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ƏYYUQİNİN “VƏRQA VƏ GÜLŞA” MƏSNƏVİSİNƏ  
ƏBDÜLMÖMİN MƏHƏMMƏD ƏL-XOYİNİN ÇƏKDİYİ 

MİNİATÜRLƏR AZƏRBAYCAN ƏLYAZMA KİTABINDA YENİ 
MƏRHƏLƏNİN BAŞLANĞICI KİMİ 

 

 

Açar sözlər: miniatür sənəti, əlyazmalar, Əbdülmömin Xoyi, Vərqa və Gülşa, 
kitab rəssamlığı, Sultan Məhəmməd, müsəlman Şərqi 

Key words: miniature art, manuscripts, Abdulmomin Khoyi, Varga and Gulsha, 
book painting, Sultan Muhammad, Muslim East  

 
Rənglərin bolluğu və parlaqlığı, dar bir çərçivəni dolduran gözoxşayan əlvanlıq 

hər miniatürə bayram əhvali-ruhiyyəsi bağışlayır və keçmişin yadigarı olan hər belə 
rəsm həmişə bahar təəssüratı oyadır. İlk növbədə ona görə ki, adətən miniatürlərdə 
gülü-çiçəyi ilə yaz səhnələri canlanır. Lakin hətta ilin ayrı bir fəsli nəzərdə tutulmuş 
olsa belə, lövhələrdəki rənglər fırtınası istər-istəməz təbiətin, torpağın oyanan çağını, 
ağacların tumurcuqlayan, çəmənlərin yaşıllaşan, qönçələrin açılan vaxtlarını yada 
salır.  

Yüzilləri adlayıb gələn və baharla əbədi yoldaş olan miniatür sənətimizin 
özünün də hər halda bir yaz çağı olub. Həmişəyaşıl ağaclar kimi daim təravətli, gənc 
görünən miniatürümüzün artıq yeddi yüzildən çox yaşı var [2, 6-8; həmçinin bax: 9] 
və bu qocalmaz gözəlin yolunun başlanğıcını lap yaxın məsafədən seyr etmək ayrı 
bir məmnunluqdur. 

XIII yüzilin Azərbaycan rəssamı Əbdülmömin Məhəmməd əl-Xoyinin yeddi əsr 
öncə məşhur eşq dastanı “Vərqa və Gülşa”ya çəkdiyi 71 miniatür yalnız Azər-
baycanın deyil, bütöv Yaxın və Orta Şərq miniatür gülüstanının ilk inciləri sırasın-
dadır [7, 48-333].  

Bu sənət əsərlərinin bütün başqa məziyyətlərindən qabaq tarixi dəyərini dərk 
etməkçün onları miniatür sənətinin həmin əsrdən bugünə uzanan, sözün birbaşa 
mənasında enişli-yoxuşlu yolu ilə birgə nəzərdən keçirmək zəruridir. Əbdülmömin 
Məhəmməd əl-Xoyinin yadigarı olan bu əsərlər yalnız gözəl sənət nümunələri kimi 
qiymətli deyil, həm də böyük yolu açan, miniatürçülüyün sabahkı yüksəlişlərinə 
təkan verən, bu sənətin baharını gətirən ilk qaranquşlardan biri olaraq son dərəcə 
əhəmiyyətlidir. 

XIII yüzildə həm dilimiz, anadilli şeirimiz intibahını başlayır, farsdilli poeziya-
nın meydanını daha artıq daraldır, digər tərəfdən də yasaqlar dairəsini aşaraq 
miniatürümüz çiçəklənməyə üz qoyur. 

Burası çox maraqlıdır ki, hər iki çox vacib təmayülün önündə əslən 
Azərbaycanın eyni şəhərindən olan iki qüdrətli yaradıcı gedir. İlk mənzum farsca-
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türkcə lüğəti tərtib edən, leksikoqraf alim, dilşünas, şair, filosof Hüsaməddin Xoylu, 
onun həmyerlisi, miniatürçü rəssam Əbdülmömin Məhəmmədin və onların 
ətrafındakı böyük bir dəstə istedadlı qələm sahibinin varlığı XIII yüzildə Təbriz, 
Marağa, Urmiya, Ərdəbil, Gəncə, Şamaxı kimi şəhərlərimizlə yanaşı, Xoyun da 
mühüm mədəniyyət və elm mərkəzlərindən birinə çevrilməsinin göstəricisidir.  

Əbdülmömin Məhəmməd əl-Xoyinin sənət hünərinin çəkisini artıran bir də odur 
ki, bu miniatürlər silsiləsi heç vəchlə yalnız Azərbaycanın mədəniyyət tarixinin 
müstəsna hadisəsi kimi qavranıla bilməz. XI əsr şairi Əyyuqinin 1030-cu ildə farsca 
qələmə aldığı “Vərqa və Gülşa” məsnəvisinə onun çəkdiyi miniatürlər bütün 
müsəlman Şərqinin rəssamlıq tarixinin həlledici dönüº nöqtələrindəndir. Bu silsilə 
həm Yaxın və Orta Şərqdə kitab sənətinin inkişafında yeni mərhələnin, rəsmli 
əlyazmalar ənənəsinin oturuşmasına ciddi təsir göstərir, həm də miniatürçülüyün 
yalnız kitab çərçivəsində deyil, rəssamlığın müstəqil qanadı kimi tərəqqisinə yol açır. 

Əbdülmömin Məhəmmədin sənət zəfərinin böyük mənasını əsl tutumu ilə dərk 
etməkçün İslam mədəniyyəti müstəvisində miniatür sənətinin başlanğıcda hansı 
mübarizəli yolu keçdiyinin tarixinə enmək gərəkdir. 

Təxminən 1000 ilə çatan iri vaxt kəsiyində – eramızdan əvvəlki son minilliyin 
axırıncı əsrlərindən VIII yüzilə – ərəblər Azərbaycanı işğal edib müsəlmanlığı 
gətirənəcən yaradılmış kitablarımız, heykəllərimiz, musiqilərimiz, rəsmlərimiz qeyb 
olub. Bizlərə qılınc müsəlmanı deyirlər. Ərəbləri, onların gətirdikləri İslamı, ərəb 
əlifbasını, İslam mədəniyyəti ilə bağlı çox şeyləri biz dərhal yox, tədricən, qılınc 
gücünə qəbul etmişik. Bizə yalnız qəbul etdirməyiblər, həm də qəbul etdirmək 
istədiklərini qəbul etməmizə maneçilik törədə biləcək mənəvi sərvətlərimizi məcazi 
və müstəqim mənada qılıncdan keçiriblər. Bu, bir ehtimaldır. İkinci güman da ondan 
ibarətdir ki, ərəb əlifbası həyatımıza, məişətimizə daha sıx daxil olduqca yavaş-yavaş 
köhnə türk əlifbasını bilənlər də ömrünü yaşayıb gedib, qalan “oxunmaz” kitablar da 
“gərəksizləşib”, “məchullaşıb”, bu minvalla da yoxluğa uğrayıb.  

Ərəblərin gəlişi, yeni dinin yayılışı mahiyyəti ilə bir inqilab idi və istənilən in-
qilab məqsədlərinin nə qədər mütərəqqi olmasına baxmayaraq, hər halda mütləq da-
ğıdır və çox zaman pis hesab etdiyinin gözünə qataraq çox yaxşı şeyləri də dağıdır.  

 Dahi alim Əbu Reyhan Biruni qədim Xarəzmdə yaradılmış yazılı abidələrin, 
qiymətli elm, ədəbiyyat, sənət risalələrinin 712-ci ildə Xarəzm xilafət orduları 
tərəfindən fəth edilərkən sərkərdə Qüteybə ibn Müslimənin hökmü ilə hansı müdhiş 
qismətə uğradıldığını belə təsvir edirdi: “Və Qüteybə Xarəzm əlifbasını yaxşı 
bilən, o əlifbayla yazılmışlardan gərəyincə agah olan, Xarəzmdə mövcud olan 
elmləri tədris eləyən adamları cürbəcür işgəncələrə məruz qoydu…  

…Qüteybə ibn Müslimə Xarəzm katiblərinin axırına çıxandan sonra din 
xadimlərini öldürtdü, onların kitablarını yandırtdı, xarəzmlilər bisavad qaldılar 
və ümidlərini yalnız yaddaşlarındakılara bağladılar” [8, 48].  

Bu zərbələr Azərbaycana da dəyib, ona görə də qədim köklərimizlə bizi 
bağlayan çox-çox damarlar qırılıb, əslimiz-nəslimiz, sənətimiz, mədəniyyətimiz say-
sız və qaranlıq suallara ürcah olub. Ən çox itirənlərdən biri rəssamlığımız olub.  

 “O kəslər ki Allahın xəlq etdiyi canlıları yamsılamaq fikrindədirlər, 
Qiyamət günü hamıdan ağır cəzalanacaqlar! 

Çünki məhşər ayağında onların nəqş etdikləri surətlər rəsmlərdən ayrı-
laraq öz yaradanını axtarıb tapacaq, ətəyindən yapışıb ondan can istəyəcəkdir.  

O isə, şəksiz, bunu edə bilməyəcək və əbədi olaraq cəhənnəm zəbanələrində 
yanacaqdır!” [3, 98-99]. 
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Surət yaratmaq iddiasına düşə biləcəkləri hədis belə hədələyirdi və bu qadağa-
yacan yaradılmışların aqibətinin necə olduğunu müəyyənləşdirməkçün dərin 
təfəkkürə dalmağa ehtiyac yoxdur.  

Hegel estetikaya aid mühazirələrində İslamın rəsmə baxışına münasibət bildir-
mişdi: “Məhəmməd dininə mənsub olan türklər heç bir şəkil, portret və sair 
çəkməyə qoymurlar; Ceyms Brüs Həbəşistana səfəri zamanı bir türkə balıq 
şəklini göstərir, türk əvvəlcə çox heyrətlənir, sonra isə tələsik belə deyir: “Bəs 
bu balıq Qiyamət günü qarşında durub sənə deyəndə ki, mənə mənim cismimi 
vermisən, ancaq can verməmisən, onda öz günahını yumaqdan ötrü sən nə 
cavab verəcəksən?” [3, 99] 

İbrətli nümunədir – deməli, şəriət qəlibi, şəriət düsturu artıq beyinlərdəydi və in-
sanlar o çərçivədə düşünürdülər.  

Bu da Hegelin “Estetika”sındandır: “Sünnədə nağıl olunduğuna görə, 
peyğəmbərin arvadları Ümmi Həbibə və Ümmi Səlimə Efiop kilsələrində 
şəkillər görmələrini ona söyləyəndə rəsul buyurmuşdu: "Bu surətlər Qiyamət 
günü dilə gəlib öz yaradıcılarını ittiham edəcəklər" [3, 99].  

Arxayın qalibiyyət günlərinə yetməkçün məşəqqətli, uzun mübarizəli yollar 
keçmiş təkallahlı İslam başlanğıc dövründə bütpərəstlik kimi surətpərəst və çoxsi-
lahlı bir rəqiblə üz-üzəykən heykəltəraşlığı, rəssamlığı yasaq saymasaydı, mövcud 
heykəl və rəsmləri məhv etməsəydi, əlbəttə ki, işi daha çətin, nailiyyətə aparan yolu 
daha uzun olardı.  

Əsrlər keçəcək, İslam dünya dininə dönəndən, tam bərqərar olandan sonra, daha 
heç bir dinin basqısından hürküsü olmayanda tədricən heykəltəraşlığa da, rəssamlığa 
da başlanğıcdakı ifrat barışmaz baxışı dəyişəcək, asta-asta yumşalacaq.  

Başlanğıcda yalnız ağacları, çiçəkləri və cansız əşyaları çəkməyə yol verilirsə, 
İslam daha möhkəm ayaq tutduqca yasağın təbiəti dəyişdiriləcək.  

Rəssamlar tədricən surət də çəkəcək, İslama iman da bəsləyəcək – bir iş o birinə 
qətiyyən mane olmayacaq.  

Və rəssam özü də, mühit də sanki şəriətin bir zamanlar surət yaradanlara 
yönəltdiyi hədə-qorxusunu unudacaq.  

Hədislərin təklif etdiyi qadağalar silsiləsi yekcins deyildir. Qadağanlar var ki, 
İslamın erkən dövrlərindən indiyədək qüvvədədir, qadağanlar da var ki, müvəqqəti 
səciyyə daşıyıblar, tarixi şəraitlə əlaqədar olub, zaman dəyişdikcə sərtlikləri soyuyub, 
yüngülləşdiriliblər. Belə ki, İslam alimləri daim hədislərin “olar-olmaz” hüdudlarını 
çağa görə araşdırıblar.  

Erkən İslam rəssamlığa – nəqqaşlığa, müsəvvirliyə nə qədər tərs yanaşsa da, Al-
lahın Özünü elə ən böyük rəssam adlandırırdı – orta çağ mətnlərində həm nəqqaş, 
həm müsəvvir Allahın epitetləri cərgəsindədir.  

“Quran”ın “Həşr” surəsinin 24-cü ayəsi: “O (hər şeyi), yaradan, yoxdan var 
edən və (hər şeyə) surət verən – (müsəvvir) – Allahdır. Ən gözəl adlar – əsmayi-
hüsna – ona məxsusdur” [4, 547].  

XIII–XIV əsrlərdən yavaş-yavaş miniatür sənəti inkişafa başlayacaq, XVI–XVII 
yüzillərdə inkişafının parlaq mərhələsinə yetişəcək. Amma nədəndir ki, oradakı insan 
çöhrələri sanki kukla, uyuq, maskaymış kimi bir-birinə oxşayacaq, ifadəsiz, hissiy-
yatsız, donuq təsvir ediləcək, insan şəkillərində gerçəkçi plastika görünməyəcək? 

Doğrudanmı müsəlman Şərqi rəssamları – xəttatlıqla, naxışçılıqla plastikanı 
heyrətamiz səviyyəyə yüksəldə bilən o dahilər adi adam sifətini olduğu kimi çəkə 
bilmirdilər? Doğrudanmı hələ bununçün yetişməmişdilər? 
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Firdovsinin “Şahnamə”sində “nigar”ını görüb bir oğlanın bir qıza aşiq olması, 
vurulduğuna öz “nigar”ı vasitəsilə eşq elan etməsi barədə bilgilər keçir.  

Bu yolla sevgi ismarışı göndərməyin bədii əksi Nizamidə də, Nəvaidə də var.  
Nə idi bu? “Nigar” – rəsm, surət, şəkil, məcazi anlamda isə gözəl deməkdir. 

Firdovsidə, Nizamidə, Nəvaidəki mənada isə artıq termindir – “gözəlin portreti” 
deməkdir. Qadağa varmışsa da, demək, xəlvəti portretlər çəkilirmiş. Və əgər bu por-
tret – “nigar” bir qızın bir oğlanı, ya bir oğlanın bir qızı şəxsən görmədən elə şəklinə 
əsasən tanıması üçün çəkilirmişsə, deməli, kifayət qədir dəqiq olurmuş.  

Hələ miniatür sənətinin kamillik dövrünə xeyli qalarkən – X yüzildə Sultan 
Mahmud Qəznəvinin də Əbu Əli ibn Sinanın nigarını – portretini çəkdirməsi haqda 
qaynaqların sorağı düşündürücüdür.  

Sultan şəkli çəkdirir, sonra ondan 40 surət çıxartdırır və ölkənin müxtəlif 
guşələrindəki valilərinə göndərir ki, bu adamı harada görsəniz, tutub yanıma gətirin 
[1, 14].  

O nigar – portret Əbu Əliylə eynən bənzər olmasaydı, sonrakı miniatürlərdəki 
eynitipli simalara bənzəsəydi, sultanın bu axtarış əməliyyatının heç bir səməri ol-
mazdı.  

Qadağalar var ola-ola, yasaqlar işləyə-işləyə istisnalar da mövcudmuş və elə 
yolverilməz əməllərin icazəli icrası rəssamlığı, surətyaratmanı ölüb-getməyə qoy-
murmuş, onun yeni intibahına zəmin hazırlayırmış və barışıq həddi kimi də 
miniatürdəki sxematik insan surətləri, nəhayət ki, qanuni üzəçıxma haqqı qazanır.  

Miniatürlərdəki geyim-kecimləri əlvan, ətrafı rəngbərəng insan surətlərinin his-
siz, duyğusuz, cansız təsvir edilməsi rəssamların seçməyə vadar olduqları çıxış yolu 
idi – yəni Allahı yamsılamırıq, Onun yaratdığı kimi kamil insan yaratmırıq, 
çəkdiklərimiz cansız, ruhsuz surətlərdir ki, onlar məhşər ayağında nə dirilə, nə 
bizdən can, ruh uma bilərlər.  

Beləliklə, rəssamlarımız insan surətini tam real şəkildə çəkə bilsələr də, Allahı 
təqlid etmək bidətçiliyi və zındıqlığında günahlandırılmamaqçün insanın, bir növ, 
ºərti işarəsini, insanaoxºar rəmzini çəkirdilər.  

Və onların müasirləri olan din qanunvericiləri də həmin rəssamların əslində 
tamamilə gerçəkçi bir surət yarada bilmək qabiliyyətlərindən hali olduqlarından bu 
cür qondarma insan şəkli çəkmələrini surətçəkmə yox, elə adam simvolu doğurmaq 
sayır, belə təsvirlərin Allahı yamsılama olmadığı nəticəsi çıxarırdılar.  

Yaxşı, bəs nədən miniatürçülük, təsvirçəkmə yalnız kitab içində cərəyan edib və 
öz ömrünü ayrıca yaşayan, müstəqil təsvirlər dəb olmayıb? 

Surət yaratmağın ən kəskin əleyhdarlarından olan hədis şərhçisi ən-Nəvanın 
mövqeyi bu baxımdan diqqətəlayiqdir: “Təsvir yerə döşənən xalça, başaltı yastıq, 
dirsəklənmək üçün istifadə olunan mütəkkə, ya etinasız münasibət bəslənən 
əşyanın üzərindədirsə, bu, qadağan deyildir” [Ətraflı bax: 3, 102-103].  

Fikir verin: təsvir məişət mahiyyətlidirsə, pərəstiş obyekti deyilsə, yolveriləndir.  
Kitabdakı təsvir də bu görüm bucağından baxılarkən pərəstiş hədəfi yox, sadəcə, 

istifadə edilən, oxunan kitabın bəzəyi, qeyri-sərbəst, qeyri-həlledici əlavəsi, artırması 
olurdu. Yəni onun bütə çevrilmə xatası yox idi.  

Hədis qadağan edir, şəriət yasaq qoyurdu, amma “Quran”ın özündə rəssamlığın 
qabağını kəsəcək birbaşa “olmaz!” hökmü yox idi.  

Amma nə fərqi!  
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Dini ehkamlar hökmfərma idi – naxışçılıq, sənət səviyyəsinə çatan hüsn-xətt 
cilalanıb, inkişaf edib, kitab mədəniyyətini yaradıb, təsvir, surət yaradan rəssamlıqsa 
susub.  

Və təsvirlər, surətlər doğuran rəssamlığımız bu əbədiyyət qədər uzun təsir bağış-
layan sükutdan bir də XIII əsrdə əlyazma kitabının səhifələrinə qısılaraq ayılır.  

Bəlkə bir qədər əvvəllər də nəsə varmış. Lakin istənilən halda elmin bu gün sa-
hib olduğu ilk miniatür örnəklərimiz XIII yüzilin əvvəllərində “Vərqa və Gülşa” 
məsnəvisinə, XIII yüzilin axırlarında – 1297–99-cu illərdə “Mənafi əl-həyavan” 
əlyazma kitablarına çəkilənlərdir [11, 168].  

Az sonra isə böyük alim və dövlət xadimi Fəzlullah Rəşidəddinin bilavasitə 
təşkiletməsi və rəhbərliyi ilə onun şah əsəri “Cami ət-təvarix”ə (1308, 1314, 1318) 
miniatürlər çəkilir [11, 169-172].  

XIII yüzildə miniatür sənətinin yeni yaranmış bir yaradıcılıq sahəsi kimi yox, 
sadəcə, qarşısındakı bənd laxladığından dərhal güclü axın kimi inkişafı tarixi 
həqiqətdir. Ən üzdəki sübutlardan biri odur ki, kitab rəssamlığı, miniatür sənəti yal-
nız poeziya, nəsr kitablarıyla qovuşuqda deyil, hətta dəqiq elmlərə həsr edilmiş sırf 
elmi risalələr içərisində də zühur edir [10, 7-11]. Haqqında bəhs etmək imkanımız 
olan belə qaynaqlardan biri təqribən XIII yüzilin ortalarına aiddir.  

Nücum elminə – orta çağ astronomiyasına həsr edilmiş “Kitab əs-süvər əl-
kəvakib üs-sabitə” (“Sabit bürclərin təsvirləri haqda kitab”) risaləsini 987-ci ildə 
vəfat etmiş Əbdülhəsən Əburəhman ibn Ömər Razi qələmə almışdı. Əsərin bir neçə 
əlyazma nüsxəsi vardı [9, 5].  

Lakin onlardan birini çox dəyərli hesab edərək 1401-ci ildə Bağdadı fəth 
edəndən sonra Teymurləng Səmərqənddəki sarayının xəzinəsinə qənimət kimi apar-
mışdı [9, 6].  

Bu əlyazma şəkilli idi və rəsmlərin də müəllifi Azərbaycanın ən nadir simaların-
dan olmuş ensiklopedik zəka sahibi Nəsirəddin Tusi (1201–1274) idi.  

Marağa rəsədxanasının yaradıcısı olmuş səmaşünas Nəsirəddin Tusinin bu əsərə 
diqqəti təbii idi, amma risaləyə çəkdiyi 84 şəkil onun bütün başqa istedadları və elmi 
hünərlərindən savayı, həm də rəssam, miniatürçü kimi təsdiqi olaraq daha 
cəlbedicidir. Tusi miniatürçülüyünün, Tusinin nəqş etdiyi surətlərin oçağkı və ondan 
sonrakı miniatürlərdən bir seçkin fərqi də odur ki, bunlar “elmi miniatürlərdir”.  

Və belə təcrübələri Tusi poeziyada da etmişdi. Onun lirik, fəlsəfi şeirləri ilə 
yanaşı, vəznli-qafiyəli risalə təəssüratı oyadan, tutalım, mineralların xüsusiyyətlərinə 
həsr edilmiş təmiz elmi mündəricəli, lakin şeirlə bəyan edilmiş məsnəvisi və eyni 
çeşid başqa mənzumələri də var.  

Yeri gəlmişkən, Nəsirəddin Tusinin sağlığında çəkilmiş portret-miniatürü də 
günümüzə yetişmişdir. Əsli İranda, Tehran Milli Kitabxanasında saxlanılır. Alimin 
başı çalmalı, bardaşqurma rəsmi dairəvi medalyon içində profildən təsvir edilmişdir. 
Rəsmin yuxarı və aşağı hissəsində gözəl kufi xətti ilə “Əl-mövlə əl-müəzzəm əl-
imam əl-əzəm Nəsir ül-millət vəddin Məhəmməd bin Məhəmməd bin əl-Həsən 
ət-Tusi ətal əllahü beqah” (“Əzəmətli mövlana, böyük rəhbər (imam), xalqın və 
dinin müdafiəçisi, ömrü uzun olmuş Məhəmməd ibn Məhəmməd ibn Həsən Tusi”) 
yazılmışdır [6].  

Əlbəttə ki, bu şəkil də orta çağ kitab rəssamlığının ənənəsi üslubunda çəkilmiş 
bir portretdir və onu Nəsirəddin Tusinin real əksi yox, onun işarəsi, kodu kimi qəbul 
etməliyik.  
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Başqa portret-miniatürlərdə olduğu kimi, bu rəsmdə də əks olunanın birbaşa 
tamaşaçıya göz zilləməməsi, kənara baxması da orta çağ miniatür sənətindəki 
süniləşdirmə, əsldən uzaqlaşdırma, baxanın təsvirə sitayiş etməsinə əsas verəcək bir 
əlamətin qalmaması səbəbiyləydi.  

Bütpərəstlikdə, buddizmdə, xaçpərəstlikdə ilahlar, müqəddəslər, sitayiş edil-
məlilər təsvirlərdən düz tamaşaçının gözünün içinə baxır, sanki nəzərləriylə onu hip-
noz etmək, seyrçinin daxilinə varid olmaq istəyirlər.  

Məhz o cür baxışda canlılıq işarəsi, sitayiş fürsəti olduğundan yazılmamış (bəlkə 
də lap yazılmış) qanunla bircə müsəlman miniatüründə belə nə canlı gözlər, nə dik 
baxışlar var. Miniatürlərdəki surətlərin hamısı ya çəpəki əyləşib, ya kürək tərəfdən 
çəkilib.  

Miniatürdəki insan təsvirlərinin orta çağın dini mühiti tərəfindən rəsm yox, işarə, 
simvol kimi qəbul edilməsinin bir təsdiqi də Məhəmməd Peyğəmbərin özünün də 
miniatürlərə gətirilməsidir. Başqa təsvir olunanlardan onun fərqi sifətinin niqabla 
örtülməsidir və rübənd, niqab da, olsun ki, rəssam tərəfindən onun üz cizgilərini 
gizlətməkçün deyil, bu obrazın məhz peyğəmbər olduğunu, daha dəqiqi, 
peyğəmbərin işarəsi, simvolu olduğunu vurğulamaqdan ötrü idi.  

İstedadlı başların adi insanlardan ən fərqli xüsusiyyətlərindən biri də onların 
daxili azadlıqları, ipə-sapa yatmazlıqları, müəyyən anlamda idarəolunmazlıqlarıdır. 
Əgər istedadlara xas inadkarlıq, iki daşın arasından çıxış yolu aramaq səyləri, eti-
razçılıq duyğuları olmasaydı, yəqin ki, orta çağ rəssamlığı erkən İslamın yaratdığı 
yasaqlar, məhdudiyyətlər cızığından çıxa bilməzdi. Amma yaradıcı insan 
özünüifadənin fəndlərini arayırdı, çəpərləri, sədləri aşmaq zərurəti onun ilhamını 
bəlkə daha artıq səfərbərləşdirirdi.  

İstanbulda Topqapı sarayı muzeyində orta çağın rəssamı tərəfindən çəkilmiş və 
düz tamaşaçısına baxan bir portret qorunur.  

Bəs necə olub ki, bu rəsm yaranıb, nə təhər olub ki, həddini aşmış rəssamın əlini 
kəsməyiblər? Allahın müqəddəs adını nə qədər çox yazsan, savabdır. Amma insan 
surətini o cür çəkmək qadağandır. Orta əsrin itiağıllı rəssamı bu iki tezisin barışıq 
məqamını tapıb. Gözəl xətlə, müxtəlif xətt çeşidlərindən yararlanmaqla “Allah” 
kəlməsini təkrar-təkrar o qədər yazıb ki, nəticədə bu hərflər qamması gözəl bir insan 
camalı doğurub.  

Rəssamın istedadının gücü “olmaz”ı “olar” vasitəsilə “olarlaşdırıb”.  
Azərbaycan kitab rəssamlığının, miniatür sənətimizin inkişaf yolunun başlanğı-

cını dövrləşdirsək, ilk mərhələni XIII–XIV yüzillərdə Marağa və Rəşidiyyədə 
yaranmış əsərlər, ikinci dövrü isə XV–XVI yüzillərdə Səfəvilərin paytaxtı Təbrizdə 
güclü məktəb halında formalaşmış zəngin miniatür irsi təşkil edir [14, 36-38]. 

İbn Bəhtişunun “Mənafi əl-həyavan” əsərinə çəkilmiş 94 miniatürdən indiyə   
24-ü salamat çatıb. Miniatür sənətimizin ən əski örnəkləri sırasında olan bu rəsmlərin 
müəllifləri bəlli deyil. Əlyazmaya daxil olan “İki şir”, “Adəm və Həvva”, “Pələng”, 
“Fillər” və s. miniatürlər kitab rəssamlığımızın erkən nümunələri kimi araşdırıcılar 
tərəfindən tez-tez örnək gətirilir, bu çəkililərdə bir tərəfdən əski Mavərənnəhr, digər 
tərəfdən Çin miniatür məktəblərinin aşkar təsirinin olduğu qeyd edilir.  

Fəzlullah Rəşidəddinin “Cami ət-təvarix”inə çəkilmiş miniatürlərsə vaxtca 
“Mənafi əl-həyavan”dan çox sonra yaranmamışlarsa da, onlar üslub, məktəbcə xeyli 
fərqli, məzmunca rəngarəngdirlər, Azərbaycan kitab rəssamlığının özünəməxsus 
xüsusiyyətlər kəsb etmiş, daxilində müxtəlif üslubları qovuşduraraq təzə yola çıxan 
nümunələridir.  
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Qazan xanın təklifi ilə Rəşidəddin 1300-cü ildə “Cami ət-təvarix” əsərinin 
yazılışına başlamış, bu misilsiz tarixi abidəni 16 il sonra tamamlamışdı.  

Rəşidəddin 1318-ci ildə Qazan xanın varisi və qardaşı hökmdar Olcaytunu 
zəhərləmək cəhdində müqəssir hesab edilərək qətlə yetirilir.  

1330-cu ildə isə Rəşidiyyə şəhəri və Rəşidəddinin orada yaratdığı möhtəşəm ki-
tabxana viran qalır [11, 115].  

Həmin kitabxanadakı miniatürlü “Cami ət-təvarix” əlyazmalarından üçü hifz   
olunub. Biri hazırda Edinburq Universitetinin kitabxanasında (1307-08-ci illərdə 
yaradılmış nüsxə), digəri Londondakı Asiya Kral Cəmiyyətində (1314-cü ildə hazır-
lanıb), üçüncüsü İstanbulda Topqapı muzeyindədir (bu da 1314-cü ilin saxlancıdır).  

Rəşidəddinin “Cami ət-təvarix”i ensiklopedik bir tarix əsəriydi, əhatə etdiyi 
mövzular, şəxsiyyətlər, hadisələr həddən ziyadə müxtəlif, çoxşaxəli idi və 
miniatürlərinin mövzuca rəngarəngliyi baxımından da bu nüsxələrin qarşısında 
rəqabətə çıxacaq əlyazmalar tapmaq təxminən mümkünsüzdür. Müsəlman Şərqi 
miniatürçülüyündə, ədəbiyyatda olduğu kimi, süjet və mövzu təkrarlığı ənənəvidir. 
“Cami ət-təvarix”dəki bir çox miniatürlərsə bu baxımdan da unikaldırlar – “Cami ət-
təvarix”də xeyli rəsm var ki, bu mövzular nə əvvəl, nə sonra işlənib [11, 178-180].  

XIII–XIV əsrlər Azərbaycan miniatürünün bir zirvəsi “Cami ət-təvarix”in 
təsvirləridirsə, digəri elmi ədəbiyyatda “Demott “Şahnamə”si”, ya “Böyük Təbriz 
“Şahnamə”si” adıyla şöhrətlənmiş əlyazmanın çəkililəridir.  

Yalnız fars poeziyası və ümumilikdə farsdilli şeirin deyil, bütövlükdə dünya 
ədəbiyyatının nadir incilərindən olan Firdovsi “Şahnamə”si min illik dövr boyunca 
Yaxın və Orta Şərqdə yalnız ən çox sevilib oxunan əsər olmaqla qalmayıb, həm də 
rəssamların ən çox müraciət edib illüstrasiyalar çəkdikləri epopeya olub. Özü də orta 
əsrlərdən başlanan maraq hətta XIX–XX yüzillərdə də sönməyib.  

Görkəmli xəttat və rəssam Dust Məhəmmədin yazmasınca, “Şahnamə”nin bu 
nüsxəsinin miniatürlərini Elxani hökmdarı Əbu Səidin (1317–1335) sarayında çalı-
şan Əhməd Musa və ustad Şəmsəddin Təbrizi yaratmışlar [Ətraflı bax: 3, 108-112].  

Amma dolayısı ilə bu incinin də ərsəyə gəlməsində Rəşidəddinin təsiri var.  
Rəşidəddinin oğlu Qiyasəddin Əbu Səidin vəziri idi və əlyazmanın, onun 

miniatürlərinin sifariş edilib hazırlanması da məhz onun vəzirlik dövrünə təsadüf 
edir. Araşdırıcılar nüsxənin yaradılma tarixini 1330-60-cı illərə aid edirlər.  

Bu “Şahnamə”ni tədqiq etmiş E. Şreder hökm verir: “Yaxın Şərq miniatür sənəti 
üçün XIV əsrin inqilabi əhəmiyyət daşıdığı aydındır və Demott “Şahnamə”sinin də 
onun ürəyi olması təkzibedilməzdir” [Ətraflı bax: 3, 111-112].  

Araşdırıcıların təhlillərinə görə, parçalanıb satılmış, dünyaya hissə-hissə 
səpələnmiş Demott “Şahnamə”si cərrahiyyələrə uğramazdan qabaq 280 səhifəymiş 
və onun 120 miniatürü varmış. İndilik 58 miniatürün yeri-yuvası bəllidir. Ola bilsin 
ki, qalanları da, əsasən, şəxsi kolleksiyalardadır, ya itib-batmışdır.  

“Böyük Təbriz “Şahnamə”si”nin miniatürlərini yaratmış Əhməd Musa və 
Şəmsəddin Təbrizini hərdən Cotto ilə tutuşduranlar ilk növbədə onların öz vaxtların-
dan sabaha doğru ciddi sıçrayış etmələrini, miniatür sənətinin gələcək yüksəlişlərinə 
etibarlı təməl yaratmalarını göz önünə almışlar.  

Çox zaman orta çağ, illah da XIV–XVI yüzillər İran–fars miniatürləri ilə 
Azərbaycan–türk miniatürləri və miniatürçüləri arasında sərhəd qoyulmur, onlar eyni 
kimi qavranılırlar.  

Görkəmli sənətşünas B. Veymarn isə Təbriz rəssamlarını İranın digər mədəni 
mərkəzlərində fəaliyyətdə olan miniatürçülərdən ayırırdı: “Epik süjetləri bədii 
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cəhətdən daha dərindən açmalarına görə “Böyük Təbriz “Şahnamə”si”nin rəssamları 
bu dövrdə Şirazda işləyən müasirlərindən yüksəkdə dururdular” [Ətraflı bax: 3, 111-
112].  

XIII–XIV əsrlərdə özünü tanıdan, öz sifətini tapan Azərbaycan kitab rəssamlığı 
– miniatür sənətimiz hələ sənət tarixi üçün böyük sözünü deməmişdi, 
miniatürümüzün daha böyük zəfəri hələ qarşıdaydı. XVI–XVII yüzillərdə 
Azərbaycan miniatür sənəti yalnız ayrı-ayrı parlaq şəxsiyyətləriylə deyil, həm də 
məktəb olaraq meydan oxuyacaq.  

XV əsrdə məhz həmin güclü məktəbin təşəkkül, böyük sözünü demək üçün 
gücyığma mərhələsi idi.  

Başlanan əsrin Təbrizdə Azərbaycana və geniş anlamda dünya sənətinə bağış-
layacağı ən ali töhfə isə əvəzsiz rəssam Sultan Məhəmməd, onun üslubu, zövqü, 
səliqəsi ilə bağlı miniatür məktəbi oldu.  

Alman alimi F. Şults XX yüzilin əvvəllərində Təbrizdəki, Səmərqənddəki, Bu-
xaradakı, Heratdakı və digər məktəb sayılası məntəqələrdəki miniatür sənəti irsini 
araşdırdıqdan sonra üstünlüyü Təbrizə verir, Təbrizi “Ana məktəb” (Mutter Schule) 
adlandırır, o biri şəhərlərdə – mərkəzlərdəki inkişafın da Təbrizə borclu olduğunu 
qeyd edirdi [12, 10].  

Haqlı idi, çünki bitərəf olaraq dəlillərin, oradakı sənədlərin əsasında bu qənaətə 
yetişmişdi.  

Elm və mədəniyyət tarixində gah “Səfəvi məktəbi”, gah “Təhmasib məktəbi”, 
çox zaman isə “Sultan Məhəmməd məktəbi” kimi anılan və araşdırılan XVI–XVII 
yüzillər Təbriz miniatür yaradıcılığı bir bütöv olaraq, aydın məsələdir ki, ayrı-ayrı 
üstün fırça və qələm sahiblərinin toplusu kimi düşünülməlidir [12, 58-59].  

Lakin bu zirvəyə gətirib çıxaran yol XIII əsrdən başlanır. Ona görə də 
Əbdülmömin Məhəmməd əl-Xoyinin adı və yaratdıqları miniatür və kitabçılıq 
tariximizin ən şərəfli səhifəsi kimi daim iftixar oyadacaq. 

İllərlə haqqında yalnız ayrı-ayrı fraqmentləri əsasında bəhs etmək imkanımız 
olan, uzaqdan-uzağa bələd olduğumuz Əbdülmömin miniatürləri bu gün ayrıca kitab 
halında qarşımızda ikən bu, yalnız klassik miniatür incilərimizi görüb zövq almaq, 
hər bir lövhənin ayrı-ayrı xüsusiyyətlərini araşdırmağa yaranan münasib imkanı 
deyil, həm də Yaxın və Orta Şərqdə miniatür sənətinin sonrakı irəliləyişlərində bir 
çox impulsların haradan qaynaqlandığını anlamaq fürsətidir. 

Məhz XIII yüzildə Azərbaycan sənətkarlarının miniatür sənətində aparıcı mövqe 
tutması, istər mövzu rəngarəngliyi, istər üslub fərqliliyi, istərsə də icra 
bənzərsizlikləri ilə seçilmələri rəssamlığın bu sahəsində daimi birinciliyimizi və 
aparıcı mövqeyimizi təmin etmişdir. 

Əbdülmömin Məhəmməd əl-Xoyinin “Vərqa və Gülşa” əlyazmasına çəkdiyi 71 
miniatürdən ibarət kitabın müvafiq təhlillərlə Bakıda ilk dəfə nəşr edilməsi mədəni 
və elmi həyatımızda çox əlamətdar hadisə kimi dəyərləndirilməlidir [7]. 

Dünyanın əksər xalqlarının sevimli məhəbbət hekayətləri, o məhəbbət das-
tanlarının məşhur qəhrəmanları var. Yaxın və Orta Şərqin Leyli və Məcnunu, Fərhad 
və Şirini, Vamiq və Əzrası... ilə yanaşı tarixcə onların hamısından köhnə olan Vərqa 
və Gülşa sevgisi də müxtəlif əsrlərin mahir söz ustaları tərəfindən dönə-dönə nəzmə 
çəkilib. 

Yazılı ədəbiyyatda iki gəncin – Vərqa ilə Gülşanın alovlu eşq macərasını ilk 
qələmə alan Əyyuqidən sonra farsdilli ədəbiyyatda eyni mövzulu xeyli məsnəvi 
yarandığı kimi, özbək, türkmən, əfqan, osmanlı şairləri də bu mövzuda güclərini sı-



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

15 

nayıblar. 1368-ci ildə “Vərqa və Gülşa”nın türkdilli ədəbiyyatdakı ən gözəl 
örnəklərindən birini doğuran Yusif Məddahın ardınca 1629-cu ildə digər şairimiz 
Məsihi də ana dilində bu eşq rəvayətinə yeni həyat verdi [5, 6]. 

Məsihinin “Vərqa və Gülşa”sından gələn bu misralar Əbdülmömin Məhəmməd 
Xoylunun elmi dövriyyəyə və sənət xiridarlarının ixtiyarına bütövlüyü ilə təzədən 
qayıdan miniatürlər silsiləsinə çox yaraşır:  

 
Sevda ki əgər tuta dəmaği, 
Rövşən qıla bu sönən çiraği. 
Açıb verə canə bab-i ümmid, 
Eyş-i əbəd ü həyat-i cavid [5, 45-46]. 

 
Əbdülmömin Məhəmməd əl-Xoyinin indi bütöv halda seyr edilə bilən 71 

miniatürü Azərbaycan əlyazma kitabının da, Yaxın və Orta Şərq miniatür sənətinin 
də tarixində mühüm mərhələdir və müsəlman Şərqində rəssamlıq sənətinin inkişafına 
bu sənətkarın və bu yaradıcılığın təsiri ölçüyəsığmaz qədər böyükdür. 
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MINIATURES DRAWN BY ABDULMOMIN MUHAMMAD AL-KHOYI 

FOR AYUGI'S MASNAVI "VARGA AND GULSHA",  
AS THE BEGINNING OF A NEW STAGE  

IN THE AZERBAIJANI MANUSCRIPT BOOK 
 

S u m m a r y 
 
71 miniatures, painted by the 13th century Azerbaijani artist Abdulmomin 

Mohammad al-Khoyi, based on the famous love story of “Varga and Gulsha” seven 
centuries ago, are among the first pearls not only in Azerbaijan, but also in the entire 
Middle Eastern miniature flower garden. To understand the historical value of these 
works of art over all other virtues, it is necessary to consider them together with slop-
ing and ascending path of miniature art, which literally stretches from that century to 
the present day. These works, which are relics of Abdulmomin Muhammad al-
Khoyi, are not only valuable as beautiful works of art, but also extremely important 
as one of the first swallows that paved the way, gave impetus to the future develop-
ment of miniature and brought the spring of this art. 

In the thirteenth century, both our language and our poetry in our native lan-
guage began to revive, narrowing the field of Persian poetry, on the other hand, over-
coming the circle of prohibitions, our miniature began to flourish. 

It is very interesting that both of these very important tendencies are lead by two 
powerful creators from the same city of Azerbaijan. The existence of the lexicogra-
pher, scholar, linguist, poet, philosopher Husameddin Khoyi, as well as his compa-
triot, miniaturist painter Abdulmomin Muhammad and a large group of talented pen-
owners around them, who compiled the first Persian-Turkic glossary, demonstrates 
that in the 13th century Khoy had grown into one of the important cultural and scien-
tific centers along with our cities such as Tabriz, Maragha, Ganja and Shamakhi.  

What adds weight to the art of Abdulmomin Muhammad al-Khoyi is that this se-
ries of miniatures should never be perceived as an event exceptionally in the cultural 
history of Azerbaijan. The miniatures painted by him to "Varga and Gulsha" written 
in Persian in 1030 by the 11th century poet Ayyugi, are among the turning points in 
the history of painting of the entire Muslim East. This series has a significant impact 
on the establishment of a new stage in the development of the art of book in the Mid-
dle East, the tradition of formal manuscripts, as well as on the development of minia-
ture not only in the frame of the book, but as an independent branch of painting. 

To understand the great sense of the artistic victory of Abdulmomin Muhammad 
in its true quality, it is necessary to get down to the history of the struggle of the art 
of miniature at early of Islamic culture. 

Azerbaijani book painting, which was introduced in the XIII–XIV centuries and 
found its own face – our art of miniature did not yet have much importance in the 
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history of art, the greatest victory of our miniature was yet to come. In the 16-17th 
centuries, Azerbaijani miniature art will challenge not only via its brilliant personali-
ties, but also in the capacity of school. 

The 15th century was a period of the formation of this powerful school that was 
accumulating its power. 

The highest contribution of the beginning of the century to Azerbaijani and 
world art in the broadest sense in Tabriz was the invaluable artist Sultan Muhammad 
(1470-1555), the school of miniature relating to his style, taste and accuracy. 

However, the path to this peak dates back to the 13th century. Therefore, the 
name of Abdulmomin Muhammad al-Khoyi, as well as the miniatures and bibliogra-
phy created by him, will always cause pride as the most glorious page in our history. 

Although the miniatures of Abdulmomin, which we have known for so many 
years, are now available in a separate book, it is not only an opportunity to see and 
enjoy our classic miniature pearls, but also to explore the individual characteristics of 
each tablet, an opportunity to understand the origins of many impulses for the subse-
quent development of the art of miniature in the Middle East. 

It was in the 13th century that Azerbaijani artists took leading positions in the art 
of miniature, distinguished by a variety of themes, differences in styles and perform-
ing differences, which ensured us constant primacy and leadership in this field of art. 

The publication of 71 miniatures painted by Muhammad al-Khoyi for the manu-
script of “Varga and Gulsha" with the corresponding analyzes should be regarded as 
a very significant event in our cultural and scientific life. 

There are favorite love stories of most of the peoples of the world, and famous 
heroes of those love epics. Along with Leyli and Majnun, Farhad and Shirin, Vamig 
and Azra of the Near and Middle East ... the love of Varga and Gulsha, which is his-
torically the most ancient of them, was repeatedly made verses by the word-masters 
of the different centuries. After Ayyugi, who was the first to write in written litera-
ture about the fiery love of two young persons – Varga and Gulsha, many proverbs 
on the same topic appeared in Persian literature, and anfterwards Uzbek, Turkmen, 
Afghan and Ottoman poets also tried their hand at this topic. Following Yusif Mad-
dah, who in 1368 gave birth to one of the finest examples of "Varga and Gulsha" in 
Turkic literature, in 1629 another poet, Ruknaddin Masud Masikhi (1579–1656), in 
his mother tongue gave new life to this love story in his homeland. 
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Faiq ƏLİYEV 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent 
AMEA Nizami Gəncəvi adına  

Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyi 
 

NİZAMİNİN İDEAL SƏNƏT DÜNYASI 
 

Açar sözlər: Nizami, Xəmsə, Divan, ideal insan, ideal cəmiyyət, epik şeir 
Keywords: Nizami, Khamsa, Divan, ideal human, ideal society, epic poem 
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общество, епическая поезия 
 

Giriş. Lirik və epik şeirə yeni istiqamət verərək insana, həyata, cəmiyyətə baxış-
larında dərin humanizmə və demokratizmə əsaslanan Nizami bəşər mədəniyyəti xəzi-
nəsinə incilər bəxş etmiş, ədəbi məktəb yaratmış dahi sənətkardır. Bədii dühasının 
qüdrəti ilə yaratdığı beş poeması özündən sonra bir yerə toplanmış və “Xəmsə” 
(“Beşlik”) adı ilə məşhurlaşmışdır. Bütün Yaxın və Orta Şərq ədəbi-bədii fikrinə 
güclü təsir göstərmiş Nizami irsi 880 ildir ki, qəlbləri, ruhları oxşayır. Sənətinin əbə-
diyaşar olacağına inamında şair yanılmamışdı: 

 
Dedim: “Məni görmək istəsə hər kim, 
Beytimdə görünər ona surətim... 
Şeiri oxunanda bu Nizaminin 
Özü də hər sözdə görünər, yəqin... 
Yüz il sonra sorsan, bəs o hardadır? 
Hər beyti səslənər: “Burda, burdadır”. 

 
“Xəmsə”ni ilk dəfə “Beşlik” adlandıran M.Ə.Rəsulzadə “Azərbaycan şairi Niza-

mi” monoqrafiyasında Nizami əsərlərinin əski nüsxələrini araşdırmış və onların surə-
tini yuxarıda qeyd olunan monoqrafiyasına əlavə edərək Nizaminin Qum şəhərindən 
olması ilə bağlı misraların sonradan başqaları tərəfindən əlavə edildiyini üzə çıxar-
mışdır. Qeyd edək ki, M.Ə.Rəsulzadənin bu qiymətli tədqiqatının əsas məqsədi 
Nizaminin milli mənsubiyyəti – türklüyü ilə bağlı mübahisələrə aydınlıq gətirmək 
olmuşdur. Nizami yaradıcılığının, dünyagörüşünün, sənətkarlıq-dil-üslub xüsusiyyət-
lərinin, mövzularının, etik-estetik baxışlarının dərin elmi təhlili əsasında M.Ə.Rə-
sulzadə dahi şairin azərbaycanlı olduğunu sübut edən təkzibedilməz dəlillər ortaya 
qoymuşdur [12]. 

Nasir Xosrov Ələvinin Qətranın fars dilini yaxşı bilmədiyini yazması, Xaqaninin 
“əcəm türkü” olduğunu bildirməsi, Nizami farscasının fars şairlərinin dilindən ciddi 
surətdə fərqlənməsi barədə əsaslı fikirlər onların doğma yurda, dilə və bədii təfək-
kürə bağlılığına dəlalət edir. 

Dövr, ədəbi mühit Nizaminin fars dilində yazmasını tələb edirdi. Lakin türk ruhu, 
türk zövqü Nizami poeziyasında qabarır, türk düşüncəsi özünü aydın büruzə verirdi. 
Farsca yazmasına görə Nizaminin İran ədəbiyyatının nümayəndəsi hesab edilməsinə 
münasibət bildirən M.Ə.Rəsulzadənin aşağıdakı fikirləri ədəbi-tarixi həqiqəti əks 
etdirir: “Nizaminin dövründə formanın (oxu: dilin) bizim zamanda olduğu qədər mil-
li bir əhəmiyyəti yox idi.  
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Fars dili yalnız farslara deyil, müəyyən bir coğrafi ərazidə bütün millətlərin oxuyub 
yazanlarına, ziyalılarına məxsus bir dil idi. Eyni zamanda o dövrdəki “milli ruhlar” da 
bugünkü qədər kəskin şəkildə bir-birindən ayrılıb büllurlaşmamışdı... Buna baxmayaraq, 
qəbul etmək lazımdır ki, şüurda olmasa da, şüur altında milli varlıq və özünəməxsus-
luqlar o zamanlarda öz təsirini göstərməkdən geri qalmamış və bu müştərək formaya 
baxmayaraq, ədəbi əsərlərin ruh, məna və məzmunları üzərində dərin izlər buraxmışdır. 
Nizami yaradıcılığı şəkil (forma) baxımından Azərbaycana nisbətdə milli deyilsə də, 
hissiyyat, duyğu, düşüncə, şüur və şüuraltı varlığı ilə öz yetişdiyi mühitə dərindən 
bağlıdır. Bu bağlılıq onu bizim gözümüzdə azərbaycanlı bir şair olmaqdan başqa, bir 
Azərbaycan şairi də etmişdir... Nizaminin türklüyünü isbat edən dəlillər bir deyil, mindir; 
“gözəl ilə böyüyə – türk, gözəllik ilə böyüklüyə – türklük, gözəl və böyük sözə – türkcə, 
gözəllik və böyüklük diyarına – Türküstan” deyən şairə hansı ağız “O, türk deyildir” 
deyə bilər?.. Yunanlar dünyaya Homeri, farslar Firdovsini, italyanlar Vergilini vermişlər-
sə, biz də Nizamini vermişik” deyə öyünən azərbaycanlılar haqlıdırlar” [12, s.42-44, 48]. 

M.Ə.Rəsulzadə “Xəmsə”yə daxil olan 5 əsərin hər birinə yazılmış, ümumilikdə 107 
bənzətmə və onların müəllifləri haqqında da məlumat vermişdir ki, bu sırada Əmir Xos-
rov Dəhləvi, Arif Ərdəbili, Lamii, Əlişir Nəvai, Əbdürrəhman Cami, Füzuli kimi sənət-
karlar var.  

Məhəmmədəli Tərbiyət “Daneşməndane-Azərbaycan”da bir neçə mənbəyə söy-
kənərək Nizaminin “İsgəndərnamə”ni hicri-qəməri 597-ci (1200) ildə bitirdiyini və bun-
dan sonra daha beş il yaşadığını göstərir [3, s.260]. 

Nizami özü “İqbalnamə”ni bitirərkən 60 yaşa çatdığını yazır. Əsərin sonundakı 
misralar isə şairin 63 yaş yarımdan bir az artıq yaşadığını təsdiq edir: 

 
Bu dastan bitən kimi Nizami 
(Dünyadan) köçmək üçün yığışdı. 
Bundan sonra bir neçə vaxt keçdi, 
Onun ömür tarixinin vərəqi çevrildi. 
Yaşı altmış üç il altı aydan (bir az) artıq idi, 
O, yol üçün köç təbilini çaldı, 
Bilicilər yatmışdılar, o da (əbədi) yuxuladı. 

 
Deməli, Nizami “İqbalnamə”ni bitirəndən sonra daha üç il yarım ömür sürmüş və 

təxminən 1203-cü ildə vəfat etmişdir. Yuxarıdakı sözlər isə, təbii ki, Nizaminin qələminə 
məxsus ola bilməz və bu misraların şairin ölümündən sonra əsərə əlavə edildiyinin izaha 
ehtiyacı yoxdur. Nizaminin qəbir daşı üzərində vəfat tarixi 1209-cu il göstərilir. Bəzi təd-
qiqatçılar bu tarixin 1211-ci ilə təsadüf etdiyini də istisna etmirlər. Lakin “İqbalnamə” ilə 
yaradıcılığının zirvəsinə çatmış müdrik bir “şeyxlər şeyxi”nin 10 il sərasər söz sənəti ilə 
məşğul olmaması məntiqə sığmır. Nizaminin əldə olan əsərləri “Coşdu qumrovlar, yola 
qalxıb düzəldi karvan” qəsidəsi, Qızıl Arslan və Axsitanın adını çəkdiyi qəzəlləri, 
“Qocalıq” şeiri və s. göstərir ki, şair gənc yaşlarından ixtiyar vaxtlarına qədər lirik şeirlər 
yazmaqda davam etmişdir. Bəzi müəlliflərin (A.Bakıxanov, M.Tərbiyət) Nizaminin Əxi 
Fərəc Zəncaninin müridlərindən olub ömrünün axırlarında inzivaya çəkilməsi barədə 
məlumatları böyük şairin bədii sözə etinasız qalıb sənətindən əl çəkməsi anlamına gəl-
məməlidir. 

 
Dörd min beyti ötən bu dastan 
Dörd ay da deyildi bitdi asan, – 
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söyləyən, “Leyli və Məcnun” kimi mükəmməl bir əsəri dörd aya asanlıqla yazıb 
tamamlayan Nizaminin “İqbalnamə”dən sonra uzun yaşayıb bədii yaradıcılıqla 
məşğul olmaması sadəcə mümkün deyildi. Şair özü yaradıcılığının yekunu olan son 
əsərini yazmağa başlayarkən ağır xəstə olduğunu, ölümün onu haqladığını bir neçə 
dəfə qeyd edir. 

Beləliklə, bir sıra mənbələrin şairin 1203-cü ildə vəfat etməsi ilə bağlı qənaəti hə-
qiqətə daha uyğundur.  

Azərbaycanda Nizami haqqında məlumatı ilk dəfə Zəkəriyyə Qəzvini (XIII) və on-
dan sonra Əbdürrəşid Bakuvi vermişdir. M.Tərbiyət Nizaminin “Azərbaycanın ən 
böyük söz ustası və mütəfəkkiri..., istisnasız olaraq hamının etirafına görə, fars dilində 
məsnəvi yazanların rəhbəri” olduğunu qeyd edərək yazır: “Əbu Zəkəriyyə Qəzvini və 
Əbdürrəşid Bakuvi ən qədim müəlliflərdəndirlər ki, Nizami haqda danışmışlar. Onlar 
Cənzə (Gəncə) sözünün izahında yazırlar: “Əbu Məhəmməd Nizami Gəncədəndir. 
Onun şair, ecazkar yaradıcı, arif və filosof olaraq gözəl “Divan”ı vardır” [3, s.256]. 
Başqa bir XIII əsr müəllifi – Cəmaləddin Xəlil Şirvani də öz “Nüzhatül-məcalis” 
(“Məclislərə gəzinti”) əsərində Nizami “Divan”ından xəbər vermişdir. 

Nizaminin “Divan”ı olması barədə məlumatlar digər qaynaqlarda da yer almışdır. 
Dövlətşah Səmərqəndi mötəbər mənbə hesab edilən “Təzkirətüş-şüəra”sında Niza-
minin 20 min beytlik “Divan”ından bəhs etmişdir. XVII əsrin böyük Azərbaycan şairi 
Saib Təbrizinin öz məşhur “Səfineyi-Saib”ini yazarkən Nizami “Divan”ından istifadə 
etdiyi məlumdur. A.Bakıxanov “Gülüstani-İrəm”də “Həkimi-mənəvi Şeyx Nizami 
Gəncəvi” haqqında “Onun böyüklüyü və fəzilətlərini söyləməkdə dil acizdir, ümumin 
rəyincə, onun misli olmamışdır” deyərək şairin “Xəmsə”dən başqa 20 min beytdən 
ibarət “Divan”ı olduğunu yazır [1, s.235-236]. 

M.Ə.Rəsulzadənin yuxarıda qeyd olunan əsərində Nizaminin 19 min beyt 
həcmində “Divan-e-əşar”ı barədə qeyd vardır. XI-XII əsrlər və elə ondan sonrakı orta 
əsrlər də Şərq ədəbiyyatı tarixinə “Divan ədəbiyyatı” dövrü kimi daxil olmuşdur. O 
dövrlərdə şairlər əsasən divanları ilə şöhrət tapırdılar. Nizami kimi azman bir 
sənətkarın “Divan”ının olmaması barədə düşünmək belə gülüncdür. Hələ onu demirik 
ki, “Divan”ı haqqında ilk məlumatı şair özü “Leyli və Məcnun”da verir: 

 
Qaşlarım açıqdır, sanki bir kaman, 
Qarşımda dururdu yazdığım “Divan” [4, s.96]. 

 
Nizami lirik əsərlərində də “Divan”ından danışmış və hətta I Axsitanı öz “Divan”ı-

nın sahibi adlandırmışdır. “Xosrov və Şirin”də Nizami xanəndələrin onun qəzəllərini 
oxuduğunu yazır. Deməli, “Leyli və Məcnun”u yazanda Nizami artıq lirik şeirlərindən 
ibarət “Divan” bağlamışdı. Nizami Gəncəvi irsi Şərq və Qərb ədəbi-elmi fikrini həmişə 
məşğul etmişdir. Demək olar ki, bütün Orta əsr təzkirəçiləri, qüdrətli söz ustaları Nizami 
yaradıcılığını çox yüksək qiymətləndirmiş, şairi “söz mülkünün sahibi” adlandırmış, 
“insan nəslinin imkanları xaricində” olan sənəti qarşısında heyrətlərini gizlətməmişlər. 
Rus, Qərb, İran şərqşünaslarının Nizami irsi ilə bağlı ciddi araşdırmaları, Azərbaycan 
alimlərinin fundamental tədqiqatları dünya nizamişünaslığının filoloji elmin müstəqil bir 
sahəsi kimi formalaşması ilə nəticələnmişdir. Bu sahədə H.Araslı, M.Cəlal, M.Əlizadə, 
M.Rəfili, M.Arif, M.Cəfər, M.Quluzadə, Ə.Ağayev, X.Yusifov, R.Azadə, T.Kərimli, 
N.Araslı və b. görkəmli alimlərin xidməti xüsusi qeyd olunmalıdır. 

Nizami və Azərbaycan ədəbi-estetik fikri. Nizami Gəncəvi ilə Azərbaycan 
ədəbi-estetik fikrinin yeni mərhələsi başladı. “Nizaminin ədəbi görüşlərindən bəhs 
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etmək – XII əsr Azərbaycan və Yaxın Şərq ədəbi fikrinin ümumi istiqamətlərindən 
bəhs etmək deməkdir” (K.Talıbzadə). Sənətin həyata münasibəti, gerçəkliyin doğru-
düzgün əksi bütün dövrlərdə ədəbiyyatın qarşısında duran ən mühüm vəzifə olmuş-
dur. Nizami də bədii yaradıcılığın bu əsas prinsipini dərindən dərk etmiş, əsərlərində 
dönə-dönə bu məsələyə qayıtmış, həyat həqiqəti ilə bədii təfəkkürü birləşdirməyi 
poeziyanın məzmunu, qayəsi saymışdır. “Hər şeyin əksini aynatək doğru” göstər-
məyi şeirin mənası hesab edən Nizami sənətkarı “yalanlar ardınca” getməkdən çəkin-
dirmişdir. Şeirə “bəzəkli don” verməyin vacibliyini təkidlə söyləyən şair həyat həqi-
qətinin bədii məzmun verilmədən təsvirini qəbul etmirdi. Dahi sənətkar şeirin, sənə-
tin bəzəyi olan sözü şair təxəyyülünü ərşə yüksəldən ilahi bir qüvvə hesab edirdi: 
“Yalnız sözlə yüksəlib ərşə, məncə, düşüncə” deyən Nizami doğru sözü sənətkar 
təxəyyülünün ifadəsi hesab edirdi. Doğru sözlə həqiqətin düzgün təsviri Nizami ilha-
mına güc verirdi:  

 
Əzəl gündən qiymətli bir incidir doğru söz, 
Acısıyla könüllər sevincidir doğru söz. 
El gözündə Nizami ucalıbdır düzlükdən, 
İlhamına, qəlbinə güc alıbdır düzlükdən. 

 
Nizami sənətkardan tələb edirdi ki, dəyərli sözlər tapıb inci kimi düzsün, çünki 

sözün dəyəri onun doğruluğundadır. Lakin sözləri inci kimi düzsən belə, əgər onlar 
ağla sığmırsa, yalana oxşayacaq. Yəni təxəyyülün də, sözün də ölçüsü var, “sözün 
yüyənini” buraxmaq, həqiqəti təxəyyülə qurban vermək olmaz: 

 
Dəyərsiz sözlərdən uzaq ol bir az! 
Əyri pərdələrdə çalğı çalınmaz... 
Parlaq inci kimi düzülən sözlər 
Ağıla sığmasa, yalana bənzər... 
Sözün qanadları var, quş kimi incə-incə, 
Dünyada söz olmasa nəyə gərək düşüncə? 

 
Nizami yaradıcılığı söz, sənət, sənətkar, məzmun gözəlliyi, forma kamilliyi, sənətin 

həqiqiliyi, bədii sözün mahiyyəti, əxlaqi-tərbiyəvi əhəmiyyəti və s. barədə estetik 
fikirlərlə zəngindir. Nizamidən sonra onun ədəbi görüşləri, estetik baxışları, xüsusilə 
sənət və həyat həqiqəti haqqında düşüncələri Şərq və onun ayrılmaz hissəsi olan 
Azərbaycan ədəbi fikrini uzun zaman məşğul etmiş, Orta əsrlər estetik fikrinin 
ənənələrinə uyğun olaraq problemə daha çox bədii söz ustaları münasibət bildirmişlər.  

Nizami istər lirik, istərsə də epik şeir yaradıcılığında bədii söz sənətinin başlıca prin-
sipinə sədaqətini daima nümayiş etdirmiş, onun estetik baxışları əsərlərində təsbitini 
tapmışdır. 

Nizaminin “Divan”ı dövrümüzə gəlib çatmamışdır. Şairin əsərlərindən məlum 
olur ki, yaradıcılığa çox gənc yaşlarından lirik şeirlərlə başlamış və məşhurlaşmışdır. 
Dərbənd hökmdarı da, görünür, şairin lirik şeirlərini çox bəyəndiyi üçün qıpçaq qızı 
Afaqı ona kəniz göndərmişdir. Nizami “Xosrov və Şirin”də qəzəllərinin dillər əzbəri 
olduğunu, qəlbləri oxşadığını fəxrlə yazır: 

 
Müğənni düzəldib söz pərdəsini, 
Hər dəfə qaldırır bir nəğməsini... 
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Dəstə-dəstə durmuş türfə gözəllər, 
Dillərdə Nizami yazan qəzəllər. 

 
Nizami iman sahibi, Allahını, Peyğəmbərini sevən, mədh edən dindar müsəlman 

idi. Lakin onun İslama münasibəti kor-koranə itaətdən, xurafatqarışıq qorxudan uzaq 
idi. Böyük müasiri Xaqani kimi əxiliyə üstünlük verən Nizamini qədim hind və antik 
yunan fəlsəfəsindən narazı salan məqamlar mütəfəkkir şairin dərin humanizmi ilə 
bağlı idi. Onun dini-irfani görüşlərində də Renessans ideyaları təzahürünü tapırdı. 
Nizami “Sirlər xəzinəsi”ndən əvvəl yazdığı bir qəsidəsində bu dünyadan əl çəkməyə, 
dünya nemətlərinə bağlanmamağa çağırır. Lakin bu, bir sufinin tərkidünyalıq ideyası 
deyil. Nizami xurafatçı deyildi. İntibah dövrünün şairi kimi yüksək ideallar carçısı 
olan Nizami insanı hər şeyin fövqündə görür, onda özünə inam aşılayır, dünyanı 
dərkin özünüdərkdən başladığını bəyan edir: 

 
Allahı tanımaq istərsən əgər, 
Özünə mənalı gözlə sal nəzər! 
Özünü dərk edib tanısa insan, 
Dərk edib tanıyar kimdir Yaradan. 
Qarşında belə bir güzgü var ikən 
Uzaq fələklərdə, de, nə gəzirsən?! 
Bir nursan, fələyin təşti şəmdanın, 
Səndədir varlığı iki dünyanın. 

 
Nizami göstərir ki, bu dünya insan qüdrəti ilə bəzənmiş xeyir əməllər meydanı, 

haqq, ədalət, bərabərlik, halal zəhmət meydanı olsun gərək. Buna görə də şair yaşadığı 
zalımlar və əzilənlər dünyası ilə barışmır, belə dünyanı tərk etmək istəyir. Nizami 
yaradıcılığında insan ləyaqəti hər şeydən ucadır, bütün dünya insan üçün yaradılmışdır. 
Şair üzünü bəşər övladına tutaraq deyir: 

 
Əziz bir vücudsan, mülkündür cahan, 
Dünyada nə varsa, sənindir, insan! 
Sənindir bu cahlı-calallı dünya, 
Qürurla sinə gər, fəxr et hamıya!.. 
Məqamın artıqdır iki cahandan, 
Et bu dairədən xaricdə cövlan. 
Xoş yaşa, kimsədən əskik deyilsən, 
Özünü dünyaya kölə sanma sən!.. 
 

Nizami hesab edir ki, insan yaşadığı cəmiyyətdə xoşbəxtliyini tapmalıdır, nikbin 
olmalı, qurub-yaratmalıdır, cənnəti elə bu dünyada da yaratmaq olar. “İqbalnamə”də 
insan əli ilə ərsəyə gəlmiş səfalı bir bağı vəsf edən şair aləmlərin yaradıcısına müra-
ciətlə yazır: 

 
Var ikən belə xoş səfalı cahan, 
Bəqanı behiştə niyə salmısan?! 
Bu yerdən gözəl yer olarmı məgər? 
Qoy olsun, bunu sən deyirsən əgər!.. 
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Şair dönə-dönə insanı dünyanın gözəlliyindən zövq almağa, həyatı şad-xürrəm 
yaşamağa səsləyir, çünki dünya şadlıq üçün yaranmışdır və insan xoşbəxt, firavan 
yaşamağa layiqdir: 

 
Sığın şadlığa, bəsdir, az qüssə çək! 
Bu dünyaya biz gəlmədik qəm çəkək. 
Sevinc, şadlıq üçün yaranmış cahan, 
Nə zindan, nə matəmsəradır, inan! 

 
Bu xoşbəxtlik üçün isə ədalətli, zülmdən, zalımdan xali cəmiyyət, hamının azad, 

bərabər yaşadığı dövlət gərəkdir. Bu insansevərlik və demokratizm Nizami poeziyasının, 
onun epik şeir yaradıcılığının leytmotividir. 

Nizaminin “Divan”ından cüzi bir hissə – 6 qəsidə, 135 qəzəl, 31 rübai dövrümüzə 
gəlib çatmışdır. Bunlardan bəzilərinin Nizamiyə aid olması mübahisəlidir. Nizami lirika-
sından əldə olunan bu nümunələr Azərbaycan İntibah şeirinin yüksək sənətkarlığı ilə 
seçilən örnəkləridir. 

Qəsidələrin üçü ictimai-fəlsəfi məzmunda olan şeirlərdir, şairin bir mədhiyyəsi, bir 
fəxriyyəsi və qocalığından bəhs edən bir qəsidəsi də vardır. Fəlsəfi-ictimai lirikanın 
mükəmməl nümunələrini yaratmış Nizami bu qəsidələrində də bütün yaradıcılığının 
mərkəzi xətti olan humanizmə sadiqdir. Zülm və zalıma qarşı üsyan, haqsızlığa nifrət, 
ədalətə çağırış: 

 
Gəlməyirsə ədl əlindən, qəhrini az et bəyan... 
Hər quyu adil üçün asan bir nərdivan. 
Var kamalın, kimsənin alma əlindən ruzisin 
Ta şəyatindən mələklər söyləsin cizyə alan. 

 
Şair “Zülmü at, yalnız ədalət mayedir tərkibinə” deyərək hakimlərə, hökm sahiblə-

rinə zülmdən əl çəkməyi tövsiyə edir, çünki hər şey – dövlət də, cəmiyyət də, şah da, 
şahlıq da ədalətin üstündə bərqərardır. Nizami sadəcə öyüd-nəsihət verməklə kifa-
yətlənmir, əzilən kütləni haqsızlığa, cəbrə qarşı vuruşda “hümmətli”, “qüdrətli”, 
“zəncirləri qıran, zindanları açan” görmək istəyir: 

 
Dəmir yonsan, heç olmasa açar düzəlt, nəinki ox! 
Bu açarla zindanı aç, zəncirləri qır yerə at! 
Bu açarla zindanları qıfıllayıb, şadlıq yarat! 

 
Nizaminin məhəbbət lirikası real hisslərin, duyğuların ifadəsidir. Burada sufi, ilahi 

məhəbbətlə yox, aşiqin intim dünyasının incə poetik tərənnümü ilə qarşılaşırıq. 
Nizaminin məhəbbət mövzusunda qələmə aldığı qəzəllərindəki eşq realdır, dünyəvidir: 

 
Gecə xəlvətcə bizə sevgili yar gəlmiş idi, 
Üzü aydan da gözəl nazlı nigar gəlmiş idi. 
Tər axıb gül yanağından, bulud örtmüşdü ayı, 
Onu düşmənmi qovub, könlü qubar gəlmiş idi. 
Ona mən göz yetirib xəlvəti baxdım, baxdım, 
Ovçunun ovlağına körpə şikar gəlmiş idi. 
Uyuyub hər ikimiz rahat olub bir yatdıq, 
Bəxtimin bağçasına güllü bahar gəlmiş idi. 
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Nizami hansısa əlçatmaz, ilahi, rəmzi bir gözəlliyin vurğunu deyil. Onun saf, 

təmiz məhəbbətinin ünvanı hicrinə dözdüyü, vəslinə ümid etdiyi və sonda aşiqini 
arzusuna çatdıran, real həyati cizgilərlə təsvir edilən gözəldir: 

 
Aşiqəm, əmrini ver aşiqi-nalanə, gülüm, 
Yanına ya gəlim əql ilə, ya divanə, gülüm. 
Sevirəm qəlb ilə canım kimi cananımı mən, 
Ölərəm, ya yetərəm sən kimi cananə, gülüm. 
Sənə dost olmağıma cümlə şəhər düşmən olub, 
Məni əfv eylə, baxıb bir belə düşmanə, gülüm. 
Harda görsəm səni zülfündən öpüb yalvararam, 
Aşiqəm, aşiqə yoxdur yazı, divan, a gülüm. 
Sənsizəm, səndən uzaq kimsəni düşsün demərəm, 
Yetməyir əl sənə, yox səbr də hicranə, gülüm. 

 
Yaxud: 

 
Şəkkər demərəm mən sənə, ondan da şirinsən, 
Dilbər, necə bir bəxtəvərə can olacaqsan? 
Zülmət gecə, sən nurlu çıraq, bəd gözə gəlmə! 
Ey abi-həyat, sən kimə canan olacaqsan? 
Getdin, necə bəs tab eləsin hicrə Nizami, 
O, xəstə ikən sən kimə dərman olacaqsan? 

 
Şairin hicran əzabı kimi, vüsal sevinci də səmimidir, inandırıcıdır. Sevgilisinin 

gəlişini Allahın inayəti hesab edir, sevincini bölüşür, özünə gözaydınlığı verir: 
 

Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür, 
Müşki-ənbər saçaraq, ətirlə əfşan görünür. 
Allaha şükr edirəm, ey gözümün nuru, bu gün 
Yar gəlib göz önünə, sərvi-xuraman görünür... 
Ey sənəm, vəslin ilə eylə ki şad oldu könül, 
Yırtdı qəm köynəyini, gül kimi xəndan görünür. 
Şadlığından alışıb yandı Nizami, dedi ki, 
“Gözüm aydın, gözümə surəti-canan görünür”. 

 
Nizaminin qəzəllərində X-XII əsrlər qəzəl yaradıcılığına xas mövzu vəhdəti, 

süjetlilik var. Və bu zaman janrın tələblərinə uyğun olaraq hər beyt bitmiş bir fikir 
ifadə edir.  

Nizaminin ideal insan, ideal cəmiyyət fəlsəfəsi. Nizaminin epik şeirə verdiyi yeni 
istiqamət təkcə məzmunla bağlı deyildi, şair epik şeirə həm də yeni vəzn və forma 
gətirdi. “Sirlər xəzinəsi” Nizaminin epik şeirə gətirdiyi səri bəhrində yazılmışdır. 
Əsərin orijinal kompozisiyası vardır. Nizami əsərini tovhid, minacat, nət və meracna-
mə ilə başlayır, daha sonra məsnəvisini ithaf etdiyi Bəhram şahın mədhi, əsərin yazıl-
ma səbəbləri, sözün fəziləti, şairlik ləyaqəti bölmələrini verir. Beləliklə, Nizami Şərq 
epik şeirində vacib hesab edilən bu hissələri əsərinin əvvəlində ardıcıl yerləşdirməklə 
onları əsas bədii mətndən ayırır. Bununla da Nizami Yaxın və Orta Şərq epik şeirinin 
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yeni bir kompozisiyasını yaradır və onun davamçıları əsərlərini məhz bu üsulla tərtib 
edirlər. 

“Sirlər xəzinəsi”ndən başlayaraq Nizaminin müraciət etdiyi hökmdar və xalq prob-
lemi, əmək və əməkçi insan mövzusu şairin yaradıcılığında mühüm yer tutur. Əsl xəlqi 
şair kimi Nizami sadə zəhmət adamını məhəbbətlə, sevə-sevə şeirinə gətirir, onun xalqı 
təmsil edən qəhrəmanları müdrik, cəsarətli, qorxmadan, çəkinmədən şahları, hökm-
darları ittiham edən, onların günahlarını üzünə çırpan insanlardır. “Sirlər xəzinəsi”nin 
baş qəhrəmanı Nizami özüdür. Müxtəlif rəvayətlərdən, şifahi xalq ədəbiyyatı nümu-
nələrindən məharətlə istifadə edən şair bəzən yarıəfsanəvi tarixi şəxsiyyətləri, hadisələri, 
dini-mifik obrazları əsərinə gətirməklə öz fikirlərini, ideallarını təlqin edir. Əslində isə 
onun bu fikirlərinin ünvanı müasirləridir. “Ümidsiz şahın günahının bağışlanması”, 
“Sultan Səncər və qarı”, “Zalım padşahla zahidin dastanı”, “Bir şahzadənin hekayəti”, 
“Kərpickəsən kişinin dastanı”, “Süleyman və əkinçi” və s. hekayətlərində sadə adamlar 
Nizaminin bəşəri arzularının ifadəçisidir. Şair öz demokratik fikirlərinin təsbiti üçün 
hətta alleqoriyadan istifadə edir. “Sirlər xəzinəsi”ndəki “Ovçu və tülkünün hekayəti”, 
“Firidunla ceyranın hekayəti”, “Oğru və tülkü”, “Bülbül ilə qızılquşun dastanı” hekayət-
ləri bu qəbildəndir. 

“Sirlər xəzinəsi”ni yazmağa başlayanda Nizami artıq bənzərsiz lirik şeirləri ilə şöh-
rət qazanmışdı və saray məddahları onun qüdrətli poetik ilhamı qarşısında aciz qalıb 
hər cür fitnəyə əl atırdılar. Nizami “Vicdansızlardan şikayət” adlı söhbətində sənə-
tindən söz açır, ona quyu qazan alçaqları ifşa edir. Söhbətdən sonra verdiyi “Bülbül və 
qızılquşun dastanı”nda haqsızlığa qarşı çıxır, haqqın, həqiqətin üstün gələcəyinə 
inamını ifadə edir: 

 
Şeir-sənət göyündə bədirlənmiş Ayam mən, 
Bulud nədir qoymaya öz nurumu yayam mən. 
Ayağımın altını qazmaqları nahaqdır, 
Mən fələyəm, yazımı pozmaqları mahaldır... 
Namərdlərin əlindən çox gəlmişəm zara mən, 
Susmağımla çatmışam bu şöhrətə, şana mən. 

 
Nizaminin işıqlı ideyaları onun böyük hadisə və surətləri əhatə edən ikinci poe-

masında – “Xosrov və Şirin” adlı məhəbbət əfsanəsində əksini tapmışdır. 
“Xosrov və Şirin” mənzum romanını Nizami Atabəy Məhəmməd Cahan Pəhləvanın 

sifarişi ilə yazmışdır. Lakin, görünür, hökmdarın istəyi dahi şairin də ürəyincə olmuş, bu 
ölməz məhəbbət dastanını Nizami şövqlə qələmə almışdır. 

Yüksək amallar carçısı olan Nizami insanın ən ali hissi olan məhəbbətin qüdrətini 
parlaq boyalarla əks etdirərkən ona dərin ictimai-fəlsəfi məzmun vermişdir. Bu qədim 
sevgi macərasını öz məhəbbət fəlsəfəsinin üfüqlərinə qaldıran şair bütün yaradıcılığı 
boyu sadiq qaldığı böyük arzu və ideallarının ifadəsinə çevrilən əzəmətli bir əsər 
yaratmışdır. Nizami bu əsərində də tarixi şəxsiyyət olan Sasani hökmdarı Xosrov Pər-
vizin timsalında dövrün hakimlərinə ibrət dərsi vermiş, Xosrovun mənəvi təkamülünü 
Şirinin ona olan ülvi məhəbbəti işığında qələmə almışdır. Şair əsərini yazarkən əsas 
qayəsinin pak, təmiz məhəbbət olduğunu bildirir. Mövzunun özündən əvvəl böyük fars 
şairi Firdovsi (934-1024) tərəfindən işləndiyinə işarə edən Nizami təkrara yol 
vermədiyini, əsasında, cövhərində məhəbbətin dayandığı yeni, orijinal dastan yaratdığını 
bəyan edir. 
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Nizami, məlum olduğu kimi, “Leyli və Məcnun” poemasını Şirvanşah Axsitanın 
sifarişi ilə yazmışdır. Əsərin yazılma səbəbindən danışarkən Nizaminin Axsitanın 
dili ilə onun məktubundan gətirdiyi sözlərin mənası ətrafında fikir ayrılığı var. 
Səməd Vurğunun tərcüməsindən belə çıxır ki, Axsitan Nizamidən əsəri fars, ərəb 
dilində yazmağı tələb etmiş və bu da şairi narazı salmışdır: 

 
Bu təzə gəlinə çəkəndə zəhmət 
Fars, ərəb diliylə vur ona zinət... 
Türk dili yaraşmaz şah nəslimizə, 
Əskiklik gətirər türk dili bizə. 
Yüksək olmalıdır bizim dilimiz, 
Yüksək yaranmışdır bizim nəslimiz. 

 
“Leyli və Məcnun”un yüksək poetik tərcümə nümunəsi olduğu və Səməd 

Vurğunun əsəri böyük ustalıqla ana dilimizə çevirdiyi müzakirə mövzusu ola bilməz. 
Burada söhbət mətnşünaslıq baxımından yazıçının (tərcüməçinin) iradəsindən gedə 
bilər. Nizami sənətinə və ana dilinə pərəstiş edən S.Vurğun sanki bir anlığa özünü 
dahi şairin yerində hiss etmiş və bir türk oğlu türkün “Leyli və Məcnun”u özgə dildə 
məcburən qələmə aldığını vurğulamaq istəmişdir. Burada S.Vurğunun poetik sənət 
dünyasının şah əsəri olan “Vaqif” pyesində Qacarın Vaqifdən təkəbbürlə fars dilində 
yazmasını tələb etməsi yada düşür. Nizaminin “Leyli və Məcnun”dan nə əvvəl, nə də 
sonra türk dilində əsər yazdığı məlumdur. Fikrimizcə, əsəri ikinci dəfə Azərbaycan 
dilinə çevirən filologiya elmləri doktoru, prof. X.Yusifli buradakı “torki” sözünün 
“türklük” şəklində tərcümə edilməli olduğu qənaətində haqlıdır. Alim göstərir ki, 
orijinalda “Bizim vəfamızın sifəti türkü deyil” birləşməsində bu söz yalnız “vəfasız”, 
“əhdinə düz olmayan” mənasında işlənmişdir. Beləliklə, həmin parça aşağıdakı kimi 
tərcümə olunmalıdır: 

 
Türklük bizim olmayıb vəfamız, 
Türkanə sözə yox etinamız. 
Kim ki doğulub uca nəsəbdən, 
İstər uca söz o, bu səbəbdən [8, s.34]. 

 
Burada Məhəmməd Cahan Pəhləvana işarə olunur. Məlumdur ki, o, böyük vədlər 

verərək Nizamidən “Xosrov və Şirin”i yazmağı xahiş etmiş, lakin vədinə əməl 
etməmişdi. 

Bu əsərinə görə şair Həmdünyan kəndini on ildən sonra almışdı. Axsitan demək 
istəyir ki, o, Cahan Pəhləvan kimi əhdinə xilaf çıxmayacaq, çünki yüksək nəsəbdəndir, 
onun kimi qul oğlu deyil. Ona görə də onun adına yazılan dastan da əsil-nəcabətinə layiq 
olmalı, “Xosrov və Şirin” kimi türk ruhunda yazılmamalıdır. 

Qeyd edək ki, bu məsələyə ilk dəfə görkəmli sovet şərqşünası A.Krımski münasibət 
bildirmişdir. A.Krımski 1939-cu ildə çap olunmuş “Azərbaycan poeziyası antolo-
giyası”nın müqəddiməsində Axsitanın məktubunun tərcüməsinin qeyri-dəqiq olduğunu 
qeyd edərək yazırdı ki, “orijinalda “dil”dən deyil, “türkobrazlılıq”dan söhbət gedir”..., 
“Leyli və Məcnun”un müqəddiməsi aşkar surətdə göstərir ki, Nizami əsərinin “türk-
obrazlılığı” həqiqətdə Şirvanşah sarayının zövqünə uyğun olmamışdır” [11, s.19]. 

Şübhəsiz ki, Axsitan Nizami sözünün qüdrətinə, bir türklük dastanı olan “Xosrov 
və Şirin”ə bələd idi, yoxsa şeir-sənət diyarı Şirvanı qoyub, Gəncəyə – Nizamiyə üz 
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tutmazdı. Axsitanı bu türklük qorxudurdu və “Xosrov və Şirin”dəki türk ruhunu 
“Leyli və Məcnun”da görmək istəmirdi. Böyük şairi narahat edən məhz bu idi. Nə 
əmrdən qaça bilirdi, nə də ruhunu oxşamayan əsər yazmaq istəyirdi. Sirrini açmağa, 
dərdini söyləməyə adam tapmayan şair çətin vəziyyətə düşmüşdü: 

 
Şah halqasını asıb qulaqdan, 
Huşum məni tərk edib bayaqdan. 
Nə qaçmağa əmrdən üzüm var, 
Nə xəznəni tapmağa gözüm var. 
Divanə olub xəcalətimdən, 
Gücsüz və çətin vəziyyətimdən 
Sirr açmağa var nə bircə məhrəm, 
Şərh etməyə qəm nə bircə həmdəm. 

 
Poemada şəxsiyyət və cəmiyyət, qadın azadlığı problemini qaldıran Nizami 

“Azərbaycan şairləri içərisində ilk dəfə boğucu zülmətdən çıxıb günəşə, azadlığa, 
şəxsi xoşbəxtliyə can atmağa çalışan qadını tərənnüm etmişdir” (M.Rəfili). 

Nizami irsinin tanınmış tədqiqatçılarından Y.Bertels və A.Boldıryevə görə, “Ley-
li və Məcnun” əfsanəsinin zaman və məkan, ideya və süjet məhdudluğu Nizamiyə bu 
əsərində onun yaradıcılığına xas olan yüksək idealları tərənnüm etmək imkanı ver-
məmişdir.  

Həqiqətən də, poemanın yazılma səbəbindən danışanda Nizami deyir ki, əfsanə-
nin dəhlizi dardır, söz orada axsaya bilər, şeirin gərək meydanı geniş olsun ki, ilham 
orada cövlan edə bilsin.  

Ərəbistan səhrasında, qumsal dərələrdə nə abadlıq, nə şadlıq var, qəmdən nə 
qədər danışmaq olar? Kim bilir, bəlkə Nizami Axsitanın sifarişindən boyun qaçırmaq 
üçün bunu özünə bəraət qazandırmaq məqsədilə söyləmişdir? Bununla belə, “əzizi, 
könlü, diləyi, xələfi” Məhəmmədin təkrar xahişi ilə “Xosrov və Şirin”dən sonra 
ikinci dəfə müraciət etdiyi məhəbbət mövzusuna şair daha dərin ictimai məzmun 
vermiş, mövzunun fərd və zaman, şəxsiyyət-insan azadlığı və cəmiyyət kontekstində 
bədii həllinə nail olmuşdur. 

“İsgəndərnamə” Nizami yaradıcılığının yekunu, dahi humanist şairin dərin demok-
ratizmindən doğan ictimai-siyasi və fəlsəfi fikirlərinin məntiqi nəticəsidir. Ədalətli 
hökmdar, azad insan, xoşbəxt cəmiyyət problemi “Sirlər xəzinəsi”ndən başlamış 
Nizami yaradıcılığının əsas məzmununu, ideyasını təşkil edir.  

Nizami getdikcə kamil insan, ideal cəmiyyət haqqında düşüncələrinin, arzularının 
sərhədlərini genişləndirmiş, onlara bəşəri məzmun, dünyəvi miqyas verməyə çalış-
mışdır. Şairi bir ölkədə – Səncərlərin, Nuşirəvanların, Xosrovların, Bəhramların məm-
ləkətində ədalətin bərqərar olması, əhalinin azad, firavan həyatı qane etmir. Nizami 
“İsgəndərnamə”də bütün dünyanı vahid, xoşbəxt, bütün insanlığı bəxtəvər görmək 
istəyir. Bunun üçün də o, dünyada qüvvət və kamalı, qılınc və ədaləti birləşdirən 
əfsanəvi cahangir kimi Şərqdə məşhur olan İsgəndəri əsərinin əsas qəhrəmanı seçir. 
Nizamiyə görə, yalnız İsgəndər kimi ədalət, elm, xeyirxahlıq timsalı olan fateh 
bəşəriyyətə səadət gətirə bilər. Ona görə də Nizami İsgəndəri Misiri işğal etmək 
istəyən zənci hökmdarı Pələngərə, Makedoniyadan xərac alan İran şahı Daraya, abad, 
firavan Bərdəni tarmar edib Nüşabəni əsir alan ruslara və b. qarşı qoyur, İsgəndərin 
zülm, haqsızlıq üzərində qələbəsini ədalətin təntənəsi hesab edir.  
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Nizami tarixin yaddaşında qalan İsgəndərdən çox bədii təxəyyülünün məhsulu 
olan İsgəndəri oxucusuna təqdim edir. O İsgəndəri ki, pillə-pillə mənəvi kamilliyə 
doğru aparır, ölkələr fəth edən cahangirdən peyğəmbərlik məqamına yüksələn insana 
çevirir. Dünyanı fəth edən İsgəndər əbədi həyat arzusuna düşür. “Şərəfnamə”nin 
sonunda Nizami qəhrəmanını dirilik suyu dalınca zülmət ölkəsinə gətirir və təbii ki, 
İsgəndər axtardığını tapmır. Nizami deyir ki, əbədiyyət insanın ölümsüzlüyü ilə, bu, 
mümkün olsa belə, ölçülə bilməz. İnsan yüksək mənəviyyatı, xeyirxah əməlləri ilə, 
elmə, xalqa xidmətə həsr edilmiş ömürlə, özündən sonra qoyduğu ad-sanla əbədilə-
şər. “İqbalnamə”nin “Kitabın başlanması” bölümündə şair yazır: 

 
Bir dəfə dünyanı səyahət edən 
İsgəndər keçərək neçə ölkədən 
Gəlib öz yerinə, yurduna çatdı, 
Doğma vətənini nurla parlatdı. 
Ağıl hər bir sirrə yol tapsın deyə, 
O verdi fikrini elmə, biliyə... 
İstər Rum elində, istər Yunanda, 
Dünya dillərində nə var cahanda, 
Buyurdu, tərcümə edilsin bütün 
Bilik xəznəsini doldurmaq üçün... 
Onun yaratdığı birinci əsər 
Dünyaşünaslıqdan verirdi xəbər... 
O böyük, ağıllı, ayıq hökmüdar 
Öz şahlıq taxtında tutarkən qərar 
Əmr etdi, verildi belə bir fərman: 
“Alimdir gözümdə ən əziz insan! 
Elmlə, hünərlə! – Başqa cür heç kəs 
Heç kəsə üstünlük eyləyə bilməz! 
Rütbələr içində seçilir biri  
Hamıdan ucadır alimin yeri!”... 
Hamı elmə, fənnə elədi rəğbət, 
Çünki elmə təşviq edirdi dövlət. 
Elmə qiymət qoydu böyük hökmüran, 
Elm ilə ucaldı dünyada Yunan. 

 
Fütuhatını başa çatdırıb dünya səyahətindən geri dönən İsgəndəri Nizami elm, bilik, 

mənəvi kamillik dünyasına səyahətə çıxarır, qəhrəmanına “dünyaşünaslıq” elmini öyrə-
dir. Məhz buna görə də zülmət ölkəsindən qayıdan İsgəndəri “İqbalnamə”də alimlər, 
filosoflar arasında görürük. İsgəndərin bu mənəvi kamilləşməsinə Nizami yaradıcılığına 
xas olan, şairin əsas ideyasını, bədii fikri qüvvətləndirən ibrətamiz hekayələr də qatılır. 
İsgəndər “Şərəfnamə”dəki fatehdən, ədalətli hökmdardan dünyanı, yaradılışı, həyatı dərk 
etməyə çalışan filosofa çevrilir. İsgəndərin məclislərində Ərəstu, Valis, Bəlinas, Sokrat, 
Fərfüriyus, Hermes və Əflatunun iştirakı ilə dünyanın ən böyük zəkalarını əsrlərlə 
məşğul edən mövzular ətrafında fəlsəfi söhbətlər aparılır. İsgəndər mənəvi kamilliyin 
zirvəsindədir. Ona göylərdən peyğəmbərlik nazil olur. Nizami İsgəndər obrazında öz 
idealını yaratmışdır. Lakin şairin ideal cəmiyyət haqqında fikirləri tamamlanmamışdır. 
Buna görə də Nizami qəhrəmanını şimal səfərində Xoşbəxtlər ölkəsinə gətirir. Gördüklə-
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rindən heyrətə gələn İsgəndər bu xoşbəxtliyin, azadəliyin səbəbini soruşur. “Ədalət 
yurdunun ağsaqqalları” cavab verir: 

 
Əyri dolanmaqla yoxdur işimiz, 
Düzlükdən başqa şey tanımırıq biz. 
Yalan gətirmərik biz dilimizə, 
Əyri yuxuda da görünməz bizə. 
Bizdə bərabərdir hamının varı, 
Bərabər bölərik bütün malları. 
Bizdə artıq deyil heç kəsdən heç kəs, 
Bizdə ağlayana bir kimsə gülməz. 
Oğurluq eyləməz bizdə bir nəfər, 
Oğurlaya bilməz bizdən özgələr. 
Qapımız nə qıfıl görər, nə açar, 
Bizim mal-qaramız çobansız otlar. 

 
Burada hamı bərabərdir, ağa-nökər, hakim-qul anlayışı yoxdur, bazar-dükanın 

qapıları açıqdır, bütün nemətlərdən hamı ehtiyacı olan qədər faydalanır. Ən maraqlısı 
isə odur ki, Xoşbəxtlər ölkəsində heç hökmdar da yoxdur. Kamil insan, halal zəhmət, 
ədalət var. Beləliklə, yaradıcılığının sonunda Nizaminin ədalətli hökmdar probleminə 
münasibəti dəyişir. Şairə görə, tək bir hökmdarla, nə qədər adil olsa da, xoşbəxt 
cəmiyyət qurulmaz. Ölkənin xoşbəxtliyi oradakı insanların kamilliyindən asılıdır. 
“Şərəfnamə”də Kəbə ziyarətindən Bərdəyə gələn İsgəndəri bu abad, gözəl diyar, 
onun müdrik, ədalətli hökmdarı valeh edirsə, “İqbalnamə”də hökmdarsız, hökmsüz 
də xoşbəxt cəmiyyət qurmağın mümkünlüyü onun dünyaya baxışını dəyişir: 

 
İsgəndər bu qayda-qanunu görcək 
Duruxub dayandı divanələrtək. 
Çünki belə şeyi nə görmüş, nə də 
Oxumuş idi bir xosrovnamədə... 
Öz-özünə dedi: “Arifsən əgər, 
Qoy sənə bir ibrət olsun bu sirlər. 
Dünyanı gəzmərəm mən, daha bəsdir, 
Hər ovlaqda bir tor qurmaq əbəsdir... 
Bunlar şövkət vermiş aləmə, yəqin, 
Sütunu bunlardır bütün aləmin. 
Düz yaşayış yolu budursa əgər, 
İnsan bunlardırsa, bəs nəyik bizlər?.. 
Bunları əvvəldən görsəydim əgər, 
Dünyanı bu qədər gəzməzdim hədər. 
Bunlartək asudə ömr edərdim mən, 
Dinim də olardı həmin bu dindən!..” 

 
Nəticə. Bütün Yaxın və Orta Şərq ədəbi-bədii fikrinə güclü təsir göstərmiş, lirik və 

epik şeirə yeni istiqamət vermiş Nizami bəşər mədəniyyəti xəzinəsini zənginləşdirmiş, 
ədəbi məktəb yaratmış dahi sənətkardır. Şairin milli mənsubiyyət məsələsi 
əsərlərindəki türklük, türkobrazlılıq barədə fikirləri ilə bir daha təsdiqini tapır. Nizami 
Gəncəvi ilə Azərbaycan bədii-estetik fikrinin yeni mərhələsi başlanır. Nizaminin 
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ədəbi-bədii sözün başlıca prinsiplərinə sədaqəti – realizmi, dərin humanizmi və 
demokratizmi, epik şeirin forma və məzmununa gətirdiyi yeniliklər, söz, sənət, 
sənətkar, məzmun gözəlliyi, forma kamilliyi, bədii sözün mahiyyəti, əxlaqi-tərbiyəvi 
əhəmiyyəti və s. barədə estetik baxışları Şərq ədəbi fikrinin inkişafına əvəzsiz töhfə 
vermişdir. 

Nizami həyatı boyu saraylardan uzaq qaçmış, sadə güzəran sürmüşdür. Bunun 
əsas səbəbi şairin daima xalq içərisində, xalqla birgə olmaq, dövrə, mühitə müxalif 
ideyaları yaymaq, mütərəqqi ictimai-fəlsəfi-əxlaqi fikirlərini azad ifadə etmək istəyi 
ilə bağlı olmuşdur. Digər tərəfdən, Xaqanilərin, Fələkilərin fəlakəti ədalət aşiqi olan 
şairin saraylara inamsızlığını, nifrət hissini gücləndirmişdir: 

 
Böyük qorxudur şahların hər işi, 
Odur, şahlara dost deyil bir kişi. 
Qızarsa üzü, girsə kin qoynuna, 
Ata şəfqətini qıymaz öz oğluna. 
Şah oddur, ona kim yaxınsa, yanar, 
Uzaqdan odu görməyin zövqü var. 

 
Nizami poeziyasının amalı, məqsədi olan ağlın, zəkanın, elmin, biliyin təbliği, 

insanın yüksək əxlaqi keyfiyyətlərinin, mənəvi kamilliyinin, azad, xoşbəxt cəmiy-
yətin tərənnümü – bir sözlə, dahi şairin ideal insan, ideal cəmiyyət konsepsiyası 
bütövlükdə “Xəmsə”də, xüsusilə “İsgəndərnamə”də öz mükəmməl bədii həllini 
tapmışdır. Nizaminin yüzillikləri qabaqlayan ideal sənət dünyası əxlaq, gözəllik, 
mərifət kodeksi, insanşünaslıq elmidir.  

 
 

İSTİFADƏ OLUNMUŞ ƏDƏBİYYAT: 
 

1. Bakıxanov A. Gülüstani-İrəm. Bakı: “Möminin”, 2001, 287 s. 
2. Cahani Q. Azərbaycan ədəbiyyatında Nizami ənənələri. Bakı: “Elm”, 1979, 

203s. 
3. Tərbiyət M. Danişməndani-Azərbaycan (Tərc. İ.Şəms, Q.Kəndli). Bakı: 

Azərnəşr, 1987, 433 s.  
4. Nizami Gəncəvi. Xəmsə. Bakı: “Turan”, 2002, 312 s. 
5. Nizami Gəncəvi. Sirlər xəzinəsi (Tərc. X.R.Ulutürk). Bakı: “Lider”, 2004, 

262s.  
6. Nizami Gəncəvi. Xosrov və Şirin (Tərc. R.Rza). Bakı: “Lider”, 2004, 391 s.  
7. Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun (Tərc. S.Vurğun). Bakı: “Lider”, 2004, 

287s. 
8. Nizami Gəncəvi. Leyli və Məcnun (Tərc. X.Yusifli). Bakı: “Elm”, 2012, 297 s. 
9. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə (Tərc. A.Şaiq). Bakı: “Lider”, 2004, 429 s. 
10. Nizami Gəncəvi. İskəndərnamə. İqbalnamə (Tərc. M.Rzaquluzadə). Bakı: 

“Lider”, 2004, 254 s. 
11. Крымский А.Е. Антология Азербайджанской поезии. Москва: Изд-во 

Института Восточных Языков, 1939, 441 стр. 
12. Rəsulzadə M. Azərbaycan şairi Nizami. Bakı: “Kitab klubu” nəşr., 2019, 

404s.                                                                           
 



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

31 

                               
 Faig ALIYEV 

 
NIZAMI'S IDEAL WORLD OF ART 

 
S u m m a r y 

 
The article touches on some aspects of Nizami's work, which gave a new 

direction to lyrical and epic poetry and had a strong impact on the literary and artistic 
thought of the entire Middle East. We express our opinions about the Divan of the 
genius poet, who gave pearls to the treasury of human culture and created a literary 
school, the issues of the poet's nationality, Turkism in his works are reconsidered, 
various attempts to clarify the date of his death are repeated. It is noted that a new 
stage of Azerbaijan's literary and aesthetic thought has begun with Nizami Ganjavi. 
We comment on the poet's attitude to the question of the relation of art to life, the 
correct reflection of reality, the connection of literary thinking with the reality of life. 
We show the invaluable role of Nizami's creative views and opinions on words, art, 
artist, the beauty of content, the perfection of form, the essence of the artistic word, 
moral-educational significance, etc. in enriching the literary thought of the East and 
Azerbaijan, which is an integral part of it. The influence of Nizami's enlightened 
ideas on human society, state-power, justice-equality, which preceded the period of 
hundreds of years, on the epic poetry of the Middle East is emphasized. It is noted 
that the great poet separated the main parts of Eastern epic poetry – tovhid, minajad, 
nat, merajname, madh etc. from the main text by placing them at the beginning of the 
work, thus creating a new composition of epic poetry of the Near and Middle East 
and that Nizami's followers also compiled their works in this way. It is emphasized 
that the propagation of intellect, perfection, science, knowledge, high moral qualities, 
moral perfection, the concept of a free, happy country, ideal man, ideal society 
turned an ideal world of literature of the poet into a code of ethics, beauty, 
enlightenment and anthropology. 

 
                               

Фаиг АЛИЕВ 
 

ИДЕАЛЬНЫЙ МИР ИСКУССТВА НИЗАМИ 
 

Р е з ю м е 
 

В статье рассматриваются некоторые моменты творчества Низами, которые 
послужили созданию нового направления лирико-эпической поэзии, оказавшей 
сильное влияние на литературно-художественную мысль всего Ближнего и 
Среднего Востока. Исследуются мнения о Диване гениального художника, 
подарившего жемчужины сокровищнице человеческой культуры, создавшего 
литературную школу, а также снова рассматриваются вопросы национальной 
принадлежности поэта, тюркизма и тюркообразования в его произведениях, 
предпринимаются повторные попытки прояснить различные суждения об истории 
его смерти. Отмечается, что именно с Низами Гянджеви начался новый этап 
художественно-эстетической мысли Азербайджана. Трактуется отношение поэта к 
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вопросу влияния искусства на жизнь, правдивому отражению действительности, 
соотношению художественного мышления с реальностью жизни. Также показана 
неоценимая роль красоты слова, искусства, мастерства, содержания, совершенства 
формы творчества Низами, его эстетических взглядов, убеждений о сущности, 
нравственно-воспитательном значении художественного слова и др. в обогащении 
литературной мысли Востока и Азербайджана, являющегося его неотъемлемой 
частью. Подчеркивается влияние светлых идей Низами о человеке – обществе, 
государственной власти и справедливости – равенстве, опередивших свое время 
на сотни лет на Средневековую Восточную эпическую поэму. Обращается 
внимание на то, что, помещая в начале произведения такие важные в Восточной 
эпической поэзии части как товхид, мунаджат, нат, мираджнаме, мадх и др., 
великий поэт отделяет их от основного текста, создавая таким образом новую 
композицию эпической поэмы Ближнего и Среднего Востока, и на то, что 
последователи Низами оформляют свои произведения именно таким способом. 
Подчеркивается, как поэт трансформирует пропаганду ума, совершенства, науки, 
знаний, высоких нравственных качеств человека, духовного совершенства, вос-
певание концепции независимой, счастливой страны, идеального мира искусства в 
кодекс нравственности, красоты, благовоспитанности и человековедения.  
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Qarabağın tanınmış söz adamlarından biri də Aşıq Valeh kimi tanıdığımız 
Kərbəlayı Səfidir. Böyük Azərbaycan alimi Firidun bəy Köçərli “Kərbəlayi Səfi 
“Valeh” təxəllüs” adlı oçerkində yazır: “Kərbəlayı Səfi “Valeh” Canı oğlu Kərbəlayı 
Abdullanın və Baba bəyin müasiri imiş. O zamanın ürəfasından sayılan əhli-zövq və 
sahibi-təb bir vücud imiş. Məhəlli-təvəllüdü Gülablı qəryəsidir ki, ata-babasının əsl 
vətənidir” [16, s.320]. 

Müəllif Valehin doğum tarixini belə göstərir: “Həmin bu Gülablı qəryəsində1 
hicrətin 12-ci əsrinin axırlarında – yəni 1180-ci və yainki 1190-cı illərdə Valeh 
təvəllüd etmişdir. 60-70 iləcən ömür etmişdir. Belə ki, 1250-ci tarixdə hali-həyatda 
imiş. Oxuyub-yazmanı Şuşa qalasında kəsb etmişdir. Ülumi-maarifə və xüsusən şeir 
deməyə artıq dərəcədə meylü həvəsi var imiş. O cəhətə vaxtının çoxunu ürəfa 
məclisində və şüəra dairəsində keçirərmiş” [16, s.320]. 

Beləliklə, Valehin doğum tarixini və ilk təhsilini Şuşada aldığını öyrənirik. 1180-
ci hicri-qəməri ili miladi tarixlə 1766-cı, 1250-ci hicri-qəməri ili isə 1834-cü ilə 
düşür. Beləliklə, F.Köçərli Valehin təxminən 1766-1834-cü illərdə, 70 ilə yaxın 
yaşadığını ehtimal edir. 

F.Köçərli Valehin şəxsiyyətini belə təsvir edir: “Mərhum Valeh dindar, mömin 
və müttəqi bir şəxs olduğu ilə belə xoşsöhbət, danışıb-gülən və baməzə bir adam 
imiş. Onun ilə Baba bəyin, İbn Canının və Aşıq Qənbərin beyinlərində zarafat 
olduğu üçün bir-birinə həzl təriqi ilə sözlər deyərlərmiş. Belə ki, mərhum Baba bəy 
Valehin qocalığını həcv edib dişlərinin tökülüb övraq olmağını və ağzı köhnə 
xərabənin uçuq damına bənzəməyini və saçı-saqqalı ağarıb, sümük kimi dümağ 
olmağını zərifanə zikr edib deyir ki, sənin başından ºüru həvəs gedibdir. İndi sənin 
meylin axirət dünyası ilədir. Ona görə Xulxunsayını çağır gəlsin, aləmi-bəqadan sənə 
vəz eləsin: 

 
Hər kimsə axtarar, tapar tayını,  
Sən də çağır gəlsin Xulxunsayını. 
Söhbəti-üqba eləsin, guş qıl, 
Ləzzəti-dünyanı fəramuş qıl. 

 

                                                            
1 “Qəryə” farsca kənd deməkdir. 
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Kərbəlayı Səfi onun cavabında Baba bəyə bir neçə duzlu şeir yazıb, onların bəzi 
bəndlərində Baba bəyə bərk toxunur. Həmin şeirləri belə başlayır: 

 
Baba bəy, sən bir yaxşı babasan, 
Heyf ola kim, bir az ağzı yavasan. 
Bundan əvvəl sən ki şair deyildin, 
Fəzai-eşqdə tair deyildin. 
Məndən öyrənibsən, düşübsən tərzə, 
Mənim ilə danışma hərzə-hərzə”... [16, 321] 

 
F.Köçərli qeyd edir ki, Valeh Baba bəy haqqında bir neçə həcv də yazıb və onları 

burada vermək münasib görülmədi [16, s.321]. 
Valehlə Qənbər təxəllüslü Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu arasında da deyişmə 

olmuş, hətta bir-birinə həcv yazmışlar: 
 

Ey Səfi, şahi-Nəcəf kuyi sənə məskən ikən 
Niyə ol rozəni tərk etdin əgər adam idün? 
Kəhfin əshabini tərk etmədi səg bir saət, 
Sən ki insan idün, əhməq, məgər itdən kəm idün? 
Qənbəra, Valehi mən etmə ki, o,  biqəmdir, 
Sən dəxi cahil əgər olsa idün, biqəm idün [9, 223]. 

 
Qəzəlin məzmunundan belə başa düşülür ki, Səfi Kərbəla ziyarətində olmuş, 

başqa zəvvarların etdiyi kimi, oradan da Nəcəf şəhərinə gedərək İmam Əlinin qəbrini 
də ziyarət etmişdir. Özü də Kərbəla ziyarətində olmuş Abdulla Canı oğlu Səfini 
qınayır ki, İmam Əlinin dəfn olunduğu yer o qədər müqəddəsdir ki, gərək oranı tərk 
edib geri qayıtmayaydın. Əshabi-Kəhflə bağlı rəvayətdə hökmdarın təqibindən 
qaçaraq mağarada gizlənən şəxslərin yanında olan it də onları tərk etməmiş və 
onlarla birlikdə əsrlik yuxuya getmişdir. Abdulla Canı oğlu Valehi məzəmmət edir 
ki, sən də gərək sədaqətli olub İmam Əlinin dəfn olunduğu yeri tərk etməyəydin. 
Qəzəlin sonuncu bəndində isə deyir ki, Valehi məzəmmət etməyinin mənası yoxdur, 
çünki o, biqəm, yəni arsız adamdır, əgər sən də cahil olsaydın, biqəm olardın. 

Təbii ki, Kərbəlayı Abdullanın qəzəli Valehi qəzəbləndirir və ona belə cavab 
yazır: 

 
Nə səbəbdən Səfi mərhumi-dəri Heydərdür, 
Kim bilir, pərdədə kim ziştü ya zibatərdür. 
Mən əgər feyzi hünər cahiliyəm, lən mənə, 
Yoxsa lənət sənə gəlsün, bu nə böhtan, şərdür? 
Könlü Dəccalı dilər, özü vəli Kəbə evin, 
Mömin indi Qələdə, sən burada Qənbərdür [9, s.224]. 

 
Valeh cavabında Abdullanı Əbu-Cəhlə bənzədir, kafir, Dəccala meyil edən 

adlandırır və onu mömin saymadığını bildirir. Qəzəlin son beyti Kərbəlayı Abdullaya 
çox toxunur və M.Füzulinin: 

 
Ey gül, nə əcəb silsileyi-mişki tərin var,  
Vey sərv, nə xoş canalıcı işvələrin var! – 
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beyti ilə başlanan qəzəlinə nəzirə üslubunda Valehə belə cavab verir: 
 

Valeh, nə əcəb zümzümeyi-sövti-xərin var? 
Fəxr eylə ki, qanuni-hünərdən xəbərin var. 
Aldatdı, sənin belini basdı hacızadə, 
Soncuqlama bundan belə, zəxmi-kəmərin var. 
Qirbalə qoyub ardını bazardə satdın, 
Sövdəgər isən, yaxşıca sövdadə sərin var [9, s.224]. 

 
Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu bu cavabında Valehi ağır şəkildə təhqir edir, onun 

yazdığı cavabı eşşək zümzüməsinə, yəni anqırtısına, özünü də eşşəyə bənzədir. Bu 
cavabı onun belinə qoyulmuş palan adlandırır və tövsiyə edir ki, soncuqlayıb onu 
belindən atmağa cəhd eləməsin, çünki kəmərlə bağlanıb və belindən ata bilməyəcək. 
Sonuncu beyti şərh etməyi isə etik baxımdan qeyri-mümkün sayırıq. 

Valeh yazdığı cavabda təhqir baxımından ondan da irəli gedib: 
 

Ey bic, sənin Canidən özgə pədərin var. 
Andan sədəfi-sinədə pünhan göhərin var. 
Atam deyibən Canıya qəmxar durarsan, 
Andan, a xətadidə, sənin nə xəbərin var? 
Bir kərrə şəhərdən çölə dəstimə düşərsən, 
Ancaq soruram, yerdə qalur hər nə dərin var [9, s.224]. 

 
Cavabında Valeh yazır ki, sən Canının oğlu deyilsən, bic doğulmusan, mənim 

nütfümdən törəmisən və şeir yazmaqda buna görə belə hünərin var. Əgər şəhərdən 
kənarda əlimə düşsən, dərini soyaram. Göründüyü kimi, sonda hərbə-zorba gəlməyi 
də unutmur. 

Qeyd edək ki, həmin dövrdə Qarabağda bu cür həcvlər, bir-birinə mənzum 
məktublar yazmaq halları geniş yayılmışdı. 

F.Köçərli Valehin qohumu və şagirdi olduğu deyilən Aşıq Qənbərlə deyişməsini 
də vermişdir. Valehin cavabından məlum olur ki, onun gözləri qara düşdüyündən 
qamaşmış və görməyi müvəqqəti olaraq pisləşmişdir. Aşıq Qənbər bu hadisəni zara-
fatla qələmə almış və gözlərini sağaltmaq üçün maraqlı “resept” təklif etmişdir: 

 
Göydaş ilə duz qoy ona, zəy bağla, qurum qat, 
Ey Valehi-məşhur! 
Zərnixi, kükürdü götürüb ab ilə islat, 
Civə ilə məqdur. 
Nuşadiri tənbəkiyə qat, andızı qaynat, 
Həm sirkeyi-əşkur, 
Şürabu şərab ilə piyaz, qədr də bat-bat,  
Bir qədr də hil ur. 
Bağla gözünün nurinə, çəkmə dəxi heyhat,  
Qoyma ki, ola kur [9, 218].  

 
Aşıq Qənbərin bu zarafatyana məktubuna Valeh aşağıdakı bəndlə başlayan 

cavabı vermişdir: 
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Bu təbi-təbabətliyi bir kəs bilə, haşa, 
Ey Qənbəri-Məcnun! 
Dərmanlarını görsə olur məhvü müqəvva 
Loğmanı-Fəlatun! [9, s.218] 

 
Aşıq Qənbərin şeirində göydaş, zəy, kükürd, civə, naşatır spirti və bir çox 

kimyəvi maddələrin, Valehin cavabından göründüyü kimi, qırx yeddi dərmanın 
adının çəkilməsi həmin dövrdə Qarabağda təbabətin xeyli inkişaf etdiyini göstərir. 

Valehin 31 bəndlik “Vücudnamə”sini təqdim və şərh edən F.B.Köçərlinin qeyd 
etdiyi kimi, Valeh təxəllüslü Kərbəlayı Səfi 7 yaşında dini təhsilə başlamış və 11 
yaşında onu tamamlamışdır: 

 
On birdə dərsimi eylədim tamam, 
Dildə əzbər oldu Peyğəmbər, imam. 
On iki yaşında oldum xoşkəlam, 
Söylədim hər tərəf, oldum dilgüşa [16, s.332]. 

 
Böyük alim Firidun bəy Köçərli Valeh haqqında yazısını belə bitirir: “Yuxarıda 

yazılan əşardan başqa, Valehi-mərhumun daha da çox əsərləri vardır. Bunlardan artıq 
əhəmiyyətlisi keçmiş səlatinin əhvalına və Qarabağ xanlığının tarixinə dair yazdığı 
mənzumatdır ki, məətəəssüf, ələ gətirə bilmədik. Onun övladından Aşıq Abbasqulu 
bizə söz vermişdi ki, Kərbəlayı Səfinin tamami əşarü asarını bizə göndərsin, vəli 
əhdinə vəfa etmədi” [16, s.333].  

Folklorşünas alim Ə.Axundov tərtibçisi olduğu “Telli saz ustadları” kitabında 
Aşıq Valehi belə təqdim edir: “Aşıq Valeh Qarabağın Abdal-Gülablı kəndindəndir. 
Bizcə, bu, Aşıq Valeh təxəllüsü ilə şeirlər yazan Kərbəlayı Səfi Valehdir. 1766-cı 
ildə anadan olmuş, 1836-cı ildə vəfat etmişdir. Şeirləri əsasında məşhur “Valeh və 
Zərnigar” dastanı yaranmışdır” [23, s.30].  

Göründüyü kimi, Ə.Axundov Valehin 1766-cı ildə doğulması haqqında F.B.Kö-
çərlinin fikrinə əsaslanmış, 70 il yaşaması haqqındakı mülahizəsini əsas götürüb onun 
1836-cı ildə öldüyünü yazmışdır.   

Aşıq Valehin şeirləri ilk dəfə “Alçaqlı-ucalı dağlar” (1970) adlı kitabda toplanıb 
çap edilmişdir. Tərtib edənlər əslən Ağdam rayonundan olan professor Famil Mehdi 
və Valehin nəslindən olan Aşıq Xaspolad Mirzəyevdir. Prof. F.Mehdi “Aşıq Valehin 
taleyi” adlı ön sözdə yazır: “Aşıq Valeh təxminən bir əsrə yaxın yaşamış, ömrünün 
sonuna qədər öz sədəfli sazından ayrılmamışdır. 

Onun ədəbi irsinin çox hissəsi itib-batmış, bizə gəlib çatmamışdır. Şeirlərinin 
böyük bir qismi Valehin bir neçə il bundan əvvəl rəhmətə getmiş nəvəsi Zərnigarın 
dilindən yazılmışdır” [7, s.3].  

F.Mehdi daha sonra yazır: “Qarabağın səfalı guşələrindən biri olan Abdal-
Gülablı öz sənətkarları ilə həmişə məşhur olmuşdur. Kəndin qədim qəbiristanlığının 
məzar daşlarının birində bu sözlər yazılmışdır: “Kərbəlayı Səfi ibn Məhəmməd. 
1238-ci ildə vəfat etmişdir”. Başdaşına yazlmış bir bənd şeirin isə ilk misrası belədir: 
“Valeh ləqəbimdir, Səfidir adım”. 

Aydın olur ki, Aşıq Valehin əsl adı Səfi, atasının adı isə Məhəmməddir. O, 1822-
ci ildə vəfat etmişdir. Doğulduğu il barədə əsaslı məlumat yoxdur. Bir ehtimala görə, 
Valeh 1729-cu ildə anadan olmuşdur” [7, s.3]. 
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Professor İsrafil Abbasov Aşıq Valehin doğum və ölüm tarixi haqda F.Mehdi ilə 
həmfikir olmuşdur: “Əsl adı Səfi olan Aşıq Valeh, ehtimala görə, 1729-cu ildə 
Qarabağın Abdal-Gülablı kəndində doğulmuşdur. Bir əsrə yaxın ömür sürən sənətkar 
1822-ci ildə vəfat etmişdir. Məzarı Abdal-Gülablının qədim qəbiristanlığındadır. 

Aşığın adı ilə bağlı yaranmış “Aşıq Valeh” dastanı 1927-ci ildə Tovuzda Şair 
Vəlinin ifasında yazıya alınıb “Dastanlar və nağıllar” (toplayanı H.Əlizadə, 1937, s.5-
25) kitabında çap olunmuş, sonralar isə bəzi kiçik dəyişikliklərlə 1944-cü ildə Aşıq 
Məşədi Dadaşdan (Laçın rayonu, Əhmədli kəndi) toplanmış variant kimi beşcildlik 
“Azərbaycan dastanları”nın 3-cü cildinə (toplayanı və tərtib edəni Ə.Axundov, 1967, 
s.255-289) daxil edilmişdir” [8, s.495-496]. 

Professor Mürsəl Həkimov Valehin doğum tarixi ilə bağlı F.B.Köçərlinin, 
Ə.Axundovun,  F.Mehdinin və İ.Abbaslının fikirləri ilə razılaşmır: “O (Aşıq Valeh – 
N.Ə.), 1722-ci ildə Qarabağın axar-baxarlı guşələrindən biri sayılan Abdal-Gülablıda 
anadan olmuşdur” [15, s.3]. 

Professor Paşa Əfəndiyev M.Həkimovun səhv fikrini onun uğuru kimi qiymət-
ləndirir: “Beləliklə, Aşıq Valehin 1722-ci ildə anadan olduğu və 1822-ci ildə isə 
vəfat etdiyi müəyyənləşdirilmişdir” [12, s.273]. 

Prof. M.Allahmanlı da M.Həkimovun fikrinə şərik çıxır: “Bizim fikrimizcə, 
F.B.Köçərli və Ə.Axundova nisbətən F.Mehdi və M.Həkimov Aşıq Valehin vəfat 
tarixi haqqında daha inandırıcı fikir yürütmüşlər. Bunu ustadın yaxınlıq edib əlaqə 
saxladığı sənətkarların həyat və yaradıcılığı ilə bağlı olan dəqiq fakt və mülahizələr 
də sübut edir. Valehlə M.P.Vaqif arasında olan yaxınlıq, yaradıcılıq söhbətləri, şeir 
məclisləri buna misal ola bilər. Bütün bunlar Valehin 1779-cu və ya 1766-cı ildə 
anadan olması ehtimalının inandırıcılığına şübhə doğurur” [1, s.10]. 

Açığı, Valehin Qarabağ xanının vəziri Molla Pənah Vaqiflə yaxınlığı, hətta onların 
yaradıcılıq söhbətləri (!), şeir məclislərinin (!) mövcudluğunu heç bir fakta, dəlil-
sübuta söykənmədən iddia etmək əsassızdır və çox təəssüf ki, bir çox sonrakı “tədqi-
qatlarda” da iddianın müəllifi göstərilmədən təkrarlanır. Müəllifliyi Aşıq Valehə aid 
edilən şeirdə Vaqifin adı çəkilir: On il əvvəl Molla Pənah sağ idi. 

Bu misradan Valehlə Vaqifin dostluq münasibətləri, yaradıcılıq söhbətləri, şeir 
məclisləri keçirməsi nəticəsini çıxarmaq həqiqətə uyğun deyil. M.Allahmanlı yazır: 
“Bu misralarda aşıq böyük bir zəka sahibinin dünyadan köçməsini təəssüf hissi ilə 
qeyd edir” [1, s.21]. 

Halbuki burada nə təəssüf, nə başqa bir hiss var. M.Allahmanlı sonra bir ehtimal 
irəli sürür: “Ehtimal etmək olar ki, Qarabağ xanlığında daxili vəziyyətin kəskinləşdiyi, 
ziddiyyətlərin həddini aşdığı, Ağa Məhəmməd Şah Qacarın Zaqafqaziyanı ələ keçir-
mək istədiyi və bu məqsədlə Şuşa qalasını mühasirədə saxladığı zaman Valeh də 
hadisələrin iştirakçısı, qırğınların şahidi olmuş, başqaları kimi, o da eyni hissləri keçir-
mişdir” [1, s.21]. 

Müəllifin ehtimal etmək hüququnu qəbul edirik, amma onun “Belə bir hadisələrin 
törədicisi olan şahlara qarşı onda böyük nifrət hissi yaranmış və xalqı vətəni qorumağa 
səsləmiş, son damla qanına qədər düşmənin bu torpağa ayaq basmasına imkan 
verməməyə çağırmışdır. Bu misralar eyni zamanda Vaqif kimi bir dühanın necə qanlı 
müharibələr qurbanı olduğunu aydın şəkildə göstərir” [1, s.21]  cümləsi həqiqətə uyğun 
olmayan mülahizələrdir. 

Müəllif Valehin “belə hadisələrin törədicisi olan şahlarla (Ağaməhəmməd Şah Qacar 
nəzərdə tutulur – N.Ə.), düşmənlə, son damla qanına qədər vuruşmağa çağıran” 
misralarını, görəsən, niyə misal gətirmir? Valehin belə misraları doğrudanmı var? Şeirin 
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yazıldığı 1807-ci ildə işğalçı və qəddar Rusiya imperiyası Qarabağı işğal etmişdi, amma 
bununla barışmayan Qacarlar dövləti Qarabağı azad etmək üçün Şahzadə Abbas 
Mirzənin komandanlığı ilə ruslara qarşı ölüm-dirim savaşı aparırdı. Ruslar bir il qabaq, 
1806-cı ildə Vaqifin böyük himayədarı və xeyirxahı olan İbrahimxəlil xanı 17 nəfər ailə 
üzvü ilə birlikdə öldürmüşdülər. Valehin xalqı rus işğalçılarına qarşı mübarizəyə 
səsləyən və ya səsləməli olduğu misraları varmı, olubmu? Valehin, ümumiyyətlə, siyasi 
məzmun daşıyan şeirləri bizə məlum deyil və çox güman ki, olmamışdır. Professorun 
“On il qabaq Molla Pənah sağ idi” misrasından bu qədər məna çıxarması, göründüyü 
kimi, onun dərin fantaziyasının məhsuludur. 

Prof. M.Allahmanlı F.Mehdinin Aşıq Valehin 1729-cu ildə doğulması haqqındakı 
mülahizəsini də rədd edərək professor M.Həkimovun aşağıdakı fikrini müdafiə edir: 
“Vücudnamə”nin 19-cu bəndindəki poetik duyum bizim fikrimizin doğruluğunu 
şahidlik məqamında bir daha təsdiqləyir: 

 
Yüz yaşında oldum piri natəvan, 
Gələnlə, gedənlə, qonşuyla yaman. 
Könlümdə ahu-zar, çeşmimdə duman, 
İstədim fənadan köçəm üqbayə. 

 
Məlum olduğu kimi, “vücudnamə”, yaxud “əvvəl-axır”, bir növ, tərcümeyi-haldır. 

Çox qədimdən bəri aşıqlar anadan olduqları gündən “vücudnamə”lərini yazdıqları günə 
qədər tərcümeyi-hallarını nəzmə çəkər, həyatlarında baş vermiş hadisələri qeyd edərlər”. 
Prof. H.Araslının bu haqlı fikrinə inamla söykənmiş olsaq, onda fikrimizi aydınlaş-
dırmaq üçün biz Valehin ölüm tarixindən (1822) 100 ili çıxsaq, aşığın 1729-cu il deyil, 
1722-ci ildə anadan olduğunu əsaslı tarix kimi götürməliyik” [15, s.5].  

Əvvəla, qeyd etməliyik ki, “Vücudnamə”nin bu variantı əsas götürülə bilməz və o, 
böyük alim F.Köçərlinin təqdim etdiyi “Vücudnamə”dən fərqlidir. “Vücudnamə”nin 
həmin variantında Aşıq Valeh belə deyir: 

 
Səksən yaşa yetdim, qalmadı imdad, 
Doxsan yaşda tutdu əlimdən irşad. 
Yüz yaşa yetəndə gəldi bir cəllad,  
Dedi, haza, yövmül-axərid-dünya. 
 
Çəkdi çəngəlini, saldı əzayə, 
Tamamən cəsədim düşdü lərzayə. 
Aldı mürği-ruhum, çəkdi səmayə,  
Cismim qəfəs kimi qaldı müqəvva [16, s.331]. 

 
“Vücudnamə”nin hər iki variantının yüz illik ömürdən sonrakı bəndlərində axirətdə 

baş verənlər, İnkir-Münkirin sual-cavabı, Sirat körpüsündən keçmək, qiyamət və s. 
haqqında söhbət açılır. M.Həkimovun və onu müdafiə edən M.Allahmanlının məntiqinə 
görə, Aşıq Valeh öləndən sonra başına gələnləri də hansısa yolla oxucuya çatdırmışdır 
və biz də onları qəbul etməliyik! 

F.Köçərli haqlı olaraq qeyd edir ki, “Vücudnamə”də deyilənlər onun müəllifinin 
başına gələnlər deyil, insanın ana bətnində bir qətrə qandan əmələ gəldiyi vaxtdan axirət 
evinə köçdüyü dövrə qədər olan keçdiyi mərhələləri dini-əxlaqi dillə təsvir edir. Əvvəlki 
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dini məktəblərdə bu mövzu tədris olunurdu, indi axır vaxtlarda təzə üsul ilə təsis 
olunmuş məktəblərdə bizim balalara təlim verilir [16, s.333]. 

Məsələnin başqa tərəfi də var. Doğrudanmı Valeh vücudnamə yazmaq üçün 100 
yaşının tamam olmasını gözləyərək “Yüz yaşında oldum piri-natəvan” misrasını 
yazmışdır? 

İkincisi, belə çıxır ki, Aşıq Valeh həmin misranı yazandan sonra da “mənəvi rahatlıq 
taparaq” bu fani dünyanı tərk etmişdir! Bu şeiri yazandan sonra Aşıq Valeh, məsələn, 3-
5 il artıq yaşaya bilməzdimi? Amma professor həmkarlar bu ehtimalı yaxına burax-
mayaraq iddia edirlər ki, Valeh həmin “Vücudnamə”ni  məhz 100 yaşında yazmış və 
yazan kimi də ölmüşdür. 

Professor Məhərrəm Qasımlı professor həmkarlarının səhvini “düzəldir”: “Kərbəlayı 
Səfi Məhəmməd oğlu – Aşıq Valeh yüz ildən bir qədər artıq yaşamışdır. Bu barədə 
ömrünün sonlarına yaxın söylədiyi bir vücudnamədən bilgi almaq olur. 

Bu hesabla aşığın doğum tarixi təqribən 1720-ci ilə düşür” [19, s.517]. 
Maraqlıdır ki, eyni şeirə istinad edən professorların bəziləri Aşıq Valehin 1722-ci, 

bəziləri isə 1720-ci ildə doğulduğunu iddia edirlər. 
Bu vücudnamələrin hansının Valehə məxsus olması haqqında yazıçı Mustafa 

Çəmənlinin maraqlı və məntiqi fikri var: “F.B.Köçərlinin “Azərbaycan ədəbiyyatı” 
kitabında Valehdən nümunə kimi verdiyi “Vücudnamə”ni ağızlarda dolaşan “Vücudna-
mə” ilə tutuşdurduqda təəssüf hissi keçirirsən. Valehin ağızlarda dolaşan “Vücud-
namə”si cilalanmaq əvəzinə məzmunsuz, lüzumsuz söz yığınına çevrilmişdir. Onu qeyd 
etmək kifayətdir ki, F.B.Köçərlinin kitabında “Vücudnamə” 31, Valehin dildə dolaşan 
“Vücudnamə”si isə 36 bənddən ibarətdir. F.B.Köçərli tarix etibarilə Valehə daha yaxın 
olmuş və şübhəsiz ki, “Vücudnamə”ni əlyazmasından köçürmüşdür. O, “Vücudnamə”ni 
oçerkinə köçürərkən “necə ki var, burada təb olunur” sözlərini yazmağı da unutma-
mışdır. Bəs Valehin bu gün aşıqlar tərəfindən oxunan “Vücudnamə”si necə, olduğu kimi 
oxunurmu? Təəssüf hissi ilə deyirik: yox” [11, s.140]. 

Yeri gəlmişkən, bu məsələdə prof. M.Allahmanlı da M.Çəmənli ilə həmrəydir: 
“Aşıq Valehin xalq arasında indi də yaşayan, dillər əzbəri olan “Vücudnamə”si öz 
mövzu dairəsinin genişliyi, ifadə zənginliyi ilə daha çox diqqəti cəlb edir. Onun əlimizdə 
olan variantları arasında müəyyən fərqlər nəzərə çarpır. Başlıcası ondan ibarətdir ki, 
F.B.Köçərlinin verdiyi “Vücudnamə” otuz bir bənddən ibarət olduğu halda, xalqdan 
topladığımız variant otuz altı bənddir. Bu müqayisədə müəyyən fərqlər, ifadə, söz 
dəyişmələri də nəzərə çarpır ki, ümumi mənaya, şeirin bədii təsir gücünə xələl gətirir. 
Bizim fikrimizcə, F.B.Köçərlinin qələmə aldığı variant daha təqdirəlayiqdir. Çünki bu 
ədəbiyyatşünas alim tarix etibarilə ustada daha yaxın olmuşdur” [1, s.36-37]. 

Maraqlıdır ki, M.Allahmanlı F.B.Köçərlinin təqdim etdiyi “Vücudnamə”nin daha 
doğru olduğunu etiraf etdiyi halda, Valehin doğum tarixi məsələsində 36 bəndlik 
təhrif olunmuş “Vücudnamə”yə istinad edir və özünü təkzib edir. 

Prof. F.Mehdi  “Alçaqlı-ucalı dağlar” kitabında təqdim etdiyi vücudnamənin Valehin 
nəvəsi adlandırdığı Zərnigar xanımın dilindən yazıya alındığını bildirir. Fikrimizcə, 
Zərnigar Valehin nəvəsi deyil, daha uzaq qohumu ola bilərdi, çünki Valehin nəvələri 
1830-cu illərdə doğulmuşdur.   

Valehin doğum tarixi kimi 1722-ci ili göstərən prof. M.Həkimovun və prof. 
M.Allahmanlının, onun 1720-ci ildə doğulduğunu iddia edən prof. M.Qasımlının ən 
böyük səhvi isə bundan ibarətdir ki, onun qəbir daşında ölüm tarixinin hicri-qəməri 
1238-ci il (biz bu rəqəmi də şübhəli hesab edirik, çünki belə bir fakt olsaydı, böyük 
alim Firidun bəy Köçərlinin ondan məlumatı olardı və Valehin hicri-qəməri 1250-ci 
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ildə hələ həyatda olduğunu yazmazdı) yazıldığını əsas götürərək onun h. 1138-ci ildə 
doğulduğunu qəbul edir, 1238-ci hicri-qəməri ilin miladi 1822-ci ilə uyğun 
olduğunu, hicri-qəməri 1138-ci ilin isə miladi tarixlə 1722-ci ilə düşdüyünü 
düşünürlər. Halbuki əvvəlki ehtimallarını qəbul etsək belə, hicri-qəməri 1138-ci il 
miladi tarixlə 1722-ci ilə deyil, 1725-ci ilə düşür! Professorlar məsələnin bu sadə 
tərəfini bilmirlər! 

Prof. M.Allahmanlı Valehin ustadı Aşıq Səməd haqqında yazır: “Valehin ustadı 
Aşıq Səməd XVII əsrin axırları və XVIII əsrin ortalarında yaşayıb-yaratmış el 
sənətkarlarındandır. Onun şeirlərindən çoxu itib-batmış, təəssüf ki, əlimizə tam gəlib 
çatmamışdır” [1, s.13]. 

Müəllifi Kolanlı Həsən Şıxavəndli olan və iki dəfə – 2007-ci ildə və 2011-ci ildə 
nəşr olunan “Aşıq Valeh” kitabı yeni faktları ilə yox, daha çox plagiatlığı ilə yadda 
qalır. Bu kitabda prof. M.Allahmanlının “Aşıq Valehin sənət dünyası” (1991) 
kitabından bütöv abzaslar olduğu kimi köçürülmüşdür. Köçürülənlərin isə səhv və ya 
düz olması ayrı söhbətin mövzusudur. Məsələn, M.Allahmanlıdan gətirdiyimiz 
yuxarıdakı sitatı Kolanlı Həsən bu cür təkrarlayır: “Valehin ustadı Aşıq Səməd XVII 
əsrin axırları və XVIII əsrin ortalarında yaşayıb-yaratmış el sənətkarlarımızdandır. 
Onun şeirlərindən çoxu itib-batmış, təəssüf ki, əlimizə tam gəlib çatmamışdır” [17, 
s.9]. 

M.Allahmanlının kitabının 20-ci səhifəsindəkiləri Kolanlı Həsən Şıxavəndli öz 
“kitabı”nın 10-cu səhifəsində yerləşdirmişdir. “Müəllif”in “maraqlı bir tapıntısı” da 
diqqəti cəlb edir: “Aşıq Valehin ustadı Səmədin ölümü ərəfəsində yazdığı şeiri maraq 
doğurur: 

 
Ömür zəmisini fələk biçəndə, 
Əcəl şərbətini dərhal içəndə, 
Səməd kimi ustad yurddan köçəndə, 
Valeh kimi viran dərdlər ağlayıb [17, s.13]. 

 
Doğrusu, bu əcaib söz yığınını kimlərin düzüb-qoşduğunu bir kənara qoysaq, 

“Valeh kimi viran dərdlər” ifadəsini başa düşmək mümkün deyil. Digər tərəfdən, 3-
cü və 4-cü misralardan çətinliklə başa düşmək olur ki, Aşıq Səməd artıq dünyadan 
köçüb və şagirdi Valehi ağladıb. Amma Kolanlı Həsən bildirir ki, Valeh bu şeiri 
Səmədin ölümü ərəfəsində yazıb. H.Şıxavəndlinin zamanı fərqləndirə bilməməsi və 
“ərəfə” sözünün mənasını bilməməsi heyrət doğurur! 

Kolanlı Həsənin “Qarabağın məşhur aşıqlarından olan, Ağdam nahiyəsinin 
Abdal-Gülablı kəndində yaşayıb-yaratmış Aşıq Xaspolad” [17, s.18] ifadəsində bir 
neçə səhv var. Aşıq Xaspoladın yaşadığı vaxtlarda Ağdam nahiyəsi yox idi, Ağdam 
rayonu var idi, XIX əsrdə Abdal və Gülablı kəndləri Vərəndə nahiyəsinə daxil idi, 
Ağdam kəndi isə adıçəkilən kəndlərdən balaca bir kənd idi. Xaspoladın məşhur aşıq 
olması da şişirdilmiş qiymətdir, hər halda, Azərbaycanın məşhur aşıqlarını tanıyırıq. 

Onun başqa bir heyrətamiz uydurması: “Valeh Səfi adı ilə ilk təhsilini kənddə 
mollaxanada, Molla Mahmudun yanında alıb. Təhsilini davam etdirmək üçün sonralar 
Gəncəyə gedib. Məktəbdə mollalara suallar verdiyi üçün onun oxumasını qadağan 
ediblər. Sonra Şişə qalasında, mədrəsədə molla Səfərin yanında şəriət qanunlarını, dini 
elmləri, tarix, məntiq, fəlsəfə, nücum və s. elmləri öyrənmiş, ancaq nədənsə təhsilini 
yarımçıq qoyub Gülablıya qayıtmışdır” [17, s.19-20]. 
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Maraqlıdır, yazıb-oxumağı öyrənmək üçün yanına gələn 7 yaşlı uşaq mollanı 
hansı sualla çətinə salıb qəzəbləndirə bilərdi ki, onu qovsun? Əgər 7 yaşlı Səfinin 
mollanı çətinə salacaq suallar vermək səviyyəsində bilikləri vardısa, daha vaxtını 
itirib onun yanına niyə gedirdi? Həm də axı təhsil pullu idi.  

Kolanlı Həsən burada öz uydurmalarına o qədər aludə olur ki, cümləsinin əvvəlində, 
ortasında və axırında söylədiklərinin bir-biri ilə rabitəsiz olduğunu da unudur. Əvvəla, 
əgər balaca Səfinin təhsil almaq niyyəti vardısa, niyə Qarabağ xanlığının cəmi 28 verst 
məsafədə yerləşən paytaxtı Şuşa şəhərinə deyil, uzaq yol qət edib Gəncəyə getməli idi?  
İkincisi, əgər Şuşada adını çəkdiyi elmləri artıq öyrənmişdisə, onun təhsili niyə yarımçıq 
sayılırdı? Üçüncüsü, K.Həsən ağlına gələn bütün fənləri yazmaqla kifayətlənməyib, 
axırda “və s.” də qoyur. Yəqin, o, “və s.” yazarkən iqtisadiyyat, ali riyaziyyat, kiberne-
tika, sosiologiya, politologiya, folklorşünaslıq,  fizika kimi fənləri də nəzərdə tutur. 

Onun “kitab”ında Səmədin Valehi şagirdliyə götürməsi səhnəsi də çox orijinal 
təsvir edilib: “Sənə həm sənət dərsi, həm də savad dərsi verəcəm. Ərəb, fars dillərini 
sənə mükəmməl öyrədəcəm” [17, s.20].  

Müəllif unudur ki, bir az ondan əvvəl Gəncədə və Şişə qalasında artıq Səfi nəinki 
həmin dilləri, həm də  hüququ, fəlsəfəni, məntiqi və s. də “öyrənmişdi”. 

Bir sözlə, Valehin adına yaraşmayan bu cür çap məhsulları sadəcə olaraq acı 
təəssüf doğurur. Elmdən uzaq olan bu adam kitabçılıq ənənələrini də pozaraq özünü 
kitaba həm müəllif, həm də redaktor yazır. Məsələnin ən tragikomik tərəfi isə 
“kitabın” professor titullu iki nəfər rəyçisinin yazdıqlarıdır.  

Prof. Azad Nəbiyev: “Həsən Behbudzadənin Aşıq Valehlə bağlı topladıqları 
zəngin bir xəzinədir... İnanıram ki, Həsən Behbudzadə uğurlu bir yoldadır, onu 
gələcəkdə hələ neçə-neçə uğurlu  tapıntılar və uğurlu nəşrlər gözləyir” [17, s.3-4]. 

Prof. Hüseyn İsmayılov: “Qarabağ aşıq mühitinin öyrənilməsində xüsusi dəyəri 
olacaq bu kitab Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Qarabağ bölgəsinin milli 
mədəniyyət tariximizdə önəmini bir daha diqqətə çatdırmaqla bu gün üçün xüsusi 
aktuallığa malikdir” [17, s.6]. 

AMEA-nın müxbir üzvü A.Nəbiyev özü isə Aşıq Valeh haqqında belə yazır: 
“Aşıq Valehin doğum tarixi dürüst məlum deyildir, bir “Vücudnamə”sinə istinadən 
onun yüz il yaşadığı ehtimal edilir: 

 
Yüz yaşında oldum piri-natəvan, 
Gələnlə, gedənlə, qonşuyla düşman. 

 
Lakin o da məlumdur ki, vücudnamə avtobioqrafik göstərici deyil, aşıq şeirinin 

şəkillərindən biridir. Adətən vücudnamələr orta və əhli yaşda yazılır, burada uzun 
ömür sürəcəyini güman edən sənətkarlar o dünyadakı həyatlarından da bəzən söz 
açırlar. Son dövrlərin araşdırmaları göstərir ki, Aşıq Valeh 89-90 yaş yaşamış, 1732-
ci və ya 1733-cü ildə anadan olmuşdur. Başqa bir mənbəyə görə isə, aşığın 1729-cu 
ildə anadan olduğu ehtimal edilir. Biz bu tarixi daha dürüst hesab edirik” [22, s.225-
226]. 

Gətirdiyimiz sitatda A.Nəbiyev Valehin doğum tarixi haqqında ziddiyyətli fikirlər 
söyləsə də, düzgün olaraq vücudnamənin tərcümeyi-hal kimi qəbul edilə bilməyəcəyini 
yazır. 

Professor Q.Namazov Valehin vəfat tarixi barədə həmkarlarından bir qədər fərqli 
fikir söyləmişdir: “Kərbəlayı Səfi Məhəmməd oğlu Valeh təxminən 1722-ci ildə 
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Qarabağın Abdal-Gülablı kəndində doğulmuş, 1824-cü ildə vəfat etmişdir” [21, 
s.265]. 

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Almara Vəzirqızının da bir sıra fikirləri diqqəti-
mizi çəkdi. O, redaktoru olduğu “Haqq aşığı. Vücudnamədən-Cahannaməyə” (2014) 
kitabının ön sözündə yazır: “Böyük ustad aşıqlarımızdan olan Aşıq Ələsgər ölüm 
yastığında son anlarını yaşadığı zaman yetirmələrinə vəsiyyət edərək demişdir ki, 
“Dədə Qorquda, Qurbaniyə, Abbas Tufarqanlıya, Xəstə Qasıma, Hüseyn Bozalqan-
lıya, Hüseyn Şəmkirliyə, Aşıq Alıya, Ağ Aşığa və Aşıq Valeh Abdal-Gülablıya 
hörmətlə yanaşın, onlar mənim qiblə bildiyim ozanlar olub” [14, s.5]. 

Bu mülahizənin müəllifin təxəyyülünün məhsulu olduğu şübhə doğurmur. 
Üstəlik, Ustad Ələsgərin Dədə Qorqudu tanıması, onu yetirmələrinə “tapşırması” 
inandırıcı deyil. Çünki Dədə Qorqudu Azərbaycan oxucusuna tanıdan məşhur alim 
Əmin Abid onun haqqındakı ilk məqaləsini 1927-ci ildə yazıb, Aşıq Ələsgər isə o 
zaman həyatda yox idi. Əgər sağ olsaydı belə, məlum səbəblərə görə onun bu 
məqalədən xəbər tutması mümkün deyildi. Müəllifin istinad göstərməməsi də bu 
sözlərin uydurma olduğunu təsdiqləyir. Çünki istər aşığın nəvəsi və tədqiqatçısı 
f.ü.f.d. İslam Ələsgərin yazdığı kitablarda, istərsə də başqa müəlliflərin əsərlərində 
belə bir şey yoxdur. Ələsgərin ölümündən (1926) sonra 53 il yaşayan oğlu Talıb da, 
Ələsgərin digər şagirdi zodlu Ağayar da bu barədə nəsə desəydi, bu sözlər hansısa 
kitabda və ya məqalədə öz əksini tapardı. Ona görə də hesab edirik ki, bu sözlər 
müəllifin öz təxəyyülünün məhsuludur və həqiqətə uyğun deyil. Nəhayət, onu da 
qeyd etməliyik ki, Aşıq Ələsgər olduqca dindar olub və Məkkədən başqa heç bir şeyi 
xüsusən də ölüm ayağında qiblə bilməzdi. 

Müəllifin Aşıq Valehin  
 

Ustad Səməd sənətdə bir dağ idi,  
Kələntərli Alı fəndli bağ idi. 
On il əvvəl Molla Pənah sağ idi, 
Valeh kimi aşıqlar ustadı var, –  

 
misraları haqqında “Bu misralarda aşığın Molla Pənah Vaqifə olan səmimi müna-
sibəti, duyğuları açıq şəkildə görünür” [14, s.7] fikri ilə də razılaşmaq mümkün deyil, 
çünki bu misralarda Vaqifə heç bir münasibət ifadə olunmayıb, onun sadəcə olaraq 
on il əvvəl hələ yaşadığı bildirilir. 

Müəllifin başqa bir ziddiyyətli fikri: “Səkkiz yaşında atası onu öz kəndlərində 
yaşayan Molla Mahmudun məktəbinə qoyur, mükəmməl savad verməsini xahiş edir. 
Təhsilini Şuşa qəryəsində alıb, Kərbəlanı ziyarət etdiyi üçün xalq arasında Kərbəlayı 
Səfi kimi də tanınıb, 14 yaşında ikən Quranı oxuyub, öyrənib” [14, s.4]. 

Müəllifdən gətirdiyimiz iki cümləlik sitatda ciddi səhvlər var. 
Əvvəla, Aşıq Valehdən yazan müəlliflərin etdiyi kimi, onun “Vücudnamə”sinə 

müraciət etsək, o, Quran oxumağı öyrənmək üçün molla yanına 8 yox, 7 yaşında 
getmiş və 11 yaşında onu tamamlamışdır. 

İkincisi, Səfini öz kəndlərində Molla Mahmudun yanına qoyub oğluna mükəm-
məl savad verməsini xahiş edən atanın xahişinin yerinə yetirilib-yetirilməməsinə 
toxunmadan, Səfinin Şuşada təhsil aldığı bildirilir. 

Üçüncüsü, “Şuşa qəryəsi” yazan müəllif, görünür, “qəryə” sözünün fars dilində 
kənd demək olduğunu bilmir, əks halda Qarabağ xanlığının paytaxtını kənd kimi 
qələmə verməzdi.  



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

43 

Aşıq Valehdən yazan müəlliflərin hamısı qonşu Abdal kəndindən olan Aşıq 
Səmədi onun ustadı kimi təqdim etsə də, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru A.Vəzirqızı 
uydurmalarında bütün əndazəni keçir, Aşıq Valehi nəzərdə tutaraq yazır: “İlk sənət 
dərsini dövrünün tanınmış sənətkarlarından olan doğma babası şair Məhəmməddən 
və Aşıq Güllü ilə Aşıq Cünundan almışdır” [14, s.5]. 

Müəllif bu cümləsində də xeyli səhvə yol verib. Əvvəla, Məhəmməd onun babası 
yox, atasıdır. İkincisi, Məhəmmədin şair olmasını A.Vəzirqızıdan başqa deyən və 
yazan yoxdur və buna görə, düşünürük ki, onun bu fikri də yanlışdır. Üçüncüsü və 
ən ciddi qüsur isə Valehin Aşıq Güllü və Aşıq Cünundan sənətkarlıq dərsi alması 
haqqındakı uydurmalardır. Haqqında söhbət gedən şəxsləri Valehin nəslindən olan 
Aşıq Xaspolad onun babasının babası, babasının atası və s. adlandırır. İndiyə qədər 
kim aşıqlıq sənətini babasının atasından və ya babasının babasından öyrənib?  

Kitabın tərtibçisi Taleh Xaspoladoğlunun (yuxarıda haqqında bəhs etdiyimiz 
Aşıq Xaspoladın oğludur) yazdığı “Giriş” bölməsində daha ciddi səhvlər var. Vale-
hin 1822-ci ildə öldüyünü bildirən T.Xaspoladoğlu yazır: “Hicri tarixi ilə miladi 
tarixi arasında 10 gün fərq olduğunu nəzərə alsaq, təxmini hesablamalarımıza görə, 
Aşıq Valehin doğum tarixi 1722-ci ilə düşür” [14, s.5]. 

Müəllifin bu fikri tamamilə anlaşılmazdır. Əvvəla, hicri tarixinin 2 növü var: 
hicri-şəmsi və hicri-qəməri. İranda işlədilən hicri-şəmsi ilindəki günlərin sayı ilə 
miladi ilindəki günlərin sayı bərabərdir. Hicri-qəməri ili isə onların hər ikisindən 10 
gün yox, 11 gün qısadır. Həm də hicri-qəməri ilinin 11 gün qısa olması ilə Valehin 
doğum tarixi arasında hansı əlaqə var? Əgər T.Xaspoladoğlu heç olmasa professolar 
M.Həkimov və M.Allahmanlı kimi Valehin adına çıxılan “Vücudnamə”yə istinad 
etsəydi, onda deyə bilərdi ki, 1822-dən 100-ü çıxmaqla Valehin “doğum tarixi”nin 
1722-ci il olduğu qənaətinə gəlmişik. 

T.Xaspoladoğlunun daha bir uydurması: “Zəmanəsində tayı-bərabəri olmayan 
Aşıq Valeh ilk təhsilini Gəncə molla məktəbində almış, bilik və bacarığı ilə mədrəsə 
müəllimlərini mat qoyaraq, onlarla hesablaşmadığına görə mədrəsədən xaric 
edilmişdir. 

Bundan sonra atası Məhəmməd kişi onu Şuşa şəhərində Molla Səfərin məktəbinə 
gətirmiş və təhsilinə orada davam etmişdir. 

Bir müddət təhsil aldıqdan sonra Valehin Gəncədən qovulduğunu bilən Molla 
Səfər həm də onun mükəmməl biliyə yiyələnməsindən ehtiyat edərək, ona öz mək-
təbində oxumağa icazə verməmişdir” [14, s.5]. 

Görəsən, Molla Səfər balaca Səfinin mükəmməl biliyə yiyələnməsindən niyə ehtiyat 
etməli və buna görə istedadlı şagirdini məktəbindən qovmalı idi? Göründüyü kimi, 
başdan-başa cəfəng olan bu fikirlərə cavab verməyə də ehtiyac yoxdur. Təkcə onu 
demək kifayətdir ki, müəllif mollaxana ilə mədrəsənin fərqini də bilmir. Heç bir sübuta, 
mənbəyə əsaslanmadan Səfini Gəncəyə, mollaxanaya “aparır”, amma “mədrəsədən” 
qovdurur. Hələ hərf tanımayan balaca Səfinin “bilik və bacarığı” onun müəllimlərini 
necə mat qoya bilərdi və onlar bundan sevinmək əvəzinə onu niyə qovmalı idilər? Əgər 
həmin “bilik və bacarığı” Gəncə alimlərini mat qoymuşdusa, daha onun Şuşada nə işi 
vardı? Şuşada ona dərs deyən Molla Səfər onun Gəncədən qovulmasını necə öyrən-
mişdi? Və buna görə Səfini öz məktəbindən niyə qovmalı idi?  

Səfinin Gəncədən və Şuşadan qovulmasını yazanlar özləri də istəmədən onun 
istedadına kölgə salırlar. Səfinin dərslərinin öhdəsindən gələ bilmədiyinə görə 
məktəbdən qovulması haqqında şübhələr yaranır. Atasının onu Aşıq Səmədə şagird 
verməsi bu ehtimalı daha da artırır. Belə çıxır ki, yazıb-oxumaqda uğur qazanmadığına 
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görə atası Məhəmməd oğluna başqa bir sənət axtarmalı olmuşdur. Amma biz bu 
qənaətin tərəfdarı deyilik, sadəcə olaraq onun haqqındakı uydurmaların oxucuda bu 
cür pessimist düşüncələr yarada biləcəyini qeyd etmək istəyirik. 

Müəllif öz uydurmalarına özü də o qədər aludə olur ki, “Hal-hazıra qədər çıxmış 
saz havalarının əksəriyyəti Aşıq Valeh tərəfindən bəstələnmişdir” kimi absurd iddia 
irəli sürür [14, s.12]. Özü də burada Qarabağda yaranan saz havalarını nəzərdə 
tutduğunu yazmadığına görə, düşünə bilərik ki, müəllif bizə məlum olan bütün saz 
havalarının əksəriyyətini Aşıq Valehin “yaratdığını” iddia edir! “Çıxmış saz 
havaları” ifadəsi isə onun düşüncə tərzinin darlığını sübut edir. 

Ana dilində fikrini dürüst ifadə edə bilməyən bu “tərtibçi-folklorçu”nun sonuncu 
fikri lap “maraqlıdır”: “Qarabağ şikəstəsi”, “Ay ana, bu bir cüt sonanın” xalq 
mahnıları, oyun havaları və s. Aşıq Valehin bəstələrindəndir” [14, s.12]. 

Kitabda Aşıq Xaspoladın maraqlı “xatırlaması” da yer alıb: “Mən əlli ildir ki, 
Valeh yaradıcılığını axtarıram, toplayıram. Valeh haqqında kəndin yaşlı sakinləri ilə 
uzun-uzadı sorğu-sual edəndən sonra iki min misra qoşma əldə edə bilmişəm. Bəzi 
yarımçıq şeirlərə, qoşmalara “calaq” vermişəm. Bu apardığım axtarmaları qeydə 
alsam, yazıb qurtara bilmərəm” [14, s.17]. 

Aşıq Valehin olduğu iddia edilən şeirlərə “calaq” etməsi haqqındakı etirafı onun 
“topladığı şeirlərin” mahiyyətini ortaya qoyur. Aşıq Xaspolad Valehin adından 
düzüb-qoşduğu bəsit söz yığınlarından birini də ustadı Aşıq Səmədlə “deyişməsi” 
kimi təqdim edir: 

 
Gənc çağımda könül gəlib ilhama, 
Atəşdə qaynayan tiyanam indi. 
Dərk etmişəm Kainatın sirrini, 
Dalğalı-tufanlı ümmanam indi. 

 
Kitabın yeganə müsbət cəhəti Aşıq Xaspolada istinadən Valehdən başlayan nəsil 

şəcərəsinin verilməsidir. Həmin şəcərəyə görə, Valehin oğlunun adı Allahverdidir. 
Allahverdinin 3 oğlu var (onlar kitabda Valehin nəvələri kimi verilib və mahiyyətcə 
düzdür): Ələkbər, Alı və Mehdi. 

Ələkbərin oğlanları: Dünyamalı və Xanlar; Dünyamalının oğlu nağaraçı Yelmar; 
Yelmarın oğulları; Akif, Arzuxan; Xanların oğlu Əliş; 

Alının oğlu Abbasqulu; Abbasqulunun oğlu Əzizxan; Əzizxanın oğlanları: 
Mübariz, Feyruz, Abbas, Rauf, Valeh; 

Mehdinin oğlu Hüsü; Hüsünün oğlu Allahverdi; Allahverdinin oğlu Vəkil [14, 
s.18]. 

Qeyd edək ki, Allahverdinin oğlanlarının adları düzdür, amma yerləri dəyişik 
salınıb. Mehdi onun böyük, Alı  ortancıl, Ələkbər isə kiçik oğludur. 

Aşıq Xaspolada istinad edən Kolanlı Həsən Şıxavəndli Valehin şəcərəsini başqa 
cür təqdim edir: “Aşıq Xaspolad eşitdikləri əsasında Aşıq Valehin əcdadlarını belə 
təsvir edir: Aşıq Şahməhəmməd, oğlu şair Məhəmməd, şair Məhəmmədin oğlu Aşıq 
Valehdir. Aşıq Valehin Sənəm adlı həyat yoldaşından olan oğlunun adı Taleh, 
Zərnigardan olan oğlanları isə Məhəmməd, Əli, Allahverdi olmuşdur” [14, s.19]. 

Professor M.Qasımlı “Valeh və Zərnigar” dastanında təsvir edilən hadisələrin 
doğrudan da həyatda baş verdiyini, dərbəndli Zərnigarın Qafqazın qırx məşhur 
aşığını bağlayıb sazlarını əllərindən aldıqdan sonra onu Dərbəndə saz-söz meydanına 
dəvət etdiyini yazır, amma nədənsə dastanda Zərnigarın dilindən  deyilən “Otuz 
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doqquz aşıq eyləmişəm bənd” misrasındakı 39 rəqəminin üstünə birini də gəlir. 
“Dastanın yurd yerindəki əhvalatların böyük əksəriyyəti olmuş əhvalatlardır” deyən 
M.Qasımlı davam edir: “Uzun sorğu-sualdan sonra axırda Valeh sənət meydanında 
qalib gəlmişdi. O, Zərnigarın mərdliyini, alicənablığını, mənəvi zənginliyini çox 
bəyənmiş və bu dərbəndli sənətkarla evlənmişdir. Aşıq Zərnigar ömrünün qalan 
hissəsini Qarabağda Valehin söz-sənət ocağında yaşamışdır... 

Aşıq Valeh və Zərnigar xanımın övladları da könüllərini saza-sözə bağlamışlar. 
Oğulları Aşıq Taleh, nəvələri Aşıq Mirzalı, ən nəhayət, Valeh ocağının kötükcəsi 
Aşıq Xaspolad onların sənət şəcərəsinin sonrakı davamı olmuşdur” [19, s.520-521]. 

K.H.Şıxavəndli kimi, M.Qasımlının yazdıqları da başdan-başa səhv və uydur-
madır. Kərbəlayı Səfinin Allahverdi adında bir oğlu olmuşdur. 

Beləliklə, əsl adı Kərbəlayı Səfi olan Valehin doğum tarixini, nəsil şəcərəsini 
kameral təsvirlərdə axtarmazdan əvvəl onun haqqında yazılanların xülasəsini verdik. 
Valehi kameral təsvirlərdə axtarmaqdan ötrü qohumları barədəki lazımi məlumatlar 
üçün Aşıq Xaspolada istinad edəcəyik.  

Müraciət edə biləcəyimiz ilk sənəd Gülablı və Abdal kəndlərinin 1832-ci ilə aid 
kameral təsviridir.  

 
 

“QARABAĞ ƏYALƏTİNİN KAMERAL TƏSVİRİ. 
1832-1833-cü illər. 

 
GÜLABLI kəndi 

 
13049. Allahverdi Kərbəlayı Səfi oğlu 33 yaşında; oğlanları: Mehdi 7 y.; Səfi 1 y.” 

[10]. 
Müraciət etdiyimiz 1832-ci ilə aid olan bu kameral təsvirdən məlum olur ki, əsl adı 

Kərbəlayı Səfi olan Aşıq Valeh artıq həyatda yoxdur.  
Kameral təsvirin tərtib edildiyi 1832-ci ildən sənəddə göstərilən yaşlarını çıxsaq, 

məlum olur ki, Aşıq Valehin yeganə oğlu Allahverdi 1799-cu, oğlanları Mehdi 1825-
ci, Səfi 1831-ci ildə doğulublar. 

Allahverdinin atasının adını 1825-ci ildə doğulan ilk oğluna deyil, 1831-ci ildə 
doğulan ikinci oğluna qoymasından belə məlum olur ki, Aşıq Valeh indiyədək, əksər 
müəlliflərin yazdığı kimi, 1822-ci ildə deyil, 1825-1831-ci illər arasında vəfat 
etmişdir. Əgər Valeh 1825-ci ildən əvvəl vəfat etsəydi, Allahverdi ilk oğlunun adını 
Səfi qoyardı. Düşünmək olar ki, Mehdi doğulanda Kərbəlayı Səfi hələ sağ imiş. 

Aşıq Valeh nə vaxt doğulub?  
Əgər oğlu Allahverdi 1799-cu ildə doğulubsa, Aşıq Valeh, F.Köçərlinin və 

Ə.Axundovun yazdığı kimi, 1766-cı ildə doğula bilərdimi? Doğula bilərdi, çünki bu 
vaxt 33 yaşında olacaqdı. 

“Valeh və Zərnigar” dastanını gerçək qəbul edib Aşıq Valehə tərcümeyi-hal yazan 
M.Həkimov, M.Allahmanlı, M.Qasımlı və başqaları Zərnigarla evlənən vaxt (1747-ci 
il) Valehin 25, Zərnigarın 17 yaşında olduqlarını iddia edirlər. Bu müəlliflərə inansaq, 
onların yeganə oğlu Allahverdi bu izdivacdan 52 il sonra (1799) dünyaya gəlmişdir! 
Onlara inansaq, həmin vaxt Valehin 77, M.Qasımlıya görə isə 79 (!) yaşı varmış! 

Valehin doğum tarixini müəyyənləşdirməkdən ötrü köməkçi faktlardan – onun 
müəyyən münasibətlərdə olduğu şəxslərin yaşından da müqayisəli şəkildə yararlana-
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cağıq. Bu cür şəxslərdən birincisi onunla deyişən məşhur Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu, 
digərləri isə onun xalası oğlu və şagirdi olduğu deyilən həmkəndlisi Aşıq Qənbər və 
qonşu Abdal kəndinin sakini və Aşıq Valehin ustadı Aşıq Səməddir. 

Firidun bəy Köçərli Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu haqqında belə məlumat verir: 
“Kərbəlayı Abdulla Şuşa şəhərində təvəllüd edibdir.  

...Vəfatı Şuşa şəhərində hicrətin 1255-də 59 sinnidə vaqe olubdur” [16, s.285]. 
Beləliklə, görkəmli alimin yazdığından məlum olur ki, Abdulla Canı oğlu 1780-ci 

ildə anadan olmuş və 1839-cu ildə vəfat etmişdir. 
Bu tarixləri kameral təsvirlərin köməyi ilə yoxlamaq qərarına gəldik. Onun ailəsi 

Şuşa şəhərinin 1842-ci ilə aid kameral təsvirində belə qeydə alınıb: 
“ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN KAMERAL TƏSVİRİ. 1842-ci il. 
234. Kərbəlayı Abdulla Canı oğlu 60 yaşında; arvadı Səfiyyə 50 y.; oğlanları: 

Əbdürrəhim 35 y.; onun arvadı Balaxanım 20 y.; Əbdüləzim 25 y.; onun arvadı 
Ruqiyyə 18 y.” [6]. 

Bu sənəddən məlum olur ki, Firidun bəy Köçərli Abdulla Canı oğlunun doğum 
tarixində səhv etməyib, sənəddəki 1782-ci il rəqəmi ilə ədibin yazdığı arasında 2 il 
fərqin olmasını kiçik xəta hesab edə bilərik. Bunu onun yaşının yuvarlaq göstəril-
məsindən doğan fərq də saya bilərik. Ölüm tarixində isə Firidun bəy Köçərlinin səhv 
etdiyini deməliyik, çünki əgər Abdulla Canı oğlu 1839-cu ildə vəfat etsəydi, 1842-ci 
ildə qeydə alına bilməzdi. Bu sənəd bizə başqa qiymətli məlumatlar da verir: onun 
həyat yoldaşının, oğlanlarının və gəlinlərinin də adlarını və yaşlarını öyrənirik. 

Kərbəlayı Abdulla Canı oğlunun nə vaxt öldüyünü öyrənmək üçün 1848-ci ildə 
tərtib edilmiş kameral təsvirə də müraciət etdik: 

“ŞUŞA ŞƏHƏRİNİN KAMERAL TƏSVİRİ. 1849-cu il1 
52.234. Kərbəlayı Əbdürrəhim Abdulla oğlu 42 y.; qardaşları: Əbdüləzim 32 y.; 

Mehdi 22 y.; Əbdürrəhimin oğlu İbrahim 9 y.; Əbdüləzimin oğlu İsmayıl 3 y.” [3]. 
Kameral təsvirdən Abdulla Canı oğlunun 1842-1848-ci illər arasında öldüyü 

görünsə də, onun dəqiq hansı ildə öldüyü məlum deyil. Nəvəsi İsmayılın 3 yaşında 
olduğunu nəzərə alsaq, düşünə bilərik ki, o, 1845-ci ildə hələ sağ imiş, əgər həyatda 
olmasaydı, böyük ehtimalla, Əbdüləzim oğluna atasının adını qoyardı. 

Əgər Valeh, bəzilərinin yazdığı kimi, 1722-ci ildə doğulsaydı, belə çıxırdı ki, bu 
cür xoşxasiyyət, ədəb-ərkanlı adam özündən 60 yaş (!) böyük adama – Valehə həcv 
yazırdı. Bu, hansı məntiqə, ədəb-ərkana sığardı? Firidun bəyin Valehin doğum tarixi 
üçün verdiyi 1766-cı ildə doğulması da onun Abdulla Canı oğlundan 16 il böyük 
olduğunu göstərir ki, bunun  özü də az deyil.   

Deyişmənin məzmunundan bəlli olur ki, Abdulla Canı oğlu Kərbəlayı Səfidən 
əvvəl  Kərbəla ziyarətində olmuşdur. Əgər Abdulla Canı oğlu 30 yaşında ziyarətdə 
olmuşdusa, belə çıxır ki, Kərbəlayı Səfi ziyarətə 90 yaşında (!) getmişdi. Bu isə həm 
məntiqi, həm də fiziki cəhətdən mümkün deyil. 

1842-ci il tarixli kameral təsvirdə də Aşıq Valehin ailəsi yer alıb: 
 

                                                            
1 Sənədin üzərində 1849-cu il yazılsa da, titul vərəqində onun 1848-ci ildə tərtib edildiyi göstərilib. 



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

47 

“ŞUŞA QƏZASI, VƏRƏNDƏ NAHİYƏSİNİN 
KAMERAL TƏSVİRİ. 

1842-ci il. 
 

GÜLABLI kəndi. 
 
14. Allahverdi Kərbəlayı Səfi oğlu 55 y.; onun arvadı Fatma 40 y.; oğlanları: 

Mehdi 15 y.; Səfi 12 y.; Alı 8 y.; Ələkbər 4 y.; qızları: Xədicə 10 y.; Şərəbanu 3 y.” 
[6]. 

Bu kameral təsvirə görə, Allahverdi 1787-ci ildə doğulub. Onun doğum tarixlə-
rindən hansı düzdür? Kameral təsvirlərlə iş təcrübəmiz göstərir ki, 1832-1833-cü 
illərdə tərtib edilmiş kameral təsvir dəqiqliyinə görə daha üstündür. Əgər Allahverdi 
1787-ci ildə doğulsaydı, atası Kərbəlayı Səfinin həmin vaxt artıq 21 yaşı vardı və bu 
fakt da Aşıq Valehin 1766-cı ildə doğulduğunu şübhə altına almır. 

Sonuncu sənəddən Kərbəlayı Səfinin ailəsindəki qadınların adlarını da öyrənirik. 
Gördüyümüz kimi, Valehin Xədicə və Şərəbanu adında qız nəvələri də olmuşdur. 
Allahverdinin ailəsinin qadın üzvlərinin adları indiyə qədər elmi ictimaiyyətə məlum 
deyildi. 

Aşıq Valehin doğum tarixini dəqiqləşdirmək üçün müraciət edəcəyimiz ikinci 
müqayisə obyekti bütün tədqiqatçıların vahid mövqedən ona ustad saydıqları Abdal 
kəndinin sakini Aşıq Səməddir. 

1832-1833-cü illərə aid  kameral təsvirdə Aşıq Səmədin özünü tapmasaq da, atası 
Səməd olan iki nəfərin adına rast gəlirik. Onlardan birincisi 38 yaşlı Hüseyn, ikincisi 
isə 29 yaşlı Əlidir. Güman edə bilərik ki, onlardan heç olmasa biri, bəlkə də hər ikisi 
Aşıq Səmədin oğlanlarıdır (Abdal kəndində atası Səməd olan başqa şəxslər qeydə 
alınmayıb). Səmədin yaşının ehtimal olunan ən yuxarı həddi kimi 38 yaşlı Hüseyn 
Səməd oğlunu nəzərdən keçirək. 

Beləliklə, ehtimal etdiyimiz Aşıq Səmədin – Valehin ustadının oğlu Hüseyn 
1794-cü ildə doğulub və Valehin oğlu Allahverdidən 5 yaş böyükdür. Əgər Hüseyn 
doğulan vaxt Səmədin təxminən 30-35 yaşı vardısa, bu onun təxminən 1760-cı ildə 
doğulduğunu göstərir. Hüseynin 14 yaşında Səməd adında oğlunun olduğunu nəzərə 
alsaq, bu, Aşıq Səmədin 1818-ci ildə və ya ondan əvvəl, təxminən 60 yaşında 
öldüyünü göstərir. Yuxarıda professor M.Allahmanlının Aşıq Səmədin XVII əsrin 
sonlarında doğulduğu haqqındakı mülahizəsini sitat gətirmişdik. Əgər Aşıq Səməd, 
professorun iddia etdiyi kimi, XVII əsrin sonlarında doğulsaydı, öz oğlundan 100 yaş 
böyük olmalı idi! 

Valehin doğum tarixinin müəyyən edilməsində Şuşa şəhərinin salınma tarixinin 
də aidiyyəti var. Şuşa şəhərinin əsasının neçənci ildə qoyulduğu barədə tarixi 
qaynaqlar nə deyir? Müraciət etdiyimiz ilk mənbə Qarabağnamələr içərisində ən 
mötəbəri sayılan Mirzə Adıgözəl bəyin “Qarabağnamə”sidir. Müəllif bu barədə belə 
yazır: “1170-ci ildə Şuşa şəhərinin binasını qoydular” [18, s.47]. 

Mirzə Adıgözəl bəy qeyd etməsə də, təbii ki, söhbət hicri-qəməri tarixindən 
gedir. Həmin rəqəm  miladi tarixlə 1757-ci ilə düşür. 

Tarixçi və şair Əhməd bəy Cavanşir (1828-1903) “Qarabağ xanlığının siyasi 
vəziyyətinə dair” əsərində bu barədə belə yazır: “...o (Pənahəli xan – N.Ə.), 1754-cü 
ildə indiki Şuşa şəhərinin yerində öz iqamətgahını qurdu və oranı öz adı ilə, yəni 
Pənahabad adlandırdı” [18, s.183].  
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Firidun bəy Köçərli də Şuşa şəhərinin salınması tarixinə toxunmuşdur: “Sabiqdə 
Şuşa şəhəri Qarabağ xanlığının paytaxt şəhəri hesab olunurmuş. Bu şəhərin banisi 
Pənahəli xan olubdur. Şəhərin təmir və binası vaqe olubdur 1170-ci sənədə ki, tarixi-
məsihiyyənin 1757-ci ilinə mütabiqdir” [16, s.154]. 

Bu rəqəm göstərir ki, Səfi 7 yaşında Şuşaya oxumağa gedibsə, 1750-ci ildən 
əvvəl doğula bilməzdi. Əgər onun 1722-ci, M.Qasımlının yazdığı kimi, 1720-ci ildə 
doğulduğunu qəbul etsək, Şuşaya oxumağa gedəndə Səfinin ən azı 37 yaşı vardı! 
Halbuki “Valeh və Zərnigar” dastanından Kərbəlayı Səfiyə tərcümeyi-hal düzəldən-
lərin dediyinə görə, Valeh 25 yaşında Dağıstana getmiş, Zərnigarı bağlamış, Gülablı 
kəndinə gətirərək onunla evlənmişdi! 

Müraciət edə biləcəyimiz ən ciddi mənbələrdən biri də 1727-ci ildə Osmanlı 
məmurları tərəfindən tərtib edilmiş “Gəncə–Qarabağ əyalətinin müfəssəl dəftəri”dir 
[15]. Məlum olduğu kimi, Osmanlı dövləti 1724-cü ildə Qarabağı işğal etmiş və 
1727-ci ildə həmin ərazilərdə adıçəkilən sənəd tərtib edilmişdi. Bu sənəddə Vərəndə 
nahiyəsinə daxil olan Abdal kəndinin adı çəkilir: 

“Vərəndə nahiyəsinə tabe olan Abdal kəndi. 
Əlimərd Həsən oğlu, (Əlimərdin) oğlu Həsən, Vəli, Səfixan Ocaq oğlu” [13, 

s.396]. 
Əgər Aşıq Valeh 1720-ci və ya 1722-ci ildə doğulsaydı, məntiqə görə, ondan heç 

olmasa 5-10 yaş böyük olmalı ustadı Səmədin adı Abdal kəndinin sakinləri arasında 
olmalı idi, amma göründüyü kimi, yoxdur. 

Adıçəkilən sənəddə Gülablı adında kənd qeydə alınmayıb, çünki bu adda kənd  
ümumiyyətlə mövcud deyildi və həmin tarixə qədər də mövcud olmamışdır. Gülablı 
kəndinin adı həmin sənəddə boş kəndlərin siyahısında da yoxdur. Araşdırmalarımız 
göstərdi ki, Gülablı kəndi 1593-cü ildə yenə də Osmanlı məmurları tərəfindən tərtib 
edilmiş eyniadlı müfəssəl dəftərdə də yoxdur. Belə düşünə bilərik ki, Gülablı  kəndi 
1727-1760-cı illər arasında, ehtimal ki, Qarabağ xanlığının yarandığı 1750-ci illərdə 
yaranmışdır. 

Bütün bunları nəzərə alaraq Valeh təxəllüslü Kərbəlayı Səfinin 1760-cı illərdə 
doğulduğunu və 1825-1831-ci illər arasında vəfat etdiyini düşünməliyik. Beləliklə, 
bizim fikrimizcə, F.Mehdinin təqdim etdiyi “Vücudnamə”dən yanlış nəticələr 
çıxaran tədqiqatçıların dediyi kimi, Valeh 100 il yox, 60-65  ilə yaxın yaşamışdır. 

“Alçaqlı-ucalı dağlar” kitabında müəllifliyi Valehə aid edilən “Oldum” qoşma-
sını da burada xatırlamaq yerinə düşərdi. Müəllifliyi bizdə şübhə doğuran şeirin son 
bəndi belədir: 

 
Mənzilim iraqdır, özüm piyada, 
Müşkül dərdim olub həddən ziyada. 
Valeh ağlar qaldı fani dünyada, 
Vahid oğlu cavan ölən mən oldum [7, s.23]. 

 
Kameral təsvirdən gördük ki, Valeh təxəllüslü Kərbəlayı Səfinin Allahverdi adın-

da bir oğlu olub və Valehin sağlığında ölməyib, ondan sonra uzun müddət yaşayıb. 
Həm də şeirdəki “vahid oğlu” ifadəsi qulağa qəribə və yad gəlir, çünki ailənin bir 
oğlu haqqında “tək oğul”, yaxud “yeganə oğul” ifadələri işlədilir. Şeirin həm məz-
munu, həm də bu cür qüsuru onun Valehə aid olmadığını göstərir. Adıçəkilən kitab-
da, təəssüf ki, müəllifinin Valeh olduğuna ciddi şübhə etdiyimiz başqa şeirlər də var. 
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1863-cü ilin kameral təsvirində maraqlı bir detal da var. Bu siyahının sonuna 
1849-cu ildə Vərəndə nahiyəsinin Səlakətin kəndindən gələn belə bir ailə əlavə 
edilib: 

“1. Aşıq Məhərrəm Mirzəli oğlu 49 y.; oğlanları: Mehdi 23 y.; Sadıq 19 y.; Səlim 
5 y. 

Ailədə 2 qadın var” [4]. 
Kameral təsvirdə Məhərrəm Mirzəli oğlunun adının əvvəlində “aşıq” yazılması 

onun tanınmış sənətkar olduğunu göstərir. 
Bəzi müəlliflərin haqqında bəhs etdikləri Aşıq Əhməd də Gülablı kəndində qeydə 

alınmış Əhməd Qənbər oğludur. 
Valeh, doğrudanmı, aşıq olub? 
Fikrimizcə, Zakir təxəllüsü ilə yazan Qasım bəy, Şakir təxəllüsü ilə yazan Baba 

bəy, Qənbər təxəllüsü ilə yazan Kərbəlayı Abdulla, Natəvan təxəllüsü ilə yazan 
Xurşidbanu kimi, o da yazılı ədəbiyyatın Valeh təxəllüsü ilə yazan nümayəndəsi 
Kərbəlayı Səfidir. Təsadüfi deyil ki, nə onun şeirlərindən nümunə təqdim edən 
H.Ə.Qayıbov, nə də böyük ədəbiyyatşünas alim F.B.Köçərli Kərbəlayı Səfinin – 
Valehin haqqında bir dəfə də olsun “aşıq” sözünü işlətməmişlər. Halbuki Valehin 
həmkəndlisi, şagirdi və qohumu olduğu yazılan Qənbəri hər ikisi “Aşıq Qənbər” 
kimi təqdim edir. Əgər Valeh doğrudan da aşıqlıq etsəydi, onlar bunu niyə qeyd 
etməməli idilər? Üstəlik, Valehin nəticəsi Aşıq Abbasqulunu görən və onunla 
Valehin əlyazmaları haqqında söhbət edən F.B.Köçərli niyə Valehin aşıq olduğunu 
qeyd etməyib? Halbuki Abbasqulunun haqqında da “Aşıq Abbasqulu” yazıb. Aşıq 
Abbasqulu böyük babasının aşıqlıq etdiyini deməyi doğrudanmı “unudub”?  

Valehi aşıq kimi təqdim edənlərin təəssüfünə rəğmən, düşünə bilərik ki, Kərbəlayı 
Səfi əlinə saz alıb aşıqlıq etməmişdir! Qoşma növündə yazdığı “Vücudnamə”yə 
gəldikdə isə, Qasım bəy Zakirin də gözəl və lətafətli qoşmalar yazmasına baxmayaraq, 
onu aşıq adlandırmaq heç kimin ağlına gəlmir.  

“Qafqazdakı yerlər və tayfaların təsviri üçün materiallar toplusu”nun (tədqiqatçılar 
onu rusca СМОМК – “Сборник материалов для описания местностей и племен 
Кавказа” adı ilə tanıyırlar) 1910-cu ildə nəşr edilən 41-ci buraxılışında Valehin 
“Vücudnamə”sini “Valehin şərqisi” («Песня «Валеха») kimi çap etdirən və onun bütün 
bəndlərini rusca şərh edən F.B.Köçərli burada da onu “aşıq” kimi təqdim etməmişdir. 

Qeyd etmək vacibdir ki, böyük alim Firidun bəy Köçərli 1863-cü ildə, Valehin 
ölümündən cəmi 30-35 il sonra Şuşa şəhərində doğulmuşdur. Əgər prof. F.Mehdinin 
yazdığı kimi, Valeh doğrudan da əlinə sədəfli  (və ya sədəfsiz) saz götürüb aşıqlıq 
etsəydi, Qarabağ ədəbi mühitinin ən mahir bilicisi olan bu böyük alimin diqqətindən 
kənarda qalmazdı. 

Belə qənaətə gələ bilərik ki, Valehin yaddaşlarda aşıq kimi yaşamasının səbəbi 
onun haqqında yaradılmış “Valeh və Zərnigar” dastanıdır (folklorşünas Ə.Axundov 
bu dastanın Valehin şeirləri əsasında başqaları tərəfindən yaradıldığını yazır). Bəzi 
şəxslərin dastanda təsvir edilən hadisələri real həyatda baş vermiş kimi təqdim etməsi 
həqiqətə uyğun deyil. 

“Valeh və Zərnigar” dastanını Hümmət Əlizadə 1927-ci ildə tovuzlu şair Vəlidən 
yazıya alıb. Niyə aşığın doğma nəticəsi Abbasquludan yox? Ola bilərmi dastan 
mövcud olsun, amma Valehin aşıq qohumu ondan xəbərsiz olsun, bu dastan barədə 
F.B.Köçərliyə heç nə deməsin?  Ola bilməz. Ona görə də düşünə bilərik ki, dastanın 
özü də Qazax–Şəmşəddil aşıq mühitində yaranmış və dildən-dilə keçmişdir. O da 
nəzərdən qaçmır ki, dastanda Valehin dilindən deyilən şeirlər onun yazılı şəkildə 
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gəlib çatan şeirlərindən həm üslubca, həm də dil baxımından kəskin şəkildə fərqlənir. 
Bunun yazılı və şifahi yaradıcılıq nümunələri arasındakı fərq kimi izahı da, fikri-
mizcə, inandırıcı görünmür. Yazılı ədəbiyyatın nümayəndəsi və Valehin “dostu”  
M.P.Vaqifin şeirlərinə diqqət yetirmək  kifayətdir. 

Folklorşünas Ə.Axundov yuxarıdakı ziddiyyətləri aradan qaldırmaq üçün radikal 
bir fikir irəli sürmüşdür: “XVIII əsrin əvvəllərində və XIX əsrin birinci yarısında 
Qarabağın Abdalgülablı kəndində Kərbəlayı Səfi adlı bir şair yaşamış və bir sıra 
qüvvətli aşıqvarı şeirlər yazmışdır. Ondan əvvəl XVII əsrin axırlarında və XVIII 
əsrin əvvəllərində həmin Abdalgülablı kəndindəcə Aşıq Valeh adlı ustad bir aşıq da 
yaşamışdır. Kərbəlayı Səfi Aşıq Valehin şeirlərini çox bəyənmiş və ondan təsirlənə-
rək bir sıra aşıq tərzli şeirlər söyləmişdir; hətta o, Aşıq Valehin adını özünə təxəllüs 
qəbul etmişdir. 

Bu vaxta kimi bəzi ədəbiyyatçılarımız Valeh adı ilə gedən bütün şeirləri Aşıq 
Valehinki hesab edirlər.  

Bu da ondan irəli gəlir ki, bu iki sənətkarın hər ikisi şeirinin axırında ancaq 
“Valeh” sözünü zikr edir. Hətta Firidun bəy Köçərlinin kitabında da Aşıq Valehin 
xalq arasında ən məşhur olan 31 bəndlik “Vücudnamə”si Kərbəlayı Səfi Valeh adına 
yazılmışdır” [2, s.53]. 

Ə.Axundova  görə, Aşıq Valeh Kərbəlayı Səfidən 100 il qabaq yaşamışdır. 
Ə.Axundov F.Qasımzadənin “Aşıq Valeh qoşmaları ilə bərabər qəzəl, müxəm-

məs və dini mənzumələr yazmışdır. Məşhur “Vücudnamə”sində insanın ana bətninə 
düşdüyü andan yüz yaşına qədər keçdiyi müxtəlif dövrləri, öləndən sonra da “qəbir 
əzabı”nı, “qiyamət günləri”ni təsvir etmişdir. Aşıq Valeh Azərbaycan aşıqları içində 
ustad bir şair kimi tanınmışdır” [23, s.58] fikrinə etiraz edir: “Filoloji elmlər 
namizədi (sonralar akademik – N.Ə.) F.Qasımzadə “Müxtəsər Azərbaycan ədəbiyyatı 
tarixi”ndə Aşıq Valeh ilə Kərbəlayı Səfini bir-birindən fərqləndirmək əvəzinə bu iki 
şəxsiyyətin yaradıcılığını eyniləşdirir və beləliklə də bu iki sənətkardan biri “yox 
olur”. Bu fikir doğru deyildir, Valeh qəzəl və dini şeirlər yazmamışdır. Qəzəl və dini 
şeirləri Kərbəlayı Səfi Valeh yazmışdır. Aşıq Valeh isə əsas olaraq aşıq tərzli şeirlər 
söyləmişdir” [2, s.53-54]. 

Ə.Axundovun fikri ilə hər şeydən əvvəl ona görə razılaşmaq olmaz ki, o, Aşıq 
Valehin XVII əsrin sonu və XVIII əsrin əvvəllərində yaşadığını yazır. Halbuki 
“Valeh və Zərnigar” dastanındakı rəvayətlərə inanan qohumları belə Aşıq Valehin 
1822-ci ildə, yəni XIX əsrin birinci yarısında  öldüyünü bildirirlər. 

Ə.Axundovun  bu fikri  orijinal deyil. 
Xalq şairi M.Rahimin 1928-ci ildə “Kommunist” qəzetinin 13 aprel tarixli 

sayında “Xalq şairi Valeh” adlı məqaləsi çap olunmuşdur. O, Aşıq Valehin Mazanla 
deyişməsinin son bəndindəki “Ustadım Səməddir, sakinəm Abdal” misrasını nəzərdə 
tutaraq yazır: “Son parçadan anlaşılır ki, Gülablı kəndlisi olan klassik Valehdən ayrı 
olan bu Valeh Abdal kəndindəndir. Ustadı, dəxi söylədiyinə görə, Səməd adlı bir 
xalq şairidir ki, bu vaxta qədər bir misrası da məlum deyildir. Xalq ədəbiyyatı 
tədqiqatçılarının bu tarixi batmış şair barəsində əsaslı tədqiqat aparmaları lazımdır”. 

Əgər Xalq şairi M.Rahim həmin misranı düzgün olaraq “Ustadım Səməddir, 
sakini-Abdal” kimi oxusaydı, bu cür səhv nəticəyə gəlməzdi. Çünki həmin misra 
Valehin yox, Səmədin Abdal kəndinin sakini olduğunu göstərir. 

Beləliklə, fikrimizi yekunlaşdıraraq deyə bilərik ki, Qarabağın Gülablı kəndində 
doğulan və orada da təxminən 65-70 yaşlarında vəfat edən Valeh təxəllüslü şair 
Kərbəlayı Səfi Məhəmməd oğlunun haqqında indiyə qədər yazılanların əksəriyyəti 
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həqiqətə uyğun deyil (böyük Azərbaycan alimi Firidun bəy Köçərli istisna təşkil 
edir). Onun haqqında quraşdırılmış tərcümeyi-hal “Valeh və Zərnigar” dastanından 
götürülmüşdür. Qasım bəy Zakir, Baba bəy Şakir və Qarabağın bir sıra digər adlı-
sanlı ədəbi simaları kimi, Valeh də şair olmuş, aşıqlıq etməmişdir. 

Bununla belə, folklor nümunəsi olan “Valeh və Zərnigar” dastanının yaşamaq 
haqqını inkar etmək fikrində deyilik. 
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Nazir AHMEDLY 
 

KARBALAYI SAFI VALEH WHO WAS NOT AN ASHUG 
 

S u m m a r y 
 

One of the renowned masters of the word in Karabakh is Karbalayi Safi whom 
we know as Ashug Valeh. Distinguished Azerbaijani scientist Firudin bay Kacharli 
reports that Karbalayi Safi, known by his pseudonym Valeh, was the contemporary 
of Karbalayi Abdullah Jani, Baba bay Shakir and was a man of pleasure, was born in 
the Gulabi village of his predecessors in Karabakh in 1766, was alive in 1934 (Hijri 
1250) and lived 60-70 years.  

Among the later researchers who agreed that Karbalayi Safi Valeh died in 1822 
prof. M.Hakimov, prof. M.Allahmanli, prof. P.Afandiyev consider 1722 while prof. 
M.Kasimli considers 1720; prof. F.Mahdi and others 1729 to be his birth date. 

This article presents a broad critical summary of the writings devoted to Ashug 
Valeh.  

According to the author, referring to the camera images, the history of Shusha's 
foundation and several other facts, Firudin bay Kocharli’s thoughts are more reliable.  

The article, for the first time, presents the names of the women of Karbalayi Safi 
Valeh’s family depicted in the image of 1842.  

As reported by the author of the article, most of the writings devoted to the poet 
Karbalayi Safi son of Mahammad, known by the pseudonym Valeh, who was born in 
the Gulabi village of Karabakh and died there when he was approximately 60-70 
years old is not true (Except for the prominent Azerbaijani scientist Firudin bay 
Kacharli). The biography formed for him was taken from the epic “Valeh and 
Zarnigar”. Like Kasim bay Zakir, Baba bay Shakir and several other prominent 
literary people of Karabakh. Valeh was also a poet, but not an Ashug. 

The article gives information about Ashug Maharram as well. Ashug Maharam is 
one of the famous Ashugs of Karabakh.   

  
Назир АХМЕДЛИ 

 
НЕ ЗАНИМАВШИЙСЯ АШУГСТВОМ КАРАБАХСКИЙ  

КЕРБЕЛАИ САФИ ВАЛЕХ 
 

Р е з ю м е 
 
Одним из прославленных мастеров слова Карабаха является Кербелаи 

Сaфи, который известен нам как Ашуг Валех. Видный азербайджанский уче-
ный Фирудин бек Кочарли утверждал, что Кербелаи Сафи по прозвищу Валех 
является сыном Кербелаи Абдуллы Джана, современником Баба бека Шакира, 
обладателем прекрасного вкуса, он родился в 1766 году в селе Гюлаблы Кара-
баха, в 1834 году (1250 год по Хиджре) был еще жив и прожил примерно 60-70 
лет.  

Последующие исследователи, считающие, что Сафи Валех скончался в 
1822 году, – проф. М.Хакимов и проф. М.Аллахманлы, проф. П.Эфендиев ут-
верждали, что он родился в 1722 году, а по версии проф. М.Гасымлы – в 1720 
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году, проф. Ф.Мехди и другие выдвигали мнение о том, что он родился в 1729 
году.  

В статье представлено обширное критическое резюме относительно публи-
каций об Ашуге Валехе.  

По мнению автора статьи, который ссылается на камеральное описание, ис-
торию образования города Шуша и ряд других фактов, утверждения Фирудин 
бека Кочарли являются более весомыми.  

В статье имена женщин-членов семьи Кербелаи Сафи Валеха, отраженных 
на камеральном описании 1842 года, впервые представлены научной общест-
венности.  

По мнению автора статьи, большая часть публикаций, написанных о поэте 
Кербелаи Сафи Мухаммед оглу, известном по прозвищу Валех, который ро-
дился в селе Гюлаблы Карабаха и там же ушел из жизни примерно в 65-70-
летнем возрасте, не соответствуют действительности (за исключением мнений 
видного азербайджанского ученого Фирудин бека Кочарли). Выдуманная о нем 
автобиография была взята из дастана «Валех и Зарнигяр». Валех был таким же 
поэтом, как и ряд известных литературных личностей Карабаха – Гасым бек 
Закир, Баба бек Шакир и другие, он не занимался ашугским искусством.    

В статье также предоставлена информация об Ашуге Магерраме – одном из 
известных ашугов Карабаха.   
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газель 
 
“Ərtuğrul” fırkateyni faciəsi 
“Ərtuğrul” fırkateyninin 16 sentyabr 1890-cı ildə tayfunda Yaponiyanın Oşima 

adası yaxınlığında qayalara çırpılıb batması Türk hərbi-dəniz donanma tarixinin ən 
böyük faciələrindən biridir. Türk-yapon əlaqələrinin inkişafında mühüm tarixi 
hadisələrdən biri, hətta birincisi qəbul edilən [6, s.92] bu faciə haqqında həm yapon, 
həm də türk ədəbiyyatında çox sayda əsər qələmə alınmış [5, s.283-284], ağılar 
söylənmiş, tədqiqatlar aparılmış, filmlər çəkilmişdir [6, s.93].  

Tarixi mənbələrə görə, yapon imperatoru Meijinin əmisi Şahzadə Komatsu 
Akihito və həyat yoldaşı 1887-ci ilin oktyabr ayında bir döyüş gəmisi ilə İstanbulu 
ziyarət edərək Sultan II Əbdülhəmidə imperatorun məktubu ilə “Xrizantem” nişanı 
və müxtəlif hədiyyələr təqdim etmiş [5, s.283; 8, s.19], bunun müqabilində Osmanlı 
sultanının əmri ilə yapon imperatoruna qiymətli daşlarla bəzədilmiş “İmtiyaz” nişanı 
(“Dövləti-Ali Nişanı”) və digər hədiyyələr götürmək üçün “Ərtuğrul” fırkateyni 14 
iyul 1889-cu ildə [6, s.85] 609 nəfər heyəti ilə səfərə çıxmışdı. Bəzi mənbələrdə gəmi 
heyətinin 599, 607, 612, 655 nəfər olduğu qeyd olunur [10, s.16; 3, s.373]. 

Osmanlı donanmasının ən önəmli gəmilərindən biri sayılan və o dövrün müasir 
avadanlıqları ilə təchiz olunmuş 25 yaşlı “Ərtuğrul” fırkateyninin bu səfər üçün uyğun 
olub-olmadığı haqqında aparılan bütün tədqiqat, müzakirə və mübahisələrdən sonra [3, 
s.367-369] Sultan Əbdülhəmidə gəminin səfər üçün uyğun olduğu haqqında arayış 
təqdim olunmuş [8, s.27-28] və sultanın əmrinə əsasən gəmi 14 iyul 1889-cu ildə 
İstanbuldan yola çıxaraq [8, s.33] Süveyş, Ciddə, Adən, Bombey, Kolombo, Sinqapur, 
Sayqon, Honq Konq, Fukuşi, Naqasaki, Kobe və b. limanlarda dayanaraq [5, s.294; 10, 
s.29-43] 6 ay müddətinə planlanan səfərini üzləşdiyi çətinliklər səbəbindən [3, s.369] 10 
ay 3 həftə [8, s.46] sonra Yaponiyanın Yokohama limanında tamamlamışdı. Hətta 
gəminin üzləşdiyi çətinliklər səbəbindən bu səfəri başa çatdıra bilməyəcəyi haqqında 
dövrün yerli və xarici mətbuatlarında bəzən məlumat mahiyyətli, çox vaxt isə sabotaj 
məzmunlu xəbərlərin yer aldığı da məlumdur [3, s.371]. Dayandığı bütün limanlarda 
gəmi heyətinə bölgə müsəlmanları tərəfindən göstərilən sayğı və sevgi müstəmləkəçi 
dövlətləri, xüsusilə İngiltərəni [3, s.371] olduqca narahat etmişdi. Arxiv sənədlərində 
gəmi kapitanının səfər boyu qarşılaşdıqları çətinliklər, yaşadıqları hadisələr, dayandıqları 
limanlar haqqında Dəniz Qüvvətlərinə teleqram vasitəsilə məlumat verdiyi görünür [10, 
s.26-43]. Admiral Əli Osman paşanın məktubları da səfərlə əlaqəli olduqca əhəmiyyətli 
sənədlərdəndir [10, s.44-57]. 
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Yokohama limanına 7 iyun 1890-cı ildə çatan gəmi [6, s.85] şəhər əhalisi və 
dövlət rəsmiləri tərəfindən böyük sevinclə qarşılanmış, gəmi kapitanı admiral Əli 
Osman paşa bir neçə zabitlə birlikdə Tokio şəhərinə gedərək [10, s.60] 13 iyun 1890-
cı ildə II Əbdülhəmidin göndərdiyi məktubu, “İmtiyaz” nişanını və hədiyyələri İm-
perator Meijiyə təqdim etmişdi [10, s.59; 8, s.47; 3, s.371]. 

Üç ay Yokohama limanında qalan “Ərtuğrul” fırkateyni 15 sentyabr 1890-cı ildə 
[10, s.62] Yapon Dəniz Qüvvələrinin tayfun xəbərdarlığına baxmayaraq, İstanbuldan 
gələn hərəkət əmrinə görə limandan ayrılmış [6, s.85], qısa bir müddət sonra tayfuna 
yaxalanaraq 16 sentyabr 1890-cı il saat 21:30-22:00 radələrində Oşima adası sahillərində 
qayalara çırpılaraq batmışdı [10, s.65-70; 5, s.283; 3, s.371]. 596 gəmi heyətindən 54-ü 
zabit olmaqla 527 dənizçi şəhid olmuş, əksəriyyəti yaralı; 6-sı zabit, 63-ü əsgər olmaqla 
cəmi 69 dənizçi qəzadan xilas olmuşdu [3, s.371]. Məlumatlara görə, 13 dənizçi qəzadan 
daha öncə vəba xəstəliyindən vəfat etmişdi [3, s.373]. Bəzi tədqiqatçılara görə, gəmi 
kapitanı admiral Əli Osman paşanın Yapon Dəniz Qüvvələrinin sərt tayfun xəbərdarlı-
ğını nəzərə almadan limandan ayrılmasının səbəbi gəmi heyəti arasında vəba xəstəliyinin 
yayılması olmuşdu. Dənizçilərin vəba xəstəliyinə tutulması və heyətin 57 gün karantinə 
alınması səbəbindən gəmi uzun müddət – 3 ay Yokohama limanında qalmışdı [3, s.370; 
6, s.86; 8, s.50-51]. 

Yaşanan faciə yapon hökuməti və xalqını dərindən kədərləndirmiş [8, s.57], 
şəhidlərin axtarışı və yaralıların müalicəsi ilə yaxından maraqlanan imperatorun əmri ilə 
qəzadan xilas olan dənizçilər müalicə olunduqdan sonra 11 oktyabr 1890-cı ildə yapon 
hökumətinin büdcədən ayırdığı və xalqın topladığı maddi yardımlarla [8, s.96] Hiei və 
Konqo adlı iki hərbi gəmidə İstanbula göndərilmişdi [10, s.91; 3, s.372]. İstanbula 2 
yanvar 1891-ci ildə gələn gəmilər 40 gün İstanbulda qaldıqdan sonra [8, s.93] fevral 
ayında Yaponiyaya hərəkət etmişdi. Şəhid dənizçi ailələrinə Osmanlı hökumətinin də 
aylıq maaş ödənilməsi haqqında qərar qəbul etdiyi məlumdur [8, s.93-96]. 

Hadisədən sonrakı yazışmalardan aydın olur ki, yapon hökumətinin dəstəyi və 
ada sakinlərinin çalışmaları nəticəsində 260 şəhidin cənazəsi dənizdən çıxarılmış və 
onlar Oşima adasındaki təpə üzərində dəfn edilmişdi [10, s.70-90; 3, s.372]. Faciədən 
bir il sonra Oşima adasında şəhidlərin xatirəsinə abidə ucaldılmış, zaman içərisində 
burada “Türk şəhidliyi” qurulmuşdu. Adanın bağlı olduğu Kuşimoto bələdiyyəsinin 
təşkilatçılığı ilə hər il burada faciə qurbanları yad edilir. “Ərtuğrul” fırkateyni 
şəhidlərinin hər il Türkiyədə də müxtəlif tədbirlərlə anıldığı bilinir. Faciə haqqında 
Türkiyədəki araşdırmalar ancaq 2000-ci illərdən sonra geniş vüsət alsa da, şəhidlərin 
xatirəsinə hörmət əlaməti olaraq gəminin batdığı sahillərdə 3 il balıq tutmayan [5, 
s.283] yaponlar qəzanı dərs kitablarındakı mövzular arasına salmış, hadisənin elmi 
cəhətdən izahı üzərində durmuşlar [6, s.92]. 

Faciənin 20-ci ilində, 10 sentyabr 1910-cu il tarixində (18 ramazan 1328-ci il, 
cümə günü) “Ərtuğrul” fırkateyni salnaməçisi Əli Ruhinin (Ali Ruhi) bir qəzəlinin 
Bakıda çap olunan “Günəş” qəzetinin 16-cı sayında1 dərc olunması [1, № 16, s.3.] 
                                                            
1 Sərlövhəsində “Gündəlik çıxan siyasi, ədəbi, iqtisadi Türk dilində müsəlman qəzetəsidir” yazılmış 
“Günəş” qəzeti 1910-1911-ci illərdə Bakıda çap olunmuşdur. Cəmi 121 nömrəsi çıxmış qəzetin naşiri 
Orucov qardaşları, baş redaktoru isə Əhməd Kamaldır. XX əsrin əvvəllərində Türk-İslam birliyi ideyalarını 
təbliğ edən qəzet başda Azərbaycan olmaqla, digər İslam ölkələri və dünyada baş verən sosial, siyasi, 
iqtisadi hadisələrlə bağlı xalqı məlumatlandırmaqda olduqca əhəmiyyətli rol oynamışdır. Qəzetin 
səhifələrində Azərbaycan ədəbiyyatı və ictimai fikir tarixində önəmli yer tutan Ə.Ağayev, Ə.Kamal, 
M.Ə.Sabir, A.Şaiq, Q.Rəşad, A.Divanbəyoğlu, Ə.İbrahimzadə, Ə.Qəmküsar, M.M.Pişnamazzadə, 
H.İ.Qasımov, A.Sur, H.S.Ayvazov, Ə.T.Əfəndizadə, B.Seyidzadə, F.Ağazadə, Ö.F.Nemanzadə, 
A.Talıbzadə, Ə.Rasim kimi müəlliflərin müxtəlif mövzularda və janrlarda yazıları dərc olunmuşdur. 
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faciənin Azərbaycanda da xatırlandığına, hadisənin bu və ya digər şəkildə xalqımız 
tərəfindən yad edildiyinə bir işarətdir. Türk ədəbiyyatı tarixində haqqında kifayət 
qədər məlumat olmayan, eyni zamanda çox tanınmayan gəmi heyətindən olan 
Ruhinin qəzəlinin faciənin ildönümündə qəzetdə dərc olunması bu fikri söyləməyə 
əsas verir. 

Əli Ruhi kimdir? 
Əli Ruhi Yaponiyaya getmək üçün “Ərtuğrul” fırkateynində vəzifə verilmiş 609 

gəmi heyətinin bir üzvüdür. Veyis paşanın oğlu olan Ruhi 1853-cü ildə Bağdadda 
dünyaya gəlmişdir. Atasının vəzifəsi ilə əlaqəli uşaqlıq illəri Anadolunun müxtəlif 
bölgələrində [2], xüsusilə şərq vilayətlərində [13, s.87] keçmiş, özəl müəllimlərdən ərəb 
və fars dillərini öyrənmiş [11, s.312], təhsilini İstanbul Fatih Camesindəki müəllimlərdən 
almışdır. Bir çox təriqətə meyil edən Ruhinin 1876-1877-ci illərdə könüllü olaraq iştirak 
etdiyi Osmanlı–Serb müharibəsindən tərxis olunduqdan sonra bələdiyyə dəftərxanasında 
(Şehremaneti-Mektubî-Kalemi) baş katib vəzifəsində çalışdığı, spirtli içki aludəliyindən 
qurtulmaq üçün 1880-ci ildə işindən ayrılaraq getdiyi Məkkəi-Mükərrəmədə qısa müddət 
qaldıqdan sonra təkrar İstanbula döndüyü məlumdur [11, s.312; 2]. Dostu, yazıcı və 
tarixçi Əhməd Rasimin tövsiyə və dəstəyi ilə [2] “Ərtuğrul” firkateynində salnaməçi 
olaraq [11, s.317-319] Yaponiyaya səfərə çıxan Ruhinin gəminin dörd ay qaldığı 
Sinqapurda 1890-cı ildə vəba xəstəliyindən vəfat etdiyi qeyd olunur [2]. Mənbələrdə 
fırkateynin Sinqapur limanında qaldığı zaman gəmi heyətindən vəfat edən bir nəfər üçün 
dəfn mərasiminin təşkil olunduğu, çox sayda müsəlmanın bu mərasimdə iştirak etdiyi, 
tabutun ipək parçalara sarılaraq izdihamla müsəlman qəbiristanlığında dəfn olunduğu 
bildirilir [3, s.370]. Bəzi mənbələrdə onun gəminin geridönüşü sırasında yaşanan faciədə 
öldüyü yazılsa da [4, s.37; 7, s.29; 13, s.87], son dövrlərdə “Ərtuğrul” fırkateyninin 
batmasına dair araşdırmaların çoxalması ilə Ruhinin 1890-cı ildə Sinqapurda öldüyü 
təsdiq olunur [2]. 

Yaradıcılığı və sənətkarlığı 
Şərq dilləri və mədəniyyətlərinə yaxından bələd olan Ruhinin Tənzimat dövrü türk 

ədəbiyyatının yeniləşən üslubundan uzaq durduğu, şeirlərində divan ədəbiyyatı ənənəsini 
davam etdirdiyi, dövrünün məşhur şairləri Yenişəhərli Avni və Müəllim Nacinin 
təsirində qaldığı deyilir [2]. Məşhur şair Ziya Paşanın heyranı olan Ruhi mənbələrdə arif 
bir şair [4, s.38], əsəbi [11, s.312; 5, s.285], satirik üsluba sahib, plansız və qərarsız, 
rindanə həyat yaşayan [2] bir insan kimi tanıdılır. Şeirlərində sufi düşüncə və 
hikmətamiz ifadələr ön plandadır [4, s.38]. “Tərcümani-həqiqət” qəzetində dövrünün 
şair və yazıçıları haqqında bir təzkirə qələmə almaq fikri olduğunu bəyan etsə də, 
həyatındakı plansızlıq və erkən vəfatı buna mane olmuşdur [13, s.87]. 

Çox sayda əsər qələmə aldığı, fəqət bunların əksəriyyətinin müxtəlif səbəblərdən 
itdiyi [4, s.38] deyilir. Gəminin yola düşdüyü gün şeirlərini, şairlər təzkirəsi üçün 
hazırladığı əlyazmanı, digər çalışmaları ilə kitabxanasında olan üç min ədədə yaxın 
kitabını ailə üzvlərinə əmanət verdiyi qeyd olunur [11, s.312]. 1885-ci ildə İstanbulda 
çap olunan 63 səhifəlik “Lemeat” adlı əsərində tovhid, qəsidə, qitə, tarixi mənzumələri 
və 34 qəzəlinə yer verilmişdir [13, s.87; 2]. Şair Behcət Necatigilin 1973-cü ildə qələmə 
aldığı “Ərtuğrul faciəsi” [9] dramı bədii əsər olmaqla yanaşı, unudulmuş şair Əli 
Ruhinin həyatı haqqında xatirə kitablarından, ensiklopediyalardan əldə olunmuş qiymətli 
məlumatlara malikdir [2]. Necatigilin əsərinin mərkəzində gəmi deyil, Əli Ruhinin 
şəxsiyyəti dayanır [5, s.285]. 
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Qəzəl haqqında: 
“Günəş” qəzetində dərc olunmuş qəzəl Əli Ruhi yaradıcılığı haqqında ümumi 

təəssüratın formalaşması üçün olduqca əhəmiyyətlidir:  
 
Varəstə1 olmaq istəyən adəm məlaldən2 
Ayrılmasın işində rəhi-etidaldən.3 
 
Əzmində sabit olmalıdır kam-cuy4 olan 
Hirman5 olur nasibəi-adəm6 kəlaldən.7 
 
Qəflətlə8 etmə ömri-əzizi havaya9 sərf 
İqaz eylə10 kəndini xab u xəyaldan.11 
 
Bıkdıq xilafı-hikmət12 olan türrehatdan13 
Kim müstəfid14 olur süxəni-biməaldən.15 
 
Ey sahibi-cəmal,16 kəmalindən17 eylə bəhs, 
Məqsəd kəmaldır bizə ancaq cəmaldan. 
 
Ruhi, əgərçi nəşvə18 dilərsən xumarsız, 
Ayrılma bəzmi-söhbəti-əhli-kəmaldan.19  

[1, № 16, s.3] 
 
 
Məzmun baxımından dərin məna kəsb edən qəzəlin birinci beytində şair qəm-

qüssə, kədər kimi bəlalardan qurtulmaq istəyən insana öz işində mötədillikdən, orta 
yoldan ayrılmamağı tövsiyə edərkən, ikinci beytdə arzusuna çatmaq istəyən insanın 
əzmində sabit olmasını, yorğunluqdan tikili daşa [məzar daşına] dönənlərin arzula-

                                                            
1 Xilas olmuş, qurtulmuş, azad. 
2 Usanma, təngə gəlmə, qəm, kədər, hüzn. 
3 Ölçülü olan yol, orta yol, mötədillik, mülayimlik. 
4 Arzusuna çatmağa çalışan. 
5 Məhrum olma, qovulma, əli üzülmə. 
6 Tikili daş kimi adam. 
7 Yorğunluq. 
8 Qafillik. 
9 Arzu, həvəs, istək, yel, boş, bihudə 
10 Oyatma, ayıltma, yuxudan qaldırma, qəflətdən ayıltma, ağlını başına toplama.  
11 Xəyal yuxusu. 
12 Hikmətə zidd olmaq, hikmətə qarşı olmaq, həkimanə sözə qarşı olmaq. 
13 Mənasız söz, cəfəngiyyat, hərzə, hədyan. 
14 İstifadə edən, faydalanan. 
15 Mənasız söz. 
16 Gözəllik sahibi. 
17 Yetkinlik, mükəmməllik, bişkinlik, kamillik, elm, ürfan, fəzilət, ağıl, zəka, dərrakə. 
18 Kef, sevinc, şadlıq. 
19 Kamal əhli olanların söhbət məclisi. 
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rından məhrum olacağını söyləyir. Qəzəlin üçüncü beytində şair həyatın çox dəyərli 
olduğunu, mənalı ömrü qəflət içində boş yerə keçirməməyi tövsiyə edir, insan oğlunu 
ağlını başına yığıb yuxudan oyanmağa, xəyal görməkdən uzaq durmağa çağırır. 
Qəzəlin dördüncü beytində hikmətə zidd, cəfəng, hərzə sözlərdən bezdiyini, mənasız 
sözlərin kimsəyə fayda vermədiyini söyləyən şair beşinci beytdə insanlara xitab 
edərək, ey gözəllik sahibi, kamilliyindən bəhs eylə, bizim məqsədimiz ancaq gözəl-
likdən kamillik almaqdır deyir. Qəzəlin son beytində müəllif bütün bu ismarıcların 
mərkəzində özünün olduğuna işarət edərək, “Ey Ruhi, əgər sərxoş olmadan şad-xür-
rəm olmaq istəyirsənsə, o zaman yetişkin, kamil insanların söhbət məclisindən ayrıl-
ma” deyərək nəsihət edir. 

Altı beytdən ibarət olan qəzəlin qısa təhlili bunu deməyə əsas verir ki, Ruhi türk 
dilinin söz varlığından ustalıqla seçib istifadə etdiyi ibrətamiz söz və ifadələrlə vermək 
istədiyi mesajı, düşüncəni, öyüd-nəsihəti oxucuya çatdırmaqda uğur əldə edib. 
Misralarda keçən “ömri-əziz”, “xab u xəyal”, “xilafı-hikmət”, “türrehat”, “süxəni-
biməal”, “sahibi-cəmal”, “kəmal”, “cəmal”, “bezmi-söhbəti-əhli-kəmal” kimi söz və 
tərkiblər əsərə estetik gözəllik verməklə yanaşı, müəllifin didaktik üslubunun forma-
laşmasına, qəzəlin ideya-estetik məzmununun açılmasına kömək edir. Yerli-yerində 
istifadə olunmuş bu sözlərdəki [ə], [l] kimi səslər, [dan/dən], [al/əl] kimi hecalar şeirin 
ahənginin formalaşmasında xüsusi rol oynayır. Qəzəlin ümumi məzmunu ilə müəllifin 
həyatı arasında paralellik quraraq belə nəticəyə gəlmək mümkündür ki, Ruhi şeirində öz 
ruh halının və həyat hekayəsinin ümumi təsvirini verib. O, tərcümeyi-halından oxudu-
ğumuz plansız, içki aludəliyi kimi mənfi vərdişlərin əlacını klassik Şərq mədəniyyətinin 
dəyərlərində, sufilik təlimində, hikmətin əxzində görür. 

Nəticə. XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan–Türk ədəbi əlaqələrindən 
bəhs edən çoxsaylı araşdırmalarda əsasən hər iki ölkədə daha çox bilinən, daha çox çap 
olunan, təsir dairəsi daha geniş olan Namiq Kamal, Tofiq Fikrət, Əbdülhəq Hamid, 
Rəcaizadə Mahmud Əkrəm, Şəmsəddin Sami kimi zirvə şəxsiyyətlərin həyat və 
yaradıcılığı, əsərlərinin nəşri məsələləri üzərində durulmuşdur. Bu, təbii haldır. Çünki bu 
mövzuda olan araşdırmalar haqqında fikir söylərkən mütləq surətdə müstəqillikdən 
əvvəlki siyasi vəziyyət, dərc olunan mətnlərə əlçatanlıq, mətnlərin nəşr olunduğu ərəb 
qrafikasına aşinalıq və s. kimi meyarlar nəzərə alınmalıdır. XIX əsrin sonu – XX əsrin 
əvvəlləri, xüsusilə 1905-ci ildən sonrakı dövr Azərbaycan mətbuatında, çap olunan kitab 
və məcmuələrdə sadəcə adları yuxarıda çəkilən və çəkilməyən məşhur sənətkarların 
əsərləri deyil, çox sayda türk şair və yazıçısının əsərinin nəşr olunduğunu söyləmək 
mümkündür. Əksər halda belə sənətkarların əsərlərinin çapı, Ruhinin qəzəlinin nəşrində 
olduğu kimi, bir hadisə və yaxud bir mövzu ilə əlaqəli olmuşdur. Bəhs olunan qəzəlin 
“Günəş” qəzetində nəşri həm naşirin, həm də baş redaktorun Ruhinin gəmi faciəsində 
vəfat etdiyindən (o zaman belə təxmin edilirdi) xəbərdar olduğunu göstərməklə yanaşı, 
hadisənin 20-ci ildönümündə Azərbaycan xalqı tərəfindən yad edildiyindən, 
xatırlandığından xəbər verir. 
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Seyran GAYIBOV 
 

ABOUT THE GHAZAL OF THE CHRONICLER OF “ERTUGRUL” 
FRIGATE BY ALI RUHI IN “GUNESH” NEWSPAPER 

 
S u m m a r y 

 
This article describes the life and creativity of the Turkish poet Ali Ruhi in the 

context of Azerbaijani-Turkish literary relations and his ghazal which was published 
in the 16th issue of the “Gunesh” – (“The Sun”) newspaper on September 10, 1910. 
Ali Ruhi is one of the lesser-known figures in Turkish literature. His name is mainly 
remembered with the" “Ertugrul” frigate on September 16, 1890, which crashed into 
the rocks and sank near the Japanese island of Oshima. The tragedy of the “Ertugrul” 
frigate is one of the greatest tragedies in the history of the Turkish navy and is 
considered one of the most important, even the first, historical events in the 
development of Turkish-Japanese relations. Numerous works have been written 
about the tragedy in both Japanese and Turkish literature, lamentations have been 
made, research has been conducted, and films have been made. A year after the 
tragedy, a monument was erected on the island of Oshima in memory of the martyrs, 
and over time, a Turkish martyrdom was established here. The victims of the tragedy 
are commemorated every year in both Turkey and Japan with various events. The 
publication of Ali Ruhi's (who was from the ship's crew) ghazal in Baku on the 20th 
anniversary of the incident shows that this tragedy is remembered in Azerbaijan as 
well and that the incident is remembered by our people in one way or another. 
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Сейран ГАИБОВ 
 

О ГАЗЕЛИ ЛЕТОПИСЦА ФРЕГАТА «ЭРТУГРУЛ» АЛИ РУХИ  
В ГАЗЕТЕ «ГЮНЕШ» 

 
Р е з ю м е 

 
В этой статье, в контексте азербайджано-турецких литературных отношений, 

рассматриваются жизнь и творчество турецкого поэта Али Рухи и его газель, 
опубликованная 10 сентября 1910 года в 16-ом номере газеты «Гюнеш». Али Рухи 
– один из менее известных фигур в турецкой литературе. Его имя больше всего 
упоминается в инциденте с фрегатом “Эртугрул”, разбившимся из-за тайфуна 
вблизи японского острова Ошима и затонувшим 16 сентября 1890 года. Трагедия 
фригата «Эртугрул» считается одной из величайших трагедий в истории 
турецкого военно-морского флота, а также важнейшим историческим событием в 
развитии турецко-японских отношений. О трагедии написано много произве-
дений, как в японской, так и в турецкой литературе, сказаны элегии, проведены 
исследования, сняты фильмы. Через год после трагедии на острове Ошима был 
воздвигнут памятник мученикам, а со временем здесь была сооружена “Турецкая 
аллея шехидов”. В Турции и Японии, ежегодно, на различных мероприятиях, 
поминают жертв трагедии. Публикация в Баку к 20-летию газели Али Рухи, 
являюшегося одним из членов затонувшего экипажа, показывает, как 
aзербайджанский народ чтит память этой трагедии.  
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KLASSİK EPİK ƏNƏNƏ: “KİTABİ-DƏDƏ QORQUD” 
VƏ “DASTANİ-ƏHMƏD HARAMİ” 

 
Açar sözlər: “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Dastani-Əhməd Harami”, epik ənənə, 

epos, mədəni qəhrəman, arxaik epik ənənə, epik coğrafiya 
Keywords: “Kitabi-Dada Gorgud”, “Dastani-Ahmad Harami”, epic tradition, 

epic, cultural hero, archaic epic tradition, epic geography 
Ключевые слова: «Китаби-Дада Горгуд», «Дастани-Ахмад Харами», 

эпическая традиция, эпос, культурный герой, архаическая эпическая традиция, 
эпическая география  

 
Giriş. Azərbaycan xalqının zəngin ədəbiyyat xəzinəsində hər bir bədii örnəyin öz 

yeri və məqamı vardır. Zamanından, məkanından asılı olmayaraq ehtiva etdiyi məzmun 
və həyatı əksetdirmə funksiyası ilə diqqət önünə gələn bu nümunələr tarixi-mədəni 
prosesin ləngərli axarına işıq tutur, bədii-estetik funksiyası ilə əsaslı fakturaya yüklənir. 
Şifahi yaddaşdan süzülüb gələn ədəbiyyat nümunələri, eləcə də yazı mühitində ortaya 
çıxmış əsrarəngiz abidələr etnomədəni düşüncəni ifadə etmək gücü ilə tarixə yoldaşlıq 
edir. “Kitabi-Dədə Qorqud”, “Dastani-Əhməd Harami” bunun əvəzsiz örnəyidir. Elm 
aləminə məlum olduğu vaxtdan müxtəlif ədəbiyyat adamları tərəfindən yazılır, yozulur, 
ancaq yenə də sözə ehtiyac doğurur. Çünki həmin nümunələrin mahiyyətində özünü 
göstərən hadisə və əhvalatlar milli olduğu qədər bəşəri, bəşəri olduğu qədər də milli 
olanı əksetdirməyə köklənmişdir. 

Dilçilər, ədəbiyyatşünaslar, etnoqraflar, folklorşünaslar, tarixçilər, musiqişünaslar və 
başqaları “Kitabi-Dədə Qorqud” ətrafında iki yüz ildən çoxdur ki, təhlillər aparır, 
mətnində olan simvol və ifadələrin məzmun qatlarını, hadisə və epizodların ehtiva etdiyi 
mahiyyəti, toplum təsəvvürlərini, cəmiyyət nizamını, etnik mədəniyyəti aydınlaşdırmaq 
yolunu tutur. Digər kontekstdə bunlar tipoloji araşdırmalar üçün əsas olmaqla, həm də 
tarixi-mədəni axarı, bədii düşüncənin sonrakı çağlardakı mənzərəsini  açıqlamağa şərait 
yaradır. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Dastani-Əhməd Harami” bütün müstəvilərdə – dil və 
düşüncə, üslub, forma və məzmun, etnomədəni yaddaşı əhatələmək baxımından daha 
əsaslı material verə bilmək gücündədir. 

Epik təhkiyənin tarixi mənzərəsi. “Dastani-Əhməd Harami”nin dil, üslub və 
təfəkkür intelleksiyası “Kitabi-Dədə Qorqud”a və Nizami Gəncəvinin “Xəmsə”sinə 
bağlanır. Bu iki xətt bütövlükdə sonrakı çağ türk xalqları səviyyəsində epik axarın ana 
qaynağını müəyyənləşdirir. Genotip olaraq hər iki şedevr (“Kitabi-Dədə Qorqud” və 
“Xəmsə”) bütün parametrlərdə sonrakı zaman kəsikləri üçün bir meyar olaraq özünü 
göstərir. “Oğuz Kağan”, “Ərgənəkon”, “Alp Ər Tonqa”, “Manas”, “Alpamış”, 
“Bilqamıs”, “Boz Qurd”, “Köç”, “Törəyiş”, “Kitabi-Dədə Qorqud” və s. kimi epos 
təfəkküründə olan müəyyənləşmiş polifonik yaddaş qatı etnik sistem səviyyəsində 
Nizaminin epik təfəkküründə yeni sferaya daxil olur. “Xəmsə”nin müəyyənləşdirdiyi 
genotip Ümumşərq anlamında bir düşüncə hadisəsi olaraq özündənsonrakı axarın fərqli 
istiqamətinə bağlanır. Mərkəzi Asiya və Kiçik Asiya səviyyəsində gedən tarixi-mədəni 



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

63 

proses epik təfəkkürdə Nizami düşüncəsində olanlarla daha dərin qatları ortaya qoymaq 
və qoya bilmək gücü ilə meydana çıxır” [1]. Zəngin epik ənənənin orta əsrlər bədii 
düşüncəsində sərgilədiyi təsəvvür Qul Əlinin “Qisseyi-Yusif”, Suli Fəqihin və Mustafa 
Zəririn “Yusif və Züleyxa”, A.Ərdəbilinin “Fərhadnamə”, Ə.Təbrizinin “Mehr və 
Müştəri” poemaları ilə mövzu və mündəricə timsalında zənginləşmə prosesi keçir. 

Türk epos təfəkkürü özündə mifdən və daha əski dönəmlərin təsəvvüründə 
olanlardan  üzü bəri nə varsa hamısını özündə qoruya bilmək və gələcəyə əvəzsiz nəsnə 
kimi daşımaq funksiyasına köklənir. “Kitabi-Dədə Qorqud” dastanlarının sintaqmatik, 
paradiqmatik və janr səviyyəsində olanların yazılı mühitdə məsnəvi adı ilə vurğu-
ladığımız və müəlliflərinin əsərlərində dastan adı ilə qeyd etdikləri bütün örnəklərdə bu, 
özünü bir xətt olaraq göstərir. Çox doğru olaraq vurğulayırlar ki, “heç bir xalqın 
qəhrəmanlıq dastanında onun tarixi Azərbaycanın müəyyən dövr tarixinin “Dədə 
Qorqud kitabı”nda verildiyi qədər canlı, mötəbər və dəqiq əks olunmur. Beləliklə, bu 
tarix nəsildən-nəslə yazılı şəkildə ötürüldüyü, bizə kitab kimi gəldiyi üçün haqqımız var 
deyək ki, Dədə Qorqud qəhrəmanlıq dastanı tariximizin yazılı dərsliyidir, ilk dərsliyidir. 

Bu dərslik millətimizin tarixi-etnoqrafik damğası və ailə-əxlaq məcəlləsi sayılır” [6, 
s.3]. “Kitabi-Dədə Qorqud” millətin tarixi-etnoqrafik damğası, yazılı dərsliyi, ailə-əxlaq 
məcəlləsi olmaqla bərabər, həm də bədii düşüncəmizin özgürlük kodudur. Toplumu 
ifadə baxımından dünya ədəbiyyatında heç bir ədəbi abidə onunla ayaqlaşa bilmək 
səviyyəsində deyildir. Bütün bunların timsalında dastan epik təhkiyə kontekstində zəngin 
faktura ilə diqqət önünə gəlir. Məsələn, “Kitabi-Dədə Qorqud”da özünü göstərən 
formullar, təhkiyə üsulları, hadisələrin axarında özünü göstərən təqdim və təsvir 
modelləri bu və ya digər şəkildə “Dastani-Əhməd Harami”də təkrarlanır. Müqəddimə, 
on iki boy formasında sıralanan “Kitabi-Dədə Qorqud”la başlanğıc, altı məclis şəklində 
olan “Dastani-Əhməd Harami” arasında bağlantılar etnik şüur kodu olaraq faktlaşır. “Bu 
gün bu dastanı bünyad edəlim, haqqın qüdrətlərin bir yad edəlim” [4, s.14] başlanğıcı 
ilə N.Gəncəvinin “Köhnə dastanların qoca ustadı öz hekayətinə belə başladı” [5, s.97] 
formulu təhkiyənin sərgilədiyi məzmun anlamında “Rəsul əleyhüssəlam zamanına yaxın  
Bayat boyundan Qorqud Ata derlər bir ər qopdu” özlüyündə bir ənənəni, qəlibləşmiş 
təhkiyə sistemini diqqət önünə gətirir. Bütün bunları nəzərə alaraq N.Gəncəvi timsalında 
çox doğru olaraq vurğulayırlar ki, “onun şeiri, həm özü yaratdığı yeni janr (eşq əfsanəsi), 
həm bu janr ilə tam ahəngdə olan məzmun və məna (ruhi təhlil), həm özünəməxsus 
kəskin ifadəli (rəmzli) dili, həm heç bir şeyi gözdən qaçırmayan qavrayışlı görüş 
(qüdrətli təsvir), həm yüksəklərdə uçan geniş təxəyyüllü parlaq obraz və təşbehlər, həm 
də təsadüfə yer vermədən hər şeyi dəqiqləşdirib anladan və tək bir kökə bağlayan 
qavrayışlı fəlsəfə (vəhdəti-vücud nəzəriyyəsi) ilə eni-boyu ölçülməyən ucaman bir 
əsərdir. Bu əsərdə bizi özünə cəlb edən amil şair Nizaminin yanında eyni gözəllik, 
qüdrət və mətinliklə bərabər yeriyən filosof Nizamidir” [8, s.29]. Qavrayışlı dərk və 
obrazlı təqdimlə etnokulturoloji yaddaşı canlandıran epik təhkiyənin birdən-birə 
meydana gəlməsi mümkünsüzdü və tarixi-mədəni proses ozan söyləmələrində, məclis 
ədəb-ərkanında bir müdriklik institutunun formalaşmasını diqqət önünə gətirir. 

Anadilli ədəbiyyatın “Dastani-Əhməd Harami”yə gələn yolu. Anadilli 
ədəbiyyatın “Dastani-Əhməd Harami”yə gələn yolu mif, əfsanə, nağıl səviyyəsində 
zənginləşmələrlə, yeni-yeni tapıntıların əlavəsi ilə səciyyələnir. Müəllifi məlum olmayan 
bu abidə gözlərimiz önündə XIII əsrin ümumi ədəbi-mədəni mənzərəsi haqqında dolğun 
təsəvvür formalaşdırmaq gücü ilə diqqət önünə gəlir. Sənətkarın əsərə “dastan” sözünü 
gətirməsi məqsədli və düşünülmüş səciyyə daşıyır. Əsərin ümumi axarında dastandan 
gələn təhkiyənin, ifadə üsullarının işləkliyini aşkarlayır. “Dastani-Əhməd Harami” 
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məsnəvisi dil və üslubca “Kitabi-Dədə Qorqud”a çox yaxındır” [9, s.12]. Zəngin xalq 
yaradıcılığı ənənələrinə köklənmiş bu poema əhvalat, hadisə, nağıl və s. epik təhkiyəyə 
bağlanan söyləyicilik üsullarında əvəzsiz dil örnəkləri ilə mükəmməllik qazanır. Bu isə 
müəllifin yüksək istedada və xalq ruhuna yaxın olması qənaətini diqqət önünə gətirir. 

 
Məgər kim, ol zamanda bir harami, 
Dərib döşürmüş idi çox hərami. 
 
Özü gürbüzdürür yəlak bahadır, 
Bahadırlıq yolunda key bəhadır. 
 
Bilirdi sehr elmindən bəğayət, 
Nücum elmində də qadirdi qayət [4, s.16-17]. 

 
Göründüyü kimi, birinci məclisin başlanğıcında sənətkar təqdim elədiyi qəhrəma-

nın xarakter xüsusiyyətini çatdırmağa üstünlük verməklə haqqında dolğun təsəvvür 
yaradır. Məsələn, onun bacarıqları sırasında əfsunçuluq, İbn Sina elmi, Şəhabəddin 
bacarığı, qılınc çalmaqda göstərdiyi məharət bir bütöv olaraq çatdırılma məqsədi 
daşıyır. 

  
Gər əfsun oxuyub bir gəz ürəydi, 
Oluq dəm ayı gögdən endirəydi. 
 
Əli bu Sina elmindən bilirdi, 
Şəhabəddinə ol hizmət qılırdı. 
 
Qılınc çalsa bin ərə təpinəydi, 
Qağan aslan kibi kim çapınaydı [4, s.17].  

 
Epik təhkiyə sərgilədiyi bütün parametrlərdə tarixi-mədəni axarın müəyyənləşdirdiyi 

ifadə üsullarına, obraz yaratma prinsiplərinə əsaslanmaqla həm də ona sədaqətlilik 
nümayiş etdirmişdir. Bütün bunların qaynağı isə xalq təfəkküründən gələnlər olub yazı 
mühitində rəngarəngliklərlə, uğurlu əlavələrlə özünə yer almışdır. Məsələn, “Qazan 
xanın evinin yağmalandığı boyu bəyan edər”də Qazan xanın təqdimi timsalında klassik 
bir nümunəni görürük. “Bir gün ulaş oğlu, Tulu quşun yavrusu, bizə miskin umudu, 
ümmət soyunun aslanı, Qaracuğun qaplanı, qonur atın əyası, Bayındır xanın göygüsü, 
Qalın Oğuzun dövləti, qalmış yigidin arxası Salur Qazan yerindən durdu” [7, s.31]. 
Qəhrəmanı təqdim üsullarının özünəməxsusluğu, nəsil, şəcərə, mühit təsəvvürü 
baxımından son dərəcə tipikliklə müəyyənləşən epos təsəvvürü bunu bütünlükdə dastan 
boyu göstərməklə diqqəti cəlb edir. Məsələn, bu xüsusiyyət təkcə Qazan xanı təqdimdə 
özünü göstərmir, Qazan xanın qardaşı Qaragünənin, Qıyan Səlcuq oğlu Dəlu Dondarın, 
Qaragünə oğlu Qarabudağın, Qəflət Qoca oğlu Şirşəmsəddinin, Boz ayğırlı Beyrəyin, 
Qazan bəyin dayısı at ağızlı Aruz Qocanın da xarakter-keyfiyyətləri və formalaşdırdığı 
igidlik təsəvvürünə görə sadalanmalarda faktlaşır. Bir növ, Oğuz eli öz igidlərini bu 
təsəvvürlərlə rəsmləşdirmişdir. “Qaradərə ağzında qadir verən, qara buğa dərisindən 
beşiyinin yapığı olan, acığı tutanda qara daşı kül eləyən, bığını ənsəsində yeddi yerdə 
düyən, ərənlər əvrəni Qazan bəyin qardaşı Qaragünə” və yaxud da aydınlıq üçün bir 
nümunəyə də diqqət yetirək: “Dəmir Qapu Dərbənddəki dəmir qapığı təpib alan, altmış 
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tutam göndərinin ucunda ər böyürdən (Qazan kimi pəhləvanı üç gəz atından yıxan Qıyan 
Səlcuq olğu Dəli Dondar” [7, s.42]. Göründüyü kimi, epik ənənə bütün məqamlarda 
təfsilatı, qəhrəmanı elat yaddaşında olanlarla təqdimi həmişə əsas kimi diqqət önünə 
gətirir. Epos mühitində bu, bir deyim və təqdim modeli olaraq qəlibləşmişdir. “Dastani-
Əhməd Harami”də Əhməd Haraminin, Güləndamın, Güləfruxun da təqdimi bu 
səciyyəlidir. Yazılı mühitdə onu da əlavə edək ki, bu, təkcə “Dastani-Əhməd Harami” ilə 
məhdudlaşmır, “Xəmsə”də, “Fərhadnamə”də, “Mehr və Müştəri”də, “Bəxtiyarnamə”də, 
“Vərqa və Gülşa”da və s. nümunələrdə bir üslub, etnosun özünüifadə modeli olaraq 
diqqət önünə gəlir. 

“Dastani-Əhməd Harami” anadilli ədəbiyyatımızın ilk yazılı örnəklərindən biri kimi 
mühüm möhtəşəmlik təsəvvürü formalaşdırır. Onun əhatələdiyi məzmun, bədii-estetik 
dərkin rəngarəng təqdim üsulları, sadə xalq dilinin əsrarəngiz gözəllikləri, əsərin 
axarında dalğalandırdığı avazlanma müəllifin yüksək yaradıcı təbini və ruhunu, varlığı 
etibarilə etnik mədəniyyətə bələdliyini aydınlaşdırır. Məsələn, “gələlim biz haramilər 
sözünə, biləsiz anların fikri, sözü nə?”, eləcə də “gövhər, inci, əqiq, ləli-Bədəxşan, qızıl, 
altun, cəvahir, dürrü mərcan” [4, s.22]. 

Dünya xalqlarının ədəbi-nəzəri düşüncəsində folklor və yazılı ədəbiyyat məsələsi ən 
önəmli məsələ kimi təhlillərin ana axarlarından birini təşkil edir. Azərbaycan 
folklorşünaslığında da bu kontekstdə lazımi qədər ciddi təhlillər aparılmışdır. “Dastani-
Əhməd Harami” ilə bağlı aparılan təhlillərin də qaynağında, demək olar, bir istiqamət 
kimi folklor xüsusi üstünlük təşkil edir. Çünki əbədiyaşarlıq qazanmış bütün ədəbiyyat 
örnəklərinin əsasında xalqın zəngin yaradıcılıq xəzinəsi dayanır. Müəllifi məlum 
olmayan bu möhtəşəm abidənin də ruhunu bir xətt olaraq xalq yaradıcılığından 
yararlanma təşkil edir. Əsərin adından sonluğuna qədər folklordan gələn elementlər, 
ifadə üsulları, sintaktik fiqurlar, əfsanə və rəvayət motivləri, atalar sözü və məsəllər və s. 
hamısı əsərə əlavə ovqat qatmışdır. “Poemada xalqımızın adət-ənənələrinin, əxlaq və 
məişət məsələlərinin, həyat tərzinin təsvirinə aid maraqlı məqamlar da vardır.  Burada 
davul, nay, şeştə, qopuz, nağara, tənbur, dünbür, ud və s. musiqi alətlərindən, “Hicazi”, 
“Dühəng”, “İsfahani”, “İraqi”, “Cəngi”, “Şahnaz”, “Hüseyni”, “Nühəfti”, “Novruz” və 
b. musiqi havacatlarından söhbət açılır. Dənə, pirinc, zərdə, gərəkcə, qəlyə, boranı, 
hərisə, əriştə və s. yeməklərin, bəzi qab-qacaq və məişət alətlərinin adları çəkilir. 
Güləfruxun toy məclisi təsvir olunur” [3, s.57-58]. Bütün bunlar XIII əsrin həyat tərzi, 
məişəti, adət-ənənəsi, yaşam mənzərəsi və s. haqqında son dərəcə dolğun təsəvvür 
yaratmaq amalına köklənir. Ümumiyyətlə, epik ənənə xalq ədəbiyyatından gələnlər 
üzərində işini nizamlamaqla ölməz abidələrin yaranması amalına köklənir. Demək olar, 
əlimizdə olan bütün nümunələrin mövzusu, ideyası xalq yaddaşında yaşarılıq qazanmış 
hadisə, əhvalat və hekayətlərə bağlanır. “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Dastani-Əhməd 
Harami” timsalında aparılan təhlillər epik ənənənin dönməzliyini, artan istiqamətdə 
prosesin gedişinin spesifikasını faktlaşdırır. Xalqın zəngin bədii düşüncəsində bu tip 
örnəklər ibrətamiz mahiyyəti ilə həmişə diqqəti cəlb etmiş və yazılı ədəbiyyatda ayrı-ayrı 
zaman kəsiklərində mövzuya çevrilmişdir. “Dastani-Əhməd Harami”də ifadəsini tapan 
şər (Əhməd Haraminin əməlləri) və xeyir (Güləndam) ədalətin bərqərar olması 
timsalında tipikdir və “haqq nazilər, ancaq üzülməz” məsəlinə bağlanır və onun 
timsalında olanları ortaya qoyur. 

 
Nə kim etmişdi, indi Tanrı verdi, 
Güləndamı muradına irirdi. 
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Kişi yavuz işə etsə bünyad, 
Son ucun ondan alır haqqın ustad [4, s. 81].  

 
Güləndam obrazı xarakter xüsusiyyətləri, igidliyi, ağlı, zəkası, qabiliyyəti, təmkini və 

s. keyfiyyətləri ilə türk xalqlarının tarixində özünə yer almış qəhrəman qadınlarla bir 
səviyyədə duracaq ucalıqda görünür. “Kitabi-Dədə Qorqud”da Burla xatun, Banuçiçək, 
Xan qızı, Selcan xatun, “Tomris”də Tomris, “Koroğlu” dastanında Nigar xanım, “Şah 
İsmayıl”da Ərəbzəngi,  “Qaçaq Nəbi”də Həcər xanım və digər onlarla, yüzlərlə tarixin 
ayrı-ayrı səhifələrinə səpələnmiş qadınlar xalqın qəhrəmanlıq təsəvvürlərini özündə əks 
etdirmək məramı ilə geniş bir mənzərəni diqqət önünə gətirir. Məsələn, “Baybura oğlu 
Bamsı Beyrək boyu”nda Beyrəklə Banıçiçəyin qarşılaşması tarixi gələnəyə bağlanır.  

“Qız aydır:  
– Ol qız elə adam deyildir ki, sənə görünə, – dedi. – Amma mən Banıçiçəyin 

dadısıyam. Gəl imdi səninlə ava çıxalım. Əgər sənin atın mənim atımı keçərsə, onun 
atını da keçərsən. Həm səninlə ox atalım, məni keçərsən, onu da keçərsən və həm səninlə 
güləşəlim, məni basarsan, onu da basarsan, – dedi. 

Beyrək aydır: 
– Xoş, imdi atlanın! 
İkisi atlandılar, meydana çıxdılar; at təpdilər. Beyrəyin atı qızın atını keçdi. Ox 

atdılar. Beyrək qızın oxunu yardı” [7, s.50]. Tipoloji yanaşmalar bir toplum olaraq 
etnosun arxaik təsəvvüründə olanların intertekstuallıq və paratekstuallıq səviyyəsində 
təhlilini zəruriləşdirir. Göründüyü kimi, “Kitabi-Dədə Qorqud” və “Dastani-Əhməd 
Harami” arasında aparılan müqayisələr etnokosmosun bir qutsal düşüncə modeli olaraq 
aparıcı xətti təşkil etdiyini və müxtəlif zaman kəsiklərində təkrarlandığını diqqət önünə 
gətirir. Burada ən incə detallar, elat həyat tərzinin xarakterik xüsusiyyətləri, törə və 
qutsallıqları, cəmiyyət nizamı sosial düzəni şərtləndirən müqəddəs nizam bir tabu 
səviyyəsində qorunmaqla, həm də ötürücülük missiyasına köklənir. Baba//ata//oğul 
timsalında baş verənlər, məsələn, Qazan xan//Uruz, Baybura//Bamsı Beyrək, Qanlı Qoca 
Qanturalı və s. timsalında tipikləşir və sınanmış bir gələnək olaraq qorunur. 

Nəticə. Epik ənənə kontekstində “Kitabi-Dədə Qorqud” və Dastani-Əhməd Harami” 
üzərində aparılan təhlillər etnosun bədii-estetik mədəniyyəti timsalında yüksək təfəkkür 
intelleksiyasını diqqət önünə gətirir. Mətn fakturasında görünənlər bir isitqamətdə 
məzmun xətləri ilə diqqət çəkirsə, digər baxımdan struktur anlamında mükəmməlliyə 
bağlanır. Nümunələrdə özünü göstərən formullar (başlanğıc formulları, keçid formulları, 
sonluq formulları), dil və üslub zənginlikləri, yaratdığı bədii-estetik mühit, sözün 
məqamına və yerinə görə əhatələdiyi çalarlar bütün aspektləri ilə bədii nümunənin 
uğurluluğunu təmin edir. Əsər boyu sıralanan epizod və hadisələr, xarakter 
rəngarəngliyi, əhvalatların ümumi axarı və sənətkar qeydləri bir bütöv olaraq toplumun 
düşüncəsini təqdimə bağlayır. Bütünlükdə bunlar epik mühitin rəngarənglik və zənginlik 
səviyyəsində mahiyyətində olanları diqqət önünə gətirir və prosesin tarixi-mədəni 
mənzərəsi haqqında dolğun təsəvvür formalaşdırır.  
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  Tariyel GANI 
 

CLASSICAL EPIC TRADITION: "KITABI-DADA GORGUD"  
AND "DASTANI-AHMED HARAMI" 

 
S u m m a r y 

 
In the analysis of the classical epic tradition, "Kitabi-Dada Gorgud" and 

"Dastani-Ahmad Harami" are characterized by exceptional possibility. In the context 
of oral and written literature, their typological analysis provides enough material to 
clarify the general picture of the historical and cultural process and to form a full 
picture. The rich cultural fund of the Turkic peoples, as well as the general picture of 
this process in the peoples of the world, creates ample opportunities to clarify the 
essence in all its aspects. The magnificent monuments such as “Yaradılısh”, “Alp-Ar 
Tonga”, “Boz gurd”, “Torayish”, “Koch”, “Oghuz Kaghan”, “Jorabatir”, “Edige”, 
“Manas”, “Alpamısh”, “Koblandibatir”, “Boz yigit”, “Uralbatir” etc. also served as a 
source for written literature in the historical and cultural context. "Bilgamis", 
"Mahabharata", "Iliad", "Odyssey", "Beowulf", "Siegfried", "Edda", "The Epic of 
Kukhulin", "Tristan and Isolde", "Koroghlu" and others among the irreplaceable 
examples of world literature is an exceptional source for revealing the irreversibility 
of the epic tradition and the wonder of the human intellect. In the example of 
"Kitabi-Dada Gorgud" and "Dastani-Ahmad Harami", the course of the process, the 
power to reflect from the initial imagination to the present day, the genealogy of the 
flow from oral memory to the writing environment come to the fore as a whole. 
Artistic thinking, which encompasses an infinity in itself, factualizes the specificity 
of individual inquiry (appendices) in the writing environment. Thanks to them, 
human civilization has drawn the formula of life for centuries. In the epic tradition, 
each sound, word, sentence, and episode creates conditions for systematic analysis, 
leaving it to the future reader, the learner, to think about what it contains and what it 
contains.       

 
 

Тариель ГАНИ 
 

КЛАССИЧЕСКАЯ ЭПИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯ:  
«КИТАБИ-ДЕДЕ ГОРГУД»  

И «ДАСТАНИ-АХМЕД ХАРАМИ»  
 

Р е з ю м е 
 

При анализе классической эпической традиции «Китаби-Деде Горгуд» и 
«Дастани-Ахмад Харами» характеризуются исключительной вероятностью. В 
контексте устной и письменной литературы их типологический анализ дает 
достаточно материала, чтобы прояснить общую картину историко-культурного 
процесса и сформировать полную картину. Богатый культурный фонд тюркских 
народов, а также общая картина этого процесса у народов мира создают широкие 
возможности для выяснения сути во всех ее аспектах. Великолепные памятники, 
такие как «Ярадылыш», «Алп-Ар Тонга», «Боз гурд», «Тораиш», «Коч», «Огуз 
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Каган», «Джорабатир», «Едиге», «Манас», «Алпамыш», «Кобландибатир», «Боз 
йигит», «Уралбатир» и др. также являются источником письменной литературы в 
историко-культурном контексте. «Бильгамис», «Махабхарата», «Илиада», 
«Одиссея», «Беовульф», «Зигфрид», «Эдда», «Эпос о Кухулине», «Тристан и 
Изольда», «Короглу» и другие среди незаменимых примеров мировой литературы 
– исключительный источник для раскрытия необратимости эпической традиции и 
чуда человеческого разума. В примере «Китаби-Деде Горгуд» и «Дастани-Ахмад 
Харами», ход процесса, способность отражать события от первоначального 
воображения до наших дней, генеалогия потока от устной памяти к среде письма 
приходят на передний план в целом. Художественное мышление, заключающее в 
себе бесконечность, фактуализирует специфику индивидуального исследования 
(приложений) в среде письма. Благодаря им человеческая цивилизация веками 
создавала формулу жизни. В эпической традиции каждый звук, слово, 
предложение и эпизод создают условия для систематического анализа, 
предоставляя будущему читателю, учащемуся думать о том, что он содержит.  
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Giriş. Alleqorik təsvir təmsildə geniş istifadə olunan bədii ifadə üsuludur. Təmsil 

üçün alleqoriya başlıca şərtdir, daha dəqiq desək, alleqoriya təmsildə özül rolunu 
oynayır. Qeyd edək ki, alleqoriya janrın özü deyil, təsvir üsulu, ifadə vasitəsi olub, 
hər hansı bir mücərrəd fikrin, anlayışın konkret predmet, yaxud hadisənin köməyi ilə 
təsvir edilməsidir. Alleqorik bədii detal insanı təkcə düşündürmür, eyni zamanda onu 
tərbiyə edir, xarakterinin formalaşmasına təsir göstərir. 

Bəzən təmsillə alleqoriyanı tamamilə eyniləşdirir, bu növdən danışarkən onun 
adını “təmsil-alleqoriya”, yaxud “alleqoriya-təmsil” kimi qeyd edirlər [7, s.17]. 
Əslində bu fikir bir qədər düzgün səslənmir. Cünki təmsillərin əsasını alleqoriya 
təşkil etsə də, bütün alleqorik mövzuda yazılan əsərlər təmsil hesab olunmur. Belə ki, 
alleqorik ünsürlərə təkcə təmsillərdə yox, şifahi və yazılı ədəbiyyatın müxtəlif ədəbi 
növlərində də rast gəlinir. Məsələn, heyvanlar haqqında olan “Tülkü ilə qurd”, 
“Tülkü ilə canavar” və s. alleqorik nağılları, Məhəmməd Füzulinin ədəbiyyat tarixi-
mizə müəyyən mənada alleqorik poema kimi daxil olan “Bəngü-Badə”, “Yeddi cam” 
əsərləri həm forma, həm də məzmunca təmsil hesab edilə bilməz. 

X.Şirvaninin yaradıcılığında alleqoriya. XII əsr klassik Azərbaycan ədəbiy-
yatının qüdrətli nümayəndəsi, ilk poema müəllifi kimi tanınan Əfzələddin Xaqani 
Şirvani (1126-1199) Yaxın və Orta Şərq İntibah dövrü ədəbiyyatında çoxəsrlik qəsidə 
janrının görkəmli nümayəndəsidir. Dövrünün elmlərinə dərindən bələd olan Xaqani 
əsərlərinin, demək olar ki, hər misrasında, hər beytində yüksək sənətkarlıqla poeziya 
dilində obrazlılıq yaradaraq incə bir eyhamla, simvolların köməyi ilə sənətkar və mühit 
arasındakı ziddiyyətləri açıb göstərə bilmişdir.  

Qeyd edək ki, Xaqani Şirvaninin əsərlərində alleqorik ifadə üsuluna, təmsilin ilk 
nümunələrinə rast gəlmək olur. Bu, bir tərəfdən şairin qarşılaşdığı haqsızlıqlarla 
barışmazlığı ilə bağlıdırsa, digər tərəfdən, onun bəşəri düşüncələrindən irəli gəlir. Belə 
ki, üstüörtülü şəkildə sosial-ictimai məsələlərə toxunan Xaqani “Təmsil”də eşşəyin 
timsalında heyvanı şəxsləndirərək maraqlı, didaktik əhəmiyyətə malik əhvalatı qələmə 
almışdır. Burada şairin kor əcəmə xitabən gözəl haqqında düşüncələri mənzum hekayə 
şəklində verilir:  

 
Kufəli bir gözəl kor bir əcəmlə 
Oturub eşqdən edirdi söhbət. 
Dedim həmin kora: − Aldanma qıza, 
O sənin puluna salmış məhəbbət. 
Axmaqlıq ucundan aldanma ona [14, s.426]. 
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Xaqani sonradan fikrini əsaslandırmaq üçün xalq məsəlini ustalıqla nəzmə çəkə-

rək aşağıdakı ibrətamiz nümunə ilə öz fikirlərini aydın şəkildə belə ifadə edir: 
  

Belə bir məsəl var, ver buna diqqət: 
Eşşəyə dedilər: “Buyur, toya gəl”, 
Eşşək qah-qah çəkib güldü, nəhayət. 
Dedi: “Siz istəyən rəqqas deyiləm, 
Nə də çalğıçıtək tapmışam şöhrət. 
Hamballıq etməyə çağırırsınız, 
Su, odun daşımaq lazımdır, əlbət” [14, s.426]. 

 
Yuxarıdakı nümunədə şair təmsilə xas olan didaktik sonluqla öz mənafeyi nami-

nə başqasının hissləri ilə oynamaq, özgə hesabına tüfeyli həyat sürmək kimi mənfi 
keyfiyyətləri önə çəkərək tənqid edir. 

Şifahi və yazılı mətnlərdə yer alan onqonlar. Dini etiqadları, siyasi baxışları, 
ayrı-ayrı xalqların müxtəlif dünyagörüşlərini özündə birləşdirən və mədəniyyətin ən 
qədim forması olan mifologiyanın bədii xalq təxəyyülünün məhsulu olan dünya 
folklor nümunələrinin yaranmasında böyük rolu olmuşdur. Tədqiqatçılar qeyd edir 
ki, “mifologiya qədim insanların animist, antropomorfist, totemist baxışlarından 
sonrakı dövrünün məhsuludur” [3, s.72]. 

Dünya xalqlarının həyatında böyük bir mərhələni təşkil edən totemizm qəbilə 
quruluşu ilə bağlı olub, totemik əcdad və onunla bağlı olan təsəvvürləri əks etdirir. 
Bildiyimiz kimi, hər bir xalq dini təsəvvürlərində müəyyən varlıqları müqəddəsləşdirib 
onlara sitayiş etmişdir. Məsələn, Qədim Misirdə allah Ra öküz obrazında, Osiris qırğı 
başlı, Yunanıstanda Zevs öküz, qartal və yaxud qu quşu, Finikiya ilahəsi Aştart inək, 
Meksikada günəş allahı Teskatlipokanın başı ayı formasında, şumer allahı Eya insan-
balıq, xristian allahı Xristos quzu obrazında təsvir olunurdu [6, s.21]. Türk xalqlarında da 
qurd, at, it, qaranquş, göyərçin və s. bu kimi bir çox varlıqların etiqad və inamlarda 
xüsusi yeri vardır. Qeyd edək ki, ibtidai insanların mənşəyinin heyvanlarla, quşlarla, 
balıqlarla, hətta həşəratlarla əlaqəli olduğu dini təsəvvürlərə görə, bu varlıqlar insanların 
hamisi rolunda çıxış edir, onlara od verir, sənət öyrədir, mərasim və adətləri aşılayırdı. 

Totemizmin mühüm bir qolunu müqəddəslik çərçivəsinə salınmış quşlar − onqonlar  
tutur və qədim mənbələrdə oğuz tayfaları ilə bağlı bir sıra onqonların adları çəkilir. 
Bunlar zoomorfik totemlər olub, nağıllarda gah ümumiləşdirilərək quş adı ilə, gah da 
xüsusi adlarla − Qızılquş, Ağ quş, Zümrüd, Simurq quşları kimi vəsf edilir (“Məlik 
Cümşüdün nağılı”, “İki qardaş”, “Əhməd Mirzə”, “Gülağanın nağılı”, “Ağ quş” və s.). 
Xüsusilə Simurq quşu dövlətçiliyimizin müəyyən mərhələsinin atributu olmuşdur. “Öz 
gözəlliyi ilə tovuz quşunu və qırqovulu kölgədə qoyan Simurq sufi-mistik fəlsəfəsində 
ali-mənəvi başlanğıcın maddi aləm üzərində üstünlüyünü simvolizə edir. Maraqlıdır ki, 
Səfəvilərin hakimiyyətə gəlməsindən sonra Simurq quşunun təsviri dövlətin embleminə 
çevrilmişdi” [2, s.40]. 

Azərbaycan, türk, fars, urdu və bir sıra başqa xalqların folklorunda tez-tez 
müraciət olunan quş motivləri sırasında bəzi ortaq özəlliklərinə görə Qaruda, Simurq, 
Kaknüs və Dövlət quşu, Taleh quşu və ya Şahlıq quşu kimi bilinən Hüma əfsanəvi 
quşlarını bir-biri ilə eyniləşdirirlər. Kaknüs quşunun adı Fəriddədin Əttarın 
“Məntiqüt-teyr” əsərində, Bakinin şeirlərində, Füzulinin divanında da çəkilir.  
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Həmçinin Mahmud Kaşğarinin “Divani lüğət-it türk” əsərində Togrıl olaraq 
göstərilən, bəzi mənbələrdə isə Dumrul adı ilə keçən, türk və macar mifologiyasında 
yer alan Toğrul quşu türk mifologiyasında Zümrüd quşu olaraq bilinən Simurqun 
qarşılığı kimi də göstərilir. Alp Qara quş, Qaraquş, Akbaba və Kərkənəz mənasında 
işlədilən Kərkəs quşu da eyni mənada işlənilir. Qərb ədəbiyyatında Feniks, İran 
əfsanələrində Simurq, Şərqdə Ənqa quşu, türk mifologiyasında Kərkəs adını alan bu 
əfsanəvi quşlarla bağlı inanclarda adətən bir yanma motivi görünür və bu ölümsüzlük 
xüsusiyyəti onların ortaq özəlliyidir. 

X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” alleqorik qəsidəsi. İstər mifologiyadan qidalanan 
folklor nümunələrində, istərsə də yazılı ədəbiyyatda tez-tez müraciət olunan obrazlar 
sırasında quşlar da dayanır. Klassik şair və yazıçıların quşların dilindən istifadə etməklə 
rəmzi məzmunlu əsərlər yaratmaq ənənəsi tarixi baxımdan xüsusi maraq doğurur. Bu 
mövzuda ərəb dilində Əbu Əli ibn Sinanın qələmə aldığı “Risalətüt-teyr”, Əbu Hamid 
Məhəmməd ibn Məhəmməd Qəzalinin “Risalətüt-teyr” əsərlərinin, Sənainin fars dilində 
qələmə aldığı “Məntiqüt-teyr”, Əbu-Rəca Çaçinin “Rövzətül-fəriqeyn” əsərlərinin adını 
çəkmək olar. 

Xaqani Şirvaninin yaradıcılığında “Məntiqüt-teyr” (“Quşların məntiqi”) qəsidəsi də 
xüsusi yer tutur. Fars dilində, alleqorik üslubda qələmə alınan, ikimətləli, 66 beytlik bu 
qəsidədə şair təsvir və tərənnümə geniş yer ayırmışdır. Quşları danışdıraraq bitkilər 
haqqında maraqlı mübahisələr verən Xaqani tənqid obyektini də gözdən qaçırmamışdır: 

 
Bülbül gülü tərifə başladı şirin-şirin, 
Dedi ki: − Gül şahıdır bağdakı çiçəklərin. 
Qumru dedi ki: – Güldən qəşəngdir sərv ağacı, 
Bir də gördün yel əsdi, töküldü gülün tacı. 
Sar dedi: − Sərvə baxın, topaldır ayaqları, 
Lalə şamtək bəzəyib düzənləri, dağları. 
Səlsəl dedi: − Lalələr əslində iki rəngdir, 
Süsənin bir rəngi var, süsən ondan qəşəngdir. 
Teyhu dedi: – Süsəndən göy otlar xoşdur mənə, 
Bağa gələnin öncə otlar gülür üzünə. 
Tuti dedi:− Göy otdan daha xoşdur yasəmən, 
Rəngi kafurdan alıb, ətrinisə ənbərdən. 
Bubbu dedi: − Nərgizin Cəm taxtında var yeri, 
Yasəməndən gözəldir Əfrasiyab əfsəri [14, s.161]. 

 
Uzun söhbətlərdən, mülahizələrdən sonra quşlar Ənqa quşunu çağırıb münsif 

seçirlər və o, qızılgülün çiçəklərin şahı olduğunu bəyan edir: 
 

İstəyirəm güllərdən qızılgülün xətrini, 
Peyğəmbərin tərindən alıbdır öz ətrini [14, s.162]. 

 
Göründüyü kimi, xalq təmsillərində olduğu tək, burada da tənqid mövcuddur, lakin 

tənqidin hədəflərini müəyyənləşdirmək bir qədər çətindir. Fikrimizcə, bunu şairin 
yaşadığı dövrdə düşüncələrini açıq-aşkar ifadə edə bilməməsi ilə əlaqələndirmək olar. 
Ümumiyyətlə, istər Xaqani, istərsə də digər klassik dövr Azərbaycan şairləri 
alleqoriyadan öz gizli düşüncələrini, fikir və arzularını ifadə etmək üçün bir vasitə kimi 
istifadə etmişlər. 
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X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” qəsidəsi ilə səsləşən mövzu və süjetlər. 
Məlumdur ki, Şərqin bir çox tanınmış ədibləri Nizami kimi, Xaqanini də özlərinə 
ustad seçərək şairin bir sıra əsərlərinə nəzirələr yazmışlar. Bu baxımdan Xaqaninin 
“Məntiqüt-teyr” qəsidəsini xüsusi qeyd etmək lazımdır. Belə ki, adıçəkilən qəsidə 
Azərbaycan və Şərq xalqlarının ədəbiyyatına təsir edərək bir sıra sənətkarlar üçün 
qiymətli məxəz olmuşdur. Bu qəsidədən təsirlənən sənətkarlar eyni mövzuda və 
yaxud ona oxşar mövzuda yeni-yeni alleqorik əsərlər qələmə almışlar. 

Orta əsrlərin ən görkəmli sufi şairlərindən sayılan, yaradıcılığı təsəvvüf simvolla-
rı ilə zəngin olan Fəridəddin Əttar Nişapurinin (1155-1229) əsərləri içərisində farsca 
qələmə aldığı “Məntiqüt-teyr” (“Bülbülnamə”) əsəri xüsusi yer tutur. Öz dövrün-
də böyük maraq yaradan “Quşların dili”ndə müəllif təsəvvüf məfhumunun vəhdəti-
vücud nəzəriyyəsini irəli sürmüşdür. “Quşların dili” və yaxud “Uçmağın məntiqi” 
kimi tərcümə edilən bu alleqorik əsər 4400 beytdən artıqdır” [4, s.15]. 

Böyük özbək şairi Əlişir Nəvai (XV əsr) də Fəridəddin Əttarın “Məntiqüt-teyr” 
əsərinə cavab olaraq “Lisanüt-teyr” fəlsəfi didaktik əsərini türk dilində məsnəvi 
şəklində, əruz vəznində qələmə almışdır. Təsəvvüfün incəliklərini öyrədən, “vəhdəti-
vücud (“varlıq birliyi”) inancının şərhi olan “Lisanut-teyr” məsnəvisində quşlar − 
xalqın, Hüd-hüd − kamil insanın, Simurq isə Allahın rəmzidir” [1, s.16]. Hər iki əsərin 
süjet xəttində oxşarlıq olsa da, Fəridəddin Əttar hər bir quşun tərifini özü verir, Əlişir 
Nəvai isə kamil bir insan obrazı nəzərdə tutaraq quşların tərifini onların öz dili ilə 
dinləyəndən sonra Hüd-hüd vasitəsilə də verir [1, s.16]. 

Qeyd edək ki, mövzunun davamı kimi orta əsrlərdə saraylarda ən çox oxunan və 
sevilən əsərlərdən biri olan tutinamələrin adını çəkmək olar. “Tutinamə” hind xalqının 
yaratmış olduğu didaktik əsərlər içərisində xüsusi mövqeyə malikdir. Bu qədim hind 
nağılları sonralar fars, ərəb, o cümlədən türk xalqları ədəbiyyatında ənənəvi bir mövzu 
kimi özünəməxus yer tutaraq orijinal əsərlərin meydana gəlməsinə səbəb olmuşdur. 

“Tutinamə”ni sanskrit dilindən fars dilinə ilk dəfə XIV yüzilliyin əvvəllərində 
İmad bin Məhəmməd ən-Nəəri tərcümə etmiş və adını da “Cəvahir ül-əsmar”, yəni 
“Zərif gecə söhbətləri” qoymuşdur [9, s.3]. O öz tərcüməsində dövrünün məşhur söz 
ustaları Əmir Müizzi, Xaqani Şirvani, Nizami Gəncəvi, Rumi, Sədi Şirazidən 
nümunələr gətirsə də, onun tərcüməsi böyük şöhrət qazana bilməmişdir. 

Bir müddət sonra istedadlı alim və şair Ziyaəddin Nəxşəbi yüksək ustalıqla bu əsəri 
yenidən işləmişdir. O öz xalqı arasında yayılmış hekayə və rəvayətləri də əsərə daxil 
edərək başqa şairlərin şeirləri əvəzinə yalnız özünün dördlük qitələri ilə əsəri 
zənginləşdirmişdir. Sonralar məhz Z.Nəxşəbinin tərcüməsi əsas götürülərək müxtəlif 
variantlarda işlənilmiş, ixtisar və əlavələrlə başqa dillərə tərcümə olunaraq yayılmışdır. 

Ədəbiyyat tariximizdə ilk “Tutinamə” müəllifi XVIII əsrin görkəmli yazıçısı 
Möhsün Əbdülhəmid Nəsiridir. Azərbaycan bədii nəsrinin ən dəyərli nümunələrin-
dən olan “Lisan üt-teyr” (“Quşların dili”) əsərində müəllif, öz sələfləri kimi, hind 
folklorundan alınan əfsanə, rəvayət və hadisələri tutinin dilindən nəql edir. Bütün 
tutinamələrdə olduğu kimi, burada da tuti xalq hikməti və müdrikliyinin rəmzi hesab 
olunur. Belə ki, tuti uzaq səfərə çıxan tacirin arvadı Xucəstəyə qırx doqquz hikmətli, 
mənalı hekayə danışaraq onu şərdən uzaqlaşdırır. Əhvalatlar tamamlananda isə tacir 
gəlib çıxır. 

Qeyd edək ki, M.Nəsirinin həyat və yaradıcılığı haqqında yeganə məlumatı bu 
əsərdən əldə etmək olur. Əsərdə göstərilir ki, Nəsiri Gəncədə yaşamış, biliyi və 
bacarığı ilə Gəncə xanı Cavad xan Ziyad oğlu Qacarın (1785-1804) rəğbətini qazan-
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mışdır. M.Nəsiri “Lisanüt-teyr” əsərini Cavad xanın sifarişi ilə ana dilində yazıb 
tamamlamışdır. 

Qeyd etmək yerinə düşər ki, “Lisanüt-teyr”in günümüzə biri yarımçıq, dördü isə 
tam olan beş əlyazma nüxsəsi çatmışdır və bunlar AMEA Məhəmməd Füzuli adına 
Əlyazmalar İnstitutunda saxlanılır.  “Bu nüxsələrin beşi də XIX yüzilliyin 30-40-cı 
illərində Quzey Azərbaycanda köçürülüb... Tam nüsxələrdən ikisini 1833-1834-cü 
illərdə eyni katib − Rəsul Allahverdi oğlu Nəsirzadə köçürüb. Araşdırmaçı Söhrab 
Bayramlı həmin beş nüsxə əsasında “Lisanüt-teyr”in elmi tənqidi mətnini hazırlayıb” 
[8, s.14]. 

Türk, fars, ərəb dillərini mükəmməl bilən, Şərq ədəbiyyatının incəliklərinə dərin-
dən bələd olan ədib qədim əhvalat və nağılları yeni, orijinal bir biçimdə qafiyəli 
nəsrlə qələmə almışdır. “Quşların dili” əsərindəki hekayələr süjet və ideyaca rən-
garəng olub ictimai-fəlsəfi, əxlaqi-didaktik və ailə-məişət mövzusunda yazılmışdır. 
M.Nəsiri dilsiz heyvan və quşları danışdırmaqla alleqoriya yaradır, oxucunu müdrik, 
hikmətamiz hadisələrdən ibrət almağa çağırır. Yazıçıya görə, kamil o şəxsdir ki, 
heyvanların dilindən verilən bu hekayələri başa düşsün, faydalansın və nəticə götür-
sün. Qeyd edək ki, tutinin dilindən verilən nağıllarda, alleqorik surət və təsvirlərdə 
XVIII yüzillikdə baş verən tarixi hadisələrlə yaxından səsləşən mövzu və süjetlər 
əsas yer tutur. 

M.Nəsiri orijinal yaradıcılıq yolu tutaraq süjetlərin yerini dəyişmiş, əlavə və 
ixtisarlar aparmış, N.Gəncəvinin, H.Şirazinin, S.Şirazinin, M.Füzulinin, S.Təbrizinin, 
Q.Təbrizinin və öz şeirlərindən parçalar vermişdir. O, həmçinin qələmə aldığı 
hekayələrin adını onun məzmununa uyğun şəkildə verərək mətndəki fikirləri  atalar 
sözləri və məsəllərlə cilalamışdır. 

X.Şirvaninin “Məntiqüt-teyr” qəsidəsi ilə Məhəmməd Füzulinin “Söhbət ül-əsmar” 
(“Meyvələrin söhbəti”) alleqorik poeması da mövzu və süjet baxımından səsləşir. Şairin 
yaradıcılığında özünəməxsusluğu ilə seçilən “Söhbət ül-əsmar” alleqorik poemasında 
obrazlar quşlar olmasa da, burada da bağ və bostan meyvələri arasında baş verən 
mübahisə, söhbət əks olunur. Xaqani kimi, Füzuli də əsərdə əsas fikri, ideyanı dialoq 
vasitəsilə oxucuya çatdırır. Lakin Xaqanidən fərqli olaraq, Füzuli ayrı-ayrı bitkilərin 
müxtəlif əlamətlərini, keyfiyyətlərini başqalarının dili ilə deyil, məhz onların öz dili ilə 
verir.  

İnsana məxsus olan şöhrətpərəstlik, paxıllıq, lovğalıq, təkəbbürlülük və s. bu 
kimi  mənfi  keyfiyyətlərin kəskin tənqid olunduğu bu əsərdə şair bahar vaxtı bağ və 
bostanı gəzən xucəstəsimanın şahidi olduğu hadisələri göstərir. İlk öncə bağı gəzən 
insan burada meyvələrin özlərini öyməsinin şahidi olur: 

Şaftalu deyərdi: 
– Padişahəm, 
Fıstıq ki: 
− Əncüm içrə mahəm. 
Həm Cövz deyərdi: 
− Xosrovam mən. 
Fındıq deyərdi: 
− Sərvərəm mən. 
Limu ki: 
− Mənəm bu bağa mahmud. 
− Şaham ki, – deyərdi, – Şahpalud [5, s.271]. 
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Bu söhbətləri eşitməkdən narahat olan insan bağı tərk edib bostana gəlir. Buradakı 
vəziyyət isə bağdan da acınacaqlıdır:    

                  
Bostançıya əmr qıldı Qavun, 
Verdirdi cəzasını buların. 
Soydurdu dərisini Xiyarın, 
Aldırdı əlindən ixtiyarın. 
Həm Gərməyə urdu neçə yarə, 
Cismini elətdi parə-parə. 
Qarpızı o dəmdə şaqqalatdı, 
Şəmmaməni bir kənara atdı [5, s.273]. 

 
Qeyd etmək yerinə düşər ki, məşhur satirik Mirzə Ələkbər Sabirin sözügedən 

poemadan təsirlənərək yazdığı “Ağacların bəhsi” təmsilində də ağaclar özlərini öyərək 
üstünlüklərini dilə gətirirlər: 

 
Alma, palıd, şam ağacı hal ilə 
Eylədilər bəhs bu minval ilə. 
Başladı tərifə palıd qamətin, 
Öydü özün, zorbalığın, halətin. 
“Yetməz olur, – söylədi, – dağlar mənə, 
Layiq olur fəхr edə bağlar mənə”... 
Alma ağacı ona verdi cavab, 
“Eyləmə tərif özünü, ey cənab! 
Zorbadır, hərçənd ki, qəddin sənin, 
Yox mənə tay olmağa həddin sənin”. 
Şam ağacı bildi bu keyfiyyəti,  
Söylədi: “Bəsdir, buraхın söhbəti... 
Laziməm ev tikdirən insanlara, 
Həm dirəyəm, həm qapı eyvanlara; 
Qış sobada хəlq məni yandırar, 
Mənfəətim хəlqə mənim зoх dəyər” [5, s.112-114].  

 
Görkəmli şair Abbas Səhhət də Xaqani Şirvaninin “Məntiq üt-teyr”, Məhəmməd 

Füzulinin “Söhbət ül-əsmar”, Mirzə Ələkbər Sabirin “Ağacların bəhsi” və s. alleqorik 
poemalar səbkisində “Güllərin bəhsi” təmsilini qələmə almışdır. Burada üç gülün − 
qızılgülün, ağ zanbağın, şəbbugülünün özlərini öyərək üstünlüklərini nümayiş etdir-
dikləri göstərilir. 

 
Qızılgül:  

Mən şahıyam qönçələrin, güllərin, 
Ən gözəl istəklisi bülbüllərin... 
Bağı tutar ətri-dəhanım mənim, 
Eybi nədir varsa tikanım mənim?! 

Ağ zanbaq: 
Gərçi uzundura mənim yarpağım, 
Yoxdu yenə lovğalığım, azmağım. 
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Han kəpənək, xırda qarışqa yenə 
Gündə gələrlər, sığınarlar mənə. 

Şəbbu: 
Gər yox isə sevimli rəngim mənim, 
Şux deyildirsə də həngim mənim. 
Ətrim uzaqdan bürüyür aləmi, 
Valehü-heyran eləyir adəmi [6, s.18-19]. 

 
A.Səhhət digər alleqorik poemalardan fərqli olaraq, burada güllərin bəhsinin necə 

bir sonluqla bitdiyini göstərmir. Şair bunu oxucuların, yəni – uşaqların öhdəsinə 
buraxır. 

XX əsrin görkəmli şairi Mir Mehdi Seyidzadə də yuxarıda adları sadalanan 
əsərlərin mövzusuna yaxın olan “Ağacların söhbəti” əsərini alleqorik üslubda qələmə 
almışdır: 

 
Bir dəfə səhər-səhər 
Gülbənizlə Sənubər 
Kənddən yola düzəldi, 
Yaxın meşəyə gəldi. 
Qızlar gördü ağaclar 
Səf çəkib qatar-qatar... 
Maraqlandı Sənubər 
Dedi: – Hər ağac əgər 
Danışsa, ay Gülbəniz, 
Adını bilərdik biz. 
Qızın bu sözlərindən 
Tərpənib öz yerindən 
Ağaclar girdi bəhsə, 
Verdi burda səs-səsə... [9, s.2] 

 
Yuxarıda adları sadalanan əsərlərdə olduğu kimi, burada da şair ağacları − çinar, 

palıd, şam, qələmə, qovaq, narbənd, akasiya, cökə, söyüd, qarağac, mimoza, böyürtkən, 
qarağat, bədmüşk, evkalipti danışdırmaqla onların özünəməxsus keyfiyyətlərini öz dilləri 
ilə qələmə verir. Fikrimcə, bu təmsil vasitəsilə uşaqlar müxtəlif ağac, kol bitkiləri 
haqqında da məlumat əldə edirlər. A.Səhhətin “Güllərin bəhsi” şeirində olduğu kimi, 
burada da şair təmsilin necə sonluqla bitdiyini göstərmir.  

Nəticə. Təmsil janr kimi çox sonralar təsdiqlənsə də, onun ilk rüşeymlərini hələ 
miladdan əvvəlki dövrlərdə araşdırmaq lazımdır. Azərbaycan xalqının totemist, animist, 
fetişist dini təsəvvüründə, mifologiyasında, folklorunda təzahür tapan alleqorik ünsürlər 
zaman-zaman yazılı ədəbiyyata da ötürülmüşdür. Belə ki, Xaqani Şirvani, Nizami 
Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli kimi bir sıra qədim və orta əsr klassik dövr sənətkarlarının 
yaradıcılığında az və ya çox dərəcədə təmsilin ilk cücərtilərinə rast gəlmək olur.  

Məqalədə deyilənlərdən aydın olur ki, xalqlar arasında inteqrasiya prosesi müştərək 
motivlərin yaranmasına geniş meydan açmışdır. Belə ki, Azərbaycan ədəbiyyatından 
Şərq ədəbiyyatına, yaxud da əksinə, Şərqdən Azərbaycan ədəbiyyatına iqtibas olunan 
alleqorik mövzu və süjetlər sayəsində Azərbaycan təmsili dünya təmsilçiliyindən təcrid 
olunmamış, onun daxilində təkamül yolu keçmişdir. 
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Tarana RUSTAMOVA 

 
THEME AND SUBJECT SIMILARITY IN CLASSICAL 

AND MODERN ALLEGORIC WORKS 
 

S u m m a r y 
 
It is known that the written literature of each nation regardless of its literary type, 

benefited from folklore and at certain times included its genre features. In this sense, 
the experience of representation from oral literature played an important role in the 
formation of representation as a separate literary genre. 

Allegorical elements, which have their origins in oral folklore, have been 
transcribed from time to time and have been passed from tongue to tongue (from 
generation to generation), established as an independent literary genre of universal 
significance in the process of literary and cultural integration. 

The presented article examines the similarity of theme and plot in classical and 
modern allegorical works. There is a detailed talk about Kh. Shirvani's allegorical 
poem “Mantigut-teyr”, allegorical works that resonate with this poem are involved in 
the research. The author of the article also researches the ongons in the oral and 
written literature, “Tutinames”, which were widespread in the Middle Ages, and 
completes his ideas with selected examples from allegorical. 
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Тарана РУСТАМОВА 
 

СХОДСТВО ТЕМЫ И СЮЖЕТА В КЛАССИЧЕСКИХ И 
СОВРЕМЕННЫХ  АЛЛЕГОРИЧЕСКИХ ПРОИЗВЕДЕНИЯХ 

 
Р е з ю м е 

 
Известно, что письменная литература каждого народа, независимо от своего 

литературного типа, обогащалась на основе фольклора и в определенный момент 
стала включать в себя его жанровые особенности. В этом смысле жанр басни, 
сформированный на основе устной литературы, сыграл важную роль в развитии 
басни как отдельное литературное направление.  

Аллегорические элементы, берущие свое начало в устном фольклоре, со 
временем переводились в письменном виде на разные языки, тем самым 
формируясь в процессе литературной и культурной интеграции, как литературный 
жанр универсального значения. 

В данной статье рассматривается сходство темы и сюжета в классических и 
современных аллегорических произведениях. Подробно исследуются 
аллегорическая касида Хагани Ширвани «Мантигут-тейр» («Беседа птиц») и 
аллегорические произведения, соответствующие данной поэме. Автор статьи 
также разбирает онголы устной и письменной литературы «Тути-наме» («Книга 
попугая»), широко распространенные в средние века, а также дополняет свои 
мысли примерами, выбранными из аллегорических произведений. 
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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. 
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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. 
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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.  
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Giriş. Tədqiqatçılar XX yüzilliyin əvvəllərindən Azərbaycan cəmiyyətində siyasi 

fəallığın artdığını, bir sıra siyasi, milli təşkilatların yarandığını, milli qüvvələrin birləş-
məyə başladığını qeyd edirlər [1, s.135-146]. Bütövlükdə Rusiya imperiyasında siyasi və 
milli qüvvələrin fəallığının artdığı müşahidə olunurdu. Bunu 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 şücaət göstərməsinə 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 təpədən-
dırnağa 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, vətənin 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 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 
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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 təxəl-
lüslü şəxslərin müxtəlif nəzm şəkillərində yazdıqları şeirlər, o cümlədən, müxəmməslər 
toplanmışdır. Tədqiqatçı Jalə Şükürova bu toplunun mətnini müasir əlifbada, “Dər 
mədhi-müsəlmanan” adlı ayrıca kitabça kimi 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 müxəmməslərində 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, vətən-
pərvər 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” adlı müxəm-
məsində bütün arzu və istəklərinin, fikir və əməllərinin vətən və millətlə bağlı olduğunu 
yazır. 
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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 şəxs-
ləri 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 başqa bu kimi 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 B.Abbaszadə Hammal, M.S.Ordubadi, 
Ə.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 “Qəm-
lərdən, ələmlərdən azad olan ölkəmdə” misrası təkrar edilir (buna görə də əsəri mü-
xəmməs-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, 
Al bayrağın altında işıqlandı bu dövran, 
Nemətli bu torpaq da, bu bayraq da bizimdir, 
Azərbaycan doğma, müqəddəs vətənimdir [6, s.285]. 
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Sonrakı dövrlərdə doğma vətənə, onun ayrı-ayrı bölgələrinə həsr edilmiş müxəm-
məslər meydana çıxdı. Kamil Sərbəndinin “Lahıcım” [7, s.7-186], Hacı Arif 
Buzovnalının “Buzovnam” [8, s.197-198] və bir sıra digər şeirləri buna misal göstərmək 
olar. 

XX əsrin qüdrətli şairi M.Ə.Sabir və onun  ardıcıllarının – Əli Nəzmi, Səməd 
Mənsur, Əliqulu Qəmküsar, Məmməd Səid Ordubadi, Cəfər Cabbarlı, B.Abbaszadə 
Hammal, Ə.Vahid və başqalarının 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]. Şeir-
lərindən 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 nümayən-
dələri 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 müda-
fiəsi məsələsinə toxunur, “Etməsə hifzi-hüquq şəxs taparmı iqbal” deyır. Nəcəfqulu bəy 
xalqının taleyinə laqeyd olub öz mənfəətini düşünənləri sərt şəkildə millət xaini adlan-
dırır: 

 
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 adət-ənənələrini 
itirməsindən şikayət edir: 

 
Günü-gündən xəsaili-müasirlər rəzil oldu, 
Əsasi-adəti-millət pozuldu, bidəlil oldu, 
Miləl içrə cahanda cümləsi xarü zəlil oldu [11, s. 83]. 
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Şeirin sonunda şair göstərir ki, xalqı cəhalət zülmətindən elm, mədəniyyət, 

maarif, təhsil xilas edə bilər. 
Dramaturgiyamızın görkəmli nümayəndəsi Cəfər Cabbarlı (1899-1934) ədəbi-bədii 

yaradıcılığa şeirlə başlamış, ilk şeirlərini 1915-1916-cı illərdə “Babayi-Əmir” jurnalında 
çap etdirmişdir. Sənətkar lirik və satirik şeirlərini əruz və heca vəznlərində yazmışdır. 
C.Cabbarlı şeirlərini əsasən 1915-1916-cı illərdə və sovet hakimiyyətinin ilk illərində 
yazıb. Satirik şeirlərinin sayı daha çoxdur. Akademik Məmməd Arif onun ilk poetik 
əsərlərinin nəşri barədə yazır: “1919-1916-cı 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 laqeyd olan varlı təbəqə nüma-
yəndələrini, 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, C.Cabbarlının satirik şeirləri M.Ə.Sabirin təsiri ilə, əruz vəznində, klassik 
poeziyanın bir sıra janrlarında yazılıb. Bu əsərlərin arasında müxəmməslər sayca çox 
olmasa da, müəyyən mövqeyə malikdir. Onun bütün şeirlərində, o cümlədən, müxəm-
məslərində Sabirin satirik üslubunun, fikri ifadə etmək tərzinin təsirini görürük. 
C.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 müxəm-
məsdir, beş misradan ibarətdir, lakin son iki bəndi altı misradan ibarətdir. “Əl götür” 
şeirinin ilk dörd bəndi müxəmməs, son üç bəndi müsəddədir. M.Ə.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 başlayırdılar. 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. C.Cabbarlının “Böhtan yazıbdır”, “Dəng olduq” kimi müxəm-
məslərindəki kinayəli üslub Sabirdən gəlir, onu Əli Nəzmi, Əliqulu Qəmküsarda da 
görmək olar. Şair Babaya, yəni “Babayi-Əmir” jurnalına müraciət 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.  
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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. Ə.Vahidin satirik şeirləri içində 
müxəmməslərin sayının çox olduğu (yüzdən artıq) diqqəti cəlb edir. Yazdığı müxəm-
məslərinin 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 verir. “Köhnə müsəlman-
lar”, “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”, “Doktor”udur bu” və s. müxəmməslərində Cənubi Azərbay-
candakı cəhalət, mollaların hər yanda hökmran mövqedə olması, şarlatan həkimlər, digər 
ictimai bəlalar pislənməkdədir. 

Əliağa Vahidin müharibə 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 mühari-
bəsinə həsr etdiyi şeirləri böyük maraq doğurur. Xüsusilə onun Füzulinin “Pənbeyi-daği-
cünun içrə nihandır bədənim” misrasıyla başlayan qəzəlinə yazdığı “Vətənim” adlı 
təxmisi diqqəti cəlb edir. Şeirdə forma orijinallığı ondan ibarətdir ki, şair Füzulinin yeddi 
beytlik qəzəlinin bütün beytlərinə təxmis yazmaqla kifayətlənməmiş, iki beytə 
mötərizədə əlavə təxmislər də yazmışdır. Şeir Qarabağın müharibə gedən bölgəsindən 
Bakıya qaçaraq alverlə sərvət sahibi olmuş, başı eyş-işrətə 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 əsərlərində müxəmməslərin sayının çoxluğu 
ilə diqqəti cəlb edir. Əli Nəzmi və Əliağa Vahiddən sonra o da yüzdən artıq müxəmməs 
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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.Vahidin 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, məqsə-
dinə 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 verənləri 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 uzaq-

laşan, 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 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]. 

 
XX əsr poeziyamızda dünyada baş verən hadisələrə, müharibələrə, inqilabi hərə-

katlara 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 başlamış, 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 müxəm-
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məslərində 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, gözüm aydın! [10, s.26] 

 
“Hindistanda vəba” adlı beş bəndlik müxəmməsində ədib Hindistanın Pəncab əyalə-

tində əhali arasında yayılmış vəba epidemiyasına qarşı heç bir tədbir görməyən Brita-
niyanın 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 müxəm-
məsi 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 qəhrəmanı bir gözələ, onun ismətinə, nəzakətinə dəli-
cəsinə aşiqdir. Lakin onun məhəbbəti qarşılıqsızdır. Xanım ona 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 orqan-
larında şeirləri ilə çıxış etmiş İbrahim Tahir Musayevin (1869-1943) 2013-cü ildə çap 
edilmiş əsərlər toplusuna on müxəmməs və on təxmis daxil edilmişdir. Müxəmməs-
lərdən 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, 
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 Qərb-

də və Şərqdə yayılmışdır, insanların qəlbini sevincə qərq etmisən. Bəndin sonuncu 
misralarında şair gözəl bir poetik obraz işlətmişdir. O, gözələ deyir ki, məni gör-
dükdə ildırım kimi sürətlə kənardan keçmə. Elə bil ki, sən sürətlə keçib gedən ömür-
sən. İnsan nə qədər uzun yaşasa da, ona elə gəlir ki, ömrü sürətlə keçib getmişdir. 
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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 Müctə-
hidzadə, 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 möv-
zuda 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 b. 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 müxəm-
məsin mövzu dairəsinin daha da genişləndiyi müşahidə olunur, lirik-aşiqanə, vətən-
pərvərlik, ictimai, beynəlxalq, İran Məşrutə inqilabı, fəlsəfi, dini, satirik, məişət və s. 
mövzularda müxəmməslər meydana çıxır. “Böyük Ermənistan” xülyası ilə Azərbay-
canda vəhşiliklər törədən erməni millətçilərini pisləyən, vətən övladlarını torpaqlarımızın 
müdafiəsinə qalxmağa çağıran, qəhrəmanlıq nümayiş etdirənləri alqışlayan müxəm-
məslər 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 köhnəpərəstləri kəskin satirik qələmlə ifşa və 
tənqid edən M.Ə.Sabirin müxəmməsləri sonrakı dövrlərdə satirik mövzulu müxəm-
məslər 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 dariəsini 
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 MUSTAFAYEVA 

 
THEMES OF MUHAMMAS IN AZERBAIJAN LITERATURE  

OF THE 20TH CENTURY 
 

S u m m a r y 
 

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. Muham-
mas of the great satirist Mirza Alekber Sabir (1862-1911) begins with couplets, these 
couplets complete the five-line stanzas. There are other formal innovations. Century 
Muhammas were written mainly on lyrical-love, patriotic, socio-political, philo-
sophical, religious and other topics.  

Many patriotic Muhammases praised the beauty of the native land. 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. In this article, attention is drawn to the increase in the number of satirical 
Muhammas 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. 
Poets of the time, such as Mir Mohsun Navvab, Mamo Bey Mamai, Ridzhai, Shaig, 
Sheyda wrote in their muhammas about the true perpetrators of the incident, the need to 
unite national forces, to protect their native land from invaders.  

The famous poet Mohammed Hadi, in his muhammases, wrote about the need to 
achieve freedom. Because only free people can achieve true progress and prosperity. 

In Soviet times, several poets continued to write their poems in classical genres. 
Poets such as V. Abbaszade Hammal, M.S. Ordubadi, A. Nazmi, Michael Rafili, Ali 
Nazim, Suleiman Rustam, Michael Mushfig praised their native land in their 
muhammas, 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 Muhammas predicted the 
inevitable defeat of German fascism, expressed admiration for the heroism of Soviet 
soldiers. 

Muhammas on religious themes was developing in Azerbaijani poetry, in the 
second half, the end of the 20th century. 
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Наиля МУСТАФАЕВА 

 
ТЕМАТИКА МУХАММАСОВ В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 

XX ВЕКА 
 

Р е з ю м е 
 

В мухаммасах (пятистишие), написанных в азербайджанской литературе в 
начале XX века, наблюдается расширение тематического диапазона, новые поиски 
форм. Мухаммасы великого сатирика Мирзы Алекбера Сабира (1862-1911) 
начинаются двустишием, эти двустишия завершают строфы из пяти строк. Есть и 
другие формальные нововведения. На протяжении столетий мухаммасы были 
написаны в основном на лирическо-любовную, патриотическую, общественно-
политическую, 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 писали об этом в своих произведениях в начале XX века. Прив-
лекает внимание рост числа сатирических мухаммасов по сравнению с преды-
дущими периодами.  

В начале XX века в Азербайджане и других местах Российской империи среди 
населения стала расти 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 мухам-
масах 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 продолжал 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 Комму-
нистической Партии в процветании страны.  

Немало стихов были посвящены международным событиям, критике импери-
алистических 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 стало расти 
число мухаммасов на религиозную тему.  
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Giriş. Sovet hakimiyyətinin ilk illərində ədəbiyyat da siyasi proseslərə qoşulur, 

cəmiyyətdə baş verən hadisələr istər-istəməz bədii düşüncədə də öz əksini tapırdı. 
Siyasi proseslərin güclü olduğu bir vaxtda ədəbiyyat daha çox təbliğat maşınının bir 
ruporuna çevrilirdi. “İnqilab”ın gətirdiyi fəlakətlər xalqa təbliğat vasitəsilə azadlıq 
kimi sırınır, Cümhuriyyətin verdiyi azadlıq isə bəy, xan hökumətinin xalqı istismarı 
kimi qələmə verilirdi. Bolşevizmin gəlməsi ilə siyasi proseslər ləngiməmiş, uzun illər 
müxtəlif hadisələr kontekstində mübarizənin növbəti mərhələsinə keçmişdi. Ölkədə 
gedən ictimai-siyasi proseslərdə siyasi olimp xarici qüvvələrə qarşı bir cəbhə 
açmışdı. Lakin ölkənin daxilində gedən proseslər də mürəkkəbliyi, ziddiyyəti ilə 
seçilir və yeni cəmiyyət quruculuğunda bu hadisələrə sinfi nöqteyi-nəzərdən yanaşı-
lırdı. 1920-ci illərdə müsavatçıların təqibi, güllələnməsi, bəylərin, xanların ictimai 
proseslərdən sıxışdırılıb çıxarılması, bəylərin bir çoxunun var-dövlətinin əlindən 
alınması onların dağlara çəkilməsi və ictimai quruluşa qarşı mübarizə aparmasına 
gətirib çıxardı.  

Ədəbiyyatda yaradılan ideoloji düşmən obrazları arasında qolçomaq obrazı da 
başlıca yer tuturdu. Belə ki, qolçomaqlar siyasi hakimiyyət tərəfindən sinfi düşmən 
kimi qəbul olunur və siyasi meydanda düşmən olaraq qələmə verilirdi. Qolçomaqların 
sinfi düşmən olaraq ədəbiyyatda əks olunması dramaturgiyada realist cizgilərlə 
verilmişdir. Dramaturgiyada müəllif mövqeyi olmadığından personajların monoloq və 
dialoqları dövrün ideoloji düşmən obrazlarının gerçəkçi çıxmasına imkan yaratmışdır.  

“Yanğın” pyesində sinfi düşmən obrazları. Azərbaycan dramaturgiyasında 
qolçomaq obrazı kollektivləşmə hərəkatının dövriyyəyə girməsi ilə ortaya çıxmışdır. 
S.Rüstəm və H.Nəzərlinin “Yanğın” (1930), C.Cabbarlının “Almaz” (1931), “Yaşar” 
(1932), M.İbrahimovun “Həyat” (1934), S.Rəhmanın “Toy” (1938) və s. əsərlərdə 
sinfi mübarizə, yeniliklə köhnəliyin mübarizəsi prosesi təsvir edilir. S.Rüstəm və 
H.Nəzərlinin birgə yazdıqları “Yanğın” pyesində kolxoz və kollektivləşmə uğrunda 
sinfi mübarizə meyilləri öz əksini tapır. Əsərdə Şamxor (indiki Şəmkir) rayonunda 
baş vermiş “Bitdili imamı” adı ilə məşhur olan bir hadisə qələmə alınmışdır. Müəllif-
lər əsərdə bəzi satira, komizm elementlərindən də istifadə etmişlər. Hətta sənətşünas 
alim Mehdi Məmmədov bu əsəri komediya janrına aid etmişdi: “Burası da diqqətə-
layiqdir ki, bu qədər ciddi mündəricə öz ifadəsini komediya janrında tapmış, kəskin 
satira boyaları ilə canlandırılmışdır. Bu cəhətdən klassik komediya məktəbimizin 
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“Yanğın” müəlliflərinə göstərdiyi müsbət təsiri görməmək çətindir” [8, s.143]. Başqa 
bir yerdə isə tədqiqatçı bu əsərin 1920-ci illərin sonunda Azərbaycan kəndində gedən 
gərgin sinfi mübarizə ruhu ilə dərindən aşılanması, “yeni həyat düşmənlərinə, 
qolçomaqlara və onların əlaltılarına, ruhanilərə və qeyri-din maskası taxmışlara qarşı 
satirik komediyadır” [8, s.143] qənaətinə gəlir. Əsərin satirik komediya olması faktı 
ilə razılaşmasaq da, doğrudan da, “Yanğın” komediyası sinfi mübarizəni əks etdirən 
və qolçomaq personajını ilk dəfə ədəbiyyata gətirən əsərlərdən biri kimi diqqəti cəlb 
edir. Göründüyü kimi, əsərin əsas süjet xətti olmuş hadisədən götürülmüş, əsərin 
konfliktində də komik konflikt deyil, ciddi hadisə qoyulmuşdur. Personajlarının 
təqdimatında da sinfi mübarziə elementləri müəllif mövqeyi ilə ifadə olunmuşdur. 
Belə ki, təqdimatda qolçomaq quyruğu Əhmədəli, kolxoz katibi Məmməd Cəfər, şair 
Səzai, aqronom Məmməd bəy kimi personajlar antisovet elementlər olaraq mənfi 
planda verilir. Obrazların ikinci qütbündə isə kolxoz sədri Tərxan, kolxoz üzvləri 
Ceyran, İncə qarı, Bakı fəhləsi Cəlil, fəal kommunist və komsomolçular yeniliyi təq-
dir edən bir qüvvə, müsbət obrazlar kimi təqdim edilir. Qolçomaq quyruğu Əhməd-
əlinin yeni quruculuğa qarşı çıxması və ifşa olunması konfliktin qarşısında duran 
əsas məsələlərdən biridir. Bu əsərin teatr ömrü o qədər də uzun olmamışdır. Bunun 
bir neçə səbəbi vardı. Hər şeydən əvvəl, əsərdə yalnız qolçomaqların, sinfi düşmən-
lərin ifşa olunması məsələsi qoyulmamışdı, həm də dövrün müxtəlif hadisələri 
burada öz əksini tapmışdı. Fəhlə sinfinin kəndə köməyi, xam torpaqların mənimsə-
nilməsi, kollektiv təsərrüfat uğrunda mübarizə, pambıq sahələrinin yaradılması, 
“Bitdili imamı” hadisəsi, müsavat qalıqlarının ifşası və s. kimi məsələlərin bir pyes 
daxilində verilməsi mövzu dağınıqlığına səbəb olmuşdu. Əsərdəki problemlərin bu 
cür dağınıq qoyulması konfliktin uğurla başa çatmasına imkan verməmiş, süjetin 
hərəkətliliyini zəiflətmişdi. Bu mənada əsərin bədii səviyyəsi də personajların 
mükəmməl çıxmasına imkan verməmişdi. Bu fakt əsərin səhnə taleyini də müəyyən 
etmiş, tamaşa cəmi bir neçə dəfə göstərilmişdi. Əsərin bədii cəhətdən zəifliyi, obraz-
ların hərtərəfli göstərilməməsi də bu amillər içərisində yer alaraq ədəbiyyatşünas-
lıqda da öz əksini tapmışdır: “Yanğın”da şüarçılıq, plakatçılıq və bəzən də solçuluq 
özünü göstərirdi. Ortabab kəndli Heydərqulunun ailə “faciəsi”, Leninin şəkli ilə onun 
söhbəti, balaca oğlu Məhəmmədin adını dəyişib Marat qoyması və müəlliflərin gülüş 
xatirinə mənfi surətlərin dilində işlətdiyi bayağı, qondarma ifadələr əsərdə inandırıcı 
görünmürdü” [2, s.176]. 

Əlbəttə, bu əsər sinfi düşmən obrazlarına ilk münasibətin nəticəsi idi; zaman 
keçdikcə yazılan əsərlərin konflikti, personajların mahiyyəti, canlı və tipik obrazların 
yaradılması istiqamətində müəyyən irəliləyişlər oldu. Bu cəhətdən C.Cabbarlının 
“Almaz” və “Yaşar” əsərləri həm mövzunun aktuallığı, həm konfliktin mükəmməlliyi, 
həm də personajların ictimai yükü və çəkisi baxımından fərqli idi. Buna qədər sovet 
dövründə dramaturq “Sevil” və “Od gəlini” əsərlərini yazmış və müəyyən uğur əldə 
etmişdi.  

C.Cabbarlının “Almaz” əsərində qolçomaq obrazı. C.Cabbarlı “Almaz” 
dramında yeni sosialist kəndi uğrunda gedən mübarizəni təsvir etmək istəmişdi. Artıq bir 
neçə il əvvəl qurulmuş sovet hökuməti yeni quruluşu möhkəmlətmək, xüsusiyyətçi 
ünsürləri, kapitalist qalıqlarını tamamilə aradan qaldırmaq üçün siyasi qərarlar verirdi. 
Bu qərarlar nəticəsində kənddəki ictimai proseslər getdikcə sinfi ziddiyyətə çevrilirdi. 
Varlı adamlar öz var-dövlətlərini kolxoza, ümumiyə vermək, bu prosesdə yaxından 
iştirak etmək istəmir, kolxoz quruluşuna qarşı fəal mübarizə aparmaq üçün hər vasitədən 
istifadə etməyə çalışırdılar. Konfliktin bir tərəfində yenilikçi qüvvələr – Almaz, Fuad, 
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Temirtaş, Camal, Gülverdi və komsomolçular dayanırsa, ikinci qütbündə maskalı 
qolçomaq Hacı Əhməd, qolçomaq quyruğu İbad, varlı kəndli Balarza, mamaça 
Kərbəlayı Fatmansa və başqaları dayanır. Müəllif konfliktin ikinci qütbündə dayanan 
obrazları məhz bu cür – “qolçomaq” və “qolçomaq quyruğu” adlandırmış və beləliklə, 
personajların təqdimində onların kimliyini açıqlamışdır. 

C.Cabbarlı “Almaz” əsərində cəmiyyətdə gedən mübarizəni, ziddiyyətləri əks 
etdirir və kollektivləşməyə qarşı mübarizə aparan qüvvələrin əsl mövqeyini ortaya 
qoyurdu. Lakin o, bunu “Yanğın” əsərində olduğu kimi açıq, deklarativ şəkildə 
etmir, bədii vasitələrlə edirdi. Almazın əsərin əvvəlində səsləndirdiyi “Hey, sən əski 
dünya, təslim ol,//Sənə qarşı yürüş var!” [3, s.56] tezisi yeni dünya qurmaq uğrunda 
mübarizəyə çağırış kimi səslənir. O, gəncləri başına toplayaraq  qadınları yeni həyata 
səsləyir, onları “Yeni yol” kolxozuna yazdırırdı. “Yeni yol” adı isə təsadüfi seçil-
məyib, keçmişi deyil, gələcəyi ifadə edirdi.  

Almaz bu kənddə böyümüş, şəhərə oxumağa getmiş və yenidən kəndə qayıt-
mışdır. Camal da bura şəhərdən gəlmişdir, lakin o, kənd həyatını gördükdə buradan 
getməyi düşünür və Almaza da məsləhət görür ki, o da buradan baş götürüb getsin. 
Almaz isə bu cür söhbətləri əsassız sayır və çətinliklərə sinə gərəcəyini göz önünə 
alır. Üstəlik, Almaz ictimai proseslərə tez qoşulur, əməkçi insanları çox sevir, onları 
mövhumatdan çıxarmağa, maarifə və mədəniyyətə səsləyir. Сamal ilə söhbətində o, 
vətəndaşlıq mövqeyini ortaya qoyur: 

“C a m a l. Vətəndaşlıq borcumuz, vətəndaşlıq borcumuz. Onu şəhərdə də görə 
bilərik. Sən yaman idealistsən, Almaz. Sənin nişanlın Fuad sənə yaxşı deyirdi ki, 
mən vətəndaş olmaqdan başqa özüm üçün də bir adamam. Dünyada bir yol yaşa-
yıram. Öləcəyəm, bir də dirilməyəcəyəm.  

A l m a z. Fuad heç vaxt belə boş sözü danışmaz. Bu, məncə, ən azı bir 
idealsızlıqdır, bir irticadır” [3, s.61]. 

Bununla dramaturq Almaz obrazının ictimai yükünü, çəkisini artırmış olur. O, 
Almazın mübarizəsini yalnız kolxoz quruculuğu ilə məhdudlaşdırmır, bu obrazı 
ümumən yeni ideyalar və yeni gələcək uğrunda mübarizənin rəmzi olaraq, yeni 
mənəviyyat və əxlaq formalaşdıran yenilikçi nümayəndə kimi təqdim edir. Onun 
qəhrəmanının mübarizəsinin əsasında isə şəxsi mənafelər yox, ictimai mənafelər 
durur. Buna görə də bu obraz həmin dövrdə yaradılmış digər obrazlardan fərqlənir, 
cəmiyyət dəyişsə də, Almaz obrazına münasibət dəyişmir.  

Konfliktin digər qütbündə duran qolçomaq Hacı Əhməd isə keçmişə söykənir; özü 
kimi keçmişlə yaşayan, mühafizəkar və mövhumatçı qüvvələri başına toplayıb kolxoz 
hərəkatına qarşı mübarizə aparır. Bu mübarizə konfliktin əvvəlində örtülü, sonralar isə 
açıq müstəvidə davam edir. Ümumiyyətlə, C.Cabbarlının bir çox dram əsərlərində 
müasir dövr hadisələri təsvir olunsa da, müəllif siyasi konyunktura getmir, mövzunu 
yeni-köhnə müstəvisi ilə davam etdirir. M.Məmmədovun yazdığı kimi: “Köhnə” ilə 
“yeni” Cəfər Cabbarlının əsərlərində getdikcə dərinləşən ziddiyyətlər daxilində 
qarşılaşdırılır. Həm də bu qarşılaşdırma yalnız bədii bir üsul olaraq qalmır. O, dərin 
ideya məzmunu daşımağa, formadan çox mündəricə kateqoriyasına aid olmağa başlayır” 
[8, s.58]. Tənqidçi Ə.Nazim də əsəri sosializm realizminə doğru atılmış mühüm bir 
addım hesab edərək yazırdı: “Almas” C.Cabbarlının sovet kəndi və kollektivləşmə 
prosesində sovet ziyalılarının rolu mövzusuna keçməsi demək idi” [9, s.226]. Tənqid-
çilər bu əsərlə C.Cabbarlının mümkün qədər sovet mövzusuna, sosializm quruculuğuna 
yaxınlaşdığını sübut etmək istəyirdilər. Lakin C.Cabbarlı əvvəlki əsərlərində olduğu 
kimi, burada da dövrün ziddiyyətlərini göstərmək istəmişdir. 
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C.Cabbarlı əsərdə qolçomaqların tipik obrazı olaraq Hacı Əhməd obrazını 
yaratmışdır. Bu personajın da konfliktin daxilində Almaz qədər çəkisi vardır. O, kənddə 
baş verən prosesləri yaxşı dərk edir və bilir ki, bu dəyişikliklər Almazın simasında yeni 
məcraya doğru gedir. Bu dəyişiklik nəticəsində onun əlindən çıxacaq var-dövləti 
düşünür və addımlarını da buna görə atır. Onun xarakterində hiyləgərlik vardır, şəhərdən 
gələn Almazı əvvəlcə müşahidə edir, “dişinə vurur”, “bərkini-boşunu” öyrənir, ona qarşı 
əvvəlcə başqa “silahları” işə salaraq özü kənarda durur. Aftilin yanında özünü kollek-
tivləşmənin tərəfdarı kimi göstərərək “Bizə nə var. Bizim də bir qarnımız var. Necə 
çalarlar, biz də elə oynarıq” [3, s.70] deyə münasibətini bildirir, ancaq Baloğlan, İbad və 
Balarzanın bu siyasətə qarşı çıxmasını istəyir. Mirzə Səməndəri ələ almaq üçün “Dünən 
uşaqlar yaxşı şit yağ gətirmişdilər. Canın üçün, elə ayranı axırdı. Dedim: adə, ondan beş-
altı girvənkə Mirzə üçün göndərim. O belə şeylərin xiridarıdır” [3, s.72] deyə onu öz 
tərəfinə çəkmək istəyir. Mirzə Səməndər “Əlbəttə, əlbəttə, biz həmişə kiçikliyimizdə 
varıq” [3, s.73] deyərkən “Böyüyümüz varsınız. Əl əli yuyar, əl də üzü” [3, s.73] deyə 
gələcək “əməkdaşlığın” təməlini qoyur. Mirzə Səməndər ona hökumətdən məvacib 
aldığını, öz vəzifəsini yaxşı bildiyini, işinin gündə dərs demək olduğunu, kolxozun öz 
adamı olduğunu deyərkən isə “Belə, burada məsələ kolxozda deyil ey. Belə, onu 
deməsinlər ki, sən min zəhmətlə yer əkmişsən, ya da türkün misalı, zəhmət çəkib 
əkdirmişsən, ya heyvan saxlamışsan, ya bağ salmışsan, götür ver Curubbu Xudaverdiyə 
ki, nə var, yoxsuldur. Belədir, ay kişilər, ya qeyri-belədir?” [3, s.73] deyə heç cür geri 
çəkilmək istəmir və özünü bu işdə neytral göstərmək istəyir. O, Almazla qarşılaşdığı 
səhnələrdə özünü onun tərəfdarı kimi göstərir, lakin arxada ona tələ qurur. “Sözünü de, 
bacıqızı, əsl söz elə sən deyəndir. Sən ki bu yol ilə, bu əda ilə bizə yaxın gəldin, biz 
kəndlilərin bütün malımız, canımız, hər bir şeyimiz sənə qurbandır. Bircə qulbeçəm var, 
gəl başını apar, kəs. Bir nəfər sənə yox deməz. Qaldı ki mal cəhətincə, həmçinin pul 
qoymaq, kömək etmək bizdən, bina qurmaq, tədbir tökmək səndən” [3, s.75] sözlərində 
ikibaşlılıqla yanaşı, həm də yarınmaq istəyi vardır. Lakin elə ki iş irəli gedir, Hacı 
Əhmədin mal varlığına toxunmaq istəyirlər, o zaman mövqeyini açıq şəkildə “Sən 
burada lap mənim özümü öldürürsən. Oğlumu get öldür də, danışan moltanı oğludur. 
Sən burada mənim yekə bağımı keçirdirsən özündən o yana ki, nə var, iş bilmişəm, 
kəndi irəli aparıram. Cəhənnəm olsun sənin kəndin, təpövə dəysin! Səhərdən elə 
hıqqana-hıqqana bunu deyəcəkdin?” [3, s.78-79] deyə bildirir.  

Hacı Əhməd ətrafına topladığı adamları Almaza qarşı hazırlayır. İbad Almazın 
mücadiləsinin məzmununu təhrif edir və adamlara özü bildiyi kimi “nə Allah olsun, nə 
peyğəmbər” [3, s.71] şəklində çatdırır. Onun fikrincə, Almaz istəyir ki, arvadları bir 
dama, kişiləri isə bir dama doldursunlar. O, insanların ən həssas yerinin din olduğunu 
bildiyindən məhz oradan vurur; guya Almaz deyir ki, bu vaxta qədər arvadlar kişilərə 
tabe olub, bundan sonra kişilər arvadlara tabe olmalıdır. Onun bu yalan informasiyası 
kənd camaatına da öz təsirini göstərir: 

“O c a q q u l u. Yəni Allaha da inanmır də? 
 B a l o ğ l a n. Yox, canım, yox, yox. Onun dediyi o deyil. Belə fikir verəndə o 

çıxır. Ancaq onu demir, yox, yox, yox. 
O c a q q u l u. Yəni Peyğəmbər səlavatullaha da inanmır? 
 B a l o ğ l a n. Yox, canım, inanmağına inanır. Ancaq belə, elə deyir ki, olmasın 

da, belə. Yoxsa ki, açıq desin. Yox, yox, yox.  
Ş ə r i f. Bura bax, siz hələ bir spakoys olun. O kişinin qızı hələ subutalni, 

dakumentalni öz sözünü deməyibdir. Bu saat hamı qaranlıq quyuya daş atır” [3, 
s.71]. 
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Hacı Əhmədin ətrafında toplanan insanlar kənddə müəyyən mövqe, mənsəb 
sahibidirlər, üstəlik maddi cəhətdən də təmin olunmuşlar. Gənclərin təcrübəsizliyi 
qarşılığında onlar müəyyən dünyagörüşünə malikdirlər. Ona görə də kəndə yeni 
gəlmiş Almazın qolçomaq Hacı Əhmədə qarşı durması çox çətin idi. Onlar 
C.Məmmədquluzadənin “Bəlkə də qaytardılar” hekayəsindəki bəylər kimi ümidlərini 
hansısa bir təsadüfə bağlamırlar. Çünki onların var-dövləti əllərindən hələ çıxmayıb, 
çıxmaq üzrədir. Ona görə də dövlətin bu siyasətinə açıq və gizli şəkildə dirəniş 
göstərirlər. Hətta hadisələrin kulminasiya nöqtəsində Almazın kənddən çıxmasını 
tələb edirlər. Onlar birləşə bilirlər və Almaza uşaq məsələsi ilə bağlı böhtan atırlar. 
Almazla Hacı Əhməd obrazlarının qarşılıqlı iki sinfi, iki qütbü əks etdirməsi əsərin 
realizmini bir qədər də artırır. Dramaturq Almazın “...Biz istəyirik ki, kəndimizdə 
yoxsul qalmasın, bütün yoxsullar varlansın, mədəniləşsin” [3, s.75] tezisinə qarşı 
Hacı Əhmədin “varlıları yoxsullaşdırmaq yox, yoxsulları varlandırmaq”  [3, s.75] 
tezisini qoyur. Almaz “bizə tək-tək adamların varlanması lazım deyildir. Gərək ellik 
varlansın, cəmiyyət varlansın, kollektiv varlansın” [3, s.78] sözləri ilə “dövlətlidən 
bir at və ya iki qoyun alıb bir və ya iki fağıra verək ilə fağır varlanmaz”  [3, s.77] 
sözləri arasında müəyyən ziddiyyət də vardır. Lakin bu ziddiyyət Almazın 
xarakterindəki ziddiyyət deyildir, ictimai münasibətlərin, quruluşun ziddiyyətləri idi. 
Hacı Əhməd də məhz buna qarşı çıxırdı. Buna görə də Ə.Nazimin Hacı Əhməd 
obrazı haqqında “Hacı Əhməd opportunist “partiyaçı” kənd şura sədri və yalançı 
müxbirlə birlikdə kolxoz və Almaz əleyhinə düşmənanə iş təşkilinə başlayır” [9, 
s.227] fikrində dövrün ideoloji qiymətləndirməsi özünü göstərir. Tənqidçi Mehdi 
Hüseynin fikrincə, əsərdə sinfi mübarizə və qolçomoqlar təsvir edilmişdir: “Müəllif 
bu əsərində kənddə gedən sinfi mübarizəni göstərməyə çalışmışdır. Cabbarlı kənddə 
genişlənməkdə olan mədəni inqilaba, kolxoz hərəkatına “badalaq” quran mürtəce 
ünsürləri ifşa edir, mollaların çirkin simalarını və əxlaqsızlıqlarını açıb göstərir. Öz 
şəxsi mənfəəti yolunda ölümdən belə qorxmayan kənd qoçularının, qolçomaqların 
tipini verir” [7, s. 53]. 

C.Cabbarlının “Yaşar” dramında qolçomaq obrazı. C.Cabbarlının “Yaşar” 
dramında da “Almaz” əsərindəki problemlər qoyulur. 1930-cu illərdə kolxoz, kollek-
tivləşmə uğrunda gedən proseslər bir qədər fərqli dramaturji konflikt və bədii 
personajlarla təqdim olunur. Müasir həyat hadisələrinin əsərin əsas konfliktini təşkil 
etməsi onun funksionallığını daha da artırmış olur. Burada da dramaturq həm dövrün, 
həm də yeni quruluşa qarşı duran insanların canlı obrazını yarada bilmişdir. Tamaşa 
haqqında yazıların birində deyilirdi: “Bu tamaşa sosializm quruluşunun pafosunu, 
kənd təsərrüfatımızın kollektivləşməsi və maşınlaşması cəbhəsində böyük qalibiyyət-
lərimizi parlaq surətdə göstərir. Bizim coşqun əsrimiz, kənddə kapitalist ünsürlərinin 
son qalıqlarına və qolçomaqlara qarşı mübarizəmiz bu pyesdə çox yaxşı göstərilmiş-
dir” [5, s.4]. Burada bir məsələyə toxunmaq lazım gəlir; o da həmin dövrdə yazılan 
əsərlərə sosrealizm nöqteyi-nəzərdən yanaşılması və təhlil edilməsi idi. C.Cabbarlı-
nın yaradıcılığı da bu yanaşmadan kənarda qalmamışdır. Dramaturq dövrün ziddiy-
yətlərini bərabər şəkildə təsvir etməsinə baxmayaraq, uzun müddət həm “Almaz”, 
həm də “Yaşar” dramları sosialist pafosunu əks etdirən əsərlər olaraq təhlil edilmiş-
dir. Halbuki dramaturgiyanın xüsusiyyətlərindən irəli gələn faktlar dramaturqa imkan 
vermişdir ki, konfliktin mərkəzinə dövrün ziddiyyətlərini qoya bilsin və olduğu kimi 
göstərsin. Yalnız əsərin finalında müəllif mövqeyində sosialist pafosunu axtarmaq 
düzgün olardı. Bütövlükdə isə C.Cabbarlı dövrün xarakterini, insanlarını, mübarizə-
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sini, formalaşan yeni ictimai münasibətlər sistemini son dərəcə canlı və orijinal 
şəkildə təsvir etməyə çalışırdı.  

“Yaşar” əsərində qolçomaq kimi İmamyar obrazı verilir, lakin onu dramaturq 
“kolxoza soxulmuş qolçomaq” kimi təqdim edir. Bu ona görə belə olmuşdur ki, 
burada təsvir olunan kənd “Almaz”dan sonrakı kənddir, yəni artıq kolxozlaşma baş 
tutmuşdur. İmamyar kolxoza daxil olsa da, öz məqsədini həyata keçirməyə çalışır və 
deməli, İmamyar Hacı Əhməddən daha təhlükəlidir. Elə dramaturq da İmamyar per-
sonajını psixoloji dərinlik və mürəkkəbliklə verir. O da, Hacı Əhməd kimi, ideoloji 
düşmən obrazıdır. Həm də müəllifin bədii təxəyyülünün məhsulu deyil, canlı və real 
xarakterdir. Dövrün ziddiyyətləri də məhz İmamyar personajının qütbündə açılır. 
Maraqlıdır ki, həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar obrazlarına müasir baxış 
dövrünün baxışından fərqlənir. Yəni əgər öz dövründə hər iki obraza ideoloji düşmən 
obrazı kimi münasibət bəslənilirdisə, bu gün bu baxış özünü doğrultmur. C.Cabbarlı 
da bu obrazların təfsirində (“kolxoza soxulmuş qolçomaq” ifadəsini istisna etsək) bu 
tarazlığı gözləməyə çalışmış, obrazları dövrün ziddiyyətləri kontekstində vermişdir. 
Bu obrazların daha canlı və mütəhərrik çıxması da, fikrimizcə, onların daşıdığı 
ictimai yüklə bağlıdır. Yəni həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar müəyyən bir ictimai 
düşüncəni ifadə edir və öz mənafelərini müdafiə edirdilər. 

Məlumdur ki, kollektivləşmə təşkil olunarkən ora daxil olmayanları müəyyən 
cəzalar gözləyirdi. Kollektivləşməyə qarşı çıxanların ictimai həyatda həbs olunması, 
sürgünə göndərilməsi kimi faktlar dövrün reallıqlarından idi. Ona görə də İmamyar 
daha ağıllı hərəkət edərək kolxoza daxil olur və mübarizəsini burada davam etdirir. 
Dramaturq İmamyar obrazını digər sinfi düşmən obrazlarında olduğu kimi, sxematik, 
plakatçı üslubda yaratmamış, canlı və realist şəkildə vermişdir. İmamyar hadisələrə 
ayıq gözlə baxır, analiz edir, müəyyən nəticələr çıxarır və ona uyğun hərəkət edir. 
Bunu ondan düşdüyü şərait tələb edir. Onun mübarizəsi gizli şəkildədir, ağıllı 
davranır, qarşısındakının xarakterini yaxşı bilir, hadisələrin gedişini gözləmir, bəzən 
özü bu hadisələri yetişdirir. Onun özünü aparmasında maskalılıq vardır; hamıya qay-
nayıb-qarışır, sözdə camaatla bir yerdədir, hökumətin tərəfdarıdır, kolxoz qurulu-
şunda yaxından iştirak edir, sözlərini dəqiq seçir və fikrini sərrast ifadə edir, bəzən 
isə ikibaşlılıq məqsədinə çatmasına nail olur. Camaat pambıqçılığa qarşı çıxanda 
İmamyar deyir: “Siz nahaq yerə pambığın əleyhinəsiniz! Nahaq yerə! Bunun bizə 
mənfəəti var. Biz kəndlilərə. Biz əvvəl buğda əkirdik, nə çıxırdı? Nəticədə buğdanın 
bir hissəsini yeyirdik, bir hissəsini də satırdıq. İndi isə pambıq əkəcəyik. Onu nə yeyə 
biləcəyik, nə də sata biləcəyik. Gərək hamısını hökumətimizə verək” [3, s.225]. 
Burada İmamyar zahirən hökumətə tərəfdar çıxsa da, mahiyyətcə pambıq əkməyin 
camaata ziyanını qabardır. İmamyarın “İndi nə olsun. Sən burda beş şahı itirirsən, 
hökumətimiz milyon qazanır. Bizim borcumuz nədir? Həlbəttə, hər şeyə qatlaşmaq. 
Biz indi bir az ağırlıq çəkirik, əvəzində uşaqlarımız üçün yaxşı olar. Pambıq da hələ 
fabrikalarımıza gedir də... Bəs o çiti hardan geyirsən? İntəhası, bir-iki əl çətin olar. 
Sonra düşər bir nizama. Neynək, az-az yeyərik, qənaət elərik. Atam, biz yoxsullar 
öyrəncəliyik: aş olmaz, bozbaş yeyərik” [3, s.241] sözlərindən də onun hansı ictimai 
zümrəyə mənsub olduğunu təyin etmək çətindir. Onun bu davranışları ətrafında 
şübhə oyatmır, bəzən hər hansı bir məsələdə bitərəf, bəzən isə təqdiredici mövqedə 
dayanır. Bunun nəticəsidir ki, şəhərdən kəndə sinfi düşmənlə mübarizəyə gələn 
Toğrul burada sinfi düşmənin olmadığı qənaətinə gəlir: “Şəhərdə mənə deyirdilər ki, 
kənddə sinfi mübarizə gedir. Mən bu gün bütün kəndi gəzdim və qolçomaq sinfini 
axtardım. Amma heç bir qolçomaq tapa bilmədim” [3, s.231] sözlərində müəyyən 
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həqiqət vardır. Bu fikirlər bir tərəfdən Toğrulun sinfi mübarizəni bu cür səthi 
anlaması ilə əlaqədar idisə, digər tərəfdən İmamyar və onun kimilərin bu mübarizəni 
son dərəcə ağıllı və hissedilməz şəkildə aparmasından irəli gəlirdi. Həm də Toğrul 
qolçomağı “uzun dişli”, “böyük qarınlı”, “canavar üzlü” təsəvvür edirdi. Dramaturq 
bununla həm də açıq mübarizədən çəkinən sinfi düşmən qolçomaqların gizli yollarla 
yeni cəmiyyət quruculuğuna mane olmasını göstərmək istəmişdir. İmamyar obrazı 
həm dövrün ədəbi tənqidi, həm də sonrakı ədəbiyyatşünaslıqda sinfi düşmən obrazı 
kontekstində təhlilə cəlb edilmişdir. Sənətşünas Cəfər Cəfərov da İmamyarı sinfi 
düşmən obrazı kimi görürdü: “Pyes hiyləgər, qəddar və qorxulu düşmən olan 
İmamyarın maskasını açır. Böyük sənətkarlıq və psixoloji incəliklə yazılmış ikiüzlü 
düşmən obrazı İmamyar ədəbiyyatımıza daxil olmuş və xalq içərisində alçaqlıq, 
riyakarlıq və hiyləgərlik rəmzi kimi tanınmışdır” [4, s.278]. Bu cür yanaşmalar və 
təhlillər əsərə məhz ideoloji mövqe sərgiləməkdən irəli gəlirdi və birtərəfli qiymət 
verilirdi. Halbuki C.Cabbarlının yaratdığı həm Hacı Əhməd, həm də İmamyar 
obrazları dövrün reallıqlarını əks etdirməklə yanaşı, bədii cəhətdən də mükəmməl 
obrazlar idi. Təsadüfi deyil ki, ədəbi tənqid hər iki obrazın daha canlı çıxması 
haqqında yekdil rəy bildirirdi. Ona görə də müasir ədəbiyyatşünaslıq bu obrazları 
yeni kontekstdə təhlil etməli, bədii cəhətdən qiymətləndirməlidir.  

M.İbrahimovun “Həyat” pyesində yeni ictimai münasibətlər. Mirzə İbrahi-
movun “Həyat” pyesində də sosializm quruculuğunun müəyyən bir dövrü əks olunur. 
Azərbaycanın uzaq rayonlarından birinə göndərilən Həyat MTS-in siyasi şöbəsinə 
rəis təyin edilir və burada MTS direktoru Həsənovla açıq qarşıdurma yaranır. Bu 
cəhətdən həm pyesin konflikti, həm də Həyatın həyat və fəaliyyət prinsipləri 
C.Cabbarlının “Almaz” pyesi ilə səsləşir. Bu cəhətdən teatrşünas və ədəbiyyatşünas 
Məmməd Arifin “Həyat Almazın bacısıdır” [1, s.346] fikrində böyük bir həqiqət 
vardır. Mehdi Məmmədov da bu fikirdədir: “Həyat obrazı Cəfərin yaratdığı Sevil, 
Almaz, Gülsabah kimi obrazları yaşadır. “Həyat” pyesində sanki “Yaşar” pyesindəki 
hadisələrin yeni mərhələsi verilmişdir” [8, s.81]. Bu əsər həm də M.İbrahimovun ilk 
dram əsəri olduğundan C.Cabbarlının təsirini aydın görmək mümkündür. 

Həyat da Almaz kimi gəncdir, yeni həyat uğrunda mübarizə aparır və aydın bir 
proqrama malikdir. Lakin bu mübarizə o qədər də asan deyil, yeniliyə qarşı dirəniş 
göstərənlar var. Bunlardan biri MTS direktoru Həsənov, digəri isə Süleymandır. 
Həsənovla Həyat arasında mübarizə açıq şəkildə davam edirsə, Süleymanla konflikt 
dərində olmaqla yanaşı, ictimai ziddiyyətlərə söykənir. Süleyman Hacı Əhməd, 
İmamyar kimi maskalanmışdır. Lakin Süleyman onlardan bir qədər də irəli getmiş, 
MTS direktorunun müavini vəzifəsini tutmaqla yanaşı, həm də kommunist partiyasına 
daxil olmuşdur. Ancaq onlardan fərqli olaraq, dramaturq Süleymanı həm də Müsavat 
hökumətinin keçmiş zabiti olaraq verir. Buradan çıxış edərək M.İbrahimov Süleymanı 
həm də keçmişin intiqamçısı, sovet cəmiyyətinin siyasi düşməni olaraq təsvir edir. 
Hacı Əhməd və İmamyar siyasi düşmən deyildilərsə, Süleyman siyasi düşmən olaraq 
keçmiş hakimiyyətin intiqamını almağa çalışır. Buna görə o, hətta cinayət törətməyə 
qədər gedib çıxır. İnsanlar arasında nifaq toxumu səpmək, yalan demək, başqalarına 
tor qurmaq kimi məsələlər onun mübarizə üsullarındandır. Bir tərəfdən də “xain xoflu 
olar” məsəlinə uyğun hər şeyə şübhə ilə baxır, hamı ilə müəyyən məsafə saxlayır, heç 
kəslə sirrini bölüşmür. Bu cəhətdən Süleyman obrazı M.Hüseynin “Tərlan” poves-
tindəki Şərif obrazı ilə səsləşir. M.İbrahimov Süleymanı sonda bir cinayətkar olaraq 
göstərdiyi kimi, M.Hüseyn də Şərifi cinayətkar kimi göstərir. Bu cür obrazlar sinfi 
mübarizədə müəlliflərin tez-tez müraciət etdiyi obrazlardan idi. Bu cür əsərlərdə 
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obrazların bədii dəyərindən daha çox ideoloji kimliyi əsas götürülür, sinfi mübarizə 
açıq şəkildə təsvir olunurdu. 

Sabit Rəhmanın “Toy” komediyasında ideoloji mübarizə. Sabit Rəhmanın 
“Toy” komediyasında da sinfi mübarizənin müəyyən bir mərhələsi təsvir olunur. Lakin 
burada hadisələr satirik kontekstdə göstərildiyindən ideoloji meyillər bir qədər zəif 
təsir bağışlayır. Həm də tarixi şərait indi əvvəki kimi deyildi; C.Cabbarlının təsvir 
etdiyi elliklə kollektivləşmə sona çatmışdı. S.Rəhmanın bu əsərdə satirik boyalara 
müraciət etməsinin bir səbəbi də ideoloji düşmən obrazlarına meyil etməməsindən irəli 
gəlirdi. Ədəbiyyatşünas Arif Səfiyev mövzuya münasibəti tamamilə düzgün müəy-
yənləşdirir: “Toy” komediyasında bəhs edilən dövrdə isə şərait bir qədər dəyişmişdir. 
Qolçomaqlar aradan qaldırılmış, tək-tük fərdi təsərrüfatçılardan başqa, hamı kolxozun 
fəal üzvüdür” [11, s.22]. Maraqlıdır ki, bu yanaşma müəllif qeydində də özünü 
göstərir. Burada, C.Cabbarlıda olduğu kimi, qolçomaq olmasa da, təktəsərrüfatçılıq 
vardır. S.Rəhman Musa obrazını məhz təktəsərrüfatçı kimi təqdim edir. Bir də mövcud 
inkişafla ayaqlaşa bilməyən bəzi adamların obrazı yaradılır. Kərəmov obrazında isə 
müəllif keçmişi ilə öyünən, vəzifə tutsa da, lakin yeni cəmiyyət quruculuğunda inki-
şafa mane olan qrupun xüsusiyyətlərini əks etdirir. Kərəmov, Mirzə Hüseyn, Salma-
nov, təktəsərrüfatçı Musa hələ köhnəlik buxovlarından azad olmamış və yeni cəmiyyət 
quruculuğuna tam qoşula bilməmişlər. Buradakı Ziynət Almazın xələfi olsa da, sinfi 
düşmənçilik meyilləri o dərəcədə güclü deyildir. Bu cəmiyyətdə sosializm qurucu-
luğunun əleyhinə olan yoxdur, sadəcə bu quruluşla ayaqlaşa bilməyən insanlar vardır. 
Onları da çox zaman “ziyançı” adlandırırlar. Kərəmov rəhbər işdə işləyir, lakin onun 
idarəetməsi hələ köhnə qayda ilə gedir; taxıl çöldə qalıb xarab olduqda rayona araba 
təkərlərini yağlamaq haqda təliqə yazıb cavabını gözləyir. Ziynət isə onun bu 
hərəkətini ziyançı kimi qələmə verəndə “Necə? Sən mən Kərəmova ziyançı deyirsən? 
Salmanov, bu sözləri yaz, altından qol çəksin. Adə, mən, kolxoz sədri ziyançı!” [10, 
s.30] deyə haray-həşir qoparır və onların özünü ziyançı adlandırır. Sənətşünas alim 
M.Məmmədov bu kimi məsələləri nəzərə alaraq, onun cəmiyyətə vurduğu mənəvi 
zərərdən çıxış edərək Kərəmovu sinfi düşmən hesab edir: “Çox vaxt deyirlər ki, 
Kərəmov sinfi düşmən deyil, O, Mirzə Hüseyn və Salmanov qədər ziyançı da deyil. O, 
buraxdığı səhvləri guya şüursuz olaraq buraxır” [8, s.147]. Dramaturqun komediyanın 
sonunda onu ziyançı obrazlardan ayırmasından da görünür ki, Kərəmov bunu şüurlu 
şəkildə etmir. Tədqiqatçı Bədirxan Əhmədov da bu fikirdədir: “Bizcə, “sinfi düşmən” 
və “ziyançı” adları Kərəmovun xarakterini düzgün müəyyənləşdirmir” [6, s.57]. Ədə-
biyyatşünas fikrini onunla əsaslandırır ki, bu cür obrazlar öz zahiri görünüşünü dəyi-
şərək yeni şəklə düşür və sosializm varlığını zəiflətməyə qarşı yönəlirdi. Kərəmovda 
isə bu xüsusiyyətlər yoxdur. Biz də bu fikirdəyik ki, ictimai məzmunlu komediya olan 
“Toy”da Kərəmovun sinfi düşmən xarakteri deyil, satirik xarakteri yaradılır. O, həm də 
mənfi obraz deyil, satirik xarakterdir. Sinfi düşmən obrazları isə, adətən, mənfi planda 
verilirdi.  

Nəticə. Beləliklə, 1920-30-cu illərdə Azərbaycan ədəbiyyatında sinfi düşmən 
obrazları kontekstində bir sıra qolçomaq obrazlarının yaradıldığını görürük. Bu cür 
obrazların yaradılması bir tərəfdən ictimai ziddiyyətləri əks etdirirdisə, digər tərəfdən 
təbliğat xarakteri daşıyırdı. Cəmiyyətdə gedən sinfi mübarizə istər-istəməz bədii 
düşüncəyə də öz təsirini göstərirdi. Ədəbiyyat hələ siyasi təbliğat ruporu olmaqdan 
tamamilə xilas ola bilməmişdi. Bu barədə yazılan əsərlərin bir çoxu yalnız siyasi 
təşviqat rolu oynadığından bədii uğur qazana bilmədi. Lakin bu istiqamətdə yazılan 
əsərlərin bir çoxu hadisələri obyektiv təsvir etdiyindən və bədiiliyi önə çıxardığından 
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zamanında bədii-estetik dəyər qazanmışdır. S.Rüstəm və H.Nəzərlinin, C.Cabbar-
lının, M.İbrahimovun, S.Rəhmanın əsərlərində qolçomaq obrazlarına ya bütünlüklə, 
ya da qismən ideoloji mövqedən yanaşılmışdır. Ona görə də bu əsərlər bədii dəyərini 
bu gün də qoruyub saxlayır. Hətta sosialist realizminin öz ömrünü başa vurmasından 
sonra bu əsərlərin yeni ədəbi meyarlar baxımından təhlil edilməsi lazım gəlir. Çünki 
həmin dövrdə ədəbiyyatşünaslıq sosioloji meyillərlə yükləndiyindən ideoloji dəyər-
ləndirmələr olurdu. Bu dəyərləndirmələr o zaman təsvir edilən qolçomaq obrazlarına 
da şamil edilmişdir.  
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THE REFLECTION OF CLASS STRUGLE IN DRAMATURGY 

OF 1920-1930S: THE IMAGE OF A REBEL 
 

S u m m a r y 
 
In 1920-1930 there were issued some decrees by the Soviet government dealing 

with socio-political processes of society and the class struggle, those who opposed 
these decisions were immediately blamed as “internal enemies”. Among the peple 
who were called “internal enemies” were secret, conscious provocateurs and people 
who were waiting for the collapse of the Soviet regime. The interests of this group in 
society were fundamentally opposed to the official "party line”. Representatives of 
the abolished exploiting classes, those who were oppressed during the seizure of the 
property were punished with administrative resources if they did not agree with the 
decisions of the government. Although many plays written during this period (S.S 
Akhundov's "Love and Revenge" (1922), A. Hagverdiyev's "Old generation" (1927), 
etc.) described the events of the past, they also reflected the events of the new era. 
All these processes were reflected in the literature. In the literary works of that 
period, the public life of Azerbaijan was shown with all its contradictions and 
complexity. The works written in the 1920s were indeed filled with a schematic form 
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of description of the events and characters but along with this, the authors described 
social events of the time, the contradictions and the changes in the process of 
building a new society. Most parts of these works were created for propaganda 
purposes; here the positive heroes represented a new era and the negative heroes 
represented old times. Nevertheless, the positive heroes were always one-sided and 
schematic, while the negative heroes were more lively and attractive. For a long 
period, it was used as a one-sided approach in literary criticism  characterizing the 
images of the internal enemy as negative and the personages opposite to them as 
positive. 

 
 

Нурана АСАДУЛЛАЕВА 
 

ИДЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОТРАЖЕНИЕ КЛАССОВОЙ БОРЬБЫ  
В ДРАМАТУРГИИ 1920-30-Х ГОДОВ: ОБРАЗ КУЛАКА 

 
Р е з ю м е 

 
В 1920 и 1930 годы принимались определенные меры относительно классовой 

борьбы в обществе, социально-политических процессов, происходящих в совет-
ском правительстве в целом и тех, кто выступал против этих решений, сразу же 
называли «внутренними врагами». Внутренние враги состояли из тайных, 
сознательных провокаторов, людей, ожидающих краха советской власти. В 
обществе были группы, интересы и мотивы действий которых принципиально 
расходились с «линией партии». Когда подвергнувшиеся притеснениям предста-
вители упраздненного эксплуататорского класса не соглашались с принятыми 
решениями, к действию приступали административные ресурсы. 

Эти процессы также повлияли на литературу. Хотя многие пьесы, написанные 
в этот период («Любовь и месть» С.С. Ахундова (1922), «Старое поколение» 
А.Ахвердиева (1927) и др.), описывают события прошлого, однако были также 
созданы драматические произведения, отражающие события новой эпохи. В этих 
произведениях описывается общественная жизнь Азербайджана со всей ее 
противоречивостью и сложностью. Верно, что в произведениях, написанных в 
1920 годах, преобладал схематизм в изображении событий и персонажей, но, в то 
же время, в них были чётко описаны социальные события того времени, 
противоречия, изменения в построении нового общества. Так как большинство 
этих произведений были написаны в целях пропаганды, они имели схематический 
характер; здесь положительные герои олицетворяли новаторство, а отрицательные 
герои олицетворяли консерватизм. Тем не менее, положительные герои всегда 
были односторонними и схематичными, а отрицательные – более живыми и 
привлекательными. Долгое время литературная критика относилась к этим 
произведениям односторонне, характеризуя образы внутреннего врага как 
негативные, а противоположные – как позитивные. 
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XX ƏSR AZƏRBAYCAN POEZİYASINDA TƏBRİZ MÖVZUSU 
 
Acar sözlər: vətən həsrəti, Təbriz mövzusu, Azərbaycan poeziyası, Cənubi 

Azərbaycan 
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поэзия, Южный Азербайджан 
 
Giriş. XX əsrə qədər Azərbaycan poeziyası Əfzələddin Xaqanidən başlayaraq 

Nəsir Bakuvi, İzzəddin Həsənoğlu, Qazi Bürhanəddin, Qasım Ənvar, Xətai, Hamidi, 
Bəsiri, Füzuli, Vaqif, Hüseyn Müştaqi, Əsrar Təbrizi, Qasım bəy Zakirin şeirləri ilə 
ədəbiyyatımıza tarixi-fəlsəfi işıq salmışdı. 

Siyasi lirikanın geniş vüsət tapdığı XX əsr poeziyası milli istiqlal və azadlıq 
yolunda mübarizə aparan Azərbaycan xalqının genetik yaddaşında həkk olunmuş 
ümumtürk mədəniyyəti ilə səciyyələnir.  

Poeziyanın yolu sevgi dolu lirik duyğularla yanaşı, həm də mübarizələrdən 
keçmişdir. Zaman-zaman tarixin sərtliyi ilə üzləşən Azərbaycan şeiri vətənpərvərliyi 
ilə ictimai məzmun daşıyır. Bütün epoxalarda Azərbaycan xalqının ruhundan azadlıq 
duyğusu əksik olmamışdı. İstər 1941-ci ilə qədərki dövrdə (1928-46-cı illərdə) 
Təbrizdə Azərbaycan dilinin yasaqlanması – əsərlərin yandırılması və bəzi qadağaların 
qüvvədə olduğu, istərsə də Milli hökumətin süqutundan sonrakı ziddiyyətli və tragik  
vaxtlarda ədəbiyyat öz sözünü bədii həqiqətlərlə ifadə etmişdi. “Can sözdür, əgər 
bilirsə insan” (Füzuli). Cənub həsrəti, Təbriz mövzusu xüsusilə bu dövrlərdən 
poeziyada dərin vüsət alsa da, qədim dövrlərdən şairlərin diqqətini könül paytaxtı kimi 
cəlb etmişdi: Könül Təbrizinə gələli ol şah, // Axıdır gözlərim sürxab hər dəm (Qazi 
Bürhanəddin).   

 
Od qaladı can içində, 
Dedi: Alı, yan içində, 
Qafil gördüm dan içində, 
Deyəmmədim deməlini (Aşıq Alı). 

 
Akademik Rafael Hüseynovun “1002-ci gecə” kitabının “Başlanğıc”ında qeyd 

etdiyi kimi, “Nağıl qurtarıb. Burda – həyatın özü başlayır” [5, s.8]. Ötən əsrin 
əvvəllərində baş vermiş tarixin acı həqiqətləri Azərbaycanda olduğu kimi, İranda da 
ziyalıların taleyini mətbuata, sözə bağlayaraq, ictimai fikrin inkişafına xüsusi təkan 
vermişdi. “...Cənubi Azərbaycan şairlərinin lirikasının ən doğma, ən munis yavrusu, 
şübhəsiz ki, vətən, torpaqdır. Əsrlər boyu dünyanın ən gözəl şəhərlərindən biri olan 
Təbrizin füsunkarlığı, ecazkarlığı haqqında minlərlə şeir meydana gəlmişdir” [4, 
s.83].  
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İrtica dövründə şair mövqeyini əsirgəməyən Seyid Əşrəfəddin Gilaninin şeirlə-
rində Təbriz ana dilinin saflığı ilə əzizlənir: 

 
Ey Vətən, olsun sənə bizdən salam, 
Ərzi qəməfza, sənə olsun salam,  
Şərfi kəndir o ələmdarınız. 

 
XIX əsrin sonlarından Azərbaycanda ziyalı maarifçilərin əsərlərində də bu 

mövzu öz əksini tapmışdır. Həsən bəy Zərdabi, Əhməd Ağaoğlu, Əli bəy Hüseyn-
zadə, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Mirzə Bala Məmmədzadə, Mirzə Cəlil Məm-
mədquluzadə, Mirzə Ələkbər Sabir, Məmməd Səid Ordubadi, Nəriman Nərimanov 
istiqlal və milli kimlik uğrunda mücadilələr aparırdılar. Müasir poeziyada bu 
mübarizə XX əsrin birinci yarısında özünü daha açıq şəkildə göstərməyə başladı. 
Həmin dövrdə yaşayan romantik şair Məhəmməd Hadi Şərqdəki əsarət və cəhaləti 
Qərblə müqayisə edərək  yazırdı:  

 
Məğribdə var məarif, Məşriqdə var cəhalət, 
Məğribdə hürdür xəlq, Məşriqdə var əsarət. 

 
XX əsrin ikinci yarısında Cənubi Azərbaycan həsrəti bütün şairlərin yaradıcı-

lığında özünəməxsus şəkildə diqqəti cəlb etdi. Səməd Vurğunun “Körpünün həsrəti”, 
Süleyman Rüstəmin “Təbrizim”, “Yasin əvəzinə”, Rəsul Rzanın “Ərk qalası”, Bəxti-
yar Vahabzadənin “Bakıyla Təbrizin arasındayam”, Məmməd Arazın “Oxuyan Təb-
riz”, Balaş Azəroğlunun “Təbriz”, Mədinə Gülgünün “Təbrizin baharı” şeirlərində 
Təbriz mövzusuna geniş şəkildə rast gəlmək mümkündür. Xalq şairi Səməd Vurğu-
nun Xudafərin körpüsünə həsr etdiyi “Bu şeiri bağışla Azərbaycana Araz üstündəki 
bu daş körpüdən!” şeiri isə xalqının və şairin iztirablarından yaranmışdır: 

 
Araz dağlar yarıb, qayalar dəlir, 
Zamanın fikri tək axır sürətlə. 
Qayalı dağlar da salama gəlir, 
Elə bil baş əyir ona hörmətlə [8, s.185]. 

 
Dərin fəlsəfi fikirlərlə yüklənmiş Rəsul Rza poeziyasında Güney Azərbaycana 

həsr olunmuş "Nigaran suallar" şeirində yuxularına qəmli gələn Təbrizdən və gələcək 
ümidlərindən söz açır: 

 
Səni tez-tez, 
Yuxuda görürəm, Təbrizim, 
Yuxuma qəmli gəlirsən. 
Hər gecə. 
…Yoxsa dözüb-dözüb 
İndi yaman qəribsəmisən? 
İnanıram, 
Hələ ümidin var böyüyəsən, 
Arzun var boy atasan [7, s.65]. 
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Yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan mövzusuna geniş yer verən şeirində “O taylı, 
bu taylı Süleymanam mən” yazan Xalq şairi Süleyman Rüstəm idi. “Dinlə məni, ey 
təbrizli qan qardaşım, \\ Bağrı yara can sirdaşım” yazaraq vahid Azərbaycanı Şimal-
lı-Cənublu bütöv görmək arzusu ilə mübarizə aparırdı: “Təbriz deyildimi, susan 
deyiləm, // Torpaq altında da dinəcəyəm mən!”   

 
Məni Araz sahilinə aparın, 
Məzarımı o torpaqda qazdırın, 
Göz yaşımdan yaratmışam bu çayı, 
Məni üzü Təbriz sarı basdırın, 
Qibləm olsun Arazımın o tayı [9, s. 9]. 

 
Süleyman Rüstəmin şeirlərində vətənin sərhədləri təbiətin bütün gözəllikləri ilə 

xüsusi bir vəhdət təşkil edir. Vahid bir xalqın insafsızcasına bölünməsi, yurdunun 
parçalanması XX əsrin şairlərinin lirik faciəsi və başlıca mövzusu idi. 1941-ci ildə 
Təbrizə gedərkən yazdığı “Təbrizim” şeiri şairin yaradıcılığında xüsusi yer tutur. Bu 
şeirdə şairin lirik qəhrəmanı şəhərə baxdıqca hüsnündən doymayan, Təbrizin dərdinə 
aşina sirdaş kimi özünü qələmə verir: 

  
Baxdıqca hüsnünə doymayır gözüm, 
Təbrizim, Təbrizim, gözəl Təbrizim! 
Qoymaram yadları girsin qoynuna, 
İzin ver qolumu salım boynuna! 
Sənin bayramına, sənin toyuna 
Dili bir, qanı bir qardaşın gəlib, 
Dərdinə aşina sirdaşın gəlib [10, s.9]. 

 
Məmməd Araz poeziyasında ən çox müraciət olunan mövzu ikiyə bölünmüş 

Azərbaycan, Arazın dərdidir. Aşıq Hüseyn Cavanla görüşünün təəssüratları əsasında 
“Oxuyan Təbriz” (1969) şeirini qələmə alan şair heyrətindən donaraq Dəlidağda 
qəzəbi köklənir və dağların başında dünənin yasına toy qurur:  

 
Dəli mizrab "bəxti kimi" oyadır, 
Qəm heyrəti, heyrət qəmi oyadır, 
Özü yatıb, bu aləmi oyadır – 
Bir sayıl bəxti yox minbir yaşında, 
Təbriz ağlayırdı dağlar başında [6, s.103]. 

   
Azərbaycana gələrkən akademik Mirzə İbrahimovla görüşü zamanı Təbriz haq-

qında “Gördüm” qoşmasını deyən Aşıq Hüseyn Cavan Təbrizdə gördüklərini belə 
dilə gətirmişdi: 

 
Təbrizin üstünə çökürdü zülmət, 
Azad ürəkləri sıxırdı, gördüm. 
Cəlladlar yerində yarlı-yaraqlı, 
İgid oğlanların qolları bağlı, 
Ağbirçək analar sinəsi dağlı, 
Gözündən qanlı yaş axırdı, gördüm  [1, s.4].   
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Aşıq Hüseyn Cavan Azərbaycanın bir sıra şairlərinə – Əli Tudəyə (“Qardaş”, 

1949), Osman Sarıvəlliyə (“Dost nişan verdi”, 1956), Aşıq İslama (“Sənnən”, 1961) 
Səməd Vurğunun (“Səməd vüqarımızdır”, 1956) vaxtsız vəfatı ilə əlaqədar “Əzizim” 
(1947), “Məhəbbət” (1948), “Sənətkar qız” (1957) və bəstəkar Üzeyir Hacıbəyova 
(“Ustamız”, 1944) şeirlərini həsr etmişdir. 

“Ən zərif, ən lətif kəlamdır şeir,  ürəkdə qaynayan ilhamdır şeir” – ana dilində 
vətən, xalq obrazı ilə təfəkkür zirvələrindən dünyaya nur tökən Məhəmmədhüseyn 
Şəhriyarın “Təbriz gözəli”ndə “Yandırıb qol-qanadım, sonra salıblar qəfəsə, // Quşa 
bax ki, hələ də uçmaq onun nisgilidir” deyə Təbriz gözəlinə müraciət edir. 

Məhəmmədhüseyn Şəhriyarın şeirlərini bəyəndiyi N.Xəzrinin poeziyasında Təb-
riz məhəbbəti “Təbriz bayatıları”nın misralarına çökür: Şair – sən ey yolların kimi, 
qolları bağlım mənim” deyə Təbrizə müraciət edir: 

 
Qar yağıbdır dizəcən, 
Bu düzdən o düzəcən, 
Qəlblərdə körpü olum 
Uzanım Təbrizəcən [14, s.7]. 

 
Ömrünü doğma Azərbaycanının azadlığına, vətəninin bütövlüyü uğrunda yazdığı 

şeirlərə, poemalara həsr edən Xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadə millətinin taleyini, milli 
kimliyini daima düşünmüşdür. Cənubi Azərbaycan – Təbriz mövzusu şairin yaralı 
qəlbinin sarı simi idi: 

 
Həmişə qapılar astanasında 
Bayırla dəhlizin arasındayam. 
Bəxtiyar, sinəndən neçə “mən” keçir, 
Biri dərdli keçir, biri şən keçir, 
Məftilli çəpərlər sinəmdən keçir. 
Bakıyla Təbrizin arasındayam [11, s.19].  

 
Uzun illər tənqidlərə tuş gəlsə də, şair bütün “rejimlər”də Azərbaycan adını, 

millətin adını əsərlərində uca tutaraq mövqeyini qorumuşdu. “Gülüstan” poeması isə 
Azərbaycan üzərində bağlanmış bütün müqavilə tərəflərinə müharibə idi. 

B.Vahabzadə dərin milli təəssüblə yazdığı “Gülüstan” poemasında 1813-cü ildə 
Azərbaycanı işğal edən Çar Rusiyası ilə İranın arasında bağlanmış “Gülüstan” 
müqaviləsinə nifrətini, narazılığını bildirir, müqavilə bağlayan tərəflərin yadlar olduğunu 
ürək ağrısı ilə yazırdı: “…Tərəflər kim idi? Hər ikisi yad! // Yadlarmı edəcək bu xalqa 
imdad?” Milli ideyaları ali məqsəd tutan şairin şeirlərində həqiqət həmişə ön planda 
olmuşdu. Poemada “Bölünən bir xalqın gözdağı oldu” yazan şairin ürək ağrıları və bədii 
həqiqətləri Xudafərin körpüsünün gərəksiz daşları kimi düşməni daşqalaq edirdi: 

 
Daş körpü – vəhdətim, daş Xudafərin! 
Gərəksiz daşların qalağı oldu. 
Üstündən bir kimsə keçə bilmədi, 
Bölünən bir xalqın göz dağı oldu [12,  s.89]. 

 
Yaxud: 
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Bu selin önünü nə çay, nə dirək 
Kəsə bilməmişdir yüz ildən bəri. 
Ağalar bilmədi birdir bu torpaq, 
Təbriz də, Bakı da – Azərbaycandır, 
Bir elin ruhunu, dilini ancaq 
Kağızlar üstündə bölmək asandır [13, s.81]. 
 

Nəticə. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatında, xüsusilə də poeziyada xalqın 
üzləşdiyi ictimai-siyası haqsızlıqlar və bu ədalətsizliklərdən doğan bədii həqiqətlər, 
vətən həsrəti, ayrılıqlardan bəhs edən demokratik milli ideyaları tərənnüm edən 
şeirlər yarandı. Cənubi Azərbaycanda əsrin sonlarında anadilli mətbuatın nəşrinə və 
inkişafına şərait yarandı. Təbrizdə, Urmiyada, Tehranda "Odlar yurdu", "Çənlibel", 
"Araz", "Azərbaycan", "Vətən uğrunda", "Azadlıq", "Qardaşlıq", "Varlıq", "Dədə 
Qorqud", "İnqilab yolunda", "Azərbaycan səsi" kimi qəzet və jurnallar nəşr 
olunmağa başladı.  

Cavidşünas tədqiqatçı Azər Turanın “Ədəbiyyat qəzeti”nin Cənubi Azərbaycan 
mövzusuna həsr olunmuş müzakirə saatında “Heç kəs bizə diktə edə bilməz ki, siz 
vətəninizi bütöv görməyin. Təbrizlə Bakının birliyi, hətta çox uzaq gələcəkdə olsa 
belə, idealımızdır” fikri ilə razılaşırıq [2, s.16]. Azərbaycan ədəbiyyatında şeir 
zamanın fövqündə, söz zamandan uca zirvələrə qovuşaraq əsrləri aşmaq iqtidarına 
malikdir. XX əsr Azərbaycan poeziyasında Cənub, xüsusilə Təbriz mövzusu yüksək 
bədiilik və milli kolorit genişliyi ilə səciyyələnir.  
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Tabriz AHADOV 
 

THEME OF TABRIZ IN XX CENTURY AZERBAIJANI POETRY 
 

S u m m a r y 
     
The path of poetry was not only lyrical feelings of love but also struggles. Faced 

with the hardships of history from time to time, Azerbaijani poetry has patriotic and 
social content. In all epochs, Azerbaijani people never lost the spirit of freedom. In 
the second half of the twentieth century, the longing for South Azerbaijan attracts 
special attention in the works of all poets. Twentieth-century poetry, in which 
political lyricism is widespread, is characterized by an all-Turkic culture engraved in 
the genetic memory of the Azerbaijani people fighting for national independence and 
freedom. 

In the twentieth century, in Azerbaijani literature, especially in poetry, there were 
poems glorifying the social and political injustices the people faced along with the 
artistic truths arising from these injustices, longing for the homeland, democratic 
national ideas about separation. 

At the end of the century, conditions were created in South Azerbaijan for the 
publication and development of the press in the native language. In Tabriz, Urmia, 
Tehran, "Land of Fire", "Chanlibel", "Araz", "Azerbaijan", "For the Motherland", 
"Freedom", "Brotherhood", "Existence", "Dada Gorgud", "On the way to revolution", 
" Newspapers and magazines such as "Voice of Azerbaijan" began to be published.In 
Azerbaijani literature, poetry has the power to transcend centuries, reaching the 
highest peaks of time. In twentieth-century Azerbaijani poetry, the theme of the 
South, especially Tabriz, is characterized by high art and the breadth of national 
colors. 

 
 

Тебриз АХАДОВ 
 

ТЕМА ТEБРИЗА В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ ПОЭЗИИ XX ВЕКА 
 

Р е з ю м е 
 
   Путь поэзии, наряду с лирическим чувством любви, также прошел через 

борьбу. Столкнувшись время от времени с невзгодами истории, азербайджанская 
поэзия имеет патриотическое и социальное содержание. Во все эпохи в духе 
азербайджанского народа наблюдалось стремление к свободе. Во второй половине 
ХХ века в произведениях большинства поэтов особое внимание привлекает тоска 
по Южному Азербайджану. Поэзия ХХ века, в которой широко распространен 
политический лиризм, характеризуется общетюркской культурой, запечатленной 
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в генетической памяти азербайджанского народа, борющегося за национальную 
независимость и свободу. 

В азербайджанской литературе двадцатого века, в частности, в поэзии, были 
стихи, воспевающие социальную и политическую несправедливость, с которой 
сталкивается народ, и художественные истины, проистекающие из этой 
несправедливости, тоску по родине, демократические национальные идеи о 
разделении. 

В конце века в Южном Азербайджане были созданы условия для издания и 
развития газет и журналов, прессы на родном языке. В Тебризе, Урмии, Тегеране 
начали издаваться такие газеты и журналы, как “Страна огней”, “Ченлибель”, 
“Араз”, “Азербайджан”, “За Родину”, “Свободу”, “Братство”, “Существование”, 
“Деде Горгуд”, “Путь к революции”, “Голос Азербайджана”.  

В азербайджанской литературе поэзия способна преодолевать столетия, 
достигая высочайших вершин времени. В азербайджанской поэзии ХХ века тема 
Юга, в частности, Тебриза, отличается высоким искусством и широтой 
национального колорита. 
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Giriş. Azərbaycanda sovet hakimiyyəti qurulduqdan sonra hər mərhələdə özünü 

yeniləyir və sosializmin daha dərinlərə enə bilməsi üçün yeni-yeni addımlar atırdı. 
Təsadüfi deyil ki, bu quruluşun üçüncü onilliyi həm ictimai-siyasi, ədəbi-mədəni həyat 
etibarilə ilk illərdən fərqlənirdi. Stalinizm epoxasının tarixdə təkrarına rastlanmayan 
repressiyalarına bu mərhələdə başlanılmışdır. Nəticədə minlərlə insan ya müxtəlif 
bəhanələrlə öldürülürdü, ya da sürgünə məhkum edilirdi. Siyasi həyatdakı aktiv 
fəaliyyətlər öz təsirini bədii yaradıcılıqda əks etdirirdi. Ədəbiyyatda və sənətdə ideoloji 
meyillər qalmaqda davam edirdi. Artıq 1920-ci illərdən öz mövqelərini bəlli edən şair və 
yazıçılar arasında 1930-cu illərin tikanlı tellərinə “ilişənlər” də vardı, bu qurbanlar 
arasından sıyrılıb çıxmağı bacaranlar da. Bu illərdə poeziyanın aparıcı simaları 
yaradıcılıqlarının son mərhələsini yaşayan H.Cavid, C.Cabbarlı, M.Müşfiq, eləcə də 
S.Rüstəm, M.Rəfili, S.Vurğun, M.Rahim, R.Rza, N.Rəfibəyli və başqaları idi. Bu 
ədiblərdən çoxu, təbii ki, əsrin sonrakı dövrlərində də daha fəal yaradıcılıq yolu keçiblər, 
lakin onların turduqları yol, mövqe məhz bəhs etdiyimiz illərdən başlanır. 

1. Mikayıl Müşfiqin anadilli poeziya dilinin saflaşdırılmasında xidmətləri 
Mikayıl Müşfiq yeni dövr Azərbaycan poeziyasının formalaşması və inkişafında 

xüsusi xidmətləri olan şairdir. Repressiya onun bu dəyərli fəaliyyətlə ancaq on üç illə 
kifayətlənməsinə səbəb olmuşdur. Yaradıcılığı müddətində o, iki yüzə yaxın şeir, 
poemalar, oçerklərlə yanaşı, ədəbi aləmə bir çox dəyərli tərcümələr də bəxş etmişdir. 
Sovet repressiyası öz qurbanlarını seçməkdə heç vaxt yanılmamış, həmişə xalqın 
gələcəyini düşünən, onun keçmişinə, əzəlinə sadiq qalan dəyərli simaları məhv etməyə 
çalışmışdı. M.Müşfiq də belə şəxsiyyətlərdən idi. O, digər milli-mənəvi sərvətlərimizlə 
yanaşı, ana dilimizə də dərin məhəbbət bəsləyirdi. Ərəb işğalının xalqımıza, ərəb dilinin 
isə dilimizə vurduğu ziyanların fərqində imiş ki, o, 1928-ci ildə təsdiqlənən yeni 
Azərbaycan əlifbası ilə əlaqədar ilk şeir yazanlardan biri olmuşdur. Şeir bütövlükdə ərəb 
yazısına əks mövqedə dayanır. Şair göstərir ki, əslində ərəb qrafikası Azərbaycan dilinin 
xüsusiyyətlərinə yaddır, o, bu dilin tərənnümçüsü ola bilməz: 

 
Söylə, buraxdığın bizə nədir, nə? 
Görüb itirmədik haqqını, bəlkə. 
Bu yurda atsaydın bir daş, bir iynə, 
Çıxmazdı qarşına böylə təhlükə [5, s.48]. 
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Bu, sondur və bundan qaçmaq artıq imkansızdır. Ərəb əlifbası bu diyara necə 

gəlmişdisə, eləcə də qayıtmağa məhkumdu. Yeni əlifba ilə yaranan əsərlər də özünü 
tapmışdır, əsrlərin təsirindən yaxa qurtara bilmişdir. 

 
Dəyişdi hər zərrə, aldı başqa rəng, 
Bəllidir hər kəsə bu dəyişmələr. 
İndi dodaqlarda başqa bir ahəng, 
Başqa bir təbəssüm, bir gülüş gəzər [5, s.48]. 

 
Latın əlifbasına keçid dilimizin o vaxt olduğu qədər, sonrakı infkişafı üçün də 

mütərəqqi bir hadisə idi. Sovet hakimiyyətinin sonralar öz mənafeyini güdmək 
bahasına kiril qrafikasını istifadəyə gətirməsi latın əlifbasının dilimiz üçün ən 
münasib variant olduğunu bir daha sübut etdi. Lakin sırf 30-cu illərdən dil və əlifba 
məsələlərinə M.Müşfiq kimi çılğın şairdən poetik münasibət bir qədər süni təsir 
bağışlayır. Bu isə ideoloji fikrə ayaq uydurmaq üçün edilən cəhdlərdən yaranırdı.  

M.Müşfiq poeziyası ürəkdən gəldiyinə görədir ki, hələ də ürəklərdə yaşayır. 
Onun qələmə aldığı bütün şeirlər kimi, “Yeddi aşıq” şeiri də danışdığımız mövzu 
baxımından maraqlıdır. Şair burada bir məclisdə yığışıb saz çalıb söz söyləyən 
“ellərə yaraşıq” yeddi aşıq təsvir edir. Onların hər biri bir mövzudan – əməkdən, 
təhsildən, ana-uşaq münasibətlərindən və sairdən danışır. Altıncı aşıq isə sözdən bəhs 
açır: “Nə mey şişədə, nə gül qönçədə, nə söz ürəkdə qalar. Bunu bir şair demişdir. 
Mey içilər, qönçə öz əsrarını rəngilə izhar edər. Söz də qanadlı bir quşdur. Yuvası 
təmiz bir ürək, açıq bir yuva...” [4, s.185] 

Qeyd etmək mütləqdir ki, M.Müşfiq klassik ədəbiyyatımızın mahir bilicisi, 
həqiqi varisi və davamçısı idi. İ.Nəsimi, M.Füzuli, M.P.Vaqif, M.Ə.Sabir və b. 
klassiklərin irsini dərindən mənimsəmişdi, onlara qəlbən bağlı idi. 20-ci illərdə sovet 
hakimiyyəti yandaşları M.Füzulini bəyənməyəndə M.Müşfiq yazırdı: 

 
Yazalım, 
Özümüzü öyməyəlim. 
Füzuliyə dəyməyəlim. 
Utanmazmı 
Füzulini söyən 
Özü bir heç ikən  [4, s.7]. 

 
Özünə şair, yazıçı, söz sənətkarı deyən şəxsin dilində əsassız söz olmamalıdır. 

Şair dili yaradandır, onu korlayan deyil. Şair olan kimsə dilə də hörmət etməyi 
bacarmalı, ona həssas yanaşmalıdır. Onun sözü isə hər şeydən yüksəkdə dayanır. 

 
Ax, ey havalı sözlər, səsli-sədalı sözlər, 
Hər sapı mirvaridən ağır, bahalı sözlər! [5, s.51] 

 
“M.Müşfiq 1929-cu ildə Əkrəm Cəfərə yazdığı məktubunda onun şeirlərinin dilinə 

öz münasibətini bildirməklə bərabər, ümumən o dövr şeir dili haqqında mülahizələrini 
deyir. Əvvəla, buradan anlaşılır ki, şair ərəb və fars tərkibləri ilə doldurulmuş qəliz şeir 
dilinin əksinə olaraq, dilin sadə və aydın olmasını istəyir (onun öz şeirlərinin dili də bu 
fikri təsdiq edir)” [5, s.52]. “Təsadüfi deyildir ki, M.Müşfiqin 30-cu illərdə yazdığı 
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şeirlərinin dili osmanlı dili ünsürlərindən təmizlənmiş bir dil idi. Bu məktubda şairin şeir 
dili haqqındakı bir qeydi də maraq doğurur: “Məncə, həqiqi şair divanədir, dəlidir. Odur 
ki, onu zəncirləmək nahaqdır. Burax onu! Burax! İstədiyi kəlmə qalıblarına girsin...” 
M.Müşfiq Nəcib Fazil adlı başqa bir şairin şeirlərini “elastiki bir lisana malikdir” deyə 
qiymətləndirirdi” [5, s.53]. 

2. Abdulla Şaiq və Osman Sarıvəlli yaradıcılığının Azərbaycan dilinin 
saflaşdırılmasında rolu 

XX əsr Azərbaycan ədəbi-mədəni fikir tarixində dəyərli yer tutan ədiblərimizdən biri 
də Abdulla Şaiqdir. O, şair, nasir, dramaturq olmaqla yanaşı, həm də mahir uşaq yazıçısı, 
tərcüməçi və müəllim olmuşdur. 30-cu illər Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi şairin 
yaradıcılıq yolunun ikinci şərti mərhələsinə, yəni 1917-1934-cü illərə təsadüf edir. 
Yaradıcılığının ilkin mərhələsində (1905-1917) o, daha çox elmi-pedaqoji fəaliyyətə 
üstünlük vermiş, müəllim-şair kimi bədii əsərlərində təlim, tərbiyə və təhsil məsələlərinə 
geniş yer vermişdir.  

A.Şaiqin ailəsi iş ilə əlaqədar Tiflisə köçmüşdü, o da burada anadan olmuş (1881), 
ilk təhsilini burada müasir tipli ruhani məktəbində almış, daha sonra təhsilini Xorasanda 
davam etdirib yenidən Tiflisə qayıtmışdı. 1900-cü ildə A.Şaiq Bakıya köçmüş, burada 
müəllimlik şəhadətnaməsi almışdır.  

Onun ilk pedaqoji fəaliyyəti Bakıda şəhər məktəblərinin birində olur. Bu vaxtdan 
etibarən isə xalqımızın dəyərli ziyalıları Ə.Haqverdiyev, H.Zərdabi, N.Vəzirov, 
S.S.Axundov, habelə Ə.Hüseynzadə, M.Ə.Sabir, A.Səhhət, H.Cavid və başqaları ilə 
yaxından dostluq münasibətləri qurmağa başlayır. Həm böyüdüyü ədəbi-mədəni mühit, 
aldığı təhsil, həm də dost çevrəsinin müsbət təsiri nəticəsində A.Şaiq vətəninə, onun 
mənəvi və təbii sərvətlərinə böyük eşqlə bağlanan bir şəxsiyyət kimi yetişib inkişaf 
etmişdir. 

A.Şaiq zamanın tələbinə və maarifçilik hərəkatına uyğun olaraq Azərbaycan 
müəllimlərinin I və II  qurultaylarında ana dili və əlifba dərsliklərinə qoyulan tələblərə 
qurultaylardan az sonra bir-birinin ardınca çap etdirdiyi “Uşaq çeşməyi” (1917), “Uşaq 
gözlüyü” (1909), “Gülzar” (1912) dərsliklərində bir şair və pedaqoq kimi əməl etməyə 
çalışmışdır [8, s.7-8]. “Milli qiraət”, “Ədəbiyyat dərsləri”, “Türk çələngi” (1919), “Türk 
ədəbiyyatı” (1920) kimi dərslik və müntəxəbatlarla bu sahədə fəaliyyətini davam 
etdirmiş, digər tərəfdən, “Dəbistan”, “Məktəb” və b. jurnallar üçün yeni əsərlər yazmış, 
bədii tərcümələr etmişdir. 

“Şaiqlik” sözünün ifadə etdiyi mənəvi-əxlaqi mənanı onun həm müəllimlik, həm də 
şairlik fəaliyyətində görmək olar. Müəllim Şaiq də, nasir və şair Şaiq də ilk gündən bir 
ata qayğısı ilə “çocuqluğa” ana dili öyrədirdi” [8, s.8]. 

Gənc nəslin milli ruhda yetişməsi, onların əsl vətəndaş tərbiyəsi alması üçün A.Şaiq 
bütün imkanlardan bəhərlənmişdir. Şaiq Nümunə məktəbi adlanan məşhur təhsil ocağı 
ən az onun əsər və dərslikləri qədər qiymətlidir. Bu məktəbin yaranması ilə bağlı  
K.Talıbzadə “Abdulla Şaiq–20” kitabına yazdığı ön sözdə deyir: “Nəzərə almaq lazımdır 
ki, Şaiq Nümunə məktəbi o dövrdə milliləşdirilmiş ilk rusdilli Azərbaycan məktəbi idi. 
Tələbələri və onların valideynləri ilə bir-bir, ayrılıqda görüşərək, danışaraq Şaiq onlardan 
övladlarının türk (Azərbaycan) dilində oxumağa razılığını alımışdı... Gənc Şaiq nüfuzu 
və ardıcıl, fasiləsiz əməyi sayəsində öz rəhbəri olduğu sinfi türkləşdirməyə – 
milliləşdirməyə nail olmuşdu. Bununla Azərbaycanda ilk orta milli təhsilin əsasını 
qoymuşdu” [8, s.15]. 
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A.Şaiq hər şeydən öncə istedadlı qələm sahibi idi. İstədiyi hər mövzuda dəyərli 
poetik nümunələr yarada bilirdi. Onun şair qəlbindən qopub gələn misralarda da göz 
üstündə tutduğu ana dilinin ən saf, təmiz halını müşahidə edirik. 

 
Heç bir zaman bir növ ilə keçinməz, 
Hər bir əsrin var bir tərəqqi çağı. 
Tərəqqi etməyə lazımdır ancaq: 
Tərbiyəli anaların qucağı. 
Qadınla hər millət edər tərəqqi, 
Qadındır millətin şamı, çırağı [9, s.36]. 

 
Şair düşünür ki, ata-baba yurdunda yaramaz övlad qalarsa, o yurd-yuvanın ocağı tez 

də sönər. Vətənə layiqli gələcək nəsil istəyiriksə, qadınlarımıza, qızlarımıza tərbiyə, 
təhsil verməliyik. Qadın bu dünyada yeganə  “işıq mənbəyidir”, o olmasa hər yer 
qaranlıq olar. 

A.Şaiqin Xalq Cümhuriyyəti illərində yazdığı “İrəli”, “Marş”, “Vətənin yanıq 
səsi”, “Ülkər” kimi şeirləri vətənpərvərlik şərqilərini xatırladır. Şair bayraq 
üzərindəki ulduza üzünü tutur, bütün gözəl ümidlərini ona bağladığını söyləyir, onu 
elə tərif edir ki, bu ulduzu canlı-qanlı bir gözəl sanmaq mümkündür. 

 
Ruhumda çırpınan dəli üsyan var, 
Qəlbimdə qaynayan zəhərli qan var, 
Beynimdə bir çılğın səsli vulkan var, 
Yanaram, görünməz oda yandığım. 
 
Sənədir ümidim, ey parlaq ülkər, 
Mən də bir yolçuyam, itkin, dərbədər. 
Qurtuluş yolunu mənə də göstər, 
Mələkdən, fələkdən uca sandığım [9, s.62]. 

 
Şairin yaradıcılığında vətənin mənəvi nemətlərinin təsviri ilə yanaşı, onun 

özünün də vəsfi ilə cana gələn şeirlər var. “Vətən nəğməsi” də bunlardan biridir. 
Odlar yurdu öz şəfəqləri ilə bütün dünyaya işıq saçır, insanlarımızın qanında dolaşan 
ata-babalarımızın şərəfli tarixidir. Heç bir Azərbaycan övladı bu vətən üçün canını 
əsirgəməz. Şair də bununla fəxr edir, qürur duyur. 

 
Həqiqi bir cənnətdir hər bir gözəl bucağın, 
Ən sevimli beşikdir bizə ana qucağın. 
Sönməyən bir məşəldir şeir, sənət ocağın. 
Səndən alır ilhamı hər bir quran, yaradan, 
Əsirgəməz övladın səndən can, Azərbaycan! [9, s.100] 

 
A.Şaiqin bədii irsində xalq şeiri üslubu ilə yanaşı klassik şeir, qəzəl janrında da 

nümunələrə rast gəlmək mümkündür. Qəzəllərinin də dili, bəzi tərkibləri nəzərə 
almaqla, digər şeirləri kimi sadə, adi, canlı danışıq dilinə yaxındır. Klassik qəzəl 
dilinin sadələşdirilməsindən danışarkən A.Şaiqin adı ilklər arasında olmalıdır.  

 
Yandırdı məni yar bu hicran arasında. 
Kül etdi məni buteyi-əfğan arasında.  
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Divanə dedi hər görən eşqində cigərxun, 
Bədnam elədi firqeyi-nadan arasında [9, s.120]. 
 
Qəsəm ol zülfünə ki, əldə bu can olsa idi,  
Ya ki bu qanə dönən qəlb nihan olsa idi. 
 
Salar idim ayağım altına, ey sərvi-səhi,  
Sənə qurban edərəm min belə can olsa idi [9, s.133]. 

 
XX əsrin 30-cu illərində ədəbi yaradıcılıqda özünəməxsus qələmi ilə seçilən 

şairlərdən biri də Osman Sarıvəlli idi. “20-ci illərin sonlarında yaradıcılığa başlayan 
şairin lirikasında kənd, təbiət peyzajları, keçmişə münasibət, müasir insanların 
psixolojisində və şüurunda baş verən dəyişikliklər milli poetik forma daxilində təsvir 
edilir. Bu şeirlərində şair xalq şeiri üslubuna daha çox yaxınlaşır və bu ənənəni 
inkişaf etdirməyə çalışırdı” [2, s.130]. 

B.Vahabzadə şair haqqında yazır: “Xalq şairimiz O.Sarıvəlli poeziyasının öz dadı-
duzu, öz rəngi və ahəngi var. O.Sarıvəlli şeiri kökünü ana torpağımızdan, ətrini bu tor-
paqda cücərən otlardan, çiçəklərdən, səsini göylərimizdə süzən quşlarımızdan, nəfəsini 
iqlimimizdən, şeiriyyətini isə ana dilimizin bülbül cəh-cəhinə bənzər ahəngindən almış-
dır” [7, s.4]. 

O.Sarıvəlli yaradıcılığına xas olan avtobioqrafik səciyyəli şeirlərindən biri “Dilim 
var əgər” şeiridir. Şairin şəxsi müşahidələrinə əsaslanan şeirdə göstərilir ki, o, bir gün 
təsadüfən söhbət edən bir neçə nəfərə rast gəlir. Lakin aralarından biri doğru-düzgün 
danışa bilmir. Dostları onu müdafiə edərək deyirlər ki, uzun müddət xarici ölkədə 
yaşayıb deyə belədir. Şair isə burada qınaqdan daha çox təəssüf hissi keçirir. 

 
Deyin, şirin nə var ana dilindən?  
– Bilirəm, şirindir, lakin sualın 
Bildiyimiz qədər deyildir asan.  
– Deyin, yer üzündə həyat olarmı? 
Əgər bir-birini qanmasa insan? [7, s.69] 

 
Yabançı dilləri öyrənmək bəxtəvərlikdir, ana dilini bilməmək bağışlanmaz 

günahdır, onu unutmaq bahasına başqa dil öyrənməyin heç bir mənası yoxdur: 
 

Dil dostluq, qardaşlıq xəzinəsidir, 
Xoşbəxtdir öyrənib çoxlu dil bilən. 
Qara torpağa da layiq deyildir, 
Öz ana dilini bilməyib ölən... [7, s.69] 

 
Şair öz dövründə rəsmi idarələrdə ana dilinin fəaliyyətinə sevinir, bununla qürur 

duyur. Öz dilini bilməyən həmin şəxs isə düşünür ki, bu torpaqlarda ana dilində 
qanun yoxdur, qanun yoxdursa dil, dil yoxdursa dövlət də yoxdur. Şair isə onu 
bixəbər olduğu məsələdən agah edir: 

 
Xalqım var, ölkəm var, elim var mənim. 
Dövlət işlərini idarə edən 
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Çox güclü, qüdrətli dilim var mənim! 
– Bax indi anladım, dilin var əgər, 
Bil ki, varın da var, sərvətin də var. 
– Lakin biz deyirik: dilin var əgər, 
Bil ki, şeirin də var, sənətin də var!.. [7, s.69] 

 
Məlumdur ki, Güney Azərbaycanda həmvətənlərimizin ana dilində oxuyub-

yazma imkanları şah hakimiyyəti illərində qadağan edilmişdi. O.Sarıvəlli İkinci 
Dünya müharibəsi ərəfəsində sovet ordusunun tərkibində Təbrizdə “Vətən yolunda” 
qəzetində məsul katib olmuşdur. 1945-ci ildə Cənubda yurddaşlarımız öz ana dilləri 
uğrunda apardıqları mübarizədə müvəqqəti də olsa, qələbə qazanmışdılar. Bu 
münasibətlə şair “Birinci dərs” adlı şeir yazır. Şeirdə Təbriz məktəbinin ilk dərs günü 
təsvir edilir. Müəllimlər də, şagirdlər də şəndir, gözlərindən sevinc saçılır. Şah dev-
rilmiş, onun şəkli belə divardan götürülmüşdür. İndi onun yerində N.Gəncəvinin, 
M.Füzulinin rəsmləri göz oxşayır. Müəllim şagirdlərdən birini lövhəyə çağırır, artıq 
ana dilində yazmaq azaddır, o, istədiyi sözləri yaza bilər: 

 
Öz doğma dilində məktəbli uşaq 
Bir “vətən” söylədi, bir “ana” yazdı. 
Təkcə körpələrin deyil ki, inan, 
Bu dərs lap şahın da yadında qaldı. 
Kim qıfıl asmışdı xalqın dilindən, 
O da öz dərsini bu gündən aldı [7, s.125]. 

 
Yalnız ana dilimiz barədə deyil, O.Sarıvəlli söz haqqında da bir çox poetik fikir 

söyləmişdir. “Şairin də hədiyyəsi gövhər kimi söz olur” deyən sənətkar sözə 
münasibətini belə bildirir: 

 
Söz də güclü silahdır, 
Düz atanda düz vurur. 
Top vurmayan mənzili 
Bəzən güclü söz vurur [5, s.70]. 
 
Demə, “köhnə sözün mənası nədir?” 
Hər söz anlayana bir qərinədir!.. [5, s.70] 

 
“Beləliklə, sözə yüksək qiymət verən O.Sarıvəlli sözlər arasında sözlər seçir, 

sözün deyiliş tərzinə fikir verir, onun təsir gücünü məna ilə, mövqe ilə, nəzərdə 
tutulan məqsədlə əlaqələndirir, danışanın şəxsiyyətini, psixoloji vəziyyətini də bura 
əlavə edir. Bütün bunların fonunda sözün gücü də, təsiri də dəyişir: “Elə söz var ki, 
daş-qaşa dəyişsən, yanılarsan”; söz var ki, “Pələngtək çırpınıb yerindən doğur”; 
“Şirin, dərin, həkimanə sözləri xəstələrə dərman deyərlər”; “Mən yeni gün – dedim, 
bu iki sözün mənalarla dolu bir tarixi var” [5, s.73]. 

O.Sarıvəlli də, dövrün digər sənətkarları kimi, çox zaman ideoloji çərçivədən 
asılı qalırdı. Qələminə milli ruh hakim olan şairin məhz “Sovet”, “Lenin”, “kosmos”, 
“kosmonavt”, “oktyabr” kimi sözlər, bu sözlərin işarə vurduqları mənaları şeirdə 
təsvir etməsi onun qələmini həmin millilikdən uzaqlaşdırır, onu dildə zorla bu 
ifadələri özləşdirməyə məcbur edirdi.  
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Dağı-daşı yarıb keçən 
Qüdrətli bir söz axtarıram, 
Dünyanı 
başdan-başa görə bilən  
iti bir göz axtarıram!.. 
Budur mənim arzum, 
mənim diləyim. 
Lenin, oktyabr sözlərini 
Məhz belə bir kürsüdən 
belə bir dillə 
danışmaq istəyirəm [5, s.72]. 
 

Və yaxud: 
 
Kosmos, kosmonavt sözü 
Bəlkə çoxdan məlumdur 
riyazi fənnə, elmə, 
Çox təəssüf ki, onlar 
Mənim misralarıma  
gəlib düşməyib hələ...  [5, s.75] 

 
Bütün bunlara baxmayaraq, O.Sarıvəlli öz yaradıcılığı, saf, təmiz şeir dili ilə 

poetik xəzinəmizə dəyərli incilər bəxş etmiş, istər ana dilinin qorunması, onun yad 
təsirlərdən uzaq tutulması, istərsə də başqa dilləri öyrənsək də, ana dilimizi həmişə 
əsas götürməyimiz barədə bu gün üçün də aktual olan fikirlər söyləmişdir. 
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Turkan MAJIDOVA 
 

ATTEMPTS TO CLEANSE THE NATIVE LANGUAGE  
IN AZERBAIJANI POETRY 

(Based on the poetry of M. Mushfig, A. Shaig, O. Sarivalli) 
 

S u m m a r y 
 

As the Soviet government of Azerbaijan began to strengthen its positions, it took 
new steps in literature, as well as in all spheres. Ideological trends continued in 
literature and art. These contradictions of the 30s of the last century had a definite 
impact on many of our poets who were just beginning their careers. Our poets, such 
as A.Shaig, O.Sarivalli and M.Mushfiq avoided contradictions as much as possible, 
they tried to reflect national thinking in their works and not to fall under ideological 
influence. As a result, they created beautiful examples of poetry in their mother 
tongue and were able to preserve the national spirit in these works. 

Mushfig has played an invaluable role in the development of modern Azerbaijani 
literature, though he worked just for thirteen years. In addition to his literary work, 
he was interested in tasks directly related to his people. One of them was the task of 
mother tongue. The far-sighted poet has fought against the negative impact of Arabic 
on our mother tongue.  

A.Shaig, known as a teacher-poet, also occupies a special place in the history of 
literary and social thought of the XX century. Initially working as a teacher, the poet 
tried to reflect his thoughts in the field of teaching, education and upbringing in the 
examples he wrote and created. He always acted as a defender of national and 
spiritual values, both in his artistic examples and literary, pedagogical meetings.  

Benefiting from the folk style as a poet, O. Sarivalli is distinguished from many 
other contemporaries by his creativity and literary vocabulary. He was not indifferent 
to the progressive events in the North and in the South of Azerbaijan, he was happy, 
he was always saddened by the failures as a real citizen, he was looking for ways to 
solve problems. 

 
Тюркан МАДЖИДОВА 

 
ПОПЫТКИ ОЧИСТИТЬ РОДНОЙ ЯЗЫК В АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ 

ПОЭЗИИ  
(На основе поэзии М.Мушфига, А.Шаига, О.Саривалли) 

 
Р е з ю м е 

 
По мере того, как советская власть Азербайджана начала укреплять свои 

позиции, она стала предпринимать новые шаги также в литературе, как и во 
всех других сферах. Идеологические тенденции продолжались как в литера-
туре, так и в искусстве. Эти противоречия 30-х годов прошлого века оказали 
определенное влияние и на многих наших поэтов, которые только начинали 
свою карьеру. Такие наши поэты, как А. Шаиг, О. Саривалли и М. Мушфиг, 
максимально избегали противоречий, старались отразить в своих произведе-
ниях национальное мышление и не подпадать под идеологическое влияние.  В 
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результате они создали прекрасные образцы на родном языке и смогли 
сохранить в этих образцах национальный дух. 

Несмотря на то, что Мушфиг занимался деятельностью тринадцать лет, он 
сыграл неоценимую роль в развитии современной азербайджанской литера-
туры. Помимо литературной деятельности, поэта интересовали вопросы, 
непосредственно связанные с его народом. Одним из них был вопрос о родном 
языке. С тех пор дальнозоркий поэт заметил негативное влияние арабского 
языка на наш родной язык и стал бороться с этим. 

А.Шайг, известный как педагог-поэт, также занимает особое место в 
истории литературной и общественной мысли ХХ века. Изначально работая 
учителем, поэт пытался отразить свои мысли в области обучения, образования 
и воспитания в примерах, которые он писал и создавал в следующие периоды. 
Он всегда выступал защитником национальных и духовных ценностей, как в 
художественных образцах, написанных таким образом, так и на своих 
литературных и педагогических встречах. 

Пользуясь народным стилем, поэт О.Саривалли отличался от многих 
других современников своим творчеством и литературной лексикой. Он был 
неравнодушен к прогрессивным событиям, происходящим не только на Севере, 
но и на Юге Азербайджана, радовался успехам, его, как настоящего гражда-
нина, всегда огорчали неудачи, он искал пути решения проблем. 
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Giriş. Qadın azadlığı, qadınların kişilərlə eyni hüquqları daşıması, onların cəmiy-

yətdə tutduğu mövqe və sosial həyata təsirləri mövzusu hər zaman aktual olmuş və 
Azərbaycan ədəbiyyatında müxtəlif formalarda təzahür etmişdir. XX əsrin əvvəl-
lərində Azərbaycan hələ də feodalizmin və möhvumatın əsarətindən tamamilə qurtul-
mamışdı. Bu vəziyyət qadınların həyatına xüsusi təsir göstərirdi. Qız uşaqları mək-
təbə göndərilmir, erkən yaşlarında ailə həyatı qurmağa məcbur edilir, fiziki istismara 
məruz qalırdı. Təhsilsiz və bəsit dünyagörüşlü qadınlar öz hüquq və vəzifələrindən 
xəbərsiz olduqları üçün cəmiyyətdə önəmli yer tuta bilmirdilər. Lakin əsrin əvvəl-
lərində qadın azadlığının xronologiyasına diqqət yetirsək görərik ki, bu dönəmlər 
ilklərlə də yadda qalmışdır. İlk dünyəvi qız məktəbi (1902-ci ildə Hacı Zeynalabdin 
tərəfindən açılmışdır), ilk ali təhsilli həkim qadın (Sona xanım Vəlixan 1908-ci ildə 
Peterburq Tibb İnstitutunu bitirmişdir), ilk qadın xeyriyyə cəmiyyəti (Hənifə Məliko-
vanın təşəbbüsü ilə 1908-ci ildə yaradılmışdır), oğlan və qızların birlikdə təhsil aldıq-
ları ilk məktəb (Həmidə Məmmədquluzadənin rəhbərliyi ilə 1908-ci ildən fəaliyyət 
göstərmişdir), səhnəyə çıxan ilk qadın aktrisa (Gövhər Qazıyeva 1910-cu ildə) və s. 
əsrin ilk onilliyinə təsadüf edir. Çox az bir zaman kəsiyində yaşasa da, Cümhuriyyət 
dönəmi də qadınların seçki hüququ qazandığı önəmli bir hadisə ilə yadda qalmışdır. 
Bu ilklər gələcəkdəki inkişafın toxumları idi. 

Bildiyimiz kimi, XX əsrin 20-ci illərində siyasi vəziyyətin dəyişilməsi ilə Azər-
baycan Sovet Sosialist Respublikaları İttifaqının tərkibinə qatıldı. Siyasi vəziyyətin 
dəyişməsi, təbii olaraq, hər sahədə öz təsirini göstərməyə başladı. Yeni yaranmış 
sosializm cəmiyyətinin bütün qüsurlarına baxmayaraq, Azərbaycan xalqının həya-
tında oynadığı ən əhəmiyyətli rol insanları cəhalətin, möhvumatın qaranlıq pəncə-
sindən xilas edərək işıqlı dünyaya çıxarması olmuşdur. Xüsusilə bu dövrlərdə qadın-
ların və qızların təhsilinə diqqət ayrılırdı. Ölkənin hər yerində, bütün şəhər və kənd-
lərdə məktəblər açılır, insanlarda təhsilə maraq yaradılırdı. 

Əsrin əvvəllərində ilk rüşeymləri yaranmış təhsilli, sosial, fəal qadın obrazları artıq 
əsrin 20-30-cu illərində daha da təkmilləşmişdi. Bədii filmlərdə yer alan ilk qadın 
aktrisa (İzzət Oruczadə), doktorluq dərəcəsi almış ilk qadın (Adilə Şahtaxtinskaya), ilk 
qadın kinorejissor (Qəmər Salamzadə), ilk təyyarəçi qadın (Leyla Məmmədbəyova), 
ilk balet rəqqasəsi (Qəmər Almaszadə), ilk qadın kabinet naziri (Ayna Sultanova) və s. 
Bu qadınlar hər biri feodalizmin yaratdığı qadın prototipini yerlə bir etmiş, qadının 
cəmiyyətdə söz sahibi ola biləcəyinin əhəmiyyətli  sübutları idi. 
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Abdulla Faruqun yaradıcılığında qadın azadlığı, qadının təhsili və cəmiy-
yətdə mövqeyi mövzusu. Bu baxımdan Azərbaycan ziyalılarının da rolu danıl-
mazdır. Onlar öz əsərləri vasitəsilə qadın azadlığını təbliğ edir, yaratdıqları obraz-
larla cəmiyyətdəki qadınlara örnək olmağa çalışırdılar. Azərbaycan yazıçıları qadının 
cəmiyyətdəki yeri və rolu məsələsinə dönə-dönə toxunur, cəhalətdən qurtulmağın 
yeganə yolu kimi ancaq təhsili vurğulayırdılar. Belə ziyalılarımızdan biri də Abdulla 
Faruq olmuşdur. Onun bir çox şeir və poemalarında qadın azadlığı, qadının cəmiy-
yətdə tutduğu mövqe  və s. ön plana çəkilmişdir. 

Abdulla Faruqun belə əsərlərindən biri şairin yaradıcılığının ilk illərində yazdığı 
“Gülzar” və “Ceyran” poemalarıdır. “Ceyran” poemasında uşaq yaşlarından ailəsi 
tərəfindən yaşlı bir kişiyə pulla satılan qızın acınacaqlı həyatından və faciəli ölümün-
dən danışılır. “Gülzar” poeması da ideya-məzmun baxımından “Ceyran” poemasına 
yaxındır. Bu poemada Gülzar adlı gənc bir qızın Gəncə bəylərindən olan Fərhad bəy 
tərəfindən zorla qaçırılması və sonrakı həyatında başına gələn əhvalatlardan danışılır. 

Əsərin əvvəlində şair ilk olaraq Fərhad bəyin həyat tərzini təsvir edir. Daha sonra 
Gülzar obrazının gözəlliyini, onun qəlbinin sadəliyini təsvir edərək Fərhadla onun 
arasındakı təzadı, dərin uçurumu göstərir. 

 
Gülzar  lalə yanaqlı, sərvi boylu bir gəlin,  
Gözlərində qaranlıq bakışlarından dərin... 
Doğmuş qarlı dağların yaşıl ətəklərində,  
Göz açmış ormanların gölgələnən yerində. 
Bütün ömrünə şahid bir çağlayan şəlalə, 
Derlər vurulmuş hər kəs, hər şey ondakı halə [3, s. 9-10]. 

 
Gülzarın yanaqlarını laləyə, boyunu sərv ağacına bənzədən şair onun gözəlliyini 

təbiətlə həmahəng təsvir edir, şairin qəhrəmanı o qədər gözəldir ki, bütün kənd bu 
gözəllik qarşısında hər dərdini unutmağa hazırdır. Bu təsvir və bənzətmələr şairin 
qadınların həm daxili, həm xarici gözəlliyinə eyni dərəcədə verdiyi qiymətin 
nişanəsidir. 

Fərhad bəy ovdan qayıdan zaman Gülzarı görmüş, onun gözəlliyinə heyran 
qalmışdır. Qəlbində çirkin niyyətlər bəsləyən Fərhad bəy saf arzularla yaşayan bu 
gənc qızı vəhşiliklə qaçırır, yeddi gün yeddi gecə toy edir. Lakin vəfalı Gülzarın 
qəlbi doğma kəndləri Xaçbulaqda, qoca ata-anasının, qardaşının yanında qalmışdır. 
Dərddən gözəl çöhrəsi saralıb-solan Gülzar vərəm xəstəliyinə tutulur. 

İllər-aylar ötür, Gəncəni inqilab dalğası bürüyür və burada sovet hakimiyyəti 
qururlur. Xanların, bəylərin özbaşınalığına son qoyulur. Beləliklə, Gülzar öz azadlı-
ğına qovuşur. Bakı Lenin Fabrikində işə başlayan Gülzar yenidən həyat eşqi ilə 
dolub-daşır, solğun çöhrəsi aydınlanır, keçmiş günlərdə olduğu kimi, sevinclə 
parlayır. 

Əsərdə əsas tənqid hədəfi feodal adət-ənənələri, xanlıq dövrünün özbaşınalıqları 
olsa da, Abdulla Faruq eyni zamanda inqilabın Azərbaycan qadınına bəxş etdiyi 
azadlığı diqqətə çatdırmağa çalışmışdır. 

Şair qadınların yeni həyat meydanındakı mövqeyini digər əsərlərində də dönə-
dönə qələmə almışdır. Onun “Üfüqlər qızaranda” şeirlər toplusunda yer alan “Çad-
ranı at” şeirində Faruq qadınları azad olmağa, ictimai həyata fəal şəkildə qoşulmağa, 
öz gözəlliklərini çadra altında gizlətməməyə çağırır: 
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Örtməsin sənin ay çöhrəni axşam, 
Qalmasın çadrada gizli baxışlar... 
Sönməsin könlünün məbədində şam, 
Hər əsrin, hər günün ayrı eşqi var [3, s.28]. 

 
Klassik ənənələrə sadiq qalaraq qadının simasını aya bənzədən Faruq onun çöh-

rəsini örtən, sirli baxışlarını gizlədən çadranı gecənin qaranlığına bənzədir. “Hər 
əsrin, hər günün ayrı eşqi var” misrası ilə şair artıq əsarətin bitdiyini, qadınlara 
azadlıq bəxş edən bir zamanın gəldiyini bildirir.  

 
Sən də at çadranı, qarış axına, 
Ey azad türk qızı, haydı, irəli!..  
Sarıl azadlığın şən bayrağına, 
Gəl unut yaralı keçən günləri... 
Ölkəmiz toxumuş bir qanad sənə 
Sən də, qız, çadranı yırtıb atsana!.. [3, s.29] 

 
Abdulla Faruqun bu şeiri ideya və mövzu baxımından Mirzə Şəfi Vazehin “Tulla 

gəl çadranı” şeirinə çox bənzəyir. Hələ XIX əsrdə Azərbaycanın maarifçi şairi 
qadınlara “Tulla çadranı” deyərək onları azadlığa səsləyirdi. Qadın gözəlliyini bütün 
incəlikləri ilə təsvir edən Vazeh onu dünyaya işıqlı gözlərlə baxmağa çağırırdı: 

 
Tulla gəl çadranı... görünsün üzün, 
Gül də gizlədərmi, de, bağdan özün?! 
Səni qadir Allah, ey incə çiçək,  
Yaratmış dünyaya verməkçün bəzək. 
De, bunca lətafət, bunca məlahət 
Solsun dar qəfəsdə neyçün nəhayət?! 
Tulla gəl çadranı... bilsin ki dünya 
Yoxdur yer üzündə sənin tək afət [4]. 

 
A.Faruq hətta gecənin belə qadının gözəlliyini örtməsini istəmir. Vazeh isə, 

ondan fərqli olaraq, çadrasını tullayan gözəlin simasını yalnız gecənin qaranlığı ilə 
örtür. 

 
Sənə, çadra kimi, ey incə mələk, 
Tək gecə zülməti olsun bürüncək [4]. 

 
Şairin hərbi ruhda yazılmış “Cavab” şeirində də Faruq sosializm cəmiyyətində 

qadının istək və arzularının, fikirlərinin necə dəyişdiyini göstərməyə çalışır. Artıq 
qadın əsgər sevgilisinə yazdığı məktubda öz dərin məhəbbətindən, ülvi hisslərindən, 
həsrətindən deyil, vətən sevgisindən, sovet ordusunun qüvvəsi, hərbi hazırlığı barədə 
olan nigarançılığından söhbət açır. 

 
Düşmən yarın sürsə bizi cəbhəyə, 
Nəyimizlə çıxacağız səhnəyə? 
Onların var uzaqvuran topları, 
Atəş saçan, od yağdıran topları, 
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Bombaları milyonlardan daha çox, 
Tanklarından qurtuluş yox, nicat yox. 
Hərb açılsa, yarın böyük gəmilər, 
Qreyserlər bizi sudan çevirər. 
Bomba tökər təyyarələr havadan... 
Mən bilmirəm böylə müdhiş davadan  
Qalib çıxmaq üçün varmı qüvvəmiz? [2, s.71-72] 

 
Abdulla Faruqun yaratdığı qadın obrazı yalnız sevdiyi oğlanın müharibədən sağ-

salamat qayıtmasını gözləyən çarəsiz qadınlardan çox fərqlənir. O, düşmənin həm 
silahlı, həm hərbi, həm də hava qüvvələri haqqında məlumatlı olduğunu göstərir, 
fikirlərini çəkinmədən əsgər sevgilisi ilə bölüşür, həsrətlə ondan gələn sevgi dolu bir 
məktubu deyil, öz ordusunun hazırlığı, gücü-qüvvəsi haqqında məlumatı gözləyir. 

A.Faruqun “Sarıtel” poemasındakı Sarıtel obrazı yaratdığı ən ideal qadın obrazıdır. 
Şair cəmiyyətdə görmək istədiyi azad qadın obrazını Sarıtelin simasında yaratmışdır. 

Sarıtel sadə kəndli qızıdır. Lakin o, cəmiyyətdə özünə yer qazanmış, kişilərlə çiyin-
çiyinə mübarizə aparan, fəal, ictimai-sosial həyatı olan qadındır. O, hətta poemadakı kişi 
obrazlarından da qüvvətli, fəal və əzmkardır. Pambıq tarlasında işləyən Sarıtel yalnız 
özünü deyil, kəndin bütün qadınlarını işləməyə, zəhmətə alışdırır, onları cəmiyyətə 
faydalı olmağa çağırır. 

 
Sarıtel qızların baş komandanı, 
Oyadıb yuxudan gözəl Xəndanı, 
Tellini, Püstəni, qara Nigarı, 
Sonanı, Bikəni, topal Baharı, 
Toplamış bir yerə günəş doğmadan, 
Kolxozda səhər iş başlanan zaman 
Ümumi heyətə tərəf gətirmiş, 
Hərəyə bir cürə yüngül iş vermiş, 
Baş-başa verərək səkkiz göyərçin 
Çalışır gələcək məsul günlərçün, 
Çiyid ayırırlar, taxıl döyürlər, 
Türkü söyləyirlər, mahnı deyirlər [1, s.65]. 

 
Bu qadınların hər biri zəhmətkeş, əməksevər, eyni zamanda gələcəyə parlaq ümid-

lər bəsləyən, nəşəli, həyat dolu qızlardır. Şair sanki cəmiyyətdə görmək arzusunda 
olduğu qadınların obrazını “Sarıtel” poemasında yaratmışdır. 

Sarıtel Bakıdan Xalaç kəndinə işləmək üçün gələn Sərdar adlı bir gəncə aşiqdir. 
Bu məhəbbət ona qol-qanad verir. Sevdiyi oğlanın arzularının, onun xoşbəxt gələcək 
haqqında qurduğu planların ən yaxın dəstəkçisi Sarıteldir. Bu iki gəncin məhəbbəti 
də digərlərindın fərqlidir. Onlar əvvəlcə bir-birini yaxından tanımış, dost olmuş, bu 
isti münasibət böyük məhəbbətə çevrilmişdir. Onları birləşdirən yalnız məhəbbətləri 
deyil, tutduqları oxşar yol, bu yolda eyni amala xidmət etməkdir. 

 
Eh... ancaq bu var ki, sevirəm onu, 
Onundur eşqimin əvvəli, sonu. 
Bir də ayrı deyil tutduğumuz yol, 
Bizi birləşdirir firqə, komsomol. 
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Birdir məqsədimiz, mübarizəmiz... 
Bir əməl uğrunda çarpışırıq biz [1, s.68]. 

 
Sarıtel öz məhəbbətinə sadiq, vəfalı bir qadındır. Sərdar Məşədi Qüdrət və Sirac 

kimilərin fitnəsi nəticəsində nökər Qara tərəfindən yaralandığı zaman gecə-gündüz, 
səbirlə öz yarına qulluq edir, onu sağaltmağa çalışır, həmçinin Sərdarın arzularını da 
həyata keçirir. Pambıq planını vaxtından əvvəl yerinə yetirir, məhz onun sayəsində 
Muğan kəndi xoşbəxt və firavan gələcəyə ilk addımlarını atmış olur. 

 
Axşam fərəh verir şən Sarıtelə. 
Oturmuş bəzəkli, rəngli balkonda, 
Yenicə açılmış kənd klubunda 
Sevinclə seyr edir orda tikilən 
Cərgəylə düzülüb ipə çəkilən, 
Mərtəbə-mərtəbə qəşəng evləri... 
Gətirir yadına gur bir şəhəri [1, s.110-111]. 

 
O, həmçinin əsl vətənpərvərdir. Vətənin azadlığı, səadəti, mənafeyi onun üçün 

hər şeydən üstündür. Bu yolda Sarıtel bütün əzizlərini, hətta məhəbbətini belə qurban 
verməyə hazır olan cəsur bir qızdır. 

 
Üstündə azadə qartallar gəzən, 
Eskadrolar uçan böyük ölkəmiz, 
Şanlı vətənimiz keşiyində biz 
Bəzən keçməliyiz yardan, yoldaşdan, 
Atadan, oğuldan, ərdən, qardaşdan... 
Sönər yoxsa şanlı zəfər məşəli. 
Uzanar yırtıcı düşmənin əli [1, s.67]. 

 
Sarıtel A.Faruqun oxşar əsərləri içərisində ən fəal qadın obrazlardan biridir. Əgər 

şair “Ceyran” poemasında əsas qəhrəman olan Ceyranı köhnə adət-ənənələrin qurbanı 
olan faciəvi bir qadın obrazı olaraq yaratmışdısa, “Gülzar” poemasında Gülzarı inki-
şafda olan bir obraz kimi vermişdir. Əsərin əvvəlində azadlıqdan məhrum, öz hüquq-
larını bilməyən Gülzar əsərin sonunda bolşeviklərin əlinə düşür və fabrikdə işləməyə 
başladıqdan sonra azadlığına qovuşur. Lakin onlardan fərqli olaraq, Sarıteli əvvəldən 
axıra qədər mübariz, fəal, azad bir qadın olaraq görürük.  

A.Faruqun yaradıcılığında qadın hər zaman yüksək qiymətləndirilir. Onun şeirlə-
rindəki qadın obrazları bacarıqlı, əzmli, kişilərlə bərabərhüquqlu, savaşcı ruhlu, eyni 
zamanda şən, şaqraq, həyat doludur. Məsələn, “Paraşütçülər” şeirinə nəzər salaq. Şeir 
gözəl təbiət təsviri ilə başlayır. Daha sonra şair qadın paraşütçülərdən söhbət açır. 

 
Günəş doğur, qızıl ayradromlar 
Təntənəylə qarşılayır qızları. 
Bu yollarda nə  qasırğa, nə rüzgar, 
Nə fırtına əsir edər bizləri. 
Dəstə vurub quşlarnan 
Uçur göyə qız, oğlan, 
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Yelpazələr sallanır 
Hər buludun altında [4]. 

 
Şair şeirdə çox yerdə bənzətmələr edərək qadınları solmuş xəzan gülləri kimi 

deyil, şən bahar çiçəkləri kimi təsvir edir. 
 

Bizim qızlar şən çiçəklər kimidir. 
Bənzəməzlər xəzan vuran güllərə [4]. 

 
Paraşütçü qızlarımız həm də əsl savaşçı, vətəni qorumağa hazır cəsur əsgərlərdir. 
 

Sabah gurlasa toplar, 
Çəkib süngüdən divar 
Ölkəmi qoruyacaq 
Paraşütçü qızlar var [4]. 

 
Abdulla Faruqun maraqlı qadın obrazlarından biri də onun eyniadlı pyesinin baş 

qəhrəmanı Maraldır. Maral kənddə olimpiadaya hazırlaşan qızlardan ibarət rəqs 
qrupunun rəhbəridir. O, həddindən artıq çalışqan, əzmli, məsuliyyətli bir qızdır. Eyni 
zamanda, Maral açıq sözlü, hazırcavab, şən təbiətli gənc bir xanımdır. Qızları yarışa 
hazırlayan Maral onlara usanmadan daha çox çalışmağı məsləhət görür və yalnız 
əmək sərf edilərək uğur qazanacaqlarına inanır. Maralın ən sevmədiyi xüsusiyyət 
tənbəllikdir. Ümumilikdə Abdulla Faruqun qadın obrazlarının bir çoxu əməksevər, 
zəhmətkeş qadınlardır. Sarıtel və Maral buna ən yaxşı nümunələrdir. Pyesdə Marala 
aşiq iki obraz var. Əliş kooperativ dükandarı, zurna-balaban həvəskarı olan, lakin o 
qədər də istedadı olmayan 25 yaşlı bir gəncdir. Həsən isə gur səsi və gözəl saz çal-
mağı ilə hər kəsi özünə heyran qoyan gənc bir aşıqdır. Hər ikisi Marala aşiqdir. 
Lakin Maral Aşıq Həsənə məhəbbət bəsləyir və sevgisini açıq şəkildə etiraf etmək-
dən çəkinmir. O, hər dəfəsində Əlişin sevgisini rədd edir. Çünki Marala görə, sevdiyi 
adam həm xarakteri, həm də istedadı və bacarığı ilə digərlərindən fərqlənməlidir. 
Maralın əksinə, rəqs qrupundakı qızlardan Səkinə Əlişi özü və kənddəki bütün qızlar 
üçün ideal həyat yoldaşı hesab edir. Maralın kənddəki digər qızlardan fərqi odur ki, o 
öz şəxsi fikri olan və ağılla düşünərək öz seçimlərini edən, ən əsası da, insanlara 
daxili aləminə görə qiymət verən azad düşüncəli bir qadındır. 

Abdulla Faruqun təxəyyülündə yaratdığı qadın obrazları onun real həyatda görmək 
arzusunda olduğu qadın timsalıdır. Şair uşaq yaşlarından anasını itirmiş, ana qayğı-
sından və nəvazişindən məhrum, cahil ögey ananın himayəsində çox çətinliklə və 
zəhmətlə yaşayaraq böyümüşdür. Onun gənclik illərində sevdiyi qadın da şairin həssas 
qəlbini yaralayaraq daha varlıqlı biri ilə ailə qurmuş, məhəbbətə inancını itirən şair 
ömrünün sonuna qədər heç vaxt ailə həyatı qurmamışdır. Bütün bu yaşadıqları 
A.Faruqun əsərlərində yaratdığı qadın obrazlarına öz təsirini göstərmişdir. O, cəmiy-
yətdə təhsilli və azad fikirli, ayaqları üzərində dayanan, möhkəm iradəli qadınlar 
görmək istədiyi üçün Sarıtel, Maral, Gülzar kimi obrazlar yaratmış və təsadüfi deyildir 
ki, əsərlərinin adlarını da məhz baş qəhrəmanların adları ilə eyniləşdirmişdir. 
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THE QUESTION OF WOMEN LIBERTY  

IN ADULLA FARUG’S WORKS 
 

S u m m a r y 
 

In this article first of all the state of Azerbaijani women in the twentieth century 
is described. Here the chronology of women freedom is given a look. The names of 
women who are remembered in history are given in this article. Then the problem of 
women freedom, the role and responsibilities of women in socialist society in 
Abdulla Farug’s several poems and works are analysed. The article talks about the 
influence of the new society on women’s development. 

The search is conducted over the poems “Gulzar”, “Saritel”, “Throw the Veil”, 
“Answer” “Paratroopers” and the play “Maral”. In the article, a brief information is 
given about the content of his works. In the poem “Gulzar” the struggle of a young 
woman who was a victim to the feudal traditions and her getting rid of slavery is 
shown. However, in the poem “Saritel” and in the play “Maral”, the author talked 
about two free-thinking women characters,  the women who already had their places 
in society. 

The article analyzes the images of the women in the poems “Answer” and 
“Paratroopers”, women with a bit different, patriotic, with fighting spirit. At the same 
time, the article touches upon the influence of the poet's personal life story on the 
image of free women in his poems. 

A comparative analysis of Farug’s poem “Throw the veil” with Mirza Shafi 
Vazehs poem “Throw away the veil” is presented. The value that both poets give to 
the women is evaluated. 
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ЖЕНСКАЯ НЕЗАВИСИМОСТЬ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  
А.ФАРУКА 

 
Р е з ю м e 

 
В этой статье в первую очередь рассказывается о положении женщин в 

Азербайджане в начале XХ века, рассматривается хронология свободы жен-
щин, перечисляются имена женщин, которые вошли в историю как зачинатели. 
Далее исследуются проблемы о свободе женщин, ее роли и обязанностях в 
социальном обществе, о которыx упоминается в ряде стихотворений и поэм 
Абдуллы Фарука. Рассказывается о том, как новый строй оказывает влияние на 
развитие женщин. 

Анализ ведётся над поэмой “Гюльзар” и “Сарытел”, а также над стихотво-
рениями “Бросай Чадру”, “Ответ”, “Парашютисты”, в то же время, над пьесой 
под названием “Марал” поэта. В статье даётся краткое описание произведений. 
В поэме “Гюльзар” речь идёт о борьбе юной девушки, ставшей жертвой фео-
дальных обычаев и порядков, которая избавляется от рабства и обретает сво-
боду. В поэме “Сарытел” и в пьесе “Марал” уже повествуется о двух женских 
образах, которые имеют свои собственные мнения и право в обществе. 

В этой статье также рассматриваются образы женщин на основе стихотво-
рений “Ответ” и “Парашютисты” Абдуллы Фарука, которые отличаются своей 
волевой натурой и патриотизмом. В статье затронуто и влияние личной 
жизненной истории поэта на профиль свободной женщины, описываемой в его 
произведениях.  

Здесь также ведётся сравнительный анализ стихотворений “Бросай чадру” 
Абдуллы Фарука и “Брось ты эту чадру” М. Ш. Вазеха. Оценивается то, как оба 
поэта высоко ценят женщин. 
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 To date, world scientists have found many reasonable answers, definitions and 

criteria to the question of what a "language" is. Let also us make one addition to this 
list, even if it doesn't seem to differ much from what has been said so far, and it 
might seem to repeat some well-known conclusions. Because after proposing namely 
such a formula, we have the opportunity to present the subject that we will study in 
its plane as a linguistic phenomenon. 

Language is thought expressed in signs, sounds and words. By the word "sign" 
we mean the widest range of feelings, thoughts and information. We need such 
clarification because there is an expression "sign language" that is officially in 
circulation, just like a linguistic expression. This phrase – "sign language", «язык 
жестов» – signifies the language intended for those who do not know how to speak 
and "spoken" and "listened" through  certain facial expressions, lip movements, 
gestures.  

However, just as the spoken and written language of each nation is different from 
each other, there are areas of creativity that express the spirit and thoughts of people, 
but can also be seen as a concept of language as events of emotion, thought, each 
with its own language. We have mugham, like many other peoples of the Middle 
East. However, despite a number of common features, structurally and even in 
naming, Tajik mugam differs from Uzbek, and Persian mugam differs from Azer-
baijani one. Since the 13th century, the art of miniature painting has spread and 
developed in Azerbaijan, Iran, Central Asia, Anatolia and some other countries of 
this region. However, these miniatures have a number of local, special and national 
characteristics, by which it is possible to distinguish which school and which nation 
they belong to. It's the same with carpet weaving. The first and main reason for these 
differences is language. 

Each nation has its own music, painting, weaving, architecture, pattern, clothing, 
culinary language, and sometimes, even if these borders are very close among 
neighboring nations, they always stand out. 

For example, we, like other carpet weaving peoples, have a tradition of weaving 
a variety of carpet products from the carpet along with the carpet weaving. That is, in 
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fact, these are large and small carpets. More precisely, the derivatives of the carpet. 
For example, in Turkmenistan there are curtains and carpets called "ensi", "qapiliq" 
(door). In Turkmenistan, where living in yurts and tents is the main way of life, such 
curtain rugs are usually hung at the entrance to the tent, in the yurts replacing the 
door [12, 17]. However, the Turkmen character of this type of carpets is manifested 
not only in the fact that it is used in everyday life, but also in the patterned carpet 
language purely belonging to Turkmens, which differs in many respects from our 
carpets and carpets of other peoples, no matter how close they are. 

It is well-known that there exist languages that are very close to each other and 
even almost identical. If we take Oghuz Turkic instead of Turkic in general and 
narrow it down a bit and compare Azerbaijanis, Turkish Turks, Turkmens, Gaga-
uzians or Italians, Spaniards and Portuguese from Romanic languages, who have the 
same roots still having many intersections and understand each other well, we will 
find out that although they are very closer to each other, they are separate languages, 
and the specific languages of different directions in their cultures are also different. 
The same situation is observed among the Slavs and other peoples close to each 
other. 

Since language is the most important factor that clearly shows the existence, 
uniqueness and unprecedentness of a nation, such complete dissimilarity manifests 
itself in all aspects of culture thus demonstrating the language purely belonging to 
this people in each direction. When we look at it from this point of view, we 
understand that the concept of language is not just a limited wall of linguistics, but a 
broader phenomenon. 

The outstanding crystallographer Khudu Mammadov when studying the theory of 
structure assumes that the network of different patterns is a special language, and 
inevitably refers to linguistic terms and writes: "The study of folk art from a 
scientific point of view is an extremely important issue for the development of genres 
of contemporary art in accordance with the national language, phonetics and syntax" 
[13, 193]. And continuing his thoughts, the scientist believes that no matter how rich 
the national language of art is in international relations, every nation can live if it is 
always connected with his roots due to it is the national language: “Folk art is a 
growing tree, and professional forms of art are its branches.  The tree of folk art 
through these branches connects with the outside world and is enriched. The 
branches derive their development from the main body of folk art. The branch cannot 
go too far from the main trunk. If it separates, it breaks down, it stops developing, it 
cannot prove its existence” [13, 193]. 

Our folklore and national mentlaity, which was able to accurately identify the 
truth long before the science of carpet weaving, determined that loops and patterns, 
geometric and plant features of Azerbaijani carpet and all such decorative details are 
not only decorative means, but also a network of expressions, languages and signs.  

Human was not always content with one language. A person sometimes spoke in 
the language of music that he cannot say in words, and sometimes in the language of 
flowers that he cannot convey in words. 

Our myths and legends confirm that the prophet Solomon knew the language of 
birds. I agree that in our ears each of the Orientalist birds, consisting only of "jik-
jik", did not have different meanings in the perception of the Prophet Solomon. 
Again, legends confirm that Logman knew the language of grass and flowers. Here 
they "knew" in a figurative sense. In other words, Logman knew what ailment each 
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plant and flower could cure, which meant knowing their language. We have 
forgotten the language of most of these herbs and flowers that Logman used. 
Therefore, although Ibn Sina's "Ash-Shifa", one of the most widely read books on 
medicine in the world, contains descriptions of herbs and flowers that can cure many 
ailments, we cannot prepare most of these medicines now. Some flowers and herbs 
have been renamed, some flowers have disappeared, and perhaps there is another 
herb, another flower that can replace the destroyed grass, flowers – we do not know 
the language of this. 

And to those who know that the carpet has its own carpet language. Perhaps in 
the old days, facing the distant horizons of history, there were many people who 
could "read" the language of the carpet, which is now incomprehensible to most, in 
the blink of an eye. No carpet is dull. Every knowledgeable carpet maker says 
something through colors, patterns and designs. However, those who do not know 
the deep secrets of the carpet language, but simply weave the carpet according to a 
given pattern, often unconsciously revive the "text" of the carpet. 

On carpets and rugs, black is sadness, green is desire and white is joy. 
 

Al geyinən könlü dolu, 
Mor geyənin çoxdur malı [6, 696].  
 
The soul of the one who wears red is rich,  
The one who wears purple is wealthy.  

 
These words are actually key words, and these verses have a lot to do with the 

mysterious language of carpet dyes. 
The event described in the fairy tale "Lace-maker Shah Abbas" is directly related 

to the semiotics of the carpet. When he reached the lace palace, where he was thrown 
into prison, the fact that his wife at first glance said, "This lace is embroidered with 
tightness pattern, Shah Abbas is in trouble", not only confirms the legibility of the 
pattern, but also a clear indication of the words and string intentions [1, 284-285]. 

It is an old legend that a blacksmith's apprentice was in love with his daughter. 
The girl's heart was with that boy. The boy could not open his heart to his parents at 
home and could not tell his master what he hoped for. Moreover, the rich merchant 
fell in love with the beautiful daughter of a blacksmith and received a "yes" from the 
poor blacksmith. 

The boy was smart and careful. He said to his beloved: "Our happiness is in your 
fingers". Weave a carpet and draw the situation there. Tell your father to take the 
carpet and give it to our khan. Your father adores money. In this case, he will take 
the carpet to the palace, hoping that the khan will give him gold and silver. Our khan 
knows better about the carpet. God is merciful. Maybe the khan will help to our 
unity". 

The girl weaved night into day and sprinkled carpet lakes with her spirit. Khan 
grinned at the point brought by the blacksmith – he read the girl's desire on the 
hinges and caught the girl's little flaw: “Man! This carpet was woven by your 
beautiful daughter. She and your student love each other. However, you want to give 
your daughter to someone else. Don't chase after wealth and don't make them 
unhappy. They wish each other, don't separate them, give them blessings. I will pay 
the girl's dowry and wedding expenses". 
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The blacksmith wonders how the khan knew all this. 
“Don't pretend, master! There was no separate news. Your daughter's carpet gave 

me the gist. You will tell her that I really liked her work. Nevertheless, also say that 
green hit red hard. I'm almost wrong" [6, 696-697]. 

Of course, there is a difference between the carpet language of one people and 
the carpet language of another people. However, one of the main tasks of the 
Azerbaijani carpet weaver at the present time, when influence and counteraction is 
much easier and more effective than in the past, is to preserve our carpet language. 
As attractive as the patterns and ornaments of different countries from the language 
of carpets are, we should not add them to our carpet language. This negative effect is 
like words and dialects artificially introduced into the mother tongue, rhythms, 
melodies, reading styles and sounds artificially added to music. 

Anyone who knows the language of carpets can “read” Iranian carpets, as well as 
Indian or Arab carpets, just as he “reads” Azerbaijani carpets. 

The purpose of introducing the term "carpet language" into scientific circulation 
is not only to show that certain patterns and other elements of the carpet are 
necessarily equivalent to certain words and ideas. 

Azerbaijani style in carpet weaving and embroidery is, in fact, a unique language 
of Azerbaijani weaving and embroidery. 

The dictionary of the Azerbaijani language, like all other languages of the world, 
includes words from many languages. However, the overwhelming majority of them 
are Arabic-Persian words, which from time immemorial have received the right of 
citizenship in our language. Since the Middle Ages, the culture, literature and science 
of the Near and Middle East have been characterized by such fusion and mutual 
benefit. 

In other words, the common Muslim culture of the Middle East means their 
common language, because when looking at this from the top level, we see the 
existence of many common models, schools and trends that unite the art and science 
of dozens of peoples of the Muslim East. It is these common aesthetic and 
intellectual criteria that distinguish the cultural heritage of the Muslim East in all its 
uniqueness and originality in the general palette of world culture as a whole – the 
universal language of art and the common language of art in the Muslim East. 

However, taking into account all the similarities and coincidences, we must not 
forget that at this high level, Azerbaijani art has its own language, and each of the 
other nations has its own pure national language. 

Of course, this is the case not only with the East, but also with Western art, where 
commonality and diversity have existed at all times. At the end of the 19th century, in 
1897, art critic N.F. Lorenz, who published the encyclopedic book "Ornaments of all 
times and styles" in St. Petersburg, wrote that if we study this issue (that is, the 
system of patterns, ornaments – R.H.) more deeply, it becomes clear that the 
ornaments are not accidental in their various applications and should not be 
considered arbitrary ornaments. On the contrary, they first correspond to the spirit 
and nature of the development of art of each nation, ie, style (in other words, the 
national language of art – R.H.), and then, accordingly, fulfill their duties [11, 5]. 

No matter how many lines the Muslim peoples intersect in carpet weaving, the 
originality of the carpet language of Iran, Anatolia, Kazakhstan, Uzbekistan, 
Azerbaijan and others is observed. Even if you look at the very close carpets of 
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Afghanistan, Iran, Tajikistan or Azerbaijan, Turkey and Turkmenistan – Oghuz 
peoples who are blood relatives, this difference is definitely observed. 

Another aspect is that within one language family there are a number of dialects 
and accents in each language, as well as in carpets of different countries, which are 
similar, close to each other and differ only in their originality, pecularity and 
diversification across the certain regions. 

The book by academician Mamedagi Shiraliyev "Fundamentals of Azerbaijani 
dialectology", one of the classic examples of our linguistics, includes the branches of 
the same language: Guba [24, 353-356], Baku [24, 356-363], Shamakhi [24, 363-
366], Ismayilli [24, 366-368], Gazakh [24, 379-382], Karabakh [24, 393-394], Ganja 
[24, 397-399], Nakhchivan [24, 393-403], Ordubad [24, 405-406] dialects, this 
Mugan group among dialects [24, 371-376], Goychay [24, 377], Aghdash [24, 378], 
Agstafinian [24, 383-385], Tovaruz [24, 385-388], Shamkir [24, 388-391], Borchaly 
[24, 391-393] and other Dialects., Ganja [19], Nakhchivan [20], Guba [21], Gazakh–
Borchaly [22], Derbent [12] groups, Shusha, Jebrail [10, 156-235], Ardebil [10, 237-
274], Kurdamir [10, 19 color photo], Novkhani [10, 35 color image], Goradil [10, 39 
color image], Gonagkend [10, 30 color image], Pirabadil [10, 19 color image] and 
many other examples, according to the philosophy of "reading", we are faced with 
the same stereotypes of language. 

In other words, just as every nation in different regions has differences in 
pronunciation and denominator in Azerbaijani, so each of these regions and other 
Azerbaijani carpet weaving mediums and schools has its own performance, 
expression and choice of colors in carpet language, which can be assessed as dialects 
of Azerbaijani carpet language. 

Human being created everything like the world and making alike the world. 
However, he created a carpet to make the world look like it. On the carpet,  human 
built the world he wanted to see, not what he saw. 

On the carpet, the human reflected the familiar world, correcting its 
shortcomings. Imagine an anxious world with deep ravines, billowing cliffs, crooked 
rivers, smooth mountains, bare deserts and dense forests, peaceful on one side and 
the flames of war on the other. If it could be made smaller into the size of a carpet, it 
would turn into a beautiful carpet that would caress the eyes with its patterns, leaving 
no traces of its roughness. Now imagine just the opposite for a moment. 

If you could grow such an orderly, harmonious carpet with its own famous place, 
its own fixed point of each loop, such a correct harmonious carpet, you would get a 
world in which everything would be in order and everything would be in harmony. 

This is the greatest philosophy of the carpet – the desire of a human to build an 
ideal, fully ordered, harmonious society. Having built this society, which he could 
not build on earth, even on a carpet, a human found consolation in his heart and 
found peace of mind. 

The carpet is an expression of the aspiration of the peoples of Azerbaijan and the 
East to see the world more perfect and measured. 

When did the oldest Azerbaijani write the first poem, when did he compose the 
first song, when did he weave the first carpet? Anyway, at least 5,000 years ago, 
10,000 years ago, 15,000 years ago. 

There is clear evidence of this. Ancient pictures patterns and drawings are 
reflected on the rocks of Gobustan. Some are 5,000 years old and some are 20,000 
years old. If a person draws in the remote depths of history, it signifies that he had an 
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artistic idea, so our ancestors viewed the world through the eyes of beauty from those 
ancient times. People who performed the dance “Yalli” were also drawn on this 
ancient rock, and Stone tambourine, a musical instrument played in those days by our 
ancestors who performed the dance “Halay”, was tested by milennia and has 
survived to this day. Our dancing elders also sang songs and recited poems according 
to their dances. 

The roots of our mugams, music, carpets, miniature art and painting begin with 
the rock paintings of Gobustan. Because Gobustan itself is a carpet! 

Of the 6,000 species of plants growing in the Caucasus, more than 4,000 are 
found in Azerbaijan. From such a colorful nature, our grandparents extracted 
countless shades of 7 colors, made bright colors out of each other. They twisted 
threads and sprayed them with our colors. 

Autumn came after summer, spring followed winter. Our people wished to 
preserve the unforgettable moments of the seasons that take place in their homes. 
They have woven carpets, bags, blankets, sacks, saddles and covers adorned with the 
vibrant colors of our steppes, meadows, mountains, plains and forests. 

The carpet has entered our life so much that it has always accompanied us. 
Carpets were spread on the floor, hung on the walls, and decorated the apartments. 
Children grew up crawling on the carpet and rug. The carpet was considered wealth. 
One of the main accessories of the bride when moving to the husbands house was a 
carpet. The carpet was considered the most valuable gift, and these gifts were sent 
from house to house and year after year. Even when the last hour of a person comes, 
and he says goodbye to the world, he is wrapped in a carpet that has accompanied 
him all his life. 

Each rug is a mysterious and magical book with countless patterns and loops. So 
far, we like to look at our carpets only as examples of fine art, until we have been 
able to translate, read and understand many of the moments of this mysterious book 
hidden in the patterns. 

The designs and symbols on the carpets are ancient letters that we have never 
read before. The oldest source of information about Azerbaijani carpets is found in 
the chronicle "Hudud al-Alam", written in 982. According to this source, Mughan 
became famous for its sacks and fabrics, Nakhchivan, Khoy and Salmas for their 
bells, carpets and other fabrics, as well as Ardabil and Shirvan for their colored 
fabrics woven from silk and wool [7, 32 b-33a]. 

Had it been possible to collect all our carpets created since then, it would have 
been possible to cover the entire territory of Azerbaijan with carpets.  

There are flying carpets in our fairy tales. In fact, loading this quality onto the 
carpet our ancestor did not think very figuratively. In fact, all of our carpets can fly, 
they all have wings. Indeed, today Azerbaijani carpets are scattered in 4 corners of 
the world and adorn the most famous museums of the Earth. 

From the oldest Pazaryq carpet that is 2,500 years old, to the biggest carpet 
“Sheikh Safi” (over 56 square meters) weaven in Safavid period in 1539 (hijri 946) 
(this carpet was woven for the Ardabil mosque and was taken from the Ardabil 
mausoleum at the end of the 19th century, according to Latif Karimov's  citation to 
the words of the old people [8, 15]) and preserved in the Victoria Alberti Museum of 
London, and right down to the last carpet woven today by an Azerbaijani woman in 
the most remote village of our country, each sample of our carpet art is a separate 
miracle. Since every carpet that lives on human fingers and love is always unique, it 
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is not like any of the millions of carpets that preceded it. Nevertheless, the carpet has 
always been a symbol of equality for centuries and millennia. 

In one house there was a lot of carpets, in another there was not enough, but in 
the home of the poor and the estate of the rich, carpet always occupied a special 
place. 

Our woven and non-woven carpets has a history of ups and downs, and in this 
process the schools of Azerbaijani carpet art distinguished from each other was 
established. 

Guba–Shirvan, Ganja–Kazakh, Karabakh, Tabriz schools "spoke" the Azerbaijani 
language, but each of them echoed local dialects and "dialects" of a unique carpet. 

Along with our carpets, which are several hundred years old, we also have very 
young carpets that were woven several decades ago. However, despite the centuries-
old distance between them, they are all connected, and they all have one thing in 
common – the language, style and pattern of the Azerbaijani carpet, which belongs 
only to it. 

There were people who usurped our carpets wishing to appropriate them, as they 
did with the underground and surface resources of our lands. Only the native 
language of patterns, which is passed down from generation to generation with blood 
and memory, has always marked the real address of our carpet. 

The carpet has its philosophy and truth – although every carpet always has all the 
colors and seasons, but in any case, the carpet reminds mostly the spring. 

Good mood and an abundance of colors of a spring day are constantly woven 
from carpets, giving us the freshness of spring.  

Throughout history, the art of carpet weaving was considered the brightest 
manifestation of the talent of Azerbaijani women. Azerbaijani female carpet weaving 
has managed to reach the pinnacle of folk art above the level of everyday life. Of 
course, both in the past and now, many skilled male carpet weavers have created 
wonderful works and left their mark on the history of carpet weaving. However, this 
art has traditionally gained fame in Azerbaijan thanks to our women, their skillful 
fingers, delicate tastes, and boundless artistic imagination. 

For us, the carpet is not only an art for Azerbaijanis, but also one of the most 
important means of national self-expression. 

The carpet is also the most politicized wing of the Azerbaijani fine arts. 
Throughout history, foreigners put an eye at our underground and surface 

resources, at our lands – their eyes were not satisfied. They attacked our personalities 
and minds – they tried to appropriate our poets and scholars. 

If the most obvious sense of these attempts is the thirst for wealth, the desire for 
prey, the deepest insidious is political intention – to deprive the nation of its 
supports, foundations and roots. Who would we be without our mugham, our poetry, 
our geniuses? Without them, a nation that has become colorless and tasteless can no 
longer be called a nation, and there would be no need to understand itself as a nation. 
The carpet is one of the cornerstones and bricks from which we have made ourselves. 

And so from time to time they tried to usurp our carpet from us and steal it with a 
hundred tricks. For many years, Azerbaijani carpets have been represented as 
Caucasian, Iranian and under the more general term "oriental carpet".  

Thanks to the talents, efforts and sacrifices of two great Azerbaijani carpet 
makers of the 20th century – Latif Karimov and Kamil Aliyev, a decisive reaction 
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was given to the large-scale aggression against our carpet, which everyone around 
saw and heard. An unnecessary tradition has come to an end. 

Latif Karimov, whose heritage is as “tender” as his name is beautiful, asserted 
carpet weaving in Azerbaijan as a science, created the science of carpet weaving in 
Azerbaijan and announced this to the whole world. In the monograph "Azerbaijan 
Carpet", published in 1961 and which is the largest of all our books published since 
then (this greatness is directly related not only to the external dimensions of the 
work, but also to its scientific content), he for the first time classified our national 
carpets by regions, systematized by types, "islimi" [9, 71-77], "khatai" [9, 78-83], 
"cloud" [9, 83-85], which are used in our carpets and are the main features of our 
national carpet language: "bashlig" or "gubba" [9, 86-87], "buta" [9, 87-92], "vagh-
vaghi" [9, 92-93], "kataba" [9, 93-102] and he deeply analyzed other similar compo-
sitions and fragrances, thus creating Azerbaijani science of carpet weaving and 
announcing our superiority in this scientific direction to the whole world. It was the 
personal example of Latif Karimov that challenged the progress of carpet weaving in 
Azerbaijan, on the one hand, faciliated a new stage of development and the formation 
of our high-class carpet weaving school, on the other hand, paved the way for the 
development of carpet weaving in Azerbaijan and emergence of dozens of talented 
people of this area. About half a century after Latif Karimov laid the foundations of 
our carpet making, the "Encyclopedia of Azerbaijani Carpets" which covered our 
carpet art and the language of carpets, was established [25], and firstly, it was an 
indicator that our carpet weaving is constantly moving forward, improving, and 
increasing its strength and vitality. 

His student and successor Kamil Aliyev turned much more to experience, 
thus having created unique samples of Azerbaijani carpet and confirmed the 
theory in real life. 

Kamil Aliyev simply gave up the habit of showing off beautiful carpets and 
traditions of the past and showed everyone a huge experience of successfully 
continuing this tradition in our time [6, 691]. 

He proved that this art is living, modern art that keeps up with the times. 
Wheat is wheat. One may be slightly better than the other. The main distinction 

between the taste of two breads lies not only in what kind of wheat it is made from, 
but also in how it is baked. 

Previously, the girls and brides when weaving their carpets took the brown colour 
from walnut leaves and the black one from sumach. They took the red colour from 
pine bark, the green one from mint ... 

Each carpet weaver had a pile of bark, plant seeds, roots and leaves. 
This was the case in the past, and Kamil Aliyev, as before, did not buy ready-

made dyes for the threads of his carpets in shops and markets. He also painted 
himself. He was collecting herbs and flowers himself, making cauldron and possibly 
he hummed "to the ears" of those herbs and flowers that were boiling in the cauldron, 
some very gentle words that he did not say to ordinary people, the threads that he 
passed through these dyes took on a color that no other thread in the world had. 
Neither black was like other blacks, nor yellow was like other yellows. Neither bright 
red was like other bright reds, nor green was like other greens. 

In fact, the red that master Kamil obtained this time was not quite 100 percent the 
same as the red he got next time. Without realizing it, master Kamil cooked in pots 
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paints in shades of color that had never been seen in the world, and that only he 
could give its name [6, 693]. 

How boring the world would be if it relied on seven colors that are always 
repeated! This monotony would have irritated people. How wonderful that there is no 
end to the number of flowers! If each of the flowers we saw had their own name, no 
human memory could remember them all. 

The codes, symbols and secrets of Kamil Aliyev's works were read by carpet 
weaving experts all over the world yesterday and today, and I have no doubt that 
they will do this for many years to come, and they anyway always come across the 
pure carpet language of Azerbaijan in every reading. 

And while these carpets reveal many wisdoms about master Kamil, about master 
Kamil's Azerbaijan, our nation, about the dreams and feelings of the author of 
carpets to the experts who know the mysterious language of carpets, Kamil's carpets 
have informed many fascinating secrets of our spiritual world to the people of 
pleasure and will do it henceforth. 

 
Xalçam eni beş qarış,  
Gülü butalı naxış.  
Sarısını çox görsən,  
Həsrətdəndir, gəl barış [6, 698].  

 
My carpet is five inches wide,  
Its flower is with almond-shaped patterns.  
If you see the blond frequently,  
It comes from longing, and you have to come to terms with that.  

 
This is the word of a folk beauty who conveys her message to her beloved with 

the help of flowers and a buta carpet. 
And this is the whisper of a woman who cannot write, but who “wrote” on the 

carpet a book about a painful life in the language of patterns and colors (and her 
whisper about the meanings hidden in the carpet): 

 
Qarası çox, göyü çox,  
Bircə şux boyağı yox.  
Kəc baxtımdır toxudum, 
İlmə vurdum, dedim: “Ox!”  [6, 698] 
 
Its black is much, but it lacks the blue,  
It also lacks single bright paint.  
I weaved my late fortune 
I made loop saying: “Oh!”  

 
Although the bayati seems to be an Azerbaijan folk saying with the simplest 

pronunciation, it has many broad semantic horizons in four lines. A carpet is also a 
bayati of folk art with its own spirit, so they often meet. We have many carpeted 
bayats, and in most of them the carpet is just a line hanging from the wall of the 
house: 
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Qarabağın alçası, 
Döşənibdir xalçası. 
Mən sevdiyim o gözəl 
Qızılgülün qonçası [2, 86, №1227]. 
 
Cherry of Garabagh, 
Its carpet is laid. 
That beautiful girl I love  
Is a rose bud. 

 
This carpeted bayati, as beautiful as a room decorated with carpets, is also from 

the same train: 
Qarşıda gəbə-xalı. 
Döşənmiş gəbə, xalı. 
Deyillər, canan gəlir, 
Gözlərim gəbə qalı [3, 38]. 
 
Carpet and rug stands before me. 
And they are laid.  
They say that my beloved is coming, 
And my eyes are pregnant for her coming. 

 
However, this bayati is no longer just one of those who decorate the carpet. This 

bayati was probably added by the woman who weaved the khan. Because anyone 
who does not know a carpet, how it is woven, how an already woven carpet is cut 
and how images are formed on it, does not understand at first glance the top layer of 
this quartet and does not feel the bottom layer of meaning to the end: 
 

Xalı haçaq kəsilib, 
Üzü saçaq kəsilib.  
Üstü çinar toxunub,  
Əyri budaq kəsilib [4, 174]. 
 
The carpet was cut off, 
Its fase was fringe. 
Its top is woven from plane trees,  
The crooked branch has been clipped. 

 
The beauty in this bayati, who complains about her lover and hurts him, not only 

tells us about her position in her bayati, but also about the situation at home. What he 
folded and assembled is as fragile as his own narcissistic heart. It is so delicate that it 
easily folds into seven layers: 
  

Xalını yığdım yükə, 
Yeddiqat bükə-bükə. 
Məni sevməyən oğlan 
Doğransın tikə-tikə [4, 174]. 
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I put the carpet on the load, 
Making seven folds. 
The guy who doesn't love me 
Let him be cut in pieces. 

 
Every dot on the floor or wall is like a piece of paper. First, an ordinary sheet is 

made, then it is written on top. The carpet is written on paper, and every nation, 
including Azerbaijan, writes it in its own language. A person can give up many 
things in this world. He may even give up his future life. But a person cannot give up 
his past. The attitude towards history can change. It is impossible to go back in time, 
rewrite something, give up something as if it never existed. 

The Azerbaijani carpet, which has come a long way, created schools and trends, 
has left such deep traces in the history of culture that it is impossible to erase, 
assimilate, alienate and distort it, and one of the main reasons is the private language  
our national carpets. 

Each cycle is not just a cycle. Wıth every loop the past and present of Azerbaijan 
are intertwined. As each pair of Azerbaijani hands weaving loops increaes, in fact, 
the life of our ancient carpet art has increased, it moved further and further into the 
future, and as a result, our carpet language and dialects continue to live enriched. 
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MÜSƏLMAN ŞƏRQİNİN XALÇA DİLİ VƏ ƏNƏNƏLƏRİ MÜSTƏVİSİNDƏ 

AZƏRBAYCAN XALÇA DİLİ VƏ DİALEKTLƏRİNİN 
ÖZÜNƏMƏXSUSLUQLARI 

 
X ü l a s ə 

 
Azərbaycan xalçasının ilmə və naxışlarının, həndəsi və nəbati cizgilərinin və bu qə-

bildən olan bütün süsləmə ayrıntılarının sadəcə bəzək vasitələri deyil, həm də məna ifa-
dəedicisi, özünəməxsus dil və işarələr şəbəkəsi olduğunu xalçaşünaslıq elmimizdən xeyli 
əvvəl həqiqətləri dəqiq nişan verməyi bacaran xalq düşüncəsi, folklorumuz müəyyən-
ləşdirib. “Baftaçı Şah Abbas” nağılında təsvir edilən hadisə xalça semiotikası ilə birbaşa 
bağlıdır. Zindana atılmış və orada toxuduğu bafta sarayına yetişərkən elə ilk baxışdanca 
həyat yoldaşının “Bu baftaya darlıq naxışı vurulub, Şah Abbas dardadır” söyləməsi naxış 
“xətt”in oxunabilənliyini təsdiqləməkdən əlavə həmin xəttin hansı sözləri və mətləbi çat-
dırmasının bariz göstəricisidir. “Xalça dili” deyimini elmi dövriyyəyə gətirirkən məqsəd 
yalnız heç də hansısa naxışların və digər xalça ünsürlərinin hökmən müəyyən sözlərin, 
fikirlərin qarşılığı (ekvivalenti) olduğunu çatdırmaq deyil. Xalçaçılıqda, naxışçılıqdakı 
Azərbaycan üslubu elə mahiyyəti etibarilə Azərbaycan toxuma, naxışvurma sənətinin 
özünəməxsus dili deməkdir. Azərbaycan dilinin lüğət tərkibinə, dünyanın bütün digər 
dillərində olan təki, çox dillərin sözləri qatılıb. Lakin böyük əksəriyyəti lap əskilərdən 
dilimizdə vətəndaşlıq hüququ qazanmış ərəb-fars kəlmələri təşkil edir. Yaxın və Orta 
Şərqin orta çağdan üzü bəri mədəniyyəti, ədəbiyyatı, elminə də bu cür qovuşmaqlıq, bir-
birində əriyib-itməklik, bir-birindən bəhrələnmək səciyyəvidir. Başqa sözlə, Yaxın və 
Orta Şərqin ortaq müsəlman mədəniyyəti fəzası elə onların müştərək dili deməkdir, çün-
ki bu müstəviyə üstdən nəzər salarkən müsəlman Şərqinin onlarca xalqının sənət, elm tə-
fəkkürünü yaxınlaşdıran, bəzi məqamlarda eyniləşdirən saysız miqdarda ortaq qəliblərin, 
məktəblərin, istiqamətlərin varlığına şahid kəsilirik. Məhz bu ortaq estetik və intellektual 
meyarlar müsəlman Şərqi mədəni irsini bütövlükdə dünya mədəniyyətinin ümumi pali-
trasında bütün bənzərsizliyi və özünəməxsusluğu ilə seçdirən dildir – müsəlman Şərqinin 
universal sənət dili və ortaq sənət dili. Lakin oxşarlıqların, üst-üstədüşmələrin hamısını 
nəzərə almaqla bunu da unutmamalıyıq ki, həmin möhtəşəm müstəvidə Azərbaycan sə-
nətinin öz dili, digər xalqların da hər birinin yenə təmiz öz milli dili var. 

Müsəlman xalqları xalça sənətində kəsişən xətlər nə qədər boldursa da, İranın, 
Anadolunun, Qazaxıstanın, Özbəkistanın, Azərbaycanın və digərlərinin hər birinin xalça 
dilinin özəlliyi duyulmaqdadır. Hətta bir-birinə xeyli yaxın Əfqanıstan, İran, Tacikistan 
və ya bir-birinə qan qohumu olan oğuz mənşəli Azərbaycan, Türkiyə, Türkmənistan xal-
çalarına nəzər salanda da həmin fərqlilik mütləq hiss edilir. Bir başqa cəhətsə ondan iba-
rətdir ki, eyni dil ailəsinə daxil olaraq bir-birinə həm bənzər, yaxın, həm də sırf özünə-
məxsusluğu ilə seçilən, müstəqilləşən dillər kimi, ayrı-ayrı ölkələrə məxsus xalçaların 
özlərinin də daxilində, elə hər dilin içində ləhcələr, şivələr olan sayaq, müəyyən bölgələr 
üzrə fərqlənmələr, şaxələnmələr var. 

Qarabağ, Təbriz, Şirvan, Quba, Naxçıvan, Dərbənd... camaatının hər birinin azərbay-
cancasında deyiş, tələffüz, səs məxrəci fərqlilikləri olan kimi, həmin bölgələrin və digər 
Azərbaycan xalçaçılıq mühitləri və məktəblərinin hər birinin xalça dilində də özünəxas 
icra, ifadə, çalar seçkinliyi aşkardır ki, bunu da dolayısı ilə ortaq Azərbaycan xalça 
dilinin ləhcələri, şivələri olaraq dəyərləndirmək mümkündür. 
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     Рафаэль ГУСЕЙНОВ, 
академик  

 
СВОЕОБРАЗНОСТИ ЯЗЫКА И ДИАЛЕКТОВ АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ 

КОВРОВ В ПЛОСКОСТИ ЯЗЫКА И ТРАДИЦИЙ КОВРОВ 
МУСУЛЬМАНСКОГО ВОСТОКА 

 
Р е з ю м е 

 
То, что петли и узоры, геометрические и ботанические фигуры в азер-

байджанских коврах, а также все детали украшения подобного рода являются 
не только средствами для украшения, но и средствами смыслового выражения, 
своеобразной сетью языка и знаков, определили наш фольклор и народное 
мышление намного раньше до появления науки ковроткачества. Событие, 
изображенное в сказке «Галунщик Шах Аббас», напрямую связано с семиоти-
кой ковра. Когда сотканный галун брошенного в темницу Аббаса был дос-
тавлен во дворец, его супруга с первого же взгляда, посмотрев на галун, ска-
зала, что «по узорам вижу, что Шах Аббас оказался в трудной ситуации», что 
является наглядным показателем подтверждения того, что по «линиям» можно 
определить смысл, кроме того, какие слова и суть могут передавать линии. 
Цель введения в научный оборот высказывания «Язык ковра» заключается не 
только в доведении того, что какие-либо узоры и другие ковровые элементы 
обязательно являются эквивалентом определенных слов и мыслей. Азер-
байджанский стиль в ковроткачестве, украшении узорами по своей сути озна-
чает своеобразие языка азербайджанского мастерства по тканью, вышивке. В 
словарный состав азербайджанского языка, как и во всех языках мира, 
включены слова из многих языков. Но большую часть этих слов составляют 
арабские, персидские лексемы, издревле получившие право на гражданство в 
нашем языке. С периода средневековья до наших дней для культуры, литера-
туры и наук Ближнего и Среднего Востока также характерны подобные воссое-
динение, растворение друг в друге. Иными словами, общее пространство 
мусульманской культуры Ближнего и Среднего Востока также означает их 
общий язык, потому что, глядя сверху на эту плоскость, становимся свиде-
телями существования бесчисленного количества общих моделей, школ, 
направлений, которые сближают, а в некоторых моментах отождествляют мас-
терство, научное мышление десятков народов мусульманского Востока. 
Именно эти общие эстетические и интеллектуальные критерии являются уни-
версальным языком искусства мусульманского Востока, общим языком 
искусства, способствующим своей несравненностью и своеобразностью разли-
чать культурное наследие мусульманского Востока, в целом, в общей палитре 
мировой культуры.   

Однако, учитывая все схожести, одинаковость, не следует также забывать о 
том, что в этой грандиозной плоскости азербайджанское искусство обладает 
своим сугубо национальным языком.  

Как бы много ни было пересекающихся линий в искусстве ковроткачества 
мусульманских народов, у каждого из них – Ирана, Турции, Казахстана, 
Узбекистана, Азербайджана и других ощущается своеобразность в языке ковра. 
Это различие обязательно ощущается даже в коврах очень близких друг к 
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другу народов – Афганистана, Ирана, Таджикистана или же кровных родных 
народов огузского происхождения – Азербайджана, Турции, Туркменистана. 
Другая же черта состоит в том, что, ковры, принадлежащие отдельным стра-
нам, отличаются, разветвляются по определенным регионам, так же, как и 
ставшие самостоятельными языки, относящиеся к одной языковой группе, 
которые и схожи, и близки, но, в то же время, отличаются исключительно 
своеобразностью, имея внутри себя наречия и диалекты. Точно также, как в 
азербайджанской разговорной речи жителей Карабаха, Тебриза, Ширвана, 
Губы, Нахчывана, Дербенда… наблюдаются различия в произношении, арти-
куляции звуков, в языке ковров каждого из этих регионов и других 
направлений и школ азербайджанского ковроткачества очевидны своеобразные 
различия в исполнении, выражении, оттенках, что косвенно следует оценивать, 
как диалекты и говоры общего художественного языка азербайджанского 
ковра.      
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Giriş. Hər bir xalqın qədimliyi, sivilizasiyalı dünyada tutduğu yer onun əsrlər 

boyu yaratmış olduğu mədəniyyətin zənginliyi ilə dəyərləndirilir. 
Ulu babalarımızın bizə qoyub getdiyi zəngin mədəniyyət xəzinəsi, dilindən, 

məzmunundan, həcmindən, bədii tərtibatından asılı olmayaraq mühafizə edilən hər bir 
əlyazma, kitab Azərbaycan tarixini, elm və mədəniyyətini  öyrənmək üçün əvəzsiz bir 
mənbədir. 

Müasir dövrdə zəngin maddi-mənəvi irsimizi qoruyub saxlamaq üçün bir çox elmi-
tədqiqat sahələri  yaranmışdır.  Bunlardan biri də kitablara vurulan nişanları, möhürləri 
tədqiq edən elm –  sfraqistikadır. “Sfraqistika” latın sözü olub, mənası möhür demək-
dir. Sfraqistika tarix elminin köməkçi bir qolu olub, möhürlərin öyrənilməsi ilə məş-
ğuldur. Bu elmin öyrənilməsində məşhur fransız alimi Q.Şlüberjenin çox böyük əməyi 
olmuşdur. O cümlədən, rus alimlərindən N.P.Lixaçovun və V.L.Yaninin də sfraqistika 
elminə dair tədqiqatları vardır. Sfraqistika heraldika, numizmatika, onomastika və 
epiqrafika elmləri ilə sıx əlaqəlidir. 

Əlyazmalarda, müxtəlif kolleksiyalarda yazı və möhürün olması həmin abidənin 
keçdiyi tarixi yolu müəyyənləşdirir. Əlyazmalara, kitablara vurulan möhürlərdən 
məlum olur ki, bu abidələr kimlərin kolleksiyalarında, kitabxanalarında olmuş və 
kimlər tərəfindən oxunulub, mənbə kimi istifadə edilmişdir. Misal üçün, M.T.Sidqinin 
“Nəsihət və hikmətli sözlər” toplusu üzərində M.F.Axundov adına Ədəbiyyat Tarixi 
Muzeyinin möhürü vardır ki, bu da abidənin öncə həmin muzeyə məxsus olduğunu 
göstərir. Möhürlər müxtəlif materiallardan – daşdan, metaldan, sümükdən hazırlanırdı. 

İlk möhürlərin yaranma tarixi. Tarixdə məlum olan ilk möhür Qədim Misirdə 
III Amenhotep (m.ə. 1391-1353) dövrünə aid edilir. Bu dövrdə möhürlərdən daha 
çox sənədləri təsdiq etmək üçün istifadə edilirdi. 

Rus xalqına aid ən qədim möhür Kiyev knyazı Mistislav Vladimiroviçə (1076-
1132) və onun oğlu Vsevoloda (1030-1093) məxsus olmuşdur. Möhürün bir üzündə 
İsa Peyğəmbərin, digər üzündə isə qoruyucu mələk Mikayılın şəkilləri verilmişdir 
XIV əsrə qədər Kiyev knyazlığına məxsus olan möhürlərdə müqəddəslərin şəkilləri 
verilirdi. 1490-cı ildə Solovets monostırına məxsus kitabxananın əsasını qoymuş 
Dosifey üçün hazırlanmış və hərflərdən ibarət olan möhür ilk şəxsi qədim rus möhür 
nişanı hesab edilir.  

Möhürlərdə olan emblemlər, təsvir olunmuş hər bir detal müxtəlif yazı növləri və 
onların yarandığı dövrün incəsənəti ilə bağlı olmuş, məhz buna görə də kitablar 
üzərindəki nişanlar, möhürlər maddi-mədəniyyət tarixinin qiymətli abidələri hesab 
olunur. 
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XVI əsrin məşhur sənətkarları olan Dürer və Holbeynin çəkdikləri möhürlər isə 
Avropa məkanı üçün qədim kitab möhürləri hesab edilir. Orta əsrlərdə Avropada 
möhürlər zadəganların şəxsi titul və rütbələrini bildirmək üçün istifadə olunurdu. 
Orta əsrlərdə Şərqdə möhürlər bir neçə qrupa bölünürdü: rəsmi möhürlər, şəxsi 
möhürlər, yüksək dövlət məmurlarının, yəni hökmdar, vəzir, vəkillərin, həmçinin 
dövlət dəftərxana möhürləri. 

İlk möhürlər üzüklərə qoyulmuş qiymətli daşların üzərində yonulurdu. Çox 
zaman möhürlərin üzərində quş, balıq və başqa heyvanların, bəzən isə möhürün 
məxsus olduğu şəxsin adının baş hərfi həkk edilirdi. Belə möhürlər fərman, əmr və 
qərarları təsdiq etmək üçün istifadə edilirdi. 

Rus alimləri A.Y.Borisov və V.Q.Lukoninin “Sasani möhürləri” adlı tədqiqat 
işində göstərilir ki, Məhəmməd Peyğəmbər (s.ə.s) Sasani hökmdarı II Xosrov Pərvizə 
məktubu möhürsüz göndərdiyi üçün hökmdar hirslənərək oxumadan cırıb atmış və 
bildirmişdi ki,  möhürsüz məktubu istənilən şəxs oxuya bilər [2, s.9]. Bu fakt da buna 
dəlalət edir ki, sənədlərdə, məktublarda möhürlər vacib atribut hesab edilirdi. 

Azərbaycanda şəxsi möhürlərin tarixi. Azərbaycan mədəniyyətində ən qədim 
əlyazmalara, fərmanlara basılmış möhürlər mövcud olmuşdur. Tarixçi alim Ə.Nuri-
yev “Qafqaz Albaniyasının sənətkarlığı tarixindən” əsərində Azərbaycan ərazisində 
aparılan qazıntılar zamanı üzərində insan və heyvan təsvirli daş möhürlərin tapıl-
dığını göstərmişdir. Üzərində təsvirlər və yazılar olan müxtəlif qiymətli və yarı-
qiymətli daşlardan məmurlar, hakimlər, yüksək vəzifəli şəxslər, əyanlar və kahinlər 
möhür kimi istifadə edirdilər. Mingəçevir ərazisində tapılan möhürlərin üzərində 
uzanmış qoyunlar, Şamaxıda tapılmış möhürlərin üzərində isə kişi büstü  təsvir edil-
mişdir [10, s.45-46]. 

Bizim dövrə gəlib çatmış ən qədim Azərbaycan kitab möhürləri təxminən XIII-
XV əsrlərə aiddir. Qədim Azərbaycan kitablarına vurulmuş möhürlərin ilk variant-
larını qiymətli daşlar və metallar üzərindəki təsvir və yazılar bəzəyirdi. Bu möhür-
lərin sahibləri onlardan müxtəlif məqsədlərlə yanaşı, kitabların onlara məxsusluğunu 
bildirmək üçün də istifadə etmişlər. Belə kitablardan biri 1297-1299-cu illərdə İbn 
Behtişinin Marağada azərbaycanlı sənətkarlar tərəfindən üzü köçürülmüş “Mənafi-əl-
heyvan” adlı əsəridir (Əlyazma hazırda Nyu Yorkda Morqanın kitabxanasında sax-
lanılır). Əlyazmada on iki guşəli ulduz formasında olan bəzəkli xonçanın içərisində 
gözəl xətlə kitab sahibinin adı – Şəmsəddın ibn Zuşəki həkk olunmuşdur. Şəmsəddin 
Hülakilər hakimiyyətinin vəzirlərindən olmuşdur. 

Qurani-Kərimin 1338-ci ildə Marağada üzü köçürülmüş (hazırda Dublində Çester 
Bittinin kolleksiyasında saxlanılır) nüsxəsində ustad Abdulla ibn Əhməd Marağayi 
onun nəsx xətlə  köçürülməsində və səhifələrinin bədii tərtibatında böyük sənətkarlıq 
nümayiş etdirmişdir. Əlyazmanın ilk səhifəsini mərkəzində altıguşəli ulduz, kənar-
larını isə on iki yarpaqlı xonça təşkil edən möhür-nişan bəzəyir. Onun mərkəzində 
kufi xətlə “Qarşınızdakı Yaradan tərəfindən göndərilənə ancaq təmiz adamlar toxuna 
bilər” kəlamı həkk edilmişdir. 

Qədim əlyazmalar üzərindəki şəxsi möhürlər onların sahibləri haqqında dolğun 
məlumat verir. Bu möhürlərin əksəriyyəti gözəl xəttatlıq nümunələrindən və naxışlardan 
ibarətdir. Bu nişanlar kitabların müəllifi, onun üzünü köçürən xəttatlar, eləcə də kitabın 
sahiblərinin imzasının əvəzinə işlədilmiş və kitabların onlara məxsusluğunu göstərirdi. 
Hələ qədim zamanlarda Marağada (XII əsrdə Nəsirəddin Tusinin kitabxanası), Təbrizdə 
(XIII-XIV əsrlərdə dövlət xadimi Rəşidəddin Fəzlullahın kitabxanası), Ərdəbildə (XV-
XVI əsrlərdə Ş.İ.Xətainin saray kitabxanası), Şamaxıda (XII əsrdə şair Xaqaninin əmisi 
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Kafiyəddinin kitabxanası) və s. şəhərlərdə kitabxanaların olması Azərbaycanda kitablara 
vurulan möhürlərin çoxəsrlik tarixə malik olduğunu təsdiqləyir. 

XVII-XIX əsrlərdə Azərbaycanda şəxsi möhürlərdə bədii dəyişikliyi Şahzadə Sultan 
Hüseynin (XVIII əsr), şair Mirzə Şəfi Vazehin (XIX əsr), Abbasqulu ağa Bakıxanovun 
(XIX əsr), sərkərdə Abbas Mirzə Qacarın (XIX əsr), salnaməçi Bəhmən Mirzə Qacarın 
(XIX əsr), Mirzə Fətəli Axundovun (XIX əsr) və b. kitabxanalarında saxlanılan 
əlyazmaları bəzəyən nümunələrdə görmək mümkündür. Bu möhür-nişanlarda əsasən 
yazılardan geniş istifadə olunmuşdur. Onların üzərindəki yazılar ərəb əlifbası ilə yazıl-
mışdır. Kitablara, məktublara xüsusi yaraşıq verən qədim möhürlərdə onun sahibinin 
adının yazılışından başqa tez-tez müxtəlif  məzmunlu  kəlamlardan da istifadə edilirdi. 
Belə ki, M.F.Axundovun kitabxanasına məxsus olan kitablarda “Allahın qulu Fətəli”, 
Abbasqulu ağa Bakıxanovun kitabxanasında olmuş nəfis nümunələrin bir neçəsində 
“Allahdan başqa Allah yoxdur”, Şah İsmayıl Xətaiyə aid  kitablarda “Heydər oğlu 
İsmayıl Şahmərdanın (Əlinin) quludur”, Mirzə Şəfi Vazehin kitablarında “Ya 
Məhəmməd” sözləri verilmişdir. 

Nizami muzeyində qorunan şəxsi möhürlər. Müasir dövrdə çoxəsrlik Azər-
baycan ədəbiyyatının və mədəniyyətinin qorunmasında Azərbaycan Milli Elmlər 
Akademiyası Nizami Gəncəvi adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Muzeyinin böyük 
rolu var. Muzeydə xalqımızın görkəmli şair və yazıçılarının şəxsi əşyaları nümayiş 
edilir. Bu əşyalar arasında bir çoxlarına məxsus olan şəxsi möhürləri sərgi salonunda 
görmək olar. 

Muzeyi ziyarət edən qonaqlar bu möhür-nişanlara çox böyük maraqla tamaşa 
edirlər. Əsrlər, illər keçsə də, onlar kimə məxsus olması və nə zaman istifadə 
edilməsindən asılı olmayaraq xalqımızın maddi-mənəvi xəzinəsi kimi qorunur. 

Muzeyin ekspozisiyasında XIX əsr Azərbaycan dramaturgiyasının banisi Mirzə 
Fətəli Axundovun ailə üzvlərinə məxsus dörd ədəd möhür-nişan nümayiş edilir. 
Onlardan biri M.F.Axundovun həyat yoldaşı Tubu xanıma məxsusdur. Tubu xanım 
Mirzə Fətəliyə tərbiyə vermiş Axund Hacı Ələsgərin qızı idi. M.F.Axundovla Tubu 
xanım 1842-ci ildə ailə qurmuşlar. Möhürün üzərində Tubu xanımın adı ərəb hərfləri 
ilə həkk olunmuşdur. Həmçinin üzərində hicri 1258 (1842) tarixi verilmişdir. 
Ölçüləri: 7 mm x 1 sm. Əqiqdən və metaldan hazırlanmışdır [inv. 9894]. 

Möhürlərdən biri də ədibin oğlu Rəşid bəyə məxsusdur. Rəşid bəy Brüsseldə 
mühəndislik üzrə təhsil alan ilk gənclərdən biri idi. Çox mükəmməl şəkildə ərəb, fars, 
rus və fransız dillərinə yiyələnmiş Rəşid bəy Alfred do Brealinin “Balaca parislinin 
sərgüzəştləri” romanını tərcümə etmişdir. Səkkizbucaqlı möhürün daxilində “Allahın 
qulu Rəşid” sözləri və hicri 1283 (1866) tarixi yazılmışdır. Nişanın ölçüləri: 1 x 1 sm 
[inv. 2895]. Rəşid bəyə məxsus əlyazmalar, sənədlər, məktublar hazırda AMEA 
Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunda mühafizə olunur. Bu sənəd və 
məktubların bəzilərində Rəşid bəyin imza əvəzinə basdığı möhürü görmək olar. 

Digər möhürlərdən biri dramaturqun qızı Zəhrabəyimə aiddir. Zəhrabəyim 
M.F.Axundovun ikinci həyat yoldaşı Nazlıbəyim Ziyadxanova ilə izdivacından dünyaya 
gəlmişdir. Səkkizbucaqlı şəxsi möhürün üzərində ərəb hərfləri ilə “Zəhrabəyim” adı və 
düzəldilməsi hicri 1283 (1866)  tarixlə verilmişdir. Ölçüləri: 1,3 x 1,5 sm [inv. 2896]. 
Möhürlərdən birinin üzərində isə ərəb hərfləri ilə “Ya Əli” sözləri var. Möhürlər əqiqdən 
və metaldan hazırlanmışdır [8, s.32]. 

Azərbaycan mətbuatı tarixində ilk satirik məcmuə olan “Molla Nəsrəddin”in 
yaradıcısı, böyük dramaturq, nasir, publisist Cəlil Məmmədquluzadənin adı yazılmış 
bir neçə möhür də maraqlı eksponatlardandır. Onlardan biri “Molla Nəsrəddin” 
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dərgisinin möhür-nişanıdır. Bu möhür 25 il dərginin nəşrində istifadə edilmişdir. 
Ədibin şəxsi əşyaları 1960-cı ildə ailəsi tərəfindən muzeyə təqdim edilmişdir. 
Möhürlər ellips şəklində düzəldilmiş, alt hissələri kvadrat, tutacaqları isə qəhvəyi 
rəngli taxtadandır. Onlar müxtəlif ölçüdədirlər [inv.2300-2303] [4, s.6]. Möhürlərdən 
birinin altlığında qartal şəkli verilmişdir. Metal möhürlərdən digərində isə “Əhməd 
ibn Cəfərqulu” adı zərb olunmuşdur. Əhməd ibn Cəfərqulu C.Məmmədquluzadənin 
həyat yoldaşı Həmidə xanımın atasıdır. Məşhur Cavanşirlər nəslinin nümayəndəsi 
olmuş Əhməd bəy dövrünün tanınmış tarixçisi, şairi idi. O, “Əsari-Əhməd bəy 
Cavanşir”, “Türk zərb məcmuəsi” adlı əsərlərin müəllifidir. Möhürün ölçüləri: 1,6 x 
1,8 [inv. 2900] [4, s.6]. 

Muzeydə Azərbaycan realist ədəbiyyatının görkəmli simalarından biri, “Molla 
Nəsrəddin” ədəbi məktəbinin istedadlı nümayəndəsi, odlu satiralar müəllifi Əli Nəz-
miyə məxsus möhür-nişanı da görmək olar. Möhür metaldan hazırlanmış, ellipsvarı-
dır, daşın üzərində ərəb hərfləri ilə “Ya Əli” sözü əks olunmuşdur. Daş metalın 
içərisinə geydirilmişdir. Ölçüləri: 2,2 x 1,6 sm [inv. 3243] [5]. Şair dostlarına yazdığı 
məktubların və şeirlərinin sonuna möhürlə imzasını qoyurdu. 

Memorial əşyalar arasında Azərbaycan xalqının görkəmli dramaturqu, nasiri, 
dövlət xadimi, sadə xalqı təmənnasız həkim kimi müalicə edən Nəriman Nərimanova 
məxsus şəxsi möhür də sərgilənir. Onun ən böyük arzusu xalqın savadlanması, özü-
nün maddi-mənəvi irsini qoruması idi. O, hələ 1894-cü ildə Bakıda ilk dəfə kütləvi 
kitabxana təşkil etmişdi. Xalq arasında onu “Nərimanovun kitabxanası” adlan-
dırırdılar. Bu möhürü ədib həm şəxsi məktublarına, həm o dövrdə dövlət xadimi kimi 
verdiyi fərmanlara, həm də xəstələrinə yazdığı dərman reseptlərinə basırdı. Möhür 
oval şəklində hazırlanmış, üzərində kiril əlifbası ilə ədibin soyadı həkk edilmişdir. 
Ölçüəri: 1, 8 x 1,5 [inv. 3148] [1, 13]. Kitabsevərlər şəxsi kolleksiyaların birində 
Səid Battal Qazinin türk dilindəki “Hekayələr” (1870) kitabını taparkən kitabın 
vərəqlərindən birində N.Nərimanovun möhürünün vurulduğunun şahidi olmuşlar. 

XX əsrin nasiri, jurnalisti Eynulla Ağayevin də ekspozisiyada şəxsi əşyaları arasında 
ona məxsus olan möhür çox maraqlıdır. O, ömrünün çox hissəsini “Kommunist”, “Yeni 
yol”, “Azərbaycan pioneri” kimi mətbu orqanlarda çalışmış və gənc nəsil üçün əsərlər 
yazmışdır. Ədibin zəngin şəxsi kitabxanası olmuşdur və ona məxsus kitabların ilk 
səhifələrində özünün şəxsi möhürünü qoyurdu. Möhür dördkünc taxtadan, daxilində isə 
kiril əlifbası ilə “E.A. ev kitabxanası” sözləri yazılmışdır. Ölçüləri: 5,5 x 8,5 sm [inv. 
4106] [6]. 

Məşhur cərrah, İranda elmi türkologiyanın əsasını qoymuş Cavad Heyətin zəngin 
və çoxşaxəli səmərəli fəaliyyətində Azərbaycan ədəbiyyatı, tarixi, xalqının keçmişi, 
milli folklor və eləcə də islamşünaslığa dair tədqiqatları mühüm yer tutur. Muzeydə 
alimə məxsus 2 möhür nümayiş etdirilir. Bunlardan biri onun şəxsi möhürüdür. 
Möhürün üzərində ərəb əlifbası ilə alimin adı və soyadı həkk edilmişdir. Möhür 
taxtadan hazırlanmışdır. Ölçüləri: 5 x 3,7 sm [inv. 4740] [3]. Digəri isə 36 il onun 
başçılığı ilə nəşr edilən “Varlıq” jurnalı redaksiyasının möhürüdür. Möhür taxtadan 
hazırlanmış və üzərində ingilis dilində “Varlıq” jurnalı yazılmışdır. Hər dəfə jurnal 
nəşrə hazır olduğu zaman Cavad Heyət ondan istifadə edirdi. Ölçüləri: 9,5 x 4,5 sm 
[inv. 4742] [3]. “Varlıq” jurnalı türk varlığını fars irqçiliyinin hücumlarından qoru-
maq üçün yaranmışdır. Jurnal 1979-cu ildə İranda 3 ayda 1 dəfə dərc edilirdi. Dər-
ginin işıq üzü görməsində Cavad Heyətin çox böyük rolu olmuşdur. Alim dərgini 
şəxsi vəsaiti hesabına nəşr etdirirdi. Yazıların 80 faizı Azərbaycan, iyirmi faizı isə 
fars dillərində idi. “Varlıq” jurnalı mədəniyyət və elmi-tarixi mövzularda çıxır, 
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Azərbaycan dilinin və ədəbiyyatının problemləri  mövzusunda  maraqlı  yazılar  çap 
edirdi. 

Nəticə. Qeyd etmək istərdim ki, müasir dövrdə sfraqistika elmi çox inkişaf 
etmişdir. Möhür-nişanların öyrənilməsi geniş yayılmış, onları əldə etmək istəyənlərin 
də, yaradanların da sayı artmışdır. Lakin buna baxmayaraq, tədqiqat obyekti olaraq 
onlar haqqında, demək olar ki, elmi ədəbiyyat mövcud deyil. Yaxşı olardı ki, bu 
möhür-nişanlar tədqiq edilsin. Bu mənəvi xəzinəmizin tədqiqi elmimizin qarşısında  
duran mühüm vəzifələrdən biridir.                                
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Inara SAFIEVA 
 

NAMES ENGRAVED ON THE PERSONAL SEALS 
 

S u m m a r y 
 
The article “Names Engraved on the Personal Seals” talks about sphragistics – 

the study of seals, the first state and personal seals as well. Being a subsidiary branch 
of the science of history, spragistics is the science of the study of seals. Emblems and 
every detail described on the seals are related to various types of writing, as well as 
the history and art of those writings, at least the symbols and seals are valuable 
monuments of material-cultural history. The first seal in history belongs to the period 
of Amunhotep III in ancient Egypt and they were used to certify documents. 
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The oldest Azerbaijani book seals that come down to the modern period belong 
to approximately XIII-XV centuries. The first variants of stamps on ancient 
Azerbaijani books were decorated with some descriptions and writings on precious 
stones and materials. Obviously, personal seals printed on manuscripts provide 
information about their owners. Most of these seals consist of beautiful calligraphic 
samples and patterns. There are different seals among the memorial things, personal 
belongings of the prominent poets and writers of Azerbaijani people demonstrated in 
the exhibition of the National Museum of Azerbaijani literature named after Nizami 
Ganjavi. The article is about the seals belonging to M.F.Akhundov and his family, 
Ali Nazmi, N.Narimanov, Jalil Mammadguluzadeh, E.Aghaev, Javad Heyat. These 
seals cause great interest in each visitor to the museum. Although centuries have 
passed regardless of whom and what period of history they belonged to, they are 
preserved as a material-spiritual treasure of our people. 

In the present-day investigation of stamps is widespread and the number of 
people who are interested in them and the makers of stamps has increased. However, 
there is almost no scientific literature on seals as an object of research. Investigation 
of this spiritual treasure is one of the important tasks of Azerbaijani science of 
research. 

 
 

Инара САФИЕВА  
 

ИМЕНА, ЗАПЕЧАТЛЁННЫЕ НА ЛИЧНЫХ ПЕЧАТЯХ 
 

Р е з ю м е 
 

В статье «Имена, запечатлённые на личных печатях» даются сведения о 
науке сфрагистика, изучающей печати, а также о происхождении первых госу-
дарственных и личных печатей. Сфрагистика – это вспомогательная истори-
ческая дисциплина, изучающая печати. 

Эмблемы на печатях, изображённая здесь каждая деталь и различные виды 
письменности были связаны с искусством периода их создания, и по этой 
причине знаки и печати на книгах считаются ценным памятником матери-
ально-культурной истории. Первая известная в истории печать принадлежала 
Амунхотепу III (1391-1353 д.н.э.) в древнем Египте. 

Самые древние азербайджанские книжные печати, дошедшие до наших 
дней, относятся приблизительно к XIII-XV векам. Первичные варианты печа-
тей на азербайджанских книгах были украшены различными изображениями и 
письменностью на драгоценных камнях и материалах. Кроме этого, личные 
печати на рукописях дают широкую информацию об их владельцах. Боль-
шинство этих печатей состоят из прекрасных образцов каллиграфии и узоров. 

В Национальном музее азербайджанской литературы имени Низами 
Гянджеви демонстрируются мемориальные предметы, принадлежащие вели-
ким азербайджанским поэтам и писателям. Среди этих предметов есть их 
личные печати. В статье нашли своё отражение сведения о личных печатях, 
принадлежащих семьям М.Ф.Ахундова, Дж.Мамедгулизаде, Али Незми, 
Н.Нариманова, Э.Агаева, Дж.Хейят. Эти печати вызывают большой интерес 
среди посетителей музея. Спустя века и годы печати хранятся как материально-
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духовные ценности нашего народа в независимости от того, кому и какому 
периоду они принадлежали. 

В настоящее время широко распространилось изучение печати, а также 
увеличилось число лиц, желающих приобрести или создавать их. Несмотря на 
это, можно сказать, что научной литературы о печати, как предмете изучения, 
почти не существует. 

Было бы целесообразным глубоко исследовать печати и знаки. Так как это 
одна из важных проблем, стоящих перед наукой, изучающей культурные 
ценности. 
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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 10-15 səhifə həcmində olmalıdır. 
Məqalələr müvafiq elm sahəsi üzrə iki elmlər doktorunun rəyi ilə nəşrə təqdim 

edilməlidir.  
Müəllif məqalədə göstərilən faktların həqiqiliyinə və digər məlumatlara görə 

cavabdehlik daşıyır. 
Məqalələr üç dildə – Azərbaycan, rus və ingilis dillərindən birində təqdim oluna 

bilər. 
Məqalələrdə beynəlxalq standartlara cavab verən elmi araşdırmaların yazılma 

üsullarına uyğun giriş, nəticə və ən azı iki başlıq olmalıdır. 
Hər bir məqalədə UOT indeks göstərilməlidir. 

 
Məqalələrin tərtibi qaydaları: 

 
Məqalə kompüterdə yığılmalı, elektron (mail: risale.az@mail.ru və ya 

info@litmuseum.science.az) və çap şəklində təqdim olunmalıdır: 
 Proqram – Microsoft Word, şrift Times New Roman 
 Əsas mətn 12 ölçülü şriftlə yığılmalı və sətirlərarası məsafə 1,5 intervalda 

olmalıdır, mətnin formatı – A4 
 Sahələr – yuxarıdan və aşağıdan 2 sm, soldan 3 sm, sağdan 1 sm olmalıdır. 
Ədəbiyyat siyahısı əlifba ardıcıllığı ilə olmalı, AAK-ın tələblərinə uyğun tərtib 

edilməli, məqalədə istinadlar düz mötərizə daxilində verilməlidir (məs: [5, s.12]). 
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 və məqalənin məzmu-
nuna uyğun olmalıdır. Xülasədə müəllifin gəldiyi elmi nəticə, işin elmi yeniliyi, tət-
biqi əhəmiyyəti və s. öz əksini tapmalıdır. Hər bir xülasədə müəllifin tam adı 
göstərilməli, həmçinin məqalənin adı tərcümə edilməlidir. 

Məqalələrin həcmi 10-15 səh., xülasələr 200-250 sözdən ibarət olmalıdır. 
 

Məqalənin strukturu: 
 

UOT indeks 
Müəllifin adı, soyadı, elmi dərəcəsi, elmi adı (varsa), ORCID ID (varsa) e-mail 

ünvanı – yuxarıda, sağ küncdə 
Məqalənin adı – ortada, qara şriftlə, BÖYÜK HƏRFLƏRLƏ 
Açar sözlər – üç dildə, sol tərəfdən başlamaqla 
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Məqalənin mətni (Giriş, bölmələr, nəticə) 
İstifadə olunmuş ədəbiyyatın siyahısı – əlifba sırası ilə 
Xülasə – 3 dildə, müəllifin adı, soyadı və məqalənin adı göstərilməklə 
 
 

Terms of publication: 
 

 Articles on philology (Azerbaijani and world literature, theory ofliterature, 
literary analysis and criticism, textual criticism) and art criticism (museum studies) 
are published in the booklet of research papers collection. 

Anchor articles shall comply with the requirements and regulations established by 
the Higher Attestation Commission (HAC) for periodicals. 

Articles should representa new, previously unpublished (including in other 
languages) studies that have not been submitted to other publications. 

Author can submit solely one article to the same number. 
Co-authored articles are not accepted for publication. 
Anchor articles should be 10-15 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 10-15 pages, the summary should be 200-250 
words. 
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Structure of article: 
UDC index 
The author's name, surname, academic degree, scientific name (if any), ORCID 

ID (if any), e-mail address – at the top right corner 
The title of the article – in the middle, in black font, in CAPITAL LETTERS 
Keywords – in three languages, starting from the left 
Text of the article (introduction, sections, conclusion) 
References – in alphabetical order 
Summary – in 3 languages, indicating the author's name, surname and the title of 

the article. 
 

Условия издания: 
 

 В сборнике исследований “Рисале” публикуются статьи в области фило-
логии (азербайджанская и мировая литература, теория литературы, литератур-
ный 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 10-15 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 размераи интервал 

между строками должен составлять 1,5; формат текста – А4 
 Поля – сверху и снизу 2 см, слева 3 см, справа 1 см. 
Список литературы должен быть  в алфавитном порядке, составлен в 

соответствии с требованиями ВАК, ссылки в статье должны быть указаны в 
транскрипции (например: [5, стр.12]) 
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Ключевые слова должны быть указаны на том языке, на котором опублико-
вана 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 соот-
ветствовать 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 10-15 стр., а резюме – 200-250 слов.  
 

Структура статьи: 
 

Индекс УДК 
Имя, фамилия автора, ученая степень, ученое звание (если есть), ORCID 

ID (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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