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YOLUN BAŞLANĞICI – NİZAMİ MUZEYİNİN İLK
“ƏMRLƏR KİTABI”NDAN GÖRÜNƏN BİRİNCİ İLİ
Bu sadə dəftərxana kitabı Nizami muzeyinin başlanğıcının, ən ilk addımlarının
şahididir. Adi arxiv dəftəri. Əl xətti ilə yazılmış “Əmrlər kitabı”. Başlanıb –
1.X.1939, tamamlanıb – 31.XII.1940. Və dəftərin üz qabığındakı son qeyd: “75 il
saxlamalı”. Həmin hesabla bu dəftər artıq 2015-ci ilin dekabrında ləğv edilməli idi.
Həmin vərəqlərdə o qədər doğma və ləyaqətli, Azərbaycan üçün çox işlər
görmüş insanların adına rast gəlinir ki, ən azı onların xatirinə bu sənədlərlə etinasız
rəftar yolverilməzdir. Bu vərəqlərdə tarix var, tarixçələr yaşayır və bu qəbil zahirən
vaxtı bitmiş hesab edilən sənədlərin hamısının daimi saxlanmasına ehtiyac var.
Muzeyin ilk illərinin şahidləri akademik Həmid Araslı (1902–1983) ilə Elmlər
Akademiyamızın Yaxın və Orta Şərq Xalqları İnstitutunda direktor olduğu vaxtlarda
birgə işlədim, mənə məhrəm, qayğıkeş münasibəti vardı, professor Mübariz Əlizadə
(1911–1994) isə daha əvvəl mənə Bakı Dövlət Universitetinin Şərqşünaslıq
fakültəsində dərs demişdi, istəkli tələbələrindən idim, eləcə də Nizami muzeyinin ilk
direktorlarından olmuş İsmayıl Axundovun (1897–1952) həyat yoldaşı Xalidə xanım
Axundova universitetdə ingilis dili müəlliməm idi, sonrakı illərdə də əlaqələrimiz
vardı, filologiya üzrə elmlər doktoru Vera Devittlə (1920–1997) ixtiyar çağlarında
Nizami muzeyində birgə çalışdıq, o, rəhbərlik etdiyim “Qədim və orta əsrlər
Azərbaycan ədəbiyyatı şöbəsi”ndə baş elmi işçi idi, ya illərlə birgə işlədiyimiz, çox
mehriban münasibətlərimiz olan Nuridə xanım Bağırova ki muzeyin ikinci direktoru
Əhəd Bağırzadə (1913–1985) onun əmisi olmuşdu, illərcə yaxın təmasda olduğumuz
Turan xanım Caviddən (1923–2004), təbii ki, çox şeylər soruşa bilərdim (o da bu
muzeydə işləmişdi. 1944-cü il noyabrın 1-də direktor Salam Salamzadənin (1908–
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1977) 21 saylı əmri ilə 700 manat maaşla kiçik elmi işçi vəzifəsinə 1 götürülmüş [11,
62], 1945-ci il iyunun 1-də artıq İsmayıl Axundovun direktor olduğu vaxt öz ərizəsi
ilə işdən azad edilmişdi [11, 67] və daha neçələri, daha kimlər.
Bu əmrlər dəftərini o vaxtlar görmüş olsaydım, indi yaranan şoxlu cavabsız
sualım havadan asılı qalmazdı, həmin canlı şahidlərin vasitəçiliyi ilə nə qədər
qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirmək mümkün idi.
Bəs Salam Salamzadənin özü? Axı o, yetərincə uzun ömür sürərək 1997-ci ildə
89 yaşında dünyadan köçdü və ixtiyar sinnində də hafizəsi iti idi, hətta 60-70 il
qabağın olmuşlarını dəqiqliyi ilə xatırlayırdı [8, 8].
Onların hamısının ömür yolu artıq başa çatsa da, bu əmrlər dəftərində xəsis
mətnlərin ardından görə bildiklərimiz bir tərəfdən muzeyin ilk addımlarını atdığı
dövr haqqında aydın təsəvvür yarada bilir, digər tərəfdən də dövrün ictimai-siyasi
mənzərəsini bir sıra vacib cizgiləriylə canlandırır.
Köhnə yazılar, keçmişdən qalan sənədlər yalnız dünənin xatirəsi və məhz
yadigar kimi maraqlı olmaqdan əlavə, həm də keçmişlə bugünü birləşdirmək, hətta
sabaha da yol göstərmək keyfiyyətinə malikdir.
“Sırf texniki səciyyəlidir” deyərək hansısa sənədləri müəyyən vaxt ötəndən
sonra gərəksiz sayaraq cırıb atırlar, yandırırlar.
Hətta bunların çoxluğunu nəzərə alaraq baş da sındırıblar, məxsusən o cür
sənədlərdən ötrü kağızdoğrayan maşınlar da yaradıblar.
Həmin qurğular məxfi, qeyr-i məxfi sənədləri saniyələr ərzində elə xıncımlayır
ki, əllə tikələnmiş kağızı birtəhər yanbayan düzərək bərpa etmək mümkün olursa da,
maşının parçaladığından daha bir söz, bir rəqəm də tapıb ortaya çıxarmaq
mümkünsüzləşir.
İz birdəfəlik itir. Amma dünənə aid hər sənədin içərisində hökmən həmişə
dəyər daşıyan, hansısa mətləbə doğru aparan cığır var və əgər həmin köhnə vərəqlərə
baxan təcrübəli gözlərdirsə, başqalarının görmədiyi çox unudulmuş həqiqətləri sezə
də, digərlərini də bunları görməyə yönəldə bilir.

Hüseyn Cavidin (1882–1941) 1937-ci il iyunun 4-də baş verən həbsindən sonra başqa “xalq
düşməni” damğası vurulanlar kimi, onun ailəsi də təqib olunurdu və Cavid soyadı ilə hər hansı dövlət
müəssisəsində işə düzəlmək son dərəcə çətin idi. Salam Salamzadənin şairin qızını muzeydə işə
götürməsi gününə görə qətiyyən sadə hadisə sayılmamalıdır və etdiyi bu yaxşılığa görə o,
cəzalandırıla da bilərdi. Çünki “xalq düşməni” elan edilmişlərin ailəsinə qayğı göstərmək bir yana
qalsın, hətta onlarla ünsiyyət belə düşmənlə əməkdaşlıq kimi dəyərləndirilirdi. Salam Salamzadənin
Turan xanıma belə həssas münasibəti və diqqətinin səbəbi onun Hüseyn Cavidə olan xüsusi ehtiramı
və sevgisindən gəlirdi. Cavid Darülmüəllimində Salam Salamzadənin müəllimi olmuşdu: “Cavidin
bizə hələ dərs verməyə başlamadığı illərdə belə onun yaradıcılığının pərəstişkarları sırasında idim...
Hüseyn Cavid bizə üçüncü sinifdən, yəni 1924-25-ci tədris ilindən dərs verməyə başladı... Hüseyn
Cavid dərslərində tələbkar və ciddi idi. Buna baxmayaraq, o, acıqlı deyildi, mülayim idi. Hamımız
onu sevər və dediklərinə əməl edərdik” [8, 8]. Salam Salamzadənin tələbəlikdən sonrakı illərdə də
Cavidlə qarşlıqlı səmimiyyəti və görüşləri davam etmişdi: “Mən və həyat yoldaşım – Azərbaycan
qadınlarından birinci kinorejissor Qəmər Salamzadə ilə birlikdə 1932-34-cü illərdə Moskvada
sənətşünaslıq üzrə aspiranturada çalışırdıq. 1933-cü ildə təsadüfən Moskvada Hüseyn Cavid əfəndi ilə
rastlaşdım. O vaxt biz bir uşağımızla taxtadan tikilmiş ikimərtəbəli bir evdə yaşayırdıq. Otağımız
doqquz kvadratmetrdən ibarət idi. Tələbə həyatı keçirirdik. Bunların hamısını Hüseyn Cavidə izah
edib onu evimizə dəvət etdik. Etiraz etmədi. Gəldi” [8, 8]. Salam Salamzadənin istər həmin axşam,
istərsə də sonrakı görüşləri ilə bağlı xatirələrindən Cavidə daim heyranlıqla yanaşması, Cavidin də ona
xeyirxahlığı, daim faydalı məsləhət və tövsiyələr verməsi anlaşılır. 1935-ci il noyabrın 12-də
Rəssamlar İttifaqı gənc Salam Salamzadənin ilk yaradıcılıq sərgisini açarkən gələnlərin arasında o
çağlarda şöhrətinin zirvəsində olan, canlı klassik sayılan Cavid də vardı [8, 8].
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Tarix elə müdrik və məhrəm həmsöhbətdir ki, sən ona münasibətdə nə qədər
həssas olsan, o da sənə o qədər ürək açacaq, çox olmuşlardan bəhs edəcək.
Yaxınlaşmadıqca, hal-əhval tutmadıqca uzaqdan-uzağa tanıdığın birisi sənin
gözünə qaraqabaq, adamayovuşmaz gəldiyi kimi, ürəklə yaxınlaşmadığın Tarix də
sənə lal-dinməz, azdanışan, söz deməyə xəsis kimi görünəcək.
...1939-cu ilin ilk sətirlərini son səhifəsində yazıblar. Axırdan başlayıblar,
vərəqləri bir-birinə tikib surğuclayıblar, möhürləyiblər ki, sonra bura kənar müdaxilə
olmasın, hanısısa vərəq qoparılmasın.
74 vərəqlik bu dəftərin ömrü 14 ay çəkib və sonra təhvil verilib arxivə.
Həmin 14 ay ərzində isə dəftər yaşayıb, onu vaxtaşırı açıblar, baxıblar, nəsə
yazıblar.
O dəftərin əvvəlinə ilk xətt 1939-cu ilin 1 oktyabrında düşüb, son söz 1940-cı
ilin 31 dekabrında yazılıb.
Bir müəssisənin əmrlər dəftəridir.
Bu cür əmrləri bir ara makinada yazardılar, indi kompüterdə yığıb çap edirlər
və toplayırlar xüsusi qovluqlara.
1939-cu ildə yeni yaranan həmin müəssisədə isə hələ heç makina da yoxmuş.
Həmin il də, ondan sonrakı illərdə də xeyli müddət bütün əmrlər elə əllə
yazılıb.
1939-cu ildir, amma 1940 ötəcək, ardınca 1941-ci il gələcək.
Həmin 1941-ci ildə isə dahi azərbaycanlı, 1141-ci ildə dünyaya gəlmiş,
insanlıq tarixində əbədi iz qoymuş Nizami Gəncəvinin 800 yaşı tamam olacaq və
onun ilk dəfə olaraq möhtəşəm yubileyi keçiriləcək.
Bu bayrama hazırlıqlarsa yalnız Azərbaycanda getmir.
Moskvada da, Leninqradda (indi Sankt-Peterburq) da, Kiyevdə də və təxminən
ovaxtkı sovet respublikalarının hər birində də Nizami yubileyinə öz töhfəsini tədarük
edənlər var.
Kimlərsə şairə həsr edilən monoqrafiyalar üzərində işləyir, kimlərsə tərcümələr
edir, kimlərsə Nizami portreti müsabiqəsinə qoşulub, kimlərsə Nizami sözlü bəstələr
doğurur...
Yubliey günlərində Nizaminin həyat və yaradıcılığına həsr edilmiş muzeyekspozisiya da qapılarını tamaşaçılara açmalıdır.
Elə indi vərəqlənən bu “Əmrlər kitabı” da yolunu yeni başlayan həmin
muzeyinkidir.
Tanınmış rəssam Salam Salamzadə muzeyin ilk direktoru təyin edilib və
“Əmrlər kitabı”nda ilk sətirləri yeni direktor öz səliqəli xətti ilə özü haqqında yazır:
“Əmr №1
1 oktyabr, 1939.
Bu tarixdən Xalq Komissarları Şurası yanında İncəsənət İşləri İdarəsinin
664 nömrəli əmri əsasında 700 rubl maaşla Nizami muzeyi-sərgisinin direktoru
vəzifəsinin icrasına başladım.
Muzey-sərginin direktoru Salamzadə” [10, 1a].
Mən bu mətni tərcümə edərək ana dilimizdə yazıram. Əmrin əsli ruscadır.
Ümumən burada başdan-sona nə yazılıbsa, hamısı ruscadır.
Elə bundan sonra gələn növbəti illərin əmr kitabları da beləcə.
Bu əlamət artıq içərisindən keçib gəldiyimiz keşməkeşli milli tariximizdəki
ağrılı bir həqiqətin göstəricisidir.
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Köhnə dövrləri görmüş bizlər ki bilirik vəziyyət necə olub!
Azərbaycandakı bütün idarə və müəssisələrdə, mədəniyyət ocaqlarında, ali
məktəblərdə... hər yerdə yazışmalar, sənədləşmələr rusca aparılırdı, iclaslarda, ən
milli mövzulardakı mərasimlərdə də məruzələr, çıxışlar rus dilində edilirdi və hər kəs
də bu gerçəkliklə barışan kimiydi.
Ona görə də Sovet İttifaqının yürütdüyü belə siyasət çərçivəsində milli ruhun
bariz ifadəçisi olacaq Nizami muzeyi kimi bir elm-mədəniyyət ocağının
yaradılmasına dövlətin qərar verməsi sadə hadisə deyildi.
Noyabrın 1-dir və hələlik yeni muzeyin bircə işçisi var, o da direktor. Ertəsi
gün direktorun ikinci əmri ilə daha bir nəfər işə götürülür – Əziz Əliyev müvəqqəti
olaraq muzeyin katibi vəzifəsinə qəbul edilir [10, 1a] və yarım ay muzeydə rəsmən
elə 2 işçi olur: direktor və katib.
Təzə il gəlir. 1940-cı ilin son yanvar günlərində imzalanan əmrlər artıq bu gün
bizə tarixi həqiqətləri açır, xəbər verir ki, muzeyin ilk ekspozisiyasını qurmaq üçün
materiallar necə toplanırmış, haralardan yığılırmış, bu işlə kimlər məşğulmuş.
Yanvarın 23-də imzalanan əmrlə Nizami muzeyinin ekspozisiya planını
tutmaqçün yaradılmış briqadanın üzvü, elmi işçi Mübariz Əlizadə materiallar
toplamaq məqsədilə 2 həftəliyə Tbilisi və Yerevana ezam edilir [10, 3a].
Yanvarın 28-də verilən başqa bir oxşar əmrlə ayın 29-dan yenə həmin
briqadanın digər üzvləri – Tarix İnstitutunun direktoru Aleksey Alekseyeviç Klimov 1
(1894–1948) və elmi işçi Həmid Araslı 25 günlüyə Moskva və Leninqrada, elmi işçi
İshaq Cəfərzadə 2 (1895–1982) isə 1 aylığa Aşqabad, Daşkənd, Səmərqənd və
Buxaraya ezam edilirlər [10, 3b].
Xəzinəni yaratmaq yolunda çalışmalar belə başlanırdı və o vaxt xeyli cavan
olan bu insanların hamısı sonralar Azərbaycan elmi və mədəniyyətinin canlı
klassiklərinə çevriləcəklər.
1940-cı il fevralın 27-sidir, muzey 4 aydır işə başlayıb və direktor ilk cəza
əmrini də verir.
80 ilin uzaqlarında qalmış bu əmr, yəqin, o zaman narahatlıq da doğurub, qan
da qaraldıb, təbii ki, acı ibrət dərsi də olub və vaxt ötəndən sonra yaddan çıxıb gedib
də.
İndi nə o əmri verən həyatdadır, nə cəzanı alan, nə də həmin çağlarda o
muzeydə çalışmış 10-15 nəfər əməkdaş.
A.A.Klimov Azərbaycan tarixində və tarixşünaslığında misilsiz xidmətlərinə görə həmişə ehtiramla
anılmağa layiq bir simadır. Azərbaycana 1920-ci ildə gələn A.Klimov bir etnoqraf, etnoloq, tarixçi
kimi ardıcıl fəaliyyətlərini 1930-cu illərdən başlamışdır. Azərbaycanın əlyazma irsini toplamaq
yolundakı səyləri və tapıntıları xüsusi vurğulanmalıdır. A.Klimov Nurməhəmməd Əfəndi Nuxalıya
məxsus zəngin əlyazma xəzinəsi ilə yanaşı, vaxtilə Yelizavetpol oğlan gimnaziyasına məxsus olmuş
kitabxananı aşkarlamış, Ordubadda Xaraba Gilan yaşayış məskənini ilk tədqiq edənlərdən olmuşdur.
Azərbaycan Tarixi İnstitutunun, Azərbaycan Tarixi Muzeyinin direktoru olmuş, Nizami muzeyinin də
quruculuğunda yaxından iştirak etmişdir [Ətraflı bax: 13, 416-417].
2
Nizami muzeyi yarandığı çağdan yalnız xalqın söz sərvətlərinin deyil, həm də bütövlükdə tarixinin,
mədəniyyətinin aynasına çevrilmişsə, bunun ilk səbəbi başlanğıcdan muzeyin quruculuq işlərinə
tanınmış ədib və ədəbiyyatşünaslarla yanaşı tarixçilərin, arxeoloqların, epiqrafika, numizmatika,
etnologiya, sənətşünaslıq və digər sahələr üzrə ən seçmə mütəxəssislərin cəlb edilməsi olmuşdur.
İshaq Cəfərzadənin Nizami muzeyi qurularkən ekspozisiyanın hazırlanmasında ilklərdən biri kimi
dəvət edilməsinin birinci səbəbi o idi ki, artıq kifayət qədər sanballı alim kimi tanınmış bu arxeoloq və
etnoqraf Azərbaycanın bir sıra başqa qədim yaşayış məskənləri ilə yanaşı, Nizaminin doğma şəhəri
Gəncədə də arxeoloji qazıntılar aparmış, bu haqda ayrıca məqalələr də dərc etdirmişdi [Haqqında
ətraflı bax: 13, 372-374].
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Təsir gücünü lap çoxdan itirmiş həmin əmrsə bu gün danışa və o əyyamların, o
insanların yaşadığı cəmiyyətin bəzi siyasi reallıqlarını müasirlərimizə çatdıra bilir.
Az öncə 250 manat məvaciblə makinaçı vəzifəsinə götürülmüş Y.A.Mixaryova
xidməti sənəd itirdiyinə və kənar şəxsin makinada yazmasına imkan verdiyinə görə
fevralın 28-dən işdən azad edilir [10, 5a].
Bu bircə cümləlik sənəd nələr söyləyir!..
Əvvələn, fikir verin, Azərbaycan ədəbiyyatının tarixi, Nizami Gəncəvi ilə bağlı
muzeyin makinaçısı rusdur. Həmin vəzifəyə azərbaycanlı deyil, bir rus götürülübsə,
bu o deməkdir ki, müəssisədə çap ediləsi materiallar hamısı rusca olacaq.
Və törədilmiş qəbahətə diqqət edilsin: kənar şəxsə makinadan istifadəyə imkan
yaradıb.
Sovet dönəmində yazı makinası silah kimi bir avadanlıq sayılırdı 1. Xüsusi
xidmət orqanları onların hamısını nəzarətdə saxlayırdı və hər birinin nömrəsi bəlli
idi. Həm də yalnız idarələrdə, müəssisələrdə olanlarının deyil, şəxslərdə, evlərdə
olanlarınkı da!
Nəinki Azərbaycan, hətta bütün SSRİ üzrə hansısa makinada dövlətin zərərinə
olan bircə səhifə yazı aşkarlansaydı, həmin makinanı müəyyənləşdirmək dövlətin
əlində sadə bir iş idi.
Odur ki, bir işçinin makinasında başqasına yazmaq şəraiti yaratması öz tabel
silahını başqa bir adama istifadəyə vermək kimi təhlükəli əməl sayılırdı və addımı,
lazım gələrsə, cinayət kimi mənalandırmaq da o dövrün ölçüləri ilə çətin deyildi.
Həm də belə bir əmrlə işdən çıxarılandan sonra adam Dövlət Təhlükəsizlik
Komitəsinin “qara siyahı”sına düşürdü və elələrinin başqa yerdə işə düzəlməsi də
mürəkkəbləşirdi. Lap lazımlı mütəxəssis olub işə götürülsələr də, daim diqqətdə,
nəzarətdə saxlanılırdılar.
Hər xırda təfərrüata getməyə ehtiyac yoxsa da, bunu vurğulamağa lüzum var
ki, xeyirxah bir insan olmuş Salam Salamzadənin işçisinə qarşı bunca sərt cəza
tədbiri müəyyənləşdirməsində, onu dərhal işdən azad etməsində də epoxanın izi,
rəngi var.
1937-1938-ci illərin fırtınaları bu insanlara yaxşı tanış idi, onlar elə faciələrə,
başqa cür yozulan adicə bir kəlmə üstündə həbs edilən, güllələnən, sürgünlərə
göndərilən o qədər qurbanlara şahid olmuşdular ki, hər an siyasi baxımdan ayıqsayıq qalmağa məcbur idilər.
Belə qatmaqarışıq dövrləri yaşayıb insanlarımız.
O vaxt Nizami muzeyində bütün çap üçün nəzərdə tutulan yazıların rusca
olmasının digər sübutu bir neçə gün sonra verilmiş ayrı bir əmrdir. Makinaçı ştatı boş
saxlanmır, martın 4-də 11 saylı əmrlə o vəzifəyə başqa adam götürülür:
Y.Y.Rabinoviç! [10, 5a]

Bütün gücünə baxmayaraq, var olduğu müddətcə həmişə mətbu sözdən, xarici radiodalğalardan
qorxan, mətbuatda dövlət sirlərinin mühafizəsi adı ilə hər çap məhsulunu, efir materialını senzura
süzgəcindən keçirən sovet dövləti əleyhinə ola biləcək hansısa materialın hətta makinada yazılaraq
yayılmasının qarşısını almaqçün tədbir tökürdü. Elə Nizami muzeyinin artıq 1941-ci ilə aid “Əmrlər
kitabı”nda bununla bağlı səciyyəvi sübut var. 1941-ci il aprelin 28-də verilmiş 34 saylı əmrdə
göstərilir ki, qarşıdan gələn 1 may bayramı ilə əlaqədar ayın 29-dan 3-dək muzeydə fasiləsiz
növbətçilik təmin edilsin və muzeydə olan 2 yazı makinası, eləcə də surətçıxaran kağızlar xüsusi otağa
qoyularaq qapı möhürlənsin, açar məsul növbətçiyə təhvil verilsin [11, 14b].
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Belə görünür ki, Azərbaycan dilində heç bir yazı çap edilmirmiş ki, uyğun
makinaçı da işə götürülməyib 1.
Və möcüzə baş verir. Martın 10-da direktorun yeni, muzey üzrə sayca 12-ci
əmri ilə “işdən düzgün çıxarılmadığına görə” İ.A.Mixaryova yenidən vəzifəsinə
bərpa edilir, onun əvvəlki işinə qayıtması səbəbindən boşalmış ştata götürülmüş
Y.Y.Rabinoviç azad edilir [10, 4b].
Yeni əmrdə Mixaryovaya törətdiyi əmələ görə sadəcə şiddətli töhmət verilir
[10, 5b-6a].
“Sadə” və “şiddətli” sözləri yan-yana təzadlı görünsə də, hər halda ağır
ittihamla işdən çıxarılmağın müqabilində töhmətin lap şiddətlisiylə olsa da can
qurtarıb işdə qalmaq, üstəlik, işdən qovulandan sonra əvvəlki yerinə bərpa edilmək
gününə görə xoşbəxtlik idi.
Ehtimal ki, bu, guya makinaçı xanımın harasa şikayəti əsasında baş verə
bilməzdi.
Mümkündür, onu yuxarılardan kimsə tapşırıbmış ki, işiniz olmasın, yüngül
cəzayla yola verin.
Məhz tapşırıq! Belə hərəkətə görə kiminsə S.Salamzadəyə xahiş-minnət
edəcəyini, onun da bu təvəqqenin müqabilində yumşalacağını ağla gərirmək belə
olmaz.
Çünki əmrdə göstərilən faktlar həqiqətən baş vermişdi ki, yeni əmrdə də
olduğu kimi saxlanılırdı.
Zəmanə elə idi ki, ürəyiyumşaqlıq göstərmək yeri yox idi.
Belə məqamlarda həmişə ilk növbədə öz taleyini, ailəni, yaxınlarını düşünməli
idin.
Repressiya qurbanları haqqında vaxtilə Dövlət Təhlükəsizlik Nazirliyinin
arxivində yüzlərlə cild sənədləri, dindirmə protokollarını oxumuşam, Sibirdəki həbs
düşərgələrinin əzablarını dadıb qayıtmışlarla bolluca həmsöhbət olmuşam və məndə
həmin çağların necəliyi barədə sadəlövh xəyallardan uzaq, sərt, soyuq həqiqətlərə
dayanan ağrılı qənaətlər yaranıb.
Nizami muzeyinin, ədəbiyyatımızın, Nizami Gəncəvinin ədəbi taleyi ilə bəlkə
də bilavasitə bağlanmayan bu epizod üzərində belə geniş dayanmağa sövq edən
muzeyin də, ədəbiyyatımızın da, Nizaminin də, insanlarımızın da axarında olduğu
həmin dövrün ağlı-qaralı tərəflərini aşkar göstərmək niyyətidir.
O sualı verməyə tələsməyin ki, bəs ermənilər harada qaldı?! Gəlirlər! Heç
olarmı ki, 1930-1940-cı illərdə hər yerə daraşmış ermənilər burada gözə dəyməyə?
Mart ayının 15-də İncəsənət İşləri İdarəsinin, oçağkı Mədəniyyət Nazirliyinin
əmri ilə M.Q.Sarkisov Nizami muzeyinə direktor müavini vəzifəsinə göndərilir [10,
7a]. Düzdür, onun direktor müavinliyi uzun çəkmir – cəmi ikicə həftə.
Martın 27-də Sarkisovu başqa, daha yuxarı vəzifəyə aparırlar. Yerinə kim gəlsə
yaxşıdır? Yenə erməni – M.Saturov [10, 7b].
Muzey ilk növbədə eksponatlar deməkdir. Ona görə də 1940-cı ilin ilk
aylarından artıq muzeyin yaradılacaq ekspozisiyasında və fondlarında yer almalı
eksponatları əldə etməklə bağlı addımlar atılır. Ayrı-ayrı rəssamlara sifarişlər verilir,
toplanmalı kitablar cəmlənir, gözaltı edilmiş ayrı-ayrı eksponatların əldə edilməsi
ətrafında düşünülür. Bütün bunları gerçəkləşdirmək üçün isə muzeyin təcrübəli
1940-cı il mayın 15-də verilən əmrlə növbəti dəfə boşalmış makinaçı ştatına yeni işçi qəbul edilir.
Nizam həmin nizamdır. Bu da O.T.Feydak [10, 14a]. Gün gəlir, o da işdən gedir. 8 avqust tarixli 60
saylı əmrlə işə götürülən yeni makinaçı O.V.Derbasovadır [10, 33a].
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ekspertlərdən ibarət bədii əsərləri qiymətləndirən və qəbul edən ayrıca komissiyası
olmalıdır.
1940-cı il martın 11-də verilən əmrdə onların adları sadalanır. Aralarında
muzeyin əməkdaşları da var, kənardan dəvət edilənlər də. Amma bu heyət özü bir
nümunədir. Bu siyahıda bir nəfər belə xala-xətrin qalmasın, ya nüfuzuna, yalnız
vəzifəsinə görə əlavə edilmiş ad yoxdur. Hamısı o vaxt da, indi də əksəriyyət
tərəfindən etiraf edilən güclü mütəxəssislər, dərin alimlərdir: Salam Salamzadə,
Əzim Əzimzadə (1880–1943), İsmayıl Axundov, Qəzənfər Xalıqov (1898–1981),
İshaq Cəfərzadə, Həmid Araslı, Əjdər Ələsgərzadə 1 (1895–1964), Mürsəl Nəcəfov
(1918–1979), Həsənağa (Həsən) Mustafayev (1896–1971) (o, Nizami yubiley
komitəsinin üzvü, Əməkdar İncəsənət Xadimi idi), İlya Gerasimoviç Rıjenko 2
(1887–1952), Vadim Nikolayeviç Leviatov 3 (1905–1963) [10, 6b-7a].
Tərkibi təsdiq edən 15 saylı əmrdə kənardan dəvət edilən mütəxəssislərə hər
iclasa görə 30 manat zəhməthaqqı ödəniləcəyi barədə qeyd var [10, 7a].
Bu nöqtəyə də o səbəbdən diqqət yönəldirəm ki, vaxtından, biliyindən,
əməyindən istifadə edilmiş insanların mənəvi dəyərləndirilməsi ilə yanaşı həmişə
gərək maddi qiymətləndirilməsi də ola.
İndinin indisində çox vaxt komissiyalar yaradılır, ora toplaşan insanlar saatlarla
vaxt, enerji itirir, fikir söyləyir, məsləhətlər verir, lazım gələndə çoxsəhifəli işləri
oxuyur, lakin onlarla quruca “sağol”la xudahafizləşirlər.
Odur ki, bu köhnə əmrdə nəzərdə tutulan ödəniş məsələsi bu gün bütün uyğun
istiqamətlərdə tətbiq edilərsə, həm işin keyfiyyətinə, həm də gəlir mənbələri yalnız
zəkaları, istedadları olan elm, sənət adamlarının dolanışığına müsbət təsirini
göstərərdi.
Əjdər Ələsgərzadə Azərbaycan epiqrafika elminin ən parlaq simalarından biri, ədəbi-mədəni
tariximiz üçün müstəsna dəyər daşıyan bir silsilə daş yazıların ilk oxuyucusudur. Nizami Gəncəvi
(1141–1209) və Xaqani Şirvaninin (1120–1199) sinə daşlarının estampajlarını [9, 286-287], Yusif ibn
Küseyr (mavzoleyin tikilmə tarixi 1161–1162) və Möminə xatun (mavzoleyin tikilməsi 1175-ci ildən
sonra) türbələrinin, Qız qalasının və digər tarixi incilərin mətnlərini oxuyaraq ilk dəfə elmi dövriyyəyə
gətirməklə yanaşı, həmin yazıların hamının gözü qarşısında olması üçün bu abidələrin fraqmentləri və
maketlərinin Nizami muzeyinin ilk ekspozisiyasında yer almasının da təşəbbüskarı Ə.Ələsgərzadə idi.
Arxeologiya, epiqrafika ilə yanaşı, ədəbiyyat məsələlərində də səriştəli olan Ə.Ələsgərzadə 1930-cu
illərin əvvəllərində Məhəmməd Füzulinin (1483–1556) “Divan”ının elmi-tənqidi mətnini də Salman
Mümtazla (1884–1941) birgə hazırlamışdı [Haqqında daha ətraflı bax: 13, 295-296].
2
Rəssam və publisist, Azərbaycanın Əməkdar İncəsənət Xadimi İ.G.Rıjenko Peterburq Gözəl Sənətlər
Akademiyasını bitirmiş və Azərbaycana 1928-ci ildə gəlmişdi [12, 53-56]. Bakı Rəssamlıq
texnikumuna rəhbərlik etdiyi illərdə Azərbaycanın gələcəkdə böyük şöhrət qazanacaq bir sıra
heykəltəraşlara, o cümlədən Fuad Əbdürrəhmanova (1915–1971) [3, 13] və həmin dövrün əksər gənc
rəssamlarına dərs dedi [17, 37], realist məktəbin nümayəndəsi kimi 1930-cu illərdə Azərbaycanın
yaxın tarixi keçmişi haqqında silsilə əsərlər yaratdı [17, 36, 41].
3
Nizami muzeyi yaradılarkən əvvəldə heç də Azərbaycan ədəbiyyatının bütöv mənzərəsini tam əks
etdirəcək bir ekspozisiya kimi deyil, Nizaminin ev muzeyi kimi təsəvvür edilirdi. Ona görə də başlıca
diqqət gəncəli dahinin özünə və yaşadığı dövrün mənzərəsini daha dolğun və əyani şəkildə
göstərməyə yönəlmişdi. Keramika nümunələri isə istənilən məkanın mədəni səviyyəsini bariz şəkildə
nişan verən tarix şahidləridir. İlk ekspozisiyanın qurucuları sırasında olan görkəmli alim Vadim
Leviatov Gəncənin keramika mirasını ətraflı tədqiq və təhlil etmiş, bu haqda ayrıca monoqrafiya da
nəşr etdirmişdi [14]. Məhz onun yönəldiciliyi və tövsiyələri ilə Nizami muzeyinin ekspozisiyasında
XII-XIII əsrlərin cazibəli keramika nümunələri geniş həcmdə təqdim olunmuşdu. V.N.Leviatovun
bilicilərindən olduğu Şirvanşahlar saray kompleksi [16], XVIII əsr Azərbaycan tarixi [15] də Nizami
muzeyinin ekspozisiyasında ədəbi faktlara uğurlu tarixi fon olaraq mükəmməl şəkildə təqdim edilibsə,
bu da muzeyin quruculuğu illərində V.N.Leviatovun daimi məsləhətçilərdən biri olmasından
qaynaqlanır.
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Salam Salamzadənin, ilk direktorun muzeyə birinci rəhbərliyi 1940-cı il martın
31-də başa çatır [10, 8a] (Bir müddət sonra ona qısa müddətə direktor vəzifəsi
yenidən həvalə edilir. 1943-cü il sentyabrın 25-də 19 saylı əmrlə direktor vəzifəsində
işə başlayır [11, 58b], 1945-ci ilin 6 aprelində 9 saylı əmrlə “haqqında onu
kompromitə edən materialların üzə çıxması ilə əlaqədar” işdən azad edilir [11, 66a]).
1940-cı il aprelin 2-də S.Salamzadənin vəzifədən getməsi və İncəsənət İşləri
İdarəsinin 270 nömrəli sərəncamına əsasən özünün muzeyin yeni direktoru təyin
edilməsi haqda 19 saylı əmrə Əhəd Bağırzadə [10, 8a] qol çəkir.
“Qol çəkir” yazıram, ona görə ki, ayın 27-dək olan, yəni imzaladığı son
əmrədək bütün bu qəbil sənədləri Salam Salamzadə özü öz əli ilə yazıb.
Aprelin 2-dəki əmrdə artıq başqa xətdir [10, 8a].
Yeni direktor sadəcə hazır mətnə imza atır. Ta 1940-cı il avqustun 25-də
direktor olaraq imzaladığı sonuncu əmrədək [10, 34b-35a].
1940-cı il avqustun 29-da artıq yeni direktor İsmayıl Axundov İncəsənət İşləri
İdarəsinin həmin gün verilmiş 712 saylı sərəncamına əsasən özünün Nizami
muzeyinə direktor vəzifəsində işə başlaması, Əhəd Bağırzadəninsə Moskvaya təhsil
almaq məqsədilə ezam edilməsi səbəbilə direktor vəzifəsindən azad edilməsi haqda
əmri imzalayır [10, 36a].
Direktorun öz xətti ilə əmrləri yazmaq adəti elə Salamzadə ilə də bitir.
Əhəd Bağırzadə kimi, İsmayıl Axundov da “Əmrlər kitabı”nda yazılmış
mətnlərin altından sadəcə qol çəkir.
İsmayıl Axundovun ilk əmrlərindən biri 1940-cı ilin 26 sentyabrına aiddir və
həmin əmrlə 16 oktyabrdan etibarən Cavad Rəfibəyov (1890–1956), İvan Pavloviç
Şeblıkin 1 (1884-1947) , Vadim Nikolayeviç Leviatov saathesabı ödənişlə (saatı 7
rubl 50 qəpik olmaqla adambaşına ayda 40 saat) ştatdankənar məsləhətçi vəzifəsinə
işə götürülürlər.
Bunlar sadə adlar deyil. V.Leviatovun Cənubi Qafqaz tarixinə dair mükəmməl
elmi araşdırmalarına və İ.Şeblıkinin əsərlərinə bələd olsam da, Cavad Rəfibəyovu
daha yaxından və yaxşı tanıyıram. Onun ömür yolunu, düyünlü taleyini, parlaq
şəxsiyyəti və qiymətli elmi irsini diqqətlə arşadırmışam və bu haqda ayrıntıları ilə
ayrıca və geniş yazmışam [7, 650-693].
Cavad Rəfibəyli Azərbaycanın ilk sənətşünası adlandırıla biləcək böyük zəka
sahibi və son dərəcə kübar ziyalı idi. Cavad bəyin Azərbaycan xalq sənətinin tarixi,
İran və Azərbaycan gözəl sənətləri arasında qarşılıqlı əlaqə və təsirlər, təsviri sənət
terminləri, Azərbaycan memarlığının bəzi məsələləri haqda araşdırmaları, həmçinin
Nizami muzeyində işləyərkən yazdığı və mənə vaxtilə surətlərini oğlu Hadı bəy
1920-ci illərdə Azərbaycanda elm, təhsil və mədəniyyət sahəsində yeniləşmə və böyük quruculuq
siyasəti gerçəkləşdirilərkən respublikaya kənardan dəvət edilmiş yüksəksəviyyəli mütəxəssislər həm
öz yaradıcılıqlarında tamam təzə səhifələrin açlmasına nail olmuş, həm Azərbaycan təhsili, elmi,
musiqisi, rəssamlığı, heykəltəraşlığının sıçrayışlı inkişafına müsbət təsirlərini göstərmiş, həm də
mədəniyyətimizə tarixən xas olan Şərq–Qərb vəhdətini yeni zaman müstəvisində irəli aparmışlar. Belə
dəvətli alimlər sırasında universal zəka sahibi, tarixçi, memar, rəssam İvan Pavloviç Şeblıkinin şərəfli
məqamı var. Azərbaycana 1928-ci ildə gəlmiş İ.P.Şeblıkinin milli tariximizi, xüsusən memarlıq
keçmişimizi öyrənmək yolunda ardıcıl səylərinin yekunu olaraq onun Nizami dövrünün memarlıq
abidələri haqda əsəri [18] yarandı ki, həm bu araşdırmalar, həm də onun İçəri şəhərin keçmişi ilə bağlı
müşahidə və tapıntıları [19] Nizami muzeyinin ilk ekspozisiyasının qurulmasında çox faydalı oldu.
1947-ci ildə baş vermiş qəfil vəfatınacan Azərbaycan tarixinin şah əsərlərini öyrənməkdən usanmayan
İ.Şeblıkin həm də yaxşı rəssam olduğundan dəyərli məsləhətləri ilə Nizami muzeyinin ilk
ekspozisiyasının bədii tərtibi işinə də köməklərini göstərmiş, bəzi rəsm əsərlərini də məxsusi olaraq
ilk ekspozisiya üçün çəkmişdir [Həmçinin bax: 13, 532-533].
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Rəfibəylinin (1924–1996) təqdim etdiyi orta əsrlər mədəni mirasımıza aid
əlyazmaları XX əsr Azərbaycan sənətşünaslığının təməl əsərləri kimi çox önəmlidir,
bir çox cəhətdən bu gün də dəyərini hifz etməkdədir [13, 476-478].
İ.Şeblıkinin artıq çoxdan məhv olub getmiş ayrı-ayrı tarixi abidələrimizi
fotoqrafik dəqiqliklə əks etdirən əlvan illüstrasiyaları isə həm memarlıq, həm
rəssamlıq tariximiz üçün xüsusi əhəmiyyət daşıyır.
Muzeydə gördükləri digər işlərdən savayı, onlar tərtib olunmuş cədvəl üzrə
(həmin əmrin 4, 5-ci bəndləri) muzey əməkdaşlarına mühazirələr oxuyur, məsləhətlər
verirmişlər, onlara növbəti ildə açılması nəzərdə tutulan ekspozisiyanı tamaşaçılara
necə peşəkarlıqla təqdim etməyin yollarını anladırmışlar.
Bu insanların üçü də çox yüksək peşəkarlar, elə o vaxt artıq canlı klassik
adlandırıla biləcək şəxsiyyətlər idilər.
Nizami muzeyi belə qüdrətli sütunların üzərində qurulurdu.
Hələ muzeyin 1940-cı il sentyabrın 29-da verilən 77 saylı əmrlə təsdiqlənmiş,
iclasları ayda 2 dəfə keçirilməli olan ilk Elmi-Bədii Şurasının heyətinə baxın.
Bir-birindən parlaq adlar, şəxsiyyətlər: İsmayıl Axundov, Həmid Araslı, Əzim
Əzimzadə, Olqa Aleksandrovna Cəlalbəyova (1884–1968) (o, 3 saylı əmrlə 1939-cu
il oktyabrın 15-dən muzeyin ilk elmi katibi olmuşdu. 1940-cı il aprelin 8-də verilən
20 saylı əmrlə həmin vəzifəyə Həmid Araslı təyin edilir), İshaq Cəfərzadə, Sadıq
Dadaşov (1905–1946), Vadim Leviatov, Y.Kozin, Həsən Mustafayev, Cavad
Rəfibəyov, İlya Rıjenko, Pyotr Sabsay 1 (1893–1980), Salam Salamzadə, Həbibulla
Səmədzadə 2 (1908–1948), İvan Pavloviç Şeblıkin, Qəzənfər Xalıqov, Əziz Əliyev.
Bu əmrdə də ödəniş məsələsi nəzərdə tutulub : “Elmi-Bədii Şuranın muzeydə
işləməyən üzvlərinə hər iclasda iştiraklarına görə 30 rubl ödənilsin”) [10, 42b43a].
Bir başqa əmrsə yeni qurulan muzeydə pəncərələrdən ən gec saatlaradək işıq
gəldiyini, gərgin iş saatlarının səhərdən başlayaraq gecəyədək, gecədən sübhədək
davam etdiyini anladır.
Oktyabrın 9-da imzalanmış 86 saylı əmr ayın 9-dan 11-dək hətta fasiləsiz iş
rejimi müəyyənləşdirir: H.Araslı 9 oktyabr 18-dən 22-dək, Səmədzadə 22-dən gecə
2-dək, Rəcəbov 10-u gecə 2-dən səhər 6-dək, Tağızadə həmin gün 6-dan 10-dək,
Makarova 10-dan 13-dək, Koçubeyeva 13-dən 18-dək, Artarov 18-dən 22-dək,
Saturov 22-dən gecə 2-dək, Qrişin ayın 11-i 2-dən 6-dək, Cəlalbəyova 6-dan 10-dək,
Musayev 10-dan 14-dək [10, 47a-47b].
Pinxos Vladimiroviç Sabsay Bakıya 1926-cı ildə köçmüşdü və 1930-cu illərdə Azərbaycan
heykəltəraşlığının ən aparıcı simalarından idi. Həmin dövrdə Bakıda başda Mirzə Fətəli Axundovun
(1812–1878) abidəsi olmaqla onun yaratdığı istər monumental heykəllər, istərsə də bir silsilə portretbarelyeflər milli heykəltəraşlığın inkişafına təkan verən dəyərli örnəklər idi. Eyni zamanda Pinxos
Sabsay Bakı Rəssamlıq texnikumunda dərs də deyərək yeni heykəltəraşlar nəslinin yetişməsinə
töhfələrini verirdi. Başlanğıcdan P.Sabsayın Nizami muzeyi ilə bağlı olması, onun tövsiyə və
təşəbbüsləri heykəltəraşlıq nümunələrinin bu mədəniyyət və elm ocağının ekspozisiyasında daimi
aparıcı yer tutmasını şərtləndirən amillərdən olmuşdur.
2
Həyatdan erkən – 37 yaşında getmiş bu istedadlı ədəbiyyatşünas miqyaslı və orijinal düşüncə və
ifadə tərzi ilə seçilən, 1930-cu illərin sonlarında parlayaraq böyük ümidlər verən parlaq alim idi. Onun
Seyid Əzim Şirvani (1835–1888), Cəlil Məmmədquluzadə (1866–1932), Mirzə Ələkbər Sabir (1862–
1911) haqda yazıları o dövrün ədəbiyyatşünaslığında yeni söz kimi dəyərləndirilirdi və pedaqoji
fəaliyyətlə də məşğul olduğuna, vaxtının qıtlığına baxmayaraq, onu Nizami muzeyinə də işə
götürmüşdülər ki, gücündən burada da istifadə edilsin. Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya
fakültəsinin dekanı olmuş Həbibulla Səmədzadə 1940-cı il aprelin 20-də imzalanan əmrlə Nizami
muzeyində yeni yaradılan “Nizami və dünya ədəbiyyatı” şöbəsinin ilk müdiri olmuşdu [10, 10a].
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Muzeyin elmi katibi Həmid Araslı ilə bağlı oktyabrın 12-dəki 86 saylı əmrlə
dəqiqləşdirmə aparılır: “İş günü 11-dən 17:30-a və 20-dən 22-dək müəyyən
edilsin” [10, 48a-48b].
Uzun müddət elmi və populyar ədəbiyyatda, eləcə də ictimai düşüncədə yanlış
bir fikir möhkəm şəkildə yer tutmuşdu ki, guya Kreml İkinci Dünya müharibəsində
faşist Almaniyasının SSRİ-yə hücumuna hazırlıqsız imiş, belə bir həmlənin olacağını
təsəvvürə belə gətirmirmiş, hər şey tam qəfildən baş verib.
Bütün bu mülahizələrin əsassızlığı çoxdan sübuta yetirilib, hətta rəsmi
Moskvada sonralar Böyük Vətən müharibəsi adlandırılacaq 1941-1945-ci illər
savaşının 1941-ci ilin hansı ayının hansı günündə başlanacağına dair dəqiq kəşfiyyat
məlumatları da varmış.
Nizami muzeyinin “Əmrlər kitabı”ndakı bir işarə də müharibə bixəbərliyinin
səhv ehtimal olduğunu bir daha aşkarca göstərir.
1940-cı ilin oktyabr ayıdır, artıq İkinci Dünya müharibəsi gedir. Həmin
davanın SSRİ-yə də sıçrayacağı təqdirdə hətta müharibə baxımından Sovet İttifaqının
ucqarlarından sayıla biləcək Bakıda Nizami muzeyi kimi mülki bir obyektin belə
müharibə hazırlığı vəziyyətinə gətirilməsi anladır ki, almanların hücumu ehtimalının
nəzərdə tutulmaması cəfənfiyyatdır.
Oktyabrın 8-də imzalanmış “Bakı şəhər İcraiyyə Komitəsinin sərəncamına
əsasən Nizami muzeyi binasının hava hücumundan müdafiə zamanı lazımi
vəziyyətə gətirilməsi haqqında” adlı 84 saylı əmrdə qeyd edilir ki, Nizami
muzeyinin işıqlanmasının gizlinlənməsi (orijinalda: светомаскировка) aşağıdakı
qaydada həll edilsin: “Axşam saatlarında muzeyin işini normal şəkildə davam
etdirməsi üçün işıq gizlinlənməsi 3-cü mərtəbənin 3 otağında və 2-ci mərtəbənin
1 otağında təşkil edilsin; Binanın fasadındakı, həyətdəki və dəhlizlərdəki göy
rəngli kontrol lampalar örtüyün altında yerləşdirilsin; Bütün başqa otaqlarda
və bütövlükdə binadakı digər işıqlar ümumi paylayıcıdan söndürülsün; Bütün
əməkdaşlar və Nizami muzeyi binasında işləyənlər bu əmrdə göstərilənlərə
danışıqsız əməl etməli və məsul şəxslərə tabe olmalıdırlar” [10, 46a-46b].
Nizami muzeyinin quruculuğuna başlanarkən görülən və o vaxtdan bəri də
fasiləsiz davam edən digər iş foto ilə bağlıdır.
Bu gün Nizami muzeyinin zəngin fotoneqativ irsi var ki, bunun da təməli məhz
muzeyin yaradıldığı ilk aylardan başlayır.
1940-cı il mayın 15-də imzalanan əmrlə Y.İ.Şerbakov 500 rubl məvaciblə
fotolaboratoriyanın müdiri vəzifəsinə işə götürülür. Lakin əmrin mətnindən bu da
aydın olur ki, həmin fotoqraf muzeyin sifarişlərini icra etməyə daha əvvəldən cəlb
edilibmiş. Çünki əmrdə onun əvvəlki günlərə aid maaşı da ala bilməsi üçün işə
mayın 8-dən götürüldüyü qeyd edilib [10, 14a].
Muzeyin fondlarında həmin dövrdə Y.İ.Şerbakovun çəkdiyi yüzlərlə fotonun
iri şüşə neqativləri qalmaqdadır. Bunların böyük əksəriyyəti kitablardan,
əlyazmalardan çəkilmiş müəyyən səhifələrin və illüstrasiyaların, rəsm əsərlərinin,
miniatürlərin, ayrı-ayrı eksponatların əksidirsə, Abşerona və Azərbaycanın müxtəlif
bölgələrinə səfər edərək çəkilmiş tarixi məskənlərin fotoları da az deyil.
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1940-cı ildə çəkilən fotolar arasında Y.İ.Şerbakovla yanaşı, Nizami muzeyi ilə
əməkdaşlığa cəlb edilmiş V.M.Şerenko və muzeyin sayca ikinci direktoru İsmayıl
Axundovun qardaşı Cavad Axundovdan (1909–1996) 1 qalan kadrlar da az deyil.
Onların yaratdığı foto irsinin bir qismində canlı həyat, muzeyin əməkdaşları, iş
prosesi, cərəyan edən yenidənqurma və tikintinin gedişatı əksini tapıb ki, bunlar
ekspozisiyada nümayiş üçün nəzərdə tutulmasa da, tarixin fotoxronikasını yaratmaq
baxımından dəyərlidir.
C.Axundovun 1940-cı ildə çəkdiyi “Muzeyin əməkdaşı Cavad Rəfibəyov
rəssamlar Salman Zeynalov, Lətif Kərimov 2 və heykəltəraş Hüseyn Əhmədovla 3
məsləhətləşərkən” [1, inv. №558], V.Şerenkonun çəkdiyi “Rəssam Sadıq Şərifzadə
Məhəmməd Füzulinin portretini işləyərkən” [1, inv. №567], “Nizami muzeyinin
bərpa işləri zamanı komsomol iməciliyi” [1, inv. №635], “Nizami muzeyinin bərpası
zamanı Maksimovun briqadası tərəfindən örtülü naqillərin montaj edilməsi” [1, inv.
№644], “Nizami muzeyinin bərpası zamanı Nizami zalında divarların malalanması”
[1, inv. №645], “Yapma sexində briqadir Avdeyev Nizami muzeyinin sütun
başlıqlarını bərpa edərkən” [1, inv. №647], Y.İ.Şerbakovun çəkdiyi “Gəncədə
“Krasnıy Azerbaydjan” adına parça fabrikində əyirmə sexinin rəisi, staxanovçu
Həsən Qədirquliyev” [1, inv. №944], “Gəncədə Serqo Orconikidze adına toxuculuq
kombinatında deputat, staxanovçu Bağırova Səmayə əmək fəaliyyətinə görə medal
alarkən” [1, inv. №939) və digər onlarca bu cür şüşə neqativ artıq xeyli arxada
qalmış onillərin nəfəsini XXI yüzilə çatdırır.
Azərbaycanın ayrı-ayrı rayonları və kəndlərində o sənətkarların çəkdiyi
fotolardakı abidələrin, qalaların, türbələrin, məscidlərin, cürbəcür tikililərin çoxu
artıq yoxdur, qalanları da büsbütün dəyişdirilərək ayrı görkəm alıb. Bu fotolar həm
də köhnə memarlıq incilərinin bərpası üçün bu gün yardımçı olmaq gücündədir.
Örnəyi – 1940-cı il sentyabrın 10-da verilən 71 saylı əmrlə “səyyar fotoqraf”
V.M.Şerenko Nizami muzeyi ekspozisiyası üçün fotolar çəkməkdən ötrü 1 ay
müddətinə Azərbaycanın rayonlarına ezam edilir [10, 39b].
Nələri çəkib gətirib ki, bu gün o görüntülər itirdiklərimizi diriltməkçün
mötəbər vasitə, qiymətlidən-qiymətli tarix anları kimi qəbul edilə bilər?

Uzun illər muzeyin əsas fotoqrafı olmuş Cavad Axundovdan qalan bir yadigar da odur ki, hər təzə
övladı dünyaya gələndə muzeyin Fəvvarələr bağına baxan tərəfində bir qovaq ağacı əkirmiş. Cavad
Axundovun muzeyin arxivində saxlanan şəxsi işindəki sənədlər hansı övladının haçan dünyaya
gəldiyini dəqiq göstərdiyindən həmin tarixi qovaqların da dəqiq yaşlarını müəyyən etmək
mümkünləşir [2].
2
Lətif Kərimov (1906–1991) yalnız mahir xalçaçı rəssam, incə zövqlü ornamentalist və xalçaşünas
alim deyil, həm də klassik farsdilli ədəbiyyatın bilicisi idi. Nizami muzeyinin qurulduğu ilk çağlarda
bu universal zəkalı insan binanın daxili tərtibatındakı gözəl naxışlar şəbəkəsini yaratmaqla
kifayətlənmir, həm özünün vaxtilə mənə söylədiyinə, həm də digər köhnə muzey işçilərinin
təsdiqləməsinə görə, ayrı-ayrı zallar üzrə mövzu-ekspozisiya planlarının tərtibinə də səriştəli müdaxilə
və tövsiyələri ilə əhəmiyyətli kömək göstərirmiş.
3
İndi adı nadir hallarda xatırlanan və unudulmuş kimi olan Hüseyn Əhmədov (1905–1955) həyatdan
tez getsə də, 1940-1950-ci illər Azərbaycan heykəltəraşlığının ən seçilən nümayəndələrindən olub.
Əsasən portret janrında çalışan Hüseyn Əhmədovun yaratdığı və Şamaxıda ucaldılmış Sabir abidəsi
(1949), “Abbas Səhhət” (1941), “Nazim Hikmət” (1951, 1953) və digər portretləri sənətşünasların
yüksək qiymətini almışdır (17, 104-105).
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Gedib çıxıb Qonaqkəndə (Qubanın qədim kəndlərindən biri. 1959-cu ilin
dekabrınadək rayon mərkəzi olmuşdur).
Oradakı Sükut qalasının şəklini çəkib. Amma işinə əsl peşəkar kimi yanaşıb.
Lentə qənaət etməyib, Söhüb kəndindəki Sükut qalasını həm qərb [1, inv. №750],
həm şərq tərəfdən [1, inv. №751], həm şimal-qərb səmtindən [1, inv. №753], həm
cənub-qərbdən [1, inv. №755] çəkib. Həm yaxından çəkib, həm ən müxtəlif
səmtlərdən uzaqdan görünüşlərini lentə alıb [1, inv. №756, inv. №757, inv. №758,
inv. №759, inv. №760], həm də qalanın yaxınlığındakı dağıntıları hər ehtimala qarşı
çəkməyi gərəkli sayıb.
Buduq kəndində (Quba rayonu) “Daxma” deyilən başqa bir Sükut qalasını da
eynən bu təhər – neçə yöndən çəkib (inv. 761, inv. 762, inv. 763, inv. 764, inv. 765),
həmin sayaq kamerasını atəşpərəstlərin Xınalıq məbədi sarı da tuşlayaraq müxtəlif
görüm bucaqlarından təsvirlər götürüb (inv. 766, inv. 767, inv. 768, inv. 769, inv.
770, inv. 771, inv. 772, inv. 773, inv. 774). Gəlmişkən Xınalıq kəndindəki dağılmış
pirin qalıqlarını da bir neçə nöqtədən çəkib (inv. 775, inv. 776, inv. 777, inv. 778,
inv. 779).
Pir elə yerdir ki, yəqin, üstündən illər keçəndən sonra indiyədək insanlar onu
bir neçə dəfə bərpa ediblər, olsun ki, hər təzə bərpa zamanı da nələrisə bilərəkdən, ya
bilməyərəkdən dəyişiblər. Bu gedişatda, söz yox ki, ilkinlik, əsillik itib-gedib.
Hansısa tarixi məkanlarımızı, abidələrimizi, memarlıq incilərimizi ilkin
görünüşündə bərpa edib düzəltmək, ya ən azı könül toxtaqlığı üçün onların əsl
görkəmini dəqiq təsəvvür etmək istəsək, bu cür fotolardan etibarlı hansı yolgöstərən
olar ki!
14 aylıq ömrü olan bu dəftərdəki əmrlərin xeyli hissəsi əməkdaşların
ezamiyyətləri ilə bağlıdır. Amma onların içərisində biri (daha dəqiqi, ikisi. Hərçənd
ikinci də elə birincinin davamı sayılmalıdır) sanki iltifatının çox olması ilə diqqəti
cəlb edir.
Nə iləsə fərqlənirsə, demək, bu seçdirmə səbəbsiz deyil və ona diqqət
ayırmağın yeri var.
1940-cı il iyulun 27-də verilmiş 59 saylı əmrdə deyilir ki, baş elmi işçi Olqa
Aleksandrovna Cəlalbəyova avqustun 3-dən 25-dək Moskva və Leninqradda
ezamiyyətdə sayılsın, ona ezamiyyət xərcləri 900 rubl olan maaşına uyğun verilsin,
Leninqrada gediş və Bakıya qayıdış üçün təyyarə, yaxud yumşaq vaqona bilet
alınmasına icazə verilsin [10, 32a-32b].
Avqustun 12-də imzalanan 61 saylı əmrdə 59 saylı əmrə dəyişiklik edilir və o
dövrün əmrlərinə xas olmayan bir jest edilir: qayıtma müddətinin yeri boş saxlanılır
[10, 34a].
Belə çıxır ki, işini haçan qurtardı, onda qayıtsın.
(Və yəqin, elə də olur. Çünki bir də bu məsələ ilə bağlı 1940-cı il oktyabrın 1də növbəti əmr verilir ki, O.Cəlalbəyova məhz həmin gündən xidməti ezamiyyətdən
qayıtmış hesab edilsin) [10, 44a].
Kim idi Olqa Cəlalbəyova ki, ona başqa heç bir əməkdaşa olmayan belə
nəvazişkar, imtiyazlı münasibət göstərilirdi?
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Olqa Aleksandrovna Cəlalbəyova əslən Gəncədən idi. Həmin dövrdə muzeyin
ən yaşlı əməkdaşı olub – 1884-cü il təvəllüdlü idi. Uşaqkən ailəsi Bakıya köçübmüş.
Olqa Aleksandrovna Sankt-Peterburqda təhsil aldıqdan sonra yenidən Azərbaycana
qayıtmış, Bakıda gimnaziyada müəllimlik etmişdi. Böyük maarifçilər Həsən bəy
Zərdabi (1842–1907), Nəcəf bəy Vəzirov (1854–1926), Nəriman Nərimanovla
(1870–1925) dostluq etmişdi. O, ekspozisiya, sərgi qurmaqda ən güclü
mütəxəssislərdən hesab edilirdi, 1920-1937-ci illər arasında Azərbaycan Xalq Maarif
Komissarlığında onun bilavasitə rəhbərliyi ilə SSRİ-nin Londonda, Parisdə, Praqada,
Leypsiqdə və digər Avropa şəhərlərində nümayiş etdirilən mədəniyyət sərgiləri tərtib
edilmişdi [6].
1939–1958-ci illərdə, yəni Nizami muzeyində çalışdığı vaxtlarda da Olqa
Cəlalbəyova Moskvada Azərbaycan ədəbiyyatı və teatrının tarixi və nailiyyətlərinə
aid sərgilərin əsas təşkilatçısı olmuşdu [6].
İstisna deyil ki, Olqa xanımın bu ezamiyyəti də elə həmin sərgilərlə bağlı idi və
Azərbaycan hökumətinin xüsusi tapşırığını icra etdiyindən ona xüsusi də münasibət
göstərmək tapşırılıbmış. Bu xüsusi münasibət də elə əmrdəki imtiyaz məqamlarından
duyulmaqdadır.
Nizami muzeyinin ilk ekspozisiyasının zövqlə, səriştə ilə qurulmasında da bu
təcrübəli insanın əməyi böyük idi.
“Hələ qurulub qurtarmamış muzeydə intizam məsələləri necə təşkil edilibmiş”
sualına da “Əmrlər kitabı”nda diqqətçəkən cavablar var.
İşə gəlib-getmək məsələsində güzəşt yoxmuş. Dəqiqəsinədək dəqiqliklə gəlib
dəqiqəsinədək dəqiqliklə də gedirlərmiş.
Belə etməyəndə cəza özünü çox gözlətmirmiş.
1940-cı il iyunun 29-da verilmiş əmr işarə edir ki, gənc kiçik elmi işçi
R.Rəcəbova hər halda yumşaq yanaşılıb. İşdən 5 dəqiqə tez getdiyinə görə ona
hələlik töhmət verilmir, xəbərdarlıq elan edilir [10, 26a] (Avqustun 28-də
imzalanmış bir əmrdən R.Rəcəbovun Bakı Dövlət Universitetinin tələbəsi olduğu
bilinir. Görünür, qabiliyyətli gənc olduğuna görə işə götürüblərmiş, yəqin,
cavanlığına, tələbəliyinə görə də güzəşt edərək cəzanı töhmət səviyyəsinə
qaldırmayıblar).
Digər cəza – muzeyin elektriki hansısa işi ilə əlaqədar 1940-cı il mayın 27-də
20 dəqiqəliyə icazə almadan muzey binasından kənara çıxıb. Hələ müharibə
başlanmayıb, sonra rejim daha sərt olacaq, amma heç indi də yumşaq deyil və heç bir
intizamsızlıq tənbehsiz ötüşmür. Elektrik V.Kasparov da töhmət alır [10, 17 b].
Ya başqa töhmətli əmr. Cəza qarovulçu A.Avetisova muzey binasına daxil
olmaq üçün buraxılış vərəqələrinə səhlənkar münasibət bəslədiyinə görə verilir [10,
31b].
Daha qorxulu cəza əmri də var. 1940-cı ilin 16 iyulunda yubiley komitəsi üçün
alınmış materialı mənimsədiyinə görə təsərrüfat müdiri-kassir A.K.İskəndərov
vəzifəsindən azad edilir və həmin əmrlə işi prokurorluğa verilir [10, 30a] (Yəqin,
A.İskəndərov indi həyatda olmaz, amma qohum-əqrəbası ki qalır. Ona görə dəftərdə
bir müddət sonra qarşıma çıxan bir əmri də bura əlavə edirəm ki, o rəhmətliyin də
ruhu inciməsin. 1940-cı il oktyabrın 16-da verilən əmrlə A.K.İskəndərov Voroşilov
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rayonu xalq məhkəməsinin 13 oktyabr tarixli qərarı ilə özündən asılı olmayaraq
buraxdığı 20 iş gününün haqqı ödənilmək şərti ilə əvvəlki vəzifəsinə bərpa edilir.
Haqq yerini tutur. Amma A.İskəndərov üstündən ləkə silinəndən sonra, yəqin ki,
artıq aradan pərdə götürüldüyünə, ürəyi sındığına görə muzeydə qalmaq istəmir.
Vəzifəsinə bərpa olunmaq əmri veriləndən 1 gün ötüncə oktyabrın 17-də ərizəsini
yazır və ayın 19-dan öz xahişi ilə işdən azad olunur) [10, 43a-b].
İşçiləri gecələr də gəlib yoxlayırmışlar. Müşahidə edirlər ki, qarovulçu
A.Avetisov gecə növbə çəkərkən 5 dəqiqə mürgüləyib.
Dərhal sənədləşdirirlər.
Ertəsi gün səhər – 1940-cı il sentyabrın 28-də 76 saylı əmr verilir: “İşdə 5
dəqiqə yatdığına görə sonuncu xəbərdarlıqla şiddətli töhmət elan edilsin” [10, 42a].
10 mart tarixli 13 saylı əmrləsə Y.A.Mixaryovaya işə 7 dəqiqə gec gəldiyinə
görə töhmət elan edilir [10, 6a].
Amma iş vaxtı məsələsinə yaradıcı yanaşaraq müəyyən sərbəstlik də verilməsi
halları olurmuş.
Göstərəcəyimiz halda, yəqin, bu həm də havaların istiləşməsi ilə bağlıymış.
Saatlar həmin saatlardır, norma nə qədərdir, o qədər də işləməlisən. Ancaq bəzi
saatları nisbətən sərin saatlara atmağa mane olmurlarmış.
Fəqət dildə verilən icazə ilə yox. Əmrlə!
6 iyul tarixli əmrə əsasən şöbə müdiri Həbibulla Səmədzadəyə ayın 2-dən 15dək işə saat 11:30-da gəlib 16:30-da getməyə, amma əvəzində axşam 19:00-dan
22:30-dək işini davam etdirməyə, baş rəssam İsmayıl Axundova muzeyə saat 12-də
gəlib 16:30-da getməyə, əvəzində axşam 21:00-dan 00:30-dək işləməyə icazə verilir
[10, 27b].
Bu “Əmrlər kitabı” başqa bir qaranlıq səmtə də işıq salır ki, orada sənət
tariximizdə qalan bir sıra artıq çox məşhur əsərlərin yaranış tarixi ilə bağlı sirlər var.
Həmin əmrlər olmasaydı, bu əmrlərin verilməsinə razılıq əldə edilməsəydi,
olsun ki, heç həmin əsərlər də yaranmazdı.
Razılıqsa əldə edilməyə bilərdi.
Çünki rəssamların hər biri ilə konkret mövzu ilə bağlı müqavilə imzalanmışdı,
avans ödənilmişdi, icra müddəti müəyyən edilmişdi.
1939-cu il dekabrın 14-də rəssam Aleksandr Trofimoviç Pestun-Dibrovski
(1902–1951) imzaladığı müqaviləyə əsasən Nizami Gəncəvinin “İskəndərnamə”si
mövzusunda 6 qrafik lövhə çəkməliydi.
1940-cı il mayın 29-da muzeylə razılığa gəlinir ki, həmin razılaşdırılmış işlərin
yerinə “Dulusçuluq”, “Nəqqaşlıq”, “Bazarda barama satışı”, “Bazar meydanı”,
“Tərtər sahilində” (adamlar da olan mənzərə) mövzulu əsərlər çəkilsin [10, 20a-b].
Bunları çəkib və qrafika ustası olan rəssamın bu əsərlərinin hər biri çox
gözəldir.
Nizami muzeyinin saxlancında “İskəndərnamə”yə və “Xəmsə”dəki digər
məsnəvilərə müxtəlif rəssamların yaratdığı onlarla illüstrasiya var ki, ekspozisiya üzü
görmədən elə qovluqlarda yatıb qalır, münasibətdən-münasibətə yada düşür.
A.Pestun-Dibroskinin bu işləri isə daim ekspozisiyada, göz qabağındadır (O, 1940-cı
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il oktyabrın 16-da verilən əmrlə bir müddət rəsmən Nizami muzeyinin rəssamı
vəzifəsində də işləyib) [10, 43a].
Nə bilmək olar, bəlkə irəlicədən danışılanları çəksəydi, onların da taleyi belə
olacaqdı?
Mümkündür, lakin burası da danılmazdır ki, məlum poemanın məlum
süjetlərinə çəkilmiş bollu rəsmlərdə müəyyən təkrarçılıq qaçılmazdır. Bu çəkilmiş
lövhələr isə yalnız bir rəssamın məhz bu cür duyub, bu cür gördüyü səhnələrdir.
Yaşaya biləcək əsərin gələcəkdə öləcək (amma o zaman siyasi çəkisinə görə
işə yaxşı yarayacaq) konyunktur mövzu ilə əvəzlənməsi də olub.
1939-cu ilin 23 noyabrında rəssam Aleksey Petroviç Zarubinlə (o, Bakıda
1939–1952-ci illərdə yaşayıb-fəaliyyət göstərib. 1939–1941-ci və 1948–1952-ci
illərdə Bakı Rəssamlıq məktəbində dərs deyib) anlaşılıbmış və avans da verilibmiş
ki, “Xosrov və Şirin” poeması əsasında “Ov” adlı lövhə yaratsın. Lakin 1940-cı il
iyunun 4-də razılığa gəlinir ki, mövzu dəyişdirilsin. İyunun 7-də 41 saylı əmr
imzalanır və A.Zarubin başlayır “Sergey Orconikidze, Sergey Kirov və Anastas
Mikoyan Azərbaycan zəhmətkeşləri arasında” əsərini çəkməyə [10, 22a]. Yaxşı da
çəkib. Amma indi o şəkil kimə gərəkdir? Hələ Sovet İttifaqı çökməmişdən bu siyasət
də, bu adlar da öldü, onlarla birgə bu və buna bənzər nə qədər şeir, rəsm, musiqi əsəri
də ömrünü bitirdi.
Sadıq Şərifzadə (1912–1986) böyük rəssam idi, nə çəksə, gözəl olacaqdı. 1939cu ilin 1 dekabrında muzeylə müqavilə bağlayıbmış ki, “Nizami oğlu ilə Göy göl
sahilində” lövhəsini çəkəcək. Nəyə görəsə mövzu onu tutmayıb. 1940-cı ilin 10
iyununda müqaviləni dəyişirlər. Bu dəfə öz təklifi ilə “Füzuli poema yazır” və
“Rəssam Behzad iş başında” adlı əsərləri çəkmək istəyir. İyunun 11-də verilən əmrlə
bu seçim təsdiqlənir [10, 22b].
Beləcə, orta əsrlərin məşhur “Şərq Rafaeli” Kəmaləddin Behzadın (1455–
1536) surəti ilk dəfə müasir Azərbaycan rəssamının fırçasında dirilik tapır.
Bu gün də həmin əsər Nizami muzeyinin ekspozisiyasında hər gün göz oxşayır.
Amma yaranmalı olub yaranmayan mövzular da varmış.
Əlbəttə, indinin rəssamları həmin mövzuları götürüb işləyə bilərlər.
Lakin köhnə rəssamlar, o məktəb, o üslub, o yanaşma daha yoxdur. O epoxa, o
gerçəkçi təsvir tərzi onlarla getdi.
Tağı Tağıyevlə (1917–1993) 1939-cu il dekabrın 13-də müqavilə imzalanmışdı
ki, “İskəndərnamə” əsasında “Zəncilərin məğlubiyyəti” adlı lövhə yaratsın. Tağı
Tağıyev işə başlayıbmış da. Bunu mənə rəssam özü danışırdı ki, muzey rəhbərliyi
digər təcili işlə bağlı onu bu mövzudan ayırır. Açılışa qədər muzeyin böyük zalında
nümayiş etdiriləcək bir əsər mütləq hazır olmalı idi: “Nizamidən sonrakı Azərbaycan
şairləri”. 24 şairin portretini əhatə edən bu irihəcmli əsərin öhdəsindən qısa vaxtda
gəlmək 1 nəfərin, 3 nəfərin işi deyildi. Ona görə əsəri tezliklə tamamlamaqdan ötrü
Salam Salamzadənin rəhbərliyi ilə bir dəstə rəssamdan ibarət xüsusi briqada
yaradılmışdı. 1940-cı il iyunun 5-də Tağı Tağıyev köhnə mövzudan imtina edərək bu
yeni əsəri tamamlamalı olan briqadaya qoşulur, iyunun 11-də 42 saylı əmrlə bu
razılıq sənədləşdirilir, əvvəlki sifariş üçün almış olduğu avans da bu yeni əsər
üzərində işinin zəhməthaqqısı kimi nəzərə alınır [10, 22b].
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Lakin muzeydə ümumi tərtibat işləri ilə bağlı da briqadalar yaradılmışdı.
Elə həmin əmrin digər bəndi göstərir ki, rəssam Əlibala Kazımova (1910–
1982) 1939-cu il noyabrın 16-da bağlanmış müqaviləyə əsasən çəkməli olduğu
“Nizaminin Qızıl Arslanla görüşü”, “Hind gözəli Bəhramın sarayına daxil olarkən”
mövzularını bir kənara qoyaraq Salman Zeynalovun (1910-1990) briqadasına
qoşulmaq tapşırılır [10, 22b-23a].
Eynən o cür rəssam Məmməd Şirinov (1906–1968) çəkməli olduğu “Leyli ilə
Məcnunun son görüşü”, “Fərhad qayaya Şirinin surətini həkk edir”, “Bəhram iki şir
arasından tacı götürür” əsərlərinin əvəzinə işini Qəzənfər Xalıqovun briqadasında
davam etdirməli olur [10, 23a].
Mühafizəkar bir dövrün içərisində artıq təsdiqləmiş, maliyyə məsələləri həll
edilmiş müqavilələrlə belə sərbəst görünə biləcək davranışlar Nizaminin xatirinə,
yaxınlaşan yubileyədək muzeydəki tərtibat işlərini layiqincə başa çatdırmaq naminə
edilirdi, əlbəttə ki, yüz faiz tam azad şəkildə də deyil, müvafiq yuxarılarla
razılaşdırılaraq.
1940-cı ilin bitər-bitməzində Nizami yubiley komitəsinin qərarına əsasən
muzeydə bir əmr də hazırlanır.
102 saylı əmr dekabrın 10-da verilir. Ancaq muzeyin elmi katibi Həmid Araslı
artıq dünən yola düşüb. Elə əmrdə də bu cür yazılıb: “Dekabrın 9-dan 18-dək
Nizaminin əsərlərinin əlyazmalarını almaq məqsədi ilə İrəvan şəhərinə ezam edilsin”
[10, 56a].
Bu vacib səfərin ezamiyyət xərclərini də muzey deyil, yubiley komitəsi
ödəməyi öhdəsinə götürür.
Həmid Araslı səfərdən əlidolu qayıdır [10, 56b].
Nizami muzeyinin də, Nizami yubiley komitəsinin də yeni il astanasında
dərindən nəfəs almaq haqqı var. Çiyinlərindəki ağır yük yüngülləşən kimidir.
Nizami muzeyi üzrə 1940-cı ilin 31 dekabrına aid 105 saylı son əmr yubiley
hazırlıqlarının müəyyən olunmuş qrafik çərçivəsində, yüksək səviyyədə getdiyini və
dahi şairin qarşıdakı 1941-ci ildə təntənə ilə qeyd edilməli olan 800 illiyinə muzeyin
açılışına mane olacaq bir səbəbin qalmadığını göstərir.
Həmin əmrlə binadakı yenidənqurma, təmir-tikinti işlərinin bitməsi ilə əlaqədar
muzeyə bu münasibətlə müvəqqəti qəbul edilmiş əməkdaşlar işdən azad edilirlər [10,
57b].
Bina hazır, eksponatlar toplanıb, sifariş edilmiş rəsm əsərləri çəkilib.
Qalır gözəl təmir edilmiş muzey binasının zallarında onları zövqlə, səliqə ilə
yerləşdirmək və 1941-ci ilin sentyabrında keçiriləcək Nizami yubileyi günlərində
qapıları tamaşaçıların üzünə açmaq.
O günü Azərbaycan da, muzey də ruh yüksəkliyi ilə gözləyir.
Lakin 1941-ci ilin yayında başlanacaq müharibə bu ümidləri yarı yolda
qoyacaq.
Muzeyin açılışı 5, yubileyin keçirilməsi 7 il təxirə düşəcək.
74 vərəqlik “Əmrlər kitabı”nın 58 səhifəsi yazılıb. Qalan 32 səhifə boşdur.
Əlbəttə, bu qədər boş səhifə varkən elə növbəti ilin əmrlərini də həmin
dəftərdəcə davam etdirmək olardı.
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Amma yox!
1941 xüsusi ildir, bayram ilidir.
Muzey açılacaq, Nizaminin 800 yaşının fərəhli təntənələri yaşanacaq. Hər şey
təzə olsa yaxşıdır. Elə “Əmrlər kitabı” da!
Bundan sonra gələn “Əmrlər kitabı” 100 səhifədir. Lakin daha əvvəlki ovqat
yoxdur. Bir dəftərxana kitabında 6 ilin əmrləri yazılıb.
1941-ci ilin əvvəlindən ta 1946-nın sonuna qədər. Sadəcə hər il tamamlananda
bir vərəqi qatlayaraq növbəti ili qeyd ediblər [11, 2a, 42a, 54a,74a].
Zamanın qaramatlığı və insanın ruhdan düşməsi, coşqun həvəsin sönməsi,
xəyal qırıqlığı hətta zahirən əhəmiyyətsiz sayıla biləcək belə xırdalıqlarda da özünü
göstərir...
Yüzillər, minillərlə torpaq altında uyumuş daşlar gün işığına çıxınca dil açıb
çox həqiqətləri söylədiyi kimi, illərlə arxivlərin səssizliyində kirimişcə qalmış
saralmış vəqərlərin də dilini bilən dindirincə beləcə gizlincləri açması, vaxt dumanını
dağıdaraq məhrəmləşməsi, doğruçu danışmağı var.
`
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Rafael Huseynov
The start of the way – the first year of Nizami Museum
visible from the Book of Orders
Summary
The National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi
was founded in November 1939 by the decision of the Government of Azerbaijan in
relation with the 800th anniversary of the author of "Khamsa", which would take
place and be celebrated in 1941. Initially, it was supposed to function as a housemuseum of the poet-philosipher. However, due to the participation of the Soviet Union which then included also Azerbaijan, in the Second World War of 1941, the celebration of the anniversary of Nizami, like many other cultural initiatives, was postponed. While construction activities in the museum continued, the opening of the
exhibition to the public was delayed until the end of the war, which took place in
May 1945. Over time, this important cultural and scientific institution, which turned
into a museum reflecting not only one great poet, but the entire Azerbaijani literature,
began to be built in the mid twentieth century by the joint efforts of prominent Azerbaijani scholars. This process was closely attended not only by literary scholars, but
also historians, art historians and archaeologists. From the very beginning, the
founders of the museum looked to the future and envisioned the future of this place
as the one that represents and promotes the literature of Azerbaijan from ancient
times to the present day. This is evidenced by the exhibits collected from the first
year of the construction of the museum, paintings and sculptures commissioned by
individual Azerbaijani artists, manuscripts and archival documents. Details about the
years of the museum foundation are accurately reflected in the company's first book
of orders. This first handwritten Book of the Orders was started on October 1, 1939
and completed on December 12, 1940. The last entry on the front cover of the book
states that it should be kept for 75 years. However, these pages contain the names of
so many worthy people who have done a lot for Azerbaijan, so many interesting details about the history of the Nizami Museum that such documents must be kept for
indefinite time. The article describes the socio-political, cultural and intellectual environment of the period when the National Museum of Azerbaijani Literature named
after Nizami Ganjavi was founded on the basis of the news from the Book of Orders,
memories of living witnesses and other documents stored in various archives.
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Рафаэль Б.Гусейнов
НАЧАЛО ПУТИ – ПЕРВЫЙ ГОД МУЗЕЯ НИЗАМИ,
ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ В ПЕРВОЙ «КНИГЕ ПРИКАЗОВ» МУЗЕЯ
Резюме
Национальный музей азербайджанской литературы имени Низами
Гянджеви был основан в ноябре 1939 года по постановлению правительства
Азербайджана в связи с 800-летием автора «Хэмсэ», которое было
предусмотрено торжественно отпраздновать в 1941 году. Первоначально было
предусмотрено, что он будет функционировать как мемориальный музей поэтамыслителя. Однако в 1941 году после участия во Второй мировой войне
Советского Союза, в состав которого входил и Азербайджан, был отменен ряд
культурных инициатив, в том числе и празднование юбилея Низами. Хотя
созидательные работы в музее продолжались, открытие экспозиции для
зрителей также было отменено до периода после завершения войны и оно
свершилось в мае 1945 года. Спустя годы это важное культурное и научное
учреждение, превратившееся в музей, отражающий панораму не только одного
гениального поэта, но, в целом, азербайджанской литературы, начал
формироваться совместными усилиями видных азербайджанских ученых
середины ХХ века. Кроме того, в этом процессе принимали непосредственное
участие не только литературоведы, но и историки, искусствоведы, археологи. С
самого начала основатели музея, глядя в будущее, представляли завтрашнее
музея именно как пространство, представляющее и пропагандирующее
литературу Азербайджана с самых древних времен до современного периода.
Это подтверждают также экспонаты, собранные с первого года основания
музея, образцы художественных произведений и скульптуры, заказанные
отдельным азербайджанским художникам, приобретенные рукописи и
архивные документы. Подробности о периоде формирования музея в точности
находят свое отражение в первой книге приказов учреждения. Эта первая
«Книга приказов», написанная от руки, начинается с 1.Х.1939 года,
завершается в 31.XII.1940 году. В последнем примечании, отраженном на
обложке тетради, указано хранить 75 лет. Oднако на этих страницах
встречаются имена стольких достойных людей, сделавших для Азербайджана
очень большие дела, отражены столько интересных деталей, связанных с
историей создания музея Низами, что подобные документы, в
действительности, нуждаются в бессрочном сохранении. В статье на основе
полученной из «Книги приказов» информации, а также воспоминаний живых
свидетелей, других документов, хранящихся в различных архивах,
изображается общественно-политическая, культурно-интеллектуальная среда
периода начала формирования Национального музея азербайджанской
литературы имени Низами Гянджеви.

28

Klassik irs:
Tarixi vә
nәzәri problemlәr

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

UOT 821.411.16

Ayna ƏLİXANOVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
aynaalixan@gmail.com

AZƏRBAYCAN – QƏDİM MULTİKULTURAL DƏYƏRLƏR DİYARI
(YƏHUDİ MİLLİ-MƏNƏVİ İRSİNİN QORUNMASI)
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Giriş. Azərbaycan müxtəlif millətlərin və xalqların əsrlər boyunca qarşılıqlı
hörmət, ehtiram və anlaşma şəraitində yaşadığı, fəaliyyət göstərdiyi tolerant bir
ölkədir. Müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, Ümummilli Lider Heydər Əliyev
tərəfindən dövlətçilik ideologiyasına çevrilmiş millətlərin qarşılıqlı anlaşması,
mədəniyyətlərarası dialoq bu ölkədə yaşayan azsaylı xalqların sülh, əmin-amanlıq
şəraitində yaşayıb-yaratması üçün əsas vermişdir. Ulu Öndər deyirdi: “Tolerantlıq,
dözümlülük çox geniş anlayışdır... O təkcə dinlərin bir-birinə dözümlülüyü deyil,
həm də bir-birinin adətlərinə, mənəviyyatına dözümlülük, mədəniyyətlərə
dözümlülük deməkdir. Azərbaycan müstəqil, demokratiya prinsiplərinə mənsub olan
bir dövlət kimi öz ərazisində yaşayan bütün xalqlara, bütün millətlərə, dilindən,
dinindən, irqindən, siyasi mənsubiyyətindən asılı olmayaraq azadlıq, hürriyyət
imkanları verir” [1].
Həqiqətən də minilliklər boyu Azərbaycan xalqının tarixində bu məkanda
yaşayan müxtəlif milli-etnik qruplar arasında heç bir ayrı-seçkilik olmamış və bu
səbəbdən də ciddi ziddiyyətlər yaranmamışdır. Müxtəlif mədəniyyətlərin, fərqli dil
və dinlərin vətəni olan Azərbaycan həqiqətən də qoynunda hər bir xalqın övladına bir
ana kimi yer ayıra bilmişdir. Bu gün Azərbaycanın daş salnaməsi sayılan bir çox dini
abidələr, atəşgah, məscid, kilsə və sinaqoqlar və onların eyni məkanda rahatlıqla
insanların ibadət yeri olması söylədiklərimizə canlı sübutdur.
Qədim multikultural dəyərlər diyarı Azərbaycan. Bir çox dinlərin,
etiqadların vətəni olan Azərbaycanda m.ə. III əsrdə zərdüştilik geniş yayılmışdısa,
daha sonrakı əsrlərdə dağ yəhudiləri ilə təmsil olunan yəhudilik dini və ehramları
sərbəst fəaliyyət göstərmişdir. Alban tarixçisi Moisey Kalankatuklu m.ə. I əsrdən
etibarən dağ yəhudilərinin Qafqazda məskunlaşdığını bildirir. Onlar mənşəcə vaxtilə
Assuriya və Babil hökmdarları tərəfindən Fələstindən Midiyaya köçürülmüş İsrail
oğulları nəslindəndir. Onlar hələ Midiyada yaşadıqları dövrlərdə tatlarla ünsiyyət
quraraq asan anlaşdıqlarından dağ yəhudilərinin dilində qədim arami və yəhudi
kəlmələri ilə yanaşı tat dilindən gəlmə sözlər də çoxluq təşkil edir. Dağ yəhudiləri
Azərbaycana təxminən 15 əsr bundan əvvəl gəlmiş və əsasən sərhəd bölgələrdə
məskunlaşdırılmışlar. Həmin dövrdə Sasanilərin siyasətilə bağlı olaraq atılan bu
addım nəticəsində dağ yəhudiləri Azərbaycan xalqının tərkibində yaşasa da,
dinlərini, düşüncə tərzlərini, milli-adət və ənənələrini qoruyub saxlaya bilmişlər.
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Bu gün də Azərbaycanda yeni eranın ilk əsrlərinin yadigarları olan məscidlərlə
yanaşı kilsə, sinaqoq kimi tikililərin izlərinin qorunub saxlanması vaxtilə bu yerlərdə
musəvilərlə birgə xristianlığı yaymağa gələn insanların rahat yaşamasından soraq
verir. Halbuki Qərb və Avropa ölkələrində məscidlərin yandırılması, dinc
müsəlmanlara qarşı zorakılıq işlədilməsi bütün əsrlərdə mövcud olub.
XX yüzillikdə öz müstəqilliyinə yenidən qovuşan Azərbaycanda, Ulu Öndər
Heydər Əliyevin müdrik siyasətinin göstəricisi olaraq, mədəniyyətlər və dinlərarası
dialoqa həmişə böyük önəm və üstünlük verilmiş, müxtəlif dini və etnik icmaların
asudə qardaş kimi birlikdə yaşamasına hər cür zəmin yaradılmışdır. Ölkə Prezidenti
cənab İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi: “İslam – sülh dinidir. Bizim milli və dini
dəyərlərimiz bütün məsələlərin həllinə məhz bu cür sülh yoluyla yanaşma tələb edir”.
Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda Dini Qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı
Beynəlxalq Multikulturalizm Mərkəzini yaratmaqla da ölkə başçısı Azərbaycanda
milli və dini tolerantlığın, multikulturalizmin qorunub saxlanmasına xidmət etmiş
oldu.
Azərbaycan Respublikasının Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin sədri
Mübariz Qurbanlının “Azərbaycan” qəzetindəki məqaləsində də bu fikir öz düzgün
əksini tapmışdır: “Müasir Azərbaycanda tolerantlıq hər ötən gün daha da
möhkəmlənən, təkcə cəmiyyətdə deyil, hər bir vətəndaşın şüurunda, mövqeyində,
münasibətində və həyat tərzində öz əksini tapan dəyərə çevrilmişdir. Azərbaycan
Konstitusiyasında, “Dini etiqad azadlığı haqqında” qanunda təsbit edilmiş
müddəalar, respublikamızda tolerantlıq, dözümlülük kimi ali dəyərləri
möhkəmləndirmək məqsədilə insan hüquq və azadlıqları, o cümlədən vicdan və dini
etiqad azadlığı ilə bağlı qanunvericilik bazası beynəlxalq hüquq normalarına tam
uyğunlaşdırılmışdır” [3].
Bəli, Azərbaycan əsas etibarilə islam ölkəsi olsa da, digər mədəniyyət və din
mənsublarının da rahat ömür sürüb əmək fəaliyyətilə məşğul olduğu ümumi bir
vətəndir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycanda yaşayan xalqların “Bir xalçanın
rəngləriyik” ədəbiyyat antologiyası kitabı talış, ləzgi, avar, tat, udi, kürd, dağ
yəhudiləri, saxur ədəbi nümayəndələrinin əsərlərindən bir buketdir. Dağ yəhudisi
Simax Şeyda “İkinci Vətən – Azərbaycan” bölümündə yazır: “Biz, Azərbaycanda
yaşayan dağ yəhudiləri bu ölkənin mədəniyyəti və ədəbiyyatından bəhrələnmişik,
çörəyini yeyib, suyunu içdiyimiz ölkənin havasıyla nəfəs almış, onu II Vətən
bilmişik” [4, s. 295].
Yəhudi milli mənəvi irsinin qorunması. Müasir Azərbaycan ərazisində
yaşayan dağ yəhudilərinin tarixini araşdıran tədqiqatçı alim professor Yakov
Aqarunov “Kiçik xalqın böyük tarixi” adlı kitabında dünyada dağ yəhudilərinin
təxminən 2000 nəfərdən ibarət olduğunu və onların İsrail, ABŞ, eləcə də Almaniyada
mühacir həyatı sürdüklərini bildirir.
Keçmiş sovet ölkələri arasında yalnız Azərbaycanda yəhudi icmasına normal
münasibət göstərilib. Təsadüfi deyil ki, Qubada Qırmızı Qəsəbə, Şamaxı, Göyçay,
Oğuz, Bakının Balaxanı kəndində dağ yəhudiləri əsrlər boyu öz dillərini, millimənəvi dəyərlərini, ədəbiyyatlarını qoruyub saxlamaqla yanaşı, yeni ədəbi
nümunələr də yaratmışlar. Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinin istər gündəlik
danışıq dilində, istərsə də yazdıqları, qələmə aldıqları bədii əsərlərdə Azərbaycan
dilindən alınma sözlər çoxluq təşkil edir. Uzun illər ərzində azərbaycanlılarla
doğmalaşan, adət-ənənələrini mənimsəyən dağ yəhudiləri bəzi sözləri heç fərqinə
varmadan öz dilinin sözü kimi işlədir və getdikcə bu sözlər, həqiqətən, dilin tərkib
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hissəsinə keçir. Əslində bu da çox təbiidir ki, “şairlər, qələm adamları, xalqlar
arasında məhəbbət körpüsü yaradan ən duyğulu insanlarda sənət adamı, qələm sahibi
yaratdığı əsərləri ilə nümayəndəsi olduğu millətə deyil, bəşəriyyətə xidmət edir” [4].
Görünür bu səbəbdəndir ki, dünya xalqlarının folkloru, laylaları, nağılları, ninni və
oxşamaları bir-birinə çox yaxındır. Yazılı ədəbiyyatda da ümumi bəşəri ideyalar sözqələm əhlinin duyğularını bir məcraya gətirir. Dünyada sülhün, bərabərliyin, barışın
bərqərar olması əsl söz-sənət sahiblərinin ən müqəddəs toxunulmaz arzusu və söz
dühalarını doğmalaşdıran əsas amildir.
Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinin yaradıcılığına yaxından bələd
olduqca irili-xırdalı bədii parçaların hər birində bu arzunun işartılarını görmək
mümkündür. Dağ yəhudiləri ədəbiyyatının ötən əsrin əvvəllərində yaranmış
nümunələri arasında pyes və tamaşa üçün yazılmış librettolara çox rast gəlmək
mümkündür. Xüsusilə Cənubi Dağıstan ədəbi məktəbinin nümayəndələri tərəfindən
rus və yəhudi dillərində qələmə alınmış belə əsərlərə çox rast gəlinir. Belə ki, Yakov
Aqarunovun “Царь, Раввин, богач” (“Падшол, ради və hoшир”), Q.Qorskinin
“Плоды рук отцу и матери” (“Bəhər dəs bəbə-dədəy”), P.Şerbatovun “Cırn kynyaреволюционер” (“Kuk Sevdaqor-revolyüsioner”) və s. əsərlər ötən əsrin 20-ci
illərində Dərbənddə bədii özfəaliyyət dərnəklərində səhnəyə qoyulub. O illərin
pyeslərində istər dramaturji süjet quruluşu, istərsə də hadisələrin psixoloji həlli və
sadə xalqın içindən seçilmiş qəhrəmanların taleyinə həsr edilməsi baxımından
Azərbaycan dramaturgiyasının təsiri duyulmaqdadır.
Bu isə, sözsüz ki, Azərbaycanın müxtəlif ərazilərinə səpələnmiş dağ
yəhudilərinə yerli xalqın göstərdiyi diqqət və qayğıyla yanaşı, həm də qarşılıqlı
anlaşmanın bədii təzahürüdür. Təsadüfi deyil ki, bütün gəncliyi Azərbaycanda,
Qubanın Qırmızı Qəsəbəsində keçmiş, sonralar yalnız ötən əsrin 90-cı illərində
vətəni İsrailə köçmüş yazıçı Xananil Abramov “Qubanın dağ yəhudiləri” (“Горские
Евреи Кубы”) kitabında bu barədə yazır: “Dağ yəhudiləri bu yerlərdə bütün ömrünü
çox rahat yaşayıb, öz xırda ticarəti, işi-gücü ilə məşğul ola bilib. Çünki
azərbaycanlılar son dərəcə qonaqpərvər, humanist, nəhayət başqa dinlərə hörmət və
ehtiramla yanaşan bir xalqın övladları olaraq dağ yəhudilərinə belə əmin-aman həyat
sürmələri üçün hər cür şərait yaradırdı. Bu xalqın bizim taleyimizdəki böyük
xidmətlərini heç cür inkar etmək, unutmaq olmaz. Var olun, mənim əziz azərbaycanlı
qardaşlarım. Mən ürəyimin bir parçasını orada qoymuşam!” [5, s. 49]
X.Abramovun bədii yaradıcılığına da xüsusi yer ayrılıb. Və bu əsərlər ədəbi
tənqidin diqqətini çəkə biləcək təsirdədir. Ölkəmizin mədəni-mənəvi irsi və
tolerantlıq ənənələrinə malik olması artıq beynəlxalq aləmdə etiraf edilən
həqiqətlərdəndir. Bunun tarixi, yəni dini dözümlülüyün, tolerantlığın dövlət siyasəti
səviyyəsində təbliğinin, qorunmasının əsası isə əsrlər boyu davam etməkdədir.
Səfəvilər dövründən başlayaraq XIX-XX əsrlərdəki maarifçilik hərəkatı, eləcə
də Xalq Cümhuriyyəti dövründə ölkəmizdə yaşayan müxtəlif etnoslara, dini
qrupların nümayəndələrinə heç bir ayrı-seçkilik edilməmiş, onların milli-mədəni
dəyərlərinə ehtiramla yanaşılmışdır.
Yəhudi mədəni irsi Azərbaycanda dəyər verilən, qorunub saxlanılan milli-etnik
irslərdən biridir. Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda yəhudilərin məskunlaşmasının
təxminən 2000 illik tarixi var. Və bu gün yəhudi icması Azərbaycandakı ən fəal və
nüfuzlu dini icmalardan sayılır. Təsadüfi deyil ki, bu il (2019) AŞPA-nın payız
sessiyasının sonuncu iş günündə Azərbaycanın Avropa Şurasındakı təmsilçisi
akademik Rafael Hüseynovun “Yəhudi mədəni irsinin qorunması” adlı məruzəsində
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[2] bu yöndə səslənən fikirlər Avropada çox böyük maraq və rəğbətlə qarşılanıb.
Azərbaycandan İslandiyaya qədər təxminən 820 milyon insanı əhatə edən, 47 Avropa
millətini birləşdirən Avropa Şurası Parlament Assambleyasında yəhudilərin mədəni
irsinin qorunmasına plenar iclasın həsr edilməsi özü yaxşı bir faktdır. Çünki
dünyanın müxtəlif yerlərindəki dini qarşıdurmalar, müxtəlif siyasi, ideoloji
məqsədlər üçün din adı altında tökülən qanlar həqiqətən də ürəksıxıcıdır.
Lakin əhalisinin, demək olar, 95 faizi müsəlman olan qədim Azərbaycanda
yəhudilər 2000 ildən çoxdur sülh və əmin-amanlıq şəraitində yaşayırlar. Akademik
Rafael Hüseynov məruzəsində əslən yəhudi olan Qərb alimi Rəşidəddin Fərzullanın
kitabından rəsmi məlumatlara əsaslanaraq gətirdiyi sitatda Azərbaycanda 2000-dən
artıq sinaqoqun fəaliyyət göstərdiyini və bu günə qədər də həmin dini abidələrin
qorunub saxlandığını xüsusi qeyd etmişdir:
“Bu gün təkcə Bakıda deyil, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində sinaqoqların
fəaliyyət göstərməsi təsadüfi deyil. Bu, yəhudi irsinə yüz illərdən bəri Azərbaycanda
göstərilən ehtiramın təzahürüdür. Azərbaycan ərazisindəki yəhudi məzarları da eyni
hörmət və ləyaqətlə qorunur. Bu mənada Azərbaycandakı etnik-dini və mədəni
müxtəlifliyə münasibət yəhudi mədəni irsinin uğurlu taleyi nümunəsində ciddi
şəkildə öyrənilməli, müsbət təcrübə kimi təbliğ edilməlidir” [6].
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Beynəlxalq münasibətlər
komitəsinin sədri, AŞPA-nın vitse-prezidenti Səməd Seyidovun başçılıq etdiyi plenar
iclasda Azərbaycan parlamentarları Avropada yəhudi mədəni irsinin daha ciddi
şəkildə qorunmasını təbliğ etmək üçün ölkəmizdəki müsbət nümunəni əsas götürərək
bütün dünyada sülhə və milli irsə ləyaqətli münasibətin ilhamverici modeli kimi
təqdim etdilər. Azərbaycan nümayəndə heyətinin digər üzvü, millət vəkili Sevinc
Fətəliyevanın da bu yöndə fikirləri maraqlıdır: “Azərbaycanda yəhudi irsinin
qorunması məqsədilə bir sıra müştərək təşkilatlar yaradılıb. Xüsusilə Azərbaycan–
İsrail Dostluq Mərkəzi, “Soxnut” Yəhudi Agentliyi, yəhudi adət-ənənələrinin
qorunması komitələri – “Birgə” və Vaad-L-Xetzola, dini məktəblər, Yəhudi
Mədəniyyət Mərkəzi, ölkədə fəaliyyət göstərən “Yeva” qadın cəmiyyəti, “HesedKershon” xeyriyyə cəmiyyəti, “Alef” gənclər klubu, “Hillel” tələbə təşkilatı, bir sıra
yeni qəzetlər var. Yəhudi icmalarının köməyi ilə bir çox mədəni tədbirlər keçirilir,
yəhudi ədəbiyyatı nəşr olunur. 2010-cu ildə Heydər Əliyev Fondunun “Azərbaycan –
dözümlülüyün ünvanı” layihəsi çərçivəsində Bakıda yaşayan yəhudi uşaqlar üçün
Khabad-Or-Avner təhsil mərkəzi tikilib. 450 şagirdlik təhsil mərkəzi yəhudi
mədəniyyətinin əsaslarını tədris edir. Bu gün Azərbaycanın paytaxtında, eləcə də
Quba və Oğuz şəhərlərində onlarla sinaqoq fəaliyyət göstərir. 2003-cü ildə Bakıda
açılmış sinaqoq Avropada ən böyük sinaqoqdur. Azərbaycanın Quba şəhərinin
yaxınlığında yerləşən, yeddi sinaqoqu olan Qırmızı Qəsəbə – Krasnaya Sloboda
Azərbaycanda və ondan kənarda dağ yəhudilərinin maddi və mənəvi mədəniyyətinin
inkişafı və qorunması mərkəzi kimi tanınıb. Bu qəsəbənin “Qafqazın Qüdsü”
adlandırılması təsadüfi deyil. Yəhudilik ənənələrinin qorunması və inkişafı yəhudi
icmasının həyatı ilə ayrılmaz dərəcədə əlaqəlidir. Hazırda fəaliyyət göstərən
altıqübbəli sinaqoq “Tövrat”ın səhifələrini oxumaq üçün geniş təlimata (təxminən
70) malikdir. Qırmızı Qəsəbədəki yəhudi icmasının qorunması və inkişafı ilə bağlı
Azərbaycan Respublikasının öhdəlikləri Konstitusiyada və parlamentin qəbul etdiyi
qanunlarda əksini tapıb. 1991-ci ildə Azərbaycan hökuməti Qırmızı Qəsəbədə yəhudi
adət-ənənələrinin öyrənilməsi işinə başlayıb. Son illərdə ümumi təhsil proqramı ilə
yanaşı, yəhudiliyin əsaslarını öyrənən bir neçə təhsil müəssisəsi yaradılıb. 2009-cu
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ildə qəbul edilmiş “Təhsil haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunu etnik
azlıqların öz ana dillərində təhsil müəssisələri yaratmaq hüquqlarını təmin edir.
Bütün bunlar göstərir ki, Azərbaycanda yəhudi irsinin qorunması həm ənənədir, eyni
zamanda, dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir [7, s.213].
Həqiqətən də Azərbaycanda multikulturalizm, tolerantlıq və dini dözümlülüyün
dövlət siyasəti səviyyəsində təbliğinin əsaslarını ölkənin dövlətçilik tarixi, bu
ənənələrin inkişafı təşkil edir.
Nəticə. Azərbaycan çoxmillətli, çoxkonfessiyalı diyar kimi milli-mədəni
müxtəliflik və etnik-dini dözümlülük məkanı olaraq dünya miqyasında
mədəniyyətlərarası dialoqların bənzərsiz nümunəsi,dəyərli bir örnəyidir. ATƏT,
BMT, Avropa Şurası, GUAM, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı kimi mötəbər Beynəlxalq
Qurumların tamhüquqlu üzvi olan Azərbaycan Beynəlxalq aləmdə tolerantlıq
mühitinin genişlənməsi yönündə qətiyyətli, mütərəqqi addımlar atmaqdadır. Bu isə
müasir dövr üçün olduqca aktualdır. Çünki əxlaqa çevrilmiş tolerantlıqdan fərqli bir
tolerantlıq mövcuddur. Avropa ölkələrində ola bilsin ki, gəlmələrin hüququ qorunur,
ancaq hər addımda yad olduğu hiss etdirilir. Azərbaycanda isə bu artıq bizim milli
dəyərimiz –identikliyimizin, alicənablığımızın əlamətidir. Azərbaycançılıq
məfkurəsinin əsasıdır. Biz öz milli dəyərlərimizə necə hörmət və ləyaqətlə
yanaşırıqsa, dünya xalqlarının mədəniyyətinə, o cümlədən yəhudi milli irsini də eyni
ehtiram və sevgi ilə qoruyuruq. Bu, tarix boyu belə olub, Ulu Öndər Heydər Əliyevin
uzaqgörən siyasətini davam etdirən Müstəqil Azərbaycanın uğurlu gələcəyində də
belə olacaq!
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Intro. It is possible to observe very easily how Arabic poetry played the role of
a source for all fields of the science on the stage of the development of literary sciences, in the period of science flourishing in the Middle Ages. Representatives of
each field of the science have been trying to substantiate various ideas and suggestion inherent to the researched field by using Arabic poetry. In other words, Arabic
poetry played the role of an irrefutable fact for proving scientific judgments. Jahiz
prove the application of poetry witnesses in plenty of scientific fields: “I saw that
main targets and intentions of Grammarians (in a poem) are relevant to I’rab (flexion), the intention of poetry narrators in a poem is relevant to a meaning requiring an
explanation, the target of news tellers is relevant to the poem disposing an evidence
and examples.... I saw Abu Amr ash-Sheybani in the purpose of reservation of poems, writing down poems told by participants of the meeting. Probably, it was supposed that siblings of those poets may never tell a beautiful poem again, since they
got estranged from their ancestors” [12, p.22-23].
The issue of applying Arabic poetry to Grammar. In the purpose of substantiation of the idea that the Arabic poetry played a primary role in grammar judgments, its use as a source, we will try to clarify literary-linguistic aspects of some
couplets from the “Lisan al-Arab” work by Ibn Manzur, by studying them. First, we
would like to review some moments related with “leysa” type words.
There are other particles that fulfill the function of the verb ( ﻟﻴﺲexpresses negation, controls the subject in nominative, and the nominal part of the predicate in
accusative). Since these words resemble “leys”, they can perform the same function.
For example, “la”, the negative particle can be mentioned. However, it must be noted
that “la” can only partially perform the function of “leysa”. Since, to the opinion of
grammarians, its managing abilities are concretized by indefinite words. For example, ( – ﻻ َﺭ ُﺟ ٌﻞ ﻗﺎﺋِ ًﻤﺎthe) man does not stand on legs. A group of grammariansphilologists, with Ibn Jinni (934-1002) at the top, move forward the idea of ability of
the negative particle “la” to manage definite words as well. According to Abu Ishaq
az-Zajjaj (855-923), the negative particle “la” resembles “leysa” only in managing a
subject, while does not manage the predicate. Since there is no fact externally reflected in a poem related to its managing the predicate and nothing about it have been
heard from Arabs [14, p.118-119].
Related to the expression and the meaning of “leysa” by the negative particle
“la”, Ibn Manzur mentions the following couplet as evidence:
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[5, p.361] ﻓَﺄَﻧﺎ ﺍﺑْﻦُ ﻗَﻴ ٍْﺲ َﻻ ﺑَ َﺮﺍ ُﺡ

ﻴﺮﺍﻧِ َﻬﺎ
َ َﻣ ْﻦ ﻓَ ﱠﺮ
َ ِﻋ ْﻦ ﻧ

Meaning: Who fled, fearing from the fire of the war? Here I am, son of Gays, a
participant of the war.
The poem belongs to the poet of Jahiliyyah, Sa’d ibn Malik. Sa’d has told this
poem as a protest to al-Haris bin Ubad’s absence in the Basus war [26]. Al-Haris bin
Ubad was one of the heroic rulers of Rabia. He did not get involved in the war until
Bujeir Muhalhil’s, his brother’s son’s and Imruu l-Geys, his siter’s son’s murder.
Once Bujeir went to seek his camel which had fled to the desert. He encountered a
band lead by Muhalhil. Imruu l-Gays advised not to kill Bujeir. However, Muhalhil
did not listen to him and killed Bujeir. Exactly after Bujeir’s murder al-Haris entered
the war. The fact that al-Haris and his relatives did not enter the war till this incident,
showed existence of a divergence among Gays’ sons. That is why Sa’dwrote a poem
of 15 couplets and described that though al-Haris feared of the fire of war and stood
aside, he himself, i.e. Sa’d, son of Gays stood strong by participating in the war [21,
p.467-474].
The evidence in the couplet is in the word “barah” (to leave, abandon). This
word is a subject of “la” meaning “laysa”, its predicate “mahfuz” has not been noticed. The evaluation, i.e. the meant version consists of ْﺲ ﺑَﺮﺍ ٌﺡ ِﻟﻲ
َ “ ﻓَﺄَﻧَﺎ ﺍﺑْﻦُ ﻗَﻴ ٍْﺲ ﻟَﻴana
ibnu Gaysin laysa barahun li” (I am son of that very Gays you heard about and not
going to leave the war). In several sources, the verb “sadda” (refuse) has been used
instead of the verb “farra” (flee) in the couplet [10, p.367-368].
Generally, it must be noted that four particles, i.e. “ma”, “la”, “lata” and “in”
can carry out the function of “leysa” in the classic literary Arabic language [4,
p.312]. The couplet mentioned above is related to the “la” particle. Lata  ﻻﺕis one of
the words managing main members of sentence by meaning “laysa”. In fact, “lata” is
a “la” meaning negation, but “ta” with fatha, a feature of feminine gender has been
added. The common opinion of grammarians regarding “lata” is that it manages the
subject in nominative and predicate in accusative, the same way as “laysa” does.
Specificity of using “lata” is that both of main members of the sentence cannot be
used with “lata”, one reflects it externally, while the other is just meant. Cases of
erasure of “lata”’s nomination, i.e. the subject of a sentence with notion of the predicate are encountered more often. As an example, the 3rd verse of the Sa’d chapter
ﻣﻨﺎﺹ
َ( َﻭﻻﺕَ ﺣﻴﻦbut the time of escape has passed out) can be mentioned. As it is seen,
ٍ
the nomination of “lata” or the subject of the sentence has not been noted in the
verse. The version meant is: ﻣﻨﺎﺹ
َﻭﻻﺕَ ﺍﻟﺤﻴﻦُ ﺣﻴﻦ. “Al-hin” (time) very rarely has been
ٍ
considered a nominative of “lata” and read in nominative. In such cases, the prediُﻣﻨﺎﺹ ﻟَ ُﻬ ْﻢ ﺍﻱ ﻻﺕ ﺣﻴﻦ
ُﻻﺕ ﺣﻴﻦ
cate of the sentence erased. The version meant is ﻣﻨﺎﺹ ﻛﺎﺋﻨًﺎ
ٍ
ٍ
ﻟﻬﻢ. Ibn Agil, referring to Sibaveyhi writes that “lata” manages only the word “alhin”. Totally, opinions about it are different. Some {scholars} note that it can manage only the word “al-hin”, while others note its ability to manage other words meaning time (for example, an hour) as well [4, p.319-320].
Ibn Manzur mentioned as evidence the following line in relation to the word
“lata” and wrote that to the opinion of all grammarians of Basra and Kufa, “ta” in
“lata” initially was “ha” and further turned into “ta” [7, p.210]:
ﺗَﺬَ ﱠﻛ َﺮ ﺣُﺐﱠ ﻟَ ْﻴﻠَﻰ َﻻﺕَ ِﺣﻴﻨَﺎ
Translation: {He} recalled {her} love to beloved. {However} it was not a
proper time for love recollection (The poet hints to his being too old).
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Ibn Manzur notes only the first line of the couplet and does not write whom it
is dedicated to. The poem belongs to the mukhadram poet Amr ibn Shas al-Asadi,
who died in 640. Ibn Sallam al-Jumahi attributes Amr ibn Shas who adopted islam to
the 10th layer of Jahiliyya poets. He is one of the most read poets of his layer [27].
Based on several other sources we managed to identify the complete form of the
couplet and it is as follows:
َ َْﺐ ﻗَ ْﺪ ﻗ
ﺴﻰ ﺍﻟ ﱠ
[13, p.254] ﻄ َﻊ ْﺍﻟﻘَﺮﻳﻨَﺎ
ﺗَﺬَ ﱠﻛ َﺮ ﺣُﺐﱠ ﻟَ ْﻴﻠَﻰ َﻻﺕَ ِﺣﻴﻨَﺎ
ُ ﺸﻴ
َ َﻭ ﺃ َ ْﻣ
Meaning: {He} recalled {her} love to beloved. {However} it was not a proper
time for love recollection (The poet hints at him being too old). Old age demolished
the companion.
The word al-garin in the couplet,  – ﺍﻟﺮﻓﻴﻖ ﺍﻟﺪﺍﺋﻢmeans an eternal friend – companion [29].
Ibn Manzur substantiates “lata”s meaning “leysa” by another couplet as well:
َ
[5, s.272] ﺎء
ﺍﻥ
ِ َْﺲ ِﺣﻴﻦَ ﺑَﻘ
ُ ﻁﻠَﺒُﻮﺍ
ٍ ﺻ ْﻠ َﺤﻨَﺎ ﻭ ََﻻﺕَ ﺃ َ َﻭ
َ ﻓَﺄ َ َﺟ ْﺒﻨَﺎ ﺃَ ْﻥ ﻟَﻴ
Translation: {They} required from us to conclude peace. It is not time for
peace. And we gave an answer about absence of time for peace remaining.
The couplet belongs to Abu Zubeyd at-Tai [20, p.30]. Being a long-life man
(he lived appr. 150 year), Abu Zubeyd lived till the ruling period of Muawiyah.
Some sources point out that he died being Christian, the others say he adopted Islam.
An interesting moment in the couplet is that the word “Avan” (time), coming
after “lata”, which means “leysa” here, is in genitive. The answer of grammarians is
simple. First, let’s note what Ibn Manzur wrote about lata:
َ ﻭ ﺫﻛﺮ ﺃﺑﻮ ﺍﻟﻬﻴﺜﻢ ﻋﻦ ﻧﺼﺮ ﺍﻟﺮﺍﺯﻱ ﺃﻧﻪ ﻗﺎﻝ ﻓﻲ ﻗﻮﻟﻬﻢ ﻻﺕ ﻫﻨﱠﺎ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ ﺣﻴﻦ ﺫﻟﻚ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻻ ﻫﻨّﺎ ﻓﺄﻧﱠ
ﺚﻻ
 ﻣﻌﻨﻰ ﻻﺕ: ﻭﻗﺎﻝ ﺍﻟﻔﺮﺍء.ﻓﻘﻴﻞ ﻻﺓ ﺛﻢ ﺃُﺿﻴﻒ ﻓﺘﺤﻮﻟﺖ ﺍﻟﻬﺎء ﺗﺎء ﻛﻤﺎ ﺃﻧﺜﻮﺍ ﺭﺏﱠ ﺭﺑﺔ ﻭﺛﻢ ﺛﻤﺖ ﻗﺎﻝ ﻫﺬﺍ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻜﺴﺎﺋﻲ
.ﺮﺍﺭ
ﺣﻴﻦ ﻣﻨﺎﺹ ﺃﻱ ﻟﻴﺲ
ٍ ِﺑﺤﻴﻦ ﻓ
ِ
Abul-Heysam referring to Nasr ar-Razi notes that the Arabic expression “lata
hanna” means “it is not time for it”. (First of all) “lata hanna” consists of “la hanna”.
Then “la” has been used as a “lata” in feminine gender. The same way as they turned
“rubba” into “rubbata, “summa” into “summata” and used in feminine gender, “ha”
was turned into “ta” due to izafah (noun phrase). This is the opinion of the head of
Kufa grammar school, Kisai (737-805). Al-Farra says: “lata hina manas” (it is not
time for salvage, Sad-3) means ﺮﺍﺭ
ٍ ِﺤﻴﻦ ﻓ
َ ( ﻟَﻴtorment) “it is not a time for escape” [7,
ِ ْﺲ ِﺑ
p.210].
There are different approaches regarding the use of the word coming after
“lata” in genitive. To the opinion of some {scholars}, the word “avan” is the predicate of “lata” and consists of the sentence signifying condition-situation. The “lata
avanin” structure is a sentence meaning “the time is not proper for peace” ُﻟﻴﺲ ﺍﻷﻭﺍﻥ
ﺻﻠﺢ
َﺃﻭﺍﻥ. The word “peace” (muzafun ileyh – second side of izafah), by which the
ٍ
word “avan” created izafah structure, has been erased (externally). Then just as
“gabl” and “bad” words turn into mabni (built on one harakah) words, when the second side of izafah is erased, the word “avan” also turns into a mabni nominative –
built on kasra. Then a tanvin has been added to that [15, p.401-402].
The outstanding philologist Ibn Jinni (934-1002) writes that strength of the
word “avan” is similar to the strength of the word “iz”, i.e. this word also must form
an izafah structure with a sentence (or a word) just as ”iz” does. For example, ﺟﺌﺘﻚ
 – ﺃﻭﺍﻥَ ﻗﺎﻡ ﺯﻳﺪ ﺃﻱ ﺟﺌﺘﻚ ﺇﺫ ﻗﺎﻡ ﺯﻳﺪI came to you when Zayd stood. Since the second side
(muzafun ileyh), which the word “Avan” formed izafah structure with, fell, a tanvin
had been added to the word “avan” instead. According to Ibn Jinni, “nun” in the
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word “avan” is unvoiced-silent, the same way is “iz” in the word. Since when tanvin
is added, two voiceless-silent “nun”s collocate, a kasra – the sign of genitive has
been added. The case of addition of kasra is observed in “iz, as well [2, p.509] (f.e.,
al-Bagara 60, 124 etc.).
To our opinion “va lata avanin” structure in the couplet has been “va lata hina
avani sulhin” in fact, the 1st and 3rd sides of the izafah chain, i.e. the word “hin” managing the word “avan” in genitive and the word “sulh” the last side of the izafah have
fallen. Although the word “hin” has fallen, its role, i.e. management (of the word
“avan” in genitive) remained, while fall of the word “sulh” has been replaced with
tanvin. Addition of tanvin may be related with the poetic necessity, as well.
In most of the medieval sources, which are relevant to classical philology, one
of the discussed subjects related to nominative is the predicate of such type of words
as “inna”. Such modal words as “inna” are managing the subject of a nominal sentence in accusative, but the predicate in nominative. These words consist of “inna,
anna, kanna (as if, like), lakinna, layta (I wish), laala (perhaps)”.
Ibn Manzur shows the following couplet as evidence related to “inna” and
writes about possibility of explanation of the word “innah” used here in two ways. 1)
The word “innah” used in the couplet means Yes; 2) the adjacent pronoun is its nominate, but its predicate is the word “kazalika”. However, the version meant is “inna-lamra kazalika” (the situation is really so). Now let’s review the couplet:
[5, s.548]  ﻓَﻘُ ْﻠﺖُ ِﺇﻧﱠ ْﻪ، َ َﻭ ﻗَ ْﺪ َﻛﺒِ ْﺮﺕ، َﻙ
ﻋ َﻼ
َ ََﻭ ﻳَﻘُ ْﻠﻦ
َ ﺷﻴْﺐٌ ﻗَ ْﺪ
Translation: (Those girls) told me: “your hairs whitened, you have already got
old”. And I told: “yes (you are right)”.
Sibaveyhi (760-796) writes about it:
. ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺃﺟﻞ، ﻭﺇﺫﺍ ﻭﺻﻠﺖ ﻗﻠﺖ ﺇﻥ ﻳﺎ ﻓﺘﻲ. ﻓﻬﻮ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﺃﺟﻞ،ْﺃﻣﺎ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﻮﺍﺏ ﺇﻧﻪ
Concerning the word “innah” that Arabs say in answer, (it must be noted that)
it means yes. When adjoining (one word to another) you must say “yes, hey young
man” (i.e. ha in the end of “Inna”). That also means yes [19, p.151]. To our opinion,
these thoughts of Sibaveyhi do not leave room for a doubt that the word “innah”
means yes, and as if, it has not been told “qultu innah, but “naam” in “ajz” – in the
end of the couplet. The outstanding Arab philologist (Syria) Ibn Yaish in his survey
of 10 volumes written to the work “al-Mufassal” by Zamakhshari (1075-1144) of
Turkish origin notes that “innah” is often used in the meaning of ‘yes’ and mentions
the couplet above as evidence [9, p.130].
This couplet belongs to one of the poets of Omeyyad period Ubeydullah ibn
Qeys ar-Ruqayyat (died in 694). The above mentioned couplet has been explained in
both versions in Divan. [17, s.66]. He was given the pseudonym ar-Ruqayyat, that is
“Ruqiyyas”, since he wrote odes (ghazals) to three different women named Ruqiyya
[28].
One of “İnna” type modal words is “laalla”. In Medieval sources use of the
word “laalla” in following three meanings has been noted [8, p.379]:
1)  – ﺍﻟﺘﻮﻗﻊthe literal meaning of this word is “to wait”. In the Azerbaijani language, it is “tavaggah” word which was used in former times but is a little
bit obsolete today. However, the word “tavaggah” is used in a little bit different meaning – a request, an expectation in Azerbaijani. Philologists write
that the philological meaning of  ﺍﻟﺘﻮﻗﻊis ﺍﻟﺘﺮﺟﻲ, i.e. to hope. Lexical meaning of this word in the contemporary Arabic language is likely, perhaps,
probably. For example, ﻭﺍﺻ ٌﻞ
 – ﻟَﻌَ ﱠﻞ ْﺍﻟperhaps, the beloved has reached;
ِ ﺤﺒﻴﺐ
َ
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ﺕ
ِ ْﺒﺎﺏ ﺍﻟﺴﱠﻤﻮﺍ
َ ْﺒﺎﺏ ﺍَﺳ
َ  – ﻟﻌﻠﻲ ﺍَ ْﺑﻠُ ُﻎ ْﺍﻻَﺳmaybe, I shall get to roads – the sky roads
(Ghafir 36-37).
2)  – ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻞliterally means explanation of the reason. This is an opinion of a
group of philologists led by al-Akhfash and al-Kisai. For example, ﻓَﻘُﻮﻻ ﻟَﻪ
 – ﻗَ ْﻮ ًﻻ ﻟَ ِﻴّﻨًﺎ ﻟَﻌَﻠﱠﻪُ ﻳَﺘَﺬَ ﱠﻛ ُﺮ ﺃَ ْﻭ ﻳَ ْﺨﺸَﻰtalk to him softly. Perhaps (in that case) he accepts
sermon (Taha-44).
3)  – ﺍﻻﺳﺘﻔﻬﺎﻡliterally means a question (to ask). This idea has been put forward
by Kufa grammarians. For example,  – َﻭ َﻣﺎ ﻳُ ْﺪﺭﻳﻚَ ﻟﻌﻠﻪ ﻳَ ﱠﺰ ﱠﻛﻰhow did you know,
he likely would be cleansed up from sins (abasa-3). As it is seen, “laalla”
adds a questioning tint to the general meaning here.
Sharing with his thoughts about “Laalla”, Ibn Manzur notes that it has several
other meanings either [6, s.369-370]. These meanings are followings:
a) “Laalla” means “ ﻛﻲkey” particle (in purpose of, for) in complicated senْ َﺍ ْﺑﻌ
tences with subordinate purpose. For example, ﻲ ﺑِﺪَﺍﺑﱠﺘِﻚَ ﻟَﻌَ ِﻠّﻲ ﺍ َ ْﺭ َﻛﺒُﻬﺎ ﺑِ َﻤ ْﻌﻨﻰ
ﺚ ﺍِﻟَ ﱠ
َﻲ ﺃَ ْﺭ َﻛﺒَﻬﺎ
ْ  – ﻛsend me your horse or camel, perhaps I use (ride) it. That is to
say, in the purpose of use send me your riding vehicle.
b) “Laalla” means “Asa” (probably, perhaps). For example, ﻋ ْﺒﺪَ ﷲِ ﻳَﻘﻮ ُﻡ ﺃﻱ
َ ﻟَ َﻌ ﱠﻞ
 ﻋﺴﻰ ﻋﺒﺪُ ﷲ- Probably, Abdullah stands up (is on legs).
َ ”(suppose, think). For example, ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﻣﻌﻨﺎﻩ ﺃﻅﻨّﻨﻲ
c) “Laalla” means “ﻅ ﱠﻦ
ﻟﻌﻠﻲ ﺃ َ ُﺣ ﱡﺞ
َ
 ﺳﺄﺣﺞ- perhaps, this year I go to Haj. It means, I think I will go to Haj. Further, Ibn Manzur, referring to Imruu l-Qeys, substantiates his thought by
mentioning an example consisting of one line:
[6, p.370] ﺳﺎ
ً ﻟَﻌَ ﱠﻞ َﻣﻨَﺎﻳَﺎﻧَﺎ ﺗَﺒَﺪ ْﱠﻟﻦَ ﺃ َ ْﺑ ُﺆ
We coped to identify the sadr, i.e. the first line of the couplet by means of
Imruu l-Qeys’s divan. The couplet is narrated in the divan with a small difference,
i.e. the word “tavahhalna” (to turn) in stead of “tabaddalna” expressing the same
meaning:
[16, p.107-108] ﺳﺎ
ﺻ ﱠﺤ ٍﺔ
ِ ﺑُﺪ ِّْﻟﺖُ ﻗَ ْﺮ ًﺣﺎ
ً ﻟَﻌَ ﱠﻞ َﻣﻨَﺎﻳَﺎﻧَﺎ ﺗَ َﺤ ﱠﻮ ْﻟﻦَ ﺃَ ْﺑ ُﺆ
ِ َﺩﺍﻣﻴًﺎ ﺑَ ْﻌﺪ
Translation: I turned into a bloody wound after (while) I was healthy. I suppose
our deathes turned into torment as well.
Al-Baghdadi (1620-1682) opining about the couplet touches interesting facts
about Imruu l-Geys and writes:
 ﻭ ﺫﻛﺮ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻠﻐﻮﻳﻴﻦ ﺃﻥ ﺇﺳﻤﻪ ُﺣ ْﻨﺪُﺝ. ﻭﻳﻜﻨﻰ ﺃﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﺃﺑﺎ ﺯﻳﺪ ﻭﺃﺑﺎ ﻭﻫﺐ ﻭﺃﺑﺎ ﺍﻟﺤﺎﺭﺙ:ﻗﺎﻝ ﺇﺑﻦ ﺧﻠﻒ
 ﻭﺍﻟﺤﻨﺪﺝ ﺑﻀﻢ ﺍﻟﺤﺎء.ﻭﺍﻣﺮﺅ ﺍﻟﻘﻴﺲ ﻟﻘﺐ ﻟﻪ ﻟﻘّﺐ ﺑﻪ ﻟﺠﻤﺎﻟﻪ ﻭﺫﻟﻚ ﻷﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ "ﻗﻴﺴﻮﺍ" ﺇﻟﻴﻪ ﻓﻲ ﺯﻣﺎﻧﻪ ﻓﻜﺎﻥ ﺃﻓﻀﻠﻬﻢ
. ﻛﺜﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﺮﻣﻞ ﺃﺻﻐﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻘﺎ:  ﻭﻗﻴﻞ، ﺍﻟﺮﻣﻠﺔ ﺍﻟﻄﻴﺒﺔ: ﺍﻟﻤﻬﻤﻠﺔ ﻭﺍﻟﺪﺍﻝ ﻭﺳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻨﻮﻥ ﻭﺁﺧﺮﻩ ﺟﻴﻢ ﻭﻫﻮ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ
.[21, s.330-331] ﺻ ﱠﺤ ٍﺔ
ِ  ﺑُﺪ ِّْﻟﺖُ ﻗَ ْﺮ ًﺣﺎ:ﻭﻳﻘﺎﻝ ﻹﻣﺮﺉ ﺍﻟﻘﻴﺲ )ﺫﻭ ﺍﻟﻘﺮﻭﺡ( ﺃﻳﻀﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ
ِ َﺩﺍﻣﻴًﺎ ﺑَ ْﻌﺪ
1
Ibn Khalaf told: Imruu l-Qeys Abu Zeyd, Abu Vahab and Abu-l-Haris have
been called by kunyas (a nickname indicating parenthood). Some filologists note that
his name is Hunduj, while İmruu l-Geys is a pseudonim. He has been given such a
pseudonim due to being charming. Because in Imruu l-Qeys’ period others were
compared with him (his charm) and he was most advantageous – charming. Ha and
dal letters in the word Al-Hunduj are with damma, but nun is vowelless. It means
sand – soil. It has also been told that this word means little sandy hill. Imruu l-Qeys
is given a nickname “zu-l-quruh” (holder of wounds) because of the expression “I
turned into a bloody wound after (while) I was healthy”.
14F

1

Most probably it means the person who was one of leaders of Gureish and has been killed namely by
the Prophet after the Uhud battle.
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Ibn Manzur gives the following couplet as an evidence related with “laalla”’s
meaning “Asa” (perhaps, possibly):
ٌﻟَﻌَﻠﱠﻚَ ﻳَ ْﻮ ًﻣﺎ ﺃ َ ْﻥ ﺗ ُ ِﻠ ﱠﻢ ُﻣ ِﻠ ﱠﻤﺔ
ﻋﻠَﻴْﻚَ ِﻣﻦَ ﱠ
[6, s.370] ﻋﺎ
َ َﺍﻟﻼﺗﻲ ﻳَﺪَ ْﻋﻨَﻚَ ﺃَﺟْ ﺪ
َ
Translation: (Hey, you exulting on a misfortune of the other! Don’t be glad for
your brother’s death! (One day) possibly the disaster that can make you miserable
reaches you, too.
Here, the evidence shows how the predicate of “laalla” is used together with
“an”, the same way as “asa” is. Since, here “an tulimma mulimmatun” is the predicate of “laalla”, due to its place it is in nominative.
Ibn Manzur does not indicate whom the couplet belongs to. During the research it was identified that it belongs to the mukhadram poet Mutammim bin
Nuveyra. It is the 55th of the 57 couplet eulogy told by him on the occasion of his
brother Malik’s demise. The word “ajda” in the couplet means a crop-eared and
noseless man. This expression means man’s being miserable – falling into misery [1,
p.119].
Interesting thoughts about the couplet are found in “Khizanatu-l-Adab va Lubbu Lubabi Lisan al-Arab” – The Treasure of Literature and the Essence of the Language of Arabs work by Al-Baghdadi as well. Al-Baghdadi (1620-1682) writes that
Zamakhshari (1075-1144) in his “al-Mufassal” work, Ibn Hisham (1309-1360) in his
“al-Mughni” work and Khatib Tabrizi (1030-1109) in his “Sharhu-l-mufaddaliyyat”
work have referred to this couplet. Referring to the survey of Kh. Tabrizi, it becomes
clear that the author of the couplet, i.e. Mutammim curses the addressee (Khalid ibn
Valid, who murdered his brother) [22, p.345-348].
Ibn Jinni (934-1002) notes that the emphasising lam adjoins to a number of
modal words. One of these modal words is “laalla”. For example,  – ﻟَﻌَ ﱠﻞ ﺯَ ْﻳﺪًﺍ ﻗﺎﺋِ ٌﻢperhaps Zeyd is on feet. Here, the main part of “laalla” is “alla”, while “La” is the letter
added to it for emphasizing [2, p.406]. One of the modal words, which the lam signifying emphasis is used adjacent to, is “kaan” - the lightened form of “kanna” (literarily: it resembles, as if). Ibn Manzur notes the following couplet as evidence of using the emphasizing lam jointly with “kaan”:
[5, p.246] ﻓَ ْﺎﻟﻴَ ْﻮ َﻡ ﺃ َ ْﺑ ِﻜﻲ َﻭ َﻣﺘ َﻰ ﻟَ ْﻢ ﻳُ ْﺒ ِﻜﻨِﻲ
ﻓﺒﺎﺩَ َﺣﺘﱠﻰ ﻟَ َﻜﺄ َ ْﻥ ﻟَ ْﻢ ﻳَ ْﺴ ُﻜ ِﻦ
Translation: He vanished – disappeared, as if did not exist. When did not he
make me cry?
It is unknown whom the couplet belongs to. The poet hints that the thing he
meant always makes him cry. On the purpose of more clear explanation of the couplet, we sought couplets before and after it but could not get any information.
While talking about “Inna” type modal words, one issue should be clarified.
Grammarians note that in some cases, “anna” may be used in the meaning of “laalla”
(probably, possibly). Sibaveyhi in his “al-Kitab” work, referring to his master Khalil,
writes:  ﺍﻱ ﻟﻌﻠﻚ،ﺖ ﺍﻟﺴﻮﻕَ ﺃﻧﻚ ﺗﺸﺘﺮﻱ ﻟﻨﺎ ﺷﻴﺌﺎ
ِ  ﺍﺋ: ﻫﻲ ﺑﻤﻨﺰﻟﺔ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﻌﺮﺏ: – ﻓﻘﺎﻝ ﺍﻟﺨﻠﻴﻞKhalil told: (it
is how Arabs say.) Go to the bazaar, buy something for us, i.e. possibly you would
buy something for us [19, p.123]. As it is seen, here “anna” has been used in the
meaning of “laalla”. Ibn Manzur also appealed to a number of couplets as a proof of
the use of “anna” in the meaning of “laalla”. Referring to Hutait bin Yafur, brother of
al-Asvad bin Yafur an-Nahshal (died in 600), one of the leaders of Tamim tribe, the
jahiliyya poet, Ibn Manzur writes that the couplet is attributed to Ibn Dureyd (837933) as well:
ً َﺍَ َﺭﻯ َﻣﺎ ﺗ ََﺮﻳْﻦَ ﺃﻭ ﺑ
[5, s.246]ﺨﻴﻼ ُﻣﺨَﻠﱠﺪَﺍ
ﺃ َ ِﺭﻳﻨِﻲ َﺟﻮﺍﺩًﺍ َﻣﺎﺕَ ﻫ ُْﺰ ًﻻ ﻷَﻧﱠﻨِﻲ
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Translation: (appealing to a woman) Show me a generous man, who passed
away as a weak, i.e. poor. And show me one greedy whose greed has perpetuated
him. Then, probably, I also see what you have seen (in greed).
Here, appealing to his counterpart of love, the poet suggests loving a generous
one, someone who ran out of his wealth by sharing, or someone who was perpetuated
by greed [30]. The evidence in the couplet is the use of the word “liannani” in the
meaning of “laallani” (probably I). We encountered the different narration form of
the couplet in “Lisan al-arab” work where “laallani” has been used instead of “liannani”:
ً َﺍَ َﺭﻯ َﻣﺎ ﺗ ََﺮﻳْﻦَ ﺃﻭ ﺑ
[6, s.370] ﺨﻴﻼ ُﻣﺨَﻠﱠﺪَﺍ
ﺃ َ ِﺭﻳﻨِﻲ َﺟﻮﺍﺩًﺍ َﻣﺎﺕَ ﻫ ُْﺰ ًﻻ ﻟَﻌَﻠﱠﻨِﻲ
Here, Ibn Manzur writes that the couplet also has been used in one of the famous eulogies of Hatam at-Tai (died in 605), the poet of Tey tribe, known with his
generosity in the Jahiliyyah period. We managed to find the couplet in the divan of
Hatam at-Tai. It must be noted that the last version of the couplet (the narration form
that the word “laallani” has been used in) has been noted [18, p.230]. After getting
acknowledged with parts of the eulogy before and after this couplet, it appears that
the poet has told it appealing to his spouse, who accused and criticized him in being
too generous.
Ibn Manzur, referring to Jarir (653-728), writes the following couplet as evidence of the use of “anna” in the meaning of “laalla”:
[5, p.246] ﺕ ﺃ َ ْﻭ ﺃَﺛَ َﺮ ْﺍﻟ ِﺨﻴَ ِﺎﻡ
ﻋﺎﺋِﺠُﻮﻥَ ﺑِﻨَﺎ ﻷَﻧﱠﺎ
ِ ﺻﺎ
َ ﻫ َْﻞ ﺃ َ ْﻧﺘ ُ ْﻢ
َ ﻧ ََﺮﻯ ْﺍﻟﻌَ َﺮ
Translation: Aren’t you going to visit us? (if you came) probably, we would recall yards where kids played (empty spaces in front of the house) or would see – recall traces of tents.
The version meant in the couplet is “laallana nara-l-arasati”  ﻟﻌﻠﻨﺎ ﻧﺮﻯ:ﻭﺍﻟﺘﻘﺪﻳﺮ
ﺍﻟﻌﺮﺻﺎﺕ. Existence of other narration forms of the couplet also proves it. For example, al-Baghdadi (1600-1682) writes that the couplet pertains to Farazdag and notes
the following narration form:
[23, p.222] ﺕ ﺃَ ْﻭ ﺃَﺛَ َﺮ ْﺍﻟ ِﺨﻴَ ِﺎﻡ
ﻋﺎﺋِﺠﻴﻦَ ﺑِﻨَﺎ ﻟَﻌَﻨﱠﺎ
ﺃ َ ﻟَ ْﺴﺘ ُ ْﻢ
ِ ﻧ ََﺮﻯ ْﺍﻟﻌَ َﺮﺻﺎ
َ
Beside it, the couplet is encountered in the divans of both Jariri [25, s.565] and
Farazdagh (641-732) [24, p.835].
One specific aspect of “inna” is related to the possibility of using its predicate
jointly with the “lam” letter. It is possible when the predicate of “Inna” is a noun ( ﺇﻥ
)ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻘﺎﺋﻢ, a verb in present-future ()ﺇﻥ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻴﻘﻮﻡ, a noun sentence ()ﺇﻥ ﺯﻳﺪﺍ ﻟﻮﺟﻬﻪ ﺣﺴﻦ, a
finite verb (ﻨﻌﻢ ﺍﻟﺮﺟ ُﻞ
َ َ)ﺇﻥ ﺯﻳﺪﺍ ﻟ, an adverb ( َ )ﺇﻥ ﺯﻳﺪﺍ ﻟَﺨ َْﻠﻔﻚor a noun with prefix. To the
opinion of Basra philologists, this specificity is inherent only to “inna”. Kufa grammarians consider correct to enter “lam” (emphasis particle) to the predicate of
“lakinna” either [3, p.426]. Referring to Kufians, “lakinna” has emerged from adding
lam and kaf to “inna”. We find this idea in “Maani-l-Guran” work by al-Farran, one
of the pillars of Kufa School [11, p.465].
Ibn Manzur writes regarding “lakinna”:
 ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻨﺤﻮﻳﻴﻦ ﻳﻘﻮﻝ ﺃﺻﻠﻪ ﺇﻥ: ﻗﺎﻝ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ،ﺯﻳﺪﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﻥ ﻻﻡ ﻭﻛﺎﻑ ﻓﺼﺎﺭﺗﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺣﺮﻓﺎ ﻭﺍﺣﺪﺍ
: ﻳﺪﻝ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﺮﺏ ﺗﺪﺧﻞ ﺍﻟﻼﻡ ﻓﻲ ﺧﺒﺮﻫﺎ ﻭﺃﻧﺸﺪ ﺍﻟﻔﺮﺍء: ﻗﺎﻝ،ﻭﺍﻟﻼﻡ ﻭﺍﻟﻜﺎﻑ ﺯﻭﺍﺋﺪ
[7, 324] َُﻭﻟَ ِﻜﻨﱠ ِﻨﻲ ِﻣ ْﻦ ُﺣ ِﺒّ َﻬﺎ ﻟَﻌَﻤﻴﺪ
After adding lam and kaf to “inna”, together they became a modal word. AlJovhari told: to the opinion of some grammarians, its essence is “inna. “Lam” and
“kaf” are an excess – they have been added further. {He} told: {the fact of} adding
“lam” to its (lakinna’s) predicate by Arabs also proves it. Al-Farra told:
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But I caught sadness disease from her love.
The word “Amid” at the end of the line means a person exhausted by love
( ﺍﻟﺬﻱ ﺃﺿﻨﺎﻩ ﺍﻟﻌﺸﻖ:)ﺍﻟﻌﻤﻴﺪ. Although the author is unknown, the full form of the couplet
is encountered in a number of medieval sources. The full form of the poem is as follows:
[3, p.426] َُﻭﻟَ ِﻜﻨﱠﻨِﻲ ِﻣ ْﻦ ُﺣ ِﺒّ َﻬﺎ ﻟَﻌَﻤﻴﺪ
ﻋﻮﺍﺫِﻟﻲ
َ ﻳَﻠُﻮ ُﻣﻮﻧَﻨِﻲ ﻓِﻲ ﺣُﺐّ ِ ﻟَ ْﻴﻠَﻰ
Translation: I was reproved and criticized due to my love toward my beloved.
But I cought disease of sadness from her love. (I have got exhausted from her love).
Basrians, basing on non-repetition of this case in other places, accept it as exclusion and note its non-conformity with general rules, not being giyas (comparison).
However, the fact of entering of “lam” to the predicate of “inna” has been approved
by a number of poem examples, proofs. Since this case in “lakinna” is encountered in
one poem example, Basra philologists consider it a rare case and “lam” in its predicate as excess – zaid [3, p.26-30].
Conclusion. The main role in use of couplets from the Arabic poetry as evidence-proof and their application in grammar, also in formation of an “evidence”
concept as a term belong to grammarians. Since in the Middle Ages the provider of
the development of all sciences and the bearer of this development on its shoulders
was Arabic language, books about the grammar, which on the initial stage was a part
of the literature, were written more often. The first developed field of the literature
was the Arabic nahv. The main source of all books dedicated to this field, the means
of proving of the idea or correctness of the rule are poetical examples or evidences
pertaining to Arabic poetry. Further, evidences applied in other fields of Koranic sciences, in fact, became one of the main means of formation of the medieval science,
providing its development. That is why, studying of evidences has always attracted
attention of all scholars and a lot of works have been written in this concern.
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Heybət Heybətov
Ərəb ədəbiyyatı ərəb dilçiliyinin əsas mənbələrindən biridir
Xülasə
Məqalə XIII əsrin görkəmli şəxsiyyətlərindən biri olan Misir filoloqu İbn
Mənzurun “Lisan əl-arab” əsəri əsasında qrammatik mühakimələrdə istifadə olunan
bir sıra şahid beytlərə diqqəti cəlb edir. Əsasən adlıq halla bağlı olan poeziya
nümunələrinə müraciət edilən məqalədə 11 beytin ədəbi-linqvistik təhlili aparılır,
onların filoloji tərcüməsi təqdim olunur, “leysə” və “innə” tipli sözlərlə bağlı poeziya
nümunələrini nəzərdən keçirən müəllif məsələyə ümumi yanaşmanı təmin etməklə
yanaşı, onu İbn Mənzurun təqdimatında da işıqlandıraraq oxucuya təqdim edir.
Beytlər orta əsr mənbələri əsasında şərh və izah olunur, bir sra hallarda onların kimə
mənsub olması məsələsi faktlar əsasında dəqiqləşdirilir, həmçinin beytlərin yazılma
səbəbinə də işarə edilir.
Ümumiyyətlə qeyd etmək lazımdır ki, klassik ərəb ədəbi dilində leysənin
funksiyasını dörd ədat, yəni “ma”, “la”, “latə” və “in” ədatları yerinə yetirə bilir.
Məqalədə bu sözlər qrupundan yalnız “la” və “latə” ilə əlaqədar olan şahid
beytlərdən söhbət açılır.
Klassik dilçiliyin tədqiqini nəzərdə tutan əksər orta əsr mənbələrində adlıq
halla bağlı müzakirə edilən mövzulardan biri də “innə” tipli sözlərin xəbəri ilə
əlaqədardır. “innə” tipli modal sözlər ismi cümlənin mübtədasını təsirlik, xəbərini isə
adlıq halda idarə edir. Bu sözlər “innə, ənnə, kənnə (sanki, kimi), lakinnə, leytə (kaş
ki), ləəllə (ola bilsin ki)”dən ibarətdir. Bu qrupa daxil olan bəzi sözlərlə əlaqədar
poeziya nümunələrini – şahid beytləri təhlil edən məqalədə beytlərin mövcud və
nəzərdə tutulan versiyalarını da aydınlaşdırmağa cəhd göstərilir.
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Гейбат Гейбатов
Арабская литература один из источников арабского языкознания
Резюме
В статье привлекают внимание некоторые куплеты-шахиды,
использованные в грамматических суждениях на основе труда «Лисан альараб» выдающейся личности 13-го века, египетского филолога Ибн Манзура.
В статье, в которой автор обратился главным образом к поэтическим
примерам, связанным с именительным падежом, проведен литературнолингвистический анализ 11 куплетов, представлен их филологический
перевод. Автор, рассмотрев поэтические примеры связанные со словами типа
«лейса» и «инна», наряду с общим подходом к вопросу, также представил
вниманию читателя представления Ибн Манзура. Куплеты прокомментированы и объяснены на основе средневековых источников, в ряде случаев
уточнена их принадлежность на основе фактов, также указаны причины их
написания.
В общем, нужно отметить, что в классическом арабском языке функцию
лейса могут выполнить четыре частицы – «ма», «ла», «лата» и «ин». В статье
затронуты куплеты, связанные только с «ла» и «лата» из этой группы слов.
Одна из тем, связанных с именительным падежом, обсуждаемых в
большинстве средневековых источниках, представляющих классическое
языковедение, связана со сказуемым слов типа «инна». Модальные слова типа
«инна» управляют подлежащим именного предложения посредством
винительного падежа, а сказуемым посредством именительного падежа.
Такими словами являются «инна, анна, канна (как будто, как), лакинна, лейта,
лаалла (возможно)». В статье, в которой проанализированы поэтические
примеры – куплеты-шахиды, связанные с некоторыми словами из данной
группы, автор постарался прояснить существующие и подразумеваемые
версии куплетов.
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The whole life of a human is on a rhythm, and even our heart throws in such a
rhythm that it creates harmony throughout our bodies. The rhythm that is present in
any form in our lives is even more influential when combined with music. An infant
who is accustomed to mother lullaby from infancy gets spiritual food by providing
love for music with native songs and poetry.
In general, it should be noted that the rhythm of music is still connected with
poetry through the deep roots. An Arabic poem that was originally written only in
sajj style has undergone great changes since the creation of music of Aruz by Khalil
ibn Ahmad and was written not in rhymed prose, but in special dimensions.
However, this innovation has not only influenced Arabic poetry, but also the music
and literature of many countries.
It should not be forgotten that in the Middle Ages, there were many studies on
the peculiarities of rhythm, the text of the poem, the melody of mugham, and
valuable treatises were written. In these treatises, the rhythm was philosophically and
mythologically studied, the interconnection of the rhythm with the text was explored,
specific chapters were devoted to these topics, and they were met with great interest.
The syllable distribution were used in those treatises to learn the rhythm more
accurately and easily.
According to their information, the “tarana” (melody, song) was a classical
Turkic and poetic genre as a ghazal in Persian literature, and rubai was a form of
music, not poetry in ancient literature [9, p.196].
Nevertheless, we understand these two concepts as contrary meanings.
Because it is known that in the literature of Azerbaijan rubai is a form of poetry,
when it comes to “tarana”, it usually comes to mind with music, melody, and
pleasant sound.
In the fourteenth century, tarana was a major part of the "novbati burattab"
written in the form of rubai. Safiaddin Urmavi, a prominent medieval scholar, writes
in his research that the rhythm is a group of strokes of varying lengths, specific sizes
and periodic repetitions, and reflects this theory in a circular pattern [9, p.196].
The place of rhythm and music in Sufi rituals. The rhythm does not mean
just fun entering into the human spirit in the form of music and poetry. Sometimes
the rhythm and music combined with religious rituals create ecstasy that can make
the human spirit more powerful.
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Theologians, especially those of the Hanbali sect, relied on the experience of
the early times of Islam. But their struggle against the mysticism of their "I" – the use
of lyricism in religious practice to achieve ecstasy, the use of music and even dance
was absurd. It seems that until the 17th century it was not clear enough that Islamic
culture prevailed sound over the image as Western culture. In other words, it kept
voice above what was seen. This option was designed to keep high promise at the
expense of scientific accuracy. Thus, this was the reason for living in desperate need.
The desire to know God individually became public, but they were trying to guide
this passion under the guidance of the Murshids within religious orders for the public
mentality and direction of searches. The contradiction between the absolute existence
of God and the conversion of the human soul to God was disturbing theologians,
people and those who led them in the way of mysticism were satisfied that their
experiences were religiously perfect [14, p.181].
Irem Malikova says in her article "Dance in the view of Jalaladdin Rumi":
Mevlana was once asked how the spirit came into the body? He replies: “The spirit
had resisted before. But God sent music for the soul, and the spirit impressed with
the beauty of this music was delivered and reunited with the body". One of the great
masters of Sufism, Junayd said: “If soul get excited when hear the music, then it was
aware of music before it was born. This excitement then moves the body and is
expressed through dancing”. The author also notes that Shams was killed in 1247.
After forty days, Mevlana takes out her mourning dress, wears a gray pendant and
dances for three days and nights without interruption. When the musicians get tired
and lose, Mevlana starts playing without music. So he creates a ceremony where he
combines his dance with music and turns it into a special prayer [11, p.12-13].
If we look at the history of music in Azerbaijan, we can see that from the first
half of the 19th and 20th centuries weddings of dervishes were widespread in
Azerbaijan. Shia dervishes participated in all the activities of their community,
influencing their feelings and lifestyles through their religious miracles. Given the
powerful impact of poetry and music on human psychology since ancient times, it is
no surprise that dervishes use these techniques to capture their listeners during their
miracles. From this point of view, it would be appropriate to consider dervishes as
some kind of carriers and preservatives of 19th-20th century Azerbaijani poetry and
music. They refer to the works of such classics as Nizami Ganjavi, Mohammad
Fuzuli, Imaddaddin Nasimi, Molla Vali Vidadi, Seyed Azim Shirvani, Khurshidbanu
Natavan, and widely used by Fadai Tabrizi, Dilsuz, Mirza Mohamed Tagi Qumri,
Abulhasan Raji, Seid Abulgasim Nabati. Like these geniuses whose poetic heritage
was appealed, they used more than traditional poetic forms, namely, ode, panegyric,
novha, and mourning. Dervishes with good sound and music memory read in public,
in congregations, mughams and tasnifs without music accompaniment, and even in
the religious assemblies, a complete mugham set was played. But we must also note
that they used quiet, serious, heavenly melody, not cheery in the mugams with music
accompaniment [1, p.73-76].
Sufism has given a new impetus to poetry and music in Iran, Azerbaijan, and
Anatolia, while also influencing Arabic, Persian and Turkish folklore, Sufi poets
created “hikmat”s, “nafas”es, “ilahi”s, “varsagi”s. This point is evident in the poems
of such poets as Yunus Emra, Ahmad Yasawi, Babarahim Mabrab, Mir Hamza
Nigari, Seid Abulqasim Nabi, Shah Ismail Khatai. S.Seyidova in the book titled
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"Ancient Azerbaijan Ritual Music" notes that although the folk art and singing is in
the opposite position, their interaction is inevitable [8, p.81].
Mir Mohsen Nawwab states in his work “Wuzuhul al-Arqam”: "They say that
Amir al-Mu'minal 'Ali' alaihis-salam too often read the Qur'an on the basis of ravai
mugham and cried. It is a blessing to the prophet Davud to read this ravai mugham.
He would also read this voice. God can rightly know” [6, p.48].
It is clear from the works in this work that the mugam, which is mainly
composed of rhythm, aruz prosody and poetry that has deep meaning, was used for
religious purposes.
In general, if we look at the history of mugam art and its place in the cultures
of different nations, we see that the ghazals used during the performance are also a
piece of mysticism. The features of the ghazals such as bahr, prosody, taqti
determine its intrinsic rhythm and its hidden metoritic. Only recognizing the
importance of ghazal in mugam performances helps to prove the interrelationship of
poetry and music. But, of course, we are not satisfied with this point, and we will
touch on other aspects. From this point of view, we can say with certainty that the
ghazal genre and aruz prosody are the basis of mugam singing. The Ghazal genre has
been promoting the idea of sufism for nearly 13 centuries. We have not said in vain
mugam promotes the idea of Sufism. Thus, during his performance, mental states
such as “hal”, “sukr”, “didar” and “partov” play an important role in mysticism.
Dynamic progression from the deep sound to the treble is the embodiment of the
principles of development on the path of mysticism. Modern Iranian sets, Ottoman
music, Indian, Pakistani, and Central Asian mugams resemble the tradition of
Sufism. Sufi music is accompanied by ney and band. The melodic Sufi texts in aruz
prosody that serve depth and dynamics are played with musical instruments such as
band and ney, which is a rhythm instrument and sound that penetrates deep into the
soul [2, p.126].
At one point when it comes to mugam and rhythm, it is definitely worth
mentioning Semayi-shams, percussion mugam of Azerbaijan. In the name of this
mugam, it would not be proper to understand the shams as the sun, and “sema” as the
sky. Here we are talking about Shams Tabrizi's “semah” dancing, not from the sun
and the sky, as it is understood from the first glance. This mugam is a percussion
mugam and has a specific metorhythmic dimension. Our contemporary singers who
use ghazals of the poets such as Nizami Ganjavi, Hafiz, Mawlana Jalaladdin Rumi,
Sadi Shirazi and Iranian singers tell about a culture that has a very basic foundation
[2, p.126].
Dhikrin Sufism, Wirds of Sufism. If we speak about sky rite, music, poetry,
we must also speak about it is necessary to talk about the dhikr that incorporating
them all. The word dhikr used by the Sufis refers the Arabic verb "zakara", which
means "remembering".
Whereas the dhikr of Allah in different forms is done by ordinary people only
to earn rewards, it is also used by the Sufis to express the greatness of God and to
attain spiritual maturity. The most common and often mentioned form of
remembrance by both ordinary people and Sufis is expressions such as Allahu ta'ala
(God is alive), Allahu Akbar (Allah is Great), alhamdulillah (praise be to Allah).
Different scholars have commented on the use of dhikr in the gatherings of
dhikr and heaven. One of them, Krillina, writes: “The Zakir (man who makes dhikr)
have brought it to the point of collusion. A witness who saw this situation wrote: “He
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was fell down the sound of dhikr on his lips and his thumb squeezed into the hand.
The soldier who was present at the dhikr and moving his head to left and right had
lost his balance several times” [4, p.42-43].
Imam Ghazali, a prominent scholar of the Islamic world, speaks of the virtues
of dhikr, the hadiths related to it, and the virtues of the scholars' sayings and the
assemblies of dhikr in the section "Dhikr and Prayer", the ninth section of the Ihya
Ulumiddin, which consists of forty chapters[7, p.54]
We think that in this part of the article, it would be better to touch on
Azerbaijani sufi literature again. Another form of dervish in Azerbaijan has been a
sectarian muridism. In the early 19th and 20th centuries, ceremonies of the sects such
as Ussaqi, Vahdati, Ajam, Khakisar, Sabzali held rituals that were not accompanied
by music called dhikr. This tradition, which has been active until the 1940s, has
undergone some changes with the arrival of Sheikh Haji Abdi Efendi as new leader.
From the time of Sheikh's tenure, Fridays have been carrying out rituals called
"society", where women and men sang and danced.
Segal points out in his work "Muslim sects in the Transcaucasia region" that it
is important to dhikr – that is, to repeat "la ilaha illallah", although namaz five times
a day is not obligatory. In the same work, J.Segal talks about the dhikr rite of Ahliilahi sect. He is sitting in a circle, reading a sermon, and talking about the masses
moving his head first and then his whole body and dancing with excite. He notes that
these rituals were secretly performed by others. Although not described here,
Jukovski notes in his writings that these meetings were sometimes performed by
poetry and dhikr [2, p.80-81].
The dhikr separates him from the outside world and allows him to remain alone
with himself. This is followed by an increasing emotion until it becomes ecstasy and
becomes trans. By the way, we can say that there are some similar moments in
Azerbaijani mugam. So, even during the performance of the mugam, the human soul
is in a state of peace and comfort, while rising the soul turns to compassion, this is
the case of trans.
Although no historical source proves that the origin of dhikr and prayer is the
same, we can say that the Sufi dhikr is reminiscent of the "Jesus Prayer" of the
orthodox Egyptian and Greek monarchs, Indian capa collar, Japanese nembuchi.
Collective dhikr sometimes include special poses and forms of breathing, Such
rituals usually begin with the recitation of specific verses and prayers from the Holy
Quran, which is called "hizb" or "wird" [15, p.368-369].
Although the "hizb" and "wird" have similar terms, they differ with some
subtle points. “Hizb” means the section, part, sometimes a prayer for the fulfillment
of material and sometimes spiritual desires. Wird is more general and in this case the
Sufi can wird some prayers or some ritual prayers. The "hizb" is usually recited
until the intention is fulfilled, and the "wird" can be read continuously and has its
own rules.
Kushir Nasrabazi added dhikr and wird to the definite urgent principles of
mysticism, while Aziz Nasafi also advised not to forget the eight main principles of
Sufism [12, p.533].
The word "wird" is an Arabic word meaning a spring, a pool of water, a
stream of water. Wird is not only recommended by the Sufis, as well as the Prophet
Muhammad (peace be upon him) also advised people to make regular dhikrs, and as
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a result, a kind of book called “aməlül yaum val-leyl” appeared in the science of
hadith [3, p.5].
Great hadith scholars and Islamic scholars, such as Bukhari and Muslim, have
also included information on dhikr in their works. However, it should not be
forgotten that Abu Talib al-Makki (386-996) was the first to provide systematic
information on the wirds and He wrote the number of wirds of the day and night in
the various languages under the heading “auradul-leyl van-nəhar” in his work
"Qutul-Qulub".
Another valuable work on this subject is Imam Ghazali's book “Ihya
ulumiddin”. He provided valuable information about the time of reading, their
number, religious and imaginative benefits under the heading “Virdlərin tərtibi və
gecələr ehya etmək” (“Design of wirds and making night “ehya”).
These two works have been a kind of source for later wird books and works
written on wirds.
As a result of the need, value for dhikrs and wirds, special literature was
created on them, the work "Majmoatul Jabhab" which brings together wirds of
different sects emerged [3, p.6].
Along with the development of Sufism, Sufi wirds also gained new content,
namely, the books of wirds and dhikrs by the leaders of the sect are widely
distributed and commented on by other Sufis, who have a great knowledge.
These books, which are mentioned under the common names such as wird,
hizb, ahzab have also been written under various names, such as ənisüs-salikin,
dəlilül-mürid, hədiyyətu-zakirin, burhanul-arifin, tohfətul-uşşaq. From time to time
these books have been printed in small brochures and decorated with different
ornaments so that they can be easily carried.
One of the most famous owner of the sect wirdi is Abul Hasan al-Shazali. His
wird “hizbul bəhr va hizbul bər” is a unit that has been read and commented by
mystic representatives for centuries, because of its short and beautiful prayers. Apart
from these, we can mention the names of the Sufis, whose names are well known:
Ibn al-Arabi, Abu Hasan al-Shazali, Ibrahim al-Dasuki, al-Ghazali, Muiniddin
Chishti, Shahabaddin al-Suhraverdi, Husamaddin Usheshin, Sa'daddin al-Jabeid,
Ahmed al-Rifai, Ahmad al-Badawi, Zeynaddin Hafi.
As an example of the books we have mentioned, we can name the “WirduSattar”, which is very popular. This wird was loved and used by almost all members
of the sect. Haririzadeh Kamaladdin, who wrote a Turkish commentary on the work,
emphasized the fame of this wird among the Sufis, and at the end of his commentary
"Fethullah-Asr Sharhu-Virdu-Sattar" explained the virtues of reading the wird under
the heading “bu virdi şərif və hizbi lətifin qiraətində olan şərait bəyanındadır” (This
is a statement of the circumstances which are in the reading of wirdi sharif and hijbi
latif) [3, p.10].
The Sufis, who were looking for different ways to live in ecstasy and who
finally used the ritual for it, were also in the recitation of the Holy Quran, and they
had good results.
However, the work of Sufi scholar Imam Ghazali "Ihya Ulumiddin" explores
the use of poetry and song in the rituals and the reasons why it is more effective than
reciting the Qur'an. Thus, in the "Songs and Poetic moments" section, the effect of
poetry on the human spirit is described.
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Sufi poetry is a literature in which symbols are widely used. This symbolic
poetry, which serves to draw the attention of the listener at one point, has its origins
in Rabia in the 8th century and has evolved with the emergence of many examples in
Arabic in the ninth century. The use of symbols was a common language for all. For
example, let's take a look at the poem written by Junaid Baghdadi:

ﻘﺪﺭ ِﺗ ِﻪ ∗ ﻟَﻮ ﺷَﻴﺌﺖَ ﺃﻁ ﻔَﻴﺖَ ﻋَﻦ ﻗَﻠﺒِﻰ ﺑﻚ ﺍﻟﻨﺎﺭﺍ
َ ِﻳﺎ ﻣﻮ ِﻗ َﺪ ﺍﻟﻨَ ِﺎﺭ ﻓﻲ ﻗَﻠﺒِﻰ ﺑ
ﻋﺎﺭ ﻻ ﻋﺎﺭﺍ
َ ﻋﺎﺭ ﺇﻥ ﻣﺖﱡ ِﻣﻦ ﺧﻮﻑٍ ﻭ ﻣﻦ َﺣﺬَ ٍﺭ ∗ َﻋﻠَﻰ ﻓَﻌَﺎ ِﻟﻚ ﺑﻰ ﻻ
َ َﻻ

A fire that burns in my heart with your power
If you wanted to, you could put out that fire with you in my heart
If I had died out of fear or of any danger, it would not a big deal
How is it that you are dealing with me, there is nothing wrong, it is not a big
deal!
[16, p.247]
There are many examples of this kind of Sufi poetry, and almost all of them
have similar contents. Among the Sufis, only Mansur Hallaj's poems differ sharply.
We would like to touch on another interesting point about Sufi poetry. This is
due to the language of those poems. Although the language they understood in the
first years of Sufism spread in Iran was Persian, they used Arabic poems. Imam
Ghazali laughed at this and told them how they could become vadj (ecstacy) without
comprehending the meaning of the poem, and regarded their state as artificial feeling
[13, p.47].
The use of poems in the rituals was almost a stimulus on the road to truth. As
we know, love poems are often written in the form of a ghazal. From this point of
view, let us look at the meaning of the word "qaul" or "qavl" in the Dictionary of
Ancient Music. “Qaul” or “qavl” is the first part of a new era, a very complex form
of medieval classical music. Performed on the basis of Arabic poems. When they
want to extend the expression, they add the second part ghazal. As A.Maragai notes,
this is more enjoyable and the ghazal was sung in Persian [10, p.9].
We cannot forget the role of Rabia Adavia in the early years of Sufism. The
specifics of his service as a professional singer can be seen in the interesting
examples of Suhraverdi.

ﺍﻧﻰ ﺟﻌﻠﺘﻚ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﻣﺤﺪﺛﻰ ∗ ﻭﺍﺑﺤﺖ ﺟﺴﻤﻰ ﻣﻦ ﺍﺭﺍﺩ ﺟﻠﻮﺳﻰ
ﻓﺎﻟﺠﺴﻢ ﻣﻨﻰ ﻟﻠﺠﻠﻴﺲ ﻣﺆﺍﻧﺲ ∗ ﻭﺣﺒﻴﺖ ﻗﻠﺒﻰ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺆﺍﺩ ﺍﻧﻴﺴﻰ
In secret, I talked to you in my heart
And I will give my body to that person who wants to communicate with me
My body was given to that person who communicated with me
But my lover is in love with the mysteries of my heart
[17, p.127].
Sufi music, which is as important as Sufi poetry and has progressed gradually,
has a special place in Sufi rituals. The poems of Sufi poets were sung and played in
rhythms in accordance with the moments of Turkish music founded by prominent
scientist Abdulqadir Maragai. It would be appropriate to emphasize the importance
of Yunus Emre's poems in this area.
It is clear from these verses that even in Sufi rituals, the services of
professional singers were widely used, and love poetry was an integral part of them.
As we mentioned earlier, it is claimed that Abu Saeed's student, Baba Kuhi and
Abdullah Bakuvi, wrote the first Persian-language diva known to us in the field of
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poetry, an integral part of Sufism. After Sufi poets like Baba Tahir and Senai left a
deep mark on literature Poets such as Nizami Ganjavi, Attar Tabrizi, and Mawlana
Jalaladdin Rumi continued their path. In the Sufi literature which culmination was
the works of Mevlana Jalaladdin Rumi's "Masnavi" and "Divani-Kabir", there are
also important works such as "Lamaat" by Fahraddin Iraqi, "Gulshani-raz" by
Mahmoud Shabestari and several works by Abdurrahman Jami. Sufi literature
founded on "Kitabi Dede Gorgud", which is close to Sufi literature with
philosophical content was developed by such poets as Ahmad Yasawi and Adib
Ahmad, Yunus Emra, Imaddaddin Nasimi, Izzaddin Hasanoglu, Kasim Anwar,
Mohammed Fuzuli, Ruhi Baghdadi, Sheikh Kalib and Hamza Nigari forced to love
Sufi poetry and influenced the form and content of the works of others. It should be
noted that the love they created was not just for the Sufis, but also for the common
people.
It is the poems of Izzaddin Hasanoglu who wrote poetry in Turkish in
Azerbaijani and lived in the 13th century. His writing of Sufi poems in the thirteenth
century in the Turkish language of Izzaddin Hasanoglu stems from his relationship
with Central Asia – more precisely due to the fact that he was one of the famous
mureed of Sufi Sheikh Jamal Zakir.
The development of Sufi literature was accelerated in the XIII-XIV centuries
due to internal pressure, exploitation and poverty in Azerbaijan due to the people's
frustration. Poeticity prevailin in the sufi poetry gave its place to philosophical
thinking. Works of Ettar Tabrizi's "Logic Teyr" and "Masnavi" by Jalaladdin Rumi
are examples of the Sufi epic. In addition, the idea of Sufism in the creativity of
Maragali Avhadi is derived from ancient Persian culture, later introduced in didacticmoral mystic genre developed by such poets as Senai, Attar Tabrizi and Jalaladdin
Rumi. His "Diwan", "Dahnama", "Jami-jam" are very popular. Sufi poetry also
provided information on some of the rules of Sufism. For example, Avhadi notes
levels “elm əl-yəqin, eyn əl-yəqin, həqq əl-yəqin” in his poems. The poet expresses
his negative attitude towards those who comes to ecstacy in Sufi assemblies through
technical means, says in the section "About the Sky": "To dance under the sounds of
the sky is for the imperfect".

ﻧﻈﺮ ﺩﻝ ﭼﻮ ﺑﺮ ﮐﻤﺎﻝ ﺑﻮﺩ
ﻋﺸﻖ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪ ﻭ ﻋﺸﻖ ﺣﺎﻝ ﺑﻮﺩ
Whoever is drunk from a joining glass
He is not inclined to act
[5, p. 79].
It would be fault not to touch the Sufi concept in the works of Muhammad
Fizuli, one of the great figures of Azerbaijani literature. In his voluminous allegorical
works such as “Bangu-bade”, “Rindu zahid”, “Sahhat ve maraz”, “Haft jam”, the
traditional Sufi-pantheist concept has found its artistic expression within the compact
plot line. The poet, who places great emphasis on music as a technical stimulus for
psycho-spiritual ecstasy, propagated the main spirit and ideas of the mythical school
of the great Sufi poet of the 13th century, Jalaladdin Rumi in the work “Haft jam”. In
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the book “Sahhat ve maraz”, the idea of the soul being reunited with its own ancient
origin is reminiscent of Attic Tabrizi's “Mantiqut teyr”.
Result. As a result, there is a radical change in the Arabic poem regarding the
formation of the aruz prosody, it has also influenced the songs of many countries,
especially mugams and the poems and music used in religious rituals. The more
acute occurrence of the ecstasy due to the rhythmicity of aruz prosody is the fact that
the use of poetry is more effective than the Qur'an. Despite the widespread use of
Islam in Azerbaijan and a different attitude to music, music and creativity of our
classics were used in everyday life of the people, even in sermons, it also creates a
special situation in the person, even when no ritual is performed. Mugam, one of the
national and spiritual values of Azerbaijan, is the kind of music that creates ecstasy
in the human, This perfect combination of poetry and music is used for ecstasy in
the world as well. Dhikr, wird, and hizb are means for the Sufi to constantly
communicate with Allah and not forget it for a moment. These have been in
primitive forms for both Islam and other religions for a long time, and prominent
Sufis have used them in rituals, they even authored the books on wird.
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Dilbər Hüseynova
Sufizmdə şeir və musiqinin qarşılıqlı əlaqələri
Xülasə
Məqalədə ritmin insan həyatındakı yerindən, onun müxtəlif dini ayinlər
zamanı istifadə olunmasından söhbət açılır. Daha sonra Azərbaycan musiqisinin ən
gözəl nümunəsi olan muğamın, onun dərviş toyları zamanı istifadəsi təsvir olunaraq
sufizm ayinləri ilə əlaqələndirilir. Sufizmdə ritmin vəcdəgətirici rolundan bəhs
edilərək zikr, vird kimi vasitələrin ritmlə olan rabitəsindən danışılır. Eyni zamanda
hizblə virdin fərqi izah olunur. Bununla yanaşı, vəcd zamanı yaranan ekstaz halının
nəticələrinə baş vermiş real hadisələr misal olaraq göstərilir, məşhur sufilərin
qələmə aldığı əsərlərdə bu məqamlar haqqında yazılanlara toxunulur, fikir
bildirilir. Məqalə boyu yeri gəldikcə Azərbaycanda inkişaf etmiş sufi ədəbiyyatına
da nəzər salınır. Ritmin məhz sufizmdə olan ayinlərin əsasında öyrənilməsi yeni
yanaşma olub Azərbaycan muğamına da yeni baxış yaradır. Qeyd etmək lazımdır ki,
duanın fərqli forması olan virdlərin insan ruhuna təsirini nəzərə alaraq bu sahədə
olan əsərlərin də ciddi tədqiqinə lüzum olduğunu düşünürük. Məqaləni qısa şəkildə
səciyyələndirsək, deyə bilərik ki, onun əsasını ritmik musiqi, sufi virdləri və poeziya
əlaqələrinin xarakteristikasının verilməsi təşkil edir. Habelə qeyd etmək lazımdır ki,
məhz sufi ayinlərinin, vəcd halının öyrənilməsi, aydın şəkildə qavranılması üçün bu
məqamları bilmək də vacib məsələlərdir. Məqalənin sonunda Azərbaycanda
sufizmlə bağlı ədəbiyyat nümunələrinə toxunulması da burada inkişaf etmiş sufi
ədəbiyyatına qısa da olsa baxış bucağı yaradır. Və Azərbaycan muğamlarının sözlü
mətnlərinin məhz bu şeirlər üzərində qurulması da muğamımızın özünün də sanki
ilahi bir musiqi olmasından xəbər verir.
Дильбер Гусейнова
Воздействие музыки и поэзии в суфизме
Резюме
В статье рассматривается роль ритма в жизни человека, его
использование в различных религиозных ритуалах. Затем, описывая мугам,
как лучший образец азербайджанской музыки и его использование во время
свадеб дервишей, идет его связка с ритуалами суфизма. Говоря о
стимулирующей роли ритма в суфизме, рассказывается о связи ритма с
зикрами, вирдами. В то же время объясняется разница между зикром и
вирдом. Кроме того, показаны реальные события возникновения экстаза во
время ваджа, даются пояснения этих моментов в работах известных
писателей-суфистов. Кстати, во всей статье уделяется внимание развитой в
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Азербайджане суфийской литературе. Изучение ритма, основанного именно на
ритуалах суфизма, является новым подходом и образует новый взгляд на
азербайджанский мугам. Нужно отметить что, учитывая влияние вирда, как
одного из различных форм молитвы, на человеческий дух, мы также считаем,
что существует необходимость серьезного изучения работ в этой области.
Если кратко охарактеризовать статью, можно сказать, что в основе ее лежит
описание ритмичной музыки, суфийских вирдов и характеристик поэтических
отношений. Также необходимо отметить, что важно знать эти моменты, чтобы
изучать и ясно понимать суфийские ритуалы и состояние ваджа. В конце
статьи представлена ссылка на суфийскую литературу в Азербайджане,
которая также содержит обзор разработанной здесь суфийской литературы. И
тот факт, что тексты из слов азербайджанских мугамов основаны на этих
стихах, также доказывает, что наш мугам – это божественная музыка.
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Azərbaycan ədəbiyyatı və mədəniyyəti bir çox dünya xalqlarının tədqiqat
sahəsi olmuş, bu ədəbiyyata məxsus əsərlərin ingilis, alman, fransız və s. dünya
dillərinə tərcümə olunması Azərbaycan ədəbiyyatının tədqiq olunmamış sahələrinin
araşdırılmasına kömək etmişdir. Azərbaycan ədəbiyyatına məxsus incilərin dünya
xalqlarının dillərinə tərcümə olunması eyni zamanda Azərbaycan xalqının ədəbi
varlığını dünyada tanıtmağa xidmət göstərmişdir.
Klassik Azərbaycan ədəbiyyatının Qərbi Avropa dillərinə, o cümlədən ingilis
dilinə tərcümə olunması XVII əsrdən etibarən başlanmış, XVIII əsrdən isə daha
intensiv şəkil almışdır [3, s. 21]. O vaxtdan etibarən Xaqani, Nizami, Nəsimi, Füzuli
kimi klassiklərin əsərləri Avropada öyrənilməklə yanaşı, eyni zamanda əcnəbi
xalqların dillərinə də tərcümə edilmişdir.
Avropa şərqşünaslığında Məhsəti Gəncəvi haqqında məlumat ilk dəfə fransız
dilində verilmişdir. 1841-ci ildə fransız hökmranlığının ilk illərində Əlcəzairdə
"Parnasse Oriental" ("Şərq Parnası") adlı kitab işıq üzü görmüşdür. Kitabın müəllifi
Alfons Baron Russodur. Kitabda Şərq poeziya nümayəndələri haqqında qısa
məlumatlar verilmişdir [10, s. 137].
Burada şairənin adı Mehesti kimi qeyd edilir. Məhsətinin Gəncədə zadəgan bir
ailədən çıxmış fars şairi olduğu göstərilir. Məqalədə bəzi tarixçilərin şairəni
nişapurlu hesab etdiyi də söylənilir. Müəllif Məhsətini də fars şairi hesab etmişdir.
Məlumdur ki, Avropa şərqşünasları farsca yazan bütün şairlərdən bir fars sənətkarı
kimi danışırlar.
A.Russo Məhsəti rübailərinə yüksək qiymət verərək onların coşqun hisslər,
incə duyğularla dolu olduğunu yazır. Bununla yanaşı, müəllif şairənin rübailəri
içərisində bəzi əxlaq və ədəb normalarından kənara çıxan nümunələr də olduğunu,
bunların şairənin ədəbi irsi içərisində azlıq təşkil etdiyini göstərir. Lakin Russo bu
rübailərin özündə də kəskin bir ifşa görür. Burada həmçinin Sultan Səncər xanın
rəğbətini qazandığı məşhur rübaisi və hekayəti də verilmişdir.
Grand roi! la main de la providence en televant audessus actous les monarques ta assujeti le coursier du bonheur;
et afin que ses fers dores ne se ternissent pas par la poussiere,
elle vient de revetir la surface de la terre d'un beau tapis d'argent [9, p.137].
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Ey şah, fələk sənin üçün səadət atını yəhərlədi,
Səni bütün hökmdarlardan üstün tutdu.
Sənin qızıl nallı atın hərəkət edərkən
Ayağını palçığa qoymasın deyə torpağı gümüşə bürüdü [2, s. 196].
A.Russo XII əsrdə bir qadının öz fikirlərini bu qədər gəncə etiraf etməsini
mümkünsüz hesab edir və belə bir fikir irəli sürür ki, Məhsəti qadın deyil, kişidir [10,
s.136-137].
Avropada Məhsətidən bəhs edən əsərlərdən biri də 1901-ci ildə Strasburq
Universitetinin professoru Pol Horn tərəfindən Leypsiqdə nəşr olunan "Geschichte
Perschichen der Litteratur" ("Fars ədəbiyyatı tarixi") əsəridir. Burada P.Horn
Məhsətini Sultan Səncər xanın (1157) sevgilisi kimi göstərir və onun şeirlərinə
yüksək qiymət verir. O yazır ki, Şərqdə islam dininin hakim olduğu bir şəraitdə
azadfikirli qadınların olması çətin, bəlkə də qeyri-mümkündür, lakin buna
baxmayaraq, Şərq islam aləmində də azadfikirli qadınlar yetişmişdir. Belə
qadınlardan biri kimi müəllif Məhsətinin adını çəkir, onu Şərqdə Cahangirin hərəmi
Nurcahan, Qərbdə isə Marqarita Navarralı ilə müqayisə edir [13, s.134]. P.Horn
əsərinin başqa bir yerində Şərq şeirindəki obrazlılıqdan danışarkən Məhsətinin bir
rübaisini vermişdir:
Neben deiner Rose sind an beiden Seiten Dornen gesprofst,
Der Rabe kam und nahm die Tulpe in seinen Schnabel.
Das Quecksilber deines Grübchens ward voll Tinte
Der Zinnoker deiner Rubinlippe rostig [13, s. 6].
Əfsus ki, gülünü bürüdü tikan,
Laləni qarğalar apardı yaman.
O alma buxağın saraldı, soldu,
Pas tutdu, göyərdi dodağında qan [4, s. 212].
İngilis şərqşünası, Kembric Universitetinin professoru Edvard Braun "TarixiGozidə"də fars şairlərinin həyatı ilə bağlı 5-ci fəslin 6-cı bölməsini ingilis dilinə
tərcümə etmiş və 1901-ci ildə çap etdirmişdir. "Tarixi-Gozidə" 1330-cu ildə Həmdullah Qəzvini tərəfindən yazılmışdır, giriş və nəticə də daxil olmaqla 6 fəsildən ibarətdir.
Burada Məhsəti haqqında qısaca məlumat verilmiş, şairənin çox gözəl dördlüklərinin olduğu qeyd edilmişdir. Burada həmçinin Məhsəti adının etimologiyasının
Mah "böyük" və Siti "xanım" olduğu və Mah-asti, Mih-asti kimi variantlarının olması da qeyd edilmişdir [7, s.30].
O cümlədən Məhsətinin rəğbət bəslədiyi qəssab oğlana həsr etdiyi 2 rübaisi
həm fars, həm də ingilis dillərində verilmişdir:
Every knife which withdraws from the victim he hath slain,
and takes in his sugar-sweet lips and teeth
were he to place it once again on the throat of the slain,
it would renew its life for desire of its lips.
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Öldürdüyündən çəkdiyi hər bıçağı
Şəkər kimi dodağı ilə dişlərinin arasında tutur.
Yenə öldürdüyünün boynuna toxundursa,
Dodağının zövqündən həyat təzədən başlayır [1, s. 49].
The butcher, as is his custom, overthrew me,
slew me, and said, ' Such is my habit!'
Again he treacherously lays his head on my feet,
Breathing on me that he may flay me!"
Məni yerə yıxıb o qəssab kəsdi,
Dedi, güman etmə bu son nəfəsdi,
Düşüb ayağıma üzr istədi o,
Demə ayağımdan soymaqmış qəsdi.
Həmdullah Qəzvininin Məhsətinin qəssab oğlana həsr etdiyi bu şeirlərini
verməsi bir yanlış fikrə yol açmışdır ki, Məhsəti qəssabın sevgilisi olmuşdur. Əslində
bütün bu yanlış fikirlərin yaranmasına səbəb Məhsətinin ayrı-ayrı cavan oğlanlara
məhəbbət dolu şeirlər – şəhraşublarla əlaqədar olmuşdur. Həmin gənc oğlanlar
arasında qəssab, yunəyirən, çörəkçi, dərzi oğlu, torpaqələyən və b. sənət sahibləri
olmuşdur.
O cümlədən burada Gəncə Xətibinin oğlu Tacəddin Əhməd haqqında məlumat
var. Burada Tacəddin Əhmədin Sultan Mahmud Qəznəvinin müasiri olduğu
göstərilir və Mahmud Qəznəvinin doğum və ölüm tarixləri 998-1030 kimi
verilmişdir. Əlbəttə, bu fikir də yanlışdır. Edvard Braun digər kitabında buna düzəliş
vermişdir. Belə ki, "Fars ədəbiyyatı tarixi" kitabında tədqiqatçı Məhsətini Sultan
Səncər dövrünün şairləri sırasına daxil etmişdir. "Tarixi-Gozidə"də qeyd olunan
Sultan Mahmud Qəznəvi deyildir. Burada Sultan Mahmudu XI əsrin əvvəllərində
Sultan Səncərin Azərbaycandakı canişini, qardaşı oğlu Sultan Mahmud ibn Sultan
Məhəmməd ibn Məlikşah ilə səhv salmışlar. Bu barədə çex şərqşünası Yan Ripka
"İran ədəbiyyatı tarixi" kitabında bəhs etmişdir [9, s.197].
Bu kitabda o, Məhsəti Gəncəvi ilə Tacəddin Əhmədin ədəbi deyişmələrinin
heyrətamiz olduğunu və Tacəddin Əhmədin Məhsəti Gəncəvi ilə evləndiyini də qeyd
etmişdir. Lakin evlənməmişdən əvvəl sevgili olması fikrini də göstərmişdir.
Məhsətinin aşağıdakı rübaisini o, həm fars, həm də ingilis dillərində verir:
O idol mine, I will not suffer abasement at thy hands,
Nor even at the hands of one who is superior to thee.
I will not precipitately entangle my tresses in the noose
I will lie at ease on the water and get not yet wet.
Bundan başqa, Tacəddin Əhmədin də fars dilində bir rübaisini deyişmə
şəklində verir.
Edvard Braunun 1901-ci ildə nəşr etdirdiyi digər kitabı "A literary history of
Persia" ("İran ədəbiyyatı tarixi") adlanır [6, s. 344]. Müəllif Məhsəti haqqında az
məlumatın olduğunu və Məhsəti adının düzgün yazılışının müəyyən olunmadığını
qeyd edir (Mihisti, Mahasti və Mihasti kimi tələffüz olunduğunu qeyd edir). Rübai
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janrında şeirlər yazdığını və Sultan Səncərlə məşhur hekayətini və onunla bağlı
rübaini ingilis dilində verir:
For thee hath Heaven saddled Fortune's steed,
O king and chosen thee from all who lead
Now o'er the earth it spreads a silver sheet
To guard from mud thy gold-shod charger's feet.
Ey şah, göylər səni hökmdarlığa təyin etdi,
Sənin üçün padşahlıq atını yəhərlədi.
Torpağın üstündə atın nalını
Palçığa batmasın deyə yer üzünü gümüşə bürüdü [1, s. 196].
Burada Gəncə Xətibinin oğlu Tacəddin Əhmədlə sevgili olduğu və “TarixiGozidə”də şeirlərinin verildiyi də göstərilmişdir.
1968-ci ildə Hollandiyada çex şərqşünası Yan Ripkanın "History of Iranian
Literature" ("İran ədəbiyyatı tarixi") adlı kitabı nəşr olunur. "Adib Sabir, Anvari and
Mahsati" (Səlcuq sarayında) başlıqlı yazıda Məhsətini gözəl və istedadlı rübailər
ustadı, Ömər Xəyyam və Nizaminin müasiri kimi təqdim edir [9, s. 197]. Məhsəti
Gəncəvinin Nizami Gəncəvinin mavzoleyinin yanında basdırılmasından da bəhs edir.
Burada hər iki şairlə eşq yaşadığı və Dəbirə adlandırıldığı da qeyd olunur.
Həmçinin Sultan Səncərin sevgilisi olduğu da vurğulanır. Yan Ripka kitabda
onun Mahmud Qəznəvinin vaxtında yaşamasının mümkünsüz olduğunu qeyd edir.
Burada Mahmud Qəznəvinin Sultan Mahmud Məhəmməd Məlik şahla səhv salındığı
göstərilir. Həmin adam Səncərin Azərbaycanda vəziri olmuşdur. Onun sevgi
münasibətləri barədə Cövhəri Buxarainin "Əmir Əhməd və Məhsəti" dastanını
yazmasından da söhbət açılır. Burada şairənin özünün və əvvəl sevgilisi, sonra ömürgün yoldaşı olmuş Tacəddin Əmir Əhmədin (Gəncə Xətibinin oğlu) rübailəri də
verilmişdir. Yan Ripka Məhsətinin rübai yazmaqda klassik dövrün digər
yazarlarından yüksəkdə durduğunu qeyd edir. O, cavan ustalarla sevgi macəraları
təsvir edilmiş dördlükləri (şəhraşubları) fantaziyanın məhsulu hesab etmiş və onların
reallıqdan uzaq olduğunu vurğulamışdır. Məhsəti Gəncəvinin sərbəst yaşam tərzi
sürdüyünü və İranın Madam San-Jeni adlandırıldığını da söyləmişdir.
XX əsrin əvvəllərində Məhsəti Gəncəvi haqqında məlumatlar Avropa
şərqşünasları tərəfindən qısa şəkildə verilmişdir. Lakin Məhsəti irsi haqqında
Avropada nəşr olunan irihəcmli kitablardan biri isveçrəli tədqiqatçı Frits Meyer
tərəfindən 1963-cü ildə alman dilində nəşr olunan "Die Schöne Mahsati" ("Gözəl
Məhsəti") kitabıdır [11].
Məhsəti irsi haqqında küll halında kitab Frits Meyer tərəfindən hazırlanmışdır.
1941-ci ildə şairə haqqında doktorluq dissertasiyası yazan Frits Meyer 1963-cü ildə
Məhsəti Gəncəvi barəsində alman dilində "Gözəl Məhsəti" ("Die Schöne Mahsati")
əsərini nəşr etdirir. Burada ətraflı şəkildə Məhsətinin rübailəri və məşhur şairənin
tarixiliyi ilə əlaqədar problemlər barədə söhbət açılır.
Bu kitabın uzun bir tarixi var. 1939-cu ildə alman şərqşünası Hellmut Ritter
İstanbul kitabxanalarının birində bir əlyazmanı isveçrəli gənc alim Frits Meyerə
təqdim edir [5]. Bu, Məhsəti adlı bir qızla Gəncə Xətibinin oğlu Əmir Əhməd
arasında olan sevgi macərasından bəhs edən "Əmir Əhməd və Məhsəti" dastanının
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əlyazması idi. Tədqiqatçı əlyazmanı araşdırır və çox sayda rübailər daxil olan bu
əlyazmanın farsın məşhur dastanı olması qənaətinə gəlir. Araşdırmalar nəticəsində
məlum olur ki, Məhsəti burada uydurma obraz deyil. Məhsəti adı bir çox mənbələrdə
və çoxlu antologiyalarda tapılan fars rübailəri ilə əlaqədardır. Bəzi insanlar onun
tarixi şəxsiyyət olduğu və Səlcuq hökmdarı Sultan Səncər (1118-1157) şahın
sarayında yaşadığını qeyd edir. Şair olmaqla yanaşı, Məhsəti məşhur musiqiçi və
müğənni olmuşdur. Çox zaman ona Dəbirə qadın kimi müraciət etmişlər. Dəbirə
haqqında qısaca məlumat: Dəbirə adlanan şəxslər dərin biliyə, geniş istedada malik
şəxslər imişlər. Bu barədə Məhsətinin müasirlərindən Nizami Əruzi Səmərqəndinin
1156-1157-ci illərdə yazdığı "Çahar məqalə" adlı məşhur əsərinin birinci fəslində
məlumat verilmişdir. Həmin fəsil "Dəbirliyin mahiyyəti, kamil dəbirin xüsusiyyətləri
və bununla əlaqədar olan şeylər" adlandırılmışdır [1, s. 56]. Bundan başqa, Məhsəti
Gəncəvini çox zaman uyğun olmasa da, "Madame Sans-Gene der persischen
Literatur" (“Fars ədəbiyyatının Madam Sanşeni”) adlandırmışlar.
1941-ci ildə Bazil Universitetində müdafiə edən Frits Meyer rübailər ustadı
kimi tanınan Məhsəti haqqında "Habilitationsschrift" doktorluq dissertasiyasında
yazmışdır. Meyer Məhsəti və onun poeziyası haqqında məlumatlar toplamışdır.
Sonralar Meyer fərqli bir sahə ilə maraqlanmağına baxmayaraq, Məhsəti və onun
poeziyası haqqında materiallar toplamağa davam etmişdir. Frits Meyer diqqət çəkən
fars sufizmini araşdırmağa başlayır və son əsrdə sufi araşdırmaları sahəsində
görkəmli alimlərdən biri kimi tanınır. 1963-cü ilin yayında "Die schöne Mahsati"
kitabının birinci cildi çap olunur. Kitab antologiya və digər mənbələrdən toplanmış
Məhsəti rübailərinin tənqidi nəşri idi [5].
Kitab əsasən 5 hissədən ibarətdir. Birinci hissədə müəllif rübai janrından, onun
mənşəyi, əsas xüsusiyyətləri [11, s.1-13], ikinci hissədə fars dilində yazıb-yaradan ilk
qadın şairlər Rabiə Quzdəri və Mutribə xanım haqqında [11, s.27-42] məlumat
vermişdir. Üçüncü, dördüncü və beşinci hissələrdə Məhsətinin həyat və
yaradıcılığından bəhs etmiş, eyni zamanda rübailərinin alman dilinə tərcümələrini
təqdim etmişdir [11, s. 43-368]. Müəllifin Məhsətinin şəxsiyyət və ədəbi irsi
barədəki tədqiqatı şairə haqqında məlumat verən, bu və ya başqa şəkildə onunla bağlı
olan çox zəngin ədəbiyyatı əhatə etməsiylə seçilir. Frits Meyer, demək olar ki, orta
əsrlərdən başlayaraq bugünədək Məhsətinin adını çəkən, ondan bəhs edən və ya
əsərlərindən nümunələr verən bütün Şərq və Qərb mənbə və tədqiqatçılarının
əsərlərindən istifadə etmiş, çox qiymətli bir elmi iş yazmışdır.
Frits Meyerin əsərinin ən böyük məziyyəti ondadır ki, ilk dəfə burada Məhsəti
adına mənbələrdə qeyd olunan bütün rübailər toplanılaraq onların elmi-tənqidi mətni
verilmişdir. Kitabda 257 rübai və 30-a yaxın şeir parçası toplanmışdır.
Frits Meyer nəşrinin müsbət cəhəti bu idi ki, o, hər rübainin müxtəlif nüsxə
fərqlərini dəqiqliklə göstərir, çətin anlaşılan ifadələrə, sözlərə müfəssəl şərh verir və
o cümlədən dördlüklərin alman dilinə tərcüməsini təqdim edir. Təhlillərdə Məhsəti
rübailərində işlənmiş nadir bədii vasitələr göstərilmiş, çətin anlaşılan söz və
ifadələrin mənası aydınlaşdırılmışdır. Yeri gəldikcə başqa Şərq şairləri ilə Məhsəti
arasında müqayisələr aparılmışdır. Bu tədqiqatın mətnşünaslıq baxımından
əhəmiyyətindən əlavə, Məhsəti irsini Avropa oxucusuna küll halında təqdim etmək
sarıdan əhəmiyyətlidir. Məhsəti şeirində bugünkü oxucunun bilmədiyi, çətin anladığı
etnoqrafik detallar, arxaik sözlər az deyil. Təbii ki, bu, tərcümə prosesində bir sıra
çətinliklər doğurur. Bu maneəni aşmaq üçün F.Meyer rübailərin əksəriyyəti ilə bağlı
müfəssəl araşdırma aparmışdır. Təsadüfi deyil ki, o, şairənin vur-tut bir rübaisinin
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mənasının açılmasına həsr edilmiş "Məhsətinin qəliz rübaisi" adlı ayrıca bir məqalə
də yazmışdır [8].
Bu rübaidə Frits Meyer Məhsətinin aşağıdakı rübaisini alman dilində tərcümə
edərək kəbutərbaz peşəsi haqqında, həmçinin aşağıdakı rübainin şərhini təqdim
etmişdir:
Dər şəhr tora rəsəd kəbutərbazi,
Mezrab ze zolf o ney ze qamət sazi.
Delha çox kəbutərnd bər sine təpan,
Ta to ney-e vəsl dər kodam əndazi.
Şəhərdə sənin payına kəbutərbazlıq düşüb,
Saçından mizrab, qamətindən qamış düzəldirsən,
Ürəklər sinə üstə göyərçin kimi çırpınırlar,
Sən vəsl qamışını onların hansına atacaqsan? [2, 128]
"Kəbutərbaz" müasir anlayışda quşbaz, göyərçin saxlayan, vaxtını bu
məşğuliyyətlə keçirməyi sevən adama deyirlər. Bu mənada yuxarıdakı rübai öz
mənasını itirir. Lakin XII əsrdə "kəbutərbaz" göyərçin ovçusuna deyilirmiş. Bu da
rübaidə gözəl bir bənzətmənin yarandığını göstərir [2, s. 128].
F.Meyerin "Gözəl Məhsəti" əsərinə yazdığı geniş müqəddimədə rübainin tarixi,
Məhsətinin tarixiliyi, obrazlarına münasibəti, yaradıcılığının ümumi mənzərəsi
haqqında dəyərli, elmi cəhətdən əsaslanmış fikirlərlə yanaşı, yanlış müddəalar da var.
F.Meyerin rübainin X yüzil ərəb şerində göründüyü üçün guya ərəb mənşəli
olması barədə fikri, "siti" sözü hind mənşəli olduğundan guya Məhsətinin atasının
İranın şərqində yaşayan müsəlmanlığı qəbul etmiş hindli olması ehtimalı və s. bu
kimi müddəaları elmi həqiqətə ziddir. Onun Məhsəti rübaisi kimi çap və tərcümə
etdiyi şeirlərin bir hissəsi də əslində gəncəli şairəyə mənsub deyil. Odur ki,
F.Meyerin hazırladığı Məhsəti "Divan"ı yalnız elmi-tənqidi mətnin tərtibindəki
birinci mərhələ kimi maraqlıdır. Həmin "Divan"a əsaslanıb arxayınlıqla Məhsəti
dünyagörüşü, obrazlar sistemi haqda inanc yürütmək çətindir. Bu nəşrdə Məhsətiyə
aid edilən və Frits Meyerə bəlli olan bütün şeirlər toplanmışdır. Məhsətiyə aidliyi
qəti olan və Məhsətiyə mənsubluğu şübhə doğuran şeirlər isə ayrılmamışdır. Bu isə
zəruridir. Bunsuz hələ Məhsəti irsinin elmi-tənqidi mətninin varlığından danışmaq
mümkün deyil [1, s. 317].
Frits Meyer "Die schöne Mahsati" kitabının ikinci nəşrini də hazırlayır. İkinci
nəşrin də əsas məqsədi digər rübailərin tənqidi nəşrini hazırlamaq idi (burada yalnız
45 rübai var idi). Bu rübailər dastandan götürülmüş şeirlər idi və onlar Məhsətinin və
dastanın digər qəhrəmanlarının dilindən söylənilir. 1963-cü ildə kitabın ikinci cildi
artıq yazılmışdı, lakin çap olunmamışdan öncə yenidən baxılmasına ehtiyac var idi.
1998-ci ildə Meyerin ölümü ilə ikinci cildin əlyazması uzun müddət araşdırmaçının
rəfində qalır və bu nəşr 35 il gözləyərək müəllimlərinin ölümündən sonra onun iki
tələbəsi Qudrun Şubert və Renate Vurş tərəfindən çap olunur [12].
Məhsəti Gəncəvinin rübailərinin küll halında tərcüməsi, həmçinin Avropa
xalqlarına Məhsəti Gəncəvi şəxsiyyəti haqqında geniş şəkildə məlumat verilməsi
baxımından bu kitabların əhəmiyyəti danılmazdır.
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Ilaha Mammadova
The first presentations of Mahsati Ganjavi's works in European literary
criticism. True and false views
Summary
The article deals with the first researches of Mahsati Ganjavi, a prominent
representative of the 12th century Azerbaijani literature, by French, English, German,
Czech Orientalists and the first translations of rubaiyat into foreign languages. The
article also discusses true and false sides of these studies.
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Information about Mahsati Ganjavi in European oriental studies was first
published in French in 1841. During the first years of French rule in Algeria, Alfonso
Baron Russo published a book called "Parnasse Oriental". Later, information about
Mahsati Ganjavi was found in the works of Paul Horn, a professor at the University
of Strasbourg, and Edward Brown, a professor at the University of Cambridge. Some
quatrains of Mahsati Ganjavi are also translated in these books.
Czech orientalist Jan Ripka published his book "History of Iranian Literature"
in 1968. He introduced Mahsati Ganjavi as a beautiful and talented master of
rubaiyat, as well as a contemporary of Omar Khayyam and Nizami.
In the early twentieth century, the information about Mahsati Ganjavi was
briefly given by European orientalists. However, one of the largest books published
in Europe on Mahsati's legacy is "Die Schöne Mahsati", published in German in
1963 by Swiss researcher Fritz Meyer. The greatest merit of Fritz Meyer's work is
that for the first time all the quatrains mentioned in the sources named after Mahsati
have been collected here and given their scientific-critical text. The book contains
257 rubaiyat and about 30 poems.
Илаха Маммадова
Первые презентации работ Махсати Гянджеви в европейской
литературной критике. Истинные и ложные взгляды
Резюме
В статье рассматриваются первые исследования выдающегося
представителя азербайджанской литературы XII века Махсати Гянджеви
французскими, английскими, немецкими, чешскими востоковедами и первые
переводы рубаятов на иностранные языки. В статье также обсуждаются
истинные и ложные стороны этих исследований.
Информация о Махсати Гянджеви в европейских восточных
исследованиях была впервые опубликована на французском языке в 1841 году.
В первые годы французского правления в Алжире Альфонсо Барон Руссо
опубликовал книгу под названием «Parnasse Oriental». Позже информация о
Махсати Гянджеви была найдена в работах Пола Хорна, профессора в
Страсбургском университете, и Эдварда Брауна, профессора в Кембриджском
университете. Некоторые рубаи Махсати Гянджеви также переведены в книги.
Чешский востоковед Ян Рипка опубликовал свою книгу «История
иранской литературы» в 1968 году. Он представил Махсати Гянджеви как
прекрасного и талантливого мастера рубаята, а также современника Омара
Хайяма и Низами.
В начале двадцатого века информация о Махсати Гянджеви была кратко
изложена европейскими востоковедами. Тем не менее, одна из крупнейших
книг, опубликованных в Европе о наследии Махсати, – «Die Schöne Mahsati»,
опубликованная на немецком языке в 1963 году швейцарским исследователем
Фрицем Мейером. Самая большая заслуга работы Фрица Мейера заключается в
том, что впервые все рубаи, упомянутые в источниках, названных в честь
Махсати, были собраны здесь и приведены их научно-критический текст.
Книга содержит 257 рубаят и около 30 стихотворных отрывков.
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Abstract. Gender studies do not discuss gender issues in isolation. This study
is done in the historical and cultural context. Our aim is to study the role of gender
which plays in the formation of our identity. Postcolonial literature represents a very
fertile domain in this respect. It is literature on identity formation and the most
interesting aspect of it, for us, is the problem of representation. We are discussing
where gender stands in this process.
As we are mainly interested in the cultural aspects of gender studies we
concentrate on the analyses of certain literary texts. The texts we have chosen are
mainly from the so-called postcolonial literature, that is, literature created in the
formerly colonized countries or by the representatives of colonized nations. We are
going to clarify the notion of identity, the way it poses a problem in postcolonial
literature, considering the fact that gender in this respect poses double tension. Next,
we will touch upon the issue of representation which is closely tied with the concept
of identity. We will analyze our points through a detailed examination of the selected
literary texts.
The Quest for Identity in Postcolonial Literature. Postcolonial literature is
not simply the literature written in the post colonized countries. It is rather a broader
cultural realm in which freedom, recognition, identity, interpretation and so on are
discussed. Starting from E. Said’s ground breaking analysis of cultural imperialism
this issue has become an important cultural and literary discussion.
In the 1980s, there appeared new politicalized tendencies in humanistic studies
like race theory and feminism. Postcolonial theory emerged along with it. It goes
without saying that, the primary concern here is the effect of European colonial rule
around the world in the 18th-20th century. The prefix “post” here is usually debated.
Because, postcolonialism concerns not only with the immediate effects of the
colonization but also with the problems after the formal end of the Empire. The
effect of colonization is far reaching. It engulfs all the political, cultural aspects as
well as past, present and future of certain nations. As a result of the immediate
colonization one of the first thing worth mentioning is the problem of language.
“Language can serve to develop the national languages or to their elimination as well
to the restriction of their functions” [1, p.33]. What is meant here is the language
policy. Let us clarify our point. In 1835, T.B. Macaulay who played a great role to
introduce English and Western culture in a whole to India and who agrred that, “...a
67

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

single shelf of a good European library was worth the whole native literature of India
and Arabia”, went on saying “We must at present do our best to form a class who
may be interpreters between us and the millions whom we govern, – a class of
persons Indian in blood and colour, but English in tastes, in opinions, in morals and
in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the
country, to enrich those dialects with terms of science borrowed from the Western
nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to
the great mass of the population” [7]. Considering the fact that language is not
simply means of communication, but it is a culture and shared history, we may say
interference to the local language meant interference with their culture. It does not
end here. Such language policy aimed to create a group of people unrooted from
native culture and traditions. Identity, in a cultural sense is not arbitrary, it is
historical, it is a sense of being a part of shared cultural background, belonging. That
is why, many of the people we meet who have postcolonial background call it the
“story of our people”, so the experience of colonization itself has created a kind of
common, shared history that unites all the people with similar history. This is in a
sense a cultural identity. Now, it is an identity formed as a result of colonial policy
and unites people from different geographical locations, with different skin colors
and religious beliefs. However, during the colonialization the policy was not directed
towards uniting, but towards separating, dividing, tearing away. It ensured physical
as well as mental colonization which would cause confusion, internal conflicts and
alienation not only during but also after the colonization formally ended.
After the formal end of the colonial occupation the new emerging governments
had to face the challenge to rebuilt the devastated economy, to deal with internal
conflicts and regain the sense of national and cultural identity. Language once more
becomes a crucial issue here. First of all, there is a class of people who are trained in
the language of the other, the people who have to struggle hard to reconcile their
“other” side with the native one. Secondly, the countries inhabited by polyethnic
groups, ruled by one dominant language of the “other” for decades, find it pretty hard
to agree upon a national language of the newly created country. The history shows
that these issues are not easily dealt with and many of the former colonized countries
still find it difficult to maintain their position in the tangled web of geo-political
relations.
After the Empire collapsed, both in colonial countries and in mother countries
situation changed drastically. If in former colonized countries the nations had
struggles of their own in mother countries too there appeared a number of questions
to deal with which arose due to the flood of immigrants, immigrants from the
colonized countries, immigrants with totally alien cultural attitudes, race, ideology
and religious beliefs.
We see that, language here is a part of identity formation and a means of
representing it. E. Said considered that, “Our age – with its modern warfare,
imperialism, and the quasi-theological ambitions of totalitarian rules-is indeed the
age of the refugee, the displaced person, mass immigration” [2, p.180]. We could add
one more issue here-problem of representation. To be represented means to have a
recognized identity. Hence, what we are talking about here, is nations fallen victims
to political interests, nations made to struggle to reconstruct the sense of identity. As
we mentioned above, gender issues gain double intensity in this problem. This is the
point where postcolonial theory overlap with gender studies.
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Gender Identity and Gender Representation. “A theory of representation
points, on the one hand, to the domain of ideology, meaning, and subjectivity, and,
on the other hand, to the domain of politics, the state, and the law” [6]. What we are
concerned is here, is the ideological part of the issue. The link is obvious-identity
cannot happen outside representation. Representation means “being there” and
“appearance”. That means one face of the point is being present or included and the
other one is how the appearance is. From the point of postcolonial analysis, the
discussion is around when and how the identities of certain people are present. As we
are mainly concentrated on gender we will not go in details of the way “natives”
were treated in literary texts. However, one aspect of it, the dualism of “we” and
“other” may be helpful. “We” means something familiar, safe and native. “Other” on
the other hands is something unknown or not clearly understood and that is why
unsafe. Gender in this perspective represents the problem between the dominant or
canonical approach and the tendency of the “Other”.
We often discuss the necessity of ensuring equal chances for every individual.
We say it without considering any social, cultural, racial or sexual difference. That is
an ideal condition in which identity and its representation are enabled equally. The
history shows the impossibility of such heaven. Several factors, political, social,
ideological issues or clash of ideas do not allow us to live in such harmony. One of
the factors is power. All that was practised in colonial countries was a manifestation
of power and dominance. It is the same reason why gender studies gained intensity.
Gender conflict too arises with the assertation of dominance. It may manifest itself
either by omitting the “other” or choosing an implicitly or explicitly deliberate way
of representing it. Just as it is scrutinised in the postcolonial analysis. It is literature
written in the language of the “other”. It is the literature of traumatized stories,
troubled communities where any cultural issue, especially the one as fragile as a
gender issue, becomes intense. It is the literature dealing with gender problem from a
postcolonial perspective. Literary work is always rooted in life. It is a cultural
product emerging as a result of various social, political, historical influences.
Gender studies is concerned with gender identity and gender representation. It
is further divided into several sub-groups like feminism, gender politics, men’s
studies and so on. It is studied from the standpoint of literature, culture, sociology,
anthropology including issues like ethnicity, nationality, class etc. Major names in
this field are Simone de Beauvoir, Jacques Lacan, Judith Butler and as they come
from different fields their views contribute to gender studies in different ways.
Literature is often seen as one of the main domains in which this conflicting issue
finds its reflection. We are not going to analyze literature in general. As we
mentioned above we are going to discuss this issue through postcolonial analysis
considering its main points of identity and representation.
Postcolonial Literature in the Standpoint of the Gender Representation.
Literature developed in postcolonial countries or by the immigrant writers gives us a
glimpse of the cultural portrayal of the above-mentioned problems. The stories
depicted in their works are partly experienced by the author themselves or by the
people they know. There is little fiction here, the stories are taken from real life. This
fact enables us to be more precise and objective.
B. Sidhwa who grew up in a multicultural environment as Gujrati Parsi
community in Pakistan depicts colourful characters of various cultural backgrounds.
She pictures the struggle of identity formation and the need for representation in
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vivid colours. In her novel “Ice Candy Man” or “Cracking India” the main theme is
the partition, emergence of a new country, formation of new national identities as
well as gender issues. She mainly concentrates on women’s condition drawing our
attention to the fact that during any historical turmoil it is women who live double
tragedy. That is why, in the novel, in the newly created Pakistan, there are women
relieve centre where the women who had to bear a loss of families, rapes and
psychological trauma are collected. They were not going to live normally ever again,
they were going to work as maids or baby sitters to live the agony of remembering
their lost homes and children for the rest of their lives.
B. Sidwa’s other novel, “Water” deals with the issue of children and women in
colonial India. Indian tradition said that if a man died his widow had to live in a
widow’s ashram. The logic behind it was that she had to spend the rest of her life
praying to be forgiven for the sins that she committed which caused her husband’s
death. The story revolves around Chuyia (Sarala), the eight-year-old widow. The
story takes us to the tragedy experienced by young widows who have to live in
isolation and are obliged to serve as mistresses secretly.
H. Kurayshi who suggests a new approach to the question of identity has
particularly interesting works in this regard. He tries to direct our attention to the
problem of an individual, the individual who strives to be a part of a community.
Considering the fact that, the community is constructed by individuals, we have to
admit that everyone matters, everyone needs to be recognized and taken into account,
even if they do not fit the pattern as is always the case with H. Kureyshi’s charactersKarim, the protagonist of “Buddha of Suburbia” who is a mixed-race teenager and
struggles desperately to escape suburban London and find his place in the world
where the notions of native and the alien are completely blurred for him; Omar Alithe protagonist of “My Beautiful Launderette” who is a young Pakistani man living
in London having a romantic relationship with Johnny. These stories cover the
complex relationship between people belonging to different races entangled in the
problems of the social, cultural and sexual kind.
N. Aslam’s novel “Maps for Lost Lovers” depicts the story of immigrants in
suburban London. The story is rich with the questions of cultural, emotional and
sexual issues. The suburban community is made of immigrants from different
cultural backgrounds and notions like sin, disgrace, honour is ruling factors.
The story is actually about Channa who ventures to live with the boy she loved,
Jugnu without marring. Soon they both disappear, are allegedly killed by Channa’s
brothers. The brothers do get arrested, but they are heroes of the community, the
heroes who saved to honour their family eliminating the dishonouring factor, their
sister. The novel took the writer eleven years to complete. As a result, he could
depict the characters each of whom gives us a unique approach to certain mattersKiran who belongs to Sigh community is not allowed to marry a Muslim boy, the
boy is immediately taken to Pakistan and was made to marry there; Kaukab, a pious
Pakistani woman, cannot deal with the psychological tension in this alien world, no
matter how long she lives in London, she cannot get used to it. When her children
grow up as a part of that alien world she finds it impossible to understand these
native-alien children of hers who do not fit in the cultural pattern she herself has
grown into.
Conclusion. As we see, portraying various issues in society postcolonial
literature can be discussed from different points of views. Gender is one of them.
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Gender problem here is the one taken not in isolation but closely connected with a
number of social, cultural problems and especially with the problem of identity and
representation. Postcolonial women writers from Africa, India and elsewhere in the
(Third) world, intent upon speaking their Postcolonial women writers in a
transnational frame. However, by engaging with their condition as women or in
relation to a nationally circumscribed space, these writers have succeeded even so in
addressing issues of belonging that have both national and translocal resonances, on
occasion establishing cross-border affiliations as they proceed. With this in mind, it
is worth spending a moment looking more closely at feminist postcolonial
understandings of the cross-national or translocal.
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Vüsalə Ağabəyli
Genderin postkolonial ədəbiyyatda reprezentasiyası
Xülasə
Bu məqalədə bizi maraqlandıran gender məsələsidir. Bunun üçün postkolonial
dövrü seçməyimiz də təsadüfi deyil. Postkolonial dövr bir çox məsələlərin şərhi üçün
imkan yaradır. İdentiklik və təmsilolunma problemləri bir-biri ilə sıx əlaqədə olub,
icmanın formalaşmasına təsir edən bu cür məsələlərdən biridir. Postkolonial
ədəbiyyat identikliyini hiss etdirməyə, sübut etməyə çalışan bir nəslin ədəbiyyatıdır.
Bu zaman gender xüsusi diqqət çəkən amildir. İdentiklik krizisi yaşayan bir
cəmiyyətdə cinsi fərqlilik ikiqat problem yaradır. Buraya yalnız qadın və kişi və ya
fərqli cinsi tendensiyaların problemi aid deyil, həm də bütün bu identiklik
göstəriciləri ilə yanaşı irqi, mədəni, siyasi kimliyin təsdiqi səbəbi ilə ortaya çıxan
vəziyyətin şərh olunması daxildir. Bu zaman gender probleminin təqdimatı, əks
olunub-olunmaması və əksi üsulu əsas diqqəti çəkən məsələlərdir.
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Вюсала Агабейли
Репрезентация гендера в постколониальной литературе
Резюме
Мы занимаемся гендерными вопросами. Не случайно мы решили
обсудить этот вопрос в постколониальной перспективе. Постколониализм дает
нам возможность обсудить ряд вопросов. Проблема идентичности и
представительства, которая связана друг с другом и влияет на формирование
сообщества, является одной из них. Постколониальная литература – это
литература поколения, которое борется за признание своей идентичности.
Гендер является особенно привлекательной темой здесь. Гендерные различия
создают особую напряженность в обществе, страдающем от кризисов
идентичности. Это включает в себя не только проблемы мужчин и женщин
или же различные сексуальные ориентации, но также культурное, расовое,
политическое признание наряду со всеми этими показателями идентичности.
Интригующими факторами здесь являются представление гендерных
вопросов, их наличие или отсутствие, а также способ представления
проблемы.

72

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

UOT 821.512.162

Nəcibə BAĞIRZADƏ
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
necibe.bagirzade@bk.ru

NİZAMİ GƏNCƏVİ YARADICILIĞININ ÖYRƏNİLMƏSİ
MƏHƏMMƏD ƏMİN RƏSULZADƏNİN TƏDQİQATLARINDA
Açar sözlər: M.Ə.Rəsulzadə, Nizami Gəncəvi, Azərbaycan şairi Nizami,
nizamişünaslıq, Şərq, ədəbiyyatşünas
Keywords: M.A.Rasulzadeh, Nizami Ganjavi, Azerbaijani poet Nizami, studies of
Nizami, East, literary critic
Ключевые слова: М.А.Расулзаде, Низами Гянджеви, азербайджанский поэт
Низами, исследования Низами, Восток, литературный критик
Giriş. M.Ə.Rəsulzadə müraciət etdiyi hər bir məsələyə, hər bir mövzuya
mütəfəkkir baxışları və mükəmməl yanaşması ilə öz möhürünü vuran fenomenal
şəxsiyyət, fikir sahibidir. Bu həqiqəti təsdiqləmək üçün onun bir tək elə
publisistikasını vərəqləmək yetərlidir. “Azərbaycan şairi Nizami” isə ədəbiyyatşünas
alim kimi M.Ə.Rəsulzadənin şah əsərlərindəndir desək, yanılmarıq. Əsərin Nizami
Gəncəvi kimi bütün Şərqin üz tutduğu, heyranlıqla oxuyub öyrəndiyi, hətta
özününküləşdirmək istədiyi dühanın Azərbaycan şairi olduğunu sübut edən sanballı
mənbələrdən biri olduğu şübhəsizdir. Onun mühacirətdə yazıb çap etdirdiyi bu kitab
sonradan Azərbaycanda da bir neçə dəfə (1991, 2008, 2011) nəşr edilmiş və geniş
oxucu kütləsinə çatdırılmışdır.
Nizaminin keçmiş SSRİ məkanında və dünyada öyrənilməsi.
M.Ə.Rəsulzadənin “Azərbaycan şairi Nizami” əsəri Nizami irsinin öyrənilməsi
sahəsində əvəzsiz mənbələrdəndir. Lakin bir həqiqət də var ki, şəxsiyyəti və
yaradıcılığı əsrlərlə yol gəlmiş Nizami irsinin keçmiş SSRİ məkanında, eləcə də
Azərbaycanda öyrənilməsi onun 1947-ci ildə keçirilən 800 illik yubileyi ərəfəsində
daha çox vüsət almışdır. Nizaminin daha çox ardıcıl araşdırılması, tanıdılması da
həmin vaxtdan başlanır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu yublieyə hazırlıq bir neçə il
əvvəl başlanmış və o vaxtlar Azərbaycanda nəşr edilən “Revolyusiya və Qultura”
(indiki “Azərbaycan”) jurnalının hər sayında yubileylə bağlı məlumatlar verilirdi.
Həmin jurnalın artıq 1939-cu ildəki nəşrinin səhifələrində professor Bertelsin məşhur
“Azərbaycan şairi Nizami” əsərini tamamladığı, Petruşevskinin “Gəncə və Nizami
epoxası” kitabı üzərində işlədiyi, məşhur şərqşünas Krımskinin “Nizami və onun
müasirləri” adlı əsər yazdığı və sovet məkanında aparılan araşdırmalar, keçiriləcək
tədbirlər haqqında xəbərlərə rast gəlmək mümkündür. Daha sonra jurnalın bir neçə
nömrəsində ardıcıl olaraq Bertelsin adıçəkilən əsərindən parçalar da yer almışdı.
Tənqidçi, ədəbiyyatşünas Əkbər Ağayevin yazdığına görə, “Nizaminin anadan
olmasının 800 illik yubileyi ilə əlaqədar olaraq ədəbiyyatşünasların bir sıra elmi
məqalələri 1947-ci ildə çap olunmuş “Nizami Gəncəvi” adlı xüsusi məqalələr
məcmuəsində toplanmışdır. Həmin məcmuədə H.Araslının, A.S.Makovelskinin,
Y.E.Bertelsin, M.Rəfilinin, Mir Cəlalın, Əli Sultanlının, M.Arifin, M.Cəfərovun,
C.Xəndanın, Ə.Ə.Seyidzadənin, A.Krımskinin, H.Orucəlinin böyük Azərbaycan şairi
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Nizaminin yaradıcılığının müxtəlif cəhətlərini işıqlandıran qiymətli məqalələri və
tədqiqat əsərləri toplanmışdır” [1, s.30]. Lakin Şərq ədəbiyyatının misilsiz
nümunələrini yaratmış Nizami Gəncəvinin öyrənilməsinə hələ sovet dönəmindən
əvvəl başlandığı da heç kəsə sirr deyil və müəllif kitabda bu barədə də məlumat verir.
“İnqilabdan əvvəlki alimlərin Nizami haqqındakı fikirlərindən danışarkən
Azərbaycan ədəbiyyatşünaslarının, alim və yazıçılarının da bu sahədəki fəaliyyəti
xüsusi qeyd olunmalıdır. Məşhur ədəbiyyatşünas və tədqiqatçı Firidun bəy Köçərli
özünün “Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi materialları” adlı əsərinin birinci cildində
Azərbaycanın Gəncə mahalından olan şairlər haqqında danışarkən Nizaminin həyat
və yaradıcılığı barədə xüsusi bir ehtiramla yazmışdır: “Şeyx Nizami böyük şairlərdən
birisi olub, onun kimi fəsih, rəvan-təb və şirin-zəban şair dünya üzünə az gəlibdir.
Heç bir şair o lətafət və zəriflikdə söz deməyibdir. Onun cümləyə məşhur olan
“Xəmsə”si ki ona “Pənc-gənc” dəxi deyilir, bimisil və binəzir əsərlərdir ki, həqiqətdə
xəzinə malıdır” [1, s. 22].
Araşdırmalardan bəlli olur ki, tarixin müxtəlif dönəmlərində yaratdıqları yaşasa
belə, çox zaman məsnəvi şeirinin misilsiz ustadı olan Nizaminin adı çəkilməmiş,
bilərəkdən və ya bilməyərəkdən o, kölgədə qalmışdır. Bunun da müəyyən səbəbləri
vardır ki, bir çox tədqiqatçılar bu barədə öz fikirlərini qeyd etmişlər.
Nizami yaradıcılığının sanballı tədqiqatçılarından sayılan A.Krımski belə yazır
ki: “Собственно говоря, первую статейку, сколько-нибудь похожую на связное
жизнеописание Низами, пусть и грубым искажением исторических данных, мы
имеем уж чуть ли не три столетия спустя после его смерти” [5, s. 21].
A.Y.Krımski Nizami haqqında ilk məlumata yalnız XV əsrdə Dövlətşah
Səmərqəndinin “Təzkirət əş-şüəra” toplusunda rast gəlindiyini yazır və Dövlətşahın
əlində bizə gəlib çatmayan mənbələrin olduğunu qeyd edir ki, bu fikir də xeyli
inandırıcı görünür. XV əsrə qədər Nizaminin həyatının öyrənilməməsinin səbəbini
isə Krımski həmin dövrdə şairlərin həyatının deyil, yazdığı əsərlərin daha önəmli
olduğu ilə əsaslandırır. Onlar üçün məşhur şairlərin yaradıcılığının oxucuya
çatdırılmasının həm asan, həm də daha maraqlı olduğunu düşünür. “Возникает
вопрос, почему же в ХII-ХIII вв. специальные персидские антологисты,
посвятившие себя изучению истории своей литературы (один был
современником великого поэта из Гянджи), не дали в своих антологических
сводах ничего биографического о нём. Это такой вопрос, который может быть
задан и относительно многих других литературных имён Востока, включая
сюда и Фирдоуси.
Одна причина (основная) заключается в том, что ранним антологистамстилистам и легче, и интереснее казалось предложить читателю изящные
образцы творчества крупных писателей, чем разыскивать точные данные об их
жизни” [5, s. 24].
Bununla yanaşı, A.Y.Krımski Nizaminin həmin dövrlərdə adı çəkilməsə belə,
bir çox əsərlərdə şeirlərinin yer aldığını, daha dəqiq desək, yaradıcılıq
nümunələrindən istifadə olunduğunu bildirir. Məsələn, Rəvandinin “Rahat-əs sudur”
əsərini Nizaminin 249 şeiri ilə qüvvətləndirdiyini, lakin həmin dövrdə Nizami kimi
məşhur şairin adının çəkilməsinə ehtiyac duyulmadığını qeyd edir. Professor Şamil
Qurbanov Krımskinin Nizami irsinin öyrənilməsi sahəsindəki əvəzsiz xidmətlərini
qiymətləndirərək yazır: “Özünün elmi sanbalına, əhatə etdiyi ilk və müxtəlifdilli
mənbələrin genişliyinə, tədqiqat xarakterinə görə “Nizami və onun müasirləri” əsəri
təkcə Krımskinin yaradıcılığında yox, ümumən, sovet və dünya şərqşünaslığında
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böyük nailiyyətlərdən hesab oluna bilər. Nəzərə alsaq ki, monoqrafiyanın yazıldığı
dövrdə (30-cu illərin axırlarında) rus və şərqşünaslıq elmində sözün əsl və geniş
mənasında, Nizami irsi yenicə tədqiqat axarına düşür, nizamişünaslıq yenicə
yaranırdı, onda Krımskinin tədqiqatının əhəmiyyəti daha da aydınlaşar. Çünki 800 il
ərzində bütün Orta və Yaxın Şərqin fars və türkdilli xalqlarının ədəbi-ictimai fikrinə
güclü təsir göstərmiş, özünün bəşəri ideyaları, sağlam humanizmi, azadlıq və
demokratiya haqqındakı fikirləri ilə həyata, gələcəyə dərin elmi-fəlsəfi baxışları ilə
dünya ədəbiyyatı klassiklərini heyrətə salmış, utopik cəmiyyət haqqında Avropa
filosoflarını əsrlərlə qabaqlamış Nizami bütün Şərq təzkirələrinin bəzəyi olsa da, nə
Şərqdə, nə də Qərbdə onun haqqında belə geniş tədqiqat aparılmamış, monoqrafik
əsərlər yazılmamışdır. Avropa ədəbi ictimaiyyəti XIX əsrin ortalarından Şərqin
böyük dühasına ciddi maraq göstərsə də, bir-iki dissertasiyanı nəzərə almasaq,
Nizami irsinin öyrənilməsi, demək olar ki, ensiklopedik məqalə və məlumatlardan,
natamam tərcümələrdən, şərqşünaslığa aid dərslik bölmələrindən kənara çıxmırdı.
Üstəlik, əsrimizin əvvəllərinə qədər şair qeydsiz-şərtsiz İran ədəbiyyatının klassiki
kimi təqdim edilir, doğma xalqın ədəbiyyatından və kökündən ayrılırdı” [6, s.25-26].
Bunun bir səbəbi də XVII əsrin sonlarına qədər İrana səyahət edən səyyahların
daha çox Hafiz və Sədi ilə maraqlanması olub. XX əsrin əvvəlləri isə sanki
nizamişünaslıqda bir çevriliş olmuş, ədəbi, poetik, fəlsəfəsi düşüncəsiylə, insanlığa
verdiyi dəyərlə, bəşəri ideallar daşıyıcısı olması, özünün məğrur həyat hekayəsiylə
örnək olan, təkcə Şərq deyil, Qərb ədəbiyyatına belə təsir göstərmiş bu dahinin həyat
və yaradıcılığı Şərq poeziyasının sehrinə düşmüş ən böyük tədqiqatçıların marağına
səbəb olmuşdur. Həyatını öyrəndikcə, əsərlərini ayrı-ayrılıqda araşdırdıqca
Nizaminin necə yenilməz bir zirvəni fəth etdiyi aşkar olmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə
Nizaminin həm də bir məktəb yaratdığına işarə edərək yazır: “Şərq ədibləri Nizamini
(əsərlərinə yazılmış hədsiz-hesabsız bənzətmə və nəzirələrdən göründüyü kimi),
şairlikdə klassik İran ədəbiyyatının mürşidi kimi tanımış və “məsnəviçilərin imamı
və Şərq əfsanə yazanlarının şeyxi” saymışlar. Bu baxımdan onların nəzərində Nizami
nəhəngliyi ölçülə bilməyən bir yaradıcıdır; klassik istilahla desək, o, ixtiraçıdır.
Bunun ən böyük şahidi kimi Nizamidən sonra yazıb-yaradan şairlərin heç birinə
onun işlədiyi mövzu, istifadə etdiyi vəzn və formadan xaric bir dastan yazmanın
nəsib olmadığı irəli sürülür” [9, s.90].
Əslində isə Nizami yaradıcılığına müraciətlər hələ şairin sağlığında ikən olmuş,
təəssüf ki, onlar bu və ya digər səbəbdən zamanın sınağından çıxa bilmədiyi üçün
dövrümüzə gəlib çıxmamışdır. “Doğrudur, bizə məlum olan nəzirələr Nizaminin
həyatından yüz və daha çox il sonra yazılmışdır. Lakin şairin öz sözündən
anlaşıldığına görə, bizə çatmamış olan bu nəzirələr artıq şairin sağlığında yazılmağa
başlamışdı” [3, s.46]. Bu nəzirələri yazan şairlər də, təbii ki, Nizami yaradıcılığını bir
tədqiqatçı nəzəri ilə olmasa belə, söz adamı kimi bacardıqları qədər araşdırmış, onun
sənətinin incəliklərini mənimsəməyə, öyrənməyə və sələflərinin poetik uğurlarından
öz əsərlərində istifadə etməyə çalışmışlar. Bir çoxları bunu elə əsərlərində də qeyd
etmiş, ensiklopedik biliyə, dərin zəkaya malik olan Nizaminin söz dünyasından
yararlandıqlarını etiraf etmişlər. Bu mənada, nəzirələr özü də kiçik tədqiqatlar hesab
edilə bilər. Daha doğrusu, Nizami kimi şöhrəti dünyanı bürümüş bir söz ustadının
əsərlərinə yazılan nəzirələr onun sənətkarlıq şöhrətinin yayıldığı coğrafiyanı bəlli
etməkdə böyük yardımçı ola bilir.
M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində Nizaminin cahan
ədəbiyyatındakı yeri haqqında danışarkən bu məqamlara da toxunur: “Hicri VII
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(miladi XIII) əsrin başlanğıcında yazılmış “Lübabül-əlbab” əsərində onun müəllifi,
öz dövrünün məşhur bioqrafı, ədəbiyyat həvəskarı və söz mütəxəssisi Məhəmməd
Övfi Nizami haqqında yazır: “Gəncəli Nizami məharətli ifadələri və mənmsədiyi
biliyin sərvəti vasitəsilə incəliklər xəzinəsini dünyadakıların başına səpmişdir” [9,
s.90], “Hicri VIII (XIV) yüzildə Zəkəriyyə Qəzvini və Əbdül Rəşid Bakuvi öz
əsərlərində Nizamidən bəhs etmişlər” [9, s.91], “Nizaminin “Xəmsə”sinə ilk nəzirəni
yazan Əmir Xosrov Dəhləvi öz “Məcnun və Leyli” poemasının müqəddiməsində
“Sənin söylədiklərinin hamısı Nizamidəndir” deyənlərə cavab olaraq yazdığı
sətirlərdə Nizaminin yaradıcılığındakı üstünlük və birinciliyi bildirərək deyir:
“Xəzinəni bəsləyən də, saçan da odur, bu iş onun boyuna bilçilmişdir, əvəzini deyil,
eynini veririk; başqa iş deyil, eyni işi görürəm” [9, s.91]. Daha sonra Rəsulzadə Sədi
Şirazinin “Nizamidən çox ilhamlanaraq ondan misallar, beyt və misralar iqtibas
etdiyini” [9, s.91], Hafiz Şirazinin öz “Müğənninamə”sində Nizamidən bəhs
etdiyini” [9, s.92], Əbdürrəhman Caminin də Nizamini öydüyünü [9, s.92], Hilali
Cığatainin Nizami haqqında beytlər yazdığını [9, s.94] xatırlatmışdır. M.Ə.Rəsulzadə
yazır: “Nəvai özünü Nizaminin şagirdi saymaqla və ustadından mənəvi kamillik
diplomu alması ilə öyünür və fəxr edir” [9, s.100]. “Klassik türk şeirinin böyük
dahisi Füzuli də özünü Nizaminin şagirdi saymışdır” [9, s.101]. “İstanbul
Unuiversitetində uzun illər İran ədəbiyyatından dərs demiş Hüseyn Daniş yazır:
Şərqli və qərbli bütün tənqidçilər bir məsələdə yekdil və həmfikirdirlər: “Nizami
nəcib, müstəqil və vüqarlı bir dühaya malik olan şairdir” [9, s.103].
Göründüyü kimi, bəşəriyyətə, insanlığa sevgisi, dərin zəkası, zəngin biliyi,
böyük humanizmi sayəsində yüksək sənətkarlıq nümunələri bəxş etmiş Nizami bütün
Şərq və Qərb dünyasında eyni hörmət və ehtiramla yad edilmiş və hər kəs bu zirvəyə
boylanmaqla ondan nəsə əxz etməyə, öyrənməyə, ona yaxın olmağa çalışmışdır.
“Azərbaycan şairi Nizami” əsərində daha sonra oxuyuruq: “Ustad M.F.Köprülü
V.Bartoldun “İslam mədəniyyəti tarixi” adlı kitabına yazdığı qeydlər arasında
Nizami barədə demişdir ki, Nizami “İran və türk məsnəvilərinin ən böyük ustadı,
İranın ən böyük şairlərindən biridir və onun şeirlərində olduqca təravətli türk
sözlərinə də təsadüf edilir” [9, s.103].
M.Ə.Rəsulzadə Nizami yaradıcılığı haqqında. Nizaminin öyrənilməsində
əvəzsiz xidməti olmuş şəxsiyyətlərdən biri də, təbii ki, yuxarıda adı çəkilən
M.Ə.Rəsulzadədir. Qısaldılmış şəkildə verdiyimiz bu misallar isə M.Ə.Rəsulzadənin
Nizami yaradıcılığına nə qədər dərindən bələd, haqqında yazılan əsərlər və
tədqiqatlardan nə qədər xəbərdar olduğunun göstəricisidir. M.Ə.Rəsulzadənin
mühacirətdə yazdıqlarının təsdiqini sovet nizamişünaslarının tədqiqatlarında da
tapmaq olur. Bu sahədə M.Ə.Rəsulzadə ilə sovet nizamişünasları arasında heç bir
fikir ayrılığı yoxdur. Əksinə, bu fikirlər sanki bir-birinin təsdiqi və davamıdır.
Akademik Həmid Araslı qeyd edir ki, “Nizaminin bu cahanşümul əsərləri
bütün Yaxın Şərq şairləri üçün nümunə olmuşdur. Əsrlərcə Şərqin ən böyük şairləri
Nizami “Xəmsə”sinə nəzirələr-bənzətmələr yazmışlar. Hindistanda Xosrov Dəhləvi,
Özbəkistanda Əlişir Nəvai, İranda Cami kimi görkəmli şairlər “Xəmsə”lər yazıb
Nizami mövzularını dəfələrlə yenidən işləmişlər.
Ümumiyyətlə, Nizami mövzusunda əsər yazmaq Yaxın Şərqdə şairlik imtahanı
vermək hesab olunurdu.
Azərbaycan şairlərindən Arif, Həqiqi, Zənuri, Xəlfə Əşrəf, Nakam və başqaları
da onun mövzularında yazmış, xüsusən şeirimizin fəxri Füzuli “Leyli və Məcnun”
əsərini yazanda Nizamini öz ustadı kimi xatırlamışdır.
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Nizaminin mövzuları Qərbi Avropa ədəbiyyatında da öz əks-sədasını tapmış,
Şiller və Şekspir kimi dahi şairlərin yaradıcılığında səslənmişdir. Hələ XIV əsrdə
Nizaminin “Xosrov və Şirin” əsərini ilk dəfə Qızıl Orda şairi Qütb qıpçaq dilinə
tərcümə etmişdir. Şairin əsərləri dünyanın bütün dillərinə tərcümə olunmuşdur.
Şərq alimləri əsrlərdən bəri onun dühasını təqdir edib əsərlərinə şərhlər və
təriflər yazmışlar. Qərbi Avropa və rus alimləri onun dühası önündə heyrət edib
əsərlərini tərcümə etməyi özlərinə şərəf saymışlar.
Böyük mütəfəkkir və dramaturq, Şərqin ilk mütərəqqi filosofu Mirzə Fətəli
Axundov Nizami şeirlərini müasirlərinə nümunə göstərmişdir” [2, s.35-36].
Təkcə Şərq deyil, Qərb dünyası da Nizami poeziyasının bəşəri mahiyyətini,
humanizmini, insanlığa məhəbbətini yüksək dəyərləndirmiş, maraq göstərmiş, onun
yaradıcılığından bu və ya digər şəkildə yararlanmış, onun böyüklüyünü etiraf
etmişdir. Çünki Nizaminin əsərləri sanki səmavi kitabların davamı kimidir:
cəmiyyətin bütün təbəqələrini özündə ehtiva edən, insanları doğru yola yönəldən,
insanın içindəki insanlığı oyadan, ail hisslər aşılayan və cəmiyyəti ədalətli olmağa
səsləyən. Bütün bunlar dinindən, irqindən, dilindən asılı olmayaraq bəşər övladına
yönəldiyi üçün Nizami yaradıcılığı, əlbəttə ki, bəşəridir və buna görə də onun
yaradıcılığı bütün dünyada sevilərək öyrənilmişdir. “Azərbaycan şairi Nizami”
əsərində M.Ə.Rəsulzadə bu barədə belə yazır: “Farsca yazdığına görə millətlərarası
sahədə İran ədəbiyyatına və beləliklə, İrana mənsub edilən Nizamiyə Avropada da
əhəmiyyət verilmişdir. Şərq və bilavasitə İran ədəbiyyatı tarixilə məşğul olanlar ona
çoxlu tədqiqatlar həsr etmiş və hətta haqqında kitablar da yazmışlar. Şairin əsərləri
qismən də olsa Avropa dillərinə tərcümə olunmuşdur.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq İngiltərə, Almaniya, Fransa, İtaliya və
Rusiyada Nizami haqqında çap olunmuş əsərlərin sayı onlarcadır” [9, s.89].
Türk dilində qəzəl yazmaq olduqca çətin olsa belə, Nizami öz böyük istedadı,
yüksək sənətkarlığı ilə bunu bacarmışdır. Klassik poeziyanın bir çox janrlarında söz
demiş, hikmətli sözləri, fəlsəfi-ictimai məzmunlu əsərləri əsrlər boyu Şərqdə tanınan
və dəyərləndirilən Nizami Qərbdə də tanınmış və rəğbət qazanmışdır. Məşhur alman
şairi Höte “Qərb və Şərq divanı”ndakı parçaların birində Cami Sədi ilə yanaşı
Nizaminin adını çəkir, Şərq ədəbiyyatının misilsiz nümunələrini yaratmış bu dahinin
sənətinə vurğunluğunu ifadə edir [7, s.86]. Daha sonra onun sənəti haqqında
fikirlərini yazarkən onun Səlcuqlar dövründə sakit bir həyat yaşadığını, öz ana yurdu
Gəncədə dəfn edildiyini də yazır [7, s.182].
Kitabların ən ilki
Eşq yazan kitabdır.
Sevinci azdan da az,
Çoxusu iztirabdır.
Mən diqqətlə oxudum
Cild-cild açıqlamalar,
Bir bölümü ayrılıq,
Bir bölümü dərddi, dərd.
Son yox, uzanıb gedir,
Nə bir dost var, nə həmdərd.
Ey Nizami, axırda
Doğru yol tapdın yenə,
Aşiqlər qabili-mümkün
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Olmayanı həll edib
Qovuşar bir-birinə [8, s.56-57].
M.Ə.Rəsulzadə də “Azərbaycan şairi Nizami” monoqrafiyasında Hötedən bəhs
edərək onun Nizami haqqında fikirlərindən sitat gətirir: “Şairin doğrudan-doğruya
əxlaqi mövzulara toxunan başqa parçaları da eyni şirin və aydın bir deyim tərzi
daşıyırlar. Hər hansı bir adama aid, ikitərəfli, nə qədər qarışıq vəziyyətdə olursaolsun, bütün məsələləri şair çıxış yoluna apararaq həmin əxlaqa uyğun bir şəkildə
həll edir. Sakit təbiətinə tam uyğun olaraq, Nizami Səlcuqlar dövründə ana yurdu
Gəncədə sakit bir həyat keçirmiş və orada da vəfat etmişdir.
Öz ətrafında tapdığı bütün eşq əfsanələri (leqendaları) ilə yarımöcüzəli
əfsanələri Nizami coşqun bir şövqlə toplamışdır” [9, s.107]. Höte Nizaminin
Gəncədə doğulub, Gəncədə də vəfat etdiyi haqqında yazır. Gəncənin Azərbaycan
torpağı, Nizaminin də Azərbaycan şairi olduğunu sübut edən tutarlı dəlillər isə daha
sonrakı zamanlarda yazılan mənbələrdə yer alır. Nizami Gəncəvinin Azərbaycan
şairi olduğunu tutarlı dəlillərlə elmi şəkildə sübut edənsə, təbii ki, yenə də
M.Ə.Rəsulzadə olmuşdur. Nizaminin Azərbaycan şairi olduğunu bu miqyasda, bu
sanbalda, bu təqdimatda ilk dəfə geniş oxucu auditoriyasına çatdıran məhz
M.Ə.Rəsuzladənin bəlli monoqrafiyasıdır.
Nizaminin Avropada öyrənilməsinə gəlincə isə, Rəsulzadə dr.Vilhelm Baxerin
1871-ci ildə çap etdirdiyi əsərində Hötenin onun haqqında “yüksək dühaya malik
incə bir zəka deməsinə baxmayaraq” şairin “Almaniyada və bütün Avropada heç
tanınmadığına təəssüfləndiyindən, lakin sonradan H.Etenin 1887-ci ildə yazdığı
əsərlə bu vəziyyətin dəyişdiyindən bəhs edir [9, s.107]. Krımskinin yazdığına görə,
məşhur şərqşünas H.Ete “Yeni fars ədəbiyyatı”ndakı məqaləsində Nizamiyə bir neçə
səhifə ayırmış, bütün ədəbiyyat tarixi öyrənənlər üçün heç vaxt dəyərini itirməyəcək
faktlara əsaslanmışdır. Lakin Etenin dili çox və yorucudur. Buna baxmayaraq, “ta bu
günə qədər elmin son sözü hesab edilə bilər” [5, s.64].
M.Ə.Rəsuzladə öz monoqrafiyasında daha sonra P.Hornun 1925-ci ildə
Berlində nəşr etdirdiyi əsərində “Nizami şeirinin misilsiz dolğunluğunu” təsvir
etməsini qeyd edir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, Nizaminin öyrənilməsi yolunda
aparılan tədqiqatlarda istər onun həyatı, isətərsə də yaradıcılığı ilə bağlı müəyyən
səhvlərə də yol verilmişdir. Bu səhvlər tədqiqatçıların bəzən fars dilini ümumiyyətlə
bilməyərək tərcümələrdən istifadə etməsindən, bəzən də doğru olmayan mənbələrə
istinad etməsindən qaynaqlanmışdır. Məsələn, XX əsrin əvvəllərində Rəsulzadənin
də öz əsərində adını çəkdiyi Horn “Fars ədəbiyyatı” əsərində nə Nizaminin yaşadığı
dövr, nə yaşadığı yer, nə də şairin ədəbi mühiti, yaradıcılığına təsir edən mənbələr
haqqında söz açır. A.Y.Krımskinin yazdığına görə, Horn əsərdə “Xosrov və Şirin”
kimi dəyərli bir əsərin yalnız adını çəkməklə kifayətlənir. Ən maraqlısı odur ki, Horn
həmin əsərdə Nizaminin “Yusif və Züleyxa” əsəri olduğu haqqında məlumat verir.
Halbuki “Yusif və Züleyxa” Caminin əsəridir. Bütün şərqşünaslara yaxşı tanış olan
bu əsər və müəllif haqqında yanlış məlumat da Krımskini təəccübləndirir [5, s.68].
Yeri gəlmişkən, Nizaminin öyrənilməsində bir çox yanlışlıqlara yol verilməsi
haqqında fikirlərlə Əkbər Ağayevin “Nizami və dünya ədəbiyyatı” əsərində də rast
gəlmək mümkündür. O yazır: “Avropada şərqşünas alimlərin Nizami haqqında
yaratdıqları əsərlər bəzən tədqiqat mahiyyətlərində olmuş, bəzən isə Avropa
oxucularını Nizaminin əsərləri ilə tanış etmək məqsədini güdmüşdür. Çox zaman isə
bu tədqiqat və şərhlər o vaxt Avropada məlum olan Şərq təzkirələrindən alınırdı, bu
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təzkirələrdəki bir sıra yanlış, dəqiq olmayan faktlar və fikirlər də Avropa alimləri
tərəfindən təkrar edilirdi. Bu vəziyyət Şərq ədəbiyyatının bir sıra məsələ və faktların
təhrif edilməsi, Şərq ölkələri yazıçılarının haqqında yanlış təsəvvürlərin yaranması
ilə nəticələnirdi. Böyük Azərbaycan şairi Nizaminin Avropada uzun müddət İran
şairi kimi öyrənilməsinin özü də müəyyən dərəcədə onun haqqında Avropada
yayılmış bu yanlış təsəvvürlə əlaqədardır.
İstisna təşkil edən bəzi yaxşı tərcümələr nəzərə alınmazsa, Avropada
Nizaminin əsərlərindən edilən tərcümə nümunələrinin çox zaman yanlış, naqis,
katiblər tərəfindən təhrif edilmiş mətnlərə əsaslanması da buraya əlavə edilə bilir” [1,
s.16].
Heç kəsə sirr deyil ki, bütün dünya ədəbiyyatının öyrənilməsində tərcümənin
əvəzsiz xidməti vardır. Bütün başqa klassiklər kimi, Nizami irsinin öyrənilməsində
də tərcümənin rolu danılmazdır. Lakin bu həqiqət də vardır ki, istənilən halda hər bir
əsər tərcümədə ya bədii, ya da məzmun cəhətdən xeyli itkiyə məruz qalır. Hər bir
yazıçı və oxucu yalnız uğurlu tərcümənin arzusunda ola bilər. Çünki tərcümədə
sənətkarlıq da dili bilmək qədər önəmli bir məsələdir. Tərcümə heç vaxt orijinalın
tam eyni olmur. Bu mənada yuxarıda adları çəkilən tədqiqatçıların iradlarıyla
razılaşmamaq mümkün deyildir. Lakin hər bir sənətkar kimi, Nizami yaradıcılığının
öyrənilməsində də qədim tərcümələrin ən azı gerçəyin üzə çıxarılması üçün müəyyən
qədər rolu vardır. Pənah Xəlilov Xarəzm şairi Qütbün “Xosrov və Şirin” əsərinin
tərcüməsi haqqında müxtəlif fikirlərin olduğunu qeyd edir. “Qütbün orijinala
münasibəti barədə filoloqların mülahizələri müxtəlifdir. A.H.Samoyloviç onu
nöqsanlı tərcümə, Y.E.Bertels uğursuz tərcümə saymış, A.Zayonçkovski ən qədim
türk versiyası (najstarzawersiq) adlandırmış, Ə.H.Nəcib isə sərbəst tərcümə və nəzirə
hesab etmişdir. A.H.Samoyloviçin və Y.E.Bertelsin mülahizələrinin əsassızlığını
A.Zayçonkovski sübuta yetirmişdir.
Ə.H.Nəcib isə yazır: “Qeyd etmək lazımdır ki, Qütbün türkdilli “Xosrov və
Şirin”i ilə Nizaminin fars dilində yazdığı əsəri fəsillərin sərlövhələrinə görə deyil,
mənzum romanın bütün poetik məzmunu əsasında daha təfsilatlı şəkildə
tutuşduranda, onun məğzinin və süjet inkişafının fars orijinalında qaldığı aydın
görünür, lakin tərcümə prosesində o qədər dəyişiklik edilmişdir ki, roman faktiki
olaraq yeni zəmində “nəzirəyə çevrilmiş, yəni Nizami romanına cavaba
çevrilmişdir”. Pənah Xəlilov bu məsələyə münasibət göstərərək yazır: “Bir halda ki
orijinalın quruluşu, süjeti dəyişikliyə uğramır, əsərin fəsillərinin adı qismən dəyişsə
də, fəslin məzmunu eyni ilə saxlanır, surətlərə təzə traktovka verilmir, orijinalın hər
beyti yaradıcı tərcüməçi hünəri ilə fəhm olunur və ruhən, hətta vəzninə görə də
orijinala tam uyğun gəlir, o zaman tərcümənin versiya, nəzirə adlandırılması üçün
əsas qalmır” [4, s.5].
M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” əsərində məşhur şərqşünas
professor E.Braunun “İran ədəbiyyatı” adlı əsərində Nizami haqqında dəyərli
fikirlərini qeyd edir. A.Krımski isə Braunun tədqiqatına bir qədər tənqidi yanaşır.
Krımskinin ingilis E.Braunun “Fars ədəbiyyatı tarixi” dördcildliyində Nizamiyə 11
səhifə yer ayırdığını, onun ilk üç səhifəsində şairin bioqrafiyasını və əsərlərini
xronoloji ardıcıllıqla verdiyini qeyd edir, lakin təəssüf edir ki, Nizaminin
“Divan”ının olmadığı haqqında səhv fikrini yazmaqla Braun gənc Hornun səhvlərini
təkrar etmiş olur. Baxer və Rye kimi, Braun da həmin səhvi təkrar edir. “Если у
Низами диван лирики в действительности существовал, то он, по-видимому,
давно затерян и забыт”. А ведь тогда, когда эти слова писал Брaун (1906),
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печатно имелось сверх описательного каталога Аудских рукописей в Индии
(1854) также описание берлинских рукописей (1888) и еще одно Бодлианских
рукописей в Оксфорде (1898), и в этих каталогах не только констатировано
существование сберегшегося дивана Низамиевой лирики (можно сказать, под
боком у Брaуна), но приблизительно сообщено и содержание той лирики.
Ясен очень небезинтересный факт, что специалист-иранист профессор
Брaун
совершенно
не
пользовался
вышеназванными
крупными
иранистическими трудами – не знал их!» [5, s.69].
M.Ə.Rəsulzadə 1924-cü ildə London Universitetində İran dili və ədəbiyyatı
professoru olan S.E.Vilsonun “Yeddi gözəl”i ingilis dilinə tərcümə və təfsir edən,
ikicildlik mötəbər əsərinə yazdığı ön sözdə Nizamini Şekspir və Petrarka ilə eyni
tutmasından, fransızlardan Kollec de Fransın professoru Barbye de Meynarın Nizami
yaradıcılığını incələməsindən, 1894-cü ildə Turin Universitetinin professoru İtalo
Pizzinin “Fars poeziyasının tarixi” əsərində “Nizamidən mötəbər və geniş parçalar
verməsindən”, Pizzinin “Nizaminin “Bəhram Gur”u ilə Bokkaçonun “Ameto”su
arasında oxşarlıq görməsindən danışır və sitatlar gətirir. Daha sonra Rəsulzadə
Nizami ilə Bokkaço yaradıcılığı arasındakı oxşarlığın alman şərqşünası Yozef fon
Hammer tərəfindən də qeyd edildiyindən, şairin yaradıcılığını son dərəcə yüksək
tutan akademik S.F.Oldenburqun Nizaminin tədqiq edilməsini gənc şərqşünaslara
tövsiyə etdiyindən yazır.
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, Krımskinin Nizaminin öyrənilməsində böyük
rolundan danışan professor Şamil Qurbanov yazır: “Şərqin və Qərbin elmi
mənbələrinə dərindən bələd olan və onların hamısını çox diqqətlə nəzərdən keçirən
A.Krımski Nizami ilə əlaqədar bütün məxəzləri saf-çürük etdikdən sonra göstərir ki,
Azərbaycan şairini ilk dəfə avropalılara təqdim edən Hammer olmuşdur. O, 1818-ci
ildə Vyanada nəşr etdiyi “Fars ədəbiyyatı tarixi” əsərində Nizamiyə geniş yer
vermişdir. O, Dövlətşahın şair haqqındakı səhvlərini təkrar edib onları bir qədər də
mürəkkəbləşdirsə də, Nizamini ləyaqətlə təqdim etmiş, əsərini onun zəngin irsindən
etdiyi bədii tərcümələrlə bəzəmişdir. Yalnız bundan sonra böyük alman şairi Höte
özünün “Şərq və Qərb divanı”nı nəşr etmiş (1819) və demişdi: “Deyirlər ki, farslar
beş yüz il müddətində yaranmış şairlərindən yalnız yeddisini layiqli hesab edirlər, axı
yerdə qalanların, farsların brak etdiyi şairlərin içərisində elələri vardır ki, onlar
məndən də yaxşıdırlar”. Sonralar isə 1871-ci ildə 21 yaşlı macar şərqşünası Vilhelm
Baxer “Nizami. Həyatı və yaradıcılığı” adlı dissertasiyasını yazandan sonra böyük
Azərbaycan şairini Avropada daha geniş tanınmağa, öyrənməyə və tərcümə etməyə
başladılar” [6, s.31].
Nəticə. Nizaminin poeziyası müdrik kəlamlarla zəngindir. Bu müdrik
kəlamların bədii ifadəsi isə o qədər mükəmməldir ki, onlar yazıldığı əsərdən kənarda
belə öz bədii gücünü saxlaya bilmiş və ayrı-ayrı beytlər şəklində də dillərdə əzbər
olmuşdur. M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Nizami” kitabında “Nizaminin cahan
ədəbiyyatındakı yeri” bölümündə 1941-ci ildə Bakıda Bertelsin “Sovet şərtlərinin
verdiyi “həqqi-təlif”ə uyğun” da olsa, “Böyük Azərbaycan şairi” başlığı altında bir
monoqrafiya nəşr edilməsi”ni qeyd edir və bölümü bu fikirlərlə tamamlayır: “Nizami
haqqındakı orijinal rəyini bildiyimiz Hötenin klassik İran şairləri haqqında Şansölye
fon Müllerə söylədiyi məşhur bir sözü vardır: “İranlılar beş yüz il içində yetişən
şairlərindən yalnız yeddisini ulduza bənzədib bəyəniblər. Halbuki onların
bəyənmədikləri arasında bir çoxları məndən parlaqdır”.
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“Mədəniyyət dünyası”nın ən böyük şairi tərəfindən özündən üstün olduğu
etiraf edilən bu yeddilərdən biri, yuxarıda araşdırdığımız müxtəlif rəylərdən
göründüyü kimi, bəlkə də birincisi, Nizamidir!” [9, s.116]. Odur ki, XII əsrdə
Azərbaycanda doğulub bütün Şərq poeziyasına günəş kimi nur saçan Nizami irsi
zaman-zaman müxtəlif aspektlərdən öyrənilmiş və bugünə qədər də tədqiqat
mövzusu olmaqda davam edir.
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Najiba Bagirzade
Studying creative activityof Nizami Ganjavi in the researchers
of Muhammad Amin Rasulzade
Summary
Nizami Ganjavi is one of the great poets in the whole Eastern world who
glorifies great human ideals in his works, informs the reader about the fair society
that humanity desires at all times and places, and instills such wonderful feelings as
kindness, goodness, diligence, truthfulness, honesty, and humanity.
Nizami, who created the most perfect examples of classical oriental poetry, had
a great influence on Eastern poetry and created a school, has always been in the
center of researchers' attention. Nizami has been studied with the same interest and
attention, both in the east and in the west.
A thorough study of the life and work of Nizami, who was presented as a
representative of Iranian literature for many years, was mostly associated with the
800th anniversary of the poet in the former Soviet Union. On this eve, the founder of
the Republic, the national ideologue M.A. Rasulzade, while in exile, studied the
works of the genius Azerbaijani poet Nizami Ganjavi whose poetic world aroused
interest in the east and the west and for many years was presented to readers as a
Persian poet by researchers, created a respectable monograph consisting of an
introduction and four chapters. This work written by M.A. Rasulzadeh which
differed from the Soviet scholars, studied Nizami heritage by its unique approach to
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the great poet and proved with convincing facts that Nizami was an Azerbaijani poet,
opened a separate page in the study of Nizami and became one of the valuable
sources in the study of Nizami's legacy. Along with the opinions of scholars who
wrote about the life and work of the great poet, the work written by Mohammad
Amin Rasulzadeh has been also studied in the article.
Наджиба Багирзаде
Изучение творчества Низами Гянджеви в исследованиях
Мухаммед Амина Расульзаде
Резюме
Низами Гянджеви, который прославляет великие человеческие идеалы в
своих произведениях, информирует читателя о справедливом обществе, о
котором человечество желает во все времена и места и прививает такие
замечательные чувства, как доброта, трудолюбие, правдивость, честность и
человечность, – является одним из великих поэтов, принятых всем восточным
миром.
Низами, создавший наиболее совершенные образцы классической
восточной поэзии, оказал большое влияние на восточную поэзию и создал
школу, всегда находившуюся в центре внимания исследователей. Они
пытались изучать Низами с одинаковым интересом и вниманием, как на
Востоке, так и на Западе.
Углубленное изучение жизни и творчества Низами, которого много лет
считали представителем персидской литературы, было в основном связано с
800-летием поэта в период постсоветского пространства. Накануне,
основатель республики, национальный идеолог М.А. Расулзаде, находясь в
изгнании, изучил произведения гениального азербайджанского поэта Низами
Гянджеви, чей поэтический мир вызывал интерес на Востоке и Западе и
долгие годы был представлен читателям как персидский поэт, создал
респектабельную монографию, состоящую из введения и четырех глав. Эта
работа, написанная М.А. Расулзаде, отличается от советских ученых,
изучивших наследие Низами, своим уникальным подходом к великому поэту и
убедительными фактами доказывает, что Низами был азербайджанским
поэтом, открыл отдельную страницу в изучении Низами и стал одним из
ценных источников в изучении наследия Низами. Наряду с мнением ученых,
которые писали о жизни и творчестве великого поэта, в статье также было
изучено это произведение Мухаммеда Амина Расулзаде.
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Giriş. “Çətin yollarda” kitabının yazıçısı akademik Bəkir Nəbiyev Tehran,
Təbriz, Ankara, İstanbul, Berlin, Paris yollarını keçən Azərbaycan mühacir
ədəbiyyatını təsvir edərkən bu adı heç də təsadüfi seçməmişdir. O, bilavasitə XX
əsrin əvvəllərində qərib torpaqlarda vətən həsrəti qoxuyan şeirlər, bioqrafik yazılar,
ədəbi mülahizələr nəşr etdirən Əlibəy Hüseynzadə, Əhməd Ağaoğlu, Məhəmməd
Əmin Rəsulzadə, Əlimərdan bəy Topçubaşov, Almas İldırım, Məhəmməd Sadiq
Aran, Əhməd Qaraca, Hüseyn Camal Yanar kimi öndər sənətkarlarımızın keçdikləri
keşməkeşli həyat yollarının təcəssümü olaraq məhz onlardan bəhs edən bu kitabı
“Çətin yollarda” adlandırmışdır.
Tarixi yaxın keçmişə əsaslansa da, Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının istər
yazılanların dili baxımından, istərsə də janr və kəmiyyət etibarilə vətən
sərhədlərindən kənarda yurdumuzu, milli-mənəvi dəyərlərimizi, tarixi irsimizi
tərənnüm etməsi faktı danılmazdır. Azərbaycan mühacir folklorşünaslığını tədqiq
edərək monoqrafiya şəklində əyani vəsait ərsəyə gətirən Fəridə Vəliyeva bu faktı
dəstəkləyən fikirləri öz cümlələri ilə belə qeyd etmişdir: “Dünyanın hansı ölkəsində
və hansı şəraitində yazılmasından və yaradılmasından asılı olmayaraq Azərbaycan
ədibləri, alimləri tərəfindən yazılmış bədii və elmi əsərlər ümummilli ədəbi-elmi
irsimizin ayrılmaz tərkib hissəsidir” [8, s.13].
Ümumilikdə Azərbaycan mühacir ədəbiyyatının tədqiqi XX əsrin sonlarından
etibarən diqqət mərkəzinə və alimlərimizin tədqiqat obyektinə çevrilmişdir. Qeyd
edilməsi vacibdir ki, sovet rejiminin ədəbiyyatımıza təsiri məhz mühacir
ədəbiyyatımızın göz önünə gətirilməməsindən yan keçmir. Elə məhz bu səbəbdən
mühacir ədəbiyyatımıza qarşı xüsusi qayğı və diqqətin yaranması XX əsrin sonlarına
təsadüf edir. Bu qayğının əyani sübutu olaraq 1987-ci il dekabrın 28-də “Vətən”
Cəmiyyətinin təsis konfransı keçirilərək yaradılmasını və Rəyasət Heyətinə adı
mühacir ədəbiyyatımızın tədqiqatı ilə birbaşa bağlı olan yazıçı, publisist Elçinin sədr
seçilməsini görürük. Cəmiyyətin təsis edildiyi dövrdən etibarən onun “Odlar Yurdu”
mətbu orqanında müxbir, sonralar redaktor vəzifəsində, bir müddət isə qurumun
“Avropa və Amerika ölkələri” şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmış filologiya
elmləri doktoru Abid Tahirli “Vətən” Cəmiyyətinin yaranmasının 30 illiyi
münasibətilə yazdığı məqalədə xüsusi olaraq vurğulayır ki, “Xaricdə yaşayan
Həmvətənlərlə Mədəni Əlaqə Cəmiyyətinin – “Vətən” Cəmiyyətinin təsis edilməsi
zamanın tələbi idi. Cəmiyyətin Sovet İttifaqı Kommunist Partiyası Mərkəzi Komitəsi
Siyasi Bürosunun qərarı ilə yaradılması da təsadüfi deyildi. Niyyət bu yolla xalqın
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gözündə qayğıkeş görünmək, onun problemlərinə biganə qalmadığını nümayiş
etdirmək və bu vəsilə ilə də kükrəməkdə olan qəzəb dalğasının qarşısını almaq idi”
[7].
Təxminən iyirmi ildən çoxdur ki, Azərbaycan mühacir ədəbiyyatı üzrə səriştəli
bir şəkildə tədqiqat aparan və eyni zamanda “XX əsr Azərbaycan mühacirət
ədəbiyyatı (türkdilli örnəklər əsasında)” mövzusunda elmlər doktorluğu
dissertasiyasını müdafiə etmiş ədəbiyyatşünas alim Nikpur Cabbarlı yenə
Azərbaycan mühacir ədəbiyyatımızın araşdırılmasında böyük töhfələri olan müstəsna
yazıçımız Elçin haqqında və onun Azərbaycan mühacirətşünaslığının problemlərinə
yanaşması barədə qələmə aldığı “Elçin və Azərbaycan mühacirşünaslığının
problemləri” məqaləsində belə qeyd edir: “Biz milli mühacirətşünaslığımızın banisi
rolunda Mirzə Bala Məmmədzadəni görürük. Belə ki, onun mühacirət tariximizə dair
bir sıra məqalələri, xüsusilə “Milli Azərbaycan hərəkatı” adlı dəyərli araşdırmasının
“Mühacirətdə “Müsavat və Müsavatın Yeni proqram əsasları” fəsilləri buna əsas
verir” [1].
Yenə həmin məqalədə N.Cabbarlı vurğulayır ki, “Əgər milli
mühacirətşünaslığımızın təşəkkül mərhələsi M.B.Məmmədzadənin adı və fəaliyyəti
ilə bağlıdırsa, sözügedən yeni mərhələsi, heç şübhəsiz, ilk növbədə Elçinin, onun
rəhbəri olduğu “Vətən” Cəmiyyətinin və bu cəmiyyətin mətbu orqanı “Odlar Yurdu”
qəzetinin adı və fəaliyyəti ilə səciyyələnir” [1].
Bir halda ki mühacirətşünaslığımızın tədqiqini Elçinin fəaliyyəti ilə birbaşa
əlaqələndiririk, o vaxt onun xronoloji sisteminə nəzər salmaq yerinə düşər. Nikpur
Cabbarlı yazır ki, Elçinin qənaətincə, Azərbaycan mühacirətini şərti olaraq dörd
nəslə ayırmaq olar [2]:
1) XIX əsrin sonlarında – XX əsrin əvvəllərində mühacirət edənlər.
2) Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan sonra mühacirət edənlər.
3) İkinci Dünya müharibəsindən sonra stalinizmin qorxusundan vətənə qayıda
bilməyənlər.
4) Əsas etibarilə Cənubi Azərbaycandan mühacirət edənlər.
Mühacirət ədəbiyyatımızın nümunələrini bir-birindən fərqləndirən cəhət
yalnızca onların dörd müxtəlif mühacirət dövründə yazılması deyil, həmçinin hansı
dildə qələmə alınmasıdır. Elçinin bölgüsündə sonuncu dövrü ilk üçündən başlıca
fərqləndirən amil elə məhz dil məsələsidir. Əsasən azadlıq, birlik arzusu ilə yanıb
tutuşan və şah zülmündən təngə gəlmiş həmvətənlərimizin Amerika, Kanada və bir
sıra Avropa ölkələrinə mühacirəti bir tərəfdən də ingilisdilli Azərbaycan
ədəbiyyatının yaranmasına təməl başlanğıc oldu. Belə ki, ingilisdilli Azərbaycan
ədəbiyyatının ərsəyə gəlməsində Şimali Azərbaycandan istər Avropa ölkələrinə,
istərsə də Amerika, Kanadanın müxtəlif şəhərlərinə təhsil və başqa sosial-ictimai,
siyasi səbəblərdən ötrü gedən həmvətənlərimizin töhfələri olsa da, yenə həmin
ədəbiyyatımızın təməl daşlarının qoyulmasında bilavasitə İran azərbaycanlılarımızın
təqdirəlayiq rolu olmuşdur. Əfsuslar olsun ki, onların bir neçəsi haqqında məlumat
bir və ya iki məqaləylə kifayətləndirilmiş, bir çoxunun isə adı və yazıları yerli
oxucuya tamamilə yaddır.
Hazırda aparılan tədqiqat prosesini əsas götürsək, ingilis dilində yazıb-yaradan
azərbaycanlıları coğrafi olaraq əsas iki hissəyə ayırmaq qəbulolunandır: 1) Amerika
və Kanadada yaşayanlar, 2) Avropanın ingilisdilli ölkələrində yaşayanlar. Birinci
bölgünün əsas predmeti olaraq Kanadada yaşayan və yazıları dünyanın bir neçə
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dilinə çevrilən, ingilis dilində onlarla kitab müəllifi Rıza Bərəhaninin, A.Bakıxanov,
M.Ə.Sabir, Mir Cəlal haqqında çoxsaylı məqalələrin müəllifi Həsən Cavadinin, “İran
və müxtəlifliyin çətinliyi: İslami mühafizəkarlıq, Aryanist irqi ayrı-seçkilik və
demokratik mübarizələr” kitabının müəllifi Əlirıza Əsgərzadənin, Amerikanın
Vaşinqton Universitetində müqayisəli ədəbiyyat ixtisası üzrə professor vəzifəsində
çalışan, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı: Əli Möcüzün poeziyasında kimlik, gender
və siyasət”, “Müstəmləkədən azad olan beyinlər: İran kimi bilinən tanınmayan bir
ərazinin tanınması” kitablarının müəllifi Hadi Sultan Qurayinin, Kanadanın Qərb
Universitetində dilçi müəllim vəzifəsində çalışan və ingilis dilində şeirlər yazan
Venera Süleymanovanın, Kanadada yaşayan, Toronto Universitetində dərs keçən və
bir sıra məqalələrin müəllifi alim Nazilə İsgəndərovanın adlarını çəkmək lap yerinə
düşər.
İkinci bölgüyə nəzər salsaq, burada istər akademik mühitdə püxtələşən, elmi
tədqiqatlar nəticəsində ərsəyə gələn ingilis dilində məqalə, monoqrafiya, kitab, şeir,
nəsr yazılarını, istərsə də ədəbiyyata olan xüsusi maraq əsasında yazılan şeir və
hekayələrin mövcudluğunu görə bilərik. Bu tədqiqat həmin həmvətənlərimizin həyatı
və bilavasitə yazıları barədə müfəssəl məlumatın oxucuya çatdırılmasını əsas
götürmüşdür.
Qulamrza Səbri Təbrizi və yaradıcılığı. İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının
Avropada təcəssüm simasında ilk olaraq professor Qulamrza Səbri Təbrizini
vurğulamaq lazım gəlir. Çünki o, ömrünün ən gənc vaxtlarında ailəsindən,
doğulduğu və iyirmi beş il yaşadığı doğma yurdundan ayrılıb iqlimi, dini, dili,
mədəniyyəti öyrəşdiyi mühitinə tamamilə yad olan diyara gedərkən ruhunda ancaq
azərbaycançılıq ideyasını yaşatmışdı.
Professor Qulamrza Səbri Təbrizi soyadında hifz elətdirdiyi doğma şəhəri
Təbrizdə 1934-cü ildə anadan olmuşdur. O, həyatı haqqında geniş məlumatı on il
ərzində yazıb tamamladığı və elə ingilis dilində nəşr etdirdiyi “İran: Bir uşağın
hekayəsi, bir adamın təcrübəsi” (1989) avtobioqrafik kitabında əks etdirmişdi.
Kitabda alimin anadan olması, Təbrizdə keçirdiyi illər, Cənubi Azərbaycanın adətənənələri, ədəbiyyatı, tarixi, dövrü haqqında təfsilatlı məlumatlar oxucunun görüşünə
təqdim edilmişdir. Bu kitabla yanaşı alimin ingilis dilində yazdığı və akademik
yaradıcılığına töhfə verən başqa bir kitabı isə ingilis romantik dövr ədəbiyyatı şairi
Uilyam Bleyk haqqındadır. Qeyd-şərtsiz demək olar ki, alimin Uilyam Bleyk
haqqında apardığı sanballı tədqiqatın bəhrəsi olaraq 1973-cü ildə nəşr etdirdiyi
“Uilyam Bleykin cənnəti və cəhənnəmi” adlı kitab özünəməxsus rəsm əsərləri, bədii
yazıları və şeiriyyatı ilə ingilis ədəbiyyatında bir müddət donuqluq dövrü yaşayan
ingilis romantik dövr şairi Uilyamın yaradıcılığına sanki Şərqdən doğan bir günəş
kimi yenidən parlaqlıq vermişdir.
Təbriz Universitetində bakalavr ixtisasını ingilis dili və ədəbiyyatı müəllimliyi
ixtisası üzrə tamamladıqdan sonra 1959-cu ildə Böyük Britaniyaya gedərək təhsilini
orada davam etdirən alimin hər zaman qəlbi ayrıldığı doğma yurdunun həsrəti ilə
döyünmüşdür. O, “Mənim iki dünyam” (Bakı, 1997) kitabında yazır ki, “gecə və
gündüz işləyir, min bir əziyyətlə fərqli işlərdə çalışır, zəhmətə qatlaşırdım, amma soy
ismimi Qərbi Avropada hansısa xeyriyyə cəmiyyətinə qeyd elətdirməyi özümə rəva
bilmirdim” [5]. Əlbəttə ki, bu sözlər alimin milli-etnik dəyərlərə duyduğu hörmətin,
özlüyündə daşıdığı patriotik qürurun əlamətlərindən başqa nəsə deyildir. O bu
hisslərini Edinburq Universitetində çalışarkən Şərq mədəniyyəti və tarixindən
mühazirələr oxuduğu zamanlarda da həssaslıqla qoruyub saxlamışdır.
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Qulamrza Səbri Təbrizi haqqında ilk geniş tədqiqat 2002-ci ildə Teyyub
Mənsimoğlu tərəfindən aparılmış, məlumatlar “Şirvannəşr" nəşriyyat evində
“Qulamrza Səbri Təbrizi” adlı kitabda toplanaraq dərc edilmişdir. Bu, Azərbaycan
dilində nəşr olunan elə bir kitabdır ki, həm doğma dildə, həm də ingilis dilində yazıbyaratmış, hələ gənc dövrlərini yaşayan ingilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının
formalaşmasına töhhə vermiş, azərbaycançılıq, millətçilik ənənələrini qürurla
mühafizə etmiş, Qərbi və Şərqi özündə çağlaşdıran incə ruhlu alim Səbri Təbrizini,
onun yaşadığı həyatı, çəkdiyi zəhməti, yazdığı qələmi, apardığı mübarizəni milli
oxucuya çatdırsın. “Otuz ildir ki, mən dünyanı hürriyyət axtarışı ilə gəzib dolaşıram.
“Qumları ləldi, torpağı mərcan, Həmişə yaşa, Azərbaycan!”, “Biz millətçilik
eləmirik, milli ləyaqətimizi qoruyub saxlayırıq. Azərbaycan İranın başıdır” [5] deyən
ədibi gərək elə Azərbaycan oxucusu da başının üstündə saxlasın.
Azərbaycan mühacir ədəbiyyatı haqqında uzunmüddətli tədqiqat aparan
görkəmli alim Vaqif Sultanlı “Azərbaycan mühacir ədəbiyyatı” (Bakı, “Şirvannəşr”,
1998) kitabında qeyd edir ki, “Azərbaycan mühacir ədəbiyyatını yaradanların taleyi
qəribliyin əbədi möhnəti içərisində keçmiş, onlar doğulub boya-başa çatdıqları, fəqət
tərk etməyə məcbur olduqları vətənə bir daha qayıda bilməmişlər” [6, s.9]. İstisna
olaraq Cənubi Azərbaycan torpaqlarından hürriyyət axtarışı ilə ayrılan Qulamrza
Səbri Təbrizi ömrünün ən müdrik yaşlarında içində olduğu vətən həsrətinin
rahatlığını elə doğma yurdunda hiss edəcəyi ümidiylə Şimali Azərbaycana qayıdır və
Şərqlə Qərbi qovuşduran Bakı şəhərində doğmaları ilə birlikdə ömür sürür.
Ədəbiyyat bizim özümüzü ifadə mexanizmimizdir. Bəzi insanların həyat tərzi,
bəzilərinin məsləki, bəzilərinin akademik fəaliyyəti, bəzilərinin isə istirahətidir.
İnsanların nə üçün ədəbi əsərlər oxuması və ya fikirlərini ədəbi yazı nümunələri ilə
ifadə etməsi hər bir dövrdə müzakirə mövzusu olmuşdur. Bununla bağlı tədqiqatlar
aparılmış, sağlam arqumentlər irəli sürülmüşdür. Təsadüfi deyildir ki, bəzən dəqiq
elm sahələri ilə məşğul olan və ya heç elm sahəsində fəaliyyəti olmayan bir kəslər
çox satılan kitabların, zövqlə oxunulan şeirlərin müəllifi olurlar. Bu fikri
dəstəkləmək üçün əlahiddə məşhurluq və dünya üzrə yüksək miqdarda ticari qazanc
əldə etmiş “Herri Potter” adlı fantastik romanlar seriyasının müəllifi Coan Ketlin
Roulinqi misal göstərmək olar. Qeyri-hökumət təşkilatlarının birində tərcüməçi katib
kimi çalışan hazırkı yazıçı ona dünya şöhrəti və Hüqo mükafatı (2001) qazandıran
romanlar seriyasını yazmaq ideyasını və romanın əsas hekayəsinin süjet xəttini
Mançestrdən Londona gedərkən (1990) qatarın təxirə salınması zamanı
formalaşdırmışdır [14]. Başqa bir misalda isə biz şahid oluruq ki, gözlənilməz
sonluqlarla bitən qısa hekayələri ilə oxucularının maraq və rəğbətini qazanan
O’Henri təxəllüslü görkəmli amerikan yazıçısı Uilyam Sidney Poter əczaçı olaraq
çalışmış, sonralar isə ədəbiyyata olan məhəbbətini və ilk əvvəllər qısa şəkildə qələmə
aldığı skeçlərdə ədəbi istedadını kəşf edərək çox sayda qısa hekayə yazmış,
hekayələrində ingilis dilində yeni sözlər istifadə etmiş, struktur ironiya bədii təsvir
vasitəsini məharətlə hekayələrinin süjet xəttinə tətbiq etmişdir [15].
Daha başqa bir misalda isə miskin həyatı, dərin filosofik şeiriyyatı ilə ingilis
romantik dövrü ədəbiyyatında iz qoyan şair Con Kits iyirmi altı illik həyatında
yaşayışını təmin etməkdən ötrü fərqli işlərdə çalışmış, gələcəkdə həkim ola biləcəyi
hədəfi ilə tibb kollecinə daxil olsa da, yazdığı şeirlərdən onun ədəbiyyata qarşı
marağını və fitri istedadını aydın şəkildə sezə bilirik [16]. Burada diqqət çəkmək
istədiyimiz əsas məsələ ədəbiyyatın həyatımıza olan təsiri və yenə də ədəbiyyatın
həyatımızda tutduğu yerdir. Amerikanın sabiq prezidenti Bill Klinton söyləyir ki,
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“Uşaqlardan təxəyyül edə bilməyəcəyi bir həyatı yaşamaqlarını gözləyə bilmərik”.
Ədəbiyyat isə təxəyyülün inkişafına təsir edəcək başlıca amillərdəndir.
Ədəbiyyatşünas alim Tim Qillespi “Ədəbiyyat niyə əhəmiyyət kəsb edir?” adlı
məqaləsində apardığı tədqiqatın nəticəsi olaraq qeyd edir ki, ədəbiyyat empatiya
(özünü başqasının yerinə qoya bilmə, başqasını anlama) və təxəyyülün
formalaşmasına və inkişafına birbaşa təsir edir [3].
Fuad Ələkbərov və şeirləri. Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, ədəbiyyatsevər
insanların fərqli sahələrdə çalışmalarından aslı olmayaraq düşüncələrini, hiss və
duyğularını ədəbi yazılar vasitəsilə ifadə etdiklərini görə bilirik. İngilis dilində yazan,
Şotlandiyanın Qlazqo şəhərində yaşayan siyasi şərhçi, fotojurnalist, fotoqraf
azərbaycanlı Fuad Ələkbərovun incəsənətə duyduğu marağı ədəbiyyatda da hiss edə
bilirik. O, 1988-ci ildə Bakı şəhərində anadan olmuş, sonradan Şotlandiyaya
köçmüşdür. Qlazqo Kaledonian Universitetində idarəetmə və texnologiya ixtisası
üzrə bakalavr təhsili almışdır. 2014-cü ildə Şotlandiya azadlıq referendumu
çərçivəsində sosial-siyasi fəallığa başlamış, 2015-ci ildə Qlazqo, London, Berlin,
Aberdin, Afina və Barselona şəhərlərindən iki milyon insanın qatıldığı “Avropa
Suriyanı görür” adlı kampaniya başlatmışdır. Kampaniyanın məqsədi insanlarda
avropalı mühacir böhranı haqqında şüur formalaşdırmaq idi. Bununla yanaşı o,
Şotlandiyanın Xocalı soyqırımını tanımasında fəal iştirak etmişdir. 2017-ci ildən bəri
Şotlandiya Parlamentində irqi bərabərlik üzrə partiya qrupunun üzvüdür. 2017-ci ildə
həmçinin Şərqi London Unuversiteti tərəfindən “Noon” mükafatı ilə təltif edilmişdir
[9].
Fuad Ələkbərov sosial-siyasi fəaliyyətlərlə yanaşı, maraq sahəsi olan
fotoqraflığa da xüsusi diqqət ayırır. 2019-cu ilin iyul ayında Baku-magazine.com
onlayn dərgisində dərc olunan müsahibəsində söyləyir ki, “mən incəsənətimi əsaslı
şəkildə dəyişdirmək üçün həyatımı dəyişməyi seçmişəm” [10]. Şəkil çəkməyə olan
həvəsi onun yeni məkanlar kəşf etməsiylə yanaşı, yeni həyatlar, insanlar tanımasına
da səbəb olmuşdur. İncəsənətə olan meyli onu öz fikirlərini ritmik cümlələr şəklində
yazmağa sövq etmişdir. Özünü həvəskar şair hesab edən Fuadın yazdığı şeirlər
mahiyyət etibarilə sevgi, siyasi, sosial, dini səciyyə daşıyan mövzuları əhatə edir.
“The Glasgow Effect” (Qlazqo Effekti) adlı şeirində yaşadığı şəhərin sosial
vəziyyətini, ab-havasını tərənnüm etmiş, insanların bir-birinə münasibətini göz
önünə gətirərək bir çoxlarının Tanrının varlığını sorğuladığını qələmə alaraq qlobal
sosial-dini mövzuya toxunmuşdur:
Walking through Glasgow in a black cargo
Like Neo moving through Zion
Heavy rain…
So I took subway gently
To the place called Govan
Pain in my eyes, I’m mentally scarred,
People hit hard, streets covered in blood.
Benefit cuts, so many did drugs,
Many kept asking: Where is God? [F.Alakbarov, Glasgow, 12.05.16]
Şeirdə Qlazqonun küçələrini Neonun Zionda hərəkət etdiyi kimi qara karqoda
gəzən müəllif yağışın başlaması ilə Govan adlı yerə getmək üçün qatara minir.
Həmin səyahətində küçələrdə rastlaşdığı, narkotik istifadə etmiş, içkili insanların bir87
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biri ilə kobud rəftarına şahid olduğunu, küçələrin sanki yağışla deyil, qanla
yuyulduğunu təsvir etmişdir. Şeirin sonuncu misrasında isə bu qədər amansız
davranışlar qarşısında çoxlarının Tanrının var olub-olmamasını açıqca sorğuladığını
yazmışdır.
Ola bilər ki, müəllif şeirdə təsvir etdiyi insanların timsalında özünü
maraqlandıran sualı ritorik sual şəklində vurğulamışdır. Sanki “many kept asking”
(çoxları soruşur) ifadəsində “many (çoxları)” sözünün arxa planında elə məhz gizli
bir “I (mən)” hissəciyi dayanır. Bəlkə də o, Tanrının varlığını sorğuladığı şeirinə
sonradan yazdığı “Broken digit” şeirini cavab olaraq qələmə almışdır:
God is love
And love has no limits
But I’m broken digit
Because numbers are infinite [F.Alakbarov, Glasgow, 17.10.17].
Fuad yuxarıdakı dörd misrası ilə əvvəlki şeirinin qəhrəmanlarının ritorik
sualına iti cavab olaraq söyləməyə çalşmışdır ki, Tanrı sevgidir. Elə bir sevgidir ki,
limiti, çərçivəsi yoxdur. Sonsuz rəqəmlərin olduğu bir yerdə isə o özünü “borken
digit” adlandıraraq sanki ulu Tanrının əzəməti qarşısında özünün acizliyini birmənalı
şəkildə ifadə etmişdir.
Yenə ilahi qüvvənin varlığını sorğuladığı “Tree of Life” (“Həyat ağacı”) adlı
başqa bir şeirində isə ölümdən sonra həyatın olub-olmadığını, öləndən sonra özünün
cəhənnəmə gedəcəyini, yoxsa ruhunun səmalara yüksələcəyini (burada müəllif
cəhənnəmin əksi olaraq cənnət timsalında mavi səmaları nəzərdə tutmuşdur) soruşsa
da, ölümündən sonra sonsuz xoşbəxtliyə qovuşacağından əminlik hiss etdiyini
söyləyir:
Where will I go, after when I die?
Staight to the hell? Or I will reach the sky?
I'm just a simple guy….
Who wonders how is the reptures like,
So come look for me
In the afterlife [Fuad Alakbarov, Glasgow, 03.08.16].
Dini mövzulardan başqa biz Fuadın öz qələmini sevgi və siyasi mövzuları
ehtiva edən şeirlərdə də sınadığına şahid oluruq. Əlbəttə ki, bir müəllifə şeir
yazarkən keçirdiyi hisslərlə yanaşı, ətrafdan aldığı enerji, insanların emosiyası və
onu əhatə edən mühiti səciyyələndirən xüsusiyyətlər də təsir edir. Məsələn,
Azərbaycanda doğulub yaşayan bir şair sevdiyi qıza həsr etdiyi şeirdə onu kürən
saçlı, qaraqaşlı, qaragözlü təsvir edərkən həmçinin qarşılaşdığı situasiya ənənəvi
keyfiyyətləri ilə seçilmiş olacaq. Yəni şair sevgi şeiri belə, qadına mədhiyyə, təhkiyə
belə yazsa, həmin şeirdə xalqın mədəniyyəti, öyrəşilən ənənələri təsvir vasitələri ilə
tərənnüm ediləcəkdir.
Fuad “The Green Eyed Girl” (“Yaşıl Gözlü Qız”) şeirində məyus, miskin halda
öz düşüncələrinə qərq olan Avropa irqinə mənsub yaşıl gözlərlə səciyyələndirdiyi bir
qızın təhkiyəsi ilə yazmışdır:
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Come along, I'll show you a place
Where the devils dance, and the demons race,
With their deadly crime and mortal time
Painkillers are drunk with wine.
Şeirin ilk bəndində müəllif iblislərin rəqs elədiyi, cinayətləri, ölüm qoxuyan
davranışlarına görə bir-biri ilə yarışan şeytanların olduğu, sakitləşdirici
ağrıkəsicilərin şərabdan sərxoş olduğu qaranlıq, dəhşət dolu bir yerdən bəhs edir.
The green eyed girl woth tamgled hair
Her heart is broken beyond repair
Her face is blank, her eyes are dead
And voices scream inside her head
She is feeling blue, she is feeling down,
Her pretty smile, a perfect frown,
Her broken dreams, a blackened road,
Mixed with words, like a messed up code.
[F.Alakbarov, Glasgow, 06.03.2011]
Növbəti misralarda isə həmin qaranlıq məkanda qəlbi təmir edilə bilməyəcək
dərəcədə qırılmış, bənizi solğun, gözləri yorğun, saçları hörümçək torunun ipləri
kimi özlüyündə qarışıq, beyninin içində çınlayan səslərdən tənə gəlmiş miskin, fəqət
xoş simalı yaşıl gözlü qız təcəssüm edilmişdir. Müəllif bu obrazla xəyalları puça
çıxan, qaranlıq yollarda, qarışıq düşüncələrdə kimliyini qeyb edən, bir vaxtlar isə
gözəl gülüşlü, xoş simalı qadınların həyat cizgisini canlandırmışdır.
Fuadın ingilis dilində yazdığı şeirlərdən bir neçəsi isə əsasən yapon
ədəbiyyatında geniş yayılan və bilinən hokku (haiku) janrındadır. Bu janr yerli
ədəbiyyatımızda müasir dövrdə bəzi həvəskar söz ərbabları tərəfindən istifadə olunsa
da, tam olaraq formalaşmamışdır. Janr mahiyyət etibarilə üç cümlədən, birinci və
üçüncü cümlədə beş heca, ikinci cümlədə isə yeddi heca olmaqla cəmi on yeddi
hecadan ibarət olur, əsasən isə təbiət haqqında yazılır [13]. Ənənəvi hokkudan fərqli
olaraq, postmodern hokkularda heca sayı gözlənilməyə də bilər.
A desert fox
Sharing hus raindrops–
With the desert
[Oasis, Fuad Alakbarov, Glasgow,19.11.14]
Down between the walls
Where the iron laws insist
The dusky voices echo
[Prison Blues, Fuad Alakbarov, Glasgow, 19.11.14]
Fuadın ingilis dilində yazdığı şeirlərlə yanaşı, Azərbaycan dilində də şeirləri
vardır. O, müsahibəsində özünü heç vaxt şair adlandırmamış, sadəcə özünəməxsus
mini poeziyasının olduğunu, şeirin onun ifadə tərzi olduğunu təvazökarlıqla dilə
gətirmişdir.
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Rauf Xəlilov. “Sidrinin Əfsanəsi”. İngilisdilli Azərbaycan ədəbiyyatının
formalaşmasında töhfəsi olanlardan biri də İngiltərədə yaşayan, “Mergul” Hüquq
şirkətinin rəhbəri, eyni zamanda ədəbiyyat, incəsənət, şahmat, musiqi həvəskarı
hüquqşünas-vəkil Rauf Xəlilovdur. Türkiyə mətbu orqanında çıxan xəbər ondan “zor
davaların güçlü avukatı” (“ən çətin məhkəmələri udan vəkil”) [11] kimi bəhs edir.
Rauf Xəlilov hüquq sahəsində İngiltərə təhsillidir, 2011-ci ildə vəkil dərəcəsini
almış, həmin vaxtdan çoxsaylı məhkəmələrdə iştirak etmiş və uğurlara imza atmışdır.
“Mergul” Hüquq şirkətinin qurucusu və rəhbəridir, evlidir, bir qızı və bir oğlu var.
Ədəbiyyata marağı və qayğıkeş valideyn olması onda uşaqlar üçün nağıl kitabı
yazmaq istəyi yaradıb. O, bu istəyini 2019-cu ildə “The Legend of Sidri” (“Sidrinin
əfsanəsi”) adlı nağıl kitabını nəşr etdirərək gerçəkləşdirib.
Nağıl mistik krallıqda anası və atası ilə xoşbəxt yaşayan Sidrinin, ancaq bu
xoşbəxtliyi pozmaq istəyən pisniyyətli, bədləkər sehrbaz Xekarayın şeytani sehrləri
haqqındadır. Müəllif hekayədə parçalanan ailəsini yenidən tapmağa çalışan Sidrinin
başına gələn macəralar əsasında dostluq, mərdlik, ailə birliyi, mərhəmət, sevgi və
hörmət məfhumlarını əks etdirmişdir. Ümumilikdə on beş fəsildə təcəssüm olunan
qısa hekayələr mövzu olaraq bir-biri ilə əlaqəlidir. Hər birində Sidrinin başına gələn
hadisələr və onun bu hadisələr nəticəsində qazandığı dostluqlar, göstərdiyi şücaətlə
düşmənlərini məğlub etməsi təsvir olunmuşdur:
Fantasies waiting at the gate
Deep dreams are coming, the hour is late.
Enticing you to a land of flowers.
Your very own fairy tales with magic powers [4, s.7]
(“Legend of Sidri”, atası Sarafın Sidri üçün söylədiyi layla)
Hekayənin ingilis dilində yazılmasına və orada Qərb mədəniyyətinə məxsus
simvolların təsvir olunmasına baxmayaraq, hadisələrin gedişatında Azərbaycan
ədəbiyyatına və mədəniyyətinə xas xüsusiyyətlərin təcəssüm olunduğuna şahid
oluruq. Buna kitabda, Azərbaycan xalq dastanlarında olduğu kimi, hadisələr arasında
mövzu ilə əlaqəli qısa şeirlərin, laylaların yazılmasını və ya “Müdriklik axtarışında”
bölməsində ağacların barsız, insanların məyus olduğu bir diyarda yenidən
xoşbəxtliyin, müdrikliyin yaranması üçün sehrli iksirin hazırlanmasının qırx gün qırx
gecə çəkməsini misal göstərmək olar. Şifahi xalq ədəbiyyatımızda tez-tez rastlanılan
bu müddət heç də təsadüfi seçilməmişdir. Bununla yanaşı, kitab uşaqlar üçün nəzərdə
tutulduğundan hadisələr xüsusi şəkillərlə, eskizlərlə təsvir olunmuşdur. “Ötən
günlərə mədhiyyə” bölməsində Sidri və dostuna gecələmək üçün kömək edən yaşlı
qadın şəkildə Azərbaycan milli libasında təsvir olunmuşdur. Bu nüanslardan aydın
olur ki, ingilis dilində yazılmasına və ingilisdilli uşaq ədəbiyyatına xitab etməsinə
baxmayaraq, müəllif kitabda milli təfəkkürü və ornamentləri hörmətlə qoruyub
saxlamağa çalışmışdır.
She is my beauty, she is my dove.
Without her I know not joy and love.
I asked for her hand but her father denounced me.
He won’t let his daughter marry a nobody [4, s.23].
(“Legend of Sidri”, “The Dancing Count” bölməsində
skripkaçının Sidriyə yaxınlaşaraq oxuduğu nəğmə)
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“Mən düşüncələri və emosiyaları incəsənətə dönüşdürməyi və insanları
incəsənət vasitəsilə dərk etməyə təşviq etməyi sevirəm” [12] deyən müəllif öz
müsahibəsində həmçinin ədalətsizliyə qarşı çıxan, ehtiyacı olan insanlara kömək
edən, mənfur insanlarla mübarizə aparan, igid, mərhəmətli qəhrəman obrazında
yaratdığı Sidri xarakterinə qarşı xüsusi simpatiya duyduğunu söyləyir. O, sanki bu
xarakteri cəmiyyətdə görmək istədiyi müsbət keyfiyyətlər daşıyan insanların rolmodeli olaraq yaratmışdır. Həmçinin müəllif Rauf Xəlilovun uşaqlara mənəvi
keyfiyyətlər aşılayan “The Legend of Sidri” kitabının satışından əldə olunan qazancı
həm Birləşmiş Krallıqda, həm də Azərbaycanda ehtiyac içində yaşayan kimsəsiz
uşaqlara ianə etməsi təşəbbüsü təqdirəlayiqdir.
Nəticə. Yuxarıda qeyd olunan mülahizələrdən belə qənaətə gəlmək olar ki,
Azərbaycanın coğrafiyasından kənarda, doğma dilə tamamilə yad dildə təşəkkül
tapmış və hələlik formalaşma yolu keçən Avropadakı ingilisdilli Azərbaycan
ədəbiyyatı həm nəzm, həm də nəsr janrlarında yazılması ilə yanaşı, mövzu
baxımından da rəngarəngdir. Eyni zamanda, bəhs olunan ədəbiyyat fərqli kontekstlər
ehtiva etməsindən və ingilis dilində yazılmasından asılı olmayaraq mühacir
Azərbaycan ədəbiyyatının tərkib hissəsidir və Azərbaycanı onun hüdudları xaricində
də təmsil edir.
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Nargila Behjat
English-Azerbaijani literature in Europe
Summary
The article is dedicated to the research of the creativity of Azerbaijanis who
live in Europe and regularly write literary works in English. Since the topic of the
article is related to Azerbaijani Migration Literature, the introduction of the article
deals with the emergence, formation and the pecularities of Azerbaijani Migration
literature. The article touches upon the works by scholars who conducted the
research in Azerbaijani Migration literature. Additionally, mentioning literary works
which were written by Azerbaijanis and have never been carried out in former
research denotes novelty and actuality of this article.
The article covers dynamic analysis of professor Gholam-Reza Sabri Tabrizi’s
(born in Tabriz, studied and lived in England) creativity and biography, a
photojournalist and photographer Fuad Alakbarov’s (born in Baku, studied and lives
in Scotland) poetry in English and CEO of Mergul Law Company, lawyer Rauf
Khalilov’s book “The Legend of Sidri”.
Наргиля Бехджат
Англоязычная азербайджанская литература в Европе
Резюме
Статья посвящена исследованию творчества азербайджанцев, которые
живут в Европе и регулярно пишут литературные произведения на английском
языке. Так как тема статьи связана с эмиграционной литературой
Азербайджанa, в статье представлены вопросы появления, формирования и
особенностей азербайджанской эмиграционной литературы. Несмотря на то,
что в исследовании участвует ряд ученых, занимающихся азербайджанской
эммигрантской литературой, статья свидетельствует о новизне и актуальности
проблемы в изучении англоязычных азербайджанцев, проживающих в Европе,
которые не стали объектом исследования в предыдущих запросах.
В статье рассказывается о жизни и творчестве профессора Гулам Рза
Сабри Табризи, родившегося в Тебризе и жившего там в течение долгого
времени после обучения в Англии, о стихах Фуада Алекперова, англичанина,
поэта, фотографа и фотожурналиста, проживающего в Шотландии.
Динамический анализ и интерпретация легендарной книги «Легенда Сидри»,
изданной на английском языке Рауфом Халиловым, юристом, который получил
образование и живет там, публикуется на английском языке.
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Kəmalə CƏFƏROVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
cafarova66@mail.ru
BİR İTKİNİN HARAYSIZ QALACAQ SÖZÜ
Açar sözlər: Azərbaycan ədəbiyyatı, sosializm realizmi, Rəsul Rza, Mikayıl Müşfiq,
“Qızılgül olmayaydı”
Keywords: Azerbaijan literature, social realism, Rasul Rza, Mikail Mushfig, “Gizilgul olmayaydi” ("It Wasn't a Rose")
Ключевые слова: азербайджанская литература, социалный реализм, Расул Рза,
Микаил Мушфик, «Гызылгюл олмайайды» («Не было бы розы»)
Giriş. XX əsr Azərbaycan xalqının ictimai-siyasi həyatında olduğu kimi,
ədəbiyyatında, mədəni həyatında da çox zəngin, eyni zamanda, olduqca mürəkkəb və
təzadlarla dolu bir əsrdir. XX əsrin əvvəllərindən başlayaraq bir-birinə zidd iki
hərəkatın – bolşevizmin və milli müstəqillik uğrunda mübarizə aparanların
ideyalarının qarşı-qarşıya durması, böyük imperiyanın – çarizmin get-gedə süquta
uğraması, bolşevizmin qalib gəlməsi XX əsrin ən böyük hadisələrindən idi. Bu fonda
1900–1920-ci illərdə bədii ədəbiyyatda, söz sənətində milli idealların təcəssümü,
ümumən ədəbiyyatın, mədəniyyətin sürətli inkişafı baş verdi. Mirzə Ələkbər Sabir
(1862-1911) satirada, Cəlil Məmmədquluzadə (1869-1932) nəsrdə və
dramaturgiyada, Üzeyirbəy Hacıbəyli (1885-1948) musiqi sənətində, Abbas Səhhət
(1874-1918), Məhəmməd Hadi (1879-1920), Abdulla Şaiq (1881-1959), Hüseyn
Cavid (1882-1941) romantik poeziyada, "Molla Nəsrəddin" jurnalı milli mətbuatın
inkişafında, satira yolu ilə milləti qəflət yuxusundan ayıltmaqda, azərbaycançılıq
ideologiyasının pərvəriş tapmasında mühüm rol oynadılar. Əlibəy Hüseynzadə
(1864-1940), Əhməd bəy Ağaoğlu (1869-1939) isə milli-mənəvi dəyərlər, türkçülük
ideyaları uğrunda mücadilədə yorulmadan fəaliyyətdə idilər. Təbii ki, Avropadan və
Rusiyadan gələn, sənətə-ədəbiyyata qüvvətli təsir göstərən yeniliklər, maarifçilik
ideyaları Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında da əhəmiyyətli rol oynadı.
Kənardan gələn təsirlərlə deyil, öz yaşarı ənənələri ilə inkişaf edən Azərbaycan
ədəbiyyatı, xüsusilə Cümhuriyyət dövrü ədəbiyyatı müstəqil dövlətçiliyin
formalaşdırdığı ictimai-siyasi ab-havadan qaynaqlanırdı. Bu dövr müstəqillik
ideyalarını təbliğ edən əsərlərin yaranması, ədəbiyyatda azərbaycançılıq, millimənəvi dəyərlərin bədii təcəssümü olan şeirlərin, publisistik əsərlərin meydana
gəlməsi, türkçülük ideyalarının qüvvətlənməsi ilə səciyyələnir. Türk və islam tarixi,
ilk müstəqil, suveren dövlətin dəstəklənməsi, milli dövlətçilik ideologiyası, 1918-ci
ilin 31 mart–3 aprel qırğınları, millətin türk keçmişi, şəhidlik və qəhrəmanlıq
səhifələri, üçrəngli bayrağın vəsfi və təbii ki, Şimaldan gələn bolşevik təhlükəsi bu
dövr ədəbiyyatının əsas mövzuları idi.
Lakin bolşevik istilası Azərbaycanda ictimai-siyasi həyatda olduğu kimi,
ədəbiyyatda da tamam fərqli bir mənzərə yaratdı. Ədəbiyyat öz azadlığını,
müstəqilliyini, həyata, gerçəkliyə obyektiv münasibətini bolşevizm ideyalarına
qurban verməyə başladı. Minillik ümumbəşəri bədii tərəqqinin tarixində yeni bir
epoxa – sosialist realizmi mərhələsi başlandı. Xalq yazıçısı, görkəmli tənqidçi və
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ədəbiyyatşünas Elçinin (1943) "Sosrealizm bizə nə verdi?" (2010) əsərində qeyd
etdiyi "...sistem güclü idi və onun həmləsinə tab gətirmək üçün həmin gücə də
ekvivalent istedad tələb olunurdu. Bəzən qəribə bir mənzərə yaranırdı, eyni bir
əsərdə həm sosrealizmin tələbləri, həm də istedadın təhriki ilə sosrealizmin
tələblərinə o qədər də doğma olmayan bədiiyyat tələbləri öz ifadəsini tapırdı. "Bir
gəncin manifesti" (Mir Cəlal) romanını xatırlayaq: bir tərəfdən fon olaraq inqilabi
mövzu, o biri tərəfdən, misal üçün, Bahar kimi neçə-neçə nəsillərin sevimlisi olan
Azərbaycan Qavroşunun təsir gücünə malik faciəsi. Yaxud "Bahar suları" (İlyas
Əfəndiyev) pyesini xatırlayaq: bir tərəfdən fon olaraq kolxoz quruluşu, o biri
tərəfdən isə kolxoz sədri Alxan kişinin zəngin daxili aləminin bədii-psixoloji təhlili...
Uğur ilə Şəfəqin insani hisslər dünyası... Sosrealizmin daxilində istedadsız
konyunktura ilə bərabər, istedadlı konyunktura da (!) mövcud idi" [1, s.18-19] fikir
və mülahizələrlə razılaşmamaq mümkün deyil. 70 illik Azərbaycan sovet
ədəbiyyatının bütövlükdə sosrealizmin tələb və qaydalarına əməl edilərək meydana
çıxdığını iddia etmək də doğru olmazdı. Doğrudur, bu 70 ildə Sistem – sosrealizm öz
ideoloji təsirini yazılan əksər əsərlərə göstərirdi. Xüsusilə Leninin, Stalinin,
Kommunist Partiyasının tərənnümü, müsbət qəhrəmanların seçimində inqilabçıların,
kollektivləşmə uğrunda mübarizə aparanların, əmək qurucularının ön plana
çıxarılması ədəbiyyatın bütün janrlarında nəzərə çarpırdı. Lakin Səməd Vurğun
(1906-1956), Rəsul Rza (1910-1981), Mikayıl Müşfiq (1908-1938), Süleyman
Rəhimov (1900-1983), Mirzə İbrahimov (1911-1993), İlyas Əfəndiyev (1914-1996),
Ənvər Məmmədxanlı (1913-1990) kimi şair və nasirlər milli-mənəvi dəyərlərə,
onların təbliğinə daha çox üz tuturdular.
Rəsul Rzanın "Qızılgül olmayaydı" poemasında Müşfiq surəti repressiya
qurbanlarının ümumiləşdirilmiş obrazı kimi. Azərbaycan poeziyasında sovet
repressiyalarının törətdiyi dəhşətlərə ilk dəfə etiraz səsini ucaldan, bu qanlı
cinayətlərin ziyalılarımızın, xüsusilə sənət adamlarının taleyində oynadığı müdhiş
faciələrə bədii sözün işığında əks-səda verən şair Rəsul Rza olmuşdur. Onun 19561960-cı illərdə qələmə aldığı "Qızılgül olmayaydı" poeması Azərbaycan
poeziyasında nakam şair Mikayıl Müşfiqin taleyi fonunda sovet repressiyasının
tüğyan etdiyi otuzuncu illərin faciəli günlərini ümumiləşdirir. Poemada söhbət
Müşfiqin taleyindən getsə də, Cavidlərin, Seyid Hüseynlərin, Yusif Vəzirlərin,
Qantəmirlərin, Sanılıların, Ruhulla Axundovların, Abbas Mirzələrin… faciəli
sonluqları gözümüzün önünə gəlir.
Bir zaman ki,
Mircəllad cəlladın əlini sıxıb,
ədalətə qənim çıxıb
qanunları yumruğunda sıxıb
dövran sürürdü.
Bir zaman ki,
cinayətin qanlı ləpirlərini
cinayət süpürürdü –
Bağırmaq olardımı
elə bir gündə? [3, s.244]
Bu misralar otuzuncu illərin siyasi ab-havası haqqında müəyyən təsəvvür
yaradır. “...Dəfələrlə qışqırmaq imkanım olub. Bəziləri hələ xoşbəxt sonluğa bel
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bağlayaraq işlərin gedişini öz hay-küyləriylə pozmağa qorxurlar... Bir başqaları hələ
kütləyə sarı hay salmaq düşüncəsinə qədər yetişməyiblər... Nəhayət, bir növ adamlar
da var ki, bir neçə adda-budda qışqırıqla bu dəryanı dalğalandırmaqdan ötrü sinələri
hədsiz dolub-daşır... Mənsə bir səbəbdən susuram: ona görə ki... burada mənim şivən
qoparmağımı iki yüz adam eşidər, əhliyyət eləyər dörd yüz adam eşidər, bəs iki yüz
milyon necə olsun?!” [4, s.28] – bu sözlər İkinci Dünya müharibəsinin odalovlarından keçib sovet həbs düşərgələrinin cəhənnəmini görmüş Aleksandr
Soljenitsına məxsusdur. R.Rza da “haraysız qalacaq sözünü düşünərək” bu sualı eyni
səbəbdən verir: “Bağırmaq olardımı elə bir gündə?” Eşidənlər olacaqdımı? – Bəlkə
də olacaqdı, amma milyonlar bu bağırtını, hayqırışı, etirazı eşidib dərk edərək hay
verəcəkdimi?!
Bir mən niyə?
O, sən, onlar.
Ölkənin hər yükünü,
Dərdini, məşəqqətini
çiynində aparan milyonlar.
...Yox, mən
Səhrada tək qalıb bağıran,
haray çəkib çağıran
bir itkin kimi
haraysız qalacaq
sözümü düşünürdüm... [3, s.248].
Təkcə dövrün ümumi təəssüratlarıyla kifayətlənməyən R.Rza poemada həm də
cinayətkarların adlarını çəkir, azadlıqları əllərindən alınmış böyük şəxsiyyətlərin, söz
adamlarının düşdükləri fəlakəti ürək yanğısı ilə qələmə alır:
Bir gündə ki,
Xorenlər iş başındaydı,
Ruhullalar zirzəmidə, can üstündə!
Bir zaman ki,
yuxarıda
pəncərələri qalın pərdəli otaqlarda
damaqda "Zolotoye runo"
tütünlü qəlyan,
qabaqda limonlu çay,
bir də imza gözləyən
"Ölüm qərarı" yazılı varaq,
deyib-gülürdü Səlim Petroviçlər,
Topuridzelər, Markaryanlar
kefləri kök,
damaqları çağ…
Aşağıda, zirzəmidə
Cuvarlı dustaq,
Anaşkin dustaq,
Seyid Hüseyn dustaq,
Cavad dustaq.
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…Bir zaman ki,
tanrısı "gözəllik və sevgi" Cavid
olmuşdu "xalq düşməni".
Vəzifəli Borşovlar
Doldururdu, boşaldırdı
Tez-tez dustaqxananı [3, s.244-245].
Poemada Müşfiqin obrazında repressiya qurbanlarının faciəli taleyi
ümumiləşdirilmişdir. Məhz R.Rza repressiya hadisəsinin əsl mahiyyətini poeziyada
canlandıran ilk şair oldu.
Poema, əsasən, M.Müşfiqin həyat yoldaşı Dilbər xanım Axundzadəyə
müraciətlə yazılmışdır. Ancaq bu müraciətdə yalnız R.Rza özü danışır. Həm də bu,
dialoqdan daha çox monoloqa oxşayır. Bu söhbət-monoloqda müəllif öncə 30-cu
illərin ədəbi mühitindən, M.Müşfiqlə tanışlığından söz açır:
Biz onunla tanış olduq
bir yaz səhəri
"Gənc işçi"də.
Tez məhrəm oldu
biri-birinə
könlümüzün gözü də,
qəlbimizin içi də [3, s.222].
Sonra R.Rza o illərdə Müşfiqin taleyi ilə az və ya çox dərəcədə bağlı olan gənc
ədiblərin – tip və personajların portretlərini canlandırır. Dostlardan biri "məzəli bir
oğlandı, iddiasız-ədasız". Amma qəlbi təmiz idi. O dost əvvəllər şeir yazırdı, amma
sonra nəsrə keçdi, "daldalandı sakit məhəlləsində nəsrin". Şübhəsiz, R.Rza bununla
sadiq dostu Sabit Rəhmanı nəzərdə tutur. Amma bir dost da vardı ki, "qaşqabaqlı,
aləm haqsız, bir o haqlı, yetənə yetər, yetməyənə bir daş atardı". Amma bu dost həm
romançı, həm də tənqidçi idi, "şeirimizə ürəkdən yanırdı, Haqq desə də, deməsə də,
dediyinə ürəkdən inanırdı" – bu da, heç şübhəsiz, o illərin ən irəliçi tənqidçilərindən
biri, həm də romanlar müəllifi Mehdi Hüseyndir. "Bir də şair ürəkli bədbəxt adam.
Şeiri deyirlər, bir az qəribə, bir az kələ-kötürdü. Üstünə çirkab atdı neçə cinsi
naməlum, neçə ləpəsi çürük tum" [3, s.224-227] – əlamətlərdən məlum olur ki, bu
da o illərdə şeirləri ən çox mübahisə hədəfinə çevrilmiş Mikayıl Rəfilidir. Əlbəttə,
R.Rza bu dostlar haqqında danışmaya da bilərdi, amma söhbət otuzuncu illərin ədəbi
mühitindən, həm də o qasırğalı illərdən gedirsə, Müşfiqin daxil olduğu ədəbi mühiti
də əks etdirmək zərurəti yaranır. Poemada Müşfiqin obrazı R.Rzanın gördüyü və
yaxından müşahidə etdiyi özünəməxsus xasiyyəti, insanlara münasibəti fonunda
təqdim edilir:
O, hamıdan sadəydi,
hamıdan açıqürək.
Uşaq kimi inanan,
yetim kimi kövrək.
Dilindəydi çox zaman
acığı, qəzəbi.
Həm bədəndən zəif idi,
həm də xeyli əsəbi.
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Gah görürdün
kəskin, odlu sözüylə
rəqibini dağladı,
Gah görürdün,
bircə sözdən
qısılıb bir bucağa,
xısın-xısın ağladı.
…Dosta sadiq,
ülfəti yumşaq idi.
Nə deyim,
necə deyim,
yaşlı bir uşaq idi… [3, 233-234]
Poemada dörd əsas məsələ diqqət mərkəzinə çəkilir. Birincisi: otuzuncu illərin
mürəkkəb, ziddiyyətli, xaotik mənzərəsində Müşfiqin obrazını – bir insan və şair
kimi özünəməxsus, bənzərsiz keyfiyyətlərini əks etdirmək; ikincisi: otuzuncu illərin
repressiya bəlasını və bu hərəkatın səbəblərini, nədən yarandığını nəzərə çarpdırmaq;
üçüncüsü; Rəsul Rza–Müşfiq dostluğunu, onların bir-birinə səmimi münasibətlərini,
Müşfiqli günlərin sevincli anlarını xatırlamaq; dördüncüsü: Müşfiqin fiziki
yoxluğundan doğan təəssüf hissini – ümumiyyətlə, Müşfiqsizlik kədərini etiraf
etmək. Poemada, öncə qeyd etdiyimiz kimi, əsas diqqət Müşfiq obrazına
yönəldilmişdir.
Otuzuncu illərdə müəyyən qüvvələr, xüsusilə proletkultçular klassik ədəbiyyatı
– Nizamini, Füzulini, Vaqifi, Cavidi və muğam sənətini, tarı inkar edir, hətta orta
məktəb dərsliklərində və musiqi məktəblərində bunlara yer verilməməsini tələb
edirdilər. Müşfiq öz şeirlərində alovlu bir şair kimi bu tendensiyanı qətiyyətlə
pisləyirdi:
Salon susub durardı,
alovlu misraları
o, məclisə tökəndə:
"Oxu, tar, oxu, tar!
Səni kim unudar!" [3, s.234]
Poemada ikinci xətt repressiya ilə bağlıdır. Repressiyanın əliqanlı qatillərinin
adlarını çəksə də, R.Rza bununla kifayətlənmir, həmin dövrdə baş verənlərə qarşı heç
bir müqavimət göstərməyənləri də tənqid edir. Başda "Doğrudur, ona namərd şilləsi
kimi vurulan imzalar içində mənim imzam olmadı. Heç kəs məndən iltizam almadı"
desə də, sonradan, təbii ki, "Lakin necə sakit deyim ki, səsim gəldikcə bağırmadım.
Xalqı ədalətsiz bir hökmü pozmağa çağırmadım…" [3, s.243] acı etirafını edir.
O dəhşətli illərdə, repressiyanın ictimai-siyasi prosesin başlıca xəttinə çevrildiyi illərdə bağırmaq, çığırmaq, haqq səsini ucaltmaq mümkün deyildi, zatən
ucaltsan da, kim eşidəcəkdi ki… Ancaq bununla yanaşı, bilə-bilə öz qınına
çəkilənlər, "iddiaları yekə, ürəkləri kiçik" adamlar az deyildi. Elələri də vardı ki,
açıq-aşkar mətbuatda Cavidin, Müşfiqin, Əhməd Cavadın əleyhinə yazılar yazır
(məsələn, Məmməd Rahim kimi), yalançı şahid kimi ifadə verirdilər. "Beləsi bir
deyil, iki deyil, axtarsan, milyonlar içində mini, yüzü var. Onların nə abır-həyası, nə
utanan üzü var" [3, s.245-247]. Filologiya elmləri üzrə doktor Nazif Ələkbərli yazır:
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"Rəsul Rzanın "Qızılgül olmayaydı" poeması 37-38-ci illərin xofunu və
münasibətlərini etiraf və portretlər səviyyəsində cızan bir əsərdir. Burada ölənlərlə
yanaşı müəllifin müasirləri olan, bu illəri nəyin bahasına aşıb keçməyi bacarmış
ədiblərin də portretləri vardır. Şairin bu poemasının ləyaqəti elə təkcə keçmişə güzgü
tutmağında deyil, günah sahiblərinə öz yerini anlatmaqda idi" [2, s.177].
Poemada üçüncü xətt R.Rza–Müşfiq dostluğu ilə bağlıdır. Onlar, doğrudan da,
həqiqi dost olmuşlar.
Günlərimiz bir vamda keçmədi.
Yaxşısı da oldu,
pisi də.
Könlün qazancı da oldu,
ömrün itkisi də.
Mübahisəmiz də oldu,
münaqişəmiz də.
Canlı insan idik biz də.
Ömrün çətin yollarında
tərəddüdsüz bölüşdük
sevinci, ehtiyacı.
Anama "ana" dedi,
bacılarıma "bacı".
Dostları çox idi,
bütün yaxşı insanlar kimi.
Ürəyi sadə idi, zəngin idi;
bahar kimi [3, s.237-238].
Bir axşamüstü "sabah görüşərik" deyə vədələşirlər. Amma "sabah"lar olur,
Müşfiq gəlmir. Beləliklə, Müşfiqsizlik, Cavidsizlik, Cavadsızlıq… illəri başlayır və
poemada bu, aparıcı – dördüncü xətt kimi diqqəti cəlb edir. "Bu, təsəvvürə sığmayan
bir dəhşət idi. Bir əfsanə deyildi. Qorxunc həqiqət idi" – bu misralar poetik dillə sovet repressiyasının mahiyyətini ümumiləşdirir. Müşfiqdən sonra yaşayan dostlarının
haqq səslərini ucaltmaması onların işgəncələrdən, sürgündən deyil, daha çox “xalq
düşməni”, “vətən xaini” kimi damğalanmaq qorxusundandır. Onlar isə xalqı, vətəni
ürəkdən sevirlər. Qorxunc repressiyaya – onun baş dirijorları Stalinə və Bağırova
qarşı açıq mübarizə aparmaq mümkün deyildi, bunu R.Rza da etiraf edir: "Diri qalmaq, əbədi susmaq qorxusu bağlamışdı dilimi" [3, s.250]. Və finalda R.Rza repressiya qurbanlarını bir daha yad edir, həm də bu fəlakəti törədənlərə qarşı ümumxalq
qəzəbini ifadə edir:
Bəs xəyanətkarlar?
Fəlakətə səbəblər?
Onlar yox imiş məyər?
Bəs onlar almasınmı cəzasını?
…Lakin xalq bilsin,
qoy dostu-düşməni tanısın barı.
Nifrətlə damğalasın
O əliqanlıları [3, s.260].
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Poemanın sonu nikbin çalarlarla bitir. Şair poemanın əvvəlində olduğu kimi,
yenə Dilbərə müraciət edir. "Haqqın yolu nə qədər iztirablı olsa da, keçdik bu yolu.
Sıramızda pasport aldı neçə namuslu Vətən oğlu" [3, s.261] – bu misralar poemanın
həyəcanlı, dramatik axarına bir sakitlik, arxayınlıq gətirir. Şair Mikayıl Müşfiqə olan
xalq sevgisini belə ifadə edir:
O da bircə günlüyə
gələ bilsəydi indi,
görərdi ki,
şaxtalar keçdi,
hava isindi.
Görərdi, şeiri
neçə dillərdə əzbər olub.
Sevdiyi Bakı nə gözəl,
yaşıl donlu şəhər olub!
…Nə dilində giley qalardı,
nə gözlərində kədər.
Oxşayardı könlünü
dillərdə, dodaqlarda gəzən
Mikayıl Müşfiq imzalı
Nəğmələr! [3, s.261-262]
"Qızılgül olmayadı" poeması Rəsul Rza poeziyasının 60-70-ci illər zirvəsinə
doğru gedən yolda inamlı bir addım, güclü bir sıçrayış idi.
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Kamala Jafarova
The word of a missing person will be lost
Summary
The twentieth century was very wealthy in the literature and culture as it was in
the socio-political life of the Azerbaijani people, but also very complex and full of
contradictions. From the beginning of the twentieth century, the confrontation
between the ideas of two opposing movements – Bolshevism and those fighting for
national independence, the gradual collapse of the Great Empire – tsarism, the
victory of Bolshevism were among the greatest events of the twentieth century.
Against this background, in 1900-1920s, the embodiment of national ideals in the
fiction, the art of speech, in general the rapid development of literature and culture
took place. However, the Soviet revolution created a completely different picture in
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literature as well as in the socio-political life of Azerbaijan. The literature began to
sacrifice its freedom, independence, objective attitude to life and reality to the ideas
of Bolshevism. A new epoch in the history of millennial universal artistic progress
begun – the stage of socialist realism.
Rasul Rza was the first poet to revive the true nature of Soviet repressions in
Azerbaijani poetry, to echo in the light of the artistic word to the terrible tragedies
played by the bloody crimes committed in the fate of our intellectuals, especially
artists and writers. Although his poem "It Wasn't a Rose" written in the years 19561960 did not fully reflect the bloody crimes of Soviet repression, the extermination
of innocent people, deportation to Siberia, or the execution of the "troika" – the
trinity, in Azerbaijani poetry, it summarizes the tragic days in the 1930s, when Soviet
repression raged against, depicting the fate of the unfortunate poet Mikail Mushfig.
The poem was written mainly with an appeal to Mushfig's wife Dilbar khanum
Akhundzade. However, only the poet himself speaks in this appeal. And it's more
like a monologue than a dialogue. In this monologue, the author talks about his
acquaintance with M. Mushfig and the literary environment of the 1930s. Although
the poem talks about the fate of Mushfig, the tragic endings of the Javids, Seyid
Husseins, Yusif Vazirs, Gantamirs, Sanilis, Ruhulla Akhundovs, Abbas Mirzas are in
front of our eyes. "Is it possible to shout the truth at a time when crime is sweeping
away the bloodshed?" Would there be those who heard at a time when totalitarianism
reigned and challenged? – Maybe it would be, but would the "millions carrying all
the burdens, sorrows and hardships of the country on their shoulders" hear and
understand this shout and protest?! The voices of protest against oppression, injustice
and unfairness are like the "words which are lost while they are cried out by a
missing man left alone in the desert". The poem summarizes the tragic fate of the
victims of repression in the image of Mushfig.
Кямаля Джафарова
Потерянные слова, оставшиеся без отклика
Резюме
ХХ век является очень богатым, в то же время, крайне сложным и
полным контрастами веком как в общественно-политической жизни
азербайджанского народа, так и в ее литературной и культурной жизни. С
начала ХХ века противостояние идей двух противоречащих друг другу
движений – большевизма и лиц, боровшихся за национальную независимость,
постепенное падение великой империи – царства, победа большевизма были
одними из самых знаменательных событий ХХ века. На этом фоне в 1900-1920
годах в художественной литературе, в искусстве слова происходили
олицетворение национальных идеалов, в целом, стремительное развитие
литературы и культуры. Однако советская революция создала совершенно
другое зрелище как в общественно-политической жизни Азербайджана, так и в
литературе. Литература пожертвовала своей свободой, независимостью,
объективным отношением к жизни, реалиям в пользу идей большевизма. В
истории тысячелетнего общечеловеческого художественного прогресса
началась новая эпоха – этап социалистического реализма.
Одним из поэтов, отразивших в азербайджанской поэзии истинную
сущность советских репрессий, изобразивших в свете художественного слова
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эти страшные трагедии, учиненные кровавые преступления, произошедшие в
судьбе представителей интеллигенции, в частности, мастеров искусства и
пера, является Расул Рза. Написанная им в 1956-1960-х годах поэма «Не было
бы розы», хоть и не полностью, но отражает кровавые преступления советских
репрессий в азербайджанской поэзии, уничтожение невинных людей, их
ссылку в Сибирь, или же расстрел по приказу «тройки», но во всяком случае,
на фоне судьбы несчастного поэта Микаила Мушфига он смог обобщить
трагические дни тридцатых лет, когда бушевали советские репрессии. Поэма,
в основном, написана в виде обращения М.Мушфига к своей супруге Дильбар
ханум Ахундзаде. Но в этом обращении рассказывает сам поэт. К тому же оно
больше напоминает монолог, чем диалог. В этой беседе-монологе автор
рассказывает о своем знакомстве с М.Мушфигом, литературной среде 30-х
годов. Несмотря на то, что здесь речь идет о судьбе Мушфига, перед нашими
глазами оживают трагические судьбы Джавидов, Сеид Гусейнов, Юсиф
Везиров, Гантемиров, Санылы, Рухулла Ахундовых, Аббасов Мирзы….
«Можно было бы кричать о правде в то время, когда кровавые следы
преступлений подметали самими же преступлениями?» Кто услышал бы эти
слова в то время, когда царил тоталитаризм? – Может быть и услышали бы,
однако «эти миллионы, носящие на своих плечах каждое бремя, печаль, тяготы
страны», услышав и осознав этот протест смогли бы откликнутся в ответ?!
Крики протеста против деспотизма, несправедливости, бесправия являлись
словно «оставшимися одними в пустыне словами, пропавшими без вести,
оставшимися без отклика». В поэме в образе Мушфига обобщена трагическая
судьба жертв репрессий.
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Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
narminbdu@gmail.com
“HEYDƏRBABAYA SALAM”A AZƏRBAYCAN, TÜRKİYƏ VƏ İRAN
ƏDƏBİ TƏNQİDİNDƏ MÜNASİBƏT
Açar sözlər: Məhəmmədhüseyn Şəhriyar, “Heydərbabaya salam” poeması, ictimai
məzmunlu şeirlər, simvolizm
Keywords: Mahammadhuseyn Shahriyar, the poem “Greeting to Heydarbaba”, the
poems of social content, symbolism
Ключевые слова: Мухаммед Хусейн Шахрияр, поэма «Приветствие
Гейдарбабе», общественные стихи, символизм.
Giriş. XX əsr poeziyasının ən görkəmli nümayəndələrindən biri olan
Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın adı və əsərləri çoxdan yaşadığı ölkənin sərhədlərini
aşaraq bütün dünyada, xüsusilə də Yaxın Şərqdə böyük şöhrət tapmışdır. O, Şərq
klassik ədəbiyyatının ən yaxşı ənənələrini davam və inkişaf etdirməklə bərabər, XX
əsr poeziyasının ideya-bədii istiqamətini, etik-estetik dəyərini müəyyənləşdirən
sənətkardır. Hələ birinci kitabına İranın Səid Nəfisi, Məlikişşüəra Bahar, Peyman
Bəxtiyari kimi qüdrətli söz ustalarının yüksək dəyər verməsi onun ilk gənclik
çağlarından ədəbi mühitdə böyük nüfuz qazanmasına səbəb olmuşdur. Ustad
Şəhriyar ötən əsrin 20-30-cu illərində əsrarəngiz qəzəlləri ilə İkinci Hafiz ləqəbini
qazanmış, dünya həyatının mahiyyəti barədə fəlsəfi düşüncələri əks etdirən hikmətli
qəsidələri ilə Xaqani Şirvani, Mövlana Cəlaləddin Rumi, Məhəmməd Füzuli kimi
sənətkarlarla müqayisə edilmişdir. Amma Şəhriyara dünya şöhrətini onun
“Heydərbabaya salam” poeması gətirmişdir. Əsər hələ əlyazma halında olarkən
əldən-ələ gəzərək təkcə şeir, sənət həvəskarları tərəfindən deyil, həm də adi insanlar
tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmışdır.
“Heydərbabaya salam” poemasına Güney Azərbaycanda müqəddimə
yazanlar. 1954-cü ildə ilk dəfə Təbrizdə nəşr olunan poemaya ön söz yazan Mehdi
Rövşənzəmir və Əbdüləli Karəng haqlı olaraq “Heydərbabaya salam”ı dünya
ədəbiyyatının nadir əsərləri ilə müqayisə etmişlər. Mehdi Rövşənzəmir əminliklə
bildirirdi: "Heydərbaba dağı bir gün yerlə yeksan оla bilər, yer üzərindən silinə bilər.
Ancaq nə qədər ki Azərbaycan xalqının həssas qəlbi döyünür, Şəhriyarın bu şeiri
nəsildən-nəslə ötürüləcək və yaddaşda qalacaqdır" [12, s.18].
Əsərin qısa müddət ərzində görünməmiş şöhrət qazanması Mehdi
Rövşənzəmiri sevindirmiş və heyrətləndirmişdir, alim öz məqaləsində bu heyrətini
aşağıdakı cümlələrlə ifadə etmişdir: “Gələcək nəsil inanmayacaq ki, bir iranlı şair
Azərbaycan ləhcəsində bir şeir demiş, o da belə riqqət və axıcılıqla” [12, s.92].
Bu şöhrətin səbəbi, qısa müddət ərzində çoxmilyonlu oxucu qəlbini fəth
etməyin sirri? Mehdi Rövşənzəmir bu suallara cavab tapmağa çalışmışdır: “Mən də
bilmirəm nə üçün “Heydərbaba” şeirini bu qədər sevirəm. Ola bilsin, ana dilində
yazıldığına görə dəqiqlik və incəliklərini daha yaxşı başa düşürəm. Bəlkə ona görə
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ürəyə yatır ki, coşqun ürəkdən süzülmüşdür. Bəlkə elə dərdlərin göstəricisi bu
parçanı utancaq baxış və həzin avaz kimi şirin və ürəyəyatımlı etmişdir.
“Heydərbaba” həyatı tam əks etdirən güzgüdür. Çoxu göz yaşı və bəzisi gülüşdür.
Amma Molyer bəzi komediyalarında faciənin kənarından keçdiyi kimi,
“Heydərbaba”nın gülüşü də həmişə gözüyaşlıdır” [12, s.93].
Göründüyü kimi, məqalə müəllifi Şəhriyar hüznünün, kədərinin poemanın
ümumxalq sevgisində rolunu çox dəqiq müəyyən etmişdir. Amma alim bu kədərin
ictimai mahiyyətini başa düşsə də, şah rejiminin repressiyalarının təhlükəsini nəzərə
alaraq ona yalnız işarə etməklə kifayətlənir. “Heydərbabaya salam”ın siyasi
mahiyyəti, bizcə, şairin “Azərbaycan” şeirində daha mükəmməl və daha konkret
ifadə olunmuşdur.
Mehdi Rövşənzəmir əsərin dil və üslub xüsusiyyətlərini, bədii məziyyətlərini
də konkret nümunələrlə təhlil etmişdir. O, əsərin üstün cəhətlərindən biri kimi onun
sadəliyini xüsusi vurğulayır və bildirir ki, məhz bu sadəlik onun həm sadə insanlar,
həm də elita tərəfindən sevilməsinə səbəb olmuşdur. Məqalə müəllifi əsərin digər
üstünlüyünü onun aşıq şeirinə uyğun bir bəhrdə yazılmasında görür.
“Heydərbaba”nın şairi bilmirəm qəsdən, ya təsadüf üzündən elə bir bəhr seçmişdir
ki, bu ahənglə tam uyğundur” [12, s.96].
M.Rövşənzəmir sonda “Heydərbaba”nın dünya ədəbiyyatındakı yerini
müəyyənləşdirməyə çalışır və qənaətini bu cür bəyan edir: “Ədalətli və məlumatlı
könül sahibi Şərq və Qərbin yazarlarının uşaqlıq xatirələrini bir yerə toplamaq istəsə,
sözsüz “Heydərbaba”nın qiymətini biləcək və başda oturdacaq” [12, s.99]. Alim
yanılmamışdı, zaman “Heydərbabaya salam”ın nəinki əbədi yaşamaq qüdrətini
təsdiqlədi, həmçinin onun gündən-günə yüksəlmək, əlçatmaz məqama ucalmaq
potensialını ortaya qoydu. Kitaba ikinci müqəddimə yazan Şəhriyarın ən yaxın
dоstlarından biri və Azərbaycanın əski abidələrinin tədqiqatçısı, bir çоx ciddi
kitabların müəllifi Ə.Karəng də pоemanın xüsusi məziyyətlərini aşkarlamağa, onun
poetik siqlətini göstərməyə çalışmışdı. Həqiqətən, son dərəcə böyük poetik ənənələrə
malik olan, nəhəng ədəbi simaları tükənməyən İran və ümumiyyətlə, Şərq
ədəbiyyatının heç bir ədəbi abidəsi belə sürətlə dünya şöhrətinə yiyələnə bilməmişdi.
Məqalə müəllifi “təkcə İranın deyil, bəlkə bütün Şərqin iftixarı adlandırdığı
Şəhriyarın” yaradıcılıq uğurunun səbəbini şairin ən yaxşı ənənələrdən və müasir
şeirin ən yaxşı nümunələrindən bəhrələnsə də, heç bir məktəbin təsiri altına
düşməməsində görür. Müəllif həmçinin “Bu yaxşı mənalar, aydın, ürəyəyatan üslub
onun yaxşı zövqü və bacarığının təbiətindən doğmuşdur” deyə bildirir [12, s.102].
İranın digər tanınmış şairi, yazıçısı və ədəbiyyat tədqiqatçısı Bəhram Əsədi də
öz məqalələrində Şəhriyarın farsca və türkcə yazdığı əsərlər içərisində
“Heydərbabaya salam”ı xüsusi fərqləndirmişdir. Alim böyük şairin “Səhəndiyyə”,
“Homa-ye rəhmət” (“Mərhəmət hüması”) və “Hala çera?” (“İndi niyə?”) kimi poetik
nümunələrinin Şərq ədəbiyyatında xüsusi yerini vurğuladıqdan sonra, şairin tərcümə
olunmuş şeirlərinin onu dünya ədəbiyyatının görkəmli simaları ilə yanaşı qoyduğunu
bildirərək yazmışdır: “Şəhriyar təkcə türk və fars dilində yazdığı şeirlərə görə şeir və
ədəbiyyat asimanının ulduzlarından biri olmayıb, həm də əsərlərindən edilən
tərcümələr onu müasir dünya, xüsusilə də Şərq xalqları poeziyasının böyüklərindən
birinə çevirmişdir. Amma burada “Heydərbabaya salam”ın lirizminə görə dünyanın
ən yaxşı əsərləri sırasında xüsusi yer tutmasını bir daha etiraf etməli oluram” [8,
s.196].
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“Heydərbabaya salam” poeması Azərbaycan və Türkiyə tədqiqatlarında.
Təbii ki, M.Şəhriyarın türkcə yazdığı əsər deyiləndə ilk göz önünə gələn yenə
“Heydərbabaya salam” poeması olur. Onu bildirməliyik ki, “Heydərbabaya salam”a
ilk reaksiya mühacirətdə yaşayan görkəmli Azərbaycan oğulları tərəfindən
verilmişdir.
Əsərin nəşrindən heç bir il keçməmiş ona Türkiyə Cümhuriyyətində ciddi
ədəbi hadisə kimi qiymət verildi. “Bu ölkə Məhəmmədhüseyn Şəhriyarı Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin qurucusu Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1955-ci ildə
Ankarada çıxan “Azərbaycan” jurnalında çap edilmiş “Ədəbi bir hadisə” adlı
irihəcmli məqaləsi ilə tanıdı. Bunun ardınca şairin öz sağlığında Türkiyədə nəşr
olunmuş, Anadolu türkcəsində uğurla səslənmiş əsərləri onun yaradıcılığının təkcə
Türkiyədə deyil, bütün Türk dünyasında yayılmasına və tanınmasına şərait yaratdı”
[16, s.209-210].
Buradaca qeyd edək ki, Şəhriyarın türkcə şeirləri “bunun ardınca”, yəni
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin məqaləsindən sonra deyil, tədqiqatçı Yusuf
Gədiklinin yazdığı kimi, bundan əvvəl, “Təbrizdə nəşr olunduqdan bir neçə ay sonra,
1954-cü ildə “Azərbaycan” dərgisində dərc olunmuşdu” [9, s.19].
Vaqif Sultanlı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin M.Şəhriyara xüsusi diqqət
yetirməsini bu böyük şəxsiyyətin Güney Azərbaycana vahid azərbaycançılıq nöqteyinəzərindən yanaşması kimi izah edir: “M.Ə.Rəsulzadə Güney Azərbaycan
ədəbiyyatının tədqiqinə bir sıra yazılar həsr etmişdir. Bunların içərisində ikisi –
“Ricali-Azərbaycan dər əsri məşrutiyyət” (“Məşrutiyyət dövru Azərbaycan
хadimləri”) və “Ədəbi bir hadisə” daha çoх diqqəti cəlb edir. Birinci məqalədə ədib
1947-ci ildə İranda Mehdi Müctəhidinin çap etdirdiyi “Ricali-Azərbaycan dər əsri
məşrutiyyət” kitabını təhlil etmiş, Şəhriyar, Hacı Rza Sərraf və başqa şairlərin
yaradıcılığı fonunda Azərbaycanın Güneyində yaranan ədəbiyyata münasibətini
bildirmişdir. İkinci məqalədə isə ustad Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poeması
təhlil olunmuşdur. İlk dəfə “Türk yurdu” jurnalında dərc olunan bu məqalə
M.Ə.Rəsulzadənin vəfatından sonra təkrar Ankaradakı “Azərbaycan” dərgisində işıq
üzü görmüşdür” [ 16, s.209-210].
Qeyd edək ki, “Ədəbi bir hadisə” Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsəri
haqqında yazılmış ilk irihəcmli məqalələrdəndir. Müəllif məqaləsinin
başlanğıcındaca “nəfis və orijinal bir sənət əsəri olan mənzuməni ədəbi bir hadisə”
adlandırır və “Şəhriyarın yalnız İranın deyil, bütün Şərqin fəxr edilən bir şairi kimi
tanıdılmasını” vacib sayır [15, s.40-41].
Şərqdə ilk demokratik dövlətin qurucusu olan böyük mütəfəkkir sonra Şəhriyar
haqqında işlətdiyi “hadisə” sözünün mənasını incələyir. O, bu ifadə ilə iranlı şairin
türkcə şeir yazmasını nəzərdə tutmadığını bildirir. Çünki “farsca gözəl əsərlər yazan
azərbaycanlı şairlərin türkcə şeir yazmaları yeni bir şey deyildir. Füzuli başda
olmaqla azərbaycanlı böyük şairlərin əksəriyyəti türkcə ilə bərabər farsca da şeirlər
yazmışlar” [15, s.40-41].
Tədqiqatçı P.Məmmədli “Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın “Heydərbabaya
salam” əsərinin izləri” adlı məqaləsində bu formadan (Heydərbaba beşliyindən) ilk
dəfə Güney Azərbaycanın Savə vilayətində yaşayan şair Əsəd Nizam adlı bir aşığın
istifadə etdiyini yazır. Tədqiqatçı adıçəkilən məqaləsində deyir: “Bu barədə biz
rəhmətlik Əli bəy Kəmalinin 80-ci illərdə Tehranda çap edilən “Varlıq” dərgisindəki
silsilə yazılarından birində rast gəldik. “Aparma, sel, amandı” adlı bu şeir Şəhriyarın
ölməz əsəri “Heydərbabaya salam” poeması ilə çox uzlaşır. Hər iki şeirdə oxşar
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cəhətlər çoxdur, fərqlər yalnız şeirlərin yazılma tarixi və məzmunlarındadır” [14,
s.217].
Məqalə müəllifi Əsəd Nizamın həmin şeiri 1900-cü ildə yazdığını bildirir. O,
onun tragik, bədbin ruhda yazılmasının əsərin adından bəlli olduğunu qeyd edir.
Həmin əsərin qəfil gələn selin Əsədin cavan qohumlarını götürüb aparmağından
sonra yarandığı vurğulanır: “Bundan təsirlənən şair bir faciə poeması yazır. Çox
maraqlıdır ki, ustad Şəhriyar da məşhur “Heydərbabaya salam” şeirini bu səpkidə
yazmışdır. “Heydərbabaya salam” əsərində ana yurdda keçən günlərin nostalji ovqatı
duyulursa, adıçəkilən əsərdə yaylaqda qəfil seldən bir göz qırpımında viran qalan
yurdun müsibətlərindən danışılır” [14, s.217].
Fikrimizcə, məqalə müəllifinin fikirlərini qeyd-şərtsiz qəbul etmək mümkün
deyil. Forma baxımından oxşarlıq müşahidə olunsa da, məzmun baxımından bu
əsərlər arasında paralellər aparmaq çətindir. Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”
əsərində həzin, nostalji məqamlar olsa da, P.Məmmədlinin yuxarıdakı əsər barədə
söylədiyi faciəvilik burada yoxdur. “Heydərbabaya salam”dan yeri gəldikcə etiraz
notları, bəzən hətta mübarizə çağırışları da eşidilir.
Vaqif Sultanlı M.Ə.Rəsulzadənin əsərin dil və üslub xüsusiyyətləri üzərində
xüsusi dayanmasını Şəhriyarın türklük mövqeyinin üzə çıxarılması baxımından
əhəmiyyətli sayır: “Poemadan gətirilən çoxlu sayda örnəklər də əsərin dilini
incələməyə хidmət edir. Başqa sözlə, milli-tariхi zəmini əsas götürdüyündəndir ki,
M.Ə.Rəsulzadə ustad Şəhriyardan bir Azərbaycan şairi kimi deyil, Azərbaycan türk
dilinin şairi kimi bəhs edir” [16, s.209-210].
M.Ə.Rəsulzadə yazır: “Şair хalqın danışdığı dili elə aхıcı bir şeir dili halına
gətirir ki, bunu oхumaq-yazmaq bilməyən kəndli anlaya bildiyi kimi, ədəbi zövqü
incə olan hər hansı ziyalı da böyük həzz ilə oхuyur və əsl sənət əsərindən duyacağı
həyəcanı duyur” [15, s.40-41].
Şəhriyar şeirinin bakirəliyini, dərin mənalar ifadə etdiyini, şairin kəlmələri,
sözləri seçməkdə məharətini, klassik ənənəni kor-koranə təqliddən uzaqlığını onun
istedadının təkrarsızlığı kimi səciyyələndirən mütəfəkkir məqaləsinin sonunda fikrini
belə yekunlaşdırır: “Zəngin Azərbaycan ədəbiyyatı ənənələrində hadisə və mərhələ
təşkil edən əsərlər az deyildir. Fəqət bunlardan bilavasitə son illərdəki ədəbi həyatda
görünənlər arasında heç biri “Heydərbaba” qədər canlı, qanlı və bir baхışda, hətta
deyə bilərik ki, milli deyildir” [15, s.40-41].
Zaman sübut etdi ki, böyük mütəfəkkir əsəri hadisə saymaqda qətiyyən
yanılmamış, əksinə, o, böyük xəzinənin açarını sonrakı ədəbiyyatçılar nəslinə
ötürmüşdü.
Böyük mütəfəkkir Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin adıçəkilən məqaləsi təsirsiz
ötüşmədi. 1960-cı illərdə Türkiyədə Şəhriyar barəsində tədqiqatların sayı sürətlə
artmağa, onun haqqında elmi-publisistik əsərlər yazılmağa başlandı. Məhərrəm
Erginin “Azəri türkcəsi” kitabı məhz Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasının
leksik-qrammatik xüsusiyyətlərinin təhlilinə həsr edilmişdi.
Bundan az keçmiş daha bir azərbaycanlı mühacir, Əhməd Cəfəroğlu “Türk
kültürü araşdırmaları” (1964) dərgisində “Şair Şəhriyar” məqaləsini çap etdirdi.
Məqalədə “Heydərbabaya salam” poemasına “milli ruhun hakim kəsilməsi”, orada
təsvir edilən həyat adət-ənənələrinə “türk zövqü”ndən yanaşılması və hər şeyə türk
rənginin verilməsi, əsərin dil və üslub rəvanlığının milli folklordan, xalq
yaradıcılığından bəhrələnməsi diqqətə çatdırılırdı. Müəllif yazırdı: “Şəhriyar
bugünkü Azərbaycan ədəbiyyatında türkçülüyə, öz milli adətlərinə sadiq, doğma
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dilinin həqiqi banisi və qoruyucusu olaraq iftixarla tərənnüm edilir” [5, s.136].
Göründüyü kimi, burada Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” əsərinin iki
məqamı xüsusi qabardılmışdır: birincisi, türk ruhu, ikincisi, türk ruhunu ifadə edən
milli folklor. Heydərbaba dağının ətəyindəki kənd məhz bu iki xarakterik cəhətləri
özündə birləşdirməklə çoxmilyonlu xalqın milli sərvətinə çevrildi.
M.Şəhriyarın Türk dünyasında tanınmasında mühüm rol oynayan şəxslərdən
biri də türkiyəli doktor Yusuf Gədikli olmuşdur. Yusuf Gədiklinin öz tədqiqatlarını
azərbaycanlı alimlərin rəhbərliyi altında həyata keçirməsini və Bakıda AMEA-nın
Ədəbiyyat İnstitutunda M.Şəhriyar mövzusunda dissertasiya müdafiə etməsini nəzərə
alaraq onun da “Heydərbabaya salam” haqqındakı fikirlərini Azərbaycan ədəbi
tənqidinin nümayəndələri sırasında təqdim etməyi lazım bildik. Onu da qeyd edək ki,
Y.Gədikli Güney Azərbaycanda yaşayan soydaşlarımızın həyatı, ictimai-siyasi
proseslərdə yeri və mövqeyi, ədəbi-elmi fəaliyyəti ilə daha çox maraqlanan
alimlərdəndir. O, ötən əsrin səksəninci illərindən başlayaraq diqqətini
Məhəmmədhüseyn Şəhriyar yaradıcılığına yönəltmiş, 1988-ci ildə Güney
Azərbaycana səyahət edərək ustad sənətkarla görüşmüş və bu görüşdən iki il sonra,
yəni 1990-cı ildə “Şəhriyar və bütün türkcə şeirləri” adlı kitabını çap etdirmişdir.
1991-ci ildə kitab ikinci dəfə, 1997-ci ildə isə üçüncü dəfə çap edilmişdir. Alim
üçüncü nəşrə yazdığı ön sözdə Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”ının I və II hissələri
də daxil olmaqla türk dilində 92 şeirinin olduğunu bildirir. Y.Gədikli Şəhriyarın
türkdilli əsərləri içərisində “Heydərbabaya salam”ın xüsusi yeri olduğunu
vurğulayaraq yazır: “Şəhriyarın türk dilində yazdığı şeirlərin hər biri sənət, fəlsəfə və
söz varlığı baxımından əhəmiyyət daşımaqla bərabər, şair hər şeydən əvvəl
Heydərbaba şairidir. Şəhriyar 92 şeirdən birini türk dilində yazmasaydı belə (buraya
“Heydərbabaya salam”ın II hissəsi də daxildir) yalnız “Heydərbabaya salam”ın I
hissəsi ilə ədəbiyyat tarixində layiq olduğu yeri alacaqdı. Çünki “Heydərbabaya
salam”ın I hissəsi istər sənət baxımından, istərsə də Güney Azərbaycanda türkcə
yazmaq qadağan olunduğu bir vaxtda, istərsə də Oğuz coğrafiyasında yaratdığı
ədəbiyyat dalğası baxımından dünyada bənzəri olmayan abidəvi bir əsərdir” [9, s.17].
Sonrakı dövrlərdə Azərbaycanın tanınmış alimlərindən M.İbrahimov, M.Arif,
M.Əlioğlu, B.Nəbiyev, H.Məmmədzadə, Q.Beqdeli, R.Sultanov, H.Billuri,
T.Əhmədov, İ.Həbibbəyli, S.Əmirov, N.Rizvan, E.Quliyev, V.Əhməd, Ə.Bije,
N.Əlizadə, İ.Qəribli, M.Məhəmmədi, E.Fuad, S.Bayramzadə və digərləri Şəhriyarın
çoxşaxəli yaradıcılığını təhlil etmiş və “Heydərbabaya salam” əsərinin milli
oyanışdakı rolundan, əsərin ədəbi-bədii məziyyətlərindən ətraflı söhbət açmışlar.
Onların, demək olar ki, hamısı şairin öz ana dilində yazdığı bu poemanı onun
yaradıcılığında xüsusi bir mərhələ hesab etmiş və bu gün də etməkdədir.
Azərbaycanda Şəhriyarla bağlı yazılmış ilk tədqiqat əsərlərindən biri kimi
Qulamhüseyn Beqdelinin “Məhəmmədhüseyn Şəhriyar” adlı monoqrafiyasını qeyd
etməliyik. Əsərdə Şəhriyarın həyatı, məhəbbət lirikası, ictimai-siyasi şeirləri, bir də
dostlarına, yaxınlarına ithaf etdiyi şeirlər və xatirələr araşdırılmışdır. Müəllif
təhlildən öncə bildirir ki, monoqrafiyada şairin zəngin yaradıcılığının yalnız bəzi
xüsusiyyətlərindən danışacaq. Q.Beqdeli Şəhriyar yaradıcılığına sovet ideoloji
prinsiplərindən yanaşaraq diqqəti şairin əsərlərində ictimai məzmun axtarışına
yönəltmişdir. O, şairin lirikasını yüksək qiymətləndirsə də, onun mübariz mövqeyə
gəlib çıxmadığını xüsusi qeyd edir. Monoqrafiyada əsas təhlil obyekti şairin ana
dilində yazdığı “Heydərbabaya salam” poemasıdır. “Vətən düşüncələri” adı altında
araşdırılan əsərə müəllif üç prizmadan yanaşır: birincisi, kənd təbiətinin təsviri,
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ikincisi, ictimai məzmunun ifadəsi, üçüncüsü, əsərin bədii məziyyətinin, dil və üslub
xüsusiyyətlərinin orijinallığı. Ümumiyyətlə, Şəhriyar “Heydərbabaya salam”
poemasında oxucunu son dərəcə ciddi bədii-ictimai təzadla üz-üzə qoymuşdur,
əsərdə sanki iki dünya var: biri Şəhriyarın uşaqlıq illərinin qaldığı xoşbəxt uzaq və
əlçatmaz dünya (doğulduğu kənd), ikincisi konflikt və ziddiyyətlərlə dolu real həyat.
Şairin yaşadığı reallıqlar onun təxəyyülündəki xoşbəxtliyin bütövləşməsinə,
tamlaşmasına imkan vermir. Q.Beqdeli “Heydərbaba dağının ətəyinə döşənmiş bir
parça yaşıl məxmərə bənzəyən bu kəndin” insanlarının taleyi ilə bağlı yazır: “Bu
xeyir-bərəkətli torpaqlar öz əməkçilərinə nə qədər nemət versə də, insanlar xoşbəxt
deyillər, çünki o yerdə ki zülm, istismar mövcuddur, orada əsl xoşbəxtlik ola bilməz”
[3, s.27].
Q.Beqdeli şairin öz poeması üçün Heydərbaba dağını əsas obraz seçməsini
təsadüfi saymır, bunu dağın əyilməzliyi, Azərbaycan xalqının bir vüqar rəmzi olması
ilə əlaqələndirir. “Baxmayaraq ki, bu xalqı bölüb parçalayıblar, lakin onun iradəsini
qıra bilməyiblər” deyə alim fikrini yekunlaşdırır. Monoqrafiyada poemanın xalq
danışıq dilində yazılması, atalar sözləri və məsəllərdən geniş istifadə olunması
xüsusilə təqdir edilir. Monoqrafiyanın ən yaxşı cəhətlərindən biri də burada
Şəhriyarın “Heydərbabaya salam” poemasının təsiri ilə yazılmış Hüseyn Səhhaf adlı
şairin ona cavabının yer almasıdır. Sonda müəllif bu poemanın Güney Azərbaycanda
xalqı hərəkətə gətirdiyini, onun artıq ictimai gücə çevrildiyini bildirir. Monoqrafiya
şairin bu tayda tanınmasında əhəmiyyətli rol oynamışdır.
Məmməd Arif “Şəhriyara salam” məqaləsində poemanın əsas məziyyətini
onun yalnız ana dilində yazılmasında deyil, həm də mövzu və ideya ilə bədii forma,
bədii ifadə vasitəsi arasında nadir uyğunluq, çox müvəffəqiyyətli bir vəhdət yarada
bilməsində görür. Müəllif şeirin dilinin sadəliyinin, səmimiliyinin ona fövqəladə bir
təbiilik verdiyini və yalnız bu təbii dillə Heydərbaba ilə dialoqa girməyin
mümkünlüyünü diqqətə çatdırır. Heydərbaba poemada vətən simvolu kimi böyüyür;
şair onu tarixin qoca şahidi kimi sorğu-suala tutur. Heydərbaba da məhz şairin
səmimiyyətini görüb ona səmimiyyətlə cavab verir:
Bu nə səsdi sən aləmə salıbsan,
Gəl bir görək, özün harda qalıbsan? [1, s.1-4]
Əslində, bu, Heydərbabanın qınağıdır, həm də bütün ziyalılara ünvanlanmış
qınağı! Çünki onlar milli ruhdan, vətən və xalq ideallarından uzaqlaşıblar, yurd-yuva
yiyəsiz qalıb. Təbii ki, o dövrdə Şəhriyar öz fikirlərini bundan açıq ifadə edə
bilməzdi, şah zamanının repressiya qılıncı şairin başı üstündə idi.
Azərbaycanın Xalq yazıçısı, akademik Mirzə İbrahimov “Ədəbi qeydlər” adlı
kitabında M.Şəhriyarı “Heydərbaba şairi” adlandırmış və məqaləsini də bu adla
təqdim etmişdir. M.İbrahimovun məqaləsi əslində Q.Beqdelinin monoqrafiyası
haqqındadır. O, əsərin ən uğurlu cəhətini onun xalq ruhunun ifadəsində görür.
Tədqiqatçı alim yazır: “Heydərbabaya salam”da son dərəcə səmimi, təbii insani
duyğular çox güclü, ecazkar dərəcədə təsirli, milli koloritdə ifadə olunmuşdur.
Burada hər söz, hər ifadə Güney Azərbaycanı, onun zəhmətsevən namuslu,
açıqürəkli, açıqfikirli fəhlə və kəndlilərini, xeyirxah vətənpərvər adamlarını, onların
kasıb, lakin sadə və riyasız həyatını yada salır” [11, s.6].
R.Əliyev 1979-cu ildə “Azərbaycan” jurnalında çap etdirdiyi “Şəhriyarla
görüşlərim” adlı yazısının giriş hissəsində Şəhriyarın ədəbiyyat tarixindəki yerini
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onun “Heydərbabaya salam” poeması əsasında müəyyənləşdirir. Alim XIX əsrin
sonundan qəzəlin bir janr kimi tənəzzül mərhələsinin başlandığını, XX əsrin
əvvəllərində isə yenilikçilərin “qəzəlçilərin baxım yönlərini dəyişmək üçün” qəzəli
vurmağa başladığını bildirir. Dövrün ideoloji möhürü üzərində hiss edilən bu yazıda
“qəzələ qarşı çıxanların buna haqqı çatdığını” etiraf edən müəllif fikrini
əsaslandırmaq üçün M.F.Axundovu xatırlayır və “ümumi qəzəl janrı üçün olmasa da,
zamanın bu bədii janr yaradıcılarına qarşı çıxışını vaxtında atılmış düzgün addım
adlandırır. Məqalə müəllifi yazır ki, məna və sənətkarlıq baxımından bir-birinə oxşar
olan və bir-birini təkrar edən qəzələ Şəhriyar kimi istedadlı şair yeni güclü qan
verərək onun məzmun çərçivəsini xeyli genişləndirsə də, bu, müvəqqəti xarakter
daşıdı. “O, yeni şairlər nəslinin nəzərində, keçilmiş mərhələnin nümayəndəsi idi və
elə də qaldı... Şəhriyar heç ağlına da gətirməzdi ki, tezliklə onun böyük şair,
görkəmli şəxsiyyət kimi ikinci yaranışı başlayacaq, yenidən doğulacaq...” [7, s.128129].
R.Əliyev bu ədəbi hadisənin səbəbini çox dəqiq müəyyənləşdirir və bildirir ki,
Şəhriyar buna görə “bütöv-bütövünə öz anasına, öz doğma dilinə, öz vətəninə
borcludur”. Poemanın Azərbaycan xalqının taleyində son dərəcə ciddi rol oynadığını
qeyd edən alim xalqın mədəni həyatının bu əsər vasitəsilə məcburi bir yuxunun
mürgüsündən ayıldığını bildirir. O, bu əsərin həm bütün dünya azərbaycanlıları
arasında milli həmrəyliyə nail olunmasında, həm də Cənubda Azərbaycandilli
poeziyanın vüsət götürməsində ciddi rol oynadığını qeyd edir. Müəllif əsərin öz
missiyasını uğurla həyata keçirdiyini bildirərək yazır: “Heydərbabaya salam” öz
doğma dilində oxumaq və yazmaqdan, qoşub yaratmaqdan, öz istəyincə gülmək və
kədərlənməkdən məhrum olan İran Azərbaycanının həyatında böyük bir hadisəyə
çevrildi...” [7, s.128-129]
Akad. B.Nəbiyev şairin “Seçilmiş əsərləri”nə yazdığı müqəddimədə poemanın
bu uğurunu onun xəlqiliyi və dil sənətkarlığı ilə əlaqələndirmişdir. Alim bununla
bağlı yazırdı: “Ana dilində və farsca yazılmış əsərləri ilə o, hələ öz sağlığında
klassiklər səviyyəsinə qalxmış, Yaxın Şərq ədəbiyyatını bədii möcüzələrlə, təravətli
obraz və ifadə vasitələri ilə zənginləşdirmiş, xüsusən dünya poeziyasına
"Heydərbabaya salam" kimi yüksək dərəcədə xəlqi və sənətkarlıq baxımından nadir
əsərlərdən birini töhfə vermişdir” [13, s.4].
M.Şəhriyar
haqqında
yazılmış
əsərlər
içərisində
H.Billurinin
“Məhəmmədhüseyn Şəhriyar” adlı monoqrafiyası əhatəlilik, müqayisəli təhlil, poetik
məziyyətlər baxımından daha çox maraq doğurur. Doğrudur, müəllif
monoqrafiyasında “Heydərbabaya salam” üzərində ayrıca dayanmır, onu “Şəhriyar
poeziyasının ideya-məzmun xüsusiyyətləri” çərçivəsində təhlil edir, onun
romantizminin mütərəqqi cəhətlərini dəqiq müəyyənləşdirir. Əgər digər müəlliflər
əsərdəki hüzn və kədərdən çıxış edərək onu Şəhriyarın guşənişinlik həyatının
təzahürü, tərkidünyalıq mərhələsinin nəticəsi kimi dəyərləndirirdilərsə, H.Billuri
əsərə tamamilə yeni prizmadan yanaşırdı: “Bu romantizm insanı həyata, təbiətə,
onun tükənməz gözəlliklərinə bağlayır. Şəhriyar romantizmi dərin bədii məna
daşıyır, oxucunu düşündürür, onu şairin romantik boyalarla verdiyi ictimai
hadisələrin, duyğu və düşüncələrin arxasınca çəkib aparır” [4, s.89]. H.Billuri əsərin
İranda milli oyanışda böyük rol oynaması faktını bədii nümunələrlə təsdiq etmişdir.
Akad. İ.Həbibbəylinin “Ustad Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın ömür və sənət
yolu” adlı kitabında “Heydərbaba” metaforu Azərbaycan, vətən kimi
mənalandırılmışdır. Alim “Heydərbabaya salam”ı vətən haqqında yeni və qüvvətli
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poetik manifest hesab edir: “Poemada Heydərbaba dağı ilk növbədə müraciət yeri
kimi düşünülmüşdür. “Hiss olunur ki, Şəhriyar Heydərbaba dağına daha çox vətənin
bir rəmzi, həm də uşaqlıq xatirələrinin şahidi kimi üz tutur. Bundan başqa, şairin
Heydərbaba dağına müraciətində “dərdini dağa demək”, yaxud da “Məcnun dərd
əlindən dağa çıxdı” motivi nəzərə çarpmaqdadır” [10, s.29].
Bir sözlə, İsa Həbibbəyli poemanı vətən haqqında xalq dilində yazılmış ən
yaxşı nəğmə hesab edir.
Quzey ədəbiyyatının son illərdə ən fəal tədqiqatçılarından sayılan Esmira Fuad
Şəhriyarın “Heydərbabaya salam”ına onlarla nəzirə yazılmasını onun qeyd edilən
məkanda türk dilinin oyadıcısı olması faktı ilə bağlamışdır. Müəllif üstəlik onu da
əlavə edir ki, bu əsərlə Güney Azərbaycanda poema janrı yeni inkişaf yoluna qədəm
qoydu [6, s.116].
Himalay Ənvəroğlu və Elman Quliyevin “Şəhriyarın poetikası” əsərində
Şəhriyar yaradıcılığı şairin yaşadığı sosial-siyasi mühit çərçivəsində, ədəbi
cərəyanların mübarizələri prosesində araşdırılmışdır. Müəlliflər Şəhriyarın
yaradıcılıq istiqamətini müəyyənləşdirən faktorları həm klassik ədəbiyyatda tədqiq
etmiş, həm “Kitabi-Dədə Qorqud”dan gələn dil-üslub cəhətlərinin formalaşma
mexanizmlərini göstərmişlər. Müəlliflər XIX əsrdən başlayaraq Güney Azərbaycan
mütərəqqi şair və yazıçılarının yaradıcılığında baş verən keyfiyyət dəyişikliklərinin
arxasında Əndəlib Qaracadaği, Heyran xanım, Nəbati, Zikri, Raci, Şükuhi,
Məhəmməd Hidəci kimi sənətkarların durduğunu bildirir və Şəhriyarın məhz belə
bir linqivistik kök üzərində formalaşdığını diqqətə çatdırırlar [8, s.93]. Təbii ki,
“Heydərbabaya salam”ın dil möcüzəsi heçdən yarana bilməzdi. Amma Şəhriyar
təkcə öz sələflərindən bəhrələnməyib, həm də onlardan aldığını gələcək nəsillərə
ötürmək üçün böyük institutların görə biləcəyi işi təkbaşına yerinə yetirib: “Güney
Azərbaycanda zülm, təzyiq, təqib və qadağalar dövründə belə xalqımız ana dilini,
milli mədəniyyətini qoruyub saxlamış, onun itib-batmasına, tam assimilyasiyasına
imkan verməmişdir. Bu yolda xüsusi xidmətləri olan sənətkarlardan biri də dünya
şöhrətli Azərbaycan şairi M.Şəhriyardır” [8, s.94].
Nəticə. Ümumiyyətlə, bütün bunlardan aydın görünür ki, Azərbaycanda
şəhriyarşünaslıq artıq bir elm kimi özünün kamil mərhələsinə çatmışdır.
Şəhriyarşünaslığın “Heydərbabaya salam” poeması ilə bağlı fikirlərini belə
ümumləşdirə bilərik:
1. “Heydərbabaya salam”la Şəhriyarın yaradıcılığında əsl dönüş başladı.
2. Bu əsər ədəbi cərəyanlar arasındakı mübarizədə hansısa tərəfin deyil,
milli ruhun klassik şeir sənəti üzərində qələbəsinin təsdiqi idi.
3. İranda Heydərbaba məktəbi formalaşdı.
4. “Heydərbabaya salam” Şəhriyarın dil inqilabı idi. Güney
Azərbaycanda o vaxta qədər məişət səviyyəsində işlənən dil ədəbi səviyyəyə
yüksəldi.
5. “Heydərbabaya salam” 200 ildən bəri bir-birindən ayrı salınmış xalqın
mənəvi körpüsünə çevrildi.
6. Dağ simvolu millətin qürur, cəsarət tarixini yenidən canlandırdı.
7. Milli oyanışa stimul verdi.
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Narmin Aliyeva
Attitude to the poem “Greeting to Heydarbaba” in the literary criticism of
Azerbaijan, Turkey and Iran
Summary
The article "Attitude to the poem “Greeting to Heydar Baba” in literary criticism of Azerbaijan, Turkey and Iran" talks about the creation of the poem by the
great master of words Mahammadhuseyn Shahriyar, its position in the world literature, which was widely spread in a short time. At the same time the influence of the
poem “Greeting to Heydarbaba” on subsequent literary works as a literary school, its
subject, language-stylistic and form features have found their reflection in the article.
The author studied the analyses of well-known Southern and Northern Azerbaijani
and Turkish literary figures, poets, literary critics and researchers revealing its special merits from various aspects. The article also identifies the use of national folk art
in the language and style of the poem. Among of the social and folklore motivated
poems of Mammadhuseyn Shahriyar, it is mainly in this poem that a mountain (Heydarbaba mountain) finds its expression as a symbol of the Motherland, where the
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poet presents it as a witness of historical events. For this reason , taking into account
the fact that this work of the poet played a significant role in achieving national solidarity among Azerbaijanis around the world, as well as the spread widely of Azerbaijani-language poetry in the South, the article was chosen as the object of research.
Although this poem "Greeting to Heydarbaba" has been repeatedly analyzed because
this work has entered a new stage of development in South Azerbaijan, it is still possible to study it. One of the results of the article is the idea of being a symbol of the
national spirit, the national awakening expressed in this poem which was a real turning point in the work of the world-famous poet.
Нармин Алиева
«Отношение в литературной критике Азербайджана, Турции и Ирана к
«Приветствию Гейдарбабе»
Резюме
В статье под названием «Отношение в литературной критике
Азербайджана, Турции и Ирана к «Приветствию Гейдарбабе», повествуется о
создании поэмы «Приветствие Гейдарбабе» выдающимся мастером слова
Мухаммедом Хусейном Шахрияром, о широком распространении
произведения за короткий срок и позиции в мировой литературе. Также здесь
нашло свое отражение влияние «Приветствия Гейдарбабе», как
литературнойшколы, на последующую литературу, особенности темы и
языкового стиля, своеобразие формы и т.д. Встатье с различных
аспектоврассматривается анализ поэмы «Приветствие Гейдарбабе», выявление
особого преимущества произведения выдающимися литераторами северного и
южного Азербайджана, известными поэтами, писателями и исследователями
литературы. Также в исследовании выявляется, что плавность языка и стиля
труда черпается из национального фольклора, народного творчества. Среди
общественных, фольклорных стихов Мухаммеда Хусейна Шахрияра именно в
этой поэме (гора Гейдарбаба) находит своё отражение как символ Родины,
поэт представляет её как свидетеля истории. По этой причине именно этот
труд поэта, который играет серьёзную роль и в достижении национальной
солидарности среди азербайджанцев в мире, и широком распространении
азербайджаноязычной поэзии на юге, был избран объектом исследования
статьи. Благодаря тому, что с поэмой «Приветствию Гейдарбабе» жанр поэмы
в Южном Азербайджане вступил на новый путь развития, труд, несмотря на
неоднократное изучение, вновь доступен к исследованию. В статье одним из
достигнутых результатов является символ национального духа, национального
возрождения поэмы, которая является переломным моментом в творчестве
всемирно известного поэта.
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Азербайджан
Giriş. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin (AXC) 1920-ci il aprelin 28-də
Rusiya tərəfindən işğalı rəsmiləşdirildikdən sonra “yeni dövrün tələbləri ilə
ayaqlaşmayan” şair və yazıçılar, ictimai xadimlər ölkəni tərk etmək məcburiyyətində
qaldılar. Qalan demokratik fikirli insanlar isə daim təqib olunur, müxtəlif bəhanələrlə
zindanlara atılırdılar. 1930-cu illərin repressiyası həmin dövrdə Azərbaycanın
minlərlə işıqlı ziyalısını, görkəmli hərbçisini, müəllimini, həkimini, yazıçı və şairini
uzaq Sibirə sürgünə göndərdi, yaxud elan olunmuş “ittihamları” belə təsdiq
olunmadan on beş dəqiqəlik məhkəmələrlə barələrində güllələnmə hökmü çıxarıldı.
Əslində bu repressiyalar 1920-ci il aprelin 27-də XI Qızıl Ordu Azərbaycanı
işğal edən kimi hakimiyyəti bolşeviklərə parlament yolu ilə təhvil vermiş “Müsavat”
və “İttihad” partiyalarının fəallarına, AXC rəhbərlərinə qarşı kütləvi təqiblərlə
başladı.
Eyni siyasət Azərbaycanda 20-30-cu illərdə daha da qüvvətləndi. 30-cu illərin
əvvəllərində kəndlərdə kollektivləşməyə, kolxozlar təşkil olunanda bu siyasətə qarşı
çıxan bütün insanlar Sibirə sürgün edilir və orada soyuqdan və aclıqdan qırılırdılar.
Bolşevik terrorunun ən yüksək nöqtəsi 1937-1938-ci illərə təsadüf etdi.
Sovetlər İttifaqının hər yerində davam edən mübarizədə insanlar Azərbaycanda
da trotskizm ittihamına millətçilik, müsavatçılıq, panislamist, pantürkist və başqa
ittihamlarla suçlandırılaraq təqib və cəzalara məruz qalırdılar. 1920-1922-ci illərdə
N.Nərimanovun başçılıq etdiyi Azərbaycan Xalq Komissarları Sovetinin tərkibinə
daxil olmuş milliyyətcə azərbaycanlı olan bütün hökumət üzvləri tutuldular, onlar
dövlət çevrilişinə cəhddə ittiham edilərək güllələndi. Hökumət üzvləri ilə əlaqədə
olmaq ittihamı ilə Hüseyn Cavid, Seyid Hüseyn, Mikayıl Müşfiq, Əlabbas Müznib,
Əmin Abid, Yusif Vəzir Çəmənzəminli, Tağı Şahbazi, Soltan Məcid Qənizadə,
Ruhulla Axundov, Hənəfi Zeynallı, Əli Nazim, Əhməd Cavad, Bəkir Çobanzadə,
Xalid Səid Xocayev, Abbas Mirzə Şərifzadə və digər yazıçı, şair, alim və sənət
adamları təqib olunmağa başladılar.
Ölkədə savadsızlığın tüğyan etdiyi bir dövrdə görkəmli şair və yazıçılar, elm
adamları vəzifədən, işlədikləri müəssisələrdən uzaqlaşdırılır, siyasi baxışları yeni
rəhbərliyi qane edən səriştəsiz gənclər vəzifəyə gətirilirdi. Təbii ki, belə gənclərlə
ölkəni inkişaf etdirməkdən, elmi-texniki tərəqqidən söhbət gedə bilməzdi. Professor
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Nurlana Əliyeva yazır: “Bu, adi repressiya deyil, 1910-1920-ci illərdə yetişmiş ziyalı
təbəqəsinin planlı məhv edilməsi idi. Bu adamların elm, ədəbiyyat və mədəniyyətdə
yerini 2-3 sinif təhsili olan keçmiş fəhlələr, savadsız, milli əqidəsi olmayan insanlar
tuturdular. Xalqın qiymətli insanlarının, onun sabahını qura bilənlərin repressiyalarına şəxsən Mir Cəfər Bağırov rəhbərlik edir, cəza orqanlarının işini isə rus, erməni
və digər yad millətlərin nümayəndəsi olan hərbçilər icra edirdilər” [1].
Professor Bədirxan Əhmədov isə qeyd edir: “Əgər 20-ci illərdə birmənalı
olaraq “əksinqilabçı” adı ilə cümhuriyyətçilər, yaxud müsavatçı və ittihadçılar məhv
edilir, həbs olunub sürgünə göndərilirdisə, 37-ci il repressiyası bir qədər qarışıq idi.
Bu mərhələdə insanlar “xalq düşməni”, “agent”, “trotskiçi”, “pantürkist”, “suiqəsdçi”, “panislamist” damğası ilə məhv edilirdi” [2].
Bəs repressiyanın ən kəskin dövrləri sayılan 1936-1937-ci illərdə dövlətin bir
nömrəli mətbu orqanı olan “Kommunist” qəzetində şair və yazıçılarımız, ədəbi
tənqidimiz nədən yazırdı? Əvvəlcədən qeyd edək ki, bu dövr ədəbi nümunələrinin
əsas xüsusiyyətləri partiya və dövlətin həyata keçirdiyi işlərdə, aparılan islahatlarda
ona dəstək olmaq, əhalini səfərbər etməkdən ibarət idi.
Ədəbiyyatda yeni tələblər və yanaşmalar. Mikayıl Müşfiqin “Stalin” şeiri ölkə
rəhbərinə həsr edilmiş şair duyğularının ifadəsidir. Burada M.Müşfiq Stalinin
keçmişini, bir zamanlar Bakıda olmasını yada salır, keşməkeşli həyatını xatırladır.
Rəhbəri “ellərin umudu” adlandırır, “yoxluqdan çıxaran bu yurdu sənsən” deyir.
Sonda şair bu şeiri yazmağının məqsədini də belə açıqlayır:
Sənət vadisində, öylə bilməyin,
Yolumu itirdim, yolumu azdım.
Bu şeiri yazmaqla əsrlər boyu
Dağlara, daşlara adını qazdım.
Ey böyük Stalin! Tikdim sənin də
Şanlı abidəni söz Vətənində [3].
Mikayıl Müşfiq özü etiraf edir ki, elə bilməyin, mən bu şeiri yazmaqla
“yolumu itirdim”, “yolumu azdım”. Şair ölkə rəhbərinə həsr etdiyi şeirin ürəkdən
gəlmədiyinə, yalnız dövrün tələbi ilə yazdığına işarə edir.
APİ-nin tələbəsi Əbdül Kazımın “Tənbəl öküz” alleqorik şeirində tüfeyli
həyat sürənlər pislənir, zəhmətkeş olmaq, halal çörək qazanmaq təbliğ edilir:
Bizdə yem verilir çalışanlara,
Kolxoz əməlinə alışanlara.
Kim ki tənbəl olub yaxşı işləməz,
Atalar sözüdür: “Axır dişləməz” [4].
Mir Mehdi Seyidzadənin “Nərgiz” poemasından parçada xalq içərisindən
çıxmış Yıldız, Xumar, Nərgis və Eldar dəstələr toplayıb xanların, bəylərin
üzərinə hücum çəkir, onları döyüşdə məğlub edir:
Bizim şanlı qəhrəmanlar
Yıldız, Xumar, Nərgis, Eldar.
Düşmənləri yaxdı-yıxdı,
Bu davadan qalib çıxdı [5].
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Bu şeirdə də partiyanın tələbi ilə yazıldığı, dövlətin yürütdüyü siyasətin
təbliğ edildiyi aydın görünür.
Səməd Vurğunun “Sünbülüm” şeiri Azərbaycanın məhsuldar taxılçılarının
müşavirəsinə həsr edilsə də, şair öz həyatını da xatırladaraq ona kəc baxanları
qınayır:
Bəzən gülüşlərə tutuldu adım,
Dedilər arxamca: “El şairidir,
Külüng şairidir, bel şairidir.
Yoxdur sənətində qanadlı sözlər...
Boyalı dodaqlar, sürməli gözlər.
Yoxdur söhbətində uçan mələklər,
Tərif olunmayır göydə fələklər.
Şairin təridir yalnız bulutlar,
Vuruğunda nə könül, nə də xəyal var”.
Şair bu tənələrdən heç də sıxılmır və onu tənqid edənlərə belə cavab verir:
Gərdim bu sözlərə polad sinəmi,
Ellərin nəşəsi, ellərin qəmi.
Sinəmin üstündən aşdı sel kimi,
Tənələr yanımdan keçdi yel kimi.
Sən gözəl kəndimiz! Sən ilk sevgilim!
Səni son nəfəsdə deyəcək dilim!
Sünbülüm, sünbülüm, sarı sünbülüm,
Könlümün qonağı, yarı sünbülüm! [6]
Bu gün bəzi tədqiqatçılar Səməd Vurğunun yoldaşlarını ittiham edərək
sürgünə göndərməkdə, güllələnməsində rol oynadığını iddia edirlər. Lakin bu
misralardan da göründüyü kimi, Səməd Vurğun özü təhlükədə olduğunu hiss
edirdi və buna görə də yuxarıda qeyd edilən şeirdə narahatlığını dilə gətirirdi.
ASŞC-nin yaxşı ədəbi əsər müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülən
Hüseyn Cavidin “Xəyyam” pyesindən parça minacatla başlayır:
Ey fəzalarda gülümsər əbədi şəru-xəyal!
O nə qüdrət, o nə həşmət, o nə ahəng-cəlal!?
Hər daha çırpınaraq səndə arar feyzi-kəmal.
Yənə yoq kimsədə əsla sənə idrakə macal.
Şair sonrakı bəndlərdə Xəyyamın dili ilə xurafatın, dinin əleyhinə çıxır,
həyata insanın bir dəfə gəldiyini söyləyir və verilən bu imkandan istifadə etməyə,
həyatdan zövq almağa çağırır:
Bir nəfəsdir bu sürəksizcə həyat,
Bir nəfəs!.. Getdimi?.. Gəlməz, heyhat!.. [7]
ASŞC-nin yaxşı ədəbi əsər müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülən Həmid
Axundlunun “Kələfin ucu” romanından parçada neft sənayesində çalışan Bəxtiyarın
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həyatı, Fərmanın onun qaldığı yataqxanaya gələrək güclə yaşatdıqları vahiməli anlar
qələmə alınıb [8].
ASŞC-nin yaxşı ədəbi əsər müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülən Mirzə
İbrahimovun “Həyat” pyesindən parçada sovet hakimiyyətinə qarşı çıxan, kolxoza
ziyan vuran Süleymanın ələ keçirilməsi, sinfi düşmənlə mübarizədə Həyat və
dostlarının apardıqları mübarizə təsvir edilir [9].
ASŞC-nin yaxşı ədəbi əsər müsabiqəsində 3-cü mükafata layiq görülən
M.S.Ordubadinin “Döyüşən şəhər” romanından parçada isə 1918-ci il Bakının
erməni daşnaklarından təmizlənməsi təsvir edilir. Əsərdə maraqlı məqamlardan biri
Vahanın Esterə yazdığı məktubda verilib: “Ester, türklər gəlir, o xain Biçeraxovlar,
Hamazasiblər, Avetisovlar və onların arxasında duran əli qanlı daşnak rəhbərlərinin
qaçmağa hazırlaşdıqlarını eşitdim, onlar erməni əməkçilərini, erməni kəndliləri
qanlarına qərq etdiyi kimi, Bakı kommunasını da qanlarına qərq etməyə çalışır” [10].
Simurqun “Ədəbi məsuliyyətsizlik” məqaləsində Bəhlul Behcətin Nəbati
yaradıcılığı haqqında təqdim etdiyi materialların əsərlərin əsli ilə düz gəlmədiyi
göstərilir və belə hallara qarşı haqlı irad bildirilir [11].
Mikayıl Müşfiq “Tərtərhesin nəğmələri” şeirində əsrin əvvəllərində
azərbaycanlılara qarşı baş vermiş soyqırımı hadisələrinə toxunur:
Bu nə yoldur daşnak yolu,
Hər dərəsi qanla dolu,
Nə acıdır bunun adı:
O dənizdən bu dənizə.
Deyib çıxdı sinəmizə.
Bir tapdadı, bir doğradı,
Orda dəhşət, burda dəhşət.
Əlində daş, dişində ət.
Şair vəsf etdiyi Tərtərhes tikintisinin, orada çalışan əmək adamlarının
yaxın-uzaq ellərə nur paylayacağına, yeni həyat bəxş edəcəyinə əmindir:
Tərtərhesi seyrə gəlin,
Aybı yoxdur bu gözəlin.
Bu torpağın aləmi var,
Hər dərənin bir əsrarı,
Hər yamacın bir baharı,
Hər dağın bir görkəmi var.
Bu yerlərdə çalışanın,
Ay, gün kimi alışanın
Nə dərdi var, nə qəmi var [12].
Süleyman Rüstəmin “Qorki üçün”, S.Vurğunun “Sənət ustası”, M.Müşfiqin
“Əmək ustası”, M.Rahimin “Böyük sənətkar” adlı yazdıqları şeirlər böyük rus şairi
Maksim Qorkinin ölümünə ithaf edilib [13].
Əli Nəzmi (Sijimqulu) “Sabirin “Molla Nəsrəddin” jurnalında iştirakı necə
başlanmışdır?” adlı şeirində Sabirin jurnalla əməkdaşlığa başlamasının tarixçəsini
xatırladaraq özünün də Sabirdən təsirləndiyini etiraf edir:
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Sabir bundan sonra yüksəldi hər gün,
Ondan təsir aldım mən də büsbütün [14].
Ömər Xəyyamın “Rübailər”i müxtəlif mövzuları əhatə etsə də, bu şeirlərdə
nikbinlik, sabaha inam var:
Xoşbəxt o kimsədir, nə məşhur olmuş,
Nə haqqı cübbədə, əbadə bulmuş,
Uçub simurq kimi ucalmış ərşə,
Olmamış cəhanın yurdunda bayquş.
Ömər Xəyyamdan təqdim edilən rübailərdə, əsasən, mey içməyin islama
zidd olduğu, sevənlərin, sərxoşların yeri cəhənnəmlikdir deyən islam dini gözdən
salınır.
Məndən Məhəmmədə yetirin səlam,
Baş endirib deyin: ey fəxri islam,
Bu necə şeydir ki, şəriətində
Turş ayran halaldır, saf şərab həram [15].
Səməd Vurğunun tərcüməsində böyük rus şairi A.S.Puşkinin “Yevgeni
Onegin” poemasından bir parça təqdim edilir. Əsərdə Puşkin Oneginin meşşan
həyatından bəhs edir, onun iç üzünü açaraq oxucuya təqdim edir:
İkinci Çadeyev – bizim Onegin
Qısqanc məzəmmətdən qorxaraq, bilin,
Hər zaman geyinib gəzərdi pedant,
Biz onun adına deyirdik frant.
Üç saat vaxtını boş aparırdı,
Güzgü qabağında duranda inan [16].
Onegini saf məhəbbətlə sevən Tatyananın gözü yollarda qalır, yazdığı
məktublara cavab ala bilmir və özünə qapılır:
Böyləcə çırpınır qanad döyərək,
Yaxud ovçu görən yazıq bir dovşan.
Qaçır tarlaların arasında tək,
O, zalım ovçudan tir-tir əsərək [16].
M.Müşfiqin “Mingəçevir” poemasından təqdim edilən parçada şairin gələcəyə
nikbinliyi ifadə edilib. Kürün yolunun dəyişdirilərək nəhəng su elektrik stansiyasının
tikilməsinin ölkəyə faydasını şair belə ifadə edir:
Güldürəcək hər kəsi
Elektrik mərkəzi.
Büsbütün qurulunca
Qəlbimizdə nazlı Kür.
Söhbətli Kür, sazlı Kür,
Qan kimi durulunca.
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Güc verəcək çarxına,
Kür düşəcək axına [17].
Süleyman Rüstəmin “Azadlıq nəğməsi” şeiri Stalinə ithaf edilib.
Azərbaycanın keçmiş günlərini xatırlayan şair əslində mövcud quruluşdan
üstüörtülü şəkildə şikayətlənir:
Açıq, uzaq görən gözlər dustaqda!
Qələmlər dustaqda, sözlər dustaqda!
Günəş həsrətində üzlər sapsarı,
Kim əl uzatsaydı günəşə sarı
O saat görərdi ağzını qanda.
Beləydi yaşayış Azərbaycanda.
Haqq deyən ağızlar yeyərdi yumruq,
Çünki ağalardan beləydi buyruq.
Burada şair guya əsrin əvvəllərində Azərbaycandakı vəziyyəti təsvir edir.
Amma yuxarıda qeyd edilən misralarda, fikrimcə, 20-30-cu illərin real mənzərəsi əks
etdirilib. Şeirin davamında şair özünü repressiya dalğasından sığortalamaq üçün əldə
edilən bütün uğurları Lenin–Stalin ideyalarının gerçəkləşməsində görür:
Doğdu üfüqlərdə Lenin günəşi,
Leninin günəşi, elin günəşi!
Xalqa nicat verdi Lenin–Stalin,
Əziz atasıdır elin Stalin! [18]
Şota Rustavelinin “Bəbir dərisi geymiş pəhləvan” poemasından parça Əhməd
Cavadın tərcüməsində təqdim edilir. Şair tərcümə işinin incəlikləri haqqında yazır ki,
əsəri rus, gürcü və latın əlifbası ilə yazılmış variantlarından istifadə etməklə tərcümə
edir. O, poemanı 1937-ci ilin sentyabrına təhvil verməyi planlaşdırdığını yazır.
Təqdim edilən əsərdə hadisələr Ərəbistanda cərəyan edir. Ərəstəvan şah bir gün
vəzir-vəkilini yanına çağırıb artıq qocaldığını, taxt-tacının yeganə varisi olan qızı
Təntənəni öz yerinə təyin etmək istədiyini söyləyir. Lakin əyanlar şahı dilə tutmaq
istəsələr də, sonda qərarla razılaşırlar. Təntənə şah elan olunur, atasının nəsihəti ilə
bütün xəzinədə olan var-yoxunu ölkə əhalisinə paylayır:
Türkdən qalmış kisib kimi xəzinəyə düşdü talan,
Köhlən ərəb atlarından nə qədərdir qismət alan!
Səxavətdə bu qız əsl göydən enən qasırğaydı,
Müxtəsər ki, qadın, kişi olmadı bir paysız qalan [19].
M.K.Ələkbərli “Sabiri Sevən” imzasıyla yazdığı “Ağlar güləyən” və 1905-ci il
revolyusiyası” silsilə məqalələrində M.Ə.Sabir yaradıcılığının inqilabçı izlərini
arayır. Müəllif şairin “Beynəlmiləl” şeirini nümunə gətirərək Sabiri inqilabçı şair
adlandırır. Ələkbərli Sabiri inqilabçı şair adlandırsa da, onun bu inqilabın necə baş
verməsi və nəticələrindən xəbərsiz olduğunu yazır: “Alınan misralardan da açıq
görünür ki, Sabir, tamam olmasa da, sinifləri təyin edə bilir, nə qədər dumanlı olsa
da, sinfi mübarizənin getdiyini, bilxassə nə üstündə getdiyini görür. Ancaq bu
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mübarizənin proletariatın qələbəsi ilə bitəcəyi və konkret olaraq nə yolda getdiyi
məsələsi onun üçün kifayət qədər aydın olmamışdır” (Dördüncü məktub).
Beşinci məktubda isə Sabiri böyük rus şairi Nekrasovla müqayisə edən
Ələkbərli onu Karl Marksın dostu Heyne ilə bir səviyyədə gördüyünü vurğulayır.
Müəllif haqlı olaraq qeyd edir ki, “Azərbaycan ədəbiyyatında realizmin gülünü vuran
və belə tamamlanmış bir obraz və tip yaradan Sabir heç bir izaha ehtiyacı olmadan
və mülkədar məfhumunu təsəvvür etməyən bugünkü kolxozçu gəncləri Sabirin
şeirini oxumaqla mülkədarın vəhşi simasını göz önünə gətirə və Sabirin əsərləri
vasitəsilə Azərbaycan kəndlisinin keçmişdəki acınacaqlı vəziyyətinin tarixini öyrənə
bilər. Bu bir faktdır. Sabiri yaşadan da bu xüsusiyyətdir”.
M.K.Ələkbərli səkkizinci məktubunda Sabirin qadın azadlığı və dinin,
cəhalətin tənqidi məsələlərinə diqqət yetirir:
Sair mələl övrətlə ədalət edir-etsin,
Övrət ərə, ər övrətə rəfət edir-etsin.
Hər kim ki bir övrətlə qənaət edir-etsin.
Üç-dördün ötüb siğədə istedad alırız biz,
Dindarlarız, gündə bir arvad alırız biz.
Müəllif qeyd edir ki, “tək-tək böyük sənətkarların əldə edə bildiyi
xüsusiyyətlərə malik Sabir az, həm də adi və həyati sözlərlə bu beş misralıq parçada
bütün məsələləri əhatə etmişdir: qadına insan kimi yanaşmaq, kişi ilə qadın
arasındakı bərabərlik hüququnun kültür nöqteyi-nəzərindən doğrulduğu,
Məhəmmədin dininə arxalanaraq qadının əşya halına salınması, üç-dörd arvad almaq,
dindarların siğə adı ilə fahişəliyi qanuni bir şəklə salaraq gündə bir arvad alması və
bütün bu hərəkətlərdə dinə əsaslanmaları və i. Sabirin nöqteyi-nəzərincə, bu
əxlaqsızlığı doğuran, yayan, inkişaf etdirən Qurandır” [20].
Əlbəttə, Mirzə Ələkbər Sabir heç vaxt dinə, islama, Qurana qarşı çıxmamışdır.
Sabir dini mövhumata, fanatizmə qarşı mübarizə aparırdı. Ələkbərlidən gətirdiyimiz
sitat isə dövrün, zəmanənin tələbindən irəli gələn siyasi sifariş idi.
M.K.Ələkbərlinin “Aydın”dan “Yaşar”a dönüş” adlı məqaləsi isə Cəfər
Cabbarlının vəfatının iki illiyinə həsr edilib. Müəllif yazır ki, mübaliğəsiz göstərmək
olar ki, Cəfər Cabbarlı “Aydın”dan “Od gəlini” vasitəsilə “Yaşar”a qədər gələn
yaradıcılıq yolunda doğrudan-doğruya şillerçilikdən şekspirçiliyə doğru romantizmdən uzaqlaşaraq realizmə sarılmaq kimi böyük bir dönüşə tutulmuşdur və yenə də
mübaliğəyə qapılmadan qeyd etmək olar ki, Cəfərin aldığı bu temp yalnız
Azərbaycan masştabında, hətta bütün Sovetlər İttifaqı masştabında Cəfər tipli az-az
dramaturqlara nəsib olan tempdir [21].
Qeyd edək ki, sağlığında həmişə Cəfər Cabbarlının yazdığı əsərlər haqsız yerə
tənqid olunduğu halda, ölümündən sonra yazıçı sanki başqa bir insan olmuşdu.
Təəssüf ki, ədəbi tənqidimiz C.Cabbarlının əsərlərinin doğru-dürüst təhlilini yalnız
vəfatından sonra qiymətləndirə bildi. Sirr deyil ki, Cabbarlı sağ qalsaydı, yəqin, onu
da repressiya qurbanlarının aqibəti gözləyirdi.
Siyasi irticanın kəskinləşməsi. Mikayıl Rəfilinin “Puşkinin realizmi”
məqaləsində böyük rus şairi A.S.Puşkinin “Boris Qodunov” və “Yevgeni Onegin”
əsərləri təhlil edilir. Müəllif göstərir ki, Karamzinin “Rusiya dövləti tarixi”
kitablarının 10-cu və 11-ci cildləri 1824-cü ildə çapdan çıxmışdır. Həmin əsərlərlə
tanışlıqdan sonra Puşkin tarixi əsər yazmaq qərarına gəlir. Boris Qodunov və Dmitri
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obrazlarını məhz həmin tarix kitablarından götürüb və tarixi hadisələri olduğu kimi
təsvir etməyə çalışıb. Puşkin öz dostlarına Şekspiri oxumağı tövsiyə edirdi. Elə buna
görə də şairin Şekspirə olan sevgisindən tarixi əsərlərin yazılmasına maraq
yaranmışdı [22].
M.Y.Lermontovun “Şairin ölümünə” şeiri M.Müşfiqin tərcüməsində təqdim
edilir. Lermontov Puşkinin ölümünə acıyır və bu qətldə onun yaşadığı cəmiyyəti
günahlandırır:
Fəqət ey rəngbərəng əxlaqsızlığın
Qarşısında gedən şərəfsiz yığın,
Bilin ki, Tanrının məhkəməsi var,
O dəhşətli hakim sizi qarşılar.
Altun cingiltisi uzaqdır ondan,
O hər fikri, işi əvvəldən bilir [23].
A.S.Puşkinin “Qara şal” şeiri gəncin yunan qızı ilə keçirdiyi xoş günlərin
təsviri ilə başlayır. Lakin bu xoşbəxtlik uzun sürmür. Günlərin birində o, sevgilisinin
erməni ilə birlikdə olduğunu görür və qısqanclıqdan onların hər ikisini öldürür.
Sevgilisinin qara şalı isə ona həmin gündən xatirə qalır [24].
Aşıq Mirzənin “Stalin”, Aqilin “Böyük rəhbərə”, Aşıq Əsədin “Stalin”, Aşıq
Hüseyn Bozalqanlının “Stalin”, Miskin Əlinin “Tərəqqi yolları”, Aşıq Səfdərin
“Lenin”, Aşıq Nəcəfin “Stalin”, Aşıq Həsənin “Lenin–Stalin” və Şair Kazımın
“Leninin hünəri” şeirləri ali rəhbərə xalq məhəbbətinin tərənnümünə həsr edilib.
Həmin əsərlərdə rəhbərin şəninə şişirdilmiş söz yığnağından başqa bir şey görmürük.
Məsələn, Muxtar Baba oğlu “Lenin” şeirində yazır:
Anan səni təvəllüdə varanda
Mamaçalar gəlib tutan sən oldun.
Qız-gəlinlər xoş laylanı çalanda,
Xumarlanıb şirin yatan sən oldun.
...Yaxşı məqsədinə çatdın, xülasə,
Məzlum millətləri sən saldın başa.
Ay yoldaşlar, əhsən belə yoldaşa!
Axır muradına çatan sən oldun [25].
Səməd Vurğunun “Səadət nəğməsi” şeiri də Azərbaycanın gündən-günə
qüvvətlənməsinə, gözəlləşməsinə həsr edilsə də, dövrün tələbinə uyğun olaraq, sonda
yenə ulu rəhbərə tərif, ithaf yer tutur. Şeirdə adi insani hisslər, saf duyğular olduqca
səmimi dillə ifadə edilir:
Mən ilham aldıqca evdən, ovadan,
Səsimə səs verdi quşlar yuvadan.
Aşıq da bağrına basıb sazını
Deyir Ələsgərdən, Sayat Novadan [26].
Qəzetin 23 aprel 1937-ci il tarixli sayında “Tarixi beş il” adlı məqalə dərc
edilmişdir. Məqalədə Ümumittifaq Kommunist (bolşeviklər) Partiyası Mərkəzi
Komitəsinin ədəbi-bədii təşkilatların yenidən qurulması haqqında qərarının (23 aprel
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1932-ci il) icrasının vəziyyəti təhlil edilir. Qeyd olunur ki, 1926-cı ildə yaranan
Azərbaycan Proletar Yazıçılar Cəmiyyətinin fəaliyyəti sayəsində Əhməd Cavad,
Yusif Vəzir, Hüseyn Cavid, Sanılının təsirinə düşən Adil Nəcdət, Əli Hüseynzadə,
Almas İldırım kimi gənclərdən fərqli olaraq, Süleyman Rüstəm, Mirzə İbrahimov,
Səməd Vurğun, Nəzərli, Əbülhəsən, Mir Cəlal kimi qiymətli sovet yazıçıları yetişdi.
Çəmənzəminli, Seyid Hüseyn, Sanılı, Tağı Şahbazi, Əhməd Cavad, B.A.Talıblı, Əli
Razi kimi şair və yazıçıların son beş ildə əsərlərində dönüş yarada bilmədikləri,
bəzilərinin ittifaqdan qovulduğu bildirilir. Əslində bu ağır ittiham adıçəkilən yazıçı
və şairlərin başı üzərində gəzən qara buludların daha da çoxalmasından xəbər verirdi.
Çox keçmədən bu məqalədə adıçəkilən kontur-revolyusionerlər xalq düşməni adı ilə
repressiya qurbanlarına çevrilirlər [27].
Səməd Vurğunun “Azərbaycan” poemasından təqdim edilən “Şairin xəyalı”
adlı parçada Azərbaycanın daha xoş günlərinin qarşıda olduğu, müharibəyə son
qoyulacağı günün uzaqda olmadığı bildirilir:
O vaxt qoyulacaq qılınclar qına,
İnsanlar güləcək cocuq ağlına.
Mənim də sevdiyim bu əziz Vətən
İlhamlar alacaq gələcəyindən.
Elçilər gələcək Misirdən, Şamdan,
Günəşli gündüzdən, aylı axşamdan [28].
13 iyun 1937-ci ildə “Azərbaycan sovet yazıçılarının yığıncağı” adlı daha bir
məqalə dərc edilmişdir. Məqalədə üç gün davam edən qurultay barədə ətraflı
məlumat verilir. Azərbaycan Sovet Yazıçıları İttifaqının fəaliyyəti tənqid olunaraq,
Hüseyn Cavid, Əhməd Cavad, Əli Nazim, Sanılı, Yusif Vəzir, Seyid Hüseyn,
Musaxanlı, Müşfiq, Salman Mümtaz, Qantəmir, Soltan Məcid Qənizadə, Talıblı,
Qurban Musayev, Tağı Şahbazi, Mikayıl Rəfili, Əli Razi və Zinət Zakirov kimi
“...hər boyalı xalq düşmənləri, yapon-alman-faşist agentləri, trotskist, nasionaluqlonist, müsavatçı, pantürkist”lərin ittifaqa üzv olması rəhbərliyin işinə
məsuliyyətsiz yanaşmasının nəticəsi kimi qiymətləndirilir. Yığıncaqda Hüseyn
Cavid, Sanılı, Müşfiq, Yusif Vəzir, Musaxanlı, Salman Mümtaz, Qurban Musayev,
Seyid Hüseyn, Qantəmir, Zinət Zakirov və Soltan Məcid Qənizadənin ittifaqdan
çıxarılması haqqında qərar verilir. Əli Məmmədov ittifaqın yeni sədri, Ağa Hüseyn
Rəsulzadə isə katibi seçilir. Əvvəlki məqalədə və bu yazıda açıq-aşkar dövrün
qabaqcıl ziyalılarının yersiz yerə təqib olunduğu, onları siyasi sifarişlə xalqın
gözündən salmaq cəhdləri aydın görünür [29].
“Ədəbiyyatımız yeni yüksəlişlərə” adlı məqaləsi Azərbaycan Sovet Yazıçıları
İttifaqının sədri kimi fəaliyyətə başlamasından qısa zaman keçməsinə baxmayaraq,
Əli Məmmədovun dövrünün nüfuzlu şair və yazıçılarını tənqid və təhqir etməsi
repressiyaya hazırlığın son mərhələsi kimi də qiymətləndirilməlidir. Müəllif bildirir
ki, ittifaqın keçmiş rəhbərliyi bolşevik sayıqlığını itirmiş, bunun nəticəsində düşmən
elementlər Yazıçılar İttifaqında öz pozucu, alçaq işlərini aparmağa müvəffəq
olmuşlar. Ə.Məmmədov daha sonra yazır: “Bakı milyonçularının, Azərbaycan xan,
bəylərinin şeypurçalanı alçaq Əhməd Cavad və xain Hüseyn Cavid kimi Azərbaycan
xalqının düşmənlərinin qeydinə qalan, onları öz qanadı altına almış olan mənfur
Ruhulla Axundov, Mikayıl Hüseynov və başqaları, başda Azərbaycan Sovet
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Yazıçıları İttifaqının sabiq sədri Şamilov olmaqla, bütün heyətin belə siyasi
korluğundan istifadə etmiş və ədəbiyyatda da öz ziyançı işlərini yeritmişlər” [30].
Aşıq Rüstəmin “Stalini sevən el mənimkidir”, Aşıq Talıbın “Yaşa, Stalin”,
Aşıq Avaqın “Stalinə”, “Moskva”, Aşıq Əsədin “Ulu rəhbərə”, Aşıq Mirzənin “Sovet
qəhrəmanlarına”, “Bir işıq düşdü”, Aşıq Nəcəfin “Kommunizmin ulu ilhamçısına”,
“Koroğludan”, Şair Həsənin “Sovet Azərbaycanına” şeirlərində xalqın içində
yaşayıb-yaradan el şairlərinin, aşıqların “ulu rəhbər”ə, vətənin tərənnümünə həsr
olunan misraları yer alıb.
R.Rzanın “İstək” şeirində insanın yaxın gələcəkdə aya, ulduza yol açacağına,
Marsa işə gedən fəhlənin yoldan salam göndərməsinə əminlik ifadə edilir:
İnanıram buna mən:
Sabah bala pioner
Yıldıza kəmənd atar,
Uzax deyil o gün də,
Bir qırpımdır əsrlər,
Ədəbiyyat ömründə [31].
Şairin öncədən peyğəmbərcəsinə söylədiyi insanın ulduza kəmənd atması çox
keçmir ki, reallaşır. İnsan oğlu ilk dəfə kosmik fəzaya uçur, Aya ayaq basır.
A.Əli Rzanın Çinin qəhrəman gənclərinə ithaf etdiyi “Döyüş mahnısı” şeiri
ötən əsrin 30-cu illərində imperializmin tüğyan etdiyi, dünyada müharibə alovlarının
gücləndiyi bir dövrdə qələmə alınııb. Şair çinli gənclərin çətinliklərə sinə gərdiyini,
doğma torpaqlarının hər zaman müdafiəsinə hazır olduqlarını dilə gətirir, onları faşist
ideyalarının yayılmasına, özgə torpaqları zəbt etmək planlarına qarşı mübarizəyə
səsləyir:
Azmı tökdün göz yaşını?..
Azmı dözdün ağrılara?
Azmı əydin mərd başını
Qırğı gözlü yağılara?...
Yetər!.. Səslə qardaşını,
Orduları yara-yara
Vur! Tapmasın düşmən nicat.
Dərələrdən atlan, dostum!
Qazanmaqçün məsud həyat
Hər acıya qatlan, dostum! [32]
Bəbir Məmmədzadənin “Birinci qandidat” şeiri “ellər atası” Stalinin sovetə
namizədliyi münasibətilə qələmə alınıb. Ölkə rəhbərinə boğazdan yuxarı təriflərlə
dolu olan bu şeir həmin dövrün şairlərinin əksəriyyətinin yaradıcılığında aparıcı xətt
kimi keçir:
Sən mənim öz atamsan, arxamsan, köməyimsən,
Canımsan, ciyərimsən, ruhum, göz bəbəyimsən.
Sən məni ac günümdə xatirinə salırdın,
Mənə ümidlər verib, ürəyimi alırdın [33].
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Qeyd etmək yerinə düşərdi ki, sovet dönəmində siyasi məsələlər hər zaman ön
planda dayanırdı. Hər kəs çalışdığı işdə Kommunist Partiyasının tapşırıqlarını canbaşla yerinə yetirirdi. Şair və yazıçılarımızın o dövrdə qələmə aldıqları əsərlərində
rast gəldiyimiz bu cür ifadələr zamanın, partiyanın siyasi rəhbərliyin tapşırığı ilə
onların qarşısına qoyduğu vəzifələrdən irəli gəlirdi. Sadəcə bu cür şeirlər bütün
zamanlarda ədəbiyyatda rast gəlinən hadisələrdəndir. Sovet dönəmində isə bütün
ədəbi qüvvələrin bir nömrəli tapşırığı belə idi.
Səməd Vurğunun “12 dekabr” şeiri 1937-ci ildə SSRİ-də keçirilən seçkilərə
həsr edilib. Şair qış ayında hər tərəfin “gül açmasından”, sanki “yaz gəlməsindən”,
“toy paltarı geyinmiş” “ağ birçəkli qarılar”dan sevinclə danışır. Çünki seçicilər
dövlət üçün mühüm əhəmiyyət daşıyan bir kampaniyanın ərəfəsində yeni tarix
yazmaq üçün səs verəcəklər:
Könül deyir, dekabrın on ikisi xoş gəlir,
Qış ayında bahar doğur, günəş boyca yüksəlir.
Buzlu Şimal, isti Cənub dayanaraq üz-üzə,
Gül dəstələr hazırlayır bu şəfəqli gündüzə [34].
“Kommunist”in 3 noyabr 1937-ci il tarixli sayında Aşıq Məmməd Rzayevin
“Oktyabr”, Ə.Abbasovun “20 il”, Məmməd Rahimin “Xainlərə ölüm” və A.Əlirzanın
“Gəncin səsi” şeirləri oktyabr inqilabının 20 illik yubileyinə həsr edilib. Bu şeirlərdə
köhnə dövrün yıxılması, yeni qurulmuş sosializm cəmiyyətinin xalqları “ağ günlərə”
çıxarması, xalqı bəxtiyar etməsi vurğulanır. Həmin nömrədə dərc edilən “Oktyabr və
Azərbaycan ədəbiyyatı” məqaləsi yazıçı və şairlərimizin əsərlərinin təhlili və onların
qarşısında duran vəzifələrə həsr edilib. Qeyd edilən məqalədən bir sitata diqqət
yetirək: “Ədəbiyyatda düşmən agenturası ilə, trotiskist-buxarinçi, müsavatçı,
nasional-uqlonist ziyançılarla, bu german-yapon faşist razvedqası agentləri ilə
amansız mübarizə aparmaq, Stalin Qonstitusiyası epoxasının irəli sürdüyü tələblərə
cavab verə biləcək bolşevik ideyalı, yüksək məzmunlu bədii əsərlər yaratmaq, yeni,
sağlam yazıçı qadrlar yetişdirmək, prinsipial sağlam tənqidi genişləndirmək partiyalı
və partiyasız sovet yazıçılarının ən şərəfli və müqəddəs vəzifəsidir” [35].
Göründüyü kimi, sovet yazıçısının qarşısında nə qədər əngəllər, buxovlar və
maneələr vardı. Belə bir zamanda Azərbaycan ədəbiyyatını yaşatmaq və inkişaf
etdirmək olduqca çətin idi. Təəssüf ki, bu, bir çoxlarına canları bahasına başa gəlirdi.
Əliağa Vahidin “Mənim səsim” şeirində seçkilərdə hamının bərabərhüquqlu
olması, dillər əzbəri olan Stalini seçmək üçün hamının səfərbər edilməsi vurğulanır:
Budur hökumətin gözəl şüarı:
Sədaqətlə hər bir oğlan, qız, qarı
Seçib-seçilməyə var ixtiyarı,
Sevər azad olan dillər səsimi [36].
Mircəlalın “Nanənin hünəri” hekayəsi seçki kampaniyasının təbliği baxımından mühüm əhəmiyyət daşıyır və demək olar ki, bugün də öz aktuallığını saxlayır.
Yazıçı əsərin əsas qəhrəmanı Hünərin vasitəsilə seçkilərdə nə vaxtdan iştirak etmək,
kimin seçmək, seçilmək hüququ olması haqqında ətraflı məlumat verir. Cəmiyyətin
tör-töküntülərinin, qolçomaqların kökünün hələ də tam kəsilmədiyini deyən yazıçı
xalqı ayıq-sayıq olmağa, ən layiqli namizədə səs verməyə çağırır. Əsərin əvvəlində
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savadsız olan Nanə obrazı inkişaf etdirilərək sonda tamam dəyişir, yazıb oxumaq
öyrənir, sevinir ki, dekabrın 12-də özü istədiyi namizədə səs verəcək [37].
Səməd Vurğunun “Bayram buketi” şeiri seçki günü şairin ürək çırpıntılarının
ifadəsidir. Bir anlıq keçmiş günləri xatırlayan, insanların qanlı-qadalı, ac-yalavac
günlərini misal göstərən şair dövranın dəyişməsi ilə ellərin ağ günə çıxmasını, hər
kəsin oxumaq, çalışmaq, yaxşı yaşamaq haqqını, xüsusilə də seçib-seçilmək
hüququnun olmasını alqışlayır. O, ellər atası Stalinə söz verir ki, “bu bayram
günündə əlimizdən bir xəta çıxmayacaqdır”.
Əzizim Stalin, ey böyük ata,
Məktubun çatıbdır bizim elata,
Bu bayram günü də çıxmayacaqdır
Bizim əlimizdən kiçik bir xəta.
***
Bu gün partbiletim olmasa da, mən
Böyüdüm, dərs aldım bolşeviklərdən.
Seçki qutusuna əl atıram, bax,
Qanımda, qəlbimdə, vicdanımda sən.
Əyyub Abasovun “Azad qanun” şeiri də forma və məzmun etibarilə yuxarıda
qeyd etdiyimiz şairlərin şeirlərindən fərqlənmir. Bu şeir də köhnə Rusiyada
kəndlilərə verilən zülmlərdən, cahangirlərin qılınclarından torpağa qan dammasından
söhbət açır. Lakin bolşeviklər partiyasının yaranması və hakimiyyəti ələ keçirməsi ilə
dövran dəyişir:
Dünyaları titrədərkən nalələrin zəlzələsi
Mənim gözəl partiyamın coşa gəldi polad səsi.
Dedi: zülmün rişəsini yer üzündən qazmaq gərək!
İnsanların həyatıçin gözəl qanun yazmaq gərək!
Dedi: bütün yer üzündə olmamalı ağa və qul,
Nə zülm edən, nə əzilən, nə dövlətli, nə də yoxsul!
Təqdim edilən parçalardan bəlli olur ki, repressiya illərində şair və
yazıçılarımız dövrün diktəsi, onlardan tələb olunan siyasi motivlərlə zəngin, partiya
və hökumətin yürütdüyü siyasəti təbliğ edən əsərlər yazmışlar. Bəzi tədqiqatçıların
qeyd etdiyi kimi, “repressiya qurbanlarının günahı onların zamanla ayaqlaşmayaraq
özlərinin siyasi baxışlarını dəyişməməsində, yazdıqları əsərlərin sovet dövrünün
tələblərinə cavab verməməsində idi” fikri heç də doğru deyil. Professor Bədirxan
Əhmədov repressiyanın nə olduğunu və kimin tərəfindən göstəriş verildiyini hələ də
müəyyənləşdirməyin mümkün olmadığını yazır: “Bu sualları istənilən qədər artırmaq
da olardı, lakin bütün bunlar tam dolğunluğu ilə repressiyanın mahiyyətini ifadə
etmir. Ona görə ki:
Repressiya – bir fərdin digərinə qarşı törətdiyi lokal hadisə deyil, sovet dövlət
aparatı tərəfindən törədilmiş ictimai-siyasi məzmunlu hadisədir.
Repressiya – ədəbi hadisə deyil, cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən
siyasi aksiyadır.
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Repressiya – milli hadisə olmadığı üçün onun səbəblərini yalnız milli coğrafiya
ilə məhdudlaşdırmaq düzgün olmazdı.
Repressiya fəhlə-kəndli hökumətinin, onun ali rəhbərliyinin xalqa qarşı
törətdiyi kəskin cinayət idi” [2].
Nəticə. Repressiya dalğası Azərbaycan xalqının ən üstün ziyalılarını məhv etdi,
onların yazıb-yaratmaq arzularına son qoydu. Bu ağrı-acıların əziyyətini uzun
müddət xalqımız çəkdi və bu gün də o zərbələrin izləri sağalmayıb. Çar Rusiyası və
Cümhuriyyət dövründə Azərbaycanda yaşamış ziyalılar Sovetlər İttifaqında açıqaşkar düşmən obrazında xalqa təqdim edilirdi. Bunu repressiya olunanların qələm
yoldaşlarının “xəyanəti”, yaxud yazdıqları əsərlərin “keyfiyyətsiz” olması, dövrün
tələblərinə cavab verməyən əsərlər yazmaları ilə əlaqələndirmək sadəlövhlük olardı.
Əminliklə demək olar ki, repressiya – ali partiya rəhbərliyinin xalqlara qarşı
keçmişin izini itirmək, milli ənənələri unutdurmaq, xalqda xof və vahimə yaratmaq
üçün tətbiq etdikləri bir vasitə idi. Bunun da nəticəsində yazıçı və şairlərimiz,
alimlərimiz neçə-neçə gözəl əsərlər yazmaqdan, qəlblərinin dərinliklərindən gələn
ideyaları qələmə almaqdan məhrum edilmiş, onların sabaha sağ çıxmaq ümidləri belə
olmamışdır. Belə bir şəraitdə yaranan ədəbiyyatın bədii məziyyətlərində, ideya
xüsusiyyətlərində yüksək peşəkarlıq axtarmaq doğru olmazdı. Həmin əsərlərin
dövrün ictimai-siyasi hadisələrini real surətdə əks etdirməsi, klassik şair və
yazıçılarımızın ənənələrini davam etdirməsi xüsusi qeyd edilməlidir.
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Gabil Aliyev
Literature and criticism in “Communist newspaper” during
the years of repression (1936-1937)
Summary
The article analyzes the literary samples and critical materials published in the
newspaper "Communist" in 1936-1937s. At the beginning of the twentieth century,
after the transfer of power from the Azerbaijan Democratic Republic to the
Bolsheviks, red terror and repression began in the country. Initially the Soviet
government targeted patriotic national intellectuals, young people, but over the years
it targeted the entire intelligentsia, the pen owners who lived and worked before
April 1920 in order to consolidate their power. People who were considered
"suspicious" in terms of creativity and ideas were persecuted, arrested and shot for
baseless slanders, and deported from the country at best.
From the first years of Soviet rule, Azerbaijani literature lived and developed
in spite of the most severe pressures and the difficulties of creating a new work in an
environment where every word and sentence they wrote were checked. Ahmad
Javad's "Goy Gol", Huseyn Javid's "Prophet", Mikail Mushfig's "Reading Tar" and
other works of our poets and writers were created during such a difficult period.
They were later imprisoned on the charges of "pan-Turkist", "pan-Islamist", and
"Trotskyist" with the help of "critics" who inspected their writings.
Although our writers and poets tried to write artistic examples that meet the
requirements put in front of the literary forces by the party and the state in the
complex socio-political situation, they were still presented to the people in the image
of the enemy. They had no hope of coming out the next day, and every day several
pen pals, well-known actors, and intellectuals were arrested, their committed
"crimes" were proven through torture, and they were severely punished. From the
works of the repressed Hussein Javid, Ahmad Javad, Mikail Mushfig and other poets
and writers, it is clear that they were exiled to Siberia under the label of "enemies of
the people" without sin and were shot.
When we examine all the works of art published in the newspaper
"Communist" during that period, we can conclude that the works created by our
writers and poets at that time consisted only politically motivated works required of
them. Among these examples, we occasionally come across poems dedicated to the
nature of Azerbaijan, love of country and homeland. The repression of our prominent
writers was a political order of the communist regime.
Габиль Алиев
Литература и критика в газете “Коммунист”
в годы репрессий (1936-1937)
Резюме
В статье проанализированы литературные образцы, опубликованные в
газете «Коммунист» в 1936-1937-е годы, выражается отношение к
критическим материалам. В начале ХХ столетия после того, как
Азербайджанская Демократическая Республика передала власть большевикам,
в стране был дан старт красному террору и репрессиям. В первое время
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советская власть прицелилась в молодежь и интеллигенцию в духе
национального патриотизма, а спустя годы с целью укрепления своей власти
прицелилась ко всем представителям интеллигенции, мастерам пера, которые
жили и творили до апреля 1920 года. Люди, вызывающие «сомнения» с точки
зрения творчества, идей и идеологии преследовались, арестовывались по
необоснованной клевете, расстреливались, в лучшем случае ссылались за
пределы страны.
Несмотря на все трудности в создании новых произведений в той среде,
когда, начиная с первых лет советской власти мастера пера подвергались к
самым тяжелым давлениям, проверялось каждое написанное ими слово,
каждое предложение, азербайджанская литература жила и развивалась.
Произведение «Гейгель» Ахмеда Джавада, «Пророк» – Гусейна Джавида,
«Пой, тар» - Микаила Мушфига и др. были созданы именно в такой тяжелый
период. Затем «критики», проверяющие все написанное ими, обвиняя их в
«пантюркизме», «панисламизме», «троцкизме», арестовывали.
В этой сложной общественно-политической ситуации писатели и поэты,
пытающиеся создавать художественные образцы, отвечающие требованиям
партии и государства, поставленными перед литературными силами, вновь
представлялись народу в образе врага. У них не было надежды на завтрашний
день, ежедневно арестовывались их товарищи по перу, известные актеры,
интеллигенты, подвергались пыткам и доказывалось «учиненное
преступление», затем очень строго наказывали. Образцы из произведений
подвергшихся репрессиям Гусейна Джавида, Ахмеда Джавада, Микаила
Мушфига и других поэтов и писателей открыто свидетельствуют о том, что
они были невиновны, их называли «врагом народа» и ссылали в Сибирь,
расстреливали.
Во время исследований всех художественных образцов, опубликованных
в газете «Коммунист» в вышеназванный период, приходим к такому выводу,
что в этот период произведения, создаваемые писателями и поэтами, состояли
только из произведений политического мотива, который требовали от них.
Среди этих образцов время от времени встречаем и стихи, посвященные
природе Азербайджана, краю и любви к Родине. Репрессирование видных
литераторов было политическим заказом коммунистического режима.
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NARRATIVE CONSTRUCTION OF A DYSTOPIAN WORLD
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Abstract. The Articles describing the condition in Aleppo in 2016 were
accompanied by pictures taken at the war zones and the caption: “Aleppo: “A
Complete Meltdown of Humanity” [3]. Nearly every day we get information about
similar processes around the world. Thinking about the motive behind the fabrication
of the past, Orwell’s character wonders: “I understand how: I do not understand
why” [2, p.80] and it has become the expression of the puzzlement we often
experience coming across such absurdly inhuman and inexplicable conditions of
modern times. George Orwell created a detailed vision of a dystopian world with
such precision that analyzing a hopeless humanity collapse or totalitarian regime we
call it “Orwellian”. So, what if we are already drawing near an Orwellian world?
Why have we come to this point? Fiction is a cultural product, however, analyzed in
detail they can pose warning, even some clue to prevent disasters.
This article explores the narrative construction of dystopia in George Orwell’s
“Nineteen Eighty-Four”. In general, Orwell’s dystopian setting is constituted by the
portrayal of lie and fear. These two deep-rooted instruments of dystopia are built
upon the mechanism that controls memories, feelings, and emotions through rituals
and contradictions. The descriptions of people and places are of physical or mental,
psychological character. We examine the narrative construction of this physical and
mental dystopian environment through the analysis of some characters and the
political, social atmosphere they are surrounded by.
Setting the Tone of the Story. The novel starts with a description of an
ordinary spring morning. It bears a dubious tone and sets an uneasy atmosphere. The
choice of words is important. Winston’s apartment is at “Victory Mansions”.
However, this place has no sign of triumph or success. The lift never works, the
hallway smells of “boiled cabbage and old rag mats”. As Winston enters the
hallway of the building he is followed by “gritty dust”. It seems both the outside and
inside of the apartment are equally unpleasant. Inside, the first thing to see is an
enormous poster that depicts a man’s face. This is the face we will encounter
throughout the story, his presence will hang around wherever one goes, his eyes
follow everybody on coins, stamps, covers of books, banners, posters, cigarette
packets-on everything. We learn that electricity is cut as a part of the economic
preparation for the “Hate Week”. As Winston, suffering from the pain of a varicose
ulcer, goes up the stairs to his apartment the eyes follow him. The caption reads “Big
brother is Watching You”.
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Winston’s flat has quite an unwelcoming mood. There is a constant voice
coming through the metal board stuck to the wall which can never be completely
shut off. The view from the window is equally depressive. The city outside has no
colours. Looking out of the window Winston sees two huge posters-one with the
man’s face and another with a single word: “INGSOC” (English Socialism).
Winston can read the Party slogans written on the concrete wall of his workplace,
the Ministry of Truth: “War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.”
This building stands over the rubbles of the city and can easily be seen from
the window of Winston’s apartment. Altogether there are four such buildings: the
Ministry of Truth (that administers news, entertainment and education), the Ministry
of Peace (that administers affairs of war), the ministry of Love (that administers law
and order) and the Ministry of Plenty (that administers economic affairs). The
rubbles we see are actually whatever remains of the city of London which is now the
main city of Airstrip One. It is the third most densely populated city of Oceania.
Outside, a Police patrol in helicopters investigates every window. Inside his
apartment, Winston is as unsafe as in the street. His every thought, his every move is
being watched. He is in constant fear of “Thought Police”. Winston tries not to face
the metal board - the telescreen. The only safe way to face it is by wearing “the
expression of quiet optimism” [2, p.6].
The food is hardly edible. Nitric acid-like “Victory Gin” is so horrible to drink
that Winston has to “nerve himself for a shock” [2, p.6] before gulping it down.
However, it helps Winston to calm down a little bit. He takes “Victory cigarettes”
and sets about to commit a crime: he chooses the corner that is unseen by the
telescreen and takes out a book and a pen, he intends to write a diary.
The society Winston lives in consists of Party members (Outer Party and
Inner Party) and proles. Everybody is a potential agent of the Thought Police.
People are not safe with their own family. Winston’s neighbour and co-worker Mr
Parson who is introduced to us as “a fattish but active man of paralyzing stupidity”
[2, p.22] is always proud of his children’s’ zeal to uncover traitors. The Parsons,
with the father who is “one of those completely unquestioning, devoted drudges” and
is one of the most active members to organize any community activities, with the
mother who is in a constant fear of being denoted as a thought criminal by her
children, with the children who love watching public hangings, who have passion to
set an example as young activists, “...tiger cubs which will grow up into man-eater”
[2, p.24], is a fine example of a family structure in this dystopian world. They live in
a filthy apartment at the “Victory Mansions”, the old block of flats that are falling
into pieces. It is at this flat that Winston is targeted by the children as a traitor just
after thinking of thoughtcrime and cannot but agree with the children’s suspicion.
In this way, the beginning already sets the tone of the story. We are in a
distressing world controlled through lie and fear. Just as the apartment and food
contradict their names, the slogans, news about development and victory contradict
the actual state of affairs. “The only evidence to the contrary was the mute protest in
your bones, the instinctive feeling that the conditions you lived in were intolerable
and that at some other time they must have been different” [2, p.74]. So, the
dystopian world is not a natural condition, it is constructed in part by a regime
of political dictatorship and in part by a community deprived of basic human senses.
Rituals and Ceremonies to Instill Fear and Lie. “Nothing was your own
except the few cubic centimetres inside your skull” [2, p.27]. The whole system
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works to control this tiny space. It is done by instilling fear or blind devotion
through the lie. One of the ways to achieve it is collective activities and rituals.
The telescreen struck to every wall has an inevitable effect. It gives military
music, news about the frontier, the Party’s success in different fields nonstop. Every
morning it commands people to stand up in front of the screen for morning exercisePhysical Jerks “..wearing the look of grim enjoyment” [2, p.33], The telescreen does
not only perform but also scrutinize. No one is safe from its gaze. Every move,
every impression on the face can give one away. “To keep your face expressionless
was not difficult, and even your breathing could be controlled, with an effort: but
you could not control the beating of your heart, and the telescreen was quite
delicate enough to pick it up” [2, p.79]. Just like thoughtcrime, there was face
crime as well.
Rituals are held to strengthen the ideology. Every day before the work starts,
Winston attends “Two Minutes Hate”. This is where O’Brien and Julia are presented
to us. Winston has a special dislike for Julia. With her youth energy, beauty, swift
moves and emblem of the Junior Anti-Sex League she seems to be a fine example of
a clean-minded, devoted party member. O'Brien, who holds an important post and is
a member of the Inner Party, on the other hand, provokes sympathy and hope.
Once a month war prisoners are hanged publicly. The Party organizes an
endless line of processions, demonstrations, community hikes, and volunteer
activities. In this way, the regime controls all parts of life. Party members cannot
have spare time. Work, leisure time, appearance, food, thought even past and future
are controlled. In Newspeak, there is a word “Ownlife’ that means individualism and
Winston’s passion for it take him to walk in alleys by himself where he comes
across a junk shop and purchases some prohibited ancient stuff, like the copybook
he uses as a diary. It is the place where he will often have a meeting with Julia and it
is the place where he will be uncovered and arrested together with her. The owner of
the shop whom Winston considers one of “..the last link that now existed with the
vanished world of capitalism’ [2, p.87] will turn out to be an agent
of Thoughtpolice. It is of no surprise. In this dystopian world, people have one
uniting factor-Hate. They hate the common enemy and they hate each other.
However, the worst enemy is “... your own nervous system. At any moment the
tension inside you was liable to translate itself into some visible symptom” [2, p.64].
The collective ceremony of Two Minutes Hate turns everyone into a
grimacing, screaming lunatic. However, in Winston’s example, we see something
different. His hatred is not totally towards to Goldstein, on the contrary, it is directed
against Big Brother, the Party and the Thought Police. At the end of the short
ceremony, people break into chanting which has an especially horrifying effect on
Winston. The chanting is devoted to big Brother and it follows the hatred to the
common enemy. Performed collectively, such rituals serve to block common sense
and common logic to question. Orwell describes it as “..an act of self-hypnosis, a
deliberate drowning of consciousness…” [2, p.17].
One of such days, near the end of the ceremony, among the inscrutable faces
of people Winston suddenly sees O’Brian’s eye. For a fraction of minute, he seems
to say “I know precisely what you are feeling. I know all about your contempt, your
hatred, and your disgust. But don’t worry. I am on your side!” [2, p.18]. This is the
moment that changes Winston’s whole life, encourages him to take the steps he
probably would not dare to take otherwise. Yet, it is not the whole beginning. If
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O’Brien is a kind of intellectual awakening, Julia stands for emotional stir. These
two serve to trigger a dangerous hope that leads Winston to develop his crime
starting with writing “DOWN WITH BIG BROTHER” on the diary. The crime that
takes Winston to horrible inquisition centre and finally to the ill-omened Chestnut
Tree café. What is written makes little difference. Once something is written, once
something is considered the worst of all crimes – Thoughtcrime is committed.
“Thoughtcrime was not a thing that could be concealed forever. You might dodge
successively for a while, even for years, but sooner or later they were bound to get
you” [2, p.20].
Contradictions. “Everything faded into mist. The past was erased the erasure
was forgotten the lie became truth” [2, p.75]. Comparison of past and present in a
scale of the Party’s interest helps to establish fantasy about the oppressive capitalist
regime of past and progressive policy of the Party. In general, a phenomenon can
prove itself, its virtue by having a contradicting opposition. Michael Foucault wrote,
“What makes the presence and control of the police tolerable for the population, if
not fear of the criminal? This institution of the police, which is so recent and so
oppressive, is only justified by that fear. If we accept the presence in our midst of
these uniformed men, who have the exclusive right to carry arms, who demand our
papers, who come and prowl on our doorsteps, how would any of this be possible if
there were no criminals?” [1, p.47]. To confirm itself and justify its endless control
mechanism, The Party needs an enemy. If Big Brother is one end of the regime
another end is the main enemy- Emmanuel Goldstein, the mysterious person who
once upon a time was nearly on a level with Big Brother himself. Goldstein is now a
symbol of treachery, the enemy who dares to mar Party’s clarity. His speech is
constantly used in Two Minutes Hate. He demands freedom of speech, assembly,
thought, and peace. These ideas cannot penetrate through the minds of the Party
members, however, the risk still exists that some, less level-headed people could be
affected by it. That is why, his exaggerated, hysterical speech is displayed on the
screen to let the devoted members of the party unleash their hatred on the common
enemy, to unite in the Hate. The speech is accompanied by the image of marching
enemy army and the rhythm of their boots is a background of Goldstein’s speech.
The tension in the room reaches its climax under this pressuring noise and image
and the audience is swamped with a longing to express their hatred against the
enemy of the people. There are rumours that Goldstein has an enormous, covered
army, as very often his agents are uncovered by the Thought Police. He is suspected
to have Brotherhood, hidden underground community and a book in which he
expresses his dangerous teachings. It has no title. It is referred to as The
Book. Goldstein along with the enemy armies explains the importance
of Thoughtpolice.
On the other hand, it is easier to scrutinize people during the rituals. They are
less self- controlled and their mimics, gestures can easily give them away. Within
the majority, a distinction is easy to spot. Goldstein is not only a means of
justification but also means of a reveal. Those assuming the illusion
of Golstain’s secret organization tend to get motivated to think and capacity of
thinking is an indication of common sense. It is a menacing action and is certainly
exterminated. Winston is not the only example of it. Syme, who is Winston’s one
the most devoted and hard-working colleagues, explains the logic behind Newspeak.
Although quite faithful Syme lacks stupidity, “Zeal was not enough. Orthodoxy was
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unconsciousness” [2, p.56]. While listening to him Winston oversees the upcoming
danger and he is not mistaken, not long after Syme too is vaporized as many others
before and after him. Noone around reacts his absence, soon he is forgotten, he has
never existed.
There are two powerful instincts that Party tries to use as weapons: natural
sexual instinct and family. The first one they keep under control through the females
whom they start training at a very early age. They grow up to believe that sex is an
only necessary procedure to continue the human race, to fulfil one of the duties of
the party by raising more supporters. Hysteria and anger that occur on the
deprivation of sex can easily be turned against the enemy. Family on the other hands
is a desirable institution. The children are young spies trained to keep an eye on
everybody, including their family members.
Memories, feelings and emotions. “All that was needed was an unending
series of victories over your memory” [35]. These victories help people like Winston
survive. This is an act of reality control which is called doublethink. Winston’s
problem is that he cannot master the art of doublethink. It is an act of keeping
contradictory thoughts but making yourself believe in the one the Party dictates. It is
not simply accepting it as truth but making your mind believe in its
truthiness. Party demands both physical and mental discipline, as “Reality is inside
the skull” [2, p.267] mind can be controlled just as well as body movements. So,
when somebody is vaporized you have to not only agree but believe that they never
existed. If your mind revolts against are, it means you are sick, you cannot control
your mind.
The relation between past, present and future, that is, memory is vividly
underlined in the novel. Memories keep us alive, memories are emotional tie with
past and people. Memories are teachings, lessons. They can be of personal or
collective character. Once realized, collective memories, history taught at
educational institutions may serve to lead the whole generation to a particular
direction. The Party’s slogan reads “Who controls the past, controls the future: who
controls the present controls the past” [2, p.35]. In an Orwellian world, memories
are not only of personal character. Something has happened that lead the way to the
erosion of the past from memories altogether. One cause can be the atomic bomb
that had fallen on Colchester. Winston remembers the raid during which his whole
family had to take shelter in a Tube station along with the people “packed tightly
together” [2, p.34]. Since that time war is persistently present. The other, more
harmful cause is the mechanism of the lie. As the records are in a constant alteration
process, no one remembers fighting against any other force except for the one going
on at the moment. Usually, there are three groups – Oceania, Eurasia and Eastasia.
No other countries exist anymore. Oceania can be in alliance with one of them and
at war with the other. However, the sides keep shifting and no one remembers the
past events, whatever side is declared an alliance or enemy at present, must be taken
as a real state of affairs. Winston’s job is to help this. He works at the Records
Department which is in charge of changing written records. They keep correcting
records sometimes replacing with another, sometimes deleting altogether from the
publications or documents and sometimes creating exemplary heroes, however
usually dead ones. No copy or hint exists to contradict the changed data. They erase
the names of people who get vaporized as if such people have never existed.
Winston has difficulty because his memory happens to be not satisfactorily
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controlled. Only a few people survived who had lived before the revolution but, they
too were in “complete intellectual surrender” [2, p.87]. He can realize that facts are
being replaced and he is under any illusion that things can still be changed. It makes
him stand alone in the mass. “Was he, then, alone in the possession of a
memory?” [2, p.59]. Maybe that is why Orwell’s original title of the novel was “The
Last Man in Europe”. Winston is the last man capable to remember, realize and
analyze. These are the dangerous qualities that end his days at Chesnut Tree café.
Winston’s contemplation about the physical ugliness of the people around gives us
another clue. “How easy it was, thought Winston, if you did not look about you, to
believe that the physical type set by the Party as an ideal…..existed and even
predominated” [2, p.60]. All the community seems to pass the days without looking
about. They see everyday objects and each other, however, they do not look.
Similarly, the city, life conditions, everything around contradicted the lie Party tries
to instil, “Life, if you looked about you, bore no resemblance not only to the lies that
streamed out of the telescreens.., but even to the ideals that the Party was trying to
achieve”, [2, p.74] Orwell seems to underline that there is no totalitarian regime
worse than a society deprived of ability to look, deprived of all basic human senses.
Personally, Winston remembers very little of his childhood, his family. He is
aware that in some way his mother and his little sister sacrificed themselves so that
Winston could live. However, only after getting closer to Julia his memories open
the pages to remind him the time when Winston took the last piece of food from his
sister, ran out leaving her screaming and their mother in grief. When he returned
home they had disappeared, were simply gone, probably vaporized. Orwell indicates
a special tie between feelings, emotions and memories. As long as we remember we
feel and as long as we feel we are enveloped emotionally, in other words, we are
humans.
Once you fear and betray your memories, feelings and emotions the world
becomes an enormous void. This is the dystopia. “Tragedy, he perceived, belonged
to the ancient time, to a time when there was still privacy, love and friendship, and
when the members of a family stood by one another without needing to know the
reason” [2, p.31]. Comparing the time he called “ancient”, with the time he lives
Winston thinks that emotions, feelings like love, grace, carelessness, deep sorrow
are no longer possible. Face expression can give thoughts away that is why every
feeling is masked under the masks of dictated feelings, like grim enjoyment, love
and devotion to Party and Big Brother or hatred to the common enemies appropriate
for the occasion at hand. “No emotion was pure, because everything was mixed up
with fear and hatred” [2, p.128]. Yet, Winston and Julia dare to risk. Their secret
meetings, passion for each other and Winston’s political interest bring them to meet
O’Brien and join the so-called “Brotherhood”.
Hope. “At the sight of the words “I love you” the desire to stay alive had
welled up in him, and the taking of minor risks suddenly seemed stupid” [2, p.111].
One may be thinking we have come to the turning point which will take us to
the story of resistance, struggle and freedom. Orwell’s masterpiece is a perfect
construction of not only the dystopian world but also a dystopian conclusion which
leaves us with an impression that no matter how hard we fight, the regime built upon
deep-rooted fear and lie that deprives humanity of hope, memories, feelings and
emotions is indestructible. In Winston and Julia’s example, no torture breaks them
down. Realizing they are doomed they often discuss the inevitable end. However,
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they believe that what matters is to remain human. “They can make you say
anything-anything-but they can’t make you believe it. They can’t get inside you” [2,
p.168]. They get completely crushed once they have to betray their memories,
feelings and emotions becoming one of the mechanically acting bodies under the
system. “Under the spreading chestnut tree. I sold you and you sold me...” [2, p.77]
sounds like a hymn of the last men in Europe, the song broken leaders of Revolution
listened to with tears in their eyes before they got executed. Watching them,
Winston knew that once caught by Thoughtpolice no one had a chance to live long.
At the end we see him sitting at the same place, listening to the same song with eyes
filled with tears. That is how the last man in Europe gets broken and passes his final
days as one of “…corpses waiting to be sent back to the grave” [2, p.76]. It is not a
tragedy of an intellectual, it is a tragedy of hope.
Owning not satisfactorily controlled memory and emotions Winston ventures
to hope. Hope, the most valuable stimulus is the first destructed power of
humankind in a dystopian world. Orwell underlines the momentum for the sensible
humankind in a very subtle way-hope, memory, feelings and emotions.
In Newspeak, there is a word crimestop which means to stop dangerous,
contradictory though as soon as it appears. After being beaten, tortured, questioned
Winston comes to believe in instability of reality. Nothing changes around him, only
his mind changes which give him completely another outlook. That is the sanity
the Party demands-intellectual surrender. They do not vaporize anybody with the
freedom of thought, in this way, they do not give a chance to have unbreakable,
uncontrollable heroes. The Party, the omnipotent power can crush anyone, there is
no domain outside their control. It controls both the human mind and body, it
controls past, present and future, it controls nature. Before being vaporized
everybody has to accept, believe in and stop questioning this reality. “Power is in
tearing human minds to pieces and putting them together again in new shapes of
your choosing” [2, p.269].
In this way, the Orwellian world is a desperate society of ignorance in the sea
of information. Periodicals, newspapers, records and all other kinds of media is
created nonstop. People, nevertheless, have no idea of and no hope to learn the
actual condition of events. Written records are being altered, one false information is
replaced by another, like a palimpsest the history is being rewritten and rewritten
replacing one fantasy with another all equally forged. The tragedy is when it is
impossible to differentiate the lie from the truth, even one gives up to try to differ
and lie is accepted as a natural state.
“In this game that we are playing, we can’t win. Some kinds of failure are
better than other kinds, that’s all!” [2, p.137]. Winston, older than Julia is more
realistic. Although he believes in the existence of some struggle against the Party
and far, far bright future he comprehends the reality of the things as they stand. He
realizes that “..from the moment of declaring war on the Party it was better to think
of yourself as a corpse” [2, p.137]. Julia on the other hand, more practical, young
and energetic thinks it possible to disagree with the Party’s doctrine and live in your
secret word. That is why when Winston says,” We are the dead” she answers “We
are not dead yet” [2, p.137]. It will take a while until Julia too realizes the reality of
their condition and echoes Winston’s words “We are the dead” to hear the same
claim from the hidden telescreen in Mr Charrigton’s room. So, we see how hope
dies. In Winston’s case, it is hope for the existence of struggle in Julia’s it is hope
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for the possibility of hiding. In any case, it is the death of the hope that puts the
finishing point.
Orwell seems to make a slight mockery of the last man in Europe, who takes
every gesture of O’Brien as a secret message, a clue to the existence of Brotherhood,
a secret organization of resistance. That is when hope is gone. That is an Orwellian
world, “If you want a picture of the future, imagine a boot stamping on a human
face-forever” [2, p.270].
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Mahirə Hacıyeva
Distopiya dünyasının təhkiyədə qurulması
Xülasə
Yuxarıda qeyd etdiyimiz kimi, bədii ədəbiyyat və bədii filmlər mədəni
məhsuldur, yəni yaradıcı təxəyyüldən bəhrələnir. Ancaq insan təcrübəsindən kənar
bir şey yarana bilərmi? Xeyr. Yaradıcı təfəkkür hadisələri və personajları müxtəlif
çalarlarda rəngləndirə bilər, lakin onlar həmişə reallıqdan, həyatın özündən
qaynaqlanır. Umberto Ekonun qeyd etdiyi kimi: "Həyatın bədii ədəbiyyatdan daha
zəngin fantaziya və təxəyyülü var. Berluskoni kimi bir adam uydura bilərdinizmi?"
Ətrafımızdakı proseslərdən tam xəbərdar olduqda bir distopiya dünyasına, şəxsi
ambisiyaların üstünlük təşkil etdiyi və əsas insan dəyərlərinin yer dəyişdiyi dünyaya,
nə qədər yaxın olduğumuzu başa düşürük.
Oruelin distopiyası iki əsas özül – yalan və qorxu üzərində qurulur. Rituallar
diqqətlə müşahidə aparmağa və kollektiv aldanma yaratmağa xidmət edir. Əsas insan
dəyərlərindən, ailə birliyindən və sağlam düşüncədən məhrum olan cəmiyyətin bir
ortaq cəhəti var: nifrət. Oruel təkcə distopiya dünyasının necə qurulduğunu deyil,
niyə bəşəriyyətin bu boşluqla bitdiyini də izah edir. Bu, yalan və qorxu altında
xatirələr yox edildikdə, məntiq susdurulduqda, hiss və duyğular kütləşdikdə yaranan
bir boşluqdur. Məqalənin əvvəlində qeyd olunan, distopiyanı gerçəkləşdirən, lakin
nəzarət altına alıb qarşısını kəsə biləcəyimiz həmin o səbəb də budur.
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Махира Гаджиева
Построение мирa дистопий в воображении
Резюме
Как мы уже упоминали выше, художественная литература и фильмы
являются культурными продуктами, то есть продуктами воображения. Однако
можно ли что-то создать за пределами человеческого опыта? Ответ – нет.
Творческое воображение может окрашивать события и персонажи в разные
оттенки, но они всегда происходят из реальности, из самой жизни. Как
отметил Умберто Эко: «Жизнь имеет больше фантазии и воображения, чем
вымысел. Мoгли бы вы изобрести такого человека, как Берлускони?» Как
только мы полностью осознаем происходящее вокруг, мы понимаем,
насколько мы близки к дистопическому миру. Мир, в котором доминируют
личные амбиции и основные человеческие ценности, меняется.
Оруэлловская дистопия строится на двух основных основаниях – лжи и
страхе. Ритуалы служат генерации коллективного обмана. Общество,
лишенное основных человеческих ценностей, единства семьи и здравого
смысла, имеет одну общую черту – ненависть. Оруэлл рассказывает нам не
только о том, как устроен мир – дистопия, но и о том, почему человечество
заканчивается этим небытием. Это пустота, когда ложью и страхами
воспоминания уничтожаются, логика заглушается, а наши эмоции и чувства
переполняются. Это и есть причина дистопии, которая отмечается в начале
статьи, причина, которую мы можем контролировать и предотвращать.
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Giriş. XIX əsrdə bağlanan Gülüstan və Türkmənçay müqavilələri nəticəsində
Azərbaycan iki hissəyə parçalanaraq İran və Çar Rusiyasının tərkibinə qatıldı. Bunu
qəbul etməyən xalq zaman-zaman Bütövlük, Azadlıq, Müstəqillik, Bərabərlik
uğrunda mübarizə aparmalı oldu. Lakin hər dəfə bu hərəkat amansızlıqla yatırılır,
onun iştirakçıları isə dar ağacından asılır, zindanlara atılırdı. Belə hərəkatlardan biri
XX əsrin 40-cı illərini əhatə edən, yəni 1941-1946-cı illər Cənubi Azərbaycan
demokratik və milli-azadlıq hərəkatıdır. İranda Rza şahın özbaşınalığı, ölkəni xalqlar
həbsxanasına çevirməsi, feodalların, mülkədarların xalqa zülm etməsi, işsizlik,
yoxsulluq, aclıq, fanatizm, despotizm və s. son həddinə çatmışdı. Bu ictimai-siyasi
hadisələrin burulğanında inləyən xalqa kömək etmək üçün, mövcud qüsurları, ictimai
xəstəlikləri aradan qaldırmaq üçün mütərəqqi və inqilabçı qüvvələrə arxalanmaq,
onunla birlikdə mübarizə aparmaq dövrün söz sənətinin əsas tələblərindən biri idi.
Xalqa yaxın olan realist qələm sahibləri onun başa düşəcəyi dildə dövrün ictimai
eybəcərliklərini, sosial ədalətsizliyi tənqid atəşinə tutur, satira və yumordan geniş
istifadə edirdilər.
40-cı illər hərəkatını tarixi dönəmlərinə görə üç mərhələyə bölmək olar:
I mərhələ. 1941-ci il İkinci Dünya müharibəsinin başlanması, Sovet, İngiltərə,
ABŞ hərbi qoşunlarının İrana daxil olması, Rza şahın devrilməsi və ölkədən sürgün
edilməsi ilə xalq hərəkatının canlanması.
II mərhələ. Müharibənin qurtarması, İrandan müttəfiq qoşunlarının, o
cümlədən Cənubi Azərbaycandan Sovet qoşunlarının çıxarılması və 1945-ci ilin
yayından etibarən əksinqilabın fəallaşması.
III mərhələ. AMH- nin yaradılması uğrunda cəhdlər. 1945-ci il dekabrın 12də AMH-nin yaradılması və onun bir ildə gördüyü işlər.
İkinci Dünya müharibəsində İran dövləti öz bitərəfliyini elan etsə də, əslində
Almaniyanı leqal və ya qeyri-leqal şəkildə dəstəkləyirdi. Buna görə “1921-ci il
Sovet–İran müqaviləsinin 6-cı bəndinə əsasən 1941-ci il avqustun 25-də SSRİ, az
sonra ingilis və ABŞ qoşunları İran ərazisinə yeridildi. Sovet qoşunları Cənubi
Azərbaycanda möhkəmləndi. Müttəfiqlərin tələbi ilə Rza şah öz oğlu Məhəmmədin
xeyrinə hakimiyyətdən uzaqlaşdırıldı və ölkədən sürgün edildi” [1, s.190]. Bütün bu
olaylar inqilabi hadisələrin canlanmasına rəvac verdi. Xalq ayağa qalxdı və bu
əlverişli şəraitdən istifadə edərək öz tələblərini irəli sürməyə başladı: demokratik
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respublika idarə üsulunun qurulması, mülkədar-feodal qruplaşmasının
məhdudlaşdırılması, xalqın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması, ana dilində məktəblərin
açılması, dərsliklərin hazırlanması, azad mətbuatın, ədəbiyyatın yaradılması, onların
nəşri və s.
“1941-ci il sentyabrın 29-da Tehranda İran Xalq Partiyası yarandı. Daha sonra
bir sıra partiya, təşkilatlar təsis edildi. Onların arasında “Azərbaycan cəmiyyəti”,
“Azərbaycan zəhmətkeşlər təşkilatı”, “Demokratik tərəfdarlar mərkəzi” də vardı. Bu
cəmiyyət və təşkilatların müstəqil mətbuat orqanları da yarandı və nəşrə başladı.
“Azərbaycan” qəzeti, “Ədəbiyyat səhifəsi”, “Yumruq”, “Vətən yolunda”, “Qızıl
əsgər”, “ Zidd – faşist” və s.” [1, s.191]
Beləliklə, inqilabi hərəkatın I mərhələsində milli şüurun oyanışı və inkişafı
yüksək dərəcəyə çatdı. 1942-1944-cü illərdə bir sıra nüfuzlu qəzet-jurnallar
Azərbaycan dilində çıxmağa başladı. Dil məsələsi xüsusi önəm daşıyırdı. Müəllimlər, mətbuat işçiləri, söz-ədəbiyyat adamları dilin qorunmasında, saflığında mühüm
rol oynayırdılar.
1945-ci ilin mayında müharibənin qurtarması ilə müttəfiq qoşunları da İran
ərazisindən hissə-hissə çıxarıldı. Yaydan isə artıq əksinqilabi qüvvəllər fəallaşdılar
və inqilab üzərinə hücumu genişləndirdilər. Buna cavab olaraq ölkədə silahlı fədai
dəstələri yaradıldı. Lakin bu dəstələr çox kiçik idi və dağınıq, kortəbii şəkildə döyüşürdülər. Odur ki, sentyabrın 3-də 77 nəfərdən ibarər bir qrup ziyalı Azərbaycan
Demokratik Firqəsinin (ADF) yaradılması üçün xalqa müraciət etdi. Tezliklə
S.C.Pişəvəri başda olmaqla sentyabrın 23-də ADF-nin ilk təsis konfransı keçirildi.
Sentyabrın 5-dən isə artıq “Azərbaycan” qəzeti ana dilində nəşrə başlamışdı.
Bütün bu tarixi hadisələrin ədəbiyyatda, xüsusilə poeziyada təsvir və
tərənnümü xüsusi önəm daşıyırdı. Həm yaşlı ədəbi nəsil, həm də yeni ədəbi gənclik
demokratik inqilabın poetik obrazını yaratmışdı. Əli Fitrət, Mir Mehdi Etimad,
İbrahim Zakir, Hilal Nasiri kimi yaşlı nəslin nümayəndələri Balaş Azəroğlu, Mədinə
Gülgün, Hökumə Billuri, İsmayıl Cəfərpur və b. ilə bir arada yazıb-yaradırdılar. Onlar xalqın yanında, xalqın cərgəsində idilər. Əsərlərini xalqın başa düşdüyü heca vəznində yazırdılar. Xüsusilə yeni gənclik öz poetik fikir yükünü bu vəznlə xalqa ötürə
bilirdi.
1940-cı illərdə Güney ədəbiyyatında siyasi lirika. Mövzusuna görə 40-cı illər
siyasi lirikası iki istiqamətdə inkişaf edirdi:
1. Xalqı mübarizəyə, birliyə səsləyən, fədailəri ruhlandıran şeirlər.
2. Faşizmi pisləyən, qamçılayan satirik şeirlər.
Birinci qisim şeirlər anında yazılır, “Yumruq”, “Vətən yolunda”, “Qızıl əsgər”
kimi qəzetlərdə ana dilində çap edilərək dərhal xalqa çatdırılırdı. Bu dönəmdə ən çox
fəallıq göstərən gənc şair Balaş Azəroğlunun yaradıcılığında bu səpkili şeirlər
yetərincə idi. Onun “Çağırış” şeiri bu mənada daha çox diqqəti çəkir:
Gəlin, vətəndaşlar, gəlin, a dostlar,
Şairin sizlərə şad xəbəri var!
Şeir sadə vətəndaşları – əkinçiləri, biçinçiləri, çobanı, muzduru, ərbabı
Azərbaycan Demokratik Firqəsinin ətrafında sıx birləşməyə çağırırdı.
Qoy səsim yayılsın şəhərə, kəndə,
Qoy gəlsin ərbab da, əkin əkən də.
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Ayağı çarıxlı, əli çomaqlı,
Uzun yapıncılı, dəri papaqlı,
Muzdurlar, çobanlar, de, kim var gəlsin,
Vətənin qədrini duyanlar gəlsin [2, s.40]
Şeir xüsusi vərəqələrdə dərc olunaraq Təbrizdə küçə-meydanlarda yayılırdı.
Maraqlı bir fakt da vardı ki, 1945-ci il oktyabrın 2-də bu vərəqələr ADF-nin Birinci
qurultayında onun məramnamə və nizamnaməsi ilə bərabər nümayəndələrə
paylanmışdı.
İkinci qisim şeirlər də iki yerə bölünürdü:
1. Faşizmin mütləq məğlub olacağını əks etdirən və bunu xalqa inandıran
şeirlər.
2. Faşistlərdən kömək gözləyən yerli irticanı ifşa edən şeirlər.
Burada yaşlı nəslin təsir dairəsi daha güclü idi. Əli Fitrət, Hilal Nasiri, Mir
Mehdi Etimad kimi yazarlar faşizmin dünya xalqları üçün böyük bəlaya çevrildiyini
və mütləq məğlub olaçağını əks etdirən poetik nümunələr yazaraq çap etdirirdilər. Bu
ədəbi nəslin yaradıcılığı özündən əvvəlki nəslin – hələ Birinci Dünya müharibəsi
illərində alman imperalizminin əleyhinə çıxış edən Səid Səlmasi, Xazim Təbrizi,
M.Ə.Möcüz kimi sənətkarların poeziyası üzərindən yaranıb formalaşırdı. Cənubun
M.Ə.Sabiri hesab olunan Möcüzün satirasında, həcvlərində həm İran şahlıq rejimi,
həm də Almaniyanın işğalçılıq siyasəti öz layiqli cavabını almışdı:
Taxtuvu tabut edər bir gün sənin də ruzigar,
Kimsəyə rəhm etməz ol zalım fələk, ey Vilhelm! [3, s.15]
Əli Fitrət isə belə yazırdı:
Zülmün evin təbiət əli eylər xarab,
Zalimlərin dilində olar daim iztirab,
Hitler əgərçi zülm elədi çox cəmaətə,
...Çəkməz o qədər, sən görəcəksən bu ruzigar... [4, s.15]
Göründüyü kimi, Əli Fitrətin şeiri Möcüz satirasının poetik ideya davamıdır.
Hər iki əsərdə alman imperalizminin və faşizminin xalqa çəkdirdiyi zülm təsvir olunur.
“1941-1943-cü illərdə İran adlanan yerdə, xüsusilə Güney Azərbaycanda antifaşist hərəkat həm sürətlə, həm də kütləvi surətdə inkişaf etdiyindəndir ki, mütərəqqi
görüşlü şairlərin, demək olar ki, hamısı bu mövzuya müraciət edirdi” [5, s.9].
Bu dönəmdə poeziyada siyasi lirika öndə gedirdi. Siyasi lirikanın ikinci qolu
olan sarkazm daha güclü idi və xalqın faşizmə qarşı birləşməsində, döyüşməsində
böyük rol oynayırdı. Faktlara görə, faşist siyasi qüvvələrinin agentləri İran
məktəblərində müəllim kimi işləyərək İran dövlətinə, burada yerləşmiş müttəfiq
qoşunlara, onların fəaliyyətinə nəzarət edirdi. İranın yerli faşistpərəst irtica qüvvələri
isə almanlara müxtəlif yollarla yardım edir, onlara dəstək olurdu. Bu faktın özü neçəneçə satirik şeirin mövzusuna çevrilmişdi. “Zidd-faşist” qəzetində gənc Balaş
Azəroğlunun çap etdirdiyi “Ay Hacı” şeiri bunun bariz nümunəsidir:
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Öz aramızdı, ay Hacı, çox pis olub halın sənin,
Bu Hitlerin yolunda da getdi tamam malın sənin! [6, s.408]
İbrahim Zakirin mübariz ruhlu şeirləri. İbrahim Zakirin şeirləri də bu
mənada çox xarakteriktir. Eyni adlı qəzet-vərəqlərdə dərc edilmiş şairin “Mənə nə”,
“Bas eşiyə, irtica”, “Qaranlıq”, “Ara həkimləri”, “İnsan yeridir” kimi şeirlərində
İranın hakim dairələri, xalqın qanını içən feodal-mülkədarlar, xanlar-bəylər, mollalar
tənqid atəşinə tutulur, xalqı mübarizəyə səsləyirdi. “Qaranlıq” şeirində şair göstərir
ki, “Qəflətdə qoyub işçini, dehqanı qaranlıq, // Yoldan çıxarır, azdırır insanı qaranlıq!” [7, s.12]. Şeir hələ mübarizənin başlandığı dövrün əvvəlini göstərir. İnqilabın
qalib gəldiyi zamanda isə şair yazırdı:
Yağlı diliz kütləni aldatmadı,
Laylanıza Azər eli yatmadı,
Ölkəsini özgələrə satmadı,
Hiylələriz çıxdı boşa, tutmadı!
Qoy böyük oğlun keşiyə, irtica,
Bitdi işin, bas eşiyə, irtica! [7, s.16]
İnqilab dalğalarının böyüyərək bütün ölkəni bürüdüyü anları təsvir edən şair
haqlı olaraq göstərir ki, burada daha irticaya, satqına, qaniçənə, zülmkara yer yoxdur,
onlar getməlidir. Çünki xalq daha onları eşitmir, görmür, onlara inanmır. Öz
vətənlərinə sahib çıxaraq onu yadellilərdən qorumağa hazırdır.
İ.Zakir faşizmi ifşa edən əsərləri ilə də yadda qalıb. Dünyanı hiyləgərcəsinə
tutmaq xülyasının boşa çıxdığını görən şair yazırdı:
Pozulub Avropada nəqşəsi çün hiyləgərin,
Ölsə də tutmayacaq hiyləsi çün hiyləgərin! [7, s.23]
“İstibdad rejimi, zülm, şər həmişə sənət qırmancı ilə qamçılanmışdır. İran
mövzusunda yazıb-yaradan şairlərin ədəbi irsi bu cəhətdən çox xarakterikdir... Həqiqi sənətkar əyrini düzdən ayırmağı bacarır, əsrinin, zamanının eşidən qulağına,
danışan dilinə çevrilirdi...” [8, s.74]
Nəticə. Bu illərdə demokratik fikrə arxalanan, xalqın ruhunu oxşayan, sənətdə
döyüşkən siyasi lirikanı əsas götürən yeni şairlər nəsli, yeni ədəbi qüvvələrin yaranıb
formalaşması da çox sürətlə gedirdi. Dövrün ən böyük ədəbi hadisələrindən biri
Təbrizdə 1945-ci ilin yanvarında “Vətən yolu” qəzetində “Şairlər məclisi”nin
yaradılması idi. Yeni ədəbi gənclik bu “məclis”də fəal iştirak edir, yaşlı nəslin
təcrübə-biliyindən faydalanırdı. Yeni gəncliyin məqsədi, məramı vəzifəpərəst,
şovinist olan köhnə dünyanı, onun xalqa zidd qanunlarını satira atəşinə tutmaq, yeni
dünyanı isə təsvir, tərənnüm etmək idi. Filologiya elmləri doktoru, professor Almaz
Əliqızı öz tədqiqat işində yazırdı: “Cənubi Azərbaycan poeziyasının 1946-cı ilə aid
səhifələrinin təhlili göstərir ki, o, həyat gerçəkliyini və mübarizəni tərənnümlə, təsvirlə kifayətlənməyib, eyni zamanda, cəlbetmə, təşkilatlandırma işini də öz üzərinə
götürmüşdür” [5, s.244]. Demək, yeni ədəbi gəncliyin baş mövzusu Vətən, onun
azadlığı, bütövlük ideyası idi.
Ədəbiyyatşünas Qafar Kəndli öz tədqiqat əsərində Güney Azərbaycanın sonrakı dönəmlərinin – 60-cı illər ədəbiyyatından bəhs edərkən yazırdı: “Cənubi
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Azərbaycan xalqının bugünkü demokratik-realist ədəbiyyatı milli-azadlıq mübarizəsinin alovları içərisindən yaranmışdır. Bu ədəbiyyat özündən əvvəlki ədəbi irsin,
xüsusilə 1941-1946-cı illərdə yaranan demokratik-realist ədəbiyyatın ən yaxşı
ənənələri əsasında inkişaf edir” [9, s.1].
Filologiya elmləri doktoru Sabir Əmirov isə özünün “Cənubi Azərbaycan
Milli Demokratik Ədəbiyyatı (1941-1990)” əsərində qeyd edir: “Ədəbi hərəkat öz
başlanğıcını uca dağların, sıldırım qayaların qoynundan axan nəhəng çaylara çox
oxşayır. Bu nəhrlər müxtəlif təbiət hadisələrinin təsiri ilə axarını, yatağını,
mənbələrini dəyişsə də, onlar üçün başlıca atribut daima çağlayıb axmaqdan, mənzil
başına can atmaqdan ibarətdir” [10, s.10].
Beləliklə, 40-cı illər hərəkatı Cənubi Azərbaycanda böyük təbəddülatlar
yaratdı. İstər ictimai-siyasi sahədə, istərsə də mədəniyyət, ədəbiyyat sahəsində çox
böyük işlər görüldü. Siyasi cəbhədə olan coşqunluq demokratik ədəbiyyatın, xüsusilə
siyasi lirikanın yaranıb formalaşmasında da əsas rol oynadı. Realist ədəbiyyatla
yanaşı romantik ədəbiyyatda da inkişaf prosesi güclü gedirdi. Bu illərin gənc şairləri
sonralar Azərbaycan ədəbiyyatının zənginləşməsində böyük rol oynayan görkəmli
sənətkarlar səviyyəsinə yüksəlmişlər.
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Aysel Maharramova
The idea of the independent and entire countryin the creative activity of
literary forces formed in Southern Azerbaijanin the 1940’s
Summary
Thus, the movement that started in the 1940s introduced significant
innovations in southern Azerbaijan. Major work has been done in the socio-political
sphere, as well as in the field of culture and literature. It was especially during these
years that a new generation of poets relying on democratic thought, caressing
peoples spirit stimulated the creation and formation of new literary forces.
The uplift in the political front played a major role in the creation and
formation of the democratic literature, especially of the political lyric.
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The author of the article analyzes the Liberation Movement of Southern
Azerbaijan in 1941-1946 years, the creative activity and struggle of literary forces
formed in that period as a research object. The unity of representatives of both older
literary generation and the new literary youth for socio-political struggle, their great
activities and literary examples have been brought to notice in the article. The
examples of political lyrics of Mojuz, Zakir and Balash Azeroglu found their
reflection in the article. Political stages of the time and types of political lyrics have
been studied by the researcher attentively.
There are citations of previous investigations related with the subject of such
scientists as Gafar Kandli, Sabir Ahmadov and Almaz Aligizi cited in the article.
Айсель Магеррамова
Идея целостности Родины в творчестве литераторов,
сформировавшихся в Южном Азербайджане в 1940 году
Резюме
Таким образом, движение 1940-х годов создало большие инновации на
Юге Азербайджана, бала проделана большая работа в обшественнополитической сфере, а также в области культуры и литературы. Именно в эти
годы новое поколение поэтов вдохновленное демократической мыслью,
воплотило дух народа, дало толчок возникновению и формированию новых
литературных сил. Беспорядки на политическом фронте сыграли ключевую
роль в появлении демократической литературы,особенно политического
лиризма.
В своей статье автор, взяв как обьект исследования творчество и борьбу
литераторов, сформировавшихся в тот период,привлекает анализировать
Национальное освободительное движение, произошедшее в Южном
Азербайджане в 1941-46 годах. Доводятся до сведение совместное
присоединение к обшественно-политической борьбе и старшего литературного
поколения и новой литературной молодёжи,их великие дела,написанные ими
литературные образцы.
В статьте нашли своё отражение и образцы политической лирики
Моджуса, Закира, Балаш Азероглу. Иакже в статье даны цитаты, связанные с
темой, из прерыдущих исследовательских работ.
Исследовательские работы Гафара Кендли, Сабира Амирова, Алмаз
Алигызы относятся к этому типу.

142

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

UOT 82.1/-9
Nailə MUSTAFAYEVA
Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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XX ƏSR AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATINDA MÜXƏMMƏS JANRINDA
YAZILMIŞ ŞEİRLƏRİN MÖVZU DAİRƏSİ
Açar sözlər: şeir, müxəmməs, Sabir, satira, misra
Keywords: poem, mukhammas, Sabir, satire, line
Ключевые слова: стихи, мухаммас, Сабир, сатира, строка
Tədqiqatçılar XX yüzilliyin əvvəllərindən Azərbaycan cəmiyyətində siyasi
fəallığın artdığını, bir sıra siyasi, milli təşkilatların yarandığını, milli qüvvələrin
birləşməyə başladığını qeyd edirlər [1, s.135-146]. Bütövlükdə Rusiya imperiyasında
siyasi və milli qüvvələrin fəallığının artması müşahidə olunurdu. Bunu bir təhlükə
kimi görən Çar Rusiyası hakimiyyəti “Böyük Ermənistan” xülyası ilə yaşayan
erməni millətçilərini silahlandıraraq onlarla azərbaycanlılar arasında ədavəti
qızışdırdı, Qarabağda, Şuşada, Azərbaycanın bir sıra bölgələrində çoxlu sayda
insanın ölümünə, dağıntılara səbəb olmuş 1905-1906-cı illər erməni-müsəlman
davası baş verdi. Azərbaycan ziyalıları, ədibləri bu faciəyə laqeyd qalmadılar. Əgər
M.Ə.Sabir ilk dəfə 1905-ci ilin 1 iyulunda “Həyat” qəzetində çap edilmiş “Müsəlman
və erməni vətəndaşlarımıza” adlı şeirində bir ölkənin vətəndaşları olan erməni və
müsəlmanları sülhə çağırıb, ədavətin qızışmasında əsas günahkarın çar hakimiyyəti
olduğuna işarə edirdisə, Mir Möhsün Nəvvab, Məmo bəy Məmai, Ricai, Şaiq, Şeyda
kimi şairlər bu mövzuya həsr etdikləri şeirlərində əsas diqqəti erməni millətçilərinin
məkrli məqsədlərinin ifşasına, onların fitnə-fəsadlarının qarşısını qəhrəmanlıqla alan
Azərbaycan övladlarının şücaətinin göstərilməsinə yönəltmişlər. Qeyd edək ki,
dövrün görkəmli ədibi M.M.Nəvvab (1833-1919) həmin hadisələrə həsr edilmiş
“1905-1906-cı illərdə erməni-müsəlman davası” adlı əsər də yazmışdır. Onun “Bu
səs mənə verdi can içrə ruhü rəvan” misrasıyla başlanan müxəmməsində təpədəndırnağa qədər silahlanmış erməni millətçilərinə qarşı qəhrəmanlıqla döyüşüb onları
məğlub edən xalqın igid oğulları öyülür; şeirdə qələbə sevinci, yüksək əhvali-ruhiyyə
əksini tapmışdır.
XIX əsrin ikinci yarısı – XX əsrin əvvəllərində yaşamış, Qarabağ ədəbi
mühitinin yetirməsi Məmo bəy Məmai əsasən lirik-aşiqanə mövzulu şeirlər müəllifi
olsa da, bəzi şeirlərində həmvətənlərini doğma yurdu düşmənlərdən, erməni
millətçilərindən müdafiəyə çağırmış, daşnaklara layiqli cavab verən vətən övladlarını
mədh etmişdir. “Yox” rədifli qəzəlində o, doğma yurdun təhlükədə olduğundan
xəbərsiz həmvətənlərini ayılmağa çağırır:
Bir yanda vətən təhlükəsi canımı almış,
Bir fəhm edənim, anlayanım, dərk edənim yox [2, s.10].
Şairin 21 bəndlik “Olsun” rədifli müxəmməsində həmin dövrdə Qarabağda
cərəyan edən hadisələr təsvir edilir, bu faciənin günahkarları göstərilir. Hadisələrin
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bilavasitə şahidi olan Məmo bəyin bu əsərini tarixi bir sənəd kimi də qəbul etmək
olar. Müxəmməsin qafiyə sistemi belədir: aaabb. İlk üç misra öz aralarında
qafiyələnir, sonda gələn iki misra nəqərat kimi səslənir, öz aralarında qafiyələnir.
Sonuncu misra bütün bəndlərdə təkrarlandığından şeiri müxəmməs-tərcibənd də
adlandırmaq olar. Şeirin əvvəlində müəllif göstərir ki, Şuşada, Qarabağda, başqa
bölgələrdə müsəlmanlarla ermənilər dostluq şəraitində yaşayırdılar. Daşnaklar Türkiyədən Azərbaycana gəldikdən sonra törətdikləri fitnə-fəsad nəticəsində qanlar
töküldü, günahsız insanlar həlak oldu:
Şair çarın imzaladığı 1905-ci il manifestindən sonra imperiyada demokratik
dəyişikliklərin getdiyini, belə bir fürsəti əldən verməyin böyük bir səhv olduğunu
nəzərə çatdırır:
Bir baxın Dumda nə fəryad edirdi vükəla,
Sizdən ötrü o qədər səy edirdi üqəla,
Verməyin düşmənə fürsət, dəxi bəsdir, cühəla [9, s.177].
Müəllif Şuşada qırğınlar törədən erməni daşnaklarını gülüstanı xarabazara
çevirən qarğalara bənzədir. Sonda bu münaqişədə “Ölən adamdı, axan qandı, düşən
əsadır” [9, s.178] deyən şair hər iki tərəfi sülhə dəvət edir.
1905-1906-cı illərin qanlı hadisələri Azərbaycan xalqının, ziyalıların qəlbində
dərin izlər buraxmış, gələcəyi düşünən bir sıra şahidlər tarixin bu ibrət dərsinin
unudulmaması üçün gördüklərini qələmə almışlar. AMEA Əlyazmalar İnstitutunda
B-641 şifri altında saxlanan əlyazmada hadisələrin şahidi olan Ricai, Şaiq, Rəhman,
Sadiq, Haşim təxəllüslü şəxslərin müxtəlif nəzm şəkillərində yazdıqları şeirlər, o
cümlədən, müxəmməslər toplanmışdır. Tədqiqatçı Jalə Şükürova bu toplunun
mətnini müasir əlifbada, “Dər mədhi-müsəlmanan” adlı ayrıca kitabça halında nəşr
etdirmişdir. Bu şeirlərdə ilkin diqqəti cəlb edən cəhət müəlliflərin vətənpərvərliyi,
baş verənlərdən danışarkən tarixləri, məkan və şəxs adlarını dəqiqliklə göstərməyə
çalışmalarıdır. Hiss olunur ki, əlyazmada toplanan əsərlər baş vermiş qanlı
hadisələrin unudulmasını istəməyən müəlliflərin gələcək nəslə müraciətidir.
İbrahim Tahir Musayev, Mir Möhsün Nəvvab və başqalarının həmin mövzuya
həsr etdikləri bir sıra vətənpərvərlik ruhlu müxəmməslərdə emosionallıq,
səfərbəredicilik, sənətkarlıq diqqəti cəlb edir.
XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətində milli-istiqlal ideyalarının
yayılması, siyasi fəallığın artması müşahidə olunur. Təhsilli ziyalıların sayının
çoxalması, “Həyat”, “İrşad”, “Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin”, “Açıq söz” kimi
mətbuat orqanlarının, vətənpərvər şair və
yazıçılarımızın fəaliyyətini
genişləndirməsi Azərbaycan xalqının siyasi, milli özünüdərkinin formalaşması
prosesində mühüm rol oynadı.
Dövrün şairləri milli istiqlal, azadlıq mövzulu şeirləri ilə mətbuatda çıxış
edirdilər. Qeyd etmək lazımdır ki, poeziyamızda bu ideyalar oxuculara əsasən klassik
şeirin əski formalarında çatdırılırdı. Professor Əhməd Cəfəroğlu bu barədə yazır:
“Yeni şeir müəyyən mənada klassik şeirin şəkil və formasını mühafizə etsə də,
mövzu baxımından dəyişərək milli cəmiyyətin inkişaf təmayüllərini və ehtiyaclarını
ifadə etməyə başladı. Get-gedə vətənpərvər bir mahiyyət alan bu ədəbiyyat
özünəməxsus ədəbi məktəbin formalaşmasına da təsirsiz qalmadı” [3, s.236].
XX əsr poeziyamızın görkəmli nümayəndəsi Məhəmməd Hadi ilk dəfə
“Füyuzat” jurnalının 1 noyabr 1906-cı il nömrəsində çap etdiriyi “Amali-tərəqqi”
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adlı müxəmməsində bütün arzu və istəklərinin, fikir və əməllərinin vətən və millətlə
bağlı olduğunu yazır.
İlk dəfə “Təkamül” qəzetinin 16 noyabr 1906-cı il nömrəsində çap edilmiş “El
fəryadı” adlı müxəmməsində M.Hadi xoşbəxt gələcəyə çatması üçün xalqına,
vətəninə azadlıq arzuladığını bəyan edir:
Hürriyyət ilə millət edər kəsbi-məali,
Hürriyyət ilə mülkün olur qiyməti ali,
Avropalı hürriyyət ilə tapdı kəmali [4, s.26].
Xüsusi olaraq qeyd etmək istərdik ki, əgər M.Hadi əsərlərində birbaşa
vətənindən, milli-istiqlal ideyasından danışırdısa, zəmanəsinin eybəcərliklərini,
tərəqqiyə, yeni təhsilə, qadın azadlığına mane olan köhnəpərəstləri, vətənin taleyinə
laqeyd olan şəxsləri pisləyən dahi satirik Mirzə Ələkbər Sabir də vətənpərvərlik
məfkurəsinə xidmət edirdi.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə sevinc və ruh yüksəkliyi ilə
ölkəmizin milli müstəqilliyini, üçrəngli bayrağımızı vəsf edən Cəfər Cabbarlı,
Əhməd Cavad, Əli Yusif və digər şairlər 28 aprel çevrilişindən sonra üstüörtülü
şəkildə, rəmzlərdən, məcaz və təşbehlərdən istifadə etməklə itirilmiş azadlığa ağı
deyir, kədər və qüssələrini ifadə edirdilər. Bədri Seyidzadənin “Acı xəndə”, “Mən
ağlaram”, “Bir həsbi-hal”, Cəfər Cabbarlının “Yaşamaq”, Əhməd Cavadın “Nə
yazım”, “Olsun qoy” və s. şeirləri bu cür əsərlərdəndir. Lakin Bayraməli Abbaszadə
Hammal, Məmməd Səid Ordubadi, Əli Nəzmi, Mikayıl Rəfili, Əli Nazim, Süleyman
Rüstəm, Mikayıl Müşfiq kimi yeni quruluşu ruh yüksəkliyi ilə qarşılayan, onun
tərifinə şeirlər yazan şairlər də vardı.
Sovet dövründə fəaliyyət göstərən bir sıra şairlərimiz əsərlərində vətən
torpağını vəsf edərkən onu bu xoş günlərə çatdırmış Kommunist Partiyasına, sovet
hökumətinə mədhiyyələr deməyi də unutmamışlar. XX əsrdə yazılmış vətənpərvərlik
ruhlu müxəmməslər arasında Mikayıl Müşfiqin 1926-cı ildə yazdığı “Ölkəm”
şeirinin özünəməxsus yeri vardır. Dörd bənddən ibarət bu şeirin hər bəndinin
sonunda “Qəmlərdən, ələmlərdən azad olan ölkəmdə” misrası təkrar edilir (buna görə
də əsəri müxəmməs-tərcibənd adlandırmaq olar), son bənddə müəllif adından istifadə
etmişdir. Şair vətənini qışı getmiş, sevinc və nəşə ilə ədəbi bir baharda yaşayan ölkə
kimi təsvir edir:
Qış getdi ölümlərlə, ölkəmdə bahar vardır,
Bağlarda gözəlliklər, şən qəhqəhələr vardır,
Sevdalı könüllərdə sevdikləri yar vardır,
Daim sevişirlər, bax, məzdad olan ölkəmdə,
Qəmlərdən, ələmlərdən azad olan ölkəmdə [5, s.58].
1944-cü ildə yazdığı “Vətənim” adlı müxəmməsində Ə.Nəzmi doğma yurdu
qədim tarixi, mədəniyyəti, qəhrəman övladları, yeraltı-yerüstü sərvətləri olan bir
məmləkət kimi vəsf edir. Bu diyar əsl xoşbəxtliyə sovet hakimiyyəti illərində
qovuşmuşdur:
Bir irs olaraq qaldı bu torpaq babamızdan,
Lakin ona şən Oktyabr verdi hüquq, şan,
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Al bayrağın altında işıqlandı bu dövran,
Nemətli bu torpaq da, bu bayraq da bizimdir,
Azərbaycan doğma, müqəddəs vətənimdir [6, s.285].
Sonrakı dövrlərdə doğma vətənə, onun ayrı-ayrı bölgələrinə həsr edilmiş
müxəmməslər meydana çıxmışdır. Kamil Sərbəndinin “Lahıcım” [7, s.186], Hacı
Arif Buzovnalının “Buzovnam” (8, s.197-198) və bir sıra digər şeirləri buna misal
gətirmək olar.
XX əsrin qüdrətli şairi M.Ə.Sabir və onun ardıcılları – Əli Nəzmi, Səməd
Mənsur, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, B.Abbaszadə
Hammal, Ə.Vahid və b. yazdıqları bir sıra müxəmməslərdə xalqın tərəqqisinə mane
olan qüvvələr satirik qələmlə tənqid və ifşa olunurdu.
Görkəmli nasir Məmməd Səid Ordubadi (1872-1950) klassik üslubda bir sıra
şeirlərin, o cümlədən, müxəmməslərin müəllifidir. Tədqiqatçı Fəridə Vəzirovanın
göstərdiyinə görə, ədib əsasən XX əsrin əvvəllərində, sürgündə olduğu zaman və
sovet hakimiyyətinin ilk onilliyində şeir yaradıcılığı ilə məşğul olmuşdur [9, s.53].
Şeirlərindən onun mollanəsrəddinçi, Sabir ədəbi məktəbinin ardıcılı olduğunu
görürük. Məmməd Səidin müxəmməsləri keçmişin qalığı olan köhnəpərəstlərin,
riyakar din xadimlərinin pislənməsinə, xarici ölkələrdə, xüsusilə də İranda baş verən
hadisələrə, beynəlxalq imperializmin istismarçı siyasətinin ifşasına, yeni sovet
quruluşunun üstünlüklərinin təbliğinə həsr edilmişdir. Ədib 1925-ci ildə yazdığı
“Şeyxin bir moizəsinə ithaf” adlı yeddi bəndlik müxəmməsində əmin olduğunu
bildirir ki, din xadimlərinin tamamilə hörmətdən düşməsinə, məscidlərin məktəblərə
çevrilməsinə az qalmışdır:
Millət daha heç görməyəcək şeyxdən asar,
Gəlməz daha insanlığa bu surəti-idbar,
Məscid verilər məktəbə, qalmaz daha dərbar [10, s.44].
Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi, şeirlər toplusu və “Gülşəni-maarif”
təzkirəsinin müəllifi Nəcəfqulu bəy Şeydanın (1858-1939) əsərlərində isə sovet
quruluşunun açıq tənqidini görürük. Şairə görə, yeni rejim əslində Çar Rusiyasının
başqa bir formasıdır. Onun 1915-ci ildə yazdığı “İyidir” rədifli yeddi bəndlik
müxəmməsində Çar Rusiyasında məhkum vəziyyətdə yaşayan əhalinin halından
xəbərsiz olan imkanlı təbəqə nümayəndələri pislənir. Qafil adlandırdığı bu cür
insanlara üz tutan müəllif deyir ki, eyş-işrət içində yaşamağınız hələ ölkədəki
vəziyyətin yaxşı olduğuna dəlalət etmir. Yoxsul, səfil insanları düşünmək, onlara
yardım etmək lazımdır. Şair insanların hüquqlarının müdafiəsi məsələsinə toxunur,
“Etməsə hifzi-hüquq şəxs taparmı iqbal” deyır. Nəcəfqulu bəy xalqının taleyinə
laqeyd olub öz mənfəətini düşünənləri sərt şəkildə millət xaini adlandırır:
Xaini-millət olub satdılar gözəl vətəni,
Qarət etdilər təmam əhlini, əzzəl vətəni,
Qoydular xaki-məzəllətdə o əfsəl vətəni [11, s.88].
N.Şeyda 1923-cü ildə yazdığı altı bəndlik “İstər” rədifli müxəmməsində
gündən-günə insanların xasiyyətinin, əxlaqının pozulmasından, millətin adətənənələrini itirməsindən şikayət edir:
146

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

Günü-gündən xəsaili-müasirlər rəzil oldu,
Əsasi-adəti-millət pozuldu, bidəlil oldu,
Miləl içrə cahanda cümləsi xarü zəlil oldu [11, s.83].
Şeirin sonunda şair göstərir ki, xalqı cəhalət zülmətindən elm, mədəniyyət,
maarif, təhsil xilas edə bilər.
Dramaturgiyamızın görkəmli nümayəndəsi Cəfər Cabbarlı (1899-1934) ədəbibədii yaradıcılığa şeirlə başlamış, ilk şeirlərini 1915-1916-cı illərdə “Babayi-Əmir”
jurnalında çap etdirmişdir. Sənətkar lirik və satirik şeirlərini əruz və heca vəznlərində
yazmışdır. Cabbarlı şeirlərini əsasən 1915-1916-cı illərdə və sovet hakimiyyətinin ilk
illərində yazıbdır. Satirik şeirlərinin sayı daha çoxdur. Akademik Məmməd Arif
onun ilk poetik əsərlərinin nəşri barədə yazır: “1916-1919-cu illərdə “Babayi-Əmir”
jurnalında Cabbarlının 40-dan artıq satirik şeiri çap edilmişdir. Jurnalın elə nömrəsi
var ki, orada “Qəyur əyyar”, “Şəbrəng”, “Şəbrəng əyyar” və s. imzalarla Cabbarlının
iki-üç şeiri çap edilmişdir” [12, s.17]. Görkəmli yazıçının xüsusilə satirik şeirləri onu
narahat edən ictimai məsələlərdən bəhs edir, xalqın ehtiyaclarına qarşı laqeyd olan
varlı təbəqə nümayəndələrini, xalqın mənafeyinə uyğun işlər görməyən xeyriyyə
cəmiyyətlərini, öz mənafeyini güdən ziyalıları, riyakar mollaları, yeni təhsilə, qadın
azadlığına qarşı çıxan köhnəpərəstləri pisləyir, yoxsul, imkansız təbəqənin halına
acıdığını ifadə edirdi. Qeyd edək ki, Cabbarlının satirik şeirləri Sabirin təsiri ilə, əruz
vəznində, klassik poeziyanın bir sıra janrlarında yazılıbdır. Bu əsərlərin içində
müxəmməslər sayca çox olmasa da, müəyyən mövqeyə malikdir. Onun bütün
şeirlərində, o cümlədən, müxəmməslərində Sabirin satirik üslubunun, fikri ifadə
etmək tərzinin təsirini görürük. Cabbarlının müxəmməslərinin çoxu, Sabirinkilər
kimi, tərci beytlərlə başlayır, beş misradan ibarət hər bəndin sonunda tərci beyti gəlir.
O da, Sabir kimi, şeirlərində bəzi forma sərbəstliyinə yol vermişdir. Məsələn, “Dəng
olduq” şeirinin ilk üç bəndi müxəmməsdir, beş misradan ibarətdir, lakin son iki bəndi
altı misradan ibarətdir. “Əl götür” şeirinin ilk dörd bəndi müxəmməs, son üç bəndi
müsəddədir. Sabirin təsiri ilə XX əsr sənətkarları arasında yol verilən bu forma
sərbəstliyi bütün diqqəti fikrin daha dəqiq, emosional çatdırılmasına yönəltməyə
kömək edirdi. Bir formal cəhət də diqqəti cəlb edir: əgər mollanəsrəddinçi şairlər və
ya bu jurnala, redaktoruna hörməti olan şairlər əsərlərində “A molla!” müraciət
formasından istifadə edirdilərsə, şeirlərini “Babayi-Əmir”də nəşr etdirən şairlərin bir
çoxu əsərlərini “Ay Baba” sözləri ilə başlayırdı. Beş bəndlik “Olmağa” adlı
müxəmməsində müəllif şairləri döyən, onlara heç nə satmayan, məktəbləri görməyə
gözü olmayan, müəllimləri qorxudan, mədəniyyətdən uzaqlaşıb dağda çoban olmağa
üstünlük verən nadanları pisləyir:
Bir də bu məktəblərin hamısını yıxmağa,
Həm də müəllimlərin burnunu bərk sıxmağa,
Qət eləyib cümləsi şəhri qoyub çıxmağa,
Dağlı kimi dırmaşıb dağda çoban olmağa,
Bakılılar and içib şiri-jəyan olmağa [13, s.92].
Sabirin kinayəli tənqid və ifşa tərzinin təsirini onun bütün ardıcıllarının satirik
şeirlərində görmək olar. Cəfər Cabbarlının “Böhtan yazıbdır”, “Dəng olduq” kimi
müxəmməslərindəki kinayəli üslub Sabirdən gəlir, onu Əli Nəzmi, Əliqulu
Qəmküsarda da görmək olar. Şair Babaya, yəni “Babayi-Əmir” jurnalına müraciət
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edərək dərc etdiyi yazıların təhlükəli mövzulara aid olduğunu deyir, bu işdən əl
götürməyi məsləhət görür. Müəllif sanki jurnalın yazılarının çox pis
nəticələnəcəyindən danışır, lakin əslində bu da tənqid və ifşa üsuludur. O, satirik
yazıların təsirini, onların müəlliflərini gözləyən təhlükələri sadalamaqla əsl
məqsədinə nail olur, mənfi tipləri ifşa edir.
C.Cabbarlının sovet hakimiyyətinin ilk illərində yazdığı “Məhkum Şərqə” adlı
dörd bəndlik müxəmməsi siyasi lirikanın gözəl nümunəsidir. Müəllif Qərb ölkələri
tərəfindən torpaqları işğal, sərvətləri istismar ediən Şərqin övladlarına müraciət edərək deyir ki, aciz olma, hərəkətə gəl, mübarizə apar, ya azadlığa çıx, ya da məhv ol:
Topla nə gücün varsa, giriş qəti cidalə!
Ya haqqını al, ya əbədi öl, laməhalə [13, s.72].
XX əsr poeziyamızda klassik irsin, Füzuli ənənələrinin davamçısı, qəzəl ustadı
kimi tanınan Əliağa Vahid (1895-1965) lirik şair olsa da, onun yaradıcılığında
ictimai məzmunlu şeirlər mühüm yer tutur. O, istər əsrin əvvəllərində, istərsə də
sovet dövründə yazdığı əsərlərində ictimai həyatda baş verən hadisələrə münasibət
bildirmiş, haqsızlıq və ədalətsizlikləri, nöqsanları tənqid etmiş, İkinci Dünya
müharibəsi illərində faşizmi ifşa edən şeirlər yazmışdır. Şair satirik şeirlərində, o
cümlədən, müxəmməslərində Sabirin satirik üslubunun davamçısı kimi çıxış edir.
Vahidin satirik şeirləri içində müxəmməslərin sayının çox olduğu (yüzdən artıq)
diqqəti cəlb edir. Yazdığı müxəmməslərinin sayının çoxluğuna görə onu Əli Nəzmi
ilə müqayisə etmək olar.
Sovet dövründə yazdığı şeirlərində şair keçmişin qalıqlarını, xüsusilə dini
fanatizmi, dini ayinlərin icrasını tənqid edir, yeni sosialist quruluşunun
üstünlüklərindən danışır. O, xüsusilə din xadimlərinin əməllərinin ifşasına daha çox
fikir vermişdir. “Köhnə müsəlmanlar”, “Şeyxə bir imdad”, “Şeyxə bir hədiyyə”,
“Dövran bizimdir”, “Acı gülüşlər”, “Molla Zaman” və s. bir sıra müxəmməslərində
vahid xalqın inamından sui-istifadə edərək dini mərasimlərdə ciblərini dolduran,
qarınqululuq edən mollaları pisləyir. Onun ayrı-ayrı şeirlərində Fazil Dərbəndi,
Dəxil, Qumri kimi mərsiyəxan şairlər tənqid hədəfinə çevrilir. Şair yeni quruluşun
üstünlüklərindən, köhnəliyin, dini fanatizmin geri çəkilməsindən bəhs etdiyi
şeirlərində işçi, seçki, selsovet, kolxoz kimi XX əsrin 20-30-cu illərində işlənən
sözlərdən tez-tez istifadə edir.
Şairin “Sür dərəyə”, “Doktordur bu” və s. müxəmməslərində Cənubi
Azərbaycandakı cəhalət, mollaların hər yanda hökmran mövqedə olması, şarlatan
həkimlər, digər ictimai bəlalar pislənməkdədir.
Əliağa Vahid İkinci Dünya müharibəsi illərində yazdığı “Heç yox imiş”,
“Dədəm, vay”, “Qanmadı Hitler”, “Natamam oldu”, “Quduz Hitlerə” və s.
müxəmməslərində Hitlerin, faşist Almaniyasının qaniçən, istismarçı siyasəti ifşa
edilir, müzəffər Qızıl Ordunun qələbələri alqışlanır.
Müasir poeziyamızda cəmiyyətimizdəki nöqsanları, qüsurlu cəhətləri tənqid və
ifşa edən bir sıra müxəmməslər diqqəti cəlb edir. Klassik üslubda Sabiranə şeirləri ilə
məşhur olan müasir şairimiz Baba Pünhanın (1948-2004) vətənin taleyinə, Qarabağ
müharibəsinə həsr etdiyi şeirləri böyük maraq doğurur. Xüsusilə onun Füzulinin
“Pənbeyi-daği-cünun içrə nihandır bədənim” misrasıyla başlanan qəzəlinə yazdığı
“Vətənim” adlı təxmisi diqqəti cəlb edir. Şeirdə forma orijinallığı ondan ibarətdir ki,
şair Füzulinin yeddi beytlik qəzəlinin bütün beytlərinə təxmis yazmaqla
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kifayətlənməmiş, iki beytə mötərizədə əlavə təxmislər də yazmışdır. Şeir Qarabağın
müharibə gedən bölgəsindən Bakıya qaçaraq alverlə sərvət sahibi olmuş, başı eyşişrətə qarışdığından od-alov içində yanan vətənini unutmuş bir nankordan bəhs edir.
Baba Pünhan Füzuli beytlərinə əlavə etdiyi misralarda şərəfsizcəsinə qaçqınlıq
statusundan bəd əməllər üçün istifadə edənləri satirik qələmi ilə ittiham edir.
Müasir şairlərimizdən Kamil Sərbəndi əsərləri içində müxəmməslərin sayının
çoxluğu ilə diqqəti cəlb edir. Əli Nəzmi və Əliağa Vahiddən sonra o da yüzdən artıq
müxəmməs müəllifidir. K.Sərbəndi yaradıcılığının ən səciyyəvi cəhətləri Mirzə
Ələkbər Sabir, Məhəmməd Hadi, Əliağa Vahid kimi şairlərin irsindən
bəhrələnməsindən və dövrünün ən kəskin ictimai problemlərini, bəlalarını tənqid
etməsindən ibarətdir. Qeyd edək ki, o, M.Ə.Sabir, M.Hadi və Ə.Vahid şeirlərinə
nəzirələr yazmış, Vahidin bir qəzəlinə təxmis bağlamışdır. K.Sərbəndinin əksər
şeirlərində, o cümlədən, “Bağrım yarılar”, “Almasam ölləm”, “Yağı bizim, dağı
sizin”, “Sən də deyirsən kişiyəm”, “Hələ haqqı qanmadınmı?”, “Etməkdəsiz”, “Doymuram”, “Gül ki, sənindir hələ fürsət”, “Dolan, ay fəqir müəllim”, “Get təzədən gəl,
bala!”, “Get başına qıl çarə”, “Afərin”, “Fəhlə, necədir qurduğun aləmdə güzarın?”,
“Edəcəkdir”, “Bu nə halətdi, bala?”, “Bizə nə?” və s. bir sıra başqa
müxəmməslərində xalqın hesabına var-dövlət sahibi olan məmurlar, məqsədinə
çatmaq üçün yalan söyləyən, yaltaqlıq edən şairlər, mənsəbpərəstlər, yerlipərəst və
qohumbazlar pislənir, haqqının tapdalandığını görüb itaətkarlıqla susan, haqqını tələb
edə bilməyən sıravi adamlar məzəmmət edilir. “Almasam ölləm” adlı
müxəmməsində rüşvətxorluğu cibgirliyə bənzədən müəllif bu iki pis adətin
tərgidilməsi müşkül olan xəstəlik olması barədə çox aydın bir dillə yazır:
Rüşvət ki var, adətdi mənə, almasam, ölləm!
Cibgir kimi yad ciblərə əl salmasam, ölləm! [7, s.8]
Əruz, heca və sərbəst vəznlərdə şeirlər yazan, klassik poeziyanın bir sıra
janrlarına müraciət edən Mirsalam Müasirin müxəmməslərinin əksəriyyəti satirik
mövzudadır. O, “Yaz”, “Ay bərəkallah”, “Seçkilər”, “Sənə”, “Hacı”, “Millət
vəkilləri”, “Ay həzərat” və s. müxəmməslərində müasir həyatımızdakı nöqsanları,
haqsızlıqları, hər şeyi şəxsi mənafeyinə qurban verən şəxsiyyətsizləri satirik bir
qələmlə pisləmişdir. Böyük Sabirin güclü təsiri altında olan M.Müasir onun
şeirlərinə bir sıra nəzirələr yazmışdır. Təsadüfi deyil ki, şairin proqramı, yaradıcılıq
manifesti kimi səslənən “Yaz” adlı müxəmməsi Sabirə müraciətlə başlanır:
Dirilib gəl, baba Sabir, yenə əşarını yaz,
Millətin halını gör, eybli hər karını yaz [14, s.333].
“Sənə” adlı müxəmməsində M.Müasir zəhmətə xor baxan, milli kökündən
uzaqlaşan, əyyaşlığa alışmış gənclərin tüfeyli həyat tərzini pisləməkdədir.
Arif Buzovnalının “Cahil qoca belə dedi...” adlı müxəmməsində heç bir
müqəddəs fikri, amalı olmayan, bütün dünyanı nəfsinə qurban verməyə hazır olan
əqidəsizlər şairin satirik qələmi ilə pislənir. Hər bəndin sonunda nəqərat kimi təkrar
edilən tərci beytində mənfi tipin çürük fəlsəfəsi onun öz dili ilə ifşa edilir:
Al-sat, talan et, vur-yıx, çal-çap, ye bu dünyanı,
Bir anlıq olan zövqə qurban de bu dünyanı [14, s.289].
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XX əsr poeziyamızda dünyada baş verən hadisələrə, müharibələrə, inqilabi
hərəkatlara münasibət bildirən, beynəlxalq imperializmin işğalçı siyasətini pisləyən
şeirlərin sayı artmışdı ki, bunun da əsas səbəblərindən biri, fikrimizcə, ölkədə xarici
və yerli mətbuat nümunələrinin, qəzet və jurnalların yayılmağa başlanmasından
ibarət idi.
XX yüzilliyin əvvəllərində Səttarxanın başçılığı ilə Təbrizdə başlanmış, bütün
İrana yayılmış Məşrutə hərəkatını (1905-1911) Şimali Azərbaycan ədibləri, şair və
yazıçıları ruh yüksəkliyi ilə qarşılamışdılar. M.Ə.Sabir, M.Hadi, Ə.Nəzmi və
başqaları müxəmməslərində Məşrutə inqilabının qəhrəmanlarını alqışlamış,
əksinqilabi qüvvələri, mürtəceləri pisləmişlər. Bayraməli Abbaszadə Hammalın
“Əmu” adlı şeirinin iki bəndi müxəmməs, iki bəndi müsəddəsdir. Burada müəllif
inqilab nəticəsində İrandan qaçmağa məcbur olmuş Məhəmmədəli şaha törətdikləri
cinayətləri xatırladır, onun aqibətinə sevindiyini deyir. 1924-cü ildə yazdığı “Xəlifə
mərsiyəsi” adlı müxəmməsində şair Türkiyədə inqilabi hadisələr nəticəsində
sultanlıqla bərabər xilafətin də ləğv edildiyini sevinclə xəbər verir.
Məmməd Səid Ordubadi “Gözüm aydın” adlı dörd bəndlik müxəmməsində
İranda parlamentin fəaliyyətə başlamasından bəhs edir. Müəllif göstərir ki, xalqı
soyan xan və bəylərdən ibarət olan bu parlament zəhmətkeş xalqın, fəhlə və
kəndlilərin mənafeyini müdafiə etməyə qadir deyil. Bu məclis istismarçı təbəqənin
xalqa qurduğu tələdən, qazanc mənbəyindən başqa bir şey deyil:
Tapmışlar maaş almağa ünvan, gözüm aydın!
Açmış hacılar bir yeni dükkan, gözü aydın! [10, s.26]
“Hindistanda vəba” adlı beş bəndlik müxəmməsində ədib Hindistanın Pəncab
əyalətində əhali arasında yayılmış vəba epidemiyasına qarşı heç bir tədbir görməyən
Britaniyanın hakim dairələrini kəskin tənqid atəşinə tutur.
XX əsr Azərbaycan şairləri müxəmməs janrında lirik-aşiqanə poeziyanın bir
sıra dəyərli nümunələrini yaratmışlar. Hüseyn Cavidin “Neçin?” adlı altı bəndlik
müxəmməsi bu nəzm şəklinin bütün formal tələblərinə cavab verir. Yeganə fərqli
cəhət ondan ibarətdir ki, şeirin birinci misrası ikinci bəndin sonunda təkrar edilir
(“Mən neçin məsti-eşqi-yar oldum?”). Şeirin lirik qəhrəmanın bir gözələ, onun
ismətinə, nəzakətinə dəlicəsinə aşiqdir. Lakin onun məhəbbəti qarşılıqsızdır. Xanım
ona qarşı laqeyddir. Bu vəziyyət aşiqi bədbinləşdirir. O, “Mən nə üçün onunla bir
dəqiqə də olsun görüşə bilmirəm, nə üçün belə bədbəxtəm” deyə özünə suallar verir.
Qarabağ ədəbi mühitinin yetirməsi, XX əsrin əvvəllərində bir sıra mətbuat
orqanlarında şeirləri ilə çıxış etmiş İbrahim Tahir Musayevin (1869-1943) 2013-cü
ildə çap edilmiş əsərlər toplusuna on müxəmməs və on təxmis daxil edilmişdir.
Müxəmməslərdən altısı lirik-aşiqanə mövzudadır. Şairin müxəmməsləri bəzi
cəhətləri ilə diqqəti cəlb edir. Onun bir sıra şeirlərində, o cümlədən,
müxəmməslərində sıravi oxucunun başa düşə bilmədiyi mürəkkəb ərəb-fars söz və
ifadələrinə rast gəlirik. Yəqin ki, bunu onun bir zamanlar “Füyuzat” jurnalı ilə
əməkdaşlıq etməsi, Məhəmməd Hadi yaradıcılığından təsirlənməsi ilə izah etmək
lazımdır. Onun “Xatirün etsə arizi-mahın sənin xütur” misrasıyla başlanan beş
bəndlik müxəmməsinin beşinci – sonuncu bəndində oxuyuruq:
Avazeyi-camalında doldu Qərbü Şərq,
Etdin qülubi-nası kəmali-sürura qərq,
150

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

Kim der sana ki, yar ilə əğyarə qoyma fərq,
Gendən görəndə Tahiri keçmə misli-bərq,
Bir ömrsən ki, sürətlə eylədin mürur [15, s. 564].
Bəndin əvvəlində müəllif məşuqəyə deyir ki, sənin gözəlliyinin səs-sorağı
Qərbdə və Şərqdə yayılmışdır, insanların qəlbini sevincə qərq etmisən. Bəndin
sonuncu misralarında şair gözəl bir poetik obraz işlətmişdir. O, gözələ deyir ki, məni
gördükdə ildırım kimi sürətlə kənardan keçmə. Elə bil ki, sən sürətlə keçib gedən
ömürsən. İnsan nə qədər uzun yaşasa da, ona elə gəlir ki, ömrü sürətlə keçib
getmişdir. Çünki həyat insan üçün ən şirin bir nemətdir. Müəllif üçün sevgilisi əziz
olduğundan onu sürətlə keçən ömrə bənzədir.
XX əsrin birinci yarısında yaşamış Nəcəfqulu bəy Şeyda, Məhəmməd ağa
Müctəhidzadə, Məhəmməd Hadi Sabit, Hacıağa Hacı və b. şairlər də lirik-aşiqanə
mövzuda diqqətəlayiq müxəmməslər yazmışlar.
XX əsrin ikinci yarısından, xüsusilə əsrin sonlarına doğru poeziyamızda dini
mövzuda yazılan şeirlərin artdığı müşahidə olunur. Dini mövzulu şeirlər yazan
müəlliflərdən biri də Yusif Qulammirzə oğludur. Onun “Tovhid deyilir”,
“Mühəmməd”, “Quran”, “Həzrət Əli haqqında”, “Fatimeyi-Zəhradır”, “Namaz”,
“Cihad”, “Ölüm”, “Şeytan” adlı müxəmməsləri dini mövzuya həsr edilmişdir.
Nəticə. XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatında heca vəznli şeirlərin sayının xeyli
artdığı, sərbəst şeirin meydana çıxdığı, Avropa şeiri janrlarının poeziyamıza daxil
olduğu bir dövrdə müxəmməs janrı yaşarılığını, əsrin əhvali-ruhiyyəsini, qabaqcıl
ideyaları əks etdirmək qabiliyyətini sübut etdi, Mirzə Ələkbər Sabirin yaradıcılığında
inkişafının ən yüksək səviyyəsinə çatdı. Məhəmməd Hadi, Səməd Mənsur, Əli
Nəzmi, Əliağa Vahid və başqa şairlərin müxəmməsləri zamanın ən aktual, vacib
problemlərindən bəhs edir. Əsrin görkəmli sənətkarlarının yaradıcılığında fikir və
hisslərin ifadəsində müxəmməs nəzm şəklinin yeni imkanlarının üzə çıxdığını
görürük. Əvvəlki dövrlərlə müqayisədə müxəmməsin mövzu dairəsinin daha da
genişləndiyi müşahidə olunur, lirik-aşiqanə, vətənpərvərlik, ictimai, beynəlxalq, İran
Məşrutə inqilabı, fəlsəfi, dini, satirik, məişət və s. mövzularda müxəmməslər
meydana çıxır. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə Azərbaycanda vəhşiliklər törədən
erməni millətçilərini pisləyən, vətən övladlarını torpaqlarımızın müdafiəsinə
qalxmağa çağıran, qəhrəmanlıq nümayiş etdirənləri alqışlayan müxəmməslər
meydana çıxır. XX əsr müxəmməslərində bir sıra forma yenilikləri müşahidə olunur.
Müxəmməsin mövzu və formasında yeniliklər etmiş ən böyük şairimiz Mirzə
Ələkbər Sabirdir. Xalqı istismar edən bəy, xan və mülkədarları, riyakar din
xadimlərini, yeni təhsilə, qadın azadlığına mane olan köhnəpərsətləri kəskin satirik
qələmlə ifşa və tənqid edən Sabirin müxəmməsləri sonrakı dövrlərdə satirik mövzulu
müxəmməslər yazan şairlərə – Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsar, Səməd Mənsur, Cəfər
Cabbarlı, Məmməd Səid Ordubadi, Əliağa Vahid və başqalarına örnək oldu. XX
yüzillikdə yazılan satirik mövzulu müxəmməslərin hamısı sabiranədir. XX əsrin
ikinci yarısında, son onilliklərində qələmə sarılmış müxəmməs müəllifləri bu janrda
geniş mövzu dairəsini əhatə edən əsərlər yazmışlar. XX əsrin sonlarının janr
mənzərəsinin göstəricilərindən biri kimi sovet dövründə sayı azalan dini mövzulu
müxəmməslərin sayının artdığını qeyd etmək istərdik. Klassik nəzm şəkillərində
yazıb-yaradan bır sıra şairlərimiz hazırda müxəmməs janrında əsərlər yazmaqda
davam edirlər.
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Naila Mustafaeva
Themes of muhammases in Azerbaijan literature of the 20th century
Summary
In muhammas written in Azerbaijani literature at the beginning of the 20th
century, there is an expansion of the thematic range, new searches in form.
Muhammas of the great satirist Mirza Alekber Sabir (1862-1911) begins with
couplets, these couplets complete the five-line stanzas. There are other formal
innovations. Muhammas were written mainly on lyrical-love, patriotic, sociopolitical, philosophical, religious and other topics. In a number of patriotic
muhammases, the beauty of their native land are praised. Some of them are dedicated
to protecting the homeland from invaders. Poets wanted to see their homeland free,
enlightened, and they wrote about it in their works at the beginning of the 20th
century. Attention is drawn to the increase in the number of satirical muhammases
compared to previous periods. At the beginning of the 20th century, political activity
increased among the population in Azerbaijan and other places of the Russian
Empire. The authorities of Russia, disturbed by this, carried out a massacre between
Armenians and Azerbaijanis. Much blood was shed, towns and villages were
ravaged. Such poets of the time as Mir Mohsun Navvab, Mamo Bey Mamai, Ridzhai,
Shaig, Sheyda wrote in their muhammases about the true perpetrators of the incident,
the need to unite national forces, and to protect their native land from invaders.
The famous poet Mohammed Hadi wrote in his muhammases about the need to
achieve freedom. Because only free people can achieve true progress, prosperity.
In Soviet times, a number of poets continued to write their poems in classical
genres. Poets such as B.Abbaszade Hammal, M.S. Ordubadi, A. Nazmi, Mikayil
Rafili, Ali Nazim, Suleyman Rustam, Mikayil Mushfig praised their native land in
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their muhammases, while not forgetting to note the role of the Communist Party in
the prosperity of the country.
Quite a few poems were devoted to international events, criticism of imperialist
forces. During the Second World War, Aliaga Vahid in his muhammases predicted
the inevitable defeat of German fascism, expressed admiration for the heroism of
Soviet soldiers.
In the second half, the end of the 20th century, the number of muhammases on
religious themes is growing in Azerbaijani poetry.
Наиля Мустафаева
Тематика мухаммасов в азербайджанской литературе XX века
Резюме
В мухаммасах (пятистишие), написанных в азербайджанской литературе
в начале XX века, наблюдается расширение тематического диапазона, новые
поиски в форме. Мухаммасы великого сатирика Мирза Алекбера Сабира
(1862-1911) начинаются двустишием, эти двустишия завершают строфы из
пяти строк. Есть и другие формальные нововведения. Мухаммасы столетия
написаны в основном на лирическо-любовную, патриотическую, общественнополитическую, философскую, религиозную и др. темы. В ряде патриотических
мухаммасах восхваляются красоты родного края. Некоторые из них
посвящены защите родины от захватчиков. Поэты хотели видеть свою родину
свободным, просвещенным и об этом писали в своих произведениях в начале
XX века. Привлекает внимание рост числа сатирических мухаммасов по
сравнению с предыдущими периодами.
В начале XX века в Азербайджане и других местах российской империи
среди населения растет политическая активность. Обеспокоенные этим власти
царской России учинили резню между армянами и азербайджанцами. Было
пролито много крови, разорены города и села. Такие поэты того времени, как
Мир Мохсун Навваб, Мамо бек Мамаи, Риджаи, Шаиг, Шейда писали в своих
мухаммасах об истинных виновниках случившегося, о необходимости
объединения национальных сил, защиты родной земли от захватчиков.
Известный поэт Мухаммед Хади писал в своих мухаммасах о
необходимости достижения свободы. Потому, что только свободный народ
может достичь истинного прогресса, процветания.
В советское время ряд поэтов продолжали писать свои стихи в
классических жанрах. Такие поэты, как В. Аббасзаде Хаммал, М.С.Ордубади,
А.Назми, Микаил Рафили, Али Назим, Сулейман Рустам, Микаил Мушфиг
восхваляли в своих мухаммасах родную землю, в то же время не забывали
отметить роль Коммунистической Партии в процветании страны.
Немало стихов были посвящены международным событиям, критике
империалистических сил. Во время Второй Мировой Войны Алиага Вахид в
своих мухаммасах предрекал неминуемое поражение немецкого фашизма,
выражал восхищение героизмом советских солдат.
Во второй половине, конце XX века в азербайджанской поэзии растет
число мухаммасов на религиозную тему.
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Qara dərya akmam deyir,
Yakaları yıkmam deyir...
Adı gözəl Veysəl paşa
Mən Vedidən çıkmam deyir.
Qafqaz İslam Ordusu şərqilərindən
Giriş. Xalqların çoxəsrlik mədəniyyət, dil, etnoqrafiya dəyərləri onun var
olduğu tarixi torpaqlarda təşəkkül taparaq nəsildən-nəslə ötürülür. Zamanın dərin
qatlarınadək gedib çıxan Azərbaycan dəyərləri də onun müxtəlif ərazilərində kök
ataraq vahid bir vətən anlayışını yaratmışdır. Lakin torpaqlarımıza XIX əsrdən
başlayan yadelli hücumlar bu vətənin dinc həyatına, iqtisadiyyatına olduğu kimi,
sənətkarlıq, memarlıq incilərinə, hətta yerli dil-şivə quruluşuna belə dağıdıcı zərbələr
vurmuşlar.
Azərbaycan ərazilərində heç bir bəşəri qanunlara sığmayan qəddar düşmən
istilaları hələ XX əsrin lap əvvəlindən özünü göstərməyə başlayan erməni
hücumlarıdır. Kiçik bir sabitlik, dinclik dövrünü çıxmaqla, demək olar ki, bütün XX
əsr boyu fəaliyyətdə olan erməni-daşnak qaniçənliyi, onun gətirdiyi bəlalar haqqında
həm dövrün mətbuat səhifələri, həm ayrı-ayrı publisistik yazılar, memuarlar, həm də
tarixi materiallar, fotolar geniş məlumat verir. Lakin bu da unudulmamalıdır ki, qanlı
hadisələrin bədii, obrazlı qələmə alınıb yaşadılmasında ədəbiyyatın, xüsusən də tarixi
romançılığın böyük rolu vardır.
“Altmışıncılar” ədəbi nəslinə mənsub olan Məmməd Oruc və tarixi
romançılıq. Azərbaycan xalqına qarşı bu gün də davam edən erməni qəsbkarlığının
vaxtilə ağzına aldığı bölgələrimiz İrəvan, Naxçıvan, Qarabağ, Bakı, Şamaxı, Quba və
digər ərazilər idi. Məhz o qanlı hadisələrin şahidi olmuş və ya şahid söyləmlərini
qələmə almış sənətkarların əsərləri bu gün xüsusi bədii təsir gücünə malikdir. Həmin
o qanlı-qadalı torpaqların yetirdiyi belə “şahid” sənətkarlardan biri də yazıçı
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Məmməd Orucdur. Onun yurd, torpaq uğrunda savaş, əzmkarlıq, didərginlik
faciələrini reallıqla qələmə alan silsilə romanları dövrün dəqiq tarixi mənzərəsini
göstərmək baxımından da qiymətlidir.
Müasir Azərbaycan nəsrinin tanınmış nümayəndəsi, yazıçı, jurnalist Məmməd
Oruc 1960-cı illərdə ədəbiyyata gəlmiş nəslin nümayəndəsidir. Görkəmli
ədəbiyyatşünas Vaqif Yusifli yazıçının üslubu haqqında yazır: “Gəlir ki, kənddə
yaşayan adi insanların qeyri-adi dünyasını, həyatla, məişətlə, müxtəlif qayğı və
problemlərlə bağlı söz-sovunu oxuculara çatdırsın. Gəlir ki, kəndin məxsusi
etnoqrafik, folklor inanclarını, dədə-baba yaşayış tərzini, milli-mənəvi dəyərlərini
yazılarında əks etdirsin” [8].
Alimin bu dəyərli, lakonik fikrini həmçinin Məmməd Orucun doğma yurdu
Böyük Vedidən bəhs edən “Qara güzgü” romanı haqqında da demək olar.
Məlumdur ki, xalqın tarixi yaddaşını, xüsusən də ölüm, qaçqınlıq, əsarət
yaddaşını ədəbiyyat dilinə çevirmək yazardan xüsusi bacarıq tələb edir. Belə ki,
“Tarixi roman yazan müəllifin ruhunda həmin tarixin ruhu olmalı, özünü o koloritdə
hiss etməlidir. Onun havasını, psixologiyasını özününküləşdirməli, daha sonra əsərdə
canlandıra bilməlidir ki, heç olmasa onun əlli faizini oxucuya çatdırsın” (Əsəd
Cahangir). “Qara güzgü”, “Köçürülmə” romanları elə bu səbəbdən oxucunu
hadisələrin cazibəsində saxlayır, həyəcanlandırır, onu bələd olmadığı o kənd yolları
və meydanları ilə dolaşdırır ki, yazıçı özü və ya ata-babası vaxtilə məhz həmin
taleyüklü hadisələrin mərkəzində yer almış qəhrəmanlar idilər.
Roman janrına poetik qiymət verərkən rus ədəbiyyatşünası Osip Mandelştam
məhz insan bioqrafiyasını onun əsas kompozisiya vahidi hesab edirdi [6, s.269].
Məmməd Orucun “Qara güzgü” romanında isə bir fərdin deyil, bütöv bir kəndin
bioqrafiyası, taleyi göz önündə canlandırılır. Gəlin elə Böyük Vedi
“bioqrafiyasındakı” o tarixi-coğrafi yerləri xatırlayaq.
“Qara güzgü” romanında tarixi gerçəkliklər və Abbasqulu bəy Şadlinski.
Artıq bir əsrə yaxındır ki, ermənilərin işğalı altında olan Vedibasar mahalı, onun
kəndləri Naxçıvanın yaxınlığında yerləşir və vaxtilə yerli sakinlərin şivə tərzi də
Naxçıvan ləhcəsindən seçilməzmiş. Soykökü etibarilə Vedi torpağının övladı olan,
uşaqlıq, gənclik dövrü bu el-oba içərisində keçmiş Məmməd Oruc əsərdə yeri
gəldikcə Böyük Vedinin hər məhəlləsini ovuc içi kimi göstərən Qalabürc
istehkamının, Gavur qalasının, Şidli, Şaablı, Qədirli, Dəvəli və bir çox digər
toponimlərin adlarını çəkir. Tarixin dolanbaclarına şahidlik etmiş bu məkanlar,
onların doğma isimləri hər bir azərbaycanlıda maraqla bərabər həsrət hissi də oyadır.
Azərbaycan toponimlərinin öyrənilməsinin elmdə öz nəzəri və praktiki əhəmiyyəti
vardır. Çünki onlar yerli xalqın tarixini, türk tayfalarının adlarını (Quqark, Gorus,
Sak, Qaraqoyunlu, Kəvər və s.) əks etdirir. “Vedi” toponiminin isə mənbələr “iki dağ
arasında olan uzun çuxur dərə” mənasını verən ərəb mənşəli “vadi” sözündən
alındığını sübut etmişlər [2, s.71].
Haqqında bəhs etdiyimiz “Qara güzgü” əsəri Azərbaycan tarixinin məchul,
mürəkkəb olduğu qədər də şanlı səhifəsi olan 1918-1920-ci illər mübarizəsini və bu
hadisələr fonunda Böyük Vedidə baş verənləri qələmə alır. Əsərdəki hadisələr kəndin
azyaşlı sakini – on beş yaşlı Kazımın dilindən nəql olunur, onun düşüncə, təfəkkür
süzgəcindən keçirilir. Uşaq yaşlarından ata-anasını itirən Kazım kiçik qardaşı ilə
əmisinin himayəsində böyüyür. Bu qəhrəmanın həyata elə ilk göz açması da savaş,
hərc-mərclik zamanında baş vermişdi: “Anası Telli özü söyləmişdi ki, o, ermənilərin
Vedibasara birinci hücumu zamanı qaçhaqaçda doğulub” [7, s.12].
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1918-1920-ci illər çox da böyük zaman dilimi olmasa da, istər odövrkü
azərbaycanlıların taleyində, istərsə də bütöv dövlətçilik tariximizdə çevriliş, inqilab,
istiqlaliyyət, hərb, soyqırımı kimi mühüm vaqeələrin baş verdiyi bir dövrdür. Həmin
illərin münaqişəli, mübahisəli bölgələrindən olan Böyük Vedi mahalı isə hələ XVIII
əsrdə İrəvan xanlığının ərazisi idi. Lakin XIX əsrdə Çar Rusiyasının işğalçılıq
siyasəti ilə Azərbaycanın xanlıq idarəçiliyi ləğv edilir. Əvəzində yeni yaradılan
inzibati bölgüyə əsasən Böyük Vedi də olmaqla, ətraf nahiyələri birləşdirən İrəvan
quberniyası yaradılır. “1872-ci ildən etibarən yeddi qəzadan ibarət olmuş İrəvan
quberniyası Qacarlar dövləti və Osmanlı imperiyasından rusların köçürdükləri
ermənilərin ən sıx məskunlaşdırıldıqları Azərbaycan torpaqları olmuşdur. 1897-ci
ildə türk müsəlmanları quberniya əhalisinin 58%-ni, ermənilər 37%-ni, digər xalqlar
isə (ruslar, yunanlar, yəhudilər və başqaları) 55%-ni təşkil edirdilər” [4, s.564].
XX əsrin ilk illərindən ermənilər “böyük Ermənistan” yaratmaq planı ilə
yaşadıqları Azərbaycan torpaqlarında dinc əhaliyə divan tutmağa başlayır, əhalini
amansızlıqla qətlə yetirərək şəhər və kəndləri yandırırdılar. İrəvanda, o cümlədən,
Böyük Vedidə də tüğyan edən erməni basqınları 1918-1920-ci illərdə böyük
fəlakətlərə səbəb olurdu.
Həmin o ölüm-dirim savaşlarının getdiyi Azərbaycan bölgələrinin hər birində
mütləq xalqın xilaskarı, pənahı olmuş ölməz qəhrəmanlar yetişirdi. Bütün Vedibasar
mahalının düşməndən müdafiə və müqavimət komandanı isə xalq içərisində adına
nəğmələr, bayatılar söylənilən Abbasqulu bəy Şadlinski idi. Yazıçı Məmməd Oruc
da əsərində bu tarixi şəxsin parlaq obrazını yaradır. “O, birinci dəfə idi haqqında
nəğmələr qoşulub, adı dillər əzbəri olmuş Abbasqulu bəyi belə yaxından görür, belə
yaxından dinləyirdi və fikirləşirdi ki, görəsən, qocanın da, cavanın da, yoxsulun da,
varlının da, kişinin də, qadının da adı çəkilən anda “Allah onu bizim başımızın
üstündən əskik eləməsin” söyləməsi nəyə görədi?” [7, s.88].
Abbasqulu bəy 1886-cı ildə bəy ailəsində dünyaya gözlərini açmışdı. Hələ uşaq
yaşlarından çevikliyi, zirəkliyi ilə yoldaşlarından seçilər, at sürməyi bacararmış. Bu
gəncin diribaşlığı, çevikliyi ilə bərabər, iti zəkası da var imiş ki, o, əvvəlcə Böyük
Vedidəki rus-tatar məktəbində, sonra isə İrəvan gimnaziyasında, ardınca da Qori
Müəllimlər Seminariyasında təhsil alır. Lakin tale bu gəncə sakit bir otaqda, kitablar
arasında oturub elmlə məşğul olmaqdan çox odun-atəşin mərkəzində, ön cəbhədə
vuruşmaq, bir elin pənahı, başbiləni olmaq missiyasını yazmışdı. Çox keçmir ki,
gənc Abbasqulu Qori Seminariyasındakı təhsilini yarımçıq qoyub Böyük Vediyə
qayıtmalı olur. Buna səbəb bir tərəfdən ata itkisi idisə, digər tərəfdən bütün
imperiyanı bürüyən siyasi gərginlik, Bakıda və Qarabağda olduğu kimi, Naxçıvan və
İrəvanda da baş qaldıran erməni iğtişaşları idi.
Abbasqulu bəyin şəxsiyyətindən xəbər verən mənbələr həmçinin onun kökdən,
soydangəlmə bir əliaçıqlığa, səxavətə malik olduğunu vurgulayır. 1917-1918-ci
illərdə “...müharibənin Qafqaz cəbhəsinin bu bölgəyə yaxınlığı, xüsusilə Qars,
Ərdəhan və Ağrı dağı ətrafında gedən döyüşlər Vedibasar camaatına böyük maddi
ziyan vurmuşdu. Buradan cəbhə xəttinə hələ də ərzaq, mal-qara, araba, minik və
qoşqu heyvanları və s. daşınmaqda idi. Buna görə də Vedibasarda yolda-izdə yetim,
kimsəsiz uşaqların sayı get-gedə artırdı. Abbasqulu bəy belələrinə dayaq durur, özü
ilə evə gətirir, onları öz uşaqlarından seçmirdi” [5, s.38].
Beləcə, Vedinin həm təhsil görmüş, savadlı, həm hərbi-strateji zəkası,
sərkərdəlik gücü ilə seçilən bu qəhrəman övladı ömrünün sonunadək elinin rifahı,
torpaqlarının toxunulmazlığı uğrunda vuruşdu. 1918-1920-ci illər hadisələri
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ərəfəsində onun cəmi 32-35 yaşı var idi. Lakin “Qara güzgü” romanında biz xalqın
ona qarşı bir başbilən, ağsaqqal kimi davranışının, sayğısının ifadəsini görürük.
“– İstəkli vedililər! Mənim sizdən başqa arxam yoxdur, – araya çökən sükutda
ətrafına baxdı və qoca kişilərdən birinin qırışmış sifətində yaş gördü, – mən fikrimi
düz çatdırmadım, – sərkərdə dedi, – mənim sizdən başqa bir arxam da var. – Yenə
eynəyinin üstündən camaatı süzdü, – o da Vedinin dağları...” [7, s.139].
Abbasqulu bəy Şadlinski “Qara güzgü” romanında süjetin hərəkətverici
obrazlarından biri olsa da, buradakı ideya daha alidir. Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi,
bu əsərin əsas qəhrəmanı obrazlı yanaşdıqda bütöv bir kənd və həmin kəndin
bioqrafiyasını formalaşdıran camaatdır. On beş yaşlı Kazımın təhkiyəsində bir
tərəfdən vedililərin mütəşəkkil formada səngərlərdə gecələməsi, min bir əziyyətlə
patron, silah-sursat tapıb düşmənə dəfələrlə qan uddurması real səhnələrlə təsvir
olunur: “Nə qədər düşmən varsa, səngər də olmalıdı, mənim balam, – dedi, – bu
dünya əzəldən belə gəlib, belə də gedir” [7, s.50]. Digər tərəfdən alleqorik üslubdan
istifadə edərək müəllif bu el mübarizəsini, onun sonunu, aqibətini obrazlı ifadə edir.
Alleqorik üslubun yaratdığı at kultu və ya “Mudros” sazişi. Məlumdur ki,
at kultu türk dünyasının folklor və inanclarında arzu-muradı, mərdlik və
döyüşkənliyi, var-dövləti təmsil edən qədim bir atributdur. Bundan əlavə, kənd
həyatının da inkaredilməz bir parçasıdır. “Qara güzgü”də də müəllif qızğın
döyüşlərin getdiyi bir mahalın taleyini, elə həmin mahaldan olan qara ürgənin (at
balası) naz-nemətlə böyüdülməsi, azadlığı, minik, yük atı olmamaq üçün var gücü
ilə dirənməsi və sonda da naqafil atılan bir düşmən gülləsinə qurban getməsi
hadisələri ilə paralel aparır.
Əsərin qəhrəmanı – uşaq yaşlarından ata-anadan yetim qalıb əmisinin
himayəsində böyüyən Kazıma elə əmisi həmin qara kürüyü bəxşiş etmişdi. Qaragöz
adını verdiyi bu kürüyə Kazım həm əllərilə süd verib bəsləyir, həm də onunla
dərdləşir, arzularını bölüşürdü. Qaragözün qara gözləri isə Kazımın güzgüsü idi. Hər
dəfə onlara baxanda özünü gördüyü, telinə sığal çəkdiyi qara güzgüsü. Lakin
Qaragözün minik atı olmaq yaşı gəlib çatanda bütün kənd yığılsa da, bu ərköyün atın
belinə yəhər qoya bilmir. Qaragöz hər gün yorulub qan-tər içində qalanadək sürülsə
də, təngnəfəslikdən bağrının yarılma həddinə çatsa da, yəhəri yaxına qoymur. Bu at
mübarizəsi, əzmkarlığının özü də qəddar, arxalı düşmənə qarşı arxasız, lakin
dəyanətli Vedi camaatının son nəfəsinə, taqətinə qədər müqavimətinin simvolu
deyildimi? Vedililərin o qorxmaz müqavimətini müəllif necə də konkret təsvir edir:
“... İki il qabaq elə ilin, ayın bu vədəsində Böyük Vedi ilk dəfə Ağ dağdan topa
tutulanda bu topların gurultusundan qorxub qaçanlar oldu, amma uzaq getmədilər,
qayıtdılar, sanki beş-on günün ayrılığında anladılar ki, elsiz yaşamaq mümkün deyil.
Qara Qəmbər cüt sürürmüş. Yaxınlığına düşən mərmi cütə qoşulmuş
öküzlərdən birini öldürəndə Qara Qəmbər neynəsə yaxşıdır? Samını çəkib ölmüş
öküzü boyunduruqdan çıxardır və başlayır bir tək öküzlə işini davam etməyə.
Bu əhvalatı hər yerdə söyləyirdilər və deyirdilər ki, erməni daşnaklarına
rəhbərlik eləyən bir ingilis generalı Ağ dağdan durbinlə bu hadisəni izləyib və axırda
da ermənilərə qandırıb ki, vedibasarlıları top-tüfənglə ram etmək mümkün
olmayacaq, başqa yol axtarın” [7, s.37].
Bu epizodla oxucuya ötürülən milli cəsarət, hünərvərlik pafosu sadəcə müəllif
təxəyyülünün məhsulu deyil. O, dövrün tarixi sənədlərində də ifadəsini tapıb.
Məlumdur ki, 1918-ci il bütün dünya tarixinin siyasi-coğrafi mənzərəsini
dəyişmiş Birinci Dünya müharibəsinin də yekun ili idi. Savaşda Antanta blokuna
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(İngiltərə, Fransa, Rusiya və d.) uduzmuş Türkiyə 1918-ci ilin oktyabr ayında
“Mudros” barışıq sazişini imzalamağa məcbur olur. Bu sazişin bir maddəsi də
Osmanlı ordularının tezliklə Cənubi Azərbaycanı və Cənubi Qafqazı tərk etmək
tələbi idi. Tarixi “Mudros” sazişi, təbii ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin siyasi,
diplomatik mexanizmi üçün də təsirsiz ötüşmədi. Xüsusilə ölkənin sərhəd
münaqişələri haqqında tarixi mənbələr yazırdı: “Mudros sazişinə əsasən türk və
alman qoşunlarının Zaqafqaziyadan geri çəkilməsindən və özünə müttəfiq saydığı
Antanta ölkələrinin simasında ingilis qoşunlarının Zaqafqaziyaya mandat almasından
sonra yaranmış fürsətdən istifadə edən Ermənistan tərəfi Azərbaycan və Gürcüstan
əraziləri hesabına öz ərazisini genişləndirmək yolunu tutmuşdu. Lakin İrəvan
quberniyasının Vedibasar və Zəngibasar nahiyələrində, Şərur-Dərələyəz qəzasında
yerli müsəlman özünümüdafiə dəstələrinin erməni silahlı qüvvələrinə vurduğu
sarsıdıcı zərbələr, gürcü qüvvələrinin Borçalı və Loruda əks-hücumları Ermənistanı
sülh danışıqlarına getməyə məcbur etmişdi” [1, s.78].
Vedibasar ətrafındakı azğın erməni basqınlarına qarşı camaatın özünümüdafiə
hərəkatı, Abbasqulu bəy Şadlinskinin mütəşəkkil komandanlığı, səngər strategiyası
və nə olursa-olsun Vedinin mühafizəsi hadisələri dövrün bir çox sənədlərində əksini
tapır. Hətta Vedi xalqının müqaviməti ilə bacara bilməyən imperializm siyasəti onu
“Neytral zona” kimi də tanımağa başlayır.
Bütün bu hadisələr “Qara güzgü” əsərində yaxşı ümumiləşdirilmiş, at simvolu,
onun əzmkarlığı, dözümlülüyü ilə maraqlı müqayisə yaradılmışdır. Qaragöz kürüyü
günlərlə ac-susuz saxlayıb, döyüb danlasalar da və o, artıq ayğırdan çox yabıya
bənzəməyə başlasa da, heç kəsə belinə qalxmağa imkan vermir. Lakin bir gün
dağdan atılan bir top mərmisi Qaragözün həyatına son qoyur. Sahibi Kazımın güzgü
bilib həmişə özünə baxdığı o qara gözləri birdəfəlik yumulur. “Bircə şeylə təskinlik
tapdı. Əgər doğrudan da o dünya varsa, atası, anası onu Qaragözün gözündə
görəcəklər; görəcəklər ki, o, necə bir oğlan olub...” [7, s.179]
Ramedilməz Qaragözün həyatdan köçməsi ilə inadkar Vedi camaatının da öz
yurd-yuvasını məcburən tərk etməsi arasından çox vaxt ötmür. “Badronu badron
ağırlığında qızıl verib” gah İrandan alan, gah da düşmənlə döyüşdə onu tərksilah
edərək ələ keçirdiyi top-tüfənglə silahlanan və beləcə iki il azğın düşmən
hücumlarına sinə gərən Vedi camaatı 1919-cu ildə Arazı adlayaraq İran ərazisindəki
Mərənd şəhərində yurd-yuva qurmağa məcbur olur.
Bu tarixi romanla oxucu oradakı ölüm-dirim hadisələrinin gərginliyi, qorxu
dolu təsiri altında qalsa da, müəllifin hər zaman təlqin etməyə çalışdığı ümid,
nikbinlik ovqatını duymaya bilmir. İstər təhkiyəçi nitqi olsun, istərsə də kəndin
qırağında gedən ağır döyüş səhnələrinin təsviri, o cümlədən kənd camaatının təlaş və
xəbərsizlik içərisində birdən eşitdikləri “erməni qaçdı, erməni qaçdı” sədaları əsəri
pessimist səciyyə və faciəvilikdən uzaqlaşdırır. Nə olursa-olsun əsərdə nikbin ruhu
sönməyə qoymamaq xüsusiyyətini yazıçının digər nəsr əsərlərində də müşahidə
edirik. Lakin “Qara güzgü” romanında nikbinlik, ümid və inamı müəllif sadəcə
təhkiyə şəkli və ya ovqatda saxlamır, onu əsas ideya, bədii qayə səviyyəsində irəli
sürür.
Əsərin təhlilindən artıq yaxşı tanıdığımız Qaragöz cins Qarabağ ayğırı ilə yerli
madyandan doğulmuş və Kazımın inək, keçi südü ilə bəslədiyi yetim bir kürükdür.
Bir gün kəndin ağsaqqalı Abdulla baba Kazıma deyir: “Yadında saxla, yetim
quzudan qoç, yetim kürükdən ayğır olmaz” [7, s.61]. Bu söz kiçik qardaşı ilə birlikdə
əmi himayəsində böyüyən Kazımın ürəyini dəlib keçir. Bu sözlər təhlükəli
158

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

hadisələrin yaşandığı bütün əsər boyu yazıçının aşıladığı nikbin ruh, inam, cəsarət
duyğusu ilə əks qütblərdə dayanırdı. Buna görə də yazıçı həmin təzadı inkişaf
etdirərək əsas ideya olan el birliyi, əzmkarlıq ideyasının xeyrinə həll edir. Qaragözün
ram edilməsi tamaşasına hər gün az qala bütün kənd toplaşır. Lakin heç cürə onun
belinə yəhər qoya bilmirlər. Bu zaman səslər eşidilir: “Kirvə, bu, doğrudan da, əsl
ayğırdı, sən bunu minə bilməyəcəksən”, “Deyirlər yetim kürükdən ayğır olmaz. Bu
da yetim kürükdən olan ayğır!” [7, s.81]
At muraddır deyiblər... “Qara güzgü”nün at qəhrəmanı güzgü kimi gözlərini
əbədi yumsa da, yazıçı əsərində gücün, diləyin rəmzi olan at simvolunu axıradək
yaşadır. Vedi camaatı qəlbində böyük dərd, didərginlik yükü, belində isə yad ellərə
daşıdığı evinin yükü ilə Arazın o tayına keçəndə də ürəyində öz doğma ocağına
dönmək arzusunu dəfn etmədi. Qürbət eldə yaşadıqları müddətdə Kazımın daha bir
atı oldu. “Və bu ata mehr saldıqca, elə bil bu atın gözləri də qara güzgüyə çevrilirdi...
Demək, doğrudan da, zaman bütün yaraları soyudurmuş...[7, s.180]
Vedi xalqının ürəyində bəslədiyi o qayıdış arzusu doğrudan da göyərir.
Abbasqulu bəyin vədi düz çıxır. Vedililər iki il keçməmiş, yəni 1921-ci ildə yenidən
ata-baba ocaqları Vediyə qayıdırlar. Lakin artıq yeni bir quruluşun “xalqlar dostluğu”
bayrağı altında yaşamaq üçün...
Nəticə. XX əsrin 60-cı illərində ədəbiyyata gəlmiş Məmməd Orucun nəsr
əsərləri içərisində tarixi-vətənpərvərlik mövzusunda qələmə aldığı “Qara güzgü”
romanının ayrıca yeri vardır. İlk növbədə əsər postsovet dövrünün məhsulu kimi
Azərbaycan ərazilərinə, xalqına qarşı törədilmiş işğalçılıq siyasətinin bir çox
gerçəklərinə işıq tutur. Bu acı gerçəklər içərisində 1918-1920-ci illərdə İrəvan
vilayətinin Böyük Vedi kəndinə olan saysız xain erməni basqınları da var idi. Müəllif
qədim ata-baba yurdu olan bu kəndin düşmənə qarşı əzmkar və mütəşəkkil birliyini,
döyüş və qələbələrini tarixə istinadən qələmə almışdır.
Tarixi mənbə və sənədlərdən məlumdur ki, 1918-1920-ci illərdə imperializm
siyasətinin xəritədə “Neytral zona” adı ilə Azərbaycandan ayırdığı Vedi ərazisi, onun
xalqı həqiqətən də düşmən hücumlarına cəsur müqavimətlə, güclü döyüşlərlə cavab
vermişdir. Bu olmuş hadisələrin daha təsirli, ekspressiv inikası üçün müəllif türkün
mərdlik, güc inancı olan at kultunu seçir. Əsərin əsas təhkiyəçisi, on beş yaşlı
oğlanın atı Qaragöz bu romanda Vedi camaatının yurdu uğrundakı müqavimətinin
simvolu olaraq verilir. Bu baxımdan roman mürəkkəb süjet quruluşuna malikdir. Bir
tərəfdə kənd camaatının müharibə şəraitindəki gərginliyi, mühacirət təlaşı, digər
tərəfdə isə belinə yəhər qoyulub minik atına çevrilməməsi üçün Qaragözün axıradək
verdiyi mücadilə.
Bütöv bir kəndin məişət, həyat tərzini, insanlarının arzu və istəklərini çoxsaylı
obrazlarla təqdim edən bu əsər at kultu olmadan da dolğun ola bilərdi. Lakin torpaq
uğrunda mübarizənin, xalq birliyinin məhz at inadı ilə müqayisəsi müəllifin həm də
atlar oylağı olan doğma yurdu üçün həsrət və kədərinin timsalıdır.
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Nazmiyya Yigitoglu
The realities of the occupation of Vedibasar in the artistic creativity
(Based on Mammad Oruj’s historical novel “Black mirror”)
Summary
Artistic creativity of Azerbaijani literature in the end of the 20th and the beginning of the 21st century is mainly studied under the name "Independence period of
literature". The literary works generated over these decades are wealthy with contents and ideas such as an exposure of the Soviet political regime, national selfawareness, return to the historical roots and so on.
The well-known Azerbaijani writer Mammad Oruj’s novels occupy a special
place in the collection of "The independence period of Literature".
The Armenian occupation, the Dashnak-Armenian attacks on Azerbaijanis, appeared sometimes secretly, sometimes explicitly in the 20th century, found its reflection in writer’s novels on historical events.
The given article analyzes the idea-content and style properties of Mammad
Oruj’s novel “Black mirror” (2015) and emphasizes its significance in finding out
Azerbaijani historical realities in 1918-1920s.
The years 1918-1920 are the particular stage of the Azerbaijani history which
is remembered with the revolutions, national independence, coup d’etat, political
arrests and emigrations. On the other hand, the uninterrupted Armenian-Dashnak
attacks to the various Azerbaijani regions, the genocide of Azerbaijanis also is a
bloody, screaming page of this history.
In the novel “Black mirror” by the writer Mammad Oruj, the events of 19191920 in the territory of “Boyuk (Great) Vedi”, the land of ancient Azerbaijan – the
attacks of the Armenian Dashnak army on the village and the struggle and life of the
Vedi people, as well as the complex political landscape of the time find their artistic
expression.
The novel "Black Mirror" is also a remarkable work in terms of studying the
toponymy and geographical names of the Iravan region, one of the historical lands of
Azerbaijan.
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Назмия Йигитоглу
Реалии оккупации Ведибасара в художественном творчестве
(По роману Мамед Оруджа «Чёрное зеркало»)
Резюме
Как правило, художественное творчество конца ХХ и начала ХХI века
азербайджанской литературы изучается под названием «Литература периода
независимости». Произведения, созданные в эту эпоху, в основном
отличаются такими содержательно-идейными свойствами, как разоблачение
бывшего советского политического режима, национальное самосознание,
преданность к историческим корням и т. д. К плеяде таких национальнопатриотических работ также относится серия исторических романов
известного азербайджанского писателя Мамеда Оруджа.
Жестокие нападения дашнакских армян на мирные населения
Азербайджана, происходящие в начале ХХ века, в исторических реалиях
нашло своё отражение в прозе автора «Чёрное зеркало».
В представленном исследовании анализируется идея и содержание
романа «Чёрное зеркало», созданное Мамедом Оруджем в 2015 году.
Отображается значение романа, в изучении событий 1918-1920-х годов
азербайджанской истории в политическом, национальном, бытовом аспектах.
В рассматриваемом романе писателя Мамеда Оруджа находит своё
эстетическое отражение ряд событий, происходящих в 1919-1920-х годах в
древнейшем азербайджанском крае, деревни Большой Веди. Важное место
среди этих событий, занимает нашествия армяно-дашнакских сил на местное
население, а также решительная борьба и образ жизни вединцев. «Чёрное
зеркало» также примечательный источник в отношении изучения топонимики
древнего азербайджанского края Иреван.

162

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

UOT 0069
İranə İBRAHİMOVA
AMEA Nizami Gəncəvi adına
Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
iradaislamzadd@gmail.com
AZƏRBAYCAN ƏDİBLƏRİNİN NİZAMİ GƏNCƏVİ ADINA
MİLLİ AZƏRBAYCAN ƏDƏBİYYATI MUZEYİNDƏKİ
PORTRETLƏRİNİN BƏRPA TARİXİ
Açar sözlər: portret, rəssam, muzey bərpa, konservasiya
Keywords: portrait, artist, museum restoration, conservation
Ключевые слова: портрет, художник, музей, реставрация, консервация
Giriş: Müasir sosiomədəni institutların – muzeylərin, kitabxanaların, arxivlərin
fəaliyyəti təkcə abidələrin toplanması və tədqiqinə deyil, eyni zamanda onların
maddi nümunələr kimi mövcudluğunu saxlamağa və uzatmağa yönəlmişdir. Maddi
mədənəyyət nümunələrinin məhz fiziki varlığı onların tədqiqinə və əvvəlki nəsillərin
mənəvi təcrübəsi kimi dərkinə imkan verir. Müasir cəmiyyət mədəni irsə
varislənərkən eyni zamanda onun qorunması öhdəliyini də qəbul etmiş olur.
Mədəni və tarixi irsin qorunması dünya ictimaiyyəti qarşısında duran ən vacib
məsələlərdən biridir. Muzey kolleksiyalarında olan maddi nümunələr ildən-ilə daha
da yaşlanır və təbii qocalma nəticəsində müəyyən dağılmalara məruz qalır. Eyni
zamanda müasir dövrün qlobal problemlərindən olan ekoloji durumun korlanması da
maddi-mədəniyyət nümunələrinə təsir göstərərək onların ətraf mühitin neqativ
təsirlərindən qorunmasını labüd edir. Bu proseslərin zəiflədilməsi və bu sahədə
biliklərin inkişaf etdirilməsi profilindən və yerindən asılı olmayaraq bütün muzeylər
üçün prioritet əhəmiyyət kəsb edir.
Məlumdur ki, muzey əşyalarının mühafizəsi məsələləri muzeylərin yaranması
ilə eyni zamanda meydana çıxmışdır. Muzey mühafizəsinin təşkili təcrübəsi muzey
əşyalarının qocalma prosesinin ləngidilməsinin zəruriliyi ilə əlaqədar olaraq bu
sahədə tədqiqatların aparılmasını qaçılmaz edir. Bununla belə, əşyaların mədəni
sərvətlər kimi qorunub saxlanmasına gətirib çıxaran ictimai təsəvvürün
formalaşması prosesi nisbətən gec başlamışdır.
Azəbaycanda xalqımızın qədim tarix və mədəniyyətini əks etdirən, müxtəlif
nəsillərdən olan adamların estetik tərbiyəsinin inkişafına təsir göstərən muzeylərin
yaranması prosesi bir əsrlik tarixə malikdır. XX əsrin əvvəllərində ayrı-ayrı şəxslərin
təşəbbüsü ilə pərakəndə şəkildə həyata keçirilməyə başlayan bu proses XX əsrin
ortalarına doğru dövlət qayğısı ilə daha sürətlə, mərkəzləşdirilmiş və məqsədyönlü
şəkildə inkişaf etmişdir. Bu dövrdə bu gün respublikamızın aparıcı muzeylərinə
çevrilmiş bir sıra muzeylər – Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Milli İncəsənət
Muzeyi və d. yaradılmışdır. Onların sırasında bu il yaranmasının 80 illiyini qeyd
etdiymiz, Azərbaycanın muzey işi tarixində xüsusi yerlərdən birini tutan, zəngin
folklorumuzun janr xüsusiyyətlərini, ədəbiyyat tariximizi, görkəmli sənətkarların,
söz ustalarının həyat və yaradıcılığını, bədii irsini əks etdirən eksponatları xüsusi
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qayğıyla qoruyub saxlayan, tədqiq və təbliğ edən Nizami Gəncəvi adına Milli
Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi xüsusi yer tutur.
Muzey nəinki Azəbaycanın, bütün Şərqin dahi söz ustadlarından biri olan
Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyinə həsr olunmuş daimi sərgi-xatırə
muzeyinin təşkili haqqında Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 1 noyabr
1939-cu il tarixli 4972 №-li sərəncamı ilə yaradılsa da, İkinci Dünya müharibəsinin
başlaması səbəbilə açılışı 1945-ci il may ayının 14-nə təsadüf edir.
Muzeyin kolleksiyasında müxtəlif çeşidli rəngarəng və qiymətli eksponatlar –
Azərbaycan və başqa Şərq ölkələri sənətkarlarının, şair və alimlərinin nadir
əlyazmaları, məşhur xəttatların işləri, klassiklərin əsərlərinə çəkilmiş nəfis
miniatürlər, nadir çap kitabları, qəzet və jurnallar, müasir Azərbaycan yazıçılarının
əsərləri, Şərqin və Avropanın bir çox dillərində elmi əsərlər, təsviri sənət əsərləri və
sənədli fotoşəkillər, yazıçıların şəxsi xatirə əşyaları, xalq yaradıcılığı nümunələri,
Azərbaycan ərazisində tapılmış müxtəlif dövrlərə aid sikkələrin kolleksiyası, qədim
və süjetli xalçalar, saxsı və bürünc qablar, xalqın çoxəsrlik inkişafı ilə bağlı digər
maddi-mədəniyyət abidələri qorunub saxlanmaqdadır.
Muzeyin ekspozisiya zallarında nümayiş etdirilən, N.B.Vəzirov,
C.Məmmədquluzadə, Ə.Haqverdiyev, S.S.Axundov, M.S.Ordubadi, A.Şaiq,
T.Ş.Simurq, Y.V.Çəmənzəminli, B.Talıbzadə, Ə.Cavad kimi mütərəqqi fikirli
ədiblərimizin həyat və yaradıcılıqları ilə bağlı maraqlı faktları, müxtəlif əsrlərdə
yaşayıb-yaratmış şair və ədiblərin obrazlarını, onların həyatından alınmış mühüm
hadisələri təcəssüm etdirən və eləcə də bəzi əsərlərin mövzusunda çəkilən
illüstrasiyalar, istedadlı xalq sənətkarlarının toxuduqları süjetli xalçalar,
heykəltəraşlıq, tətbiqi sənət nümunələri, diaqram, xəritə, üç mindən artıq ədəbi-bədii
və s. eksponat həm də geniş tədqiqat mənbələridir.
Bundan başqa, muzeyin eksponatları arasında Cəlal Qaryağdının Nizami
Gəncəvinin “Xosrov və Şirin” poemasının ölməz qəhrəmanı, uzun əsrlərdən bəri
əmək və məhəbbət fədakarlığını təcəssüm etdirən külünglə Bisütunu yaran Fərhadı
əks etdirən barelyef, Fuad Əbdürrəhmanovun müəllifi olduğu dahi Azərbaycan şairi
Nizami Gəncəvinin heykəli, Azərbaycanın görkəmli fırça ustaları Mikayıl
Abdullayevin “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanına illüstrasiya, Yusif Hüseynovun
“Fatmanın inəyi”, Nizaminin “Xəmsə”si əsasında toxunan “İki bayquşun söhbəti”
(rəssamlar Lətif Kərimov və Kazım Kazımzadə), “Fərhad dağı yarır” (rəssamlar Lətif
Kərimov və Qəzənfər Xalıqov), “Məcnun vəhşi heyvanlar arasında” (rəssam Lətif
Kərimov), “Bəhram Fitnə ilə ovda” (rəssam Əmir Hacıyev), “İsgəndər və Nüşabə
gəzintidə” (rəssamlar Lətif Kərimov və Məmmədəli Şirinov) süjetli xalçaları, habelə
“Fitnə vərdişinin gücünü isbat edir” (Behzad məktəbinə yaxın, 1479), “Fərhad
Xosrovun sarayında” (rəssam Kazım Kazımzadə), “Bəhram və çoban” (rəssam Elbəy
Rzaquliyev) və digər süjetli, nəfis şəkildə yaradılan tablolar, Mikayıl Abdullayevin
“İmadəddin Nəsimi edam qarşısında”, Tahir Salahovun “Koroğlu döyüş ərəfəsində”,
rəssam C.Rəhimovun “Füzuliyə həsr edilmiş vaza”, rəssam Sadıq Şərifzadənin
“Divani-Hikmət” ədəbi məclisi, habelə Maral Rəhmanzadənin “Ovçu Pirim nağılına
çəkdiyi illüstrasiya” və rəssam İsmayıl Axundovun “Məlik Məmməd” nağılına
çəkdiyi illüstrasiya da digər qiymətli eksponatlar kimi yer almaqdadır.
Muzeyin zəngin toplusunda xüsusi qayğı ilə qorunub saxlanan, görkəmli
rəssamlarımızın ədiblərimizə, yaxud onların əsərlərinə həsr etdikləri rəsm əsərləri –
Güllü Mustafayevanın “Məhsəti xanım Gəncəvinin portreti”, Elçin Aslanovun
“Abbasqulu ağa Bakıxanov”, Mikayıl Abdullayevin “Mirzə Fətəli Axundov”,
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“Səməd Vurğun”, “Mirzə İbrahimov”, Oqtay Sadıqzadənin “Xurşud banu Natəvan”,
Elmir Saruxanovun “Hüseyn Cavid”, Tahir Salahovun “Cəfər Cabbarlı Neva
sahilində”, Ə.Babayevin “Mehdi Hüseyn”, Toğrul Nərimanbəyovun “Rəsul Rza” və
s. kimi portretlər bizə ədiblərimizin simalarını xatırlatmaqla yanaşı, həm də
Azərbaycan rəngkarlığında peşəkar portret janrının mövcudluğundan və
inkişafından xəbər verir.
Dünyada və Azərbaycanda portret janrının inkişafı. Ümumiyyətlə, portret
(frans. portrait – təsvir etmək) rəngkarlıq, heykəltəraşlıq və qrafikanın əsas
janrlarından biri olub, mövcud olmuş, yaxud da hazırda mövcud olan hər hansı bir
şəxsin, yaxud bir qrup adamın təsviridir. Bu janrın ən zəruri meyarlarından biri
təsvirin orijinalla bənzərliyidir ki, buna təkcə təsvir olunanın zahiri görkəminin
düzgün verilməsi ilə deyil, eyni zamanda onun mənəvi varlığının, müəyyən dövrü,
sosial mühit və milliyyəti tipik və individual cizgilərin dialektik əlaqəsinin açılması
ilə nail olunur. Eyni zamanda rəssamın təsvir olunan şəxsə münasibəti, onun portreti
təfsiretmə üsulları və yaradıcılıq üslubu ilə təcəssüm olunan dünyagörüşü, estetik
baxışları portretdəki obraza müəllifin subyektiv yanaşması ilə əks olunur.
Tarixən portretlərin geniş və çoxplanlı tipologiyası formalaşmışdır: icra
texnikası və təyinatı, personajların təsvir xüsusiyyətlərindən asılı olaraq dəzgah
(rəsm, qrafik vərəq, büst), monumental (freska, mozaika, heykəl) və s. portretləri,
həmçinin medalların, gemmaların üzərində, eləcə də portret miniatürlər mövcuddur.
Personajların sayına görə isə portretlər individual, ikili, qrup portretlərə
bölünür. Portretin janr sərhədlərinin hərəkətliliyi bir əsərdə onu digər janrların
elementləri ilə qarışdırmağa imkan verir. Məsələn, rəsmdə təsvir olunan obraz onu
əhatə edən əşyalar aləmi, təbiət, memarlıq, digər şəxslərlə qarşılıqlı əlaqədə təsvir
olunur.
Ümumilikdə portret sənəti vacib, ictimai haisələri dərindən əks etdirməyə
qadirdir. Qədim zamanlardan yaranan portret janrı Qədim Şərq, xüsusən də Qədim
Misir heykəltəraşlığında yüksək səviyyəyə çatmışdır. Burada əsasən təsvir olunan
şəxsin axirət dünyasında "oxşarı" rolunu oynayırdı. Belə dini Qədim Misir
portretlərinin möcüzəvi təyinatı müəyyən insanların individual cizgilərinin təsvirinin
kahonik tipli proyeksiyasına gətirib çıxartdı. Qədim Yunanıstanda isə klassik dövrdə
ideallaşdırılmış şair, filosof və ictimai xadimlərin heykəl portretləri yaradılırdı.
M.ə. V əsrin sonunda qədim yunan portretləri daha da individuallaşır, ellin
mədəniyyətində obrazlar daha da dramatikləşir. Qədim Roma portretlərində isə
personajın individual cizgiləri dəqiq oturulmuş xarakterlərin psixoloji həqiqiliyi ilə
seçilirdi. Orta əsrlər Avropada portret janrının inkişafında xüsusi izlər qoymuşdur.
Çox vaxt bu, bədii kilsə ansamblının ayrılmaz hissəsi kimi təqdim olunurdu.
Bu dövrdə yapon rəngkarlığı və heykəltəraşlığında, Orta Asiya, Azərbaycan
(Kəmaləddin Behzad), Əfqanıstan, İran (Rza Abbasi), Hindistan sənətkarlarının
portret miniatürlərində portret obrazları çox cazibədar idi. Portret sənətinin ən yüksək
nailiyyətləri İntibah dövrü ilə əlaqədardır. Renessans dövrünün portret janrının
prinsipləri XV əsrdə İtaliyada daha da təsdiqləndi. Yüksək İntibah dövrünün
Leonardo da Vinci, Rafael, Corconi və Titsian kimi sənətkarları portret obrazlarının
məzmununu dərinləşdirir, onlara güclü intellekt, şəxsi azadlıq, mənəvi harmoniya,
bəzən isə daxili dramatiklik bəxş edirdi.
XVII əsr – XVIII əsrin birinci yarısına aid portretlər sifarişçinin obrazının
qəsdən ideallaşdırılması, mifolojiləşdirilməsi ilə xarakterizə olunur.
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XVIII əsr portretləri yeni realistik tendensialarla seçilməyə başladı. XIX əsrin
birinci yarısında isə portret sənətində romantizm ənənələri ilə yanaşı, satirik portret
nümunələri meydana çıxdı.
XIX əsrin II yarısında isə milli portret məktəblərində coğrafiyası genişlənmiş
çoxlu üslubi istiqamətlər yaranır. XX əsrdə portret janrında yeni dövrün
incəsənətində mürəkkəb və ziddiyyətli tendensialar formalaşır.
Portret Azərbaycan rəngkarlığında da həmişə əsas yerlərdən birini tutmuşdur.
Rəngkarlığın peşəkar məktəbi yarandığı vaxtdan portret Azərbaycan rəssamlarının
yaradıcılığında nəzər-diqqəti cəlb edir. Azərbaycan rəngkarlığında uzun illər ərzində
portretlər əsasən yaradıcı ziyalılarla yanaşı, fəhlələrə, kolxozçulara, əmək qabaqcıllarına da həsr olunmuşdur. 1930-1950-ci illərdə Azərbaycan rəssamlarının yaradıcılığında yazıçıların, musiqiçilərin portretləri çoxluq təşkil edirdi. Xüsusən orta əsrlər
Azərbaycan klassik poeziyasının nümayəndələri olan Nizami, Vaqif, Füzuli,
Nəsiminin, siyasət və elmdə məşhur Şah İsmayıl Xətai, Nəsrəddin Tusinin bərpa
olunmuş portretlərini göstərmək olar. Bu, rəssamların öz mədəniyyət tarixinə münasibətindən, həmçinin müsabiqələrin və yubileylərin keçirilməsi ilə əlaqədar olurdu.
Belə müsabiqələrin əhəmiyyəti həqiqətən böyükdür, belə ki, biz obrazlı da olsa
məşhur Azərbaycan şairlərinin, mədəniyyət və elm xadimlərinin obrazları ilə tanış
oluruq. Belə müsabiqələrin hazırlıq prosesində rəssamlar dərin elmi-tədqiqat işi
aparır, həqiqəti olduğu kimi yaratmağa çalışırdılar. Bu gün belə portretlər ən yüksək
adlara layiq görülür, demək olar, qiymətli sənəd kimi xəzinəyə çevrilmişlər [2].
1960-cı illərdən başlayaraq Azərbaycan rəngkarlığında portret konsepsiyası
dəyişir: məşhur mədəniyyət xadimlərinin obrazı ümumiləşdirilmiş formada görünür.
Rəssamlar bu və ya digər şəxsiyyətin müəyyən xüsusiyyətlərini qabartmağı üstün
tuturdular. Təbii ki, bu tendensiya o dövrdə sovet incəsənətində baş verən ümumi
dəyişikliklərlə əlaqədar idi.
Beləliklə, XX əsrdə görkəmli Azərbaycan rəssamlarından Mikayıl
Abdullayevin, Salam Salamzadənin, Tağı Tağıyevin, Güllü Mustafayevanın,
Nəcəfqulu İsmayılovun, Toğrul Nərimanbəyovun və başqalarının yaradıcılığında
portret janrı mühüm yer tuturdu ki, onların arasında da Azərbaycan ədiblərinin
portretlərini xüsusilə vurğulamaq olar. Bu portretlərin bir qismi muzey toplularında
qorunub saxlanmaqdadır ki, AMEA N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyi də onların sırasına daxildir.
AMEA N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyində
ədiblərin portretlərinin bərpa tarixi. Yarandığı gündən muzeydə Azərbaycanın
görkəmli şair, yazıçı və dramaturqlarının portretlərindən və onların əsərlərinə
çəkilmiş süjetli rəngkarlıq əsərlərindən ibarət zəngin kolleksiya formalaşmışdır.
Azərbaycan ədiblərinin portretlərinin bərpa tarixi bu rəngkarlıq əsərlərinin
kolleksiyasının formalaşması ilə sıx bağlıdır. Özünün bərpa emalatxanası olmadığı
üçün muzey keçən əsrin 80-ci illərinin sonu, 90-cı illərinin əvvəllərində bir neçə
rəngkarlıq əsərinin zəruri bərpa və konservasiya əməliyyatlarını həyata keçirməsi
üçün o dövrdə bu işi həyata keçirən yeganə ixtisaslı mərkəz olan Muzey Sərvətləri və
Xatirə Əşyalarının Elmi Bərpa Mərkəzinə müraciət edir.
İncəsənət əsərlərinin zaman və təbii təsirlərdən, habelə insanların müdaxilələri
nəticəsində yaşlanması qaçılmaz prosesdir. Sözsüz ki, rəngkarlıq əsərlərinin də
tərkibinə daxil olan təbii mənşəli maddələrin tədricən dəyişikliklərə uğraması
səbəbindən onlar təbii qocalma prosesinə məruz qalır. Bu prosesi dayandırmaq
mümkün olmasa da, onu yavaşlatmaq, minimuma endirmək mümkündür ki, bunun
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üçün də optimal mühafizə rejimi yaratmaq, konservasiya və bərpa tədbirlərini
vaxtında həyata keçirmək lazımdır.
Konservasiya tədbirləri dedikdə ilkin olaraq muzey fond və ekspozisiyalarında
əşyaları əhatə edən “Muzey iqlimi”nin yaradılması nəzərdə tutulur. Buraya muzey
binaları, fond otaqları, ekspozisiya zalları və s. sahələrdəki temperatur, havanın nisbi
rütubətliliyi, atmosferin təmizliyi, işıqlandırma və bioloji rejim daxildir. Bu
komponentlərin düzgün kombinəsi incəsənət əsərlərinin muzey fondlarında və
ekpozisiya zallarında normal mövcudluğu üçün zəruri olan optimal rejimi yaratmaqla
preventiv (ilkin) konservasiya tədbirlərini əhatə etmiş olur. Lakin buna heç də hər
zaman nail olunmur və nəticədə əsərlərin təbii qocalma prosesi daha da sürətlənmiş
olur. Bu zaman muzey mühafizlərinin köməyinə bərpaçıların həyata keçirdiyi
interventiv (bərkidilmə) konservasiya və bərpa tədbirləri gəlir.
Elə 1985-ci ildə vaxtilə Azərbaycan SSR N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat muzeyi
adlanan muzeyin rəhbərliyinin müraciəti əsasında Bərpa Mərkəzinə gətirilən
rəngkarlıq əsərlərinin – “Həsən bəy Zərdabi “Əkinçi”nin mətbəəsində” (müəllif:
N.İsmayılov), “Mirzə Ələkbər Sabir Nur kitabxanasında” tablolarının və “Rəsul
Rza”nın (müəllif: T.Nərimanbəyov), “Məmməd Arif”in (müəllif: B.Mirzəzadə),
“Mikayıl Müşfiq”in (müəllif: O.Sadıqzadə), “Nəcəf bəy Vəzirov”un (müəllif:
B.Mirzəzadə), “M.F.Axundov”un (müəllif: M.Abdullayev) portretlərinin ilkin vizual
müayinəsi zamanı onların rəng qatında müşahidə olunan qabarma, qovuqlanma və
itkilərin də səbəbi kimi zamanla baş verən təbii qocalma ilə yanaşı temperatur və
nisbi rütubətin mövsüm dəyişiklikləri zamanı tərəddüdləri, baş verən qəfil temperatur
sıçramaları müəyyən edilmişdi. Sadalanan portretlər arasında rəng qatının
zədələnmələri və itkiləri daha çox izlənilən əsər Xalq rəssamı Oqtay Sadıqzadənin
müəllifi olduğu “Mikayıl Müşfiq”in portretidir [3].
Vaxtilə həm valideynləri, həm özü repressiyaya məruz qalmış Oqtay
Sadıqzadənin xəyalları, mənəvi dünyası nakam şairimiz, repressiya qurbanı olmuş
Mikayıl Müsfiqin poeziyası ilə sanki təlatümə gəlmiş və o, Mikayıl Müşfiq haqqında
bütün düşüncələrini bu kətana köçürərək onun portretini yaratmışdır. Əsərdə Müşfiq
əlində qələm, fikrə getmiş, nəzərləri uzaqlara dikilmiş halda təsvir olunmuşdur.
Əsərə baxarkən tamaşaçıda belə hiss yaranır ki, bir qədər keçəcək, Müşfiq
xəyallarından süzülüb gələn misraları dilə gətirəcək: “Yenə o bağ olaydı”... Onu da
qeyd edim ki, tablonun kətanının arxa üzünü müayinə edərkən, yəqin ki, muzey
əməkdaşları tərəfindən orada qara rənglə əsərin adı məhz “Yenə o bağ olaydı” kimi
qeyd olunmuşdur. Bütün bərpa proseslərini müvəffəqiyyətlə keçdikdən sonra əsər
digər tablolarla birlikdə muzeyə qaytarılaraq kolleksiyadakı yerini tutmuşdur.
1987-ci ildə Azərbaycan ədiblərinin portretlərindən ibarət rəngkarlıq
əsərlərinin növbəti nümunələri bərpa və konservasiya edilmələri üçün elmi bərpa
mərkəzinə gətirilmişdi. Bunlar “Maksim Qorki Bakıda” (müəllif: M.Abdullayev)
tablosu, “Abdulla Şaiq” (müəllif: T.Kərimov), “Aleksandr Puşkin” (müəllif:
B.Əliyev), “Mirzə Fətəli Axundov” (müəllif: A.Serebrin), 1989-cu ildə isə
“Abbasqulu ağa Bakıxanov”un (müəllif: M.Nəcəfov) portretləri idi. Daxil olduqları
zaman bu əsərlərin hər birinin üzərində rəng qatında qovuqlanma və itkiləri,
qoruyucu lak örtüyünün saralması və s. zədələri izlənilirdi ki, həyata keçirilən bərpa
prosesləri – təmizləmə, bərkidilmə, bəzi əsərlərdə mövcud partlaqların
yapışdırılması, bərpa zəmininin və qoruyucu lakın vurulması, tonlaşdırma
nəticəsində mövcud zədələr aradan qaldırılaraq əsərlərə əvvəlki görünüşləri
qaytarılmışdır.
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1990-cı ildə Azərbaycan KP MK “Nizami Gəncəvinin anadan olmasının 850
illiyi haqqında” qərar qəbul etmis, 1991-ci ildə yubiley tədbirlərinin keçirilməsi
nəzərdə tutulmuşdu. Bununla əlaqədar Azərbaycan SSR N.Gəncəvi adına Ədəbiyyat
muzeyi sərgilənməsi nəzərdə tutulan, Azərbaycanın müxtəlif görkəmli rəssamları
tərəfindən dahi Nizami Gəncəvinin əsərlərinə çəkilmiş bir neçə süjetli tablo üzərində
profilaktik təmizlənmə və bərpa prosesləri həyata keçirilməsi məqsədilə bərpa
mərkəzinə təhvil verilmişdir. Qısa zaman çərçivəsində Güllü Mustafayevanın “Leyli
və Məcnun məktəbdə”, M.Babayevin “Məcnunun atası ilə görüşü”, S.K.Petersenin
“Bəhram və çoban”, Böyükağa Mirzəzadə ilə Petersenin “Sultan Səncər və qarı”
Böyükağa Mirzəzadə və Sadıq Şərifzadənin birgə işlədikləri “Nizami Qızıl Arslanın
qarşısında”, Qəzənfər Xalıqovun “Şirvanşahın elçisi Nizaminin yanında” süjetli
tabloları konservasiya və bərpa olunaraq muzeyə qaytarılmışdır.
1993-cü ildə Elmi Bərpa Mərkəzinə muzeyin toplusundan bərpa və
konseravsiya məqsədilə yenidən çoxlu sayda rəngkarlıq əsərləri daxil olmuşdu.
Onların böyük əksəriyyətini isə Azərbaycan ədiblərinin fərqli rəssamlar tərəfindən
çəkilmiş portretləri təşkil edirdi. Rəssam Hüseyn Əliyevin 1957-ci ildə başlayıb
1967-ci ilə qədər üç variantda işləyib bitirdiyi “Məhəmməd Füzuli”nin portreti
(sonuncu variant), Salam Salamzadənin müəllifi olduğu “Xaqani Mədain
xarabalıqlarında” süjetli tablosu və “Xətib Təbrizi”nin portreti, Baba Əliyevin
“Abbasqulu ağa Bakıxanov”, Sadıq Şərifzadənin yaratdığı “Məhəmməd Füzuli”,
Hafiz Zeynalovun “Səməd Vurğun”, Böyükağa Mirzəzadənin “Abdulla Şaiq”, Əbdül
Xaliqin (Əbdülxaliq Əbdül) “Süleyman Rəhimov”, C.Babayevin “Məhəmməd
Hadi”, Vladimir Kaydalovun “Əlişir Nəvai”, M.Nəcəfovun “Mir Möhsün Nəvvab”
Odtəkin Ağababayevin “Mehdi Seyidzadə” portretləri bərpaçıların gərgin fəaliyyəti
nəticəsində yenidən muzeyin ekspozisiyasında öz yerlərini almaları və tamaşaçılara
təqdim olunmaları üçün lazımi vəziyyətə gətirilmişdir. Onu da qeyd edim ki, bu
əsərlərin arasında ədiblərin portretləri ilə yanaşı Səttar Bəhlulzadənin xəttat və şair
“Mir Əli Təbrizi”ni, C.Babayevin görkəmli heykəltəraş, Nizami Gəncəvinin
heykəllərinin müəllifi olan “Fuad Əbdürrəhmanov”u, K.Xanlarovun Bəhmənyar,
Nizami Gəncəvi, Füzuli, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzə Kazım bəy, Mirzə Fətəli
Axundov, Həsən bəy Zərdabinin fəlsəfi görüşləri haqqında geniş elmi araşdırma
aparmış alim “Heydər Hüseynov”u təsvir etdikləri rəngkarlıq əsərləri, habelə
K.Xanlarovun “Məzdək edam öncəsi Xosrov Ənuşirəvanın çadırında” süjetli tablosu
da yer almışdı. Onu da qeyd edim ki bu əsərlərin bir çoxu 1940-cı illərdə muzeyin
sifarişi ilə ərsəyə gəlmişdir. Bu barədə 1992-ci ildə nəşr edilmiş “Azərbaycan
incəsənəti” kitabında yazılır: “Azərbaycan rəssamlığının inkişafında Nizami
Gəncəvinin anadan olmasının 800 illiyi ilə əlaqədar olan tədbirlərin əhəmiyyətini bir
daha qeyd etməliyik. Böyük şairin adını daşiyan ədəbiyyat muzeyinin ekspozisiyası
üçün rəssamlar bir sıra tematik şəkillər, portretlər, rəsmlər yaratmışlar” [1, s.257].
Həmin illərdə muzeyə daxil olan tematik tablolardan biri olan “Nizami və yaşlı
aşıq” əsəri 1996-cı ildə bəpra üçün elmi bərpa mərkəzinə gətirilmiş, vizual
müayinədən sonra üzərində təmizləmə, rəng qatının bərkidilməsi, bərpa zəminin
vurulması, qoruyucu lakla örtülmə və tökülmüş rəng qatının tonlaşdırılması kimi
bərpa prosesləri həyata keçirilmiş və əsər sonra muzeyə qaytarılmışdır. Lakin
daşınma zamanı əsər səhlənkarlıq nəticəsində mexaniki zədələnməyə məruz qalmış
və yenidən bərpaçı-rəssamların səyi ilə əvvəlki görünüşünə qaytarılmış və muzeyin
ekspozisiyasında öz yerini tutmuşdur.
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Nəticədə muzeyin ekspozisiyasında bu əsərlər tamaşaçılara qüsursuz, tam
şəkildə təqdim olunur.
Beləliklə, yarandığı gündən 80 illik tarixi boyunca Azərbaycan ədəbiyyatı
məbədi sayılan AMEA-nın N.Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi
həm də Azərbaycanda rəngkarlıq sənətinin, xüsusən də portret janrının müəyyən
inkişaf mərhələlərini özündə əks etdirən rəsm əsərlərinin də zəngin xəzinəsınə
çevrilmişdir. Bu xəzinənin gələcək nəsillərə çatdırılmasında isə muzey mühafizləri
ilə bərpaçı-rəssamların birgə səylərinin rolu isə danılmazdır.
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Irana Ibrahimova
History of reconstruction of portraits of Azerbaijani literatures in the
National Museum of Azerbaijani Literature named
after Nizami Ganjavi
Summary
This year the National Museum of Azerbaijan literature named after Nizami
Ganjavi celebrate 80th anniversary. In 80 years has grown beyond the local borders to
become a well-known museum with its collection in the world. There are many portraits of Azerbaijani litterateurs among the museum objects. The portrait depicts the
external appearance (and through it the inner world) of a concrete, real person that
existed in the past or exists in the present. Paintings as they age become damaged
due to the natural degradation of the constituent materials or by physical forces applied (accidental and intentional) to the art work. The condition of museum objects is
constantly threatened by influences from the environment. These negative environmental conditions can be summarized as: extreme fluctuations of temperature and
relative humidity, exposure to high levels of daylight, artificial light, ultraviolet and
infrared radiation, the presence of mould and museum pests such as insects and rodents; fire, burglary and vandalism. In studying paintings museum curators are often
confronted with issues regarding restoration history, reconstruction and technical
examination. This article deals with the increasing importance of the interaction with
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painting restorers in resolving the portrait's genre's questions. The subject is being
illustrated by paintings of famous artists of Azerbaijan from 1940-60s at the National
Museum of Azerbaijan literature named after Nizami Ganjavi

Ирана Ибрагимова
История реконструкции портретов азербайджанских писателей в
Национальном музее азербайджанской литературы имени
Низами Гянджеви
Резюме
В этом году Национальный Музей Литературы Азербайджана имени
Низами Гянджеви отмечает 80-летний юбилей. За 80 лет музей вырос за
пределы местных границ и стал известным музеем со своей коллекцией в мире.
Среди музейных предметов много портретов азербайджанских литераторов. В
портрете изображается внешний облик (а через него и внутренний мир)
конкретного, реального, существовавшего в прошлом или существующего в
настоящем человека. Картины, поскольку они стареют, получает повреждения
в результате естественной деградации составляющих материалов или от
физических сил, случайно или преднамеренно приложенных к произведению
искусства. Состоянию музейных экспонатов постоянно угрожает влияние
окружающей среды. Эти негативные экологические факторы можно
резюмировать следующим образом: резкие колебания температуры и
относительной
влажности,
интенсивное
воздействие
дневного
и
искусственного света, ультрафиолетового и инфракрасного излучения, наличие
плесени и музейных вредителей, таких как насекомые и грызуны; пожар,
кражи и вандализм. При изучении картин кураторы музеев часто сталкиваются
с вопросами, касающимися истории реставрации, реконструкции и
технической экспертизы. В данной статье рассматривается возрастающая
важность взаимодействия реставраторов с живописью при решении вопросов
связанных с историей портретного жанра. Тема иллюстрируется картинами
известных художников Азербайджана написанных 1940-60-х годов и
находящейся в Национальном Музее Азербайджанской Литературы имени
Низами Гянджеви.
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Giriş. Hər bir ədəbi mətbuat müəyyən tarixi-mədəni şəraitdə, ədəbi hərəkatın
tələblərindən yaranır və onu ifadə edir. Ədəbi mətbuatın gücü bağlı olduğu ədəbi
hərəkatdan, ifadə və təqdim etdiyi ədəbiyyatdan asılıdır. Bu zaman ədəbi mətbuat
obyektiv olaraq ədəbi hərəkatın ideoloji və estetik enerjisindən asılı olduğu kimi,
özünün də xarakteri, ideya-bədii xüsusiyyətləri, qarşısında duran vəzifələrin
öhdəsindən nə qədər gəlməsi ilə də səciyyələnir.
Moskvada rus dilində çıxan “Literaturnaya qazeta” (“Ədəbiyyat qəzeti”) 1929cu ilin aprel ayında rus və daha sonra sovet yazıçılarının ədəbi orqanı kimi təsis və
təsdiq olunmuşdur. Qəzet üstündə yarandığı tarixə işarə olaraq həmin dövr
ədəbiyyatının ideoloqu və ilhamvericisi, habelə qəzetin təşəbbüsçüsü Maksim
Qorkinin simvolik şəkli ilə bu gün də nəşr olunur. Amma eyni zamanda qəzetin
birinci səhifəsində ondan da qabaq yaşayıb-yaratmış böyük rus şairi A.S.Puşkinin
loqotipi yer almışdır. Məlumdur ki, hələ 1830-1831-ci illərdə A.S.Puşkinin təşəbbüsü
ilə Peterburqda “Literaturnaya qazeta” işıq üzü görmüşdür [10, s.78]. Bu isə həmin
adda qəzetin və qəzet ideyasının hələ XIX əsrin 30-cu illərindən mövcud olmasından
və yüz il sonra – XX əsrin 30-cu illərində bərpa edilməsindən xəbər verir. Beləliklə,
“Literaturnaya qazeta” iki əsrdən də artıqdır ki, ümumən müasir rus ədəbiyyatının
yaranması və inkişafı hərəkatını xarakterizə edir və bu gün də həmin vəzifəni yerinə
yetirməkdə davam edir.
1836-cı ildə Rusiyada, Sankt-Peterburda daha bir mətbu orqan –
“Sovremennik” adlı jurnal A.S.Puşkin tərəfindən təsis olunaraq XIX əsrdə rus realist
ədəbiyyatının yaranmasını müjdələmiş və 30 ildən artıq nəşr edilmişdir. Ayrı-ayrı
illərdə A.Puşkin, N.Qoqol, N.Nekrasov, L.Tolstoy, İ.Turgenev, F.Dostoyevski,
A.Gertsen, N.Çernışevski, N.Dobrolyubov, M.Saltıkov-Şedrin və digər yazıçı və
münəqqidlər jurnalda çap olunmuşlar [10, s.231-232]. Demək, jurnal müasir rus
ədəbiyyatının yaranmasında az qala həmin ədiblər qədər iş görmüş, xidmət
göstərmişdir.
Milli mətbuatın yaranması. Azərbaycanda ilk dəfə milli mətbuatın əsasını
qoymuş Həsən bəy Zərdabinin “Əkinçi” qəzeti (1875-1877) böyük maarifçi Mirzə
Fətəli Axundzadənin maarifçilik hərəkatını gerçəkləşdirə, həyata keçirə bilmişdir.
1875-ci il iyulun 22-də Bakıda “Əkinçi” qəzetinin birinci nömrəsini çap etdirən
Həsən bəy Zərdabi İstanbuldan ərəbcə mətbəə hərfləri (şriftləri), Tiflisdən və başqa
şəhərlərdən mətbəə avadanlıqları alıb gətirmişdi. 1875-1877-ci illər ərzində “Əkinçi”
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qəzetinin 56 nömrəsi çapdan çıxdı. İki il nəşr ounan qəzet bağlandıqdan sonra, 1879cu ildə “Ziya”, “Ziyayi-Qafqaziyyə”, “Kəşkül” qəzetləri nəşr olunmağa başladı. Ana
dilində çap olunan, eyni zamanda sənət və ədəbiyyat məsələlərinə də diqqət ayıran
“Əkinçi” hətta Qərb ölkələrində də tanınırdı. Həsən bəy Zərdabi o dövrün görkəmli
ziyalılarını qəzetin ətrafında birləşdirmişdi. “Əkinçi”nin nömrələri “Daxiliyyə”,
“Əkin və ziraət xəbərləri”, “Mətbuat”, “Elm xəbərləri” və “Təzə xəbərlər” kimi
xüsusi başlıqlar altında nəşr olunurdu.
Qəzetdə Həsən bəy Zərdabi, Mirzə Fətəli Axundzadə ilə yanaşı, Seyid Əzim
Şirvani, Nəcəf bəy Vəzirov, Əsgər ağa Gorani kimi XIX əsr ədibləri şeir, hekayə və
məqalələrini dərc etdirmişlər. Sonralar Həsən bəy Zərdabi “Həyat” qəzetində dərc
etdirdiyi “Rusiyada əvvəlinci türk qəzetəsi” adlı məqaləsində “Əkinçi”nin məramı
barədə yazırdı: “Belədə qəzetə çıxarmaqdan savay bir qeyri əlac yoxdur ki, kağızın
üstə yazılmış doğru sözlər qapı-pəncərələrdən o iman mənzillərinə çata bilsin. Heç
olmaz ki, doğru söz yerdə qalsın. Hər ildə on qəzet oxuyandan birisi oxuduğunu
qansa, onların qədəri ilbəil artar. Axırda o bənd ki suyun qabağını kəsmişdi və suyu
axmağa qoymurdu, rəxnə tapar və su mürur ilə bəndi uçurub aparar. Sonra düşmənin
düşmənliyi, dostun dostluğu və dost göstərən doğru yolun doğru olmağı aşkar olar”
[7, s.10].
Bu sözləri yazarkən milli mətubatımızın banisi və ağsaqqalı olan ədibin fikir və
arzuları artıq həqiqətən də həyata keçmiş, XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan həyatında yaşanan milli intibah əhvali-ruhiyyəsi, inqilabi hadisələr, milli istiqlal və romantizm hərəkatının başlanması mətbuatda da əks-səda tapmışdı. Məhəmmədağa
Şahtaxtlının “Şərqi-Rus” (1903-1904) və Əlibəy Hüseynzadə ilə Əhməd bəy Ağaoğlunun “Həyat” (1905-1906) qəzetləri XX əsr milli mətbuat və fikir tarixində inqilabi
oyanışın carçıları olur. Bundan sonra “Füyuzat”, “Molla Nəsrəddin”, “İrşad”, “Tazə
həyat”, “Tərəqqi”, “Dəbistan”, “Təkamül”, “Bəhlul”, “İttifaq”, “Zənbur”, “Rəhbər”,
“Həqiqət”, “Yeni həqiqət”, “Günəş”, “Məlumat”, “Yeni irşad”, “İqbal”, “Yeni
iqbal”, “Açıq söz”, “İşıq”, “Haqq yolu”, “Kəlniyyət”, “Şəlalə”, “Məktəb”, “Bakı
həyatı”, “Yoldaş”, “Səda”, “Sədayi-vətən”, “Sədayi-Qafqaz”, “Hilal”, “Şəhabisaqib”, “Yeni füyuzat”, “Nicat”, “Dirilik”, “Bəsirət”, “Babayi-Əmir”, “Doğru söz”,
“Qurtuluş”, “Hümmət” (Bakıda) və s. qəzetlər nəşr edilərək [2, s.38-39] XX əsrin
əvvəlləri Azərbaycan cəmiyyətinin əsl tərcümanı oldu.
Tədqiqatçıların müəyyənləşdirdiyinə görə, “XX əsrin əvvəllərində
Azərbaycanda ümumən 130-dan çox Azərbaycan və rusdilli mətbuat orqanı nəşr
edilmişdir” [9, s.45]. Bu nəşrlərdə dövrün ictimai-siyasi ab-havasını əks etdirən
publisistika ilə yanaşı, az və ya çox dərəcədə ədəbiyyata da yer verilmiş, maarifçilik
ədəbiyyatının bir çox nümunələri məhz bu mətbuatda dərc olunmuşdur.
“Füyuzat” və “Molla Nəsrəddin” dərgiləri. Bütün bu nəşrlər içərisində
tədqiqatçılar xüsusən iki mətbuat orqanına – Əlibəy Hüseynzadənin “Füyuzat”
(1906-1907) və Cəlil Məmmədquluzadənin “Molla Nəsrəddin” (1906-1931)
dərgilərinə daha böyük önəm verirlər. Təkcə ictimai-siyasi çəkisi, milli ideologiyanı
yönəltmək baxımından yox, türkçülük və azərbaycançılıq məfkurəsinin meydana
çıxmasında bu nəşrlərin rolu həqiqətən də əvəzsizdir. Həm də ona görə ki, hər iki
dərgiyə ədib və mütəfəkkir olan şəxsiyyətlər rəhbərlik etmiş, nəticədə bu nəşrlər həm
də ədəbi mətbuat kimi milli ədəbiyyatın inkişafında böyük rol oynamışlar.
Əlibəy Hüseynzadə yazırdı: “Osmanlı türklərinin ədəbiyyati-cədidələri
müstəsna olduğu halda, İranla bərabər sair türklərin əş`ar və ədəbiyyatları tilsimə
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giriftar olmuş kimi bir nöqtədə donub qalmışdır. Təb`i-şairanə güldən, bülbüldən,
mey və məhbubdan ayrılamıyordu...” [6, s.3]
“Füyuzat” az bir müddətdə çıxsa da, həmin kəsiri aradan qaldıra bildi, yalnız
şeir, ədəbiyyat dərc etməklə qalmadı, yeni ədəbiyyata istiqamət və təkan verdi.
Nəticədə Azərbaycan ədəbiyyatında romantizm ədəbi cərəyanının formalaşmasına
səbəb oldu. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatının böyük bir qolu – Məhəmməd Hadi,
Hüseyn Cavid, Abbas Səhhət, Abdulla Şaiq, Səid Səlmasi, Abdulla bəy
Divanbəyoğlu və bu kimi sənətkarların yaradıcılığı birbaşa və ya dolayısı ilə
“Füyuzat”dan gələn estetik ənənələr üzərində qərar tapdı.
Yaşar Qarayevin fikrincə: “Yeni yüzilin əvvəlinin ən böyük hadisəsi iki böyük
mətbuat orqanının – “Molla Nəsrəddin” (Tiflis, 1906, 07 aprel) və “Füyuzat” (1906,
01 noyabr) dərgilərinin fəaliyyətə başlaması olur. Ədəbi hərəkatın aparıcı
istiqamətləri – tənqidi realist və mücadiləçi, istiqlalçı romantik üslublar hər ikisi
məhz bu dərgilərin ətrafında, onların ictimai-ədəbi məktəbləri kimi formalaşır.
Tamamilə təbiidir ki, həm ideya-məfkurə proqramı, həm də bədii-estetik sistem
baxımından tənqidi realizm cərəyanı ilə “Molla Nəsrəddin” ədəbi məktəbi və
romantizm cərəyanı ilə “Füyuzat” ədəbi məktəbi tamamilə üst-üstə düşür...” [8,
s.394]
Cəlil Məmmədquluzadə deyirdi: “Hər bir qələm sahibinin öz müqəddəs
vəzifəsi var: birinci növbədə millətin xoşbəxtliyi yolunda xidmət etmək...” [5] Və
“Sizi deyib gəlmişəm, ey mənim müsəlman qardaşlarım!” manifesti ilə çıxmağa
başlayan “Molla Nəsrəddin” jurnalı tez bir zamanda, həqiqətən də, əsl “millət
ədəbiyyatı”nın, Azərbaycan realizminin yaranmasına rəvac verdi. İsa Həbibbəyli
doğru olaraq yazır: “Molla Nəsrəddin” jurnalı ətrafına cəmləşdirdiyi qələm
sahiblərini konkret və ciddi ictimai əhəmiyyətə malik olan yığcam əsərlər yazmağa
çağırmışdır. C.Məmmədquluzadə bu fikirdə idi ki, müəlliflərin “cibinin xeyrindən
ötrü” yazılan, “xalqı yuxuya salan” bədii-publisist əsərlərdən “heç bir məna”
çıxmadığı üçün belə nümunələri çap etmək, oxuculara çatdırmaq günahdır. Əsl
cəsarət “qoluçomaqlıların hünərlərindən” yazmağı bacarmaqdır” [4, s.271-272].
Jurnal ətrafında Cəlil Məmmədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Əbdürrəhim bəy
Haqverdiyev, Ömər Faiq Nemanzadə, Əli Nəzmi, Məmməd Səid Ordubadi, Əliqulu
Qəmküsar, Mirzə Əli Möcüz və bu kimi realist ədiblər toplaşaraq millətin dərdindən,
ictimai bəlalardan yazdılar, cəmiyyətin problemlərini təhlil və tənqid etdilər və
nəinki öz dövrlərində, bütünlükdə XX əsrdə Azərbaycan ədəbiyyatının inkişaf
istiqamətini təyin etdilər.
Mətbuat tariximiz AMEA Nizami Gəncəvi adına Azərbaycan Ədəbiyyatı
Muzeyinin ekspozisiyasında. Muzeyin milli mətbuatımıza həsr olunmuş
ekspozisiyasında mətbuatımızın yaranmasında əvəzsiz xidməti və zəhməti olan
Həsən bəy Zərdabinin surəti rəssam Nəcəfqulu tərəfindən kətan üzərində yağlı boya
ilə işlənmişdir. Bu əsər "Həsənbəy Zərdabi "Əkinci" qəzeti nəşr olunan zaman
mətbəədə" (inv. № 2723, ölçüsü: 101x151) adlanır. Heykəltəraşlar Elcan Şamilov və
Əhməd Salikov tərəfindən isə kəcdən hazırlanmış heykəli (inv. № 2720a,
hündürlüyü: 1,60) ucaldılmışdır. Eyni zamanda "Əkinçi" qəzetinin 1877-ci ildə nəşr
olunmuş sayı nümayiş etdirilir. “Əkinçi” qəzetindən əlavə “Kəşkül” (№123, Bakı, 18
oktyabr 1891, əsli), atlas parça üzərində nəşr olunmuş “Nicat” (№1, 20 noyabr 1910)
və “Həyat” (№1, 07 iyun 1905) qəzetləri də ekspozisiyada yer almışdır.
Kitab vitrinlərində isə Sadıq Hüseynovun “Əkinçi” izahlı biblioqrafiyası”,
Nazim Axundovun “Azərbaycan mətbuatının ilki”, Vəli Məmmədovun “Əkinçi”
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qəzeti”, İslam Ağayevin “Satirik “Zənbur” jurnalı”, Şamil Vəliyevin “Füyuzat” ədəbi
məktəbi”, Əli Nəzminin “Satira məcmuələri” və başqa əsərləri yer almışdır.
Ədəbiyyatımızın, mətbuatımızın aydınları, fikir və düşüncələri, ziyalıları Cəlil
Məmmədquluzadənin, Ömər Faiq Nemanzadənin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin,
Əliqulu Qəmküsarın, Ömər Faiq Nemanzadənin, Məmməd Səid Ordubadinin, Əliağa
Vahidin, Əli Nəzminin, Cəfər Cabbarlının, Üzeyir Hacıbəyovun, Məmmədəli
Sidqinin, Əzim Əzimzadənin, Mirzə Ələkbər Sabirin – “Molla Nəsrəddin” jurnalının
fəal iştirakçılarının rəssam Nəcəfqulu tərəfindən sulu boya, qrafik üslubda və
23x5x18 ölçüdə çəkilmiş rəsmləri ekspozisiyada nümayiş olunur. “Molla Nəsrəddin”
jurnalında öz dəsti-xətti olan hər bir yazıçının təxəllüsü var idi. Cəlil
Məmmədquluzadə – Molla Nəsrəddin, Mirzə Ələkbər Sabir – Hop-Hop, Əliqulu
Qəmküsar – Cüvəllağı bəy, Məmməd Səid Ordubadi – Hərdəmxəyal, Əli Nəzmi –
Məşədi Sijimqulu, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev – Lağlağı. Ekspozisiyada Cəlil
Məmmədquluzadənin, Əbdürrəhim bəy Haqverdiyevin, Əli Nəzminin şəxsi əşyaları
da nümayiş olunur.
Həqiqətləri yazan jurnalın əsas məqsədi xalqın oyanışı və ictimai-mədəni
tərəqqisi idi. “Molla Nəsrəddin” jurnalı təxminən 25 il – 1906-1918-ci illərdə
Tiflisdə, 1921-1922-ci illərdə Təbrizdə və 1922-1931-ci illərdə isə Bakıda nəşr
olunmuş, ümumilikdə 748 sayı işıq üzü görmüşdür. Muzeyin ekspozisiyasında
“Molla Nəsrəddin” jurnalının bir neçə nüsxəsi təqdim olunmuşdur. Jurnalın Yaxın
Şərqdə çıxan jurnallardan fərqi onun şəkilli nəşr olunması idi. Bu da oxucuya mətnin
mənasını anlamağa imkan yaradırdı. Eyni zamanda jurnalda felyetonlar, məzəli
teleqraf xəbərləri, siyasi tapmacalar, təmsillər, tərsinə çevrilmiş və yaxud mənası
dəyişdirilmiş atalar sözləri, yumorlu yazılar, atmaca və lətifələr, karikatura və
illüstrasiyalar əsas yer tuturdu. Bu işdə əcnəbi rəssamlar alman mənşəli rus rəssamı,
karikaturaçı “Molla Nəsrəddin” redaksiyasının əməkdaşı Oskar İvanoviç Şmerlinq və
alman rəssamı İosif Rotterin xüsusi əməyi var idi. Sonralar görkəmli rəssam Əzim
Əzimzadə onların işini davam etdirdi. Muzeyin ekspozisiyasında Əzim Əzimzadənin
Mirzə Ələkbər Sabirin şeirləri əsasında çəkdiyi maraqlı, eyni zamanda həm güldürən,
həm də düşündürən illüstrasiyaları divar boyunca yer almışdır.
“Molla Nəsrəddin” satirik jurnalı haqqında çoxlu sayda məqalələr, tədqiqatlar,
monoqrafiyalar çap olunmuşdur. Muzeydə sərgilənən kitablar sırasında Əziz Şərifin
“Molla Nəsrəddin” (Cəlil Məmmədquluzadə)”, Qulam Məmmədlinin “Molla
Nəsrəddin”, Abbas Zamanovun “Mollanəsrəddinçi şairlər”, İslam Ağayevin “Molla
Nəsrəddin”in poetikası” və “Molla Nəsrəddin”in tarixi hünəri”, Xeyrulla
Məmmədovun “Əkinçi”dən “Molla Nəsrəddin”ə qədər”, Əziz Mirəhmədovun
“Azərbaycanın Molla Nəsrəddini”, Nazim Axundovun “Molla Nəsrəddin”in nəşri
tarixindən”, Şamil Vəliyevin (Körpülü) “Füyuzat ədəbi məktəbi” və s. adlı kitablar
da vardır.
Ekspozisiyada xatirə saatlardan ibarət guşənin mərkəzində “Molla Nəsrəddin”
redaksiyasının saatı nümayiş olunur. Ətrafında isə Azərbaycanın dəyərli qələm
sahiblərinin xatirə saatları yer almışdır. Bu saatların nümayişi isə xüsusi marağa
səbəb olur. Vaxtın, zamanın yaradıcı insan üçün nə qədər dəyərli olduğu, təbii ki, hər
kəsə məlumdur.
Nəticə. Azərbaycan mətbuatının növbəti sıçrayış dövrü 1920-1930-cu illərin
mədəni inqilab epoxasıdır. Dərin ziddiyyətlər, ictimai təzadlar, repressiya və
sürgünlərlə müşayiət olunsa da, həmin dövrü yalnız “bolşevik işğalı”, sosializm
quruculuğunun fəsadları ilə səciyyələndirmək doğru olmaz. Bu həm də Azərbaycan
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xalqının XX əsrdə milli varlığını qoruyub saxlamaq, dilini, mədəniyyətini, tarixi
dəyərlərini inkişaf etdirmək uğrunda ölüm-dirim savaşına çıxdığı onillərdir. Dövrün
inqilabi bəlalarına düçar olmaqla yanaşı, əsrin əvvəllərinin, habelə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin (1918-1920) milli ənənələri 1920-1930-cu illərdə yeni, sosializm
şəraitində inkişaf etdirilmişdir. “Ədəbiyyat qəzeti”nin yaranması da (01 yanvar 1934)
məhz bu dövrə təsadüf edir. “Ədəbiyyat qəzeti”nin (“Ədəbiyyat və incəsənət”) XX
əsr Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində rolu böyükdür. “Ədəbiyyat qəzeti” 1930-cu
illərdə təkcə ideoloji rupor kimi yaranmamışdır, sovet dövründə təsis olunsa da,
qəzet həm də Azərbaycan ədəbiyyatının XX əsr tendensiyalarını ifadə edən və
yaradan ədəbi mətbuat olmuşdur.
1920-1930-cu illərdə çox sayda ictimai-siyasi mətbuatla yanaşı, ilk dəfə olaraq
həm də ədəbi mətbuat yaranmışdır. İlk belə bir mətbuat o zaman “Maarif və
mədəniyyət” adı ilə çıxmağa başlayan (1923) “Azərbaycan” jurnalıdır . Burada yeni
quruluşun təbliği ilə bağlı ümumideoloji məsələlər ümdə yer tutsa da, bununla belə,
jurnalın əsas məqsədi yeni yaranan ədəbiyyatı – şeir, hekayə, roman və publisistikanı
geniş oxucu auditoriyasına çatdırmaq idi. Bütün sovet dövründə müxtəlif adlarla:
“Maarif və mədəniyyət” (1923-1927), “İnqilab və mədəniyyət” (1928-1936),
“Revolyusiya və kultura” (1936-1941), “Vətən uğrunda” (1941-1946), yenidən
“İnqilab və mədəniyyət” (1946-1952), ən nəhayət “Azərbaycan” adı ilə (1953-cü ilin
yanvarından) çıxan jurnal [1] bu missiyanı doğrultdu, sovet dövrü Azərbaycan
ədəbiyyatının nəinki ifadəçisinə çevrildi, habelə onun inkişafında mühüm rol oynadı.
Xalqı maarifləndirmək, elmə həvəsləndirmək üçün dövri mətbuata hər zaman
ehtiyac olmuşdur. Əsrləri, illəri adlamış Azərbaycan mətbuatının xidməti
danılmazdır. Ulu Öndər Heydər Əliyev mətbuatı daim yüksək qiymətləndirmiş, onun
“çox zəngin və şərəfli inkişaf yolu keçdiyini, xalqımızın həyatının bütün sahələrini,
istək və arzularını daim öz səhifələrində əks etdirdiyini, milli şüurun, mənəviyyatın,
mədəniyyətin formalaşmasına və inkişafına güclü təkan verdiyini” söyləmişdir [3,
s.320].
C.Məmmədquluzadənin dediyi kimi, “millətə xidmət etmək” eşqiylə alışıbyanan mətbuatımızın bugün də qələmi Azərbaycan dili və ədəbiyyatı məsələlərinə,
mədəniyyətin inkişafına və s. sahələrə xidmət göstərir.
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Sevinc Ayazqızı /Heydarova/
Ph.D in philology
The reflection of national identity ideas on Azerbaijan’s national press
It is known that the literary press is formed on certain cultural-historical
circumstances and it is the expression of it. The power of influence the literary press
is closely connected with the literary trend which it represents. The formation of
literary press depends on aesthetic and ideological base of the literary movement for
concrete historical period. It is characterized with the special ideological-artistically
features.
For the first time in Azerbaijan this mission was realized by the founder of the
first newspaper in Azerbaijani the great enlightener H.Zardabi. This year is 145anniversary of “Ekinchi”s (“Ploughman”) establishment.
Alongside with dreams and ideas of the founder of Azerbaijani national press
came to realize, his ideas about national independence, revolutionary events and the
beginning of national independence and romanticism movement were also described
at national press. The newspapers “Shargi-Rus” (1906-1907) by Mahammadagha
Shahtakhtly and “Hayat” (1905-1906) by Ahmed bek Aghaoghlu and Ali-bek Huseinzade were the heralds of revolutionary enlightenment in the history of national
press and thought of XX century.
National Museum of Azerbaijan Literature is one of the most important centers
of study and preservation literary and cultural values of Azerbaijani people.
It is presented in the exhibition of the National Museum of Azerbaijan Literature named after Nizami Ganjevi the materials reflecting the history of foundation
the magazine “Ekinchi” and other documents about magazines that further continued
“Ekinchi” traditions in Azerbaijani press.
At the exhibition were put on display the first issue of the magazine published
in 1877, the original issues of “Keshkul” magazine, issues of “Hayat” and “Nijat”
magazines published on textile and scientific researches dedicated to the history of
Azerbaijani National press formation.
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Cевиндж Аязгызы / Гейдарова
Отражение идей национального самосознания
в национальной печати Азербайджана
Резюме
Литературная пресса каждой страны формируется при определенных
историко-культурных условиях, отвечающих требованиям литературных
течений определенного периода и является их прямым выражением. Сила
воздействия литературной прессы зависит от того с каким литературным
течением оно связано, какое литературное течение представляет. В то же
время литературная пресса, сформированная под влиянием идеологической и
эстетической энергии литературного, которое оно представляет имеет
собственную характеристику и характеризуется тем, каким образом достигает
поставленных задач.
Создание национальной печати в Азербайджане связано с именем Гасанбека Зардаби. Создание отмечающей в этом году 145-летие со дня основания
газеты «Экинчи» являлось одним из важнейших событий в процессе
формирования азербайджанской литературно-общественной мысли 70-х годов
XIX-го столетия. Издание на родном языке газеты «Экинчи» явилось ценным
вкладом в развитие и распространение демократических и просветительских
идей, своего рода «зеркалом», в котором были отражены все события тех лет.
По мнению исследователей в начале XX века в Азербайджане
существовало более 130 печатных органов на русском и азербайджанском
языках, но наиболее значимыми считаются 2 издания журнал «Фьюзат» (19061907), издаваемый Алибеком Гусейнзаде и журнал «Молла Насреддин» (19061931) издаваемый Джалилем Маммедкулизаде. Необходимо отметить их роль
не только как ценных общественно-политических изданий, но и их вклад в
развитие и распространение идей тюркизма и азербайджанства в регионе.
Музей Азербайджанской литературы имени Низами Гянджеви это
важнейший центр, пропагандирующий и хранящий национально-культурные
ценности Азербайджана. В музее созданы залы посвященные истории
создания газеты «Экинчи» («Сеятель») и другим изданиям, продолжающим
традиции, заложенные «Экинчи» в Азербайджане. В экспозиции музея
экспонируются первый номер газеты «Экинчи» опубликованный в 1877 году,
оригинальный выпуск газеты «Кешкюль», выпуски газет «Ниджат» и «Хаят»,
напечатанные на атласной материи и научно-исследовательские работы,
посвященные истории зарождения азербайджанской национальной прессы.
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Introduction. Azerbaijani literature is one of the richest literatures in the
world. According to approximate calculations, there have been more than 4.000 poets and writers in Azerbaijan since the 10th century. It is no coincidence that the
works by Nizami Ganjavi, the brightest star of world literature, are the most widely
translated works in the history of literature after the Holy Quran [5, p.3].
Aliaga Vahid’s creative activity as a literary features of the period. There
have been endless numbers of the luminary figures in Azerbaijani literature. One of
them is Aliagha Vahid (1895-1965). Many of the greatest personalities in history
have not been properly appreciated when they were alive. Of course, this opinion
needs to be slightly modified. Because the appreciation goes in two directions. One is
the evaluation by the people and the other by the authorities. People appreciated Aliagha Vahid well enough when he was alive. In history, Aliagha was one of a very
few artists who was loved by the people in his lifetime. Certainly, being recognized
and loved by people so much was due to his active involvement in the poem ceremonies since his youth, his activity in the Azernashr publishing house, Literature newspaper, and later at the Azerbaijan State Philharmonic Hall. Moreover, he brought the
public content and originality to meykhana, and gave a new breath to Fizuli’s traditions following them through his ghazels. He consistently and actively appeared in
press, magazines and newspapers ("Basirat", "Igbal", "Taraggi", "Babayi-Amir",
"Molla Nasraddin", "Tuti", "Dirilik", “Kirpi”) etc.), brought color to the "Criticism
and Propaganda" theater with his compositions, as well as numerous translations of
the works by the classics. On the other hand, the authorities, based on the Soviet socialist ideology of that period, did not appreciate him. Why? This is because Aliagha
Vahid created his works in the period when Bolshevik and later socialist ideologies
evolved. In that period, the propagation of the national ideas and thoughts, as well as
the discussion of the Eastern-Islamic problems, required a great deal of courage. It
was also a source of great danger to him. Aliagha Vahid had enough courage, because he comprehended the life with all its realities and nudity and bravely wrote
about them. In fact, this detail was, perhaps, one of the hardships that made Aliagha
"Vahid" (azerb. unique). Probably for this reason, many people referred to him as
"Gadesh" who comprised 1001 philosophies. In fact, Aliagha Vahid was largely ignorant of the anti-civil ideological principles that the Bolshevik-socialist government
forced upon. This led to the fact that the poet was always at the target of ideological
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circles. Even if Mir Jafar Baghirov (rest in peace), the first secretary of the Central
Committee of Azerbaijan Communist Party, did not interfere, Aliagha Vahid, as
many of his colleagues, would be sentenced to exile. Because when Aliagha Vahid's
name was listed in Moscow and his arrest and exile demanded for his non-socialist
views, Mir Jafar Bagirov presented him as a "drunkard" and said that he was harmless [17].
Aliagha Vahid was officially appreciated by the authorities after the independence of Azerbaijan. Thus, by the decision of the President of the Republic of Azerbaijan, national leader Heydar Aliyev dated 07.1995, it was decided to celebrate Aliagha Vahid’s 100th anniversary and to hold numerous events. In this context, the
National Museum of Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi of Azerbaijan National Academy of Sciences has done great work and prepared and published a
detailed bibliography of Aliagha Vahid from the series of Azerbaijani scientific and
cultural figures [3].
Aliagha Vahid has been studied by many researchers so far, including Aghayev
A. [11], Arasli H. [15], Alioghlu M. [4], Mammadov K. [2], Mammadov M. [12],
Nuri oglu Mammad [8], Rzaguluzada M. [13, 14], Seyidzada M. [10], Abbasov M.,
Babayev A., Balasadig, Buzovnali A., Javad M., Derzhavin V., Abilov S., Akbar M.,
Ali Sadig Musavi, Aliyev F., Aliyev V., Alizada A. Alizada L., Anvar M., Guljahan,
Farzali A., Firudin Pur Hussein, Khandan R., Khazri N., Hagverdiyev A., Hatamov
F., Israfilov M., Kazim Ziya, Kalantarli K., Gafarov V., Gani Hakim, Guliyev R.,
Gurbanov F., Mail H., Majidzada H., Mammad H., Mammadov A., Mammadzada S.,
Movsum, Namazaliyev G., Pashayeva T., Plavnik A., Rafigoglu R., Rahim M.,
Rasulov H., Rizvan H., Sadig H., Seyidov I., Samadov Z., Sarvar Sh., Sultanov M.,
Sahin, Shalukhina E., Tofig Sh., Zeynalli J. and others. So many researchers have
referred to Aliagha Vahid's creativity so far which once again proves how relevant
and attractive his personality and creativity is. However, the study of "Literary features of the period in the letters sent to Aliagha Vahid and sent by Aliagha Vahid"
has not been particularly well-examined so far. The details of all aspects of life, including the literary features of the twentieth century, are revealed vividly in the literary works and letters particularly by the classics. In this regard, the relevance of this
subject is obvious.
Role of letters in the study of history, literature and culture. Certainly, the
importance of letters in the study of history, as well as various fields of life, science,
literature and culture, and their transmission to the future generations is undeniable.
Lettering has ancient roots and traditions all over the world, including Azerbaijan. In
fact, its history is as old as the human history. It is thought to be symbolically performed by means of certain things and objects before the emergence of writing culture.
Azerbaijani people possessed a large number of manuscript treasures that were
not available to any nation of the world. According to certain sources, there have
been over 1 million manuscripts in historical territories of Azerbaijan [1]. A survey
of medieval sources of Azerbaijan reveals the fact that a rich tradition of lettering
and even its specific instructions has been established in Azerbaijan. An example of
this instruction is available today in the three-volume encyclopedia by Mahammad
ibn Hindushah Nakhchivani (XIV century) “Dastur al-kitab fi tayin al-maratib”
(Guidance for secretaries in the appointment of positions). In Conversation I of Section II of Part II of Chapter I, 119 chapters are devoted to the subject of the address181
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ing (both oral and written addressing in letter) [16]. In these chapters, the individuals
and people, who are addressed to, in the society (state structure), where hierarchy
exists, are categorized for their official and informal positions in the society. As seen
from the number of chapters, the addressed ones (in some cases, including the subject of addressing) are divided into 119 categories. Interestingly, there are numerous
examples of each addressing, and these examples are characterized by specific sample words and expressions of that epoch, mainly in Arabic. Unfortunately, as many
other historical sources of Azerbaijan, “Dastur al-kitab fi tayin al-maratib” written in
Persian, except a few chapters [7; 9], has not been translated into our native language
so far. However, the book concerns almost every area of life. The addressing section
of this work itself is the subject of a major research effort.
With a long development history, the art of lettering in Azerbaijan reached its
peak in the 20th century. Aliagha Vahid's lettering is particularly important for the
study of the character of the early challenging period of the first half of that century.
In general, Aliagha Vahid's letters represent a brilliant mirror of the first half of the
twentieth century of the Azerbaijani life, household, theatre life, the problems of cultural construction, the peculiarities of the literary environment, its socio-political and
social situation, and its perilous realities. Distinguishing feature of this mirror from
the others is that all aspects of life are expressed in it, both in its multilayered shades
and in the vernacular, thelanguage common for the people.
Very few poets in history were asked by strangers on the street to tell a poem.
Aliaga Vahid was one of those happy poets. Some of his ghazels and meykhana were
created in this way. Because he was a real poet from top to toe. Almost all of his
works were told (written) extemporaneously. It is no coincidence that Aliagha Vahid,
wrote letters, especially to his friends (Abulfat Aslanov, Mirza Aydamirov,
Mammadgulu Boyatizada, Gulam Suleyman, Asad, Gasim, Alibala Alizada, Azizagha Azizbayov, Alakbar Ahgar, Mirza, Mammadov, Mirza Balababa, Karimagha,
Mammadali, Hasan, Musa, Rza and others), this way. The number of such letters by
the poet in the Archives of Culture and Art of the Republic of Azerbaijan account for
23 [3, p.53-54]. As for the poet's son Ramiz, at M.A.Sabir’s anniversary celebrated
in 1922, Aliagha Vahid extemporaneously recited meykhana for half an hour. This
attracted Nariman Narimanov's attention. Vahid was first awarded the State Prize
then. By the way, Aliagha Vahid also wrote a letter in the form of poem to Mir Jafar
Baghirov, the first secretary of the Central Committee of the Communist Party of
Azerbaijan, to give him a house, and he was given a two-room apartment [17].
In general, the letters written by Aliagha Vahid, as well as written to him, concerned daily life – care, social, war, theatrical, national, social, literary, cultural, political, and other issues.
Some of the letters written to and by Aliagha Vahid show that many organizations of that epoch, including the Writers' Union and several press agencies, had a
major influence on the literary features of that time [6, inv. 1938; inv. 1939; inv.
1940; inv. 1941].
In the inventory 1938, Aliagha was invited to the Writers' Union to change a
membership card.
In the inventory 1939, the letter referred to the contract related to the transliteration of the works by the classics into the mother tongue signed between the poet
and the Institute of Literature and Language named after Nizami of the Academy of
Sciences of the USSR.
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By means of the letter stored in the inventory 1940, the editorial office “Communist” sent a review of the book “The Beautiful Ghazels” by Aliagha Vahid to himself, and on behalf of the editorial staff, they expressed him heartfelt wish for immediate recovery.
Inventory letter 1941 also refers to the invitation by the Department of Text
studies at the Institute of Literature and Language named after Nizami of the Academy of Sciences of the USSR to the meeting on the translation of Persian and Arabic
works by Fuzuli into the native language. The letter was signed by Hamid Arasli, a
prominent literary scholar and a head of abovementioned department at that period.
Obviously, the nineteenth century is characterized by a new era of the human
civilization. Of course, the twentieth century that follows it is regarded as a century
of invisible innovations and changes in all areas of life. It has also been manifested in
science, literature, culture and art. It is no coincidence that, in the previous century,
the culture of reading reached its highest level in Azerbaijan, as well as throughout
the world. It was, on the one hand, due to the eradication of illiteracy, the interest of
people toward innovation, the desire for acquiring more information, the progressive
features of the education system of the USSR at the time, and on the other hand, it
was related to the demand of the time. In this regard, the literary environments of the
twentieth century and its various periods were remarkably rich. In particular, the
meetings of poets and writers with people were often held because of the high appreciation of the role of literature in the education of the new Soviet man in the general
Soviet environment, including Azerbaijan. In such an atmosphere, people had a special attitude towards their favorite poets. Sometimes this attitude was so sincere and
sensitive that some people, especially young people, wrote letters to poets and asked
them questions. Of course, not every poet received such letters. Those poets found
the way into the hearts of the people; they had “set up a throne in their hearts.” One
of such fortunate poets was Aliagha Vahid. For example, the letter (2 sheets volume)
preserved as an inventory 1944 by the National Museum of Azerbaijani Library
named after Nizami Ganjavi (194 pages) includes a letter written by citizen Agil
Garibov to poet Aliagha Vahid, the first copy of which was sent to the Writers' Union (6, inv 1944). The author of the letter touches upon the issue that, in his ghazels,
one can also find devotion to love, loyalty and unfaithfulness. He then asks the poet
to answer the following questions:
1.
What drugs are there for the ailment of love, adoration and glory in
the world?
2.
Why is a man helpless in the face of love?
The author of the letter finally asks the poet to write a letter about “what is
love?” and to compose a ghazel about the men “burn” in love. The reason why people asked Aliagha Vahid such questions, as academician Mammad Jafar Jafarov
rightly stated, was that he was a worthy successor of the Fuzuli’s literary school; he
manifested delicate and exquisite feelings in his ghazels; he appreciated the notion of
“love” as an interpreter of the philosophic thoughts, feelings and desire [3, p.18].
Inventory 1945 stored at above-mentioned museum also refers to Aliagha Vahid. a 2-page letter also includes the question related to aforesaid content [6, inv.
1945].
Inventory 1946 stored at the same museum also includes the letters, namely
envelopes addressed to Aliagha Vahid. Unfortunately, they are empty [6, inv. 1946].
183

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

Aforementioned letters allow us to reiterate that the letters addressed to Aliagha Vahid contain such a literary feature of the time that there was a strong communication between the people and the creative personalities. Although the reasons
for this communication are numerous, the main reason is that the works by such poets and writers, particularly by Aliagha Vahid, are addressed to the people they refer
to, as well as to the civil feelings. That is, the poet was able to penetrate the most
noble, deep and personal feelings and senses of his compatriots.
Conclusion. An examination “Literary features of the period in the letters sent
to Aliagha Vahid and sent by Aliagha Vahid” showed that these letters revealed not
only the literary representation of the period but also its other peculiarities in a realistic way. In this regard, there is a need for immediate study of the other aspects of this
topic in broader sense, taking into account the fertile possibilities of our independent
state.
Offers. The current study proposes the followings:
1.
There is a need for extensive and comprehensive study of the works
by A.Vahid;
2.
It is important to translate the works by A.Vahid into the foremost
world languages;
3.
Preparation of A.Vahid's encyclopedia is one of the urgent tasks
facing our science.
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Aymən Hüseynova
Əliağa Vahidə göndərilən və Əliağa Vahidin göndərdiyi məktublarda dövrün
ədəbi mənzərəsinin xüsusiyyətləri
Xülasə
“Əliağa Vahidə göndərilən və Əliağa Vahidin göndərdiyi məktublarda dövrün
ədəbi mənzərəsinin xüsusiyyətləri” adlı məqalədə XX əsr klassik Azərbaycan
ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Əliağa Vahidin milli ədəbiyyatımızı yeni bir
mərhələyə yüksəltməsi və onun yaradıcılığının keşməkeşli inkişaf dövrü tədqiq
edilmişdir. Şairin tanınması və sevilməsində onun hələ gənc yaşlarından şeir
məclislərində fəal iştirak etməsi, bir çox mətbuat orqanlarında ardıcıl və aktual
çıxışları olmuşdur. Əliağa Vahid haqqında bu günə qədər bir çox tədqiqatçılar
araşdırmalar aparmışdır. Məqalədə şair-qəzəlxana göndərilən və onun dostlarına,
dövlət müəssisələrinə göndərdiyi məktubların elmi məziyyətləri göstərilmişdir. Bu
məktubların şairin yaşadığı mühitin öyrənilməsində çox böyük əhəmiyyəti vardır.
Əliağa Vahidin məktubları XX əsrin birinci yarısında Azərbaycan həyatının,
məişətinin, teatr həyatının, mədəni quruculuq problemləri, ədəbi mühitin özünə xas
cəhətləri, ictimai-siyasi və sosial ab-hava, onun təhlükə dolu reallıqlarının parlaq
güzgüsüdür. Şair dostlarına yazdığı məktubları bədahətən, mənzum formada qələmə
alırdı. Bu da bir daha şairin istedadlı şəxsiyyət olduğunu xəbər verir. Şairə
ünvanlanan vətəndaş məktubları o dövr ədəbi mənzərəsinin belə bir cəhətini ehtiva
edir ki, xalqla yaradıcı insanlar arasında sıx ünsiyyət olmuşdur. Məktublar təkcə
dövrün ədəbi mənzərəsini deyil, həmçinin şairin öz dövründə çəkdiyi çətinlikləri də
ortaya qoymuşdur. Nəticədə verilən təkliflər şairin yaradıcılığının daha da geniş
tədqiqata ehtiyac olduğunu göstərir.
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Аймен Гусейнова
Особенности литературной среды периода в письмах,
отправленных Алиаге Вахиду и отправленных Алиагой Вахидом
Резюме
Алиага Вахид, один из самых выдающихся классиков азербайджанской
литературы ХХ века возвысивший национальную литературу на новый
уровень. Многочисленные письма поэта-газельхана являются неотъемлемой
частью его богатого литературного и художественного наследия. Одной из
важнейших задач нашего литературоведения с точки зрения изучения жизни,
творчества, личности, идей, мыслей, особенностей литературной среды того
времени и более точного характера окружения Алиаги Вахида является
изучение этих писем. Еще с раннего возраста активное участие поэта в
литературных обществах, последовательные и актуальные выступления во
многих органах печати приносят ему славу и любовь. По сегодняшний день
многие ученые проводят исследования об Алиаге Вахиде. В статье даны
научные значения писем друзьям, государственным учреждениям. Эти письма
играют важное значение при изучении среды, в которой жил поэт. Письма
Алиаги Вахида являются ярким отражением азербайджанской жизни, уклада,
театральной среды, проблем культурного развития, характерной черты
литературного общества, общественно-политической и социальной жизни,
небезопасной действительности первой половины ХХ века.
Поэт писал письма своим друзьям экспромтом и в поэтической форме.
Это еще раз подтверждает высокий талант поэта. Гражданские письма,
адресованные поэту, показывают особые черты литературной среды той
эпохи, где прослеживается тесная связь между народом и поэтом.
Эти письма отражают не только литературную среду той эпохи, а также
собственные жизненные трудности и переживания поэта. Предложения,
выдвинутые в итоге, дают основу для более глубокого изучения жизни и
творчества поэта.
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MIKAIL ABDULLAYEV’S CREATIVE
ACTIVITY AND FIZULI HERITAGE
Açar sözlər: Füzuli irsi, Mikayıl Abdullayev, Leyli və Məcnun, rəssamlıq, təsviri
sənət
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Ключевые слова: Наследие Физули, Микаила Абдуллаев, Лейли и Меджун,
художественное искусство, изобразительное искусство
Introduction. Mikail Abdullayev was born in 1921 in Azerbaijan at the time
of fundamental changes, revolutions and the creation of a new country. It was at this
time that the customs of the past gradually disappeared and were replaced by new
ones. The generation that belonged to Mikail Abdullayev also coincided with that
time [10, p.19].
M.Abdullayev, a well-known art representative, has been a leading figure in
the public life of the country with his professional painting and teaching experience.
The craftsman was known for all the good and helpful work he has done in public
life [12, p.54]. M.Abdullayev is an artist with a broad outlook, not only in easel
painting, but also in graphics, book miniatures, theater decor, and monumental art. In
each of these areas, the painter was able to create elegant and genuine pearls of art
according to his unique creative style [4, p. 20]. As a creative person, the skilled artist, creating unique paintings, always avoids false effects, artificial and traditional
themes, without exaggeration. If we look closely at his works, we will see the features of impressionistic art, the light and expressive artistic commentaries. These features have become more vivid in the expression of characters in color-coded styles
[5, p. 21].
M.Abdullayev's creativity. The master of color is considered to be one of
those who bring high artistic value art to our national art. He watched everything
around him to the finest detail and reflected on canvas. Therefore, in all his works
expressivity has always taken a leading role [2]. Abdullayev, a professional painter,
has been awarded several honorary titles and prizes over the years. He was first
elected correspondent member of the Academy of Arts of the USSR in 1958. Later,
in 1963, he was awarded the honorary title of People's Artist of the USSR, in 1969
the International Nehru Award, and in 1974, the State Prize of the USSR. It should
be noted that he was the first Azerbaijani artist to be awarded the honorary title of
People's Artist of the USSR [4, p. 20].
The works of the artist have been demonstrated at international exhibitions and
festivals around the world and have been repeatedly awarded various prizes. His individual exhibitions were held in Berlin and Leipzig in 1966-1967, and his works
were preserved in various museums, galleries and private collections around the
world [5, pp. 20-21]. The artist's works are also have been shown in several cities
187

Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2020(18)– ISSN 2522-4808 (print)

around the world – Paris, London, Berlin, Madrid, Montreal, Prague, Budapest, Belgrade, Sofia, Warsaw, Cairo, Brussels, Tokyo, Beijing, Beirut and more.. He has also
participated in regional exhibitions in Damascus and Delhi [1, p.35]. M.Abdullayev
was the first national artist to hold an individual exhibition abroad. He was awarded
the Istiqlal order for his outstanding service in Azerbaijani painting [9, p.43].
M.Abullayev is the author of several works in his creative activity, which are
connected with strong ties both in classical and modern Azerbaijani literature. He
has always brought the world of colors up-to-date, eye-catching and colorful images
[3]. In the illustrations by M.Abdullaev two main trends are noticed: The first is stylization and conditionality which comes from our national miniature art; the second
one is interpretation of literary images in modern pictorial forms. When referring to
the art form, the artist pays special attention to the presence of plot lines based on the
ideas and artistic features of the literary works and the range of images [12, p.45].
Fuzuli legacy of the artist. M.Abdullayev is one of the most well-known artists in Azerbaijan who studied the legacy of the poet Mahammad Fuzuli. In the years
of his activity, an inimitable master has created portraits of a number of writers and
poets, and also drew special attention to the legacy of Fuzuli. He tried to study the
artistic and philosophical essences of Fizuli's gassidas, the life and environment of
Fizuli in order to draw illustrations to his works. From the sixteenth century to the
present day, Fuzuli’s poetry became famous and delighted Eastern and Western literature. Fuzuli’s poetry has become the most valuable unit and aesthetic value of Turkish poetry [8, p.3].
Looking through Fuzuli's legacy, it can be seen that the main driving force in
his poetry is lyricism. It is for this reason that the genius poet has acquired immortality in our literature history [13, p.12]. His lyrical poems usually sing the excitement of love and the misery of separation. Fuzuli considers the love a sacred force
that brings people together. Fuzuli's unforgettable work on love is a poem "Leyli and
Majnun", which has an ancient history in the Middle East literature [6, p.182]. It is
no coincidence that Abdullayev also paid attention to the poem "Leyli and Majnun"
in a brief review of Fuzuli's works. He created a decorative appearance to the individual parts of the poem which consists of eight--color illustrations. These illustrations resemble miniatures of the 16th-century Tabriz school, both in terms of compositional principles and interpretation of poetic images [12, p.46].
The preparation of these illustrations was ordered by the National Museum of
Azerbaijani Literature named after Nizami Ganjavi in connection with the 400th anniversary of M. Fuzuli's death. Illustrations from the "Art" section of the Department
of Cultural Heritage and Source Studies entered the museum in 1958-1960. They are
currently protected and displayed in the museum's halls, which are dedicated to the
great poet Muhammad Fuzuli. Each of the illustrations is made of watercolor on paper.
The illustration, titled "Farewell to Leyli," has a deep lyrical content. This
composition, created by M.Abdullayev, describes two lovers who love each other but
are forced to separate. Coloring, flowering meadow and trees, and cloudy blue sky
are the symbols of spring. To the right of the picture, Leyli draws attention with her
long hair, yellow kerchief and green long dress. She put her hand on her forehead
and bent her head back. The expression on her face shows the pain of her heart and
the pain she has suffered. On the left side of the composition there is the image of
Majnun. Unable to endure the bitterness of separation, Majnun's back is turned to
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Leyli. He hid his face with his hand. In the upper part of the work there is an orange
border, decorated with arches. Below it there are some parts of the poem written by
old alphabet:
Ever since Leyli met Majnun,
Her tears of sorrow became sea of grief [7, p.58].
The artist emphasizes the external features of the composition in order to convey better the inner feelings and impression of the images. The stagnation of the images and the color score enhanced the expressiveness of the work. M.Abdullayev
managed to create the private world of Leyli and Majnun with impressive paints,
precise and compact forms.
The illustration, titled "Meeting Majnun and his father in the desert" has
hard and sad expression. The central part of the composition depicts Geis-Majnun
and his father. Both of them are deeply depressed. Majnun sat half-naked with his
arms on his knees, listening to his father's admonition, staring his eyes far away.
Next to Majnun, his father, a thoughtful old man with sadness over his son is depicted. The mature artist has been able to convey to the audience the father’s inner
feelings with deep-seated wrinkles on his face. Father encourages his son to overcome this love and calls him to self-discipline. In the background there are only trees
in the desert, sandy hills and wild animals walking around can be seen. There are 6
tablets in a row on top of the illustration. There are some hemistiches from the poem–admonition of father to the son written by the old alphabet. The following passages are mentioned in one of the tablets:
Loneliness will not be shame to me
Let everyone knows I have my own heir [7, p.156].
In this dramatic tablet, the artist gave preference to slightly pale shades. He
used the shadow effects and the color to create a poetic scene.
In the illustration entitled "Majnun’s meeting Leyli", M.Abdullayev managed
to create a rich impression with the wonderful and positive emotions. In the foreground of the composition there are two lovers sitting in front of a thick trunk of the
flowery tree, and in the background there are greenery and flowering trees. The blossoming trees in the vicinity indicate that it happens in an early spring. The surrounding area is in greenery and spring freshness. Leyli, whose face is very beautiful with
rosy cheeks, is standing next to the tree. The modest and shy young girl stared down
with a pleasant smile on her face. Sitting nearby of Leyli, Majnun is enjoying this
meeting with a kind expression on his face. The colorful image is vivid and expressive, the artist tried to add beauty to the landscape with various shades and colors. In
this work, the skillful artist describes the world which is warmed and illuminated by
love. The scenery in the illustrations is harmonizing with the traditional world of epic
image. The artist was able to reflect skillfully the pure and noble feelings of these
two lovers and the joys of their hearts. As in the other illustrations, there is also a
tablet which contains verses from the poem:
O those days, when I was cordial with my beloved,
Joining my darling, I cherished her with all my heart.
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My flower garden had never seen leaves’ falling,
My life had never been perished with night of parting [7, p.56].
These hemistiches tell us that Majnun, who is eager to speak with his beloved,
remembers the past days when his heart was warmed by the breath of Leyli. This
meeting of Leyli and Majnun, who have been separated for a long time, has a deep
meaning. This meeting is a combination of joy and sorrow, the unity of joy and sorrow. It should be noted that M.Abdullayev tried to go deep into the spiritual realm of
the images in order to create the expression of their faces.
The illustration, "Majnun on Leyli's Tomb", is a triptych, unlike the others.
The color of the work is pale and cold. The first part of the triptych depicts the death
of Leyli on her bed and her old mother who is sitting next to her. The gray disheveled haired old woman cries, raising her hands to the sky. The composition is full of
sad and depressing feelings. The second part of the triptych contains a description of
the cemetery. Majnun, who had heard that Leyli had gone to eternity, came to visit
her grave. The half-naked Majnun, with disheveled hair, stood in front of the grave,
raising his hands to the sky. Looking attentively at the picture, we can feel his pain
and sorrow brightly. M.Abdullayev, who professionally described the pain of separation with his powerful improvisation, has succeeded to uncover Majnun’s inner
world. Between the first and the second paintings there are tablets with the hemistiches written by the old alphabet:
Oh God, I do not need the soul,
If my beloved is not near me.
Don’t whirl me in abyss of winds
With thorns of winds don’t hurt me! [7, p.213]
The third section of the triptych describes the tomb surrounded by flowers and
grass. Majnun, who felt himself miserable and unhappy without Leyli in this life, had
also passed away. Above the tomb there is an inscription "Leyli” and “Majnun" written with the old alphabet. In this world, lovers, who cannot join with each other, have
come together in eternity. On this tablet, the artist was able to present, life and human existence, the eternal love of Majnun, and the tragic end of cruel acts through
deep philosophical thinking.
The illustration entitled "Majnun in Kaabe" is also the triptych, consisted of
three parts. Accurate and expressive portrayals of images in the artistic solution of
the composition are of great interest. The picture has a very impressive and striking
expression capacity. The first part of the triptych depicts a camel caravan traveling in
the desert, and the second part describes the holy Kaaba and people gathered around
it to pray. The third part of the triptych describes Majnun who was taken to the Kaaba and his father, who wants his son to be saved from this grief and sorrow. In the
central part of the composition, Majnun hung from the carpet on the wall of Kaaba,
sitting on the knees and praying. He is bent backward and asks God stronger love for
himself. The artist has been able to portray Majnun's image vividly, giving the illustration expressiveness. Behind him, his father is praying on his knees for his son with
hands open to the sky, and people coming to pray in the shrine. The following verses
were written below of the composition:
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Oh God, let me be close friend of love grief!
Don’t separate me for a moment from the love grief [7, p.79]!
The coloring effects of the triptych help to make the characters and their inner
world more authentic. The color is dominated by dark and dull colors.
The illustration, titled "Leyli's suffering", has the power of sad and frustrating
emotional effects. Accurate and expressive portrayals of images in the artistic solution of the composition are of great interest. The board has a very impressive and
striking expression capacity. The coloring of the work helps to show the mood of the
characters. The composition revitalizes the image of Leyli, who spoke at night with a
candle and moth. The artist used dark colors to create a night view. The work focuses
on Leyli's image. There are no more details which distract the mind. In the center of
the illustration, Leyli was sitting cross-legged sadly in the tent. She looks at the burning candle and the moth. The moth burning with love in the candle, and the melting
candle are similar to her relationship with Majnun. A young girl burns in the fire of
love and shares her pain with a candle and moth. The following illustrations are on
the left corner on the top of the painting:
Leyli was sitting in loneliness
Tears coursed as pearls down her cheeks
Her life was grown black from grief
Her heart’s desire became hopeless [7, p.50].
This painting created by the artist, is highly colorful. The painting that puts
spectators in lyrical mood is quite clear and expressive. Truth is dominated in paintings full of sad colors.
The illustration, "Meeting Leyli and Majnun in the schoolyard", unlike the
others, has the power to create good mood filled with joy and love. The work has a
subtle and full color. In the illustration created by the artist, he has mastered the
paints with great skill and has succeeded in removing them from the usual color concept. So, the basis of the composition is the description of Leyli and Majnun who
meet and talk in the schoolyard. Majnun has a turban on his head and a long aba on
him, he has a book in the sash around Majnun's waist. He is standing face-to-face
with Leyli and stretching his hand. Standing in front of her Majesty, Leyli draws attention with her white kerchief and simple dress. To the left of the work, two girls in
colorful uniforms are smiling and whispering to them. In the background there are
colorful tents, high mountains, green meadows and palm trees. The facial expressions and gestures of the images are remarkable in the work. Dynamic images and
color resolution make the composition more powerful. Below the image, in the middle, there are inscriptions on the old alphabet, "Majnun" on the left and "Leyli" on
the right. In the upper part of the composition the following hemistiches are written:
This is the basis of dwelling grief
The preface to the meeting with grief [7, p.40].
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Illustrating the various emotions, the artist has been able to revive the feelings
of endless bliss. Pleasant local colors, exquisite lighting, subtle contrast and facial
expressions of the heroes make the viewer a good mood.
The illustration entitled “O destiny, you always whirled against my will…”
is full of mixed emotions. On one side of the colorful painting is a portrait of Leyli,
who cannot join to Majnun, and who is reluctant to marry on the other, and on the
other side Ibn Salam who is happy because of marriage with Leyli. The center has an
image of Leyli in the sun-shaped circle. At the head there is image of Leyli with a
sorrow on her face, standing on the balcony in cheerful clothes. She was depicted
with her hand on her jaw, closed eyes and in deep thought. The composition depicts
the spacious and luxurious courtyard of the palace. The artist placed two magnificent
columns on the right and left sides of the painting to make the visual effect more noticeable. There is a camel caravan on one side and horseback riders on the other.
Their description gives the composition a harmony of naturalness and rhythm. On the
front of the illustration there is the image of Ibn Salam on the white horse, looks remarkable for his splendid attire. His courageous face and slender seat enhance the
expressiveness of the work. The background of the image is light and the plot is vivid and colorful. In the title of the illustration the following hemistiches with the old
alphabet are written:
Oh destiny, you always whirled against my will,
I wished roses, you have exposed me to thorns
In all my life fortune did not smile upon me
Time and again your motto was oppressing me [7, p.130].
The artist portrayed this plot quite successfully, revealing the great inner
strength of the two heroes suffering from love. This illustration by M.Abdullayev to
Leyli and Majnun is one of the most valuable works in terms of vibrant color techniques, clear and accurate visualization, and expressive interpretation of the subject.
Conclusion: Illustrations by the artist to M.Fizuli's poem "Leyli and Majnun"
are mysterious examples of fine art for their originality, expression and style. In his
works dedicated to Master Fuzuli's legacy, he was able to express his love for national culture, deep knowledge and respect for national traditions. These illustrations
are one of the most reliable sources for studying Fuzuli's life, environment, his personality, relationship with his contemporaries, worldview, and medieval philosophical and religious trends. In each of these drawings, the skilful artist achieved a
unique and original style, combining ancient traditions of Eastern art with contemporary Western art.
In general, if we look at the illustrations by M.Abdullayev to the poem “Leyli
and Majnun”, we can see realistic style images and new descriptive techniques, in
addition to the miniature compositions we find here. The artist, who has masterfully
used realism in the illustrations, has been able to provide them with individuality and
emotional fullness. In the description of the illustrations the artist skillfully uses
sharp and expressive facial features as well as lively and bright colors to convey
emotions and feelings more vividly.
In the illustrations, in which lyrical and emotional feelings prevailed, he skillfully using dark, light colors and shadow effects in order to reveal the heroes’ inner
emotions. He tried to preserve the paintings by creating his own unique works based
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on the rich heritage inherent in the traditional laws of conventional ornamental, figurative language. The artist has been able to bring innovation to this field by breaking out of the art forms that have become a tradition in the world of painting.
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Fatimə Süleymanova
Mikayıl Abdullayevin yaradıcılıq fəaliyyəti
və Füzuli irsi
Xülasə
Bu məqalədə ölkənin ictimai həyatında qabaqcıl yer tutmuş tanınmış incəsənət
nümayəndəsi M.Abdullayevin yaradıcılıq fəaliyyətindən, dahi şair Məhəmməd
Füzuli irsinə həsr etdiyi təsviri sənət nümunələrindən, onların rəngkarlıq həllindən və
üslubundan bəhs olunur. Milli təsvir sənətimizə bədiilik və özünəməxsus üslub bəxş
edən boya ustası yaradıcılıq fəaliyyətində həm klassik, həm də müasir Azərbaycan
ədəbiyyatına yer vermişdir. Mikayıl Abdullayevin yaratdığı əsərlərə baxaraq deyə
bilərik ki, o, təsvirlərində Şərq və Qərb mədəniyyətinin rəngkarlıq sistemlərinin
sintezindən yaradılmış üslubu məharətlə ortaya çıxara bilmişdir. Məhz bu səbəbdən
rəssamın yaradıcılığını Qərb və ya Şərq üslub çərcivəsinə sığdırmaq imkansızdır.
Yaradıcılıq illərində bir sıra yazıçı və şairlərin portretini yaratmış, əsərlərinə
illüstrasiyalar çəkmiş əvəzolunmaz fırça ustası həmçinin Füzuli irsinə də xüsusi
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diqqət ayırmışdır. Fars, ərəb və türk dillərində təkrarolunmaz sənət nümunələri yazan
Füzuli Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində yeni bir yaradıcılıq məktəbinin bünövrəsini
qoymuşdur. Dahi şair Azərbaycan türkcəsində yazdığı şeirlərinə yeni məna və bədii
üslub qataraq onu daha da zənginləşdirmişdir. O, bununla nəinki bizim, eyni
zamanda bir çox türk xalqlarının ədəbi inkişafına təkan vermişdir. Şairin
yaradıcılığının bilicisi M.Abdullayev Füzuli irsinin ölməz əsərlərindən biri olan
“Leyli və Məcnun” poemasının ayrı-ayrı hissələrinə 8 rəngli illüstrasiya ilə bədii
tərtibat vermişdir. Mikayıl Abdullayevin yaratdığı bu illüstrasiyaları anlamaq,
oradakı duyğuları dərk etmək üçün bu aləmi saf nəzərlə izləmək, qəlbən hiss etmək
lazımdır. Ümumiyyətlə, rəssamın təsviri sənətinin plastika dili izləyiciyə emosional
təsir göstərərək onun yaradıcılıq fəaliyyəti ilə ünsiyyətdə olmağa sövq edir. Onun
“Leyli və Məcnun” poemasına həsr etdiyi illüstrasiyaları ilə tanış olduğumuz zaman
rəssamın mədəniyyətimizlə sarsılmaz bağlılığının fərqinə varırıq. Rəngkarın Füzuli
yaradıcılığına xitabən ərsəyə gətirdiyi bu təsvir nümunələri bizləri sanki zaman
məfhumu olmayan bir diyara aparır.
Фатима Сулейманова
Наследие Физули в творческой
деятельности Микаила Абдуллаева
Резюме
В статье даются сведения о творческой деятельности знаменитого
художникаМикаила Абдуллаева, занимающего важное место в общественной
жизни страны, о его принципах и стиле сочетания цветов в произведениях
изобразительного искусства, посвящённых наследию великого поэта Мухаммеда Физули. Даровавший эстетичность и своеобразный стиль национальной
живописи, мастер кисти в своём творчестве уделял важное место как
классической, так и современной литературе. Рассматривая созданные шедевры Микаила Абдуллаева, можно отметить, что он с большим мастерством
использовал стиль, созданный в результате синтеза цветовой гаммы Западной
и Восточной культуры. По этой причине нельзя рассматривать творения
художника в рамках Западного либо Восточного стиля.
В период своей творческой деятельности несравненный художник,
создав целый ряд портретов писателей и поэтов, а также иллюстрации к их
произведениям, особое внимание уделял наследию Физули. Сочинив
непревзойдённые произведения на арабском, персидском и тюркском языках,
Физули заложил основу совершенно новой поэтической школы в истории
Азербайджанской литературы. Великий поэт, придавая новый смысл и стиль
лирике, созданной на азербайджано-тюркском языке, ещё больше её
обогащает. Тем самым он дал сильный толчок литературному развитию не
только нашего, но и всего тюркского народа. Хорошо осведомлённый отворчестве поэта, М. Абдуллаев с помощью восьмицветовой иллюстрации дал
художественное оформление определённым сюжетам поэмы «Лейли и
Меджун» – одного из бессмертных произведений наследия Физули. Чтобы
постигнуть смысл в этих иллюстрациях художника, понять скрытые чувства,
необходимо с чистыми намерениями созерцать этот мир искусства и вникать в
него душевно. В целом, оказывая эмоциональное воздействие, язык пластики
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изобразительного искусства Микаила Абдуллаева воодушевляет зрителя к
приобщению его к творческой деятельности художника. Ознакомившись с
иллюстрациями художника, посвящёнными поэме «Лейли и Меджнун», мы
становимся свидетелями единой, нерушимой близости М.Абдуллаева с азербайджанской культурой. Шедевры живописца, посвящённые творчеству
Физули, словно уносят нас в далёкое царство, где отсутствует понятие
времени.
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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:
və
ya
Məqalə
kompüterdə
yığılmalı,
elektron
(mail: risale.az@mail.ru
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]).
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
edilməldir.
Məqalələrin həcmi 7-12 səh., xülasələr 200-250 sözdən ibarət olmalıdır.
Məqalənin strukturu:
UOT indeks
Müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı (varsa), e-mail ünvanı – yuxarıda, sağ küncdə
Məqalənin adı – ortada, qara şriftlə, BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ
Açar sözlər – üç dildə, sol tərəfdən başlamaqla
Məqalənin mətni (Giriş, bölmələr, nəticə)
İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı – əlifba sırası ilə
Xülasə – 3 dildə, müəllifin adı, soyadı və məqalənin adı göstərilməklə
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Terms of publication:
Articles on philology (Azerbaijani and world literature, theory ofliterature, literary analysis
and criticism, textual criticism) and art criticism (museum studies) are published in the booklet
of research papers collection.
Anchor articles shall comply with the requirements and regulations established by the
Higher Attestation Commission (HAC) for periodicals.
Articles should representa new, previously unpublished (including in other languages)
studies that have not been submitted to other publications.
Author can submit solely one article to the same number.
Co-authored articles are not accepted for publication.
Anchor articles should be 7-12 pages.
Articles should be submitted for publication in the opinion of two doctors of sciences in
relevant fields.
Author is responsible for the accuracy of the facts and other information in the article.
Articles can be submitted in three languages – Azerbaijani, Russian and English.
Articles should have an introduction, a conclusion, and at least two titles in accordance
with the methods of writing scientific research that comply with international standards. Each
article should show the UDC index.
Rules of compiling of articles:
Article should be collected on a computer and presented in electronic
(mail: risale.az@mail.ru or info@litmuseum.science.az) and printed form:
• Program – Microsoft Word, Times New Roman font
• Main text should be typed in 12-dimensional font and linear distance should be 1,5
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 200-250 words.
Structure of article:
UDC index
The author's name, surname, academic degree, scientific name (if any), e-mail address - at
the top right corner
The title of the article – in the middle, in black font, in CAPITAL LETTERS
Keywords – in three languages, starting from the left
Text of the article (introduction, sections, conclusion)
References – in alphabetical order
Summary – in 3 languages, indicating the author's name, surname and the title of the
article
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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.
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 размера и 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
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