmədə qadının uğursuzluğunun
və ya kişilərlə müqayisədə ləng gedən uğur yolunun ilk səbəbini qadının sosial
statusunda axtarırlar. Çünki həyatının bir dönəmində qadın ailə qurur, uşaq dünyaya
gətirirsə, onun ailə qayğıları çox vaxt karyerasının önünə keçir. Ən az kişilər qədər,
bəlkə də bəzən onlardan daha da artıq təhsilli və bacarıqlı olan qadın karyerasına,
inkişafına müəyyən müddətlik ya fasilə verir, ya tamamilə dayandırır, ən yaxşı halda
isə ailə qayğılarından bir az zaman ayırır. Bu müddət ərzində isə kişi birxətli inkişaf
yolu üzrə davam edir. Qadının karyera üzrə inkişaf xəttini araşdırmaq məqsədilə
Henninq və Jardim Britaniyada qadınların rəhbər vəzifələrə seçilməsi üzrə aparılan
sorğunu və rəhbər vəzifələrə seçilmək üçün qadınlarla təşkil olunan müsahibəni təhlil
ediblər. Məlum olur ki, rəhbər vəzifələrə seçilmək üçün qadınlara, kişilərdən fərqli
olaraq, iki sual da verilir: 1. Övladınız varmı, varsa neçə yaşdadır? 2. Yaxın
zamanlarda uşaq dünyaya gətirmək kimi planınız varmı? Bu sualların niyə verildiyini
aydınlaşdırmaq üçün müraciət etdikdə, aydın olur ki, uşaqların istirahəti,
xəstələnməsi, qayğısı üçün analar daha çox vaxt ayırdığı və bu səbəbdən
emosionallığı artdığı üçün iş mühitində bəzən problemlər, işdən qalma və ya
gecikmə halları yaşanır. Eyni suallar isə kişilərə verilmir. Kişilərə bəlkə belə bir sual
verilsə, ya da bu cür öhdəlikləri olsa, bəziləri, yəqin ki, evlilikdən və uşaq dünyaya
gətirilməsindən imtina da edər. Təbii ki, bu cür müsabiqələr zamanı cinsi ayrıseçkiliyə yol verməmək əsas meyardır, yüksək təhsilli, qabiliyyəti daha üstün olan və
müvafiq vəzifəyə daha yararlı mütəxəssisi seçmək mühüm amildir. Lakin belə
məqamda karyera pillələrinin müəyyən dönəmlərində özünütəkmilləşdirmədən
məcburi şərtlər altında zaman-zaman geri qalan, üç il analıq məzuniyyətində olan
qadın necə onunla eyni potensiallı, lakin daim özünü təkmilləşdirməklə məşğul olan
kişidən üstün görünə bilər ki? Bu baxımdan da cinsi fərqinə görə deyil, müvafiq
vəzifəyə yararlılığına görə kişi mütəxəssis çox vaxt qadının önünə keçir [6].
Liderlik, gender və inkişaf məsələləri üzrə ekspert, “Hamımız üçün yaxşı
dünya yaradan Qadın İkonası” mükafatına layiq görülən ilk azərbaycanlı Şəmsiyyə
Mustafayeva qeyd edir ki, gender məsələsi güc-nüfuz məsələsidir. BMT-nin Baş
katibi Antonio Quttereşin fikirlərinə istinad edən Ş.Mustafayeva bildirir ki, dünya
kişilər tərəfindən kişilər üçün yaradılıb, sosial-iqtisadi-siyasi olaraq formalaşan
struktur kişilər üçün nəzərdə tutulub, qadınlar sanki sonradan əlavə olunub. Buna isə
ən sadə bir misal gətirir ki, maşınların qoruyucu kəmərləri belə orta-statistik kişilər
üçün hesablanaraq hazırlanır, ona görə də qəza baş verən zaman öndə əyləşən qadın,
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kəmərin bağlı olmasından asılı olmayaraq, eyni tipli qəzalarda kişilərdən daha çox
xəsarət alır. Bununla yanaşı, dünyada bir sıra texnoloji vasitələr məhz kişi faktorunu
nəzərə alaraq qurulub.
Eyni işə görə də qadınların kişilərdən daha az maaş aldığını vurğulayan
Şəmsiyyə Mustafayeva bildirir ki, qadınlar il ərzində 140 milyard saat ödənişsiz
işləyir – ev işləri, uşağa baxmaq, həyətdə işləmək və s. Lakin bunlar ümumdaxili
məhsulda heç cür öz əksini tapmır. Bütün bunların müqabilində isə istər ölkəmizdə,
istərsə də dünyada idarəetmə heyətinin ən üst təbəqələrinə baxsaq, kişi
mütəxəssislərin yüksək faizlə üstünlük təşkil edəcəyini görərik. Sual oluna bilər ki,
bunun nəyi pisdir və ya burada nə var ki? Bunun o tərəfi pisdir ki, qərarverici
məqamlarda qadın baxış bucağı və qadın yanaşması nəzərə alınmır. Kişilər
qadınların da əvəzinə onların həyatları ilə bağlı önəmli qərarları qəbul edirlər. Həm
ailədə, həm cəmiyyətdə qərar verən kişilər olduğu üçün qadınların öz həyatları, öz
bədənləri (reproduktiv sağlamlıqla da bağlı qərarları kişilər verir), nəyi yeyibyeməyəcəyi (biznes də kişilərin əlindədir), səsinin nə dərəcədə eşidilibeşidilməyəcəyi və s. qərarların hamısını kişilər verir. Çünki kişilər çox vaxt qadını
özlərindən asılı, ələbaxan kimi görməyi normal hesab edirlər. Qadına daha artıq
təhsil imkanları yaradılsa, fəaliyyət sferaları genişlənsə, qərarverici strukturlarda
mövqeyi artırılsa, onda kişi gücü ilə qadın gücü, nüfuzu eyniləşər, bəlkə də qadınlar
daha da üstün olarlar. Bu baxımdan da ənənəvi patriarxal dəyərlərə söykənən kişilər
öz əllərində olan hakim mövqeyi, gücü, nüfuzu qadına ötürmək və ya onunla
bölüşmək arzusunda deyillər [15].
Gender sosiallaşmasının bədii ədəbiyyatda təzahürü. Marqaret Atvud
“The Testaments” əsərində göstərir ki, qadınlara uşaq yaşlarından kişilərə tabe
olunması aşılanır. Qızlar hətta geyim tərzlərini belə kişilərə görə seçməlidirlər,
ətəkləri ayaqlarını örtəcək qədər uzun olmalıdır ki, onların ayaqları kişilərdə şəhvət
hissi oyatmasın. Əgər qadının qolu, ya ayağı kişilərdə şəhvət hissi oyadarsa, kişi
qadını zorlayarsa, bunun günahkarı da qadındır. Hətta təlim keçəndə belə qadın
beyninin daha kiçik olduğu, kişilər kimi düşünə bilməməsi, kişilərin ekstra gücü
olduğu, qadınların kişilər üçün yaradıldığı kiçik yaşlarından qızların, bunların əksi
isə oğlanların beyninə yeridilərək onların əlinə qeyri-ixtiyari hakimiyyət həvalə
edilir: “Only boys could taste that freedom, only they could swoop and soar; only
they could be airborne” [4, s.23].
Əslində, psixoloqların araşdırmaları və pedaqoqların fikirləri bunu deməyə
imkan verir ki, bütün qızlar inkişaf baxımından kiçik yaşlarda oğlan uşaqlarına
nisbətən fərqlənir. Bütün dünyada qızlar 4-5-ci siniflərə qədər oğlanlardan həm
fiziki, həm də intellektual baxımdan üstün olurlar. Lakin sonrakı dövrün yanlış
gender sosiallaşması, tərbiyə və təhsil, müəllimlərin yanaşması belə onların liderlik
sahəsində oğlanlardan geri qalmasını təmin edir. Məktəb mühitində yaranan gender
asimmetriyası da yanlış gender sosiallaşmasına yol açır. İbtidai sinif müəllimlərinin
95 faizindən çoxu qadın müəllimlərdir, bunun özü də gender sosiallaşmasında mənfi
rol oynayır, oğlanlarda femininliyi fərqli istiqamətdə qavramağa, qadının əlaqədar
olmadığı hər bir sahənin məhz kişi üçün olduğunu təsəvvür etməyə və yanlış
maskulin başlanğıca səbəb olur. Penisinin olması, valideynlərinin, müəllimlərinin
onları daha dözümlü, iradəli, güclü başlanğıc kimi təqdim etməsi onlarda fərqli bir
eqonun ortaya çıxmasına səbəb olur. Halbuki heç də bütün oğlanlar güclü, iradəli
olmur, bəzən utancaq, bəzən fikirlərini tam olaraq izah edə bilməyən olur. Bu hallar
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cinslərin psixologiyasında yanlış təsəvvürlərə və cəmiyyətdə qadına qarşı mənfi
hissləri formalaşdıran mexanizmə çevrilir [7].
Marqaret Atvudun “The Handmaid’s Tale” əsərində də eyni məsələ diqqəti
cəlb edir. Kişilər yeni qaydalar və qanunlar əsasında tam fərqli bir cəmiyyət qurur,
idarəediciləri də, qərarvericiləri də məhz kişilərdir. Qadının isə bu cəmiyyətdə rolu
kişiyə tabe olmaq, qayda-qanunları pozmamaq, ailəni qorumaq, uşaq dünyaya
gətirmək, mütləq şəkildə uşağı ana südü ilə təmin edə bilmək, abort hallarına qəti
şəkildə yol verməmək, sevgi və ehtirasdan kəskin olaraq uzaq durmaq, qadın gözəlliyini önəmsəməməkdən ibarətdir. Qadının əsas funksiyası uşaq dünyaya
gətirməkdir, uşaq dünyaya gətirən qadın daha “Qeyri-qadın və ya məchul qadın,
naməlum qadın” adlandırılmır, koloniyalara sürgün olunmur. Lakin uşaq arzusunda
növbə gözləyən başqa kişiyə transfer olunur: “She’ll be allowed to nurse the baby,
for a few month, they believe in mother’s milk. After that, she’ll be transferred, to
see if she can do it again, with someone who needs a turn. But she’ll never be sent to
the Colonies, she’ll never be declared Unwoman” [3, s.133]. Əgər hər hansı qadın bu
cəmiyyətin qaydalarından birini pozarsa, nəticəsi ağır işgəncələr və ölümlə
cəzalandırma olur. Kişilərin qurduğu bu distopik cəmiyyətdə qadın faktoru nəzərə
alınmır. Lakin kişilər öz yaratdıqları qayda-qanunları gizli şəkildə bəzən elə özləri
poza bilir, fərqli qadınlarla ehtiraslı görüşlər təşkil edə bilirlər. Qadınları isə dini
xurafatın və özlərinin yaratdığı qayda-qanunların təzyiqi altında itaətdə saxlamaqda
davam edirlər.
Nəticə. Gender kimliyinin müəyyən olunmasında, cinsi özünüdərk
prosesində, psixoseksual xarakterin formalaşmasında və cəmiyyətdə davranış
meyarları və rol bölgüsünün formalaşmasında yalnız cinslər arasındakı bioloji fərqlər
yetərli olsaydı, onda cəmiyyətdə transseksuallara, tranvestislərə rast gəlinməzdi və
iki cins – qadın və kişi cinsləri arasında konkret rol bölgüsü daşıyan sədd olardı.
Beləliklə, şəxsiyyətin psixoloji strukturu və gender kimliyi ilk növbədə ailə, daha
sonra təhsil və son dövrlər media vasitəsilə formalaşır.
Gender stereotiplərinin formalaşmasında sosial-iqtisadi amillər böyük rol
oynasa da, mədəni amillər daha çox təsir gücünə malikdir. Gender sosiallaşmasını
cinsin aid olduğu cəmiyyətdə mövcud olan mədəniyyət formalaşdırır. Çünki nəsillər
fərqli mədəniyyətlər və mədəni dəyişikliklər çərçivəsində sosiallaşırlar.
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Vusala Aghabaylı
Gender socialization as the process of perception of gender identity
Summary
The article deals with the main role of gender socialization in the formation of
gender identity. In some literatures, “the gender research” only refers to feminist
researches on women's issues, but in fact, gender researches primarily refer to the
study of the socio-psychological and socio-cultural characteristics of the genders.
The definition of gender roles is not only based on biological factors, but mainly on
gender identity.
The family is the most important factor in the emergence of gender identity.
Parents, who are the followers of a patriarchal society, keep their daughters under
more protection, in comparison, give their sons more freedom, and raise them to be
more economically independent. One of the factors making bad impact on the gender
socialization of the sexes is the recent practice of same-sex marriage and adoption in
some European countries. Education and differences in gender role division also play
a key role in the formation of gender identity. While most women study in the
humanities, men usually focus on managemental fields of education. We generally
observe a high percentage of men in leadership, decision-making and ruling
positions.
If only biological differences between the sexes were sufficient to determine
gender identity, then there would be no transgender people, transvestites in society,
and there would be a barrier between the two sexes, the female and the male. Thus,
the psychological structure of the personality and gender identity is formed first
through the family, then through education and, more recently, through the media.
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Вусала Агабейли
Гендерная социализация как процесс восприятия
гендерной идентичности
Резюме
В статье рассматривается главная роль гендерной социализации в
формировании гендерной идентичности. В некоторых литературных
источниках «гендерные исследования» относятся только к феминистским
исследованиям женских проблем, но на самом деле гендерные исследования, в
первую очередь, относятся к изучению социально-психологических и
социально-культурных характеристик полов. Определение гендерных ролей
основывается не только на биологических факторах, но в основном на
гендерной идентичности.
Семья – важнейший фактор возникновения гендерной идентичности.
Родители, которые являются последователями патриархального общества, по
сравнению с ними держат своих дочерей под большей защитой, дают своим
сыновьям больше свободы и воспитывают их, чтобы они были более
экономически независимыми. Одним из факторов, оказывающих негативное
влияние на гендерную социализацию полов, является недавняя практика
однополых браков и усыновления в некоторых европейских странах.
Образование и различия в разделении гендерных ролей также играют
ключевую роль в формировании гендерной идентичности. В то время как
большинство женщин изучают гуманитарные науки, мужчины обычно
сосредотачиваются на управленческих областях образования. Как правило, мы
наблюдаем высокий процент мужчин на руководящих должностях.
Если бы для определения гендерной идентичности были достаточны
только биологические различия между полами, то в обществе не было бы
трансгендеров, трансвеститов и существовал бы барьер между двумя полами,
женским и мужским. Таким образом, психологическая структура личности и
гендерная идентичность формируются сначала через семью, а затем через
образование и, в последнее время, через средства массовой информации.
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UOT 069.7
Aygün QASIMOVA
Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan
Ədəbiyyatı Muzeyinin doktorantı
aygun.qasimova1923@gmail.com
YEVLAX TARİX-DİYARŞÜNASLIQ MUZEYİ.
EKSPOZİSİYADA SƏRGİLƏNƏN TARİXİ NÜMUNƏLƏR
Açar sözlər: mədəniyyət müəssisəsi, muzey, tarixi abidə, xalqın tarixi,
mənəviyyat, sərgi, sultanlıq, Ərəş sultanlığı
Keywords: cultural institution, museum, historical monument, history of people,
morality, exhibition, sultanate, sultanate of Arash
Ключевые слова: учреждение культуры, музей, исторический памятник,
история народа, нравственность, выставка, султанат, Арашский султанат
Giriş. Maddi və mədəniyyət abidələrini toplayan, qoruyan, onların
nümayişini və təbliğini həyata keçirən muzeylər eyni zamanda insanların fərqli adətənənələrini, yeni fikir və ideyalarını araşdıran mədəniyyət və öyrənmə ocaqlarıdır.
Ümumiyyətlə, muzeylər sanki sehrli aləmin bir hissəsi, ilham pərilərinin toplandığı
məkanlardır. İstər əyani şəkildə, istərsə də keçmişi özündə əks etdirən eksponatlarla
ünsiyyətdə olduqca, muzeylərin ecazkarlığının insanda yaratdığı müsbət duyğuları
hiss edirsən. Günümüzdə muzeylər keçmişi özündə əks etdirməklə yanaşı, müasir
cəmiyyətdə də mühüm rol oynayır. Çünki bu mədəniyyət ocaqları bu gün təhsilə,
mədəniyyətə, turizmə öz dəyərli töhfələrini verir. Xalqımızın əsrlər boyu min bir
əziyyətlə qoruyub saxladığı, keçmişimizin bir parçası olan tarixi əşyalar, tarixi
abidələri bir daha təstiqləyir ki, dövrümüzdə ulu tariximizi bilməyə, onu əyani
sübutlarla aşılamağa ehtiyacımız var. Bu gün yaşadığımız cəmiyyətdə muzeylərin
sosial-mədəni rolu olduqca yüksəkdir. Çünki tarixin müxtəlif dövrlərinə aid maddimədəniyyət nümunələrini qoruyub saxlamaqla yanaşı, eksponatları düzgün şəkildə
tamaşaçıya çatdırır, nümayiş olunan bu nümunələrin gələcək nəsillərə ötürülməsini
təmin edir. Muzeylər –yaşadığımız dünyanın dünənki real həqiqətlərini öyrənmək,
sabahına da açıq gözlə baxmaq üçün yaradılmış əsl elm və tərbiyə ocaqlarıdır.
Gözəl bir deyim var: keçmişini bilməyənin gələcəyi olmaz. Həqiqətən də hər
bir xalqın tarixini, keçmişini əyani surətdə əks etdirən yeganə müəssisə muzeydir.
Hər birimiz tarixlə bağlı dəqiq məlumat almaq istədikdə kitab oxuyur, internetə
müraciət edir, filmlərə baxırıq. Beləliklə də yaşamadığımız, görmədiyimiz o dövr
haqqında müəyyən təsəvvürə və məlumata malik oluruq.
Tarixi keçmişi əyani şəkildə dərk etmək, yaşamışlarla yaşayan əşyaları əyani
şəkildə görmək üçün yeganə vasitə muzeylərdir. Tariximizi, keçmişimizi, dünənimizi
daha aydın görüb bilmək üçün daim axtarışda olmalıyıq. Öz vətəninin tarixinin isti
izlərini muzeydə görən hər kəsdə vətənpərvərlik hissi, vətənə, torpağa bağlılıq hissi
artır. Seyr etdiyi əşyaların onun ulu babalarına aid olması, içindən çıxdığı xalqın
keçmişinin güzgüsü olması hər kəsdə bu əşyalara məhəbbət, maraq hissi oyadır. Öz
vətəninin keçmişinə, xalqına aid olan bu nümunələrin, eksponatların başqalarına,
başqa xalqlara aid edilməsinə etiraz hissi yaranır. Yaşadığımız dövrdə dəfələrlə
şahidi olmuşuq ki, üzdəniraq qonşularımız Azərbaycana məxsus maddi-mədəniyyət
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nümunələrinə, musiqimizə, hətta mətbəximizə belə göz dikmişlər. Hər vasitəyə əl
ataraq tarixi saxtalaşdırmağa çalışırlar. Bütün bunları yaşayan bugünkü və gələcək
nəsillərdə öz torpağına, vətəninə, xalqına sahiblik hissi yaranır. Buna görə də, yaş
səviyyəsindən asılı olmayaraq, istənilən şəxs muzeylərlə əlaqəsini kəsməməlidir.
Muzeydə görüb məlumat aldığı eksponatın onun tarixi keçmişinin bir parçası
olduğunu bilməlidir.
Muzeylərin açılışı ləngidilirdi. Başqa ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda
muzey işinin, arxeoloji mərkəzlərin yaradılması xeyli gecikdirilmişdir. Bu o demək
deyildir ki, vətənimizin tarixi abidələri, zəngin eksponatlar yox idi, əksinə,
Azərbaycan xalqına məxsus nümunələr başqa dövlətlərin muzeylərini, sərgilərini
bəzəyirdi. Füzuli rayonu ərazisində aşkarlanan Azıx mağarası Azərbaycanın
dünyanın ən qədim yaşayış məskənlərindən biri olduğunu bir daha sübut etdi.
Həmişə qonşularımız olmuş böyük dövlətlərin gözü Azərbaycanda olmuşdur, çünki
vətənimizi yağlı tikə, qazanc mənbəyi kimi görmüşlər. Bunun nəticəsi olaraq da
tariximizi ört-basdır etməyə çalışaraq, Azərbaycana məxsus olan tarixi nümunələri,
muzey eksponatlarını özlərinə məxsusmuş kimi başqa ölkələrə apararaq sərgilərdə
nümayiş etdirmişlər. Buna görə də Azərbaycanda muzeylərin açılmasını
ləngidirdilər.
Artıq Azərbaycanda muzeylərin yaranma tarixinin bir əsr yaşı var. 1920-ci
ildən sonra Azərbaycanın bəzi bölgələrində tarix, tarix-diyarşünaslıq muzeyləri
yaradılmağa başladı. 1924-cü ildə Naxçıvan, Gəncə, Şəki və Lənkəran şəhərlərində
tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yaradıldı. Qubada isə muzeyin əsası qoyuldu. Bu
muzeylərin yaranmasında Azərbaycan Dövlət Muzeyinin əməkdaşları ilə yanaşı yerli
həvəskarlar da fəal iştirak edirdilər. Hətta Gəncə Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyinin
təşkili Gəncə Pedaqoji Seminariyasının müəllimlərinin adı ilə bağlıdır.
Seminariyanın müəllim və tələbələri muzey əşyalarının toplanmasında böyük fəallıq
göstərmişdilər [2, s.11-12]. Bu muzeylərin yaradılmasından sonra yenə də bu sahədə
durğunluq baş verdi.
Yenidən muzey sahəsinə diqqətin yönldilməsi Ulu Öndər Heydər Əliyevin
hakimiyyət illərinə təsadüf edir. 1980-ci illərdə Azərbaycanın bölgələrində tarixdiyarşünaslıq muzeylərinin yaradılması haqqında qərar verildi. Muzey sahəsi ilə
əlaqəli olan Muzey Sərvətlərinin Elmi-Bərpa Mərkəzi, Elmi-Metodiki Mərkəz də
məhz bu illərdə yaradılmışdır.
Ulu Öndərin ikinci dəfə hakimiyyətə gəlişi ilə Azərbaycanda muzey
sistemində yeni dəyişikliklər baş verdi. İlk dəfə olaraq 1993-cü ildə Muzey
işçilərinin respublika müşavirəsi keçirildi. 1994-cü ildə isə bu müşavirə materialları
əsasında muzey işinin vəziyyəti və yaxşılaşdırılması haqqında qərar qəbul edildi.
Bundan sonra respublikanın bütün bölgələrində yeni standartlara cavab verən tarix
və tarix-diyarşünaslıq muzeyləri yaradılmağa başladı.
Yevlax Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyi. Yeni yaradılan muzeylərdən biri də
yollar qovşağı olan Yevlax şəhərində açıldı. Yevlax rayonunun ümumi sahəsi 1540
kilometrdir. Rayon kimi yaranma tarixi 20 fevral 1935-ci ilə təsadüf edir. Fizikicoğrafi baxımdan Yevlax Azərbaycanın mərkəzi hissəsində Kür–Araz ovalığının
şimal-qərbində yerləşir. Azərbaycanın ən böyük və ən bolsulu çayı olan Kür Yevlax
rayonunun ərazisindən keçir. Kür çayından sağ tərəfdə Qarabağ düzü, sol tərəfdə isə
Şirvan düzü yerləşir.
Yevlaxa qonşu olan rayonlarda uzun illərdi tarix-diyarşünaslıq muzeyləri
fəaliyyət göstərir. Ancaq bu rayonda heç vaxt muzey olmayıb. Yevlaxda ilk muzeyin
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açılışı 2005-ci ilə təsadüf edir. Muzeydə 5 minə yaxın eksponat nümayiş olunur.
Eksponatlar ümumilikdə Azərbaycanın və bölgənin tarixini əhatə edir.
Muzeyin eksponatları içərisində olduqca qədim tarixi olan, maraqlı və
diqqətçəkən nümunələr var. Rayonun flora-faunasını əks etdirən ilk ekspozisiyada bu
bölgəyə xas bitki və heyvanat aləmi öz əksini tapmışdır. Bu gün rayonun yerləşdiyi
ərazi keçmişdə də, indi də Tuqay meşələri, iri gövdəli ağaclarla əhatə olunmuş
münbit yovşanlı düzənliklərdən ibarətdir. Bu baxımdan Yevlağın ovlaq kimi
mövcudluğu hər şeydən əvvəl bu yerin coğrafi mövqeyi ilə bağlıdır.
Yevlax qədim aran torpağıdır. Qədim tarixi mənbələrə görə, Kür–Araz
ovalığının adı Aran olmuşdur. Bu ərazidən Kür və Araz çaylarının keçməsi, relyefin
düzən və iqlimin xoş olması Aranın qədim yaşayış məskəninə çevrilməsinə səbəb
olmuşdur [4, s.96].
Qədim yaşayış məskənlərindən olmuş Ərəş kəndinin nümunələri Yevlax
Tarix-Diyarşünaslıq Muzeyində nümayiş olunan ən maraqlı, ən qədim
eksponatlardandır. Orta əsrlərdə Kürün sağ sahili Qarabağa, sol sahili Şirvan
bəylərbəyliyinə aid olmuşdur. Yevlax rayonunun Şirvan bölgəsində yerləşən ərazisi
orta əsrlərdə Azərbaycanın iri şəhərlərindən biri olan Ərəş şəhərinin adından
götürülmüş Ərəş mahalının bir hissəsi idi. Ərəşin şəhər kimi IX əsrdən mövcud
olması ehtimal edilir. Ərəş mahalının əsası Sasani hökmdarı I Xosrov (Ənuşirəvan)
tərəfindən qoyulmuşdur. Bu şəhərin mərkəzinin indiki Yevlax şəhərinin Xaldan
kəndindən təxminən 3 km şərqdə yerləşdiyi ehtimal olunur. “Ərəş” sözünün
yaranması və mənası haqqında bir neçə ehtimal vardır. Bir ehtimala görə, ərəş
uzunluq ölçüsü olub, barmağın ucuna qədərki (təxminən 50-60 sm) uzunluğu bildirir.
Digər ehtimala görə, “ərəş” sözü qədim türkcə ər – “qoçaq”, “igid”, “cəsur”, “ağıllı,
dərrakəli” sözlərinin birləşməsindən alınaraq ağıllı, zəkalı igid mənasını verir [5,
s.4]. Ərəş orta əsrlərdə Azərbaycandan keçən karvan yolunun (bu yola İpək yolu da
deyirlər) üstündə əlverişli coğrafi mövqedə yerləşdiyinə, habelə özünün təbii
ehtiyatları – xüsusilə xam ipəyi, ipək məmulatları, çəltiyi, üzümü, digər meyvələrlə
zənginliyinə, ticarət mərkəzi kimi məşhur olmasına görə bu ölkəyə qədəm qoyan bir
çox əcnəbi səyyah, tacir və diplomatların da diqqətini cəlb etmişdir. Ərəş haqqında
Övliya Çələbi, İsgəndər Münşi, Şərəfxan Bitlisi, Antoni Cenkinson, A.A.Bakıxanov
və başqaları məlumat vermişlər [4, s.97]. İngilis səyyahı Antoni Cenkinson Ərəşdən
Səfəvilər dövlətinin ən əhəmiyyətli şəhərlərindən biri kimi bəhs etmişdir. Ərəşə
Türkiyə, İran, Rusiya, İngiltərə və başqa ölkələrdən tacirlər gəlirdilər. Türk səyyahı
Övliya Çələbi yazırdı ki, XVII əsrin əvvəllərində əsasən xam ipək ixrac edən Ərəşdə
10.000 ev, 800 dükan var idi. Səfəvi–Osmanlı müharibələri dövründə Ərəş dəfələrlə
əldən-ələ keçmişdir. 1579-80-ci illərdə Mustafa Lələ paşanın komandanlığı altında
Osmanlı qoşunu Ərəşi işğal etmişdir. Osmanlılar Ərəşdə 20-30 min döyüşçü yerləşən
qala və istehkam tikmişdilər. Mustafa Lələ paşa Ərəşin idarəsini Qaytaş paşaya
həvalə etmişdi. Lakin sonralar Səfəvi qoşunları yerli əhalinin köməyi ilə şəhəri azad
edir. Döyüşlər zamanı Qaytaş paşa öldürülür, qala və istehkamlar dağıdılır.
1615-16-cı illərdə Dəli Məliyin rəhbərliyi ilə Şirvanda Səfəvilər əleyhinə
başlanmış üsyan Ərəş sultanlığını da bürüdü. Ərəş sultanlığı o zaman artıq kiçik
feodal hökmdarlığından birinə çevrilmişdi. Ozamankı Ərəşin yerləşdiyi ərazi indiki
Yevlax və Ağdaş rayonlarının bir hissəsini, Mingəçevir şəhərinin tam hissəsini əhatə
edirdi. Səfəvilər dövründə Ərəş sultanlığının ərazisi Şirvan bəylərbəyliyinin
tabeliyində idi. Ərəş sultanlığında əhali ipəkçiliklə yanaşı, bağçılıq, əkinçilik,
maldarlıqla da məşğul olurdu. Çox varlı olan Ərəş sultanları qonşu xanlıqlarda baş
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verən feodal ara çəkişmələrində daima yaxından iştirak edirdilər. XVIII əsrin 50-ci
illərində Ərəş sultanlığı Şəki xanlığının vassalına çevrildi. 1795-ci ildə isə Ərəş
sultanlığı ləğv edilərək, mahal kimi Şəki xanlığının tərkibinə qatıldı. Ərəşin sonuncu
sultanı Şəhabəddin sultan olmuşdur.
XV əsrdə özünün çiçəklənmə dövrünü yaşamış Ərəş sultanlığı ara
çəkişmələri, tranzit ticarətin zəifləməsi nəticəsində XVII əsrin sonlarında tənəzzülə
uğradı. Ərəşlə bərabər Yevlaxın Ərəbbəsrə, Xaldan, Əsnaf, Əkşə, Bucaq, Gülövşə,
Xanabad, Qarxun, Qaraməmmədli, Qaramanlı kəndləri də qədim yaşayış məskənləri
olub, indi də tarixə şahidlik edirlər [4, s.98].
Muzeydə diqqətçəkən ekspozisiyalardan biri də Yevlax şəhərinin demokratik
cümhuriyyət dövrünə aid olan bölmədir. Yevlaxdan olan bir neçə görkəmli şəxs,
ictimai-siyasi xadim Azərbaycanda demokratik cümhuriyyətin qurulmasında fəal
iştirak etmişlər. Bunlardan Qarxunlu Əşrəf bəyi xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O,
bütün şüurlu həyatını vətənin müstəqilliyinə, torpağının əmin-amanlığına, xalqın
azadlığına həsr etmişdir.
Əşrəf bəy Həsən bəy oğlu Tağıyev 1867-ci ildə Şirvan dairəsinin Qarxun
kəndində doğulmuşdur. Atası yüzbaşı Həsən bəy Ərəş mahalının sayılıb-seçilən
mülkədarlarından idi. Əşrəf bəy mollaxanada dini təhsil almaqla yanaşı, sonrakı
təhsilini evdə xüsusi müəllimlərdən almış və Tiflisdə oxumuşdur.
Əşrəf bəy 1908-ci ildə öz xərci ilə ilk dəfə Yevlaxda mazutla işləyən
dəyirman tikdirir. 1910-cu ildə isə Yuxarı Qarxun kəndində əvvəl dördsinifli, sonra
1919-cu ildə yeddisinifli rus-tatar məktəbi açdırır. 1918-ci ilin mart qırğınlarından
sonra isə məhz Əşrəf bəyin təklifi və birbaşa rəhbərliyi ilə erməni qırğınlarının
qarşısını almaq məqsədilə Bakıdan üzü Gəncəyə və Qarabağa doğru irəliləyən
bolşevik-daşnak silahlı qüvvlərinə qarşı müqavimət göstərmək üçün ilk könüllü
dəstələr yaradılır. Bu dəstələrin silah-sursat, ərzaq və ən zəruri şeylərlə təchizatını
Əşrəf bəy öz üzərinə götürür. Əşrəf bəy 1918-ci ilin dekabrında Ərəş mahalından
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin parlamentinə üzv seçilir. 1920-ci ilin aprelində
Azərbaycanda gedən sovetləşmədən sonra “qırmızı terror” adlı siyasi burulğan
Azərbaycanın digər bəy və mülkədarları, görkəmli şəxsiyyətləri kimi, Əşrəf bəy
Tağıyevi də öz cənginə alır. Əşrəf bəy 1920-ci ildə sovet hakimiyyətinə qarşı
Qarabağ üsyanının iştirakçısı kimi Türkiyə və İrana mühacirət edərək bir müddət
orada qaldıqdan sonra Mir Cəfər Bağırovun təklifi və zəmanəti ilə Azərbaycana
qayıdır. 1922-24-cü illərdə həbs edilsə də, dəlil-sübut olmadığı üçün azadlığa
buraxılır. Əşrəf bəy 1929-cu ilin oktyabr ayında üçüncü dəəfə həbs olunur. 3 mart
1930-cu il tarixli qərara əsasən Əşrəf bəy Tağıyev Azərbaycan SSR Cinayət
Məcəlləsinin 72-ci maddəsi ilə Əhrar Partiyasının üzvü və əksinqilabi təbliğatla
məşğul olduğu üçün güllələnir. Azərbaycan SSR Ali Məhkəməsinin 29 avqust 1989cu il tarixli qərarı ilə Əşrəf bəyin həbs qərarı ləğv edilərək işin icraatına xitam verilir.
Əşrəf bəyin ölümündən uzun illər sonra onun günahsız olduğu sübuta yetirilir.
Odövrkü Yevlax ziyalılarından biri də İsmayıl bəy Sultanov olmuşdur. O,
dövrünün mütərəqqi və xeyirxah insanlarından idi. İsmayıl bəy Sultanov 1856-cı ildə
Ərəş mahalının Xaldan nahiyəsində anadan olmuşdur. O, hələ tələbə ikən öz bilik və
bacarığı ilə yoldaşlarından fərqlənirdi. 1879-cu ildə Qafqazda Bakı–Batum dəmiryol
xətti çəkiləndə İsmayıl bəy ali təhsilli mühəndis kimi işə dəvət alır. Dəmir yolunun
tikintisi üçün Çar Rusiyasının ayırdığı pulun xərclənməsinə nəzarət də məhz İsmayıl
bəyə tapşırılır.
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İsmayıl bəy öz şəxsi hesabına 1903-cü ildə Xaldanda və Ağdaşda o dövr üçün
əzəmətli hesab olunan 2 böyük xəstəxana və 1 böyük məktəb tikdirir. 1914-cü ildə
Xaldanda Əlicançay üstündə böyük körpü tikdirir, 1916-17-ci illərdə isə saxsı
borularla Bucaqdan Xaldana su çəkdirir. 1918-20-ci illər demokratik cümhuriyyət
dövründə İsmayıl bəy könüllülərin təşkilində, onların maddi təchizatının təmin
olunmasında əsl vətənpərvərlik nümunəsi göstərmişdir. 1920-ci ilin aprelində
bolşeviklər hakimiyyətə gəldikdən sonra Azərbaycanın bütün bəyləri kimi, İsmayıl
bəyi də qırmızı terror gözləyirdi. Ancaq İsmayıl bəyin mühəndis olması və 1920-ci
ildə Bakı–Culfa dəmir yolunun çəkilməsində bir mütəxəssis kimi ona ehtiyac olması
onu bu bəladan sovuşdurur.
İ.Stalinin 1932-ci ildə “Burjuaziyanın bir sinif kimi ləğv olunması”na dair
məlum qərarı İsmayıl bəyin ailəsinə də faciə gətirdi. 1933-cü ilin soyuq dekabr
günlərində İsmayıl bəy yoldaşı Mələk xanım və uşaqları ilə birlikdə Qazaxıstan
çöllərinə sürgün olundular. Qazaxıstana çatandan bir həftə sonra İsmayıl bəy, 20 gün
sonra isə Mələk xanım soyuğa, aclığa tab gətirməyərək dünyalarını dəyişirlər. Başsız
qalan uşaqları isə bir müddətdən sonra qar altında qalıb ölürlər.
Yevlaxın tanınmış digər şəxslərindən biri olmuş Valeh Saleh bəy oğlu 1896cı ildə Yelizavetpol quberniyasının (Yevlax uzun illər bu quberniyanın tərkibində
olmuşdur) Qoyunbinəsi kəndində anadan olmuşdur. Valeh bəyin atası Saleh bəy
dövrünün üzdə olan, elmə, təhsilə maraq göstərən, səxavəti ilə tanınan bəylərindən
biri idi. Onun ən böyük arzusu Valehi oxudub vətəninə gərəkli bir ziyalı kimi
yetişdirmək idi. Atasının istəyini yerinə yetirən Valeh rus, ərəb, fars dillərini
mükəmməl öyrənərək, Qori seminariyasına daxil olur və 1924-cü ildə təhsilini başa
vurur. 1928-ci ilə kimi Özbəkistanın Buxara şəhərində məsul vəzifələrdə işləyir.
1932-ci ildə, Azərbaycana qayıtdıqdan bir neçə il sonra Valeh bəyə “kulak,
qolçomaq” adı verərək onu həbs edirlər. Onun təqsiri sübuta yetirilmədiyindən 1933cü ildə həbsdən azad edilsə də, 1937-ci ildə “antisovet ünsürü” kimi yenidən həbs
edilir. Valeh bəy işgəncə və məhrumiyyətlərlə dolu yeddi illik ağır məhbəs həyatı
keçirdikdən sonra 1944-cü ildə Komi ASSR-in Robça qəsəbəsində güllələnir.
Əmralı bəy Nəbibəyov da Çar Rusiyası dövründə Yexlaxın tanınmış
şəxslərindən olmuşdur. O, xalq arasında böyük hörməti olan, qocaqlığı, mərdliyi ilə
fərqlənən, var-dövləti, xeyirxahlığı və səxavəti ilə tanınan bəylərdən idi. Əmralı
bəyin Həsən əmisindən başqa nəsillərində başqa bəy olmamışdır. Atası Məhəmməd
kişi rəiyyət idi. Əmralı bəyin əmisi Həsən bəy şuşalı Əbdülhüseyn bəyin qızı Zəhra
xanımla evləndikdən sonra Bakıda var-dövlət, mülk sahibinə çevrilmişdi. Zəhra
xanım Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın qızı Xurşudbanu Natəvanın süd bacısı, Üzeyir
bəy Hacıbəyovun isə böyük bacısı idi. Həsən bəyin övladı olmadığından onun
vəfatından sonra bütün var-dövləti qardaşı oğlu Əmralı bəy Nəbibəyovun adına
keçir. Az müddət sonra Əmralı bəy dükanların, mülklərin, gəmilərin sayını daha da
artırır. Əmralı bəy çox varlı olsa da, Bakıda deyil, kənddə yaşamağı üstün tutur. O
varlandıqca gördüyü işlərin sayını da artırır. 1903-cü ildə kənddə minarəli məscid,
mədrəsə, 1908-ci ildə Tağlı körpü, 1911-ci ildə Yevlaxda mazutla işləyən böyük
dəyirman tikdirir. Özü savadsız olsa da, elmə böyük dəyər verirdi. 1902-ci ildə Hacı
Zeynalabdin Tağıyev Bakıda Müsəlman Qızlar məktəbini açdıqdan sonra Əmralı bəy
qızları Bahar və Muxlisəni oxumaq üçün Qızlar gimnaziyasına qoyur (H.Z.Tağıyevin
təkidi ilə). Əmralı bəylə H.Z.Tağıyev dost olmuşlar. Yevlax meşələrində onların
ovlaq yerləri bir-biri ilə yanaşı idi. 1902-ci ildə H.Z.Tağıyev Əmralı bəyə Qarabağ
atı bağışlayır (bəyin atla birlikdə şəkli də ekspozisiyada var).
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Muxlisə xanım təhsilini başa vurub kəndə dönür. Bahar xanımın elm-təhsilə
marağını görən H.Z.Tağıyev və Üzeyir bəy Hacıbəyov Əmralı bəydən xahiş edirlər
ki, Bahar xanım Bakıda qalsın. Beləliklə, Bahar xanım Bakıda qalaraq ömrünü
xalqına, vətəninə həsr edir. Əmralı bəy öləndən sonra Üzeyir bəy Bahar xanımı
övladlığa götürür və onun sonrakı inkişafında çox böyük rol oynayır. Bahar xanım
əslən Şamaxı bəylərindən olan Zöhrab Ələkbər oğlu Ağalarovla ailə həyatı
qurduqdan sonra onun soyadını qəbul edir.
1920-ci ildə Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra Bahar
xanım atadanqalma bütün var-dövlətini könüllü olaraq inqilabi dövlətə təhvil verir.
Qaraşəhərdəki mülkünü isə öz təşəbbüsü ilə kimsəsiz uşaqlara verərək Azərbaycanda
ilk uşaq evini açır və ömrünün sonunadək 33 il həmin uşaq evinin müdiri işləyir.
Ömrünü kimsəsiz uşaqlara həsr edən Bahar xanım onlara o qədər qayğı göstərirdi ki,
bütün uşaqlar onu “anacan” deyə çağırırdılar. Bahar xanım 1942-ci ildən Azərbaycan
SSR Əməkdar müəllimi adını almış və SSRİ Ali Sovetinin deputatı olmuşdur.
Nəticə. Dünya təcrübəsinə nəzər salsaq görərik ki, bir muzeyin yaranması və
formalaşması üçün müəyyən vaxt, hazırlıq dövrü lazımdır. Çünki bu, uzun sürən
mürəkkəb bir prosesdir. Əgər müəyyən bir ərazidə qazıntı aparılarkən arxeoloji
abidələr aşkarlanmışsa, bunun da araşdırılması üçün vaxt lazımdır. Tarixi
eksponatların, arxeoloji abidələrin hansı dövrə aid olmasını dəqiqləşdirmək üçün
uzun zaman araşdırma aparmaq lazımdır.
Ölkəmiz də bu sahədə uzun bir sınaq yolu keçmişdir. Bu gün Azərbaycanda
300-dən çox muzey, Arxeologiya İnstitutu, müxtəlif arxeoloji sahələr fəaliyyət
göstərir. Bu müəssisələr içərisində Azərbaycan xalqının qədim tarixini, keçmişini,
mənəviyyatını özündə əks etdirən zəngin muzeylərimiz, dünya əhəmiyyətli, ölkə
əhəmiyyətli tarixi abidələrimiz var. Nə zaman yaranmasından asılı olmayaraq, bütün
muzeylərimizdə tariximizi özündə əks etdirən qədim, zəngin eksponatlar var.
Muzeylər tariximizin öyrənilib-öyrədilməsi, maddi-mədəniyyət sərvətlərinin toplanıb
qorunması və təbliği ilə bağlı çox vacib işlər görür. Cansız əşyalar şüşə vitrinlər
altında yaddaşa çevriləndə, ötən tariximizi, mədəniyyətimizi, mənəviyyatımızı, vətən
uğrunda canından keçən övladlarımızı, qələbə dolu günlərimizi əks etdirəndə
dünənimizi daha aydın görür, sabahımıza da daha inamla addımlayırıq [3, s. 183].
Muzeylərdə, tarixi abidələrdə yaddaşa çevrilən tariximiz keçmişimizə işıq tutmağa,
torpağımıza, vətənimizə, xalqımıza, ayrı-ayrı şəxsiyyətlərə, qəhrəmanlara, baş
vermiş tarixi hadisələrə münasibətimizi formalaşdırır.
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Aygun Gasimova
Evlakh historical and local studies museum historical
examples at the exhibition
Summary
As one the cultural institutions, museums are the most valuable treasure
reflecting history on the memories, enriched by overcoming difficulties of time,
transfered by the generations to the generations to the future. Museums are the true
science and education hubs established to learn yesterday‘s real truths of the world to
look tomorrow with open eyes. Historical and cultural monuments, archaelogical and
architectural examples, historical events, numismatic and epigraphic materials are the
values relating to history, past and today’s conviction of the people. We should know
our history and preserve it in order to protect such values and transfer them to the
future generations. Historical and cultural monuments are national wealth of the
people.
Today here are more than 300 museums, Archeology Institute, various
archeological spheres in the Republic of Azerbaijan. We have rich museums
historical monuments having importance of world and country among these
institutions reflecting ancient history, past and morality of the Azerbaijani people.
Museums and historical monuments creates connection between the past with today
not depending on their establishment date, number of wxhibits and richness, that is to
say they are the bridge between our past and today. Our history and spirituality
become stone in the museums, monuments inspire us to lighten our past, to look the
future with confidence and establish attitude of us to our land, homeland, separate
personalities, heroes, and historical events.
Айгюнь Касумова
Евлахский историко-краеведческий музей
исторические примеры на выставке
Резюме
Музеи как одно из учреждений культуры являются самым ценным
сокровищем, отражающим историю в памяти, обогащающимся прохождением
испытаний времени, передающимся от поколения в поколение. Музеи
являются настоящими очагами науки и воспитания, созданными для изучения
прошлых реальных истин мира, для того, чтобы открыто смотреть в будущее,
Исторические
и
культурные
памятники,
исторические
события,
нумизматические и эпиграфические материалы являются ценностями,
связанными с историй народа, с его прошлым, с сегодняшними убеждениями.
Для того, чтобы сохранить и передать эти ценности будущим поколениям, мы
должны знать свою историю и оберегать ее. Исторические и культурные
памятники являются национальным достоянием народа.
Сегодня в независимой Азербайджанской Республике действует Институт
Археологии, различные археологические области, более 300 музеев. Среди
этих учреждений имеются богатые музеи, отражающие древнюю историю
азербайджанского народа, его прошлое, нравственность, исторические
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памятники мирового значения. Музеи и исторические памятники с момента
создания независимо от количества экспонатов, обогащения, образуют связь
между нашим прошлым и сегодняшним днем. Наша история, нравственность,
превратившаяся в камень в музеях, памятниках, вдохновляет нас держать свет
в наше прошлое, уверенно смотреть в будущее, формирует наше отношение к
земле, к родине, к отдельным личностям, к героям, к происходившим
историческим событиям.
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THE PIR HUSEYN KHANEGAH – THE UNIQUE MONUMENT OF THE
SHIRVANSHAHS PERIOD CULTURE
Keywords: Pir Hussein Khanegah, the Nizami Museum, Islamic art, the
Shirvanshah’s period culture, the Ilkhanid period art
Açar sözlər: Pir Hüseyn xanəgahı, Nizami muzeyi, İslam mədəniyyəti,
Şirvanşahlar dövründə mədəniyyət
Ключевые слова: Мавзолей Пир Гусейна, музей Низами, Исламская
культура, культура периода Ширваншахов, культура Ильханидского периода
Introduction. Sufi teachings (tutions) have been widespread in Azerbaijan
since ancient times. Sufism was the esoteric branch of the Islamic faith which was
introduced in Azerbaijan almost simultaneously with the religion itself. There were
spread such sufi ordens as Nagshbandiya, Qalandariyya, Khalvatiyya and so on in
the territory of Azerbaijan. Khanagahs were valuable examples of Azerbaijani
archtitecture and throughout the history they were used as safe place for Sufis who
had no home, for special religious rituals (worship, fasting, Sufi ceremonies and
etc.) and as educational establishments. Mostly khanegahs were built not far from
the burial places of sufi saints-pirs. In such important cities of Azerbaijan as
Ardebil, Shemakha, Nakhichevan were built a number of khanegahs. It is known
that there were more than 400 khanegahs in the area of Shirvan which was the
important cultural centre and the most serious center of progress in Azerbaijan. “The
level of literature and culture in Shirvan was at such high level that science and art
emerging here were percieved as major criteria in Near and Middle East” [1, p.7].
One of the best examples of Moslem art Pir Huseyn masoleum was built near Pirsaat
river in Hajigadul region of Azerbaijan. Mihrab of the khanegah was taken to the
Nizami Muzeum in 1940. The most part of the tiles decorating the facade of the
mausoleum are stolen and now fragments of the tiles are kept in the Hermitage
Museum, Saint Petersburgh, the National Gallery of Georgia, and in the British
National Museum. Historico-aesthetic value of the monument was learned by
western and oriental scientists beginning from second half of XIX century. And now
Pirhuseyn khanegah is considered to be most important monument of islamic culture
and one of the best examples of the Shirvanshahs period culture in Azerbaijan.
The Pir Huseyn khanegah-valuable monument of history and culture.
There are many contradictions and versions about the history of the Pir Huseyn
Khanegah. According to the most reliable one Hussein for which the shrine is named
after Hussein Ravani, sufi poet, scientist and mystic sheikh, born in 954 AD and
reputedly lived for almost 120 years. He was also known as “Shirvani Sagir” (The
Junior Shirvani), the “junior” being in comparison to his better known older brother,
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the great Sufi philosopher-poet “Senior Shirvani” Muhammad Bakuvi (Baba Kuhi,
948-1050) who was buried in Shiraz.
By archeologists and historians the Khanegah was founded in the middle of
the 11th century. “It should be noted that reports by written sources on the use of the
building of the khanagah by Sufis belong to the time before the late 11th early 12th
century, so this Khanegah can be considered one of the first monuments of
Azerbaijan” [2, p.21]. The presence of the tomb in this area attracted so many
pilgrims that the complex developed a huge wakuf (endowment fund) with vast area
and lands. Another reason for the development of the Khanegah’s complex was that
it was situated on the way of the international trade.
The buildings reached its most ornate view in the 13th century, with the
minaret originally added in 1256 during the reign of Shirvanshah Akhsitan II and
embellished after 1284. Mihrab carved with Arabic inscription, dated back 1243-44
is of great artistic value and was removed and “installed at the Museum of
Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjevi in 1940” [3, p.45]. The name of
Shirvanshah Akhsitan and the date of construction 665-th year of Hijrah (1266-67)
are carved on the mihrab. “In the octahedral pedestal of the minaret on the left of the
entrance, right on the mansard there is an inscription saying that the minaret was
built in the 654th year of Hijrah (1256) under Shirvanshah Akhsitan II. Another
inscription made above the cylindrical body of the minaret under a stalactite cornice
says that the building was erected in the 693rd year of Hijrah on orders from
Shirvanshah Gershasb bin Akhsitan. To the right of this inscription on a stone plate
we read “The architect of the minaret is Shamsaddin Muhammed Ali Abbas, it is the
work of Mahmud bin Ibragim” [2, p.21]. The inscriptions are very informative in
identification of the period when the monument was built because in some sources
Pir Hussein Khanegah was mentioned as the Ilkhanids period piece of art.
It is known that Mongol invasions of the Islamic world began in 1221 with
the conquest of eastern Iran. Between the 13th and 14th centuries, the Shirvanshahs
were vassals of the Mongol and Timurid empires. Although Mongol conquests
initially brought devastation and affected the balance of artistic production, in a
short period of time, the control of most of Asia by the Mongol created an
environment of tremendous cultural exchange. Following the conversion to Islam IlKhan Mahmud Ghazan (1295-1304) in 1295 and the establishment of his active
cultural policy in support of his new religion, Islamic art flourished once again. It is
known that the rulers from Ilkhanids dynasty were great builders. The lavishly
decorated Ilkhanid summer palace Takht-I Suleyman (1275) [3], a site with preIslamic Iranian resonances, is an important example of secular architecture. The
outstanding Tomb of Uljaytu (1307-13) in Sultaniyye, however, is the architectural
masterpieces of the period. Following their conversion to Islam, the Ilkhanids built
numerous mosques and Sufi shrines in such cities as Ardabil, Isfahan, Tabriz, Yazd
(1300-1350) [4].
Scientific focus of the Pir Hussein khanegah. In comparison to studies of
Medieval Oriental literature, “History of Islamic Art and Architecture remains a
relatively recent discipline, which started forming in the second half of the
nineteenth century” [5]. Pir Huseyn Khanegah was also an object of study for
scientists started from XIX century. The monument was learned from 3 main areas:
as architectural monument, as the piece of art with historical-aesthetic value, and as
the object of Islamic Epigraphy. Inscriptions on the monuments of Khanegah prove
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that all included buildings were built in 13-15th centuries. According to inscriptions
it should be suggested that significant repairs to the Khaneghah complex were
undertaken in 1420 while archaeologists suspect that now demolished octagonal
mausoleum tower was added around the same time. According to another version
further renovation was realized in 1639. A secular building, whose ruins lie just
outside of the main walls once functioned as a caravanserai on the Tabriz-Shamakha
travel route, and may date from this era. During the later 17th century there seems to
have been last renovation and the site stay unnoticed for decades until “Russian
orientalist Ivan Bartolomey visited Khanegah for the first time arriving here in
1858” [5]. He found that behind a ruinous exterior, the Khaneghah shrine’s interior
had survived intact, retaining one of the most stunning interiors he’d ever seen.
Although the buildings had been ruined, he was amazed with the colorful ornaments
of inscriptions, grave and the mosque. He sent a letter of his impressions to the
Russian-German orientalist academician Johanes (Boris) B.Dorn (1805-1881) in
Petersburg. B.Dorn visited Khanegah in 1861 and studied the inscriptions included.
Dorn agreed that the shrine room interior was a masterpiece and set about recording
and cataloguing the inscriptions. The Most notable parts were the ceiling mouldings
and the mihrab (Qibla – niche indicating the direction of Mecca). Thus from XIX
century Pir Huseyn Khanegah became known in scientific literature due to its
internal architectural decoration.
There were also conducted researches in early 20th century. But fundamental
research on the monument was conducted during 1930s and Russian architect V. Sisoyev, historians V. A. Krachkovskaya and A. Alasgarzade worked on this project.
Later, in 1940s architect S. P. Paygorodskiy, and after that historians A. Seyidzade
and Meshadi khanum Nemat conducted a research on the buildings and inscriptions
included there. Over the centuries the decorative bricks and inscription panels were
gradually removed. Bricks covered with gilt inscriptions were pulled out and some
of them sent to Hermitage in Petersburg, some to the Georgia State Museum,
Moscow Eastern Cultural Museum and even to the Louvre in Europe, and different
museums of UK and in museums and private collections in other countries. The
sanctuary Mihrab of the mosque has been brought to Baku and at the moment it is
exhibited in the National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami
Ganjevi. Otherwise, we would lose this valuable art work too.
Mihrab in the Nizami Museum as the valuable part of Shirvanshahs
period culture. The National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami
Gancevi is one of the leading centers of research and study of Eastern literature and
cultural heritage. It was established in 1939 by the decree of the government. In
Soviet time the museum was the important scientific center functioning as the
branch of Academy Of Sciences. After collapse of Soviet State the new exhibition of
the Museum was created. And now exposition and scientific repositories of the
museum preserve exhibits linked with the literary and cultural environment of the
Shirvanshahs State. This collection, which consists original artifacts and paintings,
illustrations by the prominent artists and sculptors.
The state of Shirvanshahs existed in XI-XVI centuries occupied a special
place in the history of Azerbaijan. The territory of the state mainly covered the
north-east of present-day Azerbaijan and included such cities as Shamakhi, Shabran,
Shirvan, Gabala, Baku. The period of Shirvanshahs reign is considered to be the
period of the rise of culture, art and literature in Azerbaijan. Literary works created
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during that period occupy a special place among the perfect examples of the world
cultural heritage. Historical and architectural monuments such as the Shirvanshah
Rulers Palace Complex, Bibiheybat Mosque, Icheri Sheher Fortress Complex, which
are considered to be valuable pearls not only of Azerbaijan but of Islamic culture.
Poetical heritage of such poets and philosophers as Abulula Ganjavi, Nizami
Ganjavi, Khagani Shirvani, Fazlullah Naimi, Imadeddin Nasimi, who created bright
pages in the history of Azerbaijani literature having determined the directions of
literary development of the future period and made a great impact on development
of Eastern culture. According to Azerbaijani academician R. B. Huseynov “Nizami
was a resident of the renaissance city of Ganja, and he was one of those who created
and maintained the Oriental Renaissance with all his existence and works” [3]. The
new exposition of Nizami Museum, which was opened after reconstruction in 2009,
consisted of a number of halls about the literature and culture of XI-XII centuries,
which is considered to be the “golden century” of Azerbaijani literature and culture.
During this period, the rulers from Shirvanshah’s dynasty made a great influence on
the development of literature and culture. Started with the hall of Qatran Tebrizi up
to the exhibition about Shah Ismail Khatai one can find valuable materials about
survey of literature and art under Shirvanshahs. In the exhibition the artworks of
such prominent as Oktay Sadikhzade, G. Khaligov, L. Kerimov, M. Abdullayev.
One of the most valuable original exhibits displayed in the museum's
exhibition is above mentioned Mihrab of Pirhuseyn Khanagah, which also belongs
to the Shirvanshah period. The main part of monument, built in the XI-XIV
centuries, is a very valuable work of art due to its ornamental decoration and
inscriptions on it. Turquoise tiles on the altar were the main decoration of the
mausoleum. Taking into account the high artistic qualities of the altar, part of the
monument was brought from Haligabul to Baku and in 1940 was placed in the
exposition of the Nizami Museum. Some of the tiles from khanagah are on display
at the Nizami Museum. However, the most part of the tiles have been stolen in
different times and taken to various museums and private collections around the
world. According to the inscriptions of the monument Khanegah was made on the
order from the ruler of Shirvanshah dynasty. And it should be specially mentioned
that there is no other monument of architecture in Azerbaijan can be compared with
the Pir Huseyn Khanegah by the level of presentation in world museums. A number
of foreign scientists and researchers visiting Nizami Museum in order to see Mihrab
of Pir Huseyn Khanegah increased last years. In spite of tiles from Mihrab and
different examples of material culture are kept all over the world the exhibition and
scientific repositories of the Nizami Museum are the most valuable sources for study
the entire complex of the Pir Huseyn Khanegah.
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Nailə Əliyeva
Şirvanşahlar dövrünün unikal mədəniyyət abidəsi – Pir Hüseyn xanəgahı
Xülasə
Məqalədə Azərbaycanın Hacıqabul bölgəsindəki Pirsaat çayı yaxınlığında
yerləşən Pir Hüseyn xanəgahından bəhs olunur. Abidənin mehrabı Nizami Gəncəvi
adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin ekspozisiyasında saxlanılır. Xanəgah
XI əsrdə yaşamış məşhur sufi şairi və alimi Məhəmməd Bakuvinin kiçik qardaşı Pir
Hüseyn Rəvaninin (Şirvani) qəbri yaxınlığında inşa edilmişdir. Şirvan bölgəsini
müsəlman və Qərb ölkələri ilə birləşdirən karvan yolu üzərində inşa edilmiş xanəgah
asketik həyat tərzi sürən sufilər üçün əmin bir məkana çevrilmiş və əsasən mərasim
və ayinləri icra etmək üçün istifadə olunmuşdur. XI-XV əsrlər məqbərəsi hacılar
üçün məşhur bir yer idi və kompleksin sahəsi və bəzəkləri genişləndirilmişdir. Abidə
ilk dəfə 1858-ci ildə rus alimi İvan Bartolomey tərəfindən öyrənilmiş, sonralar
B.Dorn (1861), R. Xaki (1923), V. Sısoyev (1923), Krachkovskaya, L. Bretanskiy,
M.Nemət kimi alimlər abidənin tarixi və bədii əhəmiyyətini təhlil edən tədqiqat
əsərləri yazmışlar. Bəzəkli dekorativ kaşılar abidənin ən qiymətli elementləri hesab
olunur. XIX əsrdən bədii kaşıların əksər hissəsi oğurlanaraq dünyanın məşhur
muzeylərinə və şəxsi kolleksiyalara aparılmışdır. 1940-cı ildə mehrab və dekorativ
kaşıların bir hissəsi mühafizəsi və öyrənilməsini təmin etmək məqsədilə muzeyə
gətirilmişdir. Bu gün Nizami muzeyinin ekspozisiyası Pir Hüseyn xanəgahının
mehrab və kaşılarının kompleks şəkildə sərgiləndiyi və öyrənilməsini təmin edən
unikal bir məkandır.
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Наиля Алиева
Ханегях Пир Гусейн – уникальный памятник культуры периода
Ширваншахов
Резюме
В статье рассказывается о комплексе-мавзолее суфийского шейха Пир
Гусейна у реки Пирсаат в Гаджигабульском районе Азербайджана. Комплекс
был выстроен в XI веке недалеко от гробницы младшего брата известного суфийского поэта Мухаммеда Бакуви. Комплекс был местом проведения суфийских церемоний и обрядов, а также пристанищем для ведущих аскетический
образ жизни суфийских монахов. Мавзолей выстроенный у караванных путей,
соединяющих Ширван с мусульманскими и западными странами. Мавзолей
превратился в популярное место паломничества суфиев стал разрастаться
Ханегях Пир Гусейн получил известность в научной литературе прежде всего
благодаря внутреннему архитектурному декору. Первое исследование памятника было проведено в 1858 году русским ученым Иваном Бартоломеем
далее памятник исследовали такие ученые как И. Дорн (1861), В. Сысоев
(1923), Крачковская и др. Одними из самым ценных элементов памятника
считаются декоративные изразцовые плиты. Начиная с 19 века большая часть
изразцов ханегях были разграблены и вывезены в известные музеи мира и
частные коллекции. В 1940 году алтарь и оставшаяся часть изразцов были
доставлены в музей Низами для хранения и изучения. Сегодня экспозиция
музея Низами – уникальное место, где в комплексе воспроизведен алтарь
ханегяха Пир Гусейн и экспонируются декоративные изразцы.
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Introduction. There are many sights in the capital of our Motherland – Baku.
When guests of the city stroll along the streets, they very often stay in front of some
beautiful buildings, carefully looking at them.
But there is a charming building, which catches the attention of everyone with
its extraordinary beauty. This is the shining palace of the National Museum of
Azerbaijani Literature named after the great poet and philosopher Nizami Ganjavi.
This palace is decorated with turquoise and blue majolica on the facade and six
monuments of prominent Azerbaijan poets rise there.
Since 1945 the visitors enter the Museum through the massive carved door
with a rich ornament, which is a masterpiece of art authored by A. Babayev, and find
themselves in a mysterious world.
By the way, the art of woodcarving is closely related to architecture. It is one
of the oldest and most widespread types of decorative art. This kind of art has been
used in Azerbaijani architecture since the XI-XII centuries.
An excellent idea of the museum director R. Huseynov became a reality in
2009 when as a result of repair in the showcases of the ground floor of the museum,
paintings of great Azerbaijani poets were placed. Here, people can see the visionary
teaching of the sages as well.
All of these pieces give a unique beauty to the building.
Metropol Hotel. We know, that the history of this grandiose construction
began from the XIX century, when the one-stored caravansarai was built, in the
period of development of architecture and urban planning in Baku. This period of
urban development in Baku coincided with the creative activity of the great
Azerbaijani architect Gasim-bey Hajibababekov (1811-1874), who played a great
role in the formation of the city centre. He was born in 1811 in the Sarytorpak of
Shamakhi. He got his primary education at the madrassa. Then he studied at the local
school. Following the way of his father and elder brother, Gasim-bey became an
architect. Well-versed in Russian, he worked as an assistant of Shamakhi provincial
architect Ludovig Valentinovich Kambiagio, later as a chief architect in Shamakhi.
After the earthquake, when Baku became the centre of the province, Gasim-bey
came to Baku and worked here as a chief architect of Baku from 1860-1868 [4,
p.17].
In 1860 the second floor was added to the one-stored caravansarai, the project
of the chief architect of Baku Gasim bey Hajibababeyov.
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After the repair, which was carried out by the new owner of the caravansarai
– an Azerbaijani millionaire Haji Hajagha Dadashov the Metropol hotel was opened
in 1891. Haji Hajiagha Dadashov had hotels, passenger vessels and cargo ships in
Baku. He built the first Ship Repair Plant in Baku. Haji Hajiaga Dadashov was the
first guild merchant, the millionaire who first received this rank in Baku in 1876.
Haji Hajiaga was also the millionaire who first to build an orphanage and a nursing
home [1, p.16-17]. Haji Hajiaga Dadashov leased the Metropol hotel to certain
Omenzeter and transferred the proceeds to a fund for orphans and the homeless. On
the ground floor of the Metropol hotel, as M. Suleymanov wrote in his book “Days
past” there was a Farhadzade manufactory shop “ Haji, beri bakh” (“Haji, look
here”), where they sold the most delicate and expensive silk, woollen and cotton
fabrics. The newspaper “Caspy” wrote in January 1891: “For its conveniences and
luxurious surroundings this hotel can easily be compared with the best hotels in the
capitals of Europe. The hotel has a first-class restaurant and good cuisine. Rooms
start from one ruble with bed and linen” [5].
After Dadashov’s death, his eldest son Yusifagha Dadashev continued his
business. He had got an excellent education. He graduated from Stockholm
University (Sweden) and was fluent in Russian, French and other European
languages. Much of his income from shipbuilding was spent on public education.
Yusifaga Dadashov financed the Gory Seminary and Girl School.
In 1914 the civil engineer Aleksandr Nikitin prepared the project of the
banquet room on the second floor and the addition of the third floor of the Metropol
hotel. Alexander Andreevich Nikitin (1878-1952) was one of the teachers of the
Baku Secondary Mechanical-engineering technical school, were Haji Zeynalabdin
Tagiyev was the honorary trustee. Alexander Nikitin was a civil engineer, a specialist
professionally engaged in planning in the construction of public buildings. He was an
author of the projects of a number of the buildings in Baku, at the beginning of the
XX century, such as the building of the Laboratory of the Kerosene-Oil Factory
(1912), the Covered Market Passage (1913), four and five-storied houses (19141915), the Club of Sailors (1915) and the building of the Metropol hotel.
Yusifaga Dadashov supervised the work of addition of the third floor to the
building of the Metropol hotel. Yusifaga Dadashov supported the establishment of
the national government in Azerbaijan and the activities of the Musavat party in
1918. He was close to the founders of the Azerbaijan Democratic Republic
Muhammed Amin Rasulzadeh. So in 1918-1919 years the members of The Cabinet
of Ministers of Azerbaijan Democratic Republic lived and worked in the Metropol
hotel, that is in the modern building of Nizami museum. After the establishment of
Soviet power, the Metropol hotel was closed, and in 1920-1930 years The Council of
Trade Unions of Azerbaijan was located in this building.
The opening of The Nizami museum. The work began in connection with the
800th anniversary of the great Azerbaijani poet and thinker Nizami Ganjavi’s
birthday by the Order of the National Commissars Soviet of the USSR on November
1, 1939, № 4972 about the establishment of the permanent Museum of memory
dedicated to Nizami Ganjevi. Funds containing a large collection of documents
reflecting Nizami’s life and poetic heritage were prepared. The building was
reconstructed. Another floor was partially completed, giving the building an elegant
and harmonious appearance, a deep loggia was cut down – but it was very careful;
the huge showcase windows of the first floor, arched windows of the second floor
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retained their shape and proportions since the time of the Metropol [2, p.9]. It was a
risky experiment, a project very bold for its time, but the result exceeded all
expectations – the building was magically transformed.
In June 1940 there was a decree about the creation of 6 monuments of
prominent representatives of Azerbaijani literature. The sculptures of the great Azerbaijani poets and writers in six niches in the centre of the facade against the backdrop
of a deep loggia appeared in 1943, and thanks to these sculptures the loggia
represents an architectural, sculptural and artistic value. Three-meter statues are
made, it would seem, in one style by one sculptor, but each of them has its author.
The monument to Fizuli (sculptor F. Abdurahmanov), Vagif (sculptor J. Garyaghdi),
M. F. Akhundov (sculptor P. Sabsay), Natavan (sculptor Tripolskaya) and J. Jabbarli
(sculptor Y. Klatskiy) were erected on the balcony of the building.
It created an amazing synthesis of sculpture and architecture in the facade of
the building. The most famous Azerbaijani architects Sadig Dadashov and Mikail
Useynov supervised the work for six years. Another transformation proposed by
Dadashov and Useynov is the use of luxurious ceramic tiles of all shades of
turquoise. Tiles were made in high quality by craftsmen from Central Asian
republics.
It must be noted that Sadig Dadashov was the grandnephew of the owner of
Metropol hotel Hagi Hagiaga Dadashov. Sadig Dadashov was Azerbaijani Soviet
architecture, the first scientific researcher of the architectural heritage of Azerbaijan,
the author of books on the architecture of Azerbaijan. He was born in 1905, in Baku.
In 1929 Sadig Dadashov graduated from the Construction faculty of Baku
Polytechnic Institute. He was the first head of the Department of Architecture at the
Council of People’s Commissars. He was a member of the Academy of Sciences of
the Azerbaijan SSR. Many residential, public and cultural buildings were built in
Baku and other cities of the republic based on Sadig Dadashov’s projects, and these
architectural works played a major role in the development of Azerbaijani
architecture.
Sadig Dadashov created his architectural and theoretical works together with
his friend and relative, the prominent Azerbaijani architect Mikail Useynov.
Mikayil Useynov graduated from Civil Engineering faculty of Azerbaijan
Polytechnic Institute. He was Director of the Institute of Architecture and Art of the
Academy of Science of the USSR (1948-1988). Azerbaijan State Conservatory
named after U. Hajibekov (1937-1939), the Polytechnic Institute (1931-1933), the
building for the staff of the “Baku Council” (now the Cabinet of the Ministers, 19381941), were built on his projects.
Interior of the museum was decorated by Latif Kerimov – an outstanding
carpet weaver, scientist, artist, and the founder of Azerbaijan Carpet mastery.
The opening of the museum for masses intended after the implementation of
number of preparation works in 1941. But the Second World War didn’t allow it.
The Nizami Memorial Museum opened its doors for the first time for the
guests only on May 14 after, 5 days after 9th of May, 1945, the day of victory over
fascism. In 1959-1967, the museum was thoroughly restored and expanded. The
present-day Museum of the history of Azerbaijani Literature, based on the Nizami
Memorial Museum.
An interesting fact, that there was a famous, three dials Wall Clock on the
building of Nizami Museum. This unique, one-of-a-kind Clock of the Swiss
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company Borel was specially made for Baku and served the city permanently until
the 70s.
The new life of the Museum. Thanks to the director of the museum – the
outstanding academic Rafael Huseynov, the charming building of Nizami museum
was renovated and restored in 2004-2009. On 30 December 2004, after the visit of
the President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev to the Nizami Museum,
renovation of the museum building, based on the project prepared in summer 2005,
has begun. To strengthen the building of the Museum, facing a real danger of
collapse as walls were already cracked, a strong foundation 3 metres wide and deep
has been laid. The walls of the building were cleaned, reinforced by the armature and
14 square metres of walls were plastered. All the ornaments of the building have
been restored. The floor area of 4,500 square metres was covered with mosaic
parquet. All doors and windows were replaced with new doors and windows made of
stronger wood. The roof of the building was also completely renovated. 2,700 square
metres of the roof was covered with modern metal-ceramic plating. Outside of the
Museum, the stairs, the courtyard were covered with granite and marble broomsticks.
A separate transformer and generator were constructed for the building. The building
was equipped with a ventilation system [3, p.3-4].
The new exhibit was created in Nizami Museum. All monuments and
paintings were restored. 25,000 exhibits were placed in the new exposition. An
informational basis in three languages was established in the museum. All halls were
equipped with a computer and monitors for museum visitors. Inner and outside
lighting and the video surveillance system of the building was mounted. Thus the
museum has been completely transformed and got a new life.
“Refunctioning of Nizami Museum of Azerbaijan Literature after the repair is
a very remarkable event in the history of Azerbaijan. Exhibits and works of art
displaying in museum indicate the richness of the culture of Azerbaijani people. I
wish every success to all staff of museum” – Such wonderful words were written by
President Ilham Aliyev in the Museum’s Testimonial Book on 14.03.2009 [4, p. 41].
Conclusion. The building of the Nizami Museum is one of the symbols of
our city. It is beautiful both on the outside and on the inside. The building is linked to
history, which is got a sense of admiration and pride. Conversion of an ordinary onestored caravanserai into a four-stored cultural, research and scientific centre of
Republic is a valuable work in which the great sons of Azerbaijan were directly
involved.
By the order of 6 February of the President of the Azerbaijani Republic Ilham
Aliyev, the 80th the anniversary of the National Museum of Azerbaijani Literature
named after Nizami Ganjevi of ANAS will be celebrated in November. The museum
is going to celebrate its anniversary and for this reason, existing expositions are
updated and the range of exhibits is enriched with new paintings and sculptures.
Many online activities were conducted, despite all difficulties associated with
the pandemic COVID 19. A circle of video excursions has been prepared following
the requirements of the special quarantine regime. During the video excursions,
viewers can receive much interesting information about Azerbaijani literature, poets,
miniatures, carpets, sculptures, paintings in five languages – Azerbaijani, English,
Persian, Arabic and Russian.
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Nowadays the National Museum of Azerbaijani Literature named after
Nizami Ganjavi is a holy temple carries out the mission of propaganda of ancient
history and rich literary heritage of Azerbaijan people.
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Nizami muzeyinin binasının tarixi ilə bağlı bəzi faktlar
Xülasə
Məqalədə Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin
çox maraqlı tarixə malik olan binası haqqında məlumat verilir. Bildiyimiz kimi,
muzeyin binasının tarixi XIX əsrin ortalarından başlayır. 1860-cı ildə Bakı
quberniyasının baş arxitektor vəzifəsini tutan memar Qasım bəy Hacıbababəyovun
layihəsi əsasında əvvəl birmərtəbəli olan karvansaranın üstünə ikinci mərtəbə əlavə
edilir. “Metropol” mehmanxanası yaranandan bir müddət sonra Bakı milyonçusu
Hacı Hacıağa Dadaşov bu mehmanxananı Tiflisdə hərracda əldə edir. 1914-cü ildə
mülki mühəndis Aleksandr Nikitinin layihəsi əsasında binaya üçüncü qat əlavə
olunur və böyük banket zalı tikilir. Sovet hakimiyyəti qurulandan sonra “Metropol”
mehmanxanası bağlanır, bina bir çox təyinatlarla istifadə edilir və tədricən yararsız
hala düşür.
Dadaşovlar ailəsinin iki məşhur nümayəndəsinin adları – Hacıağa Dadaşov və
onun qardaşı nəvəsi Sadıq Dadaşovun adları binanın tarixi ilə sıx bağlıdır.
1940-1943-cü illərdə binaya ikinci həyat bəxş edən dahi şəxslər – memarlar
Sadıq Dadaşov və Mikayıl Useynov oldular. Görkəmli memarlar binanın fasadında
tağlar açaraq dahi Azərbaycan ədiblərinin heykəllərini tağlarda yerləşdirmiş,
dördüncü mərtəbə əlavə edərək, binanın görkəmini büsbütün yeniləşdirmişlər.
Azərbaycan ədəbiyyatı tarixinin hərtərəfli öyrənilməsində, milli ədəbiyyat
nümunələrinin toplanıb mühafizə edilməsində Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin rolu əvəzolunmazdır. Muzeyə daim dövlət tərəfindən
qayğı göstərilmiş, onun təmiri, yenidən qurulması üçün Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə əlaqədar olaraq 2005-ci ildə muzeyin
direktoru Rafael Hüseynovun böyük səyi və əməyi nəticəsində muzey təmirə
bağlanmışdır. Təmir başlayanda sanki bir möcüzə ilə bina xilas olundu. Yaşı 150-dən
çox, özü isə 4 mərtəbədən ibarət olan hündür binanın cəmi 20 santimetr bünövrəsi
var idi. Tamam qəza vəziyyətində olan binaya təzədən 3 metr enində təməl
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tökülmüşdür. Divarlar keyfiyyətli şəkildə suvanmışdır. Sahəsi 4.500 kvadratmetrə
qədər olan döşəmələr mozaikalı parketlə örtülmüşdür. Bərk ağac materialından
hazırlanmış yeni qapı və pəncərələr qoyulmuşdur. Binanın damına müasir metalkirəmid örtük, pilləkənlərə, həyətə və binanın ətrafına qranit və mərmər örtük
çəkilmişdir. Bu və digər zəruri təmir işlərindən sonra Nizami muzeyinə tamam yeni
və işıqlı bir həyat bəxş olundu. 2009-cu il may ayının 14 -də əsaslı təmirdən sonra
muzeydə geniş kütlə üçün açılış mərasimi keçirildi. Hal-hazırda muzey 6 fevral
2020-ci il tarixində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Nizami
Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin 80 illiyinin qeyd olunması
haqqında sərəncamına əsasən növbəti böyük yubiley günü ərəfəsindədir.
Зарема Ибрагимова
Некоторые факты, связанные с историей здания музея Низами

Резюме
В статье представлены сведения, связанные с интересной историей
здания музея Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви. Эта
история начинается ещё с XIX века, когда в 1860-ом году по проекту главного
архитектора Бакинской губернии Гасым бека Гаджибабабекова над одноэтажном караван-сараем был достроен второй этаж. И вскоре после того, как
караван-сарай превратился в знаменитую гостиницу «Метрополь», oдин из
миллионеров города Баку Гаджи Гаджиага Дадашев приобрёл эту гостиницу на
аукционе в Тифлисе.
В 1914-ом году по проекту инженера А.Никитина был достроен 3-ий
этаж и создан большой, светлый банкетный зал гостиницы «Метрополь».
После установления Советской власти в Азербайджане гостиница
«Метрополь» была закрыта и здание использовалось в разных целях.
Постепенно здание выживало свой век. С этим зданием связаны имена двух
представителей семьи Дадашевых – миллионера Гаджиаги Дадашева и его
внучатого племянника Садыга Дадашева. В 1940-1943-х годах два
выдающихся, но тогда ещё молодых архитектора С. Дадашев и М. Усейнов
подарили зданию вторую жизнь. Под их руководством здание было
перестроено под Музей имени Низами. На фасаде здания были открыты арки,
под арками в нишах были поставлены шесть памятников великим
Азербайджанским поэтам, частично был пристроен 4-й этаж. Таким образом,
архитекторы полностью отреставрировали и освежили обветшалое здание.5-ом
году благодаря Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву и
огромному труду директора Музея академика Рафаэля Гусейнова был осуществлён капитальный ремонт здания Музея Низами. Здание Музея было буквально спасено от разрушения. Четырёхэтажное здание, которому насчитывается уже более 150-ти лет, держалось на фундаменте глубиной 20 сантиметров.
Был заложен новый фундамент глубиной 3 метра. Стены здания были качественно заштукатурены. Полы, площадью 4500 квадратных метров, были пок208
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рыты мозаичным паркетом. Все окна и двери были заменены новыми, сделанными из крепкой древесины. Крыша была покрыта современным металлокерамическим покрытием. Внутренний двор, окружение и лестницы здания были
выложены гранитовыми и мраморными плитами. Эти и другие важные дела по
ремонту и реставрации здания придали ему совершенно новый и светлый
облик. 14-го мая 2009 года Национальный музей азербайджанской литературы
имени Низами Гянджеви был торжественно открыт для посетителей. В
настоящее время в связи с распоряжением Президента Азербайджанской
Республики Ильхама Алиева от 6 февраля 2020 года о проведении 80-тилетнего
юбилея Национального музея азербайджанской литературы имени Низами
Гянджеви, ведутся подготовительные работы к этому торжеству.
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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 1,5
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]).
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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 uyğun 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.
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.
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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 1,5 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]).
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 200250 words.
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Structure of article:
UDC index
The author's name, surname, academic degree, scientific name (if any), email 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 1,5; 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.
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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

215

Òåõíèêè ðåäàêòîð:
Ðÿññàì:
Êîððåêòîð:

Úÿñàðÿò Ãàñûìîâ
Êÿáèðÿ Ùàøûìîâà
Êÿìàëÿ Úÿôÿðëè

Yığılmağa verilmiş: 20.X.2020
×àïà èìçàëàíûá: 22.I.2021.
Ùÿúìè: 27 ÷.â. Êàüûç þë÷öñö: 60õ84 1/8.
Ñèôàðèø: 900. Òèðàæ: 400.

“Åëì âÿ tÿùñèë” íÿøðèééàò-ïîëèãðàôèéà ìöÿññèñÿñèíäÿ ñÿùèôÿëÿímiş âÿ ÷àï îëóíìóøäóð.
Òåë.: 497-16-32; 050-311-41-89
Öíâàí: Áàêû, È÷ÿðè øÿùÿð, 3-úö Ìàãîìàéåâ äþíýÿñè, 84

