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Giriş. Azərbaycan Cümhuriyyəti Parlamenti qısa bir zaman kəsiyini əhatə etsə 

də, Parlament tariximizdə dərin izlər qoymuşdur. Xarici qüvvələrin təsir gücünə 
baxmayaraq, fəaliyyətdə olduğu illər ərzində Cümhuriyyət Parlamenti ölkənin 
ictimai-siyasi həyatında milliləşmə, azadlıq, milli istiqlal uğrunda mübarizəyə xalqın 
içərisində çox böyük inam yaratmağa nail olmuşdu. Bu dövrdə milli parlamentimizin 
yaranması kimi tarixi hadisə ədəbi proseslərin həm bilavasitə cərəyan etdiyi məkana, 
həm də əsas ədəbi mövzuya çevrildi. Milli ruhun dirçəlişi, tərəqqipərvər ideyaların 
ortaya atılması və insanlarda ruh yüksəkliyi oyatmaq üçün görülən işlərin içində 
parlamentin rəhbər nümayəndələrinin ədəbi fəaliyyəti danılmazdır. Daim işlək olan 
qələmləri ilə Məclis üzvləri istiqlaliyyət naminə yazılarını həm parlamentin xüsusi 
orqanı olan “Azərbaycan” qəzetində, həm də digər mətbuat səhifələrində dərc etdi-
rərək məmləkətin milli oyanışına təkan verirdilər. Onlar həm siyasi fəaliyyət göstərir, 
hökumətin mütəşəkkil bir formada idarəsinə səylə çalışır, həm də ədəbi fəaliyyətləri 
ilə xalqda milli özünüdərkin formalaşması üçün ruh yüksəkliyi yaradırdılar.  

Parlamentin tərkibinə seçilən ziyalı millət vəkillərinin arasında xüsusilə ədiblərin 
olması yeni yaranan qanunverici hakimiyyətin xalq ruhuna yaxın olduğunu bir daha 
təsdiq edirdi. Bu Məclis üzvləri arasında xalqı üçün daim mübarizə aparan, qəlbi 
xalqı üçün döyünən şair Hacı Kərim Sanılı da var idi. H.K.Sanılı Qazaxda kəndli 
ailəsində anadan olmuşdu. İlk təhsilini mollaxanada alan Hacı Kərim daha sonra 
Qazaxda dördillik rus-tatar məktəbində oxumuş, sonra isə bir çox ziyalı nəslin 
yetişdiyi Qori Müəllimlər Seminariyasını bitirərək uzun illər pedaqoji fəaliyyətlə 
məşğul olmuş, xalqının maariflənməsi üçün daim yorulmadan çalışmışdı. O, ədəbi və 
pedaqoji fəaliyyətindən başqa həm də Azərbaycan Parlamentində Sosialistlər fraksi-
yasının sorğu komissiyasının üzvü idi.  

Şair millət vəkili. Hacı Kərim Sanılı çox yüksək mənəvi əxlaqa, fitri istedada malik 
şair olmaqla bərabər, həm də mütərəqqi ideyalar carçısı, xalqın maariflənməsi yolunda 
mübarizə aparan bir ictimai-siyasi xadim idi. Onun mütərəqqi ideyaları mürtəce din 
xadimlərinin etirazına səbəb olsa da, müəllimliyə başladığı illərdən təqiblərlə üzləşsə də, 
yenə də öz yolundan dönmürdü. H.K.Sanılı bu təqiblərə baxmayaraq, inqilabi müba-
rizəsini davam etdirir, kəndlilərin hüququnu müdafiə edir, yeniliyə, tərəqqiyə aparan 
nümayişlərdə iştirak edirdi. Xalqın mübariz ruhlu şairi yenilikçi ideyalarına görə həbs 
olunur, lakin azadlığına qovuşduqdan sonra yenə də inqilabi mübarizəsini dayandırmır. 
O, gizli şəkildə fəaliyyət göstərən “Müdafiə” partiyasının təşkilatçılarından birinə çevri-
lir, kəndliləri mübarizəyə çağırır. 1917-ci ildə H.K.Sanılı Tiflis “Hümmət” partiyasının 
sıralarına qoşulur. 1918-ci ildə Tiflis hümmətçiləri Azərbaycan Parlamentinin tərkibinə 
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daxil olarkən onların arasında Hacı Kərim Sanılı da var idi. O, parlamentdə Sosialistlər 
fraksiyasının sorğu komissiyasının tərkibinə üzv seçilir və Qazax qəzasının millət vəkili 
kimi təmsil olunur.  

Siyasi simaların ədəbiyyata, poeziyaya bağlılığı onların xalqına və dövlətinə necə 
bağlı olduğuna işarə edir. Çünki ədəbiyyat bütün dövrlərdə əks etdirdiyi cəmiyyətin 
güzgüsü hesab olunmuş, ictimai-siyasi həyatda baş verən hadisələr daim şair və yazı-
çıların əsərlərinin mövzusuna çevrilmişdir. Ədiblərin xalqın güzəranını bədii əsərlə-
rində əks etdirməsi hər zaman onların xalqa yaxınlığından, xalqa bağlılığından irəli 
gəlmişdir. Hacı Kərim Sanılını da haqlı olaraq kəndli şair adlandırırdılar. Bunu şairin 
kəndlilərin üzləşdiyi problemləri dərindən anlamasında, daim işıqlı gələcək üçün 
mübarizə aparmasında görmək olar. Onun şeirlərində sadə kənd həyatı tərənnüm olu-
nurdu. Qəlbi kövrək şair kəndlinin də abadlıq içərisində yaşamasının, təhsil alma-
sının, maariflənməsinin tərəfdarı idi. O, qadınların təhsil almasına xüsusi diqqət gös-
tərərək bunun üçün də hər zaman mübarizə aparmışdı. Qız uşaqlarının təhsil alma-
sının tərəqqi yolunda bir inkişaf olduğunu şeirlərində tərənnüm edən şair deyirdi: 
“Qadın azad olan yerdə tərəqqi günbəgün artar” [6, s.6]. 

H.K.Sanılı xalqa yaxın olduğu üçün parlamentdə təmsil etdiyi kütlələrin prob-
lemlərini daha ürəyiyananlıqla dilə gətirir, onları bütün qüvvəsi ilə müdafiə edirdi. 
Vətənpərvər şair, xalqının tərəqqisi üçün çalışan millət fədaisi H.K.Sanılı parlamentdə 
dil məsələsinə ciddi yanaşır, öz ana dilini də müdafiə edirdi. Dilimizin saflığının 
qorunmasını və onun əcnəbi dilin təsirindən təmizlənməsini istəyirdi. Sanılının poezi-
yasının ən sadə xalq dilində olması, aşıq şeirinə yaxınlığı onun ana dilimizi necə 
qoruyaraq tərənnüm etdiyinin bariz nümunəsidir: 

 
Söylədiyim Azərbaycan dilidir, 
Mən dərdiyim vətənimin gülüdür. 
Bu çaldığım el sazının telidir,  
Gərək səsi ürəkləri oynada [6, s.7]. 

 
Sanılının poeziyasında kənd həyatının təsviri. H.K.Sanılının poeziyası elə bir 

dövrdə meydana gəlmişdi ki, ədəbiyyat xəlqilikdən uzaqlaşmış, şeirimiz ərəb, fars, 
osmanlı sözləri ilə dolmuşdu. H.K.Sanılı öz şeirlərində bu qəlibdən çıxaraq dilimizin 
saflığını, təmizliyini qorumuşdur. Şair həyatın bütün sahələrinə müraciət etsə də, 
ruhuna ən yaxın olan və dərindən bağlı olduğu bir mövzu vardı. Bu da kənd həyatı 
idi. O, Azərbaycan kəndinə vurğun idi. Elə məhz buna görə də onu ədəbi ictimaiy-
yətdə kənd şairi adlandırırlar. Tənqidçi Əli Nazim "Ədəbi çağdaşlarımız haqqında" 
məqaləsində yazırdı: "Bizdə kəndli ədəbiyyatı hənüz böyük bir kütləvi hadisə olma-
mışdır. Onun yalnız bir nümayəndəsi vardır ki, o da Sanılıdır. O, dil və ruh etibarı ilə 
və ən nəhayət, ideoloji etibarı ilə kəndli bir şairdir. Onun əsərləri makinadan, zavod-
dan, yaxud təbiətdən bəhs etdiyi halda belə onlarda bir kəndlilik damğası, kənd 
qoxusu və təbiiliyi vardır. O, hər şeyə bir kəndli gözü ilə baxır, onun həyat tərəq-
qisini verir, onun həyəcan və nəşələrini, kədər və həyəcanlarını, ruhi yaşayışlarını 
ifadə edir" [6, s.6]. 

Şair kəndlərimizin işıqlı gələcəyinə bir uşaq məsumluğu ilə inanır və onu müm-
kün qədər tezləşdirmək istəyirdi. Təbii olaraq bütün mütərəqqi ideyalı şairlər kimi, 
romantik baxışlar onun üçün də doğma idi. O, Azərbaycan kəndinin arzuladığı 
gələcəyə qovuşmasına dərin coşqu və məhəbbətlə inanırdı: 
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Mənim könlüm gündən-günə şad olar, 
Aşıb-daşıb abad olsa kəndimiz. 
Bütün ömrüm ləzzət olar, dad olar, 
Nadanlıqdan uzaq olsa kəndimiz [6, s.20]. 

 
Yaradıcılığında xalq ruhu, folklor yaxınlığı, milli koloriti, sadəliyi ilə seçilən 

Hacı Kərim Sanılı Füzuli, Vidadi, Vaqif, Zakir kimi sənətkarlardan bəhrələnmiş, 
xüsusilə aşıq şeirinin təsiri ilə ədəbiyyata gəlmişdir. Azərbaycan təbiətinin vurğunu 
olan şair öz şeirlərində vətəninin gözəlliklərini vəsf etməklə yanaşı, milli ruhu oya-
dan şeirlər də yazmışdır. O, “Azərbaycan xalqına” şeirində xalqını özünüdərkə, 
oyanışa səslədiyi, maariflənməyə, təlimə, təhsilə, inkişafa və dünyaya qatılmağın tək 
yolunun öyrənmək, yeni sənətlərə, texnologiyaya yiyələnmək olduğunu göstərir: 

 
Ayıl sən də, Azərbaycan işçisi!  
Kim olduğun barı özün tanı, bil!  
Qırmızı gün işıq salıb üstünə, 
Sel aparıb köhnə şahı, xanı bil! [6, s.19] 
 

H.K.Sanılının poeziyası rəvanlığı, forma sadəliyi, ifadəli dili ilə oxucunun diqqə-
tini cəlb edərək onda xoş əhvali-ruhiyyə yaradır. Şeirlərinin dilinin sadə olması 
xüsusilə qeyd edilməlidir ki, bu da onun yaradıcılığının aşıq şeirindən ustalıqla 
bəhrələndiyini göstərir. Şairin "Dağlar", "Meşələr", "El aşıqları", "Axar çay" şeirləri 
öz orijinallığı və xalq ruhuna yaxınlığı ilə insanda xoş ovqat yaradır. Şair dövrün 
tələblərinə baxmayaraq, əsərlərini yaradarkən əcnəbi sözlərdən istifadə etməmiş, ana 
dilinin saflığını, təmizliyini qorumuşdur: 

 
Axşam olcaq sən özünü bəzə, gəl, 
Gültək açıl, kölgə kimi təzə gəl, 
Özgə yana getmə, hər vaxt bizə gəl, 
Üzün açıq, dodağında gülüş, ay [6, s.7]. 

 
Onun bütün şeirlərində forma və məzmun vəhdəti görürük. İlk baxışda sadə 

dildə, aydın görünən şeirlər dərin ictimai məna kəsb edir, oxucunu düşünməyə sövq 
edir:  

Kölgəsində dövri-qəlbin bulanan, 
Üstündə gəzdiyin bu dünya, inan, 
Kimiyə cənnətdir, kimiyə zindan, 
Məzlumun halına sən də yetiş, ay [6, s.7]. 

 
H.K.Sanılının poeziyasında inqilabi ideyalar. Şairliyi, xalqa yaxınlığı istər 

müəllimlik fəaliyyətində, istərsə də parlamentdəki fəaliyyətində onu tərk etmirdi. 
Görkəmli akademik Nizami Cəfərov “Hacı Kərim Sanılının Məclisi-Məbusan deyişmə-
ləri” başlıqlı məqaləsində şairin parlament iştirakçıları olan iki partiya nümayəndələrinin 
mübahisələrini nəzmə çəkməsindən söz açır. “Yeni şərqilər” kitabında verilən "Müsavat 
lideri ilə Ağamalıoğlunun Parlamanda deyişməsi" və "Parlamanda deyişmə (tapmaca)" 
adlı bu şeirlər həqiqətən də Məclisin aynası olmaq etibarilə çox qiymətli nümunələrdir. 
Şeirin birinci bəndində millətçi ruhlu Məhəmməd Əminin doğma yurda sahiblənməsini 
görürük:  
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Ey münsiflər, siz xəbərdar olunuz, 
Bu gördüyünüz Azərbaycan bizimdir! 
Müsavatdır onun doğma anası, 
Şirin dilli gözəl oğlan bizimdir! [4, s.1] 

 
Lakin sosialist olan Hacı Kərim Sanılı doğma yurda qəlbi kövrək uşaqtək sarılır, 

onu bir ananın övladını qucaqladığı kimi qucaqlayıraq sahib çıxır:  
 

Biz doğmuşuq, göbəyini kəsmişik,  
Pərvanətək dörd yanından əsmişik, 
Bu çocuğa kəm baxandan küsmüşük, 
Laylamıza uyub yatan bizimdir [4, s.1]. 

 
Biz bu deyişmələrdə xalqın mənafeyini müdafiə edən, ona yaxından bağlı bir el 

şairi görürük. O, xalqını əziyyət içində görmək istəmirdi, istəyirdi ki, hər kəs vətəndə 
bərabərhüquqlu yaşasın: 

 
Xan növbədə qırmanc ilə döyülən, 
Qoyun kimi qurd dişində yeyilən, 
Öz evində haqsız yerə söyülən, 
Həm irzinə əl atılan kimindir? [4, s.7] 

 
H.K.Sanılı Məclisi-Məbusan iclaslarında da hər zaman eyni mövqedən çıxış edərək 

kəndlinin mənafeyini qorumağa, onların dərdinə çarə qılmağa çalışır, xeyriyyə 
cəmiyyətlərinin işinin yalnız bu olduğunu dilə gətirirdi. Şair kəndlinin haqsızlıqla 
üzləşməsinə göz yuma bilmir. Öz doğma vətənində yersiz-yurdsuz qalan fəhlələri ürək 
yanğısı ilə müdafiə edir.  

 
Biz bilirik alan-satan sizindir,  
Müftə yeyib, rahat yatan sizindir, 
İndi hələ Azərbaycan sizindir, 
Soyan sizin, bəs soyulan kimindir? 
Yersiz qalan, qapazlanan kimindir, 
Fabrikadan qovalanan, 
Həbsə alınan kimindir? [4, s.7]. 

 
Xalqına ürəyi yanan şair haqlı olaraq düşünürdü ki, əgər bu cəmiyyətlər bir iş 

görmürsə, onlara büdcədən pul da ayrılmamalıdır. Bu haqda iclas müzakirəsində də 
o, cəmiyyətin xeyri üçün çalışmayan qanunun əleyhinə səs verir. Azərbaycanda 
qaçqınların dərdinə çarə yalnız onun dilini bilən olmalıdır deyir: “Əvvəla, bir adam 
onun dilini bilmədikdə bir adam üçün bir mütərcim saxlarlar ki, qaçqının dərdini 
anlasın? Saniyən, Azərbaycanda qaçqınların dilini bilən adam yoxdurmu ki, təyin 
edilsin və qaçqınların dilini bilib dərdini dinləsin, çarəsini qılsın?” [3, s.497] 

H.K.Sanılı ədəbiyyatın inkişafında mühüm rol oynamaqla yanaşı, yeni ictimai 
quruluşun tərənnümü və inqilabi fikirləri ilə də cəmiyyətdə çox iş görmüşdür. Xal-
qının azadlıq və müstəqilliyi uğrunda mübarizə eşqi, mütərəqqi ideyaları onu din 
xadimlərinin qatı və açıq şəkildə düşmənçiliyi ilə üz-üzə qoyur. Bunun ən başlıca 
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səbəbi də rəhbərlik etdiyi Gəncə məktəbini ikisinifli rus-tatar məktəbinə çevirməsi və 
orada onun təşəbbüsü ilə ilk dəfə qızlar şöbəsinin açılması idi. Onlar H.K.Sanılıya 
kafir damğası vuraraq ölümünə fitva verirlər. Bundan sonra o, Gəncədən doğma 
kəndi Çaylıya köçür. Çox böyük çətinliklərlə üzləşən şair Qazaxın kənd məktəblə-
rində müəllimliklə məşğul olur. Kəndlərdə uşaqlarla söhbət aparır, onları təhsilə 
həvəsləndirir, yaxşı yaşamağın, tərəqqiyə nail olmağın yolunun yalnız oxumaqda 
olduğunu deyərək məktəbə, təhsilə daha çox uşağın cəlb olunmasına nail olur. O, 
biliklərə yiyələnmənin, elmdə yenilikləri öyrənmənin millətin irəli getməsinin, onu 
işıqlı sabahlara çıxarmasının qanı, canı olduğunu deyirdi: 

 
Yatma, çalış, öyrən sənə gərəyi, 
Avtomobil, uçqun, maşın sürməyi,  
Telli, telsiz teleqraflar çəkməyi, 
Hər millətə bunlar verir qanı, bil! [6, s.20] 

 
H.K.Sanılı xalqının mədəni səviyyəsinin artmasının tərəfdarı idi. Mədəni inqilabın 

əsas xüsusiyyəti xalqın öz ana dilində məktəblərinin açılması idi. Təhsilin inkişafı üçün 
ən mühüm vəzifələrdən biri əlifbanın dəyişdirilməsi idi. Bunun üçün dövlət xadimi 
Səmədağa Ağamalıoğlu ərəb əlifbasının latın əlifbasına dəyişilməsi məsələsini qaldırır. 
O, buna nail olur və 1922-ci ilin mart ayında Yeni Əlifba Komitəsi və komissiyası 
yaradılır. Latın əlifbasının əsaslarını öyrənmək üçün qarşıda mühüm vəzifələr dururdu. 
Bu işi H.K.Sanılı öz üzərinə götürdü. Böyük pedaqoji təcrübəsi olan şair "Böyüklər üçün 
əlifba kitabı" dərsliyini yazaraq komissiyaya təqdim edir. Yeni Əlifba Komitəsinin qərarı 
ilə 1924-cü ildə "Yeni türk əlifbası" çap edilir və bu sahədə yaranan tələbatı aradan 
qaldırır. "Əlifba" kitabını tərtib edərkən H.K.Sanılı təbliğat xarakteri daşıyan, günün 
tələblərinə cavab verən mətnlər seçirdi. Məsələn, "Kəndimiz klubu" adlı mətndə o, 
əlifbanın necə asan olması haqda sözü obrazlarla çatdırır: "Bildir burada arvadım savad 
öyrəndi, bu il də mən öyrəndim, gələn ildən evimizdə heç bir savadsız qalmayacaq" [6, 
s.21]. Bu sətirlərdən məlum olur ki, H.K.Sanılı maarifçi ideyaları təbliğ edərək 
savadsızlığın aradan qaldırılmasına çalışır. O, dərsliklərə uşaqları əməyə, zəhmətə, elmə 
səsləyən, vətənə məhəbbət hissi, təbiətin gözəlliklərini duymağa sövq edən şeirlərindən 
parçalar daxil edirdi. Şair təbiəti uşaqlara sadə dillə çatdıraraq onların nitqini zən-
ginləşdirirdi: 

 
Dərilər bağların armud, alması, 
Zoğalı, əzgili, narı, heyvası. 
Çırpılmış qozları günə sərirlər, 
Üzümlərdən iri bandaq hörürlər [6, s.25]. 

 
Şair bütün həyat fəaliyyətində xeyirli işlər görməyə çalışmış, xüsusilə ucqar kənd-

lərdə gənclərin təhsil alması, irəli addımlaması üçün əlindən gələn bütün imkanlardan 
istifadə etmişdir. Qazaxın ayrı-ayrı kəndlərində yeddi məktəb binasının tikilməsi layi-
həsini çara ilk təqdim edən, binaların tikilməsi üçün maliyyə vəsaitinin ayrılmasını 
təsdiq etdirən də məhz Hacı Kərim Sanılı olmuşdur. Onu 1913-cü ildə pedaqoji 
fəaliyyətində göstərdiyi səylərə görə 3-cü dərəcəli Stanislav ordeni ilə təltif edirlər.  

Nəticə. H.K.Sanılını istər pedaqoji fəaliyyətində, istərsə də yaradıcılığında bütün-
lüklə vətənə, xalqa, ana yurduna məhəbbət hissi ilə yaşayan şair, millətin tərəqqisi üçün 
çalışan siyasi xadim kimi görürük. Gözəl əxlaqi, mənəvi keyfiyyətə malik bu insanın 
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qəlbində vətənin müdafiəsi, inqilabçı ruhu və mübarizə eşqi var idi. Təsadüfi deyil ki, 
inqilabdan sonra ilk Azərbaycan tairixi poeması şairin adı ilə bağlıdır. O, ilk poeması 
olan "Aran köçü"ndə yaylaq həyatının bütün incəliklərini, göz oxşayan təbiətini, 
çobanların sevincini, ağrı-acısını bədii lövhələrlə təsvir etmişdir. Şairin poemadakı lirik 
təsvirləri öz axıcılığı, rəvanlığı ilə ürək oxşayan bədii nümunəyə çevrilmiş, bir çox 
şairlərimizin bu üslubda əsərlər yaratmasına təsir göstərmişdir. Poemanın müxtəlif 
adlarda verilmiş ayrı-ayrı hissələri ("Köç tədarükü", "Şəfəq qarışanda", "Cıdır", 
"Qoyunyuyulma") el ədəbiyyatının bütün təbiiliyi ilə təsviridir. Bu bədii lövhələrdə 
doğruluq, sədaqət, səmimilik, saflıq hisslərinin tərənnümü, köçərilik həyatının təsviri 
böyük poetik ustalıqla verilmişdir. Şair təbiətin təsvirini o qədər canlı təqdim edir ki, bu, 
oxucuda ən gözəl hisslər oyadır: 

 
Göyün üzü güzgütək 
Silinibdir lap qəşəng. 
Bir yandan ay doğubdu, 
Deyirsən süd yağıbdı. 
Dağlar kölgə salıbdı, 
Dərələri alıbdı [6, s.8]. 

 
Doğma yurdun təbiətini belə məhəbbətlə təsvir edən qəlbi kövrək şair və xalqının 

dərdinə biganə qala bilməyən millət vəkili çox çətinliklərlə üzləşsə də, hər zaman 
xalqının arxasında durdu. Millət müəllimi olaraq xalqını müdafiə etdi. Öz kəndlisinin 
əcnəbilərə boyun əyməməsi üçün, savada, təlim və təhsilə yiyələnməsi üçün çox çalışdı.  

Vətənini müstəmləkə rejimindən xilas etmək istəyi, millətin maariflənməsi 
yolunda mübarizə aparması onun həyatına da damğa vurur. 1934-cü ildə Azərbaycan 
Yazıçılar İttifaqının I Qurultayında Hüseyn Cavidlə, Əhməd Cavadla birgə Hacı 
Kərim Sanılı da ittiham olunur. Vətən sevgisini ömrünün qayəsinə çevirən, vətənlə 
yaşayıb-yaradan, özünü “el şairi” adlandıran H.K.Sanılını 1937-ci il iyunun 3-də 
“xalq düşməni” adlandıraraq, əksinqilabçı fəaliyyəti və vətənə xəyanət maddələri ilə 
həbs edirlər. Ömrünü haqqa, ədalətə həsr edən şair iki aya yaxın məruz qaldığı ağır 
işgəncə və əzablara dözməyərək vəfat edir. 

H.K.Sanılı ömrünün sonuna qədər sevdiyi müəllimlik peşəsindən, pedaqoji 
fəaliyyətindən ayrılmasa da, hər şeydən əvvəl o, bir şair olaraq xalqının məhəbbətini 
qazandı. O, ədəbiyyatımızda mütərəqqi ideyalar şairi kimi yadda qaldı. 

 
 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT: 
 

1. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (1918-1920). Parlament Stenoqrafik 
hesabatlar). I cild, Bakı: “Azərbaycan” nəşriyyatı, 1998, 976 s. 

2. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Ensiklopediyası. Bakı: “Lider” nəşriyyatı, 
2005, 479 s. 

3. “Azərbaycan” qəzetində Parlament hesabatları və şərhlər (noyabr 1918 – 
aprel 1920). II cild. Bakı: “Qanun” nəşriyyatı, 2016, 656 s. 

4. N.Cəfərov. "Hacı Kərim Sanılının Məclisi-Məbusan deyişmələri" məqaləsi 
(525-ci qəzet, 29 iyul 2017, № 134) 

5. Pedaqoji irsimizdən: Hacı Kərim Sanılı. Bakı: APU, 1991, 278 s. 
6. Sanılı H.K. Seçilmiş əsərləri. Bakı: Bakı Universiteti Nəşriyyatı, 1993, 260 s. 



Рисаля. Елми арашдырмалар jurnalı. №1.2021(20)– ISSN 2522-4808 (print) 
 

92 

 
Laman MUKHTAROVA 

 
POET MEMBER OF THE AZERBAIJAN PARLIAMENT  

HAJI KARIM SANILI 
 

S u m m a r y 
 

The article deals with poet and member of the Parliament of Azerbaijan 
Democratic Republic Haji Karim Sanili's creativity and social-political activity. One 
of them was patriotic poet Haji Karim Sanili, who was selfless teacher of his period 
and at the same time he is selected as a member of the Parliament from socialist 
party and is represented as a deputy of Kazakh region.  

Haji Karim Sanili struggles the whole life for the interests of his nation and for its 
bright tomorrows.  

Though poet Haji Karim Sanili suffered from persecution he never gets up to 
struggle for his nation's enlightining and he always defends peasant's interests from 
his parlamentary seat. Here we touch the problem of nationalization, freedom of 
public opinion, protection of pureness of national language which were the main 
topics of poet's works. Besides, the pureness of Sanili's  poems, its closeness to folk 
artis given here as an incarnation of his patriotism.  

As can be seen from the examples given in the poems "To the People of 
Azerbaijan", "Our Village", "Fresh Song", the main goal of his work was deep love 
for the Motherland, concern for the future of the nation, calling people to awakening 
and progress. 

In the artice Haji Karim Sanili is presented as a political figure with a 
revolutionary spirit as well as a poet with a fragile heart. The struggle of the talanted 
poet who was a member of the defense organization, his defense of nation's right 
from the Parliamentary seat is given here as a closeness to his nation. Besides, here is 
discussed the influence of his innovative ideas to the development of national public 
view.  

In the article Sanili is not given as a poet he is also showed as a sensitive 
intelligent who felt his nation's pain and talked about their probelms from the 
political chair. He is appriciated as a herald of progressive ideas who sacrificied his 
life for this aim.  
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Ляман МУХТАРОВА 
 

ПОЭТ ДЕПУТАТ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПАРЛАМЕНТА –  
ГАДЖИ КЕРИМ САНЫЛЫ 

 
Р е з ю м е 

 
В статье рассматривается общественно политическая деятельность поэта, 

депутата Республиканского Парламента Гаджи Керим Санылы. Гаджи Керим 
Санылы – самоотверженной педагог своего времени, поэт сердце которого би-
лось от любви к своей Родине, был избран членом от социалистической фрак-
ции в национальном парламенте и представлял интересы Газахского района в 
качестве депутата. 

Гаджи Керим Санылы на протяжении всей своей жизни боролся за инте-
ресы и светлое будущее своего народа.  

Несмотря на долгие преследования, он всегда работал над просвещением 
своего народа и защищал права жителей. В статье затрагивается проблема на-
ционализации, свободы общественного нашего языке, что является основной 
темой творчества поэта. Кроме того, в статье чистота стихов поэта, его бли-
зость к народному творчеству трактуется как воплощение его любви к Родине.  

Как видно из примеров приведённых в стихотворениях "Народу Азербай-
джана", "Наше село", "Свежая песня" главной целью его творчество была глу-
бокая любовь к Родине, забота о будущем нации, призыв людей к пробужде-
нию и к прогрессу. В стате Гаджи Керим Санылы представлен и как революци-
онно настроенный политический деятель. Борьба талантливого поэта в составе 
организации защита свободы народа и прав кристянина в парламенте свиде-
тельствуй о близости литературных диетелей к народу. Кроме того, новатор-
ские идеи поэта играют важную роль в  формировании национального обинст-
венного мнения.  

Гаджи Керим Санылы характеризуется не только как поэт, но и как чуткий 
человек, интеллигент, который заботится о своём народе, умевший решать 
проблемы народа с политической арены, а также как учитель, открывший шко-
лу для просвещения народа, был оценён в сердцах простого народа как вестник 
прогрессивных идей.  


