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любовь к родине 
 
Azərbaycanı özünə ikinci vətən bilən, onu bütün varlığıyla sevən, suyunu, 

çörəyini ömrünün sonuna qədər daim qədirbilənliklə dəyərləndirən dağ yəhudiləri 
ədəbiyyatında “Həsrət motivləri” qoşa qanad misalındadır. Onlardan 1998-ci ildən 
İsraildə yaşayan E.Gürşümovun Azərbaycana, Bakıya, Qubaya olan sevgisindən 
ayrıca söz açmaq istədik. E.Gürşümov da böyük sədaqətlə bu torpağın ona vətən, 
insanların qardaş olmasından yeni şeirlərində söz açır. Hazırda İsraildə Dağ 
Yəhudiləri Yazarlar Birliyinin sədri olan E.Gürşümovla bağlı yazıları araşdırarkən, 
elmi məqalənin mövzusuna uyğun olaraq, verdiyi müsahibələr, çap etdirdiyi kitablar 
arasında Simax Şeydanın 2009-cu ildə “Ədəbiyyat qəzeti”ndə çap olunmuş “Bir şair 
tanıyıram” yazı müsahibəsi xüsusi maraq doğurdu. Müsahibədən bir parçanı olduğu 
kimi təqdim edirik:  

“– Eldar müəllim, yaradıcılıq işləriniz necə gedir?  Bakıda yaşayarkən şeirləriniz 
hansı mətbuat orqanlarında çap olunurdu? Bu yaxınlarda çapdan çıxan kitabınızda 
hansı şeirlər toplanmışdı?  

– Buradakı şeirlər son vaxtlarda həm Azərbaycan, həm də dağ yəhudiləri dilində 
yazdığım şeirlərdir. Onların mövzusu isə müxtəlifdir. Burada vətən və el məhəb-
bətindən, insanları gözəl gələcəyə səsləyən duyğulardan, təbiət mənzərələrindən və 
böyük Allahın bizə bəxş etdiyi mənalı kəlamlardan danışılır. Bununla yanaşı, 
oxucular müxtəlif rübailərlə də tanış olurlar. 

Bunu da deyim ki, kitabda xeyli miqdarda iki və dördmisralı nəsihətli kəlamlar 
da vardır. Bu kəlamlar insanların, xüsusilə də gənc nəslin tərbiyə olunması işində 
əhəmiyyətli yer tutmalıdır. Hələ indiyə kimi dağ yəhudiləri ədəbiyyatında belə 
kəlamlara təsadüf edilməmişdir. Gələcəkdə bu səbkidə yeni kəlamlar da yazacağam” 
[1, s.5]. 

 
Vətən torpağında babalar qaldı, 
Oğlun o yerləri heç unutmadı. 
Vətəni unudan özünü dandı, 
Vətən, igidlərə halal torpağın. 
 
Qudyalın suları axar qanımda, 
Ayaq izlərim var hər torpağında. 
Yatanda görürəm yuxularımda 
Çinarlı yolunu uca dağların.       
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Göründüyü kimi, şair göz açıb, boya-başa çatdığı torpağın həsrətiylə bu vətəndən 

gen düşüb qovuşduğu İsrail torpaqlarında belə əsl oğul sevgisini ürəyində daşıyır. 
Torpağa, vətənə sədaqət isə ümumbəşəri duyğu olduğu qədər də dağ yəhudiləri 
ədəbiyyatının canına hopmuş ən əsas milli dəyərlərdən, bədii xüsusiyyətlərdəndir.  

Bəli, XX yüzillikdə öz müstəqilliyinə qovuşan Azərbaycan mədəniyyətlər və 
dinlərarası dialoqa böyük önəm və üstünlük vermiş, müxtəlif dini və etnik icmaların 
qardaş kimi birlikdə yaşamasına hər cür zəmin yaradılmışdır. Ölkə Prezidenti İlham 
Əliyevin qeyd etdiyi kimi, İslam – sülh dinidir. Bizim milli və dini dəyərlərimiz 
bütün məsələlərin həllinə məhz bu cür sülh yoluyla yanaşma tələb edir. 

Azərbaycanda Dini Qurumlarla İş üzrə Dövlət Komitəsi və Bakı Beynəlxalq 
Multikulturalizm Mərkəzini yaratmaqla da ölkə başçısı Azərbaycanda milli və dini 
tolerantlığın, multikulturalizmin qorunub saxlanmasına xidmət etmiş oldu. 

Azərbaycan əsas etibarilə müsəlman 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 kitabında talış, ləzgi, avar, tat, udi, kürd, dağ yəhudiləri, saxur ədəbi 
nümayəndələrinin hər biri, o cümlədən 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” [2, s.295]. 

“Maraqlıdır ki, 1100 il İran torpaqlarında yaşamış yəhudilər doğma ibri dilini 
unudub fars dilində danışmağa başladıqları halda, Azərbaycanda yaşadıqları 1500 il 
ərzində öz dillərini necə qoruyub saxlaya biliblər?” [3, s.51-52] Sitatdan da göründüyü 
kimi, Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri uzun müddət ərzində öz ana dillərini 
qoruyub saxlaya bilmişlər. Üstəlik, tarixi mənbələrdən göründüyü kimi, keçmiş sovet 
respublikaları arasında təkcə Azərbaycanda yəhudi icması bu gün də öz normal həyatına 
davam etməkdədir. Təbii ki, “Bu, Azərbaycanın tolerant ölkə olması və burada bütün 
xalqların nümayəndələrinə eyni şəraitin yaradılmasından irəli gəlir. Təsadüfi deyil ki, 
Qubada “Krasnaya Sloboda” adlanan ərazi Avropada dağ yəhudilərinin kompakt şəkildə 
yaşadıqları yeganə məkandır” [4, s.53]. 

 
Sinəmdə ürəyim haçalanıblar, 
Uzun illər boyu parçalanıblar. 
Mənbəyim, mənsəbim iki Vətəndir, 
Biri Qüdsi məkan, biri çəməndir. 
 
Kökümlə bağlıyam ulu torpağa, 
İnamım, məsləyim müqəddəs Tora. 
Qoynunu anatək sən açdın mənə, 
Ömürlük bağlıyam, Vətənim, sənə  [5, s.17]. 

 
Bu şeir isə Bəsti Qəlbinurun – Bəsti Abramoviçin poeziyasından bir yarpaqdır. 

Maraqlıdır ki, şairə “Vətənim” deyə xitab etdiyi Azərbaycan torpağı üçün uzaq 
Qüdsdə həsrət çəkdiyini, ona qoynunu anatək açan bu ellərə yüksək dəyər verdiyini 
yenə də sevgi və səmimiyyətlə dilə gətirir. 

Dağ yəhudilərinin Azərbaycandakı rifah halı, mədəni-ictimai mövqeyi haqqında 
Azərbaycan və İsrail Yazarlar Birliyinin üzvü, şair, dramaturq, Azərbaycan uşaq 
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ədəbiyyatının tanınmış simalarından biri, keçmiş SSRİ “Əmək veteranı” medallı laureatı 
Simax Şeydanın fikirləri maraq doğurur: “Biz, Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudiləri bu 
ölkənin mədəniyyəti və ədəbiyyatından bəhrələnmişik. Ana dili kitabımız “Ana dili” və 
“Əlifba” olub. Analarımız laylalarımızı azəri və yəhudi dillərində oxuyublar. Dahi 
Xaqaninin, Nizaminin, Nəsiminin, Sabirin, Səməd Vurğunun, Mikayıl Müşfiqin, Rəsul 
Rzanın şeirləri ruhumuzu oxşayıb, bizə məhəbbət hissi bəxş edib. Uşaqlarımız A.Şaiqin, 
A.Səhhətin, Ə.Sabirin, M.Dilbazinin, M.Seyidzadənin şeirlərini oxuya-oxuya boya-başa 
çatıblar. Bir sözlə, Azərbaycan şairlərinin şeirləri bizim hamımız üçün bir məktəb rolunu 
oynayıb, gələcək həyata inamla baxmağa, insanlara məhəbbətlə yanaşmağa və dünyanın 
gözəlliklərini duymağa çağırıb [6, s.3]. 

Əsrlər boyu Azərbaycanın əsasən Quba bölgəsində, qismən Göyçayda, Şəki, Oğuz–
Qəbələdə, eləcə də Bakının Balaxanı kəndində və paytaxtın ovaxtkı Tolstoy küçəsində 
məskunlaşan dağ yəhudilərinin yaşadıqları ölkənin dilini, milli mədəniyyətini mənim-
səmələrinə baxmayaraq, onlar qədim İvritdən gələn ortaq dillərini, dini inanclarına 
əsaslanan adətlərini nəsilbənəsil qoruyaraq unudulmağa qoymamışlar. Bu, ötən əsrin 
əvvəllərində yaranan dağ yəhudilərinin ədəbiyyat nümunələrində özünü aşkar göstərir. 
Dağ yəhudiləri harada yaşadıqlarından asılı olmayaraq, ürəklərində daşıdıqları “Böyük 
vətən və vətəndaş” mövqeyinin toxunulmazlığına rəğmən bu ölkəni özlərinə əsl vətən 
hesab edirlər. Ona görə də araşdırmalarımız zamanı dağ yəhudiləri yazarlarının, bütöv-
lükdə bu xalqın nümayəndələrinin Azərbaycan elminə, mədəniyyət və incəsənətinə 
verdikləri töhfələrdən qürurla söz açmağı borc bildik. 

Azərbaycanda yaşayan dağ yəhudilərinin bədii yaradıcılığının əsas qaynağı qədim və 
müasir Azərbaycan ədəbiyyatı olmuşdur. Bu torpaqda yaşayıb-yaradan dağ yəhudiləri 
əsərlərində, şeirlərində vətən sevgisini, vətən həsrətini daim iki müstəvidə tərənnüm 
etmişlər; çox zaman üzünü görmədikləri o uzaq İsrailin həsrətini unutduran Azərbaycan 
sevgisi – sonralar, müstəqillik illərində dünyanın harasında olur-olsun unudulmaz, 
əvəzolunmaz bir məkan – yurd yeri kimi qəlblərində daşıdıqları əsl vətən misalında 
təsvir edilir. 

R.Şamayev Azərbaycan və dağ yəhudilərinin dilində yazan şairlərdəndir. O, 
Azərbaycan və İsrail Yazarlar Birliyinin üzvüdür. İndiyə qədər yazdığı şeirlər, qəzəllər, 
poema və dram əsərləri ilə, eləcə də Azərbaycan dilindən etdiyi bir sıra tərcümə şeirlərlə 
oxucuların görüşünə gəlib. 

R.Şamayev Azərbaycan dilinə də öz ana dili kimi yanaşır deyə, tam məsuliyyətlə 
söyləyə bilərik ki, şair hər iki dildə “ögey-doğmalıq etmədən gözəl ədəbi nümunələr 
yaradıb. Şairin 2007-ci ildə Nyu Yorkda çap etdirdiyi “Hər ağacdan bir budaq” (“Əz hər 
dor yə lüğə”) kitabında bütün bu sadaladığımız nümunələr öz əksini tapıb. 2008-ci ilin 
aprel ayında Qubada çap olunmuş “Qudyal” ictimai-siyasi jurnalında redaktor Nəcəfqulu 
Nəcəfovun şair, publisist, tərcüməçi R.Şamayevdən aldığı müsahibədə şair Azərbaycan 
– vətən sevgisini dilə belə gətirir: “Mən həmişə azərbaycanlayam. Bu ölkədə mən 
doğulub boya-başa çatmışam, təhsil almışam, ailə qurmuşam. Azərbaycan mənim 
doğma yurdum, ata ocağımdır. Bu, tale işidir. İş elə gətirdi ki, mən ABŞ-a köçdüm. 
Amma mən heç vaxt boya-başa çatdığım torpağı, məni ərsəyə gətirən bu elləri 
unutmaram. Onların həsrətini, sevgisini ürəyimdə daşıyırdım” [7, s.22-23]. 

Şairin eyni səmimiyyət, məhəbbət və həsrətlə qələmə aldığı “Vətən həsrəti” şeiri 
də sanki bir azərbaycanlının bu vətəndən ayrı yaşadığı həsrətin təcəssümüdür: 

 
Tale məni ayrı saldı Vətəndən, 
Dəniz-dəniz uzaqlara düşmüşəm. 
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Könlüm ancaq ilham alır Vətəndən, 
Həsrət yüklü bu çağlara düşmüşəm. 
Uzun yolun dərd yükümü ayrılıq, 
Həqiqətmi, bir yuxumu ayrılıq? 

 
Şairin yaradıcılığında ayrılıq, həsrətlə yanaşı, vətən eşqi və ölməz vətən məhəb-

bətinin əbədi vüsalına sonsuz inamı da əks olunur: 
 

Kədər məni həm yandırır, həm yaxır, 
Bir ocağam tüstü, duman içində. 
Yad diyarda ürək yaman darıxır, 
Yaşayıram neçə güman içində. 

 
Uzun yolun dərd yükümü ayrılıq? 
Həqiqətmi, bir yuxumu ayrılıq? 

 
Ümid ilə yaşayıram hər zaman,  
Vətən eşqi qəlbimdədir əbədi. 
Övladınam sənin, ey Azərbaycan, 
Sənsən mənim ürəyimin məbədi [8, s.12]. 

 
İsraildə 2009-cu  ildən çap olunan «Звезды горских евреев» ədəbi antologi-

yasında tək bir “Vətən ºeiri” ilə təmsil olunan Emil Yaqubov (1921-1944) on bir 
bəndlik bu şeirində Şeyx Nizaminin “Xəmsə”sinin əbədi fəlsəfəsini, insanpərvər, 
sülhsevər ideyalarını çox dolğun və dürüst açıqlaya bilmişdir [9, s.397-398]. 

Azərbaycan poeziyasının bir qolu sayılan dağ yəhudiləri ədəbiyyatının layiqli 
nümayəndəsi, “Cədvəl Şindler”in müəllifi Üşvəh İfraimin yaradıcılığında Azərbay-
canın dilbər guşələrinin vəsfi, eləcə də 30 il işğalda qalan torpaqlarımızın həsrəti, 
acısıyla yanaşı, bir gün mütləq geri qayıdacağına hədsiz inam duyulur.   

Beləliklə, Azərbaycandakı dağ yəhudiləri talelərini şair ruhlu Azərbaycan xal-
qının taleyinə bağladıqları dövrdə xalqımızın mənsub olduğu ən nəcib xüsusiyyətləri 
özündə cəmləşdirən poeziyamızın, şeirimizin mükəmməl açarı olan insanlığa, vətənə 
sevgi və məhəbbəti dərindən əxs edib öz ədəbiyyatına gətirərək, bir ürəkdə iki vətən 
sevgisini yaşatdıqları kimi, bədii yaradıcılıqlarında da bunu uğurla əks etdirmişlər. 
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LONGING FOR HOMELAND IN LITERARY ACTIVITIES 

OF AZERBAIJANI MOUNTAIN JEWS 
 

S u m m a r y 
 

For centuries, the mountain Jews live mainly in the Guba region of Azerbaijan, 
partly in Goychay, Sheki, Oguz, Gabala, as well as in the village of Balakhani in 
Baku and Tolstoy Street in the capital. Though they have mastered the language and 
national culture of their country, they have preserved the shared language coming 
from ancient Hebrew, their traditions based on their religions for generations and are 
not forgotten. This is evident in the literature of the mountain Jews of the early 
twentieth century. Mountain Jews, regardless of where they live, consider this 
country as their true homeland, despite the inviolability of the position of “Great 
Motherland and Citizen” in their hearts. Therefore, during our research, we were 
obliged to proudly speak about the contributions of the writers of the mountain Jews, 
as well as the representatives of this nation as a whole, to the science, culture and art 
of Azerbaijan. 

                                      
Айна АЛИХАНОВА 

 
ТЕМА НОСТАЛЬГИИ В ТВОРЧЕСТВЕ ГОРСКИХ ЕВРЕЕВ  

В АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 

Р е з ю м е 
 

 Несмотря на то, что горские евреи, заселившиеся в основном в Губинском 
регионе Азербайджана, отчасти в Гёйчае, Шеки, Огуз–Габале, а также в 
бакинском селе Балаханы и бывшей улице Толстого, хорошо освоили язык и 
культуру страны их проживания, они  не разучились говорить на их общем 
древнееврейском языке Иврит, сохраняя и передавая его из поколения в 
поколение, не забыли обычаи, обоснованные на вероисповедании, что явно 
выражено в образцах литературы горских евреев, которые появились в начале 
прошлого века. Несмотря на то, что горские евреи придерживаются позиции 
«Тоска по Земле обетованной и Подданства», они считают для себя Родиной ту 
страну, в которой живут без всякой зависимости. Поэтому в наших исследо-
ваниях мы считаем своим долгом с гордостью отметить вклад писателей, 
представителей всего народа горских евреев в науку, культуру и искусство 
Азербайджана. 


